
 بشأن2005) لسنة 18قرار وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان رقم (
مناذج إحصائيات إصابات العمل وأمراض املهنة وإجراءات اإلبالغ عنها

18 / 2005
8عدد املواد: 

فهرس املوضوعات

)8-1املواد (

وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان،
،الدستوربعد االطالع على 

) منه،115 وبخاصة على املادة (2004) لسنة 14 الصادر بالقانون رقم (قانون العملوعلى 
 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمير للتصديق عليها1996) لسنة 29القرار األميري رقم (وعلى 

وإصدارها،

وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للصحة،
، املنعقد بتاريخ2005) لعام 24وعلى اعتماد مجلس الوزراء ملشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (

6/7/2005،

قرر ما يلي:

املواد
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1املادة 

ما لم يقتض السياق معنى آخر:في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة قرين كل منها، 

: كل موقع منفصل يزاول فيه أحد أوجه نشاط املنشأة.الفرع
 وقعت بها اإلصابة: كل إصابة تعطل العامل عن عمله يوم عمل كامل أو وردية عمل واحدة فأكثر خالف الوردية التيإصابة العمل

لطبيعي ويعتبر املرضوحتدث أثناء العمل أو بسببه أو أثناء الذهاب أو العودة من العمل، بشرط أن يكون في املسار ا
املهني في حكم إصابة العمل.

) فأكثر%50ة (: كل حادث يؤدي إلى وفاة عامل فأكثر في املنشأة، أو إلى عجز مستدمي  متوقع ألحد العمال بنسباحلادث اجلسيم
من العجز الكلي، أو إلى إصابة شخصني  فأكثر يتطلب عالج كل منهم أكثر من أسبوع.

 املرفق بقانون العمل املشار إليه.بجدول أمراض املهنة: إصابة أحد العمال بأحد األمراض املبينة أمراض املهنة

 

2املادة 

يلتزم صاحب العمل بإخطار إدارة العمل عن اآلتي:
24إلنتاجية يوم عمل فأكثر وذلك خالل - حوادث احلريق أو االنهيار أو االنفجار التي تؤدي إلى توقف العمل باملنشأة أو أحد أقسامها ا1

ساعة من تاريخ وقوعه.
 وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ- كل مرض مهني يصيب أحد العمال باملنشأة أو الفرع، ويثبت تشخيصه مبعرفة اجلهة الطبية اخملتصة،2

 املرفق بهذا القرار.)1للنموذج رقم (العلم بنتيجة الفحص على أن يكون اإلخطار طبقاً 

 

3املادة 

م مقامه إبالغ الشرطة وإدارة العمل واجلهةإذا توفى العامل أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل، وجب على صاحب العمل أو من يقو

وفقاً  باحلادث،  فوراً  اخملتصة  إصابة)2للنموذج رقم (الطبية  حالة  في  اإلصابة  ببالغ  الشرطة  محضر  يرفق  أن  على  القرار،  بهذا  املرفق   
ق، والنسخة الثالثة تودع في سجل املنشأة.الطريق، ويحرر البالغ من ثالث نسخ ترسل إحداها إلدارة العمل، والثانية للجهة املكلفة بالتحقي
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4املادة 

خرى (املعمل اجلنائي، اللجان الفنية اخملتصة،يلتزم صاحب العمل بإخطار إدارة العمل بالبيانات الفنية التي تنتهي إليها اجلهات املعنية األ
 والتقديرات النهائية من خسائر بشريةالشرطة .. وغيرها) وذلك في حدود النتائج اخلاصة بأسباب واحتمال وقوع إصابات احلوادث اجلسيمة

ومادية فور إعدادها.

 

5املادة 

) املرفقة6، 5، 4، 3وفقا للنماذج (يلتزم صاحب العمل مبوافاة إدارة العمل بإحصائيات عن اإلصابات واحلوادث اجلسيمة وأمراض املهنة 
التال الشهر  من  عشر  اخلامس  إرسالها  ميعاد  يتجاوز  أال   وعلى  أشهر،  ستة  كل  وذلك  القرار،  معبهذا  إليها  املشار  أشهر  الستة  النقضاء  ي 

االحتفاظ بصورة منها في املنشأة.

 

6املادة 

لآلتي:حتسب معدالت إصابات العمل التي تقع في املنشأة في نهاية كل ستة أشهر أو كل سنة ميالدية وفقا 

معدل تكرار اإلصابات =
عدد اإلصابات التي وقعت × مليون ساعة

 ــــــــــــــــــــــ
عدد ساعات العمل الفعلية للعمال
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معدل شدة اإلصابات =
عدد أيام االنقطاع عن العمل بسبب اإلصابات × ألف ساعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد ساعات العمل الفعلية للعمال

 

7املادة 

بياناتها  وتدوين  احصائية  لكل  املطلوبة  بالبيانات  خاصة  نوعية  سجالت  ينشئ  أن  العمل  صاحب  إحصائياتعلى  تكون  وأن  بأول  أوالً 
 وطبيب املنشأة إن وجد.اإلصابات واحلوادث اجلسيمة وأمراض املهنة بإشراف ومسؤولية كل من أخصائي السالمة والصحة املهنية

 

8املادة 

ة الرسمية.على جميع اجلهات اخملتصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريد

 

وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان

فالح بن جاسم بن جبر آل ثاني

الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله رسمية
امليزان - البوابة القانونية القطرية
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'"إلسكا) "لمدن0ة "لخدمة شؤ') '&%ر قر"!
Cحصائ0ا? نما<= بشأ) 2005 لسنة) 18 (!قم

'Cجر"ء"? "لمIنة 'Hمر"G "لعمل Cصابا?
Lا "إلبالIعن

)...1 ()قم نمو"! - نمو"!
)1 (!قم نمو<=

Cخطا!
مIني بمرG "إلصابة H' جس0م حاTU 'قوS عن

: -------------------------------------------------------------------*لفر2 01 *لمنشأ+ *سم
: ------------------------------------------------------------------------------*لعنو*5
: --------------------------------------------------------------------------*لنشا7 نو2
: -----------------------------------------------------*لعمل صاحب 01 *لمسؤ0; *لمد9ر *سم
: -------------------------------------------------------0جد 5D *لفر2 01 *لمنشأ+ 7بBب *سم
: ----------------------------------------0جد 5D *لمOنBة 0*لصحة *لسالمة فني 01 1خصائي *سم
1 -PاناBعن ب TUم *لحاBلجس*:

: -----------------------------------------------------------------*لحاTU 0قو2 مكا5- 1
: ----------------------------------------------------------*لحاTU 0قو2 0ساعة تا)9خ- 2
) : ---------------------------------------------------*نفجا)/حر9ق / 0فا+ ( *لحاTU نو2- 3
4 -Uن *لعما; عدBلمصاب*--------------------------------------------------------------- :
[ -PاناBني *لمر\ عن بOلم*:
: -----------------------------------------------------------*لمصابBن 01 *لمصا] *سم- 1
: ----------------------------------------------------------------*لمOني *لمر\ نو2- 2
: ----------------------------------------------------------فbB *كتشف *لذ[ *لعمل مكا5- 3
: ------------------------------------*لمختصة *لBOئة بمعرفة *لمر\ 0ثبوP تشخBص تا)9خ- 4

*لمسؤ0; *لمد9ر
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