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 م1982( لسنة 32قرار وزاري رقم )
 في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية

 لحماية العمال من مخاطر العمل
 

 وزير العمل والشئون االجتماعية: 
 * بعد االطالع على الدستور المؤقت. 

في شنننننننان ا ت نننننننا نننننننات  1972( لسنننننننن  1* بعد االطالع على القانون االتحادي رقم )
 الوزارات و الحيات الوزراء والقوانين المعدل  له. 

 في شان تنظيم عالقات العمل.  1980( لسن  8* وعلى القانون االتحادي رقم )
 * وبعد استطالع رأي وزارة ال ح . 
 * وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة. 

 

 قـــــرر: 
 (1مادة )

على كل  نننننناحأ عمل أن يوفر وسننننننالل الوقاي  المناسننننننب  لحماي  العمال من أ طار ا  ننننننابات 
واألمراض المهني  التي قد تحدث أثناء سننننننننننناعات العمل وكللر أ طار الحريط وسنننننننننننالر األ طار 

ع أسنننننناليأ التي قد تنجم عن اسننننننتعمال ايالت وميرأا من أدوات العمل كما يجأ عليه جتباع جمي
 الوقاي  األ رى التي تقررأا وزارة العمل والشلون االجتماعي . 

وعلى العننامنل أن يسننننننننننننننت نندم أجهزة الوقناين  والمالبا التي يزود بهننا لهننلا ال رض وأن ين ننل جميع 
تعليمات  ننننناحأ العمل التي تهد  جلى حمايته من األ طار وأن يمتنع عن القيام باي عمل من 

 مات. شانه عرقل  تلر التعلي
 

 ( 2مادة )
على كل  ننننننننننننننناحأ عمل أن يعلط في مكان بارز وظاأر من مكان العمل تعليمات م  ننننننننننننننل  
ووضاح  بشان وسالل منع الحريط وحماي  العمال من األ طار التي قد يتعرضون لها أثناء تادي  
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الل   عملهم وطرط الوقاي  منها وكي ي  عالج ما يقع من حوادث بسببها على أن تكون التعليمات ب
 العربي  وبل   أ رى ي همها العمال عند االقتضاء. 

 وعلى  احأ العمل أن يضع العالمات التحليري  أمام مواقع ال طر. 
 ( 3مادة )

على كل  ننننننننننناحأ عمل أو من ينوأ عنه أن يحيط العاملين لديه قبل تسنننننننننننلمهم العمل بم اطر 
 الننننمننننهنننننننننننن  الننننتنننني يننننمنننننننارسننننننننننننننننننونننننهنننننننا كنننننننا ننننطنننننننار الننننحننننريننننط وايالت والسننننننننننننننننننقننننوط واألمننننراض 

 المهني  وميرأا. 
 ( 4مادة )

على كل  ننننننننننناحأ عمل أن يعهد با شنننننننننننرا  على ا سنننننننننننعافات األولي  لمت  ننننننننننن  في تقديم 
( 3وأن يوفر بكل  نننننننننندوط لألسنننننننننعافات األولي  المحتويات في الجدول رقم )ا سنننننننننعافات الطبي  
 المرفط بهلا القرار.

 ( 5مادة )
على  نناحأ العمل ات ال الوسننالل الالزم  للتاكد من أن الظرو  السننالدة في أماكن العمل توفر 

 ياتي: وقاي  كافي  ل ح  وسالم  العمال المشت لين بالمنشاة وعليه على األ   مراعاة ما 
أال يقل حجم ال راغ الم  ننننن  للشننننن   الواحد على أربعمال  قدم مكعأ على أال يد ل في  -أ

 حساأ للر ال راغ أي ارت اع يزيد على أربع  عشر قدمًا. 
تالفي أي نق  في الهواء النقي أو بطء تجدده وتالفي التيارات ال اسنننندة أو الضننننارة والت يير  -أ

 ت ل  بقدر ا مكان من الرطوب  الزالدة وشدة الحرارة. الم اجئ في درجات الحرارة وال
توفير ا ضنننننناءة الكافي  والمناسننننننب  سننننننواء كانت طبيعي  أو  ننننننناعي  وللر بمراعاة أن تكون  -ج

المنافل والمناور وفتحات الضننوء الطبيعي  األ رى م توح  وأن تك ل م ننادر الضننوء الطبيعي  
ج المباشننننننر والضننننننوء المنعكا وكلا الت اوت أو ال ننننننناعي  جضنننننناءة متجانسنننننن  مع تجنأ الوأ

 الكبير في الضوء في األماكن المتقارب . 
( 1توفير جضننننننننناءة مناسنننننننننب  للعمليات المت اوت  في الدق  مع االسنننننننننترشننننننننناد في للر بالجدول ) -د

 المرفط. 
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منع أو تقليل الضننننوضنننناء واالأتزازات لات ال طورة على  ننننح  العامل طبقًا للمسننننتويات  -أننننننننننننننننننن
 بها عمليا. المسموح 

تهيل  مكان لتناول الطعام في األحوال التي يكون محظورًا فيها على العامل تناول الطعام في  -و
 أماكن العمل ويحظر تناول الطعام في أماكن العمل في األحوال ايتي : 

األعمال التي يد ل فيها استعمال أو تناول مواد سام  أو ضارة من شانها أن تنتشر  -1
 ل على أيل  مبار أو د ان أو أب رة أو ميرأا. في جو العم

 األعمال التي يتعرض فيها العمال لألشعاعات الضارة.  -2
األعمال التي يتعرض فيها العمال لتلوث أجزاء الجسنننننننننننننم الظاأري كاليدين والرأا أو  -3

 تلوث فيها المالبا ال ا   بالعمل بمواد ضارة. 
مناسننننننب  لعدد العمال اللين يتواجدون في أماكن العمل توفير أحواض ل سننننننل األيدي تكون كافي  و 

عنننادة مع تزويننندأنننا بنننادوات النظنننافننن  الالزمننن  لهنننا مع توفير العننندد الالزم من دورات الميننناه التي 
ت    الستعمال العمال وكللر أماكن مناسب   بدال وح ظ المالبا ال ا   بالعمال ومراعاة 

األحوال يجأ أن ي رد لكل من الجنسننين من العمال تنظي ها و ننيانتها ب نن   مسننتمرة وفي جميع 
 مرافط مستقل . 

 ( 6مادة )
على  نننننناحأ العمل اسننننننت دام الوسننننننالل العملي  والمناسننننننب  لمنع أو تقليل األ طار ال ننننننحي  في 

 أماكن العمل وعليه على األ   مراعاة ما يلي: 
 ال وسالمتهم. أن تكون مزاول  العمليات ال ناعي  وميرأا مير ضارة ل ح  العم -أ
أن تجري العمليات الضنننارة بال نننح  في أجهزة من  نننل  لمنع مالمسننن  العمال للمواد الضنننارة  -أ

وتالفي تسنننننرأ ال از أو األب رة المنتشنننننرة المتكاث   أو األترب  أو األليا  أو األد ن  جلى جو 
 العمل بكميات ضارة بال ح . 

 حجأ ا شعاعات ال طرة عن العمال.  -ج
الت ل  من المواد الضنارة بال نح  التي تتواجد أثناء العمليات ال نناعي  بحيث ال تزيد على  -د

 ( المرفط. 2الحدود المطلوب  بالجدول رقم )
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الت ل  أواًل باول من ال بار الضار واألب رة المنتشرة أو المتكاث   وال ازات واألليا  عند  -أنننننننننننننننن
ط  أو بوسننيل  أندسنني  أ رى مناسننب  أو جيجاد نظام م نندر توالدأا أو بالقرأ منه باجهزة شنناف

 للتهوي  المناسب . 
تزويد العمال بالمالبا الواقي  المزودة باألجهزة واألدوات األ رى المناسنننب  للوقاي  الشننن  ننني   -و

جلا كانت طرط الوقاي  المتبع  مير عملي  أو مير كافي  لتامين  ننننح  العمال على أن يدرأ 
أله ايالت والوسننننننننننالل وأن تح ظ بطريق  مناسننننننننننب  وتوفير ا مكانات  العمال على اسننننننننننتعمال

الالزم  لنظافتها وتطهيرأا و ننننننننننيانتها عند احتمال تلوثها أثناء العمل بمواد سننننننننننام  أو  طرة 
 وللر كله حسأ ما تتطلبه طبيع  العمل وظرو  كل عمل. 

 ( 7مادة )
 يجأ أن يراعى في أماكن العمل ما ياتي: 

 ضي  مرف  العمل مستوي  من مادة مناسب  للعمل الجاري فيها. أن تكون أر  -أ
أن تترر مسننننننننننننننافات حول ايالت أو الوحدات بحيث يسننننننننننننننمه للعمال بالمرور وأداء أعمالهم  -أ

العادي  بدون عالط وبحيث تسننننننننننمه باجراء عمليات ضنننننننننن ط واو ننننننننننالح ايالت أو نقل المواد 
 المست دم  في العمل. 

من الثقوأ وأمطينن  المجنناري مير المثبتنن  أو المسننننننننننننننننامير البننارزة  أن تكون الممرات  ننالينن  -ج
والمواسنننير وال نننمامات الموضنننوع  رأسنننيًا أو أي جنشننناءات تتسنننبأ عنها أ طار الت نننادم وأن 

 تكون مادتها ال تعرض من يسير عليها ل طر االنزالط. 
المواد بما يعوط أن تكون الممرات مير مزدحم  بال امات أو معدات العمل أو المنتجات أو  -د

 العمال في سيرأم ويعرضهم ل طر الت ادم أو التعثر. 
 أن تجهز الساللم والمشايات المرت ع  واألماكن المتشابه  بارضيات تمنع االنزالط.  -أن
أن تحاط فتحات الساللم األرضي  بسياج من جميع الجوانأ ما عدا مد ل السلم وي نع ألا  -و

ضننننيق  لمنع المرور بينها أو ت طى أله ال تحات بامطي   السننننياج من قضننننبان على مسننننافات
 معدني  م  لي  تمنع سقوط أي شيء منها يعرض من أم أس لها ل طر ا  اب .
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أن تكون درجات السننناللم بمتان  كافي  وبعرض كا  يسنننمه للمرور بامان وأن تحاط الجوانأ  -ز
  بحواجز من الجانبين جن لم يكن أحد جانبيها بجوار الحالط.

أن تكون السنننننناللم المتنقل  متين  في  نننننننعها ودرجات لات أبعاد مناسننننننب  وأن تكون قواعدأا  -ح
ورؤوسنننننننننها مزودة بوسنننننننننالل ارتكاز مناسنننننننننب  تمنع انزالقها ويجأ عدم دأان السننننننننناللم المتنقل  

 الم نوع  من ال شأ باي نوع من الطالء. 
 ( 8مادة )
نع الحريط وكلا أجهزة ا ط اء المناسب  للمواد على  احأ العمل أن يوفر الوسالل الضروري  لم

 القالم  في المنشاة والمواد المستعمل  في ال ناعات وعليه مراعاة ما ياتي: 
توفير المدا ل والم ارج والساللم باماكن العمل بحيث يسهل معها للعمال سرع  ال روج عند  -1

 نشوأ حريط فيها أو أي جزء منها وللر دون تزاحم. 
تظل وسننالل وأجهزة الحريط  ننالح  دالمًا لتادي  ال رض منها وأن يدرأ العدد الكافي من أن  -2

العمال على اسننننننتعمالها وأن تكون حرة من كل عالط وفي أماكن مناسننننننب  لسننننننهول  الو ننننننول 
 جليها. 

أن تكون أنار وسيل  لألنلار في حال  نشوأ الحريط وأن يدرأ العمال عليها للتجارأ معها  -3
 عمالها للتنبيه لل طر. عند است

في حال  تعدد مر  العمل وات ننننننننالها ب تحات بينها يجأ توفير أبواأ فا ننننننننل  للحريط لمنع  -4
 انتشاره من مرف  جلى أ رى. 

أن تعلط الفتات جرشننادي  لمنع الحريط أو مسننبباته في األماكن القابل  لالشننتعال بمواقع العمل  -5
ال روج وأماكنه وللر في مكان ظاأر وبالل   العربي  وأن توضننننننننننننه بالالفتات الملكورة كي ي  

 وبل   أ رى ي همها العمال عند االقتضاء. 
 ( 9مادة )

على  ننننناحأ العمل أن يت ل االحتياطات الالزم  لوقاي  العمال من أ طار السنننننقوط أو األشنننننياء 
السننننناقط  والشنننننظايا المتطايرة أو األجسنننننام الحادة أو المواد السنننننالل  الكاوي  أو السنننننا ن  أو المواد 

  العمال الملتهب  أو المت جرة أو أي مواد أ رى لات تاثير ضار وكللر االحتياطات الالزم  لحماي
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من أ طار ال ازات المضنننننننننن وط  والكهرباء وللر جما باجهزة أمان مناسننننننننننب   ننننننننننالح  لل رض أو 
بوسنننالل شننن  ننني  كالنظارات أو الق ازات أو األحزم  أو الحلل أو األقنع  ومير للر من المالبا 

كل الواقي  على أن تكون مناسننننننننننننننب  لطبيع  العمليات التي تزاول فيها والمواد التي تسننننننننننننننتعمل في 
 عملي . 

 ( 10مادة )
على  احأ  العمل أن يحيط دالمًا وب    مستمرة األجزاء المتحرك  من مولدات الحرك  وأجهزة 
نقل الحرك  واألجهزة ال طرة من ايالت سنننننواء كانت ثابت  أو متنقل  بحواجز الوقاي  المناسنننننب  جال 

الوقاي  التام  كما لو كانت  جلا كانت أله األجزاء قد روعي في ت نننننننميمها أو وضنننننننعها أنها تك ل
 م طاة بالحواجز الواقي . 

 ( 11مادة )
 على  احأ العمل أن يراعى في جقام  الحواجز المشار جليها في المادة السابق  ما ياتي: 

 أن تعمل على الوقاي  الكامل  من ال طر اللي وضعت لتالفيه.  -1
نطق  ال طر طوال فترة أداء أن تحول دون و نننننننننول العامل أو أحد أعضننننننننناء جسنننننننننمه جلى م -2

 العمل وأال تعوط أداءه. 
 أال تكون سببًا لتعطيل ا نتاج أو ايالت.  -3
 أال تعوط ضبط أو ج الح الماكين  أو الت تيش عليها باقل  يان  ممكن .  -4
 أن تقاوم الحريط وال دأ.  -5
حادة أو أطرا   شننننننن  أو أال يتسننننننبأ عنها حوادث نتيج  أن تكون لها أجزاء مدبب  أو زوايا  -6

 أن تكون م درًا ألي  حوادث. 
 ( 12مادة )

على  ننننناحأ العمل عند تركيأ دالت جديدة أو أجهزة تشننننن يل أو أجزاء منها أن يالحظ تزويدأا 
 بوسالل الوقاي  حتى ت به في حال  مسايرة لنظم الوقاي  الالزم . 

 ( 13مادة )
ل  أو تركيأ أي حاجز أو أي شنننننننيء من ال يجوز ل ننننننناحأ العمل أن يسنننننننمه ألي شننننننن   بازا

 أجهزة الوقاي  جال جلا كانت ايل  متوق   عن العمل وال يجوز جدارتها جال بعد جعادتها جلى مكانها. 
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 ( 14مادة )
على  ننننناحأ العمل تعليط الفتات جرشننننناد في مكان ايالت أو مكان العمليات الم تل   يبين فيها 

 ل   العربي  وبل   أ رى ي همها العمال عند االنقضاء. نوع العمليات ال ني  الضروري  بال
 ( 15مادة )

على كل عامل أن يتقيد باألوامر والتعليمات المت نننننل  باحتياطات أمن العمل وسنننننالمته وعليه أن 
يسننننتعمل وسننننالل الوقاي  ويتعهد بالعناي  بما في حوزته ويحظر على العامل أن يقدم على أي فعل 

تعليمات الملكورة أو جسننننناءة اسنننننتعمال الوسنننننالل الموضنننننوع  لحماي   نننننح  يؤدي جلى عدم تن يل ال
 وسالم  العمال أو جلحاط الضرر بهله الوسالل أو جتالفها. 

ول ننننننناحأ العمل أن يضنننننننمن اللح  الجزاءات عقوبات لكل من ي ال  األحكام المقررة في ال قرة 
 السابق . 

 ( 16مادة )
 في حال  استعمال ال اليات الب اري  على  احأ العمل مراعاة ايتي: 

يجأ أن تكون كل مالي  مزودة ب نننننمام أمان مناسنننننأ و نننننمام حبا مناسنننننأ وجهاز قياا  -1
لمنسوأ الماء وجهاز قياا لض ط الب ار وأن تكون جميع تلر األجهزة تعمل في حال  جيدة 

 طيل  فترات استعمال ال الي . 
 ننننننني  مرف  مناسنننننننب  ومتين  لل الي  على أن تكون تلر ال رف  من  نننننننل  على بعد يجأ ت  -2

 ثالث  أمتار على األقل من أي مبنى د ر بالمنشاة وأن تكون ا ضاءة بال رف  جيدة. 
يجأ أن ي  نننننننن  شنننننننن   ك ء لمراقب  ال الي  وأن يعد له مكان مناسننننننننأ بدا ل و ارج  -3

 ب اعلي . مرف  ال الي  بحيث يتمكن من المراقب  
يجأ أن توق  ال الي  لل يان  مرة كل شهرين على األقل للنظاف  وال يان  وأن توكل عملي   -4

 ال يان  لش   ك ء يت ل جميع ججراءات السالم  عند ال يان . 
يجأ أن ت ح  ال الي  مرة كل سنننن  على األقل بواسنننط  شننن   ك ء مر   له بواسنننط   -5

 دالرة العمل الم ت  . 
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على الش   اللي يقوم بال ح  جعداد تقرير يبين فيه حال  ال الي  و طوات ال ح  يجأ  -6
التي اتبعها على أن يرسل  احأ المنشاة نس   من للر التقرير جلى دالرة العمل الم ت   

 ويحت ظ بنس   بالمنشاة. 
لكيماوي  في حال  اسننننتعمال أواني الضنننن ط يجأ أن تكون مواد مير قابل  للت اعل مع المواد ا -7

وال دأ وأن ت ضع ل ح  سنوي يحدد  الحيتها بواسط  ش   ك ء مر   له بواسط  
 دالرة العمل الم ت   وأن يعد تقريرًا عند كل فح  ترسل منه نس   لدالرة العمل. 

 ( 17مادة )
يمنع د ول العمال في أماكن العمل التي تدار فيها دالت جال جلا كانوا مرتدين مالبا مناسننننننننننننننب  

 لطبيع  العمل وللر على النحو اللي تحدده المنشاة لضمان سالم  العمال. 
 ( 18مادة )

على  ننننننننننننننناحأ العمل ات ال االحتياطات الك يل  بحماي  العمال من المواد ال طرة وللر بح ظها 
امون  في أماكن  ا   أو باحاطتها بحواجز أو أسوار مناسب  ويالحظ في حال  ح ظها بطريق  م

دا ل أوعي  أن تكون محكم  وأن يكتأ عليها اسننننننننننمها والطريق  ال ننننننننننحيح  السننننننننننتعمالها وطرط 
الوقاي  مع التحلير من أضننننننننننننننرارأا وتتم كتاب  للر بالل   العربي  وبل   أ رى ي همها العمال عند 

 االنقضاء. 
 ( 19ادة )م

على  ننننننننننننننناحأ العمنل ات نال االحتيناطات الك يلن  بحمناي  العمنال القنالمين باعمنال البنناء والهندم 
 والح ر من أ طار العمل وللر على النحو ايتي: 

 فيما يتعلط باعمال الح ر والهدم:  -أ
 عند ح ر  ندط أو ح رة يجأ أن تبدأ عملي  الح ر دالمًا من أعلى جلى أس ل مع التحقط -1

من أن تكون بميل مناسننننننننننأ لترب  األرض الجاري الح ر فيهاص كما يجأ  ننننننننننلأ جانأ 
متر بعوارض  شنننننننننننننبي  متين  لمنع انهيار األترب  على  1.5الح ر التي يزيد عمقها على 

الح ر وأن تجهز ممرات دمن  لعمال رفع األترب  كما يجأ وضنننننع جشنننننارات تحليري  على 
 فيها. حوا  الح ر للوقاي  من  طر السقوط 
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يجأ عدم تراكم األترب  المرفوع  من الح ر بجوار الح ر ويجأ أن توضننننننننننننننع على بعد  -2
 مناسأ من أله الح ر ال يسمه باندفاعها نحوأا. 

يجأ في البدء في عمليات الهدم من األدوار العليا مع ات ال الالزم نحو  نننننلأ الجدران  -3
لها فنيًا قبل بدء الهدم ويشننننترط البارزة من المباني التي ي شننننى سننننقوطها مع وجوأ ف نننن

 وجود مشر  لي  برة طوال عملي  الهدم. 
ال يجوز جلقاء أنقاض الهدم من أعلى بل يجأ جزالتها جما بواسنننننننط  دالت رافع  أو مجار  -4

 مالل  محاط  باسوار وللر مع ضرورة تسوير مكان تجميع األنقاض. 
 فيما يتعلط باعمال البناء:  -أ

يجأ أن تكون السننقاالت والمشننايات بعرض كا  يسننمه بمرور العمال عليها بامان دون  -1
التعرض للسنننننقوط كما يجأ جحاط  أله السنننننقاالت أو المشنننننايات بحواجز جانبي  جلا كان 
ارت اعها يزيد على ثماني  أمتار من سنننننننننطه األرض مع ضنننننننننرورة تزويد العمال باألحزم  

 متان  أماكن تثبيتها. الواقي  من السقوط والتاكد من 
يجأ تسوير أسق  أماكن العمل جلا كانت طبيع  العمل تقتضي ال عود جليها كما يجأ  -2

تسننننوير المناور التي تت لل أله األسننننق  أو ت طيتها بطريق  تمنع سننننقوط األشنننن ا  أو 
 األشياء. 

على يجأ مراعاة عمل مظالت واقي  متين  بعرض كا  وحواجز بارت اع مناسنننننأ تعمل  -3
 وقاي  العاملين أو المارين من  طر سقوط األشياء عليهم. 

 ( 20مادة )
 يجأ أن يراعى في دالت وأدوات الرفع والجر ما ياتي: 

أن تكون كل رافع  أو م نننعد ركاأ أو بضنننالع متين ال ننننع سنننليم التكوين وأن تكون أجزاؤه  -1
كما يجأ فح ننننننننننننه دوريًا مرة على متين  بدرج  كافي  وأن تتوافر له ال ننننننننننننيان  ال ني  الالزم  

 األقل كل سن  بمعرف  أحد الم ت ين. 
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أن تحاط أماكن  ننننننننعود ونزول الم نننننننناعد بسننننننننور متين وعال بحيث يمنع أي شنننننننن   من  -2
االقتراأ أو الق ز فوط األجزاء المتحرك  من الم ننننننعد وأن تكون أبوابه ال يمكن فتحها جال جلا 

 كان الم عد متوق ًا عن الحرك . 
 ن يوضع في مكان ظاأر من ايل  أو الم عد بيان باق ى حمول  ألي منهما. أ -3
ال يجوز تكلي  العننامننل بحمننل أثقننال تزينند عن طنناقتننه ويجننأ على أي األحوال أال يزينند وزن  -4

( كيلومرامًا بالنسننب  جلى المرأة 20( كيلومرامًا بالنسننب  جلى الرجل و )50الثقل المحمول على )
لى اسننننننننننننننتعمننال ايالت الرافعنن  مننا أمكن للننر في حمننل األثقننال بننداًل من مع مراعنناة العمننل ع

 االعتماد على الجهد البشري فقط. 
في ت ميم السالسل أو الحبال أو أسالر الجر وما شابهها يجأ أن تكون جيدة ال نع وأن  -5

كل تتوفر لها ال ننننننيان  الكامل  والمسننننننتمرة وأال تحمل باكثر من طاقتها وأن يتم فح ننننننها مرة 
 ست  أشهر على أألقل ب    دوري . 

 ( 21مادة )
على المنشننننننننناة التي تعهد جلى مقاول باجراء جحدى عمليات التشنننننننننييد والبناء الم تل   ج طار دالرة 
 العمنننننل الم ت ننننننننننننننننننن  قبنننننل بننننندء عمليننننن  الهننننندم بننننناسننننننننننننننبوع على األقنننننل ببينننننان يشننننننننننننننتمنننننل على 

 ما ياتي: 
 اسم المنشاة أو المقاول األ لي.  -أ
 مقاول من الباطن. اسم ال -أ
 نوع العملي .  -ج
 المكان اللي سيؤدي فيه العمل.  -د
 تاريخ بدء العمل والمدة التي يست رقها التن يل.  -أن

 ( 22مادة )
تكون مسنننننلولي  توفير معدات األمن ال نننننناعي في أعمال المقاوالت بالنسنننننب  جلى  ننننناحأ العمل 

 ا ياتي: والمقاول األ لي والمقاولين من الباطن وفقًا لم
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يكون توفير شنننننروط األمن ال نننننناعي بالنسنننننب  جلى مكان العمل ومعداته على  ننننناحأ العمل  -أ
 اللي يملر است دامها. 

 يكون توفير معدات الوقاي  الش  ي  للعمال على من يتعاقد معهم.  -أ
 ( 23مادة )

لم تش العمننل الم ت  أ ننل عيننن  أو عينننات من المواد المسننننننننننننننتعملنن  أو المتننداولنن  في العمليننات 
ال ناعي  أو ميرأا ال اضع  للت تيش مما يظن أن لها أثرًا ضارًا على  ح  العمال أو سالمتهم 
ب رض تحليلها لمعرف  مدى ألا األثر مع ج طار  ننننناحأ العمل أو ممثله بنتيج  التحليل وات ال 

جراءات المناسنننننب  في ألا الشنننننان وله جلا اقتضنننننت الضنننننرورة طلأ ججراء الكشننننن  الطبي على ا 
جراء البحوث الطبي  المعملي  للتاكد من ماللم  ظرو  العمل ومدى تاثيرأا  العاملين بالمنشنننننننننناة واو
على المستوى ال حي والوقالي للعمال ويكون ألا الكش  في أوقات العمل قد أجري بالمنشاة أو 

ير أوقات العمل جلا أجري  ارج المنشننننننننننننناة وللر طبقًا لألجراءات التي ن نننننننننننننت عليا المادة في م
 م في شان تنظيم عالقات العمل. 1980( لسن  8( من القانون رقم )175)

 ( 24مادة )
على  ننننننناحأ العمل تبلي  دالرة العمل الم ت ننننننن  عن الحوادث التي تحدث في أي  منشننننننناة أثناء 

 و بسببه والتي تسبأ أيًا من األضرار ايتي : ساعات العمل اليومي  أ
 وفاة العامل.  -أ
 الحريط أو االن جار.  -أ
 تعطل أي عامل عن أداء عمله لثالث  أيام فاكثر.  -ج

( المرفط 4وعلى  نننننننناحأ العمل التبلي  عن أله الحوادث وفقًا للنمولج الموضننننننننه بالجدول رقم )
 بهلا القرار على أن يكون التبلي  على النحو التالي: 

في حاالت وفاة العنامل أو حدوث الحريط أو االن جنار يجنأ أن يكون التبلي  فور وقوع  -1
 الحادث مباشرة وباسرع وسيل  لالت ال. 

حنننالننن  تعطينننل العنننامنننل عن أداء عملنننه لثالثننن  أينننام فننناكثر يكون التبلي   الل أربع  في -2
 وعشرون ساع  من وقوع الحادث. 
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وفي جميع األحوال يجأ على كل  نننننننناحأ عمل موافاة دالرة العمل الم ت نننننننن  باح ننننننننالي  كل 
هلا ثالث  شننننننننهور من  ننننننننورتين عن ج ننننننننابات العمل واألمراض المهني  طبقًا للنمولج اللي يعد ل

ال رض بشننرط أال يجاوز ميعاد جرسننالها  مسنن  عشننر يومًا من انقضنناء مدة الثالث  شننهور المشننار 
 جليها. 

وعلى  ننننناحأ العمل االحت اظ ب نننننورة ثالث  بالمنشننننناة بحيث يسنننننهل على م تش العمل الم ت  
 االطالع عليها عند زيارته للمنشاة. 

 ( 25مادة )
ه المهننام المحننددة في أننلا القرار مؤأاًل على النحو يجننأ أن يكون م تش العمننل الننلي توكننل جلينن

 ايتي: 
في حال  ممارس  المهام المتعلق  باألمن ال ناعي يجأ أن يكون مهندسًا أو فنيًا له  برة في  -1

 ألا المجال. 
في حال  ممارسنننن  المهام المتعلق  بال ننننح  المهني  يجأ أن يكون طبيبًا فنيًا مت  نننن ننننًا في  -2

 مهني . مجال ال ح  ال
 ( 26مادة )

يجأ على كل منشنننناة  ننننناعي  تسننننت دم عددًا من العاملين ال يقل عن مال  و مسننننين عاماًل  -1
تعيين ضابط لألمن ال ناعي يكون مت رمًا لهلا ال رض وتوكل له مهام الوقاي  من األ طار 

 الم تل   وا شرا  على تن يل أحكام القانون في ألا الشان. 
يشنترط في ضنابط األمن ال نناعي بالمنشناة التي يزيد عدد العاملين فيها على أل  عامل أن  -2

يكون مهندسننًا أو فنيًا مؤأاًل في مجال األمن ال ننناعي وبالنسننب  جلى المنشننيت التي يقل عدد 
العاملين فيها عن أل  عامل فيجأ أن يكون من  ريجي المدارا الثانوي  ال ننننننننننننننناعي  وله 

 جال األمن ال ناعي.  بره في م
ت دط دالرة العمل الم ت   على  الحي  ضابط األمن ال ناعي الواجأ تعيينهم بموجأ  -3

 أله المادة. 
 ( 27مادة )
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لوكيل الوزارة بقرار منه أن يطلأ ات ال بعض احتياطات أ رى تسننننننننننننننتدعيها طبيع  العمل في أي  
  ناع  أو عملي  أو منشاة. 
جراءات تعديالت الجداول المرفق  بهلا القرار كلما جدت تطورات علمي  وي وض وكيل الوزارة في ج

 أو تقني  تقتضي ججراء أله التعديالت. 
وفي الحالتين الملكورتين في ال قرتين السابقتين ي در التوجيه أو التعديل بعد استطالع رأي وزارة 

 ال ح  وميرأا من الجهات المعني  األ رى. 
 ( 28مادة )

 رة ج دار النمالج التي يتطلبها تن يل ألا القرار. لوكيل الوزا
 ( 29مادة )

 ينشر ألا القرار في الجريدة الرسمي  ويعمل به من تاريخ نشره. 
 

 سيف علي الجروان 
 وزير العمل والشئون االجتماعية

 
 
 
 
 
 
 

 (1جدول رقم )
 اإلضـــاءة المناسبــة

 

 تعتبر قوة اإلضاءة في الجدول اآلتي حدًا أدنى في العمليات المذكورة أمامها: 
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الرقم 
 المسلسل

 شمعة/قدم العمليـــــات

 العملينات مير الندقيقن  ك رز األشننننننننننننننيناء كبيرة الحجم )ال ردة والعظام  1
 وما شابهها(. 

6 

العمليات متوسننننننننننننننط  الدق  كتجميع ايالت وطحن الحبوأ واألحجار  2
ومير للر من العمليات األولي  في ال ننننناع  ومر  ال زانات الب ار 
وأقسننننننننننننننننام تعبلنن  العبوات الكبيرة وم ننازن األدوات والمهمننات الالزمنن  

 للعمليات المتوسط  وما شابهها. 

10 

عمليات تجميع األجزاء متوسننننننننط  الدق  كاعمال البرادة وال راط  التي  3
ال تسننننننننننتلزم دق  والجلخ وا تبار المنتجات وايالت و ياط  األقمشنننننننننن  
ال نناتحنن  األلوان وح ظ المنناكوالت و ننننننننننننننننناعنن  األبلكنناش والجلود ومننا 

 شابهها. 

20 

ت الدقيق  العمليات الدقيق  كالبرادة وال راط  متوسننننننط  الدق  واال تبارا 4
 واألعمال المكتبي  والعمليات النهالي  للمنتجات وما شابهها. 

20 

العمليات التي تسننتدعي كثيرًا من الدق  كتجميع ايالت الدقيق  والبرادة  5
وال راط  الدقيق  وقطع وتشننننننننننننننكيل الزجاج والنجارة الدقيق  واألعمال 

 الكتابي  والرسم وما شابهها. 

50 

تسننننتدعي دق  متناأي  و ننننبرًا طوياًل كعمليات اال تبار األعمال التي  6
متناأي  الدق  وا تبار ايالت و ناع  المجوأرات والساعات وتجميع 

 الحرو  بالطباع  وحياك  األقمش  القاتم  وما شابهها

150 

 (2جدول رقم )
 أقصى درجات التركيز المسموح

 بتواجدها أثناء العمليات الصناعية
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 أقصــى درجــة تركيـز اسم المـــادة

 جزء بالمليون 100 النشنننادر 
 جزء بالمليون 400  الت األسيل أو البيوتيل

 جزء بالمليون 10 ثاني كبرتور الكربون
 جزء بالمليون 100 أول أكسيد الكربون
 جزء بالمليون 100 رابع كلور الكربون

 جزء بالمليون 1 ماز الكلور
 لكل متر مكعأملم  0.5 ثاني كلور ال نيل

 جزء بالمليون 5 األثيلين 
 جزء بالمليون 0.05 األرسين 

 مل  لكل متر مكعأ 5 ثالث كلور ن تالين 
 مل  لكل متر مكعأ 0.10 حامض الكرومير
 جزء بالمليون 76 ثاني كلور البنزين 
 جزء بالمليون 15 ثاني كلورور ا ثيل 

 جزء بالمليون 400 األثير 
 جزء بالمليون 200 ا ثيلينثاني كلورور 

 جزء بالمليون 500 جازولين 
 جزء بالمليون 10 حامض كلوريد 

 جزء بالمليون 10 سيانور األيدروجين 
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 أقصــى درجــة تركيـز اسم المـــادة
 جزء بالمليون 20 فورمالين 

 جزء بالمليون 2.5 حامض ال لورد رير
 جزء بالمليون 20 كبريتور األيدروجين 

 مل  لكل متر مكعأ 0.2 الر ا 
 مل  لكل متر مكعأ  0.1 الزلبط 
 جزء بالمليون 200 ميثانول 

 جزء بالمليون 75 مونو كلورو بنزين
 جزء بالمليون 1 نترو بنزين 

 جزء بالمليون 5 أكسيد األزوت 
 جزء بالمليون 1 األزوت 
 جزء بالمليون 1 ال وسجين

 بالمليونجزء  5 ثاني أكسيد الكبريت
 جزء بالمليون 0.5 ال وس ين 

 جزء بالمليون 5 رابع كلور ا بشلين
 جزء بالمليون 100 تلولوين

 جزء بالمليون 250 الترينتاين
 جزء بالمليون 200 ن تالين قطران ال حم
 ملجم لكل متر مكعأ 0.15 أد ن  أكسيد الزنر
 ملجم لكل متر مكعأ 200 ثاني كلودور األثلين

 ملجم لكل متر مكعأ 50 كلودور األثلينثالث 
 مليون جسم سيلكا في المتر المكعأ 150 ميار السيلكا

أجزاء في السنننننننتيمتر المكعأ )طول  5 االسبستا )كل األنواع
 ميكرومتر( 5الجزء أكثر من 
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 (3جدول رقم )
 محتويات صندوق اإلسعافات األولية

 

 م1982لسنة ( 32( من القرار الوزاري رقم )4وفق المادة )
 

الرقم 
 المسلسل

 الكمية الصنــــــف

 قطع  12 بو   2/1ربط  1

 قطع  12 رباط مثلث  2

 ل   12 قطن طبي  3

 ل ات 6 شاش  4

  ندوط 2 1.5×  0.5قطع مشمع لزج  5

  ندوط 2 مشمع لزج 6

 أنبوب  6 مرأم للعيون  7

 أوقيات 6 حامض بكرير 8

 أوقيات 6 برمنجنات البوتاسيوم 9

 أوقيات 6 بيكربونات ال ودا 10

 أوقيات 8 محلول اليورير 11

 أنابيأ 6 قطرة العيون )سل ا سيمانيد(  12

 لتر 1 محلول كارفاالفين 13

 لتر 1  ب   يود 14

 كيلو 3 بدرة تلر 15

 أنابيأ 6 مرأم حريط  16

 مرامات 5 بودرة سل ا 17

 أنابيأ 6 مرأم بنسلين 18
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الرقم 
 المسلسل

 الكمية الصنــــــف

 حب  100 حبوأ سل ايازول 19

 حب  100 حبوأ س ا تريد 20

 حب  60 طويل  ال عالي   24سل ا  21

 حب  60 اسبازم سبالجين حبوأ 22

 حب  100 أسبرين  23

 حب  100 فايتمين 24

 حب  100 حبوأ فايتمين مركأ 25

 حب  100 حبوأ كح   26

 حب  100 حبوأ مله طعام 27

 أنابيأ 6 قطرة ألن 28

 أنابيأ 6 قطرة أن  29

 أنابيأ 6 ما الزور  30

 لتر 1 ديتول  31

 أوقيات 6 دأان كافرو 32

 1 ج ت ميار 33
 1 حمام عين قطارة  34
 1 سلطاني  محلول  35
 1 دبوا انجليزي  36
 1 مق   37
 1 توزكيت  38
 1  ابون فنير 39



19 

 

 (4جدول رقم )
 إخطــار عــن حــادث

 1982( لسنة 32( من القرار الوزاري رقم )28وفق المادة )
 اســــم صــــاحب المنشــــأة:  -1

 

......................................................... 
 الـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــوان:  -2

 

......................................................... 
 النشـــــــــاط االقتصـــــــــادي:  -3

 

......................................................... 
 تــــــاريــــــ  الــــــحــــــادث:  -4

 

......................................................... 
 طـــــبـــــيـــــعـــــة الـــــحـــــادث:  -5

 

......................................................... 
 اذكر البيـــانـــات التـــاليـــة:  -6

 

......................................................... 

 اسم الجزء أو اآللة أو الماكينة التي سببت الحادث مع الوصف:  -أ
 .............................................................................................

 اذكر كيفية وقوع الحادث:  -ب
............. ................................................................................

 اذكر البيانات التالية عن الشخص أو األشخاص المصابين:  -7
 االســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  -أ

 

......................................................... 
 ذكــــــــــــر/أنــــــــــــثــــــــــــى:  -ب

 

......................................................... 
ــــــــــــــر:  -ج ــــــــــــــم ــــــــــــــع  ال

 

......................................................... 
 الــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــوان:  -د

 

......................................................... 
ـــــ ـــــب:  -هـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  المرتـ

 

......................................................... 
 تـــــاريــــ  الــــتــــعــــيــــيــــن:  -و

 

......................................................... 
 طبيعة اإلصـــــــابة ومداها: -ز

 

......................................................... 
 في حالة الحريق أو االنفجار:  اذكر البيانات التالية عن التلف -8
ــــب الحريق أو االنفجــــار أو  -أ ســـــــــب

 االنــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــار:
 

................................................. 

 التلف الـــــذي أدا لـــــ  الحـــــادث: -ب
 

................................................. 

 تـــقـــــديـــر الـــخســـــــــــــارة الـــكـــلـــيـــــة: -ج
 

................................................. 

 توقيع صاحب العمل 
 م19التاري :     /     /     


