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 قانون العمل

 
 أحكام تمهيدية
 نطاق التطبيق

____ 
 

 :(1)الماّدة 
 الفردية والجماعية. يحكـ ىذا القانوف عالقات العمؿ

 
 :(2)الماّدة 

 يستثنى مف أحكاـ ىذا القانوف الفئات التالية:
 .األشخاص الخاضعوف لقوانيف خاّصة 
  خدـ المنازؿ ومف في حكميـ )مع مراعاة تنظيـ عالقات عمميـ بأحكاـ

 خاّصة(.
 

 :(3)الماّدة 
ناجـ والنفط تخضع عالقات العمؿ التي تعني مسيري المؤسسات والشركات وعّماؿ الم

والصحافييف والفّنانيف والممثميف التجارييف والرياضييف المحترفيف ومف يماثميـ إلى أنظمة 
 خاّصة دوف المساس بقواعد النظاـ العاـ الواردة في ىذا القانوف.

 
 التعاريــــف
_____ 

 
 :(4)الماّدة 

 يقصد بالمصطمحات اآلتي ذكرىا ما يمي:
اعد القانونية واألحكاـ التي تنّظـ عالقات العمؿ مجموعة القو  :* قانون العمــل

 الفردية والجماعية.



 5 

كؿ شخص يستخدـ أجيرًا في مشروع صناعي أو تجاري أو  :* صاحب العمل
 زراعي أو خدماتي.

كؿ شخص طبيعي يعمؿ بأجر لدى صاحب العمؿ وتحت  ر:* األجـيـــ
 إشرافو وتبعيتو.

ًا، يتمّثؿ في التسيير أو التأطير أو كؿ أجير يؤدِّي عماًل ذىني :* اإلطـــار
 البحث.

 كؿ أجير يغمب عمى عممو الطابع المكتبي أو الذىني. :* المستخـدم
 أجير يّتصؼ عممو بالجيد البدني. :* العامـــل
 .اإلعدادكؿ أجير ال يزاؿ في طور  :* المتــدّرب

عمؿ معّيف  كؿ مف يعمؿ لدى صاحب عمؿ لقاء أجر في * العامل المؤّقت )العرضي(:
 ولفترة محّددة تنتيي عالقتو بو بانتيائو.

 عامؿ مؤّقت يحتسب أجره عمى أساس أياـ العمؿ. :* العامل المياوم
 عامؿ مؤّقت يحّدد عممو لموسـ معّيف. * العامل الموسمي:

 .صاحب المنزؿمف يعمؿ في األعماؿ المنزلية في خدمة  :* خــدم المنازل
 المسّجؿ ضمف طالبي العمؿ.الشخص  :* العاطل عن العمل

كؿ فرد نقصت قدرتو عمى أداء عمؿ نقصًا فعميًا نتيجة لعاىة  :* العــــاجـز
 جسمية أو عقمية.

الشخص الذي ال يتمّتع بكؿ قدراتو الجسدية أو العقمية، إاّل أنو  :* المعـــــوق
 ، بعد تأىيمو مف قبؿ المنشأة.طاعتو تقديـ عمؿ ماباست

 شخص لـ يكمؿ سّف الرشد المقّرر قانونًا.كؿ  :* الحـــــدث
اإلتفاؽ المبـر بيف صاحب العمؿ والعامؿ لتنظيـ عالقة العمؿ  :* عقد العمل الفردي

 بينيما.
إتّفاؽ لتنظيـ شروط العمؿ بيف نقابة تمّثؿ األجراء وبيف  :العمل الجماعي إتفاقية* 

 صاحب العمؿ أو أكثر ونقابة أو مينة تمّثؿ أصحاب العمؿ.
 األجير الذي يتمّتع بميارات خاّصة يستوجبيا عممو. :* العامل الفّنــي

 مف العماؿ أو أصحاب العمؿ تجّمع ميني لفئة معّينة أو أكثر :* النقـــابـــة
 ينّظمو القانوف.

 تعميـ األجير تدريجيًا فّف المينة أو الحرفة التي ُأستخدـ ألجميا. :* التدريـــــب
جازة ىي المّدة التي يحّؽ لألجير اإلنقطاع عف العمؿ اإل :* اإلجــــــازة

 خالليا وفقًا ألحكاـ القانوف.
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ىي األياـ التي يسمح لمعامؿ فييا باإلنقطاع عف العمؿ  :* العطــــــل
 بمقتضى القانوف.

 ىو إنقطاع العامؿ عف عممو دوف سبب شرعي. :* التغّيــــــب
إضافة إلى الوقت المخّصص و األجير ىو العمؿ الذي يؤدِّي :* العمل اإلضافــي

 لمعمؿ.
ىو األجر الذي تعتمده الجية المختّصة في الدولة والذي ال  :* الحّد األدنى لألجر

 يجوز النزوؿ عنو.
 ما يحصؿ عميو األجير مقابؿ عممو أّيًا كاف نوعو. :* األجــــــر

 
 الباب األول:

 اإلتفاقيات المتعّمقة بالعمل
______ 
 :الفصل األول

 التدريب المهني
______ 

 
 :(5)الماّدة 

ـّ لمفرد، تبدأ عند نياية الفترة اإلجبارية  التدريب الميني وسيمة تكوينية مكّممة لمتكويف العا
لمتعميـ العادي، وتيدؼ إلى إكتسابو تأىياًل مينيًا يسمح لو بممارسة مينة ميما كاف 

 النشاط اإلقتصادي التي ترتبط بو.
يني بتمّقي تدريبًا عمميًا عند صاحب العمؿ ونظريًا تكنولوجيا وعمميًا يكتسب التأىيؿ الم

 في مراكز التكويف المتخّصصة.
 

 :(6)الماّدة 
عقد التدريب الميني ىو العقد الذي يمتـز صاحب العمؿ بموجبو أف يتوّلى تدريب 

 آخر يدعى "المتدرب" تكوينًا مينيًا كافيًا. شخص  
التي  األعماؿتعميمات التي يتمّقاىا مف صاحب العمؿ، وبتنفيذ يمتـز المتدّرب باإلمتثاؿ لم
 يعيد بيا إليو قصد تدريبو.
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 :(7)الماّدة 
 يجب عمى كؿ صاحب عمؿ أف يساىـ في عممية التدريب الميني.

تكوف نسبة عدد المتدّربيف وفؽ ما تصدره لجنة ثالثية مؤّلفة مف ممثميف عف الجية 
 ؿ وأصحاب العمؿ والعّماؿ.اإلدارية المختّصة بقطاع العم

 
 :(8)الماّدة 

الشيادات التي ُيرغب في مّدة التدريب الميني حسب التخّصصات ومستوى  تكوف
 .تحضيرىا

 
 :(9)الماّدة 

 تثبت فترة التدريب بشيادة رسمية معترؼ بيا مف طرؼ الدولة.
 
 :(11)الماّدة 

حب العمؿ والمتدّرب أو يجب، تحت طائمة البطالف، إبراـ عقد التدريب كتابة بيف صا
ولّيو الشرعي حسب الحاالت، وفؽ النموذج الُمحدَّد مف طرؼ السمطة المختّصة وتوافؽ 

 عميو اإلدارة المعنية بالتدريب.
 

 :(11)الماّدة 
يتضّمف عقد التدريب الميني بوجو خاّص تعّيد صاحب العمؿ بتعميـ المتدّرب مينة أو 

 مراض المينية.حرفة، وبتأمينو ضد حوادث العمؿ واأل
 

 :(12)الماّدة 
 .يتقاضى المتدّرب أثناء فترة التدريب أجرًا يحّدد بيف الطرفيف

تعتبر الفترات المؤّداة لدى مراكز التكويف كفترات عمؿ، ويستفيد المتدّرب مف أوقات 
 إضافية لمراحة قصد اإلستعداد لإلمتحانات.

 
 
 

 :(13)الماّدة 
 سّف الثالثة عشرة. ـّ ما لـ يت متدّرببصفة  ثالحدال يجوز لصاحب العمؿ تشغيؿ 
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 :(14)الماّدة 

 يجب عمى صاحب العمؿ، أف:
 سموؾ المرّبي المقّدر لما عميو مف مسؤوليات.ب يسمؾ إزاء المتدرّ  (1
 ال يكّمؼ المتدّرب بأعماؿ تفوؽ طاقتو. (2
 اّل يعيد إليو إاّل بما لو إرتباط بممارسة المينة. (3
ب جميع التسييالت التي تمّكنو مف متابعة التعميـ الذي يحتاجو يوّفر لممتدرّ   (4

 بإحدى مؤسسات التدريب الميني.
يخبر الممّثؿ القانوني لممتدّرب في حالة مرضو، أو تغّيبو، أو سوء سموكو،   (5

 وبصفة عاّمة إذا صدر عنو أي فعؿ يستدعي تدّخمو.
 

 (:15)الماّدة 
المرتبطة بعقد  األعماؿعمؿ، وتنفيذ يجب عمى المتدّرب إحتراـ صاحب ال -

 التدريب الميني، طبقًا لمكيفيات المحّددة في العقد.
يستفيد كؿ صاحب عمؿ مستقباًل لممتدرب مف إعفاءات ضريبية تحّددىا السمطة  -

 المختّصة.
 

 :(16)الماّدة 
 تضمف اإلدارة المختّصة مراقبة التدريب تقنيًا وتربويًا.

 
 :(17)الماّدة 

 ياء عقد التدريب مف جانب واحد أو بالتراضي.يمكف إن
 
 :(18)الماّدة 

 ينتيي عقد التدريب بنفاذ مّدتو.
 
 
 

 الفصل الثاني:
 مكاتب التشغيل
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______ 
 :(19)الماّدة 

تنشأ مكاتب تشغيؿ مجانية تقّدـ خدماتيا لمعماؿ وأصحاب العمؿ ويحّدد اختصاصيا 
 موجبو.وتنظيـ عمميا بموجب التشريع والنظـ الصادر ب

 
 :(21)الماّدة 

يجوز إنشاء مكاتب تشغيؿ خاصة تخضع إلشراؼ الوزارة المختّصة ورقابتيا تتوّلى 
 مساعدة أصحاب العمؿ والعماؿ في داخؿ الدولة وخارجيا.

 
 :(21)الماّدة 

تتوّلى مكاتب التشغيؿ إعداد إحصائيات خاصة بالتشغيؿ والبطالة تساعد في التخطيط 
وجيو لفرص العمؿ المتاحة والتدريب المناسب لتغطية إحتياجات سوؽ لمقوى العاممة، والت

 العمؿ.
 
 :(22)الماّدة 

 تراعى مكاتب التشغيؿ إلتزاـ مبدأ تكافؤ الفرص في التشغيؿ دوف تمييز.
 

 :الثالثالفصل 
 عقد العمل الفردي

______ 
 الفرع األول:

 الشروط العامة لمعقد
 

 :(23)الماّدة 
اؽ يمتـز بموجبو العامؿ بأداء عمؿ لمصمحة صاحب العمؿ وتحت عقد العمؿ الفردي إتف

 إشرافو أو توجييو أو إدارتو مقابؿ أجر، دوف اإلخالؿ بالضمانات القانونية واإلتفاقية.
 

 :(24)الماّدة 
يكوف عقد العمؿ كتابيًا ويجوز أف يكوف شفويًا وفي ىذه الحالة يمكف إثباتو  (1

 بكاّفة وسائؿ اإلثبات.
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لمعامؿ غير العربي أف يحصؿ عمى نسخة و ر عقد العمؿ بالمغة العربية، يحرّ  (2
 مترجمة منو عند الطمب.

 
 :(25)الماّدة 

يتعّيف عمى صاحب العمؿ عند عدـ وجود عقد مكتوب أف يسّمـ األجراء بطاقة عمؿ، 
 تجّدد كمما حدث تغيير في صفة األجير المينية، أو في مقدار األجر.

 
 :(26)الماّدة 

 عقد العمؿ لمّدة غير محّددة، أو لمّدة محّددة، أو إلنجاز عمؿ معّيف. يبـر
 

 :(27)الماّدة 
يبـر عقد العمؿ ُمحّدد المّدة، في الحاالت التي ال يمكف أف تكوف فييا عالقة العمؿ غير 

فإذا استمّر  محّددة المّدة، إما بسبب طبيعة العمؿ، أو لمظروؼ التي سينجز فييا.
 ؿ بعد انقضاء مّدة العقد اعتبر مجّددًا لمدة غير محّددة.الطرفاف في العم

 
 :(28)الماّدة 

لمّدة محدودة بالتوقيت الجزئي إما بسبب طبيعة العمؿ، أو  عقد العمؿيمكف إبراـ 
 لمظروؼ التي سُينجز فييا.

 
 :(29)الماّدة 

إذا طرأ تغيير عمى الوضعية القانونية لصاحب العمؿ في غير حاالت التصفية 
إلفالس واإلغالؽ النيائي المرّخص بو، وعمى األخّص بسبب اإلرث، أو الوصية، أو وا

اليبة، أو البيع، أو اإلدماج، أو الخصخصة فإف جميع العقود التي كانت سارية المفعوؿ 
جراء وصاحب العمؿ الجديد، الذي يخمؼ األحّتى تاريخ التغيير، تظّؿ قائمة بيف 

ؿ مف إلتزامات تجاه األجراء، وخاصة فيما يتعّمؽ صاحب العمؿ السابؽ، فيما تحصَّ 
 باألجور والتعويضات عف الفصؿ مف الشغؿ، والعطمة المؤّدى عنيا.

 
 :(31)الماّدة 

تكوف األولوية في اإلستخداـ لميد العاممة العربية ثـ األجنبية عند عدـ وجود العمالة 
 الوطنية المماثمة.
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 :(31)الماّدة 

ىمالو، و ف فعمو، يكوف األجير مسؤواًل ع أو عدـ إحتياطو، إذا أّدى ذلؾ أو كاف  وتقصيرها 
 مف شأنو أف يتسّبب في عواقب جسيمة لممنشأة )المؤسسة(.

 
 :(32)الماّدة 

يمتثؿ األجير لسمطة صاحب العمؿ، في نطاؽ المقتضيات القانونية أو اإلتفاقية  -
 الفردي. عقد العمؿالجماعية، أو النظاـ الداخمي أو 

ي األجير الواجبات المرتبطة بمنصب عممو بما لديو مف قدرات ويعمؿ بعناية يؤدّ  -
 ومواظبة في إطار تنظيـ العمؿ الذي يضعو صاحب العمؿ.

 
 :(33)الماّدة 

 :يجب عمى األجير
المحافظة عمى األشياء المسممة لو القياـ بالعمؿ، مع رّدىا بعد انتياء العمؿ الذي  -

 ىا إاّل إذا تمفت بسبب خطئو أو إىمالو.ُكمِّؼ بو، وال يسأؿ عف ردّ 
مراعاة تدابير الصحة والسالمة المينية التي يعّدىا صاحب العمؿ وفقًا لمتشريع  -

 والتنظيـ.
تقّبؿ الرقابة الطبّية الداخمية والخارجية التي قد يباشرىا صاحب العمؿ في إطار طّب  -

 العمؿ أو مراقبة المواظبة.
كويف وتحسيف المستوى وتجديد المعارؼ التي يقوـ بيا المشاركة في أعماؿ الت -

 صاحب العمؿ.
المحافظة عمى سرية المعمومات التي يطمع عمييا بمناسبة عممو والمتعّمقة بالتقنيات  -

 والتكنولوجيا وأساليب الصنع وطرؽ التنظيـ.
 
 
 

 :(34)الماّدة 
سالمة األجراء  يجب عمى صاحب العمؿ، أف يّتخذ جميع التدابير الالزمة لحماية

وصحتيـ وكرامتيـ، لدى قياميـ باألعماؿ التي ينجزونيا تحت إمرتو، وأف يسير عمى 
 مراعاة حسف السموؾ واألخالؽ داخؿ منشأتو.
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 :(35)الماّدة 

يجب عمى صاحب العمؿ إطالع األجراء لدى إستخداميـ عمى األمور التالية، وكمما 
 طرأ تغيير عمييا:

 ،ماعية عند وجودىامضموف اإلتفاقية الج -
 ،النظاـ الداخمي -
 ،مواقيت العمؿ -
 ،أساليب تطبيؽ الراحة األسبوعية -
 ،المقتضيات القانونية المتعّمقة بالصحة والسالمة المينية -
 ،تواريخ أداء األجر ومكّوناتو ومواقيتو، ومكاف أدائو -
 ،رقـ التسجيؿ بالضماف اإلجتماعي -
 وادث العمؿ واألمراض المينية عند وجودىا.شركة التأميف المؤمّنة ضد ح -

 
 الفرع الثاني:

  توّقف عقد العمل
 

 :(36)الماّدة 
 يتوّقؼ عقد العمؿ لألسباب التالية:

 ،التفّرغ لممارسة ميّمة إنتخابية عمومية أو نقابية -
 ،أداء الخدمة العسكرية اإلجبارية -
 ،تغّيب األجير لمرض أو إصابة يثبتيا طبيب قانوناً  -
 ،إجازة األمومة -
 ،حبس العامؿ إحتياطيًا ما لـ يصدر حكـ نيائي ضده -
 ،صدور قرار تأديبي مؤّقت -
 ،ممارسة حّؽ اإلضراب -
 ،إجازة بدوف أجر -
 إتفاؽ الطرفيف. -

 
 :(37)الماّدة 
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ُيعاد العّماؿ الُمشار إلييـ في الماّدة السابقة، إلى عمميـ أو إلى مناصب ذات أجر 
 ضاء الفترات التي تسّببت في توّقؼ عالقة العمؿ.مماثؿ بعد إنق

 
 الفرع الثالث:

 إنتهاء عقد العمل
 

 :(38)الماّدة 
 ينتيي عقد العمؿ في الحاالت التالية:

حموؿ األجؿ الُمحّدد لمعقد المحّدد المّدة، أو بإنتياء العمؿ الذي كاف محاًل  -
 ،لو، أو بسبب طبيعة العمؿ

 ،إتفاؽ الطرفيف -
 ،لةاإلستقا -
 ،الفصؿ التأديبي -
 ،العجز الكمِّي عف العمؿ -
 ،الفصؿ ألسباب إقتصادية -
 ،إنياء النشاط القانوني لصاحب العمؿ -
 ،القوة القاىرة -
 ،التقاعد -
 وفاة العامؿ. -

 
 :(39)الماّدة 

في حالة العقد المحّدد المّدة يجب أف يؤّدي الطرؼ الذي أنيى العقد قبؿ حموؿ أجمو 
طرؼ اآلخر يحّدد بإتفاؽ الطرفيف أو بحكـ قضائي ما لـ يكف اإلنياء مبّررًا تعويضًا لم

 بصدور خطأ جسيـ عف الطرؼ اآلخر.
 
 
 
 

 :(41)الماّدة 
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يجوز لصاحب العمؿ إّتخاذ عقوبات تتفاوت درجتيا حسب خطورة الخطأ المنسوب 
 لمعامؿ وفؽ النظاـ الداخمي لممنشأة.

 
 :(41)الماّدة 

 يمي: مااء الجسيمة المبّررة لمفصؿ تعّد مف بيف األخط
 ،السرقة -
 ،خيانة األمانة -
تحت تأثير الِسْكر، أو تعاطي المخّدرات أثناء العمؿ، أو دخوؿ أماكف العمؿ  -

 أحدىما،
 ،داخؿ أماكف العمؿ اإلعتداء بالضرب -
اإلىانة، أو السب، أو أي نوع مف أنواع العنؼ واإلعتداء الموّجو ضد صاحب  -

 ،العمؿ
 ،رفض إنجاز عمؿ مف إختصاص األجير عمدًا وبدوف مبّرر -
 ،رفض تنفيذ التعميمات بدوف عذر مقبوؿ -
 صاحب العمؿ،إرتكاب األجير خطأ عمديًا نشأت عنو خسارة ماّدية جسيمة ل -
 ،عدـ إحتراـ قواعد الصحة والسالمة المينية -
 ،ؽ الصنعإفشاء معمومات مينية تتعّمؽ بالتقنيات والتكنولوجيا وطر  -
 الغياب غير المبّرر وفؽ المدة التي يحّددىا القانوف. -
 إنتحاؿ شخصية غير صحيحة أو المجوء إلى التزوير لمحصوؿ عمى العمؿ. -

 
 :(42)الماّدة 

لمعمؿ ترؾ العامؿ تعّد مف األخطاء الجسيمة المرتكبة مف طرؼ صاحب العمؿ المبّررة 
اظو بحّقو في طمب التعويض عف الفصؿ إحتف قبؿ نياية مدة العقد معدوف إشعار 

 التعّسفي في حاؿ:
إذا كاف صاحب العمؿ أو مف يمّثمو قد أدخؿ عميو الغّش وقت التعاقد فيما  -

 يتعّمؽ بشروط العمؿ.
إذا لـ يقـ صاحب العمؿ تجاه العمؿ بالتزاماتو الجوىرية طبقًا ألحكاـ ىذا  -

 القانوف وعقد العمؿ.
أو مف يمّثمو أمرًا مخالِّ باآلداب نحو العامؿ أو أحد إذا ارتكب صاحب العمؿ  -

 أفراد أسرتو.
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 إذا وقع عميو اعتداء مف صاحب العمؿ أو مف يمّثمو. -
إذا كاف ىناؾ خطر جسيـ ييّدد سالمة العامؿ أو صحتو بشرط أف يكوف  -

صاحب العمؿ قد عمـ بوجود ىذا الخطر ولـ يقـ بتنفيذ التدابير المقّررة والتي 
 يا الجيات المختصة في الموعد المحّدد ليا.تفرض

 
 :(43)الماّدة 

يراعي صاحب العمؿ عند تحديد الخطأ الجسيـ الذي يرتكبو األجير، الظروؼ التي 
 إرتكب فييا والضرر الذي لحقو.

 
 :(44)الماّدة 

ال يجوز فصؿ العامؿ إاّل بعد إبالغو كتابة بإنذار الفصؿ لما ىو منسوب إليو يدًا بيد أو 
بواسطة البريد المضموف مع إشعار بالوصوؿ ويجب أف تتضّمف ىذه الرسالة اإلجراءات 

 القانونية المتعّمقة بإشعار العامؿ بإمكانية إختيار مف يدافع عنو.
وينبغي في جميع الحاالت إّتخاذ قرار الفصؿ في أجؿ ال يتعّدى ثمانية أياـ مف تاريخ 

 عمـ صاحب العمؿ بالخطأ.
 

 :(45)الماّدة 
يستحّؽ العامؿ الذي فصؿ فصاًل تعّسفيًا، أو الفصؿ المخالؼ لإلجراءات القانونية أو 

 اإلتفاقية، تعويضًا عف األخطار، وعف مكافأة نياية الخدمة، وعف الضرر.
ويمكف الحكـ بالرجوع إلى العمؿ عند النص عمى ذلؾ في حاالت قانونية خاّصة أو 

 .يإتفاقية أو نظاـ داخمي أو عقد عمؿ فرد
 

 :(46)الماّدة 
لمعامؿ الحّؽ في اإلستقالة، ويبدي رغبتو كتابة مع مراعاة فترة اإلشعار المسبؽ التي ال 

 تقّؿ عف شير.
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 :(47)الماّدة 
لسبب مشروع مع إحتراـ أجؿ يكوف إنياء عقد العمؿ غير محّدد المّدة بإرادة منفردة، 

 اإلخطار ما لـ يصدر خطأ جسيـ عف الظرؼ اآلخر.
، وذلؾ تبعًا لمصنؼ الميني الذي ينتمي طبقًا لمقانوف المعموؿ بو اإلخطاركوف مّدة ت

ويكوف باطاًل في جميع األحواؿ كؿ شرط يحّدد أجؿ اإلخطار في أقّؿ مف  .إليو العامؿ
 شير.

 مف اليـو الذي يمي تبميغو. اإلخطاريبدأ سرياف أجؿ 
 
 :(48)الماّدة 

الؿ أجؿ اإلخطار، إحتراـ جميع إلتزاماتيما يتعّيف عمى صاحب العمؿ والعامؿ خ
 المتبادلة.

 
 :(49)الماّدة 

، مف رخص التغّيب، قصد البحث عف عمؿ آخر، اإلخطاريستفيد العامؿ أثناء أجؿ 
أّيًا كانت طريقة  ،عمى أف يؤّدى لو عنيا األجر الذي يتقاضاه عف أوقات عممو الفعمي

 أدائو.
لمّدة ساعتيف في اليوـ، وثماني ساعات في  اإلخطاريرّخص لمعامؿ بالتغّيب خالؿ فترة 

 األسبوع الواحد، أو ثالثيف ساعة في كؿ فترة مف ثالثيف يومًا متتالية.
 تحّدد مّدة التغّيب تارة بإختيار صاحب العمؿ، وتارة بإختيار العامؿ، تناوبًا بينيما.

عميو إحاطة  جديد، ويجب عمؿينتيي الحّؽ في التغّيب بمجّرد حصوؿ العامؿ عمى 
 عممًا بذلؾ تحت طائمة إنياء أجؿ اإلخطار. صاحب العمؿ

 
 :(51)الماّدة 

، أو قبؿ اإلخطاريترّتب عمى إنياء عقد العمؿ غير المحّدد المّدة، دوف إعطاء أجؿ 
لمطرؼ اآلخر،  اإلخطارإنقضاء مّدتو، أداء الطرؼ المسؤوؿ عف اإلنياء تعويضًا عف 

لمفروض أف يتقاضاه العامؿ لو استمّر في أداء عممو، ما يعادؿ األجر الذي كاف مف ا
 لـ يتعّمؽ األمر بخطأ جسيـ.
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 الفرع الرابع:
 فترة اإلختبار

 
 :(51)الماّدة 

بإرادتو دوف  العمؿفترة اإلختبار ىي الفترة التي يجوز خالليا ألحد الطرفيف إنياء عقد 
 وال تعويض. إخطار

ي العمؿ عمى األقّؿ فإف إنياء فترة اإلختبار ال يمكف غير أنو إذا قضى األجير أسبوعًا ف
ـّ إاّل بعد منحو أحد أجمي   التالييف ما لـ يرتكب خطأ جسيمًا: اإلخطارأف يت

، أو  - يوماف قبؿ اإلنياء، إذا كاف مف فئة العماؿ الذيف يتقاضوف أجورىـ باليـو
 األسبوع، أو كؿ خمسة عشر يومًا.

 يتقاضوف أجورىـ شيريًا. ثمانية أياـ، إذا كاف مّمف -
 

 :(52)الماّدة 
 ال يمكف أف تتجاوز فترة اإلختبار عند صاحب عمؿ واحد المدد التالية:

 ستة أشير بالنسبة لمميندسيف واألطر والتقنييف. -
 ثالثة أشير بالنسبة لمعّماؿ المؤّىميف مينيًا. -
 ينية.مؤّىالت م يحمموفخمسة عشر يومًا بالنسبة لمعّماؿ الذيف ال  -

 
 الفرع الخامس:

 التعويض عن مكافأة نهاية الخدمة
 

 :(53)الماّدة 
يستحّؽ العامؿ المرتبط بعقد عمؿ غير محّدد المّدة، ما لـ يرتكب خطأ جسيمًا، تعويضًا 
عند فصمو بعد قضائو سنة مف الشغؿ الفعمي، داخؿ نفس المنشأة، بصرؼ النظر عف 

 أدائو.الطريقة التي يتقاضى بيا أجره ودورية 



 18 

 
 :(54)الماّدة 

يستحّؽ العامؿ مكافأة عف نياية الخدمة أجر شير عف كؿ سنة عمؿ ومكافأة كسور 
 السنة بنسبة ما قضاه منيا في العمؿ.

 
 :(55)الماّدة 

تقدر مكافأة الخدمة عمى أساس معّدؿ األجور المقبوضة خالؿ السنة السابقة إلنتياء 
 مد عف الحّد األدنى لألجور.عمى أف ال يقّؿ األجر المعت ،الخدمة

 
 :(56)الماّدة 

ال حّؽ لمعامؿ في مكافأة نياية الخدمة إذا وجب لو معاش تقاعدي بحكـ إحالتو إلى 
 التقاعد، بناء عمى عقد عمؿ، أو إتفاقية عمؿ جماعية، أو نظاـ داخمي.

 
 :الرابعالفصل 

 إتفاقية العمل الجماعية
______ 
 الفرع األول:
 التعريف

 
 :(57)ة المادّ 

ـ داخؿ المنشأة الواحدة بيف صاحب العمؿ والممثميف يبر اإلتفاقية الجماعية إتفاؽ مكتوب 
شروط العمؿ لفئة أو عّدة فئات مينية. كما  يتضّمفالنقابييف لمعماؿ أو ممثمي العّماؿ 

أو تنظيـ أو عّدة تنظيمات نقابية تمثيمية أو  أصحاب العمؿبـر بيف مجموعة مف ي
اب العمؿ مف ناحية، وبيف تنظيـ أو عّدة تنظيمات نقابية تمثيمية لمعماؿ ممثميف ألصح

 أو ممثميف لمعماؿ مف ناحية أخرى.
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 الفرع الثاني:

 محتوى ومجال التطبيق
 

 :(58)الماّدة 
تحّدد اإلتفاقية الجماعية مجاؿ تطبيقيا الميني واإلقميمي، ويمكف أف تخّص فئة  (1

، كما مف أصحاب العمؿمينية أو عّدة ىيئات  واحدة أو عّدة فئات إجتماعية
 أو وطنيًا. إقميمياً يمكف أف تكتسي طابعًا محميًا أو 

ال يجوز أف تزيد ساعات العمؿ اليومي لمحدث عمى ست ساعات تتخّمميا فترة أو  (2
أكثر لمراحة ال تقّؿ في مجموعيا عف ساعة بحيث ال يعمؿ الحدث أكثر مف أربع 

 في مكاف العمؿ فترة تزيد عف سبع ساعات.ساعات مّتصمة وال يبقى 
إذا تخّممت عمؿ الحدث فترة تأىيؿ أو تدريب تحتسب ىذه الفترة مف ضمف  (3

 ساعات عممو.
 

 الفرع الثالث:
مكانية تمديدها  تنفيذ اإلتفاقية وا 

 
 :(59)الماّدة 

يمكف اإلنضماـ إلى اإلتفاقية الجماعية مف جانب أي طرؼ مف األطراؼ المعنية التي 
جراءات ىذا اإلنض لـ  .ماـتشارؾ في إبراميا وتصدر الجية المختّصة ضوابط وا 
 
 :(61)الماّدة 

تبـر اإلتفاقية الجماعية لمّدة محّددة أو غير محّددة وتبقى اإلتفاقية محّددة المّدة التي حّؿ 
 أجميا سارية المفعوؿ ما لـ يتّفؽ الطرفاف عمى إبراـ إتفاقية جديدة.

 
 :(61)الماّدة 

ؿ باألحكاـ األكثر نفعًا لمعامؿ في حاؿ تبايف أحكاـ اإلتفاقية الجماعية مع أي قانوف يعم
 أو إتفاؽ آخر.
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 :(62)الماّدة 

كؿ اإلتفاقيات الجماعية التي يكوف  يعمؿ عمى إشياريجب عمى صاحب العمؿ أف 
، ويضع نسخة منيا تحت تصّرفيـ وفي المعنييفطرفًا فييا في أوساط جماعات العماؿ 

 موضع ممّيز في مكاف العمؿ.
 
 :(63)الماّدة 

تعالج اإلتفاقية الجماعية كؿ أو بعض شروط وظروؼ العمؿ واإلنتاجية ومف بينيا ما 
 يمي:

 التصنيؼ الميني، 
 مستويات العمؿ، بما فييا ساعات العمؿ وتوزيعيا، 
 ،األجور 
 ييا التعويضات المرتبطة باألقدمية والساعات اإلضافية وظروؼ العمؿ بما ف

 قميـ،تعويض اإل
 ؿ،المكافآت المرتبطة باإلنتاجية ونتائج العم 
  المسبؽ واإلخطارفترة اإلختبار، 
 مدة عقد العمؿ، 
 إسترداد المصاريؼ المسبقة مف طرؼ العامؿ، 
  مّدة العمؿ الفعمي بالنسبة لبعض األعماؿ التي تتضّمف تبعات أو فترات مف

 ،اإلنقطاع عف العمؿ
 اإلجازات الخاّصة، 
 وية منازعات العمؿ الجماعيةتس، 

 ،الخدمات اإلجتماعية لمعماؿ 
 ؤىا.مّدة اإلتفاقية وكيفية تفسيرىا أو تعديميا أو تجديدىا أو انقضا 

 
 :(64)الماّدة 

يكوف التفاوض في اإلتفاقيات الجماعية بناء عمى طمب أحد طرفييا في إطار لجاف 
 متساوية األعضاء منتدبيف مف كؿ طرؼ.
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 :(56)الماّدة 

إستعجااًل اإلتفاقية الجماعية فور إبراميا قصد إيداعيا بإدارة العمؿ  األكثريقدـ الطرؼ 
 وبالمحكمة المختّصة.

 
 :(66)الماّدة 

تصبح اإلتفاقية الجماعية نافذة المفعوؿ بعد أسبوع مف إستكماؿ اإلجراءات المنصوص 
 عمييا.

 
 :(67)الماّدة 

 الجماعية ويخطر بكؿ خالؼ يتعّمؽ بتطبيقيا.يراقب مفتش العمؿ تنفيذ اإلتفاقيات 
 

 الفرع الرابع:
نهائها  تعديل اإلتفاقية وا 

 
 :(68)الماّدة 

يمكف لألطراؼ المتعاقدة التراجع عف اإلتفاقية الجماعية جزئيًا أو كمّيًا، وال يكوف ذلؾ إاّل 
لموّقعة بعد مضي إثنّي عشر شيرًا مف إيداعيا عمى األقّؿ. ويبّمغ التراجع لألطراؼ ا

إلدارة العمؿ ولممحكمة المختّصة وعندئذ يمـز األطراؼ بالشروع في مفاوضات في ظرؼ 
 شير إلبراـ إتفاقية جماعية جديدة.

 
 :(69)الماّدة 

يجوز لمجية الحكومية المختّصة أف تحفز مجموع المنشأت المشابية عمى اإلنضماـ إلى 
 إتفاقية العمؿ الجماعية لممينة المماثمة.

 
 :(71)ة المادّ 

تنتيي إتفاقية العمؿ الجماعية بحموؿ أجميا أو بإتفاؽ بعض أو كؿ األطراؼ عمى 
 إنيائيا.
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 الفصل الخامس:

 المفاوضة الجماعية
______ 

 
 :(71)الماّدة 

بيف ممثميف عف نقابة العماؿ أو ممثميف عف بصفة دورية تجري المفاوضة الجماعية 
ب العمؿ أو ممّثؿ عنو، أو أكثر مف صاحب العماؿ في حاؿ عدـ وجود نقابة، وصاح

عمؿ واحد أو ممثميف عف أصحاب العمؿ في منشأة واحدة أو في مينة واحدة، أو 
يدؼ حسـ النزاع الجماعي أو تحسيف شروط وظروؼ العمؿ أو بمنطقة جغرافية واحدة. 
 رفع الكفاءة اإلنتاجية.

 
 :(72)الماّدة 

 .كانتط أو تأثير مف أي جية تجري المفاوضة الجماعية بحرية ودوف ضغ
 
 :(73)الماّدة 

يعّيف كتابة كؿ طرؼ مف طرفّي المفاوضة الجماعية ممثميف عنو دوف أف يكوف ألي مف 
 .الطرفيف حّؽ اإلعتراض عمى ىذا التمثيؿ، ويكوف عدد ممثمي الطرفيف متساوياً 

 
 :(74)الماّدة 

المعمومات والبيانات لطرفييا مف  تقّدـ الجيات الرسمية ذات العالقة بالمفاوضة الجماعية
 .سميمةأجؿ تيسير إجرائيا عمى أسس 

ويقّدـ كذلؾ أصحاب العمؿ لمنقابات أو ممثمي العماؿ المعمومات المطموبة لممفاوضة 
 والتي تساعدىـ في مباشرتيا.

 
 :(75)الماّدة 

 تجري المفاوضة الجماعية عمى مستوى:
ف المجنة النقابية أو ممثمي بيف صاحب العمؿ أو إدارتيا وبي :المنشأة (أ 

 العماؿ فييا.
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بيف منظمة أصحاب العمؿ في ىذا النشاط والنقابة  :النشاط اإلقتصادي (ب 
 العمالية النوعية.

 بيف ممثمي أصحاب العمؿ وممثمي العماؿ فييا. :األقاليـ الداخمية (ج 
واتحاد أصحاب العمؿ  إتحادات العماؿ األكثر تمثياًل لمعماؿبيف  :الوطف (د 

 .المختّص 
 

 السادس:الفصل 
 التأهيل المهني لممعوقين وتشغيمهم

______ 
 الفرع األول:
 تعريف المعوق

 
 :(76)الماّدة 

المعوؽ ىو الشخص الذي يعاني مف نقص في بعض قدراتو الجسدية أو الحسّية أو 
كّميًا أو جزئيًا  لعجزهالذىنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خمقي أو عامؿ وراثي أّدى 

أو اإلستمرار بو أو الترّقي فيو وكذلؾ أضعؼ قدرتو عمى القياـ بإحدى  عف العمؿ
الوظائؼ األساسية األخرى في الحياة ويحتاج إلى الرعاية والتأىيؿ مف أجؿ دمجو أو 

 إعادة دمجو في المجتمع.
 

 الفرع الثاني:
 المؤسسات التي يسري عميها أحكام هذا العمل

 
 :(77)الماّدة 

ا كانت طبيعتيا القانونية ونشاطيا أف تخّصص عماًل لممعوقيف يجب عمى المنشأت ميم
 .أجرائيامف عدد  %4بنسبة ال تقّؿ عف 

 
 :(78)الماّدة 

يجب عمى المنشآت أف تستقبؿ متدربيف معوقيف إف كانت تتوافر عمى عمؿ يتناسب 
 .أجرائيامف عدد  %4وظروؼ المعوؽ وذلؾ بنسبة ال تقّؿ عف 
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 :الثالثالفرع 
 لمعـوقتأهيـل ا

 
 :(79)الماّدة 

عاقتو ويسمح لو  بالقياـ ييدؼ التأىيؿ الميني لممعوؽ إلى إكتساب تكويف يتماشى وا 
 مؿ معّيف.بع
 
 :(81)الماّدة 

يحتفظ كؿ عامؿ أصبح معاقًا لسبب مف األسباب بعممو ويسند إليو عمؿ يالئـ نوع 
أو لطبيعة العمؿ، وذلؾ بعد إعاقتو بعد إعادة تأىيمو، إاّل إذا تعّذر ذلؾ لحّدة اإلعاقة 

 أخذ رأي طبيب العمؿ أو طبيب يعّينو مفتش العمؿ.
 
 :(81)الماّدة 

 .وُتعرِّضو ألضرار، أو تزيد مف حّدة إعاقت أعماؿفي  المعّوؽيمنع تشغيؿ 
 
 :(82)الماّدة 

 يجب عمى صاحب العمؿ، أف يعرض عمى الفحص الطبي، المعوؽ الذي ينوي تشغيمو.
 ىذا الفحص بصفة دورية بعد كؿ سنة مف العمؿ. العمؿيجري طبيب 

 
 :(83)الماّدة 

يجب عمى صاحب العمؿ أف يجّيز أماكف العمؿ بالوسائؿ الالزمة لتسييؿ قياـ األجراء 
بعمميـ، وأف يحرص عمى توفير كؿ شروط الوقاية الصحية والسالمة المينية  المعوقيف

 ليـ.
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 الباب الثاني:
 لـــم العمــتنظي

______ 
 الفصل األول:

 تحديد ساعات العمل
______ 

 
 :(84)الماّدة 

المّدة القانونية لمعمؿ ىي الوقت الذي يكوف فيو العامؿ تحت إشراؼ أو توجيو أو إدارة 
 صاحب العمؿ مف أجؿ أداء المياـ المترتّبة عف منصب العمؿ.

 
 :(85)الماّدة 

توّزع عمى خمسة أو ستة أياـ ساعة عمى أف  48و 35تحّدد المّدة األسبوعية لمعمؿ بيف 
 عمؿ.

 
 :(86)الماّدة 

يقوـ صاحب العمؿ بتنظيـ وتوزيع ساعات العمؿ ويجوز تعديؿ ذلؾ بموجب اإلتفاقيات 
 الجماعية.

 
 :(87)الماّدة 

تخفيض ساعات العمؿ اليومية ، السالفة الذكر 54مف أحكاـ الماّدة  إستثناءً يجب، 
 الصعبة أو الخطرة أو الضاّرة بالصحة. بالنسبة لمعماؿ العامميف في األعماؿ

 
 :(88)الماّدة 

يجوز لصاحب العمؿ تخفيض ساعات العمؿ عند حدوث أزمة عابرة أو ظروؼ طارئة 
ما لـ يتّفؽ الطرفاف عمى خالؼ ذلؾ. وال  .خارجة عف إرادتو لمّدة ال تتجاوز تسعيف يوماً 

أف ال يقّؿ األجر في جميع إاّل مّرة واحدة في السنة عمى  التخفيضيمكف إجراء ىذا 
 األحواؿ عف أجر ساعات العمؿ الفعمية.
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 :(89)الماّدة 

 تتخّمؿ ساعات العمؿ اليومية فترة أو فترات لمراحة ال تقّؿ عف ساعة واحدة.
 
 :(91)الماّدة 

ال يجوز أف يزيد مجموع ساعات العمؿ وفترات الراحة عف إحدى عشرة ساعة  يوميًا في 
أو التي تقتضي الضرورة لتأديتيا أعمااًل تحضيرية أو تكميمية ال غنى  األعماؿ المتقطعة

 عنيا لنشاط المنشأة.
 
 :(91)الماّدة 

يجوز تشغيؿ العامؿ ساعات إضافية أو أثناء الراحة األسبوعية عمى أاّل تتجاوز ساعات 
 العمؿ اليومي في مجموعيا عشر ساعات في اليـو أو ستيف ساعة في األسبوع.

 
 :(92) الماّدة

يجوز تشغيؿ العامؿ فترة إضافية في األشغاؿ المستعجمة التي تقتضي الضرورة إنجازىا 
فورًا ومف أجؿ إتّقاء أخطار وشيكة أو تنظيـ تدابير نجدة، أو إصالح ما تمؼ مف 

 معّدات المنشأة، أو تجييزاتيا، أو بناياتيا، أو لتفادي فساد بعض المواد.
 
 :(93)الماّدة 

يزيد عف أجره العادي وفؽ  اً ؿ عمى األقّؿ عف ساعات العمؿ اإلضافية أجر يستحّؽ العام
 ما يمي:

 25أثناء العمؿ اإلضافي خالؿ النيار %، 
 55أثناء العمؿ اإلضافي خالؿ الميؿ %، 
 155أثناء العمؿ اإلضافي خالؿ العطمة األسبوعية وأياـ األعياد %. 

 
 :(94)الماّدة 

عمى أساس فرؽ متعاقبة )ورديات( إذا اقتضت  يجوز لصاحب العمؿ أف ينّظـ العمؿ
 ذلؾ حاجات اإلنتاج أو الخدمة.
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 الفصل الثاني:

 اإلجازات وأوقات الراحة
______ 
 الفرع األول:

 اإلجازات السنوية المؤّدى عنها
 

 :(95)الماّدة 
 لكّؿ عامؿ أو مستفيد مف التدريب الميني الحّؽ في إجازة سنوية مدفوعة األجر.

( كؿ تنازؿ مف العامؿ عف كؿ إجازتو أو عف 154ع مراعاة أحكاـ الماّدة )ويعتبر م
 بعضيا باطاًل ولو كاف ذلؾ مقابؿ تعويض.

 يمكف إنشاء صندوؽ يتكّفؿ باإلجازات المدفوعة األجر بالنسبة لبعض القطاعات.
 
 :(96)الماّدة 

ى األقّؿ تحسب اإلجازة السنوية المدفوعة األجر عمى أساس يوـ عمؿ ونصؼ يوـ عم
عف كؿ شير عمؿ في السنوات الخمس األوؿ ويوميف عمؿ ونصؼ يوـ عف كؿ شير 

 عمؿ إبتداًء مف السنة السادسة. ويحسب كؿ الشير شير عمؿ.
يستحّؽ الحدث إجازة سنوية ال تقّؿ عف يوميف ونصؼ اليوـ عف كؿ شير عمؿ. ويجب 

قّؿ، ويتمّتع بباقي المّدة خالؿ أف يتمّتع الحدث بثمثّي مّدة اإلجازة دفعة واحدة عمى األ
 العاـ نفسو.

 
 :(97)الماّدة 

 يجوز منح إجازة إضافية في المناطؽ النائية او الصعبة أو الّضارة.
 
 :(98)الماّدة 

يستفيد العامؿ الذي أبـر عقد عمؿ لمّدة محّددة، أو العامؿ المتدرب مف إجازتو السنوية 
 ؿ ذلؾ العقد.المدفوعة األجر بكامميا، قبؿ انتياء أج
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 :(99)الماّدة 
 يمكف إضافة أياـ الراحة التعويضية إلى مّدة اإلجازة السنوية المدفوعة األجر.

 
 :(111)الماّدة 

يجب عند حساب مّدة اإلجازة السنوية المدفوعة األجر إعتبار الفترات المذكورة أدناه 
 نوية المدفوعة األجر:بمثابة فترات عمؿ فعمي ال يمكف إسقاطيا مف مّدة اإلجازة الس

  فترات اإلجازة السنوية المدفوعة األجر المستحّقة عف السنة السابقة، أو عف
 أجؿ اإلخطار بالفصؿ عف العمؿ.

  الفترات التي يكوف فييا عقد العمؿ موقوفًا، وذلؾ في الحاالت المنصوص
 عمييا قانونًا.

 
 :(111)الماّدة 

ف أجزاء مف مددىا، عمى مدى سنتيف متتاليتيف يمكف تجزئة اإلجازة السنوية أو الجمع بي
ـّ ذلؾ بإتفاؽ بيف العامؿ وصاحب العمؿ.  إذا ت

ال يؤّدي الجمع بيف اإلجازتيف السنويتيف، أو تجزئتيما إلى تخفيض مّدة اإلجازة التي 
 .مّتصؿ يقضييا العامؿ سنويًا، إلى أقّؿ مف إثنّي عشر يوـ عمؿ

 
 :(112)الماّدة 

 ف اإلجازة السنوية المدفوعة األجر خالؿ أية فترة مف فترات السنة.يمكف اإلستفادة م
 
 :(113)الماّدة 

ـّ تحديد تاريخ إستحقاؽ اإلجازة السنوية باإلتفاؽ بيف صاحب العمؿ والعماؿ  (1 يت
والمعنييف باألمر عمى أف تؤخذ بعيف اإلعتبار الظروؼ العائمية واألقدمية ونظاـ 

 ذلؾ التاريخ بموافقة كاّفة المعنييف باألمر.العمؿ في المنشأة ويمكف تعديؿ 
يجب إطالع كؿ مف لو حّؽ في اإلجازة السنوية وعمى أي تعديؿ يطرأ عمييا  (2

 وذلؾ قبؿ بدئيا بثالثيف يومًا.
 
 :(114)الماّدة 

 يستحّؽ العامؿ أثناء إجازتو السنوية ما كاف سيتقاضاه لو بقي في عممو.
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 :(115)الماّدة 

حالة إنتياء عالقة عممو الحصوؿ عمى األجر المقابؿ لمّدة  يستحّؽ العامؿ في (1
 اإلجازة المستحّقة لو وفقًا لمعّدؿ األجر في السنة األخيرة مف عممو.

يعادؿ كؿ جزء مف شير عمؿ الذي بدأه العامؿ شيرًا كاماًل مف العمؿ، يجب  (2
 مراعاتو عند احتساب مبمغ األجر عف اإلجازة السنوية.

 
 :(116)الماّدة 

ستحّؽ العامؿ الذي يعمؿ بصفة متقّطعة في منشأة بحكـ اإلتفاؽ أو طبيعة عممو ي
اإلجازة السنوية المقّررة في المواد السابقة أو التعويض عنيا عند اشتغالو مّدة ستة 

 وعشريف يومًا فأكثر أثناء السنة.
 
 :(117)الماّدة 

ت األسباب التي أّدت إلى يستحّؽ التعويض عف عدـ التمّتع باإلجازة السنوية أّيًا كان
 إنياء عقد العمؿ.

 
 :(118)الماّدة 

إذا توفي العامؿ قبؿ أف يستفيد مف إجازتو السنوية، أّدي لورثتو األجر عف عدـ التمّتع 
 باإلجازة الذي كاف مف حّؽ العامؿ أف يتقاضاه لو أنيي العقد يوـ وفاتو.

 
 :(119)الماّدة 

 نوية في أجؿ أقصاه اليـو الذي يسبؽ بدايتيا.يؤّدي األجر لمعامؿ عف اإلجازة الس
 
 :(111)الماّدة 

يؤّدى التعويض عف عدـ التمّتع باإلجازة السنوية في نفس الوقت الذي يتسّمـ فيو العامؿ 
 الذي أنيى عقده، آخر أجر لو.
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 :(111)الماّدة 
ادتو كؿ صاحب عمؿ، أف يعيد إلى عامؿ مف عمالو بأداء عمؿ أثناء إستف يمنع عمى

 مف إجازتو السنوية بمقابؿ أو بدوف مقابؿ ولو كاف العمؿ خارج المنشأة.
يمنع عمى كؿ صاحب عمؿ، أف يعيد إلى عامؿ مف عماؿ منشأة أخرى بعمؿ يؤّديو 

 أثناء إجازتو السنوية وىو يعمـ أف ىذا العامؿ في إجازة سنوية مؤّدى عنيا.
 
 :(112)الماّدة 

مف إجازتو السنوية أف ينجز أعمااًل بعوض أو بغير  ادتوإستف، أثناء العامؿيمنع عمى 
 عوض خالؿ إجازتو.

 
 :(113)الماّدة 

يجوز لصاحب العمؿ أف يستدعي العامؿ الموجود في إجازتو السنوية لضرورة ممّحة 
 تقتضييا مصمحة العمؿ دوف اإلخالؿ بحّقو في التعويض المناسب.

 
 :(114)الماّدة 

 أو إنيائيا أثناء اإلجازة السنوية.ال يجوز وقؼ عالقة العمؿ 
 

 ي:الفرع الثان
 ةــات الراحــأوق

 
 :(115)الماّدة 

يستحّؽ العامؿ والمتدرب راحة أسبوعية إلزامية بأجر كامؿ لمّدة ال تقّؿ عف أربع 
 وعشريف ساعة.

 
 :(116)الماّدة 

ي قد يمكف لممنشآت التي يقتضي نشاطيا أف تظّؿ مفتوحة بإستمرار لمعموـ، أو الت
يسّبب توّقؼ نشاطيا ضررًا لمعموـ، أف تعطي لعماليا كاًل أو بعضًا الراحة األسبوعية 

 بالتناوب فيما بينيـ.
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تسري أيضًا أحكاـ الفقرة السابقة عمى المنشأت، التي قد يؤّدي أي توّقؼ في نشاطيا، 
، أو إلى خسائر، نظرًا لكوف المواد األولّية، أو المواد التي ىي في طور التصنيع

 التي يقوـ عمييا نشاطيا، معّرضة بطبيعتيا لمتمؼ أو سريعة الفساد. الزراعيةالمحاصيؿ 
 
 :(117)الماّدة 

يمكف وقؼ الراحة األسبوعية، في الحاالت التي تبّررىا طبيعة نشاط المنشأة، أو المواد 
 المستعممة، أو إنجاز أشغاؿ إستعجالية، أو زيادة غير عادية في حجـ العمؿ.

 
 :(118)ماّدة ال

يجب إعطاء العامؿ الذي تـّ وقؼ راحتو األسبوعية أو تخفيضيا راحة تعويضية تعادؿ 
 .لماّدة السابقةمّدة الراحة الُمشار إلييا في ا

 
 :الفرع الثالث

 اإلجازات الرسمية
 

 :(119)الماّدة 
 .المؤّدى عنيايحّدد القانوف أياـ األعياد والعطؿ 

 
 :(121)الماّدة 

عمى أصحاب العمؿ تشغيؿ العماؿ والمستفيديف مف  مراعاة أحكاـ القانوف،، مع يمنع
 التدريب أياـ األعياد والعطؿ التي يحّددىا القانوف.

يجب إعطاء العامؿ الذي لـ يستفد مف أياـ العيد في الحاالت الُمشار إلييا في الماّدة 
 ، راحة تعويضية تعادؿ مدة يـو العيد أو العطمة.158

 
 :(121)الماّدة 

 يتقاضى العامؿ عف يـو العطمة أو العيد ما كاف سيتقاضاه لو بقي في عممو.
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 :(122)الماّدة 
ال يمكف لمعامؿ أف يتقاضى أجر فترة لـ يعمؿ فييا ما عدا في الحاالت التي ينّص 

 عمييا القانوف أو النظاـ صراحة عمى خالؼ ذلؾ.
 

 :الفرع الرابع
 اإلجازات الخاصة

 
 :(312)الماّدة 

زيادة عمى حاالت الغياب المنصوص عمييا في التشريع المتعّمؽ بالضماف اإلجتماعي، 
أف يتغّيب دوف فقداف األجر إذا أخبر صاحب العمؿ بذلؾ وقدـ لو تبريرات  يجوز لمعامؿ

 مسبقة لألسباب التالية:
  تأدية مياـ مرتبطة بتمثيؿ نقابي أو تمثيؿ العماؿ حسب المّدة المحّددة في

 كاـ القانونية والتعاقدية.األح
 .متابعة دورات التكويف الميني التي يسمح بيا صاحب العمؿ 
 .المشاركة في إمتحانات أكادمية أو مينية 
  زواج العامؿ ووالدة مولود لو، زواج أحد فروعو، وفاة أحد أصولو أو فروعو

 أو زوجو.
 .تأدية فريضة الحج مّرة واحدة خالؿ الحياة المينية لمعامؿ 

 
 :(124)ماّدة ال

تستحّؽ العاممة خالؿ فترة ما قبؿ الوالدة وما بعدىا مف عطمة األمومة ال تقّؿ عف عشرة 
 أسابيع مدفوعة األجر.

 
 :(125)الماّدة 

يجوز لصاحب العمؿ أف يمنح رخص تغيب خاصة غير مدفوعة األجر إلى العامؿ 
 حسب الشروط المنصوص عمييا في النظاـ الداخمي.
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 :(126)الماّدة 
يحّدد النظاـ الداخمي األجؿ الذي يتعّيف عمى العامؿ أف يخبر فيو صاحب العمؿ عف 

 تغّيبو وكذا طريقة ىذا اإلخبار.
 

 :الفرع الخامس
 اإلجازات المرضية

 
 :(127)الماّدة 

يستفيد العامؿ مف إجازة مدفوعة األجر بمناسبة المرض الذي يحوؿ دوف تأدية واجباتو 
 .ةالمينية بصفة عادي

 
 :(128)الماّدة 

المبالغ المالية بدؿ األجر الذي يتقاضاه العامؿ  الجية المختّصةيدفع صاحب العمؿ أو 
 بسبب عممو.

 
 :(129)الماّدة 

خػالؿ األجػؿ المحػّدد فػي بالتوّقؼ عف العمؿ بسبب المرض  يخبر العامؿ صاحب العمؿ
 عّذر عميو ذلؾ.لحالتو الصحية ما لـ يت النظاـ الداخمي بشيادة طبية مثّبتة

 
 :(131)الماّدة 

 العامؿ.لمتأّكد مف مرض إجراء فحوص طبية  لمجية المختّصةيجوز لصاحب العمؿ أو 
 
 :(131)الماّدة 

يحػػـر العامػػؿ مػػف بػػدؿ األجػػر فػػي حالػػة ثبػػوت قدرتػػو عمػػى العمػػؿ نتيجػػة الفحػػص الطبػػي 
 المضاّد، وذلؾ بغّض النظر عف العقوبات التأديبية.

 
 :(132)الماّدة 

 .المدى يجوز لصاحب العمؿ أف يطمب فسخ عقد العمؿ في حالة المرض الطويؿ
 
 :(133)الماّدة 
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يخضػػع العامػػؿ إلػػى فحػػص طبػػي مػػف طػػرؼ طبيػػب العمػػؿ، عنػػد عودتػػو لمعمػػؿ إذا كػػاف 
 سبب غيابو مرضًا معديًا.

 
 ث:الفصل الثال

 داثــل األحــتشغي
______ 

 
 :(134)الماّدة 

ـ سّف الخامسة عشر ويجوز لمسمطة المختّصة تحديد بعض يمنع تشغيؿ الحدث قبؿ إتما
 سنة. 15و 13األعماؿ الخفيفة التي يعمؿ فييا الحدث البالغ مف العمر ما بيف 

 
 :(135)الماّدة 

 .ال يجوز تشغيؿ الحدث إاّل بناء عمى موافقة وليو الشرعي 
  ة أو ال يجػػوز تشػػغيؿ الحػػدث قبػػؿ إتمامػػو سػػّف الثامنػػة عشػػر فػػي األشػػغاؿ الخطيػػر

 التي تنعدـ فييا النظافة أو المضّرة بصحتو أو الماّسة بأخالقو.
  ال يجػػوز تشػػغيؿ الحػػدث فػػي أعمػػاؿ ليميػػة أو تكميفػػو بػػأي عمػػؿ إضػػافي أو تشػػغيمو

 أياـ الراحة األسبوعية أو اإلجازات الرسمية.
 
 :(136)الماّدة 

 أف: يتعّيف عمى صاحب العمؿ
عمػى وضػعيتو المينيػة ال سػيما فػي حالػة يطمع ولّي الحدث عمى كؿ تغيير يطرأ  -

 تغيير التعييف أو حموؿ اإلجازات أو العقوبات التأديبية أو إنتياء عالقة العمؿ.
 يضع في محّؿ العمؿ نسخة مف األحكاـ الخاصة بتشغيؿ األحداث. -
 يحّرر أواًل بأوؿ كشفًا مبينًا بو أسماء األحداث وسنيـ وتاريخ تشغيميـ. -
لعمػػؿ وبشػػكؿ ظػػاىر كشػػفًا موضػػحًا بػػو سػػاعات العمػػؿ وفتػػرات يضػػع فػػي مكػػاف ا -

 الراحة ومواعيد الراحة األسبوعية.
يبمػػغ مقػػدمًا الػػدائرة المختّصػػة بأسػػماء األحػػداث قبػػؿ تشػػغيميـ واألشػػخاص الػػذيف  -

 يستخدميـ لمراقبة عمميـ.
 
 :(137)الماّدة 
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ر عممػو لمتأّكػد يجب إجراء الفحص الطّبي عمى الحدث قبؿ إلتحاقو بالعمؿ أو تغيي (1
 مف مدى مالءمة قدرتو ولياقتو البدنية والصحية وطبيعة العمؿ الذي سيمتحؽ بو.

 يجب إعادة ىذا الفحص بشكؿ دوري في مّدة أقصاىا سنة. (2
يجػػري الفحػػص الطّبػػي مػػف قبػػؿ جيػػة طبيػػة معتمػػدة وتعطػػى شػػيادة طبيػػة بنتيجػػة  (3

 الفحص الذي أجرتو.
بػي قبػؿ مػرور الفتػرة الدوريػة المقػّررة إذا لمفتش العمؿ أف يطمب إعادة الفحص الط (4

 تبّيف أف شروط وظروؼ العمؿ أو لياقة الحدث تقتضي ذلؾ.
 

 :الفصل الرابع
 السالمة المهنية وطب العمل

______ 
 :الفرع األول

 السالمة المهنية
 

 :(138)الماّدة 
يجب عمى صاحب العمؿ ضماف الوقاية الصحية واألمف لمعماؿ وذلؾ بجعؿ محالت 

ماكف العمؿ ومحيطيا وممحقاتيا وتوابعيا بما في ذلؾ كؿ أنواع التجييزات، نظيفة وأ
 بصفة مستمّرة، وأف تتوّفر فييا شروط الوقاية الصحية الضرورية لصحة العماؿ.

يجب أف يستجيب جّو العمؿ إلى شروط الراحة والوقاية الصحية وعمى الخصوص مدى 
وية واإلضاءة والتدفئة والحماية مف الغبار مالءمة حجـ المكاف مع عدد العماؿ والتي
 واألضرار األخرى ومياه الصرؼ الصحي.

يجب تمكيف العماؿ مف وسائؿ النظافة الفردية، وال سيما خزانة المالبس ودورات المياه 
 وأماكف اإلستحماـ وتوفير المياه الصالحة لمشرب وكذا النظافة في المطاعـ.

 
 
 
 
 
 :(139)الماّدة 
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وتييئة وصيانة المنشأت والمحالت المخّصصة لمعماؿ وممحقاتيا وتوابعيا يجب تصميـ 
ما الُمشار إلييا في الماّدة السابقة، بصفة تضمف صحة وسالمة العماؿ المينية وخاصة 

 :يمي
  ضماف حماية العماؿ مف الدخاف واألبخرة الخطيرة والغازات الساّمة والضجيج

 وكؿ األضرار األخرى.
 .تجّنب اإلزدحاـ 
  ضماف أمف العماؿ أثناء تنّقميـ وكذا أثناء تشغيؿ اآلالت ووسائؿ الرفع والنقؿ

 واستعماؿ المواد والعتاد والمنتجات والبضائع وكؿ المواـز األخرى.
  ضماف الشروط الضرورية الكفيمة بإتّقاء كؿ أسباب اإلنفجارات والحرائؽ

 ومكافحتيا.
 بعادىـ عف ا ألماكف الخطرة وحمايتيـ وضع العّماؿ في مأمف مف الخطر وا 

 بواسطة حواجز ذات فعالية معترؼ بيا.
 .ضماف اإلجالء السريع في حالة خطر وشيؾ أو حادث 
 
 :(141)الماّدة 

يجب أف توّفر لمعماؿ األلبسة الخاّصة والتجييزات والمعّدات الفردية ذات الفعالية 
 ر.المعترؼ بيا، مف أجؿ الحماية، وذلؾ حسب طبيعة النشاط واألخطا

 
 :(141)الماّدة 

يجب عمى كؿ صاحب عمؿ مراعاة أمف العماؿ في إختيار التقنيات والتكنولوجيا وكذا 
 في تنظيـ العمؿ.

يجب أف تكوف التجييزات واآلالت واآلليات واألجيزة واألدوات وكؿ وسائؿ العمؿ مناسبة 
ليا العماؿ الواجب إنجازىا ولضرورة اإلحتياط مف األخطار التي قد يتعّرض  لألعماؿ

كما يجب أف تكوف موضوع رقابة دورية وصيانة مف شأنيا الحفاظ عمى حسف سيرىا 
 .العماؿوذلؾ مف أجؿ ضماف األمف في وسط 

 
 
 

 
 :(142)الماّدة 
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 يمنع قصد اإلستعماؿ صنع أو عرض أو بيع أو إستيراد أو إيجار بأية صفة كانت:
  تستجيب إلى الضوابط الوطنية أو األجيزة أو اآلالت أو أجزاء مف اآلالت التي ال

الدولية السارية في مجاؿ الوقاية واألمف، بسبب عيوب في تصميميا أو صنعيا 
 أو خمؿ لحؽ بيا.

  األجيزة أو التجييزات أو مواد الحماية التي ال تضمف حماية العماؿ مف األخطار
تطّمب التي يمكف أف يتعّرضوا ليا، بسبب إستعماؿ عتاد أو مواد أو مستحضرات ت

 إستخداـ مثؿ ىذه الوسائؿ.
 

 :الفرع الثاني
 لـــب العمـــط

 
 :(143)الماّدة 

 ييدؼ طب العمؿ الذي تعّد ميمتو وقائية أساسًا وشفائية بالتبعية إلى ما يمي:
  الحفاظ عمى أكبر قدر مف راحة العماؿ البدنية والذىنية في كاّفة الميف، والرفع

 بداعية.مف مستوى قدراتيـ اإلنتاجية واإل
  حماية العماؿ ووقايتيـ مف األخطار التي قد تؤّدي إلى حوادث أو أمراض مينية

 أو كؿ األضرار التي قد تمحؽ بصحتيـ.
  تشخيص كؿ العوامؿ التي قد تضّر بصحة العماؿ في أماكف العمؿ وكذا مراقبتيا

 بيدؼ التقميؿ منيا أو القضاء عمييا.
  وقدراتو الجسدية والنفسية.إبقاء العامؿ في عمؿ يتالءـ ويتكّيؼ 
 .تخفيض عدد حاالت العجز 
 .متابعة مستوى صحة العماؿ في وسط العمؿ 
  تنظيـ العالج اإلستعجالي لمعماؿ والتكفؿ بالعالج المتواصؿ ومداواة األمراض

 المينية.
 
 :(144)الماّدة 

 يتكّفؿ صاحب العمؿ بتأميف متطّمبات طب العمؿ ونفقاتو.
 
 :(145)الماّدة 



 38 

س طّب العمؿ في أماكف العمؿ نفسيا ويجب عمى صاحب العمؿ أف ُينشىء مركز يمار 
ف لـ توجد ترّتب عميو:  طبي لمعمؿ عند توّفر منشآتو عمى خمسيف عاماًل فأكثر وا 

 .المساىمة في إنشاء مركز طبي مشترؾ لمعمؿ ما بيف المنشآت 
 طبيب  إبراـ إتفاؽ مع ىيئة إستشفائية، أو مركز مختّص في طب العمؿ أو

 أخّصائي.
 
 :(146)الماّدة 

والفحوص الخاصة  بالعمؿيخضع وجوبًا كؿ عامؿ أو متدرب لمفحوص الطبية الخاّصة 
 بإستئناؼ العمؿ.

 
 :(147)الماّدة 

يسير عمى سير المصالح الطبية لمعمؿ طبيب أو أكثر مرّخص ليـ في مزاولة طب 
مييـ أف يباشروا مياميـ العمؿ أو ما يتساوى معو يطمؽ عمييـ "أطباء العمؿ" وع

 بأنفسيـ.
 
 :(148)الماّدة 

بيف المنشآت،  المركز الطبي المشترؾيرتبط طبيب العمؿ بصاحب العمؿ، أو برئيس 
بعقد عمؿ تراعى فيو القواعد التي تقوـ عمييا أخالقيات المينة. ويتعّيف عمى صاحب 

 العمؿ األخذ بعيف اإلعتبار آراء طبيب العمؿ.
 
 :(149)الماّدة 

يجب عمى طبيب العمؿ في جميع الظروؼ أف يؤّدي ميّمتو بكؿ إستقالؿ وحرية سواء 
 إزاء صاحب العمؿ أو تجاه العماؿ مع تقّيده باإلعتبارات الخاّصة بمينتو.

 
 :(151)الماّدة 

يجب عمى المصالح الطبية لمعمؿ المستقّمة والمشتركة بيف المنشآت، أف تستعيف في 
يف إثنيف عمى األقّؿ مرّخص ليما في ممارسة أعماؿ جميع أوقات العمؿ بممرض

 المساعدة الطبّية.
 
 :(151)الماّدة 
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عامميف عمى األقّؿ مف العماؿ الذيف يعمموف داخؿ كؿ ورشة تنجز فييا  تدريبيجب 
أشغاؿ خطيرة، تقنيات وأساليب اإلسعاؼ األولي المستعجؿ وال يقوماف في ىذه الحالة 

 .الماّدة السابقةيما في مقاـ الممرضيف المشار إلي
 

 :(152)الماّدة 
يمكف لطبيب العمؿ بصفة إستثنائية تقديـ عالجات في األحواؿ اإلستعجالية عند وقوع 

سعاؼ كؿ عامؿ تعّرض لحادثة عمؿ إذا كانت  مرضدث أو ظيور حا داخؿ المنشأة، وا 
 الحادثة ال تؤّدي إلى توّقؼ العامؿ عف عممو.

األحواؿ تقييد حرية العامؿ في اإلستعانة بالطبيب الذي غير أنو ال يمكف في جميع 
 يختاره بنفسو.

 
 :(153)الماّدة 

إلى آخر، أو تحويؿ  عمؿيكوف طبيب العمؿ مؤّىاًل إلقتراح تدابير فردية، كالنقؿ مف 
مواقع العمؿ، إذا كانت تمؾ التدابير تبّررىا إعتبارات تتعّمؽ خاّصة بسّف العامؿ وقدرتو 

 التحّمؿ وحالتو الصحية.البدنية عمى 
يجب عمى صاحب العمؿ أخذ تمؾ المقترحات بعيف اإلعتبار ويجب عميو إذا رفض 

 العمؿ بيا بياف األسباب التي حالت دوف تنفيذىا.
 
 :(154)الماّدة 

يجب عمى صاحب العمؿ إستشارة طبيب العمؿ في جميع المسائؿ المتعّمقة بالتنظيـ 
 قنيات الجديدة لإلنتاج.وجميع الت لممركز الطبيالتقني 

 
 :(155)الماّدة 

يجب عمى صاحب العمؿ أف يطمع طبيب العمؿ عمى تركيبة المنتجات التي يستعمميا 
في منشأتو وعمى طبيب العمؿ أف يحفظ أسرار المعّدات الصناعية والتقنية، وكذا أسرار 

 تركيبة المنتجات المستعممة.
 
 
 

 س:الفصل الخام
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 الخطرة والّضارة بالصحة م والمحاجر واألماكنتشغيل العمال في المناج
______ 

 
 :(156)الماّدة 

عممو في المناجـ أو المحاجر إلى فحص مزاولة يخضع وجوبًا كؿ عامؿ قبؿ  (1
 طبي يثبت لياقتو طّبيًا لمعمؿ فييا.

يخضع وجوبًا كؿ عامؿ في حالة نياية عقد العمؿ إلى فحص طّبي إلثبات حالتو  (2
 صابًا بمرض ميني.ومعرفة ما إذا كاف م

 
 :(157)الماّدة 

في المناجـ والمحاجر واألماكف الخطرة  بالعمؿتتضّمف قواعد األمف والصحة الخاّصة 
 وجوبًا ما يمي:

 نظافة أماكف العمؿ والوقاية مف األمراض 
 تيوية األماكف وتطييرىا 
 إضاءة األماكف وعناصر الراحة 
 المرافؽ الصحية 
 ماكف العمؿ والمتمّثمة في شروط الشحف والتفريغ التدابير العاّمة لألمف في أ

والمرور والوقاية مف السقوط مف عمو وتوّفر اآلالت والدواليب عمى وسائؿ األمف 
 الالزمة.

 ومكافحتو. التدابير الخاّصة بالوقاية مف الحريؽ 

 الفحوص الدورية وتدابير الصيانة 
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 الفصل السادس:
 تحديــد األجـــور
______ 
 :لالفرع األو

 األجــر وحمايتــه
 
 :(158)الماّدة 

كؿ ما يتقاضاه العامؿ مقابؿ عممو، بما فيو العالوات والمكافآت والمنح  يشمؿ األجر
 والمزايا، وغير ذلؾ مف متّممات األجر.

 
 :(159)الماّدة 

، ويجوز اإلتفاؽ عمى غير ذلؾ في حدود التشريعات الوطنيةيدفع األجر النقدي بالعممة 
 يا.المعموؿ ب

 
 :(161)الماّدة 

ينّظـ التشريع الطريقة التي يضمف بيا العامؿ التعّرؼ عمى تفاصيؿ حساب أجره والتأّكد 
 مف دّقة ىذا الحساب.

 
 :(161)الماّدة 

يجوز دفع جزء مف األجر لمعامؿ عينًا، شرط أف تحّدد تمؾ النسبة في تشريعات العمؿ 
 لجماعية.إتفاقيات العمؿ اأو في عقد العمؿ الفردي أو 

 
 :(162)الماّدة 

أو في إتفاقيات العمؿ الجماعية أو يحّدد في تشريعات العمؿ أو في عقد العمؿ الفردي 
موعد الوفاء باألجر عمى أف ال تتجاوز الفترات بيف مواعيد دفع  في النظاـ الداخمي

 األجر حدًا أقصى يحّدده التشريع.
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 :(163)الماّدة 

 أف الومكانو، ويجوز اإلتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ، شريطة يدفع األجر في وقت العمؿ 
 يتحّمؿ العامؿ أي جيد أو نفقة مالية.

 
 :(164)الماّدة 

ف لـ يؤدِّ عماًل ألسباب خارجة عف إرادتو، عمى أف  يستحّؽ العامؿ أجره كاماًل حتى وا 
 يحّدد التشريع تمؾ األسباب.

 
 :(165)الماّدة 

معامؿ الناشئة عف عقد العمؿ دينًا ممتازًا، ويتمّتع تعتبر األجور والمبالغ المستحّقة ل
 بأعمى درجات اإلمتياز عمى ما عداه مف ديوف بما فييا ديوف الدولة.

 
 :(166)الماّدة 

ر عمى صاحب العمؿ أف يحّد بأية طريقة كانت مف حرية العامؿ في التصّرؼ في ظيح
 أجره كما يشاء.

 
 :(167)الماّدة 

يقتّطع مف أجر العامؿ وفاء لما يكوف قد أقرضو أو لديف ال يجوز لصاحب العمؿ أف 
% مف األجر، مع عدـ احتساب أية فوائد عمى تمؾ 15مستحّؽ لو نسبة تزيد عمى 

 الديوف.
 
 :(168)الماّدة 

يحّدد التشريع النسبة التي يجوز الحجز عمييا أو التنازؿ عنيا مف أجر العامؿ المستحّؽ 
ولويتيا، مع مراعاة كفاية ما يبقى لمعامؿ مف أجر لسداد وفاء لمديوف المترتبة عميو وأ

 حاجاتو وحاجات أسرتو األساسية.
 
 :(169)الماّدة 

 يحّدد التشريع نسبة األجر التي تدفع لمعامؿ عند توّقؼ عقد العمؿ.
 



 43 

 :(171)الماّدة 
ة بمجّرد انتياء عالق الناتجة عف تنفيذ عقد العمؿ يوجب التشريع دفع مستحّقات العامؿ

 العمؿ.
 

 الثاني:الفرع 
 الحّد األدنى لألجور

 
 :(171)الماّدة 

المستوى المقّدر لألجر ليكوف كافيًا إلشباع  يؤخذ عند تحديد الحّد األدنى لألجور،
الحاجات الضرورية لمعامؿ وأسرتو، كالممبس والتغذية والسكف، لمعيش بمستوى إنساني 

 الئؽ.
 
 :(172)الماّدة 

الحّد األدنى لألجور، بحيث ال يجوز أف يقّؿ أجر العامؿ عنو، يأخذ التشريع بنظاـ 
 ويشمؿ في تطبيقو جميع الفئات العّمالية.

 
 :(173)الماّدة 

تنشأ لجنة مشتركة أو لجاف تمّثؿ فييا الحكومة، وأصحاب األعماؿ، والعماؿ، تكوف 
ّولة التي يصدر ميمتيا تحديد الحّد األدنى لألجور، ويعّيف التشريع اإلدارة والجية المخ

 عنيا قرار تحديد األجور المّتخذ مف قبؿ المجنة أو المجاف المذكورة.
 
 :(174)الماّدة 

حركة األسعار، وكيفية  ،تراعي لجنة أو لجاف الحّد األدنى لألجور عند تحديدىا لألجور
التوازف بينيما، ومعرفة مستوى تكاليؼ المعيشة، وليا أف تستعيف في ذلؾ بأجيزة 

 ة فرعية أو قطاعية تزّودىا بالمعمومات الالزمة.متخّصص
 
 :(175)الماّدة 

لفترات مناسبة، وذلؾ لتواكب األجور  بصفة دوريةلجنة الحّد األدنى لألجور  تجتمع
 الحقيقية مستوى تكاليؼ المعيشة.
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 الفصل السابع:
 النظام الداخمي
______ 

 
 :(176)الماّدة 

عددًا مف العماؿ يحّدد بمقتضى نّص  يجب عمى كؿ صاحب عمؿ، يشغؿ اعتيادياً 
قانوني، أف يضع خالؿ مّدة يحّددىا القانوف نظامًا داخميًا لممنشأة، بعد موافقة السمطة 

 المكّمفة بالعمؿ.
 
 :(177)الماّدة 

تتوّلى السمطة المكّمفة بالعمؿ تحديد أنموذج النظاـ الداخمي، الذي ينبغي أف يتضّمف 
 عّمؽ بػ:عمى األخص أحكامًا عامة تت

 تشغيؿ العماؿ، ونظاـ الفصؿ، واإلجازات، والتغّيبات. (1
 تنظيـ العمؿ، والتدابير التأديبية، والمحافظة عمى صحة األجراء وسالمتيـ. (2
 
 :(178)الماّدة 

يجب عمى صاحب العمؿ أف يحيط األجراء عممًا بالنظاـ الداخمي، ويضع نسخة منو 
 ف العمؿ.تحت تصّرفيـ وفي موضع ممّيز في مكا
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 لبــاب الثالـث:ا
 تفتيش العمل
______ 

 الفصل األول:
 مهام مفتشية العمل واختصاصاتها

______ 
 

 (:179الماّدة )
يعيد بتفتيش العمؿ ضمف الشروط المحّددة في ىذا القانوف إلى مفتشي العمؿ بصفة 

 عامة ما لـ تسند ىذه الميمة بنّص خاص إلى مفتشيف آخريف.
العمؿ بمراقبة تطبيؽ النصوص القانونية والتنظيمية المعموؿ بيا في يضطمع مفتشو 

 إطار قانوف العمؿ.
 

 (:181الماّدة )
يؤّدي مفتشو العمؿ اليميف المنصوص عمييا في القانوف المتعّمؽ باليميف الواجب أداؤىا 
عمى الموظفيف المنّصبيف لتحرير محاضر الضبط ويخضع ىؤالء لممقتضيات الخاصة 

 سّر الميني.بحفظ ال
 

 (:181الماّدة )
 تُناط بمفتشي العمؿ المياـ التالية:

إعطاء أصحاب العمؿ والعماؿ معمومات ونصائح تقنية حوؿ أنجع الوسائؿ  (1
 لمراعاة أحكاـ ىذا القانوف.

إحاطة السمطة الحكومية المكّمفة بالعمؿ عممًا بكؿ نقص أو تجاوز في  (2
 لمعموؿ بيا.المقتضيات التشريعية والتنظيمية ا

 السعي إلجراء التصالح في مجاؿ نزاعات العمؿ الفردية. (3
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 (:182الماّدة )

 يحّؽ لمفتش العمؿ:
الدخوؿ بحرّية، إلى كؿ مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية العمؿ، في أي وقت مف  (1

ليؿ أو نيار دوف سابؽ إعالـ، غير أنو عندما ينجز عمؿ في المنازؿ فإنو ال 
 العمؿ دخوليا إاّل بعد إذف ساكنييا.يمكف لمفتش 

اإلّطالع عمى جميع الدفاتر، والسجالت، والوثائؽ، التي أوجب التشريع المتعّمؽ  (2
بالعمؿ مسكيا، لمتحّقؽ مف مدى مطابقتيا لألحكاـ القانونية. ولو كذلؾ أف 

 يستنسخيا، أو يأخذ ممّخصات منيا، إذا وجد أف ذلؾ ضروري ألداء ميّمتو.
بإلصاؽ اإلعالنات التي توجب األحكاـ القانونية عرضيا عمى عّماؿ  األمر (3

 المؤسسة.
أخذ عينات مف المواد األولّية، والمواد التي يستعمميا العّماؿ، أو يعالجونيا  (4

باأليدي، قصد إجراء تحميالت عمييا عمى نفقة الطرؼ الذي تحّدده الموائح 
ـّ إخطار صاحب العمؿ بنتائج   تمؾ التحميالت.التنظيمية ويت

 
 :(183الماّدة )

يجب عمى مفتش العمؿ إخطار صاحب العمؿ بوجوده داخؿ مكاف العمؿ لمتفتيش، ما لـ 
يَر أف ذلؾ قد يضّر بميمتو، وعميو تحرير تقرير حوؿ زيارة التفتيش وفؽ النموذج الذي 

 تعتمده الجية المختّصة بالتفتيش.
 

 (:184الماّدة )
التابعة ليا سجاًل لزيارات مفتش العمؿ يضمنو ما قد يرى  تخّصص المؤسسة أو الفروع

 مف مالحظات أو تنبييات يوّجييا إلى صاحب العمؿ.
 

 (:185الماّدة )
 يجب عمى صاحب العمؿ أو مف ينوب عنو أف:

يمكف مفتش العمؿ مف اإلّطالع عمى جميع الدفاتر، والسجالت، والوثائؽ  (1
 ع عمييا.الواجب مسكيا التي يرى لزوـ اإلّطال
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 يعّد قائمة بفروع المنشأة ومشاريعيا المؤّقتة ويخبر بيا مفتش العمؿ كتابة. (2
 يزّود مفتش العمؿ بكؿ المعمومات والمعطيات ذات الصمة بتطبيؽ قانوف العمؿ. (3

 
 الفصل الثاني:
 ضبط المخالفات
_______ 

 
 :(186الماّدة )

ة بأحكاـ ىذا القانوف، والمقتضيات التنظيمية يقوـ مفّتش العمؿ بمعاينة المخالفات المتعّمق
 الصادرة بتطبيقو، وتثبيتيا في محاضر يوّثؽ بمضمونيا إلى أف يثبت عكس ما فييا.

يمكف لمفتش العمؿ، قبؿ المجوء إلى تحرير المحضر، أف يوّجو تنبييات أو مالحظات 
 عاله.إلى صاحب العمؿ المخالؼ لألحكاـ الُمشار إلييا في الفقرة األولى أ

و نسخة منيا مباشرة إلى  يجب عمى المفّتش أف يحّرر المحضر في ثالث نسخ يوجِّ
المحكمة المختّصة والثانية إلى إدارة العمؿ بالمصالح المركزية ويحتفظ بالنسخة الثالثة 

 في الممؼ الخاص بالمؤسسة.
 
 (:187الماّدة )

باألحكاـ التشريعية  ال يمكف لمفتش العمؿ أف يحّرر محضر ضبط، في حالة اإلخالؿ
أو التنظيمية المتعّمقة بالسالمة وحفظ الصحة إاّل بعد انصراـ األجؿ المحّدد لصاحب 
العمؿ في تنبيو يوّجيو إليو مسبقًا إذا كاف ذلؾ اإلخالؿ ال يعرض صحة اإلجراء أو 
سالمتيـ لخطر حاّؿ مع األخذ بعيف اإلعتبار ظروؼ المؤسسة عندما يحّدد ذلؾ األجؿ 

 أف ال يقّؿ عف أربعة أياـ.عمى 
 

 (:188الماّدة )
يجب عمى مفتش العمؿ المكّمؼ بتفتيش العمؿ أف ينّبو صاحب العمؿ باّتخاذ جميع 
التدابير الالزمة فورًا، عند إخاللو بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعّمقة بحفظ 

 ر حاّؿ.الصحة، وبالسالمة إخالاًل يعّرض صحة األجراء أو سالمتيـ لخط
إذا رفض، أو أىمؿ صاحب العمؿ أو مف يمّثمو اإلمتثاؿ لألوامر الموّجية إليو في 
التنبيو، فإف مفتش العمؿ يحّرر محضرًا يثبت فيو امتناع صاحب العمؿ عف اإلمتثاؿ 

 لمضموف التنبيو. ويرفقو بصحيفة دعوى موّجية فورًا إلى قاضي األمور المستعجمة.
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 (:189الماّدة )

اضي األمور المستعجمة بكؿ التدابير التي يراىا مالئمة إليقاؼ الخطر الحاّؿ. يأمر ق
ولو أف يمنح صاحب العمؿ أجاًل ليذه الغاية، كما لو أف يأمر باإلغالؽ عند اإلقتضاء، 
مع تحديد المّدة الضرورية لذلؾ اإلغالؽ واألجور التي يجب تأديتيا لمعّماؿ الذيف توّقفوا 

 عف العمؿ بسببو.
 

 (:191لماّدة )ا
دوف أف  189إلى  186إذا استنفذت اإلجراءات المنصوص عمييا في المواد مف 

يستجيب صاحب العمؿ لما أمر بو فإف مفّتش العمؿ يحّرر محضرًا جديدًا يوّجيو إلى 
ممّثؿ النيابة العامة الذي يحيمو خالؿ مّدة ال تتجاوز ثمانية أياـ مف تاريخ التوّصؿ بو 

 مختّصة التي تطّبؽ عندئذ  العقوبات المنصوص عمييا في ىذا القانوف.إلى المحكمة ال
 
 (:191الماّدة )

 يتمّتع مفتش العمؿ باإلستقاللية والحماية الالزمتيف لمقياـ بميامو بحرّية وحياد.
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 :الرابعالباب 
 النقابات ومندوبي األجراء

_______ 
 الفصل األول:

 نقابات العّمال وأصحاب العمل
_____ 

 
 :(192الماّدة )

يحّؽ لمعّماؿ وأصحاب العمؿ في أي قطاع مف قطاعات العمؿ تكويف النقابات الخاصة 
بيـ، لرعاية مصالحيـ والدفاع عف حقوقيـ وتحسيف شروط وظروؼ العمؿ، وتمثيميـ 
أماـ مختمؼ الجيات، واإلسياـ في رفع الكفاية اإلنتاجية وتحقيؽ التقّدـ اإلقتصادي 

 واإلجتماعي.
 

 (:193اّدة )الم
تقتصر إجراءات تكويف النقابة عمى إيداع أوراؽ تكوينيا لدى الجية اإلدارية المختّصة 

 في وزارة العمؿ، وتحّدد ىذه األوراؽ بػ:
 النظاـ األساسي لمنقابة 
 محضر اجتماع جمعيتيا العمومية 
 .أسماء أعضاء ىيئتيا المنتخبة 
 .طمب تسجيميا لدى الجية المختّصة 
 
 (:419الماّدة )

يجب أف ال يقّؿ عدد أعضاء الجمعية العمومية لمنقابة عند تقديـ طمب التسجيؿ عف 
 عدد  مف األعضاء تحّدده الالئحة التنفيذية.
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 (:195الماّدة )

 يحّدد في النظاـ األساسي لمنقابة ما يمي:
 .إسـ النقابة ومقّرىا الدائـ 
 .المينة أو الميف التي تمّثميا 
 .أىداؼ النقابة 
 أعضاء الييئة اإلدارية ومّدتيا وشروط الترشيح واإلنتخاب. عدد 
 .إجتماعات الجمعية العمومية والييئة اإلدارية وصالحيات كؿ منيما 
 .مالية النقابة وضوابط التصّرؼ فييا 
 .الممّثؿ القانوني لمنقابة 
 .إجراءات حّؿ النقابة اختياريًا 

 
 :(196الماّدة )

يداع تتمّتع النقابة بالشخصية اإلعتب ارية بمجّرد توافرىا عمى الشروط القانونية المطموبة وا 
 أوراؽ تكوينيا اإلدارة المختّصة.

 
 :(197الماّدة )

يقتصر حّؽ الطعف في تكويف النقابة عمى الجيات اإلدارية إذا كاف ىناؾ  (1
 مخالفة ألحكاـ القانوف أو نظاميا األساسي أو التوصيؼ الميني المحّدد.

ـّ تقديمو خالؿ شير مف تاريخ إيداع أوراؽ تكويف يكوف الطعف م (2 قبواًل، إذا ت
 النقابة لدى اإلدارة المختّصة، ويختّص القضاء وحده بالفصؿ في الطعف.

 
 (:198الماّدة )

 يحّؽ لمنقابة تمّمؾ األمواؿ الثابتة والمنقولة والتصّرؼ بيا لغايات تحقيؽ أىدافيا.
 
 (:199الماّدة )

العمؿ حرية اإلنضماـ لمنقابات واإلنسحاب منيا دوف أي تدّخؿ  يحّؽ لمعّماؿ وأصحاب
 أو إكراه مف أي جية كانت.
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 (:211الماّدة )
تصاف حرية اإلجتماع وممارسة النشاط النقابي لمنقابات في حدود اإللتزاـ بالقانوف 

 ونظاميا األساسي.
 
 (:211الماّدة )

غيير في شروط وظروؼ عممو بشكؿ ال يجوز فصؿ العامؿ بسبب نشاطو النقابي أو الت
 يمّثؿ ضغطًا أو إكراىًا يؤّثر عمى نشاطو النقابي.

 
 (:212الماّدة )

يجوز لمقادة النقابييف التفّرغ لمعمؿ النقابي إذا كانوا يشغموف مراكز قيادية في اإلتحاد 
 تفّرغ.العاـ أو اإلتحاد الميني أو النقابة العامة وفؽ الشروط التي يحّددىا نظاـ خاص بال

 
 (:213الماّدة )

تحّدد اإلتحادات العامة لمنقابات التصنيؼ الميني لمنقابات التي يحّؽ لعّماليا تكويف 
 النقابات العامة وعدد ىذه النقابات.

 
 (:214الماّدة )

تحادات مينية أو أي تنظيـ ميني آخر. وتتّبع في  يحّؽ لمنقابات تكويف إتحاد عاـ وا 
راءات المنصوص عمييا في ىذا الباب وليا كذلؾ حّؽ إجراءات التكويف ذات اإلج

 اإلنضماـ لإلتحادات العربية والدولية المماثمة.
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني:
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 مندوبو األجراء
____ 

 الفرع األول:
 مهمة مندوبو األجراء

 
 (:215الماّدة )

ي يجب أف ُينتخب، بالشروط المنصوص عمييا في ىذا القانوف، مندوبوف عف األجراء ف
 جميع المنشآت التي تشغؿ اعتياديًا ما ال يقّؿ عف عشرة أجراء دائميف.

 
 (:216الماّدة )

تتمّثؿ ميمة مندوبي األجراء في تقديـ الشكاوى الفردية المتعّمقة بظروؼ العمؿ الناتجة 
عف تطبيؽ تشريع العمؿ أو عقد العمؿ أو إتفاقية العمؿ الجماعية أو النظاـ الداخمي، 

 عمؿ، إذا لـ يستجب ليا مباشرة.إلى صاحب ال
 
 (:217الماّدة )

ُيحّدد عدد مندوبي األجراء ونوابيـ بنّص قانوني يأخذ بعيف اإلعتبار عدد األجراء في 
 المنشأة.

 
 الفرع الثاني:

 إنتخاب مندوبو األجراء
 

 (:218الماّدة )
ـّ تحديدىا بمقتضى الموائح واألنظمة، وتك وف مدة انتدابيـ ُينتخب مندوبو األجراء لمدة يت

 قابمة لمتجديد.
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 (:219الماّدة )
تنتيي مياـ مندوب األجراء بانتياء انتدابو أو بوفاتو، أو بسحب الثقة منو، أو باستقالتو، 

 أو ببموغو السف القانوني لمتقاعد، أو بانقضاء عقد عممو، أو بصدور عقوبة جنائية.
 

 (:211الماّدة )
ف مزاولة ميامو، خمؼ المندوب النائب مف فئتو المينية، إذا توّقؼ المندوب األصمي ع

والذي ينتمي إلى الئحتو اإلنتخابية، ويصبح عندئذ مندوبًا أصمّيًا، إلى أف تنتيي مدة 
 انتداب العضو الذي حّؿ محّمو.

 
 الفرع الثالث:

 األهمية لإلنتداب والترشيح
 

 (:211الماّدة )
المستخدميف مف جية، واألطر وأمثاليـ مف جية ينتخب مندوبو األجراء مف قبؿ األجراء و 

 أخرى.
يتّفؽ صاحب العمؿ واألجراء عمى توزيع األجراء األعضاء بيف الييئات الناخبة، وعمى 
توزيع المقاعد بيف ىذه الييئات، وعند عدـ حصوؿ اإلتفاؽ، يتوّلى مفتش العمؿ التحكيـ 

 بينيما ويكوف قراره ممزمًا لمطرفيف.
 

 (:212الماّدة )
يدخؿ في عداد الناخبيف كؿ مف أكمؿ سّف الثامنة عشرة، وقضى ما ال يقّؿ عف ستة 

 أشير مف العمؿ في المنشأة، ولـ تصدر عميو أي عقوبة جنائية.
يؤّىؿ لمترشيح لإلنتخابات الناخبوف البالغوف واحد وعشروف سنة كاممة، والذيف يعمموف 

 في المنشأة لمدة مّتصمة ال تقّؿ عف سنة.
 
 
 
 
 

 الفرع الرابع:
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 اإلجراءات اإلنتخابية
 

 (:213الماّدة )
يجب عمى صاحب العمؿ أف يقـو بتييئة اإلجراءات اإلنتخابية موّقعة مف طرفو ومف 

 طرؼ مفتش العمؿ.
تسّجؿ اإلعتراضات عمى اإلجراءات اإلنتخابية في سجؿ يضعو صاحب العمؿ رىف 

 إشارة الناخبيف.
ابة في السجؿ خالؿ مدة تحّددىا السمطة المكّمفة صاحب العمؿ أف يبّيف كتيجب عمى 

بالعمؿ تاريخ إعالف اإلجراءات اإلنتخابية بواسطة الممصقات، وما اّتخذه في شأف تمؾ 
 اإلعتراضات.

 
 (:214الماّدة )

تتـّ عممية ترشيح المندوبيف األصمييف ونوابيـ، وكذلؾ إعداد اإلجراءات اإلنتخابية وفؽ 
 ؿ اآلجاؿ التي تحّددىا السمطة المكّمفة بالعمؿ.الشروط القانونية وداخ

 
 (:215الماّدة )

 يجب إجراء إنتخابات جزئية داخؿ المنشأة في الحالتيف التاليتيف:
إذا انخفض عدد المندوبيف األصمييف ونوابيـ التابعيف لييئة إنتخابية إلى  (1

 النصؼ نتيجة شغور وقع لسبب مف األسباب.
إلى حّد يستدعي الزيادة في عدد المندوبيف األصمييف  إذا تزايد عدد العماؿ (2

 ونوابيـ.
غير أنو ال يجوز إجراء إنتخابات جزئية خالؿ األشير الستة التي تسبؽ تاريخ 

 اإلنتخابات بالمنشأة.
 
 
 
 
 
 

 الفرع الخامس:
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 مزاولة مهام مندوبو األجراء
 

 (:216الماّدة )
األجراء المكاف الالـز ألداء  يجب عمى صاحب العمؿ أف يضع تحت تصّرؼ مندوبي

 مياميـ وعقد إجتماعاتيـ.
يجوز لمندوبي األجراء أف يعمنوا بواسطة الممصقات البيانات التي تقتضي ميمتيـ 
إبالغيـ إلى األجراء، في األماكف التي يضعيا صاحب العمؿ تحت تصّرفيـ، وكذلؾ في 

 مداخؿ أماكف العمؿ.
 خبار األخرى بإتفاؽ مع صاحب العمؿ.يجوز ليـ أيضًا استكماؿ كؿ وسائؿ اإل

 
 (:217الماّدة )

يجب عمى صاحب العمؿ أف يتيح لمندوب األجراء الوقت الالـز لتمكينيـ مف أداء 
مياميـ داخؿ المنشأة وخارجيا، وذلؾ في حدود ساعات في الشير تحّدد مف طرؼ 

ـ أجر ذلؾ الوقت، السمطة المكّمفة بالعمؿ، وذلؾ بالنسبة لكؿ مندوب، عمى أف يؤّدي لي
 باعتباره وقتًا مف أوقات العمؿ الفعمي.

 
 (:218الماّدة )

يجب عمى صاحب العمؿ أو مف ينوب عنو أف يستقبؿ مندوبي األجراء دوريًا، كما يجب 
 عميو أف يستقبميـ بطمب منيـ في حاالت اإلستعجاؿ.

تي يعقدىا يمكف لممندوبيف النواب، أف يحضروا في جميع األحواؿ، اإلجتماعات ال
 المندوبوف األصميوف مع صاحب العمؿ.

 تحّدد السمطة المكّمفة بالعمؿ اإلجراءات المتعّمقة باستقباؿ مندوبي األجراء.
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 الباب الخامس:
 المنازعات العمالية والتوفيق والتحكيم

 )منازعات العمل الجماعية(
_______ 
 الفصل األول:

 والتحكيمتسوية منازعات العمل الجماعية التوفيق 
_____ 

 الفرع األول:
 التوفيق )الوساطة(

 
 (:219الماّدة )

منازعات العمؿ الجماعية ىي الخالفات الناشئة بسبب العمؿ بيف ىيئة نقابية لمعماؿ أو 
جماعة مف العماؿ وبيف أصحاب العمؿ أو ىيئة ممثّمة ليـ ويكوف ىدفيا الدفاع عف 

 المصالح الجماعية المينية ليذه األطراؼ.
 

 (:221الماّدة )
جراءات الصمح والتوفيؽ والتحكيـ.  تسّوى منازعات العمؿ الجماعية وفؽ قواعد وا 

 
 (:221الماّدة )

يجب عمى أطراؼ أي منازعة جماعية أو ممثّمييـ السعي لتسويتيا وّديًا عف طريؽ 
 المفاوضة الجماعية تبعًا لنوعية النزاع وفؽ أحكاـ ىذا القانوف.

 
 (:222الماّدة )

وز لطرفّي المنازعة أو ألحدىما أو لمف يمّثميما في حالة عدـ تسوية النزاع فيما يج
بينيما كّميًا أو جزئيًا خالؿ ثالثيف يومًا مف تاريخ بدء المفاوضات التقّدـ بطمب إلى 

 الجية المختّصة لتحريؾ إجراءات التوفيؽ.
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 (:223الماّدة )
ؿ ثمانية أياـ فإذا لـ يتّفقا عمى شخصو تقـو يتّفؽ طرفا المنازعة عمى اختيار الوسيط خال

 الجية اإلدارية المختّصة بتعيينو وفؽ التنظيـ خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ إخطارىا.
 

 (:224الماّدة )
ر اإلتفاؽ الجماعي المتعّمؽ بتسوية النزاع مف الوسيط وطرفّي النزاع أو ممثّمييما في  يحرَّ

خة منو وتودع النسخة الثالثة لدى الجية حالة نجاح الوسيط، ويسّمـ كؿ طرؼ نس
 اإلدارية المختّصة.

 
 (:225الماّدة )

تمتـز اإلدارة المختّصة بإحالة النزاع خالؿ أسبوع واحد مف تقديـ تقرير الوسيط إلى 
مجمس لمتوفيؽ )التحكيـ(، في حالة فشؿ الوساطة وعدـ التوّصؿ إلى إتفاؽ خالؿ المّدة 

 المحّددة.
طاء ميمة أقصاىا ثالثة أياـ عند رفض التسوية قبؿ أف يرفع تقريره ويجوز لموسيط إع

 إلى الجية اإلدارية المختّصة.
 

 (:226الماّدة )
يجب عمى مجمس التوفيؽ البدء في إجراءات التوفيؽ خالؿ أسبوع مف تاريخ إحالة النزاع 

 إليو والفصؿ فيو في مّدة ال تتجاوز ستة أسابيع.
 

 (:227الماّدة )
كؿ دائرة لمعمؿ لجنة تسّمى لجنة التوفيؽ ويصدر بيذا التشكيؿ قرار مف  تشّكؿ في

 الوزير المختّص.
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 الفرع الثاني:
 التحكيم

 
 (:228الماّدة )

 ُيحاؿ النزاع إلى التحكيـ بموافقة أطرافو إذا لـ ُيحّؿ عف طريؽ التوفيؽ.
 

 (:229الماّدة )
اؼ المتنازعة وممثمييـ ومف يتوّلى يجب أف يشتمؿ التحكيـ عمى أسماء وعنواف األطر 

 المفاوضات بالنيابة عنيـ.
 

 (:231الماّدة )
يقّدـ األجراء طمب التحكيـ عف طريؽ رئيس النقابة بعد موافقة مجمس إدارة النقابة. ويقّدـ 

 صاحب العمؿ طمب التحكيـ شخصيًا أو بواسطة وكيمو القانوني.
 

 (:231الماّدة )
كاـ أو تشكيؿ ىيئة التحكيـ واختصاصاتيـ. وفي حالة تعّدد فروع ُيحدِّد القانوف الئحة الح

المؤسسة يعقد اإلختصاص لمُمَحكِّـ أو لييئة التحكيـ التي يقع في دائرتيا المركز الرئيسي 
 لممؤسسة.

 
 (:232الماّدة )

ُيحدِّد الُمَحكِّـ أو رئيس ىيئة التحكيـ جمسة لمنظر في النزاع بعد استالـ الممؼ مف لجنة 
 لتوفيؽ.ا

 
 (:233الماّدة )

يؤّدي المحّكموف أو أعضاء ىيئة التحكيـ اليميف بأف يؤّدوا مياميـ عمى أحسف وجو أماـ 
الجية التي يحّددىا القانوف وُيحّرر محضر بخصوص أداء اليميف، يجوز رّد الُمحكِّـ أو 

 أعضاء ىيئة التحكيـ وتنحيتيـ لألسباب التي يحّددىا القانوف.
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 (:234)الماّدة 
تحُضر األطراؼ المتنازعة جمسة التحكيـ المحّددة شخصيًا أو عف طريؽ وكيميـ ولييئة 
التحكيـ سماع الشيود بعد تحميفيـ اليميف القانونية وتعييف خبراء لإلنتقاؿ لمعاينة أماكف 

 العمؿ واإلطالع عمى جميع المستندات واألوراؽ والدفاتر الخاصة بالنزاع.
 

 (:235الماّدة )
ّؽ لييئة التحكيـ توقيع الجزاءات وفقًا لمقواعد القانونية إذا تخّمؼ أحد الخصوـ عف يح

إيداع المستندات واألوراؽ والمذكرات المؤّيدة لمدفاع أو عدـ حضور الشاىد أو امتناعو 
 عف أداء اليميف.

 
 (:236الماّدة )

ستندوا إلى الُعرؼ يطّبؽ المحكـ أو ىيئة التحكيـ القوانيف السارية المفعوؿ وليـ أف ي
 ومبادئ العدالة في الحاالت التي لـ يرد ليا قواعد في القانوف.

 
 (:237الماّدة )

يجب أف يكوف قرار المحكـ أو ىيئة التحكيـ ُمعّماًل وُيعدُّ بمثابة قرار صادر عف مجمس 
 قضائي. ويكتسب ىذا القرار الصيغة التنفيذية وفؽ قواعد القانوف.

 
 (:238الماّدة )

 عف في قرار المحكـ أو ىيئة التحكيـ أماـ محاكـ النقض وفي الحاالت اآلتية فقط:ُيط
إذا كاف القرار المطعوف فيو قد صدر خرقًا لمقانوف أو لخطأ في تطبيقو أو  -

 تأويمو.
 إذا كاف القرار أو اإلجراءات مشوبة بعيب البطالف. -
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 (:239الماّدة )
ـّ تبميغ قرار المحكـ أو ىيئة ا  لتحكيـ إلى األطراؼ المتنازعة وفؽ قواعد القانوف.يت

 
 (:241الماّدة )

ُتعرض إشكاالت التنفيذ عمى المحكـ أو ىيئة التحكيـ بوصفيا قاضيًا لألمور المستعجمة 
وتسري عمى ىذه اإلشكاالت األحكاـ القانونية الخاصة بإشكاالت التنفيذ الواردة في 

 القانوف.
 

 (:241الماّدة )
مطة المكّمفة بالعمؿ لوائح المحكميف وعدد ىيئات التحكيـ ومقّرراتيا ُتحّدد الس

 واإلختصاص المحمي لكؿ منيا.
 

 الفصل الثاني:
 تسوية منازعات العمل الجماعية

____ 
 الفرع األول:
 اإلضــــراب

 
 (:242الماّدة )

عنوية يحّؽ لمعّماؿ القياـ باإلضراب لمدفاع عف مصالحيـ اإلقتصادية واإلجتماعية والم
بعد استنفاذ طرؽ التفاوض وفي حدود اإلجراءات القانونية و/أو اإلتفاقية الستخداـ 

 الحّؽ.
 

 (:243الماّدة )
 ال يجوز إستخداـ عماؿ بدؿ العماؿ المضربيف. (1
يجوز إصدار أوامر إدارية لمعماؿ المضربيف بالعودة لمعمؿ في المرافؽ الحيوية  (2

عات اإلقتصادية الحيوية والتي يشّكؿ اإلضراب أو استخداـ قوى بديمة في القطا
 فييا لمّدة طويمة خطرًا عمى حياة السكاف وصحتيـ وسالمتيـ الشخصية.

 
 (:244الماّدة )
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يجب عمى النقابة قبؿ تنفيذ اإلضراب والتوّقؼ عف العمؿ إشعار صاحب العمؿ خّطيًا 
تبر مرفقًا عامًا لخدمات قبؿ مدة مف تاريخ بدء اإلضراب إاّل إذا كانت مؤسسة العمؿ تع
 الجميور فيجب زيادة مدة اإلشعار وفقًا لما يقّرره التشريع الوطني.

 
 (:245الماّدة )

 يستوجب اإلضراب األخذ بعيف اإلعتبار:
 أمانة اآلليات والمعّدات.  -
 الوقاية مف الحوادث. -
 لمخطر.الحّد األدنى مف الخدمات لتالفي تيديد حياة جزء مف السكاف أو كميـ  -

 
 (:246الماّدة )

 ال يجوز لمعماؿ المضربيف: (1
 اإلعتصاـ داخؿ أماكف العمؿ -
  عرقمة حرية العمؿ لمعماؿ غير المضربيف -

 يجب إنياء اعتصاـ العماؿ داخؿ أماكف العمؿ بناًء عمى حكـ  قضائي (2
 

 (:247الماّدة )
 يوقؼ اإلضراب عقد العمؿ وال ينييو. (1
 ات أكثر مف وقؼ األجر عف أياـ اإلضراب.ال يجوز فرض عقوب (2

 
 (:248الماّدة )

ُيوَقُؼ اإلضراب أو اإلغالؽ أثناء نظر النزاع أماـ مجمس التوفيؽ )التحكيـ(. )إضافة 
 تعريؼ اإلغالؽ ضمف التعاريؼ الُمشار إلييا في الماّدة الرابعة(.
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 الفرع الثاني:
 المؤّيدات الزجريـة

 
 (:249الماّدة )

بصاحب العمؿ في أحكاـ ىذا الفصؿ ىو صاحب العمؿ أو مف يمّثمو عف المنشأة  يقصد
 في المسؤولية.

 
 (:251الماّدة )

 تتعّدد العقوبات المنصوص عمييا في ىذا الفصؿ بتعّدد المخالفات المرتكبة.
 
 (:251الماّدة )

 تضاعؼ الغرامة المنصوص عمييا في ىذا الفصؿ في حالة العود.
 
 :(252الماّدة )

مع عدـ اإلخالؿ بالعقوبات الواردة في ىذا الفصؿ، تضاؼ عقوبة إغالؽ المنشأة في 
 حالة التعّرض لألحكاـ المقّررة بشأف قواعد الصحة والسالمة المينية لمعماؿ.

 
 (:253الماّدة )

مع عدـ اإلخالؿ بأية عقوبة أشّد ينّص عمييا أي قانوف آخر، يعاقب بالعقوبات 
 مواد التالية عف الجرائـ المشار إلييا فييا.المنصوص عمييا في ال

 
 (:254الماّدة )

 12، 11، 15يعاقب صاحب العمؿ عف المنشأة الذي يخالؼ أّيًا مف أحكاـ المواد 
 بغرامة ال تقّؿ عف ................ وال تجاوز ............................  .

 
 
 
 
 (:255الماّدة )
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بغرامة ال تقّؿ عف ........... وال تجاوز  13يعاقب كؿ مف يخالؼ حكـ المادة 
.    .............. 

 
 (:256الماّدة )

بغرامة ال تقّؿ عف  21يعاقب صاحب العمؿ عف المنشأة الذي يخالؼ حكـ المادة 
 ............. وال تجاوز ................. .

 
 (:257الماّدة )

بغرامة  58، 45، 39، 33لمواد يعاقب صاحب العمؿ عف المنشأة الذي يخالؼ أحكاـ ا
 ال تقّؿ عف .............. وال تجاوز .............. .

 
 (:258الماّدة )

، 73، 72، 71، 69، 68يعاقب صاحب العمؿ عف المنشأة الذي يخالؼ أحكاـ المواد 
 ، بغرامة ال تقّؿ عف ............... وال تجاوز .............. .74
 
 (:259الماّدة )

 81، 85، 76صاحب العمؿ عف المنشأة الذي يخالؼ أّيًا مف أحكاـ المواد يعاقب 
 بغرامة ال تقّؿ عف ............ وال تجاوز ................. .

 
 (:261الماّدة )

يعاقب صاحب العمؿ عف المنشأة بغرامة ال تقّؿ عف .................. وال تجاوز 
، 155، 152، 155، 98، 97، 96، 95مواد ........... إذا خالؼ أّيًا مف أحكاـ ال

156 ،159 ،111 ،115. 
 
 (:261الماّدة )

يعاقب صاحب العمؿ عف المنشأة بغرامة ال تقّؿ عف .............. وال تجاوز 
، 123، 122، 121، 125، 119، 118.......... إذا خالؼ أّيًا مف أحكاـ المواد 

124 ،126 ،135 ،135 ،145 ،141. 
 
 (:622الماّدة )
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بغرامة ال  158، 153، 152، 155، 146، 143يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ المواد 
 تقّؿ عف .............. وال تجاوز ............... .

 
 (:263الماّدة )

بغرامة ال تقّؿ عف ............  168، 163، 162يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ المواد 
 وال تجاوز .............. .

 
 (:642الماّدة )

يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ الفرع األوؿ مف الفصؿ الثاني مف الباب الخامس "منازعات 
" بغرامة ال تقّؿ عف 248إلى  242المواد مف  –اإلضراب  –العمؿ الجماعي 

 ............ وال تجاوز .................. .


