دليل شروط ألامن واملتانة وسالمة
البيئة وجودة الخدمة

 الؼسائؽ الفظفىزٍت:
ً جب وطؼ ػسٍؽ فظفىزي غلى الحىاجصألامامُت والخلفُت والجاهبُت التي ًمىً جمُيزها في اللُل أو غىدما جيىن
السؤٍا ؾير جُدة  ،وذو لىن أصفس أو أصفس وأطىد واللىن ألاخمس.

ً جب أن ًيىن هىع الؼسٍؽ الفظفىزي :
-

ذو دزجت غالُت مً املخاهت.

-

ؾير مػدوي.

-

ًدخىي غلى ػبلت غاهظت.

-

ذاحي اللصم.

-

ػدًد إلالخصاق.

-

ًدافظ غلى مػامل إلاوػياض واللىن.

-

ملاوم لإلهىماغ واملاء والػىامل البُئُت.

-

ؾير كابل لإلهتراء.

-

ًجب أن ًيىن غسض الؼسٍؽ الالصم ًدىاطب مؼ حجم الؼاخىت أو امللؼىزة.

 بخصىص الؼاخىاث املصودة بصىادًم خمىلت أو زالجاث أو الظخائس ً ،خم جددًد ئػاز الجىاهب للصىدوق أو
الثالجت أو الظخائس بؼسٍؽ فظفىزي غاهع بلىن أصفس والخلف غاهع بلىن أخمس ولىخاث غاهظت .

 أماهً جسهُب الؼسٍؽ الالصم ألاصفس غلى الجىاهب لبػع الؼاخىاث وامللؼىزاث :

 أماهً جسهُب الؼسٍؽ الالصم ألاخمسغلى الجىاهب لبػع الؼاخىاث وامللؼىزاث :

 أماهً جسهُب اللىخاث الػاهظت بالخلف :

-

يجب تركيب اللوحات التحذيرية العاكسة على زوايا الصدام الخلفي أو في مكان واضح فوق الصدام
الخلفي حسب الصور المرفقة.

 املىاصفاث الخاصت لحىاجص الحماًت ألامامُت للؼاخىاث :

10cm
50cm

-

ًجب ججهيز جمُؼ املسهباث التي جدمل بظائؼ والتي ًصٍد وشنها غً  3.5ػً بما في ذلً الىاكالث والصهازٍج
والسافػاث ومسهباث هلل الظُازاث بدىاجص خماًت أمامُت بدُث جىفس خماًت فػالت طد دخىٌ الظُازاث جدذ
عجالتها في خاٌ الخصادم مً ألامام.

-

ًجب أن الجصٍد املظافت بين الحاجص ألامامي وطؼذ ألازض غً  50طم.

-

ًجب أن الًلل غسض الحاجص ألامامي غً  10طم باليظبت للؼاخىاث التي جتراوح خمىلتها بين  3.5و 12ػً  ،وغً
 12طم للؼاخىاث التي جتراوح خمىلتها اهثر مً  12ػً.

-

ًجب أن الًيىن الصدام ألامامي إلاطافي أغسض مً الصدام ألاصلي للؼاخىت  ،وأن الًيىن أكصس مىه بأهثر مً 10
طم.

-

ًجب أن جخىفس في خاجص الحماًت ألامامُت ملاومت وافُت لللىي اتخخخلفت التي جخػسض لها الؼاخىاث بأي خادر مً
ألامام.

-

ًجب أن جيىن أػساف الحاجص ألامامي ؾير خادة وأن الجثنى ئلى ألامام.

 املىاصفاث الخاصت لحىاجص الحماًت الخلفُت للؼاخىاث وامللؼىزاث :

55cm

-

10cm

ًجب ججهيز جمُؼ املسهباث التي جدمل بظائؼ والتي ًصٍد وشنها غً  3.5ػً بما في ذلً الىاكالث والصهازٍج
والسافػاث ومسهباث هلل الظُازاث وامللؼىزاث وػبه امللؼىزة بدىاجص خماًت خلفُت بدُث جىفس خماًت فػالت
طد دخىٌ الظُازاث جدذ عجالتها في خاٌ الخصادم مً الخلف.

-

ًجب أن الجصٍد املظافت بين الحاجص الخلفي وطؼذ ألازض غً  55طىدُمتر.

-

ًجب أن الًلل غسض الحاجص الخلفي غً  10طىدُمتر باليظبت للؼاخىاث التي جتراوح خمىلتها بين  3.5و  12ػً ،
وغً  12طىدُمتر للؼاخىاث التي جتراوح خمىلتها اهثر مً  12ػً.

-

ًجب أن الًصٍد غسض الحاجص الخلفي غً غسض اتخحىزالخلفي لعجالث الؼاخىاث.

-

ًمىً جصمُم الحاجص الخلفي بدُث ًيىن له أهثر مً مىكؼ خلف الؼاخىت.

-

ًجب أن جخىفس في خاجص الحماًت ملاومت وافُت لللىي اتخخخلفت التي جخػسض لها الؼاخىاث بأي خادر مً الخلف.

-

ًجب أن الًيىن الصدام الخلفي إلاطافي أغسض مً الصدام الخلفي ألاصلي للؼاخىت ،وأن الًيىن أكصس مىه بأهثر
مً  10طىدُمتراث.

-

ًمىً جلؼُؼ الحاجص الخلفي ئلى أهثر مً كؼػت ئذا وان جصمُم الؼاخىت ٌظخدعي ذلً.

-

ًجب أن جيىن أػساف الحاجص الخلفي ؾير خادة وأن ال جثنى ئلى ألامام.

 املىاصفاث الخاصت لحىاجص الحماًت الجاهبُت للؼاخىاث وامللؼىزاث :

55cm

30cm

-

ًجب ججهيز جمُؼ املسهباث التي جدمل البظائؼ والتي ًصٍد وشنها غً  3.5ػً بما في ذلً الىاكالث
والصهازٍج و السافػاث ومسهباث هلل الظُازاث وامللؼىزاث بدىاجص جاهبُت بدُث جىفس خماًت فػالت غلى
ول الجاهبين ملظخخدمي الؼسق ؾير اتخحمُين طد مخاػس الظلىغ جدذ جاهبي املسهبت أو الدخىٌ جدذ
عجالتها.

-

ًجب أن الجصٍد الحىاجص الجاهبُت غً الحيز الجاهبي للؼاخىاث.
ً
ًجب أن الًيىن الحاجص الجاهبي خؼً امللمع  ،أن ًيىن ممخدا دون جلاػؼ مً ػسفه ألامامي غلى ػسفه
الخلفي كدز إلاميان.

-

ً
ًجب أن ًيىن خاجص الحماًت الجاهبي زابخا وال ًظهس غلُه أي اهتزاشاث أزىاء الدؼؿُل أو إلاطخػماٌ.

-

ًجب ال جلحم بداجص الحماًت الجاهبي أي أجصاء مً ألاطالن الىهسبائُت أو جىصُالث الفسامل وأهابِب
الهاًدزولًُ أو الهىاء.

-

ًجب أن الجصٍد املظافت بين الحاجص الجاهبي وطؼذ ألازض غً  55طىدُمتر.

-

ًجب أن الجصٍد املظافت بين خافت مإخسة الحاجص الجاهبي وإلاػازاث الخلفُت غً  30طىدُمتر.

-

ًجب جثبُذ الحافت ألامامُت للحاجص الجاهبي باليظبت للمسهباث أن الًصٍد البػد بين الحاجص وإلاػاز غً
30طىدُمتر  ،وفي امللؼىزاث أن الًصٍد البػد بين الحاجص وإلاػاز غً 50طىدُمتر.

 الحىاجص الجاهبُت بين اتخحاوز :

-

ًجب وطؼ خىاجص خماًت جاهبُت في خالت وجىد مظافت هبيرة بين اتخحاوز الخلفُت.

 خاجص أمان خلف امللصىزة :

120cm
15cm

-

ًجب جسهُب خاجص خلف ملصىزة اللُادة ال ًلل ئزجفاغه غً  120طىدُمتر  ،والػسض ًيىن في خدود امللصىزة
وٍيىن بظمً  15طىدُمتر وأن جيىن الصواًا ؾير خادة.

 ؾؼاء الحمىلت للؼاخىاث وامللؼىزاث :

مىاصفاث الؿؼاء :
-

ًجب أن ًيىن الؿؼاء ذو هىغُت طمُىت وكىٍت وكابلت للؼي .

-

ًجب جسهُب الؿؼاء غلى طؼذ صىدوق الحمىلت للؼاخىت أو امللؼىزة في خاٌ هلل املىاد اللابلت للخؼاًس مثل
السماٌ وألاحجاز ومخلفاث البىاء وؾيرها.....

-

ًجب أن ًيىن للؿؼاء كاغدة جثبُذ في ملدمت الصىدوق.

-

ًجب وطؼ خللاث أو مؼابً في الجىاهب والخلف لخثبُذ الؿؼاء مً ئزجفاع  20ئلى  25طىدُمتر مً ألاغلى ،وٍجب
أن الجيىن شواًا الحللاث أو املؼابً ذاث أػساف خادة.

-

ًجب أن ٌؿؼي الؿؼاء مظاخت الحمىلت بؼيل وامل ئطافخا ئلى حؿؼُت جىاهب الصىدوق والخلف بازجفاع مً 20
ئلى  25طىدُمتر مً ألاغلى.

-

ًجب أن ًيىن طهل الترهُب والفً.

 املساًاث الجاهبُت :

-

املسآة الجاهبُت ً :جب جثبُذ مساًا جاهبُت جدىاطب مؼ حجم وػىٌ املسهبت حظاغد كائد املسهبت غلى السؤٍت الجاهبُت
الخلفُت بؼيل واضح ووامل.

-

املسآة إلاطافُت  :جثبذ مسآة جاهبُت بحجم أصؿس مً املساًا السئِظُت حظاغد كائد املسهبت غلى زؤٍت الصواًا الجاهبُت
اللسٍبت مىه بؼيل واضح.

-

املسآة إلاطافُت بالجاهب ألاًمً ً :جب جسهُب مساًا غلىٍت في الجاهب ألاًمً حظاغد كائد املسهبت غلى زؤٍت أطفل
ملصىزة اللُادة جهت الُمين بؼيل واضح .

-

املسآة إلاطافُت في ملدمت امللصىزة ً :جب جثبُذ مساًا أمامُت في أغلى ملدمت امللصىزة جبين الصواًا الظفلُت التي
ًصػب غلى كائد املسهبت زؤٍتها.

 الياميرا الخلفُت :

-

ًجب جسهُب واميرا خلفُت بمإخسة املسهبت بدُث جىؼف السؤٍت الخلفُت مصودة بؼاػت غسض داخل ملصىزة
اللُادة لجمُؼ الؼاخىاث باطخثىاء اللاػسة وامللؼىزة.

 الحظاطاث :

-

ًجب جسهُب خظاطاث لجمُؼ املسهباث الثلُلت بملدمت املسهبت والصواًا ألامامُت.

 ئهازة الخدرًس (زماؽ) :

-

ًجب جسهُب ئهازة جدرًسٍت (زماؽ) بالظلف وٍجب أن ًيىن لىن إلاهازة أصفس للمسهباث الثلُلت باطخثىاء اللاػسة
وامللؼىزة ًخم جسهُب إلاهازة غلى الصاوٍت الِظسي للملؼىزة .

 ػفاًاث الحسٍم :

-

ًجب جثبُذ غدد ػفاًخين خسٍم غلى الجىاهب ًدىاطب أحجامهم مؼ حجم املسهبت وجيىن مىاطبت لىفع املادة
اتخحملت.

 -بػع أهىاع ػفاًاث الحسٍم :

ػفاًت خسٍم بثاوي أهظُد الىسبىن

ػفاًت خسٍم باملاء

ػفاًت خسٍم بالبىدزة الجافت



اللىخاث الخدرًسٍت :

-

ًجب جسهُب لىخاث جدرًسٍت غلى جاهبي املسهبت جىضح هىع املادة اتخحلمت والسمص الدولي لها
املىاد الىُمُائُت واملىاد اللابلت لإلػخػاٌ.

 ملصم ئطم وهاجف الؼسهت :

ً جب جسهُب ملصم مً الجهخين ًىضح ئطم الؼسهت وزكم الخىاصل في ميان واضح غلى جظم املسهبت.

 ػهاداث الصحت والدفاع املدوي :

ًجب ئخظاز ػهادة مً الدفاع املدوي
جبين أن املسهبت صالحت لىلل املىاد
الىُمُائُت واملىاد اللابلت لإلػخػاٌ.

ًجب ئخظاز ػهادة مً وشازة الصحت جبين
أن املسهبت صالحت لىلل املىاد الؿرائُت أو
الصهازٍج اتخخصصت لىلل مُاه الؼسب.

 اػتراػاث هلل البظائؼ:

 ًجب ان جيىن املسهبت مصودة بصدام خلفي وأمامي وجاهبي ممخص للصدماث. لىح طىئي باللىن البرجلالي ) (FLASHERغلى ملصىزة اللُادة. جىفير غدد ( )3مثلثاث باللىن الػاهع للخدرًس في الحاالث الؼازئت. جىفير غدد ( )2ػفاًاث خسٍم صالحت لالطخخدام ،مؼ وجىد ملصم ًدٌ غلى ميانهما. جىفير خلُبت ئطػافاث أولُت ،مؼ وجىد ملصم ًدٌ غلى ميانها. ًجب جسهُب ػسائؽ غاهظت ،جىطؼ غلى جاهبي املسهبت وخلفُتهما. واميرا حظخخدم للسجىع للخلف( ،باطخثىاء اللاػسة وامللؼىزة). وطؼ لىخاث جدرًسٍت غلى جاهبي وخلف املسهبت جىضح هىع املادة الخؼسة والسمص الدولي لها. وطؼ ملصم ًىضح اطم وهاجف الجهت الىاكلت. مسهباث هلل البظائؼ املبردة واتخجمدة واللحىم وألالبان وصهازٍج ماء الؼسبً ،خؼلب غليها ئخظاز ػهادة مً وشازةالصحت في خاٌ اهتهاء حسجُلها.
 مسهباث هلل املىاد الخؼسةً ،خؼلب غليها ئخظاز ػهادة مً الدفاع املدوي في خاٌ اهتهاء حسجُلها. غلى املسخص له هخابت اطمه الخجازي وػػازه أو غالمخه الخجازٍت غلى املسهبت مً الجاهبين. -خىاجص جفصل بين ملصىزة الظائم وميان الحمىلت.



الصهسٍج:

 .1الخأهد مً طػت الصهسٍج خظب كُاطاث الؼسهت املصىػت
 .2الخأهد مً الىشن الىلي لللاػسة وامللؼىزة وأكص ى خمىلت لللاػسة.
 .3الخأهد مً هىع املادة املساد جدمُلها.

مثاٌ  /طػت حجم الصهسٍج  xهثافت املادة = وشن املادة.
10متر مىػب  x 1.4الىثافت =  14000هُلىجسام.

وشن املادة  +الىشن الىلي لللاػسة وامللؼىزة = أكص ى خمىلت.
14000هُلىجسام  16230 +هُلىجسام =  30230هُلىجسام
مالخظتً :جب أن ًيىن الىشن الىلي بأن ال ًخػدي أكص ى خمىلت للؼاخىت خظب مىاصفاث الؼسهت املصىػت.

 الصهسٍج الدائسي:

ً .1خم كُاض ػىٌ الصهسٍج.
ً .2خم كُاض ازجفاع الصهسٍج.
ً .3خم كُاض غسض الصهسٍج.

3.14غدد زابذ  xالؼىٌ  xهصف اللؼس  xهصف اللؼس  xالىثافت = الىاجج.
الىشن الىلي للؼاخىت  +الىاجج = وشن الظُازة مؼ الحمىلت.

مثاٌ /صهسٍج ماء ػىله 3.10متر  xهصف اللؼس  1.50متر xهصف اللؼس  1.50متر  x 1000الىثافت = وشن املادة.
وشن املادة:
3.14 x 3.10 x 0.75 x 0.75 x 1000 = 5475 kg.
وشن الصهسٍج 10000هُلىجسام.
الىاجج= الىشن الىلي مؼ املادة  15475هُلىجسام.
مالخظتً :جب أال ًخػدي الىشن الىلي أكص ى خمىلت للؼاخىت خظب مىاصفاث الؼسهت املصىػت.

 الصهسٍج البُظاوي:

ً .1خم كُاض ػىٌ الصهسٍج.
ً .2خم كُاض ازجفاع الصهسٍج.
ً .3خم كُاض غسض الصهسٍج.

3.14 xالؼىٌ  xهصف الػسض  xهصف الازجفاع  xالىثافت = الىاجج
الىشن الىلي للؼاخىت  +الىاجج = وشن الؼاخىت مؼ الحمىلت.
مثاٌ /صهسٍج ماء ػىله 3.10متر  xالػسض 1.50متر  xإلازجفاع 1.00متر  xالىثافت  = 1000وشن املادة.
وشن املادة:
3.14 x 3.10 x 0.75 x 0.50 x 1000 = 3650هُلىجسام.
وشن الصهسٍج 10000 :هُلىجسام.
 3650 + 10000 = 13650هُلىجسام.
مالخظتً :جب أال ًخػدي الىشن الىلي أكص ى خمىلت للؼاخىت خظب مىاصفاث الؼسهت املصىػت.

 ػاخىاث إلاطمىذ:

ً
ً .1خم الخأهد ظاهسٍا مً جثبُذ الصهسٍج.
 .2الخأهد مً ملصم املىاصفاث لحجم الصهسٍج خظب كُاطاث الؼسهت املصىػت.
 .3الخأهد مً أكص ى خمىلت للؼاخىت.

مثاٌ  /طػت حجم الصهسٍج  xهثافت املادة = وشن املادة
10متر مىػب  x 2.4الىثافت = الىاجج  24000هُلىجسام.
الىاجج  +وشن الؼاخىت = الىشن الىلي لحمىلت للؼاخىت.
24000هُلىجسام  7200 +هُلىجسام =  31200هُلىجسام .

مالخظتً :جب أال ًخػدي الىشن الىلي أكص ى خمىلت للؼاخىت خظب مىاصفاث الؼسهت املصىػت.

 مسهباث الىلل الخاص:

ً .1خم كُاض ػىٌ املسهبت بأن ال ًخػدي ػىٌ املسهبت غً 12متر.
ً .2خم كُاض غسض املسهبت بأن ال ًخػدي  2.60متر.
ً .3خم كُاض املظافت مً أغلى طلف كمسة اللُادة ئلى أغلى طلف الصىدوق وَؼترغ بأن ال جخػدي املظافت أهثر مً
هصف املظافت في مالخظت زكم (.)4
ً .4خم كُاض املظافت مً أزطُت كمسة اللُادة ئلى الظلف اللمسة.
ً .5خم كُاض املظافت بين الصىدوق واملسآة الجاهبُت بأن ال جخػدي املظافت  0.10متر.

 ػبه امللؼىزة:

ً .1خم كُاض ػىٌ امللؼىزة بأن ال ًخػدي ال ـ  14متر.
ً .2خم كُاض غسض امللؼىزة بأن ال ًخػدي ال ـ ـ  2.60متر.
ً .3خم كُاض إلازجفاع مً ألازض ئلى أغلى امللؼىزة بأن ال ًخػدي الـ ـ  4.50متر.
ً .4خم كُاض الؼىٌ الىلي لللاػسة وامللؼىزة بأن ال ًخػدي الـ ـ  20متر.

 الصىدوق اللالب:

ً .1خم أخر كُاض ػىٌ اللالب مً الداخل.
ً .2خم أخر كُاض ازجفاع اللالب مً الداخل.
ً .3خم أخر كُاض الػسض مً داخل اللالب.
الؼىٌ  xالػسض  xإلازجفاع  xهثافت املادة = الىاجج
الىشن الىلي للؼاخىت  +الىاجج = وشن الحمىلت.
مثاٌ( /كالب) ػىله  5.35متر – الػسض  2.35متر – إلازجفاع  1.09متر – وشن املسهبت  6850هُلىجسام – أكص ى خمىلت
للمسهبت 30000خظب اػتراػاث املصىؼ.
الؼىٌ  x 5.35الػسض x 2.35إلازجفاع  x 1.09هثافت السمل  20693= 1.51هُلىجسام.
20693الىشن الىلي( 6850 +وشن املسهبت) =  27543هُلىجسام.
ًخم الخأهد مً أكص ى خمىلت للؼاخىت خظب الؼسهت املصىػت ،مالخظت ً //جب أن جخىافم الؼسوغ املصىػت مؼ
اللاهىن.

 ػبه ملؼىزة (طؼده):

ً .1خم كُاض الؼىٌ الىلي لللاػسة وامللؼىزة بأن ال ًخػدي الـ ـ  20متر.
ً .2خم كُاض الؼىٌ الىلي لللاػسة وامللؼىزة بأن ال ًخػدي الـ ـ  20متر.
ً .3خم كُاض غسض امللؼىزة بأن ال ًخػدي ال ـ ـ  2.60متر.

 ػبه ملؼىزة (لىبد):

ً .1خم كُاض ػىٌ اللاػسة بامللؼىزة غلى أال ًخػدي الؼىٌ  20متر خظب اللاهىن.
ً .2خم كُاض الػسض غلى أال ًخػدي  3.50متر خظب اللاهىن.
 .3الخأهد مً صالخُت ألازطُت الخؼبُت واملخاهت إلمياهُت هلل املػداث الثلُلت.

 ػبه ملؼىزة (هاكلت مسهباث):

ً .1خم كُاض الؼىٌ الىلي لللاػسة وامللؼىزة بأن ال ًخػدي الؼىٌ 23متر خظب اللاهىن.
ً .2خم كُاض إلازجفاع مً ألازض ئلى أغلى امللؼىزة غلى أال ًخػدي إلازجفاع  4.50متر خظب اللاهىن.
ً .3خم كُاض غسض امللؼىزة غلى أال ًخػدي الػسض  2.60متر خظب اللاهىن.

 ػاخىت هلل املسهباث:

ً .1خم أخر اللُاض مً اتخحىز ألامامي ئلى اتخحىز الخلفي.
ً .2خم أخر اللُاض مً اتخحىز الخلفي ئلى آخس الظؼدت وٍجب أال جخػدي املظافت  %70مً اللُاض في مالخظت زكم
(.)1

ًخم الخأهد مً غسض الظؼدت بأن ال جخخؼى كمسة اللُادة.
مثاٌ /املظافت بين اتخحىزًٍ  Xاملظافت  = %70الىاجج
 2.38 = 0.70 × 3.40متر

