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  9142 لسنة 41 رقم المعدل القانون

 9752 صفحة 5555 رقم الرسمية الجريدة عدد في 9142-15-41 بتاريخ منشور

  9142-15-41 بتاريخ نفاذه بدأ

 

  9149 لسنة 41 رقم قانون

 قانون معدل لقانون العمل

 )4) المادة

 المشار 0221 لسنة( 8) رقم القانون مع وٌقرأ( 9102 لسنة العمل لقانون معدل قانون) القانون هذا ٌسمى

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

 . الرسمٌة

 )9) المادة

 :التالً النحو على األصلً القانون ( من9) المادة تعدل

 .فٌها الوارد( الجماعً العمالً النزاع) تعرٌف فً الواردة( وأ العمال من مجموعة) عبارة بإلغاء: أوال

 :التالٌة بالنصوص إلٌها( الجزئً العمل)و( األجور فً التمٌٌز)و( المرن العمل) تعارٌف بإضافة: ثانٌا

 المرن العمل عقد أشكال أحد ضمن أجر لقاء العامل ٌبذله جسمانً أو فكري جهد كل: المرن العمل

 .الغاٌة لهذه ٌصدر نظام وفق المحدد

 تمٌٌز أي دون متساوٌة قٌمة ذي عمل كل عن األجر فً العمال بٌن المساواة عدم: األجور فً التمٌٌز

 .الجنس على قائم

 المنصوص العمل ساعات لعدد تصل ال عمل ساعات نجازهإ طبٌعة تقتضً الذي العمل: الجزئً العمل

 . القانون هذا من( 61) المادة فً علٌها

 )3) المادة

 :التالً النحو على األصلً القانون من(01) المادة تعدل

 :التالً بالنص عنه ستعاضةواإل منها( ب) الفقرة نص بإلغاء: أوال

 استخدام لتنظٌم خاصة مكاتب بإنشاء الترخٌص للوزٌر ٌجوز آخر، تشرٌع أي أحكام مراعاة مع -ب



 

(العمال بٌت) منشورات  
 

Workers’ House       www.workershouse.org 

 

 :التالٌة القطاعات فً األردنٌٌن غٌر العمال واستقدام

 .حكمهم فً ومن وطهاتها وبستانٌٌها المنازل فً العاملٌن قطاع -0

 توفٌر فً وسٌاستها الوزارة أهداف مع ٌتعارض ال وبما الوزراء مجلس علٌه ٌوافق آخر قطاع أي -9

 .األردنٌٌن وتشغٌل العمل فرص

 بعد( و الترخٌص إلغاء وحاالت سنوٌا المكاتب هذه ترخٌص تجدٌد وشروط أسس) عبارة بإضافة: ثانٌا

 .منها( ج) الفقرة فً الواردة( ذلك فً بما) عبارة

 : التالً بالنص إلٌها( د) الفقرة بإضافة: ثالثا

 والغرف والبلدٌات والجامعات المهنٌة والنقابات العمل أصحاب ونقابات للنقابات السماح للوزٌر -د

 عدم شرٌطة األردنٌٌن لتشغٌل الوساطة بؤعمال للقٌام أخرى عامة هٌئات وأي والتجارٌة الصناعٌة

 .ذلك مقابل بدل أي تقاضً

 )1) المادة

 :التالً النحو على األصلً القانون من (00) المادة تعدل

 .مطلعها إلى( القانون هذا من( 01) المادة من( د) الفقرة أحكام مراعاة مع) عبارة بإضافة: أوال

 خمسمائة) بعبارة عنها ستعاضةواإل فٌها الواردة( دٌنار لفأ على تزٌد وال دٌنار مئتً) عبارة بإلغاء: ثانٌا

 (. دٌنار وخمسمائة لفأ على تزٌد وال دٌنار

 . فٌها الواردة( ٌوما ثالثٌن عن) عبارة بعد( اشهر ستة على تزٌد وال) عبارة بإضافة: ثالثا

 (5) المادة

 :التالً النحو على األصلً القانون من( 09) المادة تعدل

 منها( أ) الفقرة آخر فً الواردة( العرب والعمال والفنٌٌن للخبراء األولوٌة وتعطى) عبارة بإلغاء: أوال

 غٌر العمال واستقدام استخدام لتنظٌم الزمة ٌراها تعلٌمات أي إصدار وللوزٌر) بعبارة عنها ستعاضةواإل

 (.المادة هذه لغاٌات األردنٌٌن

 .منها( ج) الفقرة من( 0) البند آخر لىإ( الغاٌة لهذه الصادر) عبارة بإضافة: ثانٌا

 التعلٌم مجلس لقانون وفقا المنشؤ والتقنً المهنً والتدرٌب التعلٌم دعم لصندوق ٌخصص) عبارة بإلغاء: ثالثا

 عنها ستعاضةواإل منها( ج) الفقرة من(9) البند آخر فً الواردة( المفعول الساري والتقنً المهنً والتدرٌب

 التشغٌل مجلس لقانون وفقا المنشؤ والتقنً المهنً والتعلٌم والتدرٌب التشغٌل لصندوق ٌخصص) بعبارة

 مكافآت لحساب المبالغ هذه من( % 6) نسبته ما ٌخصص أن على النافذ والتقنً المهنً والتعلٌم والتدرٌب
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 ذات التشرٌعات وفقا   صرفها ٌتم بها تستعٌن أخرى جهة يوأ الوزارة فً العاملٌن الموظفٌن وحوافز

 (. العالقة

 :التالً بالنص منها( ج) الفقرة إلى(  3) البند بإضافة: رابعا

 الغرامات علٌهم تفرض الفقرة هذه من( 0) البند بؤحكام العمل أصحاب التزام عدم حال فً -3

 .القانون هذا أحكام الصادر بمقتضى العمل تصارٌح رسوم نظام بموجب علٌها المنصوص

 التالً: بالنص إلٌها( هـ) الفقرة بإضافة: خامسا

 على الحصول من المملكة فً المقٌمون األردنٌٌن غٌر من المتزوجات األردنٌات أبناء ٌعفً - 0 هـ

 .المادة هذه من( ب)و( أ) الفقرتٌن فً علٌها المنصوص العمل تصارٌح

 . المملكة فً المقٌمٌن األردنٌٌن غٌر عمل لتنظٌم الالزمة األنظمة إصدار الوزراء مجلسل -9

 من الجزء أو شهر كل عن دٌنار( 061) على تزٌد وال دٌنار( 011) عن تقل ال) عبارة بإلغاء: سادسا

 منها( هـ) الفقرة فً الواردة( القانون هذا أحكام تخالف بصورة ٌستخدم أردنً غٌر عامل كل عن الشهر

 أردنً غٌر عامل كل عن دٌنار الف على تزٌد وال دٌنار خمسمائة عن تقل ال) بعبارة عنها واالستعاضة

 (. التكرار حالة فً الغرامة هذه وتضاعف القانون، هذا أحكام تخالف بصورة ٌستخدم

 . منها( ح) لىإ( و) من لتصبح فٌها الواردة( ز) لىإ( هـ) من الفقرات ترقٌم بإعادة: سابعا

 )6) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من(  03) المادة نص ٌلغى

 03 المادة

 ذوي األشخاص حقوق قانون فً المحددة النسبة اإلعاقة ذوي العمال من ٌشغل نأ العمل صاحب على

 ذوو ٌشغلها التً األعمال فٌه ٌحدد بٌانا الوزارة الى ٌرسل نوأ فٌه الواردة الشروط ووفق النافذ اإلعاقة

 .منهم كل جروأ اإلعاقة

 )7) المادة

( 9) البند وإضافة منها( 0) البند فٌها ورد ما باعتبار األصلً القانون من( 06) المادة من( أ) الفقرة تعدل

 :التالً بالنص إلٌها

 وفق معتمدة أجنبٌة بلغة العقد من أخرى نسخة تنظٌم فٌراعى عربٌة جنسٌة ٌحمل ال العامل كان ذاإ -9

 .الغاٌة لهذه الوزٌر ٌصدرها تعلٌمات
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 )8) المادة

 :التالً بالنص إلٌها( د) الفقرة بإضافة األصلً القانون من( 90) المادة تعدل

 ذاإ الإ جتماعًاإل الضمان قانون فً علٌه المنصوص الشٌخوخة تقاعد شروط العامل استوفى ذاإ -د

 .ذلك غٌر على الطرفان اتفق

 )9) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من (96) المادة نص ٌلغى

 96 المادة

 كان الفصل أن فصله تارٌخ من ٌوما ستٌن خالل العامل قامهاأ دعوى فً المختصة للمحكمة تبٌن ذاإ

 عمله إلى العامل بإعادة العمل صاحب إلى أمر إصدار لها جاز القانون هذا ألحكام ومخالفا   تعسفٌا

 وبحد العامل خدمة سنوات من سنة كل عن شهر نصف جرأ مقداره ٌعادل له تعوٌض بدفع وأ األصلً

 فً علٌها المنصوص األخرى واستحقاقاته اإلشعار بدل إلى إضافة شهرٌن أجر عن ٌقل ال أدنى

 .العامل تقاضاه جرأ آخر أساس على التعوٌض ٌحتسب نأ على القانون هذا من( 33)و( 39) المادتٌن

 )41) المادة

 ستعاضةواإل آخرها فً الواردة( فورا) كلمة بإلغاء األصلً القانون من( 30) المادة من( أ) الفقرة تعدل

 (.الخصوص بهذا إجراء أي اتخاذ قبل) بعبارة عنها

 )44) المادة

 :التالً النحو على األصلً القانون من( 39) المادة تعدل

 محدودة غٌر لمدة ٌعمل الذي للعامل ٌحق القانون هذا من( 98) المادة أحكام مراعاة مع) عبارة بإلغاء: أوال

 (. الخاضع غٌر للعامل ٌحق) بعبارة عنها ستعاضةواإل مطلعها فً الواردة( ٌخضع وال

 على منها أي ٌزٌد وال) بعبارة عنها ستعاضةواإل آخرها فً الواردة( شهر على تزٌد وال) عبارة بإلغاء: ثانٌا

 (. ٌوما   ستٌن

 )49) المادة

 بالنص الٌها( ب) الفقرة وإضافة منها( أ) الفقرة فٌها ورد ما باعتبار األصلً القانون من( 32) المادة تعدل

 :التالً

 مورأ يوأ لٌهاإ نضمامواإل الجماعٌة العمل عقود تسجٌل بكٌفٌة المتعلقة التعلٌمات الوزٌر ٌصدر -ب
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 فً خاصة لوحة على عالنهاوإ الرسمٌة الجرٌدة فً العقود هذه نشر ٌتم أن على بها، متعلقة تنظٌمٌة

 .العمل مكان

 )43) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من( 01) المادة نص ٌلغى

 01 المادة

 ثالث تتجاوز أن ٌجوز فال محددة المدة عقد فإذا محددة غٌر أو محددة لمدة الجماعً العمل عقد ٌكون -أ

 من ألي فٌكون األقل على سنتان تنفٌذه على ومضى محددة غٌر لمدة عقد وإذا أقصى حدا سنوات

 : ٌلً مما أي اتخاذ العقد طرفً

 المحدد التارٌخ من األقل على شهر قبل اآلخر الطرف إلى ٌبلغ إشعار بموجب العقد إنهاء طلب -0

 .لإلنهاء

 التعدٌل هذا ٌتم نأ وعلى اآلخر الطرف إلى ٌبلغ إشعار بموجب جزئٌا أو كلٌا العقد تعدٌل طلب -9

 . اإلشعار تبلٌغ تارٌخ من شهر خالل

 .إرساله فور منه بنسخة الوزارة تبلٌغ اإلشعار مرسل على -ب

 )41) المادة

 : التالً النحو على األصلً القانون من (09) المادة تعدل

 :التالٌتٌن( ب)و( أ) بالفقرتٌن عنه ستعاضةواإل منها( أ) الفقرة نص بإلغاء: أوال

 : ٌلً ما الجماعً العمل عقد ٌتضمن أن ٌجب -أ

 .منه المستفٌدة العمال وفئات العمل أصحاب تحدٌد -0

 .العمل عالقات وتنظٌم وظروفه العمل شروط ذلك فً بما أطرافه بٌن علٌها المتفق األمور -9

 .محددة مدته كانت إذا إنهائه وتارٌخ به العمل بدء تارٌخ -3

 .تعدٌله إجراءات -0

 فٌها العضوٌة تكون بحٌث العقد طرافأ ممثلً من لجنة تشكٌل خالل من تطبٌقه متابعة ضمان -6

 .تنفٌذه عن الناشئة الخالفات تسوٌة صالحٌتها من وٌكون والعمال العمل أصحاب بٌن بالتساوي

 :من لكل ملزما الجماعً العمل عقد ٌكون -ب

 انتقلت الذٌن واألشخاص الورثة فٌهم بمن لهم القانونً والخلف بؤحكامه المشمولٌن العمل أصحاب -0

 .الصور من صورة بؤي المإسسة إلٌهم
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 .بؤحكامه المشمولٌن العمال -9

 .نقابة أي فً أعضاء ٌكونوا لم ولو الجماعً العمل عقد ألحكام خاضعة مإسسة أي فً العمال -3

 هذه مع فردٌة عمل بعقود وٌرتبطون الجماعً العمل عقد ألحكام خاضعة مإسسة أي فً العمال -0

 .الجماعً العقد فً الواردة األحكام من لهم فائدة اقل عقودهم شروط وكانت المإسسة

 .منها( ج) لتصبح منها( ب) الفقرة ترقٌم بإعادة: ثانٌا

 )45) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من(  00) المادة نص ٌلغى

 00 المادة

 شروط بتحسٌن متعلقة أمور أي بشؤن والنقابة العمل أصحاب بٌن جماعً تفاوض جراءإ ٌجوز -أ

 النقابة وأ العمل صاحب طلب على بناء التفاوض هذا ٌتم نأ وعلى العمال وإنتاجٌة العمل وظروف

 فً ٌرغب الذي الطرف ٌوجهه الذي الخطً اإلشعار تبلغ تارٌخ من ٌوما( 90) على تزٌد ال مدة خالل

 ٌتم نأ وعلى وأسبابه التفاوض موضوع اإلشعار ٌتضمن أن على اآلخر الطرف إلى التفاوض إجراء

 .صدوره تارٌخ من ساعة (08) على تزٌد ال مدة خالل الوزٌر إلى منه نسخة إرسال

 اجتماعات عقد فاكثر عامال وعشرٌن خمسة تستخدم التً المإسسة فً والنقابة العمل صاحب على -ب

 أي على والتفاوض العمال وإنتاجٌة العمل ظروف وتحسٌن لتنظٌم السنة فً مرتٌن عن تقل ال دورٌة

 .بذلك متعلقة أمور

 )46) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من(  69) المادة نص ٌلغى

 69 المادة

 الوزارة عن ممثلٌن من متساو عدد من تتؤلف لجنة الوزٌر تنسٌب على بناء الوزراء مجلس ٌشكل -أ

 .أعضائها بٌن من لها رئٌسا المجلس وٌعٌن العمل وأصحاب والعمال

 لمهنة أو لمنطقة بالنسبة أو عامة بصورة وذلك لألجور األدنى الحد تحدٌد الثالثٌة اللجنة تتولى -ب

 الجهات تصدرها التً المعٌشة تكالٌف مإشرات االعتبار بعٌن ٌإخذ نأ على معٌنة عمرٌة لفئة او معٌنة

 .الرسمٌة الجرٌدة فً اللجنة قرارات وتنشر المختصة، الرسمٌة

 وبخالف باإلجماع المادة هذه من( ب) الفقرة فً المحددة األمور بشؤن قراراتها الثالثٌة اللجنة تتخذ -ج

 .بشؤنه المناسب القرار التخاذ الوزراء مجلس إلى لرفعه الوزٌر إلى األمر تحٌل ذلك
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 )47) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من( 63) المادة نص ٌلغى

 63 المادة

 فٌها ٌدفع حالة كل عن دٌنار لفأ على تزٌد وال دٌنار خمسمائة عن تقل ال بغرامة العمل صاحب ٌعاقب

 القٌمة ذي للعمل الجنسٌن بٌن باألجر تمٌٌز أي عن أو لألجور األدنى الحد عن ٌقل أجرا   عامل إلى

 .المخالفة تكررت كلما العقوبة وتضاعف األجر بفرق للعامل الحكم إلى إضافة وذلك المتساوٌة

 )48) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من) 60) المادة من( أ) الفقرة نص ٌلغى

 سلطة) تسمى العمل شإون فً ختصاصواإل الخبرة ذوي من سلطة معٌنة منطقة فً ٌعٌن أن للوزٌر -أ

 :ٌلً ما لتتولى أكثر أو شخص من تتؤلف( األجور

 أو المدفوع األجر فً النقص ذلك فً بما المنطقة تلك فً باألجور المتعلقة الدعاوى فً النظر -0

 فً تمٌٌز أي أو اإلضافٌة العمل ساعات أجور أو دفعه تؤخٌر أو منه القانونٌة غٌر الحسمٌات

 وللعامل مستعجلة بصورة فٌها الفصل ٌتم أن على المتساوٌة، القٌمة ذي العمل عن األجور

 إنهاء كان إذا العمل تركه من شهور ستة خالل أو عمله رأس على كان سواء الدعوى اقامة

 .العامل طرف من التعاقدٌة العالقة

 ذلك فً وٌشترط العمل صاحب وبٌن بٌنه النزاع لحل العامل طلب على بناء الوساطة إجراء -9

 صاحب تخلف وإذا عمله، انتهاء تارٌخ من أشهر ستة مدة خالل الوساطة هذه تجري أن

 غرامة علٌه تفرض أن األجور فلسلطة الوساطة جلسة حضور عن ٌمثله من او العمل

 النزاعات لتسوٌة الوساطة قانون أحكام األجور سلطة تطبق الغاٌة ولهذه دٌنارا(61) مقدارها

 .الفقرة هذه أحكام مع فٌه تتعارض ال الذي بالقدر النافذ المدنٌة

 (49) المادة

 ٌزٌد ال أن بشرط) آخرها إلى التالٌة العبارة بإضافة األصلً القانون من( 65) المادة من( ب) الفقرة تعدل

 (. الواحدة السنة فً ٌوما ثالثٌن على الفقرة هذه أحكام علٌها تنطبق التً األٌام عدد

 )91) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من( 68) المادة نص ٌلغى

 68 المادة
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 الذٌن األشخاص على القانون هذا فً علٌها المنصوص العمل بساعات المتعلقة المواد أحكام تسري ال

 أعمالهم طبٌعة تتطلب الذٌن العاملٌن على وكذلك دارتهاإ وأ المإسسة على العام اإلشراف مهام ٌتولون

 . خارجها أو المملكة داخل والتنقل السفر

 )94) المادة

 :التالً النحو على األصلً القانون من( 10) المادة تعدل

 .منها( أ) الفقرة فً الواردة( خاللها وقعت إذا إال) عبارة بإلغاء: أوال

 دٌنار مائة مقدارها بغرامة ٌعاقب السنتان وانقضت اإلجازة منحه رفض حال وفً) عبارة بإضافة: ثانٌا

 .منها( ج) الفقرة آخر إلى( نقدا   السنوٌة إجازته بدل للعامل وٌدفع

 )99) المادة

 طبٌة لجنة تقرٌر على بناء كان إذا األجر وبنصف) عبارة بإلغاء األصلً القانون من( 16) المادة تعدل

 على بناء) بعبارة عنها ستعاضةواإل آخرها فً الواردة( المستشفٌات احد نزٌل ٌكن ولم المإسسة تعتمدها

 التً المإسسات أما عامال ، عشرٌن عن عمالها عدد ٌقل التً المإسسات قبل من المعتمد الطبٌب من تقرٌر

 (. الطبٌة التقارٌر اعتماد لغاٌات خاصة طبٌة لجنة اعتماد فٌتم عامال   عشرٌن على عمالها عدد ٌزٌد

 )93) المادة

 :التالً النحو على األصلً القانون من( 11) المادة تعدل

( أ) الفقرة من( 0) البند فً الواردة( الوزارة) كلمة بعد( العمال لنقابات العام تحاداإل وأ) عبارة بإضافة: أوال

 . منها

 (. خدمته) بكلمة عنها ستعاضةواإل منها( أ) الفقرة من( 9) البند فً الواردة( الخدمة) كلمة بإلغاء: ثانٌا

 :التالً بالنص إلٌها( ج) الفقرة بإضافة: ثالثا

 .األجر مدفوعة أٌام ثالثة أبوة إجازة على الحصول للعامل ٌحق -ج

 )91) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من( 59) المادة نص ٌلغى

 59 المادة

 عن ٌقل ال ما األطفال من ولدٌهم واحد مكان فً العمال من عددا ٌستخدم الذي العمل صاحب ٌلتزم -أ
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 مربٌة عهدة فً وٌكون مناسب مكان بتهٌئة سنوات خمس على أعمارهم تزٌد ال طفال عشر خمسة

 جغرافٌة منطقة فً المكان هذا تهٌئة فً االشتراك العمل ألصحاب وٌجوز كما لرعاٌتهم، أكثر أو مإهلة

 .واحدة

 فً المناسب المكان تهٌئة على العمل صاحب إمكانٌة عدم تبٌن إذا المناسبة البدائل تحدٌد للوزٌر -ب

 .الغاٌة لهذه تصدر تعلٌمات ضمن محٌطها أو المنشؤة

 )95) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من(  28) المادة نص ٌلغى

 28 المادة

 قتصادياإل النشاط وأ الصناعة فً عامال خمسٌن عن ٌقل ال العاملٌن من عدد من النقابة تإسس -أ

 .واحد انتاج فً ببعضها المرتبطة أو المتماثلة قتصادٌةاإل نشطةواأل الصناعات أو الواحد

 شخصا   وعشرٌن خمسة عن عددهم ٌقل ال اقتصادي نشاط وأ صناعة أي فً العمل ألصحاب ٌحق -ب

 .القانون هذا بؤحكام المتعلقة مصالحهم لرعاٌة لهم نقابة تؤسٌس

 أنشطة بؤي القٌام أهدافها أو غاٌاتها من ٌكون العمل ألصحاب أو للعمال نقابة أي تؤسٌس ٌجوز ال -ج

 .تؤسٌسها بعد األنشطة هذه من أي ممارسة علٌها ٌحظر كما مذهبٌة أو دٌنٌة أو عرقٌة أسس على

 تؤسٌس فٌها ٌجوز التً االقتصادٌة واألنشطة الصناعات تصنٌف النقابات مسجل خالل ومن للوزٌر -د

 اقتصادي نشاط أو صناعة ألي ٌكون ال بحٌث المادة هذه من( ب)و( أ) الفقرتٌن ألحكام وفقا   نقابات

 .والدولٌة العربٌة التصنٌفات ذلك فً مراعٌا   تمثلهم واحدة نقابة من اكثر

 -:ٌلً ما عمل أصحاب نقابة أو نقابة ألي المإسس فً ٌشترط -هـ

 . اردنٌا   ٌكون أن -0

 .سنة( 08) عن عمره ٌقل ال أن -9

 .االمانة أو بالشرف مخلة بجنحة أو بجناٌة محكوما   ٌكون ال نأ -3

 .سنة( 08) عن عمره ٌقل ال أن نقابة ألي المنتسب العامل فً ٌشترط -و

 ٌكون أن فٌشترط اعتبارٌا شخصا   العمل اصحاب نقابات من نقابة ألي المنتسب وأ المإسس كان ذاإ -ز

 .النافذة التشرٌعات ألحكام وفقا   المملكة فً مسجال  

 )96) المادة
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 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من (22) المادة نص ٌلغى

 22 المادة

 :التالٌة األهداف لتحقٌق نشاطها النقابة تمارس

 .العمل فً حقوقهم عن والدفاع المهنة فً العاملٌن مصالح رعاٌة -أ

 الجماعٌة المفاوضات إجراء ذلك فً بما وشروطه العمل وظروف عالقات تحسٌن على العمل. ب

 .الجماعٌة االتفاقٌات وإبرام

 .لحلها والسعً والفردٌة الجماعٌة النزاعات تفادي فً المساهمة -ج

 للتشرٌعات وفقا   واالجتماعٌة واالقتصادٌة العمالٌة بالشإون العالقة ذات المإسسات فً العمال تمثٌل -د

 .النافذة

 مشاركتهم وتعزٌز للعمال والثقافً والمهنً واالجتماعً االقتصادي الوعً مستوى رفع على العمل -هـ

 .بهم المتعلقة القرارات اتخاذ فً

 .االستهالكٌة االحتٌاجات لتلبٌة تسهٌالت وأي لمنتسبٌها واالجتماعٌة الصحٌة الخدمات تقدٌم -و

 )97) المادة

 :التالً النحو على األصلً القانون من( 011) المادة تعدل

 :التالً بالمطلع عنه ستعاضةواإل مطلعها بإلغاء: أوال

 النافذة التشرٌعات أحكام مع ٌتعارض ال بما للنقابات داخلٌا نظاما العمال لنقابات العام تحاداإل ٌضع)

 (. التالٌة األمور ٌتضمن أن على إقراره فور العمل أصحاب ونقابات النقابات مسجل علٌه وٌصادق

 :التالٌٌن بالنصٌن عنهما ستعاضةواإل فٌها الواردتٌن( د)و( ج) الفقرتٌن نص بإلغاء: ثانٌا

 المرشح فً توافرها الواجب والشروط منها وفصلهم للنقابة األعضاء انتساب وإجراءات شروط -ج

 .لجانها من أي أو اإلدارٌة الهٌئة النتخابات

 .ومهامها النقابة فً اللجان تشكٌل شروط. د

 )98) المادة

 :التالٌٌن بالنصٌن عنهما وٌستعاض األصلً القانون من) 019) المادة من( ب)و( أ) الفقرتٌن نص ٌلغى

 ونقابات النقابات مسجل الى المإسسٌن من موقعا العمل ألصحاب نقابة او نقابة أي تسجٌل طلب ٌقدم -أ
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 :ٌلً ما به مرفقا الوزارة فً العمل أصحاب

 .وعنوانها الرئٌسً ومركزها اسمها فٌه مدرجا لها الداخلً النظام -0

 .منهم بكل الخاصة الثبوتٌة واألوراق المإسسٌن األعضاء بؤسماء قائمة -9

 .المإسسٌن قبل من المنتخبة األولى اإلدارٌة الهٌئة أعضاء أسماء -3

 .التؤسٌسٌة الهٌئة اجتماع محضر -0

 إضافٌة وثائق بؤي تزوٌده اإلدارٌة الهٌئة من ٌطلب نأ العمل أصحاب ونقابات النقابات لمسجل -ب

 .التسجٌل إلتمام ضرورٌة ٌراها

 )99) المادة

 التالً: بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من( 013) المادة من( ب) الفقرة نص ٌلغى

 تعدٌل أي على ٌُصادق أن العمل أصحاب نقابات من أي او النقابات أو للنقابات العام تحاداإل على -ب

 النقابات مسجل قبل من العمل أصحاب لنقابات وأ للنقابات او لالتحاد الداخلٌة األنظمة على ٌطرأ

 ، النافذة التشرٌعات أحكام مع ٌتعارض ما التعدٌل هذا ٌتضمن ال نأ على العمل أصحاب ونقابات

 .علٌه المصادقة تارٌخ من اعتبارا مفعوله وٌسري

 )31) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من( 015) المادة نص ٌلغى

 015 المادة

 ذلك فً بما بمهامها القٌام من العمال نقابات ممثلً لتمكٌن الالزمة والمعاٌٌر األسس الثالثٌة اللجنة تضع

 الغاٌة لهذه الالزمة المادٌة اإلمكانات وتوفٌر النقابً للعمل تفرغهم وأ العمل ساعات تخفٌض شروط

 .فٌها العاملٌن وعدد المإسسة إمكانات مراعاة مع وذلك

 )34) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من( 018) المادة نص ٌلغى

 018 المادة

 قٌامه بسبب للنقابات ممثل أي ضد إجراء أي اتخاذ البطالن طائلة تحت العمل لصاحب ٌجوز ال -أ

 . العمل من الفصل ذلك فً بما النقابً النشاط بممارسة

 له إنذار توجٌه العمل مفتش على المادة هذه من( أ) الفقرة ألحكام العمل صاحب مخالفة حال فً -ب

 استمرارها حال وفً اإلنذار تبلغ تارٌخ من أٌام سبعة على تزٌد ال مدة خالل المخالفة إزالة بضرورة
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 .المختصة المحكمة إلى األمر وٌحٌل بها ضبطا العمل مفتش ٌحرر

( أ) الفقرة ألحكام خالفا بحقه اتخذ إجراء أي نتٌجة لحقه ضرر او عطل بكل المطالبة للعامل ٌحق -ج

 بكامل له الحكم مع العمل الى بإعادته القرار إصدار للمحكمة العمل من فصله حال وفً المادة هذه من

 من العامل ٌتمكن لم واذا إلٌه بإعادته القرار صدور تارٌخ ولغاٌة العمل عن انقطاعه مدة عن أجوره

 أشهر ستة أجور عن ٌقل ال إضافً بتعوٌض المطالبة فله العمل بصاحب تتعلق ألسباب عمله إلى العودة

 له مترتبة أخرى حقوق وأي التعسفً الفصل تعوٌض إلى إضافة وذلك شهرا عشر اثنً على ٌزٌد وال

 .القانون هذا أحكام وفق

 )39) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من( 012) المادة نص لغىٌ

 012 المادة

 أموال وأي العمل أصحاب ونقابات العمال لنقابات العام تحادواإل النقابات أموال إنفاق ٌجوز ال -أ

 النافذة التشرٌعات ألحكام وفقا أهدافها ٌحقق بما اال لدعمها أخرى جهة أي أو الحكومة تخصصها

 والمخصصات األموال هذه تخضع أن على الدولٌة المحاسبٌة المعاٌٌر مع ٌتفق وبما الداخلٌة وأنظمتها

 .المحاسبة دٌوان لرقابة

 الالحقة المالٌة للسنة موازنتها تقدٌم مالٌة سنة كل بداٌة من األقل على أشهر أربعة قبل النقابات على -ب

 . السنوٌة موازنته ومن منها بنسخة الوزٌر بتزوٌد ٌقوم والذي العمال لنقابات العام االتحاد الى

 )33) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من( 001) المادة من( هـ) الفقرة نص ٌلغى

 من ٌصدق ان على الغاٌة لهذه ٌضعه داخلً نظام بموجب العمال لنقابات العام االتحاد شإون تنظم - هـ

 .علٌه المصادقة تارٌخ من به وٌعمل إقراره فور النقابات مسجل

 (31) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من( 003) المادة نص ٌلغى

 003 المادة

 والدفاتر السجالت تعد ان عمل أصحاب نقابة او العمال لنقابات العام االتحاد أو نقابة كل على ٌجب

 .الثالثٌة اللجنة تحددها التً والشروط األوضاع حسب
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 )35) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من( 006) المادة نص ٌلغى

 006 المادة

 واإلجراءات األحكام للنقابات الداخلً النظام وٌحدد المملكة أنحاء فً لها تابعة لجانا تشكل أن للنقابة

 .اللجان وهذه النقابة بٌن والعالقة تشكٌلها بطرق المتعلقة

 )36) المادة

 :التالً بالنص وٌستعاض األصلً القانون من( 001) المادة نص ٌلغى

 001 المادة

 واألنظمة القانون هذا ألحكام مخالفة العمل اصحاب نقابة أو نقابة ألي االدارٌة الهٌئة ارتكبت إذا -أ

 توجٌه الوزٌر فعلى النافذة للتشرٌعات مخالفة منها ألي الداخلً النظام تضمن ذاإ أو بمقتضاه الصادرة

 . تبلٌغه تارٌخ من ٌوما  ( 31) على تزٌد ال مدة خالل المخالفة بإزالة لها خطً نذارإ

 الهٌئة بحل قرار إصدار النقابات مسجل تنسٌب على بناء فللوزٌر المخالفة استمرار حال فً. ب

 .تبلغه تارٌخ من ٌوما   ثالثٌن خالل وذلك اإلدارٌة المحكمة أمام للطعن قابال   القرار وٌكون دارٌةاإل

 ادارٌة هٌئة تعٌٌن بالنقابات ٌتعلق فٌما العمالٌة للنقابات العام االتحاد مع وبالتشاور الوزٌر على -ج

 جدٌدة دارٌةإ لهٌئة نتخاباتاإل جراءوإ النقابة أعمال لتسٌٌر وذلك العامة الهٌئة من النقابة إلدارة مإقتة

 .الحل تارٌخ من شهر( أ1) أقصاها مدة خالل

 )37) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من( 002) المادة من( أ) الفقرة نص ٌلغى

 ألف على تزٌد وال دٌنار خمسمائة عن تقل ال وبغرامة أشهر ثالثة على تزٌد ال مدة بالحبس ٌعاقب -أ

 او العمل أصحاب نقابة أو النقابة باسم النقابً النشاط فً ٌستمر من كل العقوبتٌن هاتٌن بإحدى او دٌنار

 .حلها تم التً منها ألي اإلدارٌة الهٌئة

 )38) المادة

 :التالً بالنص عنه وٌستعاض األصلً القانون من( 035) المادة نص ٌلغى

 035 المادة
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 الدعاوى ذلك ومن الفردٌة العمل نزاعات عن الناشئة الدعاوى فً بالنظر الصلح محكمة تختص -أ

 وذلك المادة هذه من( ب) الفقرة أحكام وفق أجور سلطة فٌها ٌوجد ال التً المناطق فً باألجور المتعلقة

 .للمحكمة ورودها تارٌخ من أشهر ثالثة خالل الدعوى فً الفصل ٌتم بحٌث مستعجلة بصورة

 أو المدفوع األجر فً النقص ومنها باألجور المتعلقة الدعاوى نظرها فً الصلح محكمة تتبع -ب

 :التالٌة اإلجراءات االضافٌة العمل ساعات اجور أو دفعه تؤخٌر أو منه القانونٌة غٌر الحسمٌات

 من عدد من موحد ادعاء تقدٌم وٌجوز خطٌا   االدعاء عنه نٌابة العمال نقابة أو بنفسه العامل ٌقدم -0

 صاحب على ٌتوجب كما واحدا، دعواهم سبب وكان ذاتها المإسسة فً ٌعملون كانوا اذا العمال

 جوابا   المحكمة الى ٌقدم أن الدعوى، اوراق تبلغه تارٌخ من اٌام عشرة تتجاوز ال مدة فً العمل

 وفائه تثبت التً والبٌانات المستندات به مرفقا   وقائعها من واقعة كل عن الدعوى الئحة مفصال على

 . لها استحقاقه عدم او العامل بها ٌطالب التً باألجور

 المحسومة األجور للعامل ٌدفع أن تحددها فترة ضمن العمل صاحب من تطلب أن للمحكمة ٌجوز -9

 المدة فً دفعها عن تؤخر التً او األداء المستحقة أو المدفوعة غٌر األجور أو قانونٌة غٌر بصورة

 المبلغ التعوٌض مبلغ ٌتجاوز ال أن شرٌطة تقدره تعوٌضا تضٌف أن ولها الغرض لهذا المعٌنة

 صاحب ٌلزم ال أن ذلك فً وٌشترط عنها، بؤجور المطالب المدة عن المدفوع غٌر أو المحسوم

 ناجما كان التؤخر أن المحكمة اقتنعت اذا دفعها المتؤخر او الناقصة األجور عن تعوٌض بدفع العمل

 تخلف عن او طارئة حالة حدوث عن أو دفعه الواجب المبلغ على نزاع أو نٌة، بحسن خطؤ عن

 . قبولها او األجور بدفع المطالبة عن العامل

 من اٌام عشرة خالل المادة هذه من( أ) الفقرة أحكام بمقتضى ٌصدر الذي المحكمة قرار ٌستؤنف -ج

 تفصل أن المحكمة على وٌترتب الوجاهً بمثابة كان اذا تبلٌغه تارٌخ ومن وجاهٌا   كان اذا تفهٌمه تارٌخ

 .دٌوانها إلى وروده تارٌخ من ٌوما ثالثٌن خالل االستئناف فً

 القرارات تنفٌذ رسوم ذلك فً بما الرسوم جمٌع من الصلح محكمة الى تقدم التً الدعاوى تعفى -0 -د

  .عنها الصادرة

 على أو سقاطهاإ بعد مرة من ألكثر الدعوى تجدٌد حال فً الفقرة هذه من( 0) البند أحكام تسري ال -9

  . ذاتها العمالٌة بالحقوق للمطالبة العامل ٌقٌمها أخرى دعوى أي

   

 


