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 6332 لسنة 03 رقم المعدل القانون

 6565 صفحة 9554 رقم الرسمية الجريدة عدد في 6332-5-62 بتاريخ منشور

 6332-5-62 بتاريخ نفاذه بدأ

 

  6332 لسنة 03 رقم معدل قانون

 قانون معدل لقانون العمل

 )6) المادة

 المشار 6992 لسنة( 8) رقم القانون مع ( وٌقرأ6002 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 لٌهإ

 . الرسمٌة

 )6) المادة

 : التالً النحو على صلًاأل القانون من( 66) المادة تعدل

 خرآ مدة انتهاء تارٌخ من التجدٌد عند مدته وتحتسب: )منها( ب) الفقرة خرآ لىإ التالٌة العبارة ضافةبإ: اوال

 (. علٌه حصل عمل تصرٌح

 :التالً بالنص لٌهاإ( 6) البند ضافةوإ( 6) البند منها( ج) الققرة فً ورد ما باعتبار: ثانٌا

 للنظام ووفقا الفقرة هذه من( 6) البند فً لٌهمإ المشار العمال عن العمل صاحب من الوزارة تستوفً. 6

 دعم لصندوق ٌخصص تجدده وأ الوزارة تصدره عمل تصرٌح كل عن ضافٌاإ مبلغا بموجبه الصادر

 الساري والتقنً المهنً والتدرٌب التعلٌم مجلس لقانون وفقا المنشأ والتقنً المهنً والتدرٌب التعلٌم

 . المفعول

 :ٌلً بما عنه ستعاضةواإل منها( د) الفقرة نص لغاءبإ: ثالثا

 ولً وأ عاقةاإل شدٌد ٌعفً نأ جتماعٌةاإل التنمٌة وزارة من توصٌة على بناء ٌفوضه من وأ للوزٌر د.

 ردنًأ غٌر عامل عن المادة هذه من( ج) الفقرة فً لٌهاإ المشار والمبالغ الرسوم دفع من وصٌه وأ مرهأ

 دخله مستوى وكان الٌومٌة حٌاته عباءبأ للقٌام الغٌر من المساعدة لىإ ماسة بحاجة المعوق كان ذاإ واحد

 تقدٌم على ردنًاأل غٌر العامل مهام تقتصر نأ شرٌطة عفاءاإل هذا ٌستلزم وصٌه وأ رهأم ولً دخل وأ

 وزٌر ٌصدرها تعلٌمات بموجب صدارهاإ جراءاتوإ التوصٌة تلك شروط تحدد نوأ للمعوق العون

 . الغاٌة لهذه جتماعٌةاإل التنمٌة
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 منها( هـ) الفقرة فً الواردة( دٌنار مئة على تزٌد وال دٌنارا خمسٌن عن تقل ال) عبارة لغاءبإ: رابعا

 .(دٌنار( 650) تزٌد عنوال دٌنار( 600) عن تقل ال) بعبارة عنها ستعاضةواإل
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