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وزارة العمل

قرار رقم )28( ل�شنة 2014

ب�شاأن حتديد وتنظيم اخلدمات والحتياطات الازمة حلماية 

العمال من اأخطار غايات واأوعية البخار و م�شت�دعات اله�اء 

وزير العمل:

 ،1977 ل�شنة   )13( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1990 ب�شاأن الدفاع املدين،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )8( 

ل�شنة 1997،

و 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،

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

املادة )166( منه،

وعلى املر�شوم رقم )7( ل�شنة 1983 باملوافقة على الن�شمام اإىل التفاقية العربية رقم )13( 

ل�شنة 1981 ب�شاأن بيئة العمل،

و على املر�شوم رقم )2( ل�شنة 1994 بان�شمام دولة البحرين اإىل التفاقية العربية رقم )7( 

لعام 1977 والتو�شية رقم )1( لعام 1977 ب�شاأن ال�شالمة وال�شحة املهنية،

وتنظيم  ب�شاأن حتديد  ل�شنة 1977  رقم )32(  الجتماعية  وال�شئون  العمل  وزير  قرار  وعلى 

اخلدمات والحتياطات الالزمة حلماية العمال من اأخطار غاليات واأوعية البخار وم�شتودعات 

الهواء،

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 1999 بتعديل املادة الأوىل من القرار رقم )16( ل�شنة 1988 

ب�شاأن اعتماد بع�س التقارير و�شهادات نتائج فحو�س واختبارات ال�شالمة املهنية باملن�شاآت،

وبعد اأخذ راأي اجلهات املعنية،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:

مادة )1(

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

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
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اأم  اأم زراعيًا  اأم حرفيًا  اأكان عماًل �شناعيًا  العمل �شواء  اأو مكان يزاول فيه  املن�شاأة: كل موقع 

خدميًا اأم غري ذلك.

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

اأي�شًا من �شمن مواقع العمل الآتي:

- 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.

غاية البخار: اأي وعاء مقفل يولد فيه البخار لأي غر�س من الأغرا�س حتت �شغط اأعلى من 

ال�شغط اجلوي ويحتوي على �شبكة اأنابيب لت�شخني املاء الذي يغذى به الوعاء املذكور وكذلك 

على �شخان للت�شخني العايل للبخار.

حد �شغط الأمان: احلد املقرر مبعرفة امل�شنع لأية غالية بخار اأو م�شتودع هواء جديد ولي�س 

احلد الذي يتم تقريره يف الفح�س الأخري.

م�شت�دع البخار: اأي وعاء اأو جهاز ) فيما عدا غالية البخار اأو حاوية البخار اأو ملف اأنابيب 

البخار اأو اأي جزء من هذه الأنواع ( ي�شتخدم بغر�س احتواء بخار حتت �شغط اأعلى من ال�شغط 

اجلوي.

اإىل اجلو  اأنابيب البخار ( له منفذ دائم  اأو  اأنبوبة البخار  اأي وعاء ) فيما عدا  وعاء البخار: 

م�شاٍو  �شغط  حتت  البخار  منه  ومير  اجلوي  ال�شغط  فيه  ال�شغط  يتجاوز  ول  الف�شاء  اإىل  اأو 

اأو ما �شابه ذلك من  التبخري  اأو  التجفيف  اأو  الغلي  اأو  الت�شخني  تقريبًا لل�شغط اجلوي بغر�س 

الأغرا�س. 

م�شت�دع اله�اء: 

اأ-   اأي وعاء ) فيما عدا الأنابيب وملفات البخار وملحقاتها املثبتة بالكومربي�شور اأو التي ت�شغل 

جزءًا منه( لحتواء الهواء امل�شغوط ويكون مت�شاًل بجهاز �شغط الهواء. 

ب- اأي وعاء ثابت لحتواء الهواء امل�شغوط اأو غازات العادم امل�شغوطة وي�شتخدم بغر�س بدء 

ت�شغيل حمرك احرتاق داخلي. 

ج-  اأي وعاء ثابت اأو متنقل ) ولي�س جزءًا من م�شد�س ر�س ( ي�شتخدم بوا�شطة الهواء امل�شغوط 

يف ر�س اأي طالء اأو دهان اأو ورني�س اأو اأية مادة مت�شابهة. 

د-  اأي وعاء ي�شتخدم حلفظ الزيت ويطلق منه الزيت بطريقة الهواء امل�شغوط. 

ال�شخ�س امل�ؤهل: يعني �شخ�شًا مدربًا تدريبًا تامًا ولديه خربة كافية بالعمل. 
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مادة )2(

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.

مادة )3(

يف  املتواجدين  اأو  لديه  العاملني  حلماية  الالزمة  الحتياطات  باتخاذ  العمل  �شاحب  يلتزم 

اأوعية البخار و م�شتودعات الهواء، واأن يوفر لهم  اأو موقع عمله من اأخطار غاليات و  من�شاأته 

خدمات وقايتهم من خماطرها، وكذلك و�شائل الإنقاذ، على النحو املبني بهذا القرار.

ل العمال اأية نفقات اأو يقتطع من اأجورهم اأي مبالغ لقاء  ويحظر على �شاحب العمل اأن ُيحِمّ

توفري هذه احلماية. 

مادة )4(

يلتزم �شاحب العمل باإجراء عملية تقييم ملخاطر اأخطار غاليات و اأوعية البخار و م�شتودعات 

الهواء يف مواقع العمل باملن�شاأة واأن يتخذ كافة التدابري والحتياطات الالزمة للحد من خماطرها  

اإىل اأدنى م�شتوياتها.

مادة )5(

اإ�شاءة  اأو  التعليمات  تنفيذ  منع  منه  يق�شد  تق�شري  اأو  فعل  اأي  ارتكاب  العامل  على  يحظر 

موقع  اأو  باملن�شاأة  العمال  و�شالمة  �شحة  املو�شوعة حلماية  بالو�شائل  �شرر  اإحلاق  اأو  ا�شتعمال 

العمل التي يعمل بها.

وعلى العامل اأن ي�شتعمل و�شائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية واأن ينفذ التعليمات 

املو�شوعة للمحافظة على �شحته ووقايته من اأخطار غاليات و اأوعية البخار و م�شتودعات الهواء، 

واأل ي�شدر منه اأي فعل من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل اندلع احلريق.

مادة )6(

يجب اأن تكون غاليات البخار وم�شتودعات البخار بكافة اأجزائها مبا يف ذلك جميع الرتكيبات 

اإىل درجة  البناء وم�شنوعة من مواد �شليمة ومتينة  الهواء �شليمة  البخار وم�شتودعات  واأوعية 

كافية وخالية من اأية عيوب ظاهرة واأن تكون يف حالة �شيانة جيدة وم�شتمرة. 
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 مادة )7(

يجب على �شاحب العمل توفري و�شيانة الو�شائل الكافية واملنا�شبة يف جميع مواقع العمل، على 

اأن يراعي فيها ما يلي:

1- اأن تكون جميع الأجهزة واملعدات اجلديدة اخلا�شعة لهذا القرار مزودة ب�شهادة من امل�شنع 

اأن  ويجب  ال�شدد،  اأجريت عليها يف هذا  التي  والختبارات  الأمان  بها حد �شغط  مو�شح 

جتري عليها فحو�س منتظمة و�شاملة على النحو التايل: 

اأ-    غاليات البخار كل اثني ع�شر �شهرًا.

ب-  م�شتودعات البخار وم�شتودعات الهواء كل اأربعة وع�شرين �شهرًا.

اإليه يف الفقرة ال�شابقة بوا�شطة جهة معتمدة من قبل وزارة العمل  2- اإجراء الفح�س امل�شار 

بوا�شطة �شخ�س موؤهل وخمول له القيام بذلك، وينبغي يف اأية حالة يتعني فيها خف�س حد 

�شغط الأمان، اأو يت�شح اأن اجلهاز ل ميكن ا�شتخدامه باأمان ما مل يتم اأجراء اإ�شالحات 

معينة به، اإر�شال ن�شخة من تقرير الفح�س اإىل رئي�س جهاز تفتي�س ال�شالمة وال�شحة املهنية 

خالل اأربعة وع�شرين يومًا من اأجراء الفح�س. 

مادة )8(

ل يجوز ا�شتعمال اأية اأجهزة ينطبق عليها هذا القرار ما مل يكن مثبتًا بها اأو ملحقًا بها اأو 

مرقومًا عليها الرتكيبات اأو التو�شيات اأو العالمات الآتي بيانها: 

اأوًل: غايات البخار:

1- �شمام اأمان منا�شب، م�شتقل متامًا عن اأي �شمام لوقف الت�شغيل، وبحيث يكون يوقف ت�شغيل 

الغالية عندما يتجاوز ال�شغط حد  �شغط الأمان، كما يجب اأن يثبت بالغالية مبا�شرة، اأو 

اأقرب ما ميكن عمليًا اإليها.

2- �شمام منا�شب لوقف الت�شغيل ي�شل ما بني الغالية واأنبوبة البخار.

3- مقيا�س �شحيح لقيا�س �شغط البخار مت�شل بالوعاء الذي يحتوي على البخار وميكن روؤيته 

الغالية  البخار يف  املقيا�س مقدار �شغط  ويو�شح هذا  الغالية،  بوا�شطة مالحظة  ب�شهولة 

حد  اأق�شى  تبني  مميز  بلون  عالمة  عليه  وتكون  مربع،  �شنتيمرت  كل  على  بالكيلوجرامات 

م�شموح به لل�شغط.

اإدارة العمل  اآخر تقره  اأي نوع  اأو  للماء على الأقل، م�شنوع من مادة �شفافة  4- مقيا�س واحد 

بوزارة العمل يو�شح من�شوب ارتفاع املادة يف الغالية، ويف حالة ما اإذا كان املقيا�س من نوع 

الأنبوب الزجاجي وحد �شغط الأمان املعتاد يزيد على ثالثة كيلوجرامات على ال�شنتيمرت 
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األ يحول دون �شهولة  للوقاية، ب�شرط  اأن يكون مغلفًا بغالف منا�شب  الواحد، يجب  املربع 

قراءة املقيا�س.

5- يف حالة ما اإذا كانت الغالية من �شمن �شف مرتابط من غاليتني اأو اأكرث حتمل رقمًا خا�شًا 

ميكن روؤيته ب�شهولة.

6- اأداة لرتكيب مقيا�س اختبار ال�شغط.

اإذا مل تكن الغالية من النوع الذي يتم ت�شخينه بالنار من اخلارج يجب تزويدها ب�شمام   -7

عزل قابل لالنفجار اأو بجهاز منا�شب لالإنذار يف حالة انخفا�س من�شوب املاء.

ثانياً: م�شت�دعات البخار:

)اإذا مل يكن بناوؤها بحيث تتحمل حد �شغط الأمان للغالية اأو احلد الأق�شى لل�شغط الذي ميكن 

اأن يتعر�س له الأنبوب الذي ي�شل بني امل�شتودع واأي م�شدر للبخار(. 

�شغط  حد  جتاوز  دون  للحيلولة  اأوتوماتيكية  اأداة  اأية  اأو  ال�شغط،  خلف�س  منا�شب  �شمام   -1

الأمان.

بالت�شرب مبجرد جتاوز حد �شغط  للبخار  ي�شمح  بحيث  يكون مركبًا  منا�شب  اأمان  2- �شمام 

حد  جتاوز  مبجرد  اأوتوماتيكيًا  البخار  و�شول  تقطع  لكي  اأوتوماتيكية  اأداة  اأية  اأو  الأمان، 

�شغط الأمان.

3- مقيا�س �شحيح لقيا�س �شغط البخار يف امل�شتودع بالكيلوجرامات لكل �شنتيمرت مربع.

4- �شمام منا�شب لوقف الت�شغيل.

اأن يحمل كل م�شتودع لوحة عليها رقم  اإذا كان هناك اأكرث من م�شتودع بخار واحد، يجب   -5

وا�شح ميكن روؤيته ب�شهولة.

ثالثاً: م�شت�دعات اله�اء:

1- �شمام منا�شب خلف�س ال�شغط بحيث يحول دون جتاوز حد �شغط الأمان ) اإل اإذا كان بناء 

امل�شتودع بحيث ي�شتطيع حتمل اأق�شى �شغط ميكن اأن يحدثه الكومربي�شور(. 

�شغط  حد  جتاوز  مبجرد  بالت�شرب  للهواء  ي�شمح  بحيث  مركبًا  يكون  منا�شب  اأمان  �شمام   -2

الأمان.

3- مقيا�س �شحيح يبني ال�شغط يف امل�شتودع بالكيلوجرامات بالن�شبة لكل �شنتيمرت مربع.

4- اأداة منا�شبة لل�شرف.

5- باب فح�س منا�شب اأو فتحة منا�شبة اأو اأية و�شيلة اأخرى ت�شمح بتنظيف امل�شتودع من الداخل 

تنظيفًا تاما.
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اأن يحمل كل م�شتودع لوحة عليها رقم  اأكرث من م�شتودع هواء واحد، يجب  اإذا كان هناك   -6

وا�شح ميكن روؤيته ب�شهولة.

7- يجب اأن يكون حد �شغط الأمان مو�شحًا باأرقام ميكن روؤيتها ب�شهولة.

مادة )9(

بالقرب من غالية بخار تكون من �شمن �شف مرتابط  اأي �شخ�س  تواجد  اأو  ُيحظر دخول 

موؤلف من غاليتني اأو اأكرث اإل مع مراعاة اأحد هذين الإجراءين:

اأ - ف�شل جميع املنافذ التي يحتمل اأن يدخل منها البخار اأو املاء اأو الوقود من اأحد اأق�شام هذا 

ال�شف املرتابط.

ب- اأن تكون جميع ال�شمامات وال�شنابري التي تتحكم يف دخول البخار اأو املاء اأو الوقود مغلقة 

باأحكام.

و يف احلالت التي يكون فيها للغالية اأنبوب لت�شريف البخار م�شرتك مع غالية اأو مع غاليات 

اأخرى، اأو يف حالة ما اإذا كان لها اأنبوب لت�شريف البخار يف وعاء اأو حو�س م�شرتك فاإن هذا 

الأنبوب يجب اأن يكون مغلقًا )غري مت�شل(.

مادة )10(

اأجهزة ال�شغط و البخار باملن�شاأة  اإىل �شخ�س موؤهل بفح�س  اأن يعهد �شاحب العمل  يجب 

وكافة مواقع العمل مرة كل �شنة على الأقل على اأن يدون عليها تاريخ الفح�س وتاريخ ال�شيانة 

الالحق وا�شم الفاح�س.

و يجب اإجراء الفح�س الدوري امل�شار اإليه على اأجهزة ال�شغط و البخار من قبل جهة معتمدة 

من اجلهة املخت�شة.

مادة )11(

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.

مادة )12(

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.
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مادة )13(

وتنظيم  حتديد  ب�شاأن   1977 ل�شنة   )32( رقم  الجتماعية  وال�شئون  العمل  وزير  قرار  ُيلغى 

اخلدمات والحتياطات الالزمة حلماية العمال من اأخطار غاليات واأوعية البخار وم�شتودعات 

الهواء، كما ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )14(

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

الر�شمية.

                                                                                                                  وزير العمل

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 22 رم�شان 1435هـ

املــــــوافــــــــق: 20 يـــولـيــــو 2014م 


