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 مقدمة -1

الصادرة بحیث یشمل المتطلبات  معدوهو ، أبوظبيفي إمارة  أصحاب العملالدلیل على كافة یسري هذا  )أ (
 .أبوظبيوالسلطات التنظیمیة في إمارة  مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةعن 

رصد وتقییم المخاطر المرتبطة بالكهرباء واتخاذ  الالزمة للتمكین منیحدد هذا الدلیل المتطلبات والمعاییر   )ب (
صابة أو اإل منع مقبولة ومن ثم المستویات العند وٕابقائها المخاطر  تلكللحد من الالزمة  إجراءات التحكم

 األنشطة.  كبتلقد یتعرضون إلى المخاطر المرتبطة الذین ألشخاص ل ضامر األ

إلى المقاول الرئیسي المشرف والمسؤول عن  هذا الدلیل"المقاول الرئیسي" عند استخدامه في  تعبیریشیر    )ج (
اإلطار العام لنظام . راجع واإلنشاءلبناء قطاع ال الخاضع في موقع البناء التي یتم تنفیذها" اإلنشاء"أعمال 

 السالمة والصحة المهنیةإدارة  –)53.0(دلیل الممارسة الفني  – إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
 . ”اإلنشاءأعمال “أثناء 

التوزیع  اتشركاعتمدتها إلى الشركة التي  هذا الدلیل"المقاول المرخص" عند استخدامه في  تعبیریشیر  )د (
 الكهربائیةمجال التركیبات للعمل في  مؤهلةشركة  على أنها) العین للتوزیع/شركة للتوزیع أبوظبي(شركة 

 . من قبل شركة التوزیعتأهیل  رخصةوأصدرت لها 

التي تم  المنشأةللمبنى أو  القانونيفي هذا الدلیل إلى المالك عند استخدامه یشیر مصطلح "المالك"  )ه (
 .للطاقة الكهربائیة بمصدرتوصیلها و كهربائیة  /تجهیزاتتركیباتإنشاء بها 

النهائي من تورید الكهرباء،  المستفیدفي هذا الدلیل إلى عند استخدامه یشیر مصطلح "المستهلك"  )و (
 . تجاریةجهة خاصة أو  یكونوالذي قد 

 .أیضاً  مستهلكاً  الحاالت بعض فيیكون  قدالمالك : ملحوظة

صابة أو تلف المرافق أو المعدات أو اإلمخاطر في هذا الدلیل إلى عند استخدامه یشیر مصطلح "الخطر"  )ز (
  المواد.

 المهنیةفاءة إثبات مكتوب یفید بالك في هذا الدلیل إلىعند استخدامه " رخصة الفردیشیر تعبیر " )ح (
إثبات للكفاءة المتحصل علیها وفقًا  على أنه وصادر ذي العالقة صاحب العمل من قبلمعتمد و 

 .صاحب العملالخاصة بلقواعد السالمة 

بسبب صدمة  یةشخصالصابة اإلوفاة أو الإلى  هذا الدلیلفي عند استخدامه "إصابة"  مصطلحیشیر  )ط (
أو بسبب حریق أو انفجار وقع بسبب  ،شرر (ماس) كهربائي أو انفجار أو ،أو حرق كهربائي ،كهربائیة

تولید الطاقة الكهربائیة أو توریدها أو نقلها بهذه الوفاة أو اإلصابة  ترتبطاحیثما وذلك كهربائیة، الطاقة ال
 قیاسها أو استخدامها.  تخزینها أو أو التحكم بها أو توزیعهاأو تحویلها أو إصالحها أو توصیلها أو 

فیه   –أو قد تكون  –إلى النظام الكهربائي الذي تكون  هذا الدلیلاستخدامه في عند یشیر مصطلح "نظام"  )ي (
المصدر  یشمل ذلكالذي و  ،ة متصلة كهربائیًا بمصدر مشترك للطاقة الكهربائیةكافة المعدات الكهربائی

 . اتالمعد وتلكالكهربائي 
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إلى مجموعة اآللیات واإلجراءات اإلداریة  هذا الدلیل" كما هو مستخدم في نظام العمل اآلمنیشیر تعبیر " )ك (
قصى حد أل الخطرممة لتفادي وقوع مصهي التي و  ،والتشغیلیة الموثقة التي تستند إلى المخاطر المرصودة

 ممكن. 

إلى أیة أنشطة عمل قد تؤثر أو تتأثر  هذا الدلیلفي كما هو مستخدم یشیر تعبیر العمل في "الجوار"  )ل (
 . یةالكهربائ تلك االنظمةهذه األعمال بالقرب من وذلك حین تتم ، ءكهربابأنظمة ال

األسالك تحت و الهوائیة من المعدات (الخطوط  معینةبأنواع  المتعلقةالكهرباء مصادر متطلبات سالمة  )م (
هیئة میاه ( في إجراءات وممارسات السلطات المعنیة منصوص علیها) الفرعیة وغیرهاالمحطات و  األرض
هذا  معقراءتها  ویجب )مكتب التنظیم والرقابةو  ،العین للتوزیعشركة ، للتوزیع أبوظبيشركة ، أبوظبيوكهرباء
 .الدلیل
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 التدریب والكفاءة -2

تتوافق مع المتطلبات  السالمة والصحة المهنیةمن أن برامج التدریب المتعلقة بالتأكد  أصحاب العملعلى  )أ (
 اآلتیة: 

التدریب والتوعیة  – )5(العنصر  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  )1(
 والكفاءة

تسجیل المؤسسات )، 7.0اآللیة ( – للسالمة والصحة المهنیةاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي  )2(
  السالمة والصحة المهنیة المهنیة العاملة في مجال

 تسجیل ممارسي)، 8.0اآللیة ( – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة )3(
  السالمة والصحة المهنیة

بأي عمل على أنظمة كهربائیة أو بالقرب منها ما لم  عدم قیام أي شخصمن التأكد  أصحاب العمل على )ب (
االحتیاطات  بشأن ،المكتسبة عبر التدریب والمعرفة الفنیة والخبرةالمناسبة، الشخص الكفاءة  لدى ذلكیكن 

طبیعة تناسب مع تیخضع لدرجة من اإلشراف ما لم الواجب اتخاذها لتفادي مخاطر الوفاة أو اإلصابة، و 
لترخیص وفقًا ل برنامجاستنادًا إلى  اعتمادها للشخصو الكفاءة  هذهیتم تقییم ینبغي أن . و هالجاري تفیذ عملال

 ).ه( 2 للبند

األدوار والمسؤولیات  – )1(العنصر  – إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةلوفقًا  )ج (
تنفیذ متطلبات المكلفین ب العاملینمن أن التأكد  أصحاب العمل فإنه على، )5-2-3(، القسم والتنظیم الذاتي

الكهربائیة المعنیة أو بالقرب منها،  والتجهیزاتاألنظمة على للعمل  ةبالكفاءة المطلوب یتمتعون هذا الدلیل
أصحاب  الموضوعة من قبل ٕاجراءات التحكمو  هذه النشاطاتالمرتبطة بطبیعة مدركین للمخاطر وأنهم 
 . العمل

الكفاءة على كافة العاملین على األنظمة مستوى ضمان لآلیة  تطبیقمن التأكد  أصحاب العمل على )د (
موثق التحلیل عن طریق الیتم رصد مستویات الكفاءة المطلوبة  هأنمن الكهربائیة أو بالقرب منها، و 

 .التدریبحتیاجات ال

 : ما یليإلى الكفاءة وأن یتضمن أن یستند  العاملینتدریب لیجب  )ه (
 ذات الصلةر المرتبطة باألنظمة الكهربائیة والمهام المخاطاألخطار و  )1(
 في تقییم المخاطر تحدیدهامعلومات بشأن أنظمة العمل اآلمن التي تم  )2(
 أیة دوائر أو أنظمة كهربائیة علىالعاملین اتباعها من قبل الخاصة الواجب  إجراءات التحكم )3(
فیما یتعلق بالدائرة أو النظام الكهربائي الذي سوف یتم  إتباعهاالخاصة الواجب  إجراءات التحكم )4(

 علیه العمل
 آلیة اإلبالغ عن الحوادث الناتجة عن األنظمة الكهربائیة )5(

السالمة  بأموروالكفاءة المكتسبة فیما یتعلق المطلوبة لتدریبات لبسجل االحتفاظ  أصحاب العمل على )و (
 كهربائیة أو بالقرب منها. النظمة األالعاملین على لكافة األشخاص وذلك  ،الكهربائیة
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وتقییم  ،بالسالمة الكهربائیةاألفراد فیما یتعلق من مستویات كفاءة  دوریة بصورةالتحقق  صاحب العمل على )ز (
. ویجب / إعادة التقییم حیث یلزمتقییم الو تدریب مع توفیر المزید من الالكفاءة، مدى المحافظة على تلك 

 . صاحب العمل الموضوعة من قبلكفاءة المكتسبة وفقًا لقواعد السالمة لا إصدار رخص فردیة إلثبات

 على صاحب العمل االحتفاظ بسجل للتدریب الالزم على أن یتضمن السجل المعلومات التالیة:  )ح (
 االسم ورقم بطاقة الهویة )1(
 رقم بطاقة الهویة اإلماراتیة )2(
 موضوع (موضوعات) التدریب )3(
 تاریخ (تواریخ) التدریب )4(
 مقدم التدریب اسم الشخص )5(
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 المتطلبات -3
 المهام والمسؤولیات  3-1
  أصحاب العمل 3-1-1

لعام لنظام إمارة أبوظبي اوفقًا للمتطلبات العامة لإلطار  مومسؤولیاته ممهامهأداء  أصحاب العمل على )أ (
 .)5-2-3(م ــ، القساألدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي – )1(العنصر  – للسالمة والصحة المهنیة

لعمل على األنظمة الكهربائیة أو بالقرب عدم السماح وٕاصدار رخص فردیة لمن التأكد  أصحاب العمل على )ب (
  .ألشخاص الذین لدیهم الكفاءة المناسبةإال لمنها 

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة  للمخاطر وفقًا لمتطلبات عملیات تقییم إتمام أصحاب العمل على )ج (
العمل ، وذلك لرصد كافة المخاطر التي قد تترتب عن المخاطرإدارة  – )2(العنصر  – المهنیةوالصحة 

 . بالقرب منهااألنظمة الكهربائیة أو  على

كافة أنشطة ب ما یتعلقفیوقواعد للسالمة لعمل اآلمن لأنظمة وتطبیق من وضع التأكد  أصحاب العمل على )د (
 ضمن وٕابقاؤهاالعمل التي تتطلب التعامل مع األنظمة الكهربائیة، حتى یتم الحد من المخاطر المرصودة 

 مقبولة.المستویات ال

 ،خطط لالستجابة في حاالت الطوارئ واختبارها بشكل دوريوتطبیق من وضع التأكد  أصحاب العمل على )ه (
وضع  مع باألعمال الكهربائیةالمحددة المتعلقة للمخاطر الخطط متطلبات االستجابة  تلكتستوفي على أن 

 المخاطر. تلكالالزمة إلدارة  إجراءات التحكم

 المقاولون الرئیسیون 3-1-2

للمتطلبات  بمهامهم ومسؤولیاتهم وفقاً  كذلك القیامن ین الرئیسییالمقاول على، واإلنشاءفیما یخص قطاع البناء  )أ (
إدارة  –) 53.0دلیل الممارسة الفني ( –لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  العامة

 .”اإلنشاءأعمال “أثناء  السالمة والصحة المهنیة

 العاملون 3-1-3

العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة مهامهم ومسؤولیاتهم وفقًا للمتطلبات العامة لإلطار  أداء العاملین على )أ (
 . )7-2-3(القسم  ،األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي – )1(العنصر  –والصحة المهنیة 

وتم تخویلهم أیة أنظمة كهربائیة أو بجوارها ما لم یتمتعوا بالكفاءة الالزمة  العمل على للعاملینال یجوز  )ب (
 بذلك.  للقیام صاحب العملمن فردیة تراخیص ومنحهم 

لتمكینه من تنفیذ أیة متطلبات عملیا ممكن إلى الحد األقصى ال صاحب العملالتعاون مع  العاملین على )ج (
 .هذا الدلیل بنودتنفیذها بموجب  یهعل

 .لسیطرتهمباألمور التي تخضع  إلى الحد المتعلق هذا الدلیل لمتطلباتاالمتثال  العاملین على )د (
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من  ألي جانبعدم االمتثال لأو المحتملة  الفعلیةعن كافة الحاالت  صاحب العملإبالغ  العاملین على )ه (
 .هذا الدلیل جوانب

 التخطیط والتقییم  3-2

ممارسات إدارة  من خاللالمخاطر المرتبطة بالدوائر واألنظمة الكهربائیة تقییم  أصحاب العمل على )أ (
إدارة  – )2(العنصر  – والصحة المهنیةاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة  وفقا لمتطلباتالمخاطر 
 المخاطر. 

 تتمكافة األعمال التي  تغطيلسالمة ل وقواعدلعمل اآلمن لنظام  وصون وتطبیقوضع  أصحاب العمل على )ب (
المخاطر الموثقة  عملیات تقییمویجب أن یستند ذلك إلى نتائج  ،كهربائیة أو بالقرب منهاالنظمة األ على
 كافة أنشطة العمل.  بشأن

من أجل إدارة المخاطر المرتبطة  ةفعال تحكممن توثیق وتطبیق آلیات وٕاجراءات التأكد  أصحاب العمل على )ج (
 كهربائیة أو  بجوارها. النظمة األ بالعمل على

 عالماتخاصة بأدوات الحمایة الشخصیة واستخدام  اً بنودأن تتضمن  الموضوعة جراءات التحكمإلیجب  )د (
 .األمر حیثما یلزممتى و التحذیر من "خطر الكهرباء" 

 فیما یتعلق بالمقاولین الرئیسیین: اتخاذ اآلتيمن التأكد  أصحاب العمل على )ه (

السالمة خطة  ضمن واإلنشاءعملیات البناء ب ما یتعلقمتطلبات اإلدارة اآلمنة للكهرباء فی إدراج )1(
اإلطار  لبات ًا لمتطتقدیم العطاءات، وذلك وفق المنصوص علیها في وثیقة طلب والصحة المهنیة

إدارة السالمة  –) 53.0دلیل الممارسة الفني ( –العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 ”اإلنشاءأعمال “أثناء  والصحة المهنیة

 ،ظمة الكهربائیة أو بجوارهااألن لعمل علىلالموقع الخاصة بقواعد الو  ،أنظمة العمل اآلمن إدراج )2(
وفقًا  واإلنشاء،بقطاع البناء  اإلنشاء المتعلقةالخاصة بأعمال  المهنیةالسالمة والصحة خطة  ضمن

دلیل الممارسة الفني  –لمتطلبات  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 .”اإلنشاءأعمال “أثناء  السالمة والصحة المهنیةإدارة  –) 53.0(

 ومعدات الوقایة  لكهربائیة وأنشطة العمل األنظمة ا 3-3

كافة دوائر وأنظمة الكهرباء في كافة األوقات وفقًا  وبناء وتشغیل وفحص واختبار وصیانة یجب تصمیم )أ (
 أقصى قدر ممكن. إلى للمعاییر المحلیة والدولیة المعمول بها وذلك للوقایة من الخطر 

ا الكهربائیة والعمل بالقرب منه بما في ذلك تشغیل واستخدام وصیانة األنظمة - األعمالكافة القیام ب یجب )ب (
 ممكن.ال ، وذلك إلى الحد األقصىبطریقة ال ینتج عنها أي خطر-

من اتخاذ احتیاطات خاصة فیما یتعلق باألعمال الكهربائیة في األجواء التي من التأكد  أصحاب العمل على )ج (
 تقدیر:یتضمن ذلك على أقل یجب أـن . و ذلكأن تكون كأو یرجح  المعروف أنها متفجرة
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االجواء الكهربائیة وغیر الكهربائیة المصممة لمثل هذه  والتجهیزاتاستخدام المعدات االقتصار على  )1(
 )مضادة لالنفجار(

مثل معاییر  حسب الالزم وفقًا للمعاییر الدولیةووضع العالمات علیها المعدات  تحدید وتقییم )2(
ATEX 

على االعتمادات/الشهادات والحفاظ  باستمرار هامالئمتالمعدات وفقًا للمعاییر الدولیة لضمان  صیانة )3(
 الخاصة بها

 للتفجیر  قابالأن یكون  حتملیلرصد وجود أي مناخ  وٕاثنائهالغازات قبل العمل  مستویاتمراقبة  )4(
 مدة العمل بالكامل طوالالمناسبة لالستجابة في حاالت الطوارئ وتطبیقها  الشروط تحدید )5(

ت معداال العمل علىبغرض حمایة األشخاص لدى  ،هذا الدلیلبموجب  یتم توفیرهات یة معدایجب أل )د (
وأن یتم اإلبقاء علیها  ،مالئمة لالستخدام الذي تم توفیرها من أجلهأن تكون  ،كهربائیة أو بالقرب منهاال
 . المطلوباستعمالها بالشكل ن یتم أو  ،حالة مالئمة لهذا االستخدامب

 الذي قد یمثل خطرًا. إلى الحدقوتها وقدرتها  یفوق بشكل قدكهربائیة  اتمعد أیةاستخدام  یحظر )ه (

 .ةمدخل الخدم موصالتفي المبنى أو غیرها من المنشآت عن  التوصیالتتوفیر وسائل لفصل كافة  یجب )و (
وضعها  مع التشغیل، إیقافأو  التشغیلإن كانت في وضع أن تبین بوضوح  ةالخدم فصل وسائلل ویجب

 : موصالت مدخل الخدمة دخولفي مكان یسهل الوصول إلیه بالقرب من نقطة 

 الزائد وفقًا لقدرتها على توصیل التیار بأمان والمعدات من التیار الموصالتحمایة  یجب )1(
 مع/ الفیوزات) الفواصلالتیار الزائد (قواطع الدوائر الكهربائیة أو لحمایة من لأجهزة  توفیر یجب )2(

 للتلف تعرضها أماكن في توضعال  ویجب لمعدات الحمایة هذه أن .ضمان سهولة الوصول إلیها
 الشتعالل قابلة مواد بالقرب من أو المادي

  موقعه بمستوىقد تحدث في  تیارللأي قیم  وٕایقافقادرًا على رصد  یكون أن الوقایة جهازل یجب )3(
 انصهارهنقطة  تجاوزی أو للفصل المحدد له المقدار تجاوزی

الفصل أن تبین  ألدواتویجب  .لفصل التیار الكهربائي أدواتبلمحركات والمعدات واألجهزة ا تزویدیجب  )ز (
وضع إیقاف  فى تثبیتها باإلمكانكون یوأن  ،إیقاف التشغیلأو  التشغیلكانت في وضع  إنبوضوح 
 التشغیل.

، مالم تكن موضوعة في المكان فصل التیار بعالمات واضحة تشیر إلى الغرض منها أدوات تزویدیجب  )ح (
 وبالشكل الذي یتضح معه الغرض منها.

 كهرباء.لل وقابسأسالك مرنة من خالل طلب على المعدات الموصلة تال ینطبق هذا الم )ط (

 عند فرعیة، أو دائرة ةغذیالتو لتوصیل الخدمة أ دائرةكل على (عالمات) واضحة  ملصقات وضع یجب )ي (
الغرض منها، وذلك ما لم تكن موضوعة في  الزائد، لبیان من التیار حمایتها أو الخاص بفصلها الجهاز

 .امنهالمكان وبالشكل الذي یتضح معه الغرض 
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 مجهزة بمفتاح تحویل كهربائي أو غیرهأن تكون مولدات الكهرباء التي تستخدم في حاالت الطوارئ لیجب  )ك (
إلى المرفق الذي یزود أثناء عمل المولد لطاقة الكهربائیة ا رجوععدم لضمان  المناسبة إجراءات التحكم من

 الدائرة بالكهرباء. 

 ،الكهرباء تتوصیال وصنادیق ،الكهربائیة والمقابس ،التوصیالت وأغطیة ،توصیالت األسالك كافةیجب ل )ل (
تخضع أن ، فیما عدا األسالك والمقابس المثبتة وغیر المعرضة للتلف، ومقابسوأیة معدات موصلة بأسالك 

(تالفة) أو ناقصة أو  معیبةتوصیل  مسامیروجود عیوب خارجیة، مثل  للتأكد من عدم وجودلفحص الدوري ل
وال یجوز  تلف داخلي متوقع. أو ما قد یدل بشكل معقول على وجودأو العوازل،  المقابستلفیات في 

 إال بعد أن یتم إصالحها.  معیبةاستخدام المعدات التالفة أو ال

 .مقابس توصیل الكهرباءالمكشوفة (العاریة) داخل  ةالموصلاألجسام إدخال ال یجوز مطلقًا  )م (

 وفقًا لالعتبارات التالیة: اتسالمة المعد مدى تحدیدیجب  )ن (

العاریة وغیرها من المعدات الكهربائیة الموضوعة بشكل یمثل والتوصیالت یجب عزل الموصالت  )1(
 غیرهم من األشخاص. وأ العاملینخطرًا محتمًال على 

 وأحیث تتعرض للغازات أو موصالت أو معدات في أماكن رطبة أو مبتلة، أیة وضع  یحظر )2(
هذه الموصالت  لها تأثیر إتالفي علىالتي  العواملغیرها من  وأالسوائل  وأاألبخرة  وأاألدخنة 

ما لم تكن مركبة أو خاضعة وذلك تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة للغایة،  حیثوالمعدات، أو 
 .هذا التعرض الخطر بفعلوقوع قصى قدر ممكن دون بشكل یحول أللالزمة للحمایة ا

الكهربائیة أو قنوات أسالك الكهرباء أو التوصیالت یجب سد الفتحات غیر المستخدمة في صنادیق  )3(
تكافئ ولحد كبیر ماتوفره جدران حمایة  توفر فعالةصنادیق المعدات أو األغطیة الواقیة بطریقة 

 صنادیق المعدات. 

 التوصیل،األجزاء الداخلیة من المعدات الكهربائیة، بما في ذلك قضبان  تعرضال تأن  ینبغي )4(
بمواد غریبة مثل الدهانات أو  التلوثوغیرها من األسطح، للتلف أو  ،والعوازل ،وأطراف األسالك

 األكالة. الرواسب المواد الالصقة أو المنظفات أو المواد الكاشطة أو 

الفة قد تؤثر سلبًا على عملیات التشغیل اآلمنة أو القوة المیكانیكیة (اآللیة) أجزاء ت یحظر تواجد )5(
تفاعالت البسبب التآكل أو  المهترئة، مثل األجزاء المكسورة أو الملتویة أو المقطوعة أو اتللمعد

 .كیمیائیة أو فرط السخونةال

التجدیل المناسبة  باستخدام أدواتمن طرق، من خالل التجدیل أو غیره الموصالت  وصلیجب  )6(
معدن أو بصهر اللحام  أوالعادي  اللحامأو  بالنحاس األصفر أو بواسطة اللحام ،للوضع القائم

حیث أو الوصل ب للتجدیلأوًال  التي سیتم لحمهایجب أن تخضع الوصالت و سبیكة قابلة لالنصهار. 
یجب تغطیة جمیع  وكذلك .ومن ثم یتم لحمها بالصهر ،وكهربائیًا بغیر صهر آمنة میكانیكیاً  تصبح

 جهازالوصالت واألطراف الحرة للموصالت بعوازل مكافئة لتلك التي تغطي الموصالت أو بواسطة 
 عزل مخصص لهذا الغرض

أو معادن  اً أو لهب اً یجب أن تخضع أجزاء المعدات الكهربائیة التي تنتج أثناء تشغیلها العادي شرر  )7(
  .فة المواد القابلة لالشتعالمصهورة للتطویق أو الفصل والعزل عن كا
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 في مواضعها وضعهاو عزل الموصالت وحمایتها  3-4

 تمثل خطرًا: ویمكن لها أنفي نظام كهربائي المتواجدة كافة الموصالت لیجب  )أ (

بأقصى قدر ممكن دون وقوع  للحیلولةحمایتها بالشكل الالزم و بمادة عازلة  تغطیتهایتم إما أن  )1(
 ،الخطر

 للحیلولة(بما في ذلك وضعها بالشكل المناسب إن أمكن) بشأنها اتخاذ االحتیاطات الالزمة أو  )2(
 الخطرع و بأقصى قدر ممكن دون وق

 المطلوبةالتأریض وغیره من االحتیاطات  3-5

دون وقوع  للحیلولةیجب اتخاذ االحتیاطات الالزمة، سواء بواسطة التأریض أو بغیره من الوسائل المناسبة،  )أ (
بشحنة  ألن یصبح مشحوناالدائرة الكهربائیة)  تي موصل (غیر موصالأل یكون من المحتملعندما الخطر 

مشحونًا ذلك الموصل یصبح و كهربائیة جراء استخدام النظام الكهربائي أو بسبب عیب في هذا النظام، 
ا یتم توصیله بالكتلة ، یجب اعتبار الموصل مؤرضًا عندمهذا الدلیلبمتطلبات  ولضمان االلتزام بالفعل.

 إفراغ الطاقةما یمكنها من حمل التیار على  والقدرةقوة لها من الاألرضیة العامة بواسطة موصالت 
 الكهربائیة في األرض.

 أوعیةبما في ذلك التي ال تحمل التیار یجب تأریض كافة األجزاء المعدنیة والثابتة المعدات المحمولة في   )ب (
 والهیاكل الداعمة لها.تلك المعدات  وأغلفة

 دائمًا ومستمرًا وفعاًال. وأغلفتهاالدوائر والمعدات من األرض إلى مسار الیجب أن یكون  )ج (

 وصالت به  كي ترتبط ، وذلكاتموصًال لتأریض المعدتتضمن أو توفر أن سالك الدوائر الكهربائیة ألیجب  )د (
 .توصیل التیارلمقابس أو أسالك تأریض ا

تأریض الخاص بالدائرة البموصل  بربطهاتوصیل التیار للمقابس وأسالك التأریض وصالت توصیل یتم  )ه (
 بالكهرباء. األسالكبس أو االكهربائیة التي تزود المق

 لتأریض معروفًا وممیزًا عن باقي الموصالت األخرى.لیجب أن یكون الموصل المستخدم  )و (

 التقاطب.كس لعبشكل یؤدي  طرف أو نهایةبأي  التأریضال یجوز وصل موصالت  )ز (

 .ةالدوری للمعاینة التأریضیجب أن تخضع موصالت  )ح (

على مخاطر مشابهة، بما في ذلك  بعض  تشتمل(أو األنشطة التي  اإلنشاءلدى استخدامها في أعمال  )ط (
ینتج عنها تلف في األسالك المحمولة،  یحتمل أنأو أعمال اإلصالح التي  هیكلةأعمال الصیانة أو إعادة ال

ه فإنأو في حال المعدات ومجموعات األسالك التي كثیرًا ما یعاد ترتیبها)،  ،(رطبة) مبللةفي أماكن  تتمأو 
جزءًا من مجموع األسالك الثابتة في المبنى أو یستخدمها العاملون ولیست المقابس التي  منافذكافة ل یجب

   fault(قاطع للدائرة الكهربائیة  – یضبالتأر حمایة  ، إلى الحد المعقول الممكن عملیا،یتوفر لهاالهیكل، أن 
(circuit عبر قاطع للحمایة من التیار المتبقي (RCD)  فولت. 110ومصدر كهرباء 
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 سالمة الموصالت المرجعیة 3-6

وضع أي شيء یحظر ، أخرى في حال كان موصل الدائرة الكهربائیة موصًال باألرض أو بأي نقطة مرجعیة )أ (
 إتباعما لم یتم  ،لمقاومةلمعدل عال بالتسبب قطع االستمراریة الكهربائیة أو بفعل خطر العنه  ینتجقد 

 الخطر. ذلك لتفادي  الالزمة إجراءات التحكم

  التوصیالت 3-7

كهربائي النظام الالمستخدمة في التوصیالت یجب أن تكون جمیع لحمایة من الخطر، توفیر الحیث یلزم  )أ (
 لالستخدام.وكهربائیًا میكانیكیا صالحة 

 وسائل الحمایة من التیار الزائد   3-8

 ویجب وضعها ،لمخاطراتقییم  لحمایة من التیار الزائد من خالل عملیةالالزمة لائل وسال تحدیدیجب  )أ (
حیث وتوفیرها للحمایة من التیار الزائد في كل جزء من أجزاء النظام الكهربائي  ،الصحیحوالمكان بالشكل 

 لتفادي الخطر. یلزم

 وسائل قطع التیار والعزل  3-9

یعمل قبل أن  نو العامل لهاالتي قد یتعرض  (كهربائیا) /النشطةاألجزاء الحیةطاقة تفریغ / عزل م تیجب أن ی )أ (
تفریغ یمثل خطرًا العزل / الإثبات أن  صاحب العملستطع یما لم وذلك أو بجوارها، علیها  همأي فرد من

 تنفیذه نتیجة لتصمیم المعدة أو بسبب قیود تشغیلیة.یتعذر أنه أو  ،ً إضافیًا أو متزایدا

 تعریفمناسبة (بما في ذلك طرق  تحكمإجراءات  إتباعلوقایة من الخطر، یجب لحیثما تقتضي الضرورة   )ب (
 الدوائر الكهربائیة) من أجل:

 كهربائیة اتمعد ةأی عنهربائیة كالطاقة ال تیارفصل  )1(
 عزل أیة معدات كهربائیة )2(
 قبل الشروع في العملمعزولة الكهربائیة  اتالمعد أنالتأكد من  )3(

مصدر للطاقة  أيكهربائیة عن  اتمعدأیة ، یشیر مصطلح "العزل" إلى فصل وعزل 10-3في الفقرة  )ج (
 .بصورة أمنةالكهربائیة 

، في إال أنها .على المعدات الكهربائیة التي تعد هي نفسها مصدرًا للطاقة الكهربائیة 10-3ال تسري الفقرة  )د (
لتفادي الخطر بأقصى قدر  الالزمة حتیاطاتلالحسبما تقتضي الضرورة، یجب أن تخضع و ه الحالة هذ

 ممكن.

أو  ،(مثًال بسبب المخاطر المتزایدة أو اإلضافیة /المتصلة بالطاقةإذا لم یتم تفریغ الطاقة من األجزاء الحیة )ه (
الذین قد یتعرضون إلى  العاملینة لحمای الالزمة التحكمإجراءات  إتباعتعذر القیام بذلك)، یجب بسبب 

 .ذات العالقةالمخاطر الكهربائیة 
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، على أقل تقدیر، تصریحًا موثقًا متصلة بالكهرباءیجب أن تتضمن الموافقة على التعامل مع معدات  )و (
 امدعوم یكون ذلك. ویجب أن من قبل اإلدارة العلیا صدق علیهمالسلطة المعنیة و  منموثقة)  تصاریح(

 بتقییم مناسب للمخاطر.

 –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةمتطلبات لأن تمتثل الحتیاطات المتخذة لیجب  )ز (
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي و "، الغلق/وضع عالمات المنع (العزل)") 24.0دلیل الممارسة الفني (
 ."التصریح بالعملأنظمة ") 21.0دلیل الممارسة الفني ( –للسالمة والصحة المهنیة

 المعزولة احتیاطات التعامل مع المعدات  3-10

إیقافها للوقایة من عزلها / الكهربائیة، التي تم  اتیجب اتخاذ االحتیاطات المناسبة لتفادي أن تصبح المعد )أ (
إذا كان من الممكن أن ینتج العمل  ذلك أداءالخطر خالل العمل علیها أو بجوارها، مشحونة كهربائیًا خالل 

 خطر ما. عنها

 – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةمتطلبات لأن تمتثل الحتیاطات المتخذة لیجب  )ب (
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي و  "،الغلق/وضع عالمات المنع (العزل)") 24.0دلیل الممارسة الفني (

 ."التصریح بالعملأنظمة ") 21.0دلیل الممارسة الفني ( – المهنیة للسالمة والصحة

 أو بجوارها المتصلة بالكهرباءالعمل على الموصالت  3-11

(غیر  متصلة بالكهرباءموصالت أي بأیة أعمال على أو بجوار  یقومأي شخص أن یحظر على  )أ (
 خطر، إال:العنها الموصالت المغطاة بمواد عازلة مناسبة للوقایة من الخطر) قد ینتج 

 ،في كافة الظروف فصل التیار عنها لم یكن ممكناً إن  )1(
متصلة أو بالقرب منها وهي  یعمل علیهاأن  للعاملإذا كان من الممكن في كافة الظروف  )2(

 و  ،بالكهرباء
المناسبة (بما في ذلك توفیر أدوات الحمایة المالئمة حسبما تقتضي  إجراءات التحكمإذا تم اتخاذ  )3(

 الضرورة) للوقایة من اإلصابات

 واإلضاءة ووسائل الدخولمساحة العمل  3-12

كافة المعدات الكهربائیة التي یتم العمل علیها عند ووسیلة دخول وٕاضاءة مناسبة یجب توفیر مساحة عمل  )أ (
 خطر.قوع التؤدي لو أو بجوارها في ظروف قد 

 بما یسمحكافة المعدات الكهربائیة حول ا معلیه والحفاظدخول مناسبة ووسیلة یجب توفیر مساحة عمل  )ب (
. وال یجوز استخدام مساحة العمل المطلوبة بموجب هذا بشكل سریع وآمن المعدات تلكتشغیل وصیانة ب

 المعیار كمكان للتخزین.

مالئمًا لتفادي  المتصلة بالكهرباءالحیة مؤدي إلى األجزاء في االتجاه ال ن یكون عمق مساحة العملیجب أ )ج (
 .للخطر المجاورةمعدات العلى تعرض العاملین 
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مراكز و وألواح التحكم  المفاتیححول معدات الخدمات وألواح  اءة لكافة مساحات العملیجب توفیر اإلض )د (
 .في الداخل المتواجدة التحكم في المحركات

المعدات  أجزاءهذا المعیار، یجب أن تخضع األجزاء األخرى من  سمح بهتنص علیه أو تباستثناء ما  )ه (
معتمدة  خزائنبواسطة  العارضة المالمسةت أو أكثر للحمایة من لفو  50التي تعمل بقوة المتصلة بالكهرباء و 

 أو بواسطة أیة وسائل أخرى معتمدة ومناسبة للعزل. ،المعتمدة التسییجأو غیرها من أشكال 

عاریة متصلة التي تحتوي على أجزاء و وغیرها من المواقع الخاضعة للحمایة  الغرفیجب تمییز مداخل  )و (
 األشخاص غیر المؤهلین. تحظر دخولعالمات تحذیر واضحة وضع من خالل  بالكهرباء

متصلة  التي تحتوي على أجزاء عاریةو وغیرها من المواقع الخاضعة للحمایة  الغرفتأمین مداخل  یجب )ز (
یتم ذلك تحت  مصرح لهم بذلك في كافة األوقات، ما لمالشخاص غیر األدخول  بشكل یمنع كهرباءبال

 إشراف شخص مؤهل.

 مصادر الكهرباء المؤقتة 3-13

أن یمتد ذلك إلى كافة األدوات یجب و  .فولت 110یجب أن تعمل كافة المصادر الكهربائیة المؤقتة بقوة   )أ (
ربائیة أعلى (مثل استخدامها، ما عدا المعدات التي تقتضي قوة كهوالمعدات الكهربائیة التي سوف یتم 

 ).معدات اللحام وغیرها

 الصیانة والفحص واالختبار 3-14

الترتیبات المالئمة لفحص وصیانة واختبار كافة  اتخاذمن التأكد كافة مالك األنظمة الكهربائیة  على )أ (
 ،األصول المادیة التي تستلزم الصیانة لكافةذلك من خالل وضع سجل (سجالت)  مع توثیقاألنظمة، 

 مجموعة من أعمال الصیانة والفحص واالختبار استنادًا إلى تقییم المخاطر الموثق. وٕاتباع

 :أن تكون موثقة وأن تراعيلصیانة برامج الفحص واالختبار والیجب   )ب (

 المعنیة  اتمستویات المخاطر المرتبطة بالمعد )1(
 )السالمة ومدى إمكانیة االعتماد علیهامن حیث ( اتالمعد حساسیة وضع )2(
 والخبرات الماضیة وتاریخ الصیانة ةل السابقاعطأنماط األ )3(
 إن ُوجدت جهة التصنیعتوصیات  )4(
 المتطلبات التنظیمیة (التشریعیة) )5(
 التأمینمتطلبات  )6(
 للقیام بالعمل الموثقةواإلجراءات  الطرق )7(
 ستخدام المعدل ا )8(

لكافة أعمال الصیانة والفحص  الزمنیة یط ووضع الجداولنظامًا للتخطأن یضع  العملصاحب  على )ج (
 لتحسین المستمر لمجمل البرنامج المتبع.ا وتحلیلها ألغراضواالختبار. ویجب تسجیل النتائج 
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ثبت هذا التقییم أحیثما و  .طرلملغاة بتقییم موثق للمخااألعمال المتأخرة أو المؤجلة أو ا یتم دعمیجب أن  )د (
أو  بدءیجب تنفیذ هذه اإلجراءات والتحقق من ذلك قبل إنه إضافیة، ف تحكمالحاجة إلى تطبیق إجراءات 

 ااألعمال المتأخرة أو المؤجلة أو الملغاة بشكل دوري وٕابالغ اإلدارة بهمتابعة حالة استئناف العمل. ویجب 
 االلتزام بالبرنامج الموضوع. مدىكوسیلة لمراقبة 

یجب أن یتولى مقاولون مرخصون أعمال الصیانة والفحص واالختبار لكافة األنظمة الكهربائیة الخاصة  )ه (
 ."الكهربائیة"تعلیمات التركیبات إصدار منشور من  آلخر)، وأن یتم ذلك وفقًا للجمهور(المملوكة 

رف على مدى مراجعة فعالیة أعمال الصیانة والفحص واالختبار بشكل دوري للتع أصحاب العمل على )و (
 .، وكفاءة إجراءات الصیانةاألصول تلك ء / وضعأدا استمراریة
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 المراجع -4

األدوار والمسؤولیات  – )1(العنصر  –أبوظبيإلمارة  السالمة والصحة المهنیةإمارة لنظام العام اإلطار  •
  والتنظیم الذاتي

 إدارة المخاطر –)2(العنصر  –أبوظبيإلمارة  السالمة والصحة المهنیة مارة لنظام إ العام اإلطار •
التدریب والتوعیة  – )5(العنصر  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

 والكفاءة
)، تسجیل المؤسسات 7.0اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

 السالمة والصحة المهنیة  المهنیة العاملة في مجال
)، تسجیل ممارسي 8.0اآللیة ( – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

 السالمة والصحة المهنیة 
السالمة إدارة  –)53.0دلیل الممارسة الفني ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

 .”اإلنشاءل أعما“أثناء  والصحة المهنیة
 1989لوائح الكهرباء في العمل لعام  –األداة التشریعیة البریطانیة  •
 2007الكهربائیة لعام تعلیمات التركیبات –مكتب التنظیم والرقابة  •
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 سجل تعدیل الوثیقة -5

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ینطبقال  اإلصدار األول 2012فبرایر  2.0

 ال ینطبق الوثیقة باللغة العربیة تصدرلم  2016یولیو  1 3.0

 2017یو یون 18 3.1

 جمیع الصفحات تغییر الشعار 

مركز أبوظبي للبیئة والصحة والسالمة إلى  مسمى تغییر
 مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 في كل الوثیقة

الوثیقة من اإلطار التشریعي لنظام إدارة  عنوانتغییر 
مارة أبوظبي إلى اإلطار العام إلالبیئة والصحة والسالمة 

 لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 في كل الوثیقة

 ال ینطبق حذف الشكر والتقدیر

 ال ینطبق حذف التمهید

لسالمة الى إ لبیئة والصحة والسالمةا مصطلح تغییر
 والصحة المهنیة

 في كل الوثیقة

 6 ) بشأن سجالت التدریبح(2إضافة البند 

 9 (ز))3-3)) والبند (4(و)(3-3إلغاء البند (

إلى الحد " (ط)) كي یضم التعبیر5-3تعدیل البند (
 "المعقول الممكن عملیا

11 

 في كل الوثیقة تعدیالت لغویة لتوضیح المتطلبات دون تغییرها

ألدلة الممارسة الفنیة والتي تحمل األرقام الغاء اإلشارة 
 )15.3، 15.2،  15.1( التالیة : 

 في كل الوثیقة

 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2017للسالمة والصحة المهنیة مركز أبوظبي  ©

. وتعتبر هذه الوثیقة من ملكیة ومكتب التنظیم والرقابةتم إعداد هذه الوثیقة من قبل مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 . المركز، ویجب استخدامها لألغراض التي وضعت من أجلها. لذا یمنع استخدامها أو إعادة إصدارها بشكل غیر مصرح به
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