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 P-1 سقایل – Pسلسلة 

 أجزاء السقالة

 
 تعليمات ومعايير السالمة لمتطل بات التصميم راجعوا

 والترآيب
 .رآ بوا أجزاء السقالة تبعا  لتعليمات المصنع

 : السقالة حسباختاروا •
 االرتفاع المطلوب 
 مدة العمل 
 أحوال الطقس 
 وزن العمال والمواد واألجهزة 
 الموقع 

آل األوزان  السقالة على القاعدة التي تستطيع حمل رآ بوا •
 .التي توضع عليها

استبدلوا التربة الطيني ة والرقيقة .  وسو وا الحفراضغطوا •
 .بحصى أو حجارة مجروشة

 عتبات مناسبة ألعمدة السقالة واستخدموا ألواحا  وف روا •
 .للقاعدة

 
الذي  یسمح ) براغي التعيير( السقالة بمرفاع لولبي ثب توا •

  .بتعدیالت بسيطة إلبقاء السقالة متوازنة ومستویة
 أرجل السقالة تتمرآز على عتبات والتي تتكون من دعوا •

یجب أن ).   بوصةX 10 2( مم X 250 50ألواح بأبعاد 
 .دة السقالةعلى األقل من قاع)  قدم2( مم 600تمتد العتبات 

 أقصى درجات الحذر عند ترآيب سقالة على ات بعوا •
ممكن أن تمتلىء التربة عند ذوبان الثلج . أرضية متجمدة

 .بالماء وتفقد قدرتها على تحمل األوزان

ثب توا مشد ات أفقية على نقطة .  طرفي آل إطارشد وا •
تكون هذه عادة .  االلتقاء مع آل طبقة أخرى من األ ط ر

 . السقالة بالبناءنقطة شد 
اجعلوا السقالة .  على المشدات لترآب جيدا ال تضغطوا •

 .مستویة حتى یمكن ترآيبها بسهولة
استعملوا أجهزة  •

ترآيب لدمج 
بدون . األ ط ر

استعمال هذه 
هزة، ممكن أن األج

تنفصل المفاصل 
 .عن بعضها

 : قضبان الحمایة الذي یتكون منثب توا •
 .فوق المصطبة)  بوصة40( م 1قضيب علوي   
قضيب أوسط تقریبا بنصف المسافة بين المصطبة  

 .والقضيب العلوي على الجهة الداخلية من األعمدة
على الجهة )  بوصات4( مم 100لوح أسفل بعلو  

 .عمدةالداخلية من األ
)  رطلN) 200 900أعمدة وقضبان قابلة لتحم ل قوة  

من أیة نقطة أو تحمل الوزن المحتمل وضعه على 
 .المصطبة

 الثبات
 للنسبة بين ارتفاع السقالة وعرض القاعدة بأن ال تسمحوا •

 : إال إذا آانت السقالة1 إلى 3تتجاوز 
 .مثبتة إلى البناء 
 .مثبتة بأسالك 
 .مثبتات إلبقاء هذه النسبمدعمة بمساند خارجية أو  
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P-2  سلسلةP – سقایل 

 تثبيت السقالة

 
 الترآيب

 :ما يجب عمله
 : الموقع من ناحيةافحصوا •

 .وضع األرضية 
 .األسالك إلى األعلى 
 .المعو قات 
 .االختالف بم ي الن األرض 
 .مشاآل بالتثبيت 

. ت ربط بالسقالة أو حبل النجاة  عد ة للسالمةاستعملوا •
 .K09  الوقایة )INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات 

 هيكل السقالة بمساعدة شخص آخر حيث یعمل رآ بوا •
 .شخص فوق السقالة واآلخر یناوله المواد من األرض

 . د ق ة وميزان جميع قطع السقالةافحصوا •
 مرافع لولبية لمنع األخطار التي تنتج عن الرفع استعملوا •

المؤقت للسقالة إلضافة حشوات عند جلوس المقاطع أو 
 .ن غير مستویةعندما تكو

 . األقفال دوریا افحصوا •
ثب توا درجا  عندما .   الساللم مع مضي عملية الترآيبثب توا •

 .تقام السقالة في مكان لفترة زمنية طویلة
 . آل المشد ات جيدا شد وا •
 . األلواح قبل االستعمالافحصوا •
 المصطبة آلي ا  بكل مستوى قبل االنتقال لترآيب أآملوا •

 .المستوى التالي

 :ما ال يجب عمله
 . األ ط ر والقطع من مصانع مختلفةال تخلطوا •
 آ تل اإلسمنت أو قوالب الطوب أو خشب ال تستبدلوا •

الخردة بدال  من قاعدة للعتبة الطينية واأللواح والمرافع 
 .اللولبية المناسبة

 . المرافع اللولبية زیادة عن الالزمال تمد وا •

لغير جيدة فوق السقالة  الساللم أو األجهزة اال تستخدموا •
 .لزیادة االرتفاع

  األلواح التي ت ستعمل بالعتبات آمصاطبال تستخدموا •

 
 التفكيك

 . من ثبات الهيكلتأآ دوا •
 . قبل التفكيك المصطبة من آل المواد واألنقاضنظ فوا •
 . عكس عملية الترآيباعملوا •
 . آل طبقة آليا  قبل االنتقال إلى الطبقة التي أسفلهافك وا •
 . من مصطبة مثبتة آليا  عند فك المشد ات واأل ط راعملوا •
یسب ب الشد  .  المكو نات العالقة أو الصدئة بحذرأزيلوا •

 .العنيف أو السحب للقطع العالقة فقدان التوازن
 . أو تسقطوا األلواح من األعلىواال تقذف •
أصلحوا أو تخل صوا من .  واعتنوا بكل قطع السقالةافحصوا •

 .آل القطع المعطوبة فورا 

 . القطع المتحرآة في آل األجهزةشح موا •
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 P-3 سقایل – Pسلسلة 

 استعمال السقايل

 
 وافحصوا واعتنوا وأصلحوا السقاالت طبقا للمعایير ثب توا •

 .والقوانين وتعليمات المصنع

 :االت السقاالت، افحصوا استعمقبل •
 .إذا ما آانت القاعدة قویة ومستویة ومعي رة 
 .إذا ما آانت األرجل موزونة وآل المشد ات مثب تة جيدا  
 .إذا ما آانت القضبان العرضية متوازنة 
إذا ما آانت األلواح والمصاطب وقضبان الحمایة مثبتة  

 .جيدا 
سل م مثب ت على نهایة 

 اإلطار
وم مصطبة من األلمني
 والخشب الرقيق

 :ما يجب عمله
 الثلج والصقيع عن المصاطب والساللم وأماآن أزيلوا •

 .الدخول إلى السقاالت
ل م الدخول وليس هيكل السقالة إال إذا آان  ساستخدموا •

 الهيكل مصم ما  للصعود منه
تتزاید .  من أن السقالة مثب تة جيدا  إلى هيكل البناءتأآ دوا •

 .حدة الهواء إذا آانت السقالة مغطاة
 المصاطب وأسطح العمل بقضبان الحمایة والقضبان أم نوا •

وانب العرضية واأللواح السفلية المناسبة وأیضا  الج
 .المفتوحة في نهایة مصاطب السقالة

ضعوا .  القضبان التي تزال عند رفع المواداستبدلوا •
 .واقيات ضد السقوط حتى ی عاد تثبيت القضبان

 :ما ال يجب عمله
 . على األلواح أو المصاطبال تقفزوا •
سو وا السقالة حتى .   على المشد ات لترآب جيدا ال تضغطوا •

 .یمكن ترآيبها بسهولة
 . أو تقفوا على المشد ات أو القضبان العرضية تتسلقواال •
 . على السقاالت بالجو العاصف أو الریاح القویةال تعملوا •
 الساللم أو األجهزة الغير جيدة فوق السقالة ال تستخدموا •

 .لزیادة االرتفاع
 أ ط ر أو مصاطب السقاالت أوزانا  أآثر مم ا ال تحم لوا •

 .تستطيع أن تتحم ل
 . المواد أو األجهزة على القضبانال تسندوا •
تخل صوا .  أو المفتولة  إصالح الهياآل المثنيةال تحاولوا •

 .منها إذا آانت آذلك
 . تحت سقالة بدون واقي للرأسال تعملوا •

 . السقاالت قرب أسالك الكهرباءال تستعملوا •
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P-4  سلسلةP – سقایل 

 سقايل متحرآة

 
 :ما يجب عمله

 .نع السقاالت المتحرآة حسب تعليمات المصرآ بوا •
 أن األرضية أو السطح التي تمش ون عليه السقالة تأآ دوا •

 .مستوي وبدون حفر أو معو قات
 . آل السقاالت المتحرآة أفقيا  وقطریا شد وا •
 . وثب توا آل األلواحشد وا •
 .المفاصل من االنفصالامنعوا  •
 . الساللمأم نوا •
 أن آل عجلة مجه زة بكوابح لمنع انفالت السقالة تأآ دوا •

 .آهاوتحر 
 . آوابح العجالت قبل الصعود على السقالةأقفلوا •
 المصطبة وأزیلوا آل المواد واألجهزة واألشخاص أم نوا •

 .عنها قبل تحریكها
 . السقالة بضغطها ألسفلحر آوا •

 . إلى تعليمات السالمة لمتطلبات الثبات باألعلىارجعوا

 

 

 :ما ال يجب عمله
 . السقالة إال إذا آانت مصممة لذلكال تقودوا •
.  تحریك سقالة متحرآة بدون مساعدة آافيةال تحاولوا •

 .روا من المعو قات العالية والمنحدرات واألنقاضاحذ
 برغي التعيير أآثر مما نص ت عليه تعليمات ال تمد وا •

 .المصنع
 لعلو المصطبة أن یتجاوز ثالثة أضعاف ال تسمحوا •

عرض القاعدة إال إذا آانت مربوطة ومجهزة بمسند 
 .خارجي أو مثب تة بشكل آخر

 .ت أجهزة آلية لتحریك السقاالال تستعملوا •

 . الساللم على السقاالت المتحرآةال تسندوا •
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 P-5 سقایل – Pسلسلة 

 األلواح الخشبية

 
 األلواح الخشبية والمعدنية تبعا  للمعایير والقوانين استعملوا •

 .وتعليمات المصنع

 
ربط .  األلواح في نهایتها لمنع أیة حرآة امتدادثب توا •

األلواح یمنع أیضا  الحرآة شریطة أال تخلق الحبال خطر 
عند استعمال أآثر من لوح، ضعوا النهایة المثب تة . التعثر

 .على الداعم

 

)  بوصة20( مم 500 أن جميع المصاطب بعرض تأآ دوا •
 .آحد أدنى

 قطعة من خشب األرز او بجودة مشابهة بمقایيس استعملوا •
آحد أدنى )  بوصة10( مم X 250)  بوصة2( مم  50

 .1عيار 
 300 –)  بوصات6( مم 150 أو مد وا قطع الخشب تخط وا •

هذا یمنع الخشب . وثب توها ببعضها البعض)  بوصة12(مم 
 .من االنزالق أو التحر ر

)  أقدام10( م 3 األلواح بأبعاد بينها ال تتجاوز ادعموا •
الطوب (للعمل القوي )  أقدام7( م 2.1للعمل الخفيف و 

 )والبناء
 . ألواح ومصاطب السقالة المرآبة على دعائمهاثب توا. •
تصلة ببعضها بنفس الس مك للحصول  أن األلواح المتأآ دوا •

 .على سقالة مستویة
 . األلواح بجانب بعضها بعرض المصطبةضعوا •
 ألواح السقالة من العقد الكبيرة والثقوب الصغيرة افحصوا •

.  والم ي الن الحاد بالحواف والع ق د البارزة والشقوق والموانع
تخل صوا فورا  من األلواح التي تظهر فيها بعض هذه 

 .ب أو غيرهاالعيو
 الخط افات ومواد المصاطب المصن عة دوریا  من افحصوا •

ممكن أن یحدث ضررا  إذا .  االرتخاء واالهتراء والشقوق
 .ما وقعت المصطبة أو رميت

یجب أن تكون .   الثلج والصقيع والدهون عن األلواحنظ فوا •
 .ألواح المصاطب مقاومة لالنزالق ویجب أال تجمع الماء

 التخزين
 . األلواح على سطح مستوي صلب لمنع اعوجاجهاوارت ب •
ال تطلوا األلواح بما أن ذلك یغطي .  نهایات األلواحاربطوا •

 .العيوب

 ألواح السقاالت آقاعدة لتجميع المواد عليها أو ال تستعملوا •
 .آممرات دائمة أو مؤقتة
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P-6  سلسلةP – سقایل 

 سقايل من ضمن آالت الرفع

 
 يل تعليمات المصنع فيما یتعلق بالتشغات بعوا •
 : موقع العمل منافحصوا •

 .الخنادق 
 .الح ف ر 
 .المطب ات أو العوائق 
 .األنقاض 
 .ح ف ر باألرض غير مردومة 
 .معو قات عالية أو أسالك الكهرباء 

ضعوا .  أن أجهزة التحك م على مستوى المصطبةتأآ دوا •
 .أجهزة التحك م بالتوق ف على المستوى األرضي

الخارجية مع ألواح  العجالت واستعملوا المساند أم نوا •
 .عریضة مناسبة

 

 : المصطبة قبل آل دوام منافحصوا •
 .الحرآة الغير متحك م بها 
 .د ات المفقودةالوصالت العرضية أو المش 
 .التعييرات الغير صحيحة 
 .اللحام المشقوق 
 .األسالك المقطوعة أو المهترئة 
األسالك الكهربائية أو الهيدروليكية أو الهوائية  

 .المعطوبة
 .الكوابح غير الصالحة 
 .ضعف حالة وضغط العجل 
 .ملصقات قدرة الحمل المفقودة 

 
 قبل رفع وتحريك المصطبة

حددت . عالية وأسالك الكهرباء من المعوقات الافحصوا •
القوانين مسافات آحد أدنى والتي یجب أن تكون فيها 

 .المصطبة بعيدة عن أسالك الكهرباء
 .السقالة على أرضية صلبة ومستویةضعوا  •
 . المساند الخارجية أو المثبتاتضعوا •
 قضبان حمایة المصطبة جيدا  و تأآ دوا أن البوابات أو ثب توا •

 . الفتحات مغلقة
 أن الحبال وأسالك الكهرباء والخراطيم لن تتعقد أآ دوات •

 .على المصطبة التي یجري بها العمل
 المنطقة حول المصطبة من العمال عند رفع أو أخلوا •

 .إخفاض المصطبة
 أن الموانع التي على آليات الرفع التي على شكل تأآ دوا •

 .مقص مثبتة جيدا  لمنع أیة دخول

 . تعليمات المصنع المصطبة بالضبط حسبحم لوا •
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 P-7 سقایل – Pسلسلة 

 الرفع واالستعمال

 
 :ما يجب عمله

 . جي دا  قبل تشغيل التحك م بمكان العملتدر بوا •
 .فقط المرآبات المصم مة ألعمال آهذهاسحبوا  •
 .عدة نجاة مثب تة بنقطة على المصطبةضعوا  •
ید واحدة وقدمين أو یدین وقدم ( ثالث نقاط اتصال ابقوا •

 .النزول من المصطبةعند الصعود إلى أو ) واحدة
 . اتجاه الحرآة وأن المسار صلب ومستويراقبوا •
 .ثب توا قدميكم جي دا  على المصطبة •
 المسافة بينكم وبين األسالك الكهربائية وابقوا فراغا  قيسوا •

 .بينكم وبينهم حسب تعليمات السالمة
 المسافة بين أقصى ب عد للمصطبة من الخارج أو قيسوا •

جاة أو المواد أو األسالك أو األدوات األجهزة أو حبال الن
ممكن أن یكون هذا . المستعملة وبين أقرب موصل للطاقة

أوقفوا العمل . الموصل سلك أو موصل أو أي شيء آخر
عندما ال یكون باإلمكان إبقاء حد أدنى من المسافة 

واتصلوا بالسلطات المختصة بالنظام الكهربائي لالستشارة 
 .وأخذ النصيحة

 :ب عملهما ال يج
 . من طاقة التحميل على المصطبةال تزيدوا •
 . أو تترآوا المصطبة وهي مرتفعةال تدخلوا •
 األلواح أو الساللم أو أي أجهزة أخرى على ال تستخدموا •

 .المصطبة للحصول على علو إضافي
 . على قضبان الحمایة للحصول على علو إضافيال تقفوا •
 . على قضبان السقالةال تستندوا •
 على أو أسفل منطقة االمتداد والتي على شكل واال تتسلق •

 .مقص
 . مصطبة معطوبةال تستخدموا •
 . المصطبة آرافعةال تستخدموا •
 القضبان لحمل أي مواد إال إذا آانت مصم مة ال تستخدموا •

 .لهذا الغرض
 . األوزان المعل قةال تحملوا •
 . المصطبة لسحب أو دفع أو جر  الموادال تستعملوا •
 .لمصطبة بدون وجود قضبان الحمایة عليها اال تستعملوا •
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P-8  سلسلةP – سقایل 

 )جهاز الرفع(سلة 

 
 الفحص اليومي

 .ت واألذرع نقاط لحام الملحقات بين االسطواناافحصوا •
 . مشابك المحاور للتأآ د من أمان اإلقفالافحصوا •
 آل األسالك المكشوفة والبكرات وأجهزة التوازن افحصوا •

 .من االهتراء وتأآ دوا من الملحقات
 النظام الهيدروليكي من الخراطيم المهترئة افحصوا •

 .والتسریبات
 . مستویات التشحيم والسوائلافحصوا •
 .ن التشقق أو الخدوش الذراع والسلة مافحصوا •
 . ملصقات قدرة الحملافحصوا •
 الذراع من نقاط التحك م باألسفل عبر دورة واحدة شغ لوا •

افحصوا إذا ص د ر ت أصواتا  غير طبيعية أو حدثت . آاملة
 .حرآة غير متحك م بها

 

 :ما يجب عمله
ال تربطوا عدة النجاة .  حبل نجاة متصل بالذراعضعوا •

 .بعامود أو هيكل جانبي
 من إخالء المنطقة قبل تخفيض المثب تات أو المساند تأآ دوا •

 .الخارجية أو الذراع
 من أن آل محور یكون بوضع أفقي عندما تكون تأآ دوا •

لعمل عندما یكون الذراع قوموا با. المرآبة واقفة على تل
 .مت جها  إلى أعلى بعيدا  عن مرآز المرآبة

 حرآة السير عن موقع العمل إذا آان قریب من أبعدوا •
. الطریق بوضع اإلشارات التحذیریة واألضواء والحواجز

قر روا إذا ما آانت حرآة امتداد الذراع ستؤثر على حرآة 
 .السير

 . االستعمال جميع األدوات إذا لم تكن قيدأم نوا •
 المسافة الموصى بها عن األسالك الكهربائية إال إذا ابقوا •

 .آنتم أنتم والسلة مرخ صين للعمل بالكهرباء
 . اتجاه الحرآةواجهوا •
 أجهزة التحك م الهيدروليكي ببطء لتحریك المصطبة شغ لوا •

 . بسهولة

 :ما ال يجب عمله
م  فوق السلة أو تستخدموا األلواح أو الساللال تقفوا •

 .للحصول على المزید من االرتفاع
 . أو تخرجوا من السلة بالمشي عن طریق الذراعال تدخلوا •
 . حدود الوزن المسموح  بهال تتجاوزوا •
ارآبوا لمسافة .  بالسلة عند االنتقال من عمل آلخرال تبقوا •

قصيرة على المستوى األرضي فقط إذا تحرآت السلة 
 .لمكان آمن في آل حرآة

ن السلة إلى مكان أعلى آخر بدون أن تكونوا  مال تتسلقوا •
 .مؤم نين بالموقع الجدید

 .یجب إخالء المنطقة.  فوق عم ال آخرین تحتكمال تعملوا •
 . األدوات من والى السلة المرتفعةال ترموا •
 إبطاء أي تسرب هوائي أو هيدروليكي ال تحاولوا •

 .باستعمال یدآم أو جسمكم
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 P-9 سقایل – Pسلسلة 

 عل قةتنفيذ األعمال من على مصاطب م

 
 :ما يجب عمله

 أن المصطبة مثب تة وتم ت صيانتها حسب تعليمات تأآ دوا •
 .ومعایير السالمة ومواصفات المصنع

 . آل األجهزة قبل الدوام وقبل ترآيبهاافحصوا •
أربطوا .  عد ة السالمة مثب تة بحبل نجاة مستقلاستعملوا •

 .الحبل بأعلى نقطة ممكنة
 .لمعلقة وملحقاتها آمنةأن قضبان سقف المصطبة اتأآ دوا  •
 أن السقف أو الحاجز قوي إنشائيا  لتحم ل خط افات تأآ دوا •

 .المساند الجانبية أو الممر ات
 . األسالك الداعمة من العقد أو االهتراءإفحصوا •
 . الحبال بالنهایات المثب تةأم نوا •
 من أن آل أجهزة الحمایة والكوابح ومفاتيح التحك م تأآ دوا •

 . تعمل
 االتصال بين األجهزة الملحومة أو المشحوذة وبين امنعوا •

 .حبال النجاة والتعليق
 . األدوات اليدویة بالمصطبةثب توا •
 . من أن مصدر الكهرباء مؤم ن ومثب ت أرضيا  جيدا تأآ دوا •
 . المصطبة عند عدم االستعمالأم نوا •
 من أن قضبان الحمایة واأللواح السفلية بمكانها تأآ دوا •

 .الصحيح
.  حبال التعليق آلي ا  لألرض أو ثب توها بمشابك األسالكامد و •

هذا من شانه أن یمنع المصطبة من الخروج أبعد من مدى 
 .الحبال

 آليا  أقدام قليلة فوق ة برفع المصطبة الممتلئافحصوا •
 .األرض قبل رفعها عاليا 

 :ما ال يجب عمله
 . حدود الوزن المسموح بهال تتجاوزوا •
وا المصطبة في مكان غير المستوى  أو تترآال تدخلوا •

 .األرضي أو أي نقاط دخول آمنة

 
 ألسالك أو وصالت الكهرباء ان تالمس ال تسمحوا •

 .المزاریب أو أیة مناطق یتجمع بها الماء
 .لمصاطب ببعضها إال إذا آانت مصم مة لذلك اال تشب كوا •
 . أجهزة معطوبة أو غير صالحةال تستعملوا •
 . أو تستبدلوا أو تزیلوا مكو نات المصطبةال تغي روا •
 . بجانب أسالك أو أجهزة آهربائية مكشوفةال تعملوا •

 . حبل نجاة لرفع أو تنزیل أدوات أو موادال تستعملوا •

 
 


