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 6991 لسنة 8 رقم العمل قانون

  6614 صفحة 4664 رقم الرسمية الجريدة عدد في 61/4/6991 بتاريخ منشور

 6991 /1 /64 في نفاذه بدأ

 1169 لسنة (64) رقم المعدل القانون آخرها قانونا ،61 عددها البالغ المعدلة القوانين بموجب تعديالته جميع مع

 
 1996لسنة  8قانوف رقـ 

 قانوف العمؿ

 الفصؿ األوؿ

 إسـ القانوف وبدء العمؿ بو 1المادة 

 ( كيعمؿ بو بعد مركر ستيف يكما عمى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 6991يسمى ىذا القانكف )قانكف العمؿ لسنة 

 التعريفػػات  2المادة 

، القانكف المؤقت 8004لسنة  84، القانكف المعدؿ رقـ 6999لسنة  66تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ )مع 
 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81المعدؿ رقـ 

عمى غير  يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذا القانكف المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينة
 ذلؾ:

 كزارة العمؿ.     الوزارة:

 كزير العمؿ.    الوزير:

 األميف العاـ لمكزارة.   األميف العاـ:
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 كؿ شخص طبيعي أك معنكم يستخدـ بأم صفة كانت شخصان أك أكثر مقابؿ أجر.  صاحب العمؿ:

 الييئة التي تمثؿ أصحاب العمؿ.   نقابة أصحاب العمؿ:

كؿ شخص ذكران كاف أك أنثى يؤدم عمالن لقاء أجر كيككف تابعان لصاحب العمؿ كتحت إمرتو كيشمؿ ذلؾ  العامؿ:
 األحداث كمف كاف قيد التجربة أك التأىيؿ.  

 كؿ جيد فكرم أك جسماني يبذلو العامؿ لقاء أجر سكاء كاف بشكؿ دائـ أك عرضي أك مؤقت أك مكسمي.   العمؿ:

 تستدعيو ضركرات طارئة كال تزيد مدة إنجازه عمى ثالثة أشير.  العمؿ الذم  العمؿ العرضي:

 العمؿ الذم تقتضي طبيعة إنجازه مدة محدكدة.   العمؿ المؤقت:

 العمؿ في مكاسـ محدكدة مف كؿ سنة كال تزيد مدتو عمى ستة أشير.   العمؿ الموسمي:

اتفاؽ خطي تنظـ بمقتضاه شركط العمؿ بيف صاحب العمؿ أك نقابة أصحاب العمؿ مف جية  عقد العمؿ الجماعي:
 كمجمكعة عماؿ أك النقابة مف جية أخرل.  

اتفاؽ شفيي أك كتابي صريح أك ضمني يتعيد العامؿ بمقتضاه أف يعمؿ لدل صاحب العمؿ كتحت  عقد العمؿ:
 ة محدكدة أك غير محدكدة أك لعمؿ معيف أك غير معيف.  إشرافو أك إدارتو مقابؿ أجر كيككف عقد العمؿ لمد

كؿ ما يستحقو العامؿ لقاء عممو نقدا أك عينان مضافان إليو سائر اإلستحقاقات األخرل أيا كاف نكعيا إذا نص  األجر:
مؿ القانكف أك عقد العمؿ أك النظاـ الداخمي أك استقر التعامؿ عمى دفعيا باستثناء األجكر المستحقة عف الع

 اإلضافي.  

 كؿ شخص ذكران كاف أك انثى بمغ السابعة مف عمره كلـ يتـ الثامنة عشرة.   الحدث:

 الجية التي تقدـ خدمات أك تعمؿ في إنتاج السمع أك تكزيعيا.   المؤسسة:

 الطبيب المعتمد أك المجنة الطبية المعتمدة مف الكزير.    المرجع الطبي:

( اك اإلصابة بأم مف اإلصابات 6مراض الصناعية المبينة في الجدكؿ رقـ )اإلصابة بأحد األ المرض الميني:
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 ( الممحقيف بيذا القانكف.  8المينية المبينة في الجدكؿ رقـ )

إصابة العامؿ نتيجة حادث اثناء تأدية العمؿ أك بسببو كيعتبر في حكـ ذلؾ الحادث ما يقع لمعامؿ  صابة العمؿ:إ
 ك عكدتو منو.  أثناء ذىابو لمباشرة عممو أ

 المنتفع أك المنتفعكف مف عائمة العامؿ المنصكص عمييـ في قانكف الضماف االجتماعي المعمكؿ بو.   المستحؽ:

 تنظيـ ميني عمالي يشكؿ كفؽ أحكاـ ىذا القانكف.    النقابة:

 الييئة اإلدارية لمنقابة.   الييئة اإلدارية:

النقابة مف جية كبيف صاحب عمؿ أك نقابة أصحاب العمؿ مف جية  كؿ خالؼ ينشا بيفالنزاع العمالي الجماعي: 
 أخرل حكؿ تطبيؽ عقد عمؿ جماعي أك تفسيره أك يتعمؽ بظركؼ العمؿ كشركطو.

 مف ىذا القانكف. 48المجنة الثالثية لشؤكف العمؿ المشكمة بمقتضى أحكاـ المادة المجنة الثالثية: 

يبذلو العامؿ لقاء أجر ضمف أحد أشكاؿ عقد العمؿ المرف المحدد كفؽ كؿ جيد فكرم أك جسماني العمؿ المرف: 
 نظاـ يصدر ليذه الغاية.

عدـ المساكاة بيف العماؿ في األجر عف كؿ عمؿ ذم قيمة متساكية دكف أم تمييز قائـ عمى التمييز في األجور: 
 الجنس.

دد ساعات العمؿ المنصكص عمييا في العمؿ الذم تقتضي طبيعة إنجازه ساعات عمؿ ال تصؿ لعالعمؿ الجزئي: 
 ( مف ىذا القانكف.61المادة )

 صدر بموجب ىذه المادة: 

  16/10/2002تاريخ  4568، عدد الجريدة الرسمية رقـ 2002القرار الخاص باعتماد مرجع طبي لسنة . 

  تاريخ  4605، عدد الجريدة الرسمية رقـ 2003لسنة  5قرار الديواف الخاص بتفسير القوانيف رقـ
16/6/2003. 
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  المستثنوف مف القانوف 3المادة 

، القانكف 8008لسنة  66، القانكف المؤقت المعدؿ رقـ 6991لسنة  68القانكف المعدؿ رقـ )مع تعديالتيا بمكجب 
 (8004لسنة  84القانكف المعدؿ رقـ ،  8008لسنة  66المعدؿ رقـ 

صحاب العمؿ باستثناء أـ ىذا القانكف عمى جميع العماؿ ك تطبؽ أحكاأ . مع مراعاة أحكاـ الفقرة )ب( مف ىذه المادة، 
 المكظفيف العاميف كمكظفي البمديات.

ب. تحدد األحكاـ التي يخضع إلييا عماؿ الزراعة كالعاممكف في المنازؿ كطياتيا كبستانيييا كمف في حكميـ 
عمميـ كأكقات العمؿ كالراحة كالتفتيش كأم  بمقتضى نظاـ يصدر ليذه الغاية عمى أف يتضمف ىذا النظاـ تنظيـ عقكد

 .خرل تتعمؽ باستخداميـأمكر أ

 صدر بموجب ىذه المادة: 

، عدد الجريدة الرسمية رقـ 2009لسنة  90نظاـ العامميف في المنازؿ وطياتيا وبساتيينيا ومف في حكميـ رقـ 
 .1/10/2009تاريخ  4989

 نطاؽ تطبيؽ القانوف 4المادة 

أ .  ال تؤثر أحكاـ ىذا القانكف عمى أم حؽ مف الحقكؽ التي يمنحيا لمعامؿ أم قانكف آخر أك عقد عمؿ أك إتفاؽ أك 
 قرار إذا كاف أم منيا يرتب لمعامؿ حقكقان أفضؿ مف الحقكؽ المقررة لو بمكجب أحكاـ ىذا القانكف. 

لقانكف أك بعده يتنازؿ بمكجبو أم عامؿ عف أم حؽ ب. يعتبر باطالن كؿ شرط في عقد أك إتفاؽ سكاء أبـر قبؿ ىذا ا
 مف الحقكؽ التي يمنحيا إياه ىذا القانكف.

 الفصؿ الثاني

 التفتيش عمى العمؿ

 مياـ التفتيػػش 5المادة 
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 تتكلى الكزارة القياـ بمياـ التفتيش تطبيقان ألحكاـ ىذا القانكف.                                          

 واجبات مفتش العمؿ 6المادة 

خالص كأف ال  يترتب عمى كؿ مف يتكلى مياـ التفتيش أف يكقع تصريحان مشفكعان بالقسـ بأف يؤدم عممو بأمانة كا 
 يفشي األسرار التي يطمع عمييا بحكـ عممو.

 أنظمة التفتيػػش 7المادة 

احب العمؿ تجاىيـ بمكجب تحدد مؤىالت مفتشي العمؿ كمياميـ كصالحياتيـ كمكافآتيـ كما تحدد إلتزامات ص
 أنظمة تصدر ليذه الغاية.

 صدر بموجب ىذه المادة: 

 .17/2/1996تاريخ  4101، عدد الجريدة الرسمية رقـ 1996لسنة  56نظاـ مفتشي العمؿ رقـ 

 واجبات صاحب العمؿ 8المادة 

 عمى صاحب العمؿ أك مف ينكب عنو ما يمي: 

م مف مديرياتيا في منطقة العمؿ يتضمف عدد العماؿ لديو كمكقع عمؿ كؿ أ . أف يرسؿ إشعارا إلى الكزارة أك إلى أ
 منيـ كطبيعة عممو كتاريخ مباشرتو العمؿ كأجره كذلؾ في الشير األكؿ مف كؿ سنة. 

 ب. أف يحتفظ في مؤسستو بالسجالت الكاجب عميو اإلحتفاظ بيا بما في ذلؾ سجالت العماؿ كالمتدربيف منيـ.

 دة: صدر بموجب ىذه الما

 4568، عدد الجريدة الرسمية رقـ 2002قرار خاص بالسجالت الواجب عمى صاحب العمؿ االحتفاظ بيا لسنة 
 .16/10/2002تاريخ 

 صالحيات مفتش العمؿ 9المادة 
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أ . يمارس مفتش العمؿ أثناء قيامو بكظيفتو الصالحيات المخكلة ألفراد الضابطة العدلية بمكجب قانكف أصكؿ 
 زائية المعمكؿ بو كيعمؿ بالضبط الذم ينظمو في حدكد كظيفتو حتى يثبت غير ذلؾ. المحاكمات الج

ب. لممفتش الطمب مف صاحب العمؿ إزالة المخالفة خالؿ مدة ال تزيد عمى سبعة أياـ مف تاريخ تبمغو إنذاران خطيان 
بذلؾ كفي حالة تخمفو فممكزير أك مف يفكضو أف يقرر إغالؽ المؤسسة لحيف ازالة المخالفة أك صدكر قرار 

 المحكمة بشأنيا. 

الفة كبغرامة ال تقؿ عف خمسيف ديناران كال تزيد عمى خمسمائة دينار كال ج. تحكـ المحكمة عمى المخالؼ بإزالة المخ
 يجكز تخفيض الغرامة عف حدىا األدنى ألم سبب مف األسباب التقديرية المخففة.

 الفصؿ الثالث

 التشغيؿ والتوجيو الميني

  تنظيـ سوؽ العمؿ 10المادة 

، القانكف 8008لسنة  66، القانكف المعدؿ رقـ 8008ة لسن 66قانكف المؤقت المعدؿ رقـ )مع تعديالتيا بمكجب ال
 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81المؤقت المعدؿ رقـ 

أ . تتكلى الكزارة، بالتنسيؽ كالتعاكف مع الجيات المختصة، مياـ تنظيـ سكؽ العمؿ كالتكجيو الميني كتكفير فرص 
كخارجيا كليذه الغاية يجكز ليا إنشاء مكاتب لتشغيؿ األردنييف أك  العمؿ كالتشغيؿ لألردنييف داخؿ المممكة

 الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة ليذه الغاية. 

ب. مع مراعاة أحكاـ أم تشريع آخر، يجكز لمكزير الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتنظيـ استخداـ كاستقداـ العماؿ 
 غير األردنييف في القطاعات التالية:

 في المنازؿ كبستانيييا كطياتيا كمف في حكميـ. قطاع العامميف -6

كفير فرص العمؿ أم قطاع آخر يكافؽ عميو مجمس الكزراء كبما ال يتعارض مع أىداؼ الكزارة كسياستيا في ت -8
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 .كتشغيؿ األردنييف

مف ىذه المادة بما في ذلؾ   )ب(ك)أ(  الخاصة المشار إلييا في الفقرتيفج. تحدد أحكاـ كشركط إنشاء المكاتب 
شراؼ الكزارة عمييا كتحديد ا  إلغاء الترخيص ككيفية إدارتيا ك  أسس كشركط تجديد ترخيص ىذه المكاتب سنكيا كحاالت

 بدؿ الخدمات التي تقدميا ىذه المكاتب بمقتضى أنظمة تصدر ليذه الغاية.

يات كالغرؼ الصناعية كالتجارية مينية كالجامعات كالبمدد. لمكزير السماح لمنقابات كنقابات أصحاب العمؿ كالنقابات ال
 م ىيئات عامة أخرل لمقياـ بأعماؿ الكساطة لتشغيؿ األردنييف شريطة عدـ تقاضي أم بدؿ مقابؿ ذلؾ.أك 

 صدر بموجب ىذه المادة: 

  تاريخ  4349عدد الجريدة الرسمية رقـ ، 1999لسنة  21نظاـ المكاتب الخاصة لمتشغيؿ رقـ
16/5/1999.  

  لسنة  98نظاـ تنظيـ المكاتب الخاصة العاممة في استقداـ واستخداـ غير األردنييف العامميف في المنازؿ رقـ
 .1/10/2009تاريخ  4989 عدد الجريدة الرسمية رقـ ،2009

  حصر جيات التشغيؿ 11المادة 

 (8069لسنة  68معدؿ رقـ ، كالقانكف ال8060لسنة  81القانكف المعدؿ رقـ )مع تعديالتيا بمكجب 

( مف ىذا القانكف ال يجكز لغير مديريات التشغيؿ العامة كمكاتب التشغيؿ 60مع مراعاة أحكاـ الفقرة )د( مف المادة )
الخاصة المرخصة القياـ بأعماؿ الكساطة لتشغيؿ أك تسييؿ تشغيؿ العماؿ في داخؿ المممكة كخارجيا، كلمكزير 

حالتو إلى المحكمة كيعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ ىذه المادة بغرامة ال  إغالؽ المحؿ المخالؼ ألحكاـ ىذه المادة كا 
لؼ كخمسمائة دينار أك بالحبس لمدة ال تقؿ عف ثالثيف يكما كال تزيد عمى أعف خمسمائة دينار كال تزيد عمى  تقؿ

قفاؿ أم محؿ يستعمؿ ليذه الغاية كمصادرة مكجكدا  تو المتعمقة بغرض التشغيؿ.ستة اشير أك بكمتا العقكبتيف كا 

  العماؿ غير األردنييف 12المادة 

، القانكف المعدؿ 6994لسنة  68، القانكف المعدؿ رقـ 6991لسنة  68قانكف المعدؿ رقـ )مع تعديالتيا بمكجب ال
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كف ، كالقان8060لسنة  81، القانكف المؤقت المعدؿ رقـ 8004لسنة  84، القانكف المعدؿ رقـ 8001لسنة  40رقـ 
 (8069لسنة  68المعدؿ رقـ 

أ.ال يجكز استخداـ أم عامؿ غير أردني إال بمكافقة الكزير أك مف يفكضو شريطة أف يتطمب العمؿ خبرة ككفاءة غير 
متكفرة لدل العماؿ األردنييف أك كاف العدد المتكفر منيـ ال يفي بالحاجة كلمكزير إصدار أم تعميمات يراىا الزمة 

 .غير األردنييف لغايات ىذه المادةتقداـ العماؿ لتنظيـ استخداـ كاس

ب. يجب أف يحصؿ العامؿ غير األردني عمى تصريح عمؿ مف الكزير أك مف يفكضو قبؿ استقدامو أك استخدامو كال 
تياء مدة آخر يجكز أف تزيد مدة التصريح عمى سنة كاحدة قابمة لمتجديد كتحتسب مدتو عند التجديد مف تاريخ ان

 .حصؿ عميوتصريح عمؿ 

تستكفي الكزارة مف صاحب العمؿ رسما مقابؿ تصريح العمؿ الذم تصدره لكؿ عامؿ غير أردني أك تجدده  -6ج. 
( مف ىذا القانكف كيعتبر ىذا الرسـ إيرادا لمخزينة 4ؿ الخاضعيف ألحكاـ الفقرة  )ب(  مف المادة )ابما في ذلؾ العم

 اية.كيحدد مقداره بمكجب النظاـ الصادر ليذه الغ

( مف ىذه الفقرة ككفقا لمنظاـ الصادر 6تستكفي الكزارة مف صاحب العمؿ عف العماؿ المشار إلييـ في البند ) -8
بمكجبو مبمغا إضافيا عف كؿ تصريح عمؿ تصدره الكزارة أك تجدده يخصص لصندكؽ التشغيؿ كالتدريب كالتعميـ 

ريب كالتعميـ الميني كالتقني النافذ عمى أف يخصص ما نسبتو الميني كالتقني المنشأ كفقا لقانكف مجمس التشغيؿ كالتد
%( مف ىذه المبالغ لحساب مكافآت كحكافز المكظفيف العامميف في الكزارة كام جية أخرل تستعيف بيا يتـ صرفيا 6)

 كفقا لمتشريعات ذات العالقة.

عمييـ الغرامات المنصكص عمييا ( مف ىذه الفقرة تفرض 6في حاؿ عدـ التزاـ أصحاب العمؿ بأحكاـ البند ) -4
 بمكجب نظاـ رسـك تصاريح العمؿ الصادر بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف.

د. يعاقب صاحب العمؿ أك مدير المؤسسة حسب مقتضى الحاؿ بغرامة ال تقؿ عف خمسمائة دينار كال تزيد عمى 
كتضاعؼ ىذه الغرامة في حالة ألؼ دينار عف كؿ عامؿ غير أردني يستخدـ بصكرة تخالؼ أحكاـ ىذا القانكف، 

 التكرار كال يجكز تخفيض الغرامة عف حدىا األدنى في أم حالة مف الحاالت أك ألم سبب مف األسباب.
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يعفى أبناء األردنيات المتزكجات مف غير األردنييف المقيمكف في المممكة مف الحصكؿ عمى تصاريح العمؿ   -6ىػػ. 
 .مف ىذه المادة )ب(ك )أ(المنصكص عمييا في الفقرتيف

 لمجمس الكزراء إصدار األنظمة الالزمة لتنظيـ عمؿ غير األردنييف المقيميف في المممكة.  -8     

ك. لمكزير أك مف يفكضو بناء عمى تكصية مف كزارة التنمية االجتماعية أف يعفي شديد اإلعاقة أك كلي أمره أك كصيو 
ة )ج( مف ىذه المادة عف عامؿ غير أردني كاحد إذا كاف المعكؽ بحاجة مف دفع الرسكـ كالمبالغ المشار إلييا في الفقر 

ماسة إلى المساعدة مف الغير لمقياـ بأعباء حياتو اليكمية ككاف مستكل دخمو أك دخؿ كلي أمره أك كصيو يستمـز ىذا 
ؾ التكصية ف تحدد شركط تمأألردني عمى تقديـ العكف لممعكؽ ك اإلعفاء شريطة أف تقتصر مياـ العامؿ غير ا
جراءات إصدارىا بمكجب تعميمات يصدرىا كزير  .التنمية االجتماعية ليذه الغاية كا 

 ز. تعتبر مخالفة ألحكاـ ىذا القانكف استخداـ العامؿ غير األردني في أم مف الحاالت التالية:

 استخدامو دكف الحصكؿ عمى تصريح عمؿ. -6

لديو ما لـ يكف حاصال عمى إذف بذلؾ مف الجية  استخدامو لدل صاحب عمؿ غير المصرح لو بالعمؿ -8
 المختصة في الكزارة.

 استخدامو في مينة غير المينة المصرح لو العمؿ بيا. -4

ح. يصدر الكزير قرارا بتسفير العامؿ المخالؼ ألحكاـ ىذه المادة إلى خارج المممكة عمى نفقة صاحب العمؿ أك 
السمطات المختصة كال يجكز إعادة استقداـ أك استخداـ العامؿ غير مدير المؤسسة كيتـ تنفيذ ىذا القرار مف قبؿ 

 األردني الذم يتـ تسفيره قبؿ مضي ثالث سنكات عمى األقؿ مف تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

 صدر بموجب ىذه المادة: 

تاريخ  4221، عدد الجريدة الرسمية رقـ 1997لسنة  36نظاـ رسـو تصاريح عمؿ العماؿ غير األردنييف رقـ 
2/8/1997. 
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  استخداـ العماؿ المعوقيف 13المادة 

 ( 8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المؤقت المعدؿ رقـ 

لنافذ ؿ مف العماؿ ذكم اإلعاقة النسبة المحددة في قانكف حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة اعمى صاحب العمؿ أف يشغ
 جر كؿ منيـ.أعماؿ التي يشغميا ذكك اإلعاقة ك ف يرسؿ إلى الكزارة بيانا يحدد فيو األأككفؽ الشركط الكاردة فيو ك 

 استخداـ العامؿ العاجز 14المادة 

ائـ جزئي ال يمنعو مف أداء عمؿ غير عممو الذم كاف يقكـ بو كجب إذا أصيب عامؿ إصابة عمؿ نتج عنيا عجز د
عمى صاحب العمؿ تشغيمو في عمؿ آخر يناسب حالتو إذا كجد مثؿ ىذا العمؿ كباألجر المخصص لذلؾ، عمى أف 

 تحسب حقكقو المالية عف المدة السابقة إلصابتو عمى أساس أجره األخير قبؿ اإلصابة.

 الفصؿ الرابع

 عقد العمؿ

  عقد العمػػؿ 15المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المؤقت المعدؿ رقـ 

. ينظـ عقد العمؿ بالمغة العربية كعمى نسختيف عمى األقؿ يحتفظ كؿ مف الطرفيف بنسخة منو، كيجكز لمعامؿ 6أ . 
 نية إذا لـ يحرر العقد كتابة. إثبات حقكقو بجميع طرؽ اإلثبات القانك 

. إذا كاف العامؿ ال يحمؿ جنسية عربية فيراعى تنظيـ نسخة أخرل مف العقد بمغة أجنبية معتمدة كفؽ تعميمات 8
 يصدرىا الكزير ليذه الغاية.

ب. يعتبر العامؿ المعيف لمدة غير محدكدة بأنو مستمران بعممو إلى أف تنتيي خدمتو بمكجب أحكاـ ىذا القانكف أما في 
 الحاالت التي يستخدـ فييا العامؿ لمدة محدكدة فيعتبر أنو مستمر في عممو خالؿ تمؾ المدة. 

ياء مدتو فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء ج. إذا كاف عقد العمؿ لمدة محدكدة فإنو ينتيي مف تمقاء نفسو بانت
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 مدتو أعتبر ذلؾ تجديدان لو لمدة غير محدكدة كذلؾ مف بداية اإلستخداـ. 

د. يعتبر العامؿ الذم يستخدـ بانتظاـ بالقطعة في محؿ العمؿ أك الذم يقكـ بسمسمة مف األعماؿ بالقطعة أنو عامؿ 
 لمدة غير محدكدة. 

ؿ الذيف يشتغمكف في تنفيذ مقاكلة رفع دعكل مباشرة عمى صاحب المشركع لممطالبة بما يستحؽ . لعماؿ المقاك 6ىػ.
 ليـ قبؿ المقاكؿ كذلؾ في حدكد ما يستحؽ لممقاكؿ عمى صاحب المشركع كقت رفع الدعكل.

حؽ . كلعماؿ المقاكؿ الفرعي رفع دعكل مباشرة عمى كؿ مف المقاكؿ األصمي كصاحب المشركع في حدكد المست8
 عمى صاحب المشركع لممقاكؿ األصمي كالمستحؽ عمى المقاكؿ األصمي لممقاكؿ الفرعي كقت رفع الدعكل.

. لمعماؿ المذككريف في الفقرتيف السابقتيف أف يستكفكا حقكقيـ باإلمتياز عمى المبالغ المستحقة لممقاكؿ األصمي 4
 ؿ منيـ. أك المقاكؿ الفرعي كيستكفكف حقكقيـ عند تزاحميـ بنسبة حؽ ك

 تغيير صاحب العمؿ 16المادة 

يبقى عقد العمؿ معمكالن بو بغض النظر عف تغيير صاحب العمؿ بسبب بيع المشركع أك انتقالو بطريؽ اإلرث أك 
دمج المؤسسة أك ألم سبب آخر كيظؿ صاحب العمؿ األصمي كالجديد مسؤكليف بالتضامف مدة ستة أشير عف تنفيذ 

د العمؿ مستحقة األداء قبؿ تاريخ التغيير كأما بعد انقضاء تمؾ المدة فيتحمؿ صاحب اإللتزامات الناجمة عف عق
 العمؿ الجديد المسؤكلية كحده.

 إلزاـ العامؿ بعمؿ مختمؼ    17المادة 

ال يمـز العامؿ بالقياـ بعمؿ يختمؼ اختالفان بينان عف طبيعة العمؿ المتفؽ عميو في عقد العمؿ إال إذا دعت الضركرة 
ذلؾ منعان لكقكع حادث أك إلصالح ما نجـ عنو أك في حالة القكة القاىرة كفي األحكاؿ األخرل التي ينص عمييا  إلى

 القانكف عمى أف يككف ذلؾ في حدكد طاقتو كفي حدكد الظرؼ الذم اقتضى ىذا العمؿ.

 تغيير مكاف العمؿ 18المادة 
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و إذا أدل ذلؾ إلى تغيير مكاف إقامتو كذلؾ ما لـ يرد ال يمـز العامؿ بالعمؿ في مكاف غير المكاف المخصص لعمم
 نص صريح يجيز ذلؾ في عقد العمؿ.

 واجبات العامؿ 19المادة 

 عمى العامؿ: 

أ . تادية العمؿ بنفسو كأف يبذؿ في تأديتو عناية الشخص العادم كأف يمتـز بأكامر صاحب العمؿ المتعمقة بتنفيذ 
العمؿ المتفؽ عميو كذلؾ ضمف الحدكد التي ال تعرضو لمخطر أك تخالؼ أحكاـ القكانيف المعمكؿ بيا أك اآلداب 

 العامة. 

التجارية كأف ال يفشييا بأم صكرة مف الصكر كلك بعد انقضاء ب. المحافظة عمى أسرار صاحب العمؿ الصناعية ك 
 عقد العمؿ كفقان لما يقتضيو اإلتفاؽ أك العرؼ. 

 ج. الحرص عمى حفظ األشياء المسممة إليو لتأدية العمؿ كمنيا أدكات العمؿ كالمكاد كسائر المكاـز الخاصة بعممو. 

طبيعة العمؿ ضركرة إجرائيا قبؿ اإللتحاؽ بالعمؿ أك بعد ذلؾ د. الخضكع لمفحكصات الطبية الالزمة التي تقتضي 
 لمتحقؽ مف خمكه مف األمراض المينية كالسارية.

 حقوؽ الُممكية الفكرية 20المادة 

 (8001لسنة  68)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ 

بينيما فيما يتعمؽ بأعماؿ صاحب أ . تحدد حقكؽ الممكية الفكرية لكؿ مف صاحب العمؿ كالعامؿ باإلتفاؽ خطيا 
ك آالتو األكلية في التكصؿ إلى ىذا أحب العمؿ أك معمكماتو أك أدكاتو العمؿ إذا استخدـ العامؿ خبرات صا

 اإلبتكار. 

ب. تككف حقكؽ الممكية الفكرية لمعامؿ إذا كاف حؽ الممكية الفكرية المبتكر مف قبمو ال يتعمؽ بأعماؿ صاحب العمؿ 
خبرات صاحب العمؿ أك معمكماتو أك أدكاتو أك مكاده األكلية في التكصؿ إلى ىذا اإلبتكار ما لـ يتفؽ كلـ يستخدـ 
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 خطيا عمى غير ذلؾ.

 انتياء عقد العمؿ 21المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

 ف الحاالت التالية: ينتيي عقد العمؿ في أم م

 أ . إذا اتفؽ الطرفاف عمى إنيائو. 

 ب. إذا انتيت مدة عقد العمؿ أك انتيى العمؿ نفسو. 

 ج. إذا تكفي العامؿ أك أقعده مرض أك عجز عف العمؿ كثبت ذلؾ بتقرير طبي صادر عف المرجع الطبي. 

الضماف االجتماعي إال إذا اتفؽ الطرفاف  د. إذا استكفى العامؿ شركط تقاعد الشيخكخة المنصكص عميو في قانكف
 عمى غير ذلؾ.

 وفاة رب العمؿ 22المادة 

 ال ينتيي عقد العمؿ بسبب كفاة صاحب العمؿ إال إذا ركعي في العقد شخصية صاحب العمؿ.

 إنياء العقد إشعار 23المادة 

إشعار الطرؼ اآلخر خطيان برغبتو في أ . إذا رغب أحد الطرفيف في إنياء عقد العمؿ غير المحدد المدة فيترتب عميو 
 إنياء العقد قبؿ شير كاحد عمى األقؿ كال يجكز سحب االشعار إال بمكافقة الطرفيف. 

 ب. يبقى عقد العمؿ سارم المفعكؿ طكاؿ مدة اإلشعار كتعتبر مدة اإلشعار مف مدة الخدمة. 

العمؿ خالؿ مدتو كلو أف يشغمو إال في األياـ ج. إذا كاف اإلشعار مف طرؼ صاحب العمؿ فمو أف يعفي العامؿ مف 
 حكاؿ. ه عف مدة اإلشعار في جميع ىذه األالسبعة األخيرة منيا كيستحؽ العامؿ أجر 

د . إذا كاف اإلشعار مف طرؼ العامؿ كترؾ العمؿ قبؿ انقضاء مدة اإلشعار فال يستحؽ أجران عف فترة تركو العمؿ 
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 رة بما يعادؿ أجره عنيا.كعميو تعكيض صاحب العمؿ عف تمؾ الفت

 حماية العامؿ المشتكي 24المادة 

( مف ىذا القانكف ال يجكز فصؿ العامؿ أك اتخاذ أم إجراء تأديبي بحقو ألسباب 46مع مراعاة ما كرد في المادة )
 القانكف عميو.تتصؿ بالشكاكل كالمطالبات التي تقدـ بيا العامؿ إلى الجيات المختصة كالمتعمقة بتطبيؽ أحكاـ ىذا 

 الفصؿ التعسفي 25المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

إذا تبيف لممحكمة المختصة في دعكل أقاميا العامؿ خالؿ ستيف يكما مف تاريخ فصمو أف الفصؿ كاف تعسفيا كمخالفا 
مر إلى صاحب العمؿ بإعادة العامؿ إلى عممو األصمي أك بدفع تعكيض لو أاز ليا إصدار حكاـ ىذا القانكف جأل

جر شيريف إضافة إلى أدمة العامؿ كبحد أدني ال يقؿ عف يعادؿ مقداره اجر نصؼ شير عف كؿ سنة مف سنكات خ
القانكف عمى أف يحتسب ( مف ىذا 44( ك)48بدؿ اإلشعار كاستحقاقاتو األخرل المنصكص عمييا في المادتيف )

 التعكيض عمى أساس آخر اجر تقاضاه العامؿ.

 إنياء عقد العمؿ الُمحدد 26المادة 

أ . إذا أنيى صاحب العمؿ عقد العمؿ محدد المدة قبؿ انتياء مدتو أك أنياه العامؿ ألحد األسباب الكاردة في المادة 
لمزايا التي ينص عمييا العقد كما يستحؽ األجكر التي ( مف ىذا القانكف يحؽ لمعامؿ استيفاء جميع الحقكؽ كا89)

( مف ىذا 84تستحؽ حتى انتياء المدة المتبقية مف العقد ما لـ يكف إنياء عقد العمؿ فصالن بمكجب المادة )
 القانكف.

ذا ( مف ى89ب. إذا كاف إنياء العقد محدد المدة صادران عف العامؿ في غير الحاالت المنصكص عمييا في المادة )
القانكف جاز لصاحب العمؿ مطالبتو بما ينشأ عف ىذا اإلنياء مف عطؿ كضرر يعكد تقديره إلى المحكمة 
المختصة عمى أف ال يتجاكز مبمغ ما يحكـ بو عمى العامؿ أجر نصؼ شير عف كؿ شير مف المدة المتبقية مف 

 العقد.
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 استثناءات إنياء االستخداـ 27المادة 

الفقرة )ب( مف ىذه المادة ال يجكز لصاحب العمؿ إنياء خدمة العامؿ أك تكجيو إشعار إليو أ . مع مراعاة احكاـ 
 إلنياء خدمتو في أم مف الحاالت التالية:

 . المرأة العاممة الحامؿ إبتداء مف الشير السادس مف حمميا أك خالؿ إجازة األمكمة.6   

 ة في أثناء قيامو بتمؾ الخدمة.. العامؿ المكمؼ بخدمة العمـ أك الخدمة اإلحتياطي8   

. العامؿ في أثناء إجازتو السنكية أك المرضية أك اإلجازة الممنكحة لو ألغراض الثقافة العمالية أك الحج أك في 4
 أثناء إجازتو المتفؽ عمييا بيف الطرفيف لمتفرغ لمعمؿ النقابي أك لإللتحاؽ بمعيد أك كمية أك جامعة معترؼ بيا. 

لعمؿ في حؿ مف أحكاـ الفقرة )أ( مف ىذه المادة إذا استخدـ العامؿ لدل صاحب عمؿ آخر ب. يصبح صاحب ا
 خالؿ أم مف المدد المنصكص عمييا في تمؾ الفقرة.

 الفصؿ دوف إشعار 28المادة 

 لصاحب العمؿ فصؿ العامؿ دكف اشعار كذلؾ في أم مف الحاالت التالية:

أ . إذا انتحؿ العامؿ شخصية أك ىكية غيره أك قدـ شيادات أك كثائؽ مزكرة بقصد جمب المنفعة لنفسو أك اإلضرار 
 بغيره. 

 ب. إذا لـ يقـ العامؿ بالكفاء باإللتزامات المترتبة عميو بمكجب عقد العمؿ. 

مغ صاحب العمؿ الجية أك ج. إذا ارتكب العامؿ خطأ نشأ عنو خسارة مادية جسيمة لصاحب العمؿ بشرط أف يب
 الجيات المختصة بالحادث خالؿ خمسة أياـ مف كقت عممو بكقكعو. 

 د. إذا خالؼ العامؿ النظاـ الداخمي لممؤسسة بما في ذلؾ شركط سالمة العمؿ كالعماؿ رغـ إنذاره كتابة مرتيف. 

الكاحدة أك أكثر مف عشرة أياـ  ىػ. اذا تغيب العامؿ دكف سبب مشركع أكثر مف عشريف يكمان متقطعة خالؿ السنة
متتالية عمى أف يسبؽ الفصؿ إنذار كتابي يرسؿ بالبريد المسجؿ عمى عنكانو كينشر في إحدل الصحؼ اليكمية 
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 المحمية مرة كاحدة. 

 ك. إذا أفشى العامؿ األسرار الخاصة بالعمؿ. 

 ماسة بالشرؼ كاألخالؽ العامة.  ز. إذا أديف العامؿ بحكـ قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أك بجنحة

ح. إذا كجد أثناء العمؿ في حالة سكر بّيف أك متاثران بما تعاطاه مف مادة مخدرة أك مؤثر عقمي أك ارتكب عمالن مخالن 
 باآلداب العامة في مكاف العمؿ. 

أم شخص آخر  ط. إذا اعتدل العامؿ عمى صاحب العمؿ أك المدير المسؤكؿ أك أحد رؤسائو أك أم عامؿ أك عمى
 أثناء العمؿ أك بسببو كذلؾ بالضرب أك التحقير.

 ترؾ العمؿ دوف إشعار 29المادة 

 (8004لسنة  84)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ 

أ . يحؽ لمعامؿ أف يترؾ العمؿ دكف إشعار مع احتفاظو بحقكقو القانكنية عف انتياء الخدمة كما يترتب لو مف 
 كذلؾ في أم مف الحاالت التالية: تعكيضات عطؿ كضرر

. استخدامو في عمؿ يختمؼ في نكعو اختالفان بينان عف العمؿ الذم اتفؽ عمى استخدامو فيو بمقتضى عقد العمؿ 6
 ( مف ىذا القانكف.  61عمى أف تراعى في ذلؾ أحكاـ المادة )

 عقد عمى جكاز ذلؾ.. استخدامو بصكرة تدعك إلى تغيير محؿ إقامتو الدائـ إال إذا نص في ال8

 . نقمو إلى عمؿ آخر في درجة أدنى مف العمؿ الذم اتفؽ عمى استخدامو فيو.4

 ( مف ىذا القانكف.68. تخفيض أجره، عمى أف تراعى أحكاـ المادة )8

 . إذا ثبت بتقرير طبي صادر عف مرجع طبي أف استمراره في العمؿ مف شأنو تيديد صحتو.6

مف يمثمو عميو في أثناء العمؿ أك بسببو كذلؾ بالضرب أك التحقير أك بام شكؿ  . إذا اعتدل صاحب العمؿ أك1
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 مف أشكاؿ اإلعتداء الجنسي المعاقب عميو بمكجب أحكاـ التشريعات النافذة المفعكؿ.

. إذا تخمؼ صاحب العمؿ عف تنفيذ أم حكـ مف أحكاـ ىذا القانكف أك أم نظاـ صادر بمقتضاه شريطة أف 1
 إشعاران مف جية مختصة في الكزارة تطمب فيو التقيد بتمؾ األحكاـ. يككف قد تمقى 

ب. إذا تبيف لمكزير كقكع اعتداء مف صاحب العمؿ أك مف يمثمو بالضرب أك بممارسة أم شكؿ مف أشكاؿ اإلعتداء 
مع مراعاة الجنسي عمى العامميف المستخدميف لديو، فمو أف يقرر إغالؽ المؤسسة لممدة التي يراىا مناسبة، كذلؾ 

 أحكاـ أم تشريعات أخرل نافذة المفعكؿ.

 شيادة الخدمة 30المادة 

عمى صاحب العمؿ أف يعطي لمعامؿ عند انتياء خدمتو بناء عمى طمبو ذلؾ شيادة خدمة يذكر فييا إسـ العامؿ كنكع 
العامؿ لديو مف أكراؽ  عممو كتاريخ التحاقو بالخدمة كتاريخ انتياء الخدمة كما كيمـز صاحب العمؿ برد ما أكدعو

 شيادات أك أدكات.

 إنياء العقود أو تعميقيا  31المادة 

، القانكف 8008لسنة  66، القانكف المعدؿ رقـ 8008لسنة  66القانكف المعدؿ المؤقت رقـ )مع تعديالتيا بمكجب 
 ( 8060لسنة  81المعدؿ المؤقت رقـ 

ية تقميص حجـ العمؿ أك استبداؿ نظاـ إنتاج بآخر أك أ . إذا اقتضت ظركؼ صاحب العمؿ اإلقتصادية أك الفن
التكقؼ نيائيا عف العمؿ مما قد يترتب عميو إنياء عقكد عمؿ غير محدكدة المدة أك تعميقيا كميا أك بعضيا، فعميو 

 تبميغ الكزير خطيا معززا باألسباب المبررة بذلؾ قبؿ اتخاذ أم إجراء بيذا الخصكص.

ب. يشكؿ الكزير لجنة مف أطراؼ اإلنتاج الثالثة لمتحقؽ مف سالمة إجراءات صاحب العمؿ كتقديـ تكصياتيا بشأنيا 
 إلى الكزير خالؿ مدة ال تتجاكز خمسة عشر يكما مف تاريخ تقديـ التبميغ. 

ات صاحب العمؿ أك ج. يصدر الكزير قراره بشأف التكصية، خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ رفعيا بالمكافقة عمى إجراء
 إعادة النظر فييا. 
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د. ألم متضرر مف قرار الكزير الذم يصدر بمقتضى الفقرة )ج( مف ىذه المادة أف يتقدـ خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ 
ستئناؼ المختصة التي تنظر في الطعف تدقيقا كتصدر قرارىا فيو في القرار بالطعف فيو لدل محكمة اإل تبميغو ىذا

 مف تاريخ تسجيؿ الطعف في قمـ المحكمة.  مدة أقصاىا شير

ىػ. يتمتع العماؿ الذيف أنييت خدماتيـ كفقان لمفقرة )أ ، ب( مف ىذه المادة بالعكدة إلى العمؿ خالؿ سنة مف تاريخ 
 تركيـ العمؿ إذا عاد العمؿ إلى طبيعتو كأمكف استخداميـ لدل صاحب العمؿ. 

مفقرة )أ( مف ىذه المادة أف يترؾ العمؿ دكف إشعار مع احتفاظو بحقكقو ك. يحؽ لمعامؿ الذم عمؽ عقد عممو كفقان ل
 القانكنية عف انتياء الخدمة.

 صدر بموجب ىذه المادة: 

تاريخ  4595، عدد الجريدة الرسمية رقـ 2003قرار تشكيؿ لجنة لمنظر في إنياء أو تعميؽ عقود العمؿ لسنة 
30/4/2003. 

 مكافأة نياية الخدمة  32المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

يحؽ لمعامؿ غير الخاضع ألحكاـ قانكف الضماف اإلجتماعي كتنتيي خدماتو ألم سبب مف األسباب الحصكؿ عمى 
ف خدمتو الفعمية كيعطى عف كسكر السنة مكافأة نسبية كتحتسب مكافأة نياية الخدمة بمعدؿ أجر شير عف كؿ سنة م

المكافأة عمى أساس آخر أجر تقاضاه خالؿ مدة استخدامو أما إذا كاف األجر كمو أك بعضو يحسب عمى أساس 
بقة العمكلة أك القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتكسط الشيرم لما تقاضاه العامؿ فعالن خالؿ اإلثني عشر شيران السا

ذا لـ تبمغ خدمتو ىذا الحد فالمتكسط الشيرم لمجمكع خدمتو كتعتبر الفكاصؿ التي تقع بيف عمؿ  النتياء خدمتو كا 
 كآخر كال يزيد أم منيا عمى ستيف يكما كأنيا مدة استخداـ متصمة عند حساب المكافأة. 

 صناديؽ اإلدخار والتوفير 33المادة 

 (8001لسنة  68، القانكف المعدؿ رقـ 8006لسنة  61المؤقت رقـ )مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ 
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أ . باإلضافة إلى مكافاة نياية الخدمة يحؽ لمعامؿ الخاضع ألنظمة خاصة لممؤسسة التي يعمؿ فييا تتعمؽ بصناديؽ 
كجب اإلدخار أك التكفير أك التقاعد أك أم صندكؽ آخر مماثؿ الحصكؿ عمى جميع اإلستحقاقات الممنكحة لو بم

 ىذه األنظمة في حالة انتياء الخدمة. 

 ب. تعتمد األنظمة الخاصة بالصناديؽ المنصكص عمييا في الفقرة )أ( مف ىذه المادة مف قبؿ الكزير. 

ج. يجكز أف ينص نظاـ أم مف الصناديؽ المنصكص عمييا في الفقرة )أ( مف ىذه المادة عمى أف يككف استثمار 
 أمكالو كميا أك جزئيا في أسيـ أك حصص الشركة التي أسس فييا ذلؾ الصندكؽ. 

يتضمف نظاـ  د. يككف لمصناديؽ المنصكص عمييا في الفقرة )أ( مف ىذه المادة شخصية اعتبارية مستقمة كيجب أف
 أم منيا عمى األمكر المتعمقة بإدارة الصندكؽ بما في ذلؾ ما يمي:

. كجكد ىيئة عامة لمصندكؽ تتألؼ مف جميع العامميف األعضاء في الصندكؽ تجتمع مرة كاحدة عمى األقؿ 6
الصندكؽ مف بيف  سنكيا إلقرار حسابات الصندكؽ كمناقشة األمكر اإلدارية كالمالية كانتخاب أعضاء في لجنة إدارة

 أعضائيا.

 ( مف ىذه الفقرة.6. إدارة أمكاؿ الصندكؽ كاستثماراتو مف المجنة المنتخبة المنصكص عمييا في البند )8

 حقوؽ العامؿ المتوفي 34المادة 

 (8008لسنة  66)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ 

لمقررة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف باإلضافة إلى حقكقو في إذا تكفي العامؿ تؤكؿ إلى كرثتو الشرعييف جميع حقكقو ا
 ( مف ىذا القانكف.44أم مف الصناديؽ المنصكص عمييا في المادة )

 ُمدة التجربة 35المادة 

مكاناتو لمقياـ بالعمؿ المطمكب كيشترط  أ . لصاحب العمؿ استخداـ أم عامؿ قيد التجربة كذلؾ لمتحقؽ مف كفاءتو كا 
زيد مدة التجربة في أم حالة مف الحاالت عمى ثالثة أشير كأف ال يقؿ أجر العامؿ قيد التجربة في ذلؾ أف ال ت
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 عف الحد األدنى المقرر لألجكر. 

 ب. يحؽ لصاحب العمؿ إنياء استخداـ العامؿ تحت التجربة دكف إشعار أك مكافأة خالؿ مدة التجربة. 

ربة أعتبر العقد عقد عمؿ كلمدة غير محدكدة كتحسب مدة ج. إذا استمر العامؿ في عممو بعد انتياء مدة التج
 التجربة ضمف مدة خدمة العامؿ لدل صاحب العمؿ.

 الفصؿ الخامس

 عقد التدريب الميني

 تنظيـ عقد التدريب 36المادة 

أ . يجب أف يككف عقد التدريب الميني خطيان بيف العامؿ كصاحب العمؿ كأف يككف المدرب حائزا عمى المؤىالت 
كالخبرات الكافية في المينة أك الحرفة المراد تدريب العامؿ فييا كما يجب أف تتكفر في المؤسسة نفسيا الشركط 

 المناسبة لمتدريب. 

لشركط التي تحددىا مؤسسة التدريب الميني بمكجب تعميمات تصدرىا ليذا ب. ينظـ عقد التدريب كفؽ النمكذج كا 
 الغرض كتنشر في الجريدة الرسمية كيعفى العقد مف رسـك الطكابع. 

 ج. يتكلى المتدرب الذم أتـ الثامنة عشرة مف العمر التعاقد بنفسو كأما إذا كاف حدثا فينكب عنو كليو أك كصيو.

 صدر بموجب ىذه المادة: 

 .16/11/1999تاريخ  4393عدد الجريدة الرسمية رقـ ، 1999يمات تنظيـ عقد التدريب الميني لسنة تعم

 ُمدة عقد التدريب 37المادة 

تحدد في عقد التدريب مدتو كمراحمو المتعاقبة كاألجكر المستحقة لممتدرب في كؿ مرحمة كيجب أف ال يقؿ األجر في 
المرحمة األخيرة عف الحد األدنى لألجر المعطى لعمؿ مماثؿ كأف ال يككف تحديده بحاؿ مف األحكاؿ عمى أساس 

ىا مؤسسة التدريب الميني بتعميمات تصدرىا ليذا الغرض القطعة أك اإلنتاج كينظـ التدريب كفؽ البرامج التي تحدد
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 كتنشر في الجريدة الرسمية.

 إنياء عقد التدريب 38المادة 

 يجكز إنياء عقد التدريب بناء عمى طمب أحد الفريقيف في أم مف الحاالت التالية:

 و. أ .   إذا ارتكب أحدىما أم مخالفة ألحكاـ ىذا القانكف أك األنظمة الصادرة بمكجب

 ب. إذا لـ يقـ أحدىما بكاجباتو كفقا لشركط العقد المبـر بينيما.  

 ج.  إذا استحاؿ تنفيذ شركط العقد ألسباب خارجة عف إرادة أحد الفريقيف. 

د.  إذا نقؿ صاحب العمؿ مكاف التدريب المحدد في العقد إلى مكاف آخر يشكؿ اإلنتقاؿ إليو صعكبة عمى المتدرب 
 يجكز لممتدرب أف يحتج بيذا السبب بعد مضي شير كاحد عمى نقمو إلى مكاف التدريب أك يضر بمصمحتو كال

 الجديد. 

ىػ. إذا كاف استمرار المتدرب في العمؿ ييدد سالمتو أك صحتو كثبت ذلؾ بتقرير مفتش العمؿ أك تقرير طبي صادر 
 عف لجنة طبية معتمدة.

 الفصؿ السادس

 عقد العمؿ الجماعي

 عقد العمؿ الجماعيتنظيـ  39المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

أ.  ينظـ عقد العمؿ الجماعي عمى ثالث نسخ أصمية عمى األقؿ كيحتفظ كؿ طرؼ بنسخة منو كتكدع النسخة الثالثة 
لعمؿ الجماعي ممزمان مف التاريخ المحدد فيو كفي حالة عدـ لدل الكزارة لتسجيميا في سجؿ خاص كيككف عقد ا

 تحديد التاريخ فمف تاريخ تسجيمو في الكزارة. 
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م أمكر تنظيمية متعمقة أنضماـ إلييا ك ة تسجيؿ عقكد العمؿ الجماعية كاإلب. يصدر الكزير التعميمات المتعمقة بكيفي
عالنيا عمى لكحة خاصة في مكاف العمؿ.بيا، عمى أف يتـ نشر ىذه العقكد في الجريدة الرسمية   كا 

 مدة عقد العمؿ الجماعي 40المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

نكات يجكز أف تتجاكز ثالث س يككف عقد العمؿ الجماعي لمدة محددة أك غير محددة فإذا عقد لمدة محددة فال . أ
ذا عقد لمدة غير محددة كمضى عمى تنفيذه سنتاف عمى األقؿ فيككف ألم مف طرفي العقد اتخاذ أحدا  قصى كا 

 أم مما يمي: 

 طمب إنياء العقد بمكجب إشعار يبمغ إلى الطرؼ األخر قبؿ شير عمى األقؿ مف التاريخ المحدد لإلنياء.  .6

إلى الطرؼ اآلخر كعمى أف يتـ ىذا التعديؿ خالؿ شير طمب تعديؿ العقد كميا أك جزئيا بمكجب إشعار يبمغ  .8
 مف تاريخ تبميغ اإلشعار.

 عمى مرسؿ اإلشعار تبميغ الكزارة بنسخة منو فكر إرسالو. . ب

 إنتياء عقد العمؿ الجماعي 41المادة 

( مف ىذا 80)أ . إذا انتيى عقد العمؿ الجماعي بانتياء أجمو أك بإنيائو مف قبؿ أحد الطرفيف كفقان ألحكاـ المادة 
القانكف ككانت ىناؾ مفاكضات لتجديده أك تمديد مدتو أك تعديمو فإف مفعكلو يبقى ساريا طيمة المفاكضات لمدة ال 

 تزيد عمى ستة أشير فإذا لـ تنتو المفاكضات إلى اتفاؽ خالؿ ىذه المدة يعتبر العقد منتييان. 

لمساس بأم صكرة مف الصكر بالحقكؽ التي اكتسبيا ب. إف انتياء عقد العمؿ الجماعي ال يجيز لصاحب العمؿ ا
 العماؿ الذيف كاف العقد يشمميـ.

 آثار عقد العمؿ الجماعي  42المادة 

   (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 
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 يجب أف يتضمف عقد العمؿ الجماعي ما يمي: . أ

 أصحاب العمؿ كفئات العماؿ المستفيدة منو.تحديد  -6

 األمكر المتفؽ عمييا بيف أطرافو بما في ذلؾ شركط العمؿ كظركفو كتنظيـ عالقات العمؿ. -8

 تاريخ بدء العمؿ بو كتاريخ إنيائو إذا كانت مدتو محددة. -4

 إجراءات تعديمو.  -8

العقد بحيث تككف العضكية فييا بالتساكم بيف  ضماف متابعة تطبيقو مف خالؿ تشكيؿ لجنة مف ممثمي أطراؼ -6
 .سكية الخالفات الناشئة عف تنفيذهأصحاب العمؿ كالعماؿ كيككف مف صالحيتيا ت

 يككف عقد العمؿ الجماعي ممزمان لكؿ مف: . ب

أصحاب العمؿ المشمكليف بأحكامو كالخمؼ القانكني ليـ بمف فييـ الكرثة كاألشخاص الذيف انتقمت إلييـ  -6
 المؤسسة بأم صكرة مف الصكر.

 العماؿ المشمكليف بأحكامو.  -8

 العماؿ في أم مؤسسة خاضعة ألحكاـ عقد العمؿ الجماعي كلك لـ يككنكا أعضاء في أم نقابة. -4

ىذه المؤسسة العماؿ في أم مؤسسة خاضعة ألحكاـ عقد العمؿ الجماعي كيرتبطكف بعقكد عمؿ فردية مع  -8
 قؿ فائدة ليـ مف األحكاـ الكاردة في العقد الجماعي.أككانت شركط عقكدىـ 

ج. يعتبر باطال كؿ شرط مخالؼ لعقد العمؿ الجماعي يرد في أم عقد فردم أبـر بيف أشخاص مرتبطيف بالعقد 
 الجماعي ما لـ يكف ىذا الشرط أكثر فائدة لمعماؿ.

 المجنة الثالثية 43المادة 

 (8004لسنة  84ـ )مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رق



 

 (العمال بيت) منشورات
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كية ممثميف عف الكزارة كالعماؿ أ . تشكؿ في الكزارة لجنة تسمى )المجنة الثالثية لشؤكف العمؿ( برئاسة الكزير كعض
صحاب العمؿ بالتساكم فيما بينيـ كتحدد األحكاـ كاإلجراءات المتعمقة بكيفية تشكيؿ المجنة الثالثية كعمميا أك 

عدد أعضائيا ككيفية تعيينيـ كمكافآتيـ كسائر األمكر المتعمقة بيـ بمقتضى  كمياميا كعقد اجتماعاتيا كتحديد
 نظاـ يصدر ليذه الغاية.

ب. تتكلى المجنة الثالثية المياـ المكككلة إلييا في ىذا القانكف كاألنظمة الصادرة بمقتضاه إضافة إلى المياـ 
 اإلستشارية التالية:

 العمؿ كظركفو. .  إبداء الرأم في الشؤكف الخاصة بشركط6

 .  دراسة كتقييـ المسائؿ المتعمقة بمعايير العمؿ العربية كالدكلية.8

. إجراء الدراسة حكؿ مدل إنسجاـ سياسات كتشريعات العمؿ مع احتياجات التنمية اإلجتماعية كاإلقتصادية 4
 كمعايير العمؿ الدكلية.

 . مناقشة النزاعات العمالية. 8

تقكـ بعد إجراء الدراسة المناسبة برفع تكصية إلى الكزير بتكسيع نطاؽ أم عقد عمؿ .  لمجنة الثالثية أف 6ج.
جماعي مضى عمى تنفيذه مدة ال تقؿ عف شيريف ليسرم بجميع شركطو عمى أصحاب العمؿ كالعماؿ في 

 قطاع معيف أك عمى فئة منيـ في جميع المناطؽ أك في منطقة معينة.

( مف ىذه الفقرة في 6بالمكافقة بشأف التكصية المنصكص عمييا في البند ) . ينشر القرار الذم يصدره الكزير8
 الجريدة الرسمية.

 صدر بموجب ىذه المادة: 

تاريخ  5030، عدد الجريدة الرسمية رقـ 2010لسنة  21نظاـ المجنة الثالثية لشؤوف العمؿ رقـ 
16/5/2010. 



 

 (العمال بيت) منشورات
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 التفاوض الجماعي 44المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81انكف المعدؿ المؤقت رقـ )مع تعديالتيا بمكجب الق

يجكز إجراء تفاكض جماعي بيف أصحاب العمؿ كالنقابة بشأف أم أمكر متعمقة بتحسيف شركط كظركؼ العمؿ  . أ
نتاجية العماؿ كعمى أف يتـ ىذا التفاكض بناء عمى طمب صاحب العمؿ أك النقابة خالؿ مدة ال تزيد ع مى كا 

( يكما مف تاريخ تبمغ اإلشعار الخطي الذم يكجيو الطرؼ الذم يرغب في إجراء التفاكض إلى الطرؼ 86)
اآلخر عمى أف يتضمف اإلشعار مكضكع التفاكض كأسبابو كعمى أف يتـ إرساؿ نسخة منو إلى الكزير خالؿ مدة 

 ( ساعة مف تاريخ صدكره.84ال تزيد عمى )

المؤسسة التي تستخدـ خمسة كعشريف عامال فأكثر عقد اجتماعات دكرية ال تقؿ عمى صاحب العمؿ كالنقابة في  . ب
نتاجية العماؿ كالتفاكض عمى أم أمكر متعمقة بذلؾ.  عف مرتيف في السنة لتنظيـ كتحسيف ظركؼ العمؿ كا 

 الفصؿ السابع

 حماية االجور

 تحديد األجر 45المادة 

ذا لـ ينص عقد  العمؿ عميو فيأخذ العامؿ األجر المقدر لعمؿ مف نفس النكع إف كجد يحدد مقدار األجر في العقد كا 
ال قدر طبقا لمعرؼ فإذا لـ يكجد العرؼ تكلت المحكمة تقديره بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف باعتباره نزاعا عماليان عمى  كا 

 األجر.

 استحقاؽ واستالـ األجر 46المادة 

أ . يدفع األجر خالؿ مدة ال تزيد عمى سبعة أياـ مف تاريخ استحقاقو كال يجكز لصاحب العمؿ حسـ أم جزء منو إال 
 في الحاالت التي يجيزىا القانكف. 

ب. إف تكقيع العامؿ عمى أم كشؼ أك سجؿ لألجكر أك عمى إيصاؿ بقيمة المبمغ المسجؿ فيو ال يعني إسقاط حقو 



 

 (العمال بيت) منشورات
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 مغ المقبكض بمكجب القانكف أك النظاـ أك العقد.في أم زيادة عمى المب

 الحسـ مف األجر 47المادة 

 ال يجكز حسـ أم مبمغ مف أجر العامؿ إال في الحاالت التالية: 

%( مف 60أ . استرداد ما قدـ صاحب العمؿ مف سمؼ لمعامؿ بحيث ال يزيد كؿ قسط يتـ استرداده مف السمفة عمى )
 األجر. 

 دفع لمعامؿ زيادة عمى استحقاقو. ب. استرداد أم مبمغ 

ج. اشتراكات الضماف اإلجتماعي كأقساطو المستحقة عمى العامؿ كالحسميات الكاجب إجراؤىا بمكجب القكانيف 
 األخرل. 

 د. اشتراكات العامؿ في صندكؽ األدخار. 

خدمات حسب  ىػ. الحسميات الخاصة بتسييالت اإلسكاف التي يقدميا صاحب العمؿ كغير ذلؾ مف مزايا أك
 المعدالت أك النسب المئكية المتفؽ عمييا بيف الطرفيف. 

 ك. كؿ ديف يستكفى تنفيذا لحكـ قضائي. 

ز. المبالغ التي تفرض عمى العامؿ بسبب مخالفتو ألحكاـ النظاـ الداخمي لممؤسسة أك لعقد العمؿ أك مقابؿ ما أتمفو 
 كفؽ األحكاـ الخاصة المنصكص عمييا في ىذا القانكف.مف المكاد أك األدكات بسبب إىمالو أك أخطائو كذلؾ 

 الئحة الجزاءات 48المادة 

 ( 8008لسنة  66)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ 

ال يجكز لصاحب العمؿ اتخاذ أم إجراء تأديبي أك فرض غرامة عمى العامؿ عف مخالفة غير منصكص عمييا في 
 كزير أك مف يفكضو عمى أف يراعى ما يمي:الئحة الجزاءات المعتمدة مف قبؿ ال



 

 (العمال بيت) منشورات

 
Workers’ House       www.workershouse.org 

 

أ . أف ال تفرض عمى العامؿ غرامة تزيد عمى أجر ثالثة أياـ في الشير الكاحد أك إيقافو عف العمؿ بدكف أجر لمدة 
تزيد عمى ثالثة أياـ في الشير الكاحد كأف تتاح لو فرصة سماع أقكالو لمدفاع عف نفسو قبؿ فرض العقكبة عميو، 

عامؿ حؽ اإلعتراض عمى العقكبة التي فرضت عميو لدل مفتش العمؿ خالؿ أسبكع كاحد مف تاريخ كأف يككف لم
 تبميغيا لو. 

ب. أف ال يتخذ بحؽ العامؿ أم إجراء تأديبي أك فرض غرامة عميو عف أم مخالفة مف المخالفات المنصكص عمييا 
 كابيا. في الئحة الجزاءات المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر يكمان عمى ارت

ج. أف تسجؿ الغرامات التي تفرض بمقتضى ىذه المادة في سجؿ خاص يبيف فيو إسـ العامؿ كمقدار أجره كأسباب 
فرض الغرامة عميو كأف تخصص الغرامات لتحقيؽ خدمات اجتماعية لمعماؿ في المؤسسة كفؽ ما يقرره الكزير أك 

 مف يفكضو.

 صدر بموجب ىذه المادة: 

 .16/10/2002تاريخ  4568، عدد الجريدة الرسمية رقـ 2002لسنة  تفرض عمى العماؿقرار الغرامات التي 

 اإلقتطاع مف األجر 49المادة 

إذا ثبت أف العامؿ قد تسبب في فقد أك إتالؼ أدكات أك آالت أك منتجات يممكيا أك يحكزىا صاحب العمؿ أك كانت 
فتو تعميمات صاحب العمؿ فمصاحب العمؿ أف يقتطع مف في عيدة العامؿ ككاف ذلؾ ناشئان عف خطأ العامؿ أك مخال

أجر العامؿ قيمة األشياء المفقكدة أك المتمفة أك كمفة إصالحيا عمى أف ال يزيد ما يقتطع ليذا الغرض عمى أجر 
خمسة أياـ في الشير كلصاحب العمؿ حؽ المجكء إلى المحاكـ النظامية المختصة بالمطالبة بالتعكيض عف األضرار 

 تسبب العامؿ بيا. التي

 وقؼ العمؿ 50المادة 

إذا اضطر صاحب العمؿ إلى كقؼ العمؿ بصكرة مؤقتة بسبب ال يعزل إليو كليس في كسعو دفعو فيستحؽ العامؿ 
األجر الكامؿ عف مدة ال تزيد عمى العشرة أياـ األكلى مف تكقؼ العمؿ خالؿ السنة كأف يدفع لمعامؿ نصؼ أجره عف 



 

 (العمال بيت) منشورات
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 عمى ذلؾ بحيث ال يزيد مجمكع التعطيؿ الكمي المدفكع األجر عمى ستيف يكمان في السنة.المدة التي تزيد 

 امتياز األجور والحقوؽ 51المادة 

، 8008لسنة  10، قانكف المعدؿ المؤقت رقـ 8008لسنة  66)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 
 (8008لسنة  66القانكف المعدؿ رقـ 

األجكر كالمبالغ المستحقة بمكجب أحكاـ ىذا القانكف، لمعامؿ أك كرثتو أك أم مستحقيف ليا بعد كفاتو، . تعتبر 6أ . 
 ديكنا ممتازة امتيازا عاما مف الدرجة األكلى بالمعنى القانكني ليذه الكممة.

حكمة المختصة ( مف ىذه الفقرة إذا ثبت لمم6. يفقد العامؿ حقو في اإلمتياز العاـ المنصكص عميو في البند )8
 أف األجكر كالمبالغ المتحققة لو كالتي يشمميا ىذا اإلمتياز ال تستند إلى أم أساس قانكني. 

ب. في حالة تصفية المؤسسة أك إفالس صاحب العمؿ يدفع المصفي أك ككيؿ التفميسة لمعامؿ أك لكرثتو فكرا كبمجرد 
المبالغ المستحقة لو كذلؾ قبؿ تسديد أم  كضع يده عمى أمكاؿ صاحب العمؿ ما يعادؿ أجر شير كاحد مف

 مصركفات أخرل بما في ذلؾ المصركفات القضائية كمصركفات التفميسة أك التصفية.

 الحد األدنى لألجور 52المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

ء عمى تنسيب الكزير لجنة تتألؼ مف عدد متساك مف ممثميف عف الكزارة كالعماؿ يشكؿ مجمس الكزراء بنا -أ 
 كأصحاب العمؿ كيعيف المجمس رئيسا ليا مف بيف أعضائيا.

تتكلى المجنة الثالثية تحديد الحد األدنى لألجكر كذلؾ بصكرة عامة أك بالنسبة لمنطقة أك لمينة معينة أك لفئة  -ب 
االعتبار مؤشرات تكاليؼ المعيشة التي تصدرىا الجيات الرسمية المختصة،  عمرية معينة عمى أف يؤخذ بعيف

 كتنشر قرارات المجنة في الجريدة الرسمية.

تتخذ المجنة الثالثية قراراتيا بشأف األمكر المحددة في الفقرة )ب( مف ىذه المادة باإلجماع كبخالؼ ذلؾ تحيؿ  -ج 



 

 (العمال بيت) منشورات
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 ذ القرار المناسب بشأنو.األمر إلى الكزير لرفعو إلى مجمس الكزراء التخا

 حماية الحد األدنى لألجور 53المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

يعاقب صاحب العمؿ بغرامة ال تقؿ عف خمسمائة دينار كال تزيد عمى ألؼ دينار عف كؿ حالة يدفع فييا إلى عامؿ 
أجرا يقؿ عف الحد األدنى لألجكر أك عف أم تمييز باألجر بيف الجنسيف لمعمؿ ذم القيمة المتساكية كذلؾ إضافة إلى 

 الحكـ لمعامؿ بفرؽ األجر كتضاعؼ العقكبة كمما تكررت المخالفة.

 سمطة دعاوى األجور 54المادة 

، القانكف 8008لسنة  66قانكف المعدؿ رقـ ، ال8008لسنة  66)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 
 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81المعدؿ المؤقت رقـ 

)سمطة األجكر(  لمكزير أف يعيف في منطقة معينة سمطة مف ذكم الخبرة كاالختصاص في شؤكف العمؿ تسمى . أ
 تتألؼ مف شخص أك أكثر لتتكلى ما يمي:

تعمقة باألجكر في تمؾ المنطقة بما في ذلؾ النقص في األجر المدفكع أك الحسميات النظر في الدعاكل الم -6
غير القانكنية منو أك تأخير دفعو أك أجكر ساعات العمؿ اإلضافية أك أم تمييز في األجكر عف العمؿ ذم 

ى رأس عممو أك القيمة المتساكية، عمى أف يتـ الفصؿ فييا بصكرة مستعجمة كلمعامؿ إقامة الدعكل سكاء كاف عم
 خالؿ ستة شيكر مف تركو العمؿ إذا كاف إنياء العالقة التعاقدية مف طرؼ العامؿ.

إجراء الكساطة بناء عمى طمب العامؿ لحؿ النزاع بينو كبيف صاحب العمؿ كيشترط في ذلؾ أف تجرم ىذه  -8
ذا تخمؼ صاحب العمؿ أك  مف يمثمو عف حضكر جمسة الكساطة خالؿ مدة ستة أشير مف تاريخ انتياء عممو، كا 

( دينارا كليذه الغاية تطبؽ سمطة األجكر أحكاـ 60الكساطة فمسمطة األجكر أف تفرض عميو غرامة مقدارىا )
 قانكف الكساطة لتسكية النزاعات المدنية النافذ بالقدر الذم ال تتعارض فيو مع أحكاـ ىذه الفقرة.

كاألصكؿ المتبعة في المحاكـ كتككف ليا نفس الصالحيات  ب. ال تككف سمطة األجكر ممزمة بتطبيؽ اإلجراءات



 

 (العمال بيت) منشورات
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 الممنكحة لممحاكـ النظامية في األمكر التالية:

حضاره بكاسطة سمطات األمف المختصة في حالة تخمفو عف 6  . دعكة أم شخص لسماع شيادتو بعد القسـ كا 
 الحضكر.

 . الطمب مف أطراؼ الدعكل تقديـ المستندات كالبيانات التي تراىا ضركرية لمفصؿ في الدعكل. 8 

ج. يقدـ العامؿ نفسو أك نقابة العماؿ بالنيابة عنو اإلدعاء خطيان كيجكز تقديـ إدعاء كاحد مف عدد مف العماؿ إذا 
الطرفيف المتنازعيف تككيؿ مف ينكب عنو أماـ كانكا يعممكف في المؤسسة ذاتيا ككاف سبب دعكاىـ كاحدان كلكؿ مف 

سمطة األجكر المختصة كما يتكجب عمى صاحب العمؿ في مدة ال تتجاكز عشرة أياـ مف تاريخ تبمغو أكراؽ 
الدعكل، أف يقدـ إلى سمطة األجكر جكابا مفصال عمى الئحة الدعكل عف كؿ كاقعة مف كقائعيا مرفقا بو 

ت كفاءه باألجكر التي يطالب بيا العامؿ أك عدـ استحقاقو ليا. كلمسمطة كقبؿ عقد المستندات كالبيانات التي تثب
جمساتيا لمنظر في اإلدعاء أف تطمب مف أم مف الطرفيف تزكيدىا بأم إيضاحات أك مستندات أك بيانات تراىا 

 ضركرية لمفصؿ في الدعكل.

أف يدفع لمعامؿ األجكر المحسكمة بصكرة  د. يجكز لسمطة األجكر أف تطمب إلى صاحب العمؿ ضمف فترة تحددىا
غير قانكنية أك األجكر غير المدفكعة أك المستحقة األداء أك التي تأخر عف دفعيا في المدة المعينة ليذا الغرض 
كليا أف تضيؼ تعكيضان تقدره شريطة أف ال يتجاكز مبمغ التعكيض المبمغ المحسكـ أك غير المدفكع عف المدة 

يا، كيشترط في ذلؾ أف ال يمـز صاحب العمؿ بدفع تعكيض عف األجكر الناقصة أك المتأخر المطالب بأجكر عن
دفعيا إذا اقتنعت السمطة أف التأخر كاف ناجمان عف خطأ بحسف نية، أك عف نزاع عمى المبمغ الكاجب دفعو أك عف 

 حدكث حالة طارئة أك عف تخمؼ العامؿ عف المطالبة بدفع األجكر أك قبكليا. 

تنظر سمطة األجكر في الدعكل المقدمة إلييا بحضكر الطرفيف أك مف ينكب عنيما كتسقط الدعكل إذا تغيب ىػ. 
العامؿ المدعي كتنظر فييا بحضكره إذا غاب صاحب العمؿ المدعى عميو كتصدر قرارىا بحؽ األخير في ىذه 

ؿ عشرة أياـ مف تاريخ تبميغو إذا كاف الحالة غيابيان كيككف قرارىا قابالن لإلستئناؼ لدل محكمة اإلستئناؼ خال
 المبمغ المحكـك بو لمعامؿ يزيد عمى مئة دينار. 



 

 (العمال بيت) منشورات
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ك. يتـ تنفيذ قرارات سمطة األجكر مف قبؿ دكائر اإلجراء المختصة كأنيا قرارات صادرة عف المحاكـ النظامية شريطة 
 أف ال تخضع المبالغ المحككمة بيا لمتقسيط. 

اإلدعاء المقدـ مف العامؿ لسمطة األجكر ككذلؾ قراراتيا المقدمة لمتنفيذ إلى دكائر  ز. يعفى مف الرسكـ كالطكابع
 اإلجراء. 

ح. تصرؼ لمسمطة كلممكظفيف العامميف معيا المكافآت التي يقررىا الكزير كيؤخذ بعيف اإلعتبار عدد القضايا التي 
 قدمت إلييا كفصمت فييا كيشترط في ذلؾ أف تقـك السمطة بمياميا خارج أكقات الدكاـ الرسمي. 

 الفصؿ الثامف

 تنظيـ العمؿ واإلجازات

 األنظمة الداخمية 55المادة 

 (8008لسنة  66تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ )مع 

عمى كؿ صاحب عمؿ يستخدـ عشرة عماؿ فأكثر أف يضع نظامان داخميان لتنظيـ العمؿ في مؤسستو يبيف فيو أكقات 
مف الدكاـ كفترات الراحة اليكمية كاألسبكعية كمخالفات العمؿ كالعقكبات كالتدابير المتخذة بشأنيا بما في ذلؾ الفصؿ 

العمؿ ككيفية تنفيذىا كأم تفاصيؿ أخرل تقتضييا طبيعة العمؿ كيخضع النظاـ الداخمي لممؤسسة لتصديؽ الكزير أك 
 مف يفكضو كيعمؿ بو مف تاريخ تصديقو.

 تحديد ساعات العمؿ 56المادة 

 (8008لسنة  66)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ 

اني ساعات يكميا أك ثماف كأربعيف ساعة في األسبكع إال في الحاالت أ. ال يجكز تشغيؿ العامؿ أكثر مف ثم
 المنصكص عمييا في ىذا القانكف كال يحسب منيا الكقت المخصص لتناكؿ الطعاـ كالراحة. 

ب. يجكز تكزيع الحد األعمى لساعات العمؿ األسبكعية كفترات الراحة بحيث ال يزيد مجمكعيا عمى إحدل عشرة 
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 ساعة في اليكـ.

 العمؿ اإلضافي اإللزامي 57المادة 

، كالقانكف 8060لسنة  81، القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 8008لسنة  66)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ 
 (       8069لسنة  68المعدؿ رقـ 

الت التالية يجكز لصاحب العمؿ تشغيؿ العامؿ أكثر مف ساعات العمؿ اليكمية أك األسبكعية كذلؾ في أم مف الحا
 عمى أف يتقاضى العامؿ في أم مف ىذه الحاالت األجر اإلضافي المنصكص عميو في ىذا القانكف: 

عداد الميزانية كالحسابات الختامية كاإلستعداد لمبيع بأثماف مخفضة بشرط  أ . القياـ بأعماؿ الجرد السنكم لممؤسسة كا 
الفقرة عمى ثالثيف يكمان في السنة كأف ال تزيد ساعات العمؿ  أف ال يزيد عدد األياـ التي تنطبؽ عمييا أحكاـ ىذه

 الفعمية عمى عشر ساعات في كؿ يـك منيا. 

ب. مف أجؿ تالفي كقكع خسارة في البضائع أك أم مادة أخرل تتعرض لمتمؼ أك لتجنب مخاطر عمؿ فني أك مف 
اـ التي تنطبؽ عمييا أحكاـ ىذه الفقرة عمى أجؿ تسمـ مكاد معينة أك تسميميا أك نقميا بشرط أف ال يزيد عدد األي

 ثالثيف يكما في السنة الكاحدة.

 اإلستثناء مف ساعات العمؿ 58المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

في ىذا القانكف عمى األشخاص الذيف يتكلكف مياـ  ال تسرم أحكاـ المكاد المتعمقة بساعات العمؿ المنصكص عمييا
اإلشراؼ العاـ عمى المؤسسة أك إدارتيا ككذلؾ عمى العامميف الذيف تتطمب طبيعة أعماليـ السفر كالتنقؿ داخؿ 

 المممكة أك خارجيا.

 العمؿ اإلضافي االختياري 59المادة 

 (8008لسنة  66)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ 
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يجكز تشغيؿ العامؿ بمكافقتو أكثر مف ساعات العمؿ اليكمية أك األسبكعية عمى أف يتقاضى العامؿ عف ساعة  أ .
 % مف أجره المعتاد.686العمؿ اإلضافية أجران ال يقؿ عف 

لؾ ب. إذا اشتغؿ العامؿ في يكـ عطمتو األسبكعية أك أياـ األعياد الدينية أك العطؿ الرسمية يتقاضى لقاء عممو عف ذ
 %( مف أجره المعتاد. 660اليكـ أجرا إضافيان ال يقؿ عف )

  العطمة األسبوعية  60المادة 

 أ . يككف يـك الجمعة مف كؿ أسبكع يـك العطمة األسبكعية لمعامؿ إال إذا اقتضت طبيعة العمؿ غير ذلؾ.

 ؿ مدة ال تزيد عمى شير.ب. يجكز لمعامؿ بمكافقة صاحب العمؿ جمع أياـ عطمتو األسبكعية كالحصكؿ عمييا خال

ج. يككف يكـ العطمة األسبكعية لمعامؿ بأجر كامؿ، إال إذا كاف يعمؿ عمى أساس يكمي أك أسبكعي فيستحؽ في كمتا 
الحالتيف أجر يكـ العطمة األسبكعية إذا عمؿ ستة أياـ متصمة قبؿ اليكـ المحدد لمعطمة، كيستحؽ مف ذلؾ األجر 

 خالؿ األسبكع إذا كانت ثالثة أياـ أك أكثر.بنسبة األياـ التي عمؿ فييا 

 اإلجازة السنوية 61المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

أكثر  لكؿ عامؿ الحؽ بإجازة سنكية بأجر كامؿ لمدة أربعة عشر يكما عف كؿ سنة خدمة إال إذا تـ االتفاؽ عمى . أ
مف ذلؾ عمى أف تصبح مدة اإلجازة السنكية كاحدا كعشريف يكما إذا أمضى في الخدمة لدل صاحب العمؿ نفسو 
خمس سنكات متصمة، كال تحسب أياـ العطؿ الرسمية كاألعياد الدينية كأياـ العطمة األسبكعية مف اإلجازة 

 السنكية.

 كؿ عمى إجازة بأجر بنسبة المدة التي عمؿ خالليا في السنة. ب. إذا لـ تبمغ مدة خدمة العامؿ السنة فيحؽ لو الحص

ج.  يجكز تأجيؿ إجازة العامؿ عف أم سنة باإلتفاؽ بيف العامؿ كصاحب العمؿ إلى السنة التالية مباشرة لتمؾ السنة 
عماليا كيسقط حؽ العامؿ في اإلجازة المؤجمة عمى ىذا الكجو إذا انقضت السنة التي أجمت إلييا كلـ يطمب است

خالؿ تمؾ السنة، كال يجكز لصاحب العمؿ رفض طمب العامؿ لمحصكؿ عمى إجازتو، كفي حاؿ رفض منحو 
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 اإلجازة كانقضت السنتاف يعاقب بغرامة مقدارىا مائة دينار كيدفع لمعامؿ بدؿ إجازتو السنكية نقدا.

كية لكؿ عامؿ ككيفية استعماليا لمعامؿ د.  لصاحب العمؿ أف يحدد خالؿ الشير األكؿ مف السنة تاريخ اإلجازة السن
 في مؤسستو كذلؾ حسب مقتضيات العمؿ فييا عمى أف يراعى في ذلؾ مصمحة العامؿ. 

 تجزئة اإلجازة السنوية 62المادة 

 (8008لسنة  66)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ 

 إذا لـ تؤخذ اإلجازة السنكية دفعة كاحدة فال يجكز أف يقؿ الجزء منيا عف يكميف في أم مرة. 

 األجر عف رصيد اإلجازات 63المادة 

إذا انتيت خدمة العامؿ ألم سبب مف األسباب قبؿ أف يستعمؿ إجازتو السنكية فيحؽ لو تقاضي األجر عف األياـ 
 التي لـ يستعمميا مف تمؾ اإلجازة.

 التنازؿ عف اإلجازة 64ادة الم

 يعتبر باطالن كؿ اتفاؽ يقضي بتنازؿ العامؿ عف إجازتو السنكية أك عف أم جزء منيا.

 اإلجازة المرضية 65المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

يا أربعة عشر يكـ ا خالؿ السنة الكاحدة باجر كامؿ بناء عمى تقرير مف لكؿ عامؿ الحؽ في إجازة مرضية مدت
الطبيب المعتمد مف قبؿ المؤسسة، كيجكز تجديدىا لمدة أربعة عشر يكـ أخرل باجر كامؿ إذا كاف نزيؿ أحد 

، أما المستشفيات بناء عمى تقرير مف الطبيب المعتمد مف قبؿ المؤسسات التي يقؿ عدد عماليا عف عشريف عامال
 المؤسسات التي يزيد عدد عماليا عمى عشريف عامال فيتـ اعتماد لجنة طبية لغايات اعتماد التقارير الطبية.

 اإلجازات اإلضافية 66المادة 
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 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

 تيا أربعة عشر يكمان في السنة مدفكعة األجر في أم مف الحاالت التالية:أ . لكؿ عامؿ الحؽ في إجازة مد

إذا التحؽ بدكرة لمثقافة العمالية معتمدة مف الكزارة أك اإلتحاد العاـ لنقابات العماؿ بناء عمى ترشيح صاحب  .6
 العمؿ أك مدير المؤسسة بالتنسيؽ مع النقابة المعنية.

. ألداء فريضة الحج كيشترط لمنح ىذه األجازة أف يككف العامؿ قد عمؿ مدة خمس سنكات متكاصمة عمى األقؿ 8
 لدل صاحب العمؿ، كال تعطى ىذه اإلجازة إال لمرة كاحدة خالؿ مدة الخدمة. 

يد أك كمية ب. يحؽ لمعامؿ الحصكؿ عمى إجازة مدتيا أربعة أشير دكف أجر إذا التحؽ لمدراسة في جامعة أك مع
 معترؼ بيا بصكرة رسمية.

 ج. يحؽ لمعامؿ الحصكؿ عمى إجازة أبكة ثالثة أياـ مدفكعة األجر.

 إجازة رعاية األطفاؿ  67مادة ال

لممرأة التي تعمؿ في مؤسسة تستخدـ عشرة عماؿ أك أكثر الحؽ في الحصكؿ عمى إجازة دكف أجر لمدة ال تزيد عمى 
حؽ ليا الرجكع إلى عمميا بعد انتياء ىذه اإلجازة عمى أف تفقد ىذا الحؽ إذا عممت سنة لمتفرغ لتربية أطفاليا، كي

 بأجر في أم مؤسسة أخرل خالؿ تمؾ المدة.

 إجازة مرافقة الزوج 68المادة 

لكؿ مف الزكجيف العامميف الحصكؿ عمى إجازة لمرة كاحدة دكف أجر لمدة ال تزيد عمى سنتيف لمرافقة زكجو إذا انتقؿ 
 عمؿ آخر يقع خارج المحافظة التي يعمؿ فييا داخؿ المممكة أك إلى عمؿ يقع خارجيا.إلى 

 المرأة تشغيؿالقيود عمى  69المادة 

 تحدد بقرار مف الكزير بعد استطالع رأم الجيات الرسمية المختصة: 
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 أ .   الصناعات كاألعماؿ التي يحظر تشغيؿ النساء فييا. 

 تشغيؿ النساء فييا كالحاالت المستثناة منيا.ب.  األكقات التي ال يجكز 

 صدر بموجب ىذه المادة: 

 5068، عدد الجريدة الرسمية رقـ 2010قرار خاص باألعماؿ واألوقات التي يحظر تشغيؿ النساء فييا لسنة 
 .1/12/2010تاريخ 

 إجازة األمومة 70المادة 

كامؿ قبؿ الكضع كبعده مجمكع مدتيا عشرة أسابيع، عمى لممرأة العاممة الحؽ في الحصكؿ عمى إجازة أمكمة بأجر 
 أف ال تقؿ المدة التي تقع مف ىذه اإلجازة بعد الكضع عف ستة أسابيع، كيحظر تشغيميا قبؿ انقضاء تمؾ المدة.

 إرضاع المولود 71المادة 

كف الحؽ في أف تأخذ خالؿ ( مف ىذا القان10لممرأة العاممة بعد انتياء إجازة األمكمة المنصكص عمييا في المادة )
سنة مف تاريخ الكالدة فترة أك فترات مدفكعة األجر بقصد إرضاع مكلكدىا الجديد ال يزيد في مجمكعيا عمى الساعة 

 في اليـك الكاحد.

 رعاية أطفاؿ العامالت 72المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

يمتـز صاحب العمؿ الذم يستخدـ عددا مف العماؿ في مكاف كاحد كلدييـ مف األطفاؿ ما ال يقؿ عف خمسة  . أ
عشر طفال ال تزيد أعمارىـ عمى خمس سنكات بتييئة مكاف مناسب كيككف في عيدة مربية مؤىمة أك أكثر 

 كاف في منطقة جغرافية كاحدة.لرعايتيـ، كما كيجكز ألصحاب العمؿ االشتراؾ في تييئة ىذا الم

لمكزير تحديد البدائؿ المناسبة إذا تبيف عدـ إمكانية صاحب العمؿ عمى تييئة المكاف المناسب في المنشأة أك  . ب
 محيطيا ضمف تعميمات تصدر ليذه الغاية.
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                            منع استخداـ األحداث 73المادة 

يب الميني ال يجكز بأم حاؿ تشغيؿ الحدث الذم لـ يكمؿ السادسة عشرة مف عمره مع مراعاة األحكاـ المتعمقة بالتدر 
 بأم صكرة مف الصكر.

 منع استخداـ األحداث 74المادة 

  (8008لسنة  66)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ 

ال يجكز تشغيؿ الحدث الذم لـ يكمؿ الثامنة عشر مف عمره في األعماؿ الخطرة أك المرىقة أك المضرة بالصحة 
 كتحدد ىذه األعماؿ بقرارات يصدرىا الكزير بعد استطالع آراء الجيات الرسمية المختصة. 

 صدر بموجب ىذه المادة: 

 عدد الجريدة الرسمية رقـ، 2011قرار خاص باألعماؿ الخطرة أو المرىقة أو المضرة بالصحة لألحداث لسنة 
 .16/6/2011تاريخ  5098

 استخداـ األحداث 75المادة 

 يحظر تشغيؿ الحدث: 

ع ساعات أ . أكثر مف ست ساعات في اليكـ الكاحد عمى أف يعطى فترة لمراحة ال تقؿ عف ساعة كاحدة بعد عمؿ أرب
 متصمة. 

 ب. بيف الساعة الثامنة مساء كالسادسة صباحان. 

 ج. في أياـ األعياد الدينية كالعطؿ الرسمية كأياـ العطمة األسبكعية.

 شروط استخداـ األحداث 76المادة 

 عمى صاحب العمؿ قبؿ تشغيؿ أم حدث أف يطمب منو أك مف كليو تقديـ المستندات التالية: 
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 أ .  صكرة مصدقة عف شيادة الميالد. 

 ب. شيادة بمياقة الحدث الصحية لمعمؿ المطمكب صادرة عف طبيب مختص كمصدقة مف كزارة الصحة. 

ج. مكافقة كلي أمر الحدث الخطية عمى العمؿ في المؤسسة، كتحفظ ىذه المستندات في ممؼ خاص لمحدث مع 
جازاتو. بيانات كافية عف محؿ إقامتو كتاريخ استخدامو  كالعمؿ الذم استخدـ فيو كأجره كا 

 عقوبات الفصؿ الثامف 77المادة 

 (8004لسنة  84)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ 

أ . يعاقب صاحب العمؿ أك مدير المؤسسة في حالة ارتكابو أم مخالفة ألم حكـ مف أحكاـ ىذا الفصؿ أك أم نظاـ 
( خمسمائة دينار، كال يجكز 600( ثالثمائة دينار كال تزيد عمى )400قؿ عف )أك قرار صادر بمقتضاه بغرامة ال ت

 لممحكمة تخفيض العقكبة عف حدىا األدنى أك األخذ باألسباب المخففة التقديرية.

ب. إضافة إلى أم عقكبة كرد النص عمييا في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمؿ عف أم مخالفة يرتكبيا 
 بصكرة جبرية أك تحت التيديد أك باإلحتياؿ أك باإلكراه بما في ذلؾ حجز كثيقة سفره بغرامة باستخداـ أم عامؿ

( ألؼ دينار، كيعاقب بالعقكبة ذاتيا الشريؾ كالمحرض 6000كال تزيد عمى )( خمسمائة دينار 600ال تقؿ عف )
 كالمتدخؿ في ىذا االستخداـ.

 أ( ك )ب( مف ىذه المادة في حالة التكرار.ج. تضاعؼ الغرامات المنصكص عمييا في الفقرتيف )

 الفصؿ التاسع

 السالمة والصحة المينية

 واجبات صاحب العمؿ 78المادة 

 أ . يتكجب عمى صاحب العمؿ ما يمي:

.   تكفير اإلحتياطات كالتدابير الالزمة لحماية العماؿ مف األخطار كاألمراض التي قد تنجـ عف العمؿ كعف 6
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 فيو.اآلالت المستعممة 

.   تكفير كسائؿ الحماية الشخصية كالكقاية لمعامميف مف أخطار العمؿ كأمراض المينة كالمالبس كالنظارات 8
رشادىـ إلى طريقة استعماليا كالمحافظة عمييا كعمى نظافتيا.  كالقفازات كاألحذية كغيرىا كا 

اتخاذىا كأف يعمؽ بمكاف ظاىر  .   إحاطة العامؿ قبؿ اشتغالو بمخاطر مينتو كسبؿ الكقاية الكاجب عميو4
رشادات تكضح فييا مخاطر المينة ككسائؿ الكقاية منيا كفؽ األنظمة كالقرارات التي تصدر بيذا  تعميمات كا 

 الشاف.

.   تكفير كسائؿ كأجيزة اإلسعاؼ الطبي لمعماؿ في المؤسسة كفقان لممستكيات التي تحدد بقرار مف الكزير بعد 8
 لرسمية المختصة. استطالع آراء الجيات ا

 ب. ال يجكز تحميؿ العماؿ أم نفقات تترتب عمى تنفيذ أك تكفير ما كرد في الفقرة )أ( مف ىذه المادة.

  :صدر بموجب ىذه المادة 

 4179، عدد الجريدة الرسمية رقـ 1997قرار خاص بوسائؿ وأجيزة اإلسعاؼ الطبي لمعماؿ في المؤسسات لسنة 
 .16/1/1997تاريخ 

  تعميمات السالمة  79المادة 

 يحدد الكزير بعد استطالع رأم الجيات الرسمية المختصة بتعميمات يصدرىا ما يمي: 

أ . اإلحتياطات كالتدابير التي يجب اتخاذىا أك تكفيرىا في جميع المؤسسات أك في أم منيا لحماية العماؿ 
 كالمؤسسات مف أخطار العمؿ كأمراض المينة. 

ب. األجيزة كالكسائؿ التي يجب تكفيرىا في المؤسسات أك في أم منيا لحماية العامميف فييا مف أخطار العمؿ 
 كأمراض المينة ككقايتيـ منيا. 

ج. األسس كالمعايير الكاجب تكافرىا في المؤسسات الصناعية لضماف بيئة خالية مف التمكث بجميع أشكالو كالكقاية 
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ككؿ ما يضر بصحة العامؿ ضمف المعايير الدكلية المعتمدة كتحديد طرؽ الفحص مف الضكضاء كاإلىتزازات 
 كاإلختبار الخاصة لضبط ىذه المعايير.

 صدر بموجب ىذه المادة: 

 4286، عدد الجريدة الرسمية رقـ 1998تعميمات حماية العامميف والمؤسسات مف مخاطر بيئة العمؿ لسنة 
 .16/6/1998تاريخ 

 مف المواد الخطرة الوقاية 80المادة 

عمى صاحب العمؿ اتخاذ اإلحتياطات الالزمة لحماية المؤسسة كالعامميف فييا مف أخطار الحريؽ كاإلنفجارات أك 
تخزيف المكاد الخطرة القابمة لإلشتعاؿ أك نقميا أك تداكليا كتكفير الكسائؿ كاألجيزة الفنية الكافية كذلؾ كفقان لتعميمات 

 صة.السمطات الرسمية المخت

 إدخاؿ المؤثرات العقمية 81المادة 

ال يجكز لصاحب العمؿ أك العامؿ أف يسمح بإدخاؿ أم نكع مف الخمكر أك المخدرات كالمؤثرات العقمية أك العقاقير 
الخطرة إلى أماكف العمؿ أك أف يعرضيا فييا كما ال يجكز ألم شخص الدخكؿ إلى تمؾ األماكف أك البقاء فييا ألم 

 اب كىك تحت تأثير تمؾ المشركبات أك العقاقير.سبب مف األسب

   التقيد بتعميمات الوقاية        82المادة 

يجب عمى العماؿ في أم مؤسسة التقيد باألحكاـ كالتعميمات كالقرارات الخاصة باحتياطات الكقاية كالسالمة كالصحة 
أم فعؿ يحكؿ دكف تنفيذ تمؾ األحكاـ كالقرارات  المينية كاستعماؿ األجيزة الخاصة بيا كالمحافظة عمييا كاإلمتناع عف

كالتعميمات كاإلمتناع عف العبث بأجيزة الكقاية كالسالمة كالصحة المينية اك إلحاؽ الضرر بيا أك إتالفيا كذلؾ تحت 
 طائمة التعرض لمعقكبات التأديبية المنصكص عمييا في النظاـ الداخمي لممؤسسة.

 الفحص الطبي األولي 83المادة 
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مكزير بعد استطالع آراء الجيات المعنية أف يصدر تعميمات يحدد بمكجبيا كؿ عمؿ ال يجكز تشغيؿ أم شخص فيو ل
قبؿ إجراء الفحص الطبي عميو لمتأكد مف لياقتو الصحية لمقياـ بذلؾ العمؿ كتنشر التعميمات التي تصدر بمقتضى 

 ية.ىذه المادة في صحيفتيف محميتيف يكميتيف كفي الجريدة الرسم

 صدر بموجب ىذه المادة: 

تاريخ  4359، عدد الجريدة الرسمية رقـ 1999تعميمات الفحص الطبي األولي لمعماؿ في المؤسسات لسنة 
1/7/1999. 

 عقوبات الفصؿ التاسع 84المادة 

ئيا أ .  إذا خالؼ صاحب العمؿ أم حكـ مف أحكاـ ىذا الفصؿ فممكزير إغالؽ المؤسسة أك مكاف العمؿ كميا أك جز 
أك إيقاؼ أم آلة فييما إذا كاف مف شأف تمؾ المخالفة تعريض العماؿ أك المؤسسة أك اآلالت لمخطر كذلؾ إلى 

 أف يزيؿ صاحب العمؿ المخالفة. 

ب.  يشترط أف ال يصدر الكزير قراره المنصكص عميو في الفقرة )أ( مف ىذه المادة قبؿ تكجيو إنذار إلى صاحب 
 الؿ المدة التي يحددىا لو في اإلنذار كذلؾ كفقان لجسامة المخالفة كخطكرتيا. العمؿ بإزالة المخالفة خ

ج. يراعى في حالة إغالؽ المؤسسة أك مكاف العمؿ أك إيقاؼ آالت فييما عدـ اإلخالؿ بحؽ العماؿ في تقاضي 
 أجكرىـ كاممة عف مدة اإلغالؽ أك اإليقاؼ. 

كيعاقب في ىذه الحالة بغرامة ال تقؿ عف مئة دينار كال تزيد عمى د. لمكزير إحالة المخالؼ إلى المحكمة المختصة 
خمسمائة دينار كتضاعؼ الغرامة في حالة التكرار كال يجكز تخفيض الغرامة المحككـ بيا عف حدىا األدنى ألم 

 سبب مف األسباب.

 أنظمة الوقاية والسالمة 85المادة 

 يصدر مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب الكزير األنظمة الالزمة في األمكر التالية: 

أ . تشكيؿ لجاف السالمة كالصحة المينية كتعييف المشرفيف في المؤسسات العامة كالخاصة كتحديد اختصاص تمؾ 
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 المجاف كالمشرفيف ككاجباتيا. 

أصحاب العمؿ في تكفيرىا ككيفية إنشاء الكحدات الطبية ب. العناية الطبية الكقائية كالعالجية لمعماؿ ككاجبات 
المشتركة بيف أكثر مف مؤسسة كطريقة تمكيميا كاألجيزة الفنية الكاجب تكافرىا في ىذه الكحدات كالفحكص الطبية 

 الدكرية لمعماؿ. 

 ج. الكقاية كالسالمة مف اآلالت كالماكنات الصناعية كمكاقع العمؿ.

 صدر بموجب ىذه المادة: 

 ( لسنة 7نظاـ تشكيؿ لجاف ومشرفي السالمة والصحة المينية رقـ )عدد الجريدة الرسمية رقـ 1998 ،
 . 16/2/1998تاريخ  4263

  عدد الجريدة الرسمية رقـ، 1998لسنة  42نظاـ العناية الطبية الوقائية والعالجية لمعماؿ في المؤسسات رقـ 
 . 1/8/1998تاريخ  4295

 عدد الجريدة 1998لسنة  43مف اآلالت والماكنات الصناعية ومواقع العمؿ رقـ  نظاـ الوقاية والسالمة ،
 .1/8/1998تاريخ  4295الرسمية رقـ 

  تاريخ  4353عدد الجريدة الرسمية رقـ ، 1999تعميمات الفحص الطبي الدوري لمعماؿ في المؤسسات لسنة
1/6/1999. 

 الفصؿ العاشر

 اصابات العمؿ وامراض المينة

 أحكاـ الفصؿ العاشرنطاؽ تطبيؽ  86المادة 

تطبؽ أحكاـ ىذا الفصؿ المتعمقة بإصابات العمؿ كأمراض المينة عمى العماؿ الذيف ال تسرم عمييـ أحكاـ قانكف 
 الضماف اإلجتماعي المعمكؿ بو.
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 التبميغ عف اإلصابات 87المادة 

أ . إذا أصيب عامؿ بإصابة عمؿ أدت إلى كفاتو أك ألحقت بو ضررا جسمانيا حاؿ دكف استمراره في العمؿ فعمى 
صاحب العمؿ نقؿ المصاب إلى مستشفى أك أم مركز طبي كتبميغ الجيات األمنية المختصة بالحادث كأف يرسؿ 

الحادث كيتحمؿ صاحب العمؿ نفقات نقؿ  ( ساعة مف كقكع84إشعارا إلى الكزارة بذلؾ خالؿ مدة ال تزيد عمى )
 المصاب إلى المستشفى أك المركز الطبي لمعالجتو. 

ب. يعاقب صاحب العمؿ أك مدير المؤسسة أك مف يمثميا في حالة مخالفتو ألحكاـ الفقرة )أ( مف ىذه المادة بغرامة 
 لعقكبة في حالة التكرار.ال تقؿ عف مائة دينار كال تزيد عمى خمسمائة دينار عف كؿ مخالفة كتضاعؼ ا

 المرض الميني تعويض 88المادة 

يككف صاحب العمؿ مسؤكال عف دفع التعكيض المنصكص عميو في ىذا القانكف لمعامؿ الذم يصاب بمرض مف 
 أمراض المينة ناشىء عف عممو كذلؾ باإلستناد إلى تقرير مف المرجع الطبي.

 تعويض إصابات العمؿ       89المادة 

مراعاة ما كرد في أم قانكف أك تشريع آخر ال يحؽ لممصاب أك لممستحؽ عنو مطالبة صاحب العمؿ بأم مع 
تعكيضات غير كاردة في ىذا القانكف كذلؾ فيما يتعمؽ بإصابات العمؿ إال إذا كانت اإلصابة ناشئة عف خطأ صاحب 

 العمؿ.

 مقدار التعويض   90المادة 

             (8008لسنة  66عدؿ رقـ القانكف الم)مع تعديالتيا بمكجب 

أ .  إذا نشأ عف إصابة العمؿ كفاة العامؿ أك عجزه الكمي فيستحؽ عمى صاحب العمؿ تعكيض يساكم أجر ألؼ 
 كمئتي يكـ عمؿ عمى أف ال يتجاكز التعكيض خمسة آالؼ دينار كال يقؿ عف ألفي دينار. 

%( مف معدؿ أجره اليكمي اعتباران 16ب. إذا نشأ عف إصابة العمؿ عجز مؤقت لمعامؿ فيستحؽ بدالن يكميان يعادؿ )
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مف اليكـ الذم كقعت فيو اإلصابة كذلؾ أثناء مدة المعالجة التي تحدد بناء عمى تقرير مف المرجع الطبي إذا 
مف ذلؾ األجر إذا كاف المصاب يعالج لدل أحد %( 16كانت معالجتو خارج المستشفى كيخفض ذلؾ البدؿ إلى )

 مراكز العالج المعتمدة. 

ج.  إذا نتج عف إصابة العمؿ عجز جزئي دائـ بناء عمى تقرير مف المرجع الطبي فيدفع لمعامؿ تعكيض عمى أساس 
 ( الممحؽ بيذا القانكف. 8نسبة ذلؾ العجز إلى التعكيض المقرر لمعجز الكمي بمكجب الجدكؿ رقـ )

. إذا نتج عف اصابة العمؿ الكاحدة أكثر مف ضرر جسماني كاحد فيستحؽ العامؿ المصاب التعكيض عف كؿ د
ضرر مف ىذه األضرار كفقان لألسس المنصكص عمييا في ىذا القانكف عمى أف ال يتجاكز مجمكع المبمغ الكاجب 

 دفعو في ىذه الحالة مقدار التعكيض الكاجب دفعو في حالة العجز الكمي. 

  اب التعويضسح 91المادة 

يحسب التعكيض المنصكص عميو في ىذا القانكف عمى أساس األجر األخير الذم يتقاضاه العامؿ أما إذا كاف العامؿ 
 عامالن بالقطعة فيحسب عمى أساس متكسط األجر خالؿ األشير الستة األخيرة مف عممو.

 تقدير التعويض 92المادة 

دفعو بمقتضى ىذا القانكف بناء عمى طمب صاحب العمؿ أك العامؿ أك المستحقيف  أ .  يتـ تقدير التعكيض الكاجب
عنو، كفي حالة عدـ اإلتفاؽ عمى التعكيض يقدره األميف العاـ باعتباره المفكض بتقدير التعكيض، كيككف خصمان 

المفكض في أم في الدعكل المتعمقة بو، كلمكزير تعييف مفكضيف آخريف مف مكظفي الكزارة لممارسة صالحيات 
منطقة في المممكة، كيدفع التعكيض دفعة كاحدة خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ تبميغ قرار المفكض بتقديره إلى ذكم 

 العالقة. 

ب. ال يحكؿ دفع التعكيض المنصكص عميو في ىذا القانكف دكف حصكؿ العامؿ أك المستحقيف عنو عمى مكافأة 
 اقيا.نياية الخدمة إذا تكافرت شركط استحق

ج.  ال تسمع أم دعكل أماـ أم محكمة تتعمؽ بالتعكيض المنصكص عميو في ىذا القانكف إذا كاف الطمب قد قدـ 
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 بشأنو إلى المفكض ككاف ال زاؿ قيد النظر لديو.

 تقادـ الُمطالبة بالتعويض 93المادة 

مف تاريخ كقكعيا أك مف تاريخ ال يقبؿ الطمب بالتعكيض عف أم اصابة عمؿ ما لـ يقدـ إلى المفكض خالؿ سنتيف 
كفاة العامؿ المصاب عمى أنو يجكز لممفكض قبكؿ الطمب بعد مركر سنتيف مف تاريخ كقكع اإلصابة أك الكفاة إذا 

 كاف التأخر في تقديمو ناشئان عف عذر مشركع بما في ذلؾ عدـ اإلستقرار النيائي لنتائج اإلصابة.

 سقوط الحؽ بالتعويض 94المادة 

راعاة ما نص عميو في الفقرة )ب( مف ىذه المادة يسقط حؽ المصاب في البدؿ اليكمي كالتعكيض النقدم أ . مع م
عمى أف تثبت بنتيجة التحقيؽ الذم تجريو الجيات المختصة بعد سماع أقكاؿ صاحب العمؿ أك مف يمثمو كأقكاؿ 

 المصاب عندما تسمح حالتو الصحية بذلؾ في أم مف الحاالت التالية:

 .  إذا نشأت اإلصابة عف فعؿ متعمد أك عف خطأ أك إىماؿ جسيميف مف المصاب.6 

 .  إذا كانت اإلصابة ناتجة عف تأثير الخمر أك المخدرات أك المؤثرات العقمية.8 

. إذا خالؼ المصاب التعميمات المقررة بشأف عالجو مف اإلصابة أك بشأف الكقاية كاألمف الصناعي المعمف 4 
 جب اتباعيا ككاف ليذه المخالفة أثر في كقكع االصابة.عنيا كالكا

ب. ال تنطبؽ أحكاـ الفقرة )أ( مف ىذه المادة عمى أم حالة مف حاالت اإلصابة كمنيا الحاالت المنصكص عمييا 
%( كيصرؼ 40في تمؾ الفقرة إذا نشأت عنيا كفاة المصاب أك أصيب بعجز دائـ بسببيا ال تقؿ نسبتو عف )

 أك المستحقيف عنو البدؿ اليكمي أك التعكيض النقدم حسب مقتضى الحاؿ.لممصاب فييا 

 رىف التعويض أو حجزه     95المادة 

ال يجكز في أم حالة مف الحاالت رىف التعكيض الكاجب دفعو بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف أك الحجز عميو إال لديف 
لتو إلى أم شخص آخر غير العامؿ أك المستحقيف عنو النفقة كفيما ال يتجاكز ثمث مبمغ التعكيض كما ال يجكز إحا
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 أك باإلدعاء بتقاص التعكيض المستحؽ بعد كفاة العامؿ.

 المتوفي توزيع تعويض 96المادة 

( مف ىذا القانكف يكزع التعكيض في حالة كفاة العامؿ عمى المستحقيف عنو كفقان 96مع مراعاة احكاـ المادة )
 ( الممحؽ بيذا القانكف.4ـ )لألنصبة المعينة في الجدكؿ رق

 الفصؿ الحادي عشر

 نقابات العماؿ ونقابات اصحاب العمؿ

 اإلنتساب لمنقابة 97المادة 

 (8008لسنة  66)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ 

اإلنتساب أ .  لمعماؿ في أم مينة تأسيس نقابة خاصة بيـ كفؽ أحكاـ ىذا القانكف كلمعامؿ في تمؾ المينة الحؽ في 
 إلييا إذا تكافرت فيو شركط العضكية.

ب.  يحظر عمى صاحب العمؿ أف يجعؿ استخداـ أم عامؿ خاضعان لشرط عدـ انتسابو إلى نقابة العماؿ أك التنازؿ 
عف عضكيتو فييا أك أف يعمؿ عمى فصمو مف أم نقابة أك اإلجحاؼ بأم حؽ بحقكقو النتسابو إلى عضكيتيا أك 

 يا خارج أكقات العمؿ. المساىمة في نشاط

ج.  يحظر عمى نقابات العماؿ كنقابات أصحاب العمؿ القياـ بأم أعماؿ تنطكم عمى تدخؿ مف أم منيا في شؤكف 
 األخرل، بصكرة مباشرة أك غير مباشرة ، فيما يتعمؽ بتككينيا أك إدارتيا أك كيفية تسيير أعماليا.

 تأسيس النقابة 98المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81القانكف المعدؿ المؤقت رقـ )مع تعديالتيا بمكجب 

تؤسس النقابة مف عدد مف العامميف ال يقؿ عف خمسيف عامال في الصناعة أك النشاط االقتصادم الكاحد أك  -أ 



 

 (العمال بيت) منشورات
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 الصناعات كاألنشطة االقتصادية المتماثمة أك المرتبطة ببعضيا في إنتاج كاحد .

عمؿ في أم صناعة أك نشاط اقتصادم ال يقؿ عددىـ عف خمسة كعشريف شخصا تأسيس نقابة يحؽ ألصحاب ال -ب 
 ليـ لرعاية مصالحيـ المتعمقة بأحكاـ ىذا القانكف.

ال يجكز تأسيس أم نقابة لمعماؿ أك ألصحاب العمؿ يككف مف غاياتيا أك أىدافيا القياـ بأم أنشطة عمى أسس  -ج 
 عمييا ممارسة أم مف ىذه األنشطة بعد تأسيسيا. عرقية أك دينية أك مذىبية كما يحظر

لمكزير كمف خالؿ مسجؿ النقابات تصنيؼ الصناعات كاألنشطة االقتصادية التي يجكز فييا تأسيس نقابات كفقا  -د 
األحكاـ الفقرتيف )أ( ك)ب( مف ىذه المادة بحيث ال يككف ألم صناعة أك نشاط اقتصادم أكثر مف نقابة كاحدة 

 في ذلؾ التصنيفات العربية كالدكلية.تمثميـ مراعيا 

 يشترط في المؤسس ألم نقابة أك نقابة أصحاب عمؿ ما يمي: -ق 

 أف يككف أردنيا. -6

 ( سنة.64أف ال يقؿ عمره عف ) -8

 أف ال يككف محككما بجناية أك بجنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة . -4

 ( سنة .64يشترط في العامؿ المنتسب ألم نقابة أف ال يقؿ عمره عف ) -ك

إذا كاف المؤسس أك المنتسب ألم نقابة مف نقابات أصحاب العمؿ شخصا اعتبارية فيشترط أف يككف مسجال في  -ز
 المممكة كفقا ألحكاـ التشريعات النافذة.

 صدر بموجب ىذه المادة: 

ية ، عدد الجريدة الرسم1999قرار بشأف تصنيؼ الميف والصناعات التي يحؽ لعماليا تأسيس نقابات ليـ لسنة 
 .1/3/1999تاريخ  4331رقـ 

 أىداؼ النقابة 99المادة 



 

 (العمال بيت) منشورات
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 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

 تمارس النقابة نشاطيا لتحقيؽ األىداؼ التالية: 

 رعاية مصالح العامميف في المينة كالدفاع عف حقكقيـ في العمؿ. -أ 

براـ االتفاقيات  العمؿ -ب  عمى تحسيف عالقات كظركؼ العمؿ كشركطو بما في ذلؾ إجراء المفاكضات الجماعية كا 
 الجماعية.

 المساىمة في تفادم النزاعات الجماعية كالفردية كالسعي لحميا. -ج 

 افذة.تمثيؿ العماؿ في المؤسسات ذات العالقة بالشؤكف العمالية كاالقتصادية كاالجتماعية كفقا لمتشريعات الن -د 

العمؿ عمى رفع مستكل الكعي االقتصادم كاالجتماعي كالميني كالثقافي لمعماؿ كتعزيز مشاركتيـ في اتخاذ  -ق 
 القرارات المتعمقة بيـ.

 تقديـ الخدمات الصحية كاالجتماعية لمنتسبييا كام تسييالت لتمبية االحتياجات االستيالكية. -ك 

 األنظمة الداخمية لمنقابات 100المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81التيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ )مع تعدي

يضع االتحاد العاـ لنقابات العماؿ نظاما داخميا لمنقابات بما ال يتعارض مع أحكاـ التشريعات النافذة كيصادؽ عميو 
 األمكر التالية:مسجؿ النقابات كنقابات أصحاب العمؿ فكر إقراره عمى أف يتضمف 

 إسـ النقابة كعنكاف مركزىا الرئيسي. -أ 

 الغايات التي سيتـ تأسيس النقابة مف أجميا.  -ب 

جراءات إنتساب األعضاء لمنقابة كفصميـ منيا كالشركط الكاجب تكافرىا في المرشح النتخابات  -ج  شركط كا 
 الييئة اإلدارية أك أم مف لجانيا.



 

 (العمال بيت) منشورات
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 شركط تشكيؿ المجاف في النقابة كمياميا. -د 

عدد أعضاء الييئة اإلدارية لمنقابة كمدة كاليتيا ككيفية انتخابيـ كمكاعيد اجتماعاتيا كطريقة تعبئة الشكاغر  -ق 
 في عضكيتيا كصالحيتيا. 

الحقكؽ التي يتمتع بيا عضك النقابة كاإللتزامات التي يتحمميا كالحاالت التي يتعرض فييا لمعقكبات المسمكية  -ك 
 ف النقابة. بما في ذلؾ الغرامة كالفصؿ م

الخدمات كالمساعدات المالية التي تقدـ لعضك النقابة في حاالت الضركرة بما في ذلؾ المساىمة في نفقات  -ز 
 المعالجة كتككيؿ المحاميف. 

نياء خدماتيـ. -ح  جراءاتيا كا   شركط تعييف المكظفيف كالمستخدميف في النقابة كا 

 ة. كيفية حفظ أمكاؿ النقابة كمسؾ دفاترىا كقيكدىا المالي -ط 

 إجراءات دعكة الييئة العامة لمنقابة إلى اجتماعاتيا العادية كغير العادية. -م 

 توفيؽ أوضاع النقابات 101المادة 

 (6999لسنة  66القانكف المعدؿ المؤقت رقـ )مع تعديالتيا بمكجب 

 أ .  تعتبر نقابات العماؿ المسجمة قبؿ نفاذ ىذا القانكف قائمة ككأنيا مسجمة بمقتضاه. 

 ب. تعتبر نقابات أصحاب العمؿ المسجمة قبؿ نفاذ ىذا القانكف ككأنيا مسجمة بمقتضاه. 

لقانكف خالؿ ج. عمى نقابات العماؿ كنقابات أصحاب العمؿ المذككرة أعاله تكفيؽ أكضاعيا كأنظمتيا مع أحكاـ ىذا ا
 مدة ال تتجاكز ستة اشير مف تاريخ نفاذه.

 تأسيس وتسجيؿ النقابة 102المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 



 

 (العمال بيت) منشورات
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النقابات كنقابات أصحاب يقدـ طمب تسجيؿ أم نقابة أك نقابة ألصحاب العمؿ مكقعا مف المؤسسيف إلى مسجؿ  . أ
 العمؿ في الكزارة مرفقا بو ما يمي:

 النظاـ الداخمي ليا مدرجا فيو اسميا كمركزىا الرئيسي كعنكانيا. .6

 قائمة بأسماء األعضاء المؤسسيف كاألكراؽ الثبكتية الخاصة بكؿ منيـ. .8

 أسماء أعضاء الييئة اإلدارية األكلى المنتخبة مف قبؿ المؤسسيف. .4

 الييئة التأسيسية.محضر اجتماع  .8

ب. لمسجؿ النقابات كنقابات أصحاب العمؿ أف يطمب مف الييئة اإلدارية تزكيده بأم كثائؽ إضافية يراىا ضركرية 
 إلتماـ التسجيؿ.

ج. يترتب عمى مسجؿ النقابات كنقابات أصحاب العمؿ أف يصدر قراره بشأف طمب تسجيؿ أم نقابة أك نقابة 
جاكز ثالثيف يكمان مف تاريخ تقديـ الطمب إليو فإذا كافؽ عمى الطمب أصدر شيادة أصحاب العمؿ خالؿ مدة ال تت

ذا قرر رفض الطمب فمممؤسسيف الطعف في  بتسجيؿ النقابة أك الجمعية كينشر قرار التسجيؿ في الجريدة الرسمية كا 
 قراراه لدل محكمة العدؿ العميا خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ تبميغ القرار.

لألشخاص الذيف تضرركا مف تسجيؿ أم نقابة أك نقابة أصحاب العمؿ الطعف في قرار تسجيميا لدل د. يجكز 
 محكمة العدؿ العميا خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 لمنقابة الشخصية اإلعتبارية 103المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

أ . تعتبر النقابة أك نقابة أصحاب العمؿ قائمة باإلسـ الذم سجمت بو كتكتسب الشخصية اإلعتبارية كتمارس بيذه 
الصفة جميع األعماؿ المصرح ليا بممارستيا كفقان ألحكاـ ىذا القانكف كاألنظمة الصادرة بمكجبو كبمقتضى النظاـ 

 ليا اعتباران مف تاريخ:الداخمي 



 

 (العمال بيت) منشورات
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. نشر قرار مسجؿ النقابات كنقابات أصحاب العمؿ بتسجيؿ النقابة أك نقابة أصحاب العمؿ في الجريدة 6
 الرسمية.

 . أك صدكر قرار محكمة العدؿ العميا بإلغاء قرار المسجؿ برفض تسجيؿ النقابة أك نقابة اصحاب العمؿ.8

 ( مف ىذا القانكف. 608في المادة ) . أك انقضاء مدة الطعف المنصكص عمييا4

ب. عمى االتحاد لعاـ لمنقابات أك النقابات أك أم مف نقابات أصحاب العمؿ أف يصادؽ عمى أم تعديؿ يطرأ عمى 
األنظمة الداخمية لالتحاد أك لمنقابات أك لنقابات أصحاب العمؿ مف قبؿ مسجؿ النقابات كنقابات أصحاب العمؿ 

لتعديؿ ما يتعارض مع أحكاـ التشريعات النافذة، كيسرم مفعكلو اعتبارا مف تاريخ عمى أف ال يتضمف ىذا ا
 المصادقة عميو.

 عنواف النقابة 104المادة 

ترسؿ جميع المراسالت كاإلشعارات لمنقابة أك نقابة أصحاب العمؿ إلى عنكانيا المسجؿ كيجب أف يبمغ مسجؿ 
ثو كيدرج التغيير في سجؿ النقابات كنقابات أصحاب العمؿ لدل النقابات بأم تغيير فيو خالؿ سبعة أياـ مف حدك 
ال اعتبر العنكاف المسجؿ أصالن قائمان.  المسجؿ كا 

 إلغاء تسجيؿ النقابة 105المادة 

يقكـ المسجؿ بإلغاء شيادة تسجيؿ النقابة أك نقابة أصحاب العمؿ إذا ثبت أنيا أصبحت غير قائمة إما لحميا اختياريان 
 كفقا ألحكاـ ىذا القانكف أك بقرار قضائي. أك ألنيا حمت

 الحؿ اإلختياري لمنقابة 106المادة 

تحؿ النقابة أك نقابة أصحاب العمؿ اختياريان بمكافقة ثمثي أعضائيا المسدديف الشتراكاتيـ في اجتماع غير عادم 
صفية أمكاليا كحقكقيا كالتصرؼ بيا تعقده الييئة العامة لمنقابة أك نقابة أصحاب العمؿ ليذه الغاية دكف غيرىا كتتـ ت

في ىذه الحالة كفقان ألحكاـ النظاـ الداخمي كيجب إشعار الكزير كاإلتحاد العاـ لنقابات العماؿ بقرار الحؿ خالؿ 



 

 (العمال بيت) منشورات
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 خمسة عشر يكمان مف تاريخ صدكره كينشر في الجريدة الرسمية.

 التفرغ النقابي  107المادة 

       (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81المؤقت رقـ  )مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ

تضع المجنة الثالثية األسس كالمعايير الالزمة لتمكيف ممثمي نقابات العماؿ مف القياـ بمياميا بما في ذلؾ شركط 
الغاية كذلؾ مع مراعاة تخفيض ساعات العمؿ أك تفرغيـ لمعمؿ النقابي كتكفير اإلمكانات المادية الالزمة ليذه 

 إمكانات المؤسسة كعدد العامميف فييا.

 حماية الممثؿ النقابي 108المادة 

   (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

ات بسبب قيامو بممارسة ال يجكز لصاحب العمؿ تحت طائمة البطالف اتخاذ أم إجراء ضد أم ممثؿ لمنقاب -أ 
 النشاط النقابي بما في ذلؾ الفصؿ مف العمؿ.

في حاؿ مخالفة صاحب العمؿ ألحكاـ الفقرة )أ( مف ىذه المادة عمى مفتش العمؿ تكجيو إنذار لو بضركرة إزالة  -ب 
العمؿ ضبطا المخالفة خالؿ مدة ال تزيد عمى سبعة أياـ مف تاريخ تبمغ اإلنذار كفي حاؿ استمرارىا يحرر مفتش 

 بيا كيحيؿ األمر إلى المحكمة المختصة.

يحؽ لمعامؿ المطالبة بكؿ عطؿ أك ضرر لحقو نتيجة أم إجراء اتخذ بحقو خالفا ألحكاـ الفقرة )أ(  مف ىذه  -ج 
المادة كفي حاؿ فصمو مف العمؿ لممحكمة إصدار القرار بإعادتو إلى العمؿ مع الحكـ لو بكامؿ أجكره عف مدة 

ذا لـ يتمكف العامؿ مف العكدة إلى عممو ألسباب انقطاعو عف ا لعمؿ كلغاية تاريخ صدكر القرار بإعادتو إليو كا 
تتعمؽ بصاحب العمؿ فمو المطالبة بتعكيض إضافي ال يقؿ عف أجكر ستة أشير كال يزيد عمى اثني عشر شيرا 

 ا القانكف.كذلؾ إضافة إلى تعكيض الفصؿ التعسفي كام حقكؽ أخرل مترتبة لو كفؽ أحكاـ ىذ

  أمواؿ النقابة  109المادة 



 

 (العمال بيت) منشورات
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 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

ال يجكز إنفاؽ أمكاؿ النقابات كاالتحاد العاـ لنقابات العماؿ كنقابات أصحاب العمؿ كام أمكاؿ تخصصيا  . أ
ا إال بما يحقؽ أىدافيا كفقا ألحكاـ التشريعات النافذة كأنظمتيا الداخمية كبما الحككمة أك أم جية أخرل لدعمي

 يتفؽ مع المعايير المحاسبية الدكلية، عمى أف تخضع ىذه األمكاؿ كالمخصصات لرقابة ديكاف المحاسبة.

ية الالحقة إلى عمى النقابات قبؿ أربعة أشير عمى األقؿ مف بداية كؿ سنة مالية تقديـ مكازناتيا لمسنة المال . ب
 االتحاد العاـ لنقابات العماؿ كالذم يقكـ بتزكيد الكزير بنسخة منيا كمف مكازنتو السنكية.

 اإلتحادات 110المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

أ . تشكؿ النقابات العمالية اإلتحاد العاـ لنقابات العماؿ كتككف لو شخصية اعتبارية كتحتفظ فيو كؿ نقابة بحقكقيا 
 الخاصة. 

 ب. يتككف اإلتحاد مف أعضاء النقابات التي يتألؼ منيا اإلتحاد كيتمتع بجميع الحقكؽ التي تتمتع بيا النقابة. 

تحاد العاـ لنقابات العماؿ تشكيؿ اتحاد ميني عمى أف تحصؿ كؿ منيا عمى ج. يحؽ لنقابتيف أك أكثر بمكافقة اإل
 مكافقة األكثرية العادية لييئتيا العامة كأف تحيط المسجؿ عممان بذلؾ خطيان. 

د . يحؽ لإلتحاد العاـ لنقابات العماؿ كلإلتحادات المينية المسجمة اإلنضماـ إلى أم منظمة عمالية عربية أك دكلية 
 اؼ ككسائؿ مشركعة. ذات أىد

ق. تنظـ شؤكف االتحاد العاـ لنقابات العماؿ بمكجب نظاـ داخمي يضعو ليذه الغاية عمى أف يصدؽ مف مسجؿ 
 النقابات فكر إقراره كيعمؿ بو مف تاريخ المصادقة عميو.

 حماية أعضاء النقابة 111المادة 

خذ أم إجراءات قانكنية أك قضائية بحقو بسبب ال يعاقب أم مكظؼ في أم نقابة لمعماؿ أك أم عضك فييا كال تت



 

 (العمال بيت) منشورات
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اتفاؽ أبـر بيف أعضاء النقابة بشأف أم غاية مف الغايات المشركعة لنقابات العماؿ عمى أف ال يخالؼ اإلتفاؽ 
 القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا.

 حماية النقابة 112المادة 

 بأف أيا مف غاياتيا تيدؼ إلى تقييد حرية التجارة.ال تعتبر أم نقابة لمعماؿ ىيئة غير مشركعة لمجرد اإلدعاء 

 سجالت النقابة 113المادة 

، كالقانكف 8060لسنة  81، القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 8008لسنة  66)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ 
 (8069لسنة  68المعدؿ رقـ 

ة أصحاب عمؿ أف تعد السجالت كالدفاتر حسب يجب عمى كؿ نقابة أك االتحاد العاـ لنقابات العماؿ أك نقاب
 األكضاع كالشركط التي تحددىا المجنة الثالثية.

 صدر بموجب ىذه المادة:

، عدد الجريدة الرسمية رقـ 1999قرار خاص بالسجالت والدفاتر التي يجب عمى كؿ نقابة عماؿ إعدادىا لسنة 
 .1/2/1999تاريخ  4325

 عضو الييئة اإلدارية 114المادة 

ال يجكز أف ينتخب أم شخص عضكان في الييئة االدارية ألم نقابة إال إذا كاف عامالن مسجالن لدييا أك مستخدمان فييا 
طيمة الكقت عمى سبيؿ التفرغ كال يجكز انتخاب أم شخص في الييئة إذا كاف قد صدر بحقو حكـ قضائي في جريمة 

 جنائية أك في جريمة تمس الشرؼ كاآلداب العامة.

 المجاف النقابية 115دة الما

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

لمنقابة أف تشكؿ لجانا تابعة ليا في أنحاء المممكة كيحدد النظاـ الداخمي لمنقابات األحكاـ كاإلجراءات المتعمقة بطرؽ 
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 ة كىذه المجاف.تشكيميا كالعالقة بيف النقاب

 حؿ النقابة 116المادة 

 (8069لسنة  68، كالقانكف المعدؿ رقـ 8060لسنة  81)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 

إذا ارتكبت الييئة اإلدارية ألم نقابة أك نقابة أصحاب العمؿ مخالفة ألحكاـ ىذا القانكف كاألنظمة الصادرة  -أ 
اـ الداخمي ألم منيا مخالفة لمتشريعات النافذة فعمى الكزير تكجيو إنذار خطي ليا بمقتضاه أك إذا تضمف النظ

 ( يكما مف تاريخ تبميغو.40بإزالة المخالفة خالؿ مدة ال تزيد عمى )

في حاؿ استمرار المخالفة فممكزير بناء عمى تنسيب مسجؿ النقابات إصدار قرار بحؿ الييئة اإلدارية كيككف القرار  -ب 
 ف أماـ المحكمة اإلدارية كذلؾ خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ تبمغو.قابال لمطع

عمى الكزير بالتشاكر مع االتحاد العاـ لمنقابات العمالية فيما يتعمؽ بالنقابات تعييف ىيئة إدارية مؤقتة إلدارة  -ج 
جراء االنتخابات لييئة إدارية جديدة ( 1خالؿ مدة أقصاىا ) النقابة مف الييئة العامة كذلؾ لتسيير أعماؿ النقابة كا 

 اشير مف تاريخ الحؿ.

 أمواؿ النقابة بعد حميا 117المادة  

إذا حمت النقابة بصكرة غير اختيارية ألم سبب مف األسباب فتكدع أمكاليا في البنؾ الذم يعينو اإلتحاد العاـ لنقابات 
مثؿ ىذه النقابة خالؿ سنة كاحدة مف  العماؿ إلى أف تؤسس نقابة جديدة لممينة أك لمميف نفسيا فإذا لـ يتـ تأسيس

 حؿ النقابة األكلى فتؤكؿ أمكاليا المنقكلة كغير المنقكلة إلى اإلتحاد العاـ لنقابات العماؿ.

 ميزانية النقابة 118المادة 

 (8060لسنة  81، القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 8008لسنة  66)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ 

أك نقابة أصحاب العمؿ إعداد بيانات مالية ختامية خالؿ األشير األربعة التالية لمسنة المالية المنتيية عمى النقابة 
عمى أف تدقؽ مف محاسب قانكني تنتخبو ىيئتيا العامة كيتـ تزكيد الكزارة بنسخة مف تقرير المحاسب القانكني 
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 كالبيانات المالية الختامية فكر إقرارىا مف ىيئتيا العامة. 

 صدر بموجب ىذه المادة: 

، عدد الجريمة الرسمية 2002قرار خاص بنموذج الميزانية العمومية لنقابات العماؿ ونقابات أصحاب العمؿ لسنة 
 .16/10/2002تاريخ  4568رقـ 

 العقوبة عمى المخالفات 119المادة 

، كالقانكف 8060لسنة  81قت رقـ ، القانكف المعدؿ المؤ 8008لسنة  66)مع تعديالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ 
 ( 8069لسنة  68المعدؿ رقـ 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثالثة أشير كبغرامة ال تقؿ عف خمسمائة دينار كال تزيد عمى ألؼ دينار أك  -أ 
ية بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف يستمر في النشاط النقابي باسـ النقابة أك نقابة أصحاب العمؿ أك الييئة اإلدار 

 ألم منيا التي تـ حميا.

كؿ مف أدخؿ عمدا بيانان غير صحيح في الميزانية العمكمية لمنقابة أك اشترؾ في ذلؾ أك أجرل أم تزكير في  -ب 
النظاـ الداخمي لمنقابة أك في أم تعديؿ فيو أك اشترؾ في ذلؾ أك أغفؿ إدراج أم نص فيو عكقب بغرامة ال تقؿ 

ألؼ دينار أك بالحبس لمدة ال تقؿ عف ثالثة أشير كال تزيد عمى سنة عف خمسمائة دينار كال تزيد عمى 
 كتضاعؼ العقكبة بالقياس إلى حدىا األعمى في حالة تكرار المخالفة.

 الفصؿ الثاني عشر

 تسوية النزاعات العمالية الجماعية

 مندوب التوفيؽ    120المادة 

لمقياـ بميمة الكساطة في تسكية النزاعات العمالية الجماعية لمكزير أف يعيف مندكب تكفيؽ أك أكثر مف مكظفي الكزارة 
 كذلؾ لممنطقة التي يحددىا كالمدة التي يراىا مناسبة.
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 مجمس التوفيؽ 121المادة 

أ . إذا كقع نزاع عمالي جماعي فعمى مندكب التكفيؽ أف يبدأ إجراءات الكساطة بيف الطرفيف لتسكية ذلؾ النزاع فإذا 
 بعقد جماعي أك بغيره يحتفظ مندكب التكفيؽ بنسخة منو مصادؽ عمييا مف الطرفيف.تـ اإلتفاؽ بشأنو 

ب. إذا تعذر إجراء المفاكضات بيف الطرفيف ألم سبب مف األسباب أك تبيف أف اإلستمرار فييا لف يؤدم إلى تسكية 
المفاكضات التي تمت بيف النزاع فيترتب عمى مندكب التكفيؽ أف يقدـ تقريران إلى الكزير يتضمف أسباب النزاع ك 

 الطرفيف كالنتيجة التي تكصؿ إلييا كذلؾ خالؿ مدة ال تزيد عمى كاحد كعشريف يكمان مف تاريخ إحالة النزاع إليو.

 ج. إذا لـ يتمكف الكزير بدكره مف تسكية النزاع فعميو أف يحيمو إلى مجمس تكفيؽ يشكمو عمى النحك التالي:

  يككف مف ذكم العالقة بالنزاع أك بنقابات العماؿ أك نقابات أصحاب العمؿ.. رئيس يعينو الكزير عمى أف ال6

. عضكاف أك أكثر يمثمكف كال مف أصحاب العمؿ كالعماؿ بأعداد متساكية يسمي كؿ مف الطرفيف ممثميو في 8
 المجمس.

 مياـ مجمس التوفيؽ 122المادة 

سعى جيده لمتكصؿ إلى تسكيتو بالطريقة التي يراىا أ. إذا أحيؿ نزاع عمالي إلى مجمس التكفيؽ كجب عميو أف ي
 إلىى الكزير تقريرا بذلؾ مرفقا بو التسكية المكقعة بيف الطرفيف.مالئمة فإذا تكصؿ إلى تسكيتو كميا أك جزئيا فيقدـ 

ب. إذا لـ يتكصؿ مجمس التكفيؽ إلى تسكية النزاع فيترتب عميو أف يقدـ إلى الكزير تقريران يتضمف أسباب النزاع 
 كاإلجراءات التي اتخذىا لتسكيتو كاألسباب التي أدت إلى عدـ إنيائو كالتكصيات التي يراىا مناسبة بيذا الشأف. 

اءات التكفيؽ كتقديـ تقريره بالنتائج التي تكصؿ إلييا خالؿ ج. يترتب عمى المجمس في جميع األحكاؿ أف ينيي إجر 
 مدة ال تزيد عمى كاحد كعشريف يكمان مف تاريخ إحالة النزاع اليو.

 التوكيؿ في النزاع 123المادة 

 ال يجكز ألم مف الطرفيف في النزاع العمالي تككيؿ المحاميف أماـ مندكب التكفيؽ أك مجمس التكفيؽ.
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 مة العماليةالمحك 124المادة 

أ . إذا لـ يتمكف مجمس التكفيؽ مف إنياء النزاع العمالي الجماعي فيترتب عمى الكزير إحالتو إلى محكمة عمالية يتـ 
تشكيميا مف ثالثة قضاة نظامييف ينتدبيـ المجمس القضائي ليذه الغاية بناء عمى طمب الكزير كيرأسيا أعالىـ في 

مف أعضائيا كفي حالة اختالفيما في الرأم يدعى القاضي الثالث لإلشتراؾ  الدرجة كيجكز انعقادىا بحضكر إثنيف
صدار القرار فييا.   في نظر القضية كا 

ب. يعطى النزاع العمالي الذم يحاؿ إلى المحكمة العمالية صفة اإلستعجاؿ بحيث تباشر النظر فيو خالؿ مدة ال 
كمة قرارىا في النزاع كتبمغو إلى الكزير خالؿ ثالثيف تزيد عمى سبعة أياـ مف تاريخ اإلحالة عمى أف تصدر المح

 يكمان مف ذلؾ التاريخ كيككف ىذا القرار قطعيان، غير قابؿ لمطعف أماـ أم جية قضائية أك إدارية. 

ج. تنظر المحكمة العمالية في النزاع العمالي المعركض عمييا كتفصؿ فيو كفقان لإلجراءات التي تراىا مناسبة لتحقيؽ 
لة بيف الطرفيف عمى أف تراعي في ذلؾ أم إجراءات خاصة منصكص عمييا في ىذا القانكف كيجكز لكؿ مف العدا

 الطرفيف تككيؿ محاـ أك أكثر أماـ المحكمة.

 صالحية المحكمة العمالية 125المادة 

 يككف لممحكمة العمالية كلمجمس التكفيؽ عند النظر في نزاع عمالي الصالحيات التالية: 

 أ .  سماع أقكاؿ أم شخص أك اإلستعانة بخبرتو في النزاع بعد القسـ. 

ب. تكميؼ أم طرؼ مف أطراؼ النزاع بإبراز المستندات كالبيانات التي لديو كتراىا المحكمة أك المجمس ضركرية 
 لمنظر أك الفصؿ في النزاع.

  قرارات المحكمة  تفسير  126المادة 

ر أصدرتو كذلؾ بناء عمى طمب الكزير أك طمب أحد أطراؼ النزاع إلزالة أم غمكض لممحكمة العمالية تفسير أم قرا
فيو، كذلؾ بما ال يخرج القرار عف النتائج التي تكصؿ الييا، كما كأف ليا في كؿ كقت أف تصحح مف تمقاء نفسيا أك 

تقع في األحكاـ كالقرارات عف  بناء عمى طمب الكزير أك أحد الخصكـ األغالط أك األخطاء الكتابية أك الحسابية التي
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 طريؽ السيك العرضي.

 مكاف انعقاد المحكمة 127المادة 

تعقد جمسات المحكمة العمالية كمجمس التكفيؽ في الكزارة كتككف الكزارة مسؤكلة عف تكفير المتطمبات اإلدارية 
 كالتسييالت كاألجيزة التي تمكنيا مف أعماليا.

 العماليةقرارات المحكمة  128المادة 

أ . يككف تقرير مجمس التكفيؽ كقرار المحكمة العمالية كتابيان كيكقعو جميع أعضاء المجمس أك المحكمة كفقان لمقتضى 
الحاؿ كيصدر قرار المحكمة باإلجماع أك باألكثرية كيجب عمى كؿ عضك مخالؼ مف أعضاء المجمس أك 

 المحكمة أف يثبت رأيو كتابة في التقرير أك القرار.

ينشر تقرير المجمس أك قرار المحكمة العمالية في صحيفة محمية أك أكثر عمى نفقة أصحاب النزاع خالؿ ثالثيف  ب.
 يكمان مف تاريخ تسمـ الكزير التقرير أك القرار.

 مكافآت المحكمة والمجمس 129المادة 

ت التي يقررىا مجمس يصرؼ لرئيس كأعضاء المحكمة العمالية كرئيس مجمس التكفيؽ ككاتب الجمسات المكافآ
 الكزراء بناء عمى تنسيب مف الكزير.

 ة التسويات والقراراتيحج 130المادة 

تككف التسكية التي تـ التكصؿ إلييا بنتيجة إجراءات التكفيؽ بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف أك قرار المحكمة العمالية 
 ممزميف لمفئات التالية: 

 أ . ألطراؼ النزاع العمالي. 

 احب العمؿ بمف في ذلؾ كرثتو الذيف انتقمت إلييـ المؤسسة التي يتعمؽ بيا النزاع. ب. لخمؼ ص

ج. لجميع األشخاص الذيف كانكا يعممكف في المؤسسة التي يتعمؽ بيا النزاع في تاريخ حدكثو أك في قسـ منيا حسب 
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قسـ منيا إذا كرد في مقتضى الحاؿ كلجميع األشخاص الذيف يستخدمكف فيما بعد في تمؾ المؤسسة أك في أم 
تقرير التسكية أك قرار المحكمة العمالية بما يقضي بذلؾ كلـ يكف في ىذا القانكف أك األنظمة الصادرة بمقتضاه ما 

 يحكؿ دكف ذلؾ.

 تنفيذ القرارات والتسويات 131المادة 

 أ .  ينفذ قرار المحكمة العمالية اعتباران مف التاريخ الذم تعينو.

التي تـ التكصؿ إلييا نتيجة إجراءات التكفيؽ اعتباران مف التاريخ الذم اتفؽ عميو أطراؼ النزاع  ب. يعمؿ بالتسكية
ذا لـ يتـ االتفاؽ عمى ذلؾ فيعمؿ بالتسكية اعتباران مف تاريخ التكقيع عمى تقرير التسكية كتككف ممزمة  العمالي كا 

 لجميع أطرافيا كبالشركط المنصكص عمييا فييا.

 يود عمى صاحب العمؿالق 132المادة 

ال يجكز الم صاحب عمؿ خالؿ النظر في النزاع العمالي لدل مندكب التكفيؽ أك مجمس التكفيؽ أك المحكمة 
 العمالية القياـ بأم مف األعماؿ التالية: 

 أ .  تغيير شركط اإلستخداـ السارية المفعكؿ. 

أك المجمس أك المحكمة العمالية حسب ب. فصؿ أم عامؿ دكف الحصكؿ عمى إذف كتابي مف مندكب التكفيؽ 
 مقتضى الحاؿ.

 عقوبة المخالفيف 133المادة 

أ . إذا خالؼ أم عامؿ شرطان مف شركط التسكية أك قرار المحكمة العمالية الممـز لو بمقتضى ىذا القانكف فيعاقب 
حالة التكرار كال يجكز بغرامة ال تقؿ عف خمسيف دينارا كال تزيد عمى مائتي دينار لممرة األكلى كتضاعؼ في 

 تخفيض الغرامة عف حدىا األدنى لألسباب التقديرية المخففة. 

ب. إذا خالؼ صاحب العمؿ أم شرط مف شركط التسكية أك قرار المحكمة العمالية الممـز لو بمقتضى ىذا القانكف 
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كتضاعؼ في حالة التكرار كال فيعاقب بغرامة ال تقؿ عف مائتي دينار كال تزيد عمى أربعمائة دينار لممرة االكلى 
 يجكز تخفيض الغرامة عف حدىا األدنى لألسباب التقديرية المخففة.

  اإلضراب واإلغالؽ         134المادة 

 ال يجكز ألم عامؿ أف يضرب أك ألم صاحب عمؿ أف يغمؽ مؤسستو في أم مف الحاالت التالية: 

 مجمس التكفيؽ أك المحكمة العمالية.أ .  إذا كاف النزاع محاالن عمى مندكب التكفيؽ أك 

ب. خالؿ المدة التي تككف فييا أم تسكية نافذة المفعكؿ أك أم قرار معمكؿ بو ككاف اإلضراب أك اإلغالؽ يتعمؽ 
 بالمسائؿ المشمكلة بتمؾ التسكية أك ذلؾ القرار.

 اإلشعار باإلضراب واإلغالؽ           135المادة 

دكف إعطاء إشعار لصاحب العمؿ قبؿ مدة ال تقؿ عف أربعة عشر يكمان مف التاريخ أ . ال يجكز لمعامؿ أف يضرب 
 المحدد لإلضراب كتضاعؼ ىذه المدة إذا كاف العمؿ متعمقان بإحدل خدمات المصالح العامة.

 ب. ال يجكز لصاحب العمؿ إغالؽ مؤسستو دكف أف يعطي إشعاران لمعماؿ بذلؾ قبؿ مدة ال تقؿ عف أربعة عشر يكمان 
 مف التاريخ المحدد لإلغالؽ كتضاعؼ ىذه المدة إذا كاف العمؿ متعمقان بإحدل خدمات المصالح العامة.

 ج. تحدد الشركط كاإلجراءات األخرل لإلضراب كاإلغالؽ بمكجب نظاـ يصدر ليذه الغاية.

  :صدر بموجب ىذه المادة 

جراءات اإلضراب واإلغالؽ رقـ  تاريخ  4271ريدة الرسمية رقـ عدد الج ،1998لسنة  8نظاـ شروط وا 
1/4/1998. 

 المحظور عقوبة اإلضراب 136المادة 

أ . إذا قاـ أم عامؿ بإضراب محظكر بمكجب ىذا القانكف يعاقب بغرامة ال تقؿ عف خمسيف دينارا عف اليكـ االكؿ 
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 فييا. كخمسة دنانير عف كؿ يـك يستمر فيو اإلضراب بعد ذلؾ كيحـر مف أجره عف األياـ التي يضرب 

ب. إذا أقدـ صاحب العمؿ عمى إغالؽ محظكر بمكجب ىذا القانكف فيعاقب بغرامة مقدارىا خمسمائة دينار عف اليـك 
األكؿ كخمسكف دينار عف كؿ يكـ يستمر فيو اإلغالؽ بعد ذلؾ كيمـز بدفع أجكر العماؿ عف األياـ التي يستمر 

 اإلغالؽ فييا.

 دعاوى الفرديةال 137المادة 

، كالقانكف 8060لسنة  81، القانكف المعدؿ المؤقت رقـ 8008لسنة  66يالتيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ )مع تعد
 ( 8069لسنة  68المعدؿ رقـ 

تختص محكمة الصمح بالنظر في الدعاكل الناشئة عف نزاعات العمؿ الفردية كمف ذلؾ الدعاكل المتعمقة باألجكر  . أ
أجكر كفؽ أحكاـ الفقرة )ب( مف ىذه المادة كذلؾ بصكرة مستعجمة بحيث في المناطؽ التي ال يكجد فييا سمطة 

 يتـ الفصؿ في الدعكل خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ كركدىا لممحكمة.

تتبع محكمة الصمح في نظرىا الدعاكل المتعمقة باألجكر كمنيا النقص في األجر المدفكع أك الحسميات غير  . ب
 ساعات العمؿ اإلضافية اإلجراءات التالية: القانكنية منو أك تأخير دفعو أك أجكر

ا كيجكز تقديـ ادعاء مكحد مف عدد مف العماؿ إذا دعاء خطيبة العماؿ نيابة عنو اإليقدـ العامؿ بنفسو أك نقا -6
كانكا يعممكف في المؤسسة ذاتيا ككاف سبب دعكاىـ كاحدة، كما يتكجب عمى صاحب العمؿ في مدة ال 

تبمغو أكراؽ الدعكل، أف يقدـ إلى المحكمة جكابا مفصال عمى الئحة الدعكل عف تتجاكز عشرة أياـ مف تاريخ 
كؿ كاقعة مف كقائعيا مرفقا بو المستندات كالبيانات التي تثبت كفائو باألجكر التي يطالب بيا العامؿ أك عدـ 

 استحقاقو ليا.

جكر المحسكمة بصكرة يجكز لممحكمة أف تطمب مف صاحب العمؿ ضمف فترة تحددىا أف يدفع لمعامؿ األ -8
غير قانكنية أك األجكر غير المدفكعة أك المستحقة األداء أك التي تأخر عف دفعيا في المدة المعينة ليذا 
الغرض كليا أف تضيؼ تعكيضا تقدره شريطة أف ال يتجاكز مبمغ التعكيض المبمغ المحسكـ أك غير المدفكع 

ألجكر ف ال يمـز صاحب العمؿ بدفع تعكيض عف اعف المدة المطالب بأجكر عنيا، كيشترط في ذلؾ أ
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ذا اقتنعت المحكمة أف التأخر كاف ناجمة عف خطأ بحسف نية، أك نزاع عمى إالناقصة أك المتأخر دفعيا 
 المبمغ الكاجب دفعو أك عف حدكث حالة طارئة أك عف تخمؼ العامؿ عف المطالبة بدفع األجكر أك قبكليا.

ـ مف تاريخ يصدر بمقتضى أحكاـ الفقرة )أ( مف ىذه المادة خالؿ عشرة أيا ج. يستأنؼ قرار المحكمة الذم
ستئناؼ يترتب عمى المحكمة أف تفصؿ في اإلكمف تاريخ تبميغو إذا كاف بمثابة الكجاىي ك  اتفييمو إذا كاف كجاىي

 .يكما مف تاريخ كركده إلى ديكانياخالؿ ثالثيف 

صمح مف جميع الرسكـ بما في ذلؾ رسكـ تنفيذ القرارات الصادرة تعفى الدعاكل التي تقدـ إلى محكمة ال -6د. 
 عنيا .

( مف ىذه الفقرة في حاؿ تجديد الدعكل ألكثر مف مرة بعد إسقاطيا أك عمى أم 6ال تسرم أحكاـ البند ) -8
 دعكل أخرل يقيميا العامؿ لممطالبة بالحقكؽ العمالية ذاتيا.

  سماع الدعاوى وتقادميا  138المادة 

أ . ال تسمع أل دعكل بشأف أم مخالفة ارتكبت خالفان ألحكاـ ىذا القانكف أك أم نظاـ أك تعميمات صادرة بمقتضاه 
 ما لـ ترفع الدعكل خالؿ شير كاحد مف التاريخ الذم ارتكبت فيو. 

ة ميما كاف ب. ال تسمع أم دعكل لممطالبة بأم حقكؽ يرتبيا ىذا القانكف بما في ذلؾ أجكر ساعات العمؿ اإلضافي
 مصدرىا أك منشؤىا بعد مركر سنتيف عمى نشكء سبب المطالبة بتمؾ الحقكؽ كاألجكر.

 مخالفات لـ تحدد عقوبتيا 139المادة 

كؿ مخالفة ألحكاـ ىذا القانكف أك أم نظاـ صادر بمقتضاه لـ تعيف ليا عقكبة فيو يعاقب مرتكبيا بغرامة ال تقؿ عف 
ة دينار كيشترط في ذلؾ أف تفرض عمى المخالؼ العقكبة المنصكص عمييا في قانكف خمسيف ديناران كال تزيد عمى مئ

 العقكبات المعمكؿ بو إذا كانت العقكبة المقررة لممخالفة فيو أشد مما ىك منصكص عميو في ىذا القانكف.

 األنظمة 140المادة 
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 لتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف.لمجمس الكزراء بناء عمى تنسيب مف الكزير أف يصدر األنظمة الالزمة 

  اإللغاءات  141المادة 

كالتعديالت التي أدخمت عميو عمى أف تبقى األنظمة كالتعميمات كالقرارات  6910( لسنة 86يمغى )قانكف العمؿ( رقـ )
إلغاؤىا الصادرة بمكجبو كالتي ال تخالؼ أحكاـ ىذا القانكف سارية المفعكؿ لمدة ال تزيد عمى سنتيف كذلؾ إلى أف يتـ 

 أك استبداؿ غيرىا بيا كفقان ألحكاـ ىذا القانكف.

 المكمفوف بتنفيذ القانوف   142المادة 

 رئيس الكزراء كالكزراء مكمفكف بتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف. 

 


