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 مقدمة

 

دليل إجراءات السالمة والصحة بإعداد قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 
 اشتراطاتوهي عبارة عن  "متطلبات إدارة أنشطة ومسؤوليات السقاالت" المهنية في بيئة العمل

بعد استعراض المواصفات القياسية العربية  للعاملين في مجال السقاالتالمهنية  والصحة السالمة
 واألجنبية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة. 
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 متطلبات السقاالت
 
 المجال 1

المهنية لكل نوع من أنوواع السوقاالت السالمة والصحة بمتطلبات  المعيار اختص هذي
ولألنشوووطة  أو ايوور ذلووو  المسووتخدمة ألاوووراض البنووواء والتشوويد أو ألاوووراض صوووناعية

 والمسؤوليات المصاحبة لها.
هي حماية العاملين على السقاالت والبيئة المحيطة وذل   الدليل االهدف الرئيسي لهذ

 من خالل تحديد ما يلي:
 متطلبات السالمة والمسئوليات الرئيسية للعاملين. -
فو  نصو  السوقالة   مون السوقو   )الحمايةال السقاالت مج العامة فيالمتطلبات  -

  الصوووووويانة  الفحووووووص  إدارة الطوووووووار    تقيوووووويا المخوووووواطر  السووووووقالة تفتووووووي   السووووووقالة
 التدري (.

 متطلبات السالمة ألنواع مختلفة من السقاالت. -
 

 المراجع المعيارية 2

 الجووووو ء- اشوووووتراطات السوووووالمة والصوووووحة الصوووووناعية 217/1994م ق خ / م ق س 
 السقاالت-9الج ء  –األجه ة  –السادس 

 

 والتعريفاتالمصطلحات  3

 السقالة  3/1

هيكلهووا الووداعا لوودعا العمووال أو يسووتخدم  عوون سووطر األرض مرتفعووةمؤقتووة أي منصووة 
 .معا   المواد أو كليهما
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 السالمة فتشم 3/2

تحديووود قائموووة الخطووور والمخووواطر التوووي يمكووون التنبوووؤ بهوووا فوووي ل المؤهووولهوووو الشوووخص 
 آمنووةفووي الوووروف التووي تعتبوور ايوور  بالعمووال أو العموول أوالمنوواطا المحيطووة بمكووا  

ومتابعووة كوول  الصووالحية بتفتووي والووذي لديوو   عوواملين خطووورة علووى الشووكل رقموالتووي ت
والوقائية ومتابعة  تصحيحيةوالتدابير الجراءات مال  عالقة بمخاطر العمل واقتراح اإل

 تنفيذها.

 والصحة المهنية السالمة سؤول أو مختصم 3/3

الصحة المهنية أمور السالمة و بالذي ُاسندت إلي  مهمة متابعة مايتعلا هو الشخص 
من قبل صاح  العمول  وتكوو  لديو  الصوالحية باتخواذ إجوراءات تصوحيحية وتودابير 

شووخص مخصووص تمامووا  لووذل   أو شووخص  قوود يكووو   علووى الخطوور. إزالووةللسوويطرة أو 
دام مسووؤول أو مخووتص وفووي هووذا المسووتند تووارة  يووتا اسووتخ مسووندة إليوو  كمهووام إ ووا ية.
وتوارة يوتا اسوتخدام السووالمة والصوحة المهنيوة  وتوارة فقوو   سووية  وتوارة  كوال  علوى حوودة.

 السالمة. وكل هذه المصطلحات تندرج تحت هذا الفقرة.

 

 المتطلبات الفنية للسقاالت 3/4

السوقاالت  الفنيوة المتعلقوة بكول نووع مون الشوتراطاتتعريف وتفسوير كافوة المتطلبوات وا
 :مايلي يشمل ذل و  الدليلفي  التي تا التعريف عنها

 التدري  المحدد: تحديد نوع التدري  المطلوب ِمن صاح  العمل -
على سوالمة  التفتي  المطلوب: وصف جميع المتطلبات المتعلقة بعملية التفتي  -

 العمل على السقاالت
عليهوووووا لكووووول نووووووع مووووون صووووويانة المحوووووددة والمتفوووووا الالصووووويانة الالزموووووة: إجوووووراءات  -

 السقاالت
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 حلقات دي األمامية 3/5

 )ملحا أ(. هي نقا  االتصال المستخدمة لتحديد مواقع العمل

 حلقات دي الكتف 3/6

 االكتوواف وعلووى السووالمة حوو ام امووام مثبتوو  وتكووو   حوورفشووكل رقمب تووأتي حلقووات هووي
 .)ملحا أ( العمل لوروف محدودة تطبيقات في ويستخدم للعامل

 السنانير )الخطاف( 3/7

 .مقفل خطافشكل رقم على تأتي حلقة عن عبارة

 حبال مانيال 3/8

 .الطبيعية االلياف من المصنوعة الحبال أنواع من نوع

 اسميقطر خارجي  3/9

 .االنبوب سماكة المتضمن السقالة ألنبوب الخارجي القطر هو

 القطر االسمي 3/9

 السقالة ألنبوب الداخلي القطر هو
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 األدوار والمسؤوليات 4

 المعنيوووة األطوووراف لكافوووة والمسوووئوليات المهوووام تحديووود الووودليل مووون الجووو ء هوووذا فوووي يوووتا
 العموووول  مشوووورف  السووووالمة مفووووت مسووووؤول أو مخووووتص السووووالمة    العموووول صوووواح )

 قبوولوالصووحة المهنيووة  السووالمة واشووتراطات متطلبووات تطبيوواتسووتهدف  والتووي (العاموول
 الممتلكووات وحمايووة العوواملينوصووحة  سووالمة علووى للحفووا  األعمووال تنفيووذ وبعوود ثنوواءوأ
ولكفاءة العمل فإنو  يجو  أ  يوتا التنسويا والتواصول بوين كافوة أعضواء  .الخسائر من

فريا العمل المختص بشؤو  السالمة والصحة المهنية مون أجول التكامول فوي تطبيوا 
 ل.إجراءات السالمة والصحة المهنية كلٌّ  يما يخص  من أجل مصلحة العم

 

 العمل صاحب 4/1

هووو المسووؤول األول عوون سووالمة وصووحة العوواملين والحفووا  علووى الممتلكووات والبيئووة. و 
وقووود يكوووو  صووواح  العمووول عبوووارة عووون شوووركاء أو شوووخص واحووود  وقووود يقووووم صووواح  
العموووول بتعيووووين رئوووويس مجلووووس إدارة أو رئوووويس تنفيووووذي أو موووودير عووووام أو أي شووووخص 

المنشووأة  وبالتووالي يكووو  هووذا الشووخص هووو بمسوومى آخوور كمسووؤول عوون إدارة شووؤو  
المسؤول األول عن سالمة وصحة العاملين والحفا  على الممتلكات والبيئة والممثول 

 :مما يلي لصاح  العمل. ومن أها مسؤوليات صاح  العمل التأكد

 سوالمة مفوت ) موؤهلين مختصوين توظيوف خوالل مون العمل مواقع على اإلشراف -أ
 .(  واير ذل بالموقع العمل على عام مشرف-

 اإلجووراءات و ووع والتأكوود موون بالعموول البوودء قبوول العموول موقووع فووي المخوواطر تقيوويا -ب
 .هاعلي للسيطرة الوقائية

 السوقاالت علوى للعمل العاملين وتدري  تأهيلالتأكد من و ع الخط  وتطبيقها ل -ت
 .عليها بالعمل المؤهلين لغير السماح وعدم
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 السووووقاالت علووووى للعموووول مخصصووووة واإلنقوووواذ للطوووووار   خطوووو  توووووفيرالتأكوووود موووون  -ث
 .عليها العاملين وتدري  الطارئة للحاالت

سووووالمة وصووووحة العوووواملين والحفووووا  علووووى لالتأكووود موووون اتخوووواذ االجووووراءات الالزمووووة  -ج
والعابرين بمواقع العمول أو بوالقرب سالمة وصحة ال ائرين لالممتلكات والبيئة  وكذل  

 .منها

 السوقاالت على بالعمل السماح عدمالتأكد من و ع الخط  واالجراءات لضما   -ح
 عواصوف شوديدة ريواح  ا يورة مطوارأمثل  مناسبة اير الجوية الوروف تكو   عندما
 .وايرها ترابي 

 .السقاالت على للعمل المناسبة الشخصية الوقاية أدوات ومعدات توفير -خ

 .للسقاالتها ب القيامو ع خط  الصيانة الالزمة و  من التأكد -د

خور  لسوالمة وصوحة العواملين والحفوا  علوى الممتلكوات أجوراءات اير ذل  من إ -ذ
 والبيئة.

 

 مسؤول أو مختص السالمة والصحة المهنية 4/2

 :بها القياممسؤول أو مختص السالمة والصحة المهنية  على يج  التي المهام من

 الوقائيووة اإلجوراءات و ووع موع بالعموول البودء قبوول العمول موقووع فوي المخوواطر تقيويا -أ
 .للسيطرة عليها

 .سالمة وصحة العاملينوو ع الخط  الالزمة ل العمل مواقع على اإلشراف -ب

 للعمولالمخصصوة  واإلنقواذ لطووار  ا خطو مختلوف خطو  إدارة المخواطر و  و ع -ت
 .عليها العاملين تدري والعمل على  السقاالت على
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 ايوور الجويووة الوووروف تكووو   عنوودما السووقاالت علووى لديوو  صووالحية إيقوواف العموول -ث
 .ترابي  واير ذل  عواصف شديدة  ا يرة  رياح مناسبة مثل أمطار

التأكوود موون وجووود  مووع للسووقاالت  الالزمووة الصوويانة أنووواع بكافووة التأكوود موون اإللتوو ام -ج
 السقالة  واير ذل  من إجراءات. على المثبتة مايثبت القيام بالصيانة كاللواصا

 .سنة لمدة وحفوها واستخدامها بالسقاالت الخاصة الفحص قوائا توفير -ح

الخاصوة  واألدوات المعدات لتخ ين والمهيئة المناسبة المواقع المشاركة في تحديد -خ
 .بالسقاالت

 .سالمتها من التأكد بعد إال و ع اإلجراءات التي تمنع استخدام السقاالت -د

 و ع نماذج المتابعة والرقابة والتفتي  والصيانة للسقاالت. -ذ

  مباشوورشووكل رقمب العواملين حيوواة علووى خطوورةشووكل رقمت قوود التوي األعمووال إيقواف -ر
اإل  األعموال باسوتكمال السوماح وعودم المناسوبة التصوحيحية اإلجراءاتواتخاذ وو ع 

 .بها بعد االلت ام

 السالمة مفتش 4/3

 :بها القيام السالمة مفت  على يج  التي المهام من

 قووائا مراجعوة خوالل مون بالسوقاالت الخاصوة واألدوات المعدات سالمة من التأكد -أ
 .التخ ين وطريقة والصيانات الفحص

 .الالزمة العمل تصارير على الموقع في العاملين حصول من التأكد -ب

 ومتطلبات اشتراطات من والتأكد العمل موقع في السقاالت تركي  على اإلشراف -ت
 جويوة أحووال ألي ومقاومتهوا المتوقعوة لألحموال تحملهوا لضوما  العمول اثنواء السالمة
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 مووووون المعووووودات وأ الموووووواد سوووووقو  لمنوووووع الالزموووووة الحوووووواج  كافوووووة وجوووووود موووووع مفاجئوووووة
 .السقاالت

 لطبيعوووة المناسوووبة التدريبيوووة الووودورات علوووى وحصوووولها العووواملين تأهيووول مووون التأكووود -ث
 .العمل

 السووووقاالت علووووى للعموووول المناسووووبة الشخصووووية الوقايووووة مهمووووات توووووفر موووون التأكوووود -ج
 .العمل أثناء واستخدامها

 كاد حادث وأ حادث كل وبعد عمل وردية كل قبل ومكوناتها السقاالت حالة تفقد -ح
 .ج اءهاأ سالمة من والتأكد يقع  أ

 وحوووواج  تحذيريوووة ولوحوووات بأشووورطة السوووقاالت حوووول المنطقوووة توووأمين مووون التأكووود -خ
 .منها أسفل أو حولها المرور سالمة من للتأكد حماية

 المحيطوووة المنطقوووة وأ بوووالموقع العووواملين علوووى سوووالمةال مالحووووات كافوووة تسوووجيل -د
 .تصحيحها على والعمل بالعمل

 مباشوورشووكل رقمب العوواملين حيوواة علووى خطووورةشووكل رقمت قوود التووي األعمووال إيقوواف -ذ
 بعووود اإل األعموووال باسووتكمال السوووماح وعووودم المناسووبة التصوووحيحية اإلجوووراءات وو ووع
 .بها االلت ام

 من قبل كافة مسؤولي أو مختصي السالمة. اتباع الخط  المو وعة -ر
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 أو الموقع العمل مشرف 4/4

 :بها القيامأو الموقع  العمل مشرف على يج  التي المهام من

 .السقاالت على العمل قبل الالزمة العمل تصارير استخراج -أ
بمعووودات  وت ويوووده العمووول ثنووواءأ العامووول لهوووا يتعووورض قووود التوووي المخووواطر مراجعوووة -ب

 .بالعمل البدء قبل بها الخاصة الحماية وأنومة الشخصية الوقاية
 .باألعمال البدء قبل وفحصها السقاالت سالمة من التأكد -ت
 مباشوورشووكل رقمب العوواملين حيوواة علووى خطووورةشووكل رقمت قوود التووي األعمووال إيقوواف -ث

 بعووود اإل األعموووال باسووتكمال السوووماح وعووودم المناسووبة التصوووحيحية اإلجوووراءات وو ووع
 .بها االلت ام

 موون االنتهوواء بعوود اإل الموقووع مغووادرة وعوودم لألعمووال المسووتمرة والمتابعووة اإلشووراف -ج
 .األعمال

 .األعمال من االنتهاء بعد بالموقع العاملين جميع مغادرة من التأكد -ح

 

 العامل 4/5

 :  منهابها االلت ام علي  يج  مسئوليات عدة علي  العامل

و مخوووتص أمسوووؤول ) موووع العمووول ثنووواءأ لهوووا يتعووورض قووود التوووي المخووواطر مراجعوووة -أ
 الحمايوووووة وسوووووائل ومناقشوووووة (العمووووول صووووواح   السوووووالمة مفوووووت   المشووووورفالسووووالمة  
 .بالعمل البدء قبل بها الخاصة

 او السوقاالت علوى العمول عنود بالسالمة الخاصة واالشتراطات بالتعليمات االلت ام -ب
 .عليها العمل ثناءأ األدوات وأ المعدات من أي استخدامحين 

 قبووول السوووقاالت علوووى للعمووول المناسوووبة الشخصوووية الوقايوووة معووودات بارتوووداء االلتووو ام -ت
 .بالعمل البدء

 .مع  العاملين وسالمة الشخصية سالمت  على الحفا  -ث
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 تطبيووا فووي قصووور أي عوون العموول صوواح  وأ السووالمة لمفووت  المباشوور اإلبووال  -ج
 أو ووواع أي وأ الشخصوووية السوووالمةأدوات ومعووودات  تووووفيرعووودم  وأ السوووالمة أنوموووة
 .بالموقع آمن  اير

 منها. يعاني صحية مشاكل وأ م منة مراضأ يأب العمل صاح  بال إ -ح
 .التنفيذ وبعد األعمال تنفيذ ثناءأ العمل بموقع والترتي  النوافة على الحرص -خ

 

 

 

 حكام العامة للسقاالتاأل 5

 نواع السقاالتألجميع الحماية من السقوط متطلبات  5/1

اسوتخدام خطو  تسوتوج  السوقو  العديود مون مخواطر ح  العمل على السوقاالت ُيصا
يووتا ملوويء باألمثلوة التوي الحيواة وواقوع . كموا ينبغوويحمايووة العواملين ووسوائل ومعودات ل

صو  الخرسوانة    ومون ذلو نجواز العمولإفيها استخدام السقاالت كوسويلة مون وسوائل 
 تن يووووولوالبنووووواء والووووودها  وتركيبوووووات الكهربووووواء والسوووووباكة  وبعووووو  أعموووووال التحميووووول وال

  وايوووور ذلوووو  موووون األعمووووال التووووي ُتسووووتخدم فيهووووا السووووقاالت. وُيصوووواح  تلوووو  والوووورص
   ومونمختلفة يتحتا علوى مون يسوتخدم السوقاالت حينهوا االنتبواه لهوا مخاطراألعمال 

  الحواف األمامية  االسقف المتدرجة  مناور(الالتجاويف والثقوب )بما في ذل   ذل 
لوذا  فوإ  هوذا    وايور ذلو . المموراتة واسوتواء سعالحفريات  وجود   االسطر الحادة

 في حال استخدامرها يتوفعملها و القسا سيتطرق إلى المتطلبات األساسية التي يج  
 .في مختلف أماكن العمل السقاالت
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 من السقو  الحماية معدات 5/1/1

علوى يعمول  عامول السقو  لكولمن  الحماية داتيج  على أصحاب العمل توفير مع
علوووى حسووو  نووووع السوووقالة كموووا هوووو مو ووور فوووي  متووور 1.80عووون  ذا زادتإالسوووقالة 
 .بالملحا 

 
 اإلنقاذ المتخصصة في حال  السقو  معدات 5/1/2

 قبل العاملين المدربين للتعامول إستخدامها منالتي يمكن  التدخل واإلنقاذ هي معدات
نوووو الها إو أعلووووى نقوووواذ المصووووابين بوووورفعها لألإمووووع حوووواالت الطوووووار  لتسووووهيل عمليووووة 

موون هووذه المعوودات وعووادة تتكووو   .نقوواذ للخطوورمنووة دو  تعووري  رجووال اإلاآل لألموواكن
عنوود اختيووار معوودات   جوويو هووذا  .خطوواف وعجلووة جوور الحبووال ومقووص لقووص الحبوول

 االتي:المتخصصة مراعاة االنقاذ 

 طوال المناسبةل باألاتوفير حب -أ
 لالسفلن ال  إو أعلى رفع المصاب لألخاصية المعدات توفر   أ -ب
 تل  المعدات طيلة فترة العمل توفير -ت
 وقات العملأنقاذ ومعدات  طوال العاملين المدربين على اإل وجود -ث
 كافة الوروف المناخية المختلفة حتمناسبة المعدات للعمل ت -ج

 

للعموول علووى السووقاالت أثنوواء السووالمة  د توودابيريووتحدمسووؤول أو مخووتص السووالمة  علووى 5/1/2/1
 خالل: منللسقاالت أو اي استخدام آخر دعا و أنص  أو تفكي  

 .الحفا  على مسافة آمنة من حافة السقالة )حماية الحواف( -أ

توووفر الحووواج   مثوول لوحووات منووع االنوو الق أو الشووبكات الحاميووة لمنووع االشووخاص  -ب
 .سفلأ ن الق إلىاإلن شياء مو األأ
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 .جيدا بالمبنىتأمين اج اء السقاالت بجوار الهيكل االنشائي مثل رب  السقاالت  -ت

 .و من اير تأمينأجسام ادوات و أ عدم وجودكد من أالت -ث

 من  تحت السقاالت. آعمل منطقة حور  -ج

 مخوتص وعلوى درايوة طورفاستخدام مون كل يل م فحص معدات السقو  من قبل  -ح
االحتفوووا   وجووووب مووع .وفقووا لتوجيهوووات الُمصووونععلوووى األقووول و شووهر أكووول سوووتة  وذلوو 

 أشهر.التقل عن ستة بسجل عمليات التفتي  لمدة 

 
 خطة الحماية من السقو  5/1/3

خطوة الحمايوة مون السوقو   الموقوع عمولمخوتص السوالمة فوي مسوؤول أو يتطل  من 
اإللتو ام علوى السوقاالت  . ويجو  علوى العواملينالعمولفوي مواقوع تكو  مكتوبوة بحيث 
 ذلو . وعلوى مسوؤول أو مخوتص السوالمة متابعوة معدات الحماية من السوقو  بارتداء

خطوة الحمايوة    تتنواولأيجو  هوذا و  مستمر.شكل رقمبتقييا خط  العمل من خالل 
 : العناصر التاليةمن السقو  

 .سقفر السقو  من األمخاط -أ

  ال وار.  المارة أوو أفي موقع العمل  ينملاللع أعلىطرق الحماية من  -ب

 تحديد انومة الوقاية من السقو  مثل ح ام االما  وتوابع . -ت

وتوووودري  الت وتفكيكهوووا بموووا فيهووووا الصووويانة والتفتوووي  المعوووودات واآل طووورق تجميوووع -ث
 .العاملين عليها

 د كيفية التعامل مع األدوات والمواد بما فيها الخطرة وتخ ينها وتأمينها.يتحد -ج

 خطة )اإلنقاذ( والعمل في حاالت الطوار . -ح
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 . دوري شكل رقممراجعة الخطة من قبل المشرفين وكذل  العاملين بالفترة ال منية ل -خ

 في الخطةماية من السقو  حسؤول عن و ع خطة المالتوقيع  -د

 .تحديد عمليات إصالح معدات الحماية من السقو  -ذ

 أعلووى وتوثيوواموون السووقو  موون الحمايووة  للعوواملين حووول دورة تدريبيووةهووذا ويجوو  عقوود 
توقيعووووات الحا وووورين للوووودورة التدريبيووووة  وكووووذل  توووودوين المالحوووووات حسوووو  أسووووماء و 
 الحاجة.

 

مراعواة العمول علوى مخوتص السوالمة أو  مسوؤولمون ينبغوي   لالماكن المرتفعوةبالنسبة  5/1/3/1
  الحماية من السقو  من خالل: خطةفي االرتفاعات 

 .مكا اإل تجن  العمل في االرتفاعات قدر -أ

 أعلى.جسام من منع سقو  األ -ب

 الفردية.إعطاء األولوية للحماية الجماعية على  -ت

 سقو التخفيف المسافة والنتائج المترتبة على  -ث

 

 لسقاالتا )تثبيت( تصميم ونصبمتطلبات  5/2

 تصنيف السقايل من ناحية الحمولة كالتالي: -أ
 2كغا/م 122خفيفة احمال  -
 2م/كغا 244احمال متوسط   -
 2م/كغا 366احمال ثقيلة  -
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 العاموولقالة يجوو  أ  تصووما بحيووث تتحموول علووى األقوول أربعووة أمثووال حموول سووكوول  -ب
 .والمواد

   يتا تصميا السقايل بواسطة مهندس محترف في الحاالت التالية: -ت

 السقايل المعلقة المرتف . -
 م 18.3كانت اعلى من  إذاالسقايل المثبت   -
 م. 38السقايل المعدنية من انابي  ووصالت اعلى من  -

 السقايل المتحركة التى يكو  بها عمال. -

بمورور العامول عليهوا بأموا  دو  بعورض يسومر  السوقاالتممورات يج  أ  تكو   -ث
االرتفاعوات  نودخاصوة ع  كموا يجو  إحاطوة هوذه الممورات بحوواج  .التعرض للسقو 
 .األرضمن مستو  سطر  متر 3.1 التي ت يد عن

جانبيوة تمنوع سوقو   يج  إحاطة جميوع المنواور فوي السوقوف المكشووفة بحوواج   -ج
 .منهااألشخاص أو األشياء 

 .واقيةعلى السقاالت بأح مة من يعملو  يج  تجهي    -ح

يجوو  عموول موووالت متينووة فوووق المموورات تعموول علووى وقايووة العووابرين تحتهووا أو   -خ
 األشياء.القائمين بالعمل فيها من خطر سقو  

 .بواسطة متخصصين ومؤهلين لهذا العملإاّل تركي  وتعديل السقاالت منع  -د

والرصوووات حتوووى ال تكوووو  عر وووة يحوووور بنووواء وتركيووو  السوووقاالت علوووى البراميووول  -ذ
 .لالنهيار

 .الحوووواج  الواقيوووة مووون الخشووو  أو المواسوووير أو ال وايوووا الحديديوووةأ  تكوووو  يجووو   -ر
وحاج  متوس  أفقي  متر 1.2و 0.97بين وتتكو  من حاج  علوي ارتفاع  ال يقل 

 .يقع في منتصف المسافة بين الحاج  العلوي وأر ية المنصة
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تتباعود هوذه يجو  أ  و   علوى أعمودة رأسوية أو قووائا  الحواج  الواقيوة يتركيج   -ز
 2.44 طوول المسوافة الواحودة يتجواوز بحيوث الالقوائا عن بعضها مسوافات متسواوية 

 .متر

يج  أ  تكو  هذه الحواج  بمتانة كا ية بحيوث يمكون أ  تتحمول أي نقطوة فيهوا  -س
 كغا. 45.5 ال يقل عنما وفي أي اتجاه 

علوووى جوانووو   للقووودم تثبوووتد منصوووات السوووقاالت بعووووارض أو حوووواج  يوووت و يجووو   -ش
ويكووو  أقوول ارتفوواع لهووذه   لمنووع سووقو  العوودد والمووواد منهووا  وحووواف أر ووية المنصووة

 .متر 0.1 الحواج 

 :وسائل االقتراب والوصول إلى السقالة -ص

  كمووا متوور 3.7السوواللا النقالووة ال يسوومر باسووتخدامها إذا زاد ارتفوواع المنصووة عوون  .1
في حالة استخدام الساللا النقالة أ  يتا ترك مسافة مون السولا فووق المنصوة ال يج  
 .سا( 90متر ) 0.9 تقل عن

متوور   3.7السوواللا الثابتووة  يفضوول اسووتخدامها فووي السووقاالت التووي ي يوود ارتفاعهووا  .2
 .متر 9يج  األخذ باالعتبار أ  يتا عمل بسطة كل  كما

هيكوول صوول  فووي حالووة زيووادة ارتفوواع يجوو  ربوو  السووقالة إلووى المبنووى أو إلووى أي  -ض
 ومن أها متطلبات السالمة هي: السقالة عن أربعة أمثال أبعاد قاعدتها

تعتمد قوة ومتانوة أيوة سوقالة علوى القاعودة وترجوع معووا حووادث انهيوار السوقاالت  .1
 .إلى  عف القاعدة  لذا يج  االهتمام بقوة ومتانة القاعدة

 .لسقالة لمتانة تثبيتهايج  تثبيت ألواح معدنية أسفل أرجل ا .2

 .رأسيا متر 7.9وأفقيا  متر9يتا رب  السقاالت بالمبنى بمسافات ال ت يد عن  .3
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 3يج  توفير وسائل الحماية من السقو  من السوقاالت التوي ي يود ارتفاعهوا عون  .4
 .متر

يجوو  عوودم السووماح بوودها  السووقاالت بووأي طووالء يمكوون أ  يخفووي أو يغطووي أيووة  .5
 .عيوب باأللواح

السوووماح بتخووو ين الموووواد والخاموووات والعووودد علوووى السوووقاالت كموووا يجووو  يجووو  عووودم  .6
 .إخالء السقاالت من هذه المواد عند نهاية كل وردية عمل

اذا كووا  التيووار اكبوور  يجوو  توورك مسووافة بووين السووقاالت وخطووو  توصوويل الكهربوواء .7
 متر.  3.1فولت التقل عن  300من 

الحمولووة  موورات موون 6الوورب  فووي حالووة السووقاالت المعلقووة يجوو  أ  تتحموول حبووال  .8
 الكلية للسقالة باإل افة إلى وزنها.

 مواصفات مكونات السقايل يج  ا  تكو  كما يلي: - 

   5.08الحواج  الخشبية تكو X 10.16 .سا 

  2.54الحواج  المعدنية او االنابي  من الحديد X 0.178 سا. 

  شووبكة الحمايووة بووين الحووواج  العلويووة والنصووفية وحوواج  الحمايووة السووفلي مقيوواس
N18 – 2.54سا. 

   سا قطر خارجي 5.08االنابي  التي تستعمل في الدعمات والمثبتات ا  تكو 

  3.8ابعواد خشو  المنصوات مون الخشو  مون X22.5  5.08الوى X 25.4  سوا
 م 4واعلى طول 

  الحديديووووة( والمصووونوعة موووون االلمنيووووم فووووي اموووواكن تسوووتخدم المنصووووات المعدنيوووة(
 العمل التي بها حرارة عالية لتجن  اشتعالها.
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 هي:  البرجية السقاالتالستخدام متطلبات الوقاية العامة  5/2/1

فوووي قووول دورة تدريبيوووة علوووى األ يكوووو  لديووو علوووى العامووول علوووى السوووقالة أ   يشوووتر  -أ
 السقاالت في المباني العالية.على  العمل

 مناس .اليحور استخدام السقاالت البرجية في الرياح القوية والطقس اير  -ب

و كموصول أو كقواعد حاملوة أ للساللا سقاالت البرجية كدعامة يحور استخدام ال -ت
 خر .ألمعدات 

او تلوف او فقودا  الحود  بها كسريحور استخدام السقاالت البرجية في حال وجد  -ث
 اج اءها.

 .السقاالت البرجيةأي مكونات اير متوافقة مع يحور استخدام  -ج

 
 المياهالقريبة من  السقاالتالستخدام متطلبات الوقاية العامة      5/2/2
 

يجوو  الحصووول علووى بيووا  بوواألحوال الجويووة وحالووة البحوور بصووفة يوميووة و عوووالم  -أ
 جميع العاملين في الموقع بها.

الموجوووودة بوووالقرب مووون يجووو  تووووفير اإل ووواءة الكا يوووة فوووي جميوووع منصوووات العمووول  -ب
 المياه.

يجوو  توووفير وارتووداء المالبووس والتجهيوو ات الواقيووة الكا يووة للعموول المطلوووب القيووام  -ت
 ب .
 يج  توفير العدد الكافي من المنقذين وفقا  لطبيعة وتوزيع العمل. -ث
يجوووو  أ  يتوووووافر مسووووعف أولووووي موووودرب علووووى عمليووووة التوووونفس االصووووطناعي ولوووو   -ج

 ات إنقاذ ومعالجة حاالت الغرق.المعرفة والخبرة الالزمة بعملي
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يج  أ  يتا تنفيذ العمل بواسوطة شخصوين معوا  علوى األقول لكوي يتواجود شوخص  -ح
 ليطلا اإلنذار )استخدام شعلة االنقاض لطل  المساعدة(.

يتطلوو  العموول فووي ظووروف الرطوبووة العاليووة المسووتمرة كمووا فووي العموول قوورب الميوواه  -خ
اكتشووواف ومعالجوووة الصووودأ لجميوووع يجووو  تكووورار أعموووال الصووويانة الخاصوووة بفحوصوووات 

كوووافال إال إذا كانوووت مصوووممة للعلوووا بمثووول هوووذه شوووكل رقمالروافوووع واألليوووات والمعووودات ب
 الوروف.

يج  توفير حواج  حماية بكافة الحافات الموجودة بالقرب من المياه والتي يمكن  -د
 ألي شخص من السقو  منها إلى الماء.

الحووواج  الموجووودة بووالقرب موون يجوو  تركيوو  لوحووات تحذيريووة فووي كافووة الحافووات و  -ذ
الميوواه وو ووعها بحيووث يمكوون مشوواهدتها بسووهولة موون قبوول العوواملين فووي حووال اقتوورابها 

 من أماكن الخطر.
يج  أ  يستخدم العاملو  فووق المنصوات والسوقاالت معودات الحمايوة الشخصوية  -ر

 ( وايرها.Safety Harnessمن خطر السقو  مثل اح مة السالمة )

 
 السقاالتمتطلبات فك  5/3

 :تفكي  السقاالت عند-أدنىكحد –ممارسات العمل اآلمنة التالية اإللت ام بينبغي 

يجووو  إزالوووة أنووو  بالسوووقالة وطووورق دخولهوووا وتفكيكهوووا  موووع العلوووا  حاميوووات الحوووواف -أ
 وتكو  هي المرحلة األخيرة.   السقالة بعد إتمام األعمال

 دعامووة ال يقوول عر ووها عوونوجووود لعنوود البوودء بالتفكيوو  أ  يكووو  هنوواك إمكانيووة  -ب
 لمستو  الف  الذي تا الوصول إلي . متر 0.43

  مسوتو  العامول مباشورة السوقالة تحوتالتأكد عند تفكي  السوقالة أ  تكوو  منصوة  -ت
 .ترم 2واقفا  فوق ألواح عر ها ال يقل عن  العامل ويكو  
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 تعديل السقاالت 5/3/1

 :-كحد أدنى–التالي عمل يتا   أسقالة يج  أو تعديل العند تغيير 

 ع.صنّ رشادات المُ إ  يكو  حس  أجراء التعديل ينبغي إ -أ
  ما  تغيير السقاالت وفقا لخطة مكتوبة معدة مسبقا. -ب
 .المساس بالسالمة الهيكلية للسقاالت التعديالت عدم  تضمن أيج   -ت
 .فق  السقايل في مختصين بواسطة التعديل يكو   ا  -ث

 

 والخروج الدخول 5/3/2

العوواملين للوصووول اآلموون إلووى السووقاالت وعنوود تركيبهووا والعموول عليهووا وفكهووا  يحتوواج 
 :ييل كماوسائل الدخول والخروج الشائعة  ذل يشمل و 

 الساللا المؤقتة أو أنومة الساللا المتحركة حيث يتا تثبيتها قبل بداية العمل. -أ
المثووال دائا بجوووار السووقاالت  علووى سووبيل شووكل رقمووالمنصووات أو السوواللا الثابتووة ب -ب

 التي تكو  ج ء من مبنى مجاور لعمليات السقاالت.
 .ةمنآالرافعات الشخصية اليدوية يسمر بها للوصول للسقاالت في حال كانت  -ت
عن طريا مستو  الطابا لمبنى قائا يجووز اسوتخدام  إذا كوا  الدخول   يكو  أ -ث

 آمن.
و أفي السوقاالت بحيوث يمنوع سوقوطها  ت جميع الساللاين وتثبيتأميتا ينبغي أ   -ج

 .ان القها
 .يج  أ  تكو  خطوات وعتبات الساللا ذات سطر خشن يمنع االن الق -ح

 

 السقاالت فحص/متطلبات تفتيش 5/4
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حيوووث ينبغوووي ا  تكوووو    جووو اء السوووقاالت كاملوووة دو  اسوووتثناءأيشووومل التفتوووي  جميوووع 
 السوقالة فوي حالووة جو اءأحوود أ  أفوي حوال تبوين  .الوة جيودة وصوالحة للعموولحبالسوقالة 

موون أهووا متطلبووات تفتووي  السووقاالت و  .يقوواف العموول بصووورة مباشوورةإيلوو م فايوور جيوودة 
 هي:

  .أ  يتا تفتي  السقالة بعد أ  يتا نصبها مباشرة وقبل استخدامها -أ
تحوووت أي  الوودليل احسوو  متطلبوووات هووذ تفتيشووهايمنووع اسووتخدام أي سووقالة لوووا يووتا  -ب

 ظرف وألي سب .
إذا أو ر الفحص أ  السقالة اير صالحة لالستخدام يج  منوع الصوعود عليهوا  -ت

  يكتفى بالبطاقات التحذيرية فق . فعالة والواستخدامها بما يل م من طرق 
دوري وخصوصووا بعوود وقوووع حوووادث أو شووكل رقموو  يووتا عموول صوويانة بعوود ذلوو  بأ -ث

سام أو مكونات إلوى االستخدام  وعند إ افة أق عند كثرةتغير في الوروف الجوية  و 
فحص تفتووي /يجوو  أ  يكووو  لوود  المسووتخدم سووجل و السووقالة أو إزالتهووا أو تغييرهووا.

للسووقاالت بحيووث يووتا رصوود وتسووجيل أعموووال الفحووص والمالحوووات التووي تووا تووودوينها 
 (.وخ حأثناء الفحص )انور الملحا 

يجو  عودم  وهيكلها الداعا من قبول شوخص مخوتص. يج  أ  يتا فحص السقالة -ج
استخدام السقالة ما لا يكن هنواك إذ  مكتووب وتأكيود مون الشوخص المخوتص أنو  قود 

 تا تفقد السقالة وبناء  على ذل  تا اإلذ  باستخدامها.     
يووتا منووع الوصووول ايوور المصوورح بوو  إلووى منصووات السووقالة فووي حووال السووقالة ايوور  -ح

 المكتملة أو التي في حالة عطل.
السوووقاالت وتكوووو  شووواملة يمكووون أ  تسووواعد علوووى  ينبغوووي وجوووود مرجعيوووة لتفتوووي  -خ

 الكشف ومنها قائمة التدقيا.
يتضمن مالحوة أي    بحيثيج  أ  يكو  هناك ما يسمى تقرير تفتي  السقالة -د

. كموووا يجوووو  أ  صوووحةسووووالمة والعيووووب والتوووي يمكووون أ  تووووؤدي إلوووى خطووور علوووى ال
 .أي إجراءات تصحيحية مطلوبة يتضمن

قووة تو وور أنهووا آمنووة لالسووتخدام أو و ووع بطايجوو  و ووع بطاقووة علووى السووقالة  -ذ
التوي تبوين و ( Scaffold Taggingيعورف بوو )بموا  تو ر أنهوا ايور آمنوة لالسوتخدام

وتكووو  فووي الغالوو  ملونووة وكوول لووو  يشووير ويرموو  إلووى حالووة   حالووة الصوويانة للسووقالة
 .تمعينة تكو  معلومة لد  العاملين انور الملحا 



22 

 

مسوتخدمي السوقالة والمختصوين التأكوود مخوتص السوالمة و مسوؤول او تقوع علوى عواتا  5/4/1
 من أن  تا فحص جميع السقاالت على النحو التالي:

 بعد تركي  السقالة وقبل االستخدام األول. -
إذا كانت السقالة من عدة طوابا  يج  فحص الطابا الذي تا إكمال  قبل البودء  -

 بإنشاء الطابا الذي يلي .
 )وردية( عمل.فحص بصري قبل بداية كل نوبة  -
 أيام. 7في فترة انقطاع عن العمل ت يد عن  -
بعد أي ظروف جوية وكل ما مون شوأن  أ  يعورض سوالمة التركيو  للخطور مثول  -

 الرياح العاتية.
من قبل شخص مختص لدي  من المعرفة والتدري   جميع السقاالتينبغي تفتي   -

 والخبرة ما يتناس  مع نوع وتعقيد السقالة. 

 
  إدارة الطوارئ متطلبات  5/5

وينبغوي أ  تونص خطوة   توول فعالوة لمكوا  العمول الطووار  بحيوثيج  إعوداد خطوة 
الطوار  على االستجابة للطوار  ومراحل اإلخالء والعالج الطبوي والمسواعدة الطبيوة 

المووودني ووزارة الصوووحة والهوووالل  كالووودفاعالجهوووات ذات العالقوووة وكيفيوووة التواصووول موووع 
بسووالمة وصووحة العوواملين والحفووا  علووى الممتلكووات  عالقووةمووا لوو  حموور وايرهووا  ياأل

 يج  عرض أرقام االتصوال فوي حواالت المثال على سبيل فمكا  العمل. والبيئة في 
ويجووو  ت ويووود العموووال بالمعلوموووات والتووودري    الطووووار  حيوووث يمكووون رويتهوووا بسوووهولة

تبوووار يجووو  اخ كموووا  مكوووا  العمووولفوووي  واالسوووعافات األوليوووة بشوووأ  إجوووراءات الطووووار  
اإلجراءات وعمول السويناريوهات والفر ويات التوي تسواعد علوى تودري  العواملين وفهوا 

كموا ينبغوي   دوار لحواالت الطووار  ينبغوي تنسويا األإ افة  إلى ذل   محتو  الخطة.
علووى مقوواول السووقاالت التشوواور مووع المقوواول الرئيسووي الووذي يعوود خطووة الطوووار  فووي 

علووى سووبيل عتبووار بعوو  الحوواالت التووي قوود تحوودث  وأخووذ فووي عووين اإلمكووا  العموول  
 ين وطوورق اإلجووالء واالنقوواذ االموون للمصووابسووقو  العوواملين   المثووال انهيووار السووقاالت
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ايووور ذلوو . وأيضووا  يجووو  أ  تشوومل الخطوووة علووى كيفيوووة فاقووودي الوووعي و التعاموول مووع 
 لمصابين والمحتج ين العاملين في السقاالت.إلى امن الوصول اآل

 

 سقاالتال العامة الستخداملمخاطر تقييم ا 5/6

ة للتأكووود مووون يوبطريقوووة حسووواب  يجووو  ا  تصوووما السوووقالة مووون شوووخص مخوووتص مؤهووول
 .الوقايوة عليهوا وطورق المحتملوة فوي العمول ولتقيويا المخواطر   ما  قوتهوا واسوتقرارها

علوى السوقاالت وطورق العمول  ثنواءأهوا المخواطر المحتملوة يد من اإليضاح حوول أ   لم
 .ثالملحا  الرجاء الرجوع الى  منها والحمايةاية الوق

 

 إدارة المخاطر اثناء العمل على السقاالت 5/6/1

 وذل  من خالل: العمل على إدارة مخاطر العمل كما يتبغي يج  

تساعد علوى التي ما يلي بع  االشتراطات و   معرفة ما يمكن أ  يسب  الضرر -أ
 تحديد المخاطر المحتملة:

 إليهوا يصول نقطوة وأقورب السوقالة بوين)حسو  تقيويا المخواطر(  آمنة مسافة تحديد 
 المواد سقو  الحتمال نورا   المركبات أو األشخاص

  مكوا  فوي منشأة ولوحات تحذيريوةبال االتصال ووسيلة بيانات تحمل لوحة و ع 
 .العمل

  بموا   التوي يوتا فيهوا اسوتخدام السوقالةالمحيطة لمكا  العمول يل م النور إلى البيئة
 .السقاالت)تثبيت( رض ومد  مالءمتها لنص  في ذل  فحص ظروف األ

  مثوول أقصووى األحمووال   تحديوود المتطلبووات الوظيفيووة الفنيووة الرئيسووية للسووقالةينبغووي
 الحية والميتة ومتطلبات الوصول.
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  بعد االستخدام.أثناء و فحص السقاالت قبل و ينبغي 

 جهوهووا أو ايو التووي شوواكل المعوون  ينبغووي التواصوول باسووتمرار مووع العوواملين وسووؤالها
 .عند بناء أو التعامل مع السقاالتفي مكا  عملها  هايتوقعو 

  مراعوووواة متطلبووووات إلووووى باإل ووووافة   التفتووووي  والفحووووص الوووودوري للسووووقاالتينبغووووي
 واير ذل .والتخ ين التشغيل والصيانة واإلصالح والنقل 

  عووام  شووكل رقمببالمقوواول مراجعووة سووجالت الحوووادث واالصووابات الخاصووة ينبغووي
 .لتفادي تكرار االخطاءخاص  يما يتعلا بالسقاالت شكل رقموب

 ل وجوووود سووورعة ريووواح عاليوووة تسوووب  ينبغوووي إيقووواف العمووول علوووى السوووقاالت فوووي حوووا
 أو وجود تحذيرات من الجهات المختصة.  خطر

 تقييا المخاطر -ب

بنوع العمل ات الصلة ذوالوقاية في كثير من الحاالت تكو  المخاطر وتدابير الرقابة 
لكوون فووي حوواالت أخوور  قوود تحتوواج إلووى إجووراء تقيوويا للمخوواطر لتحديوود   و معروفووة جيوودا

  وكيفيوة التعامول موع مد  خطورة الضرر    وتحديدمال تعرض شخص ما لألذاحت
لوووذل  تعتبووور مهموووة تقيووويا المخووواطر أحووود المهوووام الرئيسوووية التوووي  إزالوووة ذلووو  او تقليلووو .

 مة العمل عليها.ينبغي على مسؤول أو مختص السال

 لسيطرة على المخاطرااتخاذ إجراءات  -ت

كمووا ينبغووي بمهووام السووالمة والصووحة القيووام  المهنيووةلصووحة موون متطلبووات السووالمة وا
وتصونف طورق السويطرة  .تقليلهوا قودر االمكوا علوى األقول المخاطر أو المهنية إلزالة 

عورف ويُ  .تو  على المخاطر مون أعلوى مسوتو  مون الحمايوة والموثوقيوة إلوى أدنوى مسو
ينبغي النور خطوة هذا الترتي  باسا التسلسل الهرمي للسيطرة على المخاطر. وأول 

لوة المخواطر تماموا مون مكوا  العمول. إزا إليها من خالل هذا التسلسل الهرمي إمكانيوة
أمووا اسووتخدام أدوات الحمايووة الشخصووية ُتعتبوور خوو  الوودفاع األخيوور فووي هووذا التسلسوول 
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شوورح لهووذا التسلسوول الهرمووي الووذي ينبغووي اتباعوو  بالترتيوو  إلزالووة  يمووا يلووي الهرمووي. و 
 المخاطر أو تقليلها:

  .نااالمواد الخطرة او المعدات الخطرة ببديل أكثر أم االستبدال: استبدال .1

 .واير ذل  والمارة وال ائرين ينملاع ل الخطر عن الع :الع ل .2

 .أفكار هندسيةيل من الخطر بواسطة : وهي محاولة التقللهندسيالتحكا ا .3

لم يوود موون الووتحكا بالمخوواطر وتقليوول الضووواب  اإلداريووة  االداري: اسووتخدامالووتحكا  .4
 أثرها. 

اسوووتخدام معووودات الوقايوووة الشخصوووية: تعتبووور أخووور خووو  دفووواع وليسوووت كموووا يعتقووود  .5
 .ملينالعاوصحة مين سالمة أول خ  دفاعي لتأنها أالبع  

دابير الووتحكا المعمووول أي توو الوقائيووةمراجعووة التوودابير مسووتمر  فإنوو  ينبغووي شووكل رقموب
أي تغييوورات قووود بعووين االعتبووار خووذ مووع األ  مخطوو  هوو عملهووا كمووا لتأكوود موون بهووا ل

   واير ذل .العمل تحصل لبيئة

 نواع السقاالتأ 6

فهنووواك ينتشووور اسوووتخدامها فوووي مختلوووف أمووواكن العمووول. للسوووقاالت نوووواع متعوووددة ك أهنوووا
سقاالت ذات الهيكل ال  األنابي  الموصولةسقاالت ذات ال  األعمدة الخشبية سقاالت

األنووواع موون السووقاالت  هلهووذو . ذلوو  السووقاالت االمتداديووة و.وايوور  األنبوووبي الملحوووم
فوي المواصوفة القياسوية الخليجيوة إليهوا الرجووع يجو   مهنيةاشتراطات سالمة وصحة 

 . 217/1994م ق خ/م ق س 

والسوقاالت   يوة الحديثوةجالسوقاالت النموذمثول   من السقاالت خر  أ ايضا  هناك أنواع
  والسقاالت األنبوبيوة  والسقاالت المعلقة  والسقاالت الهيكلية ذات اإلطار  المتحركة
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 مو وحة لها العديد من إشوتراطات السوالمة والصوحة المهنيوةنواع واير ذل . هذه األ
 .جالملحا ي ف

 

 للسقاالت المتطلبات الفنية 7

علوووى كووول منشوووأة أو صووواح  عمووول يسوووتخدم السوووقاالت يجووو   تطلبوووات عاموووةهنووواك م
 اإللت ام بها:

يجووو  أ  يحصووول كووول عامووول علوووى السوووقاالت مهموووا كانوووت مهمتووو  علوووى التووودري   .1
 الكافي المناس  للمهام التي يقوم بها  يما يخص السقاالت.

شوكل يج  أ  يتا فحص العامل صوحيا للتأكود مون خلووه مون األموراض التوي قود ت .2
 العمل على السقاالت.خطرا علي  عند رقم

 يج  أ  يكو  التدري  مناس  لمستو  التعامل مع السقاالت. .3

 .يج  أ  يكو  التدري  مخصص لنوع السقاالت التي يعمل عليها العامل .4

 

 صيانة السقاالت 7/1

  المخ نووة لةمكونووات السووقاوتتضوومن   دوريووةللسووقالة ينبغووي أ  تكووو  أعمووال الصوويانة 
علووى سووبيل المثووال:   موون مختلووف المخوواطرالتووي تحووت االسووتخدام السووقاالت وكووذل  
هوو التأكود مون  السوالمةمسوؤول أو مخوتص مسوؤوليات  أها منج اء السقالة. و تآكل أ

مراعواة مون خوالل   سالمة السقالة لإلستخدام وذلو  مون خوالل عمول الصويانة الدوريوة
 :  -كأدنى حد–أثناء الصيانة  التالي

 جيدة. الساللا بحالةخطوات وعتبات أ  تكو   .1
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 درجات الساللا خالية من الطين والشحوم وال يوت  أو المواد الالصقة.أ  تكو   .2
 القضبا  الجانبية ليس لها أي شروخ أو انقسامات.أ  تكو   .3
 .التي تؤثر على سالمتها الساللا المعدنية خالية من الخدوشأ  تكو   .4
 التأكد من وجود عمليات تشحيا لألج اء المعدنية. .5
 التأكد من أ  الحبال بحالة جيدة وليست بالية أو بحالة اير جيدة. .6
 التأكد من إزالة األطراف الحادة. .7

 

علووى مسووؤول أو مخووتص السووالمة و ووع االجووراءات الالزمووة موون أجوول توووفير سووجل  7/1/1
 الصووويانةاو مخوووتص  يقووووم مسوووؤوليجووو  أ  خووواص بالصووويانة للسوووقالة )للسوووالمة(. و 

فوووي حوووال عووودم تووووفره الُيعفوووي ذلووو  مسوووؤول أو - لسوووقاالتاسوووجل صووويانة باسوووتخدام 
يوووتا رصووود وتسوووجيل جميوووع  بحيوووث-بوووذل مخوووتص الصووويانة مووون اعوووداد سوووجل خووواص 
كووذل  و   رصوود جميووع العيوووب المالحوووةو   األجوو اء التووي تووا اسووتبدالها موون كوول سووقالة

يج  توفر وأيضا   .العيوب الالزمة لعمال السقالة المختصين لتصحيرالتدابير رصد 
تفاصوويل بحيووث يو وور فيهووا  (د)أنووور الملحووا شووهادة تسووليا السووقالة الووى المسووتخدم 

العموووال ومووواهي اجوووراءات السوووالمة المخووواطر المكتشوووفة والتوووي قووود توووؤثر علوووى سوووالمة 
 الالزمة.

 

يجوو  أ  يووتا و ووع سووجالت التفتووي  للسووقاالت فووي مكووا  العموول بحيووث يكووو  موون  7/1/2
 انة بالقرب من السقالة.السهل الوصول إليها ويكو  كل سجل صي

 

المناسوبة والسوليمة ويجو  االلتو ام  ينبغوي اسوتخدام قطوع اإلسوتبدالعنود صويانة السوقالة    7/1/3
يج  استبدال جميوع األجو اء التالفوة أو أيضا   الحالة.بتعليمات المصنع في مثل هذه 

 .خر  صالحةالمعطوبة من السقالة بأ
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ع قطوع السوقاالت المخ نوة والتوي قود تعامول دوري لجميويجو  التأكود مون إجوراء فحوص    7/1/4
 .كقطع غيار

 

تخ ين جميع أنحاء السوقاالت بطريقوة منوموة فوي بيئوة جافوة وحمايتهوا وفحوص يج   7/1/5
 دوري  و صالحها  من شخص مختص.شكل رقمجميع أج اءها  وتنويفها ب
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 لحق أالم
 (إلزاميملحق )

 األمامية وحلقات دي الكتف دي حلقات

الووووذي أدنووووا حلقووووات دي األماميووووة ودي الكتووووف وهووووي أحوووود ادوات الشووووكل رقميو وووور 
الحماية الشخصوية التوي يسوتخدمها العواملين اثنواء عملهوا فوي السوقاالت فوي المنواطا 

 المرتفعة. 
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 بلحق الم
 (إلزامي ملحق)

 من السقوط وأدوات الحمايةمعدات 

. باإل ووافة إلووى ذلوو   عنوودما هووي أداة هامووة للحمايووة الشخصووية القبعووة الصوولبة ارتووداء
يكو  هناك خطر سقو  األدوات اليدوية والحطام واالجسوام الصوغيرة األخور   يجو  

  شاشوووات أو أنوموووة الووودراب ين فووووق العامووول علوووى أعلوووى القووودم تثبيوووت لوحوووات حمايوووة
ي تلوتق  أو تبعود سقالة  إقامة شبكات الحطام  منصات الصيد  أو هياكل المولة الت

 األجسام الساقطة. 

عندما تكو  األجسام الساقطة المحتملة كبيرة جدا بحيث ال يمكن أ  تلتقطها لوحوات 
 ووع هووذه األشووياء بعيوودا و علووى القوودم أو الشاشووات أو أنومووة الوودراب ين  يجوو  أ حمايوة 

عووون حافوووة السوووطر الوووذي يمكووون أ  يسوووق  منووو   ويجووو  أ  يضووومن منوووع سوووقو  تلووو  
 المواد. 

ية بوجود عمال يعملو  على مستو  على السقاالت على درا ينلمايج  أ  يكو  الع
رتفاع منها  الذين ها في خطر من األشياء التي تسق  من السقالة. وفي حالوة إقل أ

حووت السووقالة  أو موون العموول ت عوواملينقامووة حوواج  لمنووع الإوجووود هووذا الخطوور  يجوو  
 .طول حافة المنصةعلى القدم أو حواف على أ و ع لوحات حماية 

 

فوووق متوور أو أكثوور  1.80عنوودما يووتا تنفيووذ العموول علووى األسووطر المرتفعووة التووي هووي 
م أنومة حماية استخدا   مثليج  النور في الحماية  د السقو  المحيطة المنطقة 

وايرها من المعودات المرتبطوة  أح مة الجسا  من السقو   والتي تشمل حبل االنقاذ 
يمكووون السووويطرة علوووى مخووواطر السوووقو  مووون قبووول السوووور  واألر ووويات  عنووودما ال بهوووا

حور السوقو  التوا تصوميا هوذه األنوموة لوقوف حيوث والشبكات  وايرها مون الوسوائل. 
وحينهووا  مرتووديها مووع الحوود موون القوووات الضووااطة علووى  متوور 1.80 ىيصوول إلووالووذي 

اختيووار  ويمكوون يجوو  اسووخدام السوواللا ووسووائل الحمايووة موون السووقو  موون السووقاالت.
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. 1 الجودول رقوامجموعة متنوعة من النوا عند تووفير الحمايوة مون السوقو  كموا فوي 
 وتشمل هذه األنومة ما يلي: 

 

يبووين انووواع كثيوور موون أنومووة الحمايووة موون السووقو  فووي انووواع متعووددة موون  1 الجوودول رقوواملحوظووة: 
  6في الفقرة  الدليل االسقاالت التي لا تتطرق لها هذ

 

 

 لسقاالتللوقاية والحماية من السقو  اأنومة  :1 الجدول رقا
 

 الحماية/  الوقاية نوع السقالة نوع
 نوام الدراب ين مدعومة سقالة

 الشخصي السقو  حماية نوام الهوائية المصاعد
 الدراب ين ونوام الشخصي السقو  حماية نوام التعليا بنوام السقاالت
 الدراب ين نوام أو الشخصي السقو  حماية نوام ذاتية سقالة
 شعاع  إبرة سقالة عائمة  سقالة السالل  سقالة
 الرافعة سلا سقالة

 الشخصي السقو  حماية نوام

 ونوام الدراب ين الشخصي السقو  حماية نوام نقطتين أو نقطة في للتعديل قابلة سقالة
 يعادلها ما أو الدراب ين نوام الشخصي  السقو  حماية نوام ال حف لوح

 ال حف لوحة كل بجان  آمنشكل رقمب المثبتة اليد من
 واحد جان  طول وعلى ترم 0.24 لداخ المثبتة الدراب ين نوام الداخلي للممر سقالة

 الممشى من األقل على
 الطوب بناء عمليات لتنفيذ داعمة سقالة

 الداخلي
 جميع على الدراب ين نوام أو الشخصي السقو  حماية نوام

 .السقالة ونهايات المفتوحة الجوان 
 تلبي التي الدراب ين نوام أو شخصي السقو  حماية نوام األخر   السقاالت لجميع

 المطلوبة المعايير
 

 



32 

 

 حماية السقوط الشخصي نظام 1أ/

نوام يستخدم للحماية من سقو  العواملين. وهوو يتوألف مون مرسوى  موصوالت  حو ام 
  جهووواز التبووواطؤ  حبووول االنقووواذويمكووون أ  تشووومل الحبووول  ) أح موووة للجسووواالجسوووا أو 

ويعتمد نوع الحماية من السقو  على نوع السقالة  .حلقات دي  السنانير  واير ذل (
 المستخدمة. 

 

 لحمايتي؟الشخصي ما الذي سوف يفعل  نوام الحماية من السقو  

 افي أح مة للجسوا الوذي يوتا تثبيتهوعامل شخصي يضع الالنوام الحماية من السقو  
. أح موة الجسوا يوتا اإلطمئنوا  مون عودم إمكانيوة وقووع العامولإلى مرسى آمون بحيوث 

المتطلبات  بع حماية من السقو  الشخصية. وهناك ال مناسبة ألنومة العادية اير
 :لذل  الرئيسية

   متر 1.80حر أكثر من يج  أال يكو  هناك سقو. 
 سقو .ال يج  أ  يكو  هناك إنقاذ سريع بعد 
   نوام حماية السقو  الشخصي قبل كل استخدام.فحص يج 
  نومووة حمايووة السووقو  الشخصووية حتووى يووتا تفتيشووها موون قبوول شووخص أال تسووتخدم

 مختص
 الحمايوة مون السوقو   ئلايج  على الشخص المختص تحديد جدو  وسوالمة وسو

 للعاملين الذين يقومو  بتركي  وتفكي  السقاالت المدعومة.
 ملوووة فوووي جميوووع األوقوووات ألنوموووة الحمايوووة مووون يجووو  اسوووتخدام أح موووة الجسوووا الكا

 السقو .
  عنووود اسوووتخدام أح موووة  كجوووا 818الحووود األقصوووى لقووووة الحمووول علوووى العامووول إلوووى

 الجسا الكاملة.
   يج  أ  يتا تجهي  نووام الحمايوة مون السوقو  بحيوث ال يمكون للعامول أ  يسوق

 . قل من ذل أمستو   يوأ  اليصل أل متر 1.80أكثر من 
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  تو ور الصوورة أدنواه كيفيوة متور 1يج  أال تتجواوز أجهو ة التبواطؤ المسوتخدمة .
 حساب مسافة السقو  الحر عند استخدام الحماية من السقو .

   2273يج  أ  تكو  الحلقات الدائرية والخطافات بحد أدنوى مون قووة الشود تبلو 
 كجا.

 او االموام مون الجانو  خوالل التوصويلالجسا يمكون اسوتخدامها مون  أح مة كامل 
 . جهة الكتفو من أ ةحلقات دي األماميمن خالل 

 متوافقوا موع العضوو الوذي تورتب  بو  مون  )الخطاف( يج  أ  يكو  حجا السنانير
 .نوع المقفلالق  استخدام خطافات من يج  فو أجل منع التدحرج. 

 وتركيب  واستخدام  تحت إشراف شوخص مؤهول  يج  تصميا حبل االنقاذ األفقي
 .شخصيال كج ء من نوام الحماية من السقو 

 

 الجانبي(أو الحاجز السور درابزين ) 2أ/

والدراب ين  فوق األرضمتر  1تتكو  الدراب ينات القياسية من الدراب ين العلوي  وتقع 
يمكن استخدام شاشات وشبكة لتحول محول الودراب ين المتوسو   طالموا أنهوا  .المتوس 

 ينتهي حافوةو يتا التثبيت على طول الجانبين  تمتد من الدراب ين العلوي إلى األرض.
من العمل  باسوتثناء اسوتخدام سا(  35متر ) 0.35 يد عن تالجبهة من منصات ال 

 1.10-متووور 0.95)سوووك  العليوووا لل قو  الشخصووويةسوووالووودراب ين و/أو نووووام حمايوووة ال
 متر(.

   1متوور للبنوواء  و 1.10-متوور 0.95 العليووا علووى ارتفوواع تكووو  الوودراب ينيجوو  أ 
 لجميع التطبيقات األخر .متر 

 متر. 0.50 يج  أ  تكو  القضبا  الوسطى على ارتفاع 
 مون القووة الخارجوة أو كجا  90 يج  أ  تكو  القضبا  العلوية قادرة على تحمل

 الهابطة.
   كجا 68يج  أ  تتحمل القضبا  المتوسطة قوة تبل. 
 .ال يسمر باستخدام ألواح الفوالذ أو البالستي  الستخدامها في الدراب ين العلوي 
  متر 1.80العلوي على كل  سل  الدرازينيج  و ع عالمة على حبل. 
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 القطور سوا  1.9محوي  الل األسالك المستخدمة لحمايوة ايج  أ  يكو  جميع حب
 على األقل. االسمية

 أو الحبوول االصووطناعي بشوو ل   يمووانيال أو البالسووت حبووال فحووص قضووبا  جوو ي
 متکرر.

 
 األغطية 3أ/

 تثبيت األاطية على الثقوب في سطر العمل لمنع السقو . يتا

 یالموجووووودة فووووي الطوووورق ومموووورات المراكوووو  قووووادرة علوووو ةيووووأ  تکووووو  األاط جوووو ي 
المتوقوع  ارةيسووز  للاألقل  عف الحمولة القصوو  للمحوور مون أ بور  یالتحمل  عل
 الغطاء.عبورها 

  يجوو  أ  تكووو  جميووع األاطيووة األخوور  قووادرة علووى التحموول  علووى األقوول  ووعف
 .والمواد المتواجدةلمعدات وز  العمال وا

 جميع األاطية عند تركيبها لمنع اإلزاحة بواسطة الرياح أو المعدات  يج  تثبيت
 جهد معتدل.بزالت  إأمن إذا كا  يمكن لعمال. ال يعتبر الغطاء مُ أو ا
   إزالة". ال- حفرة-يج  و ع عالمة على جميع األاطية بالطالء عبارة "تنبي 
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 شبكات األمان أنظمة 4أ/

 شوبكات األموا  مون شوبكات مثبتوة فوي أقورب مكوا  ممكون مون منطقوة العمول. وتتألف
 أمثلة على ذل :

 

 

 
Full body harness 

 

 

 

 
 
 
 

Scaffold Hooks and Snap Hook 

 

 

 

 

 

 
Horizontal lifeline 

 

 

 

 

 

 

Safety net  

 

 

 

 

Guardrail 
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 معدات ووسائل اإلنقاذ للعاملين قرب المياه  5أ/

يج  ت ويد العاملين الذين يعلمو  فوق أو قرب الماء فوي حالوة وجوود خطور مون  .1
 Buoyancy( أو صوووديرية عمووول قابلوووة للطفوووو )Lifejacketالغووورق بسوووترة نجووواة )

Aids.) 

 
 
 
 
 
 

يجوو  أ  تكووو  سوووترة النجوواة مووون النوووع الووذي عنووودما يووتا ملوووؤه بووالهواء )بالطريقوووة  .2
اليدويووة( قوووادرا  علووى جعووول الشووخص المسوووتعمل لهووا طا يوووا  فوووق سوووطر الموواء ووجهووو  
وراسووو  إلوووى أعلوووى بحيوووث ال يالموووس أنفووو  أو فمووو  سوووطر المووواء حتوووى ولوووو كوووا  فاقووودا  

ثووا  فوي حالوة السوترات التوي  10ثوا  من وقت ملئو  بوالهواء ) 5للوعي وذل  خالل 
 (.أتوماتيكيةيتا ملؤها بالهواء بطريقة 

يج  أ  يتا فحص سترة النجاة وصديرية العمول القابلوة للطفوو قبول كول اسوتعمال  .3
وبعد كل استعمال للتأكد مون سوالمتها وخلوهوا مون أيوة عيووب قود توؤثر علوى كفاءتهوا 

 وقوتها  مع  رورة استبعاد التالف منها على الفوز.
قووودم( أو بحسووو   90م )26يجووو  تووووفير أطوووواق نجووواة بحبووول ال يقووول طولووو  عووون  .4

 3ارتفاع مكا  العمل الموجودة فوق الماء ويكو  هذا الحبل م ودا  بعقد موزعة لكول 
أمتار من طول الحبل لسهولة اإلمساك بها وأ  تكو  هذه األطواق جاه ة لالستخدام 

 بسرعة لعمليات اإلنقاذ.
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( ذات أطووووال كا يوووة وتكوووو  مووو ودة )اإلنقووواذال للرموووي والسوووح  يجووو  تووووفير حبووو .5
  .بكبسولة أو شنطة طا ية وذل  لرميها لألشخاص الذين يسقطو  في الماء إلنقاذها

 
 
 
 
 
 
 
 

 يج  استخدام أ واء ذاتية االشتعال وذل  في حالة لا تا تنفيذ العمل ليال . .6
الماء علوى الطورق السوليمة يج  تدري  العاملين الذين يعملو  بالقرب من سطر  .7

 لإلنقاذ والتصرف في حاالت الطوار .
 قدم(.200مترا  ) 60تتجاوز المسافة بين كل طوق للنجاة واآلخر عن  أاليج   .8
يجوو  إجووراء الفحووص اليووومي علووى جميووع أجهوو ة اإلنقوواذ للتأكوود موون وجودهووا فووي  .9

 أماكنها المحددة و نها بحالة جيدة وصالحة لالستعمال.
قووارب إنقوواذ واحوود علووى األقوول فووي المواقووع التووي يعموول فيهووا يجوو  توووفير  .10

 العاملو  فوق أو بمحاذاة الماء.
يج  التدقيا على العواملين بوالموقع بصوفة دوريوة للتأكود مون عودم فقودا   .11

أي موووونها باسووووتخدام نوووووام التصووووارير الخاصووووة بالعموووول فوووووق أو بووووالقرب موووون الموووواء 
(Permit to work.) 

بواسوطة شخصوين معوا علوى األقول لكوي يتواجود يج  أ  يتا تنفيذ العمل  .12
 دائما  شخص ليطلا اإلنذار )استخدام شعلة اإلنقاذ لطل  المساعدة(.

يجوو  توودري  جميووع العوواملين الووذين يعملووو  فوووق أو بمحوواذاة الموواء عوون  .13
 كيفية التصرف في حالة الطوار .
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 تلحق الم
 (إلزاميملحق )

 العالمات االرشادية والتحذيرية
 

 الالزموووة. العالموووات التحذيريوووة وو وووع يجووو  السوووقاالت عمليوووات تفتوووي ب عنووود القيوووام
. حيوووث السووقاالت عموول فوووي مؤهوول وخبوورة ذو ن قبوول مخوووتصيووتا ذلووو  مووينبغووي أ  و 

المتابعوة  عمليوة تسوهل حتوى االرشوادية والتحذيريوة البطاقات جميع ترقيا يتا ا  يج 
 متطلبوووواتلل وفقووووا   نصووووبها مباشوووورة بعوووود السووووقاالت جميووووع تفتووووي  يجوووو . كمووووا الدوريووووة

 .واالجراءات في هذا المستند واير ذل  من المتطلبات النوامية

 

 مووع األحموور أو صووفر أو األ األخضوور  بوواللو   إمووا تكووو   السووقاالت تعريووف عالمووات
جميوووع العالموووات التحذيريوووة  .السووووداء بحيوووث يعطوووي كووول لوووو  داللووو  معينوووة الحوووروف

توواري    و ووع العالمووات التحذيريووةتوواري    نصووبها توواري  تشوومل واالرشووادية يجوو  أ 
 عن المسؤولة الجهة  (التوقيع)الختا أو  الفحص أجري اسا الشخص الذي   الفحص
 .السقاالت تفكي /  صيانة/  تركي 

 التحذيرية:اإلرشادية وهنا شرح للعلالمات 

 
  األخضرباللون العالمات التحذيرية   1/ب

 تووا اموواكن دخووول السوقاالت التوويفوي  السووقاالت علووى معلقوة تكووو   يجوو  ا  العالموات
كمووا هووو فووي مو وور  لالسووتخدام نهووا آمنووة وجوواه ةبحيووث تعطووي داللووة علووى أ تفتيشووها
 أدناه )مثال فق (.الشكل رقمفي 
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 للتنبيه- صفرباللون األالعالمات التحذيرية  2/ب

 العمول  متطلبوات لتلبيوة السوقاالت جور  تعوديليعنودما  العالموة الخضوراء محل وتحل
 تشووير المسووتخدم فيووتا و ووعها للتنبيوو . علووى خطوورا  شووكل رقمت أ  يمكوون لووذل  ونتيجووة
  رورة توافر إلى ( أدناه )مثال فق الشكل رقمكما هو في مو ر في   العالمة هذه

 علوى-أدنوى كحود- ة  كتابو وي العالموةت  تح. ويج  أقبل االستخدام خاصة متطلبات
 :التالي

 المحتملة الممكنة أو االخطار. 
 الخطر إلزالة أو تقليل استخداما قبل اتخاذها تج  التي الوقائية التدابير. 
 السقالة استخدام تجي  الجهة التي اسا. 

وذلوو   آمنووة الحالووة إلووى السووقالة إرجوواع يووتا أ  إلووى الصووفراء العالمووة إزالووة عوودم يجوو 
 نتائج إلى استنادا  و  ".المختص الشخص" قبل من التفتي  عن طريا ذل  بعد ا  يتا

 .األخضر أو األحمر ما باللو  إ المناسبة العالمة تعليا سيتا التفتي  ذل 
 
 
 
 
 
 

 باللون األحمرالتحذيرية  العالمات 3/ب

تو وووع علوووى السوووقاالت عنووودما تكوووو  فوووي  ثحيووو  لبيوووا  خطوووورة اسوووتخدام السوووقاالت
. كموا هوو  تلو  العالموة   تشوملأويج  لالستخدام واير آمن .  صالر و عية اير

 :يلي ما على أدنى كحدأدناه )مثال فق ( . الشكل رقمفي مو ر في 

 المفت  واسا التفتي  والمشروع وتاري العمل  رقا 
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 التركي  او التفكي  او تحتاج إلصالح   سب  حال  االيقاف كأ  تكو : تحت
 ال .

 

 

 

 

 

 قوود والتووي العموول بيئووة ظووروف تغيوورت حالووة فووي التفتووي  عمليووات اتمووام يعوواد ا  يجو 
 . السقاالت سالمة على تنعكس
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  ثالملحق 

 (إلزاميملحق )

 تفكيك( –تثبيت  –)تنصيب  السقاالت-المخاطرتقييم 
 

 تأثير الخطر الخطر
 االحتمال =

 تدابير الوقاية والحماية الخطر * المخاطر

السقو  من 
 ارتفاع

الو يات  واإلصابات 
 الرئيسية

 من الحماية بمعدات عامل كل ت ويد يج  o مرتفع
 السقو 

o التعليمات مع االمتثال بتأكيد االدارة تقوم 
 واالنومة

o معدات استخدام على لعاملين التدري    يل م 
 المؤهلين المدربين مع جن  الى جنبا السقو 

o مراقبة والمشرفين العمل صاح  على 
 هو كما للتعليمات  االمتثال لضما  العمليات
 لمواجهة العمل خطة في قبل من متطل 
 ارتفاع من السقو  مخاطر

o كل فى ا  تكو   ينبغي المفرو   المراقبة 
 االما  ح ام لضما  تامين بالعمل مكا 

 وذل  االوقات جميع فى بالسقالة الخاص
 المنطقة فى شخص ا  وقوع لتوخى

o  مكتوبة  والطوار   االنقاذ اجراءات تكو   أ 
 او المكا  فى منقذ فريا و رورة تواجد

 لإلنقاذ مؤهلين عاملين
 عند تحري  السقاالت يل م االتي: مرتفع اصابات تحري  السقاالت

o 4االرتفاع ليكو  على اعلى تقدير   تخفي 
 متر

o كد من عدم وجود خطو   غ  عاليأتلا 
o تحري  السقال   التأكد من خلو االر ية أثناء

 فيها من النتوءات والعوائا
o  ظل تواجد العاملين عدم تحري  السقالة في

 عليها او في اثناء الوروف الجوية السيئة
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سقو  االجسام 
 ارتفاعمن 

السقو   من التأكد من توفر الحواج  الحامية o مرتفع و يات اصابات
 والشبكات الحامية

o و مايسمىتوفير عتبات الحواف أtoe board 
تقام على االطراف للوقاية من تدحرج  والتي

فوق السقالة على ا  ال  أسفلاالجسام الى 
 متر  0.10سا(  10) يقل ارتفاعها عن

o  من العمل فى المنطقة عالمات التحذير
 المع ولة

o  جميع المواد المرفوعة التيأ  يتا استخدام 
 حملها بالطريقة المناسبة والمتحكا بها يتعين

o  عدم رمى أ  مواد او السماح لها بالسقو 
o  آمنة يقةيج  التخ ين واالحتفا  بالمواد بطر 

 حوادث السقو  من لمنعها ومأمونة 
o ال يتا استخدامها وليس لها حاجة  التي المواد

 يج  ا  تكو  خارج المنصة
رفع وامساك 
المواد باليد او 

بالمعدات 
 الميكانيكية

إصابات المناولة 
 باليد

التدري  على التعامل الحركى لجميع عمال  o متوس 
 السقالة

o  المعالجة اليدوية تقنيات استخدام العمال
 الصحيحة

o استخدام الخوذات  – الشخصية الوقاية معدات
 ال  والقفازات.واحذية السالمة 

o  في مكا  العمل لجعل  التحذير عالماتنشر
 لرفع الجاريةعلى علا بعمليات ا الموجودين

o  استخدام عالمات التواصل لترسيا الحدود
واالتصال لغيرها من العمال عندما تكو  

 اير مكتملةالسقاالت 
االن القات  

االنخفا ات التي 
تقع على نفس 

 المستو  

الجروح  الكدمات  
 االلتواءات واإلجهاد

 لرقابةا من عالي مستو   على الحفا  o مرتفع
o  والخروج من الطرق  لية الدخولآالحفا  على

 فيعن اآلليات  العمل منطقة وع ل الوا حة
 مناطا الدخول

o مثل  – الشخصية الوقاية استخدام معدات
 المناسبة المعدات االخر   او األحذية

o  التنبيهات للتوعية باألماكن التي يمكن و ع
 أ  يوجد بها مخاطر ان القات أو انخفا ات
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االنهيار الكلى/ 
الج ئي / الفشل 

وذل   الهيكلى 
بسب  تركي  أو 
تغيير أو تفكي  
اير صحير 

 .للسقالة

الو يات  االصابات 
 الرئيسية وتلف

المعدات والممتلكات 
 وما إلى ذل 

تدري  العاملين على السقاالت من خالل  o مرتفع
 عاشخاص مؤهلين ومن واقع تعليمات المصنّ 

o لعمل مخصصا على تأكيد المشرفين بأ  ا
 السقاالت المعنية

o  كا ية مستويات المراقبة لضما تفعيل نوام 
المفرو ة لتوخي  والمراقبة اإلشراف من

 العملالمخاطر في مكا  
o  معايير واشتراطات السلطة بناء السقاالت على

 المحلية
o يتا إعطائ  لجميع ملخص ماقبل البدء  

 يغطي العاملين قبل البدء فى العمل الذي
 المحددة الرقابة تدابير وأية للعمل آمن نوام

o  ما  الدعا الكافى لألرض من اجل نشر 
 ودعا االحمال عليها

الوروف الجوية 
 .السيئة

الرياح العالية 
ودرجات الحرارة 
القصو  والثلج 
والبرد  والصقيع 
 وودجات الحرارة
العالية واألمطار 

 .الغ يرة

 ارتفاع السقو  من 
 سقو  المواد

ارتفاع فى الوروف الجوية  عدم العمل على o مرتفع
 السيئة

o مالبس ذل  في بما المناسبة المالبس ارتداء 
 من الطقس الحماية

o  الوروف الجوية كل يوم  رورة التحقا من
 قبل ا  يبدأ العمل

العمل في 
المناطا التي قد 
تؤثر على ايرها 

من العمال 
 والعامة

التصادم  
االن القات  والسقو  
بدرجات متفاوتة من 
 اإلصابات الناجمة

الموقع  في اآلخرين عاملينال توعية جميع o مرتفع
 ومتطلبات تفكيكها بالسقالة المنتصبة

o   والحواج  متواجدة  العالماتتكو  يج  ا
 بقية عمال الموقع بتفكي  السقالةإلخبار 

o   التى تستخدم فى  فق  بالمواداالحتفا
 المنطقة حتى يتا تخ ينها

السقاالت قرب 
طرق المرور  من

أو الطريا 
 .السريع

التصادم مع 
 السقاالت او العمال

 ذات العالقة كالمرورالتنسيا مع السلطات  o مرتفع
 لمعرفة الضواب 

o التفري  والتحميل واإلن ال  وو ع  منطقة ع ل
 العالمات واللوحات االرشادية
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الو يات واإلصابات  الكهرباء
الرئيسية  و تالف 

 الممتلكات

من السعة المناسبة ومد  توفر لتحقا ا o مرتفع
 الكهرباء

o  او ع لها عن الخطرة قطع مصادر الكهرباء
 المنطقة

o السقاالت على دراية  يج  ا  يكو  عاملي
 من كيابل الضغ  المواد بالقرببرفع وخف  

o   يج  على عمال السقاالت معرفة النقا
تثبيت اج اء السقالة فى هذه  الكهربية وعدم

 المنطقة
االن القات  والسقو   االن الق

بدرجات متفاوتة من 
 اإلصابات الناجمة

 السقالة رمنع و ع النتوءات في مستو  سط o مرتفع
االجسام المساعدة على االن الق كال يوت و 

 وخالف 
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 ج لحقالم
 (إلزاميملحق )

 أنواع السقاالت

 

 Modular System Scaffolds-السقاالت النموذجية الحديثة  1/ث

  لبنائها لمتخصص الحاجة وعدم التركي  بسهولة الحديثة النموذجية السقاالت تتمي 
شوكل  علوى التوي او الدائرية اوالشكل رقم منتومة اير لإلنشاءات هااستخدام يمكنو 

 . ابقبرقم

أسونا  التركيوو  فوإ  السوقاالت النموذجيوة الحديثوة  1الشوكل رقواوكموا هوو مو ور فوي 
وتتكو  من مجموعة من القووائا الرأسوية محوددة األطووال يوتا تثبيوت   ثابتةلها  والبناء
وموون متطلبووات السووالمة عنوود اسووتخدام السووقاالت  .مستعر ووة فووي هووذه القوووائا أنابيوو 

 : -كحد أدنى–التالي اإللت ام بالنموذجية الحديثة 

 .وتفكيكها أثناء تركيبهاالشركة المصنعة اع تعليمات اتبأ  يتا  -أ
 .السقالة طول كامل تغطيل المنصةتوفر ت  أ يج  السقالة تشييد عند -ب
 للمنصة. للوصولخاصة أ  يتا استخدام أدراج  -ت
 وتتكوو  اج ائو  السوقو  مون الحمايوة يووفربحيوث  الخوارجي الحواج أ  يتا و ع  -ث

 .القدم حاج  وسطي  حاج  علوي  حاج  من:
 ل يووادة تسووتخدم   وأحيانووا  إ ووا ية أسووطر عطوويي السووقالةمنصووة  فووي وجووود البووروز -ج
 .ثباتال
 . السقاالتهذا النوع من  تشييد عندأ  يتا اتباع تعليمات الشركة المصنعة  -ح
 لوا موا مختلفوين مصونعين مون او للسقاالت نوام من أكثر مكونات خل  يجوز ال -خ

 .المصنعة الشركة متطلبات في ينص
 45ب اويوة أقورب الوىشودادات  بواسوطة رأسويا   السوقالة أجو اء جميوعأ  يوتا تودعيا  -د

 .لكل عشرة أمتار رأسية درجة
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 عوودم حالووة وفووي بوو   الخوواص اإلنشووائي للموديوول وفقووا   مصووممة أ  تكووو  السووقالة -ذ
 تجميووع وحوودات بواسووطة نوووامال توودعيا يمكوون الخاصووة التصووميمية المتطلبووات توووفير
 .النوام لكامل كشدادات تعمل أنابي 

 عاليوة درجوة وتووفير )أوتواد أو كووب( الوصوالت لتشوديد المطرقوة اسوتخدامأ  يتا  -ر
 .والتراب  التماس  من
 .سقاالتال هذا النوع من مع الغلا مسامير وحدات استخدام يجوز ال -ز
 ادخالهووا يووتا والتووي القطوواع مربعووة تجميووع وحوودات بواسووطة القوووائا توصوويل يووتاأ   -س

 .2عدد  بواسطة تجميع وحدة الي تثبيتها ويتا والسفلي العلوي  القائا من كل إلى
 /القووائا) النوامية الشدادات عناصر من لكل الصحيحة االطوالأ  يتا استخدام  -ش

 تجووواوزأ  الت ويجووو  للسوووقالة  التشوووغيلي الحمووول الحتسووواب( التقويوووة شووودادت/األفقية
 الحموووول( التقويووووة شوووودادت/األفقية /القوووووائا) السووووقالة عناصوووور علووووى الفعليووووة االحمووووال
 .المصنعة الشركة توصيات حس  للسقالة التشغيلي

 متوسووطةالو  التحموول متينووة االعمووال مووع للتعاموول صووما هووذا النوووع موون السووقاالت -ص
 .المصنعة الشركة تعليمات في ذل  خالف يذكر لا ما والخفيفة

 الأ يجوو  كمووا .السووقاالتهووذا النوووع موون  علووى المعلقووة السووقاالتأ  اليووتا تثبيووت  -ض
 .معلقة سقاالت على السقاالتهذا النوع من  ترتك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحديثةالنموذجية : السقاالت 1الشكل رقا
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 باختالف المصّنع تختلف-الوصالتأشكال مختلفة ألنواع : 1-1الشكل رقا

 Rolling Scaffolds-السقاالت المتحركة  2/ث

 في عمليات الدها  وصيانة التركيبوات الكهربائيوة وأجهو ة السقاالت المتحركةستخدم ت
عوودتها السووقاالت عجووالت فووي قا لهووذه  2الشووكل رقوواوكمووا هووو مو وور فووي  .التكييووف

اإللتو ام السالمة في السقاالت المتحركة  ومن متطلبات .م ودة بوسائل تأمين للحركة
 :-كحد أدنى–بالتالي 

 .وتفكيكها أثناء تركيبهاالشركة المصنعة اع تعليمات اتبأ  يتا  -أ
 working loadأمثال حمل التشغيل  4  أ  تكو  السقالة مصممة لتتحمل جي -ب

 .على األقل
 .مؤهلين فنيينبناء وتركي  السقاالت على أرض مستوية وثابتة بواسطة أ  يتا  -ت
 .أسطر أفقية إما بالدفع أو السح  نقل السقالة وتحريكها علىأ  يتا  -ث
أو فووي أي  يتواجود أي موون العوواملين أو الموواد أو المعوودات علووى منصوة العموول أال -ج

 .  آخر على السقالة أثناء تحريكهامكا
  وأ  أو قفوول دوار لمنووع الحركووة  ت ويوود عجووالت السووقاالت بعجلووة موجبووةأ  يووتا  -ح
تكو   ويج  أ  .تأمين هذه العجالت في جميع األوقات إال أثناء تحري  السقالةتا ي

 .التشغيل العجالت ذات متانة وأبعاد لتكو  قادرة لتحمل أربعة أمثال حمل
ويقوواس  بعوود لقاعوودة السووقالة أصووغرأمثووال  4الي يوود ارتفوواع منصووة العموول عوون أ   -خ

   عليها.من مستو  األرض المركّ 
 فقيووة ل يووادة قاعوودة السووقالة فووي حووال زيووادةأت ويوود قاعوودة السووقالة بأكتوواف أ  يووتا  -د

 .2-2الشكل رقاكما هو مو ر في أمثال القاعدة  4ارتفاع السقالة عن 
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حمال  واقعا في أي نقطة وفي  ت ويد السقاالت بحواج  وقاية متينة تتحملأ  يتا  -ذ
موون حوواج  تلوو  الحووواج  كووو  تتأ    و كجووا 90عوون ال يقوول حموول بمقوودار  تجوواهاأي 

والحواج   منتصوف بوين المنصوةالوحواج  متوسو  أفقوي فوي  تور م 1 وارتفاعو علووي 
 .العلوي 

 اوعنوود اسووتخدام سوولّ   ا داخلووي للصووعود والنوو ول موون السووقالةاسووتخدام سوولّ أ  يووتا  -ر
عووواملين ال وت ويوووديجووو  إحاطتووو  بقفوووص للحمايوووة  تووورم 6عموووودي ي يووود ارتفاعووو  عووون 

 .بوسائل الحماية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا(متحركة )مع مثال الستخدام السلّ : السقاالت ال2الشكل رقا
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 فقيةاألكتاف : مثال ل يادة قاعدة السقالة عن طريا األ2-2الشكل رقا

 Frame Scaffolds-سقاالت الهيكلية ذات اإلطار ال 3/ث

مدعوموووة بأعمووودة   أكثووور عبوووارة عووون منصوووة واحووودة أو هوووذا النووووع مووون السوووقاالت هوووو
 ومن متطلبات. 3الشكل رقاكما هو مو ر في  التركي  و طارات من الصل  سهلة

 :-كحد أنى–التالي اإللت ام ب السقاالت الهيكلية ذات اإلطار السالمة في

 .وتفكيكها أثناء تركيبهاالشركة المصنعة اع تعليمات اتبأ  يتا  -أ
موون قبوول  العيوووب ومفحوصووة أ  تكووو  جميووع أجوو اء السووقالة مسووتقيمة وخاليووة موون -ب

 .مؤهل قبل الموافقة على استخدامهاشخص 
 .متينشكل رقمالة المعدنية مع بعضها بتركي  أج اء السقأ  يتا  -ت
 .أر ية صلبةأ  يتا تثبت السقالة على قواعد يمكن  بطها مو وعة على  -ث
 .سقالة بسلا للصعود ويثبت بهيكلهات ويد الأ  يتا  -ج
 وفحووص  جيوودشووكل رقمبصووورة منتومووة وصوويانتها بفحووص أجوو اء السووقالة أ  يووتا  -ح

 .على طبقة الطالء عليها والمحافوة  المراب  المعدنية قبل كل استعمال
ا بهوا فوي أمواكن جيودة للمحافووة عليهوا ما يتعلتخ ين أج اء السقالة وكل أ  يتا  -خ

 .التأثر بالوروف المناخية المختلفة من
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 اإلطار ذات الهيكليةسقاالت : ال3الشكل رقا

 Suspended Scaffolds السقاالت المعلقة 4/ث

أعمودة خشوبية أو معدنيوة  علوىمنصوة مرفوعوة عن هذا النوع من السقاالت هو عبارة 
كمووا هووو مو وور فووي  يووتا تركيبهووا بطريقووة خاصووة لحموول هووذه السووقالة و ووما  تثبيتهووا

 . 4الشكل رقا

  :-كحد أدنى–بالتالي في السقاالت المعلقة اإللت ام السالمة  ومن متطلبات

   تكوووو  السوووقاالت المعلقوووة مكونوووة مووون منصوووات تعلوووا بحبوووال سووولكية مربوطوووةأ -أ
رفوع  ومدعموة بوأوزا  معادلوة ووسوائل  بذراع/ أذرع امتدادية مثبتو  علوى سوطر المبنوى

 و ن ال للتحكا في رفع وخف  المنصة.
  السووقالة األخوور  موو ودة بمكووابر للووتحكا بحركووة  تكووو  الونشووات وأجهوو ة الرفووع أ -ب

 وا  تكو  محمية من المؤثرات الجوية والمواد التي تسب  تلفا محتمال.
 المناس .الشكل رقمومدعا ب    يكو  ذراع االمتداد افقيا وبطول وقوة كا يةأ -ت
 تثبيتهوا فويوأ  يوتا   استخدام االوزا  المعادلوة لتحوافع علوى اتو ا  السوقالةأ  يتا  -ث
 هاية أذرع االمتداد على سطر المبنى.ن
ووز   حمولتهووا)تقوول االوزا  المعادلووة عوون أربووع امثووال الوووز  الكلووي للرافعووة أ  ال -ج

 .(جميع المكونات فيها
وتقليوول طووول الجوو ء البووارز موون   الممتوود علووى سووطر المبنووى إطالووة الووذراع أ  يووتا -ح

 (Counter weight)وزا  معادلوة ألتالفوي اسوتخدام  بحبول التعليواالمربوو  المبنوى 
 .كبيرة

خارج  رب  العاملين في هذا النوع من السقاالت بحبال رب  تثبت في نقا أ  يتا  -خ
 السقالة.

 السقالة. جيد في جميع مكوناتشكل رقم  تكو  حبال التعليا السلكية مثبت  بأ -د
سوا وال ي يود عون  50المتأرجحة ذات نقطتي تعليا عون   اليقل عرض السقالة أ -ذ

 سا. 90
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ال يسوووومر ألكثوووور موووون عوووواملين العموووول فووووي وقووووت واحوووود علووووى السووووقاالت المعلقووووة  -ر
وال يسومر ألكثور مون ثالثوة عموال  كجوا  225المصممة لتحّمول حمول تشوغيل مقوداره 

بالعمل فوي وقوت واحود علوى السوقاالت المعلقوة المصوممة لتحّمول حمول تشوغيل مقوداره 
 كجا  ويج  وقاية كل عامل بح ام نجاة متصل مع حبل نجاة. 350

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 معلقةالسقاالت : ال4الشكل رقا
 

  Tube and Clamp (Coupler) Scaffolds السقاالت األنبوبية 5/ث

 السوقاالت اسوتخدام يمكون ال التوي الصوعبة لألعموال السوقاالت مون النووع هوذا يسوتخدم
 .لتلووو  األعموووال وصوووولال صوووعوبة أو عوائوووا لوجوووود نوووورا بهوووا اإلطوووار ذات الهيكليووة

  الشووكل رقووا مسووتطيلة وايوور المعيقووة لإلنشوواءات االنبوبيووة السووقاالت اسووتخدام يمكوونو 
الشووكل ويو وور   والعوورض االطوووال فووي التعووديل قابلووة االنبوبيووة السووقاالتحيووث أ  

في السقاالت االنبوبية اإللتو ام متطلبات السالمة  ومن هذا النوع من السقاالت. 5رقا
  :-كحد أدنى–بالتالي 

 اسومي خارجي بقطر والدعامات طولية الو  عر يةال حواملوال عمدة أ  تكو  األ -أ
 المسوافة ت يود أالفوال بود  عمودةلألوبالنسوبة . الحديديوة األنابيو  مون تكوو   وأ  سا  5
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 كل. السقالة طول على متر 3 عن العمودية والمسافة  متر 1.80 عن بينها األفقية
 المتوقووع الحموول نفووس لتتحموول تصووميمها يجوو  السووقالة فووي األخوور   المعدنيووة األجوو اء
 .للسقالة

 .السقالة طول كامل لتغطي المنصة تتوفر ا  يج  السقالة تشييد عند -ب
 للمنصة. للوصولخاصة أ  يتا استخدام أدراج  -ت
 وتتكوو  اج ائو  السوقو  مون الحمايوة يووفربحيوث  الخوارجي الحواج أ  يتا و ع  -ث

 .القدم حاج  وسطي  حاج  علوي  حاج  من:
 ل يووادة تسووتخدم   وأحيانووا  إ ووا ية أسووطر عطوويي السووقالةمنصووة  فووي وجووود البووروز -ج
 .ثباتال
 . االنبوبية السقاالت تشييد عندأ  يتا اتباع تعليمات الشركة المصنعة  -ح

 يووتا أ  5الشووكل رقووافووي الوودعامات الرأسووية كمووا هووو مو وور فووي  يراعووى 6/5/1
 يمكووونأيضوووا  . واحووود أفقوووي خووو  علوووى تكوووو   ال بحيوووث عمووودةاأل فوووي الوصوووالت تنفيوووذ

 حيووث الالزمووة الوصووالت لعموول التجميووع وحوودات وأ الوورب  مسووامير موون كووال اسووتخدام
 .الشد وقوة الضغ  قوة حاالت في تستخدم

كمووا ( الواجهووة علووى ومتعامودة موازيووة) فقيووةاأل دعاماتالو يجو  أ  يراعووى فووي 6/5/2
 :وهي-أدنىكحد - متطلبات السالمة 5الشكل رقاهو مو ر في 

 موازية) أفقية دعامات على آمنشكل رقمب السقالة داخل دعامة كل أ  يتا تثبيت -أ
 (.الواجهة على متعامدة) أفقية دعامات( الواجهة على
 موع متصولة( الواجهوة علوى موازيوة) األفقيوة الودعامات مون أ  تكو  كول  -ب

 .قائمة زوايا على التجميع وحدات خالل من ربطها ويتا الرأسية الدعامات
 موع متصولة( الواجهة على متعامدة) األفقية الدعامات من أ  تكو  كل  -ت

 وأ  تكوووو  الووودعامات. قائموووة زوايوووا علوووى التجميوووع وحووودات خوووالل الرأسوووية الووودعامات
 األفقيوووة الووودعامات علوووى قائموووة زاويوووة علوووى مثبتوووة( الواجهوووة علوووى متعامووودة) األفقيوووة

 (.الواجهة على موازية)
 متسوواندة( الواجهووة علووى متعاموودة) األفقيووة الوودعامات موون أ  تكووو  كوول  -ث
وأ  تكووووو  (. الواجهووووة علووووى موازيووووة) األفقيووووة الوووودعامات تجميووووع وحوووودات خووووالل موووون

 .متر 0.30 من اقل الرأسية  الدعامات من قريبة التجميع وحدات
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 رأس عند التركي  علوى (الواجهة على متعامدة) األفقية أ  يتا تثبيت الدعامات  -ج
 (.الواجهة على موازية) أفقية دعامات

 علوى متعامودة) األفقية الدعامات أ  اليتا استخدام تركيبها  المراد المصاعد في  -ح
 وحوووودات أل  التجميووووع  وحوووودات خووووالل موووون القائمووووة ال اويووووة فووووي للتوصوووويل( الواجهووووة
 .األلواح و ع مع تتداخل قد التجميع

 متعاموودة) االفقووي والسووطر( الواجهووة علووى متعاموودة) األفقيووة أ  تكووو  الوودعامات  -خ
  (الواجهوة علوى موازيوة) األفقيوة الودعامات عونمتر  0.1 زائدة بمقدار( الواجهة على
 .التجميع وحدات مع الكامل االتصال لتوفير

كوا   إذاإال –أو أكثور فووق أر وية السوقاالت متور  0.15 أ  تكوو  لوحوة القاعودة -د
 متعاموودة) والوودعامات األفقيووة( الواجهووة علووى موازيووة) األفقيووة الوودعامات-ممكوونايوور 
 .(الواجهة على
 أكثور( الواجهوة على ومتعامدة الواجهة على موازية) األفقية أ  التكو  الدعامات -ذ

 التجميوووع وأ  تكوووو  وحووودات. المجووواورة الرأسوووية الووودعامات بوووين التجميوووع وحووودات مووون
 .متداخلة وتكو   الرأسية الدعامات الى أقرب
 االقول علوى متباعودة  (الواجهوة علوىومتعامودة  موازيوة) التجميوع أ  تكو  وحدات -ر

 األفقية. دعاماتال التجميع لرب وحدات  تعملو   الرأسية الدعامات من متر 0.3
 مون عملهوا يمكون( الواجهوة علوى ومتعامودة موازيوة) األفقيوة الدعائا في الوصالت -ز

 طوووول يكوووو   ا وووا ية (ماسوووورةعموووود ) بواسوووطة نهايتهوووا مووون الووودعائا تجميوووع خوووالل
 الطوورفين كوال مون الورب  يوتا بحيوث متوور  0.6 عون يقول ال الطورفين كوال مون التوداخل
 لكوووال تجميوووعوحووودات  4 عووودد وبإجموووالي االقووول علوووى تجتموووع .وحووودة 2 عووودد بواسوووطة
 للدعامة.وس  الثلث األ عن بعيدا   الوصالت نقا  اختيار مراعاة ويتا الطرفين 

 مركو ا   )الفو ( الحل يكو   بحيث القائمة ال وايا تجميع وحدات تركي  يتا -س
 وفقوووا للشووود التجميوووع وحووودات ربووو  يوووتاويوووتا البرااوووي   علوووى ولووويس المفصوووالت علوووى

 .عالمصنّ  لتعليمات
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نبوبيةاألسقاالت : ال5الشكل رقا
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 حلحق الم

 (إلزاميملحق )

 فحص مواد السقالة قبل االستخدام

 

قا باستخدام قائمة التدقيا هذه للتحقا من وتسجيل مواد السقالة التى يتا تسليمها الى الموقع 
 .استخدامهاوالتحقا من كونها فى و ع مقبول  وذل  قبل أ  يتا 

           المكا : 

               الموقع:

  التاري : 

  :بواسطة الفحص تا

     

 القبول التعليق الكمية العنصر
 نعم         ال

     وحات الفرديةالل
     الواح القاعدة
     روافع القاعدة

     المعايير
     عار ة
     العوارض
     العوارض متوس 

     مقرنات ذات زوايا على اليمين
     أقطاب المقرنات
     أنبوب المقرنة
     انابي  السقالة

     الت يين/لوحات السقالة
     المشب  القطر   

     ساللا الوصول/ الساللا الخشبية
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     النواتئ او الكابول / دعامات المنصة
     جسر العار ة

     المرسي/ خشبة التثبيت
     السد الطوبي

     التشبي /  األاطية
      واالستخدام تعليمات التركي 

     الفتات واشارات السقاالت
     مكونات اخر  
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 خلحق الم
 (إلزاميملحق )

 االستخدام أثناءفحص مواد السقالة 

 

قووا بتسووجيل جميووع  .االسووتخدام قيوود قووا باسووتخدام قائمووة التوودقيا هووذه لتفقوود السووقاالت
 العيوب المالحوة  راقو  واتخوذ التودابير الالزموة لعموال السوقالة المختصوين لتصوحير

  .العيوب

 

      المكا : 

    المرجع:

                       الموقع:

   التاري : 

 :بواسطة الفحص تا

 :نسخة الى

 

 تاريخ التصحيح و المراجع(أ)استخدام الشبكة  العيب والموقع العنصر
   األسس

   اللوحات الفردية
   لوحات القاعدة ورافعات القاعدة

   المعايير
   الدفاتر

   العوارض
   قيود الرب  والقدرات
   نتائج اختبار المشب 

   الواجه  الصلبة
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   اإلطار
   التكثيف المتصال 
   قضبا  الحراسة

   المقدمةلوحات 
   السقالة لوحات/الت يين

   عالمات السقاالتالفتات  
   التحميل تماشيا مع التصميا

   الدخول الى السقاالت
   وواداره الممتلكاتسلوك المستخدم 

   ب   المصرح اير التعديالت
   ايام المقبلة 7المتوقعة خال  المخاطر

   أخر  )المرور /الجمهور/ الكهرباء(
   مالحوات
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 دالملحق 

 (إلزاميملحق )

 لى المستخدمشهادة تسليم السقالة إ

 

 .للمستخدممسؤوليتها ونقل   نصبها تا التي السقاالت تفاصيل لتسجيل هذا النموذج ستخدميُ 

           المكا : 

   الموقع:

 التاري : 

   تا الفحص بواسطة:

  اي سيتا تسليمهتال السقالةوصف 

 

 (2قياسية كجا/منصات العمل )كجا/فتحة  للفتحات اير الالقصو  لم التحميل قدرة

 

 (العدد هذا يتجاوز ال) المقدمة العمل منصات لعدد األقصى الحد

 

 إ - ستخداماإلو  موقعال القيود تفاصيل تتضمن) عدد وقدرة التحميل الخاصة بمنصات التحميل
 (وجدت

 

 ول عن عمليات الفحص الدورية ؤ تحديد الشخص المس
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 ول عن السماح بالتعديالت ؤ تحديد الشخص المس

 

 نتائج اختبارات االنسحاب على مرتك  المسمار ذو الحلقة )عند االستخدام( 

 

اآلخرين للقيام بالفحص الكامل  المختصين األشخاص لتمكين الالزمةتفاصيل معلومات التصميا 
 للسقالة 

 

 العاملينتفاصيل المخاطر المكتشفة والتي قد تؤثر على سالمة 

 

 بالمخاطر تفاصيل اإلجراءات الفورية التي تا اتخاذاها للتحكا

 

 

 التاري :      التاري : 

   التوقيع:  التوقيع: 
  

 المستخدم: السقالة: مرك  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 المراجع
 

 

1) International labor organization- International Hazard Datasheets 

on Occupation –scaffolding 

2) OSHA Publication 3150, A Guide to Scaffold Use in the 

Construction Industry 

3) Environmental Health and Safety - Health and safety in 

construction (HSE)- Fall Protection 

4) BSI EN 12811-1:2003 Temporary works equipment – Part 1: 

Scaffolds – Performance requirements and general design  

5) ANSI_ASSE A10.8-2011 Scaffolding Safety Requirements 

لسالمة الوقائية في مواقع االنشاءات الصادرة من الدفاع المدنيالئحة قواعد ا )6  

 


