
Safe Scaffold Erection 

and Inspection 

 التركيب والتفتيش االمن للسقاالت



في المائة من صناعة  65مليون عامل بناء ، أو  2.3ما يقدر بنحو 

إن حماية هؤالء العمال . البناء ، يعملون على السقاالت بشكل متكرر

 50إصابة و  4500من الحوادث المتعلقة بالسقاالت من شأنه أن يمنع 

مليون  90حالة وفاة كل عام ، مما يوفر ألصحاب العمل األمريكيين 

 .دوالر في أيام العمل التي لم تضيع

 



 انسقانت 
 مركبة معدنٌة أو خشبٌة أعمدة ىعل مرفوعة منصة هً السمالة

 السمالة هذه وتستخدم .وتثبٌتها السمالة هذه لحمل خاصة بطرٌمة

 المعدات وحمل مرتفع بمكان عمل فً المشتغلٌن العمال لحمل

 .للعمل الالزمة دامووال المستخدمة

 



 انواع السماالت

تتكون من منصة واحدة أو أكثر : المدعومةالسماالت 1.

، أرجل ، مثل أعمدة ، ومثبته باجزاء صلبة مدعومة 

وتعتبر السماالت االكثر استخداما .إلخإطارات ، أذرع ، 

 داخل الموالع 

 وتنمسم الى اربع السام

 

 

 



 .Scaffolds Frame (اإلطار ذات) الهيكلية السقاالت.أ

 بسرعة تركٌبها وٌتم تركٌبها فً بسٌطة وهً الصلب من تتكون

 كذلن ، مستو علٌه تركٌبها ٌتم الذي السطح ٌكون أن شرٌطة

  .العمل مكان فً عوائك وجود عدم حالة فً

 



 .Tube and Clamp Scaffoldsاألنبوبية السقاالت .ب

تستخدم لألعمال الصعبة التً ال ٌمكن استخدام السماالت الهٌكلٌة بها 

تحتاج لولت أطول كما  .إلٌهانظرا لوجود عوائك أو صعوبة الوصول 

 .لتركٌبها ، وٌتم استخدامها بكثرة فً األعمال الصناعٌة



 .Scaffolds System Modular النموذجية السقاالت.ج

 الحاجة وعدم التركٌب بسهولة السماالت من النوع هذا ٌمتاز

 .ثابتة التركٌب أماكن حٌث لتركٌبها متخصصٌن ألشخاص

 



 .Scaffolds Rolling المتحركة السقاالت.د

 الكهربائٌة والتركٌبات الطالء عملٌات فً السماالت من النوع هذا ٌستخدم

 فً عجالت المتحركة وللسماالت ، والتدفئة التكٌٌف أجهزة وصٌانة

 .العمل أثناء حركتها ومنع لتثبٌتها تأمٌن وسائل ولها لاعدتها

 



 انواع السماالت

السماالت المعلمة عبارة عن منصات معلمة بحبال أو : السماالت المعلمة. . 2

 االعلى وتنمسم الى لسمٌنغٌرها من الوسائل غٌر الصلبة من 

 



 التأرجح ذات النقطتينمنصة •

ٌتم تعلٌمها بالحبال أو الكابالت . النوع األكثر شٌوًعا من السماالت المعلمةهً 

المتصلة بالركاب عند كل طرف من طرفً المنصة ، وعادة ما ٌتم استخدامها 

 النوافذ فً ناطحات السحاب ، فً غسل 

 .تلعب دوًرا بارًزا فً البناء الشاهك أًٌضاولكنها 

 

 قابلة للتعديلنقطة واحدة •

 معلمة بحبل واحد من دعامة من منصة تتكون 

. ومجهزة بوسائل تسمح بحركة المنصة إلى مستوٌات العمل المطلوبةعلوٌة 

النوافذ لتنظٌف الجزء تستخدم فً غساالت أكثرها شٌوًعا هً السمالة التً 

 سحابالخارجً من ناطحة 



 انواع السماالت

بشكل أساسً مصاعد األفراد ، ورافعات األفراد ، : السماالت األخرى. 3

 وما إلى ذلن ، 

 ،أو آالت مركبات ٌُعتمد أحٌانًا أنها والتً 

 ولكن ٌمكن اعتبارها نوًعا آخر   

 السماالت المدعمةمن 

 



 السماالتمن ٌستخدم 

 يجًىعتيٍيًكٍ تقسيى انعًال عهى انسقاالث إنى 

 انًفككىٌ / انُاصبىٌ  •

 :وانًستخذيىٌ•



ٌمكن أن تتسبب إجراءات السماالت غٌر اآلمنة فً ولوع حوادث 

 :الحوادث تشمل بشكل رئٌسً. خطٌرة وحتى الموتوإصابات 

 
 .السموط من ارتفاع بسبب نمص الحماٌة من السموط•

 .انهٌار السمالة بسبب عدم االستمرار أو التحمٌل الزائد• 

 التعرض للضرب من جراء سموط األدوات أو مواد العمل • 

 .بالكهرباءالصعك • 

 البٌئٌةالظروف • 



 السقالةإرشادات تركيب 

ما هً أوضح عالمة على عدم نصب السمالة بشكل •

 صحٌح؟



 إرشادات تركٌب السمالة

ٌجب  .الفعالالمسبق التخطيط هً الخطوة األولى فً عملٌة تركٌب السمالة 

أن السمالة نصبت بشكل من للتؤكد  المسبك شخص مإهلٌفعل التخطٌط أن 

 .الناجحةأنشطة التخطٌط المسبك تشمل .صحٌح

 

 الالزمة العملتحدٌد نوع السمالة . أ

 تحدٌد الحمولة المصوى للسمالة. ب

 جًٌداالتاكد من االساسات . ج

 تجنب المخاطر الكهربائٌة. د



  Supervisionاالشراف 

 شخص مؤهلبه ٌكون لام هذا ٌنبغً أن . على إلامة السماالتاإلشراف 

 لضمان التثبٌت و التدرٌب بالمهارة والخبرة 

 الشركة المصنعة اآلمن وفمًا لـ مواصفات 

 .األخرىوالمتطلبات 



 لوحات الماعدة وحافات الطٌن

لوحات . على تحمل الوزن مستوٌة ولادرة السمالة أن تكون لواعد ٌجب 

 .واإلطارات والموائمواألعمدة األرجل ٌجب أن تتحمل الطٌن الماعدة وحافات 

 .والتعامد والعرضعلى مستوى السمالة حافظ •

 المستمرةغٌرها من المواد غٌر البرامٌل أو تستخدم الطوب أو الكتل أو ال •

 .السمالةلتسوٌة كمواد  



 .جانب كل من بوصة 9 عن تمل ال مسافة تمتد بحٌث

 

 



 (االلواح) المنصـــةقاعدة 

(سم 25) بوصة 10 وعرض (سم 5) بوصة 2 سمن للمنصة المكونة األخشاب تكون. 

مع (العمل سطح من بدًءا)لدراإلمكان كامل بشكل الخشبٌة السماالت منصات تغطى 

 الخشبً اللوح التواء لحساب) بوصة 1 عن عرضها ٌزٌد ال األلواح بٌن فجوات وجود

 .(والتالشً

بوصة 18 عن ٌمل أال ٌجب للمنصة عرض ألل. 

الحد أضعاف أربعة األلل وعلى وزنها  تحمل على لادرة السمالة تكون أن ٌجب 

   تطبٌمه سٌتم الذي الممصود للحمل األلصى

  تكون أن ٌجب .والمكونات السمالة إلى نمله أو

   أضعاف ستة تحمل على لادرة التعلٌك حبال

 .الممصود للحمل األلصى الحد



كل من بارزة تكون ان ٌجب ، السمالة لمنصة المكونة األخشاب تثبٌت عدم حالة فى 

 .(سم 30) بوصة 12 عن تزٌد وال (سم 15) بوصة 6 عن تمل ال بمسافة طرف

على لوح كل وضع مسافة تمل أال ٌجب ، بعضها فوق المنصة أخشاب توصٌل عند 

 .(سم 30) بوصة 12 عن Overlap Distance اآلخر

 



ألدام أو ألل بشكل  10ٌجب أن ٌمتد طول المنصة التً ٌبلغ طولها •

بوصة ، خارج  12بوصات ، ولكن لٌس أكثر من  6عام على األلل 

نطاق دعمها ، ما لم ٌكن الطول الزائد محمًٌا أو ٌمكن أن ٌدعم العمال 

 انمالبوالمواد دون 

 

 



يجب عذو انسًاح بتخزيٍ انًىاد وانخاياث وانعذد عهى انسقاالث كًا يجب إخالء 

 .انسقاالث يٍ هذِ انًىاد عُذ َهايت كم ورديت عًم

 



 :التقوية حواجز

فى منع حركة السمالة كذلن  Bracingتساعذ حىاجز انتقىيت •

 .تإثر فى متانتها ولوة تركٌبها

كمضبان علوٌه استخدام نمطة التماطع عند :  المضبان المتماطعة•

 1.3)بوصة  48و ( م 0.97)بوصة  38، ٌجب أن تكون بٌن 

 .فوق منصة العمل( متر

 



 Fall Protectionالسموط  الحماٌة من 

واستخدامه لبل بدء البناء من توفر معدات الحماٌة من السموط من تؤكد 

 .  حسب الحاجة

ٌجب توفٌر الحماٌة من السموط لكل موظف على سمالة ٌزٌد ارتفاعها •

 .أدنىكمستوى (  متر 3.1)ألدام  10عن 

ال تكون أنظمة الدرابزٌن مطلوبة بشكل عام على جانب المبنى عندما 

بوصة من المبنى ، باستثناء السماالت المعلمة  14تكون المنصة ألل من 

 .بوصة 12حٌث تبلغ ألصى مسافة 

 

 



 أو المواسٌر أو الخشب من تصنع الدرابزٌن او المٌاسٌة (الوردمانات) الوالٌة الحواجز•

 بوصة 42 عن ٌمل ال وإرتفاعه Top Rail علوي حاجز من وتتكون ، الحدٌدٌة الزواٌا

 المنصة وأرضٌة العلوي الحاجز بٌن المسافة منتصف فً وٌمع أفمً متوسط وحاجز

Plat Form. 

 نمطة أي علً والعا حمال تتحمل أن ٌمكن بحٌث كافٌة بمتانة الحواجز هذه تكون أن ٌجب•

 .رطل 200 عن ٌمل ال ممداره – إتجاه أي وفً فٌها

 حواجز أو بعوارض السماالت منصات تزود ، Toe-board المدم عارضة أو حاجز•

 وٌكون .منها والمواد العدد سموط لمنع المنصة أرضٌة وحواف جوانب علً تثبت – للمدم

 بوصة 4 الحواجز لهذه إرتفاع ألل

 لوائم أو  رأسٌة أعمدة ىعل الوالٌة الحواجز تركب•

   متساوٌة مسافات بعضها عن الموائم هذه وتتباعد  

 .لدم 8 الواحدة المسافة طول

 



 Fall-Arrestأَظًت 
ربط أنظمة منع السموط الشخصٌة المستخدمة على السماالت بحبل بحبل حٌاة رأسً أو ٌجب • 

 بهٌكل السمالةشرٌان حٌاة أفمً أو 

عند استخدام خطوط الحٌاة العمودٌة ، تحمك للتؤكد من أنها مثبتة فً نمطة تثبٌت آمنة ثابتة . 1•
 .عن السمالة ، ومحمً من الحواف الحادة والتآكلمستمل  ،

 .الهٌكلٌة للمبانًاالجزاء تحمك للتؤكد من استخدام نماط التثبٌت اآلمنة ، مثل . 2•

تؤكد من عدم استخدام مواسٌر رأسٌة ، وفتحات تهوٌة ، ولناة كهربائٌة ، وما إلى ذلن ، . 3•
 .والتً لد تنحسر تحت لوة السموط ، كنماط تثبٌت

تؤكد من أن شرٌطً حٌاة رأسٌٌن أو أكثر غٌر متصلٌن ببعضهما البعض ، أو بنفس نمطة . 4•
 .اإلرساء

االجزاء عند استخدام خطوط الحٌاة األفمٌة ، تؤكد من أنها مإمنة إلى اثنٌن أو أكثر من . 5•
 .للسمالةالهٌكلٌة 

 







  Power lines( الكهرباء)خطوط الطالة 

استمرار مع . للغاٌةخطٌر  HV))العمل حول خطوط الطالة عالٌة الجهد ٌكمن 
 العمل ، إنه

خطوط العمل حول عند . المعلمةمن السهل أن تنسى أن خطوط الجهد العالً 
الجمٌع النشطة والتؤكد من أن موالع خطوط الطالة الطالة الكهربائٌة ، تؤكد من 

 .علم بمولع خطوط الطالة النشطةعلى 

 :الكهرباءمن خطوط احتفظ ، على األلل ، بمسافات الخلوص هذه 

 فولت 300ألدام للخطوط المعزولة ألل من  3  •

 فولت أو أكثر 300ألدام للخطوط المعزولة  10•

هذا الفٌدٌو المصور نظرة فً إلك . خذ الموضوع أعاله بجدٌة تامة: مالحظة
عندما تتصل سمالة متنملة بالكهرباء ذات الجهد ماذا ٌحدث المصٌر الذي ٌوضح 

 العالً



 مصادر الحرارة•

تولع وجود األخطار لبل . حدد مصادر الحرارة مثل أنابٌب البخار

 .إلامة السماالت والحفاظ على مسافة آمنة منها

 التعامل مع المواد•

لدر اإلمكان لتملٌل النصب لم بتسلٌم مواد السماالت بالمرب من مولع 

 .حاجة النصبرتب المكونات بترتٌب . الحاجة إلى المناولة الٌدوٌة

 حالة المواد•

. لم بإزالة جمٌع المواد الزلمة من المنصات ومكونات السمالة األخرى

ٌحظر العمل على سمالة مغطاة بالثلج أو الجلٌد أو أي مادة زلمة 

 .أخرى



 والتجهٌزالرفع •

النصب تؤكد من توفر معدات الرفع والحفر لرفع المكونات إلى نمطة 

افحص جمٌع مكونات . والمضاء على الحاجة إلى التسلك بالمكونات

 :ولم بما ٌلًالنصب السمالة لبل 

 .أو إتالف المكونات المعٌبة" ال تستخدم"لم بإرجاع وضع عالمة • 

 المصنعةحظر أو تمٌٌد االختالط بٌن مكونات السمالة • 



 دعم او اسناد السماالت•

لم ٌتم تصمٌمها بشكل صحٌح . ممنوعةالشاطئٌة او العجاف السماالت 
 .وهً تشكل خطراً محتمالً على السالمة ألي شخص ٌعمل علٌها

 

 

 

 

 

 

 

 العواصف والرٌاح العالٌة•

ٌحظر العمل على سمالة أثناء العواصف أو الرٌاح العاتٌة ، ما لم ٌمرر 
شخص مختص أنه من اآلمن أن تكون على السمالة وأن العمال محمٌون 

 .  بؤنظمة منع السموط الشخصٌة أو مصدات الرٌاح 



 

 مكونات مختلطة أو معدلة•

ال ٌمكن خلط مكونات السماالت المصنوعة من لبل جهات تصنٌع مختلفة ما لم 

ال ٌمكن تعدٌل المكونات . تتالءم معًا بسهولة وال تغٌر من سالمة السمالة

 .المصنوعة من لبل جهات تصنٌع مختلفة لتختلط ما لم ٌوافك شخص مختص



 مكونات مصنوعة من معادن مختلفة•

ال ٌمكن استخدام مكونات السماالت المصنوعة من معادن مختلفة 
إذا لرر شخص مإهل أن خلط . معًا ما لم ٌوافك شخص مختص

المكونات المصنوعة من معادن مختلفة ٌمكن أن ٌملل من لوتها ، 
إذا لم . فٌجب على صاحب العمل اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة

ٌتمكن الشخص المختص من اتخاذ المرار ، فال ٌنبغً استخدام 
 .معادن مختلفة

 (الصبغ)الكٌمٌائٌة او الدهان المعالجة •

(  صبغ)شفافة او دهان غٌر بمواد ال ٌمكن تغطٌة المنصات الخشبٌة 
ومع ذلن ، ٌمكن تمٌٌز حواف . الخشب او الهٌاكلعٌوب ٌغطً لد 

المواد الحافظة أو . المنصات الخشبٌة للمواد الكٌمٌائٌة المحددة
المماومة لالنزالق والمماومة للحرٌك ممبولة طالما أن المواد 

 .التشطٌب ال ٌغطً العٌوب الهٌكلٌة أو ٌجعل من الصعب اكتشافها



 متطلبات الوصول إلى السماالت•

ٌجب على أصحاب العمل تزوٌد جمٌع العمال بوصول آمن إلى السماالت 
للوصول إلى الدرج ٌجب على العمال استخدام الساللم أو . ومنصات السماالت

 .منصات السماالت التً ٌزٌد ارتفاعها عن لدمٌن فوق نمطة الوصول أو تحتها

   إذا باستخدامها ٌسمح ال النمالً الساللم•

  ، لدم 12 عن المنصة ارتفاع زاد

 ىالنمال الساللم استخدام حالة فً ٌجب كما

   المنصة فوق السلم من مسافة ترن ٌتم أن 

 .لدم 3 عن تمل ال

  فً استخدامها ٌفضل ، الثابتة الساللم•

 ، لدم 12 عن إرتفاعها ٌزٌد التً السماالت

   عمل ٌتم أن باإلعتبار األخذ ٌجب كما 

 .لدم 30 كل بسطة

 

 



 14عند استخدام الوصول المباشر ، ٌجب أال تزٌد المسافة بٌن السمالة وسطح آخر عن 

 :ٌمكن توفٌر الوصول عن طرٌك. بوصة أفمًٌا ولدمٌن عمودًٌا

 ساللم محمولة• 

 ساللم معلمة• 

 ساللم لابلة للفن• 

 ساللم من نوع الدرج• 

 سماالت متكاملة مسبمة الصنع• 

 مرور مباشر من سمالة أخرى• 

 هٌكل أو رافعة أفراد• 

 

لدًما  35السماالت المدعومة التً ٌزٌد ارتفاعها عن على ٌجب أن تحتوي الساللم المثبتة 

 .لدًما 35على منصات استراحة على مسافة 

 .لدًما 12ٌجب أن تحتوي الساللم من نوع الدرج على منصات راحة كل 



 (خًٍ)هُاك انعذيذ يٍ االخطاء في هذِ انصىرة 



 السقاالتحمولة 

 مساحة من المربع المدم على رطل 25 تتحمل الخفٌفة السماالت1.

 .منصتها

 من مربع لدم كل على رطل 50 تتحمل المتوسطة السماالت2.

 .منصتها مساحة

 مربع لدم كل على رطل 75 تتحمل الشالة الخدمة ذات السماالت3.

 .منصتها مساحة من

 

 



 ربط السماالت

 السمالة ارتفاع زٌادة  حالة فً صلب هٌكل أي إلً أو المبنً إلً السمالة ربط ٌجب1.

 .لاعدتها أبعاد أمثال أربعة عن

 .رأسٌا لدم 26و أفمٌا لدم 30 عن تزٌد ال بمسافات بالمبنً السماالت ربط ٌتم2.

 



من جمٌع أنواع %  50وتنص تعلٌمات األوشا على ضرورة ان تكون 

 .الربط من النوع اإلٌجابى

 
 :هى للربط أنواع أربعة وتوجد•

 Through Ties (+ve) الفتحات أو النوافذ خالل من الربط1.

 Reveal Ties (not positive) وتد خالل من الربط2.

 Box Ties (+ve) باألعمدة الربط3.

 Anchor Bolt (+ve) تثبٌت نمطة بواسطة الربط4.

  



 :الربط من خالل النوافذ والفتحات -1

 أنبوب ربط وٌتم (نافذة) المبنى فى فتحة أٌة خالل أنبوب إدخال ٌتم-

 .الداخل من أفمى وضع فى آخر

 .بالسمالة مختلفة موالع فى األول األنبوب ربط ذلن بعد ٌتم-

 .اإلٌجابى الربط أنواع من النوع هذا ٌعتبر-

 



 :من خالل وتدالربط  -2

 على الحائط فى فتحة داخل النافذة حواف بٌن أنبوب تثبٌت ٌتم-

 .(وتد) لاعدة

 كذلن وربطه للوتد المعاكسة الجهة فى رأسى آخر أنبوب تثبٌت ٌتم-

 .السمالة فى

 .اإلٌجابى غٌر الربط أنواع من الربط من النوع هذا ٌعتبر-

 



 :بأحد األعمدةالربط -3

 .به الربط ٌتم السمالة من لرٌب عمود وجود حالة فى-

 .الخلف من وأخرى األمام من واحدة أنبوبتٌن ربط مع العمود جهتى من الربط ٌتم-

 .بالسمالة الماسورة ربط ذلن بعد ٌتم-

 .هذا الربط من أنواع الربط اإلٌجابىٌعتبر -



 :بنقطة تثبيتالربط  -4

 .به صلب لاعدة وتثبٌت بالحائط صلب مسمار تثبٌت ٌتم•

 .الصلب بالماعدة رأسٌة ماسورة لحام ٌتم•

 .بالسمالة الماسورة هذه ربط ٌتم•

 .هذا النوع من الربط من أنواع الربط اإلٌجابىٌعتبر •


