
 

  
  الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية

  والبيئة والحياة الفطرية
  

   2005لسنـة ) 3(م ـرار رقـق
   العملأماآنوالمعايير البيئية في  بشأن االشتراطات

  
  :رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية 

  
  ه،وتعديالتصحة العامة  بشأن ال1975لسنة ) 3(ون رقم القان بعد اإلطالع على

ي    اع األهل ي القط ل ف انون العم ى ق وموعل صادر بالمرس م ال انون رق سنة ) 23( بق  1976ل

  ،وتعديالته

 المعدل 1977لسنة ) 13( بقانون رقم الصادر بالمرسوموعلى قانون تنظيم المباني 

  ،1993 لسنة) 15( رقم  بقانونبالمرسوم

  ، بشأن مكافحة التدخين1994لسنة ) 10(وعلى المرسوم بقانون رقم 

م         1996لسنة  ) 21(على المرسوم بقانون رقم     و ) 8( بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رق

  ،1997لسنة 

   ، بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية1999لسنة ) 28(وعلى المرسوم بقانون رقم 

ية الثروة البحرية  بإنشاء الهيئة العامة لحما2002لسنة ) 50(وعلى المرسوم بقانون رقم 

  ،والبيئة والحياة الفطرية

عامة لحماية الثروة ل بشأن آيفية مباشرة الهيئة ا2005لسنة ) 10(وعلى المرسوم رقم 

  البحرية والبيئة والحياة الفطرية الختصاصاتها،

 بتعيين رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية 2002لسنة ) 45(وعلى المرسوم رقم 

  ،لحياة الفطريةوالبيئة وا

  ، بتنظيم المباني وتعديالتها1977لسنة ) 13(وعلى الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 

 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات واالحتياطات الالزمة 1977لسنة ) 25(قرار رقم الوعلى 

  ،لحماية العمال في أماآن العمل

 من أمراض المهنة واالحتياطات  بتنظيم وسائل الوقاية1978لسنة ) 3(قرار رقم الوعلى 

الصحية الالزمة لحماية العمال أثناء العمل،

  

   في شأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية مواصفات وطنية،1988لسنة ) 2(قرار رقم الوعلى 
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) 13( بشأن تعديل الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 1996لسنة ) 1(وعلى القرار رقم 

  ون تنظيم المباني، بإصدار قان1977لسنة 

 والمتعلق بتحديد اإلشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف 1998لسنة ) 3(وعلى القرار رقم 

  المناطق في الدولة،

   بشأن التحكم في المواد المستنفذة لطبقة األوزون،1999لسنة ) 1(وعلى القرار رقم 

معدات والمباني  بشأن الترخيص للعمل في صيانة ال1999لسنة ) 4(وعلى القرار رقم 

  ، االمحتوية على مادة االسبستوس وإزالة ونقل هذه المادة والتخلص من مخلفاته

  ، بشأن الئحة العزل الحراري للمباني1999لسنة ) 8(وعلى القرار رقم 

  ،داخل المنشأةالمهنية  بشأن تنظيم السالمة 2000لسنة ) 6(قرار رقم الوعلى 

ن الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين لإلصابة  بشأ2001لسنة ) 3(وعلى القرار رقم 

  ،باألمراض المهنية

  ،وبعد التنسيق مع الجهات المعنية

  وبناء على عرض مدير عام اإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية،
  
  :ررـق
  ل األولـالفص

  فـتعاري
  )1(ادة ـم

  
ا        اليةالتفي تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات          ا، م رين آل منه  المعاني المبينة ق

  :ذلك النص خالف سياق يقتض لم 
  

  :المنشأة 
 

ة                           ة أو آلي ة يدوي ة أو شرآة، بطريق ل، بواسطة مؤسسة فردي ه العم زاول في ان ي أي موقع أو مك
ًا أو خدمياً     أوصناعيًا    سواء آان هذا العمل     دهور              إنتاجي وث أو الت  يحتمل أن يكون مصدرًا للتل

  .البيئي 
 

  :المنشأة الصناعية 
  

صف         صنع أو ن ة ال ات آامل ى منتج ات إل ل الخام ي تحوي ها األساس ون غرض سة يك ل مؤس آ
ا أو                  مصنعة أو تحويل األخيرة إلى منتجات آاملة الصنع أو مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئته

  .تغليفها باستعمال القوة اآللية، أو يكون غرضها صيانة المعدات واآلالت 
  

  :شأة الخدمية المن
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شآت     ر المن آل مؤسسة يكون غرضها األساسي مزاولة األنشطة الخاصة بأعمال الصيانة في غي
ن   ك م ر ذل ديم غي صوير أو تق زين أو الت صليح أو التخ ب أو الت ال الترآي صناعية أو بأعم ال

  .األعمال التي يقصد منها خدمة الغير 
     

  :موقع المنشأة 
  

  . شأة أو يتم فيه العملالمكان الذي تقام علية المن
  
  : العمل مكان

  
وه    ي ج ؤثرة ف ل الم امال العوام ل ش ه العم ر في ذي يباش ان ال ًا(   المك ًا  وفيزيائي ًا وحيوي آيميائي

  .وأدواته ووسائله ومواده ) اوأورغونومي
  

   :المعايير البيئية لمكان العمل
  

ل الفيزيائية المرتبطة بمكان العمل     المقاييس والمستويات المسموح بها بيئيًا بالنسبة لبعض العوام       
الحرارة   ل آ ي أداء العام ؤثرة ف اءةوالم ة     واإلض دلوالتها العلمي ًا لم ضوضاء وفق اد وال  واالجه

  .المرافق لهذا القرار ) 1(والفنية المبينة في الملحق رقم 
  

  :البيئة المحيطة 
  

يط   ان المح ات    المك ع الجه ن جمي ل م ة العم ه ومي   ببيئ ن ترب ه م ا يحوي ة  وم ل جوي اه وعوام
  .ومؤثرات فيزيائية وآيميائية وحيوية 

   
  :المعتمدة التصنيف المنطقة الخدمية 

  
  .المحددة لمزاولة األنشطة الخدمية فيها بموجب قرار من الوزير المختص المنطقة 

  
  :الشارع الخدمي المعتمد التصنيف 

  
  .رسة األنشطة الخدمية عليهالشارع الذي يصدر بشأنه قرار من الوزير المختص باعتماده لمما

   
  :الجهات المعنية 

  
ر   ةأي ة      اإلدارة  جهة حكومية أخرى غي اة الفطري ة والحي ة البيئ ة لحماي ا     العام ين الرجوع إليه يتع

  .في حدود اختصاصها ومسئولياتها في شأن القوانين والقرارات التي تتولى تنفيذها 
  

  : األورغونومية 
  

دم مالئمة منطقة سببات الحوادث والضغوط المهنية آعة بمواجهة مهي الهندسة اإلنسانية المتعلق
   ).العامل (لإلنسانالعمل واألجهزة واآلالت والممارسات المهنية 

  
  ل الثانيـالفص
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   من القرار ونطاق تطبيقهالهدف
  )2(مادة 

  
ليمة للع   وتوفير البيئية والمهنية من المخاطر    يهدف هذا القرار إلى حماية العامل      املين في  بيئة س

  .  المحيطة بهعدم اإلضرار بالبيئة مع مكان العمل
  

  )3(مادة 
  

ا أو يمكن          الصناعية والخدمية  يطبق هذا القرار على آافة المنشآت      شأ عنه شطة ين زاول أن  التي ت
  .أن ينشأ عنها تأثيرات بيئية أو مهنية سلبية سواء بالنسبة لبيئة العمل أو البيئة المحيطة 

  
  الفصل الثالث

  شتراطات البيئية المتعلقة بالمنشأةاال
  )4(مادة 

  الموقع
  

يجب أن تكون المناطق الخدمية الجديدة التي تعتمد بعد العمل بأحكام هذا القرار على بعد مناسب 
مائة متر من جهة الشرق ) م100(من المناطق السكنية القريبة منها بحيث ال يقل هذا البعد عن 

  .تر من جهة الشمال والغرب ثالثمائة م) م300(والجنوب وعن 
ويجب أن تكون الشوارع الخدمية التي تعتمد بعد العمل بأحكام هذا القرار على بعد من المناطق 

  .عشرة أمتار من جميع الجهات ) م10(السكنية ال تقل عن 
مع مراعاة االلتزام باالشتراطات التنظيمية التي تحددها الجهات المعنية، فإنه ال يسمح في جميع 

ألحوال بفتح واجهات أو منافذ في المنشآت الصناعية والخدمية باتجاه المناطق السكنية، آما ا
  .يشترط دائمًا توفير مواقف للسيارات في المناطق الخدمية 

  
  )5(مادة 

  المساحة
  

  فيهو مبين لعدد العمال في المنشأة وفقا لما ا العمل مناسبمكان أن تكون مساحة وحجم  يجب
  .من هذا القرار) ند بب 10(المادة 

  
  )6(مادة 

   مواد البناء
  

اء   واد بن ون م شترط أن تك ا   اي ا وفق ر فيه ذي يباش ل ال ة العم بًة لطبيع شأة مناس لمن
وث     هذه الموادال تسببأن ، وعنيةللمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الم    ي أو تل  أي خطر مهن

ي ترآ     دخل ف ق وال ي ة للحري واد مقاوم ن م ون م ي، وأن تك ادة   بيئ ستوس أو م ادة االسب ا م يبه
ون   ور وفلوروآرب ات الكل ر ةأو أي) CFCs(مرآب رة أخ ادة خط ي  ى م واد الت ن الم ددها ت م ح

  .بالتنسيق مع الجهات المعنية  العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية اإلدارة
  

  )7(مادة 
   األرضيات
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ر    مستوية وخالية  العمل   مكانيجب أن تكون أرضيات      روزات    وال  من الحف  أو  ثقوب والب

ة أو  إأية  أية عوائق تؤدي إلى مخاطر السقوط أو االنزالق أو تساعد على تخلف          نسكابات آيميائي
ة التنظيف        وتسمحسهلة التنظيف   آما يجب أن تكون      ،جرثومية  بصرف المياه المتخلفة عن عملي

ا                 ه بيئي ه     و بواسطة مواسير صرف إلى المجاري العامة أو إلى مصرف خاص مسموح ب ك آل ذل
  .  المعنيةوفقًا لما تقرره أو توافق عليه الجهات 

  
  )8(ادة ـم

  االرتفاعات
  

ل  اعيجب أال يق نارتف شأة ع ي ) م3 ( المن ار ف ة أمت ان ثالث لمك ) م60.2( وعن ، العم
  .آالمكاتب والمخازنالمباني الملحقة بها مترين وستين سنتيمترا في 

  
   )9(مادة 

  األسقف
  

ق،     ذات العمل مصنوعة من مواد  ن مكا يجب أن تكون أسقف    ة للحري ة ومقاوم  قدرة عزل ومتان
ى                  تمكنها من مقاومة     ة باإلضافة إل رودة والحرارة العالي اح والب ة آالري ة المختلف الظروف الجوي

دخل                    العمل مكانالمؤثرات في    ى أال ي ة، عل دة من الجهات المعني ًا للمواصفات المعتم وذلك وفق
ذه األسقف م         ستوس أو مر   دة  افي ترآيب ه ون    آب االسب ادة   ةأو أي  ) CFCs(ات الكلورفورآرب  م

. البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إدارة شئونحددها تخطرة أخرى من المواد التي 
  
  

في نصوص عليها  العمل إال إذا روعيت االرتفاعات الممكانوال يجوز إنشاء الميزانين في 
  .المادة السابقة

  
  الفصل الرابع

   التي تباشر في مكان العمللبيئية لألنشطةالمعايير ا
  )10(مادة 

  التهوية
  

ة ومناسبة داخل                          يجب        ة آافي وفير تهوي ًا ت ه قانون ان على صاحب العمل أو من ينوب عن  مك
  :يلي  ماوبمراعاة العمل 

  
1 /  -أ  ة    المكانعشر مساحة أرضية    ) 10(أن ال تقل مساحة فتحات التهوية عن           المراد مزاول

شاط في وز ،هالن ة   ويج شآت القائم ة المن ي حال ذر  ف صناعية إذا تع ة ال تعانة بالتهوي االس
  .ر مساحة فتحات التهوية المطلوبةيتوف

  
را  نر وإحدى عش) م11.5(أن ال يقل حجم الفراغ المخصص للعامل الواحد عن       صف مت

ن      د ع اع يزي م أي إرتف ذا الحج ساب ه ي ح دخل ف ى أال ي ا عل ار  ) م4( مكعب ة أمت أربع
  .   العملألماآن

  -ب 
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ع مناسب    ي موق ة ف ون فتحات التهوي ةأن تك ل لطبيع ًا  العم ا وفق دده تلم ئونح  إدارة ش
  . بكفاءة لسحب الملوثات الناتجة من مزاولة النشاط هذه الفتحات تعملعلى أنالبيئة، 

  -ج 

  
2 راوح ال    ن الم اف م دد آ وفير ع ل  يت دة لك ة واح ن مروح ل ع م20(ق ر)   -د  شرين مت  ًاع

  .لعمل امكان من ًامربع
  
ـ اذ -ه واد    اتخ ن الم ا م رة وغيره ازات واألبخ ة والغ ة واألدخن ن األترب ة م ة اآلمن ائل الوقاي  وس

دها       د مصادر تول ك  ،الملوثة للبيئة والضارة بالصحة عن ة     باستخدام  وذل واء أو أي زة شفط اله  أجه
رى    بة أخ ة مناس ا تطريق ق عليه ئون  إدارةواف ة، ش ى أن البيئ ل   عل زة موص ك األجه ون تل ة  تك

ة تتفق مع                      ة بفعالي ات الكيميائي ة الملوث ة أو معادل وم بتنقي زة تق ة أجه بوحدات ترشيح خاصة أو أي
ي   ايير الت ددها  تالمع ئون  ح ةإدارة ش ا       ،البيئ دات دوري ك الوح يانة وفحص تل تم ص ى أن ت  عل

  .الستمرار فاعليتها
  )11(مادة 

  اإلجهاد الحراري
  

ه قانون             وب عن وفير    يجب على صاحب العمل أو من ين ة  ًا ت املين    الوقاي ة للع في  المناسبة والكافي
 الشعاعية  ةرارة الرطب ح تكون درجة ال   على أن   الزائدة للمؤثرات الحرارية  المنشأة لعدم تعرضهم  

ذول في العمل         مكانفي   رة العمل       العمل مناسبة للجهد المب ك وفت ا      وذل ًا للحدود المسموح به   وفق
  .المرافق لهذا القرار ) 2( رقم قالملح في داخل وخارج المنشأة والمبينة

  
  )12(ادة ـم

  اإلضاءة
  

يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه قانونًا توفير نوعية اإلضاءة المناسبة والكافية لطبيعة 
العمل سواء آانت إضاءة طبيعية أو صناعية على أن يكون توزيع المنافذ والمناور وفتحات 

يقل مستوى  وعلى أن الزيعًا منتظمًا على أماآن العمل الضوء الطبيعية تسمح بتوزيع الضوء تو
  . المرافق لهذا القرار )3(رقم الملحق  عن المستويات المحددة في اإلضاءة فيها

  
  )13(مادة 

  الضوضاء
  

ة               يجب   وفير الحماي ًا ت ه قانون وب عن ة   المناسبة و   على صاحب العمل أو من ين املين   الكافي في  للع
ومي لهؤالء            للضوضاء   تعرضهمات   تأثير  أية  من المنشأة للحد  على أن ال يزيد معدل التعرض الي

صادمية   ضوضاء الت ستمرة وال ضوضاء الم املين لل ي الع انف اط مك دود أوس ن الح ل ع  العم
  .المرافقين لهذا القرار  ) ب - 4 ( و)  أ –  4 (في الملحقين رقميالمذآورة 

  
  )14(ادة ـم

  االهتزاز
  

ك           آالت أو    استخدامفي حالة   يجب   معدات يصدر عن تشغليها اهتزازات أو ضوضاء أن تثبت تل
اآن العمل      لهذهاآلالت أو المعدات على قواعد ماصة         اإلهتزازات وتكون معزولة عن أرضية أم

ة                     زازات الكلي ال لإلهت بمادة تقلل االهتزازات وشدة الضوضاء، آما يجب الحد من تعرض العم
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  الفصل الخامس

  اشتراطات عامة 
  )15(مادة 

  
ًا    ه قانون وب عن ن ين ل أو م ى صاحب العم زم يجب عل اء مزاولأن يلت شأة  ةأثن ي المن ل ف  العم

  :باالشتراطات التالية 
  

أو استخدامات أو منتجات      أنشطة   أو آالت مما يدخل فـي    أو معدات   عدم استخدام أية مواد       -أ  
  . مسبقا وآتابةاالدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطريةوافق عليها تما لم المنشأة 

  
ة ب           -ب   واد المخزن ادة       أنمراعاة التصنيف المتجانس للم تتفاعل  أخرى يمكن أن       ال تخزن م

ة    العمل   انمك انفجار أو تلوث جوي في        أو احتراقث مشاآل   وتؤدي إلى حدو  معها   أو في البيئ
  .المحيطة 

ات األخرى        -ج   ات ب        ،  فصل المخلفات الصناعية عن المخلف سم إدارة المخلف ة ق  شئونومراجع
  . السليم منها لبيان آيفية التخلصالبيئة 

  
  .  عدم التدخين في مكان العمل وفي األماآن المغلقة داخل المنشأة –د 
 

  .المرافق لهذا القرار ) 5(حق رقم   التقيد بالتعليمات المبينة بالمل-هـ 
  
ة         اإلدارةترى   اشتراطاتأية    -و   اة الفطري ة والحي ة البيئ ع        العامة لحماي ا لمن  ضرورة توافره

  . العمل وفي البيئة المحيطة لتوفير بيئة سليمة فيهما مكانالتلوث في 
  

  )16(ادة ـم
  

ى  ب عل ةيج اة الفطري ة والحي ة البيئ ة لحماي ين له إذا االدارة العام شآت اتب ة المن ن معاين  م
شآت                     ك المن اق تل ه عدم اتف الصناعية والخدمية الخاضعة ألحكام هذا القرار والقائمة عند العمل ب

ل                   تمع هذه األحكام أن      ا يكف ق أوضاعها بم ديم خطة محددة لتوفي ذآورة تق طلب من المنشآت الم
ى أن   والمالحق االلتزام باالشتراطات والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار  ه، عل  المرافقة ل

سبة    د بالن هر واح صناعية وخالل ش شأة ال سبة للمن هر بالن ة أش ة خالل ثالث ذه الخط ديم ه تم تق ي
ا  ل منه سبة لك ب بالن اريخ الطل ن ت ك م ة وذل شأة الخدمي امج ،للمن ة البرن ك الخط ضمن تل  وأن تت

  .دة الآتمال آل مرحلة الكامل لتوفيق األوضاع والمراحل الالزمة لتنفيذه والمدة المحد
  

ة أشهر من          المشار إليها    البيئة النظر في الخطة      إدارة شئون ويجب على    أو اعتمادها خالل ثالث
 طلب تعديلها على نحو معين أو وضع جدول زمني لتنفيذها وذلك   ت أن   اهـ، ول اتاريخ تسليمها إليه  

 الخطة المعتمدة خالل شهر واحد         علي أن تبدأ هذه المنشأة في تنفيذ      ،بالتنسيق مع المنشأة المعنية   
  .من تاريخ إخطارها باالعتماد أو بالخطة المعدلة حسب األحوال 
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ق                    إدارة شئون وعلى المنشأة إخطار     ة من مراحل التوفي ذ آل مرحل اء من تنفي د االنته  البيئة عن
اريخ المحدد     ) خمسة عشر   (15وعند نهاية تنفيذ البرنامج بأآمله وذلك خالل      ًا من الت ذ  يوم لتنفي

  .آل مرحلة من مراحل الخطة 
  

  )17(مادة 
  
 الجهة المختصة بتفسير وتحديد نطاق ي هاالدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطريةكون ت

.المواد المنصوص عليها في هذا القرار 
 

  )18(مادة 

  يعاقب بشأن البيئة،1996 لسنة )21( من المرسوم بقانون رقم )26(مع مراعاة أحكام المادة 
من أصحاب  آل من يخالف أحكام هذا القرار ه من)29(المنصوص عليها في المادة بالعقوبات 

  .األنشطة الخاضعة ألحكامه 
  

  )19(ادة ـم
ويعمل به بعد  ،شر في الجريدة الرسميةوين ، هذا القرارشئون البيئة تنفيذإدارة  عام مديرعلى 

  .نشره ثالثة أشهر من تاريخ 
  
  

لعامة لحماية الثروة البحرية رئيس الهيئة ا
  والبيئة والحياة الفطرية

عبداهللا بن حمد بن عيسى آل خليفة
  هـ1424 هـ1426 محرم 17 :  صدر بتاريخ

    م2005 فبراير 26 : قــالمواف
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   )1( رقم ملحق

  
   العملمكان في شأن المعايير الفيزيائية والحيوية

  
  : المعاني المبينة قرين آل منها ة اآلتي بيانهابالمعايير الفيزيائية والحيوييقصد 

  
  : وتشتمل على ما يلي ،درجات حرارة الثرمومتر : )أ ( 
  

{  DB  Dry Bulb} (  )    درجة حرارة الثرمومتر الجافة - 1
  

  .درجة حرارة الهواء التي تقاس في الظل       
    

2- { NWB Natural Wet Bulb}   (  ) درجة حرارة الثرمومتر المبللة  
  

واء من      ن لثرمومتر ومستودعه مغلف بنسيج قط    القراءة التي يسجلها ا    اء ويتحرك اله شبع بالم ي م
ودة نتيجة                  ـحول دار الحرارة المفق ه دون عائق، والتي تقل عن درجة حرارة الثرمومتر الجافة بمق

  .تبخر الماء
    

{ GT }Globe Temperature (  )   الدرجة الشعاعية    -3
  

سجلها ال   ي ي ة الت ا        الدرج اس قطره ن النح ة م رة فارغ ز آ ي مرآ ستودعه ف ومتر وم  15ثرم
د ع ،مترا مطلية من الخارج بدهان اسود غير المع   يسنت ى  وتزي ة     ل ومتر الجاف  درجة حرارة الثرم

  .بمقدار الحرارة المكتسبة باإلشعاع من األسطح المحيطة بالكرة
  

Wet Bulb Globe Temperature } ة ا   -4 رارة الرطب ة الح   شعاعية لدرج
){ WBGT:  (
  

دليل التعرض الحراري، وتقاس داخل المنشأة بمجموع معامل الدرجة الشعاعية، مضافا إليها 
وتقاس خارج المنشأة بمجموع درجة حرارة الثرمومتر الجافة . درجة حرارة الثرمومتر المبللة

  :ين اآلتيتينمضافا إليها درجة حرارة الثرمومتر المبلل والدرجة الشعاعية، وذلك وفقا للمعادلت
  

WBGT   = 0.3 GT   + 0.7 NWB   /داخل المنشأة   في الظل
  

WBGTNWB 0.7 GT 0.2 DB تحت الشمس/ خارج المنشأة =   +   +       0.1

  
  
  

  
  :ويشتمل على المستويات التالية مستوى إجهاد العمل )  ب(
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  .العمل الذي يؤدى يدويا: عمل منخفض اإلجهاد.   1
  .لعمل الذي يؤدى بذراع واحدة  ا:عمل متوسط اإلجهاد  .2
   .العمل الذي يؤدى بذراعين: عمل مجهد.  3
  .العمل الذي يؤدى بكل الجسم: عمل عالي اإلجهاد.  4
  

dBA:    )  أ(الديسبل   )ج (
  

سبة شدة     )10(عبارة عن عشرين ضعف لوغاريتم األساس        وهو  وحدة قياس شدة الضوضاء،       لن
ل صوت يم     دة ضغط اق ى ش ضوضاء إل ألٌ ضغط ال ن ل شفه  ك ة أن تكت ساوى (ذن اآلدمي  20وي

  ).ميكروبسكال
  

  :الضوضاء االصطدامية   )د ( 
  

  .الضوضاء المتقطعة التي ترتفع في مستواها إلى الذروة على فترات ال تقل عن ثانية واحدة
    

  :الضوضاء المستمرة  )هـ(
  

  . ثانية واحدةالضوضاء المتقطعة التي ترتفع في مستواها إلى الذروة على فترات أقل من
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)2(ملحق رقم 

 
  بشأن حدود الحرارة الرطبة الشعاعية المسموح بها في العالقة

  بين الجهد المبذول في العمل وفترة العمل
 
 
 

متوسط 
اإلجهاد

منخفض 
عالي اإلجهادساعة/ يوم/ مدة العمل مجهد اإلجهاد

,5 ْم27 ْم28 ْم30 ْم25مستمر
,5 ْم28 ْم29 ْم30 ,5 ْم26راحة ٪25 عمل و 75٪
,5 ْم29 ,5 ْم30 ,5 ْم31 ,5 ْم28 راحة٪50 عمل و 50٪
,5 ْم31 ,5 ْم31 ,5 ْم32 ,5 ْم30 عمل٪25 راحة و 75٪

 
 

WBGT) (و تحسب   :وفق المعادلتين التاليتين
   
  

WBGT   = 0.3 GT   +  0.7 NWB   /داخل المنشأة   في الظل
  
  

WBGTNWB 0.7 GT 0.2 DB تحت الشمس / خارج المنشأة =   +   +       0.1
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  )3(ملحق رقم 

  
  الحدود الدنيا لمستوى اإلضاءة حسب نوع النشاط

  
شدة اإلضاءة النشاط

ب أن ي   يج ة ف اءة العام ل اإلض ان  ال تق مك
ل ن العم س400 ع دة    لك صل ش ى أن ت  عل

   لكس800اإلضاءة في موضع العمل إلى 

  الورش الخدمية وبعضالكراجات) أ ( 
  : وتشملوالصناعية

  
     واإلطاراتالسياراتتصليح  -1

  تبديل الزيوت -2  
  تصليح البطاريات -3
   السياراتسمكرة وصبغ  -4
  السياراتتصليح مبردات  -5
  السياراتتصليح عادم  -6
  السياراتغسيل وتشحيم  -7
  السياراتتصليح آهرباء  -8
  الثالجات والمكيفات تصليح -9

  أللمنيومفبرآة ا -10
ورش األلمنيوم -11

ة في         يجب ل اإلضاءة العام ان العمل   أال تق  مك
 على أن تصل شدة اإلضاءة في        لكس 400 عن

   لكس500موضع العمل إلى 

  ورش النجارة) ب(
  

  
ة في          ل اإلضاءة العام ان العمل  يجب أال تق  مك

 لكس800عن 
  بعض الورش واألنشطة الخدمية) ج (
  
  حدادة ولحام -1
  ل الجافالغسي -2
تصليح األجهزة اإللكترونية -3

ة في          ل اإلضاءة العام ان العمل  يجب أال تق  مك
على أن تصل شدة اإلضاءة في      لكس   300عن  

 لكس2400موضع العمل إلى 

ورش لصهر الذهب) د ( 

ة في          ل اإلضاءة العام ان العمل  يجب أال تق  مك
 لكس600عن 

إذابة الشحوم) هـ (

  
  
  
 
 

-13 –  
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  )4( رقم ملحق

  

  بشأن الحدود المسموح بها في العالقة بين شدة الضوضاء وزمن التعرض المهني
  

  : التعرض للضوضاء المستمرة-أ
  

زمن التعرض بالساعة   dBA) أ(شدة الضوضاء ديسبل  

8 85

4 88

2 91
1
2  94
1
4  97
1
8  100

  

:يحسب زمن التعرض بالمعادلة التالية
  =ز    8

3)/85-ص(2   
    

  .يقصد بها زمن التعرض للضوضاء بالساعة) ز(حيث 
    

  . يقصد بها شدة الضوضاء الصادرة من آل آلة بالديسبل) ص(وحيث 
  

ضوضاء اإل -ب رض لل ى     التع ف عل ي تتوق طدامية وه ل     (ص رة العم الل فت ات خ دد الطرق ع
  :حسب شدة الضوضاء طبقا للجدول التالي) اليومي

  

اليوم/عدد الطرقات   dBA) أ(الضوضاء ديسبل شدة 
100 140
300 135
1000 130
3000 125
10000 120
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   )5(  رقـم ملحق

  تعليمـات هامــة
 

  
  :يجب على صاحب العمل التقيد بالتعليمات التالية قبل أو أثناء مزاولة العمل حسب األحوال 

 
فف وحوامل وصناديق      وعدم مزاحمته باآلالت والمعدات وتخصيص أر      مكان العمل ترتيب    -أ  

  .لحفظ المعدات اليدوية وغيرها 
 

  . الجهات المعنية تواشتراطاتوفير متطلبات السالمة وفقًا لمعايير   -ب 
 

رار                   لإلسعافاتتوفير صندوق     -ج   ا جاء بق ًا لم د مطابق اول الي  األولية في موقع قريب وفي متن
م   صحة رق ر ال سنة ) 7(وزي ندوق  1976ل ات ص شأن محتوي ة  عافاتاإلس ب ة األولي  الطبي

.ووسائل حفظها وشروط من يقوم بها 
 
ار-د  واء     االختي ة س ار المهني ن األخط ة م صية الواقي س الشخ زة والمالب ة األجه ل لنوعي  األمث

ة أو  ة أو آيمائي ذه األخطار فيزيائي ةآانت ه ة بيولوجي وع ودرج ع ن ا يتناسب م ك بم ، وذل
زة   س واألجه ذه المالب وفير ه ا وت رض له زام   التع ل وااللت ة العم سب طبيع ال ح  للعم

  .باستعمالها أثناء العمل
 

ـ  اد الت -ه صميم واألبع بة من حيث الت وفير الكراسي المناس ة العمل ونوعه ت ع طبيع ق م ي تتف
  .ع العامل أثناء العمل خاصة إذا آان العمل يقتضي الجلوس الطويلووض

  
ائل    إحاطة العامل قبل مزاولته العمل بأخطار مهنته و     -و   ة ووس مدى تأثيرها على الصحة والبيئ

  .الوقاية من هذه األخطار 
  

ا                   -ز   ال إليه سهل وصول العم اآن ي شرب في أم صالح لل وفير       ، يجب توفير الماء ال ا يجب ت  آم
سهولة من                ا ب شرب منه أآواب نظيفة في أماآن الشرب باستثناء مبردات الماء التي يمكن ال

صاعدة افورة مت اد ال. ن ب اإلجه ن  ولتجن ضهم ع ح لتعوي راص المل وفير أق راري يجب ت ح
  . الماء والملح المفقود في العرق

  
د               -ح    توفير أماآن للغسيل مزودة برشاشات ماء ومغاسل خاصة لغسل العينين ومواد تنظيف عن

  .ممارسة األنشطة التي تستلزم ذلك 
 

د جسماني وعل-ط  ل جه ى ألداء العمل بأق ى الطرق المثل املين عل دريب الع ة  ت ى طرق الوقاي
ى          أقلم عل ة الت ى آيفي ذلك عل دريبهم آ ة وت ة والمهني ار البيئي ع األخط ن جمي صية م الشخ

  .التعرض الحراري 
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  . ومنع التدخين في األماآن المغلقة ، العملمكانعدم التدخين أو تناول الطعام داخل  -ي 
  

  .ات المناخيةوتحت مظالت واقية من الشمس والتغيرمكان العمل العمل داخل  -ك 
  

و ي سهلة التنظيف مصنوعة           عند مزاولة أي نشاط يستلزم إذابة الشحوم         -ل   يجب إستخدام أوان
رد               من األلمنيوم، واستخدام الماء المغلي والمطهرات في عملية التنظيف، وتوفير مخزن مب

  .لتخزين المنتجات بحيث تتم عملية التخزين مباشرة وبسرعة
  
وفير الفحوصات الطبي -م  ة أو     ت ة أو الكيميائي ار الفيزيائي ين لألخط ال المعرض ة للعم ة الدوري

ذه الفحوص من  ددة له شروط واألوضاع المح ًا لل ك وفق ة، وذل ة أو األورغونومي البيولوجي
  .الجهات المعنية
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