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 مقدمة  -1
 .افة جهات العمل في إمارة أبوظبيعلى ك ، والمعد بالتنسیق مع الجهات المعنیة،یسري هذا الدلیل )أ (

في إمارة المیاه آبار  إنشاءینص هذا الدلیل على الحد األدنى من متطلبات السالمة والصحة المهنیة المتعلقة بأعمال  )ب (
 مقاولي (جهات) الحفر المرخصین. من قبلأبوظبي 

إجراءات  تطبیقویتم  ،اآلبار بإنشاءقییم المخاطر المرتبطة تالالزمة كي یتم هذا الدلیل المتطلبات والمعاییر  یحدد )ج (
التي قد تصیب اإلصابات واألمراض واالعتالالت منع بهدف  ،وفقًا لتسلسل أدوات التحكم بالمخاطرالتحكم 

 .إنشاء اآلبارللمخاطر الناجمة عن أنشطة األشخاص الذین قد یكونوا معرضین 

أو االستخدام تها كمی أو اختبار عینات لتقییم مستوى جودة المیاهالأخذ  بشأنمتطلبات أي هذا الدلیل  یتضمنال  )د (
 مور وفقًا لما تقرره السلطات المحلیة واالتحادیة المختصة.األ ذههیجب أن تتم حیث  النهائي لمیاه البئر،

الذي  واإلنشاءقطاع البناء  ضمنالمقاول الرئیسي عند استخدام مصطلح "المقاول الرئیسي" في هذا الدلیل فهو یعني  )ه (
نظام إمارة أبوظبي اإلطار العام ل. انظر والمسؤول عن األنشطة التي یتم تنفیذها في الموقع العملیةیشرف على 

 ."إدارة السالمة والصحة المهنیة أثناء "أعمال البناء"" 53)( دلیل الممارسة الفني –للسالمة والصحة المهنیة 

إال أنه  اآلبار، بإنشاءالحد األدنى المقبول لمتطلبات السالمة والصحة المهنیة المتعلقة  على نصیهذا الدلیل وٕان كان  )و (
 ول على التدریب الرسمي المطلوب.حصلعن ا بدیالً أن یكون  ال یقصد منه

 التعریفات التي تسري على هذ الدلیل:  )ز (

 في مركز الحفرة. البئر أنبوب غالف / وضع لضمان أداة یتم استخدامها  – أداة التمركز )1(

المیاه بقوام یمكن دفعه من خالل أنبوب ووضعه و  خلیط سائل من اإلسمنت البورتالندي –سائل السمنت األ )2(
 في المكان المطلوب. 

إعادة البئر إلى حالته األكثر كفاءة باستخدام مجموعة متنوعة من األسالیب الكیماویة أو  –إعادة التأهیل  )3(
 .زشبكة الحجالتي قد تشمل استبدال أنبوب اإلنتاج و/أو و  ،المیكانیكیة

البئر من الخط الرأسي  مركزاالنحراف (االنجراف) األفقي لخط  - )Plumbnessاالنحراف الرأسي ( )4(
 الحقیقي.

 حتىو  ،األنبوب السطحيالغالف / بدءًا من الحفر األولي وٕادخال  ،نشاء بئرالكاملة إل عملیةال–اإلنشاء  )5(
 وتطویر طبقة المیاه الجوفیة قبل تركیب المضخة. زالحجشبكة إدخال 

 وراتنج اإلیبوكسي. الزجاجیةمادة مركبة تتكون من األلیاف  – الزجاجیةاإلیبوكسي المعزز باأللیاف  )6(
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وهي خاملة  ،أنبوب البئر أو أنبوب الرفع لغالف / تستخدممادة مركبة  –باأللیاف الزجاجیة  المعززالبالستیك  )7(
 مع معظم المواد الطبیعیة. (ال تتفاعل) 

 .ة المیاهمراقبألغراض استخراج المیاه أو بهدف  إكمالهایتم حفرة في األرض  –البئر  )8(

بحیث یرتفع مستوى المیاه  ،بئر في طبقة میاه جوفیة تكون فیها المیاه محصورة تحت ضغط–بئر ارتوازي  )9(
 األرض (بئر متدفق).  سطح وىإلى ما فوق قمة طبقة المیاه الجوفیة ومست الحفرةالموجودة في 

 ،المیاه الجوفیة االنتاجیة، ونوعیةالطاقة  بشأنمعلومات الحصول على هدفه  ضخ مكتملبئر  –بئر االختبار  )10(
 والمعلومات ذات الصلة. والهیدروجیولوجیة،والظروف الجیولوجیة 

 المضخات.باالستعانة بئر تخرج منه المیاه الجوفیة إلى سطح األرض دون  –بئر حر التدفق  )11(

 بئر انتهى الغرض منه وتوقف استخدامه بصفة دائمة.  –الخدمة  خارجالبئر  )12(

إزالة الرمال وغیرها من الجسیمات الدقیقة (بما یشمل الطین الناتج عن الحفر) من طبقة المیاه  –التطویر  )13(
ة المیاه الجوفیة منع تحرك جسیمات طبقتتصفیة حول البئر وٕانشاء منطقة  ،الجوفیة المحیطة مباشرة بالبئر

 إلى داخل البئر. 

وهو مصطلح  .من نفس النوع من الصخورفي مجملها تكون ت ترسباتحوض أو  –(الجیولوجي) التكوین  )14(
 .مختلف یتم تخصیص اسم لكل تكوینیحث ، الصخورخاص بعلم 

البطانة أو البئر أنبوب غالف / بین حفرة البئر و  الواقعة مادة حبیبیة یتم وضعها في الحلقة –الحصى  حشوة )15(
 لمنع أو التحكم في حركة الجسیمات الصغیرة من طبقة المیاه الجوفیة إلى البئر.    ،بةالمثق

الظروف المیاه الجوفیة و/أو  بشأن نوعیةمعلومات  لحصول علىلفقط  تستخدمحفرة  –ختبار االحفرة  )16(
 .والهیدروجیولوجیةالجیولوجیة 

في حركة المیاه الجوفیة التي تتحكم (الجیولوجیة) التكوینات هي خصائص  –جیولوجیة هیدرو الخصائص ال )17(
 .وتخزینها

 انظر ضغط التكوین. –رأس البئر  )18(

والتحكم في المیاه الجوفیة الجیولوجي التكوین  وتثبیتالحفر  رأسستخدم في تزییت یوسیط  –سائل الحفر  )19(
 وٕازالة نواتج الحفر من الحفرة أثناء عملیة الحفر.  

 ،الحصى حشوةلمیاه الجوفیة أو الحاویة لطبقة ال تستخدم لتثبیتشكل خاص من بطانة البئر – زشبكة الحج )20(
(الجیولوجي) بتطویر التكوین البئر كما تسمح أنبوب خالل البئر إلى من بتدفق المیاه  تسمحوفي الوقت نفسه 

 مناسبة. عبر عملیة  زالمحجو 

 .حلقي سائل في فجوة حلقیة أو تجویفعملیة وضع أو ضخ اإلسمنت ال –صب اإلسمنت السائل  )21(
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ع أو الضغط أو افتر اال بفعلوالتي تنتج  ،المیاهمن الطاقة الموجودة في كتلة  –ضغط التكوین (رأس البئر)  )22(
 السرعة.

جیولوجي، ولدیه القدرة تكوین جیولوجي أو مجموعة من التكوینات أو جزء من تكوین  –طبقة المیاه الجوفیة  )23(
 ت من المیاه.على نقل وتوفیر كمیا

وعادة ما یكون طرف للقیادة (لتقدم البئر، أنبوب غالف / ملحق یتم تركیبه في نهایة  –الطرف السفلي  )24(
 اإلسمنت السائل).   لصباألنبوب) أو طرف عائم (

 .من الخدمة هٕاخراجو البئر تأهیل حفر وٕانشاء وتطویر وصیانة وٕاعادة  –عملیات الحفر  )25(

لحمایته  ،بغرض التحكم في البئرالبئر أنبوب غالف / بمسامیر في  تثبیتهیتم  تركیب - غطاء رأس البئر )26(
 .الوصول إلیه وتنظیم

 م كبطانة مؤقتة أو دائمة للبئر. هو أنبوب مستخد –البئر  غالف )27(

 .الخارجي للبئر أو حفرة البئر/ األنبوب  والغالفالبئر  / أنبوب غالفدائریة بین الفجوة ال –حلقیة الفجوة ال )28(

 . المثالي المركزالحقیقي للبئر وخط مستقیم یمثل خط  المركزاالنحراف األفقي بین خط  –لمحاذاة ا )29(

 الضخ.ب القیاممستوى المیاه في البئر عند  –مستوى الضخ  )30(

 مععادل ضغط المیاه تی ، حیثسطح التشبع في طبقة میاه جوفیة غیر محصورة –المیاه الجوفیة  مستوى )31(
 ضغط الهواء الجوي.

ویمكن إضافة إضافات  ،خلیط سائل من اإلسمنت والمیاه بقوام یمكن دفعه من خالل أنبوب –سائل المالط ال )32(
 "اإلسمنت السائل" أو "اإلسمنت الرخو".  أحیاناً  یطلق علیهو  .البنتونیت) لتحسین خصائصهمثل أخرى إلیه (

 لبئر.ل تزویدها المطلوب نتج المیاهالمستهدف التي ت(الجیولوجي) المنطقة بداخل التكوین  –منطقة اإلنتاج  )33(

 المیاه الموجودة تحت األرض. –المیاه الجوفیة  )34(

للمیاه الحاویة طبقة عرض القیاس لالحركیة السائدة عبر وحدة  ذات اللزوجةالمیاه  انتقالمعدل  – الناقلیة )35(
 الناقلیةویتم التعبیر عنها بالمتر المربع في الیوم. ملحوظة:  ،هیدرولیكيال من االنحداروحدة  بفعلالجوفیة 

 .الحاویة للمیاه الجوفیةسمك الطبقة بمضروبة یة هیدرولیكال تعادل التوصیلیة

 قدرة الوسیط المسامي على نقل المیاه. –النفاذیة   )36(
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  التدریب والكفاءة -2
 لمتطلبات ما یلي: بالسالمة والصحة المهنیةعلى جهات العمل التأكد من امتثال التدریبات المتعلقة   ) أ(

 ؛"والكفاءةوالتوعیة التدریب " )5(العنصر  –نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة اإلطار العام ل )1(

المھنیة العاملة في  الجھاتتسجیل " )7اآللیة ( –إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة نظام اإلطار العام ل )2(
 ؛"المھنیة والصحةالسالمة  مجال

السالمة والصحة  يممارس تسجیل") 8اآللیة ( –إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة نظام اإلطار العام ل )3(
 ."المھنیة

ین المطلوب منهم تنفیذ متطلبات هذا الدلیل على التدریب الالزم في مجال عاملمن حصول الالتأكد جهات العمل  على )(ب
 جهة العمل.  للمخاطر ذات الصلة وٕاجراءات التحكم المعمول بها لدىاآلبار واستیعابهم  إنشاء

لرصد على التدریب الالزم  آبار المیاه إنشاءالمشاركین في أعمال ین عاملمن حصول الالتأكد جهات العمل  على (ج)
 األعمال واالستجابة لها. ا النوع مناألخطار المرتبطة بهذ

یشمل أي مسائل أو متطلبات و  التدریب خصیصًا بحیث یلبي المتطلبات الخاصة بموقع العمل برنامج یجب إعداد (د)
 : الموضوعات التالیةین عاملتخص الموقع، على أن یشمل تدریب الفریدة من نوعها 

 األخطار والمخاطر المرصودة )1(
 واألنشطة المحظورة الموقع قواعد  )2(
  ذات العالقةمعدات الالت واآلتشغیل  )3(
 الموضوعةأسالیب العمل اآلمنة  )4(
 الدخول إلى الموقع والخروج منھ  )5(
 (إن وجدت) اإلنارةمتطلبات  )6(
 العمل في األماكن النائیة واالتصال  )7(
 معدات الحمایة الشخصیة  )8(
  الطوارئإجراءات  )9(
 ومكافحتھا الوقایة من الحرائق  )10(

 على جھة العمل االحتفاظ بسجل للتدریب یحتوي على ما یلي: )ھـ(

 ورقم ھویتھ؛ المتدرباسم  )1(
 ؛للمتدرب ةرقم الھویة اإلماراتی )2(
 موضوعات التدریب  )3(
 ؛جھة التدریباسم  )4(
  تاریخ التدریب  )5(
 اسم المدرب )6(
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 المتطلبات  -3

 المهام والمسؤولیات  1-3
 جهات العمل  1-1-3

 یجب على جھات العمل أداء مھامھا ومسؤولیاتھا وفقا للمتطلبات العامة لما یلي:  ) أ(
والمسؤولیات والتنظیم  "األدوار) 1العنصر ( –نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة اإلطار العام ل )1(

 )5-2-3(القسم  "،الذاتي
 "إدارة المخاطر" )2العنصر ( – إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیةنظام اإلطار العام ل )2(
 . والئحتھ التنفیذیةفي إمارة أبوظبي،  بشأن تنظیم المیاه الجوفیة 2016لسنة » 5«القانون رقم  )3(

 یجب على جھات العمل أداء مھامھا ومسؤولیاتھا وفقا لما یلي:  ) ب(

وتطبیق إجراءات التحكم المناسبة وفقا لھذا  ،أي أعمال إنشاءببدء القبل شخص مؤھل من قبل تقییم إجراء  )1(
 .الدلیل

ألعمال اإلنشاءات وتطبیق طرق وإجراءات ضمان التخطیط المنھجي ل مصممة ةنظم عمل آمنوتوثیق إعداد  )2(
 .العمل المناسبة

ذلك الحصول على  بما فيھا (نتائج عملیات البحث عن الخدمات تحت األرضیة والتحقق منكافة تنفیذ  )3(
 .لخدمات المرافق) المزودةالمخططات من الجھات 

 التاریخیة أو األثریة أو الجیولوجیة وفقاً لمتطلبات السلطات المعنیة؛ الموجوداتتأمین و/أو توثیق كافة  )4(

 .العملومتخصصة بشأن  صحیحةتقدیم إرشادات فنیة  )5(
  .لعمللتحدید أسلوب الحفر واإلنشاء األكثر مالءمة  )6(

  .المطلوب العمل معالتأكد من مالئمة نوعیة وكمیة المواد المستخدمة  )7(

 .ومنظماً وخالیاً من التلوثترك الموقع آمناً ونظیفاً  )8(
ومخططات ، الموقع اتمسوح بما في ذلكھا؛ فی حفرالتأمین كافة المعلومات الخاصة بمناطق العمل المقرر  )9(

 .قعھااوالمعلومات المتعلقة بطبیعة المواد الخطرة ومو ،الخدمات

كافة اإلخطارات الحصول على كافة تصاریح العمل وشھادات عدم الممانعة والتراخیص الالزمة وإرسال  )10(
 .الالزمة بخصوص العمل

، على أعمال اإلنشاء بسالمة الخاصةتنفیذ العملیات لتعیین شخص لإلشراف على األعمال بصورة دائمة و  )11(
الالزمة للمشروع المزمع تنفیذه وخبیراً اآلبار  الحفر وإنشاء أعمال الشخص مختصا في نوع ھذاأن یكون 

 .ةبتطبیق إجراءات العمل اآلمن

نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة اإلطار العام لین بما یتماشى مع متطلبات عاملللتوفیر المرافق الالزمة   )12(
 ."في أماكن العمل مةوسائل الراحة العا") 8( دلیل الممارسة الفني -المھنیة 

 .الطوارئحاالت و إجراءات / خدمات مناسبة لإلسعاف األوليتوفیر   )13(

الرافعات ووأن عمر كافة األشخاص وكافة مشغلي اآلالت ا، بدنی الئقینكافة العاملین بالموقع  أنالتأكد من   )14(
 عاما. 18ال یقل عن ومساعدیھم 
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أو دخول   رالعبث في البئتنفیذ األعمال لمنع  أثناءاتخاذ كافة االحتیاطات المعقولة الممكنة في كافة األوقات   )15(
 .مواد غریبة فیھ

 الرئیسیونالمقاولون  2-1-3

مھامھم ومسؤولیاتھم وفقا  أداء، یجب على المقاولین الرئیسیین واإلنشاءقطاع البناء خضوع المشروع ل في حال )أ (
دلیل  –نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة اإلطار العام ل ضمنللمتطلبات العامة المنصوص علیھا 

 ". أثناء "أعمال البناء" إدارة السالمة والصحة المھنیة" 53)( الممارسة الفني

 مھامھم ومسؤولیاتھم وفقا لما یلي: أداءیجب على المقاولین الرئیسیین  )ب (
الالزمة من السلطات المختصة بإصدار تصاریح اآلبار  حصول مقاولي (جھات) حفر البئر على التراخیص )1(

  ین األكفاء/ المؤھلین إلنجاز العمل.عامللل توفیرھمعالوة على في إمارة أبوظبي 

ومسوحات  المخططات، بما في ذلكالمتوفرة للموقع،  التفاصیلكافة بتزوید مقاولي (جھات) حفر البئر  )2(
 .ھاقعاوموالمواد الخطرة والمعلومات المتعلقة بطبیعة المتواجدة، األخرى واآلبار ، الموقع

قبل بدء  المطلوبةالموافقات شھادات عدم الممانعة وإخطار كافة السلطات المختصة والحصول على كافة  )3(
 .العمل

 .خدماتال وحمایة مواقع كافة مرافق تحدید )4(

 .الالزمةتحكم التطبیق إجراءات  )5(

  .تأمین مكان العمل )6(

 ونعاملال  3-1-3

نظام إمارة أبوظبي اإلطار العام لالواردة ضمن ومسؤولیاتھم وفقا للمتطلبات العامة مھامھم  أداءین عاملیجب على ال )أ (
 )؛7-2-3القسم ( - "،والمسؤولیات والتنظیم الذاتي "األدوار) 1العنصر ( –للسالمة والصحة المھنیة 

 مھامھم ومسؤولیاتھم وفقا لما یلي: أداءین عاملیجب على ال )ب (

 اإلنشاءات؛الحفر و عمالالموضوعة ألإلجراءات لتنفیذ أعمالھم وفقا  )1(

  یتم رصدھا،أخطار ومخاطر  ةاإلبالغ عن أی )2(

  والتدریب الذي أعطي لھم. استخدام المعدات وفقا للتعلیمات  )3(

 التخطیط والتقییم 2-3
 لتخطیطا 1-2-3

 یجب على جھات العمل: )أ (
 المتأثرة بمالكافة األطراف المشاركة أو  تؤمن السالمةالمخاطر وتحدید نظم للعمل  مختلفتقییم من التأكد  )1(

 في ذلك أفراد الجمھور العام؛

 الصحة؛السالمة وتطبیق إجراءات تحكم مناسبة إلدارة األنشطة دون أي مخاطر على من التأكد  )2(

تؤمن السالمة لموقع لوقواعد لعمل لنظم  إدراج، التأكد من واإلنشاءقطاع البناء خضوع المشروع لفي حال  )3(
نظام إمارة اإلطار العام لوفقا لمتطلبات ، "البناءأثناء أعمال السالمة والصحة المھنیة إدارة خطة " ضمن

إدارة السالمة والصحة المھنیة أثناء "أعمال " 53)( دلیل الممارسة الفني –أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة 
 ."البناء"
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 تقییم الموقع 2-2-3 

 العمل التأكد من قیام شخص مؤھل بتقییم متطلبات العمل بالموقع. ةإنشاء، یجب على جھحفر و قبل تنفیذ أي أعمال )أ (
 .)تؤمن السالمةآمنة (أي عمل نظم وتوثیق مؤھل بإعداد الشخص الذلك عقب عملیة التقییم، یجب أن یقوم  )ب (

 

 نظم العمل اآلمنة الموثقة 3-2-3

 لضمان ما یلي:قد تم تصمیمھا نظم العمل اآلمنة الموثقة  أنالعمل التأكد من  ةیجب على جھ )أ (

 . أعمال اإلنشاءفر وحعملیات الالتخطیط المنھجي ل )1(

 التي تؤمن السالمة.تطبیق ممارسات العمل وإجراءات التحكم  )2(

 إلنشاءلالعامة متطلبات ال 3-3
 التصاریح والمتطلبات األخرى  3-3-1

 ،على سبیل المثال ال الحصر ،في ذلكبكافة المتطلبات االتحادیة والمحلیة بما االلتزام جھة العمل/مقاول الحفر  على ) أ(
  متطلبات السلطات المختصة بإصدار تصاریح اآلبار في اإلمارة.

طریقة ستخدام المقاولي (جھات) الحفر المرخصین لتنفیذ فئة العمل المطلوب وعلى تنفیذ أعمال آبار المیاه یقتصر   ) ب(
 .االحفر المطلوب إتباعھ

 مؤھل على النحو المالئم بموقع العمل في كافة األوقات لإلشراف على أنشطة إنشاء البئر.  یجب أن یتواجد حفار  ) ج(
ر علیھا الحصول على كافة التصاریح الالزمة من ئالشرعي لألرض المراد إنشاء الب الشاغلعلى المالك أو یجب  ) د(

ویحظر الشروع في العمل في أي بئر إال بعد الحصول على ، لسلطات المختصة بإصدار تصاریح اآلبار في اإلمارةا
 تلك الموافقات المطلوبة.

االلتزام بالشروط  ، وعلیھ كذلكلبئر قبل الشروع في أیة أعمالالالزمة لتصاریح ال أن یحوزیجب على الحفار  ) ه(
 . بشأنھتقاریر التحدد طبیعة العمل ومتطلبات رفع سعلماً بأن تصاریح البئر المتعلقة بالبئر المعني، 

 تصمیم البئر وطریقة الحفر    3-3-2

 ما یلي:  البئریجب أن یراعي تصمیم  ) أ(

 الغرض من البئر  )1(
 المیاه الجوفیة نوعیة في ذلكبما ة، جیولوجیالھیدروالجیولوجیة و الظروف )2(
 لمیاه الجوفیةالحاویة لطبقة الحمایة أن یكون مناسبا ل )3(
 طرق الحفر وطرق اإلنشاء  )4(

 المتوقعة.یة جیولوجیدروالھظروف المة المستخدیجب أن تراعي طرق وأسالیب الحفر  ) ب(
من المتوقع منطقیاً أنھا تفوق قدرات آلة ومعدات الحفر المقرر أو محاولة تنفیذ أعمال  التعاقدن ییحظر على الحفار ) ج(

 استخدامھا. 
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بغرض تحدید (الجیولوجي) تكوین للأخذ عینات ممثلة  ، أن یتمأي سلطة مختصةذلك ت طفي حال اشتریجب،   (د)
  تؤثر على ما یلي: ستكوین الن المعلومات المأخوذة من عینات إل، المتواجدة اتالطبق نوعوطبیعة 

 حجم األنبوب وطولھ  )1(
  زاختیار مادة األنبوب وشبكة الحج )2(
 الحصى مكونات حشوةوتدرج  ز،فتحات شبكة الحجسعة  )3(
 طرق إنشاء البئر  )4(

 المیاه الجوفیةمصدر حمایة البئر و    3-3-3

 ما یلي: یجب مراعاة البئر وإنشاؤه وتشغیلھ  موضع في تحدید ) أ(

 مصادر التلوث المحتملة  )1(
 من األضرار الطبیعیة والعرضیة  غطاء رأس البئرحمایة  )2(
 الخدمات والمرافق تحت األرضیة والعلویة  )3(
 المیاه الجوفیة والبیئة  ونوعیةالحد من األضرار التي تصیب الممتلكات والبنیة التحتیة والطرق  )4(

 الدقیقة (البكتیریا) بین المواقع.  الكائناتكافة معدات الحفر لمنع نقل یجب تعقیم  ) ب(

المیاه التي یتم إیجادھا أثناء عملیات الحفر، حیث إن جودة  نوعیةیجب أخذ عینات من المیاه الجوفیة للتعرف على  (ج)
 تؤثر على ما یلي:سمیاه ال

 موضعھلومدى مالءمة البئر للغرض المقصود منھ  )1(
 طرق اإلنشاء  )2(
 اختیار المواد )3(
 لمیاه الجوفیة الحاویة لطبقات الطرق الفصل بین  )4(

 یجب اختیار سوائل الحفر وإدارتھا بھدف:   (د)
 المیاه الجوفیة  نوعیةحمایة  )1(
 تسھیل عملیة الحفر  )2(
 التأكد من إزالة الفتات من البئر  )3(
 والبیئة(الجیولیوجیة) الحد من األضرار التي تصیب التكوینات  )4(

یجب أن یكون استخدام إضافات سوائل الحفر وفقاً لتوصیات الشركة المصنعة وأیة معاییر دولیة تفرضھا السلطات  )ھـ(
 صة.االتحادیة/المحلیة المخت

 یجب أن یتوفر في موقع الحفر صحف بیانات سالمة المواد الخاصة بكافة المواد والمنتجات المستخدمة.  (و)
 إلى سائل الحفر. ،یحظر إضافة الكیماویات أو المواد األخرى التي قد تترك سمیة متبقیة  (ز)
كسائل  )التي یمكن توفیرھاأو إذا تعذر ذلك یتم استخدام أفضل نوعیة من المیاه یجب استخدام میاه عذبة غیر ملوثة (  (ح)

 حفر آبار المیاه. سائللكافة تحضیرات  تعویض/میاه أساس
 وقیم األّس الھیدروجیني لكافة میاه التعویض. التوصیلیةقیاس وتسجیل یجب  (ط)
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وفقاً  ،المسؤولة عن إصدار تصاریح اآلبار في اإلمارةیجب إعداد تقریر حول اكتمال البئر وتقدیمھ إلى السلطات  (ي)
 للمتطلبات الخاصة بتصاریح اآلبار.

 خصائص البئر    3-3-4

 تھامحاذاضبط والمضخة أنشطة تركیب  إعاقةلضمان عدم  بدرجة تكفيومستقیماً  رأسیا أن یكونلبئر لیجب  ) أ(
 .تھاوإزال ھاوتشغیل

 السلطات االتحادیة/المحلیة المختصة.متطلبات  تلبيأن في اآلبار  زشبكات الحجلیجب   ) ب(
 :  أن وتوصیالت البئرألنابیب لیجب  ) ج(

 ھاقاخترا ات التي یتممنع انھیار الطبقت )1(
 منع التدفق العكسي ت )2(
 االختالط منع تو وإحكام السدفي اإلنشاء  تساعد )3(
  التشغیلوالتركیب واإلنشاء ضغوط لتحمل  كفيی تكون قویة بما )4(
 منطقة إنتاج المیاه  تمكن من الوصول إلى )5(
 المضخة المختارة للحفرة بأمان ستیعاب ي الكفتكون بحجم ی )6(
 العمر التشغیلي الكافي توفر  )7(

 األنبوب. كما اإلنشائیةنفس السالمة تتمتع بلمیاه وأن تسرب امانعة لأن تكون الت األنبوب یوصلتیجب    (د)
بما الستیعاب حجم المضخة المختارة، أن یكونا كافیین مادة األنبوب المختار والقطر الكلي ألنبوب البئر لیجب    )ھـ(

 راعي ما یلي:  ی

 كفاءة وحدة الضخ  )1(
 للمضخة  المتوقع رالعم )2(
 ما یكفيبة اإلضافیة المطلوبة في حال لم یكن األنبوب مستقیماً فالمسا )3(
 الت األنبوب یوصتإمكانیة نتوء اللحام وغیرھا من المثبتات داخل  )4(
 صدأبال تتعلقأیة مشكالت محتملة  )5(

 تشغیل البئر.أثناء تركیب و التي ستواجھھاالضغوط تحمل تأن الت األنبوب یوصتألنبوب ولیجب    (و)
 ومؤمنة ومانعة للتسرب. بعضھا البعضة امحاذمنتظمة بأن تكون الت األنبوب یوصتكافة لیجب    (ز)
مع متطلبات الشركة المصنعة وأیة معاییر دولیة تفرضھا السلطات أن تتوافق مواد األنبوب المستخدم لیجب    (ح)

 االتحادیة/المحلیة المختصة. 

 البئرسد   3-3-5

البئر أنابیب الفراغ الحلقي بین سد یشمل أیضاً ھذا و .نتاج من التلوثلحمایة منطقة اإلبإحكام كافة اآلبار یجب سد  ) أ(
یجب أن یكون ھناك أیضاً سد بین الطبقات  ،لمیاه الجوفیةلعدة طبقات التي تسحب من اآلبار حال وفي  تھ.وحفر

 ا.الختالط بینھلمنع ا المنفذةوالمناطق الحاویة للمیاه 
أمتار  5ن مقل أمنطقة اإلنتاج ُبعد  نإذا كا -أمتار، أو  5ال یقل عن وحتى عمق  یجب سد كافة اآلبار من السطح ) ب(

  السد من متر واحد فوق منطقة اإلنتاج وحتى السطح. یمتدیجب أن  –األرض سطح تحت مستوى 
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 : أن یكون / الغالف ألنبوبلاالرتوازیة، یجب المیاه آبار  فيالتحكم السطحي / غالف عند سد أنبوب  (ج)

صب اإلسمنت السائل من ب المنفذة، وأن یتم سدهغیر الطبقة  داخلأمتار على األقل  10مسافة على  مثبتاً  )1(
 وحتى السطح. السفلي ھطرف

 ممثال بأي منمم فوق نصف القطر األقصى لألنبوب ( 20 ال یقل عن حلقي بسمكبإسمنت سائل  اً مسدود )2(
 . ادوات التمركز)، وھو ما یمكن تحقیقھ عن طریق استخدام لألنبوب أو الطرف السفلي التوصیالت

نت السائل من باستخدام اإلسم، یجب السد المیاهبغرض حقن طبقات الجوفیة الاآلبار المحفورة للوصول إلى  في حال  (د)
 وحتى السطح.  اجأعلى منطقة اإلنت

 وسدھاأن یتم تغلیفھا یجب  ،للمیاه الجوفیةحاویة أكثر من طبقة  تتقاطع معالتي  الفتحاتآبار المراقبة متعددة في حال  )ھـ(
  وحتى السطح. األسفلباستخدام اإلسمنت السائل من قمة الطبقة المائیة 

 مم. 15اإلنتاج / غالف خارج أنبوب ب المحیطالسد اإلسمنتي  لسمكیجب أن یكون الحد األدنى   ) و(

 وٕاعادة الموقع لوضعه األصلي غطاء رأس البئرو إكمال البئر    3-3-6

 لرأس البئر للتحكم في تدفق المیاه.  بغطاء المیاهالتي تتدفق منھا تزوید كافة اآلبار یجب  ) أ(
وفقاً لمتطلبات السلطات المسؤولة عن إصدار مناسبة  بلوحة تعریفیة التي تتدفق منھا المیاهیجب تزوید كافة اآلبار  ) ب(

 تصاریح اآلبار في اإلمارة. 
للمساعدة على صیانة للبئر، القطر الكامل مساحة ب عزل رئیسي بصمام التي تتدفق منھا المیاهیجب تزوید اآلبار    (ج)

  البئر وإعادة تأھیلھ في المستقبل.
مع متطلبات الشركة المصنعة وأیة معاییر دولیة تفرضھا السلطات أن تتوافق  غطاء رأس البئرمكونات لیجب    (د)

 االتحادیة/المحلیة المختصة. 

 بحیث: / الغالف األنبوب من الناتئ الجزء ب إكمال جی   )ھـ(
 الحوادث بفعل العرضیةیكون محمیا من األضرار  )1(
 یكون محمیاً من الظروف البیئیة   )2(
 من دخول البئر  ةلوثأن تكون ممنع السوائل السطحیة المحتمل ی )3(

تعمل سدادة بأو  ،مالحبالأو ق یعشأو بالتلولب یتم تثبیتھ بشكل مناسب بشكل البئر بغطاء  أنبوب / غالفیجب تغطیة   )و(
 لكبس.با

الممكن قرب إلى الحد األ إلى وضعھ األصليإنشاء البئر یجب إعادة الموقع عملیات عقب اكتمال عملیات الحفر و )ز(
 .عملیا

 صیانة البئر وٕاعادة تأهیله   3-3-7

عالوة على  وفقاً لمتطلبات السلطات المسؤولة عن إصدار تصاریح اآلبار في اإلمارةیجب تنفیذ إعادة تأھیل أي بئر  ) أ(
  متطلبات السلطات المختصة األخرى. 

 .القائمةتسري المعاییر المفروضة على إنشاء آبار میاه جدیدة على إعادة تأھیل آبار المیاه  ) ب(
 غطاء رأس البئرمن إجراء الصیانة الوقائیة المطلوبة على كافة المكونات المیكانیكیة (مثل تأكد المالك اآلبار على  ) ج(

 والمضخات) وفقاً لمتطلبات الشركة المصنعة.
وتشمل  .في إطار برنامج للصیانة الوقائیةیجب أن یقوم شخص مؤھل بالتفتیش الدوري على السالمة اإلنشائیة للبئر  ) د(

 الفترات الزمنیة للتفتیش ما یلي: 
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على األقل مرة كل ستة أشھر بالنسبة آلبار میاه الشرب وآبار المراقبة/المالحظة وحقول اآلبار المملوكة  )1(
 للحكومة. 

 شھراً بالنسبة لكافة اآلبار األخرى  12على األقل مرة كل  )2(

 وأرصد أي تدھور أو تلف أو ثقوب بھدف / الغالف یجب أن یشمل التفتیش أیضاً المعاینة الدقیقة لحالة األنبوب   )ھـ(
 .غیره

 .البئر إنشائیة فيحداث تغییرات یجب أال تتسبب مھام الصیانة في إ  (و)
یجب أن یقتصر إجراء عملیات  لذاالبئر،  إنشائیة فيتغییرات إحداث في أن تتسبب عملیات إعادة التأھیل لیمكن  (ز)

 مع الحصول على التصریح الالزم إلنجاز ھذا العمل. ، المرخصین حفر اآلبارإعادة التأھیل على مقاولي (جھات) 
 ما یلي:شمل تأن ر ابعادة تأھیل اآلإلیمكن  ) ح(

 إعادة تبطین البئر بأنبوب جدید )1(
 إصالحات تتم في الموقع  )2(
 البئر توسیع / تعمیق )3(
 زإصالح شبكة الحج )4(
 البئرأنبوب إزالة واستبدال  )5(
 طقامنإحدى السد  )6(

 الخدمةإخراج البئر من  3-3-8

 یتم إخراج كافة اآلبار من الخدمة وفقاً لمتطلبات السلطات المسؤولة عن إصدار تصاریح اآلبار في اإلمارة.  ) أ(
السلطات المسؤولة عن إصدار تصاریح وتقدیمھ إلى  ،الردمإعادة خاص بإخراج البئر من الخدمة/یجب إعداد تقریر  ) ب(

 . للبئر التعریفیة اللوحاتإعادة  مع ،اآلبار في اإلمارة

 دائم لكافة اآلبار وحفر االختبار المطلوب إخراجھا من الخدمة لمنع ما یلي:سد أن یكون ھناك یجب  ) ج(
 أو ملوثات من السطح دخول أیة سوائل  )1(
 اختالط السوائل والضغوط بین طبقات المیاه الجوفیة  )2(
 إلحاق اإلصابات واألضرار بالبشر والحیوانات والبیئة  )3(

بصورة تمنع الحركة الرأسیة للمیاه في  وردمھا ،مطلوب إخراجھا من الخدمة بصفة دائمةیجب سد أي بئر أو حفرة  ) د(
حصر المیاه بصفة دائمة في المنطقة  وینبغي .ي الفراغ الحلقي المحیط باألنبوبالمیاه الموجودة ف في ذلكالبئر، بما 

 . أصالً فیھا  تتواجدالمحددة التي 
من الخدمة عن طریق سدھا بإسمنت سائل  تعمل بشكل خاطئأیة حفر اختبار أو آبار اختبار أو آبار  إخراجیجب  )ـ(ھ

 وذلك في أقرب وقت بعد اكتمال عملیات الحفر. ،عاملة اً كما لو كانت بئر
 یجب أن تتألف مادة السد من واحدة أو أكثر مما یلي: (و)

 اإلسمنت السائل  )1(
 البنتونیت السائل  )2(
 البنتونیت /برادةحبیبات )3(
 خرسانة ال )4(
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  .غیر ملوثةفتات حفر  وأ نطیأو أحجار خشنة أو یجب أن تتألف مواد الردم من رمال  (ز)

أما  .لمیاه الجوفیة في البئرل حاويالواقعة مباشرة فوق وتحت كل تكوین  المنفذةغیر  اتفي الطبق سداتیجب وضع  (ح)
 . اإلسمنت السائلأمتار على األقل من  10 بطولكون السد ییجب أن ف التي ال تتدفق منھا المیاهفي اآلبار 

 في كحد أدنىأمتار  5بعمق والسائل  اإلسمنتمن الخرسانة أو یتكون على األقل یجب عمل سد سطحي  )1(
 التي یتم إخراجھا من الخدمة. الحفر  اآلبار و/أو  كافة

 اآلالت والمعدات 3-4 

 قبل بدء العملیات.مطابقة وتقییم الختبار أن تخضع لالكافة اآلالت والمعدات لیجب  ) أ(
نظام إمارة أبوظبي اإلطار العام لمتطلبات لكافة اآلالت/الماكینات/المعدات  امتثالمن أن تتأكد جھات العمل  على ) ب(

) 34( دلیل الممارسة الفنيو"، والمعداتالثقیلة اآلالت " )36( دلیل الممارسة الفني –للسالمة والصحة المھنیة 
 ."وأدواتھا الملحقةاالستخدام اآلمن لمعدات الرفع "

 حواجز الوقایة من المخاطر المتعلقة باآلالت  3-5

ثابتة تحیط بأي مكون خطیر أو متحرك أو دوار من مكونات وقایة حواجز من توفیر أن تتأكد جھات العمل  على ) أ(
 . عملیا إلى الحد المعقول ، وذلكاآلالت/الماكینات/المعدات

نظام إمارة أبوظبي إلطار العام لامتطلبات لكافة اآلالت/الماكینات/المعدات  امتثالمن جھات العمل أن تتأكد  على ) ب(
 ."حواجز الوقایة من اآلالت" )47(دلیل الممارسة الفني  –للسالمة والصحة المھنیة 

 إلشارات المرئیة والیدویة ا 3-6

 مما یلي: جھات العمل أن تتأكد  على (أ)
 .ماكینات على األشخاص المؤھلین فقطمشغلي اللاقتصار إعطاء اإلشارات  )1(
) 17(دلیل الممارسة الفني  –نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة إلطار العام لامتطلبات لاالمتثال  )2(

  ."السالمة وإشاراتالفتات "

 و/أو في أماكن نائیة  ىالعمل فراد 3-7

تنفیذ العمل من ویجب  .بمفردهیتواجد من عدم السماح بتنفیذ أي عمل بواسطة شخص  جھات العمل أن تتأكد على ) أ(
 من شخصین على األقل وبینھما وسیلة اتصال مؤمنة. یتألف فریقخالل 

نظام إمارة أبوظبي للسالمة إلطار العام لامن أن كافة نظم االتصاالت تتفق مع متطلبات جھات العمل أن تتأكد  على ) ب(
 ."في االماكن النائیة/ أو و العمل المنفرد") 30(دلیل الممارسة الفني  –والصحة المھنیة 

 المواد الخطرة  3-8

نظام إمارة أبوظبي للسالمة إلطار العام لاعلى جھات العمل التأكد من االمتثال لمتطلبات  ،رةعند تداول المواد الخط ) أ(
معدات الحمایة ") 2(ودلیل الممارسة الفني  "،المواد الخطرة") 1(دلیل الممارسة الفني  –والصحة المھنیة 

 ".الشخصیة

 إدارة النفایات  3-9

بما ال یؤثر سلباً على و ،متطلبات السلطات المختصةمع  یتوافقبما  التي یتم تصریفھایجب التخلص من كافة المیاه  ) أ(
 البیئة أو المجتمع. 
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مع  تتوافقمناسبة بصورة  تعقیمالتخلص من أي إسمنت أو سوائل حفر أو حاویات أو كیماویات أو یجب تحیید  ) ب(
 توصیات الشركة المصنعة وأیة معاییر تفرضھا السلطات االتحادیة والمحلیة المختصة.

نظام إمارة إلطار العام لاوغیرھا من النفایات والتخلص منھا وفقاً لمتطلبات الفتات واألنقاض یجب التعامل مع    (ج)
 ". إدارة النفایات") 54(دلیل الممارسة الفني  –أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة 

 الغبار والغازات السامة 3-10

یجب  ،ظروف حفر معینة)في الھیدروجین  یدكبریتأو  الكربونعند وجود الغبار أو الغازات السامة (مثل أول أكسید  ) أ(
دلیل  –نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة إلطار العام لاعلى جھات العمل التأكد من االمتثال لمتطلبات 

 ".معدات الحمایة الشخصیة") 2(الممارسة الفني 

 اإلجهاد الحراري واإلنهاك 3-11

 اإلجھاد الحراري واإلنھاك.لمیكنة والتھویة وتدویر المھام للحد من مخاطر الترتیب لیجب  ) أ(
 من میاه الشرب الباردة. المناسبةیجب توفیر اإلمدادات  ) ب(
 –نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة إلطار العام لایجب على جھات العمل التأكد من االمتثال لمتطلبات  ) ج(

 . ر"الح فيالسالمة ") 11( دلیل الممارسة الفني
 

 الضوضاء واالهتزازات  3-12

تصمیمھا ل ،لمخاطراتقییم لعملیة  بناء على /الماكینات والمعداتجھات العمل التأكد من اختیار كافة اآلالتعلى  )أ (
 .الضوضاء ألقل مستوى ممكن من مشغلیھایتعرض وبحیث مصدر ال منبحیث تزیل أو تحد من الضوضاء 

 على جھات العمل وضع نظام لإلدارة یقوم بما یلي: ومن ثم، )ب (

 أدوات التحكم في الضوضاء واالھتزازات؛التأكد من مالئمة  )1(
 التعرف باستمرار على مصادر الضوضاء المتبقیة الھامة؛ )2(
 واإلصالح. واالستبدالالدوریة التأكد من إجراء فحوصات الصیانة  )3(

دلیل  –نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة إلطار العام لا لمتطلباتمن االمتثال على جھات العمل التأكد  )ج (
 . "االھتزازات" )3.1( ودلیل الممارسة الفنيفي مكان العمل"، الضوضاء " )3( الممارسة الفني

 اإلنارة  3-13

 على جھات العمل التأكد مما یلي: ) أ(

یجب توفیر مستویات أعلى من اإلنارة كما رؤیة أي أخطار بسھولة.  من تمكنأن مستویات اإلنارة العامة  )1(
 .وفي مناطق العمل، وخصوصا قرب اآلالت في أماكن معینة

 رؤیةأي تأثیر یؤدي إلى إلى  ، في حال وجود آالت بھا أجزاء أو حواف متحركة،مصدر اإلنارة یؤديأال  )2(
 . األجزاء المتحركة وكأنھا ثابتة ال تتحرك

  .وھج ألقل قدر ممكنتصمیم نظام اإلضاءة بحیث یحد من ال أن یتم  )3(
بحیث ال یؤثر مصدر اإلنارة في  ،اللون عامال مھما تمییز عندما یكون ،أخذ نوع مصدر اإلنارة في االعتبار )4(

 اإلدراك الطبیعي لأللوان.
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 اإلسعافات األولیة 3-14

 على جھات العمل التأكد مما یلي: ) أ(

اإلسعافات األولیة وقادرین على االستجابة بسرعة ألي حادث تقدیم مدربین على و ذوي كفاءةتوفر أشخاص  )1(
نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة إلطار العام لامتطلبات  انظر في كل نوبة عمل أثناء ساعات العمل.

 .الطارئة" اإلسعافات األولیة والمعالجة الطبیة") 4( دلیل الممارسة الفني –المھنیة 
نقل المصاب إال بواسطة مسعف أولي  یحظرحدوث أي إصابة خطیرة  كافة األفراد أنھ في حال إبالغ )2(

 بوقوع مزید من اإلصابات. مباشرةتوجد مخاطر مدرب، ما لم 
األتربة. وصنادیق مناسبة لإلسعافات األولیة مصممة لحمایة المحتویات بقدر اإلمكان من الرطوبة توفیر  )3(

وأن تكون  ،مناطق العمل، وأن یكون باإلمكان الوصول إلیھا بسھولة في ویجب تمییز ھذه الصنادیق بوضوح
 المكلفین. في عھدة المسعفین األولین

    لوقایة من الحرائق ومكافحتهاا 3-15

 على جھات العمل التأكد مما یلي:  ) أ(

حظر ألسنة اللھب والنیران المكشوفة في مناطق تنفیذ أعمال اإلنشاءات، عدا في الحاالت المصرح بھا   )1(
 لعملیات اللحام أو القطع أو غیرھا من العملیات الحراریة؛

 توضح ذلك في مكان بارز؛حظر التدخین في كافة األوقات وتعلیق الفتات  )2(
 الحرائقطفاء مناسبة إلتوفیر طفایات ووسائل    )3(
 مناسبةتحت األرض في حاویات محكمة اإلغالق في مناطق المخزنة الزیوت والشحوم ووقود الدیزل  حفظ )4(

 ما یلي:متطلبات التأكد من االمتثال لیجب على جھات العمل  (ب)

 ".  الطوارئحاالت إدارة ") 6( العنصر –نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة إلطار العام لا )1(
أعمال الحرارة ") 28( دلیل الممارسة الفني –نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة إلطار العام لا )2(

 " قطع)اللحام وال مثل( العالیة

  الطوارئإدارة  3-16

 العنصر –نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة إلطار العام لالمتطلبات على جھات العمل التأكد من االمتثال  ) أ(
 ."الطوارئحاالت إدارة ") 6(
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 المراجع  -4
 :ة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیةنظام إمارإلطار العام لا •

 ار والمسؤولیات والتنظیم الذاتيواألد -) 1العنصر ( -

 إدارة المخاطر –) 2العنصر ( -

 الطوارئ حاالت إدارة  –) 6العنصر ( -

 والمراجعة اإلداریة االلتزام –) 9العنصر ( -

 المواد الخطرة  –) 1.0( مارسة الفنيدلیل الم -

 معدات الحمایة الشخصیة  –) 2.0(دلیل الممارسة الفني   -

 في مكان العملالضوضاء  –) 3.0(دلیل الممارسة الفني  -

   ھتزازات اال –) 3.1(دلیل الممارسة الفني  -

 الطارئةاإلسعافات األولیة والمعالجة الطبیة  –) 4.0(دلیل الممارسة الفني  -

 في أماكن العمل مةوسائل الراحة العا –) 8.0(دلیل الممارسة الفني  -

 ر الحالسالمة في  –) 11.0(دلیل الممارسة الفني  -

 السالمةوإشارات الفتات  –) 17.0( دلیل الممارسة الفني -

 قطع)اللحام وال مثل( أعمال الحرارة العالیة –) 28.0( الممارسة الفنيدلیل  -

 في االماكن النائیة/ أو و العمل المنفرد –) 30.0(دلیل الممارسة الفني  -

 وأدواتھا الملحقةاإلستخدام اآلمن لمعدات الرفع  –) 34.0( دلیل الممارسة الفني -

 والمعدات  الثقیلةاآلالت  –) 36.0(دلیل الممارسة الفني  -

 الوقایة من اآلالتاجز وح –) 47.0(دلیل الممارسة الفني  -

 إدارة النفایات   –) 54.0(دلیل الممارسة الفني  -

 .في إمارة أبوظبيبشأن تنظیم المیاه الجوفیة  2016لسنة » 5«رقم القانون  •

• Minimum Construction Requirements for Water Bores in Australia – February 2012 – 
Edition 3 – ISBN 978-0-646-56917-8 
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