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وزارة العمل

قرار رقم ( )5ل�سنة 2014
ب�ش�أن حتديد ال�شروط واالحتياطات الالزمة
حلماية العمال من �أخطار العمل مبعدات الرفع

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 املر�سوم رقم ( )7ل�سنة  1983باملوافقة على االن�ضمام �إىل االتفاقية العربية رقم ()13
ل�سنة  1981ب�ش�أن بيئة العمل،
وعلى املر�سوم رقم ( )2ل�سنة  1994بان�ضمام دولة البحرين �إىل االتفاقية العربية رقم ()7
ل�سنة  1977والتو�صية العربية رقم ( )1لعام  1977ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة املهنية،
وعلى قرار وزير العمل وال�شئون االجتماعية رقم ( )14ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم
اخلدمات واالحتياطات الالزمة حلماية العمال من �أخطار العمل مبعدات الرفع.
وعلى قرار وزير العمل رقم ( )4ل�سنة  2014ب�ش�أن حتديد ال�شروط واالحتياطات الالزمة
حلماية العمال يف �أعمال البناء والإن�شاءات والهند�سة املدنية،
وبعد �أخذ ر�أي اجلهات املعنية،
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:
املادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين ُكل منها،
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ما مل ِ
�آلة رافعة :ماكينة رفع ذات من�صة متحركة �أو مق�صورة ويتوىل ت�شغيلها �سائق �أو �أكرث.
معدات الرفع :ذراع تدوير �أو دوالب ترو�س بكر ي�ستخدم للرفع �أو الإنزال �أو �آلة رافعة �أو مرفاع
�أو مرفاع مقب�ضي �أو حفارة �أو �سلك للجر �أو قاعدة على قوائم �أو �سلك معلق �أو جمرى علوي ومعه
عدة الرفع الالزمة لعمليات الت�شغيل.
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عدة الرفع� :سل�سلة معلقة �أو كابل معلق للرفع �أو �أي عدة مماثلة �أو طوق �أو حلقة �أو خطاف �أو
ملزمة �أو و�صلة دائرية �أو م�سمار �أو �أحزمة �أو حبال.
�شخ�ص م�ؤهل� :شخ�ص مدرب كما يجب ولديه خربة كافية بالعمل ولي�س م�صاب ًا ب�أي عيب
ج�سماين �أو عجز مينعه من القيام بالعمل كما يجب.

املادة ()2
ت�سري �أحكام هذا القرار على العمل بكافة معدات الرفع التي ي�ستخدم فيها �أ�شخا�ص لت�شغيلها
�أو للعمل عليها.

املادة ()3

على كل �صاحب عمل �أو من ينوب عنه �أن يحيط العامل علم ًا  -قبل ا�ستخدامه  -مبخاطر
العمل مبعدات الرفع ،وو�سائل الوقاية الواجب عليه اتباعها ،وعليه �أن يتخذ االحتياطات الالزمة
حلماية العمال �أثناء العمل من �أخطار العمل مبعدات و�أعمال الرفع ،و�أن يوفر لهم و�سائل الوقاية
من خماطر هذه الأعمال وو�سائل الإنقاذ الالزمة وذلك على النحو الوارد يف هذا القرار.
ويحظر على �صاحب العمل �أن ُيحمل العمال �أية نفقات �أو يقتطع من �أجورهم �أية مبالغ لقاء
توفري هذه احلماية.

املادة ()4
يحظر على العامل ارتكاب �أي فعل �أو تق�صري يق�صد به منع تنفيذ التعليمات �أو �إ�ساءة
ا�ستعمال �أو �إحلاق �ضرر بالو�سائل املو�ضوعة حلماية و�سالمة العمال امل�شتغلني معه ،وعليه �أن
ينفذ التعليمات املو�ضوعة للمحافظة على �سالمته ووقايته من خماطر العمل مبعدات الرفع.

املادة ()5
ُي�شرتط يف كل قطعة من معدات الرفع مبا يف ذلك كافة جتهيزات الإر�ساء �أو الدعامات
الأخرى ما يلي:
� -1أن تكون جيدة الرتكيب ومن مادة �سليمة متينة مبا فيه الكفاية وعلى م�ستوى منا�سب من
اجلودة وخالية من العيوب الظاهرة.
� -2أن جتري �صيانتها وفق ًا للأ�صول املتبعة.
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� -3أن يجري التفتي�ش عليها �أ�سبوعي ًا على الأقل من قبل �شخ�ص م�ؤهل وذلك يف حالة الت�شغيل.

املادة ()6

يف كل من�صة �أو قاعدة للرافعة �أو �أي مو�ضع �آخر ت�ستعمل فيه ماكينة رفع دائرية احلركة �أو
متنقلة يجب �أن تتوفر م�سافة خالية ال يقل عر�ضها عن � 60سنتيمرت ًا (قدمني) تف�صل بني �أي
جزء متحرك من املاكينة و�أي جزء مثبت �أو �أية �أ�شياء �أخرى ،ويف حالة تعذر ذلك يجب �أن يمُ نع
منع ًا بات ًا وبكافة الو�سائل العملية املمكنة االقرتاب من منطقة اخلطر.

املادة ()7

تعترب �أية من�صة معدة ل�سائق �أو عامل الإ�شارة يف حكم ال�سقالة ,وت�سري عليها كافة الأحكام
اخلا�صة بال�سقاالت املن�صو�ص عليها يف قرار وزير العمل رقم ( )4ل�سنة  2014ب�ش�أن حتديد
ال�شروط واالحتياطات الالزمة حلماية العمال يف �أعمال البناء والإن�شاءات والهند�سة املدنية.

املادة ()8

يزود كل �سائق يعمل يف ت�شغيل معدات رفع تعمل بالطاقة مبق�صورة منا�سبة لوقايته من
الأحوال اجلوية.

املادة ()9

يجب �أن تكون جميع الأقرا�ص والبكرات التي تدور حولها ال�سل�سلة �أو احلبل ال�سلكي يف �أية �أداة
للرفع ذات قطر منا�سب وبنية منا�سبة لل�سل�سلة �أو احلبل امل�ستعملني ,ويجب �أن تكون ال�سل�سلة �أو
احلبل ال�سلكي الذي ينتهي عند القر�ص الدوار لأداة الرفع مثبت ًا ب�إحكام عند نهايته ,و�أن يبقى
من هذا احلبل �أو ال�سل�سلة ما يكفي لدورتني كاملتني على الأقل حول القر�ص يف �أي و�ضع من
�أو�ضاع الت�شغيل.

املادة ()10

يجب �أن يكون كل مرفاع �أو رافعة �أثقال �أو دوالب ترو�س لرفع الأثقال مزود ًا �أو مزودة بفرملة
�أو فرامل قوية �أو �أي و�سيلة �أخرى لل�سالمة بحيث حتول دون �سقوط احلمولة �إذا توقفت وبحيث
ميكن التحكم بوا�سطتها يف احلمولة حتكم ًا تام ًا �أثناء �إنزالها.

املادة ()11

بكر وعجالت رفع معلقة �أو مرتكزة على دعامة �أو عار�ضة �إال
ال يجوز ا�ستعمال �أية دواليب ٍ
�إذا كانت م�ؤمنة متام ًا يف ارتكازها على الدعامة �أو العار�ضة اللذين يجب �أن يكونا مثبتني ب�شكل
�سليم.
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املادة ()12

عند ا�ستخدام �أي مرفاع �أو �أية وحدات �أخرى للرفع على �سطح غري �صلب �أو غري م�ست ٍو �أو
منحدر ,يجب اتخاذ التدابري الوقائية الالزمة لكفالة ا�ستقرارها ،وتت�ضمن هذه التدابري:
كاف ومنا�سب.
 -1فر�ش املوقع باحل�صى ب�شكل ٍ
 -2ا�ستخدام الدعائم.
 -3التثبيت حيثما تقت�ضي ال�ضرورة.
 -4ا�ستخدام الألواح اخل�شبية ملنع حدوث ال�سقوط واالنزالق �إذا كانت الأر�ضية غري �صلبة.

املادة ()13

 -1يجب يف جميع الق�ضبان و�أي جمرى يتحرك عليه املرفاع ما يلي:
�أ� -أن تكون مرتكزة على �سطح ثابت مبا يكفي للحيلولة دون حترك غري �ضروري للق�ضبان �أو
املجرى.
وواف بالغر�ض،
كاف ٍ
ب� -أن يكون ال�سطح الذي متتد عليه م�ستوي ًا ,و�أن تكون مدعمة على نحو ٍ
كاف.
و�أن يكون لها حيز ٍ
ج� -أن تو�صل بوا�سطة مزاليج من اجلانبني �أو بالأقفال املزدوجة وذلك يف حالة الق�ضبان.
د� -أن تكون مربوطة ربط ًا حمكم ًا بالعوار�ض واحلوامل.
هـ� -أن تكون ممتدة يف خطوط م�ستقيمة �أو دائرية بحيث ي�سمح مدى الدوران �أن يتحرك
املرفاع بحرية ودون خطر اخلروج عن اخلط.
و� -أن تزود ب�أدوات �صد �أو توقيف على كل خط حديدي يف نهاية اخلط ،ويجب �أن تتم �صيانة
كاف.
الق�ضبان وامل�سارات واملعدات امل�شار �إليها �آنف ًا ب�شكل ٍ
 -2ال يجوز لأي �شخ�ص �أن يعمل على �أو بالقرب من م�سار عجالت �أي مرفاع يتحرك علوي ًا يف �أي
مكان يكون معر�ض ًا لأن ي�صدمه املرفاع �إال بعد ح�صوله على ت�صريح بالعمل يف هذا املكان
وبعد اتخاذ كافة التدابري الوقائية التي تكفل عدم اقرتاب املرفاع من ال�شخ�ص املذكور
مل�سافة تقل عن ع�شرين قدم ًا.

املادة ()14

 -1فيما عدا احلاالت التي يتم فيها ت�شغيل قر�ص الرفع وقر�ص الإنزال ب�شكل منف�صل �أو يكون
فيها النظام الآيل الذي يحرك قر�ص الإنزال �أو يوقفه عن احلركة ذاتي ًا؛ ف�إن كل مرفاع
ذي ذراع للإنزال يعمل بطريقة التع�شيق الذاتي يجب �أن يكون مزود ًا بنظام فعال لت�أمني
احلركة ،ويكون نظام ت�أمني احلركة هذا بحيث ال ي�سمح ملجموعة الرتو�س �أن تنف�صل عن
قر�ص الإنزال �إال �إذا كان القر�ص حمكم اال�ستقرار يف و�ضع ثابت.
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 -2ال يجوز ا�ستخدام الرافعة ذات الذراع املتحرك ر�أ�سي ًا يف حال كون املدى الدائري حلركة
الذراع تتجاوز املدى املقرر للذراع يف �شهادة التجربة والفح�ص الواجب توفرها مبقت�ضى
املادة ( )17من هذا القرار.

املادة ()15

يجب مراعاة عدم ن�صب �آلة الرفع �أو معدات الرفع �إال حتت �إ�شراف �شخ�ص م�ؤهل لذلك.

املادة ()16

 -1ال يجوز ت�شغيل معدات الرفع و�إعطاء الإ�شارات �إال مبعرفة �شخ�ص م�ؤهل وم�سئول لت�شغيلها
ويف حالة املرفاع ( )CRANEيجب �أن يكون ذلك ال�شخ�ص حائز ًا على �شهادة تفيد ذلك� ,إال
�إذا كان الت�شغيل �أثناء التدريب حتت �إ�شراف �شخ�ص م�ؤهل لذلك.
� -2إذا مل يكن يف ا�ستطاعة ال�شخ�ص الذي يقوم بت�شغيل معدات الرفع �أن يرى احلمولة بو�ضوح
ودون �أية عوائق �أو عندما ال توجد حمولة عند نقطة ربط احلمولة �أثناء الت�شغيل ،يجب �أن
يعني يف املكان املنا�سب �شخ�ص م�ؤهل �أو �أكرث ح�سبما تقت�ضي احلاجة لإعطاء الإ�شارات
الالزمة لل�شخ�ص القائم بالت�شغيل.
 -3يجب على �صاحب العمل فح�ص جميع عدد ومعدات الرفع مبا فيها املركبات امليكانيكية
من قبل اجلهة املعتمدة من قبل وزارة العمل ،ويف حالة وجود �أية عيوب �أو م�شاكل فنية بعد
�إ�صدار واعتماد �شهادة الفح�ص تقع امل�سئولية على اجلهة الفاح�صة يف حال �إذا ما ثبت
ذلك من التحقيق الفني.
 -4يجب على �صاحب العمل �أن يقوم بعمليات ال�صيانة جلميع الأدوات واملركبات امليكانيكية
امل�ستخدمة لرفع الأفراد �أو املواد الت�أكد من �سالمتها واالحتفاظ ب�سجل خا�ص لذلك.

املادة ()17

 -1ال يجوز ا�ستعمال معدات الرفع �إال بعد جتربتها وفح�صها والت�أكد من �سالمتها بوا�سطة
�شخ�ص م�ؤهل لذلك ،ويجب �أن تتكرر هذه التجربة بالفح�ص ال�شامل بعد كل تغيري كبري �أو
�إ�صالح ي�ؤثر يف قوتها �أو ا�ستقرارها ،ويف حالة الرافعات �أو دواليب الرفع �أو الكريدل كل �ستة
�أ�شهر ,ويف حالة املرفاع �أو رافعة الأثقال �أو الأونا�ش كل �أربعة ع�شر �شهر ًا ،ويجب �أن تدون
نتائج هذه التجربة والفح�ص ال�شامل يف تقرير يت�ضمن البيانات املطلوبة قانون ًا ويوقع عليها
من ال�شخ�ص الذي و�ضع التقرير ،ويف �أي حالة يتبني فيها من التجربة والفح�ص ال�شامل
وجود عيوب جتعل املعدات غري م�أمونة عند الت�شغيل تر�سل ن�سخة من التقرير فور ًا �إىل
املدير امل�سئول للمن�ش�أة التخاذ الالزم.
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 -2ال يجوز ا�ستخدام �أية معدات رفع �إال بعد جتربتها وفح�صها بوا�سطة �شخ�ص م�ؤهل خالل
ال�ستة �أ�شهر ال�سابقة.

املادة ()18

ال يجوز ا�ستخدام �أية معدات رفع �إال �إذا كان مبين ًا يف �شهادات اختبار عملها بو�ضوح احلد
الأق�صى للحمولة الآمنة ،ويف حالة املرفاع ذي احلمولة املتغرية ،يجب �أن يبني عليها بو�ضوح حد
احلمولة الآمنة لدى خمتلف �أبعاد احلركة الدائرية للذراع �أو البكرة �أو رافعة الأثقال و�أق�صى
مدى يجوز ت�شغيل الذراع عنده.
وال يجوز ب�أي حال من الأحوال جتاوز احلمولة الآمنة املبينة على اجلهاز الإلكرتوين
للمركبة.

املادة ()19
يجب اتخاذ التدابري الوقائية عند رفع �أو �إنزال الأحمال على النحو الآتي:
 -1حيثما يرفع حمل م�سا ٍو �أو �أقل قلي ًال من حد احلمولة الآمنة ملعدات الرفع يجب �أن يعلق
احلمل بعد رفعه لفرتة ق�صرية قبل �أن ي�ست�أنف الت�شغيل.
 -2حيثما ي�ستخدم �أكرث من ون�ش واحد �أو مرفاع واحد �أو غري ذلك من معدات الرفع لرفع �أو
�إنزال حمولة ،يجب �أن تعد معدات الرفع وتثبت بحيث ال حتمل مثل هذه املعدات �أي حمل
يتجاوز حمولتها الآمنة �أو يجعلها غري م�ستقرة �أثناء رفع �أو �إنزال احلمل.
 -3يجب �أن يعني �شخ�ص م�ؤهل للإ�شراف على هذه العمليات.
 -4يحظر ا�ستخدام املركبات امليكانيكية اخلا�صة بعمليات احلفر يف عمليات الرفع �سواء كان
ذلك للأفراد �أو املواد.
 -5يجب �أال ي�ستعمل النظام الآيل �أية �أداة رفع لغر�ض �آخر خالف رفع �أو �إنزال احلمولة عمودي ًا
�إال �إذا كان هذا اال�ستعمال ال ي�ؤثر على مدى �سالمة املرفاع ،وعلى �أن يكون ذلك حتت
�إ�شراف �شخ�ص م�ؤهل.

املادة ()20

يجب �أن يكون كل خطاف ي�ستخدم للرفع �أو الإنزال �أو كو�سيلة للإيقاف مزود ًا بجهاز فعال
ملنع �إزاحة حبل الرفع �أو احلمل بعيد ًا عن اخلطاف ،و�أن ي�ستخدم جهاز حتكم عن بعد للحيلولة
دون وقوع خماطر على العمال الآخرين كل ما كان ذلك عملي ًا.
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املادة ()21

 -1يجب �أن يكون كل حبل رفع ي�ستخدم للرفع �أو الإنزال مثبت ًا ب�إحكام بخطاف الرافعة ويجب �أن
تكون و�سيلة التثبيت متينة بحيث ت�ضمن عدم ت�ضرر �أي جزء من حبل الرفع ب�سببها.
 -2ال يجوز ا�ستعمال حبل رفع مزدوج �أو متعدد احلبال للرفع �أو الإنزال �إال �إذا كان ذلك حتت
�إ�شراف �شخ�ص م�ؤهل.
 -3يجب �أن ت�ستعمل �أدوات تخرمي منا�سبة ت�ضمن عدم احتكاك احلمولة بحبل الرفع.

املادة ()22

 -1ال يجوز رفع �أي حبل �أو �إنزاله �أو تعليقه ب�سل�سلة �أو كابل به �أن�شوطة معقودة يف �أي جزء منها
�أو منه ويكون معر�ض ًا لل�شد املبا�شر.
 -2ال يجوز ا�ستعمال �أية �سل�سلة مق�صرة �أو مو�صولة ب�سل�سلة �أخرى بوا�سطة م�سامري �أو براغي
و�صواميل متداخلة بني احللقات يف رفع و�إنزال �أو تعليق �أية حمولة.

املادة ()23

يجب �أال ت�ستخدم الآلة الرافعة (الهوي�ست) �إال وفق ًا لل�شروط الآتية:
� -1أن يكون مكان ت�شغيلها حماط ًا ب�سياج على نحو منا�سب ملنع الو�صول �إىل �أية نقطة يكون فيها
�أي عامل معر�ض ًا لأن ي�صدمه �أي جزء متحرك من الرافعة ،وملنع �سقوط �أية �أ�شياء من
املن�صة على �أماكن تقع خارج نطاق عمل الرافعة.
� -2أن يكون ال�سياج املحيط مبجال عمل الرافعة مزود ًا ب�أبواب يف الأجزاء التي يتطلب الأمر
الو�صول �إليها ب�أبواب و�أن تكون هذه الأبواب مغلقة با�ستمرار �إال عندما تكون املن�صة يف
حالة توقف عن العمل �أو من ال�ضروري فتح الأبواب لل�سماح مبرور �أ�شخا�ص �أو ب�ضاعة �أو
مواد.
� -3أن تكون مزودة ب�أجهزة �أوتوماتيكية فعالة للحيلولة دون �سقوط الرافعة يف حالة عطب �أو خلل
بحبل �أو حبال الرافعة.
� -4أن تكون مزودة ب�أجهزة �أوتوماتيكية فعالة ت�ضمن �أن ال تتجاوز املن�صة �أو املق�صورة �أق�صى
نقطة مقررة يف حينه حلركتها.
� -5أن يتم ت�شغيلها بوا�سطة �شخ�ص م�ؤهل.
 -6يجب �أن تكون نقطة العبور بني (الهوي�ست) واملبنى حماطة ب�سياج �آمن ومتني متنع تعرث
و�سقوط العمال �أو املواد.
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املادة ()24

يجب �أن تكون الآلة الرافعة (الهوي�ست) مركبة ومثبتة بحيث ال يجرى ت�شغيلها �إال من نقطة
واحدة.

املادة ()25

عند ت�شغيل الآلة الرافعة (الهوي�ست) بوا�سطة جمموعة ترو�س يجب �أن تكون هذه املجموعة
مركبة بحيث تتوقف عندما ال تكون رافعة �أو ع�صا �أو ق�ضيب التدوير يف و�ضع الت�شغيل.

املادة ()26

ال يجوز رفع �أي �شخ�ص �أو �إنزاله �أو حمله بوا�سطة جهاز رفع يدار بالطاقة �إال يف احلاالت
الآتية:
 -1على من�صة ال�سائق يف حالة املرفاع ذي العربة.
 -2على رافعة (هوي�ست) م�صممة حلمل الأ�شخا�ص.
 -3على �سقالة معلقة مطابقة للتعليمات.
و�إذا تعذر تطبيق ذلك عملي ًا يف احلالتني الأخريتني ف�إن رفع ال�شخ�ص �أو �إنزاله �أو حمله
يكون على مقعد منا�سب �أو مق�صورة �أو كر�سي بعجالت بعمق ال يقل عن ثالثة �أقدام ،ويجب �أن
يكون مثل هذا املقعد �أو املق�صورة �أو كر�سي العجالت متطابق ًا مع �أحكام قرار وزير العمل رقم
( )4ل�سنة  2014ب�ش�أن حتديد ال�شروط واالحتياطات الالزمة حلماية العمال يف �أعمال البناء
والإن�شاءات والهند�سة املدنية ,و�أن يكون مزود ًا بالو�سائل املنا�سبة ملنع الأ�شخا�ص من ال�سقوط
وملنع الدوران ال�سريع �أو االنقالب اخلطرين.

املادة ()27

ال يجوز حمل �أي �شخ�ص بوا�سطة �آلة رافعة (هوي�ست) �إال �إذا كان مزود ًا مبق�صورة تتوافر
فيها اال�شرتاطات الآتية:
� -1أن تكون مركبة بحيث متنع �سقوط �أي �شخ�ص عندما تغلق الأبواب ومتنع ا�صطدامه ب�أي
جزء ثابت �أو متحرك يف حو�ض الرافعة �أو املرفاع �أو �سقوط مواد عليه.
� -2أن تكون مزودة يف كل جانب ميكن الدخول �إليها منه مبكان نزول له باب مغلق بقفل �أمان
حمكم �أو ب�أي جهاز �آخر ي�ؤكد �أن الباب ال ميكن فتحه �إال عندما تكون املق�صورة ر�أ�سية عند
مكان الإنزال و�أن يكون من غري املمكن حترك املق�صورة من عند �أي مكان �إنزال �إال بعد �أن
تكون الأبواب قد �أغلقت.
� -3أن تكون مزودة ب�أجهزة �أوتوماتيكية حمكمة ت�ضمن �أن تتوقف املق�صورة عند نقطة تعلو �أدنى
نقطة ميكن �أن ت�صل �إليها املق�صورة بطريقة �أخرى.
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املادة ()28

حتفظ تقارير الفح�ص املعتمدة املن�صو�ص عليها يف هذا القرار يف موقع الت�شغيل ,وتودع
ن�سخة منها يف املقر الرئي�سي ل�صاحب العمل للإطالع عليها عند التفتي�ش على املن�ش�آت ومواقع
العمل من قبل جهاز تفتي�ش ال�سالمة وال�صحة املهنية بوزارة العمل.

املادة ()29

ُ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 ()30

ُيلغى قرار وزير العمل وال�شئون االجتماعية رقم ( )14ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم
اخلدمات واالحتياطات الالزمة حلماية العمال من �أخطار العمل مبعدات الرفع ،كما ُيلغى كل
حكم يخالف �أحكام هذا القرار.

املادة ()31

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف 2 :ربيع الآخر 1435هـ
املـواف ــق 2 :فبـ ـ ــراي ـ ــر 2014م

وزير العمل
جميل بن حممد علي حميدان

