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وز�رة �لعمل

قر�ر رقم )31( ل�سنة 2013

ب�ساأن حماية �لعمال من �أخطار �لكهرباء 

في �لمن�ساآت ومو�قع �لعمل

وزير العمل:

البحرين  ان�شمام مملكة  بالموافقة على  ل�شنة 2009  القانون رقم )25(  بعد الطالع على 

اإلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )155( ل�شنة 1981 ب�شاأن ال�شالمة وال�شحة المهنيتين 

وبيئة العمل،

وعلى   ،2012 ل�شنة   )36( رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي  القطاع  في  العمل  قانون  وعلى 

الأخ�س المادة )166( منه،

العربية رقم  اإلى التفاقية  بالموافقة على الن�شمام   1983 ل�شنة  المر�شوم رقم )7(  وعلى 

)13( ل�شنة 1981 ب�شاأن بيئة العمل،

رقم  العربية  التفاقية  اإلى  البحرين  دولة  بان�شمام   1994 ل�شنة   )2( رقم  المر�شوم  وعلى 

)7( ل�شنة 1977 والتو�شية العربية رقم )1( لعام 1977 ب�شاأن ال�شالمة وال�شحة المهنية،

وتنظيم  ب�شاأن تحديد   1977 ل�شنة  الجتماعية رقم )33(  وال�شئون  العمل  وزير  قرار  وعلى 

الخدمات والحتياطات الالزمة لحماية العمال اأثناء العمل من اأخطار الكهرباء،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

قرر �لآتي:

�لمادة )1(

كل  قرين  المبينة  المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القرار،  هذا  اأحكام  تطبيق  في 

منها، ما لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

�لمن�ساأة: كل موقع اأو مكان يزاول فيه العمل �شواء اأكان عماًل �شناعيًا اأم حرفيًا اأم زراعيًا اأم 

خدميًا اأم غير ذلك.

موقع �لعمل: المكان الذي ُهيئ من قبل �شاحب العمل لقيام العامل بتاأدية العمل فيه ويكون 

اأي�شًا من �شمن مواقع العمل الآتي:

1- اأي مكان من المن�شاأة يمكن اأن يتواجد فيه العمال.

المن�شاأة  داخــل  اآخــر  مكان  اأي  اأو  طريق  اأو  �ُشلم  اأو  غرفة  اأو  قاعة  اأو  ممر  اأو  حجرة  اأي   -2

ُي�شتخدم من قبل العمال للدخول اأو الخروج لموقع العمل.

نظام: نظام كهربائي تكون فيه جميع المو�شالت والأجهزة مت�شلة كهربائيًا بم�شدر م�شترك 

للقوة الدافعة الكهربائية.
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مو�سل: مو�شل كهربائي معد ليت�شل كهربائيًا ب�شبكة.

�لأجهزة: الأجهزة الكهربائية ويدخل في ذلك كافة الأجهزة والآلت والتركيبات التي ت�شتخدم 

فيها مو�شالت اأو التي ت�شكل المو�شالت جزءًا منها.

د�ئرة: دائرة كهربائية تكون نظامًا كهربائيًا اأو فرعًا من نظام.

و�شنعها  ومادتها  يكون حجمها  اأو ح�شيرة  للوقوف  اأو مكان  اأو من�شة  اأر�شية  قاعدة عازلة: 

ح�شب ظروف ال�شتعمال بحيث تكفل للفرد الذي ي�شتعملها حماية كافية من الخطر.

مغطى بمادة عازلة: مغطى تغطية كافية بمادة عازلة تكون من حيث النوعية وال�شمك كافية 

لنعدام الخطر.

يكون  اأن  ي�شترط  اأنه  عازلة" تعني  "قفازات  عازلة" و  "اأحذية  عازلة" و  "�شبكة  في  عازلة: 

حجم ومادة �شنع ال�شبكة اأو الأحذية اأو القفازات ح�شب ظروف ال�شتعمال بحيث تكفل للفرد 

الذي ي�شتعملها حماية كافية من الخطر.

عارية: غير مغطاة بمادة عازلة.

حي: م�شحون كهربائي.  

ميت: عند جهد كهربائي في درجة ال�شفر اأو ما حولها وغير مت�شل باأي خط حي.

موؤر�ض: اأنه مت�شل بالكتلة الأ�شا�شية لالأر�س على النحو الذي يكفل في جميع الأوقات تفريغ 

الطاقة الكهربائية فورًا بدون خطر.

اأن  اإل  التيار  تغيير  اأو  الطاقة  فيها تحويل  يتم  اأماكن  اأو جزء من  اأماكن  اأية  محطة فرعية: 

اإذا  الم�شابهة  الأجهزة  من  ذلك  غير  اأو  التقويم  اأجهزة  اأو  العمل  اأدوات  لأغرا�س  ذلك  يكون 

كانت هذه الأماكن اأو الجزء منها وا�شعة مما يكفي لكي ي�شمح بدخول الفرد فيها بعد اأن يتم 

و�شع الأجهزة في اأماكنها.

و�شائر  والمو�شالت  الم�شهرات  اأو  الكهربائية  المفاتيح  من  مجموعة  اأية  �لمفاتيح:  لوحة 

اأو جزء من هذا  الأجهزة المت�شلة بها ت�شتعمل لغر�س التحكم في التيار في اأي نظام كهربي 

النظام.

بلوحة  مت�شلة  وتكون  واحد  �شخ�س  لدخول  تت�شع  كابينة  اأو  ممر  اأي  �لمفاتيح:  لوحة  ممر 

المفاتيح وهي م�شحونة.

�لكهرباء �ل�ساكنة: هي التي تنتج عن ات�شال اأو انف�شال اأو احتكاك مادتين، وقد تكون اإحدى 

المادتين مو�شلة للتيار الكهربائي اأو كالهما عازلة للتيار الكهربائي، اأو نتيجة الحث الكهربائي 

ميكانيكية  عمليات  نتيجة  طاقتها  وتتزايد  ال�شحنات  هذه  تتولد  حيث  الم�شحونة  الأج�شام  من 

نتيجة  اأو  ال�شائلة  اأو  ال�شلبة  والأج�شام  الجزئيات  �شطوح  بين  اللتما�س  اأو  الحتكاك  مثل 

النهيار اأو الف�شل ال�شريع في هذه الجزئيات والأج�شام.
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اأو فردًا  العمل  يكون في حينه متعاقدًا مع �شاحب  اأو مقاول  العمل  �شاحب  �سخ�ض م�سئول: 

موظفًا اأو معينًا اأو جرى اختياره من قبل �شاحب العمل اأو المقاول المتعاقد مع �شاحب العمل 

يكون  اأن  على  الكهربائية  الطاقة  ا�شتعمال  اأو  توزيع  اأو  تحويل  اأو  بتوليد  مت�شلة  مهام  لأداء 

لأداء  موؤهاًل  �شخ�شًا  المختار  اأو  المعين  اأو  الموظف  ال�شخ�س  اأو  المقاول  اأو  العمل  �شاحب 

الواجبات المفرو�شة عليه طبقًا لأحكام هذا القرار.

باأي عيب  ولي�س م�شابًا  بالعمل  كافية  ولديه خبرة  كما يجب  �شخ�س مدرب  �سخ�ض موؤهل: 

ج�شماني اأو عجز يمكن اأن يمنعه من القيام بالعمل كما يجب.

نتيجة  الج�شم  اأطراف  من  طرف  اأي  اأو  الحياة  على  الخطر  اأو  ال�شحة  على  �لخطر:الخطر 

ال�شدمة اأو الحتراق اأو اأية اإ�شابة اأخرى تحدث لالأفراد الموظفين اأو نتيجة حريق قد يحدث 

م�شاحبًا لعمليات توليد اأو تحويل اأو توزيع اأو ا�شتعمال الطاقة الكهربائية.

�لمادة )2(

يلتزم �شاحب العمل باتخاذ الحتياطات الالزمة لحماية العاملين لديه اأو المتواجدين في 

مخاطرها،  من  وقايتهم  خدمات  لهم  يوفر  واأن  الكهرباء،  اأخطار  من  عمله  موقع  اأو  من�شاأته 

وكذلك و�شائل الإنقاذ، على النحو المبين بهذا القرار.

�لمادة )3(

يحظر على �شاحب العمل اأن ُيحمل العمال اأية نفقات اأو يقتطع من اأجورهم اأي مبالغ لقاء 

توفير هذه الحماية.

�لمادة )4( 

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

ا�شتعمال اأو اإلحاق �شرر بالو�شائل المو�شوعة لحماية �شحة و�شالمة العمال بالمن�شاأة اأو موقع 

العمل التي يعمل بها.

�لمادة )5(

والتو�شيالت  والآلت  الأجــهــزة  واإ�ــشــالح  بتركيب  يقوم  ــذي  ال ال�شخ�س  يكون  اأن  يجب 

الكهربائية �شخ�شًا موؤهاًل وحا�شاًل على رخ�شة معتمدة من الجهة المعنية ب�شئون الكهرباء.

كل  موؤهل  �شخ�س  قبل  الأجهزة من  التاأكد من �شالحية عمل هذه  العمل  على �شاحب  ويجب 

ثالثة اأ�شهر على الأقل وتدون النتائج في �شجل خا�س يحتفظ به لدى المن�شاأة اأو موقع العمل. 

�لمادة )6(

يجب على العامل اأن ي�شتعمل و�شائل الوقاية ال�شخ�شية المنا�شبة والمالئمة عند القيام باأي 

عمل من الأعمال الكهربائية واأن يتعهد ما بحوزته منها بعناية واأن ينفذ التعليمات المو�شوعة 

للمحافظة على �شحته ووقايته من اأخطار الكهرباء.
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�لمادة )7(

في  عدا  ما  منها،  بالقرب  اأو  الحية  المو�شالت  في  العمل  تجنب  الأحــوال  جميع  في  يجب 

الحالتين الآتيتين:

1- اإذا تعذر عمليًا العمل في هذه المو�شالت اأو بالقرب منها وهي ميتة.

2- اإذا كان من الممكن العمل ب�شكل اآمن في هذه المو�شالت اأو بالقرب منها، مع توفير و�شائل 

الحماية المنا�شبة با�شتخدام معدات الوقاية ال�شخ�شية.

�لمادة )8(

يجب اأن تكون جميع المو�شالت اإما مغطاة بمادة عازلة ومحمية على نحو فعال بحيث يمكن 

منع الخطر اأو اأن تو�شع وت�شان على النحو الذي يمنع معه الخطر باأق�شى قدر ممكن عمليًا، 

وكذلك بالن�شبة للمعدات والأدوات الم�شتخدمة في اأغرا�س ال�شيانة يجب اأن تكون عازلة �شد 

اللتما�شات الكهربائية.

�لمادة )9(

يجب اأن توفر و�شائل فعالة ومحددة بطريقة منا�شبة لف�شل الجهد كاملة من كل جزء من 

النظام الكهربائي بقدر ما هو �شروري لمنع الخطر.

�لمادة )10(

اأي  يجب اأن توفر و�شائل فعالة بطريقة مقا�شية للوقاية من تزايد قوة التيار عند ا�شتعمال 

جهد لدى كل جزء من النظام الكهربائي بقدر ما هو �شروري لمنع الخطر.

�لمادة )11(

يجب اأن يكون الو�شع العام للوحات المفاتيح بقدر الإمكان على النحو الآتي:

الدوائر  اأو  الأجهزة  بجميع  ومت�شل  اآمــن  مكان  في  الكهربائي  التوزيع  لوحات  تكون  اأن   -1

الكهربائية بطريقة اآمنة.

التي  الأجزاء  وجميع  �شهلة  اللوحات  هذه  الكهرباء عن طريق  في  التحكم  عملية  تكون  اأن   -2

يلزم �شبطها اأو تناولها يجب اأن تكون جاهزة في متناول يد العامل المكلف بذلك.

3- اأن يكون م�شار كل مو�شل �شهل التتبع في حالة ال�شرورة.

4- اأن يراعى في التو�شيالت والأ�شالك والأجهزة الكهربائية المت�شلة باللوحات اأن تكون اآمنة 

و�شليمة وتتحمل الجهود الكهربائية المتطلبة لت�شغيل الماكينات.

اأي ارتفاع  التيار عند حدوث  للدوائر الكهربائية، وذلك لف�شل  اأوتوماتيكية  5- تركيب قواطع 

للجهد الكهربائي اأو حدوث ما�س كهربائي.

)لوحات  الكهربائية  المعدات  بها  الموجودة  الأماكن  في  وكافية  منا�شبة  اإ�شاءة  تزويد   -6

الكهرباء – لوحات المفاتيح( وذلك لتوفير ال�شالمة والأمان للذين يقومون بال�شيانة.
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�لمادة )12(

يجب اأن تكون جميع الأجهزة المتعلقة بلوحة المفاتيح التي يلزم تناولها باليد مو�شوعة اأو 

مرتبة بقدر الإمكان بحيث ي�شتطيع الم�شئول عن ت�شغيلها اأن يفعل ذلك وهو فوق من�شة العمل 

الخا�شة بلوحة المفاتيح، كما يجب اأن تكون جميع اأدوات القيا�س والموؤ�شرات المت�شلة بذلك 

مو�شوعة بحيث يمكن مالحظتها من من�شة العمل فاإذا كان من ال�شروري ت�شغيل اأو مالحظة 

هذه الأجهزة من اأي مكان اآخر يجب اتخاذ الحتياطات الوقائية لمنع الخطر.

�لمادة )13(

يجب في جميع المو�شالت والأجهزة المعر�شة للجو اأو الرطوبة اأو ال�شداأ في محيط قابل 

لال�شتعال اأو في جو قابل لالنفجار وت�شتخدم في اأي عملية اأو لأي غر�س خا�س خالف الإ�شاءة 

لمنع  هو �شروري  ما  بقدر  كافية  وقاية  بو�شائل  مزودة  اأو  ومركبة  تكون م�شنوعة  اأن  والطاقة 

الخطر الناجم عن مثل هذا ال�شتعال اأو التعر�س للموؤثرات المذكورة.

انفجارات  اأية  التي يمكنها احتواء  الموؤمنة �شد النفجار  الإ�شاءة  و�شائل  ا�شتخدام  كما يجب 

داخلها ول ت�شمح بخروجها اإلى الجو المحيط والت�شبب في حدوث حريق به وذلك في الأماكن 

الم�شنفة خطرة كاأماكن تجمع الغازات والأبخرة القابلة لال�شتعال.

�لمادة )14(

يجب اأن تعلق التعليمات الخا�شة بمعالجة الأ�شخا�س الذين ي�شابون ب�شدمة كهربائية في 

معدلت  فوق  الكهربائية  الطاقة  ا�شتعمال  اأو  تحويل  اأو  توليد  فيها  يجري  التي  الأماكن  جميع 

الجهد المنخف�س وتعلق التعليمات �شالفة الذكر في الأماكن التي يجري فيها توليد اأو تحويل اأو 

ا�شتعمال الطاقة الكهربائية بجهد منخف�س وفقًا لما تقرره الجهة المعنية ب�شئون الكهرباء.

�لمادة )15(

1- يجب اأن تقام محطة فرعية مزودة بو�شائل جدية للتهوية بحيث تبقى جافة، واأن تعد بحيث 

وذلك عن طريق  الم�شئول  ال�شخ�س  اإليها خالف  ي�شل  اأن  �شخ�س  اأي  في مقدور  يكون  ل 

المدخل المعتاد، اأو اأن يتم التحكم في الجهاز اأو المو�شالت الموجودة بها من الخارج.

2- اأن تكون كل محطة فرعية تحت اإدارة �شخ�س م�شئول ول يجوز لغير ال�شخ�س الم�شئول اأو 

�شخ�س يعمل تحت اإ�شرافه المبا�شر اأن يدخل اإلى اأي جزء منها يمكن اأن يكون فيه خطر.

3- يجب في كل محطة فرعية تحت الأر�س ل ي�شهل الو�شول اإليها باأمان، اأو لم تكن ذات اأبعاد 

ف�شيحة بما فيه الكفاية ويوجد بها اآلت متحركة اأخرى غير مراوح التهوية اأو جهد عاٍل اأن 

اأي جزء  تزود بو�شيلة منا�شبة للو�شول عن طريق مدخل ودرج مثبت ومقام بحيث ل يكون 

م�شحون لأية لوحة مفاتيح اأو باأي مو�شل عاريًا في متناول الو�شول بالن�شبة لل�شخ�س الذي 
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المحطة  داخل هذه  اإلى  الو�شول  و�شيلة  تكون  اأن  اأنه يجب  الداخل، على  في  تواجده  يمكن 

الفرعية عن طريق مدخل و�شلم اإذا كان بوا�شطة اأي �شخ�س موظف للعمل في ذلك المكان 

بانتظام لأي غر�س اأخر غير التفتي�س اأو التنظيف.

الأجهزة  العمل في  المعزولة عند  اليدوية غير  العدد  اأو  المعدنية  ال�شاللم  ا�شتخدام  يمنع   -4

الكهربائية.

�لمادة )16( 

التيار  لقطع  بمفتاح  بالكهرباء  تعمل  التي  والأدوات  والمعدات  الآلت  جميع  تزويد  يجب 

الكهربائي، على اأن تكون هذه المفاتيح معزولة واآمنة ومنا�شبة لطبيعة العمل بمواقعه المختلفة 

وفي اأماكن ظاهرة يمكن الو�شول اإليها ب�شهولة في حالة الطوارئ.

�لمادة )17(

للتيار  الحاملة  والمو�شالت  الأجهزة  بجانب  والتحذيرية  التعليمية  الإر�شادات  و�شع  يجب 

الكهربائي تبين مقدار الفولت المار بها خا�شة الأجهزة التي تحمل تيارًا ذا �شغط عاٍل، على 

جميع  وعند  والمن�شات،  والممرات  العمل  اأماكن  جميع  في  القراءة  و�شهلة  وا�شحة  تكون  اأن 

الآلت والمعدات والماكينات الالزمة وال�شرورية.

�لمادة )18(

الكهربائية  المعدات  الت�شغيلية وحماية  والعمليات  الكهربائية  الأنظمة  ا�شتخدام  يجب عند 

اللتزام بالآتي:

بالقدر  المخاطر  من  تقي  بحيث  ُم�شنعة  الأوقات  جميع  في  الكهربائية  الأنظمة  تكون  اأن   -1

الممكن عمليًا.

2- عمل �شيانة م�شتمرة ودائمة لالأنظمة الكهربائية بحيث تقي من المخاطر بالقدر الممكن 

عمليًا.

العمل  اأنظمة  و�شيانة  وال�شتخدام،  الت�شغيل،  فيها  بما  الت�شغيلية  العمليات  تكون جميع  اأن   -3

الكهربائية اأو بالقرب من النظام الكهربي مقامة بطريقة �شليمة تقي من التعر�س للخطر 

بقدر ما هو ممكن عمليًا.

النظام  من  بالقرب  اأو  العمل  اأثناء  الأفــراد  لحماية  المو�شوعة  الحماية  و�شائل  تكون  اأن   -4

ب�شكل  وظيفتها  لتوؤدي  �شيانتها  يتم  اأن  ويجب  بها،  المناطة  للوظيفة  مالئمة  الكهربائي 

�شحيح واأن يتم ا�شتخدامها ب�شكل �شليم.



50
العدد: 3108 - الخميس 13 يونيو 2013

�لمادة )19(

يجب اللتزام بعدم ا�شتخدام اأية اأجهزة كهربائية اإذا كانت قوتها ومقدرتها يمكن تجاوزها 

بحيث يوؤدي ذلك لخطر داهم على العمال.

�لمادة )20(

عند  التاأثير  من  ومحمية  مبنية  وتكون  الكهربائية،  لالأجهزة  الالزمة  الحماية  توفير  يجب 

تعر�شها للعوامل الآتية:

1- الأ�شرار الميكانيكية.

2- الطق�س والعوامل الطبيعية.

3- التاأثير بالرطوبة اأو الأو�شاخ اأو الغبار اأو غيرها من العوامل التي توؤدي لتاآكل المعادن.

4- اأية مواد قابلة لال�شتعال اأو النفجار بما فيها الغبار، البخار والغازات.

�لمادة )21( 

يجب عند ا�شتخدام المو�شالت الكهربائية واأدوات الحماية والعزل اللتزام بالأمور الآتية:

كلما  الكهربائية  الأخطار  من  وحمايتها  العزل  مواد  بوا�شطة  والمنا�شب  المالئم  التغليف   -1

كان ذلك ممكنًا عمليًا.

2- اتخاذ احتياطات ال�شالمة الالزمة والمالئمة عند العمل وا�شتخدام المو�شالت الكهربائية 

واأدوات الحماية والعزل للوقاية من المخاطر كلما كان ذلك ممكنًا عمليًا.

�لمادة )22(

يجب اتخاذ احتياطات ال�شالمة المالئمة بوا�شطة تاأري�س التو�شيالت والمعدات الكهربائية 

الأنظمة  وا�شتخدام  العمل  اأثناء  الكهربائية  المخاطر  من  للحماية  مالئمة  طريقة  باأية  اأو 

الكهربائية اأو وجود خلل فني فيها.

�لمادة )23( 

يجب التاأكد من �شالمة المو�شالت الكهربائية عند التو�شيل بالتاأري�س اأو اأي نقطة اأخرى، 

واتخاذ الحتياطات المنا�شبة والمالئمة للوقاية من مخاطر المو�شالت الكهربائية.

�لمادة )24(

1- يجب اإجراء الفح�س الدوري على جميع الكابالت والأ�شالك والتو�شيالت وجميع الأجهزة 

الكهربائية واإجراء الإ�شالحات والمعاينة الدورية الالزمة لتكون �شليمة ب�شفة دائمة لمنع 

اأي  اإ�شالح  يتم  اأن  على  وغيرها،  بالكهرباء  وال�شعق  الحريق  اأخطار  وتالفي  ما�س  حدوث 

عيب يك�شف فورًا.

التيار  ف�شل  الكهربائية  المعدات  اأو  التمديدات  على  ال�شيانة  اأعمال  اإجــراء  قبل  يجب   -2

لمنع  الكفيلة  الحتياطات  واتخاذ  بالأر�س،  الكهربائية  الأجهزة  وتو�شيل  عنها  الكهربائي 
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يجب  كما  تحذيرية(،  لفتة  )و�شع  ال�شيانة  اأثناء  الخطاأ  طريق  عن  اإليها  التيار  و�شول 

اختبار كل دائرة قبل اإجراء اأعمال ال�شيانة للتاأكيد من اأنه قد تم ف�شل التيار عنها.

للتيار  الحاملة  والمو�شالت  الأجــهــزة  بجانب  والتحذيرية  التعليمية  ــادات  الإر�ــش و�شع   -3

عاٍل،  ذا �شغط  تيارًا  تحمل  التي  الأجهزة  بها خا�شة  المار  الفولت  تبين مقدار  الكهربائي 

والمن�شات، وعند  والممرات  العمل  اأماكن  القراءة في جميع  و�شهلة  وا�شحة  تكون  اأن  على 

جميع الآلت والمعدات والماكينات الالزمة وال�شرورية.

�شحنها  �شهولة  من  يخ�شى  التي  الكهربائي  للتيار  الحاملة  غير  الأجـــزاء  تو�شيل  يجب   -4

المتحركة  النقل  و�شائل  من  وغيرها  وال�شيور  البترول  كاأنابيب  اأر�شية  بتو�شيلة  كهربائيًا 

الكهربائية.

محال  في  الم�شتخدمة  والتجهيزات  المعدات  مختلف  توفير  العمل  �شاحب  على  يجب   -5

مكافحة الحرائق الناتجة من الأخطار الكهربائية وتدريب العاملين على ا�شتعمالها.

ب�شاأن  ووا�شحة  تعليمات مف�شلة  وظاهر  بارز  مكان  في  يعلق  اأن  العمل  �شاحب  على  يجب   -6

التوتر الكهربائي وعليه اأن ي�شع العالمات التحذيرية المعتمدة اأمام المن�شاآت ومواقع العمل 

الخطرة ب�شكل وا�شح ومفهوم.

�لمادة )25(

يجب على �شاحب العمل اأو من ينوب عنه اتخاذ كافة متطلبات اإجراء التقييم الآتية:

1- يتم تقييم �شدة حقول الكهرباء ال�شاكنة في الحالت الآتية:

اأ- عند البدء با�شتخدام تجهيزات كهربائية ذات تيار م�شتمر توتر عال.

ب- عند اإدخال عملية تكنولوجية جديدة مترافقة بتغذية كهربائية للتجهيزات الجديدة.

اإجراء  وبعد  التكنولوجية  والعمليات  الكهرباء  محطات  ت�شميم  في  تغيير  كل  عند  ج- 

عمليات ال�شيانة.

د- عند تنظيم مكان جديد.

هـ- اأثناء �شير عملية التفتي�س للتجهيزات الكهربائية والعملية التكنولوجية المو�شوعة قيد 

العمل.

2- يتم قيا�س �شدة حقول الكهرباء ال�شاكنة على م�شتوى راأ�س و�شدر العامل ثالث مرات على 

الأقل وتعتمد القيمة الأكبر لهذه القيا�شات.

للقيمة  المركب  القيا�س  بطريقة  العمل  بيئة  ال�شاكنة في حيز  الكهرباء  �شدة حقول  تقا�س   -3

الكاملة لل�شدة اأو قيا�س معامل هذه القيمة.
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�لمادة )26(

بالكهرباء  المرتبطة  الأخطار  من  الوقاية  اإجــراءات  كافة  اتخاذ  العمل  �شاحب  على  يجب 

اأن  يمكن  التي  الم�شتويات  اإلى  تطوره  ومنع  للوقاية  كاأ�شا�س  الخطر  م�شدر  لمعالجة  ال�شاكنة 

اإلى  بال�شتناد  الوقاية  برامج  وو�شع  بنتائجها،  التكهن  يمكن  ل  حرجة  اأو�شاع  عندها  تت�شكل 

نتائج تقييم تف�شيلي للظروف والأو�شاع التي تتولد اأو تتراكم فيها الكهرباء ال�شاكنة.

�لمادة )27(

يجب على �شاحب العمل اأو من ينوب عنه تاأمين وتوفير و�شائل الوقاية المنا�شبة للعاملين، 

وتدريب العمال على ا�شتخدامها وحفظها و�شيانتها واإلزامهم با�شتعمالها وبخا�شة في الحالت 

التي تكون الم�شتويات الفعلية ل�شدة حقول الكهرباء ال�شاكنة.

�لمادة)28(

ت�شري اأحكام هذا القرار على جميع المن�شاآت ومواقع العمل الخا�شعة لأحكام قانون العمل 

في  الكهرباء  ت�شتخدم  والتي   2012 ل�شنة   )36( رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي  القطاع  في 

اأغرا�شها.

وي�شتثنى من ذلك الأجهزة المحمولة التي ت�شكل جزءًا من التركيبات الكهربائية الدائمة باأية 

من�شاآت اأو مواقع عمل اإذا كانت هذه الأجهزة اأو التركيبات ت�شتخدم في اأغرا�س الإ�شاءة فقط.

�لمادة )29( 

اأو�شاعها  توفيق  القرار  بهذا  العمل  وقت  القائمة  العمل  ومواقع  المن�شاآت  جميع  على  يجب 

بما يتفق واأحكامه خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل به.

�لمادة )30(

 )192( المادة  في  عليها  المن�شو�س  بالعقوبات  القرار  هذا  اأحكام  يخالف  من  كل  ُيعاقب 

من قانون العمل في القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012.

�لمادة )31(

وتنظيم  تحديد  ب�شاأن   1977 ل�شنة   )33( رقم  الجتماعية  وال�شئون  العمل  وزير  قرار  ُيلغى 

الخدمات والحتياطات الالزمة لحماية العمال اأثناء العمل من اأخطار الكهرباء، كما ُيلغى كل 

حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

�لمادة )32( 

في  ن�شره  لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العمل  وزارة  وكيل  على 

الجريدة الر�شمية.

وزير �لعمل         

جميل بن محمد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 20 رجب 1434هـ

المــــوافـــــــق: 30 مــــايـو 2013م


