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 المقدمة: 
 : اإلشتراطات الفنية

علق بتأمين أثناء ممارسة النشاط الصناعي بها، وتت الصناعيةمنشأة أمان اللضمان إشتراطات الزمة 

 لطبيعة بعات وتطبق، الصناعيةمنشأة الكافة العوامل الصناعية المحتملة التأثير أو التواجد بهذه 

  .يمثلها التي والمخاطر المعنيةمنشأة لل الصناعي النشاط

كل في لبيئة سالمة المهنية وامفاهيم األمن والصحة والبالفنية  اإلشتراطاتوبصفة عامة تتعلق هذه 

المحيطة جية الخارالبيئة في أو  مجال تطبيقه، سواء كان ذلك في بيئة العمل داخل المنشأة الصناعية

ناة من أية المعدة والمستثنتاج أو المناطق المغلقة داخل خط اإلبها أو على حدودها، مع إستبعاد 

 . ضوابط تتعلق بأمان اإلنسان

طوير تتوسيع أو خطيط أو تفي حالة تباعها إعتبار وعين اإلب الفنية راطاتاإلشتهذه  يجب وضعو

ة وحدة صناعيأو  أية منشأهتوسيع أو تطوير أو  تأسيس ، وفي حالةمختلف المناطق الصناعية

 .بغض النظر عن نشاطها الصناعي

 عند: الفنية اإلشتراطاتتفعل هذه 

 ء أو لبنااطلب رخصة  -

 ، تشغيلب أثناء الأو ألي سب تشغيلالبدء عند  -

لسنة  15 القانونوفقًا لما تطلبه  ،منشأه أو وحدة صناعية قائمةأية توفيق أوضاع في حالة  -

 والئحته التنفيذية لتيسير إجراءآت منح تراخيص المنشآت الصناعية. 2017

 

 منشأةأمان اللضمان الزمة تكون  الفنية اإلشتراطاتحالة خاصة من الجوهري:  اإلشتراط

ي قسم أعرض ولتالفي تمان هذا األبأثناء ممارسة النشاط الصناعي بها، منعا لإلخالل  ةالصناعي

بأحد  يالجوهراإلشتراط  اتعلق هذيما  غالبًاو .داهم )وشيك أو جسيم(الصناعية لخطر منشأة الب

ة عيالصنالية تنفيذ العموالناتج عن منشأة الباألقسام الصناعية  أحدعلى  ةالعوامل الصناعية المؤثر

  .بذلك القسم

 ويتوقف إعتبار إشتراط فني معين بأنه جوهري من عدمه على عوامل كثيرة، أهمها: 

 طبيعة المنشأة الصناعية،  -

 طاقتها اإلنتاجية،  -

 طبيعة العملية الصناعية،  -

تملة طبيعة العامل الصناعي الذي يحكمه هذا اإلشتراط الفني، مدى خطورة العواقب المح -

 خالفة هذا اإلشتراط الفني ... إلخ، أو المترتبة على م

أي يمكن القول ببساطة، أن اإلشتراط الجوهري في منشأة أو حالة ما، قد ال يعد إشتراًطا 

جوهريًا في منشأة أو حالة أخرى، والفيصل هنا ما يقرره ذوي الضبطية القضائية من ممثلي 

ا بتقرير ذلك في كل حالة على الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصفتها الجهة المختصة قانونً 

حدة. إال أن ذلك ال يمنع من ذكر أمثلة عامة تعد دوًما إشتراًطا جوهريًا، كاإلشتراط الفني 

تركيز لشدة عامل صناعي معين أو ل (األقصى العتبي الحد) السقفي الجوهري بعدم تجاوز الحد

ة الصناعية المعنية، حيث ال بأي قسم صناعي بالمنشأالعمل بيئة في  صناعية ما متواجدة ةماد
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ولو للحظة واحدة،  (األقصى العتبي الحد) السقفي ذا الحدهما يجاوز ل العامل يجوز تعريض

وكمثال آخر يعد إشتراًطا جوهريًا عاًما وجوب عدم تجاوز كثافة تخزين المواد القابلة لإلشتعال 

ث يترتب على ذلك تعرض لقيمتها المجازة في مخزن معين بالمنشأة الصناعية المعنية، حي

 المخزن وما يجاوره لخطر داهم )جسيم( بنشوب الحريق.

 

الصناعية منشأة لاتخلف  المخالفة العامة:أو  إلشتراطات ممارسة النشاط الصناعيمنشأة مخالفة ال

بما يخل  إستمرار الحفاظ على اإلشتراطات الالزمة لممارسة النشاط الصناعي بها،أو  عن إستيفاء

لفنية المتعلقة ما تتعلق هذه المخالفات العامة ببعض اإلشتراطات ا غالبًاالصناعية. ومنشأة بأمان ال

ناتجة عن الصناعية والمنشأة البأكثر من العوامل الصناعية المؤثرة على بعض األقسام أو  بواحد

 لنشاطها الصناعي. تهاممارس

ال تخلفها الصناعية، تتحقق حأة منشحالة خاصة من مخالفات ال الجوهرية:أو  المخالفة الجسيمة

ا، بما إستمرار الحفاظ على أي إشتراط جوهري الزم لممارسة النشاط الصناعي بهأو  عن إستيفاء

تعلق تما  غالبًاو .داهم )وشيك أو جسيم(الصناعية ويعرضها لخطر منشأة الأي قسم بيخل بأمان 

لصناعية اية المتعلقة بأحد العوامل الجوهرية بأحد اإلشتراطات الفنأو  هذه المخالفات الجسيمة

 لنشاطها الصناعي.منشأة عن ممارسة ال ةعلى بعض األقسام الصناعية والناتج ةالمؤثر

 

لعبارات في كل ما يتعلق بإشتراطات ترخيص المنشآت الصناعية في مصر، يقصد بالكلمات وا

 :التالية المعاني المبينة قرين كل منها

 هيئة العامة للتنمية الصناعية بمصر.ال الجهة اإلدارية المختصة:

 شعاعيةاإلو النووية الرقابة هيئة: اإلشعاعات المؤينةبالتراخيص المتعلقة ب الجهة المختصة

 بمصر.

 صناعية.منشأة تشغيل أية أو  إدارةأو  إقامة ممارسة نشاط صناعي:

لدولة ااخل حدود كان حجمه، يقع دأيًّا محل صناعي أو  شركةمنشأة أو كل  الصناعية:منشأة ال

لى أي يجري عمليات تغيير عأو  كيميائي للمادة الخام،أو  المصرية، يقوم بعملية تحويل مادي

ير ذلك من غأو  إعادة التدوير ...أو  الفرزأو  التعبئةأو  التصنيفأو  منتج، بما في ذلك التجميع

واعده كام التراخيص وقتسري أحو .الصناعةللمعايير والضوابط الصادرة من وزير  وفقًاعمليات 

راخيص توالئحته التنفيذية لتيسير إجراءآت منح  2017لسنة  15القانون وإجراءآته المقررة في 

 .صرمفي  الصناعيةمنشأة على المخازن ومنافذ البيع والمعارض الملحقة بال المنشآت الصناعية

من ية التي تندرج ضوهناك تسهيالت قررها هذا القانون والئحته التنفيذية للمنشآت الصناع

وزير  ، والتي تم تعريفها بقرارفي مصر أو المتناهية الصغر الصغيرةأو  المتوسطة المشروعات

 .2017لسنة  1081التجارة والصناعة رقم 

ون جنيه ملي 50منشأة صناعية، ال يقل حجم أعمالها السنوي عن  ة:المتوسطنشأة الصناعية الم

ا التي ليس له -الجديدة الصناعية . أما المنشأة ه مصريجنيمليون  200مصري، وال يزيد على 

مليون  5ناعية متوسطة بشرط أال يقل رأس مالها المدفوع عن صفتعد منشأة  -بعد حجم أعمال 

 مليون جنيًها مصريًا. 15، وال يجاوز جنيه مصري
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، يه مصرينجمنشأة صناعية، ال يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون  :الصغيرةنشأة الصناعية الم

ا بعد حجم التي ليس له -الجديدة الصناعية . أما المنشأة جنيه مصريمليون  50وال يزيد على 

، جنيه مصري ألف 50بشرط أال يقل رأس مالها المدفوع عن  يرةصغفتعد منشأة صناعية  -أعمال 

 مليون جنيًها مصريًا. 5وال يجاوز 

ليون جنيًها حجم أعمالها السنوي م يجاوز، ال منشأة صناعية :الصغر متناهيةنشأة الصناعية الم

 متناهيةتعد منشأة صناعية ف -ا بعد حجم أعمال التي ليس له -الجديدة الصناعية مصريًا. أما المنشأة 

 جنيًها مصريًا. ألف 50رأس مالها المدفوع  بشرط أال يجاوزالصغر 

 

ية بعملأو  ، يقوم بوظيفةالصناعيةمنشأة جزء متصل ومحدد جغرافيا من ال القسم الصناعي:

المنشأة بوتدخل كافة األقسام  محددة ومستقلة الزمة لممارسة النشاط الصناعي بالمنشأة.صناعية 

مكاتب الصناعية ضمن نطاق هذا التعريف بما في ذلك، األقسام اإلدارية والمكتبية والمخازن و

 األمن وأماكن خدمات التغذية والمشروبات ... إلخ.

 

فحة وتحقيق ابير واإلجراءآت القانونية، التنظيمية، المعلوماتية الهادفة لمنع ومكاالتد األمن:

ذلك الغرض كل في مدى ب قانونًاا أجهزة األمن المفوضة ويختص بتنفيذها حصرً  ،الجرائم

ناعية. يتعلق بتطبيق مفهوم األمن السابق بيانه على المنشآت الصاألمن الصناعي إختصاصة. و

 حدود المنشأة الصناعية.  على مفهوم األمن يقمجال تطبتركز وي

 

ئة عمل ، عن طريق توفير بيالعامل بصحة رتقاءاإل إلى يهدف الذي الصحةفرع  :المهنية الصحة

 بعافية العامل تمتعلضمان  هدفتصحية، طبية، إجتماعية ، نظافية تدابير تنظيمية،آمنة، بتطبيق 

األجهزة  يرهذه التداب ويختص بتنفيذبكفاءة وإبداع،  هعمل أداء من تمكنه جتماعيةإو نفسيةو بدنية

بيئة  يف المهنية الصحة وينحصر مجال تطبيقداخل المنشأة الصناعية وخارجها.  المكلفة بذلك

 العمل داخل المنشأة الصناعية.

 

للحفاظ هدف توتطبق في منطقة العمل تدابير تنظيمية، تقنية، معلوماتية، بيئية  :المهنية السالمة

ويختص  واإلصابات واألمراض المهنية التي قد تؤثر عليه،منع الحوادث لى سالمة جسم العامل بع

 جال تطبيقوينحصر م داخل المنشأة الصناعية وخارجها. المكلفة بذلكاألجهزة  هذه التدابير بتنفيذ

 منطقة العمل داخل المنشأة الصناعية. في المهنية السالمة

 

 وفي مباشر غيرأو  مباشر بطريق الحي الكائن على تؤثر حية غيرو حية عواملمجموعة  البيئة:

 تربةأو  هواءأو  ماء من. وبالنسبة لإلنسان، تشمل البيئة كل ما يحيط به حياته فترات من فترة أي

اإلنسان مكونين  بيئة تضمأي  ،المحيطة به منشآتال مختلفكذلك و حية غيرأو  حية كائناتأو 

تعد ، الصناعيةمنشأة وفيما يتعلق بال .أو المنشأة صطناعيةاإلالبيئة و يعيةالطب البيئةأساسيين هما 

الكلية أو الشاملة، مسموح بتواجد عمال بها ضمن نطاق بيئة العمل  هاأي منطقة داخل حدود

خارج حدود  البيئةالخاصة بها، أما  بيئة العملوداخلها يكون لكل قسم أو معدة أو منطقة عمل 

وينحصر مجال تطبيق  .الصناعيةمنشأة المحيطة بالالخارجية البيئة فتسمى ب المنشأة الصناعية
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نطاق بيئة العمل ، أما في الصناعيةمنشأة المحيطة بالالخارجية البيئة  في أساسااإلشتراطات البيئية 

فتتكفل الصحة والسالمة المهنية بتطبيق إشتراطات  المنشأة الصناعيةحدود الكلية أو الشاملة داخل 

، مناطق مستثناة من أية ضوابط تتعلق بأمان اإلنسانة العمل بها. وإضافة لهذه المناطق، هناك بيئ

وتكون دوًما مناطًق مغلقة داخل خط اإلنتاج أو المعدة ال تدخل ضمن التصنيفات السابقة، وال 

ق تخضع ألية ضوابط تتعلق باألمن أو الصحة والسالمة المهنية أو البيئة أو ألية ضوابط تتعل

بمفهوم األمان بصفة عامة، ألن بيئتها مغلقة ومحكمة والزمة لتنفيذ العملية الصناعية المطلوبة، إذ 

ال يحتمل وجود أي شخص بها أثناء تشغيل خط اإلنتاج أو المعدة، وأشهر أمثلة لهذه المناطق: 

عية أو الفراغ الفراغ الداخلي الذي تتم به عمليات الصهر أو غرفة إحتراق الوقود باألفران الصنا

الذي تتم به مختلف التفاعالت الكيميائية في الصناعات الكيماوية أو التفاعالت البيولوجية في 

البيولوجية أو المناطق التي يلزم بها توافر ضغوط أو درجات حرارة عالية أو منخفضة  الصناعات

 ال يمكن أن يتحملها إنسان. 

 

طيطية(، قانونية، التنظيمية، التقنية )هندسية وتخالعوامل والتدابير واإلجراءآت ال ألمان:ا

ة الطبية )وقائية اإلقتصادية، الثقافية، المعلوماتية، النظافية )البيئية(، الصحية، المتعلقة بالرعاي

ج آثار اإلجتماعية الهادفة لتوقع ومنع ومكافحة وتحقيق وعال ،وتشخيصية وعالجية(، التعليمية

مد، إهمال غير متعأو  نتيجة خطأأو  صدر البشري سواء عن عمدالوقائع )ذات المأو  الحوادث

 ويختص بتنفيذ كل جانب منها األجهزة المفوضة ،الصناعي(أو  وكذلك ذات المصدر الطبيعي

ان السابق يتعلق بتطبيق مفهوم األماألمان الصناعي ذلك الغرض كل في مدى إختصاصة. وب قانونًا

مفاهيم  كان مفهوم األمان الصناعي يتضمن حسب تعريفه كافةولما  بيانه على المنشآت الصناعية.

مل كل تسع ليشياألمان الصناعي  مجال تطبيق األمن والصحة والسالمة المهنية والبيئة، فإن

المغلقة  المناطقوخارجها والحدود الفاصلة بينهما، مع إستبعاد  المناطق داخل المنشأة الصناعية

 .ستثناة من أية ضوابط تتعلق بأمان اإلنسانالمعدة والمنتاج أو داخل خط اإل

 

ءآت المتعلقة اإلشتراطات واإلجركافة بتطبيق  الصناعيةمنشأة ال إلتزام الصناعية:منشأة أمان ال

ي بيئة العمل كل في مجال تطبيقه، سواء كان ذلك فمفاهيم األمن والصحة والسالمة المهنية والبيئة ب

المناطق اد بها أو على حدودها، مع إستبعالمحيطة الخارجية ة البيئفي أو  داخل المنشأة الصناعية

يعني ذلك في . والمعدة والمستثناة من أية ضوابط تتعلق بأمان اإلنساننتاج أو المغلقة داخل خط اإل

إستمرار إستيفاء وبالصناعية منشأة ال إلتزام ،والئحته التنفيذية 2017لسنة  15القانون مفهوم 

نشأة مأمان ال يضمنشتراطات الالزمة لممارسة النشاط الصناعي بها، بما اإلكافة الحفاظ على 

 . والبيئة والمجتمع المحيط بها الصناعية

 

، سواء أو يشارك في إدارتها منشأة صناعيةيتقاضاه من  أجر لقاءيعمل  طبيعيكل شخص  العامل:

 مسماه الوظيفيأو  بصورة عارضة، وبغض النظر عن طبيعة عملهأو  كان ذلك بصورة منتظمة

 ... إلخ.أو مدة خدمته  درجته الماليةأو 
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تواجد يإنبعاث يدخل إلى بيئة العمل، حيث أو  تأثير يظهر في منطقة العمل العامل الصناعي:

موح الصناعية مسمنشأة العامل نتيجة لممارسة النشاط الصناعي. وتعد أي منطقة داخل حدود ال

طات الواجب ضمان تحقق اإلشتراالكلية أو الشاملة، ل بتواجد عمال بها ضمن نطاق بيئة العم

 في كل منطقة التي قد تؤثرالمختلفة الصناعية بها، وبحسب العوامل الصناعية منشأة الفنية ألمان ال

لعملية ، إذ أن العوامل الصناعية المؤثرة بكل قسم صناعي ترتبط مباشرة باقسم صناعي منهاأو 

بعض  . وقد يمتد تأثيرلي تتباين وتختلف من قسم صناعي آلخرالصناعية التي تتم فيه، وبالتا

، هامحيطة بالبيئة الخارجية الأو  إلى المناطقأو  الصناعيةمنشأة الإلى حدود العوامل الصناعية 

، مناطقعلى تلك الالصناعية منشأة مما يستوجب ضمان تحقق اإلشتراطات الفنية البيئية ألمان ال

 بتلك المناطق من عدمه. بغض النظر عن تواجد أشخاص

 

 . الجسيم والخطرالوشيك وله نوعان الخطر  الخطر الداهم:

خطر مرجح الحدوث خالل مدى زمني قصير وقريب ال يتجاوز غالبًا  الخطر الوشيك: -

بها  ساعة، أي خطر يهدد عمال المنشأة أو أصولها أو محتوياتها أو البيئة المحيطة 48

 اجئة. بالتعرض له بصورة سريعة أو مف

اكة خطر ينذر بعواقب وخيمة، أي خطر يهدد عمال المنشأة بإصابات فت   :جسيمالخطر ال -

ة بها أو أمراض مهنية خطيرة أو مزمنة أو يهدد أصولها أو محتوياتها أو البيئة المحيط

جسيم( بخسائر ثقيلة موجعة أو طويلة المدى. وينتج كال نوعي الخطر الداهم )الوشيك وال

ا يستوجب مل الصناعية المؤثر بأحد األقسام الصناعية بالمنشأة الصناعية، ممعن أحد العوا

لعامل االتعامل معه بجدية بالغة كأزمة موشكة تقتضي تطبيق خطة الطوارئ المتعلقة بذلك 

ع الصناعي المسبب لهذا الخطر الداهم حال وجودها، أو إتخاذ الالزم بالتصرف السري

إقتضى  ا العامل الصناعي المسبب لهذا الخطر الداهم، ولووالجدي والحاسم لوقف تأثير هذ

غلق  األمر وقف عمل معدة إنتاجية أو قسم صناعي أو خط إنتاج بكامله بالمنشأة أو حتى

 المنشأة الصناعية أو إخالئها بالكامل.

 

صناعية ال ةتركيز المادشدة العامل الصناعي أو  :لعامل أو تأثير صناعي معين لحد العتبيا

 الها يومً  التي يمكن أن يتعرضالذي يعمل به العامل، و بالقسم الصناعيالعمل بيئة في تواجدة الم

 وتنقسم إلى ثالثة أنواع:له،  بعد يوم دون حدوث أضرار صحية

 ية الصناع ةتركيز المادشدة العامل الصناعي أو متوسط للتعرض المستمر:  الحد العتبي

 ى أسبوعاعي الذي يتعرض له العامل بذلك القسم على مدبالقسم الصنالعمل بيئة في المتواجدة 

دون حدوث لقسم العامل بذلك اطوال فترة عمل  - أسبوعيًاة عمل ساع 40أي  -عمل عادى 

ت ا، في أسبوع العمل خماسي األيام ال يجب أن تتجاوز ساعاوعمليً  .للعامل أضرار صحية

ن تتجاوز العمل سداسي األيام ال يجب أ ا، أما في أسبوعساعات يوميً  8العمل الفعلية للعامل 

 ا.ساعات يوميً  7ساعات العمل الفعلية للعامل 

 الصناعية المتواجدة  ةتركيز المادشدة العامل الصناعي أو للتعرض لفترة قصيرة:  الحد العتبي

مدة لالتعرض له  العامل يتحملالذي  بالقسم الصناعي الذي يعمل به العاملالعمل بيئة في 

في حالة عدم  مدة قصيرة. وتعتبر الةتبرأضرار صحية مع أيةلمعاناة أن يتعرض ن قصيرة دو
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 امرات يوميً أربعة كثر من ألتكرار هذا التعرض ، وبشرط عدم دقيقة متواصلة 15تجاوزها 

وبحسب هذا التعريف ال  ساعة على األقل.مدة ليه عن تاعلى أال تقل الفترة بين كل تعرض وو

 العتبي قصيرة لمادة معينة أصغر من الحد لفترة للتعرض العتبي الحدا أن يكون يمكن مطلقً 

 الصناعية. ةالمادالمستمر لذات العامل الصناعي أو  للتعرض

  صناعية ال ةتركيز المادحد شدة العامل الصناعي أو  األقصى(: الحد العتبي) السقفيالحد

 العامل ال يجوز تعريضالذي  لبالقسم الصناعي الذي يعمل به العامالعمل بيئة في  المتواجدة

 (األقصى يالعتب الحد) السقفي ا أن يكون الحدوبحسب هذا التعريف ال يمكن مطلقً  .ولو للحظةله 

 ةدالماقصيرة لذات العامل الصناعي أو  لفترة للتعرض العتبي لمادة معينة أصغر من الحد

ر لذات المستم للتعرض لعتبيا ا أن يكون أصغر من الحدالصناعية، والذي بدوره ال يمكن مطلقً 

 الصناعية. ةالمادالعامل الصناعي أو 

 

طلب تغييرا الصناعية، يتمنشأة تعديل يتم إجراؤه على ال الصناعية:منشأة التعديل الجوهري بال

 في اإلشتراطات الصادر عنها ترخيصها.

 

تعمل في لبمصر،  مكاتب هندسية مرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مكاتب اإلعتماد:

مجال فحص جميع األمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت الصناعية في مصر. 

ويجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص، للتأكد من إستيفاء منشأته الصناعية اإلشتراطات 

شهادة ه ءوالالزمة لممارسة النشاط الصناعي بهذه المنشأة، وإعطا قانونًاواإلجراءآت المطلوبة 

جود أية مخالفات إعتماد بذلك لتقديمها للهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي تقبلها في حالة عدم و

يها الذي أصدرها حال كون تسجيله لد هندسيالعتماد وعلى مسئولية مكتب اإلمنشأة جسيمة بال

ا ا ميالديً ة عامً ها للهيئا، وبشرط أال تتجاوز الفترة بين تاريخ إصدار هذه الشهادة وتاريخ تقديمساريً 

ديها بالقيام لمسجل  إعتماد هندسي. كما يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية تكليف أي مكتب كاماًل 

، للتيقن صناعية داخل حدود الدولة المصريةمنشأة تفتيش على أية أو  متابعةأو  بعمليات معاينة

فاظها حإستمرار أو  النشاط الصناعي بها لإلشتراطات الالزمة لممارسةمنشأة من إستيفاء هذه ال

عتماد إلإصدار شهادة بمخالفات اإلشتراطات التي يكتشفها مكتب اأو  عليها، وإصدار شهادة بذلك

 أثناء قيامه بما كلف به. هندسيال

 

ة العامة وثيقة يصدرها مكتب إعتماد هندسي مسجل لدى الهيئ شهادة إعتماد المنشأة الصناعية:

لمطلوبة اعية بمصر، يؤكد فيها إستيفاء المنشأة الصناعية اإلشتراطات واإلجراءآت للتنمية الصنا

ترخيص قانونًا والالزمة لممارسة النشاط الصناعي بهذه المنشأة. وتعطى هذه الشهادة لطالب ال

شأة ات جسيمة بالمنلتقديمها للهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي تقبلها في حالة عدم وجود أية مخالف

أال  ا، وبشرطهندسي الذي أصدرها حال كون تسجيله لديها ساريً الوعلى مسئولية مكتب اإلعتماد 

 .ماًل ا كاا ميالديً تتجاوز الفترة بين تاريخ إصدار هذه الشهادة وتاريخ تقديمها للهيئة عامً 
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هيئة لاقائمة منظمة ومختصرة بضوابط وقياسات تضعها  :(معايير الفحصأو ) قائمة المراجعة

فتيش على أية التأو  المتابعةأو  العامة للتنمية الصناعية بمصر، وعلى أساسها تتم عمليات المعاينة

لالزمة لإلشتراطات امنشأة صناعية داخل حدود الدولة المصرية، لفحص مدى إستيفاء هذه المنشأة 

لسنة  15لقانون لما نص عليه ا وفقًاإستمرار حفاظها عليها، أو  لممارسة النشاط الصناعي بها

 والئحته التنفيذية لتيسير إجراءآت منح تراخيص المنشآت الصناعية. 2017

 

جراءآت ورقي يتضمن كافة اإلشتراطات واإلأو  كتيب إلكتروني دليل ممارسة النشاط الصناعي:

يتعين  ، والتيفي مصر صناعيةمنشأة والالزمة لممارسة النشاط الصناعي بأية  قانونًاالمطلوبة 

 2017لسنة  15لما نص عليه القانون  وفقًا، بمصر يفاؤها للحصول على الترخيص الصناعيإست

 والئحته التنفيذية لتيسير إجراءآت منح تراخيص المنشآت الصناعية.

 
 

 
 

 

 

يب ذكورة بهذا الكتأن االشتراطات الفنية الم ،ومن الجدير بالذكر

ها معنية بجميع األنشطة الصناعية بكافة أنواع وبجداوله المرفقة،

طبيعة وتطبق تبعا ل، أو عالية المخاطر متوسطةسواء كانت وفئاتها 

 هاالمعنية والمخاطر التي يمثلالصناعية منشأة النشاط الصناعي لل

 النشاط الصناعي.هذا 

 المستخدم الرئيسي لهذه االشتراطات الفنية هم: و

عند وضع تصميمات ورسومات الهندسية اإلعتماد مكاتب  -

  .عند تخطيط المناطق الصناعية وأالمنشآت الصناعية 

لبيئي لعرض ادراسات اسواء لإعداد الدراسات البيئية  اومتخصص -

في ألثر البيئي دراسات الأو  ،المخاطر منخفضةاألنشطة في حالة 

 .األنشطة عالية المخاطر حالة

تقوم الهيئة العامة  وطالبي التراخيص وتيسيرا على المستثمرين

 اإلعتماد مكاتببتكليف مختصيها أو بمصر للتنمية الصناعية 

لتفتيش والمتابعة واة لديها إلجراء عمليات المعاينالمسجلة  الهندسية

  .بمصرالصناعية على مختلف المنشآت 
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ر عند تجميع عتباقائمة بالمراجع الخاصة بالمعايير الدولية التي تم مراجعتها والعمل وأخذت في اإل

 إلشتراطات الفنية الالحقة:وبناء ووضع أسس ا

- Environment. Health protection 

- Examination of water in general 

- Noise with respect to human beings 

- ISO_PC 283 - Occupational health and safety management systems 

- ISO_TC 146_SC 1 - Stationary source emissions 

- ISO_TC 146_SC 2 - Workplace atmospheres 

- ISO_TC 146_SC 3 - Ambient atmospheres 

- ISO_TC 146_SC 4 - General aspects 

- ISO_TC 146_SC 5 - Meteorology 

- ISO_TC 146_SC 6 - Indoor air 

- ISO_TC 147_SC 1 - Terminology 

- ISO_TC 147_SC 2 - Physical, chemical and biochemical methods 

- ISO_TC 147_SC 3 - Radioactivity measurements 

- ISO_TC 147_SC 4 - Microbiological methods 

- ISO_TC 190_SC 4 - Biological methods 

- ISO_TC 147_SC 5 - Biological methods 

- ISO_TC 147_SC 6 - Sampling (general methods) 

- ISO_TC 190_SC 1 - Evaluation of criteria, terminology and 
codification 

- ISO_TC 190_SC 3 - Chemical methods and soil characteristics 

- ISO_TC 190_SC 7 - Soil and site assessment 

- ISO_TC 262 - Risk management 

- ISO_TC 92_SC 1 - Fire initiation and growth 

- ISO_TC 92_SC 2 - Fire containment 

- ISO_TC 92_SC 3 - Fire threat to people and environment 

- ISO_TC 92_SC 4 - Fire safety engineering 

- American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers (ASHRAE) 

- The National Fire Protection Association (NFPA) 

- The Egyption Code for Principles of design and implementation 
requirements for the installations fire protection. 

- The American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

(ACGIH) 
 

https://www.ashrae.org/
https://www.ashrae.org/
http://www.nfpa.com/
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 :تصنيف األنشطة الصناعية

 مصفوفة األنشطة الصناعية للترخيص المسبق
لية، ، قواعد تصنيف الصناعات طبقًا ألفضل الممارسات الدو2011لسنة  92وروبي رقم ينظم التوجيه األ

الية المخاطر نشطة المدرجة بالجدول أدناه عستخدامه كمصدر أساسي لعملية التصنيف بحيث تعتبر األإوعليه تم 

 البيئية.

 وبي يرجي زيارة الموقع:ولمزيد من المعلومات عن التصنيف الدولى والتوجيه األور

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_Directive_informal.pdf  

 

 / دراسة تقييم األثر البيئي الكاملة عالية المخاطراألنشطة الصناعية  ISIC4 كود 

 النشاط الخاضع لنشاط الرئيسيا

 منشآت ذبح الحيوانات تجهيز وحفظ اللحوم 1010

 مصانع زيوت ومساحيق األسماك تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات 1020

 ُصنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية 1040
 صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

 مصانع زيوت األسماك

 مصانع السكر ُصنع السكر 1072

 تقطير المشروبات الروحية  1101

 وتكريرها وخلطها

 المشروبات إنتاج ُصنع ومزج و

الكحولية والروحية الصالحة للشرب 

 المقطَّرة والمتعادلة

 يثيليالكحول اإلُصنع 

 ُصنع األنبذة 1102

 النبيذ بكافة أنواعهُصنع مزج و

 المشروبات الكحولية ُصنع 

رة غير المقطرةالم  خمَّ

 المشروبات الكحولية من الشعيرُصنع  المشروبات الكحولية من الشعيرُصنع  1103

 منتجات التبغُصنع  1200

منتجات التبغ ومنتجات بدائل التبغ: ُصنع 

 السجائر، تبغ السجائر، السيجار، 

 تبغ الغليون، تبغ المضغ

 السعوط "النشوق"

 ”المعاد تركيبه“و أ ”المجنَّس“التبغ ُصنع 

 إزالة سيقان التبغ وإعادة تجفيفه

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_Directive_informal.pdf
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 / دراسة تقييم األثر البيئي الكاملة عالية المخاطراألنشطة الصناعية  ISIC4 كود 

 النشاط الخاضع لنشاط الرئيسيا

 إتمام تجهيز المنسوجات 1313

 محطات المعالجة المسبقة 

  )عمليات الغسيل، التبييض، المرسرة(

 المنسوجاتاأللياف أو صباغة أو 

 دبغ وتهيئة الجلود؛ تهيئة وصبغ الفراء 1511
 محطات الدباغة من الجلود 

 الكبيرة والصغيرة

 اللُباب والورق المقوىُصنع  1701
 الورق وااللواحنتاج المنشآت الصناعية إل

 منشآت تجهيز السليلوز وانتاجه

 منتجات أفران الكوكُصنع  1910
 منشآت ضغط الفحم والليغنيت

 افران الفحم )التقطير الجاف للفحم(

 المواد الكيميائية األساسيةُصنع  2011

 امات المعدنيةمنشأت تحميص وتكليس الخ

 الكيماويات إنتاج 

 ومعالجة الكيماويات الوسيطة

 البيروكسيداتإنتاج 

 المنشآت الكيميائية المتكاملة

 الكيماويات العضوية االساسيةإنتاج 

 الكيماويات الغير عضوية األساسيةإنتاج 

 اللدائن والمطاط التركيبي ُصنع  2013

لية  في أشكالها األوَّ

 اللدائنج إنتا

تصنيع و معالجة المنتجات ذات األصل 

 اللدائني

 األسمدة والمركبات األزوتيةُصنع  2012

 المنشآت الكيميائية المتكاملة

 الكيماويات العضوية االساسيةإنتاج 

أو  النيتروجينأو  األسمدة الفسفوريةإنتاج 

 المركبة(أو  البوتاسيوم )االسمدة البسيطة

 بيدات اآلفات مُصنع  2021

 والمنتجات الكيميائية الزراعية األخرى

 المنشآت الكيميائية المتكاملة

اتية األساسية المنتجات الصحية النبإنتاج 

 والمبيدات الحيوية

 المبيداتإنتاج 

2022 
 الدهانات والورنيشات ُصنع 

والطالءات المماثلة، وأحبار الطباعة 

 المستكيةوالمعاجين 
 

 ء والورنيشاتالطالإنتاج 

 المنشآت الكيميائية المتكاملة المواد الصيدالنية ُصنع  2100
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 / دراسة تقييم األثر البيئي الكاملة عالية المخاطراألنشطة الصناعية  ISIC4 كود 

 النشاط الخاضع لنشاط الرئيسيا

 المنتجات الصيدالنيةإنتاج  والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية

المنتجات الصيدالنية األساسية إنتاج 

 بيولوجيةأو  خدام عملية كيميائيةإستب

 الزجاج من مركباتها األوليةُصنع  2310
 شآت تصنيع الزجاج بما في ذلك من

 الزجاجيةاأللياف 

 المنتجات الحراريةُصنع  2391
تصنيع منتجات السيراميك بالحرق، 

 وخاصة الطوب الحراري

 المنتجات الطفلية اإلنشائيةُصنع  2392

 تصنيع منتجات السيراميك بالحرق 

 خاصة بالط التسقيف، والطوب، 

 والبالط، والمنتجات الحجرية

 المنتجات األخرى ُصنع  2393

 من البورسلين والخزف

 ،تصنيع منتجات السيراميك بالحرق

 وخاصة الخزف

 األسمنت ُصنع  2394

 ومنتجات ُصلب نصف جاهزة
 منشآت تصنيع االسمنت

المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى ُصنع  2399

 غير المصن فة في موضع آخر

منشآت معالجة وتحويل االسبستوس 

ات المحتوية على االسبستوس الى والمنتج

طنا  50مواد احتكاكية، بإنتاج يزيد على 

من المنتجات النهائية، واإلستخدامات 

األخرى لألسبستوس التي تستخدم اكثر من 

 طن في السنة 200

منشآت صهر المواد المعدنية بما فى ذلك 

 المعدنيةإنتاج األلياف تصنيع 

 عيةالمعدنية الصنااأللياف تصنيع 

 الحديد القاعدي والصلبُصنع  2410

الصلب أو  الحديد الغفلإنتاج منشأت 

 الثانوي( أو  ولي)بالصهر األ

 بما في ذلك الصب المستمر

 الدرفلة الساخنة

ات الثمينة ُصنع  2420  الفلز 

 وغير الحديدية القاعدية

 منشآت لصهر المعادن الغير حديدية، 

ير حديدية بما في ذلك سبائك المعادن الغ

 المعادن الثمينة، إستثناء ب

 بما في ذلك المنتجات المستعادة 

 )التكرير والصب وغيرها(
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 / دراسة تقييم األثر البيئي الكاملة عالية المخاطراألنشطة الصناعية  ISIC4 كود 

 النشاط الخاضع لنشاط الرئيسيا

 مسابك المعادن الحديدية سبك الحديد والصلب 2431

 سبك المعادن غير الحديدية 2432

 منشآت لصهر المعادن الغير حديدية، 

بما في ذلك سبائك المعادن الغير حديدية 

 ن الثمينة، المعادإستثناء ب

 بما في ذلك المنتجات المستعادة 

 )التكرير والصب وغيرها(

 األسلحة والذخائرُصنع  2520

 ستعادة وتدمير المواد المتفجرةإ منشآت

 المنشآت الكيميائية المتكاملة

 المتفجراتنتاج إل

تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك  2591

 والدلفنة؛ ميتالورجيا المساحيق
 كيل المعادن بالطرقتش

 معالجة وطلي المعادن 2592
 المعالجة باآلالت

 الطلي والمعالجة بمواد معدنية واقية

منشآت المعالجة السطحية للمعادن 

 خدام عملية إستوالبالستيك ب

 كيميائيةأو  لكتروليتيةإ

2811 
كات والتوربينات، ُصنع   المحر 

كات الطائرات إستثناء ب  محر 

اجات الناريةوالسيارات وا  لدر 

تجميع المركبات ذات المحركات، أو  تصنيع

 ومحركات تلك المركبات

 االختبارات المعيارية للمحركات

 المركبات ذات المحركاتُصنع  2910

تجميع المركبات ذات المحركات، أو  تصنيع

 ومحركات تلك المركبات

 ختبارات المعيارية للمحركاتاإل

 احواض بناء السفن شآت العائمةبناء السفن والمن 3011

ارات( ُصنع  3020  قاطرات )جر 

 وعربات السكك الحديدية
 تصنيع معدات السكك الحديدية

 المركبات الجوية والفضائية ُصنع  3030

 واآلالت المتصلة بها

 منشآت تصنيع وإصالح الطائرات

االختبارات المعيارية للمحركات 

 فاعالتموالتوربينات وال

اجات الناريةنع صُ  3091  ختبارات المعيارية للمحركاتاإل الدر 

 التخزين السطحي للغاز الطبيعي التخزين
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 / دراسة تقييم األثر البيئي الكاملة عالية المخاطراألنشطة الصناعية  ISIC4 كود 

 النشاط الخاضع لنشاط الرئيسيا

5210 

 قحتراالتخزين الجوفي للغازات القابلة لإل

 حفوريالتخزين السطحي للوقود األ

 منشآت تخزين النفط 

 والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية 

 اكثرأو  طن 200,000بسعة 
 

 

 

 

قائمة األنشطة الموضحة أعاله هي ما تم التوافق عليها عالميا بحسب المعيار 

 باصداره الرابع. ISICالخاص باألمم المتحدة 

وقد تحذر بعض من هذه األنشطة على مستوى الدولة بناءا على دراسات معينة 

 تختص بها أجهزة الدولة المختلفة وحال االتفاق عليها يحذر نشاط أو آخر، 

هناك قائمة كاملة دورية تصدر عن طريق وزير التجارة والصناعة لألنشطة التي و

 يتم حذرها. 

وذكر هذه األنشطة بالجدول أعاله فقط لإلسترشاد بنوع النشاط والكود العالمي له، 

وال يعنى بالضرورة أن يكون متداول أو معمول به في الدولة ولكن يمكن أن يكون 

 معموال به في دول أخرى.
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 مصفوفة األنشطة الصناعية للترخيص بنظام اإلخطار

رسات ألفضل المما طبقًا، قواعد تصنيف الصناعات 2011لسنة  92ينظم التوجيه االوروبي رقم 

جة خدامه كمصدر أساسي لعملية التصنيف بحيث تعتبر االنشطة المدرإستالدولية، وعليه تم 

 بالجدول أدناه منخفضة المخاطر البيئية.

 زيد من المعلومات عن التصنيف الدولى والتوجيه األوروبي يرجي زيارة الموقع:   ولم

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_Directive_informal.pdf 

 

 / دراسة محدودة للعرض البيئي المخاطر متوسطةاألنشطة الصناعية  ISIC4 كود 

 خراج الملحإست 0893

 خراج النفط والغاز الطبيعيستأنشطة الدعم إل 0910

 غالل المحاجرإستأنشطة دعم األعمال األخرى للتعدين و 0990

 تجهيز وحفظ الفاكهة والخضروات 1030

 منتجات األلبانُصنع  1050

 بوبمنتجات طواحين الحُصنع  1061

 النشاء ومنتجات النشاءُصنع  1062

 أنشطة المحاصيل بعد الحصاد 1063

 منتجات المخابزُصنع  1071

 الكاكاو والشوكوالتة والحلويات السكريةُصنع  1073

 المكرونة وشرائط المكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلةُصنع  1074

 وجبات وأطباق جاهزةُصنع  1075

 منتجات األغذية األخرى غير المصنَّفة في موضع آخر ُصنع 1079

 األعالف الحيوانية المحضَّرةُصنع  1080

 ة في زجاجاتالمياه المعدنية والمياه األخرى المعبأإنتاج المشروبات غير الكحولية؛ ُصنع  1104

 غزل المنسوجات ونسجها وإتمام تجهيزها 1311

 نسج المنسوجات 1312

 شة المغزولة بصنارة )التريكو( وبإبرة معقوفة )الكروشيه(األقمُصنع  1391

 المنسوجات الجاهزةُصنع  1392

 البُسط والسجادُصنع  1393

 حبال الُسفن والحبال من المجدوالت القنبية والشباكُصنع  1394

 منسوجات أخرى غير مصن فة في موضع آخرُصنع  1399

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_Directive_informal.pdf
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 / دراسة محدودة للعرض البيئي المخاطر متوسطةاألنشطة الصناعية  ISIC4 كود 

 الفرائيةالملبوسات إستثناء الملبوسات بُصنع  1410

 أصناف الفراءُصنع  1420

 الملبوسات من التريكو والكروشيهُصنع  1430

 حقائب األمتعة وحقائب اليد وما شابهها، والسروج واألعنةُصنع  1512

 األحذيةُصنع  1520

 نشر الخشب وسحجه 1610

 رقائق من قشرة الخشب واأللواح المصنوعة من الخشبُصنع  1621

 ومشغوالت النجارة الالزمة لعمال البناء منتجاتُصنع  1622

 األوعية الخشبيةُصنع  1623

 أصناف الفل ِّين والقش ومواد الضفرُصنع منتجات خشبية أخرى، ُصنع  1629

ج والورق المقوى واألوعية المصنوعة من الورق والورق المقُصنع  1702  وىالورق المموَّ

 قوىأصناف أخرى من الورق والورق المُصنع  1709

 الطباعة 1811

 أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة 1812

2023 
 الصابون والمنظفات، ومستحضرات التنظيف والتلميع، ُصنع 

 العطور ومستحضرات التجميل

 المنتجات الكيميائية األخرى غير المصن فة في موضع آخرُصنع  2029

 االصطناعيةُصنع األلياف  2030

2211 
 نابيب المطاطية؛ اإلطارات واألُصنع 

 وتجديد األسطح الخارجية لإلطارات المطاطية وإعادة بنائها

 المنتجات المطاطية األخرىُصنع  2219

 المنتجات اللدائنيةُصنع  2220

 أصناف من الخرسانة واألسمنت والجصُصنع  2395

 قطع وتشكيل وصقل األحجار 2396

 المنتجات المعدنية اإلنشائيةُصنع  2511

 الصهاريج والخزانات واألوعية من المعادنُصنع  2512

 مراجل التدفئة المركزية بالمياه الساخنةإستثناء مول ِّدات البخار، بُصنع  2513

 أدوات القطع والعُدد اليدوية واألدوات المعدنية العامةُصنع  2593

 منتجات المعادن المشكَّلة األخرى غير المصن فة في موضع آخرُصنع  2599

 المكونات واللوحات اإللكترونيةُصنع  2610

 الحواسيب والمعدات الملحقةُصنع  2620

 معدات االتصاالتُصنع  2630

 هالكيةستاإللكترونيات اإلُصنع  2640

 معدات القياس واالختبار والمالحة والتحكُّمُصنع  2651
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 / دراسة محدودة للعرض البيئي المخاطر متوسطةاألنشطة الصناعية  ISIC4 كود 

 الساعات بأنواعها )وآليات تحديد التوقيتات(ُصنع  2652

 عدات التشعيع والمعدات الكهربائية الطبية والعالجيةمُصنع  2660

 األدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافيُصنع  2670

 الوسائط المغناطيسية والبصريةُصنع  2680

 تحكُّم فيهاالمحركات والمول ِّدات والمحوالت الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء والُصنع  2710

 المراكمالبطاريات وُصنع  2720

 البصريةاأللياف كابالت ُصنع  2731

 األسالك والكابالت اإللكترونية والكهربائية األخرىُصنع  2732

 أجهزة األسالكُصنع  2733

 معدات اإلضاءة الكهربائيةُصنع  2740

 األجهزة الكهربائية المنزليةُصنع  2750

 المعدات الكهربائية األخرىُصنع  2790

 تعمل بطاقة الموائعمعدات ُصنع  2812

 المضخات والضواغط والصنابير والصمامات األخرىُصنع  2813

 المحامل والتروس وعناصر أجهزة التعشيق ونقل الحركةُصنع  2814

 األفران وأفران الصهر ومواقد أفران الصهرُصنع  2815

 معدات الرفع والمناولةُصنع  2816

 الحواسيب والمعدات الملحقة بها(إستثناء اآلالت والمعدات المكتبية )بُصنع  2817

 العُدد اليدوية التي تعمل بالطاقةُصنع  2818

 اآلالت األخرى متعددة األغراضُصنع  2819

 صناعة اآلالت الزراعية وآالت الحراجة 2821

 آالت تشكيل المعادن والعدد اآلليةُصنع  2822

 آالت تستعمل في الميتالورجياُصنع  2823

 غالل المحاجر والتشييدإستآالت لعمليات التعدين ونع صُ  2824

 آالت تجهيز األغذية والمشروبات والتبغُصنع  2825

 المنسوجات والملبوسات والجلودإنتاج آالت ُصنع  2826

 آالت أخرى ألغراض خاصةُصنع  2829

2920 
 هياكل )أعمال تجهيز العربات( للمركبات ذات المحركات؛ ُصنع 

 ات المقطورة والمركبات نصف المقطورةالمركبُصنع 

كاتُصنع  2930 كات المركبات ذات المحر   أجزاء وتوابع ومحر 

 بناء قوارب النزهة والرياضة 3012

اجات العادية والكراسي المتحركةُصنع  3092  الدر 

 معدات النقل األخرى غير المصن فة في موضع آخرُصنع  3099

 األثاثُصنع  3100
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 / دراسة محدودة للعرض البيئي المخاطر متوسطةاألنشطة الصناعية  ISIC4 كود 

 لمجوهرات واألصناف المتصلةاُصنع  3211

 المجوهرات المقلَّدة واألصناف ذات الصلةُصنع  3212

 اآلالت الموسيقيةُصنع  3220

 أدوات الرياضةُصنع  3230

 األلعاب واللعبُصنع  3240

 األدوات والمستلزمات الطبية والتي تستخدم في عالج األسنانُصنع  3250

 في موضع آخرمنتجات أخرى غير مصن فة ُصنع  3290

 أنشطة توليد البخار وتكييف الهواء 3530

 معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها 3821

 رجاع الموادإست 3830

 ة والتغليفئأنشطة التعب 8292
 

 

 

قائمة األنشطة الموضحة أعاله هي ما تم التوافق عليها عالميا بحسب المعيار 

 ابع.باصداره الر ISICالخاص باألمم المتحدة 

وقد تحذر بعض من هذه األنشطة على مستوى الدولة بناءا على دراسات معينة 

 تختص بها أجهزة الدولة المختلفة، وحال االتفاق عليها يحذر نشاط أو آخر، 

وهناك قائمة كاملة دورية تصدر عن طريق وزير التجارة والصناعة لألنشطة التي 

 يتم حذرها. 

ه فقط لإلسترشاد بنوع النشاط والكود العالمي له، وذكر هذه األنشطة بالجدول أعال

وال يعنى بالضرورة أن يكون متداول أو معمول به في الدولة ولكن يمكن أن يكون 

 معموال به في دول أخرى.
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 اإلشتراطات اإلجرائية

المرفقات سواء أو  جميع عمليات الفحص اإلجرائي )الشكلي( ألغراض إستالم الطلبات

 بيانات مطلوب أو  دراسات بيئيةأو  تقارير مكاتب اإلعتماد الهندسيةأو  يةرسومات هندس

ألحدث نسخة  وفقًا، ”Check Lists“" قوائم المراجعة.. إلخ تتم عن طريق "..إستيفائها .

 -، ومقرها محافظة القاهرة العربيةمصرجمهورية معتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ب

هذه اإلشتراطات اإلجرائية وشارع محور السالم،  42 -التجمع الخامس  -دة مدينة القاهرة الجدي

 ،الصناعي النشاط ممارسة دليلضمن  egwww.ida.gov.منشورة على الموقع الرسمي للهيئة 

لغرض القانون تحقيقا  ،لضمان سهولة وشفافية وسرعة إنجاز كافة معامالت التراخيص الصناعية

  والئحته التنفيذية لتيسير إجراءآت منح تراخيص المنشآت الصناعية. 2017لسنة  15

مباشرة يؤدي لعدم قبول طلب الترخيص. علما بأن اإلجرائية وتخلف أحد اإلشتراطات 

ات التي لنظام الترخيص المسبق في حالة الصناع وفقًايكون الصناعي  هالنشاطالمنشآت الصناعية 

تي ال لنظام الترخيص باإلخطار في حالة الصناعات ال أو وفقًا ،درجة كبيرة من المخاطرتمثل 

 . المخاطر متوسطةالصناعات أي  تمثل درجة كبيرة من المخاطر

 دارتهاإأو  وكل اإلجراءآت المتعلقة بممارسة النشاط الصناعي أي بإقامة المنشآت الصناعية

تغيير  التعديل الجوهري فيها أوأو القائمة  الصناعيةالمنشآت  التوسع في، وكذلك تشغيلهاأو 

شآت الحاجة لتوفيق أوضاع المنأو  لنشاط الصناعيل تهامزاولتغيير مكان أو  غرضها الصناعي

القائمة عند صدور القانون أو حدوث أي أمر يتطلب تحول نظام ترخيص المنشأة الصناعية 

ى ترخيص عل بناًءاتتم  ،... إلخ لترخيص المسبقمن نظام الترخيص باإلخطار إلى نظام االصناعية 

حته التنفيذية والئ 2017لسنة  15ألحكام القانون  وفقًاو ،الهيئة العامة للتنمية الصناعية صادر من

ن ودون الحاجة للحصول على أية موافقة م ،لتيسير إجراءآت منح تراخيص المنشآت الصناعية

آثاره،  لكافةمنتًجا ن هذا الترخيص غير محدد المدة وألي قانون آخر، ويكو وفقًاأية جهة أخرى 

 إال في األحوال التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مجموعة من التسهيالت بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  ميزتو

 .نلشأالصناعة بها اوزير  اتاإلجرائية يحددها القانون المذكور والئحته التنفيذية وقرار
  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ida.gov.eg/
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 اإلشتراطات الفنية

التفتيش تتم عن أو  المتابعةأو  جميع عمليات الفحص الفني )الموضوعي( ألغراض المعاينة

ألحدث نسخة معتمدة من الهيئة العامة للتنمية  وفقًا، ”Check Lists“" قوائم المراجعةطريق "

شارع  42 -التجمع الخامس  -الجديدة  مدينة القاهرة -الصناعية بمصر، ومقرها محافظة القاهرة 

 egwww.ida.gov.منشورة على الموقع الرسمي للهيئة  الفنيةهذه اإلشتراطات ومحور السالم، 

األمن والصحة أي  -أمان المنشأة الصناعية لضمان  ،الصناعي النشاط ممارسة دليلضمن 

، تحقيقا بها اجهة المخاطر التي قد تنجم عن ممارسة األنشطة الصناعيةومو -والسالمة والبيئة 

والئحته التنفيذية لتيسير إجراءآت منح تراخيص المنشآت  2017لسنة  15لغرض القانون 

 الصناعية.

لصناعية اويجب مراعاة أن اإلشتراطات الفنية المذكورة بهذا الكتيب، معنية بجميع األنشطة 

مل ، وبالنظر للعواالصناعية المعنيةمنشأة بحسب النشاط الصناعي لل إال أنها تطبق ،بمصر

 . الصناعية المسببة للمخاطر بكل قسم صناعي بها على حدة

سترشاديه منفصلة لمعالجة اآلثار البيئية الناتجة عن إتم إعداد أدلة يجدر ذكر، أنه قد كما 

ي للهيئة العامة للتنمية الصناعية أغلب األنشطة الصناعية بمصر، وتم نشرها على الموقع الرسم

 .egwww.ida.gov.بمصر 

ة مجموعة من التسهيالت الفنيبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  ميزتو

 .الصناعة بها الشأنيحددها قرار وزير 

 الفنية إلى:  وبصفة عامة تنقسم اإلشتراطات

 .المصرية الصناعة في شائعة صناعية بعوامل نية عامة تتعلقف إشتراطات .1

 ة.المصري الصناعة في شائعة صناعية بأقسام أو معدات فنية عامة تتعلق إشتراطات .2

 .المصرية الصناعة في شائعة غير صناعية بعوامل تتعلقعامة  فنية إشتراطات  .3

 وحدات أو صناعات في الخارجي الهواء بملوثات تتعلق خاصة فنية إشتراطات .4

 بعينها. محارق أو أفران أو إنتاجية

 

يذية لتيسير والئحته التنف 2017لسنة  15القانون نص  المبنية على الفنيةاإلشتراطات و

 فيما يلي: تتمثل، إجراءآت منح تراخيص المنشآت الصناعية
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  بعوامل صناعية تتعلق إشتراطات فنية عامة .1

 شائعة في الصناعة المصرية
 

 محددبعامل صناعي  تتعلق ، والعامة يةفنإشتراطات  .1.1

 وموضعها بالنسبة للجوارالصناعية قع العام للمنشأة المو .1.1.1

  عتمد المالصناعية  األنشطةتوزيع مع مخطط الصناعية منشأة للالصناعي نشاط اليتماشى يجب أن

ة شطع األنيتجم ففي بعض الحاالت قد ترى الهيئة، من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمصر

لهيئة اوفي حاالت أخرى قد ترى يلزم ذلك، متجاورة عندما صناعية بمناطق  ماثلةتالمالصناعية 

ف بهد متناسقةلتكون منظومة  ؛بمناطق صناعية متجاورة ةتكاملالمتجميع األنشطة الصناعية 

 صناعية.منشأة ستخدام المدخالت والمخرجات من كل إتعظيم كفاءة 

 مخرات ك، الطبيعية مصادر المخاطرعن بمسافة كافية  ابعيدصناعية المنشأة يجب أن يكون موقع ال

طق ومنايضان فالمعرضة للالنهرية الضفاف والمعرضة للمد العالي رية بحالشواطئ الالسيول و

 سقوط صخور الجبال ومناطق إنهيار التربة ... إلخ.

  يح السائد الر تيارة فيعضالالبيئية  البصمةأو  األثر ذاتالصناعية منشأة ع الضمو يستقبليجب أن

آخر ما  يةالقاسالبصمة البيئية أو  األثرذات الصناعية منشأة الع ضمويكون أن  كما يجب ،موقعبال

تي من الشمال يأ. وبصفة عامة اإلتجاه العام للريح السائدة بمصر بالموقعتيار الريح السائد يمر به 

 الجنوب الشرقي.الغربي متجها إلى 

 

 الصناعية للهواء الجوي: إنبعاثات المنشأة .1.1.2

  1جدول المذكورة بال ،الخارجي الهواء بالحدود القصوى لملوثاتالمنشأة الصناعية  إلتزاميجب. 

  لحدود با اإللتزاميجب  غاليات بأي قسم بالمنشأة الصناعية، وألطاقة لحال وجود وحدات توليد

 ليالك المجموع يزيد أال كما يجب. 2المذكورة بالجدول  ،لإلنبعاثات الصادرة منهاالقصوى 

 المخلفات من أي مإستخدا حالة ، ويجب في3م\مجم 5 عن الصادرة اإلنبعاثات في الثقيلة للعناصر

 متر\رامج نانو 0.1 عن والفيوران الدايوكسين تركيز يزيد أال الجدولهذا ب الواردة غير الصلبة

 .مكعب

  إلنبعاثات بالحدود القصوى ل اإللتزامجب ي بأي قسم بالمنشأة الصناعية، الديزل محركاتحال وجود

 .3المذكورة بالجدول  ،هاالصادرة من

 دراسة نص عليها بالالصناعية الكمية التي منشأة يجب أال تتجاوز أحمال التلوث الناتجة عن ال

لصادرة منها انبعاثات على كمية اإلالبيئية ، وستتم المحاسبة والمراجعة للمنشأة الموافقة البيئيةو

 ة كل عام ميالدي، في ضوء نتائج عمليات الرصد المستمر ونتائج العينات.نهايب

  العامة  تقررها الهيئةفي الحاالت التي بسياج شجري الصناعية منشأة اليتم إحاطة موقع يجب أن

حملة في المواقع التي تكثر بها الرياح المويلزم ذلك بصورة عامة  .للتنمية الصناعية بمصر

الغير ة المنشآت الصناعيعن للبيئة الملوثة المنشآت الصناعية فصل لحاجة لعند اأو  ،باألتربة

 أحزمة شجرية.بللبيئة ملوثة 
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  ويالق توليد محطات نبعاثات الصادرة من مداخنالمستمر لإلالذاتي  الرصد أجهزة تركيبيجب 

 ،بلصلوا الحديدإنتاج  مصانع، معامل تكرير البترول، ميجاوات 50والتي تزيد عن  الكهربية

 األحماض،إنتاج  وحدات ،ووحدات إنتاج األحماض األسمدة الحديدية، مصانع السبائك مصانع

اته مصانع إنتاج السيراميك واألدوات الصحية، مصانع إنتاج الزجاج من خاماألسمنت،  مصانع

 كالزنأو  الرصاصأو  النحاس إستخالص مصانعيوم، \طن 200األولية بطاقة إنتاجية أكبر من 

  .اماتهاخ من

  بية اإلنتاجية للحدود العت الوحدات مختلف من مداخنحال تجاوز أحمال اإلنبعاثات الصادرة

ويجب  ،منهانبعاثات الصادرة المستمر لإلالذاتي  الرصد أجهزة تركيبيجب ، 4المذكورة بالجدول 

 ادم،الع حرارة مستمر: درجة بشكل التالية المرجعية العوامل رصد اإلنتاجية في هذه الوحدات

واعد لتزام بقيجب اإلاألكسجين. وفي كل هذه الوحدات اإلنتاجية  التدفق، الضغط، محتوي معدل

 حالو ناعية.حتفاظ بشهادات المعايرة بالسجل البيئي للمنشأة الصالمعايرة الدورية لألجهزة مع اإل

 لمنطقةا في وجينالنيتر أكاسيد انبعاثات من %10 عن تقل ال نسبة عن الصناعية المنشأة مسئولية

 .اس كلوريد الهيدروجينيقيجب  بها، المحيطة

  المنشأة ببأي قسم  5المذكورة بالجدول  األوزون لطبقة المستنفدة المواد مادة منتواجد أي حال

 بأية طمخلو في داخلةأو  بذاتها قائمةهذه المادة  كانت سواء للرقابة اهيجب إخضاع، الصناعية

 نسبة.

 

 عية:المنشأة الصنا صرف .1.1.3

  الصناعيةمنشأة أن يتم فصل الصرف الصحي عن الصرف الصناعي داخل اليجب. 

 بوسائل قياس ورصد بيئي الصناعيةمنشأة داخل ال الصرف تزويد غرف تفتيش أن يتم يجب. 

  ًالصرف  شبكات إلىغيرها أو  مثل المازوت شتعاللإلقابلة أو  مواد ملتهبةأية  صرفا يحظر تمام

سيوم جب أن تخلو المخلفات السائلة من البترول اإليثيري وكربيد الكالكما ي، الصحي العامة

انة أي مادة أخرى يؤدي وجودها إلى خطورة على العمال القائمين بصيأو  والمذيبات العضوية

لى تلوث يؤدي وجودها إأو  عمليات التنقيةبأو  اإلضرار بمنشآت الصرف الصحي العامةأو  الشبكة

فات كما يجب أن تخلو المخلالعامة، مليات تنقية مياه الصرف الصحي صرف فائض ع عندالبيئة 

 مواد مشعة.أو  الصناعية السائلة من أية مبيدات حشرية

  لصرفة بالقيام المنشأة الصناعي، كشروط 7، 6ول االمذكورة بالجد معاييراليجب اإللتزام بكافة 

دراسة مفصلة صناعية نشأة مكل كما يجب دراسة مخلفات  ،الصحي العامة إلى شبكات الصرف

 .حسب حالتهاب

  لفاتها مخ تشابهفي حالة و ،الصحي العامة إلى شبكات الصرف لصرفباالمنشأة الصناعية  قيامحال

اد يجب أن تنشأ غرف لفصل المو ،غيرها أو...  المصانع أو المطاحن أو المخابزمخلفات مع 

ن أيجب  أي ،الصرف الصحي العامة( الغريبة )غير المرغوب فيها بالنسبة لشبكاتأو الصلبة 

و زيتية أالمواد زيوت للغرف حجز ترسيب للمواد الصلبة حال تواجدها، وأن تنشأ  تنشأ غرف

 .لمنعها من دخول مواسير الصرف الصحي ؛حال تواجدهادهنية ال

 هذه يجب أن يتم إنشاء وتشغيل الترسيب أو حجز الزيوت، غرف حال حاجة المنشأة الصناعية ل

 تبطن بمونة األسمنت وبمادة تقاوم األحماضأن و ،ذات الصلة ات وزارة البيئةقرارطبقًا لف غرال
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ثيرها على يخشى تأالتي و ،الصناعيةمنشأة تشتمل عليها مخلفات القد غيرها من المواد التي أو 

 .سالمة مباني تلك الغرف

 في صرفال ام بكافة معاييريجب اإللتز ،البحرية البيئة في الصرفحال قيام المنشأة الصناعية ب 

 .10، 9، 8 البحرية المذكورة بالجداول البيئة

 سافة ال ال على مإ فيها الصرفيجب عدم  ،البحرية البيئة في الصرفحال قيام المنشأة الصناعية ب

مناطق أو  الصرف في مناطق صيد األسماك يجب عدمكما  ،متر من خط الشاطئ 500تقل عن 

 لطبيعية.المحميات اأو  ستحماماإل

 خوذة من أن تكون مياه التبريد مأيجب  ،البحرية البيئة في الصرفحال قيام المنشأة الصناعية ب

اه التي تصدر عنها هذه الميأن تكون دائرة التبريد ، كما يجب نفس المصدر الذي تصرف فيه

 .منفصلة تماما عن أي صرف آخر

 مياه رارة رتفاع درجة حإأال يتعدى يجب  ،البحرية البيئة في الصرفحال قيام المنشأة الصناعية ب

ال يجب ولدائرة التبريد، عن درجة حرارة المياه الداخلة مئوية درجات  ةعشرالتبريد المنصرفة 

ت أال يتجاوز تركيز الزيو، كما يجب م° 38مياه التبريد المنصرفة درجة حرارة أن تتعدى 

 يون.في المل اجزءً  15مياه التبريد المنصرفة والشحوم في 

 

 مرافق المنشأة الصناعية: .1.1.4

 المياه ك ا،الصناعية بمنطقة تتوافر بها خدمات المرافق الالزمة لهمنشأة يجب أن يكون موقع ال

 والصرف والكهرباء والغاز واإلتصاالت والنظافة ... إلخ.

  سب يث تتنامرافق للنظافة العامة وأدوات النظافة الشخصية بحتوفر يجب على المنشأة الصناعية أن

الكافية  المياه، كما يجب توفير وأن تكون مالئمة لطبيعة المخاطر والملوثات بهامع عدد العمال 

يتم بوضوح تحديد جميع منافذ المياه  أنو -حال لزوم ذلك  -والغسيل والطبخ والنظافة للشرب 

ومرافق  ضالمراحيوتوفير الحد األدنى من عدد الحمامات ، وأن يتم أو الطبخ غير المناسبة للشرب

 ، كما يجب حصول عمال تجهيز وطهونظيفة وصحية دوًماتبقى  ، بشرط أنحمامستواإل الغسيل

ألمراض اوعرض المواد الغذائية بالمنشأة الصناعية على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من 

 الوبائية والمعدية.

 ات عن توعية ونشر المعلوميجب على المنشأة الصناعية إعداد وتنظيم برامج للتثقيف الصحي وال

حلقات المخاطر واإلجراءآت الخاصة بالسالمة الحيوية والصحية والبيئية عن طريق التدريب وال

البيولوجية  النقاشية والنشرات الفنية ووضع بطاقات التعريف والعلمات اإلرشادية الخاصة بالسالمة

 )الحيوية(. 

  الطبية واإلسعافات األولية واإلنقاذ المالئمة  توفير وسائل الرعايةيجب على المنشأة الصناعية

خدامها طبقًا للمواصفات إستلطبيعة المخاطر والحوادث المحتملة، مع وجوب تدريب العمال على 

يجب أن توجد مستشفى أو عيادة أو مستوصف رعاية طبية بالقرب من المنشأة، الطبية المعتمدة، لذا 

ية مؤهل لتقديم اإلسعافات األولية، وأن يدرب عدد كاف عامل واحد بكل ورديتواجد أو على األقل 

من عمال المنشأة على اإلسعافات األولية كجزء من عملهم، ويدربوا كذلك على إجراءات الوقاية 

أماكن مختلف في  من األمراض المعدية، كما يجب أن يتوافر بالمنشأة صناديق لإلسعافات األولية

صناديق بالمنشأة مع حفظها كل قسم بمتناسب مع عدد عمال  وبعدد تهعمل بما يتناسب مع طبيعال
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وأن يوافق الطبيب المختص على  ،وضع بمكان ظاهر وآمن وبحيث تكون في متناول العمالت

 ا، وأن يمكن الوصول إليها بسهولة من كل مناطق العمل.ا وكمً كيفً  امحتوياته

  لطوارئ اوخطة وإجراءآت )الحيوية(  البيولوجيةتلتزم المنشأة الصناعية بإعداد وثيقة السالمة

ألولية المواجهة الحوادث الحيوية في حاالت التلوث أو اإلنسكاب واإلسعافات والرعاية الطبية 

وجية البيولونظم التخزين والتداول ومعلومات اللوحات اإلرشادية وبطاقات التعريف والسالمة 

طرة الناتجة عالجة النفايات والمخلفات الخوعالمات التحذير واألمصال واللقاحات ونظم م)الحيوية( 

 عنها، ويجب تدريب مجموعة من العمال على تنفيذ خطة الطوارئ.

  لطبيعة بوسائل وأدوات النظافة المناسبة للعمال و الصناعيةمنشأة البيجب تجهيز مواقع العمل

 العمل.

  يجب ، صناعيةالمنشأة الب تهنهايأو  عند بدء العمل هممالبسلفي الحاالت التي تستدعى تغيير العمال

ع م ،توفير وسيلة أخرى مناسبة لهذا الغرضأو  ،إعداد غرف لتبديل وحفظ مالبس العمال بها

 .مراعاة صيانتها

 تولد موادو أ تخزينأو  تداولأو  عمالإستالصناعية التي يتم فيها: منشأة في أماكن العمل بأقسام ال 

خ، وحيثما أبخرة ... إلأو  دخانأو  أتربةأو  ئة غبارمركبات خطرة تنتشر في جو العمل على هيأو 

 ،أسالرأو  تتولد إشعاعات ضارة، وعندما يتعرض العمال لتلوث أجزاء الجسم الظاهرة كاليدين

ي ف أن يحظر على العمال تناول الطعاميجب ، تتلوث مالبسهم الخاصة بالعمل بمواد ضارةأو 

 ... إلخ. أماكن العمل

 لطعاما تناول العمال على فيها محظورا يكون التي الصناعية، بالمنشأة ماألقسا بعض وجود حال 

 المنشأة الصناعية. ب لتناول الطعاممناسبة وكافية كن امأيجب تهيئة  العمل، أماكن في

  اإلحتياطات الواقية من أخطار الضغط العالي بمراعاة المنشأة الصناعية كافة تخذ أن تيجب

هندسيا سواء في محطات توليد الكهرباء أو المحوالت الكهربائية أو اإلشتراطات الفنية الالزمة 

شبكات نقل القوى الكهربائية وأن يكون للفنيين المختصين وحدهم حق الدخول والصيانة مع وضع 

تحذيرات من وجود ضغط عالي. ويجب التأكد من فصل التيار الكهربائي كلية عن الشبكة 

مرار فصلها حتى إخطار إستتركيب أو اإلصالح أو الصيانة مع الكهربائية قبل البدء في أعمال ال

اإللتزام الصناعية القائمين بالتركيب أو اإلصالح أو الصيانة بتمام األعمال. ويجب على المنشأة 

عن عمليًا اإلبالغ في أقرب وقت ممكن بكافة إشتراطات األمان الكهربائي في توصيالتها، وأن يتم 

، أو الممتلكات الملحوظة فيما يتعلق بالمعدات أو الخطوط الكهربائية أي خطر واضح على الحياة

 ، وأناألدوات والمعدات الكهربائية المحمولة مؤرضة أو من النوع المزدوج المعزولوأن تكون 

تتم حماية جميع الدوائر المؤقتة بواسطة مفاتيح  ، وأنالقابس المتعددة مشتركاتخدام إستيتم حظر 

يتم إصالح األسالك  ، وأنصيل مناسبة عند مفترق الطرق مع أسالك دائمةفصل أو موصالت تو

يتم تحديد موقع خطوط الطاقة الكهربائية  ، وأنبدالها فوراإستالمكشوفة ذات العزل المتدهور أو 

والكابالت )العلوية، تحت األرض، تحت البالط، والجانب اآلخر من الجدران( قبل الحفر أو 

خدام ساللم معدنية في المناطق التي يمكن فيها للساللم أو الشخص إستيحظر  ن، وأاالعمال المماثلة

الذي يستخدم السلم أن يكون على اتصال مع األجزاء المنشطة من المعدات أو التركيبات أو 

يتم وصف جميع مفاتيح الفصل وقواطع الدائرة لإلشارة إلى . كما يجب أن موصالت الدارات

تشمل جميع  ، وأنبدال الصماماتإستدائما قبل  كافة المعداتيتم فصل  أن، وخدامها أو معداتهاإست
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ا لتأريض األجزاء المعدنية للمجاري الكهربائية والمعدات أنظمة األسالك الداخلية أحكامً 

يتم حجب  ، وأنيتم تثبيت جميع المجاري المائية والمرفقات الكهربائية بشكل آمن ، وأنوالمرفقات

تصال العرضي من قبل فواصل من الدوائر الكهربائية والمعدات ضد اإلجميع أجزاء الطاقة 

تتوفر إمكانية كافية للوصول إلى أماكن العمل وصيانتها حول جميع المعدات  ، وأنمعتمدة

يتم توفير حماية الجهد المنخفض في  ، وأنواآلمنة الالزمةالكهربائية للسماح بالعمليات والصيانة 

قيادة أو المعدات التي يمكن أن تسبب إصابة محتملة من البداية غير جهاز التحكم في آالت ال

أو حول المعدات أو الخطوط  یيتم تعليم الموظفون الذين يعملون بشکل منتظم عل ، وأنالمقصودة

يحظر على الموظفين العمل بمفردهم على  ، وأنالكهربائية المنشطة طرق اإلنعاش القلبي الرئوي

 .فولت 600ر من خطوط أو معدات ذات أكث

  والماكينات واآلالت أو معدات  حول المباني -تسمى ممرات  -يجب أن تترك مسافات مناسبة

الح العمل تسمح للعمال بالمرور، وبشرط أال تعوق أداء العمل العادي أو عمليات ضبط أو إص

صورة بال الممراتالماكينات واآلالت أو تداول المواد المستخدمة في العمل، ويجب توافر هذه 

درابزين فر الاتوها، مع وجوب رتفاع كافي ألسقفالكافية في المنشأة الصناعية، على أن تتميز بإ

المجاورة، كما يجب  األرضم عن مستوى سطح س 75 أكثر منأرضيتها رتفع تي تللمناطق ال

الحفر و أإصالح الثقوب اإلرشادية الالزمة بها، ويجب كذلك  عالماتالووضع تها الحفاظ على نظاف

ي مساحة فارغة وآمنة للمشها بصورة دورية أو عند اللزوم، مع تخصيص الموجودة في أرضيات

تواجد أي  بها أو تخزين المواد أو المعداتعليها، ودائًما يحظر  تشغيل معدات المناولةحال  هافي

ر إنشاءآت يتسبب عنها خطر التصادم، ويشترط في أرضيتها أن تكون مادتها ال تعرض من يسي

ر اإلمكان، عليها لخطر اإلنزالق وأن تكون مادة مناسبة للعمل الجاري عليها وأن تكون مستوية بقد

ا ومن كما يجب أن تتخذ اإلحتياطات الالزمة لوقاية العمال من مخاطر السقوط أو التعثر عليه

 مخاطر سقوط األشياء األخرى فوقها.

  المناسبة  تخاذ الوسائلإجافةً أو الحركة بها أسطح كافة الحفاظ على على المنشأة الصناعية يجب

لمنسكبة، ايتم التنظيف الفوري لجميع المواد أو السوائل الخطرة وأن نزالق، لإلتها لضمان مقاوم

ق بشكل حتراإزالة تراكم الغبار القابل لإلو ،منتظمةبصورة التخلص من جميع النفايات مع وجوب 

 .لهاالمعدات الكهربائية أو حوبالموصل أو تراكمه تجنب دخول الغبار المعدني أو مع  ،يومي

  ا، تهضع ولصق الفتات إرشادية تبين حمولعلى المنشأة الصناعية ويجب ، األسطح المرتفعةفي

فلية سبحواجز أو  فوق األرضية بدرابزين عادي سنتيمتر 75تزود األسطح المرتفعة أكثر من وأن 

والخروج ا يهتوفير وسائل دائمة للوصول إل، وأن يتم ةأسوار واقية مناسبأو ب سنتيمتر 10رتفاع إب

سقوط نقالب أو البطريقة تمنعها من اإلعليها  مواد موجودةقرار أية إست، مع وجوب ضمان منها

ط ، ويحظر تشغيل أي شخص فوق سقف يعرضه لخطر السقونتشارنهيار أو التدحرج أو اإلأو اإل

ا لسقوط جوية ما لم تتخذ اإلحتياطات الالزمة منعً الحالة ال بسبب ميله أو طبيعة سقفه أو بسب

 .األشخاص أو المعدات

  أو درابزين أو ما شابه من جميع أو سياج يتم إحاطة وحماية فتحات األرضيات بغطاء يجب أن

تثبيت حواجز سفلية حول حواف فتحات األرضيات الدائمة فى األدوار العلوية أو ، مع الجوانب

الحفر الفتحات أو األجزاء غير المستخدمة من مسطح تغطية ، وأن يتم شابه حمايتها بدرابزين أو ما
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يجب أن فتحات األرضيات الدائمة فى األدوار العلوية وفي  ،اغير المستخدمة فعليً خصوًصا و

 خطر اإلصابة منها.لتغطى بأغطية معدنية تمنع سقوط أي شيئ يعرض من هم أسفلها 

  ال تزيد ، وأسنتيمتر 55قل عن يال  رضبع الصناعيةبالمنشأة  الثابتة جميع الساللميجب أن تكون

 رتفاعبالنسبة للمستوى األفقي، وأن يكون إ درجة 30درجة وال تقل عن  50عن  ادرجة ميله

ق أو نزالإلمادة مانعة لبالساللم  اتدرجكسى ته، وأن إلى أسفل هدرجات السلم متماثل من أعال

 يمترسنت 75بين ما رتفاع درابزين الساللم جب أن يكون إ، كما ينزالقبأسطح مقاومة لإل ىتغط

 .اكيلوجرامً  90درابزين على حمل حمولة تزن هذا اليقدر ه وأن فوق حافة درج سنتيمتر 85و

  صيانتها وأن يتم فحصها و بحالة جيدة، الصناعيةالمتنقلة بالمنشأة  جميع الساللميجب أن تكون

رجة نزالق على كل دطئ أقدام غير قابلة لإلاموبها  فراوبصورة دورية ومنتظمة، ويجب أن يت

المتنقلة م خدام الساللإستيحظر ، وخاليةً من الشحوم والزيوتها، التي يجب الحفاظ عليها من درجات

تجاه إح في أمام األبواب التي تفت أحدهاوضع أو المعيبة، أو مفقودة الدرجات الالمكسورة أو ذات 

صول على ناديق أو البراميل أو القواعد األخرى غير المستقرة للحسلم على الصالوضع ، أو السلم

 أثناء الوقوف عليها. لتمديدالقابلة لساللم الرتفاع إتعديل أو  ،رتفاع إضافيإ

  مع بالمقاسات المناسبة وضع عالمات خروج على جميع المخارج على المنشأة الصناعية يجب

اب أبوبفر اتتو، وأن تجاهات الخروجإوتعليم تحديد مناسب، على أن يتم  إضاءتها بمصدر ضوء

، وائقالحفاظ على جميع المخارج خالية من الع، كما يجب دوًما الخروج الجانبية مقابض دافعة

عدد  ، وأن يتناسبهناك مخارج كافية للسماح بالهرب الفوري في حاالت الطوارئوأن تكون 

 .حمولة شغل المبنىمع مخارج كل طابق من المبني وعدد مخارج المبنى نفسه 

  اتجاه الخروج واضحً إبحيث يكون الخروج  أبواب وتنفيذتصميم على المنشأة الصناعية يجب 

هذا ، وحال فتحها مباشرة على طرق مرورية يجب وضع الالفتات التحذيرية الالزمة باومباشرً 

أو  ،د خاصخدام مفتاح أو أي معرفة أو جهإستتجاه الحركة بدون إفى  هايتم فتحالخصوص، وأن 

اب الدوارة خدام األبوإستيُحظر حال تركيب أية أجهزة عليها، وكيلوجرام  6 ال تجاوزخدام قوة إستب

آلية الفتح بيتم تزويد أبواب غرف التخزين البارد ، ويجب أن أو المنزلقة أو العلوية كأبواب خروج

 .الداخلي
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 :لضمان أمان المنشأة الصناعية تنظيمية عامةإجراءآت  .1.1.5

 ا ا سليمً يبً ترتيب العنابر واألقسام واآلالت والعمليات اإلنتاجية ترتعلى المنشأة الصناعية  يجب

في  متسلساًل يكفل سير عمليات اإلنتاج دون تداخل أو تضارب يؤثر على سير العمل أو يتسبب

 حوادث العمل أو يساعد عليها.

  كل موثق يوجد شخص مسئول بشوأن  ،هاألمان فعاالً  اتوفر برنامجً أن على المنشأة الصناعية يجب

مة، كما وعمالها في تفعيله بصورة منتظ تها، وأن يشارك ممثلين عن إدارذا البرنامجهة عن أنشط

، مع يجب أن يتم التفاعل مع شكاوى العمال المتعلقة بذلك بصورة جدية وبردود كافية ومعلنة

 .هاادث بالحو وأالمهنية  األمراضو أ الحد من اإلصاباتتحفيز العمال الملتزمين حال نجاحهم في 

  االت خدامها في حستبتوفير أجهزة ومعدات اإلغاثة واإلنقاذ وذلك إلالصناعية تلتزم المنشأة

جهيز الطوارئ والكوارث، وخصوًصا أجهزة التنفس الذاتي واألجهزة الخاصة بإضاءة الطوارئ وت

اية لكوارث واألزمات، وبدل الوقأبواب ومخارج وممرات وساللم الهروب في حاالت الطوارئ وا

لمكافحة خدامها ألغراض استمن الغازات واإلشعاع الحراري الناتج عن الحرائق أو اإلنفجارات إل

 والسيطرة على أن تجهز هذه البدل بجهاز تنفس مجهز بإسطوانة هواء، مع توفير البطاطين

هبوط ارب النجاة ومعدات الالمقاومة للنيران بعدد متناسب مع عدد عمال المنشأة، وتوفير قو

وجاكيتات وأطواق النجاة وساللم الحبال للهبوط اإلضطراري الالزمة في حاالت الطوارئ 

وفير وسائل بعدد متناسب مع عدد عمال المنشأة، وتأو النهرية  والكوارث بالمنشآت والسفن البحرية

األحوال وتحت كافة الظروف  غاثة وطلب المعونة بحيث تعملستاإلتصاالت الالسلكية واإلنذار واإل

 الجوية.

  أة قيام المنش حال، الصناعية بالمنشأةالمؤثر بكل قسم صناعي  الصناعي العاملطبيعة بحسب

ذا العامل لقياس قيم هالذاتية أو الرصد الذاتي المستمر ق نظم الرقابة الداخلية يالصناعية بتطب

ة قيرطالواجبة في صول ألوفقًا لصناعي القياس لقيم هذا العامل اليجب أن يتم ذلك  ،الصناعي

فني قياس لاعملية إن وجدت، كما يجب أن يقوم ب همواصفات القياسية المتعلقة بقياسوفقًا للو هقياس

 يقة مناسبةبطر الصناعية بالمنشأةمؤهل ومدرب للقيام بذلك، مع وجوب حفظ نتائج القياسات الذاتية 

  .بحيث يمكن الرجوع لها بسهولة عند اللزوم

 كتريا يجب على المنشأة الصناعية اإللتزام بإتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر اإلصابة بالب

عة العمل متى كانت طبي)الحيوية(، والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية 

ة الخطرة خدام أو تداول أو تخزين المواد البيولوجيإستتعرض العمال لظروف اإلصابة بها، أثناء 

ي سن فأو المواد البيوكيميائية أو أنتاجها، مع إعطاء إهتمام خاص لحماية الحوامل والنساء 

م ، كما يجب اإللتزا)الحيوية( الخصوبة من التعرض ألي مصدر عدوى بالملوثات البيولوجية

األمصال وباللقاحات  )الحيوية( بتطبيق نظام مالئم لتحصين العمال المعرضين للمخاطر البيولوجية

الجة ضد األمراض المعدية والفيروسية والبكتيرية، وبتطبيق نظام خاص للتطهير والتعقيم ومع

يئيًا، وإتخاذ المخلفات والنفايات البيولوجية والبيوكيميائية والتخلص النهائي منها بطريقة آمنة ب

كن ت( في أمااإلجراءآت الالزمة بمكافحة ناقالت وحامالت المرض والعدوى )القوارض والحشرا

لمستخدمة ا، مع وجوب اإللتزام في المواد )حيوية( العمل التي يتم فيها التعرض لمخاطر بيولوجية

خدام ستإلفي عمليات المكافحة أن تكون مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية وتدريب العمال على ا

 المأمون لهذه المواد.



      

 
 

 

28 
 

 هوية بيئة ط الفنية والهندسية في تصميم نظم تيجب على المنشأة الصناعية اإللتزام بتنفيذ الشرو

شحات ، وذلك بتجهيز هذه النظم بمر)حيوية( العمل المحتمل تلوثها بمواد أو مخاطر بيولوجية

المساكن  إلى مناطق العمل أوالبيولوجية )الحيوية( خاصة لمنع إنتشار الهواء الملوث بالعوامل 

ألخرى اعن باقي أماكن العمل )حيويًا( ا يولوجيً المجاورة مع عزل الوحدات العالية المخاطر ب

 .(الحيويةالبيولوجية )ومنع دخولها إال لعمالها بتطبيق إجراءآت تنظيمية خاصة بالسالمة 

 م، يجب بحسب طبيعة العملية الصناعية التي تتم بكل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية وعند اللزو

ميكانيكية الفيزيائية وال خصية المالئمة والمخاطرأن توفر المنشأة الصناعية مهمات الوقاية الش

العمال  البيولوجية والبيوكيميائية في بيئة العمل وبشرط مطابقتها للمواصفات الصحية وتدريبو

مهمات، خدامها وصيانتها وحفظها طبقًا للمواصفات الواردة من المصنع والمورد لهذه الإستعلى 

خدامها ستإمع تدريب العمال على الصناعية خاطر بالمنشأة وأن تكون هذه المهمات مناسبة لنوع الم

لى الدوام، عخدام ستبإجراء الصيانة الدورية لها بحيث تكون صالحة لإلالصناعية إلتزام المنشأة مع 

ل جسم كل عامل وال تعوقه عن أداء عمله، مع إلزام العام مقاساتوبشرط أن تكون مناسبة ل

ة الوقايمهمات ا يجب إتخاذ اإلجراءات المالئمة وتوفير خدامها والمحافظة عليها، كمإستب

من أو  المستخدمة عند تنظيف المواد أو السوائل السامة أو الخطرة المسكوبة، وأن يتم التخلص

المواد  الوقاية الشخصية الملوثة أو التي من المتوقع تلوثها بالدم أو غيرها منمهمات تطهير 

ي ية الشخصية التاالوق مهماتن سهولة تنظيف أو تطهير المعدية المحتملة، وكذلك يجب ضما

ية ما الشخصمهمات الوقاية خدامها، ويحظر على العمال تبادل إسترتداءها أو إيطلب من العمال 

  لم يتم تنظيفها بشكل صحيح.

 غيرية الصناعمنشأة داخل كافة أقسام ال أماكن العملب الصناعية العمليات مزاولة تكون يجب أن 

رتيب للت وفقًا ،يجب تطبيق مختلف أساليب الوقاية والحمايةالعمال، ولضمان ذلك  أمانبة ضار

  التالي من حيث األولوية:

 الخطر. أو العامل الصناعي الضارأو  المادةأو  المعدةأو  بعاد العمليةإستإزالة المخاطر، ب .1

 اضررً  مواد أقلأو  عمال عملياتإستالخطرة عن طريق أو  المواد الضارةأو  بدال العملياتإست .2

 خطورة. أو 

لتحكم انظم العمل اآلمنة التي تتضمن تدابير  تطبيقتقليل المخاطر إلى الحد اآلمن بواسطة  .3

 اآللية بهدف تطبيع العوامل الصناعية المسببة لهذه المخاطر.أو  اإلدارية

 .يةتنظيمالتدابير الأو  خدام وسائل التحكم الهندسيةإستالتحكم بالمخاطر عند المصدر، ب .4

 يتم توفير معدات الوقاية الشخصية ،كحل أخير حال تعذر تطبيع بعض العوامل الصناعية .5

 عمالها وصيانتها.إستالمناسبة وإلزام العمال ب
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 :إشتراطات فنية عامة تتعلق بالجوانب المعلوماتية للمنشأة الصناعية .1.1.6

  المتوقعة  ث الصناعية والطبيعيةإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارالصناعية منشأة اليجب على

تحلل وعمالها حال وقوع كارثة بها، وأن تقيم والصناعية منشأة الوإعداد خطة طوارئ لحماية 

لطاقة االمخاطر بها في مرحلة التصميم أو التجارب أو التشغيل للمعدات واإلنشاءآت على أساس 

لى عالتي من الممكن أن تؤثر اإلنتاجية القصوى للتعرف على المخاطر والمشكالت المحتملة و

مة وخطرة سالمة األجهزة الخاصة بعمليات المراقبة والتحكم واإلنتاج أو تؤدي إلى تسرب مواد سا

تنفيذ  ، وأن توفر المعلومات للقائمين علىمنشأة الصناعيةالوحرائق وإنفجارات داخل أو خارج 

ها مواد المشعة وأماكن تواجدخطة الطوارئ عن المواد الكيميائية والنفايات الخطرة أو ال

 وموجز عن مخاطرها وطرق التعامل معها في حالة تسربها ،خدامها وتداولها وتخزينهاإستو

 ومهمات الوقاية الشخصية وأجهزة اإلطفاء الواجب ،والحرائق واإلنفجارات الناتجة عنها

والمناخ  رصاد الجويةباإلضافة إلى المعلومات عن حالة الطقس واأل ،خدامها عند التعامل معهاإست

مية والفنية تحديد األخطاء التنظيالصناعية منشأة الالسائد في المنطقة وقت الحادث، كما يجب على 

على عدم  والتي قد تكون مؤشرا ،والبشرية التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث أو الكوارث المحتملة

نظيمية على ة مهاراتهم الفنية والتكفاءة العمال أو حاجتهم إلى تدريب بصفة دورية ومنتظمة وتنمي

منشأة العلى ، وكذلك يجب منشأة الصناعيةالأداء العمل طبقًا للتعليمات الخاصة بالتشغيل في 

ج المنشأة جابة لخطة الطوارئ والكوارث المحتملة داخل وخارستمراجعة وتقيم فاعلية اإلالصناعية 

لخطة المعدات واألجهزة الالزمة لتنفيذ وتحديد اإلحتياجات من الموارد البشرية والمادية وا

 والتدريب عليها.

 بكل  وضع جميع اإلرشادات والبيانات الالزمة لضمان أمان عمالهاالصناعية منشأة يجب على ال

الصناعية  ، وفي المواضع المناسبة، وبحسب طبيعة العمليةبالطريقة المالئمة بالمنشأةقسم صناعي 

 .المتعلقة بذلك الملزمة للقواعد وفقًاو ،الصناعية أةبالمنشبكل قسم صناعي التي تنفذ 

 التقييم  تخطيط وتنفيذ جميع الندوات والدورات التدريبية وإختباراتالصناعية منشأة يجب على ال

العملية  بالطريقة المالئمة، وبحسب طبيعة بالمنشأةبكل قسم صناعي  عمالهاالالزمة لضمان أمان 

 .لقة بذلكالمتع الملزمة للقواعد وفقًاو ،الصناعية بالمنشأةاعي بكل قسم صنالصناعية التي تنفذ 

 تر جميع الدفابوضبطها  هاتسجيلوعمل كافة اإلحصاءآت الالزمة، الصناعية منشأة يجب على ال

يل لتسجيل تطورات الحالة الصحية لكل عامل من عمالها، وتسجالمخصصة اإللزامية والسجالت 

لمستمر ات واألمراض المهنية بالطريقة المالئمة، مع التطبيق كافة الخسائر والحوادث واإلصابا

 الملزمة لقواعدل وفقًاو ،الصناعية لقواعد اإلنتقاء الوظيفي للعمال، مع فصل بيانات كل قسم بالمنشأة

 المتعلقة بذلك.
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  :وطأة الحرارةتتعلق بإشتراطات فنية عامة  .1.2

  ،ئة كل بيتطبيع  اإلجراءآت الالزمة لضمانتخاذ إيجب في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية

مصادر سواء بعزل العمليات الصناعية أو بحجب ال العمل من حيث الوطأة الحرارية بذلك القسم،

بالتظليل  أو ،خدام مواد مناسبةإستبالحرارية أو األسطح الساخنة التي يتولد عنها إنبعاث حرارة 

ة في بيئة العمل التكييف أو بالتحكم في الرطوبة النسبيأو بالتهوية العامة أو بالتبريد الموضعي أو ب

  .القسمب عاملأي  مرضأو  إصابةوذلك لتوقي ومنع تسرب بخار الماء إليها ... إلخ، 

 دني في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية، يجب بصفة دورية ومنتظمة تقدير كثافة العمل الب

ف التالي: يقوم به كل عماله، وذلك وفقًا للتصنيالذي )نسبة وقت العمل الفعلي إلى وقت الراحة( 

 منتصفالقانونية الواجبة ب ثناء الراحةإستب ،راحة طوال الوردية %0 - عمل %100مستمر ) عمل

 إضافة إلى الراحة ،راحة طوال الوردية %25 - عمل %75مستمر ) شبه فقط(، عمل الوردية

 ،راحة طوال الوردية %50 - عمل %50متقطع ) الوردية(، عمل القانونية الواجبة بمنتصف

 راحة %75 - عمل %25مريح ) الوردية(، عمل القانونية الواجبة بمنتصف إضافة إلى الراحة

أعلى ر كما يجب إعتبا الوردية(. القانونية الواجبة بمنتصف إضافة إلى الراحة ،طوال الوردية

لمسموح ام حدود التعرض الحراري يبذله أي عامل بذلك القسم عند تقييالذي للعمل البدني كثافة 

 بها داخل هذا القسم.

 لعمل اعبء  في كل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية، يجب بصفة دورية ومنتظمة تقدير مستوى

 لبدنيالعمل لعبء ، كما يجب إعتبار أشد 11الذي يقوم به كل عماله وذلك وفقًا للجدول  البدني

 ا القسم. حدود التعرض الحراري المسموح بها داخل هذ بذلك القسم عند تقييم عاملأي يبذله  الذي

  لشمس االمعرضة ألشعة العمل المفتوحة مناطق الظروف المرجعية التالية: أي عند العمل في في

، وفي ظروف 2م\كيلو وات 1يمته ق -أو الحرارية  - ةشمسيال ةشعاإلشدة بحد أقصى لو المباشرة

بيئة ب نسبيةالرطوبة لللحد األقصى المسموح به با أي لبيئة العمعالية ب رطوبة نسبيةالتعرض ل

مع مطلوب حال قيام عمال القسم الصناعي بالمنشأة الصناعية بالعمل البدني ال، %80بقيمة العمل 

بدني العمل الكثافة ، وعندما تكون وبدون أي غطاء للرأس عمال المالبس الخفيفة المناسبةإست

د يجب اإللتزام بالحصناعي معين بالمنشأة الصناعية، قسم بالمستمر بعبء عمل بدني خفيف 

لحالة اوتعتبر هذه  .م° 30، والمقدر بقيمة بذلك القسم في هذه الحالة المجاز للتعرض الحراري

  األخرى. باقي الحاالتل للتعرض الحراري ةالمجاز ودحدالقيم تحسب منه كأساس 

  ء العمل المستمر مع زيادة عبلعمل البدني االسابقة، وفي حالة كثافة المرجعية ذات الظروف في

الحد  يجب اإللتزام بتخفيضصناعي معين بالمنشأة الصناعية، البدني من خفيف إلى متوسط بقسم 

 30يمة ، عن قيمته لعبء العمل البدني الخفيف )والمقدر بقبذلك القسمالمجاز للتعرض الحراري 

 . م° 2( بمقدار م°

  ء العمل المستمر مع زيادة عبالعمل البدني قة، وفي حالة كثافة السابالمرجعية ذات الظروف في

لحد يجب اإللتزام بتخفيض اصناعي معين بالمنشأة الصناعية، بقسم  شاقالبدني من خفيف إلى 

 30يمة ، عن قيمته لعبء العمل البدني الخفيف )والمقدر بقبذلك القسمالمجاز للتعرض الحراري 

 . م° 4مقدار ( بم°

  كثافة  تخفيضمستوى عبء العمل البدني، في حالة السابقة، وفي ذات المرجعية روف ذات الظفي

يجب صناعي معين بالمنشأة الصناعية، بقسم مستمر  شبه عملإلى مستمر من عمل العمل البدني 



      

 
 

 

31 
 

مستمر الالعمل البدني كثافة لالحد المجاز للتعرض الحراري بذلك القسم، عن قيمته  بزيادةاإللتزام 

 . م° 1بمقدار 

  افة كث تخفيضمستوى عبء العمل البدني، في حالة السابقة، وفي ذات المرجعية ذات الظروف في

يجب صناعي معين بالمنشأة الصناعية، بقسم  متقطع عملإلى مستمر من عمل العمل البدني 

مستمر الدني العمل البكثافة لالحد المجاز للتعرض الحراري بذلك القسم، عن قيمته  بزيادةاإللتزام 

 . م° 2بمقدار 

  افة كث تخفيضمستوى عبء العمل البدني، في حالة السابقة، وفي ذات المرجعية ذات الظروف في

لتزام يجب اإلصناعي معين بالمنشأة الصناعية، بقسم  مريح عملإلى مستمر من عمل العمل البدني 

مر بمقدار مستالمل البدني العكثافة لالحد المجاز للتعرض الحراري بذلك القسم، عن قيمته  بزيادة

 . م° 5

 وح لحد األقصى المسمعلى أساس ا ذكرها المجازة للتعرض الحراري السابق قدرت كافة الحدود

بأي  لعملافي أي وقت أثناء  ، والذي ال يجوز تجاوزه%80بقيمة بيئة العمل ب نسبيةالرطوبة للبه 

إتخاذ ة على المنشأة الصناعييجب ة، حال تجاوز هذه القيملذا،  .قسم صناعي بالمنشأة الصناعية

لما تحت ز بالقسم الصناعي الذي وقع به هذا التجاوالالزم لتخفيض الرطوبة النسبية ببيئة العمل 

لتزام يجب اإلو به، عن طريق عمليات التهوية العامة نسبيةالرطوبة للهذا الحد األقصى المجاز 

سبية في قيمة الرطوبة الن %10فاض بنسبة كل إنخبزيادة الحد المجاز للتعرض الحراري مقابل 

 1بمقدار  - %80أي عن  - لحد األقصى المسموح بهاعن هذا  القسمببيئة العمل بالمقاسة فعليا 

  .م° 4 لهذه الزيادة الناتجة عن إنخفاض الرطوبة النسبية مقداره بحد أقصى، وم°

 فتوحة المالعمل بالمناطق أساس على  ذكرها المجازة للتعرض الحراري السابق قدرت كافة الحدود

 لرأس.لوبدون أي غطاء  عمال المالبس الخفيفة المناسبةإستالمعرضة ألشعة الشمس المباشرة مع 

مناسب  عمال غطاءإستالمعرضة ألشعة الشمس المباشرة مع المفتوحة العمل بهذه المناطق أما حال 

 .دالحدولكل هذه  م° 2 بمقدار يجب اإللتزام بزيادة الحد المجاز للتعرض الحراري، فللرأس

 التهوية يئةس -هنا ال تأثير لتغطية رأس العامل من عدمه و -العمل بمناطق مظللة حال  ،وبالمثل

لحد المجاز ايجب اإللتزام بزيادة ، (انيةث\ترم 1.2ال يتجاوز متوسط سرعة الهواء بمكان العمل )

بمكان  )متوسط سرعة الهواء التهويةسطة متوبالمناطق المظللة ، وم° 2 بمقدار للتعرض الحراري

 بمقدار يجب اإللتزام بزيادة الحد المجاز للتعرض الحراري، (انيةث\ترم 2.0-1.2العمل في حدود 

يجب ، (نيةاث\ترم 2)متوسط سرعة الهواء بمكان العمل يتجاوز  جيدةبالمناطق المظللة ، أما م° 5

  .م° 8 بمقدار اإللتزام بزيادة الحد المجاز للتعرض الحراري

 على الحدود المجازة للتعرض الحرارييجب تطبيق هذه الصناعية،  بالمنشأة صناعي قسم بكل 

 لوظيفياإلنتقاء اكما يجب تطبيق قواعد ، عاًما 44-22في سن العامالت اإلناث الذكور ولعمال ا

ل البدني ت العممن حيث تناسب القدرات البدنية والشكل العام لجسم العامل أو العاملة مع متطلبا

المستمر  العمل البدنيفي حالة كثافة بعاد العمال المصابين بأمراض القلب إستالمطلوب، مع وجوب 

  أو شبه المستمرة مع عبء عمل بدني شاق.

  مع أو شبه المستمرة المستمر العمل البدني في حالة كثافة  ،صناعي بالمنشأة الصناعيةقسم بكل

ا وكذلك عامً  55-44 في سنا وعامً  22-16في سن  الذكورلعمال لبالنسبة و ،شاقعبء عمل بدني 

ثنائي للحدود المجازة إستتخفيض ، يجب تطبيق اعامً  22-18في سن اإلناث  تمالالعبالنسبة ل
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 الذكورلعمال احظر عمل يجب كذلك اإللتزام بو .م°2 للتعرض الحراري عن قيمها الواجبة بمقدار

ق ذلك الحظر على العامالت يطبأيضا يجب ت، واألعمالفي هذه  عاًما 55عام أو فوق  16أقل من 

  .عاًما 44عام أو فوق  18اإلناث أقل من 

  به  حرارة بيئة العملدرجات لإجراء قياسات دورية بكل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية، يجب

مل مع األخذ ، والتي تقدر درجة الحرارة التي يشعر بها العاخدام أجهزة قياس الوطأة الحراريةإستب

واجد تباإلعتبار درجة الحرارة في الظل وشدة األشعة الحرارية أو الشمسية المؤثرة في مكان 

لمجازة العامل وكذلك سرعة حركة الهواء والرطوبة النسبية بهذا المكان، لمقارنتها بالحدود ا

مل البدني عبء للعالمتناسبة مع أعلى كثافة وأشد و وفقًا لكافة العوامل السابقة للتعرض الحراري

 الذي يبذله أي عامل بذلك القسم. 

  عالمات اإلجهاد الحراريكافة العمال بتعريف بكل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية، يجب ،

  ميا بتطبيقها.المتعلقة بها، وإلزامهم تنظي تطبيق الرقابة الذاتية والمتبادلةوتدريبهم على قواعد 

  ،للمتابعة على كافة العمالطبي الكشف إجراء ال يجببكل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية 

 وأ مرضى القلبالعمال بعاد إستوفقا للتوقيتات الواجبة، مع وجوب المعرضين لوطأة الحرارة 

  .شاق مع عبء عمل بدنيأو شبه المستمرة المستمر العمل البدني كثافة ذات من األعمال  لكلىا

  مع مرة أو شبه المستالمستمر العمل البدني في حالة كثافة  ،صناعي بالمنشأة الصناعيةقسم بكل

يزيد  البدني الشاق، بحيثلعمل هذا الالعامل تدرج دخول  يجب تطبيق نظام ،شاقعبء عمل بدني 

عمل العبء من  %80 - %60 - %40 متدرجةبنسبة عمل أيام  ثالثة أول على مدىبه  هتحميل

مل من عودة للعالحال درج التذات يجب تطبيق و، عليه اديتعاإلالمطلوب الطبيعي الشاق  بدنيال

  تزيد مدتها عن أربعة أيام متتالية.إجازة راحة أو بعد 

  مع مرة أو شبه المستالمستمر العمل البدني في حالة كثافة  ،صناعي بالمنشأة الصناعيةقسم بكل

، يجب لإجهاد العما لزيادة اإلنتاجية أو عند الضرورة لتقليلعند الحاجة و ،شاقعبء عمل بدني 

الساعة  لىا إظهرً  11من الساعة ا صيفً أي  -بعد فترة عمل الظهيرة  وأقبل البدني تكثيف العمل 

كثافة خفيف تيمكن مقابل الفي و - اعصرً  3الساعة  ا إلىظهرً  12من الساعة ا ، وشتاءً اعصرً  4

والتي  يرةبفترة عمل الظهة عند الضروركلية وقف العمل زيادة فترات الراحة أو أو العمل البدني 

 تتميز بقسوة نسبية في ظروفها الطقسية. 

 اكن بالقرب من أم مياه صالحة للشرببصفة عامة، يجب أن تتوافر بموقع العمل مصادر كافية ل

أن  يجب ،م° 30 من درجة حرارةبدًءا وا. مترً  75على مسافة ال تزيد على تواجد العمال، أي 

عند المصدر، م ° 15 تهادرجة حرار ال تجاوزبحيث مبردة ادر بهذه المصشرب تكون مياه ال

لصناعية، اإذا كانت مقدمة من المنشأة  العمال أثناء وردياتهمزيادة نسبة الملح في وجبات يجب و

سم لتعويض ج، % أمالح 0.1 نسبة بها امذابً المتاحة للعمال شرب أن تكون مياه اليجب  وإال

 شديدة الحرارة.بيئة عمل في نتيجة ال عما فقده من ماء وأمالحالعامل 

  رجة من دبدًءا و .بها توفير أماكن ذات جو مالئم للعمال لقضاء فترات راحةبصفة عامة، يجب

لهواء جيد التهوية )متوسط سرعة ا راحة مظللمكان توافر بموقع العمل ييجب أن  ،م° 36حرارة 

 .لعمالل ، مع إتاحة دش مياه(انيةث\ترم 2بمكان العمل يتجاوز 
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  خر آراحة  مكانو ،راحة مكيف مكانتوافر بموقع العمل ييجب أن  ،م° 39من درجة حرارة بدًءا

 إتاحة دش مياهو، (انيةث\ترم 2جيد التهوية )متوسط سرعة الهواء بمكان العمل يتجاوز  مظلل

 المكيف مباشرة. مكانبعدم اإلنتقال من الدش إلى العليهم التنبيه وجوب مع  للعمال،

 موقع ض مدير اليفو  يجب أن  ،م° 39من درجة حرارة بدًءا  ،صناعي بالمنشأة الصناعيةقسم  بكل

  عندما يقدر لزوم ذلك.لتعليق العمل 

  مع مرة أو شبه المستالمستمر العمل البدني في حالة كثافة  ،صناعي بالمنشأة الصناعيةقسم بكل

أقصى فترة عمل متواصل ال تكون يجب أن  ،م° 36درجة حرارة حتى  ،شاقعبء عمل بدني 

  دقيقة. 60يتبعها فترة راحة ال تقل عن على أن  ،تجاوز األربع ساعات

  مع مرة أو شبه المستالمستمر العمل البدني في حالة كثافة  ،صناعي بالمنشأة الصناعيةقسم بكل

أقصى  تكونيجب أن  ،م° 39-36 ما بين حرارةالدرجة عندما تتراوح  ،شاقعبء عمل بدني 

  دقيقة. 30ن عيتبعها فترة راحة ال تقل على أن  ،تينرة عمل متواصل ال تجاوز الساعفت

  تتعلق ت يجب إعتبار تكرار قيام المنشأة الصناعية بمخالفا ،صناعي بالمنشأة الصناعيةقسم بكل

تجاوز حدود التعرض الحراري  وخصوصا، تكرار:جوهرية، جسيمة أو مخالفة  بوطأة الحرارة

ري لظروف غياب القياس والتقييم الدوأو الراحة الواجبة للعمال، أو تقليص فترات  المسموح بها،

المستمر بدني العمل الفي حالة كثافة تجاوز شروط السن واللياقة البدنية أو ، لوطأة الحرارةالتعرض 

خدمات مياه الشرب أو غرف غياب أو تعطل أو ، شاقمع عبء عمل بدني أو شبه المستمرة 

  .ظللة أو المكيفة حال وجوب توافرها ... وغير ذلك من حاالت واجبة اإلعتبارالراحة الم

 

 ملوثات بيئة العمل:بتتعلق إشتراطات فنية عامة  .1.3

  الحدود ل العمبيئة في أي مادة تتواجد تركيز أال يتخطى يجب  ،صناعي بالمنشأة الصناعيةقسم بكل

 . 12العتبية المنصوص عليها بجدول 

  لعتبية أي الحدود ا -التعرض المستمر حدود يجب اإللتزام ب لمنشأة الصناعية،صناعي بابكل قسم

 يائيا: ثانى)كيمسليكا  %1التي تحتوي على أقل من ، غير مصنفةالجسيمات الأو  ،تربة الكليةألل -

ست لها ولي العاملمضايقة فقط التي تسبب ، تجاريا بالكوارتز(تعرف )متبلورة السيلكون(  أكسيد

ناعي بالقسم الصالعمل بيئة في  هامتوسط تركيزعليه، بحيث ال يتجاوز صحية ملموسة  آثارأية 

 10ذلك القسم بالعمل طوال فترة  - أسبوعيًاة عمل ساع 40أي  -عمل عادى  على مدى أسبوع

 متبلورةالكا سليأما في حال زيادة نسبة ال .المكعب السنتيمتر في جسيم 1,065، أي 3م\مجم

الذي للكوارتز، و العتبى للحد 12، فيرجع للمعادالت المذكورة بعد الجدول %1)الكوارتز( عن 

التي تربة ومن أشهر األ في هذه الحالة. غير مصنفةالجسيمات الأو يعتمد كحد عتبي لهذه األتربة 

 - ريالجي الحجر - الرخام - الكالسيوم كربونات - ألومنيا: أتربة العامل،مضايقة فقط تسبب 

 - لسيومالكا كبريتات - الجبس - الصناعي الجرافيت - البورتالندي اإلسمنت - سيومالكال سليكات

 ماعدا" نباتيةال الزيوت رذاذ - السيليولوز ألياف - الزنك أكسيد - المعدني الصوف ألياف - الكاولين

  ".المهيجة

 دود العتبية أي الح -التعرض المستمر حدود يجب اإللتزام ب ،الصناعيةمنشأة بكل قسم صناعي بال

القابلة  غير مصنفةالجسيمات الأو  (،ميكرون 10ميكرون إلى  2.5)نشاق ستتربة القابلة لإلألل -
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 ثانى)كيميائيا: سليكا  %1التي تحتوي على أقل من  (ميكرون 10ميكرون إلى  2.5)نشاق ستلإل

وليست لها  عاملالمضايقة فقط التي تسبب ، تجاريا بالكوارتز(تعرف )متبلورة السيلكون(  أكسيد

بالقسم الصناعي العمل بيئة في  هامتوسط تركيزبحيث ال يتجاوز عليه، آثار صحية ملموسة أية 

 3العمل بذلك القسم طوال فترة  - أسبوعيًاة عمل ساع 40أي  -عمل عادى  على مدى أسبوع

)الكوارتز(  لورةمتبالسليكا أما في حال زيادة نسبة ال المكعب. السنتيمتر في جسيم 320، أي 3م\مجم

والذي يعتمد كحد  ،للكوارتز العتبى لحدل 12، فيرجع للمعادالت المذكورة بعد الجدول %1عن 

 في هذه الحالة.  غير مصنفةالجسيمات الأو عتبي لهذه األتربة 

 ة خانقة بسيطأبخرة أو  غازاتحال وجود إحتمال لتجمع  ،الصناعيةمنشأة بكل قسم صناعي بال

لهواء اوخصوصا إذا كانت تحل محل  بأحد األقسام الصناعية بالمنشأة، ة تذكرليس لها آثار سام

القسم ببيئة العمل يتم قياس تركيز األكسجين في هواء فتقلل نسبة تركيز األكسجين به، يجب أن 

 علما بأن تحت الضغط الجوي العادي.حجما  %18عن أن يقل هذا التركيز وال يجوز المعني، 

  وبعضها له خطر إنفجاري.رائحة أو  أغلبها ليس له لون

 داول الحدود جمذكورة ب -بعض المواد  وجودإحتمال حال  ،الصناعيةمنشأة بكل قسم صناعي بال

لمالحظات بخانة ا لهاتوضع إشارة )+ جلد( أمام الحد العتبى و (12ول )جد العتبية لمختلف المواد

عن  هااصمتصإويكون ، ة مباشرةبطريقة العمال لها مالمسأو  في بيئة العملفي صورة أبخرة  -

عندئذ  كفيفال ي لها،في زيادة التعرض ا مؤثرً  العين عاماًل أو  األغشية المخاطيةأو  طريق الجلد

تخاذ إ يجب ، كمابدقةلها تقييم التعرض بيئة العمل، بل يجب  المواد في هواءهذه  تركيز نسبةقياس 

  يق الجلد.عن طراد وهذه الممتصاص إل ةنعامالت آجراءاإل

  ،المواد المسرطنة أو التي يشتبه في بعض  وجودإحتمال حال بكل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية

ال يجب أجدول أو مواصفة معروفة، تصفر أي حدود عتبية توجد لها بأي والتي أنها مسرطنة، 

 : المواد هذه أهموا للعاملين بمالمستها أو التعرض لها بأي طريقة، يسمح مطلقً 

 4 - سبستوساأل(OH)5O2Si3Mg - رقيمه الدولي توCAS NO :4-12-1332. 

  ثالثي أزول( 4, 2, 1-أمينو-3)أميترول - NCH )2NHNC(NH - CAS NO :5-82-61. 

 )3 - ثالث أكسيد األنتيمون )إنتاجO2Sb - CAS NO :4-46-1309. 

 )3 - ثالث أكسيد الزرنيخ )إنتاجO2As - CAS NO :2-38-7440. 

 2 - بنزيدينNH2)4H6N(C3H - CAS NO :5-87-92. 

 12 - بنزو )أ( ببرينH2C - CAS NO :8-32-50. 

 )أكسيد الكادميوم )إنتاج - CdO - CAS NO :9-73-7440. 

 كلورو ميثيل إيثر - Cl2OCH3CH - CAS NO :2-30-071. 

 ( 3.3ثنائى كلورو بنزيدين) - 2Cl)2(NH3)3H6(C - CAS NO :1-49-91. 

 كلوريد ثنائى ميثيل كرباميل - NCOCl2)3(CH - CAS NO :7-44-79. 

 )بار فينيل أمين( 2 - أمينو ثنائى الفنيلNH2)5H6(C - CAS NO :4-39-221. 

 2 - ثنائى بروميد اإليثلينBr2H2C - CAS NO :4-93-106. 

 هكسا ميثيل فوسفو ثالثي أميد - PO3)2)3(N(CH - CAS NO :9-13-680. 

 2 - ببتانافثيل أمينNH7H10C - S NOCA :8-59-91. 

 2 - نيترو ثنائى الفينيلNO2)5H6(C - CAS NO :4-93-29. 

 ن. نيتروزو ثنائى ميثيل أمين - O3N2)3(CH - CAS NO :9-75-62. 
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 .5 - فينيل ببتانافثيل أمين نH6NHC7H10C - CAS NO :6-88-135. 
 

 به في و التي يشتالمواد المسرطنة أبعض  وجودإحتمال حال  ،الصناعيةمنشأة بكل قسم صناعي بال

 1)م توضع إشارة( و12أنها مسرطنة، والتي ذكرت بجدول الحدود العتبية لمختلف المواد )جدول 

قسام عمال كافة األيجب أن يخفض تعرض لها بخانة المالحظات، أمام الحد العتبى  (3أو م 2أو م

 .12 آمن بحسب الجدول لمواد إلى أقل حدهذه الالصناعية بالمنشأة 

 ت آلفالمبيدات مصنفة كمواد  أية خدامإستوجود أو يجب حظر بالمنشأة الصناعية،  بأي مكان

ا، خدامهإستبحظر تداولها أو  صالح األراضيإستالزراعة و ريقرارات وزل اتنفيذً  ،الزراعية

 .ايرادهإستبحظر  قرار وزير التجارة والتموينول

  تعليمات األمان  صحيفة - لمواد الكيميائيةكافة افر بطاقات تعريف لاتويجبMSDS - مستخدمةال 

افرها أيضا باللغة كما يفضل تو - الصناعية باللغة العربيةمنشأة الالموجودة بأو  الناتجةأو 

 لمواد الكيميائيةكافة ابطاقات تعريف ل" معنونة اتفي ملفالنسخ العربية على أن توضع  -اإلنجليزية 

بحيث  ،الصناعيةمنشأة الكل قسم صناعي بظاهر ببمكان " ومتاحة للكافة الصناعيةمنشأة البهذه 

  .لكل من يرغب في ذلك طالع عليهايسهل اإل

  بملوثاتق يجب إعتبار قيام المنشأة الصناعية بمخالفات تتعل صناعي بالمنشأة الصناعية،بكل قسم 

 في هيشتب التي أووجود أحد المواد المسرطنة ، مخالفة جسيمة أو جوهرية، وخصوصاالعمل  بيئة

بأي ل في بيئة العموجودها بصورة مطلقة الصفرية والمحظور  العتبية الحدود ذات مسرطنة أنها

أو  عية ماصنا ةتركيز مادل (األقصى العتبي الحد) السقفي الحدتجاوز قسم بالمنشأة الصناعية، أو 

لمواد كافة البطاقات تعريف لأو الغياب الكلي بهذه البيئة،  غير مصنفةالأحد األتربة أو الجسيمات 

المنشأة الموجودة بدمة أو الناتجة أو مستخال - MSDSصحيفة تعليمات األمان  - الكيميائية

صلة بين المدد الفا، أو تقليص قصيرة لفترة للتعرض العتبي الحدتكرار: تجاوز ، وكذلك الصناعية

لدوري التقييم فترات الراحة الواجبة للعمال، أو غياب القياس وافترات هذا التعرض، أو تقليص 

 %18عن بيئة العمل تركيز األكسجين في هواء نقص ، أو العمل بيئة ملوثاتللظروف التعرض 

 - ائيةلمواد الكيميكافة ابطاقات تعريف لل الجزئيالغياب ، أو تحت الضغط الجوي العاديحجما 

عن  عيةلصنااالمنشأة الموجودة بمستخدمة أو الناتجة أو ال - MSDSصحيفة تعليمات األمان 

  وغير ذلك من حاالت واجبة اإلعتبار.... بعض أقسام المنشأة 

 ن العمل:إشتراطات فنية عامة تتعلق بتهوية أماك .1.4

 لكل عامل بالقسم يجب أال يقل حجم الفراغ المخصص  ،المنشأة الصناعيةبكل قسم صناعي ب

  تر.م 4.5زيد عن يدخل في حساب هذا الحجم أي إرتفاع يوال ا، ا مكعبً مترً  11.5عن  الصناعي

 ،حد األقصى لالرطوبة النسبية في بيئة العمل تتجاوز ايجب أال  بكل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية

أثناء  في أي وقت ، والذي ال يجوز تجاوزه%80بقيمة بيئة العمل ب نسبيةالرطوبة للالمسموح به 

أة مة، يجب على المنشلذا، حال تجاوز هذه القي .العمل بأي قسم صناعي بالمنشأة الصناعية

ع به هذا الصناعية إتخاذ الالزم لتخفيض الرطوبة النسبية ببيئة العمل بالقسم الصناعي الذي وق

  .لعامة بهعن طريق عمليات التهوية ا نسبيةالرطوبة للالتجاوز لما تحت هذا الحد األقصى المجاز 
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 ،دنى اء بيئة العمل الحد األمعدل تجديد هو يحققيجب أن  بكل قسم صناعي بالمنشأة الصناعية

القسم ن داخل على أساس عدم السماح بالتدخيبه مبنية القيم الواردة ، علما بأن 13بالجدول  ةالوارد

 تجديد معدلل األدنى للحد 13، وإال وجب زيادة القيم المذكورة بالجدول المعني بالمنشأة الصناعية

 .%20ال تقل عن بنسبة  الخارجي الهواء

 ادة )والزي 13بالجدول  ةالواردحال عدم تحقق المعدالت  ،الصناعيةمنشأة عي بالقسم صنا بكل

عن  االصناعية ضمان تحققهمنشأة ، يجب على الالواجبة حال السماح بالتدخين بالقسم المعني(

الطبيعية التي يحدث فيها عملية غالل الإست ، أيالطبيعية -الغير موضعية  -العامة التهوية  :طريق

الفيزيائية  اهائصخصبمختلف  ئيةهواللكتل السلوك الطبيعي نتيجة تفاعل الالعمل بيئة هواء بدال إست

لقسم الصناعية ومع التصميم الهندسي الداخلي لمنشأة الخارجي لمبنى الالتصميم الهندسي مع 

اعية، الصنمنشأة بال الصناعية. وحال تعذر ذلك بأحد األقسام الصناعيةمنشأة الصناعي داخل ال

 وفيها تستخدم وسائل ميكانيكيةة، الصناعي -وضعية الغير م -العامة التهوية عانة بستزم اإليل

يكون  بيئة العمل بالقسم الصناعي المعني بصورة قسرية، وقدغيرها لتجديد هواء أو  كالمراوح

الضغط  عن هداخلبزيادة ضغط الهواء بمما يتسبب يه نقي إل خارجي دفع هواءذلك عن طريق 

بتلك موجودة الالمناور ... إلخ أو  الفتحاتأو  النوافذعبر الهواء المراد تجديده ليطرد  ،جالخارب

سم من الق المراد تجديدهبيئة العمل هواء شفط أو  األقسام، كما قد يكون ذلك عن طريق سحب

ي عبر الخارجي النقفيدخل الهواء  ه،داخلبلهواء لمما يتسبب في حدوث خلخلة الصناعي المعني 

خدام إست تلك األقسام، وفي بعض األحوال يتمإلى داخل المناور ... إلخ أو  الفتحاتأو  نوافذال

 سحبع مجهة إلى القسم الصناعي المعني، نقي من ال الخارجي وذلك بدفع الهواء االطريقتين معً 

صناعية ية الإلى الخارج، وفي بعض حاالت التهو ة المقابلةجهالمراد تجديده من البيئة العمل هواء 

قسم بالسرعة الهواء بالتحكم خاصة تتيح هواء وتنقية خدام أجهزة تكييف إستالعامة قد يلزم 

ائص كل هذه الخص حفظلالنسبية  تهورطوب تهدرجة حراركذلك بدرجة نقاوته وبوالصناعي المعني 

صناعية،  أو واء كانت طبيعيةس -لمذكورة سابقا ا -. وال تصلح التهوية العامة اآلمنة هاحدودضمن 

ثة المنبع.. إلخ .الملوثات أو  المواد السامةأو  األبخرةأو  األدخنةأو  األتربةإنبعاثات مع للتعامل 

خدام إستفيلزم عندئذ بكميات كبيرة، أو  غير منتظمةموضعية أو بطريقة بيئة العمل هواء إلى 

 .التهوية الموضعية

 أو  تصميم الواجبة، عندحي الفنية والهندسية إتباع النوايجب  ،الصناعيةمنشأة قسم صناعي بال بكل

كل لى عأن يقوم باإلشراف  ، كما يجبصناعيةأو  العامة سواء كانت طبيعية نظام التهويةتنفيذ 

 متخصص.ميكانيكي ذلك مهندس 

  تتكون من برقع ، التي التهوية الموضعيةخدام إستحال(HOOD) ئية ومجموعة مجاري هوا

 حريكلتكباس أو  إلى الخارج ومروحة طردهقبل حوب من بيئة العمل المسلتنقية الهواء وفالتر 

شفط أو  سحبأن تكون سرعة ضمن بحيث ي (HOOD)يصمم البرقع  يجب أن، الهواءدفع أو 

هواء باقي لى نتشاره إإللتحكم فيه وإزالته قبل  ةنبعاث كافيكل إعند مكان بيئة العمل الملوث هواء 

نظام تنفيذ  أو الواجبة، عند تصميمإتباع النواحي الفنية والهندسية يجب بيئة العمل، ولتحقيق ذلك 

ذلك ل كأن يقوم باإلشراف على  الصناعية، كما يجبمنشأة بأي قسم صناعي بال الموضعية التهوية

  متخصص.ميكانيكي مهندس 
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 يًّا أالتهوية كفاءة نظم لتجرى بصفة دورية قياسات يجب أن  ،الصناعيةمنشأة بكل قسم صناعي بال

  .كان نوعها

  ت تتعلق قيام المنشأة الصناعية بمخالفاتكرار يجب إعتبار  صناعي بالمنشأة الصناعية،بكل قسم

مية وجود المخالفات التصميمخالفة جسيمة أو جوهرية، وخصوصا، تكرار: العمل  أماكن بتهوية

 تهويةروف م الدوري لظ، أو غياب القياس والتقييلنظم التهوية بمختلف أنواعها بالمنشأة الصناعية

  ... وغير ذلك من حاالت واجبة اإلعتبار. العمل بيئة

 

 الضوضاء:تتعلق بإشتراطات فنية عامة  .1.5

 فات ذات مواصوأدوات ختيار آالت يجب إكلما أمكن ذلك، و ،الصناعيةمنشأة بكل قسم صناعي بال

 اتعسر يجب إختيارا كم ،الضوضاء اآلمنةمستويات ل ةمطابقبحيث تكون تقنيات حديثة وقياسية 

  .الصادرة عنها أقل ما يمكن الضوضاءبحيث تكون  واألدوات تشغيل اآلالت

 نية األجزاء المعدغناء عن ستكلما أمكن ذلك، يجب اإلو ،الصناعيةمنشأة بكل قسم صناعي بال

دال . إلخ ب.. التيفلونأو  أجزاء من مواد أخرى كالبالستيكخدام إستواألدوات، و المتحركة باآلالت

ى قواعد تثبيت الماكينات علكما يجب  ،تقليل الضوضاءأو  منعحتكاك وبالتالي لتقليل اإل منها،

  هتزازات.واإللضوضاء لماصة 

 ستخدام بإعزل مصدر الضوضاء يجب كلما أمكن ذلك، و ،الصناعيةمنشأة بكل قسم صناعي بال

عمل الذي تصدر منه مكان التبطين جدران وأسقف كما يجب  ،حوائط وحواجز عازلة للصوت

  بمواد ماصة للصوت.معتبرة ضوضاء 

 ومدد التعرض تقييم وقياس مستوى شدة الضوضاء يجب  ،الصناعيةمنشأة بكل قسم صناعي بال

التفتيش ووالوقائية  إتباع نظام مناسب للصيانة الدوريةكما يجب  ،بصفة دورية ومنتظمة الواقعية

  .الهندسي

 أ المكافئةمستوى الضوضاء )المستمرة مستوى الضوضاء  ،عيةالصنامنشأة بكل قسم صناعي بال 

LAeq ساعات. وكل تخفيض لمدة  8مدة تعرض ديسيبل خالل  85يجب أال يتجاوز  ،(بالديسبل

  .ديسيبل 1ساعة عن هذه المدة يتيح زيادة هذا المستوى اآلمن بمقدار نصف 

  لمكتبيةوا اإلدارية األقسام، كاعيةبالمنشأة الصن التي ال تتم بها عمليات صناعيةفي األقسام 

ستوى يجب أال يتجاوز م، إلخ...  والمشروبات التغذية خدمات وأماكن األمن ومكاتب والمخازن

 50ا ونهارً  ديسيبل 60بالديسبل(  LAeq أ المكافئةمستوى الضوضاء المستمرة )الضوضاء 

ت الالزمة ، يجب إتخاذ اإلجراءآ، وحال تجاوز ذلكا(صباحً  7ا إلى مساءً  10)أي من  لياًل  ديسيبل

أو  أو حجبالصناعية بالمنشأة لتحقيق هذه القيم عن طريق إزالة أو إستبدال مصادر الضوضاء 

  .إمتصاص أو عزل الضوضاء الصادرة عنها لمنع التلوث الصوتي بهذه األقسام داخلها

 توى مسالمستمرة )ء يجب أال يتجاوز مستوى الضوضا، في أي إتجاه على حدود المنشأة الصناعية

ا اءً مس 10)أي من  لياًل  ديسيبل 54ا ونهارً  ديسيبل 64بالديسبل(  LAeq أ المكافئةالضوضاء 

ريق طتحقيق هذه القيم عن يجب إتخاذ اإلجراءآت الالزمة ل ،، وحال تجاوز ذلكا(صباحً  7إلى 

 عزل الضوضاءحجب أو إمتصاص أو أو  الصناعية بالمنشأةإزالة أو إستبدال مصادر الضوضاء 

 .المجاورة لهاأو المنشآت المناطق العابر إلى لمنع التلوث الصوتي  هاالصادرة عن
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 بقسم الحالك -وحال وجود أي مصدر للضوضاء المتقطعة  ،الصناعيةمنشأة بكل قسم صناعي بال 

التي عدد الطرقات على ة لضوضاء المتقطعهذه الاآلمن مستوى اليتوقف  -مثال  المطارق الثقيلة

ورة المذك، ويجب أال يجاوز المستويات خالل الوردية اليوميةيتعرض لها العامل بذلك القسم 

  .14الجدول ب

 مستوى)ذروة  مستوى الضوضاء اللحظييجب أال يتجاوز  ،الصناعيةمنشأة بكل قسم صناعي بال 

  ديسيبل. 135خالل فترة العمل  (بالديسبل LcPeak الصوتي الضغط

 حاولة يجب كبداية م ،الضوضاء اآلمنةمستويات حال تجاوز  ،الصناعيةشأة منبكل قسم صناعي بال

الضوضاء مستويات في الضوضاء. وحال إستمرار تجاوز التحكم الهندسي تطبيق مختلف وسائل 

ذن مثل سدادات وأغطية األالمناسبة، ستخدام مهمات الوقاية الشخصية إعندئذ يجب  ،اآلمنة

 والخوذات للرأس واألذنين.

 ت تتعلق قيام المنشأة الصناعية بمخالفاتكرار يجب إعتبار  صناعي بالمنشأة الصناعية،قسم  بكل

اآلمنة تجاوز مستوى الضوضاء مخالفة جسيمة أو جوهرية، وخصوصا، تكرار: الضوضاء ب

اب القياس ، أو غيفي أي إتجاهبالمنشأة الصناعية أو على حدودها العمل  أماكنفي بمختلف أنواعها 

 ناسبةالمستخدام مهمات الوقاية الشخصية إ عدم، أو العمل بيئةضوضاء م الدوري لظروف والتقيي

 ... وغير ذلك من حاالت واجبة اإلعتبار.

  :شدة اإلضاءةإشتراطات فنية عامة تتعلق ب .1.6

 أو  كان مصدرها طبيعيةيًّا أ -يجب أن تتوافق شدة اإلضاءة  ،الصناعيةمنشأة بكل قسم صناعي بال

مناسبة وكافية  نطقة العملمسطح أو إضاءة ، بحيث تكون شدة 15متطلبات الجدول  مع -صناعية 

  .لنوع العمل الذي تجرى مزاولته

 يجب أن يتم وضع مصادر اإلضاءة الصناعية وفتحات  ،الصناعيةمنشأة بكل قسم صناعي بال

لوهج تجنب ايبشكل و ،المصادر متجانسةهذه تكون اإلضاءة الناتجة عن  بحيثاإلضاءة الطبيعية 

تفاوت كبير في توزيع ) حدوث تباين ضوئيو المباشر والضوء المنعكس واإلضاءة المرتعشة

  .ه نتيجة ألي سبب مما سبقمرضأو  إصابة العاملوذلك لتوقي  ،(إضاءة األماكن المتقاربة

 خر آأي عائق أو  أثاثأو  معداتأو  وضع حواجزيجب أال ت ،الصناعيةمنشأة بكل قسم صناعي بال

  .سطح أو منطقة العمل إضاءةشدة يؤدى إلى تقليل 

  أماكن  يجب أال تقل مساحة فتحات اإلضاءة التي تفتح على ،خدام اإلضاءة الطبيعيةإستفي حالة

 واردفي األ الدوروأال تقل مساحة هذه الفتحات عن سدس مساحة  الدور،مكشوفة عن عشر مساحة 

 رض المجاورة.ها منخفضة عن منسوب سطح األتالتي تكون أرضي

 توزيع  خدام اإلضاءة الطبيعية، يجب أن يكونإستفي حالة و ،الصناعيةمنشأة بكل قسم صناعي بال

مختلف ى علا منتظمً ا سمح بتوزيع الضوء توزيعً بحيث يالمنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية 

أثناء  ةاألخرى مفتوحيجب أن تكون المنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية ، كما أماكن العمل

  وفي حالة غلقها يجب أن يكون زجاجها نظيفا بصفة دائمة من الداخل ومن الخارج. العمل،

  قيام المنشأة الصناعية بمخالفات تتعلق تكرار يجب إعتبار  صناعي بالمنشأة الصناعية،بكل قسم

سطح أو اءة إضنقص شدة العمل مخالفة جسيمة أو جوهرية، وخصوصا، تكرار:  أماكنإضاءة ب
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وجود عيوب في ، أو العمل أماكنإضاءة ، أو غياب القياس والتقييم الدوري لظروف منطقة العمل

  ... وغير ذلك من حاالت واجبة اإلعتبار. العمل أماكنوخواص إضاءة نوعية 

 

 :هتزازاتاإلتتعلق بإشتراطات فنية عامة  .1.7

 فات ذات مواصوأدوات ختيار آالت إ يجبكلما أمكن ذلك، و ،الصناعيةمنشأة بكل قسم صناعي بال

 ختيارإيجب كما  ،هتزازاتإلللتعرض ل لحدود العتبيةل ةمطابقبحيث تكون تقنيات حديثة وقياسية 

 .الصادرة عنها أقل ما يمكنهتزازات اإلبحيث تكون  واألدوات تشغيل اآلالت اتسرع

 نية األجزاء المعدعن  غناءستكلما أمكن ذلك، يجب اإلو ،الصناعيةمنشأة بكل قسم صناعي بال

. إلخ بدال .. التيفلونأو  أجزاء من مواد أخرى كالبالستيكخدام إستواألدوات، و المتحركة باآلالت

على قواعد  تثبيت الماكيناتكما يجب  ،هتزازاتاإلتقليل أو  منعحتكاك وبالتالي لتقليل اإل منها،

 هتزازات.واإللضوضاء لماصة 

 ستوى موتحليل تقييم وقياس يجب  ،هتزازاتإليتعرض عماله لعية الصنامنشأة بكل قسم صناعي بال

 ،يةالصناعمنشأة بكل قسم صناعي بال بصفة دورية ومنتظمة ومدد التعرض الواقعيةهتزازات اإل

منشأة ي بالبكل قسم صناعوالوقائية والتفتيش الهندسي  إتباع نظام مناسب للصيانة الدوريةكما يجب 

 .الصناعية

  زات هتزاتقليل اإلأو  يجب منع ،هتزازاتإليتعرض عماله لالصناعية منشأة بالبكل قسم صناعي

ورة المذك هتزازاتإلللتعرض ل العتبيةالحدود ذات الخطورة على صحة العمال بحيث تتوافق مع 

 .16الجدول ب

 ة لحدود العتبيحال تجاوز او ،هتزازاتإليتعرض عماله لالصناعية منشأة بكل قسم صناعي بال

 زاتهتزااإلفي التحكم الهندسي يجب كبداية محاولة تطبيق مختلف وسائل  ،هتزازاتإلللتعرض ل

لتالفي كي تزان الميكانيكي والدينامياإل الرفة وضمانمنع بأو  خماداإلأو  عزلسواء كان ذلك بال

ات هتزازأسلوب عمل مناسب يقلل من التعرض لإلوسائل تنظيمية كتطبيق بأو  هتزازاإل اتمسبب

رض لتعللحدود العتبية وحال إستمرار تجاوز ا فظة على دفء يد العامل وبقية جسمه.مع المحا

ن مواقية القفازات المناسبة كالستخدام مهمات الوقاية الشخصية يجب عندئذ إ ،هتزازاتإلل

 .مضايقات للعمال أثناء تأدية األعمال المكلفين بها ةال تسبب أي، والتي هتزازاتإلا

 دريبية تتنظيم برامج وإعداد يجب  ،هتزازاتإليتعرض عماله لالصناعية أة منشبكل قسم صناعي بال

 .هتزازاتإللمخاطر التعرض من  ةوقايلعلى تبنى ممارسات عمل أمنة ل همبهدف تشجيع

 عاية للرمناسب نظام  يجب تطبيق ،هتزازاتإلليتعرض عماله الصناعية منشأة بكل قسم صناعي بال

 ،تهتزازاإلالتعرض ليطرة على المخاطر الصحية الناتجة عن سعالجية للية والئلوقااالصحية 

وية الدورة الدم مع التركيز على فحصبتدائية والدورية والنوعية إجراء الفحوص الطبية اإلك

  الطرفية والجهاز العصبي والحركي والتهاب المفاصل.

  ية بمخالفات تتعلق قيام المنشأة الصناعتكرار يجب إعتبار  صناعي بالمنشأة الصناعية،بكل قسم

لحدود العتبية تجاوز االعمل مخالفة جسيمة أو جوهرية، وخصوصا، تكرار:  أماكنفي  هتزازاتإلبا

 هتزازاتإلا، أو غياب القياس والتقييم الدوري لظروف بالمنشأة الصناعية هتزازاتإلللتعرض ل
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وغير ذلك من حاالت ...  المناسبةستخدام مهمات الوقاية الشخصية إ، أو عدم العملفي أماكن 

  واجبة اإلعتبار.

 

  صناعية معدات أو بأقسام تتعلق عامة فنية إشتراطات .2

 المصرية الصناعة في شائعة
 

  ص الذين يشغلون مركبات في الطرق العامة تراخيالصناعية يجب أن يكون لدى عمال المنشأة

حافالت مقاعد كافية بال، بفئة مناسبة للمركبات التي يستخدمونها، ويجب أن تتوافر عدد سارية

امي، مجهزة بمصابيح، ومكابح، وأبواق، ومرايا، وزجاج أم، وأن تكون هاالمستخدمة لنقل عمال

 أنو ،طفاية حريق مشحونة بالكامل، ثنين على األقل من المشاعل العاكسةإبووإشارات تحويل، 

ا يحظر الحافالت، كم ، ويحظر الركوب بصورة غير آمنة بهذهبحالة جيدةكل هذه التجهيزات تعمل 

 .دوات ذات الحواف الحادة في حجرات الركابدوات القطع او األأنقل 

 الحفاظ ، وخدامهاإستا أو قبل فحص المركبات والمعدات اآللية يوميً على المنشأة الصناعية  يجب

ع وضتفعيل و المركباتإيقاف تشغيل  يجبو ،آمن يةاليدوية في حالة تشغيلعربات النقل على 

أثناء عمليات  تأمين الشاحنات والمقطورات من الحركةمنها، و أو التفريغ إليها مل قبل التحميلالفرا

تيبات عند م السنانير المزودة بمزالج أمان أو غيرها من التراخدإست، كما يجب التحميل والتفريغ

، مع بطريق الخطأ من خطاف الرافعة المواد أو المعدات المنقولةرفع المواد بحيث ال تنزلق 

طول ، ويجب كذلك أن يكون لضمان عدم مرور أحد تحت األحمال المعلقةوجوب وضع حواجز 

ر يتوفأيضا  ، ومن المهمللعمل الذي يتعين القيام به اسالسل التأمين أو الحبال أو الرافعات كافيً 

 .للعمال الذين يتعاملون مع المواد الخطرةالالزمة بيانات السالمة  كافة

 ا من تداول الخامات أو المعدات أو مواد اإلنتاج وغيرهأن تضمن ة الصناعية على المنشأ يجب

صحة  أدوات العمل المختلفة بطريقة آمنة وسليمة ومناسبة ال يترتب عليها أي ضرر بسالمة أو

لمكلفين العمال أو اإلضرار ببيئة العمل، كما يجب أن تتخذ اإلحتياطات لضمان سالمة األشخاص ا

 .... إلخ ألوناش والمصاعد والخالطاتبفحص أو صيانة ا

 صى وضع في مكان ظاهر على كل آلة أو رافعة بيان أقب اإللتزامعلى المنشأة الصناعية  يجب

ة الصنع حمولة وأن يراعى في تصميم السالسل والحبال لها وأسالك الجر وما شابهها أن تكون جيد

ضي لها، وأن ها أو أكثر من العمر اإلفتراوأن توفر لها الصيانة الكاملة، وأال تعمل أكثر من طاقت

ذلك في  تفحص دوريًا طبقًا لتعليمات الصيانة الموضوعة لها بمعرفة الجهات المنتجة، وأن يسجل

 سجل خاص.

 تنفيذ إشتراطات تشغيل وأمان المصاعد الكهربائية، وأن على المنشأة الصناعية اإللتزام ب يجب

البضائع متينة الصنع سليمة التكوين، وأن تكون أجزاؤها  تكون كل آلة رافعة أو مصعد للركاب أو

متينة بدرجة كافية وأن تتوافر لها الصيانة الفنية الالزمة، كما يجب فحصها دوريا طبقًا لتعليمات 

الصيانة الموضوعة لكل نوع بمعرفة مختص، وأن يسجل ذلك في سجل خاص، وأن تحاط أماكن 
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يمنع أي شخص من القفز فوقه أو اإلقتراب من األجزاء  صعود ونزول المصاعد بسور متين بحيث

 المتحركة من المصعد، وأن تكون له أبواب ال يمكن فتحها إال إذا كان المصعد متوقفًا.

  عها أو ربط كل جزء من أجزاء الحمولة التي يجري رفب هاعماليجب على المنشأة الصناعية إلزام

ة مرور فع األحمال من األماكن التي يوجد بها حركيجب ركما إنزالها بإحكام تجنبًا ألي خطر، 

مؤقتًا  منتظمة في حيز محاط بسياج، وإذا تعذر ذلك تتخذ الترتيبات الالزمة لوقف حركة المرور

ون ألن أن تغطى األماكن التي يعمل فيها العمال أو يمر بها أشخاص يتعرضوأو تغيير إتجاهها، 

نصف، وأمتار  3ى قد تسقط عليهم من إرتفاع يزيد عن تسقط عليهم مواد أو معدات أو أشياء أخر

 شياء.ضمانًا لسالمة هؤالء األشخاص ما لم تتخذ إجراءآت أخرى فعالة لمنع سقوط مثل هذه األ

لة لمنع يجب إتخاذ تدابير مالئمة أثناء تحريك آلة رفع أو جزء منها على سطح سقاوإضافة لذلك 

 صطدام بها.األشخاص الموجودين فوق السقالة من اإل

  ل آلة أن تتخذ اإلحتياطات الالزمة للتحقق من الحمولة القصوى لكيجب على المنشأة الصناعية

لمعلقة، ارفع، وأن يزود كل ونش أو آلة رافعة بأجهزة األمان الخاصة بها منعًا لسقوط األحمال 

% من الحمولة 80 -التي تحدد في أحدث شهادة و -وأال تتعدى الحمولة المأمونة لكل زاوية ميل 

سالك من أالتي تستخدمها أن تصنع الحبال ، وبالقصوى التي يحملها الونش عند إجراء اإلختبار

ال معدنية بحيث يكون معامل األمان ستة أضعاف الحمولة القصوى وعند حساب أبعاد هذه الحب

حبل ق اليجب تزويد أسطوانات األوناش بأسنان تمنع إنزال، ويفترض أن تتحمل فقط إجهاد الشد

ا يجب أن يعين شخص خصيًصا لتنسيق تشغيل آالت الرفع التي تعمل معً ، كما خارج األسطوانة

أو عدد  وإذا تعذر على الشخص الذي يدير آلة الرفع رؤية الحمولة من جميع جوانبها يكلف مالحظ

الزمة المن المالحظين أو عمال إشارة للوقوف في مكان يمكن فيه تتبع الونش وإعطاء اإلشارات 

 للشخص الذي يديره.

  ى وأدنى في أعل الحركةتجهيز كل رافعة كهربائية بجهاز يقوم بإيقاف يجب على المنشأة الصناعية

افعة وجعله ريتم بطريقة مقروءة تعليم الحمولة المقدرة لكل آلة ، وأن اآلمننطاق الحركة نقطة من 

تجاه إلى بالرافعة بشكل واضح لإلشارة إيتم وضع عالمات على أدوات التحكم  ، وأنللمشغل امرئيً 

ضمان الحفاظ توجد أدوات الحماية أو األجهزة المناسبة األخرى المثبتة على الرافعة ل ، وأنالحركة

ي للتعامل جميع سالسل الرافعة أو الحبال ذات طول كاف، وأن تكون على حبال الرافعة في األخاديد

يحظر ، وعلى االسطوانة في جميع األوقاتمنه  لفتين هناكال يزال  بينمامع حدود الحركة كاملة 

لرافعة اخدام حبل إست، وكذلك خدام السالسل أو حبال الرافعات التي تكون ملتوية أو متشابكةإست

 -سنة  18حد أدنى ب - للعماليسمح فقط أن و ،أو السلسلة ملفوفة حول الحمل كبديل لحبال الرفع

اية الرأس عند يتم توفير معدات حم أنو ،سليم للرافعات بتشغيلهاخدام الستالذين تم تدريبهم على اإل

 .رفعللمعدات أية العمل على 

  ص تبر ويفحخعمال أي ونش ما لم يإستفحص شهادات األوناش وحظر يجب على المنشأة الصناعية

بمعرفة شخص مختص وما لم تصدر شهادة منه تدل على أن الفحص والتجارب تمت بالطريقة 

عمال، وتكرر تسالحمولة المأمونة ومختلف زوايا الميل للزاوية القصوى لإل ا في تقريرهينً بم المقررة

 لونش.الفحوص واإلختبارات المقررة على فترات منتظمة أو بعد كل تعديل أوإصالح هام يحدث با

 ضمان عدمليجب أن يثبت كل ونش بإحكام وذلك بضم أثقال تثبت به تثبيتًا قويًا وأثناء التشغيل، 

 تأرجحه.
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  ةعلى كل شاحنة صناعية تعمل في منطق الموجههتوفير اإلضاءة يجب على المنشأة الصناعية 

 تحتوي كل شاحنة صناعية على جهاز إنذار، صفارة، جرس، أو أي جهاز ضعيفة اإلضاءة، وأن

احنات يتم تشغيل الش ، وأنآخر يمكن سماعه بوضوح فوق ضجيج العادي في المناطق التي بها عمل

 .لصناعية التي تعمل بالطاقة الكهربائية بأمانا

  على لهمخدام جميع األدوات والمعدات في مكان عمإستب هاعماليجب على المنشأة الصناعية إلزام ،

ستخدم القاطعة حادة بشكل كافي حتى ت هااإلبقاء على حواف، وخدامستبحالة صالحة لإل أن تكون

بدال إستو ،بإحكامو لها خدام المقابض المناسبةإستع مع وجوب تجديد ما يستهلك منها، م ،بسالسة

خدام ستإ، وعند اللزوم يجب مفاتيح الربط البالية أو المثنيةو المقابض المكسورة أو المشقوقة

كان تخزين األدوات في مخدام يجب ست، وحال عدم اإلنظارات السالمة وأقنعة الوجه المناسبة

 .جاف وآمن

  بقة كون األجهزة واآلالت المستخدمة بأماكن العمل مطاتضمن  أنيجب على المنشأة الصناعية

طبيعة العمل وللمواصفات القياسية المعتمدة ومزودة بوسائل الوقاية الذاتية وأن تكون مالئمة لنوع 

ردية ويجب وضع الفتات إرشادية بجوار تلك اآلالت واألجهزة توضح فيها تعليمات السالمة الف

لدات وبصفة مستمرة، يجب أن تحاط دائًما األجزاء المتحركة من موللوقاية من مخاطر العمل. 

بحواجز  الحركة وأجهزة نقل الحركة واألجهزة الخطرة من الماكينات سواء كانت ثابتة أو متنقلة

لتامة لعمالها، االوقاية المناسبة إال إذا كانت هذه األجهزة قد روعي في تصميمها أنها تشمل الوقاية 

و أاية الكافية من الخطر الذي وضعت لتالفيه، وأن تحول دون وصول العامل بحيث تضمن الوق

تضايق  أحد أعضاء جسمه إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل، وأن تكون مناسبة للعمل وأال

كون سببًا في العامل أو تعوقه عن عمله، وأن تكون مناسبة للعملية أو الماكينة أو اآللة بحيث ال ت

تفتيش تاج، وأال تعوق تزييت أو ضغط أو ضبط أو إصالح الماكينات أو اآلالت أو التعطيل اإلن

من  عليها، وأن تكون صالحة للعمل بأقل صيانة ممكنة، وأن تقاوم ما تتعرض له أثناء العمل

ال  ضغوطها وإجهادات وإصطدامات، وأن تقاوم الحريق والصدأ، وأال تتسبب في أية حوادث، أي

جب يمدببة أو زوايا حادة أو أطراف خشنة أو تكون مصدرا ألي حوادث. لذا، يكون لها أجزاء 

إذا  عدم السماح ألي شخص بإزالة أو تركيب أي حاجز وقائي أو أي شيئ من أجهزة الوقاية إال

 ن يعيدها إلى مكانها قبل إدارتها.كانت الماكينة أو اآللة متوقفة عن العمل على أ

 ينات تجري الصيانة الدورية الالزمة لآلالت واألجهزة والماك يجب على المنشأة الصناعية أن

ت يجب أن تتخذ اإلحتياطا، كما بواسطة فنيين متخصصين ومدربين بما يكفل السالمة واألمن

ألمان المناسبة االالزمة لوقاية عامليها من أخطار الشظايا المتطايرة أو األجساة الحادة، وذلك بطرق 

 الصالحة لهذا الغرض.

 تزويد أدوات الشحذ والمناشير والمعدات المماثلة بتجهيزات على المنشأة الصناعية أن تلتزم ب يجب

يتم تجهيز المناشير الدائرية المحمولة بأدوات حماية أعلى القاعدة السفلية أو  ، وأنأمان مناسبة

عدم ترك  يتم فحص أدوات حماية المنشار الدائري للتأكد من عدم تثبيته، وبالتالي ، وأنأسفلها

يتم حماية األجزاء أو المعدات الدوارة أو المتحركة  ، وأنالجزء السفلي من النصل بدون حماية

يتم بطريقة فعالة تأريض جميع األدوات والمعدات المتصلة  ، وأنلمنع االتصال الجسدي بها

يتم وضع  ن، وأباألسالك والتي تعمل بالكهرباء أو تركيبها من النوع المعزول والمزدوج المعتمد

وتثبيت أدوات حماية فعالة فوق األحزمة والبكرات والسالسل وأسنان العجالت المسننة والمعدات 
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يتم تركيب وتثبيت قواطع الدوائر الكهربائية  ، وأن... إلخ مثل خالطات الخرسانة وضواغط الهواء

تظام فحص الخراطيم يتم بان ، وأنأمبير 20و 15المؤرضة بشأن جميع الدوائر الكهربائية المؤقتة 

. الهوائية والهيدروليكية والمتعلقة األدوات التي تعمل بالطاقة الكهربائية للحفاظ عليها من التلف

 سنتيمتر 0.3 خدام مسند المعدة وضبطه في حدودإست، يجب معدات الجلخ ذات العجالتوفي 

دة الدوارة والصواميل تعمل أدوات الحماية الجانبية على تغطية األعم، وأن من العجلةتقريبًا 

، يتم بشكل دائم تثبيت وتركيب الشواحذ الطويلة واألساسية، وأن من قطر العجلة %75والشفاه و

يتم بشكل فعال ، وأن رتداء النظارات الواقية أو أقنعة الوجه عند الجلخكما يجب على العمال إ

الحفاظ ا قبل تركيبه وكذلك ا، مع وجوب إختبار الحجر بطريً تأريض كل شاحذ يتم تشغيله كهربائيً 

 بصورة مستمرة. على نظافة الجالخات

 إلنفجارات خدام الوسائل الميكانيكية في مقاومة ومنع اإستيجب على المنشأة الصناعية أن تلتزم ب

ة خدام صمامات األمان وبلوف اإلزاحة والرقائق وخاصإستالناتجة عن زيادة الضغط، وذلك ب

 ط والمراجل البخارية واألوعية ذات السعات الكبرى.المخففة للضغط في أوعية الضغ

  ركيب تيجب على المنشأة الصناعية أن تلتزم بعدم تشغيل المراجل البخارية وأوعية الضغط قبل

المتها وإختبار أجهزة ومعدات السالمة والوقاية وصمامات األمان وبلوف اإلزاحة والتأكد من س

 بقًا لتعليمات الصانع ومواصفات األمان.ومطابقتها للموصفات الفنية والهندسية ط

  لهندسي ايجب على المنشأة الصناعية أن تلتزم بوضع نظام للصيانة الوقائية والدورية والتفتيش

عدات على معدات وأوعية الضغط والمراجل البخارية بحيث تتوافق برامج الصيانة مع تصميم الم

 انع.تحكم والسالمة ودليل وتعليمات الصواألوعية ومتطلبات الخدمة ونظم التشغيل وأجهزة ال

 لسالمة يجب على المنشأة الصناعية أن تلتزم بالتعرف على األعطال المحتملة في نظم وتدابير ا

الطلمبات مثل صمامات األمان وتخفيف الضغط والتعادل والتحكم واألعطال باألنظمة الميكانيكية و

 ومصادر الطاقة.

 ة تجهيز ضواغط الهواء بصمامات تخفيف الضغط وأجهزتزم بيجب على المنشأة الصناعية أن تل

متعلقة يتم فحص أجهزة السالمة الها، وأن يتم تركيب فالتر الهواء على مدخل، وأن قياس الضغط

 اخدام الهواء المضغوط جدً إست العماليحظر على ، وبأنظمة الهواء المضغوط بشكل متكرر

ي تعليق فق في حال تسبب هذا اإلجراء حترالقابل لإللتنظيف أو نقل الغبار اأو  ألغراض التنظيف

 .نفجاراتإالغبار في الهواء وتسببه في حدوث حرائق أو 

 زة يتم بشكل دوري تصريف الرطوبة والزيت من أجهأن يجب على المنشأة الصناعية أن تلتزم ب

أكثر  حد أوقبال بمقياس ضغط مع صمام واإستيتم تجهيز كل جهاز ، وأن قبال الهواء المضغوطإست

مامات صيتم اختبار جميع ، وأن من صمامات األمان األوتوماتيكية والتي يتم تشغيلها بالزنبرك

 .األمان بشكل متكرر وعلى فترات منتظمة لتحديد ما إذا كانت في حالة تشغيل جيدة أم ال

 مليات الرشيتم توفير التهوية الكافية قبل البدء في عأن يجب على المنشأة الصناعية أن تلتزم ب 

خدام المصابيح إستيتم  ، وأنعمليات في المناطق المغلقةهذه الالتهوية الميكانيكية عندما تتم وكذلك 

خدام معدات إستيتم توفير و ، وأنخدام في موقع خطرستالمحمولة إلضاءة مناطق الرذاذ مناسبة لإل

اظ على رؤوس رشاشات يتم الحف ، وأنالجهاز التنفسي حسبا يقتضي األمر أثناء عمليات الرش

يتم وضع ولصق عالمات "ممنوع التدخين" في مناطق الرش، غرف  ، وأنمراقبة الحرائق نظيفة

أرضيات مناطق الرش غير قابلة تكون  ، وأنالطالء، أكشاك الطالء، ومناطق تخزين الطالء
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حمراء خارج يتم الحفاظ على جهاز التجفيف باألشعة تحت ال ، وأنق ويتم تنظيفها بسهولةحترالإل

لدى جميع ، وأن تكون بطريقة صحيحة هيتم تأريض ، وأنمنطقة الرش خالل عمليات الرش

 .مساحات التجفيف تهوية كافية

 تحديد ليتم بشكل مقروء وضع عالمات على األسطوانات أن يجب على المنشأة الصناعية أن تلتزم ب

حميها تالمضغوط في المناطق التي يتم تخزين أسطوانات الغاز ، وأن الغاز الذي يتم وضعه فيها

تضرر يتم وضع أو تخزين األسطوانات في المناطق التي لن ت، وأن من مصادر الحرارة الخارجية

ها بطريقة تمنع، وفيها عن طريق نقل أو سقوط األشياء أو عبث األشخاص غير المرخص لهم بها

مات يتم إغالق جميع الصما ، وأننحنائها أو سقوطها أو تدحرجهاإمن حدوث خطر بها عن طريق 

 مهمة.نتهاء من كل قبل نقل األسطوانة عندما تكون األسطوانة فارغة وعند اإل

 التي يتم  يتم التحقق من وجود تهوية كافية في األماكنأن يجب على المنشأة الصناعية أن تلتزم ب

معدات توافر أن تومة، الالز رشاديةواأللوان اإللوحات الوضع و ،فيها تنفيذ أعمال اللحام أو القطع

م المصرح لهالصناعية . ويجب على عمال المنشأة خدام الفوريستإطفاء الحرائق مناسبةً لإل

، خدامستإلبحالة صالحة ل ، على أن تكونخدام معدات اللحام أو القطع أو الصقلإستوالمدربين فقط 

ها، ينتخز ها أوخدامإستإجراءات الحماية عند وإتباع  سطوانات الغاز المضغوطانتظام فحص مع إ

الحرص على عدم إسقاط االسطوانات أو منها فقط، مع  خدام األجهزة المعتمدةإستووجوب 

حة مع عدم بقدر اإلمكان خفض الجهد الكهربائي للدائرة المفتو يجباللحام القوسي . وفي رتطامهاإ

ت اآلالت يتم بصفة دورية التحقق من تأريض إطارا، وأن تجاوزها للحدود الموصي بها

 يتم فحص الكابالت الرصاصية العاملة، وأن وتوصيالت السالمة األرضية لآلالت المحمولة

ية من الضروري أن تفي خوذات حماية العين والدروع اليدووكذلك  ،والكهربائية بشكل متكرر

  .الواقية بالمعايير المناسبةوالمالبس والنظارات 

في  غير شائعةة عوامل صناعيب تتعلق عامةإشتراطات فنية  .3

 يةمصرالصناعة ال
 

 :البرودةتتعلق بوطأة  فنية عامةإشتراطات  .3.1

 به إلى  بيئة العمل عندما تصل درجة حرارةردة ذو بيئة با صناعي بالمنشأة الصناعيةقسم كل  يعد

احبة خطار المصيجب إتخاذ اإلجراءآت واإلحتياطات الالزمة لتجنب األوعندئذ،  .أقلأو م ° 16

و أزيادة إحتماالت الحوادث كالسقوط أو اإلنزالق : ة حرارة بيئة العمل، مثلإلنخفاض درج

ة اإلصطدام بأجسام متحركة أو مكونات ساقطة أو متدحرجة، تعطل المعدات واألدوات الالزم

ة في إحتمالية البارد األماكنأكبر المخاطر البيولوجية ب ويتركز للعمل، وتراكم ثاني أكسيد الكربون،

، وبالذات على أسطح األجسام المسامية بها، وخصوصا التي تحتوي على السليلوزنمو العفن 

امل نشاق العإستوتشجع الرطوبة الزائدة على ذلك، فتزداد درجة المخاطر الصحية الناتجة عن 

 .حال التعامل مع السوائل شديدة البرودةوهناك مخاطر إضافية . لهذا العفن

  يجب عمل الكشوف الطبية الدورية لكل عمال  نشأة الصناعية،بالمردة صناعي ذو بيئة بابكل قسم

الالزمة  مع توفير الرعاية الصحية، في مواعيدها المقررة الباردة القسم الصناعي ذو البيئة الباردة



      

 
 

 

45 
 

يجب  ،أي جزء من جسم العاملنتيجة البرودة بإصابة بالصقيع حال حدوث و .لمن يحتاجها منهم

مع مراعاة  ،ان دافئ مناسب وإجراء اإلسعافات األولية الالزمة لهسرعة نقل العامل المصاب لمك

 تدليك أو حك هذا الجزءلتام المنع العدم إجراء أية تمارين حركية أو مساج للمنطقة المصابة مع 

مدفأة( كالمصدر لحرارة إشعاعية )توجيه هواء ساخن أو تيار دفع عن طريق ببطء تدفئته ويكتفى ب

 .لحين وصول اإلسعاف الطبي المتخصص ناحية الجزء المصاب

  مع تطبيق قواعد اإلنتقاء الوظيفييجب  بالمنشأة الصناعية،ردة صناعي ذو بيئة بابكل قسم ،

خفيف ت، ويجب األماكن الباردةالعمل بن مالمصابين بأمراض القلب كبار السن وبعاد العمال إست

د حرارة لزائد الذي يضاعف معدالت فقعبء العمل البدني لكافة العمال عموما بهدف منع التعرق ا

جب يوجسم العامل، كما يجب تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة في هذه البيئة الباردة، 

ية أو في درجات حرارة عادالتواجد بالعمل أو  هقيامالعامل حال  التأكد من جفاف مالبسكذلك 

  إلى أماكن باردة. هساخنة قبل دخول

  الة ح، وفي بها ضمان التهوية الجيدةيجب  ،بالمنشأة الصناعيةردة ة باذو بيئصناعي قسم بكل

 24كل لالتي ال تحتوي على أنظمة تهوية، يجب أن يقتصر إشغالها على ساعتين  الباردة األماكن

أو  يلزم وجود فتحاتوهكذا، كما ... ساعة، أي شخص واحد لمدة ساعتين أو شخصان لمدة ساعة 

  .للتدخل السريع عند الضرورةالباردة  األماكنب العمال وسائل لمراقبة

  به لمدة قيقة دبأعمال يدوية وحال الحاجة للقيام بالمنشأة الصناعية، ردة صناعي ذو بيئة بابكل قسم

واء ساخن أو هتيار األعمال اليدوية الدقيقة بدفع هذه يجب حماية أيدي القائمين بدقائق،  10تجاوز 

ال تتطلب  بأعمال يدويةناحيتهم، أما حال الحاجة للقيام مدفأة( كالمصدر لحرارة إشعاعية )توجيه 

  رتداء قفازات خاصة.إإلزام العمال بيجب ف ،دقة أو مهارة لفترة طويلة

  لتدفئة شتوية لبمالبس ه لاعمكل تزويد يجب بالمنشأة الصناعية، ردة صناعي ذو بيئة بابكل قسم

مشاكل  كبار السن ومن يعانون من عماله منتزويد  ، كما يجبعازلة وجافةوواقية بشرط أن تكون 

 . مقارنة بباقي زمالئهمفي الجهاز الدوري بمالبس أكثر عزاًل 

  ريقطيجب منع التيارات الهوائية به عن بالمنشأة الصناعية، ردة صناعي ذو بيئة بابكل قسم 

ردة مفتوحة، مل بمواقع بامن التيارات الهوائية الباردة حال العية الوققابلة للنقل لحواجز  تركيب

أماكن تى داخل عانة بالخيام أو الكبائن الواقية حال العمل بمواقع باردة مفتوحة أو حستكما يجب اإل

  .مغلقة عند الضرورة باردة

  لباردة البيئة ل العمال تقليل مدة تعرض يجببالمنشأة الصناعية، ردة صناعي ذو بيئة بابكل قسم

دال من تلك بعمال المالبس الجافة إستبسرعة تبديل وام عمال هذا القسم بقدر اإلمكان، كما يجب إلز

  بدال.ستتكرار هذا اإلمرات المبتلة ودون وضع قيود على 

  إرتداء المالبس الواقية من جب إلزام العمال بيبالمنشأة الصناعية، ردة صناعي ذو بيئة بابكل قسم

الجسم ا، وذلك على التفصيل التالي: لحماية ة بهوللمهام المطلوب العمل ألماكن المناسبةو البرودة

لتوفير العزل الحراري  واسعة بال جيوبينصح بإرتداء ثالثة طبقات على األقل من المالبس ال

الكافي، ويفضل أن تكون المالبس الداخلية مصنعة من المواد اإلصطناعية، والمالبس الوسيطة 

لحماية  -ارجية فتصنع من نسيج مقاوم للمياه مصنعة من الصوف أو ما شابهه، أما المالبس الخ

لحماية  -اليد ينصح بإرتداء القفازات المناسبة لدرجات حرارة المكان وللمهمة المطلوب تنفيذها 

الرأس ينصح بإرتداء غطاء متماسك من الصوف تحت كاب مثبت جيدا للمساعدة في تقليل فقدان 
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ام حماية للعينين منفصلة عن واقي األنف والفم، خدإستالعينين والوجه ينصح بلحماية  -الحرارة 

بهدف منع حدوث أي تعكير أو تكون ضباب يؤدي إلنخفاض مستوى الرؤية أو إلضعاف كفاءة 

من حرارة الجسد تتسرب في الظروف الطبيعية عبر  %50العزل الحراري للعينين، ويالحظ أن 

الوقائية نظيفة وجافة  همعلى كل مالبس الحفاظب إلزام العماليجب  ،وكقاعدة عامة. الرأس والوجه

فادة من خصائصها المرغوبة في العزل الحراري، علما بأن المالبس متعددة الطبقات تكون ستلإل

كفاءة عزلها أفضل من مالبس الطبقة الواحدة ذات النسيج السميك؛ ويرجع ذلك لقدرة طبقات 

باإلمتناع  إلزام العمالوكذلك، يجب . تهالهواء البينية على تقديم عزل أفضل من نسيج المالبس ذا

. إلخ لكونها تشكل مصدر خطر مباشر على جلد العامل... إرتداء أية حلي معدنية أو ساعات عن 

  .قد تستخدم مالبس وقائية ذاتية التدفئة ،وفي ظروف البرد القاسية

  أقل من  النسبية بهالحفاظ على الرطوبة يجب ، بالمنشأة الصناعيةردة ذو بيئة باصناعي قسم بكل

رصة األساسية كما يلزم مراقبة كيفية ومدة فتح أبوابه ألن ذلك يمثل الف به،لتثبيط نمو العفن ٪ 60

فيتعزز  بهلدخول الهواء الخارجي األدفأ نسبيا مما يتسبب في تكثف المياه على األسطح الباردة 

ور حالة األسطح المعدنية وتده نمو العفن عليها، كما قد تؤدي الرطوبة الزائدة إلى تآكل وصدأ

ئية الباردة، وحال ظهور أي عفن على أية مكونات غذا األماكنبومظهر األسطح الغير معدنية 

منع أية بالمخازن الباردة يجب التخلص منها فورا ووفقا للتعليمات أي يكون ذلك بصورة حاسمة ت

تخلص الفوري من المواد كما يجب ال. خدامها فيهإستخدامها ألي غرض ال يجوز ستفرصة إل

لك، ذوما إلى ... العضوية الرطبة كالمنتجات الورقية والكرتون والخشب والنفايات المتنوعة 

نع كما يجب مويجب كذلك تخزين المنتجات أو الهوالك الورقية في حاويات بالستيكية مغلقة، 

  .ةالبارد األماكنم أو تخزن صناديق من الورق المقوى أو مواد أخرى ماصة للرطوبة باستخدإ

  على ال العملراحة دافئة أماكن  تأمينبالمنشأة الصناعية، يلزم ردة صناعي ذو بيئة بابكل قسم

هم إلستعادة نشاط بدرجات حرارة مناسبةو، متر 75على مسافة ال تزيد على ، أي هممقربة من

عة أدنى نصف سابحد للعمال الالزمة فترات الراحة وتوازن أجسامهم حراريا، كما يجب إعطاء 

مل، كل ساعتين عمل، وتتزايد معدالت ومدة فترات الراحة كلما إنخفضت درجة حرارة موقع الع

المشروبات مناسبة، وينصح هنا بالشوربة الدافئة أو ب سوائال دافئةء هؤالء العمال إعطامع وجوب 

عدالت تزيد من م حيث أن مدرات البول والمنشطات ؛الدافئة بشرط خلوها من الكحول أو الكافيين

تاج الحرارة فقد الجسم للحرارة، بينما تعد الوجبات المتوازنة وكميات السوائل الكافية الزمة إلن

 بجسم العامل ومنع تعرضه للجفاف. 

  ر أو شبه المستمالعمل البدني في حالة كثافة  بالمنشأة الصناعية،ردة صناعي ذو بيئة بابكل قسم

البدني لعمل هذا الالعامل تدرج دخول ، يجب تطبيق نظام المستمرة مع عبء عمل بدني شاق

 - %60 - %40 متدرجةبنسبة عمل أيام  ثالثة أول على مدىالشاق، بحيث يزيد تحميله به 

درج يجب تطبيق ذات التومن عبء العمل البدني الشاق الطبيعي المطلوب اإلعتياد عليه،  80%

  مدتها عن أربعة أيام متتالية. تزيدإجازة عودة للعمل من بعد راحة أو الحال 

  يلزم القيام سنويا بعملية تنظيف شامل، كما ، بالمنشأة الصناعيةردة ذو بيئة باصناعي قسم بكل

يلزم القيام شهريا بعملية جرد إلستبعاد العناصر المنتهية الصالحية أو التي لم تعد هناك حاجة لها 

ضع يافطات على األرفف والحاويات للتعريف وكما يجب أو التي تظهر عليها أية آثار للعفن. 
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الباردة  األماكنلتسهيل العمل بتلك ذلك و ،بمكوناتها وتحديد القسم التابعة له أو المسئول عنها

  وتقصير فترة التواجد بها.

  يجب عند العمل تحت درجة الصفر المئوي، وبالمنشأة الصناعيةردة ذو بيئة باصناعي قسم بكل ،

ب تصميم ، كما يجتداولهالة الحاج حال المقابض المعدنية بمواد عازلة حراريا تغطية القضبان أو

  المعدات واألدوات بحيث يمكن تشغيلها دون نزع فقازات اليد.

  يجب عند العمل تحت درجة الصفر المئوي، وبالمنشأة الصناعيةردة ذو بيئة باصناعي قسم بكل ،

، ل داخلهاز العمااجتحإما قد يهدد بالباردة م ماكناألأبواب  بتراكم الثلج على حواف عدم السماح

  .الداخل من الفتح سهلة بأقفال المغلقة الباردة األماكن كما يجب تزويد

  ذات ودة حال التعامل بالسوائل شديدة البربالمنشأة الصناعية، وردة صناعي ذو بيئة بابكل قسم

مان وإستيعاب كافة تعليمات األ يجب إلزام العمال بقراءة ،أو أقلم ° 73درجة حرارة سالب 

عمال الخاصة بها وخصوصا إستخدام األوعية المخصصة لنقلها أو التعامل معها، ويجب إلزام ال

تجنب أي فعل يؤدي لحدوث أي إنسكاب أو طرطشة منها، ويجب حال حدوث أيهما يجب إلزام ب

ل بأوعية م حفظ هذه السوائعدبسرعة تجفيفه وتنظيفه فور حدوثه، كما يجب إلزام العمال بالعمال 

السوائل  عدم التعامل مع كميات كبيرة من هذهبمحكمة دون منفذ تنفيس، ويجب كذلك إلزام العمال 

بل ذلك قالتأكد بمرة واحدة، وعند وجود ضرورة للتعامل مع كميات كبيرة منها يجب إلزام العمال 

  مباشرة من كفاية وجودة نظم التهوية بالموقع.

  صناعية يجب إعتبار تكرار قيام المنشأة ال بالمنشأة الصناعية، باردة بيئة ذوعي صنابكل قسم

ار: العمل مخالفة جسيمة أو جوهرية، وخصوصا، تكر بمخالفات تتعلق بوطأة البرودة في أماكن

نشأة الصناعية، بالم ، أو غياب أماكن الراحة الدافئةعدم اإللتزام بإرتداء المالبس الوقائية الالزمة

قياس أو غياب التقليص مدد الراحة للعمال، أو غياب الكشوف الطبية الدورية على العمال، أو 

لواجبة عند ااإللتزام باإلحتياطات في أماكن العمل، أو عدم  وطأة البرودةوالتقييم الدوري لظروف 

  ... وغير ذلك من حاالت واجبة اإلعتبار. السوائل شديدة البرودةمع التعامل 

 

 :المؤينةاإلشعاعات بتتعلق  نية عامةفإشتراطات  .3.2

 اتجة عن ت الوقاية من اإلشعاعات المؤينة سواء كانت نآإجراء تخاذإ على المنشأة الصناعية يجب

 .اتإشعاعأنشطة يتولد عنها عن أو  إشعاعيمواد ذات نشاط 

 المشعة  دبالموا المتعلقةتحتفظ بصفة دائمة بالمستندات والسجالت  أن على المنشأة الصناعية يجب

 .لوقاية منهاالمتخذة ل تآجراءاإلواإلشعاعات المؤينة و

 تخزينو أ نقلأو  تداولأو  حيازةأو  تصنيعأو  تصديرأو  ستيرادإعدم  على المنشأة الصناعية يجب 

صول على إال بعد الح ... إلخ، نفايات مشعةأو  موادأو  تتعامل مع األشعةأجهزة التخلص من أو 

 .ة النووية واإلشعاعيةهيئة الرقابترخيص من 

 إال بعد الحصول على  ة طريقة،بأياإلشعاعات المؤينة  ستخدامعدم إ على المنشأة الصناعية يجب

، وحتى حال الحصول على هذا الترخيص هيئة الرقابة النووية واإلشعاعيةترخيص بذلك من 

في ومنوح لهم، وفي حدود الترخيص الم ،المرخص لهم بذلكألفراد يقتصر هذا اإلستخدام على ا

، ودون واإلحتياطات الالزمةكافة اإلجراءآت  ستيفاءإوبعد الغرض،  المرخصة لذلكاألماكن 
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هيئة الرقابة النووية دون موافقة  ستخدامهاإبالمواد المرخص أو  تعديل على األجهزة أيإجراء 

 .واإلشعاعية

 شعةتتعامل مع األأجهزة حفظ أو  ستخدامإبله  كل من يرخصإلزام  على المنشأة الصناعية يجب 

تتعامل مع لتي ااألجهزة من أيًّا عند فقد  هيئة الرقابة النووية واإلشعاعيةالمواد المشعة إبالغ أو 

 اتجرعشخص إلى  أيقد يؤدى إلى تعريض  ،حادثأي وقوع أو  المواد المشعةأو  األشعة

 وقوعه.أدت إلى  لتياوذلك فور وقوع الحادث مع بيان تفاصيل الحادث واألسباب  ،يةإشعاع

  شعةتتعامل مع األأجهزة حفظ أو  ستخدامإبله لمرخص المنشأة الصناعية عدم السماح ليجب على 

اقته الصحية والتحقق من لي ابعد فحصه طبيً  إال ،األشعة المؤينةالتعامل مع أو  المواد المشعةأو 

ابة النووية هيئة الرقتحددها  تيالللشروط واألوضاع  طبقًا، وذلك الفنيةالحسية ووقدرته والنفسية 

 .واإلشعاعية

 سنة  18تقل أعمارهم عن أشخاص أي  تعريض عدمضمان  على المنشأة الصناعية يجب

 العمالة لحماي كافة اإلجراءآت واإلحتياطات الالزمة تخاذإوعلى المرخص له  ،المؤينة لإلشعاعات

 ،وارسكان جأو  اسواء كانوا زوارً المواطنين لحماية كذلك و ،ألشعة المؤينةالذين يتعرضون ل

 التي والتعليمات اتشتراطلإل طبقًامن مخاطر اإلشعاع  هاخارجومنشأة داخل الحماية البيئة لو

 .هيئة الرقابة النووية واإلشعاعيةتحددها 

 إلشعاع لتحذير من خطر ااوبطاقات رشادية اإلعالمات الوتثبيت  وضع على المنشأة الصناعية يجب

صة ت الخاآإلجراءا ، كما يجب إتخاذإلشعاعات المؤينةالمعرضة لمناطق العمل  فيالمناسبة، 

 .لكل تلك المناطقبمنع دخول غير العاملين 

 فييتعرض لها العاملون  التيلجرعات اإلشعاع  اتإجراء قياس على المنشأة الصناعية يجب 

، كما اعيةالنووية واإلشعهيئة الرقابة تحددها  التيوفى المواعيد  ،مجاالت اإلشعاع بصفة دورية

ن يتمكلعمل سجل لحفظها يجب كذلك و ،على النماذج المعدة لذلك اتالقياسهذه ج ائتسجيل نتيجب 

 عليها. طالعاإلمن ذوي الصفة 

 ئول مس مع يتعاقدأو يعين أن  ،لشروط الترخيص طبقًاله  المرخصو على المنشأة الصناعية يجب

لنووية هيئة الرقابة امعتمد من نيا من مسئول الوقاية( أعلى فمستواه )وقاية خبير أو  وقاية

 شعاعياإلمسح الأو  بيئيةالقياسات الالزمة، كال األعمال اإلشعاعية كافةمؤهل لمتابعة و واإلشعاعية

ت سجالأو وضبطها  لمواد المشعةاسجالت  التسجيل فيأو  لجرعات اإلشعاعية لألفرادارصد أو 

جالت سأو  منشأةبال اإلشعاعيحاالت التلوث لسجالت أو  األشعة األجهزة التي تتعامل معحالة ل

اإلضافة ب ا،وسيلة المناسبة دوريً البقياس الجرعة  وكذلكبالمنشأة، لجرعات اإلشعاعية المسجلة ل

 .وضبطها الطوارئمتابعة حاالت السجالت الالزمة لتسجيل و التسجيل في إلى

 لألشخاص ريب واإلرشاد والتوعية والتثقيف تنظيم برامج للتد على المنشأة الصناعية يجب

 ات الفنيةالنشرأو  وذلك من خالل الحلقات النقاشية ،اإلشعاعات المؤينة المرخص لهم بالتعامل مع

صة بمعايير الخاو إلى اإلجراءآت واإلحتياطات الالزمة إلرشادهم الندواتأو  الدورات التدريبيةأو 

ذلك بيان كو ،األساليب اآلمنة للعمل بهاإلى و ،المؤينة األمان األساسية للوقاية من اإلشعاعات

مراقبة بو ،تهمتحديد واجباتهم ومسئوليابو ،باإلشعاعات المؤينةلعاملين إنتقاء اباإلجراءات الخاصة 

 .العمل وتعليماتبنظم  لتزامهمإ
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 االتي يتعرض له ة المؤينةإجراء قياسات دورية لجرعات اإلشع على المنشأة الصناعية يجب 

كما يجب ، اعيةهيئة الرقابة النووية واإلشعالتي تحددها وفي المواعيد العاملين بالمنشأة الصناعية 

 تسجيل نتائج هذه القياسات على النماذج المعدة لذلك، وعمل سجل لها لحفظها حتى يتمكن

 المسئولون من اإلطالع عليها.

 لدم وتحليل ا الدوري الطبيلفحص الطبية وا للمتابعةنظام  تطبيق على المنشأة الصناعية يجب

ص الطبية وإجراء الفحو ،هيئة الرقابة النووية واإلشعاعيةوفقًا لما تقرره منتظمة دورية بصفة 

 لتياللمواصفات الصحية  طبقًاحوادث إشعاعية عن تجة انالحاالت التعرض الشديدة  فيالخاصة 

بية سجل خاص بنتائج الفحوص الطإعداد ، كما يجب هيئة الرقابة النووية واإلشعاعيةتحددها 

 .المنشأةب المؤينة اإلشعاعات مع بالتعامل لهم المرخص لكافة الدمليل اوتح

 لوقاية اتوفير األجهزة الخاصة بنقل وتداول المواد المشعة ومهمات  على المنشأة الصناعية يجب

والنظارات  والقفازات المالبس ثلم ،اإلشعاعات المؤينةالمتعلقة بالشخصية المناسبة لطبيعة العمل 

طابقة وبشرط أن تكون م ،المصادر المشعة عن بعد بالتقاطالخاصة دوات المرصصة واألحذية واأل

 المؤينة.لمواصفات األمان األساسية للوقاية من اإلشعاعات 

 شعة من أي اإللتزام بتطبيق المبدأ األساسي العام في التعامل مع األ على المنشأة الصناعية يجب

ستعمال إتصميم وتخطيط مواقع العمل باإلشعاعات بحيث يكون تشغيل ولقاضي بوجوب نوع وا

لى خفض ت التي تؤدى إآباألسلوب واإلجراءالمتعلقة بها المصادر المشعة ومزاولة األعمال هذه 

 .التعرض الشخصي إلى أقل حد ممكن ومنع التعرض غير الضروري

 تراطات والتعليمات الخاصة بإشءآت واإلحتياطات كافة اإلجرا تنفيذ على المنشأة الصناعية يجب

، در المشعةومعايير السالمة واألمان األساسية للوقاية من المخاطر اإلشعاعية أثناء تخزين المصا

ول الدخمع حظر  ،المصادر المشعة في أماكن غير آهلة بالعاملينكافة تخزين  وجوب: خصوًصاو

ي عدم تخزين المصادر المشعة فوجوب مع  ،بذلكإال لألشخاص المصرح لهم ى تلك األماكن إل

أو  المصادر ، وبالنسبة لمخازنبالقرب منهاأو  نفجاراإلأو  شتعالأماكن تحتوي على مواد قابلة لإل

أو  مصدرداخل المخزن بما في ذلك تاريخ ورود ال هاتوافر كافة البيانات عنيجب  المشعةالمواد 

تلك المعلومات كل تسجيل يجب و ،المستخدمورد والمسم إو اوالجرعة الصادرة عنهالمادة 

ذير عالمات التح، ويجب إستخدام المشعةالمواد أو  السجالت الخاصة بتخزين وتداول المصادرب

 .مشعةالوالمواد واإلرشاد عن أخطار اإلشعاع على الباب المؤدى إلى غرف أبار تخزين المصادر 

 تراطات والتعليمات الخاصة بإشآت واإلحتياطات كافة اإلجراء تنفيذ على المنشأة الصناعية يجب

ة التي تتعامل األجهزصيانة ومعايير السالمة واألمان األساسية للوقاية من المخاطر اإلشعاعية أثناء 

كافة صيانة وفحص وكشف دوري ووقائي على  اتإجراء عملي وجوب: خصوًصاو، مع األشعة

الدروع وسالمة أجهزة الضبط والتحكم والتشغيل  لضمانالمؤينة األجهزة التي تتعامل مع األشعة 

ية ذلك تحت إشراف ومسئوليجب أن يجري كل  ،الواقية المغلفة للوعاء الحاوي للمصدر المشع

 .الصناعيةمنشأة خبير الوقاية من اإلشعاع بال

 والتعليمات الخاصة بإشتراطات كافة اإلجراءآت واإلحتياطات  تنفيذ على المنشأة الصناعية يجب

في كل ما يتعلق بخطة الطوارئ،  ية للوقاية من المخاطر اإلشعاعيةعايير السالمة واألمان األساسوم

 ،إعداد خطة طوارئ لمواجهة الحوادث اإلشعاعيةب الصناعيةمنشأة إدارة ال وجوب قيام :خصوًصاو

ى تعرض يؤدى إلقد مما  ،المشعة الموادأو  تخزين المصادرأو  تداولأو  ستخدامإأو  أثناء تشغيل
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إلى مستويات عالية من التلوث الصناعية منشأة بأي قسم صناعي بالبيئة العمل  وأالعاملين 

 ختباراتاإلوإجراء طوارئ ال يجب تدريب مجموعة من العاملين على تنفيذ خطة كما ،اإلشعاعي

ت اووضع التوصي ،تنفيذهاأثناء على مختلف عناصرها لتحديد اإليجابيات والسلبيات الالزمة 

الخطة وإجراء هذه أن يتم إعداد ويجب  ،أثناء التجارببها أوجه قصور تظهر أية الالزمة لتفادى 

 .الصناعيةمنشأة بالعلى تنفيذها تحت مسئولية وإشراف خبير الوقاية من اإلشعاع الالزمة التجارب 

  تتعلق  اتيجب إعتبار تكرار قيام المنشأة الصناعية بمخالف صناعي بالمنشأة الصناعية،بكل قسم

در القيام بتجاوز حدود الترخيص الصامخالفة جسيمة أو جوهرية، وخصوصا،  باألشعة المؤينة

لتزام عدم اإلتكرار: ، أو للمنشأة أو للشخص المرخص له هيئة الرقابة النووية واإلشعاعيةمن 

ام بإرتداء زعدم اإللت، أو هيئة الرقابة النووية واإلشعاعيةباإلحتياطات والتعليمات الصادرة من 

ياس والتقييم المالبس الوقائية الالزمة، أو غياب الكشوف الطبية الدورية على العمال، أو غياب الق

  اإلعتبار. ... وغير ذلك من حاالت واجبة في أماكن العمل التعامل باألشعة المؤينةالدوري لظروف 

 

 :بأشعة الليرزتتعلق  فنية عامةإشتراطات  .3.3

 ة ن بإشعتنظيم برامج للتدريب واإلرشاد والتوعية والتثقيف للعاملي عيةعلى المنشأة الصنا يجب

لندوات اأو  الدورات التدريبيةأو  النشرات الفنيةأو  وذلك من خالل الحلقات النقاشية الليزر،

ة شعأاية من الخاصة بمعايير األمان األساسية للوقو إلى اإلجراءآت واإلحتياطات الالزمة إلرشادهم

ة بإشعملين لعابإنتقاء ات الخاصة آاإلجراءكذلك بيان و ،األساليب اآلمنة للعمل بهاى إلو ،الليزر

 لعمل.ا لتزامهم بنظم وتعليماتإمراقبة بو ،تحديد واجباتهم ومسئولياتهمبو ،الليزر وأجهزتها

 تويات تدريب وتعليم القائمين بالتشغيل والصيانة وتوعيتهم عن مس على المنشأة الصناعية يجب

يسمح  يجب أالكما  ،وأجهزتها ستخدام غير األمن ألشعة الليزرة المخاطر الناتجة من اإلونوعي

جهزة أصيانة أو  والمدربين وذوي الخبرة بتشغيل الصناعيةمنشأة باللغير األشخاص المرخص لهم 

 نزع مفتاح التشغيل في حالة عدم الحاجة لتشغيل الجهاز. ، مع وجوبالليزر

 عن تأمين وتشغيل  الصناعيةمنشأة بالشخص مسئول  وجودضمان  عيةعلى المنشأة الصنا يجب

جهزة أل النوعيتحديد التقسيم  لىع اقادرً ويكون  ،الليزر على درجة عالية من التدريب ةجهزأ

ت آاءوتحديد إجر ،حسب نوعياتها وأماكن تشغيلهابالمحتملة  هاالمختلفة وتحديد مخاطرالليزر 

عالمات وتحديد ال ،مالبسالأو  نظاراتكالزمة عدات الوقاية الالوالتوصية بم ،زمةالوقاية الال

  وضعها.وأماكن الالزمة اإلرشادية 

 يانة صالتشغيل والت آبإجراءومعلن بيان مكتوب ومعتمد  وجودضمان  على المنشأة الصناعية يجب

 .الصناعيةمنشأة بال ألجهزة الليزر المختلفة نموذجيةال

 بالحدود الخاصة 18، 17بالجدولين لتزام بالمستويات المسموح بها اإل على المنشأة الصناعية يجب 

لوقاية امالبس وستخدام نظارات إ ، كما يجبةالمباشر الليزر شعةأل لجلدالعين وا لتعرض العتبية

  نعكاسه.إأو  حتمال التعرض لخطر إشعاع الليزرإعند 

 المطلوب عملزمة ألداء الالطاقة الالأو  ستخدام الحد األدنى من القوةإ على المنشأة الصناعية يجب، 

ض الغير لمستوى إشعاع يزيد عن الحد األقصى المسموح به خاصة أثناء يعدم تعركما يجب 

 عمليات ضبط األجهزة.
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 وية عند نهاية يتم إنهاء األشعة األولية والثان أنضمان  على المنشأة الصناعية يجب ،كلما أمكن ذلك

 لجالسايجب أن يكون مسار شعاع الليزر في وضع أعلى من عين ما ، كمساراتها التي يستفاد منها

 أسفل مستوى عين الواقف.أو 

  ت تتعلق يجب إعتبار تكرار قيام المنشأة الصناعية بمخالفا صناعي بالمنشأة الصناعية،بكل قسم

ات لتعليمعدم اإللتزام باإلحتياطات وامخالفة جسيمة أو جوهرية، وخصوصا، تكرار:  ليزربأشعة ال

الزمة، أو غياب الوقائية ال المهماتعدم اإللتزام بإرتداء ، أو الواجبة عند التعامل مع أشعة الليزر

أشعة بالتعامل الكشوف الطبية الدورية على العمال، أو غياب القياس والتقييم الدوري لظروف 

 ... وغير ذلك من حاالت واجبة اإلعتبار. في أماكن العمل ليزرال

 

 :فوق البنفسجية شعةتتعلق باأل عامة فنيةإشتراطات  .3.4

 باألشعةن تنظيم برامج للتدريب واإلرشاد والتوعية والتثقيف للعاملي على المنشأة الصناعية يجب 

الندوات أو  يبيةالدورات التدرأو  النشرات الفنيةأو  وذلك من خالل الحلقات النقاشية البنفسجية، فوق

اية من الخاصة بمعايير األمان األساسية للوقو الزمةإلى اإلجراءآت واإلحتياطات ال إلرشادهم

بإنتقاء ة ت الخاصآاإلجراءكذلك بيان و ،األساليب اآلمنة للعمل بهاإلى و ،البنفسجية فوق األشعة

لتزامهم بنظم إمراقبة بو ،تحديد واجباتهم ومسئولياتهمبو وأجهزتها،البنفسجية  فوق باألشعةلعاملين ا

 العمل. وتعليمات

 تويات تدريب وتعليم القائمين بالتشغيل والصيانة وتوعيتهم عن مس المنشأة الصناعية على يجب

يجب أال ا وأجهزتها، كمالبنفسجية  فوق لألشعةستخدام غير األمن ونوعية المخاطر الناتجة من اإل

يانة صأو  والمدربين وذوي الخبرة بتشغيل الصناعيةمنشأة باليسمح لغير األشخاص المرخص لهم 

اجة نزع مفتاح التشغيل في حالة عدم الح ، مع وجوبالبنفسجية فوق تتعامل مع األشعةة أجهز

 لتشغيل الجهاز.

 شعةاألة شدقيمة على  هاقيم التي تتوقف -الحدود العتبية ب اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب 

 رانومتن 400 - 180ة الطيف بين منطق فيالبنفسجية فوق لألشعة  - لها التعرضزمن على و

لناتجة من الجلد لألشعة فوق البنفسجية اأو  وتطبق هذه القيم لتعرض العين .19والمذكورة بجدول 

 هجةمصادر متو أيمن أو  الفلوريسنتأو  البخاريأو  الغازيأنابيب التفريغ من أو  ضوئيقوس 

لتي لها ية اال يمكن تطبيق هذه القيم عند التعرض لألشعة فوق البنفسجو، الشمسيةاألشعة من أو 

على  هذه القيم وال تطبق ،التعرض الفردي لعامل الحث الضوئيحال أو  حث ضوئي أحادي

 .الضوئيةالمعرضين لعوامل مسببة للحساسية أو  األشخاص الذين يعانون من حساسية ضوئية

 ةشعاألة شدقيمة على  هاقيم التي تتوقف -الحدود العتبية ب اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب 

، رانومتن 400 - 320 البنفسجية في منطقة الطيف بينفوق لألشعة  - لها التعرضزمن على و

 2سم\وات مللي 1عن  غير المحميةتتعرض لها العين  التييزيد المقدار الكلى لألشعة  البحيث 

بنفسجية اليجب أال تزيد قيم األشعة فوق كما  .(ادقيقة تقريبً  16) ثانية 1000لفترات تزيد من 

فترة  ىمدعلى  20بجدول  المدونةم العين غير المحميين عن القيأو  الساقطة مباشرة على الجلد

 ساعات. الثماني
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  لصناعيةعلى المنشأة ا يجب، ستخدام الدهانات الواقية ضد األشعة فوق البنفسجيةإفي حالة حتى 

طر ض الشخص لمخا، آلن ذلك قد يعرالبنفسجيةفوق لألشعة  لتعرضتجاوز الحدود العتبية ل عدم

سبب بهذه الحدود اإلصابة بسرطان الجلد، بالرغم من أن جلده لن يحدث له إحمرار حال تجاوز 

 .الدهاناتهذه ستخدام إ

 فسجية بنالشعة األستخدام مصادر إفي حالة تصاعد غاز األوزون عند  على المنشأة الصناعية يجب

 لكيميائية.لحدود العتبية للمواد ال 12 ولدستعانة بجيجب اإل ،نانومتر 250أطوال موجية أقل من ب

 اعيةالمنشأة الصنعمال على  يجب ،البنفسجيةفوق لألشعة  لتعرضحال تجاوز الحدود العتبية ل 

 المناسبة.مالبس الوقاية وستخدام نظارات إ

  ت تتعلق يجب إعتبار تكرار قيام المنشأة الصناعية بمخالفا صناعي بالمنشأة الصناعية،بكل قسم

تياطات مخالفة جسيمة أو جوهرية، وخصوصا، تكرار: عدم اإللتزام باإلح البنفسجيةفوق  شعةاألب

المهمات الوقائية  ، أو عدم اإللتزام بإرتداءالبنفسجية فوق األشعةوالتعليمات الواجبة عند التعامل مع 

ي لظروف دورالالزمة، أو غياب الكشوف الطبية الدورية على العمال، أو غياب القياس والتقييم ال

  في أماكن العمل ... وغير ذلك من حاالت واجبة اإلعتبار. البنفسجية األشعةبالتعامل 

 

 :المؤينةغير تتعلق باإلشعاعات  فنية عامةإشتراطات  .3.5

 يلو ك 30ستاتيكي الترددى )لمجال الكهربائي اإلفي حال التعرض ل على المنشأة الصناعية يجب

ت حتياطات الالزمة للتأكد من التوصيالاإلكافة تخاذ إيجب ، Electric Fieldهرتز فأقل( 

وخصوصا  خإل فازات ...القأو  بدلالمناسبة كالمهمات الوقاية الشخصية ، كما يجب إرتداء األرضية

، متر \كيلو فولت 15عن ستاتيكي الكهربائي اإلة المجال شدفيها في جميع المجاالت التي تزيد 

كهربائي تنظيم ضربات القلب التعرض لشدة مجال لهزة من يستخدم أجكل على تماما يحظر و

 كيلو فولت.  1أكثر من ستاتيكي إ

 يلو ك 30)الترددى  يستاتيكإلا الكهربائيلمجال حال التعرض لفي  على المنشأة الصناعية يجب

 اتلترددل طبقًاله للتعرض الحدود العتبية السقفية ب اإللتزاميجب ، Electric Fieldفأقل( هرتز 

 .21لجدول ل طبقًاوذلك ة، ثرالمؤ

 لراديو اتحت ترددات ستاتيكي اإلالمغناطيسي لمجال في حال التعرض ل على المنشأة الصناعية يجب

لمغناطيسي الحدود العتبية لكثافة الفيض ايجب اإللتزام ب، Electric Fieldفأقل( كيلو هرتز  30)

  .22المذكورة بالجدول 

  ت تتعلق يجب إعتبار تكرار قيام المنشأة الصناعية بمخالفا ،صناعي بالمنشأة الصناعيةبكل قسم

حتياطات مخالفة جسيمة أو جوهرية، وخصوصا، تكرار: عدم اإللتزام باإلالمؤينة  غير باإلشعاعات

ء المهمات ، أو عدم اإللتزام بإرتداالمؤينة غير اإلشعاعاتوالتعليمات الواجبة عند التعامل مع 

قييم الدوري ب الكشوف الطبية الدورية على العمال، أو غياب القياس والتالوقائية الالزمة، أو غيا

  إلعتبار.افي أماكن العمل ... وغير ذلك من حاالت واجبة المؤينة  غير اإلشعاعاتلظروف التعامل 
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في  ملوثات الهواء الخارجيتتعلق بفنية خاصة إشتراطات  .4

 هابعينأو وحدات إنتاجية أو أفران أو محارق صناعات 
 

  تلف بمخملوثات الهواء الخارجي بيجب إعتبار تكرار قيام المنشأة الصناعية بمخالفات تتعلق

وصا، مخالفة جسيمة أو جوهرية، وخص محارقال أو فراناأل أو نتاجيةاإل وحداتال أو صناعاتال

بة ت واج... وغير ذلك من حااللفترات طويل أو بصورة متكررة الملوثة تكرار تجاوز اإلنبعاثات 

 اإلعتبار.

 الكوك، فحم صناعة بالحدود القصوى لإلنبعاثات الصادرة من اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب 

 .23المذكورة بالجدول 

 تبريد تبوحدا الكلية الصلبة للجسيمات النوعي الحمل يزيد أالضمان  على المنشأة الصناعية يجب 

 نع الصادرة نبعاثاتاإل فى الزئبق كيزتر يزيد أال يجبكما ، كوك طن\جرامات 10 عن الكوك

 .3م\جرام نانو 0.1 عن والفيوران الدايوكسين تركيز يزيد أالو ،3م\مجم 1

 النباتي حمالف صناعة بالحدود القصوى لإلنبعاثات الصادرة من اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب 

 .24المذكورة بالجدول  ،والحيواني

 قطاباأل صناعة بالحدود القصوى لإلنبعاثات الصادرة من تزاماإلل على المنشأة الصناعية يجب 

 .25المذكورة بالجدول  ،(الجرافيت أقطاب) الكربونية

 سمنتاأل صناعة بالحدود القصوى لإلنبعاثات الصادرة من اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب، 

 .26المذكورة بالجدول 

 تطبق معايير أن  على المنشأة الصناعية يجب األسمنت، صناعة في اإلنبعاثات الصادرة من

حرق مخلفات  وحال، (دقيقة 15لمتوسط تركيز  3م\مجم 50إنبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية )

 .دقيقة( 51لمتوسط تركيز  3م\مجم 10)تنخفض إلى  من الطاقة الحرارية %40خطرة بنسبة 

 ة من الطاق %40ات بنسبة في حالة حرق المخلف ،األسمنت صناعة إلنبعاثات الصادرة منفي ا

 .3م\مجم 50نبعاثات ثانى أكسيد الكبريت أال تتجاوز إ على المنشأة الصناعية يجب، الحرارية

 ذاتي لارصد أن يطبق ال على المنشأة الصناعية يجب ،األسمنت صناعة إلنبعاثات الصادرة منفي ا

ال تقل  عينة لفترة زمنية يتم رصد الدايوكسين والفيوران عن طريق تجميع، كما يجب أن مستمرال

 ساعات وأن تتم عملية الرصد على األقل مرة كل ثالثة أشهر. 8ساعات وال تزيد عن  6عن 

الثين يتم رصد العناصر الثقيلة عن طريق تجميع عينة لفترة زمنية ال تقل عن ثوكذلك يجب أن 

 ثة أشهر.ساعات، وأن تتم عملية الرصد على األقل مرة كل ثال 8دقيقة وال تزيد عن 

 يمات يتم رصد الجسأن  على المنشأة الصناعية يجب ،األسمنت صناعة إلنبعاثات الصادرة منفي ا

مع مراعاة  الصناعيةمنشأة داخل حدود ال امستمرً  اذاتيً  االصلبة العالقة في الهواء الخارجي رصدً 

 تجاه السائد للرياح.اإل

 الجيراج إنت أفران ى لإلنبعاثات الصادرة منبالحدود القصو اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب 

اج إنتو حرق وحدات، ويجب تطبيق ذات الحدود على 27المذكورة بالجدول  والجبس، والدولوميت

 .ةليالمث المحجرية الخامات
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 الطوبإنتاج  وحدات بالحدود القصوى لإلنبعاثات الصادرة من اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب 

 .28المذكورة بالجدول  ،والفواخير والحراري الطفلي

 جاجالز صناعة بالحدود القصوى لإلنبعاثات الصادرة من اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب، 

 .29المذكورة بالجدول 

 جموع مأال يزيد تركيز  على المنشأة الصناعية يجب الزجاج، صناعة إلنبعاثات الصادرة منفي ا

 يزيد تركيز السيلينيوم كما يجب أال، 3م\مجم 5الصلبة الكلية عن باقي العناصر الثقيلة في الجسيمات 

نبعاثات إمل حأال يتجاوز  كذلك، يجبو بها وتقاس جميعها كجسيمات صلبة. 3م\مجم 1منها عن 

 ساعة. \جم0.5 عن نبعاثات الكادميومإأال يتجاوز حمل ، وساعة\جم 2 عن الزرنيخ

 يراميكالس صناعة ود القصوى لإلنبعاثات الصادرة منبالحد اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب 

 2.5 عن الرصاص نبعاثاتإ حمل يتجاوز أال يجب .30المذكورة بالجدول  الصحية، واألدوات

 .الكلية الصلبة الجسيمات في الثقيلة العناصر وتقاس ساعة،\جم

 اج إنت وحدات بالحدود القصوى لإلنبعاثات الصادرة من اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب

 .31المذكورة بالجدول  ،(خالطاتأو  كسارات) المحجرية الخامات

 خلط وحدات بالحدود القصوى لإلنبعاثات الصادرة من اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب 

 كنيةس كتلة وأي األسفلت خلط وحدة بين المسافة تكون أن يجب .32المذكورة بالجدول  ،األسفلت

 .للرياح السائد تجاهاإل مراعاة مع متر، 500 عن تقل ال

 ديدالح صناعة بالحدود القصوى لإلنبعاثات الصادرة من اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب 

 .33المذكورة بالجدول  والصلب،

 بائكالس صناعة بالحدود القصوى لإلنبعاثات الصادرة من اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب 

 10 ثات عنبهذه اإلنبعا الثقيلة العناصر مجموع يزيد أال يجبو .34ول المذكورة بالجد ،الحديدية

 حالة في الكلية الصلبة الجسيمات في قاسالم الحر السليكونيزيد تركيز  أال، كما يجب 3م\مجم

 .3م\مجم 10 عن الفيروسيلكون سبائك

 عاثات إلنبفة اكال 35المذكورة بالجدول بالحدود القصوى  اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب

 ،النحاس ،النيكل أساسا تشملوالتي  ،الحديدية غير المعادن ستخالصإ صناعة الصادرة من

 نانو 0.1 عن والفيوران الدايوكسين تركيز يزيد أال دوًما، كما يجب األلومنيوم ،الزنك ،الرصاص

 .3م\جرام

  إنتاج وحدات حالة فيالحديدية،  غير المعادن ستخالصإ صناعة اإلنبعاثات الصادرة منفي 

 والكلورين ،3م\مجم 5 النشادر نبعاثاتإ تركيز يتجاوز أال على المنشأة الصناعية يجب ،النيكل

 .3م\مجم 0.5

  ستخالصإ حالة فيالحديدية،  غير المعادن ستخالصإ صناعة اإلنبعاثات الصادرة منفي 

نشأة على الم يجب ،يباتبالمذأو  الكهربي الفصلأو  الكيماوي التكرير بطرق الزنكأو  الرصاص

 .3م\مجم 0.5 الزرنيخ نبعاثاتإ تركيز يتجاوز أال الصناعية

  إنتاج  وحدات حالة فيالحديدية،  غير المعادن ستخالصإ صناعة اإلنبعاثات الصادرة منفي

 الهيدروجين كلوريد نبعاثاتإ تركيز يتجاوز أال على المنشأة الصناعية يجب ،األلومنيوم

 .3م\مجم 0.8 الفلور مركبات نبعاثاتإ جماليإو ،3م\مجم 0.5 الهيدروجين وفلوريد ،3م\مجم 5
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 الفلورين وحمل ،منتج طن\كجم 2 عن الكلية الصلبة بالجسيمات الخاص الحمل يزيد أالكما يجب 

 . منتجكجم \مجم 0.5 عن

  عيةصناعلى المنشأة ال يجبالحديدية،  غير المعادن ستخالصإ صناعة اإلنبعاثات الصادرة منفي 

، 36جدول المذكورة بال ،المعادن وتشكيل سباكة بالحدود القصوى لإلنبعاثات الصادرة من اإللتزام

 مليةالر القوالب ستخدامبإ الحديدية وغير الحديدية لمعادنا صب عمليات جميعالذي يسري على 

 .الرمل قوالب عدادإ ذلكك ويشمل ،غيرهاأو 

 لكيماويةا الصناعات دود القصوى لإلنبعاثات الصادرة منبالح اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب 

 ريتيدكب ثاني تركيز يزيد أال يجب، كما 37المذكورة بالجدول  ،التجميل ومستحضرات والعقاقير

 .الطبيعي الغاز من الكبريت ستخالصإ وحدات في 3م\مجم 3 عن الكربون

 جهيزت و صباغة اثات الصادرة منبالحدود القصوى لإلنبع اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب 

 .38المذكورة بالجدول  ،المنسوجات

 جهزةاأل صناعة بالحدود القصوى لإلنبعاثات الصادرة من اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب 

 .39المذكورة بالجدول  ،الموصالت وأشباه االلكترونية

 خلفاتالم محارق الصادرة من بالحدود القصوى لإلنبعاثات اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب 

 .40المذكورة بالجدول  ،الخطرة غير والصناعية البلدية

 خلفاتالم محارق بالحدود القصوى لإلنبعاثات الصادرة من اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب 

 .41المذكورة بالجدول  ،الخطرة

 عيةصنا رمصاد ادرة منبالحدود القصوى لإلنبعاثات الص اإللتزام على المنشأة الصناعية يجب 

 .42المذكورة بالجدول  ،أخرى


