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 لمتداول مخصصةمسودة مقترحة لغايات التشاور وغير 

  مقدمة إلى الحكومة من تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل

 بيت العمال"إعداد "

 0202نظام رقم )    ( لسنة 

 نظام عمال الزراعة

 وتعديالته 6996لسنة  8( من قانون العمل رقم 3المادة ) صادر بمقتضى أحكام الفقرة )ب( في

 الفصل األول

 : (6المادة )

 ( كيعمؿ بو مف تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.0202يسمى ىذا النظاـ )نظاـ عماؿ الزراعة لسنة 

 : (0المادة )

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

 : كزير العمؿ.الوزير

 : كزارة العمؿ.الوزارة

 كتعديالتو. 6996( لسنة 8: قانكف العمؿ رقـ )القانون

 : أم مديرية تنشأ في الكزارة لتنفيذ مياميا كفقان ألحكاـ قانكف العمؿ كالتشريعات ذات العالقة.مديرية العمل

المنشآت الزراعية استثماران زراعيان أك في اإلنتاج  أكييدؼ إلى استثمار األرض  عمؿ: كؿ العمل الزراعي
الحيكاني، سكاء كاف العمؿ بشكؿ دائـ أك عرضي أك مؤقت أك جزئي أك مكسمي، كمف ذلؾ األعماؿ 

برأم  المرتبطة بالعمؿ الزراعي التي يغمب فييا الطابع الزراعي كالمحددة بقرار يصدره الكزير بعد اإلستئناس
  كزارة الزراعة.
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: أم مشركع أك مؤسسة أك أرض )مممكؾ، أك مستأجر، أك مستثمر، أك مساىـ( يدار مف المنشأة الزراعية
قبؿ شخص طبيعي أك معنكم كيستخدـ فيو عامال أك أكثر لقاء أجر أيان كاف نكعو، كيككف نشاطو 
اإلقتصادم اإلستثمار في األنشطة الزراعية كالحراجية، بما في ذلؾ العمميات كالخدمات الزراعية الخاصة 
نتاج المحاصيؿ، كاألنشطة الحراجية، كتربية الحيكانات  بالتجييز األكلي لمنتجات المنشأة الزراعية، كا 

ييزات الزراعية، كأم عممية تخزيف أك كاألسماؾ، كاستخداـ كصيانة اآلالت كالمعدات كاالجيزة كاألدكات كالتج
تشغيؿ أك نقؿ مرتبطة مباشرة باإلنتاج الزراعي، كال يشمؿ ذلؾ العمميات الصناعية التي تستخدـ المنتجات 
الزراعية كمكاد خاـ كالخدمات المرتبطة بيا، اك اإلستغالؿ الصناعي لمغابات، أك الحيازات األسرية الصغيرة 

 ص "زراعة الكفاؼ" كال تستخدـ عماالن بأجر بانتظاـ. التي تنتج لإلستيالؾ الخا

كؿ شخص طبيعي أك اعتبارم مالؾ أك مستأجر أك شريؾ أك مستثمر يستخدـ عامالن أك أكثر  :صاحب العمل
   الستثمار المنشأة الزراعية استثماران زراعيان أك في األعماؿ المرتبطة بذلؾ.

دارتو، : كؿ شخص طبيعي يعمؿ في عمؿ زراعي لالعامل قاء أجر لصالح صاحب عمؿ كتحت إشرافو كا 
 لمدة محددة أك غير محددة أك لعمؿ عرضي أك مكسمي، كيشمؿ ذلؾ فترة التدريب كالتجربة. 

اتفاؽ شفيي أك كتابي صريح أك ضمني يستخدـ بمقتضاه العامؿ لمعمؿ لدل صاحب عمؿ  العمل: عقد
دارتو مقابؿ أجر، كيككف عقد العمؿ لمدة محدكدة أك غير محدكدة أك إلنجاز عمؿ معيف أك  كتحت إشرافو كا 

 غير معيف، كمف ذلؾ العمؿ المؤقت كالعرضي كالمكسمي.

: كؿ ما يستحقو العامؿ مف صاحب العمؿ لقاء عممو نقدان أك عينان، كيعد مف متمماتو كؿ ما منح األجر
أك استقر التعامؿ عمى لمعامؿ مف مخصصات ميما كاف نكعيا بمكجب قانكف أك نظاـ داخمي أك عرؼ 

( مف قانكف 50، كعمى أف ال يقؿ عف الحد األدنى لألجكر المقرر عمى مستكل المممكة بمكجب المادة )دفعيا
 .العمؿ

 : العمؿ الذم تقتضي طبيعة إنجازه مدة محدكدة.المؤقت العمل

العمؿ مف نشاط كال تزيد : العمؿ الذم تستدعيو ضركرات طارئة كال يدخؿ فيما يزاكلو صاحب العرضيالعمل 
 مدة إنجازه عمى ثالثة أشير.

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

 : العمؿ الذم يتـ في ساعات عمؿ تقؿ عف ساعات العمؿ اليكمية المعتادة في المنشأة.العمل الجزئي
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ؿ عف سبع ساعات متعاقبة كتشمؿ المدة مف منتصؼ الميؿ أم عمؿ يؤدل خالؿ فترة ال تق العمل الميمي:
 إلى الساعة الخامسة صباحان.

: كؿ عمؿ أك خدمة تفرض قسران عمى أم شخص تحت التيديد بأم عقكبة كلـ يتطكع ىذا العمل الجبري
 الشخص ألدائو بمحض إرادتو.

السمككيات كالممارسات غير المقبكلة أك التيديدات المرتبطة بيا، كالتي تيدؼ  والتحرش في العمل: العنف
إلى إلحاؽ ضرر جسدم أك نفسي أك جنسي أك اقتصادم بالعامؿ، أك تؤدم إليو أك يحتمؿ أف تؤدم إليو، 

 . النكع اإلجتماعيكتشمؿ العنؼ كالتحرش عمى أساس 

أك  النكع اإلجتماعيؿ يقكـ عمى أساس العرؽ أك المكف أك أم تفريؽ أك استبعاد أك تفضي التمييز في العمل:
الديف أك الرأم السياسي أك األصؿ الكطني أك األصؿ اإلجتماعي أك اإلنتماء النقابي، يككف مف شأنو إبطاؿ 
أك إضعاؼ تطبيؽ تكافؤ الفرص أك المعاممة في اإلستخداـ أك المينة، كمف ذلؾ إمكانية الكصكؿ إلى 

لى ميف معينة، ككذلؾ شركط اإلستخداـ كظركفو.  التدريب الميني،  كا 

تحديد مقدار أجكر العامؿ كالعاممة عف العمؿ ذم القيمة المتساكية دكف تمييز قائـ  المساواة في األجور:
 .النكع اإلجتماعيعمى 

 : محكمة الصمح في المنطقة التي تقع فييا المنشأة الزراعية أك األرض الزراعية أكالمحكمة المختصة
  المشركع.

 (3المادة )

أصحاب العمؿ المرتبطيف بعقد عمؿ دكف تمييز أيا كاف أساسو كعمى تسرم أحكاـ ىذا النظاـ عمى العماؿ 
زراعي، أيان كانت طريقة تنفيذه، كطبيعة األجر المقرر فيو، ككيفية أدائو، كأيان كاف نكع المنشأة الزراعية 

مسجمة لدل الجيات الرسمية أك لـ تكف مسجمة، كما تسرم أحكامو كتكابعيا التي ينفذ العقد فييا سكاء كانت 
عمى المنشآت كالمؤسسات الحككمية التي تشغؿ عماال زراعييف، كعمى أم جية يغمب عمى عمميا الطابع 

 الزراعي.

 (4المادة )

 الفئات التالية:عمى العماؿ المشمكليف بقانكف العمؿ مف تسرم أحكاـ ىذا النظاـ ال 



 

4 
 

صالح كصيانة اآلالت كاالجيزة الميكانيكية في المنشآت الزراعية.العماؿ  -أ   الذيف يستخدمكف في تشغيؿ كا 

العماؿ في المصانع كمحالج القطف كمعامؿ منتجات األلباف كما شابييا مف المنشآت التي تصنع فييا  -ب 
 المنتجات الزراعية أك تعدىا لمتسكيؽ. 

ة القائميف باألعماؿ المكتبية كالحسابية كأعماؿ المخازف العماؿ المستخدمكف في إدارة األعماؿ الزراعي -ج 
 كالحدائؽ كالبساتيف.

 (5المادة )

تمثؿ الحقكؽ الكاردة في ىذا النظاـ الحد األدنى لحقكؽ العامؿ، كال تؤثر أم مف األحكاـ الكاردة فيو عمى  -أ 
قرار أك عرؼ إذا أم حؽ مف الحقكؽ التي تمنح لمعامؿ بمكجب أم قانكف، أك عقد عمؿ أك اتفاؽ أك 

 كاف أم منيما يرتب لمعامؿ حقكقان أك إمتيازات أفضؿ مف الحقكؽ المقررة لو بمكجب ىذا النظاـ.
يعتبر باطالن كؿ شرط أك إتفاؽ يخالؼ أحكاـ ىذا النظاـ، إذا كاف يتضمف إنتقاصان لمحقكؽ المقررة فيو  -ب 

 لمعامؿ، كلك كاف سابقا لتاريخ العمؿ بيذا النظاـ.
صمح يتضمف إنتقاصان أك إبراءن مف حقكؽ العامؿ الناشئة عف عقد العمؿ خالؿ فترة سريانو أك يعتبر كؿ  -ج 

 خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ إنتيائو باطالن إذا كاف مخالفان ألحكاـ ىذا النظاـ.
  (6المادة )

تفاقيات تسرم أحكاـ قانكف العمؿ فيما لـ يرد بشأنو نص خاص في ىذا النظاـ، كبما ينسجـ مع أحكاـ إ
 العمؿ العربية كالدكلية ذات الصمة كالمصادؽ عمييا قانكنان، كالمصمحة الفضمى لمعامؿ.

 ( 7المادة )

المغة العربية ىي المغة المعتمدة في جميع عالقات العمؿ كعقكده كسجالتو ككثائقو، عمى أف تنظـ نسخة مف 
 كؿ منيا بالمغة التي يفيميا العامؿ إذا كاف غير عربي.

 الثاني: عقد العملالفصل 

 (8المادة )

تنظـ العالقة بيف صاحب العمؿ كالعامؿ بعقد عمؿ خطي، يحتفظ كؿ طرؼ بنسخة منو كتكدع نسخة  -أ 
ذا لـ يحرر خطيان فممعامؿ إثبات حقكقو بكافة طرؽ اإلثبات، كلو في ذلؾ أف  منو في مديرية العمؿ، كا 

 .احب العمؿ بذات النكع مف العمؿيسترشد بعقد أك أكثر مف عقكد عمؿ العامميف لدل نفس ص
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يحرر عقد العمؿ بالمغة العربية كفي حاؿ كاف العامؿ غير عربي فتحرر نسخة منو بالمغة التي يفيميا   -ب 
ذا كاف العامؿ ال يتقف القراءة  مرفقة بالنسخة العربية، كتكقع مف طرفي العقد كيعتد بيا في االثبات، كا 

  اره لإلطالع كالتكقيع.كالكتابة فمو أف يشرؾ معو شاىدان يخت
إذا كاف عقد العمؿ محدكد المدة فال يجكز أف تتجاكز مدتو سنتاف، كفي حاؿ استمرار العمؿ بعد انتياء  -ج 

 مدتو دكف تجديده لمدة تالية فيصبح العقد عقدا غير محدد المدة.
 تعفى عقكد العمؿ مف كافة الرسكـ كالطكابع. -د 

 (9المادة )

 أدنى البيانات التالية:يجب أف يتضمف عقد العمؿ كحد 

 اسـ صاحب العمؿ كعنكانو. -6
 اسـ العامؿ كتاريخ ميالده كمؤىمو كمينتو كمكاف إقامتو كجنسيتو. -0
 طبيعة كنكع العمؿ المتفؽ عمى أدائو كتاريخ اإللتحاؽ بو كمكانو. -3
 ساعات العمؿ كطريقة تقسيميا. -4
العامؿ بمكجب شركط العمؿ كطريقة كمكعد األجر كنسبة الزيادة السنكية، كأم مزايا أك مكافآت يستحقيا  -5

 كمكاف أداء األجر المتفؽ عميو.
 مدة العقد، كتاريخ بداية العمؿ، كتاريخ نيايتو إف كاف محدكد المدة ككيفية تمديده. -6

 ( 62المادة )

تخضع عقكد العمؿ الجزئي أك المكسمي أك العرضي أك المؤقت لكافة شركط عقد العمؿ المنصكص  -أ 
لنظاـ، كيتمتع العامؿ بمكجبيا بجميع الحقكؽ كيخضع لمكاجبات المنصكص عمييا في ىذا عمييا في ىذا ا

 .النظاـ، كيخصص لكؿ منيا نمكذج عقد خاص ليذه الغاية
 ( ساعة.04( ساعة أسبكعيا كال تزيد عمى )60ال تقؿ ساعات العمؿ الجزئي عف ) -ب 
يف بعقد عمؿ جزئي أك مكسمي أك عرضي تحتسب الحقكؽ المالية كأياـ االجازات السنكية لمعماؿ العامم -ج 

 أك مؤقت، بما يتناسب مع ساعات العمؿ.
  (66المادة )

يحظر العمؿ بعقد الجماعة )الفرقة( الذم يستخدـ صاحب العمؿ بمقتضاه عدة أشخاص في آف كاحد، سكاء 
 كاف ذلؾ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، مقابؿ أجر جماعي أك فردم.
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 ( 60المادة )

يتضمف عقد العمؿ شرط التعييف تحت التجربة، كال يجكز أف تزيد مدة التجربة في أم حاؿ مف يجكز أف 
االحكاؿ عف ثالثة أشير مف تاريخ مباشرة العمؿ، كيعتبر شرط التعييف تحت التجربة باطال إذا لـ يثبت 

امؿ كافة الحقكؽ، كفي بالكتابة صراحة في عقد العمؿ، كتعتبر فترة التجربة فترة خدمة فعمية يستحؽ عنيا الع
حاؿ انتياء فترة التجربة دكف قياـ صاحب العمؿ بفسخ العقد صراحة اعتبر عقد العمؿ مستمرا مف بداية عمؿ 

 العامؿ.

 (63المادة )

إذا حدث تغيير عمى الكضع القانكني لصاحب العمؿ أك تغيير قانكني في شكؿ أك ممكية المنشأة، نتيجة 
كميان أك جزئيان، أك تقميص حجـ نشاطيا أك إفالسيا أك في حالة إنتقاليا باإلرث  حميا أك تصفيتيا أك إغالقيا

أك الكصية أك اليبة أك البيع )كلك كاف بالمزاد العمني( أك اإليجار أك الدمج أك تغيير رأس الماؿ، أك التحكيؿ 
غيير سارية بيف صاحب إلى شركة أك أم نكع آخر مف التغيير، تبقى جميع عقكد العمؿ القائمة في تاريخ الت

العمؿ الجديد كعماؿ المنشأة، كال يجكز القياـ بمراجعتيا أك فسخيا إال في الحاالت التي يجيزىا ىذا النظاـ، 
كيككف صاحب العمؿ الجديد مسئكالن عف تنفيذ كافة اإللتزامات الناشئة عف ىذه العقكد، كيبقى صاحب العمؿ 

احب العمؿ الجديد عف االلتزامات النائشة عف عالقات العمؿ السابؽ مسؤكالن بالتكافؿ كالتضامف مع ص
 القائمة كالتي ترتبت قبؿ نقؿ المشركع.

  (64المادة )

 يمتـز صاحب العمؿ باآلتي:

عدـ تكميؼ العامؿ بأداء عمؿ يختمؼ اختالفان جكىريان عف العمؿ المتفؽ عميو في عقد العمؿ، إال إذا  -أ 
حادث أك إصالحان لما ينشأ عف ذلؾ الحادث كفي حالة القكة القاىرة، دعت الضركرة إلى ذلؾ منعان لكقكع 

 ( أياـ في السنة.62كعمى أف يككف التكميؼ بصفة مؤقتة ال تزيد مدتو عف )
عدـ تكميؼ العامؿ بأم عمؿ خطر ييدد صحتو، أك سالمة جسمو، أك يمس كرامتو االنسانية، كيجب أف  -ب 

بؿ التعاقد، كأف يكفر عمى نفقتو الظركؼ الصحية في مكاف يبيف مخاطر العمؿ كيطمع العامؿ عمييا ق
 العمؿ كاإلحتياطات كاألدكات الالزمة لكقاية العماؿ أثناء العمؿ.

إشراؾ جميع العامميف لديو بالضماف اإلجتماعي، كاقتطاع النسب المحددة مف العماؿ كفقان لقانكف الضماف  -ج 
 اإلجتماعي.
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 ة بالمكاضيع التالية كعمى كؿ تغيير يطرأ عمييا:إطالع العماؿ عمى المقتضيات المتعمق -د 
 إتفاقيات العمؿ الجماعية كمضمكنيا إف كجدت. .6
 النظاـ الداخمي لممنشأة. .0
 مكاعيد كأكقات العمؿ كالراحة األسبكعية.  .3
 تاريخ أداء األجر كمكعده كمكاف ادائو. .4
 رقـ تسجيؿ العامؿ بالضماف اإلجتماعي كتفاصيؿ اإلقتطاعات الخاصة بذلؾ.  .5
الشركط كالتدابير المتعمقة بالسالمة كالصحة المينية كسبؿ الكقاية مف خطر اآلالت كأدكات  .6

 العمؿ كحكداث العمؿ كاألمراض المينية.
الحقكؽ العمالية في التنظيـ النقابي كتأسيس النقابات كاإلنضماـ إلييا كممارسة النشاط  .7

 النقابي.
ب المكعد المحدد أدائو في عقد العمؿ، كأف يكثؽ استالـ دفع األجر كالزيادة السنكية المتفؽ عمييا، حس -ق 

 األجر كتابة، ما لـ يرغب العامؿ بتحكيمو إلى حسابو البنكي.
منح العامؿ أثناء سرياف عقد العمؿ أك عند إنتيائو كدكف مقابؿ شيادة بما يطمبو مف بيانات بشأف تاريخ  -ك 

يا االخرل التي حصؿ عمييا كخبرتو ككفاءتو المينية إلتحاقو بالعمؿ كنكع العمؿ الذم قاـ بو كاألجر كالمزا
 كتاريخ كسبب إنتياء عقد العمؿ.

ضماف المساكاة في المعاممة بيف جميع العامميف مف ذات المينة كظركؼ العمؿ، سكاء كانت عمى صعيد  -ز 
 لعمؿ.األجكر، اك المخصصات أك العالكات اك المكافآت أك الترقيات، ككافة الشؤكف األخرل المتعمقة با

، كأف يكفر  -ح  تكفير كسائؿ إنتقاؿ مناسبة لمعماؿ إلى أماكف العمؿ، أك أف يكفر سكنان مناسبان لمعامؿ إف لـز
إمكانيات الكصكؿ إلى السمع كالخدمات الالزمة لمعماؿ كألفراد أسرتيـ في األماكف النائية، كبأسعار 

 مدعكمة.
نكاعيا كمف ذلؾ كمؼ تذاكر السفر، ككمؼ كرسـك أف يتحمؿ كمؼ استقداـ العامؿ الكافد الذم يستخدمو بأ -ط 

 استصدار تصريح العمؿ كاإلقامة كالفحكصات الطبية، كجميع النفقات الناتجة عف استخدامو. 
 الفصل الثالث: إنتهاء عالقة العمل

  (65المادة )

ج راءات ينتيي عقد العمؿ كفؽ الشركط كاإلجراءات المنصكص عمييا في قانكف العمؿ، كمف ذلؾ شركط كا 
 اإلشعار كمدتو.
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 (66المادة )

ينتيي عقد العمؿ بانتياء مدتو أك بانتياء العمؿ مكضكع العقد، كيجكز لطرفي العقد االتفاؽ خطيان عمى  -أ 
  إنياء عقد العمؿ في أم كقت.

إذا استمرت عالقة العمؿ الزراعي المعقكدة لمدة غير محددة منذ ابتداء العمؿ حتى أعماؿ جني  -ب
   فال يجكز فصؿ العامؿ أك تكجيو إشعار لو بالفصؿ قبؿ اكتماؿ المكسـ الزراعي.المحصكؿ، 

 ( 67المادة )

ال تعد األمكر التالية مف المبررات القانكنية التخاذ العقكبات التأديبية أك الفصؿ مف العمؿ، كيعتبر الفصؿ 
القانكني لمفصؿ في حالة مف العمؿ فييا غير قانكني، كيقع عمى صاحب العمؿ عبء إثبات كجكد السبب 

 النزاع حكلو قضائيا:

 االنتماء النقابي أك ممارسة ميمة تمثيؿ العماؿ في المطالب كالمفاكضات كالنزاعات الجماعية. .6
المساىمة في أنشطة نقابية خارج أكقات العمؿ، أك أثناء تمؾ األكقات، برضى صاحب العمؿ، أك عمالن  .0

 النظاـ الداخمي إف كجد، أك أحكاـ قانكف العمؿ.بمقتضيات اتفاقية العمؿ الجماعية أك 
التقدـ بشككل أك مطالبة بحؽ صاحب العمؿ، أك المشاركة في دعاكل ضده، في نطاؽ تطبيؽ مقتضيات  .3

 القانكف كىذا النظاـ.
بسبب التمييز في االستخداـ بشكؿ مباشر أك غير مباشر، بسبب العرؽ، أك المكف، أك الجنس، أك الحالة  .4

المسؤكليات العائمية، أك ، أك العمر، أك الحالة الصحية، أك الجنسية، أك كضعو كمياجر، أك الزكجية
 العقيدة، أك الرأم السياسي، أك األصؿ الكطني، أك األصؿ االجتماعي.

 اإلعاقة، إذا لـ يكف مف شأنيا أف تحكؿ دكف أداء العامؿ المعاؽ لعمؿ يناسبو داخؿ المنشأة. .5
أثناء فترة عدتيا. ك إجياضيا، أك خالؿ اجازة األمكمة، أك إجازة الرضاعة، أك حمؿ المرأة العاممة، أ .6

مف القانكف تنص عمى أف الحماية ىي اعتبارا مف الشير السادس، كمف الناحية التشريعية ال  07)المادة 
فترة يجكز لمنظاـ أف يخالؼ القانكف، كلكف ىناؾ محاكالت لتعديؿ النص القانكف لتككف الحماية شاممة ل

 الحمؿ كاممة(
خالؿ تمتع العامؿ بإحدل إجازاتو القانكنية سكاء كانت بأجر أك بدكف أجر، كمنيا اإلجازة السنكية أك  .7

لو ألغراض الحج أك الزكاج أك اإلجازات العرضية، أك أثناء اجازتو المتفؽ المرضية أك اإلجازة الممنكحة 
 حاؽ بمعيد أك كمية أك جامعة معترؼ بيا.عمييا بيف الطرفيف لمتفرغ لمعمؿ النقابي أك لإللت

 ( 68المادة )
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لمعامؿ الطمب مف مديرية العمؿ في منطقتو التدخؿ لدل صاحب العمؿ حكؿ أم مف الحقكؽ المترتبة لو،  - أ
كيعتبر االتفاؽ الذم يتـ التكصؿ إليو في مديرية العمؿ في إطار المصالحة حكؿ أم مف الحقكؽ التي 

كتعتبر محاضر المصالحة مف  اـ لمعامؿ، نيائيان كغير قابؿ لمطعف أماـ المحاكـ،رتبيا القانكف كىذا النظ
 .األسناد الرسمية القابمة لمتنفيذ كفؽ أحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات

في حالة تعذر أم اتفاؽ أك مصالحة بيف الطرفيف في مديرية العمؿ بكاسطة مفتش العمؿ، يحؽ لمعامؿ   - ب
  صة.رفع دعكل أماـ المحكمة المخت

 الفصل الرابع: األجور

 (69المادة )

يحدد أجر العامؿ بمكجب عقد العمؿ، كال يجكز أف يقؿ عف حد أدنى يؤمف لو كألسرتو النفقات األساسية  -أ
لمعيش كيساعده عمى مجابية متطمبات الحياة، كال يقؿ عف الحد األدنى لألجكر المقرر، كال يجكز أف يرتبط 

 باإلنتاج أك مبيعات المحصكؿ.بأم حاؿ مف األحكاؿ 
تراعي المجنة الثالثية لشؤكف العمؿ في تحديد الحد األدنى لألجكر في الزراعة مستكل تكاليؼ الحياة في  -ب

  المنطقة مف حيث الغذاء كالمباس كالعالج كالسكف كالتعميـ كالنقؿ، كنكع العمؿ كمشقتو.
 (02المادة )

في مكاف العمؿ كفي أحد أياـ العمؿ في مكاعيدىا التالية، كفي حاؿ  يمتـز صاحب العمؿ بدفع األجكر لمعماؿ
 : تأخره عف الدفع تطبؽ بحقو األحكاـ الخاصة بذلؾ في قانكف العمؿ

  .ساعة مف انتياء يـك العمؿ 04، كفي مكعد أقصاه أ ػ يكميان العمؿ لمعامؿ اليكمي
ساعة مف انتياء اليكـ األخير مف أسبكع  04صاه ، كفي مكعد أقب ػ في نياية األسبكع لمعامؿ بأجرة أسبكعية

  .العمؿ
، كفي مكعد أقصاه سبعة أياـ مف انتياء اليكـ األخير مف شير ج ػ في نياية الشير لمعامؿ بأجر شيرم

  .العمؿ
 د ػ في العمؿ المكسمي أك العرضي تدفع حسب االتفاؽ كبحد أقصى نياية كؿ شير.

  (06المادة )

ك األجر المتفؽ عميو يتضمف بنكد )العمكالت أك العالكات أك المنافع المختمفة أك بدؿ إذا كاف عقد العمؿ أ
طعاـ، بدؿ سكف، بدؿ مكاصالت، أك البدالت األخرل التي تقكـ مقاـ ىذه المنافع(، فإنيا تضاؼ إلى األجر 
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جر كبدؿ الذم يستحقو العامؿ كتدخؿ في حساب جميع حقكقو كمنيا حقكقو في )اإلجازات المدفكعة األ
 اإلشعار كبدؿ الفصؿ عف العمؿ كالتعكيضات عف األضرار، أك الحقكؽ األخرل(. 

  (00المادة )

العامؿ المشمكؿ بأحكاـ ىذا النظاـ زيادة سنكية دكرية في األجكر مف تاريخ استحقاقيا عند اتمامو  يستحؽ
سنة عمؿ كاممة لدل صاحب العمؿ ذاتو، كيشمؿ ذلؾ مف يعمؿ بعقد مياكمة أك عقد مكسمي، حيث تحسب 

كتحدد نسبة الزيادة ليـ الزيادة عمى أساس متكسط أجكرىـ عف فترة اإلثني عشر شيرا األخيرة مف عمميـ، 
 %( مف األجر االساسي.5بإتفاؽ االطراؼ ذكم العالقة عمى أف ال تقؿ عف )

  (03المادة )

األجكر المستحقة لمعامؿ نقدان بالعممة المتداكلة كيحظر دفعيا في صكرة سندات أك شيكات أك كصكالت  تدفع
حساب العامؿ البنكي الذم يختاره، كيحظر  أمانو أك أم شكؿ آخر، كتدفع مباشرة لمعامؿ، أك يتـ تحكيميا إلى

 تقييد حؽ العامؿ بأم شكؿ في التصرؼ في أجره.

 (04المادة )

إذا حضر العامؿ إلى مكاف العمؿ ككاف مستعدان ألداء العمؿ كلـ يتمكف مف ذلؾ ألسباب ال يد لو فييا اعتبر 
 كأنو أدل العمؿ فعالن كيستحؽ األجكر كالمزايا المترتبة عمى ذلؾ.

 (05لمادة )ا

يعد باطالن كؿ تنازؿ عف األجكر المقررة بمكجب أحكاـ ىذا النظاـ كال يجكز الحجز عمييا إال بمكجب  -أ
 حكـ قضائي.

إذا ادعى العامؿ بأف صاحب العمؿ دفع لو أجران أقؿ مف األجر المتفؽ عميو فعمى صاحب العمؿ عبء  -ب
 اثبات عكس ذلؾ.

 (06المادة )

اف خطي مفصؿ بأجره قبؿ التعاقد معو ككمما دفع لو، مكثقان فيو مدة العمؿ المستحؽ تزكيد العامؿ ببي يجب
عنو األجر كالعالكات كالبدالت كبدؿ العمؿ االضافي كغيرىا مف الزيادات أك االقتطاعات إف كجدت، كيجب 

 ابالغو خطيا بالمعمكمات ذاتيا كمما طرأ تغيير عمى عناصر أجره.
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 (07المادة )

تفاؽ بيف صاحب العمؿ كالعامؿ عمى تغيير عقد العمؿ مف األجر الشيرم إلى األجر اليكمي في حاؿ تـ اال
أك األسبكعي يظؿ العامؿ مستحقان لجميع الحقكؽ التي اكتسبيا خالؿ الفترة التي عمؿ فييا عمى أساس األجر 

 الشيرم.

 (08المادة )

تدرج فيو تفاصيؿ أجر العامؿ  يمتـز صاحب العمؿ بمسؾ سجؿ لألجكر كساعات العمؿ االضافي -أ
كاالقتطاعات التي تمت منو كصافي األجكر التي لو عمى أف يككف ىذا السجؿ خاليان مف أم فراغ أك شطب 

 أك تحشية كأف يخضع لرقابة كتدقيؽ مفتشي العمؿ في الكزارة.

صكالت المكدعو ال تبرأ ذمة صاحب العمؿ مف ديف األجر إال بتكقيع العامؿ في سجؿ األجكر، أك بالك  -ب
 بالحسابات البنكية لمعامؿ، كال يعترؼ بأم تنازالت عف أم حؽ مف حقكؽ العامؿ.

  (09المادة )

في الحاالت التي ال يمكف لمعامؿ أف يحصؿ بكسائمو الخاصة عمى المكاد الغذائية الضركرية لو كألفراد  -أ
المكاد، كتحدد تعميمات خاصة ذه ھأسرتو بصكرة منتظمة، فإنو يجب عمى صاحب العمؿ أف يكفر لو 

يصدرىا الكزير المناطؽ كفئات العماؿ الذيف يجب أف تقدـ ليـ كجبات غذائية يكمية كالحد األقصى لقيمتيا 
 كتفاصيؿ كنكع ككمية المكاد الغذائية الضركرية التي يتككف منيا كشركط تقديميا.

لذيف يتقاضكف أجكرىـ باألسبكع أك الساعة ال يجكز إلزاـ العماؿ كخصكصان عماؿ المياكمة أك العماؿ ا -ب
أك حسب اإلنتاج، شراء أغذية أك سمع مف محاؿ معينة أك مما ينتجو صاحب العمؿ أك يستكرده، أك أف يتـ 

 نقميـ بمقابؿ شيرم إلى مكاف العمؿ، كيجب أف يككف اإلتفاؽ مكتكب كمكافؽ عميو مف الطرفيف. 

 (32المادة )

ران أقؿ مف الحد األدنى لألجكر أف يطالب صاحب العمؿ بفرؽ األجر المتمـ يحؽ لمعامؿ الذم تقاضى أجك 
لمحد األدنى أماـ القضاء المختص، كاسترداده عف طكؿ الفترة الزمنية التي تقاضى فييا أجران يقؿ عف الحد 

 األدنى.

 (36المادة )
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الحاالت التي يسمح بيا ال يككف العامؿ مستحقان ألجره عف الفترة التي تغيب فييا عف العمؿ إال في  -أ 
 القانكف كىذا النظاـ أك يسمح فييا صاحب العمؿ بالغياب بأجر.

إذا كاف عقد العمؿ ينص عمى تقديـ كجبة طعاـ أك أكثر لمعامؿ فيعتبر بدؿ الطعاـ جزءا مف األجر  -ب 
  الكزير.كيتقاضاه العامؿ كبدؿ نقدم عف أياـ العطؿ كاإلجازات كيحدد ىذا البدؿ سنكيان بقرار يصدر عف 

 ( 30المادة )

يصدر الكزير تعميمات بالحاالت التي يتكجب عمى صاحب العمؿ أف يكفر لمعماؿ النقؿ المجاني مف  - أ
جراءات النقؿ كسبؿ الحماية مف أخطارىا  لى مكقع العمؿ، كالشركط الكاجب تكفرىا في كسائؿ كا  كا 

 أك تحرش.كأضرارىا، كمف أم انتياكات ممكف أف يتعرض ليا العامميف أك عنؼ 
يابان أك دفع مصاريؼ انتقالو إذا كمفو بعمؿ خارج   - ب يتحمؿ صاحب العمؿ جميع نفقات نقؿ العامؿ ذىابان كا 

المنطقة التي يعمؿ فييا أك خارج منشأة عممو، ككمفة إقامتو إف تطمبت الميمة المبيت كبدال يكميا عف 
 كؿ ليمة تغطي نفقاتو الشخصية كاممة.

 (33المادة )

حب العمؿ عند انتياء عقد العمؿ أف يعطي العامؿ بيانان تفصيميان باستحقاقاتو، كيعتبر كؿ يجب عمى صا
 إبراء أك مصالحة أك تنازؿ عف الحقكؽ التي نص عمييا القانكف كىذا النظاـ أك عقد العمؿ باطالن.

 الفصل الخامس: تنظيم العمل واإلجازات

 :(34) المادة

 لمعماؿ الزراعييف ثماف ساعات يكميان كثماف كأربعيف ساعة أسبكعيان.يككف الحد األعمى لساعات العمؿ  -أ 
يقرر كزير العمؿ بمكجب تعميمات يصدرىا ليذه الغاية تخفيض ساعات العمؿ في األعماؿ الخطرة أك  -ب 

الضارة بالصحة كفي الظركؼ الجكية الحارة، كلمصائميف خالؿ شير رمضاف لممدة المناسبة كبمعدؿ ال 
   يقؿ عف ساعتيف.

تحدد ساعات عمؿ العماؿ الزراعييف المكمفيف بخدمة الحيكانات كالدكاجف كتربيتيا كالنحؿ كاألسماؾ   -ج 
 كحراس المزركعات كاألعماؿ األخرل بقرار مف الكزير.

تككف ساعات العمؿ العادية لألحداث ستة ساعات تتخمميا فترة لمراحة مقدارىا ساعة كتككف مدفكعة  -د 
 حدث ألكثر مف أربع ساعات متصمة.األجر كال يجكز تشغيؿ ال

  (35المادة )
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ال يجكز تشغيؿ العامؿ أكثر مف ساعات العمؿ اليكمية المحددة إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة العامؿ المسبقة 
 عمى ذلؾ، كمقابؿ أجر إضافي يدفع لو حسب قانكف العمؿ.

  (36المادة )

أربع ساعات عمؿ ال تدخؿ في حساب ساعات العمؿ، يمنح العامؿ فترة استراحة مدتيا ساعة كاحدة بعد كؿ 
 كمدة راحة ليمية بيف كؿ يكـ عمؿ كآخر ال تقؿ عف تسع ساعات متكالية.

 (37المادة )

األحكاـ الخاصة بشركط العمؿ اإلضافي كأجكره المنصكص عمييا في قانكف العمؿ في حاالت العمؿ  تطبؽ
 اإلضافي كالعمؿ في العطؿ بأنكاعيا. 

 (38المادة )

بالنسبة المئكية لمدة  يستحؽ العامؿ في حالة العمؿ الجزئي أك المكسمي أك العرضي أك المؤقت، إجازة سنكية
 عممو، كما يستحؽ يكـ عطمة أسبكعية، كالعطؿ الرسمية كاألعياد بأجر كامؿ.

  (39) المادة

طبيعة العمؿ يكـ آخر أك أياـ يككف يكـ الجمعة مف كؿ أسبكع يكـ العطمة األسبكعية لمعامؿ اال إذا اقتضت 
 مختمفة بالتناكب بيف العماؿ.

  (42المادة )

يكـ بعد مضي خمس سنكات في خدمتو لدل  06يكـ كتصبح  64يستحؽ العامؿ إجازة سنكية مدتيا  -أ 
 نفس صاحب العمؿ.

 تطبؽ بشأف اإلجازة السنكية كافة الشركط كاألحكاـ المنصكص عمييا في قانكف العمؿ. -ب 
 ال يجكز التنازؿ عف اإلجازة السنكية أك تقاضي بدال عنيا.  -ج 

  (46) المادة

يمنح العاممكف الزراعيكف كافة اإلجازات المنصكص عمييا في قانكف العمؿ كيشمؿ ذلؾ اإلجازات بأجر 
 كاإلجازات بدكف أجر ككفؽ شركطيا كأحكاميا الكاردة في القانكف، كمنيا:

 اإلجازة السنكية.... -6
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 المرضية...اإلجازة  -0
 اإلجازة... -3
 (40) المادة

( ساعة متكاصمة يككف مف بينيا بالضركرة ما ال يقؿ عف 60تمنح المرأة العاممة فترة راحة يكمية ال تقؿ عف )
 ( صباحان.6( ليالن كالساعة )9( ساعات مف الفترة الميمية الكاقعة بيف الساعة )8)

 (43) المادة

بأجر كامؿ كما يستحؽ األب العامؿ إجازة أبكة، كتحسب ىذه اإلجازات  أمكمةالمرأة العاممة إجازة  تستحؽ
 كفؽ المدد كالشركط المحددة في قانكف العمؿ.

 (44) المادة

مكمة كاألب العامؿ بعد إجازة األبكة العكدة إلى نفس العمؿ أك األكؿ مف المرأة العاممة في نياية إجازة  يضمف
 ت.عمؿ مماثؿ لو كبنفس األجر كاالمتيازا

  (45) المادة

كؿ مف المرأة العاممة كاألب العامؿ إجازة خاصة بدكف أجر لمدة ال تزيد عمى سنة كاحدة لرعاية  يستحؽ
 طفمو، يجكز اف يعمؿ خالليا بعمؿ جزئي مأجكر لتأميف دخؿ معيشي كاؼ ألسرتو.

  (46) المادة

فترات إلرضاع مكلكدىا مجمكع مدتيا ساعة يكميا، كتحسب ىذه  سنة مف تاريخ الكالدةالعاممة خالؿ  تستحؽ
في مكقع العمؿ مكانا  الفترات مف ساعات العمؿ كال يترتب عمييا أم تخفيض في األجر، كعمى أف يييأ ليا

 خاصا مناسبا ليذه الغاية. 

  (47) المادة

 عمى قادر غير أسرتيا مف فرد لرعاية أك المريض طفميا لرعايةالحؽ في إجازة دكف أجر  لمعاممة - أ
( أياـ عف كؿ حالة 3ال تزيد مدتيا عمى ) ذلؾ، يتطمب مزمف لمرض أك سنو لكبر نفسو رعاية

  تقتضي ذلؾ.
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 في مالئـ مكاف لتييئة العمؿ صاحب مف المطمكبة كاإلجراءات الشركط تنظـ تعميمات الكزير يصدر  - ب
 المكاف تييئة إمكانية عدـ تبيف إذا لذلؾ المناسبة كالبدائؿ العامميف، أطفاؿ لرعاية العمؿ مكقع

 .محيطيا أك المنشأة في المناسب

  (48) المادة

عمى صاحب العمؿ الذم يستخدـ النساء أف يكفر ليف أماكف لراحتيف حسب متطمبات العمؿ ككفؽ الشركط 
 التي تحدد بقرار يصدره الكزير.

 (49) المادة

ال يجكز فصؿ العاممة مف العمؿ أك تكجيو إشعار ليا بالفصؿ خالؿ حمميا أك بسببو أك خالؿ أم مف 
 إجازاتيا بأجر أك بدكف أجر. 

 ( 52) المادة

 يمنع تشغيؿ مف لـ يكمؿ السادسة عشرة مف عمره بأم صكرة مف الصكر. -أ 
طرة أك المضرة بالصحة أك يمنع تشغيؿ األحداث في أم مف األعماؿ الزراعية أك المرتبطة بيا الخ -ب 

المرىقة، كتحدد األعماؿ المحظكر العمؿ فييا كاألعماؿ المسمكحة، بقرار مف الكزير بالتشاكر مع 
( عامان، كأف ال يتـ 66الجيات الرسمية كالفنية المختصة، كعمى أال يقؿ عمر الحدث العامؿ عف )

افقة مديرية العمؿ، كبعد إجراء فحص تشغيمو إال بمكافقة خطية مف كلي أمره، كبعد الحصكؿ عمى مك 
 طبي يثبت أىميتو لمقياـ بالعمؿ الذم سيعيد لو بو كفؽ ما تقرره الكزارة.

ال يجكز تشغيؿ الحدث ليال كلساعات عمؿ إضافية، كفي أياـ العطؿ الرسمية كاألسبكعية كاألعياد،  -ج 
خاصة بالعمؿ الزراعي  كيراعى تكفير شركط الحماية كالسالمة كالصحة المينية لو كفؽ تعميمات

تصدرىا الكزارة ليذه الغاية متضمنة الحد األقصى لساعات العمؿ اليكمية المسمكح تشغيمو فييا بما 
يتناسب مع طبيعة العمؿ كمنطقة العمؿ كظركفيا الجكية كبما ال يزيد عمى ست ساعات في اليـك 

يؿ الحدث ألكثر مف أربع ساعات تتخمميا فترة لمراحة مقدارىا ساعة مدفكعة األجر، كال يجكز تشغ
 .متصمة

يعاقب صاحب العمؿ كمف يمثمو بالعقكبة المنصكص عمييا في قانكف العمؿ عف أم حالة استخداـ لمف  -د 
لـ يبمغ السف القانكني أك بصكرة تخالؼ الشركط المحددة في القانكف كىذا النظاـ كالقرارات كالتعميمات 
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ك ككيؿ ساىـ في ذلؾ، ككلي أمر العامؿ الذم سمح ذات العالقة، كتشمؿ العقكبة أم كسيط أ
 باستخدامو.

 (56المادة )

يحظر عمى صاحب العمؿ كمف يمثمو كتحت طائمة المسائمة الجزائية كفؽ التشريعات ذات العالقة ممارسة 
كيتكجب عميو اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع ممارستيا في مكقع أم مف السمككيات التالية تجاه العامميف لديو، 

 العمؿ مف أم كاف: 

العنؼ كالتحرش في العمؿ، كأم سمككيات أك ممارسات أك تيديدات تيدؼ إلى إلحاؽ أذل بدني أك  -أ 
نفسي أك جنسي أك اقتصادم أك تفضي إلى ذلؾ أك ُيحتمؿ أف تفضي إلى ذلؾ، كمف ذلؾ العنؼ 

عمى النكع اإلجتماعي، كعمى أف يشمؿ مرحمة التقدـ لفرصة العمؿ كمرحمة التدريب  كالتحرش المبني
السياسات الكاجب اتباعيا لمنع العنؼ كالتحرش في كيضع  كالتجربة، كعمى أف يتخذ اإلجراءات الالزمة

جراءات التبميغ كمتابعة الشككل كتدابير مالحقة ا لمعتدم عالـ العمؿ كالتدابير الالزمة لمكقاية منو كا 
 كانصاؼ الضحية.

 أم سمكؾ يؤدم إلى بيئة عمؿ ترىيبية أك معادية أك ميينة لمعماؿ. -ب 
 اإلستغالؿ أك اإلبتزاز المادم أك المعنكم كأعماؿ السمسرة كاإلتجار بالعماؿ.   -ج 
 التمييز في اإلستخداـ كالمينة كفي األجكر. -د 
 العمؿ الجبرم.  -ق 

 السادس: السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل الفصل

 (50) المادة

عمى صاحب العمؿ أك مف ينكب عنو أف يحيط العامؿ قبؿ استخدامو بمخاطر مينتو ككسائؿ الكقاية الكاجب 
  عميو اتخاذىا.

  (53المادة )

الصحية  عمى كؿ صاحب عمؿ أف يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية العماؿ أثناء العمؿ مف األضرار
كأخطار العمؿ كأمراض المينة كاآلالت كاألدكات كالمكاد الخطرة كالضارة، كال يجكز لصاحب العمؿ أف يحمؿ 
العماؿ أك يقتطع مف أجكرىـ أم مبمغ لقاء تكفير ىذه الحماية، كيصدر الكزير القرارات الالزمة لتنظيـ ىذه 

 االحتياطات. 
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 ( 54المادة )

اـ كاألحكاـ ذات العالقة في قانكف العمؿ التعميمات الخاصة بتفتيش العمؿ يصدر الكزير بمكجب ىذا النظ
الزراعي متضمنة إجراءات التفتيش لمرقابة عمى تنفيذ أحكاـ القانكف كىذا النظاـ كالتشريعات األخرل ذات 

 العالقة.

 (55المادة )

كاألمراض المينية التي  أ ػ  عمى صاحب العمؿ أف يعمـ مديرية العمؿ في منطقتو فكرا بإصابات العمؿ
  تعرض ليا العماؿ الزراعيكف.

ب ػ  عمى الجية التي تتكلى التحقيؽ في إصابات العمؿ إخطار مديرية العمؿ فكران بكقكع اإلصابة كترسؿ 
إلييا نسخة مف ضبط التحقيؽ بعد تدكينو ككذلؾ إعالـ فرع المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي المختصة 

  ة العمؿ.بصكرة عف ضبط إصاب

  (56المادة )

ذا كاف يستخدـ خمسيف عامالن فأكثر في  عمى صاحب العمؿ أف يكفر لمعماؿ كسائؿ اإلسعاؼ في المنشأة، كا 
  منطقة كاحدة أك مركز كاحد فعميو أف يكفر الخدمات الصحية لعمالو كما يمي:

ى األقؿ إلجراء الفحكصات التعاقد مع طبيب خاص يزكر العماؿ في مكقع العمؿ مرتيف في الشير عم  ػ أ
الطبية ليـ ككصؼ العالجات الالزمة ليـ، كلإلطالع عمى األكضاع الصحية في مكقع العمؿ كفي السكف 

 العمالي.
تعييف ممرض متفرغ يقيـ في منطقة العمؿ كيتفرغ لالىتماـ بشؤكف العماؿ الصحية تحت إشراؼ   ب ػ

 الطبيب، كتقديـ اإلسعافات األكلية.

  (57) المادة

عمى صاحب العمؿ الذم يستخدـ عماالن في أعماؿ زراعية ينتج عنيا أمراض مينية أف يكفر الفحكص 
الطبية الدكرية ليؤالء العماؿ كؿ ثالثة أشير, كتحدد ىذه األعماؿ بقرار مف الكزير بعد اإلستئناس برأم كزارة 

  الصحة.

 ـ عمى عمى نفقة صاحب العمؿ.تككف جميع الفحكصات الطبية المقرر إجرائيا بمكجب ىذا النظا -أ 
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  (58) المادة

إذا كاف عقد العمؿ يشترط تكفير السكف العمالي فيجب أف تتكفر فيو شركط السالمة كالشركط الصحية   ػ  أ
  الالزمة، كأف يككف بسكية المسكف العادم لسكاف المنطقة التي يقع بيا.

  فييا عمى أصحاب العمؿ تكفير المساكف لمعماؿ. تحدد بقرار مف الكزير الحاالت كالمناطؽ التي يتكجب  ب ػ

 (59) المادة

تحدد بقرار مف الكزير بعد استطالع رأم كزارة الصحة كالجيات الرسمية األخرل المختصة الشركط كالمرافؽ 
  الضركرية التي يجب أف تتكافر في السكف العمالي.

 الفصل السابع: عالقات العمل الجماعية

 (62المادة )

المفاكضة الجماعية بيف صاحب عمؿ أك أكثر أك منظمة أصحاب عمؿ أك أكثر مف جانب كبيف تجرم  -أ 
  اتحاد أك أكثر مف جانب آخر بيدؼ الكصكؿ إلى تنظيـ عقد عمؿ جماعي.

يبـر عقد العمؿ الجماعي بيف صاحب العمؿ أك أكثر أك منظمة أصحاب عمؿ مف جانب كممثميف  -ب 
تمؿ عمى تنظيـ شركط العمؿ الزراعي الجماعي كفؽ مبادئ منتخبيف عف العماؿ مف جانب آخر يش

  القانكف كالعدالة، كذلؾ عمى مستكل القطاع أك عمى مستكل المنشأة.
  (66المادة )

 لمعماؿ حؽ اإلضراب لمدفاع عف مصالحيـ كفقان لمضكابط المقررة في قانكف العمؿ.

 الفصل الثامن: أحكام ختامية

 (60المادة )

عقكبات المنصكص عمييا في ىذا القانكف دكف تطبيؽ العقكبات األشد المنصكص عمييا ال يحكؿ تطبيؽ ال
  في قانكف العقكبات أك في القكانيف األخرل مف أجؿ األفعاؿ أك المخالفات نفسيا.

 (63المادة )
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 تعفى مف الرسكـ القضائية كافة الدعاكل العمالية التي يرفعيا العماؿ أك المستحقكف عنيـ، كيشمؿ ىذا
 اإلعفاء حالة الحكـ بعدـ قبكؿ الدعكل أك رفضيا، ككذلؾ الطعف باألحكاـ كتنفيذىا.  

 (64المادة )

 يصدر الكزير القرارات كالتعميمات الالزمة لتنفيذ ىذا النظاـ، كيعمؿ بيا مف تاريخ نفاذىا.

 (65المادة )

 يعمؿ بيذا النظاـ مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


