
 قانون العمل 2010لعام  17لقانون 

 

 

 تبليغ عن خطأ �� التشريعات

 

  2010للعام  /17قانون رقم /

 28-04-1431 :�جري -التار�خ      12-04-2010 :ميالدي-التار�خ

 12-04-2010 :�شر بتار�خ

 قانون  :القسم

 

 :معلومات عن هذا القانون 

 نافذ

 

 

  2010لعام  17القانون 

 قانون العمل

  

  رئيس ا�جمهور�ة

  .ميالدي 2010-3-29�جري املوافق  1431-4-14بناًء ع�� أح�ام الدستور وع�� ما أقره مجلس الشعب �� جلستھ املنعقدة بتار�خ 

  .. يصدر ماي��

 الباب األول 

 

 عامة�عار�ف وأح�ام 

 

 )الفصل األول (
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 :(1مادة (

 :يقصد بالتعاب�� اآلتية �� معرض تطبيق أح�ام هذا القانون املع�ى املب�ن إ�� جانب �ل م��ا

 

 .الوزارة: وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
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 .املدير�ة ا�ختصة: مدير�ة الشؤون االجتماعية والعمل

 

 .العامل: �ل �خص طبي�� �عمل لدى صاحب عمل لقاء أجر مهما �ان نوعھ وتحت سلطتھ وإشرافھ

 

 أو أك�� لقاء أجر مهما �ان نوعھ
ً
 .صاحب العمل: �ل �خص طبي�� أو اعتباري �ستخدم عامال

 

 .الفرصة لذلكاملتعطل: �ل مواطن عر�ي سوري قادر ع�� العمل و�رغب فيھ و�بحث عنھ ومتاح لھ إال أنھ لم يجد 

 

 إليھ جميع العالوات املقررة العامل بموجب عقود العمل الف
ً
 مضافا

ً
 أو عينا

ً
ردية أو اتفاقات العمل ا�جماعية األجر: �ل ما �عطى للعامل لقاء عملھ مهما �ان نوعھ نقدا

 أم س
ً
 أم موسميا

ً
 أم شهر�ا

ً
 أم أسبوعيا

ً
 وال يدخل �� مفهوم األجر بدالت السفر واملصار�ف اليومية ال�ي يتكبدها أو األنظمة األساسية للعمل سواء أ�ان األجر يوميا

ً
نو�ا

 .العامل �� معرض أدائھ لعملھ

 

 .العمل املؤقت: العمل الذي تقت�ىي طبيعتھ إنجازه �� مدة محددة أو الذي ينصب ع�� عمل بذاتھ و�نت�ي بان��ائھ

 

 .ھ صاحب العمل من �شاط وال �ستغرق إنجازه أك�� من ستة أشهرالعمل العر�ىي: العمل الذي ال يدخل بطبيعتھ فيما يزاول

 

 .العمل املوس�ي: العمل الذي يتم �� مواسم دور�ة متعارف عل��ا وال تز�د مدتھ ع�� ستة أشهر متواصلة

 

 
ً
 .العمل اللي��: العمل الذي يمتد من الساعة السا�عة مساًء وح�ى الساعة السا�عة صباحا

 

 .الذي تقل فيھ ساعات العمل اليومية عن ساعات العمل القانونية املنصوص عل��ا �� الباب السا�ع من أح�ام هذا القانون العمل ا�جزئي: العمل 

 

 .االتحاد العام: االتحاد العام لنقابات العمال ومنظماتھ النقابية املتسلسلة وفق أح�ام قانون التنظيم النقا�ي النافذ

 

 .�� املنشآت وفق أح�ام قانون التنظيم النقا�ي النافذ ال�جنة النقابية: ال�جنة املنتخبة

 

 .من أح�ام هذا القانون  205ا�حكمة ا�ختصة: محكمة البداية املدنية املش�لة بموجب املادة 

 

 (الفصل الثا�ي)

 

 أح�ام عامة

 

 :(2املادة (

 

 �ان السبب وال سيما التمي�� ب�ن العمال من حيث العرق أو يمتنع �� معرض تطبيق أح�ام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ ت�افؤ الفرص أ -أ
ً
و املساواة �� املعاملة أيا

وب اللباس بما ال يتعارض مع اللون أو ا�جنس أو ا�حالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السيا�ىي أو االنتماء النقا�ي أو ا�جنسية أو األصل االجتما�� أو الزي أو أسل

ية أو �ل ما يتعلق باالستخدام أو بتنظيم العمل أو بالتأهيل والتدر�ب امل�ي أو باألجر أو بال��فيع أو باالستفادة من االمتيازات االجتماع ا�حر�ة ال�خصية وذلك ��

 .باإلجراءات والتداب�� التأديبية أو بالتسر�ح من العمل

 

  -ب
ً
 �ل فعل أو تصرف أو إجراء يصدر عن صاحب العمل ي�ون مخالفا

ً
ألح�ام الفقرة السابقة من هذه املادة و�حق للعامل املتضرر االدعاء أمام ا�حكمة يقع باطال



 .ا�ختصة بموجب أح�ام هذا القانون للمطالبة بالتعو�ض عن األضرار املادية واملعنو�ة ال�ي �عرض لها

 

 .وضوعية للمؤهالت ال�ي يقتض��ا شغل العمل أو طبيعتھال �عت�� من قبيل التمي�� التفر�ق أو االستبعاد أو التفضيل املستند إ�� املعاي�� امل -ج

 

 .عكس ذلكال �سري أح�ام هذه املادة ع�� املعوق�ن وذوي العاهات ما لم يقرر الطبيب املعتمد لدى املنشأة باالستناد إ�� ا�حالة ا�جسدية للعامل  -د

 

 :(3املادة (

 

  365�عت�� السنة �� مجال تطبيق أح�ام هذا القانون 
ً
 إال إذا تم االتفاق ع�� غ�� ذلك 30والشهر يوما

ً
 .يوما

 

 :(4املادة (

 

غ�� املشمول بأح�ام  �سري أح�ام هذا القانون ع�� عالقات العمل �� القطاع ا�خاص والشر�ات العر�ية االتحادية واألجنبية والقطاع التعاو�ي والقطاع املش��ك -أ

 .القانون األسا�ىي للعامل�ن بالدولة

 

عالقات وشروط  ا�حقوق املقررة بموجب أح�ام هذا القانون ا�حدود الدنيا �حقوق العمال ال�ي ال يجوز التنازل ع��ا وحيثما وجد نظام خاص للعامل�ن ينظمتمثل  -ب

 .العمل يطبق ع�� العمال أح�ام هذا القانون أو النظام ا�خاص أ��ما أفضل للعامل

 

 :(5املادة (

 

 أل 
ً
 ح�ام هذا القانون مالم يرد فيھ نص خاص وفقا

 

 :ال �سري أح�ام هذا القانون ع�� -أ

 

 .و�عديالتھ 2004لعام  50العامل�ن ا�خاضع�ن ألح�ام القانون األسا�ىي للعامل�ن �� الدولة رقم  -1

 

 .العامل�ن ا�خاضع�ن ألح�ام قانون تنظيم العالقات الزراعية -2

 

3-  
ً
 .أفراد أسرة صاحب العمل الذين �عولهم فعال

 

 .ال ا�خدمة املن�لية ومن �� حكمهمعم -4

 

 .العامل�ن �� ا�جمعيات واملؤسسات ا�خ��ية -5

 

 .العامل�ن �� أعمال عرضية -6

 

 .العامل�ن �� عمل جزئي الذين ال تتجاوز ساعات عملهم �� اليوم الواحد أك�� من ساعت�ن -7

 

بقة إ�� األح�ام الواردة �� عقود عملهم وال�ي ال يمكن بأي حال من األحوال أن تقل حقوقهم ف��ا من الفقرة (أ) السا 7-6-5-4يخضع العمال املشار إل��م �� البنود  -ب

 .عما تنص عليھ أح�ام هذا القانون 

 



 :(6املادة (

 

 من حقوق الع -أ
ً
 ع�� العمل بھ إذا �ان يتضمن انتقاصا

ً
 �ل شرط أو اتفاق يخالف أح�ام هذا القانون ولو �ان ذلك سابقا

ً
 .امل املقررة بموجبھيقع باطال

 

ة الداخلية للعمل أو �ستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل ملص�حة العامل ت�ون مقررة أو تقرر �� عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل ا�جماعية أو األنظم -ب

 .غ��ها من لوائح املنشأة أو بمقت�ىى العرف والعادة

 

  -ج
ً
 �ل مصا�حة تتضمن انتقاصا

ً
أو إبراًء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل تتم خالل مدة سر�انھ أو خالل ثالثة أشهر من تار�خ ان��ائھ وذلك م�ى  تقع باطلة

 .�انت تخالف أح�ام هذا القانون 

 

 :(7املادة (

 

توكيل محاٍم ومن الرسوم والتأمينات واللصيقة �عفى الدعاوى ال�ي يرفعها العمال أو أ�حاب االستحقاق ع��م أو نقابات العمال بموجب أح�ام هذا القانون من 

 .القضائية والكفاالت القضائية �� جميع مراحل التقا�ىي

 

�� حال رد الدعوى أن تحكم ع�� وتنظر ا�حكمة ��ا ع�� وجھ السرعة ولها حق اتخاذ التداب�� املؤقتة بكفالة أو دو��ا وحق إضفاء صفة النفاذ امل�جل ع�� أح�امها ولها 

 .باملصروفات �لها أو �عضهااملد�� 

 

 :(8املادة (

 

 .�عفى جميع طلبات العمال وش�اواهم من �افة الرسوم مهما �ان نوعها

 

 :(9املادة (

 

املدين  لة لصاحب العملي�ون للمبالغ املستحقة للعامل أو ملن �ستحقها من �عده بموجب أح�ام هذا القانون حق االمتياز ع�� جميع األموال املنقولة وغ�� املنقو 

 .و�ستو�� مباشرة �عد املصروفات القضائية واملبالغ املستحقة ل�خزانة العامة من ضرائب ورسوم ومصروفات ا�حفظ وال��ميم

 

 :(10املادة (

 

 .إذا �عدد أ�حاب املنشأة �انوا مسؤول�ن بالتضامن فيما بي��م عن الوفاء باالل��امات الناشئة عن أح�ام هذا القانون  -أ

 

 مع هذا الغ�� �� الوفاء بجميع االل��امات السابقة لتار�خ إذا تن -ب
ً
 .التنازل ازل صاحب العمل عن �عض أعمالھ إ�� الغ�� �ش�ل ك�� أو جزئي يبقى متضامنا

 

 :(11املادة (

 

 ألح�ام هذا القا
ً
 .نون �� حال حل املنشأة أو تصفي��ا أو إغالقها أو إفالسها أو إعسارها تصفى حقوق العامل�ن ف��ا طبقا

 

 :(12املادة (

 

ك من التصرفات إ��اء عقود استخدام عمال ال ي��تب ع�� إدماج املنشأة �� غ��ها أو انتقالها باإلرث أو الوصية أو الهبة أو اإليجار أو البيع ولو �ان باملزاد العل�ي أوغ�� ذل

 .ع االل��امات الناشئة عن هذه العقود ح�ى تار�خ التنازل املنشأة و��ون أ�حاب العمل السابقون مسؤول�ن بالتضامن مع ا�خلف عن تنفيذ جمي



 

 الباب الثا�ي

 

 م�اتب �شغيل املتعطل�ن عن العمل

 

 (الفصل األول )

 

 :أح�ام عامة

 

 :(13املادة (

 

 .الالزمة لذلكتتو�� الوزارة رسم السياسات العامة الستخدام العمالة �� ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة ووضع النظم والقواعد واإلجراءات 

 

 :(14املادة (

 

 .�سري أح�ام هذا الباب ع�� �ل متعطل راغب فيھ سواء داخل األرا�ىي ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة أو خارجها

 

 :(15املادة (

 

للعمال السور��ن ومن �� حكمهم والعمل  مع مراعاة أح�ام اتفاقيات العمل الدولية تتو�� الوزارة تنظيم العمالة خارج أرا�ىي ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة بالنسبة -أ

 .ع�� رعاي��م وتأم�ن حقوقهم بموجب اتفاقيات ثنائية أو جماعية

 

املنازعات الناشئة عن تنفيذ  تتو�� الوزارة بالتعاون مع وزارة ا�خارجية متا�عة تنفيذ االتفاقيات الدولية املتعلقة بالعمالة السور�ة �� ا�خارج والعمل ع�� �سو�ة -ب

 .من هذا القانون  177االتفاقيات وذلك �عد مناقش��ا �� ا�جلس االستشاري للعمل وا�حوار االجتما�� املنوه عنھ باملادة  هذه

 

 :(16املادة (

 

 �ستث�ى من تطبيق أح�ام هذا الباب

 

 .الوظائف الرئيسية ال�ي �عت�� شاغلوها وكالء مفوض�ن عن أ�حاب األعمال -أ

 

 ا�� أح�ام القانون األسا�ىي للعامل�ن بالدولةالفئات ال�ي تل��م الد -ب
ً
 .ولة بتعيي��م استنادا

 

 .املعينون باملسابقات املعلن ع��ا لدى ا�جهات العامة حيث يكتفى بتقديم شهادة قيد العمل فقط -ج

 

 .املستقيلون أو املعت��ون بحكم املستقيل�ن الذين تج�� القوان�ن واألنظمة النافذة إعاد��م إ�� العمل -د

 

 .املصروفون من ا�خدمة ا�حاصلون ع�� قرار من رئيس مجلس الوزراء بإجازة إعاد��م إ�� العمل -هـ 

 

 :(17املادة (

 



 ع�� شهادة قيد من أحد امل�اتب العامة للتشغيل -أ
ً
 .ال يجوز �شغيل أي متعطل داخل أرا�ىي ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة إال إذا �ان حاصال

 

 .ز�ر ما تتضمنھ هذه الشهادة من بياناتيحدد بقرار من الو  -ب

 

 (الفصل الثا�ي)

 

 :امل�اتب العامة للتشغيل

 

 :(18املادة (

 

التشغيل العام ��  يحدث �� �ل محافظة مكتب عام للتشغيل و�جوز بقرار من الوز�ر احداث م�اتب عامة للتشغيل �� أي من الوحدات اإلدار�ة األخرى تتبع ملكتب

 .ة العر�ية السور�ةا�حافظة �� ا�جمهور�

 

 :(19املادة (

 

 :تتو�� امل�اتب العامة للتشغيل

 

 .حصر أعداد القوى العاملة وطال�ي العمل واملتعطل�ن -أ

 

 .تنظيم شؤون طال�ي العمل امل�جل�ن لد��ا -ب

 

 .هنيةإعداد اإلحصائيات والدراسات الالزمة عن اليد العاملة وعن طال�ي العمل حسب مؤهال��م العلمية وامل -ج

 

 .املساهمة �� توف�� فرص عمل لطال�ي العمل داخل أرا�ىي ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة وخارجها -د

 

 :(20املادة (

 

ومات ھ السابقة وأي معلع�� املتعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمھ �� املكتب العام للتشغيل الذي يقع بدائرتھ محل إقامتھ مع بيان عمره ومهنتھ ومؤهالتھ وأعمال -أ

 .أخرى تطلب منھ

 

 .وع�� هذا املكتب قيد تلك الطلبات وإعطاء طالب العمل دون مقابل وثيقة بحصول القيد وذلك �� يوم تقديم الطلب

 

غيل وفق األح�ام لتشيجوز ل�ل متعطل مقيد �� أحد امل�اتب املشار إل��ا �� الفقرة السابقة من هذه املادة أن يطلب ��جيل اسمھ لدى أي من امل�اتب ا�خاصة ل -ب

 .الناظمة لعمل هذه امل�اتب وال�ي تصدر بقرار من الوز�ر

 

 :(21املادة (

 

 بالتنسيق مع الوزارات ا�ختصة وا�جهات املعنية يتضمن آلية التعاون مع ا�جهات التعليمية والتدر�بية �� ا�جمهور 
ً
�ة العر�ية السور�ة من جامعات تصدر الوزارة قرارا

 .تدر�ب م�ي وغ��هاومعاهد ومراكز 

 

 :(22املادة (



 

 :تل��م امل�اتب العامة للتشغيل بـ

 

 .تنفيذ سياسة االستخدام ال�ي تضعها الوزارة واملبادئ ال�ي تقوم عل��ا -أ

 

 .عدم تقا�ىي أي أجر أو عمولة من املتعطل مقابل �شغيلھ -ب

 

 .وذج يصدر بقرار من الوز�رإصدار قوائم بأسماء املتعطل�ن عن العمل املقيدين لد��ا وفق نم -ج

 

 (الفصل الثالث)

 

 :امل�اتب ا�خاصة لتشغيل العمال السور��ن

 

 :(23املادة (

 

 :يجوز بقرار من الوز�ر ال��خيص بافتتاح -أ

 

 .م�اتب خاصة للتشغيل -1

 

 لألسس والضوابط م�اتب خاصة الستقدام واستخدام عمال ا�خدمة املن�لية من غ�� العرب السور��ن أو استخدام عمال ا� -2
ً
خدمة املن�لية من العرب السور��ن وفقا

 .الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء

 

مال مباشرة للقيام يقصد بامل�اتب ا�خاصة للتشغيل.. امل�اتب ال�ي تتو�� تأم�ن متطلبات أ�حاب العمل من العمال امل�جل�ن لدى هذه امل�اتب للتعاقد مع الع -ب

 .بأعمال محددة

 

 .من الفقرة (أ) من هذه املادة 2و 1بقرار من الوز�ر أح�ام ترخيص وشروط عمل امل�اتب املشار إل��ا �� البندين تحدد  -ج

 

 :تل��م امل�اتب ا�خاصة للتشغيل بما ي�� -د

 

 .تنفيذ سياسة االستخدام ال�ي تضعها الوزارة واملبادئ ال�ي تقوم عل��ا -1

 

افظة ببيان شهري بأسماء املتعطل�ن امل�جل�ن لد��ا وأسماء الذين وفرت لهم فرص العمل من هؤالء ونوع هذا العمل وم�انھ موافاة املكتب العام للتشغيل �� ا�ح -2

 .وأجرهم

 

 .عدم قيد املتعطل لد��ا إال إذا �ان من املواطن�ن العرب السور��ن ومن �� حكمهم -3

 

 :(24املادة (

 

السابقة وذلك خالل ستة أشهر من  23نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها مع الشروط املشار إل��ا �� الفقرة (ج) من املادة ع�� امل�اتب ا�خاصة للتشغيل القائمة بتار�خ 

 .تار�خ نفاذ أح�ام هذا القانون 

 



 (الفصل الرا�ع)

 

 :عالقة أ�حاب العمل بم�اتب التشغيل العامة

 

 :(25املادة (

 

 
ً
 من تار�خ استخدام احد املتعطل�ن �� وظيفة أو عمل لديھ وثيقة القيد ا�خاصة بھ ا�� املكتب العام للتشغيل ع�� �ل صاحب عمل أن يرسل خالل خمسة عشر يوما

 تدو�ن رق
ً
 ��ا بيان يتضمن تار�خ �سلمھ العمل واألجر ا�خصص لھ ونوع الوظيفة أو العمل املسند إليھ وعليھ أيضا

ً
م وثيقة القيد وتار�خها أمام الذي صدرت عنھ مرفقا

 .م العامل ��جل قيد العمال لديھاس

 

 :(26املادة (

 

 أن يرسل إ�� املدير�ة ا�ختصة ال�ي يقع -أ
ً
�� دائر��ا محل العمل خالل  ع�� صاحب العمل �� املنشآت القائمة بتار�خ نفاذ أح�ام هذا القانون وتلك ال�ي تنشأ مستقبال

 من تار�خ العمل ��ذا القانون أو من تار�خ 
ً
 ألنواع وظائفهم ومه��م ومؤهال��م خمسة عشر يوما

ً
 �عدد العمال طبقا

ً
 مفصال

ً
بدء العمل باملنشأة حسب ا�حال بيانا

 .وأعمارهم وجنسهم وجنسيا��م واألجور ال�ي يتقاضو��ا

 

 :يجب ع�� صاحب العمل أن يرسل إ�� املدير�ة ا�ختصة خالل شهري �انون الثا�ي وتموز من �ل عام ما ي�� -ب

 

 مفص -1
ً
 ألنواع وظائفهم ومه��م ومؤهال��م وأعمارهم وجنسهم وجنسيا��م واألجور ال�ي يتقاضو��ابيانا

ً
 �عدد عمالھ طبقا

ً
 .ال

 

 بالوظائف واألعمال ال�ي خلت أو أ�شئت وما شغل م��ا وأسباب عدم شغل البا�� مع إيضاح أنواعها وأجر �ل م��ا وذلك خالل ستة األ  -2
ً
 .شهر السابقةبيانا

 

3-  
ً
 .عن حالة العمل وما يتصل بھ من فرص استخدام وما يتوقع لھ من ز�ادة أو نقص �� عدد الوظائف واألعمالبيانا

 

 .تتو�� الوزارة إعداد النموذج الذي تدون عليھ هذه البيانات -ج

 

 الباب الثالث

 

 :تنظيم عمل غ�� العرب السور��ن

 

 :(27املادة (

 

 �� جميع جهات القطاع العام أو �� إحدى الوزارات أو اإلدارات أو الهيئات العامة أو املؤسسات يخضع عمل غ�� العرب السور��ن سواء  -أ
ً
أ�انوا أ�حاب عمل أم عماال

�� أو املش��ك أو التعاو�ي أو األهالعامة أو املنشآت العامة او الوحدات اإلدار�ة ا�حلية أو البلدية أو �� أي من جهات القطاع العام األخرى أو جهات القطاع ا�خاص أو 

 .�� املنظمات الشعبية أو النقابات املهنية لألح�ام ا�خاصة بتنظيم عمل غ�� العرب السور��ن الواردة �� هذا الباب

 

 .بذلك وضھال يجوز ألي �خص من غ�� العرب السور��ن أن �عمل �� ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة إال �عد ا�حصول ع�� ترخيص بالعمل من الوز�ر أو من يف -ب

 

��ه بما �� ذلك عمال يقصد ب�لمة "عمل" الوارد ذكرها �� الفقرة "أ" من هذه املادة �ل عمل صنا�� أو تجاري أو زرا�� أو حر�� أو مصر�� أو خدمي أو ف�ي أو غ -ج

 .ا�خدمة املن�لية وكذلك أي مهنة علمية أو غ�� علمية

 



 :(28املادة (

 

 .ميع املنشآت ا�خاضعة ألح�ام هذا القانون إ�� شرط املعاملة باملثليخضع عمل غ�� العرب السور��ن �� ج -أ

 

 .مل أو اإلعفاء منھيحدد الوز�ر بقرار منھ حاالت إعفاء غ�� العرب السور��ن من الشرط املشار إليھ �� الفقرة السابقة أو من شرط ا�حصول ع�� ال��خيص بالع -ب

 

 من -ج
ً
غ�� العرب السور��ن أعفي من أي من الشرط�ن السابق�ن أن يخطر املدير�ة ا�ختصة عن ذلك خالل خمسة  يجب ع�� صاحب العمل الذي �ستخدم عامال

 من تار�خ بدء االستخدام
ً
 .عشر يوما

 

 .معاملة العرب السور��ن 1956لعام  260�� معرض تطبيق أح�ام هذا القانون �عامل العرب الفلسطينيون املشمولون بأح�ام القانون  -د

 

 :(29( املادة

 

 :يحدد الوز�ر بقرار منھ ما ي��

 

ت إلغائھ قبل ان��اء مدتھ شروط ا�حصول ع�� ال��خيص املشار إليھ �� الفقرة "ب" من املادة السابقة وتمديده والبيانات ال�ي يجب أن يتضم��ا وإجراءات منحھ وحاال  -أ

 .والرسم الذي يحصل عنھ

 

 .لعمل وقيمة البدل النقدي الواجب لقاء ترخيص العمل أو تجديده أو منح بدل ضائع أو تالف عنھالضمان املا�� املطلوب تقديمھ من صاحب ا -ب

 

 .املهن واألعمال وا�حرف ال�ي يحظر ع�� غ�� العرب السور��ن العمل ف��ا -ج

 

 .النسب القصوى الستخدام غ�� العرب السور��ن �� �عض املهن واألعمال وا�حرف األخرى  -د

 

 :(30املادة (

 

العمل لدى صاحب عمل غ�� املرخص لھ بالعمل لديھ ما لم  -عد مخالفة ألح�ام هذا القانون استخدام العامل من غ�� العرب السور��ن �� أي من ا�حالت�ن التاليت�ن: أ�

 ع�� إذن بذلك من املدير�ة ا�ختصة
ً
 .يكن حاصال

 

 .العمل بمهنة غ�� مرخص لھ بالعمل ف��ا -ب

 

 الباب الرا�ع

 

 :ج والتدر�ب امل�يالتدر 

 

 (الفصل األول )

 

 التدرج

 

 :(31املادة (

 



 �ل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديھ بقصد �علم مهنة أو حرفة معينة
ً
 متدرجا

ً
 .�عت�� عامال

 

 :(32املادة (

 

 ع�� ��خت�ن يحتفظ �ل من الطرف�ن بن� -أ
ً
 و�اللغة العر�ية ومحررا

ً
 .خة م��مايجب أن ي�ون عقد عمل املتدرج مكتو�ا

 

ة ومراحلها املتتا�عة يحدد الوز�ر بقرار منھ و�التنسيق مع الوزارات ا�ختصة وا�جهات املعنية املهن ا�خاضعة للتدرج وسن التدرج ومدة �علم املهنة أو ا�حرف -ب

 .لعام لألجر ا�حدد لفئة العمال �� املهنة ال�ي يتدرج ف��ا العاملوامل�افأة �� �ل مرحلة بصورة تصاعدية ع�� أال تقل هذه امل�افأة �� املرحلة األخ��ة عن ا�حد األد�ى ا

 

 :(33املادة (

 

 فيتم إبرام عقد التدرج مع وليھ أو الو�ىي عليھ
ً
 .إذا �ان العامل املتدرج حدثا

 

 :(34املادة (

 

 .املهنة أو ا�حرفة بصورة حسنةلصاحب العمل أن ين�ي عقد العامل املتدرج إذا ثبت لديھ عدم كفاءتھ أو عدم استعداده لتعلم  -أ

 

 .يجوز للمتدرج أن ين�ي العقد إذا لم يلق العناية املناسبة من صاحب العمل -ب

 

 .ع�� الطرف الراغب �� إ��اء العقد إخطار الطرف اآلخر بذلك قبل ثالثة أيام ع�� األقل -ج

 

 :(35املادة (

 

 .أنواعها وساعات العمل وف��ات الراحة املنصوص عل��ا �� هذا القانون �سري ع�� املتدرج�ن األح�ام ا�خاصة باإلجازات بمختلف 

 

 :(36املادة (

 

ة ع�� أن تصدق هذه الشهادة من ع�� صاحب العمل عند ان��اء ف��ة التدرج أن يمنح املتدرج شهادة تثبت التحاقھ بف��ة التدرج ومد��ا ومستوى مهارتھ �� املهنة أو ا�حرف

 .ارةاملدير�ة ا�ختصة والوز 

 

 الفصل الثا�ي

 

 :التدر�ب امل�ي

 

 :(37املادة (

 

بل االلتحاق بالعمل باإلضافة يقصد بالتدر�ب امل�ي التدر�بات املهنية النظر�ة أو التطبيقية أو كالهما لدى صاحب العمل الكتساب املهارات �� مهنة أو حرفة معينة ق

 .نيةإ�� تدر�ب العمال أثناء خدم��م لرفع درجة مهار��م امله

 

 :(38املادة (

 



 املؤهالت وا�خ��ات ال�افية �� املهنة أو ا�حرفة املراد تدر�ب العامل -أ
ً
 وأن ي�ون املدرب حائزا

ً
ف��ا كما يجب أن يتوافر �� املنشأة  يجب أن ي�ون عقد التدر�ب امل�ي خطيا

 .نفسها الشروط املناسبة للتدر�ب

 

ل املتدرب كتابة و�اللغة العر�ية ع�� ثالث ��خ ل�ل من الطرف�ن ��خة والثالثة تودع لدى مدير�ة التأمينات ينظم عقد التدر�ب ب�ن صاحب العمل والعام -ب

 .االجتماعية ا�ختصة

 

 فينوب عنھ وليھ أو الو�ىي عليھ -ج
ً
 .يتو�� املتدرب الذي أتم الثامنة عشرة من العمر التعاقد بنفسھ أما إذا �ان حدثا

 

 :(39املادة (

 

ألجر ع�� أال يقل عن ر بقرار منھ و�التنسيق مع الوزارات ا�ختصة وا�جهات املعنية املهن ا�خاضعة للتدر�ب وسن املتدرب ومدة التدر�ب ومراحلھ املتتا�عة وايحدد الوز�

 .ا�حد األد�ى ألجر فئة العامل �� املهنة ال�ي يتدرب ف��ا

 

 :(40املادة (

 

 :لطرف�ن �� أي من ا�حاالت التاليةيجوز إ��اء عقد التدر�ب بناء ع�� طلب أحد ا

 

 .إذا ارتكب أحد الطرف�ن أي مخالفة ألح�ام هذا القانون  -أ

 

 لشروط العقد امل��م بي��ما -ب
ً
 .إذا لم يقم أحد الطرف�ن بواجباتھ وفقا

 

 .إذا استحال تنفيذ العقد ألسباب خارجة عن إرادة أحد الطرف�ن -ج

 

 .ا�حدد �� العقد إ�� م�ان آخر إذا نقل صاحب العمل م�ان التدر�ب -د 

 

 .نات االجتماعيةإذا �ان استمرار املتدرب �� العمل ��دد سالمتھ أو �حتھ وثبت ذلك بتقر�ر صادر عن ال�جنة الطبية املعتمدة لدى املؤسسة العامة للتأمي -هـ

 

 :(41املادة (

 

 بتخصيص ما ال يقل عن يل��م صاحب العمل �� املنشآت ال�ي يز�د عدد العمال ف��ا ع�� خم -أ
ً
باملئة من كتلة األجور لدعم عملية التدر�ب ورفع مستوى  1س�ن عامال

 .مهارات العامل�ن لديھ

 

 .توضع هذه ا�خصصات �� صندوق خاص �� املنشأة يتم الصرف منھ بالتنسيق ب�ن صاحب العمل وال�جنة النقابية -ب

 

 :(42املادة (

 

التدر�ب امل�ي بمنح املتدرب شهادة تفيد اجتيازه ال��نامج التدر��ي الذي نفذتھ وتب�ن املستوى الذي بلغھ وتحدد بقرار من الوز�ر تل��م املنشأة ال�ي تزاول عمليات 

 .و�التنسيق مع الوزارات ا�ختصة وا�جهات املعنية البيانات األخرى ال�ي يجب أن تتضم��ا هذه الشهادة

 

 :(43املادة (

 



التنسيق مع الوزارات ا�ختصة وا�جهات املعنية شروط ال��خيص إلحداث مراكز التدر�ب �� منشآت القطاع ا�خاص واألوضاع ال�ي تتبع �� يحدد الوز�ر بقرار منھ و�

 ملقتضيات �ل مهنة أو صناعة أن �ع�ن ا�حد األد�ى واألق�ىى ملدة التدر�ب امل�ي وال��امج الدراسية والنظر�ة
ً
ونظام االختبار والشهادات  والعملية التدر�ب امل�ي ولھ تبعا

 .ال�ي �عطى �� هذا الشأن والبيانات ال�ي تدون ف��ا

 

 الفصل الثالث

 

 :مستوى املهارة وقياسها

 

 (44املادة (

 

 .وشروطها يحدد الوز�ر بقرار منھ و�التنسيق مع الوزارات ا�ختصة وا�جهات املعنية املهن وا�حرف ال�ي تخضع لتحديد مستوى املهارة وطر�قة قياسها

 

 (45املادة (

 

 .يحق للعامل الذي تقاس درجة مهارتھ �� املهنة أو ا�حرفة أن يحصل ع�� شهادة تثبت ذلك و�تم تصديقها من قبل املدير�ة ا�ختصة والوزارة

 

 الباب ا�خامس

 

 عالقات العمل الفردية

 

 (الفصل األول )

 

 عقد العمل الفردي

 

 :(46املادة (

 

 .عقد الذي يل��م بموجبھ العامل بالعمل لدى صاحب عمل وتحت سلطتھ وإشرافھ مقابل أجرعقد العمل الفردي هو ال

 

 :(47املادة (

 

ية �� حال �ان العامل غ�� يل��م صاحب العمل بتحر�ر عقد العمل امل��م مع العامل كتابة و�اللغة العر�ية ع�� ثالث ��خ ل�ل من الطرف�ن ��خة و��خة باللغة األجنب -أ

 .�م صاحب العمل بإيداع الثالثة لدى مدير�ة التأمينات االجتماعية ا�ختصة خالل ثالثة أشهر من تار�خ تحر�ر العقدعر�ي و�ل�

 

 .إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقھ بجميع طرق اإلثبات ولصاحب العمل إثبات العكس بنفس الطر�قة -ب

 

 بما ي�ون قد أودعھ ل -ج
ً
 .دى صاحب العمل من أصول الوثائق والشهادات�عطى العامل إيصاال

 

 :(48املادة (

 

 :يجب أن يتضمن عقد العمل ع�� األخص املعلومات التالية -أ

 



 .اسم وجنسية وعنوان �ل طرف �ش�ل وا�ح ومفصل -1

 

 .تحديد مقر العمل -2

 

 .طبيعة ونوع العمل محل التعاقد -3

 

 .مدة العقد ونوعھ -4

 

 .�ن الطرف�ن وطر�قة وموعد أدائھ وسائر املزايا النقدية أو العينية املتفق عل��ا ب�ن الطرف�ناألجر املتفق عليھ ب -5

 

 .ساعات العمل -6

 

 .ا�حقوق واملزايا املمنوحة للعامل وال�ي لم يرد عل��ا نص �� هذا القانون  -7

 

 يتم فيھ مراعاة البنود السابقة -ب
ً
 اس��شاديا

ً
 نموذجيا

ً
 .تصدر الوزارة عقدا

 

 :(49ملادة (ا

 

واحدة عند صاحب عمل واحد  تحدد مدة االختبار �� عقد العمل وال يجوز �عي�ن العامل تحت االختبار ملدة تز�د ع�� ثالثة أشهر أو �عيينھ تحت االختبار أك�� من مرة -أ

 .صاحب العمل أي مسؤوليةو�حق ل�ل من الطرف�ن خالل هذه الف��ة إ��اء العقد دون سابق إخطار أو �عو�ض ودون أن ت��تب ع�� 

 

 .إذا ان��ت مدة االختبار ولم ينھ العقد تدخل هذه املدة ضمن مدة خدمة العامل الفعلية -ب

 

 :(50املادة (

 

 .ي��م عقد العمل ملدة محددة أو ملدة غ�� محددة النجاز عمل مع�ن

 

 (51املادة (

 

 يجوز لصاحب العمل ت�ليف العامل �عمل غ�� العمل املتفق علي -أ
ً
 جوهر�ا

ً
 .ھ إذا �ان ال يختلف عنھ اختالفا

 

 لوقوع حادث أو يجوز لصاحب العمل ت�ليف العامل �غ�� العمل املتفق عليھ ح�ى  -ب
ً
 وذلك �� حال�ي الضرورة والقوة القاهرة ومنعا

ً
 جوهر�ا

ً
ولو اختلف عنھ اختالفا

 .إلصالح ما �شأ عنھ وملدة ال تز�د ع�� ثالثة أشهر

 

تطو�ر لعمل ت�ليف العامل �عمل آخر غ�� املتفق عليھ إذا استخدم وسائل تقنية حديثة أو إذا �جأ إ�� �غي�� �� هي�لية األعمال والوظائف بقصد يجوز لصاحب ا -ج

در�ب العمال العمل ضمن منشأتھ و�انت هذه الوسائل والتغي��ات تتطلب من العامل مهارات نوعية جديدة و�جب ع�� صاحب العمل �� هذه ا�حالة أن يقوم بت

إ��اء عملھ أح�ام التسر�ح  وتأهيلهم ع�� اكتساب هذه املهارات للقيام باألعمال ا�جديدة وإذا رفض العامل التدر�ب والتأهيل للعمل ا�جديد تطبق �� هذه ا�حالة ع��

 .) من هذا القانون 64امل��ر املنصوص عليھ �� املادة (

 

وز لصاحب العمل نقل عمل العامل من م�ان العمل املتفق عليھ إ�� م�ان عمل آخر �عود إليھ ما لم يرد نص صر�ح �� عقد ) التالية يج52مع مراعاة أح�ام املادة ( -د

 .ال ي��تب ع�� �غي�� عمل العامل بموجب الفقرات السابقة أي مساس بحقوق العامل املادية وأوضاعھ الوظيفية -العمل يق�ىي بخالف ذلك. هـ



 

 (52املادة (

 

كم عن مركز العمل األص�� سواء �ان ذلك بناًء ع�� إرادة صاحب العمل أو ألسباب خارجة عن  50نقل م�ان العمل أو املنشأة إ�� م�ان آخر ال يبعد أك�� من  إذا تم -أ

 وسائل النقل املناسبة إ�� هذا 
ً
 أو أن يؤدي إ�� العامل إرادتھ يجب ع�� العامل االنتقال إ�� م�ان العمل ا�جديد شر�طة أن يؤمن صاحب العمل مجانا

ً
 وإيابا

ً
امل�ان ذهابا

تحكم إ��اء عقد العمل بناًء  البدل النقدي املناسب و�� هذه ا�حالة إذا رفض العامل االنتقال إ�� م�ان العمل ا�جديد �عد بحكم املستقيل وتطبق عندئٍذ األح�ام ال�ي

 .ع�� طلب العامل

 

كم عن مركز العمل األص�� وذلك ألسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل يجب ع�� العمال  50م�ان آخر يبعد أك�� من إذا جرى نقل م�ان العمل أو املنشأة إ��  -ب

 ذهابا وإ
ً
يابا أما إذا رفض أي عامل االنتقال إ�� م�ان العمل ا�جديد و�� هذه ا�حالة ي��تب ع�� صاحب العمل تأم�ن وسائل االنتقال إ�� م�ان العمل ا�جديد مجانا

 ألح�ام هذا القانون باستثناء التاالن
ً
 بالنسبة إليھ وتصفى حقوقھ وفقا

ً
عو�ض الذي تنص عليھ املادة تقال إ�� م�ان العمل ا�جديد �عد عقد العمل �� هذه ا�حالة من��يا

 .من هذا القانون  65

 

 �� إما إذا �ان نقل م�ان العمل أو املنشأة املذ�ور �� الفقرة ب بناًء ع�� إرادة صاحب الع -ج
ً
مل ورفض العمال االنتقال إ�� م�ان العمل ا�جديد �عد عقد العمل من��يا

من هذا القانون أما إذا وافق العمال ع�� االنتقال إ�� م�ان العمل ا�جديد  65هذه ا�حالة وتطبق عندئٍذ األح�ام املتعلقة بالتسر�ح غ�� امل��ر واملنصوص عل��ا باملادة 

 فإن صاحب العمل يل��م بتأم�ن 
ً
 .وسائل النقل املناسبة إل��م مجانا

 

 (الفصل الثا�ي)

 

 انقضاء عالقة العمل

 

 (53املادة (

 

 .قديجوز لصاحب العمل أن ين�ي عقد العمل ا�حدد املدة �� أي وقت خالل مدة سر�انھ شر�طة أن يدفع للعامل أجوره عن املدة املتبقية من الع

 

 بذلك قبل شهر�ن من املوعد ا�حدد لإل��اء و�� حال عدم مراعاة هذه كما يجوز للعامل أن ين�ي العقد املذ�ور �� 
ً
 شر�طة إخطار صاحب العمل خطيا

ً
أي وقت أيضا

 .املهلة يجب ع�� العامل دفع �عو�ض إ�� صاحب العمل �عادل بدل أجره عن مدة اإلخطار أو ا�جزء البا�� م��ا

 

 (54املادة (

 

اء ذاتھ بانقضاء مدتھ إال أنھ يجوز تجديده باتفاق صر�ح ب�ن طرفيھ وذلك ملدة معينة أو ملدد أخرى وإذا ما زادت مدة العقد ينق�ىي عقد العمل ا�حدد املدة من تلق -أ

 خالل هذه املدة ع�
ً
 .� أر�عة أشهراألصلية وا�جددة ع�� خمس سنوات انقلب عقد العمل إ�� عقد غ�� محدد املدة شر�طة أال تز�د ف��ات االنقطاع مجتمعة

 

 غ�� محدد املدة -ب
ً
 ع�� جعلھ عقدا

ً
 ضمنيا

ً
 .إذا انقضت مدة عقد العمل محدد املدة واستمر طرفاه بتنفيذه اعت�� ذلك اتفاقا

 

 (55املادة (

 

 إلنجاز عمل مع�ن فإنھ ينت�ي بإنجاز العمل املتفق عليھ - أ
ً
 .إذا �ان العقد م��ما

 

 بطبيعتھ ألن يتجدد واس - ب
ً
 املدة الالزمة للقيام بالعمل ذاتھ إذا �ان العمل قابال

ً
 ضمنيا

ً
تمر تنفيذ العقد �عد ان��اء العمل املتفق عليھ اعت�� العقد قد تجدد تجديدا

 .مرة أخرى 



 

ملنصوص عليھ �� من هذا القانون �� حال إ��اء العقد من قبل صاحب العمل قبل إنجاز العمل املتفق عليھ �ستحق العامل التعو�ض ا 64مع مراعاة أح�ام املادة  -ج 

 .من هذا القانون 65املادة 

 

 (56املادة (

 

 :من هذا القانون  208مع مراعاة أح�ام املادة 

 

 ملا ي�� - أ
ً
 قبل اإل��اء وفقا

ً
 :يجوز ل�ل من صاحب العمل والعامل �� عقد العمل غ�� محدد املدة إ��اؤه �شرط أن يخطر الطرف اآلخر كتابة

 

 .من هذا القانون  140إل��اء �شهر�ن مع مراعاة أح�ام املادة يجب أن يتم اإلخطار قبل ا -1

 

 .ال يجوز �عليق اإلخطار باإل��اء ع�� شرط واقف أو فا�خ -2

 

 .يجب أن يبلغ اإلخطار إ�� صاحب العالقة و�بدأ سر�ان مهلتھ من تار�خ �سلمھ - 3

 

 .كن يجوز االتفاق ع�� ز�ادة هذه املدةال يجوز لصاحب العمل إعفاء نفسھ من شرط اإلخطار أو تخفيض مدتھ ول -4

 

 �� حالة إ��اء العقد من جانب العامل -5
ً
 أو جزئيا

ً
 .يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة اإلخطار �ليا

 

أجر العامل عن مدة اإلخطار أو ا�جزء  يل��م الطرف الذي ين�ي عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة اإلخطار بدفع �عو�ض إ�� الطرف اآلخر �عادل بدل- ب

 من مراعاة مهلة اإلخطار
ً
 .البا�� م��ا ما لم يكن العامل معفيا

 

 (57املادة (

 

ار إجازة العامل أو يوم التا�� الن��ال يجوز توجيھ اإلخطار إ�� املرأة العاملة خالل إجازة األمومة وكذلك إ�� العامل خالل مدة إجازتھ وال تحتسب مهلة اإلخطار إال من ال - أ

 .إجازة الوالدة

 

 .ك اإلجازةإذا حصل العامل ع�� إجازة مرضية خالل مهلة اإلخطار يقف سر�ان هذه املهلة وال يبدأ سر�ا��ا من جديد إال �� اليوم التا�� الن��اء تل - ب

 

 (58املادة (

 

 طوال مهلة اإلخطار و�ل��م طرفاه بتنفيذ جميع اال
ً
 .ل��امات الناشئة عنھ و�نت�ي العقد بانقضاء هذه املهلةيظل عقد العمل قائما

 

 (59املادة (

 

 �� األسبوع أو ثما�ي ساعات أثناء األسبوع خالل مهل - أ
ً
 �امال

ً
ة اإلخطار وذلك للبحث عن إذا �ان اإلخطار باإل��اء من جانب صاحب العمل يحق للعامل ان يتغيب يوما

 .و ساعات الغيابعمل آخر مع استحقاقھ ألجره عن يوم أ

 

 .للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاتھ �شرط أن يخطر صاحب العمل بذلك �� اليوم السابق للغياب ع�� األقل -ب

 



 (60املادة (

 

ع�� ذلك من آثار و�خاصة  لصاحب العمل أن �عفي العامل من العمل أثناء مهلة اإلخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إ�� ح�ن ان��اء تلك املهلة مع ما ي��تب

 .استحقاق العامل أجره عن مهلة اإلخطار

 

 (61املادة (

 

ستقالتھ كتابة خالل أسبوع من ال �عتد باستقالة العامل إال إذا �انت م�جلة من قبل العامل لدى ديوان املدير�ة ا�ختصة وللعامل املستقيل أن �عود وملرة واحدة عن ا

 .للعامل بقبولها و�� هذه ا�حالة �عت�� االستقالة �أن لم تكنتار�خ إخطار صاحب العمل 

 

 (62املادة (

 

 ..ينت�ي عقد العمل مهما �ان نوعھ �� أي من ا�حاالت التالية-أ

 

 ع�� إ��اء العقد- 1
ً
 .تفاق الطرف�ن كتابة

 

 .�عد بلوغھ هذه السن حيث ال ينت�ي العقد �� هذه ا�حالة إال بانقضاء مدتھ بلوغ العامل سن الست�ن من العمر ما لم يكن العقد محدد املدة و�انت مدتھ تمتد إ�� ما-2

ار بالعمل �ح�ن و�� جميع األحوال يجب عدم اإلخالل بأح�ام قانون التأمينات االجتماعية فيما يتعلق �سن استحقاق املعاش التقاعدي و�حق العامل االستمر 

 استكمال املدة املوجبة لهذا املعاش أو لسن ا�خا
ً
 .مسة والست�ن حيث ينت�ي العقد حكما

 

بما �عادل أجر وفاة العامل و�� هذه ا�حالة يصرف ألسرتھ أو لل�خص الذي يحدده العامل خالل حياتھ بموجب وثيقة خطية تودع لدى صاحب العمل إعانة وفاة - 3

 
ً
 .شهر�ن �امل�ن إضافة إ�� أجر الشهر الذي تو�� فيھ العامل �امال

 

 فال ينت�ي عقد العمل إال إذا ثبت عدم وجود عمل آخر �جز العامل ع- 4
ً
 �ان سبب هذا ال�جز أما �� حال �جز العامل جزئيا

ً
 أيا

ً
 �ليا

ً
لدى صاحب ن أداء عملھ �جزا

دم اإلخالل بأح�ام ال�جز العمل �ستطيع أن يقوم بھ العامل وإذا ثبت وجود هذا العمل يجب ع�� صاحب العمل بناًء ع�� طلب العامل أن ينقلھ إ�� ذلك العمل مع ع

 .املنصوص عليھ �� قانون التأمينات االجتماعية

 

 متفرقة تز�د �� جمل��ا ع�� مئ�ي يوم خال- 5
ً
 متصلة أو مددا

ً
 �ستوجب انقطاعھ عن العمل مدة ال تقل عن مئة وثمان�ن يوما

ً
 .ل سنة عقدية واحدةمرض العامل مرضا

 

 .القوة القاهرة- 6

 

 .) من هذا القانون 65ء العقد �� ا�حاالت السابقة التعو�ض املنصوص عليھ �� املادة (ال ي��تب ع�� إ��ا-ب

 

أ) من هذه املادة بموجب شهادة طبية يقدمها العامل ولصاحب العمل إذا لم يقبل ��ذه )املنصوص عل��ما �� الفقرة  5-4ي�ون إثبات ال�جز أو املرض �� ا�حالت�ن -ج 

 .طبيب آخر فإذا اختلفت الشهادتان تطبق �� هذه ا�حالة األح�ام املرعية �� قانون التأمينات االجتماعيةالشهادة أن �عرض العامل ع�� 

 

 (63املادة (

 

ة عن مدة ادة السابقة م�افأيل��م صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غ�� املشمول بأح�ام قانون التأمينات االجتماعية عند ان��اء عقد العمل �� ا�حاالت الواردة �� امل-أ

 .خدمتھ تحسب ع�� أساس أجر شهر عن �ل سنة خدمة كما �ستحق م�افأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه م��ا �� العمل

 



 أ-ب
ً
 تحسب هذه امل�افأة ع�� أساس األجر الشهري األخ�� الذي تقاضاه العامل وال يخل ذلك بحق العامل �� با�� استحقاقاتھ املقررة قانونا

ً
 .و اتفاقا

 

 (64ادة (امل

 

 :حاالت التاليةيحق لصاحب العمل أن ين�ي عقد العمل سواء �ان محدد املدة أو غ�� محدد املدة أو إلنجاز عمل مع�ن دون إخطار أو م�افأة أو �عو�ض �� ا�- أ

 

 .إذا انتحل العامل �خصية غ�� �حيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزو�رها بحكم قضائي م��م -1

 

 �شأت عنھ خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شر�طة أن يبلغ صاحب العمل ا�جهات ا�ختصة با�حادث خالل إذ -2
ً
ساعة من وقت علمھ  48ا ارتكب العامل خطأ

 .بوقوعھ

 

 .يمات مكتو�ة ومعلنة �� م�ان ظاهرإذا لم يراع العامل التعليمات الالزم اتباعها لسالمة العمال واملنشأة رغم إنذاره كتابة مرت�ن شر�طة أن ت�ون هذه التعل-3

 

 منفصلة خالل السنة العقدية الواحدة أو أك�� من عشرة أيام متصلة ع�� أن �سبق ال -4
ً
فصل توجيھ إنذار إذا �غيب العامل دون سبب مشروع أك�� من عشر�ن يوما

 .أيام �� ا�حالة الثانية وفق األح�ام املرعية �� قانون أصول ا�حاكماتكتا�ي من صاحب العمل للعامل �عد غيابھ عشرة أيام �� ا�حالة األو�� وانقطاعھ خمسة 

 

 .إذا لم يقم العامل بتأدية ال��اماتھ ا�جوهر�ة امل��تبة عليھ بموجب عقد العمل أو النظام الداخ�� للمنشأة -5

 

 .إذا أف�ىى العامل األسرار ا�خاصة باملنشأة ال�ي �عمل ��ا -6

 

 .حكم قضائي م��م �عقو�ة جنائية أو جنحة مخلة باألخالق و�اآلداب العامةإذا حكم ع�� العامل ب -7

 

 بما �عاطاه من مادة مخدرة -8
ً
 .إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل �� حالة سكر ب�ن أو متأثرا

 

 .د رؤساء العمل أثناء العمل أو �سببھإذا وقع من العامل اعتداء ع�� صاحب العمل أو املدير املسؤول وكذلك إذا وقع منھ اعتداء جسيم ع�� أح -9

 

  -ب
ً
 ويعت�� إ��اء العقد �� هذه ا�حاالت م��را

ً
 .يقع عبء اإلثبات �� البنود السابقة ع�� صاحب العمل بالطرق املقبولة قانونا

 

 ألح�ام الفقرة (أ) من هذه املادة يتوقف �سديد اش��ا�ات صاحب العمل وال -ج
ً
عامل لدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية �ح�ن �� حال إ��اء عقد العمل وفقا

 .البت �� الدعوى 

 

 (65املادة (

 

غ�� امل��ر و�� هذه ا�حالة إذا لم يثبت صاحب العمل ارت�اب العامل إحدى ا�خالفات املنصوص عل��ا �� املادة السابقة فإن إ��اءه لعقد العمل �عد بمثابة التسر�ح  -أ

 
ً
مئة وخمس�ن مثل ا�حد األد�ى العام لألجور ويستحق  150مقداره أجر شهر�ن عن �ل سنة خدمة ع�� أال يز�د مجموع هذا التعو�ض ع�� �ستحق العامل �عو�ضا

 عن كسور السنة بنسبة ما قضاه م��ا �� العمل
ً
 .�عو�ضا

 

 يحسب التعو�ض ع�� أساس األجر الشهري األخ�� الذي تقاضاه العامل وال يخل ذلك بحق العام -ب
ً
 أو اتفاقا

ً
 .ل �� با�� استحقاقاتھ املقررة قانونا

 

 بتطبيق أح�ام اإلخطار املنصوص عل��ا �� املادة (-ج 
ً
 .) وما �عدها من هذا القانون 56يبقى صاحب العمل مع ذلك ملزما

 



 (66املادة (

 

 ..ليةيجوز للعامل أن ي��ك العمل قبل ��اية العقد ودون إخطار صاحب العمل �� ا�حاالت التا -أ

 

 .إذا �ان صاحب العمل أو من يمثلھ قد أدخل عليھ الغش وقت التعاقد فيما يتعلق �شروط العمل -1

 

 ألح�ام هذا القانون  -2
ً
 .إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بال��اماتھ ا�جوهر�ة طبقا

 

 باآلداب نحو العامل أو أحد أف -3
ً
 مخال

ً
 .راد أسرتھإذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثلھ أمرا

 

 .إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثلھ اعتداء ع�� العامل -4

 

ة أو ال�ي تفرضها إذا �ان هناك خطر جسيم ��دد سالمة العامل أو �حتھ �شرط أن ي�ون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك ا�خطر ولم يقم بتنفيذ التداب�� املقرر  -5

 .ا�جهة ا�ختصة �� املوعد ا�حدد لذلك

 

� هذه ا�حاالت ع�� حق للعامل الذي ترك العمل قبل ��اية عقده ألي سبب من األسباب السابقة أن يرفع دعوى �سر�ح غ�� م��ر أمام القضاء و�قع عبء اإلثبات �ي -ب

 .من هذا القانون  (65العامل وعند الثبوت ي�ون للعامل ا�حقوق املنصوص عل��ا �� املادة (

 

 (67املادة( 

 

 ألي سبب من األسباب التاليةال يجوز  -أ
ً
 :لصاحب العمل أن �سرح عامال

 

 .ممارسة العمل النقا�ي أو تنظيم أ�شطة نقابية من قبل العامل النقا�ي املر�ح أو املشاركة ف��ا -1

 

 .قيام العامل بنشاط انتخا�ي -2

 

 من إخالل بالقوان�ن -3
ً
 .أو أنظمة العمل أو اللوائح رفع ش�وى أو املشاركة �� رفع دعوى ضد صاحب العمل تظلما

 

لقومي أو األصل االجتما�� أو الزي العرق أو اللون أو ا�جنس أو ا�حالة االجتماعية أو املسؤولية العائلية أو ا�حمل أو الدين أو املذهب أو الرأي السيا�ىي أو االنتماء ا -4

 .أو أسلوب اللباس بما ال يتعارض مع ا�حر�ة ال�خصية

 

 .ح �� ا�حاالت السابقة غ�� م��ر وتق�ىي ا�حكمة ا�ختصة �� هذه ا�حالة بإعادة العامل إ�� عملھ و�سديد �امل أجوره عن ف��ة التوقف�عت�� التسر� -ب

 

عملية أو غ�� مالئمة  من الفقرة (أ) يجب ع�� ا�حكمة إذا ارتأت أن إعادة العامل إ�� عملھ غ�� ممكنة أو غ�� 2-1فيما عدا ا�حالت�ن املنصوص عل��ما �� البندين  -ج

جموع هذا �سبب رفض صاحب العمل إعادة العامل أو رفض العامل العودة إ�� العمل أن تحكم بتعو�ض مقداره أجر شهر�ن عن �ل سنة خدمة ع�� أال يز�د م

لعمل و�حسب التعو�ض ع�� أساس األجر الشهري مئ�ي مثل ا�حد األد�ى العام لألجور و��ون التعو�ض عن كسور السنة بنسبة ما قضاه م��ا �� ا 200التعو�ض ع�� 

 .56األخ�� الذي تقاضاه العامل مع مراعاة أح�ام املادة 

 

 (68املادة (

 

 .اطيةة اإللزامية واالحتيللعامل الذي يد�� لتأدية ا�خدمة العسكر�ة اإللزامية واالحتياطية ا�خيار ب�ن أن يطلب إ��اء العقد أو التمسك باألح�ام ا�خاصة با�خدم -أ



 

 .) من هذا القانون 63أما العامل غ�� املشمول بأح�ام قانون التأمينات االجتماعية فيستحق امل�افأة املنصوص عل��ا �� املادة ( -ب

 

 الفصل الثالث

 

 األجور 

 

 (69املادة (

 

 من�ش�ل بقرار من رئيس مجلس الوزراء و�رئاستھ �جنة �س�ى ال�جنة الوطنية ل�حد األد�ى العام لأل  -أ
ً
 :جور وتضم كال

 

 .وز�ر الشؤون االجتماعية والعمل-1

 

 .وز�ر املالية -2

 

 .وز�ر االقتصاد والتجارة -3

 

 .رئيس االتحاد العام لنقابات العمال -4

 

 .رئيس اتحاد غرف التجارة -5

 

 .رئيس اتحاد غرف السياحة -6

 

 .رئيس اتحاد غرف الصناعة -7

 

 .نقيب مقاو�� اإل�شاءات -8

 

 .اتحاد ا�جمعيات ا�حرفية رئيس -9

 

 من العامل�ن �� الدولة وا�خ��اء -ب
ً
 .�ستع�ن ال�جنة بمن تراه مناسبا

 

 ل�جنة من ب�ن العامل�ن �� الوزارة -ج
ً
 .�ع�ن الرئيس مقررا

 

�ل عام والثانية بصورة استثنائية بناًء ع�� طلب من تجتمع ال�جنة بدعوة من رئيس مجلس الوزراء �� حالت�ن األو�� بدورة عادية �� األسبوع األول من شهر أيار من  -د

 .أغلبية أعضاء ال�جنة

 

 .�عد اجتماعات ال�جنة قانونية إذا حضرها ثلثا األعضاء وتتخذ قرارا��ا باألغلبية املطلقة وللرئيس صوت مرجح عند �ساوي األصوات-هـ 

 

 .أل�حاب العمل املشمول�ن بأح�ام هذا القانون  تصدر قرارات ال�جنة بتوقيع من رئيس مجلس الوزراء و�عد ملزمة -و

 

 (70املادة (



 

 .تتو�� ال�جنة الوطنية مهمة وضع ا�حد األد�ى العام لألجور وإعادة النظر فيھ للعامل�ن املشمول�ن بأح�ام هذا القانون  -أ

 

الوطنية والقوة الشرائية واملستوى العام لألسعار وغ��ها من املتغ��ات  ترا�� هذه ال�جنة �� أداء مهم��ا األزمات االقتصادية وهبوط النقد وسعر صرف العملة -ب

 .االقتصادية

 

 (71املادة (

 

 :ل�جان ع�� الوجھ التا���ش�ل بقرار من الوز�ر �جنة �� �ل مدير�ة مختصة الق��اح ا�حد األد�ى لألجور �� مختلف املهن ا�خاضعة ألح�ام هذا القانون وتؤلف هذه ا -أ

 

 مندوب -1
ً
 .عن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رئيسا

 

2-  
ً
 .مندوب عن وزارة الصناعة أو وزارة االقتصاد والتجارة أو وزارة السياحة أو وزارة اإلس�ان والتعم�� حسب ا�حال عضوا

 

  مندوب عن أ�حاب العمل تختاره غرفة السياحة أو التجارة أو غرفة الصناعة أو نقابة مقاو�� اإل�شاءات �� -3
ً
 .ا�حافظة حسب ا�حال عضوا

 

4-  
ً
 .مندوب عن اتحاد العمال �� ا�حافظة �سميھ االتحاد العام عضوا

 

5-  
ً
 .رئيس فرع نقابة مقاو�� اإل�شاءات �� ا�حافظة عضوا

 

6-  
ً
 .مندوب عن نقابة املهنة املعنية �سميھ هذه النقابة عضوا

 

 .لوزارة عضو�ن مراقب�نخب��ان أحدهما قانو�ي واآلخر اقتصادي تختارهما ا -7

 

8-  
ً
 .رئيس دائرة العمل �� املدير�ة ا�ختصة مقررا

 

 .�س�ى ل�ل عضو أصيل عضو مالزم يقوم مقامھ �� حال غيابھ �سميھ ا�جهة صاحبة العالقة -ب

 

 من العامل�ن �� الدولة وا�خ��اء -ج
ً
 .�ستع�ن ال�جنة بمن تراه مناسبا

 

لسنة الق��اح ا�حد األد�ى لألجور �� املهنة الواحدة وتتخذ ال�جنة اق��احها �عد التحقق وسماع رأي �ل من ممث�� أ�حاب العمل �عقد ال�جنة جلسة ع�� األقل �� ا -د

 .والعمال ذوي الشأن

 

بوع ع�� األك��.. يكتفى حضور ثالثة �عد اجتماعات ال�جنة قانونية إذا حضرها ثلثا األعضاء ، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل االجتماع إ�� جلسة ثانية �عقد �عد أس -هـ 

 .صواتأعضاء من بي��م مندوب عن العمال ومندوب عن أ�حاب العمل وتصدر قرارات ال�جنة بأغلبية أصوات ا�حاضر�ن وللرئيس صوت مرجح عند �ساوي األ 

 

 و�دل حضور جلسا��ا ع�� أ-و
ً
ن تجتمع ال�جنة �� غ�� أوقات الدوام الرس�ي وفق القوان�ن يحدد الوز�ر بقرار منھ م�افآت أعضاء وموظفي ال�جنة املذ�ورة انفا

 .واألنظمة النافذة

 

 (72املادة (

 



 :ترا�� ال�جنة �� املدير�ة ا�ختصة عند تحديد ا�حد األد�ى لألجور األمور التالية

 

 .ا�حد األد�ى العام لألجور  -أ

 

 .املؤهالت وا�خ��ات الالزمة للقيام بالعمل-ب

 

 .ودوره �� تطو�ر اإلنتاجأهمية العمل  -ج

 

 .ظروف العمل وم�انھ-د

 

 .املستوى العام لألجور �� ا�حافظة -هـ

 

 (73املادة (

 

 .�عرض مق��حات �ل �جنة ع�� الوز�ر إلصدار قرار تحديد ا�حد األد�ى لألجور �� مهنة معينة ضمن منطقة عملها

 

 (74املادة (

 

 .ل العادي�ن غ�� املتدرج�ن ا�خاضع�ن ألح�ام هذا القانون عن ا�حد األد�ى العام لألجور ال يجوز أن يقل ا�حد األد�ى العام ألجر العما

 

 (75املادة (

 

 (2مع مراعاة املادة (

 

و ا�جنس أو ا�حالة و اللون أيل��م صاحب العمل بتطبيق مبدأ األجر املتساوي عن األعمال ذات القيمة املتساو�ة ع�� جميع العامل�ن لديھ دون تمي�� قائم ع�� العرق أ -أ

 .الزوجية أو العقيدة أو الرأي السيا�ىي أو االنتماء النقا�ي أو ا�جنسية أو األصل االجتما��

 

 من املؤهالت العلمية واملعارف املهنية تثب��ا و  -ب
ً
 مواز�ا

ً
 .العمل ثيقة أو شهادة خ��ة ��يقصد باألعمال ذات القيمة املتساو�ة األعمال ال�ي تتطلب من العامل�ن قدرا

 

 (76املادة (

 

من هذه الطرق استحق العامل  يحدد األجر �� عقد العمل الفردي أو باالستناد التفاق العمل ا�جما�� أو للنظام األسا�ىي للعمل �� املنشأة أما إذا لم يحدد األجر بأي

 .ا�حد األد�ى لألجر �� املهنة أو ا�حرفة ذات العالقة

 

 (77املادة (

 

 .ق ع�� تحديد األجر باإلنتاج أو بالعمولة وجب أال يقل ما يحصل عليھ العامل عن ا�حد األد�ى ألجر فئتھإذا تم االتفا -أ

 

السنة األخ��ة ي�ون حساب متوسط األجر الشهري للعمال الذين ال يتقاضون أجورهم بالشهر أو باألسبوع أو باليوم ع�� أساس متوسط ما يتقاضاه العامل ��  -ب

 ع�� عدد
ً
 .أشهر السنة مقسوما

 



 (78املادة (

 

 :اعاة األح�ام التاليةتؤدى األجور كغ��ها من املبالغ املستحقة للعامل بالعملة الوطنية �� أحد أيام العمل و�� م�ان عملھ وخالل ساعات الدوام الرس�ي مع مر  -أ

 

 .اوز اليوم السادس من الشهر التا��تؤدى أجور العمال املعين�ن بأجر شهري مرة ع�� األقل �� الشهر و�� موعد ال يتج -1

 

ب مع ما أتمھ من إذا �ان األجر بالقطعة أو ع�� اإلنتاج واستلزم العمل مدة تز�د ع�� أسبوع�ن وجب أن يحصل العامل �ل أسبوع ع�� دفعة تحت ا�حساب تتناس -2

 خالل األسبوع التا�� لتسليم ما �لف بھ
ً
 .العمل وأن يؤدى لھ با�� األجر �امال

 

 .�� غ�� ما ذكر أعاله تؤدى للعمال أجورهم مرة �ل أسبوع ع�� األك�� ما لم يتم االتفاق ع�� غ�� ذلك -3

 

  -ب
ً
 .يجوز االتفاق ع�� أداء األجر عن طر�ق أحد املصارف العاملة محليا

 

 (79املادة (

 

ل سبعة أيام عمل من تار�خ ان��اء العقد إال إذا �ان العامل قد ترك العمل من إذا ان��ت عالقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع املبالغ املستحقة لھ خال

العامل ��ذا األجر  تلقاء نفسھ فيجب �� هذه ا�حالة ع�� صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاتھ �� مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تار�خ مطالبة

 .واملستحقات

 

 (80املادة (

 

 .بقرار منھ الشروط ال�ي تتبع �� إثبات تقا�ىي األجر بما ال يخالف القواعد العامة لإلثباتيحدد الوز�ر 

 

 (81املادة (

 

 فأك�� أجورهم وم�افآ��م ومستحقا��م األخرى و��و 
ً
 ع�� صاحب العمل أن �سلم إ�� العمال القصر أنفسهم الذين تبلغ أعمارهم ستة عشر عاما

ً
ن هذا التسليم م��ئا

 .لذمتھ

 

 (82ادة (امل

 

 .ال يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجھ صاحب العمل من سلع أو ما يقدمھ من خدمات

 

 (83املادة (

 

 .هذا القرض أي فائدةباملئة وفاًء ملا ي�ون قد أقرضھ من مال أثناء سر�ان العقد أو أن يتقا�ىى عن  20ال يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أك�� من 

 

 (84املادة (

 

 :ال يجوز إلقاء ا�حجز االحتياطي أو التنفيذي ع�� أجور العمال إال ضمن ا�حدود القصوى التالية -أ

 

 .باملئة من األجر ألداء دين النفقة 50



 

 .باملئة من األجر ألداء املهر 30

 

 �ان نوعها أو سب� 10
ً
 .�اباملئة من األجر لقاء سائر الديون أيا

 

  ال تجمع املعدالت املشار إل��ا �� الفقرة السابقة إذا تنوعت و�عدد الدائنون بل �عت�� حدها األع�� نصف األجر وتقسم املبالغ املطلوب -ب
ً
حجزها ب�ن مستحق��ا تبعا

 .للنسب املذ�ورة أعاله

 

 لقانون التأمينات االجتماعية وما ي�ون صاحب العمل قد أقرضھ للعامل تحسب هذه النسب �عد استقطاع ضر�بة الدخل ع�� األجر وقيمة املبالغ املستحق -ج
ً
ة وفقا

 .�� حدود النسب املنصوص عل��ا �� املادة السابقة

 

 (85املادة (

 

 باألجر الشهري إ�� فئة عامل مياومة أو عامل بأجر أسبو�� أو بالساعة أو باإلنتاج إال بموافقة
ً
العامل ا�خطية و��ون للعامل ��  ال يجوز لصاحب العمل أن ينقل عامال

 .هذه ا�حالة جميع ا�حقوق ال�ي اكتس��ا خالل املدة ال�ي قضاها باألجر الشهري 

 

 (86املادة (

 

 ملباشرة عملھ وحالت دون ذلك أسباب ترجع إ�� صاحب العمل اعت�� �أ
ً
 نھ أدى عملھ فإذا حضر العامل إ�� م�ان عملھ �� الوقت ا�حدد للعمل و�ان مستعدا

ً
عال

 أما إذا حضر وحالت بينھ و��ن مباشرتھ العمل أسباب قهر�ة خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق العامل نصف أجره وذلك
ً
مع مراعاة أح�ام  واستحق أجره �امال

 .التوقف ا�جزئي أو الك�� للعمل

 

 (87املادة (

 

ية داخل ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة أو خارجها إذا �ان هذا االلتحاق بناًء ع�� طلب صاحب �ستحق العامل أجره األسا�ىي خالل مدة التحاقھ بدورة تدر�بية أو تأهيل

 .) من هذا القانون 89العمل أو موافقتھ ع�� ذلك مع مراعاة أح�ام املادة (

 

 (88املادة (

 

 .العمل من تار�خ إبالغ ا�حادث إ�� السلطة ا�ختصة إذا �سب إ�� العامل ارت�اب جناية أو جنحة شائنة ضمن دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفھ عن -أ 

 

 وج -ب
ً
ب إعادتھ إ�� عملھ مع �� حال عدم تقديم العامل للمحاكمة أو إذا قضت ا�حكمة ا�ختصة ب��اءتھ أو عدم مسؤوليتھ أو منع محاكمتھ أو �ان توقيفھ احتياطيا

 يوجب دفع �امل أجوره املستحقة عن ف��ة التوقيف و�أنھ ع�� رأس عمل
ً
ھ و�� حال رفض صاحب العمل إعادة العامل إ�� عملھ اعت�� ذلك منھ �سر�حا �عسفيا

 .) من هذا القانون  65التعو�ض املنصوص عليھ �� املادة (

 

لفقرة السابقة املطالبة �� حال ثبت أن ا��ام العامل �ان بتدب�� من صاحب العمل أو وكيلھ املسؤول جاز للعامل باإلضافة إ�� التعو�ض املنصوص عليھ �� ا -ج

 .بالتعو�ض عن الضرر املادي واملعنوي الذي �حق بھ من جراء ذلك اال��ام

 

 (89املادة (

 

لطبيعة املهمة سواء إذا �لف صاحب العمل العامل للقيام بمهمة معينة �سبب العمل داخل ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة أو خارجها فإنھ �ستحق البدالت املناسبة  -أ



 .هذه البدالت تتعلق بتمثيلھ أو انتقالھ أو إقامتھ أو غ�� ذلك �انت

 

 .يحدد النظام الداخ�� للمنشأة تنظيم منح هذه البدالت وطرق وشروط تقاض��ا -ب

 

 فتحدد هذه البدالت وطرق وشروط تقاض��ا باالتفاق ب�ن الطرف�ن
ً
 .أما �� املنشآت ال�ي يقل عدد عمالها عن خمسة عشر عامال

 

 السادسالباب 

 

 النظام الداخ�� للعمل

 

 الفصل األول 

 

 النظام الداخ��

 

 (90املادة (

 

 للعمل لديھ والئحة ل�جزاءات و�تضمن النظام الداخ�� ع�� األخص -أ
ً
 داخليا

ً
 فأك�� أن يضع نظاما

ً
 ..ع�� �ل صاحب عمل �ستخدم خمسة عشر عامال

 

 .غاية النظام -1

 

 . شروط العمل وظروفھ -2

 

 ..ال��امات صاحب العمل -3

 

 .تنظيم عقد العمل ..

 

 .منح العامل اإلجازات واألعياد والعطل الرسمية املنصوص عل��ا بأح�ام هذا القانون ..

 

 .ال��فيع الدوري ..

 

 .امل�افآت..

 

 . الز�ادة الدور�ة لألجور... ا�خ..

 

 .حقوق صاحب العمل-4

 

 .ال��امات وحقوق العامل -5

 

 من تار�خ ��جيلهما �� ديوان الوزارة فإذا انقضت تلك امليجب لنفاذ هذ -ب
ً
دة دون ا النظام والئحة ا�جزاءات اعتمادها من قبل الوزارة خالل خمسة وأر�ع�ن يوما

 
ً
 .صدور موافقة الوزارة عد هذا النظام والالئحة نافذين حكما

 



 .�علن النظام الداخ�� والئحة ا�جزاءات �� م�ان العمل �ش�ل ظاهر -ج

 

 ل�ل من النظام الداخ�� والئحة ا�جزاءات ليس��شد ��ا أ�حاب العمل وذلك بناًء ع�� اق��اح  -د
ً
 اس��شاديا

ً
�جنة مش�لة بقرار منھ تضم يصدر الوز�ر بقرار منھ نموذجا

 .ممثل�ن عن الوزارة والعمال وأ�حاب العمل

 

 .��ا إذا �ان التعديل ال يتعارض مع أح�ام هذا القانون يجوز للوزارة قبول طلبات �عديل األنظمة الداخلية املعتمدة لد -هـ

 

 (91املادة (

 

 ل�ل عامل يذكر فيھ اسمھ وجنسيتھ وعمره ومحل إقامتھ ودرجة �عليمھ ومهنتھ وحالتھ العائلية واالج-أ
ً
 خاصا

ً
تماعية وتار�خ ابتداء ع�� صاحب العمل أن ين�ىئ ملفا

 .رات وجزاءات و�يان ما حصل عليھ من إجازات بأنواعها وتار�خ ان��اء عالقة العمل لديھ وأسباب ذلكعملھ وأجره مع بيان ما يطرأ ع�� ذلك من تطو 

 

 .تودع �� ملف العامل محاضر التحقيق وا�جزاءات وكذلك تقار�ر رؤساء العمل عن عملھ وأي أوراق أخرى تتعلق بخدمتھ -ب

 

 بذلك وع�� صاحب العمل أن يحتفظ بامللف املذ�ور ملدة سنة ع�� األقل من تار�خ ان��اء عقد العملال يجوز اإلطالع ع�� هذه البيانات إال ملن رخص لھ ق -ج
ً
 .انونا

 

 الفصل الثا�ي

 

 حقوق صاحب العمل وواجباتھ

 

 (92املادة (

 

 ألح�ام هذا القانون - أ
ً
 :يتمتع صاحب العمل با�حقوق التالية إضافة إ�� ا�حقوق املقررة وفقا

 

 .بمنشأتھ واتخاذ القرارات والتوج��ات الالزمة لذلكتنظيم العمل  -1

 

 .تحديد املهارات املطلو�ة من العمال ومسؤوليا��م -2

 

 .فرض العقو�ات املناسبة بحق ا�خالف�ن من العمال وفق أح�ام هذا القانون  -3

 

 :يطبق �� معرض وصول العامل إ�� اخ��اع األح�ام التالية -ب

 

��اع جديد �� أثناء خدمة صاحب العمل فال ي�ون لهذا األخ�� أي حق �� ذلك االخ��اع ولو �ان العامل قد استنبطھ بمناسبة ما قام بھ من إذا وصل العامل إ�� اخ -1

 .أعمال �� خدمة صاحب العمل

 

��ا العامل تقت�ىي منھ إفراغ جهده �� االبتداع أو  إن ما �ستنبطھ العامل من اخ��اعات �� أثناء عملھ ي�ون من حق صاحب العمل إذا �انت طبيعة األعمال ال�ي يقوم -2

 .إذا �ان صاحب العمل قد اش��ط �� العقد صراحة أن ي�ون لھ ا�حق فيما ��تدي إليھ العامل من اخ��اعات

 

 ملقتضيات العدالةوإذا �ان االخ��اع ذا أهمية اقتصادية جدية جاز للعامل �� ا�حاالت املنصوص عل��ا فيما سبق أن يطالب بمقابل خاص يقد -3
ً
 .ر وفقا

 

 .و�را�� �� تقدير هذا املقابل مقدار املعونة ال�ي قدمها صاحب العمل وما استخدم �� هذا السبيل من منشآتھ



 

 (93املادة (

 

 :واجبات صاحب العمل

 

 .ات العمل ا�جماعية املتعلقة �عملھتوف�� ظروف وشروط واحتياطات العمل و�يئتھ املقررة �� هذا القانون والقرارات املنفذة لھ واتفاقي -أ

 

أخرى ال تتناسب مع توزيع العمال وتوج��هم بما يتناسب مع مؤهال��م العلمية والعملية وكفاء��م و�حقق مص�حة العمل وال يجوز �غي�� مهنة العامل إ�� مهنة -ب

 .مؤهالتھ وقدراتھ إال بموافقتھ

 

 .تتطل��ا خطة العمل وتوف�� التسهيالت الضرور�ة أمام العامل بما يمكنھ من تطو�ر مستواه امل�ي والف�ي والثقا��وضع برامج لتدر�ب وإعداد ال�وادر ال�ي  -ج

 

 .لعاملالتعو�ض كبدل انتقال لتوف�� وسائل االنتقال املناسبة لنقل العمال إ�� أماكن العمل ال�ي ال تصل إل��ا وسائل املواصالت العامة ما لم يتم االتفاق ع�� منح  -د

 

 .االمتناع عن اإلساءة إ�� �خص العامل وكرامتھ -هـ

 

 .وضع وحفظ �جالت خاصة وعامة تب�ن شروط وشؤون خدمة العمال وفق األوضاع والشروط ال�ي تحددها الوزارة-و

 

 .إعالم العمال بجميع شروط العمل وإبرازها �� م�ان ظاهر عند صدورها-ز

 

 .ة األمور ال�ي تؤدي إ�� تطو�ر العمل وز�ادة اإلنتاج و�عا�ج شؤو��م من خالل االجتماعات ال�ي يدعون إل��اإشراك العمال أو ممثل��م �� مناقش-ح

 

ادة افة أي بيانات إ�� هذه الشهإعطاء العامل شهادة عند ان��اء العمل يب�ن ف��ا تار�خ مباشرتھ العمل وتار�خ ان��اء العقد ونوع العمل الذي أداه وللعامل أن يطلب إض -ط

 .وع�� صاحب العمل أن �ستجيب للطلب م�ى �انت املعلومات املطلوب إضاف��ا مطابقة ل�حقيقة

 

�متنع ع�� صاحب العمل إعطاء العامل شهادة براءة ذمة عند ان��اء عقد العمل شرط أن ي�ون العامل قد أو�� بجميع االل��امات امل��تبة عليھ تجاه صاحب العمل و  -ي

 .بلغ �عد منحھ هذه الشهادة ما لم تكن هذه املطالبة مبنية ع�� وقوع خطأ مادي �� الشهادة ذا��امطالبة العامل بأي م

 

 .تقديم الرعاية ال�حية وفق الشروط املنصوص عل��ا �� هذا القانون  -ك

 

 .تقديم الوجبة الغذائية للعامل�ن الذين تتطلب ظروفهم وطبيعة عملهم منحهم هذه الوجبة -ل

 

 ��جيل جميع  -م
ً
 .العامل�ن لديھ �� التأمينات االجتماعية أصوال

 

 الفصل الثالث

 

 حقوق العامل وواجباتھ

 

 (94املادة (

 

 :يتمتع العامل بالعناية الطبية و�جب ع�� صاحب العمل �� هذا ا�جال أن -أ



 

 .يوفر وسائل اإلسعاف األولية مهما �ان عدد العمال �� املنشأة -1

 

 بو  -2
ً
 ملما

ً
سائل اإلسعاف الطبية يخصص للقيام ��ا وأن �عهد إ�� طبيب �عياد��م وعالجهم �� امل�ان الذي �عده لهذا الغرض وأن يقدم لهم األدو�ة �ستخدم ممرضا

 ع�� مئة سة عشر كالالزمة للعالج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية وذلك �لھ با�جان م�ى زاد عدد عمالھ �� م�ان واحد أو �� دائرة نصف قطرها خم
ً
يلو م��ا

 .عامل ولم يتجاوز مئ�ي عامل

 

 عما ورد �� البند السابق جميع وسائل العالج األخرى ال�ي يتطلب عالجها االستعانة بأطباء أخصائي�ن أو القيام �عمل -3
ً
يات جراحية أو غ��ها وكذلك يوفر للعمال فضال

 .ئ�ي عاملاألدو�ة الالزمة وذلك �لھ با�جان م�ى زاد عدد عمالھ ع�� م

 

من الفقرة السابقة �� مستشفى ح�ومي  3-2يؤدي إلدارة املستشفى مقابل نفقات العالج واألدو�ة واإلقامة إذا عو�ج العامل �� ا�حالت�ن املنصوص عل��ما �� البندين  -4

 .أو خ��ي 

 

طرق واألوضاع ال�ي يصدر ��ا قرار من الوز�ر باالتفاق مع وز�ر ال�حة بما ف��ا يتبع �� تحديد نفقات العالج واألدو�ة واإلقامة املنصوص عل��ا �� الفقرة السابقة ال-ب

 .تحديد نفقات املعا�جة والتداوي واإلقامة عن طر�ق صناديق الضمان الص�� أو مؤسسات التأم�ن ا�خاصة ال�ي تتو�� هذه األمور 

 

 (95املادة (

 

 : يتمتع العامل بـ- أ

 

 .جور مرة �ل سنت�ن وفق النسبة ا�حددة �� النظام الداخ�� أو �� عقد العملا�حق �� الز�ادة الدور�ة لأل  -1

 

 .ا�حق �� ت�افؤ الفرص واملساواة �� املعاملة وعدم التمي�� -2

 

 .ا�حق �� ا�حفاظ ع�� كرامتھ اإل�سانية -3

 

 .ا�حق �� تأم�ن ظروف عمل تكفل السالمة واألمان �� عملھ -4

 

 .نقابات العمالية وا�جمعيات ا�حرفيةا�حق �� االنضمام إ�� ال -5

 

 :) من القانون املد�ي يجب ع�� العامل ما ي��652مع مراعاة أح�ام املادة ( -ب

 

 ملا هو محدد بالقانون ونظام العمل وعقود العمل الفردية وا�جماعية وأن ين -1
ً
حدد وأن جزها �� الوقت ا�أن يؤدي بنفسھ األعمال امل�لف ��ا بدقة وأمانة وذلك وفقا

 .يبذل ف��ا عناية ال�خص املعتاد

 

ات ما يخالف العقد أو أن ينفذ أوامر و�عليمات صاحب العمل ا�خاصة بتنفيذ الواجبات ال�ي تدخل �� نطاق العمل املنوط بھ إذا لم يكن �� هذه األوامر والتعليم -2

 .ل�خطرالقانون أو نظام العمل أو اآلداب العامة ولم يكن �� تنفيذها ما �عرضھ 

 

 .أن يتقيد بمواعيد العمل وأن يتبع اإلجراءات املقررة �� حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده -3

 

أن يبذل �� ذلك عناية أن يحافظ ع�� ما �سلمھ إليھ صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أي أشياء أخرى وأن يقوم بجميع األعمال الالزمة لسالم��ا و  -4



 .�خص املعتادال

 

 .أن يحسن معاملة ز�ائن صاحب العمل -5

 

 .أن يح��م رؤساءه وزمالءه �� العمل وأن يتعاون معهم بما يحقق مص�حة املنشأة ال�ي �عمل ��ا -6

 

 .أن يحافظ ع�� كرامة العمل وأن �سلك املسلك الالئق بھ -7

 

 .وأم��اأن يرا�� النظم املوضوعة للمحافظة ع�� سالمة املنشأة  -8

 

 للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاح -9
ً
 .ب العمل ��ذا الشأنأن يحافظ ع�� أسرار العمل فال يف�ىي املعلومات املتعلقة بالعمل م�ى �انت سر�ة بطبيع��ا أو وفقا

 

بالنسبة ألداء ا�خدمة اإللزامية والبيانات األخرى ال�ي أن يزود صاحب العمل أو من يمثلھ بالبيانات ال�حيحة املتعلقة بمحل إقامتھ وحالتھ االجتماعية ووضعھ  -10

 .تتطلب القوان�ن والنظم إدراجها �� ال�جل ا�خاص بھ و��ل �غي�� يطرأ ع�� البيانات السابقة �� املواعيد ا�حددة لذلك

 

 أو لت -11
ً
 وثقافيا

ً
أهيلھ للقيام �عمل يتفق مع التطور التق�ي �� املنشأة وذلك مع مراعاة أن يتبع النظم ال�ي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطو�ر مهاراتھ وخ��اتھ مهنيا

 .) من هذا القانون 51أح�ام املادة (

 

 (96املادة (

 

 :يحظر ع�� العامل

 

 .االحتفاظ بأصل أي ورقة أو مستند خاص بالعمل -أ

 

 .العمل لدى الغ�� بدون موافقة صاحب العمل سواء بأجر أو دون أجر-ب

 

 .ص�حة الغ�� بما ال يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغ�� أو �ساعده للتعرف ع�� أسرار املنشأة أو منافسة صاحب العملالعمل مل-ج

 

 أو ش -د
ً
 ما لم يتم ممارسة �شاط مماثل للنشاط الذي يمارسھ صاحب العمل أثناء مدة سر�ان عقده أو االش��اك �� �شاط من هذا القبيل سواء بصفتھ عامال

ً
ر��ا

 .تفاق ع�� خالف ذلكاال

 

 للنشاط الذي يمارسھ صاحب العمل وال �سري هذا ا�حظر ع�� االق��اض من ا -هـ
ً
 مماثال

ً
 .ملصارفاالق��اض من ز�ائن صاحب العمل أو ممن يمارسون �شاطا

 

 .موافقة صاحب العمل قبول هدايا أو م�افآت أو عموالت أو مبالغ أو أشياء أخرى بأي صفة �انت بمناسبة قيامھ بواجباتھ بدون  -و

 

بھ أح�ام  جمع نقود أو ت��عات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل م�ان العمل بدون موافقة صاحب العمل مع مراعاة ما تق�ىي -ز

 .القوان�ن الناظمة للنقابات العمالية

 

 الفصل الرا�ع

 

 ا�جزاءات



 

 (97املادة (

 

 أن ي�ون ذا صلة بالعمل وتحدد الئحة ا�جزاءات ا�خالفات والعقو�ات املقررة لها �� املادة �ش��ط �� الفعل الذي �ست
ً
من هذا  (98)د�� مساءلة العامل عنھ تأديبيا

 .القانون 

 

 (98املادة (

 

 :الداخ�� للعمل بما ي�� تحدد ا�جزاءات ال�ي يجوز فرضها ع�� العامل �� حال مخالفتھ لواجباتھ �� هذا القانون أو �� عقد العمل أو النظام

 

 .التنبيھ-أ

 

 .اإلنذار الكتا�ي-ب

 

 .حسم أجر يوم واحد -ج

 

توقع عليھ أك�� من أجر  ا�حسم من األجر األسا�ىي بما ال يز�د ع�� أجر خمسة أيام عمل عن ا�خالفة الواحدة شر�طة أال يقتطع من أجر العامل وفاء ل�جزاءات ال�ي -د

 . دخمسة أيام �� الشهر الواح

 

 .تأخ�� موعد استحقاق عالوة ال��فيع الدوري ملدة ال تز�د ع�� سنة -هـ

 

 .ا�حرمان من عالوة ال��فيع الدور�ة-و

 

 ألح�ام هذا القانون  -ز
ً
 .الفصل من ا�خدمة وفقا

 

 (99املادة (

 

 .ال يجوز فرض أك�� من عقو�ة واحدة ع�� العامل ع�� ا�خالفة الواحدة -أ

 

 ألح�ام املادة ال يجوز ا�جمع  -ب
ً
من هذا القانون و��ن أي عقو�ة مالية إذا زاد ما يجب اقتطاعھ ع�� أجر خمسة أيام عمل  (98)ب�ن اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا

 .�� الشهر الواحد

 

 ع�� اكتشاف ا�خالفة ال�ي ارتك��ا وكذلك �عد انقضا 15ال يجوز فرض أي جزاء بحق العامل �عد انقضاء  -ج
ً
 ع�� االن��اء من التحقيق �� تلك ا�خالفة 30ء يوما

ً
 .يوما

 

 (100املادة (

 

جديدة خالل ستة أشهر من يجوز �شديد العقو�ة إذا عاد العامل إ�� ارت�اب مخالفة جديدة من نوع ا�خالفة ال�ي سبق معاقبتھ عل��ا وذلك إذا ما وقعت ا�خالفة ا�

 .تار�خ إبالغ العامل بفرض العقو�ة السابقة

 

 (101املادة (

 



 :عندما ينسب إ�� العامل ارت�اب مخالفة معينة فإنھ يجب للتحقيق ف��ا اتخاذ ما ي��

 

 من تار�خ اكتشاف ا�خالفة 15إبالغ العامل كتابة بما ينسب إليھ والقيام بالتحقيق معھ خالل  -أ
ً
 .يوما

 

أي �خص آخر من ذوي ا�خ��ة �� موضوع ا�خالفة شر�طة أن ي�ون من العامل�ن �� املنشأة  لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسھ أو أن �عهد بالتحقيق إ�� -ب

 .وأال يقل مستواه الوظيفي عن املستوى الوظيفي للعامل الذي يحقق معھ

 

اص. وللمنظمة النقابية ال�ي يتبع إل��ا سماع أقوال العامل ودفاعھ عن نفسھ وسماع أقوال شهوده �� حال وجودهم وإثبات ذلك �� محضر يودع �� ملف العامل ا�خ -ج

 ع��ا �حضور التحقيق
ً
 .العامل أن تندب ممثال

 

 عندما تقت�ىي ذلك مص�حة التحقيق املشار إليھ � -د
ً
 ملدة ال تز�د ع�� شهر مع صرف أجره �امال

ً
� هذه املادة ويعاد لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عملھ مؤقتا

 .ن��اء مدة التوقيف أو �� حال ثبوت براءتھ صراحةالعامل إ�� عملھ السابق �عد ا

 

 (102املادة (

 

�عد ان��اء توقيفھ دون إذا تم توقيف العامل من قبل السلطات العامة خالل مدة سر�ان عقده ملدة ال تز�د ع�� ثالثة أشهر وجب ع�� صاحب العمل إعادتھ إ�� عملھ  -أ

لم يقرر صاحب العمل خالف ذلك. و�� حال رفض صاحب العمل إعادة العامل إ�� عملھ يجب عليھ دفع التعو�ض أن ي�ون للعامل أي حق �� األجر املقرر لھ ما 

 .) من هذا القانون 65املنصوص عليھ �� املادة (

 

م املتعلقة بالتسر�ح امل��ر املنصوص إذا زادت مدة توقيف العامل ع�� ثالثة أشهر فلصاحب العمل ا�حق �عدم إعادة العامل إ�� عملھ و�� هذه ا�حالة تطبق األح�ا -ب

 .) من هذا القانون 64عليھ �� املادة (

 

 (103املادة (

 

 .) من هذا القانون من قبل صاحب العمل أو من يفوضھ بذلك98تفرض العقو�ات املشار إل��ا �� البنود (أ)(ب)(ج) من املادة ( -أ

 

  -1) من قبل �جنة تأديبية �� املنشأة تضم: 98تفرض العقو�ات األخرى املنصوص عل��ا �� املادة ( -ب
ً
 صاحب العمل أو من يفوضھ رئيسا

 

2-  
ً
 رئيس القسم الذي �عمل فيھ العامل عضوا

 

3-  
ً
 عن العمال حسب ا�حال عضوا

ً
 رئيس ال�جنة النقابية أو مندو�ا

 

 كما �ش��ط لنفاذ العقو�ة إبالغ العامل � -ج
ً
 .�اي�ون القرار الصادر بفرض العقو�ة مسببا

 

 (104املادة (

 

 .ال يجوز اتخاذ أي إجراء تأدي�ي أو فرض غرامة ع�� العامل عن مخالفة غ�� منصوص عل��ا �� الئحة ا�جزاءات املعتمدة من قبل الوز�ر -أ

 

 .كما ال يجوز وقف العامل عن عملھ دون أجر ملدة تز�د ع�� خمسة أيام �� الشهر الواحد -ب

 

 .عامل قبل إتاحة الفرصة لھ لسماع أقوالھ للدفاع عن نفسھيحظر فرض أي عقو�ة بحق ال -ج



 

اص لتحقيق ��جل الغرامات ال�ي تفرض بمقت�ىى هذه املادة �� �جل خاص يب�ن فيھ اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليھ وتودع �� صندوق خ -د

 .خدمات اجتماعية لصا�ح عمال املنشأة

 

 .دة من األجر اعت�� أن املقصود بذلك هو األجر األسا�ىي اليومي للعاملإذا حدد ا�حسم بنسبة محد -هـ

 

 (105املادة (

 

اء قيمة ما فقد أو أتلف. إذا �سبب العامل بخطئھ أو خالل ممارستھ عملھ �� فقد أو إتالف مواد أو آالت أو خامات يملكها صاحب العمل أو �انت �� عهدتھ ال��م بأد -أ

 .حدالتحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع املبلغ املذ�ور من أجره ع�� أال يز�د ما يقتطع لهذا الغرض ع�� أجر خمسة أيام �� الشهر الواولصاحب العمل �عد إجراء 

 

  -ب
ً
�� هذه ا�حالة. فإذا لم يقض  يجوز للعامل أن يتظلم من مقدار املبلغ الذي حدده صاحب العمل لل�ىيء املفقود أو املتلف أمام ا�حكمة ا�ختصة و��ون قرارها م��ما

�خ صدور قرار ا�حكمة لصاحب العمل باملبلغ الذي قدره لإلتالف أو الفقدان أو ق�ىي لھ بأقل منھ وجب عليھ رد ما اقتطع دون وجھ حق خالل مدة سبعة أيام من تار 

 .ا�ختصة

 

 الباب السا�ع

 

 تنظيم عالقات العمل الفردية

 

 الفصل األول 

 

 ت العملتنظيم وتحديد ساعا

 

 (106املادة(

 

 أك�� من ثما�ي ساعات �� اليوم الواحد أو -أ
ً
 فعليا

ً
 .ساعة �� األسبوع ال تدخل ف��ا الف��ات ا�خصصة لتناول الطعام والراحة 48ال يجوز �شغيل العامل �شغيال

 

 .من عشر ساعات �� اليوم الواحديجب تنظيم ساعات العمل وف��ات الراحة بحيث ال يتطلب وجود العامل �� م�ان العمل أك��  -ب

 

 (107املادة (

 

عمال. كما يجوز استثناء من أح�ام املادة السابقة يجوز ز�ادة ساعات العمل إ�� �سع ساعات �� اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال أو �� �عض الصناعات واأل -أ

واألعمال ا�خطرة أو الضارة بال�حة و�تم تحديد فئات العمال أو الصناعات أو األعمال تخفيضها إ�� سبع ساعات �� اليوم لبعض فئات العمال أو �� �عض الصناعات 

 .املشار إل��ا �� هذه الفقرة بقرار من الوز�ر بالتشاور مع ا�جهات املعنية

 

 ي�جأ إليھ صاحب العمل �� أي وقت من األوقات أو -ب
ً
  �ل تخفيض �� ساعات العمل اليومية عن النصاب ا�حدد قانونا

ً
 مكتسبا

ً
أي حالة �� موسم مع�ن ال �عت�� حقا

 .للعامل و��ون من حق صاحب العمل العودة عنھ �� أي وقت �شاء ع�� أال يتأثر األجر ا�خصص للعامل ��ذا التخفيض

 

 (108املادة (

 

�� تحديد هذه الف��ة أال �عمل العامل أك�� من خمس ساعات  يجب أن تتخلل ساعات العمل ف��ة أو أك�� لتناول الطعام والراحة ال تقل �� مجموعها عن ساعة. و�را��



 .متتالية وللوز�ر أن يحدد بقرار منھ ا�حاالت أو األعمال ال�ي يتحتم ألسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل ف��ا دون ف��ة راحة

 

 (109املادة (

 

وعية ال تقل مد��ا عن أر�ع وعشر�ن ساعة متواصلة و�أجر �امل �عد ستة أيام عمل متصلة ع�� يجب تنظيم العمل باملنشأة بحيث يحصل �ل عامل ع�� راحة اسب -أ

 .األك��

 

 آ -ب
ً
 عنھ خالل إذا دعت ا�حاجة صاحب العمل إ�� �شغيل العامل �� يوم الراحة األسبوعية فإن العامل �ستحق إضافة ألجره اليومي مثل هذا األجر و�وما

ً
خر عوضا

 .األسبوع التا��

 

 .إذا �ان العمل �� أيام األعياد أو العطل الرسمية فإن العامل �ستحق إضافة ألجره اليومي مث�� هذا األجر -ج

 

رار أو ظروف التشغيل ف��ا استماستثناًء من األح�ام الواردة �� الفقرت�ن السابقت�ن يجوز �� األماكن البعيدة عن العمران و�� األعمال ال�ي تتطلب طبيعة العمل ف��ا -د

 إل��ا مهلة الطر�ق
ً
 .العمل تجميع أيام الراحة األسبوعية املستحقة للعامل عن مدة ال تتجاوز ثمانية أسابيع مضافا

 

 .تحدد األماكن املذ�ورة �� الفقرة (د) بقرار من الوز�ر -هـ

 

 (110املادة (

 

 :ا الفصل �� ا�حاالت التاليةيجوز لصاحب العمل عدم التقيد باألح�ام الواردة �� املواد السابقة من هذ -أ

 

 .إذا �ان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غ�� عادية -1

 

 .إذا �ان العمل ملنع وقوع حادث خط�� أو إصالح ما �شأ عنھ أو لتال�� خسارة محققة -2

 

واالستعداد الفتتاح املواسم. ويش��ط �� هذه ا�حاالت أال يز�د أعمال ا�جرد السنوي وإعداد امل��انية والتصفية وقفل ا�حسابات واالستعداد للبيع بأثمان مخفضة  -3

 �� السنة ما لم ترخص ا�جهة اإلدار�ة ا�ختصة بمدد أطول 
ً
 .عدد األيام ال�ي �عمل ف��ا العامل ع�� خمسة عشر يوما

 

 .ية�� األعياد والعطل الرسمية واملناسبات ال�ي تحدد بقرار من الوز�ر بالتنسيق مع ا�جهات املعن -4

 

 .ن وقوع إحدى ا�حاالت السابقةويش��ط �� ا�حاالت املشار إل��ا أعاله إبالغ املدير�ة ا�ختصة باألمر و�املدة املتوقعة إلتمام العمل وذلك خالل أر�ع وعشر�ن ساعة م

 

 .حد �عد من بي��ا ساعتان إضافيتان) ساعات عمل �� اليوم الوا10اليجوز �� جميع ا�حاالت املتقدمة أن تز�د ساعات العمل الفعلية ع�� ( -ب

 

 (111املادة (

 

 اليھ 
ً
باملئة عن ساعات  50باملئة عن ساعات العمل ال��ار�ة و 25يجب ع�� صاحب العمل أن يمنح العامل عن ساعات العمل اإلضافية أجر الساعة العادية مضافا

 .�� أيام الراحة األسبوعية أو األعياد والعطل الرسميةالعمل الليلية وتضاعف هذه النسبة �� حال وقوع ساعات العمل اإلضافية 

 

 (112املادة (

 



 :ال �سري أح�ام هذا الفصل ع�� األ�خاص اآل�ي بيا��م -أ

 

 .الوكالء املفوضون عن صاحب العمل -1

 

 .العمال املشتغلون باألعمال التجه��ية والتكميلية ال�ي يتع�ن إنجازها قبل أو �عد ان��اء العمل -2

 

 .لعمال ا�خصصون ل�حراسة والنظافةا-3

 

 .من الفقرة السابقة وا�حد األق�ىى لساعات العمل ف��ا بقرار من الوز�ر 3-2تحدد األعمال املبينة �� البندين  -ب

 

 الفصل الثا�ي

 

 �شغيل األحداث

 

 (113املادة (

 

 .أو إتمام سن ا�خامسة عشرة من عمرهم أ��ما أك�� يمنع �شغيل األحداث من الذ�ور واإلناث قبل إتمام مرحلة التعليم األسا�ىي -أ

 

 يصدر بقرار من الوز�ر نظام �شغيل األحداث والظروف والشروط واألحوال ال�ي يتم ف��ا التشغيل وكذلك األعمال واملهن والصناعات ال�ي يح -ب
ً
ظر �شغيلهم ف��ا وفقا

 .ملراحل السن ا�ختلفة

 

 (114املادة (

 

 ع�� أن تتخللها ف��ة أو أك�� لتناول الطعام والراحة ال تقل �� مجموعها عن ساعة �املة وتحدد هذه الف��ات بيحظر �شغيل ا�حدث  -أ
ً
حيث أك�� من ست ساعات يوميا

 .ال �شتغل ا�حدث أك�� من ثالث ساعات متصلة

 

 .د املواعيد املقررة لھ وال �شغيلھ �� أيام الراحةال يجوز ت�ليف ا�حدث �ساعات عمل إضافية مهما �انت األحوال أو إبقاؤه �� محل العمل �ع -ب

 

 .بصفة عامة ال �سري ع�� عمل األحداث االستثناءات الواردة �� الفصل األول من هذا الباب -ج

 

 .يحظر �شغيل ا�حدث �� العمل اللي�� -د

 

 (115املادة (

 

 :ع�� صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل األحداث أن يتقيد بما ي��

 

 .�علن �ش�ل ظاهر �� م�ان العمل ��خة تحتوي ع�� األح�ام ال�ي يتضم��ا هذا الفصلأن  -أ

 

 بھ أسماء األحداث وأعمارهم وتار�خ استخدامهم -ب
ً
 مبينا

ً
 .أن يحرر كشفا

 

 فيھ ساعات العمل وف��ات الراحة -ج
ً
 مو�حا

ً
 .أن يضع �� محل العمل و�ش�ل ظاهر كشفا



 

 (116املادة (

 

 :ب العمل �شغيل أي حدث قبل أن يقدم الو�� أو الو�ىي عليھ املستندات التاليةال يجوز لصاح -أ

 

 .إخراج قيد مد�ي-1

 

 .شهادة �حية صادرة عن طبيب مختص تثبت مقدرتھ ال�حية ع�� القيام بالعمل املو�ل إليھ-2

 

 .موافقة الو�� أو الو�ىي ا�خطية ع�� العمل �� املنشأة -3

 

 .ملف خاص ل�حدث يتضمن بيانات �افية عن محل إقامتھ وتار�خ استخدامھ والعمل الذي استخدم فيھ وأجره وإجازاتھتحفظ هذه املستندات ��  -ب

 

 (117املادة (

 

 
ً
 .�ستحق ا�حدث إجازة سنو�ة مأجورة مد��ا ثالثون يوما

 

 (118املادة (

 

ة ال�ي ال �عمل ف��ا سوى أفراد العائلة تحت إشراف األب أو األم أو األخ أو العم أو �ستث�ى من تطبيق أح�ام هذا الفصل األحداث الذين �شتغلون �� الصناعات املن�لي

 .ا�خال

 

 الفصل الثالث

 

 �شغيل النساء

 

 (119املادة (

 

 .م�ى تماثلت أوضاع عملهم مع عدم اإلخالل بأح�ام املواد الواردة �� هذا الفصل �سري ع�� النساء العامالت جميع األح�ام الناظمة لتشغيل العمال دون تمي�� بي��م

 

 (120املادة (

 

 وغ��ها من تحدد بقرار من الوز�ر األعمال وا�حاالت واملناسبات ال�ي يجوز ف��ا �شغيل النساء �� ف��ة العمل اللي�� وكذلك األعمال الضارة بالنسا
ً
 أو أخالقيا

ً
ء �حيا

 .األعمال ال�ي ال يجوز �شغيل النساء ف��ا

 

 (121املادة (

 

 :ح العاملة ال�ي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة ب�امل األجر مد��اتمن -أ

 

 عن الوالدة األو�� 1-120
ً
 .يوما

 



 عن الوالدة الثانية 2-90
ً
 .يوما

 

 عن الوالدة الثالثة فقط 75 -3
ً
 .يوما

 

 .يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة أمومة خالل الشهر�ن األخ��ين من ا�حمل -ب

 

 .�� حال وفاة املولود تخفض اإلجازة املتبقية إ�� النصف -ج

 

  -د
ً
 .تمنح إجازة األمومة باالستناد إ�� شهادة طبية مصدقة أصوال

 

 .يجوز منح من ترغب من العامالت إجازة أمومة إضافية مد��ا شهر واحد بدون أجر -ه

 

 :(122املادة (

 

 .�اء خدم��ا أثناء إجازة األمومة املبينة باملادة السابقةيحظر ع�� صاحب العمل فصل العاملة أو إ� -أ

 

دى صاحب عمل آخر وذلك لصاحب العمل حرمان العاملة من أجرها ال�امل عن مدة اإلجازة أو اس��داد ما تم أداؤه إل��ا منھ إذا ثبت اشتغالها خالل هذه اإلجازة ل -ب

 .مع عدم اإلخالل باملساءلة التأديبية

 

 :(123املادة (

 

 عن مدة الراحة املقررة ا�حق �� ف��ت�ن إضافي
ً
 التالية لتار�خ الوضع فضال

ً
ت�ن للرضاعة ال تقل �ل م��ما عن ي�ون للعاملة ال�ي ترضع طفلها خالل األر�ع والعشر�ن شهرا

 . ي��تب عل��ما أي تخفيض �� األجرنصف ساعة �� اليوم وللعاملة ا�حق �� ضم هات�ن الف��ت�ن وتحسب الف��تان اإلضافيتان من ساعات العمل وال

 

 :(124املادة (

 

 طلب ا�حصول ع�� إجازة بدون أجر ملدة ال تتجاوز سنة واحدة وذل -أ
ً
ك لرعاية طفلها مع يجوز للمرأة العاملة �� املنشأة ال�ي �ستخدم أك�� من خمسة عشر عامال

د هذا ا�حق إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خالل هذه املدة وال �ستحق هذه اإلجازة ألك�� من ثالث احتفاظها بحقها بالرجوع إ�� عملها �عد ان��اء هذه اإلجازة وتفق

 .مرات طوال مدة خدم��ا

 

 .يجب ع�� العاملة �� حال االستفادة من اإلجازة األو�� �سديد االش��ا�ات الواجبة عل��ا إ�� املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية -ب

 

 .زات األخرى فإنھ يتع�ن عل��ا التسديد إ�� املؤسسة املذ�ورة جميع االش��ا�ات التأمينية الواجبة عل��ا وع�� صاحب العملاما بالنسبة لإلجا

 

 :(125املادة (

 

 .ءايجب ع�� صاحب العمل �� حالة �شغيلھ خمس عامالت أو أك�� أن �علن �ش�ل ظاهر �� م�ان العمل أو تجمع العامالت ��خة من نظام �شغيل النس

 

 :(126املادة (

 

 ل�حضانة أو �عهد إ�� دار ل�حضانة برعاية أطفال العامالت ع
ً
�� أال يقل عدد هؤالء ع�� صاحب العمل الذي �ستخدم مئة عاملة فأك�� �� م�ان واحد أن يوفر دارا



 وال تز�د أعمارهم ع�� خمس سنوات و�حدد الوز�ر بقرار منھ أح�ام تر 
ً
 .خيص وشروط عمل هذه الدور األطفال عن خمسة وعشر�ن طفال

 

االل��ام املنصوص عليھ ��  و�جوز للمنشآت العائدة إ�� أ�حاب عمل مختلف�ن وال�ي �ستخدم �ل م��ا أقل من مئة عاملة �� منطقة واحدة أن �ش��ك فيما بي��ا �� تنفيذ

 .هذه املادة

 

 :(127املادة (

 

�� صاحب العمل الذي �ستخدم ما ال يقل عن عشر�ن عاملة م��وجة ��يئة م�ان مناسب ي�ون �� عهدة مر�ية �� حال عدم توافر الشروط الواردة �� املادة السابقة ع

 .مؤهلة لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فيما إذا �ان عددهم ال يقل عن عشرة أطفال

 

 الفصل الرا�ع

 

 األح�ام ا�خاصة بتشغيل املعوق�ن وتأهيلهم

 

 :(128( املادة

 

 نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية
ً
 فعليا

ً
 .يقصد باملعوق �ل فرد نقصت قدرتھ ع�� أداء عمل مناسب واالستمرار فيھ نقصا

 

 :(129املادة (

 

 فأك�� سواء �ان العمال �شتغلون لدى صاحب عمل �� م�ان واحد أو �
ً
� أمكنة مختلفة �سري أح�ام هذا الفصل ع�� أ�حاب العمل الذين �ستخدمون خمس�ن عامال

 .ضمن أرا�ىي ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة

 

 :(130املادة (

 

 لسبب من األسباب �عملھ الذي �شغلھ ويسند إليھ عمل يالئم نوع إعاقتھ �عد تأهيلھ إال إذا �عذر ذلك �حدة إ -أ
ً
عاقتھ أو لطبيعة العمل يحتفظ �ل عامل أصبح معوقا

 .معتمد من طبيب العملاملو�ل إليھ و�حدد ذلك بموجب تقر�ر ط�ي 

 

بقرار من يجوز لصاحب العمل عندما يصبح مردود العامل املعوق قد تد�ى �ش�ل م�حوظ بموجب شهادة طبية إجراء تخفيضات �� األجر من خالل شروط تحدد  -ب

 .الوز�ر

 

 :(131املادة (

 

 .ؤ الفرص واملساواة واملعاملة بي��م و��ن با�� العمالال �عد التداب�� واملزايا املمنوحة للعمال املعوق�ن بمثابة إخالل بمبدأ ت�اف

 

 :(132املادة (

 

 .مع مراعاة أح�ام قانون املعوق�ن النافذ تقوم الوزارة بالتنسيق مع ا�جهات املعنية بما يمكن املعوق�ن من االندماج �� سوق العمل

 

 

 :(133املادة (



 

�خدمات املهنية ال�ي تقدم للمعوق لتمكنھ من استعادة قدرتھ ع�� مباشرة عملھ األص�� أو أداء أي عمل آخر مناسب يقصد �عبارة التأهيل امل�ي الواردة �� هذا الفصل ا

 .�حالتھ واالستمرار فيھ وذلك �اإلعداد البد�ي والتوجيھ والتدر�ب امل�ي

 

 :(134املادة (

 

 ش
ً
 املعوق الذي تم تأهيلھ مهنيا

ً
و�جب ع�� هذه  .هادة تثبت ذلك وتحدد البيانات ال�ي �شتمل عل��ا هذه الشهادة بقرار من الوز�رتمنح املعاهد والهيئات املرخصة أصوال

 .الهيئات واملعاهد فتح �جل لقيد هؤالء املؤهل�ن �شتمل ع�� ذات البيانات الواردة بالشهادة املشار إل��ا

 

 :(135املادة (

 

 أن يطلب بناًء ع�� شهادة تأه
ً
يلھ قيد اسمھ �� مكتب التشغيل الذي يقع �� دائرتھ محل إقامتھ. وع�� مكتب التشغيل قيد تلك الطلبات �� ل�ل معوق تم تأهيلھ مهنيا

األعمال ال�ي تناس��م �جل خاص وإعطاء الطالب �� يوم تقديم الطلب شهادة بدون مقابل بحصول القيد وعليھ كذلك معاونة هؤالء املعوق�ن �� االلتحاق بالوظائف و 

 .رهم وكفاءا��موتتفق مع أعما

 

 :(136املادة (

 

 ع�� أ�حاب العمل الذين �سري عل��م أح�ام هذا الفصل استخدام من تر�حهم لهم امل�اتب العامة للتشغيل من واقع �جل قيد املعوق�ن الذين -أ
ً
تم تأهيلهم مهنيا

 .باملئة من مجموع عدد عمالهم 2وذلك بنسبة 

 

باستخدام املعوق�ن عن غ�� طر�ق ال��شيح من امل�اتب العامة للتشغيل �شرط حصول القيد املنصوص عليھ �� املادة يجوز أل�حاب العمل شغل هذه النسبة  -ب

 .السابقة

 

� ء العمال يودع ��� حال عدم تقيد صاحب العمل بتشغيل النسبة ا�حددة �� الفقرة أ من هذه املادة يجب عليھ دفع بدل نقدي �عادل ا�حد األد�ى ألجور هؤال -ج

 .��محساب خاص للمعوق�ن لدى الهيئة العامة للتشغيل وتنمية املشروعات من أجل تمو�ل املشاريع املتوسطة والصغ��ة واملتناهية الصغر ا�خاصة 

 

 :(137املادة (

 

 ألح�ام هذا الفصل بجميع ا�حقوق املقررة للعمال اآلخر�ن �� هذا القانو  -أ
ً
 .ن يتمتع املعوقون الذين يتم �شغيلهم طبقا

 

ال�حية والسالمة  يجب ع�� صاحب العمل أن يجهز أماكن العمل باملعدات الالزمة لتسهيل قيام العمال املعوق�ن �عملهم وأن يحرص ع�� توف�� �ل شروط الوقاية -ب

 .املهنية لهؤالء العمال

 

 .�م وتحدد هذه األعمال بقرار من الوز�ريمنع �شغيل العمال املعوق�ن �� األعمال ال�ي قد �عرضهم ل�خطر أو تز�د من حدة إعاق� -ج

 

 .يحدد الوز�ر بقرار منھ الوظائف ال�ي �عطى أولو�ة التعي�ن ف��ا للمعوق الذي تم تأهيلھ وكذلك تحديد األعمال ال�ي يمكن القيام ��ا -د

 :(138املادة (

 

�ية أو ا�خدمة العسكر�ة أو ا�خدمة اإللزامية أولو�ة التعي�ن �� القطاع ا�خاص مع مراعاة أح�ام املادة السابقة ي�ون للمعوق املصاب أثناء و�سبب العمليات ا�حر 

 .من هذا القانون  136وذلك مع مراعاة النسبة املنصوص عل��ا �� املادة 

 



 :(139املادة (

 

 :يل��م أ�حاب العمل الذين �سري عل��م أح�ام هذا الفصل بما ي��

 

 وأ�حقوا بالعمل لد��م ع�� أن �شتمل هذا ال�جل ع�� البيانات الواردة �� شهادة التأهيل امل�يفتح �جل خاص لقيد املعوق�ن الذين تم ت -أ
ً
 .أهيلهم مهنيا

 

 .تقديم ال�جل إ�� مفت�ىي العمل �لما طلبوا ذلك -ب

 

 .إرسال كشف سنوي إ�� الوزارة يتضمن عدد وأسماء هؤالء العمال واألعمال ال�ي �شغلو��ا -ج

 

 :(140)املادة 

 

 .من هذا القانون إذا �ان األمر يتعلق بالعمال ا�خاضع�ن ألح�ام هذا الفصل 56من املادة  1عف مدة اإلخطار املنصوص عل��ا �� الفقرة أ من البند تضا

 

 الفصل ا�خامس

 

 �شغيل العمال �� املناجم وا�حاجر

 

 :(141املادة (

 

 :صل ما ي��يقصد بصناعات ا�حاجر واملناجم �� معرض تطبيق أح�ام هذا الف

 

 ��خيص سواء �انتالعمليات ا�خاصة بالبحث أو الكشف عن املواد املعدنية بما �� ذلك األحجار الكر�مة أو استخراجها أو تصنيعها باملنطقة الصادر ع��ا ال -أ

 .املعادن صلبة أم سائلة

 

دة ع�� سطح األرض أو �� باط��ا �� منطقة ال��خيص أو العقد أو �� األماكن البعيدة العمليات ا�خاصة باستخراج أو ترك�� أو تصنيع رواسب املواد املعدنية املوجو  -ب

 .عن العمران ال�ي تحدد بقرار من الوز�ر

 

 .ب من أعمال البناء وإقامة ال��كيبات واألجهزة -ما ي�حق بالعمليات املشار إل��ا �� الفقرت�ن أ  -ج

 

 :(142املادة (

 

 للعمل ع�� صاحب العمل أال �سمح أل  -أ
ً
ي عامل بمزاولة العمل �� العمليات ال�ي �سري عل��ا أح�ام هذا الفصل إال �عد إجراء الكشف الط�ي عليھ وثبوت لياقتھ طبيا

 .ف��ا

 

مال التخر�م أو من يجب أن يتجدد إجراء الكشف الط�ي بصفة دور�ة مرة �� �ل سنة ع�� األقل إذا �ان العامل من العمال الذين �شتغلون بباطن األرض أو من ع -ب

 .العمال �� القطاع البحري واملوا�ئ واملرا��

 

 بمرض م�ي -ج
ً
 .يجب إجراء الكشف الط�ي ع�� العامل قبل ��اية ف��ة االختبار إلثبات حالتھ ومعرفة ما إذا �ان مصابا

 

 .تحدد بقرار من الوز�ر األوضاع والشروط الالزمة إلجراء الكشوفات الطبية املذ�ورة -د



 

 :(143ادة (امل

 

 خاص
ً
 من ا�جهة ا�ح�ومية يحظر دخول أماكن العمل وم�حقا��ا ع�� غ�� العمال والعامل�ن امل�لف�ن بالتفتيش ع�� املنجم وا�حجر واأل�خاص الذين يحملون اذنا

ً
ا

 .ا�ختصة أو من إدارة املنشأة

 .ملعلنة �غ�� إذنكما يحظر ع�� العامل دخول أماكن العمل وم�حقا��ا �� غ�� مواعيد العمل ا

 

 :(144املادة (

 

 لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إ�� أماكن العمل وعند خروجهم م��ا
ً
 خاصا

ً
 أو نظاما

ً
 .ع�� �ل صاحب عمل أن يفتح �جال

 

 :(145املادة (

 

�� باط��ا مدة تز�د ع�� سبع ساعات عمل فعلية �� اليوم.  من هذا القانون ال يجوز إبقاء العمال �� أماكن العمل سواء فوق سطح األرض أو 107مع مراعاة أح�ام املادة 

ض والوقت الذي وإذا �ان العمل �� باطن األرض فيجب أن �شمل هذه املدة الوقت الذي �ستغرقھ العامل للوصول من سطح األرض إ�� م�ان العمل �� باطن األر 

 .�ستغرقھ للعودة من باطن األرض إ�� سطحها

 

 :(146املادة (

 

 .تتخلل ساعات العمل ف��ة أو أك�� لتناول الطعام والراحة ال تقل �� مجموعها عن ساعة ونصف �� اليوميجب أن 

 

 :(147املادة (

 

 ذلك بالشروطيجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة حكم املادت�ن السابقت�ن إذا �ان العمل ملنع وقوع حادث أو لتال�� خطر أو إصالح ما �شأ عنھ و  -أ

 :يةالتال

 .ال املطلو��ن إلنجازهتبلغ املدير�ة ا�ختصة بوسائل االتصال املتاحة خالل أر�ع وعشر�ن ساعة ببيان ا�حالة الطارئة واملدة الالزمة إلتمام العمل وعدد العم -1

 

 إليھ  -2
ً
 يوازي أجره الذي �ان �ستحقھ عن الف��ة اإلضافية مضافا

ً
 إضافيا

ً
 و باملئة ع��  50يمنح العامل أجرا

ً
باملئة إذا �ان  100األقل من هذا األجر إذا �ان �عمل ��ارا

 وتضاعف هذه النسبة �� حال وقوع ساعات العمل اإلضافية �� أيام الراحة األسبوعية أو األعياد أو العطل الرسمية
ً
 .�عمل ليال

 

 عنھ خالل األسبوع التا��إذا �ان العمل �� أيام الراحة األسبوعية فإن العامل �ستحق إضافة ألجره اليومي م -3
ً
 آخر عوضا

ً
 .ثل هذا األجر و�وما

 

 .إذا �ان العمل �� أيام األعياد أو العطل الرسمية فإن العامل �ستحق إضافة ألجره اليومي مث�� هذا األجر -4

 

 .طر داهم ��دد سالمة العمال و�ح��ميجوز ملفتش العمل باالتفاق مع مدير�ة املناجم وا�حاجر والوقود أن يأمر بوقف العمل �� حال وجود خ -ب

 

 :(148املادة (

 

ختصة وعن �ل �عديل طرأ ع�� صاحب العمل أن �علن �� أمكنة العمل و�ش�ل ظاهر الئحة تب�ن ف��ا ساعات العمل وف��ات الراحة وأن يبلغ صورة ع��ا إ�� املدير�ة ا�

 .ع�� هذه الالئحة

 



 :(149املادة (

 

 للقرار الذي يصدره الوز�ر باالتفاق مع الوز�ر ا�ختصع�� صاحب العمل أن يضع الئ
ً
 .حة باألوامر ا�خاصة بالسالمة العامة وفقا

 

 :(150املادة (

 

 :يل��م صاحب العمل أو من ينوب عنھ بما ي��

 

 .إصدار األوامر اليومية ا�خاصة بالسالمة العامة -أ

 

 .ا�خطر منع وجود العمال �� منطقة االنفجار إال �عد ف��ة زوال -ب

 

 .استعمال مصابيح األمان املرتفعة �� األجزاء ال�ي توجد ��ا غازات قابلة لالل��اب أو مسببة لالنفجار -ج

 

 .تقديم املال�س واألدوات ا�خاصة بالوقاية -د

 

  -هـ
ً
 أم صناعيا

ً
 .تنظيم ال��و�ة ودرجة ا�حرارة سواًء �ان ذلك طبيعيا

 

 قبل بدء ال -و
ً
 .عمل وإبداء املالحظات للمسؤول ع��ا لتنفيذها فورافحص حالة املنجم يوميا

 

واجز وعالمات إعداد تقر�ر مرة �ل شهر يحفظ لديھ و�ب�ن فيھ حال املنشأة �ش�ل عام و�خاصة مدى وجود غازات ضارة وحالة الدعائم وا�جوانب والسقف وا�ح -ز

 .لهذا الغرض اإلضاءة وال��و�ة ووسائل اإلسعاف و��جل هذه التقار�ر �� �جل خاص �عد

 

 :(151املادة (

 

ذه املنطقة مزودة ع�� صاحب العمل أو من ينوب عنھ إ�شاء نقطة إنقاذ أمامية قر�بة من م�ان العمل مجهزة بأدوات اإلنقاذ واإلسعافات الضرور�ة وأن ت�ون ه

 و�عي�ن
ً
 .عامل ف�ي مدرب لإلشراف ع�� عمليات اإلنقاذ واإلسعافات األولية بوسائل االتصال ا�حديثة إ�� داخل املنجم أو ا�حجر بحيث تص�ح لالستعانة ��ا فورا

 

 :(152املادة (

 

  50يل��م صاحب العمل بأن �عد �� �ل منجم أو محجر �شتغل فيھ 
ً
 ع�� األقل غرفة مناسبة مجهزة بوسائل اإلنقاذ واإلسعافات األولية وأخرى للتمر�ض فضال

ً
عامال

 .عن غرفة أو أك�� لتغي�� املال�س

 

 وتقع �� دائرة قطرها  50أما املناجم وا�حاجر ال�ي يقل عدد عمالها عن 
ً
 .كم فيجب أن �ش��ك �� إ�شاء م�ان لإلنقاذ واإلسعاف �� م�ان وسط 20عامال

 

 .من هذا القانون  151و�حدد الوز�ر بقرار منھ وسائل اإلنقاذ واإلسعاف الضرور�ة وذلك مع عدم اإلخالل بأح�ام املادة 

 

 :(153( املادة

 

 للتلوث وتوضع تلك األوعية �� أماكن قر�بة من متناول العمال
ً
 .يجب االحتفاظ بمياه الشرب �� أوعية خاصة محكمة اإلغالق منعا

 



 
ً
 و�عقيم األوعية مرت�ن �� األسبوع ع�� األقل بطر�قة معتمدة �حيا

ً
 .و�تع�ن �غي�� املياه يوميا

 

 :(154املادة (

 

 :سري عليھ أح�ام هذا الفصل بما ي��يل��م صاحب العمل الذي �

 

 .أن يوفر للعمال املساكن املالئمة بحيث يخصص �عضها للعمال امل��وج�ن و�حدد الوز�ر بقرار منھ شروط وأوضاع ومواصفات هذه املساكن -أ

 

 .وط ال�حيةأن يقدم لعمالھ ثالث وجبات غذائية �� اليوم �� مطاعم �عدها لهذا الغرض ت�ون نظيفة ومستوفية للشر  -ب

 

لة تقديم الوجبات �لها أو و�حدد الوز�ر بقرار منھ أنواع وكميات الطعام ل�ل وجبة وشروطها ال�حية ومواصفا��ا وما يتحملھ العامل من قيمة الوجبة الواحدة و�� حا

 أو معبأة �� أوان محكمة الغطاء وال
ً
 �حيا

ً
 .يجوز االستعاضة عن تقديم الوجبة مقابل أي بدل ما�� �عضها للعمال داخل املنجم يجب أن تقدم لهم مغلفة �غليفا

 

 .أن �شرف ع�� النظافة داخل م�ان العمل والسكن ودورات املياه ا�خاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أي مصار�ف ��ذا الشأن -ج

 

 الفصل السادس

 

 اإلجازات

 

: اإلجازة السنو�ة
ً
 أوال

 

 :(155املادة (

 

 .سنو�ة ملدة أر�عة عشر يوم عمل بأجر �امل ملن أم�ىى �� ا�خدمة سنة �املة ولم تتجاوز مدة خدمتھ خمس سنواتللعامل ا�حق بإجازة  -أ

 

 .تزاد اإلجازة إ�� واحد وعشر�ن يوم عمل م�ى أم�ىى العامل �� ا�خدمة خمس سنوات ولم تتجاوز مدة خدمتھ عشر سنوات -ب

 

 .ا�خدمة عشر سنوات فأك�� أو تجاوز ا�خمس�ن من عمره تزاد اإلجازة إ�� ثالث�ن يوم عمل ملن أم�ىى �� -ج

 

 .ال يدخل �� حساب اإلجازة السنو�ة أيام األعياد واملناسبات الرسمية والراحة األسبوعية -د

 

 .إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة املدة ال�ي قضاها �� العمل -هـ 

 

 :(156املادة (

 

 �ة إضافة إ�� ما ورد �� املادة السابقة سبعة أيام عمل للعمال الذين �عملون �� األعمال الشاقة والصعبة أو ا�خطرة أو املضرةتزاد اإلجازة السنو  -أ

 .بال�حة أو �� املناطق النائية

 

 .يحدد الوز�ر بقرار منھ �عد استطالع رأي ا�جهات املعنية األعمال واملناطق ال�ي تدخل �� أح�ام الفقرة السابقة -ب

 

 :(157املادة (



 

ازة قبل شهر ع�� يحدد صاحب العمل مواعيد منح اإلجازة السنو�ة لعمالھ حسب مقتضيات العمل وظروفھ ع�� أن يتم إعالم العامل عن مواعيد استعمال هذه اإلج -أ

 .األقل من مواعيد استعمالها و�ل��م العامل باستعمال إجازتھ السنو�ة �� املوعد ا�حدد لھ

 

ظروفھ �ستد�� صاحب العمل تمك�ن العامل من التمتع بإجازتھ السنو�ة املنصوص عل��ا �� هذا القانون إال إذا وجدت أسباب جدية تتعلق بطبيعة العمل أو ع��  -ب

حالة تضم أيام اإلجازة املتبقية إ�� من هذا القانون و�� هذه ا� 160تأخ�� منح اإلجازة شر�طة استعمال ستة أيام متصلة من إجازتھ السنو�ة املنصوص عل��ا �� املادة 

 
ً
 .إجازتھ السنو�ة �� السنة الالحقة أو �عوض لھ صاحب العمل ع��ا نقدا

 

 :(158املادة (

 

ن وذلك �لھ من هذا القانون أو التنازل ع��ا لقاء �عو�ض ألي سبب �ا 160يحظر �ل اتفاق يق�ىي بالتخ�� عن حق العامل �� اإلجازة املتصلة املنصوص عل��ا �� املادة 

 .تحت طائلة البطالن

 

 :(159املادة (

 

� �� تحديدها رغبة يجوز لصاحب العمل قطع اإلجازة السنو�ة للعامل �� حال وجود أسباب اضطرار�ة وجوهر�ة لذلك ع�� أن �عوض العامل ع��ا �� وقت الحق و�را�

 .العامل

 

 :(160املادة (

 

ع�� ستة أيام متصلة من إجازتھ السنو�ة �� السنة ع�� األقل أما األيام املتبقية فيجوز لھ منح ما تبقى م��ا  يجب ع�� صاحب العمل أن يمكن العامل من ا�حصول 

 ملقتضيات املص�حة وال �سري هذا ا�حكم ع�� اإلجازة املقررة لألحداث
ً
 .�ش�ل مجزأ وفقا

 

 :( 161املادة (

 

 .السنة التالية وذلك بطلب خطي مقدم منھ وموافق عليھ من صاحب العمليجوز للعامل تأجيل رصيد إجازاتھ السنو�ة املتبقية إ��  -أ

 

 .عنھ �� حال عدم تمك�ن صاحب العمل العامل من التمتع بالرصيد املتبقي من إجازتھ عن السنة املنصرمة فإن حق العامل ينقلب إ�� البدل النقدي -ب

 

 :(162املادة (

 

 .ة اإلجازة أو �س��د ما أداه لھ من أجر ع��ا إذا ثبت اشتغالھ خاللها �حساب صاحب عمل آخرلصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مد

 

 : (163املادة (

 

�� إجازة ع��ا و�حسب هذا للعامل ا�حق با�حصول ع�� أجره عن أيام اإلجازة املستحقة لھ إذا ترك العمل قبل استعمالھ لها وذلك بالنسبة إ�� املدة ال�ي لم يحصل ع

 .ع�� أساس آخر أجر تقاضاه األجر

 

 :(164املادة (

 

 ألداء االمتحان �� إحدى مراحل التعليم شر�طة أن يخطر صاحب العمل قبل قي
ً
امھ باإلجازة بخمسة للعامل ا�حق �� تحديد موعد إجازتھ السنو�ة إذا �ان متقدما



 ع�� األقل
ً
 .عشر يوما

 

 :(165املادة (

 

عارض وم��ر ملدة ال تتجاوز ستة أيام خالل السنة و�حد أق�ىى يومان �� املرة الواحدة وتحسب اإلجازة العارضة من اإلجازة للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب  -أ

 .السنو�ة املقررة للعامل

 

 .�� حال �ان العامل قد استنفد إجازتھ السنو�ة فإن اإلجازة العارضة ت�ون بال أجر ب

 

: إجازة األعياد واملناسبات 
ً
 الرسميةثانيا

 

 :(166املادة (

 

 �� السنةللعامل ا�حق بإجازة بأجر �امل �� أيام األعياد واملناسبات الرسمية ال�ي يصدر بتحديدها قرار من الوز�ر ع�� أال يقل عن ثالثة عشر يو  -أ
ً
 .ما

 

 .ق العامل إضافة ألجره اليومي مث�� هذا األجرولصاحب العمل ا�حق بتشغيل عمالھ �� هذه األيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك و�� هذه ا�حالة �ستح

 

 منھ �� أول يوم عمل ي�� عطلة العيد -ب
ً
 بدال

ً
 .إذا وقع أحد أيام عطلة العيد �� يوم الراحة األسبوعية �ستحق العامل �� هذه ا�حالة يوما

 

: اإلجازة املرضية
ً
 ثالثا

 

 :(167املادة (

 

 األو�� تزاد �عدها إ��  70ضية مأجورة بنسبة للعامل الذي يثبت مرضھ ا�حق �� إجازة مر  -أ
ً
 باملئة من أجره عن 80باملئة من أجره عن التسع�ن يوما

 التالية وذلك خالل السنة العقدية الواحدة
ً
 .التسع�ن يوما

 

 .تمنح اإلجازة املرضية للعامل بناًء ع�� تقر�ر ط�ي من الطبيب املعتمد من قبل صاحب العمل -ب

 

 جاز منح تلك اإلجازة من قبل أي طبيب آخرإذا لم �ع�ن صا-ج
ً
 معتمدا

ً
 .حب العمل طبيبا

 

 :(168املادة (

 

 من قبل
ً
 ا�جهة ا�ختصة ال �عتد بالتقار�ر الطبية املمنوحة للعامل خارج منطقة العمل إال إذا �انت صادرة عن أحد املستشفيات العامة أو معتمدة أصوال

 .بوزارة ال�حة �� تلك املنطقة

 

 اإلجازة الدراسية والدورات التدر�بية واإلجازة بال أجر را�عا:

 

 :(169املادة (

 

 أو خارجها و�� يحق لصاحب العمل إيفاد العامل �عد موافقتھ بمهمة اطالعية أو تدر�بية أو دراسية ملص�حة العمل داخل أرا�ىي ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة -أ

 .ى خاللها باإلضافة إ�� أجره نفقات االنتقال واإلقامةهذه ا�حالة �عت�� العامل بإجازة مأجورة يتقا�ى



 

 من تار�خ ان��اء مدة اإليفاد واالل��ام بالعم -ب
ً
ل املناسب الذي يحدده لھ يجب ع�� العامل املشار إليھ �� الفقرة السابقة العودة إ�� العمل خالل خمسة عشر يوما

 ب
ً
 .ي��ماصاحب العمل مدة ال تقل عن املدة املتفق عل��ا خطيا

 

ار�ف ال�ي تكبدها صاحب �� حال إخالل العامل بال��اماتھ ا�حددة �� الفقرة (ب) من هذه املادة يجب عليھ رد األجور ونفقات اإلقامة واالنتقال وغ��ها من املص -ج

 .العمل خالل ف��ة اإليفاد مع حق األخ�� باملطالبة بالتعو�ض إذا �ان لھ مقت�ىى

 

 :(170املادة (

 

د املعاهد مل بموافقة صاحب العمل ا�حصول ع�� إجازة مدفوعة األجر إذا التحق بناء ع�� ترشيحھ من قبل التنظيم النقا�ي �حضور دورة ثقافية لدى أحيحق للعا

 .النقابية التا�عة لالتحاد العام

 

 :(171املادة (

 

 .ا�خاصة باإلجازات الدراسية مدفوعة األجر ال�ي تمنح للعاملتحدد اتفاقات العمل ا�جماعية أو األنظمة األساسية باملنشأة الشروط واألوضاع 

 

 :(172املادة (

 

 متصلة �� السنة الواحدة 165مع مراعاة أح�ام املادة 
ً
 .من هذا القانون للعامل ا�حق بأن يطلب من صاحب العمل ا�حصول ع�� إجازة بال أجر ملدة ثالث�ن يوما

 

 اإلجازة يجب ع�� العامل �سديد االش��ا�ات الواجبة عليھ وع�� صاحب العمل للمؤسسة العامة للتأمينات و�� هذه ا�حالة إذا وافق صاحب العمل ع��

 .االجتماعية

 

: إجازة ا�حج والزواج والوفاة
ً
 خامسا

 

 :(173املادة (

 

 :يمنح العامل ملرة واحدة طوال خدمتھ إجازة ب�امل األجر ألداء فر�ضة ا�حج مد��ا -أ

 

 للمسلم�ن 30
ً
 يوما

 

 أيام للمسيحي�ن 7

 

 .يتوقف منح هذه اإلجازة ع�� وجود العامل مدة ال تقل عن خمس سنوات �� خدمة صاحب العمل -ب

 

 .ال تدخل هذه اإلجازة �� حساب اإلجازة السنو�ة -ج

 

 :(174املادة (

 

 .ة سبعة أيام بأجٍر �امل وت�ون هذه اإلجازة ملرة واحدة فقطللعامل الذي أم�ىى �� خدمة صاحب العمل مدة ستة أشهر متصلة ع�� األقل ا�حق بإجازة زواج ملد

 



 :(175املادة (

 

 .للعامل ا�حق بإجازة وفاة بأجٍر �امل ملدة خمسة أيام �� حال وفاة أحد أصولھ أو فروعھ أو إخوتھ أو أخواتھ أو زوجھ

 

 :(176املادة (

 

 .اإلجازة السنو�ة ال تدخل اإلجازات املذ�ورة �� املواد الثالث السابقة �� حساب

 

 الباب الثامن

 

 عالقات العمل ا�جماعية

 

 الفصل األول 

 

 التشاور والتعاون 

 

 :(177املادة (

 

وممثال ل�ل من  �ش�ل بقرار من الوز�ر و�رئاستھ مجلس استشاري للعمل وا�حوار االجتما�� يضم �� عضو�تھ ممثل�ن عن ا�جهات املعنية وعددا من ذوي ا�خ��ة-أ

 .العمل واالتحاد العام منظمات أ�حاب

 

 :يتو�� ا�جلس إبداء الرأي وتقديم املق��حات �� املوضوعات التالية -ب

 

 .مشروعات القوان�ن املتعلقة �عالقات العمل - 1

 

 .اتفاقيات العمل العر�ية والدولية - 2

 

 .اتفاقيات العمل الثنائية - 3

 

 .إلنتاجية ع�� املستوى الوط�يدراسة املوضوعات ذات الصلة بالعالقات املهنية وا - 4

 

 .اق��اح ا�حلول املناسبة التقاء منازعات العمل ا�جماعية ع�� املستوى الوط�ي - 5

 

 .سبل تنمية املفاوضات ا�جماعية و��جيع إبرام اتفاقات العمل ا�جماعية - 6

 

 .املوضوعات ال�ي �عرضها الوزارة عليھ واملتعلقة بقضايا العمل وظروفھ وشروطھ - 7

 

 .يحدد الوز�ر نظام العمل با�جلس وعدد أعضائھ و�عو�ضا��م وم�افآ��م وفق القوان�ن واألنظمة النافذة -ج 

 

 الفصل الثا�ي

 



 املفاوضة ا�جماعية

 

 :(178املادة (

 

 :أجلاملفاوضة ا�جماعية �� ا�حوار واملناقشات ال�ي تجري ب�ن املنظمات النقابية و��ن أ�حاب العمل أو منظما��م من  -أ

 .تحس�ن ظروف وشروط العمل وأح�ام االستخدام -1

 

 .التعاون ب�ن طر�� العمل لتحقيق التنمية االجتماعية لعمال املنشأة -2

 

 .�سو�ة املنازعات ب�ن العمال وأ�حاب العمل -3

 

 .مستوى ا�حافظة الواحدة أو ع�� مستوى ا�جمهور�ةت�ون املفاوضة ع�� مستوى املنشأة أو فرع النشاط االقتصادي أو املهنة أو الصناعة كما ت�ون ع��  -ب

 

 :(179املادة (

 

 فأك�� ب�ن ممثل�ن عن ال�جنة النقابية �� املنشأة و��ن صاحب العمل أو من يمثلھ أم -أ
ً
 ا بالنسبةيتم التفاوض �� املنشآت ال�ي �ستخدم خمس�ن عامال

 فيتم التفاوض ب�
ً
ن صاحب العمل أو من يمثلھ وخمسة عمال تختارهم النقابة املعنية ع�� أن يمثلوا مختلف أقسام للمنشآت ال�ي �ستخدم أقل من خمس�ن عامال

 �� إجراء التفاوض وإبرام ما �سفر عنھ االتفاق
ً
 .املنشأة ويعت�� ممثلو �ل طرف مفوض�ن قانونا

 

غبتھ بإجراء التفاوض و�ذكر ف��ا املواضيع ال�ي يرغب بإجراء التفاوض ع�� الطرف الذي يرغب بالتفاوض أن يوجھ إ�� الطرف اآلخر رسالة خطية �عرب ف��ا عن ر  -ب

تار�خ تبلغھ الرسالة  حولها و�جب ع�� الطرف الذي وجهت إليھ الرسالة أن يبلغ موقفھ إ�� الطرف اآلخر و�نفس الطر�قة املذ�ورة أعاله وذلك خالل سبعة أيام من

 .ا�خطية

 

ءات املفاوضة ا�جماعية جاز للطرف اآلخر أن يطلب إ�� املدير�ة ا�ختصة إخطار منظمة أ�حاب العمل أو املنظمة النقابية إذا رفض أحد الطرف�ن البدء �� إجرا -ج

 �� التفا
ً
ل وض وتوقيع اتفاق العمللعمال بحسب ا�حال ملباشرة املفاوضة ا�جماعية نيابة عن الطرف الرافض و�عت�� املنظمة املعنية �� هذه ا�حالة مفوضة قانونا

 .ا�جما��

 

 :(180املادة (

 

ولصاحب العمل أو ممث��  يل��م صاحب العمل وممثلو التنظيم النقا�ي �� املفاوضة ا�جماعية بتقديم البيانات واملعلومات ا�خاصة ��ذه املفاوضات إ�� الطرف اآلخر

 .التنظيم النقا�ي طلب هذه البيانات من منظما��م حسب ا�حال

 

 :(181املادة (

 

يانات واملعلومات االتحاد العام أو اتحاد عمال ا�حافظة حسب ا�حال كما تل��م منظمات أ�حاب العمل بتقديم ما يلزم �حسن س�� املفاوضات ا�جماعية من البيل��م 

 .ت املعنيةا�خاصة بفرع النشاط أو املهنة أو الصناعة ولالتحاد العام واملنظمات املشار إل��ا طلب هذه البيانات واملعلومات من ا�جها

 

 :(182املادة (

 

 ورة أو االست�جاليحظر ع�� صاحب العمل أثناء س�� املفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق باملوضوعات املطروحة للتفاوض إال عند قيام حالة الضر 

 
ً
 .و��ون اإلجراء أو القرار �� هذه ا�حالة مؤقتا



 

 :(183املادة (

 

 للشروط والقواعد ا�خاصة باتفاقات العمل ا�جماعية الواردة �� هذا القانون فإذا لم �سفر يثبت االتفاق الذي �سفر عن
ً
ھ املفاوضة �� اتفاق عمل جما�� طبقا

 ألح�ام الفصل الثا�ي من الباب ا
ً
 لتاسع مناملفاوضة عن اتفاق يجوز ألي من الطرف�ن أن ي�جأ إ�� املدير�ة ا�ختصة �حاولة التوسط بي��ما وفقا

 .ام هذا القانون أح�

 

 الفصل الثالث

 

 اتفاق العمل ا�جما��

 

 :(184املادة (

 

�م ب�ن نقابة أو أك�� اتفاق العمل ا�جما�� هو اتفاق ينظم شروط العمل وظروفھ وأح�ام التشغيل وغ�� ذلك من الشروط ال�ي تكفل راحة العمال وأم��م و�ح��م و��

 اتحاد نقابات العمال حسب ا�حال و��ن صاحب عمل أو مجموعة من أ�حاب األعمال أو منظمة أو أك�� منمن نقابات العمال أو اتحاد عمال ا�حافظة أو 

 .منظما��م

 

 :(185املادة (

 

 �� االتفاق وجب أن ت�ون ممثلة لصناعات أو مهن متماثلة أو مرتبطة �عضها ببعض أو مش��كة �� إنتا
ً
 .ج واحدإذا �عددت النقابات ال�ي ت�ون طرفا

 

 (186ة (املاد

 

 من تار�خ توقيعھ ع�� مكتب النقابة أو املكت
ً
 باللغة العر�ية وأن �عرض خالل خمسة عشر يوما

ً
ب التنفيذي التحاد عمال يجب أن ي�ون اتفاق العمل ا�جما�� مكتو�ا

ألعضاء املكتب املع�ي وذلك من خالل مدة ال تتجاوز ثالث�ن  ا�حافظة أو املكتب التنفيذي لالتحاد العام لنقابات العمال حسب ا�حال وت�ون املوافقة باألغلبية املطلقة

 من تار�خ توقيع االتفاق و���تب ع�� تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطالن االتفاق
ً
 .يوما

 

 (187املادة (

 

 لطرفيھ �عد إيداعھ لدى الوزارة و�شر هذا اإليداع �� ا�جر�دة -أ
ً
 وملزما

ً
 ع�� م�خص ألح�ام االتفاق ي�ون اتفاق العمل ا�جما�� نافذا

ً
 .الرسمية مشتمال

 

 ألح�ام الفقرة األو�� من هذه املادة -ب
ً
 من تار�خ إيداعھ لد��ا و�شر القيد وفقا

ً
 .تتو�� الوزارة قيد االتفاق خالل ثالث�ن يوما

 

 .ع��اض والرفض وأسبابھ وذلك بكتاب م�جلللوزارة خالل املدة املذ�ورة االع��اض ع�� االتفاقية ورفض قيدها وإخطار طر�� االتفاق باال  -ج

 

 ألح�ام الفقرت�ن أ -د
ً
 . ب السابقت�ن-إذا انقضت املدة املذ�ورة ولم تقم الوزارة بالقيد أو النشر أو االع��اض وجب عل��ا إجراء القيد والنشر وفقا

 

 (188املادة (

 

بقة جاز ل�ل من طرفيھ ال�جوء إ�� محكمة القضاء اإلداري �� مجلس الدولة بطلب ا�حكم بت�جيلھ إذا رفضت الوزارة ��جيل االتفاق �� امليعاد املب�ن �� املادة السا

 من تار�خ اإلبالغ بالرفض فإذا قضت ا�حكمة بت�جيل االتفاقية وجب ع�� الوزارة إجراء القيد �� ال�جل ا�خاص و 
ً
�شر م�خص االتفاق �� وذلك خالل ثالث�ن يوما



 .أو مصروفاتا�جر�دة الرسمية دون رسم 

 

 (189املادة (

 

دون حاجة إ�� موافقة للمنظمات النقابية وأ�حاب األعمال ومنظما��م من غ�� طر�� اتفاق العمل ا�جما�� االنضمام إ�� االتفاق �عد �شره �� ا�جر�دة الرسمية و  -أ

 .طر�� االتفاق األصلي�ن

 

 .ت�جيلھ لد��اي�ون االنضمام بطلب موقع من الطرف�ن يقدم إ�� الوزارة ل -ب

 

 (190املادة (

 

 .�سري أح�ام اتفاق العمل ا�جما�� ع�� العمال امللتحق�ن بخدمة صاحب العمل �عد سر�ان االتفاق

 

 .كما �سري ع�� العمال ا�خاضع�ن ألح�ام االتفاق طوال مدة سر�انھ ولو ا��حبوا من عضو�ة النقابة قبل ان��اء هذه املدة

 

 (191املادة (

 

 .شآت ال�ي �شملها اتفاق العمل ا�جما�� إعالن هذا االتفاق �ش�ل ظاهر �� أماكن العمل لإلطالع عليھ من قبل العماليجب ع�� املن

 

 .و�جب اإلشارة �� هذا اإلعالن إ�� األطراف املوقعة عليھ وتار�خ إيداعھ وا�جهات ال�ي أودعت لد��ا

 

 (192املادة (

 

 �ل حكم يرد �� اتفاق العمل -أ
ً
 ألح�ام هذا القانون أو النظام العام أو اآلداب العامة يقع باطال

ً
 .ا�جما�� ي�ون مخالفا

 

 .�� حال �عارض حكم �� عقد العمل الفردي مع حكم �� اتفاق العمل ا�جما�� �سري ا�حكم الذي يحقق فائدة أك�� للعامل دون غ��ه -ب

 

 (193املادة (

 

 .ال تز�د ع�� ثالث سنوات أو املدة الالزمة لتنفيذ مشروع مع�ني�ون إبرام اتفاق العمل ا�جما�� ملدة محددة  -أ

 

لتجديد امتد العمل يتع�ن ع�� طر�� االتفاق سلوك طر�ق املفاوضة ا�جماعية لتجديده قبل ان��اء مدتھ بثالثة أشهر فإذا انقضت هذه املدة دون االتفاق ع�� ا -ب

 إذا انقضت املدة األخ��ة دون التوصل إ�� اتفاق �ان ألي من طر�� االتفاق عرض األمر ع�� باالتفاق مدة ثالثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديده أما

 ألح�ام الفصل الثا�ي من الباب التاسع من هذا القانون 
ً
 .املدير�ة ا�ختصة التخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة وفقا

 

 (194املادة (

 

 وجب ع�� الطرف�ن سلوك طر�ق إذا طرأت ظروف استثنائية غ�� متوقعة ترت -أ
ً
ب ع�� حدو��ا أن تنفيذ أحد الطرف�ن لالتفاق أو �حكم من أح�امھ أصبح مرهقا

 .املفاوضة ا�جماعية ملناقشة هذه الظروف والوصول إ�� اتفاق يحقق التوازن ب�ن مص�حت��ما

 

 ألح�ام الفصل الثا�ي من الباب إذا لم يصل الطرفان إ�� اتفاق �ان ألي م��ما عرض األمر ع�� املدير�ة ا�خت -ب
ً
صة التخاذ ما يلزم �شأن إتباع إجراءات الوساطة وفقا



 .التاسع من هذا القانون 

 

 (195املادة (

 

 .أو انقضاءيجب التأش�� ع�� هامش ال�جل ا�خصص لت�جيل اتفاقات العمل ا�جماعية لدى الوزارة بما يطرأ ع�� االتفاق من انضمام أو تجديد أو إ��اء 

 من تار�خ حصولھوع
ً
 .�� الوزارة �شر م�خص التأش�� املذ�ور �� ا�جر�دة الرسمية خالل خمسة عشر يوما

 

 (196املادة (

 

 ع�� جميع عمال املنشأة ولو لم ي�ونوا أعضا
ً
 ء �� النقابةإذا تم اتفاق عمل جما�� ب�ن صاحب منشأة ونقابة العمال املعنية اعت�� هذا االتفاق سار�ا

 ل عدد العمال املنتسب�ن للنقابة عن نصف عمال املنشأة وقت إبرام االتفاق وأن ت�ون أح�ام اتفاق العمل ا�جما�� أك�� فائدة للعمال منشر�طة أال يق

 .عقود عملهم الفردية

 

 (197املادة (

 

فيذ أي بند من بنود االتفاق أو التعو�ض عن عدم ل�ل من طر�� اتفاق العمل ا�جما�� وكذلك ل�ل ذي مص�حة من العمال أو أ�حاب العمل أن يطلب ا�حكم بتن -أ

 .التنفيذ ع�� املمتنع عن التنفيذ أو ا�خالف لالل��امات الواردة باالتفاق

 

 عال يحكم بالتعو�ض ع�� النقابة أو اتحاد نقابات العمال أو منظمات أ�حاب العمل إال إذا �ان التصرف الذي ترتب عنھ الضرر املوجب للتعو  -ب
ً
ن املمثل �ض صادرا

 .القانو�ي لهذه املنظمات أو املفوض بتمثيلها

 .و��ون التعو�ض بحدود أموال هذه املنظمات دون األموال ا�خصصة لصناديق املساعدة االجتماعية وصناديق الت�افل االجتما��

 

 (198املادة (

 

 �� اتف
ً
 اق العمل ا�جما�� أن يقيم نيابة عن أي عضو وملص�حتھ جميع الدعاوى يجوز ألي من النقابة أو االتحاد العام أو منظمة أ�حاب العمل ي�ون طرفا

 .الناشئة عن اإلخالل بأح�ام االتفاق

 ع��ا
ً
 .وللعضو الذي رفعت الدعوى من املنظمة النقابية ملص�حتھ أن يتدخل ف��ا كما يجوز لھ رفع هذه الدعوى ابتداًء مستقال

 

 (199املادة (

 

�� احتفظ العمال باملزايا من املنافع ال�ي اكتسبوها بموجب ذلك االتفاق ما لم ي��م اتفاق جديد ينص ع�� مكتسبات أفضل لصا�ح إذا حل أجل اتفاق العمل ا�جما

 .العمال

 

 (200املادة (

 

 .ل�ل �خص أن يحصل من الوزارة ع�� صورة طبق األصل عن اتفاق العمل ا�جما�� ووثائق االنضمام إليھ

 

 (201املادة (

 

 .رار من الوز�ر اإلجراءات ا�خاصة بطلب ��جيل اتفاقات العمل ا�جماعية واستخراج صور م��اتحدد بق -أ

 



 التفاق العمل ا�جما�� �س��شد بھ أطراف املفاوضة -ب
ً
 .يصدر الوز�ر بقرار منھ نموذجا

 

 (202املادة (

 

 .فق عل��ا الطرفانتخضع املنازعات ا�خاصة بأي حكم من أح�ام اتفاق العمل ا�جما�� لإلجراءات ال�ي يت

 .اسع من هذا القانون فإذا لم �عقد هذا االتفاق خضعت تلك املنازعات لألح�ام ا�خاصة بتسو�ة منازعات العمل ا�جماعية الواردة �� الفصل الثا�ي من الباب الت

 

 الباب التاسع

 

 منازعات العمل

 

 الفصل األول 

 

 منازعات العمل الفردية

 

 (203املادة (

 

 .العمل الفردية ا�خالفات ال�ي تنشأ ب�ن صاحب العمل والعامل �� معرض تطبيق أح�ام هذا القانون وعقد العمل الفردي يقصد بمنازعات

 

 (204املادة (

 

ة التالية لتسو�ة ام املادإذا �شأ نزاع عمل فردي �� شأن تطبيق أح�ام هذا القانون جاز ل�ل من العامل وصاحب العمل ال�جوء إ�� ا�حكمة ا�ختصة املش�لة وفق أح�

 .هذا الن�اع

 

 (205املادة (

 

 :تحدث �� مركز �ل محافظة بقرار من وز�ر العدل محكمة بداية مدنية من -أ

 

 قا�ىي بداية �سميھ وز�ر العدل رئيسا - 1

 

 ممثل عن التنظيم النقا�ي �سميھ املكتب التنفيذي لالتحاد العام لنقابات العمال عضوا - 2

 

لعمل �سميھ اتحاد غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو التعاو�ي حسب مقت�ىى ا�حال للنظر �� املنازعات العمالية ب�ن العمال وأ�حاب ممثل عن أ�حاب ا - 3

 .العمل عضوا

 

 مال  -ب
ً
 يقوم مقام األصيل �� حال �س�ي �ل من املكتب التنفيذي التحاد نقابات العمال واتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف السياحة عضوا

ً
زما

 .غيابھ

 

 (206املادة (

 

 .تفصل ا�حكمة ا�ختصة ع�� وجھ السرعة �� منازعات العمل الفردية وفق أح�ام هذا القانون وعقد العمل الفردي امل��م ب�ن الطرف�ن



 

 (207املادة (

 

 .ها م��م وتطبق ا�حكمة قانون أصول ا�حاكماتيقبل ا�حكم الصادر عن ا�حكمة ا�ختصة الطعن أمام محكمة االستئناف وقرار 

 

 (208املادة (

 

 طلب من املدير�ةإذا �ان الن�اع يتعلق بتسر�ح عامل من العمل أو بإخطاره بالفصل منھ فإنھ يجوز للعامل أو للنقابة املعنية بناًء ع�� طلب العامل أن ي -أ

 .من تار�خ تبليغھ الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منھ ا�ختصة التوسط من أجل �سو�ة هذا الن�اع خالل عشرة أيام

 

 .تقوم املدير�ة ا�ختصة بالتوسط ب�ن صاحب العمل والعامل �� محاولة �حل الن�اع الناشب بي��ما خالل شهر كحد أق�ىى -ب

 

 .إذا لم تف�ح الوساطة فإنھ يحق للعامل صاحب العالقة مراجعة القضاء -ج 

 

 خالل ف��ة التقا�ىي أن تلزم صاحب العمل بأن يصرف للعامل �سبة  إذا �جأ العامل إ�� -د
ً
باملئة من أجره الشهري ع�� أال تز�د  50القضاء فإن للمحكمة املذ�ورة سابقا

 .ع�� ا�حد األد�ى ألجر مهنتھ وأال تتجاوز مدة صرف هذه النسبة سنة

 

 (209املادة (

 

من هذا القانون حسب ا�حال إال إذا قبل صاحب  67أو  65ب العمل بالتعو�ض ع�� العامل وفق أح�ام املادة إذا وجدت ا�حكمة أن التسر�ح غ�� م��ر ألزمت صاح

 .العمل إعادة العامل إ�� عملھ و�� هذه ا�حالة تصرف لھ أجوره عن ف��ة التوقف

 

 الفصل الثا�ي

 

 منازعات العمل ا�جماعية

 

 (210املادة (

 

اع ينشأ ب�ن صاحب عمل أو مجموعة من أ�حاب العمل و��ن منظمة واحدة أو عدة منظمات عمالية �شأن شروط العمل أو يقصد بمنازعات العمل ا�جماعية �ل نز 

 .ظروفھ أو قواعد االستخدام

 

 (211املادة (

 

 عن طر�ق املفاوضة ا�جماعية -أ
ً
 .ع�� طر�� الن�اع ال�جوء إ�� حلھ وديا

 

 ب -ب
ً
 أو جزئيا

ً
 التقدم إ�� املدير�ة ا�ختصة بطلب اتخاذ إجراءاتإذا لم تتم �سو�ة الن�اع �ليا

ً
 صورة ودية جاز ألي من الطرف�ن أو ملن يمثلهما قانونا

 .الوساطة

 

 (212املادة (

 

الوساطة ب�ن الطرف�ن لتقر�ب �� تتو�� املدير�ة ا�ختصة ممثلة بمديرها أو من ي�لفھ بذلك من العامل�ن �� املدير�ة أو من ا�خ��اء املتمرس�ن �� القضايا العمالية مسا -أ



 .وجهات النظر ��دف الوصول إ�� اتفاق لتسو�ة الن�اع

 

ر�� الن�اع لسماع وجهة يتمتع الوسيط ب�افة الصالحيات الالزمة لإلطالع ع�� أوجھ الن�اع وع�� مستندات الطرف�ن وأوجھ ا�خالف وأسبابھ ولھ �� سبيل ذلك دعوة ط -ب

 .املعلومات ال�ي �عينھ ع�� أداء مهمتھنظر �ل م��ما وطلب البيانات و 

 

 من تار�خ ��جيل الطلب لدى املدير� -ج
ً
ة ا�ختصة أو من تار�خ ع�� املدير أو من ينوب عنھ أو ا�خب�� امل�لف بالوساطة إنجاز مهمتھ خالل مدة أقصاها ثالثون يوما

 .تبليغ امل�لف بالوساطة حسب ا�حال

 

 (213املادة (

 

 .سيط من تقر�ب وجهات النظر �ان عليھ أن يقدم للطرف�ن كتابة ما يق��حھ من توصيات �حل الن�اعإذا لم يتمكن الو  -أ

 

 .إذا قبل الطرفان التوصيات ال�ي قدمها الوسيط وجب ع�� األخ�� تثبيت ذلك �� اتفاق خطي يوقعھ مع الطرف�ن -ب

 

ها بيان أسباب هذا الرفض و�جوز للوسيط �� هذه ا�حالة منح الطرف الرافض مهلة ال إذا قبل أحد الطرف�ن توصيات الوسيط ورفضها اآلخر وجب ع�� من رفض -ج

 .تز�د ع�� سبعة أيام لتعديل موقفھ

 . فإذا استجاب الطرف الرافض وعدل موقفھ �جهة قبول هذه التوصيات جرى تثبيت ذلك �� اتفاق خطي يوقعھ الطرفان والوسيط

 

صيات الوسيط دون �عضها اآلخر جرى تثبيت ما تمت املوافقة عليھ باتفاق خطي يوقعھ الطرفان والوسيط وتنطبق ع�� ما لم إذا توافق الطرفان ع�� قبول �عض تو  -د

 . من هذا القانون  214يتم التوافق عليھ أح�ام الفقرة ج من املادة 

 

 للطرف�ن و�تم تنفيذه ع -هـ
ً
ن طر�ق دائرة التنفيذ ا�ختصة �� منطقة عمل املدير�ة ا�ختصة �عد ��جيلھ ي�ون االتفاق املشار إليھ �� الفقرات الثالث السابقة ملزما

 
ً
 . لد��ا أصوال

 

 (214املادة (

 

 ل -أ
ً
 وجب ع�� الوسيط تقديم تقر�ر بذلك إ�� املدير�ة ا�ختصة يتضمن م�خصا

ً
 أو جزءا

ً
لن�اع والتوصيات املق��حة إذا لم تنتھ الوساطة إ�� حل مقبول من الطرف�ن كال

 . قف الطرف�ن م��اومو 

 

 .يحق �� هذه ا�حالة ألي من الطرف�ن أن يتقدم إ�� املدير�ة ا�ختصة بطلٍب التخاذ اإلجراءات الالزمة �حل الن�اع عن طر�ق التحكيم -ب

 

 . تحيل املدير�ة ا�ختصة هذا الطلب مع تقر�ر الوسيط إ�� هيئة التحكيم خالل سبعة أيام من تار�خ ��جيل الطلب لد��ا -ج 

 

 (215املادة (

 

 :�ش�ل بقرار من الوز�ر �� �ل محافظة هيئة تحكيم -أ

 

 قاٍض بمرتبة مستشار �سميھ وز�ر العدل رئيسا - 1

 

 قا�ىي ص�ح �سميھ وز�ر العدل عضوا - 2

 



 عن التنظيم النقا�ي �سميھ املكتب التنفيذي لالتحاد العام لنقابات العمال عضوا - 3
ً
 محكم ممثال

 

قت�ىى �حاب العمل �سميھ اتحاد غرف الصناعة أو اتحاد غرف التجارة أو اتحاد غرف السياحة أو ممثل نقابة مقاو�� اإل�شاءات �� ا�حافظة حسب ممحكم عن أ- 4

 ا�حال عضوا

 

 محكم عن الوزارة �سميھ الوز�ر عضوا - 5

 

 . عملھ اليم�ن ع�� أداء مهمتھ بصدق وأمانة يحلف �ل عضو من أعضاء هيئة التحكيم من غ�� القضاة أمام رئيسها وقبل مباشرة -ب 

 

 . �س�ي رئيس الهيئة أحد العامل�ن �� املدير�ة ا�ختصة كمقرٍر لها وآخر كمحضٍر بناًء ع�� اق��اح املدير ا�ختص -ج 

 

 (216املادة (

 

 . �عقد هيئة التحكيم جلسا��ا �� مقر املدير�ة ا�ختصة ما لم تقرر هيئة التحكيم خالف ذلك

 

 (217ادة (امل

 

 للنظر �� الن�اع -أ
ً
 . يحدد رئيس هيئة التحكيم خالل أسبوع ع�� األك�� من تار�خ وصول طلب التحكيم إليھ جلسة

 

 باملوعد ا�حدد ل�جلسة قبل ثالثة أيام ع�� األقل من موعد ا�عقادها عن طر�ق ا�حضر - ب
ً
 .يخطر رئيس الهيئة أعضاءها كتابيا

 

 (218املادة (

 

 .صل هيئة التحكيم �� الن�اع خالل ثالثة أشهر من تار�خ أول جلسة لهاتف -أ

 

الطرفان ع�� تمديد مدة يجوز لهيئة التحكيم عند الضرورة مد هذا األجل ملدة مماثلة وع�� الهيئة �� هذه ا�حالة الفصل �� الن�اع ع�� وضعھ الراهن ما لم يتفق  -ب

 .التحكيم لف��ة أو لف��ات أخرى 

 

 (219املادة (

 

 . يصدر قرار هيئة التحكيم بأغلبية أصوات األعضاء -أ

 

مع امللف ، أما الرا�عة يحرر قرار هيئة التحكيم ع�� أر�ع ��خ توقع من جميع أعضا��ا ا�حاضر�ن ا�جلسة �سلم ��خة م��ا ل�ل من طر�� الن�اع والثالثة للمدير�ة  -ب

 . ف��سل إ�� الوزارة

 

 .��جيل ا�حكم التحكي�ي �� �جل خاص و��ون ألطراف الن�اع ول�ل ذي شأن حق ا�حصول ع�� صورة عن هذا ا�حكمتتو�� املدير�ة ا�ختصة  -ج

 

 (220املادة (

 

 .تطبق ع�� األح�ام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد ا�خاصة بت�حيح األح�ام وتفس��ها املنصوص عل��ا �� قانون أصول ا�حاكمات

 



 (221املادة (

 

 من اليوم التا�� لتار�خ تبليغھ ما لم يتنازل الطرفان عن هذال�ل من طر�
ً
 .ا�حق � الن�اع أن يطعن �� حكم ا�حكم�ن أمام محكمة النقض خالل ثالث�ن يوما

 (222املادة (

 

 للطرف�ن �عد ��جيلھ �� املدير�ة ا�ختصة و�تم تنفيذه �عد اكتسابھ الدرجة القطعية عن 
ً
 طر�ق دائرة التنفيذ ا�ختصة بناءً ي�ون حكم هيئة التحكيم ملزما

 .ع�� طلب أي من الطرف�ن

 

 (223املادة (

 

 عن حضور جلسات الهيئة كما يتقا�ىى العاملون الذين �سم��م رئيس الهيئة بالفقرة ج من املادة يتقا�ىى رئيس وأعضاء هيئة التحكيم �عو� -أ
ً
 نقديا

ً
من  215ضا

 لقاء قيامهم بأعمال كتابة الضبط والتبليغ 
ً
 نقديا

ً
 .أح�ام هذا القانون �عو�ضا

 

 . ذ�ورة �� الفقرة السابقة وتصرف من م��انية الوزارة وفق القوان�ن واألنظمة النافذةتحدد بقرار من الوز�ر التعو�ضات امل -ب

 

 الباب العاشر

 

 وقف العمل

 

 (224املادة (

 

 �� منشأتھ أو تقليص حجمها أو �شاطها بما يمس حجم العمالة ف��ا لضرورات اقتصادية وذ
ً
 أو جزئيا

ً
 شروطلك ضمن الال يجوز لصاحب العمل وقف العمل �ليا

 . واألوضاع املنصوص عل��ا �� هذا القانون 

 

 (225املادة (

 

 .يمس حجم العمالة ف��ا �ش�ل بقرار من الوز�ر �جنة مهم��ا النظر �� الطلبات املقدمة من أ�حاب العمل املتعلقة بإغالق منشأ��م أو تقليص حجمها أو �شاطها بما -أ

 

ات العالقة ومنظمات العمال ومنظمات أ�حاب العمل الذين تر�حهم جها��م ع�� أن يرا�� �� �شكيلها التساوي �� تتألف هذه ال�جنة من ممثل�ن عن ا�جهات ذ -ب 

 .عدد ممث�� منظمات العمال ومنظمات أ�حاب العمل

 

أن يضمن هذا الطلب األسباب ال�ي  يجب ع�� صاحب العمل الذي يتقدم بطلب إغالق املنشأة أو تقليص حجمها أو �شاطها بما يمس حجم العمالة إ�� الوزارة -ج 

 .�ستند إل��ا �� ذلك مع �افة املستندات املؤ�دة لهذا الطلب وعدد وفئات العمال الذين سيتم االستغناء ع��م

 

 ع�� األك�� من تار�خ تقديم -د 
ً
 عن النتيجة ال�ي توصلت إل��ا بخصوص الطلب خالل ثالث�ن يوما

ً
 مسببا

ً
 .هذا الطلب إ�� الوزارة ع�� ال�جنة أن تقدم اق��احا

 

 من تار�خ رفع اق��اح ال�جنة إليھ -هـ
ً
 . يبت الوز�ر بطلب وقف العمل الك�� أو ا�جزئي خالل خمسة عشر يوما

 

 ع�� تقديم الطلب ولم يبت بھ جاز لصاحب العمل وقفھ
ً
 . وإذا انقضت مدة ا�خمسة واألر�ع�ن يوما

 

 (226املادة (



 

 . العمال بالقرار الصادر عن الوز�ر باإلغالق الك�� أو ا�جزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو �شاطها تخطر املدير�ة ا�ختصة كتابة

 

 من التار�خ ا�حدد لنفاذه
ً
 . و��ون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا
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اي�� موضوعية �� اتفاق العمل ا�جما�� أو النظام الداخ�� �� حال صدور قرار ��ائي باملوافقة ع�� طلب صاحب العمل بالتوقف ا�جزئي للمنشأة وعدم وجود مع

التخاذ القرار املناسب ��ذا للمنشأة الختيار من سيتم االستغناء ع��م من العمال فإنھ يتع�ن ع�� صاحب العمل التشاور مع املدير�ة ا�ختصة وممثل النقابة املعنية 

 . درات واملهارات املهنية للعمال من املعاي�� ال�ي يمكن االستئناس ��ا �� هذا الشأنالشأن و�عت�� األقدمية واألعباء العائلية والسن والق
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 أن ي�جأ إ�� �عديل شروط عقود العمل الفردية للعمال ولھ ع�� األخ
ً
ص أن ي�لف العامل �عمل يجوز لصاحب العمل �عد صدور القرار باملوافقة ع�� وقف العمل جزئيا

 
ً
 . عن عملھ األص�� كما لھ أن يخفض من أجر العامل بما ال يقل عن ا�حد األد�ى ألجر مهنتھ يختلف جوهر�ا

 . و�جوز للعامل �� هذه ا�حالة إما املوافقة ع�� اإلجراء املتخذ أو طلب إ��اء عقد عملھ دون أن يل��م بمهلة اإلخطار القانونية

 .خدمة و�ما ال يز�د ع�� أجر ستة أشهر و�حق لھ �� هذه ا�حالة �عو�ض مقداره أجر شهر عن �ل سنة
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صوص ع�� ذلك �� يحظر ع�� صاحب العمل التقدم بطلب اإلغالق الك�� أو ا�جزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو �شاطها �� حال وجود وساطة أو تحكيم كما هو من

 . الفصل الثا�ي من الباب التاسع من هذا القانون 

 

 الباب ا�حادي عشر

 

 السالمة وال�حة املهنية

 

 الفصل االول 

 

 ال�جنة الوطنية للسالمة وال�حة املهنية

 

 (230املادة (

 

 آت العامة أوتطبق أح�ام هذا الباب ع�� جميع جهات القطاع العام أو �� إحدى الوزارات أو اإلدارات أو الهيئات العامة أو املؤسسات العامة أو املنش

البلدية أو �� أي من جهات القطاع العام األخرى أو جهات القطاع ا�خاص أو التعاو�ي أو األه�� أو املش��ك أو �� املنظمات الشعبية أو  الوحدات اإلدار�ة ا�حلية أو

 .النقابات املهنية
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�ة ا�ختص�ن �� وزارات.. الصناعة واالقتصاد والتجارة �ش�ل �جنة وطنية �ع�ى بالسالمة وال�حة املهنية برئاسة الوز�ر وعضو�ة �ل من مديري اإلدارات املركز  -أ

 ل منواإلس�ان والتعم�� والبيئة والنفط وال�حة والري والكهر�اء واإلدارة ا�حلية والشؤون االجتماعية والعمل والدفاع املد�ي ومندوب عن �



 . االتحاد العام ومنظمات أ�حاب العمل �سم��م منظما��م

 

 .ال�جنة قرار من الوز�ر يحدد فيھ م�ان وزمان اجتماعا��ايصدر بتشكيل هذه  -ب

 

 :تختص ال�جنة بما ي�� -ج

 

 .تحديد وتقييم ا�خاطر ال�ي ��دد السالمة وال�حة املهنية �� مواقع العمل - 1

 

 .ة واملطاعم والندوات ال�ي �شيدها صاحبالعملمراقبة عوامل بيئة العمل وممارسات العمل ال�ي يمكن أن تؤثر ع�� �حة العمال بما �� ذلك اإل�شاءات ال�حي- 2

 

 . وضع برامج لتحس�ن بيئة وممارسات العمل- 3

 

 .الشأن القيام باألبحاث والدراسات ا�خاصة بتعز�ز حماية وحفظ �حة العمال وتقديم االستشارات ل�ل من منظمات العمال ومنظمات أ�حاب العمل ��ذا- 4

 

 .خالل إقامة الدورات التدر�بية وتنفيذ برامج التوعية وإعداد وإصدار املنشورات العلمية ا�خاصة با�حماية من أخطار العملاملساهمة �� �عز�ز ا�حماية من - 5

 

 .التعاون مع الهيئات واملنظمات الدولية والعر�ية املعنية �شؤون السالمة وال�حة املهنية- 6
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 .�اخيص إلحداث املنشآت مراعاة الشروط املتعلقة بال�حة والسالمة املهنية الواردة �� هذا القانون يجب ع�� ا�جهات العامة املعنية بمنح ال�

 

 الفصل الثا�ي

 

 تأم�ن بيئة العمل
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قة لطبيعة و�يئة وظروف العمل �� يل��م صاحب العمل باتخاذ جميع االحتياطات املناسبة �حماية جميع عمالھ من مختلف األخطار الفور�ة واملزمنة واملؤجلة املراف

 :ا ي��منشأتھ وعليھ أن يتبع �� ذلك مختلف املعاي�� والتعليمات ا�خاصة بحماية عمالھ واملقررة بموجب القوان�ن واألنظمة النافذة وال سيما م

 

 :تأم�ن بيئة العمل بما يكفل الوقاية من ا�خاطر الف��يائية الناجمة عما ي�� -أ

 

 .�ودةا�حرارة وال� -1

 

 . الضوضاء وااله��ازات -2

 

 .اإلشعاعات الضارة وا�خطرة -3

 

 .اإلضاءة -4

 



 .�غي��ات الضغط ا�جوي  -5

 

 .مخاطر االنفجار -6

 

 .تأم�ن بيئة العمل للوقاية من ا�خاطر املي�انيكية وال�ي تنشأ عن االصطدام ب�ن جسم العامل و��ن جسم صلب أو أي جسم آخر -ب

 

 . اية العمال من خطر اإلصابة بالبكت��يا والف��وسات والفطر�ات والطفيليات وسائر ا�خاطر البيولوجيةاتخاذ وسائل وق -ج

 

 :تأم�ن وسائل الوقاية من ا�خاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع املواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغاز�ة مع مراعاة ماي�� -د

 

 .ھ للمواد الكيميائية واملواد املسببة للسرطان ال�ي يتعرض لها العمالعدم تجاوز أق�ىى ترك�� مسموح ب -1

 

 .عدم تجاوز مخزون املواد الكيميائية ا�خطرة كميات ا�حد األع�� ل�ل م��ا-2

 

 .ن نفايا��اتوف�� االحتياطات الالزمة لوقاية املنشأة والعمال عند نقل وتخز�ن وتداول واستخدام املواد الكيميائية ا�خطرة والتخلص م -3

 

 جميع البيانات ا�خاصة ب�ل مادة و��جل لرصد بيئة العمل ومدى �ع -4
ً
رض العمال �خطر االحتفاظ ��جل خاص �حصر املواد الكيميائية ا�خطرة املتداولة متضمنا

 .الكيماو�ات

 

 ��ا االسم العل�ي و  -5
ً
التجاري وال��كيب الكيميائي لها ودرجة خطور��ا واحتياطات السالمة وضع بطاقة �عر�ف �جميع املواد الكيميائية املتداولة �� العمل مو�حا

 . وإجراءات الطوارئ املتعلقة ��ا وع�� املنشأة أن تحصل ع�� هذه البيانات من موردها عند التور�د

 

 .م بمخاطرها و�طرق األمان والوقاية من هذه ا�خاطرتدر�ب العمال ع�� طرق التعامل مع املواد الكيميائية ا�خطرة واملواد املسببة للسرطان و�عر�فهم وتبص��ه -6
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طعمة واملشرو�ات يل��م صاحب العمل بتوف�� وسائل اإلنقاذ واإلسعاف والنظافة ومختلف الشروط ال�حية الواجبة قانونا واملتعلقة بأماكن الطهو وتناول األ 

 . والعامل�ن ف��ا
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 ملا تحدده ا�جهة ا�ختصة بالدفاع املديل��م صاحب العمل 
ً
 فأك�� باتخاذ االحتياطات الالزمة للوقاية من مخاطر ا�حر�ق طبقا

ً
�ي وفوج الذي ستخدم خمسة عشر عامال

 :اإلطفاء وحسب بيعة النشاط الذي تزاولھ املنشأة وا�خواص الف��يائية والكيميائية للمواد ملستخدمة واملنتجة مع مراعاة ما ي��

 

 .مطابقة �افة أجهزة وأدوات اإلطفاء املستخدمة للمواصفات ا�حددة من ا�جهات ا�ختصة -أ

 

اآل�� التلقائي ملا �ان ذلك  طو�ر معدات وأجهزة اإلطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوف�� أجهزة لتنبيھ والتحذير واإلخطار املبكر والعزل الوقائي واإلطفاء -ب

 بحسب طبيعة 
ً
 . عمل املنشأة و�شاطهاضرور�ا

 

ن يتم اختيار فاعلية ذه تقييم تحليل ا�خاطر وال�وارث الصناعية والطبيعية املتوقعة وإعداد خطة طوارئ حماية املنشأة والعامل�ن ف��ا عند وقوع ال�ارثة ع�� أ -ج

 ا�خطة وإجراء بيانات عملية عل��ا للتأكد من كفاء��ا وتدر�ب العامل�ن



 .�املواجهة متطلبا�

 

 .تخدامهاإبالغ املدير�ة ا�ختصة وا�جهة ا�ختصة بالدفاع املد�ي بخطة الطوارئ و�أي �عديالت تطرأ عل��ا وكذلك �� حالة تخز�ن مواد خطرة أو اس -د
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ال�ي تحددها ا�جهة ا�ختصة وكذلك �� حالة وجود خطر داهم �� حال امتناع صاحب املنشأة عن تنفيذ ما توجبھ األح�ام السابقة والقرارات املنفذة لها �� املواعيد  -أ

 أو ع�� �حة العامل�ن أو سالم��م للوز�ر بناًء ع�� اق��اح املدير�ة ا�ختصة و�التنسيق مع الوزارات ا�ختصة وا�جهات املعنية أن يأمر بإ
ً
 أو جزئيا

ً
غالق املنشأة �ليا

 .بإيقاف آلة أو أك�� ح�ى تزول أسباب ا�خطر

 

 خالل ف -ب
ً
 . ��ة اإلغالق أو اإليقافينفذ القرار الصادر عن الوز�ر باإلغالق أو باإليقاف بالطرق اإلدار�ة مع عدم اإلخالل بحقوق العامل�ن �� تقا�ىي أجورهم �املة

 

 .للمدير�ة أن تقوم بإزالة أسباب ا�خطر بطر�ق التنفيذ املباشر ع�� نفقة صاحب املنشأة -ج
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والشروط واالحتياطات الوز�ر بقرار منھ �عد أخذ رأي ال�جنة الوطنية للسالمة وال�حة املهنية التعليمات التنفيذية ألح�ام هذا الباب بما ف��ا حدود األمان يحدد 

 .الواجب اتخاذها ووسائل الوقاية وشروط استخدامها وتنظيم العمل ��ا
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ستخدام أو تداول أو حفظ أي من املواد أو التجه��ات ال�ي تصدر �عليمات �شأن منع استخدامها �� العمل ألسباب تتعلق بخطور��ا يل��م صاحب العمل باالمتناع عن ا

 .ع�� ال�حة وعليھ أن يتبع التعليمات ا�حددة باستخدام وتداول وحفظ املواد والتجه��ات ال�ي لم يقيد استخدامها أو تحدد كميا��ا
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 :��م صاحب العمليل

 

 وفق توف�� معدات الوقاية ال�خصية املعدة �حماية العمال من أخطار العمل �� مختلف الظروف واألوضاع وتقديمها لهم واختبار وصيانة هذه املع -أ
ً
دات دور�ا

 . األصول ا�حددة لذلك

 

 . تدر�ب العامل ع�� األسس السليمة ألداء مهمتھ -ب

 

 .نفقات مهما �ان نوعها لقاء توف�� وسائل ا�حماية الضرور�ة لھعدم تحميل العامل أي  -ج

 

 . وتدر�بھ ع�� استخدامها إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنتھ وإلزامھ باستخدام وسائل الوقاية املقررة لها مع توف�� أدوات الوقاية ال�خصية املناسبة -د
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 للقواعد واألسس يل��م صاحب العمل الذي �س -أ
ً
 فأك�� أن يقوم بتشكيل �جنة السالمة وال�حة املهنية �� املنشأة ا�خاضعة إلشرافھ وفقا

ً
تخدم خمسة عشر عامال

 . ال�ي تحدد بقرار يصدر عن الوز�ر بالتنسيق مع الوزارات ا�ختصة وا�جهات املعنية



 

 فإن -ب
ً
 . ھ يجب عليھ ت�ليف عامل ف�ي أو أك�� للقيام بمهمة ال�جنةأما إذا �ان صاحب العمل �ستخدم أقل من خمسة عشر عامال
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ا�حماية العامة يل��م العمال املعرضون ألخطار العمل بإتباع التعليمات واإلرشادات ا�حددة من قبل صاحب العمل �حماي��م واستخدام وحفظ وصيانة معدات  -أ

 .وال�خصية املقدمة لهم

 

.كما يل��م �ل ع -ب
ً
 �حياتھ أو �حتھ وكذلك لزمالئھ أيضا

ً
 وخطرا

ً
 وشي�ا

ً
 بأي حالة �عتقد لسبب معقول أ��ا �ش�ل ��ديدا

ً
وال يمكن  امل أن يبلغ رئيسھ املباشر فورا

 .زمةلصاحب العمل أن يطالب العمال بالعودة إ�� موقع عمل �ستمر فيھ ��ديد وشيك وخطر ل�حياة أو ال�حة ح�ى يتخذ التداب�� العالجية الال 
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 .قاية ال�ي �عهدتھ وأن �عت�ي ��اع�� العامل أن يتقيد باألوامر والتعليمات املتعلقة باتخاذ قواعد ا�حيطة وا�حذر والسالمة وال�حة املهنية وعليھ أن �ستعمل وسائل الو 

 

املوضوعة �حمايتھ وسالمة العمال املشتغل�ن معھ أو �غي��ها أو إ�حاق ضرر أو وعليھ أال يرتكب أي فعل يقصد بھ منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل 

 .تلف ��ا وذلك دون اإلخالل بما يفرضھ أي قانون آخر �� هذا الشأن
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 للشروط ا�حددة �� هذا البابع�� صاحب العمل االل��ام بت�ليف �خص أو أك�� لتدر�ب وتأهيل العامل�ن ع�� قواعد ا�حماية والسالمة وال�حة املهني
ً
 .ة وذلك وفقا

 

 الباب الثا�ي عشر

 

 تفتيش العمل والضابطة العدلية
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�حة والسالمة املهنية تخضع �افة املنشآت وأماكن العمل املشمولة بأح�ام هذا القانون إ�� تفتيش العمل الذي يقوم بھ مفتشو العمل والتأمينات االجتماعية وال

 .الذين �سم��م الوز�ر
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 .�ع�ن أو ي�لف مفتش العمل من حملة اإلجازة �� ا�حقوق أو االقتصاد -أ

 

 .�ع�ن أو ي�لف مفتش ال�حة والسالمة املهنية من حملة اإلجازة �� العلوم الطبية أو الكيميائية أو الصيدالنية أو الهندسية -ب

 

 .الوز�ر املالك العددي للمفتش�ن املشار إل��م بالفقرت�ن السابقت�ن يحدد بمرسوم بناًء ع�� اق��اح -ج
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 ألح�ام قانون أصول ا�حا -أ
ً
كمات ا�جزائية وذلك بالنسبة يتمتع املفتشون امل�لفون بمراقبة تنفيذ أح�ام هذا القانون وقراراتھ التنفيذية بصفة الضابطة العدلية وفقا

 .دائرة اختصاصهم وت�ون متعلقة بوظيف��م ويعمل بالضبط الذي ينظمونھ ح�ى يثبت تزو�ره ل�جرائم ال�ي تقع ��

 

م الوظيفية يزود مفتشو العمل ببطاقات تثبت هو���م ووظائفهم ملصق عل��ا صور��م ال�خصية وموقعة من الوز�ر و�جب عل��م حملها أثناء قيامهم بمهامه -ب

 .وإبرازها أل�حاب العالقة عند طل��ا

 .وعل��م رد هذه البطاقة عند تركهم ملهام عملهم أو عند زوال هذه الصفة ألي سبب من األسباب
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 �ن والصيدالني�ن والفني�نيجوز ملفت�ىي العمل ومفت�ىي ال�حة والسالمة املهنية عند االقتضاء االستعانة بممث�� التنظيم النقا�ي و�األطباء واملهندس�ن والكيميائي -أ

 .املعتمدين بقرار من قبل الوز�ر من أجل ضمان حسن تنفيذ أح�ام هذا القانون 

 

 .يصدر الوز�ر بقرار منھ و�التنسيق مع وز�ر املالية نظام �عو�ض تفتيش العمل -ب

 

 :(248املادة (

 

 قبل مباشرة عملهم أمام محكمة البداية املدنية القسم القانونية 
ً
 :التاليةيؤدي املفتشون املذ�ورون سابقا

يف�ي ح�ى �عد تر�ي أقسم با� أن أقوم بمهام وظيف�ي بأمانة وإخالص وأال أف�ىي األسرار املهنية والصناعية والتجار�ة وأي أسرار أخرى أطلع عل��ا بحكم وظ) 

 .(العمل

 

 :(249املادة (

 

 :يجب ع�� املفتش القيام بما ي��

 

 .ملنفذة ألح�امھ وأنظمتھ املتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء قيامهم ��ذا العملمراقبة تطبيق أح�ام هذا القانون والقرارات ا -أ

 

انو�ي، اق��اح إغالق اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق أ�حاب العمل ا�خالف�ن ألح�ام قانون العمل والقرارات املنفذة ألح�امھ و�� (تنبيھ، إنذار، الضبط الق -ب

 .(...خصة أو غ�� املرخصة وفق أح�ام هذا القانون، اق��اح حجز الكفالةاملؤسسة أو املنشأة املر 

 

 .إحالة الضبوط ال�ي يحررها بحق أ�حاب العمل إ�� ا�حكمة ا�ختصة بموجب أح�ام هذا القانون عن طر�ق املدير�ة ا�ختصة -ج

 

ضل الوسائل لالل��ام بأح�ام القانون وترسيخ مفاهيم التعاون والعالقات القائمة تقديم املعلومات التقنية واملشورة القانونية أل�حاب العمل والعمال �شأن أف -د

 .بي��ما

 

اتخاذ تداب�� املتا�عة تقديم تقر�ر مفصل وفق النموذج املعتمد من الوزارة عن �ل ز�ارة تفتيشية يقوم ��ا ألي منشأة أو موقع عمل مع مالحظاتھ وتوصياتھ �شأن  -هـ

 .املناسبة

 

 .تقار�ر شهر�ة مفصلة عن نتائج ا�جوالت التفتيشية مدعومة باآلراء واملق��حات ترفع للوزارة التخاذ اإلجراءات املناسبةإعداد  -و 

 

 .نشأةاالل��ام بالسر�ة املطلقة �شأن مصدر أي ش�وى تقدم إ�� املدير�ة ا�ختصة أو الوزارة حول أي مخالفة لألح�ام القانونية النافذة �� امل -ز



 

 :(250(املادة 

 

 .أ�حاب العمل والعمالال يجوز أن �سند إ�� املفتش أي واجبات تتعارض مع أدائھ ملهمة التفتيش أو أن ي�ون من شأ��ا أن تخل بصالحياتھ وحياده �� عالقاتھ مع  -أ

 

 ألح�ام هذا الباب -ب
ً
 .يصدر بقرار من الوز�ر نظام تفتيش العمل وفقا

 

 :(251املادة (

 

 :ش بالصالحيات التاليةيتمتع املفت -أ

املنفذة لھ واإلطالع  حق الدخول بحر�ة أثناء أوقات العمل إ�� جميع أماكن العمل وتفتيشها من دون سابق إخطار للتحقق من تطبيق أح�ام هذا القانون والقرارات -1

 .العمل أو ممن ينوب ع��م وأخذ صور من هذه الوثائق ع�� الدفاتر وامللفات املتعلقة بذلك وطلب األوراق واملستندات والبيانات الالزمة من أ�حاب

 

 .فذةتوجيھ األسئلة واستجواب العمال وأ�حاب العمل �� املنشأة �ش�ل منفرد أو أمام شهود عن أي مسألة تتعلق بتطبيق األح�ام القانونية النا -2

 

 .م القانونيةمطالبة صاحب العمل بلصق املعلومات �� أماكن العمل وال�ي تق�ىي ��ا األح�ا -3

 

 .أخذ عينات من املواد املستعملة أو املتداولة ألغراض التحليل شر�طة إخطار صاحب العمل أو من يمثلھ باملواد ال�ي أخذت لهذه األغراض -4

 

 .اق��اح اتخاذ التداب�� الفور�ة عند وجود خطر وشيك ع�� العمال ��دد �ح��م وسالم��م -5

 

 .الوسائل ال�ي تكفل حسن س�� تفتيش أماكن العمل و�� غ�� أوقات العمل الرسميةيحدد الوز�ر بقرار منھ  -ب

 

 :(252املادة (

 

لهم �افة املستندات  ع�� أ�حاب العمل أو من ينوب ع��م �سهيل مهمة املفتش�ن وأن يقدموا لهم �ل املساعدة املمكنة لتسهيل قيامهم بتنفيذ مهم��م وأن يقدموا

 .لو�ة من قبلهموالبيانات الالزمة املط

 

 :(253املادة (

 

ت املنفذة لھ عندما يطلب �ساعد قوى األمن الداخ�� وغ��ها من السلطات ا�ختصة املفتش�ن �� أداء مهامهم امللقاة ع�� عاتقهم بموجب أح�ام هذا القانون والقرارا

 .إل��ا ذلك

 

 :(254املادة (

 

 .أثناء ممارس��م ملهامهم أو �عد االن��اء م��اتل��م الوزارة توف�� ا�حماية الالزمة للمفتش�ن  -أ

 

ا�ختصة للمطالبة تتو�� الوزارة نيابة عن املفتش عند �عرضھ ألي اعتداء أو ضرر جسدي أو معنوي ناجم عن أدائھ ملهمتھ الوظيفية رفع الدعوى إ�� ا�حكمة  -ب

 .ي واملعنوي للمفتشبفرض العقو�ة املناسبة بحق مرتكب ا�جرم وا�حكم عليھ بالتعو�ض املاد

 

 .تتحمل الوزارة الرسوم واملصار�ف امل��تبة ع�� رفع الدعاوى بحق أ�حاب العمل الذين يخالفون أح�ام هذه املادة -ج



 

 الباب الثالث عشر

 

 العقو�ات

 

 :(255املادة (

 

 .انون العقو�ات ا�حددة �� املواد التاليةمع عدم اإلخالل بأي عقو�ة أشد ينص عل��ا أي قانون آخر تطبق بحق ا�خالف�ن ألح�ام هذا الق

 

 :(256املادة (

 

) خمسة آالف ل��ة سور�ة عن �ل عامل ويعاقب من يخالف أح�ام  5000من هذا القانون �غرامة مقدارها ( 25-17�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املادت�ن  -أ

 .أر�عة آالف ل��ة سور�ة ( 4000ع�� () ألفي ل��ة سور�ة وال تز�د 2000�غرامة ال تقل عن (26املادة 

 

(أ) بفتح أو ممارسة أعمال مكتب �شغيل دون ا�حصول ع�� ترخيص وفق األصول والقانون �غرامة ال تقل عن  23�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املادة  -ب

 .ا�حق �� أن تأمر بإغالق املكتب ا�خالف) خمسمئة ألف ل��ة سور�ة وللوزارة 500000مئ�ي ألف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� ( (200000)

 

 .) ثالث�ن ألف ل��ة سور�ة30000خمسة عشر ألف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� ( (15000(د) �غرامة ال تقل عن ( 23�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املادة  -ج

 

) خمسمئة ألف ل��ة سور�ة وللوزارة 500000لف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� (مئ�ي أ (200000�غرامة ال تقل عن ( 24�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املادة  -د

 .ا�حق �� أن تأمر بإغالق املكتب ا�خالف �ح�ن توفيق أوضاعھ مع أح�ام هذا القانون 

 

 :(257املادة (

 

) عشرة آالف ل��ة سور�ة وال تز�د 10000ة ال تقل عن (من الباب الثالث من أح�ام هذا القانون �غرام 30-29-28-27�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املواد  -أ

 .) خمس�ن ألف ل��ة سور�ة50000ع�� (

 

 .تقوم وزارة الداخلية بناًء ع�� اق��اح من الوز�ر ب��حيل العامل ا�خالف ألح�ام الباب الثالث وذلك ع�� نفقة صاحب العمل -ب

 

الذي تم ترحيلھ �خالفتھ أح�ام الباب الثالث من هذا القانون قبل م�ىي ثالث سنوات من تار�خ تنفيذ قرار  ال يجوز استقدام أو إعادة �شغيل العامل غ�� السوري -ج

 .ال��حيل

 

 :(258املادة (

 

 من الباب الرا�ع �غرامة ال 49-42-41-38-36-35-34-33-32�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املواد  -أ 

 .) عشر�ن ألف ل��ة سور�ة 20000تز�د ع�� ( ) خمسة آالف ل��ة سور�ة وال 5000تقل عن (

 

) مئ�ي ألف 200000) مئة ألف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� ( 100000�غرامة ال تقل عن ( 43�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام القرار الصادر بموجب نص املادة  -ب

 .ن يأمر بإغالق املركزل��ة سور�ة وللوز�ر إضافة إ�� الغرامة املنصوص عل��ا �� الفقرة السابقة أ

 

 :(259املادة (



 

 .) مئة ألف ل��ة سور�ة100000(أ) �غرامة مقدارها ( 75(ج)  6(أ)،  2�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املواد  -أ

 

عشرة آالف ل��ة سور�ة وتق�ىي ) 10000خمسة آالف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� ( ( 5000�غرامة ال تقل عن ( 63�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املادة  -ب

 عن الغرامة بإلزامھ دفع م�افأة ��اية ا�خدمة املستحقة للعامل
ً
 .ا�حكمة ع�� صاحب العمل ا�خالف ألح�ام هذه املادة فضال

 

 :(260املادة (

 

) مثل ونصف ا�حد األد�ى العام 1ر5غرامة مقدارها ((م) املتضمنة ��جيل عمالھ بالتأمينات االجتماعية � 93(أ )  47�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املادت�ن 

 عن الغرامة بإلزامھ االش��اك عن العامل بالتأمينات االجتماعية 93لألجور عن �ل عامل وتق�ىي ا�حكمة ع�� صاحب العمل ا�خالف ألح�ام املادة 
ً
 .(م) فضال

 

 :(261املادة (

 

خمسة آالف ل��ة سور�ة وال  (5000�غرامة ال تقل عن ( 175-174-173-156-155-109-108-101-91-82-81-78-76�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املواد  -أ

 .) عشرة آالف ل��ة سور�ة 10000تز�د ع�� ( 

 عن الغرامة بإلزامھ منح العامل اإلجازة املستحقة 175-174-173-156-155وتق�ىي ا�حكمة ع�� صاحب العمل ا�خالف ألح�ام املواد 
ً
 .فضال

 

) خمس�ن ألف ل��ة 50000خمسة وعشر�ن ألف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� ( (25000)�غرامة ال تقل عن  167-104�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املادت�ن  -ب

 عن الغرامة بإلزامھ دفع األجور حسب النسب املستحقة للع 167سور�ة وتق�ىي ا�حكمة ع�� صاحب العمل ا�خالف ألح�ام املادة 
ً
 .املفضال

 

 :(262املادة (

 

) عشرة آالف ل��ة سور�ة وتق�ىي 10000خمسة آالف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� ( (5000(أ) �غرامة ال تقل عن ( 77�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املادة  -أ

 عن الغرامة بإلزامھ دفع الفرق ما ب�ن ما 
ً
 .�ان يؤديھ للعامل وا�حد األد�ى ألجر فئتھا�حكمة ع�� صاحب العمل ا�خالف ألح�ام هذه املادة فضال

 

 .) خمسة وعشر�ن ألف ل��ة سور�ة25000عشرة آالف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� (  (10000�غرامة ال تقل عن ( 79�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املادة  -ب

 

) عشرة آالف ل��ة سور�ة وتق�ىي  10000آالف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� ( ) خمسة  5000�غرامة ال تقل عن ( 85�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املادة  -ج

 عن الغرامة بإلزامھ بإعادة العامل إ�� عملھ بالفئة ال�ي �عاقد ع�� أساسها
ً
 .ا�حكمة ع�� صاحب العمل ا�خالف ألح�ام هذه املادة فضال

 

) خمسة وعشر�ن ألف ل��ة سور�ة 25000عشرة آالف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� ( (10000عن ((أ ) �غرامة ال تقل  89�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املادة  -د

 عن الغرامة بإلزامھ دفع البدالت املستحقة املناسبة لطبيعة املهمة
ً
 .وتق�ىي ا�حكمة ع�� صاحب العمل ا�خالف ألح�ام هذه املادة فضال

 

 :(263املادة (

 

) خمسة وعشر�ن ألف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� 25000و ط ي) �غرامة ال تقل عن ()الفقرات  93(أ ) (ب) (ج) و 90ملادت�ن �عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام ا -أ

 .خمس�ن ألف ل��ة سور�ة (50000)

 

) خمس�ن ألف ل��ة 50000�� (خمسة وعشر�ن ألف ل��ة سور�ة وال تز�د ع (25000)(أ ) �غرامة ال تقل عن  95-94�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املادت�ن  -ب

 .سور�ة وتق�ىي ا�حكمة ع�� صاحب العمل ا�خالف باالل��امات املنصوص عل��ا بأح�ام املادت�ن املذ�ورت�ن

 



��ة سور�ة ) خمسة وعشر�ن ألف ل25000عشرة آالف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� (  (10000(ب) �غرامة التقل عن ( 103�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املادة  -ج

 عن الغرامة ببطالن العقو�ة املفروضة ع�� العامل
ً
 .وتق�ىي ا�حكمة ع�� صاحب العمل ا�خالف ألح�ام هذه املادة فضال

 

 :(264املادة (

 

) خمس�ن 50000خمسة وعشر�ن ألف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� ( 25000�غرامة ال تقل عن  117-116-115-114-113�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املواد 

 .ألف ل��ة سور�ة

 

 :(265املادة (

 

 .) عشرة آالف ل��ة سور�ة10000خمسة آالف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� ( (5000)�غرامة ال تقل عن  149-139-125�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املواد  -أ

 

عشرة آالف ل��ة  10000) خمسة آالف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� 5000ة ال تقل عن (�غرام 127-126(أ)  122-121-120�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املواد  -ب

 عن الغرامة بإلزامھ منح العاملة اإلجازة املستحقة 121سور�ة وتق�ىي ا�حكمة ع�� صاحب العمل ا�خالف ألح�ام املادة 
ً
 .فضال

 

 :(266املادة (

 

 .) ثالث�ن ألف ل��ة سور�ة30000خمسة وعشر�ن ألف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� ( (25000ة ال تقل عن (�غرام 123�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املادة  -أ

 

) عشرة آالف ل��ة سور�ة وتق�ىي 10000خمسة آالف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� ( (5000(ج) �غرامة ال تقل عن (136�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املادة  -ب

 عن الغرامة بإلزامھ دفع البدل النقدي املذ�ور �� هذه املادةا�حكمة ع�� صاحب العمل ا
ً
 .�خالف ألح�ام هذه املادة فضال

 

 .) عشرة آالف ل��ة سور�ة10000خمسة آالف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� ( ( 5000)(ب) (ج) �غرامة ال تقل عن 137�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املادة  -ج

 

 :(267املادة (

 

) 25000) عشرة آالف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� (10000�غرامة ال تقل عن ( 153-152-151-150-147-146-145-142�ل صاحب عمل يخالف أح�ام املواد  �عاقب -أ

 عن الغرامة بإتمام تلك األعمال  152خمسة وعشر�ن ألف ل��ة سور�ة وللوز�ر �� حال مخالفة صاحب العمل ألح�ام املادة 
ً
خالل مدة محددة و�� حال أن يلزمھ فضال

 .تخلفھ عن تنفيذ ذلك ت�جأ الوزارة إ�� إتمامها وع�� نفقتھ وتحصل النفقات وفق أح�ام قانون جباية األموال العامة

 

 ) خمسة آالف ل��ة سور�ة وال تز�د5000�غرامة ال تقل عن ( 154�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املادة  -ب

 .سور�ة ) عشرة آالف ل��ة10000ع�� (

 

 :(268املادة (

 

) خمس�ن ألف ل��ة سور�ة 50000) خمسة وعشر�ن ألف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� ( 25000�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام الباب العاشر �غرامة ال تقل عن (

 عن الغرامة املذ�ورة بإلزامھ دفع ال
ً
من هذا  65تعو�ضات وا�حقوق املنصوص عل��ا �� املادة وتق�ىي ا�حكمة ع�� صاحب العمل ا�خالف ألح�ام هذا الباب فضال

 .القانون 

 

 :(269املادة (

 



) خمس�ن 50000) عشرة آالف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� (10000�غرامة ال تقل عن ( 240-239-238-236-235-234-233�عاقب �ل صاحب عمل يخالف أح�ام املواد 

 .ألف ل��ة سور�ة

 

 :(270املادة (

 

 .) ثالث�ن ألف ل��ة سور�ة30000) عشرة آالف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� ( 10000غرامة ال تقل عن ( 252حب عمل يخالف أح�ام املادة �عاقب �ل صا

 

 :(271املادة (

 

ل��ا أو اال��حاب م��ا أو �سبب �عاقب �ل صاحب عمل أو من ينوب عنھ بفصل أحد العمال أو بإيقاع عقو�ة عليھ إلرغامھ ع�� االنضمام إ�� النقابة أو عدم االنضمام إ

 .) خمسة وعشر�ن ألف ل��ة سور�ة25000) عشرة آالف ل��ة سور�ة وال تز�د ع�� (10000قيامھ �عمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قرارا��ا املشروعة �غرامة ال تقل عن (

 

 :(272املادة (

 

) عشرة آالف ل��ة سور�ة عن أي مخالفة ألح�ام هذا القانون لم ترد 10000�ة وال تز�د ع�� () خمسة آالف ل��ة سور 5000�عاقب �ل صاحب عمل �غرامة ال تقل عن (

 .عقو�ة خاصة ��ا �� هذا الباب
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 من أسرار ال 249�عاقب بالعقو�ة املنصوص عل��ا �� القوان�ن النافذة �ل مفتش عمل أخل بالواجبات املنصوص عل��ا �� املادة 
ً
صناعة أو غ�� ذلك من أو أف�ىى سرا

 .أساليب العمل ال�ي ي�ون قد اطلع عل��ا أثناء التفتيش
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 :مع عدم اإلخالل بأح�ام املواد السابقة

 

 .تفرض الغرامات املذ�ورة �� هذا الباب بقرار من الوز�ر بناًء ع�� اق��اح املفتش�ن ا�ختص�ن -أ

 

من صاحب العمل ا�خالف بموجب إيصاالت مالية نظامية و�� حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية األموال يتم استيفاء هذه الغرامات مباشرة  -ب

 .العامة

 

 .من هذا القانون تؤول إ�� وزارة املالية جميع الغرامات الناجمة عن مخالفات أح�ام هذا القانون  136مع عدم اإلخالل بأح�ام املادة  -ج
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الباب ويعد �ل من صاحب  تتعدد الغرامة امل��تبة ع�� صاحب العمل أو املدير املسؤول بتعدد العمال الذين وقعت �� شأ��م أي من ا�خالفات املنصوص عل��ا �� هذا -أ

 عن ذلك
ً
 .العمل واملدير املسؤول أو من ينوب ع��ما مسؤوال

 

 .�� الضعف �� حال تكرار مخالفة صاحب العمل مرة ثانيةتزاد الغرامة عن ا�خالفات املذ�ورة أعاله إ -ب
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 ألسباب مخففة تقدير�ة
ً
 .ال يجوز ا�حكم بوقف التنفيذ �� العقو�ات املالية كما ال يجوز الن�ول عن ا�حد األد�ى للغرامة املقررة قانونا

 

 أح�ام ختامية
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 .العمل السابقة والالحقة ع�� تار�خ نفاذه�سري أح�ام هذا القانون ع�� عقود 
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�� ا�حكمة ا�ختصة املش�لة بموجب أح�ام هذا القانون دون رسوم إضافية ويستمر تحال الدعاوى القائمة بتار�خ صدور هذا القانون لدى �جان قضايا التسر�ح إ -أ

 .س�� الدعوى بناًء ع�� طلب صاحب العالقة

 

ق أح�ام هذا ت املوافقة ع�� التسر�ح واالع��اض عل��ا القائمة بتار�خ صدور هذا القانون لدى املدير�ة ا�ختصة إ�� ا�حكمة ا�ختصة للنظر ف��ا وفتحال طلبا -ب

 .القانون 
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 .و�عديالتھ 1962لعام  49و�عديالتھ واملرسوم التشري�� رقم  1959لعام  91يل�� القانون رقم  -أ

 

 .يصدر الوز�ر القرارات الناظمة ألح�ام هذا القانون خالل ثالثة أشهر من تار�خ صدوره -ب

 

 .تطبق ع�� العامل�ن ا�خاضع�ن ألح�ام هذا القانون أح�ام قانون التنظيم النقا�ي النافذ -ج
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