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 مقدمة

 

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

والمؤلفات  للعاملين في جميع المجاالت بعد استعراض المواصفات القياسية العربية واألجنبية
 المرجعية ذات الصلة. 
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 السالمة وعالمات متطلبات لوحات
 

 الهدف-1

 

لجمياع صصاحاا العمال صو العااملين  اإلرشااديةالفنية والتقنية والتوجيهاات  تالمواصفا الدليليوفر هذا 
الااذين يعملااو  فااي معااا  العماال مهمااا لاظاات صاافتهي الو يليااة للوقايااة ماان الم اااطر المتوقعااة  ااال  

 العمل.

 على جميع لوحات وعالمات السالمة في مواقع العمل دا ل مواقع المنشأة.  الدليلنطبق هذا ي 

 ي مواقااع العماال  ااارش المنشااأة م اال علااى جميااع لوحااات وعالمااات السااالمة فاا الاادليلنطبااق هااذا ي
 الحفريات في الشوارع العامة وصعما  السقاالت للمباظي ال اصة. 

 نطباااق علاااى اللوحاااات التحذيرياااة ال اصاااة باااالمواد التيمياىياااة صو  لااا  التاااي علاااى يال  الااادليل اهاااذ
  النقل.حاويات المواد التي  ست دم صثناء 

  الطار   فاي  ست دم التيصو اإلرشادية  التحذيرية المرورية اللوحات على الدليل اهذ نطبقي الكما 
 العامة.

 
 المجال-2

يغطي لل الشرلات العاملة في مجاا  اساتيراد و صانيع لوحاات وعالماات الساالمة ولاذل   الدليلهذا 
 الشرلات الصناعية واإلظشاىية العاملة في المملتة العربية السعودية. 
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 المصطلحات والتعريفات-3

 مسافة الرؤية 1/3

 هي المسافة بين الش ص ولوحة السالمة التي يستطيع فيها الش ص  مييز اللوحة و نفيذ متطلبا ها.

 
 RGBنظام ألوان  2/3

يفيد هذا النظام في  حديد درجة اللاو  . ظظام لوظي يتتو  من ثالثة صلوا  األحمر، األ ضر واألزر  
 . الحاسبة اآللي والشاشات عموماعند عرضه في األظظمة اإللتتروظية، م ل صجهزة 

 
  :CMYKنظام ألوان  3/3

يفياد هاذا . األصافر واألساودصرجاواظي )ماجينتاا(، ، (ساايا )ظظام لوظي يتتو  من صربعاة صلاوا  ساماو  
النظااااام فااااي  حديااااد درجااااة اللااااو  عنااااد الطباعااااة علااااى األورا  صو اللوحااااات صو وساااااىل العاااارض  ياااار 

 . اإللتتروظية عموما

 
 السالمة ةلوح 4/3

 لوحة  وجه رسالة سالمة معينة باست دام األلوا  واألشعا  الهندسية والصور. 

 
 عالمات السالمة 5/3

 ساتعمل لتحدياد منطقاة عمال صو فارض سالو  معاين صو  وجياه  ،هي عبارة عان  طاوأ صرضاية  الباا
 لتصرف معين.

 
 اإلضافية النص لوح 6/3

 السالمة المرافقة لها. لوحات الهدف منها إعطاء  وضيح إضافي للوحة
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 اللوني التباين 7/3

هو ا تالف اللاو  باين عناصار لوحاة صو عالماة الساالمة بحيا  يسااعد علاى وضاوس اللوحاة وسارعة 
  مييزها.

 
 الرمز الرسومي 8/3

رسي يمعن إدراكه حسيا له معنى محدد يست دم إليصااله رساالة صو معلوماة معيناة بادو  الحاجاة أل  
 ظص.

 
 االستثناءخط  9/3

منطقااة فااي لوحااة السااالمة ال يساامح باساات دامها للرسااي صو الاانص صو أل   اارض   اار والهاادف منهااا 
  عزيز الوضوس للرمز الرسومي في لوحة السالمة.

 
 السالمة ارتفاع لوحة 10/3

 هو القطر في لوحات السالمة الداىرية واالر فاع في اللوحات الم ل ة والمربعة والمستطيلة. 

 
 الكلي للنصرتفاع اال  11/3

مساتو  صعلاى و )الحاد السافلي ألدظاى ظازو ( مساتو  صدظاى معاو  صساساي فاي الحارف هو المسافة بين 
 (1)اظظر الملحق على السطر )الحد العلو  ألقصى ار فاع( معو  صساسي في الحرف 
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 اقصى ارتفاع للنص 12/3

لصال  الساطر ومساتو  صعلاى معاو  صساساي فاي الحارف علاى الساطر  العلاو  هو المسافة باين الحاد 
 (1)اظظر الملحق  من االر فاع التلي للنص %58ويشعل قرابة 

 
 صلب السطر 13/3

)اظظاار  ماان االر فاااع التلااي للاانص %16هااو اياااك ساام  ال اات الااذ  لتاا  بااه الاانص ويشااعل قرابااة 
 (1الملحق 

 
 للنص نزول أدني 14/3

هو المسافة باين الحاد السافلي لصال  الساطر ومساتو  صدظاى معاو  صساساي فاي الحارف علاى الساطر 
 (1)اظظر الملحق  من االر فاع التلي للنص %26ويشعل قرابة 

 
 

 اللوحات الفسفورية 15/3

لوحات مصنوعة من مادة الفسفور التي   تز  الطاقة من األشعة المرىية صو األشاعة فاو  البنفساجية 
 بإطالقها على شعل إظارة لمدة محددة من الوقت ثي  قوم

 
 والمسؤوليات األدوار-4

 العمل صاحب 1/4

 من: التأكد العمل صاح  على

ساو  في جميع المنااطق التاي   ضاع تبشعل مستمر وم الدليل ا طبيق جميع ما ورد في هذ 1/1/4
 لسلطته

 .السالمةلتوفير لوحات وعالمات التافية الموارد  التأكد من 2/1/4
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الم ااطر فاي الموقاع واألعماا  التاي طبيعاة لوحاات وعالماات الساالمة بنااء علاى  ظوع حديد  3/1/4
 . تي فيه

 صثناااءسااالمة التاازامهي بتعليمااات لوحااات ال ماان للتأكااد العاااملين علااى المسااتمر اإلشااراف وجااود 4/1/4
  العمل.

 لوحات وعالمات السالمة.   جميع العاملين بالموقع يستطيعو  قراءة وفهيالتأكد ص 5/1/4

األ اذ  ماع الادليل اص   صميي اللوحات والعالمات يطابق المواصافات المطلوباة فاي هاذالتأكد  6/1/4
 . دريجيا الدليل االلوحات والعالمات التي  ي  رليبها قبل صدور هذ استبدا باالعتبار 

وفااق متطلبااات  لصااياظة واسااتبدا  اللوحااات والعالمااات التالفااة صو الباهتااة دور   وجااود برظااام  7/1/4
 . الدليل

 

 مفتش السالمة 2/4

 على مفتش السالمة التأكد من:

 مناسبة لوحات وعالمات السالمة لطبيعة الم اطر في الموقع واألعما  التي  تي فيه. 1/2/4

 الموقع.اإلبالغ عن ص  لوحات صو عالمات سالمة ظاقصة في  2/2/4

 التأكد من  وفر لوحات وعالمات السالمة المؤقتة حس  الحاجة. 3/2/4

 .اإلبالغ عن ص  عامل ي الف متطلبات لوحات وعالمات السالمة 4/2/4

 ص  جميع العاملين بالموقع يستطيعو  قراءة وفهي لوحات وعالمات السالمة. التأكد 5/2/4

 ص  جميع لوحات وعالمات السالمة م بتة بإحعام. التأكد  6/2/4

ماع األ اذ  الادليل اص   صميي اللوحات والعالمات يطابق المواصافات المطلوباة فاي هاذ التأكد 7/2/4
 .الدليل اباالعتبار است ناء اللوحات والعالمات التي  ي  رليبها قبل صدور هذ

 اإلبالغ عن ص  لوحات صو عالمات  الفة صو باهتة من صجل صياظتها صو استبدالها.  8/2/4
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 المشرف 3/4

 على مشرف موقع العمل:

 مناسبة لوحات وعالمات السالمة لطبيعة الم اطر في الموقع واألعما  التي  تي فيه. 1/3/4

 اإلبالغ عن ص  لوحات صو عالمات سالمة ظاقصة في الموقع. 2/3/4

 المؤقتة حس  الحاجة.التأكد من  وفر لوحات وعالمات السالمة  3/3/4

 اإلبالغ عن ص  عامل ي الف متطلبات لوحات وعالمات السالمة. 4/3/4

 ص  جميع العاملين بالموقع يستطيعو  قراءة وفهي لوحات وعالمات السالمة. التأكد 5/3/4

 ص  جميع لوحات وعالمات السالمة م بتة بإحعام.  التأكد 6/3/4

ماع األ اذ  الادليل اص   صميي اللوحات والعالمات يطابق المواصافات المطلوباة فاي هاذ التأكد 7/3/4
 .الدليل اباالعتبار است ناء اللوحات والعالمات التي  ي  رليبها قبل صدور هذ

 من صجل صياظتها صو استبدالها.  اإلبالغ عن ص  لوحات صو عالمات  الفة صو باهتة 8/3/4

 

 العامل 4/4

 العامل:يج  على 

 ا باع التوجيهات والتحذيرات الواردة في لوحات وعالمات السالمة. 1/4/4

 فهي التوجيه الوارد في لوحات وعالمات السالمة. 2/4/4

 التوقف عن العمل وطل  المشورة إذا واجه لوحة صو عالمة سالمة  ير مفهومة له. 3/4/4

 اإلبالغ عن ص  لوحات صو عالمات  الفة صو باهتة للمشرف صو مفتش السالمة.  4/4/4
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 األنواع-5

 أنواع لوحات السالمة  1/5

 لوحات المنع 1/1/5

لوحااات السااالمة التااي  منااع ساالو  محاادد ماان الممعاان ص  يسااب   طااورة علااى السااالمة صو  1/1/1/5
  الصحة.

 داىر   الشعل: 2/1/1/5

 صبيض ال للية:لو   3/1/1/5

 صحمر العرضي:اإلطار الداىر  وال ت  4/1/1/5

 صسود الرسومي:الرمز لو   5/1/1/5

 القطر ) (×  0.1عرض اإلطار )ع( =  6/1/1/5

 القطر ) (×  0.08ال ت العرضي )أ( =  7/1/1/5

 القطر ) (×  0.033 ت االست ناء )ك( =  8/1/1/5

 

 
 :  صميي لوحة المنع5.1.1رسي  وضيحي
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 لوحات اإللزام 2/1/5

  لوحات السالمة التي  ست دم لفرض صمر محدد يج   نفيذه. 1/2/1/5

 داىر   الشعل: 2/2/1/5

 زرقاء ال للية:لو   3/2/1/5

 صبيض الرسومي:لو  الرمز  4/2/1/5

 القطر ) (×  0.077 ت االست ناء )ك( =  5/2/1/5

 

 
 :  صميي لوحة اإللزام5.1.2رسي  وضيحي 

 
 لوحات التحذير 3/1/5

  التي  ست دم للتحذير من وجود  طر يمعن ص  يتسب  بأذ .لوحات السالمة  1/3/1/5

 م ل  متساو  األضالع مع زوايا داىرية الشعل: 2/3/1/5

 صصفر ال للية:لو   3/3/1/5

 صسود الم ل ي:اإلطار  4/3/1/5

 صسود الرسومي:لو  الرمز  5/3/1/5
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 (ع)االر فاع ×  0.07( = أعرض اإلطار ) 6/3/1/5

 االر فاع )ع(×  0.033 ت االست ناء )ك( =  7/3/1/5

 

 
  صميي لوحة التحذير :5.1.3رسي  وضيحي 

 
 لوحات الحالة اآلمنة 4/1/5

 : من م لشارة إلى وضع التي  ست دم لإللوحات السالمة  1/4/1/5

  الطوارئ  م ارش-مسارات الهروا 

  سالمة ص ر  م ل  سيل الوجه والعينينمواقع االسعافات األولية صو ص  صدوات 

 صرف  من يج  القيام به  

 مربع  الشعل: 2/4/1/5

 ص ضر  ال للية:لو   3/4/1/5

 : صبيضلو  الرمز الرسومي 4/4/1/5

 االر فاع )ع( ( =ضعرض )ال 5/4/1/5

 االر فاع )ع(×  0.08 ت االست ناء )ك( =  6/4/1/5
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  صميي لوحة الحالة اآلمنة :5.1.4رسي  وضيحي 

 
 لوحات معدات الحريق 5/1/5

 إلى:لإلشارة مع معدات الحريق   ست دملوحات السالمة  1/5/1/5

 حديد و عريف معدات الحريق  

 حديد موقع معدات الحريق  

 مربع  الشعل: 2/5/1/5

 صحمر  ال للية:لو   3/5/1/5

 صبيض الرمز: 4/5/1/5

 )ع( العرض )ض( = االر فاع 5/5/1/5

 االر فاع )ع(×  0.08 ت االست ناء )ك( =  6/5/1/5
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  صميي لوحة معدات الحريق  :5.1.5رسي  وضيحي 

 
 لوحات النص اإلضافي 6/1/5

 لوحة إضافية  ست دم إلضافة ظص إلى لوحة السالمة. 1/6/1/5

 مستطيل  الشعل: 2/6/1/5

 صبيض صو ظفس  للية لوحة السالمة ال للية:لو   3/6/1/5

 صسود صو ظفس لو  الرمز في لوحة السالمة النص: 4/6/1/5

 االر فاع )ع(×  2العرض )ض( =  5/6/1/5

 

 
  صميي لوحة النص اإلضافي  :5.1.6رسي  وضيحي 
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 : صم لة على است دام لوحة النص اإلضافي 5.1.6رسي  وضيحي

 
 مخارج الطوارئ لوحات  7/1/5

 ثالث صقسام هي: منلوحات م ارش الطوارئ يج  ص   تتو   1/7/1/5

  لوحة م رش الطوارئ 

   لوحة سهي إضافية  شير ال جاه الم رش 

 م رش طوارئ "صو " م رش" ظص إضافي" 

  مستطيل الشعل: 2/7/1/5

 ص ضر ال للية:لو   3/7/1/5

 االر فاع )ع(×  3العرض )ض( =  4/7/1/5

 صبيض الرمز: 5/7/1/5

 صبيض النص: 6/7/1/5

 االر فاع )ع(×  0.08 ت االست ناء )ك( =  7/7/1/5

 االر فاع )ع(×  0.025)أ( =  واإلطارالمسافة بين حد اللوحة  8/7/1/5
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  صميي لوحة م رش الطوارئ  :5.1.7رسي  وضيحي 
 لوحات السالمة المتعددة 8/1/5

 مستطيلةجمع عدد من لوحات السالمة مع النص اإلضافي في لوحة واحدة  1/8/1/5
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 صم لة على است دام لوحات السالمة المتعددة   :5.1.8رسي  وضيحي 

 
 

 

 أنواع عالمات السالمة 2/5
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عالمات السالمة عبارة عن  طوأ  ست دم لإلشارة إلى  روف معينة صو سلو  يجا  ص اذه  1/2/5
باالعتبااار فااي هااذا المعااا . لااو  ال طااوأ قااد يعااو  لااو  واحااد صو لااوظين متباااينين باانفس العاارض مااع 

 درجة  قريبا.  45ميال  بزاوية 

 دامها فااي مواقااع عالمااات السااالمة  ساات دم  البااا علااى األرضاايات ولتاان ماان الممعاان اساات 2/2/5
 ص ر .

 
 

 عالمات السالمة اإللزامية 3/2/5

 عالمات السالمة التالية إلزامية في لل موقع

 الخط األصفر واألسود 1/3/2/5

 اللو :  ت صصفر وصسود 1/1/3/2/5

االسااات دام: المناااااطق التااااي يمعاااان ص  يتعاااارض فيهااااا العاماااال ل طاااار علااااى السااااالمة صو  2/1/3/2/5
 الصحة م ل:

  في الرصك م ال(الصدمات( 
 التع ر صو السقوأ 
 سقوأ األحما  المرفوعة 

 
  صميي ال ت األصفر واألسود  :5.2.3.1رسي  وضيحي 

 
 الخط األحمر واألبيض 2/3/2/5

 اللو :  ت صحمر وصبيض 1/2/3/2/5

االست دام: مناع الاد و  لمنااطق محاددة. لماا  شاير إلاى المنااطق التاي يجا  ص   بقاى  2/2/3/2/5
  الية م ل صمام: 

  لوحات المعدات التهرباىية 
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 معدات معافحة الحريق 

 
  صميي ال ت األحمر واألبيض  :5.2.3.2رسي  وضيحي 

 
 الخط األزرق واألبيض 3/3/2/5

 اللو :  ت صزر  وصبيض 1/3/3/2/5

 االست دام: اإلجراءات اإللزامية  2/3/3/2/5

 
  صميي ال ت األزر  واألبيض  :5.2.3.3رسي  وضيحي 

 
 

 الخط األخضر واألبيض 4/3/2/5

 اللو :  ت ص ضر وصبيض 1/4/3/2/5

 االست دام: اإلشارة للحالة اآلمنة م ل:  2/4/3/2/5

 االسعافات األولية 

 مسار الهروا 

  م رش الطوارئ 

 
  صميي ال ت األ ضر واألبيض  :5.2.3.4رسي  وضيحي 

 
 

 

 

 بها الموصيالسالمة عالمات  5/3/2/5
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عالمااات السااالمة التاليااة موصااى بهااا وليساات إلزاميااة وذلاا  الساات دامها فااي  وضاايح و حديااد مواقااع 
 العمل الم تلفة حي  صظها  عتبر وسيلة  حعي إضافية بتقليل الم اطر في موقع العمل.

 
 الموحد الخط األصفر 6/3/2/5

 اللو :  ت صصفر  1/6/3/2/5

االست دام: لإلشارة إلى حدود الممرات، مسارات المشي و قسيي موقع العمال إلاى صجازاء  2/6/3/2/5
 صغيرة 

 
  صميي ال ت األصفر :5.2.4.1رسي  وضيحي 

 
 الموحد الخط األبيض 7/3/2/5

 )بدو  الحدود السوداء(اللو :  ت صبيض  1/7/3/2/5

المواقااااع التااااي ال يشاااامله ص   رميااااز لااااوظي )محطااااات العماااال، االساااات دام: لإلشااااارة إلااااى  2/7/3/2/5
 (الت زين. إلخالعربات، رفوف 

 
  صميي ال ت األبيض :5.2.4.2رسي  وضيحي 

 
 الموحدة اإلضافية  العالمات 8/3/2/5

يمعاان للمنشااأة اساات دام ص  صلااوا   ياار منصااول عليهااا هنااا لإلشااارة إلااى ص  موقااع صو  1/8/3/2/5
 سلو  بشرأ ص  يعو  االست دام موحدا في جميع المواقع. 

 
 

 

 العامةوالمتطلبات األحكام -6
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 متطلبات عامه 1/6

يمعان يج  است دام لوحات وعالمات السالمة إذا صشار  قييي الم ااطر إلاى ص  الم ااطر ال  1/1/6
   ليضها بشعل لاف بعد  نفيذ جميع وساىل التحعي إال من  ال   وفير لوحات وعالمات السالمة.

يجاا  صال  تااو  لوحااات وعالمااات السااالمة بااديال عاان وساااىل الااتحعي الفعالااة بالم اااطر م اال  2/1/6
 التحعي الهندسي. و  والتقليلالعز  

 إلى  قييي الم اطر.عالمات السالمة لوحات و يج  ص  يستند ا تيار  3/1/6

الشاااعل و  لاااو  درجاااة ال، رساااوميةيجااا  ص   سااات دم ظفاااس الرماااوز اللوحاااات وعالماااات الساااالمة  4/1/6
  الدليل االهندسي الموضح في هذ

لاي  عاد المتطلباة لهاا الم ااطر و / صو الحالاة  لاظاتالساالمة إذا لوحات وعالمات إزالة يج   5/1/6
 موجودة.

الموجودة والمست دمة حالياا إذا لاظات عالمات السالمة لوحات و من الضرور  استبدا   ليس 6/1/6
بشااارأ ص   تااااو  هااااذه اللوحااااات صو  الاااادليل اعاااان الاااوارد فااااي هااااذم تلفااااة  صاااميي صو مواصاااافات ذات 

 .بهيللتقليل من الم اطر المحيطة  عما للالرسالة المطلوبة العالمات  قدم 

النساااخ ويمناااع اسااات دام ال طاااوأ  عنااد لتاباااة ص  ظاااص فإظاااه يجااا  اسااات دم  اات واضاااح م ااال 7/1/6
 (6.1.7)صظظر صورة  وضيحية  .الغريبة صو  ل  التي لي يعتاد عليه العاملين

ا  راكا  األحارف، حيا  يجا  ص   تاو  األحارف متتالياة عند لتابة ص  ظص فإظاه يمناع  ماما 8/1/6
 (6.1.8)صظظر صورة  وضيحية  على  ت مستقيي.

للغاة العربياة فإظاه يجا   اوفير لوحاات بلغاا هي صو التأكاد صظهاي ن ال يتحدثو  ايعند وجود عامل 9/1/6
 يستطيعو  معرفة وفهي رسالة لوحات السالمة من الصور فقت.
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 ظماذش من ال طوأ  ير الواضحة التي يمنع است دامها في لوحات السالمة :6.1.7صورة  وضيحية 

 
 صم لة على  راك  الحروف الممنوع )في الداىرة المنقطة( والطريقة الصحيحة في السطر ال اظي :6.1.8صورة  وضيحية 

 
 اشتراطات مكان تعليق لوحات السالمة 2/6

 معا   عليق لوحة السالمة:

 .مسافة الرؤيةواضحا في ضمن حدود ص  يعو   1/2/6

 بلوحة السالمة.واضحا لألش ال المستهدفين بالرسالة المقصودة ص  يعو   2/2/6

 قريبا من معا  ال طر صو المعدة المقصودة.ص  يعو   3/2/6

 بأ  عاىق من ص  ظوع. امحجوب يعو  ا  ال 4/2/6

 اليا من ص  لوحات مجااورة ) يار لوحاات الساالمة( يمعان ص   صارف النظار عان ص  يعو   5/2/6
 لوحة السالمة

 المستهدفين:ص  يعو  ار فاع لوحة السالمة عن األرض مناسبا لألش ال  6/2/6

  متر من مستو  األرض 1.7على ار فاع 

  متر من مستو  األرض إذا لا  هنا  صش ال معاقين 1.6على ار فاع 

 ص  يعو  هنا   باين بين لو   للية اللوحة وبين لو  الحاىت صو حي ما لاظت اللوحة معلقة 7/2/6
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 من اللوحة لقراء ها ومعرفة وفهي الرسالة.االقتراا ألش ال ضعاف البصر سهولة ل 8/2/6

 
 اختيار المواد 3/6

عنااد يجاا  ص ااذ األمااور التاليااة باالعتبااار ، السااالمةعالمااات لوحااات و وسااالمة  وجااودةلضااما  متاظااة 
 :التصنيعا تيار مواد 

المساات دمة فااي موقااع العماال المااواد التيمياىيااة و  األحااوا  الجويااةم اال ، العماالبيئااة تهااا لمالءم 1/3/6
 وما إلى ذل .

 .من اللوحات صو العالمات المطلواالعمر االفتراضي  2/3/6

 سم  ول افة المواد األساسية. 3/3/6

 ومقاومتها للتالشي نيلو تجودة مواد ال 4/3/6

 االحترا .ليست سريعة المقاومة للحرارة صو الله  المباشر،  5/3/6

 دم فاي ساتستلاظات إذا للتياار ماواد موصالة اسات دام لوحاات مان يتي  للتهرباء. الوصلية مال 6/3/6
 .مؤرضة باستمراريج  ص   تو  اللوحة وإال فإ   ،منشأة لهرباىية

 السااالمة المؤقتااة ماان الااور  إذا لاظاات مناساابة لبيئااة التشااغيل والعماارلوحااات يمعاان ص   تااو   7/3/6
 المطلوا. االفتراضي

 
 اإلضاءة 4/6

  وفير مصدر إضاءة صناعية في معا  لوحات السالمة. 1/4/6

  وفير مصدر  يار لهرباىي احتياطي  حسبا الظقطاع المصدر األصلي 2/4/6

األساسااااي   ااااوفير إضاااااءة طااااوارئ للتعااااويض عاااان اإلضاااااءة وقاااات اظقطاااااع التيااااار التهرباااااىي 3/4/6
 .واالحتياطي

ص  زمااان اساااتجابة مصااادر التياااار التهربااااىي االحتيااااطي ولاااذل  إضااااءة الطاااوارئ  مااان التأكاااد 4/4/6
 ال  عرض العاملين لل طر. ثاظية بحي  30ص  بما ال يزيد عن ضمن الحدود المسموس بها 
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 لوحات السالمة المضاءة  ارجيا صو اللوحات الفسفورية 5/4/6

 لولس 100ال  قل شد ه عن عمود   يج   وفير مصدر إضاءة  ارجي 

  لاولس علاى واجهاة اللوحاة فاي ص   5يج  ص   تو  اإلضااءة قاادرة علاى  اوفير اظععااك بمقادار
 وقت.

 

 لوحات السالمة المضاءة دا ليا  6/4/6

  ص  يسب  وهجا.دو   ةلبيئل امناسبضوىيا  ا باينالدا لي ص  يوفر الضوء 

  لهربااىي احتيااطي فاي حاا  إذا لاظت اللوحات  اصة بم اارش الطاوارئ فيجا   زويادها بمصادر
 اظقطع التيار التهرباىي

  إذا لاا  مصادر التهربااء االحتياااطي للوحاات م اارش الطاوارئ عبااارة عان بطارياات فيجا  التأكااد
 ص  زمن عمل البطاريات لافي ومتوافق مع زمن اإل الء.

 
 تثبيت لوحات السالمة 5/6

 للمدة المطلوبة.يج    بيت لوحات السالمة بحي   بقى في معاظها  1/5/6

 طريقة الت بيت يمعن ص   شمل: 2/5/6

 الت بيت الميعاظيعي 

 ) الت بيت باللصق )الصمغ صو ما صشبه ذل 

 الت بيت بالتعليق 

ا تيار طريقة   بيت لوحات السالمة يج  ص   تو  مناسبة لنوع السطح، بيئة العمل والعمر  3/5/6
 االفتراضي المتوقع.

 
 درجة اللون  6/6
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 حس  الجدو   األلوا  صو عرض لوحات وعالمات السالمة يج  االلتزام بدرجات عند طباعة
 

  RGB صلوا م ظظا  CMYK صلوا  ظظام
 سماو  
 )سايا (

صرجواظي 
 )ماجينتا(

 األزر   األ ضر األحمر األسود األصفر

 ص ضر 103 161 40 0 65 0 85
 صحمر 33 25 252 0 76 91 0
 صزر   191 142 42 0 0 19 85
 صصفر 0 255 255 0 0 100 0
 صسود 100 100 100 100 0 0 60

 
 مسافة الرؤية 7/6

  عتمد مسافة الرؤية على عدة عوامل  شمل: 1/7/6

 موقع لوحة السالمة م ل االر فاع وزاوية الرؤية 

 المساحة المتاحة للوحة 

 مستو  اإلضاءة ال ارجية والدا لية 

 فاصيل اللوحة م ل الرموز الرسومية والنص  

 

يجاااا  ص   تناساااا  مسااااافة الرؤيااااة المطلوبااااة مااااع ار فاااااع الرمااااوز الرسااااومية حساااا  الجاااادو   2/7/6
(6.7.3-6.7.2) 

يج  ص   تناس  مسافة الرؤية المطلوبة مع ار فاع النص حس  ما هو موضح فاي الملحاق  3/7/6
 (6.7.2-6.7.3)ولذل  الجدو   1

 100والاانص إذا لااا  ماان الممعاان ص   قاال اإلضاااءة صقاال ماان  اللوحااةيجاا  مضاااعفة ار فاااع  4/7/6
 لولس
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 هي المسافة العمودية المقابلة للوحة السالمة بدو  ص  اظحراف زاو  مسافة الرؤية  5/7/6

زاو  فاإ  المساافة يجا  ص   سااو  مساافة الرؤياة العمودياة مضاروبة في حا  وجود اظحراف  6/7/6
 في جي   مام الزاوية

 
مسافة الرؤية 

 )م(
 اللوحةار فاع 

 )ملي(
االر فاع 
 التلي
 )ملي(

اقصى 
 ار فاع
 )ملي(

صل  
 السطر
 )ملي(

 ظزو ادظى 
 )ملي(

48 800 415 240 67 108 
42 700 365 210 60 95 
36 600 310 180 49 81 
30 500 260 150 42 68 
24 400 210 122 33 55 
18 300 155 90 25 40 
12 200 105 61 17 27 
6 100 52 30 9 13 

 
 ار فاع الرموز الرسومية والنص المطلوا لمسافة الرؤية المحددة :6.7.2-6.7.3جدو  

 
 متطلبات خاصة بلوحات مخارج الطوارئ  8/6

 
 متطلبات عامة 1/8/6

 من ثالث صقسام هي:لوحة م رش الطوارئ ص   تتو   1/1/8/6

 

  لوحة م رش الطوارئ 

   لوحة سهي إضافية  شير ال جاه الم رش 
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  م رش طوارئ "صو " م رش"ظص إضافي" 

 يمعن ص   تو  لوحات م ارش الطوارئ صفقية صو عمودية. 2/1/8/6

 (:6في اللوحات األفقية يج  ص  يعو   ر ي  األقسام ال الث لالتالي )اظظر ظموذش  3/1/8/6

 يماين هاي الساهي ثاي لوحاة رماز م ارش الطاوارئ إذا لا  ا جاه الم رش يمينا فاإ  صو  لوحاة مان ال
 .في الوست وص يرا لوحة النص اإلضافي

  إذا لا  ا جاه الم رش يسارا فإ  صو  لوحاة مان اليماين هاي الساهي ثاي لوحاة رماز م ارش الطاوارئ
 .في الوست وص يرا لوحة النص اإلضافي

 لالتالي:في اللوحات العمودية يج  ص  يعو   ر ي  األقسام ال الث  4/1/8/6

  إذا لاا  الم ارش فاي األعلاى صو األماام فاإ  صو  لوحاة ماان فاو  هاي الساهي ثاي لوحاة رماز م اارش
 (7)اظظر ظموذش  .الطوارئ في الوست وفي األسفل لوحة النص اإلضافي

  ثااي لوحااة رمااز لوحااة الاانص اإلضااافي هااي  فااو  صو  لوحااة ماان  األساافل فااإ إذا لااا  الم اارش فااي
 (8)اظظر ظموذش  .السهيم رش الطوارئ في الوست وص يرا لوحة 

 
 
 
 
 
 
 

 

 : اللوحات العمودية 6.8.1.4رسي  وضيحي 
 

إذا لااي يااتي  ر ياا  األقسااام حساا  مااا ورد فااي الفقاارة السااابقة فإظااه يجاا   غيياار لوحااة م اارش  5/1/8/6
 الطوارئ فورا. 
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م اااارش يساااات دم بشااااعل مسااااتمر للمبنااااى فااااإ  الاااانص إذا لااااا  مسااااار الهااااروا يااااؤد  إلااااى  6/1/8/6
اإلضااافي يجااا  ص  يعاااو  "م ااارش" فاااي جمياااع اللوحاااات التاااي فاااي مساااار الهاااروا صو  لااا  التاااي فاااو  

 الم رش ظفسه.

إذا لااااا  مسااااار الهااااروا يااااؤد  إلااااى م اااارش ال يساااات دم بشااااعل مسااااتمر وم صااااص فقاااات  7/1/8/6
طااوارئ" فااي جميااع اللوحااات التااي فااي للحااالت الطارىااة فااإ  الاانص اإلضااافي يجاا  ص  يعااو  "م ارش 

 مسار الهروا صو  ل  التي فو  م رش الطوارئ ظفسه.

م لوحااة السااهي بشااعل مسااتقل صو مااع ص  لوحااة سااالمة ص اار  باساات ناء لوحااة اساات دا يمنااع 8/1/8/6
 .صو لوحة ظقاأ التجمع م رش الطوارئ 

 . جاه صو  غيير المستو  شير إلى لل  غيير في االص  يعو  ا جاه السهي صحيح بحي  ي 9/1/8/6

 .األ ذ باالعتبار  أثير زاوية رؤية لوحة السهي بحي  ال  عطي اظطباعا  اطئا لال جاه 10/1/8/6

 

 
 
 
 
 
 

 

 : لوحة م رش طوارئ من ا جاهات او زوايا م تلفة6.8.1.10رسي  وضيحي 

 جميع لوحات م ارش الطوارئ يج  ص   تو  ذات  صميي متشابه. 11/1/8/6

 .ص  يعو  هنا  لوحة م رش طوارئ لتل م رش طوارئ في موقع العمل 12/1/8/6

إذا لاااا  هناااا  صك ااار مااان م ااارش طاااوارئ فيجااا  ص   شاااير اللوحاااة للم ااارش األقصااار فاااي  13/1/8/6
 مسافة الهروا.
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إذا لااا  هنااا  صك اار ماان م اارش طااوارئ لهااا ظفااس مسااافة الهااروا فيجاا  وضااع لوحااات  14/1/8/6
 م رش على حدة.لتل ومتسلسلة مستقلة م ارش طوارئ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : م ارش طوارئ متسلسلة6.8.1.14رسي  وضيحي 
 

 لوحة مخرج الطوارئ  موقع 2/8/6

على األقل صو مد ل إلى مسار الهروا مان ص  معاا  فاي واحد هروا رؤية مسار  يج  1/2/8/6
ينبغاي اإلشاارة إلاى فإظاه الطريق  يار واضاح صو يمعان ص  يحادث ار باا ، . إذا لا  الجزء من المبنى

 م رش طوارئ. لوحةاسطة الطريق بو 

 .إضافة لوحة م رش طوارئ بينية إذا لاظت لوحة م رش الطوارئ التي  ليها محجوبة 2/2/8/6

 اإضااافة لوحااة م اارش طااوارئ بينيااة إذا لاظاات مسااافة الرؤيااة صبعااد ممااا هااو محاادد فااي هااذ 3/2/8/6
 بالنسبة لمقاك اللوحة. الدليل

وباين واضحة على األبواا صو الممرات التي يمعن ال لت بينهاا لوحة م رش طوارئ وضع  4/2/8/6
 صبواا وممرات ص ر  ال  ؤد  إلى مسار الهروا. 

 .وعالمات السالمة األ ر   لوحات جميعللوحة م رش الطوارئ صولوية على  ص   تو   5/2/8/6

مع لوحة م رش ص   تو  متضاربة   حتو  على رسالة يحتمليمنع است دام اللوحات التي  6/2/8/6
. وإذا لااا  ماان الضاارور  وجااود فااي ظفااس الموقااعالطااوارئ م اال "ممنااوع الماارور" صو " مااد ل  ااال" 
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هذه اللوحات التاي  تضاارا فاي المعناى ماع م ارش الطاوارئ فإظاه يجا  إضاافة ظاص يفياد باالسات ناء 
 ما عدا في حاالت الطوارئ"م ل "

، فااي الممااراتطااوارئ  نبيهيااه فااي لاال ماارة يتغياار فيهااا ا جاااه الحرلااة لوحااة م اارش وضااع  7/2/8/6
 . التي  شعل جزءا من مسار الهروا، األبواا والتقاطعات المساحات المفتوحة، الساللي

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : لوحات م رش طوارئ في ا جاهات متغيرة6.8.2.7رسي  وضيحي 

بشعل متسق بحي  يمعن موجود متساو و متباعدة بشعل لوحات م ارش الطوارئ ص   تو   8/2/8/6
 . ضمن مسار الهروالوحة التالية التنبؤ بشعل فعا  وسريع بموقع ال

فاااي ا جااااه مساااار  فياااه ار باااا  اااوفير لوحاااة م ااارش طاااوارئ فاااي ص  معاااا  يمعااان ص  يعاااو   9/2/8/6
 الهروا.

مسااار الهااروا إلااى معااا   ماان، يمنااع وضااع لوحااة م اارش طااوارئ فااي المعااا  ص  يااؤد   10/2/8/6
 ""ظقطة التجمعاآلمن بل يج  است دام لوحة 

عاا  إذا لا  ميمنع وضع لوحات "ظقطة  جمع" إال بعد الم رش النهاىي لمسار الهروا.  11/2/8/6
وفير لوحاات "ظقطاة فإظاه يمعان  امغاادرة الم ارش النهااىي، ال اروش مان ظقطة التجمع  ير واضح عناد 

 .ظقطة التجمع جمع" مع صسهي إضافية  وضح ا جاه 

على األبواا صو المواقع التاي يمعان ص   حجا  بفاتح لوحات م رش الطوارئ   بيت  يمنع 12/2/8/6
 .األبواا
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صو عنااد وجااود ديعااورات صو لوحااات إعالظيااة قااد  منااع التعاارف علااى لوحااة م اارش الطااوارئ  13/2/8/6
فإظااه يمعاان  حرياا  اللوحااة قلاايال عاان موقعهااا، فااإ  لااي يعاان ذلاا  مفياادا فإظااه ينبغااي إزالااة  مالحظتهااا

 الديعورات صو اللوحات اإلعالظية المربعة.

 أ  من األمور التالية:سلبا بر فعالية لوحة م رش الطوارئ  تأثال ا   14/2/8/6

  لال جاهمعلومات عطي  مشابهة ص ر  لوحات وجود. 

   مضاءة دا لياوجود لوحات ص ر. 

  منافسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة صو مشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتتةوجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااود مصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادر إضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااءة. 
 

 مستوى تعليق لوحة مخرج الطوارئ  3/8/6

 : طبيق المبادئ التاليةيج  ، اليةتتالملوحات م ارش الطوارئ التنبؤ بموقع حتى يمعن 

إلاى  م2باين علاى ار فااع فاو  األباواا صو المسااحات المفتوحاة لوحة م رش طوارئ وضع  1/3/8/6
الهااروا للمااا لااا   مسااارفااي منتصااف و تااو  اللوحااة قاعاادة ماان م ماان مسااتو  األرض،  قاااك 2.5
   ممعنا عمليا.ذل

 م، ماان مسااتو   2و م 1.7اللوحااات التااي علااى الجاادرا  يجاا  ص   تااو  علااى ار فاااع بااين  2/3/8/6
 األرض،  قاك من قاعدة اللوحة.

ولتاان ينبغااي ص   تااو  هااذه إذا دعاات الحاجااة م  2.5ماان صعلااى يمعاان اساات دام ار فاعااات  3/3/8/6
لوحااات صكبااار ظظاارا لزيااادة مساااافة ، وبالتاااالي قااد  تااو  هناااا  حاجااة إلااى قااروءةالعالمااات واضااحة وم

 الرؤية.

جميااع لوحااات م ااارش الطااوارئ علااى ظفااس االر فاااع علااى طااو  مسااار الهااروا تااو  ص    4/3/8/6
 كلما لا  ذل  ممعنا عمليا.

 
 

 الفنية المتطلبات-7
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 الفحص والصيانة 1/7

 فحص لوحات وعالمات السالمة بصريا شهريا 1/1/7

  نظيف لوحات وعالمات السالمة دوريا حس  طبيعة بيئة العمل المجاورة  2/1/7

ال  تااااأثر جااااودة ووضااااوس لوحااااة صو عالمااااة السااااالمة بسااااب  طريقااااة التنظيااااف صو المااااواد ا   3/1/7
 التيمياىية المست دمة

 عالمة سالمة  الفة يج  إصالحها صو استبدالها فورا.ص  لوحة صو  4/1/7

 التلف ممعن ص  يشمل:  5/1/7

 القذر على السطح 

   (الباهتةالمتالشية )األلوا 

 األلوا  المتغيرة 

 التشوهات 

 التشققات 

 فشل الت بيت 

 العواىق 

 عدم لفاية اإلضاءة 

 الصدص 

 
 التدريب والمعلومات 2/7

 محاضرة صو دورة  دريبية حو  لوحات وعالمات السالمةص  يحضر جميع المو فين  1/2/7

 العملاالحتفاظ بمعلومات التدري  مع صاح   2/2/7

 ا  يتي  قديي التدري  عن طريق مراكز  دري  مؤهلة ومر صة ويقدم التدري  مدرا معتمد 3/2/7
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 التدري  الدا لي مقبو  إذا لا  المدرا معتمدا. 4/2/7

 .لحاجةاإعادة التدري  عند  5/2/7

 
 محتوى التدريب 3/7

 :يج   دري  جميع المو فين على

 معرفة وفهي الفرو  بين لوحات وعالمات السالمة الم تلفة 1/3/7

 معرفة وفهي الرسالة الموجهة من صهي لوحات وعالمات السالمة في موقع العمل. 2/3/7

 صحد لوحات صو عالمات السالمةماذا يج  على العاملين ص  يفعلوا إذا لي يفهموا الرسالة من  3/3/7

 .طريقة االبالغ عن لوحات وعالمات السالمة التالفة صو الباهتة 4/3/7

 .مصادر المعلومات المتعلقة بلوحات وعالمات السالمة 5/3/7
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 النماذج-8

 
   المنع السالمة:لوحات  :1نموذج  1/8
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 اإللزام السالمة:لوحات  :2نموذج  2/8
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 التحذير السالمة:لوحات  :3نموذج  3/8
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 الحالة اآلمنة السالمة:لوحات  :4نموذج  4/8
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 معدات الحريق السالمة:لوحات  :5نموذج  5/8
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  مخارج الطوارئ اللوحات األفقية ل السالمة:لوحات  :6نموذج  6/8
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 اللوحات العمودية لمخارج الطوارئ )المخارج في األعلى أو األمام( السالمة:لوحات  :7نموذج  7/8
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 اللوحات العمودية لمخارج الطوارئ )المخارج في األسفل( السالمة:لوحات  :8نموذج  8/8
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 الملحقات-9

 

 لخط العربي في لوحات السالمة ا: نسب ارتفاع 1ملحق  1/9

عند لتابة النص العربي في لوحات السالمة يج  االلتزام باشتراطات محددة للتأكد ص  النص واضح 
 .6.1.8و 6.1.7ومقروء. بعض هذه االشتراطات  ي ذلرها في الفقرات 

صحد صهي االشتراطات لوضوس النص هو ظس  ار فاع النص، حي  ص  ص   طأ في هذه النس  يؤد  
  ه. إلى  شوه النص وصعوبة قراء

 :من االر فاع التلي وهيظسبة محددة  ي  قسيي االر فاع التلي للسطر إلى ثالثة صقسام، لتل قسي 

  من االر فاع التلي  قريبا %58صقصى ار فاع ويشعل 
 من االر فاع التلي  قريبا %16ويشعل  صل  السطر 
  من االر فاع التلي  قريبا %26ويشعل  ظزو صدظى 
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 المراجع

 BS 5499 2:1986 Fire safety signs, notices and graphic symbols —Part 2: 
Specification for self-luminous fire safety signs 

 BS 5499 3:1990 Fire safety signs, notices and graphic symbols — Part 3: 
Specification for internally-illuminated fire safety signs 

 BS 5499 4:2013 Safety signs Part 4: Code of practice for escape route 
signing 

 BS 5499 6:2002 Graphical symbols and signs — Safety signs, including fire 
safety signs — 

 Part 6: Creation and design of graphical symbols for use in safety signs —
Requirements 

 BS 5499 10:2014 Guidance for the selection and use of safety signs and fire 
safety notices  

 BS EN ISO 7010:2012 Graphical symbols — Safety colours and safety signs 
— Registered safety signs  

 BS ISO 3864 1:2011 Graphical symbols — Safety colours and safety signs 
Part 1: Design principles for safety signs and safety markings 

 ISO 3864 3:2012 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — 
Part 3:Design principles for graphical symbols for use in safety signs 

 ISO 3864 4:2011 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — 
Part 4: Colorimetric and photometric properties of safety sign materials 

 ISO 17398:2004 Safety colours and safety signs — Classification, 
performance and durability of safety signs 

 
 
 


