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 مقدمة

 

دليل إجراءات السالمة والصحة المهنية قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإعداد 
" وهي عبارة عن اشتراطات السالمة والصحة المهنية للعاملين في أعمال الحفر" في بيئة العمل

ية ذات جميع المجاالت بعد استعراض المواصفات القياسية العربية واألجنبية والمؤلفات المرجع
 الصلة. 
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 المجال              1

يختص هذا الدليل بمتطلبات السالمة والصحة المهنية الواجب توفرها والتقيد بها 

في أعمال الحفر وذلك لحماية العاملين والمتواجدين في بيئة العمل، حيث يستعرض 

ومخاطر الحفر وإجراءات الوقاية منها عبر هذا الدليل األدوار والمسؤوليات 

التطرق إلى أنواع التربة وطرق اختبارها ومسببات انهيار الحفر وأنظمة الوقاية 

المستخدمة بها، كذلك مراحل اإلعداد والتجهيز ألعمال الحفر وإزالة المخلفات 

 الناتجة عنه.

 

  ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016) المصطلحات والتعريفات  2

 الحفر  2/1

 األرض.محتوى أي تجويف أو خندق على سطح أرض يتكون من إزالة  هي

 أو

أسفل سطح األرض،  إنشاؤهاهو عبارة عن مساحة ضيقة )بالنسبة لطولها( تم 

 4.6يكون عمقها أكبر من عرضها، والعرض )المقاس في األسفل( ال يزيد عن 

 متر.

 

 المسح الهندسي   2/2

 .الحفراستعداداً لوضع خطط وإجراءات  العملتقييم ظروف موقع 

 

 الممرات المؤقتة  2/3

 الممر المعتادعندما يعتبر خارج موقع الحفر تم إنشاؤه لتوجيه المشاة يممر للمشاة 

 غير آمن.
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 أنظمة التدعيم  2/4

 تسرباتلمنع حركة التربة، وال وذلك الحفردعم لوجوه تقوم بتوفير  ةنظمأهي 

 .الجوفية

 

 الممارسات الهندسية المقبولة  2/5

 .لذلك تلك التي تتوافق مع معايير الممارسة المطلوبة من قبل مهندس مرخصهي 

 

 الدعامات الهيدروليكية  2/6

ً نظام دعم مسبق التصميم يتألف من أسطوانات هيدروليكية تُستخدم جنب إلى جنب  ا

ير( لدعم الجدران مع القضبان الرأسية )الدعامات( أو القضبان األفقية )السنان

 الجانبية للحفر.

 

 

 

 

 الشخص المؤهل في أعمال الحفر  2/7

ويمكنه إظهار المعرفة والمهارات والقدرات للوفاء الالزم، لذي تلقى التدريب هو ا

قادر على تحديد المخاطر الحالية والتي يمكن منه بحيث يكون بالواجبات المطلوبة 

التنبؤ بها في المناطق المحيطة أو ظروف العمل التي تعتبر غير صحية أو خطرة 

 العاملين.أو خطرة على 

 

 خطة السالمة والصحة في أعمال الحفر  2/8

في أعمال  المتطلبات واإلجراءات الواجب تنفيذهاكافة مكتوبة تصف هي خطة 

 .الحفر
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 نظام الحماية  2/9

الحفر، أو من أعمال  مخلفاتمن سقوط المواد أو  هو نظام يهدف لحماية العاملين

شمل أنظمة الدعم، وأنظمة المقاعد، وأنظمة أخرى وي ،انهيار الهياكل المجاورة

 توفر الحماية الالزمة.

 

 المنحدر  2/10

أو من التربة  إما إنشاءهإلى أخرى، ويتم من نقطة واحدة سطح يميل للوصول هو 

 من المواد الهيكلية مثل الصلب أو الخشب.

 

 التربة اإلسمنتية  2/11

تربة يتم فيها تجميع الجزيئات بواسطة عامل كيميائي، مثل كربونات هي 

 .الكالسيوم

 

 التربة المتماسكة  2/12

ذات محتوى عالي من الطين، والتي لها قوة تجعلها تلتصق  حبيبيةتربة هي 

 ببعضها البعض.

 

 التربة الجافة  2/13

 عالمات واضحة لمحتوى الرطوبة.عليها التربة التي ال تظهر هي 

 

 التربة المتشققة  2/14

 .كسر مع القليل من المقاومةالالتربة التي لديها ميل إلى هي 
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 التربة الحبيبية  2/15

 وغير ضئيل أو معدومفيها محتوى الطين  ويكونالحصى أو الرمل أو الطمي هي 

 .عندما تكون رطبة ، وال يمكن تشكيلهامتماسك

 

 التربة الرطبة  2/16

التربة الحبيبية الرطبة عالمات واضحة على التماسك فيها تظهر مؤقتة حالة هي 

أو إليها أو تسرب الماء  فور جفافهاالتماسك هذا  رعان ما تفقدوس جزيئاتها،بين 

 .فيهغمرها 

 

 التربة المشبعة  2/17

 .تمتلئ فيها الفراغات بالماءتربة هي 

 

 التربة المغمورة  2/18

 .تسرب إليها الماء وغمرهاالماء أو سطح تحت  الموجودةالتربة هي 

 

 نظام تصنيف التربة  2/19

تصنيف رواسب التربة والصخور إلى تسلسل هرمي من ب تقوم هو طريقة قياسية

، بترتيب تنازلي C الفئةو Bالفئة ، Aالفئة  تم تصنيفها إلى: الصخور المستقرة،

 ستقرار.الاحسب 
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 تاألدوار والمسؤوليا  3

 صاحب العمل  3/1

 تحقيقكد من أذلك للت وغيرالموارد  توفيرصاحب العمل  مسؤولياتومن أهم 

 :التالي

للقيام بأعمال  ةمؤهلال اإلشراف على بيئة العمل والتأكد من توفير الكوادر البشرية 3/1/1

اإلجراءات الالزمة لحماية العاملين من مخاطر  لتفعيلالسالمة والصحة المهنية 

 .أعمال الحفر

 التأكد من وضع اإلجراءاتوفي بيئة العمل تقييم مخاطر السالمة والصحة المهنية  3/1/2

 .تأثير أعمال الحفر على المتواجدينالمناسبة إلزالة أو خفض الوقائية 

التي تهدف إلى حماية العاملين في بيئة العمل وخفض واإلجراءات وضع السياسات  3/1/3

 .آلثار أعمال الحفرالتعرض 

في بيئة العمل بشكٍل عام،  المتواجدينالتأكد من وضع الخطط وتطبيقها وتأهيل  3/1/4

 .ألعمال الحفروبشكٍل خاص في التعامل مع المخاطر المهنية 

لطوارئ الستجابة المباشرة لحاالت االطوارئ واإلنقاذ وا خطط توفيرالتأكد من  3/1/5

 .وتدريب العاملين عليها بيئة العملمواقع أعمال الحفر داخل  تعددفور 

انخفاض جودة الهواء وارتفاع الضوضاء أثناء فور إيقاف األعمال التأكد من  3/1/6

 الحفر.

اقية من األتربة والغبار وخصوصاً الوالشخصية  الوقايةتوفير معدات التأكد من  3/1/7

، أعمال الحفرلكافة المتواجدين في بيئة العمل لحمايتهم من مخاطر المناسبة و

 وتدريبهم على كيفية استخدامها.

أعمال وتحديث األنظمة واللوائح المتعلقة بالمهنية المخاطر كافة مراجعة التأكد من  3/1/8

 .الحفر
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، الحفرإتاحة الحصول على المشورة الفنية والطبية فيما يختص بإدارة مخاطر  3/1/9

 وتدريب العاملين عليها.

تأمين وحماية مواقع الحفر باستخدام الحواجز المتنوعة واللوحات التحذيرية  3/1/10

 المخصصة لحماية المتواجدين من مخاطر السقوط في الحفر أو تساقط ناتج.

يد مواقع الخدمات والبنى التحتية قبل البدء بالعمل حتى يتم التعامل التأكد من تحد 3/1/11

 .معها بالشكل االمن

غير ذلك من إجراءات في السالمة والصحة المهنية الكفيلة بحماية المتواجدين في  3/1/12

 .أعمال الحفربيئة العمل من مخاطر 

 مسؤول/مختص السالمة والصحة المهنية  3/2

 :على مسؤول/مختص السالمة والصحة المهنية القيام بهاالمهام التي يجب من 

المخاطر المهنية ألعمال الحفر في بيئة العمل قبل وأثناء العمل، مع وضع تقييم  3/2/1

 للسيطرة عليها.الوقائية اإلجراءات 

مواقع  فيلطوارئ الستجابة المباشرة لحاالت اخطط الطوارئ واإلنقاذ واوضع  3/2/2

 ملين عليها.الحفر وتدريب العا

انخفاض جودة الهواء وارتفاع الضوضاء عن حد فور إيقاف كافة األعمال  3/2/3

ما ورد في دليل السالمة والصحة المهنية وفق  بيئة العملالتعرض المسموح به في 

 .في الضوضاء

وتطوير معايير حدود  مخاطر أعمال الحفر،تطوير اإلجراءات الالزمة للحماية من  3/2/4

 بتصنيفاتها.للضوضاء واألتربة التعرض المسموح بها 

في بيئة العمل وفق  الضوضاءجهزة قياس ألالصيانة الدورية  برامجااللتزام بكافة  3/2/5

 األدلة المعتمدة من الشركات المصنعة.

 المعرضةبيئة العمل وتوفير قوائم الفحص لتنظيم أعمال التفتيش الدوري  3/2/6

 .شهر 12بما ال يقل عن سجالت الواالحتفاظ ب للضوضاء واألتربة والغبار
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وذلك لتحديد مدى تأثير  لألمراض المهنية،لفحص الطبي ل إتمام العاملين متابعة 3/2/7

 عليهم.أعمال الحفر 

الشخصية وخصوصاً  الوقايةلمعدات العاملين  وضع اإلجراءات للتأكد من استخدام 3/2/8

ألعمال الحفر  المحتويةفي بيئة العمل الواقية من الضوضاء واألتربة والغبار 

 .على كيفية استخدامهاوحصولهم على الدورات التدريبية 

وضع النماذج الخاصة بتوثيق قياسات مستوى الضوضاء وجودة الهواء في بيئة  3/2/9

 .العمل وآلية متابعتها

للتأكد من متابعة إجراء الفحوصات الطبية المهنية الشاملة وضع اإلجراءات  3/2/10

للعاملين وذلك لمعرفة مدى تأثير أعمال الحفر عليهم، مع االحتفاظ بسجالت 

 .الفحص بصفة تاريخية تراكمية واالستفادة منها في تطوير اإلجراءات مستقبالً 

 .أعمال الحفرعلى  المحتويةاإلرشادية في بيئة العمل  اللوحات توفير متابعة 3/2/11

تقديم اإلرشادات والنصائح للعاملين المعرضين للضوضاء واألتربة والغبار حول  3/2/12

 .العواقب المهنية في حال عدم اتباعهم إلجراءات السالمة والصحة المهنية

متابعة تأمين وحماية مواقع الحفر باستخدام الحواجز المتنوعة واللوحات التحذيرية  3/2/13

لحماية المتواجدين من مخاطر السقوط في الحفر وإدارة حركة اآلليات  المخصصة

 والمعدات.

تقديم التوصيات لصاحب العمل بشأن ما يجب اتخاذه من إجراءات للوقاية من  3/2/14

التعرض لمخاطر أعمال الحفر، وما يجب اتخاذه من إجراءات عالجية في حال 

 حدوث أي مخاطر أو حتى التنبؤ بحدوثها. 
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 موقعلعمل/الا مشرف  3/3

 :المهام التي يجب على مشرف العمل/الموقع القيام بهامن 

الشخصية خصوصاً الواقية من الضوضاء واألتربة  الوقايةبمعدات العاملين  تزويد 3/3/1

  .على كيفية استخدامها همتدريبوالغبار و

الحفر وفحصها قبل البدء سالمة اآلالت والمعدات التي تعمل في أعمال التأكد من  3/3/2

 .بالعمل بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمنشأة

انتشار  التي تشكل خطورة على المتواجدين في بيئة العمل فورإيقاف األعمال  3/3/3

وفق أعمال الحفر، بشكل مباشر مع وضع اإلجراءات التصحيحية المناسبة 

االستكمال إال بعد إتمام ، وعدم السياسات واإلجراءات المعتمدة من المنشأة

 .اإلجراءات التصحيحية بالتنسيق مع مسؤول/مختص السالمة والصحة المهنية

 ألدلةمتابعة التزام العاملين في بيئة العمل باتباعهم لإلجراءات الوقائية الواردة في ا 3/3/4

 .المعتمدة لآلالت التي تعمل في مجال الحفر ةتشغيليال

دورياً أو في بيئة العمل  الضوضاء وجودة الهواء لمستوىت إجراء القياسا إتاحة 3/3/5

مسؤول/مختص السالمة والصحة بالتواصل مع وذلك متى ما تطلب إجراؤها 

 المهنية.

التأكد من تطبيق لوائح وتعليمات السالمة والصحة المهنية للحماية من مخاطر  3/3/6

 .فيما يخص ذلك أعمال الحفر، وإبالغ الجهة المختصة بالمنشأة بالمالحظات

اتباع الخطط واإلجراءات الموضوعة من قِبل مسؤول/مختص السالمة والصحة  3/3/8

 .في بيئة العملأعمال الحفر المهنية للحماية من مخاطر 
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 العاملين  3/4

 :المهام التي يجب على العاملين القيام بهامن 

تنفيذه للعمل مع  مراجعة مخاطر أعمال الحفر التي قد يتعرض لها أثناء 3/4/1

مسؤول/مختص السالمة والصحة المهنية، ومشرف العمل/الموقع، مع مناقشة 

 .اإلجراءات الوقائية قبل البدء بالعمل

وخصوصاً الواقية من الضوضاء الشخصية  الوقايةاستخدام معدات االلتزام ب 3/4/2

 .فرألعمال الحالمخاطر المهنية تقييم والغبار واألتربة والموصي بها في 

بالشكل األمثل المعدات واآلالت التي تعمل في أعمال الحفر االلتزام باستخدام  3/4/3

الصيانة الدورية المعتمدة من الشركات  برامجوتنفيذ التوجيهات الواردة في 

 .لضمان سالمة المتواجدين في بيئة العمل من مخاطرها المصنعة

أعمال الحفر، نية للحماية من مخاطر تطبيق لوائح وتعليمات السالمة والصحة المه 3/4/4

 .وإبالغ الجهة المختصة بالمنشأة بالمالحظات فيما يخص ذلك

إبالغ الجهة المختصة بالمنشأة بأي أمراض مزمنة أو مشاكل صحية ناتجة عن  3/4/5

 .التعرض للضوضاء واألتربة والغبار في بيئة العمل

الحرص على تنظيم تشغيل اآلالت والمعدات وتزامنها مع خطة التنفيذ وذلك  3/4/6

لضمان عدم تجاوز مستوى الضوضاء واألتربة والغبار في بيئة العمل للمستويات 

 المقبولة مهنياً. 
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 األحكام العامة  4

 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016) العوائق على سطح األرض 4/1

األشجار  :مثل العوائق على سطح األرض لمنطقة الحفريجب إزالة أو دعم جميع  4/1/1

على  اً خطرالتي تشكل واألرصفة والمرافق العامة ومالحق الشوارع الموجودة 

 .العاملين لحمايتهم، بناًء على تقييم المخاطر لموقع العمل

 

 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016)الخدمات تحت األرض  4/2

قبل البدء بأعمال  المرافقولمنشآت موقع الخدمات تحت األرض لكافة اتحديد يجب  4/2/1

الوقود، أو خزانات ، أو شبكة االتصاالت، أو شبكة الصرف الصحي :مثلالحفر 

 .أخرى خدماتأو أي  ،الكهرباء، أو خطوط المياه، أو الغازشبكة 

وطلب  ،العمل المقترحبنوعية  وإعالمهملمرافق ل بمزودي الخدماتيجب االتصال  4/2/2

 قبل بدء أعمال الحفر الفعلية.التابعة لهم تحديد موقع المنشآت تحت األرض 

تحديد  يجبتحت األرض،  للخدماتعندما تقترب عمليات الحفر من الموقع المقدر  4/2/3

 بوسائل آمنة ومقبولة. لهاالموقع الدقيق 

رض أو دعمها أو إزالتها حسب أثناء الحفر، يجب حماية المنشآت تحت األ 4/2/4

 .العاملينالضرورة لحماية 

 

 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016)منحدرات الدخول والخروج  4/3

أو  دخولكوسيلة لل عاملينال ستخدم من قِبليجب الموافقة على المنحدرات التي ست 4/3/1

 من قبل الشخص المختص بالحفر. وإلى موقع الحفرالخروج من 

 ويتم بواسطة معدات الحفرخروج و آمن لدخول يكون تصميم المنحدراتيجب أن  4/3/2

 مؤهل في التصميم الهيكلي.وشخص مختص 

 اً.متصلة معالالهيكلية  موادال علىوالممرات  المنحدرات م إنشاءتييجب أن  4/3/3
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أو  التثبيت،موقع أسفل في الهيكلية  موادالوسائل المناسبة لتوصيل ال استخدام يجب 4/3/4

 .واالنزالق بطريقة تمنع التعثر

 المنحدرات لمنع االنزالق. معالجة أسطح يجب 4/3/5

المستوى مقاسة من  (درجة 34)من  تكون المنحدرات أكثر انحداراً ال يجب أن  4/3/6

 األفقي.

وسائل آمنة أية أو  متوافق مع المعايير المحلية والعالميةيجب وضع درج أو سلم  4/3/7

 .(ترم 1.22حفريات التي يبلغ عمقها )ال من وإلىأخرى للدخول والخروج 

( فوق سطح ترم 0.91يجب أن تمتد القضبان الجانبية للسلم بما ال يقل عن ) 4/3/8

 أيهما أكبر.أو األرض، 

 .نزالق أو االنهيارمنع االتيجب أن تكون الساللم مؤمنة بطريقة  4/3/9

 

 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016)ركبات حركة مرور الم 4/4

 لباسب داخل مواقع الحفرحركة المرور  ختصين بإدارةالم العاملينيجب تزويد  4/4/1

 من مواد عاكسة أو عالية الوضوح. مصنوعة لوحاتحمل يمناسب سالمة 

 

 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016)األحمال الساقطة  4/5

تحت األحمال المتداولة بواسطة معدات الرفع أو  العملعامل ال يجوز السماح ألي  4/5/1

 الحفر.

االبتعاد عن أي مركبة يتم تحميلها أو تفريغها لتجنب تعرضها  عاملينيجب على ال 4/5/2

 مواد.للألي انسكاب أو سقوط 

عندما في كابينة القيادة، التي يتم تحميلها أو تفريغها  مشغلي المركبات يسمح ببقاء 4/5/3

 مركبات مجهزة لتوفير الحماية الكافية أثناء عمليات التحميل والتفريغ.تكون ال
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 ANSI/ASSE A10.12-1998أنظمة التحذير في المركبات والمعدات المتحركة  4/6

(R2016) 

متحركة بالقرب المعدات المركبات والعندما يتم تشغيل يجب استخدام نظام التحذير  4/6/1

، وال يكون الحفرلوصول إلى حافة با البةمط ، أو عندما تكونمواقع الحفرمن 

أو ، أجهزة اإلنذار الصوتيةلحافة، مثل لهذه اللمشغل رؤية واضحة ومباشرة 

 الميكانيكية.اإلشارات أو ، إشارات اليد

 

 

 Hazardous Atmospheres ANSI/ASSE A10.12-1998األجواء الخطرة  4/7

(R2016) 

ولضمان ظروف  األجواءضارة من ملوثات اللمستويات ل العاملينلمنع تعرض 

 المتطلبات التالية: يجب توفرجوية مقبولة، 

يتم قياس واختبار كفاءة األجواء قبل دخول العاملين إلى موقع الحفر الذي يجب أن  4/7/1

 أمتار. 4يزيد عمقه عن 

لألجواء التي تحتوي  العاملينلمنع تعرض  الالزمة والكافيةيجب اتخاذ االحتياطات  4/7/2

أجهزة توفير ب ،٪ من األكسجين واألجواء الخطرة األخرى19.5على أقل من 

 التهوية.توفير أنظمة الحماية التنفسية المناسبة أو 

، اآلمنة والغير قابلة لالنفجار توفير التهوية :يجب اتخاذ االحتياطات الكافية، مثل 4/7/3

لالشتعال  ةقابلال اتغازالوي على تركيز حتت ألجواء التيل عاملينلمنع تعرض ال

 .الشتعال الغاز من الحد األدنى (٪10)زيد عن والتي ت

إلى  األجواء تلوث ياتعند استخدام أدوات التحكم التي تهدف إلى خفض مستو 4/7/4

آمنة  األجواء بقاء، يجب إجراء االختبار بشكل مستمر للتحقق من المستوى المقبول

 .للعمل
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 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016)الحماية من مخاطر تراكم المياه  4/8

في الحفريات التي توجد فيها مياه متراكمة، أو التي تتراكم فيها  عملالمنع يجب  4/8/1

من المخاطر الناجمة عن  عاملينالمياه، ما لم يتم اتخاذ االحتياطات الكافية لحماية ال

 تراكم المياه.

المياه،  نزحإذا تم التحكم في المياه أو منعها من التراكم عن طريق استخدام معدات  4/8/2

من قبل شخص مختص للتحقق من التشغيل  النزحمعدات وعمليات اليجب مراقبة 

 السليم.

األودية أو شبكات إذا قاطعت أعمال الحفر التصريف الطبيعي للمياه السطحية )مثل  4/8/3

خنادق التحويل أو السدود أو الوسائل المناسبة األخرى (، فيتم استخدام الصرف

مناسب للمنطقة التصريف التوفير مع  ،لمنع دخول المياه السطحية إلى الحفر

 المجاورة للحفر.

 

 

 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016)استقرار الهياكل المجاورة  4/9

في حالة تعرض استقرار المباني أو الجدران أو المباني األخرى للخطر من خالل  4/9/1

عمليات الحفر، يجب توفير أنظمة دعم لضمان استقرار هذه الهياكل لحماية 

 .العاملين

مستوى القاعدة أو وضع أي أساس أو جدار احتياطي يُتوقع  دعن بالحفرال يُسمح  4/9/2

 إال في الحاالت التالية: نالعامليمنه أن يشكل خطراً على 

واستقرار  العاملينتوفير نظام دعم، مثل الدعامة األساسية، لضمان سالمة  بعد 4/9/2/1

 .الهيكل

 مستقر. موقع صخري الحفر فيأن يتم  4/9/2/2

التحقق من أن الهيكل إجراءات و ،على التصميم المختص والمؤهلمهندس ال موافقة 4/9/2/3

 .كاٍف من الحفريات بحيث ال يتأثر بنشاط الحفرقد تم إزالته بشكل 
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من أن ميدانياً التحقق إتمام و ،على التصميم موافقة المهندس المختص والمؤهل 4/9/2/4

 .عاملينأعمال الحفر لن تشكل خطراً على ال

 

 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016)الحماية من الصخور والتربة المتحركة  4/10

حماية كافية لحماية العاملين من الصخور أو التربة الرخوة التي يمكن يجب توفير  4/10/1

تركيب الحواجز ب وذلك ،أن تشكل خطراً بسبب السقوط أو التدحرج من وجه الحفر

 الواقية حسب الضرورة.

المستخدمة أو غيرها من المواد أو المعدات  نواتج الحفرمن  حماية العاملينيجب  4/10/2

)شكل  الحفريات االنجراف إلى داخلالسقوط أو  شكل خطرتقد التي في ذلك، و

1). 

 

 : الموقع اآلمن لنواتج الحفر1شكل 

بعيدةً عن يجب توفير الحماية عن طريق وضع هذه المواد أو المعدات وحفظها  4/10/3

، أو عن طريق استخدام أجهزة االحتفاظ م( 0.61بمسافة ) على األقلحافة الحفر 

 لزم األمر. كالهما إنالتي تكفي لمنع سقوط المواد أو المعدات في الحفريات، أو 

 

 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016)الحماية من السقوط  4/11

، أو عند تحريك عبور الحفريات عاملينطلب من التوفير الممرات عندما يُ  يجب 4/11/1

 .المعدات



17  

متر( أو  1.8معايير عندما تكون الممرات )اليجب توفير حواجز واقية متوافقة مع  4/11/2

 أكثر أعلى من المستويات السفلية.

من شأنها أن تمنع  الواقية والتياجز ولحباستخدام ا الالزمةيجب توفير الحماية  4/11/3

 إدارتهاحكم مغير ال مواقع الحفر، والمناطق إلىمرور األشخاص أو المركبات 

 .من الحفرة بالقرب

بواسطة  متر( 1.8في الحفر ذات العمق ) السقوط خطر نم العاملينيجب حماية  4/11/4

 أو جهاز الحماية من السقوط الشخصي. أنظمة الدرابزين أو األسوار

الحفر، يجب ردم عند االنتهاء من أعمال المسح الهندسي والعمليات المماثلة،  4/11/5

 .شابههاوما  واآلبار المؤقتة

 

 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016)حماية العاملين في الحفريات  4/12

بواسطة نظام وقائي مناسب  من مخاطر الحفر، وذلك جميع العاملينيجب حماية  4/12/1

 .مؤهل ومرخص لذلكمهندس من قِبل صمم م

ً يجب أن يكون التصميم وفق 4/12/2 إال إذا كانت الحفريات  5.12.7أو  5.12.6 للنقاط ا

قد تم فحص قاعها و متر( 1.52)أو يقل عمقها عن  من النوع الصخري المستقر،

مخاطر  وإثبات أنها ال تحتوي على أيةمن قِبل الشخص المختص بالحفر  وأرضها

 .محتملة

المواد أو نواتج  ومنع انهياريجب أن تتمتع أنظمة الحماية بالقدرة على مقاومة  4/12/3

 .الحفر

يجب تصميمها  5.12.7و 5.12.6خيارات نظام الحماية الموضحة في القسمين  4/12/4

 مختص بالحفر.الشخص البواسطة واستخدامها 

يجب على الشخص المختص بالحفر اتباع التعليمات والمواصفات والمخططات كما  4/12/5

نات في الملحقات أو البيا المؤهل والمرخصبل المهندس من قِ  اهو منصوص عليه

 األخرى. العملياتالمجدولة أو 
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 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016)نحدار والتدريج االونظم التصميم  4/12/6

والمقاييس بواسطة الشخص  االنحدارأنظمة  مكوناتاختيار منحدرات و يجب 

ً لحفر، ويتم تصنيعها وفقا المؤهل ألعمال  :ةلمتطلبات التاليل ا

 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016)تكوين المنحدرات المسموح به  4/12/6/1

درجة تقاس من  34مائلة بزاوية ال تزيد انحدارها عن  المنحدراتيجب أن تكون  4/12/6/1/2

األفقي، ما لم يستخدم صاحب العمل أحد الخيارات األخرى المذكورة المستوى 

 أدناه.

ات تتوافق مع المنحدرات والعمق الموضح يجب حفر المنحدرات لتشكيل تكوين 4/12/6/1/3

 (.متر 6.1على عمق أقصاه ) البنديقتصر هذا و ،Cالفئة للتربة من 

 

تصنيف التربة ونوعية المنحدرات تحديد المنحدرات والتكوينات باستخدام  4/12/6/2

 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016)والتدريج 

 للمنحدرات والتدريجالمسموح بها والتكوينات يجب تحديد الحد األقصى للمنحدرات  4/12/6/2/1

 6.1) عمق أقصاهعلى  البنديقتصر هذا و جب توفرها في ذلك،لمتطلبات الوالوفقاً 

 متر(.

 

 ANSI/ASSE A10.12-1998 خرىاألمجدولة البيانات الالتصاميم باستخدام  4/12/6/3

(R2016) 

 أنظمة الميل البيانية المتوافقة مع تصاميماستخدام الجداول والرسوم يتم يجب أن  4/12/6/3/1

 .المعدة بواسطة المهندس المؤهل والمرخص لذلك

 يجب أن تكون البيانات المجدولة في شكل مكتوب وتشمل جميع ما يلي: 4/12/6/3/2
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يس المستمدة ايأو المق أنظمة االنحدارالتي تؤثر على اختيار  النقاطتحديد  4/12/6/3/2/1

 .من هذه البيانات

تحديد حدود استخدام البيانات، لتشمل حجم وتكوين المنحدرات التي تقرر  4/12/6/3/2/2

 أمان االنحدار.

في إجراء  المختصينقد تكون المعلومات التوضيحية ضرورية لمساعدة  4/12/6/3/2/3

 البيانات.هذه االختيار الصحيح لنظام الحماية من 

م ى األقل من البيانات المجدولة التي تيجب االحتفاظ بنسخة واحدة عل 4/12/6/3/2/4

في الموقع أثناء إنشاء نظام  المؤهل والمرخص لذلكالمهندس  ها ووافق عليهاديحدت

 .الحماية

من مع توفير نسخة منها في الموقع في مكان آوحفظها تخزين البيانات  يجب 4/12/6/3/2/5

 .أثناء اإلنشاء للنظام

 

 ANSI/ASSE A10.12-1998 المؤهل والمرخصمهندس البل تصميم من ق  ال 4/12/6/4

(R2016) 

أو  4/12/6/1 البنودنظمة المائلة والمعايرة التي ال تستخدم األيجب اعتماد  4/12/6/4/1

 .المؤهل والمرخص لذلكمهندس البل من قِ ، 4/12/6/3أو  4/12/6/2

األقل حجم مل على تويجب أن تش ،في شكل مكتوب التصاميميجب أن تكون  4/12/6/4/2

لحفر، والتكوينات التي تم تحديدها موقع االمنحدرات التي تم تحديدها لتكون آمنة ل

الذي  المؤهل والمرخصمهندس اعتمادات ال، والمعقدةلحفر ألعمال التكون آمنة 

 التصميم.على وافق 

ء إنشاوالحفر أعمال يجب االحتفاظ بنسخة واحدة على األقل من التصميم أثناء  4/12/6/4/3

 المنحدر.

التصميم  تتوفر نسخة من، ال يلزم أن االنتهاء من أعمال الحفر وإنشاء المنحدربعد  4/12/6/4/4

 عند الطلب.منها توفير نسخة حفظها في مكان آمن لالحفر، ويجب موقع عند 
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 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016)أنظمة التدعيم تصميم  4/12/7

الشخص عليها بواسطة شراف واإلم وصيانتها يدعتأنظمة ال أن تكون تصاميم يجب 

ً وتكون وفق ،المختص في أعمال الحفر  :ةلمتطلبات التاليل ا

وأنظمة دعم الحفر الخشبية تصنيف التربة باستخدام  التصاميمتحديد  4/12/7/1

 والهيدروليكية

ً وفق أنظمة الدعم يتم تصميميجب أن  4/12/7/1/1 والعالمية للمعايير واالشتراطات المحلية  ا

 .المخصصة لذلك

ً وفق( 2)شكل دعم الهيدروليكية ال تصاميمكون تيجب أن  4/12/7/1/2 وفي  ،5.12.7.1.3 بندلل ا

حال تعذّر استخدام البيانات المجدولة الخاصة بالشركة الُمصنّعة، يجب أن تكون 

 .للشروط والمتطلبات المنصوص عليها لذلكوفقًا  اميمالتص

 

 التدعيم الهيدروليكية: أنظمة 2شكل 
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 لشركة المصنعةالمجدولة لبيانات الباستخدام  التصميم  4/12/7/1/3

البيانات المجدولة من  مبني علىم يدعتيجب أن يكون تصميم أنظمة ال 4/12/7/1/3/1

ً الشركة الصانعة متوافق مع جميع المواصفات والتوصيات والقيود الصادرة  ا

 .هاعن

المواصفات والتوصيات والقيود الصادرة عن بالخروج عن ال يُسمح  4/12/7/1/3/2

كتابية الموافقة ال الحصول علىإال بعد  ،الشركة المصنعة أو تصدرها

 .منها محددةال

الشركة الصانعة وتوصياتها الخاصة بمواصفات كافة اليجب أن تكون  4/12/7/1/3/3

 الحماية.الحفر أثناء بناء نظام موقع عند  موثقة وموضحةوقيودها 

 عند الطلب.منها توفير نسخة مع ، آمنتخزين هذه البيانات في مكان يجب  4/12/7/1/3/4

 

 خرىاألمجدولة البيانات الباستخدام  التصميم 4/12/7/1/4

أن تستخدم البيانات مثل: الجداول والرسوم البيانية، بشرط توافقها مع  يجب 4/12/7/1/4/1

م أو أنظمة الحماية يدعتيار أنظمة الاختمتطلبات التصميم أثناء مرحلة 

 األخرى.

التي قد تكون  النقاطيجب أن تكون البيانات في شكل مكتوب وتشمل تحديد  4/12/7/1/4/2

 االختيار الصحيح لنظام الحماية. تحديدضرورية لمساعدة المستخدم في 

يجب االحتفاظ بنسخة واحدة على األقل من البيانات التي تحدد المهندس  4/12/7/1/4/3

 ،أثناء بناء نظام الحمايةوعند الحفر  عليهاالذي وافق  المؤهل والمرخص

 هاتوفير نسخة من مع ضرورة، آمنبعد ذلك يتم تخزين البيانات في مكان 

 عند الطلب.
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 والمرخصبواسطة المهندس المؤهل  التصميم 4/12/7/1/5

مؤهل بل مهندس م وأنظمة الحماية األخرى من قِ يدعتيجب اعتماد أنظمة ال 4/12/7/1/5/1

 .ومرخص لذلك

ويجب أن تتضمن خطة توضح أحجام  ،مكتوبة التصاميميجب أن تكون  4/12/7/1/5/2

المهندس  اعتماداتو التدعيم،وأنواع وتكوينات المواد المستخدمة في نظام 

 .يهاي وافق علالذ المؤهل والمرخص

يجب االحتفاظ بنسخة واحدة على األقل من البيانات المجدولة التي تحدد  4/12/7/1/5/3

أثناء بناء نظام وعند الحفر  عليهاالذي وافق  المؤهل والمرخصالمهندس 

توفير  مع ضرورة، آمنبعد ذلك يتم تخزين البيانات في مكان  ،الحماية

 عند الطلب. هانسخة من

 

 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016) المواد والمعدات 4/12/8

يجب أن تكون المواد والمعدات المستخدمة في أنظمة الحماية خالية من  4/12/8/1

 التلف أو العيوب التي قد تضعف وظيفتها المناسبة.

المستخدمة في أنظمة الحماية ويجب استخدام المواد والمعدات المصنعة  4/12/8/2

تمنع  بحيثوصيانتها بطريقة تتوافق مع توصيات الشركة المصنعة، 

 للمخاطر. العاملينتعرض 

، أو تضررها عند تلف المواد أو المعدات المستخدمة في أنظمة الحماية 4/12/8/3

وتقييم مدى مالءمتها  هابفحصأن يقوم الشخص المختص بالحفر  يجب على

 لالستخدام.

إذا لم يتمكن الشخص المختص في الحفر من التأكد من أن المواد أو  4/12/8/4

لالستخدام  تهاقادرة على دعم األحمال أو مناسبالتالفة أو المتضررة المعدات 

 إخراجها تقييمها واعتماد بعد إخراجها عن الخدمةبطريقة آمنة، فيجب 
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 ا إلى الخدمةأو الشركة المصنعة قبل إعادته المهندس المختصبواسطة 

 .مجدداً 

 

 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016)تركيب وإزالة التدعيم  4/12/9

لمنع االنزالق  وإيصالها ببعضها البعض،أنظمة الدعم بأمان  تركيبيجب  4/12/9/1

 أو السقوط أو أي عطل آخر.

 مخاطرمن  العاملينيجب تثبيت أنظمة الدعم وإزالتها بطريقة تحمي  4/12/9/2

 .السلوكيات الخاطئة بين العامليناالنهيارات الهيكلية أو 

 يجب االلتزام باألحمال المصمم عليها نظام التدعيم وعدم تجاوزها. 4/12/9/3

كافة ، يجب اتخاذ ألنظمة التدعيمالمؤقتة  بأعمال اإلزالة البدءقبل  4/12/9/4

يتمكن من لالتدعيم تثبيت هيكل  :، مثلالعاملينحتياطات لضمان سالمة اال

 .الموضوعة عليهاألحمال  حمل

 وتكون إلى قمته،الحفر أسفل قاع  تدريجياً منيجب أن تبدأ عملية اإلزالة  4/12/9/5

 .ال تؤدي إلى انهيارات جوانب الحفر على العاملين ببطء حتى

، (الردميتم إغالق مواقع الحفر مباشرةً بعد إزالة أنظمة التدعيم )يجب أن  4/12/9/6

من قِبل  مطلوب ألغراض الفحص أو االختبار إذا كان إبقاؤها مفتوحةً إال 

 .المختصين

( أسفل قاع نظام متر 0.61يُسمح بنقل المواد إلى مستوى ال يزيد عن ) 4/12/9/7

ً النظام مصمم شريطة أن يكونالدعم،  لمقاومة القوى المحسوبة للعمق  ا

للتربة من خلف نظام  تحركألي توجد أي مؤشرات  وال، حفرالكامل لل

 الدعم أو أسفله.
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 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016)نظام االنحدار والتدريج  4/12/10

على وجوه الحفريات المنحدرة أو المقوسة على عمل العاملين  يمنع 4/12/10/1

في المستويات  العاملينإال إذا كان  ،اآلخرين العاملينمستويات أعلى من 

المواد المتدحرجة تساقط األدنى يتمتعون بحماية كافية من خطر السقوط أو 

 أو المنزلقة.

 

 ANSI/ASSE A10.12-1998( 3أنظمة التدعيم )صندوق الحفر( )شكل  4/12/11

(R2016) 

قدرتها التصميمية ألحمال تتجاوز تدعيم الحفر يجب أال تتعرض أنظمة  4/12/11/1

 .على التحمل

بطريقة تقيد الحركة الجانبية أو الخطرة األخرى  أنظمة التدعيميجب تثبيت  4/12/11/2

 في حالة تطبيق األحمال الجانبية المفاجئة. لها

ً فقوالمتعددة  أنظمة التدعيميجب ربط  4/12/11/3  لتوجيهات الشركة الصانعة. ا

الخروج من  الدخول أو أثناء من مخاطر الكهوف العاملينيجب حماية  4/12/11/4

 .بأنظمة التدعيمالمناطق المحمية 

 تركيبها أو إزالتها. أثناء مناطق أنظمة التدعيمداخل  يمنع العمل 4/12/11/5

غير مكتمل سواء أثناء التثبيت أو أثناء  نظام تدعيم يمنع استخدام أو إضافة 4/12/11/6

 اإلزالة.

 .أنظمة التدعيميمنع نقل أو تنقل العاملين بشكل رأسي داخل  4/12/11/7

البقاء  عاملينيجب على الشخص المختص بالحفر تحديد ما إذا كان يمكن لل 4/12/11/8

 أفقياً. أنظمة التدعيمنقل  أثناءالدروع  داخل

حفر إلى مستوى ال اليُسمح ب ،حفرأعمال المتطلبات إضافية مستخدمة في ك 4/12/11/9

ً مصمم يطة أن يكونشر، أنظمة التدعيم( أسفل قاع متر 0.61يزيد عن )  ا
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مؤشرات أية الكامل ولم تكن هناك  الحفرلمقاومة القوى المحسوبة لعمق 

 .نظام التدعيملتربة من خلف أو أسفل قاع تحرك ال

 

 : صندق الحفر3شكل 

 

 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016)إزالة مخلفات الحفر  4/12/12

في حال تم استخدام المعدات  ختص في األعمال الهندسيةماليجب استشارة  4/12/12/1

 .الميكانيكية إلزالة مخلفات الحفر

ً  مخلفات الحفرعند إزالة  4/12/12/2 لحماية ، يجب توفير مظلة علوية ذات قوة كافية يدويا

 .العاملين

 لعدم تأثير منطقة التجميعداخل أو خارج  بتراكم مخلفات الحفرال ينبغي السماح  4/12/12/3

 نهيار.االسبب في مما قد يت الحمايةعلى درع  األحمال

، ووقف جميع مخلفات الحفرموعد إزالة  مشرف العمل/الموقعيجب أن يحدد  4/12/12/4

 .العاملين، والتأكد من خلو المنطقة من ذلكثناء أعمليات ال

( من الحافة السطحية ترم 0.61عن ) تقلعلى مسافة ال  نواتج الحفريجب وضع  4/12/12/5

 .أعلى نقطةنبغي قياس هذه المسافة من ال يو، للحفر

 .عاملينعلى ال نواتج الحفرضمن شرط المسافة هذا عدم سقوط يجب أن يت 4/12/12/6

نقل مياه األمطار وغيرها من مياه الجريان السطحي تبحيث  مساراتيجب وضع  4/12/12/7

 عن الحفريات. اً بعيد
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بحيث ال يمكنه االنزالق أو العودة إلى الحفريات بطريق  ناتج الحفريجب وضع  4/12/12/8

 الخطأ.

 

 (7/2)ملحق رقم تصريح العمل ألعمال الحفر   4/13

اآلالت ونوع  العاملين،أسماء و ه،موقعالعمل وتاريخ أن يتم توضيح يجب  4/13/1

 .استخدامهاسيتم التي  والمعدات

واإلجراءات عليها أو القضاء المخاطر التي يجب السيطرة أن يتم تحديد يجب  4/13/2

 .البدء بالعملقبل الوقائية المتخذة 

الشخصية المطلوبة لتنفيذ العمل وخصوصاً  الوقايةمعدات أن يتم تحديد يجب  4/13/3

 .التنفسية والسمعية

 .العمل لتنفيذالمطلوبة  أن يتم تحديد اإلجراءات الوقائيةيجب  4/13/4

 ها،الرقم التسلسلي لو قياس الضوضاء المراد استخدامها، أن يتم تحديد أجهزةيجب  4/13/5

ونوع االختبارات الجوية  الذي قام بمعايرتها، اسم المختبرالفنية، وتاريخ المعايرة و

 .المطلوب إجرائها

 لجودة الهواء أثناء أعمال الحفر، والمبنية علىالحدود المقبولة يجب أن يتم تحديد  4/13/6

 ختبارات مع إدخال التاريخ والوقت.اال نتائج

 الطوارئ. تستدعاء في حاالاال يةوكيف معدات اإلنقاذنوع يجب أن يتم تحديد  4/13/7

الالزم  الزمنتتجاوز يجب أن يتم تحديد المدة الزمنية لتصريح العمل، بحيث ال  4/13/8

 ا أقل.أيهمأو ، ساعات( 8فترة عمل واحدة )العمل المعين أو  تمامإل

يجب أن يتم اعتماد تصريح العمل من مسؤول/مختص السالمة والصحة المهنية  4/13/9

 بعد مراجعته لكافة متطلبات اإلصدار.

 األعمال الليلية –تصريح العمل ألعمال الحفر   4/14

 .4/13يجب توفير جميع متطلبات السالمة الواردة في الفقرة  4/14/1

 اإلضاءة الكافية لكافة أرجاء مواقع الحفر.يجب التأكد من توفير  4/14/2
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 يجب تأمين كافة مسارات حركة اآلليات والمعدات. 4/14/3

 يجب إلزام كافة المتواجدين في مواقع الحفر بارتداء المالبس العاكسة للضوء. 4/14/4

يجب فحص كافة مصادر الكهرباء والمنتجات البترولية والتأكد من عزلها وتأمينها  4/14/5

 عادها من مواقع الحفر.وإب

 يجب االلتزام بالمواقع المخصصة لنواتج الحفر. 4/14/6

 

 التحذيرية اللوحاتاستخدام   4/15

يجب وضع اللوحات التحذيرية في كافة مواقع العمل المعرضة للضوضاء بمستوى  4/15/1

85 dBA  أو أكثر والمواقع المحتوية لألتربة والغبار الشديد، وذلك لتنبيه

 .الشخصية الوقايةالمتواجدين في بيئة العمل إلى ضرورة استخدام معدات 

يجب التحذير في حال تطلب الدخول لمواقع العمل استخدام أدوات حماية السمع  4/15/2

 المزدوجة.

 SASOمع المواصفة القياسية السعودية رقم يجب أن تكون رموز اللوحات متوافقة  4/15/3

، وأن تكون بلغة العاملين في موقع العمل أو باألسلوب األسهل 31111:2018

 لتحذيرهم قدر اإلمكان.
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 األنواع   5

 ANSI/ASSE A10.12-1998 (R2016)فئات التربة   5/1

 Aالفئة  5/1/1

 (طن لكل قدم مربع 1.5) محدودة تبلغأو مع قوة ضغط غير مقيدة  ةتماسكتكون م 5/1/1/1

 أو أكبر.

 .تأثيرات مماثلةأي الهتزاز الناتج عن حركة المرور أو ا من تتأثر 5/1/1/2

 

 Bالفئة  5/1/2

 (طن لكل قدم مربع 0.5) أو محدودة تبلغمع قوة ضغط غير مقيدة  ةتماسكتكون م 5/1/2/1

 .أقلأو 

 مشقوقة أو قابلة لالهتزاز.تكون  5/1/2/2

 

 Cالفئة  5/1/3

 (طن لكل قدم مربع 0.5) أو محدودة تبلغمع قوة ضغط غير مقيدة  ةتماسكتكون م 5/1/3/1

 .أقلأو 

الحصى والرمل والرمال الطمية والتربة  :على التربة الحبيبية مثل هاتشتمل أنواع 5/1/3/2

 المغمورة والتربة التي تتسرب منها المياه والصخور المغمورة غير المستقرة.
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 ANSI/ASSP A10.12-1998 (R2016) أنواع الحفر  5/2

 انحدار الحفر  5/2/1

 تر(م 6.10)التي يقل طولها عن  النحدار الحفرقصى المسموح به يكون الحد األ 5/12/1/1

 يلي:( 1في الجدول رقم )كما  ةزاوية األفقيالالتربة و فئةبناًء على 

 زاوية االنحدار )درجة( التناسب بين األفقي والرأسي فئة التربة

A :¾1 53 

B 1:1 45 

C 1½:1 34 

 (1جدول رقم )

 

 

 Aالحفر في التربة من الفئة   5/2/2

يجب أن يكون الحد األدنى المسموح به لكل الحفريات ذات المنحدرات البسيطة  5/2/2/1

 (.4شكل رقم ) 1¾: متر( أو أقل في العمق 6.10)

 

 (4شكل رقم )

ساعة أو  24على مدار  تبقى مفتوحةالحفريات ذات المنحدرات البسيطة التي في  5/2/2/2

يكون أقصى ميل ، متر( أو أقل 3.66أقل )على المدى القصير( والتي يبلغ عمقها )

 (.5شكل رقم ) 1:½1 مسموح به يبلغ
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 (5شكل رقم )

 

 قطرها لحفريات ذات األعمدة التي يبلغأقصى عمق مسموح به ليجب أن يكون  5/2/2/3

شكل رقم  وأبعاد المقعد القصوى على النحو التالي: 1¾:هو  متر( أو أقل 6.10)

 (.7( و )6)

 

 (6شكل رقم )

 

 (7شكل رقم )
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ً سفليوالمدعمة  ،متر( أو أقل 6.10جميع الحفريات التي يبلغ عمقها ) 5/2/2/4 ً رأسيو ا ، ا

يجب أن يمتد نظام الدعم  ، كما1¾:يجب أن يكون لها أقصى ميل مسموح به وهو 

لها شكل رقم  ( أعلى الجزء العلوي من الجانب العموديترم 0.46على األقل )

(8.) 

 

 (8شكل رقم )

 

 Bالحفر في التربة من الفئة   5/2/3

يجب أن يكون الحد األدنى المسموح به لكل الحفريات ذات المنحدرات البسيطة  5/2/3/1

 (.9كما في شكل رقم ) 1:1 متر( أو أقل في عمق 6.10)

 

 (9شكل رقم )
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متر( أو  6.10يجب أن يكون لجميع الحفريات ذات األعمدة التي يبلغ قطرها ) 5/2/3/2

 (.11( و )10كما في شكل رقم ) 1:1 أقصى مسموح به وهوبحد مياًل  ،أقل

 

 

 (10شكل رقم )

 

 (11شكل رقم )

 

 Cالحفر في التربة من الفئة   5/2/4

يجب أن يكون الحد األدنى المسموح به لكل الحفريات ذات المنحدرات البسيطة  5/2/4/1

 (.12كما في شكل رقم ) 1:½1متر( أو أقل في العمق  6.10)

 

 (12شكل رقم )
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جوانب الذات ، متر( أو أقل 6.10يجب أن تكون جميع الحفريات التي يبلغ طولها ) 5/2/4/2

متر( أعلى الجزء العلوي  0.46) مدعومة بارتفاع ال يقل عنالمحمية أو الرأسية ال

يجب أن يكون الحد األقصى المسموح به لكل عمليات ، كما من الجانب العمودي

 (.13كما في شكل رقم ) 1:½1 هذه حفرال

 

 (13شكل رقم )

 6.10) التي يبلغ طولهاذات الطبقات المتعددة جميع الحفريات  تحتوييجب أن  5/2/4/3

إلى أقصى ميل مسموح به لكل طبقة كما هو موضح في الشكل رقم  ،متر( أو أقل

(14.) 

 

 (a-14شكل رقم )

 

 (b-14شكل رقم )
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 (c-14شكل رقم )

 

 (d-14شكل رقم )

 

 (e-14شكل رقم )

 

 (f-14شكل رقم )
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  المتطلبات الفنية  6

  ANSI/ASSP A10.12-1998 (R2016) عمليات التفتيش  6/1

يجب إجراء عمليات التفتيش اليومية على الحفريات والمناطق المجاورة وأنظمة  6/1/1

 .الحماية من قبل الشخص المختص في الحفر

يجب إجراء التفتيش من قبل الشخص المختص بالحفر قبل بدء العمل وحسب  6/1/2

 الحاجة طوال فترة التحول.

ة أو أي حوادث أخرى تزيد من يمطر حالةيجب إجراء عمليات التفتيش بعد كل  6/1/3

 المخاطر.

 تيجب أن يتم توثيق عمليات التفتيش من قبل الشخص المختص بالحفر في سجال 6/1/4

 .ةيومي

، وأوجه القصور التفتيشتاريخ ووقت يجب أن تحتوي سجالت التفتيش على  6/1/5

 .مفتش المختص بالتفتيشواسم الالمرصودة، 

 الحفر التأكد من تصحيح أوجه القصور. يجب على الشخص المختص في 6/1/6

 الحفر.أعمال يجب الحفاظ على السجل اليومي حتى نهاية  6/1/7

ؤدي إلى تأن من شأنها  أي مالحظاتعندما يجد الشخص المختص في الحفر  6/1/8

على فشل أنظمة الحماية أو غيرها من وقوع أي حوادث، أو مؤشرات تدل 

للخطر من المنطقة راج العاملين المعرضين إيقاف األعمال وإخ، يجب المخاطر

 اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان سالمتهم.أعمال التصحيح وتم تالخطرة حتى 
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 التدريب  6/2

 يجب أن تتطرق متطلبات التدريب إلى المواضيع التالية على أقل تقدير:

 صاحب العمل/ممثل المنشأة 6/2/1

أعمال الحفر ومصادرها وطرق تالفيها والوقاية من التوعية العامة بمخاطر  6/2/1/1

 مخاطرها والمتطلبات القانونية والفنية والتشريعية ذات العالقة.

 تصدير تصاريح أعمال الحفر بعد استيفاء كافة متطلبات السالمة والصحة المهنية. 6/2/1/2

 

 مسؤول/مختص السالمة والصحة المهنية ومشرف العمل/الموقع 6/2/2

 عمل التشخيص األولي لمواقع أعمال الحفر. 6/2/2/1

 توصيف اآلالت والمعدات التي تعمل في مجال الحفر. 6/2/2/2

 إعداد البرامج والخطط المختلفة في إدارة مخاطر أعمال الحفر. 6/2/2/3

الشخصية وخصوصاً الواقية من الضوضاء  تحديد وتوصيف معدات الوقاية 6/2/2/4

 واألتربة والغبار.

متابعة تصاريح أعمال الحفر والتأكد من استيفاء كافة متطلبات السالمة والصحة  6/2/2/5

 المهنية.

 

 العاملين 6/2/3

الشخصية وخصوصاً الواقية من الضوضاء واألتربة  استخدام معدات الوقاية 6/2/3/1

 والغبار بالشكل الصحيح.

 بها.معرفة المخاطر المهنية ألعمال الحفر ووسائل التحكم  6/2/3/2

 أنواع الحفر وفئات التربة. 6/2/3/3

 معرفة أهمية اللياقة البدنية للعمل في أعمال الحفر اليدوي. 6/2/3/4
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معرفة التعامل مع اإلجهاد البدني والتشنجات الناتجة عن االهتزازات الشديدة  6/2/3/5

 لمعدات الحفر.

 حفر.اتباع اإلجراءات الوقائية الواردة في تصريح أعمال ال 6/2/3/6

 

 المالحق 7

 الخدمات الطبية واإلسعافات األولية  7/1

 ركز طبي لتوفير العناية الطبية العاجلة في حاالت اإلصابات.أقرب متحديد يجب  7/1/1

أقرب األكثر مباشرة إلى  الوصولبتعليمات العمل/الموقع تزويد مشرف  يجب 7/1/2

 .مركز طبي

 ين.المعدات المناسبة للنقل الفوري للمصابيجب أن تتوفر في موقع العمل  7/1/3

 نظام لالتصال بأي خدمة إسعاف ضرورية. يجب توفير 7/1/4

 الطوارئ التابعة للمنشأة باإلضافة إلى أرقام المراكز الطبية القريبةيجب نشر أرقام  7/1/5

 بشكل واضح.و

لعاملين مجموعة من ا مركز طبي قريب، يتم تأهيل وتدريبفي حالة عدم وجود  7/1/6

 اإلسعافات األولية.تقديم على 

اإلسعافات األولية مخزنة بشكل صحيح على  األدوات المستخدمة فييجب أن تكون  7/1/7

 في موقع العمل.المختص في الطب المهني وإتاحتها النحو الذي يحدده 

مستلزمات كافة الاإلسعافات األولية على  األدوات المستخدمة فييجب أن تحتوي  7/1/8

 .إلى الداخل مانعة لتسرب الماء حقيبةفي لذلك، وتكون محفوظة معتمدة لا

القفازات المطاطية لمنع انتقال حقيبة اإلسعافات األولية على أن تشمل  يجب 7/1/9

 األمراض المعدية.

ً  حقيبة اإلسعافات األوليةيجب فحص محتويات  7/1/10 على األقل لضمان استبدال  أسبوعيا

 العناصر المستهلكة.
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7/2 

 

 تصريح العمل ألعمال الحفر

 

 
Permit Issuer Name 

 اسم محرر التصريح

Permit Receiver Name 

التصريح مستلماسم   
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Permit Issuer Name 

 اسم محرر التصريح

Permit Receiver Signature 

التصريح مستلم توقيع  
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 المراجع  8

 

8/1 ANSI/ASSP A10.12-1998 (R2016), Safety Requirements for 

Excavation Applies to all open excavations made in the earth surface 

that require worker and/or property protection 

إجراءات  – السالمة والصحة المهنية –الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة  8/2

 SASO – 3لوحات وعالمات السالمة،  –السالمة في بيئة العمل 


