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 الباب األول
 تعريفات وأحكام عامة

 الفصل األول
 تعريفـات

  ) :1( المادة 

عبارات التالية المعنى الوارد قرين آـل منهـا وال للكلمات تطبيق أحكام هذه الالئحة تكون  في
 :ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك 

 . دائرة السالمة والصحة المهنية بالمديرية العامة للرعاية العمالية :الدائرة  .1

المهنية بدائرة الرعاية العمالية بالمديريات العامة  والصحة والسالمة التفتيش قسم:القسم .2
 .ق والمحافظاتللقوى العاملة بالمناط

آل موظف مختص بمراقبة تطبيق شــروط ومعــايير حفظ سالمة وصحة :المفتش  .3
 .بيئة العمل العمــــال من مختلف المخاطر الناجمة عـــن

آل شخص يقوم بدور وقائي في المنشآت من خــالل : مشرف السالمة والصحة المهنية  .4
ة العمال من مختلف المخاطر تطبيق شروط ومعايير وحفظ سالمة وصح اإلشراف علــى

 .الناجمة عـن بيئة العمل بتكليف من الجهة اإلدارية المسؤولة في المنشأة 

ه، الحادث   :الحادث الجسيم    .5  الذي ينشأ عنه عجز آلي أو جزئي دائم ألحد العاملين أو وفات
 .  إلى خسارة في اإلنتاج واألجهزة  يؤدي إلى إصابة أآثر من عامل ، أويأو الذ

ةالمخ .6 ـات   :اطر البيولوجي ات والفطري راثيم والفيروس سبب الج تج ب ي تن اطر الت المخ
 .والطفيليـات 

 .  أزواج من األيونات في المادةإنتاج القادرة على األشعة :األشعة المؤينة .7
 الفصل الثاني
 أحكـام عامـة

  ) : 2( المادة 

لصادر بالمرسوم تخضع ألحكام هذه الالئحة جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل ا
 ) .2003 / 35(السلطاني رقم 

  ) :3( المادة 

 : يكون للمفتشين في سبيل أداء عملهم 
 .  الدخول إلى أماآن العمل دون سابق إخطار وفي أي وقت من أوقات العمل 
االطـالع على الخصائص الفنية والعلمية للمواد والمرآبات المستخدمة، وأخذ أو سحب  
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األدوات المستعملة أو المتداولة أو المنتجة في المنشأة أو من نفاياتها عينات من المواد أو 
 . بغرض إجراء التحاليل 

طلب إجـــراء بعض الفحوص الطبية والمعملية الالزمة على العمال للتأآد من مالئمة  
 . ظروف العمل لحالتهم الصحية 

هم في التأآد من االلتزام القيام بأي تحقيق أو االطـــــالع على أية سجالت بالمنشأة تسا 
 .بأحكام هذه الالئحة 

توجيه أصحاب األعمـــال بما يرونه الزمًا لتفادي مخاطر العمل واآلالت والوقاية منهـــا  
والتقليل من آثارهــا ورفع مستوى الوعي الوقائي من أمراض المهنة في الصناعات واألعمال 

 .الخطرة والمضرة بالصحة 
  ) :4( المادة 
سلطة , ل المفتشون في إطار مراقبة التزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذه الالئحة يخو

 :اتخاذ اإلجراءات التالية 
 . إصدار األوامر الالزمة إلزالة المخالفة خالل فترة زمنية محددة  -
حاالت الخطر  الوقف الفوري للعمل بشكل آلي أو جزئي أو إيقاف إدارة آلة أو أآثر في -

 .بشرطــــة ُعمــــان السلطانية في ذلك إذا لزم األمر  واالستعانة وع،الوقــــ وشيك
 

  ) :5( المادة 

 على المفتشين عدم إفشاء أي سر من أسرار العمل أو أية معلومات أو بيانات اطلعوا عليها 
 .بحكم عملهم ولو بعد انتهاء خدمتهم 

  ) :6( المادة 

 واجباتهم بأداء فتشين التسهيالت الالزمة للقيام على صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم للم

 .أو معلومات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه الالئحـة بيانات من ما يطلبونه وآل

  ) :7( المادة 

 على صاحب العمل أو من يمثله إحاطة العمال قبل استالمهم العمل بمختلف األخطار 
,  وطرق الحماية منها وتدريبهم على ذلك,المحتملة التي يمكن أن يتعرضـوا لهـا في العمـل

آما يلتزم بوضع العالمات التحذيرية أمام , ووضع هذه التعليمات في مكان بارز وظاهر 
 .مواقع الخطر 

أو العوامل أو الظروف   واتخـــاذ جميع الوسائل واإلجراءات الالزمة للتأآد من أن المواد
وأن يدون في ,  خطـــر على صحة العاملينالتي يمكن أن تتضمنها بيئة العمل ال تشكل أي

سجالت خاصة نتائج التقييم والقياسات الدورية الخاصة بمستويات المخاطر المختلفة التي 
 . تتضمنها بيئة العمل 
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  ) :8( المادة 

على  للمحافظة  على العامل استخدام وسائل الوقاية والمحافظة عليها وتنفيذ التعليمات
واالمتناع عن أي فعل يقصد به منع تنفيذ هذه التعليمات أو , اباتصحته ووقايته من اإلص

 .إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية سالمة وصحة العمال المشتغلين معه
 

  ) : 9( المادة 

على صاحب المنشأة توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة بدون مقابل للعمال الذين قد 
 .خطاريتعرضون ألي نوع من األ

 

  ) :10( المادة 

تعين عليه وضع برنامج للسالمة , إذا آان يعمل لدى صاحب المنشأة عشرة عمال فأآثر 
والصحة المهنية يتناسب مع طبيعة وحجم العمل بالمنشأة، على أن يتضمن هذا البرنامج ما 

 :يلي

 .سياسة وأهداف السالمة والصحة المهنية بالمنشأة .1

 .عمل والعاملواجبات والتزامات صاحب ال .2

 .تنظيم إدارة السالمة والصحة المهنية .3

تحديد سلطات ومسؤوليات العاملين بإدارة المنشأة الذين يمتلكون سلطة تطوير وتنفيذ  .4
 .سياسة وأهداف السالمة والصحة المهنية

 .تحديد أخطار العمــل التي تنشأ من العمــــل وآيفية قياسها وآلية تحليلها .5

 .الوقائية وخطط الطوارئ ومكافحة الحريقجميع التدابير  تحديد .6

 .تحديد برامج التدريب على إجراءات السالمة والصحة المهنية .7

 .تحديد مواصفات السالمة والصحة المهنية عند شراء أو تأجير معدات العمل .8

 .آلية مراقبة أداء السالمة والصحة المهنية ألنشطة المقاول المتعاقد مع المنشأة .9

 .والمواد التي يمكن أن تعرض العمال للخطرمواعيد فحص اآلالت  .10

 .مواعيد إجراء الفحوص الطبية للعمال .11
 

 .إجراءات التحقيق الالزمة لحوادث العمل والعمل على منع تكرار هذه الحوادث  .12
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 .اإلجراءات التي يجب أن يتخذها العامل في حال وجود خطر داهم .13

ر المهنة وذلك قبل خروجهم اإلجراءات التي يجب أن يتخذها العمال المعرضون لمخاط .14
 .من مكان العمل

 .المحظورات المتعلقة بموقع الحادث .15

 .طريقة تقديم واستالم شكاوى العمال بخصوص مخاطر العمل وطرق معالجتها .16

ويجب على صاحب المنشأة اعتماد هذا البرنامج وما يطرأ عليه من تعديالت وذلك بتقديمه 
تصدر الموافقة باعتماده خالل شهرين من تاريخ إلى الدائرة أو القسم المختص ، على أن 

 .فإذا انقضت هذه المدة دون البت فيه أصبح البرنامج نافذًا . تقديمه 

  ) :11( المادة 

على صاحب المنشأة التي يعمل بها خمسون عامًال فأآثر أن يعهد بأعمـال السالمة والصحة 
يقوم بإعداد خطة ,  من يمثله مباشرةالمهنية إلى مشرف مؤهل لهذا العمل يكون تابعًا له أو

السالمة والصحة المهنية بالمنشأة والتفتيش الدوري على جميع أماآن العمل وإجراء 
القياسات الالزمة للوقاية من أخطار بيئة العمل باستخدام األجهزة المناسبة وإثبات النتائج 

 واألمـــراض المهنية في سجل خاص ومعاينة الحوادث الجسيمة وإصابات العمـــل وأسبابها
خـــاص مـع إعداد التقاريــر عنها متضمنة الوسائل  إن وجدت وتسجيلها في سجـل

واالحتياطـــات الواقية والكفيلـــة بعـــدم تكرارها، وعلى المشرف متابعة توفير وسائل 
ين اإلسعافـــات األولية والرعاية الصحية األساسية للعمـــال بما في ذلك نقــل المصاب

للعيادات الطبية أو المستشفيات إذا لـــزم األمر، واالشتراك مع المختصين في إعداد برامج 
التدريب للعاملين لوقايتهم من مخاطر بيئة العمل وإبداء الرأي في شــراء اآلالت أو المواد 
 األولية ومــدى مالئمتها مــع بيئة العمل وإعداد لوائح إرشادية وتحذيرية بكل ما يتعلق

 .    بأمـــور السالمة والصحة المهنية داخل المنشأة 
 

  ) :12( المادة 
بموافاة الدائــــرة أو القسم ,  يلتزم صاحب المنشأة التي يعمل بها خمسون عامًال فأآثر

بإحصائية دورية عن الحوادث الجسيمة وإصابات العمل واألمراض المهنية التي ثبتت لديه، 
 .هري يناير و يوليو من آل عامعلى أن يتم تقديمها في ش

 

  ) :13( المادة 
 يلتزم صاحب المنشأة بإخطار الدائرة أو القسم آتابة خالل أربع وعشرين ساعة بكل حادث 
جسيم يقع بها ، وآل إصابة عمل أو مــرض مهني يثبت حصوله ، مـــع مراعاة إخطار 

للعمال المشمولين بالتغطية  تقع التي عن إصابة العمل االجتماعية الهيئة العامة للتأمينات
 .التأمينية 
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  ) :14( المادة 
للدائرة أو القسم أن يطلب اتخاذ بعض التدابير األخرى خالف ما ورد في هذه الالئحة وذلك 

 .في الحاالت التي تستدعيها مواجهة المخاطر المتعلقة بطبيعة العمل 

 

 

 

 الباب الثاني  

 التدابيـر العامـة

  الفصل األول 

  أماآـن العمـل

  ) : 15( المادة 

على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ الوسائل الالزمة لتوفير الحماية الكافية لسالمة عماله 
 :وعلى األخص ما يلي , أثناء تواجدهم في أماآن العمل

مستوفية  ,أن تكون أماآن العمل من مباني وأدوات وأية وسائل مستخدمة في مكان العمل .1
واالشتراطات الفنية الصادرة من جهـــات االختصاص، ويسري هــذا  للمواصفات

 . االلتزام عند التوسعــة أو اإلضافة

أن يكون حجم المباني متناسبًا مع حجم العمليات التي تتم في المنشأة وأن يكون ترتيب  .2
المباني ومواقع العمل المختلفة يتماشى وتسلسل مراحل إنجاز تلك العمليات بحيث يمكن 
لمواد العمل اآلتية من إحدى مناطق العمل أن تستخدم مباشرة من قبل منطقة العمل 

 .التالية دون تحريكها عبر مسافة طويلة 

عـــدم نقــل المواد يدويًا بين محطــات العمـــل المختلفة ويتم استخدام أرفف أو حوامل  .3
خــرى مناسبة ، فإذا تخزين متحرآة أو اسطوانات دوارة أو سيور ناقلة أو أية وسائل أ

اقتضت طبيعة العمل غير ذلك يجب أن تكون المنصة التي تنقل المواد منها أو إليها ذات 
 .ارتفاع يحول دون انحناء الجزء العلوي لجسم العامل 

 وأمثالها الرفع العلوية استخدام الروافع الهيدروليكية اليدوية والروافع العلوية وبكرات .4

 . واد الثقيلةلرفع وتنزيل وتحريك الم

أن تكون عوامل األمان في تصميم جدران وأسقف المباني متينة ومقاومة للحريق ، وأن  .5
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 .تدهن من الداخل باأللوان الفاتحة 

أن يكون السطح الداخلي للجدران أملس وسهل التنظيف وخال من البروز الحادة  .6
 .والمساميـر 

 عشر مترًا مكعبًا ونصف المتر أن ال يقل حجم الفراغ المخصص للعامل الواحد عن أحد .7
، وال يدخل في حساب هذا الحجم أي ارتفاع في غرف العمل يزيد على أربعة أمتار 
ونصف ، وآذلك حجم اآلالت وأدوات العمل ، وأن ال يقل حجم الفراغ المخصص 

 .القائم بالعمل المكتبي عن سبعة أمتار مكعبة للعامل الواحد

 تتالئم وطبيعة العمل الذي يتم عليها، وسهلة التنظيف أن تكون األرضيات من مادة صلبة .8
وأن تكون , والتصريف وعازلة للرطوبة وال تتشرب السوائل مثل المياه والزيوت

مستوية وخالية من الحفر والعوائق التي قد تسبب التعثر أو السقوط أو االصطدام وأال 
 .تكون زلقة 

ألرضية ال يقل ارتفاعه عن متر من أن يوضع سياج حول قنوات التصريف أو الفتحات ا .9
مستوى سطح األرض مــع وضع إشارات تنبيه عليه، وأن تغطى هذه الفتحات وقنوات 
التصريف بأغطية ال يزيد ارتفاعها على سنتيمترين ونصف عــن مستوى سطح األرض 
وأن تنحدر حوافها إلى مستوى األرض بزاوية ميل ال تزيد على ثالثين درجة، وأن 

 .ه األغطية متينة بحيث تتحمل ثقل المعدات والمرآبات في حالة مرورها عليها تكون هذ

 توفير مساحات آافية لآلالت والمعدات و تخصيص ممرات بين اآلالت تسمح بحرآة  .10
العمال ومعدات نقل المواد المستخدمة في العمل آما تسمح بعمليات ضبط وإصالح 

 . اآلالت 

 

ووسائل  لمنشأة تتناسب مع عدد العمال والمعــداتتوفير ممرات بالطرق الرئيسية ل .11
وغير زلقة ومحددة , ميل مناسب إذا لزم ذلك تكون أرضيتها مستوية وذات, النقــل

وأن يوضع عليها أشارت واضحة تبين المخارج , الجوانب بخطوط متميزة اللون
ويات أو أي والمداخل بحيث تسمح بالمرور بسهولة مع إبقائها خالية من الصناديق والحا

 .شئ يمكن أن يشكل عائقًا لألشخاص أو المعدات

مراعاة الترتيب الجيد عند تخزين المواد وذلك بتحديد مواقع المواد المخزنة بعالمات  .12
واضحة علــى األرضيات ووضعها على قوائم وأرفف معدنية، على أن ال تقــل المسافة 

ع توفير الساللم المأمونة لتخزين بين المواد المخزنة وبين السقف عن ثالثة أقدام، م
 .المواد أو تناولها من على األرفف 

 . تحديد أماآن المرافق ومنافذ الخروج والدخول ومنافذ الطوارئ  .13

تجهيز الجســور والمعابـــر والمنصات المرتفعة عــن مستوى األرض بمسافة متر أو  .14
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جانب الذي يتم منه التحميل وأن تحاط بسياج عدا المدخل أو ال, أآثر بأرضيات غير زلقة
 .، وأن تزود بساللم ثابتة

وأرضيتها من مادة صلبة , للحريــق ومقاومة مـادة تمنع االنزالق مـــن الساللم تكون أن .15
المرور عليها ويسهل تنظيفها وصيانتها بشكل دوري، على أن تكون عيون الشبك  تتحمل

 .الشبك المعدني من المصنوعة للساللم بالنسبة شيء أي ضيقة تمنع سقوط

 عمـــل سياج مــن آال الجانبين للسلم الثابت المكون من أربع درجــــات فأآثر، بحيث ال .16
يقــــل ارتفاعــه عن خمس وسبعين سنتيمترًا ، وإذا آان السلم ملتصقًا بالحائط يكون 

حوال السياج من الجانب الخالي ،على أن تمنع فتحات السياج المرور من بينها في آل األ
 .، ويجب أن ال يقل اتساع السلم عن مائة وعشرين سنتيمترًا، ويزود بإضاءة آافية 

 .أن يكون السلم بزاوية ميل بين ثالثين و خمس وثالثين درجة  .17

على أن يحاط بسياج مستدير إذا آان بزاوية , تثبيت السلــم المتنقل بإحكام قبل استخدامه .18
 . لى مترينقائمة على سطح األرض وبارتفاع يزيد ع

 .   أن تكون األبواب بعدد آاف واتساع مالئم يتناسب وعدد العمال .19

عدم استخدام صاالت العمل آمخازن مؤقتة للمـــواد األولية أو المنتجة أو المعدات أو  .20
 .نفايات العمـل 

توفير آرسي مالئم وقابل للتعديل مع مسند للظهر إذا آانت مهام العمل تتطلب قيام  .21
ز العمل وهو جالس،  أما إذا آانت مهام العمل تتطلب قيام العامل بإنجاز العامل بإنجا

وإال تعين , العمل وهو واقف فيجب توفير آرسي عالي إن لم تمنع طبيعة العمل من ذلك
 .إعطاء فترات قصيرة للراحة للسماح بالتغيير

أو األجسام وقاية العمال من أخطار السقوط واألشياء المتساقطة أو الشظايا المتطايرة  .22
 . الحادة،  أو المواد السائلة الكاوية أو الساخنة الملتهبة أو أية مواد أخرى ذات تأثير ضار

أوًال , ردم المستنقعات والتجمعات المائية المكشوفة بالقرب من أماآن العمل أو مرافقه .23
 . بأول 

ا آانت توفير غرفة مالئمة للحارس مزودة بأثاث مناسب وجهاز تكييف ودورة مياه إذ .24
 .دورات المياه في أماآن العمل بعيدة 

  ) :16( المادة 

 على صاحب العمل التأآد من أن الظروف السائدة في أماآن العمل آافية لسالمة وصحة 
 :العمال المشتغلين بها وعلى األخص مراعاة ما يلـي 
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 :   اإلنارة :  أوًال  

ناعية بحيث يتم توزيعها في توفير إضاءة آافية ومناسبة سواء آانت طبيعية أو ص .1
 .أماآن العمل بطريقة متجانسة خالية من الوهج المباشر والمنعكس 

من الداخل والخارج بصفة دائمة وأال   وفتحات الضوء نظيفة أن يكون زجاج النوافذ .2
 .تكون محجوبة بأي عائق 

 .نارة االهتمام بالنظافــــة والصيانــة الدوريــة للمصابيح وحــوامل وأجهزة اإل .3
توفير نظام لإلضاءة االضطرارية عند فشل نظام اإلنارة العادية ألي سبب، على أن  .4

يشير هذا النظام بوضوح إلى منافذ الخروج والطوارئ بما يؤدي إلى حرآة آمنة 
 .باتجاه هذه المنافذ وغيرها مع تحديد أماآن أجهزة اإلنذار واإلطفاء بسهولة ويسر

فق في تحديد مستويات اإلضاءة المناسبة تبعًا لنوع العمل المرا) 1(يعمل بالجدول رقم  .5
المصاحب، ويكون هذا المستوى عند سطح أفقي يرتفع ثالثة أقدام عن األرض، و 
يستثنى من هذه المستويات الممرات والطرقات بمستوى إضاءة ال تقل عن عشرة 

 .لوآس 

 :التهوية : ثانيًا 
د نظام تهوية طبيعي أو صناعي يوفر تالفي وجود الهواء الفاسد عن طريق إيجا .1

التي  األماآن في الموضعية للتهوية التجديد المستمر لهواء أماآن العمل ، واستخدام نظام
 .الملوث بكل آفاءة  الهواء هذا النظام إلى سحب بحيث يؤدي بها مصادر للتلوث يوجد

هوية ، و سهلة أن تكون النوافذ بعدد آاف واتساع مالئم يؤمن دخول أآبر قدر من الت .2
التنظيف ، وبالنسبة للمخازن فيجب أن تكون هناك فتحات للتهوية باألسقف وأخرى 

 .سفلية أعلى من مستوى الحاجز األرضي 
من النسبة المتوفرة بالهواء  % 21أن ال تقل نسبة األآسجين في مكان العمل عـــن  .3

 . سطح األرض في األعمال التي تكون تحت % 19.5الطلق وأن ال تقــــل عــن 
أن ال تزيد سرعة الهواء داخل أماآن العمل عن خمسة عشر مترًا في الدقيقة شتاًء  ،   .4

 ،  فإذا زادت عن هذا الحد يوقف العمل أو ينقل وعن  خمسون مترًا في الدقيقة صيفًا
 .إلى مكان آخر 

ذا ، فإذا زادت عن ه % 80أن ال تزيد درجة الرطوبة النسبية في أماآن العمل عن  .5
 .الحد يوقف العمل أو ينقل إلى مكان آخر 

 :الحرارة والبرودة : ثالثًا 

للسيطرة على الحــرارة المرتفعة عند المصدر آاستخدام المواد  استخدام الوسائل الفنية .1
 التبريـد أو الساحبة الموضعية التهويــــة العازلة والممتصة أو العاآسة للحرارة واستخدام

 . الحرارة الموضعـــــي لتخفيف
عزل العمليات ذات درجات الحرارة المرتفعة في مكان مستقل بحيث ال يتعرض  الكثير  .2

 .من العمال لتأثيرها 
عدم تشغيل العمال في المواقع اإلنشائية أو األماآن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة في  .3
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النصف، وذلك أوقات الظهيرة مــن الساعة الثانية عشر والنصف وحتى الساعة الثالثة و
 .طوال أشهر يونيو و يوليو وأغسطس من آل عام

المرافق في تحديـــد فترات التعرض اآلمنة لدرجات الحرارة ) 2(يعمل بالجدول رقــم  .4
 .المنخفضة

 :الضوضاء : رابعًا 
المرافق في تحديــد الفترات المسموح بها للتعرض اليومي ) 3(يعمل بالجدول رقم  .1

 . لمستويات الضوضاء 
 :ستخدام الطرق الفنية الممكنة لمنع أو تقليل الضوضاء مثل ا .2

 .تشحيم وتزييت األجزاء في اآلالت التي يصدر عنها احتكاك أو ضجيج  -
عزل العمليات التي يصدر عنها ضوضاء فوق الحد المسموح بعيدًا عن العمال،أو  -

 .تخصيص غرف عازلة للصوت 
أو العاآسة للصوت على اآلالت ترآيب األجهزة والحواجز العازلة أو الممتصة  -

 .والمعدات التي يصدر عنها ضوضاء 
 .استخدام أرضيات ممتصة للذبذبات الصوتية  -
 .الصيانة الدورية لكاتم الصوت في اآلالت والمعدات  -

 .توفير واقيات األذن المناسبة ووضع اللوحات اإلرشادية الالزمة  .3

 :مياه الشرب : خامسًا 

 .  افية وقريبة من متناول العمال توفير مياه صالحة للشرب آ .1
قابلة للصدأ،  توفير خزانات للمياه محكمة اإلغالق ومصنوعة من مادة متينة وغـــير .2

ويجب غسلها وتنظيفها دوريًا مرة على األقل آـل  وتهويـة، موصلة بماسورتي فائض
 .عــام 

 والخالية من توزيــع المياه في المنشأة بواسطة شبكة من المواسير المقاومة للصدأ .3
 .العيـوب 

تمييز أنابيب وخزانات المياه المستخدمة في المنشأة لغير أغراض الشرب بألوان  .4
 . مغايرة 

 .توفير ثالجات مياه باردة للشرب بعدد يتناسب مع عدد العمال .5
ويتعين تغيير المياه يوميًا , تكون األوعية الخاصة بحفظ مياه الشرب محكمة اإلغالق  .6

 .ية وتنظيفها مرتين على األقل أسبوعيًاوغسل هذه األوع
وآل سنة آيميائيًا، في أحــد المعامل , تحليل المياه الجوفية آل ستة أشهر بكترولوجيًا .7

 .وتدون نتيجة التحليل في سجل ُيعد لهذا الغرض , الحكومية للتحقق من صالحيتها
 

 الفصل الثاني
 المـرافــق

 )  : 17(المادة  
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ذ جميع الوسائل الالزمة للتأآــد من أن الظروف السائدة في مرافق  على صاحب العمل اتخا
 :أماآن العمل آافية لسالمة وصحة العمال المستخدمين لها وعلى األخص مراعاة ما يلـي 

 :دورات المياه : أوًال 

تخصص دورة مياه مكونة من حوض بصنبور ومرحاض بصنبور، بمعدل دورة  .1
 .سة عشر عامًالمياه واحـــدة على األقل لكل خم

تنشأ دورات ميــاه مستقلة للعامالت بذات المعــدل السابق ومنفصلة تمامًا عن  .2
 .دورات الرجال ولها مدخلها الخاص 

تكون دورات المياه نظيفة ومسقوفة ومزودة بمروحة شفط الهواء ووسائل آافية  .3
 .لإلنارة 

 .ال تفتح أبواب دورات المياه على أماآن العمل مباشرة  .4
 .بارتفاع متر واحد على األقل, ن أرضية دورات المياه مبلطة والجدارتكو .5
إنشاء مراحيض خاصة في مواقع العمل التي ال تتوفر فيها المياه الجارية مثل  .6

 .مشاريع البناء  ووضع خزانات مياه مناسبة، وخزانات أرضية لتجميع الفضالت 
 األقل في الصناعات تخصيص أماآن لالستحمام بنسبة واحد لكل عشرة عمال على .7

 .التي ينتج عنها تلوث أجسام العمال بمواد ضارة بالصحة
 
 

 :أماآن نوم العمال :  ثانيًا 

ال يقل ارتفاع سطح أرضية المسكن عن عشرين سنتيمترًا عن مستوى المحيط  .1
 .الخارجي لموقع السكن 

من السلك وجود فتحات آافية لإلضاءة والتهوية مـــع تغطية جميــع النوافذ بشبك  .2
 .الرفيع 

تخصيص مساحة قدرها أربعة أمتار مربعة على األقل في عنابر النوم وذلك لوضع  .3
سرير لكل عامل، مع ترك مسافة قدرها متر على األقل بين آل سرير وآخر ، 
ويخصص دوالب لكل منهم لوضع مالبسه وأدواته الخاصة ، وال توضع األسرة 

 .ف النومبعضها فوق البعض أو في أماآن غير غر
 .إبقاء األغطية والمفروشات نظيفة  .4
إقامة المساآن الخشبية المخصصة لنوم العمال وغيرها من الترآيبات الخفيفة أو  .5

 .في خيام، من مواد مقاومة للحريق 
 .توفير أجهزة تكييف مناسبة  .6
تزويد المساآن بالمياه الصالحة للشرب، ودورة مياه واحدة على األقل لكل عشرة  .7

 .عمال
 .فير صناديق للقمامة ذات أغطية محكمة  تو .8
مكافحة مختلف أشكال الحشرات والقوارض وإجراء تعقيم مالئم للمساآن  .9
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والتجهيزات الخاصة بها مرة في آل سنة على األقل ويدون ذلك في سجل ُيعد لهذا 
 .الغرض 

 .عدم استخدام السكن الخاص بالعمال آمخازن  .10
إذا آان سكن العمال بعيدًا عن , حاالت الطارئةتوفير مختلف الوسائل والتجهيزات لل .11

 .مرافق الخدمات العامة 

 :أماآن تناول الطعام : ثالثًا 

تزويد أماآن تناول الطعام وطهيه وتخزينه بإنارة وتهوية آافية مع تغطية جميع  .1
 .النوافذ بشبك من السلك الرفيع 

د المستعملة في تحضير مع حفظ المــوا, تنظيف أماآن إعداد وتناول الطعام وأوعيته .2
 . المأآوالت والمشروبات في أوانــــي نظيفة محكمة اإلغالق 

 .تخصيص مكان منفصل للطهي  .3
تزويـــــد أماآــن تنــاول الطعام بأحــواض آافية وبالصابــون والمناشف لغسل  .4

 .األيدي
ي ذات تزويـــــد أماآـــن تناول الطعام بالعـــدد الكافي مــن المناضد والكراس .5

 .األسطح الملساء 
 .توفير صناديق قمامة ذات غطاء محكــم ، مع التخلص من هذه القمامة أوًال بأول  .6
 .تخصيص أماآن مستقلة للعامالت لتناول الطعام  .7

 :أماآن تبديل المالبس : رابعًا 

تكون أماآن تبديل المالبس قريبة من أماآن االغتسال وبعيدة عن مصادر التلوث  .1
 .حة العامةالضارة بالص

 .واإلضاءة المناسبة الكافية والتهوية اإلنارة بوسائل تزويدها .2
عامل قسمين  تزويدها بدواليب مخصصة لحفظ المالبس، علـى أن يخصص لكل .3

 .لحفظ مالبس العمل واآلخر لحفظ مالبسه العادية  منفصلين يخصص أحدهـما
 .القوارض الحفاظ على نظافتها بشكــل دائم وأن تخلــوا من الحشرات و .4
 .تخصيص أماآن مستقلة لتبديل المالبس للعامالت بمدخل خاص بها  .5

 :غرف االستراحة : خامسًا 

 .أن تكون قريبة من مكان العمل  -1
 .أن تزود باألثاث المناسب والتهوية المناسبة  -2
 .الحفاظ على نظافتها بشكل دائم -3
 .أن تخصص غرف الستراحة العامالت  -4
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 الفصل الثالث
 مواصفات مالبس العمل 
 ومعدات الوقاية الشخصية

  ) :18( المادة 
شاط                     وع الن ة الشخصية المناسبة لن دات الوقاي  على صاحب العمل توفير مالبس العمل ومع

 :الذي تجرى مزاولته ، مع مراعاة ما يلي 
دام موافقة ألبسة العمل ومعدات الوقاية الشخصية للمواصفات القياسية المحددة ألمان استخ           .1

 .آل وسيلة وفقًا لظروف التعرض الفعلي للمخاطر 
دات       .2 سة ومع ظ ألب يانة وحف تعمال وص رق الس ضل الط ى أف ال عل دريب العم ف وت تعري

الحماية الشخصية ومجال الحماية التي توفرها آل وسيلة ، وإعداد دليل إلستخدام وصيانة             
واد      وث بم ة للتل صية المعرض ة الشخ دات الحماي ل و مع س العم ة  مالب ة أو حيوي آيماوي

 . على أن يعلق هذا الدليل في أماآن االستخدام المحددة لهذه الوسائل , خطرة على الصحة
ر         .3 ي يحظ رة الت اآن الخط ع األم ي جمي روءة ف ة مق ة وبلغ ة مفهوم ارات مرئي ع إش وض

 . دخولها دون استخدام معدات الحماية الشخصية 
ة الشخصية         وضع نظام لحفظ وصيانة وتنظيف وتعقيم جميع ألب        .4 دات الحماي سة العمل ومع

 .المستخدمة في العمل بما يسهل استخدامها في الظروف الطارئة
ل     .5 ة أو عوام واد آيماوي وث بم ة الشخصية المعرضة للتل دات الحماي سة ومع ل ألب ع نق من

تخدام        اآن االس ارج أم ى خ صحة إل ى ال رة عل ة خط ة أو حيوي ر  , فيزيائي زم األم وإذا ل
   .تعين توفير طرق مالئمة وآمنة من أجل ذلك , ائلالتخلص من هذه الوس

 

 الباب الثالث
 الرعاية الصحية
 الفصل األول

 الفحص الطبي ووسائل اإلسعاف
  ) :19( المادة 

 على صاحب العمل إجراء الفحوص الطبية  للعمال المرشحين للعمل في ظروف يمكن أن 
والعقلية والنفسية  تهم الجسمانيةمن قدرا ، وذلك للتأآد المهنة أمراض لمرض من تعرضهم

على أن تكون هذه الفحوصات متفقه مع طبيعة العمل و نوع المرض , لمباشرة العمل
 .المعرض له المرشح للعمل 

  ) :20( المادة 
 الفحوص الطبية الدورية للعمال المعرضين االنتظام في إجراءجب على صاحب العمل  ي



13 

 .لجدول األمراض المهنية الذي تصدره وزارة الصحًة وفقا ة ي المهناألمراض بأحد لإلصابة
  ) : 21( المادة 

المرافق في التحاليل المطلوبة حسب نوع التعرض لبعض ) 4(يعمل بالجدول رقـــم  
 . األمراض المهنية 

  ) :22( المادة 
قل من الفترات أصابة بمرض مهني خالل مدة ي عامل معرض لخطر اإلأعاد فحص  ي

مع تقديم آافة  ، ن حالته الصحية تستدعي ذلكأذا تبين إصوص عليها الدورية المن
صابة آل يبعد عن مصدر اإلو ,التسهيالت والبيانات التي تطلبها الجهة القائمة بالفحـص

 رأت الجهة إذاو تغيير موضع عمله أ مرضية إجازةما بمنحه إعامل مصاب بمرض مهني 
 وفي هذه الحالة  على صحته،ئه للعمل خطرًاداأن في استمرار أالطبية القائمة بالفحص 

إذا أوصت بذلك الجهة الطبية يعهد للعامل المصاب بعمل آخر يتناسب مع حالته الصحية 
ثبت أذا إال إلى العمل إي عامل مصاب بمرض مهني أعادة إ وال يجوز ,التي قامت بفحصه

 مقابل أية نفقات العامل تحميل عدم مباشرة العمل، مع مراعاةالفحص الطبي لياقته الصحية ل

 .إجراء هـذه الفحوص، وال يحرم من أجره عن األوقات التي قام فيها بالفحص الطبي
  ) :23( المادة 

 ضد األمراض - آلما دعت الحاجة لذلك -تطعيم العمال الذين يتعرضون للمخاطر البيولوجية 
معرضين لها بحكم طبيعة المعدية أو السارية التي تنتقل من الحيوانات أو من المرضى وال

 .عملهم 
  )  :24( المادة  

على صاحب العمل أجراء الفحص الطبي على العامل المعرض ألحد أمراض المهنة ، وذلك 
 بنتائج الفحوص الطبية  عند نقله من وظيفة ألخرى أو عند نهاية الخدمة، مع االحتفاظ

 نتائج الفحوص الطبية بملف بملف العامل ، وفي حالة انتهاء عالقته بالعمل يتعين حفظ
 .خاص تحتفظ به ما بقيت المنشأة  قائمـة 

  ) : 25( المادة 
 :يتعين أن يكون داخل آل منشأة صندوقًا أو أآثر لإلسعافات الطبية ، مع مراعاة ما يلي 

ة واألدوات والوسائل                  - شمل األدوي ي ت ي الت أن يكون الصندوق مزودًا بمتطلبات اإلسعاف الطب
 .قديم اإلسعاف األولي الالزمة لت

سرعة،  ويحفظ               - ه ب سهل الوصول إلي اه َي أن يوضع الصندوق في مكان قريب من مصدر المي
ات اإلسعاف         في مكان ذي درجة حرارة مناسبة،  وال يوضع فيه  أي شيء خالف متطلب

 .الطبي  ،  ويرسم عليه هالل باللون األحمر
ي و           - ات اإلسعاف الطب ادة متطلب شأة أو      للمفتش أن يطلب زي ك حجم المن ا إذا اقتضى ذل آمياته

 .طبيعة العمل فيها 
عافات       - ات اإلس ام بعملي م للقي ى عمله افة إل شأة باإلض املين بالمن ن الع دد مناسب م دريب ع ت

ال  دد العم ادة ع ب زي تش أن يطل اص، و للمف جل خ ي س ماؤهم ف دون أس ة، وت األولي
 .فيها المدربين إذا اقتضى ذلك حجم المنشأة أو طبيعة العمل 
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 الفصل الثاني
 أماآن العمل المعززة للصحة

  ) :26( المادة 
 :تكون بيئة العمل داعمة للصحة العامة وذلك بإتباع اآلتي

ادات   .1 ل الع ل بهدف تقلي اآن العم ي أم دني ف شاط الب صحي والن ذائي ال ام الغ رويج للنظ الت
 .الغير الصحية 

 .ة العاملين على اإلقالع منه حظر التدخين في أماآن العمل وتوفير برامج لمساعد .2
سية                  .3 ال ذوي االضطرابات النف اعي للعم دمج االجتم تعزيز الصحة النفسية أثناء العمل وال

 :ويراعى في ذلك ما يلي 

 .بيئة العمل الجديدة عطائهم فرصة للتكيف مع إل لهمتقديم رعاية خاصة  - أ

  .عملية صنع القرار  فيآهمإشراتفادي الملل في العمل وذلك بالتغيير قدر اإلمكان ومحاولة  - ب

اك بي      إتباع-ج ع الصراعات واالحتك ين  األساليب العلمية السليمة في اإلدارة لمن املين  نهم وب  الع
 .ناألخريي

  )  :27( المادة 

ا                        شكو منه سية ي ة اعتالالت نف ه عن أي على العامل االلتزام بإبالغ صاحب العمل أو من يمثل
 . أدائه لمهام العمل بشكل آمن يمكن أن تعيق, بشكل عارض أو دائم 

 

 
 الفصل الثالث

  حماية النساء 

  ) :28( مادة 

ى              ؤدي إل شروط عمل ت ة ظروف أو ب ساء في أي شغيل الن دم ت زام بع على صاحب العمل االلت
رأة   درات الم ق وق ة ال تتواف ات مهني روف أو ممارس ل أو ظ واد أو عوام رض لم التع

ى صحة أو    الفيزيولوجية ، أو أن تؤدي بشكل مباش      ر أو غير مباشر إلى منعكسات سلبية عل
 .سالمة اإلنجاب أو صحة وسالمة الجنين أو الرضيع 

 
 الفصل الرابع

 حماية ذوي اإلعاقة

  ) :29( المادة 

ة ال تتوافق مع                   أي عمل أو ممارسة مهني دم تكليف المعوق ب على صاحب العمل االلتزام بع

perraudinm
Highlight
Ban on smoking in workplace and program to help employees quit smoking
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 .حيقدراته الفعلية ألداء العمل بشكل آمن وص

  ) :30( المادة 

ه                    ه ومعدات ة ظروف العمل وأدوات ات المالئمة لتهيئ على صاحب العمل اتخاذ مختلف الترتيب
ة                     ة اإلعاق ات العمل وطبيع ا يتناسب مع متطلب اقين بم ال المع , ووسائله التي يستخدمها العم

ه العامل                      ذي يمكن أن يتعرض ل اق  وبشكل يؤمن المنع أو الحد من اإلجهاد أو الخطر ال المع
 .خالل العمل 

 
 
 

 الباب الرابع
 احتياطات ضد المخاطر

 الفصل األول
 مخاطـر الحريـق

 

  ) :31( المادة 
 على صاحب العمل أن يوفر الوسائل وأجهزة إطفاء الحريق لنوع النشاط الذي يزاوله،  مع 

 :مراعاة ما يلي 

ة ا  .1 ة تتناسب وطبيع ق بدرج ة للحري واد مقاوم ن م اني م شأ المب ل، وأن  ترآب أن تن لعم
واد خطرة أو سريعة                 ا م ي توجد به اآن الت ق في األم شار الحري ة من انت األبواب المانع

 .االشتعال 

ار          .2 اع التي ة انقط ي حال ى ف دًا حت ضاءة جي وارئ الم ارج الط ن مخ افي م دد آ وفير ع ت
دفاع العم               , الكهربائي اه ان ال على أن تكون خالية من المعوقات واتجاه فتح أبوابها في اتج

وأن يتوفر بكل جزء من المبنى مخرجان على األقل في اتجاهين             ,  عند الحاالت الطارئة  
 . مع وضع الفتات مضاءة جيدا تدل على هذه المخارج , متقابلين يوصالن لمكان آمن

ل آل               .3 ى األق رة عل ًا م تم فحصها  دوري ة وي اء صالحة بصفة دائم أن تكون وسائل اإلطف
 .ون ذلك في سجل خاصويد, ستة أشهر بمعرفة مختص

سرعة   .4 ا ب سهل الوصول إليه اآن  ي ي أم اء موضوعة ف ائل اإلطف ون وس تم , أن تك وأن ي
تش أن يطلب     , تدريب عدد من العمال على استعمالها ، و يدون أسماؤهم ووظائفهم            وللمف

 .زيادة عدد العمال المدربين على هذه الوسائل بحسب حجم وطبيعة عمل المنشأة 
 
اظ ف .5 ع االحتف ل يمن اآن العم ة - دون داع ضروري -ي أم امة أو قابل ة وس ازات خانق  بغ

أو اشتعال هذه , لالشتعال أو سوائل ينتج عند اختالط أبخرتها بالهواء تكوين مواد متفجرة     
واد األخرى سهلة التبخر                    زين أو أي من الم نفط أو البن ة استعمال ال الغازات،  وفي حال

 .لتامة من أخطارها فيجب تداولها بطريقة تكفل الوقاية ا
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ع             .6 ى من يجب االلتزام بالمسافات التي تحددها الجهات المختصة بين أقسام العمل تعمل عل
وام       زة أو أآ ين اآلالت أو األجه رات ب رض المم ل ع ا ، وأن ال يق ق بينه شار الحري انت
ق ، ويجب                المواد عن خمس وسبعين سنتيمترًا في أماآن العمل المعرضة لحدوث الحرائ

واد                      االلتزا ى م وي عل ي تحت ع الت ين المواق ي تحددها الجهات المختصة ب م بالمسافات الت
 .قابلة لالشتعال وبين غيرها من المواقع

 .تغليف أنابيب الغازات الحارقة أو عوادم اآلالت ذات االحتراق الداخلي بالمواد العازلة .7
ة لال    .8 ات القابل ـات أو النفاي ـات والمنتجــ ستودعــــات الخامـ ة م ك  تجزئ تعال ، وذل ش

ق                    ة لالشتعال تغل ر قابل أبواب غي ق وب اوم للحري بواسطة فواصل أوتوماتيكية من نوع مق
زود    ستودعات وت اقي الم ه عن ب سام وتعزل ي أحد األق ق ف شوب حري ـة ن ي حالـ ًا ف تلقائي
ائي                    ار الكهرب ة لفصل التي بوسائل إطفاء تلقائية ، على أن يزود آل مخزن بوحدة خارجي

 .العمل أو في حاالت الطوارئعند انتهاء 
اآن                   .9 ذه األم ران في ه يمنع جلب الثقاب والوالعات في أماآن العمل وال يجوز إشعال الني

 .ألي سبب من األسباب
ة                    . 10 واد قابل ا م ستخدم فيه يطبق نظام آشف وإنذار مسبق في جميع األماآن التي تخزن أو ت

ون األدوات الكهربائي ى أن تك راق ، عل ل لالنفجار أو االحت ر قاب وع اآلمن الغي ة من الن
 .لالنفجار 

 
 

ا  . 11 ق به ضمان عدم حدوث حرائ صناعية ل ة عن مصادر اإلضاءة ال واد المخزن اد الم إبع
ا       اع درجة حرارته ازات المضغوطة في             , نتيجة ارتف واء والغ وأن تخزن اسطوانات اله

 وضع رأسي وأن يكون المحبس إلى أعلى ومحمي بغطاء الرأس لضمان سالمة المحبس            
ا                         وق طاقته ا يف ا بم ة به واد المخزن ة للمخازن وعدم تكدس الم ، مع التقيد بالسعة الحقيقي

 .االستيعابية
 .التخلص من الفضالت الصناعية القابلة لالشتعال أو االحتراق بصفة دورية . 12
على أن , استخدام أوعية أو خزانات مؤمنة لتخزين ومناولة السوائل القابلة لالشتعال  .13

 . مخصصة لها  توضع في مخازن 
تصنيف المواد أثناء تخزينها حسب طبيعتها وخصائصها وتمييز آل نوع منها على حدة  .14

حتى يسهل التعرف على الوسائل المناسبة لمكافحة الحريق والتي تتناسب ونوعية المواد 
 . المخزنة 
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 الفصل الثاني

 المخاطر الميكانيكية والكهربائية 
  )  : 32( ادة  الم

 على صاحب العمل أو من يمثله أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية العمال من المخاطر 
 :الميكانيكية ،  وذلك بمراعاة ما يلي 

عند ترآيب مكائن جديدة أو أجزاء منها تكون مزودة بوسائل الوقاية الالزمة و مرآبة  .1
د استعمالها ، وال يجوز نزع أدوات بطريقة تكفل السالمة وعدم التعرض ألية أخطار عن

التنظيف  الحماية المعدة للسالمة مــن اآلالت إال في حـــاالت الضرورة ألغراض
 .والصيانة على أن تعاد لمكانها قبل التشغيل 

أن تسّور آل عجلة دوارة وآل جزء متحرك وآل جزء من آالت نقل الحرآة وآل جزء  .2
 التسوير مثبت بإحكام وفي وضع مالئم بحيث على  أن يكون, خطر من اآلالت األخرى

, فإذا تعذر ذلك بسبب طبيعة عمليات التشغيل,  ال يمكن الوصول إلى األجزاء الخطرة
بحيث يستحيل تشغيل الماآينة إال عندما يكون  تكون مصممة متداخلة سواتر تعين استخدام

تستخدم األشعة  ليةعم عدم إمكانية ذلك ألسباب الساتر في وضعه المالئم ، وفي حالة
الضوئية أو أي بديل فّعال بحيث تتوقف في الحال حرآة الجزء الخطر من الماآينة إذا 
قطعها أي جسم على أن تكون الدائرة الضوئية مراقبة للتأآد من سالمتها باستمرار آما 

 .يجب أن تكون هذه الدوائر مزودة بجهاز أمان للحرآة 
 .ت على قواعد قوية ومزودة بمواد ماصة لالهتزازاتتثبيت اآلالت التي ُتحدث اهتزازا .3
وأن ال يعطل أو يوقف هذه , أن يستعمل العامـــل اآللة المجهــزة بوسائل الوقايــة الالزمة .4

 . الوسائل 
وأن ال يقدم على أي عمل , أن يستخدم العامل اآللة أو المعدة التي تدرب عليها بشكل آاف .5

 .ليس مسؤوًال عنه ألي سبب
  ) :33( ة الماد

 على صاحب العمل أو من يمثله أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية العمال من المخاطر 
 :الكهربائية  ،  على أن يراعى ما يلي 

أو  الكهربائية المحوالت هندسيًا سواء في محطات توليد الكهرباء أو الالزمة الفنية الشروط .1
 .يرية من وجود الضغط العالي  شبكات نقل القوى الكهربائية، ووضع إشارات تحذ

وضع ترتيبات مالئمة إلجراء صيانة وقائية دورية واستخدام طرق وتقنيات مالئمة للتأآد  .2
من استمرار مطابقة مواصفات األمان المعيارية لمختلف التجهيزات واإلنشاءات 
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يتوافق مع مواصفات  بما الشخصية مجال الحماية في الكهربائية والوسائل المستخدمة
 .األمان المعيارية المحددة لكل من هذه الوسائل 

اتخاذ ترتيبات آافية لتأمين حماية األفراد من غير العاملين على التجهيزات الكهربائية  .3
والتي تستدعي طبيعة أو ظروف عملهم استخدام تجهيزات ثابتة أو محمولة تعمل بالتيار 

وذلك باستخدام , وعة تحت التوترأو اقترابهم من المنشآت الكهربائية الموض, الكهربائي
مختلف تقنيات الحماية من التوتر الكهربائي مثل القواطع التفاضلية وتأريض المعدات 

 . وعزل مختلف التجهيزات التي يمكن أن تتعرض لظروف تجعلها موصلة للكهرباء 
آلالت ا جميع وتزويد ,ترآيب الكابالت واألسالك الكهربائية بطريقة مالئمة وبكفاءة عالية .4

على أن تكون هذه المفاتيح ,والمعدات واألدوات التي تعمل بالكهرباء بمفاتيح لقطع التيار 
معزولة وآمنة ومناسبة لطبيعة العمل بمواقعه المختلفة وفي أماآن ظاهرة يسهل الوصول 

 .إليها في حالة الطوارئ  
بأعداد , لبها الصيانةتوفير واستخدام مختلف تجهيزات وتقنيات الحماية اإلضافية التي تتط .5

واألرضيات  التأريض مؤشرات آشف التوتر وعصا العزل وتجهيزات وأنواع متعددة مثل
 .والعوازل المطاطية أو الخشبية 

أن يكون أي جهاز أو آابالت أو أسالك أو أية توصيالت أو مفاتيح من النوع المسموح  .6
 . مع ظروف وطبيعة أماآن العمل طبقًا للمواصفات القياسية المعتمدة والمتفقة, باستعماله

 .وضع أرضيات عازلة أمام وخلف لوحات التوزيع الكهربائية  .7
التأآد من أن الجهاز أو اآللة موصلة بطريقة آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات الفنية  .8

 .المناسبة بما في ذلك نـــــــوع التيار الكهربائي ومقدار الذبذبة
تكون هذه , بالقرب من المداخن الخاصة باألفران والمواقدعند ترآيب األسالك الكهربائية  .9

, عازلة للحرارة وغير قابلة لالشتعال وتغلف بمواد,األسالك على ُبعد متر واحد على األقل
أو التالمس المباشر  مع مراعاة ُبعد التمديدات عـــن مصادر الرطوبة أو المياه أو السوائل

 .مع العمال 
أو االنفجار  فيها أبخرة أو غـــــازات أو مواد قابلة لالشتعال األماآن التي تتواجد في .10

تزود بالترآيبات الكهربائية من النوع المضاد , انتشارها بإحدى الطرق الفنية ويتعذر منع
وفي جميع األحوال يجب تعديل درجة حرارة , لتسرب الغازات ومن النوع المانع للشرر

 . المكان وتهويته جيدًا 
يف شحنات الكهرباء الساآنة وخاصة في األماآن التي يوجد بها غازات العمل على تصر .11

أو أبخرة أو أغبره قابلة لالشتعال أو االنفجار وذلك بوضع وتنفيذ تقنيات تأريض مالئمة 
 الضغوط حول المعدات الكهربائية ذات المعدنية الواقية والحواجز ألجسام المعدات واآلالت

ات آهربائية حولها، واالحتفاظ بدرجة رطوبة مناسبة في العالية والتي يحتمل وجود شحن
صناعة الورق والمطاط والنسيج  حالة استخدام مواد رديئة التوصيل للكهرباء آما في

الشحنات الساآنة التي تكون من أمشاط ذات إبر مدببة  مجمعات استخدام وآذلك وغيرها،
 .ورق واألقمشة عند نقاط االحتكاك المختلفة فوق السيور الناقلة أو ال

واألســـالك والتوصيالت الكهربائية  الكابـــالت على جميع الـــدوري الفحص إجـــــراء .12
 .لمنـــع حدوث أية أخطار مفاجئة مثل الحريق والصعق بالكهرباء 
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 الفصل الثالث
 مخاطر معدات الرفع 

 والمعدات الثقيلة وحافالت نقل العمال
  ) :34( المادة 

 : يعمل بالتدابير التالية عند استخدام معدات الرفع والمعدات الثقيلة وحافالت نقل العمال
 :معدات الرفع : أوًال 

اء      .1 شغيل أثن ان الت ادة ، إال إذا آ صة قي ى رخ ًال عل ع حاص دات الرف شغل مع ون م أن يك
 .التدريب فيجب أن يتم تحت إشراف شخص مؤهل لذلك 

دعامات                  أن تكون آل قطعة من مع       .2 زات اإلرساء أو ال ة تجهي ك آاف ا في ذل ع بم دات الرف
األخرى جيدة الترآيب من مادة متينة وخالية من العيوب الظاهرة ، وأن تجرى صيانتها           

 .وفقًا لإلجراءات الفنية الواجبة 
ن    .3 د م ا وفحصها بواسطة مختص للتأآ د تجربته ع إال بع دات الرف تعمال مع ال يجوز اس

هذه التجربة والفحص آل ثالثة أشهر لحبال الرفع وحلقات الوصل ،     مع تكرار   , سالمتها
سبة   هرًا بالن ة عشر ش ل أربع ع ، وآ ات أو دواليب الرف سبة للرافع تة أشهر بالن و آل س

د آل      للمرفاع أو رافعة األثقال ، وفي آل األحوال ة والفحص بع يجب تكرار هذه التجرب
دات الر           وة مع ع تغيير آبير أو إصالح يؤثر في ق تقرارها , ف ة    , أو اس ائج التجرب دون نت وت

 .   والفحص في تقرير يتم التوقيع عليه من قبل واضعه 
وز      .4 اهر ، وال يج ان ظ ي مك ة ف ل رافع ى آ شغيل عل ال الت ادية بأحم ات إرش ق لوح تعلي

 .تحميلها بأآثر من الحمولة المحددة بمعرفة الجهة المصّنعة 
 

وق الرافع            .5 صعود ف سماح ألي شخص بال ائي             عدم ال ار الكهرب د من أن التي د التأآ ة إال بع
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ة         شغيل الرافع دات ت د من                , مفصول عن مع د التأآ ائي إال بع ار الكهرب تم وصل التي وال ي
 .عدم وجود أي شخص على مسار الرافعة 

ن      .6 ه م صورة تمنع زودًا بمق ان م ة إال إذا آ ة رافع طة آل ل أي شخص بواس وز حم ال يج
ة أو           السقوط عند غلق األبواب أو اإلصطد      ام بأي جزء ثابت أو متحرك في حوض الرافع

اب               ة ، وأن تكون المقصورة مزودة بب سقط في حوض الرافع ي ت واد الت المرفاع  أو الم
اب إال             , ُيمكن من الدخول إليها    تح الب مزودا بقفل أمان أو بأي جهاز آخر يؤدي إلى عدم ف

ز                   ا يجب أن ت زال ، آم ان اإلن د مك أجهزة   إذا آانت المقصورة رأسية عن ود المقصورة ب
و أدنى نقطة يمكن أن تصل                      د نقطة تعل أوتوماتيكية محكمة تضمن توقف المقصورة عن

 .إليها المقصورة بطريقة أخرى 
ة                 .7 سلكي في أي ل ال سلة أو الحب ا السل دور حوله ي ت أن تكون جميع األقراص والبكرات الت

ل الم    سلة أو الحب بة للسل ة مناس ر مناسب وبني ع ذات قط ون أداة للرف ستعملين ، و أن تك
د              ام عن ًا بإحك ع مثبت دوار ألداة الرف د القرص ال ذي ينتهي عن سلكي ال السلسلة أو الحبل ال

ل حول                         , نهايته ى األق املتين عل دورتين آ ا يكفي ل سلة م ل أو السل ذا الحب وأن يبقى من ه
ن     الٍي م سلكي خ ل ال ن أن الحب د م شغيل ، والتأآ ن أوضاع الت ي أي وضع م رص ف الق

 .آل أو التقرض التآ
 

ة  .8 ة أو أي ال بفرامل قوي ع األثق روس لرف ال أو دوالب ت ة أثق اع أو رافع زود آل مرف أن ي
وسيلة أخرى تحول دون سقوط الحمولة إذا توقفت وبحيث يتم التحكم بها تحكمًا تامًا أثناء     

 .إنزالها 
عة و أن تكون أن  يكون آل حبل رفع يستخدم للرفع أو اإلنزال مثبتًا بإحكام بخطاف الراف   .9

ع ، و أن                            ل الرف سببها أي جزء من حب ة بحيث تضمن أن ال يضار ب وسيلة التثبيت متين
ع إزاحة                 ال لمن از فع اف بجه يلة لإليق زال أو آوس ع أو اإلن يزود آل خطاف يستخدم للرف
حبل الرفع أو الحمل بعيدًا عن الخطاف ، و أن تستعمل أدوات تحزيم مناسبة تضمن عدم                

 .ة بحبل الرفع احتكاك الحمول
دة في أي جزء ويكون                . 10 ه عق ل ب سلة أو آاب ه بسل ال يجوز رفع أي حمل أو إنزاله أو تعليق

سلة        سلة مقصرة أو موصولة بسل ة سل ا ال يجوز استعمال أي شد المباشر ، آم معرضًا لل
ق           زال أو تعلي ع وإن ي رف ات ف ين الحلق ة ب واميل متداخل سامير وص طة م رى بواس أخ

 .الحمولة 
د استخ . 11 ةعن ة الرافع ع , دام اآلل ى نحو مناسب لمن سياج عل ًا ب شغيلها محاط ان ت ون مك يك

ياء من                       ة أش ع سقوط أي ة ولمن تعرض أي عامل أن يصطدم بأي جزء متحرك من الرافع
أجهزة                       ة مزودة ب ة ، وأن تكون الرافع المنصة على أماآن تقع خارج نطاق عمل الرافع

ل من         أوتوماتيكية فعالة للحيلولة دون سقوط الراف      ل بحب عة في حالة حصول عطب أو خل
ة  ال الرافع صة أو      , حب اوز المن ضمن أن ال تتج ة ت ة فعال أجهزة أوتوماتيكي زود ب ا ت آم

 .المقصورة أقصى نقطة مقررة لحرآتها 
وار   . 12 ضوئية واألن ذير ال ارات التح ة بإش ي الطرق العام ستخدم ف ي ت ع الت زود الرواف أن ت

 .ء الحريق المناسبة األمامية والخلفيـة ، وبوسائل إطفا
اص       . 13 از خ ة، أو جه شغيل الرافع ل ت ه عام درب لتوجي ارات م ل إش اك عام ون هن أن يك
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 .باإلشارات عن طريق الصوت أو الضوء 
 :المعدات الثقيلة : ثانيًا 

ة     قيادة واستعمال    يمنع .1 دريبًا عل             أي من المعدات الثقيل وا ت ذين تلق املين ال  ى إال بواسطة الع
 .ذلك 

 :للتأآد من صالحية  الفحوصات أن تجرى وقيادة الرافعات الشوآية الاستعمقبل يجب  .2
 . سائل التبريد بالمعدةىمستو -
 . زيت المحركىمستو -
 .عدادات المعدة ومفاتيح التشغيل -
 .أجهزة التنبيه بالمعدة -
 .عجالت المعدة  -
 .الفرامل -
 . مرآة الرؤية الخلفية -
 .ةاإلضاءة الخاصة بالمعّد -
 .  جهاز إطفاء الحريق  -
 .حزام األمان  -
 . المعدة بحالة سليمةةشوآ -
 .  وعدم وجود تسرب للزيت ة للمعّدالهيدروليكيالنظام   -
 .البطارية  -
 . التوصيالت الكهربائية وعدم وجود تلف بالعازل الخاص بها  -
 . تدار بالسوالر المعدة إذا آانتمنهخزان الوقود وعدم وجود تسرب للسوالر  -

  .ماآن المرتفعة لتناول أية مواد من األأجزاء الرفع رفع أي أشخاص بواسطة ال يجوز .3
 .بها ، ويبلغ المسؤول المباشر بذلك في حالة وجود أي عطل  ال يسمح باستخدام المعّدة  .4
ه     ,  عدم ترآها وهي تعمل      معدةعلى سائق ال   .5 ين علي ة   إرجاع   ويتع  حتى   األجزاء المتحرآ

 .قبل المغادرة تالمس األرض مع رفع فرامل اليد وسحب مفاتيح التشغيل 
 .قبل استعمال المعدة ارتداء معدات السالمة للوقاية الشخصية .6
تخدام .7 ه   اس ة التنبي الش آل ضوئي والف د ال راب عن ة   االقت ا الرؤي ات أو زواي ن التقاطع  م

ة  ى   الالمرئي دة إل ة رجوع المع ي حال ستعمل ف ذار ي از إن دة بجه د المع ا يجب تزوي ، آم
 .الخلف 

 

 .ف ببطء إذا آانت المواد المرفوعة تحجب الرؤية للخلالمعدةيتم قيادة  .8
ن  .9 اد ع اءات   االبتع ادةاالنحن رةالح اآن الخط ك   أو األم سبب ذل ى ال يت ي حت الب ف  انق

 .المعّدة 
 . عدم السماح بتواجد الرآاب داخل مقصورة القيادة أثناء تشغيل المعّدة .10
ى     .11 ورة عل شكل خط ي ت اآن الت ي األم ة ف ادة مغلق صورة القي ون مق سائقتك زودة , ال و م
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 .بنوافذ مصنوعة من مواد تسمح بالرؤيا من خاللها بشكل واضح مثل الزجاج المقوى 
 .تزويد المعدة بمكيف هواء إذا آانت مقصورة القيادة مغلقة  .12
 .قررة للقيادة داخل موقع العملمعدم تجاوز السرعة ال .13
 .الطوارئ أمام حنفيات الحريق أو أبواب معدات إيقاف العدم  .14
ا        تح .15 ل   ديد وزن المواد المراد رفعه دة مث وزن ال      بالمع ذا ال د أن ه شوآية والتأآ ة ال الرافع

 .لوحة البيانات الخاصة بالمعدةويدون الوزن على , تهايزيد عن قدر
عشرين   واألرض عن     ةتزيد المسافة بين الشوآ   ال   , الرفع شوآةعند رفع المواد بواسطة      .16

  .عشرة سنتيمتراتوال تقل عن سنتيمترًا 
 . مكان جيد التهويةفي تدار بالكهرباء التي يتم إعادة شحن بطاريات الرافعات الشوآية  .17
 .مقصورة أثناء القيادة  بالبروز بالجسم خارج الال يسمح  .18
  . الرافعة الشوآية قبل المرور خاللهاالرتفاع األبواب ومدى مالئمتها ارتفاعمراعاة  .19
 .ها تزويد المعدة بسلم آمن للصعود والنزول من .20
 . تصميم مقعد السائق من مواد ماصة لالهتزازات  .21

 
 
 

 :حافالت نقل العمال : ثالثًا 

دات      , أن تكون الحافلة مرخصة وصالحة للسير     .1 سالمة ومع ا مواصفات ال وفر فيه و تت
ة  ة الطبي عافات األولي تخدامها    , اإلس ى اس سائق عل درب ال ق ي ة حري زودة بطفاي , وم

 وأن تثبت إنارة حمراء على سطح الحافلة في حالة          وبحلقة للجر في الصدام األمامي ،     
 .استخدامها ليال

 .يكون سائق الحافلة حاصًال على رخصة القيادة المناسبة لحجم الحافلة  .2

 .تكون نوافذ الحافلة بمساحة مناسبة ومن النوع الذي يفتح ويغلق بسهولة .3

ناسب من المقاعد  تكون الحافلة مجهزة بمكيف و باماآن لحفظ أمتعة العمال ، وبعدد م          .4
ب           ي يج ان الت ة األم دها بأحزم ع تزوي ة م صى للحمول د األق ع الح تالءم م ث ي بحي

 .ارتداؤها ، وال يسمح ألي عامل بالوقوف أثناء تحرك الحافلة 
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 الفصل الرابع
 مخاطر معدات العمل اليدوية

  ) :35( المادة 
 : العمل اليدوية  يعمل بالتدابير التالية بشأن استخدام معدات

صلة   .1 تالؤم المت شروط ال ستوفاه ل ل م ي العم ستخدمة ف ة الم ل اليدوي دات العم ون مع أن تك
 .وخفض اإلجهاد الناجم عن هذا االستخدام , بسهولة االستخدام اليدوي للِعَدْد

راد            .2 درة األف ابض اإلمساك مع مق أن يتالءم وزن وأبعاد معدات العمل اليدوية وتصميم مق
دات               المستخدمين  لها ، وإذا آانت طبيعة العمل تتطلب استخدام معدات يدوية متعددة أو مع

يدوية ذات وزن آبير فيجب أن تشمل الترتيبات المتبعة استخدام وسائل نقل يدوية مساعدة           
. 

شكل             .3 ا ب تخلص منه ة وال ر اآلمن ة أو غي ة التالف دات العمل اليدوي عدم استخدام مختلف مع
 .موثوق 

ا يتفق    , منصات العمل التي تستخدم فيها معدات العمل اليدوية  أن تكون طاوالت و    .4 دة بم مع
 .مع تخزين هذه المعدات بحيث تؤدي إلى سهولة وسالمة اختيار وتداول الِعَدْد 

اآن                        .5 ددة في أم ة متع دات عمل يدوي م استخدام مع ة عمله تزويد العمال الذين تتطلب طبيع
ذه الم         , غير ثابتة  ل ه ة لحفظ ونق ة أو         بوسائل مالئم ل الحافظة أو الحقائب الجلدي دات مث ع

 .صناديق تصمم لهذا الغرض
ة باستعمال مساعدات                    .6 وائم أو مدعوم إن تكون درج الساللم المتنقلة مثبتة في تجاويف الق

 .وال يجوز تثبيتها بالمسامير أو أية مواد أخرى غير آمنة, لتثبيتها بشرائط فوق الدرج
ائم         أن تزود الساللم المفردة بخطافات       .7 ع سقوطها ،  وآعوب أو دع من أعالها للتثبيت ومن

ساللم                        زود ال ا ت زالق ، آم ع االن ارتكاز من الصلب المشرشر أو المطاط المخصص لمن
دًا        سلم بعي المزدوجة بأذرع من الصلب لتجنب انفتاحها أآثر من الالزم، وأن يكون أسفل ال

 .عن الحائط مسافة تساوي ربع طول السلم 
ي          طالء السلم الم  .8 صدأ ، وأن تكون األرضية الت ل لل دن قاب ان مصنوعًا من مع عدني إذا آ

ى       ساللم عل رك ال شحوم ، وأن ال تت وت أو ال ن الزي ة م ة وخالي سلم نظيف ا ال ز عليه يرتك
 .أرضية الطرقات والممرات 
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 الفصل الخامس
 مخاطر الغاليات ومستودعات البخار والهواء

 
  ) :36( المادة 

 : يعمل بالتدابير التالية بشأن استخدام الغاليات ومستودعات البخار والهواء 
 .أن تخصص غرفة مناسبة ومنفصلة للغالية  .1
أن تكون الغاليات ومستودعات البخـــار والهواء بكافة أجزائها سليمة البناء مصنوعة  .2

ة التي تصدر من مواد متينة خالية مـــن أية عيوب ومطابقة الشتراطات الوقاية الفني
 .وأن تكون في حالة صيانة جيدة ومستمرة , عــــن الجهات المختصة

ار       .3 ستودعات البخ هرًا، ولم شر ش ي ع ل اثن ار آ ات البخ راء فحوصات غالي تم إج أن ي
ي مختص   طة فن ك بواس هرًا  ، و ذل شرين ش ع وع ل أرب واء آ د سجل , واله ى أن يع عل

 .الذي قام به ومالحظاته  خاص يدون فيه تاريخ إجراء الفحص واسم الشخص 
ستودعـات     .4 ات وم شغيل الغالي ى ت راف عل ل باإلش ر مؤه ل غي ف أي عام وز تكلي ال يج

 .البخار أو الهـواء 
 
 
 
 

 
 

 الفصل السادس
 المخاطـر الكيماويـة 

  ) :37( المادة 
المستخدمة  الكيماوية االحتياطات الالزمة لوقاية العاملين من أخطار التعرض للمواد  تتخذ

العمل آالغازات واألغبرة ومـــا قد يوجد فيها من سوائل وأحماض ،  بيئة إلى تتسرب التيو
 :مع ضرورة مراعاة اآلتي 

عدم إنتاج أو استعمال أو تداول أو تخزين أو تصريف أية مـــواد آيماوية داخل المنشأة  .1
 .إال بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة 

قبل الحصول على المعلومات المتصلة  الفعلي ماوية قيد االستخدامالكي عدم وضع المواد .2
 .بسالمة استعمال هذه المواد 

تداولها  بسالمة فتح سجل خاص للمواد الكيماوية الخطرة تدون به المعلومات المتصلة .3
 .أوًال بأول المواد هذه وحرآة واستعمالها

 بأذى أو ضرر صحي عند اتخاذ اإلجراءات المالئمة التي تحول دون إصابة العمال .4
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 .أنبعاث غاز أو غبار أو نفايات أو أية شوائب أخرى أثناء العمل 
, توفير المستودعات المالئمة لتخزين المواد الكيماوية المصنعة واألولية آل على انفراد .5

 .وااللتزام بجميع شروط سالمة التخزين
دة والترآيب الكيماوي لصق بطاقة التعريف على آل مادة آيماوية يحدد فيها اسم الما .6

 .واالسم التجاري وطريقة تداولها وعملية تخزينها ومخاطرها وطرق الوقاية منها 
 
 

أجهزة قياس العوامل الكيماوية في بيئة العمل تبعًا لنوع النشاط المزاول وإجراء  توفير .7
خاص ومقارنتها بصفة دورية للتأآد من  القياسات الدورية الالزمة وتسجيلها في سجل

 . نها ضمن الحدود اآلمنة المقررة لدى الجهات المختصة أ
المختلفة الخاصة بالتخلص من التلوث بالمواد  الشخصية النظافة ومستلزمات وسائل توفير .8

بهذه المواد إلى سكن العمال ويتم  الملوثة الكيماوية الخطرة والسامة ومنع نقل األلبسة
 .تنظيفها داخل أماآن العمل 

المواد الكيماوية وبيانات السالمة الصحية الخاصة بها  استخدام رقبط العمال تعريف .9
 .المدونة ببطاقة التعريف ، وتدريبهم على أساليب الوقاية منها

توفير المستلزمات المتطلبة لمواجهة حاالت الطوارئ الناجمة عن استخدام المواد  .10
 .لمخاطر الكيماوية الكيماوية بما في ذلك تقديم اإلسعافات األولية للمصابين نتيجة ا

اإلدارية للعاملين خارج مخازن المواد الكيماوية الخطرة التي قد  أن تكون المكاتب .11
 .تنبعث منها أبخرة أو غازات 

على العامل أن يبعد نفسه عن أي خطر شديد وشيك الوقوع ناجم عن تداول أو استعمال  .12
 . مواد آيماوية خطرة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع
 لضارة والسرطان المهنيمخاطر األشعة ا

 واألسبستوس

  ) :38(  المادة 

 على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ الوسائل الالزمة لتوفير الحماية الكافية لسالمة 
 :عماله من مخاطر األشعة الضارة أثناء تواجدهم في أماآن العمل ، وعلى األخص ما يلي 

 . أشعة ضارة أخطار من التحذيرات المالئمة لتوضيح وجود تعليق .1
الفنية التي من شأنها المنع أو الحد من وصول األشعة الضارة إلى بيئة  الوسائل استخدام .2
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 . العمل مثل الحواجز الواقية وغيرها من الوسائل 
 .عدم تعريض العاملين لألشعة الضارة إال إذا آان ذلك ضروريًا   .3
 األشعة إلى أدنى حصر مناطق التلوث باألشعة الضارة خارج مناطق استخدام مصدر .4

مستوى ممكن بشكل عملي من خالل تطبيق نظام توطين مالئم لمراآز عمل مصادر 
 .األشعة ضمن المنشأة 

عدم تشغيل أي شخص دون سن السادسة عشرة في األعمال التي تؤدي إلى تعرضه  .5
 .لألشعـة المؤينـة

النشطة مع مراعاة اآلمن لألشعة  التعرض حدود تحديد المرافق في )5( رقم بالجدول يعمل .6
 .جرعات التعرض الفعلية التي يتلقاها العامل عن سفرت واحد  مجموع ال يتجاوز أن

 
عند التعرض لألشعة فوق البنفسجية يراعى بالنسبة لألشعة ذات المجــــال الطيفي بين  .7

أن ال تتعدى قوة اإلشعاع الساقط على , ثالثمائة وعشرون نانومتر إلى أربعمائة نانومتر
ين والجلد غير المحمي عن واحد ملي واط لفترات تزيد عن ستة عشرة دقيقة وال الع

 .عشر دقيقة أقل من ستة التعرض فترات جول إذا آانت واحد تتعدى
  ) : 39( المادة 

واد      على صاحب المنشأة اتخاذ آافة االحتياطات المناسبة لحماية العمال المعرضين لخطر الم
واد      المسرطنة أو تلك المواد الن     ذه الم صنيع واستخدام ه ى ان يراعى   ,اجمة عن عمليات ت عل

 :ما يلي 
البحث عن مواد غير مسرطنة بديلة للمواد المسرطنة مع األخذ في االعتبار أن تكون هذه  .1

 .المواد أقل ضررًا 
المسرطنة والعوامل المساعدة لها إلى أقل عدد ممكن  للمواد المعرضين العمال عدد تقليل .2

 . العمليات الصناعية المقفلة وذلك باستخدام
تقليل مدة ودرجة التعرض للمواد المسرطنة و العوامل المساعدة لها إلى الحد األدنى بما  .3

 .يضمن سالمة وصحة العمال المعرضين لها 
 .استخدام طرق العمل اآلمنة ووضع التدابير الالزمة لمراقبة ظروف العمل بصفة دورية  .4
العمل التي يتعرض فيها العمال لخطر المـواد وضع عالمات تحذيرية في أماآن  .5

 .المسرطنـة 
وإجراء , توفير أجهزة قياس العوامل المسرطنة في بيئة العمل تبعًا لنوع النشاط المزاول .6

القياسات الدورية الالزمة وتسجيلها في سجل خاص ومقارنتها بصفة دورية للتأآد من 
 .مختصة أنها ضمن الحدود اآلمنة المقررة لدى الجهات ال

  ) : 40( المادة 
على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ االحتياطات الالزمة لوقاية العاملين من مخاطر 

 :األسبستوس بكافة أشكاله في بيئة العمل ،  مع ضرورة مراعاة ما يلي 
 .عدم استخدام االسبستوس في بناء مساآن العمال  .1
و منتجات أخرى أو باستخدام االستعاضة عن االسبستوس آلما أمكن ذلك بمواد أ .2

 .ضررًا تكنولوجيا بديلة عديمة الضرر أو أقل 
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 .يحظر استخدام الكروسيدوليت والمنتجات التي تحتوي على هذا النوع من األلياف  .3
 .يحظر الرش بجميع أشكال األسبستوس  .4
فيض اتخاذ آافة التدابير الالزمة لمنع تطاير غبار األسبستوس في الجو أو التحكم فيه وتخ .5

 .التعرض إلى أدنى حد ممكن عمليًا 
ال يجوز ارتداء مالبس العمل الملوثة بغبار األسبستوس خارج موقع العمل ، ويجرى  .6

تنظيف هذه المالبس بطريقة صحية وآمنة لمنع تطاير غبار األسبستوس ، ويكون صاحب 
ت العمل أو من يمثله هو المسؤول عن تنظيف وصيانة وتخزين مالبس العمل ومعدا

 .الوقاية الشخصية 
 .توفير أماآن اغتسال قريبة من أماآن العمل للعمال المعرضين لألسبستوس  .7
التخلص من نفايات األسبستوس بتعبئتها بشكل سليم وآمن في عبوات مفرغة من الهواء  .8

 .وقابلة للتحمل والتخلص منها بشكل دائم في مكبات خاصة 
 ترآيز غبار األسبستوس العالق في جو أماآن من أجل قياس درجة الالزمة التدابير اتخاذ .9

 .  العمل يوميًا ، ويعد سجل خاص بذلك يتم االحتفاظ به ما بقيت المنشأة قائمة 
 الباب الخـامس
 التدابيـر الخاصـة
 الفصل األول

 تدابير أعمال البناء والحفر والهدم والهندسة المدنية
  ) : 41( المادة 

حتياطات الكفيلة لحماية العمال القائمين بأعمال البناء والحفر على صاحب العمل اتــــخاذ اال
 :والهدم والهندسة المدنية، وعلى األخص مـا يلـي 

تبدأ عملية الحفر من أعلى إلى أسفل مع مالحظة أن تكون الجوانب بميل مناسب بحسب  .1
لعمق آما يجب أن تدعم جوانب الحفر التي تزيد في ا تربة األرض الجاري الحفر فيها، 

عن متر ونصف بعوارض خشبية متينة و حواجز ال يقل ارتفاعها عن متر واحد ووضع 
إشارات تحذيرية على حواف الحفر، مع مراعاة عدم تراآم األتربة المرفوعة من الحفر 

 .بجوارها 
مع اتخاذ الالزم لصلب , تبدأ أعمال الهدم من األدوار العليا بوجود مشرف مؤهل .2

اء أنقاض الهدم من أعلى، والعمل على إزالتها إما بواسطة آالت إلق مع عدم ,الجدران
مائلة محاطة بأسوار ، على أن يحاط مكان جمع األنقاض بأسوار ، مع  رافعة أو مجاري

مراعاة اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لضمان وجود األشخاص غير المشترآين في 
 .عملية الهدم خارج مجال الخطر

 .قاض أثناء الهدم  رش المياه على األن .3
اتخاذ آافة التدابير العملية باستخدام الشدادات أو المساند أو القوائم أو غير ذلك من  .4

وسائل التثبيت لمنع تعرض أي شخص للخطر نتيجة انهيار أي جزء من المبنى بسبب 
حالة ضعف مؤقت أو عدم استقرار البناية أو اإلنشاءات أو أي جزء منها قبل إتمام 

 . التشييد 
 أن يكون من فوق األرض أو من أي قسم من أقسام إحدى البنايات ء العملإذا تطلب أدا .5

 في مكان العمل  توفير السقاالت أو الساللم وتثبيتهاتعين, أو من أي بناء ثابت آخر
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 ء العملوصيانتها على أن تكون هذه السقاالت أو الساللم آافية ومناسبة ومأمونة ألدا
  .المطلوب

 على مرة بفحصها ويقوم, أو فكها بواسطة مختصآيب السقاالت أو تغييرها أن يتم تر .6

 .نتيجة الفحص بسجل خاص ُيعد لذلك ويدون ,أسبوع آل األقل
عند ترآيب السقاالت تكون القوائم واألعمدة عمودية أو مائلة قليًال نحو البناية ومتقاربة  .7

 بعضها األفقية الروافـــدو المستعرضة وتوصل األخشاب, بما يكفل رسوخها واتزانها

 .مـــع القوائم وصًال محكمًا  ببعض
 من آافية وسليمة ومناسبة للغرض مواد من مصنوعة أجزائها بكافة السقالة تكون أن .8

 أحد وإذا آان, الزمًا الفرعية إذا آان ذلك ومدعومة بالدعامات والوصالت, استعمالها

لوصول إليها بوضع الفتات واضحة إلى أن أجزاؤها ناقصًا أو مخالفًا لالشتراطات ُمنع ا
 .يتم إصالحها أو استبدالها

ومزودة بثقل إضافي , أن تكون السقاالت ذات العجالت مستقرة على سطح ثابت ومنبسط .9
وال , ويكون لعجالتها قفل يحكم جيدًا عند استعمالها, في أسفلها أو ربطها إذا لزم األمر

مع عدم وضع حمل فوق ,  ال يكون أحد فوقهاعلى أن, يجري تحريكها إال من أسفلها 
 .السقالة يفوق طاقتها

ويجب إنزالـــها , يحظر رمي مواد السقاالت واألدوات والمخلفات من مكان مرتفع .10
 .حالة استعمال مزلــــــق مناسب  بطريقة صحيحة إال في

 
عند طرفيها تثبت الساللم المؤدية إلى السقالة أو جزءًا منها بحيث ال يسمح بانزالقها  .11

 .العلوي والسفلي، و دعــم جانبي السلم بدعامات سليمة يراعى فيها االتزان 

أو  دق المسامير أو ربط األجزاء المكسورة بسلك        ب إصالحه    تم ال يجوز استعمال أي سلم     .12
ر       ، أو إذا آان   حبل ى درجة أو أآث ًا عل ودة أو موضوعة     محتوي ر   في  مكسورة أو مفق غي

 . على نحو يصعب معه اآتشاف أية تشققات  ، أو مصبوغًا مكانها

ار في                    .13 ى عشرة أمت د عل ال يجوز استخدام السلم إذا آان مكان النزول أو نقطة العمل تزي
اع عن سطح األرض ى , االرتف د عل سافات ال تزي ى م زول عل إال إذا أعدت محطات للن

 .عشرة أمتار 

فوق  العمال يعيق مرورن في مكاال يجوز وضع المواد غير الالزمة والمخلفات وغيرها  .14
ينبغي التقاطها و  ,اأو الجسور أو غيرها من األماآن التي يمرون به العمل منصات
 . ، وإزالة الزلق إن وجد من أرضية المنصة أو الجسر أو تخزينها وترتيبها

تحاط جميع الفتحات في السقوف المكشوفة بحواجز جانبية تمنع سقوط األشخاص أو  .15
تم عمل مظالت متينة فوق الممرات للوقاية من خطر سقوط مواد البناء األشياء منها ، وي

  .على المارين 

ار ,تولد عن عمليات التصنيع أو التنظيف أو النفث أو الرش أو المعالجة إذا   .16  ,أو بخار   غب
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صحة ون مضرًا ب ل أن يك اليحتم ة اتخيجب ا,  العم ة الالزم راءات العملي ع اإلج ذ جمي
 .هـمنالعمـال  ةـإلزالة  الخطر وحماي

 

 

 

ة .17 راق الثابت ة االحت ات داخلي تعمال المحرآ ر اس ان يحظ ي مك ق ف اذ ,مغل د اتخ  إال بع
ى      رك إل ن المح رة م راق واألبخ ازات االحت ل غ ير لنق د المواس ة بم راءات الالزم اإلج

 .    أو اتخاذ غيرها من الخطوات التي تكفل درء خطر هذه الغازات الفضاء الخارجي،

ه إصابة               ال يجوز مطالبة   .18 سبب ل  في   العامل برفع أو نقل أو تحريك حمل ثقيل يحتمل أن ي
 .  جسمه

ارزة          .19 سامير ب سبب          في    يحظر ترك األلواح التي تحتوي على م ي يحتمل أن ت اآن الت األم
 .  إصابة ألحد

اآن     .20 ات                 العمل    يجب إضاءة أم ا عملي ي تجري فيه اآن الت ا واألم ة إليه والممرات المؤدي
   .إضاءة آافية ومناسبة ,  العمالة الفتحات الخطرة علىالرفع واإلنزال وآاف
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 الفصل الثانـــي
 أعمـال الزراعـة

 وتربية الحيوانات 
  )  : 42( المادة  

اتخاذ االحتياطات الكفيلة لحماية العمال القائمين بأعمال    على صاحب العمل أو من يمثله
 :خص ما يليوعلى األ ,وتربية الحيوان الزراعة

 :المعدات واآلالت الزراعية  : أوًال 
إذا زودت اآللة بحجرة قيادة فيشترط فيها أن تسمح بالرؤية الواضحة لألمام  .1

 .والجانبين والخلف،  وأن تزود بمقعد مريح
تزود الجرارات والحراثات بصندوق لإلسعافات األولية وبوعـــاء صحي لمياه  .2

 .الشرب 
األعــالف الجافة بمطفأة حريـــق، ويزود العادم بمانع تزود آالت جمع الحبوب و .3

 .لهب 
 .آليًا وبشكل جيد في اآلالت التي تعمل بالكهرباء  معزولة تكون األسالك الكهربائية .4
 .ال يسمح ألي شخص بالرآوب إلى جانب السائق ما لم يوجد مقعد إضافي  .5
 :األعمال الحقلية اليدوية : ثانيًا 

راحة العمال وحمايتهـم مــن حـرارة الشمس،وإعداد أماآـن تأمين أماآن مناسبة ل .1
 .لالستحمـام 

استخدام الساللم في عمليات قطف الثمار أو قطع األشجار وتنظيفها في األماآن  .2
 .العالية  

 
 

 :استخدام المبيدات واألسمدة : ثالثًا
 .بحذر خصوصًا في األماآن شديدة الحرارة فتح عبوات المبيدات .1

 .ليب محاليل الرش بواسطة اليد،  ويفضل أن يتم ذلك آليًا عدم خلط وتق .2
في األماآن المفتوحة يراعى أثناء الرش أن يكون اندفاع الرذاذ مع اتجاه الريح ،   .3

 .ويمنع الرش أثناء الرياح الشديدة 
البالستيكية يراعى أن يكون اتـجاه الرش  والبيوت آالمستودعات في األماآن المغلقة .4

 .زاوية ال تزيـد على ستين درجة على الجدران ب
 .المعالجة آيميائيًا  أو المرشوشة المساحات على تنبيه الفتات وضــع .5
 .حمل صندوق اإلسعافات األولية مع فريق المكافحة  .6
 واآلفات الحشرات عمليات مكافحة إجراء قبل والمستودعــات والمساآــن األبنية تجهيز .7

ب والتأآد من وجود آافة اإلمكانات الالزمة النوافذ واألبوا ولصق الشقوق بســـد
 . لعملية التهوية مثل إمكانية فتح األبواب والنوافذ من الخارج وآذلك وجود األقنعة 

إخالء المباني واألماآن المراد معالجتها آليًا ووضع عالمات مميزة ولوحات تحذير  .8
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 .على األماآن التي يتم معالجتها 
 .ن مالئمة وجيدة التهوية واإلنارةتخزين مواد المكافحة في مخاز .9

والمالبس المستخدمة فيها في  األواني غسل أو المكافحــــة مــــواد بقايا إلقاء يمنـــــع .10
 .قنوات الري والبرك

  .عدم استخدام عبوات المكافحة في أغراض أخرى  .11
 

 
 :تربية الحيوانات : رابعًا 

 ناء متينة ومسامية جيدة التهويةأن تكون حظائر الماشية والطيور مبنية من مواد ب .1

 .أرضيات إسمنتية سهلة التصريف  واإلضاءة وذات
والمحافظة على النظافة الدورية للحظائر بغسل , منع ازدحام الحظائر بالحيوانات .2

 من والتخلص الشرب األرضيات وتنظيف الجدران واألسقف والمعالف وتنظيف أحواض

 .بطريقة صحية الفضالت
, وعـــدم مخالطتها للعناية بها الحاالت المريضة ــدوري للحيوانات وعزلالـ الفحص إجراء .3

 .إال بعد اتخاذ االحتياطات المناسبة 
التخلص السريع من جثث الحيوانات النافقة إما بحرقها أو دفنها ، وفي حالة التعامل مع  .4

 . حيوانات نافقة بسبب أمــراض سارية يجب االستغناء عن مالبس العمل بحرقها 
تجنب الرطوبة أثناء رزم العلف وأثنــاء التخزين وذلك بتجفيف العلف في العراء بعد  .5

 ويجب تهوية أمكنة من جفافه ويتم رزمه وتخزينه بعد التأآد, جنيه تحت الشمس مدة آافية

التخزين ومراقبة حرارة العلف خالل األسابيع الستة األولى وعند ظهور بوادر التخمر 
  .وانطالق بخار الماء

ال يسمح بتناول الطعام والشراب داخــل الحظائر أو بالقرب منها مهما آانت األسباب،  .6
 .وال يسمح بشرب الحليب الطازج الغير مبستر من الحيوان مباشرة 

 .العمل على مكافحة البعوض والقوارض في الحقول وأماآن تربية الحيوانات  .7
 
 
 

 الفصل الثالث
 أعمـال الموانـئ البحرية

  ) :43 ( المادة
ى األخص    ,   على صاحب العمل اتخاذ االحتياطات الكفيلة لحماية عمال الموانئ البحرية          وعل

 :ما يلي 
ة،                       .1 ة مالئم دورة تدريبي ل إخضاعه ل وانئ قب عدم تكليف أي عامل بمباشرة العمل في الم

 .ويحتفظ في ملف العامل بما يثبت اجتيازه لهذه الدورة 
مان الكافي في مختلف ظروف االستخدام المحدد لمنصات نقل         توفير المتانة المناسبة واأل    .2

ع               البضائع والوسائل واألدوات األخرى المخصصة الستيعاب أو دعم الحموالت ، وجمي
ف         وانئ ومختل ال الم ي أعم ستخدمة ف ة الم ة والمتحرآ ع الثابت دات وآالت الرف مع

 .التجهيزات الملحقة بها ومعدات العمل األخـرى 
را  .3 ذ ب ي    وضع وتنفي ستخدمة ف ائل الم ف الوس ة لمختل يانة دوري ار وص شف واختب مج آ
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وفر                        د من استمرار ت ا للتأآ ع وتجهيزاته دات وآالت الرف ك مع ا في ذل أعمال المرافئ بم
ة ذات         ل جه ن قب امج م ذ البرن ى أن ينف ائل، عل ذه الوس ن له تخدام اآلم فات االس مواص

امج شهادات       وتصدر  , اختصاص وتدون نتائجه في سجل يعد لهذا الغرض        ذا البرن عن ه
 .معتمدة

ل     .4 ع ونق ال رف ي أعم ستخدمة ف زات واآلالت الم ف التجهي شكل واضح مختل ر ب أن تؤش
ال ع تحت األحم ي تق ضائع ومختلف األجزاء الت واد والب شغيل اآلمن ,  الم بحموالت الت

 .لهذه الوسائل 
ع ون              .5 ان الخاصة باستخدام وسائل رف ضائع   على صاحب العمل إعداد تعليمات األم ل الب ق

ة     ي أمكن ع وف ائل الرف ى وس م عل شكل دائ ات ب ذه التعليم ة،وتثبت ه ة مفهوم واد بلغ والم
 .مالئمة 

أن يتم العمل على تفريغ وشحن وتخزين البضائع والمواد األخرى بأساليب وطرق عمل               .6
 .آمنة وسليمة، مع مراعاة تداول وخزن هذه المواد وفقًا لطبيعة البضائع والمواد 

ة                    عدم نقل أ   .7 د من تغليف وتعريف وعنون د التأآ و خزن البضائع أو المواد الخطرة اال بع
 .هذه البضائع 

واد                    إذا .8 ده الم شكل عن ة حوادث أو أضرار ت  تعرضت األوعية المتضمنة مواد خطرة ألي
خطورة على سالمة العاملين أو الجوار ، يجب وقف العمل في المنطقة المعرضة للخطر        

ة الخطر     ونقل العمال إلى أماآن م   د من إزال أمومة وعدم السماح بمزاولة العمل قبل التأآ
 .بشكل آاف 

رة     .9 وادث أو تعرضات خط ة ح وع أي ع وق ة لمن ة الممكن راءات التقني ف اإلج اذ مختل اتخ
 .يمكن أن تنجم عن العمل داخل األماآن المغلقة

ي ي . 10 ابر والمخازن الت ع العن ي جمي م ف انيكي مالئ ة ميك شغيل نظام تهوي وفير وت مكن أن ت
 .ُتضّمن غازات أو أبخرة أو أغبرة بترآيز خطر على الصحة 

رة     . 11 ة وخط فات ذاتي ضمنة مواص واد المت زن الم ات خ ازن وعملي ي مخ وفر ف , أن تت
 .االشتراطات الفنية المحددة ألمان خزن وتداول هذه المواد 
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  )1( جدول رقم  . 12
 مستويات اإلضاءة

الحد األدنى لمستوى  لعملبيئة ا
 )لوآس(اإلضاءة 

اآن                ة وأم اآن التخزين المؤقت أماآن يتم دخولها لفترات قصيرة ومؤقتة مثل أم
 .الشحن والتفريغ

50 

أماآن تؤدى فيها المهام البصرية التي تعتمد على اإلضاءة في فترات قليلة مثل 
 أماآن الدرج

100 

رة الح           اين أو آبي ة من التب جم  أماآن تؤدى فيها أعمال بصرية ذات درجة عالي
 مثل غرف خلط العجين في المخبز وأعمال الرش وأعمال الخشب الصعبة

200 

اين   ن التب ة متوسطة م صرية ذات درج ال ب ا أعم ؤدى فيه اآن ت ي أم ل ف العم
سيارات   ابخ ومحالت إصالح ال ة والمط ل محالت الحالق م مث وصغيرة الحج

 وأعمال الماآينات
500 

صرية ذ      ال ب ا أعم ؤدى فيه اآن ت ي أم ل ف ضة أو   العم اين منخف ة تب ات درج
 صغيرة الحجم مثل أعمال النسيج

1000 

ستمر                اين منخفضة وت العمل في أماآن تؤدى فيها أعمال بصرية ذات درجة تب
 لفترة طويلة مثل أعمال الخياطة

2000 

ام            ال اللح ل أعم العمل في أماآن تؤدى فيها أعمال بصرية دقيقة لمدة طويلة مث
 اليدوية الدقيقة

5000 

اين                   ا ال بصرية صغيرة الحجم وذات درجة تب ا أعم لعمل في أماآن تؤدى فيه
 منخفضة جدًا مثل أعمال صناعة المالبس

10000 

 
 
 
 
 
 

  )2( جدول رقم 
 حدود التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة
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 74- إلى 58- 57- إلى 36- 35- إلى 19- 18-  إلى 1- درجة الحرارة

فترة التعرض 
 اليومي

ال توجد مدة 
 قصوى

 ساعات بالتناوب  آل 4
ساعة عمل تتبعها 

 ساعة راحة

ساعة واحدة تقسم على 
 دقيقة 30 آل منها فترتين

 بفاصل أربع ساعات
 خمس دقائق

 
 

  )3( جدول رقم 
 حدود التعرض للضوضاء

 115 100105110 95 90 85 80 ديسيبل

 8/1 4/1 2/1 1 2 4 8 16 فترة التعرض اليومي بالساعة

 
 
 
 
 
 

 
 

  )4( رقم جدول 
 التحاليل المطلوبة حسب نوع التعرض لبعض االمراض المهنية

 التحليل المطلوب اسم المرض المهني

 قياس ترآيز الرصاص في الدم التسمم بالرصاص ومرآباته غير العضوية

 قياس ترآيز الزئبق في البول التسمم بالزئبق ومضاعفاته

 قياس ترآيز الزرنيخ في البول والدم الزرنيخ  ومضاعفاتهالتسمم ب

 قياس ترآيز األنتيمون في البول التسمم باألنتيمون ومضاعفاته

التسمم بالبنزول أو مرآباته األميدية أو 
 اآلزوتية

 – صفائح الدم –هيموجلوبين (صورة دم آاملة 
 )آرات الدم البيضاء

 قياس ترآيز المنجنيز في الدم التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته

تحليل (رض لثاني آبريتيد الكربون في حالة التع التسمم بالكبريت ومضاعفاته
 )ازوتات اليود في البول
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 ــــــــــــــــــــــــــ التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح

 التسمم بأول أآسيد الكربون
قياس نسبة آربوآسي الهيموجلوبين بالدم 

 باإلضافة إلى تخطيط القلب

 ـــــــــــــــــــــــــــــ التسمم بحامض السيانور ومرآباته

 التسمم بالكلور والفلور والبروم
المعرضون للفلور تجرى لهم أشعة على الفقرات 

 القطنية والعجزية والحوض

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته

في حالة التعرض لرابع آلورو الكربون يتم  التسمم بالكلوروفورم ورابع آلوروالكربون
 S.G.P.Tائف الكبد اختبار وظ

التسمم برابع آلوروراألثيلين وثالث آلورور 
 S.G.P.Tتحليل آرياتينين الدم وتحليل  األثيلين

األمراض واألعراض الباثولوجية التي تنشأ 
 – صفائح الدم –هيموجلوبين ( صورة دم آاملة   والمواد المشعة أو أشعة إآسعن الراديوم

 )آرات الدم البيضاء

سرطان الجلد األولي والتهابات وتقرحات 
 الجلد والعين المزمنة

 ــــــــــــــــــــــ

تأثر العين من الحرارة وما ينشأ من 
 مضاعفات

 مصباح شقي لفحص العين وخاصة عدسة العين

غبار السليكا ، ( الرئوية  أمراض الغبار 
غبار األسبستوس ، غبار القطن ، غبار التلك 

( 

أشعة على الصدر باإلضافة إلى اختبار وظائف 
 PFTالرئة 

 أشعة على الصدر مرض الدرن



36 

 ــــــــــــــــــــــــــــ الصمم المهني

 األمراض الناتجة عن االهتزاز بأنواعه
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 

 
  )5( جدول رقم 

 حدود التعرض لإلشعاعات النشطة
ود التعرض اآلمنة في السنة حد المعرضين لإلشعاعات

 بالمّلي سفرت
 20 تعرض إجمالي الجسم
 150 تعرض عدسة العينين

 500 تعرض الجلد

 العاملين مباشرة
 على مصادر
 إشعاع نشط

 500 تعرض األطراف

ارسون أنشطة مهنية ترتبط مباشرة باألمكنة أو العمال الذين يم
 باألعمال المتصلة بمصادر اإلشعاع

  من الجرعة المحددة 3/10
للعاملين مباشرة على مصادر 

 اإلشعاع النشط

 1 تعرض إجمالي الجسم

 15 تعرض عدسة العينين
 50 تعرض الجلد

 
العمال المجاورين ألمكنة 
تستخدم مصادر إشعاعية 

 نشطة
 50 تعرض األطراف

 6 تعرض إجمالي الجسم
 50 تعرض عدسة العينين

 150 تعرض الجلد

األحداث المتدربين الذين 
ال تدريبهم يتصل مج

مباشرة بمصادر اإلشعاع 
 النشط

 15 تعرض األطراف

األحداث المتدربين في األنشطة غير المتصلة بمصادر 
 اإلشعاع النشط

 جرعة التعرض السنوية 1/10
لألحداث العاملين مباشرة على 

 مصادر اإلشعاع النشط
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 على العامالت بشكل مباشر
مصادر اإلشعاع النشط أو في 
 أمكنة تتضمن مصادر إشعاع

20 
 النساء العامالت

 2 الحوامل والمرضعات
 


