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يسمى ىذا القانوف  " ,قانوف العمل لسنة . " 1997
()1

()2

إلغاء واستثناء .

تلغى القوانُت وىى :
قانوف القوى العاملة لسنة , 1974
( أ)
(ب) قانوف العالقات الصناعية لسنة , 1976
قانوف األمن الصناعي لسنة 1976ـ ,
(ج )
قانوف عالقات العمل الفردية لسنة . 1981
( د)
على الرغم من اإللغاء الوارد يف البند (  )1تظل صبيع اللوائح واألوامر والقواعد الصادرة دبوجب القوانُت اؼبذكورة سارية اؼبفعوؿ
 ,كما لو كانت قد صدرت دبوجب أحكاـ ىذا القانوف إُف أف تعدؿ أو تلغى وفقاً ألحكامها .
استثناء .
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تستثٌت من تطبيق أحكاـ ىذا القانوف الفئات اآلتية وىى :
أعضاء السلطة القضائية ,
(أ )
(ب) اؼبستشاروف بوزارة العدؿ ,
(ج ) أفراد القوات النظامية ,
أفراد جهاز األمن الوطٍت ,
(د )
(ىػ) العاملوف يف اغبكومة القومية وحكومات الواليات واؽبيئات واؼبؤسسات العامة وشركات القطاع العاـ الذين
ربكم شروط خدمتهم قوانُت ولوائح خاصة  ,ما عدا األحكاـ اػباصة بالعالقات الصناعية واألمن
الصناعي )1(,
خدـ اؼبنازؿ وفق التعريف الوارد يف قانوف خدـ اؼبنازؿ لسنة ,1955
(و)
العماؿ الزراعيوف خبالؼ األشخاص الذين يستخدموف يف تشغيل وتصليح وصيانة اآلالت واألجهزة
(ز )
اؼبيكانيكية وخبالؼ األشخاص الذين يستخدموف يف اؼبصانع واحملاًف ومعامل منتجات األلباف وما شاهبها
من اؼبنشآت اليت تصنع فيها اؼبنتجات الزراعية أو تعدىا للتسويق وخبالؼ الذين يستخدموف يف إدارة

(ح )
(ط )
(ى )

األعماؿ الزراعية القائمُت باألعماؿ الكتابية واغبسابية واعماؿ اؼبخازف واغبدائق والبساتُت ومزارع الدواجن
,
أفراد أسرة صاحب العمل  ,الذين يسكنوف معو والذين يعتمدوف عليو اعتماداً كلياً أو بصفة رئيسية يف
معيشتهم,
العماؿ العرضيوف ,
أي فئة من األشخاص يعلن ؾبلس الوزراء دبوجب أمر اهنم مستثنوف كلياً أو جزئياً من أحكاـ ىذا القانوف
.
تفسير .
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يف ىذا القانوف ما َف يقتض السياؽ معٌت آخر )2( :
يقصد بو ؾبموع اؼبرتب األساسي وصبيع اؼبكافآت األخرى اليت تدفع للعامل بوساطة
" األجر "
صاحب العمل ويشمل قيمة ما يقدمو صاحب العمل للعامل من طعاـ أو وقود أو
سكن أو أي أجر يدفع عن العمل اإلضايف أو أي مكافأة خاصة تدفع نظَت أداء
أي عمل وأي عالوات أخرى على أال يشمل أي مبالغ تدفع كمنحة أو ىبة أو
بدؿ مأمورية أو امتياز وال أي اكتتاب يقوـ صاحب العمل بدفعو نيابة عن العامل يف
أي مشروع للضماف االجتماعي كفوائد ما بعد اػبدمة أو التأمُت على اغبياة أو
مصروفات خاصة يدفعها صاحب العمل للعامل ,
يقصد هبم الزوج أو الزوجة واألب وأالـ واعبد واعبدة واالبن والبنت واغبفيد واغبفيدة
"أفراد األسرة "
واألخ واألخت الـ أو ألب وزوج أالـ وزوجة األب وزوجة االبن وابن الزوج وبنت
الزوج ,
يقصد هبم أفراد أسرة العامل الذين يعتمدوف اعتماداً كلياً أو جزئياً على كسبو ,
" أفراد العائلة "
يقصد بو اغبصوؿ على رخصة بالشكل اؼبقرر إلقامة مباين ؼبصنع جديد أو امتدادات
" الًتخيص "
ؼبصنع قائم أو للقياـ بالعمليات الصناعية األخرى وتشمل كذلك الًتخيص إلجػراء
التعديالت اؼبتعلقة بًتتيب اؼباكينات واآلالت األخرى أو تركيبها أو تنظيمها ,
يقصد بو اإلصابة أو اؼبرض اؼبهٍت اؼببُت يف اعبدوؿ رقم (  )6اؼبلحق هبذا القانوف
" اغبادث "
والذي حيدث للعامل أثناء ساعات العمل أو بسببو ويعطلو عن أداء عملو كما
يقصد بو كل ما يصيب اؼبصنع من حريق أو انفجار أو اهنيار ,
يقصد بو كل حادث يؤدي للوفاة أو يسبب عجزاً بنسبة  %50أو أكثر أو إصابة
"اغبادث اعبسيم "
أكثر من عامل كما يقصد بو اغبريق أو االنفجار أو االهنيار الذي يؤدي لتلف يف
أدوات اإلنتاج أو أماكن العمل ,
يقصد بو كل شخص َف يبلغ السادسة عشر من العمر ,
" اغبدث "
يقصد هبا اػبدمة مع نفس صاحب العمل منذ تاريخ االلتحاؽ بالعمل وتشمل فًتة
" اػبدمة اؼبستمرة "
التدريب واالختبار اؼبنصوص عليهما يف اؼبادة ,)4(29

يقصد بو كل شخص يستعمل بالفعل أو يدير أو حيوز مصنعاً ,
" صاحب اؼبصنع"
"صاحب العمل "
يقصد بو أي شخص يستخدـ دبوجب عقد عمل شخصاً أو أكثر مقابل أجر أياً
كاف نوعو ,
يقصد بو كل شخص ذكر أو أنثى ال يقل عمره عن ستو عشرة سنة  ,يف خدمة
" العامل "
صاحب العمل وربت إدارتو أو إشرافو سواء كاف يعمل بعقد مكتوب أو شفوي
صريح أو ضمٍت أو على سبيل التدريب أو التجربة أو يقوـ بعػمل ذىٍت فنياً كاف أو
كتابياً أو إدارياً لقاء أجر أيا كاف نوعو ,
يقصد بو العامل الذي حيدد أجره على أساس كمية العمل اليومي أو على أساس
"عامل اإلنتاج "
القطعة ,
يقصد بو كل شخص يؤدي يف مصنع عمال مؤقتاً ال ذباوز مدتو طبسة عشر يوماً وال
" العامل العرضي"
يدخل بطبيعتو يف ما يزاولو اؼبصنع من نشاط ,
يقصد بو أي عقد سواء كاف مكتوباً أو شفوياً صرحياً أو ضمنياً يستخدـ دبقتضاه أي
"عقد العمل "
شخص ربت إشراؼ وادارة صاحب عمل مقابل أجر أيا كاف نوعو على أال يشمل
عقود التلمذة اػباضعة ألحكاـ قانوف التدريب اؼبهٍت والتلمذة الصناعية لسنة
, 2001
يقصد هبا الوزير أو الواِف حبسب مقتضى اغباؿ,
"السلطة اؼبختصة "
يقصد بو الطبيب اؼبسجل وفقاً ألحكاـ قانوف اجمللس الطيب السوداين لسنة,1993
" الطبيب "
يقصػد هبا اللجنة القومية للقوى العاملة اؼبكونة دبوجب أحكاـ اؼبادة, )1(5
" اللجنة "
يقصد هبا اللجنة الفرعية للقوى العاملة اؼبنشػأة وفقاً ألحكاـ اؼبادة, )2(5
" اللجنة الفرعية "
يقصد هبا أي شئ جامد أو سائل أو غازي أو أي مركب آخر ,
" اؼبادة "
"مكتب العمل "
يقصد بو أي من اؼبكاتب اليت تنشئها السلطة اؼبختصة لتنفيذ االختصاصات وفقاً
ألحكاـ ىذا القانوف ,
يقصد بو ؾبلس عالقات العمل اؼبنشأ دبوجب أحكاـ اؼبادة , )1(70
"اجمللس "
يقصد بو يف حالة :
" اؼبخدـ "
( أ ) القطاع اػباص أو اؼبختلط كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدـ عامالً أو أكثر
أو موظف أو أكثر دبوجب عقد عمل يشمل :
(أوال) ورثة وخلفاء اؼبخدـ اؼبخوؿ ؽبم حقو حسبما يكوف اغباؿ ,
(ثانياً) مالك أي منشاة أو رئيس ؾبلس أدارهتا أو من يفوضو حسبما يكوف اغباؿ
,
(ب) اغبكومة القومية وأجهزة اغبكم الوالئية ووزير اؼبالية أو من يفوضو ,
شركات القطاع العاـ ورئيس ؾبلس اإلدارة أو من يفوضو حسبما يكوف اغباؿ ,
(ج )
يقصد بو اؼبرتب زائداً عالوة غالء اؼبعيشة خبالؼ العالوات والبدالت األخرى ,
" اؼبرتب األساسي"

يقصد بو أي مشروع يديره أي شخص ويستخدـ عامالً أو أكثر مقابل أجر أياً كاف
" اؼبشروع "
نوعو سواء كاف ذلك يف اغبكومة القومية أو الوالئية أو القطاع العاـ أو القطاع
اػباص أو القطاع التعاوين أو اؼبختلط
يقصد بو أي منشأة أو مؤسسة صناعية أو مشروع يديره شخص طبيعي أو معنوي
" اؼبصنع "
ويستخدـ عامالً أو أكثر لقاء أجر أياً كاف نوعو ويشمل كل العمليات الصناعية
اؼببينة باعبدوؿ رقم (  )2اؼبلحق هبذا القانوف وأي أماكن سواء كانت يف العراء أو
خالؼ ذلك تؤدى فيها بغرض التجارة أو بقصد الربح بطريقة مباشرة أياً من
األعماؿ اآلتية :
( أ ) تصنيع أي مادة كلياً أو جزئياً ,
(ب) تغيَت أي مادة أو إصالحها وزخرفتها أو إقبازىا أو تنظيفها أو غسلها أو هتيئتها للبيع
أو إزالتها ,
الطبع دبطابع اغبروؼ أو الطبع باغبجر أو كبت الصور أو ذبليد الكتب أو أي
(ج )
عملية أخرى فباثلة ,
توليد الكهرباء أو تعديل تيارىا أو توزيعها أو استعماؽبا يف اؼبصانع واؼبشاريع
( د)
الكهربائية ,
يقصد هبم أفراد أسرة صاحب العمل الذين ليس لديهم عمل أو مهنة أو دخل
" اؼبعالوف "
يتكسبوف منو وكذلك أقاربو أو أقارب زوجتو الذين يعتمدوف عليو يف معيشتهم
اعتماداً كلياً ,
" مفتش األمن الصناعي " يقصد بو اؼبوظف اؼبعُت دبوجب أحكاـ اؼبادة , 87
يقصد بو أي موظف عاـ يشغل وظيفة واردة يف الفصل األوؿ من اؼبوازنة العامة للدولة
"موظف عاـ "
,
يقصد بو نزاع بُت ـبدميػن أو مستخدمُت أو بُت عماؿ وعماؿ أو أصحاب عمل
" نزاع عماِف "
وأصحاب عمل يتعلق باستخداـ أو ظروؼ استخػداـ أي شخص ,
يقصد هبا أي نقابة أنشئت دبوجب قانوف نقابات العماؿ لسنة  1992أو أي قانوف
" نقابة عمل "
آخر حيل ؿبلو.
يقصد بو وزير العمل واػبدمة العامة وتنمية اؼبوارد البشرية ,
" الوزير "
يقصد بو تسبيب اػبوؼ اؼبعقوؿ من اإلصابة يف ذىن أي ـبدـ أو مستخدـ أو أي فرد
" يرىب "
من أفراد أسرتو أو أي من اؼبعتمدين عليو أو استعماؿ العنف أو إغباؽ الضرر بأي
ـبدـ أو مستخدـ أو فبتلكاتو .

الفصل الثاين
القوى العاملة

اللجنة القومية للقوى العاملة وتشكيلها .
5ػ

()1
()2
()3
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()1

()2

يشكل الوزير بقرار منو عبنة تسمى " اللجنة القومية للقوى العاملة " من رئيس وعػدد مػن األعضاء من ذوى االختصاص سبثل
فيها أجهزة الدولة ذات الصلة ػ أصحاب العمل والعماؿ .
جيوز للجنة اؼبنصوص عليها يف البند ( )1تشكيل عباف فرعية ؽبا بالواليات .
زبضع اللجنة القومية واللجاف الفرعية بالواليات إلشراؼ الوزير .
اختصاصات اللجنة .

زبتص اللجنة باآليت :
( أ) تنسيق نشاط األجهزة التنفيذية اؼبختصة بالقوى العاملة وفقاً للسياسة العامة اؼبقررة ,
(ب) القياـ باغبصر واإلحصاء اؼبستمر للقوى العاملة ورفع كافة اؼبعلومات والتوصيات اليت تراىا مناسبة للوزير
الذي يرفعها بدوره جمللس الوزراء ,
األشراؼ على تنفيذ برامج القوى العاملة اؼبقررة بالصورة اليت تتماشى مع خطط التنمية ,
(ج )
القياـ بأي مهاـ أخرى يف ؾباؿ القوى العاملة يكلفها هبا الوزير وذلك يف إطار السياسة العامة للدولة اليت
(د )
يقررىا ؾبلس الوزراء .
جيوز للجنة تفويض أي من اختصاصاهتا للجاف الفرعية بالواليات .
الموارد المالية للجنة.
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زبصص سنوياً اعتمػادات مالية ألنشطػة اللجنة وعباهنػا الفرعية بالواليات بنسبة ؿبددة من ميزانية التنمية يوصى هبا ؾبلس التخطيط القومي
لتمكُت اللجنة من االضطالع دبهامها .
الفصل الثالث
تنظيم االستخداـ
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جيوز للوزير إنشاء مكاتب لالستخداـ وربديد اؼبناطق أو الفئات اليت خيتص كل من تلك اؼبكاتب خبدماهتا .
خيضع مكتب االستخداـ ألشراؼ السلطة اؼبختصة .
جيوز لكل شخص راغب يف العمل وقادر عليو أو لكل عامل يرغب يف تغيَت عملو أف يطلب تسجيل اظبو ؽبذا الغرض يف
مكتب االستخداـ اؼبختص مع تقدًن كافة البيانات الالزمة واؼبستندات اليت تثبت صحة تلك البيانات.
جيوز ؼبكتب االستخداـ أف يطلب من الشخص الراغب يف العمل أو يف تغيَته اجتياز أي اختبار مهٍت يراه مناسباً الثبات
مهارتو أو إبراز أي مستندات ضرورية دبا ذلك بطاقة إثبات الشخصية يف اؼبناطق اليت طبق فيها قانوف بطاقة إثبات الشخصية
لسنة  ( 1981اؼبلغى ) )3( .
جيب على مكتب االستخداـ اؼبختص تسجيل كل طلب مستوىف للشروط يقدـ إليو واعطاء صاحبو شهادة باجملاف يف خالؿ
يومُت على األكثر من تاريخ تقدًن الطلب على االتزيد فًتة سرياف تلك الشهادة على عاـ واحد .
ال جيوز ألي شخص تسجيل اظبو يف اكثر من مكتب استخداـ واحد يف ذات الوقت أو إعطاء بيانات كاذبة عند التسجيل .

إنشاء مكاتب االستخدام والتسجيل فيها .

()1
()2
()3
()4

()5
()6

مكاتب االستخدام الخاصة ووكاالت خدمات االستخدام .
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()1

()2

جيوز للوزير أف يسمح ألي شخص بفتح مكتب لالستخداـ أو دبمارسة أعماؿ االستخداـ عن طريق وكاالت االستخداـ يف
حػاالت الضػرورة القصوى اليت تستدعى ذلك وفقاً للضوابط والشروط اليت حيددىا  ,على أال تتقاضى اؼبكاتب أو الوكاالت
أي عمولة أو اجر من العامل لقاء إغباقو بالعمل فيها .
مع مراعاة البند ( )1عدا ذلك ال جيوز ألي شخص أو ىيئة القياـ بأعماؿ االستخداـ .
حظر استخدام األشخاص غير المسجلين .

 10ػ مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ ىذا القانوف ال جيوز ألي مشروع أف يستخدـ أي شخص من األشخػاص الذين يكوف تسجيلهػم من
()4
اختصاص أي مكتب من مكاتب االستخداـ ما َف يكن حاصالً على شهادة تسجيل وفقاً ألحكاـ اؼبادة . )5( 8
تقديم البيانات .

 11ػ جيب على كل منشػأة أف تقدـ للسلطػة اؼبختصػة أو إِف مكتب االستخداـ اؼبختص أي بيانات يطلبها خالؿ أسبوعُت من تاريخ طلبها
.
12ػ

()1

()2
()3

الترشيح لالستخدام.
مع مراعاة أحكاـ قانوف اػبدمة اؼبدنية القومية لسنة 2007واللوائح الصادرة دبوجبو )5(:
ال جيوز اإلعالف عن وظيفة ألغراض االستخداـ بأي وسيلة من وسائل النشر واإلعالف إال بعد اغبصوؿ
(أ )
على إذف مكتوب من مكتب االستخداـ اؼبختص وجيب أف يذكر يف اإلعالف الرقم اؼبسلسل لإلذف
الصادر من مكتب االستخداـ .
(ب) جيب على كل مشروع يستخدـ عشرة أشخاص فأكثر ويرغب يف استخداـ أي شخص من الذين تنطبق
عليهم أحكاـ ىذا القانوف ويكوف تسجيلهم من إختصاص أي من مكاتب االستخداـ أف يقدـ طلباً أِف
مكتب االستخداـ اؼبختص لَتشح ؽبا شخصاً أو أشخاصاً فبن تتوفر فيهم الشروط اؼبطلوبة للوظيفة واف
يتم التعيُت فبن يرشحهم اؼبكتب على أال تنطبق أحكاـ ىذا البند على استخداـ :
(أوالً) األشخاص ألعماؿ عرضية ال يستغرؽ إقبازىا ثالثة أشهر أو أي مدد أخرى حيددىا الوزير ,
(ثانياً) صاحب العمل ألفراد أسرتو أو من يعوؽبم ,
(ثالثاً) الوظائف الرئيسية اليت يعترب شاغلوىا مندوبُت مفوضُت عن صاحب العمل ويصدر بتحديدىا قرار
من الوزير ,
(رابعاً) الذي يتم بوساطة اعبهة اإلدارية اؼبختصة برعاية الطلقاء .
جيوز للوزير أف يصدر دبوجب أمر زيادة أو زبفيض العدد اؼبذكور يف البند (  )1أو يأمر بتطبيق أحكاـ البند ( )1على أي فئة
من العاملُت .
جيوز للمشروع أف يعلن عن أي وظيفة دبوجب أحكاـ البند (  )1وفق شروط اؼبشروع الذي تنطبق عليو أحكاـ البند ( )2
يف حالة عدـ وجود أشخاص تتوافر فيهم الشروط من بُت اؼبسجلُت لديو وَف يتمكن من ترشيح شخص مناسب يف خالؿ
أسبوعُت من تاريخ وصوؿ الطلب إليو وجيب على اؼبشروع يف ىذه اغبالة اخطار اؼبكتب اؼبختص باسم ومؤىالت الشخص
الذي وقع عليو االختيار يف ظرؼ أسبوع من اختياره .
إخطــار مكتب االستخدام بالتعيين .

 13ػ جيب على كل مشروع عند تعيُت شخص مسجل دبكتب االستخداـ أف يعيد إِف ذلك اؼبكتب شهػادة تسجيل ذلك الشخص بعد أف
تدوف عليو البيانات اؼبطلوبة وذلك يف ظرؼ أسبوعُت من تاريخ التعيُت .
استخدام السودانيين بالخارج .

 14ػ جيب على كل سوداين راغب يف العمل خارج السوداف أف حيصل على إذف بذلك من الوزير وفقا للوائح الصادرة دبوجب احكاـ ىذا
القانوف و ذلك دوف اإلخالؿ بأي شروط أو إجراءات أخرى يتعُت عليو إستيفاؤىا دبوجب أي قانوف آخر.
التفتيش والتحقيق.

15ػ ( )1

()2

لتنفيذ أحكاـ ىذا الفصل يكوف للموظفُت اؼبفوضُت من الوزير والذين حيملوف بطاقات تثبت تفويضهم  ,السلطة يف زيارة
اؼبشروعات يف أي وقت من األوقات للقياـ دبهمة التفتيش أو التحقيق أو فحص اؼبستندات والسجالت اليت ؽبا عالقة
بالعاملُت وطلب البيانات الالزمة من أصحاب العمل أو من ينوب عنهم أو استدعائهم إذا رأوا ضرورة لذلك وعلى أصحاب
العمل أو وكالئهم أو من ينوب عنهم أف يسهلوا مهمة ىؤالء اؼبوظفُت واف يقدموا ؽبم معلومات صادقة وصحيحة فيما يتعلق
دبهمتهم وعلى السلطات اؼبختصة أف تساعدىم عند قيامهم بوظيفتهم مساعدة فعالة إذا اقتضت الضرورة ذلك .
ينظم الوزير دبوجب أمر طرؽ وإجراءات التفتيش وبطاقات اؼبوظفُت الذين يقوموف بالتفتيش .
الفصل الرابع
التدريب اؼبهٍت
تدريب العمال .

16ػ

 17ػ

جيوز لصاحب العمل أف يقوـ بتدريب العماؿ الذين يلتحقوف خبدمتو على تعلم مهنة أو عمل معُت خالؿ مدة معينة  ,وذلك وفقاً
ؼبقتضيات العمل واحتياجو .

عقد التدريب .
جيب أف يتم التدريب دبوجب عقد مكػتوب  ,يتم فيو ربديد مدة التدريب ومراحلو والتزامات الطرفُت خالؿ تلك اؼبدة بشرط أال يقل
األجر خالؿ مدة التدريب على اغبد األدىن لألجور احملددة وفقاً الحكاـ قانوف اغبد األدىن لألجور لسنة .1974
انتهاء عقد التدريب .

 18ػ جيوز لصػاحب العمل أف ينهى عقد التدريب مىت ما ثبت لديو عدـ أىلية العامل واستعداده لتعلم اؼبهنة أو العمل بصورة مرضية .
الفصل اػبامس
استخداـ النساء واألحداث
شروط استخدام النساء .

 19ػ ال جيوز تشغيل النساء يف األعماؿ اػبطرة أو األعماؿ اليت ربتاج جملهود جسماين كبَت أو اؼبضرة بالصحة كحمل األثقاؿ واألعمػاؿ اليت
تؤدى ربت باطن األرض أو اؼباء وكذلك األعماؿ اليت تعرضهن للمواد السامة أو الربودة أو اغبرارة اليت ذباوز اغبدود اؼبعقولة لتحمل
النساء .
مواعيد تشغيل النساء .

20ػ ()1
()2

ال جيوز تشغيل النساء فيما بُت العاشرة مساء والساعة السادسة صباحاُ ويستثٌت من ذلك تشغيل النساء يف األعماؿ اإلدارية
واؼبهنية والفنية أو أي أعماؿ للخدمات االجتماعية والصحية .
على الرغم من أحكاـ البند (  )1جيوز للسلطة اؼبختصة بعد التشاور مع اللجنة أف تسمح بالشروط اليت تقرىا ألي فئة من
النساء بالعمل ليالً تلبيػة للصػاٌف العاـ.

()3

جيب أال تقل فًتات الراحة اليومية للنساء يف ؾبموعها عن ساعة واحدة مدفوعة األجر وجيب أف تنتظم الفًتات حبيث سبتد فًتة
الراحة ؼبدة نصف ساعة أو اكثر وال جيوز أف سبتد فًتة العمل ػبمس ساعات متصلة دوف أف تتخللها فًتة للراحة .

()1

ال جيوز تشغيل األحداث يف أي من األعماؿ اآلتية :
( أ) ضبل األثقاؿ ,
(ب) أعماؿ القيزانات البخارية وأواين الضغط ,
(ج) أعماؿ أفراف اغبديد واؼبسابك ,
األعماؿ اليت تتم ربت باطن األرض أو اؼباء وأعماؿ اؼبناجم واحملاجر ,
(د )
(ىػ) األعماؿ اليت يدخل يف تركيبها الرصاص ومشتقاتو ,
األعماؿ اليت يتعرض فيها العاملوف ؼبواد سامة أو مؤذية عضوية أوغَت عضوية مثل الرصاص ,الزئبق
(و)
الساينايد ,الكالسيوـ  ,والبنزين ومشتقاتو ,
(ز) أعماؿ األشعة واإلشعاعات اؼبؤينة,
(ح ) صيانة اؼباكينات وسيورىا .
مع مراعاة أحكاـ البند (  )1ال جيػوز بصػفة عامػة تشغيل األحداث يف الصناعات واألعماؿ اػبطرة أو اؼبضرة بالصحة أو اليت
ربتاج إِف جػهد جسماين كبَت أو ىف األعماؿ أو اؼبهن اليت تضر أخالقهم  ,وجيوز للوزير أو من يفوضو أف حيدد صناعات أو
أعماؿ معينة على وجو اػبصوص على أهنا من تلك الصناعات أو األعماؿ .
ال جيوز تشغيل األحداث ليالً بُت الثامنة مساء والسادسة صباحاً على انو جيوز للسلطة اؼبختصة أف تستثٌت أيا من األحداث
من ىػذا اغبػكم وذلك يف حالػة األحداث الذين تًتاوح أعمارىم بُت اػبامسة عشرة والسادسة عشرة .
ال جيوز تشغيل األحداث دوف السنة الثانية عشرة من عمرىم ويستثٌت من ذلك :
مدارس الدولة للتدريب ,
( أ)
(ب) ورش التدريب لغَت أغراض الربح ,
أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملوف ربت اشرافو يف منشأة ال يستخدـ فيها أشخاص آخرين,
(ج )
العاملوف دبوجب عقود التلمذة الصناعية .
(د )
جيوز للوزير أو من يفوضو بعد التشاور مع اللجنة أف دينع تشغيل األحداث دوف السنة اػبامسة عشرة يف الصناعات
واؼبنشآت اليت ربدد بقرار منو .
مع مراعاة أحكاـ البند (  )5ال جيوز تشغيل أي حدث دوف سن اػبامسة عشر أال إذا كاف لو وُف أمر يقيم معو يف منطقة
العمل وال جيوز االحتجاج بعقد العمل يف مواجهة اغبدث إال إذا كاف وُف األمر قد وافق على تشغيلو وقدـ لصاحب العمل
ما يثبت واليتو على اغبدث أقامتو يف منطقة العمل وكذلك عنوانو .
ال جيوز تشغيل األحداث لساعات إضافية كما ال جيوز تشغيلهم يف أياـ العطالت األسبوعية أو الرظبية أو التنازؿ عن
اإلجازات السنوية أو تأجيلها أو قطعها .

شروط استخدام االحداث.

21ػ

()2

()3
()4

()5
()6

()7

الفحص الطبي لألحداث .

 22ػ جيب إجراء فحص طيب كامل لكل حدث قبل تشغيلو وىف فًتات دورية بعد االستخداـ وذلك بالطريقة اليت ربددىا السلطة اؼبختصػة
حسب طبيعة العمل الذي يقوـ بو اغبدث وجيب على أطباء اؼبستشفيات اغبكومية إجراء الفحص الالزـ وإصدار الشهادات الطبية
الالزمة .
ساعات عمل األحداث .

 23ػ

ربدد ساعات العمل العادية لألحداث بسبع ساعات تتخللها فًتة للراحة مقدارىا ساعة وتكوف مدفوعة األجر وال جيوز تشغيل اغبدث
ألكثر من أربع ساعات متصلة .

وضع األحكام الخاصة باألحداث في مكان ظاهر .
 24ػ جيب على صاحب العمل أف يضع يف مكاف ظاىر يف مقر عملو نسخة من األحكاـ اػباصة بتشغيل األحداث اؼبنصوص عليها يف ىذا
القانوف وكذلك قائمة تبُت ساعات العمل وفًتات الراحة .
اإلخطار في حدوث بوادر االنحراف .

 25ػ يقوـ صاحب العمل بإخطار السلطة اؼبختصة أو مكتب العمل اؼبختص بأي حدث تبدو عليو بوادر االكبراؼ كالعنف غَت
العادي أو ؿباولة تدمَت اؼبواد أو اآلالت أو اإلمهاؿ اؼبتكرر أو اؼبتعمد والتغيب اؼبتكرر عن العمل دوف عذر مقبوؿ .
انتهاء عقد العمل مع الحدث .

26ػ ينتهي عقد عمل أي حدث إذا ثبت عدـ لياقتو للعمل دبوجب شهادة طبية صادرة وفقاً الحكاـ اؼبادة.22
إنشاء اللجان الخاصة وتشكليها .

 27ػ جيوز للوزير تشكيل عباف خاصة ألي صناعة أو مهنة معينة لتحديد شروط خدمة خاصة باألحداث ولتحديد األوزاف اليت يكلفوف حبملها
أو سحبها أو رفعها وذلك بالنسبة أِف األحداث فوؽ سن اػبامسة عشر  ,على أف ترفع تلك اللجاف توصياهتا للوزير الزباذ القرار
اؼبناسب بشأهنا .
الفصل السادس
عقد العمل
تحرير العقد .

28ػ ()1
()2
()3
()4
()5

كل عقد تزيد مدتو على ثالثة اشهر يلتزـ صاحب العمل بكتابتو وحيرر العقد من ثالث نسخ موقع عليها من الطرفُت وحيتفظ
كل منهما بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى مكتب العمل .
ال يعترب العقد احملرر وفقا للبند (  )1نافذا ؼبصلحة صاحب العمل إال إذا اطلع عليو العامل وقاـ بالتوقيع عليو بكتابة اظبو أو
ببصمة إهبامو أو خبتمو وجيوز لو أف يشرؾ معو شاىدا لالطالع أو التوقيع بكتابة اظبو أو ببصمة اإلهباـ أو اػبتم .
جيب على صاحب العمل يف حالة العامل الذي جيهل القراءة والكتابة أف يقوـ ىو بقراءة العقد حبضور الشاىد الذي خيتاره
العامل على أف يكوف ذلك الشػاىد ملمػاً بالقراءة والكتابة .
إذا َف يكن ىنالك عقد مكتوب فيجوز للعامل إثبات حقوقو بكافة طرؽ اإلثبات .
جيوز عند نشوء نزاع بُت صاحب العمل وعامل يعمل بدوف عقد عمل مكتوب أف يسًتشد بعقد واحد أو عدة عقود عمل
مشاهبة مت ربريرىا مع عدد من العاملُت الذين يعملوف مع نفس صاحب العمل لذات اؼبدة والعمل يف ذات اؼبنشأة .
أنواع عقود العمل وأحكامها .

29ػ ()1

جيوز أف يكوف عقد العمل الجل مسمى أو غَت مسمى كما جيوز أف يكوف ألداء عمل معُت .

()2

()3
()4

ال جيوز أف تزيد مدة العقد اؼبسمى األجل على سنتُت وال ذبدد اؼبدة ألكثر من مرة واحدة يف ذات اؼبنشأة وتعترب فًتة التجديد
متصلة دبدة اػبدمة السابقػة وىف حالػة استمرار العامل يف عملو بعد انتهاء فًتة التجديد يعػترب متعػاقداً بعقد غػَت مسمى األجل
.
يعترب عقداً الجل غَت مسمى كل عقد يكوف مكتوبا ال يوضح فيو انو الجل مسمى أو يتم ربريره ألداء عمل معُت أو
إلحالؿ عامل ؿبل عامل آخر.
ال جيوز أف تزيد فًتة االختبار عن ثالثة اشهر باستثناء فًتة التدريب  ,ويعترب عقد العمل غَت مسمى األجل إذا َف ربدد مدة
العقد وانتهت فًتة االختبار دوف إهناء العقد بوساطة أحد الطرفُت .
محتويات عقد العمل .

 30ػ يتم ربرير عقد العمل بطريقة واضحة غَت مشوبة بغموض وربػدد فيو بدقة حقوؽ الطرفُت وواجباهتما ومع عدـ اإلخالؿ بعموـ ما تقدـ
جيب أف حيتوى العقد على البيانات اآلتية :
( أ) اسم صاحب العمل  ,واسم اؼبنشأة ومقرىا وعنواهنا ,
اسم العامل بالكامل وعنوانو وتاريخ ميالده وموطنو األصلي وأي بيانات أخرى ضرورية الثبات
(ب )
شخصيتو ومؤىالتو ,
طبيعة ونوع العمل اؼبتفق على أدائو وتاريخ االلتحاؽ بو ومكانو ,
(ج )
(د ) األجر اؼبتفق عليو ومواعيد دفعو ,
(ىػ) مدة اإلخطار إلهناء العقد ,
(و ) شروط اػبدمة األخرى اليت يتفق عليها ,
الشهادات الدراسية وشهادات اػبربة العملية وأي مستندات أخرى تتعلق بذلك ,
(ز )
تاريخ انتهاء عقد العمل احملدد ,
(ح )
أي بيانات أخرى وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف .
(ط )
الشروط المخالفة ألحكام هذا القانون .

31ػ يعترب باطالً كل شرط يف أي عقد للعمل يكوف ـبالفاً ألحكاـ ىذا القانوف ولو كاف سابقاً على العمل بو إال إذا كػاف ىذا الشػرط أكثر
فائدة للعامل وحيق لو أف يطالب بكامل حقوقو دبوجب ىذا القانوف .
العمل المختلف عن العمل المتفق عليه .
32ػ ال جيوز لصاحب العمل تكليف العامل بأداء عمل خيتلف اختالفاً جوىرياً عن العمل اؼبتفق عليو يف عقد العمل دوف رضػائو إال إذا
دعت الضرورة إِف ذلك منعا لوقوع حادث أو إصالحا ؼبا ينشأ عن ذلك اغبادث وىف حالة القوة القاىرة  ,على أف يكوف التكليف
بصفة مؤقتو ال تزيد مدتو عن أسبوعُت .

طلب عرض العقد .
33ػ جيوز ؼبكتب العمل اؼبختص إذا رأى ذلك ضرورياً أف يطلػب من صاحب العمل أف يعرض عليو صبيع عقود العمل أو عقود بعض فئات
العاملُت لديو بغرض االطالع عليها ومراجعتها .
اإليصال بإيداع أوراق العامل وشهاداته .

34ػ جيب على صاحب العمل أف يعطى العامل إيصاالً دبا يكوف قد أودعو لديو من مستندات أو شهادات .

الفصل السابع
األجور والسلفيات واؼبخصصات االخرى
األجر .

35ػ ()1
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()4

()5
()6
()7
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36ػ ()1
()2

جيب أف يدفع اجر العمل نقدا وجيوز أف يستثٌت من ذلك ما يدخل يف األجور من مد العامل بالطعاـ أو الوقود أو السكن أو
الًتحيل أو اؼبلبس .
جيوز أف يدفع األجر يوميا أو أسبوعيا أو أف يدفع شهريا حسبما يتفق عليو باستثناء اغباالت اليت يصدر هبا قرار من السلطة
اؼبختصة .
يتفق صاحب العمل وعامل اإلنتاج الذي يعمل دبوجب عقد عمل غَت مسمى األجل على اجر ؿبدد وذلك بالنسبة إِف اغبد
األدىن من العمل اليومي وربسب دبقتضى ىذا األجر استحقاقات العامل ماعدا اؼبكافآت  ,وحيسب ألغراض ىذه اؼبادة اجر
عامل اإلنتاج بفئة معادلة للفئة اليت يتقاضاىا أي عامل آخر يعمل عمال مشاهبا  ,ويدفع لو األجر على فًتات زمنية معينة
وفقا الحكاـ البند (. )2
بالرغم من أي اتفاؽ بُت صاحب العمل والعامل على تغيَت نظاـ التعيُت بنقل العامل من األجر الشهري أِف األجر اليومي أو
األسبوعي أو كل أسبوعُت أو على أساس األجر باإلنتاج يظل العامل مستحقا عبميع اغبقوؽ اليت اكتسبها خالؿ الفًتة اليت
عمل فيها على أساس األجر الشهري .
مع مراعاة أحكاـ البند ( )2جيب أف تدفع يوميا أجور العاملُت على أساس األجر اليومي إال إذا كاف ىناؾ اتفاؽ بُت صاحب
العمل والعامل على خالؼ ذلك ويدفع األجر يف هناية يوـ العمل وىف مكاف العمل وأثناء ساعاتو .
فيما عدا ما نص عليو يف البند (  )5يستحق األجر يف هناية األسبوع أو األسبوعُت أو الشهر حبسب اغباؿ ويدفع يف مكاف
العمل وأثناء ساعاتو وجيب أال يتأخر دفع األجر عن اليوـ الثالث من تاريخ االستحقاؽ حسبما ىو متفق عليو .
يف حالة إنتهاء عقد العمل تدفع صبيع استحقاقات العامل خالؿ أسبوع من تاريخ اإلنتهاء .
يدفع األجر للعامل شخصياً أو ؼبن يوكلو كتابة دومنا استقطاع فيما عدا االستقطاع الذي يتم وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف أو أي
قانوف آخر وىف حالة إجراء أي استقطاع جيب على صاحب العمل أف يعطى العامل بيانا دبا يستقطع منو إذا طلب العامل
ذلك .

االستقطاع بسبب الغياب .
ال يكوف العامل مستحقاً ألجره عن الفًتة اليت تغيب فيها عن العمل إال يف اغبػاالت اليت يسمح هبا ىذا القانوف أو يسمح فيها
صاحب العمل بالغياب بأجر .
يستحق العامل الذي يكمل ثالثة أشهر يف اػبدمة اؼبستمرة أجراً عن فًتة غيابو عن العمل ألي سبب من األسباب اآلتية :
( أ ) إنقطاع وسيلة اؼبواصالت العادية ,
(ب) وقوع كوارث طبيعية أو حوادث سبنعو من اغبضور أِف العمل ,
اإلستدعاء بوساطة أي ؿبكمة أو أي سلطة عامة أخرى خيوؽبا القانوف يف ذلك ,
(ج )
وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد األبناء أو أحد األبوين أو أحد األخوة أو األخوات ,
(د )
(ىػ) أي سبب يقبلو صاحب العمل .
السلفيات .

37ػ

()1

جيوز لصاحب العمل أف دينح سلفيات بشرط :

()2
()3
()4
38ػ ()1
()2

()3
39ػ ()1
()2

()3
()4

( أ ) أف تكوف بدوف فائدة  ,على انو جيوز لصاحب العمل أف يتقاضى نسبة مئوية ـبفضة ؼبقابلة اؼبصاريف
اؼبتصلة بتلك السلفية ,
(ب) أال تزيد االستقطاعات الدورية لسداد السلفيات عن  %15من اؼبرتب األساسي .
مع مراعاة أحكاـ الفقرة (ب) من البند (  )1يقوـ العامل بسداد أقساط السلفية اؼبمنوحة لو عند انتهاء عقد العمل
بالطرؽ اليت ينص عليها عقد السلفية أو بالطرؽ القانونية األخرى .
ال ربكم احملاكم يف أي دعوى يرفعها صاحب العمل ضد أي عامل لسداد سلفية ما َف تكن منحت دبوجب عقد مكتوب .
ال تكوف ىناؾ أي فوائد على السلفية اؼبمنوحة للعامل .

تكليف العامل بمهمة خارج محطة عمله .
جيب على كل عامل يكلفو صػاحب العمل بالقياـ بعمل خارج اؼبنطقة اليت يعمل فيها أو خػارج ؿبطة عملو  ,أف يقوـ بذلك
العمل على أف يتحمل صاحب العمل صبيع نفقات ترحيل العامل ذىاباً وإياباً .
جيب على صاحب العمل يف حالة قضاء العامل ليلة كاملة خارج مقر عملو يف تكليف  ,أف يدفع لو بدؿ تكليف بالفئة
احملددة يف شروط خدمتو فأف َف يوجد اتفاؽ عليها يدفع صاحب العمل التكاليف اؼبعقولة اليت يتحملها العامل عن كل ليلة
على أال يقل ما يدفعو صاحب العمل يف كل اغباالت عن الليلة الواحدة عن اجر ثالثة أياـ .
ألغراض ىذه اؼبادة يعترب تكليفاً نقل العامل ؼبدة ستة أشهر أو أقل .

مصروفات االنتقال .
جيب على صاحب العمل ترحيل العامل أو دفع مصاريف انتقالو اِف اعبهة اليت مت استخدامو منها وذلك خالؿ سبعة أياـ من
تاريخ انتهاء عقد العمل .
إذا قاـ صاحب العمل بنقل العامل من مكاف عملو اِف مكاف آخر خالؿ سرياف عقد العمل يقوـ صاحب العمل بدفع
مصروفات نقلو وأفراد أسرتو الذين يعتمدوف اعتماداً كلياً على كسبو يف معيشتهم وأمتعتهم أِف ذلك اؼبكاف حسب فئات
النقل اؼبقررة .
يقوـ صاحب العمل يف حالة وفاة العامل بًتحيل أفراد أسرة العامل اؼبتوىف الذين يعتمدوف اعتماداً كلياً على كسبو وأمتعتهم
أِف مكاف أقامتهم األصلي إذا طلبوا ذلك .
تثبت الكفالة الشرعية ألفراد أسرة العامل بشهادة من اعبهة الرظبية اؼبختص ة .
بيانات االستحقاقات .

40ػ جيب على صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل أف يعطى العامل بياناً تفصيلياً باستحقاقاتو .

بطالن المصالحة أو اإلبراء أو التنازل.
41ػ ما َف ينص ىذا القانوف على خالؼ ذلك يعترب باطالً كل إبراء أو مصاغبة أو تنازؿ بالنسبة إِف اغبقوؽ اؼبقررة دبوجبو. .
الفصل الثامن
ساعات العمل واإلجازات
42ػ ( )1

ساعات العمل العادية.
تكوف سػاعات العمل العادية شباين وأربعُت سػاعة يف األسبوع أو شباين ساعات يف اليوـ على أف تتخللها فًتة للراحة مدفوعة
األجر التقل عن نصف ساعة يف اليوـ وذلك لتناوؿ الطعاـ أو الراحة.

()2
()3

جيوز للسلطة اؼبختصة دبوجب أمر بعد التشاور مع اجمللس أف تعدؿ ساعات العمل األسبوعية أو اليومية أو فًتات الراحة اليت
تتخللها وذلك بالنسبة لبعض فًتات من السنة أو لبعض فئات من العماؿ حسػب طبيعة العمل ونوعو .
زبفض ساعات العمل اليومية بساعة واحدة يف اليوـ للعماؿ الصائمُت خالؿ شهر رمضاف وللمرضعات ؼبدة سنتُت من تاريخ
الوالدة على أف تكوف تلك الساعة مدفوعة األجر .
العمل اإلضافي .

43ػ ( )1

()2
()3

()4

فيما عدا اغبػاالت اليت يصػدر فيهػا قرار من السلطػة اؼبختصة ومع مراعاة أحكاـ اؼبادة  )7(21جيوز لصاحب العمل عند
الضرورة الطارئة أف يكلف العامل بأداء عمل إضايف بعد ساعات العمل الرظبية مباشرة ؼبدة ال تزيد عن أربع ساعات وفيما
عدا حاالت الضرورة الطارئة يكوف العمل اإلضايف باتفاؽ الطرفُت على أال تزيد مدتو عن أربع ساعات يف اليوـ أو اثنيت عشرة
ساعة يف األسبوع .
يف صبيع األحواؿ يكوف العمل اإلضايف اختيارياً بالنسبة للنساء يف حدود اؼبدة اؼبقررة يف البند (. )1
يدفع اجر العمل اإلضايف يف اؼبواعيد احملددة لدفع بقية األجر على الوجو اآليت :
( أ ) يف أياـ العمل العادية ربسب الساعة بساعة ونصف ,
(ب) يف أياـ العطػالت الرظبية ربسػب السػاعة بساعتُت .,
حيسب اجر العمل اإلضايف على أساس اؼبرتب األساسي .

اإلجازات السنوية .
44ػ ( )1تعترب اإلجػازة السنوية حق للعامل وتستحق وفقاً ألحكػاـ البند ( )2بعد انقضاء سنة يف اػبدمة اؼبستمرة مع صاحب العمل وعن
كل سنة تالية على أف تكوف بأجر كامل حيدد ميعاده خالؿ السنة حسب مقتضيات العمل وتدخل ضمنها أياـ العطالت
واؼبناسبات الرظبية إذا زبللتها .
( )2ربسب اإلجازة السنوية على الوجو اآليت :
( أ ) إذا قضى العامل سنة أِف ثالث سنوات يف اػبدمة اؼبستمرة يستحق إجازة سنوية مقدارىا عشروف يوماً ,
(ب) إذا قضى العامل شباين سنوات واقل من طبس عشرة سنة يف اػبدمة اؼبستمرة يستحق إجازة سنوية مقدارىا
طبسة وعشروف يوماً ,
(ج) إذا قضى العامل طبس عشرة سنة وأكثر يف اػبدمة اؼبستمرة يستحق إجازة سنوية مقدارىا ثالثوف يوماً
( )3مع مراعاة أحكاـ البندين (  )1و( )2يكوف العامل  ,يف حالة انتهاء عقد عملو ألي سبب أو يف حالة استقالتو  ,مستحقاً
األجر عن أياـ اإلجازة السنوية كلها أو اعبزء النسيب للفًتة اليت قضاىا وَف حيصل على أجازتو عنها .
جيوز للعامل باتفاؽ مع صاحب العمل أف يؤجل اجازتو السنوية ؼبدة سنة أو أف جيزئها بُت السنة اليت استحقت فيها والسنة
()4
التالية وال جيوز تأجيل اإلجازة كلها أو بعضها الكثر من سنة واحدة ويكوف العامل مستحقاً يف السنة التالية أجازتو السنوية
باإلضافة اِف اإلجازة اؼبؤجلة .
إجــازة الطـريق والعطالت والمناسبات الرسمية .

45ػ

()1

يكوف العامل مستحقاً الجازة طريق بأجر كامل  ,وذلك عن مسافة الطريق ذىاباً وإياباً بُت مقر عملو وموطنو األصلي مرة
واحدة يف السنة .

()2

()3
46ػ ()1

()2
47ػ ()1

()2
()3

ربسب مسافة الطريق وفقاً للزمن اؼبقرر الذي تستغرقو سفريات قطارات ىيئة سكك حديد السوداف أو بواخر ىيئة النقل
النهري أو تستغرقو أي وسيلة متاحة للنقل الربى وذلك أِف اؼبوطن األصلي للعامل على أال تزيد مسافة الطريق يف صبيع
اغباالت عن عشرة أياـ .
يستحق العامل يف أياـ العطالت واؼبناسبات الرظبية إجازة بأجر كامل بعد مرور ثالثة أشهر يف اػبدمة اؼبستمرة .
إجازة الوضع .

تستحق اؼبرأة العاملة بعد انقضاء ستة أشهر على تعيينهػا وىف كل سنة الحقة تقضيها يف اػبدمة إجازة وضع باجر كامل ربسب
على الوجو اآليت :
( أ ) أربعة أسابيع قبل الوضع واربعة أسابيع بعد الوضع على أف يثبت كل من التاريخ الذي يرجح حصوؿ
الوضع فيو والتاريخ الذي يتم فيو الوضع فعالً بشهادة من الطبيب ,
(ب) جيوز السماح بنفس اؼبدة اؼبنصوص عليها يف الفقرة ( أ ) أعاله اختيارياً لتصبح أسبوعُت قبل الوضع و 6
أسابيع بعد الوضع ,
إذا تغيبت اؼبرأة العاملة بعد انقضاء اؼبدة اؼبسموح هبا يف الفقرتُت (أ) و(ب) أعاله بسبب مرض ناتج عن
(ج )
اغبمل أو الوضع فبا جيعلها غَت قادرة على استئناؼ العمل بشهادة من الطبيب تعترب يف إجازة مرضية .
مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ الفقرتُت (أ) و(ب) من اؼبادة  50من ىذا القانوف ال جيوز فصل اؼبرأة العاملة أثناء فًتة اغبمل أو الوضع .

اإلجازة المرضية .
مع مراعاة أحكاـ قانوف التعويض عن إصابات العمل لسنة  1981إذا أكمل العامل مدة التقل عن ثالثة أشهر يف اػبدمة
اؼبستمرة وَف يستطيع اغبضور اِف مكاف عملو بسبب مرض مشهود بو من الطبيب وال يرجع سبب اؼبرض اِف سوء سلوؾ
العامل أو إمهالو فيكوف مستحقاً ألجر عن األياـ اليت يغيب فيها بسبب ذلك اؼبرض وحيسب األجر على الوجو اآليت :
( أ ) ثالثة أشهر بأجر كامل ,
(ب) ثالثة أشهر بنصف أجر ,
(ج) ثالثة أشهر بربع أجر .
ال يدخل العامل يف إجازة مرضية بأجر ـبفض إال بعد استنفاده إلجازتو االعتيادية .
إذا استمر اؼبرض مدة تزيد عن ما ىو منصوص عليو يف البند (  )1يكوف العامل يف إجازة مرضية بدوف اجر حىت يعرض
خالؿ مدة معقولة على القمسيوف الطيب ليقرر على وجو السرعة مدى صالحيتو للعمل .
إجازة العدة .

 48ػ سبنح اؼبرأة العاملة اليت توىف عنها زوجها إجازة عدة براتب كامل تبدأ من تاريخ وفاة الزوج على أف :
تكوف مدهتا أربعة اشهر وعشرة أياـ إذا َف تكن اؼبرأة حبلى ,
( أ)
(ب) إذا كانت اؼبرأة حبلى تستمر إجازة العدة حبيث تنتهي بوضع اغبمل  ,وىف ىذه اغبالة يرخص ؽبا بإجازة
وضع مدهتا شبانية أسابيع ابتداء من تاريخ الوضع .
49ػ

إجازة الحج .

دينح العامل الذي أمضى يف خدمة صاحػب العمل ثالث سػنوات متصلة إجازة دبرتب كامل مدهتا طبسة عشر يوماً مرة واحدة أثناء
مدة خدمتو  ,وعلى العامل أف يقدـ لصاحب العمل الوثائق الدالة على قيامو بأداء ىذه الفريضة مىت ما طلب منو ذلك .

الفصل التاسع
انتهاء عقد العمل أو إهناؤه
انتهاء عقد العمل بانذار

50ػ ()1

()2

()3
()4

ينتهي عقد العمل بإنذار ألي من األسباب اآلتية :
( أ ) عجز العامل عن تأدية عملو أو مرضو مرضاً يؤدى أِف انقطاعو عن العمل اِف ما بعد انتهاء اإلجازة
اؼبرضية السنوية اؼبستحقة سواء كانت تلك اإلجازة باجر أـ بدوف اجر على أف يتم إثبات العجز أو
اؼبرض وعدـ لياقة العامل للخدمة بواسطة القمسيوف الطيب ,
(ب) انتهاء العمل ؿبل التعاقد أو انتهاء مدة عقد العمل اؼبسمى األجل ,
(ج) ىالؾ اؼبنشأة ىالكاً كلياً ,
بلوغ الستُت من العمر إال إذا اتفق الطرفاف على عمر اكرب من ذلك على أف تعترب فًتة اػبدمة مستمرة ,
(د )
(ىػ) فصل العامل أو تركو للعمل خالؿ فًتة االختبار,
(و ) اتفاؽ الطرفُت كتابة على أهناء عقد العمل ,
(ز ) حل اؼبنشأة أو تصفيتها على أف يثبت ذلك بشهادة رظبية من اعبهة اؼبختصة ,
(ح) استقالة العامل ,
(ط) وفاة العامل .
باستثناء اغباالت اليت ينص فيها عقد العمل على إنذار ؼبدة أطوؿ ينتهي عقد العمل لألسباب الواردة يف البند (  )1بإنذار
مكتوب من أحد الطرفُت وتكوف مدتو على الوجو اآليت :
( أ ) شهر واحد عندما يكوف العامل قد عُت على أساس األجر الشهري ,
(ب) أسبوعاف عندما يكوف العامل قد عُت على أساس األجر كل أسبوعُت وقضى أقل من طبس سنوات يف
اػبدمة اؼبستمرة ,
أسبوع عندما يكوف العامل قد عُت على أساس األجر األسبوعي وقضى اقل من سنتُت يف اػبدمة
(ج )
اؼبستمرة  ,وأسبوعاف إذا قضى سنتُت واقل من طبس سنوات يف اػبدمة اؼبستمرة ,
إذا كاف العامل قد عُت على أساس األجر اليومي فتكوف مدة اإلنذار على الوجو اآليت :
(د )
(أوالً) يف آخر يوـ عمل إذا َف يقػض العامل ثالثة أشهر يف اػبدمة اؼبستمرة ,
(ثانياً ) أسبوع إذا قضى العامل ما بُت ثالثة أشهر وسنتُت يف اػبدمة اؼبستمرة ,
(ثالثاً) أسبوعاف إذا قضى العامل ما بُت سنتُت وطبس سنوات يف اػبدمة اؼبستمرة ,
(ىػ) شهر واحد عندما يكوف العامل قد عُت على أساس األجر اليومي أواألسبوعي أو كل أسبوعُت وقضى ما ال
يقل عن طبس سنوات يف اػبدمة اؼبستمرة .
ستة اشهر قبل انتهاء عقد العمل مباشرة بسبب بلوغ العامل سن التقاعد .
(و)
إذا َف يقم أي من الطرفُت بإنذار الطرؼ اآلخر بانتهاء عقد العمل وفقاً ألحكاـ البند (  )2يدفع للطرؼ اؼبتضرر تعويضاً
يعادؿ اجره عن مدة اإلنذار .
جيوز للعامل بعد انقضاء نصف مدة اإلنذار أف يًتؾ العمل للبحث عن أي عمل آخر على أف يدفع لو اجره كامالً عن اؼبدة
اؼبتبقية من اإلنذار .

()5
()6

اذا كاف العامل عند انتهاء عقد العمل مستحقاً إلجازتو السنوية فال ربسب مدة تلك اإلجازة ضمن مدة اإلنذار .
يتم إثبات العمر ألغراض التقاعد بإحدى الوسائل اآلتية ووفقاً للًتتيب اآليت :
( أ ) إقرارات العمر اؼبدونة يف وثيقة ماؿ التأمُت أو اؼبعاش أو التامُت على اغبياة بوساطة صاحب العمل اليت
وقع عليها العامل ,
(ب) شهادة اؼبيالد األصلية ,
(ج) شهادة تقدير السن من القومسيوف الطيب .
إنهاء عقد العمل في حالة المخالفات المتكررة .

51ػ ()1

()2
52ػ ( )1
()2
()3

يف حالة اؼبخالفات اؼبتكررة إذا انذر العامل بالفصل عند استيفاء صبيع أو أقصى اعبزاءات اؼبقررة جيوز لصاحب العمل يف حالة
أي ـبالفة الحقة أف ينهى عقد العمػل غَت اؼبسمى األجل بإنذار ربدد مدتو وفقاً ألحكاـ البند (  )2من اؼبادة 50على أف
يقوـ صاحب العمل بتسليم العامل خطاباً يبُت أسباب أهناء عقد العمل ويدفع لو صبيع استحقاقاتو .
إذا حصل العامل على إنذار هنائي وَف يرتكب أي ـبالفة خالؿ العاـ الذي يلي تاريخ اإلنذار يسقط عنو اإلنذار تلقائياً .

االستئناف .
جيوز ألي من الطرفُت أف يستأنف للسلطة اؼبختصة إهناء عقد العمل دبوجب أحكاـ اؼبادة  50أو اؼبادة  51خالؿ مدة
أسبوعُت من تاريخ إعالنو بذلك .
تصدر السلطة اؼبختصة قرارىا يف خالؿ أسبوعُت من تاريخ استالمها طلب االستئناؼ .
إذا أيدت السلطة اؼبختصة إهناء العقد يدفع صاحب العمل للعامل صبيع استحقاقاتو كاملة وىف حالة عدـ التأييد تأمر السلطة
اؼبختصة بعودتو للعمل مع دفع صبيع استحقاقاتو عن اؼبدة اليت يكوف قد أوقف فيها عن العمل وىف حالة عدـ تنفيذ قرار
السلطة اؼبختصة بإعادة العامل لعملو يقوـ صاحب العمل بإعطاء العامل كافة استحقاقاتو القانونية دبا يف ذلك اجره خالؿ
فًتة اإليقاؼ عن العمل زائداً تعويضاً يعادؿ مرتب ستة أشهر .
إنهـاء عقد العمل بدون إنذار العامل .

 53ػ جيوز لصاحب العمل أف ينهى عقد العمل دوف إنذار يف اغباالت اآلتية :
( أ ) انتحاؿ العامل لشخصية غَته أو استعانتو بأوراؽ مزورة بغرض العمل ,
(ب) ارتكاب العامل ػبطأ ناتج عن إمهاؿ جسيم إذا ترتب عليو خسارة جسيمة لصاحب العمل ,
عدـ مراعاة العامل للتعليمات الواجب اتباعها لسالمة العاملُت وسالمة اؼبنشأة رغم إنذاره كتابة على أف
(ج )
تكوف تلك التعليمات مكتوبة و معلقة يف مكاف ظاىر,
إغفاؿ العامل عمدا القياـ بالتزاماتو اؼبنصوص عليها يف عقد العمل ,
(د )
(ىػ) إفشاء العامل األسرار الصناعية أو التجارية اليت تصل إِف علمو حبكم عملو فيما عدا ما يسمح بو القانوف ,
(و) إدانة العامل يف جردية سبس الشرؼ أو األمانة أو األخالؽ أو ارتكابو عمالً ـبالً باآلداب يف مكاف العمل ,
اعتداء العامل على صاحب العمل أو اؼبدير اؼبسؤوؿ اعتداء يعاقب عليو القانوف أو وقوع اعتداء جسيم
(ز )
منو على أحد رؤسائو أو أحد العاملُت اآلخرين يف مكاف العمل أو بسببو ,
إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل يف حالة سكر بُت أو كاف ربت تأثَت مادة ـبدرة على أف يقرر
(ح )
الطبيب ىذه اغبالة .
إنهـاء عقد العمل بدون إنذار صاحب العمل

 54ػ جيوز للعامل أف ينهى عقد العمل بدوف إنذار صاحػب العمل يف اغباالت اآلتية :
( أ ) إذا غش صاحب العمل أو من ينوب عنو العامل فيما يتعلق بعقد العمل ,
(ب) عدـ وفاء صاحب العمل بالتزاماتو دبوجب أحكاـ ىذا القانوف أو شروط عقد العمل ,
قياـ صاحب العمل أو من ينوب عنو باالعتداء على العامل اعتداء يعاقب عليو القانوف ,
(ج )
وجود خطر جسيم يهدد سالمة العامل أو صحتو وكاف صاحب العمل على علم بذلك وَف يتخذ
(د )
اإلجراءات والتدابَت الالزمة إلزالة ذلك اػبطر ,
عرض النزاع على السلطة المختصة .

55ػ ()1

()2
()3

()4
()5

()6

يف صبيع اغباالت الواردة يف اؼبادتُت  53و  54ال جيوز إهناء عقد العمل قبل عرض النزاع على السلطة اؼبختصة واغبصوؿ على
موافقتها وجيب على السلطة اؼبختصة أف تقوـ بأجراء التحري الالزـ فيما يتعلق بتلك اغبالة أو اغباالت وإصدار قرار بشأهنا
وذلك خالؿ أسبوعُت من تاريخ عرض النزاع .
جيوز لصاحب العمل إيقاؼ العامل من العمل عند ثبوت أي من اغباالت الواردة يف اؼبادة  53وذلك غبُت صدور قرار
السلطة اؼبختصة .
يًتتب على إهناء صاحب العمل لعقد العمل قبل عرض النزاع على السلطة اؼبختصة أو قبل صدور قرار السلطة اؼبختصة
ماياتى :
( أ ) إعادة العامل لعملو مع دفع اجره كامالً عن مدة إيقافو عن العمل  ,أو
(ب) دفع صبيع حقوؽ العامل دبا يف ذلك اجره عن مدة اإليقاؼ عن العمل زائداً دفع تعويض يعادؿ مرتب
ستة اشهر أساسي ,
إذا ترؾ العامل العمل قبل عرض النزاع على السلطة اؼبختصة أو قبل قرار السلطة اؼبختصة ال يدفع لو اجره عن األياـ اليت
يكوف قد ترؾ العمل خالؽبا .
 53تصدر قرارىا باف عقد العمل ساري اؼبفعوؿ
إذا َف تقتنع السلطة اؼبختصة بسبب إهناء عقد العمل دبوجب اؼبادة
ويستأنف العامل عملو مع دفع صبيع استحقاقاتو عن اؼبدة اليت يكوف قد أوقف فيها عن العمل فإذا وافقت السلطة اؼبختصة
على وجود سبب إهناء عقد العمل دبوجب اؼبادة  53فيجوز لصاحب العمل إهناء عقد العمل ويدفع للعامل ماال يقل عن
ثالثة أرباع اؼبكافأة اؼبستحقة باإلضافة للحقوؽ األخرى ماعدا اجره عن فًتة اإلعالف .
جيب على صاحب العمل إذا َف يلتزـ بقرار السلطة اؼبختصة بإعادة العامل للعمل أف يدفع للعامل صبيع حقوقو دبا يف ذلك
اجره عن مدة اإليقاؼ باإلضافة أِف دفع تعويض يعادؿ مرتب ستة أشهر أساسي .
تخفيض عدد العاملين ألسباب اقتصادية أو تقنية .

56ػ ( )1
()2
()3

جيوز لصاحب العمل أف يتقدـ للسلطة اؼبختصة بطلب مستوىف الشروط لتخفيض عدد العاملُت لديو أو إغالؽ مكاف
العمل ألسباب اقتصادية أو تقنية .
تعرض السلطة اؼبختصة طلب صاحب العمل لتخفيض عدد العاملُت أو إلغالؽ مكاف العمل  ,على اللجنة اؼبختصة لدراسة
الطلب والتوجيو بشأنو .
تصدر السلطة اؼبختصة قرارىا اؼبذكور يف البند ( )1خالؿ ثالثة أسابيع من تاريخ تسليمها الطلب على ضوء توصية اللجنة
اؼبنصوص عليها يف البند (. )6

()4

()5

()6

إذا وافق الواِف على طلب بإغالؽ مكاف العمل أو زبفيض عدد العاملُت حيق لصاحب العمل تنفيذ قرار الواِف على أال يًتتب
على ذلك أي ضرر حبقوؽ العاملُت دبا يف ذلك حقهم يف اإلنذار وحيق لصاحب العمل اجراء التخفيض حسب ما جاء
بطلبو إذا َف يتسلم قرار الواِف بعد مضى أربعة أسابيع من تاريخ استالـ الواِف لطلبو على أال يًتتب على أجراء التخفيض أي
ضرر حبقوؽ العاملُت دبا ىف ذلك حقهم يف اإلنذار .
إذا خفض صاحب العمل عدد العاملُت لديو دوف مراعاة لإلجراءات اؼبنصوص عليها يف ىذه اؼبادة وخالفاً لقرار الواِف أو قبل
صدور قراره أو قبل تقدًن الطلب يًتتب على ذلك مايأتى :
( أ ) إعادة العامل لعملو ودفع اجره كامالً عن مدة إيقافو عن العمل  ,أو
(ب) دفع صبيع حقوؽ العامل دبا يف ذلك اجره عن مدة إيقافو عن العمل زائداً دفع تعويض يعادؿ مرتب ستة
أشهر أساسي .
تشكل السلطة اؼبختصة عباناً ثالثية سبثل فيها أجهزة الدولة ذات الصلة بالعدد الذي ربدده وكذلك سبثل أصحاب العمل
وتنظيمات العماؿ بإعداد متساوية للنظر والتوجيو يف طلبات إغالؽ أمكنة العمل وزبفيض العماؿ وفقاً الحكاـ ىذا القانوف
واللوائح الصادرة دبوجبو .
إنهـاء عقد العمل بإعالن من العامل .

57ػ جيوز للعامل يف غَت اغباالت اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  53إهناء عقد العمل بإنذار وفقا الحكاـ البندين ( )2و ( )3من اؼبادة . 50

إنهاء عقد العمل عندما يكون العامل في رحلة برية أو بحرية تتعلق بأعمال صاحب العمل .
 58ػ إذا كاف العامل يف رحلة برية أو حبرية تتعلق بأعماؿ صاحب العمل وانتهت أثناء ذلك مدة اػبدمة اؼبنصوص عليها يف عقد العمل أو وجو
العامل لصاحب العمل إنذار إلهناء عقد العمل فيجوز لصاحب العمل بغرض قباح تلك الرحلة أف ديد أجل اػبدمة ؼبدة أخػرى ال تزيد
عن شهر واحد يبدأ من تاريخ إنتهاء عقد العمل ويستحق العامل يف تلك اغبالة ربع األجر باإلضافة لألجر اؼبتفق عليو يف عقد العمل
وذلك عن كل مدة عمل إضافية .
شهادة الخدمة .

 59ػ جيب على صػاحب العمل أف يعطى العامػل الذي تنتهي أو تنهى خدمتو شهادة تتضمن اسم صاحب العمل والعمل الذي كاف يؤديو
العامل واؼبدة اليت قضاىا يف خدمتو وما كاف يتقاضاه من اجر وذلك دوف ذكر األسباب اليت أدت أِف انتهاء عقد العمل أو إهنائو.
الفصل العاشر
فوائد ما بعد اػبدمة
حساب المكافأة .

60ػ ( )1

مع مراعاة أحكاـ قانوف التامُت االجتماعي لسنة  1990أو أي وضع آخر أفضل للعامل يكوف العامل الذي يقضى مدة
التقل عن ثالث سنوات يف اػبدمة اؼبستمرة مستحقاً ؼبكافأة عن مدة خدمتو ربسب على الوجو اآليت :
( أ ) إذا اكمل مدة ال تقل عن ثالث سنوات والتزيد عن عشر سنوات فيستحق مرتب شهر أساسي عن كل
سنة قضاىا يف اػبدمة .
(ب) إذا اكمل اكثر من عشر سنوات يستحق مرتب شهر ونصف أساسي عن كل سنة يقضيها يف اػبدمة من
اػبمس سنوات التالية وإذا اكمل اكثر من طبس عشرة سنة يف اػبدمة فيستحق مرتب شهر أساسي
وثالثة أرباع اؼبرتب األساسي عن كل سنة إضافية يقضيها يف اػبدمة على أال تزيد اؼبكافأة عن مرتب ستو
وثالثُت شهراً أساسياً .

()2
()3

ربسب اؼبكافأة على أساس اؼبرتب األساسي الشهري األخَت .
ربسب مكافأة هناية اػبدمة لعامل اإلنتاج على أساس متوسط الدخل الفعلي خالؿ الثالث سنوات األخَتة .
استحقاق المكافأة .

61ػ ( )1يكوف العامل الذي يقضى مدة التقل عن ثالث سػنوات يف اػبدمة اؼبستمرة وينهى عقد عملو وفقاً ألحكاـ اؼبادة  57مستحقاً
ؼبكافأة ربسب على الوجو اآليت :
( أ ) إذا أكمل طبس سنوات فيستحق ربع اؼبكافأة ,
إذا أكمل طبس سنوات وَف يكمل طبس عشرة سنة فيستحق نصف اؼبكافأة ,
(ب )
إذا أكمل طبس عشرة سنة وَف يكمل عشرين سنة يف اػبدمة اؼبستمرة فيستحق ثالث أرباع اؼبكافأة ,
(ج )
إذا أكمل عشرين أو أكثر يستحق اؼبكافأة كاملة .
(د )
( )2يقصد باؼبكافأة يف ىذه اؼبادة اؼبكافأة اليت تكوف مستحقة وفقاً ألحكاـ اؼبادة . 60
مكافأة العمال الموسميين .

62ػ ()1
()2
()3
()4

يستحق كل عامل يقوـ كل سنة بعمل موظبي التقل مدتو عن ثالثة أشهر ؼبكافأة إذا كاف ؾبموع أياـ اػبدمة الفعلية مع نفس
صاحب العمل ال تقل عن ثالث سنوات .
ربسب اؼبكافأة وفقاً الحكاـ اؼبادة  60باعتبار اؼبوسم سنة كاملة .
ألغراض ىذه اؼبادة حيسب اؼبرتب الشهري على أساس دخلو الفعلي من نفس صاحب العمل خالؿ الثالث سنوات األخَتة
مقسوماً على ( )36ستة وثالثُت شهراً .
تطبق أحكاـ ىذه اؼبادة من أوؿ موسم بعد بدء العمل هبذا القانوف .
ضم مدة الخدمة السابقة .

 63ػ جيوز لصاحب العمل بناء على طلب العامل الذي يعاد تعيينو مرة أخرى أف يضم مدة خدمة ذلك العامػل السابقة اِف خدمتو الالحقػة
وتعترب خدمة مستمرة إذا رد العامل اؼبكافأة اليت استلمها عند هناية خدمتو األوُف أو اتفق مع صاحب العمل على طريقة ردىا وَف خيل
بالتزامو بالرد .
الفصل اغبادى عشر
أحكاـ عامة
لوائح العمل والجزاءات

64ػ ()1
()2
()3
()4

يقوـ كل صاحب عمل بإعداد الئحة بالنظاـ األساسي والئحة للجزاءات ووضعهػا يف مكاف ظاىػر دبقر العمل على أف تتضمن
الئحة النظاـ األساسي للعمل  ,على األقل ساعات العمل ومواعيده .
جيب على صاحب العمل إيداع الئحة النظاـ األساسي لدى مكتب العمل اؼبختص وال تكوف الئحة اعبزاءات نافذة إال بعد
أف يعتمدىا ذلك اؼبكتب .
جيوز للوزير بعد التشاور مع االرباد العاـ الصحاب العمل واالرباد العاـ لنقابات العماؿ أف يضع مناذج للوائح اعبزاءات
حبسب طبيعة كل عمل يسًتشد هبا أصحاب األعماؿ.
يكوف التصرؼ يف أمواؿ الغرامات لصاٌف العماؿ بالشروط واألوضاع اليت يصدر هبا قرار من الوزير  ,وذلك بعد التشاور مع
االرباد العاـ الصحاب العماؿ واالرباد العاـ لنقابات العماؿ .
حفظ بيانات العاملين .

65ػ جيب على كل صاحب عمل أف حيفظ سجالً لكل عامل يتضمن بيانات عن األجور واالستقطاعػات واإلجػازات السنوية واؼبرضية
وتوارخيها وعددىا والشروط األخرى اؼبنصوص عليها يف عقد العمل وكذلك أي بيانات أخرى تستوجبها اللوائح الصادرة دبوجب أحكاـ
ىذا القانوف  ,على أف يكوف حفظ البيانات ؼبدة سنة على األقل بعد انتهاء عقد العمل وجيب على صاحب العمل تقدًن أي من تلك
البيانات للسلطة اؼبختصة مىت ما طلب منو ذلك .
سريان عقد العمل مع الخلف .

 66ػ إذا حل ؿبل صاحب العمل الذي مت التعاقد بينو وبُت العامل شخص آخر بسبب بيع العمل أو ربويلو اِف شركة أو شراكة أو بسبب
انتقاؿ اؼبلكية عن طريق اإلرث أو ؽببة أو الوصية أو بسبب انتقاؿ سلطة اإلشراؼ واإلدارة يظل عقد العمل مستمراً وساري اؼبفعوؿ مع
ذلك الشخص اآلخر .
حظر تنفيذ بعض العقود .

67ػ يعترب باطالً بطالناً مطلقاً أي عقد يتعهد دبوجبو العامل بأف يتنازؿ إِف صػاحب العمل عن كل أو بعض اؼببالغ الواجب على صػاحب
العمل دفعها أو اتفق على دفعها فيما يتعلق باستخداـ ذلك العامل وال جيوز للمحاكم األمر بتنفيذه .
المبالغ التي تدفع عند وفاة العامل .

68ػ ()1
()2
()3

يف حالة وفاة العامل يستحق أفراد عائلتو األجور واؼبكافآت واؼببالغ األخرى اليت كاف اؼبتوىف يستحقها دبوجػب ىذا القانوف يف
وقت وفاتو .
يقوـ صاحب العمل بدفع األجور واؼبكأفات واؼببالغ األخرى أِف ؿبكمة األحواؿ الشخصية اؼبختصة .
توزع ؿبكمة األحواؿ الشخصية اؼبختصة اؼبكأفات واألجور واؼببالغ األخرى اؼبشار أليها يف البند ( )2أعاله على ورثة اؼبتوىف .
التفتيش .

لتحقيق أغراض ىذا القانوف  ,جيوز ؼبكتب العمل اؼبختص أو أي شخص آخر دبوافقة السلطة اؼبختصة أف يدخل أثناء ساعات
69ػ ()1
العمل ليالً أو هناراً يف أي مكاف يكوف لديو سبب يدعو لالعتقاد بأنو بو عمالً يستخدـ فيو عامالً أو اكثر وجيوز لو أف
يطلب من صاحب العمل أو من الشخص اؼبسئوؿ أو العامل اإلدالء بأي بيانات تنفيذاً ألحكاـ ىذا القانوف  ,وجيب على
صاحب العمل أو الشخص اؼبسئوؿ أو العامل اإلدالء بتلك البيانات .
جيوز للسلطة اؼبختصة أف تطلب حضور صاحب العمل أو من ينوب عنو أو العامل إِف مكتب االستخداـ بغرض تسوية أي
()2
أمر تنفيذاً الحكاـ ىذا القانوف .
( )3ال جيوز اإلفضاء بأي معلومات أعطيت وفقاً ألحكاـ ىذه اؼبادة ماعدا اغباالت اليت تستوجب اإلفضاء عن تلك اؼبعلومات
تنفيذاً لواجبات السلطة اؼبختصة .
( )4حيظر على أي شخص يقوـ بالتفتيش وفقاً ألحكاـ البند (  )1القياـ باجراء تفتيش بأي منشأة يكوف لو فيها مصلحة أو
عالقة منفعة خاصة .
مجلس عالقات العمل القومي والوالئى .

70ػ ( )1ينشأ ؾبلس قومي يسمى " ؾبلس عالقات العمل القومي " ويشكلو الوزير بقرار منو .
ينشأ يف كل والية ؾبلس يسمى " ؾبلس عالقات العمل الوالئى " تشكلو السلطة اؼبختصة بقرار منها .
()2
يكوف للمجلسُت باإلضافة أِف ما نص عليو يف ىذا القانوف السلطات واالختصاصات اآلتية :
()3
( أ ) تقدًن النصح واؼبشورة يف اؼبسائل اليت حييلها الوزير أو الواِف حسب ما يكوف اغباؿ .

(ب )
(ج )
(د )
()4

مساعدة الوزير أو الواِف يف وضع السياسة العامة لعالقات العمل وىف اإلشراؼ على تنفيذ تلك السياسة
حسب ما يكوف اغباؿ .
مساعدة الوزير أو الواِف يف تنظيم عالقات العمل وتطويرىا ودعمها لتوطيد العالقات بُت أصحاب العمل
والعاملُت لتهيئة الظروؼ اؼبالئمة للعمل واالنتاج.
إجراء الدراسات وتقدًن التوصيات يف ؾباالت عالقات العمل للوزير أو الواِف للتقرير  ,حسب ما يكوف
اغباؿ .

يرفع الواِف تقريراً دورياً عن أداء ؾبلس عالقات العمل بواليتو للوزير وذلك للمساعدة يف وضع السياسة العامة لعالقات العمل .

امتياز استحقاقات العاملين
 71ػ تكوف للمبالغ اؼبستحقة دبوجب أحكاـ ىذا القانوف للعاملُت أو ؼبن يستحقوف عنهم  ,أسبقية على صبيع الديوف األخرى بعد اؼبصاريف
القضائية .
اإلعفاء من الرسوم القضائية .

72ػ ()1
()2

تعفى من الرسوـ القضائية يف صبيع مراحل التقاضي والدعاوى اليت يرفعهػا العامل أو أفراد عائلتو أو نقابات العمل فيما يتعلق
باؼبنازعات اؼبتعلقة بأحكاـ ىذا القانوف .
جيوز للمحكمة اؼبختصة يف حالة اغبكم لغَت مصلحة العامل أف ربكم عليو باؼبصروفات كلها أو بعضها .
سقوط الحق بالتقادم .

73ػ ال يسقط حق العامل يف رفع الدعوى للمطالبة باغبقوؽ اؼبكتسبة طبقاً ألحكػاـ ىذا القانوف فيما يتعلػق باؼبكافأة أو األجػر أو
اغبقػوؽ األخرى .

شروط الخدمة والمزايا األفضل .
 74ػ ال جيوز تفسَت ىذا القانوف دبا دينع صاحب العمل من وضع شروط خدمة أفضل تكوف أكثر فائدة للعامػل من شػروط اػبدمة واؼبزايا
اؼبقررة دبوجب ىذا القانوف .
الفصل الثاىن عشر
األمن الصناعي
تطبيق .

 75ػ تطبق أحكاـ ىذا الفصل على اؼبصانع والعمليات الصناعية األخرى الواردة يف اعبدوؿ رقم ( )1اؼبلحق هبذا القانوف .
تسجيل المصانع .

76ػ ( )1يسجل كل مصنع وكل صناعة بأي مصنع وفقاً ألحكاـ ىذا الفصل .
( )2يقدـ كل صاحب مصنع قائم طلباً اِف السلطة اؼبختصة يف ظرؼ شهر واحد من تاريخ العمل هبذا القانوف بالصيغة اؼبوضحة
يف اعبدوؿ رقم ( )2اؼبلحق هبذا القانوف .
دينح اؼبصنع شهادة تسجيل بالصيغة اؼبوضحة باعبدوؿ رقم ( )3اؼبلحق هبذا القانوف .
()3
سجالت المصانع .

 77ػ ابتداء من تاريخ العمل هبذا القانوف ربتفظ السلطة اؼبختصة بسجالت للمصانع تشتمل على صبيع البيانات اليت تراىا ضرورية لكل مصنع .
78ػ ()1

الترخيص .
ال جيوز إقامة مصنع أو بناء امتداد لو إال بعد اغبصػوؿ على ترخيص بذلك من السلطة اؼبختصة .

()2
()3
()4

جيوز للسلطة اؼبختصة أف تغلق أي مصنع أو امتداد لو يدار بدوف ترخيص .
يسرى حكم البند (  )1على كل تعديل يف اؼبصانع القائمة أو امتداداهتا أو ربويل اؼبباين القائمة إِف مصانع تركيب أو إضافة
آالت أو ماكينات جديدة .
يعترب تعديالً ؼبصنع ما ديس أوضاع اؼبصنع يف الداخل أو اػبارج أو يًتتب عليو إضافة نشاط جديد أو زيادة القوى احملركة أو
تعديل أقساـ اؼبصنع .
شروط الترخيص .

79ػ ( )1
()2
()3
 80ػ

ال جيوز إصدار الًتخيص بإقامة أي مصنع أو إجػراء أي تعديل فيو إال بعد أف يثبت للسلطة اؼبختصة توفر الشروط الالزمة
إلقامتو وتشغيلو .
حيدد الوزير بأمر ينشر يف اعبريدة الرظبية الشروط العامة والواجب توافرىا يف كل مصنع .
مع مراعاة أحكاـ البند ( )2حيدد الوزير اؼبعٌت الشروط الواجب توافرىا يف كل مصنع والئي .
تقديم طلب الترخيص .

يقدـ طلب اغبصػوؿ على الًتخيص إِف السلطػة اؼبختصػة على األمنوذج اؼببُت باعبدوؿ رقم (  )4اؼبلحق هبذا القانوف  .وترفق بالطلب
اػبرائط والرسوـ والبيانات اػباصة باآلالت اؼبراد تركيبها ومواقعها واؼبواد األولية اؼبراد استعماؽبا وتصميمات اؼبباين اؼبختلفة وكافة األوراؽ
واؼبستندات الالزمة وفقاً للوائح والقرارات اليت تصدرىا طبقاً ألحكاـ ىذا القانوف أو ألي قانوف آخر .
رسوم المعاينة .

 81ػ خيطر مقدـ الطلب باستالـ طلبو ويكلف بأداء رسوـ اؼبعاينة اؼبقررة يف اللوائح .
الموافقة على الطلب.

خيطر مقدـ الطلب بعد اؼبعاينة باؼبوافقة النهائية على طلبو أو رفضو .
82ػ ()1
يف حالة اؼبوافقة على إقامة اؼبصنع خيطر مقدـ الطلب بالشروط الواجب توفرىا يف اؼبصنع ومدة تنفيذىا وجيب عليو أخطار
()2
السلطة اؼبختصة بقبولو وتنفيذه ؽبذه الشروط وجيب على السلطة اؼبختصة أف تصدر الًتخيص اؼبطلوب بعد التأكد من
استيفاء الشروط اؼبذكورة .
حيصل صاحب الًتخيص على اؼبوافقة النهائية على اؼبباين القائمة من السلطة اؼبختصة عند إكماؿ اؼبباين .
()3
التنازل عن الطلب.

83ػ إذا انقضت سنة من تاريخ انتهاء اؼبدة احملػددة لتنفيذ الشروط دوف أف خيطر مقدـ الطلب السلطة اؼبختصة بتنفيذىا اعترب متنازالً عن طلبو
.
84ػ

()1
()2

رفض طلب الترخيص والتظلم منه .
جيب أف يكوف رفض السلطة اؼبختصة إصدار الًتخيص بقرار مسبب .
يستأنف قرار الرفض للمحكمة اؼبختصة خالؿ موعد ال يتجاوز طبسة عشر يوماً من تاريخ إبالغ مقدـ الطلب بقرار
الًتخيص .
طلب البيانات من صاحب الترخيص .

85ػ جيب على صاحب الًتخيص أف يقدـ إِف السلطة اؼبختصة يف مدة أقصاىا سنة بياناً صحيحاً موضحاً فيو عدد العاملُت وظروؼ العمل
ووسائل الوقاية وأي بيانات أخرى تطلبها السلطة اؼبختصة .
التنازل عن الترخيص ونقله في حالة الوفاة .

86ػ

()1
()2

جيوز للمرخص لو التنازؿ عن الًتخيص إِف شخص آخر بشػرط أف يقدـ اؼبتنازؿ طلػب بنقل الًتخيص إِف اظبو ويرفق عقد
التنازؿ وجيب أف يقدـ الطلب خالؿ طبسة عشر يوماً من تاريخ االتفاؽ على التنازؿ .
يف حالة وفاة صاحب الًتخيص جيب على من آلت إليهم ملكية اؼبصنع إبالغ السلطة اؼبختصة خالؿ طبسة عشر يوماً من
تاريخ الوفاة بأظبائهم واسم الوكيل الذي يكوف مسئوالً عنهم طبقاً الحكاـ ىذا القانوف كما جيب أف يتخذوا اإلجراءات
الالزمة لنقل الًتخيص ؽبم يف خالؿ ستة أشهر .
تعيين مفتش األمن الصناعي .

تعُت السلطة اؼبختصة مفتشُت لألمن الصناعي لغرض تنفيذ أحكاـ ىذا الفصل .
87ػ ()1
تباشر السلطة اؼبختصة الرقابة على صبيع اؼبصانع والعمليات الصناعية األخرى احملددة باعبدوؿ رقم ( )1اؼبلحق هبذا القانوف
()2
سلطات مفتش األمن الصناعي .

88ػ ()1

()2
89ػ ()1
()2
()3

ألغراض ىذا الفصل واللوائح اليت تصدر دبوجب أحكاـ ىذا القانوف يكوف ؼبفتش األمن الصناعي سلطة الدخوؿ يف أماكن
العمل أثناء ساعات العمل هناراً أو ليالً وذلك للقياـ بالتفتيش أو التحقيق يف اغبوادث أو فحص اآلالت واؼبواد واخذ عينات
منها أو التأكد من أي معلومات يراىا ضرورية .
يقدـ صاحب اؼبصنع أو وكيلو أو من ينوب عنو أِف مفتش األمن الصناعي كل البيانات واؼبعلومات اليت طلبها .
اللجـنة القومـية االستشارية لشئون األمن الصناعي )6(.

تنشأ عبنة تسمى " اللجنة القومية االستشارية لشئوف األمن الصناعي " وتشكل بقرار من الوزير من رئيس وعدد من األعضاء
من ذوى االختصاص .
حيدد القرار اؼبذكور يف البند ( )1سلطات واختصاصات اللجنة القومية .
جيوز للجنة اؼبذكورة يف البند ( )1تشكيل عباف ؽبا بالواليات وجيوز ؽبا تفويض أيا من اختصاصاهتا لتلك اللجاف الفرعية .
تعيين ضابط األمن الصناعي .

90ػ ( )1جيب على كل صاحب مصنع يستخدـ عدداً من العاملُت ال يقل عن ثالثُت عامالً وال يزيد على مائة وطبسُت أف يعُت ضابطاً
لألمن الصناعي غَت متفرغ وإذا زاد عدد العاملُت باؼبصنع عن مائة وطبسُت عامالً يعُت صاحب اؼبصنع ضابطاً متفرغاً لألمن
الصناعي .
حيدد الوزير الشروط الواجب توافرىا يف ضابط األمن الصناعي .
()2
لجنة األمن الصناعي .

91ػ ( )1
()2

()3

تنشأ يف كل مصنع يبلغ عدد العاملُت فيو طبسمائة عامل فأكثر عبنة لألمن الصناعي تشكل برئاسػة مدير اؼبصػنع وعضوية
رؤساء األقساـ اإلنتاجية باؼبصنع وفبثلُت اثنُت لنقابة العماؿ ويكوف ضابط األمن الصناعي مقرراً ؽبا.
تتوُف عبنة األمن الصناعي رسم سياسة األمن الصناعي يف اؼبصنع واألشراؼ على تنفيذىا طبقاً الحكاـ ىذا الفصل والقرارات
الصادرة دبوجبو  ,وجيب على اللجنة أف زبطر السلطة اؼبختصة وصاحب اؼبصنع بكل ما يتعلق بظروؼ األمن الصناعي داخل
اؼبصنع وتوصياهتا يف ىذا الشأف .
تعقد عبنة األمن الصناعي اجتماعاً مرة على األقل كل شهر كما جيب عليها أف ذبتمع عند وقوع حادث جسيم أو خالؿ
أسبوع من اكتشاؼ أو ظهور مرض مهٍت .
التبليغ عن الحوادث .

 92ػ جيب على صاحػب اؼبصػنع التبليغ عن اغبوادث اليت ربدث يف مصنع أثناء ساعات العمل اليومية أو بسببو وذلك عند هناية اليوـ األوؿ
الذي حدثت فيو اإلصابة وفقاً لألمنوذج اؼبرفق باعبدوؿ رقم ( )5اؼبلحق هبذا القانوف  ,واليت تسبب :
( أ ) وفاة أي عامل  ,أو
(ب) اغبريق أو االنفجار  ,أو
(ج ) حادثاً جسيماً  ,أو
تعطل أي عامل عن أداء عملو ليوـ واحد أو أكثر .
(د )
المجمعات الصحية .

93ػ ()1
()2

جيوز للواُف أو من يفوضو بالتشػاور مع وزير الصحػة بالوالية أف يأمر بإنشاء ؾبمعات صحية يف اؼبناطق الصناعية لعالج العاملُت
باؼبصانع واإلشراؼ الصحي عليهم.
حيدد األمراؼبشار إليو يف البند (  )1نفقات إنشاء اجملمعات ,مهامها وسبويل خدماهتا  ,كما جيوز أف يتضمن الضوابط اليت
تكفل للمجمعات القياـ بأعبائها بفعالية .

إحاطة العمال علماً بمخاطر المهنة .
94ػ جيب على كل صاحب مصنع أف حييط العاملُت علماً دبخاطر اؼبهنة ووسائل الوقاية منها وجيب عليو أف يتخذ االحتياطات الالزمة غبماية
عمالو من اغبوادث الصناعية وأمراض اؼبهنة .
تدريب العمال .

95ػ جيب على صاحب اؼبصنع أال يوكل أي عمل لعامل قبل تدريبو عليو تدريباً كافياً أو العمل ربت مراقبة شخص أو أشخاص من ذوى اػبربة
يف ؾباؿ ذلك العمل .
96ػ ()1
()2

واجبات العمال .
جيب على كل عامل مستخدـ يف أي مصنع أال يقوـ بأي عمل من شأنو أف جيعلو ىو أو اآلخرين عرضو للخطر وجيب عليو
االنتفاع بكل طرؽ الوقاية اؼبمنوحة لو .
جيب على كل عامل أال يقوـ عن قصد بإتالؼ أو إساءة استعماؿ اؼبواد واآلالت واؼباكينات وفبتلكات اؼبصنع األخرى .

إيقاف المصانع والعمليات الصناعية .
جيوز للسلطة اؼبختصة أف سبنع تشغيل أي مصنع إذا رأت أف أي :
97ػ ()1
( أ ) جزء من اؼبمرات أو األعماؿ أو اؼباكينات أو اآلالت اؼبستعملة يف اؼبصنع حبالة أو تركيب أو وضع الديكن
من استعماؽبا دوف التعرض إِف خطر يؤدى أِف أذى جسماين أو ضرر بصحة العاملُت فيو ماَف يتم
إصالحها أو تغيَتىا أو نقلها حىت يزوؿ ذلك اػبطر .
(ب) عملية صناعية يف طور اإلقباز أو أي شئ جيرى فيو العمل يف اؼبصنع حبالة قد يتسبب منها األذى
اعبسماين أو ضرر بصحة العاملُت وذلك حىت يتخذ صاحب العمل اإلجراءات الكفيلة بإزالة اػبطر .
( )2جيوز للسلطة اؼبختصة منع تصنيع أو تعديل أو إقباز أي ماكينة أو آلة أو أي شئ آخر يصنع أو يعدؿ أو ينجز ؿبلياً وخيشى
أف يؤدى ألذى جسماين أو ضرر بصحة العاملُت يف أي مصنع ومكاف تشغيل .
مسئولية صاحب المصنع .

 98ػ عندما ترتكب أي ـبالفة الحكاـ ىذا الفصل يف أي مصنع يعترب صاحػب اؼبصػنع ما َف يثبت خالؼ ذلك مسئوال عن ارتكابو تلك
اؼبخالفة على انو إذا تسبب يف تلك اؼبخالفة إخالؿ أي شخص مستخدـ بأي واجب من واجباتو فال يكوف صاحب اؼبصنع مسئوالً
عن تلك اؼبخالفة فيما خيتص بذلك اإلخالؿ إال إذا ثبت انو َف يتخذ صبيع الوسائل اؼبعقولة ؼبنع ذلك اإلخالؿ .
الفصل الثالث عشر
منازعات العمل ومراحل تسوية النزاع
تطبيق .

 99ػ تطبق أحكاـ ىذا الفصل على كل نزاع عماِف يقع بُت واحد أو أكثر من أصحاب العمل وصبيع عماؽبم أو أي فريق منهم سواء كانوا
أعضاء نقابة عمل أو َف يكونوا  ,على انو ال جيوز لصاحب العمل أف يتفاوض مع أي ؾبموعة من العاملُت مىت كاف ىناؾ تنظيم نقايب
مشروع ديثلهم إال عن طريق ذلك التنظيم .
حصانة النقابات من دعاوى المسئولية التقصيرية .
100ػ ()1

()2

ال تقبل أي دعوى ضد نقابة عمل أو ضد أي من أعضائها أو موظفيها إذا قدمت ىذه الدعوى من قبل عماؿ أو ـبدمُت
بالنيابة عن أنفسهػم أو عن صبيع أعضػاء النقابة اآلخرين فيما يتعلق بأي فعل يًتتب عليو مسئولية تقصَتية يدعى انو قد
ارتكبت بوساطة نقابة عمل أو نيابة عنها .
ال تعفى أحكاـ البند ( )1من أي مسئولية مدنية أو جنائية تًتتب وفقاً ًً ًً للقوانُت السارية على أي فعل يرتكبو أحد أعضاء
النقابات أو االربادات أو موظفيها إضراراً حبقوؽ وفبتلكات النقابات أو االربادات .
التآمر فيما يتعلق بنزاع عمالى .

101ػ ()1
()2
()3

ال تقبل أي دعوى تتعلق بالقياـ بأي فعل طبقاً التفاؽ بُت شخصػُت أو أكثر إذا كاف القياـ بو لتوقع حػدوث نزاع عماِف أو
التحريض عليو .
يستثٌت من البند ( )1أي نشاط يشكل جردية ضد أمن الدوؿ أو سالمتها أو نظمها األساسية وفقاً للقوانُت السارية .
من أجل أغراض ىذه اؼبادة يقصد بكلمة "جردية " أي فعل يعرض اعباين أِف عقوبة السجن إما مطلقاً أو حسب السلطة
التقديرية للمحكمة .
خضوع الموظف العام للعقوبة .

 102ػ ال يفسر أي نص يف ىذا الفصػل على انو يعفى من اإلجػراءات التأديبية ألي موظف عاـ بسبب إخاللو بواجباتو لتوقعو حدوث نزاع
عماِف .
الحصانة من دعاوى التحـريض على اإلخالل بالعقد .
 103ػ ال جيوز رفع دعوى يف احملاكم اؼبدنية ضد أي ـبدـ أو مستخدـ لقيامو بأي فعل لتوقع حدوث نزاع عماِف أو االستمرار فيو .
اإلرهاب والمضايقة .

104ػ ال جيوز ألي شخص أف جيرب أي شخص على أي فعل أو امتناع يكوف لذلك الشخص حق قانوين لفعلو أو االمتناع عنو وذلك من :

(أ)
(ب )
(ج )
(د )

استعماؿ العنف أو االستفزاز أو إىانة ذلك الشخص أو زوجتو أو أطفالو أو إتالؼ فبتلكاتو ,
تتبع ذلك الشخص من مكاف الخر ,
إخفاء أية أدوات أو مالبس أو أي فبتلكات ديلكها أو يستعملها ذلك الشخص أو حيرمو استعماؽبا .
مراقبة أو مضايقة أي شخص يف منزلو أو أي مكاف آخر مقيم فيو أو يف أي طريق يؤدى إِف ذلك اؼبنزؿ
أو اؼبكاف .

الفصل الرابع عشر
مراحل تسوية النزاع
التفاوض .

105ػ ( )1

()2
()3

إذا نشأ نزاع عماِف جيب على الطرفُت اؼبتنازعُت يف مدة ال ذباوز أسبوعُت من تاريخ األخطار دبوضوع النزاع الدخوؿ يف
مفاوضات ودية لتسوية النزاع على أال ذباوز مدة التفاوض ثالثة أسابيع من تاريخ بدء التفاوض  ,على انو جيوز باتفاؽ
الطرفُت مد فًتة التفاوض ؼبدة أسبوعُت آخرين .
جيوز للسلطة اؼبختصة أو من ينوب عنها حضور التفاوض يف أي نزاع عماِف وال جيوز ؽبا أف تشًتؾ يف اؼبفاوضات أال إذا
اتفق اؼبتفاوضاف على ذلك .
حيرر االتفاؽ من ثالث نسخ يوقع عليها الطرفاف وحيتفظ كل منهما بنسخة وترسل النسخة الثالثة للسلطة اؼبختصة خالؿ
طبسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع عليها .
التوفيق .

106ػ ()1

()2
()3

إذا َف يتوصل الطرفاف اؼبتنازعاف إِف اتفاؽ لتسوية النزاع دبوجب اؼبادة  105جاز لكل منهما أف يقدـ بنفسو أو بوساطة فبثلو
طلباً للسلطة اؼبختصة للسعى يف حسم النزاع بالطرؽ الودية ويبُت الطلب أظباء طريف النزاع وفبثليهما وعناوينهما وموضوع
النزاع وظروفو وأظباء من يتولوف اؼبفاوضات على أال يزيد عدد مندويب كل طرؼ على ثالثة أشخاص .
مىت قدـ أحد الطرفُت اؼبتنازعُت طلباً لتدخل السلطة اؼبختصة التزـ الطرؼ اآلخر بتدخلها .
إذا َف يتقدـ أي من الطرفُت اؼبتنازعُت بطلب للتوفيق جاز للسلطة اؼبختصة أف تصدر قراراً بإحالة النزاع إِف التوفيق دوف
اغبصوؿ على موافقتهما وجيب على الطرفُت االلتزاـ بذلك القرار .
حضور ممثل وزير المالية جلســات التفاوض والتوفيق .

 107ػ يف اغباالت اليت يكوف فيها إحدى اؼبؤسسات أو اؽبيئات العامة أو الشركات اليت سبلك اغبكومة  %50من أسهمها فأكثر طرفاً يف نزاع
يتعلق بشروط خدمة للعاملُت  ,يعُت وزير اؼبالية القومي فبثالً لو غبضور جلسات التفاوض والتوفيق.
شروط تقديم الطلب.

108ػ إذا كاف الطلب مقدماً من اؼبخدـ فيجب أف يوقع عليو بنفسو أو وكيلو اؼبفوض أما إذا كاف الطلب مقدماً من العماؿ فيجب تقدديو من
رئيس النقابة اليت ينتموف إليها بعد موافقة اللجنة اؼبركزية للنقابة أو االرباد أو نصف عدد العماؿ أو اؼبوظفُت إذا َف تكن لديهم نقابة
عمل .
تسوية النزاع ودياً .

 109ػ جيب على السلطة اؼبختصة أف تعمل على تسػوية النزاع بالطػرؽ الودية خالؿ مدة ال ذباوز ثالثة أسابيع من تاريخ وصوؿ الطلب إليها
مسًتشدة يف ذلك باؼبعلومات واؼبستندات اؼبقدمة إليها من طريف النزاع .
إثبات التسوية الودية للنزاع فى محضر .
110ػ إذا سبت تسوية النزاع ودياً أثبت ما مت االتفاؽ عليو يف ؿبضػر حيرر من ثالث نسخ توقع عليها السلطة اؼبختصػة وفبثلو الطرفُت وتسلم
للطرفُت خالؿ مدة سريانو .
مدة سريان االتفاق .

111ػ ينص يف االتفاؽ على مدة سريانو على أال تزيد على ثالث سنوات إال إذا كاف االتفاؽ خاصػاً بتحديد األجور وساعػات العمل فيجوز
عندئذ أف ديتد إِف مدة ال ذباوز طبس سنوات .
إحالة النزاع إلي هيئة التحكيم .

112ػ إذا َف تتم تسوية النزاع ودياً خالؿ اؼبدة اؼبشار إليها يف اؼبادة  109وجب إحالة النزاع اِف ىيئة ربكيم دوف موافقة الطرفُت اؼبتنازعُت
للفصل فيو مىت ما كاف ذلك ضرورياً .
تشكيل هيئة التحكيم )7(.

113ػ ()1

()2

تشكل السلطة اؼبختصة بقرار منها ىيئة التحكيم على الوجو اآليت :
قاضى ال تقل درجتو عن قاضى ؿبكمة عامة يرشحو رئيس اعبهاز القضائي بالوالية  ,رئيساً ,
(أ )
(ب) يف حالة القطاع اػباص أحد اؼبخدمُت ال تكوف لو عالقة بالنزاع يرشحو اؼبخدـ وىف حالة اغبكومة القومية
وأجهزة اغبكم الوالئى فبثل لوزارة اؼبالية ,
(ج ) فبثل لنقابة عمل ال عالقة ؽبا مباشرة دبوضوع النزاع ترشحو النقابة صاحبة النزاع ,
فبثل لوزارة العمل واػبدمة العامة وتنمية اؼبوارد البشرية ,
(د )
(ىػ ) أحد ذوى اػبربة ترشحو السلطة اؼبختصة.
مع مراعاة أحكاـ البند ( )1وىف اغباالت اليت تكوف فيها إحدى اؼبؤسسات أو اؽبيئات العامة أو الشركات اليت سبلك اغبكومة
 %50فأكثر من أسهمها  ,طرفاً يف نزاع عمل يتعلق بشروط خدمة العاملُت  ,يعُت وزير اؼبالية القومي فبثالً لو هبيئة
التحكيم  ,وىف حالة اؼبؤسسات أو اؽبيئات أو الشركات الوالئية يرشح الواِف اؼبختص فبثالً لو يف ىيئة التحكيم .
الجلسة األولى لهيئة التحكيم والنصاب .

114ػ ()1
()2

حيدد رئيس ىيئة التحكيم جلسة للنظر يف النزاع على أف ال جياوز ميعادىا أسبوعاً من تاريخ رفع النزاع إليها .
يكتمل النصاب القانوين ؽبيئة التحكيم حبضور أربعة أعضاء دبا فيهم الرئيس .
مدة الفصل في النزاع .

 115ػ تنظر ىيئة التحكيم النزاع اؼبعروض عليها وتفصل فيو يف مدة ال ذباوز أربعة أسابيع من تاريخ رفع النزاع إليها وجيوز لرئيس ىيئة التحكيم
أف يطلب من السلطة اؼبختصة سبديد فًتة الفصل يف النزاع دبا ال يزيد عن أربعة أسابيع .
سلطة هيئة التحكيم .

 116ػ يكوف ؽبيئة التحكيم سلطة استدعاء الشهود وربليفهم اليمُت القانوين وإجبارىم على تقدًن اؼبستندات والدفاتر اليت ترى ضرورة االطالع
عليها وندب أىل اػبربة ومعاينة ؿبل العمل وؽبا أف تتخذ كافة اإلجراءات اليت سبكنها من الفصل يف موضوع النزاع دوف التقيد بطرؽ
اإلثبات اؼبتبعة أماـ احملاكم اؼبدنية .
حضور المحامين والمستشارين .

117ػ جيوز لطريف النزاع أف يوكل ؿبامياً أو مستشاراً قانونياً يف حالة أجهزة الدولة للظهور نيابة عنو أماـ ىيئة التحكيم .
القوانين التي تطبقها هيئة التحكيم .

118ػ تطبق ىيئة التحكيم القوانُت اؼبعموؿ هبا وؽبا أف تستند يف ذلك إِف العرؼ ومبادئ العدالة وذلك وفقاً للحالة االقتصادية واالجتماعية
العامة يف اؼبنطقة .
قرار هيئة التحكيم .

 119ػ تصدر ىيئة التحكيم قراراهتا بأغلبية اآلراء وجيوز توضػيح الرأي اؼبخالف مع بياف أسبابو .
إلزامية قرار هيئة التحكيم .

120ػ ()1
()2

يكوف قرار ىيئة التحكيم هنائياً وال جيوز الطعن فيو بأي طريق من طرؽ الطعن .
جيب على رئيس ىيئة التحكيم إعالف طريف النزاع بالقرار وإعطاؤمها صورة منو وإرساؿ صورة إِف السلطة اؼبختصة مع صبيع
اؼبستندات اؼبتعلقة بالنزاع غبفظها لديو وتقدًن مستخرجات منها لذوى الشأف .
مصروفات إقامة ممثلي العمل والنقابات .

 121ػ يف حالة صدور قرار لصاٌف العماؿ أو اؼبوظفُت أو النقابات تلزـ ىيئة التحكيم اؼبخدـ باؼبصروفات اليت تقررىا لتغطية نفقات انتقاؿ وإقامة
فبثلي العماؿ أو اؼبوظفُت والنقابات .
تصحيح القرار أو تعديله .

 122ػ جيوز للسلطة اؼبختصة أو أي طرؼ من طريف النزاع أف يطلب من ىيئة التحكيم تفسَت أي لبس أو غموض ظهر يف قرار ىيئة التحكيم
وإصدار قرار بشأنو وجيب على ىيئة التحكيم أف تصدر قرارىا بعد إعادة ظباع طريف النزاع أو بدونو ويعترب القرار الالحق الذي تصدره
معدال لقرارىا األوؿ .
مكافأة رئيس وأعضاء هيئة التحكيم .

 123ػ ربدد السلطة اؼبختصة أو من تفوضو مقدار مكافأة رئيس وأعضاء ىيئة التحكيم وكيفية دفعها .
عدم التوقف عن العمل أو قفل محال العمل .

124ػ حيظر على العماؿ أو اؼبوظفُت التوقف عن العمل كلياً أو جزئياً وحيظر على اؼبخدـ قفل مكاف العمل كلياً أو جزئياً بسبب أي نزاع
عماِف وذلك يف اغباالت اآلتية :
( أ) قبل الدخوؿ يف اؼبفاوضات ,
(ب) مباشرة بعد تقدًن أي طلب للتوفيق من جانب أي طرؼ ,
(ج ) أثناء إجراءات التوفيق ,
مباشرة بعد قرار الواِف بإحالة النزاع إِف التحكيم ,
(د )
(ىػ) أثناء إجراءات التوفيق ,
(و ) بعد إصدار أو إعالف قرارات ىيئة التحكيم .
الفصل اػبامس عشر
أحكاـ ختامية
تعديل الجداول .
 125ػ جيوز للوزير دبوجب أمر ينشػر يف اعبريدة الرظبية إجػراء أي تعديل يف اعبداوؿ اؼبلحقة هبذا القانوف .
العقوبات .

126ػ ()1

مع عدـ اإلخالؿ بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانوف آخر يعاقب بالسجن ؼبدة ال ذباوز ستة اشهر أو الغرامة أو بالعقوبتُت
معاً كل شخص :
يتسبب يف أو يعمل على تضمُت أي معلومات غَت صحيحة يف سجل خدمة العامل بقصد الغش أو
(أ )
يسمح على تأخَت دفع حقوؽ العامل معتمدا على ذلك السجل وىو على علم بالغش ,
(ب) يقدـ أو يسمح بتقدًن أي بيانات أو مستندات للسلطة اؼبختصة وىو يعلم أهنا غَت صحيحة .

()2

()3

تعترب جردية كل ـبالفة أو امتناع عن تنفيذ أي من أحكاـ ىذا القانوف أو أحكاـ أي أوامر أو لوائح أو قواعد صادرة دبوجبو
يعاقب عليها عند عدـ النص على عقوبة معينة يف ىذا القانوف أو أي قانوف آخر بالسجن ؼبدة ال ذباوز ستة أشهر أو
بالغرامة أو بالعقوبتُت معاً  ,وىف حالة تكرار اؼبخالفة جيوز أف سبتد الغرامة إِف الضعف .
جيوز للمحكمة اؼبختصة أف زبصص جزءاً فبن الغرامة للشخص اؼبتضرر .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد واألوامر .

 127ػ جيوز للوزير إصدار اللوائح واألوامر والقواعد الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف .
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بشأن المصانع والعمليات الصناعية
( انظر المادة ) 75

1

اؼبصانػع

2

األعماؿ الكهربائية

3

عمليات البناء اليت تؤدى على سبيل التجارة أو فبارسة األعماؿ بغرض مشروع ذبارى أو
صناعي ويشمل ذلك إقامة أو ىدـ أو تغيَت أو إصالح أو صيانة البناء أو االستعداد لبناء
مزمع إرساء أساسو كإقامة اؼبتاريس أو اغبفريات واعماؿ التشييد األخرى دبا يف ذلك رصف
الطرؽ وتعبيدىا .

4

األعماؿ والعمليات اليت ذبرى يف بعض السفن أو البواخر ويشمل ذلك أي مستودع خيص
مالؾ السفن أو البواخر ومالحظي حوض السفن أو ألغراض تستعمل فيها القوة اآللية كما
يف عمليات الشحن والتفريغ أو تزويد أي سفينة بالوقود يف حوض السفن يف مرفأ ؽبا وصبيع
اؼباكينات واآلالت اؼبستخدمة يف ىذه العملية وتشمل اآلالت أي سقالة أوسلم يستخدمو أي
شخص لشحن أو تفريغ أو سبوين السفن بالوقود وخالفو .

5

عمليات شحن وتفريغ ورص البضائع ونقلها أو أي عمليات أخرى يف أو خارج مستودعها أو
مكاف التخزين  ,اليت ذبرى على سبيل التجارة أو فبارسة األعماؿ أو لغرض مشروع ذبارى أو
صناعي .

6

أعماؿ الزراعة واعماؿ الغابات وما يف حكمها .

7

أعماؿ اؼبناجم واحملاجر

8

أعماؿ النقل الربى والبحري والنهري واعبوى

9

أعماؿ اؼبكاتب واؼبتاجر واؼبالىي وما يف حكمها .

10

أعماؿ الصحة اؼبهنية .

الجدول رقم ()2

طلب التسجيل

فيما خيتص بتسجيل اؼبصنع دبوجب اؼبادة  76من قانوف العمل لسنة 1997
اسم صاحب اؼبصنع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
1ػ
عنواف اؼبصنع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
2ػ

موقع اؼبصنع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
النشاط االقتصادي والصناعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
نوع اؼباكينات واآلالت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ.
إذا كانت القيزانات وأواين الضغط مستعملة يذكر :
نوعها ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
(أ)
تاريخ صنعها ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
(ب )
ضغطها ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
(ج )
عدد العماؿ :
رجاؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
( أ)
نساء ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
(ب )
أحداث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
(ج )
(أوالً ) ذكور ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
(ثانياً) إناث ػ ػ ػ ػ ػ ػ.

3ػ
4ػ
5ػ
6ػ

7ػ

التاريخ  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إمضاء صاحب المصنع

الجدول رقم ()3

شهادة تسجيل المصنع
1ػ
2ػ
3ػ
4ػ
5ػ
6ػ
7ػ

اس ػػم اؼبصنػع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
اسم صاحب اؼبصنع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
عن ػواف اؼبصنػع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
مػػوقع اؼبصنػع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
تاريخ إنشاء اؼبصنع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
رقػم إنشاء اؼبصنع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
تػاريػخ صدورىا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

أشهد بأن هذا المصنع قد تم تسجيله فعالً بمقتضى المادة  )3(76من قانون العمل لسنة . 1997

التاريخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

التوقيع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الجدول رقم ()4

طلب ترخيـص
1ػ
2ػ

طلب ترخيص بناء مصنع أو بناء امتداد بمصنع وفقاً للمادة  80من قانون العمل
اسم صاحب اؼبصنع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
اسم اؼبصنع وعنوانو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

لسنة 1997

3ػ
4ػ
5ػ

6ػ

7ػ

8ػ

9ػ

النشاط االقتصادي أو الصناعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
رقم القطعة ػ ػ ػ اؼبربع ػ ػ ػ اؼبساحة ػ ػ ػ اؼبوقع ػ ػ ػ .
مواد البناء اؼبستخدمة يف :
( أ ) األرضيات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,
(ب) اعبدراف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,
(ج) السقوؼ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,
أنواع اؼباكينات واآلالت اؼبستخدمة يف اؼبصنع :
( أ ) ىل تدار بالكهرباء ؟ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,
(ب) ىل تدار بالديزؿ ؟ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,
(ج) ىل تدار بالبخار ؟ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,
ىل تدار يدوياً ؟ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,
(د )
ىل تستخدـ قيزانات خبارية وأواين ضغط أذكر :
( أ ) عدد كل منها ػ ػ ػ ػ ػ ,
(ب) رقم كل منها ػ ػ ػ ػ ػ ,
(ج ) ضغط كل منها ػ ػ ػ ػ ػ ,
(د ) تاريخ صنع كل منها ػ ػ ػ ,
التخزين :
( أ ) اؼبواد الكيماوية ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,
(ب) اؼبواد العضوية ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,
(ج) الفضالت األخرى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,
العماؿ اؼبستخدموف :
اؼبراحل

رجاؿ

اؼبرحلة األوُف
اؼبرحلة الثانية
اؼبرحلة الثالثة
تاريخ ـ ـ ـ ـ ـ إمضاء صاحب المصنع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الجدول رقم ()5

إخطار عن حادث

وفقاً للمادة  92من قانون العمل لسنة 1997

1ػ
2ػ

اسم صاحب اؼبصنع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
العنػواف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

نساء

أطفاؿ

اجملموع

3ػ النشاط االقتصادي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
4ػ تاريخ اغبادث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
5ػ طبيعة اغبادث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
6ػ مػدة اغبادث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
7ػ نوع اؼباكينات واآلالت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
 8ػ إذا كاف من أي ماكينو اذكر اظبها واإلصابة :
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
9ػ اذكر باختصار كيفية وقوع اغبادث :
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
10ػ بيانات عن الشخص أو األشخاص اؼبصابُت :
( أ ) العمر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
العنواف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
(ب )
اؼبرتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
(ج )
تاريخ التعيُت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
(د )
التاريخ ـ ـ ـ ـ

إمضاء صاحب المصنع ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الجدول رقم ()6

بشأن األمراض المهنية والتسممات

رقم
1

نوع المرض

العمليات واألعمال المسببة له

أمراض الرئتُت اؼبتسببة من الغبار
واألتربة :

أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد ؼبادة
السيلكا بنسبة تزيد على  %5أى عمل ىف اؼبناجم

(أ ) تًتيب الرئة من
إستنشاؽ الرمل أو
الًتاب (سيكوزس)
(ب) تليف الرئة من غبار
األسبستوس
( اإلسبتوس )
صناعة اؼبنتجات
اغبجرية أو تلميع
اؼبعادف بالرمل
(ج ) غبار القطن ربو
القطن (بسنوزس)
(د ) غبار قصب السكر
(بفازوزس)

واحملاجر أو كبت األحجار أو طحنها أو أى أعماؿ
أخرى تستدعى نفس التعرض لغبار اإلسبستوس لدرجة
تنشأ عنها ىذه األمراض .
كل الصناعات أو األعماؿ الىت تعرض العاملُت فيها
لغبار القطن لدرجة ينشأ عنها ىذا اؼبرض كالنسيج
واحملاًف والعزؿ .
كل الصناعات واألعماؿ الىت تعرض العاملُت فيها
لغبار قصب السكر لدرجة ينشأ عنو ىذا اؼبرض
كالعمل ىف مصانع السكر  ..اٍف .

2

تًتيب الرئة ػ إستنشاؽ الرمل أو
الًتاب اؼبصحوب بالدرف الرئوى
على شرط أف يكوف تًتيب الرئة
السبب األصلى ىف اإلصابة
بالدرف الرئوى .

الصناعات الىت يتعرض العاملوف فيها لغبار أو أتربة
ربتوى على مادة السيلكا .

3

التسمم بالرصاص وخالصتو
ومركباتو .

أى عمل يستدعى إستعماؿ أو تداوؿ الرصاص
ومركباتو أو اؼبواد احملتوية عليو ويشمل ذلك :
(أ ) إستخراج الرصاص ,
(ب) مباشرة اؼبعادف احملتوية على الرصاص دبا
فيها اؼبستعملة ىف مصانع التوتيا ,
(ج ) صنع سبائك الرصاص اؼبستعمل ,
(د ) عمل األدوات اؼبصنوعة من الرصاص
اؼبسبك أو فبزوجات الرصاص ,
(ىػ) إستخداـ الرصاص ىف صناعات البولغراؼ
(آلة أسطوانية ألخذ عدة ـبططات البقى ) ,
(و ) صنع مركبات الرصاص ,

(ز ) صنع وتصليح البطاريات خازنات الكهرباء ,
(ح ) ربضَت وإستعماؿ اؼبيناء احملتوية على
رصاص ,
(ط ) الصقل من برادة الرصاص وغراء الزجاج
احملتوى على الرصاص ,
(ى ) أى أعماؿ أخرى يدخل ىف تصنيعها أو
أصلها الرصاص ومركباتو .
4

أى عمل يستدعى إستعماؿ أو تداوؿ الزرنيخ ومركباتو
التسسم بالزرنيخ ومضاعفاتو
أو اؼبواد احملتوية عليو وكذا أى عمل يستدعى التعرض
كاإلختالالت العصبية
لغبار أو أخبرة الزرنيخ أو مركباتو واؼبواد احملتوية عليو
واإلختالالت الوظيفية للكبد
والكلى أمراض جلدية وغَتىا من ويشمل ذلك العمليات الىت يتولد فيها الزرنيخ أو
األمراض واؼبضاعفات الناذبة عن مركباتو وكذا العمل ىف إنتاج أو صناعة الزرنيخ ومركباتو
.
التسمم بالزرنيخ .

5

التسمم بالكروـ والتقرح وسائر
األمراض الناذبة من مباشرة
العمل دبعدف الكروـ ومركباتو

أى عمل يستدعى ربضَت أو توليد أو إستعماؿ أو
تداوؿ الكروـ وحامض الكروميك أو كرومات
الصوديوـ أو البوتاسيوـ أو الزنك أو أى مادة ربتوى
عليها .

6

التسمم بالنيكل ومركباتو
ومشتفاتو .

أى عمل يستدعى ربضَت أو توليد أو إستعماؿ أو
تداوؿ النيكل أو مركباتو ويشمل ذلك التعرض لغبار
كربونيك النيكل .

7

التسمم باؼبنجنيز ومركباتو .

أى عمل يستدعى إستعماؿ أو تداوؿ اؼبنجنيز ومركباتو
أو اؼبواد احملتوية عليو وكذلك أى عمل يستدعى
التعرض ألخبرة أو غبار اؼبنجنيز أو مركباتو أو اؼبواد
احملتوية عليو ويشمل ذلك العمل ىف إستخراج أو ربضَت
اؼبنجنيز أو مركباتو وطحنها وتعبئتها  ..اٍف .

8

تقرح القرنية أو تقرح اعبلد
وأمراض اعبلد اػببيثة الناذبة من
األسفلت أو الزيوت اؼبعدنية أو
الربفُت أو مركباتو أو اؼبنتجات أو
فقد اؼبواد اؼبذكورة سابقاً .

أى عمل يستدعى إستخراج أو إطالؽ أو اإلنتفاع أو
العمل ىف اؼبواد اؼبذكورة وكذا مركباهتا ومشتقاهتا أو
التعرض ألخبرهتا أو أتربتها .

9

اإللتهابات أو التقرح اعبلدى
الناجم من األغربة والسوائل :
إنتاج األعماؿ الىت تشمل إنتاج

أعماؿ األظبنت والبناء باألظبنت أو التعرض لألعماؿ
الىت تشمل إنتاج ومباشرة وتصفية ومزج األظبنت .
اإلشتغاؿ ىف إنتاج أو مباشرة إستعماؿ وتصفية أو مزج

ومباشرة إستعماؿ اؼبلح القلوى الًتبنتاين ومشتقاتو األورنيش واعبملكا  ,اإلشتغاؿ ىف
العامة أى أعماؿ أخرى قد تنشأ األعماؿ الىت تشمل إستعماؿ األحطاب األخشاب ىف
ىذه الفقرة .
عنها األمراض اؼبذكورة.
10

تليف عدسة العُت القرنية الناتج
من التعرض اؼبستمر للحرارة
العالية ووىج األنوار القوية .

أى عمل يستدعى التعود اؼبتكرر أو اؼبتواصل للوىج أو
اإلشعاع الصادر من الزجاج اؼبصهور أو اؼبعادف احملمية
أو اؼبنصهرة أو التعرض لضوء قوى أو حرارة شديدة فبا
يؤدى اُف تلف العُت أو ضعف اإلبصار .

11

التسمم بأوؿ أكسيد الكربوف .

أى عمل يستدعى التعرض ألوؿ أكسيد الكربوف
ويشمل ذلك عمليات ربضَت إستعمالو وتولده وما
حيدث ىف اعبراجات وقماين الطوب أو اعبَت .

12

التسمم بثاىن أكسيد الكربوف .

أى عمل يستدعى إستخراج أو ربضَت أو تداوؿ غاز
ثاىن أكسيد الكربوف أو التعرض ألخبرتو أو األخبرة
احملتوية عليو .

13

التسمم بالزئبق ومركباتو ومشتقاتو أى عمل يستدعى إستعماؿ أو تداوؿ الزئبق أو مركباتو
أو اؼبواد احملتوية عليو وكذا أى عمل يستدعى التعرض
وفبزوجاتو وـبلوطاتو .
لغبار الزئبق أو أخبرتو أو مركباتو أو اؼبواد احملتوية عليو
ويشمل ذلك تداوؿ الزئبق ػ صناعة أجهزة القياس
واؼبعامل ػ ربضَت اؼبواد اػباـ الالزمة لصناعة القبعات ,
التذىيب على الساخن  ,إستعماؿ مضخات الزئبق ىف
صناعة اؼبصابيح الكهربائية  ,صناعة اؼبفرقعات احملتوية
على الزئبق .

14

التسمم بالفسفور ودبركباتو وما
ينشأ عن ذلك من اإلختالطات
.

أى عمل يستدعى إستعماؿ أو تداوؿ الفسفور
ومركباتو أو اؼبواد احملتوية عليو وكذا على أى عمل
يستدعى التعرض ألخبرة أو غبار الفسفور أو مركباتو أو
اؼبواد احملتوية عليو ويشكل ذلك التعرض للمركبات
الغازية وغَت الغازية الفسفور.

15

التسمم بالكربيت ومركباتو
الغازية وما ينشأ عن ذلك من
اإلختالطات .

أى عمل يستدعى إستعماؿ أو تداوؿ الكربيت أو
مركباتو أو اؼبواد احملتوية عليو وكذا أى عمل يستدعى
التعرض اُف أخبرة أو غبار الكربيت أو مركباتو أو اؼبواد
احملتوية عليو ويشكل ذلك التعرض للمركبات الغازية
وغَت الغازية للكربيت.

16

التسمم بالنزين أو اؼبواد اؼبماثلة
ومستخرجاتو ومشتقاتو من
الناتروجُت واألؼبونيا وإختالطاهتا
اؼبرضية .

أى عمل يستدعى إستخراج أو إستعماؿ أو تداوؿ أو
مالمسة أو ربضَت أو إطالؽ اإلنتفاع بالبنزين أو اؼبواد
اؼبماثلة لو ومستخرجاهتا من الناتروجُت (األزوت)
واألؼبونيا أو التعرض ألخبرهتا أو غبارىا .

17

التسمم دبستخرجات ومشتقات
اؽبايدروكربونات (صنف أ) .

أى عمل يستدعى إستخراج أو إطالؽ أو اإلنتفاع
بأمالح اؽبايدروكوبونات من صنف (أ ) أو اؼبواد
اؼبماثلة لو أو مستخرجاتو أو مشتقاتو .

18

التسمم برابع كلوريد الكربوف.

أى عمل يستدعى إستخراج أو إستعماؿ أو تداوؿ
رابع كلوريد الكربوف وكذلك أى عمل يستدعى
التعرض ألخبرتو أو األخبرة احملتوية عليو ويشمل ذلك
عماؿ البوىية والدىانات وعماؿ اؼبعامل اؼبعرضُت لو
والزنائن اؼبصنعة .

19

التسمم بثاىن سلفائد الكربوف .

أى عمل يستدعى إستخراج أو ربضَت أو إستعماؿ أو
تداوؿ ثاىن سلفائد الكربوف وكذلك أى عمل يستدعى
التعرض ألخبرتو أو األخبرة احملتوية عليو .

20

التسمم دباثايل برمايد

أى عمل يستدعى إستعماؿ أو تداوؿ ماثايل برمايد أو
التعرض ألخبرتو أو األخبرة احملتوية عليو ويشمل ذلك
تبخَت احملاصيل ػ تبخَت التباكو ػ مبيدات اغبشرات
وعماؿ اؼبوانئ الذين يتعرضوف ؽبذا الغاز .

21

التسمم حبامض الكربتيك .

أى عمل يستدعى ربضَت أو تداوؿ حامض الكربتيك
أو التعرض ألخبرتو واألخبرة احملتوية عليو ويشمل ذلك
عماؿ البطاريات وعماؿ مصانع الزجاج .

22

ظهور دالئل اإلصابة باألمراض
اؼبتسببة ىف :
(أ ) االراديوـ أو مركباتو
الفعالة (راديوـ)
(ب) أشعة رزونتجُت (أشعة)X
(ج ) اإلشعاعات اؼبؤينة

أى عمل يستدعى التعرض للراديوـ أو أى مادة أخرى
ذات نشاط إشعاعى أو أشعة واإلشعاعات اؼبؤينة
كالعاملُت ىف العالج بالذرة والعاملُت ىف ِ
األشعة
واؼبعرضُت لإلشعاعات اؼبؤينة .

23

إصابات العظاـ والعضالت
واؼبفاصل الىت يسببها اؽبواء
اؼبضغوط .

أى عمل يستدعى التعرض للهواء اؼبضغوط بالطرؽ
اإلصطناعية لدرجة تنشأ عنها األمراض اؼبذكورة ىف ىذه
الفقرة .

24

اعبمرة اػببيثة (إنثراكس)

أى عمل يستدعى اإلتصاؿ حبيوانات مصابة هبذا
اؼبرض مباشرة جثث اغبيوانات أو بعض أجزائها دبا ىف
ذلك اعبلود واغبوافر والقروف والشعر ويدخل ىف ذلك
أعماؿ الشحن والتفريغ والنقل ؽبذا اإلجراء .

25

إشعاعات إنفصالية اإلصابة .

كل األعماؿ والصناعات الىت ربًتؽ بكوهنا تعرض
للخطر .

26

التسمم بثاىن أكسيد الكربيتيك

أى عمل يستدعى إستعماؿ أو تداوؿ أو ربضَت ثاىن
أكسيد الكربيتيك أو التعرض ألخبرتو أو األخبرة احملتوية
عليو ويشمل ذلك رش العربات ومبيدات اغبشرات
واألظبدة الصناعية .

