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يمذيخ
انشٔافغ ٔاالَٔبش انًتذشكخ تستخذو نشفغ َٔمم ٔتُضٚم االدًبل انًختهفخ االضكبل ٔاالٔصاٌ يٍ يكبٌ انٗ آخش َٔ ,ظشا
نسٛش ٔػًم ْزِ انشٔافغ ػهٗ انطشلبد ٔف ٙايبكٍ اخشٖ يًب ٚؼشؼ نهخطش كخٛش يٍ انًٕاـُٔ ٍٛانًتٕاجذ ٍٚاحُبء
ػًهٛبد انتذًٛم ٔانتُضٚم ٔخسبئش ف ٙانًًتهكبد ٔ ,ثسجت ػًهٛبد انتذًٛم ٞدًبل يختهفخ االضكبل ٔاالٔصاٌ فال ثذ يٍ
ٔجٕد خطخ ػًم نؿجف سٛش ػًهٛبد انتذًٛم ٔانتُضٚم دٌٔ ٔلٕع دٕادث ٔيب ُٚجى ػُٓب يٍ اغبثبد تكٌٕ
فًٛؼظًٓبثهٛغخأيًٛتخ  ,ضكم سلى . 1
ٔدست ادػبئٛبد االغبثبد انُبجًخ ػٍ دٕادث انشٔافغ ٔاالَٔبش ػبنًٛب ٔجذ اٌ َسجخ
ف ٙلطبع االَطبءاد ثسجت دٕادث انشٔافغ دٛج َسجخ

 %25 -20يٍ دبالد انٕفبح

 %44يٍ انٕفٛبد ثسجت انػؼمخ انكٓشثبئٛخ َٔسجخ

%15

ثسجت تذأل االدًبل َٔسجخ  %14احُبء سثف ٔفك االدًبل َٔسجخ  %27ثسجت سمٕـ انشٔافغ .
ايب اسجبة انذٕادث فٓ ٙثُسجخ  33.1اخطبء يطغه ٙانشٔافغ َٔسجخ  %31.5ثسجت آَٛبس انذػبئى َٔسجخ %22.6
ثسجت استخذاو االرسع انجبَجٛخ نهشٔافغ َٔسجخ  %12.8ثسجت اخطبء يٛكبَٛكٛخ .
ايب ف ٙاالسدٌ فال تٕجذ ادػبئٛخ دلٛمخ ػٍ َست انذٕادث ٔاالغبثبد انُبجًخ ػٍ استخذاو انشٔافغ ٔاالَٔبش انًتذشكخ
ٔنكٍ دست ادػبئٛبد يئسسخ انؿًبٌ االجتًبػ ٙفبٌ َسجخ انذٕادث ٔاالغبثبد ف ٙلطبع االَطبءاد دٕانٙ

%10

َٔسجخانذٕادحٕاالغبثبد ثسجت سمٕـ االضٛبء دٕانَٔ %15 ٙسجخانذٕادحٕاالغبثبد ثسجت ٔسبئم انُمم ٔيؼذاد انشفغ
دٕانٔ %1 ٙتتفبٔد ْزِ انُست يٍ سُخ انٗ اخشٖ ٔتمغ اػذادانذٕادحٕاالغبثبد انُبجًخ ػٍ استخذاو انشٔافغ
ٔاالَٔبش انًتذشكخ ؾًٍ ْزِ انُست .
ٔثسجت االسلبو انؼبنٛخنذٕادث ٔاغبثبد انؼًم انُبجًخ ػٍ ػًم انشٔافغ ٔاالَٔبش انًتذشكخ ٔنهذذ يُٓب ٚجت تُظٛى
ػًم ْزِ انشٔافغ يٍ خالل ٔؾغ كٕدح ٔـُٛخ تتؿًٍ ػًهٛبد انتطغٛم ٔتؼهًٛبد انساليخ ٔكزنك انكطف ٔانفذع
انذٔس٘ نٓزِ انشٔافغ ٔػًم انػٛبَخ انالصيخ نٓب ٔتذسٚت سبئمْ ٙزِ انشٔافغ نٛكَٕٕا لبدس ٍٚػهٗ انمٛبو ثؼًهٛبد انتذًٛم
ٔانتُضٚم ثكم ايبٌ ٔدػٕنٓى ػم سخع خبغخ تئْهٓى نهؼًم ػهٗ تهك انشٔافغ سٕاء ػهٗ انطشق أ ايبكٍ ػًم اخشٖ.

ضكم سلى  :1سافؼخ يتذشكخ
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اسجبة انذٕادث ٔانشٔافغ انُبجًخ ػٍ استخذاو انشٔافغ انًتذشكخ
 .1أسجبة ثطشٚخ :
 انؼًم دٌٔ تفٕٚؽ انطخع انز٘ ٚؼًم ػهٗ انشافؼخ غٛش يئْم ٔغٛش يذ ّسة ػذد اٞضخبظ انؼبيه ٍٛغٛش كبف ػذو تطجٛك تؼهًٛبد انساليخٔانتطغٛم -انًغبيشح ٔاناليجبالح

 .2أسجبة يٛكبَٛكٛخ :
 تشكٛت خبـٗء نهشافؼخ ػذو فذع انشافؼخ ثؼذ انتشكٛت ٔانتطغٛم ٔٞل يشح ؾؼف أٔ ػذو انػٛبَخ انذٔسٚخ نهشافؼخ لهخأٔ ػذو انتفتٛص ٔانفذٕظ ٔاالختجبساد انذٔسٚخ أػطبل ف ٙيؼذاد ٔأجٓضح انساليخ .3أسجبة غٛش يتٕلؼخ :
 خطؤ ف ٙانتػُٛغ غٛش يكتطف انظشٔف انجٕٚخ انًفبجئخ -ظشٔف غٛش يؼشٔفخ

َظبيبنؼًالٜيُفٛبنشٔافغ
.1تٕفٛشخطخنهتطغٛهٕانطٕاسئ
 .2اختٛبس ,تٕسٚذ ٔ ,استخذايبنشٔافؼٕيؼذاتبنشفؼبنًُبسجخ
 .3انػٛبَخ  ,االختجبسٔفذػبنشٔافؼٕيؼذاتبنشفغ
 .4استخذايبٞضخبغبنًئْهُٕٛانًذسثٍٛ
 .5اإلضشافؼُطشٚمؤضخبغًختػٍٛ
 .6تٕفٛشضٓبداتبنفذػٕانٕحبئمبنؿشٔسٚخ
 .7يُؼبالستخذايغٛشانًسئٔل
 .8تطجٛمتؼهًٛبتبنساليخٔانػذخانًُٓٛخ
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اجٓضحانساليخ
تٕجذ ػهٗ انشافؼخ كخٛش يٍ اجٓضح انساليخ نتؼًم انشافؼخ ثطكم آيٍ دٛج ٚجت انًذبفظخ ػهٓٛب ٔغٛبَتٓب ٔيؼبٚشتٓب
ثبستًشاس ٔػذو تجبٔص انمٛى انًذذدح نٓب ٔيٍ ْزِ االجٓضح :
 .1يئضشانذًالٜيُبٜنٙ
 .2يئضشَػفمطشانذًم
 .3اجٓضحتذذٚذانذشكخ
 .4اجٓضحلطؼضٚبدحانذًم
 .5يئضشانًٕاصَخ
 .6يمٛبسسشػخانشٚخ
ٔ .7الٛبنًؼذاد

انظشٔفبنجٕٚخ
 انشٚبح :انشٚبدبنمٕٚخٔانؼٕاغفتئحشػهىساليخٔاتضاَبنشٔافؼٕثبنتبنٛفمذاَبنسٛطشحػهىبالدًبنٕادتًبنٛخ
اتجبػتؼهًٛبتًػُؼبنشافؼخ
االَمالة نزا ٚجت
ّ
يمٛبسسشػخانشٚبدٛش ّكجؼهىبػهىُمطخفٛبنشافؼخ
ػذيفذػبنشافؼخػُذتجبٔصسشػخانشٚبح 8و/ث ( 18يٛم/سبػخ)
 انؿجبة االيطبسٔانخهٕد :استخذايكٕاثذٕفشايهخبغخخبنٛخيُبنشـٕثخٔتفمذْبثطكهذٔس٘
 انغجبسٔانظالوانتٕلفؼُبنؼًهؼُذاَؼذايبنشإٚخثسججباليطبسٔانخهٕجٕانؿجبثٕانغجبسٔانظالو

انػٛبَخ
تتًخالنػٛبَخانفؼبنخف 3 ٙإَاػًُبنػٛبَخ :
انػٛبَخانذٔسٚخ :
غٛبَخٔفمجشَبيجًُظًتتًًُخالنٓبػًبالنتضٛٚتٕانتطذًٕٛانتُظٛفٕغٛشْبيُبػًبنٛطهجٓبانػبَؼمجالنطشٔػفٛبستؼًبالالجٓضحٔ
انًؼذاتبٔفٛبحُبءاستؼًبنٓبأثؼذاستؼًبنٓب
انػٛبَخانٕلبئٛخ :
اػًبالنػٛبَخانتٛٛذذدْبانػبَؼسهفبيخهتذذٚذؾشٔسحغٛبَخانًؼذاتبنًٛكبَٛكٛخثؼذاستخذايٓبنؼذدسبػبتؼًهًؼُٛخٔتؼذانػٛبَخا
نتٛتتًبحشانتفتٛص(انتفمذ) ٔانفذػبنذٔسٚههًؼذاتٕاالجٓضحغٛبَخٔلبئٛخ
انػٛبَخاالغالدٛخ :
ػًهٛخاغالدبالػطبالنتٛتذذحفٛبنًؼذاتٕاالجٓضح
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اضبساد انساليخ انٛذٔٚخ انخبغخ ثبنشٔافغ ٔاالَٔبش انًتذشكخ
ٚجت ػهٗ كم يٍ سبئك انشافؼخ ٔيسئٔل انتذًٛم ٔانتُضٚم ٔيؼط ٙاالضبسح يؼشفخ ْزِ االضبساد ٔانتذسٚت ػهٓٛب ٌ اجم
تٕج ّٛانذًم ثطكم غذٛخ ثذٛج تكٌٕ ٔاؾذخ ٔيفٕٓيخ نهطشف , ٍٛضكم سلى . 2

ضكم سلى  : 2االضبساد انٛذٔٚخ نهشٔافغ انًتذشكخ

انتفتٛص
انتفتٛطبنٕٛي: ٙ
 انتؤكذاَبنشافؼخنٛستًؼطهخٔجبْضحنهتطغٛهفٛؤٚهذظخ انتؤكذاَذشكبتٕكٕاثذبنشافؼخفٕٛؾؼسهٛىانتفتٛطبالسجٕػ:ٙ
 انتفتٛطبنٕٛيٙ انتؤكذيُساليخجًٛؼًؼذاتبنشافؼخ ( :انذجبل,انجُبصٚش,انجكشاد,انخطبـٛف,انذسيبدٔ )…,اتالفغٛشانػبنذًُٓب -انتؤكذيُُظبفخانشافؼخٔخهْٕبيُبنًؼٕلبتٕانضٕٚتٕانطذٕو
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انتفتٛطبنطٓش٘:
انتفتٛطًُبجالغالدبٔتجذٚالنًؼذاتبنتبنفخ
 انتفتٛطبنٕٛيٙ انتفتٛطبالسجٕػٙ انكطفؼهىبالؾشاسانتشكٛجٛخنهجسٕسانشئٛسٛخٔانجبَجٛخ ( تطممبد  ,حجبد  ,تهف ) …, انكطفؼهىٕغالتٕيُبـمبنهذبو ( تطممبد َ,مش  ,حُ, ٙتآكم  ,غذأ ) … , انكطفؼهىًذبٔسانذٔسإَانًذبيم ( تطممبد ,اػٕجبد  ,كسش  ,تهف ) … , انكطفؼهىبنُظبيبنكٓشثبئ ( ٙنٕدبد ,يٕتٕساد  ,كٕاثم ) … , -انكطفؼهىًسُُبتٕػجالتبنذشكخ

االختجبساد
 اختجبسدًالنخطبف  :ثطشٚمخاختجبسانجضٚئبتبنًًغُطخأـشٚمخاختجبساخشىههكطفؼُبنتطممبد اختجبسدًهٕاجٓبديذبيالنٓٛبكم :ثطشٚمخاختجبسانجضٚئبتبنًًغُطخأـشٚمخاختجبساخشىههكطفؼُبنتطممبتٕانتطْٕبتٕانػذأ
 اختجبسٔغالتبنهذبو -استخذايبالختجبساتبنٝاتالفٛخ

انتفتٛص ٔاالختجبساد ػُذ انذبجخ
ؾشٔسٚخفٛبنذبالتبنتبنٛخ :
 انذٕادحٕانتٛتٕحشػهىبنتطغٛهٕساليخانشافؼخ : استخذايبدًبنغٛشػبدٚخ ( اْتضاصٚخ  ,يستؼجهخ )… , اجٓبداتغٛشػبدٚخأادتًبنٛخانؿشسانُبجًخػُؤٚسجتٚ -ستخذيبنتفتٛطبنؼُٕٛٛانفذٕغبنٝاتالفٛخ

انفذٕظ
فذػذًالنؼًالٜيٍ:SWL Testضكم سلى 3
ٚؼًالنفذػسُٕٚبأفٛبنذبالتبنتبنٛخ :
 لجالستخذايبنشافؼخٔٞنًشح ثؼذأٚبغالدشئٛسٛههشافؼخيخهتجذٚذأتجذٚم ثؼذأٚتؼذٚهشئٛسٛفٛتػًًٛبنشافؼخ ثؼذأٚفكبَٔمهٕتجًٛؼههشافؼخ ثؼذأٚؼطهفٛبنشافؼخاستًش  6ضٕٓسأاكخش -ثؼذأٚذبدحبٔكسشأغٛشحتؼشؾتهٓبنشافؼخ
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ضكم سلى  : 3فذع دًم انؼًم اٜيٍ

انسجالد ٔانتٕحٛك
 ضٓبداتفذع :تتؿًُتبسٚخبنفذػبنذبنٕٛانمبدو دنٛالنتطغٛهٕانػٛبَخ انسجالنشسًٚ :ٙسجهفٓٛبنتمبسٚشَٔتبئجبنتفتٛطٕاالختجبس سجالٞداء:ٚذتفظجٓبحُبءػًالنشافؼخٔٚسجهفٓٛتفبغٛهؼُبنتػًًٛبالغهٕٛأٚتؼذٚم ,تجذٚم,اغالح,تفتٛص,اختجبس,فذٕظ,غٛبٌ
حٔ,انذٕادحٕاالؾشاسانًتؼهمخثبنشٔافغ
 -سجالنؼًم ٚ:سجهفٓٛتمبسٚشاالػطبنٕانًخبـشٔتذتًسئٔنٛخانًفتص

منهجٌةالبحث
 .1عمل احصائٌة دقٌقة لدى الجهات الرسمٌة والمختصة لعدد الروافع واالوناش والموجودة فً اي بلد
وتصنٌفها حسب الحموالت وسنة تركٌب الذراع على المركبة التً تحمل الرافعة ومودٌل المركبة
 .2الكشف على الروافع لبٌان مدى صالحٌتها للسٌر على الطرقوصالحٌتها لعملٌات التحمٌل والتنزٌل المختلفة
واصدار التقارٌر الفنٌة الالزمة من جهات معتمدة وكذلك عمل فحص حمل العمل اآلمن لكل رافعة SWL Test
وهو اقصى حمل ٌمكن ان ترفعه الرافعة بدون حدوث اي خلل فً اي جزء من أجزاء الرافعة باستخدام اجهزة
القٌاس الالزمة واثقال حقٌقٌة واصدار شهادات فحص تحدد فٌها مدى صالحٌة كل رافعة وتارٌخ الفحص
والفحص القادم وتكون سارٌة المفعول لمدة سنة واحدة من جهات معتمدة حكومٌة او خاصة
 .3مقارنة اقصى حمولة تم فحصها للرافعة مع وثائق والمخططات الموجودة على الرافعة فاذا كانت اقصى
حمولة مطابقة لوثائق المصنع ٌتم اعتماد وتثبٌت المخططات ووضع الفتة اقصى حمولة اثناء العمل واذا لم
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تكن مطابقة فٌتم وضع الفتة بالحمولة التً تم فحصها والموجودة على شهادة الفحصمن أجلعدمتجاوزها منعا
لوقوع الحوادث
 .4تدرٌب وتأهٌل مشغلً او سائقً هذه الروافع واالشخاص المسؤولٌن عن عملٌات التحمٌل والتنزٌل وربط
االحمال من خالل دورات متخصصة نظرٌة وعملٌة على تشغٌل الروافع والتدرٌب على عملٌات التحمٌل
والتنزٌل وربط االحمال واجراءات السالمة اثناء السٌر على الطرقات او اثناء عملٌات التحمٌل والتنزٌل
وضرورة اخضاعهم الختبارات واجتٌازهم لتلك االختبارات بنجاح واصدار الرخص الخاصة بذلك وعمل
دورات إنعاشٌه لهم كل  4سنوات
 .5عقد ورشة عمل ودعوة جمٌع الجهات المعنٌة بالعمل على الروافع واالوناش من أجل اصدار تعلٌمات الصٌانة
والتشغٌل والسالمة لتناسب اي بٌئة عمل او اي بلد واعتماده بشكل فنً ونهائً
 .6عقد ورش عمل وندوات للجهات المعنٌة أصحاب العمل وشركات التأمٌن والسواقٌن وشركات التورٌد وصٌانة
الروافع من أجل التعرٌف بكل ما هو جدٌد فً هذا المجال من أجل رفع كفاءة مشغلً وسائقً الروافع
والتعرٌف بالمواصفات والمعاٌٌر العالمٌة وتعلٌمات التشغٌل والسالمة اثناء العمل على الروافع والتً ٌتم
وضعها واعتمادها فً النقطة السابقة
 .7تشكٌل لجنة وطنٌة لوضع كودة وطنٌة شاملة لجمٌع الروافع واالوناش تتضمن المواصفات والمقاٌٌس
العالمٌة الفنٌة الالزمة لعملٌات التشغٌل والسالمة والصٌانة والفحص والتدرٌب لتطبٌقها فً مواقع العمل
المختلفة
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