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وزارة العمل
قرار رقم )40( ل�سنة 2014

ب�ساأن ا�ستراطات وموا�سفات م�ساكن العمال
وزير العمل:

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 ب�شاأن قانون تنظيم املباين وتعديالته،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، املعدل بالقانون 
رقم )31( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة )11( منه،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 1978 بتحديد ال�شرتاطات واملوا�شفات ال�شحية مل�شاكن العمال، 
املعدل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2006،

وبعد اأخذ راأي الوزارات واجلهات املعنية، 
وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:
مادة )1(

يلتزم �شاحب العمل الذي يوفر م�شكنًا لعماله يف املناطق البعيدة و�شاحب العمل الذي يوفر 
-اختيارًا- م�شكنًا لعماله يف غري تلك املناطق بال�شرتاطات واملوا�شفات الواردة يف هذا القرار، 

وي�شار اإليهما فيما بعد بعبارة "�شاحب العمل".
مادة )2(

يلتزم �ضاحب العمل اأن يخطر وزارة العمل مبوقع امل�ضكن الذي يوفره لعماله وعنوانه وم�ضاحته 
تاريخ  يومًا من  ع�شر  تتجاوز خم�شة  ل  وذلك يف مدة  وجن�شهم،  لهم  املخ�ش�س  العمال  وعدد 
توفريه للم�ضكن على النموذج املعد لهذا الغر�س ، وعلى الوزارة اإخطار اجلهات املعنية بذلك 

لتخاذ اإجراءاتها الالزمة.
مادة )3(

واملوا�شفات  لال�شرتاطات  مطابقة  وتكون  م�شكن  لكل  غرف  بتوفري  العمل  �شاحب  يلتزم 
التالية:

األ تقل امل�شاحة املخ�ش�شة لكل عامل عن اأربعة اأمتار من امل�شاحة اخلالية.  -1
2- اأن تكون جيدة التهوية والإ�شاءة.

بدخول  النوافذ  ت�ضمح  ول  ب�ضبك معدين مينع دخول احل�ضرات،  نوافذها مغطاة  تكون  اأن   -3
الغبار والأتربة.
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4- اأن تكون غري من�ضاأة يف املداخل واملمرات واأ�ضطح البنايات.
5- اأن تزود بو�شائل النوم والأغطية الكافية واخلزانات املنا�شبة حلفظ املالب�س.

6- األ ت�ضم عددًا من العمال اأكرث مما ت�ضتوعب، مع الأخذ يف العتبار م�ضاحة الغرفة وامل�ضاحة 
املخ�ش�شة لكل عامل.

مادة )4(
يلتزم �شاحب العمل بتوفري التجهيزات التالية بكل م�شكن:

اأجهزة تلطيف اجلو املنا�شبة والكافية.  -1
2- براد مياه ماأمون امل�ضدر و�ضالح لل�ضرب.

3- عدد كاٍف ومنا�شب من اأوعية حفظ القمامة.
4- و�شائل �شاحلة ملكافحة احلريق مع احل�شول على �شهادة بذلك من اإدارة الدفاع املدين.

5- الو�شائل الالزمة للتخل�س من خملفات امل�شكن وال�شرف ال�شحي.
6- �شندوق لالإ�شعافات الأولية يتنا�شب وعدد العمال املخ�ش�س لهم امل�شكن.

7- مكان منا�شب لغ�شل املالب�س.
مادة )5(

يلتزم �شاحب العمل باأن يلحق بكل م�شكن مطبخًا منا�شبًا حلجم امل�شكن وعدد العمال ويكون 
مطابقًا لال�شرتاطات واملوا�شفات التالية:

1-اأن يكون مزودًا مبورد مياه ماأمون امل�ضدر و�ضالح لل�ضرب.
2- اأن يكون مزودًا مبغ�ضلة.

3- مكان منا�شب حلفظ الأطعمة.
4- اأن تكون الأر�شية من نوعية مانعة لالنزلق من مادة �شماء منحدرة اإلى م�شرف واجلدران 

مك�ضوة مبواد مل�ضاء ي�ضهل تنظيفها.
5- اأن تكون التهوية والإ�شاءة فيه منا�شبة.

6- ثالجة حلفظ الأطعمة تتنا�شب وعدد العمال املخ�ش�س لهم امل�شكن.
7- مواقد غاز اأو كهرباء تتنا�شب وعدد العمال.

مادة )6(
يلتزم �شاحب العمل بتوفري دورة مياه لكل م�شكن وتكون مطابقة لال�شرتاطات واملوا�شفات 

التالية:
1- اأن تكون جدرانها مك�ضوة مبادة مل�ضاء �ضهلة التنظيف، والأر�ضية من مادة �ضماء منحدرة 

اإلى م�شرف.
2- مزودة ب�شخان مياه منا�شب يو�شع خارجها.
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3- اأن تكون جيدة التهوية والإ�شاءة.
4- األ تفتح مبا�ضرة على مطبخ اأو غرفة خم�ض�ضة لتناول الطعام.

5- اأن تكون حمتوية على ما ياأتي:
مرحا�س واحد على الأقل لكل ثالثة عمال مزودة بخزانات طرد. اأ- 

مكان لال�شتحمام وتبديل املالب�س لكل ثمانية عمال. ب- 
مغ�ضلة واحدة على الأقل لكل ثمانية عمال. ج- 

مادة )7(
يلتزم �ضاحب العمل بتوفري غرفة لتناول الطعام �ضواء م�ضتقلة اأو م�ضرتكة مبا يتنا�ضب وعدد 

العمال املقيمني بامل�شكن.
مادة )8(

العاجلة  الت�شليحات  واإجراء  م�شكن  لكل  الدورية  بال�شيانة  بالقيام  العمل  �شاحب  يلتزم 
هذا  يف  عليها  املن�شو�س  واملوا�شفات  لال�شرتاطات  ومطابقة  �شليمة  حالة  يف  ليبقى  والالزمة 
ا�ضرتاطات  مراعاة  مع  الكهربائية  وال�ضناديق  والتمديدات  التو�ضيالت  ذلك  يف  مبا   ، القرار 

الأمن وال�شالمة.
مادة )9(

يوفق  اأن   ، القرار  هذا  باأحكام  العمل  قبل  لعماله  م�شكنًا  يوفر  الذي  العمل  �شاحب  يلتزم 
اأو�شاعه وفقًا لأحكام هذا القرار ، وذلك خالل فرتة ل تزيد على ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل 

به.
مادة )10(

ُيلغى القرار رقم )8( ل�شنة 1978 بتحديد ال�شرتاطات واملوا�شفات ال�شحية مل�شاكن العمال، 
املعدل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2006.

مادة )11(
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

�شـدر بتاريخ: 1 ربيع الأول 1436هـ 
الـمــــــوافــــــق: 23 دي�شمرب 2014م 


