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 9119 لسنة( 11) رقمقانون 

  المهني العمل تنظيم قانون

 (:1) المادة

 في نشره تاريخ من يوماً  ستين بعد وب ويعمل( 9102 لسنة الميني العمل تنظيم قانون) القانون ىذا يسمى
 .الرسمية الجريدة

 (:9) المادة

 القرينة تدل لم ما أدناه ليا المخصصة المعاني القانون ىذا في وردت حيثما التالية والعبارات لمكممات يكون
 :ذلك غير عمى

 .العمل وزارة :الوزارة

 .العمل وزير :الوزير

 .الوزارة عام أمين :العام األمين

 .القانون ىذا أحكام عمييا وتسري بدلً  مقابميا ويتقاضى شخص يمارسيا حرفة أو صنعة أو عمل أي :المينة

 .المينة مزاولة فيو تتم الذي المتحرك أو الثابت المكان :المحل

 التشريعات أحكام وفق التفتيش بأعمال لمقيام التنظيمية المرجعية الجية تسميو او تعينو موظف أي :المفتش
 .النافذة
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 (:3) المادة

 تنسيب عمى بناءً  بأحكامو شموليا الوزراء مجمس يقرر التي والمحالت المين عمى القانون ىذا أحكام تسري
 .الوزير

 (:4) المادة

 المقررة لممعايير وفقاً  منيا فئة أو مينة بكل الخاصة الشروط وتحدد وفئات مين إلى المحالت تصنف -أ
 :يمي ما تتضمن أن عمى الغاية ليذه الوزير يصدرىا تعميمات بمقتضى

 .وارتفاعو المحل مساحة .0
 .المحل في توافرىا الواجب والتجييزات المعدات .9
 .المينية والصحة السالمة متطمبات .3
 .وعددىم لمعاممين الميني المستوى .4

 .الرسمية الجريدة في المادة ىذه من( أ) الفقرة في عمييا صالمنصو  التعميمات تنشر -ب

 تنسيباتيا وترفع القانون ىذا ألحكام وفقاً  المحالت لتصنيف المختصة الفنية المجان العام األمين يشكل -ج
 .العام األمين إلى الخصوص بيذا

 تصنيف قرار عمى العتراض المحل ولصاحب العام األمين من بقرار المحل تصنيف شيادة تصدر -د
 .نيائياً  قراره ويكون العتراض تاريخ من يوماً ( 31) خالل فييا قراره يصدر ان عمى لموزير المحل

 .الغاية ليذه يصدر نظام بموجب مقداره ويحدد المحل تصنيف شيادة إصدار عمى رسماً  الوزارة تستوفي -ىـ

 (:5) المادة

 .القانون ىذا ألحكام وفقاً  مصنفاً  يكن لم ما محل أي في مينة أي مزاولة تحظر -أ

جازات المستوى بشيادات والحتفاظ بارز مكان في محمو تصنيف شيادة بتعميق المحل صاحب يمتزم -ب  وا 
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 .لديو لمعاممين المينة مزاولة

 (:6) المادة

 شيادة عمى حاصالً  يكون ان مختصة جية أي من تجديدىا أو مين رخصة عمى المحل حصول عند يشترط
 .القانون ىذا ألحكام وفقاً  تصنيف

 (:7) المادة

 بكل الخاصة التصنيف وقواعد ودرجاتيا ومواصفاتيا مسمياتيا وتحدد فئات إلى المينيون العاممون يصنف
 .النافذة التشريعات ألحكام وفقاً  منيا فئة كل في لمعاممين المينة مزاولة إجازات ومنح منيا فئة

 (:8) المادة

 عمييا المنصوص وشروطو التصنيف معايير مراعاتيا من لمتحقق المحالت عمى بالتفتيش القيام الوزارة تتولى
 .القتصادية األنشطة عمى والتفتيش الرقابة قانون ألحكام وفقاً  القانون ىذا في

 (:9) المادة

 :يمي مما أياً  ارتكب إذا دينار خمسمائة عمى تزيد ول دينار مائة عن تقل ل بغرامة المحل صاحب يعاقب -أ

 .القانون ىذا في عمييا المنصوص التصنيف شروط مخالفة .0
 وفقاً  المطموب المستوى عن يقل ميني مستوى من أو محمو في مصنفين غير مينيين استخدام .9

 .النافذة التشريعات ألحكام
 .بذلك الوزارة إعالم دون محمو موقع تغيير .3

 عن يتأخر أو المحل تصنيف شيادة عمى الحصول دون مينة أي يزاول الذي المحل صاحب يعاقب -ب
 .دينار الف عمى تزيد ول دينار مائتي عن تقل ل بغرامة يوماً  ستين تتجاوز لمدة التصنيف شيادة تجديد

 :التالية القرارات من أي اتخاذ المختصة لممحكمة المادة ىذه من( ب) الفقرة في ورد ما مراعاة مع -ج
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زالة الوضع تصويب حين إلى مؤقتا المحل إغالق .0  .المخالفة وا 
لغاء نيائياً  المحل إغالق .9  تصويب دون المؤقت اإلغالق عمى سنة مرور حال في التصنيف شيادة وا 

 .الوضع

 وفقاً  بإغالقو قرار صدر الذي المحل فتح عمى أقدم من كل أشير ستة إلى شير من بالحبس يعاقب -د
 .المادة ىذه من( ج) الفقرة ألحكام

 .المختصة المحكمة من قطعي قرار صدور حين إلى المخالفة فيو وقعت الذي المحل إغالق لموزير -ىـ

 (:11) المادة

جازات المينية المحالت تصنيف شيادات تعتبر  وكأنيا القانون ىذا أحكام نفاذ قبل الصادرة المينة مزاولة وا 
 .بموجبو صادرة

 (:11) المادة

 الصادرة والتعميمات باألنظمة العمل يستمر أن عمى 0222 لسنة( 92) رقم الميني العمل تنظيم  قانون ُيمغى
 .بيا غيرىا يستبدل أو تعدل أو تمغى أن إلى بمقتضاه

 (:19) المادة

 .القانون ىذا أحكام لتنفيذ الالزمة األنظمة الوزراء مجمس يصدر

 (:13) المادة

 .القانون ىذا أحكام بتنفيذ مكمفون والوزراء الوزراء رئيس

 


