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 8998( لسنة 7رقم ) نظام

 المهنية والصحة السالمة ومشرفي لجان تشكيل نظام

 :(8) المادة

 من اعتباراً  بو ويعمل( 1998 لسنة المينية والصحة السالمة ومشرفي لجان تشكيل نظام) النظام ىذا يسمى
 .الرسمية الجريدة في نشره تاريخ

 :(2) المادة

 غير عمى القرينة تدل لم ما دناهأ ليا المخصصة المعاني النظام ىذا في وردت حيثما التالية لمكممات يكون
 :ذلك

 .العمل وزارة :الوزارة

 .العمل وزير :الوزير

 .شابييا وما والخدمات توزيعيا وأ معالس وانتاج الصناعية عمالاأل تزاول التي الجية :المؤسسة

 .خطياً  يمثمو من وأ العمل صاحب :المدير

 .المؤسسة في المينية والصحة السالمة لجنة :المجنة 

 .المؤسسة في المينية والصحة السالمة مشرف : المشرف

 :(3) المادة
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 يحددىا التي القطاعات في عامالً ( 30) عمى فييا العمال عدد يزيد مؤسسة يأ عمى النظام ىذا حكامأ تسري
 .الغاية ليذه يصدرىا تعميمات بموجب الوزير

 :(4) المادة

 العمالة حجم مع عدده يتناسب المينية والصحة لمسالمة متخصصاً  وظيفياً  جيازاً  تشكل نأ مؤسسة كل عمى
 :التالي لمجدول طبقاً  وذلك فييا

 لجنة سالمة وصحة مينية فني متفرغ مشرف أخصائي عدد العمال
 - 1 - عامل 50 وحتى 20 من
 1 1 - عامل 200 وحتى 51 من
 1 2 1 عامل 500 وحتى 201 من

 1 3 2 1000 وحتى 501 من
 1 2 1 سبق ما عمى زيادة تالية الف لكل

 

 :(5) المادة

 ومستوى يتفق تدريباً  مدرباً  يكون نأ فيو ويشترط مباشرة لممدير تابعاً  عممو مجال في المشرف يكون
 لو المعتمدة والجيات التدريب ذلك مستوى الوزير ويحدد المؤسسة تزاولو الذي العمل وطبيعة مسؤوليات
 .الغاية ليذه يصدره قرار بموجب

 :(6) المادة

 :التالية مورباأل المشرف يختص

 . لذلك الالزمة السنوية الخطط ذلك في بما المؤسسة في المينية والصحة السالمة برامج خطط عدادإ -أ 
 ضرارىاوأ مخاطرىا من مناسب بشكل الوقاية وسائل ووضع العمل ماكنأ جميع عمى الدوري التفتيش -ب 

 . اآلالت عمى الموضوعة وأ الشخصية الوقاية دواتأ منيا سواء
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 في ثباتياوا   حوالاأل بحسب خطاءاأل ىذه لتحديد المناسبة جيزةاأل باستخدام الالزمة القياسات جراءإ -ج 
 . العمل لطبيعة طبقاً  ومتابعتيا ليياإ لمرجوع خاص سجل

 بتالفي الكفيمة الواقية حتياطاتواإل الوسائل متضمنة عنيا التقارير عدادوا   وتسجيميا الحوادث معاينة -د 
 والمزمنة والعادية المينية مراضواأل العمل صاباتوا   بحوادث الخاصة حصائياتاإل عدادوا   تكرارىا
 . شيرأ ثالثة كل لموزارة تقدم نأ عمى

 العمل بظروف تقرير عدادوا   المينية مراضاأل حدبأ صابةاإل بيا يثبت التي عملال ماكنأ معاينة -ه 
 . وجد نإ المؤسسة بطبيب ستعانةباإل

 لىإ المصابين نقل وسائل وتنظيم وليةاأل سعافاتاإل جيزةوأ الحريق من الوقاية وسائل توفير متابعة -و 
 في الجيدة والنظافة والتنظيم الترتيب ومالحظة مراأل لزم نإ المستشفيات وأ الطبية العيادات
 . ومتابعتيا المؤسسة

 المخاطر من لوقايتيم المؤسسة في لمعاممين التدريب برامج عدادإ في المختصين مع شتراكاإل -ز 
 . كاممة بكفاءة بذلك الخاصة ختباراتاإل اجتيازىم من كدوالتأ المينية مراضواأل صاباتواإل والحوادث

 شروط لتوافر وذلك نتاجاإل في المؤسسة تستخدميا التي المواد وأ اآلالت توريد في يالرأ بداءإ -ح 
 . ليا المينية والصحة السالمة

 .المينية والصحة السالمة مورأ حول وتحذيرية رشاديةوا   تعميمية لوائح عدادإ -ط 

 :(7) المادة

 لجنة) تسمى لجنة عامالً ( 50) عمى عماليا عدد يزيد ليا فرع كل وفي مؤسسة كل في تشكل . أ
 :من كل وعضوية المدير برئاسة( المينية والصحة السالمة

 .لمجنة ومقرراً  لمرئيس نائباً  المشرف .1
 .نتاجاإل قسامأ رؤساء .2
 ذلك في يراعى نأ عمى المجنة في عضاءاأل قساماأل رؤساء لعدد مساو بعدد العمال عن ممثمين .3

 .نتاجاإل قسامأ لجميع تمثيميم
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 . (وجد نإ) المؤسسة طبيب .4

 عضائياأ بين من فرعية لجان تشكيل النظام ىذا في عمييا المنصوص عماليابأ قياميا سياق في لمجنة. ب
 .ليياإ توصياتيا المجان ىذه وتقدم بينيا فيما التنسيق يضمن بما مياميا وتحديد غيرىم ومن

 :(8) المادة

 :نيابشأ الالزمة جراءاتواإل القرارات واتخاذ ومتابعتيا التالية موراأل ببحث المجنة تختصأ. 

 ونتائج المشرف بيا قام التي جراءاتواإل السابقة شيراأل في وقعت التي صاباتواإل الحوادث .1
 .تفوضو من وأ المجنة جرتياأ التي المعاينات

 .المشرف بيا قام التي عمالاأل .2
 .انعقادىا ومكان ومواعيد المجنة اجتماعات لتنظيم داخمية الئحة وضع .3
 وشرح منيا الوقاية ووسائل العمالية صاباتواإل الحوادث سبابأ لدراسة المؤسسة في ندوات عقد .4

 المتعمقة السينمائية شرطةاأل عدادوا   والممصقات النشرات صداروا   المينية والصحة السالمة مشاريع
 .بذلك

 ودراستيا المينية والصحة العامة السالمة بوسائل المتعمقة العمال بيا يتقدم التي قتراحاتاإل دراسة .5
 . الداخمية التعميمات وضع عند منيا فادةواإل بمشاركتيم

 .عضائياأ من يأ تغيير وأ تشكيميا بمجرد المجنة عضاءأ سماءبأ العمل وزارة تبميغ المدير عمى. ب

 :(9) المادة

 ويعتبر غيابو حالة في نائبو وأ رئيسيا من بدعوة شير كل قلاأل عمى واحدة مرة اجتماعاتيا المجنة تعقد
 قراراتيا وتتخذ منيم واحداً  نائبو وأ الرئيس يكون نأ عمى عضائياأ غمبيةأ بحضور قانونياً  اجتماعيا
 رئيس معو صوت الذي الجانب يرجح تساوييا وعند الحاضرين صواتأ كثريةبأ وأ جماعباإل وتوصياتيا

 .جتماعاإل
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 :(81) المادة

 ومقررىا المجنة رئيس من كل عميو يوقع خاص سجل في وتوصياتيا قراراتيا تدوين المجنة مقرر عمى يترتب
 .عميو طالعاإل يسيل مكان في السجل يكون نوأ

 :(88) المادة

 .النظام ىذا حكامأ لتنفيذ الالزمة والقرارات التعميمات صدارإ لموزير

 :(82) المادة

 .1974 لسنة( 61) رقم( الصناعية المؤسسات في العمالية السالمة جيزةأ تشكيل نظام) يمغى
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