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 1998 لسنة 34 رقم  العمل ومواقع الصناعية والماكنات اآلالت من والسالمة الوقاية نظام

 1/8/1998 بتاريخ 4295 رقم الرسمية الجريدة عدد في نشر

  1998-8-1 بتاريخ نفاذه بدأ

 

 1998( لسنة 43رقم ) نظام

   العمل ومواقع الصناعية والماكنات اآلالت من والسالمة الوقاية نظام

 :(1المادة )

 ويعمل( 8998 لسنة العمل ومواقع الصناعية والماكنات اآلالت من والسالمة الوقاية نظام) النظام ىذا يسمى
 .الرسمية الجريدة في نشره تاريخ من اعتباراً  بو

 :(2المادة )

 لموقاية الكفيمة جراءاتواإل حتياطاتاإل يتخذ نأ المؤسسة في المسؤول المدير وأ العمل صاحب عمى يجب
 وفق العمل ومواقع الصناعية والماكنات لآلالت والكيمائية والكيربائية الميكانيكية المخاطر من والسالمة

 .بمقتضاه الصادرة والتعميمات النظام ىذا حكامأ

 (:3المادة )

 :الميكانيكية المخاطر

 حول محكم وقائي حاجز وضع بضرورة وذلك الميكانيكية المخاطر من الالزمة الوقائية االحتياطات تتخذ -أ
 :التالية اآلالت جزاءوأ ماكناأل جميع

 وضعية بسبب والسفمية العموية جزائياأ تغطي بحيث فقيةاأل( كساتاأل) المكشوفة الدوارة المحاور .8
 .الدوارة سطوانةاأل

 .جزائياأ جميع تغطي بحيث العامودية( كساتاأل) المكشوفة الدوارة المحاور .2
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 .البكرات .3
 ماأ محكم بشكل ياييجتس يتم رضاأل من سم( 851) ارتفاعيا يتجاوز ال التي فقيةاأل قشطةاأل .4

 نوأ مناسب بعد عمى السياج يكون نأ فيجب ذلك ارتفاعيا يتجاوز التي فقيةاأل المعمقة قشطةاأل
 .سفلاأل ومن الجوانب عمى من تسيج

 .والمائمة العامودية قشطةاأل .5
 .وثابت ومحكم كامل بشكل تغطى( الكيزر) التروس .6
 .والجنازير المسننة الدواليب .7
 الحياكة وآالت والسكاكين القطع وآالت كالمناشير خطراً  تشكل التي الماكنة جزاءأ من جزء يأ .8

  شابييا. وما والمثاقب

 :نأ المادة ىذه من( أ) الفقرة في ليياإ المشار الحواجز قامةإ في يراعى. ب

 .العمل داءأ فترة طوال الخطر منطقة لىإ جسمو من جزء يأ وأ العامل وصول دون تحول .8
 .وحصرىا الخطر منطقة تضييق عمى تعمل .2
 .العمل عن تعيقو مضايقة يأ لمعامل تسبب ال .3
 .نتاجاإل تعطيل في سبباً  تكون ال بحيث واآللة والماكينة لمعمل مالئمة تكون .4
 .اآللة وأ الماكنة صالحإ وأ ضبط وأ تفتيش وأ تزييت تعيق ال .5
 .حوادث يأل مصدراً  تكون نأ وأ خشنة وأ خطرة طرافأ وأ حروف وأ حادة زوايا بيا توجد ال .6
 .العاممين لىإ المتطايرة الشظايا وصول دون تحول .7

  (:4المادة )

 :الساكنة الكيربائية المخاطر . أ

 تراعى نأ عمى رضيةأ توصيمة بعمل وذلك الساكنة الكيرباء مخاطر من الوقائية حتياطاتاإل تتخذ 
 المولدات مثل بالكيرباء ملتع التي والماكنات والمعدات اآلالت لجميع الالزمة اليندسية الفنية المتطمبات
 تالوالتوصي اآلالت ليذه الالزمة الدورية الصيانة جراءوا   التخريم وآالت والونشات القطع وماكينات والمحوالت



 

 منشورات )بيت العمال(
 

Workers’ House       www.workershouse.org 

 شحنيا يمكن والتي الكيربائي لمتيار الحاممة غير جزاءاأل توصيل يجب كما دائمة بصفة سميمة لتكون
  رضية.أ بتوصيمة كيربائياً 

 :الديناميكية الكيربائية المخاطرب. 

 في سواء ىندسياً  الالزمة الفنية الشروط بمراعاة العالي الضغط خطارأ من الوقائية حتياطاتاإل تتخذ .8
 تحذيرية شاراتإ ووضع الكيربائية القوى نقل شبكات وأ الكيربائية المحوالت وأ الكيرباء توليد محطات

 .ماكناأل ىذه لىإ والصيانة الدخول حق وحدىم المختصين لمفنيين يكون نوأ العالي الضغط وجود من
 ىذه تكون نأ عمى التيار لقطع بمفاتيح بالكيرباء تعمل التي دواتواأل والمعدات اآلالت جميع تزود .2

 مكانباإل يكون حتى ظاىرة ماكنأ وفي المختمفة بمواقعو العمل لطبيعة ومناسبة وآمنة معزولة المفاتيح
 .الطوارئ حالة في بسيولة ليياإ الوصول

 قوة) تحديد وبخاصة منيا لموقاية الكيربائية القوى شبكات عمى خطاراأل لتعيين لمتيار متممات استخدام .3
 الحرارة(. درجة ازدياد ،القدرة سريان تجاه واتزانو التيار قوة ،الضغط

 .رضياً أ وتوصيميا عالية كفاءة وذات مالئمة بطريقة الكيربائية سالكواأل الكابالت تركيب .4
 عالية درجة الكيربائية والتوصيالت واآلالت جيزةاأل وصيانة صالحوا   تركيب عمى القائمين في يتوافر نأ .5

 .الميارة من
 المسموح النوع من مفاتيح وأ توصيالت يأ وأ سالكأ وأ كابالت وأ كيربائية آلة وأ جياز يأ يكون نأ .6

 .العمل ماكنأ وطبيعة ظروف مع والمتفقة المعتمدة القياسية لممواصفات طبقاً  باستعمالو
 مادة يأ وأ المطاط وأ الجاف لخشبا من وخمفيا الكيربائية التوزيع لوحات مامأ عازلة رضياتأ وضع .7

 .مناسبة خرىأ عازلة
 في بما المناسبة الفنية لممواصفات ومطابقة وسميمة آمنة بطريقة موصمة اآللة وأ الجياز نأ من كدالتأ .8

 :ذلك
 .الكيربائي التيار نوع -أ 
 .واحد وجو وأ اثنين وأ وجوأ ثالثة عمى موصل -ب 
 .الذبذبة قيمة -ج 



 

 منشورات )بيت العمال(
 

Workers’ House       www.workershouse.org 

 .خرىأ ضافاتإ يأ وضع عدم مع مناسبة الكيربائية التوزيعات نأ من كدالتأ -د 
 .شعاعاتاإل خطر -ه 

 تماس يأ حدوث لمنع الكيربائية والتوصيالت سالكواأل الكابالت جميع عمى الدوري الفحص جراءإ .9
 .بالكيرباء والصعقة الحريق مثل مفاجئة خطارأ يأ حدوث لتالفي كيربائي

 (:5المادة )

 :الكيميائية المخاطر

 تتسرب التي وأ المستخدمة الكيماوية لممواد التعرض خطارأ من العاممين لوقاية الالزمة حتياطاتاإل تتخذ -أ 
 الحدود عن تزيد ال بحيث حماضوأ سوائل من فييا يوجد قد وما غبرةواأل كالغازات العمل بيئة لىإ

  النظام. بيذا المرفق الجدول وحسب بيا المسموح
 غبار وأ غاز يتولد حينما صحي ضرر وأ ذىبأ العمال صابةإ دون تحول التي المالئمة جراءاتاإل تتخذ -ب 

  العمل. ثناءأ خرىأ شوائب يأ وأ نفايات وأ
 من المقررة الصحية لمشروط ووفقاً  جيدة تيوية ذات نتاجيةاإل المؤسسات في العمل غرف تكون نأ يجب -ج 

 وغيرىا والغازات غبرةاأل من لمتخمص وذلك العمل وزارة في والبيئة المينية والصحة السالمة مديرية قبل
 لمتيوية نظام يجادإ وأ شافطة جيزةأ باستخدام وذلك تولدىا مصادر عن بالصحة الضارة المواد من

 .الصناعية
 ذلك في بما الكيماوية بالصناعات العمل لطبيعة المالئمة الشخصية الوقاية معدات جميع توفير -د 

 ونظارات جمدية وسترات العمل ومالبس يدياأل وكفوف سالرأ وخوذ المناسبة حذيةواأل الفمترية الكمامات
  واقية.

 وتوفير انفراد كل عمى وليةواأل المصنعة الكيماوية المواد لتخزين والمناسبة المالئمة اتالمستودع توفير -ه 
  التخزين. لعممية الالزمة الشروط جميع

 اآلالت وأ الماكينات وأ الصناعية لمعمميات العمل ماكنأ عن منفصمة مباني وأ خاصة ماكنأ عدادإ -و 
 الوقاية بوسائل والمباني ماكناأل ىذه تزود نأ عمى ضارة وغازات غبرةوأ بخرةأ تشغيميا عن ينجم التي
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  .العمل بيئة في المواد ىذه انتشار عدم تكفل والتي الالزمة
 وطريقة التجاري سماإلو  الكيماوي والتركيب المادة سمإ فيو يحدد كيماوية مادة كل عمى الصق وضع  -ز 

 .ضرورية خرىأ معمومات يوأ منيا الوقاية وطرق ومخاطرىا تخزينيا وعممية تداوليا

 (:6المادة )

 :يمي بما تمتزم نأ مؤسسة كل عمى يجب

 والعمميات واآلالت المصنعة والمواد المستخدمة وليةاأل المواد حول وتحذيرية رشاديةإ لوحات توفير -أ 
 الفنية التعميمات تتضمن نأ عمى واآلالت المواد ىذه مع التعامل عن الناتجة المخاطر عمى تدل المختمفة

 العمميات ماكنأ وفي بارزة ماكنأ في الموحات ىذه وتعمق العمل وحوادث صاباتاإل من لموقاية الضرورية
  المختمفة.

 السالمة يكفل بما مختصين فنيين بواسطة والماكنات جيزةواأل لآلالت الالزمة الدورية الصيانة جراءإ -ب 
 .الغرض ليذا عدادىاإ يتم خاصة سجالت في وتوثيقيا

 كانت ذاإ الإ الوقاية جياز من جزء يأ وأ واقي حاجز يأ تركيب وأ زالةبإ شخص يأل السماح عدم -ج 
  .تشغيميا عادةإ قبل مكانو لىإ منيا كل يعاد نأ عمى العمل عن متوقفة الماكنة وأ اآللة

 موقاة غير الخطرة جزاؤىاأ تكون التي جيزةواأل والماكنات اآلالت نقل وأ جيرتأ وأ بيع وأ حيازة عدم -د 
 .كافية بوقاية

 (:7المادة )

 والماكنات بالخامات متالصقة غير العمل ماكنأ رضيةأ تكون نبأ المسؤول المدير وأ العمل صاحب يمتزم
 بحرية لمعمال تسمح بحيث العمل وحدات وأ والماكنات اآلالت حول مناسبة مسافات تترك نوأ والمنتجات

 .العمل في المستخدمة المواد نقل وأ الماكنات صالحإ يعيق ال وبما عماليمأ داءأل الحركة

 (:8المادة )

 لو يشرح نأ مرة ولأل خطرة صناعة في عامل استخدام عند المسؤول المدير وأ العمل صاحب عمى
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 وأ المباشر شرافوإ تحت شير عن تقل ال مدة بتدريبو يقوم نوأ عممو جراء ليا يتعرض قد التي خطاراأل
 .المسؤول القسم رئيس شرافإ

 (:9المادة )

 لممواد والعممية الفنية الخصائص عمى طالعاإل العمل وزارة في المينية والصحة السالمة لمفتشي يحق
 ماناأل مستويات تحديد يتسنى حتى الصناعية العمميات في المستخدمة والمساعدة الخام الكيماوية والمركبات

 .العمل بيئة في بتواجدىا يسمح التي بالصحة والضارة الخطرة لممواد

 (:11المادة )

 وأ لغاءإ وأ ضافةإ العمل وزارة في والبيئة المينية والصحة السالمة مديرية تنسيب عمى بناء العمل لوزير
 ينشر نأ عمى النظام بيذا المرفق الجدول في الواردة بيا المسموح النسب وأ سماءاأل من مادة يأ تعديل

 .الرسمية الجريدة في بذلك عالنإ

 (:11المادة )

 لوزير العمل إصدار التعميمات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا النظام.

 (:12المادة )

 .8963( لسنة 57يمغى نظام الوقاية والسالمة من اآلالت والماكنات الصناعية رقم )

 


