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 C-1  الساللم–  Cسلسلة 

 الساللم المنقولة

 
السقوط عن الساللم المنقولة هو السبب الرئيسي لإلصابات 

توخوا الحذر من الخطر المحدق وتوخوا الحيطة : البالغة
 .لتفادي السقوط

لوا  :إعم
 .إفحصوا السل م قبل وبعد آل استخدام •

 .قوموا بتصليح السل م أو القائه. ال تستخدموا سل ما  متضررا  •

تطرقوا . للوظيفة التي أعد من أجلهااستخدموا السل م  •
 .للمتانة، نوعية وتأشيرة معهد المواصفات والمقایيس

 .تلقوا المعونة لدى معالجة سل ما  ثقيال  أو طویال  •

 .أبعدوا السل م عن آوابل الطاقة الكهربائية •

أربطوا الجزء العلوي من السل م لتفادي انزالق الجزء  •
 .السفلي منه

تحذیر أثناء استخدام السل م في ضعوا مصدات وإشارات  •
 .المداخل والممر ات

امتنعوا . نظفوا نعاال  موحلة أو منزلقة قبل ترآيب السل م •
 .تأآدوا من األحذیة بحالة جي دة. عن التسل ق بنعال مبلولة

توج هوا الى مقابل السل م أثناء الصعود او النزول أثناء  •
 .العمل عليه

 .الخارجيةمرآزوا الجسم بين قوائم الس لم  •
 

 .تطر قوا الى  متطل بات القياسات المخططة

 

 ¼أقيموا أرجل السل م في  •
من طول عمل السل م من 

 .القاعدة

أقيموا السل م بحيثية یبرز  •
 من)  أقدام3( متر 1فيها 

فوق مسط ح العمل الذي 
 .یتكىء عليه

ثب توا السل م على أرضية  •
متينة مع استخدام أرجل 

غير قابلة لالنزالق او 
مصد ات أمان، أو یتحتم 

على أحد ما أن یمسك 
 .السل م

ضعوا الجزء العلوي من  •
السل م على القوائم 

 .الجانبية

لوا ال عم  :ت
 .و مسارال تستخدموا السل م أفقيا  آسقالة، أو جدار ا •

أرفعوا المواد . ال تحملوا أغراضا  بأیدیكم أثناء تسل ق السل م •
 .بواسطة حبل أو اربطوا العدة بالحزام

آلما ارتفع . ال تعملوا على المراحل الثالث العلویة •
الشخص أعلى على السل م آلما ازدادت إمكانية انزالق 

 .قاعدة  السل م

رميل او ال تستخدموا عناصر مرتجلة مثل الكرسي ، ب •
 .صندوق، آدعائم للسل م

. ال تستخدموا السل م المتنقل عندما تتوفر أجهزة أخرى •
 .استبدلوا السل م بدرج ثابت او سقالة
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C-2  سلسلةC  –الساللم  

 استخدام الساللم المنقولة

 
لوا  :إعم

إبحثوا عن آوابل الطاقة الكهربائية التي تمر من أعلى قبل  •
 .ایقاف السل م

لطرف األعلى من السل م نظفوا المنطقة المحيطة بالقاعدة وا •
 .من بقایا مواد، أدوات وأشياء أخرى

 أمتار او أآثر 3اربطوا أنفسكم إذا آنتم تعملون بارتفاع  •
 .من األرض او عندما تعملون بواسطة آال أیدیكم

تأآدوا من أنه فقط انسان واحد موجود على عرض السل م  •
وفقط إنسان واحد یجوز له التواجد في اي جهة . المنفرد

 .ن السل م المزدوجم

 

بشكل مستدیم حافظوا على ثالث  •
نقاط تماس لدى تواجدآم على 

السل م بوضع اليدین ورجل واحدة، 
 .او رجلين وید واحدة

امسكوا بالمراحل أثناء التسلق  •
سل م وليس بالقائمتين على ال

إذا انزلقت إحدى . الجانبيتين
أرجلكم من على السل م، أهون 

عليكم تلقي أنفسكم في المراحل 
 .منه في القائمتين الجانبيتين

انتعلوا حذاء واقي مع نعل وآعب  •
 .مضادة لالنزالق

تأآدوا من آون جميع االجهزة  •
الكهربائية المستعمله أثناء العمل 

 صالحة على السل م بحالة
لالستعمال وموصولة باألرضي 

 .حسنا 
قوموا باالرتياح لفترات متقاربة لتفادي االرهاق في  •

األذرع خاصة عندعدم التعرف على الحيز المحيط أثناء 
تنفيذ عمل یتطلب منكم الوصول والنظر الى ما هو أعلى 

 .من رأسكم
إذا شعرتم بدوخة او بالخوف عل قوا األذرع بارتخاء على  •

 في السل م وضعوا الرأس على مرحلة أخرى او مرحلة
 .إنزلوا الى األسفل ببطء. على أحدى القائمتين

لوا ال عم  :ت
ال توصلوا سل مين منفردین لتكوین سل م مزدوج او لتكوین  •

 .سل ما  طویال 

ال تستخدموا السل م في المعابر، والفتحات، الطرقات  •
بأذیة الخصوصية او في أماآن اخرى من شأنها التسبب 

 .أناس أو سيارات

 .ال توقفوا السل م على مسط حات متحرآة أو قابلة للطي •

 .ال توقفوا السل م بأرجل منفرجة بينها وبين غرضا  آخر •

ال  توقفوا السل م على صنادیق، عربات، طاوالت او  •
 .مسطحات أخرى غير ثابتة

یتحتم على السل م أن یقف . ال توقفوا السل م على مراحله •
 .ئمتين الجانبيتينعلى القا

 .ال تتيحوا ألحد التواجد تحت السل م •

 .ال تستخدموا السل م على الجليد •

ال تحاولوا استطالة أجسامكم للوصول الى مكان أو غرض  •
 .ما، تحرآوا حسب المطلوب

 .ال تستخدموا السل م على مقربة من آوابل طاقة آهربائية •
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 C-3  الساللم–  Cسلسلة 

 التخزين والمعالجة

 
لوا  :إعم

ساللم حيث ال تكون معر ضة لعوامل  البتخزينقوموا  •
 .الطقس

ولتفادي التواء .  الساللم بشكل افقي على رفوفضعوا •
 . متر2السل م ضع رآيزة آل 

 

 
 
 .ي مواد غریبة الساللم فيما هي نظيفة وخالية من اإحفظوا •

 . من أن مناطق التخزین سهلة الوصولتأآدوا •

 الساللم الخشبية في منطقة ذات تهوئة جيدة، بعيدا  إحفظوا •
 .عن الرطوبة والحرارة الزائدة

 . الساللم الى مكانها بعد االستعمالأرجعوا •

 اإلظهار المطو ل للسل م فيما بعد نقاط التدعيم أثناء تفادوا •
 .نقلنقل الس لم بواسائل 

 الرفوف بمواد لي نة بتنضيضعلى وسائل النقل، قوموا  •
 .لتقليل االهتراء واالهتزاز في الطریق

 الساللم بجميع نقاط الدعم لتقليل األضرار، قوموا اربطوا •
بتحميل العدة أوال  ومن ثم  الساللم ألال یتضرروا أثناء 

 .النقل

قوموا بوضع إشارة على الساللم الظاهرة بعلم أحمر أو  •
 .برتقالي

 . السل م من المرآز أثناء حملهإمسكوا •

 بحذر أثناء المرور بالمعابر، الفتحات او أي مكان تصرفوا •
 .آخر به تكون زاویة الرؤیة محدودة

 . بشریك للمساعدة بحمل ساللم ثقيلةاستعينوا •

 من أن تكونوا أنتم وشرآائكم بنفس الجهة أثناء حمل تأآدوا •
موا بتنفيذ إشارات بواسطة قو. استریحوا بمراحل. السل م

 .الصوت لتنسيق توقفات او تغيير اتجاه

 

لوا ال عم  :ت
 . السل م من القوائم او من المراحلال تعل قوا •

 . مواد على الساللمال تقوموا بتخزين •

أعلى من ( ساللم فيبرجالس لحرارة قصوة ضواال تعر  •
93oC)  200oF(.( 

 . واجهة السل م في ارتفاع الرأس أثناء الحملال تمسكوا •
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C-4  سلسلةC  –الساللم  

 تأمين الساللم المنقولة

 

 

 ضعوا قمة السل م مقابل •
مسط ح ثابت القادرعلى 

 .تحمل الثقل
اوصلوا قضيبا  عرضيا   •

متين من وراء السل م حيث 
ال یستطيع المسط ح تحم ل 

 .الثقل

أقفوا حراسة او سياج حول السل م في منطقة یتواجد فيها  •
 .أناس

قوموا بتثبيت الس لم في القم ة بصورة متينة لتفادي إنزالقه  •
 .ارجنحو الجانب أو من أسفله الى الخ

أقيموا شخصا  أسفل السل م عندما یتعذر ربطه من أسفله أو  •
األمر مفيد فقط في الساللم ذات طول الیزید عن    . من قم ته

 . أمتار5

تأآدوا من أن الشخص الواقف أسفل السل م متجها  نحوه وأن  •
یداه مثبتتان في آل من القوائم ورجل واحدة على المرحلة 

 .األولى

ي قم ة السل م حيث یتالمس مع الطرف أوصلوا عالقات ف •
 .األعلى

 
فقط القوائم الجانبية . ال تسندوا السل م على أي من مراحله •

 .معد ة لذلك

ل م من تأمين الس. أم وان قاعدة السل م ضد اي حرآة فجائية •
 .أسفله ال یؤم ن اإلنزالق من جهة القم ة

 

 

 

ا  مجهزا  استخدموا سل م •
. بأرجل مضادة لالنزالق

أدخلوا مسمارا  في 
األرض او ثب توا األرجل 
او أسفل أأللواح الجانبية 

 .للسل م
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 C-5  الساللم–  Cسلسلة 

 التمديد

 
حيث ال یمكن ربط السل م من قم ته، أقيموا شخصا  في أسفله 

 5األمر مفيد فقط لدى استعمال الساللم حتى . لتفادي اإلنزالق
یتحتم على الشخص أسفل الس لم أن . ارتفاعا )  قدما 16(أمتار 

یكون مواجها  للسل م بينما یدیه ممسكة بالقوائم الجانبية ورجل 
 .واحدة موضوعة على المرحلة السفلى

لوا  :إعم
 من طول عمل السل م من قاعدة ¼ أرجل السل م في أقيموا •

 .المبنى

فوق )  أقدام3( مترا  1 السل م بحيثية یقف بها أقيموا •
 .یتكىء عليهالمسطح الذي 

تأآدوا من ان .  وانزلوا السل م السفلي عن األرضإرفعوا •
 .عالقات اإلقفال مؤمنة جيدا  قبل الشروع بالتسلق

 السل م الذي تم تمدیده بحيث أن الجزء العلوي أنصبوا •
 .یتكىء على الجزء السفلي

 السل م على مسطح مستوي وتأآدوا من تأمين أنصبوا •
 .األرجل

 
 على ان أقل مسافة تتكىء على بعضها من حافظوا •

الحظوا جداول . األجزاء آما یرى في صورة السل م
 .األمان

 

لوا ال عم  :ت
 . السل م على مقربة من آوابل طاقة آهربائيةال تستخدموا •

حافظوا على حد أدنى من .  أآثر من الالزمال تمد دوا •
 .المنطقة المشترآة بين الساللم

 . أآثر من المرحلة الرابعة التي في قمة السل مال تتسلقوا •

لج او مسطحات زلقة  السل م على الجليد، الثال تستخدموا •
 .دون تأمين أرجل السل م

 . الجزء العلوي من السل م نحو األعلىال تمد دوا •
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C-6  سلسلةC  –الساللم  

 تحديد صورة التمديد

 
لدى تحدید صورة تمدید السل م، استخدموا الطریقة التالية 

لدى ساللم . لتفادي توت ر العضالت او فقدان التحكم بالس لم
في حين الظروف ، او ) رطال 55( آغم 25وزنها أآثر من 

تشك ل تعقيدا  على المهم ة، ینبغي أن یحدد شخصان شكل تمدید 
 :الس لم، مرحلة بعد المرحلة، آالتالي

 .ابسطوا السل م على األرض قرب المكان المعد لذلك •

 
ثب توا قاعدة الس لم بقوة  •

بواسطة رجل 
 .المساعد

إمسكوا المرحلة العليا  •
في آلتا أیدیكم، إرفعوا 

الطرف األعلى من 
فوق رأسكم وامشوا 

. نحو قاعدة السل م
امسكوا مرآز 

لمحافظة المراحل ل
 .على الثبات

قر بوا السل م القائم الى  •
المكان المنشود 

وأميلوه الى االمام 
 .نحو نقطة االرتكاز

 

بإمكان شخص واحد ان ان ینصب سل ما  قصيرا ، مرحلة تلو 
 :االخرى آما یلي

ضعوا أسفل السل م بصورة ممكنة مقابل أساس البناء او  •
 .شيء ثابت

 
ارفعوا الجزء العلوي من السل م، واجذبوا نحو األعلى لرفع  •

 .السل م للوضع العامودي

 .انقلوا السل م الى مكانه المطلوب أثناء التنصيب •
 

امسكوا  •
السل م قائما  

واغلقوه 
الى 

جسمكم 
بواسطة 

رابط 
 .قوي

 .طریقة إنزال أي سل م بالطریقة ذاتها بالترتيب العكسي

ع وسائط الربط في مكانها حتى یتطلب األمر أترآوا جمي •
 .إزالتها

 .ال ترفعوا أو تنزلوا السل م إثناء آونه مع تمدیدة •
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 C-7  الساللم–  Cسلسلة 

 الساللم الدرجية

 
لوا  :إعم

توج هوا نحو سل م الدرج أثناء  •
إحفظوا . سلق او النزولالت

الجسم ممرآزا  بين القوائم 
 .الجانبية

استخدموا . إحفظوا مسكة متينة •
 .آال اليدین للتسل ق

إحفظوا س لم الدرج قریبا  من  •
امتنعوا عن دفع أو . موقع العمل

 .جذب جانب واحد من السل م

 .إفتحوا أحزمة التفریق والرف فتحة آاملة •

أقصر )  أقدام3( مترا  واحدا  استخدموا سل م الدرج بارتفاع •
األمر من شأنه . من النقطة العليا التي تبغوا الوصول اليها

إعطائكم قاعدة أوسع وأآثر ثباتا  ویضع الرف في ارتفاع 
 .مریح للعمل 

 
تأآد من أن جميع األرجل األربعة للسل م .  الثباتإفحصوا •

 .ثابتة على أرضية صلبة، مستویة وجافة

أقيموا سل م الدرج بزاویة قائمة للعمل، حيث یكون الجزء  •
 .األمامي او الخلفي للدرج متوج ها  نحو العمل

لوا ال عم  :ت

 

ال تمط وا أنفسكم للوصول الى  •
حر آوا السل م . نقطة معي نة

 .عندما یستلزم األمر

أثناء " تعبروا"او " تتنق لوا"ال  •
 .وقوفكم على سل م درجي

ال تقفوا، تتسل قوا او تجلسوا  •
على اللوح العلوي للسل م او 

 .الرف
ال تحم لوا السل م حمولة زائدة  •

 .السل م معد  فقط إلنسان واحدف
ال تستخدموا السل م الدرجي للتثبيت أو لدعم رفي ة عمل او  •

 .ألواحا  خشبية

ال تتسلقوا على سل م درجي المتكىء على حائط، استخدموا  •
 .سل ما  مستقيما  لهذه الحاجة

 . ال تستخدموا سل ما درجيا  على مسطح منزلق •

ق أو على قواعد غير ال تقيموا سل ما  درجيا  على صنادی •
 .ثابتة او على سقاالت لتلقي ارتفاعا  أعلى

 .ال تتسلق وا على الجانب الخلفي للسل م •

فإن السل م . ال تدفعوا السل م الدرجي أو تجذبوه من الجوانب •
 .أقل  ثباتا  من هذه الجوانب

ال تستخدموا السل م في المعابر، الفتحات، الشوارع الخاصة  •
أقيموا سياجا  .  إنسان أو سيارةاو مواضع قد یصيبها

 .اقفلوا االبواب مناسبا  أو
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C-8  سلسلةC  –الساللم  

 الفحص

 
 :إفحصوا الساللم لوجود ما یلي

هي متحررة إن آان (درجات ناقصة او مراحل متحررة  •
 ).باإلمكان برمها باليد

 .مسامير متحررة، براغي او اجزاء  معدنية •

صدوع، تقشر، قوائم او أذرع او درجات او مراحل  •
 .او مكسورةمهترئة 

 .مسطحات المراحل منفصلة او خشنة •

 .اآعاب المضادة لالنزالق مهترئة او متضررة •

 .قوائم مفتولة او ملتویة •

 .نقص في شارة التعارف •

 .جنزرة، صدأ، تأآسد واهتراء متسارع، خاصة بالبراغي •

 .زوایا حادة على القوائم والمراحل •

 ساللم درجية
 :إفحصوا لوجود ما یلي

 الى آخر مما یدل على ان أحزمة التفریق تأرجح من جانب •
 .مرتخية او متضررة

 .مصدات مكسورة في محور حزام التحدید •

 .محاور متحررة •

 ساللم تمديد
 :تأآدوا من وجود

 .أقفال التمدید متحررة، مكسورة او ناقصة •

 .أقفال متضررة ال تتجانس حسنا  أثناء تمدید السل م •

 .تشحيم آاف لألجزاء المتحرآة •

 .السل وحبال متضررةخيوط، س •

 .منضد او أآمام ناقصة او متضررة •

لوا  :إعم
 .إفحصوا الساللم قبل الشروع باالستخدام •

ضعوا عالمة على الساللم المتضررة واخرجوها من  •
 .الخدمة

إفحصوا دواما  صدوعا  وموادا  مكشوفة في ساللم  •
 .فيبرغالس

رشوها بطالء . نظفوا ساللم الفيبرغالس آل ثالثة شهور •
 .اف او إدهنوها بالفاآسشف

إفحصوا جميع العزقات، البراغي، أحزمة التحدید واألقفال  •
 .إن آانت محك مة أو تم تصليحها آما یجب

 .إفحصوا التعفن والتشوه في الساللم الخشبية •

إحفظوا الساللم الخشبية باألصباغ الشفافة المانعة للتسرب  •
 .او مواد حافظة للخشب

إن آان . ح في قوائم السل مإفحصوا نظریا  جميع األسط •
 .السل م معو جا  أو مفتوال 

 .بد لوا الحبال المهترئة او البالية في ساللم التمدید •

شح موا بشكل مستدیم العجالت ذات الحزام في ساللم  •
 .التمدید

إفحصوا وضع الساللم التي وقعت او هبطت، قبل إعادة  •
 .االستخدام

لوا ال عم  :ت
 .وبدیلةال تقوموا بتصليحات مؤقتة  •

 .ال تقوموا بتقویة او تحاولوا باستخدام الساللم المتشو هة •
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 C-9  الساللم–  Cسلسلة 

 ساللم مبنية لوظائف معي نة

 
الساللم المبنية لنوعية معي نة من العمل هي ثقيلة وال ینصح بها 

وهذه الساللم تهترىء . عندما یتطلب األمر سهولة بالتنقل
 .سریعا  في مواقع العمل

ة من العمل حسب مبادىء األمان ابنوا سل ما  لنوعية معي ن •
 .وخبرة التصميم الترآيبي

استخدموا خشبا  غير متفتت وبدون بروز خشبي، زوایا  •
ینبغي أن تكون المراحل نظيفة، ومقواة . حادة وتفككات
 .وبدون بروز

 .استخدموا فقط طالء الحمایة الشفاف •
 سل م مبني لنوعية معي نة من العمل ذات عرض ثابت

 
ینبغي أن تكون . أقيموا القوائم على قاعدة مستقيمة وصلبة •

 .4 الى 1الزوایا في نطاق من الوضع العامودي بنسبة 

 .قوموا بتأمين السل م من أطرافه العلویة والسفلية •

 ). قدما 30( أمتار 9شبيا  بطول أآثر من ال تبنوا سل ما  خ •

من شأن الطالء أن یغطي على . ال تطلوا السل م بالطالء •
 .عيوب

 فحص
أعدوا . إفحصوا السل م على األقل مرة واحدة اسبوعيا  •

تقریرا  فوریا  عن التضررات واخرجوا هكذا ساللم من 
 .الخدمة

 خشبا  متشرب. إفحصوا السل م عندما یكون الخشب جافا  •
بالرطوبة ینتفخ وال یشير الى تضررات مثل الصدوع 

 .والتشققات

 :إفحصوا القوائم لوجود ما یلي •
أضرارا  من شأنها أن تظهر آصدع خفيف او أليافا   

 .خشبية متقشرة
تقشرات التي تبدأ من جانب واحد من القائمة تواصل  

 .حتى الجانب اآلخر
 مم 10 اذا آان التقش ر یقلل عرض القائمة األصلي ب  

 .قوموا بحف التقشر).  بوصة½(

 :إفحصوا المراحل لوجود ما یلي •
 . صدوع، تقشرات، انفصام او تعفن 
 .اهتراء متسارع 
 .مراحل متحررة او ناقصة 
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C-10  سلسلةC  –الساللم  

 ساللم الوصول الثابتة

 
تفادوا خطر السقوط بواسطة ترآيب واستخدام صحيح ألجهزة 

 .التسلق حسب تعليمات األمان

لوا  :إعم
 یدین – حافظوا على ثالث نقاط تالمس في آل األحوال •

 .ورجل واحدة او رجلين وید واحدة 

توج هوا نحو السل م  •
واستخدموا آال اليدین 
 .لمسك المرحلة بقوة

ثب توا أرجلك بشكل  •
 .ثابت في آل مرحلة

إنتعلوا حذاء ذات  •
خالفا  لألحذیة (أآعاب 

تأآدوا من ). الریاضية
 .أن الحذاء بحالة جي دة

ب الموحلة نظفوا الكعا •
او المنزلقة قبل تسلق 

امتنعوا عن . السل م
التسلق مع آعاب 

 .موحلة

 
 

 

 

 

إفحصوا الساللم الثابتة  •
 .لوجود ما یلي

القوائم الجانبية او  
مراحل متحررة، مهترئة 

 .ومتضررة
قفص الحمایة صدىء او  

متضرر، براغي 
 .ورؤوس المسامير

أضرار او صدأ في  
الدرابزین ودعامات 

 .منصة العمل
آالبات مكسورة أو  

 .متحررة
أضرارا  بأجهزة التسلق،  

ولئك المتحررة ویشمل ا
او المتضررة وقوائم 

الحمل المتضررة 
 .والحبال

مسطحات منزلقة نتيجة  
 .الزیوت والجليد

حاجيات غير مرتبة التي  
تصد قاعدة الس لم او 

 .منصة العمل
قوموا بالتقریر سریعا  عن  •

 .اي ضرر
انتظروا لنزول اي شخص قبل الشروع بالصعود او  •

 .النزول
 .سطة الحبلارفعوا وانزلوا العدة بوا •

لوا ال عم  :ت
إحملوا العدة . ال تحملوا موادا  وادوات بأیدیكم أثناء التسلق •

 .الصغيرة في جعبة العدة المربوطة للحزام
إفحصوا األرضية تحت السل م قبل . ال تقفزوا من السل م •

 .النزول منه
 .ال تتعجلوا الصعود وال تتزلقوا أثناء النزول من السل م •


