
 2010/ ع ( لسنة  198قرار وزاري رقم ) 
 بشأن اإلحتياطات واإلشرتاطات الالزم توافرها يف مناطق وأماكن العمل 

 حلماية املشتغلني واملرتددين عليها من خماطر العمل
 وزير الشئون اإلجتماعية والعمل : 

 ( في شأن العمل في القطاع األهلي . 6/2010بعد اإلطالع على القانون رقم ) -

 ( في شأن العمل في قطاع األعمال النفطية .  28/1969وعلى القانون رقم ) -

 ( بشأن عمل األحداث .  2010/ 196وعلى القرار رقم )  -

( بشأن محتويات صناديق اإلسعافات الطبية  2010/ 142وعلى القرار الوزاري رقم ) -

. 

ت الالزم ( بشأن اإلحتياطات واإلشتراطا114/1996وعلى القرار الوزاري رقم )  -

توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر 

 العمل .

( بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير  45/1979وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 المأمونة في أماكن ومناطق العمل .

لتسمم الناشئ ( في شأن الحماية من مخاطر ا 57/1982وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 عن البنزول.

( بشأن جدول تحديد نسب العجز في حاالت  66/1983وعلى القرار الوزاري رقم )  -

 إصابات العمل وامراض المهنة وتعديالته . 

بشأن ساعات العمل باألماكن  2010/ ع ( لسنة  189وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 المكشوفة 

ومع مراعاة قرارات وزارة الصحة العامة وبلدية الكويت واإلدارة العامة لإلطفاء  -

 ووزارة التجارة والصناعة . 

 وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة . -

 وبعد عرض وكيل الوزارة .  -

 قــــرر 
 الباب األول : احكام عامة :

 ( 1مادة )
لتاكد من ان الظروف السائدة في على صاحب العمل اتخاذ جميع اإلحتياطات الالزمة ل

مناطق وأماكن العمل تحقق وقاية كاملة للمشتغلين فيها والمترددين عليها من مخاطر العمل 

 -وذلك من خالل:

 وضع نظام فعال لضمان استمرار األمان في بيئة العمل . -أ



توفير الوقاية الفعالة في أماكن العمل لضمان سالمة تشغيل وإستعمال مختلف اآلالت  -ب

 والمعدات. 

إتباع العمال تعليمات الوقاية الموضوعة مع أخذ اإلحتياطات الالزمة عند استخدام المواد  -ج

 المتدوالة. 

 

 (  2مادة ) 
ية بإصدار يجب على قسم السالمة المهنية بالوزارة التنسيق مع الجهات المعن

 التراخيص الصناعية للمنشأت ومراجعة واعتماد المخططات األولية للمنشآت الصناعية . 

 

 ( 3مادة  ) 
يجب على صاحب العمل تحقيق التالئم بين نوع العمل وظروفه وبين األشخاص المكلفين 

 به من النواحي الصحية والفنية .

 (  4مادة )  
غ العمال قبل تسلمهم العمل بمخاطر المهنة على صاحب العمل أو من ينوب عنه إبال

التي يمارسونها وتبصيرهم بكافة اإلحتياطات الضرورية لتجنب الحوادث وإصابات العمل 

المؤثرة على صحتهم وسالمتهم . ويتضمن ذلك إصدار التعليمات التفصيلية باللغة العربية 

 وبلغة اخرى يفهمها العمال .

 ( 5مادة ) 
في األحوال التي تكون فيها طرق الوقاية المتبعة غير مناسبة يجب على صاحب العمل 

وغير كافية لتأمين سالمة العمال تزويدهم بالمالبس الواقية واألدوات والوسائل الشخصية 

كالقفازات والقبعات واألحذية والبدل واألقنعة وغير ذلك من وسائل الوقاية . على أن تكون 

طر التي يتعرض إليها العمال ويدرب العاملون على مناسبة لطبيعة العمليات ونوع المخا

استعمالها وان يراعي توفير الطرق السليمة في حفظها وتنظيفها وتطهيرها وال يجوز 

 لصاحب العمل ان يقتطع من اجور العمال اي مبالغ لقاء توفير هذه الوسائل .

 ( 6مادة ) 
مة تنفيذ تعليمات السالعلى صاحب العمل أال يرتكب اي فعل أوتقصير يقصد به منع 

والصحة المهنية أو اساءة استعمال او الحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية صحة 

وسالمة العمال المشتغلين معه ، وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية الموضوعة ويتعهد ما 

بحوزته منها بعناية ، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من 

 طر العمل .مخا

وعليه ان يبلغ صاحب العمل أو المشرف على العمل عند مالحظة اي نقص او قصور في 

عمل تلك الوسائل مما قد يسبب خطرا على الصحة والسالمة . ويجوز لصاحب العمل ان 

 يضمن الئحة الجزاءات بالمنشأة جزاء لمن يخالف هذه المادة من عماله . 

 



 ( 7مادة )
استخدام العالمات واإلرشادات التحذيرية والملصقات الجدارية يجب على صاحب العمل 

بمواقع العمل بحيث تكون ظاهرة ويمكن رؤيتها بوضوح كنوع من الوسائل التحذيرية 

 منعا للمخاطر 

 (  8مادة ) 
على صاحب العمل توفير خدمات حماية البيئة وتعيين مشرفا أو مراقبا ألعمال الرقابة 

مة والصحة المهنية يقوم باإلشراف على تنفيذ التعليمات الخاصة والتوجيه متفرغا للسال

لسالمة وصحة العاملين داخل المنشأة بهدف اإللتزام بمتطلبات بيئة العمل ومراقبة تطبيقها 

على ان يتناسب ذلك بين حجم ومسئوليات المنشاة ونوع النشاط وعدد العمال بها وذلك 

 طبقا للجدول التالي : 

 

جهاز السالمة  صاديةاألنشطة اإلقت

والصحة المهنية 

 بالمنشأة

 عدد العمال

األنشطة اإلقتصادية في القطاعات 

 اآلتية :

 المناجم والمحاجر  -

 الصناعات التحويلية  -

 الكهرباء والغاز والمياه  -

 التشييد والبناء  -

 50واقل من  20أكثر من  1 ...........

 100واقل من  50 ........... 1

 200وأقل من  100 .......... 2

 زيادة على ما سبق  100كل  ......... 1

واقل من  100أكثر من  1 .......... األنشطة اإلقتصادية األخرى 

200 

 500وأقل من  200 ........... 1

 زيادة على ما سبق 500كل  ......... 1

 

 (  9مادة ) 
يشرط في مشرفي السالمة والصحة المهنية أن يكونوا حاصلين على شهادة تؤهلهم للعمل 

 في هذا المجال ويراعي عند اختيارهم ما يلي : 

أن يتناسب المؤهل العلمي مع طبيعة عمل المنشأة حتى يتمكن من معرفة مواطن الخطر  -1

 ودراستها وتحليلها ووضع اإلحتياطات الكفيلة بمنعها . 

ان يجتاز دورة  متخصصة في مجال السالمة والصحة والمهنية أو ان يكون حاصال   -2

 على شهادة اختصاص في هذا المجال . 

أن يكون من ذوي الخبرة بطبيعة العمل والنشاط وملما بالتشريعات الوطنية الخاصة   -3

 بمجال السالمة والصحة المهنية . 



 

 (  10مادة ) 
 ( عامال فأكثر  250هنية داخل كل منشأة يعمل بها)تشكل لجنة للسالمة والصحة الم

تختص ببحث ظروف العمل واسباب الحوادث واإلصابات واألمراض المهنية ووضع 

 الشروط واإلحتياطات الكفيلة بمنعها . 

  وعلى ان تجتمع اللجنة مرة على االقل كل شهر ، كما تجتمع خالل اسبوع على األكثر

 وت إصابة بإحدى األمراض المهنية من تاريخ وقوع حادث جسيم أو ثب

  تشكل لجنة برئاسة صاحب العمل أو من ينوب عنه وعضوية مسئولي األقسام المختلفة

بالمنشاة إن وجد وممثلين عن العمال ويكون مشرف السالمة والصحة والمهنية مقررا 

 لها .

 

 (11مادة )
ضاء راقبين وأعتلتزم المنشأة بتدريب العاملين بالجهاز الوظيفي من مشرفين وم

لجان السالمة والصحة المهنية تدريبا يتفق ومستويات مسئولياتهم وحجم وطبيعة عمل 

 المنشأة التي يعملون بها .

ويشمل ذلك التدريب االساسي والتخصصي والنوعي والمتقدم في اعمال السالمة 

 والصحة المهنية 

 ( 12مادة ) 
 يختص مشرف السالمة والصحة المهنية بالمنشأت بما يلي : 

التفتيش الدوري على كافة أماكن العمل للتعرف على عوامل بيئة العمل والمحاذير  -1

الفيزيائية والكيميائية والحيوية والهندسية من إنشائية وميكانيكية وكهربائية ، التي قد 

ن إلكتشاف مصادر الخطر والضرر تؤثر على سالمة وصحة العمال وغيرهم من المترددي

 وإبداء المشورة في اتخاذ وسائل الوقاية 

معاينة حوادث وإصابات العمل وتسجيلها وكتابة التقارير عنها متضمنة الوسائل  -2

واإلحتياطات الكفيلة لتالفي تكرارها لتطبيق الجوانب الصحية واإلسعافية والوقائية في 

 المنشأة 

ل فيما يختص بنواحي الوقاية من مخاطر العمل وضع اإلرشادات وتوعية العما -3

 واألضرار الصحية . 

تدريب العمال على إستخدام مهمات الوقاية الشخصية وطرق حفظها وصيانتها   -4

 واستبدال التالف منها وتوعيتهم في مجال السالمة والصحة المهنية . 

ي تقع اعداد اإلحصائيات الخاصة بحوادث وإصابات العمل وأمراض المهنة الت  -5

 بالمنشأة وفقا للنماذج المعدة من قبل الوزارة . 

 متابعة توفير وصيانة وسائل الوقاية من الحريق وأجهزة اإلطفاء واإلنذار  -6



قياس وتقييم عوامل بيئة العمل المذكورة بهدف الكشف عن العوامل الضارة أو   -7

توافقة مع الخطرة في بيئة العمل واتخاذ اإلجراءات الالزمة لجعل ظروف العمل م

 المعايير الوطنية المعتمدة بهذا الخصوص 

 (  13مادة ) 
يجب على كل صاحب عمل إبالغ جهاز السالمة المهنية بوزارة الشئون اإلجتماعية 

والعمل بصفة دورية بإحصائية ربع سنوية عن حوادث اصابات العمل وامراض المهنة التي 

الوزارة على ان ترسل هذه اإلحصائية خالل وقعت بمنشأته وذلك وفقا للنموذج المعد من قبل 

 األسبوع التالي للفترة التي يمثلها البيان. 

 ( 14مادة ) 
يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه إخطار جهاز السالمة المهنية بوزارة 

الشئون اإلجتماعية والعمل عن كل حادث جسيم يقع أثناء العمل وبسببه خالل أربع وعشرين 

قوعه طبقا للنموذج المعد من قبل الوزارة ويستثنى من ذلك حوادث المرور ساعة من وقت و

/ 6( من القانون رقم )90التي تقع بالطريق العام وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة )

 ( المشار اليه ويقصد بالحادث الجسيم : 2010

 الحوادث التي تؤدي الى الوفاة . –أ 

 من قدرة الجسم . 25المستديم المتوقع للعامل اكثر من الحوادث التي يكون العجز  –ب 

 الحوادث التي تؤدي إلى إصابة اكثر من شخص . –ت 

حوادث الحريق أو اإلنهيار أو اإلنفجار التي تؤدي الى توقف العمل بالمنشأة أو احد -ث

 األقسام اإلنتاجية يوم عمل فأكثر . 

 (  15مادة )
على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعد ويحفظ في أماكن العمل سجالت السالمة المهنية 

 وعلى وجه الخصوص ما يلي : 

 سجل لقيد حوادث وإصابات العمل .  -أ

 سجل لقيد العمال المرضي بأمراض مهنية . -ب

 سجل لقيد العمال المرضى بأمراض غير مهنية . -ت

 عمال المعرضين ألمراض المهنة . سجالت الكشف الطبي اإلبتدائي والدوري لل -ث

ويجب استيفاء هذه السجالت أوال بأول وعلى صاحب العمل عرض هذه السجالت على 

 المفتشين كلما طلب منه ذلك ، وتعد هذه السجالت وفقا للنماذج التي تضعها الوزارة .

 

 



 (16مادة )
ماعية والعمل على شركات التأمين إخطار جهاز السالمة المهنية بوزارة الشئون اإلجت

بإحصائية ربع سنوية تتصمن قيمة التعويضات عن حوادث وإصابات العمل للمنشآت التي 

تسري عليها احكام هذا القرار وذلك حسب النموذج المعد من قبل الوزارة على ان ترسل 

 يوما التالية للفترة التي يمثلها البيان .  15هذه اإلحصائية الى جهاز السالمة المهنية خالل 

 
 الباب الثاني 

 احتياطات السالمة والصحة المهنية 

على صاحب العمل اتخاذ اإلحتياطات االساسية لتوفير السالمة والصحة المهنية 

 وذلك على النحو التالي : 

 (  17مادة )
يجب ان تكون مباني المنشأة سواء كان دائمة أو مؤقته ذات بناء متين يكفل عدم  –ا 

سقوطها وانهيارها وعدم تأثرها باإلهتزازات الناتجة عن األعمال التي تجري بداخلها او 

 بجوارها . 

يجب ان تكون األسقف مصنوعة من مواد مثبتة بطريقة فنية مأمونة وبقوة كافية  –ب 

مال التي ستتعرض لها وأيضا لألحمال التي قد يجري تعليقها فيها وان تعمل إلحتمال األح

 على عزل الجو الداخلي عن الحرارة الخارجية .

  



 

 (  18مادة )
يجب اعداد الساحات واألفنية التي ينتطر القيام بأي عمل فيه آالت وماكينات بمظالت 

لشمس وسقوط األمطار ( وذلك إذا أو اسقف تقي العاملين فيها من العوامل الجوية )اشعة ا

 ما استدعت نوعية هذه األعمال وطبيعة المكان اتخاذ مثل هذا اإلجراء .

 (19مادة )
يجب أن تكون الممرات بسعة كافية لمرور األشخاص والمعدات وأن تحدد ممرات  

خاصة لمرور األشخاص وأخرى لمرور معدات النقل واألالت الرافعة وأن تحدد هذه الممرات 

 بخطوط واضحة مع مراعاة عدم وجود أي عوائق تحول دون استخدام مخارج الطوارئ.

 

 (  20مادة ) 
يجب أن تكون مواقع العمل سليمة وخالية من الحفر والزوائد والمواد الحادة  –ا 

 والزيوت والشحومات والمواد التالفة أو اي عوائق تجعلها تشكل خطورة على العاملين .

قنوات باألرضيات لصرف السوائل إذا كانت طبيعة العمل تستلزم يجب ان تعد  –ب 

ذلك على ان تغطي بغطاء شبكي متين في مستوى األرض يقي العمال من التعثر والسقوط 

ويسهل سير السوائل وتصريفها الى هذه القنوات مع مراعاة تنظيفها بصفه مستمرة وعلى 

 ة خاصة .ان يتم جمع السوائل ذات الطبيعة الخطرة في اوعي

 

 (  21مادة ) 
يجب التخلص أوال بأول من الفضالت الصناعية بالطرق المناسبة والسليمة مع 

مراعاة ان تعالج هذه الفضالت بما يمنع تسرب المواد الكيماوية واألحماض والقلويات أو 

 اي مادة آكلة تؤثر على المجاري أو تلوث مياة البحر او سالمة البيئة بوجه عام .

 

 ( 22مادة )
يجب إجراء الصيانة الدورية لمباني المنشأة وجميع مرافقها لتظل سليمة على 

 الدوام .

 

  



 ( 23مادة )
على صاحب العمل ان يتخذ اإلحتياطات واإلشتراطات الالزمة لوقاية العمال من مخاطر 

السقوط واألشياء المتساقطة وان يحيط جميع الفتحات بمواقع العمل التي تعرض العاملين 

لخطر السقوط بحواجز واقية مع عمل دعائم جانبية مناسبة ألعمال الحفر تحول دون 

 انهيارها. 

 ( 24مادة )
يجب أن تجهز الساللم الثابتة بإحتياجات الوقاية والسالمة اآلمنة وبمتانة كافية وأن  –أ 

تكون أرضيتها من مادة تمنع اإلنزالق األمن وبعرض يسمح بالمرور عليها بأمان وأن تحاط 

 سم . 90الجوانب بحواجز من الجانبين ال يقل إرتفاعها عن 

صنعها وتتحمل الجهد الواقع عليها وأن تكون  يجب أن تكون الساللم المتنقلة متينة في -ب

ارتفاعات درجاتها منتظمة وذات أبعاد مناسبة وأن تكون قواعدها ورؤسها مزودة بوسائل 

ارتكاز تمنع انزالقها ، ويفضل استخدام الساللم المزدوجة وال يجوز استعمال الساللم في 

 الحاالت اآلتية.

ير أو ربط األجزاء المكسورة بواسطة سلك أو إذا كان قد جرى إصالحها بواسطة المسام  -1

 حبل.

 إذا كانت محتوية على درجة أو أكثر مكسورة أو مفقودة أو موضوعه في غير مكانها .  -2

 إذا كانت مصبوغه على نحو يصعب اكتشاف أيه تشققات فيها .   -3

 (  25مادة ) 
سبة واد متينة ومنايجب ان يراعي عند استخدام السقاالت الثابتة والمتنقلة ان تكون من م

تتحمل الجهد الواقع عليها وباتساع كاف تحاط بحواجز جانبية لمنع سقوط العمال والمواد 

وان يزود العاملون باجهزة األمان مع التأكد من متانة تثبيتها ويحظر تركيب السقاالت او 

 تغييرها أو فكها إال بواسطة المختصين . 

 

 (  26مادة ) 
 قاالت الثابتة التالي :يراعي عند إستخدام الس

عدم استخدامها إال للغرض الذي اقيمت من اجله والتأكد من انها مثبتة او مربوطة  –ا 

 بالبناء بشكل محكم .

عدم تحميلها بحمل زائد أو تحملها بالتجهيزات والمواد ما لم تكن قد إعدت لهذا الغرض  –ب 

 عمل ضمن فترة زمنية معقولة.،وعدم وضع مواد عليها ما لم تكن هذه المواد الزمة لل

يجب ان تكون األخشاب المستخدمة في السقاالت غير مدهونة أو معالجة بأية مادة  –ت 

 بشكل يحول دون مالحظة عيوبها والتأكد من أن الحبال المستخدمة في حالة جيدة .

  



 ( 27مادة ) 
 يراعى عند استخدام السقاالت المتحركة التالي :

ملم  125األبراج المتنقلة عجالت متدحرجة بقطر  ال يقل عن يجب أن تكون قوائم  -1

مثبتة في قاعدة القوائم وتزود هذه العجالت بفرامل ال يمكن حلها بطريق الصدفة ويتعين 

 عدم تسلق سقالة متنقلة ما لم تكن عجالتها على أرض مستوية ومفرملة .

 ج للخطر . يراعي عدم وضع أحمال كبيرة للغاية بما يعرض استقرار البر  -2

يتعين إبعاد السقالة البرجية عن خطوط الطاقة الكهربائية الممدودة في الهواء   -3

)خطوط الضغط العالي ( مع مراعاة المسافات الالزمة لإلقتراب من هذه الخطوط والتأكد 

 من عدم وجود عوائق علوية تعترض حركة هذه األبراج قبل القيام بنقلها .

 رجية في األحوال الجوية الرديئة .تجنب استخدام السقالة الب  -4

 يجب ان تحاط السقالة بحواجز جانبية لمنع سقوط العمال والمواد   -5

 ( 28مادة ) 
عند انشاء سندرة يجب ان تراعي األصول الفنية لذلك مع استصدار التراخيص الالزمة بهذا 

 الشأن وعلى ان تزود بحاجز واقي لمنع سقوط وبوسيلة مأمونة للصعود .

 (  29) مادة 
في حالة إستخدام ماكينات أو معدات يصدر عن تشغليها اهتزازت او ضوضاء يجب ان تثبت 

تلك الماكينات اوالمعدات على قواعد خاصة للصدمات أو اإلهتزازات وكل ما من شأنه تقليل 

 شدة الضوضاء واإلهتزازات .

 (  30مادة ) 
يجب ان تعد أماكن خاصة للعمليات الصناعية او الماكينات او األالت ينجم عن 

تشغيلها او التي يصدر عنها اتربة أو ادخنة او غازات ضارة ويجب ان تكون منفصلة عن 

 اماكن العمل األخرى على ان تزود بأجهزة الشفط والتجميع المناسبة . 

 (  31مادة ) 
 ما يلي : يجب على صاحب العمل اإللتزام ب

إتخاذ اإلحتياطات الالزمة لحماية عمالة من مخاطر استخدام غاليات البخار ، مع مراعاة   -1

اجراء الفحص الدوري عليها من قبل الجهات المعتمدة محليا ، واإلحتفاظ بشهادة ضمان 

 سارية المفعول تؤكد سالمتها .

اتخاذ اإلحتياطات المناسبة لوقاية العمال من أخطار أوعية الضغط والغازات المضغوطة   -2

 والمسالة والمذابة . 

تهيئة العدد واألدوات اليدوية الصالحة والخاصة بالعمل وتحديد أماكن مخصصة لها مع   -3

 إجراء الفحص الدوري عليها والتأكد من سالمتها .

 
 



 ( 32مادة ) 

 تراطات اإلدارة العامة لإلطفاء يلتزم صاحب العمل بما يلي : مع عدم اإلخالل باش

توفير أجهزة ومعدات إطفاء الحريق في اماكن العمل والمستودعات وان تكون   -1

 بالمواصفات واألعداد المناسبة لنوعية الصناعة والمواد المتداولة وحجم المنشأة .

مواقع يسهل تداولها  توزيع اجهزة ومعدات اطفاء الحريق على اماكن العمل وفي  -2

دون عائق كما يجب العمل على صيانتها وفحصها بصفة دورية حسب نوعها لضمان 

 صالحيتها لإلستعمال في حاالت الطوارئ . 

اتخاذ ما يلزم نحو تدريب العاملين على كيفية استعمال اجهزة ومعدات اطفاء الحريق   -3

 واجهزة التنبيه . 

 

 الباب الثالث 

 االحتياطات الواجب توافرها في شأن الحماية من األالت 

 
يقصد باآللة في تطببق أحكام هذا القرار كل ما يدار بقوى آليه غير القوة البشرية سواء 

 كانت جديدة أو مستعملة وايا كان نوع النشاط اإلقتصادي التي تستخدم فيه . 

 

 (  33مادة )
ظمة المتعلقة بالوقاية من اآلالت وأن يرشدهم على صاحب العمل ان يدرب عماله على األن

الى األخطار التي تنجم عنها واإلحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمالها وعليه ان يتخذ 

كافة الوسائل لحماية عماله من مخاطر اآلالت وعدم استعمال أية الة ما لم تكن مجهزة 

 بوسائل الوقاية .

 (  34مادة ) 
اآلالت غير المجهزة بوسائل الوقاية الالزمة وال يجوز له أن  على العمال عدم إستعمال

 يعطل أو يوقف جهاز  الوقاية ألية آله يستعملها .

  



 

 ( 35مادة )
يراعي في تركيب اآلالت ترك مسافات كافية حولها او حول وحدات العمل وتعتبر المسافة 

اعمالهم والقيام بعمليات  سم لتسمح للعمال بالمرور وأداء 45مناسبة إذا كانت ال تقل عن 

 الصيانة الالزمة بدون عائق ودون التعرض لخطر اإلصطدام .

 

 ( 36مادة ) 
يجب على صاحب العمل ان يحيط دائما وبصفة مستمرة األجزاء المتحركة من مولدات  -أ

الحركة واجهزة نقل الحركة واألجزاء الخطرة من ا آلالت سواء كانت ثابتة او متحركة او 

بحواجز الوقاية المناسبة إال إذا كانت هذه اآلالت قد روعي في تصميمها او تركيبها متنقلة 

 ان تكفل الوقاية التامة .

يجب على صاحب العمل عدم السماح ألي شخص بإزالة او تركيب اي حاجز وقاية   -ب

كينة اإال إذا كانت الماكينة متوقفة عن العمل على ان يعيد هذا الحاجز الى مكانة قبل إدارة الم

ويراعي استعمال الحواجز التي توقف اآلالت أوتوماتيكيا عن العمل في حالة رفعها من 

 مكانها.

 

 (  37مادة ) 
مثل قطع التيار الكهربائي  –يجب أن تتواجد قريبا من الماكينة وسيلة إليقافها فورا 

 إلستخدامها في حالة الطوارئ 

 ( 38مادة )
يانة الدورية لكافة األجهزة والمعدات والمكائن يجب على صاحب العمل اجراء الص –أ 

 بواسطة فنيين متخصصين على ان تعد سجالت خاصة ألعمال الصيانة .

يحظر تنظيف او تشحيم أو تزييت أي آلة أو ماكينة تستخدم في العمل أثناء تشغيلها  –ب 

 منشأة .ما لم تكن مزودة بوسائل أوتوماتيكية من شأنها منع وقوع حوادث للعاملين بال

 ( :39مادة ) 

يجب اتخاذ االحتياجات الالزمة لوقاية العاملين من أخطار الشرر أو الشظايا المتطايرة أو 

 األجسام الحادة وذلك بطرق األمان المناسبة الصالحة لهذه الغرض . 

 ( :40مادة )   
الخطرة جزاءيمنع بيع أو عرض أو نقل أو تأجير أو استعمال الماكينات التي ال تتوافر في األ

 منها وسائل الوقاية الكافية . 

 



 الباب الرابع

 إحتياطات الوقاية عند تداول وتخزين المواد 

 ( :41مادة )
 على كافة األنشطة االقتصادية اتخاذ االحتياطات االتية : 

أ . يجب أن يكون تداول الخامات أو المعدات أو مواد االنتاج وغيرها من أدوات العمل 

 المختلفة بطريقة آمنة وسليمة ال يترتب عليها أي ضرر بسالمة وصحة العاملين. 

ب . توفير معدات الرفع الميكانيكية المناسبة واستخدامها لرفع المواد بطريقة سليمة مع 

ة السالسل والحبال وخطافات التعليق والتفتيش عليها أسبوعيا التأكد من سالمة وصالحي

 واختبارها مرة على األقل كل سنة . 

ت . أن يوضع على كل آلة رفع في مكان ظاهر وبطريقة ثابتة ال يسهل إزالتها بيان بأقصى 

 حمل تشغيل مأمون يمكن رفعه أو نقله بها ومراعاة عدم تحميلها بحمل يزيد عن ذلك. 

د سجل خاص لكل آلة رفع يثبت فيه تاريخ صنعها وأقصى حمل تشغيل له والمواعيد ث. إعدا

الدورية للتفتيش واالختبار عليها ومالحظات المفتش والمختبر وأعمال الصيانة 

 واإلصالحات التي تمت والقطع التي استبدلت أو أجرى إصالح فيها . 

يجب التأكد من وجودها وصالحيتها ج. تزويد عامل التشغيل آللة الرفع بوسيلة اتصال كما 

 قبل بدء العمل. 

ح. تحديد مسار آالت الرفع بوسائل تحذير ومنع وقوف أو سير األشخاص في هذه المسارات 

 أو أسفل األحمال المعلقة بهذه اآلالت . 

خ. عدم إسناد تشغيل آالت الرفع والجر والنقل لغير األشخاص المختصين والمؤهلين 

 ل تلك اآلالت من الجهات المختصة . المرخص لهم بتشغي

د. تأمين وسائل النقل الميكانيكية وإجراء الفحص الدوري عليها مع إتباع طرق السالمة 

 أثناء العمل . 

ذ. مراعاة أصول التخزين السليم عند تخزين المواد أو المعدات أو األجهزة مع عزل المواد 

دية على أماكن تخزينها يوضح الخطرة في مخازن خاصة على أن توضع الفتات إرشا

 بها درجة خطورة المادة وكيفية تداولها ونقلها بطريقة آمنة . 

 

 

 

 



 الباب الخامس 

 احتياطات الوقاية من مخاطر الكهرباء 

 ( :42مادة )
يجب تزويد جميع اآلالت والمعدات واألدوات التي تعمل بالكهرباء بمفاتيح لقطع التيار 

الكهربائي على أن تكون المفاتيح معزولة وآمنة ومناسبة لطبيعة العمل بمواقعة المختلفه وفي 

 أماكن ظاهرة حتى يمكن الوصول إليها بسهولة في حالة الطوارئ . 

 ( :43مادة )
التوزيع الكهربائي في مكان آمن ومتصل بجميع األجهزة أو الدوائر يجب أن تكون لوحات 

الكهربائية بطريقة آمنة وأن تكون عملية التحكم في الكهرباء عن طريق هذه اللوحات سهلة 

وفي متناول يد العامل المكلف بذلك، وأن ال يكون بها أي مصدر للخطر على أن يراعى في 

بائية المتصلة باللوحات أن تكون آمنة وسليمة وتتحمل التوصيالت واألسالك واألجهزة الكهر

الجهود الكهربائية التي يتطلبها تشغيل الماكينات كما يجب تركيب قواطع أوتوماتيكية للدوائر 

الكهربائية وذلك لفصل التيار عند حدوث أي تعديل كهربائي وأخرى عند حدوث ماس كهربائي 

 . 

 (:44مادة )
يجب أن تكون جميع التمديدات والتوصيالت الكهربائية آمنة ومعزولة عزال كامال والمفاتيح 

الكهربائية القابضة للتيار الكهربائي من النوع الذي ال يصدر عنه شرر عند فتح وغلق الدائرة 

الكهربائية وكذلك وحدات اإلنارة يجب أن تكون من النوع المحمي وغير القابل لإلنفجار 

 .  والكسر

 ( :45مادة )
يجب إجراء الفحص الدوري على جميع الكابالت واألسالك والتوصيالت واألجهزة الكهربائية 

لمنع حدوث ماس وتالفي أخطار مفاجئة مثل الحريق والصعق بالكهرباء على أن يتم إصالح 

 أي عيب يكتشف فوراً. 

 ( :46مادة )
زة واآلالت والتوصيالت الكهربائية يجب ان يكون القائمين بتركيب وإصالح وصيانة األجه

على درجة عالية من التدريب والمهارة مع مراعاة فصل التيار الكهربائي قبل البدء في أعمال 

 التركيب أو اإلصالح أو الصيانة وتوصيل األجهزة الكهربائية باألرض. 

 



 ( :47مادة )
ي ية فصل التيار الكهربيجب قبل إجراء أعمال الصيانة على التمديدات أو المعدات الكهربائ

عنها واتخاذ االحتياطات الكفيلة بمنع إعادة التيار إليها عن طريق الخطأ أثناء الصيانة )وضع 

الفتة تحذيرية( . يجب اختبار كل دائرة قبل إجراء أعمال الصيانة للتأكد من أنه قد تم فصل 

جميع المعدات واألدوات  التيار عنها، وكذلك استخدام قفازات وأحذية ضد الكهرباء وأن تكون

 المستخدمة في الصيانة بأيدي عازلة . 

 
 ( :48مادة )

 يجب عدم استخدام الجزء الخلفي أو األمامي للوحات التوزيع الكهربائي كمكان للتخزين. 

 
 ( :49مادة )

يجب الوقاية من المخاطر الناجمة عن الكهرباء االستاتيكية وذلك من خالل عمل توصيلة  .أ

اعاة االشتراطات الفنية الهندسية الالزمة لجميع اآلالت والمعدات والماكينات أرضية مع مر

التي تعمل بالكهرباء مثل المولدات والمحوالت وماكينات القطع واألوناش واآلالت التخريم 

مع مراعاة الفحص الدوري لهذه التوصيالت وإجراء اإلصالحات والمعاينة الدورية الالزمة 

 ئمة . لتكون سليمة بصفة دا

يجب توصيل األجزاء غير الحاملة للتيار الكهربائي والتي يخشى من سهولة شحنها كهربائيا  .ب

 طنابير نقل الحركة والسيور.. إلخ ( .  –بتوصيله أرضية )أنابيب البترول 

على صاحب العمل توفير مختلف المعدات والتجهيزات المستخدمة في مجال مكافحة الحرائق  .ت

 الكهربائية وتدريب العاملين على استعمالها . الناتجة من األخطار 

على صاحب العمل إخضاع جميع العاملين المرشحين في أعمال توليد وصيانة واستثمار  .ث

الكهرباء لفحوص واختبارات طبية ابتدائية ودورية لتحديد واستثمار الكهرباء لفحوص 

 ارسة هذه األعمال . واختبارات طبية ابتدائية ودورية لتحديد مدى لياقتها الصحية لمم

على صاحب العمل أن يعلق في مكان بارز وظاهر تعليمات متصلة وواضحة بشأن التوتر  .ج

الكهربائي وعليه أن يضع العالمات التحذيرية المعتمدة أمام مواقع العمل الخطر بشكل واضح 

 ومفهوم . 

  



 الباب السادس

 احتياطات الوقاية من المخاطر الطبيعية 

 اإلضاءة 

 ( :50)مادة 
يجب أن تكون اإلضاءة سواء كانت طبيعية أو صناعية كافية ومناسبة لنوع العمل الذي يتم 

 مزاولته وطبقا لمستويات اإلضاءة المأمونة ، ويراعى في ذلك ما يأتي : 

أن يكون توزيع المنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية تسمح بتوزيع الضوء توزيعا  -أ

 منتظما على أماكن العمل . 

أن توزع مصادر الضوء الطبيعية أ واالصطناعية بحيث توفر إضاءة متجانسة خالية من  -ب

وات الوهج المباشر والضوء المنعكس وأن ال يؤدي إلى ظالل قد تطمس معالم اآلالت واألد

 مع مراعاة تجنب التفاوت الكبير في توزيع الضوء في األماكن المتقاربة. 

 الضوضاء واالهتزازات : 

 ( :51مادة )
يجب على صاحب العمل اتخاذ االحتياطات الكفيلة لوقاية العمال من أضرار الضوضاء 

ن امليواالهتزازات وذلك بمنع أو تقليل الضوضاء واالهتزازات ذات الخطورة على صحة الع

من المصدر أو بأي طريقة هندسية أخرى ويتم تزويد العاملين بواقيات اآلذن المناسبة مع 

 مراعاة بأن التزيد شدة الضوضاء أو مدة التعرض لها عن المستويات المصرح بها. 

 الحرارة : 

 ( :52مادة )
وأن  يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب درجات الحرارة المرتفعة في أماكن العمل -أ

تتناسب درجة الحرارة مع طبيعة العمل ومقدار الجهد المبذول فيه ويسترشد في ذلك 

 بالمستويات المأمونه . 

يجب عند تعرض العاملين لدرجات حرارة منخفضة في بيئة العمل تزويدهم بالقفازات  -ب

م سوالجوارب واألحذية والمالبس الصوفية الثقيلة أو المبطنة بالراء بحيث تغطي كافة الج

 كما يجب بعض العرض لدرجات الحرارة المنخفضة توفير أماكن مزودة بالتدفئة المناسبة. 

إذا كان العمل يؤدي في أماكن مكشوفة مما يعرض العاملين للشمس فيجب تزويدهم بأغطية  -ت

واقية للرأس والقفازات واألحذية المناسبة مع توفير مياه الشرب المبردة، وفي مواسم المطر 

يد العمال بسترات واقية، كما يجب تخصيص أماكن مكيفة الستراحة العمال يراعى تزو

 الستخدامها في مواعيد الراحة المحددة . 

 



 ( :53مادة )

يجب أن تكون التهوية الطبيعية أو الصناعية كافية ومناسبة بحيث تمنع ركود الهواء أو بطء 

ع في نسبة الرطوبة ودرجة تجدده مع تفادي وجود هواء فاسد أو تيارات هوائية أو ارتفا

 الحرارة أو التغيير المفاجئ فيها أو انتشار الروائح الكريهة . 

 ( :54مادة )
يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة في حالة وجود مراجل أو غاليات أو افران أو عند إجراء 

ثير أعمليات اللحيم وذلك باستعمال حواجز واقية لحجب االشعاع الحراري الصادر عنها من الت

 على العمال المتواجدين بالمكان . 

 

 ) الباب السابع (

 احتياطات الوقاية من المخاطر الكيمياوية والمواد الخطرة والضارة بالصحة

 
 ( :55مادة )

يجب على صاحب العمل اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية العاملين وبيئة العمل من أخطار 

المواد الكيمياوية وتفاعالتها سواء كانت من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية مع مراعاة 

 عدم تجاوز تركيزها في بيئة العمل للحد المسموح به. 

 ( :56مادة )
آلمنة للتخلص من اآلتربة واألدخنة والغازات واألبخرة وغيرها يجب اتخاذ وسائل الوقاية ا

من المواد الضارة عند مصادر تولدها وذلك باستخدام أجهزة شافطة أو إيجاد نظام للتهوية 

 الصناعية أو بأية وسيلة هندسية أخرى مناسبة. 

  



 ( :57مادة )
رة ية العمال من المواد الخطيجب على صاحب العمل اتخاذ االحتياطات والتدابير الكفيلة بحما

والضارة بالصحة بحيث تمنع تعرضهم لها، ويراعى استبدال المواد األولية الصناعية 

 والضارة بمواد أقل خطرا وضررا كلما أمكن ذلك مع التقيد بمعايير ومستويات األمان لها . 

 ( :58مادة )
التجارية والعلمية للمواد لمفتش السالمة والصحة المهنية الحق في االطالع على األسماء 

والمركبات الكيميائية الخام والمساعدة المستخدمة في العمليات الصناعية حتى يتسنى تحديد 

 مستويات األمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة التي يسمح بتواجدها في بيئة العمل . 

 ( :59مادة )
 نظيف المكان باستخدام الكنسيجب منع تراكم األتربة على األرضيات والماكينات بمواالة ت

بعد الترطيب، أو باستعمال المكانس الكهربائية ، وذلك حتى يتم الحد من انتشار المواد الضارة 

 بالصحة. 

 

 ) الباب الثامن (

 المرافق العامة 

 ( :60مادة )
يجب تخصيص أماكن لراحة العمال أو لتناول الطعام في كل منشأة تستدعي طبيعة  -أ

 على أن تتوافر بها االشتراطات الصحية. العمل بها ذلك. 

يجب تخصيص أماكن الستبدال مالبس العمال وحفظها في المنشأة التي تقتضي طبيعة  -ب

العمل بها استعمال مالبس خاصة للعمل مع تزويد هذه األماكن بالخزائن المخصصة 

 لحفظ المالبس . 

ن تعد بها حمامات في األعمال التي تتعرض أجسام العمال ومالبسهم للتلوث يجب أ -ت

مالئمة لالستحمام تتناسب مع عدد العمال وتزود بمواد النظافة الالزمة الزالة ما يعلق 

 بالجسم من ملوثات . 

يجب توفير المياه المبردة الصالحة للشرب بكميات كافية على أن تصل لجميع العمال  -ث

 بالطرق والكميات المناسبة. 

يجب أن يعد في كل منشأة العدد الكافي من دورات المياه تتناسب مع عدد العمال وأن  -ج

 تزود بالمطهرات والمنظفات المناسبة وأن تكون جيدة التهوية واإلضاءة. 

يجب على المنشآت البعيدة عن العمران والتي ال توجد بها مجاري أو خزانات صرف  -ح

 تقرها الجهات المختصة.  أن تستعمل في تصريف الفضالت طريقة مناسبة



 

 )الباب التاسع (

 األحكام الختامية 

 ( :61مادة )
مع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع األهلي رقم 

( يجوز للوزارة في حالة عدم التزام صاحب العمل بتطبيق اشتراطات السالمة 6/2010)

والصحة المهنية الواردة بالقانون المشار إليه وهذا القرار إيقاف ملفه لدى الوزارة لحين استيفاء 

 مشار إليها . االشتراطات ال

 ( :62مادة )
يجب على الموظفين المختصين بتنفيذ قوانين العمل والقرارات المنفذه لها في مجال السالمة 

 المهنية. 

أن يخطروا الجهات المعنية ويطلبوا منها وقف العمل كليا أو جزئيا أو وقف آلة معينة أو عملية 

أو سالمتهم لحين اتخاذ اإلجراءات صناعية في حالة الخطر وشيك الوقوع على صحة العمال 

( 6/2010الكفيلة بإزالة الخطر وذلك دون اإلخالل بالعقوبات التي نص عليها القانون رقم )

 المشار إليه. 

 ( :63مادة )
يختص جهاز السالمة بوزارة الشئون االجتماعية والعمل بإصدار التعليمات التفصيلية المتعلقة 

 تبر هذه التعليمات مكملة ألحكامه . بتنفيذ أحكام هذا القرار ، وتع

 ( :64مادة )
تسري أحكام هذا القرار على جميع األنشطة االقتصادية التي تخضع لقانون العمل في القطاع 

 األهلي وقانون العمل في قطاع األعمال النفطية . 

 ( :65مادة )
وزاري مل بالقرار الينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى الع

بشأن االشتراطات الالزم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية  1996لسنة  114رقم 

 المشتغلين والمترددين من مخاطر العمل وكل حكم يخالف هذا القرار . 

 
 


