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تعنى بصناعة الكهرباء من توليد ونقل وتوزيع ولوضع ما ورد في    والسدود  الكهرباء  زارةو 
  اصابات  عن  التعويض)قانون  لسنة  المهنية  الصحة  الئحةو   1997العمل  نصوص قانون  

ولتأكيد تأمين سالمة العاملين    موضع التنفيذ  2009  صحة البيئة  قانون   و 1981(  العمل
من اإلجراءات والضوابط ما يمكن العاملين    الوزارة  إتخذت   المحيطة   والبيئة   العمل   وبيئة 

للعامل إليهم دون ضرر أو أذى  الموكل  العمل  تأدية  ال  أو المجتمع  من  ى ذأو الجهاز 
 . المحيطة  والبيئة   العمل بيئة   تلوث أو يعمل عليه

 :ادناه  الخمسة والبيئة  الالئحة محاور السالمة اعتمدت 

 مجمل اإلجراءات الالزم إتباعها في تأدية األعمال. شتملت على إ: األسس .1
السالمة   االعتناء:  اإلنسان .2 ونظم  وأحكام  وتطبيق  فهم  على  االنسان   بتدريب 

 فى مجال تخصصه. والبيئة
السالمة  االعتناء:  املعدات .3 ناحية  من  الفنية  المعدات    ةوالبيئ   بالمواصفات  فى 

 واآلليات. 
الصحة المهنية  و : لما كان لبيئة العمل والمناخ العام أثرهما على السالمة البيئة .4

فى     والمجتمع   للعاملين وردت  التى  االشتراطات  على  إضافة  الالئحة  اشتملت 
أنشطة   بافرازات  الخاصة  االشتراطات  بعض  المهنية  الصحة    الكهرباء الئحة 

 المختلفة درءًا لهذه اآلثار على العاملين وعلى البيئة. 

 على المسئول بالموقع. والبيئة : وضعت مسئولية مراقبة السالمةإدارة العمل .5
 

ن السالمة فى محيط العمل وتهيئة مناخ عمل معافى أمر هام ومسئولية مشتركة  إ      
والعاملينل العليا  الجهود.  و   ،لقيادة  تضافر  يجب  الهدف  لهذا  تضع   العليا  القيادةوصوال 

والهياكل   وت و   األسس  إجراءات   المعيناتوفر  ترعاها  بتطبيق  اإللتزام  العاملين  وعلى 
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زمالئهم  والبيئة  السالمة وسالمة  سالمتهم  ليؤمنوا  أدى    والمجتمع  الموضوعة  متى   ،
سينعكس ذلك فى خلق مناخ عمل    والبيئة  الجميع األدوار المنوط بهم فى مجال السالمة

المعن روحهم  وترتفع  للعاملين  المهنية  بالصحة  يرقى  ثم    ويةمعافى  اإلنتاج    ومن  زيادة 
ممتلكات مما يقلل استهالك  االنسان وال  بتقليل للفاقد السنوى من ساعات العمل وسالمة 

 . وتقليل االثر السالب على البيئة قطع الغيار وخفض بوليصة التأمين

 : لتكون الالئحة من عشرة فصو ت 

 الفصل األول: 

 وسريانها ومجال تطبيقها . يعنى بتفسير المفردات الواردة فى الالئحة 

 الفصل الثانى: 

  تقتضى تدخل مسئول السالمة   والبيئة  لما كانت طبيعة العمل فى مجال السالمة 
الجهات    والبيئة وواجبات  إختصاصات  حددت  لهذا  وتقنينا  اآلخرين.  أعمال  فى 

 أقرت بعض الصالحيات التى تمكنها من أداء دورها بفاعلية. و المعنية بها 

 ث: الفصل الثال

الهيئة استشارية رقابية   الفعليات فى رئاسة  الثانى أن مهام  كما جاء فى الفصل 
وعنى هذا الفصل بمسئولية السالمة فى مواقع    ,ربما ال تتواجد فى كل موقع عمل 

 العمل ليساعد المدراء المباشرين حيث يتم تحديد مسئول السالمة بالموقع. 

 الفصل الرابع: 
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 .  والبيئة السالمةإهتم بتدريب العاملين على  

 الفصل اخلامس: 

على    الكهرباءلتفادى االثار الضارة التى تفرزها أنشطة    االحتياطات الالزمةيحدد  
  ، مراعاةالبيئة  الجديدة   ويجب  المنشآت  مواصفات  وضع  عند  التوجيهات    هذه 

  وتقليلبعض الدول    منها  تحافظ على بيئة البالد من اآلثار الضارة التى تعانىل
 . القائمةاآلثار البيئية للمنشآت  

 الفصل السادس: 

 . المنشآت ضح هذا الفصل إجراءات عامة للسالمة وأمنيو  

 الفصل السابع: 

 فى المواصفات الفنية لألجهزة والمعدات والمواد.  والبيئة يعنى بأسس السالمة

 الفصل الثامن: 

المهنية بالصحة  المتعلقة  المسائل  واالسعافات   ، عالج  الوقائية  العمل  أى مالبس 
 .  الدوري   الصحى  والكشف األولية

 الفصل التاسع: 

 . العمالة بين هذا الفصل بعض االشتراطات اإلضافية الستخدام 

 الفصل العاشر: 
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االخالل    حالة  فى  توقيعها  يتم  التى  العقوبات  وعلى  عامة  أحكام  على  نص 
 باإلجراءات المتضمنة فى هذه الالئحة. 
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 والبيئةالئحة السالمة 

الالئحة   المختص  الوزيراصدر  م 2001  لعام الكهرباءمن قانون   21بأحكام المادة   عمالً 
 -اآلتى نصها:
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 الفصل األول 

 اسم الالئحة وبدء العمل بها

 (  للكهرباء والبيئة  )الئحة السالمةتسمى هذه الالئحة   .أ
 يسرى العمل بهذه الالئحة من تاريخ التوقيع عليها. . ب
التى أتخذت     والبيئة  تعتبر كل التدابير والمنشورات واإلجراءات الخاصة بالسالمة . ج

قبل صدور هذه الالئحة سارية كأنها اتخذت بموجب هذه الالئحة إلى أن تلغى  
 أو تعدل وفقًا لها. 

 

 تفسري: 

 ى هذه الالئحة مالم يقتضى السياق معنى آخر:ف 

 القانون: 

 أو أى قانون آخر يحل محله أو معّدل له.  م2001 لعام الكهرباءيقصد به قانون 

 الوزير: 

 والسدود  يقصد به وزير الكهرباء 

 : الوزارة 

 المنشاة بموجب أحكام القانون.  والسدود  الكهرباء وزارةيقصد بها  

 الشركة:
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 يقصد بها الشركة التى تعمل فى مجال صناعة الكهرباء ونقلها وتوزيعها. 

 : اجملالس

  اإلدارات مجالس به  يقصد 

 : المختص الوزير.

 المعين بموجب أحكام القانون أو من ينوب عنه.  للكهرباء الدولة وزير يقصد به 

 املدير املباشر: 

 من ينوب عنه حسب الموقع. أو  الشركة مديريقصد به 

 : العاملين

 .واالشركات بالوزارةيقصد بهم العاملين  

 : اللجنة

 . 14 المادة أحكام بموجب المدير  يكونها  التىبها اللجنة   يقصد 

 : التشغيل رخص 

السالمة لتحديد مسئوليات حاملها  إدارة أو قسم    يقصد بها البطاقة التى تصدرها  
 . المحدد ومكان العمل

 أقفال السالمة: 
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  بعد   قبل أو   يقصد بها مجموعة أقفال ومفاتيح لتأمين األجهزة والمعدات الكهربائية
 عن الشبكة أو النظام.  عزلها

 

 نظمالحكام و األفى إصدار    الشركاتسلطات  

تصدر   الالئحة  هذه  من    الشركاتبموجب  نشاط  كل  فى  األعمال  تحكم  ونظم  أحكام 
 األنشطة المنوط بها والخدمات المساعدة لتلك األنشطة. 

 تطبيق 

ومنشآت    سيادة (1) نشاطات  جميع  على  الالئحة  هذه   فى   العاملة  الشركاتأحكام 
 فى السودان .  لديها المقاولين و  الكهرباء مجال 

 المدراء المباشرين والمشرفين اإللتزام بجميع لوائح وإجراءات السالمةيجب على   (2)
والصحة المهنية السارية فى الدولة وفى حالة تعارضها مع نصوص هذه    والبيئة 

 . الالئحة تسود نصوص هذه الالئحة الى المدى الذى يزيل ذلك التعارض
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 الفصل الثاني 

 

  والبيئة   صالحيات واختصاصات السالمة

 بموجب هذه الالئحة ودون المساس بالئحة الخدمة أو أى الئحة أخرى. 

 واجبات املدراء املباشرين:  .5
مجال  • فى  المهنية  والصحة  والبيئة  السالمة  عن  مسئولون  المباشرين  المدراء  يكون 

 -ويجب عليهم :  تخصصاتهم
الحرائق   .1 بمنع  الكفيلة  التدابير  البيئية   إتخاذ  الكوارث  تحت    ودرء  تقع  التى  المنشآت  فى 

 مسئوليتهم. 
أى إرشادات أخرى تصدر   و  التأكد من تطبيق نصوص هذه الالئحة وكل األحكام والنظم   .2

بالسالمة يختص  فيما  المدير  مجال    والبيئة   من  فى  كل  األعمال  ألداء  السليمة  والطرق 
 تخصصه. 

 . بصورة آمنة العمل الالزمة ألداء األعمال  وأدوات  التأكد من توفر   معدات  .3
 إصدار إرشادات مكتوبة بالطرق السليمة لتشغيل جهاز معين أو أداء عمل معين.  .4
وإخالء .5 الحريق  مكافحة  تدريبات  على  اإلشراف  المباشرين  المدراء  على  وفق  المنشأة    يجب 

 . خطة االخالء 
 لتدريب على اإلسعافات األولية. باالعاملين الزام  .6

    

 :الدفاع املدنى ووالبيئة  السالمة   إداراتسلطات   .6
 

سلطة تقديم النصح واالرشاد للمدراء المباشرين   والدفاع المدنى  والبيئة السالمة الدارات يكون   .1
السالمة مجال  والزيارات   والبيئة   فى  المتابعة  وسلطة  الحريق  ومكافحة  المهنية  والصحة 

 التفتيشية وإيقاف العمل ان كان هنالك خطورة فى أدائه. 
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أو من ينوب عنها سلطة توجيه وإرشاد أى عامل أو مجموعة    والبيئة   السالمة  الدارةيكون   .2
السالمة إجراءات  فيه  تكتمل  لم  عمل  أى  وإيقاف  المباشر الم  وإخطار  والبيئة  عاملين   دير 

 لعمل. ل

أو من ينوب عنها سلطة إيقاف أى عامل عن مواصلة العمل   والبيئة   السالمة  الدارةيكون   .3
بالمدير  واالتصال  والبيئة،  إذا لم يلتزم بإرتداء المالبس الوقائية أو أخل بأحكام ونظم السالمة  

 لعمل إلجراء الالزم.ل المباشر

أى منشآة    أو    للشركة  طة دخول أى منشآة تابعة  سل  والبيئةالسالمة    ادارةيكون لمهندسى   .4
 .الشركة يقوم مقاولون بعمل فيها نيابة عن 

 

 : بالشركات  الدفاع املدنى  .7
الدفاع المدنى بموجب أى   الدارةأخرى ممنوحة    ات باإلضافة إلى أى سلطات أو اختصاص

 :قانون أخر أو الئحة أخرى 

ألفراد   .1 منشآة    ادارةيكون  أى  دخول  سلطة  المدنى  إطفاء    بالشركات الدفاع  أجهزة  لفحص 
 الحريق أو التحقيق فى أسبابه.

عند دخول منشآت   والبيئة  الدفاع المدنى مراعاة أحكام ونظم السالمة  ادارةيجب على أفراد   .2
 التى تعمل اتوماتيكيًا.  العادية او الكهرباء أو عند فحص أو اختبار أجهزة إطفاء الحريق

الصالحية فى إرشاد المدراء المباشرين فيما يختص    بالشركات   الدفاع المدنى    الدارةيكون   .3
 بفحص وصيانة أجهزة إطفاء الحريق ومكافحته. 

المدنى    ادارةتسهم   .4 الحريق  بالشركات الدفاع  مكافحة  على  العاملين  تدريب  واالسعافات    فى 
 . االولية واالخالء

 يتم كل ماورد اعاله بالتنسيق التام مع ادارات السالمة والبيئة فى الشركات  .5
    

  

 : عالقات الصناعيةال .8
 أى قانون آخر أو الئحة أخرى. ب دون المساس بأى سلطات ممنوحة 
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سلطة إرشاد أى عامل أو مجموعة عمال يؤدون عماًل لم    لمسئولى السالمة والبيئة  يكون   .1
 ورفع األمر إلى المشرف على العمل. والبيئة تكتمل فيه إجراءات السالمة

والبيئة  يجوز   .2 السالمة  العمل  لمسئولى  والبيئة   إيقاف  السالمة  بإجراءات  االلتزام  يتم  لم      اذا 
 لمعنى. القسم ا  لمسئول ورفع األمر 

فى حالة اإلخالل بإجراءات أرانيك اإلصابة أو اإلدالء بأية معلومات مغايرة للحقيقة تخص   .3
يكون   العمل  والبيئة  إصابة  السالمة  المباشر  لمسئولى  للمدير  األمر  رفع  ة هللج  او  سلطة 

 المعنية. 

 يجب على مسئولى االمن الصناعى عمل تقارير مفصلة إلصابات العمل والتعويضات   .4
بأرانيك إصابات    الخاص   كاملالسجل  ال  صورة من  حفظ  مسئولى السالمة والبيئة  يجب على   .5

 العمل والتأكد من إكتمال تقارير االصابات.

الجذرية والثانوية  يجب على مسئولى السالمة والبيئة عمل تحليل للحوادث لتحديد االسباب    .6
 و إصدار االجراءات التصحيحية ومن ثم تعميمها لتالفى تكرارها. 

 

رق العمل( ن على األعمالواملشرف .9
ُ
 :) رؤساء ف

 يجب على كل مشرف على عمل:

وأى إرشادات    والبيئة  وفقًا لمستندات السالمة  والبيئة   األلتزام بتطبيق أحكام ونظم السالمة .1
 يصدرها المدير وتكون متعلقة بمجاالت اختصاصاته.  والبيئة تتعلق بالسالمة

وإتخاذ اإلجراءات الكفيلة للمحافظة  مباشرة التأكد من نظافة موقع العمل بعد اإلنتهاء منه .2
 على البيئة. 

عن أى إصابة عمل تحدث ألى فرد من المجموعة التى تعمل تحت   مبدئىكتابة تقرير   .3
إلى  مسئو  االصل  وإرسال  العمل  ليته  بموقع  والبيئة   السالمة  أسباب   مسئول  وتشمل 

 الحادث ونوعه ومدة الغياب نتيجة للحادث وصورة منه إلى:

 العالقات الصناعية.  ❑
 . إدارة السالمة والبيئة  ❑
 فى حالة تكوينها. 14لجنة التقصى المكونة بموجب المادة  ❑

 .  للمعدة الحريق أو العطب اآللى الحادث أو لما يتلفه   مبدئى كتابة تقرير .4
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  والبيئة   لتفسير األحكام ونظم السالمة  والبيئة  السالمة  إدارةالرجوع إلى المدير المباشر أو   .5
 لزم األمر. اوالصحة المهنية إذ 

 

 إدارة التدريب:  .10

 

الئحة أخرى يكون  دون المساس بأى سلطات أو اختصاصات منصوص عليها فى أى قانون أو  
 إلدارة التدريب السلطات واالختصاصات اآلتية: 

السالمة ( أ) مجال  فى  وسمنارات  ندوات  وعقد  تدريب  برامج  والصحة   والبيئة  تنظيم 
 المهنية. 

 دورات تدريبية فى مجال مكافحة الحريق واإلسعافات األولية.  تنظيم وعقد  ( ب )

ت (ج) وليد الكهرباء قبل اإلشراف على تدريب المهندسين الملحقين بشبكات ومحطات 
التحليل   مباشرة أعمالهم على تحضير األعمال وتحليل الحوادث باستخدام أدوات 

 العلمية.

 . والبيئة االختبار الشفهى والعملى فى مجال السالمة المشاركة فى ( د )
  

 يجب على إدارة التدريب أن: 

ومستنداتو   البيئة  نتضمّ   ( أ) المهنية  والصحة  في   HSE documents  هاالسالمة 
 برامج التدريب األساسية والتأهيلية وبرامج رفع الكفاءة. 

 

 



Page 18 of 44 

 الفصل الثالث 

 

 وتقصى احلقائق   والبيئة  تكوين جلان السالمة 

 

 

 :والبيئة  السالمة جملس .11
 

قيادات الشركة على أن يكون مدير   من    والبيئة  للسالمة  مجلس أعلى    الشركة  يكون مدير عام
 االختصاصات والصالحيات اآلتية:  كون لهي و   مقررا له  ادارة السالمة والبيئة

 والصحة المهنية.  السالمةو  البيئة السياسات فى مجالوضع   .أ
و .ب  السالمة  وإعتماد   تمحيص  ومذكرات  ونظم  إضافات   والبيئة  أحكام  أو  تعديالت  وأى 

 عليها. 
 .الشركةالقيام كمجموعة أو كأفراد بزيارات ميدانية الى موقع من مواقع العمل ب .ج

 

 :والبيئة  باملواقع   لسالمةا  جلان إختصاصات   .12
 

 االختصاصات اآلتية:   والبيئة السالمة للجانتكون 

المتعلقة      تنفيذ   .أ مجال  بالشركة  السياسات  و  فى  المهنية  وا    السالمة  البيئة  لصحة 
 ومكافحة الحريق .

 السالمة.  البيئة  و مسودات ونظم  ص تمحي .ب 

و  .ج مقترحات تحليل  وتقديم  معين  عمل  موقع  فى  عامة  العمل  أصابات  احصائيات  تقييم 
 بشأنها للمدير.
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تقديم مقترحات لتكريم العاملين أو القسم الذى يتفوق فى أداء مهامه بالطرق السليمة أو  . د 
 فيه اصابات العمل وحسن التقارير فى الزيارات الميدانية.  ت قل

 

 جلان تقص احلقائق:  .13
 

 دون المساس بسلطات المدير:

الحقائق فى حالة حدوث األذى  .1 لتقصى  العامة أو من ينوب عنه لجنة  يكون مدير اإلدارة 
 الجسيم أو حوادث الحريق الكبيرة .

حفظ   .2 المعنية  العامة  اإلدارة  لمدير   أو رفعيجوز  الحقائق  العام   هتقرير تقصى  المدير  إلى 
 بتوصيات محددة.

تكوين لجنة   .3 المباشر  للمدير  الطفيفة  ميجوز  العمل  أكثر لمعرفة أسباب إصابات  أو  صغرة 
 وإتخاذ إجراءات محددة لعدم تكرارها. 

 

 يف مواقع العمل:   والبيئة   سالمةالمسئويل جلان و .14
 

للسال .1 لجنة  تكوين  المباشر  للمدير  في    والبيئة  مة يجوز  معينة  مهام  ألداء  العمل  موقع  في 
 ومكافحة الحريق.  والبيئة مجال السالمة والصحة المهنية

في موقع العمل مساعدة المدير المباشر كمجموعة أو أفراد   والبيئة  يجب على لجنة السالمة .2
 ومكافحة الحريق. والبيئية في مجال السالمة والصحة المهنية

فى موقع العمل وضع خطط لرفع مستويات السالمة والصحة   لبيئة وا  يجوز للجنة السالمة .3
 فى الموقع. والبيئية المهنية
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 الفصل الرابع 

 

 والبيئية   تدريب العاملني فى جمال السالمة والصحة املهنية 

 

 

 التشغيل فى شبكات الكهرباء: وعاملى   تدريب مهندسى  .15
شبكات   .1 فى  التشغيل  مهندسى  يتدرب  أن  السالمةيجب  ونظم  أسس  على    والبيئة   الكهرباء 

كز التدريب وفق مقررات ابمر   والبيئة  لتشغيل شبكات الكهرباء والتعامل مع مستندات السالمة
 محددة. 

مهن .2 أى  الحاق  يراد  أن  د عندما  بها  عمله  مباشرة  قبل  فيجب  الكهربائية  بالشبكة  تشغيل  س 
 يخضع لتدريب بها ال تقل مدته عن ستة أسابيع. 

أ .3 من   يجب  ثالثة  من  مجلس  بواسطة  شفوى  الختبار   تشغيل  مهندس  أى  يخضع  ن 
من الذين عملوا فى تشغيل الشبكة المعنية للتأكد من إلمامه بدواخلها   ذوى الخبرة  المهندسين

. 
العمليات  .4 نوع  تحدد  تشغيل  رخصة  االختبار  هذا  يجتاز  الذى  التشغيل  مهندس  يعطى 

 الكهرباء فى الشبكة المعنية الذى يجب اال يتخطاه. الكهربائية التى توكل إليه وجهد 
تنظيم مثل هذا المجلس الختيار أى مهندس تشغيل فى أى  لمدير االدارة المختصة    يجوز .5

عليها   المعنى  المهندس  تدريب  من  المعنية  للشبكة  المباشر  المدير  من  التأكد  بعد  شبكة 
 .ه التام بهاوإلمام

ال .6 للمهندس  التشغيل  رخصة  درجة  الجهات ترفع  وتخطر  االختبار  هذا  اجتاز  ما  إذا  معنى 
 المعنية اآلتية:

 المدير العام  .أ
 عنية.ماإلدارة العامة ال مدير .ب 
 ومكافحة الحريق.والبيئة السالمة ادارة   .ج
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وإجراء عمليات كهربائية   .7 المحطات  دخول  من  تمكنه  التى  المفاتيح  التشغيل  يعطى مهندس 
 التشغيل الخاصة به. على أجهزة الجهد المحددة فى رخصة 

يجب إعطاء أى مهندس تشغيل فى الشبكة المعنية رسم كهربائى حديث للشبكة ويجب أن  .8
 يحد من االعتماد على الذاكرة.

يجب أن يسلم أى مهندس تشغيل فى شبكة الكهرباء المعنية عدد من أقفال السالمة وأجهزة  .9
 ان مأمون.السالمة لتكون فى عهدته ويجب تنبيهه الهمية قفلها فى مك

يجب أن يدرب مهندس التشغيل على كيفية استعمال أقفال السالمة فى حالة إستخراج عدة   .10
 أذونات  لجهات متعددة . 

يجوز إعطاء أى مهندس تشغيل جهاز اتصال برقم مقيد  أو جهاز ملحق بالعربة الخاصة   .11
 به. 

المنخفض    .12 الجهد  فى  الشبكة  تشغيل  على  التشغيل  فى  العاملين  تدريب  والمتوسط يجب 
 وخضوعهم لالختبار ومنحهم شهادات ترخيص للعمل فى الشبكة حسب مقدراتهم. 

 

 مبحطات التوليد:  العاملني  تدريب     .16

مهندسو   .1 يدرب  أن  الكهرباء   وعاملويجب  توليد  محطات  فى  والصيانة  التشغيل 
توليد  على إجراءات السالمة فى تشغيل وأعمال الصيانة على األجهزة ومعدات 

 وفق مقررات محددة.   والبيئة الكهرباء وتطبيق أحكام ونظم وإرشادات السالمة

تدريب    .2 الطوارئ  العاملين    يجب  احتماالت  على  الكهرباء  توليد  محطات  فى 
 تصرف حيالها وتهيئتهم ضد االرتباك.وكيفية ال

يجب أن يلحق مهندسو التشغيل بمحطات توليد الكهرباء قبل مباشرة وظيفتهم بها   .3
لفترة ست أسابيع على   المعلنة  الكهرباء  توليد  التشغيل والصيانة بمحطة  بقسمى 

 األقل تحت التدريب.

 على اإلدارة والقيادة.  والصيانة التشغيل ويجب أن يدرب مهندس .4

فى محطات توليد الكهرباء الختبار شفوى أمام    والصيانة  خضع مهندسو التشغيلي .5
من الذين عملوا فى التشغيل والصيانة فى محطة   ذوى الخبرة المهندسينلجنة من 

 توليد الكهرباء المعنية. 
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6. ( البند  فى  عليه  المنصوص  االختبار  يجتاز  الذى  التشغيل  مهندس  (  5يعطى 
 تشغيل فى هذه المحطة.بطاقة تؤهله للعمل كمهندس 

 

البيئة فى   .7 على صحة  المحافظة  أساسيات  على  التدريب  برنامج  أن يشمل  يجب 
 محيط العمل.

يدرب   .8 أن  مكافحة     العاملين   يجب  أساسيات  على  الكهرباء  توليد  بمحطات 
 الحريق.

يدرب   .9 أن  االسعافات   العاملين   يجب  أساسيات  على  الكهرباء  توليد  بمحطات 
 األولية. 

تدريب  .10 العمل   يجب  طرق  واستخدام  العمل  تجهيزات  على  المهندسين  كل 
written Work procedure 

 

 

 

 تدريب العمال اجلدد: .17
 يجب أن: 

معدات  واستعمال والبيئية يدرب العمال الجدد على أسس السالمة والصحة المهنية  .أ
 الوقائية. الشخصية   ومالبس السالمة

 فى مجال عمله.  والبيئة نظم السالمة مرشد  يسلم أى عامل جديد نسخة من .ب 
 يدرب العمال الجدد على االستعمال الصحيح لمعدات وأدوات العمل    .ج
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 الفصل اخلامس 

 

 محاية البيئة 

 الكهرباء  توليد  محطات  .18
 دراسات االثار البيئية .  اختيار مواقع محطات توليد الكهرباء عند يجب أن يراعى   .1

األقصى   .2 الحد  مراعاة  الضوضاءيجب  مستوى  من  عالميًا  به  الغازية   المسموح  واالنبعاثات 
 .والسائلة

يجب أن تزود محطات توليد الكهرباء الحرارية التى تزيد طاقتها على خمسين ميجاواط والتى  .3
واكسيدات  الكبريت  من  االحتراق  غازات  لنظافة  بأجهزة  المازوت  أو  الثقيل  الزيت  تستهلك 

ربون أو تزود بشعالت وقود مصممة للحد من هذه االكسيدات النايتروجين وثانى أكسيد الك 
 فى غازات االحتراق.

 يجب أن تزود محطات التوليد ينظام مجارى محكم يمنع تلوث البيئة.  .4
 يجب أن يوضع نظام محكم للتخلص من المخلفات والنفايات. .5
ائية الضارة  يجب أخذ االحتياطات الالزمة ضد تلوث البيئة فى حالة استعمال المواد الكيمي .6

 بالبيئة. 

 

 النقل: وحمطات  خطوط  .19
ئة وعدم  ي ومواقع محطات النقل يجب أن يراعى المحافظة على الب  خطوط  عند اختيار مسار  .1

 . مع االلتزام باالجراءات الوقائية االضرار بها بقدر المستطاع 

العامة واالماكن  يجب أن يتجنب بقدر المستطاع المسار أو الموقع االماكن االثرية والحدائق   .2
 . مع االلتزام باالجراءات الوقائية االهلة بالسكان وأماكن تواجد الحيوانات البرية

 

 : التوزيع شبكات  وحمطات  خطوط  .20



Page 26 of 44 

التوزيع التى تقع على الميادين العامة والمنشآت ذات القيمة    خطوط ومحطات   عند تصميم وتشييد   
 الجمالية يراعى المنظر العام.

 

 العام:النظافة والنظام   .21

 

  المهنية   الصحة  والئحة  1981المصانع لعام    الئحةيجب االلتزام بكل اإلجراءات الواردة فى   .1
 .1981 لعام

الوقائية   .2 بكل اإلجراءات  بالبيئه  يجب االلتزام  العام  المتعلقة  المدنى  الدفاع  قانون  الواردة فى 
 . و المجلس االعلى للبيئه والموارد الطبيعية وأى لوائح تصدر من رئاسة قوات الدفاع المدنى

 قة. نسمشذبة وم الوزارة والشركات يجب االحتفاظ بالحدائق المحيطة بمنشآت  .3
( يجب أن يحافظ على نظافة المعدات الكهربائية وااللكترونية  1دون المساس بعموم البند ) .4

 . وغيرها ار واالتربة والزيوت بضد الغ
واأل .5 والمعدات  اآلليات  وضع  االنظار  يجب  عن  بعيدة  مواقع  فى  الملجنة  واالسراع    ثاثات 

 التخلص منها. ب
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 الفصل السادس 

 

 إجراءات عامة للسالمة واألمن 
 

 إجراءات عامة للسالمة واألمن:  .22
 منشآت األخرى.اليجب قفل مداخل محطات الكهرباء وحجرات لوحات التوزيع ومداخل  .1
التأريض وكابينات  يجب قفل )وضع قفل ( كل قواطع   .2 الفاصلة وقواطع  الرئيسية  الدوائر 

العاملين سالمة  على  خطورة  فيها  الدخول  يشكل  أخرى  أجهزة  وأى  او    المصهرات 
 أو المعدات أو استمرارية التيار الكهربائى.  المواطنين

إلى موصالت  .3 أو أى مداخل أخرى مؤدية  النقل  يجب قفل منافذ مانع الصعود بخطوط 
 عزولة.كهربائية غير م

يجب قفل )وضع قفل( قواطع الدوائر الرئيسية والقواطع الفاصلة باقفال السالمة بعد القيام  .4
 بعمليات فصل الكهرباء عليها ألى سبب من األسباب. 

الكهرباء   .5 توزيع  بشبكات  الكهربائية  الرسومات  تحديث  دوريةيجب  تحديث   بصورة  ويجب 
 رسومات شبكات خطوط النقل كل عام. 

ن .6 توصيل  طبقًا  يجب  األرضى  بالمحايد  الكهربائية  والمولدات  المحوالت  فى  التعامل  قاط 
 لمتطلبات أجهزة الوقاية.

المعد  .7 الكهربائية  المعدات  كل  أجسام  توصيل  الكهربائى  نييجب  التيار  التنقل  التى  ة 
 بموصل التأريض ويشمل ذلك األدوات الكهربائية المتنقلة. المعدنية راسو واال

مقاومة االجمالية بموصل التأريض الخمسة أوم وفى مناطق األرض يجب أن ال تتعدى ال .8
 الحجرية يجب إتخاذ اإلجراءات الكفيلة لاليفاء بهذا الشرط.

يجب وضع مسميات أو الوان مميزة على األجهزة الكهربائية وخطوط الكهرباء فى أماكن   .9
 بارزة لتجنب الخلط أو االلتباس.

و  .10 الكهرباء  توليد  محطات  تزود  أن  توزيع  يجب  شبكات  ومحطات  النقل  خطوط  محطات 
المنال  سهلة  لتكون  المطلوبة  والمقادير  باألنواع  الحرائق  إطفاء  بأجهزة  الرئيسية  الكهرباء 
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بأجهزة   المجهزة  العربات  إلى  اللجوء  يمكن  الفرعية  الكهرباء  توزيع  محطات  حاالت  وفى 
 إطفاء الحريق أو تزود عربة الطوارئ بأجهزة إطفاء. 

رضيات محطات الكهرباء الخارجية بخرصانة ذات أحجام ال تقل عن بوصة  يجب فرش أ .11
ويجب فرش بساط مطاط أمام لوحات توزيع الجهد العالى فى المحطات ومفاتيح الضغط 

 العالى فى المحطات الداخلية.

 مجارى الكوابل وتصريف مياه األمطار. المحطات يجب أن يراعى فى تصميم حجرات  .12

يم حجرات التوزيع وكابينات التوزيع نظام تهوية يحفظ درجات يجب أن يراعى عند تصم  .13
حرارة األجهزة الكهربائية بالداخل للحد األقصى المسموح به وبحفظ األجهزة الكهربائية من  

 حدة الغبار. 

الوقود   .14 ومخازن  للكهرباء  التوزيع  ولوحات  المصهرات  حجرات  تصميم  يشمل  أن  يجب 
 ارئ. ومحطات الخدمة والمعامل منافذ للطو 

فى األماكن التى يحتمل    أو )إنتبه(  يجب وضع لوحة فى األماكن الخطرة ولوحة )أحذر( .15
 وجود خطر بها للتحذير من االقتراب. 

عالن فى األماكن التى يمنع فيها التدخين أو اشعال النيران أو يلزم  إ يجب أن توضع لوحة   .16
 وقائية معينة. او معدات  ارتداء مالبس

عالن فى مداخل إ فى األماكن التى بها أجهزة إطفاء تعمل أوتوماتيكيًا يجب وضع لوحات   .17
 هذه األماكن موضحة إجراءات السالمة عند العمل فيها.

ماكن التى بها أجهزة إطفاء تعمل اتوماتيكيًا يجب أن تزود حجرة التشغيل ومداخل األفى   .18
 الحجرات بأنذار مبكر. 

العمل فوق   .19 حالة  اال فى  أو  عليها  انهاألحواض  وتعلق  العمل  أن تسور مساطب  يجب  ر 
 ق النجاة.اطو ا

 فى حالة إصدار أذونات العمل فى الشبكة يجب :   .20

 كتابة خطوات العمل. .1

 S.L.Dيرفق مع إذن العمل  .2

من شخص مسئول مصرح له بذلك وتسليمه إلى شخص   معتمدا إصدار إذن العمل .3
 .  مويوقع باالستال  مسئول عن تنفيذ  العمل
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 الفصل السابع 

 

 فى تصميم والبيئة  أسس السالمة  

  ومواصفات املبانى واملعدات 

 تصميم مبانى حمطات توليد الكهرباء:  .23
  والئحة  1981 لعام المصانع الئحةدون المساس باشتراطات السالمة والصحة المهنية الواردة فى 

 . م1981 لعام( المهنية)الصحة  المصانع

محطات توليد الكهرباء تصميمًا هندسيًا جيدًا يراعى فيه بيئة   تصميميجب أن يكون  .24
 العمل الصحية السليمة من ناحية التهوية والحرارة والرطوبة واإلضاءة وانسجام االلوان الداخلية.

عند   .أ كثيف  دخان  تحدث  التى  المواد  أو  االشتعال  السريعة  المواد  إستعمال  يحظر 
 منشآت الكهرباء.االشتعال فى 

العالمية   .ب  للمواصفات  الداخلية مطابقة  التوصيالت  يجب أن يكون تصميم دوائر شبكات 
 .المعتمدة

يجب أن تكون كيبالت التوصيالت فى األماكن الحساسة فى محطات توليد الكهرباء من   .ج
 النوع الغير قابل لالشتعال. 

فى حجرات الماكينات  يجب أن تشمل شبكات التوصيالت الداخلية على إضاءة طوارئ   . د 
 وحجرات التشغيل ومخارج الطوارئ والساللم. 

 

 :الكهرباء  توليد معدات  مواصفات  .25
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ب المساس  فى  إدون  الواردة  السالمة  تكون    م1981  لعام  المصانع  الئحةشتراطات  أن  يجب   ،
العالمية   من ناحية  المعتمدة  مواصفات وتركيبات الماكينات والمعدات الكهربائية مطابقة للمواصفات 

 السالمة وجودة الصنع.

 :النقل  خطوط   شبكات  وتصميم  مواصفات  .26
اإل .1 سالمة  النقل  محطات  ومواقع  خطوط  مسار  فى  يراعى  أن  من يجب  والحيوان  نسان 

 حيث:
 االستاتيكية آثار الكهرباء  ( أ)
 الكهرومغنطيسية آثار الموجات  ( ب )

مواقع محطات النقل آثار تسرب الكهرباء الناتج عن  و  يجب أن يراعى فى مسار خطوط   .2
 الكرونة وتداخله مع االتصاالت السلكية والالسلكية واألجهزة االلكترونية. 

تسبة  يجب أن يراعى فى مسار خطوط النقل الحد االقصى المسموح به من الكهرباء المك  .3
(INDUCED VOLTAGE)  اء المعدنية من  ز خطوط الكهرباء األخرى واإلج   فى

 المنشآت القريبة. 
يجب أن تكون مواصفات األجهزة والمعدات واالسالك والمواد العازلة مطابقة للمواصفات   .4

 . المعتمدة العالمية
 أبراج خطوط النقل. او اتالف اجزاء يجب إتخاذ التدابير الالزمة التى تحول دون تسلق .5
وأبراج   .6 ومعدات  ألجهزة  الكهربائي  التيار  تحمل  ال  التى  المعدنية  األجزاء  توصيل  يجب 

 الكهرباء بموصل التأريض العام. 
 

 :الكهرباء توزيع  شبكات  وحمطات  خطوط  .27

االنسان   .1 سالمة  الكهرباء  توزيع  محطات  ومواقع  خطوط  مسار  فى  يراعى  أن  يجب 
 والحيوان.

عدم إعاقة    عمواقع محطات التوزيو  جب أن يراعى فى مسار مواقع خطوط شبكة التوزيع  ي .2
 المارة أو حركة المرور. 
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3. ( من  بالقرب  الكهرباء  توزيع  محطات  مواقع  أختيار  تجنب  النفايات يجب  أو مجمعات   )
والروائح  القاذورات  لتراكم  مكانًا  تصبح  بحيث  السيئة  للممارسات  تعرضها  التى  المواقع 

 ريهة.الك

يجب اال تقترب بلكونات المنشآت المتعددة الطوابق من خطوط الكهرباء الهوائية عن الحد  .4
 المقرر للسالمة والجهد المعين.

 يجب أن يحافظ على مسار أسالك الكهرباء خاليًا من االشجار أو فروعها.  .5
متر ومسار خطوط   2  –  1,5يجب أن يكون مسار خطوط الضغط المنخفض على بعد   .6

بعد   على  العالى  الموازية    3,5  –  3الضغط  المنشآت  من  يزيد متر  التي  الشوارع  في 
فاذا كان عرض الشارع ال يتجاوز عشرة أمتار يمكن التنسيق مع  عرضها عن عشرة امتار  

لشارع فى حالة مرور خط ضغط عالى وخط  الجهات المختصة األخرى الستغالل جانبى ا
 ضغط منخفض على نفس الشارع. 

يجب أن يراعى فى تصميم محطات ومواد شبكات توزيع الكهرباء سالمة العاملين ويجب  .7
 . المعتمدةان تكون حسب المواصفات الفنية  العالمية 

الحد  .8 ضوضاء  تحدث  التى  األخرى  والمعدات  المحوالت  مواصفات  فى  يراعى  ان  يجب 
 ألقصى المسموح به من مستوى الضوضاء.ا

جزء  .9 كل  ونهاية  بداية  عند  الكهرباء  توزيع  خطوط  فى  التعادل  سلك  توصيل  يجب 
(SECTION) .بموصل تأريض 

المعدنى  .10 والسور  كهربائى  تيار  تحمل  ال  التى  المعدنية  األجزاء  توصيل  يجب 
 للمحطات بموصل تأريض عام.  

 

 توصيالت املنازل:  .28

 

 دون المساس بما ورد فى الالئحة التجارية أو أى لوائح أخرى يجب أن: 

لسالمة المواطنين   المعتمدةتكون التوصيالت الداخلية مطابقة للمواصفات العالمية   .أ
 منشآت.وال



Page 32 of 44 

لمواصفات   .ب  مطابقة  الخارج  من  للمنازل  الكهرباء  توصيالت  وجيدة   الشركة تكون 
 التركيب.

 تتجنب خطوط توصيالت المنازل االشجار ويجب ازالة الفروع المعترضة لها.  .ج

 

 

 

 -الورش واجلراجات واملكاتب: .29
اشتراطات   .1 فيها  االآلت  وتركيب  والمكاتب  والجراجات  الورش  تصميم  فى  يراعى  أن  يجب 

 .1982 لعام المصانع الئحة
يجب أن تكون توصيالت الكهرباء الداخلية للورش والجراجات والمكاتب مطابقة للمواصفات  .2

 وجيدة التركيب مع جودة توصيل موصل التأريض.المعتمدة العالمية 
مواص .3 تكون  أن  مطابقة  يجب  الداخلية  الكهرباء  توصيالت  فى  المستعملة  المواد  فات 

 من ناحية السالمة . المعتمدة للمواصفات العالمية
 

 :املتحركة  الثقيلة   اآلليات  .30
العاملين  أيجب   .1 سالمة  المتحركة  الثقيلة  اآلليات  مواصفات  تراعى  قانون    –ن  ومتطلبات 

 قانون آخر يصدر.حركة المرور ومتطلبات قانون التأمينات وأى 
يجب تطبيق إرشادات الشركات المصنعة عند الصيانة أو االختبارات المقررة قبل إعادة اآللة   .2

 إلى الخدمة .
مراعا .3 سائقى    ةيجب  يكون  ان  ويجب  للعاملين  بالنسبة  الرافعات  تشغيل  عند  االمن  البعد 

 الرافعات مدربين على تشغيلها .

 

 :العمومية  املخازن  .31
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ازن العمومية ذات مساحة واسعة تسمح بتخزين المواد والمعدات بطريقة  يجب أن تكون المخ .1
 سم. 90اليقل عرضها عن و  امنه ومخططة باللون االصفر  علمية بحيث تترك ممرات 

عليها.  .2 وضعها  المتوقع  البضائع  ثقل  يحتمل  متينًا  االرفف  هياكل  تصميم  يكون  أن  يجب 
 نها.وتكون األرفف ذات عرض ال يسمح بسقوط البضاعة م 

 يجب تثبيت هياكل األرفف جيدًا. .3
 يجب أن تزود المخازن بمنافذ للتهوية ومؤمنة ضد السرقات. .4

 يجب أن تكون اإلضاءة الداخلية للمخازن كافية وغير مضرة للنظر.  .5
 يجب أن تكون اإلضاءة الخارجية جيدة.  .6
المياه يجب أن  يجب أن تزود المخازن العمومية بشبكة مياه إلطفاء الحرائق وفى مناطق شح  .7

 يكون هنالك صهريج مياه ذو سعة مناسبة متصال بشبكة إطفاء الحريق. 

 يجب تزويد المخازن باجهزة اطفاء مناسبة.  .8
 

 :البرتولية  املواد   خمازن  .32

يجب أن تكون مخازن المواد البترولية فى موضع معزول عن بقية المواقع األخرى وتفصل   .1
 آليات إطفاء الحريق والنقل.بحائط أو سياج محكم يسمح بمرور 

بحائط  بإرتفاع متر من سطح األرض ليمنع تسرب    مخازن المواد البترولية  يجب أن تحاط .2
 المواد البترولية عند التدفق.

 يجب أن تزود مخازن المواد البترولية بمجارى لتصريف المواد البترولية المتسربة. .3

ويات يجب فرش األرض بالرمال للحد من فى حالة تخزين المواد البترولية فى براميل أو حا .4
 تسرب المواد البترولية ولسهولة النظافة من وقت آلخر. 

 فى حالة تخزين المواد البترولية فى أماكن مقفولة يجب تزويدها بمراوح شافطة.  .5
اإلضاء .6 وأدوات  ومعدات  الكهربائية  الداخلية  التوصيالت  تكون  أن  المقاوم    ةيجب  النوع  من 

 . (Flame Proof)للشرر 
ومطابقة   .7 المعتمد  النوع  من  البترولية  المواد  مواسير  شبكات  فى  الطلمبات  تكون  أن  يجب 

 لمواصفات من بيت خبرة معترف به. 

إمتداد   .8 على  النيران  إشعال  أو  التدخين  يمنع  أن  المواد   متراً   عشر   خمسةيجب  مخازن  من 
 البترولية ويجب وضع لوحات للتحذير على هذا البعد. 
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أن   .9 البتروليةيجب  المواد  مخازن  مائي  تزود  تبريد  إطفاء و   بحلقات  أجهزة  من  كافى  عدد 
 والبدرة. الرغوي الحريق و 

كل  .10 تطبيق  ويجب  استنفار  كحالة  البترولية  للمواد  والتفريغ  الشحن  عملية  تعامل  أن  يجب 
 إجراءات السالمة خاللها.

 ضى عند الشحن والتفريغ.يجب توصيل نهايات مواسير نقل المواد البترولية بالمحايد االر  .11

لوحة .12 وضع  البترولية    ارشادية  يجب  المواد  مخازن  من  بارز  موقع  فى  السالمة  بإجراءات 
 ومحطات الخدمة.

 املعامل:  .33

 -باإلضافة إلى أى شروط أو مواصفات وارادة فى أى قانون آخر يجب أن: 

 تكون تهوية المعمل جيدة مع وجود مراوح شفط للخارج.  .1

 بأحواض غسيل بها تصريف جيد للسوائل.يزود المعمل  .2

 تكون اإلضاءة كافية ومريحة لتجنب الخلط بين المواد الكيمائية المختلفة.  .3

 ان يكون  بالمعمل مكان منعزل لحفظ المواد الملتهبة والحارقة. .4

يجب وضع عوازل حول فلنشات انابيب نقل المواد الكيمائيه لحماية العاملين من خطر  .5
 .التسريب 

. 
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 الفصل الثامن

 السالمة  وسائل

 

 مالبس العمل:  .34

 يجب أن تكون مالبس العمل مالئمة لطبيعة العمل وتحد من االخطار الناتجة عنه.  .1
للعامل .2 مناسبة  العمل  مالبس  مقاسات  تكون  أن  الجيوب   ،يجب  أو  المالبس  وتجنب 

 الفضفاضة ويفضل الكم القصير. 
للذين   مناسبةتوفير أحذية    الشركةعلى    و  يجب إرتداء األحذية التى تقى من إصابات العمل .3

 .مناسبةتتطلب طبيعة أعمالهم أحذية 
 يجب المحافظة على نظافة مالبس العمل وهيئتها العامة. .4

 

 قية : ااملالبس الو  .35
 قية بمستويات مناسبة ضمن العهدة بالمخازن. االمالبس الو يجب توفير  .1
بإ .2 يختص  فيما  األعمال  على  المشرفين  إرشادات  إتباع  العاملين  على  المالبس ر يجب  تداء 

 قية.االو 

 .الشركةيجب أن تكون المالبس الواقية مطابقة للمواصفات العالمية ومصدق بها من قبل  .3

الواقية بحيث  .4 المالبس  المحافظة على  تكون سليمة ونظيفة ومحفوظة فى مكان أمن   يجب 
 يمنع التلف أو األوساخ. 

قية جيدا قبل إستعمالها بواسطة شخص آخر ويفضل تعقيمها إن  ايجب تنظيف المالبس الو  .5
 أمكن ذلك.

 قية دوريًا وعزل التالف منها. ايجب فحص المالبس الو  .6
 

 الواقية للرأس:  اخلوذات  .36
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للسقوط أو سقوط أشياء عليهم أو يحتمل تعرضهم    على كل العاملين الذين يحتمل تعرضهم .1
 واقية. خوذةلضربات أو أذى على الرأس إرتداء 

يجب على العاملين الذين يعملون فى أعمال تعرضهم للغبار واألتربة واشعة الشمس بصفة   .2
 مستديمة إرتداء غطاء واقى )كاب( للرأس.

الرياح .3 أو  الغبار  فى  يعملون  للذين  األقنعة  تكون  أن  تالئم    يجب  الحارقة   الكيماويات  أو 
 تقاطيع الوجه. 

مناسبة   .4 بمصافى  أقنعة  أو  واقية  نظارات  إرتداء  اللحام  أعمال  يعملون فى  الذين  يجب على 
 لإلشعاعات المحتمل انبعاثها خالل عمليات اللحام المعنية.

 

 :للسمع  الواقية االدوات .37
فوق الحد    تعرضهم لمستويات عالية من الضوضاءعلى كل العاملين الذين يعملون فى مواقع  يجب  

 الواقية للسمع.  المناسبة استعمال األدوات  المسموح به

 : للجسم  الواقية املالبس .38
واقية    مالبسعلى كل الذين يعملون أو يرحلون المواد الكيمائية الضارة بالصحة إرتداء  يجب   .1

 لكل الجسم والرأس.
 سرب الغازات أو السوائل.الواقية مؤمنة ضد ت المالبسيجب أن تكون  .2
  –قفازات    –بدلة    –  خوذة  –الواقية ضد الحريق واالنفجارات كاملة    المالبسيجب أن تكون   .3

 حذاء واق بخف.
يجب عدم إرتداء المرايل الواقية بالقرب من أجزاء الماكينات الدائرة فإن كان البد من إرتدائها  .4

 .ئ ار و ل سهولة عند الطيجب أن تكون من جزيئن بحيث يمكن التخلص من جزء بك
يجب إرتداء مريلة مقاومة للهب أو الشرار عند العمل بالقرب من النيران أو المواد المتوهجة   .5

 أو المنصهرة. 
 يجب إرتداء مريلة مقاومة للمواد الكيمائية الحارقة والحوامض عند التعامل مع هذه المواد.  .6
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 : الواقية األحزمة .39

ثالثة أمتار يجب عليه ربط الحزام الواقى مالم تكون المسطبة  كل عامل يعمل على إرتفاع   .1
 التى يعمل عليها مزودة بسياج واق.

يقل  .2 ال  وأن  مليمترات  خمسة  عن  وسمكة  مليمتر  تسعين  عن  الحزام  عرض  يقل  أال  يجب 
 كيلو جرام. 150حمولتة  عن 

عزل  الغير صالح  يجب فحص الحزام وملحقاته دوريًا واستبدال األجزاء والملحقات التالفة و  .3
 لالستعمال.

يجب أن تكون القفازات خالية من الثقوب ومؤمنة ضد أى تسرب للسوائل والغازات الضارة  .4
 بالصحة. 

رامات والمخارط إال ألغراض خيجب عدم إرتداء قفازات واقية عند العمل على الدربكينات وال .5
 النظافة.

عامل مع المعادن المتوهجة أو األجزاء  يجب أن تكون القفازات واقية ومقاومة للحرارة عند الت .6
 الساخنة من الماكينات أو مواسير البخار. 

المراد  .7 المعين  للجهد  مناسبة  مقاومة كهربائية  ذات  الواقية  واألكمام  القفازات  تكون  أن  يجب 
 العمل فيه عند أعمال الكهرباء الحية.

د الحارقة أو الضارة بالصحة  يجب أن تكون القفازات واقية ومقاومة للمواد الكيمائية أو الموا .8
 عند التعامل مع مثل هذه المواد. 

الضارة  .9 والغازات  المواد  مع  التعامل  عند  الزراع  من  األكبر  الجزء  القفازات  تغطى  أن  يجب 
 بالصحة. 

 

 : التنفس  أجهزة  .40

يجب أن تكون أجهزة التنفس مطابقة للمواصفات ومالئمة لطبيعة الغاز أو العملية الكيمائية   .1
 إنجازها واألخطار المصاحبة لها.  التى يراد 

 يجب أن تتناسب أجهزة التنفس وتقاطيع الوجه وأنواع المصافى المختلفة.  .2
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نقص   .3 بها  التى  األماكن  أو  المغلقة  األماكن  فى  كيمائية  مصافى  كمامات  إرتداء  يحظر 
 أوكسجين. 

 يجب أن تحمل المصافى الكيمائية عالمات أو الوان مميزة لها تخزن على أساسها.  .4

 تقدير مستويات العهدة بناءا عليها. و يجب مراقبة مدة صالحية المصافى الكيمائية  .5
التى   .6 األماكن  أو  المغلقة  األماكن  فى  هواء  بإمداد  المزودة  التنفس  أجهزة  استعمال  يجب 

بطريقة   الهوائى  اإلمداد  بتأمين  تسمح  العمل  طبيعة  وتكون  فيها  األوكسجين  نقص  يحتمل 
 سليمة ودائمة. 

ي .7 أال  عن  يجب  الهواء  بإمداد  المزود  التنفس  جهاز  داخل  الهواء  ضغط    على   رطل  25زيد 
 .المربعة البوصة

يجب أن يزود جهاز التنفس المزود بإمداد هواء بمنظم للضغط وصمام أمان اليسمح بزيادة   .8
 رطل على البوصة المربعة. 35الضغط عن 

 ومصدر   تنفس   جهاز  أى  بين  المسافة  تزيد    أال  على  بمراوح   التنفس  جهاز  يزود   أن  يجب  .9
 .متراً  7,5 عن  قناع أى  وبين مترا 45 عن الهواء

 يحظر إستعمال أجهزة تنفس األوكسجين إال بواسطة الذين تدربوا عليها. .10

يجب إستعمال أجهزة تنفس األوكسجين عند مكافحة الحريق أو عند األعمال التى تبعد عن   .11
 مترًا.  45مصدر الهواء بأكثر من 

ضغط جوى ويجب أن يضبط المنظم   150يجب أال يزيد ضغط األوكسجين المضغوط عن   .12
 فى الدقيقة.  جالون لنصف 

لألجزاء  .13 العناية  مع  شهر  كل  مختص  شخص  بواسطة  التنفس  أجهزة  تفحص  أن  يجب 
 المعرضة للتلف.

 يجب فحص أجهزة القياس واالنسياب والضغط وضبطها. .14

 زة التنفس للشخص المسئول.أى تلف يالحظ على أجه  عن  تبليغاليجب  .15

 تكون أجهزة التنفس تحت مسئولية الشخص المسئول المباشر.  .16

 يجب المحافظة على نظافة أجهزة التنفس وتخزينها فى مكان أمين.  .17

 

 : السالمة  أجهزة  .41

 .المعتمدةطبقا للمواصفات العالمية  المناسبة يجب توفير أجهزة السالمة .1
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حا .2 فى  السالمة  أجهزة  على  المحافظة  كل يجب  وبعد  قبل  للفحص  واخضاعها  جيدة  لة 
 استعمال.

 

 واختبار اجلهد:   قياس  أجهزة  .42
 يجب توفير أجهزة قياس أو اختبار الجهد لمستويات الجهد المختلفة فى شبكات الكهرباء.

 : التأريض  أجهزة  .43
 Short Circuit)يجب توفير موصالت التأريض المناسبة لمستويات تيارات القصر المختلفة  

kit ) . وبالمقاسات والمواصفات العالمية 

 : الغازات  اختبار   أجهزة  .44
 يجب توفير أجهزة اختبار الغازات لمنع تسربها فى األجواء.

 : العمل  معدات  .45
لعاملين بالطرق السليمة الستعمالها  يجب توفير معدات العمل المناسبة لكل عمل وتبصير ا  .1

 والطرق السليمة ألداء األعمال المختلفة. 
الت .2 العمل فى حالة جيدة وإخضاعها لفحص دورى وعزل  المحافظة على معدات  لف ايجب 

 منها. 

 
 :األولية  االسعافات  .46

األولية  .1 االسعافات  صناديق   توفير  بالمحتويات   يجب  قائمة  بها  العمل    موضحا  أماكن  فى 
 . ووضعها في اماكن بارزة  المختلفة

يجب أن يكون على األقل اثنين فى كل مجموعة عمل اشخاص مدربين وملمين باساسيات   .2
 االسعافات األولية. 

يير التالف واعادة غيجب مراقبة مدة صالحية ادوية ومعدات صناديق االسعافات األولية وت .3
 النواقص بصفة مستديمة.تعبئة 
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 أجهزة اإلطفاء: .47

يجب أن توفر أجهزة إطفاء الحريق بأنواعها المختلفة بمستوى استراتيجى بحيث التبقى أى   .1
 منشآة دون أجهزة.

بأساسيات   .2 وملمين  مدربين  األقل  على  شخصين  عمل  مجموعة  كل   فى  يكون  أن  يجب 
 مكافحة الحريق.

 إطفاء اتوماتيكى.  انزار و يجب تزويد محطات التوليد والنقل بنظام .3
 يجب عمل برنامج محدد لمراجعة أجهزة اإلطفاء دوريًا للتأكد من سالمتها وصالحيتها .  .4
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 الفصل التاسع 

 

 االستخدام 

 : االستخدام .48
 فيما يختص باستخدام النساء واالحداث. 1997العمل لعام يجب أن تراعى اشتراطات قانون  .1
فيما يخص    الجهات المختصةات الصادرة من  ور يجب مراعات االشتراطات الواردة فى المنش .2

استخدام سائقى العربات الحكومية  ومراعاة الصفات والشروط اآلتية عند اختيار السائقين :  
- 

وعلى جانب كبير   واالمانة الصدرأن يكون معروفا عن السائق المراد تعيينه الصبر وسعة  -: 1
 من الوعى وحسن التقدير. 

إنقاذ وإسعاف زمالئه قبل    -:  2 بالتفكير فى  أن يحسن التصرف عند حوادث المرور والحريق 
 كل شىء

 أن يحافظ على كفاءة عالية فى القيادة أو تشغيل كل العربات واآلليات فى كل الطرقات.  -: 3

خاطر الحموالت الثقيلة وحركة الشاحنات الكبيرة خالل السير أن يكون على دراية تامة بم  -:  4
 والوقوف وعند الشحن. 

أن يكون على علم تام بمداخل الطرق وارتفاع الكبارى وعرضها فى المدن التى يعمل فيها    -:  5
 أو يمر عليها لتفادى التأخير أو حوادث الشحن العالى أو الحاويات.
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 الفصل العاشر 

 أحكام عامة 

 : ملحقات .49
التوزيع وطرق   –النقل   –فى التوليد  والبيئة تعتبر هذة الالئحة مفسرة  ومكملة لقوانين السالمة

 العمل الصحيحة للتشغيل والصيانة  للمهن المختلفة .  

****** 

   : العقوبات .50

تطبق القوانين أو العقوبات المنصوص في حالة مخالفة أي نص من نصوص هذه الالئحة 
 أو أي قانون آخر معدل له . 1925(من قانون الشركات لنة 4)31المادة عليها في 

 تبليغ اجلهاز عن احلوادث :  .51

ألف دوالر 100عدم التبليغ الجهاز عن اي حادث جسيم او وفاه أو حريق تتجاوز خسائره ال
        . مخالفة لهذة الالئحة

 

 : التأمني .52

فى جمهورية   السارية  القوانين  بين  تطبيق  عليه  يتفق  آخر  قانون  أى  أو  التعويضات  على  السودان 
 المجلس والعاملين.

 

 : املنشورات  إصدار  فى   املدير  سلطة .53
للمدير السلطة فى إصدار أى مالحق أو منشورات أو إجراءات تتعلق بالسالمة والصحة المهنية  

 من وقت آلخر وفقًا لما يراه ضروريًا  أو مناسبا ً .
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 باء والسدودوزير الكهر توقيع   
 


