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 ـــةـــــــــاللجنــــة العليـــا لمشـــروع مـدونـــات البنــــاء  والمواصــــفات الفنيـــــــة ألعمـــال البنـــاء العراقيــــ

 ــــةــــــــ/ رئيــــس اللجنـــــــــــــــــــ والبلديات واالشغال العامة ـكانوزير االعمـار واالسي / ــــــرق الخيكانـطا

 والبلديات واالشــــــــغال العامـــــــــة انـكــــــــــر واالسـاــمـــل وزارة االعــوكيـوك / ــتبرق ابــراهيــم الشـاسـ

 ـــوزراءــــــــعضو هيئة المســــتشـــــــــارين / االمانـة العامة لمجلـس الــــــــــد.حميد علي عمران االنباري / 

 روع/مديرالمشوالبلديات واالشغال العامة إلعمار واإلسكانوزارة ارعام دائـرة المباني/مدي حسين مجيد حسين /

 ةـــ/ رئيس اللجنة الفنيـ رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / عد عبد الوهـــاب عبد القادرـــســ

 ةالبلديات واألشغال العاممار واالسكان واالعـعة / وزارة مدير عام التخطيـط والمتابـــــ/ اس عـبيدر فاضل ــــح

 ـاـــــمديرعام دائرة شؤون المحافظات غير المنتظمة في اقليم/ وزارة العلوم والتكنولوجيـخضـير عباس داود/ 

 ـــــــــــــــــــــةــــــوزارة البــيــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــواء كريــــم العبيـــــدي/ 

 ــــــــــةــــــمدير عــــام مركز الدراسات والتصاميم / وزارة الموارد المائيـــــــــــرعـد عبد الجليل عبد االميـر/ 

 ــــــــــــــدادــــــمدير عام شـــــركة ابن الرشـــــــــــــــــد / أمانة بغـــــــــــــــــــــالشمـــري / صـــادق محمــود 

 ــــــاعة والمعـــــــــــــادنــــــمدير عام التخطيـط والمتابــــعة / وزارة الصنــــــم.جــالل حسيــن حســــــــــن / 

 ــــدادـــــين عـــلوان / كــــــليـــة الهــــــــــندســـة / القســـم المدنــــي / جــــامعــــة بغـــــــد. عــــــالء حســـــ
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السالمة العامة في تنفيذ  ريق إعداد مدونةـف

  المشاريع االنشائية

 
 عـــــــــــــلــي مـجـبــــــــل العــــــذاري.د.أ

 أنـــــغام عــزالــــديــن عـــلي الصــفــار.د.أ

 ســــــوســـن رشـــيـــــد مــــحـمـــــد.د.م.أ

 ـرهــــــــانعــبــــــــاس مــحـمــــد بـــ. م.أ

 

 

 

 

  المدونة يقـريق تدقـف

 
 عـمارعـبـد الجـبـارعـبـد الرحـمـن.د.م.أ

 ــــــوزان عــــــبـــد حـســـــــنــسـ. د.م

 ـاضــــــمـــــر خــــــالــــد فــــيـــعــ.م.أ       
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 ــــــــــــــــــــة الفنيــــــــــــــــــــــــــة للمشـــــــــــروعــــاللجنـــــ

 ـــــعد عــــــــبد الوهــــــــاب عـــــبد القادر / رئيس اللجنةـســـــ

 الدكتور المهندس عمــــــــاد حـمـــــزة محمــــــد حســــــــــــــين 

 ــــــــــد الحسيــــــــــن مجبـــــــــــــــلالدكتور المهندس علي عب

 الدكتورالمهندس خالـــــــد احـــــــــمــــــد جـــــــــــــــــــــــــودي

 الدكتورالمهندس رائـــــــــد رمــــــــــــــــزي العمــــــــــــــــــري

 كامـــــــــــــــــــــل الدكتور المهندس ليـــــــــــــث خــــالـــــــــــد

 الدكتورالمهندس محمـــــــــــــــــــد مصلـــــح ســــــــــلمــــــــان

 الدكتور المهندس  خــــــــــــــــــــالد عــــــبد الوهـــاب مصطفى

 ـــــــــودـالدكتورالمهندس  رائـــــــــــــــد حســـــــــــــن عبـــــــــ

 ـــــواديـالمهندس  مقـــــــــداد حــــــــيدر الجــــــــــــــــ الدكتور

 ـــيم داودـالدكتور المهندس  منقــــــــــــــــــذ سلــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــليـعــــــــ ر.مهندسـين أقــدم حســـــــــــين محمــــــــــــــــد

 ـــــدـالخبير المهندس نهــــــــــــــــاد قاســــــــــــــم محمـــــــــــــ

 ــــــــدـر.مهندسـين أقــدم جنــــــــــان رضـــــــــــــــا محمـــــــــــ

 

 اللجنــــــــــــــــــــة االداريـــــــــــــــــــة للمشــــــــــــــــــــروع

 روعرالمشن / مديــحسين مجيــد حسي ندسالخبير المهـ

 الدكتورالمهندس  رائــــــــد حســـــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــود

 رئيس مهندسيـــن الهـــام ابراهيــــــــم عـــــــبــد الــــــــــــرزاق

 ـــــــالحــــــــــــدر عــــــــــــــــالوي صـــــــــــأقـــــدم حيـــــــ م.
 

 يدــــــــــــــــــــــــــــــــــاد سعــــــــــدر ايـــــــــــــــحيم.مهندس 

 
 لجنـــــــــــــــــــة متابعـــــــــــــــــــــة المدونـــــــــــــــــــــــــــة

 
 ةالخبير المهنـــدس جبار حمزة لطيـــــــف / رئيــــــس اللجنـــــ 

 مالـــــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــايم ينـــــــــــــــــرئيس مهندس
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 تقدمي

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الاعماِر 
ُ
ِد على نهِج  والبلديات وألاشغال العامة والاسكانتستمُر وزارة

ْ
ها ودأبها وسعيها في رفــ

 
ُ
 املهندَس املكتبِة الهندسيِة العراقية بما تحتاُجُه من مراجَع ت

ُ
 في عملِه  عين

ً
 أو منفذا

ً
. ، مصمما

 من مدوناِت 
ً
 مدونة

َ
 إصداريتها ألاولى من الخمَس عشرة

َ
الحّيِز الفضـائي في املبانــي،  متطلباِت  فبعد

ومدونِة السقـاالِت، ومدونِة التأسيساِت املائيــــِة في املبانـي، ومدونِة إلِانــارِة الداخليـــِة، ومدونِة 

، ومدونِة التدفئِة املركزيـــِة، ومدونِة التهويِة التأريِض و الوقايِة من الصواعِق، ومدونِة املصاعِد 

ونِة حمايِة ألابنيِة من الحريق، ومدونـِة منظوماِت الكشِف وإلِانذاِر بالحريِق، امليكانيكيِة، ومد

ومدونِة العزِل الحراري، ومدونِة العزِل املائي، ومدونِة الصوتياِت، ومدونِة التهويـِة الطبيعيِة 

لثانيِة من وألاصوِل الصحيِة، ومدونِة إلِانارِة الطبيعيِة، وما تالها من إصداِر كّلٍّ من الطبعِة ا

دليِل املهندِس املقيِم للمشاريِع الانشائيِة، و الدليِل القياس ي لتحليِل ألاسعاِر لقطاِع البناِء 

، وكراِس (ألاعماِل املدنيِة وأعماِل الِخْدماِت الصحيِة والكهربائيِة وامليكانيكيِة )والانشاءاِت بجزأيِه 

نتاجيِة للعاملين في قطاِع التشييِد والبناِء، تـأتي هذِه توصيِف عناويَن املهِن والِحَرِف واملؤهالِت وإلاِ 

نـــةٍّ من دقائق  ِ
ّ
ُه على بيـ

ُ
َم للمهندِس الحاذِق ما يجعل قّدِ

ُ
 من مدوناِت البناِء لت

ُ
 الجديدة

ُ
املجموعة

ْج ِح 
ُ
 يـ

ْ
 نفَسُه في سبيِل تحقيِق شرائِطهاهِ رفتِه التي يجُب أن

َ
 .د

مض  
ُ
 تـ

ْ
 على أن

ُ
 َي نيفقْد عزمِت الوزارة

 
 ــــ

ً
 ذلك سعيا

َ
خَر دون ــها على ذلَك ولن تد 

َ
فهذِه . ت

 من املدوناِت وما تشتمُل عليِه من 
ُ
السالمِة العامِة في تنفيِذ  مدونِة النفـايـاِت، و  مدونِة الاصدارية

، ومدونِة مدونِة إلانشاءاِت الفوالذيـــِة ، و التبريِد  مدونِة املالجئ، و  مدونِة ، و إلانشائيِة  املشاريِع 

 املواصفاِت و  املواصفاِت الفنيِة لألعماِل الصحيِة،، و ألاسِس والجدراِن الساندةِ ، ومدونِة التثليِج 

 ، ومدونِة التثليِج  ومنظوماِت  الهواِء  تكييِف  ألعماِل  الفنيِة  ، واملواصفاِت الكهربائيِة  لألعماِل  الفنيِة 

حماِل 
َ
بذوي الاحتياجاِت الخاصِة، ومدونِة التأسيساِت ومدونِة متطلباِت البناِء الخاص والـقوى،  ألا

ها الكهربائيِة،
ّ
هُ  كل

َ
ْحكـُِم به عمل

ُ
جوَد ما يـ

َ
ُم للمهندِس أ قّدِ

ُ
 . ت

ْ
ل
َ
 العمِل باملدوناِت قْد أ

َ
 أن  بيان

ُ
زَم وحيث

 
ْ
ـك

ُ
ِل النفِع الجزيِل الذي الجميَع بالرجوِع إليها في جميِع أموِرها فعلى هللِا التــ

ْ
 في نيـ

ُ
سيتحقُق من الن

 املراِم، بْل يسيَر املناِل . العمِل بهذه املدوناِت 
َ
 بعيد

ً
 .وذلك ليَس أمرا

   ُد السبيِل وعلى هللِا قصْ 
 طــارق اخليــاكين                                                     

 والبدلايت والأشغال العامة وزير الإعامر والإساكن                                                     

 رئيس اللجنة العليا                                                      

 ملرشوع املدوانت واملواصفات العراقية                                                     
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  مقدمة فريق االعداد

في تنفيذ المشاريع االنشائية الى تحقيق السالمة لمنفذي المشاريع والمشرفين عليها  العامةالسالمة  مدونة تهدف
عن طريق تعريفهم باالجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من وقوع الحوادث  وذوي العالقة بتنفيذ تلك المشاريع

  .لكاتالتي قد يتعرض لها االنسان او الممت

 .كودة السالمة العامة في تنفيذ المشاريع االنشائية األردنية، اقتبست جميعها من ابواب بعةس المدونةتضمنت 
وأساليب الوقاية من الحوادث واجراءات السالمة   مدونةثل مجال الالمتطلبات العامة التي تماالول  الباب شمل

وواجبات المقاول بواجبات المهندس المصمم  الواجب اتخاذها عند المباشرة في تنفيذ المشروع  متمثلة 
ق االرشاد والتدريب كما تضمن هذا الفضل ائبليغ عن الحوادث وطرواالجتماعات الدورية وكيفية الت

  .االشارات والمؤشرات والشارات وحواجز المرور 

بالنظافة  ةالمتعلق ةفقد تضمن اجراءات حماية البيئة ومجاوراتها ومنها االجراءات الصحي الثاني البابأما 
ن الحريق م ةتوضيح المتطلبات العامة للوقايما تم التي تقدم الى موقع العمل ك ةومياه الشرب والخدمات الطبي

متطلبات على الثاني  اشتمل البابكما  ،في موقع العمل منه ةوالتدريب للوقاي ةكافحموفرق   ستلزماتوم
 ةلمتطلبات التهوي ةالضروري واالجراءات ةاضافة الى متطلبات التهوي ةلمؤقتاالنارة والتمديدات الكهربائية ا

مجاورات  ةق حمايائثم التطرق الى وسائل وطر العمل ووسائل حجب الغازات واالبخرة ئمة لموقعالمال
وتنظيم المرور ونظافة الموقع وحماية البيئة واعداد خطة طوارئ في الموقع  ةاالعمال عن طريق التسوي

  .لحماية ممتلكات االنسان في الموقع العمل والمناطق المجاورة للموقع 

قل المواد تشمل كيفية تحميل ون التي ،في العمل ةالمواد الداخل حماية اجراءات ىال الثالث بابالتطرق 
في خزن المواد االنشائية والتنظيم  منة آلاق ائوالطر هانقل أساليبن نقل المواد وم ةواسباب الحوادث الناتج

  .الداخلي للمخزن في موقع العمل 

ق هدم االرضيات والجدران        ائبانواع االعمال مثل طر ةالمتعلق ةفقد شمل اجراءات الحماي الرابع لباباأما 
اعمال الحفريات  الى بابكما تطرق ال. ن اعمال الهدممق ازالة االنقاض الناتجة ائوالممرات والساللم وطر

ومحطات المعالجة والمحاجر إضافة الى اعمال المقالع . مناطق الحفر وتنظيم المرور ةوانواعها واعمال تسوي
 نقل وتخزين أساليبوالغربلة واعمال تفجير الصخور ووسائل الحماية في اجراء عمليات التفجير في الموقع و
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ايضا اعمال االنشاءات الخرسانية واالجراءات  بابتضمن هذا ال .ول المتفجرات في الموقع االنشائيوتدا
ات ووسائل نقل الخلطات مواد والقوالب الخرسانية وخراطيم الصب والخالطالالزمة في التعامل مع ال

  .الخرسانية
وتركيب المنشآت المعدنية باالضافة الى  منشآت المعدنية ووسائل رفعاعمال الايضا الفصل هذا تضمن  و

. عملية الصبغفيذ تناثناء في بالكهرباء وكذلك اعمال االصباغ ووسائل الحماية  بالغاز و ةل اللحام العاملاعما
المياه الساخنة ومراجل البخار والتجهيزات المؤقتة  مراجلغرف التطرق الى وسائل الحماية ل بابكما شمل ال

كائز وملحقاتها والسقاالت واخيرا الشروط العامة لدق الرالسالسل وقع االنشائي كالساللم والحبال وفي الم
  .المعدنية والصيانة والتشغيل

 ةالرفع والعدد اليدوي آالتالعمل مثل  أجهزة بالعدد ةفقد تضمن اجراءات الحماية المتعلق سالخام بابالاما 
  .تحريك التربة كالجرافات والقاشطات والحفارات والقالبات والمناوالت وسائللية وآلوا

اثناء العمل في الموقع وانواع ادوات الحماية في الشخصية  ةاجراءات الحماي السادس بابالشمل  و 
 مستلزماتالجهاز التنفسي و ةوحمايوالسمع ية الرأس والوجه والعيون واالرجل الشخصية ووسائل حما

   .االمان والمالبس الخاصة وشباك النجاة كأحزمةالشخصية   مايةالح

برنامج السالمة وخطة التطبيق والهدف من البرنامج ومسؤولية تطبيقه وبيئة  السابع لباباوأخيرا تضمن 
ت المهندس المشرف المتعلقة امن الحوادث وواجب ات التوعية وحماية الموقع وكيفية الوقايةالعمل وإجراء

  .باجراءات السالمة وخطة االرشاد والتدريب وكيفية التخطيط لحاالت الطواريء

  

  ريق االعدادف  
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 األولالباب 
 للمدونة الفنية والمصطلحات العامة المتطلبات

(General Requirements and Technical Code Notations)  
   

  مقدمـةال 1-1  

 التقليل أو الممتلكات، أو اإلنسان لها يتعرض قد التي الحوادث وقوع تالفي هو العامة بالسالمة المقصود
 ،األنسان( الثالثة األنتاج عناصر لحماية كفيلة وأحتياطية وقائية دماتخ بتقديم وذلك أخطارها اتقاء أو منها

 المدونة هذه إلصدار الحاجة برزت فقد الحوادث هذه مثل لوقوع الكبيرة لإلمكانية ونظرا ).المواد اآلالت،
  .والخاصة العامة والممتلكات المواطنين لحماية
 المشاريع تنفيـذ في السالمة تحقيق سبيل في يقالطر على جديدة خطوة لتكون المدونة هذه تأتي لذلك

 باإلجراءات علم على المشاريع بتلك عالقة له من وكل عليها والمشرفون المشاريع منفذو ليكون اإلنشائية
 .[1] حدوثها يمكن التي المخاطر من للوقاية اتخاذها الواجب

   
  المجـال 2- 1

 في العاملين وسالمة حياة على للحفاظ الضرورية توالترتيبا المتطلبات في المدونة هذه تبحث 1-2/1 
  .األبنية مشاريع وبخاصة بها عالقة لهم من وكل الزوار وكذلك اإلنشائية المشاريع

 خاصة متطلبات أية وبين هذه المدونة في عليه المنصوص المتطلبات بين تعارض ظهور عند1-2/2
 .وتحديدا تخصصا األكثر تالمتطلبا تطبيق يجري ،مختصة رسمية جهة عن صادرة أخرى

 
 العامة السالمة من الهدف 3- 1 

  :الى العامة السالمة تهدف 
 المهنية واألمراض صاباتواال الحوادث من للوقاية وذلك العمل أثناء في صاباتاال من العمال حماية ) أ(

 .العمل موقع داخل
 .للعامل نتاجيةاال الفعالية رفع طريق عن وذلك نتاجاال كلفة تخفيف ) ب(
 .ستهالكواال التلف من الجهزةوا اآلالت على فظةالمحا ) ت(
 .عليها شرافواال الصحيحة الفنية العمل قائطر على العاملين تدريب ) ث(
 .الموقع في عملةالمست الجهزةوا والعاملين العمل قائوطر وسائل على المستمر الدوري التفتيش ) ج(
 .ثانية تكرارها عدم لتأمين المناسبة الحلول ووضع الموقع داخل واألصابات الحوادث أسباب دراسة ) ح(
 الحرارة، شعاعات،اال الرطوبة، ضاءة،اال التهوية،( ضرر أي دونب وسليمة صحيحة للعمل بيئة تهيئة ) خ(

  .[2]       خال...الضوضاء

    .المناسبة الوقاية أجهزة ختيارا ) د(
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 [1] ومصطلحات اريفتع 4- 1

  The Contractor المقاول 4/1- 1

 اية لحساب أم لحسابها المشروع ذلك أكان سواء إنشائي مشروع أي بتنفيذ تقوم جهة أو شخص كل هو
 .ثانويال والمقاول الرئيس المقاول التعريف هذا ويشمل أخرى، جهة

  المختصة الرسمية الجهة 4/2- 1

   .ومسؤوليتها األنظمة والتعليمات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها هي الجهة الرسمية المخولة بتطبيق
  Design Engineer المصمم سالمهند 4/3- 1
  .ومواصفاته مخططاته عداداو وتصميمه المشروع بدراسة يقوم) جهة أو(شخص كل هو
  Safety officer  المشرف المهندس 4/4- 1

هندسين مكالمهندس المقيم ومعاونيه من ال( المشروع تنفيذ على شرافباال يقوم جهة وأص شخ كل هو
     .)والفنيين

 Safety Authority بالسالمة المختصة الرسمية الجهة 4/5- 1

 رمقدا تدقيقمع  والقيام بالسالمة الخاصة والتعليمات واألنظمة القوانين بتطبيق المخولة الرسمية الجهة هي
  .)ةالدفاع المدنى العام ةمديري (العمل مواقع في تطبيقها

  السالمة مسؤول 4/6- 1

 الرسمية الجهات قبل من والمعتمد المقاول قبل من المعين السالمة، جراءاتاب المختص الشخص هو
  .السالمة برنامج وتطبيق عدادا لغرض المختصة

  Accident   [3] الحادث 4/7- 1

 صاباتا الحادثة نم ينتج وقد نتاجيةاال المقدرة في يؤثر بسببه أو العمل أثناء في يقع متوقع غير حدث هو
  .ينتج ال أو
  Symbols      اإلشارات 1-4/8

 وجود أماكن في دائم بشكل أو مؤقتا وتثبت. لإلرشاد أو الخطر من للتحذير المستعملة خصالشوا هي
  .الخطر

     Signs  المؤشرات 4/9- 1

 الحاجة، حسبب تحريكها يمكن  (Flashing)وميض ذات تحذير أجهزة أو ثابتة غير يدوية إشارات هي
  .وجوده احتمال او لخطرا من للتحذير (Flagmen) الرايات حاملي مثل العمال بها يجهز

    Warning Sticker  الشارات 1-4/10
 األخطار من للتحذير أو لإلرشاد المنشأ من جزء أو الجهاز من جزء على عادة تثبت مؤقتة بطاقات هي

  .المباشرة أو الموجودة
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   Traffic Barrier   مرور حاجز 4/11- 1

 باللونين ملونة للضوء، عاكسة بشرائطمجهزة   معدنية صفائح أو خشبية ألواح من مكون مؤقت حاجز هو
   .السير حركة باتجاه درجة (45)  مقدارها بزاوية األفق عن تميل واألسود، األبيض أو األحمرو األبيض

  الحوادث من الوقاية 5- 1

 ما كل تطبيق تم أنه الى األطمئنان الخطأ ومن عواقبها مواجهة من بكثير أفضل الحوادث وقوع تجنب نإ
 أو نساناال همالا بسبب وتكرارا مرارا جديد من تظهر أن يمكن فالحوادث المخاطر، تقاءال روريض هو

  .يؤديه الذي بالعمل درايته عدم أو تهوره
  الحوادث أسباب 5/1- 1

 [3] :اآلتية النقاط خالل من الحوادث أسباب تلخيص يمكن

 .التشغيل في خاطئة أساليب عمالستا ) أ(
 .صحيحة بطريقة اآللة عمالأست في الشخص خبرة عدم ) ب(
 .العمل في المناسبةآلالت وا األدوات عمالستا عدم ) ت(
 .)العمل مالبس( الواقية المالبس رتداءا بعدم الشخص همالا ) ث(

 .العمل في والتهور الزائدة الثقة ) ج(
 .العمل في التركيز عدم ) ح(
 .التعليمات تنفيذ في والتقاعس الكسل ) خ(
 .شرافواال الرقابة في قصور ) د(
 .فيه مالواأله العمل زدراءا ) ذ(
   .العمل تعليمات األشخاص معرفة عدم ) ر(
   
 الحوادث وتخفيف الوقاية 5/2- 1

  :البشرية للقوى بالنسبة : أوالً
  [4] :اآلتي طريق عن وذلك البشرية القوى حماية

 .سالمتها من والتأكد للعمل المناسبة اليدوية العدد هيئةت ) أ(
 .اليدوية العدد عمالأست على اآلمن التدريب ) ب(
 األجزاء أمام جيد وقاء بوضع جهزةواال اآلالتالمتسسب من  الخطر مصادر وحجب ويرتس ) ت(

 .الخطرة
 :طريق عن ذلك يتحققو والسالمة األمن وسائل على والتدريب التوعية ) ث(
 شرافاب الحوادث من والوقاية العامة السالمة لمناقشة :جتماعاتواال والندوات المحاضرات .1

 المحاضرات تلك وتشمل السالمة، فريق مع بالتعاون لميدانيا المشرف أو العامة السالمة عن المسؤول
 .العمل أثناء في بالسالمة المتعلقة رشاداتواال التعليمات تباعا عدم حالة في الناجمة األخطار بحجم التوعية
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 ومن التدريب برنامج في العامة المبادئ مراعاة ويجب :العامة والسالمة األمن الجم في التدريب .2
 :ادئالمب هذه أهم

 .همن طلوبةالم األهداف لخدمة التدريب مناهج مالءمة •
 .المتدربين مسؤولية لمستوى التدريب مناهج مالءمة •
 .للمتدربين الثقافي للمستوى التدريب مواد مالءمة •
 .التدريب وسائل ختيارا حسن •
 اطرالمخ تجنب على يحمله الفرد لدى وقائي وعي نيتكو راد منهوي :الوقائية والتوعية عالماال .3

 أن والواقع .منها الوقاية ووسائل بها األصابة أساليبو المخاطر بتلك تعريفه طريق عن واألضرار
 تحولت إذا إال فيها ما تنفيذ على الناس لحمل تكفي ال العامة والسالمة األمن مجال في وحدها المعلومات

 :أهمها وسائل بعدة ذلك تنمية ويمكن .وعادات نفسية تجاهاتاو دوافع الى
 .)5/1- 1(شكلال في موضح كما معين خطر بيان أو عامة ارشادات عطاءا منها الغرض :الملصقات •
 أثر تدعيم على تساعد العامة والسالمة األمن عن عالناتلال خاصة لوحة وهي : عالناتاال لوحة •

  :هو عالناتاال لوحة تتضمنه ما وأهم .والسالمة باألمن التوعية
 .يماتهوتعل والسالمة األمن منشورات -
 .واللوائح التعليمات تباعا في المثاليين األشخاص عن بيان -
 .السالمة تعليمات لمخالفتهم جزاءات عليهم وقعت الذين األشخاص أسماء -
 العمل قائطر أو الجديدة العامة والسالمة األمن وسائل شرح في تفيد : رشاديةواال التسجيلية األفالم .4

 العرض بطريقة سريعة حوادث توالي وتعيد مرتبة بطريقة دةمعق صعبة أمورا تشرح كما الحديثة،
 .البطيء

  .العمل صاباتا من الوقاية بمهمات األشخاص توعية في تفيد :عالميةاال الحمالت .5
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  .[7]في مواقع العمل عملةنماذج من صور الملصقات المست :5/1- 1لشكال

 
 :وادوالم لآلالت بالنسبة : ثانياً

 رشاداتاال تباعا يجب المختلفة والمخاطر التلف من والمواد اآلالت في المتمثل العام المال على ةظللمحاف
  :ةاآلتي

 .لها المخصصة األغراض غير في تشغيلها أو اآلالت عمالستا ساءةا عدم ) أ(
  :اآلالت صيانة ) ب(
 .أطول مدة تشغيلها وضمان عليها والحفاظ لحمايتها والتزييت النظافة وتشمل دورية صيانة .1
 .العطل صالحال المختص الفني ستدعاءا يجب عطل أي حدوث عند وذلك طارئة صيانة .2
 .اليومي العمل من نتهاءاال بعد ائيالكهرب التيار فصل يجب .3
 :اآلتي تباعاب التلف من الغيار وقطع والخدمات المواد حماية ) ت(
 .الكهرباء نع الناجمة األخطار من الوقاية .1
 .قيالحر وببش نع الناجمة األخطار من الوقاية .2
 .وادثح بدون العمل ممارسة أساس العمل مكان في والنظافة النظام يمثل حيث : العمل مكان تنظيم .3

 تباعا يجب نتاجاال زيادة على ويساعد لألعصاب ومريح ومنظم منسق عمل مكان على وللحصول
  :اآلتية رشاداتاال
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 .العمل وسير تتابع تعرقل التي األشياء جميع من العمل مكان خالءا يجب .1
 على تسقط ال بحيث بالعمل الخاصة واألجهزة واألدوات العدد وحفظ لوضع مناسب مكان وجود .2

 .ضاألر
 .بها المنتوج النهائي أو موادال بتخزين يسمح وال ونظيفة متسعة الممرات على المحافظة .3
 سعافاتاال صندوق حريق، مطافيء( بسرعة نقاذاال تجهيزات الى الوصول حرية أن تتيسر يجب .4

 )لخا األولية،
 .دائمة بصفة نظيفة المياه ودورات والحمامات المالبس غرف على المحافظة .5
  :التفتيش ) ث(
 لتالفي الكفيلة السبل تخاذا ثم ومن بالسالمة الخاصة نالقواني تطبيق من والتأكد بالمراقبة القيام عملية وه

  .وتحديثها السالمة أنظمة في النظر عادةاو األخطاء صالحا أو التقصير
  :السالمة سجالت ) ج(

 ومسبباتها وادثالح ترصد التي بالسجالت حتفاظاال دون من والسالمة األمن برنامج ينجح أن اليمكن
 أن ويجب .الحوادث وقوع من الحد في تسهم التي الالزمة الدراسات جراءال المختصين أيدي بين وتضعها
  :على السالمة سجالت تحتوي

 الحوادث لمسببات الواضح التحديد مع المهنية راضمواأل العمل صاباتاو بحوادث خاصة سجالت .1
 .الحوادث حول التحقيقات نتائج من المشتقة

 .السالمة بأمور والتوعية التثقيف ببرنامج خاصة جالتس .2
 .السالمة لقواعد الفردية بالمخالفات خاصة سجالت .3
 .هاونتائج لها الدورية الفحوص ومواعيد األجهزة تاريخ على تحتوي سجالت .4
 .للنقاش طرحت التي والمواضيع الحاضرين واألشخاص وأوقاتها ومواعيدها السالمة جتماعاتا .5

 عالقة لها التي األنشطة من ذلك وغير والتوصيات المالحظات وتسجيل وجاهزيتها يشالتفت سجالت .6
   .والعاملين العمل بسالمة

 
  [5]المشروع بتنفيذ المباشرة عند اتخاذها الواجب السالمة إجراءات 6- 1

   المصمم المهندس واجبات 6/1- 1
 جميع على يشتمل خاصا بابا ديفر أن وشروطه المشروع مواصفات بإعداد يقوم الذي المهندس على ) أ(

 المواد الى باإلشارة وذلك المشروع ذلك في تطبيقها ضرورة يرى التي السالمة إجراءات
 .ونةده المهذ في المنصوص عليهاوالبنود

 والى والمجاري والهاتف والكهرباء الماء بخطوط متعلقة مخططات اية الى الرجوع المهندس على ) ب(
 والدنيا القصوى ومناسيبها والفصلية الدائمة السيول مجاري عن التحريو للموقع الطبوغرافية الخرائط

  . الجوفية والمياه االمتصاصية والحفر واآلبار الينابيع وجود أماكن وعن
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    المقاول واجبات 6/2- 1

 الخطوات جميع يشمل بحيث للمشروع، تنفيذه أثناء في السالمة برنامج وتنفيذ عداداب المقاول يقوم ) أ(
 الرسمية والجهة المشرف للمهندس منه نسخة ويقدم ،العمل إلنجاز الالزمة واالحتياطات توالترتيبا
 أثناء  في الطارئة الحاالت كافة لمعالجة ومرنا شامال البرنامج يكون أن ويجب .عليه للمصادقة المختصة

 .العمل تنفيذ
 بكافة الموقع جهيزمع ت العمل موقع قي السالمة برنامج من نسخة دائمي وبشكل المقاول يوفر ) ب(

 التفتيش عمليات إجراء المختصة الرسمية للجهات يتسنى بحيث السالمة إجراءات ومتطلبات مستلزمات
 .عليها الالزمة

 دون  من باالعمال القيام على الموقع في العاملين تساعد التي المالئمة الظروف تهيئةب المقاول يقوم ) ت(
 .والحوادث المخاطر الى التعرض

 .األنشائية األعمال تنفيذ من الناتجة المخاطر ضد للعمال التأمين لالمقاو يحقق ) ث(
  
  المرور وحواجز والشارات والمؤشرات اإلشارات 7- 1

   Safety Signs السالمة إشارات 7/1- 1

   .)7/1-1( الجدول في مبينة هي كما بالرمز المحيط والشكل وألوانها اإلشارات أنواع تكون ) أ(
  

 [5]  السالمة إشارات في المستعملة شكالواأل األلوان: 7/1- 1 جدولال
 

 بالرمز المحيط الشكلالرمز لون الخلفية لون اإلشارة نوع

مائل احمر خط يقطعها حمراء دائرة أسود أبيـض المنـع
  أسود مثلث أسود أصفـر  التحذير

 مستطيـل أبيض أخضـر  المعلومات

 مستطيـل أبيض أزرق  التعليمات

 .الدوليـــــة لالتفاقيات استنادا المختصة الرسمية الجهة تعتمده  متنوعـة

 .الدوليـــة االتفاقيات الى استنادا المختصة الرسمية الجهة تعتمده  مــرور

  
 موضوعها على الدال الرمز على العلوي نصفها يحتوي الشكل مستطيلة  السالمة إشارات تكون ) ب(

 السفلي نصفها يحتوي في حين ،)7/2- 1(  لجدوال في مذكور هو كما  مستطيل أو مثلث ،بدائرة محاط
 .العربية باللغة الرمز ذلك معنى على
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 [5]السالمة اشارات في المستعملة الرموز: 7/2- 1 لجدوال

 
  الرمــز الشكــل  الموضـوع

 إسعاف
 علـى احمر هالل

 بيضاء خلفية

 إسعاف
 على أبيض صليب

 خضراء خلفية
 

 شعلــة حريق

 

 انفجـار متفجرات

  

 وعظمتان جمجمة سامة مواد

 

 اختبار أنابيب لةاكأ مواد

  

 الثالثي التأين رمز إشعاعات

 

  كهرباء
 

  برق ومضة
 

 
  .…… يتبـع
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  السالمة اشارات في المستعملة الرموز: 7/2- 1 جدولال تمةت
  

 الرمــز الشكــل  الموضـوع

 نساء ،رجال  حمامات

 بخطاف معلق حمل  معلقة أحمال

 
 ارتداء  بيجـ

 األيدي واقيات
 

  قفـــازات
 

 نتيجة انزالق

 رطبة أرض

 مائلة أو

 منـزلق شخص

 

 ممنوع التدخين
 يقطعها مشتعلة سيجارة

 مائل احمر خط
 

 نار إشعال

 ممنوع المنطقـة هذه في
 

  يقطعه مشتعل ثقاب عود
 مائلاحمر  خط

 

المنطقة هذه في نار إشعـال
  مسموحالمنطقة 

 مشتعل ثقاب عود

 
  ……… يتبع
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  السالمة اشارات في المستعملة الرموز: 7/2- 1 جدولال تمةت
  

 الرمــز الشكــل الموضـوع

 للشرب صالحة غیر میاه
  

 كأس تحتھا حنفیة
  یقطعھا خط مـاء

 احمر مائل
 

 للشــرب صالحة میاه
 

 كأس تحتھا حنفیة
 مـاء

 

 غاز اسطوانة الغاز خطر

 

 تعجب عالمة عام خطر

 

 (P)حرف السیارات وقوف

 ممنوع المشاة مرور
 

 یقطعھ یمشي شخص
 مائلاحمر  خط

 مسموح المشاة مرور
  

 یمشي شخص
 

 ممنوع الحیوانات مرور
 

 یقطعھ خط كلب
 احمر مائل

 

  كلب رأس الحراسة كالب

 
 
.  
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 :اآلتي الى منها المقصود الغرض حسبب اإلشارات تقسم  )ج( 
 

    Prohibition Signs  المنع إشارات  (1)

 يدل التي األعمال من عمل بأي القيام منع وتتضمن فقط، مباشر خطر وجود عند اإلشارات هذه تستعمل
 "ممنوع الدخول"و "ممنوع مكشوف لهب جودو"و "ممنوع التدخين" مثل ةاإلشار على الموجود الرمز عليها

 .المشابهة اإلشارات من ذلك غير الى "ممنوع المهمالت إلقاء"و
   

 
  

  .المنع شاراتا من نماذج: 7/3- 1 شكلال
 

   Caution Signs  التحذير اشارات (2)

 هذه وتشمل .آمنة غير ممارسات من للتحذير أو محتملة مخاطر جودو إلى للتنبيه اإلشارات هذهعمل تست
  .ذلك شابه وما يةئايميالك المواد أو السامة الغازات مثل موجودة مخاطر من التحذير اإلشارات

  
  

 .التحذير شاراتا من نماذج: 7/4- 1 شكلال
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    Safe Condition Signs  المعلومات إشارات (3)

 على المحافظة الجل ذلك يهمهم من جميع الى الضرورية المعلومات إليصال اإلشارات هذهتعمل تس
  .الموقع في مكوثهم فترة طيلة سالمتهم

  

 
  

 المعلومات أشارات من نماذج: 7/5- 1 شكلال

.  
   الحريق مكافحة أجهزة اشارات (4)
 .اليها الموقع في العاملين الرشاد الحريق مكافحة أجهزة وجود أماكن على لتدل اإلشارات هذه عملتست

   

 
  

 .الحريق مكافحة أجهزة شاراتا من نماذج: 7/6- 1شكلال
 

    Mandatory Sign االجبارية التعليمات اشارات (5) 

 أو اللحام أعمال كمواقع خاصة اطاتاحتي اخذ فيها العمل يتطلب التي المواقع في اإلشارات هذه عملتست
 على يتحتم التي االماكن من ذلك شابه وما محصورة أماكن في العمل أو السقاالت على العمل أو الدهان

 اإلشارات هذه تعليمات إطاعة وبجب .الوقاية مستلزمات وعدد باستعمال يقوم أن فيها يوجد شخص أي
  .وجدت حيثما
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 [8]  االجبارية التعليمات شاراتا من نماذج: 7/7- 1 شكلال
 

  متنوعة اشارات  (6)

 :ومنها سابقا ذكره يرد لم نوع أي من إشارة أية وهي
 ويشترط االنشاء، مواقع في الخطر نقاط عند تعملتس التي القانونية اإلشارات وهي :المرور اشارات *

 .المختصة الرسمية هاتالج قبل من المعتمدة للمواصفات مطابقتها
 كيفية أو منه الخروج أو الموقع الى الوصول كيفية على الدالة اإلشارات وهي : االتجاه اشارات *

 .األولية اإلسعافات وجود أماكن الى أو الحريق ستلزمات اطفاءم أو الحريق مخارج الى الوصول
   

 
  

 .تجاهالمرور واالشارات انماذج من : 7/8- 1شكلال
 

    Manual Signals المؤشرات 7/2- 1

  المركبات مرور تنظيم) أ( 

 أثناء في أخرى مالئمة وسيلة بأية او خاصة رايات يرفعون أشخاص باستخدام المرور تنظيم يتحقق (1) 
 زكحواج الضرورية الحماية وسائل فراتو عدم عند منها القريبة اإلنشاءات او الشوارع مشاريع تنفيذ

  .واالشارات الحماية
 (300ᵡ200) عن أبعادها تقل ال اللون حمراء رايات المرور تنظيم في العاملون األشخاص يستعمل  (2)

  .ليالً المضيئة اليدوية المؤشرات عمالاست ويشترط .اًملمتر (250) قطرها يدوية مؤشرات أو ملمتر 
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 اإلشارات إعطاء عند البرتقالية أو لحمراءا المالبس المرور تنظيم في العاملون األشخاص يرتدي  (3)
  . عاكسة أشرطة او مالئمة بإضاءة جهزةم الليل في المستعملة المالبس تكون أن على

   Crane and Hoist Signals والرافعات للمرافع التأشير) ب( 

  :الحقاً المبينة التوضيحية األشكال في موضحهو ما يتبع

  
 (Swing) الرافعة بذراع الدوران (Move slowly)  ءببط حرك

إبقاء مع التحرك إشارات من أي إلعطاء اليدين إحدى تستعمل
 التحرك،  إشارة تعطي التي األولى اليد امام حركة دونب األخرى

 .كمثال الحمل تخفيض يبين

  .الدوران التجاه مشيـرة ابةالسب مع أفقيا ممدودة الذراع

  
 (Travel)  الحمل حرك (Dog Every Thing) العمليات جميع أوقف

 . الجسم أمام اليدين تشبك
 
 

   مع ببطء وترفع مفتوحة واليد ،لألمام ممدودة الذراع
  .الحركة باتجاه تحريكها

  
  .....يتبع   [1]                   .والرافعات للمرافع التأشير اساليب :7/9-1 شكلال            
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   (Hoist)  ارفع     (Lower)  اخفض

  لألسفل تشير والسبابة لألسفل ممدود الساعد

 . دائرية حركة أفقيا اليد وتحرك
 

  لألعلـى تشير والسبابة لألعلى عمرفو الساعد

 . دائرية حركة أفقيا اليد وتحرك

  
 (Raise Boom)    االمتداد ذراع ارفع (Lower Boom)  االمتداد ذراع اخفض

  مضمومـة واألصابع ،أفقيا ممدودة الذراع

 . لألسفل تشير واإلبهام
 
 

  مضمومـة واألصابع أفقيا ممدودة الذراع

 . لألعلى تشير واإلبهام

  
  .....يتبع             .والرافعات للمرافع التأشير اساليب :7/9-1شكل ال تتمة
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 (Extend)    االمتداد ذراع مد  (Retract)    االمتداد ذراع ضم

 .للداخل تشيران واإلبهامان الجسم أمام ينالكف كال
 

 . للخارج تشيران واإلبهامان الجسم أمام الكفين كال

  
   الحمل وارفع االمتداد ذراع اخفض

(Lower The Boom And Raise The Load)  
  ارفع ذراع االمتداد واخفض الحمل السفلي 

(Raise The Boom And Lower The Load) 
  مــع لألسفل تشير واإلبهام أفقيا ممدودة الذراع

 الى الحاجة طيلة مستمر بشكل اليد أصابع وفتح ضم
 . الحمل تحريك

  مــع لألعلى تشير واإلبهام أفقيا ممدودة الذراع
 الى الحاجة طيلة مستمر بشكل اليد أصابع وفتح ضم

 . الحمل تحريك
  

  .والرافعات للمرافع التأشير اساليب :7/9-1كل شال تتمة
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  التحذير شارات 7/3- 1

 العدد في كما الموجودة األخطار من المستخدمين لتحذير مؤقتة كوسائل التحذير شارات تستعمل ) أ(
 .)التحذير اشارات من بدال عمالهااست يجوز ال انه على( )الخ.… خلل بها التي آلالتوا
 أبعادها حيث من أما فيها، عملةالمست األلوان حيث من التحذير الشارات ابقةمط التحذير شارات تكون ) ب(

 .المختصة الرسمية الجهة قبل من المعتمدة العالمية أو المحلية للمواصفات مطابقة فتكون
 
    ( Barricades)المرور حواجز 7/4- 1

 :اآلتية األنواع أحد من )7/10-1(  الشكل في موضح هو كما المرور حواجز تكون) أ(
   

 األول النوع  *

 واحدة عارضة من يتكون
 ويمكن الحركة وسهل خفيفة

 .مكان أي في اوضعه
  
  الثاني النوع*

 سهلتي عارضتين من يتكون
 .والتركيب الفك

  
  الثالث النوع *

 ،ثباتا األكثر النوع وهو
  .عوارض ثالث من يتكون

 

  
  .[5]المشاريع في عملةالمست المرور اجزحو أنواع: 7/10- 1  شكلال

 
في حين . الطارئة اإلصالح عمليات خــالل المرور لتوجيه والثاني األول النوعين من كل ويستعمل
 في تضييق وجـود على للداللة األكتاف على أو نهائيـا الطريق إغالق عند الثالث النوع يستعمل
  .الطريق

  .الثالثة األنواع ومقاسات صخصائ )7/3- 1( التالي الجدول يبين )ب(



306.ع.ب.م                        م2015/هـ1436                                             18/1        

 
 ومقاساتها المرور حواجز: 7/3- 1  جدولال

 
 النوع

  المقاسات

 الثالث النوع الثاني النوع األول النوع

 300 – 200 300 – 200  300 – 200  )مم( العارضة عرض

 (600) عن يقل ال (600) عن يقل ال (600) عن يقل ال )مم( العارضة طول

 150  150  150 )مم( الشريط عرض

 (1.5) عن يقل ال (0.9) عن يقل ال (0.9) عن يقل ال )م(جزاالح رتفاعا

  العاكسة السطوح عدد
 لكل واحد( ثنانا

  )تجاها

 لكل ثنانا( أربعة
 )أتجاه

 المرور كان ذاا( ةثالث
 )واحد تجاهاب
 رالمرو كان ذاا( ستة

 )تجاهيناب
 
  

 المراجع
 ،عمان ،”كودة السالمة العامة في تنفيذ المشاريع االنشائية" ،العرب والتعمير األسكان زراءو مجلس [1]

 .1988االردن، 
 .1991 ،مطبعة دار الحكمة الموصل"، االساسية للسالمة المهنية المبادىء" ،رحيم تركي علي  [2]
 ،جامعة الموصل ،والنشر دار الكتب للطباعة ،"حوادث واصابات العمل" ،رجاء عبد الوهاب العساف [3]

1992. 
سلسلة  "معلومات أساسية حول السالمة والصحة المهنية في الجمهورية العراقية" ،الدولية العمل منظمة [4]

 . 2001،بيروت ،االقليمي للدول العربية المكتب ،نشرات السالمة والصحة المهنية
 .2007المملكة العربية السعودية، ،"شائيةالكود السعودي للسالمة العامة في تنفيذ المشاريع االن"[5] 
 .1990، القاهرة ،مطبعة دار الفكر العربي ،"الصحة المهنية واالمن الصناعي" ،عزالدين فراج.د  [6]
 ،"السالمة المهنية في المنشآت والمهن المختلفة" ،المهني والتدريب الفني للتعليم العامة المؤسسة [7]

  .2010 ،المملكة العربية السعودية
[8] ROSPA , "Construction Regulation Handbook" , Tenth Edition, Metric, Birmingham, 1982.   
[9] Department of Army Corps of Engineers, “General Safety Requirement” , June, 1977, FM 
385.  
[10]   British Standard, BS 6187, “Code of Practice for Demolition” , British standard Institute, 2 
Park street, London WIA2BS, 2000 . 
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  الـثاني الباب
  ومجاوراتها جراءات حمـاية بيئـة العمـلا

  جراءات الصحيةالا 1- 2
جراءات الصحية والشروط الالزمة لتحقيق وتنفيذ الخدمات الطبية اللكافة ا اًتوضيح يتضمن هذا الباب

 يشتمل هذاكذلك . ومجاوراته فرها في موقع العملاتوومتطلبات السالمة الواجب  سعافات األوليةالوا
جراءات جمع اجراءات النظافة الخاصة بالعمال والمرافق الصحية ونظافة الطعام ومياه الشرب وا  الباب

  .النفايات والتخلص منها
  النظافـــة 1/1- 2
  عمال النظافة )أ(

يام بتنظيف ة القتكون مهمتهم الرئيس حسب حجم العملب يتم تخصيص عامل واحد أو اكثر من العمال
سمنت وفضالت لن العمليات اإلنشائية كأكياس اموإزالة جميع المخلفات الناتجة ري موقع العمل بشكل دو

 [1].الخشب واأللمنيوم وما شابه ذلك
  أماكن تناول الطعام )ب(
د لحسب ما منصوص عليه في البنذلك المكان بمياه الشرب  يجهزيحدد مكان مناسب لتناول الطعام و  
وية معدنية المقاعد واألكياس البالستيكية الخاصة بالنفايات وبحاوكذلك بعدد كاف من المناضد و )2-1/3(

  .توضع بها تلك األكياس
  المرافق الصحية 1/2- 2

  :فيما يخص المرافق الصحية تراعى األمور اآلتية
  -:يشمل المرفق الصحي ما يأتي) أ(

 .مرحاض واحد
 .مغسلة واحدة
 .مبولة واحدة

  .مناديل صحية
ف من مع وسائل الصرف الصحي الالزمة ومصدر كا من المرافق الصحية بعدد كافالموقع  يجهز )ب(

  - :المياه بحيث ال تقل عما يأتي
 الموقع بمرفق صحي واحد لكل يجهزعامل أو أقل ،  )100( للمشاريع التي يكون فيها عدد العمال - 
  .عامال على أن يضاف مرفق صحي ألي عدد يتبقى بعد ذلك )25(
  .، أو جزء من هذا العدد100ـعامالً اضافيا يزيدون بعد ال 35ي واحد لكل يجهز الموقع بمرفق صح - 
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تغطى المرافق الصحية وفتحاتها بالشكل المالئم لحماية المستخدمين من التعرض للظروف الجوية ) ج(
أبواب تغلق بأحكام  المتجاورة التي تكون ذاتبين المراحيض  قواطعالمختلفة واألجسام المتساقطة وتعمل 

  .مين عزلة مستخدميهالتأ
 جهيزجميع العمال وفي جميع األوقات ويجب تأماكن يسهل الوصول اليها ل تكون المرافق الصحية في) د(

  .هذه المرافق بمواد التنظيف المناسبة
في أماكن مالئمة بحيث ال يمكن رؤيتها من اية أماكن أخرى سواء أكانت داخل  توضع المرحاض) و(

  .الموقع أم خارجه
 ال يقل عن ستوٍم بدءاً من  مم )100( عن المرحاض بأنبوب تهوية ال يقل قطرهصرف  أنبوبة ربطت) ي(
  .أسفل المرحاض مم )25(
تجري الصيانة الالزمة للمرافق الصحية ويحافظ عليها نظيفة بشكل مستمر بغسل المراحيض ) ن(

  .قليمها مرتين في األسبوع على األوالمغاسل بالماء والصابون يوميا وتعق
  .المرافق الصحية بوسائل كافية لإلضاءة جهزت) ع(
من الضروري ان يحتوي ، د السامة او الملوثة بصورة دائمةمركبات الرصاص أو الموا تعمالعند اس) غ(

باإلضافة الى فرشاة لألظافر أو اية وسائل  ،خاص لغسل األيدي لكل خمسة عمال حوضٍعلى الموقع 
  .صدر كاف للمياهممع للتغسيل أو التجفيف  ىأخر

  مياه الشرب 1/3- 2
  :فيما يخص مياه الشرب النقاط اآلتيةتراعى 

الموقع بمصدر مالئم لمياه الشرب بحيث يتالءم والمواصفات التي تحددها الجهات الرسمية  جهزي) أ(
  .المختصة

ى تحتوي على أخر قل المسافة بينها وبين اية أنابيبخاصة بها ال ت سطة أنابيباتوزع مياه الشرب بو )ب(
  .متر )2( مياه ملوثة عن

  الخدمات الطبية 1/4- 2
 [3]:وتشمل

  -:الفحص الطبي) أ(
على المقاول قبل استخدام أي عامل التأكد من خلوه من األمراض السارية وكذلك التأكد من مقدرته على 

  .تحمل الظروف المحيطة بالعمل الذي سيناط به
  :اإلسعافات األولية) ب( 
م القائمون بأعمال اإلسعافات األولية ذوي إلمام كاف باإلسعافات األولية المالئمة التي يلزيكون  :عام. 1

اإلصابات وكيفية تقديم اإلسعافات المؤقتة  م القدرة على اكتشاف أماكن ونوعلديهتقديمها للمصاب، ف
  .فاتدون التسبب بحدوث اية مضاعبللمصابين ونقلهم الى اقرب طبيب أو مركز صحي أو مستشفى 

  المسعف. 2
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صابة والعناية المسعف هو الشخص الذي يقدم المساعدة والعون السريع للمصابين في اللحظات األولى لال
  :فرها في المسعف هيان الشروط الواجب توا .بهم

 .يفضل أن يكون أحد العاملين أو المتدربين في موقع العمل للتدخل السريع وقت الحاجة •
 .سعافالللقيام با يتمتع بقدر من القوة تؤهله •
 .رتباك عند مواجهة المواقف الحرجةسن التصرف السريع الهادئ وعدم االتمتع بحي •
جتيازه لدورات في هذا اسعافات األولية ويفضل الأن يكون على دراية تامة بالمبادئ األساسية ل •

 .الخصوص
 .الحادث مكانيات المتاحة في مكانالستفادة من االعنده المقدرة على تقدير الموقف وا •
 .نقاذ حياة زميل أو أي فرد يحتاج المساعدةامواساة أو الشعور بالرضى وهو يساعد في  •
  .يجب أن يحتفظ دائما بأرقام الطوارئ •
  :اإلسعافات األولية وطاقمها ستلزماتم. 3
اإلسعافات األولية وعدد طواقمها والحيز المخصص لها متناسبة مع حجم المشروع  ستلزماتتكون م 

والفترة الزمنية الالزمة لتنفيذه، على أال تقل مواد اإلسعافات األولية الموردة والمخزنة في الموقع وموقعه 
  .عن الحد األدنى الذي تقرره الجهة الرسمية المختصة

عامل في الموقع الواحد أن يعد في مكان العمل ) 100(عمال الى ) 10(على المقاول الذي يستخدم . 4
كما  زمةالباألدوية واألربطة والمطهرات ال جهزاًوقا لإلسعافات الطبية منقالة للمرضى وكذلك صند

  ).1/1-2(موضح في الشكل 
وجب على المقاول إعداد صناديق لألسعافات الطبية بحيث يخصص ) 100(إذا زاد عدد العمال عن . 5

ا كان إذ) 10(المائة، وصندوق لكل مجموعة يزيد عددها عن  أقل منعامل أو ) 100(صندوق لكل 
  .م) 300(العمل يجري في مناطق متباعدة والمسافة بين كل مجموعة وأخرى تزيد عن 

على المقاول أن يعهد الى شخص مسؤول بإجراء اإلسعافات األولية للمصابين في جميع أوقات العمل  .6
  :ويكون ذلك الشخص 

ى الجهات المختصة بذلك، إحد لدىعامال من بين عمال الموقع يكون قد تدرب على اإلسعافات األولية  •
 .عامل )100( وذلك في مواقع العمل التي ال يزيد عدد عمالها عن

تمريض تعترف بها وزارة الصحة وذلك في مرضة متفرغة، ممن يحملون شهادة ممرضا متفرغا أو م •
  .عامل )100( موقع العمل الذي يزيد عدد العمال به عن

ولية أسبوعيا الستبدال غير الصالح منها وتعويض تتم معاينة موجودات صناديق اإلسعافات األ .7
  .المستهلك

اإلسعافات األولية في مكان يتوسط مساحة المشروع وبالقرب من موقع الهاتف إذا  ستلزماتتوضع م .8
  .كان ذلك ممكنا بحيث يكون مألوفا للجميع
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  .حقيبة األسعافات األولية: 1/1- 2شكل ال
  
  :المعالجــة ) ج( 
أو  قائشخاص المنوطة بهم عمليات اإلسعافات األولية من ذوي الخبرة والدراية بالطريكون األ .1

ق اإلسعافات المختلفة وكيفية معالجة األشخاص المصابين ائالصحيحة إليقاف النـزيف وطر األساليب
   .ومعالجة الكسور اتبالصدم

، على يةجراء اإلسعافات األولايجب نقل المصاب بأسرع ما يمكن الى أقرب عيادة أو مركز طبي بعد  .2
النقل التي يجب اتباعها  أساليبن بعملية النقل على إلمام تام بأفضل وأسلم أن يكون األشخاص القائمو

  .حسب حالة المصابب
  السجــــالت    1/5- 2

على المقاول االحتفاظ بسجالت تشمل التقارير الصحية الخاصة بجميع المستخدمين البرازها عند طلب 
  .الرسمية المختصة الجهات

  الوقاية من الحريق  2- 2
 [11] حتراقاال 2/1- 2
ية تتحرر ئلتفاعالت الكيمياية ونتيجة لهذه ائي أو سلسلة من التفاعالت الكيميائحتراق هو في الواقع كيميااال

 ة فقط وتحرر حرارةحدوث عملية أكسدي بطيئا يالحظ ئضوء وعندما يكون التفاعل الكيمياعالية و حرارة
حتراق عملية أكسدة سريعة جدا نتيجتها ومقارنة باألكسدة البطيئة يعتبر اال. مثال المحيط كالصدأ لىا

جل حتراق، والحتراق ويدعى مثلث االوهناك أسلوب مبسط لتوضيح اال .تنبعث حرارة عالية وضوء
  :تمثل أضالع المثلث وهيأساسية  عوامل ةفر ثالثاحتراق يجب تواث االحدا

 . الحرارة
 ).المادة المحترقة(وقود ال

 ).األوكسجين(الهواء 
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ختفاء أحد هذه العناصر ان احيث . دةوجترة ممكنة ما دامت هذه العوامل موحتراق أطول فوقد يستمر اال
توجد المواد المحترقة على شكل مواد صلبة، . حتراقيؤدي الى شطر المثلث وبالتالي توقف عملية اال

قتراب مصدر انه شعلة نارية وهذا ما يحدث عند مق أكثر المواد أو ينتج حتراايالزم  إذ. سائلة، وغازية
بخرة والغازات المتحررة من المواد المحترقة، وفي الحقيقة حتى المواد الصلبة ال تشتعل اال من االشرارة 

  .من األبخرة والغازاتبعد أن تتكون طبقة غير مرئية 
  المتطلبات العامة   2/2- 2
، كما والهدمالذي سيتبعه خالل جميع مراحل االنشاء  ،ضع برنامج الوقاية من الحريقيقوم المقاول بو )أ(

  .الحريق ستلزمات مكافحةبم الموقع  بتجهيز يقوم
مكافحة الحريق وخلوها من  ستلزماتيجب المحافظة على نظافة جميع الطرق المؤدية الى م) ب(

  .العوائق
  .ن معروفة وواضحة لجميع العاملين في الموقع مكافحة الحريق في أماك ستلزماتوضع ميجب ) ج(
  .مكافحة الحريق دوريا واستبدال غير الصالح منها ستلزماتيجب معاينة وصيانة م )د(
  مكافحة الحريق ستلزماتم 2/3- 2
  :اليدوية المطافئ )أ(
م على أن تت لمتوقع حدوثهحريق يدوية مالئمة لطبيعة الخطر ا مطافئالمواقع المختلفة ب جهزت. 1

، والشكل لتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصةعلى وفق اعليها وصيانتها ومعاينتها المحافظة
  .يدوية بمختلف األحجام مطافيءيوضح ) 2/1- 2(
واحدة بالمواصفات والسعة  مطفأةفي األماكن المالئمة على أال يقل عددها عن  مطافيءتوضع ال. 2

وأقصى نقطة في المساحة  مطفأة، وبحيث ال تزيد المسافة بين ال2م )300(المناسبة لكل مساحة تساوي 
  .م )30( المخصصة لها عن

واحدة أو أكثر بالمواصفات والسعة المناسبة يتم  مطفأةكل طابق في األبنية متعددة الطوابق ب جهزي. 3
  .وضعها بجوار بيت الدرج

  -:على وفق ما يلي ءافيلمطل باة لالشتعاأماكن استعمال أو خزن المواد القابل جهيزيجب ت. 4
من  3م )0.02( في األماكن التي يستعمل فيها ما يزيد عن واحدة من النوع المناسب مطفأةوضع  •

من الغازات القابلة لالشتعال ، على أال تزيد المسافة  يلونيوتنك )0.023( السوائل القابلة لالشتعال ، أو
 .م )10( وأقصى مكان لالستعمال عن المطفأةبين 

من السوائل  3م )0.250( خارج الغرفة المستعملة لتخزين مناسبواحدة من النوع ال فأةمطوضع  •
 .م )3(وباب الغرفة عن  المطفأةسافة بين القابلة لالشتعال ، على اال تزيد الم

من أي  م) 9(و ال يزيد عن  م) 7.5( على بعد ال يقل عن مناسبواحدة من النوع ال مطفأةوضع  •
  .زن السوائل القابلة لالشتعالموقع خارجي مستعمل لخ
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حسب الحاجة بوتجهيزات اإلطفاء  ستلزماتجميع األماكن المستعملة لتخزين المواد في الموقع بم جهزت •
.  

  

  
  

  .حريق يدوية مختلفة االنواع واألحجام ئمطاف: 2/1- 2شكل ال
  
 :ات األخرىستلزمالم  )ب(
بستية الخاصة بإطفاء الحريق ووضعها في أماكن الموقع بالبطانيات الصوفية أو االس جهيزعلى المقاول ت.1

 .واضحة يسهل الوصول اليها 
عليها ) للحريق فقط(الموقع بالبراميل والدالء الالزمة ، مع طالئها باللون األحمر وكتابة عبارة  جهزي.2

 .بشكل مستمر ووضع دلوين بجانب كل برميل أو الرمل ويجب أن تكون البراميل والدالء معبأة بالماء
هذا الخزان بدلوين أو  جهزعلى أن ي 3م )2( بخزان مياه مفتوح ال تقل سعته عن مطفأةمكن استبدال الي.3

على أن  مم )19( من النوع المستعمل في الحدائق وبقطر ال يقل عن م )30( بخرطوم ال يقل طوله عن
ه بمنفث ال يقل مداه الخرطوم عند نهايت جهزوي.لتسهيل جره الى مكان االستعمال  ةيكون ملفوفا على بكر

ويجب أن يكون ارتفاع الخزان او . في الدقيقة  اًلتر )19( وبمعدل تدفق ال يقل عن م )6( األفقي عن
  .قدرة مضخته بحيث تعطي أو تؤمن ضغطا يكفي لتأمين المدى األفقي المذكور

  
  مصادر المياه   2/4- 2
 جهيزعلى وجود المياه ، يجب على المقاول تإطفاء الحريق التي يعتمد عملها  ستلزماتعند استعمال م) أ(

   .ستلزماتالموقع بمصدر مياه مستمر ذي ضغط مالئم لضمان التشغيل الجيد لتلك الم
الالزمة على اآلبار  ستلزماتعند استعمال المياه الجوفية ، يجب على المقاول تركيب المضخات والم) ب(

   .وقت ممكن وقبل المباشرة بالمشروعبأسرع 



 27/م                                  2015/هـ1436                                 306.ع.ب.م

  تعليمات الوقاية من الحريق    2/5- 2
تكتب جميع التعليمات الواجب اتباعها عند حدوث حريق على لوحات تعلق عند أماكن دخول وخروج 

ق ائ، وتشمل هذه التعليمات أرقام الهواتف الضرورية والطرالعموميأجهزة الهاتف حجرات العمال وعند 
  .الصحيحة الخالء الموقع

  
  لتدريبفرقة مكافحة الحريق وا  2/6- 2
يتم تخصيص عدد من العمال وتدريبهم على الواجبات التي يجب قيامهم بها في حالة حدوث حريق في  )أ(

  .الموقع
يتم التدريب على اإلجراءات األساسية في مكافحة الحريق بشكل دوري لضمان قدرة األشخاص ) ب(

  .فحة بشكل سليم العاملين في الموقع على تشغيل واستعمال األجهزة وتنفيذ عمليات المكا
 [3][5] األخطار غير العادية   2/7- 2

في الحاالت التي يحتمل فيها حدوث أخطار حريق غير عادية كحالة تخزين مواد ذات خطورة عالية من 
  :تراعى األمور اآلتيةقابليتها لالشتعال  حيث

صفات المحتويـات  خطورة المحتويات من قبل الجهة الرسمية المختصة على أساس  قداريتم تحديد م) أ(
 االنهاءأما إذا كان معيار انتشار اللهب من مواد . وخواصها ، والعمليات التي تتم داخل المبنى أو المنشأ 

الداخلي أو من مكونات أخرى للمبنى أو المنشأ يشكل خطورة أكبر من الخطورة الناجمة عن المحتويات ، 
 . الداخلي  نهاءحسب خطورة مواد االبفيتم عندئذ تحديد الخطورة 

 االنهاءويشمل ذلك مواد ( الموجودات  خطورة على وفقيصنف المبنى من حيث خطورة محتوياته ) ب(
 . وتستثنى من ذلك أجزاؤه ذات المحتويات الخطرة التي يتم فصلها أو عزلها) . الداخلي والستائر واألثاث 

خفضة ، من: ء الحريق وانتشاره إلىتصنف محتويات أي مبنى أو منشأ من حيث الخطورة النسبية لبد) ج(
  -:يوعادية ، وعالية ، وكما يأت

اتسـاع نطـاق    التي تتصف بقابلية منخفضة لالشتعال ، وعـدم  ويات ذات الخطورة المنخفضة هيالمحت.1
 . اشتعالها إذا اشتعلت

حتراقها المحتويات ذات الخطورة العادية هي تلك التي تحترق بسرعة متوسطة ، أو تلك التي يتولد عن ا.2
 . تي ال ينجم عن احتراقها انفجاراتقدر محسوس من الدخان غير السام ، أو ال

المحتويات ذات الخطورة العالية هي تلك التي تحترق بسرعة عالية جدا ، أو تلك التي يخشى من انبعاث .3
 .أثناء احتراقهافي أو وقوع انفجارات دخان سام 

  
  المواد القابلة لالحتراق   2/8- 2
 التدخين(ع التدخين في جميع أماكن تخزين المواد القابلة لالشتعال ، وتوضع الفتات يكتب عليهايمن) أ(

  .على جميع هذه األماكن)  ممنوع
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  .يمنع التدخين واستعمال التجهيزات ذات اللهب المكشوف في المنشآت المغلقة) ب(
طة اس، بعضها عن بعض، بويجب فصل المواد غير المتجانسة التي يمكن أن تتعرض لخطر الحريق ) ج(

  .حواجز تقاوم الحريق لمدة ساعة على االقل
بين األبنية واإلنشاءات وبين رزم األلواح أو المواد األخرى القابلة  م) 3(تترك مسافة ال تقل عن ) د(

  .لالحتراق والتي ستستعمل في العمليات اإلنشائية
لمواد القابلة لالحتراق او الخارجة منها، خالية يجب المحافظة على الممرات المتصلة بأماكن وجود ا) هـ(

  .من العوائق
 نـــارةاال 3- 2
  نارةفائدة اال 3/1- 2
 حصائياتصابات وقد أثبتت االنارة في مواقع العمل له أثر هام في منع الحوادث واالن التوزيع الجيد لالا

قوية وساطعة  عيفة أمضاءة ضوسواء كانت اال .ضاءةحوادث العمل لها عالقة بسوء االمن % 15أن 
نتاج خطاء وقلة االوالمضايقة فيؤدي ذلك الى كثرة االالعين وشعور الشخص بالملل  أجهاد نها تؤدي الىاف

ستغاللها لسوء التصرف مثل تجميع ا علىضاءة الضعيفة في موقع العمل تشجع البعض كما أن اال
   . القاذورات والفضالت ألنها تكون غير منظورة

  ت عامةمتطلبا 3/2- 2
  .مالئمة لطبيعة العمل شي والطرقنارة في أماكن العمل واألدراج والممرات والممايجب أن تكون اال )أ(
أثناء في عن القيم المبينة إزاءها  )2/1-2( الجدوليجب أال تقل االستنارة الدنيا لألماكن المدرجة في ) ب(

  .العمل
  - :يةاآلتإلنارة بحيث تحقق المتطلبات يجب وضع تجهيزات ا) ج(
 .دون تعريض المستخدمين للتوهجات المزعجة من أن تكون اإلنارة مريحة .1
 .الصادر عن التجهيزات أقل ما يمكنأن يكون التوهج  .2
 .أن ال تؤدي اإلنارة الى ظهور ظالل مزعجة .3
 .أن تكون إنارة السطوح الرأسية واألفقية جيدة .4
 .أن تكون تجهيزات اإلنارة مالئمة للوسط الموضوعة فيه .5
 .أن تكون أمينة ألغراض التنظيف والصيانة .6

 
  التمديدات الكهربائية المؤقتة 4- 2
  المخاطر الكهربائية 4/1- 2

ستعمالها يسبب خسائر اتخاذ األحتياطات المالئمة عند اولكن عدم  الطاقةتعتبر الكهرباء أحد مصادر 
يمكن معها منع جميع  أن األحتياطات وصلت اآلن الى درجة ومع. تلفيات وأضرار جسيمة لألفرادو
  .تخاذ األحتياطاتابسبب عدم مراعاة  تقع كوارثالصابات واال خطار الكهربائية فمازالتاأل
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  .ستنارة الدنيا في األماكن المختلفة ضمن المشروعاال: 2/1- 2جدول ال
  

 )lux( االستنارة الدنيــا المكــــــان
 30 الممرات  الخارجيــة
 30  مناطق الحفر والـردم

  50  لممرات الداخليــةا
  50 أماكن صب الخرسانة
  50  األنفاق وأماكن العمل

المماشي والساللم واألدراج وأماكن العمل في 
 الهواء المضغوط

100 

أماكن العمل ( أعمال اإلنشاءات الداخلية 
 )داخل األبنية

100 

 100  غرف التخزيـــن
  100  المراحيض وغرف الغسيل

 300  أماكــن  اللحــام
  

 [2] :ومن األسباب الشائعة لحوادث الكهرباء
 .خالل العمل نشغال الذهنيالدوائر الكهربائية بسبب اال الىنتباه عدم اال  ) أ(
 .الكهربائية وعدم الصيانة االجهزةعدم تأريض   ) ب(
 .التسرع  ) ت(
 .القيام بعمليات الصيانة خاللهمال في قطع التيار اال  ) ث(
 .يةجراء تفتيش سليم على الدوائر الكهربائاعدم   ) ج(
 .عدم االلتفات الى أخطار الكهرباء  ) ح(
 .الكهرباء أعمالقيام من هم غير مختصين ب  ) خ(
 .عدم القيام بالفحص السليم قبل بدء العملمع أن تكون التوصيالت خاطئة   ) د(
 .تحميل الدوائر الكهربائية بطاقة أعلى من الحدود المصممة من أجلها  ) ذ(
 .واألسالك الكهربائية من مصدر حراري االجهزةقرب   ) ر(
 .أو تركيب منصهرات غير مناسبة) الفيوزات(هتمام بتركيب المنصهرات م االعد  ) ز(
 .أثناء القيام بعمليات الصيانة الكهربائية في األماكن المرتفعةفي أحزمة االمان  عمالستاعدم   ) س(
 .الوقاية الشخصية الخاصة بالكهرباء باستعمال مستلزماتلتزام عدم اال  ) ش(
  .لمواصفات الدوليةمواد كهربائية غير مطابقة ل عمالستا  ) ص(
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 [6][8][9] متطلبات عامة 4/2- 2 
على المقاول حماية او دفن أو عزل األسالك المستعملة في التمديدات الكهربائية المؤقتة في الموقع   ) أ(

 .أو العربات اآلالتبشكل يمنع خطر تالمسها مع األشخاص او 
التي تكون المعلومات  يمنع استعمال األسالك الكهربائية غير المقاومة للظروف الجوية أو  ) ب(

 .فرة عنها محدودةاالمتو
 .يتم عزل األسالك عن جميع نقاط ارتكازها  ) ت(
 .بعلب عند أطرافها  جهزةتكون جميع المواسير الحاملة لألسالك م  ) ث(
تكون األسالك والتجهيزات واألدوات و األجهزة الكهربائية من األنواع التي توافق عليها الجهة   ) ج(

أن تكون من النوع المناسب المقاوم لتلك  تعرضها للظروف الجوية، البد من ي حالةوف. الرسمية المختصة
وعند استعمال األجهزة الكهربائية في االماكن الرطبة واألماكن المعرضة لالشتعال واالنفجار،  .الظروف

 .يجب أن تكون تلك األجهزة غير مولدة للشرر
مميزة بشكل واضح  هابالقرب من أو تكون المفاتيح المستعملة عند مداخل األماكن المحصورة  ) ح(

 .ليكون باإلمكان قطع التيار عنها بسرعة في الحاالت الطارئة
يمنع ترك مقابس المصابيح الكهربائية الفارغة مكشوفة ، كما ال يسمح بترك بصيالت المصابيح   ) خ(

 .الكهربائية المكسورة في مقابسها
ة تحتوي على أسالك قادرة على تحمل اصعب كهربائي لمصابيح الكهربائية المؤقتة بقابلواتتجهز ا   ) د(

اتها اال إذا تعلق المصابيح الكهربائية بقابلوالظروف التشغيلية التي يمكن أن تتعرض لها ، على أن ال 
أن تكون وصالت القابلوات ذات عزل و ه الظروفوالمصابيح لتحمل مثل هذ صممت تلك القابلوات 

 .نفسه المستعمل مماثل لعزل القابلو
، ومن النوع تفول) 12(استعمال المصابيح النقالة من النوع  الذي يعمل على فرق جهد أقصاه  يجب   ) ذ(

 .غير المولد للشرر في األماكن الرطبة والمعرضة لخطر االشتعال واالنفجار
بنظام عزل مزدوج مطابقة للمتطلبات  جهزةيجب أن تكون األدوات الكهربائية النقالة غير الم  ) ر(

 .جهات الرسمية المختصة ، ومؤرضة تأريضا فعاالالموضوعة من قبل ال
المفاتيح  أغطيةتوضع عالمات واضحة تدل على القيمة القصوى لفرق الجهد التشغيلي على   ) ز(
 .المقابس والخزائن المعدنية وأغلفة التجهيزات أغطيةو
و يجب حماية التمديدات الكهربائية المارة في موقع العمل من التلف نتيجة لمرور األشخاص أ  ) س(

 .عليها ، وحمايتها كذلك من الحافات الحادة أو رفعها عن األرض بما يكفي األجزاء المتحركة
يتم ترك فراغات مالئمة بين أبواب الخزائن والتجهيزات الكهربائية من الداخل على أن تفتح تلك   ) ش(

 .األبواب للخارج
ألدوات المعزولة األخرى أو على منفذي التمديدات الكهربائية ارتداء القفازات العازلة واستعمال ا  ) ص(

 .األدوات المستعملة للخطوط الحية اذا كان هناك ضرورة للعمل بوجود التيار
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ترك المسافات المحددة من قبل الجهة الرسمية المختصة بين العمال وأية تمديدات االلتزام بيجب   ) ض(
 .مكشوفة حية

 و من حال دوائرها الكهربائيةها بالتيار قبل التحقق يجب تأريض اآلالت الكهربائية وعدم تشغيل  ) ط(
 .أن جميع التمديدات المكشوفة والمخفية معزولة بشكل يمنع التالمس معها

محول كهربائي مؤقت ، فيجب أن تتخذ اإلجراءات التي  هيئةإذا تطلبت طبيعة العمل في الموقع ت  ) ظ(
 .ائي عاٍلمديدات الالزمة لضغط كهربتطلبها الجهات الرسمية المختصة من ناحية الحماية والت

واألجهزة  ستلزماتتتبع جميع التعليمات الخاصة بالتمديدات والسالمة المتعلقة باآلالت والم  ) ع(
الكهربائية عند استعمالها في الموقع ، على أن تتضمن تلك التعليمات إجراءات الحماية ضد األحمال 

 Short)رة القصـيرة ئوتيـارات الدا ( Earth Leakage Current)التسـرب األرضي  الزائدة وتيارات

Circuit Current ) عندما يلزم. 
  
 [1] اإلشـــعاع 5- 2
زيادة في كريات الدم  معنها آثار حيوية خطرة بسبب تأين مواد الجسم، منتج ترة، حيث شعاعات خطاال

ضاء األنسجة أو األعنها تلف دائم للغدد أومذا كانت الكمية ثقيلة فربما ينتج اجهاد، والالبيضاء، تتسبب با
  :عاع في العمل األمور اآلتيةالشا ستعمالاعى عند اوير. أو أجزاء أخرى من الجسم

دون الحصول على الترخيص بيمنع استعمال األجهزة التي تشكل مصدر إشعاع خطر على العمال ) أ(
  .الالزم من الجهات الرسمية المختصة

ة التي يسمح بتعرض الفئات مختلفة تحدد الجهات الرسمية المختصة الحد األقصى من جرعات األشع )ب(
  .األعمار واألجناس لها

يؤخذ في االعتبار عند تحديد الجرعات جميع مصادر اإلشعاعات الداخلية والخارجية سواء أكانت  )ت(
  .أم على دفعات بشكل مستمر

تجرى الفحوص الالزمة للمستخدمين لمعرفة الجرعات التي يتعرضون لها وتحفظ نتائج هذه  )ث(
ليها واتخاذ اإلجراءات وص في سجالت توضع بالموقع لتتيح للجهات الرسمية المختصة االطالع عالفح

  .الالزمة
يمنع إجراء أو تجهيز أية عمليات ذات مخاطر إشعاعية اال بإشراف شخص مؤهل حاصل على  )ج(

  .لقيام بمثل تلك العملياتشهادة معتمدة من الجهات الرسمية المختصة تخوله ا
سيجة مؤقتة او دائمة على أن يتم وضع أالمناطق التي تستعمل فيها المواد واألجهزة المشعة بتحاط ) ح(

  .قترابإشارات تحذر من األشعة وتمنع اال
لتعليمات على وفق اية والختامية على العاملين يجب إجراء الفحوص الطبية األولية والدور) خ(

  .الرسمية المختصةواإلرشادات الصادرة عن الجهات 
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  التهويــــة 6- 2
  تعريف التهوية 6/1- 2

دخال الهواء النقي أو طرد الهواء الفاسد من داخل أماكن العمل وذلك بالتحكم بدرجة ايقصد بالتهوية 
  :وتقسم التهوية الى قسمين. لحرارة المحيط وتهيئة الظروف واألحوال المناسبة والجو الصحي ألداء العم

تحريك الهواء الى داخل وخارج األماكن خالل فتحات مجهزة لهذا وهي عملية : التهوية الطبيعية) أ(
 .)6/2- 2(و) 6/1- 2(ضح في الشكلين كما مو الغرض كالشبابيك واألبواب والفتحات

ستعمال أجهزة اوهي عملية نقل وأرجاع وطرد الهواء من مكان الى آخر نتيجة : التهوية الميكانيكية) ب(
بواسطة هذه العملية التحكم  تحصلو) وساحبات الهواء ت الهوائيةمثل المبردات والمكيفا(ميكانيكية 

  .ضافة الى التحكم بالضغط داخل األبنية المغلقةابكميات ومواصفات الهواء المجهز والمطرود 
  

  
  

  .النوافذ لالتهوية الطبيعية من خال: 6/1- 2شكل ال
  
  

  
  

  .التهوية الطبيعية من خالل فتحات السقف: 6/2- 2شكل ال
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  متطلبات عامة 6/2- 2
  .يجب أن تتخذ اإلجراءات الضرورية لضمان التهوية المالئمة لموقع العمل) أ(
يجب استعمال أنظمة التهوية الموضعية الخراج الهواء الفاسد واألبخرة السامة والدخان من األماكن ) ب( 

  .المحصورة إن وجدت
فر اعند عدم تو عمالهااية المالئمة الستللعاملين في الموقع أجهزة الوق يهيءيجب على المقاول أن ) ت(

الظروف المالئمة حقيق أنظمة للتهوية أو عندما تكون األنظمة المتبعة في التهوية معطلة أو غير كافية لت
  .للعمل

 [1][3] الغـــازات 7- 2
يجب أن تحجب الغازات واألبخرة عن الحيز الذي يشغله المستخدمون لوقايتهم من اإلضرار ) أ(

ت التي قد تصيب أجهزة التنفس أو األجزاء المكشوفة من الجسم والتي يمكن تالمسها مع واإلصابا
 . الغازات واألبخرة والتي تسبب حدوث التخرشات

  -:غازات واألبخرة الضارة على مايأتيتشتمل ال) ب(
 .لغازات الخانقةا .1
 .الغازات الكاوية والمهيجة .2
 .يالتمثيل الغذائ ةمن عملي ةالناتج )metabolism( يةرة التي تعمل عمل السموم األيضالغازات واألبخ .3
  .الغازات واألبخرة المخدرة .4
  .على المقاول إجراء الترتيبات المالئمة للوقاية من الغازات واألبخرة المحتمل وجودها في الموقع) ت(
  
 Noise      [3] الضوضاء 8- 2
  نواع الضوضاءأ 8/1- 2

  :يمكن تقسيم الضوضاء الى قسمين
واآلالت الدوارة ويزداد ضررها كلما تنوعت داخل مكان  االجهزةاء مستمرة وهي تصدر عن ضوض) أ(

 .عمل واحد
نخفاض السريع رتفاع واالنفجارات ولها طابع االضوضاء متقطعة وهي تصدر عن المطارق واال) ب(

  .وتأثيرها أكبر من الضوضاء المستمرة
  عوامل التأثر بالضوضاء 8/2- 2
  .ضاءزيادة شدة الضو) أ(
  .قرب العامل من مصدر الضوضاء) ب(
  .تعدد مصادر تكوين الضوضاء) ت(
  .طول مدة التعرض) ث(
  .ستعداد الشخصياال) ج(
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  تأثيرات الضوضاء 8/3- 2
  :للضوضاء تأثيرات كثيرة في األنسان والمحيط ولكن بصورة عامة يمكن تقسيم هذه التأثيرات الى قسمين

 .فترة التأثير المؤقت الذي يزول بعد) أ(
التأثير الدائمي ويعني تأثير الضوضاء في الجهاز السمعي بصورة طفيفة جزئيا أو بصورة دائمية ) ب(

  :كما أن الضوضاء تؤدي الى ما يأتي .وهذا ما يسمى بالصم المهني
  .األصوات العالية بسببصعوبة التخاطب . 1
  .تأزم نفسي وضجر وشعور بالملل واألجهاد. 2
  .مل أو الرغبة بأنتاج أمثلعدم حب مجال الع. 3
  .تأثيرات عصبية في وقوع الحوادث. 4
  .رباك وعدم السيطرةنقص القدرة على التركيز وتعميق الشذوذ الذهني واال. 5
  .نقباضات في األوعية الدمويةتأثيرات داخلية أخرى مثل اال. 6
أقل التي شدتهاالضوضاء  بأن التعرض ولكن يمكن القولن تأثير الضوضاء يعتمد على كل العمل وفترة إ

تسبب أرهاقا أشد ف dB )70-60( ضمن حدودشدة الضوضاء أماالتؤثر في فقدان السمع  dB) 40(من 
- 80( تلك التي شدتها بينللسمع وبالعمل لمدة أطول في هذه الضوضاء يمكن حدوث فقد جزئي للسمع، و

90 (dB يمكن أن تحدث أضرارا خطيرة للسمع.  
  متطلبات عامة 8/4- 2
على المستخدمين إذا زادت مستويات  ر الضوضاءيالضرورية للوقاية من تأث يجب اتخاذ الخطوات) أ(

  ).8/1-2(الجدول  في المذكورةضغط الصوت عن القيم 
  .المسموح بتعرض المستخدمين لها مدة الضوضاء المستمرة: 8/1- 2جدول ال

 فتـرة التعـرض
  )يوم /ساعة( 

 

 ضغط الصوت مقاسا ستوىم
  ستجابة البطيئـــةعلى اال

)dB( 
8 90  
6 92 
4  95 
3 97  
2 100  

1.5 102  
1  105 

0.5 110 
0.25 115  
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الوسائل الهندسية المتيسرة عندما تزيد  عماليجب إجراء الترتيبات الضرورية للتحكم بالضوضاء باست) ب(
الوسائل في تخفيض  أما إذا فشلت تلك). 8/1- 2(في الجدول  المبينةعن القيم  مستويات ضغط الصوت

الوقاية  مستلزماتالمستخدمين ب جهيزمستويات الصوت الى الحدود المسموح بها فيجب على المقاول ت
  .الشخصية المالئمة للمحافظة على حواس السمع

   يجب وضع التعليمات الالزمة للمحافظة على حواس السمع لدى المستخدمين في جميع الحاالت ) ت(
، وذلك في مكان واضح )8/1-2(في الجدول  المبينةت عن القيم ات ضغط الصوتزيد فيها مستويالتي 

  .بالنسبة لجميع المستخدمين
تحسب فترة التعرض الكلية من العالقة التالية عندما تكون مكونة مـن عدة فترات و لمستويات ) ث(

  -:ضغط صوت مختلفة ويراعى عند الحساب اخذ تأثر كل فترة بشكل منفصل 
                                                                        )2 -8/1(   

   :حيث
 eF=  المكافئ للتعرض الضوضاءمعامل (  وضاءالمعامل المكافئ للتعرض للض(  

1T =  عند المستوى األساسي الثابت للضوضاء  فترة التعرض األولى  
2T =   لثابتعند المستوى األساسي ا للضوضاءفترة التعرض الثانية  
nT =   عند المستوى األساسي الثابت للضوضاءفترة التعرض األخيرة  
1L =   المسموح بها لمستوى الصوت في الفترة األولى للضوضاءفترة التعرض  
2L =   المسموح بها لمستوى الصوت في الفترة الثانية للضوضاءفترة التعرض  
nL =   األخيرة المسموح بها لمستوى الصوت في الفترة للضوضاءفترة التعرض    
  .dB )140(الصدم  أو الدفع عن  من ةالناتج وضاءزيد الضتيجب أال ) ج(
  الفتحات واألطراف والحافات 9- 2
 [1][3][4] متطلبات عامة 9/1- 2
ال العمال أو ألي غرض جميع الفتحات المتروكة للمصاعد أو األدراج أو لرفع المواد أو النتق جهيزت )أ(

ية أو المنصة عن متر واحد بما دران التي يقل ارتفاعها عن األرض، وكذلك فتحات الجمن األغراض
  - :يأتي

 )0.5( ال تقل مقاومته لألحمال األفقية العرضية عند مستوى حافته العليا عن (Guard Rails)حاجز حماية .1
kN/m ال يزيد ارتفاع الفتحة ى األرضية أو منصة العمل ، ووال يقل ارتفاعه عن متر واحد فوق مستو

 .م )0.85( أسية عنالر
، على اال يقل قوط المواد من األرضية أو المنصةبارتفاع يكفي لمنع س (Toe Boards)عوارض سفلية .2

، وان تركب قريبة قدر اإلمكان من األرضية  مم )150(ارتفاع هذه العوارض بأي حال من األحوال عن 
  .أو المنصة
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ى تتم إزالتها إلغراض أعمال تنفيذ حواجز الحماية يجب إبقاء حواجز الحماية للفتحات في أماكنها حت) ب(
  .من هذه المادة) ث(حسب الفقرة بالدائمة اال إذا سمح بذلك 

ال يسمح بإزالة حواجز الحماية للفتحات إال بالحدود والزمن المطلوبين للسماح بدخول األشخاص أو ) ت(
  .عد ذلك مباشرةاآلليات للموقع ، على أن يتم إعادة الحواجز إلى وضعها األول ب

يجب وضع حواجز حماية على جميع أطراف سقوف المباني وحافات المناور التي يجري العمل بها  )ث(
  .م  )0.85( لحماية العمال من خطر السقوط وبحيث اليقل ارتفاع الحواجز عن

  نقل العمال 10- 2
ة بمقاعد آمنة وحواجز واقية غير المصممة لهذه الغايكذلك المركبات المستعملة لنقل العمال و جهزت) أ(

  .عند الجوانب والنهايات لحماية العمال من خطر السقوط ، وكذلك بوسائل مناسبة للصعود والنـزول 
  .يمنع صعود أو نزول أي عامل للمركبة اال بعد توقفها التام) ب(
أو سقف  بهاحافات جوانالعجالت أو  )splash-boardواقيات الطين(يمنع ركوب العمال على رفارف ) ت(

  .حجرة القيادة
  .يمنع استعمال القالبات المخصصة لنقل األتربة والحصى لنقل العمال) ث(
المركبات المستعملة لنقل العمال بمصدات للرياح خالل الفصول الباردة ، أو عندما  تجهزيجب أن ) ج(

   .تكون مسافات النقل بعيدة
 [3][9] جمع النفايات وإزالتها من الموقع 11- 2
الموقع بأكياس بالستيكية لوضع الفضالت فيها وكذلك بأوعية معدنية تغلق بأحكام توضع  جهيزيتم ت) أ(

  .الموقع وتجميعها في مكان خاص في فيها تلك األكياس الى حين إزالتها
يتم تخصيص وسيلة نقل، أو االتفاق مع الجهة الرسمية المختصة أو أية جهة تعمل في هذا المجال ) ب(

  .األكياس الى األماكن المخصصة لهالنقل تلك 
  .يتم التخلص من فضالت المواد اإلنشائية أوال بأول منعا لتراكمها وتكدسها في الطرق والممرات) ت(
 [12] الحشرات والكائنات الضارة 12- 2
  -:لديدان واألفاعي الوسائل اآلتيةتشمل ترتيبات الوقاية من الحشرات و ا 
يئة العمل والخوذ وشباك النجاة والقفازات واألقنعة وأية وسائل أخرى استعمال األحذية المناسبة لب •

 .تتعلق بالحماية الشخصية
 .استعمال المواد الطاردة والمنفرة للحشرات والديدان واألفاعي •
 .القضاء  على األماكن التي تتوالد بها تلك الحشرات والديدان •
 .هدم أو حرق أوكار الحشرات والديدان واألفاعي •
    .من أية مكاره صحية تساعد على انتشار وتكاثر الحشرات والديدان التخلص •
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  حماية مجاورات األعمال 13- 2
  وتنظيم المرور التسوير 13/1- 2
ن تسوير منطقة العمل ووضع لوحات التحذير وأنوار الخطر وتنظيم المرور حولها له أهميته القصوى ا 

ذ إ. كافة األشخاص أو المارة في المنطقة عن مكان العمل بعادإفي المحافظة على سالمة األفراد العاملين و
راحة لمرور عنها، حرصاً على يجب عزل منطقة العمل وتنبيه المارة من المواطنين وتحويل حركة ا

ثبات بأن القائم بالعمل واع لألعمال التي يقوم بها وال. حركة المرور عنهاالمواطنين وسالمتهم وتحويل 
 .ختالف العمل ومكانه ونوعه ووقتهاوعمليات التسوير وما يتبعها تختلف ب. طرهاومتفهم لطبيعتها ومخا

مناسبتها للهدف بحسب ختيارها اوليس هناك من نظام واحد متبع، وأنما أي نظام أو طريقة يجب 
  :بعناية ودقة ادات والنظم اآلتيةتباع األرشالذلك يجب . المطلوب

  :رشادات أساسية عامةا) أ(
جزء من  امشية فهيرورية ومهمة وليست بهتنبيه والتنظيم حول منطقة العمل ضسوير والعملية الت. 1

  .أسلوب العمل السليم
  .يجب تسوير كل منطقة عمل بغض النظر عن مساحتها ومكانها. 2
  .نوع العمل ومكانه ووقته يحدد نظام التسوير والتنبيه والتنظيم. 3
  .ظيمالتسوير والتنبيه والتن تهيئة مستلزمات. 4
  .التسوير إما بحبال على قوائم أو الحواجز المفصلية الساحبة أو المتحركة .5
ور أو االسهم الدالة أومخاريط تنظيم المر ،او اعالم التحذير ،يكون باستعمال مصابيح التحذير التنبيه) ب(

  .او لوحات التحذير ،على االتجاه
 تلقائية بأنعملها إما ى بطارية جافة وطريقة وتعمل عل): صفراء اوحمراء تكون ( مصابيح التحذير. 1

ة وعاديأ ،تعمل على النور أي عندما يبزغ نور النهار تنطفئ، وعند حلول الظالم تشتغل، وذلك كله تلقائيا
  .تعمل على مفتاح تشغيل موجود عليها بأن
ثناء العمل في أ تعمل فيلى قوائم السور وتسعتعلق  مس) 50 × 50(عبارة عن قماش : أعالم التحذير. 2

  .األماكن غير المأهولة خالل النهار
ومطوقة بشريط فسفوري مشع، وهي ذات أشكال مخروطية حمراء اللون : المرور خاريط تنظيمم. 3

ق عن ذلك يكحاجز أو رصيف متنقل لتنظيم حركة المرور، وذلك بفصل الجزء السالك من الطر عملوتست
  .المغلق

ويراعى توجيه السهم ليعطي . ن سهم على لوحة دائرية تثبت بقائم الحاجزوهي عبارة ع: تجاهداللة اال. 4
  .ليه المروراتجاه المطلوب أن يتحول المدلول الصحيح لال

ة في مكان عالنات أو عالمات إرشادية توضح المخاطر الموجوداوهي أية : وضع اللوحات التحذيرية. 5
  .بتعاد عنهااال العمل وتنبه العامة الى
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  .التسوير ستلزماتنماذج من أدوات وم: 3/1- 2الشكل 

  
  ارشادات خاصة العمال تتم على سيارات رافعة) ت(

خرى على اليسار من خلف السيارة الرافعة اآلعلى اليمين و احد مصابيح التحذير من الخطريجب وضع 
  .افعةرأو البحيث يكون من السهل رؤيتها وأن ال يحجبها عن األنظار قوائم أو عارضات هيكل السيارة 

  وحماية البيئة  النظافة 13/2- 2
د من الحوادث ـاسي للحـرط أسـمل والمناطق المجاورة له هو شـوقع العـإن المحافظة على نظافة م

يجب حماية العاملين في الموقع واألشخاص المارين والساكنين بجوار  كما. واإلصابات واألمراض المهنية
  :تسبب ضررا على جسم األنسان مثل الموقع من األتربة والغازات التي 

 .سمنت والرمل والكلس لكأتربة ا: تسبب التهاب األنسجة التي مهيجة المواد ال  ) أ(
 ن صناعةمي أوكسيد الكبريت الناتجة نائبون وثأوكسيد الكار احادياز كغ: سامة المواد ال  ) ب(

 الثرمستون 
من أمراض %  25يقارب قد أظهرت الدراسات أن ما ف:  المواد التي تسبب امراض الحساسية  ) ت(

 .أو االلتهابات العميقة أو الحساسية زيماسمنت وتصيبهم باألكالللعمال الذين يتعاملون مع مادة  الجلد تقع
  .في عدة أغراض إنشائية  عملكاألسبست المست: مسببة للتليف المواد ال  ) ث(
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  حراسة الموقع 13/3- 2
  :تعيين الحراسة األمنية على مدار الساعة تكون مهمتها

 .والمواد الخام ضد السرقات أو األعمال التخريبية أو حتى أهمال بعض العاملين االجهزةتأمين   ) أ(
 .هم بالمواقعجودوموجودين بالموقع والغرض من التحقق من هوية األشخاص ال  ) ب(
 .منع أي عامل من القيام بالعمل وحده ليال  ) ت(
   .بالغ عن أي حادث أو حريق قد يحدث في غير أوقات العملاال  ) ث(
  متطلبات عامة 13/4- 2
ضاءة بشكل خاص على مركز الخطر والممرات وأن تكون نارة مواقع العمل على أن يتم تركيز االا. 1
  .ضاءة آمنةاال
 في أعمال الحفر لكي اليسبب الحفرستعالم عن أماكن كابالت الكهرباء والهواتف والمياه قبل البدء اال. 2

  .للمنطقة المحيطة بموقع العمل ضرراً
  .شارات الضوئيةرشادية أو االن موقع الحفر ضد حركة السيارات بوضع الحواجز االتأمي. 3
نهيارات أو ما شابه تأمين مغادرة مكان الحفر أو الهروب منه بأسرع ما يمكن عند وجود أخطار كاال. 4

  .ذلك
نهيارات االتعامل اآلمن مع ناتج الحفر ووضعه في أماكن مناسبة بعيدا عن مكان الحفر حتى اليسبب . 5

  .أو يعوق حركة المارة
حماية العاملين والناس المارة بجوار الموقع من مخاطر الكهرباء بتثبيت أطراف األسالك وربطها جيدا . 6

  .متدلية بالخارج كشوفةبالمفاتيح وعدم ترك األسالك الم
نهيارا كليا أو ابب هبوط البناية الكلي أو المتباين اليس ا يخص األسس يراعى في تصميمها أن يكونفيم. 7

جزئيا الي بناية محاذية أو عمل محاذ.  
بمقاومة كافية للحريق وتكون له  بين البنايات المتحاذية المتصلة ليكونيجري بناء كل جدار مشترك . 8

  .حتراق ال تنتشر من بناية الى بناية أخرىفتحات محمية بحيث أن الحريق وآثار اال
ذات ميزة معمارية أو أهمية تاريخية أو أهمية للتراث العربي األسالمي تتم صيانة كل بناء أو منطقة . 9

وأي بناية أو منطقة ذات قيمة بالنسبة لمشهد المدينة العام بشكل يحافظ على خاصية بيئتها ويزيد من 
  .جمالها

لتسهيل وصول  ،شبكة طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق المحاذية لموقع العمل أن تتهيأيجب . 10
  .زعاجا لهم قدر األمكانابحيث اليسبب  ،لمركبات والمارة الى مناطق سكناهم وأعمالهما

   الموقعإعداد خطة طوارئ في   14- 2
بالموقع، وذلك  الطوارىءخطة لعمليات  بوضعول السالمة في كل موقع عمل ؤأن يقوم مس لمهممن ا
د حدوث ذلك الطارئ للبحث عن ول السالمة عنؤوحتى ال يفاجأ مس. تطبيقها عند حدوث طارئ الجل
وتتعلق خطة الطوارىء بجميع األوضاع التي تتطلب إجراءات في حالة  .التصرف عند الحاجة كيفية
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حدوث طارئ أو ما  عندويكون من أول اهتمامات الخطة السيطرة على األوضاع الخطرة  .حدوث طارئ
اجهة إذا حدث طارئ وعمليات اإلنقاذ بحدوث خطر أو حريق أو كارثة وكذلك إعداد عمليات المو ءينبي

   :تحتوي خطة الطوارئ على يجب أن . وغيرها من العمليات
   .تحديد النقاط الحساسة والخطرة. 1
  .تحديد موضع أخطار الحريق وانتشار النار . 2
  .حصر األوضاع الطارئة مثل التسرب والتفاعالت الكيميائية الخطرة . 3
  .دث كالحريق وما هو مداه المتوقع تحديد احتماالت خطورة الحا. 4
  .تحديد أدوات المكافحة الالزمة . 5
  .تسجيل إجراءات المكافحة وعمل األجهزة بشكل عادي . 6
  .تحديد وسائل التشغيل الطارئة وكذلك المراقبة المستمرة . 7
ال في حالة خالء ووسائل الهرب المناسبة للعمخارطة تتضمن جميع الطرق الالزمة لال أن تتهيأيجب . 8

  .حدوث طارئ
خالء المناطق المجاورة المأهولة للموقع في حالة حدوث حريق أو طارئ في اووسائل  أساليبتحديد . 9

يصال الجميع الى منطقة اموقع العمل لمنع وصول الحريق أو الخطر الى مجاورات الموقع بحيث يتم 
  .آمنة محددة في الوقت المناسب وضمن مسافة اآلمان المطلوبة

  .نذار وتوضيح أصواتها المستعملةصفارات اال وجود. 10
  .وضع الرايات التحذيرية الخفاقة حول الموقع عند حدوث الخطر. 11
سعافات أثناء حدوث الطارئ بواسطة المختصين باال في سعافات األولية الالزمة للمصابيناال تقديم. 12

صابات وكيفية تقديم األسعافات المؤقتة للمصابين كتشاف أماكن ونوعية األااألولية والذين لهم قدرة على 
  .ونقلهم الى أقرب مستشفى أو مركز صحي

حتياطات الالزمة لحماية األرواح والممتلكات الخاصة لمجاورات العمل في حالة حدوث تخاذ االا. 13
  .الحريق أو أي طارئ عن طريق التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة

أثناء عمليات  في فيما يخص حماية مجاورات موقع العمل 2/2-4 البند في وصالمنص تراعى النقاط. 14
  .هدم المباني
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 مراجعال
 ،عمان ،”كودة السالمة العامة في تنفيذ المشاريع االنشائية" ،العرب والتعمير األسكان وزراء مجلس [1]
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  الثالث الباب
  فى العمل ةالداخل حماية المواد إجراءات

  الموادونقل تحميل  1- 3
  عام 1/1- 3
ويتضمن تداول  .إنشائيةعملية  أيةمن  أساسياً اًءو احد النشاطات التي تمثل جزهتداول المواد  إن 

وشحنها  الاألحمعدة عمليات مثل رفع  النقلوتشمل عملية  .المواد عملية نقلها من والى موقع العمل
 أثناءفي تحدث كثير من الحوادث نتيجة لهذه العمليات . وتفريغها ووصلها وفصلها وتحريكها وخزنها

 إلىوالحوادث من خدوش  اإلصاباتوتتفاوت  .أخرموقع  إلىنقل المواد من موقع  أوتفريغ  ،تحميل
الدورات التدريبية  يحصل العاملون في هذا المجال على نالذا يجب  ،وتلف الموادوفاة العاملين 

ق الصحيحة للنقل ائيكون العامل ملما بالطر إنالالزمة قبل السماح لهم بمزاولة هذه المهنة ويجب 
  .وكذلك عالما بالخطورة التي قد يتعرض لها ،والتحميل

 [4][7] ن نقل الموادمالحوادث الناتجة  أسباب 1/2- 3
 :مثلق الصحيحة لنقل المواد ائجهل الفرد بالطر  1/2/1- 3
 .تحميل المواد  1/2/1/1- 3
  .تفريغها  1/2/1/2- 3
 .خرآموقع  إلىنقلها من موقع   1/2/1/3- 3
 .الجهل بخصائص المواد المنقولة 1/2/2- 3
 .ق الصحيحة لنقل الموادائالطر عمالعدم است 1/2/3- 3
 .عدم الحذر والجدية في العمل 1/2/4- 3
 .العمل بدون مستلزمات الوقاية الشخصية 1/2/5- 3
 .النقل وسائلفي صيانة  اإلهمال 1/2/6- 3
 .ضعف القدرة البدنية للعامل للقيام بمهمة النقل 1/2/7- 3
 .للنقل المشمولةالسالمة التحذيرية في موقع العمل وفي الممرات  إشارات عمالعدم است 1/2/8- 3
  .عدم التخطيط المسبق لعملية النقل 1/2/9- 3
  ق نقل الموادائطر 1/3- 3
 عام  1/3/1- 3

 أوالرفع التي تدار ميكانيكيا  آالت أنواعالعديد من  عمالباست ألياً أويدويا  إماتداول المواد تتم عملية 
  :الرفع على عدة عوامل أويدويا ويتوقف اختيار وسيلة التداول 

 .شكل الجسم المراد نقله 1/3/1/1- 3
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 .وزن الجسم المراد نقله  1/3/1/2- 3
 أوخاللها وطبيعة الممرات التي سيسير عليها من ناحية سعتها المسافة التي سينقل  1/3/1/3- 3

 .أرضيتهااستواء 
 ).غازية أو، سائلة ،صلبة(بيعة المادة المطلوب نقلها ط 1/3/1/4- 3
  .النقل إثناءفي نقلها واالحتماالت التي تتعرض لها  المطلوبدرجة خطورة المادة  1/3/1/5- 3
 [1][2] النقل اليدوي 1/3/2- 3
حيث  ،ق اليدويةائفي الوقت الحاضر بالطر اإلنشائيةالمواد المختلفة في كثير من المواقع تتداول  

التي سببها مما ال يمكن معه تفادي وقوع الحوادث النقل اليدوي لنقل المواد الخفيفة والمتوسطة  عمليست
زائدة  حمالأرفع  أو ،مثل الرفع بطريقة غير سليمة ،العمل ثناءافي  مأمونةعادات غير  األساسي

والتدريب  .الوقاية الشخصية مستلزماتوعدم ارتداء  مأمونةغير  بطريقةالقبض على الشيء  أو ،الثقل
يجب  اإلمكانبقدر وقوع الحوادث  تقليللزيادة لو .تقليل هذه الحوادث على عملي واإلشرافالجيد 

  :التالي ةعاامر
ادي غير المختص بالتحميل والتنزيل من العيحدد الحمل الذي يستطيع العامل  نأيجب   1/3/2/1- 3

بالنسبة للسن والمتبع في سويسرا  األحماليبين معدل  )1/1- 3(والجدول  .بأمانحمله  األعمارمختلف 
 .األوربيةوبعض الدول 

 األحمال التي يمكن رفعها وتنزيلها من قبل العامل العادي غير المختص بالتحميل :1/1- 3 جدولال
 [1][2] .لرفع على فترات قصيرةوالتنزيل عند تكرار ا

دون االستعانة بالوسائل بالحمل المسموح بحمله   عمر العامل بالسنوات
  )kg(الميكانيكية 

16 - 18  24  
19 - 20  30  
21 - 35  32  
36 - 50  26  
  20  50من  أكثر

 مراعاة عدة اعتبارات تبدأ بمعاينةحمل لنقله يدويا  يايتحتم قبل الشروع في رفع   1/3/2/2- 3
 يأ أوغير سليمة  سطوح أومسامير بارزة  أوحادة  حافاتمن عدم وجود  للتأكدالحمل المراد رفعه 

 .سالمةال ستلزماتفر الوقاية الشخصية من مامع تو يشكل خطورة عند رفع الحمل أخرعامل 
 يأأو عوائق  يأالمنطقة التي سيتم بها رفع الحمل ونقله خالية من  نأمن  التأكديجب  1/3/2/3- 3

 .االنزالقشيء يسبب 
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حمل منعا لالنحناء وتعرض الجسم الجهادات  يأالخطوات التالية عند رفع  إتباعيجب  1/3/2/4- 3
  .غير ضرورية

 .بها جيدا واإلمساكالمواد المراد نقلها  أسفلوضع الكفين  1/3/2/4/1- 3
 .الرفع ثناءا في المحافظة على استقامة الظهر 1/3/2/4/2- 3
 .كانت منخفضة مع تجنب انحناء الظهر إذامستوى المواد  إلىالركبتين للنزول  ثني 1/3/2/4/3- 3
 .في عملية الرفع والتنزيل والفخذينعضالت اليدين  عمالاست 1/3/2/4/4- 3
 .الوراء قليال إلى واألخرىالقدمين بمحاذاة المواد  إحدىوضع  1/3/2/4/5- 3
 .يسارا أوركيز حتى ال تميل المواد يمينا المواد والت إلسنادالصدر ب الستعانةا 1/3/2/4/6- 3

   .هذه الخطوات عند رفع صندوق محمليبين ) 1/1-3(والشكل 

  
 [3][6] .عند رفع المواد يدويا إتباعهاالخطوات الواجب  :1/1- 3 الشكل

  
قطع  على األحمالفقط ويتعين وضع  باألصابعاليدين وليس  كالب األحماليجب رفع  1/3/2/5- 3

 .الحمل أسفلكال اليدين  إدخال إمكانخشبية في حالة عدم 
متقاربة وان تتم  أطواليكونوا ذوي  نامن فرد بنقل حمل يراعى  أكثرفي حالة قيام  1/3/2/6- 3

وللوقاية من  خرآلاعلى شخص دون في انسجام تام منعا من زيادة التحميل  واإلنزالعملية الرفع 
 .إصاباتاحتمال حدوث 

ن تكون مرتفعة من اإلمام منخفضة من الخلف حتى أيراعى دائما األحمال الطويلة  1/3/2/7- 3
 .مام الناقلين لألحمال وال تسبب التصادم عند المنحنياتأيتضح الطريق 

 أكتافهمبوسادات توضع على  لونالعام جهزي إنفيجب  األكتافكان الحمل على  إذا 1/3/2/8- 3
 .اإلصابات أولخات تحت الحمل حتى ال يتعرضوا للتس

 األرضكان الحمل كبيرا بحيث ال يمكن رفعه يدويا فانه ينبغي نقله بالدحرجة على  إذا 1/3/2/9- 3
رفعه او  عاة ارتداء القفازات المناسبةامع مر) 1/2- 3(كما هو الحال في البرميل الموضح بالشكل 

 .لة اذا كان اليمكن دحرجتهآلبا
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  .كبيرة بالدحرجةال األحمالنقل  :1/2- 3شكل ال

  
وذلك برفع  ،يتم على مرحلتين نامستوى عال يفضل  إلى األحمالفي حالة رفع  1/3/2/10- 3

 .الحمل على مستوى متوسط ثم تكملة الرفع للمستوى المطلوب
خالية من تكون المسافة خالل طريق النقل  نأعى عند رفع وتداول المواد يدويا اير 1/3/2/11- 3

 .العوائق
 .نقلها ثناءفي ا األحمالتكفل الحماية للجسم مع عدم اشتباكه مع   يراعى 1/3/2/12- 3
تربط المواد القابلة للتدحرج كاألنابيب المعدنية ذات األقطار الصغيرة عند تحميلها   1/3/2/13- 3

ابات معدنية للمحافظة بعض بكلَ إلىويتم ربط األنابيب ذات األقطار المتوسطة بعضها ، على شكل حزم
 .باتها في أماكنهاعلى ث

بمختلف أنواعها  على األعمدة دائرية المقطع 1/3/2/13-3عبارة في ال ذُكرينطبق ما  1/3/2/14- 3
 .وكذلك على قضبان فوالذ التسليح

تحمل األلواح الزجاجية على وسائل النقل المختلفة ضمن فواصل خاصة ذات ميل  1/3/2/15- 3
 .بهامناسب وبشكل يضمن عدم انزالقها أو انقال

بحواجز لمنع أي شخص من الوقوف أو المرور تحت  والتنزيلتحاط مناطق التحميل  1/3/2/16- 3
 .األحمال المرفوعة

يتخلل فترات العمل قسط  نأولطول فترة العمل فمن الضروري  األحمالنظرا لثقل  1/3/2/17- 3
الجسم وتهدئة العضالت والقلب والرئة إلنعاشمن الراحة  كاف.   
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 [4][9] ليةاآلق ائتداول ونقل المواد بالطر 1/3/3- 3
 .أنواع متعددة من وسائل النقل لنقل الكميات الكبيرة أو الثقيلة من المواد في المواقع اإلنشائية  عملتست

تسهل عملية النقل بشكل كبير على الرغم من وجوب تحميلها والتحكم فيها يدويا ومن هذه  وسائلهذه ال
 وسائلهذه ال عمالإن است ،كية وغيرهاووالرافعات الش ،الرافعات السلكية ،ناقلةالاألحزمة  وسائلال

ذات تصميمات تكفل  وسائلن تكون هذه الأيضيف مزايا كثيرة في مجال التنقل والتحميل ولكن يجب 
فر في جميع وسائل النقل اتتو نأويجب  .األمان من حيث الحوادث مع التعديل عليها من حيث التشغيل

يتضمن  وسيلة النقلوتقوم الجهة المنتجة بتسليم كتيب مع  أنواعهاحسب بصفات الفنية المحددة الموا
وينبغي تلقين هذه التعليمات  وسيلة النقلصاحب  إلىلتشغيلها  وإرشاداتمواصفاتها وتعليمات 

في  ليةآوأ ليةآ ق نصفائيفضل اختيار طر عادة .بهالجميع عمال النقل والتداول وااللتزام  واإلرشادات
  .الموادنقل وتداول 

   ليةآلاق ائالنقل بالطر مزايا 1/3/3/1- 3
 .تخفيض الجهد الجسماني والعضلي للعاملين  ) أ(
 .قل عدد ممكن من القوى البشريةبأ االستعانة  ) ب(
 .ن النقل اليدويمانخفاض معدل التالف في المواد الناتجة   ) ت(
 .مع الزيادة الكبيرة في معدل النقل والتداول األداءسرعة   ) ث(
 .ثناء نقل الموادفي أتجنب االصابة للعمال   ) ج(
  بالموقع جهزةعند التعامل مع األ إتباعهاالقواعد الواجب  1/3/3/2- 3
 .عملية الرفع والنقل للمحافظة على سالمة العاملين بالموقع ثناءفي أمين منطقة الخطر أت  ) أ(
 .األحمالالعمل من حيث حجم ووزن  ألداءالوسيلة الصحيحة  عمالاست  ) ب(
 .والوسائل الالزمة لتثبيت وربط المواد باألربطةالرفع  وسائلالشاحنات و جهيزت  ) ت(
 .من سالمة السائق العقلية والبدنية والنفسية قبل توليه القيادة التأكد  ) ث(
 إذااليدوية الالزمة لتحذيره وتوجيهه التوجيه الصحيح خاصة  باإلرشاداتالسائق  الماممن  التأكد  ) ج(

 .عاليا وضاءكان مستوى الض
 . من معرفة السائق بخطورة المواد المنقولة دالتأك  ) ح(
 .المخصصة لها غراضالافي  إالالنقل  أوللتداول نقل  ةليوس يا عمالعدم است  ) خ(
 .األمرلزم  إذاللكشف الدوري بصفة منتظمة مع صيانتها  اآلليتخضع وسائل النقل  أنيجب   ) د(
ز داخلها حتى يمكن رؤيتها وتثبيتها في وضع بار وسيلة نقل تحميل كل) طاقة(ينبغي كتابة قدرة   ) ذ(

 .بوضوح
سرعة يمكن التحرك بها داخل الموقع والتزام قائدي هذه الوسائل بهذه  أقصىيجب تحديد   ) ر(

 .السرعات
 .النقل فيما عدا السائقوسائل فرد على  ياينبغي عدم ركوب   ) ز(
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 .بحالة جيدة لوسيلة النقل والكابحالتوجيه  آلياتتكون  نايجب   ) س(
 .أثناء نقلهافي ولة والقابلة للتفكّك أو االنسياب أو التدحرج تحزم جميع المواد المنق  ) ش(
النقل من قبل أشخاص مرخّصين من جهات رسمية  أوللرفع  تعملةتشغّل الوسائل الميكانيكية المس ) ص(

 .مختصة ولهم شهادات خبرة في تشغيل وقيادة مثل هذه الوسائل
هذه  إبقاءويجب  ،لتسهيل حركتها نفاًآالمذكورة  الميكانيكية مسارات مالئمة للوسائل يجب تهيئة  ) ض(

 .المسارات خالية من أية عوائق
من قبل الشركة المحددة تزيد األحمال المرفوعة بالحبال والسالسل عن قوة التحمل  الان يجب   ) ط(

  .صانعة الحبال والسالسل
  في الموقع عملالتي تست ليةآلاالنقل  وسائل أنواع 1/3/3/3- 3
 .كيةالرافعات السل 1/3/3/3/1- 3
 .الشوكيةعربة النقل  1/3/3/3/2- 3
  .الناقلة األحزمة 1/3/3/3/3- 3
 [8] فعات السلكيةاالر عمالالسالمة في است 1/3/3/4- 3

الرافعات السلكية وسائل التعليق والربط بالحبال المصنوعة من  عمالتشمل عملية تداول المواد باست
داء السليم لوسائل واال .مغناطيسية الرافعةات والالكتان أو الحبال السلكية والسالسل والمالقط واألدو

بحسب يجب اختيار هذه الوسائل إذ  .هاعمالاألمان من الحوادث عند است قدارالتعليق والربط يدل على م
 .الفنية مع مداومة فحصها والتفتيش عليها في فترات منتظمة وال يسمح بتحميلها فوق طاقتها موصفاتها

حلقات سلسلة تالفة أو تراكم صدأ كثيف عليها أو مثل ي عيب أوسيلة فيها أية  عمالوينبغي عدم است
هذه الوسائل بالتخزين السليم لها  عمالويمكن إطالة عمر است .تفكك جزء من الحبال الكتانية وغيرها

من األحمال ذوات اإلطراف الحادة المدببة كما تهاويجب اتخاذ التدابير الالزمة لوقاي ،االعتناء بهامع 
مكان العمل بحيث ال يسمح  وكذلك يجب تامين .جب تفادي الحبال أو السالسل التي فيها عقد تالفةي

   .ي شخص أو مروره تحت أحمال مرفوعة وكذلك يجب تسوير منطقة الخطر المباشرابوقوف 
  -: آنفاًبعض ماذكر  يوضحان) 4/ 1- 3(و  )3 /1-3( الشكالن
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  يجب االبتعاد عن منطقة رفع الحمل

  .السلكية ةالرافعحوادث التواجد بالقرب من عمل  :1/3- 3شكل ال
  
 كيةوالشالرافعات  عمالالسالمة في است 1/3/3/5- 3

وذلك  )الورش(المشاغل بالموقع و عمالشيوعا في االست وسائل الرفع أكثرمن  كيةوالش الرافعاتتعتبر 
من مكان  اآلالت أوكبيرة الحجم  لقدرتها على رفع ونقل المواد ،التحميل والتنزيل والنقل عمالافي 

  -:التعليمات التالية  إتباعولوقاية العاملين من المخاطر والحوادث المحتملة يجب  .خرآل
 .مواد الدهان أو القيرمواد سائلة بحاويات مفتوحة مثل براميل  ياعدم نقل   ) أ(
 .التحميل والتنزيل ثناءأفي اليدوية عمال الكوابح يجب است  ) ب(
 .عند رفعها لالحمال كيةوالشص بالمشي تحت الرافعة شخ أليعدم السماح   ) ت(
 .بركوب الرافعة والجلوس بجانب السائق ألحديسمح ال  ) ث(
 .عند الوقوف أونقطة ممكنة عند االنتقال  ادنىفي  األشواكوضع   ) ج(
 .للسائق األماميةمن حد الرؤية  ىاعلنقل  يأيجب عدم تحميل   ) ح(
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 .يهاتزيد سرعة حركة الرافعة عن السرعة المنصوص علال  ) خ(
 .كيةوالشعند العمل بالرافعة ) 1/4- 3(تتبع الخطوات المبينة في الشكل   ) د(
  

  
  كشوااالستعمال اآلمن للرافعة ذات اال

 [4] .كيةالشوللرافعات  األمثل عمالاالست :1/4- 3الشكل 
  
 [4] الناقلة األحزمة عمالالسالمة في است 1/3/3/6- 3

 األحزمةالمادة المطلوب نقلها على  تحمل .)المستمرة(ة الناقلة في عداد الناقالت المتصل األحزمةتدخل 
 .سرعتهبقليل بحيث يكون التحميل من اتجاه تحرك الحزام ومتناسبا مع  األحزمةالناقلة من مكان يعلو 

مخاطر في الموقـع نتيجـة    إضافةتتسبب في  أنها إالالناقلة تسهل تداول المواد من ناحية  واألحزمة
مختلفة لتشـغيلها ومـن ثـم يجـب مراعـاة       أساليبوما تتطلبه من  األحزمة الحديثة لهذه اميمللتص

  :هاعمالاالحتياطات التالية عند است
سهلة ومرتبة  )إيقافها(لنقل المواد بوسائل لقطع الحركة  عملةالناقلة المست األحزمة جهيزيجب ت  ) أ(

 .بحيث تكون في متناول يد العامل
 .ال تتجاوز طاقة تحميل الحزام الناقليجب الحد من كمية المواد المنقولة بحيث   ) ب(
 .ي الحزام الناقلتفاتقع المواد على حال  ) ت(
الناقلة  األحزمةالمتحركة من  باألجزاءمواضع من جسم العامل  أوللوقاية من اشتباك المالبس   ) ث(

يجب تغطية البكرات ، االنجذاب أوالقص  أووهي التي تحمل معها خطورة االنعصار  وطةغير المح
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شبك مال أوالمعدنية  األلواحبسياج واق مصنوع من  ة الحزامإحاطحرجات اللف مع دمالمدورة و
 .السلكي

وقبل  .فالتناإلالناقلة المتحركة لمسافات طويلة بوسائل تثبيت تمنعها من  األحزمة جهيزيجب ت  ) ج(
ينبغي  خرآحركته وكاحتياط وقائي  إيقاففيه يجب  إصالحات إجراء أوعكس اتجاه الحزام الناقل 

 .من المصدر الكهربائي لقادمةالكهربائية ا طرافاالل فص
 أوبه  واإلمساكاحد داخل تجهيزاته اي تحرك الحزام الناقل والنقل به ال يسمح بوجود  ثناءأفي   ) ح(

 .الوقوف عليه والقفز من فوقه أوااللتصاق 
بلون مناسب فرد نتيجة غفلته  يأ إليهاالحادة في المواضع المدببة التي يستند  افاتلحا صبغيجب   ) خ(

 .على هيئة شرائط عريضة األصفرو  األسودكاللون 
 النقل أوعية عمالالسالمة في است 1/3/3/7- 3

النقل هناك فمثال  ،لنقل البضائع والمنتجات والوسائلالالزمة  األوعيةمختلفة من  أنواعهناك 
وفيما يلي  .وغيرها يقبالصناد أوالصفيح  أوبالبراميل المصنوعة من البالستك  أوبالزجاجات الكبيرة 

  :األوعيةبعض المالحظات التي يجب مراعاتها عند النقل بواسطة 
 .وهو فارغ اًفي النقل كبير عملن اليكون وزن الوعاء المستاب يج  ) أ(
 أوالصندوق المطلوب حمله باليد كبير الحجم بحيث يحد من الرؤية  أوال يكون الكيس  نأيجب   ) ب(

لبعد بين مقبضي الوعاء الراحة في الحمل والوضع المناسب يكفل ا نأويجب  ،والحمليعوق الرفع 
  .لهلذراعي العامل الحامل 

  تخزين المواد 2- 3
 [1][2][3]عام  2/1- 3

وظيفة  أداءالكبرى في  ألهميتها لينؤوالمسخاصة من جانب  أهميةتحتل المخازن في الوقت الحاضر 
التخزين عبارة ف .طبيعة حجم المشروع درقتصغر على  أوالمخازن  أهميةوتكبر . هامة وهي التخزين

السالمة والصحة  إجراءاتواتخاذ  ،إليهامين المواد واستردادها عند الحاجة أضمان وت اسلوبعن 
حيث  ،)المواد ،اآلالت ،القوى البشرية(والعمل  اإلنتاجكبرى في حماية مقومات  أهميةله المهنية 
 .عمليات تخزين المواد مخاطر متعددة ثناءفي أحة ق الصحيائالطر إتباع عدم على يترتب نأيحتمل 

  :إتباعهامواد المخزونة يجب وهناك مجموعة من التوصيات الخاصة بالمخزن وال
فقد مفتاح يجب  وإذاؤول قبل مبارحة المخزن سجميع مفاتيح المخازن يجب تسليمها للم 2/1/1- 3

  .التبليغ عنه فورا
توضع في مكان  نأيجب  )ممنوع التدخين(وعالمة  .باتا خازن منعامفي ال ممنوع التدخين 2/1/2- 3

 .ظاهر
الضرورية  السالمة ستلزماتر مفامن حيث تومواصفات آمنة  ايراعى أن يكون المخزن ذ 2/1/3- 3

  .الخ.. .واإلنارةالحريق  كمطافئ
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توضح نوع المواد المخزونة  ،ت عند مدخل المخزن وفي مكان بارزيجب وضع إرشادا 2/1/4- 3
  .نهامية التعامل معها والمخاطر التي تنتج وكيف

بالسالمة العامة في تخزين  الخاصةيجب مراعاة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة  2/1/5- 3
  .مواد العمل

ومرتبة  في أكياس أو حاويات مستطيلة في صفوف متشابكةتخزن جميع المواد المعبأة  2/1/6- 3
ويراعى أن يكون ترتيب  ،باتها ومنع انزالقها أو انقالبهاعلى ث محددة االرتفاع بشكل يضمن الحفاظ

السماح بزيادة مع عدم  ،)10(عندما يزيد عدد طبقاتها عن الطبقات بعضها فوق بعض بشكل متدرج 
 .م )4(االرتفاع بأي حال عن 

 .تكون الممرات الفاصلة بين األكداس نظيفة وخالية من العوائق نأيجب  2/1/7- 3
مباشرة بدال من  إزالتها يجب ،الصناديقبقايا  أوالمسامير  أوقطع الشحم  أوبقع الزيت  2/1/8- 3

 .خطيرة إصابةاحدهم ويصاب  فينزلقتركها ليمر عليها العمال 
حفرة  يأ ليحيجب ردم وتصو. في المخزن أرضيةفتحات  أومن عدم وجود حفر  التأكد 2/1/9- 3
 .اإلصابةي سبب فتووضع عالمة تحذير عليها لكي ال تأ

 يأيصعد  نأ األحوالحال من  بأييجب استعمال السلم للرفوف العالية وال يجوز  2/1/10- 3
 .مادة يأشخص فوق الرفوف محاوال تناول 

 .بدال من الساللم البراميل أوجوز استعمال الصناديق الي 2/1/11- 3
المهملة  أو المتآكلة أوتاما  الكهربائية غير المعزولة عزال األسالكيجب التبليغ فورا عن  2/1/12- 3

  .فهي مصدر خطر كبير
3 -2/1/13 صة لهذه  ن السوائل والغازاتتخزوالزيوت والشحوم القابلة لالشتعال في أماكن مخص

كما  ،م) 15(الغاية على أن ال يقل البعد بينها وبين أي مواد أخرى أو منشآت قابلة لالحتراق عن 
ويمنع . م )4(القابلة لالشتعال وبين أي مصدر للكهرباء عن  يجب أن ال تقل المسافة بين المواد

  .الموضحة لذلك اإلشاراتالتدخين في مثل هذه األماكن مع وضع 
أو أية عناصر إنشائية أخرى عن  األرضياتمح بزيادة األحمال المخزنة على اليس 2/1/14- 3

 .أحمالها التصميمية
  .بالدخول ا األشخاص المخولينشخص ألماكن التخزين عد أي يمنع دخول 2/1/15- 3
مع ترك  ،الطوارئيمنع خزن أي مواد خلف أبواب المخارج المحددة للخروج في حالة  2/1/16- 3

  .هذه المسافة نظيفة وخالية من العوائق إبقاءويجب  ،خلف تلك األبوابم  ) 0.9(مسافة ال تقل عن 
سمية المختصة بخصوص أعمال تراعى الشروط والمتطلّبات التي تضعها الجهة الر 2/1/17- 3

  .قيالوقاية من الحر
المناسبة لوقاية المواد بالمستودع  اإلطفاء وأجهزة ستلزماتيجهز المخزن بم نأيجب   2/1/18- 3

  :على اإلطفاء ستلزماتوم أجهزةمل توب الحريق وتشبش خطارأمن 
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 .وكواشف الدخان واللهب اإلنذار أجهزة  2/1/18/1- 3
 .التلقائيةالمرشات   2/1/18/2- 3
 .خراطيم الماء  2/1/18/3- 3
  .المختلفة بأنواعهاالحريق  مطافيء  2/1/18/4- 3
  .د المرصوصة اتجنب القفز بين المو 2/1/19- 3
  .مجهولة المخاطر أوتجنب التعامل مع المواد غير المعروفة  2/1/20- 3
  .غير التي صممت لها ضاألغر المواد عمالتجنب است  2/1/21- 3
مستمرة حتى يمكن الحد من الحوادث لب مباني وتجهيزات المخازن صيانة دورية تتط 2/1/22- 3

 إلى مطارألادخول  إلىصيانة سقف المخزن قد يؤدي  في اإلهمالفمثال  ،المواد أوالتي تقع للعاملين 
  .المخزونة لموادا إتالفالمخزن وبالتالي 

 [4][7] التنظيم الداخلي للمخزن 2/2- 3
صرف المواد وذلك من  أووتخزين  تسلموالسالمة عند  األمنم الداخلي للمخزن يحقق التنظي نأيجب  

النقل والمناولة  وسائلوالصرف وممرات تسمح بحركة العاملين و للتسلمفر مساحات مناسبة اخالل تو
  .الداخلية

دني مديرية الدفاع الم عنوهناك مجموعة من التوصيات الخاصة بالتنظيم الداخلي للمخازن و الصادرة 
  - :وهي كما يلي

المخزن وعدم  أقسامجميع  إلىيجب ترك مسافة بين الممرات بحيث تسمح بمرور العاملين  2/2/1- 3
 .للتخزين عمالهااست
 ماأ ،للمناولةاليدوية  وسائلعند استخدام الم ) 1.5(ال يقل عرض الممر عن  نايجب  2/2/2- 3

سمح لي م  )2.4( عنعرض الممر اليقل نايجب الميكانيكية ف لوسائلبالنسبة لالماكن التي تستعمل ا
 .دون وقوع حوادثببحركة تلك الوسائل والعاملين بسهولة 

تميز الممرات بخطوط وعالمات واضحة حتى ال تتداخل مع المساحات  نأيجب  2/2/3- 3
 .اتجاهات السير والحركة داخل المخزن أن تؤشرالمخصصة للتخزين و

موضع معاكس لفتحات النوافذ حتى يسهل عملية تدفق الماء  تكون الممرات في نأيجب  2/2/4- 3
 .من الخراطيم من خالل النوافذ في حالة الحريق ال قدر اهللا

 .سم ) 91(بحيث ال يقل عرض المخرج عن األقلمخرجين على  وجود 2/2/5- 3
اقع بنوعيها الطبيعي والصناعي في المخازن وتركيبها في المو باإلضاءةيجب االهتمام  2/2/6- 3

ومن توصيات المديرية العامة للدفاع المدني الخاصة  .السليمة بشكل يضمن سالمة المواد والعاملين
يكون مكان  نأكما يجب ، لالنارة العامة الفلورية أوالساطعة  المصابيحانه يجب استعمال  باإلضاءة

 .قدر اهللا حدوث حريق ال إلىحتى ال تؤدي  المخزونعن  اًهذه المصابيح فوق الممرات بعيد
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المواد على ضروري للمحافظة  أمرالهواء النقي وطرد الفاسد والروائح الكريهة  إدخال إن 2/2/7- 3
تهوية  أو)نوافذ(وسائل التهوية المناسبة سواء كانت تهوية طبيعية  هيئةوصحة العاملين لذا يجب ت

 .نةبشكل يضمن سالمة المواد المخزو) الخ.....مكيفات ،ساحبات هواء(صناعية 
فقد  ،مة المواد المخزونة داخل المخزنلسال أساسيالتنظيف اليومي للمخزن مطلب  إن 2/2/8- 3

ويمكن تحقيق درجة عالية من . تلف بالمواد وإحداثتولد الحشرات المختلفة  إلىيؤدي اتساخ المخزن 
 :التالية اإلرشادات بإتباعالنظافة 

لرمي تلك  أماكنتخصيص مع  ،المخزن ةأرضيعلى  واألوراقعدم رمي المخلفات  2/2/8/1- 3
 .وقت ممكن بأسرعالمخلفات بحيث يتم التخلص منها 

لمنع تزحلق  باألرضياتالشحوم والزيوت العالقة  إلزالةمواد النظافة المناسبة  عمالاست 2/2/8/2- 3
 .وتلف المواد عند السقوط وإصابتهمالعاملين 

للمواد  اًات والقوارض التي قد تسبب تلفالمبيدات للقضاء على الحشر عمالاست 2/2/8/3- 3
 .المخزونة

 .التخزين المناسبة للحفظ أوعيةتوفير  2/2/8/4- 3
 .امتصاص الغبار أجهزة تركيبيجب  2/2/8/5- 3
مخزن خاص  إلىنقلها  أوالتالفة بعيدة عن موقع تخزين المواد السليمة  األصنافعزل  2/2/8/6- 3
 .بها
 .واألتربةمن الغبار  اإلرشاديةالنقل والمناولة واللوحات  وسائلالمحافظة على نظافة  2/2/8/7- 3
تقوسها وسقوط المواد  إلىمن طاقتها بحيث يؤدي  بأكثر الرفوفيجب عدم تحميل  2/2/8/8- 3

 .وتلفها
لذا  فورفالعند مناولة المواد من والى  عملمن الوسائل اليدوية التي تست المتنقلةالساللم  2/2/8/9- 3

 - :التالية إلرشاداتا إتباعيجب 
 .نب غير أمنةاذات درجات مكسورة أو غير سليمة أو جو أي ساللمستعمل الت  ) أ(
 .يجب وضع السلم على قاعدة صلبة  ) ب(
 .بالجوانب واإلمساكالنزول مواجهة السلم  أويجب عند الصعود   ) ت(
 .يهجسم عل يأعلى االنفتاح الكامل وقفله على ذلك قبل وضع  لمتنقلمن وضع السلم ا التأكديجب   ) ث(
  .شخص ليقوم بالمراقبة إيجاد أوالباب  إغالقكان استعمال السلم على باب يجب  إذا  ) ج(

  :اإلنشائيةفي المواقع  عماالًالمواد است أكثرلخزن  اآلمنةق ائوفيما يلي الطر
  
  [1][2] الخشبفي تخزين  اآلمنةق ائالطر 2/3- 3

  :ل قواعد السالمة التاليةخال من اآلمنةق ائتبع الطرتبحيث  ،مخازنفي ت الخشب تخزن كميا
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 تشييد المخزن 2/3/1- 3
 .بناء المساحة المناسبة للمخزن بحيث تكون مستقلة ومنفصلة عن مكان العمل 2/3/1/1- 3
المخزن قوية وصلدة لتحمل كميات كبيرة من الخشب ولمدة  أرضيةتكون  نأيجب  2/3/1/2- 3

 .طويلة
 .رطوبة أوها رشح مياه جافة وال يوجد ب األرضتكون  نأيجب  2/3/1/3- 3
 تجهزوان ) بجوار المدخل الرئيس(يفضل وجود لوحة توزيع الكهرباء خارج المخزن  2/3/1/4- 3

  .بمفتاح كهرباء يتم غلقه بعد االنتهاء من العمل يدويا
  طريقة التخزين  2/3/2- 3
 أوالصدمات  باالنهيار نتيجة هألكوامبحيث ال يسمح  بأسلوب آمنينبغي تخزين الخشب   2/3/2/1- 3

وإذا  ،هامع المحافظة على ثباتها واستقرار تخزن األلواح الخشبية بشكل مستوٍ بأن االهتزازات
كما هو موضح  ن يكون اتجاهها متعامداً مع اتجاه طول األلواحاالمساند لهذا الغرض فيجب  عملتاست

 .)2/1- 3(في الشكل 

  
 

  .لتخزين الخشب االسلوب اآلمن :2/1- 3الشكل 
  .تخلع جميع المسامير من األلواح قبل تخزينها  2/3/2/2- 3
يجب أن تكون األكداس ضمن مساند رأسية م ) 1(إذا زاد ارتفاع األلواح المكدسة عن   2/3/2/3- 3

   .طول األلواح المكدسة )3/1(مستقرة  ال تزيد المسافة بينها عن 
 .يراعى السماح للهواء بتخلل رصات الخشب  2/3/2/4- 3
  .وضع مبيدات حشرية  2/3/2/5- 3
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 [1][3][4] األنابيبفي تخزين  اآلمنةق ائالطر 2/4- 3
  :لتاليا إتباعالمواد يجب  مثل هذهلم يكن المخزن مجهزا بحوامل خاصة مناسبة وثابتة لتخزين  إذا
اتجاه كما  يأمنعهما من الحركة في يبرباط قوي من كال الجانبين بحيث  أنبوبينتثبيت كل  2/4/1- 3

 بالرافعاتفي عمليات التحميل والرفع هذا االسلوب  كما يمكن استغالل ،)2/2-3(ح بالشكل هو موض
 .السلكية

بحيث تثبت هذه الحوامل بجدران المخزن كما هو موضح  ،ثابتةعمل حوامل حديدية  2/4/2- 3
مختلفة لتناسب نوع وشكل وكميات المواد  شكالأبويمكن تنفيذ هذه الحوامل  ،)2/2- 3(بالشكل 

 .لمطلوب تخزينهاا

  
  

  .األنابيبفي خزن  اآلمنةق ائالطر :2/2- 3الشكل 

 [4] براميلفي تخزين ال اآلمنةق ائالطر 2/5- 3
  :واالرشادات التالية القواعد بإتباعوذلك لتفادي وقوع الحوادث  منةآيجب تخزين البراميل بطريقة           

من كال  األولويفضل تثبيت الصف  تكون متجانسة نأعى عند تخزين البراميل اير 2/5/1- 3
 .انزالقها أومواد لمنع تحركها  بأيالجانبين 

  :لتاليايراعى  أنفي حالة تخزين البراميل فوق بعضها يجب  2/5/2- 3
 .توضع البراميل على قاعدتها 2/5/2/1- 3
 .مأمونةثابتة و  فوفالصبحيث تكون  خرآوخشبية بين كل صف  ألواحتوضع  2/5/2/2- 3
 لجصالسمنت وا نزفي خ اآلمنةق ائطرال 2/6- 3
أكياس في ) 10(افة بارتفاع ال يزيد عن جفي أماكن  جصتكدس أكياس السمنت وال 2/6/1- 3

  .والمتضررة من التخزين منعاً من تطاير محتوياتها المتهرئةوتستبعد األكياس ، متشابكةصفوف 
فترة عدم  خالل مستوية وإبقائهالتكديس يحافظ على استواء الطبقة العليا عند انتهاء عملية ا 2/6/2- 3

  .التكديس وفي أثناء عملية التفريغ
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مساحة المخزن كافية لتسهيل رص السمنت بطريقة منظمة بحيث يتم سحب يجب أن تكون  2/6/3- 3  
  .المخزن أوال بأول إلىالكميات التي تم توريدها 

ين جدران المخزن وصفوف بمن جميع الجهات م ) 0.5(يجب ترك مسافة ال تقل عن  2/6/4- 3
  .السمنت

  .ضمان عدم دخول الرطوبة الى المخازن  2/6/5- 3
 )لبلوكا(كتل البناء والطابوق والحجر ن زفي خ اآلمنةق ائالطر 2/7- 3
  .ى قاعدة مستوية صلبةيكدس الطابوق ويحفظ عل 2/7/1- 3
         الداخل بمقدار    إلىتدرج يويتم التخزين بشكل  ،م) 2(ال يزيد ارتفاع الطابوق المكدس عن  2/7/2- 3

  .م) 1.2(من االرتفاع الذي يزيد عن  مم) 300(لكل  مم) 50(       
الداخل وبمقدار  إلىتدرج يويتم التخزين بشكل ،  م) 4(ال يزيد ارتفاع البلوك المكدس عن  3/2/7/3
  .م) 2(من االرتفاع الذي يزيد عن  م) 1(لكل  مم) 200(
 )السبيس(الحصى الخابط الركام والرمل والحصى ون زفي خ آلمنةاق ائالطر 2/8- 3
التكديس عند سحب جزء من  مواد المكدسة عن قاعدةلال يسمح ببروز أي جزء من ا 2/8/1- 3

  .كما ال يسمح باإلبقاء على أجزاء من المخزون بشكل رأسي ،المخزون
الذي يسمح حائط التقسيم عن الحد أو ال يزيد ارتفاع المواد المخزنة والمفرغة على جدار  2/8/2- 3

  .باستقرار وثبات الجدار
  المواد االسطوانية الشكلن زفي خ اآلمنةق ائالطر 2/9- 3
وتربط كل اسطوانتين أو ماسورتين متجاورتين بعضها  ،تخزن المواد وتكدس بشكل حزم 2/9/1- 3

ي أرجاء المخزن كافة وإال فتخزن بعض للمحافظة على ثباتها وعدم انزالقها ومنعها من االنتشار ف إلى
 .انزالقهاذات حافات تمنع  على رفوف خاصة

وتوضع في حزم متجاورة  ،مواد االسطوانية وكل حجم على حدةيفصل كل نوع من ال 3-2/9/2
  .بعضها فوق بعض على سطح صلب ومستوٍ

 .م) 1.5(رتفاع المواسير المكدسة عن اال يزيد  3-2/9/3
 .بشكل هرمي أو باستعمال الشرائح الخشبية بين كل حزمة وأخرى تكدس المواد 3-2/9/4
ويقلّل عدد  ،عمال الشرائح الخشبية في التخزينتسند الحزمة الخارجية بشكل جيد باست 3-2/9/5

  .في الطبقات الجديدة بمقدار حزمة لكل طبقةالحزم 
االسطوانية عليه بعد قطع ال يسمح بوجود أي شخص في الجانب الذي يجري تفريغ المواد  3-2/9/6   

  .السلك الرابط للحزم أو في فترة عدم الربط
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   )Dusty Loose Material(المواد المنتجة للغبار في خرن  اآلمنةق ائالطر 3-2/10
الفل في الصوامع أو ما شابه ذلك وعند تخزينها أو نقلها  سمنتالتحفظ المواد المنتجة للغبار مثل 

  .ريراعى عدم انتشار الغبا
 اإلنشائيالتسليح والحديد  خرن حديدفي  اآلمنةق ائالطر 3-2/11
حسب قياساتها على شكل حزم وفي بيخزن حديد التسليح ويكدس في مجموعات منفصلة  3-2/11/1

 .عن حركة المركبات عيدهبمنطقة 
 .انقالبه أوبشكل يمنع انزالقه  اإلنشائييخزن الحديد  3-2/11/2
لتسهيل عملية الرفع  األرضخشبية مرفوعة عن  أرضيةلتسليح على يتم وضع حديد ا 3-2/11/3

  . والتنزيل
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  الرابع بابال
  االنشائية إجراءات الحماية المتعلقة بأنواع األعمال

  
  مقدمة  1- 4
 [2][3] االعمال االنشائية 1/1- 4

بشكل عام  اإلنشائيةأثناء تنفيذ المشاريع  في يتناول هذا الفصل إجراءات الحماية التي يجب االلتزام بها
  :لتاليةالفصل األعمال ايتناول هذا  إذ .بشكل خاص تفصيلية للمشروعواألعمال ال

 .أعمال الهدم وإزالة األنقاض 1/1/1- 4
 .أعمال الحفريات 1/2/1- 4
 .أعمال المقالع 1/1/3- 4
 .أعمال تفجير الصخور 1/1/4- 4
 .االعمال الخرسانية 1/1/5- 4
 .المعدنية  تآالمنشاعمال  1/6/1- 4
 .أعمال اللحام 1/1/7- 4
 .أعمال الصبغ 1/1/8- 4
 ).Boilers(جل أعمال المرا 1/1/9- 4
 .اعمال التجهيزات المؤقتة1/10/ 1- 4
 .أعمال دق الركائز 1/1/11- 4

 .تالسقاال اعمال12/1/1-4 
  بصورة عامة عمالاالحوادث  أسباب  1/2- 4

  :هما صنفين اثنينفي  حسب مسبباتهابتصنف حوادث العمل 
 )نةاآلم غير العمل ظروف(في مكان العمل  أخطاءوجود  إلىالحوادث التي ترجع  •
 .الصحيحة في العمل األساليب إتباعالحوادث التي تقع نتيجة عدم  •

  .منةآغير  بأساليبعمل  أداء أو منةآهناك ظروف عمل غير  تكون نأ إماونتيجة لذلك 
 :تتمثل في اآلمنةظروف العمل غير  1/2/1- 4
 .التاألجزاء المتحركة في اآل ةعدم تغطي 1/2/1/1- 4
 .كافيةالز غير الحواج أواالغطية  1/2/1/2- 4
  .الخاطئ أتصميم المنش 1/2/1/3- 4
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  .تالفة أدوات عمالاست 1/2/1/4- 4
 .تنظيم مكان العملعدم  1/2/1/5- 4
 .جيدة في الموقعالضاءة غير اال 1/2/1/6- 4
 .جيدة في الموقعالير غالتهوية  1/2/1/7- 4
 .العدد اليدوية الجيدة والمناسبة للعمل رياتخاعدم  1/2/1/8- 4
 :يتمثل بما يلي  منةآاداء العمل باساليب غير  1/2/2- 4
 .عدم وجود الخبرة لدى العاملين 1/2/2/1- 4
 .فر حواجز الوقايةاعدم تو 1/2/2/2- 4
 .لألدوات خاطئاستعمال  1/2/2/3- 4
 .ق خاطئةائالمهمات بطر أداء 1/2/2/4- 4
 .الخطرة األماكنالوقوف في  1/2/2/5- 4
 .اه من قبل العاملينعدم التركيز واالنتب 1/2/2/6- 4
  .عدم استعمال المالبس الوقائية المناسبة 1/2/2/7- 4

واحد أو  إلى ان فيهوعليه نظراً لطبيعة العمل في المشاريع اإلنشائية فإنه من الممكن تعرض العاملي
  :الحصرعلى سبيل المثال ال  ر التاليةأكثر من المخاط

 .تالتعرض للسقوط من األعلى في الحفر أو الفتحا  ) أ(
 .التعرض للتعثّر باألشياء  ) ب(
 .التعرض لسقوط األجسام  ) ت(
 .التعرض لألشعة  ) ث(
 .التعرض للضجيج  ) ج(
 .التعرض للغازات للسوائل الضارة  ) ح(
 .التعرض للشرر واألجسام المتطايرة  ) خ(
 .التعرض للصدمات الكهربائية  ) د(
  .للحشرات والكائنات الضارة ضالتعر  ) ذ(
 [4] ةاإلنشائيالتقليل من الحوادث في المواقع  1/3- 4

  :اآلتيةق ائمنعها في الطر أويمكن تلخيص كيفية تقليل حوادث العمل 
 التدريب والتعليم 1/3/1- 4

 األخطاءعادات سليمة خالية من  إلكسابهمتقليل الحوادث هي تدريب العاملين  أوطريقة لمنع  أفضلان 
دريب على العامل وال يقتصر الت .منةآ بأساليبعملهم  أداءحتى يصبحوا ذوي مهارات تمكنهم من 

 يشمل جميع العمال عن طريق اعادة تدريبهم لتنشيط ناالخبرة المناسبة بل البد من  إلكسابهالجديد 
وكتيبات  وأفالممن خالل الندوات  اعتادوا عليه من ممارسات غير صحيحةمعلوماتهم وتصحيح ما قد 



 4/3                                                        م2015/هـ1436                             306.ع.ب.م

لوقوع  األولالسبب  أزلنانكون قد  نافإنفي تحقيق هذا التدريب والتعليم  أفلحنا وإذا شاكلتها على وما
  .الصحيحة في العمل األساليب إتباععدم  الحوادث وهو

 الهندسيالعالج  1/3/2- 4
مثل  ،جميع المخاطر الموجودة في مكان العمل بإزالة قوع الحادثة غير ممكن طبيعياوهو جعل و

هذه  إزالةوبتحقيق . اآلالتالخطرة من  األجزاءوالتهوية ووضع الحواجز حول  اإلضاءةتحسين 
  .الحوادثالسبب الثاني لوقوع  إزالةالمخاطر نكون قد عملنا على 

 مالبس الوقاية الشخصية 1/3/3- 4
وعلى  .الخطر إزالةعندما تخفق الطريقتان السابقتان في  إال ليهاا أيلجان استعمال مالبس الوقاية ال 

المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في الجهة الرسمية المختصة بالسالمة أو المفتش أن يحدد 
وتحديد إجراءات الحماية  بابفي هذا ال بما سيرد باالسترشادفيذ المشروع كل مرحلة من مراحل تن

لتحديد  مدونةهذه المن  ايضا السادس بابال إلىوعليه الرجوع  وع العملرها تبعاً لنفاالتي يجب تو
قبل ذوي العالقة من عمال  من عمالهاالستفي الموقع رها فاتو الحماية الشخصية التي يجب ستلزماتم

  .موغيره
  األنقاض وإزالةالهدم  عمالا 2- 4
 [4][6] عام2/1- 4
، لمختصة ذات العالقةمن الجهات ا إذنبعد الحصول على  إالالهدم  عمالابيحظر القيام  2/1/1- 4

ين وباستخدام عمال مؤهلين للقيام بمثل تتم من قبل مقاولين متخصص ناعلى  عمالااليجيز القيام بهذه 
 .اإلعمالعن هذه  المسؤوشخص مؤهل ذي دراية يكون  إشرافوان تتم تحت  عمالاالهذه 

والجدران  رضياتلالو له لتحديد الحالة الهيكلية أالمنش أومسح شامل للمبنى  إجراءيجب  2/1/2- 4
ت آوكذلك للمباني والمنش أالمنش أومبنى جزء من ال أليحدوث االنهيارات غير المخطط لها  وإمكانيات

يقوم هذا المسح مهندس مختص له  ناعلى  ،األنقاض وإزالةبعمليات الهدم  تتأثرالمجاورة التي قد 
  .المناسبة تبعا لنوع المخاطر المحتملة اإلجراءاتدراية بمثل هذا العمل التخاذ 

عملية من عمليات الهدم  بأيلهم  يجب تحديد مكان خاص لتجمع العمال الذين ال عالقة 2/1/3- 4
  .من سالمتهم للتأكدالهدم وذلك  عمالاواطالعهم على ذلك المكان قبل الشروع في 

 أواالنفجارات  أوقبل القيام بعمليات الهدم للمباني التي تكون قد تعرضت للحريق  2/1/4- 4
باستعمال الالزم  والجدران وعمل التكتيف األرضياتيجب دعم  ،أخرىحوادث  أية أوالفيضانات 

  .السقاالت
يجب فصل جميع مصادر الخدمات كالماء والغاز والمجاري والبخار والتيار الكهربائي  2/1/5- 4

وتغطيتها وعمل الترتيبات للتحكم بها من الخارج قبل البدء بعمليات الهدم وتبليغ جميع الهيئات التي 
  .تتبع لها تلك الخدمات مقدما
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ن تشظّيه قبل البدء بعمليات ممبنى للتخلص من المخاطر الناتجة ج من الالزجا إزالةيجب  2/1/6- 4
 .الهدم

ن مة للحد من المخاطر التي قد تنتج قبل المباشرة بعملية الهدم تؤخذ االحتياطات الالزم 2/1/7- 4
 أوب المواد القابلة لاللتها أوالمتفجرات  أوالغازات  أوالخطرة  ةيئالكيميا المواد نوع من يأاستعمال 

  .في المبنى أخرىتجهيزات  أية أوخزانات  أو أنابيب أيةمشابهة في  أخرىمواد  أية
 أية أوب خطوط الخدمات المؤقتة الضرورية لعملية الهدم كالماء والكهرباء يترك يجب 2/1/8- 4

  .محددة سابقا لحمايتها أماكنفي  أخرىخدمات 
 أوكما يجب تغطية  ،الل فتحات الجدرانلمنع السقوط من خ زمةالاليجب عمل الحماية  2/1/9- 4

التي قد تتعرض  لألحمالبمواد مقاومة  األرضياتجميع الفتحات غير المستعملة والواقعة في  إحاطة
  .المفاجئواالسيجة جيدا لتفادي تحركها  األغطيةيتم تثبيت هذه  نالها على 

يتم  نأران الخارجية على والجد لألرضياتوذلك  األسفلإلى  األعلىالهدم من يباشر  2/1/10- 4
 األرضياتتجميعها في مكان خاص لهذا الغرض وبعد ذلك تزال  أومن الموقع  األنقاضرفع 

 .األسفلوالجدران الخارجية للطابق الذي يليه من 
ت متعددة الطوابق والتي سيجري هدمها من آجميع المداخل المؤدية إلى المنش تتم حماية 2/1/11- 4

 أكثريكون عرض المظالت  نأويجب  ،بكليهما أومظالت واقية  أوانبية واقية قبل العمال بحواجز ج
تكون قادرة على مقاومة  نأيجب  ،من كل جانب  مم) 300(من عرض المداخل والفتحات بمقدار 

  .)  0.75kN/m2( حمل مقداره
ة حيثما يتم تسييج منطقة الخطر المحيطة بالمنشأ المزمع هدمه ووضع اإلشارات الكافي 2/1/12- 4

 .يلزم
ؤدي إلى يمنع االستمرار في أعمال الهدم في الظروف الجوية السيئة التي يمكن أن ت 2/1/13- 4

تنهار بها نتيجة لفعل  نأكما يجب عدم ترك المنشآت بالحالة التي يمكن  ،انهيار المنشآت الضعيفة
  .واالهتزازاتالرياح 

  .لزميجب تدعيم وتكتيف أجزاء المنشأ حيثما ي 2/1/14- 4
بالماء وعلى فترات مالئمة عند الضرورة لمنع انتشار  مواد نواتج الهدميجب ترطيب  2/1/15- 4

 .الغبار
. ةميع العمال في منطقة آمنيجب أن يكون ج ،سحب بعض أجزاء المبنى إلى األسفلعند  2/1/16- 4

 .كما يجب استعمال القابلوات السلكية المالئمة
 ).Undermining(الخاصة عند هدم أي منشأ بطريقة التقويض  االحتياطات اتخاذيجب  2/1/17- 4
اإلجراءات الالزمة  اتخاذيجب  ،نى أو جزء منه بواسطة المتفجراتعند هدم أي مب 2/1/18- 4

 ).5-4( منصوص عليه في الفصلو ه حسببالمناسبة 
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لهدم أحذية يرتدي العاملون با ،المدونة السادس من هذه لبابمع مراعاة ما ورد في ا 2/1/19- 4
  .    العمل هذاالسالمة والخوذ وأجهزة التنفس المالئمة لمثل 

  ق الهدمائطر 2/2- 4
 اليدويالهدم  2/2/1- 4
 عمالاستويمكن . هذه الطريقة في هدم المباني تدريجياً باستعمال األدوات اليدوية عملتست 2/2/1/1- 4

 .االرفع لرفع وإنزال العناصر اإلنشائية التي يتم هدمه وسائل
السقّاالت  عماليجب است نجاز أعمال الهدمالأجزائه  أوالمبنى  عمالعند عدم إمكانية است 2/2/1/2- 4

  .سبة لذلكاالمن
ة الهدم بعكس الترتيب الذي بحيث تتم عملي ،طيط لعملية الهدم قبل الشروع فيهيجب التخ 2/2/1/3- 4

  .ق التي تليه من األسفلبدءاً بالطابق العلوي ثم الطواب ،في عملية اإلنشاء عمالاست
ي الحالة إالّ ف ،داخل المبنى أو خارجه ،بالسقوط الحر لألنقاض على األرض يسمحال 2/2/1/4- 4

أو عن نصف ارتفاع  ،م) 6(األفقية بين نقطة السقوط والطريق العام عن سافةالتي ال تقل فيها الم
 ،الوسائل المناسبة لذلك عمالض باستتزال األنقا ،ت األخرىوفي الحاال. أيهما أكبر ،سقوط األنقاض
 ،مثل المحجرات والروافد ،فتحات كافية خالية من أي معوقات ويجب تأمين). Chutes(مثل المزالق 

فيجب  ،إلى إزالة بعض المحجرات والروافدوإذا دعت الحاجة . والسماح لألنقاض بالسقوط بحرية
  .عناصر األخرى المرتبطة بالعناصر المزالةاتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالمحافظة على استقرار ال

بإنزالها تدريجياً على األرض أو بقصها بأطوال  ،دم العناصر اإلنشائية والفوالذيةيتم ه 2/2/1/5- 4
 عمال وسائليجب است ،وحيثما كان ذلك ممكناً. بإسقاطهامالئمة من حيث الوزن والحجم قبل السماح 

وفي المنشآت الهيكلية . أثناء قصها وإنزالها على األرض يف المحجرات  واألعمدة إلسنادالرفع 
يجب إتّباع نفس الطريقة عند فك  ،قة الصب أو من العناصر الفوالذيةالمشيدة من العناصر ساب

  .الوصالت
لمتبقّي من المنشأ الجزء ا استقراريجب أخذ  ،يتطلّب األمر هدم جزء من المنشأ عندما 2/2/1/6- 4

 . في اإلعتبار
  الهدم الميكانيكي 2/2/2- 4
اع ذر تعمالهو الحال في طريقة الهدم باسكما  ،ي للقيام بهدم المباني تدريجياًالهدم الميكانيكب ستعاني  

كما هو الحال  ،م بهدم كامل للمبنى أو أجزاء منهأو للقيا ،كرة الهدم تعمالالدفع وفي طريقة الهدم باس
ويحظر القيام بأعمال الهدم الميكانيكي إالّ . الحبال الفوالذيةفي طريقة الهدم المتعمد وطريقة السحب ب

رأي مهندسين  االعتماد علىمن قبل مقاولين متخصصين في مثل هذه األعمال على أن يتم ذلك بعد
أو مايعادلها ) BS6187(ويجب الرجوع إلى المواصفات القياسية البريطانية . مختصين وتحت إشرافهم

  .أو الدولية المعتمدة يةمن المواصفات العرب
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 [2]المتفجرات  عمالالهدم باست 2/2/3- 4
المتفجرات   عماللمباني قبل إتخاذ القرار باسترأي المتخصصين في عمليات هدم ااالعتماد على يجب   

كما يجب أن يقوم بعمليات الهدم . آخذين في اإلعتبار نوع المبنى وموقعه ،في مثل هذه العمليات
ة بعد حصولها على التصريح الالزم من الجهات المختصة يجيز لها شراء شركات متخصص

ويجب على تلك الشركات إشعار الجهات المختصة قبل . في مثل هذه العمليات هاعمالالستالمتفجرات 
كما يجب عليهم الرجوع . البدء بعمليات الهدم التخاذ األحتياطات المناسبة لحماية األرواح والممتلكات

  .أو الدولية المعتمدة أو مايعادلها من المواصفات العربية) BS5607(مواصفات القياسية البريطانية إلى ال
  هدم األرضيات 2/3- 4
وال يقل  ،مم)  50(عن  كهاسم يقللواح الخشبية التي ال تعمل ممرات للمشاة من األ 2/3/1- 4

دون أن يضطروا بر العمال أو من معدن يكافئها من حيث التحمل وذلك لمرو ،م) 0.5(عرضها عن 
 .للسير فوق الممرات المكشوفة

ة للممرات فوق حواملها عند نقاط األرتكاز عملتراكيب األلواح الخشبية المست عرض يقلال  2/3/2- 4
 .مم) 300(عن 

ري العمل بهدمها وإزالتها يسمح بوجود العمال في مكان يقع تحت األرضية الجاال  2/3/3- 4
  . إليهاقة التي تلقى بها المواد بحواجز تمنع الوصول وتحاط المنط ،مباشرة

   هدم الجدران 2/4- 4
 .عند هدم الجدران ال يسمح بإسقاط كتل كبيرة على األرضيات تتجاوز حملها المأمون 2/4/1- 4
إالّ إذا كانت قد  ،التي يزيد ارتفاعها عن طابق واحديجب دعم الجدران المزمع هدمها و 2/4/2- 4

 .دون االستعانة بالدعامات الجانبيةبتستطيع المحافظة على إتزانها لصال وأنشئت أ صممت
إالّ بعد هدم و إزالة  عنصر انشائي آخر إلنشائية الداعمة أو الحاملة أليتزال العناصر ا ال 2/4/3- 4

 .بالكامل ذلك العنصر
جدار من أي م  )3(يجب إغالق جميع فتحات األرضيات الواقعة ضمن مسافة تقل عن 2/4/4- 4

إالّ إذا  ،لكافية لمقاومة األحمال المتوقعةحيث يكون اإلغالق بالقدرة ا ،فوق هذه األرضية يجري هدمه
 .   تم اتخاذ اإلحتياطات الالزمة لضمان عدم إقتراب المستخدمين من األماكن التي تقع تحت تلك الفتحة

  .لى أي سقالة أو جدار بأمانيجب عمل ممرات أو ساللم ليكون بإمكان العاملين الوصول إ 2/4/5- 4
مح بهدم الجدران الساندة للتربة إالّ بعد إزالة وتثبيت التربة المدعومة بها بالشكل اليس 2/4/6- 4

  .وكذلك ال يسمح بهدم الجدران الساندة لمنشأ إالّ بعد تدعيم ذلك المنشأ بشكل مالئم. المالئم
  الممرات والساللم هدم 2/5- 4

  :يجب مراعاة مايلي ،أوإزالة المنش عند البدء بعملية الهدم
الممرات والساللم اآلمنة المخصصة للوصول إلى المنشأ فقط وتغلق جميع طرق تستعمل  2/5/1- 4

 .التوصيل األخرى
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أثناء عملية الهدم وصيانتها والتأكد  في يجب معاينة جميع الساللم والممرات التي ستستعمل 2/5/2- 4
 .المن نظافتها وصالحيتها لإلستعم

الممرات والساللم المؤدية إلى المكان الذي يجري به العمل بالشكل  بارآ إنارةيجب   2/5/3- 4
  .المالئم

  األنقاض إزالة 2/6- 4
واقية ال  بحواجز ليها عن طريق الفتحاتع األنقاض إسقاطالتي يتم  األماكنتحاط جميع  2/6/1- 4

، م) 1.8(بين الحاجز وطرف الفتحة عن  األفقيةبحيث ال تقل المسافة  ،م) 1(يقل ارتفاعها عن 
ن سقوط المواد ويمنع تفريغ هذه م للمخاطر الناتجةالتحذيرية الواضحة  اإلشاراتإلى وضع  باإلضافة
 يأيزيد حجم  الأفيها ويجب  األنقاضعمليات طرح  إيقاف أوقبل االنتهاء من  األنقاضمن  األماكن

جانبيا  دةكانت مسن إذا إالالطابق  أرضيةكلي لمساحة من المجموع ال) %25(عن  أرضية أيةفتحة في 
جميع الفتحات في  إحاطةكما يجب  ،ن عمليات الهدممالناتجة  األحمالبحيث تستطيع مقاومة 

 .تحول دون سقوط العربات بها حواجزب األرضيات
السالمة  إجراءاتتم اتخاذ  إذا إالخارج الجدران الخارجية للمبنى  األنقاض إسقاطيمنع  2/6/2- 4

 .المالئمة لذلك
سية  أالر زالقالم ما، أمغلقة من جميع جوانبها األنقاضطرح ) Chutes(تكون مزالق  2/6/3- 4

هذه الفتحات بوسائل الغلق  جهزوت األرضياتحول مستوى  أوالمواد عند  إلدخالفتترك فيها فتحات 
 .تبقى هذه الفتحات مغلقة عند عدم استعمالها نأالمناسبة على 

ة ببوابة رئيس جهزام األنقاضمساقط مجاري طرح  أويكون طرف التفريغ في مزالق  2/6/4- 4
 . اإلغالقالمساحة المحيطة بطرف التفريغ محكمة  إبقاءويجب . ريغيمكن التحكم بوساطتها بعملية التف

فيها  األنقاض بإدخالسية والتي يقوم العمال أالفتحات في المزالق والمساقط الرجميع  جهزت 2/6/5- 4
، المواد إلدخالالسطح الذي يقف العمال عليه  أو األرضيةفوق م  )1(بشبك حماية ال يقل ارتفاعه عن 

 .اإلغالقالمساقط المارة خالل الطوابق محكمة  أوالمساحة المحيطة بالمزالق  إبقاءويجب 
 أولمزالق في فتحات ا األنقاض إدخالعند استعمال العربات بدال من العمال في عملية  2/6/6- 4

وال يقل ارتفاعها عن مم،  ) 100(عن  كهاقل سميكل فتحة بعتبة خشبية ال  جهيزالمساقط يجب ت
  .العربات فيها تالللحيلولة دون سقوط عجمم  )100(
 .تتعرض لها نأالتي يمكن  األحمالمقاومة  تستطيعتصمم المزالق والمساقط وتنفذ بحيث  2/6/7- 4
  .التصميمية أحمالهاعن  أرضية أيةالملقاة على  األنقاض أحماليسمح بزيادة ال 2/6/8- 4
  الحفريات 3- 4
 [1][2][4] عام3/1- 4

 أوسواء للعاملين  ،لكثير من الحوادث اًأسبابدائما ما تكون  ،كبيرة أماعمال الحفريات صغيرة كانت 
  :تاليال إتباعلذلك لتحمي نفسك وغيرك يجب  ،من المواطنين األبرياء
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 .مالبس العمل بما فيها األحذية والكفوف والخوذ مرتدياً ن تكونأ 3/1/1- 4
 .يدوية أمكانت  ليةآت المناسبة سواء آلالاستعمال ا 3/1/2- 4
  .التحذير واالحتراس حاتتسوية منطقة العمل ووضع لو 3/1/3- 4
يجب دعم جميع جوانب الحفريات التي يمكن أن تشكّل مصدراً للخطر على العمال نتيجة  3/1/4- 4

االستقرارك التربة أو عمل الميول المالئمة لتلك الجوانب على أالّ تقل عن زوايا لتحر )Angle of 

repose( .د زوايا االستقرار ونظام الدعم بعد دراسة جيدة لجميع العواملالمتعلقة بالتربة مثل  وتحد
والتغيرات  ،فرأثناء العمل بالح في والتغيرات المحتملة في محتوى الرطوبة للتربة ،عمق القطع

اء تعرضها للهواء والشمس والماء والتجالمتوقعة للمواد جرءات ن اإلنشاموالتحميل المركّز الناتج  ،دم
 .والتفجير التن اآلمالناتج  واالهتزاز ،وتخزين الماء التواآل
 .خامات خطرة أيةكد من خلو موقع الحفر من أالت 3/1/5- 4
التي تضمن استقرار جميع  ستقراراالزاوية  اختيار ة على أساسلتربا ل لطبقاتيتم عمل مي 3/1/6- 4

 .الطبقات من دون انهيار اي منها
 .صرف المياه الموجودة في الخندق المحفور قبل الشروع في العمل 3/1/7- 4
  .الكهرباء والهواتف والمياه قبل البدء في الحفر توصيالت أماكناالستعالم عن  3/1/8- 4
 أو اإلرشاديةلحفر ضد خطر حركة السيارات غير المقصودة بوضع الحواجز مين موقع اأت 3/1/9- 4

 .الضوئية اإلشارات
مايمكن عند وجود خطر كاالنهيارات  بأسرعالهروب منه  أومين مغادرة مكان الحفر أت 3/1/10- 4
 .ماشابه ذلك أو
عند تصميم نظام تحسب القوى واتجاهاتها واألحمال اإلضافية وكميات األتربة المحجوزة  3/1/11- 4

ال تكون  عندماوتؤخذ كذلك في االعتبار زاوية االحتكاك الداخلي للتربة وتأثير المياه الجوفية ، الدعم
 الالزم) Bracers( تكتيفوال) Ties(ويجب إضافة الشدادات  ،اهناك ثقوب نازفة أو مصارف له

  .)Individual Supports(للسماح باإلزالة المؤقتة للدعائم المنفردة 
ندة ألية مبانٍ أو جدران سا سريات تحت مستوى القواعد واألسيسمح بإجراء أية حفال  3/1/12- 4

االحتياطات  جميعإالّ إذا تم دعم األساس باإلضافة إلى اتخاذ  ،عدا تلك المنشأة على صخر صلب
و بالقرب منها الجدران المجاورة لحماية العمال الموجودين في منطقة الحفر أ استقراراألخرى لضمان 

أو الجدران  وإذا كانت هناك أية إمكانية ألن تتعرض األبنية المالصقة. من قبل مهندس متخصص
بشكل  سللجدران واألس مينالتكتيف والدعم الالز فإنه يجب تصميم وتنفيذ ،للخطر بفعل الحفريات

  .يضمن سالمتها
للحيلولة دون وصولها إلى الحفريات  يجب عمل حواجز أو خنادق لتحويل المياه السطحية 3/1/13- 4

  .وعمل تصريف جيد للمنطقة المجاورة للحفريات
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وذلك  من حافة الحفرياتمم  )600(يتم احتجاز وخزن نواتج الحفر على بعد ال يقل عن  3/1/14- 4
 .األيدي أوالظهر  أوالساق  أووقوع العاملين مما يسبب كسورا خطيرة في الكعب  إلىلئال يؤدي 

أو التدحرج  االنزالقيجب إزالة جميع المواد عن حافات الحفريات أوالً بأول لمنعها من  3/1/15- 4
  .إلى داخلها

الفوانيس المضاءة (ضوئية وإشارات التحذير ال األسيجةويجب وضع حواجز الحماية  3/1/16- 4
 ستمرع على أن تات واألرصفة والشوارعند جميع الحفريات المجاورة للممر )أو الكهرباء مثالً وقودبال

ويجب تغطية جميع اآلبار وحفر . إضاءة اإلشارات التحذيرية من غروب الشمس إلى شروقها
 .االستكشاف أو تسييجها على أن يتم ردمها فور االنتهاء من الغرض الذي عملت من أجله

والتي تستعمل م  )1.2(الممرات المقامة فوق الحفريات التي يزيد عمقها عن  جهزت 3/1/17- 4
  .من السقوط  العمال واآلليات بمحجرات تحمي لمرور

 .تكون مقاطع المواد المستعملة للتصفيح والتكتيف والتدعيم ذات أبعاد مناسبة 3/1/18- 4
بحالة مأمونة وذلك بإزالة  يجب المحافظة على الميول الجانبية لجميع الحفريات وسطحها 3/1/19- 4
سيلة مناسبة وبشكل خاص للميول التي تتأثّر بصورة سيئة والقشور وعمل المتاريس أو أية و جليدال

 .الرطوبة نسبةبحالة الطقس وتغير 
أو  ،م) 1.5(تصمم شبكة المساند وتخطّط من قبل مهندس مؤهل عندما يزيد العمق عن  3/1/20- 4

فية أو حركة المياه الجو لالهتزازاتأو عندما تكون عرضة  ،ما تكون الحفريات مجاورة للمنشآتعند
  . اإلجراءعندما تتطلّب طبيعة التربة مثل هذا  أو
ية مثل المجاري انات التحتأسيسطات الالزمة للمحافظة على التيجب أخذ االحتيا 3/1/21- 4
لف واإلزاحة قبل الوقود والخطوط الكهربائية والهاتفية وما شابهها وحمايتها من التت المياه ووصيالوت

 .تلك التأسيساتلتحديد األماكن الحقيقية لذات العالقة  ولةؤالمسلجهات ويجب إشعار ا ،البدء بالحفريات
بساللم ال يقل ارتفاعها فوق م  )1.2(جميع المواقع التي يزيد عمق الحفر فيها عن  جهزت 3/1/22- 4

وإذا زاد . أو بأدراج أو منحدرات تسهل دخول وخروج المستخدمين ،مم )900(سطح الحفر عن 
 .الموقع برافعة ميكانيكية باإلضافة إلى األدراج والمنحدرات جهزيجب أن يفم  ) 4(العمق عن 

تتم معاينة الدعامات يومياً وبعد سقوط األمطار من قبل شخص مؤهل على أن تتخذ  3/1/23- 4
بوادر وفي حال ظهور  ،واإلنزالقات أو أية أخطار أخرى اإلجراءات الالزمة ضد خطر التجاويف

ب عندها وقف العمل عند منطقة الحفريات لحين اتخاذ االحتياطات الضرورية هذه األخطار فيج ألحد
 .للمحافظة على سالمة العمال

ويجب أن يكون م  ) 1.25(من قبل العمال عن عملمنحدر المستيقل عرض ال لَايجب أ 3/1/24- 4
 ااآلليات فيجب ألَقبل  من عملأما بالنسبة للمنحدر المست ،حجرات لحماية العمال من السقوطبم مجهزاً

 .بحواجز صد جانبية جهيزهيتم ت نعلى أم ) 3.75(يقل عرضه عن
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يجب عمل حواجز أو متاريس مناسبة بالقرب من الحفريات إليقاف اآلليات والحيلولة  3/1/25- 4
 آالتد موقف خاص مناسب لسيارات ومع التأكد من وجو ،ون وصولها إلى حافات منطقة الحفرد

 .وقادر على مقاومة األحمال التي سيتعرض لهاالتحميل والتنزيل 
دون بالحفر فوق رؤوس العمال  وسائلع أو تنزيل األحمال بواسطة مح بنقل أو رفاليس 4-3/1/26
 .اإلحتياطات الالزمة لحمايتهم عدادإ

 .ذات المتانة العالية واألحزمةالحبال  عماللتسلق حفرة عميقة يجب است 3/1/27- 4
منفذين خروج للعمال وفي موقعين مناسبين وعلى جانبين مختلفين قدر  وجود يجب 3/1/28- 4

 .اإلمكان من الحفريات
في مواقع الحفريات المعرضة لتسرب المياه نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية أو نسبة  3/1/29- 4

د بالمياه الجيتتخذ جميع االحتياطات التي تكفل التحكّم  ،أخرىالرطوبة في التربة أو ألية أسباب 
دها مع األخذ بعين االعتبار نسبة الرطوبة في مدها وضخها وتصريفها ومنع تجمالجوفية من حيث تج

 .والمنشآت عند حدوث أي اضطراب فيها يات وتأثيرها على األسسالتربة المحيطة بالحفر
ى نظافة الحفر للسالمة والمحافظة عل أنقاضجميع  إزالةقبل مغادرة مكان العمل يجب  3/1/30- 4

  .ووضع اشارات التحذير وجمالية الموقع
  تسوير منطقة الحفر وتنظيم المرور 3/2- 4

 أهميتهله  ،وتنظيم المرور حولها، وضع لوحات التحذير وانوار الخطرو، ان تسوير منطقة الحفر
لذلك  ،السالمة العامة هي فوق كل مصلحةن ألالعاملين و فرادألاالقصوى في المحافظة على سالمة 

وليس هناك من نظام  ،االحفر يجب عزل منطقة الحفر وتحويل حركة المرور عنه عمالأوفي جميع 
 إتباعلذلك يجب . طريقة يجب اختيارها طبقا لمناسبتها للهدف المطلوب أونظام  يأ وإنماواحد متبع 
  :والنظم التالية بعناية ودقة اإلرشادات

 أوضرورية ومهمة وليست بهامشية منطقة الحفر  عملية التسوير والتنبيه والتنظيم حول 3/2/1- 4
 .العمل السليم أسلوبمن  اًجزء تعتبر نألذلك يجب . مكملة

 .يجب تسوير كل منطقة حفر بغض النظر عن مساحتها ومكانها 3/2/2- 4
 أوحبال على قوائم شكل ب إماوالتي تكون  .التسوير والتنبيه والتنظيم هيئة مستلزماتت 3/2/3- 4

 التي )صفراء-حمراء(التحذير  عالمات بأنواعيتم فالتنبيه  ماأ ،متحركة أوساحبة ية حواجز مفصل
 عالمأباستعمال  أو ،تعمل على مفتاح تشغيل أو تلقائية العمل إماجافة وطريقة عملها  ببطارياتتعمل 

، ألونمخروطية حمراء  شكالأمنظمة المرور التي تكون على شكل  عمالباست أوالتحذير الحمراء 
 .3/1- 4الشكل يالحظ 

 [2][4] بارحفريات اآل 3/3- 4
ن داخله يجب عمل حاجز حماية مغلق من جميع الجهات حول فوهة البئر لحماية العاملي 3/3/1- 4

 .3/2- 4، يالحظ الشكل من سقوط أية مواد عليهم
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 يسمح وال ،لتأكد من نظافته وصالحيته للتنفسيجب فحص الهواء عند النهاية السفلى للبئر ل 3/3/2- 4
  .بعد التأكد من ذلك ادخول المستخدمين إليه إلَ

نقي يراعى أن يكون نظام التهوية مالئماً ألبعاد البئر وعدد العاملين لضمان وجود الهواء ال 3/3/3- 4
  .العمال بأجهزة التنفس المناسبة لنوع العمل جهيزويجب ت ،بشكل كاف ومستمر

  :الرفع المركّبة فوق اآلبار تاليجب مراعات اآلتي بالنسبة آل 3/3/4- 4
4 -3/3/4/1 أن تكون ذات قوة مالئمة وثبات كاف. 
  

  
  
  

  
  .والتنبيه التسوير ستلزماتوم أدوات: 3/1- 4شكل ال
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 .تسوير منطقة حفر البئر :3/2- 4شكل ال

  .تسبب في إيذاء العمال الذين يشتغلون تحتها أو بالقرب منها أال 3/3/4/2- 4
 وسائلالبئر بواسطة آالت وتؤمن عملية رفع العمال من  ،استعمال الساللمعند صعوبة  3/3/5- 4

على أن يكون عامل األمان المعتبر في تصميم القفص  ،ة مثل األقفاص المعدنية المغطّاةالخاص الرفع
ويجب أن تكون األقفاص . وأن تفحص تلك األقفاص بالتحميل قبل وضعها في الخدمة ،)4(مساوياً 

ويجب أن تستعمل الحلقات المعدنية المغلقة في  ،زات من الخارج أو الزوايا الحادةروخالية من الب
  .تركيب القفص

أثناء  في المفاجئ االنفتاحوذلك لمنع الباب من  ،القفص مجهزاً بباب ذي مزالج ثابتيكون  3/3/6- 4
 .الرفع والتنزيل

او عند ظهور عالمات  رة عمليتم فحص القفص والتجهيزات الخاصة به عند بداية كل فت 3/3/7- 4
 .وذلك بتنزيل القفص فارغاً إلى النهاية السفلى للبئر ورفعه للسطح او مالحظات تستوجب ذلك

يجب تخصيص عامل للمراقبة عند مدخل البئر بشكل دائم عندما يكون العمال داخل البئر  3/3/8- 4
 .على أالّ يناط به أي عمل آخر

 .متعارف عليه للتعامل بها في الموقع يجب اعتماد نظام إشارات 3/3/9- 4
ق الخاصة بإنقاذ العمال الذين يتضررون أو يفقدون القدرة ائيجب وضع التعليمات والطر 3/3/10- 4

ويجب أن تشتمل التعليمات  ،بئر في مكان بارز عند موقع الحفرأثناء وجودهم في ال في على العمل
 .لقفص أو مرفاع القفصق الرفع الواجب استعمالها عند تعطّل اائعلى طر

غير افة يجب أن تتزامن عملية تغليف وتبطين اآلبار مع عملية حفرها بحيث ال تزيد المس 3/3/11- 4
 .الحفر السفلي ستوىممن  ةمقاس م) 1.5(مبطنة خالل عملية الحفر عن ال
  .للماء هز اآلبار بوسائل إخالء سريعة عندما تكون الطبقات التي يجري حفرها حاملةتج 3/3/12- 4
  حفريات السدود المؤقتة 3/4- 4
كما يجب وضع الترتيبات الالزمة  ،مكانية ارتفاع الماءيؤخذ في االعتبار عند التصميم إ 3/4/1- 4

 .للسيطرة على الفيضانات في موقع العمل
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 ،ي السدود ضرورياًالمنحدرات والجسور والمماشي خالل العمل ف عمالعندما يكون است 3/4/2- 4
  .ها بالحماية الالزمة كالمحجراتجهيزنه يجب تاف
الموقع  جهيزا فيجب توإلَ ،)2(يقل عدد الساللم أو الممرات أو المنحدرات عن  الايجب   3/4/3- 4

 .العاملة في السدود التتكفل سرعة إخراج العمال واآلبأية وسائل أخرى 
في الحاالت الطارئة في  تالات الخاصة بإخالء العمال واآليتم تعليق اإلشارات والتعليم 3/4/4- 4

  .مكان واضح
 [1][2] فريات األنفاقح 3/5- 4
  عام 3/5/1- 4
، هم من الضجيج الذي قد يتعرضون لهالعمال بالوسائل المناسبة لحمايت جهيزيجب ت 3/5/1/1- 4

 .مدونةالسادس من هذه ال بابفي ال ذكرويراعى في ذلك ما 
ألماكن الرطبة تحت سطح األرض بأحذية العمال الذين يعملون في ا جهيزيجب ت 3/5/1/2- 4

  .السالمة المطاطية
سقف النفق  التقاءاإلنارة على جانب واحد من النفق بالقرب من خط  تاودأيجب تركيب  3/5/1/3- 4

  .معزولة عن نقاط ارتكازها وصيالتها الكهربائيةتكون ت نأويجب  ،مع ذلك الجانب
 ،ير معدنية ومقاومة للظروف الجويةمن مواد غاإلنارة  كيباتر جميعيجب أن تكون  3/5/1/4- 4

 األشخاصوبين  يبكاأمينة بين تلك التر سماحمسافة  وجود على أن تركّب بالشكل الذي يضمن
  .على أن يتم تحديد هذه المسافات من قبل الجهات الرسمية المختصة ،والمركبات

على أن  ،مقاوم للحريقة موضوعة داخل غالف يجب أن تكون المحوالت الكهربائي 3/5/1/5- 4
حريق أو حدوث  وببشيكون سقف الغالف قابالً للفك وقادراً على استيعاب زيت المحول في حالة 

  .انفجار
جميع النفق  جهيزواء الملوث ذات سعة كافية لتسحب اله وأنظمةيجب أن تكون التهوية  3/5/1/6- 4

ة حاملة للزيت أو خالل منطقة تخزين الوقود الهواء المار خالل طبق عمالوال يسمح باست. بالهواء النقي
  .ألغراض التهوية

ة األوكسجين في الهواء وتركيز أماكن العمل في النفق بوسائل لتحديد كمي جهيزيجب ت 3/5/1/7- 4
تلك الوسائل إلجراء  عمالعلى أن يتم است ،بلة لإلنفجاركسيد الكاربون والغازات القاوأ أحادي

يقل عدد مرات إجراء اإلختبار عن مرة  اعلى ألَ ،جدول زمني ثابتحسب باإلختبارات المذكورة 
  .واحدة لكل فترة عمل

على الجهات الرسمية المختصة إجراء االختبارات الالزمة عند الشك بوجود غازات  3/5/1/8- 4
وذلك بناء على طلب من المقاول أو صاحب  ،3/5/1/6-4مذكورة في خالفاً لتلك ال سامة أو مؤذية

  .العمل
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كل من في  ذُكرالتي تم إجراؤها بناء على ما  يجب االحتفاظ بسجل كامل لالختبارات 3/5/1/9- 4
االختبار وتاريخه ووقت إجرائه والنتائج  سماعلى أن يتضمن  ،3/5/1/7- 4و 3/5/1/6-4الفقرتين 

  .الشخص الذي أجراه سماوالتي تم الحصول عليها منه 
ابلة لالحتراق أو االلتهاب وال باستعمال اللهب المكشوف وال بخزن المواد الق ال يسمح 3/5/1/10- 4

استعمال أجهزة تسخين  وعند ضرورة. بخزن أو استعمال الغازات البترولية المسالة داخل األنفاق
  .يجب الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة ،داخل النفق

صول العمال إلى جميع تلك ل ول داخل النفق بممرات تسهأماكن العم جهيزيجب ت 3/5/1/11- 4
والمحافظة على تلك الممرات وأماكن العمل بحيث تبقى نظيفة وخالية من األنقاض وفضالت  ،األماكن

  .المواد وأية معوقات خطرة
قوية  ألواحمن أرضيات ذات ) Drill Jumbos( تتكون منصات عمل المثاقب الضخمة 3/5/1/12- 4

تويات العمل وتجهز مس ،اية ومعترضات وسطية وسفليةاجز حموسطوح مقاومة لالنزالق وحو
ا األدراج يجب ألَ عمالوعند است. بسهولة إليهاب بوسائل مأمونة تضمن الوصول المختلفة على المثاق

  .ستعمال شخصين معاً إذا زاد ارتفاع المنصة عن ثالثة أمتاريقل عرضها عما يكفي ال
المثقاب بالهواء  جهيزلت المستعملزاء الخرطوم يجب تثبيت جميع الوصالت بين أج 3/5/1/13- 4

  .أو عند إيقاف المثقاب عن العمل) عند فصلها(بالوسائل المناسبة لمنع ارتجاجها 
يجب  ،ة بعضها مع بعضفي ربط الطبقات الصخري القضبان الملولبة استعمالعند  3/5/1/14- 4

على أن يتم  ،غايةج يوضع لهذه الحسب برنامبو على ربط الصخو تلك القضبان جميعها قدرةاختبار 
  .االهتزازعن مصدر  والبعدختبار على اساس حالة الصخر تحديد ذبذبة اال

يجب إجراء اإلختبارات الالزمة لسقف منطقة العمل وجدرانها ووجهها عند بدء كل  3/5/1/15- 4
  .فترة عمل وانتهائها

والمعتمدة من الجهات الرسمية المقاومة للحريق  الهيدروليكيةالوسائل  تعملتس 3/5/1/16- 4
 وسائل عمالعلى أنه يمكن است ،ألرضتحت سطح ا الهيدروليكية اآلالتالمختصة فقط في تشغيل 

  .أخرى عند تصميم نظام جيد مضاد للحريق
. مؤهلالثقب التي ستستعمل في كل فترة عمل من قبل شخص  آالتيجب معاينة  3/5/1/17- 4

  .اً على السالمة العامة قبل البدء بتشغيلهاويجب إصالح أية عيوب تشكّل خطر
من خلوها من  للتأكدوجوانبها  الصدوعيجب فحص أوجه  ،المثقابقبل البدء بتشغيل  3/5/1/18- 4

 .بقايا منها فانه يجب إزالتها قبل البدء بعملية الثقب أووعند وجود أية متفجرات . المتفجرات
قشور ال إزالةفي  عملةالمست ))Scaling Bars(التقشير  أنصال(تكون سكاكين  نأيجب  3/5/1/19- 4

  .مبرية أو كلةآمتسكاكين  أية عمالاستر ظويح، بحالة جيدة بشكل دائم
ب الضخمة عند تحريكها ما عدا السائق شخص على المثاق يأببقاء اليسمح  3/5/1/20- 4

  .ومساعديه
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 وايةكون المثقاب الفوالذي ي نأيجب  ،أخرىعند تحريك المثقاب من منطقة إلى  3/5/1/21- 4
  .مثبتة بشكل جيد مع وضع برج الحفر في مكان امن ،مركبة عليه أخرى آالت أو أدوات

مخاطر قبل  أيةمن خلوه من  للتأكديجب فحص المكان الذي ستجرى به عمليات الثقب  3/5/1/22- 4
  .البدء بالعمل

  .)اللقم( رؤوس الحفر دوران ثناءا في ر وجود المستخدمين على برج الحفرظيح 3/5/1/23- 4
 اإلنفاقتراعى التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة بخصوص تهوية  3/5/1/24- 4

  .وإنارتها
 أوفي حالة حصول حريق  اإلنفاقمين خروج العمال بسهولة من داخل أعى تاير 3/5/1/25- 4

إلى المخاطر التي يمكن تعرضهم  كما يجب تنبيه العمال ،جسدية أووجود مضايقات تنفسية  أواختناق 
  .لها جراء ذلك وتحذيرهم منها

  .تلقائية إنارة بأجهزة جهزةستعمال الخوذ الميراعى ا 3/5/1/26- 4
الجهة الرسمية  إبالغيجب  ،في منطقة العمل راثآعند ظهور ما يدل على وجود  3/5/1/27- 4

  .المختصة بذلك فورا
 اإلنفاقتهيئة بوابات  3/5/2- 4
يجب المحافظة على جوانب بوابات النفق والمناطق الواقعة فوقها خالية من الصخور  3/5/2/1- 4

 .المتفككة أوالبارزة 
 أوفواصل  أو صدعيجب تثبيت الصخور المفصولة عن بعضها البعض نتيجة وجود  3/5/2/2- 4

  .يتم تصميم هذه الوسائل من قبل مهندس مؤهل نأالوسائل المالئمة على  عمالشقوق باست
يجب تثبيت الصخور القابلة للتناثر بواسطة حصيرة من السالسل المربوطة بعضها مع  3/5/2/3- 4

  .بعض
 ،ره بحيث تتفق مع زوايا االستقراريجب عمل ميول للحفريات الواقعة فوق النفق وبجوا 3/5/2/4- 4
 أونية في التربة الطي نفاقاألوذلك عند حفر  أرضيةتثبيت جوانب الحفريات بواسطة دعامات  أو

 ،أخرى أسباب أية أووعند حدوث قطع تحت تلك الميول نتيجة لعوامل التعرية  ةيالصفيحالصخور 
  .ما يمكن بأسرع) Over hanging( البارزة أوالمواد الممتدة  إزالةفانه يجب 

على الميول بشكل خطر  أوالجليد الذي يتجمع على وجه الصخر  أوالثلج  إزالةيجب  3/5/2/5- 4
  .ممكن وقت بأسرع

من مخاطر  التواآل األشخاصيجب تركيب مظلة واقية عند كل بوابة للنفق لحماية  3/5/2/6- 4
 .من البوابةم  ) 4.5(تمتد تلك المظلة مسافة ال تقل عن  نأويجب  األخرىسقوط الصخور او المواد 

لقياس  زةأجهر افتوت أن يجب، نفاقاألالقضبان الملولبة في دعم سقوف  عمالعند است 3/5/2/7- 4
 للتأكدالفحوص على القضبان الملولبة الرابطة  إجراءكما يجب  ،عزم اللي ومفاتيح شق مولدة للعزم
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حسب طبيعة الصخر والبعد عن مصادر بوذلك على فترات زمنية ، للعزم المطلوب مالئمتهامن 
  .االهتزاز

الثبات  ضمنلذي يمصممة ومركبة بالشكل ا اإلنشائيةتكون جميع العناصر  نأيجب  3/5/2/8- 4
ويجب ربط تلك العناصر ، رض لها وتحاول دفعها إلى الداخلالمطلوب لمقاومة الضغوط التي تتع

  .لضمان ثبات تلك الدعامات أفقية عناصر تكتيف السقاالتمع بعض ب هاضعب
 مأفوالذية  أكانتسواء  اإلنفاقالتالفة المستعملة في  أوالدعامات المتفككة  إصالحيجب  3/5/2/9- 4

  .ذلك أمكنالدعامات التالفة حيثما  إزالةيتم تركيب الدعامات الحديدية قبل  نأاستبدالها على  أوخشبية 
ن دخول مرر قد ينتج ض يايجب حماية جميع خطوط الخدمات الداخلة إلى النفق من  3/5/2/10- 4

  .إلى النفق ومنه التوخروج اآل
 اإلنفاق أبوابعند  األخرىمطر والمياه يجب عمل خطوط خارجية لتصريف مياه ال 3/5/2/11- 4

فر الميول الطبيعية يتم ذلك ميكانيكيا باستعمال اوفي حالة عدم تو ،ون دخولها إلى النفقللحيلولة د
  . المصممة لهذه الغاية) Exudation Pumps(مضخات النضح 

  )Haulage(نقل نواتج الحفر  3/5/3- 4
ة العاملة بالديزل على نقل نواتج الحفر خارج النفق المتحرك وسائليقتصر استعمال ال 3/5/3/1- 4

الناقلة لنواتج الحفر داخل األنفاق  وسائلأما ال ،المختصة على ذلكبعد أخذ موافقة الجهات الرسمية 
 .فيجب أن تكون من النوع الذي ال يستهلك األوكسجين وال يعمل على تلويث هواء النفق

في مقدمة ومؤخرة  بضوءيناإلطارات المطاطية مجهزة ذات  وسائليجب أن تكون ال 3/5/3/2- 4
تحذير  بصفارةلى الخلف وكذلك عمن األعلى باإلضافة إلى ضوء خاص ألغراض الرجوع  وسيلةال

 .تلقائية تعمل عند الرجوع إلى الخلف
يرى ) كهرماني(يجب تركيب فانوس وميضي دوار ذي لون أصفر ضارب إلى الحمرة  3/5/3/3- 4

أو المركبات المخصصة للدخول إلى األنفاق  وسائل المتحركةعلى جميع ال تجاهاتاالمن جميع 
 .أو المركبة وسيلةضع التشغيل طيلة فترة عمل الويجب أن يكون ذلك الفانوس في و. والخروج منها

 تلك السككفإن  ،ركة على سكك ضيقة في عملية النقلالعربات المتح عمالفي حال است 3/5/3/4- 4
  .ون مثبتة بشكل جيد إلى األرض لمنع حركتها عن مواضعهايجب أن تك

  حفر األنفاق في التربة الرخوة 3/5/4- 4
    تلك الحفريات إلى أكثر من تقترب أاليجب  ،ق التقليديةائعند حفر األنفاق بالطر 3/5/4/1- 4
  .أمام دعامات النفقم ) 0.6(
مدعومة من النفق تحت أي ظرف من يسمح ألي عامل بالعمل في األجزاء غير ال ال 3/5/4/2- 4 

  .الظروف
وألواح ) Ring Beams(الحلقية  الجسوريجب تعبئة جميع الفراغات الواقعة خلف  3/5/4/3- 4

  .فيها انهياراتالتبطين المعدنية وألواح التدعيم الخشبية ودعامات النفق وإغالقها وتكتيفها لمنع حدوث 
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يجب تركيب مشبك معدني ذي  ،المعدنية لدعم النفقواح التبطين أل عمالعند عدم است 3/5/4/4- 4
البعض فوق الجزء المكور العلوي  يبعضها المربوطةأو حصيرة من السالسل مم ) 50(فتحات بقطر

  .سقف وتثبيتها في مكانها بشكل جيدبحيث تغطّي سقف النفق بأكمله إلى الخط الفاصل بين الجدران وال
  )Quarriers & Pits(المقالع و المحاجر  4- 4
  [2][5] عام 4/1- 4
ا ووضع إشارات يكتب عليها يجب إبقاء المقالع والمحاجر بمنأى عن الجمهور بتسييجه 4/1/1- 4
 .مع إشارات أخرى لتحذير الناس من مخاطر التفجير والمتفجرات والشاحنات" ممنوع الدخول"

بسحبها لمسافة ال تقل عن  يجب المحافظة على السطح العلوي خالياً من الصخور المفكّكة 4/1/2- 4
) Benches(وعمل مصاطب  ،م وجود شقوق في تلك المسافةمع ضمان عد ،من حد الحفرم ) 10(

  .بميل مناسب
يجب أن تكون جميع المناطق الخطرة واضحة لجميع العمال الذين تقتضي طبيعة العمل  4/1/3- 4

العمل في تلك  التاآل ومشغلول بحيث يتجنّب هؤالء العما الت،ودهم فيها بمن فيهم عمال اآلوج
 .األماكن حتى يتم إزالة الخطر بشكل كلّي

يجب أن تبعد حدود المقالع والمحاجر مسافة ال تقل عن كيلو متر واحد من حدود البلديات  4/1/4- 4
لك من المنشآت زه أو سد أو غير ذنتن أو مبنى أو مزرعة للحيوانات موالقرى أو عن أي مسك

ونصف كيلو متر في حالة وجود حاجز طبيعي  ،المناطق منبسطة ومفتوحة تلكما لم تكن األخرى 
 .يحجب تلك المقالع والمحاجر

  .يجب تأمين طريق للمقلع صالح لجميع أنواع السيارات 4/1/5- 4
مرة واحدة على األقل في السنة مع إجراء  باألشعة صدور العاملين في المقلع تصوير يجب 4/1/6- 4

 .عند اللزومما يلزم لمعالجتهم 
يؤدي إلى  انهياريجب أن يقوم صاحب المقلع بإبالغ أقرب مركز للشرطة فوراً عن أي  4/1/7- 4

) 24(خالل خرى اال للجهات الرسمية المختصةإصابة إنسان في المقلع على أن يتم التبليغ الخطّي 
 .ساعة من الحادث

أو إحاطته بسياج مناسب  ،مل فيهلمقلع فور اإلنتهاء من العيجب طمر وتسوية مكان ا 4/1/8- 4
 .يحول دون السقوط فيه

في أنظمة وتعليمات الجهات الرسمية المختصة  منصوص عليهايجب مراعاة اإلجراءات ال 4-4/1/9
 .وتأمين سالمتهم رااألخطالمتعلقة بوقاية العمال وحمايتهم من 

  )Screening & Processing Plants(محطات المعالجة والغربلة  4-4/2
والسالسل والبكرات ) Belts(الناقلة  واألحزمة) Gears(يجب تغطية جميع المسننات  4/2/1- 4

 .لضمان سالمة الموجودين في الموقع
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بحواجز حماية وذلك للوصول لألماكن الواقعة فوق  جهزةيجب عمل ممرات أفقية علوية م 4/2/2- 4
  ).Belt Conveyors(األحزمة الناقلة 

 .مغطاة طيلة فترات العمل) Screw Conveyers(ع المناوالت اللولبية يجب إبقاء جمي 4/2/3- 4
وبشكل اليسمح  ،لؤوالمسيجب إغالق مفتاح تشغيل األحزمة الناقلة من قبل الشخص  4/2/4- 4

 .بإعادة تشغيلها خطأ أو بشكل عفوي
توحة أماكن الغربلة من نوع اإلنشاءات المفاألدراج والمماشي عند الكسارات و تكون 4/2/5- 4

  .للتخلص من الغبار أوالً بأول وعدم السماح له بالتجمع عليها
 .جميع األدراج والمماشي بمعترضات سفلية وحواجز حماية  جهزت 4/2/6- 4
يجب تثبيت حواجز جانبية على جميع الغرابيل لمنع الحصى والصخور من السقوط على  4/2/7- 4

 .أرضية أو سطوح األدراج
ا تكون المنطقة مغبرة وغير هزة التنفس الشخصية أو أنظمة التهوية عندميتم استعمال أج 4/2/8- 4

 .وتكون هذه الحماية للتنفس إلزامية عند وجود مخاطر على الصحة ،مريحة
عمال المقالع بخوذ واقية للرأس وأحذية ذات مقدمة فوالذية لحماية األصابع  جهزي 4/2/9- 4

 .ةلمدونالسادس من هذه ا بابفي ال مبين هووبقفازات واقية ونظارات كما 
التي  )الدالة على الكمية والنوعية( اإلشارات طاءإعبيجب تخصيص عامل ذي دراية  4/2/10- 4

 .والمستودعات) Hoppers( لكيالتوايتفق عليها في المكان الذي تفرغ فيه الصخور داخل الكسارات 
ماكن التي تجري فيها عملية إليقاف الشاحنات عند جميع األ) Curbs(تثبت مصدات  4/2/11- 4

 .التفريغ
رين أحدهما للدخول واآلخر تكون جميع الطرق المؤدية من وإلى الكسارة مقسمة إلى مسا 4/2/12- 4

 .ويجب المحافظة عليها نظيفة وخالية من الصخور واألخاديد ،للخروج
 تفجير الصخر عمالأ 5- 4
 [2][3] عام 5/1- 4
مطابقة  األخرىالتفجير  تلزماتفتيل البطيء والتسليك ومر والتكون كبسوالت التفجي 5/1/1- 4

 .للمتطلبات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة
 .حتى يتم وضعه في الثقوب األصليةيبقى الديناميت في عبواته  5/1/2- 4
الكبسوالت  أوكبسوالت التفجير الكهربائية  أويمكن استعمال فتيل التفجير السريع  5/1/3- 4

 .الرطبة أوبفتيل بطيء في الثقوب المبتلة الموصولة 
كبسوالت التفجير  أوعند التفجير تحت سطح الماء يقتصر العمل على فتيل التفجير السريع  5/1/4- 4

 :ما يلي ةعاامرالكهربائية ويجب 
 .عالية وخبرة كافية قدرةخبير فني ذي  إشرافان يتم التفجير تحت  5/1/4/1- 4
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4 -5/1/4/2 ة في عمليات التفجير تحت سطح الماء عملالمست اإلشعال وأدواترات ان تكون المتفج
 .مصممة لتحمل مثل هذه الظروف

 .صواعق خاصة تستطيع تحمل ضغط الماء عمالان يتم است 5/1/4/3- 4
المعزولة بطبقتين من المواد العازلة وان يكون  واألسالكفتائل التفجير  عمالان يتم است 5/1/4/4- 4

 .اذ المياهالعزل مقاوما لنف
ن مفي التفجير من الصدمات الناتجة  ةعملالمست واألسالكان تتم حماية فتائل التفجير  5/1/4/5- 4

 .االمواج قوة 
 .في البحر منةآعلى منصات  أوان يتم تحضير الحشوات والصواعق على اليابسة  5/1/4/6- 4
 .جحهالتأران يتم تثبيت فتيل التفجير على الحشوات جيدا منعا  5/1/4/7- 4
 .تكون منطقة االنفجار مميزة وواضحة المعالم بحيث يمكن رؤيتها بسهولة نأ 5/1/4/8- 4
 .واحدة في كل مرة ةحشوفتيل تفجير واحد والقيام بعملية تفجير  عمالان يتم است 5/1/4/9- 4
من خروج الغواص من تحت الماء قبل حدوث التفجير ومن خلو منطقة  التأكدان يتم  5/1/4/10- 4
  .التفجير إشارة إعطاءفي موقعها قبل  ةالحشوسفينة ومن تثبيت  أوقارب  يأفجير من الت
  .يراعى إجراء عمليات التفجير في الموقع خالل فترة استراحة العمال ما أمكن ذلك 5/1/5- 4
يجب إنارة الطرق والممرات باإلضاءة  ،أثناء الظالم ضرورياً في عندما يكون التفجير 5/1/6- 4

 .الكافيةالصناعية 
الموقع  ليؤومسيجب اإلتفاق مع  ،مليات تفجير بالقرب من مشروع آخرفي حالة إجراء ع 5/1/7- 4

  .ن وصول التحذير إليهمذير عمال ذلك الموقع والتأكّد ماآلخر على أوقات التفجير وعلى تح
 .الثقوب المشحونة بالمتفجرات تحت المراقبة باستمرار إبقاءيجب  5/1/8- 4
جب إتخاذ اإلجراءات المالئمة للتحذير المبكّر من إقتراب العواصف الكهربائية وإيقاف ي 5/1/9- 4

 . جميع عمليات التفجير قبل اقترابها وإخالء المنطقة التي جرى شحنها بالمتفجرات
ر وسائل الهرب الموصلة لسطح األرض في جميع اآلبار والحفر والخنادق فاتوت أن يجب 5/1/10- 4

 .يجري استعمال المتفجرات فيها سواء كانت فوق سطح األرض أو تحتهواألماكن التي 
يجب إخالء منطقة التفجير من العمال وإيصالهم إلى المنطقة اآلمنة المحددة وفي الوقت  5/1/11- 4

 .المناسب قبل التحذير األخير إلجراء عملية التفجير
التفجير بدقيقة واحدة وبعد ذلك وعندما  تطلق اإلشارات التحذيرية المميزة المسموعة قبل 5/1/12- 4

 .يصدر صوتاً يدل على خلو الموقع ،ر ظروف السالمةفاؤول على التفجير من توسيتأكد الشخص الم
  :تتخذ الخطوات التالية لمنع أي كان من دخول منطقة الخطر خالل عملية التفجير

 .حول منطقة العمليات أماكن مطلةوضع مراقبين في  5/1/12/1- 4
 .خفاقة تحذيرية وضع رايات 5/1/12/2- 4
 .تعليق إشارات تحذيرية في موقع واضحة حول منطقة العمليات 5/1/12/3- 4
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 :على مايلي 5/1/12- 4رات التحذير المذكورة في تنص إشا 5/1/13- 4
 .استعمال المتفجرات في المنطقة 5/1/13/1- 4
 .لةالمستعم اإلنذار لصفاراتتوضيح أنواع األصوات  5/1/13/2- 4
  .معنى كل نوع من أنواع الرايات التحذيرية المستعملة 5/1/13/3- 4
  )Drilling and Loading Boreholes(قيب والحشو بالمتفجرات ثالت 5/2- 4
بعاد جميع من ال عالقة لهم بحشو الثقوب بالمتفجرات إلى منطقة آمنة قبل البدء إيجب  5/2/1- 4

 .بعملية الحشو
  .وجود أي لهب مكشوف في المنطقة التي يتم حشوها بالمتفجرات يمنع التدخين أو 5/2/2- 4
المستعملة تحت سطح األرض ) Charge of Explosive(التفجير  ةحشويجب أن تتكون  5/2/3- 4

  :مما يلي
 ).Single Cartridge(خرطوشة مفردة  5/2/3/1- 4
ة فتيل التفجير الخرطوشات المتالمسة أو الموصولة بعضها مع بعض بواسط صف من 5/2/3/2- 4

  ).Detonating Fuse(السريع 
 )Primed Cartridge( ت سطح األرض بواسطة خرطوشة إشعاليجري تفجير الثقوب تح 5/2/4- 4

  .الحشوواحدة وكبسولة تفجير واحدة على أن تكون كبسولة التفجير عند أحد طرفي 
ة المالصقة للفتيل هي تكون الخرطوش ،خرطوشات ملح البارود بواسطة فتيلعند إشعال  5/2/5- 4

  .يجري حشوها األخيرة التي
 .تفحص الثقوب قبل حشوها بالمتفجرات بواسطة عصا خشبية لضمان سالمة الحشوات 5/2/6- 4
 :إذا افورة في األرض ألغراض التفجير إلّتحشى الثقوب المح  ال 5/2/7- 4
4 -5/2/7/1 انخفضت درجة حرارتها بشكل كاف. 
 .ن أية معادن أو مواد ساخنةكانت خالية م 5/2/7/2- 4
 .تم تنظيفها بواسطة الهواء المضغوط أو أية وسائل أخرى مالئمة  5/2/7/3- 4
 .تكون األنابيب المستعملة لتنظيف الثقوب الخاصة بالتفجير من مواد غير منتجة للشرر 5/2/8- 4
 .الخرطوشات بسهولة بإدخالتسمح  يكون عمق وقطر الثقوب بمقاسات كافية 5/2/9- 4
 .ال يسمح بإعادة الحفر أو زيادة عمق ثقوب تم تفجيرها أو فشل تفجيرها 5/2/10- 4
يستعمل فتيل بطيء من النوع البالستيكي أو فتيل بطيء مغطّى بأشرطة عازلة عند  5/2/11- 4

 .إجراء عمليات التفجير في وسط مائي أو حامضي
 .داخل األنبوب بشكل قسري المتفجراتبحشو  اليسمح 5/2/12- 4
 .بإدخال كبسوالت التفجير في الديناميت بشكل قسري اليسمح 4-5/2/13
من مواد غير منتجة  مصنوع يتم حشو ملح البارود السائب داخل الثقوب بواسطة قمع 5/2/14- 4

 .للشرر
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يجب إزالة المتفجرات وكبسوالت التفجير الزائدة ونقلها إلى المخازن فور اإلنتهاء من  5/2/15- 4
 .متفجراتعملية حشو ال

عند استعمال كبسوالت تفجير ذات سرع مختلفة توضع الكبسولة في الخرطوشة الواقعة  5/2/16- 4
 .في قعر الثقب

 .تمنع خلخلة أو تفريغ الثقوب المحشوة بالمتفجرات إالّ في حالة فشل التفجير 5/2/17- 4
أخرى غير منتجة  الثقوب من الخشب أو من أي مادة وتكون العصي المستعملة في حش 5/2/18- 4

  . للشرر
 Tamping( [4][3](الثقوب  قد 5/3- 4
 .تكون المواد المدكوكة خالية من أية مكونات قاسية مثل الحجارة 5/3/1- 4
  . تكون عصي الدك من الخشب أو من أية مواد أخرى غير منتجة للشرر 5/3/2- 4
  .ويجب عدم طرق خرطوشة اإلشعال ،تدك الحشوات بلطف 5/3/3- 4
  )Firing(التفجير  5/4- 4
 عامةشروط  5/4/1- 4
 :يتم التفجير إالّ إذا ال 5/4/1/1- 4
 .تم تهيئة مستلزمات االسعافات االولية السعاف العاملين عند االصابة )أ(
 :به المواصفات التالية ة وتتوافرعالية وخبرة كافي قدرةكان تحت إشراف خبير فني ذي  )ب(

 .زاولة هذا العمل من الجهات األمنية المختصةأن يكون حاصالً على تصريح م :أوالً
 .أن يكون ملماً بأعمال التفجير وكيفية التعامل مع المتفجرات :ثانياً
في دورات متخصصة في هذا  شاركواأن يكون ممن عملوا سابقاً في مجال المتفجرات أو  :ثالثاً

 .المجال
 .ى طبيعة مثل هذه األعمالأن يكون ملماً باحتياطات األمان المترتبة عل :رابعاً

 .أن يكون له خبرة ودراية كافية في أعمال التفجير براً وبحراً :خامساً
 .وأن يجيد السباحة والغطس تحت الماء ،بصحة ولياقة جيدتين يتمتعأن  :سادساً
 .أن يتحلّى بالصبر وضبط النفس :سابعاً

ضين للخطر والتأكد من اتخاذهم تم إعطاء التحذيرات المالئمة إلى جميع األشخاص المعر )ت(
 .إجراءات الحماية المطلوبة

 .كانت جميع المتفجرات الفائضة عن اإلستعمال في مكان أمين )ث(
اإلشارة المتفق عليها والصادرة عن األشخاص الموجودين في الموقع والذين سيتأثرون  تسلَمتم  )ج(

  .بعملية التفجير
 .منطقة التفجيريجب منع كافة األشخاص من دخول  )ح(
  .أمكن ذلك من حشوها ما االنتهاءيتم تفجير جميع الثقوب حال  )خ(
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  .أو بتعاقب سريع نفسهإحداها على األخرى في الوقت  يجب تفجير جميع الحشوات التي تؤثر )د(
بشرط المحافظة على التسلسل الزمني  ،سوية مماثلةيع الحشوات التي هي من دفعة يجب تفجير جم )ذ(

  .رللتفجي
  .ن تطاير الشظايا حيث يلزم ذلكمالمناسبة لمنع الخطر الذي ينتج  تغطّى منطقة التفجير بالوسائل )ر(
  .تستعمل فقط كبسوالت كهربائية أو فتيل التفجير ،م) 3(في الثقوب التي يزيد عمقها عن  )ز(
 )Non Electrical Demolition(الفتيل التفجير بواسطة  5/4/2- 4
  .اية غطاء الفتيل من التلفيجب حم 5/4/2/1- 4
  .تتخذ اإلحتياطات الالزمة لتجنّب تشقّق غالف الفتيل المانع للرطوبة ،في الطقس البارد 5/4/2/2- 4
  .يكون فتيل اإلشعال بأطوال كافية لضمان ابتعاد عامل التفجير إلى مكان آمن 5/4/2/3- 4
  .ن جفافهيقطع جزء صغير من نهاية فتيل اإلشعال البطيء لضما 5/4/2/4- 4
  .فتيل اإلشعال البطيء يسمح بلي ال 5/4/2/5- 4
يجب استعمال مشعل الفتيل المصمم خصيصاً  ،في عمليات التفجير تحت سطح األرض 5/4/2/6- 4

  .لهذه الغاية
 .يسمح بإمساك المتفجرات بعد إشعال الفتيلال 5/4/2/7- 4
4 -5/4/2/8 رات في الثقوب من النوع غير يكون فتيل اإلشعال البطيء المستعمل لصعق المتفج

  .اًأو الذي يصدر شرر المتهيج
  .إشعالهالتأكد من خلو الفتيل من العقد قبل  بيج 4/5/4/2/9
  )Electrical Demolition(التفجير بواسطة الكهرباء 5/4/3- 4
 .تستعمل فقط أجهزة التفجير الكهربائية المناسبة 5/4/3/1- 4
  .جير ألي غرض آخريحظر استعمال أسالك التف 5/4/3/2- 4
  :يسمح بفك أسالك الكبسوالت أو التفجير بواسطة الكهرباء في أي من الحاالت التالية ال 5/4/3/3- 4
أو الكهربائية أو بوجود مصادر أخرى كبيرة من واالمطار الرعدية خالل العواصف الرملية  )أ(

 .الساكنة الشحنات الكهربائية
  .اإلذاعيبالقرب من أجهزة اإلرسال  )ب(
تمنع عملية التفجير بواسطة الكهرباء عندما يكون هناك خطر من وجود تيار كهربائي  5/4/3/4- 4

 .مجاور
األسالك األخرى يجب المحافظة على دائرة التفجير معزولة تماماً عن األرض و 5/4/3/5- 4

  .والسكك واألنابيب ومسالك التيارات المجاورة كشوفةكاألسالك الم
أي عيب فيها قبل  وإصالحتمرارية دائرة التفجير ومقاومتها قبل التفجير يجب فحص اس 5/4/3/6- 4

  .هاعمالاست
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يمنع إجراء أي محاولة للتفجير باستعمال تيار يقل عما هو منصوص عليه في تعليمات  5/4/3/7- 4
  .الجهات الصانعة

  .تكون نهايات جميع األسالك التي ستوصل بعضها مع بعض المعة ونظيفة 5/4/3/8- 4
  .يجب إبقاء أسالك كبسولة التفجير مفصولة عن مصدر الطاقة حتى لحظة التفجير 5/4/3/9- 4
تكون جميع كبسوالت التفجير الكهربائية المستعملة في دائرة واحدة من إنتاج جهة  5/4/3/10- 4

  .صانعة واحدة إن أمكن ذلك
  :ا يليعند استعمال التيار الكهربائي العام في التفجير يشترط م 5/4/3/11- 4
 .فولت) 250(أالّ يزيد الفرق في الجهد عن  )أ(
 .أالّ تمرر دائرة التفجير أي تيار ألي غرض آخر )ب(
 .أالّ تتقاطع دائرة التفجير مع أية موصالت حية أخرى )ت(
 .أن تحتوي على مفتاح تشغيل موصول مع مفتاح أمان )ث(
  .تينتحويل ويالقطب وذ يومزدوج ينقفتاح التشغيل ومفتاح األمان مغلأن يكون كل من م )ج(
الالسلكية المرسلة للذبذبات والموجودة في  واألجهزةالراديو  أجهزةجميع  إيقافيجب  5/4/3/12- 4

 .منطقة التفجير عن العمل خالل عملية التفجير بواسطة الكهرباء
  اجراءات ما بعد التفجير 5/4/4- 4
 إشارةيعطي مسؤول التفجير  إنبعد  إال جيرالتفشخص إلى منطقة  يابرجوع  اليسمح 5/4/4/1- 4

 .وتالشي الدخان والروائح المتفجراتبدوره من تفجير جميع  يتأكد نأوذلك بعد  ،تفيد بانتهاء العملية
يقوم مسؤول  ،من التيار الكهربائي العام المأخوذةبعد انتهاء عملية التفجير بالكهرباء  5/4/4/2- 4

 .في حوزته هماب واالحتفاظ واألمانمفتاحي التشغيل  بإغالقالتفجير 
  .حال انتهاء عملية التفجير تزال قطع الصخر المتفككة من المنطقة 5/4/4/3- 4
 يأيسمح برجوع  ال ،ذلكالشك في  أوعند التفجير باستعمال فتيل التفجير وفشل العملية  5/4/4/4- 4

ر الفترة الزمنية التي يحددها مرو أو األقلعلى  واحدةبعد مرور ساعة  إالشخص إلى منطقة التفجير 
  .عن ذلك لؤوالمس

أخرى توضع في  ةالحشوات يتم تفجيرها عن طريق حشوعند اإلخفاق في تفجير إحدى  5/4/4/5- 4
  .ثقب مواز للثقب األول

 الشقوق الصخرية أوالتفجير داخل التجاويف  5/4/5- 4
 :ييلالشقوق الطبيعية يراعى ما  أوعند تفجير التجاويف  5/4/5/1- 4
 .ة كهربائية عند التفجير بملح البارودقداحاستعمال  )أ(
 .األخرى التفجير بالمتفجراتفتيل التفجير عند  أواستعمال كبسوالت كهربائية  )ب(
الخرطوشات في الشقوق  وإدخال ،أمكنالمتفجرات السالبة حيثما  إلدخالاستعمال قمع مالئم  )ت(

 .اد غير منتجة للشررمزاريب من مو أو أنابيبالصخرية بواسطة 
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يجب ، لمجاورة لمنطقة التفجير من الخطرا المأهولةحماية المناطق  األمراذا تطلب  5/4/5/2- 4
 .عملةطلوبة لكمية المتفجرات المستالم األمانضمن مسافة  المأهولةالمناطق  إخالء

 .تزال الحجارة المتفككة من التجاويف قبل تفجيرها 5/4/5/3- 4
 أوالمتفجرات إلى الشقوق  إلدخالبالستيكي بطول مالئم  أوقمع نحاسي  يستعمل 5/4/5/4- 4
 .نترات االمونيوم الحبيبية في عملية التفجير أوملح البارود  عماللتجاويف الصخرية وذلك عند استا

كمية من ملح  أيةويحظر ترك  ،جير التجاويف حادا باتجاه الداخليكون ميل ثقب تف 5/4/5/5- 4
  .جوانب الثقب المؤدي إلى التجاويفل البارود مالصقة

  :عملية التفجير يراعى ما يلي بعد 5/4/5/6- 4
 .األقلالشقوق بالمتفجرات لمدة ساعة واحدة على  أوحشو التجاويف  إعادة أوعدم الكشف  )أ(
 وإذاغمرها بالماء  أوكان ذلك ممكنا باستعمال الهواء المضغوط  إذاالشقوق  أوتبريد التجاويف  )ب(

  .أخرى مرةرت بالماء يجب تجفيفها قبل استعمالها غم
  وتداول المتفجرات نقل وتخزين 5/5- 4
 [1] شروط عامة 5/5/1- 4
 .الحكوميةلتعليمات على وفق ا المتفجرات عماليتم تداول واست 5/5/1/1- 4
  .المتفجرات التالفة أو التي تعرضت للشحوم عماليمنع است 5/5/1/2- 4
من  االنتهاءمستعملة إليه بعد الغير رات من المخزن وإعادة الكميات المتفجيجب إخراج  5/5/1/3- 4

  .قيود رسمية على وفقالعملية 
يمنع التدخين أو حمل أية أنوار ذات لهب مكشوف خالل عمليات خزن ونقل وتداول  5/5/1/4- 4

  .المتفجرات
 نقل المتفجرات 5/5/2- 4
  :قلة للمتفجراتيراعى ما يلي في المركبات النا 5/5/2/1- 4
 .كون في حالة جيدةتأن  )أ(
 .منتجة للشرر غير محكم التثبيت أو من موادتكون أرضياتها مصنوعة من الخشب أن  )ب(
 .كافية لمنع سقوط المتفجرات بارتفاعاتأن تكون جوانبها وأطرافها  )ت(
 .تي حريق على األقلأطفمب جهزةأن تكون م )ث(
 .راء وبعالمات واضحة تدل على أنها حاملة للمتفجراتبرايات حم جهزةأن تكون م )ج(
  : يراعى في المتفجرات المحمولة بواسطة المركبات مايلي 5/5/2/2- 4
 .د آكلة أو معدنية أو قابلة لألشتعالاعدم نقلها مع أية مو )أ(
 .عدم السماح بتالمسها مع أية معادن منتجة للشرر )ب(
  .هانفسالمحمولة معها في المركبة  )Detonators(ت التفجير فصلها فصالً تاماً عن كبسوال )ت(
 .ال يسمح بوجود أشخاص غير مصرح لهم في المركبات الناقلة للمتفجرات 5/5/2/3- 4
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يتم نقل المتفجرات وصواعق التفجير من المخزن إلى موقع العمل داخل صناديقها  5/5/2/4- 4
  .ر شرراًال تصد صناديقاألصلية كل على حدة أو بواسطة 

  .الواحدالصندوق  داخليحظر نقل أنواع مختلفة من المتفجرات  5/5/2/5- 4
  .يجب وضع عالمات واضحة على الصناديق لتمييز نوع المتفجرات المحفوظة فيها 5/5/2/6- 4
  .بمخمدات إهتزاز في نقل المتفجرات جهزةمالغير سمح باستعمال المركبات ي ال 5/5/2/7- 4
 .دون مراقبةبترك المركبات الناقلة للمتفجرات  يمنع  5/5/2/8- 4
أنصاف المقطورات للنقل فيجب  عمالتوعند اس ،ع نقل المتفجرات داخل المقطوراتيمن  5/5/2/9- 4
  .ها بسالسل أمانجهيزت
أو  ماً قبل اجتياز خط السكك الحديديجب أن توقف المركبات الناقلة للمتفجرات وقوفاً تا 5/5/2/10- 4

  .ي تقاطع طرقالدخول ف
تتخذ االحتياطات المالئمة لمنع خطر  ،تفجرات بالوقودعند تعبئة المركبة الناقلة للم 5/5/2/11- 4

  .الحريق
  .يجب إطفاء المركبات عند التحميل والتنزيل 5/5/2/12- 4
تكون السيارات في قوافل متباعدة إذا كان هناك أكثر من سيارة نقل للمتفجرات  5/5/2/13- 4

  .م) 70( تقل عن بمسافة ال
 Storage of Explosives( [7](خزن المتفجرات  5/5/3- 4
 :يراعى مايلي في المخازن الدائمة المستعملة لخزن المتفجرات 5/5/3/1- 4
 .المأهولةأن تكون على مسافات آمنة من المباني واألماكن  )أ(
 .أن تكون منشأة من مواد مقاومة للرصاص والحريق )ب(
 .ظيفة وجافة وباردة وذات تهوية جيدةأن تكون ن )ت(
 .أن تكون محكمة اإلغالق )ث(
اإلضاءة عديمة اللهب فقط في مخازن المتفجرات وال يسمح بوجود أية  وسائلتستعمل  5/5/3/2- 4

 .تمديدات كهربائية داخل المخزن
  .عن بعض  بعضهاتخزن مواد التفجير والصواعق والفتيل بمعزل  5/5/3/3- 4
يمنع خزن أو استعمال أية مواد قابلة لإللتهاب أو أية أشياء معدنية منتجة للشرر في  5/5/3/4- 4

  .مستودعات تخزين المتفجرات
  :يراعى ما يلي في مستودعات المتفجرات وساحاتها والمناطق المحيطة بها 5/5/3/5- 4
 .عدم التدخين أو حمل لهب مكشوف أو حمل عيدان ثقاب )أ(
 .واألوراق وأي كتل قابلة لإلشتعالإزالة األعشاب  )ب(
تنظّف أرضية المستودع جيداً  ،روكليسرين من المتفجرات التالفةعند تسرب مادة النت 5/5/3/6- 4

 .بمحلول يوصى به من قبل الشركة المصنّعة
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  .يجب إبقاء مفاتيح مخازن المتفجرات بحوزة األشخاص المصرح لهم بذلك فقط 5/5/3/7- 4
 .إقتراب عاصفة رعدية عند فتح مخازن المتفجراتيحظر  5/5/3/8- 4
فإن  ،من الحشرات القارضة أو الطفيلية عندما تكون هناك حاجة لحماية المتفجرات 5/5/3/9- 4

دة يحتوي على ما امل خشبية أرجلها غاطسة في محلولصناديق المتفجرات يجب أن توضع على حو
ية الفتحات ضد دخول الزواحف والقوارض وما مع مالحظة حما ،مقاومة لتلك الحشرات والقوارض

  .شابهها
  .يجب وضع مانعات صواعق على المخزن 5/5/3/10- 4
يجب عمل سواتر ترابية تغطّي جوانب المخزن وخلفه وأمامه وذلك لتخفيف حدة تأثير  5/5/3/11- 4

  .المتفجرات في حالة حدوث انفجار داخل المخزن
  )Temporary Storage(المخازن المؤقتة  5/5/4- 4
 :يراعى مايلي في الغرف المؤقتة المخصصة لتخزين المتفجرات 5/5/4/1- 4
 .عدم السماح بتخزين أية مواد عدا المتفجرات أو كبسوالت التفجير )أ(
 .فصل المتفجرات عن كبسوالت التفجير )ب(
أو المعيشة أو بعيدة بمسافة كافية عن أماكن العمل  زينتخللتكون الغرف المخصصة  5/5/4/2- 4

 .التفجير
  .تكون األوعية المؤقتة لخزن المساحيق المتفجرة خالية من أية أجزاء معدنية داخلها 5/5/4/3- 4
  .يراعى إغالق المخازن وصناديق المتفجرات عند عدم استعمالها 5/5/4/4- 4
رح له تكون مفاتيح المخازن والصناديق الحاوية للمتفجرات بحوزة الشخص المص 5/5/4/5- 4

  .بتناولها
  :تداول المتفجرات  5/5/5- 4
أنه يمكن استعمال مقص  اإلّ ،عدة منتجة للشرر عمالر فتح صناديق المتفجرات باستيحظ 5/5/5/1- 4

 .معدني لفتح صناديق المتفجرات المصنوعة من الورق المقوى
  .حرارة العاليةتحفظ المتفجرات بعيداً عن اللهب المكشوف والشرر ودرجات ال 5/5/5/2- 4
  .الصدمات الىحماية المتفجرات مما يعرضها يجب  5/5/5/3- 4
 تحفظ المتفجرات وكبسوالت التفجير في صناديقها ويجب إبقاء هذه الصناديق مغلقة عند 5/5/5/4- 4

  .استعمالها عدم
  .جسم العاملجيوب المالبس أو على أي جزء من يمنع حمل المتفجرات في  5/5/5/5- 4
في المستودعات أو قرب كميات كبيرة من  دم إعداد خرطوشة اإلشعاليجب ع 5/5/5/6- 4

  .المتفجرات
  .يجب التعامل مع كبسوالت التفجير بلطف وعناية 5/5/5/7- 4
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يجب إخالء جميع العمال من منطقة خزن  ،حال اكتشاف اقتراب عاصفة رعديةفي  5/5/5/8- 4
  .واستعمال المتفجرات

  .دة أو التعامل معها باستخفافمالمتفجرات المتج أو قطع أو عصر و حكيحظر كسر أ 5/5/5/9- 4
  :يلي ام على وفقتحت إشراف شخص مؤهل فقط  دةجمتجري إذابة المتفجرات المت 5/5/5/10- 4
 ،مo )50(يحتوي على ماء ساخن ال تزيد درجة حرارته عن ) Water Jacket(داخل غالف مائي  )أ(

 .تتالمس المتفجرات مع الماء ن العلى أ
  .والمراجل وأنابيب البخار وأفران الطبخ على مسافة كافية من مواقد النيران )ب(
 .بإذابتهادة وال يسمح مالمتجتتلف خرطوشات اإلشعال  5/5/5/11- 4
قة معزولة يتم ذلك في منط ،ات من ملح البارود في موقع العملعند تحضير الحشو 5/5/5/12- 4

على  ،األماكن المنتجة للشرروعلى مسافة آمنة من جميع مصادر الحرارة و ،جميع المخازنبعيدة عن 
  .وخالل ساعات النهار باستعمال أجهزة غير منتجة للشرر أن يتم التحضير

  .يسمح بتناثر ملح البارود فوق األرض أو المالبس ال 5/5/5/13- 4
  )Disposal of Explosives(التخلّص من المتفجرات  5/5/6- 4
 .دون مراقبةبال يسمح بترك المتفجرات في الموقع وحوله  5/5/6/1- 4
  .ما يتفق مع تعليمات الشركة المصنّعةب اإلّ بإتالف المتفجرات اليسمح 5/5/6/2- 4
يمنع حرق أية مواد تكون قد استعملت في ربط أو تعبئة المتفجرات داخل المواقد أو  5/5/6/3- 4

 .ت المحصورةأماكن الحريق أو الفراغا
من المكان الذي تم به حرق  م )30(يسمح ألي عامل بالبقاء على مسافة تقل عن  ال 5/5/6/4- 4

  .ملت في ربط أو تعبئة المتفجراتالمواد التي تكون قد استع
  أعمال اإلنشاءات الخرسانية 6- 4
  التعامل مع المواد  6/1- 4

الواقية والقفازات والجزم المطاطية الخاصة  سمنت والخرسانة النظارات والخوذليرتدي العاملون با
سمنت أو الخرسانة قدر لبالكامل وتمنع تالمس الجلد مع االفضفاضة التي تغطّي الجسم  روالمالبس غي

  ).الفل( السائبسمنت الكمامات المالئمة عند العمل بال عملوتست ،اإلمكان
  )Form Work(القوالب الخرسانية  6/2- 4

  :لتاليةيجب مراعاة النقاط ا
والشروط الفنية  )308ع .ب.م(المنصوص عليها في مدونة السقاالت  تراعى المتطلّبات 6/2/1- 4

من حيث متطلّبات التصميم وطريقة تركيب الهياكل األنبوبية  ،جهات الرسمية المختصةالصادرة عن ال
والروافع القابلة للضبط ق العامة لتركيب هياكل التدعيم الفوالذية الخشبية ائالداعمة والطر الفوالذية

)Adjustable Jack (وإزالة الدعم والقوالب. 
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تفك أخشاب القوالب بعد استعمالها وتزال جميع المسامير منها وتنظف وتخزن بشكل  6/2/2- 4
 .مرتب

 . لدى العمال باألمانالشعور  عزيزلت نصب القالبب السقاالت قبل المباشرة بتنص 6/2/3- 4
 م)5( التسليح على ارتفاع يزيد عن ن بأعمال القوالب الخرسانية أو فوالذالعاملو عمليست 6/2/4- 4
  .مدونةالسادس من هذه ال بابفي ال ذكرحزمة أمان مطابقة لما أ

 )Spouts(الصب  سواقي 6/3- 4
 ،الخبرة الكافية في مثل هذا العملالمائلة من قبل أشخاص لهم  سواقي الصبيتم تركيب  6/3/1- 4

 .ن صالحيتها والمحافظة عليها في حالة جيدة وصيانتها يومياًكما يتم التحقّق م
 .اوحركته ابشكل محكم يمنع اهتزازه ساقية صب الخرسانةشد ت 6/3/2- 4
من خطر  سلحماية النا سواقي الصبول المساحات الواقعة تحت تنصب حواجز حماية ح 6/3/3- 4

  .سقوط الخرسانة عليهم 
    Cranes and Bucketsلقواديسوا الرافعات 6/4- 4
بواسطة أشخاص مؤهلين وفحصها ) Tower Cranes(الرافعات البرجية  يجب تركيب 6/4/1- 4

 .يومياً للتأكد من ثباتها
أمان  جاتورسالمة مجهزة بمحور دوار  كالليبخرسانة الملحقة بالرافعات بال قواديستعلّق  6/4/2- 4
)Safety Latch.( 
من أية بروزات يمكن أن تشكل مكاناً لتجمع الخرسانة ومن  اًيخال لقادوساكون ييجب أن  6/4/3- 4

 .ثم سقوطها
  .مقيدة بإشارات يتفق عليها بين العاملين قادوساليجب أن تكون حركة  6/4/4- 4
  )Runways(المعابر  6/5- 4
4 -6/5/1  تكون جميع المعابر متينة اإلنشاء مدعومة بانتظام ذات سطح مرور مستو وبعرض كاف

 .عرباتمالئم لل
 .المعابر بمعترضات سفلية تمنع انقالب العربات جهزت 6/5/2- 4
 ).%5(للعربات عن  تعملةيزيد ميل المعابر المسال  6/5/3- 4
  .كالشحوم والطين لالنزالقتكون المعابر خالية من المواد المسببة  6/5/4- 4
  الخالّطات 6/6- 4
 .روس للخالطاتتتم وقاية جميع السالسل والبكرات ومسننات الت 6/6/1- 4
التأكد من أنه ال يوجد أي عامل تحت  ،ى صندوق التعبئةعلى العامل الذي يقوم بالعمل عل 6/6/2- 4

  . مكان إنزال الصندوق قبل إنزاله
 ،لمنع اإلقتراب منه أو السير تحتهعلى جوانب مكان إنزال الصندوق  يجب وضع حواجز 6/6/3- 4

  .والمحافظة عليه بحيث يبقى بأحسن حال
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ص الحبال والبكرات الخاصة يراعى عدم السماح بترك بقايا الخلطات الخرسانية وفح 6/6/4- 4
  .مناولة الخرسانة يومياً وسائلب
  )Transit Mixer(شاحنات نقل الخلطات الخرسانية والخالّطات الناقلة  6/7- 4
ع وتنبيههم يخصص عامل له دراية بإعطاء اإلشارات الصحيحة لتحذير العمال في الموق 6/7/1- 4

 .إلى رجوع الشاحنات باتجاه صندوق التفريغ وتوجيه سائق الشاحنة
أو أنقاض أو  عوائقرجوع الشاحنات خالية من أية تكون مسارات المرور المخصصة ل 6/7/2- 4

 .عمال
يجب العمل على أن تكون حركة الشاحنات باتجاه واحد ما أمكن وبصورة دائرية للتقليل   6/7/3- 4

 .اإلصطداممن مخاطر 
  العربات اليدوية لنقل الخرسانة  6/8- 4
 .يجب إبقاء العربات نظيفة وال يسمح بتجمع المواد داخلها 6/8/1- 4
  .العربات بمقابض خاصة تحمي األيدي واألصابع من اإلحتكاك معها جهيزيجب ت  6/8/2- 4
  أعمال المنشآت المعدنية 7- 4
  عام  7/1- 4
السادس من هذه  بابالمناسبة المنصوص عليها في ال وذ السالمةجميع الموجودين بخ جهزي 7/1/1- 4
 .وعليهم ارتداؤها باستمرار داخل موقع العمل مدونة،ال
 تتخذ االحتياطات المناسبة خالل أعمال الرفع أو التعليق للعناصر المعدنية لمنع إنفالتها 7/1/2- 4

 .7/2-4كما هو موضح في ، وسقوطها
) Suspended Scaffolds( المناسبة عند العمل على السقاالت المعلّقةتتخذ االحتياطات  7/1/3- 4

فوق تلك السقاالت أن تكون خالية من المسامير الملولبة ) Platforms(ويراعى في حالة وجود منصات 
 .واألنقاض) Nuts(والصواميل ) Bolts)(البراغي(
 .تفحص السقالة قبل استعمالها مباشرة 7/1/4- 4
د العمل فوق سقالة معلقة وذلك عن ،عمال بأحزمة أمان يتم ربطها بمنشأ ثابت ودائمال جهزي 7/1/5- 4
  .إذا وضعت شباك نجاة تحت منطقة العمل مباشرة إال
أو  ،هبوب الرياح ذات السرعة العالية الفوالذية المفتوحة خالل الهياكليمنع العمل على  7/1/6- 4

 .عندما تكون مكسوة بالجليد أو الثلج أو المطر
المؤقتة أو فك  مساندوتثبت بشكل جيد قبل إزالة التركّب كل قطعة في مكانها الصحيح  7/1/7- 4

 .حبال التعليق
الدائمة  عناصر التكتيفت لحين االنتهاء من تركيب بشكل مؤق )الجملونات( المسنمات تثبت 7/1/8- 4

  .  أماكنهافي 
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  رفع المواد 7/2- 4
جزء منها عند تشغيلها وبين خطوط  يا أوالرفع  أبراج أورفع ال وسائلالمسافة بين التقل  7/2/1- 4

التي الكهربائية الحاملة للتيار  األسالكوذلك لضمان عدم التالمس مع  أمتار ةالقدرة الكهربائية عن ثالث
 .هذه اآلالتاة أو عطب يمكن أن تؤدي إلى حوادث وف

عات بشكل دوري ب فحص الرافيج ،)Cranes(في حالة رفع المواد بواسطة الرافعات  7/2/2- 4
ال ويجب أخذ االحتياطات الالزمة لمنع مرور األحمال المرفوعة فوق رؤوس العم ،للتأكد من سالمتها

لحمايتهم من خطرها في حالة سقوطها إالّ إذا كان هناك حاجز واق فوقهم كاف   .  
إذا تم ربط جميع العناصر  لمقاسات المختلفة من الفوالذ إاليجب تجنّب رفع الحزم ذات ا 7/2/3- 4

         السالمة كالليبويجب استعمال  ،عضها عن بعضضمن الحزمة الواحدة منعاً النزالقها ب
)Safety Hooks( فقط في عملية الرفع. 
أثناء عملية  ، لما يرفع فيالصغيرة حركةالللتحكّم ب) Tag Lines(حبال التوجيه  عملتست 7/2/4- 4

 .ن طريقة ربط األحمال بحيث تكون غير قابلة للإلنزالقويجب التأكّد م ،الرفع
  .ل الشبكية لرفع القطع الصغيرة تستعمل الصناديق أو السال 7/2/5- 4
  واللحام) البراغي(امير الملولبة التثبيت بالمس 7/3- 4
أشياء أخرى  والعدد وأي اموالتوالص) البراغي(مير الملولبة بجميع المسا االحتفاظيجب  1/ 7/3- 4
ن عمليات التثبيت بالبراغي واللحام في مى ال تتسبب اإلهتزازات الناتجة بلة للتناثر في صناديق حتقا

 .زحزحتها
عثّر تمدد قابلوات أجهزة اللحام وخطوط الهواء وخراطيم التسخين بشكل يضمن تجنّب الت 7/3/2- 4

نات وتثبت االسطوا ،والمماشي الممراتوال يسمح تمديدها في  ،بها ويضمن حمايتها من التلف
 .وتزال االسطوانات الفارغة بأسرع وقت ممكن من موقع العمل ،المستعملة للحام في وضع قائم

  .مدونةالسادس من هذه ال بابوال 3/5-4 البندو 2- 4و  1- 4 فصلينفي ال ذكريراعى ما  7/3/3- 4
   األرضيات المؤقتة 7/4- 4
أللواح يتم تركيب أرضية مؤقتة من ا ،ت الهيكليةأو ماشابهها من المنشآعند تنفيذ المباني 7/4/1- 4
 .العمل لحين تركيب األرضيات الدائمة ستوىالواقع تحت م عند المستوى )الجسور(
امتدادها على  ويشترط ،تة فور اإلنتهاء من تركيب الجسوريتم تركيب األرضيات المؤق 7/4/2- 4

 .العمل بشكل كامل باستثناء الفتحات الالزمة ألغراض ستوىذلك الم
األحمال التي لمقاومة  لألرضيات المؤقتة ذات سمك مالئم عملةتكون األلواح الخشبية المست 7/4/3- 4

وتثبت هذه األلواح بشكل جيد يمنع حركتها أو انزالقها أو . مم )50(قل عن يا ستقع عليها على ألَ
  .انقالبها عند تعرضها لألحمال
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  تركيب المنشآت المعدنية 7/5- 4
) برغيين(ينبملولعند توصيل العناصر يتم تثبيت كل عنصر بما ال يقل عن مسمارين  7/5/1- 4
على  ،قبل تحريره من حبل الرافعة ،أيهما أكثر ،كل وصلةلمن المسامير الملولبة المقررة  %)10(أو

هو  ب ماحسبو األدوات المناسبة عمالباست ،لحد المطلوب في التصميمأن تشد تلك البراغي إلى ا
 .ح في المخططات التنفيذية لذلك العملموض

  . قبل أن يتم تثبيته بشكل دائم إنشائيعلى أي هيكل معدني ) Joists(ال توضع الروافد  7/5/2- 4
من م ) 12(ذات الفضاءات التي تزيد عن  )الجملونات( المسنَمات ال تحرر الجسور أو 7/5/3- 4

 .فد تضمن ثباتها الجانبيحبل الرافعة قبل ربطها ببعض عند منتصف الجسر بروا
بشكل  هو موضح في المخططات التنفيذية ما حسببيتم دعم العناصر المعدنية الرأسية  7/5/4- 4

  .يضمن عدم انقالبها
  أعمال اللحام 8- 4
  عام 8/1- 4
في ) Welding Operations(يجب الحصول على تصريح عمل قبل البدء بأية أعمال لحام  8/1/1- 4

لمناطق التي توجد فيها قابلوات أو أنابيب أو أي مواد أو سوائل قابلة لإلشتعال مناطق محظورة كتلك ا
 .أو أي منطقة يحددها الشخص المخول

 .يتم اللحام في مواقع خالية من المواد القابلة لالحتراق نأيجب  8/1/2- 4
 .تكون اسطوانات الغاز بعيدة عن مصادر الحرارة واللهب نأيجب  8/1/3- 4
 .منآتثبيت اسطوانات الغاز بشكل جيد و جبي 8/1/4- 4
الالزمة عن الغاز الذي ة تحمل العالمات والمعلومات عملاالسطوانات المست نأكد من أالت 8/1/5- 4

 .لمواصفات العالميةعلى وفق ابها 
 .الموصلة للغاز من التشققات قبل االستعمال وبشكل دوري اآللياتمن سالمة  التأكديجب  8/1/6- 4
 .مراعاة نظم وتعليمات التخزين السطوانات الغازب يج 8/1/7- 4
هو في مطابقة لما ق التنفيذ ائواللحام وأدواتها وطر) Cutting(تكون أجهزة القطع  8/1/8- 4

أو ) NFPA(ق يجمعية األمريكية للوقاية من الحرومتطلّبات ال) 49.1ANSI Z( المواصفات األمريكية
  .الرسمية المختصةما يعادلها والجهات 

في المواصفات  مبينما هو  على وفقام ذات المحول تتم صيانة وتشغيل أجهزة اللح 8/1/9- 4
 .أو مايعادلها) 33.2ANSIC(األمريكية 

 ،المستعملة للحام والقطع يومياً) Appliances(واألجهزة ) Tools(تفحص جميع العدة  8/1/10- 4
اد فحصها قبل استعمالها مرة و تستصلح ويعوتزال األجهزة والعدة المستهلكة من الخدمة وتستبدل أ

 .أخرى
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 اإلطفاءويراعى أن تكون أدوات  ،من النوع المالئمحريق  مطفأةكل وحدة لحام ب جهزت 8/1/11- 4
  .لالحتراقعندما تكون المواد مكشوفة قابلة ) Torches(من المشاعل قريبة قدر اإلمكان 

) Slag(المتطاير وخبث ) Sparks(الحرارة والشرر  تتم حماية المواد القابلة لإلشتعال من 8/1/12- 4
وعندما تكون  ،أماكن آمنة محددة إلىوتنقل جميع المواد المطلوب لحامها أو قطعها أو تسخينها  ،اللحام

أو تسخينها غير قابلة للنقل فإن المواد األخرى المجاورة القابلة المواد المطلوب لحامها أو قطعها 
 .أماكن آمنة إلىبعيداً لألحتراق يجب أن تنقل 

يجب حماية جميع المستخدمين واألشخاص اآلخرين الموجودين في الموقع من األشعة  8/1/13- 4
بواسطة إرتداء  ،)Melting Materials(والمواد المصهورة ) Glare(والشرر المتطاير والوميض 

مع وضع  مدونة،ذه المن ه السادس بابفي ال منصوص عليهما هو  حسببالمالبس واألدوات الواقية 
 . الحواجز المالئمة للحيلولة دون إيذائهم

خرى على والعدة األ) Hoses(بوضع القابلوات الكهربائية و خراطيم المياه اليسمح  8/1/14- 4
 . راجالممرات والساللم واألد

لسامة الموقع بنظام تهوية مالئم عند إجراء عملية اللحام والقطع وتسخين المواد ا جهزي 8/1/15- 4
ويكون ذلك إما بتطبيق األنظمة الموضحة أو باستعمال األقنعة الموصولة بالهواء . في جو محصور

 .النقي
غاز األوكسجين أو أية غازات أو سوائل سريعة اإلشتعال في أعمال  عماليمنع است 8/1/16- 4

 شتعالإل وذلك خوفاً من التهوية أو التبريد أو تنظيف ثياب المستخدمين من الغبار أو تنظيف موقع العم
 .حريق في الموقع

تنزع األغلفة الواقية القابلة لإلشتعال أو األغلفة المصنوعة من المواد السامة عن المواد  8/1/17- 4
درجات الحرارة لألجزاء األخرى البعيدة عن منطقة اللحام  ارتفاعالتي سيجري لحامها لضمان عدم 

 .بدرجة كبيرة
بشكل دوري ويزال المستهلك منها من الموقع نهائياً عند عدم تحملها  تفحص الخراطيم 8/1/18- 4

على أالّ يقل ذلك الضغط عن  ،ضغط العادي الذي يمكن تعرضها لهلضغط يساوي ضعف ال
)2(N/mm2.  
     .تركيب حواجز غير قابلة لإلحتراق تحت منصات اللحام أو التسخين 8/1/19- 4
  العاملة بالغاز التآلا 8/2- 4
 .وصمامات مصدر الغاز عند توقّف العمل) Torch Valves(تغلق صمامات اإلشعال  8/2/1- 4
 .تزال المشاعل وكذلك الخراطيم عند توقّف العمل بها في األماكن المحصورة 8/2/2- 4
بين المشعل  )(Reverse Flow Check Valve) عاكسة لإلنسياب(ة تستعمل صمامات رداد 8/2/3- 4

من األوكسجين  اًالتي يكون وقودها مزيجلمستعملة للحام والقطع والتسخين ا التوالخرطوم في اآل
 .متزاج مع األوكسجينن االممركّبات الغازية األخرى الناتجة واألستيلين أو من ال
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 .ة بثقوب تسمح بتهوية محتوياتهاجهزالصناديق الحافظة للخراطيم م تكون 8/2/4- 4
بحيث ال تسمح بخروج غاز يزيد ضغطه عن تعير منظّمات غاز األستيلين   8/2/5- 4
)0.1(N/mm2.  
  ت العاملة بالكهرباءالاآل 8/3- 4
أو بالقرب منه بالشكل الذي  اللحام آلةيتحكّم بالتيار على هيكل ) Switch(يركب مفتاح  8/3/1- 4

ة بالتيار عندما تكون في لجميع الموصالت  التي تغذّي اآلمباشرة عن ) Power(يضمن قطع القدرة 
  ).Off(وضع عدم التشغيل 

الالزمة لحماية العينين من  األقنعةيجب ارتداء مستلزمات الحماية من الكهرباء وكذلك  8/3/2- 4
 .الناتجة من اللحام بالقوس الكهربائي اإلشعاعات

التي تتعرض لمرور المركبات عليها  األرضيةكد من التوصيالت الكهربائية والوصالت أالت 8/3/3- 4
 .فورا من قبل المختصين طالاألع وإصالح

 .المالقط للكشف عن المواد الساخنة عمالاثناء اللحام واست في الحذر من المواد الساقطة 8/3/4- 4
مع األعمال التي ستتعرض لها بحيث تضمن ة اللحام بما يتناسب آليكون تصميم دوائر  8/3/5- 4

 .بالتيار) Electrodes(أقطاب اللحام  جهيزمصدر ت إلىعدم نقل فولتية عالية 
تكون الفولتية القصوى للدوائر المفتوحة مطابقة للمتطلّبات والشروط التي تصدرها الجهة  8/3/6- 4

  . الرسمية المختصة
أقطاب اللحام عن الطول الالزم إلنجاز  إلىيجب أالّ يطول القابلو أو موصالت القدرة  8/3/7- 4

 .العمل
التي يتم  الطاولة إلىوتربط  ،رة اللحام مباشرة بالعملئيتم ربط الموصالت المكملة لدا 8/3/8- 4

  .األجسام المعدنية المجاورة بأحكام ميكانيكياً وكهربائياً إلىو. ألخ...األرضية  إلىعليها أو العمل 
 .يجب إسناد القابلوات بشكل مناسب لمنع خطرها 8/3/9- 4
فوي طع الكهربائية من التالمس العاللحام والق آالتماية األشخاص العاملين على يجب ح 8/3/10- 4

لكهربائية وجميع األجزاء والمحوالت ا) Rectifiers(ودوائر التقويم  )المولدات(مع محركات التوليد 
  ).الحاملة للتيار(الحية 

مراعاة يجب إجراء عملية اللحام في أماكن جافة بعيدة عن الرطوبة ومساقط األمطار مع  8/3/11- 4
 .الثالث بابفي ال منصوص عليهاشروط تخزين المواد ال

 .الكهربائي بشكل فعال) Arc welding(اللحام بالقوس  آالتل يجب تأريض هياك 8/3/12- 4
اللحام بالقوس الكهربائي معزولة بشكل جيد  آالتفي تكون القابلوات المستعملة ومآخذها  8/3/13- 4

 .سواء لألعمال العادية أو الثقيلة
بالقوس ) Electrode Holders(طح الخارجي لمقابض أقطاب اللحام يجب أن يكون الس 8/3/14- 4

 .الكهربائي المشغلة يدوياً وكذلك الفك معزولين
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اللحام بالقوس الكهربائي المشغّلة يدوياً  آالتمقابض أقطاب اللحام في  جهيزيجب ت 8/3/15- 4
 .ربائين القوس الكهماملين عليها من الحرارة الناتجة بواقيات لحماية أيدي الع

 .اللحام والموصالت والقابلوات مقاومة للماء آلةتكون جميع أجزاء  8/3/16- 4
تستعمل الوصالت العازلة عند ضرورة توصيل القابلوات ببعضها البعض وذلك لكل من  8/3/17- 4

 .مصدر القدرة وقطب اللحام بينخط التأريض والخط الواصل 
 بسقلمرج توزيع أو مخ صندوقفي اللحام داخل  راف المستعملةتتم عملية توصيل األط 8/3/18- 4
)Socket Outlet ( أو بأية وصالت أخرى مالئمةبواسطة وصالت مسنّنة. 
تكون مقابض األقطاب ذات قدرة مالئمة للتيار المستهلك ومعزولة بشكل مناسب لمنع  8/3/19- 4

ل القابلوات مع وذلك عند وص ،قطع في الدائرة أو حدوث شرر عرضيحدوث صدمات كهربائية أو 
 .المقابض

  وعملية الصبغ صباغاأل 9- 4
 [2][4] عام 9/1- 4

 األخرىالطالء والمواد  أللوانة تعملوالمواد السائلة المس صباغاألالتي تحتوي على  األماكنتعتبر 
والغازات  األبخرةخطر  إلى باإلضافةق ولخطر االنفجار يالمعرضة للحر األماكنالمساعدة لذلك من 

  .لعاملين في هذا المجالليات الرش على الجهاز التنفسي لن عمالناتجة م
محاليلها المساعدة و صباغت المحتوية على الدهانات واأليجب المحافظة على العبوا 9/1/1- 4
في أماكن مغلقة  لالشتعالوالمخففات والمواد المتطايرة ومواد الدهان األخرى القابلة ) الشلكمحلول (

للهب وأشعة الشمس بث والحرارة الزائدة وأماكن التدخين ومصادر الشرر واغير مدفأة بعيدة عن الع
 .حسب الحاجةبوكذلك يجب أن تكون هذه األماكن جيدة التهوية  ،المباشرة

 .ة في الصبغ بعيدا عن موقع العملعملمواد سهلة االشتعال وغير المستنقل ال 9/1/2- 4
 أمتارشرارة في دائرة نصف قطرها خمسة ينبعث منها  آلة يأ أوموضع لهب  يأنقل  9/1/3- 4

 .الطالء أماكنبعيدا عن  األقلعلى 
 ،استعمالها في حجرة جيدة التهوية يجب وضع جميع األلبسة الملوثة بالدهان عند عدم 9/1/4- 4

  .ويجب إزالة جميع مخلّفات المواد المشبعة بالدهان من الموقع يومياً
كما يجب تهوية األماكن المدهونة حديثاً لمنع  ،جيدة التهويةالدهانات في أماكن  يجب مزج 9/1/5- 4

  .تجمع األبخرة ووصولها لمستويات تركيز خطرة
 .ممارسة العمل ثناءأ في يجب ارتداء قفازات ومالبس غير قابلة لالشتعال 9/1/6- 4
  .العمل لحماية الجهاز التنفسي ثناءأ في الكمامات عماليجب است 9/1/7- 4
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  . كمامات لحماية الجهاز التنفسي: 9/1- 4شكل ال

 .عملية الصبغ ثناءأ في والمشروبات المأكوالتيمنع تناول  9/1/8- 4
 .إليهاظاهرة يسهل الوصول  بأماكن) الحريق مطافيء( اإلطفاء وأجهزة أدواتوضع ت 9/1/9- 4
 .عهاالمجال للروائح المنبعثة من االنتشار وعدم تجم إلتاحةر تهوية مناسبة فاتو 9/1/10- 4
  الرصاصية صباغاأل 9/2- 4
 .يسمح للنساء والقاصرين العمل بالدهانات الرصاصيةال 9/2/1- 4
إذا كانت محضرة سابقاً أو  االرصاصية لطالء أعمال المباني إلّيمنع استعمال الدهانات  9/2/2- 4

  .كانت على شكل معاجين
تحضير المواد المالئة عند  افة إلَكمادة خام أو بحالته الجا ر استعمال الرصاص األحمرظيح 9/2/3- 4

 .أو المانعة
يحظر استعمال الرصاص األبيض أو كبريتات الرصاص أو خلطها مع العناصر المكونة  9/2/4- 4

 .هوائية لسحب الغبار المتناثر) Suction Pump(للمواد المالئة أو المانعة إالّ بوجود شفّاطة 
بشكل واضح وكذلك تمييز األماكن التي تخزن  يجب تمييز عبوات الدهانات الرصاصية  9/2/5- 4
  .بها
الدهانات  عمالالداخلية للمباني عند است سطوحللطريقة الرش بالدهان  عماليمنع است 9/2/6- 4

 .الرصاصية
 .ق الجافةائيمنع حك أو قشط أي سطح مدهون بالدهانات الرصاصية بالطر 9/2/7- 4
الرصاصية بورق  بالدهاناتو الفوالذية المدهونة الحديدية أ سطوحاليسمح بحك أو قشط ال 9/2/8- 4

 .الزجاج الجاف
 .تزال جميع نواتج الحك والقشط للدهانات الرصاصية قبل جفافها 9/2/9- 4
 .تتخذ االحتياطات المناسبة للحيلولة دون تلوث مالبس العمال بالدهانات الرصاصية 9/2/10- 4
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عاملين بالدهانات الرصاصية داخل األبنية الطبية الدورية الخاصة لل تجرى الفحوص 9/2/11- 4
للتأكد من سالمتهم بشكل دائم باإلضافة إلى الفحص الطبي األولي الذي يسبق عملهم في مثل هذه 

  .الظروف
الذين بدت عليهم  أويمنع العاملون بالدهانات الرصاصية الذين تضررت صحتهم بها  9/2/12- 4

  .ظواهر األذى من االستمرار في هذا العمل
تعطى التعليمات المناسبة لجميع العاملين بالدهانات الرصاصية التخاذ االحتياطات  9/2/13- 4

  .الواجبة
  :على العاملين بالدهانات الرصاصية مراعاة مايلي 9/2/14- 4
 خاللكامالً مع غطاء للرأس أو أية مالبس أخرى تغطّي الجسم ) Over All( عملارتداء لباس ال )أ(

 .فترة العمل
 .غسل األيدي جيداً قبل األكل وقبل ترك موقع العمل )ب(
 .استعمال الطريقة المالئمة لمنع وصول الدهان إلى الوجه واستعمال الكمامات المناسبة )ت(
 .خلع المالبس المخصصة للعمل في اوقات الطعام وعند االنتهاء من العمل )ث(
وبمعزل عن  او كلما تطلب االمر ذلك لغسل المالبس المخصصة للعمل مرة أسبوعياً على األق )ج(

 .المالبس األخرى
  .مراعاة أن تكون عملية رش الدهان بطريقة تضمن عدم ارتداد الدهان إلى الجسم )ح(
  ) Unsaturated Polyesters(البوليسترات غير المشبعة  9/3- 4
 أنهافي الدهان على تعامل البوليسترات غير المشبعة والبيراكاسيد العضوية عند استعمالها  9/3/1- 4

 .مواد ذات قابلية كبيرة لالشتعال واالنفجار
 أبنيةفي  اًلتر )25(الحافظة للبيراكاسيد العضوية التي يزيد حجمها عن  األوعيةتخزن  9/3/2- 4

الحافظة لها والتي يقل حجمها عن ذلك داخل خزانة حديدية  األوعيةوتخزن  ،مكان خاص أوخاصة 
 .ذات تهوية طبيعية جيدة

  :والغرف والخزائن الحافظة للبيراكاسيد العضوية  األبنيةعاة ما يلي في ايجب مر  9/3/3- 4
 .من مواد غير قابلة لالحتراق ةأمنشان تكون  )أ(
 .ان تكون ذات سقف مصمم كمهرب للغازات )ب(
 .أخرى غراضأ أليةابقائها باردة وعدم استعمالها  )ت(
كانت للتخزين الدائم ومواد  إذامكافحة خاصة  وأجهزةمة مالئ إنذار بأجهزة جهزةتكون م نأ )ث(

 .ماصة للبيراكاسيد السائلة
 .ن تكون نقاط االنارة الداخلية من النوع المطري المغلق غير قابل لالشتعال أ )ج(
قبل البدء  أيديهمعلى العاملين بالبوليسترات غير المشعة وضع المعاجين الواقية على  9/3/4- 4

 .بالعمل
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بالمناديل الورقية مباشرة وال يسمح  اإلنسانتمسح البوليسترات المنسكبة على جلد  9/3/5- 4
  .باستعمال خرق القماش

المصرح لهم بذلك بشرط استعمالهم  األشخاصمن قبل  إاليمنع تداول البيراكاسيد العضوية  9/3/6- 4
  .واقيات الوجوه المعدة لهذا الغرض أوللنظارات الواقية 

بل يجب مزج  ،مع القواعد الساخنة أوالبيراكاسيد العضوية مباشرة مع المعجالت  التمزج 9/3/7- 4
  .تعليمات الشركات الصانعة وإتباع أوالالمعجالت مع المواد الراتنجية 

منصات  أو األرضتتخذ االحتياطات الكافية لمنع انسكاب البيراكاسيد والبوليسترات على  9/3/8- 4
  .فها حاال بمواد ماصة وليس بالقماشوعند حدوث ذلك يجب تنظي، العمل

البيراكاسيد السائلة المشتعلة فيتم  ما، أد الصلبة المشتعلة بواسطة الماءتجمد البيراكاسي 9/3/9- 4
  .المالئمة لذلك مطافيءبواسطة ال أوبواسطة الرمل  إخمادها

هيدروكسيد  في بإذابتهاالبيراكاسيد بطريقة تمنع انفجارها وذلك  فضالت إتالفيجب  9/3/10- 4
  .الصوديوم

ة في مكان منعزل مخصص بغاصتنجية مع البيراكاسيد والمواد التمزج البوليسترات الرا 9/3/11- 4
  .هذه الغايةل

مساحيق  أية أوالمواد المالئة مثل الكوارتز واالسبست  أوعند استعمال المواد الصابغة  9/3/12- 4
  .هوية شافطذلك المكان بمخرج ت جهزي ،مؤذية في مكان ما أخرى

  .من بخار الستايرين فور تصاعده التخلصيجب  9/3/13- 4
والعدة المستعملة مع البوليسترات يوميا وال يسمح  واألجهزة األماكنيجب تنظيف جميع  9/3/14- 4

  .باستعمال المذيبات القابلة لاللتهاب لهذه الغاية
نظيفة وان تبين محتوياتها بشكل يجب المحافظة على عبوات البيراكاسيد العضوية مغلقة و 9/3/15- 4

   .سوء االستعمال أوالسقوط  إلىواضح على غالفها وان ال تكون عرضة 
  :عند رش البوليسترات غير المشبعة والدهانات الشفافة المصنعة منها يجب مراعاة التالي 9/3/16- 4
 .أخرىمواد  يأيتم العمل داخل غرفة مخصصة لذلك بحيث يمنع رش  )أ(
ية الغرفة بواسطة مراوح مركزية طاردة فقط مع الحرص على عدم تعرض محركاتها يتم تهو )ب(

 .الكهربائية للغازات المطرودة
حفظها داخل صفائح  أون الرش داخل الغرفة في الهواء الطلق مترسبات الناتجة يتم حرق ال )ت(

  . معدنية مغلقة
  بالرش  الصبغ 9/4- 4
 أوكلوريد الكربون  يثالث أوي كبريتيد الكربون ائنة على ثمادة محتوي بأيةالدهان  ال يتم 9/4/1- 4

 .مواد مشابهة أية أوميثيل الكحول  أومن البنزين ) %1(من  أكثر أومركبات االرسينيك  أواالرسينيك 
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 األمكنةفي  خرآنوع مالئم  يأ أوالحريق الرغوية  مطافيءوضع العدد الكافي من  يجب 9/4/2- 4
  .لالشتعالالحاوية على المواد القابلة  التي ترش فيها المركبات

ات غطاء ذمعدنية  أوعيةيجب حفظ فضالت القطن وخرق التنظيف بعد استعمالها في  9/4/3- 4
  .عند انتهاء العمل كل يوم أالمنش أومن المبنى  األوعيةه ذتزال ه نأعلى ، محكم

ت آالمنش أولمباني لالحتراق في ا خرآمصدر  يأ أولهب مكشوف  يأبوجود  ال يسمح 9/4/4- 4
 وقت تنفيذن يمنع التدخين في المكا كما ،عاللالشتالتي يتم رشها بدهانات محتوية على مذيبات قابلة 

  .الرش
الميكانيكية  أومكان يتم رشه بالدهان بواسطة التهوية الطبيعية  يأير الهواء في ييجب تغ 9/4/5- 4

عن  يأ(، مرة في الساعة) 20(فيه الرش عن بحيث ال يقل عدد مرات تغيير هواء المكان الذي يتم 
  ).20 ×المكان  أوحجم الغرفة 

  .المحصورة بوسائل التنفس المالئمة  األمكنةالعمال في  جهيزيجب ت 9/4/6- 4
  .تحفظ الدهانات المصنعة من السليكا بعبوات تكتب عليها محتوياتها بشكل واضح 9/4/7- 4
  :يالعاملون برش الدهان بما يل جهزي 9/4/8- 4
 .وقفازات مالئمة الرأسلباس غطاء  )أ(
والوجوه من النوع غير الضار بجلد  األيديكمية كافية من المواد المزيلة للدهان عن  تحضير )ب(

 .اإلنسان
، والصابون للتغسيلليكا بمصدر مالئم من الماء الساخن العاملون برش دهانات الس جهزي 9/4/9- 4

 .األظافرلتنظيف  وبمناشف وفراشٍ
 أوالتي يجري بها رش الدهان الرصاصي  األماكنالعمال الموجودون بالقرب من  جهزي 9/4/10- 4

هذه  إزالة أوحك  فيهاالتي يجري  األخرى األماكن أو األخرىالمواد الضارة  أوليكا دهانات الس
  .التنفس المالئمة بأجهزةالدهانات عن السطوح المدهونة 

  :الدهان القيام بما يلي )Spray Guns(على العاملين بمرشات  9/4/11- 4
 .ضباب زائد عن الحد الطبيعي يأنتج يضبط ضغط الرش بحيث ال  )أ(
 ةبين المرش األشخاصغيره من  أوبحيث ال يكون العامل الذي يستعمله  ةاستعمال المرش )ب(

 .ومروحة التهوية
  .بالرش العشوائي وغير المفيد ةعدم فحص المرش )ت(
  المضغوطة صباغباألالرش  9/5- 4
بقطع مالئمة لتحمل  جهزةالمرشات والعبوات المضغوطة م تكون الخراطيم و نأيجب  9/5/1- 4

الضغوط  غراضألتكون هذه القطع غير قابلة للتبديل مع القطع المصممة  نأالضغوط على 
 .المنخفضة

  :ما يلي على المرشات  حتويت 9/5/2- 4
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 .العفوي االصطدام أوط فوق الزناد يمنع الرش في حالة السقو واق )أ(
 .ةيحول دون الرش قبل فتح المرش أمانمزالج  )ب(
بعد تحرير  إالالخرطوم الحامل للدهان  أوعن خرطوم المضخة  ةيجب عدم فصل المرش 9/5/3- 4

 .الضغط
 :على العامل الذي يرش الدهانات المضغوطة مراعاة ما يلي 9/5/4- 4
 .عدم لمس الزناد خالل فترة عدم الرش )أ(
 .المفاجئمن التفريغ  ةلمنع المرش األخرىاخذ االحتياطات المطلوبة  )ب(
 .الرش ثناءأ في )Dripping( مراعاة عدم حصول التنقيط )ت(
 .شخص يأنحو  ةعدم توجيه فوهة المرش 9/5/5- 4
  .اعند تنظيفه ةعى تعليمات الشركة الصانعة للمرشاتر 9/5/6- 4
  المراجل 10- 4
  غرف المراجل 10/1- 4
قدرات هذه  يتناسب مع اء النقي لغرف المراجل بمعدل كافمين دخول الهوأيجب ت 10/1/1- 4

 ،محترقة والمتسربة من المراجلبقايا الغازات ال إلخراج زمةالالمين التهوية أت إلى باإلضافةالمراجل 
داخن ترتفع هذه الم نأعلى ، اسبة لنوعية وقدرات هذه المراجلمين المداخن ذات المساحات المنأوت

 .م )3(نقطة من البناء لمسافة  فوق أعلى
القياس والضبط والمراقبة  أجهزةوجود  أماكنالجيدة وبخاصة في  اإلضاءةمين أيجب ت 10/1/2- 4

 األجهزةيسمح بالحركة الحرة الواضحة حول هذه  بمقدار ضخات وخالفها بحيث تكونوالحارقات والم
  .ضادون اعترب
الصيانة  غراضألعلى جانبه  أوخلفه  أوالمرجل  مامألمناسبة مين المساحة اأيجب ت 10/1/3- 4

  .والفك والتنظيف
 نأميكانيكية لتصريف ما يمكن  أوحفرة نضح عادية  أويجب وجود مصرف ارضي  10/1/4- 4

  .تكون تلقائية نأيجب  فإنهاحالة كون عملية التصريف ميكانيكية  وفي ،المياه أويتسرب من الوقود 
داخل  إلىجل غازات المحترقة والخارجة من المرالعناية التامة لمنع تسرب ال يجب بذل 10/1/5- 4

  .البناء أجزاءجزء من  يأ إلى أوغرفة المرجل 
تكون القاعدة التي يركب عليها المرجل مصممة لتحمل المرجل مع الماء الذي  نأيجب  10/1/6- 4

  .القاالنز أوالتصدع  أوالتشقق  أوتكون عرضة للهبوط  نأدون بفيه 
  .جل بسهولةمرواسعة تسمح بدخول وخروج ال بأبواب جهزةتكون الغرفة م نأيجب  10/1/7- 4
الحرق وعند باب  أجهزةمكافحة الحريق الخاصة بالزيوت فوق  ستلزماتمين مأيجب ت 10/1/8- 4

  .الغرفة
  .تكون التمديدات الكهربائية كافة محمية ضد الماء والرطوبة نأيجب   10/1/9- 4
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ار ا بجدالفصل بينه أوجل خزانات الوقود بعيدة عن غرف المرتكون غرف  نأيجب   10/1/10- 4
  .مم )200(ه عن قل سمكيال 
  مراجل المياه الساخنة 10/2- 4
يكون للمراجل قواعد حديدية مناسبة لوزن المرجل في وضعه التشغيلي بحيث  نأيجب  10/2/1- 4

 .رسانيةيتوزع الوزن على اكبر مساحة ممكنة من القاعدة الخ
بقاطعين حراريين يعمل احدهما عند ارتفاع درجة  جهزةتكون هذه المراجل م نأيجب  10/2/2- 4

عندما  خراآل ويعمل ،أمانالدرجة المعايرة من قبل الشركة الصانعة ويسمى قاطع  إلىحرارة الماء 
 .)Thermostat( اًحراري اًالدرجة المطلوبة ويسمى منظم إلىترتفع درجة حرارة الماء 

يفتح عند ارتفاع ضغط الماء داخل المرجل  أمانبصمام  جهزيكون المرجل م نأيجب  10/2/3- 4
خارج الغرفة بعيدا عن العاملين  إلىوصلة هذا الصمام  وتمدالضغط المعاير  أوعن الضغط التشغيلي 

  .وجود الناس أماكن أو
 مشعلال إلىود ومنع تدفقه لقطع الوق )Fire Valve(المرجل بصمام حريق  جهزي نأيجب  10/2/4- 4

  .مo )70(عند ارتفاع درجة حرارة الهواء المحيط عن  أوعند حدوث حريق خارج المرجل 
 إلىالمراقبة والضبط الالزمة لمنع تدفق الوقود  بأجهزة جهزةم مشاعلتكون ال نأيجب  10/2/5- 4

 .سبب كان أليلعمل عن ا مشعلعند توقف ال أوغرفة االحتراق في المراجل عند عدم وجود اللهب 
الكربون بين  أكسيدي ائنا وان تكون نسبة ثتكون نسبة االحتراق عالية جد نأيراعى  10/2/6- 4
  .من الغازات العادمة والمحترقة  )%12( لىا )10%(
تسرب  أوتكون غرفة االحتراق محكمة بحيث ال تسمح مطلقا بتطاير الشرر  نأيراعى  10/2/7- 4

  .الهواء منها
 قنواتو منع ارتفاع درجة حرارة الهواء المحيط بالمراجللراعى اخذ االحتياطات ي 10/2/8- 4

 .اإلمكانتصريف الغازات العادمة قدر 
  مراجل البخار 10/3- 4
 . 10/2- 4في البند  ذكريراعى ما  10/3/1- 4
 رالمعاي القيمة تجاوز ضغط البخار إذاتفتح تلقائيا  أمانمراجل البخار بصمامات  جهزت 10/3/2- 4

خارج البناء في الهواء الطلق  إلىويتم مد خطوط هذه الصمامات  .)%20(بنسبة ال تزيد عن  اعليه
هذا  ،ضمن مناهل خاصة مصممة لهذا الغرض األرضوتصرف تحت  ،م )3(على ارتفاع ال يقل عن 

  .يوميا األمانويجب تجربة صمام 
والثاني  األعلىللحد  أولهاي للبخار مراجل البخار بثالثة قواطع للضغط العال جهيزيجب ت 10/3/3- 4

، أمانكقاطع  األعلىويعمل قاطع الضغط للحد  ،من البخار األولىللضغط التشغيلي والثالث للمرحلة 
  .من الضغط التجريبي للمرجل) %50(يزيد عن  الَأوفي جميع الحاالت يجب 
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التصريف  ويتم ،المترسبةالمرجل بصمام خاص لتصريف جميع المواد  جهيزيجب ت 10/3/4- 4
  .مصممة لهذه الغاية أرضيةغرفة تفتيش  إلىخطوط التصريف  وتمد ،بواسطة الضغط

يض ولتع أوللتموين  ،خاصة لمعالجة المياه النقية بأجهزةالمراجل البخارية  جهيزيجب ت 10/3/5- 4
  :المياه لتحقيق ما يلي األجهزةتعالج هذه  نأويجب  .الماء المتبخر والمفقود

 .)9-7(بين ) pH( مضيةاعامل القاعدية والحوقوع م )أ(
 .داخل المرجل بأنواعهامنع ترسب البايكربونات  )ب(
 .السماح بالتخلص من جميع المواد العالقة داخل المرجل عن طريق التفريغ )ت(
 نأجميع الصمامات وقطع الوصل والقطع التشغيلية التابعة للمرجل القدرة على ليكون  10/3/6- 4
 .لضغط التشغيلي له على اقل تقديرضعف ا تحملت
 أوالتي فيها الناس  األماكنوخاصة في  جعلها بسمك مناسبل خطوط البخار بيجب عز 10/3/7- 4

 أووجود البخار بالضغط العالي  الدالة علىالخاصة لها  اإلشارات بينوان ت ،العمل أماكنالقريبة من 
 .المنخفض

المسحوبة غير الملحومة ولها قدرة  نابيباألن تكون جميع خطوط البخار م نأيجب  10/3/8- 4
  .األقلالضغط التشغيلي على  ضعافأتحمل خمسة 

مؤهلين لهذه  أشخاصتتم العناية بمراجل البخار وتشغيلها وصيانتها من قبل  نأيجب  10/3/9- 4
 .الغاية

  التجهيزات المؤقتة 11- 4
 Ladders [4] )( الساللم  11/1- 4
  اإلنشاء11/1/1- 4
 أوالتي تعتمد في ثباتها على المسامير  )الدرجات( استعمال الساللم الخشبية ذات العوارض يحظر) أ(

 .ماشابه ذلك أو) البراغي(المسامير الملولبة 
 :الساللم الخشبية من تتكون) ب(
موازية  أليافهاالظاهرة بحيث تكون  يوبعمن ال قوائم ذات مقاومة مالئمة من الخشب الخالي) 1(

 .لطولها
عوارض مصنوعة من الخشب الخالي من العيوب الظاهرة تكون مثبتة بالقوائم بطريقة النقرة ) 2(

 .واللسان
بمقاطع مالئمة تحول دون حدوث تقوسات  ،معدنية ذات قوائم جانبية وعوارضتكون الساللم ال) ت(

 .بها
عن يد تزال و مم )250(السلم متساوية ال تقل عن  )درجات( تكون المسافات بين عوارض) ث(
  .مم )350(
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معالجة لمنع  أوذات نتوءات  ألواحالساللم المعدنية مصنوعة من  )درجات( تكون عوارض) ج(
  .وبعرض مناسب) التزحلق(االنزالق

  .تتم المحافظة على نظافة درجات الساللم لمنع انزالق مستعمليها) ح(
بمسامير لضمان  أو اتوءتنذات  قوائم السلم من الناحية السفلى بمادة مطاطية جهزعند الضرورة ت) خ(

  .وعدم انزالقها األرضثباتها على 
  .ثباتهاالفوالذية العرضية لضمان  األسالك أوكاف من القضبان  الخشبية بعددالساللم  جهزت) د(
وسطية بحيث ال تزيد المسافة  سطاتب تحتوي علىف وإال، م )9(عن متنقلة الساللم ال ال يزيد طول) ذ(

  .هذه البسطات لتكديس المواد عمالويمنع است، م )9(بسطتين متتاليتين عن  يأسية بين أالر
  .لم بمحجر لحماية مستعمليهاالس إليهابسطة يؤدي  يأتحاط ) ر(
  .ناسبة لظروف وبيئة العملميجب استعمال الساللم ال) ز(
  المعاينة والصيانة 11/1/2- 4
 .فهاإتالحها من الموقع بعد تزال الساللم التي ال يمكن اصال  ) أ(
 .تخزن الساللم الخشبية في مستودعات جافة ذات تهوية جيدة  ) ب(
 .بمواد حافظة فقط أوتدهن الساللم الخشبية بدهانات شفافة   ) ت(
 إال مالئمة أخرىوسائل  بأية أو أبتغليفها بدهان مانع للصد التآكليحافظ على الساللم المعدنية ضد   ) ث(

 .للتآكل قابلةكانت مصنوعة من معادن غير  إذا
  .بها اإلمساكتكون العوارض والقوائم خالية من النتوءات التي قد تؤذي العمال عند  نأيجب   ) ج(
  االستعمال 11/1/3- 4
 إلى يستعمل كوسيلة لالنتقال من مستوٍ فر الشروط التالية في كل سلماتوت أن يجب 11/1/3/1- 4
 :خرآ
 .بواسطته إليهيمكن الوصول  مستوٍ ىاعلفوق  م )1(يقل ارتفاع السلم عن  الَأ )أ(
 .قوائمه لذلك االرتفاع بحيث يمكن لمستعمليه االتكاء عليه إحدىتستمر  نأ )ب(
 يسند على سطح مستوٍ ثابت وانماحصى غير  أوالسلم على ارض رخوة  إسناديحظر  11/1/3/2- 4

 .ثابت لتوزيع الحمل الواقع عليه بالتساوي بين القائمتين
 :ة ما يلي عند استعمال السلم يجب مراعا 11/1/3/3- 4
 .لضمان ثباته وعدم تزحزحه واألسفل األعلىسطحي االرتكاز من  إلى بإحكام يكون مثبتاً نأ )أ(
 .تثبيته من طرفه العلوي باإلمكانلم يكن  إذا بإحكامتثبت قاعدته السفلى  نأ )ب(
 .يخصص احد العمال لتثبيت السلم في حالة احتمال انزالقه عند تعذر تثبيت قاعدته نأ )ت(
 .دائم في السلم أويجب منع حدوث تقوس واضح  11/1/3/4- 4
مكون من سلمين أو  أالطوابق المختلفة لمبنى أو منش إذا كانت وسيلة االتصال بين 11/1/3/5- 4

 .بسطة ذات إبعاد كافية عند كل طابق مع عملتيب الساللم بشكل متخالف يجب تر ،أكثر
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ه وكذلك السلم الذي تيائمق إحدىالذي فقد  أولمنفرد السلم ذي القائم ا عماليمنع است 11/1/3/6- 4
 .تظهر به عيوب خطيرة

عمال السطوح من قبل العمال  أوالساللم التي يستعملها عمال الصبغ  عماليحظر است 11/1/3/7- 4
 .األخرىالعاملين بالمهن 

والي ربع تكون المسافة بين قاعدة الجدار الذي يرتكز عليه السلم وطرفه السفلي ح 11/1/3/8- 4
 .طوله

 :عند استعمال الساللم يشترط مايلي 11/1/3/9- 4
 .خالفه أومنهما بالحمل  يأ إشغالدون بكلتا اليدين في الصعود والنزول على السلم  عمالاست )أ(
 .مواجهة السلم )ب(
 .الثقيلة أوالضخمة  األحمالتجنب حمل  )ت(
 .قتساعد على االنزال أوالتي تسبب  األحذيةتجنب لبس  )ث(
 .يتم ذلك باستعمال الوسائل المالئمة، عدة على الساللم أومواد  أيةعند ضرورة نقل  11/1/3/10- 4
 أو بإحكامكان ذلك الباب مغلقا  إذا إالباب يفتح باتجاهه  مامأبوضع السلم  ال يسمح 11/1/3/11- 4

 أعالهبلوح من  جهزاًم منافذة ما لم يكن السل إطاركما ال يسمح بارتكاز سلم على  ،مفتوحا بشكل كامل
 .اإلطارالحمل على طول  يعمل على توزيع

 .يمنع استعمال الساللم المعدنية بالقرب من الخطوط الكهربائية المكشوفة 11/1/3/12- 4
يجب اتخاذ الوسائل المناسبة لمنع حركة السلم الموضوع في مكان يتعرض فيه  11/1/3/13- 4

 .المركبات أو باألشخاصلالصطدام 
السلم من الطرف  إسنادعند تعذر  ،المفصليتستعمل الساللم المتنقلة ذات االرتكاز  11/1/3/14- 4

 .العلوي
  .أفقية هعوارضتكون  نأيجب  ،لحاالت التي تستعمل فيها الساللمفي جميع ا 11/1/3/15- 4
  الساللم أنواع 11/2- 4
 ) لسلمالدرجات في جهة واحدة من جهتي ا( ل األحادينقتالم السلم 11/2/1- 4

 :يجب مراعاة النقاط التالية في هذا النوع من الساللم
 .م )6(يزيد طول السلم عن  الن أ )أ(
 .تكتيف قوائم الجهة الخلفية من السلم بالشكل المناسب )ب(
 ).2(عرضية ال يقل عددها عن ) رباطات( بشدادت م )1.5(السلم الذي يزيد طوله عن  قويةت )ت(
بواسطة قضبان  أوبواسطة لوح مفصلي من المعدن  األقصىاالنفراج  تثبيت السلم عند وضع )ث(

 .أخرىوسيلة  بأية أومنبسطة مصممة لهذا الغرض 
  .االستعمال ثناءأ في أفقيةتكون درجات السلم  نأ )ج(
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 ) الدرجات في جهتي السلم( ل المزدوجنقتالسلم الم 11/2/2- 4
 :اللميجب مراعاة النقاط التالية في هذا النوع من الس

 .م )5.5(يزيد طول السلم عن  الأ )أ(
بواسطة قضبان  أوبواسطة لوح مفصلي من المعدن  األقصىتثبيت السلم عند وضع االنفراج  )ب(

 .أخرىوسيلة  بأية أومنبسطة مصممة لهذا الغرض 
ملولبة  مساميرذي بواسطة مفصل فوالذي  األعلىبعض من  إلىربط قوائم جهتي السلم بعضها  )ت(
 .وسيلة مناسبة بأية أوذات مقاس مناسب  )اغيبر(
  .الفوالذية العرضية طاتاالربتجهيز السلم بعدد كاف من  )ث(
  القابلة لالمتداد أوالساللم المتداخلة  11/2/3- 4

 :عاة النقاط التالية في هذا النوع من الساللمايجب مر
 .م )15(يزيد مجموع طول الساللم المتداخلة عن ال )أ(
 .الساللم المتداخلة بغالقات فعالة وبسكك توجيه تحدد مسار الجزء القابل لالمتداد تجهيز )ب(
 .في منطقة التراكب بحيث تشكل درجة مزدوجةتتطابق درجات السلم  نأيجب  )ت(
  .األساسيةالقطعة  إلى باإلضافةعن قطعتين  تي يتكون منها السلم المتداخليزيد عدد القطع الال )ث(
  ليةاآل الساللم 11/2/4- 4

 :عاة النقاط التالية في هذا النوع من الساللمايجب مر
 .سفليةائم عدمنصة عمل ذات محجرين وتجهز الساللم ب نأيجب  )أ(
 .قفص ذي مشبك فوالذي قويتجهز الساللم ب نأيجب  )ب(
 .أمان أحزمةقفص يرتدي العاملون على هذه الساللم  أوفي حالة عدم وجود منصة  )ت(
بشكل تحافظ فيه  كانت مصممة إذا إالعامل عليها  يأيك هذه الساللم خالل وجود ر تحرظيح )ث(

 .على توازنها خالل الحركة
  .عليها بالكيلو نيوتن ليةاآلساللم لل ةتلثابة االحمال ايجب كتاب )ج(
 الساللم الثابتة 11/2/5- 4
في البند  منصوص عليه صنوعة من الفوالذ ومطابقة لماالخارجية الثابتة متكون الساللم  نأيجب    ) أ(
 .فيما يتعلق بالساللم المعدنية 4-11/1
 .مم )400(تزيد المسافة بين قوائم الساللم الثابتة عن  ال  ) ب(
) 15(تركب الساللم الثابتة بحيث تكون زاوية ميلها عن الخط الراسي المار بمستوى االرتكاز   ) ت(

 .درجة ستينية حيثما كان ذلك ممكنا
 .مم )150(والسطح المثبت عليه السلم عن  )Rungs(بين العوارض  بقيةالحرة المتمسافة التقل  ال  ) ث(
 .السلم خالية من العوائق مامأ م )0.75(تترك مسافة ال تقل عن   ) ج(
 .مم )100(الثابتة عن  األجسامتقل المسافة بين جانبي السلم واقرب  ال  ) ح(



 4/45                                                        م2015/هـ1436                             306.ع.ب.م

مستعملي هذا  جوانب الفتحة لحماية تبطن ،أرضية أوالسلم خالل فتحة في منصة  إدخالعند   ) خ(
 .السلم

 .م )9(يزيد طول السلم الثابت عن ال  ) د(
 .جزء منها يأ أو م )9(بسطة لكل على  م )9(الساللم الثابتة عندما يزيد طولها عن  جهزت  ) ذ(
 .مع وجود بسطة مناسبة عند كل تغير في االتجاه أمكنتركب الساللم الثابتة بشكل متخالف حيثما   ) ر(
 أوشبك منخلي من الفوالذ ميحاط السلم ب ، م )6(عن  ىوأخرعندما تزيد المسافة بين بسطة   ) ز(

 .)Hoops(فوالذية  بأطواق
 .)البراغي( المسامير الملولبة أوبواسطة اللحام  أماكنهاتثبت الساللم الثابتة في   ) س(
 [2] قاتهاالحبال والسالسل وملح 11/3- 4
  متطلبات عامة 11/3/1- 4
التعليق وكذلك  أوالمستعملة لعمليات الرفع  وأتفحص وتعاين جميع السالسل الجديدة  11/3/1/1- 4

بحروف واضحة  المأمونويكتب عليها  حملها التشغيلي  ،ابه ذلكملحقاتها من حلقات ربط وما ش جميع
من قبل شخص مؤهل وبشكل دوري وتحرير  فحص والمعاينةال إجراءها ويجب عمالوذلك قبل است

 .شهادة بذلك
الرفع ذات طول كاف بحيث  وسائلفي  عملةل المستالحبا وأتكون جميع القابلوات  11/3/1/2- 4

 .يتبقّى ما ال يقل عن لفتين على اسطوانة الرفع
دة إذا زاد قطر الحبل يسمح باستعمال أي حبل على االسطوانات أوالبكرات المحد ال 11/3/1/3- 4

 .أو عن عرض أخدود البكرةديد االسطوانة خعن خطوة ت
الحافات الحادة للحمل مع الحبال أو السالسل أو مجموعات التعليق  يجب منع تالمس 11/3/1/4- 4
)Slings(. 
ها في أماكن نظيفة وجافة عماللسالسل وملحقاتها عند عدم استتخزن الحبال السلكية وا  11/3/1/5- 4

  .ويتم تصنيف كل منها داخل المخزن تبعاً لحملها التشغيلي المأمون. وجيدة التهوية
  )Wire Ropes(لسلكية الحبال ا 11/3/2- 4
 متينةفوالذية  أسالكالرفع مصنوعة من  وسائللحبال السلكية المستعملة في تكون ا 11/3/2/1- 4

كما تكون خالية من الوصالت  ،المأمونمرة من حملها التشغيلي ) 3.5(ال يقل عن  أمانذات عامل 
 .واالهتراء لتواءواالوالعقد 

تفك  ،لفائفغير المجدولة على شكل  أوية الجديدة المجدولة الحبال السلك عمالعند است 11/3/2/2- 4
على  أماكنهاعلى ارض مستوية ثم تشد حتى تستقيم قبل وضعها في  أطواقهذه اللفائف على شكل 

مها على بكرات تفك هذه الحبال بدحرجة البكرة على تسلوعند . لمنع التوائها وذلك ،المحددةالبكرات 
بعد وضع  سياًأسحب الحبل ر أو أفقياوسحب الحبل  أفقيى محور دوران بتثبيت البكرة عل أو األرض

 .البكرة على طاولة دوارة
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 .ق المناسبة لمنع انحالل جدائلهائتثبيتهما بالطر أويجب ربط نهايتي الحبل السلكي  11/3/2/3- 4
تدل على  عراضأ يأبشكل دوري عند ظهور يجب فحص وصالت الحبال السلكية  11/3/2/4- 4

 .هاتفكك
 .القواعد أومالئمة خالية من الحوامض  بشحوميجب معالجة الحبال  11/3/2/5- 4
 .عيوب فيها أيةيجب معاينة الحبال بشكل دوري واستبدالها في حالة ظهور  11/3/2/6- 4
 .يجب وصل الحبال بملحقاتها بالوسائل المناسبة 11/3/2/7- 4
السحب بحلقة معدنية مخددة تناسب  أوالرفع  غراضألنهاية الحبل عند استعماله  جهزت 11/3/2/8- 4

 .قطر الحبل للحفاظ على شكلها
ضع و(بطريقة التراكب  )الرفع وسائلغير المستعملة في (عند وصل الحبال السلكية  11/3/2/9- 4

يتم ذلك بواسطة رباطات خاصة مصممة لهذه الغاية  نأيجب  ،)طرفي الحبل فوق بعضهما البعض
مساوية لقوة الحبال السلكية ) الربط(تكون قوة منطقة التراكب  نأيجب و ،الحبال أقطارتناسب 

 .األقلالمستعملة على 
 إذامطرقة مناسبة  عمالبة عند قطع الحبل السلكي واستالمناس األداةيجب استعمال  11/3/2/10- 4

      .الفؤوس أوويجب عدم استعمال المطارق الثقيلة  ،األمراقتضى 
قطر الحبل السلكي  بقدرمرة ) 20(االسطوانات عن  أوالبكرات يقل قطر ال 11/3/2/11- 4

  .المستعمل
 )Fiber Ropes(الحبال الليفية  11/3/3- 4
 أية أوالقنب عالي الجودة  أليافالرفع من  وسائللحبال الليفية المستعملة في تكون ا 11/3/3/1- 4

 .نفسهاطبيعية لها الخصائص  أوصناعية  ألياف
) 3(عن  ان التزيدال الليفية على فترات زمنية تحددها طبيعة العمل على تفحص الحب 11/3/3/2- 4

 .عيوب تؤثر على مقاومتها أيةمن خلوها من  للتأكد أشهر
 إزالةيجب  وإنما ،وصلة تراكب في الحبال الليفية ألية إصالحات أية إجراءيحظر  11/3/3/3- 4

 .تلك الوصلة واستبدالها بوصلة جديدة
 حوسطلل أوالحرارة الشديدة  أوالقواعد  أوح بتعرض الحبال الليفية للحوامض سمال ي 11/3/3/4- 4

 .ماشابه ذلك مما يؤثر على مقاومتها أوالخشنة 
تكون هذه البكرات خالية من  نأعند استعمال الحبال الليفية على بكرات يجب  11/3/3/5- 4

قطر الحبل ل كرات مناسباًفي الب األخدوديكون عرض  نأ يجب كما ،الحادة واإلطرافالنتوءات 
 .المستعمل

 .دمة الرطبة بشكل ال تتعرض معه للتجتحفظ الحبال الليفي 11/3/3/6- 4
 .يسمح بتشحيم الحبال الليفيةال 11/3/3/7- 4
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 ةخشبية مالئم أوتادالعث وتعليقها على  حشرة على الحبال الليفية من المحافظةيجب  11/3/3/8- 4
  .عند وضعها في المخزن

 )Chains(السالسل  11/3/4- 4
 :النقل من الخدمة في الحاالت التالية أوالرفع  وسائلستبعد السالسل المستعملة في ت 11/3/4/1- 4
 أومونة أالتشغيلية الم أحمالهاتزيد عن  ألحمالاالستعمال نتيجة لتعرضها  منةآعندما تصبح غير  )أ(

 .مالئمة بطريقة غير عند معالجتها حرارياً أومهمتها  أداءفشلها في 
 .من طولها) %5(ها تزيد عن قاتلحة من قلح أيةحدوث استطالة في  عند )ب(
 .أخرىعيوب  أيةعند ظهور  )ت(
المالئمة لهذا  عمال األدواتن قبل شخص مؤهل وباستالسالسل ووصلها م إصالحيتم  11/3/4/2- 4

 .الغرض
على فترات  المحددةالبكرات  المارة حول أوتشحم السالسل الملفوفة على االسطوانات  11/3/4/3- 4

 .حسب توصيات الشركات الصانعةبدورية منتظمة 
 :التالية اإلجراءاتمن  يأسمح بعمل الي 11/3/4/4- 4
على  أماكنهاالخارجة من  حلقاتال إلجباراستعمال القوة  أو حلقاتطرقها بهدف تصحيح استقامة ال) أ(

 .إليهاالعودة 
 .سحبها من تحت حمل ثقيل )ب(
 .من مكان مرتفع قاطهاإس )ت(
 .فوقها أحمالدحرجة  )ث(
 .ةيدمص ألحمالتعريضها  )ج(
 .عقدها أوليها  أوتقاطعها  )ح(
بعضها البعض  إلى حلقاتلسالسل المقطوعة بطريقة وصل السمح بوصل اال ي 11/3/4/5- 4

 أخرى حلقة خالل حلقاتال إحدىبتمرير  أو حلقاتبين ال) براغي(مسامير ملولبة  بإدخال أو باألسالك
 .مسمار لتثبيتهما معا أو) برغي(مسمار ملولب  وإدخال

 ،كل أو تشققآللتحري عن وجود إي استطالة أو ت على فترات متتالية تفحص السالسل 11/3/4/6- 4
 .التالفة وتستبدل بأخرى صالحة حلقاتن تزال الأعلى 

  .سمح باستعمال السالسل لغايات غير المصممة لهاالي 11/3/4/7- 4
 الملحقات  11/3/5- 4
  )Slings(مجموعة التعليق  11/3/5/1- 4
 .مجموعة منها أو كلَابة ولتتكون مجموعة التعليق من حلقة وسلس )أ(
الحبال الليفية ذات القوة المالئمة لتحمل  أوالحبال السلكية  أوتصنع حلقات التعليق من السالسل ) ب(

 .االجهادات التي ستتعرض لها
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ها التي تصنع نفسالرفع مصنوعة من المادة  وسائلت السالسل المستعملة في لحقاتكون جميع م )ت(
 .منها السالسل

التشغيلية  األحماليكون مستعملو مجموعات التعليق على دراية ومعرفة بالعالقة بين  نأيجب  )ث(
 .مونة والزوايا المختلفةأالم
 .عيوب من الخدمة أيةتزال مجموعات التعليق التي تظهر فيها  )ج(
 .يحافظ على مجموعات تعليق الحبال السلكية مشحمة بشكل جيد )ح(
يا الحمل بالحشوات المالئمة لتالفي حدوث انحناءات حادة في حلقات اعند الضرورة تغلف زو )خ(

 .التعليق
 .اإلمكانبالتساوي على الحبال قدر  األحمالتوزع ،عند تعدد حلقات التعليق المستعملة  )د(
توصل النهاية العليا من الحلقات بواسطة  األحمال إنزال أولرفع  أكثر أوحلقتي تعليق عند استعمال  )ذ(

 .الرفع مباشرة كلَابمح بوضعها في مشابك وال يس أوحلقات عادية 
يستعمل العدد المالئم من حلقات التعليق الذي يضمن ثبات  ،إنزالها أوالضخمة  األجسامعند رفع  )ر(

  .الحمل وتحمل وزنه
 ) Pulley Blocks(البكرات  كتل 11/3/5/2- 4
 ).مايعادله أوالفوالذ الطري (مات رات مصنوعة من معدن مقاوم للصدالبك كتل تكون  ) أ(
 .مالئمة بعادأوبتكون محاور البكرات مصنوعة من معدن مالئم   ) ب(
 .قطر الحبل المستعمل بقدرمرة ) 20(قل قطر البكرة عن الي  ) ت(
 على ثقوب أمكن إن حتوائهمع امه يضمن سهولة تشحبشكل ي كتلتهايكون وضع محور البكرة في   ) ث(

 .تشحيم مالئمة بحيث يكون التشحيم بشكل دوري ومنتظم
 .كتلتهاالبكرة وجوانب  أخدودرات مصممة بحيث ال يعلق الحبل بين البككتل  تكون البكرات و   ) ج(
 .تلف الحبل المار عليها إلىفي البكرات بحيث ال تؤدي  األخاديدتكون    ) ح(
 .رات التالفة من الخدمةالبك كتل إزالةيجب    ) خ(
 .الحبال السلكية للف البكرات المصممة للحبال الليفية كتل يحظر استعمال   ) د(
  .صابتهمال منعاً إليهايوضع حاجز حماية حول البكرات التي يمكن وصول العمال    ) ذ(
 )Hooks( كالليبال 11/3/5/3- 4
 .ما يعادله أوالذ المشكل بالطرق الرفع من الفو وسائلالمستعملة في  كلَاباتتكون ال نأ يجب   ) أ(
 .كلَابالحمل من التحرر العفوي من التمنع  أمانبوسيلة  جهزةتكون م نيجب أ  ) ب(
 العمال الذين بإخالءيكون بطول كاف يسمح  نابحبل يمكن التحكم به يدويا على  جهزت نيجب أ  ) ت(

 .ذلكفي الحاالت التي تستدعي  مأمونمكان  إلىيعملون بالتحميل والتفريغ 
التنزيل خالية من الحافات  أوالل عمليات الرفع خ التي يحتمل تالمسها مع الحبال كالليبون التك  ) ث(

  .الحادة
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 )Shackles(المشابك  11/3/5/4- 4
بال مقاومة الح بقدرمرة  ).51(عن ابك المستعملة في وصل الحبالتقل مقاومة الكسر للمشال  ) أ(

 .الموصولة بواسطتها
 .ستعملة للتعليق عن مثليها لحبال السحبتقل مقاومة الكسر للمشابك المال  ) ب(
 أمانوسيلة  بأية أوربطها  إلحكام) براغي(المشابك المستعملة لتعليق الكتل بمسامير ملولبة  جهزت  ) ت(
 .مالئمة أخرىذ
  السقاالت 12- 4
 مة شروط عا 12/1- 4
لوبة المط عمالاألمواقع العمل بعدد كاف من السقاالت وذلك عندما يصعب انجاز  جهزت 12/1/1- 4

 .أخرىوسائل  أية أوعلى االرتفاعات المختلفة باستعمال الساللم 
 نجززال من الموقع وتيو رفعيي جزء من اجزاء السقاالت عند حدوث تلف أل 12/1/2- 4
وبواسطة عمال مهرة ذوي خبرة  ولؤومسشخص مؤهل  إشرافتحت  يهعل الالزمة صالحاتاأل

  .بذلك
 المواد  12/2- 4
 أخرىعيوب  وأية خالية من العقد الكبيرة والتعفن في السقاالت عملةالمست اباألخشتكون  12/2/1- 4

 .معالجتها بطريقة تخفي عيوبها أوويحظر دهانها  ،مستقيمة أليافوذات 
 .الحبال التالفة في السقاالت أوالقواعد  أوحبال تعرضت للحوامض  أيةيحظر استعمال  12/2/2- 4
فية على السقاالت المنصوبة في مكان قد يتعرض الحبل فيه يحظر استعمال الحبال اللي 12/2/3- 4

 .للتلف
 .بعضها عن بعض األلواحتؤخذ االحتياطات الالزمة لتالفي انفصال  12/2/4- 4
مالئمين ويحظر استعمال  ات طول وسمكتكون المسامير المستعملة في السقالت ذ 12/2/5- 4

 .المصنوعة من الحديد الزهرالمسامير 
السقاالت في ظروف جيدة وبحيث تكون مفصولة عن  نشاءإة في عملن المواد المستتخز  12/2/6- 4
 .مواد تؤثر عليها أية
 بعاداأل ذات السقاالت من المسامير الملولبة الفوالذية إنشاءفي  عملةتكون المثبتات المست 12/2/7- 4

فق عليها المهندس المشرف يوا أخرىوسائل  أية أوالمناسبة وحبال الربط والمسامير والمالقط المالئمة 
  .الجهة الرسمية المختصة أو
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 نصب السقاالت  12/3- 4
يؤثر على ثباتها  نأالحد الذي يمكن  إلىنقطة تثبيت لها  ىاعليحظر مد السقاالت فوق  12/3/1- 4

 .ها  ومقاومتهاواستقرار
وذات  اإلنشاءتينة ات المستعملة كمساند لمنصات العمل مستلزموالم تآالمنشتكون جميع  12/3/2- 4

 .ثابت ومكتفة ومدعومة بقوائم انضغاطية بشكل يحافظ على ثباتها أساس
 أوفي تركيب  ،غير مالئمة أخرىمواد  أية أوالتصريف  أنابيب صيانةمال اويحظر استع 12/3/3- 4

 .السقاالت إسناد
 .تساقطةالم األجسامعندما يكون هناك خطر من  األعلىتتم حماية السقاالت من  12/3/4- 4
جزء منها خارج  يأويمنع ثني  ،مير مغروسة في الخشب بكامل طولهاتكون المسا 12/3/5- 4

  .السطح وال يسمح بتعرض هذه المسامير للشد المباشر
 المعاينة والصيانة  12/4- 4
 :مما يلي  للتأكدمن قبل شخص مؤهل  السقاالتتفحص  12/4/1- 4
 .ثباتها واستقرارها 12/4/1/1- 4
 .منها ةأالمنشمتانة المواد  12/4/1/2- 4
 .من اجله ةأالمنشللغرض  متهاءمال 12/4/1/3- 4
 .فر وسائل الحماية المطلوبةاتو  12/4/1/4- 4
 :تعاين السقاالت من قبل شخص مؤهل كما يلي 12/4/2- 4
 .األقلعلى  األسبوعمرة واحدة في  12/4/2/1- 4
 .طاع الطويل عن العملوبعد االنق اليومي، العمل نجازا بعدقبل و 12/4/2/2- 4
 .قبل تركيبهاالسقاالت  أجزاءيجب معاينة   12/4/3- 4
وذلك  ،في وضع جيد عقب كل استعمال عادي يجب صيانة السقاالت والمحافظة عليها 12/4/4- 4

 .قد تؤثر على ثباتها إزاحة أيةمن ثبات وصالحية جميع عناصرها ولضمان عدم حصول  للتأكد
كان ذلك  إذا إالة جزئيا بشكل يمكن معه استعمال الجزء المتبقي منها يحظر فك السقال 12/4/5- 4

  .من حيث االستعمال مأموناالجزء 
  )Pile Driving(دق الركائز  13- 4
  شروط عامة 13/1- 4 
في الكودة العربية لميكانيك التربة وتصميم وتنفيذ األساسات  منصوص عليهيراعى ماهو  13/1/1- 4

 .العميقة الجزء المتعلّق باألسس قع وخصوصاًواستطالع المو
صلبة وربطها بالحبال عند الضرورة وعند  ت دق الركائز على أسسآالتركيب  يجب 13/1/2- 4

ويراعى ترك مسافة كافية بين تلك الموصالت والعمال  ،ل بالقرب من الموصالت الكهربائيةالعم
  .ة المختصةوالتجهيزات على أن يتم تحديد تلك المسافة من قبل الجهة الرسمي
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الكبرى  طوليجب أالّ تقل المسافة بينهما عن  ،تي دق في موقع واحدآلعند تركيب  13/1/3- 4
 .منهما

منصات العمل  إلىبساللم تضمن الوصول بسهولة  جهزةت الدق مآاليجب أن تكون  13/1/4- 4
 .والبكرات العلوية

  .العمل بالحماية المناسبة وأماكنمنصات  جهيزيجب ت 13/1/5- 4
 منصوص عليه في البنددق مطابقة لما ال آالتمع  عملةالمست لمرافعيجب أن تكون ا   13/1/6- 4
 .مدونةمن هذه ال )1/4- 5(
 زمةالاليجب اتخاذ االحتياطات  ،بشكل مائل ضروريايكون تركيب الموجهات  عندما 13/1/7- 4

 .يد لمنع االنزالقتكون وسيلة التحكم بالميل مثبتة بشكل ج نأ اتزانها ويجبللحفاظ على 
الهواء  أوالماء  أوت الدق والحاملة لبخار الماء آالة في عملتكون الخراطيم المست نأيجب  13/1/8- 4

   .ما يعادله أوالمضغوط من النوع المقوى 
 أوة بحبال جهزالخراطيم بعضها مع بعض م أجزاءالتي تربط  وصالتتكون ال نأيجب  13/1/9- 4

  .هال إضافيسالسل تعمل كمثبت 
 إلى بإحكامالهواء المضغوط مربوطة  أوتكون الخراطيم الحاملة لبخار الماء  نأيجب  13/1/10- 4
  .ت الدق لمنع انقالبها بقوة في حالة حدوث كسر قي منطقة االتصالآال
الهواء المضغوط بواسطة  أوللتحكم بخطوط البخار  إمكانيةتكون هناك  نأيجب  13/1/11- 4

  .بسهولة إليهاصول صمامات غالقة يمكن الو
بواقيات  طعت القآال بقية ة معتعملالمس )الكوسرات( آالت القطع الدوارة جهيزيجب ت 13/1/12- 4

  .غيرها معها أومالبس العمال  تشابكتحول دون 
  .ت الدقآالالمناسبة للحيلولة دون انقالب تتخذ االحتياطات  نأيجب  13/1/13- 4
على البكرات وذلك  أماكنهامناسبة لمنع خروج الحبال من تتخذ االحتياطات ال نأيجب  13/1/14- 4
  .ها بالوسائل المالئمةجهيزبت
  .بشكل خاطيء الركيزة دقت الدق من آالالكفيلة بمنع  اإلجراءاتتتخذ  نأيجب  13/1/15- 4
الثقيلة بشكل جيد عند (Sheet Piles)  لمضلعةتكون الركائز الطولية وا نأيجب   13/1/16- 4

  .ن سقوطهامة الدق عليها لمنع الخطر الناتج عملي الضرورة خالل
  المعاينة والصيانة 2/ 13- 4 

ت الدق قبل معاينتها وثبوت سالمتها من قبل شخص مؤهل على فترات آال عماليمنع است 13/2/1- 4
 .دورية مالئمة

  .رات في بداية كل فترة عملت الدق ومجموعة البكآاليجب معاينة خراطيم  13/2/2- 4
ت آالفي  أخرىعيوب  وأيةعيوب الخراطيم والبكرات ومجموعات التعليق  إصالحيجب  13/2/3- 4

  .الدق وملحقاتها من قبل شخص مؤهل
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الهواء خالل عمل تلك  أوت العاملة على البخار العلى اآل صالحاتاجراء أية أ ظريح 13/2/4- 4
  .تالاآل
 التشغيل 13/3- 4
اقيات السمع وعليهم ارق بخوذ السالمة المالئمة وبوالعاملين بالقرب من المط جهيزيجب ت 13/3/1- 4

 .فترة العمل خاللارتداؤها 
ت الدق ومنطقة تحضير الركائز مساوية لضعفي طول آالتكون المسافة بين  نأيجب  13/3/2- 4

  .اكبر ركيزة
 أوت الرفع مدالة بشكل يضمن عدم دورانها آالالركائز المرفوعة بواسطة  تكون نأيجب  13/3/3- 4
  .رجحهاتأ
يكون جميع العمال الذين ال عالقة لهم بعملية رفع الركائز في مكان بعيد عن  نأيجب  13/3/4- 4

  .موقع العمل خالل عملية الرفع
باليد وذلك للتحكم بحركته وتوجيهه خالل  خراآليجب ربط الركائز بحبل يمسك طرفه  3/5/ 13- 4 

  .عملية الرفع
رؤوسها المعرضة للدق  غطيةيجب ت ،نهااكموضعها في قبل رفع الركيزة الخشبية و 13/3/6- 4

  .حلقة معدنية لمنع تهتكها أوبغطاء معدني 
 رأسعلى  أوبين الركائز وسكك التوجيه  أذرعهم أو أيديهميحظر على العمال وضع  13/3/7- 4

  .مكانها بواسطة الموجهات إلىتوجيه الركيزة  يتمإنما و ،يزة بغرض توجيههاالرك
يجب اتخاذ االحتياطات المالئمة لمنع  املة بمواد كيميائية،عدق الركيزة الخشبية المعند  13/3/8- 4

ومستحضرات  أجهزة عمالباست ، وذلك)نتيجة تطاير المواد الكيميائية( عن العين أو البشرة األذى
  .واقية

ن مج ى سكك توجهها لمنع الخطر الناتيجب وضع تلك الركائز عل ،عند دق الركائز مائلة 13/3/9- 4
  .سقوطها

من خلو المنطقة  التأكدبعد  إال األسفل إلىالبخار  أوبتحرير الهواء المضغوط  ال يسمح 13/3/10- 4
  .منةآ أماكن إلىمن العمال وذهابهم 

 أسفلمربوطة في  تكون نأ يجب ،شغيلالتت الدق في حالة عدم آالعندما تكون  13/3/11- 4
  .الموجهات

  .العمل أماكنتحديد يجب معاينة الموقع و 13/3/12- 4
غيرها لغاية  أوعوائق متعلقة بالخدمات  أيةمن خلو مسار الركائز من  التأكديجب  13/3/13- 4

  .العمق المطلوب قبل المباشرة بالعمل 
للمحافظة  زمةالال ساندمالعملية دق الركيزة على ارض مائلة وضع  إجراءيراعى عند  13/3/14- 4

  .لهاعم ثناءأ في الدق آلةعلى اتزان 
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 األمر ،األرضت الدق فوق سطح آالعوائق تزيد من ضغط الرياح على يحظر وضع  13/3/15- 4
  .النقالبهاالذي قد يؤدي 

يكون موقع دق الركيزة غير معرض لتجمع مياه المطر والسيول وفي حال  نأيراعى  13/3/16- 4
 .وقعالضرورية لتحويل المياه عن الم اإلجراءاتذلك فيجب اتخاذ  إمكانيةعدم 
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  الخامس بابال

  ات العملستلزمراءات الحماية المتعلقة بعدة وماج

  )   (Cranes and lift instruments)أجهزة الرفع(الرفع  وسائل 1- 5
  [4] عام 1/1- 5
  )Maximum Safe working Load( الحمل التشغيلي األقصى المأمون) أ(
 .الرفع وسائلمن  وسيلة لحمل تشغيلي مأمون ولكد من أقصى تتخذ الخطوات المالئمة للتأك. 1
  :يةتآلتوضع عالمات واضحة تدل على مقدار الحمل التشغيلي األقصى المأمون في األماكن ا. 2
 .المستعملة في رفع وإنزال األحمال رافعاتجميع البكرات وال - 
 .جميع أبراج الرفع - 
  .ذات ذراع) Crane(أية رافعة  - 
المات واضحة تدل على مقدار الحمل التشغيلي األقصى المأمون المقابل ألنصاف أقطار توضع ع. 3

  .متغير الطول) Jib(مختلفة وذلك في الحالة التي تستعمل بها الرافعة ذات الذراع 
بارز على أجهزة  يجب كتابة أو نقش مقدار الحمل التشغيلي األقصى المأمون وبشكل مقروء في مكان. 4

  .الحفاظ عليه بحيث ال يتأثر بالتقلبات الجوية ويجب ،الرفع
ها للتأكد من صالحيتها للعمل عماليبها مباشرة وقبل السماح باستيجب تجربة أية أجهزة رفع بعد ترك. 5

  ).الحمل المأمون(حمل عما هو مدون على الرافعة وسالمة أجهزة اإلنذار في حالة زيادة ال
  .الرفع والحمل المرفوع موقعم مع ءبما يتالالرفع  نوعية أجهزةيجب اختيار . 6
يجب مراعاة تعليمات الشركات المصنِّعة ألجهزة الرفع وملحقاتها بدقّة تامة وبخاصة فيما يتعلّق . 7
مطلوبة لصيانة واستعمال تثبيت لوحة خاصة تبين التعليمات المع عمال التركيب والتشغيل والصيانة بأ
  .جهزةاأل
  .ارة طويل األمد أو أكثر فوق أعلى نقطة في الرافعة للتحذير ليالًيجب تركيب مصدر إن. 8
  التركيب) ب(
  :ي أتتركب أجهزة الرفع الثابتة كما ي. 1
 .نأشخاص مؤهلوالتركيب ب يقوم - 
 .التأكد من عدم إمكانية إزاحتها بواسطة الحمل أو اإلهتزاز أو المؤثّرات األخرى - 
لمشغليها من خطر األحمال المرفوعة والحبال واسطوانات الرفع التأكد من تأمين الحماية الكافية  - 
)Drums(. 
نه من االتصال مع جميع أماكن يقة أعلى من منطقة التشغيل أو تمكإتاحة الفرصة لمشغليها لرؤية منط - 

  .التحميل والتفريغ بواسطة أجهزة الهاتف أو اإلشارات أو أية وسيلة أخرى مالئمة
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رفوعة بين األجزاء المتحركة واألحمال الم) Adequate Clearance( ةمناسب ةمسافة صافي يجب ترك. 2
واألشياء الثابتة مثل الجدران واألعمدة أو الموصالت الكهربائية من جهة  ،بواسطة أجهزة الرفع من جهة

 .أخرى
  .حسب تعليمات الشركة المصنعةبالرفع جيداً وبشكل مالئم و أجهزةيجب تثبيت كل . 3
  .خذ اإلحتياطات الكافية لضمان مقاومة أجهزة الرفع ألحمال وشدة الرياحيراعى أ. 4
يمكن  الرفع أو على أي جزء منها أجهزةشائية أو أية إصالحات على أية تغييرات إن ال يسمح بإجراء. 5

  .إالّ تحت إشراف مهندس مختص جهزةأن تؤثر على سالمة األ
  : التشغيل) مقصورة(حجرة ) ت(

  :الرفع لحماية مشغليها أجهزةفي حجرات تشغيل  تاليةالشروط ال رفاتوت أن يجب
 .أن تكون مصنوعة من مواد مقاومة للحريق وذات سقف مقاوم للصدمات. 1
  .بمساند لألقدام ماصة لإلهتزاز جهزأن تكون ذات مقعد مريح وأن ت. 2
  .من الموقع الذي تعمل فيهرؤية مساحة مالئمة  جهزةأن تتيح لمشغّلي األ. 3
  .بالممرات الضرورية لجميع أجزاء الحجرة جهزةأن تكون م. 4
 .ضد التقلّبات الجوية جهزةدم حماية كافية لمشغّلي األأن تق. 5
 .ة بوسائل للصعود والهبوط االضطراريجهزأن تكون م .6
 .ن على األقلاأن يكون لها منفذ .7
 .أن تكون جيدة التهوية .8
 .أن تكون جيدة التدفئة في الطقس البارد .9

 .عند تشغيل ضوابط التحكّم زةجهأجهزة التدفئة مع مشغّلي األأالّ تكون هناك أية إمكانية لتالمس  .10
 . بمطفأة حريق ومن النوع المالئم جهزةأن تكون م .11

 الرفع أجهزة في ضوابط التحكّم) ث(
 :الرفع أجهزةي في أتفر ما يايشترط تو

 واقفاً أم جالساً جهازمريح سواء اكان مشغل البشكل  ان تكون موضوعة في مكان يتيح تشغيلها .1
 .وال يسمح بوجود اية حبال او احمال عليها او بمرور اية احمال فوقها. وبحيث ال تحد من رؤيته

 .بمفاتيح اغالق مناسبة لمنع حركتها او ازاحتها بشكل مفاجىء جهزةان تكون م .2
او مع عقارب الساعة عند  ،ر االمكاناه حركة محصلة الحمل قدباتجان يكون اتجاه حركة مقابضها  .3

 .رفع الحمل وعكس عقارب الساعة عند انزاله
 .ان يكون سطح الدواسة خشنا ال يسمح باالنزالق .4
 :يأتتعمل على ماي جهزة بوسائل حمايةان تكون م .5
 .منع زيادة حركة الحمل •
 .منع استمرار حركة الحمل عند انقطاع الطاقة •
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 الكوابح  ) ج(
 .جله بصورة مستمرةأدية الغرض الذي صممت من أقدرة على تون للكوابح اليجب ان تك .1
 .الكوابح بمجموعة اقفال لمنع الخطر عند الضرورة جهزت .2
 .دون اثر صدميبيجب ان تكون استجابة الكوابح فورية و .3
  .ل اليها بسهولةوالكوابح بوسيلة بسيطة للمعايرة يمكن الوص جهزت .4
  .N)160(كوابح اليدوية عن مقبض ال فيثير أال تزيد القوة المطلوبة للت .5
  .N)320(دواسة الكوابح المشغلة بواسطة القدم عن  فيثير أال تزيد القوة المطلوبة للت .6
 قواديسال  ) ح(

ويجب استعمال . بشكل مفاجىءتمنع انقالبها  جهزة بعتلةلالنقالب او االمالة مالقابلة  قواديستكون ال
  .ث الوزن والشكل والتكوينالمالئمة لنوع المادة المراد رفعها من حي قواديسال
      واالسطوانات مرافعال  ) خ(

  .1/4- 5 في البند منصوص عليهاابقة للمتطلبات الواالسطوانات مط مرافعتكون ال
 )Ropes and Tackles(رات الحبال والبك  ) د(

  .المدونةمن هذه  1/2- 5 البند في لمنصوص عليهارات مطابقة للمتطلبات البكحبال والتكون ا
 نةالمعاينة والصيا  ) ذ(
على ان يكون  ،ة على االقل في السنة درءا للخطرتتم معاينة وفحص اجهزة الرفع فحصا كامال مر .1

 .ذلك تحت اشراف شخص مؤهل
ولجميع اجهزة االرساء والتثبيت لكل رافعة  أجهزةزء من اجهزة الرفع والتروس ويجب معاينة كل ج .2

 هافحص نجزي أنويجب . خص مؤهل رات مرة على االقل في االسبوع بواسطة شالرفع االخرى والبك
 .اشهر على االكثر بواسطة طرف ثالث معتمد)6(في كل  اً مرةًدوري

  .تفحص جميع اجهزة االتصال مثل الهواتف واالشارات الضوئية قبل كل فترة عمل .3
 التشغيل  ) ر(
 وانعاما ) 18(ا يقل عمره عن لّأية بالعمل الذي سيقوم به ويشترط يكون مشغل اجهزة الرفع على درا .1

 وان يكون حاصال على وثيقة تؤهله لذلك من الجهات الرسمية ،يكون ذا خبرة بتشغيلها وصيانتها
رورية لمنع اي عامل من تشغيل اجهزة الرفع سوى ويجب اتخاذ االحتياطات الض. ختصةالم

 .االشخاص المؤهلين لذلك
 ،حكم لجميع اجهزة الرفعاجهزة التعاما في اعمال ضبط  )18 (يحظر تشغيل الذين تقل اعمارهم عن  .2

  .او اعطاء االشارات لمشغلي اجهزة الرفع االخرى
  .ثناء العملأ في يحظر على العاملين في تشغيل اجهزة الرفع اعطاء اهتمامهم الية اشياء اخرى .3
  .ثناء فحصهاأ في ا التشغيلي المامون عدا تحميلهايمنع تحميل اجهزة الرفع باكثر من حمله .4
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رورية لمنع اي عامل من المرور او الوقوف تحت االحمال المرفوعة خالل تتخذ االحتياطات الض .5
  .اعمال الرفع والتنزيل

  .دون مراقبة عند وجود اي حمل معلق بهابال يسمح بترك اجهزة الرفع  .6
ال يسمح بركوب اي عامل مع او على االحمال المرفوعة اال بعد اخذ احتياطات السالمة الضرورية  .7

  .مختص وباشراف مهندس سالمة
  .ثناء رفعه او تنزيله بطريقة مالئمة تمنع خطر سقوطهأ في يعلق الحمل .8
تستعمل الصناديق المغلقة لرفع الحصى والبالط والرخام واية اشياء اخرى مشابهة لمنع سقوط شيء  .9

  .منها
جب ي ،تنزيلهاعند رفع مواد سائبة او تحميل العربات اليدوية على ارضيات المرافع مباشرة لرفعها او  .10

  .تركيب جوانب لتلك االرضيات
 Sudden(فيها  فجائية رجفة تؤدي الى حدوث قد بطريقة تحريكها انزالها او المواد او يمنع رفع .11

Jerks(.   
وفي حالة رفعها وهي فارغة يمنع استعمال العجالت  .لعربات اليدوية المملوءة بالموادال يسمح برفع ا .12

  .لهذا الغرض
  .جب استعمال الوسيلة المالئمة لتوجيه عملية الرفع والتنزيلعند رفع االشياء الطويلة ي .13
عند تحميل او تفريغ االشياء المرفوعة ال يسمح ببروز جسم العامل عن الحافات التي يقف عليها  .14

  .بهدف التحميل والتفريغ منعا لسقوطه
استحالة ذلك وعند . عند رفع االحمال فوق المناطق المزدحمة بالسير يفضل رفعها في صناديق مغلقة .15

  .ير اتجاه السير فترة العملييجب تغ
تتخذ االحتياطات الالزمة لمنع تالمس الحمل المرفوع مع اية اشياء قد تؤدي الى ازاحة الحمل او  .16

  .جزء منه او تلحق الضرر بالرافعة او بالجسم المالمس او بالجسم الذي تمر الرافعة بالقرب منه
بل يجب استعمال الوسائل  ،ه في مكانه بواسطة االيديصد وضعيمنع تحريك الحمل المرفوع بق .17

  .واالدوات المالئمة لذلك
يجب مراعاة عدم وجود تمديدات كهربائية هوائية او اية اجسام بارزة تتعارض مع مسير حركة  .18

  .كد من ذلك قبل التشغيلأوعلى مشغل الرافعة شخصيا الت ،ملالرافعة او الح
  الحاملة لها) القوائم(واالعمدة  البكرات 1/2- 5
 :يأتيجب ان تكون االعمدة التي تركب عليها مجموعة البكرات كما ي  ) أ(
خالية من ذي ألياف مستقيمة خر مالئم او من خشب آومصنوعة من الفوالذ او اي معدن  مستقيمة .1

 .العقد
 .مثبتة بالحبال والمراسي بالشكل المالئم .2
 .سية او مائلة باتجاه الحملأر .3
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  .حمال التي تستعمل البكرات لرفعهاذات قدرة على مقاومة اال .4
 .ال يسمح بوصل االعمدة بطريقة التراكب  ) ب(
 .ثناء العملأ في يجب تثبيت االعمدة بشكل جيد لمنع حركتها  ) ت(
  .عند وضع االعمدة على السقاالت يجب تثبيتها بشكل يمنع اصطدام االحمال بها  ) ث(
لتي اعيد تركيبها اال بعد معاينة  ال يسمح باستعمال االعمدة التي تم تحريكها من مكان الى اخر وا  ) ج(

  .حبال الرفع والشدادات والبكرات واالجزاء االخرى ومن ثم فحصها او اختبارها كاملة وهي محملة 
ذات قوة مالئمة لمقاومة االحمال التي ستتعرض لها كما يجب تثبيتها بشكل جيد لمنع  مثبتاتتكون ال  ) ح(

  .باية وسيلة فعالة اخرىازنة او ازاحتها وذلك بواسطة المرابط او االثقال المو
ها من الصناديق بواسطة البكرات يجب اتخاذ االحتياطات المالئمة لمنعاوعند رفع ارضيات المرافع   ) خ(

  .الدوران ونزولها بشكل صحيح
  .التي ترتكز عليها بشكل محكم مثبتاتيجب ربط البكرات الى ال  ) د(
ة ربط حبال البكرات باالعمدة كيفيبتعلق في ما ي )308ع .ب.م(نصت عليه مدونة السقاالت ى ما يراع  ) ذ(

 .مثبتاتوال) القوائم(
  ) A-Frame Sheer Legs( )ثالثية األرجل(ثالثية الهيكل  لمرافعا 1/3- 5
 .الهيكل على قاعدة ثابتة ومستوية يجب وضع  ) أ(
  .يجب شد الهيكل وارساؤه بطريقة تمنع انقالبه او تحريكه  ) ب(
 .مرافعتي يتوقع رفعها بالوى الصالحمال القلة يجب ان يكون الهيكل ذا قوة كافية مقاوم  ) ت(
 .هانفسيد او اي مادة لها الخصائص يجب ان تكون ارجل الهيكل من الحد  ) ث(
 .منع انفصال بعضها عن البعض االخريجب ان تثبت االرجل بشكل ي  ) ج(
 .ق بمقدار يضمن عدم انقالب الهيكليجب ان تكون الزاوية بين االرجل واالف  ) ح(
 .)البراغي(اسطة المسامير الملولبة محكم عند التقائها بو يجب تثبيت االرجل بشكل  ) خ(
 .جب ربط البكرة بحاملها بحبل سلكيي  ) د(

 مرافعال 1/4- 5
 [1] عام  ) أ(

  :ي أتيجب مراعاة ما ي مرافعال عمالعند تركيب واست
  .على اساسات ثابتة ومتينة  ركبمن المعدن وت مرافعتكون جميع هياكل ال .1
يجب  ،نقطاع الحبال واالشياء المتطايرةمن التقلبات الجوية وا فعمراولحماية مشغلي العند الضرورة  .2

  .الرؤية  لتحد مثل هذه الحواجز من مجا دون أنبتركيب حواجز الحماية الضرورية 
فقية الحركة اال حدودلتشغيل وعند تجاوز اثناء ا في بمنبه صوتي مسموع  للتحذير مرافعال جهيزيجب ت .3

  .سيةأوالر
  .بوسيلة مالئمة لتثبيته في الموضع الذي وصل اليه  مرفاعم على كل كذراع التح جهيزبجب ت .4
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  :ي أتكما ي مرفاعتكون اسطوانة ال .5
 .ذات سطح املس −
 .مرة من قطر الحبل الملفوف عليها )20(ذات قطر ال يقل عن  −
  .خر لفة من الحبل عن ضعف قطرهال يقل امتدادها بعدآ ذات شفاه −
 .واسطة نقطتي تثبيت تكونان على طرفيهاتثبيت الحبال جيدا الى االسطوانة ب .6
 .مونامثال الحمل التشغيلي االقصى المأ) 3(ال تقل مقاومة منطقة ربط الحبل على االسطوانة عن  .7
 :ييراعى ما يأت) ذات اخاديد(ت مخددة عند استعمال اسطوانا .8
 .اال يقل نصف قطر االخدود عن نصف قطر الحبل •
  .ر الحبلعن قط )Pitch(اال تقل خطوة االخدود  •
  المشغلة يدوياً مرافعال  ) ب(

  :يأتالمشغلة يدويا ما ي مرافعيراعى في ال
ل ة بحيث ال يزيد الجهد االقصى المبذول من اي شخص عند المقبض او المقابض خالأان تكون منش .1

في الحاالت  N)160(عامة وعن ال في الحاالت N)100(مون عن أرفع الحمل التشغيلي االقصى الم
 .الخاصة

 .اثناء عملية الرفع في ية تمنع الدوران العكسيتلقائزة اغالق باجه زجهان ت .2
ان تكون اذرع التدوير او سالسل السحب مصنعة بحيث ال تدور خالل تنزيل الحمل بواسطة الكوابح  .3

  .قصددون بنزيل االحمال او بانفكاكها وان تكون مثبتة بشكل ال يسمح بازالتها او فكها قبل ت
  )(Jacksالروافع  1/5- 5
دون قصد وال بانزالقه بتكون الروافع مصنعة بحيث تبقى ساندة للحبل في اي وضع وال تسمح بنزوله   ) أ(

 .عن السطح الحامل في الرافع
ثابتة عليه  عالمةاو بوضع  انقشعليه من قبل الشركة الصانعة اما يكون الحمل االقصى للرافع مدونا   ) ب(

 .تدل على ذلك
  .لمنعه من تجاوز حدود مجال حركته كل رافع بوسيلة مالئمة جهيزيجب ت  ) ت(
حركتها وخروجها عن  الروافع الكهربائية بقواطع كهربائية تلقائية عند نهاية الشوط لمنع جهيزيجب ت  ) ث(

  .ام افقياً سياًألها سواء اكان ذلك ر ةالمحدد حدود الحركة
نزول الحمل  الروافع التي تعمل بضغط الزيت او الهواء المضغوط باقفال مالئمة تمنع جهيزيجب ت  ) ج(

  .بشكل مفاجىء عند حدوث عطل في اسطوانة الزيت او الهواء
الروافع بمفاتيح تمنع المسننات واالجزاء اللولبية من الخروج من اماكنها وتسمح لها  جهيزيجب ت  ) ح(

  .بالحركة المصممة لها فحسب
  :تييجب ان تكون الروافع في الوضع اآلعند رفع االحمال بالروافع   ) خ(

 .لى اساس ثابت وصلب يناسب الثقل المحمولإان تكون مستندة  .1
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 .ان تكون موضوعة في محاور مراكز ثقل االحمال المرفوعة .2
  .ان تكون موضوعة في اماكن يمكن تشغيلها منها بحرية .3

اجهزة السالمة المركبة عليها وان  شتغالجودة اكد من أص الروافع على فترات مالئمة والتيجب فح  ) د(
 .اثناء التشغيلفي مسمى على الجهاز ويكون الفحص بالحمل الكامل ال

  Hoistsؤقتة ممرافع المصاعد ال 1/6- 5
 [1] عام  ) أ(
المستعملة لنقل العمال بحواجز واقية او اسيجة مالئمة ) المصاعد المؤقتةمرافع (بار المرافع آ جهزت .1

اضافة الى مستوى االرض  ،تويات حيث توجد منافذ تؤدي اليهامن جميع جوانبها عند جميع المس
وتكون هذه الحواجز مثبتة جيدا على ركائز . غض النظر عن وجود منفذ في ذلك المستوى ام الب

 .خاصة على طول مسار العربة
  :يةتاللشروط الاوفق  على يكون المنفذ المؤدي الى المصعد مجهزا بباب كامل .2
 .ساعد على الرؤيةي معدني شبكمان يكون مصنوعا من  •
 .م )2(ان يكون ذا ارتفاع ال يقل عن  •
وان يكون مروحيا ويعمل يدويا مع تركيب  ، مم )750(ان يكون ذا جزء متحرك بعرض ال يقل عن  •

 .يد ثابتة ظاهرة امام الباب
 .ان يفتح الى الخارج وال يسمح مطلقا بحركته الى الداخل •
يدا ان يكون مجهزا بمفاتيح ميكانيكية كهربائية تمنع تحرك العربة بعيدا عن المنصة اال بعد اغالقه ج •

  .بحيث ال يمكن فتحه اال عند توقف العربة عنده
 .ؤدية الى المصعد مضاءة بشكل جيد وكذلك العربةمتكون المنافذ ال .3
بوسائل  جهزةذات مقاومة كافية لالنحناء وم مصعد المؤقتكك التوجيه الخاصة بارضية التكون س .4

 .بفعل اختالف درجات الحرارةلمقاومة االنحناء ووسائل اخرى تسمح ببقائها مستقيمة خالل تمددها 
تكون السالسل العلوية الحاملة للبكرات ذات قدرة تكفي لتحمل جميع االحمال الميتة والحية التي  .5

 ).5(عامل امان ال يقل عن ا بستتعرض له
مسار  يسيركان تتوقف فيه العربة وذلك لتبارتفاع مناسب فوق اعلى م )مسافة صافية( يترك فراغ .6

تحت مكان  كما يترك فراغ سفلي مناسب ،عوائق اذا تجاوزت موقفها العلويكاف لها خال من ال
 .نفسهوقوف العربة للغرض 

  .توضع حماية علوية فوق بئر المصعد لمنع سقوط اية مواد فيه .7
  .ثابتة وتكتف وتثبت وتشد بالشكل المالئم سسأبراج المصاعد الخارجية على تركب ا .8
  .السفلية الى اطرافها العلوية المصاعد بساللم تمتد من اطرافها جهزت .9

         منمنصة العلوية النهائية باكثرالة من تجاوز المصاعد بمفاتيح ومغانط تمنع العرب جهزت .10
  .مم) 200-100(وبمفاتيح اخرى تمنع هبوط العربة عن المنصة السفلية باكثر من  مم )100-200(
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ل قعر بئر المصعد متصاص الصدمات في اسفمنظومات إخماد المع ) زنبركات(توضع نوابض  .11
  .متصاص الحركة الفجائية في حالة سقوط العربة الى اسفل البئرال

توضع قواطع كهربائية عند مناسيب بسطات االبواب لتحدد مستويات المنصات التي يتوقف عندها  .12
  .المصعد مع ارضية العربة

  .ئلتكون لوحة التشغيل داخل العربة ان وجدت من النوع المحمي ضد الرطوبة والسوا .13
  .يجب انارة العربة من الداخل بشكل جيد .14
وان يكون محكم االغالق من  ،مصمما لغايات االستعمال الثقيل يجب ان يكون صندوق العربة .15

  .وان تكون االرضية صلبة تسمح بوضع االثقال عليها م )1(الجوانب بارتفاع ال يقل عن 
  .يجب حظر استعمال المصعد المخصص لألشخاص لرفع المواد .16
أما  ،للمصاعد ذات السرعة الواحدة ثا/م )0.5(يذ عن د سرعة المصعد للمباني تحت التنفتزي الأب يج .17

  . ثا/م )0.25(في المصاعد ذات السرعتين فال يتجاوز الحد األدنى للسرعة البطيئة 
  .ة محمية ضد الغبار والماء وعبث األشخاصن تكون لوحة تشغيل المصعد الرئيسيجب ا .18
  .تشغيل المصعد يدوياً بالطلب صعوداً ونزوالً يجب أن تكون عملية .19
يجب أن يكون الوزن المسموح برفعه مدوناً بشكل ظاهر على لوحة معدنية داخل المصعد قرب  .20

  .الباب
  .المصاعد بمطفأة حريق يدوية تركّب عند الباب جهيزيراعى ت .21
صات التي سيقف يجب اختيار مكان تركيب المصعد بحيث يحول دون سقوط األجسام عليه من المن .22

  .أمامها المصعد أو األماكن التي سيمر خاللها
يجب أن تكون لوحة التشغيل مجهزة كهربائياً بشكل ال يسمح مطلقاً بوجود تماس كهربائي في  .23

  .المصاعد أو هيكلها
متطلبات مدونة الحبال الفوالذية السلكية والبكرات والمحركات مع  طابق مواصفاتتتيجب أن  .24

وأن تكون القابلوات الكهربائية وحبال الرفع والتوجيه والتشغيل وكذلك  ،)403ع .ب.م(المصاعد 
ع .ب.م(ا في مدونة المصاعد المنصوص عليهكافة التمديدات والتوصيالت األخرى مطابقة للمتطلّبات 

  .لتركيب وتشغيل المصاعد ات العراقية ذات الصلةأو المدون) 403
  .ري للتأكد من صالحية أجهزة السالمة الموجودة فيهايجب فحص المصاعد المؤقتة بشكل دو .25
يجب أن تكون المصاعد مركّبة في أماكن يمكن الوصول إليها بسهولة ويجب المحافظة على أماكن  .26

كما يجب إحاطة هذه المصاعد بسياج مؤقّت وذلك . الدخول إليها والخروج منها خالية من أي عوائق
  .حفظاً على سالمة العاملين في الموقع

  .باللغات المتداولة في الموقع مكتوبة المصاعد في مكان بارز عماليجب وضع إرشادات عن كيفية است .27
 )    (Elevators motors)آالت تحريك المصعد(المحركات   ) ب(
 .تكون محركات الرفع ذات قدرة تكفي لرفع أقصى حمل متوقّع .1
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فع موضوعة داخل صندوق لمحركات الر) Gear Boxes for speed(تكون جميع محوالت السرعة  .2
  .ومغلقة بإحكام

  .ات الكهربائية لمحركات الرفع بشكل فعالكونتؤرض الم .3
كهربائية وميكانيكية في حالة عبور وتجاوز أقصى إرتفاع وإنخفاض  حماية المصاعد بمنظومة جهزت .4

  .في بئر المصعد
  .لمتساقطةلمواجهة الظروف الجوية واألشياء ا ذلك يجب حماية المحرك بغطاء رئيسك .5
  .تسيج المحركات تسييجاً كامالً عند وضعها في الممرات العامة .6
  .يكون هناك إمكانية لعكس اإلتجاه في حالة الحركة قبل إيقافها ايجب ألَ .7
  .إالّ إذا كانت مصممة لنقل العمال حجرة المصعدعد من هناك إمكانية لتشغيل المصتكون  ايجب ألَ .8
 )Wire Ropes(الحبال السلكية   ) ت(
 .تستعمل الحبال الفوالذية السلكية لحمل المصعد على أن تكون خالية من الوصالت والعقد واالهتراء .1
  .أمثال حملها األقصى) 6(ال يقل عامل أمان الحبال الفوالذية السلكية المستعملة للمصاعد عن  .2
  .يجب أن يكون الحمل موزعاً بالتساوي ،عند استعمال حبلين أو أكثر .3
وبالتراكب والربط المحكم بواسطة مشابك خاصة  حجرة المصعدالحبل بأماكن ربط نهايتا تثبت   .4

 .مصممة لتلك الغاية
 حجرة المصعدا تكون معند ،ا ال يقل عن لفتين على اإلسطوانةتكون الحبال بطول كاف بحيث يتبقّى م .5

 .في أدنى مستوى لحركتها
  .الحبل المستعمل قطر بقدرمرة ) 20(ال يقل قطر االسطوانة والبكرات عن  .6
 . ال يسمح مطلقاً بعمل أي نوع من الوصالت لهذه الحبال .7
 رضية العربةأ  ) ث(
 ).3(ن ال يقل عن امأقصى حمل ممكن ان تتعرض له بعامل تكون ارضية العربة قادرة على مقاومة ا .1
عند سطتها ايقاف العربة بحملها االقصى امان يمكن بوأ على مجموعة كوابح ارضية العربة حتويت .2

 .نقطاع حبل الرفعا
  . منآند رفعها على ارضية العربة بشكل تثبت العربات اليدوية ع .3
  .تمنع حركتها خالل فترة صعود العمال اليها او عندما يكون الباب مفتوحا وسائل تحكمالعربة ب جهزت .4
و ها في الحاالت الطارئة اعمالبوسيلة االتصال المناسبة الستالعربة المخصصة لنقل االشخاص  جهزت .5

  .عند توقف العربة
 شبكات معدنيةالعربة بعوارض سفلية ومالجوانب غير المستعملة للتفريغ والتحميل من ارضية  جهزت .6

  .لمنع سقوط اي جزء من الحمل
 )       (Balancing Weightsأثقال الموازنة   ) ج(
 .جيدا بعضها مع بعض عندما تكون مكونة من عدة اجزاء أثقال الموازنةتربط  .1
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 .ضمن سكك او حبال التوجيه ثقال الموازنةأتكون حركة  .2
 .من مواد صلبة غير قابلة للكسر او التفتت ثقالتكون هذه األ .3
من الحمل المسمى ) %50(مساويا لوزن العربة مضافا اليه  أثقال الموازنةيجب ان يكون وزن  .4

  .االقصى
  مالحظات  ) ح(

  :ية بخط واضح وتعلق في مكان بارزاآلتتكتب المالحظات 
رضية العربة بالكيلو نيوتن وعدد االشخاص اذا كان يسمح بركوب ألالسعة التحميلية : بةداخل العر .1

 .االشخاص
قدرة المحرك على الرفع بالكيلو نيوتن او الكيلوواط ويجب ان يكون مصمما لغايات  :على المحرك .2

 .تحمل الثقل المرفوع
  .لمخصصة لنقل المواد فقطعلى كل منفذ يؤدي الى العربة ا" ممنوع ركوب العمال"تكتب عبارة  .3
 Cranes [6][1])(الرافعات  1/7- 5
 عام   ) أ(
يتم انشاء الرافعات بحيث تكون جميع اماكن الدخول والخروج الى مكان تشغيل الرافعة محمية في  .1

 .جميع االتجاهات وفي اي وضع للرافعة
ضافية في ويستعان برافعة ا ،ص مختص ذي دراية بمثل هذا العملب الرافعات تحت اشراف شخترك .2

 .حالة تركيب الرافعات ذات االرتفاعات العالية
  :ي عند تثبيت الرافعاتيأتيجب مراعاة ما  .3
باحكام باستعمال المراسي او تثبيت الثقاالت عليها لضمان  )Fixed Crane(تثبيت الرافعات الثابتة  •

 .توازنها واستقرارها
مقدارها في حجرة يبين مكان تلك االحمال وفي تثبيت الرافعة يعلق رسم  أثقال الموازنةعند استعمال  •

 .ى من مشغلهاأالتشغيل وعلى مر
 .االتثقك )الحصى او الحجارة(ل ثاستعمال المواد القابلة للتفكك معدم  •
 .استعمال قطع معدنية لمنع الحبال من الخروج من اماكنها على البكرات في نهاية ذراع الرافعة •

ذلك الذراع بسلم ذي حاجز حماية ومعترضات  جهزلى االرض يا وال يمكن تنزيله اوعندما يكون ثابت
 .سفلية

ال يقل عدد لفات الحبال على البكرات الموجودة على ذراع الرافعة عن لفتين عندما يكون الذراع في  •
  .اقصى قطر له

 :فعاتاية في عامل تشغيل وعامل تعليق الحموالت في الرفر الشروط الضرورية اآلتاب ان تتويج .4
 .سنة) 18(قل عمره عن ان ال ي •
 .ان يجتاز الفحص الطبي ويتمتع بلياقة بدنية •
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ان يكون ملما بالمعلومات النظرية والعملية التي تؤهله الداء هذه المهمة ويجب اجراء اختبار معلوماته  •
 .شهرا )12(باقل من  تبعد فترة ليس

لرافعات مستعمال االشارات الشخص الذي يقوم بعملية التعليق يجب ان تكون له اهلية توجيه حركة ا •
 .من هذه المدونة) 7/2-1(في البند المنصوص عليها

في حالة عدم رؤية سائق الرافعة منطقة العمل من مقصورة القيادة الجل نقل اشارات عامل التعليق  •
 .شيرأة يعين شخص اخر يسمى عامل التالى سائق الرافع

 :يتقلة اتباع مايأته بالعمل بصورة مسيجب على عامل التعليق المسموح ل •
تغيير الحمولة يكون التركيب العام للرافعة وحموالتها وبالنسبة للرافعات السيارة ب عارفاان يكون  −

 .اعتمادا على طول الجسم ووضعية المساند االضافية وغيرها
 .االخرى المساعدة العداداتيتمكن من تحديد صالحية حبال وسالسل الرفع وا −
 .بصورة جيدة وصحيحة كالليبوالت على الن شد وتعليق الحميتمكن م −
 .المة في الرفعاترات مع سائق الرافعة وتعليمات السيعرف نظام تبادل االشا −
 :ي في الرافعات الدوارةأتيجب مراعاة ماي .5
 .لي للحركة الدورانيةآلية التشغيل بكابح آتجهيز الرافعات الدوارة  •
 .ائل تمنع انقالبها عند تحطم العجالتتجهيز الرافعات الدوارة التي تدور على عجالت بوس •
 .اتخاذ االحتياطات الضرورية للحيلولة دون اصابة اي عامل بين االجزاء المتحركة للرافعة •
 .عدم وجود عوائق او مصادر للطاقة في مجال عمل ذراع الرافعة •
 :الرافعات الكهربائية عمالعاة ما يلي عند استايجب مر .6
 .زيد عدد دورات المحرك عن العدد المقررالمحرك وبحيث ال ت اال عند ادارة عدم تنزيل الحمل •
طته قطع التيار اسفعات العاملة بالكهرباء بقاطع واحد على االقل يمكن بواحجرات تشغيل الر جهيزت •

 .عن جميع االقطاب
 .ة من امكانية العبث بها من قبل االشخاص غير المسؤولينحماية قواطع التحكم الرئيس •
 .لية الرفع عند تلف احد المصاهرآل التوقف التلقائي •
 :ةتيحماية لها من االحمال الزائدة تتحكم باالمور اآل وسائلالرافعات الكهربائية ب جهيزت •
 .لية الرفع آ −
 .لية رفع وتنزيل الذراعآ −
 .العربة المتحركة ان وجدت −
 .الزائدمنع التحميل  في وظيفتها هذه الوسائل امكانية انزال الحمل وسحب العربة بعد اداء •
الغالقة للذراع عن العمل الجل  وسيلة الحمايةطته ايقاف اسالرافعات الكهربائية بمفتاح يمكن بو جهيزت •

 .سحب الحمل
 :يأتبما ي تتحكم مفاتيح نهايات مجاالت الحركة •
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 .كلَاب التحميلحركة رفع  −
 .حركة رفع وانزال الذراع −
 .حركة العربة الى االمام والخلف −
 .في االتجاه المعاكس عند اداء المفاتيح لوظائفهاعدم امكانية الحركة  •
 .يجب اال تكون هناك امكانية ال نزال الذراع التحكم في نهاية مسار الذراع،عند تشغيل مفاتيح  •
 .على التوقف التام وسائل التحكم تدليار اال عندما تكون جميع الرافعات بالت تجهيزعدم  •
 .عضها عن بعض ويحظر وضعها في مجموعة واحدةالتحكم مفصولة ب وسائلان تكون المفاتيح و •
  .قطع التيار عن الرافعات الكهربائية قبل تركها •
 :ي قبل تشغيل الرافعاتيأتيجب مراعاة ما   .7
 :ييأتبمؤشرات تلقائية تبين لمشغل الرافعة ما  اًليآالرافعات الذراعية المشغلة  جهيزت •
مون للرافعة عند اي ميل للذراع مع أقصى المكه من الحمل التشغيلي االاقتراب الحمل المطلوب تحري −

 .ظهور اشارة مميزة عند حدوث تجاوز للحمل التنشغيلي
مون للرافعة عند اي أكه عن الحمل التشغيلي االقصى الماشارة مميزة عندما يزيد الحمل المطلوب تحري −

 .ميل للذراع
كثر من أسالسل او الحبال ليس يجب اختيار طول حبال وسالسل الرفع بحيث تكون الزاوية بين هذه ال •

اال في الحاالت االضطرارية وال يجوز تقصير الحبل ) 90(وال يسمح بزيادة زاوية الميالن عن) 90(
 .اال بالطريقة المصادق عليها

كافية البصورة جيدة وفي حالة االضاءة غير  ثناء العمل مضاءأ حمال فييجب ان يكون مكان رفع األ •
االت االخرى التي ال يرى سائق الرافعة اشارات عامل التعليق يجب ايقاف او الضباب الكثيف والح

 .الرافعة
 .ة للحمللسالسل موضوعة على الكتلة الرئيسيجب ان تكون الحبال وا حمالعند ربط اال •
كد من أفحص تساوي توتر الحبال وكذلك التثم ي مم )200-100(قبل نقل الحمولة يجب رفعها بعلو  •

الى  حمولةند ضرورة االصالح يجب انزال الوع ،او عدم امكانية سقوطه  صالحية ربط الحمل
 .االرض

قل على اال م )0.5(على علو  هكد من رفعأفقية يتحتم على عامل التعليق التبصورة ا حمولةقبل نقل ال •
ل ومالحظة عدم نقله فوق التي تحته وكذلك يجب عليه مرافقة الحم جميع األشياءاعلى من مستوى 

 .االشخاص
  .وطريقة نقله هفي حالة رؤيته ل حملز لعامل التعليق عدم مرافقة اليجو •
حجرة تشغيل الرافعة بلوحة تبين العالقة بين الحمل التشغيلي االقصى المسموح به وطول  جهيزت •

ها وذلك عماللتثبيت االستنادية او عدم استاذرع ا عمالاستالذراع ونصف قطر التشغيل في حالتي 
 .افعة على ارض ثابتة ومستويةعندما تكون الر
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 .رافعة ذات ذراع متغير الطول عمالى المؤشر في االعتبار عند استاخذ زوايا ميل الذراع المبين عل •
 .توضيح زاوية الميل القصوى المسموح بها للذراع على الرافعة •
عند ى من مشغل الرافعة وذلك أمون مقابل كل سرعة على مرأالتشغيلي االقصى المكتابة الحمل  •

  .رافعة متعددة السرعة عمالاست
 :ية عند تشغيل الرافعاتتتراعى الشروط اآل .8
رفع اية احمال  وعدم. المعدنية على ارض صلبة هادعائملرافعات السيارة اال بعد تثبيت عدم تشغيل ا  •

 .المطاطية المخصصة للسير بعد انتهاء الرفع هاعجالتعلى  ،مهما كانت خفيفة
 .قتالع االجسام الثابتة او سحب االجسام والمركبات عدم استعمال الرافعة ال •
 .اتزانها او سالمتها  فيالرافعة في ظروف جوية يمكن ان تؤثر  عمالعدم است •
على مسافات قريبة من خطوط الطاقة الكهربائية مهما كان  عدم تشغيل الرافعات ذات االذرع •

 .مصدرها
ضي طبيعة تا الرافعة عدا اولئك الذين تقعدم وجود اي شخص داخل حدود المساحة التي تعمل به •

 .العمل وجودهم بها
 :يأتيراعى ما ي نفس الوقتاكثر من رافعة واحدة لرفع او تنزيل حمل واحد في  عمالعند است •
قصى ى اي رافعة عن حملها التشغيلي األاتخاذ الترتيبات الالزمة بحيث ال يزيد الحمل الواقع عل −

 .الرفعوال تفقد اي من تلك الرافعات ثباتها خالل مون في اي وقت من االوقات أالم
 .دالء لالشخاص الذين يشغلون هذه الرافعات أوجود شخص او اكثر يعملون ك −
 )      (Transport Cranes متنقلة على السكةالرافعات ال  ) ب(
 [1][11]السكك  .1

  :ة في سكك الرافعات آلتيعاة الشروط اايجب مر
ثابتة و ذات مقاومة كافية و مركبة بالشكل  ومستوية  ،لمتوقعئمة للحمل ان ذات مقاطع مالوان تك •

 .المناسب
ن جميع السكك التي تتحرك عليها الرافعات متصلة بعضها مع  بعض بواسطة الواح وصل وان تك •

 .االرضية مثبتاتان تكون مثبتة باحكام الى التراكبية او كراسي ارتكاز  مزدوجة و
ات للصدم او بحواجز توقيف بموقفات طرفية ذات قدرة مالئمة بمخفف جهزةان تكون نهايات السكك م •

 .على امتصاص الصدمات
  .ارضية ذات مقاومة كافية ان تكون موضوعة على •
 )   (Crane Toleranceسافات المتروكة الصافية للرافعاتالم .2

ن االمكنة االجزاء الثابتة مبين االجزاء المتحركة من الرافعة و  مم )600(يجب ترك مسافة ال تقل عن 
وعند عدم امكانية ذلك يجب ان تتخذ االحتياطات لمنع وصول اي عامل او  ،تعمل فيها حيثما امكن التي
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كافية بين السكك الحاضنة للرافعات واية اجسام  ةيجب ترك مسافة حركذلك  .شخص لمثل هذه االماكن
  .اخرى على المسار وذلك لمنع حدوث اي ضرر

 ى سكةمتنقلة علهياكل الرافعات ال .3
 )Struts( وسائل تكتيفحركة االنتقالية وبال فيالسكك الحاضنة للرافعات بكوابح تؤثر  جهيزيجب ت

 ،ركيزة واقيةكتكون موضوعة بحيث تعمل  ،تمنع انهيارها في حالة حدوث كسر في العجالت انضغاطية
زالة الثلج او الجليد او اية ال أخرى ثير احمال الرياح وبوسائلأوسائل مثبتة تمنع انقالبها تحت تب جهزكما ت

  .معوقات اخرى 
 على سكة الرافعات العلوية المتحركة  ) ت(
 السكك .1

  :ي أتيراعى في السكك الثابتة والمتحركة ما ي
وفي حالة ، رضغلهذا ال 1/7- 5 البند من  1-بفي الفقرة  منصوص عليهان تكون السكك مطابقة لما  •

 .صول اليها على مسافات مالئمةالسكك بوسائل تسهل الو جهزت ،عدم امكانية ذلك
 :استعمال ضابط تحكم عن بعد يقوم بقطع التيار عن جميع اقطاب الرافعة على ان يكون •
 .من النوع الذي يسمح له بقفله في وضع فتح الدائرة −
  .بدليل ضوئي او اية وسيلة اخرى تدل على وجود التيار الكهربائي او عدم وجوده اًجهزم −
 .بقاطع للتيار عةالراف تشغيلحجرة  جهيزت •
ان تكون نهايات السكك او نقاط ارتكازها االفقية متينة ومثبتة على قواعد خرسانية او حديدية مصممة  •

  .لهذه الغاية
 هيكل الرافعة .2

  :ي أتيشترط في هيكل الرافعة ما ي
 .من الكودة العربية لالحمال والقوى )3/6/4( شى مع ما ورد في البنداان يتم  •
 :يأتواطع كهربائية تلقائية تحدد مايان يكون مجهزا بق •
 .حركة مجموعة الرفع على العارضة الجسرية −
 .الى اعلى والى اسفل كالبحركة ال −
 .حركة الرافعة على السكة −
 .التلقائية الحركة في االتجاه المعاكس مسارات الحركةان ال تمنع قواطع نهايات  •
ان تكون هناك طريقة للوصول الى التجهيزات الكهربائية والميكانيكية للرافعة من منصة مالئمة عند  •

 .تؤدي اليها مباشرة ،سكةالتعذر عمل 
 .لياآين بكوابح تشغل جهزم الفوالذية الرفع حبالان تكون الرافعة و •
لرياح من السرعة اجهزة يمكن بواسطتها تحذير مشغل الرافعة من اقتراب سرعة ا ذاتان تكون  •

 .القصوى االمنة
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 .منة تسهل الوصول الى حجرة التشغيلآبوسائل  جهزةان تكون م •
 .حماية مشغل الرافعة من الروائح الضارة والغازات وملوثات الجو االخرى واالشعاعات الضارة •
مات مثل الموقفات بموقفات طرفية ماصة للصد مسارات الحركةعند نهايات  جهز السكةان ت •

 .روليكيةالهيد
 
 الرافعات البرجية الدوارة   ) ث(
 عام  .1

  :ي أتفي هذا النوع من الرافعات يجب مراعاة ما ي
داخل للرافعة الدوارة محمية ومركبة بطريقة تمنع ت )Turntable(تكون مسننات صينية الدوران  •

 .وحبال الرفع وما شابه ذلك ألسالكالعناصر االخرى معها كا
في  منصوص عليهاعلى سكك مطابقة للمتطلبات الارة التي تتحرك ان تكون الرافعات البرجية الدو •

 ).ت1/7-5(و )ب1/7- 5(البندين الفرعيين 
 .ان تكون مجهزة بكوابح للحركة الدورانية •
السكك  العربات المتحركة على الذراع في الرافعات البرجية بكوابح وركائز تمنع انزالقها عن جهيزت •

  .سمعية عالية التحذير) اتاشار(وسائل  على كذلك حتوائهامع ا
 تركيب الرافعات البرجية .2

وعند  ،الرياح عالية السرعة او العواصفاثناء هبوب  في يمنع اجراء عمليات تركيب الرافعات البرجية
  :يأـتتركيبها في االحوال العادية يراعى ماي

 .تسييج منطقة العمليات او حمايتها بحواجز حماية •
السالمة الوقاية و ستلزماتمة االمان والخوذ وغيرها من محزأتركيب الفريق العامل في ال أن يرتدي •

  .مدونةفي الباب السادس من هذه ال هو منصوص عليهبحيث تكون مطابقة لما 
 )احمال التوازن(الثقاالت  .3

كد من تثبيت تلك الثقاالت أويجب الت ،لى مقدار الثقاالت واماكن تثبيتهايجب ان تنص تعليمات التشغيل ع
حسب ارتفاع باما في الحاالت التي تختلف فيها قيم واماكن الثقاالت  ،كنها بشكل محكم قبل التشغيلي اماف

فيجب ان تشمل تعليمات التشغيل جدوال يبين مقادير الثقاالت المقابلة لجميع  ،الرافعة وطول الذراع
  .االرتفاعات واطوال الذراع

 التشغيل  .4
شركة الصانعة مدونة على لوحة خاصة تحفظ في حجرة تكون تعليمات التشغيل المحددة من قبل ال •

 .او على جسم الرافعة بحيث يمكن قراءتها بسهولة  ،لتشغيل ان وجدتا
 .كلَابك الفوالذية الرفع حباليحظر استعمال  •
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تتبع ارشادات الشركة الصانعة المتعلقة بسالمة الرافعة من حيث مقاومتها لضغط الريح قبل ترك  •
  .ل يوم عملالرافعة في نهاية ك

  ليةالعدد اليدوية واآل 2- 5
  عام 2/1- 5

  .تستعمل اال لالغراض التي صممت الجلها يجب المحافظة على جميع العدة اليدوية بحالة جيدة وال  ) أ(
ها بحيث تجعلها عمل فييمنع استعمال العدة المعطوبة او التي تظهر بها اي عيوب يمكن ان تؤثر    ) ب(

  . مونة االستعمالأغير م
يات عالية يجب اخذ االحتياطات الالزمة للحيلولة دون ت التي يتم العمل بها على مستوفي الحاال   ) ت(

  .سقوط العدة وذلك بتثبيتها او ربطها بشكل مالئم
  .الى اخر او من مستخدم الى اخر او من مستوٍال يسمح بمناولة العدة بالقائها من مكان الى اخر    ) ث(
ر في االماكن التي توجد بها اية مواد قابلة لالشتعال او يمنع استعمال العدة واالدوات المنتجة للشر   ) ج(

  .االنفجار
يتم اصالح وتلبيس العدة التي تتطلب المعالجة على الساخن وتسوية اطرافها من قبل عمال مهرة من   ) ح(

  .ذوي الخبرة في هذه االعمال دون غيرهم
نة هذه العدة بعد االستعمال كد من سالمتها قبل االستعمال ويجب صياألية وتعاين للتتفحص العدة اآل   ) خ(

  .مباشرة اضافة الى الصيانة الدورية
  .بتشغيلها المختصة مالكاتاو العمل بها اال من قبل ال ليةيمنع تشغيل العدة اآل   ) د(
كابس يعمل على ، على ت الحركة الدورانية او المترددةذا ،العدة الكهربائية اليدوية أن تحتوييجب    ) ذ(

  .ا فور رفع االصبع او اليد او القدم عنهضغط ثابت يقطع التيار تلقائي
 ليببكال جهزتافعات المشغلة يدويا اال اذا على المرافع و الر )Crank(يمنع استعمال اذرع التدوير    ) ر(

  .ذراع التدوير اية مسامير او اجسام بارزةالغلق وفي هذه الحالة يجب اال يكون لدوالب  تلقائيةثابتة 
لمسامير من النوع الذي ال يطلق المسامير اال عند تثبيت فوهاتها تكون المسدسات المستعملة لدق ا  ) ز(

  .ثم الضغط على الزناد  N)25(على السطح بقوة تزيد عن وزنها الكلي بمقدار 
والمصافي والقطع عن الضغوط ال تزيد الضغوط التشغلية للخراطيم والصمامات واالنابيب أيجب   ) س(

  .الصانعةالمحددة من قبل الشركة مونة أالتشغيلية الم
ة للعدة الهيدروليكية او العاملة بالهواء المضغوط غير تعملكون جميع الخراطيم المسيجب ان ت   ) ش(

  .موصلة للتيار الكهربائي
في الباب السادس من هذه  منصوص عليهس غير الفضفاضة واتباع ما هو يجب ارتداء المالب  ) ص(

  .ةمدونال
دوات اليدوية الالزمة للمشروع وعلى كيفية اال عمالمال على الطريقة الصحيحة الستيجب تدريب الع  ) ض(

  .ناشخاص مؤهلو بهذا ويقوم ،ا على سالمتهمالتعامل معها والمحافظة عليها حفاظ
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ها وباللغة المتداولة في موقع عمالرفقة بارشادات توضح كيفية استيجب ان تكون جميع االدوات م  ) ط(
ها من قبل في الموقع عمالستولم يتم ا جلب ادوات جديدة متطورة غير متعارف عليهاوفي حالة  .العمل

  .هاعمالهة الرسمية المختصة بخصوص استيجب الحصول على موافقة الج
 )    (Hand Toolالعدة اليدوية 2/2- 5
  [1][7]المواد   ) أ(
 .تكون العدة اليدوية من مواد ذات نوعية جيدة ومالئمة لالعمال المخصصة لها .1
ملمس من االخشاب الصلبة ذات االلياف لدوية ناعمة اتكون المقابض الخشبية للعدة واالدوات الي .2

ويجب تثبيت هذه المقابض بشكل جيد واستعمال االسافين  ،مة والخالية من التشققات والعقدالمستقي
 .الخشبية عند الضرورة لمنع انزالق العدة عن المقابض

ليها والمحافظة على بت عثيجب تهيئة المقابض بحيث تالئم روؤس العدة واالدوات اليدوية التي ست .3
  .ثباتها في اماكنها بشكل دائم

  .على الشفرات القابضة جزاء بارزة تمنع انزالق االيديأ ذات عدة القطع مقابض يجب ان تكون .4
  الصيانة  ) ب(
كل وتزييت االجزاء المتحركة منها أ والتآيجب المحافظة على نظافة العدة اليدوية وحمايتها من الصد )1

 .ة لالشتعال وتنظيفها بسوائل غير قابل
 لخ او المسن الزيتي وتبريد العدة البقاءالحافات القاطعة باستعمال حجر الجيجب المحافظة على حدة  )2

 .لخطيلة عملية الج باردا القاطع  الحد
او تجليخ رؤوس المطارق واالوتاد الموشورية وادوات الطرق االخرى عند اطرافها حال  صيانةيجب  )3

 .يهاظهور التشققات او التثلمات ف
او ارسالها  ،الحها في الموقعيتم اصالح عيوب العدة باسرع وقت اذا كانت هناك امكانية الص )4

  .كما يجب التخلص منها نهائيا عند تعذر اصالحها للتصليح
  النقل  ) ت(
 .ات القاطعة للعدة اليدوية بشكل يمنع خطرها عند نقلهايجب تغطية الحاف )1
ية أب مثبت بشكل ال يتسبب بية اال ضمن صندوق مناسال يسمح بحمل العدة اليدوية على دراجة هوائ )2

 .مخاطر
 .يمنع حمل اية عدة ذات حافات حادة داخل جيوب المالبس )3
 .عن الجسم ايكون اتجاه اسنان المناشير والعدة المحمولة بعيد )4
حمل الفؤوس من النصل مع جعل يد حامل الفاس ممدودة الى االسفل ويكون نصل الفاس موازيا ت  )5

 .للقدم
 .سالرأنع حمل اية عدة على يم )6
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 التخزين   ) ث(
اسبة لها او تعلق العدة اليدوية ذات الحافات الحادة تحفظ في االوعية او االغلفة المن عمالعند عدم است .1

 .سمح بوضعها على الطاوالت او منصات العملوال ي ،على لوحة العدة
التقليل من خطرها وامكانية عند تخزين العدة اليدوية ذات الحافات الحادة مع تجهيزاتها يراعى  .2

  .سقوطها وايذائها للعمال عند اخراجها وان تكون بعيدة قدر االمكان عن اماكن وقوف وجلوس العمال
  هالتداول العدة اليدوية و استعما  ) ج(
 .اليسمح باستعمال العدة اليدوية لغير االغراض المخصصة لها .1
 :ي أتاليسمح بما ي .2

 .رمي العدة من شخص الى اخر  •
على العامل ذاته او على لة مما قد يشكل خطورة آريبة من اي عامل او العدة على مسافات قالعمل ب •

 .خر الذي يجري العمل بالقرب منهالشخص اآل
 .دعامات او ما شابه ذلكلتكون استعمالها  •
او تركها على ، خرون او حيث يمرونآلعدة وتجهيزاتها حيث يعمل اشخاص ال يسمح بترك ا .3

 .سقوطها عندل خطرا على االشخاص شكقد تعة تفماكن مرالسقاالت او على ا
يجب استعمال العدة اليدوبة المعزولة عند العمل في خطوط الكهرباء او التجهيزات الكهربائية او  .4

  .بالقرب منها
 .بحيث يكون فك المفتاح مواجها التجاه حركة المقبض تالوع مفاتيح الشق على الصامضيجب و .5
ذراع شد  يراعىمفاتيح الشق  عمالاو ربطها باست) يالبراغ(مير المولبة والمسا اموالتعند فك الص .6

 .غط عليهالمفتاح وليس الض
 .ية وسيلة اخرىأذرع مفاتيح الشق باستعمال المواسير او أال يسمح بتطويل  .7
 .اموالتض تثبيت مفتاح الشق حول الصال يسمح بحشر اية مواد بغر .8
 .اثناء حركتها في لةآة زاء المتحركة من ايال يسمح باستعمال مفاتيح الشق على االج .9

 .مطارق اال اذا كانت مصممة لهذا الغرض كيسمح باستعمال مفاتيح الشق  ال .10
 .ل واالوتاد عند الطرق عليها بالمطارق الثقيلة بالمالقط وليس باليديساك االزامميجب ا .11
المصنوعة من مواد  اموالتوالص و فك المسامير الملولبةيجب استعمال العدة اليدوية المناسبة لتثبيت ا .12

 .معدنية طرية مثل النحاس وااللمنيوم
اجهزة القياس او االمان ذات زم يراعى استعمال العدة في حاالت الشد او التثبيت لمقدار معين من الع .13

 .المعايرة لهذا العزم
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  )     (Automatic Toolلية العدة اآل 2/3- 5
  [1][7] العدة العاملة بالهواء المضغوط  ) أ(
 :االنشاء  .1
 :ي أتبحيث يتحقق ما ي اًة العاملة بالهواء المضغوط موضوعكون زناد تشغيل العدة النقالي •
 .تقليل مخاطر التشغيل المفاجئ للعدة −
 .اليد عنهأو غلق صمام ادخال الهواء تلقائيا عند رفع االصبع  −
 .ة الهواء ووصالتهااغطم المستعملة لوصل العدة بضيالخراط ية فيتفر الخصائص اآلاوتت ان يجب •
 .ان تكون مصممة لتحمل الضغط والظروف التي ستعمل بها −
بسلسلة امان  مع ربطهاوب الخارج من ضاغطة الهواء ان تكون مثبتة بشكل جيد بنهاية وصلة االنب −

  .تربطها بتلك النهاية والضاغطة
لمنع االنفصال المفاجئ امان  وسائلمجهزة بمالقط او العاملة بالهواء المضغوط  تكون العدة الصادمة •

 .للفم عن اسطواناتها
 :االستعمال .2
يجب على العاملين بالعدة العاملة بالهواء المضغوط عدم ارتداء المالبس الفضفاضة ونزع االطواق  •

 .والسالسل وتغطية الشعر المتدلي
لعدة بواسطة ا استعمالها وال يسمح بازالتها من عد االنتهاء منعلى العدة باليد بتزال اللقم المركبة  •

  .الهواء المضغوط
 :تيلعاملة بالهواء المضغوط يراعى اآلبالقاطعات ا )Rivets( البراشيمعند قطع  •
 . بقفص امان او باية وسيلة مناسبة اللتقاط رؤوس البرشامات جهزةان تكون القاطعات م −
 .سأغطية واقية للوجه والرأن على القاطعات والعامل يرتدي - 
 .املة للهواء المضغوط قبل معايرة او اصالح او فصل العدة عن الضاغطاتيجب تنفيس الخراطيم الح •
ن مرور المركبات عليها اذا ملضاغطات والعدة من التلف الناتج يجب حماية الخراطيم الواصلة بين ا •

 .تعذر ابعاد هذه الخراطيم عن حركة مرور المركبات
 .الت او المماشي منعا للتعثر بهاال يسمح بوضع الخراطيم فوق الساللم او االدراج او السقا •
 .اليسمح باستعمال الهواء المضغوط لتنظيف الثياب او اي جزء من جسم العامل •
يتم قطع الجزء  مالحظة تسرب الهواء المضغوط منهاقطع في الخراطيم او تشقق او في حالة حصول  •

دنية مصممة لهذا وصالت معجزء السليم ثم يعاد وصله بالمتشقق او الذي حصل به تلف لغاية ال
 .الغرض

ية او صدمات ميكانيكية او قد ئايطيم لمصادر حرارة او مواد كيميجب مراعاة عدم تعرض الخرا •
 .هايؤدي الى تلف
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ازات العادمة ن الضجيج والغميقل الخطر الناتج  لتكون حيثن وضع الضاغطات يتم اختيار اماك •
  .الى ادنى حد ممكن لمنبعثة منهاا

  عدة الكهربائيةلا  ) ب(
 .غلفة مزدوجة العزلأريض او بأبتوصيالت ت جهزةلكهربائية ميجب ان تكون العدة ا .1
 لعازل على ان تزال وتستبدلللتحري عن اي قطع في الغالف ا سالك والتوصيالتتفحص جميع األ .2

 .عند ظهور اية عيوب بها
 .يجب فصل التيار الكهربائي عن العدة عند اجراء اية اصالحات او تعديالت عليها .3
ب ان تكون العدة المستعملة في المناطق الرطبة التي يحتمل تعرض العمال فيها لمخاطر الصدمات يج .4

  .الكهربائية نظيفة وجافة ومحمية من الرطوبة
يجب ان يكون مفتاح قطع التيار مركبا على جسم العدة بحيث يقطع التيار تلقائيا عند رفع االصبع او  .5

  .اليد او القدم عنه
دة الكهربائية في االماكن التي توجد بها متفجرات او مواد او غازات قابلة لالشتعال الع عماليمنع است .6

  .او االنفجار عدا تلك العدة التي تكون قد صممت لالستعمال في هذه االماكن
حسب الحاجة مع بمين مصدر متنقل للطاقة الكهربائية يسمح بوصل ادوات كهربائية متعددة أيجب ت .7

الزمة ضد الرطوبة والعبث وان تكون خطوط التغذية مصممة لتناسب لحماية امين وسائل الأمراعاة ت
  .توقعمالحمل ال

يجب ان تحفظ العدة الكهربائية بمكان خاص بها بحيث ال يستطيع الوصول اليها اال من هو مخول  .8
  .بذلك

  .كد من صالحيتهاأبصفة دورية من قبل شخص مؤهل للت يجب فحص العدة الكهربائية .9
ة الموجودة في الموقع تدل على الكهربائي ددواحدة من الععلى كل ) عالمة الصقة(ارة يجب وضع اش .10

  .صالحيتها لالستعمال قدارم
كد من صالحيتها وصالحية جميع أخذ الكهرباء قبل التأباتا ايصال العدة الكهربائية بم يمنع منعا .11

  .الوصالت
  ت النجارةآال  ) ت(
 [1] عام .1
 .خاص مؤهلينالت اال من قبل اشيحظر تشغيل اآل  •
  .نفسهال باية اعمال اخرى في الوقت الت حصر اهتمامهم بها وعدم االنشغعلى مشغلي اآل  •
  .الت غير تلقائية التشغيل قبل تركهايجب ايقاف اآل  •
  .اثناء عملها في التظيف او اجراء اية تعديالت على اآلالتن يحظر اجراء عمليات  •
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، التا في احدى اآلحد كبير من حيث اقطارها او احجامهتجهيزات متباينة الى  عمالعند امكانية است •
حسب حجم ب هار سرعة دورانيتغي يمكن بواسطته) كير(نظام تروس ذات لة يجب ان تكون تلك اآل

  .التجهيزات المركبة عليها
  :ي أـتيجب مراعاة ما ي حتواء اآللة على نظام تغيير سرعاعند  •
 .يل االولية هي السرعة البطيئةلة مصممة بحيث تكون سرعة التشغان تكون اآل - 
 .بمؤشر يدل على سرعة التشغيل جهزةان تكون م - 
ويجب دعم ،يعها مثبتة بشكل جيد او مربوطة الى موجهات التي في النية تصنيجب ان تكون القطع  •

او بواسطة مساند  ،تصنيعها بواسطة مد منضدة العمل تي في النيةاالطراف الحرة من القطع الطويلة ال
ويجب ان توجه القطع الصغيرة او القصيرة المنوي تصنيعها ودفعها بواسطة عصا او  ،خاصة مثلثية

 .باية وسيلة مالئمة
 .يجب حماية العامل من مخلفات النجارة المتطايرة او المتناثرة في الهواء •
 .اثناء العمل في يجب مراعاة عدم وجود مواد مسببة للحريق •
 .ةمدونمن هذه الالباب السادس  منصوص عليها فياسبة الات الوقاية المنستلزميجب استعمال م •
ويجب ان  ،او مواد معدنية تعترض مسار القص عند قص الخشب يجب مراعاة عدم وجود مسامير •

مناسبة لمساحة مقطع الخشب ونوعه بحيث ال يتعرض نصل المنشار ) التغذية(قيم لتكون سرعة الت
  .للحرارة الزائدة

 )Circular Saws(المناشير الدائرية  .2
 .ة بغطاء واقجهزير من نصال المناشيجب ان تكو )1
 :ي في االغطية الواقيةأتيجب مراعاة ما ي )2
ان تغطي بقدر االمكان االجزاء الظاهرة من نصل المنشار فوق المنضدة وان تكون قريبة ما امكن  •

 .من النصل تحت المنضدة
متطايرة ومن االسنان التي قد تتكسر من ان تحمي مشغل المنشار من التالمس العفوي ومن الشظايا ال •

  .اثناء العمل في المنشار
 .بشقوق خاصة لتسهيل ضبطها ومعايرتها جهزةر الدائرية ذات حافات قاطعة ميجب ان تكون المناشي )3
 .قدر االمكان  ،ة لنصل المنشار في المنضدة صغيرايجب اال يكون عرض الفتحة المخصص )4
تصنيعها والمناضد المتحركة بشكل جيد لمنع  تي في النيةال يجب تثبيت العربات الحاملة للقطع )5

  .خروجها من اماكنها المحددة لها خالل العمل
مصممة بالشكل الذي يضمن تغطية النصل ) القابلة للنقل(يجب ان تكون المناشير الدائرية المتنقلة  )6

 .دون تعشيقبتلقائيا عند دورانه 
  .اثناء عمله في طاء عن نصل المنشار المتنقلاية امكانية لرفع الغ تكون هناك اليجب ا )7
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يجب معاينة المناشير الدائرية على فترات زمنية محددة واستبدالها او ازالتها الغراض تصحيح  )8
  .العيوب فور اكتشافها وكذللك المحافظة على حافاتها القاطعة حادة

  .حسب طبيعة العملبيجب عدم تجاوز السرعة التشغيلية الموصي بها  )9
  .لةاثناء عمل اآل في لى العمال القيام بضبط نصال المناشير او ازالتهايحظر ع )10
  .يحظر الضغط على نصل المنشار بغرض التعجيل في ايقاف حركته بعد قطع التيار )11
يجب تثبيتها  ،ة او ماشابه ذلك باالتجاه العرضيدائرية المقطع او االعمدة الخشبيعند قطع االخشاب  )12

  .ة تمنع التواءها او انقالبهابشكل مناسب بوسائل ميكانيكي
  .يجب اتخاذ االحتياطات المناسبة للحيلولة دون ارتداد القطع الى الخلف  )13
ميكانيكية جامعة لنشارة الخشب المتطايرة في  وسائلفيها المناشير ب عملاالماكن التي تست جهيزيجب ت )14

  .الجو باستعمال اجهزة شفط خاصة
  .اللحام وغيرها في مكان العمل آالتمثل  "ازة تصدر شرريمنع استعمال اي لهب مكشوف او اية اجه )15
  .يحظر وجود كميات متجمعة من نشارة الخشب داخل اماكن العمل )16
 )Band Saws( المناشير الشريطية .3
 .ولغاية مكان القطع "كاماليجب تغطية نصل المنشار الشريطي  •
مصنوع من االلواح يجب ان تكون العجالت التي يركب عليها نصل المنشار ضمن غالف متين  •

 .المعدنية او اية مواد اخرى تعادلها في المتانة
يجب مد واقي العجلة العلوية الى الجزء االسفل من الشفة السفلية للعجلة والى االعلى مسافة ال تقل  •

 .من العجلة مم) 100(عن 
  :ي في واقيات العجالت السفلية بحيث أتعاة ما يايجب مر •
 .ة الواقعة تحت منضدة المنشاروسائط وقاية للمساح عملستت - 
ن النشر من المساحة الواقعة تحت المنضدة بحيث يبقى نصل المنشار حر مالغبار الناتج  تسمح بازالة - 

  .الحركة
 .منظم شد تلقائيذات ان تكون المناشير الشريطية يجب  •
ض تصحيح يجب معاينة المناشير الشريطية على فترات زمنية محددة واستبدالها او ازالتها الغرا •

 . العيوب فور اكتشافها والمحافظة على حافاتها القاطعة بشكل حاد
حسب بيجب ان ال يزيد عدد اماكن الوصل في نصل المنشار عن وصلة واحدة وتكون هذه الوصلة  •

  .تعليمات الشركة الصانعة للنصل
 ) (Planning Machine) ت التسويةالآ(المقاشط  .4
ة في التسوية والقشط أسطوانية الشكل سواء أكان تعملت المسآلالأن تكون أداة القطع في جميع ايجب  •

 .قابالً للتبديل مالنصل القاطع ثابتاً أ
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غطية طول قادر على ت )Guard Bridge(جسري  بواق جهزةمقاشط من هذا النوع ميجب ان تكون ال •
يمكن  وأن يكون مصمماً بحيث تغطية كاملةالقطع في المنضدة  وسيلةوعرض الشق المخصص ل

 .معايرته بسهولة وباإلتجاهين الرأسي واألفقي
 .ت صغيرة قدر اإلمكانات المنضدة في هذا النوع من اآلاليجب أن تكون فتح •
 .يجب أن تكون نصال القطع المكشوفة تحت المنضدة محمية •
 )Thicknessing Machine( كت ضبط السمفي آال )Feed Roller(دحروجة التغذية  جهزيجب أن ت •

 .ية المناسبةبالوقا
على أن يكون هذا  رتداد القطع إلى الخلفالبحاجز مانع  جهزةم كت ضبط السميجب أن تكون آال •

 .الحاجز حر الحركة قدر اإلمكان
 .تستعمل وسيلة تغذية خاصة بالقطع الصغيرة عند قشطها •
  .أثناء عمل األخاديد في الخشب في يجب استعمال أداة الضغط المناسبة •
  )         (Excavation Equipmentك التربةتحري وسائل 3- 5
  عام  3/1- 5
 التجهيز   ) أ(
 :يأتها تدل على مايهبلوحة او ماشاب وسائل مجهزةن جميع التكو .1
 .الوزن الكلي لها وهي محملة •
 .على التربة لةالمحوري االقصى او ضغط اآلالحمل  •
  ).وزنها وهي فارغة(وزنها الصافي  •
 :يأتايمجهزة بم وسائل اآلليةتكون جميع ال .2
 .لةفر في اآلاتوماو ماشابهها تعمل بواسطة التيار المستمر ال) صفارات(وسيلة تنبيه سمعية  •
 .كشافات ضوئية للحركة االمامية والحركة الخلفية •
 . ليةآكوابح يدوية و •
 .اضواء خلفية •
 .كاتمات صوت للمحركات •
كد من سالمتها أمع الت ،لدفعوالمصدات واجهزة االسناد وا وسائل االداء الوظيفي كالنصال والمغارف •

  .والركائز والحماالت )البراغي(سامير الملولبة وخلوها من التشقق وابقائها سليمة وبخاصة الم
 :ي يأتفر فيها ما اتجهز بحجرة قيادة يتو، ت من الظروف الجوية المختلفةاللحماية مشغلي اآل .3
تطايرة والمواد مقطة واالجسام الح وحماية علوية وجانبية للسائق من االشياء الساادات للريصم •

 .المزاحة
 .التهوية الجيدة •
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لية للزجاج آاحات ومس،قابلة للتناثر عند وقوع اصطدام نوافذ شفافة امامية وجانبية من مواد غير •
 .االمامي

على ان تكون  ،والعمال المسموح بركوبهم داخلهامرايا جانبية ودليل لالتجاه ومقاعد ثابتة للسائق  •
بمساند للظهر واالرجل وان تكون مريحة بشكل  مجهزةو ،صاص االهتزازات بشكل كافممة المتمص
 .عام

  .حسب االصولبالت من جهة رسمية مختصة ان تكون قد اجتازت فحص الصالحية لآل •
 تالالتشغيل لجميع انواع اآل   ) ب(
 .ة من غير العاملين عليهالكد من خلو مكان عمل اآلأت اال بعد التالال يسمح بتشغيل اآل .1
 .متر )1(ووجه الحفريات عن  لةتقل المسافة بين حجرة مشغل اآلال  .2
او  كيالتباتجاه حركة السير مع رفع ال تكون اذرعها مرفوعة، خرآمن مكان الى  لةعند انتقال اآل .3

 .ةلآلحسب نوع ابالمغارف او النصال 
  .تالاثناء تنقل اآل في والمغارف كيالتيحظر تحميل ال .4
  .الجسور واكتاف الطرق اال طبقا لتعليمات الجهات الرسمية المختصةت على اليحظر سير اآل .5
ت اال اذا الاو مغارف اآل كيالتعمدة بواسطة ال يسمح بحمل العناصر االنشائية الضخمة كالعتبات واال .6

  .كانت مصممة لمثل هذا الغرض
  .آلةيحظر دخول منطقة عمل اي  ،لينباستثناء االشخاص المخو .7
  .زمةالخذ االحتياطات الأب التمديدات الكهربائية اال بعد رت قاليحظر تشغيل اآل .8
  .سالمة ادائها يوميا فيت التي تؤثر التفحص جميع اجزاء اآل .9

  .ترطب الطرق التي تثير الغبار عند استعمالها لنقل نواتج الحفر .10
  .ت على منحدر عندما يكون محركها في وضع التشغيلالرك اآليحظر ت .11
وعند ضرورة تركها يجب وضع وسائل  ،ق العامة ليال قدر االمكانالطر ت علىاليحظر ترك اآل .12

  .و بعدها لةيها وعلى مسافة مناسبة قبل اآلالتحذير المناسبة عل
  .اثناء تشغيلها في تالايرة او الصيانة او االصالح لآليحظر اجراء اعمال المع .13
منها خالية من الزيوت والنزول ت الدرجات المستعملة للصعود الى اآليجب ان تكون االلواح وال .14

  .والشحوم والطين واية مواد يمكن ان تؤدي الى االنزالق
ت عند ظهور اثر ولو بسيط لتسرب الزيت من االنابيب الناقلة له او وصالتها او اليمنع تشغيل اآل .15

  .مكابسها
  .ت لغير االغراض المصممة لهاالنع استعمال اآليم .16
  .ن جهة معتمدة ممؤهل ت اال من قبل شخص اليمنع تشغيل اآل .17
  :عند تشغيل الجرافات والحفارات أتييراعى ما ي .18
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وان يكون  ،يكون ذا خبرة بتشغيلها وصيانتها عاما وان) 18(ة عن لال يقل عمر العامل مشغل اآلأ •
 .حاصال على وثيقة تؤهله لذلك من الجهات الرسمية المختصة

 :يأتبحيث يتحقق ماي لةيتم وضع اآل •
 .يا لهاان يكون مكان العمل كاف −
 .ة رؤية منطقة عملها بوضوحلان يستطيع مشغل اآل −
 .ها او انزالقها او انقالبهاال تكون هناك اية امكانية لميلأ −
 :يأتيراعى ما ي لةاعمال اخرى ضمن منطقة عمل اآلعند القيام ب •
 .والتنسيق معه لةطقة العمل اال باشعار مشغل اآليحظر الدخول لمن −
او مسمار  كَالبئل الرفع والحفر كالسطل او الاو المرور تحت وساعدم السماح الي كان بالعمل  −

  .الحفر
 .ثناء العملأ في عدم السماح لغير االشخاص المختصين ذوي العالقة بالوصول الى منصة التشغيل •
 .اثناء التشغيل او النقل في منع حدوث االرجحة او الدوران الفجائي للذراع •
اثناء  كَالب فيرجح فجائي للسطل او الأتقالب او ميالن او حدوث اتخاذ الترتيبات الالزمة لتالفي ان •

 .التشغيل
 :تالية من قبل مشغلي اآلتاتباع التعليمات اآل •
 .تحرير مبدل السرعات الرئيس −
 .الرفع الى االرض حبالاو  لكيلةانزال ا −
 .اثناء اجراء اية اصالحات او تبديل للقطع في ت او اجزائهاالمنع حركة اآل •
ان من دخول مناطق العمل الخطرة كما في حالة الحفر قرب الجدران وما شابهها تحسبا منع اي ك •

 .النهيارها
واخالء حجرة التشغيل ، المعرضة لخطر سقوط الصخور عليها حظر تحميل وسائل النقل في المناطق •

 .فيها عند االضطرار لذلك
حتى  ، م )0.6(لعلوي من الحفارة عن ايقاف الشاحنات بحيث ال تقل المسافة بين اوعية النقل والجزء ا •

  .وعاء النقلعند تفريغ 
   )Bulldozers( )الجرافات(المقالع  3/2- 5

  :ييأتيجب مراعاة ما   
 :ي أتقبل ترك المقلعة يجب القيام بما ي  ) أ(
 .في وضع التشغيل الكوابح جعل •
 .خفض نصل المقلعة بحيث يرتكز على االرض •
 .عشيقوضع عدم التوضع ذراع تبديل السرعة في  •
  .عدم ترك مفتاح التشغيل فيها •
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 .يجب ابقاء نصل المقلعة منخفضا عند صعودها الى منطقة عالية  ) ب(
  .بح اال في الحاالت الطارئةايحظر استعمال نصل المقلعة بدال من الكو  ) ت(
  ) Scrapers(القاشطات  3/3- 5

  :يأتعاة ما يايجب مر
 .تثبيت حوض القاشطة عند استبدال نصلها  ) أ(
 .اثناء نزولها على منحدر في تعشيق القاشطة  ) ب(

  ) Excavators( الحفارات 3/4- 5
  :يآلتيجب مراعاة ا

 .ان تشغل الحفارات بشكل ال يفقدها توازنها  ) أ(
  .ان تجهز الحفارات بجهاز كبح مستقل عن ضوابط التحكم وذلك للوقوف السريع قي الحاالت الطارئة  ) ب(

  )     (Dumpersلقالبات ا 3/5- 5
وعند تشغيلها على ارض منحدرة  ،تها على ارض مستوية ما امكن ذلكيجب ان تفرغ القالبات حمول  ) أ(

  .ةيجب استعمال الكوابح واالسافين المانعة لالنزالق لمنع حركة القالب
يجب ان تكون هذه من داخل حجرة القيادة وآيع ضوابط التحكم موضوعة في مكان يجب ان تكون جم    ) ب(

اما على شكل  هذه وسائل التحكم وتكون. عفويلها بشكل تمنع تشغي جهزة بوسائل تحكمالضوابط م
  .عتالت تحكم موجودة داخل حجرة القيادة او على شكل اوتاد تحكم توضع تحت الصندوق المرفوع

قين واالشخاص العاملين على القالبات او بالقرب منها من المخاطر التي يمكن ئايجب تحذير جميع الس    ) ت(
  .ةنطقة الواقعة بين الجزء المتحرك والثابت من القالبتعرضهم لها او من مخاطر االقتراب من الم

: يكتب عليها بخط واضح  يجب تثبيت اشارات تحذيرية دائمة على جانبي حجرة القيادة من الخلف    ) ث(
  ).ع الوصول الى المنطقة الواقعة تحت الجزء المرفوع اال بعد دعمه بالشكل المناسبيمنخطر (

 بحركة الجزء القابل لالنقالب بما في ذلك صمام تحرير الضغطيجب ان تكون جميع ضوابط التحكم     ) ج(
)Release Valve( موضوعة داخل حجرة القيادة او في اماكن تحول دون تعرض مشغليها الي خطر .

يجب فك الصمام من هذا المكان او  ،ف حجرة القيادةوعندما يكون صمام تحرير الضغط موضوعا خل
التشغيل بالذات غير واقعة في الفراغ المحصور بين حجرة  وصله بمحور دوران بحيث تكون عجلة

  .القيادة والجزء القابل لالنقالب
للتحكم بحركة الجزء القابل لالنقالب ) لقفال(تلقائية التشغيل  وسائل تحكمجميع القالبات ب جهيزيجب ت  ) ح(

  .ومنع التشغيل العفوي لصمام تحرير الضغط
ها يجب ان تؤخذ االحتياطات لضمان عمالة وفي حال استلقالبات الجانبيا عماليوصى بتجنب است    ) خ(

 .االتزان عند التشغيل
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  ) Conveyors(المناوالت  3/6- 5
يجب ان تكون اماكن سيرها خالية من اية معوقات  ،والت االفقية والراسية والمائلةعند تركيب المنا  ) أ(

  .لالجسام او المواد المحمولة
بطريقة تضمن تجنب النقاط الخطرة بين االجزاء الثابتة  ة ومركبةأيجب ان تكون المناوالت منش    ) ب(

  .وبينها وبين االشياء االخرى ،والمتحركة
  :ي يأتما أن يتحققممرات محاذية للمناوالت يجب  عند انشاء  ) ت(

 .مم )600(اال يقل عرضها عن  .1
 .ان تكون خالية من العوائق .2
وبمعترضات سفلية اذا زاد  ،م )1.2- 0.9(بحواجز جانبية ال يقل ارتفاعها عن جهزةم ان تكون .3

  .فوق سطح االرض  م )1.5(ارتفاعها عن 
ها بوسائل عبور دائمة مضاءة بشكل جهيزلعاملين فوق المناوالت فيجب تاذا دعت الحاجة الى مرور ا  ) ث(

  .عمالهاتضمن سالمة العمال عند است جيد
واجز واقية للحيلولة دون بح ،"اماكن العمل التي تمر من فوقها مناوالت غير مغطاة كامال جهيزيجب ت   ) ج(

  .خطر سقوط الموادإلى تعرض العاملين في تلك االماكن 
لية عند اماكن تشغيلها في التحميل والتنزيل وعند نهايتي الدفع والسحب المناوالت اآل جهيزيجب ت    ) ح(

  .اليقاف حركتها في الحاالت الطارئة وسائل تحكمعند اية اماكن اخرى مناسبة بو
  .والت باسيجة مالئمة عند اماكن تحويل الحركةالمنا جهيزيجب ت    ) خ(
التحكم بحيث ال يتم تفريغ حمولة  وسائلي ان واحد يجب ان يتم ترتيب عند تشغيل مناولتين او اكثر ف    ) د(

  .المناولة المتحركة على المناولة التي توقفت عن الحركة
سائل ميكانيكية تعمل على منع المناوالت المائلة التي يكون اتجاه حركتها الى االعلى بو جهيزيجب ت    ) ذ(

  .المواد من الرجوع الى محطة التحميل في حالة انقطاع الطاقة
التلقائي المستمر او بوسائل يمكن بواسطتها اجراء المناوالت بانظمة للتزييت والتشحيم  جهيزيجب ت   ) ر(

  .عملية التزييت والتشحيم بشكل مباشر
  .منآواالسطوانات بشكل  االحزمةصيانة يجب ان تكون المناوالت مصممة بطريقة تسمح ب   ) ز(
بعضها مع بعض وعند  حزمةواقيات عند نقاط وصل األذات المناولة  االحزمةيجب ان تكون     ) س(

  .االسطوانات 
تعمل على فصل  وسائل تحكمعند النهايات ب م )5(المناولة التي يزيد طولها عن  االحزمة جهيزيتم ت    ) ش(

  .مصدر الحركة اذا لزم االمر
قافها يتكون المناوالت الحلزونية مغطاة بشكل دائم وال يسمح بازالة االغطية عنها اال بعد ايجب ان   ) ص(

  .عن الحركة
  .كد من سالمة الوصالت للمناوالت على فترات مالئمةأم باعمال المعاينة والصيانة والتيجب القيا    ) ض(
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اثناء عملها مع  في ةحزام المناولاالسطوانات التي يتحرك عليها ت محاور ييحظر تشحيم او تزي    ) ط(
  .حزمةحرك عليها او تمر من فوقها األلالسطوانات التي تت مراعاة عدم وصول الشحوم او الزيوت

  .ال يسمح بركوب اي شخص على المناوالت اال اذا كانت مصممة لهذا الغرض    ) ظ(
  .يجب عدم زيادة االحمال عن سعة المناوالت     ) ع(
  .لغرض تنظيف المواد الساقطة منها خالل حركتها  المناوالتال يسمح الي شخص بالنزول تحت     ) غ(
توقفها كيال تتجاوز  وسيلة تحكماو الخزانات ب الكيلةالمناوالت التي تفرغ المواد في  جهزيجب ان ت    ) ف(

 .الكيلةالكمية المفرغة سعة 
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 السادس بابال
 أثناء العمل في جراءات الحماية الشخصيةا

 
 Self-Protection Equipment        [2] ات الحماية الشخصيةستلزمم 6-1
املون الع عين بهاات واألجهزة الخاصة التي يستات الحماية الشخصية هي كافة الوسائل واألدو ستلزمم

عمال من التعرض لألصابات واألمراض المهنية بجميع الغرض منها وقاية ال .لمواجهة ظروف وحوادث العمل
هذه  ولكي تحقق. حتياج الى الوقاية من آثارهه الوسائل تبعا لطبيعة العمل واالوبمختلف هذأنواعها 

وفق وعلى  بالشكل الصحيح عملأستعملت من أجله فيجب أن تست ات واألجهزة الغرض الذيستلزمالم
 :من أن تتوافر فيها الشروط اآلتية جلها، فالبد  لشروط التي صممت من أا
أن تصنع من مادة خاصة لغرض منع التأثيرات الخطرة التي تحدث عجزا كليا أو جزئيا أو أمراضا مهنية  (أ)

 .صابةحتمال حصول االاالواقية له أو في األقل تقلل من في جسم األنسان وأن تحمي جزء الجسم 
من حيث نوع  أن يتقبلها العاملعتبار لى ان يؤخذ بعين االشروط العمل ع ها مععمالستام أن يتالء (ب)

ها عمالستازعاجه، ونفوره من المضايقته، و  ا  المادة المصنوعة منها، وأبعادها، وشكلها، بحيث ال تكون سبب
 .ساعات العمل خالل

انا أو أن ال تكون ذات رائحة غير مقبولة أو مصنوعة من مواد مهيجة للجسم، أو من مواد تعطي ألو  (ت)
حتراق وذلك شتعال وصعبة االوأن تصنع من مواد غير قابلة لال. أصباغا، أو تترك على عضو الجسم أثرا

األجزاء  ات، وأن تكوندو اء غير المعدنية من هذه األالمعرضة لمخاطر حريق األجز  في محالت العمل
 .غير قابلة للصدأ أو التآكل دواتالمعدنية من هذه األ

 لحماية الشخصيةأنواع أدوات ا 6-2
ختالف نوع اكل منها عن اآلخر ب استعمالات الحماية الشخصية يختلف أنواع وأشكال مختلفة ألدو  توجد

 :العمل وطبيعة المخاطر الناتجة منه، وتتمثل هذه األدوات باآلتي
                                                                  .أدوات حماية الرأس (أ)
  .أدوات حماية الوجه والعينين (ب)
 .أدوات حماية السمع (ت)
 .أدوات حماية األيدي واألرجل (ث)
 .أدوات حماية الجهاز التنفسي (ج)
 .ات الحماية الخاصةستلزمم (ح)
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 .أدوات الحماية الشخصية: 1/1-6شكل ال

 
 حماية الرأس أدوات 6-3
 الخوذ المقاومة للصدمات 6-3/1
 Shell : [8]))( اءالغط)الطاسة  (أ)

-  :فر في الطاسة ما يأتيايجب أن يتو 
أن تكون قبية الشكل خالية من الشقوق والمسامير والقطع المعدنية ومصنوعة من مادة ال تقل  .3

عند فحصها بواسطة جهاز فحص  kN 6.5وبمعدل ال يقل عن  ،kN 4مقاومتها للصدم عن 
 .أو ما شابهه  Brinell)برنيل )الصدمات 

 

 
 

 .خوذ حماية الرأس: 3/1-6شكل ال
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 .اختبار االختراقعند فحصها ب مم 30ال تقل مقاومتها لالختراق عن أ .1
 ةفي المواصف مبينعند إجراء اختبار االشتعال الفي الدقيقة  مم 55 أال تقل مقاومتها لالحتراق عن .6

مواد أو ما الصادرة عن الجمعية األمريكية لفحص ال  (D 635-77)ةرقمالم  (ASTM)األمريكية
 .يعادلها

 .ساعة  11مدة بالمائة بعد غمرها  5 علىأال تزيد نسبة امتصاصها للماء  .4
 .الخوذة فعاليةالشقوق التي تؤدي الى تقليل أن تكون خالية من الثقوب و  .5

 : (Harness)الحمالة  (ب)
لرأس رتكازها على اتتكون الحمالة من مجموعة األشرطة الحاملة للطاسة والمالمسة للرأس والتي تساعد في ا

-  :بشكل مريح ويشترط بها ما يأتي
 .أن تثبت الحمالة بالطاسة بشكل جيد يضمن ثباتها .3
 .وجود تهوية كافية للفراغ بين الرأس والطاسة .1
 .حسب قياس الرأسبأن يكون قماط الرأس من النوع القابل للتعديل  .6
 .جلد اإلنسان أن يكون الشريط المالمس لمقدمة الرأس من النوع الذي ال يهيج .4
 .أن تكون مجموعة األشرطة العلوية بشكل يضمن راحة الرأس .5
  .أن تكون الحمالة من مادة عازلة للحرارة والكهرباء .3

 : (Padding)اللبادة  (ت)
وهي المادة العازلة المالئة للفراغ بين الحمالة ومحيط الطاسة الداخلي ويشترط بها أن تكون ماصة للصدمات 

 .ها الطاسةالتي قد تتعرض ل
 :(Weight) الوزن (ث)

 .مغ 450 علىيجب أن تكون الخوذة خفيفة بحيث ال يزيد وزنها 
 :لصدمات والكهرباءمقاومة ا (ج)

- :يين عند اللزوممة للكهرباء من أحد النوعين اآلتيجب استعمال الخوذ المقاو 
 .ولتف 1100 علىالنوع الذي يقاوم فرق جهد ال يزيد  .3
 .فولت 10000 علىجهد ال يزيد  النوع الذي يقاوم فرق .1

 أماكن االستعمال 6-3/2
ذ الحماية عند تنص على وجوب ارتداء خو  مم (ᵡ 300 400)يجب وضع إشارات او ملصقات مقاسها  (أ)

 .مدونةال هفي هذ منصوص عليهما هو  حسبب مداخل مناطق العمل
لعمال لها في جميع المشاريع يجب استعمال الخوذ المناسبة ألنواع المخاطر التي يمكن تعرض ا (ب) 

فترة وجودهم في المناطق التي تتعرض للعمليات االنشائية كالبناء والهدم والتجريف  خالل كلاالنشائية وذلك 
 .وما شابه ذلك من األماكن
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تداء الخوذة المناسبة وعليه يمنع دخول أي مستخدم او زائر أو مشرف الى مواقع العمل اال بعد ار  (ت)
 .مكوثه في موقع العمل ةخالل كل مدرأسه  ها علىؤ إبقا

عند مداخل األنفاق والمقالع  (التي تلزم ارتداء الخوذة المناسبة) يجب وضع اإلشارات التحذيرية الالزمة (ث)
واآلبار وعند المنحدرات الحادة وحول المرافع والمنشآت المرتفعة وأية أماكن أخرى معرضة لتساقط األجسام 

دون ارتداء خوذة بأو العمل في مثل هذه االماكن /ستخدم او زائر من الدخول الى وتطايرها ومنع أي م
 .الحماية

 [1][8] حماية الوجه والعيونأدوات  6-4
راتنجات المسلحة نظارات تصنع من اللدائن أو الأدوات حماية الوجه والعينين على هيئة أقنعة أو  تكون

مكن أن تصيب ين أهم األخطار التي ا .(4/1-3)و (4/3-3) ينكما موضح في الشكل أو المعدن بااللياف
 :العينين والوجه هي

 .األجسام الغريبة المتطايرة ( أ)
 .خطر المواد المشعة ( ب)
 .الغازات واألبخرة ( ت)
 .يةئالمواد الكيميا ( ث)
 .ضاءة الشديدة والحرارةاال  ( ج)
 حماية الوجهات ادو   6-4/1

يمتاز بالخفة يجب أن ن البالستك و م ا  وذلك لحماية الوجه والعينين ويكون مصنوع: قناع الوجه ( أ)
 .وسهولة التنظيف

 .خوذة خاصة لحماية الرأس والوجه والرقبة من المواد الحارقة ( ب)
 .أثناء عملية اللحام عمل فيخاصة تستخوذة  ( ت)
 .قناع الوجه الخاص بالتنفس ( ث)
 ات حماية العينينادو  6-4/2

 .نظارات خفيفة ( أ)
 .بزجاج يسمح بالرؤية جهزةقنعة واقية للوجه ومأ ( ب)
 .خاصة في أعمال اللحام لحماية الوجه والعينين خالل استعمالهاعة الوجه التي تمسك باليد أقن ( ت)
 :ها، ومن أمثلتهااستعمالالهدف من نظارات سميكة متنوعة، يحددها  ( ث)

 .نظارات لحماية العينين من المواد واألجسام المتطايرة .3
 .في المختبرات وتتميز بخفتها كثيرا   عملتستية الحارقة و ئاينظارات لحماية العينين من السوائل الكيم. 1
 .أثناء اللحام في نظارات لحماية العينين. 6
 .شعاعيةالموجات االنظارات خاصة لحماية العينين من . 4
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 .ات حماية الوجهادو بعض أنواع : 4/1-6شكل ال
 

  
 

 .ات حماية العينينادو بعض أنواع : 4/2-6شكل ال
 عامة متطلبات  6-4/3

 بسببات للعين أو إصابات في الوجه أثناء قيامهم بأعمال يمكن أن تحدث اجهاد في العمال جهزي ( أ)
- :شعاعية بما يأتيية واالئايية والكيمالعوامل الفيزيائ

 .واقيات وجه شفافة لحماية الوجه من رذاذ السوائل .3
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 .ابهة أخرىواقيات وجه مسلحة باألسالك لحماية الوجه من الشظايا المتطايرة أو أية أشياء مش .1
 .كثافة لونية مناسبة لنوع اللحام على أن تكون مغطاة بواقيات لهاب عدسات ذات خوذة لحام .6
- :نظارات واقية للعيون لحمايتها من .4

 حوامضال. 
 المعادن المنصهرة المتطايرة من أعمال اللحام أو السباكة. 
 الحفر. 
 النشر. 
 النحت. 
 دق الحجر. 
  المنتجة للغبار ىالعمليات اآلخر. 

- :رات واقية من أحد األنواع اآلتيةالعمال الذين يستعملون النظارات الطبية بنظا جهزي ( ب)
مصححات للرؤية على أن تكون هذه العدسات من الزجاج المقاوم  ذاتنظارات ذات عدسات واقية  .3

 .للتناثر
 .دون إحداث أي خلل في الرؤيةبنظارات يمكن لبسها فوق العدسات المصححة  .1

 .يات والنظارات التي تظهر بها اية عيوب بأخرى جديدةتستبدل جميع الواق ( ت)
 .على األشخاص الموجودين قرب أماكن العمل بندال امن هذ( أ) في ذكريراعى تطبيق ما  ( ث)
 (         (Noise Protection حماية السمعادوات  6-5
 [1][4][6] متطلبات عامة 6-5/1
 .(اءالضوض) المدونة ههذمن  (8-1) فصلال في ذكريراعى ما  ( أ)
 (8/3-1)الجدول  في مبينةت الى الحدود المسموح بها العند تعذر الوصول بمستويات ضغط الصو  ( ب)

تدريبهم على كيفية تثبيتها مع العمال بواقيات للسمع  ُيجهزالوسائل الهندسية المختلفة، يجب أن  عمالباست
 .حة خالل االستعمالويراعى عند اختيار الواقيات أن تكون مري. واستعمالها وصيانتها وتنظيفها

- :نلواقيات على نوعيتكون ا ( ت)
سفنج الماص الواقيات الفنجانية التي تكون على شكل فناجين بالستيكية مقواة تحتوي على قطعة من اال .3

وصول  طة إطار بالستيكي ذي حشوة داخلية من االسفنج لتمنعاسحكام على األذنين بو اب وتثبتللصوت 
 هذه الواقيات في االماكن ذات مستويات الضغط العالية حيث أن هذه عملوتست. رجيةالصوت الى األذن الخا

  .dB 60الواقيات تعمل على تخميد حوالي 
 .من هذا البند (3/ت)و( أ)في  ذكرمن غطاء الرأس وينطبق عليها ما الواقيات التي تشكل جزءا . 1
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 (  (Hand Protection  حماية األيديادوات  6-6
 [1][4][6] تطلبات عامةم 6-6/1

وضح بعض ي (3/3-3)والشكل  العاملون في األعمال االنشائية بالقفازات المالئمة لنوع العمل جهزي ( أ)
 .أثناء العمل في في حماية األيدي عملةأشكال القفازات المست

 يللسفـع الرملــــ  تصلح التي   الكروم بأمالح  المدبوغة  الجلدية  يوصى باستعمال القفازات   ( ب)
(Sand Blasting)  ولمعظم األعمال ولتداول المواد المختلفة. 

 .تستعمل القفازات االسبستية المبطنة بالقماش للتعامل مع المواد عالية الحرارة بما فيها أعمال اللحام  ( ت)
تستعمل القفازات الكتانية والمغلفة بالمطاط الصناعي عند العمل بالمنظفات ومزيالت األوساخ أو   ( ث)

 .الصقةالمواد ال
تستعمل القفازات العازلة للكهرباء والمغلفة بالجلد عند التعامل مع خطوط الطاقة واألعمال   ( ج)

 .الكهربائية
 .تستعمل القفازات الخاصة عند التعامل مع الحوامض  ( ح)
ن موقع العمل واتالفها يجب التخلص من جميع القفازات عند مالحظة أي عيب فيها بإزالتها م ( خ)

 .ةبأخرى جديد تغييرهاو 
 

 
 

 .قفازات لحماية اليد: 6/1-6شكل ال
 
 حماية األرجلادوات  6-7
 متطلبات عامة 6-7/1

  .أثناء العمل في تستعمل أحذية السالمة المبطنة بصفيحة فوالذية فوق مشط القدم وأخرى في النعل ( أ)
المطاطية المبطنة بالكتان عند العمل في صب الخرسانة وجميع األعمال التي  مةتستعمل الجز  ( ب)

 .يستعمل فيها الماء أو اية سوائل أخرى
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 .تستعمل أحذية السالمة ذات النعل العازل للكهرباء عند العمل في التمديدات واألعمال الكهربائية ( ت)
تستعمل أكسية السيقان وطماقات الكاحل المصنوعة من مواد غير قابلة لالحتراق مع األحذية  ( ث)

  .رة او عند شحذ العدةنصهبالمعادن الم المالئمة عند العمل باللحام او األعمال المحيطة
تزال من منطقة العمل األحذية ذات الكعوب المهترئة أو الرقيقة واألحذية المهترئة من األسفل، وال   ( ج)

يسمح باستعمال األحذية الخفيفة أو الصنادل أو األحذية ذات الثقوب أو ذات الشقوق الطولية في 
 .مواقع العمل

  
 

 .أمان لحماية القدمين أحذية: 7/1-6شكل ال
 
 (Breath Protection)   حماية الجهاز التنفسيادوات  6-8
 عام 1/ 6-8 

نسان على هذه األرض ومنحه من الهواء النقي مفتاحا لحياة االمن المعروف بأن اهلل سبحانه وتعالى قد جعل 
نسان منحه الحياة، وكما منح هذا النظام لال الواجب طيلة دورةالتنفسي ليعينه على القيام بهذا الجهاز 

عديم اللون وبدون هذا المزيج الغازي  .للنباتات والحيوانات لتديم البقاء وتحافظ على صحتها من خالله
 .والطعم والرائحة والموجود في كل مكان على األرض ال يمكن ضمان البقاء ولو لدقائق معدودة

ن مطوبة أو النداوة الناتجة ر ن القوى الطبيعية مثل المالهواء ناتجة وائب التي يتضمنها ن الكثير من الشإ
ن مأو أية قوى أخرى تنتج ( الرملية)ن الرياح التي تهب من الترب اليابسة مالمطر، أو األتربة الناتجة 

يجب لتلك الشوائب أو المواد السامة  ولغرض منع أو تقليل خطورة التعرض. فعاليات األنسان المختلفة
نظام تهوية جيد لطردها خارج بيئة  عمالستضافة الاا أمكن ومنع تطايرها من المصدر، بتعاد عنها ماال

ملوثات زاحة المفرغات الهواء ضروري جدا ال استعمالن ا. عمل والمناطق المأهولة بالسكانالعمل أو مجال ال
 .ذه األجواءالوقاية الشخصية ضروري جدا أيضا في مثل ه استعمال مستلزماتالضارة ولكن 
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 متطلبات عامة 6-8/2
جميع العاملين في األماكن ذات التركيز العالي للغبار او الغازات او الروائح أو األبخرة أو  رتديي ( أ)

 البند   في كسجين عن الحد المسموح به و ك األماكن التي تقل فيها نسبة االالمواد السامة، وكذل
 .اكنالكمامات المالئمة لمثل هذه االم (ب3-8/1)

 جهزبالمائة اال إذا  10 كسجين فيه عنو عمل أي مستخدم في جو تقل نسبة االيمنع دخول و  ( ب)
 .بمصدر مالئم من الهواء على درجة عالية من النقاء

يجب استعمال الكمامات ذات العلب المعدنية الخفيفة المثقبة والمحتوية على مواد ماصة او مصفية  ( ت)
واء ويمنع استعمال الكمامات التي تحتوي على مادة  االسبست للهواء من السموم عند وجودها في اله

 .البوليسترو 
 .أو ميكانيكيةطبيعية  يمكن أن تكونالتي التهوية المالئمة لطبيعة العمل  أن تتيسريجب  ( ث)
تهويتها والتأكد من كفاية  تتحققحتى  ةر التفتيش أو األقبية غير المهوايمنع الدخول الى حف ( ج)

 Gas)لغازات القابلة لالنفجار بعد فحصها بالمكاشف الخاصة بالغازات كسجين وعدم وجود او اال

Detectors). 
من األجهزة على أن  مستوى سطح األرض باألنواع اآلتيةمواقع العمل المحصورة تحت  جهزت ( ح)

 -:تستعمل تبعا لظروف الموقع
 .كسيد الكربونو أ احاديالهواء من الغازات الضارة مثل كمامات خاصة لتنقية  .3
 .زة تنفس الهواء النقيأجه .1
 .كسجين المتجددو أجهزة الهواء المضغوط ذي اال .6
 .كسجينو ازات الضارة وأجهزة قياس نسبة االمكاشف للغ .4

  
 (Special Protection Instruments)  ات الحماية الخاصةستلزمم 6-9
 [1][7] أحزمة األمان 6-9/1

 مم 50 المشابهة بعرض ال يقل عنمصنوع من الجلد أو المواد  حزاميعرف حزام األمان بأنه  ( أ)
مح بتثبيته حول الجسم بشكل سي  Buckle)إبزيم ) تركيبيثبت عليه  ،مم 5قل عن وبسمك الي

، وتثبت عليه كذلك صفيحة معدنية ذات أخدود يسمح بوضع حلقة معدنية على شكل حرف مالئم
(D)  تكون  في حينل األمان في إحدى نهايتي حب بحجم يكفي إلدخال الحلقة المعدنية الموجودة

بمشبك ذاتي اإلغالق يسمح بتحرير الحبل أو ربطه بسهولة  جهزةم النهاية األخرى من حبل اآلمان
 .ألمان بالمنشأ الثابتعند الحاجة بسلسلة معدنية تعمل على تثبيت الشخص المربوط بحزام ا

ند اجز حماية، أو عة بحو جهز العمل على مستويات عالية غير مارتداء أحزمة األمان عند  يجب ( ب)
ن تثبت األحزمة الى عنصر إنشائي أو أي شيء ثابت منفصل أويجب . العمل على سقالة معلقة
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 60عن تجهيزات السقاالت على أن يكون عنصر التثبيت قويا بما يكفي لمقاومة قوة ال تقل عن 
kN.  

حصورة كحفر التفتيش ارتداء أحزمة األمان ذات حبال األمان القصيرة عند العمل في أماكن م يجب ( ت)
طتها رفع العامل للمحافظة اسوالممرات الضيقة ومستودعات الحبوب وما شابه ذلك حيث يمكن بو 

 .على سالمته عند حدوث أي طارئ
 
 (Special Protection Clothes)  المالبس الخاصة  6-9/2

 :المالبس غير المنفذة للماء ( أ)
منفذة للماء إذا كان العمل سيستمر خالل المطر الغزير او يجب ارتداء المالبس المصنوعة من المواد غير ال

 .عند مواجهة انهمار الماء داخل األنفاق
 :يةئايبس الواقية من المواد الكيمالمال ( ب)

ض ومنظفات االكاسيد ومحاليل حوامية عند التعامل مع الئاييجب ارتداء المالبس الواقية من المواد الكيم
 .هةالتنظيف المركزة والمواد المشاب

 :األحذية الواقية  ( ت)
 .(5-3) نص عليه الفصلما  حسببيجب استعمال األحذية المناسبة  ،عند استعمال المالبس الخاصة

 :المالبس الواقية من األشعة ( ث)
يجب ارتداء المالبس الخاصة الواقية من األشعة السينية عند العمل باللحام أو في األماكن التي يمكن أن 

 .األشعةيتعرض فيها العامل لهذه 
 :المالبس الخاصة بمقاومة التغير في درجات الحرارة والتيارات الهوائية ( ج)

طويلة وكذلك المالبس  لها لمدةيجب ارتداء المالبس الخاصة بمقاومة التيارات الهوائية الباردة عند التعرض 
 .الخاصة بمقاومة التغير في درجات الحرارة عند التعرض الى درجات حرارة مرتفعة

 شباك النجاة  6-9/3
 تستعمل شباك النجاة عند تعذر استعمال السقاالت والمنصات في موقع العمل، وتوضع تحت المكان ( أ)

 ، بشرط إبقاء مسافة كافية تحتهاترم (6) علىفيه العمل على مسافة رأسية ال تزيد  يجريالمرتفع الذي 
مستعمليها بالسطوح الواقعة  تمنع اصطدام (متر ايهما اكبر( 1)نصف طول البعد االصغر من الشبكة او)

 .أسفلها
 .توضع شباك النجاة فوق االماكن المعرضة لحركة مرور العمال لحمايتهم من األجسام الساقطة ( ب)
 .يمنع القيام بأي عمل يتطلب وجود شبكة نجاة قبل تركيبها والتأكد من صالحيتها لالستعمال ( ت)
 .المكان الذي يجري فيه العمل من حافة م (1.5)تمد شبكة النجاة مسافة أفقية ال تقل عن  ( ث)

 .مم (ᵡ 300 300) علىال يزيد مقاس الفتحات في شباك النجاة  ( ج)
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ها أو يكتفى بشهادة من الشركة الصانعة تثبت النجاة في الموقع لضمان حسن أدائ تختبر شباك ( ح)
 .صالحيتها

لنظام ، وكحد أدنى يجب أن يجتاز ا(4) يصمم نظام الشباك المعلقة وينشأ بمعامل امان يساوي ( خ)
 .دون حدوث أي تالمس بين الشبكة وأي سطح أو جسم تحت الشبكةبفحص التحميل 

ربط  بدعاماتها بشكل جيد فضال  عن الفوالذية وحلقات الربط لتأمين تثبيت الشبكة كالليبتستعمل ال ( د)
 .أجزاء الشبكة المختلفة لتتحمل القوة المطلوبة

اع يساوي ارتفاع سقوطا حرا من على ارتف kg 350تفحص الشبكة بإسقاط كيس من الرمل كتلته  ( ذ)
 تسقطفوق الهيكل الداعم للشبكة، بحيث  م 31 علىوال يزيد  م 3ال يقل عن أسطح العمل، على 

من  م 3د ـ، والثانية على أحد أقطارها وعلى بعث مرات، األولى على مركز الشبكةهذه الكتلة ثال
، ويجب من الحبل الخارجي م (0.3)يبعد مسافة ، والثالثة على منتصف الخط الذي إحدى زواياها

 (9/3-3)الشكل  ويبين  .مم 400أن يكون الجزء السفلي من الكيس على شكل نصف كرة قطرها 
 .آنفا   النقاط الموصوفة

وكذلك بالنسبة  ،حصل في الشباكتتبع تعليمات الشركة الصانعة لمنع حدوث التشوهات التي قد ت ( ر)
 علىجراء الفحوص الدورية عليها والتي يجب أجراؤها على فترات ال تزيد طوال الحبال الالزمة إلأل
وال يجوز استعمال الحبال . سنتين على خالل العمر التشغيلي لشبكة النجاة الذي اليزيدأشهر  6

كما تتبع . المذكورة والمثبتة بالشبكة والمخصصة ألغراض الفحوص الدورية ألي غرض أخر
والتي تقل عندها مقاومة الشد للحبال  صالحية الشبكة تاريخ انتهاءنسبة لشركة الصانعة بالتعليمات ال

 .عن المقاومة المحددة من الشركة
 .طريقة تركيب الشباك (9/5-3)و ( 9/4-3)، (9/6-3)، (9/1-3)األشكال  تبين ( ز)
تالف إزالة المع ها أي قطع أو تآكل ة يوميا والتأكد من أنه ال يوجد فييجب التأكد من صالحية الشبك ( س)

 .منها واصالحها قبل إعادة استعمالها
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 .هو للتوضيح  فقط األعلى في هيكل الفحص المبين ( :3)مالحظة 
  .(X)نقاط اسقاط الحمل هي المؤشر عليها بعالمـة   ( :1)مالحظة 
لها خالل الصدم التي ستتعرض  أحمالل الفحص ذا جساءة كافية لمقاومة يكون هيك ( :6)مالحظة 
 .أو تلف فيه دل  ت دون حـدوثبالفحص 

 .طريقة فحص الشبكة: 9/1-6 شكلال
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 الترتيب قد يكون مالئما ن إلى السقاالت المربوطة إلى المبنى وهذاالشبكة وهيكلها الداعم مربوطا:   مالحظة

 .للربـط مباشرة الى المبنى
 

 .شبكات الممتدة أو المحيطة بالمبنى والمربوطة الى السقاالتترتيب أنموذجي لل: 9/2-6شكل ال
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 .تركيب الشبكــة: 9/3-6شكل ال
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 .ترتيب نموذجي للشباك الممتدة أو المحيطة بالمبنى والمربوطة اليه: 9/4-6شكل ال
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 يجب اتخاذ العناية الفائقة عند تثبيت مجموعة الشبكة الى المنشـأ لضمــان:  حظة  مال  -
 أثناء العمل ويجب إيالء االحتياطات اإلضافية العناية الالزمـة  في عدم إزاحتها

 لمنع مجموعة الشبكة من تحركها من مكانها الى الحافة الخارجية من  األرضية 
 .الى آخر أو العقدة عند تحريكها من مكان

  
 .ترتيب نموذجي للشبكة الممتدة أو المحيطة بالمبنى ذات الهيكل الداعم القابل للحركة: 9/5-6شكل ال
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 السابعالباب 
 برنامج السالمــــة

Safety Program 

 
 المقدمة  7-1

 .(Life Cycle)اسة السالمة والصحة خالل دورة حياة المشروعنامج السالمة الوثيقة الرسمية لسييمثل بر 
مسؤوال عن بدء واستمرار برنامج إجراءات السالمة حفاظا على صحة  ويجب أن يكون صاحب العمل

خطة الوقاية إضافة إلى تطبيق خطط البرنامج و  إعداد ويعد المقاول مسؤوال عن .ي الموقعوسالمة العاملين ف
لخصوصيته وخطة تحليل مخاطر العملية وخطة حاالت الطواريء لكل مشروع تبعا من الحوادث وخطة 

عليها  صلمنصو لتزام بمتطلبات السالمة والصحة المهنية اكما يعد العامل مسؤوال عن اال ،التعليم والتدريب
عن الظروف بالغ الوقاية الشخصية واال ستلزماتوكذلك عن إرتداء تجهيزات وم مدونةهذه ال أبوابفي 

  .وتجنب الحوادث التي يمكن تفاديها والعمل بأسلوب آمن ،والعمليات غير اآلمنة
 
 [1]برنامج السالمة وخطة التطبيق 7-2

 :يأتيوخطة تطبيقه ما  السالمة  يشمل برنامج
 الهدف من البرنامج 72/1-

اثناء التنفيذ مع مراعاة في على المقاول ان يبين في برنامج السالمة شرحًا لألخطار الرئيسة المحتمل حدوثها 
 الثانويين شمول هذا البرنامج لجميع مراحل المشروع بما فيها المراحل التي يجري تنفيذها بوساطة المقاولين

عداد هذا البرنامج المقاول او من ينتدبه بشرط ان يكون مؤهاًل ابويجب ان يقوم . (المقاولين من الباطن)
 .لذلك، وذا دراية بطبيعة المشروع

 
 مسؤولية التطبيق 7-2/2

، ويعهد على المقاول ان يحدد مسؤولية تطبيق برنامج السالمة بحيث يكون مدير المشروع هو المسؤول االول
ين في المشروع مائة عامل أو سالمة إذا كان عدد العامل بدوره بهذه المسؤولية الى مهندس سالمة أو مشرف

  .أو الى أحد المراقبين إذا كان عدد العاملين في المشروع اقل من مائة عامل ،اكثر

وتحدد واجبات مهندس السالمة بالتفتيش اليومي ومراقبة االعمال وتقديم التقارير اليومية وتقارير الحوادث   
جراءات وقائية امكانية الوقاية من الحوادث من خالل اضافة الى االمسببها، بالتي تحدث وتحديد مسؤولية 

 .والممتلكات رواح ملزمة حفاظا على اال
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 بيئة العمــل 7-2/3
واالجراءات الالزمة للمحافظة على البيئة، وبخاصة ما  معلومات الصحة والسالمة يذكر المقاول في البرنامج 

 :يأتي
 .الرعاية في حاالت الطواريء تقدمأقرب منشأة  خريطة توضح الطريق الى ( أ)
 .أرقام هواتف الطواريء (ب)
 .أحدث نسخة من خطة الوقاية من الحوادث الخاصة بالمشروع( ت)
 .نسخة حديثة من تحليل مخاطر العملية( ث)
 .سجل تتبع ألوجه القصور بإجراءات السالمة والصحة المهنية( ج)
 .السالمةالملصقات الترويجية للصحة و ( ح)
 (.OSHA) ملصقات السالمة والصحة الخاصة بإدارة السالمة والصحة المهنية( خ)
ترتيبات السكن والمساكن غير المتنقلة والطرق الموصلة اليها والخارجة منها، على ان تكون تلك ( د)

 .الطرق ذات اتجاه واحد ما امكن ذلك
 .مدونةلحسب متطلبات هذه ابكيفية تأمين المرافق الصحية ( ذ)
 .كيفية تأمين التهوية واالنارة( ر)
 .كيفية تخزين المواد وبيان مواقع المستودعات بجميع انواعها( ز)
 .اجراءات النظافة وطريقة التنظيف والتخلص من النفايات( س)
 .ق ومكافحتهاريالح انواع كيفية الوقاية من( ش)
  .اأماكن اعداد الطعام وتناوله( ص)
 .رب واالغتسالاماكن مياه الش( ض)

 
 العناية الطبية 7-2/4

 :جري العمل بها وبخاصة االجراءات التاليةياجراءات العناية الطبية التي س البرنامجيوضح المقاول في 
 .سعافات أوليةالتأكد من وجود عيادة او صندوق ا ( أ)
بحسب ك تعيين طبيب او ممرض او تدريب احد العاملين في الموقع على االسعافات االولية وذل( ب)

 .المشروع حجم
فحص العمال عند تعيينهم واجراءات الفحص الدوري للعاملين على االعمال التي قد يتعرضون ( ت)

 .بسببها للمخاطر
 .كيفية نقل المصابين والى اين سينقلون مع بيان اقرب مستشفى او عيادة أو طبيب( ث)
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 وعيـــــةجراءات التإ 7-2/5
 :يأتيغطي ذلك ما ت إنها وعية العاملين بحيثمقاول بتطبيقها لتات التي سيقوم التوضح االجراء

 .شرح برنامج السالمة للعاملين وتدريبهم على تطبيقه ( أ)
 .المختصة يعات التي تصدرها الجهات الرسميةلتشر اوفق على تشكيل لجنة للسالمة في المشروع  ( ب)
 .عقد ندوات تدريبية لبحث امور السالمة المختلفة ( ت)
   قات عن ص، ووضع مللمراقبين ورؤساء العمل مع العمالدورية بين ا ترتيب عقد اجتماعات ( ث)

الممارسات الصحية التي تمنع وقوع الحوادث، وعمل دليل للسالمة في المنشأ أو المشروع بشكل 
كتيب يوزع على جميع العاملين مع تدريبهم على تنفيذه، كما يوزع على الزوار والضيوف، وذلك 

 .عامل( 600) علىدد العمال فيها في المشاريع التي يزيد ع
 
 حماية الموقع  7-2/6

 :حسب طبيعته ومن ذلكبيشتمل البرنامج على شرح شامل لما يجب عمله لحماية موقع العمل 
 .حول الموقع بشكل يحمي العاملين واالعمال والمارة والطرق والسيارات والجيران سياج تركيب ( أ)
 .ضمن سالمة المرور فيهاتأمين طرق توصل من الموقع واليه بشكل ي(ب)
على جميع الطرق واالبنية ( Traffic Signs)واشارات مرور ( Safety Signs)تركيب اشارات سالمة (ت)

 .والمواقع حيثما يلزم
 .االجراءات التي يجب اتخاذها في الموقع ألجل حماية العاملين والزوار والجيران والمارة(ث)

 
 أجهزة الحماية 7-2/7

فرها في الموقع على ضوء االخطار المتوقعة بحيث تشمل اانواع اجهزة الحماية الالزم تو يجب ذكر كميات و 
 :تياآل

 .الخوذ وأحذية السالمة والنظارات والقفازات واالقنعة والمالبس الخاصة والكمامات وغيرها ( أ)
 .قرياجهزة االنذار ومكافحة الح( ب)
 .وسائل الوقاية من الحر والبرد( ت)
 .لسمـــعوسائل حماية ا( ث)
 .وسائل الوقاية من الغاز( ج)
 .وسائل الوقاية من الضجيج( ح)
 وسائل الوقاية من االمراض المهنية( خ)
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 اثناء تنفيذ االعمالفي  من الحوادث الوقاية 7-2/8
حسب البرنامج الزمني بة المحتملة المرافقة لكل مراحل تنفيذ المشروع سالرئييجب عمل سرد بجميع االخطار 

بيان وسائل الوقاية من تلك االخطار واوقاتها ومسؤوليتها طبقًا لبرنامج العمل وهذه مع لمرحلة  كلالمعد ل
 .ةمدونال

 : حصول حادث واهمهاعند  إتباعهاشرح االجراءات والخطوات التي يجب  يجب
 .اعداد تقرير لكل حادث او اصابة بما فيها االمراض المهنية ( أ)
سفر عنها التحقيق أوتحديد المسؤوليات ورفع النتائج التي  بابهأو أس تحقيق في ظروف الحادث ال (ب)

 .حسب االصولبللجهات الرسمية المختصة 
 .تحليل الحوادث واالجراءات التي يجب اتخاذها لمنع تكرارها (ت)
 .االعالن عن الحوادث التي وقعت للعاملين في الموقع (ث)
 

 المةجراءات الساواجبات المهندس المشرف المتعلقة ب 7-2/9
عليه قبل شروع  والتصديقعلى المهندس المشرف القيام بتدقيق برنامج السالمة المقدم اليه قبل المقاول 

 :جراءات اآلتيةواتخاذ اال تنفيذهالمقاول ب
 :االجتماعات الدورية ( أ)

بداية كل مرحلة من  عقد اجتماع بين المقاولين والمهندس المشرف عند مباشرة المشروع وفي يجب .3
ويجب ان يكون المقاول او من . ق السيطرة عليهاائبحث وتحليل المخاطر المتوقعه وطر مراحله ل

قبل  هاحدوث الخطار المحتملاتحلياًل كاماًل بيمثله ملما بتلك المخاطر، وان يسلم المهندس المشرف 
ويجب ان يتضمن التحليل تقدير  .(مع االلتزام بما تنص عليه هذه المدونة) البدء بأية مرحلة

 .كل مرحلة من المراحل بطريقة أمنةنجاز ائق الفنية المقترحة الخاطر وتحديد الطر الم
عقد اجتماع دوري كل شهر على االقل لجميع المسؤولين عن المشروع لمراجعة المراحل التي  يجب .1

انجح  للتوصل الى  ،حصل فيها تغيير، وللتخطيط للمراحل الجديدة، او للعمليات التي أنجزت
ويجب اعداد تقرير موجز عن كل اجتماع بحيث  .مها لتفادي وقوع االخطار المحتملةق واسلائالطر 

 :يتضمن النقاط التالية
 .تاريخ عقد االجتماع مع بيان اليوم والساعة• 
 .الحضور• 
 .متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في االجتماع السابق• 
 .المواضيع التي تم بحثها• 
 .القرارات• 

برازه للجهات الرسمية المختصة عند قارير في موقع العمل في سجل خاص الويجب حفظ هذه الت
 .الطلب
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 :التبليغ عن الحوادث ( ب)
 :مسؤولية المقاول: أوال

على المقاول فور وقوع اي حادث ابالغ المهندس المشرف والجهات الرسمية المختصة بذلك  .3
حسب بالقانون و  معلى وفق احكااثناء تنفيذ المشروع في وعن جميع الحوادث التي تقع 

انظمة وتعليمات تلك الجهات وذلك استيفاء لشرط االستفادة من خدمات التأمينات 
البالغ عن الحادث حتى لو ام بلزمًا بكافة التعويضات اذا لم يقللمصاب، ويكون المقاول م

 .كان غير متعاقد رسميًا مع العامل المصاب
يع التقارير واشعارات التبليغ عن على المقاول االحتفاظ بسجالت دقيقة تدون بها جم .1

 .لنماذج الصادرة عن الجهات الرسمية المختصةبحسب ااصابات العمل واالمراض المهنية 
 :التقاريــر: ثانيا        

اجراء تحقيق كامل في الموقع للوصول الى االسباب التي ادت الى وقوع اية اصابة  يجب .3
ن التعقيدات المتعلقة بها، وتقديم تقرير ت بغض النظر عآلالفي االفراد او خسارة في ا

 .متكامل بذلك للجهات الرسمية المختصة على النماذج الخاصة الصادرةعن تلك الجهات
كتابة تقرير فوري عند وقوع اي حادث يؤدي الى وفاة احد المستخدمين وتقديمه  يجب  .1

للجهات الرسمية المختصة بأسرع مايمكن الجراء التحقيق الالزم عن الحادث على ان تضم 
ويمنع منعا باتأ العبث بمسرح الحادث الى  ،لجنة التحقيق بين اعضائها المقاول او من يمثله

االجراءات  تذكران  ، علىان ذلك ضروريًا لمنع تفاقم الخطريق اال اذا كحين انتهاء التحق
اسفر عنها  تيفي تقرير دقيق شامل يحتوي على وقت وتاريخ اعداده والنتائج ال اتخذتالتي 

 .التحقيق
الزمة وعرضها على ليجب على المقاول تكليف شخص مؤهل يستطيع كتابة التقارير ا .6

ن العمال بأسرع وقت ممكن بحيث تتضمن تلك التقارير جميع المسؤول المباشر ع
 .يبباالصابات التي حدثت في الموقع واسماء االشخاص المصابين الذين قاموا بمراجعة الط

 
 االرشاد والتدريب 7-3
على المقاول تنبيه العمال للمخاطر التي يمكن تعرضهم لها في مختلف مواقع العمل وبخاصة عند  -3

ق للمحافظة على ائاو االجواء الخطرة، وارشادهم ألفضل الطر  عاليةالمحصورة او ال دخولهم االماكن
 .سالمتهم، وتدريبهم على استعمال االدوات واالجهزة الالزمة لسالمتهم مثل االقنعة واجهزة التنفس

المعلومات الالزمة  ئهمالمواد السامة او الضارة واعطا معتدريب العمال الذين يتعاملون  يجب  -1
 ،صحيحة أساليبلتعليمات الصحيحة قبل مباشرتهم العمل حتى يكون بأمكانهم التعامل مع المواد بوا

الضرورية للمحافظة على  ستلزماتبجميع متطلبات الحماية واالدوات واالجهزة والم يجهزواعلى ان 
 .حياتهم
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خرين على حياة اآلتدريب جميع االشخاص الذين تناط بهم مسؤولية االنقاذ والمحافظة على  يجب -6
واجهزة االنقاذ  ستلزماتق المناسبة لمثل هذا العمل ويجب ان يكونوا على علم تام بأماكن وجود مائالطر 
 .الصحيحة للتعامل بها ساليبواأل

ائق م وارسال اشارات التفاهم على اسهل وانجح الطر تسلتدريب العمال الذين تناط بهم مسؤولية  يجب -4
 .فعاليةرات باتطاعتهم استعمال نظام االشسالمالئمة لذلك ليكون با

ق الصحيحة للتعامل بالسوائل القابلة لالشتعال والغازات وعلى ائتدريب المستخدمين على الطر  يجب -5
 .متطلبات الوقاية الخاصة بها

روف صعبة كالبرد القارص ظلوقاية عند العمل في لق واالساليب ائتدريب العمال على افضل الطر  يجب -3
ق االسعافات ائضافة الى تدريبهم على طر د او عند وجود الحشرات الضارة والحيوانات،باالوالحر الشدي

 .االولية لتمكينهم من تقديم تلك االسعافات عند اصابة احد العمال
ت الالزمة لمكافحة الحريق وتدريب العمال على استعمالها ستلزماالموقع بالم جهيزعلى المقاول ت -7

حسب بن عمله وذلك من االخطار الناتجة عالموجودة في الموقع متلكات للمحافظة على االرواح والم
فر لدى العمال الذين يقومون بمكافحة اويجب ان تتو . المنصوص عليها في هذه المدونةالمتطلبات 

الحريق االمكانية والقدرة على تحمل اعباء مثل هذا العمل، وان يكونوا على علم تام بأماكن وجود 
 .الالزمة لهمستودعات المواد 

جهزة وادوات الوقاية الشخصية أ عمالتدريب جميع العمال الموجودين في الموقع على كيفية است يجب -8
 .او تجهيزات موجودة في المشروع آالتن اية مالخاصة بهم عند حدوث اية حالة طارئة ناتجة 

 
 [4]التخطيط لحاالت الطواريء 7-4
 طوارئ حالة أي أو حريق اندالع العمال عند سالمة ضمانل الطوارئ خطط من مكتوبة نسخ إعداد يجب .3

 .فعاليتها من للتأكد الطوارئ خطط اختبار ينبغي كما .والموظفين العمال جميع مع واستعراضها أخرى،
جراءاته؛ الهروب طرق على الخطط تشتمل أن يجب .1 حصاء العمل؛ وحدة الحرجة؛ في والعمليات وا   وا 

 عن اإلبالغ ووسائل الطبية؛ والمهام اإلغاثة ومهام حالة الطوارئ؛ في اإلخالء ةعملي بعد والموظفين العمال
 .إيضاحات أو معلومات االتصال بهم للحصول على ينبغيالطوارئ واألفراد الذين  حاالت

مقدم  تعريف يجب كما .خارج الموقع الطوارئ دعم مع الموقع داخل للطوارئ التخطيط يتكامل أن يجب .6
 داخل بالعمل المرتبطة وكذلك باألخطار الموقع، داخل "اعملي المشروع وأعمال جوانب بكافة ارئالطو  خدمات
 .الموقع

 أو الحوادث تداعيات فرة في الموقع لتقليلاالمتو  الكلية القدرات على عملية ألي التخطيط يشتمل أن يجب .4
 والنواحي األولية، واإلسعافات اإلنقاذ،و  وسائل االتصال، االعتبار في يوضع أن يجب كما .الطبيعية الكارثة
 .التدريب ومتطلبات الطوارئ، تستلزماللطوارئ، وم االستجابة وعمليات الطبية،
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 عمليات إجراء من للتمكين محدودا الموقع في بالتواجد لهم يسمح الذين األشخاص عدد يكون أن يجب .5
 مع استعمالهاواختبارها، الطوارئ، عند نذاراإل أنظمة تطوير يجبالطوارئ و  حاالت في والهروب اإلنقاذ

 .للطواريء واستدعائهم االستجابة أفراد وتنبيه وشيكة أو قائمة بظروف تأثرهم المحتمل إلنذار األشخاص
 والمستشفى، والطبيب، الخاصة باإلسعاف، الطوارئ تعليمات وعرض الطوارئ هواتف أرقام وضع يجب .3

 .في موقع العمل واضح مكان في والشرطة ق،يالحر  مكافحة وقسم
 بوسائل اآلخرين العمال والموظفين عن بعيدا أو بعيد مكان في بمفرده يعمل الذي العامل تجهيز يجب .7

 واستقبال إرسال وأجهزة هاتف، على الوسائل تشتمل هذه أن ويمكن .طارئ أي لوقوعًا تحسب فعالة اتصال
 اختيرت التي وسائل االتصال تكون أن ويجب .الطارئة فالظرو  هذه لمثل مناسبة أخرى وسائل أو السلكية،
 أنها من للتحقق العمل بدء قبل اختبارها ينبغيو ، بسهولة إليها الوصول الحال ويمكن في عماللالست جاهزة
 سالمة لضمان االنصرافو  الحضور قيعاتو ل سجل وضع يجبو  .العمل محيطو  منطقة في فعاليةب تعمل

 .العاملين
 [5]عداد خطة الطوارئ في الموقع إ 7-5

بالموقع، وذلك الجل  الطوارىءخطة لعمليات  بوضعول السالمة في كل موقع عمل ؤ أن يقوم مس لمهممن ا
 ول السالمة عند حدوث ذلك الطارئ للبحث عن كيفيةؤ وحتى ال يفاجأ مس. تطبيقها عند حدوث طارئ

 وضاع التي تتطلب إجراءات في حالة حدوث طارئوتتعلق خطة الطوارىء بجميع األ. التصرف عند الحاجة
بحدوث  ءويكون من أول اهتمامات الخطة السيطرة على األوضاع الخطرة عند حدوث طارئ أو ما ُينبي

خطر أو حريق أو كارثة وكذلك إعداد عمليات المواجهة إذا حدث طارئ وعمليات اإلنقاذ وغيرها من 
  :ىتحتوي خطة الطوارئ عل يجب أن .العمليات

  .تحديد النقاط الحساسة والخطرة. 3
 .تحديد موضع أخطار الحريق وانتشار النار. 1
 .حصر األوضاع الطارئة مثل التسرب والتفاعالت الكيميائية الخطرة. 6
 .تحديد احتماالت خطورة الحادث كالحريق وما هو مداه المتوقع. 4
 .تحديد أدوات المكافحة الالزمة. 5
 .ت المكافحة وعمل األجهزة بشكل عاديتسجيل إجراءا. 3
 .تحديد وسائل التشغيل الطارئة وكذلك المراقبة المستمرة. 7
يجب أن تتهيأ خارطة تتضمن جميع الطرق الالزمة لالخالء ووسائل الهرب المناسبة للعمال في حالة . 8

 .حدوث طارئ
ع في حالة حدوث حريق أو طارئ في موقع تحديد أساليب ووسائل اخالء المناطق المجاورة المأهولة للموق. 9

ايصال الجميع الى منطقة آمنة  يتحققالعمل لمنع وصول الحريق أو الخطر الى مجاورات الموقع بحيث 
 .محددة في الوقت المناسب وضمن مسافة اآلمان المطلوبة



 603.ع.ب.م                               م1035/هـ3463                    7/8

 .وجود صفارات االنذار وتوضيح أصواتها المستعملة. 30
 .قة حول الموقع عند حدوث الخطروضع الرايات التحذيرية الخفا. 33
تقديم االسعافات األولية الالزمة للمصابين في أثناء حدوث الطارئ بواسطة المختصين باالسعافات . 31

األولية والذين لهم قدرة على اكتشاف أماكن ونوعية األصابات وكيفية تقديم األسعافات المؤقتة للمصابين 
 .ونقلهم الى أقرب مستشفى أو مركز صحي

اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية األرواح والممتلكات الخاصة لمجاورات العمل في حالة حدوث الحريق . 36
 .أو أي طارئ عن طريق التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة

فيما يخص حماية مجاورات موقع العمل في أثناء عمليات  1/1-4تراعى النقاط المنصوص في البند . 34
 .هدم المباني

كما يوضح ،نشائيةدارة الصحة والسالمة المهنية في المواقع االاقوائم الفحص لتقييم نظام ( أ)وضح الملحق ي
 .قائمة فحص حوادث األنشاء( ب)الملحق 

 
 

 مراجعال
، "كودة السالمة العامة في تنفيذ المشاريع االنشائية -الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ المباني" [1]

 .العربمجلس وزراء االسكان والتعمير  –دول العربية جامعة ال
 .1007،المملكة العربية السعودية ،"امة في تنفيذ المشاريع االنشائيةالكود السعودي للسالمة الع" [2]
 .1991 ،مطبعة دار الحكمة الموصل", االساسية للسالمة المهنية المبادىء" ،رحيم تركي علي  [3]
 ،عمان ،”كودة السالمة العامة في تنفيذ المشاريع االنشائية" ,العرب والتعمير ناألسكا وزراء مجلس [4] 

 .1988االردن، 
 [5] Amarjit Singh, Jimmie Hinze, and Richard J.Coble, “Implementation of Safety and Health 

on Construction Sites”, 1999.   
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 (أ)ملحق ال
 يم نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية في المواقع األنشائيةو تق

 قائمة الفحص المتعلقة بالمتطلبات العامة لنظام ادارة الصحة والسالمة المهنية : 1–الجدول أ

 

 
 
 
 

 ت
 المتطلبات العامة

 لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية
 

 مستوى التطبيق والتوثيق
 مطبق
 كليا  

 وموثق
 كليا

 مطبق
 كليا  

 وموثق
 جزئيا  

 مطبق
 كليا  
 وغير
 موثق

 مطبق
 جزئيا  
 وموثق
 كليا  

 مطبق
 جزئيا  
 وموثق
 جزئيا  

مطبق  
جزئيا   
وغير 
 وموثق

غير 
مطبق 
وغير 
 موثق

يطور في الموقع األنشائي نظام إدارة  1
 الصحة والسالمة المهنية 

       
 

يوثق في الموقع األنشائي نظام إدارة  2
 ة والسالمة المهنية الصح

       
 

3 
ينفذ في الموقع األنشائي  نظام إدارة 

 الصحة والسالمة المهنية 
       

 

يحافظ في الموقع األنشائي على نظام إدارة  4
 الصحة والسالمة 

       
 

يحسن في الموقع األنشائي  نظام إدارة  5
 الصحة والسالمة 

       
 

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان 
        ( اإلجابات )لتكرارات ا

        النتيجة 
    التطبيق معدل

 العامة  المتطلبات لتطبيق المئوية النسبة  

   للنظام
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                    ةنيقائمة الفحص المتعلقة بمتطلب تطوير سياسة الصحة والسالمة المه : 2-أ جدولال

 ت
متطلب تطوير سياسة الصحة والسالمة 

 مهنيةال

 مستوى التطبيق والتوثيق

 مطبق 
 كليا  

 وموثق 
 كليا  

 مطبق 
 كليا  
 وموثق 
 جزئيا  

 مطبق  
 كليا  
 وغير 
 موثق

 مطبق 
 جزئيا  
 وموثق 
 كليا  

 مطبق 
 جزئيا  
 وموثق 
 جزئيا  

 مطبق 
 جزئيا  
 وغير 
 موثق

 غير 
 مطبق 
 وغير 
 موثق

1 
سياسة الصحة  وقع األنشائيالمفي حدد ت

 .مة المهنيةوالسال

      
 

 

2 
سياسة الصحة  وقع األنشائيالم في وثقت

 .والسالمة المهنية
       

سياسة الصحة وقع األنشائي الم في نفذت 3
 .والسالمة المهنية

      

 

 

4 
على سياسة الصحة  وقع المفي يحافظ 

 .والسالمة المهنية

       

5 
سياسة  الصحة والسالمة  إيصاليجري 

 . وقعجميع العاملين في الم ىإلالمهنية 

       

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان 
        (اإلجابات)التكرارات 

        النتيجة 
  معدل التطبيق

النسبة المئوية لتطبيق المتطلبات العامة 
 للنظام

 



 6/أ                                   م1035/هـ3463                             603.ع.ب.م

قائمة الفحص المتعلقة بمتطلب تحليل مخاطر الصحة والسالمة المهنية :  3-أجدول ال
 ر ضبطهاواختيا

 ت
 
 

 متطلب تحليل مخاطر الصحة
 وضبطها والسالمة المهنية

 مستوى التطبيق والتوثيق
 مطبق 
 كليا  
  قوموث
 كليا  

 مطبق 
 كليا     
 وموثق
 جزئيا  

 مطبق  
 كليا  
 وغير 
 موثق

 مطبق
 جزئيا

 وموثق 
 كليا  

 مطبق
 جزئيا
 وموثق
 جزئيا  

 مطبق
 جزئيا 
 وغير
 وموثق

 غير 
 مطبق 
 وغير 
 قموث

1 

تحديد وتقببم يتم في الموقع األنشائي 
مخاطر الصحة والسالمة المهنية من 

 :خالل
 لتحديد وتقييم  تطوير منهجية

والسالمة  مخاطر الصحة
 .المهنية

  لتعريف وتقييم  إجراءاتوضع
والسالمة  مخاطر الصحة

 المهنية
  جراءاتألواق ائتنفيذ الطر 

لتحديد وتقييم مخاطر الصحة 
 .يةوالسالمة المهن

  المحافظة على استمرارية
استخدام تلك الطرق 

 .واإلجراءات

  
 
 

     

2 

مخاطر الصحة والسالمة المهنية  تقليل 
 :من خالل اختيار ضبطها والتي تتضمن

  ضبط  الختيار إجراءاتوضع
 .الصحة والسالمة المهنية

  اإلجراءاتتنفيذ  تلك. 
  اإلجراءاتالمحافظ على تلك. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

  

 0 1 2 3 4 5 6 وزاناأل  
        (اإلجابات)التكرارات 
        النتيجة

  معدل التطبيق
  النسبة المئوية لتطبيق المتطلب



                   603.ع.ب.م                                م1035/هـ3463                               4/أ

 قائمة الفحص المتعلقة بالمتطلبات القانونية وغير القانونية للصحة والسالمة  :4-أ جدولال

 

 
 
 

 ت
 المتطلبات القانونية وغير
 لمهنبةالقانونية للصحة والسالمة ا

 

 مستوى التطبيق والتوثيق
 مطبق
 كليا

 وموثق
 كليا  

مطبق 
 كليا      و

 موثق
 جزئيا 

 مطبق
 كليا  
 وغير
 موثق

 مطبق
 جزئيا  
 وموثق
 كليا  

 مطبق
 جزئيا  
 وموثق
 جزئيا  

 مطبق
 جزئييا  
 وغير
 وموثق

 غير
 مطبق
 وغير
 موثق

1
3 

        يتم وضع  إجراءات لتحديد
 ر    وغي المتطلبات القانونية

    .للصحة  والسالمة القانونية 
 

       

2
4 

 جميع المتطلبات القانونية يتم تحديد
 غيرالقانونيةعند و 

 وضع نظام إدارة الصحة
 والسالمة المهنية

       

3
5 

يحافظ  على تحديث المعلومات 
 القانونية وغير القانونية

 للصحة والسالمة المهنية
 .بانتظام 

  
 

     

4
6 

 بال  المتعلقة  ل المعلوماتيتم إيصا
العاملين والسالمة المهنية بانتظام إلى جميع 

 . في الموقع

       

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان 
        (اإلجابات)التكرارات 

        النتيجة
  معدل التطبيق

  النسبة المئوية لتطبيق المتطلب



 5/أ                                   م1035/هـ3463                             603.ع.ب.م

 المهنيةضع أهداف وبرامج الصحة والسالمة قائمة الفحص المتعلقة بمتطلبات و : 5-أ جدولال

 
 
 
 
 

 ت
 
 ت

 وبرامج الصحة أهداف
 والسالمة المهنية

 مستوى التطبيق والتوثيق
 مطبق 
 كليا      
 وموثق 

 كليا  

 مطبق
 كليا  

 وموثق
 جزئيا  

 مطبق
 كليا  
 وغير
 موثق

 مطبق
 جزئيا  
 وموثق
 كليا  

 مطبق
 جزئيا  
 وموثق
 جزئيا  

 مطبق
 جزئيا  
 وغير
 وموثق

 غير
 مطبق
 وغير
 موثق

1 

للصحة والسالمة  أهداف يتم وضع
 :المهنية من خالل

 الصحة  هدافأ تطوير
 .والسالمة المهنية 

  الصحة  أهدافتنفيذ
 .والسالمة المهنية

     
 

 
 

 

2 

برامج الصحة والسالمة  يتم وضع
 .المهنية من خالل

  تطوير برامج الصحة
 .والسالمة المهنية

  افأهدتنفيذ البرامج لتحقيق 
 .الصحة والسالمة المهنية

 استمرار تنفيذ البرامج  إدامة
الصحة  أهدافلتحقيق 

 .والسالمة المهنية

     
 

  

 
 

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان
        (اإلجابات)التكرارات 
        النتيجة 

  معدل التطبيق
  النسبة المئوية لتطبيق المتطلب



                   603.ع.ب.م                                م1035/هـ3463                               3/أ

 في الموقع األنشائي والصالحياتات لقة بمتطلبات المسؤوليقائمة الفحص المتع :6-أ جدولال

 
 
 
 
 
 
 

 المسؤوليات والصالحياتمتطلب  ت
 

 مستوى التطبيق والتوثيق
 مطبق
 كليا  
 وموثق
 كليا  

 مطبق
 كليا  
 وموثق
 جزئيا  

 مطبق
 كليا  
 وغير
 موثق

 مطبق
 جزئيا  
 وموثق
 كليا  

 مطبق
 جزئيا  
 وموثق
 جزئيا  

 مطبق
 جزئيا  
 وغير
 موثق

 غير
 بقمط

 وغير
 موثق

1 
 في الموقع تحدد اإلدارة العليا

مسؤوليات إدارة الصحة والسالمة 
 .المهنية

       

2 
على  في الموقع تؤكد اإلدارة العليا

التزامها بالتحسين المستمر ألداء 
 .         إدارة الصحة والسالمة المهنية

       

3 
عضو من اإلدارة العليا  يتم تعيين

عن إدارة وضبط  الو ؤ مسفي الموقع 
 . إدارة الصحة والسالمة المهنية

       

4 

على في الموقع تؤكد اإلدارة العليا 
تحديد مسؤوليات األفراد الذين 
يديرون إدارة الصحة والسالمة 

 المهنية

       

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان 
        (اإلجابات)التكرارات 

        النتيجة 
  معدل التطبيق 

      لتطبيق المتطلبلنسبة المئوية ا



 7/أ                                   م1035/هـ3463                             603.ع.ب.م

 كفاءةفر التدريب والاقائمة الفحص المتعلقة بمتطلب ضمان تو  : 7-أ جدولال

 
 
 

 كفاءةمتطلب التدريب وال ت

 مستوى التطبيق والتوثيق
مطبق 

كليا      
وموثق 
 كليا  

مطبق 
كليا  
وموثق 
 جزئيا  

مطبق 
كليا  
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا  
وموثق 
 كليا  

مطبق 
جزئيا  
وموثق 
 جزئيا  

مطبق  
جزئيا  
وغير 
 موثق

غير 
مطبق 
وغير 
 موثق

الذين ينجزون المهام التي  األفرادضمان جدارة  1
 .تؤثر في الصحة والسالمة المهنية

       

2 
على السجالت التي تبين األفراد  يتم المحافظة

المؤهلين الذين يؤثرون في إدارة الصحة 
 .والسالمة المهنية

       

احتياجات التدريب لنظام إدارة الصحة  يتم تحديد 3
 .والسالمة المهنية

       

جراءاتق ائطر  يتم وضع  4 التدريب المتعلقة  وا 
 .بنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

       

التدريب  احتياجاتيتم تنفيذ التدريب على وفق  5
 .إلدارة الصحة والسالمة المهنية

       

م فاعلية نشاطات التدريب المتعلقة بنظام تقيي 6
 .إدارة الصحة والسالمة المهنية

       

ونتائج على سجالت نشاطات  يتم المحافظة  7
 .التدريب للنظام

       

المؤهلين في  األفرادلتحديد  اإلجراءات يتم وضع 8
 .نظام الصحة والسالمة المهنية 

       

الوعي في  اتءإجراوالمحافظة على  يتم تنفيذ 9
 .نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

       

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان 
        (اإلجابات)التكرارات 

        النتيجة 
  معدل التطبيق 

  لتطبيق المتطلب النسبة المئوية 



                   603.ع.ب.م                                م1035/هـ3463                               8/أ

 قائمة الفحص المتعلقة بمتطلب االتصاالت :8-أ جدولال

 
 
 
 

 متطلب االتصاالت ت
 

 التطبيق والتوثيق مستوى
 مطبق

 كليا     
 وموثق
 كليا  

 مطبق
 كليا  
 وموثق
 جزئيا

 مطبق
 كليا  
 وغير
 موثق

 مطبق
 جزئيا  
 وموثق
 كليا  

 مطبق
 جزئيا  
 وموثق
 جزئيا  

 مطبق
 جزئيا  
 وغير
 موثق

 غير
 مطبق
 وغير
 موثق

1 

االتصاالت الداخلية لنظام  إجراءات يتم وضع 
 :من خالل إدارة الصحة والسالمة المهنية

  تطويراالجراءات لضبط االتصاالت
 الداخلية

 إجراءاتوالمحافظة على تنفيذ ال 
 .االتصاالت الداخلية

     
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

2 

الداخلية والخارجية االتصاالت  إجراءاتوضع 
لصحة والسالمة المهنية للمقاولين لنظام ا

 :والزائرين من خالل
  تطويراالجراء لضبط كيف تتم

والسالمة المهنية اتصاالت الصحة 
 .مع المقاولين والزائرين

 اإلجراء والمحافظة على  تنفيذال 
لضبط كيف تتم اتصاالت الصحة 
والسالمة المهنية مع المقاولين 

 .والزائرين

     
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان 
        (اإلجابات)التكرارات 

        النتيجة
  معدل التطبيق

  لتطبيق المتطلبلمئوية النسبة ا



 9/أ                                   م1035/هـ3463                             603.ع.ب.م

 قائمة الفحص المتعلقة بمتطلب المشاركة واالستشارة :9-أ جدولال

 
 
 
 

 ت
 متطلب المشاركة واالستشارة 

 مستوى التطبيق والتوثيق
مطبق 
كليا  
وموثق 
 كليا  

مطبق 
كليا      
وموثق 
 جزئيا  

مطبق 
كليا  
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا  
وموثق 
 كليا  

مطبق  
جزئيا  
ق وموث
 جزئيا  

مطبق  
جزئيا  
وغير 
 موثق

غير 
مطبق 
وغير 
 موثق

1 

مشاركة العاملين من  إجراءات وضع
 :خالل
  إلدارة مشاركة  اإلجراءاتتطوير

 .العاملين
  اإلجراءاتتنفيذ تلك . 
  اإلجراءاتالمحافظة على تلك  
  مشاورة العاملين باألمور المتعلقة

 .بالصحة والسالمة المهنية

      
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

2 

 واألعضاءاالخرينتتم مشاورة المقاولين 
 :من خالل
  مشاركة  إلدارةتطويراالجراءات

 .المقاولين
  اإلجراءاتتنفيذ  تلك. 
  اإلجراءاتالمحافظ على تلك. 
  الخارجيين  األعضاءمشاركة

باألمور المتعلقة بالصحة 
 .والسالمة المهنية

      
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان 
        (اإلجابات)التكرارات 

        النتيجة 
  معدل التطبيق 

   لتطبيق المتطلبالنسبة المئوية 



                   603.ع.ب.م                                م1035/هـ3463                               30/أ

 قائمة الفحص المتعلقة بمتطلب توثيق نظام أدارة الصحة والسالمة المهنية: 10-أ جدولال

   
 
 
 
 
 
 

 ت
توثيق نظام إدارة الصحة 

 والسالمة المهنية
 

 مستوى التطبيق والتوثيق
مطبق 
كليا  
ق وموث
 كليا  

مطبق 
كليا  
وموثق 
 جزئيا  

مطبق  
كليا    
وغير 
 موثق

مطبق  
جزئيا  
وموثق 
 كليا  

مطبق  
جزئيا  
وموثق 
 جزئيا  

مطبق  
جزئيا   
وغير 
 وموثق

مطبق  
جزئيا   
وغير 
 وموثق

توثيق  سياسة الصحة  1
 والسالمة المهنية

       

توثيق أهداف نظام ادارة  2
 الصحة والسالمة المهنية

       

3 
يتم توثيق مجال عمل نظام 
إدارة الصحة والسالمة 

 المهنية

       

توثيق عناصر نظام إدارة  4
 الصحة والسالمة المهنية

       

5 
يتم توثيق كيفية تفاعل 

عناصر نظام إدارة الصحة  
 والسالمة المهنية

       

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان 
        (اإلجابات )التكرارات 

        النتيجة
  معدل التطبيق

النسبة المئوية لتطبيق 
 المتطلب

 



 33/أ                                   م1035/هـ3463                             603.ع.ب.م

 قائمة الفحص المتعلقة بمتطلب ضبط وثائق الصحة والسالمة المهنية: 11-أ جدولال

 

 

 

 

 

 

 

 

 متطلب ضبط الوثائق ت
 

 مستوى التطبيق والتوثيق
مطبق 
كليا  
وموثق 
 كليا  

مطبق 
كليا  
وموثق 
 جزئيا  

مطبق 
كليا  
ر وغي
 موثق

مطبق 
جزئيا  
وموثق 
 كليا  

مطبق 
جزئيا  
وموثق 
 جزئيا  

مطبق  
جزئيا  
وغير 
 موثق

غير 
مطبق 
وغير 
 موثق

الوثائق المطلوبة في نظام إدارة  ضبطيتم  1
 .الصحة والسالمة المهنية

       

        . لضبط تلك الوثائق  اإلجراءات وضع  2
        .تنفيذ اجراءات ضبط الوثائق 3
        ضبط الوثائق إجراءاتعلى  المحافظة  4

سجالت نظام إدارة الصحة والسالمة  ضبط 5
 .المهنية

       

 

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان
        (اإلجابات)التكرارات 

        النتيجة
  معدل التطبيق 

  لتطبيق المتطلبالنسبة المئوية 



                   603.ع.ب.م                                م1035/هـ3463                               31/أ

 المهنية والسالمة بمتطلب مقاييس ضبط عمليات الصحة لقةالفحص المتع قائمة :12-أ جدولال

 

 

 

 

 

 

 ت
متطلب ضبط عمليات الصحة والسالمة 

 المهنية
 

 مستوى التطبيق والتوثيق           
مطبق 

كليا      
وموثق 
 كليا  

مطبق 
كليا      
وموثق 
 جزئيا  

مطبق 
كليا  
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا  
وموثق 
 كليا

مطبق  
جزئيا  
وموثق 
 جزئيا  

مطبق  
جزئيا  
وغير 
 موثق

غير 
مطبق 
وغير 
 موثق

1 
تحديد العمليات والنشاطات المتعلقة بضبط 

مخاطر إدارة الصحة والسالمة المهنية 
 .وتقليل األخطار

       

        .تنفيذ تلك العمليات والنشاطات 2
3 
 

توثيق إجراءات تقليل مخاطر الصحة 
 .والسالمة المهنية

       

يير التشغيل في إجراءات تقليل تنفيذ معا 4
 .مخاطر الصحة والسالمة المهنية

       

5 
يتم العمل على إدامة إجراءات الصحة 

 .والسالمة المهنية وضبطها
       

يتم المحافظة على معايير التشغيل المطلوبة  6
 .لضبط مخاطر الصحة والسالمة المهنية

       

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان 
        (اإلجابات) التكرارات

        النتيجة 
  معدل التطبيق 

  النسبة المئوية لتطبيق المتطلب



 36/أ                                   م1035/هـ3463                             603.ع.ب.م

 قائمة الفحص المتعلقة بمتطلب عمليات إدارة الطوارئ للصحة والسالمة المهنية : 13-أجدول ال

 

 

 

 

 

 إدارة الطوارئ متطلب ت
 

 مستوى التطبيق والتوثيق
مطبقققققققققق 

كليقققققققققققققققا      
وموثقققققققق 

 كليا  

بققققققققق مط
كليققققققققققققققا      

وموثقققققق 
 جزئيا  

مطبقققق 
كليققققققققققا  
وغيققققققر 
 موثق

مطبق 
جزئيا  
وموثق 

 كليا  

مطبق  
جزئيا  
وموثق 
 جزئيا  

مطبق  
جزئيا  
وغير 
 موثق

غير مطبق 
وغير 
 موثق

1 

يتم في الموقع األنشائي 
التحضير للحوادث والوقائع 

 تؤثر علىالطارئة التي 
 .الصحة والسالمة المهنية

       

2 
 إلجراءاتاجميع  وضع

الطوارئ للصحة  بإدارةالمتعلقة 
 .والسالمة المهنية

       

3 
إجراء اختبار دوري لتلك 

 إمكانيةمن  للتأكد اإلجراءات
 .تطبيقها

       

        .تلك إالجراءات يتم تنفيذ 3
        .تلك إالجراءات مراجعة  4
        .اإلجراءاتتلك  تحديث  5
 0 1 2 3 4 5 6 األوزان 

        (اإلجابات)التكرارات 
        النتيجة 

  معدل التطبيق 
لتطبيق النسبة المئوية 
 المتطلب

 



                   603.ع.ب.م                                م1035/هـ3463                               34/أ

 لمهنيةا وقياس إداء نظام الصحة والسالمة قائمة الفحص المتعلقة بمتطلب مراقبة:14-أ جدولال

 
  
 
 
 
 

 متطلب المراقبة والقياس ت

 مستوى التطبيق والتوثيق
مطبق 
كليا  
ثق  ومو 
 كليا  

مطبق 
كليا      
وموثق 
 جزئيا  

مطبق 
كليا  
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا  
وموثق 
 كليا  

مطبق  
جزئيا  
وموثق 
 جزئيا  

مطبق  
جزئيا  
وغير 
 موثق

غير 
مطبق 
وغير 
 موثق

1 
ضع نشائي  و يتم في الموقع اال 

نظام   أداءلمراقبة وقياس  إجراءات
 الصحة والسالمة المهنية

       

        في الموفع اإلجراءاتلك ت تنفيذ  2

في على تلك إالجراءات المحافظة  3
 الموقع

       

4 
سجالت لتوثيق نتائج نشاطات  تحديد

نظام الصحة  أداءمراقبة وقياس 
 والسالمة المهنية

       

ت آال عمالإجراءات توضح است وضع  5
 المراقبة والقياس

       

        في الموقع اإلجراءاتتلك  تنفيذ 6

7 
في  اإلجراءاتعلى تلك  المحافظة
 الموقع

       

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان 
        (اإلجابات)التكرارات 

        النتيجة 
  معدل التطبيق 

  لتطبيق المتطلبالنسبة المئوية 



 35/أ                                   م1035/هـ3463                             603.ع.ب.م

 قائمة الفحص المتعلقة بمتطلب تقييم المتطلبات القانونية : 15 -أ الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 
 ت

 تقييم المتطلبات القانونية تطلبم
 

 مستوى التطبيق والتوثيق           
مطبق 

كليا      
وموثق 
 كليا  

مطبق 
كليا      
وموثق 
 جزئيا  

مطبققققققققققق 
كليققققققققققققققققا  
وغيققققققققققققر 

 موثق

مطبق  
جزئيا  
 وموثق
 كليا  

مطبق  
جزئيا  
وموثق 
 جزئيا  

مطبق  
جزئيا  
وغير 
 موثق

غير 
مطبق 
وغير 
 موثق

1 

قييم والتي يتم الت إجراءات وضع
تنفيذها بشكل دوري بحيث تتماشى 

مع المتطلبات القانونية للصحة 
فب الموقع  والسالمة المهنية

 االنشائي

       
 

2 
سجالت لتوثيق نتائج تقييم  تحديد

المتطلبات القانونية للصحة 
 والسالمة المهنية

       

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان 

        (اإلجابات)التكرارات 

        النتيجة 

  معدل التطبيق 

  لتطبيق المتطلبالنسبة المئوية 



                   603.ع.ب.م                                م1035/هـ3463                               33/أ

 قائمة الفحص المتعلقة بمتطلب تقييم المتطلبات غير القانونية: 16-أ جدوللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقييم المتطلبات غير القانونية متطلب ت
 

 مستوى التطبيق والتوثيق
مطبق 

كليا      
وموثق 
 كليا  

مطبق 
كليا      

وثق وم
 جزئيا  

مطبق  
كليا  
وغير 
 موثق

مطبق  
جزئيا   
وموثق 
 كليا  

مطبق  
جزئيا  
وموثق 
 جزئيا  

مطبق  
جزئيا  
وغير 
 موثق

غير 
مطبق 
وغير 
 موثق

1 

التقييم  إجراءاتيتم في الموقع األنشائي 
بشكل دوري بحيث تتماشى مع 

للصحة  غير القانونيةالمتطلبات 
 .والسالمة المهنية

       
 

2 
سجالت لتوثيق نتائج تقييم  يدتحد

المتطلبات غير القانونية للصحة 
 .والسالمة المهنية

       
 

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان 
        (اإلجابات)التكرارات 

        النتيجة 
  معدل التطبيق 

  لتطبيق المتطلبالنسبة المئوية 



 37/أ                                   م1035/هـ3463                             603.ع.ب.م

 ب التحقق في وقائع الصحة والسالمة المهنيةقائمة الفحص المتعلقة بمتطل : 17-أ جدولال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت
في وقائع الصحة والسالمة  متطلب التحقق

 المهنية
 

 مستوى التطبيق والتوثيق

مطبق 
كليا      
وموثق 
 كليا  

مطبق 
كليا      
وموثق 
 جزئيا  

مطبق  
كليا  
وغير 
 موثق

مطبق  
جزئيا  
وموثق 
 كليا  

مطبق  
جزئيا  
وموثق 
 جزئيا  

مطبق  
جزئيا  
وغير 
 موثق

غير 
مطبق 
وغير 
 موثق

1 
للتحقق من الحوادث  إجراءات يتم وضع

 والوقائع المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية
 .في الموقع األنشائي

       

        .في الموقع اإلجراءاتتلك  يتم تنفيذ 2
        .في الموقع اإلجراءاتتلك  إدامة يتم  3

 

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان
        (اإلجابات)رارات التك

        النتيجة 
  معدل التطبيق

  لتطبيق المتطلبالنسبة المئوية 



                   603.ع.ب.م                                م1035/هـ3463                               38/أ

 الفعل التصحيحي والوقائي اتخاذقائمة الفحص المتعلقة بمتطلب  : 18-أ جدولال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفعل التصحيحي والوقائي متطلب ت
 

 مستوى التطبيق والتوثيق           
مطبق 
  كليا    
وموثق 
 كليا  

مطبق 
كليا      
وموثق 
 جزئيا  

مطبق 
كليا      
وغير 
 موثق

مطبق  
جزئيا  
وموثق  
 كليا  

مطبق  
جزئيا  
وموثق 
 جزئيا  

مطبق  
جزئيا  
وغير 
 موثق

غير 
مطبق 
وغير 
 موثق

1 

لمعالجة الحوادث  إجراءات يتم وضع 
والوقائع وحاالت عدم المطابقة المتعلقة 

في الموقع  يةبالصحة والسالمة المهن
 .األنشائي

       

        .في الموقع اإلجراءاتتلك  يتم تنفيذ  2
        .في الموقع اإلجراءاتتلك  إدامةيتم  3
 0 1 2 3 4 5 6 األوزان 

        (اإلجابات)التكرارات 
        النتيجة 

  معدل التطبيق 
  لتطبيق المتطلبالنسبة المئوية 



 39/أ                                   م1035/هـ3463                             603.ع.ب.م

 قائمة الفحص المتعلقة بمتطلب ضبط سجالت الصحة والسالمة المهنية : 19-أ دولجال

 

 

 

 

 

 

 

 متطلب ضبط السجالت ت
 

 مستوى التطبيق والتوثيق           
مطبق 

كليا      
وموثق 
 كليا  

مطبق 
كليا      
وموثق 
 جزئيا  

مطبق 
كليا      
وغير 
 موثق

مطبق  
جزئيا  
وموثق 
 كليا  

مطبق  
جزئيا  
وموثق 

 ئيا  جز 

مطبق  
جزئيا  
وغير 
 موثق

غير مطبق 
 وغير موثق

1 
السجالت المتعلقة  يتم تحديد

 بإدارة الصحة والسالمة المهنية
 .للموقع األنشائي 

       

تلك السجالت  يتم المحافظة على 2
 .من الضرر والضياع

       

3 
تطويراالجراءات المتعلقة  يتم 

سجالت الصحة والسالمة  بضبط
 .المهنية

       

4 
سجالت  إدامة إجراءات تنفذ

 .الصحة والسالمة المهنية
       

 

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان
        (اإلجابات)التكرارات 

        النتيجة 
  معدل التطبيق 

   لتطبيق المتطلبالنسبة المئوية 



                   603.ع.ب.م                                م1035/هـ3463                               10/أ

 لنظام الصحة والسالمة المهنيةقائمة الفحص المتعلقة بمتطلب التدقيقات الداخلية  :20-أ دولجال

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدقيقات الداخلية متطلب ت
 

 مستوى التطبيق والتوثيق           
مطبق 

كليا      
وموثق 
 كليا  

مطبق 
كليا      
وموثق 
 جزئيا  

مطبق 
كليا      
وغير 
 موثق

مطبق  
جزئيا  
وموثق 
 كليا  

مطبق  
جزئيا  
وموثق 
 جزئيا  

مطبق  
جزئيا  
وغير 
 موثق

غير 
 مطبق
وغير 
 موثق

1 
برنامج للتدقيقات  يتم وضع

الداخلية لنظام إدارة الصحة 
 .للموقع األنشائي والسالمة المهنية

       

برنامج التدقيقات الداخلية  يتم تنفيذ 2
 .في فترات محددة

       

تنفيذ برنامج التدقيقات  إدامة 3
 .للموقع الداخلية

       

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان 
        (اإلجابات)ارات التكر 

        النتيجة 
  معدل التطبيق 

  لتطبيق المتطلبالنسبة المئوية 



 13/أ                                   م1035/هـ3463                             603.ع.ب.م

 قائمة الفحص المتعلقة بمتطلب المراجعة اإلدارية : 21-أ جدولال

 

 مجموع التكرار في الحقول/النتيجة =معدل التطبيق

   

 المراجعة اإلدارية متطلب ت
 

 مستوى التطبيق والتوثيق
مطبق كليا      

 وموثق كليا  
مطبق 
كليا      

وثق وم
 جزئيا  

مطبق 
كليا      
وغير 
 موثق 

مطبق  
جزئيا  
وموثق 

 كليا  

مطبق  
جزئيا  
وموثق 
 جزئيا  

مطبق  
جزئيا  
وغير 
 موثق

غير 
مطبق 
وغير 
 موثق

1 
تراجع اإلدارة العليا مدخالت نظام إدارة 
 الصحة والسالمة المهنية بشكل دوري

 .للموقع األنشائي

       

2 
يم نتائج المراجعة تقوم اإلدارة العليا بتقي

ة لتقييم نظام إدارة الصحة ياإلدار 
 .والسالمة المهنية

       

3 
تقوم اإلدارة العليا بمراجعة المخرجات 

المتولدة من نظام إدارة الصحة والسالمة 
 .المهنية

       

مخرجات المراجعة اإلدارية  إيصاليجري  4
 .المهتمين األعضاءجميع  إلى

       

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان 
        (اإلجابات)التكرارات 

        النتيجة 
  معدل التطبيق 

    لتطبيق المتطلبالنسبة المئوية 



 



1 /ب م1035/هـ3463                                 603.ع.ب.م             

(ب)ملحق ال  

 قائمة فحص حوادث األنشاء
الموقع/  عنوان المشروع    

 التاريخ 

 اسم المفتش 

 اسم المشرف 

 

-1 اسم الشخص المصاب  

بحادث العمل ىاسم الشخص المتوف  2-  

ةموقع الحادث  3-  

دقيقة/ ساعة /ة يوم دثتاريخ الحا  4-  

ةاسماء شاهدي العيان للحادث  5-  

الموقعاسم مراقب العمل في   6-  

-7 اسم مسؤول السالمة في الموقع  

ةقاولين العاملين خالل وقت  الحادثاسماء الم  8-  

ةين الثانويين العاملين وقت الحادثاسماء المقاول  9-  

ثناء العملفي أفرة االوقاية الشخصية المتو مستلزمات  11- 

اثناء وفوع الحادثةفي الفعاليات االنشائية المنفذة   11-  

ثناء وقت الحادثةفي أعمل المصاب  ما هو  12-  

ية خالل يوم الحادثةاالحوال الجوية والبيئ  13-  

(الخ ...ألـة يار،إنه سقوط،) السبب الرئيس للحادثة  14-  

السالمة في الموقع تحديد مكان إشارات التحذير ومستلزمات  15-  

-16 تحديد مكان الحواجز واألشرطة الحاجزة  

-17 فرة في الموقعاالمتو الكتيبات التعريفية لآلالت  

-18 العقود المتضمنة كافة األطراف  

-19 إتفاقيات التعويض  

-21 شهادات التأمين  

(إلخ....إصابة رأس، كسر، قطع،) صابة الرئيسة النوع ا  21-  

:أثناء الحادثة في واقع حال األدلة الثبوتية ووثائق حاالت موقع العمل  

  الحادثتقرير 

 قيتقارير الشرطة وقسم مكافحة الحر 

 شريط الفيديو الخاص بالموقع 

 إفادات الشهود حول الحادثة 

  الخاصة ليوم ما قبل وقوع الحادثةالتقارير اليومية 

22-  

 

 



 



3/جم1035/هـ3463                                     603.ع.ب.م   

 (ج)الملحق 
 المصطلحات

 
 Appliancesاألجهزة 

 Belt Conveyorsاألحزمة الناقلة 
 Beltsاألحزمة الناقلة 

 Drumsاسطوانات الرفع 

 Signsاإلشارات 
 Fire-Fighting Equipment Signsاشارات أجهزة مكافحة الحريق 

 Caution Signs اشارات التحذير 
  Mandatory Signs اجباريةاشارات 
 Safety Signsالسالمة إشارات 

 Safe Condition Signsإشارات المعلومات  
 Prohibition Signsإشارات المنع  

 Welding Operationsأعمال لحام 
 Electrodesأقطاب اللحام 

 Bracers افاألكت
 Thicknessing Machine كضبط السم ةآل

 Scaling Barsأنصال التقشير 
 Winches مرافعال

  Over hangingالبارزة   
  Bolts (البراغي)  المسامير الملولبة

 Crane and Hoist Signalsالتأشير للمرافع والرافعات 
 Firingالتفجير 

  Drippingالتنقيط
 Earth Leakage Currentالتسـرب األرضي   تيار
  Short Circuit Currentالدائرة القصـيرة  تيـار

 Ring Beam جسر حلقي
 Buckle حزام



 603.ع.ب.م                                                    م1035/هـ3463                                          1/ج

  Traffic Barrierمرورز حاج
 Accidentالحادثة 

 Tag Linesحبال التوجيه 

 Wire Ropesالحبال السلكية 
 Fiber Ropesالحبال الليفية 

 Ropes and Tacklesالحبال والبكارات 
 Charge of Explosiveالتفجير  ةحشو 

 Excavatorsالحفارات 
 Harnessالحمالة 

 Maximum Safe Working Loadالحمل التشغيلي األقصى المأمون 
 Barricadesحواجز المرور 

 Slagالخبث 
 Spoutsالصب سواقى 

 Primed Cartridgeخرطوشة إشعال 
 Single Cartridgeخرطوشة مفردة 

 Safety Hooksالسالمة  كالليب
 Transit Mixerالخاّلطات الناقلة 
 Feed Rollerدحروجة التغذية 
 Individual Supportsالدعائم المنفردة 

 Tampingوب دق الثق
 Rectifiersدوائر التقويم 

 Safety Latchج أمان تار 

 Cranesالرافعات 
 Tower Cranesالرافعات البرجية 
 Fixed Craneالرافعات الثابتة 

 Sudden Jerksرجفة فجائية 
 Jacksالروافع 

 Angle of reposeاالستقرار  اويةز 
  Suspended Scaffoldsالسقاالت المعّلقة 

 Tagsالشارات   



6/جم1035/هـ3463                                     603.ع.ب.م   

 Tiesالشدادات 
 Sparksالشرر 
 Suction Pumpشّفاطة 

 Strutsشكاالت 
 Release Valveصمام تحرير الضغط 

 Torch Valvesصّمامات اإلشعال 
 Reverse Flow Check Valveلإلنسياب  عاكسرداد صّمام 

 Nuts اموالتالص
 Shell( الغطاء)الطاسة 

 Underminingطريقة التقويض 
 Toolsالعّدة 

 Water Jacketغالف مائي 
 Detonating Fuseفتيل التفجير السريع 

 Adjustable Jackالقابلة للضبط  
 Scraperالقاشطات 

 Form Workالقوالب الخرسانية 
 Detonatorكبسوالت التفجير 

 Hoppers قواديسال
  Paddingاللبادة 

 Arc weldingاللحام بالقوس 
 Drill Jumbosالمثاقب الضخمة 

 Screening & Processing Plantمعالجة والغربلة ال ةمحط
 Gear Boxes for speedمحوالت السرعة 

 Socket Outletبس قمخرج م
 Temporary Storageالمخزن المؤقت 

 Boilerجل المر 
 Hoists( المصاعد الؤقتة)المرافع 

 Spray Gunsمرشات 
 Chutesالمزالق 

 Gearsالمسننات 



 603.ع.ب.م                                                    م1035/هـ3463                                          4/ج

 Shacklesالمشابك 

 Torchesالمشاعل 
 Benchesمصاطب 
 Curbsمصّدات 

 Exudation Pumpsمضخات النضح 

 Runwaysالمعابر 
 Planning Machine( التسوية آلة) ةشطالمق

 Bulldozers( الجرافات)المقالع 
 Quarries & Pitsالمقالع و المحاجر 

 Circular Sawsالمناشير الدائرية 
 Band Sawsالمناشير الشريطية 

 Screw Conveyersية المناوالت اللولب
 Platformsمنّصات 

 Thermostatمنظم حراري 
 Melting Materialsالمواد المصهورة 

 Manual Signalsالمؤشرات 
 A-Frame Sheer Legsالهياكل الثالثية للمرافع 

 Guard Bridgeجسري  واق  
 Weightالوزن 

 Glareالوميض 

 الرموز
 mلمتر  ا

 cmالسنتيمتر  

 mmالمليمتر  

 kgلوغرام  الكي

 kNالكيلونيوتن  

 N النيوتن 

 sالثانية  

 dBالديسيبيل  

 lux  لوكس

 



 



 
 يـــرة المبانــــدائ   

 مشروع المدونات و المواصفات العراقية

www.codat.imariskan.gov.iq 

 

E.mail:moch.codat@codat.imariskan.gov.iq 

moch.codat@yahoo.com 

moch.codat@gmail.com 


