قانون العمل األهلي اجلديد
بعد االطبلع على الدستوروعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم  16لسنة  1960والقوانٌن المعدلة لهوعلى القانون رقم  38لسنة  1964فً شؤن العمل فً القطاع االهلً والقوانٌن المعدلة لهوعلى القانون رقم  28لسنة  1969فً شؤن العمل فً قطاع االعمال النفطٌةوعلى قانون التؤمٌنات االجتماعٌة الصادر باألمر االمٌري بالقانون رقم  61لسنة  1976والقوانٌن المعدلة لهوعلى المرسوم بالقانون رقم  28لسنة  1980باصدار قانون التجارة البحرٌة والقوانٌن المعدلة لهوعلى المرسوم بالقانون رقم  38لسنة  1980باصدار قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة والقوانٌن المعدلة لهوعلى المرسوم بالقانون رقم  67لسنة  1980بإصدار القانون المدنً المعدل بالقانون رقم  15لسنة 1996وعلى المرسوم بالقانون رقم  64لسنة  1987بإنشاء دابرة عمالٌة بالمحكمة الكلٌةوعلى المرسوم بالقانون رقم  23لسنة  1990بشؤن قانون تنظٌم القضاء والقوانٌن المعدلة لهوعلى القانون رقم  56لسنة  1996فً شؤن اصدار قانون الصناعةوعلى القانون رقم  1لسنة  1999فً شؤن التؤمٌن الصحً على االجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحٌةوعلى القانون رقم  19لسنة  2000بشؤن دعم العمالة الوطنٌة وتشجٌعها للعمل فً الجهات ؼٌر الحكومٌة والقوانٌن المعدلة لهوافق مجلس االمة على القانون اآلتً نصه ،وقد صدقنا علٌه واصدرناه :

الباب االول:
أحكام عامة

مادة :1
فً تطبٌق احكام هذا القانون ٌقصد باصطبلح :
 1الوزارة :وزارة الشإون االجتماعٌة وا لعمل. 2الوزٌر :وزٌر الشإون االجتماعٌة والعمل . 3العامل :كل ذكر او انثى ٌإدي عمبل ٌدوٌا أو ذهنٌا لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر . 4صاحب العمل :كل شخص طبٌعً او اعتباري ٌستخدم عماال مقابل اجر . 5المنظمة :تنظٌم ٌجمع مجموعة من العمال ا و اصحاب االعمال تتشابه أو ترتبط اعمالهم او مهنهم او وظابفهم وٌرعى مصالحهم ،وٌدافع عنحقوقهم وتمثٌلهم فً كافة االمور المتعلقة بشإونهم .

مادة :2
تسري احكام هذا القانون على العاملٌن فً القطاع االهلً .

مادة :3
تسري احكام هذا القانون على عقد العمل البحري فً ما لم ٌرد بشؤنه نص فً قانون التجارة البحرٌة او ٌكون النص فً هذا القانون اكثر فابدة
للعامل.

مادة :4
تسري احكام هذا القانون على القطاع النفطً فً ما لم ٌرد بشؤنه نص فً قانون العمل فً قطاع االعمال النفطٌة او ٌكون النص فً هذا القانون اكثر
فابدة للعامل.

مادة :5
ٌستثنى من تطبٌق احكام هذا القانون:
العمال الذٌن تسري علٌهم قوانٌن اخرى وفً ما نصت علٌه هذه القوانٌن .-العمالة المنزلٌة وٌصدر الوزٌر المختص بشإونهم قرارا بالقواعد التً تنظم العبلقة بٌنهم وبٌن اصحاب العمل .

مادة :6
مع عدم االخبلل بؤي مزاٌا او حقوق افضل تتقرر للعمال فً عقود العمل الفردٌة او الجماعٌة او النظم الخاصة او اللوابح المعمول بها لدى صاحب
العمل او حسب عرؾ المهنة او العرؾ العام ،تمثل احكام هذا القانون الحد االدنى لحقوق العمال .

الباب الثاني :
فً االستخدام والتلمذة والتدرٌب المهنً

الفصل األول
فً االستخدام

مادة :7
ٌصدر الوزٌر القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة فً القطاع االهلً وعلى وجه الخصوص ماٌلً :
 1شروط انتقال االٌدي العاملة من صاحب عمل الى آخر . 2شروط االذن بالعمل بعض أوقات للعمالة من صاحب عمل لدى صاحب عمل آخر . 3البٌانات التً ٌتعٌن على أصحاب اال عمال ان ٌخطروا بها الوزارة والتً تتعلق بموظفً الدولة المرخص لهم بالعمل لدى اصحاب االعمال فًؼٌر اقوات العمل الحكومً.
  4الوظابؾ والمهن واالعمال التً ال ٌجوز شؽلها إال بعد اجتٌاز االختبارات المهنٌة وفقا للضوابط التً تضعها الوزارة بالتنسٌق مع الجه اتالمعنٌة.

مادة :8
على كل صاحب عمل ان ٌقوم باخطار الجهة المختصة باحتٌاجاته من العمالة وعلٌه ان ٌخطر الجهة المختصة سنوٌا بعدد العمالة الذٌن ٌعملو ن لدٌه
وذلك على النماذج المعدة لذلك ووفقا للضوابط والشروط التً ٌصدر بها قرار من الوزٌر .

مادة : 9
تنشؤ هٌبة عامة ذات شخصٌة اعتبارٌة ومٌزانٌة مستقلة تسمى الهٌبة العامة للقوى العاملة ٌشرؾ علٌها وزٌر الشإون االجتماعٌة والعمل وتتولى
االختصاصات المقررة للوزارة فً هذا القانون وكذلك استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب العمل وٌصدر بتنظٌمها قا نون
خبلل سنة من تارٌخ العمل بهذا القانون.

مادة :10
ٌحظر على صاحب العمل تشؽٌل عمالة اجنبٌة ما لم تؤذن لهم الجهة المختصة بالعمل لدٌه وٌصدر الوزٌر قرارا باالجراءات والمستندات والر سوم
التً ٌتعٌن استٌفاإها من صاحب العمل ،وفً حالة الرفض ٌجب ان ٌكون قرار الرفض مسببا .
وال ٌجوز ان ٌكون سبب الرفض مقدار رأس المال وإال كان القرار باطبل بطبلنا مطلقا وكؤن لم ٌكن .
وال ٌجوز لصاحب العمل ان ٌستقدم عماال من خارج الببلد او ان ٌستخدم عماال من داخل الببلد ثم ٌعمد الى عدم تسلٌمهم العمل لدٌه او يثبت عدم
حاجته الفعلٌة لهم ،وٌتكفل صاحب العمل بمصارٌؾ عودة ا لعامل إلى بلده ،وفً حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الؽٌر ٌتكفل
االخٌر بمصارٌؾ عودة العامل الى بلده ،بعد تقدٌم ببلغ تؽٌب بحق العامل من الكفٌل االصلً .

مادة :11
ٌحظر على الوزارة والجهة المختصة ان تمارس اي تمٌٌز او تفضٌل فً المعاملة بٌن اصحاب العمل فً منح اذونات العمل او التحوٌل وذلك بمنحها
لبعضهم واٌقافها للبعض االخر تحت اي ذرٌعة او مبرر ،وٌجوز للوزارة السباب تنظٌمٌة ان توقؾ اصدار اذونات العمل والتحوٌل لمدة ال
تزٌد على اسبوعٌن فً السنة ،على انه ال ٌجوز استثناء بعض اصحاب االعمال من هذا االٌقاؾ دون ؼٌرهم خبلل هذه المدة وٌعتبر باطبل
بطبلنا مطلقا وكؤن لم ٌكن كل تصرؾ ٌجري على خبلؾ هذه المادة .

الفصل الثاني
فً التلمذة والتدرٌب المهنً

مادة :12
ٌعتبر تلمٌذا مهنٌا كل شخص اتم الخامسة عشرة من عمره ٌتعاقد مع المنشؤة بقصد تعلم مهنة خبلل مدة محددة وفقا للشروط والقواعد التً ٌتفق
علٌها وفً ما لم ٌرد فٌه نص خاص فً هذا الباب تسري على عقد التلمذة المهنٌة االحكام الخاصة بتشؽٌل االحداث الواردة فً هذا القانون .

مادة :13
ٌجب ان ٌكون عقد التلمذة المهنٌة مكتوبا ومحررا من ثبلث نسخ ،واحدة لكل من طرفٌه وتوضع الثالثة بالجهة ا لمختصة بالوزارة خبلل اسبوع
للتصدٌق علٌها وٌحدد فً العقد ،المهنة ،مدة تعلمها ومراحلها المتتابعة والمكافؤة بصورة متدرجة لً كل مرحلة من مراحل التعلٌم على أ ال تقل فً
المرحلة االخٌرة عن الحد االدنى المقرر الجر العمل المماثل .
والٌجوز بؤي حال من االحوال تحدٌد الم كافؤة على أساس االنتاج او القطعة .

مادة :14
لصاحب العمل ان ٌنهً عقد التلمذة اذا اخل التلمٌذ بواجباته المترتبة على العقد او ثبت من التقارٌر الدورٌة عنه عمد استعداده للتعلٌم.
كما ٌجوز للتلمٌذ انهاء العقد وعلى الراؼب فً انهاء العقد اخطار الطرؾ االخر برؼبته فً ذلك قبل سبعة اٌام على االقل .

مادة :15
ٌقصد بالتدرٌب المهنً الوسابل والبرامج النظرٌة والعملٌة التً تهٌا للعمال فرصة تطوٌر معلوماتهم ومهاراتهم وكسب مران عملً لصقل قد راتهم
ورفع كفاءاتهم االنتاجٌة واعدادهم لمهنة معٌنة او تحوٌلهم لمهنة اخرى وٌتم التدرٌب فً معاه د او مراكز او منشآت تحقق هذا الؽرض .

مادة :16
ٌحدد الوزٌر بالتعاون والتنسٌق مع الجهات االكادٌمٌة والمهنٌة المختصة الشروط واالوضاع البلزم توافرها لعقد برامج التدرٌب المهنً والحدود
المقررة لمدة التدرٌب والبرامج النظرٌة والعملٌة ونظام االختبارات والشهادات التً تعطى فً هذا الشؤن والبٌانات التً تدون فٌها .
وٌجوز ان ٌتضمن هذا القرار إلزام منشؤة او اكثر بؤن تقوم بتدرٌب العمال فً مراكز او معاهد منشؤة اخرى اذا لم ٌكن للمنشؤة االولى م ركز او معهد
تدرٌب.

مادة ()17
تلتزم المنشؤة الخاضعة ألحكام هذا الباب بؤن تإدي الى العام ل أجره كامبلً عن فترة تدرٌبه سواء داخل المنشؤة أو خارجها .

مادة ()18
ٌلتزم التلمٌذ المهنً والعامل المتدرب بؤن ٌعمل بعد انتهاء مدة تعلٌمه أو تدرٌبه لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التد رٌب وبحد أقصى
خمس سنوات .فإذا أخل بهذا االلتزام كان لصاحب العمل أن ٌسترد منه المصروفات التً تحملها فً سبٌل تعلٌمه أو تدرٌبه بنسبة ما تبقى من المدة
الواجب قضاإها فً العمل ،وٌستثنى من ذلك حاالت التلمذة والتدرٌب التً ال تجاوز مدتها ثبلثة أشهر .

الفصل الثالث
فً تشؽٌل األحداث

مادة ()19
ٌحظر تشؽٌل من ٌقل سنهم عن خمس عشرة سنة مٌبلدٌة.

مادة ()20
ٌجوز بإذن من الوزارة تشؽٌل األحداث ممن بلؽوا الخمسة عشرة ولم ٌبلؽوا الثامنة عشرة بالشروط التالٌة :
أ -أن ٌكون تشؽٌلهم فً ؼٌر الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة التً ٌصدر بها قرار من الوزٌر .
ب -توقٌع الكشؾ الطبً علٌهم قبل إلحاقهم بالعمل بعد ذلك فً فترات دورٌة ال تجاوز ستة أشهر وٌصدر الوزٌر قراراً بتحدٌد هذه الصناعات
والمهن واالجراءات والمواعٌد المنظمة للكشؾ الدوري .

مادة ()21
الحد األقصى لساعات العمل لؤلحداث ست ساعات ٌومٌا ً بشرط عدم تشؽٌلهم أكثر من أربع ساعات متوالٌة تتلوها فترة راحة ال تقل ع ن ساعة.
وٌحظر تشؽٌلهم ساعات عمل اضافٌة أو فً اٌام الراحة االسبوعٌة وأٌام العطل الرسمٌة أو من الساعة السابعة مسا ًء حتى الساعة السادسة صباحا ً.

الفصل الرابع
فً تشؽٌل النساء

مادة ()22
ال ٌجوز تشؽٌل النساء لٌبلً فً الفترة ما بٌن العاشرة مسا ًء والسابعة صباحاً ،و تستثنى من ذلك المستشفٌات والمصحات ودور العبلج األهلٌة
والمإسسات األخرى التً ٌصدر بها قرار من وزٌر الشإون االجتماعٌة والعمل ،على أن تلتزم جهة العمل فً جمٌع الحاالت المشار إلٌها فً
هذه المادة بتوفٌر متطلبات األمن لهن مع توفٌر وسابل انتقالهن من جهة العمل وإلًه .
كما تستثنى من أحكام هذه المادة ساعات العمل خبلل شهر رمضان المبارك .

مادة ()23
ٌحظر تشؽٌل المرأة فً األعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحٌاً ،كما ٌحظر تشؽٌلها فً األعمال الضارة باألخبلق والتً تقوم على استؼبلل
أنوثتها بما ال ٌتفق مع اآلداب العامة ،وكذلك ٌح ظر تشؽٌلها فً الجهات التً تقدم خدماتها للرجال فقط .
وٌصدر بتحدٌد تلك األعمال والجهات قرار من وزٌر الشإون االجتماعٌة والعمل بعد التشاور مع اللجنة االستشارٌة لشإون العمل والمنظمة
المختصة.

مادة ()24
تستحق المرأة العاملة الحامل اجازة مدفوعة األجر ال تحسب من اجا زاتها األخرى لمدة سبعٌن ٌوما ً للوضع بشرط أن ٌتم الوضع خبللها .
وٌجوز لصاحب العمل عقب انتهاء اجازة الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبها اجازة من دون أجر ال تزٌد مدتها على أربعة أشهر لرعا ٌة
الطفولة.

وال ٌجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة اثناء تمتعها بتلك االجازة او انقطاعها عن العمل بسبب مرض ٌثبت بشهادة طبٌة أنه نتٌجة للحمل او
الوضع.

مادة ()25
ٌجب منح المرأة العاملة ساعتٌن للرضاعة اثناء العمل وفقا ً للشروط واألوضاع التً ٌحددها قرار الوزارة ،وٌجب على صاحب العمل إنشاء د ور
حضانة لؤلطفال اقل من  4سنوات فً مراكز العمل التً ٌزٌد عدد العامبلت بها على  50عاملة أو ٌتجاوز عدد العاملٌن بها  200عامل.

مادة ()26
تستحق المرأة العاملة األجر المماثل ألجر الرجل اذا كانت تقوم بنفس العمل .

الباب الثالث
عقد العمل الفردي

الفصل األول
تكوٌن عقد العمل

مادة ()27
ٌكون لمن بلػ سن الخام سة عشرة من العمر أهلٌة ابرام عقد العمل اذا كان ؼٌر محدد المدة فإن كانت مدته محددة فبل ٌجوز أن تجاوز السنة وذلك
حتى ٌبلػ الثامنة عشرة من العمر .

مادة ()28
ٌجب أن ٌكون عقد العمل ثابتا ً بالكتابة وٌبٌن فٌه على وجه الخصوص تارٌخ ابرام العقد ،وتارٌخ نفاذه ،وقٌمة ا ألجر ،ومدة العقد اذا كان محدد المدة،
ثابا ً فً
وطبٌعة العمل ،وٌحرر من ثبلث نسخ تعطى واحدة لكل من طرفٌه وتودع النسخة الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة فإن لم ٌكن عقد العمل ت
محرر اعتبر العقد قابما ً وٌجوز للعامل فً هذه الحالة اثبات حقه بكافة طرق االثبات .
وسواء كان عقد العمل محدد المدة أو ؼٌر محدد المدة ال ٌجوز تخفٌض أجر العامل خبلل فترة سرٌان العقد  .وٌعتبر باطبلً بطبلنا ً مطلقا ً لتعلقه بالنظام
العام كل اتفاق سابق على سرٌان العقد أو الحق لسرٌانه ٌخالؾ ذلك .
كما ال ٌجوز لصاحب العمل تكلٌؾ العامل القٌام بعمل ال ٌتفق مع طبٌعة العمل المبٌنة فً العقد أو ال ٌتناسب مع مإهبلت وخبرات العامل التً تم
التعاقد معه على أساسها.

مادة ()29
تحرر جمٌع العقود باللؽة العربٌة وٌجوز اضافة ترجمة لها بإحدى اللؽات األخرى مع االعتداد بالنص العربً عند وقوع أي خبلؾ ،وٌسري
حكم هذه المادة على كافة المراسبلت والنشرات واللوابح والتعامٌم التً ٌصدرها صاحب العمل لعماله .

مادة ()30
إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب أال تزٌد مدته على خمس سنوات وال تقل عن سنة واحدة وٌجوز تجدٌد العقد عند انتهاء مدته بموافقة ا لطرفٌن.

مادة ()31
إذا كان عقد العمل محدد المدة واستم ر الطرفان فً تنفٌذه بعد انقضاء مدته دون تجدٌد اعتبر مجدداً لمدد مماثلة وبالشروط الواردة فٌه ما لم ٌتفق
الطرفان على تجدٌده بشروط أخرى وفً كل األحوال ٌجب أال ٌمس التجدٌد مستحقات العامل المكتسبة التً نشؤت عن العقد السابق .

الفصل الثاني
فً التزامات العامل
وصاحب العمل والجزاءات التؤدٌبٌة

مادة ()32
تحدد فترة تجربة العامل فً عقد العمل بشرط أال تزٌد على مبة ٌوم عمل وٌكون ألي من طرفً العقد إنهاإه خبلل فترة التجربة دون إخطار  .فإذا
كان االنهاء من جانب صاحب العمل التزم بدفع مكافؤة نهاٌة الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقا ً ألحكام هذا القانون.
وال ٌجوز استخدام العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل أكثر من مرة ،وٌصدر الوزٌر قراراً ٌنظم شروط وضوابط العمل اثناء الفترة التجر ٌبٌة.

مادة ()33
إذا عهد صاحب العمل الى آخر بتؤدٌة عمل من أعماله أو جزء منها من الباطن وكان ذلك فً ظروؾ عمل واحد ة وجب على من عهد الٌه بالعمل أن
ٌسوي بٌن عماله وعمال صاحب العمل األصلً فً جمٌع الحقوق وٌكون كل منهما متضامنا ً مع اآلخر فً ذلك .

مادة ()34
ٌلتزم صاحب العمل المتعاقد لتنفٌذ مشروع حكومً أو ٌقوم باستخدام عماله فً المناطق البعٌدة عن العمران بتوفٌر السكن المناسب للعمال وكذلك
وسابل االنتقال للمناطق البعٌدة عن العمران دون مقابل وفً حالة عدم توفٌر السكن ٌمنح لهم بدل سكن مناسبا ً وتحدد بقرار من الوزٌر ا لمناطق
البعٌدة عن العمران وشروط السكن المناسب وبدل السكن .
وفً جمٌع األحوال األخرى التً ٌلتزم فٌها صاحب العمل بتوفٌر سكن لعماله .تسري علٌه أحكام القرار المنصوص علٌه فً الفقرة السابقة فً شؤن
شروط السكن المناسب وتحدٌد بدل السكن .

مادة ()35
ٌجب على صاحب العمل أن ٌعلق فً مكان ظاهر بمقر العمل البحة الجزاءات التً ٌجوز توقٌعها على العمال المخالفٌن وٌراعى فً إعداد لوائح
الجزاءات ما ٌلً:
أ -أن تحدد المخالفات التً قد تقع من العمال وٌحدد الجزاء لكل منها .
ب -أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات .
ج  -أال ٌوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة .
د  -أال ٌعاقب العامل عن اي فعل ارتكبه ومر على تارٌخ ثبوته خمسة عشر ٌوما .
هـ  -أال ٌوقع الجزاء على العامل ألمر ارتكبه خارج مكان العمل إال اذا كان له عبلقة بالعمل .

مادة ()36
ٌجب على صاحب العمل ان ٌعتمد البحة الجزاءات قبل تطبٌقها من الوزارة  .وللوزارة ان تعدل فٌها طبقا لطبٌعة نشاط المنشؤة او ظروؾ العمل بما
ٌتفق وأحكام هذا القانون .
وعلى الوزارة عرض هذه اللو ابح على المنظمة المختصة إن وجدت وإن لم توجد المنظمة المختصة ٌتم اللجوء لبلتحاد العام لٌبدي مبلحظاته
واقتراحاته على هذه اللوابح .

مادة ()37
ال ٌجوز توقٌع جزاء على العمل إال بعد إببلؼه كتابة بما هو منسوب الٌه وسماع أقواله وتحقٌق دفاعه وإثبات ذلك فً محضر ٌودع بملفه الخاص
وٌجب إببلغ العامل كتابة بما وقع علٌه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقٌعها والعقوبة التً ٌتعرض لها فً حالة العود .

مادة ()38
ال ٌجوز تنفٌذ الخصم من اجر العامل لمدة تجاوز خمسة اٌام شهرٌا فإذا تجاوزت العقوبة ذلك ٌخصم القدر الزابد من اجر الشهر ا لمقبل او االشهر
التالٌة.

مادة ()39
ٌجوز وقؾ العامل لمصلحة التحقٌق الذي ٌجرٌه صاحب العمل او من ٌنوب عنه لمدة ال تجاوز عشرة اٌام فإذا انتهى التحقٌق معه الى عدم مسإولٌته
صرؾ له اجره عن مدة الوقؾ .

مادة ()40
على صاحب العمل ان ٌضع حصٌلة الخصم من اجور عماله فً صندوق ٌخصص للصرؾ منه على النواحً االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة التً
تعود على العمال بالفابدة وتقٌٌد الجزاءات بالخصم التً توقع على العامل فً سجل خاص ٌبٌن فٌه اسم العامل ومقدار الخصم وسبب توقٌعه  .وفً
حالة تصفٌة المنشؤة توزع حصٌلة الخصم الموجودة فً الصندوق ع لى العمال الموجودٌن فٌها وقت التصفٌة بنسبة مدة خدمة كل منهم .
وٌصدر الوزٌر قرارا بالضوابط المنظمة للصندوق المشار الٌه وطرٌقة التوزٌع .

الفصل الثالث
فً انتهاء عقد العمل ومكافؤة
نهاٌة الخدمة

مادة ()41
مع مراعاة احكام المادة ( )37من هذا القانون:
أ  -لصاحب العم ل ان ٌفصل العامل دون اخطار او تعوٌض او مكافؤة اذا ارتكب العامل احد االفعال اآلتٌة :
 1اذا ارتكب العامل خطؤ نتجت عنه خسارة جسٌمة لصاحب العمل . 2اذا ثبت ان العامل قد حصل على العمل نتٌجة ؼش او تدلٌس . 3اذا أفشى العامل االسرار الخاصة بالمنشؤة مما تسبب او كان من شؤنه ان ٌتسبب بخسارة محققة لها .ب  -لصاحب العمل فصل العامل فً احدى الحاالت اآلتٌة :
 1اذا حكم علٌه نهابٌا بجرٌمة ماسة بالشرؾ او االمانة او االخبلق . 2اذا ارتكب عمبل مخبل باآلداب العامة فً مكان العمل . 3اذا وقع منه اعتداء على احد زمبلبه او على صاحب العمل او من ٌنوب عنه اثناء العمل او بسببه . 4اذا اخل او قصر فً اي من االلتزامات المفروضة علٌه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون . 5اذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعلٌمات صاحب العمل .وفً هذه الحاالت ال ٌترتب على قرارالفصل حرمان العامل من مكافؤة نهاٌة الخدم ة .
ج  -للعامل المفصول إلحدى الحاالت المذكورة فً هذه المادة حق الطعن فً قرار الفصل امام الدابرة العمالٌة المختصة وذلك وفقا لبلجراءات
المنصوص علٌها فً هذا القانون واذا ثبت بموجب حكم نهابً ان صاحب العمل قد تعسؾ فً فصله للعامل استحق االخٌر مكافؤة نهاٌة الخدمة
وتعوٌضا عما لحقه من اضرار مادٌة وأدبٌة .
وفً جمٌع االحوال ٌجب ان ٌبلػ صاحب العمل الوزارة بقرار الفصل وأسبابه وتتولى الوزارة إببلغ جهاز اعادة هٌكلة القوى العاملة .

مادة ()42
اذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة اٌام متصلة او عشرٌن ٌوما متفرقة خبل ل سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقٌبل حكما
وفً هذه الحالة تسري احكام المادة ( )53من هذا القانون فً شؤن استحقاق العامل لمكافؤة نهاٌة الخدمة .

مادة ()43
اذا حبس العامل بسبب اتهام صاحب العمل له حبسا احتٌاطٌا او تنفٌذا لحكم قضابً ؼٌر نهابً ،اعتبر موقوفا عن العم ل وال ٌجوز لصاحب العمل
انهاء عقده اال اذا دٌن بحكم نهابً .
واذا صدر حكم ببراءته من التهمة او التهم التً أسندها الٌه صاحب العمل التزم هذا االخٌر بصرؾ اجره عن مدة وقفه ،مع تعوٌضه تعوٌضا عادال
تقدره المحكمة.

مادة ()44
اذا كان عقد العمل ؼٌر محدد المدة جاز لكل م ن طرفٌه إنهاإه بعد اخطار الطرؾ اآلخر وٌكون االخطار على الوجه اآلتً :
أ  -قبل انهاء العقد بثبلثة اشهر على االقل بالنسبة للعمال المعٌنٌن بؤجر شهري .
ب  -قبل انهاء العقد بشهر على االقل بالنسبة للعمال اآلخرٌن فإذا لم ٌراع الطرؾ الذي انهى العقد مدة االخطار فإنه يلتزم بؤن ٌدفع للطرؾ اآلخر
بدل مهلة االخطار مساوٌا ألجر العامل عن نفس المدة .
ج  -اذا كان االخطار باالنهاء من جانب صاحب العملٌ ،حق للعامل ان ٌتؽٌب ٌوما كامبل فً االسبوع او ثمانً ساعات اثناء االسبوع وذلك للبح ث
عن عمل آخر مع استحقاقه ألجره عن ٌوم او ساعات الؽًاب .
وٌكون للعامل تحدٌد ٌوم الؽٌاب وساعاته بشرط ان ٌخطر صاحب العمل بذلك فً الٌوم السابق للؽٌاب على االقل .
د  -لصاحب العمل ان ٌعفً العامل عن العمل اثناء مهلة االخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة الى حٌن انتهاء تلك المهلة مع ما ٌترتب
على ذلك من آثار خصوصا استحقاق العامل اجره عن مهلة االخطار .

مادة ()45
ال ٌجوز لصاحب العمل استعمال حق انهاء العقد المخول له بمقتضى المادة السابقة اثناء تمتع العامل بإجازة من االجازات المنصوص علٌها فً هذا
القانون.

مادة ()46
ال ٌجوز انهاء خدمة العامل من دون مبرر او بسبب نشاطه النقابً او بسبب المطالبة او التمتع بحقوقه المشروعة وفقا ألحكام القانون ،كما ال ٌجوز
انهاء خدمة العامل بسبب الجنس او االصل او الدٌن .

مادة ()47
اذا كان عقد العمل محدد المدة وقام احد طرفٌه بإنهابه بؽٌر حق التزم بتعوٌض الطرؾ اآلخر عما أصابه من ضرر على أال ٌجاوز مبلػ التعوٌض
ما ٌساوي اجر العامل عن المدة المتبقٌة من العقد وٌراعى فً تحدٌد الضرر بالنسبة الى طرفٌه العرؾ الجاري وطبٌعة العمل ومدة العقد و بوجه عام
كافة االعتبارات التً تإثر فً الضرر من حٌث وجوده ومداه ،وٌخصم من قٌمة التعوٌض ما قد ٌكون مستحقا للطرؾ اآلخر من د ٌون.

مادة ()48
للعامل ان ٌنهً عقد العمل دون اخطار مع استحقاقه لمكافؤة نهاٌة الخدمة فً اي من االحوال التالٌة :
أ  -اذا لم ٌلتزم صاحب العمل بنصوص العقد او احكام القانون .
ب  -اذا وقع علٌه اعتداء من صاحب العمل او من ٌنوب عنه او بتحرٌض من اي منهما .
ج  -اذا كان استمراره فً العمل ٌهدد سبلمته او صحته بمقتضى قرار من لجنة التحكٌم الطبً بوزارة الصحة .
د  -اذا أدخل صاحب العمل او من ٌنوب عنه ؼشا او تدلٌسا وقت التعاقد فً ما ٌتعلق بشروط العمل .
هـ  -اذا اتهمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب علٌه جزابٌا وحكم نهابٌا ببراءته .
و  -اذا ارتكب صاحب العمل او من ٌنوب عنه امرا مخبل باآلداب نحو العامل .

مادة ()49
ٌنتهً عقد العمل بوفاة العامل او ثبوت عجزه عن تؤدٌة عمله او بسبب مرض استنفد اجازته المرضٌة  .وذلك بشهادة معتمدة من الجهات الطبٌة
المختصة الرسمٌة.

مادة ()50
ٌنتهً عقد العمل فً االحوال التالٌة:
أ  -صدور حكم نهابً بإشهار إفبلس صاحب العمل .
ب  -إؼبلق المنشؤة نهابٌا .
أما فً حالة بٌع المنشؤة او ادماجها فً ؼٌره او انتقالها بالمٌراث او الهبة او ؼٌر ذلك من التصرفات القانونٌة ،فإن عقد العمل ٌسري فً مواجهة
الخلؾ بالشروط ذاتها الواردة فٌه ،وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق تجاه العمال الى صاحب العمل الذي حل محله .

مادة ()51
ٌستحق العامل مكافؤة نهاٌة الخدمة على الوجه اآلتً :
أ  -اجر عشرة اٌام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس االولى وخمسة عشر ٌوما عن كل سنة من السنوات التالٌة بحٌث ال تزٌد المكافؤة على
اجر سنة وذلك للعمال الذٌن ٌتقاضون اجورهم بالٌومٌة او باالسبوع او بالساعة او بالقطعة .
ب  -اجر خمسة عشر ٌوما عن كل سنة من السنوات الخمس االولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالٌة بحٌث ال تزٌد المكافؤة فً مجموعها
على اجر سنة ونصؾ السنة وذلك للعمال الذين ٌتقاضون اجورهم بالشهر .
وٌستحق العامل مكافؤة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها فً العمل وتستقطع من مكافؤة نهاٌة الخدمة المستحقة للعامل قٌمة ما قد ٌكون علٌه من
دٌون او قروض.
وٌراعى فً ذلك احكام قانون التؤمٌنات االجتماعٌة على ان ٌلتزم صاحب العمل بدفع صافً الفرق بٌن المبالػ التً تحملها نظٌر اشتراك العامل فً
التؤمٌنات االجتماعٌة والمبالػ المستحقة عن مكافؤة نهاٌة الخدمة .

مادة ()52
مع مراعاة أحكام المادة ( )45من هذا القانون ٌستحق العامل مكافؤة نهاٌة الخدمة المنصوص علٌها فً المادة السابقة كاملة فً األحوال التالٌة :
أ  -إذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل .
ب  -إذا انتهت مدة العقد المحدد المدة دون أن ٌتم تجدٌده .
ج  -إذا انتهى العقد طبقا ً ألحكام المواد ( )50 ،49 ،48من هذا القانون.
د  -إذا أنهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خبلل سنة من تارٌخ الزواج .

(مادة )53
ٌستحق العامل نصؾ مكافؤة نهاٌة الخدمة المنصوص علٌها فً المادة ( )51إذا قام بإنهاء العقد ؼٌر محدد المدة من جانبه ،وكانت مدة خدمته ال تقل
عن ثبلث سنوات ولم تبلػ خمس سنوات فإذا بلؽت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلػ عشر سنوات استحق ثلثً المكافؤة ،وإذا بلؽت مدة خدمته
عشر سنوات ٌستحق المكافؤة كاملة .

مادة ()54
ٌحق للعامل الذي انتهى عقد عمله أن ٌحصل من صاحب العمل على شهادة نهاٌة الخدمة تتضمن بٌانا بمدة خدمته وعمله وآخر أجر تقاضاه وال
ٌجوز أن تتضمن هذه الشهادة أي عبارات قد تسًء إلى العامل أو تصدر فً شكل ٌقلل من فرص العمل أمام ه صراحة أو داللة وٌلتزم صاحب
العمل بؤن ٌرد للعامل ما ٌكون قد أودعه لدٌه من مستندات أو شهادات أو أدوات .

الباب الرابع
فً نظام وظروؾ العمل

الفصل األول
فً األجر

مادة ()55
ٌقصد باألجر ما ٌتقاضاه العامل من أجر أساسً أو ٌنبؽً له أن ٌتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافا الٌه كافة العناصر المنصوص علٌها فً العقد أو
لوابح صاحب العمل.
ودون االخبلل بالعبلوة االجتماعٌة وعبلوة األوالد المقررتٌن وفقا للقانون رقم  19لسنة  2000المشار الٌه ٌدخل فً حساب األجر ما ٌتقاضاه
العامل بصفة دورٌة من عبلوات أو مكافآت أو بدالت أو منح أو هبات أو مزاٌا نقدٌة.
وإذا حدد أجر العامل بمقدار حصة من صافً األرباح ولم تحقق المنشؤة ربحا أو حققت ربحا ضبٌبل جدا بحٌث ال تتناسب حصة العامل مع العم ل
الذي قام به ٌجب تقدٌر أجره على أساس أجر المثل أو وفقا لعرؾ المهنة أو لمقتضٌات العدالة .

مادة ()56
تإدى األجور فً أحد أٌام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما ٌلً :
أ  -العمال المعٌنون بؤجر شهري تإدى أجورهم مرة على األقل كل شهر .
ب  -العمال اآلخرون تإدى أجورهم مرة على األقل كل اسبوعٌن .
وال ٌجوز تؤخٌر دفع األجور عن الٌوم السابع من تارٌخ االستحقاق .

المادة ()57
ٌتعٌن على صاحب العمل الذي ٌستخدم عماله وفقا ألحكام هذا القانون ،أن ٌدفع مستحقات العاملٌن لدٌه فً حساباتهم لدى المإسسات المالٌة المحلٌة
وأن ترسل صورة من الكشوؾ المرسلة لتلك المإسسات بهذا الشؤن إلى وزارة الشإون االجتماعٌة والعمل ،وٌصدر قرار من مجلس الوزراء بناء
على عرض وزٌري الشإون االجتماعٌة والعمل والمالٌة بتحدٌد تلك الجهات وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حٌث المصروفات
والعموالت واالجراءات التنظٌمٌة فً هذا الشؤن .

مادة ()58
ال ٌجوز لصاحب العمل أن ٌنقل عامبل باألجر الشهري إلى فبة أخرى بؽٌر موافقته الكتابٌة على ذلك دون اإلخبلل بالحقوق التً اكتسبها العامل
خبلل فترة عمله باألجر الشهري .

مادة ()59
أ  -ال ٌجوز استقطاع أكثر من ( 10فً المبة) من أجر العامل وفاء لدٌون أو قروض مستحقة لصاحب العمل وال ٌتقاضى األخٌر عنها أي فابدة .
ب  -ال ٌجوز الحجز على األجر المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إال فً حدود ( 25فً المبة) من األجر وذلك لدٌن النفقة أو لدٌن
المؤكل أو الملبس أو الدٌون األخرى بما فً ذلك دٌن صاحب العمل وعند التزاحم ٌقدم دٌن النفقة على الدٌون األخرى .

مادة ()60
ال ٌجوز الزام العامل بشراء أؼذٌة أو سلع من محال معٌنة أو مما ٌنتجه صاحب العمل .

مادة ()61
ٌلزم صاحب العمل بدفع أجور عماله خبلل فترة اإلؼبلق إذا تعمد ؼلق المنشؤة إلجبار العمال على الرضوخ واإلذعان لمطالبه ،كما ٌلتزم بدفع أجور
عماله طوال فترة تعطٌل المنشؤة كلٌا ً أو جزبٌا ً ألي سبب آخر ال دخل للعمال فٌه ،طالما رؼب صا حب العمل فً استمرار عملهم لدٌه .

مادة ()62
ٌراعى فً حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه فإذا كان العامل ممن ٌتقاضون أجورهم بالقطعة تحدد أجره بمتوسط ما تقاضاه خبلل أٌام ا لعمل
الفعلٌة فً األشهر الثبلثة األخٌرة  .وٌكون تقدٌر المزاٌا النقدٌة والعٌنٌة بتقسٌم متوسط ما تقاضاه العامل منها خبلل االثنً عشر شهرا األخٌرة على
االستحقاق فإذا قلت مدة خدمته عن سنة حسب المتوسط على نسبة ما أمضاه منها فً الخدمة وال ٌجوز تخفٌض أجر العامل خبلل مدة عمله ألي
سبب من األسباب.

مادة ()63
ٌجب على الوزٌر أن ٌصدر قراراً كل خمس سنوات كحد أقصى ٌحدد فٌه الحد األدنى لؤلجور وفقا ً لطبٌعة المهن والصناعات ،مستهدٌا فً ذلك
بنسب التضخم التً تشهدها الببلد ،وذلك بعد التشاور مع اللجنة االستشارٌة لشإون العمل والمنظمات المختصة .

الفصل الثاني
ساعات العمل والراحة األسبوعٌة

مادة ()64
مع عدم اإلخبلل بؤحكام المادة ( )21من هذا القانون ال ٌجوز تشؽٌل العامل أكثر من ثمانً وأربعٌن ساعة اسبوعٌا أو ثمانً ساعات ٌومٌا إال فً
الحاالت المنصوص علٌها فً هذا القانون ،وتكون ساعات العمل فً شهر رمضان المبارك ستا وثبلثٌن ساعة اسبوعٌا .
وٌجوز انقاص ساعات العمل فً األعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروؾ قاسٌة وذلك بقرار ٌصدر من الوزٌر .

مادة ()65
أ  -ال ٌجوز تشؽٌل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة ٌومٌا دون أن ٌعقبها فترة راحة ال تقل عن ساعة وال تحسب فترات الراحة ضمن ساعات
العمل.
وٌستثنى من ذلك القطاع المصرفً والمالً واالستثماري فتكون ساعات العمل ثمانً ساعات متصلة .
ب ٌ -جوز بعد موافقة الوزٌر تشؽٌل العمال من دون فترة راحة ألسباب فنٌة أو طاربة أو فً األعمال المكتبٌة شرٌطة أن ٌقل مجموع ساعات الع مل
الٌومٌة وفقا لما نصت علٌه المادة ( )64من هذا القانون بساعة واحدة على األقل .

مادة ()66
مع عدم اإلخبلل بؤحكام المادتٌن ( )21و( )64من هذا القانون ٌجوز بؤمر كتابً من صاحب العمل تشؽٌل العامل فترة إضافٌة إذا كان ذلك الزما
لمنع وقوع حادث خطر أو إلصبلح ما نشؤ عنه أو تفادي خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزٌد على القدر الٌومً ،وال ٌجوز أن تزٌد ساعات
العمل اإلضافً على ساعتٌن فً الٌوم الواحد وبحد أقصى مبة وثمانون ساعة سنوٌا ،كما ال ٌجوز أن تزٌد فترات العمل اإلضافً على ثبلثة
أٌام اسبوعٌا وتسعٌن ٌوما فً السنة ،وال ٌحول ذلك دون حق العامل فً اثبات تكلٌؾ صاحب العمل له بالعمل اإلضافً فترة إضافٌة بكافة
طرق االثبات أو بحق العامل الحصول على أجر عن فترة العمل اإلضافً ٌزٌد على أجره العادي فً الفترة المماثلة بمقدار  25فً المبة
وٌراعى فً هذا األجر ما تقضً به المادة ( )56من هذا القانون .وعلى صاحب العمل أن ٌمسك سجبل خاصا للعمل اإلضافً ٌبٌن فٌه توارٌخ
األٌام وعدد الساعات اإلضافٌة واألجور المقابلة للعمل اإلضافً الذي كلؾ به العامل .

مادة ()67
للعامل الحق فً راحة اسبوعٌة مدفوعة األجر وتحدد بؤربع وعشرٌن ساعة متصلة عقب كل ستة أٌام عمل وٌجوز لصاحب العمل عند الضرورة
تشؽٌل العامل ٌوم راحته االسبوعٌة إذا اقتضت ظروؾ العمل ذلك ،وٌتقاضى العامل  50فً المبة على األقل من أجره إضافة ألجره األصلً
وٌعوض ٌوم راحته بٌوم راحة آخر .
وال ٌخل حكم الفقرة السابقة فً حساب حق العامل بما فٌها أجره الٌومً وإجازته حٌث ٌجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أٌام الع مل
الفعلٌة دون أن تحسب من ضمنها أٌام راحته األسبوعًة ،على الرؼم من كون أٌام الراحة هذه مدفوعة األجر .

مادة ()68
اإلجازات الرسمٌة المقررة للعامل بؤجر كامل هً :
أ ٌ -وم رأس السنة الهجرٌة ٌوم واحد .
ب ٌ -وم اإلسراء والمعراج ٌوم واحد
ج  -عٌد الفطر السعٌد ٌومان
د  -وقفة عٌد األضحى المبارك ٌوم واحد
هـ  -عٌد األضحى المبارك ٌومان
و  -المولد النبوي الشرٌؾ ٌوم واحد
ز  -الٌوم الوطنً  25فبراٌر ٌوم واحد
ح ٌ -وم التحرٌر  26فبراٌر ٌوم واحد
ط ٌ -وم رأس السنة المٌبلدٌة ٌوم واحد
وإذا استدعت ظروؾ العمل تشؽٌل العامل فً أحد هذه األٌام قرر له أجر مضاعؾ عنه مع تعوٌضه بٌوم بدٌل ،مع مراعاة حكم المادة ( )24من هذا
القانون

مادة ()69
للعامل الحق فً االجازات المرضٌة اآلتٌة خبلل السنة :
خمسة عشر ٌوما  -بؤجر كامل.عشرة أٌام  -بثبلثة أرباع األجر.عشرة أٌام  -بنصؾ األجر.عشرة أٌام  -بربع األجر.ثبلثون ٌوما  -من دون أجر.وٌثبت المرض الذي ٌقتضً االجازة بشهادة من الطبٌب الذي ٌعٌنه صاحب العمل اوالطبٌب المسإول فً الوحدة الصحٌة الحكومٌة ،فاذا وقع خبلؾ
فً شؤن استحقاق االجازة او مدتها فان شهادة الطبٌب الحكومً تكون هً المعتمدة .
اما ما ٌخص االمراض المستعصٌة فتستثنً بقرار من الوزٌر المختصٌ ،حدد ؾٌه نوع هذه األمراض .

الفصل الثالث
اإلجازات السنوٌة مدفوعة األجر

مادة ()70
للعامل الحق فً اجازة سنوٌة مدفوعة االجر مدتها ثبلثون ٌوما .
وال ٌستحق العامل اجازة عن السنة االولى اال بعد قضابة تسعة اشهر على االقل فً خدمة صاحب العمل وال تحسب ضمن االجازة السنوٌة أٌام
العطل الرسمٌة واٌام االجازات المرضٌة الواقعة خبللها وٌستحق العامل اجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها فً العمل ولو كانت السنة
االولى من الخدمة.

مادة ()71
ٌدفع للعامل اجره المستحق عن االجازة السنوٌة قبل القٌام بها .

مادة ()72
لصاحب العمل حق تحدٌد موعد االجازة السنوٌة كما ٌجوز له تجزبتها برضاء العامل بعد االربعة عشر ٌوما االولى منها .
وللعامل حق تجمٌع اجازاته بما ال ٌزٌد على اجازة سنتٌن وله بعد موافقة صاحب العمل القٌام بها دفعة واحدة وٌجوز بموافقة الطرفٌن تجمٌع
االجازات السنوٌة الكثر من سنتٌن .

مادة ()73
مع عدم االخبلل باحكام المادتٌن ( )71 ،70للعامل الحق فً الحصول على مقابل نقدي الٌام اجازاته السنوٌة المجتمعة فً حالة انتهاء عقده .

مادة ()74
مع عدم االخبلل باحكام المادة ( )72ال ٌجوز للعامل ان ٌتنازل عن اجازته السنوٌة بعوض او بؽٌر عوض ولصاحب العمل ان ٌسترد ما اداه له من
اجر عنها اذا ثبت اشتؽاله خبللها لدى صاحب عمل آخر .

مادة ()75
ٌجوز لصاحب العمل منح العامل اجازة دراسٌة باجر للحصول على مإهل اعلى فً مجال عمله على ان ٌلتزم بان ٌعمل لدٌه مدة مماثلة لفترة
االجازة الدراسٌة بحد اقصى قدره خمس سنوات ،وفً حالة اخبلل العامل بهذا الشرط ٌلتزم برد االجور التً تقاضاها خبلل فترة االجازة بنسبة ما
تبقى من المدة الواجب قضاإها فً العمل .

مادة ()76
للعامل الذي ا مضى سنتٌن متصلتٌن فً خدمة صاحب العمل الحق فً اجازة مدفوعة االجر مدتها واحد وعشرون ٌوما الداء فرٌضة الحج شرٌطة
اال ٌكون قد ادى الفرٌضة قبل ذلك .

مادة ()77
للعامل فً حالة وفاة احد اقاربه من الدرجة االولى او الثانٌة الحق فً اجازة بؤجر كامل مدتها ثبلثة اٌام .
وللمرأة العاملة المسلمة التً ٌتوفى زوجها الحق فً اجازة عدة باجر كامل لمدة أربعة اشهر وعشرة اٌام من تارٌخ الوفاة ،على اال تمارس اي عمل
لدى الؽٌر طوال فترة االجازة وتنظم شروط منح هذه االجازة بقرار من الوزٌر .
وتمنح المرأة العاملة ؼٌر المسلمة المتوفى عنها زوجها اجازة لمدة واحد وعشرٌن ٌوما مدفوعة الراتب .

مادة ()78
ٌجوز لصاحب العمل منح العامل اجازة مدفوعة االجر لحضور المإتمرات واللقاءات الدورٌة واالجتماعٌة العمالٌة .
وٌصدر الوزٌر قرارا بشروط وقواعد منح هذه االجازة .

مادة ()79
طلب اجازة خاصة من دون اجر خبلؾ االجازات المشار الٌها فً هذا الفصل .
ٌجوز لصاحب العمل منح العامل ،بناء على ه

الفصل الرابع
فً السبلمة والصحة المهنٌة
الفرع األول
فً قواعد حفظ السبلمة والصحة المهنٌة

مادة ()80
ٌجب على كل صاحب عمل ان ٌحتفظ لكل عام بملؾ عمل ٌحتوي على نسخة من اذن العمل ونسخة من عقد العمل و صورة عن البطاقة المدنٌة
والمستندات الدالة على االجازات السنوٌة والمرضٌة وساعات العمل االضافٌة واصابات العمل وامراض المهنة والجزاءات التً وقعت علٌه وتارٌخ
انتهاء الخدمة واسباب انتهابها ونسخة من اٌصاالت تسلمه لما ٌكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق وادوات وشهادات الخبرة التً سلمت
الٌه بعد انتهاء عمله .

مادة ()81
ٌجب على كل صاحب عمل ان ٌحتفظ بسجبلت السبلمة المهنٌة وفقا للنماذج والضوابط التً ٌصدر بشؤنها قرار من الوزٌر .

مادة ()82
ٌجب على صاحب العمل ان ٌعلق فً مكان ظاهر بمقر العمل البحة معتمدة من ادارة العمل الم ختصة تتضمن على وجه الخصوص اوقات العمل
الٌومٌة وفترة الراحة خبللها والراحة االسبوعٌة واالجازات الرسمٌة .

مادة ()83
ٌجب على صاحب العمل اتخاذ كافة احتٌاطات السبلمة البلزمة لحماٌة العمال واآلالت والمواد المتداولة فً المنشؤة والمترددٌن علٌها من مخاطر
العمل مع توفٌر وسابل السبلمة والصحة المهنٌة البلزمة لذلك والتً ٌصدر بشؤنها قرار من الوزٌر المختص بعد اخذ رأي الجهات المعنٌة .
وال ٌجوز تحمٌل العامل أي نفقات او اقتطاع مبالػ من أجره مقابل توفٌر وسابل الحماٌة له .

مادة ()84
ٌجب على صاحب العمل ان ٌبٌن للعامل قبل مزاولة العمل المخاطر التً قد ٌتعرض لها ووسابل الوقاٌة التً ٌجب علٌه اتخاذها وٌصدر الوزٌر
القرارات الخاصة بالتعلٌمات والعبلمات التحذٌرٌة التً توضع فً اماكن ظاهرة بمكان العمل وادوات السبلمة الشخصٌة التً ٌلتزم صاحب العمل
بتوفٌرها فً االنشطة المختلفة .

مادة ()85
ٌصدر الوزٌر بعد اخذ رأي الجهات المعنٌة قرارا بتحدٌد انواع االنشطة التً تلتزم بتوفٌر المعدات والوسابل البلزمة للسبلمة والصحة المهنٌة
للعاملٌن فً المنشآت مع تعٌٌن فنٌٌن او مختصٌن فً الرقابة على مدى توافر اشتراطات السبلمة والصحة المهنٌة للمنشؤة وٌحدد القرار مإ هبلت
وواجبات هإالء الفنٌٌن والمتخصصٌن وبرامج تدرٌبهم .

مادة ()86
ٌجب على صاحب العمل اتخاذ االحتٌاطات الكفٌلة لحماٌة العامل من االضرار الصحٌة وامراض المهنة التً تنشؤ من مزاولة العمل وان ٌوفر
وسابل االسعافات االولٌة والخدمات الطبٌة .
وللوزٌر بعد اخذ رأي وزارة الصحة اصدار القرارات التً تنظم االحتٌاطات وجدول امراض المهنة والصناعات واالعمال المسببة لها وجدول
المواد الضارة ودرجات التركٌز المسموح بها .

مادة ()87
ٌجب على العامل ان ٌستعمل وسابل الوقاٌة وٌتعهد باستعمال ما بحوزته منها بعناٌة وان ٌنفذ التعلٌمات الموضوعة لسبلمته وصحته ووقاٌته من
االصابات وامراض المهنة .

مادة ()88
مع مراعاة احكام قانون التؤمٌنات االجتماعٌة ٌلتزم صاحب العمل بالتؤمٌن على عماله لدى شركات التؤمٌن ضد اصابات العمل وأمراض المهنة .
الفرع الثانً
فً إصابات العمل وأمراض المهنة

مادة ()89
عند تطبٌق احكام تؤمٌن ا صابات العمل وفقا لقانون التؤمٌنات االجتماعٌة تحل هذه االحكام بالنسبة للمإمن علٌهم الخاضعٌن لهذا التؤمٌن محل االحكام
الواردة فً المواد التالٌة بالنسبة الصابات العمل وأمراض المهنة .

مادة ()90
اذا اصٌب العامل فً حادث بسبب العمل او فً اثنابه او فً الطرٌق إلى العمل والعودة منه كان على صاحب العمل اببلغ الحادث فور وقوعه او
فور علمه به ،بحسب االحوال ،إلى كل من :
أ -مخفر الشرطة الواقع فً دابرة اختصاصه محل العمل .
ب -ادارة العمل الواقع فً دابرة اختصاصها محل العمل .
ج -مإسسة التؤمٌنات االجتماعٌة او شركة التؤمٌن المإمن على العمال لدٌها ضد اصابات العمل وٌجوز ان ٌقوم العامل بهذا االببلغ اذا سمحت حالته
بذلك كما ٌجوز لمن ٌمثله القٌام به .

مادة ()91
مع عدم اإلخبلل بؤحكام القانون رقم ( )1لسنة  1999فً شؤن التؤمٌن الصحً على األجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحٌة ٌتحمل صاحب
العمل نفقات عبلج العامل المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة بؤحد المستشفٌات الحكومٌة أو دور العبلج األهلٌة التً ٌحددها بما فً ذلك
قٌمة األدوٌة ومصروفات االنتقال وٌحدد الطبٌب المعالج فً تقرٌره فترة العبلج ونسبة العجز المتخلؾ عن اإلصابة ومدى قدرة العامل على
االستمرار فً مباشرة العمل.
وٌجوز لكل من العامل وصاحب العمل ،بطلب ٌقدم لئلدارة المختصة ،االعتراض على التقرٌر الطبً خبلل شهر من تارٌخ العلم به أمام لجنة
التحكٌم الطبً بوزارة الصحة .

مادة ()92
ٌجب على كل صاحب عمل أن ٌوافً الوزارة المختصة بإحصابٌة عن حوادث إصابات العمل وأمراض المهنة التً وقعت بمنشؤته بشكل دوري .
وٌصدر الوزٌر قراراً بالمواعٌد المحددة لذلك .

مادة ()93
للعامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهنً الحق فً تقاضً أجره طوال فترة العبلج التً ٌحددها الطبٌب وإذا زادت فترة العبلج على ستة أشه ر
ٌدفع له نصؾ األجر فقط حتى شفاإه أو تثبت عاهته أو ٌتوفى .

مادة ()94
للعامل المصاب أو المستحقٌن عنه الحق فً التعوٌض عن إصابة العمل أو أمراض المهنة طبقا ً للجدول الذي ٌصدر بقرار من الوزٌر وذلك بعد أخذ
رأي وزٌر الصحة.

مادة ()95
ٌسقط حق العامل فً التعوٌض عن االصابة إذا ثبت من التحقٌق :
أ  -أن العامل قد تعمد إصابة نفسه .

ب  -أن االصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل ،وٌعتبر فً حكم ذلك كل فعل ٌؤتٌه المصاب تحت تؤثٌر الخمر أو
المخدرات ،وكل مخالفة للتعلٌمات الخاصة بالوقاٌة من أخطار العمل وأضرار المهنة المعلقة فً مكان ظاهر من أماكن العمل ،هذا ما لم تنشؤ عن
االصابة وفاة العامل أو تخلؾ عجزاً مستدٌما ً تزٌد نسبته على ( 25فً المبة) من العجز الكلً.

مادة ()96
إذا أصٌب العامل بؤحد أمراض المهنة أو ظهرت أعراض أمراض المهنة علٌه أثناء الخدمة أو خبلل سنة من ترك العمل ،سرت علٌه أحكام الموا د
( )95 ،94 ،93من هذا القانون.

مادة ()97
 ٌ 1حدد التقرٌر الطبً الصادر من الطبٌب المعالج أو ما قررته لجنة التحكٌم الطبً عن حالة العامل المصاب مسإولٌة أصحاب األعمال السابقٌنوٌلزم هإالء  -كل بنسبة المدة التً قضاها العامل فً خدمته  -إذا كانت الصناعات واألعمال التً ٌمارسونه ا مما ٌنشؤ عنه المرض المصاب به
العامل.
 ٌ2تقاضى العامل أو المستحقون من بعده التعوٌض المنصوص علٌه فً المادة ( )94من المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة أو شركة التؤمٌنالمإمن لدٌها  -بحسب األحوال  -ولكل منهما الرجوع إلى أصحاب األعمال السابقٌن فً التزاماته م المنصوص علٌها فً الفقرة ( )1من هذه
المادة.

الباب الخامس
فً عبلقة العمل الجماعٌة

الفصل األول
منظمات العمال وأصحاب األعمال والحق النقابً

مادة ()98
حق تكوٌن اتحادات ألصحاب األعمال ،وحق التنظٌم النقابً للعمال مكفول وفقا ألحكام هذا القانون ،وتسري أحكام هذا الباب على العاملٌن فً
القطاع األهلً وتطبق أحكامه على العاملٌن فً القطاعٌن الحكومً والنفطً فٌما ال ٌتعارض مع القوانٌن التً تنظم شإونهم .

مادة ()99
لجمٌع العمال الكوٌتٌٌن الحق فً أن ٌكونوا فً ما بٌنهم نقابات ترعى مصالحهم وتعمل على تحسٌن حالتهم المادٌة واالجتماع ٌة وتمثلهم فً جمٌع
األمور الخاصة بهم ،وألصحاب األعمال حق تكوٌن اتحادات لهم لذات األهداؾ .

مادة ()100
ٌتبع فً إجراءات تؤسٌس المنظمة ما ٌؤتً :
 1اجتماع عدد من العمال الراؼبٌن فً تؤسٌس نقابة أو عدد من أصحاب األعمال الراؼبٌن فً تؤسٌس اتحاد وذلك بصفة جمعٌة عموم ٌة تؤسٌسٌةألي من الفرٌقٌن من خبلل اإلعبلن عن ذلك فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن على األقل بمدة ال تقل عن أسبوعٌن من تارٌخ انعقاد الجمعٌة العمومٌة م ع تحدٌد
مكان االنعقاد ووقته وأهدافه .
 2تقوم الجمعٌة العمومٌة التؤسٌسٌة بإقرار البحة النظام األساسً للمنظمة ولها أن تسترشد فً ذلك بالبلبحة النموذجٌة التً ٌصدر بها قرار منالوزٌر.
3 -تنتخب الجمعٌة التؤسٌسٌة مجلس االدارة وفقا لؤلحكام الواردة فً نظامها األساسً .

مادة ()101
ٌبٌن النظام األساسً للمنظمة أهدافها وأؼراضها التً أنشبت من أجلها وشروط عضوٌتها وحقوق أعضابها وواجباتهم و االشتراكات التً تحصل من
األعضاء واختصاصات الجمعٌة العمومٌة العادٌة وؼٌر العادٌة وعدد أعضاء مجلس االدارة وشروط عضوٌته ومدته واختصاصاته والقواعد المتعلقة
بالمٌزانٌة واجراءات تعدٌل التعلٌم األساسً للمنظمة واجراءات حلها وكٌفٌة تصفٌة أموالها وكذلك السجبلت والدؾاتر التً تحتفظ بها المنظمة وأسس
الرقابة الذاتٌة.

مادة ()102
على مجلس االدارة المنتخب أن ٌودع ،خبلل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ انتخابه ،أوراق تؤسٌس المنظمة لدى الوزارة .
وتثبت الشخصٌة االعتبارٌة للمنظمة اعتبارا من تارٌخ صدور قرار الوزٌر بالموافقة على إنشابها بعد إٌداع األوراق كاملة ومستوفاة لدى الوزارة .
وللوزارة ارشاد وتوجٌه المنظمة نحو تصحٌح اجراءات تؤسٌسها واستٌفاء أوراق التؤسٌس قبل اشهارها ،فإذا لم تقم الوزارة بالرد خبلل خم سة عشر
ٌوما من تارٌخ اٌداع األوراق تثبت الشخصٌة االعتبارٌة للمنظمة بقوة القانون .

مادة ()103
على العمال وأصحاب األعمال ومنظماتهم ،عند تمتعهم بالحقوق الواردة فً هذا الباب ،احترام كافة القوانٌن السارٌة فً الدولة شؤنهم فً ذلك شؤن
جمٌع الجهات المنظمة وأن ٌمارسوا نشاطهم فً حدود األهداؾ الواردة فً النظام األساسً للمنظمة دون تجاوز لهذه األهداؾ أو الخ روج عنها.

مادة ()104
على الوزارة ارشاد المنظمات النقابٌة ومنظمات أصحاب األعمال نحو التطبٌق السلٌم للقانون وكٌفٌة القٌد فً السجبلت والدفاتر المالٌة الخاصة بكل
منها وارشادها نحو تدارك أي نقص فً البٌانات والقٌود المدونة بها .
وٌحظر على النقابات:
 1االشتؽال بالمسابل السٌاسٌة والدٌنٌة أو المذهبٌة . 2توظٌؾ أموالها فً مضاربات مالٌة أو عقارٌة أو ؼٌرها من أنواع المضاربات .3 -قبول الهبات والوصاٌا ،إال بعد علم الوزارة .

المادة ()105
ٌحق للنقابات بعد موافقة رب العمل والجهات المعنٌة فً الدولة ،فتح مقاصؾ ومطاعم لخدمة العمال داخل اطار المإسسة .

المادة ـ)106
للنقابات المشهرة وفقا ً ألحكام هذا الباب أن تكون فٌما بٌنها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة ولبلتحادات المشهرة وفقا ألحكام هذا ا لقانون أن تكون
فٌما بٌنها اتحادا عاما على أال ٌكون هناك أكثر من اتحاد عام واحد لكل من العمال وأصحاب العمل ،وٌتبع فً تكوٌن االتحادات واالتحاد العام ذات
اإلجراءات الخاصة بتكوٌن النقابات .

مادة ()107
لبلتحادات واالتحاد العام والنقابات الحق فً االنضمام إلى اتحادات عربٌة أو دولٌة ترى أن مصالحها ترتبط بها ،على أن تخطر الوزارة بتارٌخ
انضمامها ،وفً جمٌع ا ألحوال ٌراعى فً ذلك أال ٌكون االنضمام مخالفا للنظام العام أو المصلحة العامة للدولة .

مادة ()108
ٌجوز حل منظمات أصحاب األعمال والعمال حبل اختٌارٌا بقرار ٌصدر من الجمعٌة العمومٌة طبقا للنظام األساسً للمنظمة ،وٌتحدد مصٌر أمو ال
النقابة بعد تصفٌتها طبقا للقرار ا لذي تتخذه الجمعٌة العمومٌة فً حالة الحل االختٌاري .
كما ٌجوز حل مجلس ادارة المنظمة عن طرٌق اقامة دعوى من الوزارة أمام المحكمة الكلٌة لتصدر حكما بحل مجلس االدارة إذا قام بعمل ٌعتبر
مخالفا ألحكام هذا القانون والقوانٌن المتعلقة بحفظ النظام العام واآلداب ،وٌجوز استبناؾ حكم المحكمة خبلل ٌ 30وما ً من تارٌخ صدوره لدى
محكمة االستبناؾ.

مادة ()109
ٌجب على أصحاب األعمال تزوٌد العمال بكافة القرارات واللوابح المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم .

مادة ()110
ٌجوز لرب العمل أن ٌفرغ عضواً أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة النقابة أو االتحاد لمتابعة شإون النقابة مع جهة العمل أو الجهات المعنٌة فً
الدولة.

الفصل الثاني
فً عقد العمل الجماعً

مادة ()111
عقد العمل الجماعً هو العقد الذي ٌنظم شروط العمل وظروفه بٌن نقابة أو اتحاد عمال أو أكثر وبٌن صاحب عمل أو أكثر أو من ٌمثلهم من
اتحادات أصحاب األعمال .

مادة ()112
ٌجب أن ٌكون عقد العمل الجماعً مكتوبا وموقعا من العامل وأن ٌعرض على الجمعٌة العمومٌة لكل من منظمات العمال وأصحاب األعمال أو
طرفٌه ،وأن ٌوافق علٌه أعضاإها وفقا ً ألحكام النظام األساسً للمنظمة .

مادة ()113
ٌجب أن ٌكون عقد العمل الجماعً محدد المدة على أال تزٌد مدته على ثبلث سنوات ،فإذا استمر طرفاه فً تنفٌذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجدداً لمدة
سنة واحدة بنفس الشروط الواردة فٌه ما لم ٌرد بشروط العقد ما ٌخالؾ ذلك .

مادة ()114
إذا رؼب أحد طرفً عقد العمل الجماعً فً عدم تجدٌده بعد انتهاء مدته وجب علٌه أن ٌخطر ا لطرؾ اآلخر والوزارة المختصة كتابة قبل ثبلثة
أشهر على االقل من تارٌخ انتهاء العقد ،واذا تعددت أطراؾ العقد فبل ٌترتب على انقضابه بالنسبة ألحدهم انقضاإه بالنسبة لآلخرٌن .

مادة ()115
)ٌ(1قع باطبلً كل شرط فً عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعٌة ٌخالؾ أحكام ه ذا القانون ولو كان سابقا ً على تنفٌذه ما لم ٌكن الشرط أكثر
فابدة للعامل.
)ٌ(2قع باطبلً كل شرط أو اتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعده ٌتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التً ٌمنحها القانون ،كما ٌقع
باطبلً كل تصالح أو مخالصة تتضمن انقاصا ً أو ابراء من حقوق العامل الناشبة له بموجب عقد العمل خبلل فترة سرٌانه أو ثبلثة أشهر من تارٌخ
انتهابه متى كانت مخالفة ألحكام هذا القانون .

مادة ()116
ال ٌكون عقد العمل الجماعً نافذاً اال بعد تسجٌله لدى الوزارة المختصة ونشر ملخصه فً الجرٌدة الرسمٌة .
وٌجوز للوزارة المختصة أن تعترض على الشروط التً تراها مخالفة للقانون ،وعلى الطرفٌن تعدٌل العقد خبلل خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ استبلم
االعتراض وإال اعتبر طلب التسجٌل كؤن لم ٌكن .

مادة ()117
ٌجوز أن ٌبرم عقد العمل الجماعً على مستوى المنشؤة أو الصناعة او على المستوى الوطنً ،فإذا أبرم عقد العمل الجماعً على مستوى الصناعة
وجب أن ٌبرمه عن العمال اتحاد نقابات الصناعة ،وإذا ابرم على المستوى الوطنً وجب أن ٌبرمه االتحاد العام للعمال وٌعتبر العقد المبرم على
مستوى الصناعة تعدٌبلً للعقد المبرم على مستوى المنشؤة والعقد المبرم على المستوى الوطنً تعدٌبلً ألي من العقدٌن اآلخرٌن وذلك فً حدود ما
ٌرد فٌهما من أحكام مشتركة.

مادة ()118
تسري أحكام عقد العمل الجماعً على:

أ -نقابات العمال واتحاداتهم التً أبرمت العقد أو انضمت إلٌه بعد ابرامه .
ب -أصحاب األعمال أو اتحاداتهم الذٌن أبرموا العقد أو انضموا الٌه بعد ابرامه.
ج -النقابات المنظمة لبلتحاد الذي أبرم العقد أو انضم الٌه بعد ابرامه .
د -أصحاب األعمال الذٌن انضموا لبلتحاد الذي أبرم العقد أو انضم الٌه بعد ابرامه .

مادة ()119
انسحاب العمال من النقابة أو فصلهم منها ال ٌإثر على خضوعهم ألحكام عقد العمل الجماعً اذا كان االنسحاب او الفصل الحقا ً على تارٌخ ابرام
النقابة للعقد او انضمامها الٌه .

مادة ()120
ٌجوز لؽٌر المتعاقدٌن من نقابات العمال او اتحاداتهم او اصحاب األعمال او اتحاداتهم االنضمام الى عقد العمل الجماعً بعد نشر ملخصه فً
الجرٌدة الرسمٌة وذلك باتفاق الطرفٌن طا لبً االنضمام دون حاجة الى موافقة المتعاقدٌن األصلٌٌن ،وٌكون االنضمام بطلب مقدم الى الوزارة
المختصة موقع من الطرفٌن وتنشر موافقة الوزارة المختصة على طلب االنضمام فً الجرٌدة الرسمٌة .

مادة ()121
ٌسري عقد العمل الجماعً الذي تبرمه نقابة المنشؤة على جمٌع عمال المنشؤة ولو لم ٌكونوا أعضاء فً النقابة وذلك مع عدم االخبلل بحكم المادة
( )115من هذا القانون فً ما ٌتعلق بالشروط األكثر فابدة للعامل ،أما العقد الذي ٌبرمه اتحاد أو نقابة مع صاحب عمل معٌن فإنه ال ٌسري إال
على عمال صاحب العمل المعنً بذلك .

مادة ()122
لمنظمات العمل وأصحاب األعمال التً تكون طرفا ً فً عقد العمل الجماعً أن ترفع جمٌع الدعاوى الناشبة عن االخبلل بؤحكام العقد لمصلحة أي
عضو من أعضابها دون الحاجة الى توكٌل منه بذلك .

الفصل الثالث
فً منازعات العمل الجماعٌة

مادة ()123
منازعات العمل الجماعٌة هً المنازعات التً تنشؤ بٌن واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجمٌع عماله أو فرٌق منهم بسبب العمل أو بسبب شروط
العمل.

مادة ()124
إذا نشؤت منازعات جماعٌة فعلى طرفٌها اللجوء الى المفاوضة المباشرة بٌن صاحب العمل أو من ٌمثله وبٌن العمال أو من ٌمثلهم  .وللوزارة
المختصة اٌفاد مندوب عنها لحضور هذه المفاوضات بصفة مراقب .
وفً حالة االتفاق فً ما بٌنهم فإنه ٌتعٌن تسجٌل هذا االتفاق لدى الوزارة المختصة خبلل خمسة عشر ٌوما ً وفقا ً للقواعد التً تصدر بقر ار من
الوزٌر.

مادة ()125
ألي من طرفً المنازعة اذا لم تإد المفاوضة المباشرة لحلها أن ٌتقدم للوزارة المختصة بطلب لتسوٌة المنازعة ودٌا ً عن طرٌق لجنة التوفٌق فً
منازعات العمل الجماعٌة التً ٌصدر بتشكٌلها قرار من الوزٌر .
وٌجب أن ٌكون الطلب موقعا ً من صاحب العمل أو وكٌله المفوض أو من أؼلبٌة العمال المتنازعٌن أو ممن ٌفوضونه فً تمثٌلهم .

مادة ()126
تشكل لجنة التوفًق فً منازعات العمل من:
أ -ممثلٌن تختارهما النقابة أو العمال المتنازعٌن .
ب -ممثلٌن ٌختارهما صاحب العمل أو أصحاب األعمال المتنازعٌن .
ج -ربٌس اللجنة وممثلٌن عن الوزارة المختصة ٌعٌنهم الوزٌر المختص بقرار ٌحدد فٌه أٌضا ً عدد ممثلً أطراؾ النزاع .
وللجنة أن تستعٌن برأي من تراه فً أداء مهمتها  .وفً جمٌع المراحل السابقة ٌجوز للوزارة المختصة أن تطلب المعلومات التً تراها ضرورٌة لحل
المنازعة.

مادة ()127
على لجنة التوفٌق أن تنتهً من نظر المنازعة خبلل شهر واحد من تارٌخ ورود الطلب إلٌها فإذا تمكنت من تسوٌتها كلٌا ً أو جزبٌا ً وجب اثبات ما تم
االتفاق بشؤنه فً محضر من ثبلث نسخ وٌوقع علٌه من الحاضرٌن وٌعتبر اتفاقا ً نهابٌا ً وملزما ً للطرفٌن واذا لم تتمكن لجنة التوفٌق من تسوٌة
المنازعة خبلل المدة المحددة وجب علٌها احالتها أو احالة ما لم ٌتم االتفاق بشؤنه منها خبلل أسبوع من تارٌخ آخر اجتماع لها الى هٌبة التحكٌم
مشفوعا ً بكافة المستندات.

مادة ()128
تشكل هٌبة التحكٌم فً منازعات العمل الجماعٌة على النحو التالً :
 1إحدى دوابر محكمة االستبناؾ تعٌنها الجمعٌة العمومٌة لهذه المحكمة سنوٌا ً . 2ربٌس نٌابة ٌنتدبه النابب العام .3 -ممثل للوزارة المختصة ٌعٌنه وزٌرها وٌحضر أمام الهٌبة أطراؾ المنازعة أو من ٌمثلهم قانونا ً .

مادة ()129
تنظر هٌبة التحكٌم المنازعة فً مٌعاد ال ٌتجاوز عشرٌن ٌوما ً من تارٌخ وصول أوراقها الى ادارة الكتاب وٌجب أن ٌعلن كل من طرفً النز اع
بمٌعاد الجلسة قبل انعقادها بمدة ال تقل عن اسبوع ،على أن ٌتم الفصل فً المنازعة خبلل فترة ال تتجاوز ثبلثة أشهر من تارٌخ أول جلسة لنظرها .

مادة ()130
لهٌبة التحكٌم كل ما لمحكمة االستبناؾ من صبلحٌات طبقا ً ألحكام القانون تنظٌم القضاء وأحكام قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة وتصدر قراراتها
مسببة وتكون بم ثابة األحكام الصادرة من محكمة االستبناؾ .

مادة ()131
استثناء من حكم المادة ( )126من هذا القانون ٌجوز للوزارة المختصة فً حالة قٌام منازعة جماعٌة اذا دعت الضرورة أن تتدخل دون طلب من
أحد المتنازعٌن لتسوٌة النزاع ودٌا ً كما ٌجوز لها احالة النزاع الى لجنة التوفٌق أو هٌبة التحكٌم حسبما تراه وٌجب على المتنازعٌن فً هذه
الحالة تقدٌم كافة المستندات التً تطلبها الوزارة المختصة كما ٌلزم حضورهم عند دعوتهم للحضور .

مادة ()132
ٌحظر على طرفً المنازعة وقؾ العمل كلٌا ً أو جزبٌا ً اثناء اجراءات المفاوضة المباشرة او امام لجنة التوؾٌق أو أمام هٌبة التحكٌم أو بسبب تدخل
الوزارة المختصة فً المنازعات عمبلً بؤحكام هذا الباب .

الباب السادس
فً تفتٌش العمل والعقوبات

الفصل األول
فً تفتٌش العمل

مادة ()133
ٌكون للموظفٌن المختصٌن الذٌن ٌحددهم الوزٌر بقرار ٌصدره صفة الضبطٌة القضابٌة لمراقبة تنفٌذ هذا القانون واللوابح والقرارات المنفذة له،
وٌتعٌن على هإالء الموظفٌن اداء أعمالهم بؤمانة ونزاهة وحٌاد  .وااللتزام بعدم افشاء أسرار مهن أصحاب العمل التً ٌطلعون علٌها بحكم عملهم،
وٌإدي كل منهم أمام الوزٌر القسم التالً :
«اقسم باهلل العظٌم أن أإدي عملً باألمانة والحٌدة والنزاهة والصدق ،وأن أحافظ على سرٌة المعلومات التً أطلع علٌها بحكم عملً حتى بعد انتهاء
خدمتً».

مادة ()134
ٌكون للموظفٌن المشار إلٌهم بالمادة السابقة حق دخول أماكن العمل خبلل ساعات العمل الرسمٌة للمنشؤة واالطبلع على السجبلت والدفاتر وطلب
البٌانات والمعلومات المتعلقة بشإون العمالة ،ولهم فً ذلك حق فحص وأخذ عٌنات من المواد المتداولة بؽرض التحلٌل ولهم أٌضا ً فً دخول
األماكن التً ٌخصصها أصحاب العمل ألؼراض الخدمات العمالٌة ،ولهم أن ٌستعٌنوا بالقوة العامة فً سبٌل تنفٌذ مهام عملهم .
كما ٌكون لهم تحرٌر محاضر المخالفات الصحاب االعمال ومنحهم المهلة البلزمة لتبلفً المخالفة واحالة محاضر المخالفات للمحكمة المختصة
لتوقٌع العقوبة المنصوص علٌها فً هذا القانون .

مادة ()135
ٌكون للموظفٌن المختصٌن بالتفتٌش ،فً حالة مخالفة صاحب العمل احكام المواد ( ،)86 ،84 ،83من هذا القانو ن والقرارات الصادرة تنفٌذا له على
نحو ٌهدد تلوث البٌبة والصحة العامة او بصحة العمال او سبلمتهم ،ان ٌحرروا محضرا بالمخالفة ورفعه إلى الوزٌر المختص الذي له بالتنسٌق مع
الجهات المختصة ان ٌصدر قرارا بؽلق المحل كلٌا او جزبٌا أو وقؾ استعمال آلة او آالت معٌنة لحًن تبلفً المخالفة.

مادة ()136
ٌكون للموظفٌن المختصٌن بالتفتٌش صبلحٌة تحرٌر اخطارات المخالفات للعمالة التً تعمل من دون مركز عمل محدد ،ولهم فً سبٌل ذلك االستعانة
بالسلطات العامة والتنسٌق مع الجهات المعنٌة بشؤن البضابع التً تتركها اي من العمالة المذكورة وال ٌستدل على اصحابها .

الفصل الثاني
فً العقوبات

مادة ()137
مع عدم االخبلل بؤي عقوبة اشد ٌنص علٌها اي قانون آخر ٌعاقب التجاوز خمسمبة دٌنار كل من خالؾ احكام المادتٌن ( )35 ،8من هذا القانون،
وفً حالة العود خبلل ثبلث سنوات من تارٌخ الحكم النهابً ،تكون العقوبة مضاعفة .

مادة ()138
مع عدم االخبلل بؤي عقوبة اشد ٌنص علٌها اي قانون آخر ٌعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثبلث سنوات وبؽرامة ال تقل عن ألؾ دٌنار وال تزٌد على
خمسة آالؾ دٌنار او بإحدى هاتٌن العقوبتٌن ،كل من خالؾ حكم الفقرة الثالثة من المادة ( )10من هذا القانون.

المادة ()139
فً حالة مخالفة احكام المادة ( )57من هذا القانون ٌعاقب صاحب العمل بؽرامة ال تجاوز مجموع مستحقات العاملٌن التً تخلؾ عن دفعها ،وذلك
دون االخبلل بالتزاماته بدفع هذه المستحقات للعاملٌن وبذات االجراءات المنصوص علٌها فً المادة ( )57المشار الٌها.

مادة ()140
مع عدم االخبلل بؤي عقوبة اشد ٌنص علٌها اي قانون آخر ٌعاقب بؽرامة ال تجاوز الؾ دٌنار كل من لم ٌمكن الموظفٌن المختصٌن الذٌن ٌحددهم
الوزٌر من اداء واجبهم المنصوص علٌه فً المادتٌن ( )134 ،133من هذا القانون.

مادة ()141
مع عدم االخبلل بؤي عقوبة اشد ٌنص علٌها اي قانون آخرٌ ،عاقب كل من ٌخالؾ بقٌة احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التالً :
أٌ -وجه إلى المخالؾ اخطار بتبلفً المخالفة خبلل فترة تحددها الوزارة على اال تزٌد على ثبلثة اشهر .
ب  -اذا لم تتبلؾ المخالفة خبلل الفترة المحددة ٌعاقب المخالؾ بؽرامة ال تقل عن مبة دٌنار وال تزٌد على مبتً دٌنار عن كل عامل ممن وقعت
بشؤنهم المخالفة ،وفً حالة العود خبلل ثبلث سنوات من تارٌخ صدور الحكم النهابً تكون العقوبة مضاعفة .

مادة ()142
ٌعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة اشهر وبؽرامة ال تزٌد على الؾ دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من ٌخالؾ امر الوقؾ او الؽلق الصادر عمبل
بؤحكام المادة ( )135دون تبلفً المخالفات التً اعلنه بها المفتش المختص .

الباب السابع
االحكام الختامية

مادة ()143
تشكل بقرار من الوزٌر لجنة استشارٌة لشإون العمل تضم ممثلٌن عن الوزارة وجهاز إعادة هٌكلة القوى العاملة والجهاز التنفٌذي ومنظمات
اصحاب االعمال والعمال ومن ٌراه الوزٌر ،تكون مهمتها ابداء الرأي فٌما ٌعرضه علٌها الوزٌر من موضوعات وٌتضمن القرار اجراءات دعوة
اللجنة والعمل فٌها وكٌفٌة اصدار توصٌاتها .

مادة ()144
ال تسمع عند االنكار بمضً سنة من تارٌخ انتهاء عقد العم ل الدعاوى التً ٌرفعها العمال استنادا إلى احكام هذا القانون ،وٌسري على االنكار احكام
الفقرة ( )2من المادة ( )442من القانون المدنً وتعفى الدعاوى التً ٌرفعها العمال او المستحقون عنهم من الرسوم القضابٌة ومع ذلك ٌجوز
للمحكمة عند رفض الدعاوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها وتنظر الدعاوى العمالٌة على وجه االستعجال .

مادة ()145
استثناء من حكم المادة ( )1074من القانون المدنً ٌكون لحقوق العمال المقررة وفقا الحكام هذا القانون حق امتٌاز على جمٌع اموال صاحب العمل
من منقول وعقار عدا السكن الخاص وتستوفى هذه الم بالػ بعد المصروفات القضابٌة والمبالػ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ
واالصبلح.

مادة ()146
ٌجب ان ٌسبق الدعوى طلب ٌتقدم به العامل او المستحقون عنه إلى ادارة العمل المختصة وتقوم االدارة باستدعاء طرفً النزاع او من ٌمثلهما ،واذا
تسوي النزاع ودٌا تعٌن علٌها خبلل شهر من تارٌخ تقدٌم الطلب احالته إلى المحكمة الكلٌة للفصل فٌه .
ة
لم توفق االدارة إلى
وتكون االحالة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع ودفوع الطرفٌن ومبلحظات االدارة .

مادة ()147
ٌجب على ادارة كتاب المحكمة ان تقوم ،فً خبلل ثبلثة اٌام من تارٌخ تسلم الطلب ،بتحديد جلسة لنظر الدعوى وٌعلن بها طرفا النزاع .

مادة ()148
ٌصدر الوزٌر اللوابح والقرارات البلزمة لتنفٌذ هذا القانون خبلل ستة اشهر من تارٌخ نشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة وبالتشاور مع اصحاب
العمل والعمال.

مادة ()149
ٌلؽى القانون رقم  38لسنة  1964فً شؤن العمل فً القطاع االهلً وٌحتفظ العمال بجمٌع الحقوق التً ترتبت علٌه قبل الؽابه وتبقى كافة القرارات
الصادرة تنفٌذا له معموال بها فٌما ال تتعارض مع احكام هذا القانون لحٌن صدور اللوابح والقرارات البلزمة لتنفٌذه .

مادة ()150
على ربٌس مجلس الوزراء والوزراء  -كل فً ما ٌخصه  -تنفٌذ هذا القانون ،وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .

اإلجازة السنوية
للعامل الحق فً اجازة سنوٌة مدفوعة األجر مدتها ثبلثون ٌوما .
وال ٌستحق العامل اجازة عن السنة األولى اال بعد قضابه تسعة أشهر على األقل فً خدمة صاحب العمل وال تحسب ضمن االجا زة السنوٌة اٌام
العطل الرسمٌة وأٌام االجازات المرضٌة الواقعة خبللها وٌستحق العامل اجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها فً العمل ولو كانت السنة
االولى من الخدمة.

اإلجازات الرسمية
أٌ -وم رأس السنة الهجرٌة ٌ -وم واحد.
بٌ -وم اإلسراء والمعراج ٌ -وم واحد.
ج -عٌد الفطر السعٌد ٌ -ومان.
د -وقفة عٌد األضحى المبارك ٌ -وم واحد.
هـ -عٌد األضحى المباركٌ -ومان.
و -المولد النبوي الشرٌؾ ٌ -وم واحد.
ز -الٌوم الوطنً  25فبراٌر ٌ -وم واحد.
حٌ -وم التحرٌر  26فبراٌر ٌ -وم واحد.
طٌ -وم رأس السنة المٌبلدٌة ٌ -وم واحد.

إجازة حج
للعامل الذي امضى سنتٌن متصلتٌن فً خدمة صاحب العمل الحق فً اجازة مدفوعة االجر مدتها واحد وعشرون ٌوما الداء فرٌضة الحج شرٌطة
اال ٌكون قد ادى الفرٌضة قبل ذلك .

إجازة وضع
تستحق المرأة العاملة الحامل اجازة مدفوعة االجر التحسب من اجازاتها االخرى لمدة سبعٌن ٌوما للوضع بشرط ان ٌتم الوضع خبللها .
وٌجوز لصاحب العمل عقب انتهاء اجازة الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبها اجازة من دون اجر ال تزٌد مدتها على اربعة أشهر لرعا ٌة
الطفولة.

إجازة عِدة
وللمرأة العاملة المسلمة التً ٌتوفى زوجها الحق فً اجازة عدة باج ر كامل لمدة أربعة اشهر وعشرة اٌام من تارٌخ الوفاة .
وتمنح المرأة العاملة ؼٌر المسلمة المتوفى عنها زوجها اجازة لمدة واحد وعشرٌن ٌوما مدفوعة الراتب .

اإلجازات المرضية
للعامل الحق فً االجازات المرضٌة اآلتٌة خبلل السنة :
خمسة عشر ٌوما  -بؤجر كامل.عشرة أيام  -بثبلثة أرباع األجر.عشرة أٌام  -بنصؾ األجر.عشرة أٌام  -بربع األجر.-ثبلثون ٌوما  -من دون أجر.

3أشهر ...إخطار
اذا كان عقد العمل ؼٌر محدد المدة جاز لكل من طرفٌه انهاإه بعد اخطار الطرؾ اآلخر وٌكون االخطار قبل انتهاء العقد بثبلثة أشهر على االقل،
وٌحق للعامل ان ٌتؽٌب ٌوما كامبل فً االسبوع او ثمانً ساعات اثناء االسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه ألجره عن ٌوم او ساع ات
الؽٌاب.
مكافؤة نهاٌة الخدمة
ٌستحق العامل مكافؤة تعادل اجر خمسة عشر ٌوما عن كل سنة من السنوات الخمس االولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالٌة بحٌث ال تزٌد
المكافؤة فً مجموعها على اجر سنة ونصؾ السنة .
وٌستحق العامل نصؾ مكافؤة نهاٌة الخدمة اذا قام بانهاء العقد ؼٌر المحدد من جانبه وكانت مدة خدمته ال تقل عن ثبلث سنوات ولم تبلػ خمس
سنوات ،فاذا بلؽت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلػ عشر سنوات استحق ثلثً المكافؤة ،واذا بلؽت مدة خدمته عشر سنوات ٌستحق المكافؤة كاملة .
هٌبة القوى العاملة
فٌما طالبت المادة ( )8من صاحب العمل باخطار الجهة المختصة باحتٌاجاته من العمالة ،نصت المادة ( )9على انشاء هٌبة عامة ذات شخصٌة
اعتبارٌة ومٌزانٌة مستقلة تسمى الهٌبة العامة للقوى العاملة ٌشرؾ علٌها وزٌر الشإون االجتماعٌة والعمل تتولى استقدام واستخدام العمالة
الوافدة بناء على طلبات اصحاب العمل .
االحتفاظ بممٌزات «القدٌم»
الؽى القانون الجدٌد ،القانون رقم  38لسنة  ،1964على ان ٌحتفظ العمال بجمٌع الحقوق التً تر تبت علٌه قبل الؽابه إلى حٌن صدور البلبحة
التنفٌذٌة.
البلبحة التنفٌذٌة
الزام القانون الوزٌر المختص اصدار اللوابح والقرارات البلزمة لتنفٌذه خبلل ستة أشهر من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .

