
 
 

 الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org(SASO)  

 

حماية  – العمل بيئة فيدليل إجراءات السالمة والصحة المهنية 
 اليدين

  

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 مقدمة
 
 

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

جعية ذات جميع المجاالت بعد استعراض المواصفات القياسية العربية واألجنبية والمؤلفات المر 
 الصلة. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 تمهيد

وخاصااااااااة في  الصااااااااناعة في عالم  انتشاااااااااراألكثر المهنية  الحوادثهي أحد حوادث إصااااااااابة اليدين 
ينتج عنها المهنية التي . يتعرض العديد من العمال لإلصااااااااااابات والتعدين صااااااااااناعة البناء والتشااااااااااييد
 إصابات اليدين. جراء العجز الكلي أو الجزئي

 المخاطر الرئيسية إلصابات اليدين في أماكن العمل هي كما يلي:

  بعض اإلصابات التي قد تؤدي الى خدوش أو قطع على سطح الجلد وهذه عادًة ما تكون سريعة
 الشفاء طالما ان اإلصابة لم تصل الى األعصاب او األوتار.

 خطرة أو حتى الصاااااااااااابون تهيجات الجلد  مثل الطفح الجلدي والبثور  بسااااااااااابم التعرض للمواد ال
 والمنظفات.

  إصااااااااااااااابات البتر سااااااااااااااواًء كل او جزء من اليد والتي والبا ما تكون بساااااااااااااابم المعدات أو ا الت
  المتحركة.

 المعدنية والزجاج  كاأللوايالعدد واألدوات الحادة  اساااااااتخدا صاااااااابات الجروي القطعية وتنتج عن إ          
 والمناشير.      

  درجات الحرارة أو البرودة الشديدة. ارتفاعإصابات الحروق الناتجة عن 

 

للحد بشاااااال فعال من مخاطر إصاااااابة اليدين يجم اساااااتخدا  نوع مناسااااام من معدات ساااااالمة اليدين 
بماا في ذل  امتصاااااااااااااااا   تحمي من المخااطر التي قد يتعرض لهاا المو ف في بيئاة العمال.التي 

 ون مناسبة لطبيعة االستخدا  ومريحة في ذات الوقت.الصدمات ومقاومة االختراق؛ وتك

  المخاطر والسيطرة عليها من المصدر.لسالمة والحد من امبدأ حيث ينبغي االخذ ب

 
 
 
 



 

  

 
 المجال-1

الذين يعملون في ماان  العاملينالتوجيهات اإلرشادية لجميع أصحاب العمل أو  الدليليوفر هذا 
خالل العمل. العمل مهما كانت صفتهم الو يفية للوقاية من المخاطر المتوقعة إلصابة اليدين  

حماية اليدين لرجال اإلطفاء والمخاطر البيولوجية والطبية  قفازات الدليل اويستثنى من هذ
.واإلشعاعية  

 النتائج المتوقعة من تطبيق هذا المعيار:

أو  اسااااتيرادمن مواصاااافات فنية عند  الدليلإلتزا  جميع الموردين والمصاااانعين بال ما يرد في هذا -1
 اليدين.تصنيع قفازات حماية 

لجميع العاملين حسم األخطار  لحماية اليدينالتز  جميع أصحاب العمل بتوفير قفازات السالمة -2
 المحتملة في بيئة العمل.

 أثناء مزاولتهم للعمل. السالمةقفازات  اءبارتدجميع العاملين  امتثال-3

 تخفيض عدد الحوادث المتعلقة بإصابات اليدين.-4

 
 التعريفات -2

 

 .عملية امتصا  شيء لشيء آخر أو امتصاصه من قبل شيء آخر :االمتصاص 1/2

 .عملية إزالة الملوثات من القفازات بشال فعال :إزالة التلوث 2/2

 .أو الكيميائية للمادة /تغيير ضار في الخصائص الفيزيائية و  :التلف 3/2

 .الخطوة األخيرة من عملية إدارة النفايات :التخلص 4/2

 .أحد معدات الوقاية الشخصية التي تحمي اليد أو اليد والذراع ضد أي نوع من المخاطر :قفاز 5/2

الكاااائناااات الحياااة الااادميقاااة من خالل مواد أو  /و ( حجم وير الجزيئي)ماااادة الحركاااة  :التغلغللل 6/2
 .معينة



 

  

 .أو الكائنات الحية الدميقة من خالل مواد معينة /و ( حجم الجزيئي)حركة مادة  :النفاذية 7/2

 .اليد ألداء مهمةبالقدرة على التعامل مع األدوات الصغيرة  :المهارة اليدوية 8/2

أداء القفازات التي تشاااااااير إلى مساااااااتو  أو نوع تحديد لفئة أو نطاق معين من  :األداءمسللللتو   9/2
 .الحماية التي توفرها

 .يشمل هذا المصطلح المو فين المباشرين والمقاولين :العاملين 10/2

 

 األدوار والمسؤوليات-3
 صاحب العمل 1/3

 على صاحم العمل التأكد من:

 طبيعة العمل ومخاطرةلالمناساااااابة الخاصااااااة بحماية اليدين  الوقاية الشااااااخصااااااية معداتتوفير  1/1/3
 .وبدون أي مقابل مالي

التأكد من وجود اإلشااااااااااراع المسااااااااااتمر على العاملين للتأكد من اسااااااااااتخدامهم لمعدات الوقاية  2/1/3
 أثناء العمل.  لحماية اليدين الشخصية

تدريم العاملين على كيفية اختيار واساااااااتخدا  معدات الوقاية الشاااااااخصاااااااية المناسااااااابة لطبيعة  3/1/3
 العمل.

الوقاية الشااااااااااااااخصااااااااااااااية  معداتالتأكد من عد  بدء العمل في حال عد  التزا  العمال بارتداء  4/1/3
 بهذا األمر. االلتزا في حالة عد  وايقاع العمل لحماية اليدين 

لليدين حسااااام توصاااااية  والمناسااااابة لمعدات الوقاية الشاااااخصاااااية ا منةتوفير وساااااائل التخزين  5/1/3
 .الشركة المصنعة

 توفير التدريم المتخصص الستخدا  معدات الوقاية الشخصية حسم الحاجة.  6/1/3

الشاااااااااااخصاااااااااااية معدات الوقاية  الختيارالقيا  بعمل تقييم للمخاطر بشاااااااااااال دوري لبيئة العمل  7/1/3
 لحماية اليدين للعاملين.  الصحيحة



 

  

 اية لليدين.معدات الوق ارتداءفي ماان العمل التي يتطلم فيها  إرشاديةتوفير لوحات  8/1/3

داخل المنشااااااااااااااأة وتحديثها  اسااااااااااااااتخدامها المعتمدأعداد قائمة بال أنواع معدات الوقاية لليدين  9/1/3
 بشال دوري.

أعداد مخطط لموقع العمل وتوضاااااااايح معدات السااااااااالمة الالزمة لكل موقع بما فيها معدات  10/1/3
 وقاية اليدين.  

 

 مفتش السالمة 2/3

 السالمة:على مفتش 

بعد القيا  بإجراء تقييم للمخاطر  التأكد من توفر معدات الوقاية الشااخصااية المناساابة للعاملين 1/2/3
 العمل.المتعلقة ببيئة 

 المستخدمة لطبيعة العمل ومخاطرة.لليدين التأكد من مناسبة معدات الوقاية الشخصية  2/2/3

والتاريخ المحدد النتهاء فعالية  لليدين مراجعة تواريخ تصااااااااااانيع معدات الوقاية الشاااااااااااخصاااااااااااية 3/2/3
 استخدامها.

 .لليدين والمناسم لمعدات الوقاية الشخصية ا منالتأكد من التخزين  4/2/3

 قوائم التدريم والتأهيل على استخدا  معدات الوقاية الشخصية. متابعة 5/2/3

 .اية اليدين ومعالجتهاحم بارتداءلحصر المخالفات المتعلقة  السالمة التفتيشيةالقيا  بجوالت  6/2/3

قفازات السالمة والنتائج المترتبة على عد   ارتداءالقيا  بعمل حمالت توعوية لتوضيح أهمية  7/2/3
 .باستخدامها االلتزا 

 اختياربشاااااال دوري لبيئة العمل ل ااااامان  واإلنشاااااائيةالقيا  بعمل تقييم للمخاطر الصاااااناعية  8/2/3
  حماية العاملين. علىتساعد قفازات السالمة الصحيحة التي 

 

 المشرف  3/3



 

  

 على مشرع موقع العمل:

 قبل البدء بالعمل. لليدين بمعدات الوقاية الشخصية المناسبةالعاملين تزويد  1/3/3

 قبل البدء باألعمال. لليدين التأكد من صالحية وسالمة معدات الوقاية الشخصية 2/3/3

اإلشااااااراع المسااااااتمر على العاملين للتأكد من اسااااااتخدامهم لمعدات الوقاية الشااااااخصااااااية أثناء  3/3/3
 العمل. 

التأكد من أن جميع العاملين بالموقع مؤهلين ومدربين على كيفية اسااااااااااااااتخدا  معدات الوقاية  4/3/3
 .لليدين الشخصية

 فحص معدات الوقاية الشخصية والتأكد من سالمتها. 5/3/3

اي بالبدء بالعمل إال بعد التأكد من االلتزا  بارتداء معدات الوقاية الشاااااااااااخصاااااااااااية عد  السااااااااااام 6/3/3
 وايقاع العمل في حال االخالل بهذا األمر.الصحيحة لليدين 

حساااااام تعليمات  ومناساااااام يمنع تلفها آمنبشااااااال لليدين تخزين معدات الوقاية الشااااااخصااااااية  7/3/3
 .الشركة المصنعة

 العامل 4/3

 مسئوليات يجم عليه االلتزا  بها:العامل عليه عدة 

حسااااااااام لوحات  عندما يتطلم األمر ذل لليدين االلتزا  بارتداء معدات الوقاية الشاااااااااخصاااااااااية  1/4/3
 .السالمة اإلرشادية

 وتخزينها بشال مناسم. لليدين الحفاظ على سالمة معدات الوقاية الشخصية 2/4/3

معدات الوقاية الشااااخصااااية أو وجود عيوب  اإلبالغ المباشاااار في حال انتهاء تاريخ صااااالحية 3/4/3
 بها.

معدات وقاية اليدين  استخدا التأكد من الحصول على التدريم والتأهيل المناسم على كيفية  4/4/3
 قبل البدء في أداء العمل.

 



 

  

 األحكام العامة-4
 متطلبات عامه  1/4

 .في مواقع العمل المو فيتعرض لها قد التي  تقييم المخاطراختيار القفازات على يجم  1/1/4

 القفازات مناسبة إلعطاء الحماية المطلوبة.التي تصنع منها مواد الأن تكون  2/1/4

 المو ف. على إضافيةأو مخاطر أضرار القفازات المواد التي تصنع منها تسبم  أال 3/1/4

من الحماية قفازات  مثل  لقفازات مناسااااااااااااابة لمساااااااااااااتو  الخطرلداء األخصاااااااااااااائص أن تكون  4/1/4
 للجهد المنخفض والجهد العالي. ءكهرباال

الفنية التي تتناساااام مع  تالمواصاااافاحساااام  قبولهاار القفازات و ياختالمو فين في اسااااتشااااارة  5/1/4
 .المخاطر الموجودة في بيئة العمل

 إعادة تقييم القفازات بشال دوري ل مان اختيار القفازات المناسبة والمريحة. 6/1/4

 .مناسبتها أليدي العاملينمختلفة من القفازات للمو فين ل مان  مقاساتتوفير  7/1/4

حساااااااااام تقييم  (الخ... الذراعفقط أو اليد و  اليد )مثالبوضااااااااااوي تها تغطيالمراد منطقة التحديد  8/1/4
 المخاطر لطبيعة العمل.

مسااتو    طرع القفاز  نوع مثالتؤثر على مسااتو  الحماية )المواصاافات األخر  التي تحديد  9/1/4
 (صقل سطح القفاز

ه يتم كل نوع من القفازات للتأكد من أنالتفصااااااااايلية الدميقة دائما ل الفنية توفير المواصااااااااافات 10/1/4
 .والتي تحمي من المخاطر دائماالقفازات المناسبة طلم 

لتجنم خطر إضاااااااااااافي مثل  المهارة اليدويةأن يؤخذ في االعتبار المساااااااااااتو  المطلوب من  11/1/4
 الزالت واألخطاء.

 غلغل المياه مناسبة للتطبيق والمخاطر.لتاون مقاومة القفازات يأن  12/1/4

 .9.5و 3.5تكون ميمة الرقم الهيدروجيني لجميع القفازات بين أن  13/1/4

 كجم.ملجم /  3.1في القفازات الجلدية  كمية الكروميو  أال تتجاوز 14/1/4



 

  

 /ملغم  5بخار الماء  فيجم أال تقل عن  جااخر انت مواصاااافات القفازات تتطلم ميزة إذا ك 15/1/4
 / ساعة(. 2)سم

 8إذا كانت مواصاااااااااافات القفازات تتطلم ميزة امتصااااااااااا  بخار الماء  فيجم أال تقل عن  16/1/4
 .²ملغم / سم 

  
 استخدام القفازات 2/4

 .نظرا لكون القفازات والبا ملوثة من الداخل يجم تنظيف اليدين قبل وبعد استخدا  القفازات 1/2/4

محدد واضاااااح و إجراء وضاااااع   قد يلز  الخطرةإذا تم اساااااتخدا  القفازات في التعامل مع المواد  2/2/4
 .الي من النظافة الشخصية  عي من مستو يجم أن لتطهير اليدين بشال متكرر. هذا اإلجراء 

 .ينالمو ف مرافق وسيل كافية الستخدا توفير  3/2/4

العدو  في حال وجود بعض  انتقالالقفاز الواحد ألكثر من شاااااااااخص لتجنم  اساااااااااتخدا عد   4/2/4
 األمراض.

 

 التوضيحيةوالبيانات  العالمات 3/4

 .أن تكون العالمات مرئية ومقروءة وال يمان مسحها خالل العمر االفتراض للقفاز 1/3/4
من الممان أن ياون هناك خلط بينها وبين ال يسااامح بوضاااع عالمات على القفازات إذا كان  2/3/4

 .العالمات التوضيحية المطلوبة
أن تحوي جميع القفازات أو العبوات القفازات التي تحتوي على أصااااااااااااااغر عدد من القفازات  3/3/4

 :على المعلومات التالية
 .ويرها ومثل االسم  العالمة التجارية أ لها:معلومات الشركة المصنعة أو الوكيل المحلي  1/3/3/4
االساااام التجاري  المصاااانعة:معلومات تحدد المنتج ضاااامن المنتجات األخر  لنفس الشااااركة  2/3/3/4

 أو رقم الطراز أو الرمز.
 .مقاس القفازات 3/3/3/4
 الصحيحة للقفاز. االستخداماتحتى يسهل على المستخد  معرفة  نوع مادة القفاز 4/3/3/4



 

  

 .ت أداء القفاز تتأثر بمرور الزمنتاريخ انتهاء الصالحية إذا كان 5/3/3/4
 .الخ CE  ULعالمات اعتماد الجودة مثل  6/3/3/4
 التي يستخد  فيها قفاز السالمة. واإلنشائيةاألوراض الصناعية  7/3/3/4

 
 األنواع-5
 الحماية الميكانيكية 1/5

 مقاومة القطع بواسطة حافة حادة القطع:مقاومة  1/1/5

 أي جسم مدبم.ثقم من قبل المقاومة  الثقم:مقاومة  2/1/5

 المقاومة للثقم من قبل إبرة حادة الحواع الجلد:إبرة تحت مقاومة الثقم من  3/1/5

 على األسطح الخا  عند الفركمقاومة فقدان المواد  الكشط:مقاومة  4/1/5

 

ويمان تصنيف   حية كهربائيةأجزاء مع المباشر التالمس القفاز عند  يوفرهالعزل الذي  :الكهربائيةالحماية  2/5
 حسم الجهد كالتالي: 

 تيار مستمر 750-تيار متردد  500فولت:  1/2/5

 تيار مستمر 1500-تيار متردد  1000ولت: ف 2/2/5

 تيار مستمر 11250-تيار متردد  7500فولت:  3/2/5

 تيار مستمر 25500-تيار متردد  17000ولت: ف 4/2/5

 تيار مستمر 39500-تيار متردد  26500فولت:  5/2/5

 تيار مستمر 54000-تيار متردد  36000فولت:  6/2/5

 
 الحماية الكيميائية 3/5



 

  

زمنياااة المواد الكيمياااائياااة من خالل القفاااازات خالل فترة )نفااااذ( معااادل تااادفق  النفااااذ:مقااااوماااة  1/3/5
 معينة.

 .الكيميائيةلمادة الناتج عن التعرض  تلف القفاز: مقاومة التلف الكيميائيمقاومة  2/3/5

 

 الحرارة والحماية من اللهب 4/5

إذا تمت إزالة مد  استمرار االحتراق و االحتراق مقاومة  االحتراق:استمرار و االحتراق مقاومة  1/4/5
 المباشر. اللهم

 (االستقرار الحراري لتعرض للحرارة )التلف الناتج عن االحراري: مقاومة  التلف مقاومة 2/4/5

 .سطح ساخنمن الحرارة عند لمس حماية ال: التوصيلية لحرارةا مقاومة 3/4/5

 

 طيف من الترددات.من خالل مقاومة نقل االهتزاز  :االهتزازتقليل  5/5

 
 درجة الحرارة القصو   6/5

 )العزل الحراري(اإلشعاعية : مقاومة نقل الحرارة ة اإلشعاعيةالحرار  عزل 1/6/5

)العزل نقل الحرارة االشااااااااااااااعاعية والمحمولة : مقاومة الحرارة االشااااااااااااااعاعية والمحمولة عزل 2/6/5
 الحراري(

 المحيط الباردفي حماية المستخد  من درجات الحرارة  المحمولة: ةدو عزل البر  3/6/5

 سطح باردعند لمس حماية المستخد   التوصيلية:دة و مقاومة البر  4/6/5

 
 المتطلبات الفنية-6

 والتأهيلالتدريب  1/6



 

  

 

قبل مزاولة أي  يجم على جميع المو فين ح ااور دورة تدريبية في اسااتخدا  القفازات الوامية 1/1/6
 .نشاط داخل المنشأة

 التدريم يجم ان يشمل الجانبين النظري والعملي 2/1/6

يجم تحديد مدة حفظ سااااااجالت التدريم لرجوع  حفظ سااااااجالت التدريم لد  صاااااااحم العمل 3/1/6
 .SASO باليها عند الحاجة وهذا البد أن ياون مذكور في المعيار الخا  

 ان يتم تقديم التدريم عن طريق مراكز تدريم مؤهلة ومرخصة ويقد  التدريم مدرب معتمد 4/1/6

 .التدريم الداخلي مقبول إذا كان المدرب معتمدا 5/1/6

التدريم بصااااااااورة دورية بحد أقصااااااااى ساااااااانتين لتذكير العاملين بال المعلومات المتعلقة عادة إ  6/1/6
 .بقفازات السالمة

يجم إعادة التدريم عند نقل العامل من ماان العمل الى ماان آخر تختلف طبيعة العمل  7/1/6
 .فيه عن العمل الحالي

 
 محتو  التدريب 2/6

 
 :تدريب جميع الموظفين على يجب 1/2/6

 .تقييم المخاطر للمخاطر حسمكيفية اختيار القفازات المناسبة  1/1/2/6

 .(حدود التطبيق واالستخدا )مستو  تحمل وأداء القفازات  2/1/2/6

 .اختيار المقاس المناسم 3/1/2/6

 . وخلع القفازاتطريقة ارتداء  4/1/2/6

 .تنظيف القفازات وتطهيرها من الملوثات 5/1/2/6

 .البصري للقفازات الكتشاع العيوب والتلفالفحص  6/1/2/6



 

  

 . كيفية استخدا  أي معدات خاصة الختبار القفازات 7/1/2/6

  
 الفحص واالختبار  2/2/6

 .يجم فحص جميع القفازات بصريا قبل وبعد االستخدا  1/2/2/6

تحااديااد طرق الفحص حساااااااااااااااام المعيااار العااالمي يجاام فحص جميع القفااازات واختبااارهااا  2/2/2/6
(ANSI/ISED 105 )شهريا. 

تحديد فترة حفظ ساااااااااجالت  يجم حفظ ساااااااااجالت الفحص واالختبار لد  صااااااااااحم العمل 3/2/2/6
 .التدريم لرجوع اليها عند الحاجة

والتأكد من معايرة هذه  يجم توفير أي معدات خاصااااااااااااااة مطلوبة لفحص واختبار القفازات 4/2/2/6
 .دميقةللحصول على نتائج  األجهزة

ويتم اخراجها من الخدمة مباشرة حسم " تالف"أي قفازات تالفة يجم يوضع عليها عالمة  5/2/2/6
 .الدليل ااشتراطات التخلص الموضحة في هذ

 
 الصيانة-7
 التنظيف والتطهير 1/7

 .تنظيف جميع القفازات المستخدمة في مناولة المواد الكيميائية قبل االستخدا  1/1/7

 .المستخدمة في مناولة المواد الكيميائية بعد االستخدا تطهير جميع القفازات  2/1/7

 .يمان تنظيف معظم القفازات وتطهيرها من العديد من الملوثات باستخدا  الماء الدافئ 3/1/7

 .أن ياون تنظيف القفازات وتطهيرها جزءا من برنامج الصيانة الروتينية 4/1/7

 .المورد للمواد الكيميائية/  المصنعأن ياون إجراء التنظيف والتطهير وفقا لتعليمات  5/1/7

 
 التخزين-8



 

  

 

 .المصنعةحسم تعليمات الشركة  يجم تخزين القفازات في ماان آمن ومناسم 1/8

 .العالية درجات الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس المباشرة أال يتعرض ماان التخزين أل 2/8

 
 التخلص-9

 

 .معالجة جميع القفازات المستخدمة في المناولة الكيميائية وتطهيرها قبل التخلص منها 1/9

 .المورد للمواد الكيميائية /أن تكون إجراءات المعالجة والتطهير وفقا لتعليمات المصنع  2/9

 .المحليةوفقا لمتطلبات لالشتراطات البيئية " نفايات ملوثة"التخلص من القفازات التي تعتبر  3/9

 .أن تتلف جميع القفازات التي تم التخلص منها ل مان عد  استخدامها مرة أخر   4/9

 
 

 

 

 

 

 
 المراجع

 
A N S I / I S E A 105:2016 : American National Standard for Hand Protection Classification 



 

  

BS EN 420:2003 Protective gloves : General requirements and test methods 

AS/NZS 2161.1:2016 : Occupational protective gloves Part 1: Selection, use and maintenance 

AS/NZS 2161.2:2005 : Occupational protective gloves Part 2: General requirements 

 
 


