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وزارة العمل

قرار رقم )38( ل�شنة 2014

ب�شاأن حتديد ال�شروط واالحتياطات الازمة حلماية العمال

من املخاطر امليكانيكية وبيئة العمل

وزير العمل:

بعد الطالع على القانون رقم )25( ل�شنة 2009 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل 

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )155( ل�شنة 1981 ب�شاأن ال�شالمة وال�شحة املهنيتني وبيئة 

العمل،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وعلى الأخ�س 

املادة )166( منه،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1977 ب�شاأن حتديد وتنظيم الحتياطات الالزمة حلماية العمال 

من اأخطار التجليخ،

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 1977 ب�شاأن حتديد وتنظيم اخلدمات والحتياطات الالزمة 

حلماية العمال اثناء العمل من الآلت اخلطرة،

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 1977 ب�شاأن حتديد وتنظيم اخلدمات والحتياطات الالزمة 

لوقاية عيون العمال اأثناء العمل من اأخطار العمل والآلت،

وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 1977 ب�شاأن حتديد وتنظيم اخلدمات والحتياطات الالزمة 

حلماية العمال من اأخطار الآلت امل�شتخدمة يف ا�شغال النجارة،

وبعد اأخذ راأي اجلهات املعنية،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 

مامل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

العمل فيه ويكون  بتاأدية  العامل  لقيام  العمل  ُهيئ من قبل �شاحب  الذي  املكان  العمل:  موقع 

اأي�شًا من �شمن مواقع العمل الآتي:
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- اأي مكان من املن�شاأة ميكن اأن يتواجد فيه العمال.

- اأي حجرة اأو ممر اأو قاعة اأو غرفة اأو �ُشلم اأو طريق اأو اأي مكان اآخر داخل املن�شاأة ي�شتخدم 

من قبل العمال للدخول اأو اخلروج ملوقع العمل.

اآالت نقل احلركة: كل عمود تدوير اأو عجلة اأو قر�س اأو بكرة اأو جمموعة بكرات ت�شغيل اأو اأية 

اأداة اأخرى ينقل احلركة بوا�شطتها بادئ احلركة اإىل اأية اآلة اأو جهاز.

عجلة التجليخ: عجلة اأو اأ�شطوانة اأو قر�س اأو اأداة م�شنونة الطرف اأو خمروط تكون م�شنوعة 

من معدن اأو خ�شب اأو قما�س اأو لباد اأو مطاط اأو ورق به جزئيات كا�شطة، ميكن تدويرها بوا�شطة 

طاقة حمركة وت�شتعمل يف عمليات التجليخ اأو القطع.

من�شار اآيل دائري: من�شار يعمل بالطاقة مثبت على قاعدة يتكون من قر�س م�شنن يدور ب�شرعة 

عالية على حمور ي�شتعمل لقطع مواد خمتلفة.

املادة الثانية

على العامل األ ي�شتعمل معدات العمل غري املجهزة بو�شائل الوقاية الالزمة، ول يجوز له اأن 

يعطل اأو يوقف ما يوفر له الوقاية، واأن يبلغ عن كل خلل اأو عطل فني يف املعدات اأو الآلت يعر�شه 

للخطر، واأن يتبع الإر�شادات التحذيرية والتعليمات املو�شحة للمحافظة على �شالمته ووقايته من 

خماطر العمل.

املادة الثالثة

1- يجب على اأي �شخ�س ي�شمم اأو ي�شنع اأو ي�شتورد اأية معدات ل�شتخدامها يف العمل مراعاة 

ما يلي:

اأن تكون املعدة م�شممة ومركبة بطريقة تكفل ال�شالمة  اأ- اأن ي�شمن ب�شكل عملي ومعقول 

املوا�شفات  ح�شب  تكون  واأن  املنا�شب،  ال�شتعمال  ا�شتعمالها  عند  اأخطار  اأية  وبدون 

القيا�شية اخلليجية املوحدة.

التي �شممت  الأوجه  املعدة يف  ا�شتعمال  بطريقة  الكافية اخلا�شة  املعلومات  يو�شح  اأن  ب- 

لكفالة  التعليمات  واإعطاء  الالزمة  الوقائية  التدابري  واتخاذ  اأجلها  من  جتربتها  ومتت 

�شمان ال�شالمة وجتنب حدوث اأي خطر عند ال�شتعمال.

ج- اأن يقوم بكل التجارب والفحو�شات الالزمة للتحقق من ح�شن اأداء املعدة  لال�شتخدامات  

املفرت�شة منها.
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2- توفري الآلت واملعدات والأجهزة التي يتطلبها العمل بحيث تكون مالئمة ومنا�شبة للغر�س 

املخ�ش�شة له وبيئة ال�شتخدام التي �شممت من اأجلها.

املادة الرابعة

الهواء  اأو  بالكهرباء  تدار  التي  والأجهزة  والآلت  العادية  اليدوية  العدد  كافة  يف  ي�شرتط 

امل�شغوط اأو باأي و�شيلة من و�شائل الطاقة ما يلي:

1- اأن تكون مزودة بحواجز الوقاية املنا�شبة ) اإذا تطلب ذلك (.

2- اأن تتوافر فيها الوقاية من اأخطار ال�شعق الكهربائي، ويراعى فيها اأن تكون مف�شولة عن 

م�شادر الطاقة بالو�شائل املنا�شبة.

3- اأن يتم فح�شها قبل وبعد العمل بها للتاأكد من �شالمتها.

الت�شغيل وتغيري  الإر�شادية لال�شتخدام مو�شحة فيها وت�شمل ) مفاتيح  العالمات  اأن تكون   -4

ال�شرعة وغريها (.

5- اأن تو�شح عليها الإر�شادات التحذيرية والإجراءات الوقائية.

6- اأن تتوافر فيها و�شائل الإ�شاءة املنا�شبة.

املادة اخلام�شة

يجب مراعاة ما يلي يف بيئة العمل:

واملارة  العامل  بني  الوا�شح  بالف�شل  ي�شمح  ب�شكل  العمل  معدات  حول  كافية  م�شافة  ترك   -1

واملعدات واملكان املخ�ش�س لتخزين الأدوات وتنفيذ الأعمال اجلارية.

اأي عامل  اأو دوارة يف و�شع يكون فيه  اأي من معدات العمل ذات عربة متحركة  2- عدم و�شع 

عر�شة لأن يح�شر بني تلك العربة واأي جزء ثابت من املبنى، مامل يكن الو�شول اإىل نقطة 

النح�شار ممنوعًا بوا�شطة �شياج اآمن. 

املادة ال�شاد�شة

بدء  اإليه لأغرا�س  الو�شول  العمل مبفاتيح حتكم يف مكان ظاهر �شهل  يجب تزويد معدات 

الت�شغيل والإيقاف والتحكم ما مل تكن املفاتيح غري لزمة، وينبغي اأن تعطل مفاتيح الإيقاف يف 

احلالت الطارئة بجميع مفاتيح التحكم لأخرى.

املادة ال�شابعة

من  املتحركة  الأجزاء  املنا�شبة  الوقاية  بحواجز  دائمًا  ي�شور  اأن  العمل  �شاحب  على  يجب   -1

اأو  ثابتة  كانت  �شواء  الآلت،  والأجزاء اخلطرة من  نقل احلركة  واأجهزة  مولدات احلركة 

تكفل  اأن  تركيبها  اأو  ت�شميمها  يف  يراعي  اأن  ويجب  ذلك،  اأمكن  كلما  متنقلة  اأو  متحركة 

الوقاية التامة واأن تكون مزودة بو�شائل الأمان املنا�شبة للعمل.
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اإذا كانت الآلة  اإل  اأو تركيب اأي حواجز وقاية  2- يجب على �شاحب العمل اأن ل ي�شمح باإزالة 

متوقفة عن العمل على اأن يعاد احلاجز عند الإزالة اإىل مكانه قبل اإعادة الت�شغيل.

اأوتوماتيكيًا عند  الثابتة التي توقف معدات العمل  3- يجب مراعاة تركيب ال�شواتر واحلواجز 

اأو  الليزر  اأو  ال�شوء  بح�شا�شية  تعمل  التي  ال�شواتر  اأو  للتعديل،  القابلة  ال�شواتر  اأو  اإزالتها، 

ا�شتخدام الآلت التي ل تعمل اإل بال�شغط على اأزرار العمل باليدين، وذلك بح�شب احلاجة 

وطبيعة العمل. 

املادة الثامنة

يجب على �شاحب العمل اتخاذ التدابري الوقائية املنا�شبة من حيث اإجراء ال�شيانة الوقائية 

والفح�س الدوري على الأجزاء واملج�شمات امل�شتخدمة ك�شواتر لالآلت اخلطرة للمراقبة والتاأكد 

من �شالمتها.

املادة التا�شعة

يتعني عند ا�شتخدام اآلت النجارة مراعاة ال�شرتاطات التالية:

1- توفري اأ�شاليب فعالة ل�شتخال�س العادم وال�شظايا والأج�شام ال�شغرية الناجمة عن عمليات 

النجارة.

2- توفري و�شيلة منا�شبة ومالئمة لدفع القطعة املراد ت�شوية �شطحها اأو ت�شكيلها.

3- عدم ا�شتخدام معدات واآلت النجارة لغري الأغرا�س التي �شممت من اأجلها.

املادة العا�شرة

يتعني عند ا�شتخدام املن�شار الآيل الدائري مراعاة ال�شرتاطات التالية:

1- اأن يكون قر�س املن�شار املوجود حتت القاعدة م�شتورًا ب�شكل كامل.

ب�شاتر متني يف و�شع قابل  القاعدة  املمتد فوق  املن�شار  الظاهر من قر�س  اأن ي�شرت اجلزء   -2

للمادة اجلاري  العلوي  ال�شطح  اإىل ما فوق  القر�س  اأعلى  للحركة لالأعلى بحيث ميتد من 

ويو�شع  املن�شار،  قر�س  جانبي  كل  على  كاف  عمق  ذات  بارزة  جانبية  حافة  تكون  قطعها 

باإحكام بحيث متتد احلافتان ما بعد اأ�شنان القر�س.

اآيل  من�شار  كل  لدى  ل�شتعماله  اليد  متناول  يف  به  والحتفاظ  منا�شب  دفع  ق�شيب  توفري   -3

دائري يجرى تقدمي املادة اإليه باليد، وفيما عدا احلالت التي تكون فيها امل�شافة بني قر�س 

املن�شار الدائري واحلاجز وا�شعة اأو عندما تكون و�شيلة تقدمي املادة لقر�س املن�شار ميكن 
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معها ال�شتغناء عن ق�شيب الدفع باأمان، فاإن ق�شيب الدفع يجب اأن ي�شتخدم يف الأغرا�س 

التالية:

اأ- دفع املادة املطلوب قطعها بني �شالح املن�شار واحلاجز يف جميع حالت القطع.

ب- دفع املادة املطلوب قطعها بني �شالح املن�شار وال�شور اأثناء الـ 300 مليمرت الأخرية من اأي 

عملية تقطيع تزيد اأطوالها على 300 مليمرت.

ج- اإزاحة قطع املادة التي قطعت من مكانها بني �شالح املن�شار واحلاجز.

املادة احلادية ع�شرة

يتعني عند ا�شتخدام معدات التجليخ مراعاة ال�شرتاطات التالية:

1- توفري �شاتر اآمن يحتفظ به يف و�شع منا�شب لدى اأية عجلة جتليخ تكون يف حالة حركة كلما 

كان ذلك ممكنًا عمليًا.

التجليخ  عجالت  ا�شتعمال  عن  الناجمة  الأخطار  من  والتحذير  الإر�شادات  لوائح  و�شع   -2

بوا�شطة  القطع  اأو  التجليخ  اأعمال  عادة  فيه  الذي جتري  املكان  الوقائية يف  والحتياطات 

عجالت التجليخ اأو يف مكان وا�شح بحيث ميكن روؤيتها ب�شهولة بوا�شطة الأ�شخا�س العاملني 

يف التجليخ اأو القطع.

3- اختيار عجلة جتليخ جيدة ال�شنع منا�شبة للعمل املراد اإجنازه.

املادة الثانية ع�شرة

اأن  والتاأكد من  العمل  ومعدات  لالأجهزة  الدورية  ال�شيانة  اإجراء  العمل  يجب على �شاحب 

اأعمال ال�شيانة يتم تنفيذها بطريقة اآمنة.

بو�شائل  اأثناء دورانها ما مل تكن مزودة  العمل  اأو تزييت معدات  ت�شحيم  اأو  ويحظر تنظيم 

منا�شبة من �شاأنها منع وقوع املخاطر.

املادة الثالثة ع�شرة

يجب اتخاذ الحتياطات الالزمة لوقاية العاملني من اأخطار ال�شرر اأو ال�شظايا اأو الأج�شام 

احلادة وذلك بطرق الأمان املنا�شبة واملالئمة.

ويحظر على �شاحب العمل ا�شتعمال املاكينات التي ل تتوفر يف الأجزاء اخلطرة منها و�شائل 

الوقاية الكافية.

املادة الرابعة ع�شرة

يجب اتخاذ الحتياطات الالزمة لوقاية العمال من اأخطار الغبار والبخار الذي ي�شر ب�شحة 

و�شالمة العمال املتولد عن اإحدى عمليات الت�شنيع اأو اجللخ اأو تنظيف املواد اأو نفثها اأو ر�شها اأو 

معاجلتها بذلك بتوفري التهوية والكمامات وغريها من و�شائل الوقاية واحلماية.
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ويحظر ا�شتعمال املحركات الداخلية الحرتاق الثابتة يف مكان مغلق اإل بعد اتخاذ الإجراءات 

الالزمة لنقل غازات الحرتاق والأبخرة من املحرك اإىل الف�شاء اأو باتخاذ غريها من اخلطوات 

التي تكفل درء خطر هذه الغازات عن �شحة العاملني مع مراعاة ال�شرتاطات البيئية.

املادة اخلام�شة ع�شرة

يجب اأن يكون تداول اخلامات ومعدات واأدوات العمل ومواد الإنتاج بطريقة اآمنة و�شليمة ل 

يرتتب عليها اأي �شرر للعمال، ول يجوز مطالبة العامل برفع اأو نقل اأو حتريك حمل ثقيل يحتمل 

اأن ي�شبب له اإ�شابة يف ج�شمه.

املادة ال�شاد�شة ع�شرة

واجلرارات  وال�شاحنات  ال�شوكية  والرافعات  امليكانيكية  املركبات  ا�شتعمال  عند  يراعى 

واجلرافات اأو اأي مركبة ميكانيكية اأخرى يف مواقع العمل الآتي:

1- اأن تكون يف عهدة �شخ�س موؤهل وجماز ب�شياقتها برخ�شة بحرينية �شارية املفعول.

2- اأن تكون يف حالة جيدة و�شاحلة و�شليمة وتتم �شيانتها ب�شكل دوري.

3- اأن ت�شتعمل ا�شتعماًل منا�شبًا واأن حتمل بطريقة �شحيحة وللغر�س الذي �شممت من اأجله، 

واأن ل يتم حتميلها بحيث يخل ت�شغيلها على الوجه ال�شليم.

4- اأن تكون مزودة مبقاعد منا�شبة لعدد الركاب اإن كانت ت�شتعمل لنقل الأ�شخا�س.

5- اأن يتم توفري دعامة احتياطية متينة ومالئمة للحيلولة دون نزول املركبات عند عطل معدات 

احلمل.

املادة ال�شابعة ع�شرة

يتعني اأثناء القيام باأعمال ال�شيانة يف املركبات امليكانيكية مراعاة ال�شرتاطات التالية:

1- ف�شل التيار الكهربائي كلما كان ذلك ممكنًا عمليًا مع اتخاذ الالزم ملنع حدوث حريق حال 

تو�شيل التيار الكهربائي.

2- و�شع دعامات منا�شبة ملنع حترك املركبة لالأمام اأو اخللف اأو نزولها.

املادة الثامنة ع�شرة

يتعني عند القيام باأعمال اللحام مراعاة الحتياطات وال�شرتاطات التالية:

1- التاأكد من عدم وجود مواد قابلة لال�شتعال قريبة من اأعمال اللحام اأو يف حيز ال�شرر الناجت 

عنها.

2- اأن يعهد باأعمال اللحام اإىل اأ�شخا�س موؤهلني على دراية باأعمال الإطفاء وال�شعافات الأولية 

لالإ�شابات الناجتة عن اأعمال اللحام.
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قابلة لال�شتعال ذات  اللحام على من�شات خم�ش�شة لذلك من مواد غري  اإجراء عمليات   -3

مقاومة عالية للنريان.

طبيعية  تهوية  وتاأمني  املتطاير،  الوهج  يف  للتحكم  بغطاء  الوم�شي  اللحام  معدات  جتهيز   -4

و�شناعية.

5- توفري التهوية الطبيعية وال�شناعية املنا�شبة والالزمة لتفادي تركيز اللتهاب يف مواقع اأعمال 

اللحام وعلى الأخ�س الأماكن املغلقة.

6- جتهيز مواقع اللحام بو�شائل مكافحة احلريق املنا�شبة والكافية.

ال�شمامات  تكون  واأن  العمل  لأداء  ومنا�شبة  حالة جيدة  واملعدات يف  التو�شيالت  تكون  اأن   -7

املنظمة لل�شغط ومعدت قيا�س ال�شغط بحالة جيدة عند القيام باللحام بوا�شطة الغاز مع 

مراعاة اإجراء الختبارات والفحو�س قبل وبعد ال�شتخدام.

واإلزامهم  اللحام  باأعمال  القيام  عند  للعمال  املنا�شبة  ال�شخ�شية  الوقاية  معدات  توفري   -8

با�شتخدامها.

املادة التا�شعة ع�شرة

ت�شري اأحكام هذا القرار على جميع املن�شاآت ومواقع العمل اخلا�شعة لأحكام قانون العمل يف 

القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012.

املادة الع�شرون

يجب على جميع املن�شاآت ومواقع العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق اأو�شاعها مبا 

يتفق واأحكامه خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل به.

املادة الواحدة والع�شرون

اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املادة )192( من  ُيعاقب كل من يخالف 

قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012.

املادة الثانية والع�شرون

تلغى قرارات وزير العمل وال�شئون الجتماعية التالية:

1- القرار رقم )13( ل�شنة 1977 ب�شاأن حتديد وتنظيم الحتياطات الالزمة حلماية العمال من 

اأخطار التجليخ.
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2- القرار رقم )15( ل�شنة 1977 ب�شاأن حتديد وتنظيم اخلدمات والحتياطات الالزمة حلماية 

العمال اأثناء العمل من الآلت اخلطرة.

3- القرار رقم )26( ل�شنة 1977 ب�شاأن حتديد وتنظيم اخلدمات والحتياطات الالزمة لوقاية 

عيون العمال اأثناء العمل من اأخطار العمل والآلت.

4- القرار رقم )27( ل�شنة 1977 ب�شاأن حتديد وتنظيم اخلدمات والحتياطات الالزمة حلماية 

العمال من اأخطار الآلت امل�شتخدمة يف اأ�شغال النجارة.

املادة الثالثة والع�شرون

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

                        وزير العمل

جميل بن حممد حميدان

�شدر بتاريخ: 5 ذي احلجة 1435هـ

املـــــــوافـــــــق: 29 �شـبـتـمـبــر 2014م


