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١- انقطـاع التيـار الكهـربائي .

٢- احتــــراق فيــــــــــــوز .

٣- كالـون البـاب غيــر سليـم .

زر  على  الضغط   (  stop  ) املصعد  تأهب  أثناء   -٤
اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد 
إلى  البطيئة  السرعة  من  املصعد  لتنقل  األدوار 
فصل  إلى  يـؤدي  هذا  فجأة  السريعة  السرعة 

األوفــرلــود .

٥- تلف الكسوة البالستيكية بالكبينة أو كسرها 
يؤدي إلى عدم اتزانها .

والسبب  الكنترول،  علــى  األتـربـة  تـــراكـم   -٦
ً، وخــاصة فـي  عــدم إغــالق غـرفة املاكينة جيدا

حـالـة تغيــر اجلـو .

شركة  بإبالغ  اإلسراع  يجب  األحوال  عموم  وفي   
الصيانة فورَ حدوث أي عطـل أو احتجاز ركاب داخل 
التأكد  يجب  وأنه   ،ً فورا الالزم  اتخاذ  ألجل  املصعد 
داخـل  وتلفـونٍ  إنــــــــذار  جرسِ  وجود  من 

الكبينة وأنهمـــا يعمـــــالن بشكــــل جيد .
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 ) املصعد  تأهب  أثناء   -
اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد 
إلى  البطيئة  السرعة  من  املصعد  لتنقل  األدوار 
فصل  إلى  يـؤدي  هذا  فجأة  السريعة  السرعة 

األوفــرلــود .

- تلف الكسوة البالستيكية بالكبينة أو كسرها 
يؤدي إلى عدم اتزانها .

١- انقطـاع التيـار الكهـربائي .

- احتــــراق فيــــــــــــوز .- احتــــراق فيــــــــــــوز .

- كالـون البـاب غيــر سليـم .

زر  على  الضغط   (  stop  ) املصعد  تأهب  أثناء   -
اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد 
إلى  البطيئة  السرعة  من  املصعد  لتنقل  األدوار 
فصل  إلى  يـؤدي  هذا  فجأة  السريعة  السرعة 

- تلف الكسوة البالستيكية بالكبينة أو كسرها 

والسبب  الكنترول،  علــى  األتـربـة  تـــراكـم   -
ً، وخــاصة فـي  عــدم إغــالق غـرفة املاكينة جيدا

حـالـة تغيــر اجلـو .

شركة  بإبالغ  اإلسراع  يجب  األحوال  عموم  وفي   
َالصيانة فورَالصيانة فور حدوث أي عطـل أو احتجاز ركاب داخل 
التأكد  يجب  وأنه   ،ً
 حدوث أي عطـل أو احتجاز ركاب داخل 

ً
 حدوث أي عطـل أو احتجاز ركاب داخل 

فورا الالزم  اتخاذ  ألجل  املصعد 
داخـل  وتلفـونٍ  إنــــــــذار  وتلفـونٍ  إنــــــــذار   ٍ جرسِ وجود  جرسِمن  وجود  ِمن 

الكبينة وأنهمـــا يعمـــــالن بشكــــل جيد .
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اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد 
إلى  البطيئة  السرعة  من  املصعد  لتنقل  األدوار 

عــدم إغــالق غـرفة املاكينة جيدا
حـالـة تغيــر اجلـو .

إلى  البطيئة  السرعة  من  املصعد  لتنقل  األدوار 
فصل  إلى  يـؤدي  هذا  فجأة  السريعة  السرعة 

- احتــــراق فيــــــــــــوز .

- كالـون البـاب غيــر سليـم .

 ) املصعد  تأهب  أثناء   -
اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد 

١- انقطـاع التيـار الكهـربائي .
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زر  على  الضغط   (  
اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد 
إلى  البطيئة  السرعة  من  املصعد  لتنقل  األدوار 
فصل  إلى  يـؤدي  هذا  فجأة  السريعة  السرعة 

شركة  بإبالغ  اإلسراع  يجب  األحوال  عموم  وفي   
َالصيانة فورَالصيانة فور حدوث أي عطـل أو احتجاز ركاب داخل 

فورا الالزم  اتخاذ  ألجل  املصعد 
جرس وجود  من 

الكبينة وأنهمـــا يعمـــــالن بشكــــل جيد .
جرس وجود  من 

الكبينة وأنهمـــا يعمـــــالن بشكــــل جيد .
جرس وجود  من 

الكبينة وأنهمـــا يعمـــــالن بشكــــل جيد .الكبينة وأنهمـــا يعمـــــالن بشكــــل جيد .الكبينة وأنهمـــا يعمـــــالن بشكــــل جيد .

- انقطـاع التيـار الكهـربائي .

- احتــــراق فيــــــــــــوز .- احتــــراق فيــــــــــــوز .

- كالـون البـاب غيــر سليـم .
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يؤدي إلى عدم اتزانها .

والسبب  الكنترول،  علــى  األتـربـة  تـــراكـم   -
عــدم إغــالق غـرفة املاكينة جيدا

حـالـة تغيــر اجلـو .

شركة  بإبالغ  اإلسراع  يجب  األحوال  عموم  وفي   

والسبب  الكنترول،  علــى  األتـربـة  تـــراكـم   -
عــدم إغــالق غـرفة املاكينة جيدا
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إلى  البطيئة  السرعة  من  املصعد  لتنقل  األدوار 
فصل  إلى  يـؤدي  هذا  فجأة  السريعة  السرعة 

األوفــرلــود .

اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد 
إلى  البطيئة  السرعة  من  املصعد  لتنقل  إلى األدوار  البطيئة  السرعة  من  املصعد  لتنقل  األدوار 
فصل  إلى  يـؤدي  هذا  فجأة  السريعة  السرعة 

األوفــرلــود .

اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد 
إلى  البطيئة  السرعة  من  املصعد  لتنقل  األدوار 
فصل  إلى  يـؤدي  هذا  فجأة  السريعة  السرعة 

- تلف الكسوة البالستيكية بالكبينة أو كسرها 
يؤدي إلى عدم اتزانها .

والسبب  الكنترول،  علــى  األتـربـة  تـــراكـم   -
عــدم إغــالق غـرفة املاكينة جيدا

حـالـة تغيــر اجلـو .

والسبب  الكنترول،  علــى  األتـربـة  تـــراكـم   -
عــدم إغــالق غـرفة املاكينة جيدا

حـالـة تغيــر اجلـو .

والسبب  الكنترول،  علــى  األتـربـة  تـــراكـم  والسبب -  الكنترول،  علــى  األتـربـة  تـــراكـم   -

- تلف الكسوة البالستيكية بالكبينة أو كسرها 

األوفــرلــود .

- تلف الكسوة البالستيكية بالكبينة أو كسرها ٥
يؤدي إلى عدم اتزانها .

والسبب  الكنترول،  علــى  األتـربـة  تـــراكـم   -
عــدم إغــالق غـرفة املاكينة جيدا

حـالـة تغيــر اجلـو .

والسبب  الكنترول،  علــى  األتـربـة  تـــراكـم   -
عــدم إغــالق غـرفة املاكينة جيدا

حـالـة تغيــر اجلـو .

يؤدي إلى عدم اتزانها .

والسبب  الكنترول،  علــى  األتـربـة  تـــراكـم   -٦

يؤدي إلى عدم اتزانها .

والسبب  الكنترول،  علــى  األتـربـة  تـــراكـم   -٦

- تلف الكسوة البالستيكية بالكبينة أو كسرها 
يؤدي إلى عدم اتزانها .يؤدي إلى عدم اتزانها .يؤدي إلى عدم اتزانها .

األوفــرلــود .

٥- تلف الكسوة البالستيكية بالكبينة أو كسرها 
يؤدي إلى عدم اتزانها .

- كالـون البـاب غيــر سليـم .

 ) املصعد  تأهب  أثناء   -
اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد 
إلى  البطيئة  السرعة  من  املصعد  لتنقل  األدوار 
اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد 
إلى  البطيئة  السرعة  من  املصعد  لتنقل  األدوار 
فصل  إلى  يـؤدي  هذا  فجأة  السريعة  السرعة 
إلى  البطيئة  السرعة  من  املصعد  لتنقل  األدوار 
فصل  إلى  يـؤدي  هذا  فجأة  السريعة  السرعة 

- كالـون البـاب غيــر سليـم .

 ) املصعد  تأهب  أثناء   -
اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد 

- كالـون البـاب غيــر سليـم .

 ) املصعد  تأهب  أثناء   -
اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد 
إلى  البطيئة  السرعة  من  املصعد  لتنقل  األدوار 
فصل  إلى  يـؤدي  هذا  فجأة  السريعة  السرعة 
إلى  البطيئة  السرعة  من  املصعد  لتنقل  األدوار 
فصل  إلى  يـؤدي  هذا  فجأة  السريعة  السرعة 

- كالـون البـاب غيــر سليـم .

 ) املصعد  تأهب  أثناء   -
اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد 

- تلف الكسوة البالستيكية بالكبينة أو كسرها 
يؤدي إلى عدم اتزانها .

- تلف الكسوة البالستيكية بالكبينة أو كسرها - تلف الكسوة البالستيكية بالكبينة أو كسرها 
يؤدي إلى عدم اتزانها .

والسبب  الكنترول،  علــى  األتـربـة  تـــراكـم   -

- تلف الكسوة البالستيكية بالكبينة أو كسرها 
يؤدي إلى عدم اتزانها .

- تلف الكسوة البالستيكية بالكبينة أو كسرها 
يؤدي إلى عدم اتزانها .

٢- احتــــراق فيــــــــــــوز .

- كالـون البـاب غيــر سليـم .

 ) املصعد  تأهب  أثناء   -
اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد 

- كالـون البـاب غيــر سليـم .

 ) املصعد  تأهب  أثناء   -

٢٢

اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد 
إلى  البطيئة  السرعة  من  املصعد  لتنقل  األدوار 

٢- احتــــراق فيــــــــــــوز .

٣- كالـون البـاب غيــر سليـم .

 ) املصعد  تأهب  أثناء   -٤
اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد 

- كالـون البـاب غيــر سليـم .

 ) املصعد  تأهب  أثناء   -

٢

اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد اإليقاف للوقوف ثم اضغط مرة أخرى على زر أحد 
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الطبيعي،  مكانه  إلـى  الفـرامل  ذراع  أعـد   -٣
وتأكـد مـن أن الفـرامل فـي وضعها الصحيح، وأن 

الصاعدة ال ميكن حتريكهـا بـواسطـة الطارة .

الكابني،  عنده  أوقفت  الذي  الدور  إلى  د  عُ  -٤
واستخدم مفتاح الطوارئ لفتح الباب اخلارجي ثـم 
 ً فـردا  ً فـردا بهدوء  احملتجزين  األفـراد  بـإخـراج  ابدأ 

إلـى أن يتم إخراجهم بالكامـل .

اخلارجـي،  البـاب  زجـاج  كسر  مـن  احـذر   : حتذير 
واستخدم الفتحـة إلخـراج مـــن بـالداخــــل .

اتبع  الكابني  : في وجود فتحة طوارئ بأعلى  ثالثاً 
اخلطوات التالية :

١- اتبـع اخلطـوتني السـابقتني في بند ( ١ – ٢ ) .

الكبينة  ظهر  يكون  بحيث  الكبينة  أوقـف   -٢
ساوٍ متاماً ألرضية بالط الدور ثم استخدم مفتـاح  مُ

الطـوارئ فـي فتح البـاب اخلـارجـي .

فتحـة  وافتـح  الكبينة،  ظهر  علــى  قـف   -٣
الطــوارئ ألعلـى وابدأ فـي إخراج احملتجزين منهـا 

إلى اخلــارج .

رابعا ً:  في حالة زيادة السرعة أو قطع أحد األحبال 
فإن جهاز البرشوت في املصعد يعمل تلقائياً على 
إيقاف الصاعدة في مكانها متاماً، وفي هذه احلالة 
إلى  السابقة  بالطرق  الصاعدة  حتريك  يصعب 
يتم  فقط حتى  أعلى  إلى  حتريكها  ويجب  أسفل، 

إيقافها على الدور .

رقم الدفاع املدني: قطر (٩٩٩) السعودية (٩٩٨) رقم الدفاع املدني: قطر (٩٩٩) السعودية (٩٩٨)
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عند  جسيمة  حوادت  في  تتسبب  قد  املصاعد 
إساءة استخدامها، وعدم التقيد بوسائل السالمة 
اخلـاصة بهـا ومخـالفتها. ونـورد هنا بعض أمنـاط 

حـوادث املصـاعـد .
١- احتجاز األشخاص بداخله لوقت طويل دون علم 
اآلخرين، وذلك لتعطل وسائل االتصال املتوفرة فيه 
وجود  عدم  أو  التلفون  أو  اإلنذار  جرس  كتعطل 

حارس يقوم مبتابعة حركة املصعد .
قد  مما  املصعد  عمل  أثناء  املصعد  باب  انفتاح   -٢
الشخص  يُخرج  كأن  خطيرة  إصابات  إلى  يؤدي 
إلى  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  رأسه 

إصابته أو بتر رأسه .
 ٣- احتجاز مالبس أو أحد أطراف الراكب بني جدار 
باب  وجود  عدم  بسبب  الكبينة  قاعدة  أو  البئر 
سالمة  مخالفات  من  وهذه  للكبينة،  داخلي 
وعدم  لألعضاء،  وبتر  وفيات  عنه  وينتج  املصعد، 
وجود خلية ضوئية أو عطلها قد يسببب اصطدام 
وإصـابته  املصعد  ركاب  بأحد  الكبينة   باب 

بإصابات مختلفة .
٤- تلف أو عدم وجود حاجز لباب املصعد قد يؤدي 

لسقوط الراكب بني جدران البئر والكبينة .
مما  منها  محتجزين  إخراج  أثناء  الكبينة  حترك   -٥
يؤدي إلى بتر عضو يصادف مروره، وفي هذه احلالة 
يجب على املنقذ فصل التيار الكهربائي متاماً عن 
املصعد قبل بدء عملية اإلنقاذ، واتخاذ االحتياطات 
الالزمة لكي ال يعاد تشغيله أثنا القيام بعمليات 

اإلنقاذ .
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ً : في حالة توقف املصعد أمام الدور مباشرة أو  أوال
أسفله بقليل يُتَّبع التالي :

عن  متاماً  املصعد  عن  الكهربائي  التيار  افصل   -١
اخلاصة  الرئيسة   ( السكينة   ) القاطع  طريق 

باملصعد .

وغالباً  الباب،  لفتح  الطوارئ  مفتاح  استخدم   -٢
مايكون املفتاح  مع حارس العمارة أو في غرفة اإلنقاذ 

تـام  بهـدوء  احملتجـزين  األفـراد  إخـراج  يتـم   -٣
ً حتـى يتـم إنقاذهـم بـالكـامــــل . ً فـردا فـردا

٤- اقفل الباب مرة أخرى بواسطة مفتاح الطوارئ، 
وتأكد من متام إغالقه منعاً من وقوع أحـدٍ فـي بئـر 

املصعد نتيجة تـرك البـاب مفتوحـاً .

بـل  للمصعد  الكهـربــائــي  التيـار  ــد  التُعِ  -٥
لتقـوم  الصيانة  شركة  وأبلغ   ،ً مفصوال اتـركه 

بعمــل الالزم .

ثانياً : إذا توقف املصعد أعلى من وقفة الدور أو بني 
الدورين قُم بفصل التيار الكهربائي عـن املصعـد 
الرئيسة   ( السكينة   ) القاطـع  طـريق  عـن  متاماً 
املاكينـات  غـرفـة  إلى  واصعد  باملصعد،  اخلـاصة 

واتبع اخلطـوات التـاليـــة :

١- حـوَّل ذراع فـرامــل املاكينة لتحـريـر الفرامل . 

الصاعدة  حتريك  في  املاكينة  طارة  استخدم   -٢
ً ألعلى أو أسفل حتى تصل أمام أقرب  بسهولة جدا

دور من مكان توقفها حوالي ( سم ) عن الدور .
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- احتجاز األشخاص بداخله لوقت طويل دون علم 
اآلخرين، وذلك لتعطل وسائل االتصال املتوفرة فيه 
وجود  عدم  أو  التلفون  أو  اإلنذار  جرس  كتعطل 

حارس يقوم مبتابعة حركة املصعد .
قد  مما  املصعد  عمل  أثناء  املصعد  باب  انفتاح   -

ي كأن  خطيرة  إصابات  إلى  يؤدي 
إلى  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  رأسه 

إصابته أو بتر رأسه .
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عند  جسيمة  حوادت  في  تتسبب  قد  املصاعد 
إساءة استخدامها، وعدم التقيد بوسائل السالمة إساءة استخدامها، وعدم التقيد بوسائل السالمة 
اخلـاصة بهـا ومخـالفتها. ونـورد هنا بعض أمنـاط 

حـوادث املصـاعـد .
- احتجاز األشخاص بداخله لوقت طويل دون علم 
اآلخرين، وذلك لتعطل وسائل االتصال املتوفرة فيه 
وجود  عدم  أو  التلفون  أو  اإلنذار  جرس  كتعطل 

حارس يقوم مبتابعة حركة املصعد .
قد  مما  املصعد  عمل  أثناء  املصعد  باب  انفتاح   -
الشخص  الشخص ُخرج  الشخص ُخرج  يخرج  كأن  خطيرة  إصابات  إلى  الشخص يؤدي  يخرج  كأن  خطيرة  إصابات  إلى  الشخص يؤدي  يُخرج  كأن  خطيرة  إصابات  إلى  الشخص ُيؤدي  الشخص ُخرج  يخرج  كأن  خطيرة  إصابات  إلى  الشخص يؤدي  الشخص ُخرج  خرج 
إلى  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  رأسه 

- احتجاز مالبس أو أحد أطراف الراكب بني جدار 
باب  وجود  عدم  بسبب  الكبينة  قاعدة  أو  البئر 
سالمة  مخالفات  من  وهذه  للكبينة،  داخلي 
وعدم  لألعضاء،  وبتر  وفيات  عنه  وينتج  املصعد، 
وجود خلية ضوئية أو عطلها قد يسببب اصطدام 
وإصـابته  املصعد  ركاب  بأحد  الكبينة   باب 

بإصابات مختلفة .
- تلف أو عدم وجود حاجز لباب املصعد قد يؤدي 

لسقوط الراكب بني جدران البئر والكبينة .
مما  منها  محتجزين  إخراج  أثناء  الكبينة  حترك   -
يؤدي إلى بتر عضو يصادف مروره، وفي هذه احلالة 

ً
يؤدي إلى بتر عضو يصادف مروره، وفي هذه احلالة 

ً
يؤدي إلى بتر عضو يصادف مروره، وفي هذه احلالة 
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اآلخرين، وذلك لتعطل وسائل االتصال املتوفرة فيه 
وجود  عدم  أو  التلفون  أو  اإلنذار  جرس  كتعطل 

- احتجاز مالبس أو أحد أطراف الراكب بني جدار 
باب  وجود  عدم  بسبب  الكبينة  قاعدة  أو  البئر 
سالمة  مخالفات  من  وهذه  للكبينة،  داخلي 

وجود  عدم  أو  التلفون  أو  اإلنذار  جرس  كتعطل 
حارس يقوم مبتابعة حركة املصعد .

قد  مما  املصعد  عمل  أثناء  املصعد  باب  انفتاح   -

اخلـاصة بهـا ومخـالفتها. ونـورد هنا بعض أمنـاط 
حـوادث املصـاعـد .

- احتجاز األشخاص بداخله لوقت طويل دون علم 

عند  جسيمة  حوادت  في  تتسبب  قد  املصاعد 
إساءة استخدامها، وعدم التقيد بوسائل السالمة 
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- احتجاز األشخاص بداخله لوقت طويل دون علم 
اآلخرين، وذلك لتعطل وسائل االتصال املتوفرة فيه 
وجود  عدم  أو  التلفون  أو  اإلنذار  جرس  كتعطل 

حارس يقوم مبتابعة حركة املصعد .

سالمة  مخالفات  من  وهذه  للكبينة،  داخلي 
وعدم  لألعضاء،  وبتر  وفيات  عنه  وينتج  املصعد، 
وجود خلية ضوئية أو عطلها قد يسببب اصطدام 
وإصـابته  املصعد  ركاب  بأحد  الكبينة   باب 

بإصابات مختلفة .
- تلف أو عدم وجود حاجز لباب املصعد قد يؤدي 

بإصابات مختلفة .
٤- تلف أو عدم وجود حاجز لباب املصعد قد يؤدي 

وإصـابته  املصعد  ركاب  بأحد  الكبينة   باب 
بإصابات مختلفة .

- تلف أو عدم وجود حاجز لباب املصعد قد يؤدي 
لسقوط الراكب بني جدران البئر والكبينة .

مما  منها  محتجزين  إخراج  أثناء  الكبينة  حترك   -٥
يؤدي إلى بتر عضو يصادف مروره، وفي هذه احلالة 

- تلف أو عدم وجود حاجز لباب املصعد قد يؤدي 

عند  جسيمة  حوادت  في  تتسبب  قد  املصاعد 
إساءة استخدامها، وعدم التقيد بوسائل السالمة إساءة استخدامها، وعدم التقيد بوسائل السالمة 
اخلـاصة بهـا ومخـالفتها. ونـورد هنا بعض أمنـاط 
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إلى  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  رأسه 
إصابته أو بتر رأسه .

- احتجاز مالبس أو أحد أطراف الراكب بني جدار 
باب  وجود  عدم  بسبب  الكبينة  قاعدة  أو  البئر 
سالمة  مخالفات  من  وهذه  للكبينة،  داخلي 

- احتجاز مالبس أو أحد أطراف الراكب بني جدار 
باب  وجود  عدم  بسبب  الكبينة  قاعدة  أو  البئر 

;ÏË]dÖ‚“’\;Å¡]ë∏\;∫;ÏŸ˜â’\;k]⁄Ë÷¬h;ÏË]dÖ‚“’\;Å¡]ë∏\;∫;ÏŸ˜â’\;k]⁄Ë÷¬h;ÏË]dÖ‚“’\;Å¡]ë∏\;∫;ÏŸ˜â’\;k]⁄Ë÷¬h

وجود  عدم  أو  التلفون  أو  اإلنذار  جرس  كتعطل 
حارس يقوم مبتابعة حركة املصعد .

قد  مما  املصعد  عمل  أثناء  املصعد  باب  انفتاح   -

اآلخرين، وذلك لتعطل وسائل االتصال املتوفرة فيه 
وجود  عدم  أو  التلفون  أو  اإلنذار  جرس  وجود كتعطل  عدم  أو  التلفون  أو  اإلنذار  جرس  كتعطل 

حارس يقوم مبتابعة حركة املصعد .
قد  مما  املصعد  عمل  أثناء  املصعد  باب  انفتاح   -٢

اآلخرين، وذلك لتعطل وسائل االتصال املتوفرة فيه 
وجود  عدم  أو  التلفون  أو  اإلنذار  جرس  كتعطل 

حارس يقوم مبتابعة حركة املصعد .

ي كأن  خطيرة  إصابات  إلى  يؤدي 
إلى  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  رأسه 

إصابته أو بتر رأسه .

باب  وجود  عدم  بسبب  الكبينة  قاعدة  أو  البئر 

إصابته أو بتر رأسه .
- احتجاز مالبس أو أحد أطراف الراكب بني جدار 
باب  وجود  عدم  بسبب  الكبينة  قاعدة  أو  البئر 

إصابته أو بتر رأسه .إصابته أو بتر رأسه .
- احتجاز مالبس أو أحد أطراف الراكب بني جدار 

قد  مما  املصعد  عمل  أثناء  املصعد  باب  انفتاح   -
ي كأن  خطيرة  إصابات  إلى  يؤدي 

قد  مما  املصعد  عمل  أثناء  املصعد  باب  انفتاح   -
ي كأن  خطيرة  إصابات  إلى  ييؤدي  كأن  خطيرة  إصابات  إلى  يؤدي 

إلى  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  رأسه 
إصابته أو بتر رأسه .

٣- احتجاز مالبس أو أحد أطراف الراكب بني جدار 
باب  وجود  عدم  بسبب  الكبينة  قاعدة  أو  البئر 

إصابته أو بتر رأسه .
٣- احتجاز مالبس أو أحد أطراف الراكب بني جدار 
باب  وجود  عدم  بسبب  الكبينة  قاعدة  أو  البئر 

إلى  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  رأسه 
إصابته أو بتر رأسه .

إلى  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  رأسه 
إصابته أو بتر رأسه .

ي كأن  خطيرة  إصابات  إلى  يؤدي 
إلى  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  إلى رأسه  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  إلى رأسه  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  رأسه 

قد  مما  املصعد  عمل  أثناء  املصعد  باب  انفتاح   -
ي كأن  خطيرة  إصابات  إلى  يؤدي 

إلى  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  إلى رأسه  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  رأسه 

حـوادث املصـاعـد .
- احتجاز األشخاص بداخله لوقت طويل دون علم 
اآلخرين، وذلك لتعطل وسائل االتصال املتوفرة فيه 
وجود  عدم  أو  التلفون  أو  اإلنذار  جرس  كتعطل 
اآلخرين، وذلك لتعطل وسائل االتصال املتوفرة فيه 
وجود  عدم  أو  التلفون  أو  اإلنذار  جرس  كتعطل 

حارس يقوم مبتابعة حركة املصعد .
قد  مما  املصعد  عمل  أثناء  املصعد  باب  انفتاح   -

وجود  عدم  أو  التلفون  أو  اإلنذار  جرس  كتعطل 
حارس يقوم مبتابعة حركة املصعد .

قد  مما  املصعد  عمل  أثناء  املصعد  باب  انفتاح   -

حـوادث املصـاعـد .
- احتجاز األشخاص بداخله لوقت طويل دون علم 

حـوادث املصـاعـد .
- احتجاز األشخاص بداخله لوقت طويل دون علم 
اآلخرين، وذلك لتعطل وسائل االتصال املتوفرة فيه 
وجود  عدم  أو  التلفون  أو  اإلنذار  جرس  كتعطل 

حارس يقوم مبتابعة حركة املصعد .
وجود  عدم  أو  التلفون  أو  اإلنذار  جرس  كتعطل 

حارس يقوم مبتابعة حركة املصعد .

حـوادث املصـاعـد .
- احتجاز األشخاص بداخله لوقت طويل دون علم 
اآلخرين، وذلك لتعطل وسائل االتصال املتوفرة فيه 

قد  مما  املصعد  عمل  أثناء  املصعد  باب  انفتاح   -
ي كأن  خطيرة  إصابات  إلى  يؤدي 

إلى  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  رأسه 
ي كأن  خطيرة  إصابات  إلى  يؤدي 

إلى  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  رأسه 

حارس يقوم مبتابعة حركة املصعد .
قد  مما  املصعد  عمل  أثناء  املصعد  باب  انفتاح   -

ي كأن  خطيرة  إصابات  إلى  يؤدي 
إلى  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  رأسه 

إصابته أو بتر رأسه .

قد  مما  املصعد  عمل  أثناء  املصعد  باب  انفتاح   -
ي كأن  خطيرة  إصابات  إلى  يؤدي 

إلى  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  رأسه 

قد  مما  املصعد  عمل  أثناء  املصعد  باب  انفتاح   -
ي كأن  خطيرة  إصابات  إلى  يؤدي 

إلى  يؤدي  قد  وهذا  املصعد،  ليشاهد حركة  رأسه 
إصابته أو بتر رأسه .

إساءة استخدامها، وعدم التقيد بوسائل السالمة إساءة استخدامها، وعدم التقيد بوسائل السالمة 
اخلـاصة بهـا ومخـالفتها. ونـورد هنا بعض أمنـاط 

- احتجاز األشخاص بداخله لوقت طويل دون علم 
اآلخرين، وذلك لتعطل وسائل االتصال املتوفرة فيه اآلخرين، وذلك لتعطل وسائل االتصال املتوفرة فيه 

اخلـاصة بهـا ومخـالفتها. ونـورد هنا بعض أمنـاط 
حـوادث املصـاعـد .

- احتجاز األشخاص بداخله لوقت طويل دون علم 
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لوحة  على  املكتوبة  بالتعليمات  التقيد  أوالً: 

التعليمات في املصعد .

َّاس بكل مبنــى علــى كيفية  ثانياً:   تدريب احلــر

عند  دور  ألقرب  يدوياً  املصاعد  رفع  جهـاز  حتـريك 

توقفهـا ألي سبب، وكيفية فتح بـاب الطـوارئ .

متاماً  الغلق  محكمة  املكنات  تكون  أن  ثالثاً: 

بدخول  تسمح  فتحات  أو  نوافذ  أي  بها  واليوجد 

على  األتربة  تلك  تـؤثـر  ال  حتـى  إليهـا  األتربة 

أن  بالغـرفة. كمـا يجب  املوجـودة  املصعد  أجهزة 

شخص  ألي  واليُسمح  مغلقة  الغرفة  تبقـى 

بدخولها إال الفنيني القائمني على الصيانة فقط .

رابعاً :   عند سماع أي صوت غريب أو غير طبيعي 

كاحتكاك الصاعدة مثالً أثناء الصعود والهبوط أو 

يلزم عدم استخدامها ( املصعد ) نهائياً  ارجتاجها فُ

عنـه،  الكهربائي  التيار  وفصل  احلالة،  هذه  في 

وإبالغ اجلهة القائمة بــالصيانـة للكشف عليه .

خامساً :   الصيانة الدورية والوقائية. من األهمية 

مبكان أن تكون الصيانة الدورية والوقائية جتري في 

مواعيد منتظمة  شهرية على األقل لكل مصعد، 

في  متخصصة  جهة  العملية  بهذه  تقوم  وأن 

اجلهة  هي  تكون  أن  ويستحسن  املصاعد،  صيانة 

يتوفر  أنه  حيث  والتركيب  بالتوريد  قامت  التي 

تـركيبهـا  الالزم  األصلية  الغيــار  قطع  لديها 

للمصـاعـد التـي تقوم بتوريدها .
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