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الدليل االسترشادي
 لخدمة فحص جودة التزام المقاولين بالتصنيف 







بنود الفحص لخدمة فحص 
جــــودة التــزام المقاوليــــن:

التأكـــد مـــن تتوفر خطة للصحة والســـالمة واألمـــن والبیئة معتمـــدة ومتوفرة في موقع 
العمل.
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التأكـــد مـــن تتوفـــر خطة طـــوارئ محدثة بشـــكل مســـتمر تشـــمل جمیـــع بیانـــات التواصل 
للمسؤولین عن السالمة في موقع العمل ومعروضة في موقع العمل.

التأكـــد مـــن وجود مســـعفین أولیین معتدیـــن ومدربین على اإلســـعافات األولیة في 
موقـــع العمـــل تتوفـــر مســـتلزمات اإلســـعافات األولیـــة الضروریـــة مثـــل صنادیـــق 

اإلسعافات األولیة.

التأكـــد مـــن تتوفر شـــھادة فحص معتمـــدة من طرف ثالـــث أو جھـــة مختصة لضمان 
سالمة المعدات الثقیلة المستخدمة في موقع العمل.

التأكد من أن مشغلو المعدات الثقیلة لدیھم الرخص الالزمة والمعتمدة من الجھات 
المختصة لتشغیل تلك المعدات.

التأكد من توفیر التعلیمات واإلرشادات المتعلقة بإجراءات العمل ومتطلبات الصحة 
والســـالمة للعاملیـــن معروضة بشـــكل وواضح في مناطـــق العمل ومكتوبـــة باللغة 

العربیة وبأي لغة اخرى عند الحاجة) یفھمھا جمیع العاملین في موقع العمل.

التأكـــد مـــن وجـــود ســـجل حدث یشـــمل أھـــم الـــدورات التدریبیـــة التي حصـــل علیھا 
العاملین في الموقع والمتعلقة بطرق واجراءات الحد من مخاطر العمل.
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متطلبات السالمة العامة
01



02



01

02

03

04

05

متطلبات السالمة في موقع العمل

التأكـــد مـــن توفر حواجز حمایة ویشـــمل ذلك حواجز لمنع ســـقوط العاملین، حواجز 
حمایـــة المواد/األدوات لمنع ســـقوطھا على العاملین فـــي الموقع باإلضافة إلى 

توفر الالفتات التحذیریة للمخاطر المصاحبة.

التأكد من اســـتخدام الطرق الســـلیمة لنقل وتخزین واســـتخدام المواد الكیمیائیة 
فـــي موقع العمل وفق التعلیمات الموضحة من قبل الشـــركة المصنعة مع توفر 

( (  SDS بطاقة معلومات السالمة للمنتج

التأكـــد من فحص جمیع األجھزة والمعدات الیدویة والكھربائیة المســـتخدمة في 
 ( Color Code)موقـــع العمـــل بشـــكل دوري مـــع وجود ملصـــق الفحـــص الخـــاص

بسالمة ومالئمة استعمال تلك األجهزة

التأكد من شـــمول جمیع أعمال الحفر في الموقع على وسائل حمایة من اإلنھیار، 
مثـــل الحواجـــز المعدنیة لجوانب منطقـــة الحفر والدعائم، مع وجـــود ممرات آمنة 

للدخول والخروج.

التأكد من وجود نظام لفحص الســـقاالت (بطاقـــات الفحص والتفتیش)، حیث انھ 
یتم فحص الســـاللم للتأكد من سالمتھا إلى جانب استخدام أنظمة منع السقوط 

الشخصي (أطقم أمان عند الحاجة).
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التأكـــد من توفر خطط ودراســـات للرفع المیكانیكي لألحمـــال الثقیلة ، كما انھ یتم 
فحـــص جمیـــع االدوات والمعـــدات المســـتخدمة لھـــذا الخصوص من قبل شـــخص 

معتمد ومختص.

التأكـــد من أن جمیع إســـطوانات الغاز المســـتخدم في موقـــع العمل تحمل بطاقة 
تعریـــف واضحـــة ، ومخزنـــة في المكان المالئـــم ومثبتة في وضـــع عمودي لضمان 

عدم سقوطھا.

التأكـــد مـــن توفر معدات مكافحة الحریق في موقع العمل ، مع وجود آلیة لفحص 
ھذه المعدات وبشكل دوري

التأكـــد من توفر خطة متكاملة إلدارة الحركـــة المروریة في موقع العمل ( الدخول 
والخـــروج) وفق متطلبات وزارة النقل اإلدارة الحركـــة المروریة، واإللتزام بتطبیقھا 

في موقع العمل.

التأكـــد مـــن إلتزام جمیـــع العاملین في الموقـــع بالحد األدنى مـــن متطلبات أجھزة 
الحمایة الشخصیة والمناسبة لطبیعة العمل.

التأكـــد مـــن توفر منطقـــة آمنة ومخصصـــة للتدخین في موقع العمـــل، تحتوي على 
معدات مكافحة الحریق المناسبة وذات مستوى عال من النظافة.
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متطلبات حماية الموقع
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التأكد من تطبق آلیة لضبط عملیات الدخول والخروج من الموقع مع وجود سجل 
للزوار والمواد التي تدخل موقع العمل وتخرج منه.

التأكد من وجود سیاج أمني حول الموقع لمنع الدخول غیر المصرح لهم لموقع 
العمل.

التأكد من توفر حراسة أمنیة على مدار الساعة للمواقع التي تتطلب ذلك.

التأكـــد مـــن وجود لوح تحذیریة وإرشـــادیة لإلجراءات األمنیة علـــى مداخل/ منافذ 
موقع العمل مثل "یمنع الدخول لغیر المصرح لھم"، "یمنع التصویر"... الخ
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متطلبات سالمة البيئة

التأكـــد مـــن المحافظة على نظافة موقع العمل بشـــكل عـــام ، مع وجود 
آلیـــة لفرز وتجمیع مخلفـــات العمل في الموقع والتخلـــص منھا بالطریقة 

المناسبة.

التأكـــد مـــن تصنیـــف وفـــرز مخلفـــات العمل حســـب درجة خطورتھـــا ویتم 
التخلص منھا وفق إرشـــادات الشركة المصنعة والتشریعات المحلیة ذات 

العالقة.

التأكد من تخزین حاویات الوقود والمواد الكیمائیة في منطقة مخصصة 
ومحمیة لضمان عدم تسربھا

التأكد من توفر أدوات واجراءات منع / احتواء التســـرب للمواد الكیمیائیة 
وتطبق تدابیر الالزمة لذلك.
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التأكـــد مـــن توفرمرافـــق عامـــة مالئمـــة فـــي موقـــع العمـــل تتضمـــن 
منطقة مخصصـــة لتنـــاول الطعـــام ودورات میـــاه ومنطقة اإلســـتراحة 

. العمـــال )وفقا لنظام العمل والعمال السعودي(

التأكـــد من توفر حافظات میاه للشـــرب نظیفة و مخزنة في المكان 
المخصص لھا في الموقع

التأكـــد من توفر إرشـــادات توعویة للحد من مخاطر إرتفاع حرارة الشـــمس، مع 
وجـــود اجـــراءات لضبط وجدولـــة فترات تنـــاوب العمل ، وأماكـــن للراحة 

مزودة بمراوح تكییف.

التأكـــد مـــن توفـــر آلیـــة لمكافحة الحشـــرات والمخاطـــر البیولوجیـــة في 
موقع العمل لضمان سالمة العاملین والعامة.

التأكد من توفر لوحة بيانات بالتصاريح النظامية )تفاصيل الرخصة المشروع 
واسم المقاول مدة المشروع...إلخ )
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متطلبات الصحة المهنية:
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