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وزارة العمل

قرار رقم ( )38ل�سنة 2014
ب�ش�أن حتديد ال�شروط واالحتياطات الالزمة حلماية العمال
من املخاطر امليكانيكية وبيئة العمل

وزير العمل:
بعد االطالع على القانون رقم ( )25ل�سنة  2009باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )155ل�سنة  1981ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة املهنيتني وبيئة
العمل،
وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012وعلى الأخ�ص
املادة ( )166منه،
وعلى القرار رقم ( )13ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم االحتياطات الالزمة حلماية العمال
من �أخطار التجليخ،
وعلى القرار رقم ( )15ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم اخلدمات واالحتياطات الالزمة
حلماية العمال اثناء العمل من الآالت اخلطرة،
وعلى القرار رقم ( )26ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم اخلدمات واالحتياطات الالزمة
لوقاية عيون العمال �أثناء العمل من �أخطار العمل والآالت،
وعلى القرار رقم ( )27ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم اخلدمات واالحتياطات الالزمة
حلماية العمال من �أخطار الآالت امل�ستخدمة يف ا�شغال النجارة،
وبعد �أخذ ر�أي اجلهات املعنية،
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

يف تطبيق �أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها،
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
مامل ِ
موقع العمل :املكان الذي هُ يئ من قبل �صاحب العمل لقيام العامل بت�أدية العمل فيه ويكون
�أي�ض ًا من �ضمن مواقع العمل الآتي:
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 �أي مكان من املن�ش�أة ميكن �أن يتواجد فيه العمال. �أي حجرة �أو ممر �أو قاعة �أو غرفة �أو ُ�سلم �أو طريق �أو �أي مكان �آخر داخل املن�ش�أة ي�ستخدممن قبل العمال للدخول �أو اخلروج ملوقع العمل.
�آالت نقل احلركة :كل عمود تدوير �أو عجلة �أو قر�ص �أو بكرة �أو جمموعة بكرات ت�شغيل �أو �أية
�أداة �أخرى ينقل احلركة بوا�سطتها بادئ احلركة �إىل �أية �آلة �أو جهاز.
عجلة التجليخ :عجلة �أو �أ�سطوانة �أو قر�ص �أو �أداة م�سنونة الطرف �أو خمروط تكون م�صنوعة
من معدن �أو خ�شب �أو قما�ش �أو لباد �أو مطاط �أو ورق به جزئيات كا�شطة ،ميكن تدويرها بوا�سطة
طاقة حمركة وت�ستعمل يف عمليات التجليخ �أو القطع.
من�شار �آيل دائري :من�شار يعمل بالطاقة مثبت على قاعدة يتكون من قر�ص م�سنن يدور ب�سرعة
عالية على حمور ي�ستعمل لقطع مواد خمتلفة.

املادة الثانية

على العامل �أال ي�ستعمل معدات العمل غري املجهزة بو�سائل الوقاية الالزمة ،وال يجوز له �أن
يعطل �أو يوقف ما يوفر له الوقاية ،و�أن يبلغ عن كل خلل �أو عطل فني يف املعدات �أو الآالت يعر�ضه
للخطر ،و�أن يتبع الإر�شادات التحذيرية والتعليمات املو�ضحة للمحافظة على �سالمته ووقايته من
خماطر العمل.

املادة الثالثة

 -1يجب على �أي �شخ�ص ي�صمم �أو ي�صنع �أو ي�ستورد �أية معدات ال�ستخدامها يف العمل مراعاة
ما يلي:
�أ� -أن ي�ضمن ب�شكل عملي ومعقول �أن تكون املعدة م�صممة ومركبة بطريقة تكفل ال�سالمة
وبدون �أية �أخطار عند ا�ستعمالها اال�ستعمال املنا�سب ،و�أن تكون ح�سب املوا�صفات
القيا�سية اخلليجية املوحدة.
ب� -أن يو�ضح املعلومات الكافية اخلا�صة بطريقة ا�ستعمال املعدة يف الأوجه التي �صممت
ومتت جتربتها من �أجلها واتخاذ التدابري الوقائية الالزمة و�إعطاء التعليمات لكفالة
�ضمان ال�سالمة وجتنب حدوث �أي خطر عند اال�ستعمال.
ج� -أن يقوم بكل التجارب والفحو�صات الالزمة للتحقق من ح�سن �أداء املعدة لال�ستخدامات
املفرت�ضة منها.
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 -2توفري الآالت واملعدات والأجهزة التي يتطلبها العمل بحيث تكون مالئمة ومنا�سبة للغر�ض
املخ�ص�صة له وبيئة اال�ستخدام التي �صممت من �أجلها.

املادة الرابعة

ي�شرتط يف كافة العدد اليدوية العادية والآالت والأجهزة التي تدار بالكهرباء �أو الهواء
امل�ضغوط �أو ب�أي و�سيلة من و�سائل الطاقة ما يلي:
� -1أن تكون مزودة بحواجز الوقاية املنا�سبة ( �إذا تطلب ذلك ).
� -2أن تتوافر فيها الوقاية من �أخطار ال�صعق الكهربائي ،ويراعى فيها �أن تكون مف�صولة عن
م�صادر الطاقة بالو�سائل املنا�سبة.
� -3أن يتم فح�صها قبل وبعد العمل بها للت�أكد من �سالمتها.
� -4أن تكون العالمات الإر�شادية لال�ستخدام مو�ضحة فيها وت�شمل ( مفاتيح الت�شغيل وتغيري
ال�سرعة وغريها ).
� -5أن تو�ضح عليها الإر�شادات التحذيرية والإجراءات الوقائية.
� -6أن تتوافر فيها و�سائل الإ�ضاءة املنا�سبة.

املادة اخلام�سة

يجب مراعاة ما يلي يف بيئة العمل:
 -1ترك م�سافة كافية حول معدات العمل ب�شكل ي�سمح بالف�صل الوا�ضح بني العامل واملارة
واملعدات واملكان املخ�ص�ص لتخزين الأدوات وتنفيذ الأعمال اجلارية.
 -2عدم و�ضع �أي من معدات العمل ذات عربة متحركة �أو دوارة يف و�ضع يكون فيه �أي عامل
عر�ضة لأن يح�صر بني تلك العربة و�أي جزء ثابت من املبنى ،مامل يكن الو�صول �إىل نقطة
االنح�صار ممنوع ًا بوا�سطة �سياج �آمن.

املادة ال�ساد�سة

يجب تزويد معدات العمل مبفاتيح حتكم يف مكان ظاهر �سهل الو�صول �إليه لأغرا�ض بدء
الت�شغيل والإيقاف والتحكم ما مل تكن املفاتيح غري الزمة ،وينبغي �أن تعطل مفاتيح الإيقاف يف
احلاالت الطارئة بجميع مفاتيح التحكم لأخرى.

املادة ال�سابعة

 -1يجب على �صاحب العمل �أن ي�سور دائم ًا بحواجز الوقاية املنا�سبة الأجزاء املتحركة من
مولدات احلركة و�أجهزة نقل احلركة والأجزاء اخلطرة من الآالت� ،سواء كانت ثابتة �أو
متحركة �أو متنقلة كلما �أمكن ذلك ،ويجب �أن يراعي يف ت�صميمها �أو تركيبها �أن تكفل
الوقاية التامة و�أن تكون مزودة بو�سائل الأمان املنا�سبة للعمل.
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 -2يجب على �صاحب العمل �أن ال ي�سمح ب�إزالة �أو تركيب �أي حواجز وقاية �إال �إذا كانت الآلة
متوقفة عن العمل على �أن يعاد احلاجز عند الإزالة �إىل مكانه قبل �إعادة الت�شغيل.
 -3يجب مراعاة تركيب ال�سواتر واحلواجز الثابتة التي توقف معدات العمل �أوتوماتيكي ًا عند
�إزالتها� ،أو ال�سواتر القابلة للتعديل� ،أو ال�سواتر التي تعمل بح�سا�سية ال�ضوء �أو الليزر �أو
ا�ستخدام الآالت التي ال تعمل �إال بال�ضغط على �أزرار العمل باليدين ،وذلك بح�سب احلاجة
وطبيعة العمل.

املادة الثامنة

يجب على �صاحب العمل اتخاذ التدابري الوقائية املنا�سبة من حيث �إجراء ال�صيانة الوقائية
والفح�ص الدوري على الأجزاء واملج�سمات امل�ستخدمة ك�سواتر للآالت اخلطرة للمراقبة والت�أكد
من �سالمتها.

املادة التا�سعة

يتعني عند ا�ستخدام �آالت النجارة مراعاة اال�شرتاطات التالية:
 -1توفري �أ�ساليب فعالة ال�ستخال�ص العادم وال�شظايا والأج�سام ال�صغرية الناجمة عن عمليات
النجارة.
 -2توفري و�سيلة منا�سبة ومالئمة لدفع القطعة املراد ت�سوية �سطحها �أو ت�شكيلها.
 -3عدم ا�ستخدام معدات و�آالت النجارة لغري الأغرا�ض التي �صممت من �أجلها.

املادة العا�شرة

يتعني عند ا�ستخدام املن�شار الآيل الدائري مراعاة اال�شرتاطات التالية:
� -1أن يكون قر�ص املن�شار املوجود حتت القاعدة م�ستور ًا ب�شكل كامل.
� -2أن ي�سرت اجلزء الظاهر من قر�ص املن�شار املمتد فوق القاعدة ب�ساتر متني يف و�ضع قابل
للحركة للأعلى بحيث ميتد من �أعلى القر�ص �إىل ما فوق ال�سطح العلوي للمادة اجلاري
قطعها تكون حافة جانبية بارزة ذات عمق كاف على كل جانبي قر�ص املن�شار ،ويو�ضع
ب�إحكام بحيث متتد احلافتان ما بعد �أ�سنان القر�ص.
 -3توفري ق�ضيب دفع منا�سب واالحتفاظ به يف متناول اليد ال�ستعماله لدى كل من�شار �آيل
دائري يجرى تقدمي املادة �إليه باليد ،وفيما عدا احلاالت التي تكون فيها امل�سافة بني قر�ص
املن�شار الدائري واحلاجز وا�سعة �أو عندما تكون و�سيلة تقدمي املادة لقر�ص املن�شار ميكن
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معها اال�ستغناء عن ق�ضيب الدفع ب�أمان ،ف�إن ق�ضيب الدفع يجب �أن ي�ستخدم يف الأغرا�ض
التالية:
�أ -دفع املادة املطلوب قطعها بني �سالح املن�شار واحلاجز يف جميع حاالت القطع.
ب -دفع املادة املطلوب قطعها بني �سالح املن�شار وال�سور �أثناء الـ  300مليمرت الأخرية من �أي
عملية تقطيع تزيد �أطوالها على  300مليمرت.
ج� -إزاحة قطع املادة التي قطعت من مكانها بني �سالح املن�شار واحلاجز.

املادة احلادية ع�شرة

يتعني عند ا�ستخدام معدات التجليخ مراعاة اال�شرتاطات التالية:
 -1توفري �ساتر �آمن يحتفظ به يف و�ضع منا�سب لدى �أية عجلة جتليخ تكون يف حالة حركة كلما
كان ذلك ممكن ًا عملي ًا.
 -2و�ضع لوائح الإر�شادات والتحذير من الأخطار الناجمة عن ا�ستعمال عجالت التجليخ
واالحتياطات الوقائية يف املكان الذي جتري فيه عادة �أعمال التجليخ �أو القطع بوا�سطة
عجالت التجليخ �أو يف مكان وا�ضح بحيث ميكن ر�ؤيتها ب�سهولة بوا�سطة الأ�شخا�ص العاملني
يف التجليخ �أو القطع.
 -3اختيار عجلة جتليخ جيدة ال�صنع منا�سبة للعمل املراد �إجنازه.

املادة الثانية ع�شرة

يجب على �صاحب العمل �إجراء ال�صيانة الدورية للأجهزة ومعدات العمل والت�أكد من �أن
�أعمال ال�صيانة يتم تنفيذها بطريقة �آمنة.
ويحظر تنظيم �أو ت�شحيم �أو تزييت معدات العمل �أثناء دورانها ما مل تكن مزودة بو�سائل
منا�سبة من �ش�أنها منع وقوع املخاطر.

املادة الثالثة ع�شرة

يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لوقاية العاملني من �أخطار ال�شرر �أو ال�شظايا �أو الأج�سام
احلادة وذلك بطرق الأمان املنا�سبة واملالئمة.
ويحظر على �صاحب العمل ا�ستعمال املاكينات التي ال تتوفر يف الأجزاء اخلطرة منها و�سائل
الوقاية الكافية.

املادة الرابعة ع�شرة

يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لوقاية العمال من �أخطار الغبار والبخار الذي ي�ضر ب�صحة
و�سالمة العمال املتولد عن �إحدى عمليات الت�صنيع �أو اجللخ �أو تنظيف املواد �أو نفثها �أو ر�شها �أو
معاجلتها بذلك بتوفري التهوية والكمامات وغريها من و�سائل الوقاية واحلماية.
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ويحظر ا�ستعمال املحركات الداخلية االحرتاق الثابتة يف مكان مغلق �إال بعد اتخاذ الإجراءات
الالزمة لنقل غازات االحرتاق والأبخرة من املحرك �إىل الف�ضاء �أو باتخاذ غريها من اخلطوات
التي تكفل درء خطر هذه الغازات عن �صحة العاملني مع مراعاة اال�شرتاطات البيئية.

املادة اخلام�سة ع�شرة

يجب �أن يكون تداول اخلامات ومعدات و�أدوات العمل ومواد الإنتاج بطريقة �آمنة و�سليمة ال
يرتتب عليها �أي �ضرر للعمال ،وال يجوز مطالبة العامل برفع �أو نقل �أو حتريك حمل ثقيل يحتمل
�أن ي�سبب له �إ�صابة يف ج�سمه.

املادة ال�ساد�سة ع�شرة

يراعى عند ا�ستعمال املركبات امليكانيكية والرافعات ال�شوكية وال�شاحنات واجلرارات
واجلرافات �أو �أي مركبة ميكانيكية �أخرى يف مواقع العمل الآتي:
� -1أن تكون يف عهدة �شخ�ص م�ؤهل وجماز ب�سياقتها برخ�صة بحرينية �سارية املفعول.
� -2أن تكون يف حالة جيدة و�صاحلة و�سليمة وتتم �صيانتها ب�شكل دوري.
� -3أن ت�ستعمل ا�ستعما ًال منا�سب ًا و�أن حتمل بطريقة �صحيحة وللغر�ض الذي �صممت من �أجله،
و�أن ال يتم حتميلها بحيث يخل ت�شغيلها على الوجه ال�سليم.
� -4أن تكون مزودة مبقاعد منا�سبة لعدد الركاب �إن كانت ت�ستعمل لنقل الأ�شخا�ص.
� -5أن يتم توفري دعامة احتياطية متينة ومالئمة للحيلولة دون نزول املركبات عند عطل معدات
احلمل.

املادة ال�سابعة ع�شرة

يتعني �أثناء القيام ب�أعمال ال�صيانة يف املركبات امليكانيكية مراعاة اال�شرتاطات التالية:
 -1ف�صل التيار الكهربائي كلما كان ذلك ممكن ًا عملي ًا مع اتخاذ الالزم ملنع حدوث حريق حال
تو�صيل التيار الكهربائي.
 -2و�ضع دعامات منا�سبة ملنع حترك املركبة للأمام �أو اخللف �أو نزولها.

املادة الثامنة ع�شرة

يتعني عند القيام ب�أعمال اللحام مراعاة االحتياطات واال�شرتاطات التالية:
 -1الت�أكد من عدم وجود مواد قابلة لال�شتعال قريبة من �أعمال اللحام �أو يف حيز ال�شرر الناجت
عنها.
� -2أن يعهد ب�أعمال اللحام �إىل �أ�شخا�ص م�ؤهلني على دراية ب�أعمال الإطفاء واال�سعافات الأولية
للإ�صابات الناجتة عن �أعمال اللحام.
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� -3إجراء عمليات اللحام على من�صات خم�ص�صة لذلك من مواد غري قابلة لال�شتعال ذات
مقاومة عالية للنريان.
 -4جتهيز معدات اللحام الوم�ضي بغطاء للتحكم يف الوهج املتطاير ،وت�أمني تهوية طبيعية
و�صناعية.
 -5توفري التهوية الطبيعية وال�صناعية املنا�سبة والالزمة لتفادي تركيز االلتهاب يف مواقع �أعمال
اللحام وعلى الأخ�ص الأماكن املغلقة.
 -6جتهيز مواقع اللحام بو�سائل مكافحة احلريق املنا�سبة والكافية.
� -7أن تكون التو�صيالت واملعدات يف حالة جيدة ومنا�سبة لأداء العمل و�أن تكون ال�صمامات
املنظمة لل�ضغط ومعدت قيا�س ال�ضغط بحالة جيدة عند القيام باللحام بوا�سطة الغاز مع
مراعاة �إجراء االختبارات والفحو�ص قبل وبعد اال�ستخدام.
 -8توفري معدات الوقاية ال�شخ�صية املنا�سبة للعمال عند القيام ب�أعمال اللحام و�إلزامهم
با�ستخدامها.

املادة التا�سعة ع�شرة
ت�سري �أحكام هذا القرار على جميع املن�ش�آت ومواقع العمل اخلا�ضعة لأحكام قانون العمل يف
القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة .2012

املادة الع�شرون
يجب على جميع املن�ش�آت ومواقع العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق �أو�ضاعها مبا
يتفق و�أحكامه خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ العمل به.

املادة الواحدة والع�شرون
ُيعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )192من
قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة .2012

املادة الثانية والع�شرون
تلغى قرارات وزير العمل وال�شئون االجتماعية التالية:
 -1القرار رقم ( )13ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم االحتياطات الالزمة حلماية العمال من
�أخطار التجليخ.
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 -2القرار رقم ( )15ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم اخلدمات واالحتياطات الالزمة حلماية
العمال �أثناء العمل من الآالت اخلطرة.
 -3القرار رقم ( )26ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم اخلدمات واالحتياطات الالزمة لوقاية
عيون العمال �أثناء العمل من �أخطار العمل والآالت.
 -4القرار رقم ( )27ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم اخلدمات واالحتياطات الالزمة حلماية
العمال من �أخطار الآالت امل�ستخدمة يف �أ�شغال النجارة.

املادة الثالثة والع�شرون

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية.

							
�صدر بتاريخ 5 :ذي احلجة 1435هـ
امل ـ ـ ــواف ـ ـ ــق� 29 :سـبـتـمـبــر 2014م

وزير العمل
جميل بن حممد حميدان

