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طباعة الصفحة  خارطة الموقع  الموقع الرئیسي / قواعد بیانات / قاعدة بیانات التشريعات والقوانین / قرار بقانون

قرار جمھوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن قانون العمل

ُعدلت �عض مواد هذا القرار وصدرت �القوانین التال�ة:
-        قانون رقم (25) لسنة 1997م .
-        قانون رقم (11) لسنة 2001م .

-        قانون رقم (25) لسنة 2003م
 

القرار الجمهور� �القانون رقم (5) لسنة 1995م
�شـأن العمـل

 
رئ�س الجمهور�ة :

-        �عد اإلطالع على دستور الجمهور�ة ال�من�ة .
-        و�ناء  على عرض رئ�س مجلس الوزراء .

-        و�عد موافقة مجلس الوزراء .
(قـرر)

ال�اب األول
أح�ام عامة

مادة (1) :  �سمى هذا القانون قانون العمل .
مادة (2) :   �قصد �المصطلحات والع�ارات الواردة في هذا القانون المعاني المبینة أمام �ل منها أدناه ما لم تدل القر�نة على خالف ذلك:

الجمهور�ـة :  الجمهور�ة ال�من�ة.
الـوزارة :  وزارة التأمینات والشئون االجتماع�ة والعمل.
الوز�ر :  وز�ر التأمینات والشئون االجتماع�ة والعمل.

الوز�ر المختـص : الوز�ر الذ� �أتي نشا� صاحب العمل ضمن نطاق اختصاصه.
اللجان التح��م�ة :لجان التح��م المش�لة على مستو� أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهور�ة لتسو�ة منازعات العمل.

ممثلي أصحاب العمل :االتحاد العام للغرف التجار�ة والصناع�ة.
ممثلي العمال :   االتحاد العام للنقا�ات أو النقا�ة العامة المعن�ة.

النقا�ة العامـة : نقا�ة العمال ذات العالقة.
اللجنة النقابیـة :هي اللجنة النقاب�ة المنتخ�ة في موقع العمل.

صاحب العمل : �ل شخص طب�عي أو اعت�ار� �ستخدم عامال  أو أكثر لقاء أجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة ألح�ام هذا القانون.
العامـل : �ل شخص �عمل لد� صاحب العمل و��ون تحت إدارته ولو �ان �عیدًا  عن نظارته لقاء أجر ووف� عقد م�توب أو غیر م�توب و�شمل ذلك الرجال والنساء واألحداث.

األجر األساسي : ما یدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقد� أو عیني �م�ن تقو�مه �العملة وال یدخل في ذلك المستحقات األخر� من غیر األجر األساسي أ�ًا  �ان نوعها.
األجر الكامل :  ما یدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقد� أو عیني �م�ن تقو�مه �العملة مضافًا إل�ه سائر االستحقاقات األخر� أ�ا  �ان نوعها.

العمـل :      �ل ما یبذلـه العمال من جهد ذهني أو عضلي أو �لیهما �صفة دائمة أو مؤقتة لقاء أجر معین.
العمل العرضـي :  �ل عمل ال یدخل في نشا� صاحب العمل وال تز�د مدة إنجازه عن أر�عة أشهر.

العمل الموسمي :   �ل عمل ینفذ �طب�عته أو �ظروفه في مواسم محددة من السنة وال تز�د مدته عن ستة أشهر متواصلة.
الحـدث :    �ل ذ�ر أو أنثى لم یبلغ الخامسة عشرة من العمر.

العمل المؤقت :   العمل الذ� تقتضي طب�عة إنجازه مدة محددة أو الذ� ینصب على عمل بذاته و�نتهي �انتهائه.
مادة (3) : أ- تسر� أح�ام هذا القانون على جم�ع أصحاب األعمال والعمال إال  من یرد �شأنهم نص خاص في هذا القانون.

ب- ال �سر� هذا القانون على الفئات التال�ة:ـ
1-      موظفو الجهاز اإلدار� للدولة والقطاع العام.

2-      شاغلي الوظائف القضائ�ة وشاغلي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.
3-      األفراد الذین یلتحقون �المؤسسات العس�ر�ة واألمن�ة.

4-      األجانب المعارون للعمل مع الدولة.
5-      األجانب العاملون في الجمهور�ة �موجب اتفاق�ات دول�ة تكون الجمهور�ة طرفًا فیها و��ون اإلعفاء في حدود االتفاق�ة.

6-      األجانب من حاملي جوازات السفر الدبلوماس�ة والخاصة من الحاصلین على تأشیرات ، و�عملون في الجمهور�ة في حدود التأشیرات الس�اس�ة الممنوحة لهم.
7-      العاملون في أعمال عرض�ة.

8-      األشخاص التا�عین لصاحب العمل العاملین معه والذین �عولهم فعًال �صورة �املة أ�ا  �انت درجة القرا�ة.
9-      خدم المنازل ومن في ح�مهم.

10-    األشخاص الذین �عملون في المراعي أو الزراعة عدا:
 أ-       األشخاص الذین �عملون في الشر�ات والمؤسسات والجمع�ات الزراع�ة والمنشآت التي تقوم بتصن�ع أو تسو�� منتوجاتها.

 ب-      األشخاص الذین �قومون �صفة دائمة بتشغیل أو إصالح اآلالت الم��ان���ة الالزمة للزراعة أو أعمال الر� الدائم.
 ج-      األشخاص الذین �عملون في تر��ة الدواجن والمواشي.

مادة (4) : یجوز تنظ�م أوضاع �عض الفئات في الفقرات (7 ،9 ، 10) من المادة (3) وفقًا  ألح�ام هذا القانون وتطبی� �عض أح�امه علیهم وذلك �قرارات �صدرها مجلس الوزراء بناء  على عرض من الوز�ر.
مادة (5) : العمل ح� طب�عي لكل مواطن وواجب على �ل قادر عل�ه �شرو� وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمییز �سبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقیدة أو اللغة وتنظم الدولة �قدر اإلم�ان

ح� الحصول على العمل من خالل التخط�� المتنامي لالقتصاد الوطني.
مادة (6) : تمثل األح�ام الواردة في هذا القانون الحد األدنى لحقوق العمال وشرو� العمل وحیثما وجد نظام خاص لعالقات العمل �شرو� وضمانات افضل تطب� على العمال أفضل األح�ام الواردة في هذا القانون أو

في النظام الخاص.
مادة (7) : تكیف عالقات العمل وف� أح�ام هذا القانون �موجب األسس التال�ة:

1-      عدم جواز تنازل أو إبراء أ�ة حقوق مترت�ة للعمال عن عقد العمل إذا �ان ذلك مخالفًا ألح�ام هذا القانون.

قانون
قانون معدل بقانون

قرار بقانون
دستور الجمھورية الیمنیة

موافقإدخل بريدك اإللكتروني

 تعديل خیارات المشترك. 
 تفعیل اإلشتراك / إنسحاب 

••••••••اسم المستخدم

 تسجیل إشتراك جديد.. 
 نسیت كلمة المرور 
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2-      سر�ان شرو� العمل وحقوقه المحددة بهذا القانون على العمال ما لم تكن قد وردت في العقد �شرو� أفضل.
3-      سر�ان جم�ع عقود العمل القائمة أثناء صدور هذا القانون إذا �انت اصلح للعمال وال یترتب على تجدیدها اإلنقاص من شرو� العمل وحقوقه وحتى إن �انت ال تقل عن الحد األدنى لشرو� العمل الواردة

بهذا القانون.
مادة (8) :  ��ون لجم�ع الم�الغ المستحقة للعامل أو المستحقین عنه �مقتضى أح�ام هذا القانون امت�ازًا  على جم�ع أموال صاحب العمل المدین المنقولة وغیر المنقولة وتستوفى قبل غیرها من الدیون �ما في ذلك

المصروفات القضائ�ة والم�الغ المستحقة للخزانة العامة.
مادة (9) : تعتبر السنة في تطبی� أح�ام هذا القانون(365) یوما  والشهر (30) یوما  ما لم ینص على خالف ذلك.

مادة (10): اللغة العر��ة هي اللغة المعتمدة في جم�ع عالقات العمل وسجالته ووثائقه في الجمهور�ة وال یجوز االحتجاج في مواجهة العامل �أ� مستند محرر بلغة أجنب�ة ولو �ان موثقا  بتوق�ع العامل ، وعندما
��ون المستند محررًا �اللغة العر��ة و�لغة أجنب�ة فإن المستند المحرر �اللغة العر��ة هو وحده األساس في التفسیر والتطبی� .

مادة (11) :1ـ �ش�ل �قرار من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح الوز�ر مجلس عمل یتكون من ممثلي الوزارة وممثلین عن العمال وأصحاب العمل لوضع الخطو� العر�ضة وتقد�م التوص�ات للح�ومة في المجاالت
التال�ة:

 أ-       مشروعات قوانین ونظم العمل.
 ب-      الس�اسة العامة لألجور والحوافز وأ� مستحقات أخر�.

 ج-      التدر�ب والتأهیل المهني للعمال.
2 - �حدد قرار مجلس الوزراء أسماء أعضاء مجلس العمل ونظام سیر العمل ف�ه.

ال�اب الثاني
قواعد التشغیل

مادة (12) :على صاحب العمل أن �قدم للوزارة أو م�تبها المختص عند م�اشرة نشاطه الب�انات التال�ة:
1-      اسم المنشأة وم�انها وتار�خ تأس�سها.

2-      طب�عة العمل الذ� تقوم �ه المنشأة ومقدار القو� العاملة التي تستخدم فیها.
3-      اسم الشخص المسؤول عن إدارة المنشأة.

4-      أ� ب�انات أخر� تطلبها الوزارة أو م�تبها المختص.
مادة (13) : 1-لكل قادر على العمل وراغب ف�ه أن یتقدم لقید اسمه لد� الوزارة أو أ� من م�اتبها الذ� �قع في دائرته محل إقامته مع ب�ان سنه ومهنته ومؤهالته وخبراته السا�قة وعنوانه وعلى الجهة المقدم

إلیها الطل�ات الق�ام �قیدها في سجالت خاصة �أرقام مسلسلة فور ورودها وٕاعطاء الطالب دون مقابل شهادة قید یثبت فیها تار�خ وساعة تقد�م الطلب ورقم القید وسائر الب�انات الضرور�ة األخر�.
2 - على الوزارة أو أ� من م�اتبها ترش�ح المقیدین لدیها لألعمال التي تناسبهم وتتف� مع سنهم وصالحیتهم المهن�ة على أن تراعى أس�ق�ة القید.

مادة (14) :1- على �ل صاحب عمل أن یبلغ الوزارة أو أ�ًا  من م�اتبها الذ� �قع في دائرته محل العمل �تا�ة عن فرص العمل التي خلت أو أنشئت لد�ه أ�ا  �ان نوعها مع ب�ان �ل منها واألجر المخصص لها
والتار�خ الذ� �حدده لشغلها ، وذلك خالل س�عة أ�ام من تار�خ خلوها أو إنشائها وعلى صاحب العمل خالل عشرة أ�ام من تار�خ م�اشرة العامل لعمله أن �عید شهادة قید العامل للجهة التي أصدرتها مرفقًا  بها ب�ان

بتار�خ الم�اشرة للعمل واألجر المخصص له ونوع العمل وعل�ه تدو�ن رقم شهادة القید وتار�خها أمام اسم العامل في سجل قید العمل �المنشأة.
2 - لصاحب العمل عند عدم ق�ام الوزارة أو م�تبها المختص �الترش�ح في األعمال الشاغرة لد�ه خالل خمسة عشر یومًا  من تار�خ تلقیها �الغ صاحب العمل وفقًا ألح�ام الفقـرة السا�قة أن �قوم �شغل هذه األعمال

من بین المتقدمین إل�ه والمتوافر فیهم شرو� العمل ، على أن یبلغ الوزارة أو م�تبها المختص بذلك خالل الس�عة األ�ام التال�ة لشغل هذه األعمال.
3 - تحدد �قرار من الوز�ر المنشئات وأصحاب األعمال الذین تسر� �شأنهم أح�ام هذه المادة.

مادة (15) : یتولى أصحاب األعمال �حسب اإلم�ان�ات والفرص المتاحة تشغیل المعوقین الذین ترشحهم الوزارة أو فروعها �ما ال یز�د عن نس�ة 5% من حجم العمالة الكل�ة لصاحب العمل و�تم التشغیل في األعمال
والمهن التي تتناسب وقدراتهم وٕام�ان�اتهم �حیث یتمتعون ��افة الحقوق المقررة في هذا القانون.

مادة (16) : �حظر علي أ� شخص طب�عي أو اعت�ار� ممارسة مهنة تشغیل أو تور�د العمال أل� صاحب عمل.
مادة (17) : �حدد �قرار من الوز�ر نظام تشغیل األحداث والظروف والشرو� واألحوال التي یتم فیها تشغیلهم و�ذا األعمال والمهن والصناعات التي یتعین تشغیلهم فیها.

مادة (18) : تعتبر جم�ع المعامالت المتعلقة بتشغیل ال�منیین مجان�ة وتعفى من �افة الرسوم المال�ة.
مادة (19) :1- ال یجوز للعامل غیر ال�مني أن یزاول عمًال إالَّ إذا �ان حاصًال على ترخ�ص عمل رسمي من الوزارة أو أحد م�اتبها ، �ما �منع أ� صاحب عمل من تشغیل غیر ال�مني إالَّ إذا �ان حائزًا على ذلك

الترخ�ص.
2 - تسر� أح�ام هذه المادة على العمال غیر ال�منیین العاملین في القطاعات غیر المشمولة �أح�ام هذا القانون.

مادة (20) : �شتر� الستكمال تشغیل غیر ال�منیین است�فاء الشرو� التال�ة:
1-      ح�ازة ترخ�ص �اإلقامة والعمل.

2-      است�فاء شرو� شغل المهنة وان ��ون المصرح له �العمل في ل�اقة صح�ة تامة.
3-      أن یزاول المهنة المرخصة له مزاولتها.

4-      أن ��ون حائزًا  على ترخ�ص مزاولة المهنة وذلك للمهن التي تتطلب وجود ترخ�ص خاص �مزاولتها.
5-      أن ��ون التشغیل في حرفة أو مهنة ال تتوافر فیها الخبرات ال�من�ة.

مادة (21) :  ال یجوز أن یز�د عدد العمال غیر ال�منیین لد� صاحب العمل على 10% من إجمالي العمال ال�منیین وللوز�ر أن یز�د أو یخفض هذه النس�ة عند االقتضاء ووفقًا  لالتجاهات التي �قرها مجلس
الوزراء.

مادة (22) : أ- على �ل صاحب عمل یرغب في استخدام األجانب أن �قدم طل�ا  للموافقة على استقدامهم وفقًا  للنموذج الذ� تحدده الوزارة على أن یتضمن الطلب الب�انات التال�ة:
1-      اسم صاحب العمل وجنسیته ومهنته ومر�ز عمله الرئ�سي.

2-      اسم العامل المطلوب استقدامه ولق�ه وجنسیته ود�انته وتار�خ م�الده ومحل إقامته األصلي ووضعه العائلي.
3-      نوع العمل الذ� س�قوم العامل بتأدیته ونوع عمله الساب�.

4-      المدة المتوقع استخدام العامل خاللها.
5-      ب�ان ما إذا �ان العامل قد سب� له دخول الجمهور�ة وسبب وتار�خ ذلك مع ذ�ر تار�خ مغادرته وأس�ابها.

6-      ب�ان مجموع عدد العمال األجانب المستخدمین لد� صاحب العمل مع ب�ان عدد من �عملون منهم بنفس المهنة التي س�عمل فیها العامل المطلوب استخدامه ، وعدد العمال ال�منیین العاملین لد�ه.
7-      أ�ة ب�انات أخر� تطلبها الوزارة أو م�تبها المختص.

ب- یجب أن یرف� �الطلب المبین في الفقرة السا�قة من هذه المادة الوثائ� التال�ة:ـ
1-      شهادة من الوزارة أو م�تبها المختص تفید عدم توفر العنصر ال�مني للق�ام �العمل المطلوب استقدام العامل األجنبي من أجله.

2-      شهادة العامل المطلوب استقدامه ومؤهالته الفن�ة وخبراته مرفقة بترجمة معتمدة إلى اللغة العر��ة إذا �انت محررة بلغة أجنب�ة.
3-      صورة من مشروع عقد العمل المزمع إبرامه مع العامل موضحا  ف�ه مقدار األجر والحوافز والمزا�ا النقد�ة والعین�ة التي ستمنح له توض�حا  �اف�ًا .

4-      ب�ان �المشار�ع واألعمال التي یزاولها صاحب العمل وقت تقد�م الطلب مدعمة �الوثائ� والمستندات الالزمة.
5-      أ�ة وثائ� أو ب�انات تطلبها الوزارة أو م�تبها المختص.

مادة (23):أ ـ على صاحب العمل أن یتقدم إلى الوزارة أو م�تبها المختص �طلب تجدید �طاقة العمل لغیر ال�مني قبل انتهاء صالحیتها �مدة ال تقل عن شهر.
ب- على الوزارة أو م�اتبها إكمال معاملة التجدید المنصوص علیها في الفقرة (أ) خالل فترة أسبوعین من تار�خ انتهاء الترخ�ص �حد أقصى وفقًا  للقانون.

مادة (24):1- �سلم العامل غیر ال�مني حال تسجیله �طاقة عمل برسم مالي تدون فیها �افة الب�انات الضرور�ة عنه وعن عمله ومحل إقامته في الجمهور�ة.
2 - ال ��ون العامل غیر ال�مني ملزما  بتسدید رسم استخراج �طاقة عمل في الحاالت التي تنطب� عل�ه قاعدة المعاملة �المثل.

3 - �حدد �قرار من مجلس الوزراء الرسوم المال�ة المستحقة على استخراج �طاقات العمل وتجدیدها للعمال غیر ال�منیین واستخراج بدل فاقد أو صورة منها وق�مة االستمارات المخصصة لتلك األغراض.
مادة (25) : على �ل صاحب عمل �ستخدم عامل غیر �مني أن �قوم �ما یلي:

1-      أن �قید اسم العامل و�افة الب�انات المحددة في �طاقة العمل في سجل خاص خالل أسبوعین من تار�خ م�اشرة العمل.
2-      تعیین نظیر �مني للعامل الغیر �مني متى توافر النظیر المحلي �المؤهالت والكفاءات المناس�ة ، وذلك طوال مدة عمله على أن تكون فترة التدر�ب ملزمة للعامل غیر ال�مني ونظیره.

3-      تبل�غ الوزارة فورا  عن أ�ة متغیرات في أوضاع العمال غیر ال�منیین.
مادة (26) : �حظـر تشغیـل غیر ال�منیین في إحد� الحاالت التال�ة:

1-      إذا سب� له العمل في الجمهور�ة وفصل منه لسوء سلو�ه أو �الح�م عل�ه قضائ�ا .
2-      إذا �ان قد ترك الخدمة مع صاحب العمل أو الجهاز اإلدار� أو إحد� مؤسساته.
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3-      إذا �ان دخولـه الجمهور�ة لغرض آخر غیر العمل.
4-      إذا تحققت للوزارة إم�ان�ة ترش�ح عامل في الوظ�فة المعلن عنها.

ال�اب الثالث
عقود العمـل
الفصل األول

تنظ�م عقد العمل
مادة (27) : عقد العمل هو اتفاق بین صاحب العمل والعامل یتضمن تحدید شرو� العمل و�تعهد العامل �مقتضاه أن �عمل تحت إدارة صاحب العمل وٕاشرافه مقابل أجر.

مادة (28) :  عند توق�ع عقد العمل یجوز إخضاع العامل لفترة اخت�ار�ه ال تز�د على ستة أشهر لد� نفس صاحب العمل و�نص على ذلك في العقد وال یجوز وضع العامل تحت االخت�ار أكثر من مرة في نفس
المهنة.

مادة (29) : 1- تعتبر مدة العقد غیر محددة للعامل ال�مني و�جوز تحدیدها �موافقة الطرفین.
2 - �عتبر عقد العمل سار�ًا لذات المدة السا�قة إذا أنتهت مدته واستمرت عالقات العمل الفعل�ة بین الطرفین.

3 - تعتبر خدمة العامل مستمرة أثناء سر�ان عقد العمل دون أن �قطع تواصلها ما یتخللها من إجازات قانون�ة �اجر أو بدونه أو أ� ظرف عارض آخر منصوص عل�ه في هذا القانون.
مادة (30) : 1ـ  �عد عقد العمل الفرد� الم�توب من ثالث نسخ وتكون النسخة األصل�ة للعامل ونسخة لصاحب العمل ونسخة لم�تب الوزارة المختص وتكون النسخ موقعة من طرفي العقد ، وفي حالة عدم وجود

عقد م�توب على العامل أن یثبت حقوقه بجم�ع طرق اإلث�ات.
2 - یجب أن �حتو� عقد العمل �صورة أساس�ة على مقدار األجر ونوع العمل وم�انه وتار�خ االلتحاق �العمل ومدته.

3 - یجوز للعامل أن �طلب من صاحب العمل إ�صاًال  �ما أودعه لد�ه من وثائ� أو مستندات أو شهادات.
4 - تعتبر التعاقدات الخاصة �العمل لد� الجمع�ات التعاون�ة في ح�م عقود العمل و�سلم �ل عامل حال م�اشرته العمل صورة منها.

5 - یجب أن تكون اإلجراءات التي �قوم بها صاحب العمل تنفیذًا لنصوص العقد ثابتة �الكتا�ة وتسلم نسخة منها للعامل.
مادة (31) : 1ـ  إذا لم ینته العقد وتغیر صاحب العمل أل� سبب من األس�اب �عتبر من خلفه �صاحب عمل مسئوال  عن تنفیذ �افة االلتزامات المترت�ة علي عقد العمل الساب� إال  إذا أتف� على خالف ذلك.

2 - إذا أبرم عقد العمل مقاول من ال�اطن فإن صاحب العمل األصلي �عتبر مسئوًال �التضامن عن تنفیذ �افة االلتزامات المترت�ة على عقد العمل إذا تعذر تنفیذها من قبل المقاول من ال�اطن وحالت الظروف دون
ذلك.

مادة (32) :1 ـ  یجب أن ��ون عقد العمل الجماعي م�تو�ًا وفقًا  للنموذج المعتمد من الوزارة و�تضمن المواد الرئ�س�ة المتعلقة بوسائل العمل وتحدید االلتزامات بتأد�ة األجور وطر�قة دفعها وأوقات العمل والراحة
والحوافز الماد�ة وشرو� حما�ة العمل ومواصفات المهنة المشمولة �العقد وأ�ة شرو� یتف� علیها صاحب العمل واللجنة النقاب�ة أو ممثلي العمال ط�قا  للتشر�عات المعمول بها.

2 - تقوم اللجنة النقاب�ة أو ممثلي العمال �مناقشة جماع�ة لمشروع عقد العمل الجماعي والموافقة عل�ه وتوق�عه في اجتماع عام للعمال ن�ا�ة عنهم و��ون تعاقدها ملزمًا لجم�ع العمال و��ون �اطًال أ� عقد عمل
جماعي ال تتم مناقشته جماع�ا  مع العمال.

3 - تسر� أح�ام عقد العمل الجماعي على العمال الملتحقین بخدمة صاحب العمل �عد سر�ان العقد.
4 - أ ـ  ال یجوز إبرام عقود عمل فرد�ة �شرو� مخلة �عقد العمل الجماعي وذلك �النس�ة لألعمال التي یتضمنها عقد العمل الجماعي.

ب- ال تؤثر أح�ام هذه المادة في إبرام عقود العمل الفرد�ة أثناء سر�ان عقد العمل الجماعي شر�طة أن ال تقل شرو� العمل في العقد الفرد� على الشرو� المحددة في عقد العمل الجماعي وأن ال تز�د مدته عن
المدة المقررة إلنجاز العمل لألعمال المؤقتة التي لم یتضمنها عقد العمل الجماعي.

5 - على اللجنة النقاب�ة أو ممثلي العمال عرض أ� تعد�الت أو إضافات مقترحة من صاحب العمل في العقد على العمال في اجتماع عام.
6 - �قع �اطال  �ل شر� یرد في عقد العمل الجماعي ��ون من شأنه اإلخالل �األمن أو اإلضرار �مصلحة ال�الد االقتصاد�ة أو ��ون مخالفا  للقوانین واللوائح النافذة المتعلقة بها أو النظام العام أو اآلداب العامة.

مادة (33) : 1ـ  یجوز ألصحاب األعمال واللجان النقاب�ة أو النقا�ة العامة التي تمثل العمال في أكثر من موقع إبرام عقد عمل جماعي مشترك.
2 - یجوز لغیر المتعاقدین من أصحاب األعمال واللجان النقاب�ة االنضمام �صورة مستقلة إلى عقد العمل الجماعي المشترك بناء  على اتفاق م�توب بین الطرفین طالبي االنضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدین

األصلیین و�قدم طلب االنضمام إلى م�تب الوزارة المختص موقعا  من الطرفین طالبي االنضمام.
3 - لكل منظمة نقاب�ة تكون طرفا  في عقد عمل جماعي أن ترفع جم�ع الدعاو� الناشئة عن اإلخالل بهذا العقد وذلك لمصلحة أ� عضو من أعضائها دون حاجة إلى تو�یل منه بذلك ، و�جوز لهذا العضو التدخل

في الدعو� المرفوعة لصالحه �ما یجوز له رفع هذه الدعو� مستقًال عن منظمته النقاب�ة.
مادة (34) : 1ـ  �عد عقد العمل الجماعي من نسخ �اف�ة تكون لكل طرف من المتعاقدین نسخه ونسخة للوزارة، وللعمال أن �حصلوا على صورة منه ومن  وثائ� االنضمام إل�ه.

2 - ال ��ون عقد العمل الجماعي ملزمًا إال �عد مراجعته وقیده لد� الوزارة أو م�تبها المختص و�جب علیها في حالة االعتراض تبل�غ ذو� الشأن �أس�اب هذا االعتراض وذلك خالل ثالثین یوما من تار�خ تلقیها
للعقد فإذا لم تعترض خالل هذه المدة أعتبر العقد نافذًا  و�جوز أل� من طرفي العقد الطعن في قرار االعتراض أمام اللجنة التح��م�ة المختصة وذلك خالل ثالثین یوما من تار�خ االعتراض .

3 - تقوم الوزارة أو م�تبها المختص �التأشیر في سجل قید العقود الجماع�ة �ما �طرأ على العقود الجماع�ة من تعدیل أو إتمام أو تجدید أو إنهاء أو انقضاء.
4 - لكل شخص الح� في أن �حصل من الوزارة أو م�تبها المختص على صورة طب� األصل من عقود العمل الجماع�ة ووثائ� االنضمام إلیها �عد سداد الرسم المقرر لذلك .

الفصل الثاني
إنتهاء عقد العمل

مادة (35) : أوال : یجوز لصاحب العمل أن ینهي العقد من جان�ه بدون إشعار �تابي أو تحمل األجر المقرر عن فترة اإلنذار في الحاالت التال�ة :
 أ-       إذا انتحل العامل شخص�ة غیر شخصیته أو قدم  شهادات أو وثائ� مزوره.

 ب-      إذا ح�م على العامل في جر�مة مخلة �الشرف أو األمانة أو اآلداب العامة �ح�م قضائي �ات.
 ج-      إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة س�ر أو تحت تأثیر مادة مخدره.

 د-       إذا أعتد� العامل على صاحب العمل أو من �مثله أو رئ�سه الم�اشر أثناء العمل أو �سب�ه إعتداء �عاقب عل�ه القانون أو وقع منه إعتداء جسماني على أحد العاملین اآلخر�ن في م�ان العمل أو �سب�ه.
 ه-       إذا لم یثبت العامل صالحیته للعمل أثناء الفترة اإلخت�ار�ة.

 و-      إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة ماد�ة لصاحب العمل �شر� أن یبلغ صاحب العمل الجهات المختصة �الحادث خالل ثمان�ة وأر�عین ساعة من وقت علمه بوقوعه.
 ز-      إذا لم یراع العامل التعل�مات الالزم أت�اعها لسالمة العمال والعمل وتم إنذاره �تا�ة �شر� أن تكون هذه التعل�مات م�تو�ة ومعلنة �م�ان ظاهر في محل العمل.

 ح-      إذا لم �قم العامل بتأد�ة التزاماته األساس�ة المترت�ة على عقد العمل.
 �-      إذا حمل سالحًا نار�ًا في محل عمله بإستثناء من یتطلب عمله ذلك.

 �-      إذا أفشى العامل أسرارا  خاصة �العمل الذ� �عمل ف�ه أو تلك التي �طلع علیها �ح�م عمله.
 ك-      إذا امتنع العامل عن تنفیذ ح�م نهائي صادر وفقًا  ألح�ام الفصل األول من ال�اب الثاني عشر من هذا القانون أو في حالة عدم إلتزام العمال �أح�ام هذا القانون.

ثان�ا  : یجوز للعامل أن ینهي العقد من جان�ه بدون أن �سب� ذلك إشعار �تابي لصاحب العمل في إحد� الحاالت التال�ة :
 أ-       إذا �ان صاحب العمل أو من �مثله قد ادخل الغش على العامل عند إبرام العقد ف�ما یتعل� �شرو� العمل.

 ب-      إذا ارتكب صاحب العمل أو من �مثله أمرًا  مخًال �اآلداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
 ج-      إذا وقع من صاحب العمل أو من �مثله اعتداء على العامل.

 د-       إذا �ان هناك خطر جس�م یهدد سالمة العامل أو صحته �شر� أن ��ون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم �قم بتنفیذ التدابیر المقررة أو التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحدد لها.
 ه-       إذا لم �قم صاحب العمل �الوفاء �التزاماته المحددة في العقد تجاه العامل.

 و-      إذا غیر صاحب العمل مهنة العامل تغییرا  جوهر�ا  دون موافقته.
ثالثا  : یجوز إنهاء العقد بدون ساب� إشعار أل� من الطرفین المتعاقدین في إحد� الحاالت التال�ة:

 أ-       إذا أتف� الطرفان �تا�ة على إنهاء العقد.
 ب-      إذا انتهت مدة العقد المحددة ما لم یتجدد ضمن�ا  �استمرار عالقات العمل الفعل�ة.

 ج-      إذا صدر ح�م �ات بإنهاء العقد.
 د-       إذا توفى العامل.

مادة(36): یجوز أل� من طرفي العقد إنهاءه شر�طة أن �شعر الطرف الراغب في اإلنهاء الطرف اآلخر في إحد� الحاالت التال�ة:
 أ-       إذا أخل أحد الطرفین �شرو� العقد أو تشر�عات العمل األخر� .

 ب-      إذا انتهى العمل �ل�ًا أو جزئ�ًا �صفة دائمة.
 ج-      إذا حدث تنق�ص في عدد العمال ألس�اب فن�ة واقتصاد�ة.
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 د-       إذا تغیب العامل بدون سبب مشروع اكثر من ثالثین یوما متقطعة خالل العام الواحد أو خمسة عشر یوما متصلة على أن �سب� إنهاء العقد إنذار �تابي من صاحب العمل �عد غ�اب العامل خمسة عشر
یوما في الحالة األولى وس�عة أ�ام في الحالة الثان�ة .

 ه-       إذا بلغ العامل السن المقررة للتقاعد �مقتضى تشر�عات العمل .
 و-      إذا اص�ح العامل غیر الئ� صح�ا للعمل �مقتضى قرار من اللجنة الطب�ة المختصة.

مادة (37) : ال یجوز لصاحب العمل أن ینهي العقد في الحاالت التال�ة:
1-      أثناء تمتع العامل �أ� إجازة ینص علیها هذا القانون واللوائح المنفذة له.

2-      عند النظر في النزاع القائم بینه و�ین العامل على أالَّ تتجاوز مدة النظر في النزاع أر�عة اشهر ما لم یرتكب العامل مخالفة أخر� تستدعي الفصل.
3-      أثناء احتجاز العامل �سبب العمل لد� الجهـات المختصة حتى �فصل نهائ�ًا في القض�ة.

مادة (38): 1ـ إذا أنهي العقد من قبل أحد الطرفین المتعاقدین وفقًا للمادة (36) فعلى الطرف الذ� سینهي العقد من جان�ه أن �شعر الطرف اآلخر قبل إنهاء العقد �مدة مساو�ة للمدة المقررة لدفع األجر أو دفع
أجر تلك الفترة �امًال بدًال من اإلشعار.

2 - إذا رفض أحد الطرفین استالم اإلشعار بإنهاء العقد جاز لكل منهما إیداعه لد� الوزارة أو أحد م�اتبها.
3 - ��ون احتساب مدة اإلشعار المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة على النحو التالي:

 أ-       ثالثون یوما للمشتغلین �أجر شهر� .
 ب-      خمسة عشر یومًا للمشتغلین �أجر نصف شهر� .

 ج-      أسبوع للمشتغلین على أساس اإلنتاج أو القطعة أو الساعة أو الیوم أو األسبوع.
4 - إذا �ان احتساب اجر العامل یتم على أساس الفقرات ( ب ، ج) من البند (3) و�دفع في نها�ة �ل شهر فأن احتساب مدة وأجر اإلشعار تتم على أساس ثالثین یومًا .

مادة (39) : �ستح� العامل تعو�ضا  خاصًا عما لحقه من ضرر �سبب إنهاء العقد من جانب صاحب العمل �صورة تعسف�ة أو إذا تم إنهاء العقد وفقًا ألح�ام الفقرة (ثان�ا) من المادة(35) وذلك �اإلضافة إلى ما
�ستحقه من أجر مقرر عن فترة اإلشعار وسائر المستحقات األخر� المنصوص علیها في هذا القانون وتشر�عات العمل المنفذة له .. وفي جم�ع األحوال �حدد التعو�ض من قبل لجنة التح��م المختصة و�ما ال یتعد�

اجر العامل لمدة ستة أشهر.
مادة (40) : إذا انتهى عقد العمل �انتهاء مدته المحددة و�ان ثمة مفاوضات لتجدیده أو تمدیده فان مدته ت�قى سار�ة طیلة المفاوضات و�حد أقصى ال تتجاوز ثالثة أشهر وعندما ال تسفر المفاوضات عن نتائج

موج�ة الستمراره خالل هذه المدة ��ون العقد قد استنفذ مدته.
مادة (41) :  على صاحب العمل أن �منح العامل مجانا  عند انتهاء العقد وث�قة قطع عالقته �العمل تتضمن ب�انا  بتار�خ التحاقه �العمل وتار�خ انتهاء خدمته ونوع العمل الذ� �ان یؤد�ه ومقدار األجر الذ� �ان

یتقاضاه.
ال�اب الرا�ع

تنظ�م عمل النساء واألحداث
الفصل األول

تنظ�م عمل النساء
مادة (42) :  تتساو� المرأة مع الرجل في �افة شرو� العمل وحقوقه وواج�اته وعالقاته دون أ� تمییز ، �ما یجب تحقی� التكافؤ بینها و�ین الرجل في االستخدام والترقي واألجور والتدر�ب والتأهیل والتأمینات

االجتماع�ة وال �عتبر في ح�م التمییز ما تقتض�ه مواصفات العمل أو المهنة.
مادة (43) : 1ـ  تحدد ساعات عمل المرأة الیوم�ة بخمس ساعات إذا �انت حامل في شهرها السادس أو إذا �انت مرضع حتى نها�ة الشهر السادس ، و�جوز تخف�ض هذه المدة ألس�اب صح�ة بناء  على تقر�ر

طبي معتمد.
2 - یبدأ احتساب ساعات عمل المرأة المرضع منذ الیوم التالي النقضاء إجازة الوضع وحتى نها�ة الشهر السادس.

مادة (44) :  ال یجوز تشغیل المرأة ساعات عمل إضاف�ة اعت�ارًا من الشهر السادس للحمل وخالل الستة األشهر التال�ة لم�اشرتها العمل �عد تمتعها بإجازة الوضع.
مادة(45) : 1- �ح� للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع �اجر �امل مدتها ستین یوما .

2 - ال یجوز �أ� حال من األحوال تشغیل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع .
3 - تعطى العاملة الحامل عشر�ن یومًا إضاف�ة إلى األ�ام المذ�ورة في الفقرة (1) وذلك في الحالتین التالیتین :

 أ-       إذا �انت الوالدة متعسرة و�ثبت ذلك �قرار طبي.
 ب-      إذا ولدت توأم .

مادة (46) : أ ـ  �حظر تشغیل النساء في الصناعات واألعمال الخطرة والشاقة والمضرة صح�ًا واجتماع�ًا و�حدد �قرار من الوز�ر ما �عتبر من األعمال المحظورة ط�قًا لهذه الفقرة.
ب- ال یجوز تشغیل النساء ل�ًال إالَّ في شهر رمضان وفي تلك األعمال التي تحدد �قرار من الوز�ر.

مادة (47) :  على صاحب العمل الذ� �ستخدم نساء في العمل أن �علن في م�ان ظاهر �مقر العمل عن نظام تشغیل النساء.
الفصل الثاني

تنظ�م عمل األحداث
مادة(48) : 1ـ  ال یجوز أن تز�د ساعات عمل الحدث على س�ع ساعات في الیوم أو (42) ساعة في األسبوع وتوزع ساعات العمل األسبوعي على ستة أ�ام عمل �عقبها یوم راحة �اجر �امل.

2 - یجب أن تتخلل ساعات العمل الیوم�ة فترة للراحة التقل مدتها عن ساعة و�جب أن ال �عمل الحدث عمل متواصل اكثر من أر�ع ساعات .
3 - �حظر تشغیل الحدث ساعات عمل إضاف�ة أوفي أعمال لیل�ه عدا تلك األعمال التي تحدد �قرار من الوز�ر .

4 - تعتبر الساعات التي �قضیها الحدث في التدر�ب خالل أوقات العمل الیومي من ضمن ساعات العمل الرسم�ة .
5 - ال یجوز تشغیل الحدث في أوقات الراحة األسبوع�ة والعطل الرسم�ة واإلجازات األخر�.

مادة (49) : 1ـ  ال یجوز تشغیل الحدث إالَّ �موافقة ولي أمره وٕاشعار م�تب الوزارة المختص بذلك.
2 - ال یجوز تشغیل األحداث في المناط� النائ�ة وال�عیدة عن العمران.

3 - على صاحب العمل توفیر بیئة عمل صح�ة وآمنة لألحداث وفقًا  للشرو� واألوضاع التي �حددها الوز�ر.
4 - �حظر تشغیل الحدث في األعمال الشاقة والصناعات الضارة ، واألعمال ذات الخطورة االجتماع�ة وللوز�ر تحدید تلك األعمال والصناعات �قرار منه.
مادة (50) : 1ـ  �ستح� الحدث إجازة سنو�ة قدرها ثالثون یوما  عن �ل سنة خدمه فعل�ة و�معدل یومین ونصف لكل شهر من شهور الخدمة الفعل�ة.

2 - على صاحب العمل أن �منح الحدث إجازته السنو�ة في موعدها المحدد �املة.
3 - ال یجوز للحدث أو ولي أمره أن یتنازل عن اإلجازة السنو�ة أو أ� جزء منها مقابل تعو�ض أو بدونه.

مادة (51) : على صاحب العمل الذ� �ستخدم أحداث أن �قوم �ما یلي:
1-      أن �ضع سجًال �األحداث وأوضاعهم االجتماع�ة والمهن�ة یبین ف�ه اسم الحدث وعمره وولي أمره وتار�خ م�اشرته العمل ومحل إقامته أو أ�ة ب�انات أخر� تقررها الوزارة.

2-      أن �قوم بإجراء الفحص الطبي األولي للحدث والفحص الطبي الدور� �لما �انت هناك ضرورة للتأكد من ل�اقته الصح�ة وأن �فتح ملف صحي لكل حدث یتضمن �ل ما یتعل� �ح�اته في النواحي الصح�ة.
3-      أن �علن في م�ان ظاهر في م�ان العمل عن نظام عمل األحداث.

مادة (52) : یلزم صاحب العمل أن �قدم للحدث أجر عادل مقابل ما یؤد�ه من عمل في المهن المماثلة لمهن ال�الغین شر�طة أن ال �قل عن ثلثي الحد األدنى ألجر المهنة في �افة األحوال وأن �سلم هذا األجر إلى
الحدث نفسه و�جوز لمجلس الوزراء بناء  على عرض الوز�ر وتوص�ة مجلس العمل أن �حدد �قرار منه مستو�ات الحد األدنى لألجر ل�عض المهن واألعمال التي �عمل فیها األحداث.

مادة (53) : �ستثنى من أح�ام هذا الفصل األحداث الذین �عملون في وس� عائالتهم تحت إشراف رب األسرة وعلى أن یتم العمل في هذه األحوال وف� شرو� صح�ة واجتماع�ة مالئمة.
ال�اب الخامس

األجور والبدالت
الفصل األول

األجـور
مادة(54):  تحدد أصناف وفئات األجور لألعمال والمهن حسب حجم العمل ونوعیته وفقًا للم�ادئ التال�ة:

1-      طب�عة المهام والواج�ات والمسئول�ات .
2-      المؤهالت والخبرات الالزمة للق�ام �العمل .

3-      أهم�ة العمل ودوره في تطو�ر اإلنتاج وجودته.
4-      مردود العمل.

5-      ظروف العمل وم�انه .
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6-      المجهود الذ� یبذله العامل .
مادة (55):  1ـ  ال یجوز أن �قل الحد األدنى ألجر العامل عن الحد األدنى لألجور في الجهاز اإلدار� للدولة.

2 - ال یجوز أن �قل متوس� األجر الیومي للعامل على أساس اإلنتاج أو القطعة عن الحد األدنى المقرر لألجر الیومي للمهنة أو الصنعة ، و�حسب األجر الیومي للعامل الذ� ال یتقاضى أجره �الشهر أو األسبوع
أو �الیوم على أساس متوس� ما یتقاضاه نظیره العامل من أجور عن أ�ام عمله الفعل�ة لد� صاحب عمل واحد في السنة األخیرة أو خالل مدة عمله إذا �انت أقل من سنة .

مادة (56) : تحتسب أجور ساعات العمل اإلضافي وفقًا للمعدالت التال�ة:ـ
 أ-       الساعة �ساعة ونصف من األجر األساسي عن ساعات العمل اإلضاف�ة خالل أ�ام العمل العاد�ة.

 ب-      الساعة �ساعتین من األجر األساسي عن ساعات العمل اإلضاف�ة أثناء اللیل و�وم الراحة األسبوع�ة وأ�ام العطل واإلجازات الرسم�ة مضافًا  إلى ما �ستحقه من أجر عن تلك العطل.
مادة (57) : 1ـ  �ستح� العامل بدًال قدره 15% من األجر األساسي إضافة إلى ما �ستحقه عن ساعات العمل العاد�ة عندما ��ون العمل لیل�ًا .

2 - �ستح� العامل بدًال قدره (10%) من األجر األساسي إضافة إلى ما �ستحقه من ساعات العمل العاد�ة عندما ��ون العمل �النو�ات.
3 - ��ون العامل مستحقًا  لبدل العمل اللیلي أو لبدل عمل �النو�ات إذا عمل لمدة تز�د على عشرة أ�ام متصلة أو متقطعة في الشهر الواحد وال یجوز الجمع بین بدل العمل اللیلي والعمل �النو�ات.

مادة (58) : �ستح� العامل أجره األساسي خالل التحاقه بدورة تدر�ب�ة أو تأهیل�ة داخل الجمهور�ة أو خارجها �عتمدها صاحب العمل.
مادة (59) : مع مراعاة أح�ام المادتین (99 ، 100) من هذا القانون �ستح� العامل أجره الكامل خالل فترة توق�فه �سبب قض�ة تتعل� �العمل شر�طة أن ال �قل ما یدفع له في فترة التوقیف عن (50%) من أجره

األساسي و��ون صرف الجزء المت�قي من األجر الكامل حال التأكد من براءته ، ولصاحب العمل استرجاع ما تم صرفه خالل فترة التوقیف في حالة إدانة العامل �ح�م �ات.
مادة (60) : ال یجوز نقل العامل المشتغل على أساس دفع األجر الشهر� إلى سلك العمال الذین تحتسب أجورهم على أساس األسبوع أو الیوم أو الساعة أو اإلنتاج أو القطعة إالَّ �عد موافقته.

مادة (61) :  تدفع األجور وغیرها من الم�الغ المستحقة للعامل �النقد المتداول قانونا  وفي أحد أ�ام العمل وفي م�انه مع مراعاة ما یلي:ـ
1-      تدفع مرة في الشهر للمشتغلین �اجر شهر� وفي موعد ال یتجاوز الیوم السادس من الشهر التالي.

2-      تدفع مرة في �ل نصف شهر للمشتغلین �اجر نصف شهر� وفي موعد ال یتجاوز الیوم الثالث �عد نها�ة �ل نصف شهر.
3-      تدفع مرة �ل أسبوع على األقل للمشتغلین على أساس العمل �الساعة أو الیوم أو األسبوع.

4-      تدفع األجور للمشتغلین على أساس اإلنتاج أو القطعة حسب االتفاق بین الطرفین.
مادة (62) :  ال یجوز لصاحب العمل أن �فرض أ� قید على حر�ة تصرف العامل �أجره أو أن یلزم العمال �شراء أش�اء من إنتاجه أو من أماكن محددة.

مادة (63) : ال یجوز الحجز على األجور المستحقة للعامل �مقتضى هذا القانون إالَّ �موجب ح�م قضائي �ات ما لم ��ن هناك اتفاق بین صاحب العمل والعامل خالفا  لذلك.
مادة (64) :  مع مراعاة المادة (99) ال یجوز أن یز�د القس� الشهر� الذ� یدفعه العامل تعو�ضًا عما ��ون قد سب�ه من أضرار أو خسائر ماد�ة لصاحب العمـل عن (25%) من أجره األساسي وذلك عندما ��ون

الضرر ناجما  عن تقصیر أو إهمال.
مادة (65) : یؤد� األجر في الیوم التالي من انتهاء العقد ، وفي حالة ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه فیؤد� األجر المستح� خالل ستة أ�ام من تار�خ ترك العمل.

مادة (66) : 1ـ  على صاحب العمل أن �ضع المستندات الالزمة لدفع األجور وتوضح فیها تفاصیل أجر العامل واالستقطاعات التي تمت ف�ه وصافي األجر المدفوع و�جب أن تكون هذه المستندات خال�ة من أ�
فراغ أو شطب أو تحش�ة .

2 - ال تبرأ ذمة صاحب العمل من دفع األجر إالَّ  بتوق�ع العامل أو ب�صمته في المستند على مستحقاته من األجر وملحقاته سواء  ورد ذ�رها أو لم یرد في المستند الموقع عل�ه.
مادة (67) : 1ـ  تستح� المرأة العاملة أجرا  مساو�ًا ألجر الرجل العامل إذا �انت تؤد� نفس العمل و�نفس شروطه ومواصفاته.

2 - على أصحاب األعمال أن �ساووا في األجور بین العمال ال�منیین والعمال غیر ال�منیین في حالة تساو� ظروف العمل وشروطه والمؤهل والخبرة والكفاءة.
الفصل الثاني

البـدالت
مادة (68) : إذا ندب العامل للق�ام �مهمة معینة في منطقة ت�عد عن منطقة عمله في داخل الجمهور�ة أو خارجها فانه �ستح� البدالت المناس�ة لطب�عة المهمة سواء  �انت تلك البدالت تتعل� بتمثیله أو انتقاله أو

إقامته و�صدر مجلس الوزراء بناء  على عرض الوز�ر وتوص�ة مجلس العمل النظام الخاص �البدالت.
مادة (69) :  على �ل صاحب عمل أن یوفر لعماله وسائل االنتقال من محال إقامتهم أو من مر�ز تجمع معین إلى أماكن العمل أو �صرف لهم بدال  نقد�ا  عنها.

مادة (70) :  یجب على صاحب العمل توفیر المساكن واألغذ�ة المالئمة للعمال في المناط� ال�عیدة من العمران وفقًا  للمعاییر التي �صدر بها قرار من الوز�ر.
ال�اب السادس

أوقات العمل والراحة واإلجازات
الفصل األول

تنظ�م أوقات العمل
مادة (71) : 1ـ  ال یجوز أن تز�د ساعات العمل الرسم�ة على ثمان ساعات في الیوم أو ثمان�ة وأر�عین ساعة في األسبوع وتوزع ساعات العمل األسبوعي على ستة أ�ام عمل �عقبها یوم راحة �أجر �امل.

2 - ال یجوز أن تز�د ساعات العمل الرسم�ة خالل شهر رمضان عن ست ساعات في الیوم أو ستة وثالثون ساعة في األسبوع.
3 - یجوز �قرار من الوز�ر تخف�ض ساعات العمل الرسم�ة �النس�ة ل�عض المهن واألعمال والصناعات التي تكون ظروف العمل فیها شاقة أو ضارة �الصحة و�حدد القرار تلك المهن واألعمال وساعات التخف�ض

�التشاور مع الجهات ذات العالقة �ما فیهم ممثلي العمال وأصحاب األعمال.
4 - یجب أن تتخلل ساعات العمل الرسم�ة فترة أو أكثر للراحة �ما في ذلك أداء الصالة وتناول الطعام ال تز�د على ساعة و�راعى في تحدید هذه الفترة أن ال تز�د مدة العمل المتواصل على خمس ساعات وال

تحتسب فترة الراحة من ساعات العمل.
مادة (72) :  إذا حضر العامل إلى مقر العمل في الوقت المحدد للعمل و�ان مستعدًا لم�اشرة العمل وحالت دون ذلك أس�اب ترجع إلى صاحب العمل أعتبر أنه قد أد� عمال  فعل�ا .

مادة (73) : 1ـ  �عتبر العمل لیل�ًا إذا تم بین الساعة الثامنة مساء  والخامسة ص�احًا ، وال یجوز تشغیل العامل عمًال  لیل�ًا متواصًال ألكثر من شهر.
2 - ��ون في ح�م العمل اللیلي ساعات العمل النهار� التي تتداخل في نها�اتها مع ساعات العمل اللیلي لمدة ال تقل عن نصف ساعات العمل االعت�اد�.

مادة (74) : 1ـ  یجوز تشغیل العامل في أوقات الراحة الیوم�ة واألسبوع�ة والعطل الرسم�ة إذا أقتضت الضرورة ز�ادة اإلنتاج أو تقد�م الخدمات العامة وفي حالة وقوع الكوارث أو اتقائها أو ص�انة وسائل العمل أو
اإلنتاج أو تلب�ة المصلحة العامة للمجتمع.

2 - یجب أن ال تز�د ساعات العمل االعت�اد�ة أو اإلضاف�ة على أثنى عشر ساعة في الیوم الواحد.
مادة (75) : 1ـ  مع مراعاة أح�ام المادة (56) من هذا القانون �ستح� العامل مهما �انت مهنته الم�لف �العمل ساعات إضاف�ة تعو�ضًا �أوقات راحه مدفوعة األجر حسب المعدالت التال�ة:ـ

 أ-       مرة ونصف في أ�ام العمل العادیـة.
 ب-      مرتین في حالة العمل اللیلي اإلضافي.

2 - على صاحب العمل أن �منح العامل التعو�ض المقرر لیوم الراحة األسبوع�ة وأ�ام العطل واإلجازات الرسم�ة خالل فترة أقصاها شهر.
مادة (76) : على صاحب العمل أن �ضع على األبواب الرئ�س�ة لدخول العمال وفي م�ان ظاهر في موقع العمل جدوال  بب�ان اإلغالق األسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة واإلجازات.

الفصل الثاني
تنظ�م اإلجازات

مادة (77) : ��ون یوم الجمعة هو یوم الراحة األسبوع�ة و�جوز إبدال هذا الیوم بیوم آخر من أ�ام األسبوع �النس�ة لجم�ع العمال أو �عضهم إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.
مادة (78) : �ستح� العامل إجازة �أجر �امل في جم�ع العطل الرسم�ة وفقًا للقوانین المعمول بها.

مادة (79): 1ـ �ستح� العامل إجازة التقل عن ثالثین یوما  �أجر �امل عن �ل عام من الخدمة الفعل�ة و�معدل ال�قل عن یومین ونصف لكل شهر.
2 - ال تحتسب من ضمن اإلجازة السنو�ة أ�ام اإلجازات والعطل الرسم�ة التي تقع أثناء تمتع العامل بإجازته.

3 - ال یجوز أن تقل اإلجازة الممنوحة للعامل من حساب إجازته السنو�ة عن یومین على األقل في المرة الواحدة.
4 - على صاحب العمل أن �منح العامل إجازته المستحقة سنو�ا  غیر أنه یجوز ألس�اب تتعل� �مصلحة أحد الطرفین أن یؤجل استخدام نصف اإلجازة للعام التالي.

5 - �ستمر العمل بنسب ومعدالت اإلجازة الم�تس�ة للعاملین �الشرو� األفضل.
6 - ال یجوز للعامل أن یتنازل عن إجازته السنو�ة مقابل تعو�ض نقد�.

7 - یجوز �قرار من الوز�ر ز�ادة معدالت اإلجازة ل�عض المهن وفئات العمال.
مادة (80) : 1ـ  �ستح� العامل عند مرضه إجازة مرض�ه متصلة أو متقطعة �النسب والمعدالت التال�ة:

 أ-       إجازة مرض�ه �اجر �امل في الشهر�ن األول والثاني من المرض.
 ب-      إجازة مرض�ه بنس�ة (85%) من األجر في الشهر�ن الثالث والرا�ع من المرض.

 ج-      إجازة مرض�ة بنس�ة (75%) من األجر في الشهر�ن الخامس والسادس من المرض.
 د-       إجازة مرض�ة بنس�ة (50%) من األجر في الشهر�ن السا�ع والثامن من المرض.
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2 - للعامل أن �ستفید من رصید اإلجازات السنو�ة إلى جانب ما �ستحقه من إجازات مرض�ه فإذا استنفذت جم�عها منح العامل إجازة بدون أجر حتى یتماثل للشفاء أو تثبت عدم ل�اقته الصح�ة من قبل الجهات
المختصة.

3 - ��ون في ح�م اإلجازة المرض�ة �ل مدة �قضیها العامل نز�ل المستشفى لتلقي العالج.
مادة (81) : أ ـ  �شتر� لمنح اإلجازة المرض�ة ما یلي:

1-      أن تمنح في حاالت المرض االعت�اد� من الطبیب الذ� �عهد إل�ه صاحب العمل �عالج العمال أو من المؤسسة الطب�ة التي یتف� معها على ذلك.
2-      أن تكون صادرة عن مؤسسة طب�ة في الجمهور�ة عندما ال �عهد صاحب العمل إلى طبیب أو مؤسسة طب�ة لعالج العمال لد�ه.

3-      أن تعتمد من وحدات الحوادث الفجائ�ة في أ� م�ان أو من المستشف�ات األخر� في المنطقة التي یندب أو ینقل إلیها العامل أو �قضي إجازته السنو�ة فیها.
ب- یجوز لصاحب العمل في حالة منح اإلجازة المرض�ة للعامل من قبل الع�ادات أو المؤسسات الطب�ة الخاصة أن �طلب تعمیدها لد� الجهات الطب�ة المختصة.

مادة (82) : 1ـ  یجوز لصاحب العمل اعتماد اإلجازة المرض�ة وعدم احتسابها من اإلجازة السنو�ة في حالة مرض العامل أثناء اإلجازة.
2 - تواصل اإلجازة السنو�ة المقطوعة في حالة اعتماد اإلجازة المرض�ة وفقًا  ألح�ام الفقرة السا�قة.

3 - لصاحب العمل أن �طلب اعتماد اإلجازة من جهة طب�ة أو من الطبیب المعتمد لد�ه إذا تجاوزت عشرة أ�ام فأكثر.
مادة (83) : 1ـ �ستح� العامل الذ� �صاب �مرض مهني أو إصا�ة أثناء تأد�ة عمله أو �سب�ه إجازة مرض�ة �اجر �امل بناء  على توص�ة اللجنة الطب�ة المختصة حتى یبت في حالته الصح�ة وفقًا  لقانون

التأمینات االجتماع�ة.
2 - �صدر الوز�ر المختص قرارًا بتش�یل اللجان الطب�ة المتخصصة وتحدید مهامها وأماكن عملها �التشاور مع الجهات ذات العالقة ومع ممثلي العمال وأصحاب األعمال.

مادة (84) : لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل أر�ع سنوات خدمة فعل�ه الح� في إجازة مدفوعة األجر لمدة عشر�ن یومًا ألداء فر�ضة الحج متضمنة عطلة عید األضحى وتكون هذه اإلجازة مرة واحدة طوال
مدة خدمته ولصاحب العمل الح� في التأكد من أن هذه اإلجازة قد استخدمت للغرض ذاته.

مادة (85) : یجوز لصاحب العمل أن �منح العامل إجازة عارضة مدفوعة األجر ال تز�د على عشرة أ�ام في العام.
مادة (86) : یجوز لصاحب العمل أن �منح العامل بناء  على طل�ه إجازة بدون أجر لألس�اب والظروف التي �قدرها.

مادة (87) :  تستح� المرأة العاملة إجازة مدفوعة األجر لمدة أر�عین یوما  في حالة وفاة الزوج یبدأ احتسابها من تار�خ الوفاة و�جوز لها الحصول على إجازة بدون اجر لمدة ال تز�د على تسعین یوما  لتكملة فترة
العدة إذا رغبت في ذلك.

مادة (88) : �حظر على العامل ممارسة أ� عمل �أجور أثناء تمتعه �أ� إجازة من اإلجازات المدفوعة األجر المنصوص علیها في هذا القانون ولصاحب العمل في حالة ثبوت اشتغال العامل أثناء اإلجازة أن �سترد
ما أداه من أجر عنها شر�طة أن ال یؤد� ذلك إلى إنهاء خدمة العامل.

ال�اب السا�ع
نظام العمل والجزاءات

الفصل األول
الواجبـات

مادة (89) : یلزم صاحب العمل من خالل إدارته بتحقی� ما یلي:
1-      توفیر ظروف وشرو� وضمانات واحت�اطات العمل المقررة في تشر�عات العمل ونظمه وعقوده.

2-      توج�ه وتوز�ع العمال �ما یتناسب مع مؤهالتهم العلم�ة والعمل�ة و�فاءتهم و�حق� مصلحة العمل وال یجوز تغییر مهنة أ� عامل إلى مهنة أخر� ال تتناسب مع مؤهالته وقدراته إالَّ �موافقته.
3-      وضع برامج لتدر�ب وٕاعداد الكوادر التي تتطلبها خطة العمل وتوفیر التسه�الت الضرور�ة أمام العامل �ما �م�نه من تطو�ر مستواه المهني وألفني والثقافي.

4-      االمتناع عن اإلساءة إلى شخص العامل و�رامته.
5-      وضع وحف� سجالت خاصة وعامه تبین شرو� وشئون خدمة العمال وف� األوضاع والشرو� التي تحددها الوزارة.

6-      إعالم العمال ��افة شرو� العمل وشئونه وٕابرازها في م�ان ظاهر عند صدورها.
7-      التقید �أح�ام هذا القانون والنظم المعمول بها عند النظر في األمور المتعلقة �العمل.

8-      التأكد من أن العامل المراد تشغیله قد أخلى طرفه بوث�قة قطع عالقة العمل من صاحب العمل الساب� أو أنه لم �سب� له العمل.
9-      إشراك العمال في مناقشة المسائل التي تؤد� إلى تطو�ر العمل وز�ادة اإلنتاج وتعالج شئونهم من خالل االجتماعات التي یدعو إلیها.

مادة (90) : یجب على العامل أن یلتزم بتحقی� اآلتي:
1-      أداء العمل بجد�ة وأمانة وانتظام وأن یخصص �امل وقت العمل ألداء واج�ات العمل ��فاءة وفاعل�ة وااللتزام بتوجیهات وتعل�مات صاحب العمل أو من ینوب عنه أو رئ�سه في العمل.

2-      العمل على تنم�ة اإلنتاج وص�انة أدواته وتحسین جودة المنتجات والخدمات.
3-      التقید بنظام العمل وقواعده وضوا�طه.
4-      المواظ�ة في العمل واحترام مواعیده.

5-      العمل �استمرار على تنم�ة مؤهالته و�فاءته المهن�ة والفن�ة والثقاف�ة ، �ما یلزم بتدر�ب وتطو�ر مهارات اآلخر�ن من زمالئه في العمل.
6-      ص�انة ممتلكات العمل من اآلالت واألدوات والمواد والسجالت والملفات الموضوعة تحت تصرفه وأن �عید عند انتهاء العمل ما لد�ه من أدوات أو مواد أول�ة غیر مستهلكة.

7-      المحافظة على أسرار العمل.
8-      تقد�م العون والمساعدة بإخالص في حاالت اإلخطار والكوارث التي تهدد سالمة العمل أو مقر العمل أو اإلنتاج.

9-      االستخدام األمثل لوسائل العمل واإلنتاج الموضوعة تحت تصرفه واالقتصاد السل�م في استخدام األموال والمواد األخر�.
10-    التقدم إلجراء الفحص الطبي متى طلب منه صاحب العمل ذلك.

الفصل الثاني
الجزاءات

مادة (91) : یجب على صاحب العمل في المنشأة التي تستخدم خمسة عشر عامًال فأكثر أن �ضع الئحة �الجزاءات وشرو� توق�عها أو تطب�قها على أن �علقها في م�ان ظاهر في المنشأة ، و�جب لنفاذ هذه
الالئحة وما �طرأ علیها من تعد�الت موافقة اللجنة النقاب�ة أو ممثل العمال واعتمادها من قبل الوزارة أو م�اتبها خالل شهر من تار�خ تقد�مها فإذا أنقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو م�اتبها أو االعتراض

علیها �تاب�ا  أص�حت نافذة.
مادة (92) : 1- تصدر الوزارة نماذج �القواعد التفصیل�ة لتطبی� العقو�ات ل�سترشد بها أصحاب األعمال عند وضع القواعد الخاصة بهم.

2 - على �ل صاحب عمل �ستخدم عشرة عمال أو أكثر أن �ضع القواعد التفصیل�ة المنظمة لتطبی� العقو�ات المنصوص علیها في المادة التال�ة �ما یتواف� مع طب�عة وخصوص�ة النشا� الذ� �قوم �ه ومع مراعاة
ما یلي:

 أ-       أن تتضمن أنواع المخالفات وما �قابلها من عقو�ات.

 ب-      ب�ان إجراءات التحقی� في المخالفة وتطبی� العقو�ة.
 ج-      توض�ح إجراءات تطبی� العقو�ات في حالة التكرار.

3 - یجوز لصاحب العمل الذ� �ستخدم عماًال �قل عددهم عن عشرة عمال أن �ضع القواعد المنظمة لتطبی� العقو�ات وفقًا  لألح�ام المنصوص علیها في هذا القانون.
مادة (93) : یجوز لصاحب العمل في حالة مخالفة العامل لواج�اته المحددة في هذا القانون أو في عقد العمل أن یوقع �حقه إحد� العقو�ات التال�ة:ـ

1-      لفت النظر الكتابي.
2-      اإلنذار الكتابي.

3-      الخصم من األجر �ما ال یز�د على(20%) من األجر األساسي.
4-      الفصل من العمل مع احتفا� العامل �حقه في �افة المستحقات المنصوص علیها في هذا القانون وفي تشر�عات العمل األخر�.

مادة (94) : 1- یجوز لصاحب العمل أن �طب� العقو�تین المنصوص علیهما في البندین (1 ، 2) من المادة السا�قة بدون أن �ستوجب ذلك تحقی� إدار� أما العقو�ات األخر� فال تطب� إالَّ �عد إجراء التحقی�
المنصوص عل�ه في المادة (96) من هذا القانون.

2 - على صاحب العمل قبل توق�ع أ� عقو�ة أن یراعي اآلتي:
 أ-       تناسب العقو�ة مع حجم المخالفة.

 ب-      الظروف المح�طة �العامل ومد� إنتاجیته وسلو�ه ومدة خدمته وحالته االجتماع�ة والتدابیر التي سب� أن اتخذت ضده ومد� تكرار ارتكا�ه مخالفات في العمل.
3 - ال یجوز لصاحب العمل أن یوقع �ح� العامل أ� عقو�ة في الحاالت اآلت�ة:

 أ-       �عد انقضاء خمسة عشر یومًا على اكتشاف المخالفة.
 ب-      إذا لم تثبت إدانة العامل من التهم المنسو�ة إل�ه جنائ�ًا أو إدار�ًا .
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 ج-      إذا لم تكن المخالفة واردة ضمن القواعد التفصیل�ة للعقو�ات .
4 - ال یجوز توق�ع أكثر من عقو�ة  واحدة من العقو�ات المنصوص علیها في المادة (93) من هذا القانون عن المخالفة الواحدة التي یرتكبها العامل.

مادة(95): 1ـ �عتبر توق�ع العقو�تین المنصوص علیهمـا في البندین (1 ، 2) من المادة (93) من هذا القانون الغ�ًا  �عد مضي عام من تار�خ توق�عهما و�جوز لصاحب العمل إزالتها من سجل العامل الشخصي
متى تحسن سلو�ه فعل�ًا  في نفس العام.

2 - لصاحب العمل أن یخفض أو یلغي أ� من العقو�ات األخر� المط�قة �ح� العامل متى تحسن سلو�ه خالل العام.
مادة (96) : على صاحب العمل عندما تستوجب جسامة المخالفة تطبی� إحد� العقو�ات المنصوص علیها في البندین (3) و (4) من المادة (93) من هذا القانون أن یجر� تحق�قًا إدار�ًا مع العامل و�جوز للعامل

طلب حضور ممثل اللجنة النقاب�ة في موقع العمل أو ممثل عن العمال إذا لم تكن هناك لجنة نقاب�ة .
مادة (97) : 1- على صاحب العمل عند التحقی� في المخالفة اتخاذ ما یلي :

 أ-       الق�ام �التحقی� خالل فترة أقصاها خمسة عشر یومًا من تار�خ اكتشاف المخالفة.
 ب-      إنجاز التحقی� وتطبی� العقو�ة عند اإلدانة خالل فترة ال تز�د على شهر.

 ج-      االستماع إلى أقوال العامل ودفاعه عن نفسه وٕالى أقوال شهود النفي الذین یتقدم بهم.
 د-       إجراء التحقی� �تا�ة وتوق�ع �افة األطراف المشار�ة ف�ه.

 ه-       االستماع إلى أقوال العمال الذین هم على علم �ظروف المخالفة وحیث�اتها.
2 - للعامل أن یتظلم من نتیجة التحقی� أو ما ترتب عنه إلى لجنة التح��م المختصة خالل فترة ال تز�د على شهر من تار�خ إ�الغه بنتائج التحقی�.

مادة(98): 1ـ  لصاحب العمل أن یوقف العامل شفو�ا  مدة التز�د عن خمسة أ�ام ألغراض التحقی� و�جوز لصاحب العمل أن یوقف العامل عن العمل �تاب�ًا مدة التز�د على ثالثین یومًا عندما تستدعي مصلحة
العمل أو التحقی� ذلك.

2 - على صاحب العمل مراعاة ما یلي قبل اتخاذ قرار التوقیف:
 أ-       ال �عتبر التوقیف عن العمل عقو�ة �ح� العامل وٕانما هو إجراء احت�اطي تستوج�ه ظروف العمل والتحقی�.

 ب-      إعادة العامل إلى عمله الساب� �عد انقضاء مدة التوقیف في حالة ثبوت براءته صراحة.
 ج-      صرف األجر المت�قي للعامل أو المخصوم منه في حالة البراءة.

3 - ��ون في ح�م التوقیف فترة احتجاز العامل لد� الجهات المختصة في القضا�ا التي تتصل �العمل أو تكون �سب�ه وعلى صاحب العمل االستمرار في صرف 50% من أجر العامل حتى �فصل في قضیته شر�طة
أال تز�د الفترة على ثالثة اشهر.

4 - ال �عتبر في ح�م التوقیف عن العمل تلك الفترات التي �حتجر خاللها العامل لد� الجهات المختصة ألغراض التحقی� في القضا�ا التي ال تتعل� �العمل وفي هذه الحالة ال �ستح� العامل اجره المقرر أو جزء منه
إال �موافقة صاحب العمل وال یجوز فصله من الخدمة.

مادة (99) : �ستح� صاحب العمل من العمال فراد� وجماعات �عد ثبوت المسئول�ة تعو�ضا عن أ� أضرار في وسائل العمل واإلنتاج الناشئة عن تقصیر أو إهمال من قبل العمال شر�طة  أن یبلغ الوزارة أو م�تبها
المختص والجهات المعن�ة بذلك الضرر خالل ثمان�ة وأر�عین ساعة من وقت علم صاحب العمل بوقوعه .

مادة(100) : یجوز لصاحب العمل أن یوقف العمل �ل�ًا أو جزئ�ًا أو أن �عدل في حجم المنشأة أو نشاطها �عد إ�الغ الوزارة  أو م�تبها المختص عندما یترتب على ذلك تخف�ض عدد العمال لد�ه واالستغناء عنهم.
مادة (101) :1ـ على صاحب العمل تبل�غ الوزارة أو م�تبها المختص وأ� جهة معن�ة أخر� في حالة التوقف �ل�ا أو جزئ�ا عن العمل أو عند مزاولة النشا� الموقف .

2 - یجوز لصاحب العمل تخف�ض عدد العمال لد�ه أو االستغناء عنهم �سبب التوقف عن العمل جزئ�ا أو �ل�ا .
3 - یلتزم صاحب العمل في حالة إعادة نشاطه الموقف إعطاء األولو�ة للعمال الذین شملهم التخف�ض أو االستغناء �شر� تقد�مهم طلب للتشغیل لد�ه خالل فترة أقصاها شهر من تار�خ إعالن إعادة مزاولة النشا�

مع إ�الغ الوزارة أو م�تبها المختص بذلك .
مادة(102) : �ح� للعمال الذین شملهم التخف�ض أو االستغناء التظلم أمام لجنة التح��م المختصة إذا تبین لهم أن إجراء صاحب العمل �ان مجحفًا و�هدف إلى إحالل عمال آخر�ن بدًال عنهم .

مادة(103) : إذا توقف العمل لفترة مؤقتة ألس�اب تعود إلى صاحب العمل فان عقد العمل ی�قى سار�ًا مدة التقل عن شهر�ن من بدا�ة التوقف و�ترتب عل�ه استحقاق العمال أجرًا   �امًال خالل تلك الفترة .
ال�اب الثامن

التـدر�ب
الفصل األول

التدر�ب المهني
مادة (104) : �قصد �التدر�ب المهني الق�ام بتدر��ات مهن�ة نظر�ة أو تطب�ق�ة أو �الهما الكتساب المهارات في مهنة أو صنعة معینة قبل االلتحاق �العمل و�شمل ذلك تدر�ب العمال أثناء خدمتهم لرفع درجة

مهاراتهم المهن�ة .
مادة (105) :1ـ لصاحب العمل اتخاذ �افة وسائل ومقومات التدر�ب وتطو�رها وتحفیز العاملین لد�ه من المتدر�ین وفقًا لالتجاهات التي �حددها مجلس الوزراء و�إحد� الوسائل التال�ة :ـ

 أ-       التدر�ب في موقع العمل ووضع برامج للتدر�ب واالخت�ار .
 ب-      المشار�ة في إنشاء مر�ز للتدر�ب مع أصحاب أعمال آخر�ن �مارسون نشاطا مماثال لطب�عة النشا� الذ� �قوم �ه ووضع برامج  للتدر�ب واالخت�ار .

 ج-      المساهمة  المال�ة السنو�ة لمشار�ع التدر�ب المهني التا�عة للوزارة وتحسب هذه المساهمة �االستناد إلى عدد العمال لد� صاحب العمل و�حدد قرار مجلس الوزراء مبلغ المساهمة ونسبتها من مجمل أجور
جم�ع العمال.

2 - یلتزم العامل المتدرب �أن �قضي  في خدمة صاحب العمل مدة مساو�ة للمدة التي قضاها في التدر�ب داخل الجمهور�ة وضعف المدة إذا �ان التدر�ب خارج  الجمهور�ة و�جوز لصاحب العمل استرداد �افة
نفقات التدر�ب أو �عضها إذا لم یلتزم العامل �مدة الخدمة المحددة �عد التدر�ب مع مراعاة خدمته قبل التدر�ب و�عد التدر�ب .

مادة(106):  تنظم الوزارة شئون التدر�ب المهني �التنسی� مع الجهات ذات العالقة  �ما یلبي متطل�ات التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة ولها في سبیل ذلك الق�ام �ما یلي:ـ
 أ-       1ـ  اإلشراف على معاهد ومراكز التدر�ب المهني التي تنشؤها الدولة وتنظ�م شؤونها.

2 - مجاالت التدر�ب المهني في جم�ع نواح�ه .
3 - اإلشراف على وضع برامج التدر�ب واالخت�ار .
4 - تقی�م مستو�ات التدر�ب ومناهجه ومجاالته .

5 - تحدید االحت�اجات من المتدر�ین وٕاعداد وتأهیل المدر�ین �التنسی� مع الجهات ذات العالقة .
6 - رسم س�اسة القبول في معاهد ومراكز التدر�ب المهني .

7 - تنسی� شؤون التدر�ب لد� جهات التدر�ب المختلفة �ما �حق� أقصى استفادة من إم�اناتها التدر�ب�ة .
8 - وضع الخط� والبرامج الكفیلة بتوز�ع خر�جي معاهد ومراكز التدر�ب المهني في مواقع العمل المناس�ة �التنسی� مع الجهات ذات العالقة.

 ب-      اإلشراف ألفني على مؤسسات التدر�ب المشمولة �أح�ام هذا القانون في مجال المناهج والبرامج واالخت�ار وتقد�م المشورة الفن�ة .
مادة (107) : للوز�ر أن �قرر إنشاء معاهد أو مراكز للتدر�ب المهني وفقًا لما یراه مناس�ا و�حدد القرار الصادر ف�ه �افة األح�ام الالزمة لحسن سیر هذه المعاهد  والمراكز و�جوز أل� صاحب عمل إنشاء معهد أو

مر�ز تدر�ب ضمن نشاطه شر�طه إخطار الوزارة بذلك .
مادة (108) : للوز�ر وفقًا لإلم�ان�ات التدر�ب�ة المتاحة  أن �حدد شرو� مشار�ة أصحاب األعمال بتدر�ب وٕاعادة تأهیل عدد معین من ال�منیین المعوقین والعمال المصابین وقبول نس�ه محددة من الطالب ألغراض

التدر�ب والحصول على الخبرة العمل�ة في المنشآت والمراكز التا�عة لهم وفقًا لإلم�ان�ات التدر�ب�ة المتاحة .
مادة (109):1ـ للوز�ر أن �حدد المهن التي تخضع لق�اس مستو� المهارة وطر�قة الق�اس وشروطها والجهات القائمة علیها .

2 - للعامل الذ� تقاس درجة مهارته في المهنة أو الخدمة أن �حصل على شهادة إث�ات بذلك .
الفصل الثاني

التلمذة المهن�ة
مادة (110) : �قصد �التلمذة المهن�ة ق�ام صاحب العمل بإجراء تدر��ات في مجال مهنة أو صنعة لشخص �مني �قصد إكسا�ه المهارات الالزمة لمزاولة المهنة أو الصنعة خالل فترة زمن�ة محدده .

مادة (111) : 1ـ یبرم عقد التلمذة المهن�ة �تا�ة بین صاحب العمل والتلمیذ المهني و�تحدد ف�ه نوع المهنة ومدة التدر�ب وم�افأة التلمیذ أثناء فترة التدر�ب .
2 - یجب أن یبرم العقد بین صاحب العمل وولي أمر التلمیذ المهني إذا �ان التلمیذ المهني حدثا .

3 - أ ـ  لصاحب العمل أن ینهي العقد إذا ثبت لد�ه عدم قابل�ة التلمیذ المهني لتعل�م المهنة �صورة حسنه مالم یتحق� إم�ان�ة تعل�مه في مهنة أخر� لد� صاحب العمل .
ب- للتلمیذ المهني  أن ینهي العقد بإرادته المنفردة �شر� أن ال ��ون قد انقضى اكثر من نصف مدة التدر�ب.

ج- إذا انهي العقد من أحد طرف�ه بخالف الشرو� واألوضاع المحددة في هذا القانون �ح�  للطرف اآلخر المطال�ة �التعو�ض المناسب عن الضرر الذ� لح� �ه نتیجة  ذلك .
مادة(112): أ- تعتبر المدة  التي �قضیها التلمیذ المهني في التدر�ب على المهنة أو الحرفة ضمن مدة خدمته الفعل�ة إذا استمر في العمل لد� صاحب العمل مدة التقل عن سنتین .

ب- على  صاحب العمل عند إنهاء التلمیذ المهني فترة التلمذة المهن�ة أن �منحه شهادة تثبت التحاقه �التلمذة المهن�ة ومدتها ومستو� مهارته في المهنة وان تصادق الوزارة أو أحد م�اتبها على ذلك .
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ال�اب التاسع
السالمة والصحة المهن�ة

مادة(113): على صاحب العمل عند تشغیل أ� منشأة جدیدة أن یوفر شرو� السالمة والصحة المهن�ة فیها وعلى الوزارة المختصة التأكد من توافر الشرو� والظروف المالئمة للسالمة والصحة المهن�ة.
مادة(114) : على صاحب العمل مراعاة القواعد التال�ة :

1-      حف� موقع العمل في حالة صح�ة ومأمونة تقتضیها شرو� السالمة والصحة المهن�ة .
2-      تهو�ة أماكن العمل وٕانارتها �صورة �اف�ة خالل ساعات العمل وف� المستو�ات والمقای�س التي تقررها الجهات القائمة �السالمة والصحة المهن�ة.

3-      اتخاذ االحت�اطات الضرور�ة لوقا�ة العمال من األضرار الناشئة عن أ� غاز أو غ�ار أو دخان أو أ�ة نفا�ات أو عوادم للصناعة .
4-      اتخاذ االحت�اطات الضرور�ة  لوقا�ة العمال من مخاطر األجهزة أو اآلالت ومخاطر وسائل االنتقال أو التداول �ما في ذلك مخاطر االنه�ار .

5-      اتخاذ االحت�اطات الالزمة ضد المخاطر واألضرار الطب�ع�ة �الحرارة والرطو�ة والبرودة .
6-      اتخاذ االحت�اطات الكفیلة �الوقا�ة من مخاطر اإلضاءة الشدیدة أو الضوضاء  أو اإلشعاعات  الضارة أو الخطرة أو االهتزازات أو ز�ادة أو نقص في الضغ� الجو� داخل مقر العمل �ما في ذلك مخاطر

االنفجار.
7-      تشیید دورات للم�اه في أماكن �سهل الوصول إلیها مع تخص�ص دورات منفصلة للنساء في حالة استخدام النساء .

8-      تور�د الم�اه الكاف�ة الصالحة للشرب والستخدام العمال وتسهیل استعمالها.
9-      اتخاذ  االحت�اطات الالزمة لمواجهة الحرائ� وتهیئة الوسائل الفن�ة لم�افحتها �ما في ذلك تأمین منافذ للنجاة وجعلها صالحة لالستعمال في أ� وقت .

10-    مسك سجل لحوادث العمل وأمراض  المهنة وٕا�الغ الجهات المختصة بها ووضع اإلحصائ�ات عن إصا�ات العمل واألمراض المهن�ة وتقد�مها للوزارة عند طلبها.
مادة(115) : على صاحب العمل أن یتخذ االحت�اطات الالزمة لحما�ة العمال وسالمتهم من األخطاء الناجمة عن العمل وسائلة ، وال یجوز أن یخصم من أجورهم أ�ة م�الغ لقاء ما یلي:

1-      توفیر األجهزة والمعدات والمال�س الواق�ة لحما�ة العمال من التعرض لإلصا�ات واألمراض المهن�ة .
2-      ما �صرف للعمال مقابل ظروف عمل مضرة �الصحة ووج�ات غذائ�ة حس�ما تقتضیها ظروف السالمة والصحة المهن�ة .

3-      ما �صرف مقابل إجراء الكشف الطبي دور�ا وفي أ� وقت �ان للعمال �ما تقتضیها ظروف السالمة والصحة المهن�ة .
4-      توفیر وسائل اإلسعافات األول�ة في موقع العمل.

مادة(116):  تتولى الوزارة تنفیذ المهام التال�ة :
 أ-       تقد�م المشورة والنصح ألصحاب األعمال في مجال السالمة المهن�ة .
 ب-      تنظ�م وتنفیذ برامج التدر�ب والتثقیف المتعلقة �الوقا�ة من الحوادث .

 ج-      تنظ�م ت�ادل المعلومات الفن�ة والخبرات بین أقسام السالمة والصحة المهن�ة في المنشآت .
 د-       تحدید وتقی�م وسائل وحدات الوقا�ة من الحوادث.

 ه-       المساعدة في تصم�م الوسائل اإل�ضاح�ة في مجال السالمة المهن�ة .
 و-      دراسة وتحلیل الب�انات والمعلومات في مجال السالمة المهن�ة ورصد حاالت اإلصا�ات واألمراض المهن�ة واقتراح التدابیر الالزمة لمنع تكرارها.

 ز-      تحدید وتقی�م  وسائل ومعدات الوقا�ة من الحوادث واإلصا�ات المهن�ة.
مادة(117): 1ـ  تش�ل �قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوز�ر لجنة عل�ا للسالمة والصحة المهن�ة �مثل في عضو�تها الجهات ذات العالقة ، و�حدد القرار مهامها والقواعد المنظمة لعملها .

2 - یجوز �قرار من الوز�ر تش�یل لجان فرع�ة للسالمة والصحة المهن�ة في المحافظات وفي القطاعات والصناعات التي یراها على أن تشمل هذه اللجان في عضو�تها الجهات ذات العالقة و�حدد قرار التش�یل مهام
هذه اللجان واختصاصاتها والقواعد المنظمة لعملها .

مادة (118):  1ـ  على صاحب العمل الق�ام �ما یلي :
 أ-       إرشاد وٕاحاطة العامل قبل تشغیله �مخاطر العمل والمهنة ووسائل الوقا�ة منها التي یجب عل�ه ات�اعها أثناء العمل

 ب-      الق�ام �استمرار �التوج�ه والرقا�ة على مراعاة العمال للسالمة والصحة المهن�ة .
 ج-      إبراز التوجیهات واإلرشادات والملصقات الموضحة لمخاطر العمل والمهنة وأسالیب الوقا�ة منها في أماكن ظاهرة واستخدام �افة وسائل اإل�ضاح األخر� .
 د-       نشر الوعي بین أوسا� العمال ف�ما یخص السالمة المهن�ة والوقا�ة الصح�ة والعمل على إشراكهم في الدورات التدر�ب�ة والندوات المتعلقة بهذه الجوانب .

2 - في حالة امتناع صاحب العمل عن تنفیذ قواعد حما�ة العمل والعمال وتعل�مات السالمة المهن�ة للمفتش استصدار أمر من الوز�ر بإ�قاف اآللة مصدر الخطر لمدة أسبوع حتى تزال أس�اب الخطر وعلى الوز�ر
إحالة األمر إلى اللجنة التح��م�ة المختصة في حاله تمدید فترة اإل�قاف الجزئي أو طلب اإل�قاف الكلي إذا تبین �قاء الخطر وان صاحب العمل لم �قم بإزالته و�ستح� العمال الذین توقفوا عن العمل �سبب ذلك �امل

أجورهم.
3 - لصاحب العمل الح� في استئناف القرار الصادر �اإل�قاف الجزئي أو الكلـي إذا تبین له أن القرار �ان تعسف�ا.

 
ال�اب العاشر

تأمینات الخدمة
مادة(119) : أ ـ على صاحب العمل أن یوفر الرعا�ة الصح�ة للعاملین لد�ه وتشمل هذه الرعا�ة ما یلي :

1-      إجراء الكشف الطبي للعامل قبل التشغیل.
2-      نقل العامل إلى  عمل یتناسب مع حالته الصح�ة بناء على تقر�ر من الجهات الطب�ة المختصة �لما �ان ذلك مم�نا .

3-      أن یوفر العمل المناسب للعامل وف� توص�ات الجهات الطب�ة المختصة حسب ظروف إم�ان�ة العمل و�موجب قانون التأمینات االجتماع�ة إذا �ان المرض ناجما عن المهنة أو �انت اإلصا�ة ناجمة عن
العمل أو �سب�ه.

4-      تحمل  العالج ومستلزماته للعمال مهما �ان عددهم وفقًا لالئحة الطب�ة لصاحب العمل التي تواف� علیها الوزارة .
5-      تشغیل ممرض مؤهل في موقع العمل أو منطقته إذا زاد عدد العمال لد�ه على خمسین عامل .

6-      أن �عهد إلى طبیب أو مؤسسة طب�ة �عالج العمال لد�ه إذا زاد عددهم على مائة عامل في موقع العمل أو منطقته .
7-      أن یؤمن حف� األوراق المتعلقة �عالج العامل الذ� تسلم إل�ه من قبله وللعامل أن �حصل على صور من الشهادات والوثائ� المتعلقة �مرضه والمسلمة إلى صاحب العمل من الجهات الطب�ة المختصة.

ب- یجوز ألصحاب األعمال الذین �قل عدد العمال لدیهم عن ما هو محدد في هذه المادة أن �عهدوا إلى طبیب أو مؤسسة طب�ه �عالج هؤالء العمال.
ج- للوز�ر أن یلزم أصحاب األعمال الذین �قل عدد العمال لدیهم عن ما هو محدد في هذه المادة تشغیل ممرض مؤهل أو أن �عهدوا �عالجهم إلى طبیب وذلك في الصناعات والمهن الخطرة  أو الشاقة.

مادة (120) :1ـ  �ستح� العامل عند انتهاء خدمته معاشا شهر�ا أو م�افأة مقطوعة وفقًا ألح�ام قانون التأمینات االجتماع�ة أو وفقًا آل� نظام خاص آخر إذا �انت شروطه افضل للعامل .
2 - إذا لم ��ن العامل مشموال �أح�ام قانون التأمینات االجتماع�ة أو أ� نظام خاص �ه وفقًا ألح�ام الفقرة السا�قة استح� من صاحب العمل م�افأة نها�ة الخدمة بواقع مرتب شهر على األقل عن �ل سنه من

سنوات الخدمة وتحتسب  هذه الم�افأة على أساس اجر آخر شهر تقاضاه العامل .
3 - ال یجوز �أ� حال من األحوال حرمان العامل من مستحقاته المنصوص علیها في هذه المادة أو إسقا� أ� جز ء  منها في �افة حاالت إنهاء عقد العمل .

مادة (121) : یتحمل صاحب العمل مالم ��ن مؤمنا المسئول�ة الماد�ة ط�قا لهذا القانون وقانون  التأمینات االجتماع�ة لما یلح� العامل من أمراض مهن�ة أو إصا�ات أثناء تأد�ة العمل أو �سب�ه .
ال�اب الحاد� عشر

تفتـیـش العمل
مادة (122): یجر� التفت�ش على جم�ع القطاعات وأصحاب األعمال الذین ینطب� علیهم هذا القانون وعلیهم تسهیل مهام مفتشي العمل وتقد�م �افة المعلومات والب�انات التي تطلب منهم ألغراض التفت�ش .

مادة (123) : یختص مفتشوا العمل �ما یلي :
1-      مراق�ة مستو� تطبی� تشر�عات العمل ونظمه وعقود ه و�ل ما �صدر عن الوزارة من قرارات وتوج�ه إشعارات �تاب�ة ألصحاب العمل �ما �قع منهم من مخالفات وطلب إزالتها وتحر�ر محاضر ض�� المخالفات

عند تكرارها  تمهیدا إلحالتها إلى اللجنة التح��م�ة المختصة .
2-      إعداد تقار�ر مفصله عن حصیلة  �ل جولة تفت�ش�ة مدعمه �اآلراء والمقترحات التي تساعد على تالفي أوجه القصور أن وجدت .

3-      المساهمة  في ترسیخ مفاه�م العالقات القائمة  بین العمال وأصحاب العمل وتزو�دهم �المعلومات �ما �ضمن تفهمهم ألح�ام تشر�عات العمل وسالمة تطب�قها.
مادة (124):1ـ  یجر� التفت�ش على منشآت العمل من قبل موظفین تا�عین للوزارة وم�اتبها وتكون لهم صفة الض�ط�ة القضائ�ة في تنفیذ أح�ام هذا القانون واألنظمة والقرارات المنفذة له ، و�جوز االستعانة

�األط�اء والمهندسین والفنیین من ذو� الخبرة عند االقتضاء.
2 - �مارس مفتشوا العمل مهامهم �صفة فرد�ة أو جماع�ة و�جب على �ل مفتش المحافظة على أسرار المنشآت التي �طلعون علیها �ح�م عملهم و�ظل هذا االلتزام قائما  من �عد تر�هم الخدمة.

3 - �مارس مفتشوا وزارة الصحة مراق�ة مستو� تطبی� قواعد وٕاجراءات الصحة المهن�ة وعلیهم رفع التقار�ر الدور�ة إلى الوزارة والجهات المعن�ة األخر�.
4 - یزود مفتشوا العمل ومفتشوا وزارة الصحة ب�طاقات تثبت هو�تهم ووظائفهم و�جب علیهم حملها أثناء ق�امهم �مهامهم وٕابرازها ألصحاب العالقة عند االقتضاء.
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5 - تنظم الئحة التفت�ش نماذج و��انات اإلشعارات المتعلقة �المخالفات و��ف�ة تحر�ر محاضر الض�� المتعلقة بها.
مادة (125): یؤد� مفتشوا العمل قبل م�اشرتهم لمهام وظائفهم أمام الوز�ر أو من �فوضه ال�مین التال�ة :

أقسم �ا� العظ�م أن أقوم بواج�ات وظ�فتي ��ل أمانة وٕاخالص وح�اد تام وأن ال أبوح �األسرار المهن�ة الصناع�ة والتجار�ة التي أطلع علیها أثناء ممارستي لوظ�فتي ) .
مادة (126): یتمتع مفتشوا العمل �الصالح�ات اآلت�ة :

1-      دخول أماكن العمل في أ� وقت من ساعات العمل واإلطالع على سیر األعمال الجار�ة وفحص الوثائ� والعقود والسجالت المتعلقة �العمل والتأكد من عدم وجود مخالفات ألح�ام تشر�عات العمل ونظمه
ولوائحه.

2-      اتخاذ اإلجراءات اإلحت�اط�ة في توقیف اآللة مصدر الخطر بإستصدار قرار من الوز�ر لفترة ال تز�د على أسبوع وعلى الوز�ر اإلحالة إلى اللجنة التح��م�ة المختصة في حالة تمدید الفترة أو طلب اإل�قاف
الكلي.

3-      أخذ عینات من موقع العمل وذلك ف�ما یتعل� �الصحة والسالمة المهن�ة واإلطالع على الوثائ� المرت�طة �العمل والعمال حین الق�ام �مهام التفت�ش.
4-      أخذ عینات من موقع العمل والحصول على أ�ة وثائ� أو صور منها یتطلبها التفت�ش.

مادة (127): 1ـ على الوزارة أن توفر الحما�ة الالزمة لمفتشي العمل أثناء ممارستهم لمهامهم أو �عد اإلنتهاء منها وفقًا  لما تراه �ف�ال  بتحقی� ذلك.
2 - عند تعرض مفتشي العمل أل� إعتداء أو ضرر جسد� أو معنو� ناجما  عن تأدیتهم لمهام التفت�ش ، على الوزارة أن تتولى ن�ا�ة عنهم رفع الدعو� إلى المح�مة المختصة �ما فیها المطال�ة �التعو�ض وأن

تتحمل �افة المصروفات المترت�ة على ذلك.
3 - �ستح� مفتشوا العمل مقابل الجهود التي یبذلها لضمان حسن تطبی� تشر�عات العمل م�افآت �قررها الوز�ر.

ال�اب الثاني عشر
منازعات العمل واإلضراب المشروع

الفصل األول
تسو�ة منازعات العمل

مادة (128): �قصد �منازعات العمل الخالفات التي تنشأ بین أصحاب األعمال والعمال حول ما ینجم من خالفات عن تطبی� أح�ام هذا القانون ولوائحه وسائر تشر�عات العمل األخر� وعقود العمل الفرد�ة
والجماع�ة.

مادة (129): 1ـ على الطرفین المتنازعین أو ممثلهما عقد جلسة مشتر�ة لتسو�ة النزاع ود�ا  عن طر�� المفاوضة خالل فترة أقصاها شهر وٕاث�ات ذلك في محاضر موقعة بین الطرفین تكون لها صفة السر�ة.
2 - إذا تعذرت التسو�ة الود�ة بین الطرفین المتنازعین �حال موضوع النزاع إلى الوزارة أو م�تبها المختص وعلیها استدعاء أطراف النزاع لغرض حل النزاع خالل فترة ال تتجاوز أسبوعین من تار�خ اإلحالة.

مادة (130): عندما ال تسفر الوساطة إلى حلول نهائ�ة لموضوع النزاع �ح� ألحد الطرفین رفعه إلى لجنة التح��م المختصة خالل مدة أقصاها أسبوعین من تار�خ محضر فشل الوساطة.
مادة (131): تش�ل �قرار من الوز�ر لجنة تح��م أو أكثر على مستو� أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهور�ة للفصل في منازعات العمل وذلك على النحو التالي :

1-      ممثل عن الوزارة                                                                                        رئ�سا .
2-      ممثل عن أصحاب العمل یرشحه اإلتحاد العام للغرف التجار�ة والصناعیـة               عضوا .

3-      ممثل عن العمال یرشحـه اإلتحاد العام للنقا�ات                                              عضوا .
على أن تتوفر في ممثلي أصحاب األعمال والعمال الخبرة الكاف�ة في شئون العمل.

مادة (132):  تختص اللجان التح��م�ة �النظر ف�ما یلي :
 أ-       المنازعات والخالفات الناشئة بین أصحاب األعمال والعمال ف�ما یتعل� بتطبی� هذا القانون ونظمه ولوائحه وعقود العمل.

 ب-      المخالفات المحالة علیها والمتعلقة �التفت�ش على منشآت العمل.
 ج-      المسائل األخر� التي تنص القوانین ذات الصلة بإختصاص اللجان التح��م�ة بها.

مادة (133): للجان التح��م�ة �افة الصالح�ات الكفیلة بإحضار أ� شخص الستجوا�ه و�ذا تقر�ر سماع الشهود �عد تحل�فهم ال�مین القانون�ة وٕاجراء المعاینة �ما في ذلك ح� الدخول إلى أ� م�ان من أماكن العمل
�ستوج�ه النظر في النزاع ، و�جوز للجنة أن تندب أحد أعضائها للق�ام بهذه المهام و�ذا اإلستعانة �أهل الخبرة �ما ��ون لها ح� اإلطالع على جم�ع المستندات أو أ� ب�انات تراها ضرور�ة.

مادة (134): 1ـ  تصدر قرارات لجان التح��م �أغلب�ة أعضائها .
2 - تكون قرارات لجنة التح��م مسب�ة وموقعة من جم�ع األعضاء وللعضو المعترض طلب تدو�ن اعتراضه في مسودة القرار .

مادة (135): 1ـ  تكون قرارات اللجان التح��م�ة نهائ�ة وغیر قابلة للطعن في الدعاو� التال�ة :
 أ-       الدعاو� التي ال تتجاوز ق�متها ثالثون ألف ر�ال.
 ب-      الدعاو� المتعلقة بوقف قرارات الفصل من العمل.

 ج-      الدعاو� المتعلقة بتغر�م العاملین.
2 - ال یجوز للجان التح��م�ة أن تح�م �عقو�ة سال�ة للحر�ة .

مادة (136):1ـ  تقدم �افة الدعاو� المتعلقة �منازعات العمل أ�ا �ان نوعها إلى اللجان التح��م�ة .
2 - یجب أن تكون الدعاو� المرفوعة موقعة من أحد طرفي النزاع أو المفوضین بتمثیلهم قانونا .

3 - �طب� في شأن رفع الدعو� وٕاجراءات المرافعة األح�ام الواردة في قانون المرافعات وذلك ف�ما لم یرد �شأنه نص خاص في هذا القانون.
4 - تعتبر الدعاو� المتعلقة �قضا�ا العمل من القضا�ا المستعجلة .

5 - ال تقبل الدعو� العمال�ة �عد مرور الفترة الزمن�ة المحددة في القوانین النافذة .
مادة (137) :1ـ  �حدد رئ�س اللجنة التح��م�ة عقد أول جلسة للنظر  في النزاع خالل فترة أقصاها عشرة أ�ام من تار�خ رفع الدعو�.

2 - على اللجان التح��م�ة أن تنهي النظر في الدعو� المرفوعة إلیها وتصدر قرارها خالل فترة التز�د على ثالثین یوما من تار�خ أول جلسة.
مادة (138):�حلف رئ�س وأعضاء لجنة التح��م أمام الوز�ر �أن یؤد� مهامه في اللجنة  �الذمة والصدق واألمانة والحیدة وذلك قبل م�اشرته لمهامه .

مادة (139): 1ـ  إذا رغب أحد أطراف النزاع في استئناف قرار اللجان التح��م�ة فأن عل�ه أن �قدم عر�ضة  استئناف بذلك إلى شع�ة قضا�ا العمل �مح�مة االستئناف المختصة خالل فترة التز�د على شهر من تار�خ
تبل�غه �القرار.

2 - �حدد رئ�س شع�ة قضا�ا العمل تار�خ عقد الجلسة األولى للفصل في االستئناف المقدم خالل فترة التز�د على خمسة عشر یومًا من تار�خ إیداع صح�فة االستئناف .
3 - على  شع�ة قضا�ا العمل أن تفصل في النزاع �ح�م نهائي خالل فترة التز�د على ثالثین یومًا من تار�خ أول جلسة تعقدها للنظر في النزاع .

مادة (140) : تنشأ �محاكم االستئناف على مستو� أمانة العاصمة وسائر  محافظات الجمهور�ة وفقًا لقانون السلطة القضائ�ة شع�ة تسمى ( شع�ة قضا�ا العمل ) تختص �ما یلي :
1-      الفصل نهائ�ا و�الدرجة القطع�ة في جم�ع دعاو� االستئناف في القرارات الصادرة من  اللجان التح��م�ة المقدمة إلیها وفقًا لهذا القانون .

2-      أ� دعاو� أخر� تختص بها �موجب هذا القانون أو تشر�عات العمل األخر� .
مادة (141) : ال یجوز للجان التح��م�ة  أو شعب قضا�ا العمل �محاكم االستئناف االمتناع عن الفصل في النزاع �حجة عدم وجود نص في هذا القانون وتكون في هذه الحالة ملزمة �الفصل وفقًا ألح�ام الشر�عة

اإلسالم�ة وما استقر عل�ه العرف وقواعد العدالة .
مادة (142) : ال یجوز لصاحب العمل أثناء السیر في إجراءات التسو�ة أمام اللجان التح��م�ة أو شعب قضا�ا العمال في المحاكم االستئناف�ة أن �غیر شرو�  العمل التي �انت قائمة قبل بدء النزاع مما یترتب عل�ه

أضرار �العمال أو أن �طرد أو یوقع جزاء على أ� منهم .
مادة (143) : إذا تصالح الخصوم أو توصلوا إلى تسو�ة النزاع وجب علیهم إث�ات ذلك في محضر أمام الجهة المنظور أمامها النزاع وعلى هذه الجهة أن تح�م �عد التصدی� على المحضر بجعله في قوة السند

الواجب النفاذ .
الفصل الثاني

اإلضراب المشروع
مادة (144): 1 ـ ال یجوز لممثلي العمال أو اللجنة النقاب�ة  دعوة العمال لإلضراب والتوقف عن العمل إال �عد صیرورة قرار النزاع نهائ�ا وغیر قابل للطعن سواء لعدم استئنافه خالل الم�عاد المحدد في المادة (139)

من هذا القانون  إذا �ان صادرا من لجان التح��م أو لصدوره من شعب قضا�ا العمل في المحاكم االستئناف�ة وامتناع صاحب العمل عن تنفیذه رغم مضي س�عة أ�ام على إ�الغه �التنفیذ من الجهة مصدرة القرار .
2 - �حظر على ممثلي العمال أو اللجان النقاب�ة دعوة العمال لإلضراب أو التوقف عن العمل �غ�ة تحقی� مطالب أو أغراض س�اس�ة .

مادة(145) : مع عدم اإلخالل �أح�ام المادة السا�قة ال یجوز لممثلي العمال أو اللجنة النقاب�ة الدعوة إلى اإلضراب أو ممارسة اإلضراب إال بتوفر الشرو� اآلت�ة :
1-      عرض مقترح ممارسة اإلضراب على العمال في اجتماع عام شر�طة حضور عدد ال�قل عن (60%) من إجمالي العمال لـد� صاحب العمل وموافقـة (25%) منهم على اإلضراب �االقتراح السر� .

2-      ال یتم اإلعالن عن اإلضراب أو ممارسته إال �عد عرض المقترح على النقا�ة العامة المعن�ة وتوق�ع ثلثي أعضائها عل�ه وحصول اللجنة النقاب�ة أو ممثلي العمال على الموافقة الكتاب�ة من الم�تب التنفیذ�
لالتحاد العام للنقا�ات في الجمهور�ة .

3-      أن ��ون موضوع النزاع �مس اكثر من ثلث عدد العاملین لد� صاحب العمل.
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4-      على اللجنة النقاب�ة أو ممثلي العمال الق�ام بإشعار صاحب العمل والوزارة أو فرعها المختص قبل الشروع في اإلضراب �فترة التقل عن ثالثة أساب�ع من التار�خ المحدد له .
مادة (146): �مارس اإلضراب في المنشأة سلم�ا و�ش�ل تدر�جي �عد است�فاء الشرو� الالزمة لتنفیذ ه الواردة في المادة السا�قة  من هذا القانون وذلك على النحو التالي :

1-      وضع قطعة من القماش حمراء اللون على ساعد �ل عامل في المنشأة إشعارًا �اعتزام اللجوء إلى اإلضراب لمدة ثالثة أ�ام متتال�ة سا�قة على البدء في م�اشرته .
2-      التوقف عن العمل في �عض أقسام  المنشأة  ولفترة محددة  من ساعات الدوام الرسمي یتم ز�ادتها تدر�ج�ا �حیث �سر� التوقف الكلي عن العمل في �افة األقسام �عد انقضاء أر�عة أ�ام متتال�ة.

3-      التوقف عن العمل في �افة أقسام المنشأة ولفترة محددة من ساعات الدوام الرسمي یتم ز�ادتها تدر�ج�ا �حیث یؤد� ذلك إلى التوقف الكلي عن العمل في المنشأة �أكملها �عد انقضاء أسبوع من تار�خ
ممارسة اإلضراب إذا لم �ظهر ما یؤد� إلى وقفه .

مادة (147): على اللجنة النقاب�ة أو ممثلي العمال إلغاء الدعوة إلى اإلضراب أو وقف ممارسته فورا إذا واف� صاحب العمل على تنفیذ قرار حسم النزاع وفقًا ألح�ام المادة (144).
مادة(148):1ـ  ال تنقطع عالقات العمل بین صاحب العمل والعمال أثناء فترة اإلضراب.

2 - ال یجوز فرض عقو�ات على العمال أو �عضهم �ما في ذلك الفصل من العمل �سبب ممارستهم لإلضراب أو الدعوة إل�ه إذا �ان قدتم وف� أح�ام هذا القانون.
مادة (149): مع عدم اإلخالل �أ�ة عقو�ة اشد ینص علیها قانون آخر �عتبر المساس �حر�ة العمل خطأ مهني جس�م �عاقب عل�ه ، و�عد في ح�م ذلك �ل فعل �أت�ه العمال المضر�ین ��ون من شأنه أن �منع أ�

عمال آخر�ن أو صاحب العمل أومن �مثله من االلتحاق �م�ان العمل أو ممارسة نشاطهم المعتاد سواء �ان �الفعل أو �التهدید أو العنف أو االعتداء أو احتالل مواقع العمل أو إحداث أضرار �الممتلكات .
مادة (150): 1ـ ینظم حد أدنى من الخدمة اإلج�ار�ة في المنشآت الخدم�ة العامة التي یؤد� توقف العمل فیها أثناء اإلضراب إلى تعر�ض ح�اة المواطنین أو أمنهم أو صحتهم للخطر أو قد ینجم عنه أزمة اقتصاد�ة

و�عتبر من قبیل المنشآت الخدم�ة على وجه الخصوص ما یلي :
 أ-       المستشف�ات والمستوصفات والمجمعات الصح�ة والع�ادات المناو�ة والصیدل�ات .

 ب-      المصالح المرت�طة �عمل االتصاالت السلك�ة والالسلك�ة واإلذاعة والتلفز�ون.
 ج-      المصالح المرت�طة �الكهر�اء والم�اه والغاز والمواد البترول�ة .

 د-       أعمال النظافة وصحة البیئة.
 ه-       أعمال البنوك والمصارف .

 و-      مواقع العمل في المطارات ومواقع الشحن والتفر�غ في المواني البر�ة وال�حر�ة والجو�ة والجمارك .
 ز-      األعمال المتعلقة بتقد�م السلع والمواد الغذائ�ة واألعمال المتعلقة �المخابز.

 ح-      األعمال المتصلة �حضائر األ�قار واألغنام والدواجن ور� المزارع وحصاد المحاصیل الزراع�ة ونقلها و�ذا نقل األسماك .
 �-      الخدمات المتصلة �السجون .

2 - لمجلس الوزراء بناًء على عرض الوز�ر أن �حدد مجاالت أخر� یلزم فیها بتوفیر حد أدنى من الخدمة اإلج�ار�ة أو المهن التي �حظر ممارسة اإلضراب فیها.
3 - �حظر على العامل رفض الق�ام �الخدمة اإلج�ار�ة و�عد رفض  العامل الق�ام بها خطأ جس�ما �عاقب عل�ه وال �عفى من المسئول�ة أعضاء اللجنة النقاب�ة أو ممثلي العمال و�سألون �صفاتهم الشخص�ة إذا �انوا

سب�ا في ذلك .
ال�اب الثالث عشر
المنظمـات النقاب�ة

مادة (151):1ـ للعمال وأصحاب األعمال الح� في تكو�ن منظماتهم واالنضمام إلیها طواع�ة �غ�ة مراعاة مصالحهم  والدفاع عن حقوقهم وتمثیلهم في الهیئات والمجالس والمؤتمرات وفي �افة المسائل المتعلقة بهم.
2 - للنقا�ات العمال�ة ومنظمات أصحاب األعمال الح� في ممارسة نشاطهم �حر�ة �املة و�دون تدخل في شئونها والتأثیر علیها.

مادة (152): مع مراعاة أح�ام المادة (35) من هذا القانون ال یجوز تطبی� عقو�ة الفصل أو أ� عقو�ة أخر� �ح� ممثلي العمال في اللجان النقاب�ة �سبب ممارستهم لنشاطهم النقابي وفقًا  لهذا القانون وقانون
تنظ�م النقا�ات والنظم واللوائح المنفذة لهما.

ال�اب الرا�ع عشر
العقو�ات

مادة (153): تطب� سائر العقو�ات المنصوص علیها في مواد هذا ال�اب وذلك دون إخالل �أ� عقو�ة أشد منصوص علیها في أ� قانون آخر.
مادة(154): �عاقب �غرامة التقل عن(1000) ألف ر�ال وال تتجاوز(20.000) عشر�ن ألف ر�ال �ل من یخالف ح�ما من األح�ام الواردة في األبواب ( الثاني ، الرا�ع ، الخامس ، الثامن ، التاسع ، الحاد� عشر)

من هذا القانون .
مادة(155):  �عاقب �غرامة التقل عن (500) خمسمائة ر�ال والتز�د علي (1000) ألف ر�ال �ل صاحب عمل خالف ح�ما من األح�ام الواردة في األبواب (الثالث ، التاسع ، العاشر) من هذا القانون ، وتتعدد

الغرامة بتعدد العمال الذین وقعت �حقهم المخالفة .
مادة(156) :1ـ   �عاقب �غرامة مال�ة التقل عن (500) خمسمائة ر�ال والتز�د على (2000) ألفي ر�ال �ل من تغیب من طرفي النزاع بدون سبب مقبول عن حضور جلسات الوساطة التي تدعوا إلیها الوزارة أو

م�تبها المختص و�ذا جلسات اللجان التح��م�ه أو ُشعب قضا�ا العمل .
2 - �عاقب �غرامة مال�ة ال تقل عن (1000) ألف ر�ال وال تز�د على (000ر10) عشرة ألف ر�ال �ل من زود اللجان التح��م�ة أو الوزارة أو م�تبها المختص �معلومات غیر صح�حة أو وثائ� مزورة عن موضوع

النزاع أو تسبب في وقف إجراءات التسو�ة أو الوساطة �العنف أو التهدید �ه.
3 - �عاقب �غرامة مال�ة التقل عن <5000> خمسة ألف ر�ال والتز�د على <000ر15> خمسة عشر ألف ر�ال �ل من یتسبب في الدعوة إلى اإلضراب أو ممارسته دون مراعاة للشرو� والضوا�� الواردة في هذا

القانون أو َمَاَرَس أعمال التهدید أو العنف بهدف عرقلة العمل .
4 - �عاقب �غرامة مال�ة التز�د على <000ر15> خمسة عشر ألف ر�ال �ل صاحب عمل أومن �مثله قام بتشغیل عمال جدد بدال عن العمال المضر�ین إضرا�ًا مشروعا وفقًا للشرو� والضوا�� المنصوص علیها في

هذا القانون ، وال �حول توق�ع هذه العقو�ة في وجوب عودة هؤالء العمال إلى أعمالهم .
ال�اب الخامس عشر

أح�ام ختام�ة
مادة (157) : تعفى من رسوم التقاضي الدعاو� المتعلقة �منازعات العمل ط�قا  ألح�ام هذا القانون والمرفوعة من العمال أو ممثلیهم أو أسرهم في حالة الوفاة.

مادة (158) : تسر� األح�ام المنظمة للسالمة والصحة المهن�ة الواردة في هذا القانون على القطاعات والفئات الخاضعة ألح�ام قانون الخدمة المدن�ة وأ� قانون آخر.
مادة (159) : على أصحاب األعمال المساهمة في إحاطة العمال وتوعیتهم �حقوقهم وواج�اتهم وسائر األح�ام األساس�ة المنصوص علیها في هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات المنفذة له.

مادة (160) : �صدر بتحدید الرسوم المقررة وفقًا  ألح�ام هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناًء على عرض الوز�ر.
مادة (161) :�صدر  الوز�ر �افة األنظمة والقرارات والتعل�مات المنفذة لهذا القانون و�ما ال یتعارض مع أح�امه .

مادة (162): یلغى قانون العمل رقم (5) لسنة 1970م الصادر في صنعاء وقانون العمل رقم (14) لسنة 1978م الصادر في عدن �ما یلغى �ل نص أو ح�م یتعارض مع أح�ام هذا القانون .
مادة(163): �عمل بهذا القرار �قانون من تار�خ صدوره و�نشر في الجر�دة الرسم�ة .

صدر برئاسة الجمهور�ة ـ �صنعاء
بتار�خ 8/شوال / 1415هـ

المواف� / 9/ مارس/ 1995م
عبد العز�ز عبد الغني                     الفر�� / علي عبد هللا صالح

رئ�س مجلس الوزراء                       رئ�س الجمهـور�ة
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