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بشأن الصحة والسالمة المهنية والسكنات العمالية
وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية :
 بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لس ن ن  1972في شن ننتن اات ن نناان نناي الو اراي ان ننال ايالو راء القوانين المعدل له،
-

على المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )33لس  2021في شتن ت ظ م عالقاي العمل ،الئحته الت فيذي ،

على قرار مجلس الو راء رقم ( )25لس ن  2016القرار الو اري رقم ( )33لس ن  2022في شننتن الل ل

الت ظ مي لو ارة الموارد البشري التوطين.

على القرار الو اري رقم ( )44لس  2022بشتن ال ح السالم المل

على القرار اإلداري رقم (  ) 11لس  2022بشتن ال ح السالم المل

الس اي العمال .
الس اي العمال .

 -ب اء على ما تقتض ه م لح العمل.

قرر
المادة()1
التعريفات
الصحة والسالمة المهنية :مجموع من اإلجراءاي القواعد ال ظم في إطار تشريعي بمعايير ف
محددة ،تلدف الى الحفاظ على العامل من مخاطر العمل الحوادث المل
لخفض إااباي العمل االمراض المل

التي قد يتعرض للا،

الحفاظ على الممتلكاي.

السكن العمالي :هو المقر الذي يقط ه العمال الذي فره اا ب العمل بق د الس ن ،تتوفر ف ه
جم ع االشتراطاي القواعد التي تحددها ال ظم التشريعاي الخاا بال ح السالم المل

الس ن

العمالي.
تفتيش الصحة والسالمة المهنية والسكن العمالي :هو مراقب الت فيذ أل ام قانون ت ظ م عالقاي
العمل اللوائح الق ارراي الو اري الم ظم له أدل اإلجراءاي بشتن ال ح السالم المل
العمالي.

الس ن

ضابط الصحة والسالمة المهنية :هو الشخص المعين لدى الم شتة لتقديم المشورة بشتن القواعد
اللوائح المعايير لدرء مخاطر العمل المتوقع

تطوير س اساي ال ح السالم المل

االلتزام بلا إضاف الى إجراءاي التحقيق في الحوادث المل

إجراءاي

مراقب إجراءاي أنشط العمل بلدف

تقليل نسب المخاطر توفير بيئ عمل آم .

المادة ()2
التزامات أصحاب العمل والعمال المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية
يلتزم اا ب العمل بإعداد نظام لل ح السالم المل

يت اسب مع جم الم شتة طب ع نشاطلا

عدد العاملين بلا ،على أن يتضمن ال ظام:
 .1س اس ال ح السالم المل

بالم شتة األهداف ذاي ال ل .

 .2اجباي التزاماي اا ب العمل العامل.

 .3قائم بالمسؤ لين عن ال ح السالم المل

داال الم شتة مع اف أد ارهم مسؤ ل اتلم

ب اناي التواال معلم.

 .4تقي م المخاطر سب نشاط الم شتة إجراءاي الوقاي م لا م افحتلا.
 .5توض ح جم ع اإلجراءاي التدابير الوقائ

اطط الطوارئ م افح الحريق.

 .6تحديد برامج التدريب على اشتراطاي ال ح السالم المل
 .7تحديد مواافاي ال ح السالم المل

سب نشاط الم شتة.

ع د شراء أ تتجير المعداي.

 .8تحديد آل التعاقد المراقب مع المتعاقد معلم بعقود طويل األجل (كخدماي األمن الحراس )
أ لتقديم ادماي محددة ضمان التزاملم باشتراطاي ال ح السالم المل .

 .9مواعيد فحص المعداي اآلالي.

.10مواعيد إجراء الفحوص الطب للعمال.

.11اإلجراءاي التي يجب أن يتخذها العامل في ال جود اطر داهم.
.12إجراءاي التحقيق الال م في وادث العمل السعي نحو م ع تكرارها.

.13ق واي تقديم استالم مال ظاي مقتر اي العمال في مجال ال ح السالم المل .
.14آل تشج ع مشارك العاملين في اتخاذ الق ارراي ف ما يتعلق بال ح السالم المل .
.15الئح الجزاءاي بمخالفاي ال ح السالم المل .

المادة ()3
التزامات أصحاب العمل المتعلقة بالسجالت
يلتزم اا ب العمل بإعداد السجالي ذاي العالق بال ح السالم المل

المحافظ عليلا

توفيرها ع د طلبلا من قبل الجلاي ذاي العالق  ،ي بغي أن تتضمن السجالي على سبيل المثال
ال الح ر:
 .1المخاطر سب نشاط الم شتة التدابير المتخذة للوقاي م لا.
 .2التفت ش الد ري على جم ع أماكن العمل نتائج الق اساي.
 .3الت اريح التراا ص شلاداي السالم ذاي العالق .
 .4ااتباراي الوقاي من الحريق غيرها من االاتباراي ذاي العالق بمجال ال ح السالم
المل .
 .5تدريب العاملين أعدادهم المادة التدريب .
 .6الفحوااي الطب الد ري للعاملين بالم شتة.
 .7اإلااباي

وادث العمل األمراض المل .

 .8التحقيق اطط التحسين.
 .9محاضر االجتماعاي الفردي الجماع ذاي العالق بمجال ال ح السالم المل .

المادة ()4
التزامات صاحب العمل المتعلقة بموقع العمل
على اا ب العمل مراعاة ما يتتي:
أ .أماكن العمل ومخاطرها:
 .1أن تكون مباني أد اي أي
االشتراطاي الف

سائل مستخدم في م ان العمل مستوف للمواافاي

ال ادرة من جلاي االات اص أن تكون مقا م للحريق .أن ي ون جم

المباني مت اسباً مع جم العمل اي التي تتم في الم شتة.

 .2تحديد أماكن المرافق م افذ الداول الخر ج م افذ الطوارئ بعدد كاف اتساع مالئم يت اسب
عدد العمال.
 .3أن تكون أرض غرف العمل مستوي اال من الحفر العوائق التي تسبب التعثر أ السقوط
أ االاطدام أال تكون لق  ،أن تكون من مادة م اسب للعمل الجاري فيلا سلل الت ظ ف
الت ريف ال تتشرب السوائل مثل الم اه الزيوي.
 .4عدم استخدام ااالي العمل كمخا ن مؤقت للمواد األ ل أ الم تج أ المعداي أ نفاياي
العمل.
 .5أن تترك مسافاي ول اآلالي أ الو داي بحيث يسمح للعمال بالمر ر اداء أعماللم العادي
بد ن عائق بحيث تسمح بتجراء عمل اي ضغط إاالح اآلالي أ نقل المواد المستخدم في
العمل.
 .6أن يتخذ اال ت اطاي الال م لوقاي العمال من أاطار السقوط أ األش اء الساقط الشظايا
المتطايرة أ األجسام الحادة أ المواد السائل الكا ي أ الساا أ المواد الملتلب أ المتفجرة
أ أي مواد أاري ذاي تتثير ضار كذلك اال ت اطاي الال م لحماي العمال من أاطار
الغا اي المضغوط الكلرباء.
 .7ردم المست قعاي التجمعاي المائ الم شوف بالقرب من أماكن العمل أ مرافقه أ الً بت ل.
ب .اإلنارة:
 .1توفير االضاءة الكاف

الم اسب سواء كانت طب ع أ ا اع

الم ا ر فتحاي الضوء الطب ع االارى مفتو
ال

ذلك بمراعاة أن تكون الم افذ

أن تكفل م ادر الضوء الطب ع أ

اع اضاءة متجانس مع تج ب التوهج المباشر الضوء الم ع س كذا التفا ي الكبير في

تو يع الضوء في األماكن المتقارب .
 .2توفير اضاءة م اسب للعمل اي المتفا ت في الدق  .مع االسترشاد في ذلك بالجد ل ( )1المرفق.
 .3توفير نظام لإلضاءة االضط ارري عن فشل نظام اإلنارة العادي ألي سبب ،على أن يشير هذا
ال ظام بوضوح إلى م افذ الخر ج الطوارئ أماكن أجلزة اإلنذار اإلطفاء.

ت .التهوية:
 .1تالفي أي نقص في اللواء ال قي أ بطء تجدده تالفي الت اراي الفاسدة أ الضارة التغيير
المفاجئ في درجاي الح اررة التخلص بقدر االم ان من الرطوب الزائدة شدة الح اررة البر دة
الرياح الكريل .
 .2أن تكون ال وافذ بعدد كاف اتساع مالئم يؤمن داول أكبر قدر من التلوي

سلل الت ظ ف.

ث .الضوضاء:
 .1م ع أ تقليل الضوضاء االهت از اي ذاي الخطورة على اح العمال طبقا للمستوياي المسموح
بلا علم ا.
ج .الحرارة:
 .1استخدام الوسائل الف

للس طرة على الح اررة المرتفع ع د الم در.

 .2عزل العمل اي ذاي درجاي الح اررة المرتفع في م ان مستقل.
ح .الساللم:
 .1أن تجلز الساللم المشاياي المرتفع األماكن المتشابل بترض اي تم ع االنزالق.
 .2أن تحاط فتحاي الساللم األرض بس اج من جم ع الجوانب ماعدا مدال السلم ي

ع هذا

الس اج من قضبان على مسافاي ض ق لم ع المر ر بي لا أ تغطى هذه الفتحاي بتغط
معدن مف ل تم ع سقوط أي شيء م لا بعرض من هم بتسفللا لخطر اإلااب .
 .3أن تكون درجاي الساللم بمتان كاف

بعرض كاف يسمح للمر ر بتمان أن تحاط الجوانب

بحواجز من الجانبين ان لم ي ن أ د جانبيلا بجوار الحائط.
 .4أن تكون الساللم المت قل متي في ا علا درجاي ذاي أبعاد م اسب أن تكون قواعدها
رؤ سلا مز دة بوسائل ارتكا م اسب تم ع انزالقلا يجب عدم دهان الساللم المت قل
الم

وع من الخشب بتي نوع من الطالء.

 .5ال يجو استعمال أي سلم تم إاال ه بدق المسامير أ ربط األجزاء الم سورة بسلك أ

بل أ

به أي كسور.
 .6ال يجو استخدام السلم إذا كان م ان ال ز ل أ نقط العمل تزيد على عشرة أمتار في االرتفاع
عن سطح األرض ،إال إذا أعدي محطاي لل ز ل.

خ .الحريق:
 .1االلتزام بت م م ت فيذ جم ع أجلزة الوقاي االكتشاف اإلنذار من الحريق ،بما في ذلك أجلزة
أنظم م افح الحرائق سب اشتراطاي معايير إدارة الدفاع

المراقب التمديداي الكلربائ

المدني ،مع اب ار الشلاداي التي تظلر است فائه الشتراطاي إدارة الدفاع المدني أن يحرص
على است فائلا ب ورة مستمرة.
د .اآلالت:
 .1تز يد اآلالي الجديدة أ أجلزة التشغيل أ أي أجزاء م لا بوسائل الوقاي

تى ت بح في ال

مسايرة ل ظم الوقاي في الم شتة ،إ اط األجزاء المتحرك من مولداي الحرك أجلزة نقل
الحرك األجلزة الخطرة من اآلالي سواء كانت ثابت أ مت قل بحواجز الوقاي الم اسب  ،اال إذا
كانت هذه االجزاء قد ر عي في ت م ملا ا

ضعلا انلا تكفل الوقاي التام كما لو كانت

مغطاة بالحواجز الواق .
 .2ال يجو ل ا ب العمل أن يسمح ألي شخص بإ ال أ تركيب أي اجز أ أي شيء من
أجلزة الوقاي إال إذا كانت االل متوقف عن العمل ال يجو ادارتلا اال بعد اعادتلا الى م انلا.
ذ .الغاليات البخارية وأواني الضغط:
 .1يجب ان تكون كل غالي مز دة ب مام امان م اسب امام بس م اسب جلا ق اس
لم سوب الماء جلا ق اس لضغط البخار ان تكون جم ع تلك االجلزة تعمل في ال جيدة
طيل فتراي استعمال الغالي .
 .2يجب تخ

ص غرف م اسب

متي للغالي على ان تكون تلك الغرف م ف ل على بعد ثالث

أمتار على االقل من اي مب ى اار بالم شتة ان تكون اإلضاءة بالغرف جيدة.
 .3يجب ان يخ ص شخص كفء لمراقب الغالي ان يعد له م ان م اسب بداال اارج غرف
الغالي

يث يتم ن من المراقب بفاعل .

 .4يجب ان توقف الغالي لل
ال

ان مرة كل شلرين على االقل لل ظاف ال

ان لشخص كفء يتخذ جم ع اجراءاي السالم ع د ال

ان ان توكل عمل

ان .

 .5يجب ان تفحص الغالي مرة كل س على االقل بواسط شخص كفء مراص له من الجلاي
المخت

ان يعد تقري ار ع د كل فحص.

 .6في ال استعمال أ اني الضغط يجب ان تكون من مواد غير قابل للتفاعل مع المواد الك ما ي
ال دأ ان تخضع لفحص س وي يحدد اال يتلا بواسط شخص كفء مراص له من
ان يعد تقري ار ع د كل فحص.

الجلاي المخت
ر .المواد الخطرة:

 .1عدم إنتاج أ استعمال أ تدا ل أ تخزين أ ت ريف أي مواد اطرة داال الم شتة إال بعد
الح ول على ت ريح من الجلاي المخت

.

 .2فتح سجل بالمواد الخطرة تد ن به جم ع المعلوماي المت ل بسالم تدا للا استعماللا

ركتلا

أ الً بت ل.
 .3فظ المواد الخطرة بطريق متمون في مستودعاي ااا مع ل ق بطاق التعريف على كل
مادة الذي يوضح اسملا الطريق ال ح ح الستعماللا طريق الوقاي مع التحذير من اضرارها
تمم كتاب ذلك باللغ العرب

بلغ ااري يفلملا العمال ع د االقتضاء.

 .4توفير أجلزة الق اس في بيئ العمل تبعاً ل وع ال شاط إجراء الق اساي الد ري الال م
في سجل ااص مقارنتلا ب ورة د ري لضمان أنلا في الحد د األم
المخت

تسجيللا

سب اشتراطاي الجل

.

ز .معدات وأدوات الرفع والجر:
 .1ال يجو مطالب العامل برفع أ نقل أ تحريك مل ثقيل يحتمل أن يسبب له إااب في جسمه
مع مراعاة العمل على استعمال اآلالي الرافع ما أم ن ذلك في مل األثقال بدال من االعتماد
على الجلد البشري فقط.
 .2أن ي ون مشغل معداي الرفع ااالً على را

ق ادة سب اشتراطاي الجلاي المخت

 .3أن تكون كل رافع أ م عد ركاب أ بضائع متين ال
بدرج كاف

ان تتوافر له ال

ان الف

.

ع سل م التكوين أن تكون اجزاؤه متي

الال م كما يجب فح ه د ريا مرة على االقل كل

س بواسط شخص كفء مراص له من الجلاي المخت

.

 .4أن تحاط أماكن اعود نز ل الم اعد بسور متين عال بحيث يم ع أي شخص من االقتراب
أ القفز فوق األجزاء المتحرك من الم عد أن تكون أبوابه ال يم ن فتحلا إال إذا كان
الم عد متوقفا عن الحرك .

 .5أن يوضع في م ان ظاهر من االًل أ الم عد ب ان بتق ى مول ألي م لما.
 .6يجب أن تكون السالسل أ الحبال أ اسالك الجر ما شابللا جيدة ال
ال

ع أن تتوافر للا

ان الكامل المستمرة أال تحمل بتكثر من طاقتلا أن يتم فح لا مرة كل ست أشلر على

األقل ب ف د ري بواسط شخص كفء مراص له من الجلاي المخت

يد ن نت ج

الفحص بسجل ااص.
س .أعمال الحفر:
 .1ع د فر ا دق أ

فرة يجب ان تبدأ عمل الحفر من أعلى الى أسفل مع التحقق من ان تكون

بميل م اسب لترب االرض الجاري الحفر فيلا.
 .2يجب الب جوانب الحفر التي يزيد عمقلا على  1,5متر بعوارض اشب متي ه لم ع انل ار
األترب على الحفر.
 .3يجب عدم تراكم األترب المرفوع من الحفر بجوار الحفر يجب أن توضع على بعد م اسب من
هذه الحفر ال يسمح باندفاعلا نحوها.
 .4تجليز ممراي آم للعمال لرفع األترب كما يجب ضع إشاراي تحذيري على واف الحفر
للوقاي من اطر السقوط فيلا.
ش .أعمال الهدم:
 .1يجب البدء في عمل اي اللدم من األد ار العل ا مع اتخاذ الال م نحو الب الجدران البار ة من
المباني التي يخشى سقوطلا مع جوب ف للا ف ا قبل بدء اللدم يشترط جود ذ ابرة طوال
عمل اللدم.
 .2ال يجو القاء أنقاض اللدم من أعلى بل يجب إ التلا إما بواسط االي رافع أ مجار مائل
محاط بتسوار ذلك مع ضر رة تسوير م ان تجم ع االنقاض.
ص .أعمال البناء:
 .1يجب تركيب السقاالي أ تغييرها بواسط شخص كفء مراص له من الجلاي المخت
يقوم بفح لا مرة على األقل كل أسبوع ،يد ن نت ج الفحص بسجل ااص.
 .2يجب أن تكون السقاالي المشاياي بعرض كاف يسمح بمر ر العمال عليلا بتمان د ن
التعرض للسقوط.

 .3يجب ا اط هذه السقاالي أ المشاياي بحواجز جانب إذا كان ارتفاعلا يزيد عن  8أمتار من
سطح االرض مع ضر رة تز يد العمال باأل زم الوقائ من السقوط التتكد من متان أماكن
تثبيتلا.
 .4يجب تسوير أسقف أماكن العمل إذا كانت طب ع العمل تقتضي ال عود اليلا.
 .5يجب تسوير الم ا ر الفتحاي أ تغطيتلا بطريق تم ع سقوط االشخاص أ االش اء م لا.
 .6يجب مراعاة عمل مظالي اق متي بعرض كاف

واجز بارتفاع م اسب تعمل على قاي

العاملين أ المارين من اطر سقوط االش اء عليلم.
 .7يجب إضاءة أماكن العمل الممراي المؤدي إليلا األماكن التي تجري فيلا عمل اي الرفع
اإلنزال كاف الفتحاي الخطرة على العمال إضاءة كاف

م اسب .

ض .المرافق في أماكن العمل:
 .1أماكن تناول الطعام:
 تز يدها بإنارة تلوي كاف مع تغط جم ع ال وافذ بشبك من السلك الرف ع. توفير ال ظاف ألماكن ت ا ل الطعام. تز يدها بت واض كاف لغسل األيدي بتد اي ال ظاف . توفير ا اديق قمام ذاي غطاء مح م مع التخلص من القمام أ ل بت ل. -تخ

ص أماكن مستقل للعامالي لت ا ل الطعام.

 .2دورات المياه:
 تز يدها بإنارة كاف -تخ

مر

شفط اللواء.

ص أماكن لالستحمام في ال

اعاي التي ي تج ع لا تلوث أجسام العمال بمواد ضارة

بال ح .
 -تخ

ص د راي م اه مستقل للعامالي.

 توفير د راي م اه نظ ف ب ورة مستمرة الحرص على ا انتلا. أماكن تبديل المالبس تكون أماكن تبديل المالبس قريب من أماكن االستحمام بعيدة عن م ادر التلوث. -تز يدها بإنارة تلوي كاف .

 -تز يدها بد اليب الستبدال

فظ مالبس العمل مالبسه الخاا .

 توفير ال ظاف ألماكن استبدال المالبس. -تخ

ص أماكن تبديل مالبس مستقل للعامالي.

 .3غرف االستراحة:
 قريب من م ان العمل. مز دة باألثاث الم اسب. تز يدها بإنارة تكي ف م اسب . توفير ال ظاف لغرف االست ار . -تخ

ص غرف است ار

مستقل للعامالي.

 .4غرفة الحراسة
 مز دة باألثاث الم اسب. تز يدها بإنارة تكي ف م اسب . -توفير ال ظاف .

المادة ()5
التزامات صاحب العمل بشأن معدات الوقاية الشخصية
 .1على اا ب العمل توفير معداي الوقاي الشخ

الم اسب بد ن مقابل للعمال قد يتعرضون

ألي نوع من األاطار.
 .2على اا ب العمل مراعاة اآلتي في معداي الوقاي الشخ

:

 مالئم المخاطر الموجودة فني م ان العمل المدة الال م الرتداء /اسنتخدام تلك المعداي. يجب عليلا توفير الوقاي منن المخاطر الموجودة في م ان العمل إلى الحد األق ى المم ن. -م ارعناة متطلبناي ال ار ن الحالن ال حين للعاملين.

 م ع نقل ألبسأ
-

المعرض للتلوث بالمواد الك ما ي أ عوامل فيزيائ

معداي الوقاي الشخ

يوي اطرة على ال ح إلى اارج أماكن االستخدام.
ضع نظام لحفظ ا ان

ت ظ ف تعق م جم ع مالبس معداي الوقاي الشخ

المحتمل

تلوثلا بمواد سام أ اطرة على ال ح .

المادة ()6
التزامات صاحب العمل بشأن الرعاية الصحية
 .1يلتزم اا ب العمل بفحص العاملين لديه فح اً طب اً مل اً سب طب ع عمله التتكد من
مدى ل اقته لم از ل العمل قبل مباشرته أن يحفظ ال تائج في ملف العامل.
 .2يلتزم اا ب العمل بتوفير العالج الد اء لجم ع العاملين المسجلين لديه عدم تحميللم أي
نفقاي ،عن طريق الوسائل المعتمدة داال الد ل من التعاقد مع ادماي التتمين ال حي أ
التعاقد مع مستشفى لتقديم الخدماي العالج

الد ائ أ أي جل معتمدة من الجلاي ال ح

أن يحفظ ال تائج في ملف العامل.
 .3على اا ب العمل إجراء الفحوااي الطب للعاملين المعرضين لمرض من أمراض المل
سب الجد ل ال ادر من مجلس الو ارء ،التتكد من مدى مالئمتلم قبل مباشرة العمل كذلك
فح لم د رياً كل  6أشلر لضمان ل اقتلم ال ح

استم ارريتلم في م از ل األعمال.

 .4يعاد فحص أي عامل معرض لخطر اإلااب بمرض مل ي االل مدة أقل من الفتراي الد ري
الم

وص عليلا إذا تبين أن الته ال ح تستدعي ذلك ،يم ح إجا ة مرض مدفوع األجر

ال يتحمل أي نفقاي مقابل اجراء الفحوااي ،يجب ابعاده عن م در اإلااب بالمرض
المل ي تغيير موقع طب ع عمله إذا أ ات الجل الطب بذلك.
 .5على اا ب العمل اجراء الفحص الطبي ع د نقل العامل من ظ ف إلى أارى أ ع د نلاي
ادمته ،اال تفاظ ب تائج الفحوااي الطب بملف العامل ما بقيت الم شتة قائم .
 .6يتعين أن ي ون في أماكن العمل ،الس ن العمالي جم ع المرافق ا د ق أ أكثر لإلسعافاي
األ ل يت اسب مع جم الم شتة عدد العاملين بلا ،مع مراعاة ما يلي:

 -أن ي ون ال

د ق مز داً بمتطلباي اإلسعاف الطبي التي تشمل األد ي  ،األد اي الوسائل

الال م لتقديم اإلسعاف األ لي.
 تدريب عدد م اسب من العاملين بالم شتة باإلضاف إلى عمللم للق ام بعمل اي اإلسعافاياأل ل  ،تد ن أسمائلم في سجل ااص.
 -على اا ب العمل االلتزام بت فيذ تعل ماي الجلاي الح وم المع

بما يتعلق بإجراءاي اطط

الطوارئ األ ماي في االي األ بئ الكوارث اتخاذ كاف التدابير الوقائ المواي بلا في
أماكن العمل الس اي العمال .
المادة ()7
التزامات صاحب العمل بشأن المركبات
 .1على اا ب العمل الحرص على سالم المركب التي تستخدم ل قل العمال أن تكون مرا
االح للسير ،على أن تكون م ف

بعدد يت اسب من المقاعد تراعى فيلا التدابير الوقائ

ال يسمح ألي عامل بالوقوف أث اء تحرك المركب .
 .2ضمان المحافظ على سالم

اح العمال أث اء انتقاللم من إلى مقار أعماللم ،ضر رة

االستجاب للتحذيراي ال ادرة من المركز الوط ي لألرااد بشتن التغيراي الجوي .
 .3توع العمال

ثلم على أاذ الح ط الحذر أث اء ق ادة مركباتلم في ر ل الذهاب اإلياب

ألماكن العمل ا وااً في األ وال الجوي الطارئ

توفير درج عال من المر ن بشتن

تطبيق مواعيد العمل بما يحقق التوا ن المطلوب بن ظر ف العمال م لح العمل د ن
تعارض.

المادة ()8
التزامات صاحب العمل في العمليات الصناعية
 .1أن تكون م از ل العمل اي ال

اع

غيرها غير ضارة ل ح العمال أ سالمتلم.

 .2أن تجري العمل اي الضارة بال ح في أجلزة م ف ل لم ع مالمس العمال للمواد الضارة
تالفي تسرب الغا أ األبخرة الم تشرة أ المتكاثف أ األترب أ األل اف أ األدا الى جو
العمل ب م اي ضارة بال ح .
 .3جب االشعاعاي الخطرة عن العمال.
 .4التخلص من المواد الضارة بال ح التي تتواجد أث اء العمل اي ال
الحد د المطلوب

اع بحيث ال تزيد على

سب الجد ل رقم ( )2المرفق بلذا القرار.

 .5التخلص أ ال بت ل من الغبار الضار األبخرة الم تشرة أ المتكاثف الغا اي األل اف ع د
م در توالدها أ بالقرب م ه بتجلزة شفاط أ بوسيل ه دس اارى م اسب أ ايجاد نظام
للتلوي م اسب.
ضمن الئح الجزاءاي المعتمدة في الم شتة عقوباي لكل عامل يخالف
 .6ل ا ب العمل أن ُي َ
األ ام المقررة في هن ن ن ن ن ننذه المادة ،على أن يح ط العاملين لديه قبل تسلملم العمل بمخاطر
المل التي يمارسونلا كتاطار الحريق اآلالي السقوط األمراض المل

غيرها ،طرق

الحماي م لا تدريبلم عليلا.
المادة ()9
التزامات العامل المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية
 .1تحديد المخاطر المحتمل التي تلدد احته سالمته سالم اآلارين اإلبالغ ع لا اقتراح
التدابير للقضاء عليلا أ الس طرة عليلا مع االبتعاد عن أي اطر ش ك الوقوع.
 .2استخدام سائل الوقاي المحافظ عليلا ت فيذ التعل ماي للمحافظ على احته

قايته من

اإلااباي ،االمت اع عن أي فعل يق د به م ع ت فيذ هذه التعل ماي أ إلحاق ضرر أ تلف
بالوسائل الموضوع لحماي اح

سالم العاملين المشتغلين معه.

 .3الحرص على سالم معداي الوقاي الشخ

عدم اتالفلا بق د م ه أ فقدانلا.

 .4الحرص على الح ول على فتراي نوم كاف في الليل أاذ فتراي ار
المخ

في األماكن

إذا اقتضى األمر ذلك ،سرع ابالغ اا ب العمل أ من يمثله في ال ظلور

أعراض إجلاد أ اع اء في م ان العمل.

 .5عدم التواجد في م ان العمل تحت تتثير مخدر أ مشر باي كحول .
 .6الحرص على االلتزام بحضور الد راي التدريب

التعلم المستمر معرف مخاطر مل ته عدم

االستلان بطول فترة ادمته أ ابرته في تجاهل التدابير اإلجراءاي التي ضعت لحمايته.
 .7الحرص على موارد ممتلكاي مرافق الم شتة في م ان العمل الس ن العمالي أ أي مرافق
أارى.
المادة ()10
ضابط الصحة والسالمة المهنية
 .1يلتزم اا ب العمل بتعيين ضابط اح

سالم مل

في الم شآي العامل في قطاع ال

اع

االنشاءاي سب ما رد في المادة ( )2من القرار الو اري رقم ( )44لس  2022بشتن ال ح
السالم المل
المل

الس اي العمال  ،على أن ي ون مل دساً أ اريجاً من معاهد ال ح السالم

لديه شلادة م دق .

 .2يلتزم ضابط ال ح السالم المل

من تحقيق اآلتي:

أوال :التخطيط
 .1تقي م المخاطر في أماكن العمل سب نشاط الم شتة جم ع مرافقلا س اتلا العمال .
 .2إعداد أهداف لل ح السالم المل .
 .3إعداد اطط الطوارئ اإلاالء.
 .4إعداد اطط للفحوااي الطب الد ري .
 .5ا اغ إرشاداي السالم ال ح المل .
 .6المساهم في ضع اشتراطاي السالم للمعداي األد اي قبل شرائلا أ استئجارها.
 .7المساهم اات ار الد راي التدريب الم اسب للعاملين سب اطورة مل تلم.
ثانيا :اإلشراف والتنفيذ

في أماكن العمل سب القوانين

 .3االشراف متابع ت فيذ اشتراطاي ال ح السالم المل
الق ارراي ذاي ال ل .

 .4الق ام بعمل اي تفت ش داالي على مدى التزام طاقم العمل أفراد الم شآي المتعاقد معلا
بتعل ماي اشتراطاي ال ح السالم المل .
 .5التتكد من سالم أماكن العمل اال يته للعمل بش ل آمن.
 .6العمل على توفير االشتراطاي الوقائ لدرء المخاطر.
 .7التتكد من سالم

اال

عمل معداي السالم .

ثالثا :التحقيق والتوثيق
 .1اإلبالغ عن قوع الحوادث بش ل مباشر عبر ق واي اإلبالغ لدى ارة الموارد البشري التوطين
الجلاي المخت

.

 .2اعداد تقرير الحادث

فظه ضمن سجل الحوادث.

 .3اعداد التقارير الخاا بال ح السالم المل

فظلا في ملف ااص.

رابعا :التوعية والتحسين
 .1توع

توج ه العمال ول اشتراطاي ال ح السالم المل

سب الق واي الم اسب .

 .2التطوير التحسين المستمر للوائح اإلرشاداي التعل ماي.
 .3ضع اطط التحسين بعد قوع وادث العمل.
 .4البت في مال ظاي مقتر اي العاملين بالشؤ ن ذاي العالق بمجال ال ح السالم المل .

المادة ()11
استثناءات العمل وقت الظهيرة
على كل اا ب يقوم بتشغيل العمال أن يوفر للم م اناَ مظلالَ لل ار

العمل ،تعتبر األعمال اآلت أعمال يتحتم فيلا ألسباب ف

االل فترة توقفلم عن

استمرار العمل د ن توقف:

 .1أعمال فرش الخلط االسفلت

اب الخرساناي إذا كان يستحيل ت فيذها أ تكملتلا االل فترة

ما بعد الظليرة.
 .2األعمال الال م لدرء اطر أ جبر أ أضرار أ أعطال أ اسائر عرض طارئ

تشمل

األعمال الال م لإلاالح:
 قطع اطوط تغذي الم اه.
 قطع اطوط المجاري.
 قطع الت ار الكلربائي.
 قطع رك السير أ تعويقلا في طرق العام .
 قطع اطوط أنابيب الغا أ البتر ل.
 .3األعمال التي يتطلب ت فيذها ت ريحاَ من جل

وم مخت

بسبب تتثيرها على انس اب

رك المر ر الخدماي ذلك إذا اشترط الت ريح العمل إلنجا ها على مدار الساع

تشمل

األعمال الم رح لت فيذها باآلتي:
 قطع اطوط السير الرئ س أ تحويللا.
 قطع الت ار الكلربائي.
 قطع اطوط االت االي.

في ال األعمال التي يتحتم فيلا ألسباب ف

استمرار العمل د ن توقف ،يلتزم اا ب العمل

بتوفير ما يلي:
 .1ماء الشرب البارد بما يت اسب عدد العاملين شر ط السالم ال ح العام .
 .2سائل مواد اإلر اء مثل االمالح الل مون غيرها مما هو معتمد لالستعمال من السلطاي
ال ح في الد ل .
 .3سائل مواد اإلسعافاي األ ل في موقع العمل.
 .4سائل التبريد ال

اع الم اسب .

 .5المظالي الواق من اشع الشمس المباشرة.

المادة ()12
السكن العمالي
آليات تسجيل السكن العمالي في أنظمة الوزارة المعتمدة (نظام السكن العمالي)
 .1على الم شآي التي ي طبق عليلا نص المادة رقم ( )4في القرار الو اري رقم ( )44لس 2022
بشتن ال ح السالم المل

الس ن العمالي التتكد من اتباع آل اي تسجيل الس ن العمالي

سواء كانت تلك الس اي مملوك للم أ مستتجرة كما هو موضح أدناه عن طريق يارة:
موقع الو ارة اإللكتر ني /الخدماي /نظام الس اي العمال
إدارة السكن
1

انشاء حساب جديد

2

طلب تسجيل



ال قر على ال يوجد لديك ساب؟ سجل.



اداال ب اناي الرقم الشخ ي ع د اات ارك لن (لدي ساب في ارة الموارد
البشري التوطين) إن جدي أ



اداال ب اناي سب العقد ،بطاق اللوي  ،UDB ،رقم الرا

ع د اات ارك

لن (ايجاري) إن جدي أ


اداال الب اناي يد ياً.



التدقيق على جم ع ب اناتك التتكد من احتلا.



ارفاق المست داي المطلوب  :اورة ،اورة جوا السفر ،اورة اللوي



ال قر على فظ.



ستتلقى رمز في البريد اإللكتر ني رمز آار على اللاتف المتحرك.



اات ار اسم مستخدم ،اات ار رمز سري ،اداال الرمو الذي تم تلقيلا في

اإلمارات .

البريد اإللكتر ني اللاتف المتحرك.

سكن عمالي



الداول ل ظام الس اي العمال .



ال قر على تسجيل طلب جديد.



اداال الب اناي المطلوب كالتالي:



نوع الس ن (المدن العمال  ،الس ن الدائم ،الس ن المؤقت ،شق  ،فيال ،مواقع
بتر ل  ،اطاباي



وم ا شبه

وم  ،سفن).

اداال جم ع ب اناي مرافق الس ن من يث عدد الغرف سعتلا،
الحماماي ،المطابخ ،ااالي الطعام ،الموقع الجغرافي ،الخ.



ارفاق المست داي المطلوب (عقد الس ن مراص من الجل المحل المع ،
شلادة است فاء شر ط السالم الوقائ من اإلدارة العام للدفاع المدني،
فاتورة الكلرباء من شرك التو يع للم اه الكلرباء ،شلادة رقاب غذائ  ،عقد
نظاف الس ن ،عقد م افح الحشراي).



تقديم تفعيل الطلب عبر ال ظام عن طريق:
 oال قر على مزيد من التفاايل بجوار الطلب.
 oال قر على تفعيل الطلب.
 oاداال رمز كلم السر لمرة ا دة)OTP( .

مالحظة :س

ل الطلب للو ارة ستقوم بمراجع الب اناي المست داي يارة

الس ن العمالي اعتماد الطلب في ال است فائه.

3

تخصيص حصة في

4

تجديد السكن

1

الدخول لنظام

السكن للمنشآت



ال قر على أيقون مزيد من التفاايل بجوار الس ن الم جز.



اات ار تخ

للم شآي.



اداال الب اناي المطلوب ( :رقم الم شتة المستتجرة ،الفترة ،اات ار الغرف عدد

ص

العمال القاط ين).



ال قر على أيقون مزيد من التفاايل بجوار الس ن الم جز.

اات ار طلب تجديد الس ن.

 اداال الب اناي المطلوب .


ارسال الطلب.

دور المنشأة

2

3

السكنات العمالية



اداال ب اناي " نتواال" في اجل مالك الم شتة.

مالحظة :في ال ال يوجد لديك ساب سجل اتبع االرشاداي.

البحث عن السكنات



ال قر على بحث الس ن العمالي.

المعتمدة



اات ار اإلمارة ،المدي  ،الم طق أ



اداال ب اناي الس ن المسجل في ال ظام.



ال قر على أيقون مزيد من التفاايل بجوار الح

توزيع العمال
على الغرف



ال قر على إضاف  /ذف عامل.



اات ار الغرف المطلوب .

المخ

.



اات ار العمال المطلوب تو يعلم.



ال قر على فظ.

مالحظة :في ال عدم جود

في الواجل الرئ س يرجى التواال مع مالك

الس ن.

4

عرض تقرير عن

مدى التزام المنشأة




ال قر على أيقون تقرير الم شتة.

ستظلر ب اناي الم شتة التي توضح:
 oعدد المسجلين لدى الم شتة.
 oعدد العمال المطلوب تتمين الس ن للم سب القرار الو اري.
 oعدد القاط ين (العمال الذين أثبت للم في ال ظام تتمين الس ن)
 oالمؤشر الذي يوضح مدى التزام الم شتة (أخضر :الم شتة ملزم

لديلا

شاغر لعدد  00عامل ،أحمر :الم شتة غير ملتزم بعدد  00عامل)

 .2اح الب اناي المدال
يلتزم مالك الس ن الم شتة ب ح جم ع الب اناي المدال في ال ظام.
مرفق رقم ( :)1اق ى درجاي التركيز المسموح بلا في العمل اي ال

اع .

المادة ()13
يلغى القرار اإلداري رقم (  ) 11لس  2022المشار ال ه كما يلغى أي

م يتعارض أ يخالف

ما جاء بلذا القرار .
المادة ()14
على جم ع الجلاي المع

ت فيذ ما جاء في هذا القرار اإلداري ،يعمل به اعتبا ار من تاريخ

اعتماده من قبل كيل الو ارة لشؤ ن الموارد البشري .
خليل إبراهيم الخوري
وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية
ادر بتاريخ 2022/4/6

