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  0220 لسنة 51 رقم المؤقت المعدل القانون

 5225 صفحة 5561 رقم الرسمية الجريدة عدد في 0220-2-02 بتاريخ منشور

  0220-2-02 بتاريخ نفاذه بدأ

 

  2002 لسنة 55 رقم مؤقت قانون

 معدل لقانون العمل  قانون

 )5) المادة

 لٌهإ المشار 6996 لسنة 8 رقم القانون مع ( وٌقرأ2002 لسنة العمل لقانون معدل قانون) القانون هذا ٌسمى

 الجرٌدة فً نشره تارٌخ من به وٌعمل واحدا قانونا تعدٌل من علٌه طرأ وما صلًاأل بالقانون ٌلً فٌما

 . الرسمٌة

 )2) المادة

 : ٌلً بما عنه وٌستعاض صلًاأل القانون من 3 المادة من( د) الفقرة نص ٌلغى

 المتعلقة حكامواأل فئاتهم وتحدد القانون هذا حكامأ من يأل خضاعهمإ ٌتم الذٌن عدا الزراعة عمال. د

 . الغاٌة لهذه ٌصدر نظام بمقتضى بهم

 )3) المادة

 : ٌلً بما عنه وٌستعاض صلًاأل القانون من 60 المادة نص ٌلغى

 :60 المادة

 المهنً والتوجٌه العمل سوق تنظٌم مهام ،المختصة الجهات مع والتعاون بالتنسٌق ،الوزارة تتولى.  أ

 مكاتب نشاءإ لها ٌجوز الغاٌة ولهذه وخارجها المملكة داخل ردنٌٌنلأل والتشغٌل العمل فرص وتوفٌر

 . الغاٌة لهذه خاصة مكاتب نشاءبإ الترخٌص وأ ردنٌٌناأل لتشغٌل

 استخدام لتنظٌم خاصة مكاتب نشاءبإ الترخٌص للوزٌر ٌجوز ،خرآ تشرٌع أي حكامأ مراعاة مع. ب

 . ردنٌٌناأل غٌر من حكمهم فً هم ومن وطهاتها وبستانٌٌها المنازل خدم واستقدام

 بما المادة هذه من( ب)و( أ) الفقرتٌن فً لٌهاإ المشار الخاصة المكاتب نشاءإ وشروط حكامأ تحدد. ج

 بمقتضى المكاتب هذه تقدمها التً الخدمات بدل وتحدٌد علٌها الوزارة شرافوإ دارتهاإ كٌفٌة ذلك فً
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 . الغاٌة لهذه تصدر نظمةأ

 )4) المادة

 : التالً النحو على صلًاأل القانون من 36 المادة تعدل

 : ٌلً بما عنه ستعاضةواإل منها( ب)و( أ) الفقرتٌن من كل نص لغاءبإ: والأ

 نتاجإ نظام استبدال وأ العمل حجم تقلٌص الفنٌة وأ قتصادٌةاإل العمل صاحب ظروف اقتضت ذاإ.  أ

 ،تعلٌقها وأ المدة محدودة غٌر عمل عقود نهاءإ علٌه ٌترتب قد مما العمل عن نهائٌا التوقف وأ خربآ

 . لذلك المبررة سبابباأل معززا خطٌا الوزٌر تبلٌغ فعلٌه ،بعضها وأ كلها

 وتقدٌم العمل صاحب جراءاتإ سالمة من للتحقق الثالثة نتاجاإل طرافأ من لجنة الوزٌر ٌشكل. ب

 . التبلٌغ تقدٌم تارٌخ من ٌوما عشر خمسة تتجاوز ال مدة خالل الوزٌر لىإ نهابشؤ توصٌاتها

( هـ) لتصبحا منها( د)و( ج) الفقرتٌن ترقٌم عادةوبإ لٌهاإ التالٌتٌن( د)و( ج) الفقرتٌن ضافةبإ:  ثانٌا

 : التوالً على( و)و

 جراءاتإ على بالموافقة رفعها تارٌخ من ٌامأ سبعة خالل ،التوصٌة نبشؤ قراره الوزٌر ٌصدر. ج

 . فٌها النظر عادةإ وأ العمل صاحب

 مواقعهم لىإ العمال من عدد عادةإ العمل صاحب على نأ اللجنة توصٌات ضوء فً الوزٌر قرر ذاإ. د

 محكمة مامأ الوزٌر بقرار الطعن العمل لصاحب فٌجوز ذلك تحتمل العمل صاحب ظروف نوأ

 مستعجلة بصورة تدقٌقا فٌه المحكمة وتنظر القرار هذا تبلٌغ تارٌخ من ٌامأ عشرة خالل ستئنافاإل

 . قطعٌا قرارها وٌكون شهرا تتجاوز ال مدة خالل ستئنافاإل فً ٌبت بحٌث

 )5) المادة

 . خرهاآ لىإ( ٌفوضه من وأ) عبارة ضافةبإ صلًاأل القانون من 33 المادة من( ب) الفقرة تعدل

 )6) المادة

 : ٌلً بما عنه وٌستعاض صلًاأل القانون من 34 المادة نص ٌلغى

 :34 المادة

 ضافةباإل القانون هذا حكامأ بمقتضى المقررة حقوقه جمٌع الشرعٌٌن ورثته لىإ تإول العامل توفى اذا

 . القانون هذا من(  33) المادة فً علٌها المنصوص الصنادٌق من أي فً حقوقه لىإ
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 )7) المادة

 .فٌهما الواردة( الوزٌر) كلمة بعد( ٌفوضه من وأ) عبارة ضافةبإ منها( ج) والفقرة 48 المادة مطلع ٌعدل

 )8) المادة

 : ٌلً بما عنه وٌستعاض صلًاأل القانون من 56 المادة من( أ) الفقرة نص ٌلغى

 لها مستحقٌن أي وأ ورثته وأ للعامل ،القانون هذا حكامأ بموجب المستحقة والمبالغ جوراأل تعتبر.  أ

 باستثناء وذلك الكلمة لهذه القانونً بالمعنى ولىاأل الدرجة من عاما امتٌازا ممتازة دٌونا ،وفاته بعد

 . عٌنٌة مٌناتتؤ وأ عقارٌة برهونات المإمنة الدٌون

 )9) المادة

 : خرهاآ لىإ التالٌة العبارة ضافةبإ صلًاأل القانون من 54 المادة من( ج) الفقرة تعدل

 نأ ،الدعوى وراقأ تبلغه تارٌخ من ٌامأ سبعة تتجاوز ال مدة وخالل العمل صاحب على ٌتوجب كما)

 المستندات به مرفقا وقائعها من واقعة كل عن الدعوى الئحة على مفصال جوابا جوراأل سلطة لىإ ٌقدم

 عقد وقبل وللسلطة. لها استحقاقه عدم وأ العامل بها ٌطالب التً جورباأل وفاءه تثبت التً والبٌانات

 بٌانات وأ مستندات وأ اٌضاحات يبؤ تزوٌدها الطرفٌن من أي من تطلب نأ دعاءاإل فً للنظر جلساتها

 .(الدعوى فً للفصل ضرورٌة تراها

 )50) المادة

 . فٌها الواردة( الوزٌر) كلمة بعد( ٌفوضه من او) عبارة ضافةبإ صلًاأل القانون من 55 المادة تعدل

 )55) المادة

 : ٌلً بما عنه وٌستعاض صلًاأل القانون من 56 المادة نص ٌلغى

 :56 المادة

 فً الإ سبوعاأل فً ساعة ربعٌنوأ ثمان وأ ٌومٌا ساعات ثمانً من اكثر العامل تشغٌل ٌجوز ال.  أ

 . والراحة الطعام لتناول المخصص الوقت منها ٌحسب وال القانون هذا فً علٌها المنصوص الحاالت

 على مجموعها ٌزٌد ال بحٌث الراحة وفترات سبوعٌةاأل العمل لساعات علىاأل الحد توزٌع ٌجوز. ب

 . الٌوم فً ساعة عشرة حدىإ

 )52) المادة
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 وأ) بعبارة عنها ستعاضةواإل فٌها الواردة( العادٌة) كلمة لغاءبإ صلًاأل القانون من 57 المادة تعدل

 (. سبوعٌةاأل

 )53) المادة

 ستعاضةواإل مطلعها فً الواردة( العادٌة) كلمة لغاءبإ صلًاأل القانون من 59 المادة من( أ) الفقرة تعدل

 سبوعٌة(. األ وأ الٌومٌة) بعبارة عنها

 )54) المادة

 (.ٌومٌن) بكلمة عنها ستعاضةواأل فٌها الواردة( ٌامأ ستة عبارة لغاءبإ صلًاأل القانون من 62 المادة تعدل

 )55) المادة

 عنها ستعاضةواإل فٌها الواردة( عشرة السابعة) عبارة بالغاء صلًاأل القانون من 74 المادة نص ٌعدل

 (. عشرة الثامنة) بعبارة

 )56) المادة

( المعالجة مدة) عبارة بعد( تحدد التً) عبارة ضافةبإ صلًاأل القانون من 90 المادة من( ب) الفقرة تعدل

 . فٌها الواردة

 )57) المادة

 : التالً بالنص لٌهاإ( ج) الفقرة باضافة صلًاأل القانون من 97 المادة تعدل

 منها أي من تدخل على تنطوي عمالأ يبؤ القٌام العمل صحابأ ونقابات العمال نقابات على ٌحظر. ج

 . عمالهاأ تسٌٌر كٌفٌة وأ دارتهاإ وأ بتكوٌنها ٌتعلق فٌما ،مباشرة غٌر وأ مباشرة بصورة ،خرىأ زاءإ

 )58) المادة

 نقابة) عبارة بعد( عمل صحابأ نقابة وأ) عبارة ضافةبإ صلًاأل القانون من 663 المادة من( أ) الفقرة تعدل

 . فٌها الواردة( عمال

 )59) المادة

 نقابة) عبارة بعد( عمل صحابأ نقابة وأ) عبارة ضافةبإ صلًاأل القانون من 668 المادة من( أ) الفقرة تعدل

 . فٌها الواردة( عمال

 )20) المادة
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 نقابة) عبارة بعد( عمل صحابأ نقابة وأ) عبارة ضافةبإ صلًاأل القانون من 669 المادة من( أ) الفقرة تعدل

 . فٌها الواردة( عمال

 )25) المادة

 : ٌلً بما عنه وٌستعاض صلًاأل القانون من 637 المادة من( أ) الفقرة نص ٌلغى

 الفردٌة العمل نزاعات عن الناشئة الدعاوى فً ،مستعجلة بصفة ،بالنظر الصلح محكمة تختص.  أ

 ،القانون هذا حكامأ بمقتضى جورلأل سلطة فٌها المشكل المناطق فً جورباأل المتعلقة الدعاوى باستثناء

 . للمحكمة ورودها تارٌخ من شهرأ ثالثة خالل فٌها الفصل ٌتم نأ على

10/7/2002 


