
 تعليمات عامة بخصوص السالمة واألمان والمنظومة الذكية  

 البناء   عمال معدات واقية شخصية في ورشةتصريح بخصوص التعهد باست

 

 أشهد بهذا بأن مديرية ورشة البناء:    .1

 في العمل الواردة أهمها على ظهر الصفحة.    أوامر األمان نصوص قد أطلعتني على أهم 1.1    

 قد أطلعتني على نظم وتعليمات السالمة واألمان في ورشة العمل.   1.2   

المهام وأنواع العمل  تلقيت شرحا حول واجباتي الشخصية، بشأن كل ما يتعلق باللباس واستخدام وسائل الوقاية الشخصية ولك حسب  1.3

    التي اقوم بها لدى الشركة. 

عليمات  مدير العمل في الورشة وتنفيذ مت تنص عليه أوامر األمان وكذلك ت  \أتعهد باالنصياع لتعليمات مسؤول السالمة واألمان 1.3

 ونظم السالمة واألمان في الورشة، بما في ذلك كل ما يتعلق لوسائل الوقاية الشخصية.  

كما وأقر بأنني أعلم وواضح لي بأنني سأكون خالل القيام بعملي لدى الشركة معرضا لمخاطر مثل: أشعة الشمس، السقوط،    .2

 م وسائل الوقاية الشخصية، حسب ما تنص عليه أوامر األمان.  وأنه علّي التزود واستخدااالنزالق، الضجيج، الغبار وغيرها، 

 أقر بذلك ألنني تسلمت وسائل وقاية شخصية سليمة كما هو الزم، وبالمتالئم مع مهام وظيفتي وعليه أتعهد:   .3 

 حسب ما هي مخصصة له.  باستخدام هذه الوسائل  3.1    

 حافظة على صالحيتها.  االحتفاظ بهذه الوسائل في حالة نظيفة والم 3.2    

 إعادته للمدير المسؤول ألجل تبديله.   –في حال تم اكتشاف عطب في هذه الوسائل  3.3    

الوظيفة التي سأقوم بها، وأن وسائل الوقاية تشمل بشكل عام   \أعلم بأنه يجب استخدام وسائل الوقاية الشخصية حسب نوع المهمة   .4

 األشياء التالية:  

 في كّل ورشة عمل بناء، بناء هندسي.   –خوذة واقية لحماية الرأس   4.1    

 حذاء أمان أو جزمات أمان.   4.2    

 ت( لحماية اليدين. قفازات )كفا  4.3    

 للوقاية من السقوط.   أمان أحزمة وحماالت  4.4    

 حسب الحاجة.   –وواقي أذنين لحماية السمع  ينأذن  ات سداد 4.5    

 في حالة كانت هناك حاجة.   –نظارات واقية لحماية العينيين  4.6    

 حسب التعليمات.   \ عند الحاجة  –لألنف لحماية جهاز التنفس  \ كمامة للفم 4.7    

 مالبس وغطاء للرأس لتغطية أعضاء الجسم المكشوفة للشمس. للحماية من التعرض للمخاطر التي تسببها أشعة الشمس.   4.8    

 بالتوافق بشكل موضوعي عند الحاجة.   –وسائل وقاية شخصية أخرى  4.9    

 أنه من واجبي التصرف حسب أوامر األمان في كّل مكان اقوم بعملي فيه، ولذا وأصرح:  أعلم ب  .5 

بأنني أدرك أهمية استخدام وسائل الوقاية الشخصية وعلية اتعهد بالتصرف حسب أوامر األمان، وباستخدام وسائل الوقاية   5.1    

 أو غيري للخطر.  \أن يعرضني و الشخصية أثناء تواجدي في ورشة البناء ولن أقوم بأي شيء من شأنه 

أخر بقصد، من هذه األشياء التي تم تزويدي بها   شيء أي  أو  جهاز  أو  وسيلة  أي استخدام أسيء  أو لن أتسبب في الحاق الضرر   5.2    

 . أوامر األمان ألجل ضمان صحتي وسالمتي بموجب

أو نظم  \أعلم بأن توقيعي على هذا التصريح يعتبر شرطا للدخول لورشة البناء. كما وأعلم بأنه عندما أخالف نصوص أوامر األمان و

   وتعليمات السالمة واألمان في ورشة العمل، ولم استخدم وسائل الوقاية الشخصية، ألي سبب كان، سيتم طردي من ورشة البناء.  

ها وهي واضحة  تمارة المحوسبة بعد أن تم تسليمي استمارة التصريح المذكور أعاله على ملف صلب، وقد قرأت أقر بأنني أوقع على االس

 .    ومفهومة لي. 

 

 تعليمات السالمة واألمان لعمال العاملين في موقع بناء  

 يجب التأكد من صالحية معدات العمل على علو وتخزينها بشكل آمن.   .1
 لعمل صالح ل  حاجز فك  يحظر   .2
 يجب العمل حسب نظم العمل على علو   .3
 نقطة ارتكاز ومعدات عمل على علو مالئمة.  عند القيام بأي عمل على علو يجب توخي السالمة واآلمان بواسطة  .4
 يتم العمل على علو وفق تصريح العمل على علو الممنوح للعامل فقط: سلم، سقالة، سلة رفع متنقلة والخ.   .5
 يطلب أثناء العمل على علو استعمال حزام واقي ونقطة ارتكاز.   .6



 يحظر الصعود على سلم غير مثبت جيدا.   .7
   كان ارتكاز ثابت. أثناء العمل بمحاذاة حاجز يجب العمل وسط االرتباط بحزام آمان مثبت بم .8
أو مدير  \يتوجب عليه اعالم مدير عمله المباشر و  –العامل الذي ال يستطيع العمل على علو )ألسباب صحية(   .9

 العمل في الورشة قبل بداية عمله.  
 عند العمل على العلو ينبغي أن أال يقوم به عامل ممن لم يتلقوا ارشادا من قبل مرشد مؤهل.   .10
يجب استعمال معدات مالئمة وصالحة أثناء العمل على علو، يجب اخبار المسؤول أو مدير العمل عن كل عيب في    .11

ي وسيلة أخرى الستعمالها أثناء األولوية األخيرة وسط تفضيل أ ستعمال السلم من أي نوع كانال يكونالمعدات. 
    العمل على علو. 

صد السقوط من علو بالتالئم مع نوع   \ذلك معدات آمان لمنع يجب استعمال وسائل وقاية شخصية مالئمة بما في   .12
 وطبيعة العمل والمخاطر المترتبة على القيام بالعمل.  

 يتم القيام بالعمل على علو من قبل زوج من العمال.   .13
 تحة مفتوحة في حّيز العمل دون تسيجها أو إغالق الفتحة.  يحظر ترك ف .14
 بحظر التخزين في الشرفة، ما عدا مواد سقوطها ال يشكل خطرا.   .15
 يجب ربط أدوات العمل أو تخزينها في وعاء يحول دون سقوطها.   .16
 زج معدات داخل وؤشة العمل.   \ يحظر رمي .17
هتمام بتوفير منطقة معزولة. كما وعلى المنطقة المعزولة  يجب اال –عند القيام بأي نشاط يمكن خالله يقوط معدات  .18

 أن تكون مسيجة.  
 أثناء التواجد في أي منطقة يمكن التعرض لإلصابة في الرأس جراء سقوط معدات يتوجب استعمال خوذة.   .19
الذين   يمكن حدوث سقوط معدات داخل طابق في بنادية أيضا، لذا اهتم بأن ال تشكل منطقة عملك خطرا على العمال .20

   يعملون تحتك. 
 يلزم العمل في واجهة البناية الحرص على عدم سقوط معدات أو أدوات.   .21

 
 

 أعمال الرفع 

 

الرافعة مخصصة لرفع وتنزيل المعدات فقط، لذا يحظر الجر، والسحب بواسطة الرافعة  أو استعمالها ألغراض   .1
 أخرى.  

 . مرفوع  حمل تحت  الوقوف  يحظر   .2
 صالحة   رفع  مستلزمات  استخدام  يجب   .3
 . الحمل بربط  للقيام فقط المخول  هو مؤهل  إشارات عامل .4
 ارتكب مخالفة لقواعد السالمة واألمان لن يسمح له لمواصلة العمل في الموقع.   رافعة مشغل  كّل عامل اشارات أو .5
   عن جدار الموقع.   متر 4 يجب المحافظة على مسافة أمنة تبعد .6
 . مرفوع  حمل  فوق  الوقوف  يحظر   .7
مسؤول    يتم الرفع بواسطة الرافعة داخل حّيز الموقع فقط، ما عدا الحاالت التي تم الحصول فيها على إذن من قبل  .8

   السالمة واألمان للقيام بأعمال رفع خارج حّيز الموقع. 
 يحظر القيام بعمل بواسطة رافعة بدون وجود عامل إشارات ومشغل رافعة.   .9

 .  بالعمل الشروع  قبل  العمل مدير قبل  من ارشادا بتلقي ملزم جديد  رافعة  مشغل .10
 

 

 

 العمل على الساللم:  

 يلزم استعمال معدات مخصصة للعمل على علو   العمل على سلم بالقرب من حاجز  .1
 يجب استعمال ساللم صالحة، غير منتهية الصالحية وتفي بالمقاييس.   .2
 إذا كنت بحاجة الستعمال أدوات عمل ضعها في أماكنها على حزام عمل أدوات العمل.   .3
 يحظر الوقوف على درجات السلم اآلخيرة.   .4
   السلم مزود بمطاطات صالحة  .5



 المالئم للمهمة المراد القيام بها  اختيار السلم .6
 فحص صالحية السلم قبل بدء االستخدام   .7
 نقاط إمساك موصولة بالسلم   3أثناء الصعود على السلم أو النزول من عليه يجب على العامل المحافظة على وجود   .8
 جه متجها نحو السلم  أثناء الصعود على السلم أو النزول من عليه ينبغي اإلمساك بالسلم باليدين وأن يكون الو .9

 
 التأهيل االرشاد  

 يحظر دخول عامل إلى الورشة بدون تلقي ارشادا يتعلق بالسالمة واألمان حول المخاطر في مكان العمل  . 1

   ال تقوم بعمل لم تتلقى ارشادا ولم تؤهل للقيام له.   .2

ة أو  \رخصة مالئم  \متنقلة، بما في ذلك رافعة )ونش( أو رافعة شوكية إذا كنت غير حائز على إذن \ يحظر تشغيل أي ماكينة أرضية  .3

חל איסור להפעיל כל מכונה  رخصة يعتبر مخالفة جنائية.  \ لم تكن ضليعا في تشغيلها. تشغيل ماكينة أو ؟؟؟؟؟ بدون إذن

ה אם אינך מחזיק בהיתר/ רישיון מתאים או שאינך בקיא בהפעלת. הפעלת  נייחת/ניידת, לרבות עגורן או מלגז

 ון מהווה עבירה פלילית. י ללא היתר' ריש  כלי מכונה או 

في حال تم ارساك للقيام بأي عمل تأكد من أنك تعي الخطوات التي ينطوي عليها تنفيذ هذا العمل بما في ذلك المخاطر المختلفة،    .4

 معلومات دقيقة من مدير العمل أو المسؤول الذي أرسلك لتنفيذ هذه المهمة.    يتوجب عليك الحصول على 

الذي تم وضعه، أو الظروف المعدة لتنفيذ هذا العمل، توقف! اخبر   لكن حدث تغييرا في التخطيط المسبق  ،م إرسالك للقيام بعمل مات  .5

 مل بشكل آمن.  وحصل على توجيهات مالئمة للقيام بهذا الع ،مدير العمل أو المسؤول

 

 تعليمات واجبة التنفيذ:  

 يجب اعتمار )لبس( خوذة واقية.    .1

 يجب انتعال )لبس( حذا آمن.    .2

 يجب لبس نظارات واقية أثناء القيام بأي عمل يشكل خطورة على العينين.  .3 

يجب استعمال وسائل وقاية شخصية لحماية أعضاء الجسم بما يتالءم مع نوع الخطورة وحسب الحاجة، مثل القفازات )الكفات( واقي    .4

 أذنين. 

عط وّسج الفحوات المفتوحة في الجدران    .6يجب وضع حواجز في كّل مكان يمكن السقوط منه إلى عمق يبلغ مترين أو أكثر.  .5 

 واألرضيات والحفر.  

 قم بالعمل على مسطحاتفي حال كانت ثابتة وآمنة فقط.   .7 

 متر.    2أزل المكرهات، المسامير البارزة وأطراف األسالك الحادة الموجودة في األماكن المعدة للمرور من األرضية ولغاية ارتفاع  .8 

 استعمل أدوات صالحة مالئمة لنوع العمل الذي تقوم له.    .9

 عود والنزول سلم ثابت وآمن فقط.  استعمل أثناء الص  .10

 يجب اعالم مدير العمل عن أي مكرهة تتعلق بالسالمة واألمان.   .11 

 يجب اعالم مدير العمل عن أي إصابة أو إصابة في العمل.   .12 

 تعليمات غير واجبة التنفيذ:  

 أو ساللم مختلة.  \ يحظر استخدام ساللم لم يتم تركيبها حسب المقاييس والمعايير و  .13 

 يحظر القيام بأي عمل من شأنه أن يعرض العامل أو من يتواجد حوله للخطر.  

 

 يحظر القيام بعمل متواصل على السلم.   .14 

 يحظر فك حاجز آمان من أي مكان كان مركب فيه.   .15 

 السقالة أو من فوقها. يجب الصعود والنزول بواسطة السلم فقط. يحظر القفز على   .16

 ال تحمل حمال زائدا على مسطحات العمل وعلى السقاالت.    .17

 على األرضية وفي األماكن الرطبة.  يحظر سحب كوابل كهرباء  .18 

 يحظر رمي مخلفات البناء، بل يجب انزالها بحيث تكون خاضعة للمراقبة فقط.   .19 

  ترمي أغراض من علو! كي ال تعرض زمالئك في العمل لإلصابة.  ال .20 



 أو وسط استعمال أحزمة آمان.   معدة للعمل عليهامسيجة يحظر العمل في مكان يمكن السقوط منه، بل يجب العمل فوق مسطحات  .21 

 ال تقف تحت حمولة مرفوعة، وحذر زمالئك غب العمل من ذلك أيضا.   .22 

 يحظر تعريض الجسم للشمس وللمخاطر النابعة عن ذلك، يجب البقاء مرتديا المالبس أثناء العمل.   .23 

 إضافة خاصة بالعمال الذين يعملون في أعمال التطوير والشوارع  

   بين مشغل المعدات والعامل الذي يعمل على األرض.  مستمر متبادل  بصري تواصل يجب الحفاظ على   .24

 يحظر حفر جانب حفرة أو قناة عميقة، إال بعد تأمين ذلك من التعرض لالنهيار أو انسالخ التربة.   .26 

 مالحظة:  

   باإلضافة لجميع وما ورد أعاله، يجب العمل حسب نظم السالمة واألمان في العمل. 

 

 للعمل بسالمة: الِقيَّم األساسية 

مسؤولية الحذر  أيًضا هو يتحمل الذي كل عامل في موقع البناء قوانين السالمة والعمل بحذر كما يتوجب علّي, وعلى أتعهد بمراعاة  .1
الواجب األخالقي  تام للقيام ب وعي اللعمله وذلك من منطلق ال تنفيذه خالل ,  آخر قد يتوجب عليه في هذا الموضوع وأي عمل والسالمة 

 . انونيوالق
العمل  القيام ب إذا كان , بعملِه فيِحُق لهُ إيقاف العملأو إذا كان قد بدأ  , كل عامل في موقع البناء عدم البدء في العمله من حق أعلم أن  .2

 !!   بحسب رأيه, هو أو غيره للخطر ضهُ رِّ يع  سُ 
أخرى حتى وان كان ذلك على  اعتبارات تفوق كل  السالمةاعتبارات فإن , اإلنتاج في العملتعارض بين السالمة وُوجود في حالة  .3

 . حساب اإلنتاج او تعطيل العمل حتى تتم معالجة مخاطر السالمة التي تهدد سالمة العمال في الموقع
لقيام  اللتوقف عن عمل أو لخرين ألداء ا ذوي صالحية إعطاء األوامر لآلالمسؤولين وعلى , مدراء طواقم العمل  /راءالمديتعيُّن على  .4

هذا  تام لوجود من منطلق الوعي ال فصرُ حيث يتوجب عليهم الت , الحذر الشديد ومراعاة قوانين السالمة في العملواجب , عملهمب 
ً  الواجب األخالقي والقانوني  . تجاه باقي العمال جميعا

 

 المنظومة الذكية: 

بالسالمة واآلمان في مكاتب وورش .1 بتركيب منظومة ذكية خاصة  للشركةقامت "تدهار"  التابعة  العمل  للتحكم في اذون    وذلك   ،ات 
الوصول لمواقع الشركة. تقوم المنظومة الذكية بالتأكد من دخول من هو مخول بالدخول لمواقع الشركة فقط. كما وتراقب المنظومة  
وكذلك   الورشة  في  العمال  وآمان  بتم ضمان سالمة  لكي  بذلك،  القانون  يلزم  كما  الموقع  في  الضرورية  الوظائف  أصحاب  وجود 

   للورشة وانصرافهم منها.   العمال ة لضبط حضور منظوم تستخدم ال
أو البصمات، ألجل تشخيص العمال، إعطاء إذن دخول للموقع    \تشخيص الوجه و   –تعتمد المنظومة على كاشف بيومتري شخصي   .2

من  األمان،  ألغراض  حيوي  يعتبر  الذكية  المنظومة  تشغيل  ألجل  البيومتري  الكاشف  استخدام  واالنصراف.  الحضور  ع وتسجيل 
 سرية من الشركة، وسالمة العمال في الورشة.    \تسرب المعلومات حساسة 

استعمال المنظومة يحتم أخذ الكاشف البيومتري. حيث يتم ترجمة الكاشف إلى كود الكتروني، وحفظه في مجمع معلومات محوسبة.   .3
 قبل مورد خارجي.   تشغيل )بما في ذلك الترجمة والحفظ في مخزن المعلومات( المنظومة بالكامل منوسيتم 

و  .4 تسليم  يتم  لن  الخارجي.  المورد  هي  المنظومة  في  المحفوظة  للمعلومات  للوصول  بإمكانية  ستتمتع  التي  الوحيدة  نقل    \ الجهة  أو 
 أو بناء على قرار قضائي.   \المعلومات ألي جهة أخرى. إال حسب نصوص القانون و 

لموضوع أو بخصوص أخذ الكاشف البيومتري،  أو استيضاحات تتعلق بهذا ا\كلما أردت الحصول على معلومات إضافية أخرى و  .5
 يمكنك مراجعة قسم الحوسبة في الشركة.  

أقر بأنني تسلمت مواد االرشاد الخاصة بموضوع السالمة واألمان واستخدام منظومة السالمة واألمان الذكية، وبأنني قد قرأتها وفهمتها  

 وأصادق على مضمونها.  
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