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 مقدمة  -1

التي وهو موضوع بحیث یشمل المتطلبات  .في إمارة أبوظبي العمل أصحابیسري هذا الدلیل على كافة  )أ(
وضعتها السلطات التنظیمیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وٕامارة أبوظبي، على أنه في حال تعارض المتطلبات 

العمل إتباع  أصحابالواردة في هذا الدلیل مع المتطلبات التي حددتها أي سلطة تنظیمیة أخرى، یجب على 
 المتطلبات األكثر صرامة من بینها.

بالسالمة  تتعلقكبیرة  مخاطرالسالمة حیث توجد  عالماتاستخدام  العمل أصحابمن  هذا الدلیل الفني یتطلب )ب(
العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة في اإلطار المحددة  وفقًا لألسالیب التحكم بهالم یتم تجنبها أو  والصحة المهنیة
تلك السالمة في الحد من  عالماتإدارة المخاطر، شریطة أن یساهم استخدام  – )2( العنصر – والصحة المهنیة

المخاطر مثل  لسیطرة علىل األسالیب األخرىبدیًال عن لیست السالمة  عالمات وهذا مع مراعاة أن. المخاطر
  العمل اآلمنة.الهندسیة وأنظمة  إجراءات التحكم

 العالماتشمل ییسري هذا الدلیل على كافة أماكن وأنشطة العمل التي یعمل بها شخص (أشخاص)، لكنه ال  )ج(
 تورید وتسویق المواد والمنتجات والمعدات الخطرة. بأو  ،بالنقل والمواصالتذات الصلة 
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 التدریب والكفاءة -2
 تتوافق مع المتطلبات اآلتیة:  والصحة المهنیة بالسالمةمن أن برامج التدریب المتعلقة التأكد العمل  أصحاب على )أ(

 .والكفاءةوالتوعیة التدریب  – )5(العنصر  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار  )1(

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

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

السالمة  عالماتتعنیه  ما بشأنیتلقون التدریب المناسب  العاملینمن أن كافة التأكد العمل  أصحابعلى  )ب(
 . العالمات تلكفیما یتعلق  بالواجب تطبیقها  وٕاجراءات التحكم

متخصص لألشخاص الذین یقع على عاتقهم، وفقًا للمهام التدریب المن توفیر التأكد العمل  أصحابعلى  )ج(
 اتالعمال المختصین بتوجیه عملی، مثل اآلخرین لتوجیهطة بهم، استخدام اإلشارات الیدویة اوالمسؤولیات المن

 . الرفع والتحمیل

 البیاناتأن یتضمن السجل  توفیره بموجب هذا القسم، على المطلوببسجل للتدریب االحتفاظ العمل  صاحبعلى  )د(
 اآلتیة: 

 هویتهورقم بطاقة  لعاملاسم ا )1(

 رقم بطاقة الهویة اإلماراتیة )2(

 تم تلقیهالتدریب الذي  نوع )3(

 اسم الشخص الذي قدم التدریب )4(

 تاریخ (تواریخ) التدریب )5(
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 المتطلبات  -3
 المهام والمسؤولیات  3-1
 العمل صاحب  3-1-1

العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة وفقًا للمتطلبات العامة لإلطار  مومسؤولیاته ممهامهأداء العمل على أصحاب  )أ(
 . )5-2-3(، القسم الذاتي نظیموالمسؤولیات والت األدوار – )1(العنصر  – والصحة المهنیة

 . 1982) لسنة 32وزاري رقم (القرار المن  )14(و )2(م ارقألمادتّین االمتثال لالعمل  أصحابعلى  )ب(

 عاملونال  3-1-2

العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة إلطار لمهامهم ومسؤولیاتهم وفقاُ للمتطلبات العامة أداء  نیعاملال على  (أ)
 ). 7-2-3الذاتي، القسم ( نظیموالمسؤولیات والت األدوار – )1(العنصر  – المهنیة

 وٕاشارات بعالماتالعمل فیما یتعلق یضعها صاحب واللوائح التي التأكد من التزامهم بالقواعد  عاملینال على  (ب)
 السالمة. 

 ،سلبًا أو بأي شكل آخر ، سواءقد تؤثر اتأو معلومأخطار باإلبالغ فورًا عن أیة التأكد من قیامهم  نیعاملالعلى   (ج) 
 .الجاري تنفیذهعلى العمل 

 یتم توفیرها بغرض تحقیق السالمة. أیة أغراضأو السالمة  عالماتأو إزالة إتالف تعمد ن للعاملیال یجوز   (د) 

 تعریفات  3-2

باإلضافة وذلك  السالمة والصحة المهنیةبتعمیم المعلومات الخاصة نشر و لطرق الهذا الدلیل مجموعة من یغطي  )أ(
 المصطلحات الواردة في هذا الدلیل: فیما یلي معاني و  .السالمة المتعارف علیهالوحات عالمات و إلى 

السالمة والصحة توفر معلومات أو تعلیمات بشأن  عالماتهي : السالمة والصحة المهنیة عالمات )1(
تواصل الصوتیة أو ال اتشار اإلأو  المضاءة العالماتأو  األلوانأو  اللوحاتفي العمل عن طریق  المهنیة

 یدویةال اتشار اإلشفهي أو ال

 من خالل الجمع بین شكلها ولونهاأو تعلیمات  معلوماتتوفر  ةلوحهي : السالمة والصحة المهنیة ةلوح )2(
ومن . ذات شدة مناسبةإضاءة بفعل واضحة للرؤیة  تكونو  ،ة علیهانیالمبتوضیحیة ال األشكالز أو و رمالو 

شخص لرمز  مع" الطوارئبنص تكمیلي (مثل "مخرج  مصحوبةاللوحات أن تكون العدید من  المعتاد في
 :أدناه )1(ات التالیة الموضحة في الجدول أن تنتمي إلى النوعیللوحات یمكن و  .یتحرك)

 

. 
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سلوكًا  تحظرالفتة هي : الحظر عالمة )1(
خطر أو  وقوع  ما من المحتمل أن یتسبب في

خول من احتمالیة حدوثه (مثل "یحظر د یزید
 )"غیر المصرح لهمألشخاص ا

 

 الفتةهي : التحذیر من الخطر عالمة )2(
تحذیرًا من خطر ما (مثل "خطر:  تظهر

 كهرباء")
 

 الفتة: هي ملزمةال تعلیماتال عالمة )3(
سلوك ما (مثل "یجب  إتباع وجوبتشیر إلى 

 ")في هذه المنطقة لعینحمایة ا أدوات ءارتدا
 

الهروب في حاالت الطوارئ أو  عالمة )4(
توفر  الفتةهي : اإلسعافات األولیة الفتة

معلومات عن مخارج الطوارئ أو مرافق 
اإلسعافات األولیة أو اإلنقاذ (مثل: "مخرج 

  )الطوارئ/طریق الهروب في حاالت الطوارئ"
 

 العالمات: أنواع )1(الجدول 

" أو "خذ كن حذراً (مثل اللون األصفر الذي یعني " مرتبط به محددمعنى شیر إلى لون ی : هوالسالمةلون  )3(
 ")الالزمة حتیاطاتاال

یعتبر  التفاصیلمًا بأن بعض التغییر في ، عل)1(في الملحق  ةموضح: وهذه توضیحيالالشكل  رمز أوال )4(
عالمة مثل ( مضاءةال أو اللوحاتلوحات الستخدم على ت وهيریطة أن یشیر إلى نفس المعنى. مقبوًال ش
 )اإلشعاع المؤینالدالة على المثلثة التحذیر 

 الخلفمن تضاء من الداخل أو  شفافة صنوعة من مواد شفافة أو شبهم عالمةهي  المضاءة: العالمة )5(
 إلى مخارج الطوارئ) التي تشیر اإلشاراتمضيء (مثل العدید من السطح المظهر  مما یمنحها

أو اصطناعي (مثل إنذار طبیعي صوتیة یتم بثها دون استخدام صوت آدمي  ةهي إشار : صوتیةال ةشار اإل )6(
 الحریق)
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طبیعي صوت آدمي  باستخدامتصدر اً قمسبمحددة  كالمیةهي رسالة : الكالمیة/ الرسالة  التواصل الشفهي )7(
 أو اصطناعي

ألشخاص الذین ا لتوجیهإشارة متعارف علیها تعطي هي حركة أو وضع لألذرع أو األیدي : یدویةال ةاإلشار  )8(
 . اآلخرینتمثل خطرًا على یقومون بأعمال 

 )9-3(راجع القسم : الحریق الوقایة من ةعالم )9(

 التخطیط والتقییم  3-3

مكان لویجب  ا،مهأیتتعلق بأخطار لتحدید ما إذا كانت هناك  یةعمل موقع عمل أوكل العمل تقییم  أصحابعلى  )أ(
العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة اإلطار  وفقًا لمتطلباتإدارة المخاطر إجراءات  بإتباعلتقییم لأن یخضع العمل 

 إدارة المخاطر. – )2(العنصر  – والصحة المهنیة

بشأنها العاملین ستلزم تحذیر ت التي "تتبقى" بعض المخاطر، قد حددها التقییمیالتي  إجراءات التحكمتنفیذ  بعد )ب(
 السالمة والصحة المهنیة بعالمات االستعانةیصبح من الواجب وعلیه، ة. یوٕابالغهم بأیة إجراءات إضافیة ضرور 

 المتبقیة. المخاطر تلكالحد من  إن كان بإمكانها

 للسیطرة علىلیست بدیًال عن أیة وسائل أخرى  السالمة والصحة المهنیة عالماتأن على هذا الدلیل یؤكد  )ج(
أو  ،كبیرة متبقیةمخاطر  من أیةالتحذیر  هو العالماتحیث أن الهدف من ، عاملونالمخاطر التي یتعرض لها ال

على سبیل و المخاطر. بتلك التي یجب علیهم اتخاذها فیما یتعلق  إجراءات التحكمحول  عاملینتعلیمات لل تقدیم
 إجراءات التحكم إتباعحدوث إصابات في القدم على الرغم من  مخاطرفي بعض أماكن العمل  تبقىالمثال، قد 
 المناسبة. 

  استخدام عالمات السالمة 3-4

تائج تقییم نبناء على  السالمة والصحة المهنیة عالماتاستخدام التي یلزمها ماكن األتحدید العمل  أصحاب على )أ(
 إدارة المخاطر.  –-)2(العنصر  – لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالعام لإلطار وفقًا المخاطر 

رسالة أو التوصیل  تقتضي الضرورةمن هذا الدلیل عندما ) 1(یجب استخدام العالمات الموضحة في الملحق  )ب(
 .بهاالمحددة ذات العالقة معلومة ال

بسبب ارتداء أدوات  مثالً ألي سبب،  ینالعاملمن  أيحاسة السمع أو النظر لدى هناك إعاقة لكانت في حال  )ج(
ع اعلى رؤیة أو سم ینالعامل  قدرةإضافیة لضمان  إجراءات تحكم الالزم اتخاذفقد یكون من الحمایة الشخصیة، 

 الصوت. شدةاإلضاءة أو  شدةعبر زیادة  مثالً ، التحذیر إشارةعالمة أو 

 مثل، السالمة والصحة المهنیة عالماتمن الضروري استخدام أكثر من نوع من  یكونقد في بعض الحاالت،  )د(
إنذار صوتي یعني "خطرًا عامًا" إلنذار  بالتزامن مع إلى خطر معینمضاءة لإلشارة تحذیر عالمة استخدام 
 ، أو استخدام اإلشارات الیدویة مصحوبة بتعلیمات شفهیة. األشخاص

یسهل  بدرجة أنها كبیرة وواضحةمن التأكد العمل صاحب  فإن علىفي مكان العمل، لوحات السالمة استخدام  عند )ه(
 معه رؤیتها وفهمها.

 ن العربیة واإلنجلیزیة.بلغة مناسبة ألغلب العاملین، بما في ذلك اللغتاالعالمات تكون یجب أن  )و(
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سطحها) تجدید أو  انتها بالشكل المناسب (مثل غسلهاصی مع ،بإحكاممثبتة و العمر، طویلة اللوحات یجب أن تكون  )ز(
 لضمان اإلبقاء علیها واضحة للعیان.

، فیما عدا الحاالت التي یكون فیها مكان العمل أو الخطر مؤقتًا. وحتى دائم المثبتة بشكلاللوحات یجب استخدام  )ح(
مثًال  تقتضي الضرورةقد حیث  ،مع متطلبات هذا الدلیل أن تتوافقالسالمة فإن على عالمات في هذه الحاالت، 

 .قصیرةخطر أرضیات زلقة لمدة في حال وجود عمال النظافة نقالة من قبل تحذیر لوحة استخدام 

لتفادي حدوث وذلك  ،العمل تجنب استخدام عدد كبیر جدًا من الالفتات بالقرب من بعضها البعضأصحاب على  )ط(
 إال إن أمكن رؤیتها وفهمها.لن تؤدي دورها بفعالیة الالفتات  علمًا بأنمعلومة مهمة. عدم االنتباه لالتباس أو 

 السالمة والصحة المهنیةعالمات صیانة  3-5

 لهذا ویمكن .المطلوبة منهاحتى تؤدي الوظیفة أن تخضع للصیانة المناسبة لعالمات السالمة یجب  )أ(
أجهزة المضاءة و  العالماتالكشف المنتظم على السالمة وحتى  للوحات الدوري تراوح من التنظیفأن ی

 اإلشارات الصوتیة للتحقق من أنها تعمل بالشكل الصحیح. 

 عالمات لمواجهة انقطاع التیار في حالاحتیاطي مصدر أو للكهرباء یجب توفیر مصدر مضمون  )ب(
نفسه  رتعمل (ما لم یكن الخط كي الطاقة الكهربائیةالتي تستلزم شكًال من أشكال  السالمة وٕاشارات

 قد زال بانقطاع الكهرباء).

رؤیتها  ومن أنه یمكنالسالمة  عالمات تحجب عوائق عدم وجودمن التأكد العمل  أصحاب على )ج(
 بوضوح من كافة االتجاهات.

 ألوان السالمة  3-6

األلوان المستخدمة  )2(الجدول  ویوردإلى معاني محددة.  معینةالتي تحمل ألوان  العالماتفي هذا الدلیل تشیر  )أ(
 ).)9-3(راجع القسم فالحریق،  الوقایة من عالمات بشأنأما ( بشكل عامفي عالمات السالمة 

 التعلیمات والمعلومات  الغرضالمعنى أو  اللون

  األحمر
  حظر عالمة
 بالخطر إنذار

 قطع أدوات تشغیل،ال إیقاف قف، خطیر، سلوك
   إخالء الطوارئ، حاالت في الكهربائي التیار

 أو األصفر
 البرتقالي/الكهرمان

 فحصإ ،الالزمة حتیاطاتاال خذ حذرًا، كن تحذیر عالمة

 الحمایة معدات ارتداء مثل ،معین إجراء أو سلوك  إلزام عالمة األزرق

 األخضر
 الطوارئ مخرج

 أولیة إسعافات
 خطر یوجد ال

 الهروب، طرق المخارج، األبواب،
 ،والمرافق المعدات

 الطبیعي الوضع إلى العودة إشارة

 الحریق) الوقایة من عالمات باستثناءالسالمة ( عالمات: ألوان )2(الجدول 



 

 أدلة الممارسة الفنیة - العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیةاإلطار 
 32من9صفحة                                2019یولیو  21)، 3.1اإلصدار( ،السالمة إشاراتو عالمات – )17.0دلیل الممارسة الفني (

 

 المضاءة الصوتیة أو العالمات  3-7

)، للسالمة أخرى كجزء من إجراءات(سواء آلیًا أو المضاءة العالمات رات الصوتیة أو تشغیل اإلشال عند الحاجة )أ(
مخطط لها إحدى االستجابات المحددة ال تلقيلحین طوال مدة وجود الخطر أو  هایستمر تشغیلفمن المهم أن 

  مسبقًا.

 .صحیحالشكل البأنها تعمل نتظمة للتأكد من على فترات مالمضاءة  العالماتو اإلشارات الصوتیة  فحصیجب  )ب(
 .بوتیرة أعلى كلما زادت الحاجة إلى التحقق من عملها قاسیةً  العالماتعمل هذه اإلشارات /  ظروفانت وكلما ك

 العالمات المضاءة 3-7-1

 .مزعجاً دون أن تسبب وهجًا لرؤیتها أن تكون بالبریق (اللمعان) الكافي للعالمات المضاءة یجب  )أ(

كذلك قد یحدث وهو ما  ،سیحدث تشویشاً هذا معًا إن كان  عالمات مضاءةعدة استخدام عدم یجب التأكد من  )ب(
 . آخرمشابه إضاءة قریبًا من أي مصدر  العالمة المضاءةنتیجة وضع 

، أو )6-3(القسم في وفقًا لما ورد  ،لون واحد من ألوان السالمةبكون تأن للمنطقة المضیئة من العالمة یجب  )ج(
 من هذا الدلیل.  )1(الملحق  متطلباتل وفقاً  على خلفیة محددة شكال توضیحیاأن تتضمن 

ضيء ومضات ت أي بشكلأو أن تعمل بشكل متقطع (بشكل متواصل  تضیئأن  المضاءة العالمةإذا كان بإمكان  )د(
الحاجة للداللة على أعلى من الخطر أو مستوى للداللة على استخدام اإلشارة الوامضة ینبغي فإنه )، نطفئتو 
 . أكثرعاجل بشكل  لتدخل أو التصرفل

فهم  أن یكونا بشكل یضمنومیض المدة وتكرار لیجب في حال العالمة المضاءة التي تعمل بشكل متقطع،  )ه(
المضاءة العالمات خرى، بما في ذلك األمضاءة العالمات ال معقد یحدث  لبسأي  ویمنعالرسالة المراد توصیلها 

 . باستمرار

 ،بینهما تزامنیكون هناك ، فمن المهم أن أو بمصاحبتها إشارة صوتیة بدیًال عن وامضةعالمة استخدام  في حال )و(
مدة اإلشارة الصوتیة ومعدل تكرارها. ویجب كل من مدة ومعدل تكرار الومیض مع أي بأن یكون هناك توافق بین 

على ف .)3-3(راجع القسم  - المخاطر األخرىأن تؤخذ في الحسبان المستخدمة وتشغیل المعدات عند اختیار 
، وفي األشخاصنوبات من الصرع لدى بعض  حدوثل قد یؤدي استخدام معدالت الومیض السریعةسبیل المثال، 

المواد أنواعًا محددة من  تحويالمخازن التي على ع النبض اإللكتروني خطرًا اأنو بعض حاالت أخرى قد تمثل 
 المتفجرة. 

 إجراءات تحكموجود خطر وشیك، فمن الضروري التأكد من من  الوامضة للتحذیرالعالمات استخدام  في حال )ز(
 مصابیح مزدوجةمن خالل تزویدها ب (مثالً تعطلها تفادي من أو العالمة  في عطلألي  السریع رصدلُتمكن من ا

 ).ذلك غیر وأ

 الصوتیةاإلشارات  3-7-2

 الضوضاء المحیطةمستوى عن عند التردد الخاص بها  كثیراً مستوى یرتفع على یجب ضبط اإلشارات الصوتیة  )أ(
عند نفس  الضوضاء المحیطةمستوى دیسیبل عن  10أعلى بـمعدل  مثالً ، عند نفس التردد الخاص باإلشارة

كما أنه من المهم مسببًا لأللم، لغًا فیه أو . ومع ذلك، یجب التأكد من أن هذا المستوى من الصوت لیس مباالتردد
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الفاصلة بین  الزمنیة ، خاصة فیما یتعلق بمدة النبض والفترةالصوتیة التعرف على اإلشارات سهولة ضمان
 النبضات أو مجموعات من النبضات.  

 . في الوقت نفسهصوتیة استخدام أكثر من إشارة  من عدمالتأكد العمل  على صاحب )ب(

خاص ذلك إشارة متقطعة تعمل بتردد بما في ( متفاوتةإشارة صوتیة بترددات بإمكانه إصدار في حال وجود جهاز  )ج(
دیسیبل من  10 بحیث یكون أعلى بمعدل المضبوط متفاوتالتردد الاستخدام فإنه ینبغي ترددات ثابتة، ب) أو بها

للداللة على مستوى أعلى من الخطر أو  علىعند التردد المناسب، وذلك للداللة مستوى الضوضاء المحیطة 
 . أكثرعاجل بشكل  لتدخل أو التصرفلالحاجة 

 ات واألنابیبعلى الحاوی العالماتاستخدام  3-8

 موادال الحتواءواألوعیة المستخدمة في مكان العمل  اناتوالخزّ الحاویات في حال التأكد العمل أصحاب  على )أ(
أو عالمات  تحملمن أنها  ضغط،التحت أو  مواد خطرة علىتحتوي تنقل أو الظاهرة التي  أو األنابیب ،خطرةال

 التي تحتوي علیها. من المخاطراألشخاص  لتحذیرملصقات 

لصادرة عن للبناء ا أبوظبيكودات تلك الواردة في مع متطلبات هذا الدلیل و أن تتوافق  المثبتة للعالماتیجب  )ب(
 .دائرة الشؤون البلدیة

 الحریق من الوقایة عالمات 3-9

 :التيصوتیة) الشارة اإلأو بما في ذلك العالمة المضاءة ( ةعالمالبأنها تعرف الحریق  الوقایة من ةعالم )أ(

 توفر معلومات بشأن طرق الهروب ومخارج الطوارئ في حال الحریق )1(

 وأماكنهامعدات مكافحة الحریق ب للتعریفتوفر معلومات  )2(

 في حال نشوب حریق اإلنذارتطلق  )3(

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي العمل، عقب استكمال تقییم مخاطر الحریق كما هو محدد في صاحب على  )ب(
الحریق في  عالمات الوقایة منضع یأن إدارة حاالت الطوارئ،  - )6( العنصر – للسالمة والصحة المهنیة

 المبنى.كافة أنحاء  فيمواقع مناسبة 

التخطیط العمراني والبلدیات للبناء الصادرة عن دائرة  أبوظبيكودات  متطلباتأیضا مراعاة العمل صاحب وعلى  )ج(
 اتعالمبوذلك فیما یختص  الصادر عن إدارة الدفاع المدني،واح كود اإلمارات للوقایة من الحریق وسالمة األر و 

 الحریق. الوقایة من

 الحریقعالمات الوقایة من ألوان  3-9-1

 أدناه )3(ویورد الجدول ، بشكل عام عالمات السالمةمعلومات بشأن ألوان ) من هذا الدلیل 6-3القسم ( یتضمن )أ(
 الحریق. بألوان عالمات الوقایة منخاصة المعلومات ال

  )ب(
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 اللون المعنى أو الغرض التعلیمات والمعلومات

 األحمر الحریق مكافحة معدات هاأماكنو  المعدات تحدید

 األخضر الطوارئ مهرب الهروب وطرق والمخارج األبواب

 الحریق عالمات الوقایة منألوان  ):3(الجدول 

 الحریق عالمات الوقایة مناستخدام  3-9-2

لالستخدام العادي)  لیستأي مخارج أخرى و مخارج الطوارئ كافة یجب اإلشارة بوضوح إلى المخارج البدیلة (مثل  )أ(
ن توفیر مخارج مزودة وأل لدخول،ل ي یستخدمونهذبخالف الطریق الطرق للمغادرة  بوجود األشخاصحتى یعرف 

 باألمان في حاالت الطوارئ. الشعور سیمنحهم  مكان ظاهرفي و بالفتات واضحة 

إن  ،الدالة على مخرج الحریق موضوعة مباشرة فوق فتحة المخرج أوالعالمة من أن التأكد العمل  على أصحاب )ب(
أو أن  إخفائها بعراقیلإمكانیة  وتقل فیهبوضوح العالمة مكان تسهل فیه رؤیة  ففي، عملیاً  لم یكن ذلك ممكناً 

 الدخان في حال الحریق. یحجبها 

شك بخصوص مكان المخرج (مثًال في أن یساوره لشخص الهارب حیث یمكن لتتعذر رؤیة المخرج أو حیث  )ج(
ب یج إنه)، فالخروجدون الرؤیة الواضحة ألبواب أن تحول لبضائع أو غیرها من العراقیل لالمخازن حیث یمكن 

على في نقاط مناسبة  الدالة على االتجاهات،بما في ذلك األسهم  ،الدالة على مخارج الحریقالعالمات وضع 
 طریق الهروب.امتداد 

التنسیق بشأن أـنه قد تم من التأكد المسؤول عن المبني على عدد من المستأجرین، یجب بها في المباني التي  )د(
 طوارئ. حالة  حدوثعند التباس بین العاملین یكون هناك الحریق حتى ال  مواضع عالمات الوقایة من

 العملیات الخطرة لتوجیهاستخدام اإلشارات الیدویة  3-10

، مثل العملیات التي تتم باستخدام األوناش (الرافعات) الخطرةالعملیات  لتوجیهیجوز استخدام اإلشارات الیدویة  )أ(
 الفهم.األداء و أن تكون اإلشارات دقیقة وبسیطة وسهلة ضمان  شرطالمركبات، أو 

صورة البأدائها یدویة ومدرب على الإلعطاء اإلشارات مؤهل  ةاإلشار القائم بمن أن التأكد العمل أصحاب  على )ب(
 .صحیحةال

 استخدام اإلشارات الیدویة لتنظیمقواعد خاصة  3-10-1

 إلشاراتالمستقبلین لقادرًا على رؤیة كافة العملیات التي یؤدیها األشخاص أن یكون  الیدویة لقائم باإلشاراتا على )أ(
 دون أن یعرضه ذلك للخطر.

من  ذلك وغیر العملیات توجیه تقتصر على الیدویة اإلشاراتالقائم ب، یجب التأكد من أن مهام العملیاتخالل  )ب(
ضمن لهم بعٍد ی(مثل إبقاء الناس على  هابالقرب منالعاملین سالمة  هدفها ضمانالمحددة التي  إجراءات التحكم

 السالمة). 
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من القائمین باإلشارات  عدد أكبرللتعزیز، مثًال من خالل  أعالهاالحتیاطات الواردة قد تحتاج في بعض الحاالت،  )ج(
الشخص المستقبل أن من التأكد ن یالمسؤول على. وفي مثل هذه الحاالت، العملیاتتنسیق  علىالیدویة للمساعدة 

 إتباعما لم یتم االتفاق على وذلك ، من القائمین باإلشارات الیدویةفقط شخص واحد یلتزم بإشارات إلشارات ل
 ترتیبات معینة.

تلك العملیة لحین یجب وقف فإنه بأمان، استكمال العملیة عندما یكون القائم بالعمل (الُمشغِّل) غیر قادر على  )د(
 .لیدویةالقائم باإلشارات اتلقي تعلیمات أخرى من 

 كودات اإلشارات الیدویة 3-10-2

 ،من هذا الدلیل )2(مع اإلشارات الموضحة في الملحق  توافقهاعند استخدام اإلشارات الیدویة، یجب التأكد من  )أ(
إلشارات الیدویة في الستخدام ادلیل الممارسة  –) BS6736:1986(البریطاني المعیار تستوفي من أنها أو 

 ،لرافعاتلدلیل الممارسة لالستخدام اآلمن  – )BS7121-1:2006( أو المعیار البریطاني العملیات الزراعیة،
السالمة المستخدمة عالمات  –عالمات السالمةألوان و  –الرموز البیانیة  -) ISO7010:2003(األیزو  معیار أو

 في أماكن العمل واألماكن العامة.

الخاصة باإلشارات الیدویة الستیفاء احتیاجات التواصل المطلوبة. أعاله الكودات  ال تكفي ، قدفي بعض الحاالت )ب(
 ستخدام اإلشارات.القائمة المتبعة اللممارسات لوفي هذه الحاالت، یجوز استخدام إشارات إضافیة وفقًا 

ٕان . و باستمرارمن المهم االلتزام باستخدام نفس اإلشارات إنه ، فالمستخدمبغض النظر عن كود اإلشارات الیدویة  )ج(
اهتمام  إعطاء جبكما ییجب تزویدهم بالتدریب المناسب. إنه على درایة بالكود المستخدم، فالعاملون لم یكن 
 یستوعبونهم قد ال وذلك ألن ودات مختلفة من اإلشارات الیدویة،سبق لهم استخدام ك نالجدد الذیبالعاملین خاص 

 تدریب. لعادة اإلیحتاجون  فهم ، وبالتاليبشكل كامل اإلشارات المستخدمة
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 المراجع  -4
والتنظیم والمسؤولیات األدوار   – )1(العنصر – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار  •

  الذاتي

 المخاطر إدارة  – )2(العنصر  –العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار  •

 والكفاءةوالتوعیة التدریب  – )5(العنصر  – للسالمة والصحة المهنیةالعام لنظام إمارة أبوظبي اإلطار  •

 إدارة حاالت الطوارئ -) 6العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

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

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

في شأن تحدید أسالیب وتدابیر الوقایة لحمایة  1982لعام  32القرار الوزاري رقم  -اإلمارات العربیة المتحدة   •
  العمال من مخاطر العمل

  واحكود اإلمارات للوقایة من الحریق وسالمة األر  - اإلدارة العامة للدفاع المدني •

 L64) (HSE Books, ISBN(وعالمات السالمة  الفتات –الهیئة التنفیذیة (البریطانیة) للصحة والسالمة  •
978 0 7176 6598 3( 

 وألوان السالمة  عالمات – )BS 5738-2:1980( المعیار البریطاني •

 دلیل الممارسة الستخدام اإلشارات الیدویة في العملیات الزراعیة – )BS 6736:1986( المعیار البریطاني •

 للرافعاتدلیل الممارسة لالستخدام اآلمن  – )BS 7121-1:2006( المعیار البریطاني •

السالمة المستخدمة عالمات  –السالمة وعالمات ألوان  – الرموز البیانیة - )ISO 7010:2003(یزو اآلمعیار  •
 في أماكن العمل واألماكن العامة.
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 سجل تعدیل الوثیقة -5

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ال ینطبق باللغة العربیة اإلصدار األول 2109یولیو  21 3.1
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 النموذجیة العالمات: )1(الملحق 
 

 ،عالمة السالمة
 ،والرقم المرجعي

 المقصود والمعنى

 الفئة

E F M P W 

وسائل عالمات 
معدات و الهروب 
 عالماتالطوارئ (

 الوضع اآلمن)

الوقایة  عالمات
 الحریق من

عالمات 
التصرفات 
 اإللزامیة

 التحذیر عالمات عالمات الحظر

 عالمة السالمة

 
 المرجعيالرقم 

 المعنى
E001 

 مخرج الطوارئ
 )اتجاه الیسارب(

 حریق طفایة

  
 

M001 

عالمة عامة 
لتصرف ل

 لزامياإل

عالمة عامة 
 للحظر

 عالمة عامة 
 للتحذیر

 عالمة السالمة
 

 الرقم المرجعي
 

 مخرج الطوارئ  المعنى
 )الیمیناتجاه ب(

بكرة خرطوم 
 الحریقإطفاء 

- 

 تحذیر: ممنوع التدخین
 مادة متفجرة

 عالمة السالمة
 

 الرقم المرجعي

 سلم الحریق ولياألسعاف اإل المعنى

- 

 یمنع وجود أي
یحظر  .لهب

إشعال النار أو 
مصدر  وجود

أو  إشعال مفتوح
 التدخین

 تحذیر:
مادة مشعة أو إشعاع 

 مؤین
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 ،عالمة السالمة
 ،والرقم المرجعي

 المقصود والمعنى

 الفئة

E F M P W 

وسائل عالمات 
معدات و الهروب 
 عالماتالطوارئ (

 الوضع اآلمن)

الوقایة  عالمات
 الحریق من

عالمات 
التصرفات 
 اإللزامیة

 التحذیر عالمات عالمات الحظر

 عالمة السالمة
 

 الرقم المرجعي
 هاتف الطوارئ ىالمعن

مجموعة من 
معدات مكافحة 

 الحریق

- 

 تحذیر: شعاع لیزر ممنوع المرور

 عالمة السالمة
 

 الرقم المرجعي
 سهماالتجاه،  تحدید المعنى

 90 بواقع التدویر(مع 
أو مضاعفاتها)،  درجة

 آمن وضع

إنذار  تشغیلنقطة 
 الحریق

- 

میاه غیر صالحة 
 للشرب

إشعاع غیر  :تحذیر
 مؤین

 عالمة السالمة
 

 الرقم المرجعي
 

 المعنى
 سهمتحدید االتجاه، 

(مع  درجة 45 بزاویة
 90 بواقع التدویر

أو مضاعفاتها)،  درجة
 آمن وضع

هاتف الطوارئ 
 حاالت الحریقل

- 

ممنوع دخول 
ة یالشوك اتالرافع

وغیرها من 
 الصناعیة المركبات

تحذیر: مجال 
 مغناطیسي

 عالمة السالمة
 

 الرقم المرجعي

 المعنى

- - - 

ممنوع دخول 
ذوي األشخاص 

منظمات ال
لعمل  االصطناعیة
 القلب

 تحذیر: عراقیل
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 ،عالمة السالمة
 ،والرقم المرجعي

 المقصود والمعنى

 الفئة

E F M P W 

وسائل عالمات 
معدات و الهروب 
 عالماتالطوارئ (

 الوضع اآلمن)

الوقایة  عالمات
 الحریق من

عالمات 
التصرفات 
 اإللزامیة

 التحذیر عالمات عالمات الحظر

 عالمة السالمة
 

 الرقم المرجعي

 ىالمعن

- - - 

حمل ممنوع 
معدنیة الغراض األ

 ساعاتالأو 

خطر  :تحذیر
 السقوط

 عالمة السالمة
 

 الرقم المرجعي

 المعنى

- - - - 

تحذیر: خطر 
 بیولوجي

 عالمة السالمة
 

 الرقم المرجعي

 المعنى

- - - - 

تحذیر: حرارة 
منخفضة/أجواء 

 متجمدة

 عالمة السالمة
 

 الرقم المرجعي

 المعنى

- - - - 

 تحذیر: سطح زلق
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 )E(الفئة  الوضع اآلمن) عالماتالهروب ومعدات الطوارئ ( عالمات وسائلوصف وتطبیق ما تعنیه  – (أ)1

 الرقم المرجعي 
 المعنى

 الوصف/التطبیق  عالمة السالمة

E001 
مخرج الطوارئ 

 )اتجاه الیسارب(

 

 آمنةإلى منطقة  یؤدياإلشارة إلى طریق للهروب  الوظیفة

 عبر فتحة باب )الیسار باتجاه(كامل لرجل یتحرك شكل  محتوى الصورة

 واألماكن العامةلالستخدام الیومي في أماكن العمل  مجال التطبیق

 سالمة عالمة صیغة التطبیق
إضافیة على شكل سهم لتوضیح  عالمة یتم استخدام

 )E005 ،E006االتجاه (
 أدلة وٕاخطارات السالمة

 إضافیة عالمة معلزیادة الوضوح، یتم استخدامها 

 الستخداممن امثلة أل )ISO 3864-1(معیار الراجع  معلومات إضافیة

E002 
الطوارئ مخرج 

 )اتجاه الیمینب(

 

 آمنةاإلشارة إلى طریق للهروب یؤدي إلى منطقة  الوظیفة

 عبر فتحة باب )الیمینباتجاه (كامل لرجل یتحرك شكل  محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

 سالمة عالمة صیغة التطبیق
إضافیة على شكل سهم لتوضیح  عالمة یتم استخدام

 )E005 ،E006االتجاه (
 أدلة وٕاخطارات السالمة

 إضافیة عالمة معلزیادة الوضوح، یتم استخدامها 

 الستخداممن امثلة أل )ISO 3864-1(معیار الراجع  معلومات إضافیة

E003 
سعاف اإل

 ولياأل

 

 األولياإلشارة إلى مواقع أدوات أو مرافق اإلسعاف  الوظیفة

 رمز ثقافيأو  ،صلیب أبیض على خلفیة خضراء اللون محتوى الصورة
 ومعروفمناسب آخر 

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

 سالمة عالمة صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة

 فهماللزیادة  نص إضافيعالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة
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 الرقم المرجعي 
 المعنى

 الوصف/التطبیق  عالمة السالمة

E004 
 هاتف الطوارئ

 

 الستدعاء خدمات اإلسعاف األولي أو اإلنقاذ الوظیفة

أو لصلیب بجانبها صورة واضحة و  ،سماعة هاتف شكل محتوى الصورة
 ذینال ة األشخاصرمز ثقافي آخر مناسب لمجموع

 تستهدفهم العالمة 

 واألماكن العامةلالستخدام الیومي في أماكن العمل  مجال التطبیق

 سالمة عالمة صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة

 فهم اللزیادة  نص إضافيعالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

E005 
تحدید االتجاه، 

(مع  سهم
 بواقع التدویر

أو  درجة 90
مضاعفاتها)، 

 آمن وضع
 

من السهم تدویر یجوز حیث ( معینإلشارة إلى اتجاه ا الوظیفة
 أو مضاعفاتها)درجة  90 بواقع االتجاه العمودي (الرأسي)

 درجة  86و 84تتراوح بین رأس زاویة بسهم ذو رأس كبیر،  محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

 إضافیةتستخدم كعالمة سالمة  عالمة صیغة التطبیق
 السالمة أدلة وٕاخطارات

  )ISO3864-1(معیار الراجع  معلومات إضافیة
 إضافیة عالمة

E006 
تحدید االتجاه، 

 45 زاویةب سهم
 مع( درجة
 بواقع التدویر

أو  درجة 90
مضاعفاتها)، 

 آمن وضع
 

 

من زاویة السهم تدویر جوز حیث ی( معینلإلشارة إلى اتجاه  الوظیفة
 أو مضاعفاتها)درجة  90درجة بواقع  45

 درجة  86و 84رأس تتراوح بین بزاویة سهم ذو رأس كبیر،  محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

 عالمة سالمة تستخدم كعالمة إضافیة صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة

  )ISO3864-1(معیار الراجع  معلومات إضافیة
 إضافیة عالمة
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 )Fالحریق (الفئة  عالمات الوقایة من ما تعنیهوصف وتطبیق  – (ب)1

 الرقم المرجعي 
 المعنى

 الوصف/التطبیق  عالمة السالمة

F001 
 حریق طفایة

 

 لحریقل طفایةاإلشارة إلى  الوظیفة

 واضحبشكل حریق بجانبها لهب  طفایةأمامي لمنظر  محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

 سالمة في حاالت الحریق عالمة صیغة التطبیق
 في حاالت الحریق أدلة وٕاخطارات السالمة

 فهم اللزیادة  نص إضافيعالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

F002 
بكرة خرطوم 
 إطفاء الحریق

 

 إطفاء الحریق بكرة خرطوماإلشارة إلى  الوظیفة

بشكل بجانبها لهب  طفاء الحریقإلبكرة خرطوم  شكل محتوى الصورة
 واضح

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

 سالمة في حاالت الحریق عالمة صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة في حاالت الحریق

 فهم اللزیادة  نص إضافيعالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

F003 
 سلم الحریق 

 لهروب في حاالت الحریقلاإلشارة إلى سلم  الوظیفة 

بشكل لهب  جانبهب رأسيأمامي لسلم في وضع منظر  محتوى الصورة
 واضح

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

 سالمة في حاالت الحریق عالمة التطبیقصیغة 
 أدلة وٕاخطارات السالمة في حاالت الحریق

 فهم اللزیادة  نص إضافيعالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

F004 
من مجموعة 

معدات مكافحة 
 قیالحر 

 قیمعدات مكافحة الحر من اإلشارة إلى مجموعة  الوظیفة 

 واضحبشكل لهب  هااإلطفاء بجانبخوذة رجل  محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق
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 الرقم المرجعي 
 المعنى

 الوصف/التطبیق  عالمة السالمة

 عالمة سالمة في حاالت الحریق صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة في حاالت الحریق

یجوز تغییر شكل الخوذة لتصبح أفضل تمثیًال للشكل  معلومات إضافیة
 لخوذة رجل اإلطفاء في البلد المعنيالمتعارف علیه 
 فهم اللزیادة  نص إضافيعالمة بها یجوز استخدام 

F005 
تشغیل نقطة 

 إنذار الحریق

 إنذار الحریقتشغیل لاإلشارة إلى نقطة  الوظیفة 

بجانبها و  اإلنذارنقطة تشغیل زر  علىبارز ید بها إصبع  محتوى الصورة
 واضح بشكل لهب 

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

 عالمة سالمة في حاالت الحریق صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة في حاالت الحریق

 فهم اللزیادة  نص إضافيعالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

F006 
هاتف الطوارئ 

 حاالت الحریقل

 الطوارئ الخاص بحاالت الحریقاإلشارة إلى هاتف  الوظیفة 

 واضحبشكل سماعة هاتف بجانبها لهب شكل  محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

 عالمة سالمة في حاالت الحریق صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة في حاالت الحریق

 فهماللزیادة  نص إضافيعالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة
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 ) M(الفئة ما تعنیه عالمات التصرفات اإللزامیةتطبیق وصف و  – (ج)1

 الرقم المرجعي 
 المعنى

 الوصف/التطبیق  عالمة السالمة

M001 
عالمة عامة 
للتصرف 
 اإللزامي

 تصرف ملزماإلشارة إلى  الوظیفة 

 تعجبعالمة  محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

 سالمة  عالمة صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 لتوفیر المزید من المعلومات عالمة إضافیةاستخدام  تتطلب معلومات إضافیة
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 )P(الفئة  عالمات الحظر ماتعنیهوصف وتطبیق  – (د)1

 الرقم المرجعي 
 المعنى

 الوصف/التطبیق  عالمة السالمة

P001 
 عامةعالمة 

 للحظر

 محظوراإلشارة إلى تصرف  الوظیفة 

  الحظر عالمةولون شكل فقط ال شيء،  محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

  عالمة سالمة صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 لتوفیر المزید من المعلومات عالمة إضافیةتتطلب استخدام  معلومات إضافیة

P002 
 ممنوع التدخین 

 التدخین حظر الوظیفة 

 الدخان منها سیجارة ینبعث  شكل محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

  عالمة سالمة التطبیقصیغة 
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 فهم اللزیادة  نص إضافيعالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

P002 
  یمنع وجود أي

 یحظر .لهب
إشعال النار أو 

مصدر  وجود
إشعال مفتوح أو 

 التدخین
 

 كافة أشكال اللهب المكشوفو  التدخین حظر الوظیفة

 لهب منه عود ثقاب یصدر  شكل محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

  عالمة سالمة صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 فهم اللزیادة  نص إضافيعالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

P004 
 ممنوع المرور

 محددممر ل األشخاصاستخدام  حظر الوظیفة 

 )اتجاه الیساربرجل یسیر (شكل  محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق
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 الرقم المرجعي 
 المعنى

 الوصف/التطبیق  عالمة السالمة

  عالمة سالمة صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 فهماللزیادة  نص إضافيعالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

P005 
میاه غیر 

 للشربصالحة 

 غیر صالحةالمیاه ال تناول حظر الوظیفة 

بشكل إلیها یرمز صنبور أسفله كوب یحتوي على میاه  محتوى الصورة
 خطوط متموجة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

  عالمة سالمة صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 فهم اللزیادة  نص إضافيعالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

P006 
 
 

ممنوع دخول 
الرافعات 

الشوكیة وغیرها 
 المركباتمن 

 الصناعیة

صناعیة  مركباتاستخدام الرافعات الشوكیة وأیة  حظر الوظیفة 
 أخرى في المناطق الخطرة

 یقودها سائق لرافعة شوكیة جانبي شكل  محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة التطبیقمجال 

  عالمة سالمة صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 فهم اللزیادة  نص إضافيعالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

P007 
ممنوع دخول 

األشخاص ذوي 
منظمات ال

 االصطناعیة
 لعمل القلب

حظر الشخص من العبور خالل جهاز قد یسبب ضررًا  الوظیفة 
 القلبعمل لمنظم 

 سلكب متصلقلب شكل  محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

 عالمة سالمة  صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 فهم النص إضافي لزیادة عالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة
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 الرقم المرجعي 
 المعنى

 الوصف/التطبیق  عالمة السالمة

P008 
ممنوع حمل 
األغراض 
المعدنیة أو 

 الساعات

 محددحظر حمل األغراض المعدنیة والساعات في مكان  الوظیفة 

والجانب المسطح غیر رقمیة ساعة ید وجه شكل یعبر عن  محتوى الصورة
 مفتاح ل

 العامةلالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن  مجال التطبیق

 عالمة سالمة  صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 فهمالنص إضافي لزیادة عالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة
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 )Wالتحذیر (الفئة  عالمات ما تعنیهوصف وتطبیق  – (ه)1

 الرقم المرجعي 
 المعنى

 الوصف/التطبیق  عالمة السالمة

W001  
عالمة عامة 

 للتحذیر
 

 التحذیر بشكل عام الوظیفة 

 عالمة تعجب محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

  عالمة سالمة صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 لتوفیر المزید من المعلومات عالمة إضافیةتتطلب استخدام  معلومات إضافیة

W002 
مادة تحذیر: 

 متفجرة

 التحذیر من خطر مواد متفجرة الوظیفة 

 عن قنبلة تتفجر یعبرشكل  محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

  عالمة سالمة صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 فهماللزیادة  نص إضافيعالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

W003 
تحذیر: مادة 
مشعة أو 
 إشعاع مؤین

 

 التحذیر من خطر مواد مشعة أو إشعاع مؤین الوظیفة

 ةالمدرج ةالمجرد الصورة فيكما  محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

  عالمة سالمة صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 فهماللزیادة  نص إضافيعالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

W004 
تحذیر: شعاع 

 لیزر

 التحذیر من خطر شعاع لیزر الوظیفة 

 كما في الصورة المجردة المدرجة محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

 عالمة سالمة  صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 
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 الرقم المرجعي 
 المعنى

 الوصف/التطبیق  عالمة السالمة

 فهم النص إضافي لزیادة عالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

W005 
تحذیر: إشعاع 

 غیر مؤین

 التحذیر من خطر إشعاع غیر مؤین الوظیفة 

 كما في الصورة المجردة المدرجة محتوى الصورة

 الیومي في أماكن العمل واألماكن العامةلالستخدام  مجال التطبیق

 عالمة سالمة  صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 فهم النص إضافي لزیادة عالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

W006 
تحذیر: مجال 

 مغناطیسي

 التحذیر من خطر مجال مغناطیسي الوظیفة 

 كل طرف عندمع قوسي إشعاع شكل مغناطیس  محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

 عالمة سالمة  صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 فهم النص إضافي لزیادة عالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

W007 
 تحذیر: عراقیل

 العراقیلالتحذیر من خطر  الوظیفة 

 رجل یتعثر بسبب عائق على األرضشكل  محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

 عالمة سالمة  صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 فهمالنص إضافي لزیادة عالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

W008 
تحذیر: خطر 

 السقوط

 التحذیر من خطر السقوط الوظیفة 

 رجل یسقط من حافة سطح ماشكل  محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق
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 الرقم المرجعي 
 المعنى

 الوصف/التطبیق  عالمة السالمة

 عالمة سالمة  صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 فهم النص إضافي لزیادة عالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

W009 
تحذیر: خطر 

 بیولوجي

 

 التحذیر من التعرض لخطر بیولوجي  الوظیفة

 كما في الصورة المجردة المدرجة محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

 عالمة سالمة  صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 فهم النص إضافي لزیادة عالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

W010 
تحذیر: حرارة 

 منخفضة/
 أجواء متجمدة

 التحذیر من خطر التعرض لدرجة حرارة منخفضة الوظیفة 

 كما في الصورة المجردة المدرجة محتوى الصورة

 لالستخدام الیومي في أماكن العمل واألماكن العامة مجال التطبیق

 عالمة سالمة  التطبیقصیغة 
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 فهمالنص إضافي لزیادة عالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة

W011 
تحذیر: سطح 

 زلق

 سطح زلقالتحذیر من خطر  الوظیفة 

 شكل رجل یسقط على سطح زلق محتوى الصورة

 واألماكن العامةلالستخدام الیومي في أماكن العمل  مجال التطبیق

 عالمة سالمة  صیغة التطبیق
 أدلة وٕاخطارات السالمة 

 فهمالنص إضافي لزیادة عالمة بها یجوز استخدام  معلومات إضافیة
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 اإلشارات الیدویة :)2(الملحق 
 

 توضیحيالرسم ال الوصف المعنى

 اإلشارات العامة(أ) 

 البدء
 نتباهاال

 بدء توجیه األمر

ان أفقیًا تممدودالذراعان 
 األمام باتجاه وراحتا الیدّین

 

 التوقف
 النشاطإیقاف 

 نهایة الحركة
 

شیر إلى الیمنى تالذراع 
باتجاه  هاحة یداعلى ور األ

 األمام 

 

 نهایة
 العملیة

 بمستوى متصافحتانالیدان 
 الصدر

 

 عمودیة)الرأسیة (الحركات (ب) ال

 الرفع

إلى تشیر الذراع الیمنى 
 باتجاه هاید راحةو على األ

األمام وترسم دائرة في الهواء 
 ببطء
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 توضیحيالرسم ال الوصف المعنى

 الخفض

إلى تشیر الذراع الیمنى 
 یدها باتجاهسفل وراحة األ

الداخل وترسم دائرة في 
 الهواء ببطء

 

 رأسیة المسافة ال
 عمودیة)ال(

إلى المسافة  انتشیر الیدان 
 المعنیة

 

 فقیة األحركات ال (ج)

 التحرك إلى األمام

الذراعان مثنیان وراحتا 
 ى،علاأل باتجاهالیدین 

یصنعان حركات الساعدان و 
 الجسمباتجاه بطیئة 

 

 الرجوع إلى الخلف

الذراعان مثنیان وراحتا 
سفل، األ باتجاهالیدین 

یصنعان حركات الساعدان و 
 بعیدًا عن الجسم بطیئة

 

 یمینإلى ال
 القائم باإلشارة)(یمین الشخص 

بشكل  ممدودةالذراع الیمنى 
 هاوراحة یدتقریبا أفقي 

بطء بوتصنع  ،سفلاأل باتجاه
 اتجاه الیمینبصغیرة حركات 
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 توضیحيالرسم ال الوصف المعنى

 إلى الیسار
 (یسار الشخص القائم باإلشارة)

بشكل ممدودة  الیسرىالذراع 
 هاوراحة یدتقریبًا  يأفق
بطء بوتصنع  ،سفلاأل باتجاه

 اتجاه الیساربصغیرة حركات 

 

إلى المسافة  انتشیر الیدان  فقیةاألمسافة ال
  المعنیة

 

 الخطر  (د)

 خطر
 الطاريء التوقف 

 
 اإلسراع

 
 اإلبطاء

الذراعان موجهان ألعلى 
 األمامباتجاه وراحتا الیدین 
 

 تكون جمیع الحركات أسرع
 

 تكون جمیع الحركات أبطأ
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 .بدون إذنیحظر استخدام أو إعادة إنتاج هذه الوثیقة و 
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