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وزارة العمل

قرار رقم ( )15ل�سنة 2014
ب�ش�أن حماية العمال من �أخطار املواد الكيميائية والغازات
وال�سوائل �سريعة اال�شتعال يف املن�ش�آت و مواقع العمل

وزير العمل:
بعد االطالع على قانون تنظيم المباني ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة ،1977
وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )5ل�سنة  1990ب�ش�أن الدفاع المدني،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1996ب�ش�أن البيئة ،المعدل بالمر�سوم بقانون رقم
( )8ل�سنة ،1997
وعلى القانون رقم ( )25ل�سنة  2009بالموافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إلى اتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم ( )155ل�سنة  1981ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة المهنيتين وبيئة
العمل،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012وعلى
الأخ�ص المادة ( )166منه،
وعلى المر�سوم رقم ( )7ل�سنة  1983بالموافقة على االن�ضمام �إلى االتفاقية العربية رقم
( )13ل�سنة  1981ب�ش�أن بيئة العمل،
وعلى المر�سوم رقم ( )2ل�سنة  1994بان�ضمام دولة البحرين �إلى االتفاقية العربية رقم
( )7ل�سنة  1977والتو�صية رقم ( )1لعام  1977ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة المهنية،
وعلى القرار رقم ( )31ل�سنة  1977ب�ش�أن تحديد وتنظيم الخدمات واالحتياطات الالزمة
لحماية العمال �أثناء العمل من �أخطار الغازات �سريعة اال�شتعال والغازات البترولية الم�سالة،
وبعد �أخذ ر�أي الجهات المعنية،
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:
المادة ()1

في تطبيق �أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
�سياق الن�ص
منها ،ما لم ِ
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• �سائل �سريع اال�شتعال :املادة الكيميائية التي قد ت�شعل احلريق مبجرد مالم�ستها للهواء �أو
تتحول �إىل غازات �سريعة اال�شتعال عند مالم�سة املاء.
• ا�سطوانة :وعاء م�صمم وم�صنوع وخمترب وفق ًا لقواعد �أوعية ال�ضغط املعتمدة دولي ًا.
• بنية �ضد احلريق :غرفة التخزين �أو حجرة العمل �أو املق�صورة �أو �أي مكان مغلق �صمم
ليكون غري قابل لالحرتاق وفق ًا للموا�صفات واملعايري املقاومة للحريق.

المادة ()2

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  ,2012و 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.

المادة ()3

يجب على �صاحب كل عمل �أن يتخذ االحتياطات الالزمة حلماية العاملني لديه �أو املتواجدين
يف موقع عمله من الأخطار الكيميائية ،و�أن يوفر لهم و�سائل وقايتهم من خماطرها ،وكذلك
و�سائل الإنقاذ  ،على النحو املبني بهذا القرار.
و ُيحظر على �صاحب العمل �أن ُيح ّمل العمال �أو يقتطع من �أجورهم �أي مبلغ لقاء توفري هذه
احلماية.

المادة ()4

يجب على �صاحب العمل �أن يقوم  -ب�شكل منا�سب وفعال  -بتقييم املخاطر الكيميائية يف
من�ش�أته ومواقع عمله التي تهدد �سالمة و�صحة عماله �أو الأ�شخا�ص املتواجدين فيها �أو بالقرب
منها وفق الآتي:
� -1إجراء التقييم مرة واحدة على الأقل كل ثالث �سنوات.
� -2إجراء التقييم يف حال وقوع حادث مهني.
� -3إجراء التقييم يف حال حدوث تغيري يف عمليات املن�ش�أة.
على �أن يتم �إ�سناد تقييم املخاطر الكيميائية �إىل جهة متخ�ص�صة معتمدة ذات كفاءة بنوعية
املخاطر الكيميائية املوجودة.
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المادة ()5

تراعى ا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية عند تعامل العمال باملواد الكيميائية على النحو
التايل:
�أ  -عزل وف�صل مواقع العمل املعر�ضة لأخطار املواد الكيميائية عن باقي مواقع بيئة العمل.
ب  -ا�ستبدال العمليات ال�صناعية التي ت�ستخدم مواد �ضارة ب�أخرى �أقل �ضرر ًا.
ج� -إجراء العمليات التي تولد غازات �ضارة يف معدات حمكمة القفل حتت ال�ضغط
املنا�سب.
د -ال�صيانة الدورية والفنية لأجهزة القيا�س والأجهزة الفنية وال�صناعية لكفالة �سالمتها.
هـ  -توفري �أنظمة التهوية لل�صرف وال�سحب املالئمة يف موقع العمل.
و -تدريب وتوعية العمال مبخاطر املواد الكيميائية يف بيئة العمل.
ز -ا�ستخدام مواد كيميائية مزودة ببطاقة تعريف املواد اخلطرة وا�ضحة ومعتمدة دولي ًا
(.)MSDS
ح -االلتزام بالتنبيهات والتحذيرات التي ت�صدر عن ال�شركات املنتجة وامل�صنعة للمواد
الكيميائية.
ط� -إجراء القيا�سات الدورية للمخاطر الكيميائية يف بيئة العمل.
ي -مراعاة حتديد �ساعات املناوبة اليومية ويجوز و�ضع جدول يبني ذلك.
ك -توفري �أماكن كافية ومالئمة الغت�سال العمال بعد انتهاء فرتة املناوبة� ،إ�ضافة لت�أمني
ر�شا�ش طوارئ.
ل -توفري معدات ال�سالمة ال�شخ�صية مبا يتنا�سب مع طبيعة العمل.
م� -إجراء الفح�ص الدوري على العمال املعر�ضني للمخاطر الكيميائية واالحتفاظ ب�سجل
خا�ص بذلك.

المادة ()6

ُتوفر و�سائل كافية ومكفولة ال�سالمة للنجاة والوقاية من احلريق يف �أي موقع يجري فيه �إنتاج
�أو ا�ستعمال �أو نقل �أي مواد كيميائية �أو غازات �أو �سوائل �سريعة اال�شتعال.
كما تراعى اال�شرتاطات التالية يف موقع العمل للوقاية من احلريق:
�أ -منع التدخني داخل �أماكن العمل وخا�صة التي حتتوي على مواد قابلة لال�شتعال و تعلق
تعليمات بذلك يف كل مدخل من مداخل امل�صنع يف �إ�شارة وا�ضحة ومنا�سبة للعيان �أن
التدخني حمظور متام ًا با�ستثناء الأماكن التي تعلق فيه �إ�شارة تفيد ال�سماح به.
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ب -اتخاذ تدابري ال�سالمة الالزمة عند القيام ب�أعمال اللحام والقطع يف الرباميل و الأوعية
املحتوية على املواد ال�سريعة اال�شتعال �أو خملفاتها.
ج -اتخاذ تدابري ال�سالمة الالزمة عند ن�شوء االحتكاكات وال�شحنات الكهرومغناطي�سية
وال�شحنات الكهربية.
د -اتخاذ تدابري ال�سالمة الالزمة والآمنة عند ا�ستخدام ا�سطوانات الغاز امل�ضغوطة و�أن
تكون مفحو�صة ومزودة ب�شهادات ال�سالمة.

المادة ()7

ُتراعى اال�شرتاطات التالية عندما تنتج �أية عوادم كفيلة ب�أن يتولد عنها خطر حريق على �أي
�سطح نتيجة عملية �أو عمليات ت�شغيل يدخل فيها �سائل �سريع اال�شتعال .
�أ -اتخاذ التدابري حيثما كان ذلك ممكن ًا عملي ًا للحيلولة قدر الإمكان دون حدوث �أمثال هذه
الروا�سب.
ب -اتخاذ التدابري الفعالة كلما دعت ال�ضرورة ملنع اخلطر عند حدوث �أمثال هذه الروا�سب،
و �إبعاد كل هذه املخلفات املذكورة وو�ضعها يف مكان �آمن.

المادة ()8

ُتراعى االحتياطات التالية:
�أ -عدم �إ�شعال �أي �سائل �سريع اال�شتعال �إال يف املو�ضع �أو املكان املنا�سب لذلك على نحو �آمن،
وباال�ستخدام ال�صحيح لذلك املو�ضع �أو اجلهاز.
ب -حينما تكون الو�سيلة الوحيدة للتخل�ص من ال�سائل �أو الغاز ال�سريع اال�شتعال باحرتاقه ،ف�إن
�إحراقه يجب �أن يتم يف مو�ضع �أو جهاز منا�سب لغر�ض �إحراق ال�سائل وذلك على نحو �آمن
وبوا�سطة �شخ�ص م�ؤهل لذلك.
ج -ال ينطبق احلظر الوارد يف البند (�أ) من هذه املادة يف احلاالت التي يحرق فيها ال�سائل
�سريع اال�شتعال بغر�ض تدريب �أ�شخا�ص على مكافحة احلريق ،على �أن ُيراعى يف ذلك �أن
يتم �إحراقه بوا�سطة �شخ�ص م�ؤهل وعلى نحو مكفول ال�سالمة ويف موقع �آمن ،على �أن يجري
التدريب حتت الإ�شراف املبا�شر وامل�ستمر من جانب ال�شخ�ص امل�ؤهل لذلك.

المادة ()9

ُيراعى التالي:
�أ� -أخذ االحتياطات عند بناء غرفة التخزين �أو حجرة العمل �أو املق�صورة �أو �أي مكان مغلق
ليكون بنية �ضد احلريق ،وذلك من �أجل تخفيف ال�ضغط عند حدوث �أي انفجار.
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ب� -أن تكون لغرفة التخزين تهوية طبيعية ب�صرف النظر عن �أي �شروط تت�ضمنها �أية موا�صفات
موافق عليها فيما يتعلق بتعريف عبارة (بنية �ضد احلريق).
ج -مراعاة ال�شروط املتعلقة ب�سالمة املخازن وامل�ستودعات والأوعية للمواد الكيميائية �أو ال�سوائل
�أو الغازات �سريعة اال�شتعال يف موقع العمل كالتايل:
 -1ف�صل مواقع التخزين عن مواقع الت�صنيع �أو التداول.
� -2أن تكون غرفة التخزين �أو املق�صورة التي تخزن بها املواد الكيميائية عبارة عن بنية
متينة وغري قابلة لالحرتاق.
 -3ت�صنيف املواد الكيميائية ح�سب طبيعتها وخ�صائ�صها وتنفيذ التعليمات املكتوبة على
بطاقة التعريف اخلا�صة بها ،ومراعاة جتان�سها عند التخزين ،بحيث يتم تخزين كل
نوع معني من املواد على حدة.
 -4توفري خمازن م�ستقلة للمواد الكيميائية التالفة واملنتهية ال�صالحية ،ويتم تزويد املخزن
مبخترب لإمكانية تدوير بع�ض هذه الكيماويات و�إعادة ا�ستخدامها مرة �أخرى.
 -5توفري الإ�ضاءة املالئمة و املنا�سبة.
 -6االحتفاظ بدرجة احلرارة املنا�سبة واملالئمة ملنع ا�شتعال املواد القابلة لال�شتعال.
 -7توفري التهوية املنا�سبة والآمنة.
 -8تفادي وجود �أية م�صادر لال�شتعال باملخازن.
 -9اتخاذ التدابري الواجبة للحد من انت�شار احلريق عند وقوعه باملخزن.
� -10إحاطة العمال مبخاطر املواد الكيميائية املخزنة وطرق الوقاية منها.
 -11مراعاة النظام والرتتيب يف املخزن واتخاذ ما يلزم للحيلولة دون �سقوط املواد �أو وقوع
العمال.
 -12التحقق من توفر التجهيزات اخلا�صة بال�سالمة ومعدات ال�سالمة ال�شخ�صية.
 -13و�ضع خطة للطوارئ و الإخالء يف حال حدوث ت�سرب �أو حريق.
د� -أن تكون اخلزانات وال�صناديق وامل�ستودعات والأوعية امل�ستخدمة يف �أي وقت لتخزين
ال�سوائل �سريعة اال�شتعال مغلقة و محُ كمة ( �سواء كانت حتتوي �أو ال حتتوي على �أي �سائل �سريع
اال�شتعال) �إال �إذا دعت احلاجة �إىل ا�ستعمال �أو ت�شغيل �أو �صيانة هذه اخلزانات �أو ال�صناديق �أو
امل�ستودعات �أو الأوعية.
هـ -اتخاذ كافة اخلطوات املمكنة عملي ًا عند تخزين ال�سوائل ال�سريعة اال�شتعال ،و التي قد
تت�سرب �أو تن�سكب �أو ممكن �أن تخرج ب�أية طريقة ،و ذلك لتفادي ت�سربها من اخلزانات �أو
الأوعية التي حتتويها و ذلك ب�أن يتم احتوا�ؤها �أو نزحها �إىل وعاء منا�سب �أو �إىل مكان �آمن �أو
معاجلتها ب�أية طريقة �أخرى جتعلها �آمنة.
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المادة ()10

يجب تدوين عبارة (�سريع اال�شتعال) على كل خمزن �أو خزانة �أو �صندوق �أو وعاء ُي�ستعمل
لتخزين ال�سوائل ال�سريعة اال�شتعال �أو �أية عبارة �أخرى مالئمة ت�شري �إىل قابلية اال�شتعال.
و�إذا كان من غري املمكن عملي ًا و�ضع عالمة على املخزن �أو اخلزانة �أو ال�صندوق �أو امل�ستودع �أو
الوعاء فيجب �أن تو�ضع عبارة (�سائل �سريع اال�شتعال) بو�ضوح تام يف �أقرب مكان ممكن.

المادة ()11

يجب �أن يراعى التالي:
�أ -يكون تخزين جميع الغازات �أو ال�سوائل �سريعة اال�شتعال التي ال تكون يف حالة ا�ستعمال طبق ًا
لل�شروط التالية:
� -1أن يكون التخزين يف �صهاريج مالئمة حتت الأر�ض� ،أو فوق �سطح الأر�ض �أو يف الهواء
الطلق� ،أو يف م�ستودعات �أو �أوعية تخزين ثابتة �أو متنقلة بحيث تكون يف �أماكن �آمنة.
� -2أن تكون يف خطوط �أنابيب �أو م�ضخات �أو �أية �أجزاء ت�شكل جانب ًا من �شبكة خطوط
�أنابيب مغلقة متام ًا.
� -3أن تكون يف ا�سطوانات منا�سبة يحتفظ بها يف �أماكن �آمنة يف الهواء الطلق ،وعندما
يكون هذا غري ممكن عملي ًا يحتفظ فيها يف غرفة تخزين مغلقة �صممت لتكون بنية
�ضد احلريق وبحيث تكون جيدة التهوية ويف موقع �آمن �أويف مبنى يقاوم احلريق.
ب� -أن ال يتواجد يف �أي مكان عمل �أية غازات �أو �سوائل قابلة لال�شتعال �إال �إذا كانت يف ا�سطوانات
مالئمة �أو يف خطوط �أنابيب مالئمة  ،ويجب �أن يكون عدد ا�سطوانات �أو خطوط �أنابيب
الغاز �أو ال�سائل �صغري ًا �إىل �أق�صى حد ممكن عملي ًا بالنظر �إىل عمليات الت�شغيل اجلاري
�أدا�ؤها.
ج -االحتفاظ ب�أ�سطوانة الغاز يف املخزن حلني احلاجة �إىل ا�ستعمالها �أو العمل بها لأول مرة،
وعندما تفرغ حمتوياتها يجب �أن تنقل ب�أ�سرع ما ميكن عملي ًا بعيد ًا عن مكان العمل �أو تو�ضع
يف املخزن �أو تعاد تعبئتها بدون ت�أخري.
وال تنطبق الأحكام ال�سالفة الذكر على احلالتني الآتيتني:
-1الغاز �أو ال�سائل املوجود يف خزانات الوقود باملركبات �أو املحركات بغر�ض ت�شغيل هذه
املركبات �أو املحركات.
�-2أي وعاء �صغري مغلق جيد ًا ال يحتوي على �أكرث من � 500سم مكعب من الغاز �أو ال�سائل
�سريع اال�شتعال.
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المادة ()12

�أ -يجب مراعاة ا�ستخدام �أقل كمية �سائل �سريع اال�شتعال يف مكان العمل �سواء يف الإنتاج �أو
اال�ستعمال يف الأوعية واخلزانات وخطوط الأنابيب واملعدات والأجهزة �إىل �أق�صى حد
ممكن عملي ًا بالنظر �إىل عمليات الت�شغيل اجلاري �أدا�ؤها.
ب -يجب �أن تتخذ كافة التدابري املمكنة عملي ًا للت�أكد من عدم ت�سرب �أية غازات �سريعة
اال�شتعال من اخلزانات �أو الأوعية التي حتتويها ،ويجب �أن يحتفظ بتلك اخلزانات والأوعية
مغلقة متام ًا �إال يف حاالت ال�ضرورة �أثناء �إنتاجها �أو ا�ستعمالها �أو العمل بها �أو �أثناء عمليات
تعبئة �أو �صيانة اخلزان �أو الوعاء وكل خزان �أو وعاء من هذا النوع يجب �أن يكون ت�صميمه
وتركيبه وو�ضعه بحيث ميكن بقدر الإمكان عملي ًا جتنب خطر ان�سكابه �أو نزحه فور ًا �إىل
وعاء منا�سب �أو �إىل �أي مكان �آمن �أو معاجلته ب�أي طريقة �أخرى متنع اخلطر.
ج� -أي خزان �أو م�ستودع �أو وعاء – ي�ستخدم الحتواء �أي �سائل �سريع اال�شتعال � ،إذا مل يكن
ثابت ًا ،ف�إنه مبجرد �إفراغه من حمتوياته فيما عدا احلاالت التي خل�ص فيها متام ًا من
�أبخرة ال�سائل �أو يعاد فيها ا�ستعماله يف احلال – يجب �أن ينقل بدون ت�أخري �إىل مكان �آمن
يف الهواء الطلق �أو �إىل خمزن قائم يف مكان منا�سب بحيث يكون هذا املخزن �صمم ليكون
بنية �ضد احلريق �أو ينقل �إىل خزانة �أو �صندوق يف مكان مالئم على �أن تكون اخلزانة �أو
ال�صندوق م�صنوعة من مادة غري قابلة لالحرتاق.
د -جميع اخلزانات �أو الأوعية املذكورة والتي مل يجر تخلي�صها من بخار ال�سائل يجب �أن يحتفظ
بها مغلقة و�أن حتفظ يف مكان �آمن �أو خمزن �أو خزانه �أو �صندوق من النوع املذكور حلني
احلاجة �إليها للمرة التالية لال�ستعمال �أو النقل.

المادة ()13

�أ -ال يجوز تواجد �أية و�سيلة يحتمل �أن ت�شعل البخار املت�صاعد من �أي �سائل �سريع اال�شتعال
يف مكان يكون من املتوقع �أن يتواجد فيه تركز خطر للأبخرة املت�صاعدة من �سائل �سريع
اال�شتعال.
ب -يف �أي مكان يتوقع فيه تواجد تركز خطر للأبخرة املت�صاعدة من �سوائل �سريعة اال�شتعال
ف�إن �أي خملفات قطنية �أو �أية مواد يف ذلك املكان تكون قد ا�ستخدمت على نحو يجعلها
معر�ضة لالحرتاق التلقائي� ،أو تكون قد تلوثت ب�أي �سائل �سريع اال�شتعال يجب نقلها يف
احلال بعيد ًا يف وعاء معدين له غطاء مالئم �أو �أن تنقل يف احلال �إىل مكان �آمن.
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المادة ()14

�أ -يجب اتخاذ التدابري الالزمة للحيلولة بقدر ما هو ممكن عملي ًا دون ت�سرب الأبخرة املت�صاعدة
من ال�سوائل ال�سريعة اال�شتعال �إىل جو موقع العمل عموم ًا �أو �إىل �أي مكان �آخر.
ب -عند �إجراء �أي عملية من �ش�أنها حدوث تركز خطر للأبخرة املت�صاعدة من ال�سوائل �سريعة
اال�شتعال يجب �أن يكون ذلك يف داخل مق�صورة �أو مكان يكون معد ًا بحيث يحول دون ت�سرب
مثل هذه الأبخرة �إىل مكان العمل عموم ًا �أو �إىل جو �أي مكان �آخر  ،و�أن جتري تهويته جيد ًا
بالو�سائل الآلية ويكون من بنية �ضد احلريق.
و يف حالة وجود فرن من نوع ال�صندوق املحمل مرة واحدة والذي ي�ستعمل لتبخري ال�سائل
�سريع اال�شتعال ب�سعة تقل عن ½  1مرت مكعب واملزود بتهوية طبيعية ملنع حدوث تركز خطر
للأبخرة ف�إنه ال ي�شرتط تهوية هذا الفرن بالو�سائل الآلية.
ج -حينما ال يكون من املمكن الأخذ باال�شرتاطات املذكورة يف البند ال�سابق ف�إن �أي حجرة عمل
من املتوقع �أن يحدث بها تركز خطر للأبخرة يف �أية عملية �أو جمموعة عمليات ،يجب �أن
تزود بتهوية طاردة بالو�سائل الآلية ،وعلى �أن تكون التهوية كافية لطرد مثل هذه الأبخرة
من غرفة العمليات.
د -يجب �أن تكون حجرة العمل املزودة بتهوية طاردة واملن�صو�ص عليها يف البند ال�سابق �صممت
لتكون بنية �ضد احلريق ،وي�ستثنى من ذلك الأبواب والنوافذ واجلدران اخلارجية و�أية
فتحات لأغرا�ض التهوية و�أية �أ�سقف عليا للمباين �إذا كانت من طابق واحد �أو يف الطابق
العلوي.
هـ -يجب �أن تكون التهوية املزودة �أو املكفولة املن�صو�ص عليها يف هذه املادة يف جميع الأوقات
ال�ضرورية م�ستمرة.
و -يجب �أن تكون جميع جماري التهوية وامل�سارات والأغلفة امل�ستعملة فيما يتعلق بالتهوية املزودة
�أو املكفولة طبق ًا ملا هو وارد بهذه املادة م�صنوعة من مواد غري قابلة لالحرتاق.
ز -يجب تفريغ العادم ال�صادر من �أجهزة التهوية املثبتة باخلزانات الثابتة �أو الأوعية الثابتة
والتي حتتوي على �سوائل �سريعة اال�شتعال �إىل مكان �آمن ،ويجب �أن تزود عند ال�ضرورة
ب�شبكة �سلكية مالئمة تكون فعالة متنع انت�شار اللهب �أو ب�أي مانع �آخر للحيلولة دون انت�شار
اللهب.

المادة ()15

يتعني و�ضع و�سائل مكافحة احلريق يف �أماكن ظاهرة ي�سهل الو�صول �إليها.
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المادة ()16

يراعى عند نقل املواد الكيميائية اتخاذ الإجراءات والتدابري التالية:
�أ -عند ا�ستخدام مركبات لنقل املواد الكيميائية ،يجب �أن تكون �آمنة ومالئمة يف نقل املواد
وطبيعتها ومدى �شدة خطورتها.
ب -و�ضع الفتات حتذيرية على ناقالت وحاويات وخزانات املواد الكيميائية وبخا�صة اخلطرة
منها من قبل امل�صانع املنتجة وامل�ستوردة واملتعاملة مع تلك املواد.
ج -فح�ص العبوات قبل �شحنها والقيام بالتحميل والتفريغ بعناية.
د -يتعني عدم نقل العبوات املفتوحة �أو التي تت�سرب منها املحتويات على الإطالق.
هـ -ا�ستخدام و�سائل منا�سبة و�آمنة لدى نقل حمتويات العبوات الكبرية �إىل عبوات �صغرية وذلك
ملنع ان�سكاب ال�سوائل اخلطرة.
و -يجب �أن يكون العمال الذين يقومون بنقل املواد الكيميائية �أ�صحاب خربة ومعرفة بطبيعة
تلك املواد و�أن تكون عندهم ن�سخة من بطاقة التعرفة للمادة الكيميائية املراد نقلها.
ز -البد �أن يتوفر لدى عمال النقل املعرفة ب�أمور وقواعد و�إجراءات الإ�سعافات الأولية.
ح -الت�أكد من ارتداء العمال مالب�س الوقاية ال�شخ�صية املنا�سبة.
ط  -نقل عبوات النفايات الكيميائية من مكان الإنتاج �إىل مكان املعاجلة والتخل�ص منها عملي ًا
دون تخزين.

المادة ()17

�أ -يتعني عند ا�ستخدام الأنابيب يف نقل �أو تخزين �أو �إنتاج املواد ال�سريعة اال�شتعال االلتزام
ب�شروط ال�سالمة وال�صحة املهنية الالزمة وعلى الأخ�ص:
� -1أن تكون ذات موا�صفات �آمنة ومالئمة لطبيعة املواد امل�ستخدمة فيه.
� -2أن تكون م�صنوعة من مواد متينة وغري قابلة لال�شتعال.
� -3أن تكون عازلة للحرارة �إىل حد ممكن عملي ًا.
� -4أن يتم الفح�ص الدوري للأنابيب و الت�أكد من مدى مقاومتها للعوامل الكيميائية
والطبيعية.
� -5أن يتم �صيانة الأنابيب منع ًا من حدوث �أية ت�شققات �أو متددات ت�ؤدي �إىل حدوث ت�سرب
منها.
 -6ا�ستخدام طرق وقائية متنع حدوث �أي حريق عند وجود ت�سرب للمادة املوجودة يف
الأنابيب.
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 -7توعية وتدريب العمال على مكافحة احلريق.
 -8ا�ستخدام طرق وقيا�سات وم�ؤ�شرات تبني مدى ال�ضغط واحلرارة املوجودة يف
الأنابيب.
ب -يتعني عند ا�ستخدام �أو نقل �أو تعبئة ا�سطوانات الغاز �أو الغاز امل�ضغوط االلتزام بال�شروط
التالية:
� -1أن تكون الأ�سطوانات م�صنوعة من مواد متينة ومقاومة.
� -2أن تتم تعبئة اال�سطوانة بالغاز ب�شكل م�أمون يحمي العمال من اخلطر.
� -3أن تكون كمية الغاز املعب�أة متنا�سبة مع حجم الأ�سطوانة تفادي ًا حلدوث انفجار �أو
ت�سرب.
� -4أن يتم التدريب والتوعية للعمال عند قيامهم با�ستخدام اال�سطوانات وتعبئتها.
 -5ا�ستخدام الأدوات املنا�سبة يف تعبئة الأ�سطوانة بالغاز.
 -6معاينة مدة �صالحية الأ�سطوانة.
 -7الفح�ص الدوري وال�صيانة امل�ستمرة للأ�سطوانة من حيث مالحظة م�ؤ�شر ال�ضغط
ومدى كفاءته وكمية الغاز املوجود فيها مع �صيانة الو�صالت املتعلقة بها.
 -8يف عمليات اللحام والفربكة يجب �أن تكون الأ�سطوانة م�أمونة من خطر االنفجار
واحلريق ومفحو�صة من عدم ت�سرب الغاز منها.
 -9االحتفاظ ب�سجل يبني تاريخ ال�صيانة للأ�سطوانة.
 -10التخزين املنا�سب والآمن من خطر احلريق �أو االنفجار.

المادة ()18

�أ -يف حال نقل �أية �سوائل �أو غازات �سريعة اال�شتعال داخل م�صنع  ،يجب كلما كان ذلك ممكن ًا
عملي ًا �أن يتم النقل من خالل �شبكة من خطوط الأنابيب وامل�ضخات �أو �أية و�سيلة م�شابهة
بحيث تكون مغلقة متام ًا.
ب� -أما عندما يكون نقل الغازات �سريعة اال�شتعال من خالل �شبكة مغلقة متام ًا غري ممكن عملي ًا،
يجب �أن يتم نقلها يف داخل �أوعية م�صممة بحيث ميكن عملي ًا جتنب خطر االن�سكاب.
ج -يجب �أن يكون ت�صميم و�صنع وتركيب وو�ضع و�صيانة ال�شبكة املغلقة امل�ستخدمة يف نقل ال�سائل
ال�سريع اال�شتعال من الناحية العملية مبا مينع ت�سرب ال�سائل.

المادة ()19

يحظـ ـ ــر على الع ـ ــامـ ــل �أن يرتكـ ــب �أي فـعــل �أو تق�صـ ــري يق�صد من ـ ــه منع تنف ــيذ
التعليمـ ــات �أو �إ�سـ ـ ــاءة ا�ست ــعمال �أو �إحلـ ـ ــاق �ضـ ـ ـ ــرر بالو�سـ ـ ــائل املو�ض ـ ـ ــوعـ ـ ــة حلم ـ ــاية
�صح ـ ــة و�سـ ــالمـ ـ ــة العم ـ ــال باملن�شـ ـ ـ�أة التي يعمـ ـ ــل بهـ ـ ــا.
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وعلى العــام ــل �أن ي�ستعـمــل و�سـ ـ ــائل الــوق ــاي ـ ــة ويـتعهـد ما بحـ ــوزته منه ــا بعن ــاية و�أن
ينفذ التعليمات املو�ضوعة للمحافظة على �صحته ووقايته من �أخطار املواد الكيميائية والغازات
وال�سـ ــوائــل �سريعة اال�ش ــتعال.

املادة ()20

ُ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 ()21

ُيلغى القرار رقم ( )31ل�سنة  1977ب�ش�أن حتديد وتنظيم اخلدمات واالحتياطات الالزمة
حلماية العمال �أثناء العمل من �أخطار الغازات �سريعة اال�شتعال والغازات البرتولية امل�سالة.

املادة ()22

على وكي ـ ــل وزارة العـمـ ــل تـنـفـيذ ه ـ ــذا الق ـ ــرار ،و ُيعم ـ ــل به من اليـ ــوم التايل لتاري ــخ
ن�ش ـ ــره يف اجلريدة الر�س ـ ــمية.

وزير العمل
									
جميل بن حممد علي حميدان
�صدر بتاريخ 29 :رجب 1435هـ
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