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القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ 
يف شأن العمل يف القطاع األهيل

املادة ١
يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطالح 

١- الوزارة: وزارة الشؤون االجتامعية والعمل 
٢- الوزير : وزير الشؤون االجتامعية والعمل.

٣- العامــل: كل ذكــر أو أنثــى يــؤدي عمــال يدويــا أو ذهنيــا ملصلحــة صاحــب العمــل 
وحتــت إدارتــه وإرشافــه مقابــل أجــر. 

٤- صاحب العمل : كل شخص طبيعى أو أعتبارى يستخدم عامال مقابل أجر
٥- املنظمــة: تنظيــم جيمــع جمموعــة مــن العــامل أو أصحــاب األعــامل تتشــابه أو ترتبــط 
أعامهلــم أو مهنهــم أو وظائفهــم ويرعــي مصاحلهــم، ويدافــع عــن حقوقهــم ومتثيلهــم يف 

كافــة األمــور املتعلقــة بشــؤوهنم.
 

املادة ٢
تري أحكام هذا القانون عيل العاملني يف القطاع األهيل.

 املادة ٣
تــري أحــكام هــذا القانــون عــيل عقــد العمــل البحــري فيــام مل يــرد بشــأنه نــص يف قانــون 

التجــارة البحريــة أو يكــون النــص يف هــذا القانــون أكثــر فائــدة للعامــل.

  املادة ٤
ــون  ــص يف قان ــأنه ن ــرد بش ــام مل ي ــي في ــاع النفط ــيل القط ــون ع ــذا القان ــكام ه ــري أح ت
العمــل يف قطــاع األعــامل النفطيــة أو يكــون النــص يف هــذا القانــون أكثــر فائــدة للعامــل.

 املادة ٥
يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون: 

- العامل الذين تري عليهم قوانني أخرى ويف ما نصت عليه هذه القوانني. 
- العاملــة املنزليــة ويصــدر الوزيــر املختــص بشــؤوهنم قــرارا بالقواعــد التي تنظــم العالقة 

بينهــم وبــني أصحــاب العمل.

 املادة ٦
مــع عــدم اإلخــالل بــأي مزايــا أو حقــوق أفضــل تتقــرر للعــامل يف عقــود العمــل الفرديــة 
أو اجلامعيــة أو النظــم اخلاصــة أو اللوائــح املعمــول هبــا لــدى صاحــب العمــل أو حســب 
عــرف املهنــة أو العــرف العــام، متثــل أحــكام هــذا القانــون احلــد األدنــى حلقــوق العــامل.
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 املادة ٧
ــة يف القطــاع األهــيل وعــيل  ــر القــرارات املنظمــة لــرشوط اســتخدام العامل يصــدر الوزي

وجــه اخلصــوص مــا يــيل: 
١- رشوط إنتقال األيدي العاملة من صاحب عمل إيل آخر..

ــب  ــدى صاح ــل ل ــب عم ــن صاح ــة م ــت للعامل ــض الوق ــل بع ٢- رشوط االذن بالعم
عمــل آخــر. 

٣- البيانــات التــي يتعــني عــيل أصحــاب األعــامل أن خيطــروا هبــا الــوزارة. والتــي تتعلــق 
بموظفــي الدولــة املرخــص هلــم بالعمــل لــدى أصحــاب األعــامل يف غــري أوقــات العمــل 

احلكومي.
٤- الوظائــف واملهــن واألعــامل التــي ال جيوز شــغلها أال بعــد اجتياز االختبــارات املهنية 

وفقــا للضوابــط التــي تضعهــا الــوزارة با لتنســيق مــع اجلهــات املعنية.

 املادة ٨
عــى كل صاحــب عمــل أن يقــوم بإخطــار اجلهــة املختصــة باحتياجاتــه مــن العاملــة وعليه 
أن خيطــر اجلهــة املختصــة ســنويا بعــدد العاملــة الذيــن يعملــون لديــه وذلــك عــى النــامذج 

املعــدة لذلــك ووفقــا للضوابــط والــرشوط التــى يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر .
 

املادة ٩
تنشــأ هيئــة عامــة ذات شــخصية إعتباريــة وميزانيــة ملحقــة تســمي اهليئــة العامــة للقــوي 
ــات  ــويل اإلختصاص ــل ، تت ــة والعم ــئون اإلجتامعي ــر الش ــا وزي ــرشف عليه ــة ( ي العامل
املقــررة للــوزارة يف هــذا القانــون ، وكذلــك إســتقدام العاملــة الوافــدة بنــاء عــيل طلبــات 

أصحــاب العمــل ، ويصــدر بتنظيمهــا قانــون .

 املادة ١٠
حيظــر عــى صاحــب العمــل تشــغيل عاملــة وافــدة ؛ مــا مل تــأذن لــه اهليئــة ؛ ويصــدر الوزيــر 
قــرارا باإلجــراءات واملســتندات والرســوم التــى يتعــني إســتيفاؤها مــن صاحــب العمــل 
؛ وىف حالــة الرفــض جيــب أن يكــون قــرار الرفــض مســببا . وال جيــوز أن يكــون ســبب 

الرفــض مقــدار رأس املــال ؛ وإال كان القــرار باطــال بطالنــا مطلقــا وكأن مل يكــن .
وال جيــوز لصاحــب العمــل أن يســتقدم عــامال مــن خــارج البــالد أو أن يســتخدم عــامال 
مــن داخــل البــالد ؛ ثــم يعمــد إىل عــدم تســليمهم العمــل لديــه أو يثبــت عــدم حاجتــه 
الفعليــة هلــم ؛ ويتكفــل صاحــب العمــل بمصاريــف عــودة العامــل إىل بلــده ؛ وىف حالــة 
إنقطــاع العامــل عــن العمــل وإلتحاقــه بالعمــل لــدى الغــري ؛ يتكفــل األخــري بمصاريــف 
عــودة العامــل إىل بلــده ؛ بعــد تقديــم بــالغ تغيــب بحــق العامــل مــن صاحــب العمــل 

األصــى . 
املادة ١١

ــني  ــة ب ــل ىف املعامل ــز أو تفضي ــارس أى متيي ــة أن مت ــة املختص ــوزارة واجله ــى ال ــر ع حيظ
أصحــاب العمــل ىف منــح أذونــات العمــل أو التحويل وذلــك بمنحها لبعضهــم وإيقافها 
للبعــض اآلخــر حتــت أى ذريعــة أومــربر ، وجيــوز للــوزارة ألســباب تنظيميــة أن توقــف 
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إصــدار أذونــات العمــل والتحويــل ملــدة ال تزيــد عــى أســبوعني ىف الســنة ، عــى أنــه ال 
جيــوز إســتثناء بعــض أصحــاب األعــامل مــن هــذا اإليقــاف دون غريهــم خــالل هــذه 
املــدة ، ويعتــرب باطــال بطالنــا مطلقــا وكأن مل يكــن كل تــرف جيــرى عــى خــالف هــذه 

املــادة .

 املادة ١٢
ــأة  ــع املنش ــد م ــره يتعاق ــن عم ــرشة م ــة ع ــم اخلامس ــخص أت ــا كل ش ــذا مهني ــرب تلمي يعت
بقصــد تعلــم مهنــة خــالل مــدة حمــددة وفقــا للــرشوط والقواعــد التــى يتفــق عليهــا وفيــام 
مل يــرد فيــه نــص خــاص ىف هــذا البــاب ترى عــى عقد التلمــذة املهنيــة األحــكام اخلاصة 

بتشــغيل األحــداث الــواردة ىف هــذا القانــون .
 

املادة ١٣
جيــب أن يكــون عقــد التلمــذة املهنيــة مكتوبــا وحمــررا مــن ثــالث نســخ ، واحــدة لــكل 
مــن طرفيــه وتوضــع الثالثــة باجلهــة املختصــة بالــوزارة خــالل أســبوع للتصديــق عليهــا 
وحيــدد ىف العقــد ، املهنــة ، مــدة تعلمهــا ومراحلهــا املتتابعــة واملكافــأة بصــورة متدرجــة 
ىف كل مرحلــة مــن مراحــل التعليــم عــى أال تقــل ىف املرحلــة األخــرية عــن احلــد األدنــى 

املقــرر ألجــر العمــل املامثــل .
وال جيوز بأي حال من األحوال حتديد املكافأة عى أساس اإلنتاج أو القطعة .

 
املادة ١٤

لصاحــب العمــل أن ينهــى عقــد التلمــذة إذا أخــل التلميــذ بواجباتــه املرتتبــة عــى العقــد 
أو ثبــت مــن التقاريــر الدوريــة عنــه عــدم اســتعداده للتعليــم .

كــام جيــوز للتلميــذ إهنــاء العقــد وعــى الراغــب ىف إهنــاء العقــد إخطــار الطــرف اآلخــر 
برغبتــه ىف ذلــك قبــل ســبعة أيــام عــى األقــل .

 املادة ١٥
يقصــد بالتدريــب املهنــى الوســائل والربامــج النظرية والعمليــة التى هتيــيء للعامل فرصة 
ــع كفاءهتــم  ــم ورف ــل قدراهت ــران عمــى لصق ــم ومهاراهتــم وكســب م ــر معلوماهت تطوي
اإلنتاجيــة وإعدادهــم ملهنــة معينــة أو حتويلهــم ملهنــة أخــرى ويتــم التدريــب ىف معاهــد أو 

مراكــز أومنشــآت حتقــق هــذا الغــرض .

 املادة ١٦
حيــدد الوزيــر بالتعــاون والتنســيق مــع اجلهــات األكاديميــة واملهنيــة املختصــة الــرشوط 
واألوضــاع الــالزم توافرهــا لعقــد برامج التدريــب املهنى واحلــدود املقررة ملــدة التدريب 
والربامــج النظريــة والعمليــة ونظــام األختبــارات والشــهادات التــى تعطى ىف هذا الشــأن 

والبيانــات التــى تــدون فيهــا .
وجيــوز أن يتضمــن هــذا القــرار إلــزام منشــأة أو أكثــر بــأن تقــوم بتدريــب العــامل ىف مراكز 

أو معاهــد منشــأة أخــرى إذا مل يكــن للمنشــأة األوىل مركــز أو معهــد تدريب .
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 املادة ١٧
تلتــزم املنشــأة اخلاضعــة ألحــكام هــذا البــاب بــأن تــؤدى إىل العامــل أجــره كامــال عــن 

فــرتة تدريبــه ســواء داخــل املنشــأة أو خارجهــا .

 املادة ١٨
يلتــزم التلميــذ املهنــى والعامــل املتــدرب بــأن يعمــل بعــد انتهــاء مــدة تعليمــه أو تدريبــه 
لــدى صاحــب العمــل ملــدة مماثلــة ملــدة التلمــذة أو التدريــب وبحــد أقــى مخس ســنوات 
. فــإذا أخــل هبــذا االلتــزام كان لصاحــب العمــل أن يســرتد منــه املروفــات التــى حتملها 

ىف ســبيل تعليمــه أو تدريبــه بنســبة مــا تبقــى مــن املــدة الواجــب قضاؤهــا ىف العمــل .

 املادة ١٩
حيظر تشغيل من يقل سنهم عن مخس عرشة سنة ميالدية .

 املادة ٢٠
جيــوز بــإذن مــن الــوزارة تشــغيل األحــداث ممــن بلغــوا اخلامســة عــرشة ومل يبلغــوا الثامنــة 

عــرشة بالــرشوط التالية :
ــى  ــة الت ــرضة بالصح ــرة أو امل ــن اخلط ــات وامله ــري الصناع ــغيلهم ىف غ ــون تش أ - أن يك

يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر .
ب - توقيــع الكشــف الطبــي عليهــم قبــل إحلاقهــم بالعمــل بعــد ذلك ىف فــرتات دورية ال 
جتــاوز ســتة أشــهر ، ويصــدر الوزير قــرارا بتحديــد هذه الصناعــات واملهــن واإلجراءات 

واملواعيــد املنظمة للكشــف الطبــي الدوري .

 املادة ٢١
احلــد األقــى لســاعات العمــل لإلحــداث ســتة ســاعات يوميــا بــرشط عــدم تشــغيلهم 

اكثــر مــن أربــع ســاعات متواليــة تتلوهــا فــرتة راحــة ال تقــل عــن ســاعة .
وحيظــر تشــغيلهم ســاعات عمــل إضافيــة أو ىف أيــام الراحــة اإلســبوعية وأيــام العطــل 

الرســمية أو مــن الســاعة الســابعة مســاء حتــى الســاعة السادســة صباحــا .

 املادة٢٢
ال جيــوز تشــغيل النســاء ليــال ىف الفرتة ما بني العارشة مســاء والســابعة صباحا ، وتســتثنى 
مــن ذلــك املستشــفيات واملصحــات ودور العــالج األهليــة واملؤسســات األخــرى التــى 
يصــدر هبــا قــرار مــن وزيــر الشــؤون االجتامعيــة والعمــل ، عــى أن تلتــزم جهــة العمــل 
ىف مجيــع احلــاالت املشــار إليهــا ىف هــذه املــادة بتوفــري متطلبــات األمــن هلــن مــع توفــري 

وســائل انتقاهلــن مــن جهــة العمــل وإليــه .
كام تستثنى من أحكام هذه املادة ساعات العمل خالل شهر رمضان املبارك .

 املادة ٢٣
حيظــر تشــغيل املــرأة ىف األعــامل اخلطــرة أو الشــاقة او الضــارة صحيــا ، كام حيظر تشــغيلها 
ىف األعــامل الضــارة باألخــالق والتــى تقــوم عى اســتغالل أنوثتهــا بام ال يتفق مــع اآلداب 
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العامــة ، وكذلــك حيظــر تشــغيلها ىف اجلهــات التــى تقــدم خدماهتا للرجــال فقط .
ويصــدر بتحديــد تلــك األعــامل واجلهــات قــرار مــن وزيــر الشــؤون االجتامعيــة والعمــل 

بعــد التشــاور مــع اللجنــة االستشــارية لشــؤون العمــل واملنظمــة املختصــة .

 املادة ٢٤
تســتحق املــرأة العاملــة احلامــل أجــازة مدفوعــة األجــر ال حتســب مــن أجازهتــا األخــرى 

ملــدة ســبعني يومــا للوضــع بــرشط أن يتــم الوضــع خالهلــا .
وجيــوز لصاحــب العمــل عقــب انتهــاء أجــازة الوضــع منح املــرأة العاملــة بناء عــى طلبها 

أجــازة مــن دون أجــر ال تزيــد مدهتــا عــى أربعة أشــهر لرعايــة الطفولة .
وال جيــوز لصاحــب العمــل إهنــاء خدمــة العاملــة أثنــاء متنعها بتلــك األجــازة أو انقطاعها 

عــن العمــل بســبب مــرض يثبــت بشــهادة طبيــة أنــه نتيجــة للحمــل أو الوضع .
 

املادة ٢٥
جيــب منــح املــرأة العاملــة ســاعتني للرضاعــة أثنــاء العمــل وفقــا للــرشوط واألوضــاع 
التــى حيددهــا قــرار الــوزارة ، وجيــب عــى صاحــب العمــل إنشــاء دور حضانــة لألطفــال 
أقــل مــن ٤ ســنوات ىف مراكــز العمــل التــى يزيــد عــدد العامــالت هبــا عــى ٥٠ عاملــة أو 

يتجــاوز عــدد العاملــني هبــا ٢٠٠ عامــل .

 املادة ٢٦
تستحق املرأة العاملة األجر املامثل ألجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل .

 املادة ٢٧
يكــون ملــن بلــغ ســن اخلامســة عــرشة مــن العمــر أهليــة إبــرام عقــد العمــل إذا كان غــري 
حمــدد املــدة فــإن كانــت مدتــه حمــددة فــال جيــوز أن جتــاوز الســنة وذلــك حتــى يبلــغ الثامنــة 

عــرش مــن العمــر .

 املادة ٢٨
جيــب أن يكــون عقــد العمــل ثابتــا بالكتابــة ويبــني فيــه عــى وجــه اخلصــوص تاريــخ إبرام 
العقــد ، وتاريــخ نفــاذه ، وقيمــة األجــر ومــدة العقــد إذا كان حمــدد املــدة ، وطبيعــة العمــل 
، وحيــرر مــن ثــالث نســخ تعطــى واحــدة لــكل مــن طرفيــه وتــودع النســخة الثالثــة باجلهة 
املختصــة بالــوزارة فــإن مل يكــن عقــد العمل ثابتــا ىف حمرر اعتــرب العقد قائام وجيــوز للعامل 
ىف هــذه احلالــة إثبــات حقــه بكافــة طــرق اإلثبــات ، وســواء كان عقــد العمــل حمــدد املــدة 
أو غــري حمــدد املــدة ال جيــوز ختفيــض أجــر العامــل خــالل فــرتة رسيــان العقــد . ويعتــرب 
باطــال بطالنــا مطلقــا لتعلقــه بالنظــام العــام كل اتفــاق ســابق عى رسيــان العقــد أو الحق 

لريانــه خيالــف ذلك .
كــام ال جيــوز لصاحــب العمــل تكليــف العامــل القيــام بعمــل ال يتفــق مــع طبيعــة العمــل 
املبينــة ىف العقــد أو ال يتناســب مــع مؤهــالت وخــربات العامــل التــى تــم التعاقــد معــه 

عــى أساســها .
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 املادة ٢٩
حتــرر مجيــع العقــود باللغــة العربيــة وجيــوز إضافــة ترمجــة هلــا بإحــدى اللغــات األخــرى 
مــع االعتــداد بالنــص العــريب عنــد وقــوع أى خــالف ، ويــرى حكــم هــذه املــادة عــى 
كافــة املراســالت والنــرشات واللوائــح والتعاميــم التى يصدرهــا صاحب العمــل لعامله.

 
املادة ٣٠

إذا كان عقــد العمــل حمــدد املــدة وجــب أال تزيــد مدتــه عــى مخــس ســنوات وال تقــل عــن 
ســنة واحــدة وجيــوز حتديــد العقــد عنــد انتهــاء مدتــه بموافقــة الطرفــني .

 املادة ٣١
ــه دون  ــاء مدت ــد انقض ــذه بع ــان ىف تنفي ــتمر الطرف ــدة واس ــدد امل ــل حم ــد العم إذا كان عق
جتديــد اعتــرب جمــددا ملــدد ماثلــة وبالــرشوط الــواردة فيــه مــا مل يتفــق الطرفــان عــى جتديــده 
بــرشوط أخــرى وىف كل األحــوال جيــب أال يمــس التجديــد مســتحقات العامل املكتســبة 

التــى نشــأت عــن العقــد الســابق .
 

املادة ٣٢
حتــدد فــرتة جتربــة العامــل ىف عقــد العمــل بــرشط أال تزيــد عــى مائــة يــوم عمــل ويكــون 
ألى مــن طــرىف العقــد إهنــاؤه خــالل فــرتة التجربــة دون إخطــار . فــإذا كان اإلهنــاء مــن 
جانــب صاحــب العمــل التــزم بدفــع مكافــأة هنايــة اخلدمــة للعامــل عــن فــرتة عملــه طبقــا 

ألحــكام هــذا القانــون .
وال جيــوز اســتخدام العامــل حتــت التجربــة لــدى صاحــب العمــل أكثر من مــرة ، ويصدر 

الوزيــر قــرارا ينظــم رشوط وضوابط العمــل أثناء الفــرتة التجريبية .
 

املادة ٣٣
إذا عهــد صاحــب العمــل إىل آخــر بتأديــة عمــل مــن أعاملــه أو جــزء منهــا مــن الباطــن 
وكان ذلــك ىف ظــروف عمــل واحــدة وجــب عــى مــن عهــد إليــه بالعمــل أن يســوى بــني 
عاملــه وعــامل صاحــب العمــل األصــى ىف مجيــع احلقــوق ويكــون كل منهــام متضامنــا مــع 

اآلخــر ىف ذلــك .

 املادة ٣٤
يلتــزم صاحــب العمــل املتعاقــد لتنفيــذ مــرشوع حكومــى أو يقــوم باســتخدام عاملــه ىف 
املناطــق البعيــدة عــن العمــران بتوفــري الســكن املناســب للعامل وكذلــك وســائل االنتقال 
للمناطــق البعيــدة عــن العمــران دون مقابــل وىف حالــة عــدم توفــري الســكن يمنــح هلــم 
ــدة عــن العمــران ورشوط  ــر املناطــق البعي بــدل ســكن مناســبا وحتــدد بقــرار مــن الوزي

الســكن املناســب وبــدل الســكن .
وىف مجيــع األحــوال األخــرى التــى يلتــزم فيهــا صاحــب العمــل بتوفــري ســكن لعاملــه . 
تــرى عليــه أحــكام القــرار املنصــوص عليــه ىف الفقــرة الســابقة ىف شــأن رشوط الســكن 

املناســب وحتديــد بــدل الســكن .
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 املادة ٣٥
جيــب عــى صاحــب العمــل أن يعلــق ىف مــكان ظاهــر بمقــر العمــل الئحــة اجلــزاءات 
التــى جيــوز توقيعهــا عــى العــامل املخالفــني ويراعــى ىف إعــداد لوائــح اجلــزاءات مــا يــى : 

أ - أن حتدد املخالفات التى قد تقع من العامل وحيدد اجلزاء لكل منها .
ب - أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات .

ج - أال يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة .
د - أال يعاقب العامل عن أى فعل ارتكبه ومر عى تاريخ ثبوته مخسة عرش

يوما .
ه - أال يوقــع اجلــزاء عــى العامــل ألمــر ارتكبــه خــارج مــكان العمــل إال إذا كان له عالقة 

. بالعمل 

املادة ٣٦
ــوزارة .  ــن ال ــا م ــل تطبيقه ــزاءات قب ــة اجل ــد الئح ــل أن يعتم ــب العم ــى صاح ــب ع جي
وللــوزارة أن تعــدل فيهــا طبقــا لطبيعــة نشــاط املنشــآة أو ظــروف العمل بام يتفــق وأحكام 

هــذا القانــون .
ــح عــى املنظمــة املختصــة إن وجــدت وإن مل توجــد  ــوزارة عــرض هــذه اللوائ وعــى ال
املنظمــة املختصــة يتــم اللجــوء لألحتــاد العــام ليبــدى مالحظاتــه واقرتاحاتــه عــى هــذه 

ــح . اللوائ

 املادة ٣٧
ال جيــوز توقيــع جــزاء عــى العامــل إال بعــد إبالغــه كتابــة بــام هــو منســوب إليــه وســامع 
أقوالــه وحتقيــق دفاعــه وإثبــات ذلــك ىف حمــرض يــودع بملفه اخلــاص وجيب إبــالغ العامل 
كتابــة بــام وقــع عليــه مــن جــزاءات ونوعهــا ومقدارهــا وأســباب توقيعهــا والعقوبــة التــى 

يتعــرض هلــا ىف حالــة العــود .

 املادة ٣٨
ال جيــوز تنفيــذ اخلصــم مــن أجــر العامــل ملــدة ال جتــاوز مخســة أيــام شــهريا فــإذا جتــاوزت 

العقوبــة ذلــك خيصــم القــدر الزائــد مــن أجــر الشــهر املقبــل أو األشــهر التاليــة .

 املادة ٣٩
جيــوز وقــف العامــل ملصلحــة التحقيــق الــذي جيريــه صاحــب العمــل أو مــن ينــوب عنــه 
ملــدة ال جتــاوز عــرشة أيــام فــإذا انتهــى التحقيــق معــه إىل عــدم مســئوليته رصف لــه أجــر 

عــن مــدة الوقــف .

 املادة ٤٠
عــى صاحــب العمــل أن يضــع حصيلــة اخلصــم مــن أجــور عاملــه ىف صنــدوق خيصــص 
للــرف منــه عــى النواحــى االجتامعيــة واألقتصاديــة والثقافيــة التــى تعــود عــى العــامل 
بالفائــدة وتقييــد اجلــزاءات باخلصــم التــى توقــع عــى العامــل ىف ســجل خــاص يبــني فيــه 
اســم العامــل ومقــدار اخلصــم وســبب توقيعــه . وىف حالــة تصفيــة املنشــأة تــوزع حصيلــة 
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اخلصــم املوجــودة ىف الصنــدوق عــى العــامل املوجوديــن فيهــا وقــت التصفيــة بنســبة مــدة 
خدمــة كل منهــم .

ويصدر الوزير قرارا بالضوابط املنظمة للصندوق املشار إليه وطريقة التوزيع .

املادة ٤١
مع مراعاة أحكام املادة )٣٧( من هذا القانون :

أ - لصاحــب العمــل أن يفصــل العامــل دون إخطــار أو تعويــض أو مكافــأة إذا ارتكــب 
العامــل أحــد األفعــال اآلتيــة :

١ - إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل .
٢ - إذا ثبت أن العامل قد حصل عى العمل نتيجة غش أو تدليس .

٣ - إذا أفــي العامــل األرسار اخلاصــة باملنشــأة ممــا تســبب أو كان مــن شــأنه أن يتســبب 
بخســارة حمققــة هلــا .

ب - لصاحب العمل فصل العامل ىف إحدى احلاالت اآلتية :
١ - إذا حكم عليه هنائيا بجريمة ماسة بالرشف أو األمانة أو األخالق .

٢ - إذا ارتكب عمال خمال باآلداب العامة ىف مكان العمل .
٣ - إذا وقــع منــه اعتــداء عــى أحــد زمالئــه أو عــى صاحــب العمــل أومــن ينــوب عنــه 

أثنــاء العمــل أو بســببه .
٤ - إذا اخــل أو قــر ىف أى مــن االلتزامــات املفروضــة عليــه بنصــوص العقــد وأحــكام 

هــذا القانــون .
٥ - إذا ثبتت خمالفته املتكررة لتعليامت صاحب العمل . 

وىف هــذه احلــاالت ال يرتتــب عــى قــرار الفصــل حرمــان العامل مــن مكافأة هنايــة اخلدمة 
.

ج - للعامــل املفصــول إلحــدى احلــاالت املذكــورة ىف هــذه املــادة حــق الطعــن ىف قــرار 
الفصــل أمــام الدائــرة العامليــة املختصــة وذلــك وفقــا لإلجــراءات املنصــوص عليهــا ىف 
هــذا القانــون وإذا ثبــت بموجــب حكــم هنائــي أن صاحــب العمــل قــد تعســف ىف فصلــه 
ــة  ــة اخلدمــة وتعويضــا عــام حلقــه مــن أرضار مادي ــأة هناي للعامــل اســتحق األخــري مكاف

وأدبيــة .
وىف مجيــع األحــوال جيــب أن يبلــغ صاحب العمــل الوزارة بقــرار الفصل وأســبابه وتتوىل 

الــوزارة إبــالغ جهاز إعــادة هيكلة القــوى العاملة .

 املادة ٤٢
ــن  ــة أو عرشي ــام متصل ــول ملــدة ســبعة أي إذا انقطــع العامــل عــن العمــل دون عــذر مقب
يومــا متفرقــة خــالل ســنة جــاز لصاحــب العمــل اعتبــاره مســتقياًل حكــام وىف هــذه احلالة 
تــرى أحــكام املــادة )٥٣( مــن هــذا القانــون ىف شــأن اســتحقاق العامــل ملكافــأة هنايــة 

اخلدمــة .

 املادة ٤٣
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ــذا حلكــم  ــا أو تنفي ــه حبســا احتياطي إذا حبــس العامــل بســبب اهتــام صاحــب العمــل ل
قضائــي غــري هنائــي ، اعتــرب موقوفــا عــن العمــل وال جيــوز لصاحــب العمــل إهنــاء عقــده 

إال إذا أديــن بحكــم هنائــي .
ــزم هــذا  ــه صاحــب العمــل الت ــى أســندها إلي ــه مــن التهمــة الت وإذا صــدر حكــم برباءت

األخــري بــرف أجــره عــن مــدة وقفــه ، مــع تعويضــه تعويضــا عــادال تقــدره 
املحكمة .

  املادة ٤٤
إذا كان عقــد العمــل غــري حمــدد املــدة جــاز لــكل مــن طرفيــه إهنــاؤه بعــد إخطــار الطــرف 

اآلخــر ويكــون اإلخطــار عــى الوجــه اآلتــى :
أ - قبل إهناء العقد بثالثة أشهر عى األقل بالنسبة للعامل املعينني بأجر شهرى .

ب - قبــل إهنــاء العقــد بشــهر عــى االقــل بالنســبة للعــامل اآلخريــن فــإذا مل يــراع الطــرف 
ــة  ــدل مهل ــر ب ــرف اآلخ ــع للط ــأن يدف ــزم ب ــه يلت ــار فإن ــدة اإلخط ــد م ــى العق ــذي أهن ال

اإلخطــار مســاويا ألجــر العامــل عــن نفــس املــدة .
ج - إذا كان اإلخطــار باإلهنــاء مــن جانــب صاحــب العمــل ، حيــق للعامــل أن يتغيــب 
يومــا كامــال ىف االســبوع أو ثامنــى ســاعات اثنــاء األســبوع وذلــك للبحــث عــن عمــل 

آخــر مــع اســتحقاقه ألجــره عــن يــوم او ســاعات الغيــاب .
ويكــون للعامــل جتديــد يــوم الغيــاب وســاعاته بــرشط ان خيطــر صاحــب العمــل بذلــك 

ىف اليــوم الســابق للغيــاب عــى األقــل .
د - لصاحــب العمــل أن يعفــى العامــل عــن العمــل أثنــاء مهلــة اإلخطــار مــع احتســاب 
مــدة خدمــة العامــل مســتمرة إىل حــني انتهــاء تلــك املهلــة ، مــع مــا يرتتــب عــى ذلــك مــن 

آثــار خصوصــا اســتحقاق العامــل أجــره عــن مهلــة اإلخطــار .

 املادة ٤٥
ال جيــوز لصاحــب العمــل اســتعامل حــق إهنــاء العقــد املخــول لــه بمقتــي املــادة الســابقة 

أثنــاء متتــع العامــل بإجــازة مــن األجــازات املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون .

 املادة ٤٦
ال جيــوز إهنــاء خدمــة العامــل مــن دون مــربر أو بســبب نشــاطه النقــايب أو بســبب املطالبــة 
أو التمتــع بحقوقــه املرشوعــة وفقــا ألحــكام القانــون ، كــام ال جيــوز إهنــاء خدمــة العامــل 

بســبب اجلنــس أو األصــل أو الديــن .

 املادة ٤٧
ــزم بتعويــض  ــه بغــري حــق الت ــه بإهنائ إذا كان عقــد العمــل حمــدد املــدة وقــام أحــد طرفي
الطــرف اآلخــر عــام أصابــه مــن رضر عــى أال جيــاوز مبلــغ التعويــض مــا يســاوى أجــر 
العامــل عــن املــدة املتبقيــة مــن العقــد ويراعــى ىف حتديــد الرضر بالنســبة إىل طرفيــه العرف 
اجلــارى وطبيعــة العمــل ومــدة العقــد وبوجــه عام كافــة األعتبــارات التى تؤثــر ىف الرضر 
مــن حيــث وجــوده ومــداه ، وخيصــم مــن قيمــة التعويــض ما قــد يكــون مســتحقا للطرف 

اآلخــر مــن ديــون .
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 املادة ٤٨
للعامــل أن ينهــى عقــد العمــل دون إخطــار مــع اســتحقاقه ملكافــآة هنايــة اخلدمــة ىف أى 

مــن األحــوال التاليــة :
أ - إذا مل يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون .

ب - إذا وقــع عليــه اعتــداء مــن صاحــب العمــل أومــن ينــوب عنــه أو بتحريــض مــن أى 
منهــام .

ــة  ــن جلن ــرار م ــي ق ــه بمقت ــالمته أو صحت ــدد س ــل هي ــتمراره ىف العم ج - إذا كان اس
ــة . ــوزارة الصح ــي ب ــم الطب التحكي

د - إذا أدخــل صاحــب العمــل أو مــن ينــوب عنــه غشــا او تدليســا وقــت التعاقــد ىف مــا 
يتعلــق بــرشوط العمــل .

ه - إذا اهتمه صاحب العمل بأرتكاب فعل معاقب عليه جزائيا وحكم هنائيا برباءته
و - إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا خمال باآلداب نحو العامل .

 املادة ٤٩
ينتهــى عقــد العمــل بوفــاة العامــل أو ثبــوت عجــزه عــن تأديــة عملــه أو بســبب مــرض 
اســتنفذ أجازتــه املرضيــة . وذلــك بشــهادة معتمــدة من اجلهــات الطبية املختصة الرســمية 

.
 املادة ٥٠

ينتهى عقد العمل ىف األحوال التالية :
أ - صدور حكم هنائي بإشهار إفالس صاحب العمل .

ب - إغالق املنشأة هنائيا .
أمــا ىف حالــة بيــع املنشــأة أو إدماجهــا ىف غــريه أو انتقاهلــا باملــرياث أو اهلبــة أو غــري ذلــك 
ــرشوط  ــف بال ــة اخلل ــرى ىف مواجه ــل ي ــد العم ــإن عق ــة ، ف ــات القانوني ــن الترف م
ذاهتــا الــواردة فيــه ، وتنتقــل التزامــات وحقــوق صاحــب العمــل الســابق جتــاه العــامل إىل 

صاحــب العمــل الــذي حــل حملــه .
 

املادة ٥١
يستحق العامل مكافأة هناية اخلدمة عى الوجه اآلتى :

أ - اجــر عــرشة أيــام عــن كل ســنة خدمــة مــن الســنوات اخلمــس األوىل ومخســة عــرش 
يومــا عــن كل ســنة مــن الســنوات التاليــة بحيــث ال تزيــد املكافــأة عــى أجــر ســنة وذلــك 

للعــامل الذيــن يتقاضــون أجورهــم باليوميــة أو باألســبوع أو بالســاعة أو بالقطعــة .
ب - أجــر مخســة عــرش يومــا عــن كل ســنة مــن الســنوات اخلمــس األوىل وأجــر شــهر 
عــن كل ســنة مــن الســنوات التاليــة بحيــث ال تزيــد املكافــأة ىف جمموعهــا عــن أجــر ســنة 

ونصــف وذلــك للعــامل الذيــن يتقاضــون أجورهــم بالشــهر .
ويســتحق العامــل مكافــأة عــن كســور الســنة بنســبة مــا قضــاه منهــا ىف العمــل وتســتقطع 
ــون او  ــن دي ــه م ــون علي ــد يك ــا ق ــة م ــل قيم ــتحقة للعام ــة املس ــة اخلدم ــأة هناي ــن مكاف م

قــروض .
ويراعــى يف ذلــك أحــكام قانــون التأمينــات اإلجتامعيــة عــى أن يســتحق العامــل مكافــأة 
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هنايــة اخلدمــة كاملــة عنــد إنتهــاء خدمتــه يف اجلهــة التــي يعمــل هبــا دون خصــم املبالــغ 
التــي حتملتهــا هــذه اجلهــة نظــري اشــرتاك العامــل يف مؤسســة التأمينــات االجتامعيــة أثنــاء 
فــرتة عملــه، ويــري هــذا احلكــم اعتبــارا مــن تاريــخ العمــل بالقانــون رقــم )٦( لســنة 

٢٠١٠ املشــار إليــه .

املادة ٥٢
مــع مراعــاة أحــكام املــادة )٤٥( مــن هــذا القانــون يســتحق العامــل مكافــأة هنايــة اخلدمــة 

املنصــوص عليهــا ىف املــادة الســابقة كاملــة ىف األحــوال التاليــة : 
أ - إذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل .

ب - إذا انتهت مدة العقد املحدد دون أن يتم جتديده .
ج - إذا انتهى العقد طبقا ألحكام املواد ) ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ( من هذا القانون .

ــخ  ــن تاري ــنة م ــالل س ــا خ ــبب زواجه ــا بس ــن جانبه ــد م ــة العق ــت العامل د - إذا أهن
ــزواج . ال

 املادة ٥٣
يســتحق العامــل نصــف مكافــأة هنايــة اخلدمــة املنصــوص عليهــا ىف املــادة )٥١( إذا قــام 
ــالث  ــن ث ــل ع ــه ال تق ــدة خدمت ــت م ــه ، وكان ــن جانب ــدة م ــدد امل ــري حم ــد غ ــاء العق بإهن
ســنوات ومل تبلــغ مخــس ســنوات فــإذا بلغــت مــدة خدمتــه مخــس ســنوات ومل تبلــغ عــرش 
ســنوات اســتحق ثلثــى املكافــأة ، وإذا بلغــت مــدة خدمتــه عرش ســنوات يســتحق املكافأة 

كاملــة .
 املادة ٥٤

حيــق للعامــل الــذي انتهــى عقــد عملــه أن حيصــل مــن صاحــب العمــل عــى شــهادة هنايــة 
اخلدمــة تتضمــن بيانــا بمــدة خدمتــه وعملــه واخــر اجــر تقاضــاه وال جيــوز أن تتضمــن 
هــذه الشــهادة أى عبــارات قــد تــيسء إىل العامــل أو تصــدر ىف شــكل يقلــل مــن فــرص 
العمــل أمامــه رصاحــة أو داللــة ويلتــزم صاحــب العمــل بــأن يــرد للعامــل مــا يكــون قــد 

أودعــه لديــه مــن مســتندات او شــهادات او أدوات .

 املادة ٥٥
ــاء  ــاه لق ــه أن يتقاض ــي ل ــايس أو ينبغ ــر أس ــن أج ــل م ــاه العام ــا يتقاض ــر م ــد باألج يقص
عملــه وســببه مضافــا إليــه كافــة العنــارص املنصــوص عليهــا يف العقــد أو لوائــح صاحــب 

العمــل.
ودون اإلخــالل بالعــالوة االجتامعيــة وعــالوة األوالد املقررتــني وفقــا للقانــون رقــم ١٩ 
لســنة ٢٠٠٠ املشــار إليــه يدخــل يف حســاب األجــر مــا يتقاضــاه العامــل بصفــة دوريــة 

مــن عــالوات أو مكافــآت أو بــدالت أو منــح أو هبــات أو مزايــا نقديــة.
وإذا حــدد أجــر العامــل بمقــدار حصــة مــن صــايف األربــاح ومل حتقــق املنشــأة ربحــا أو 
حققــت ربحــا ضئيــال جــدا بحيــث ال تتناســب حصــة العامــل مــع العمــل الــذي قــام بــه 
جيــب تقديــر أجــره عــيل أســاس أجــر املثــل أو وفقــا لعــرف املهنــة أو ملقتضيــات العدالــة.
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املادة ٥٦
تؤدي األجور يف أحد أيام العمل بالعملة املتداولة مع مراعاة ما ييل: 

أ- العامل املعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة عيل األقل كل شهر.
ب- العامل اآلخرون تؤدي أجورهم مرة عيل األقل كل أسبوعني.

وال جيوز تأخري دفع األجور عن اليوم السابع من تاريخ االستحقاق.
 

املادة ٥٧
يلتــزم صاحــب العمــل الــذي يســتخدم عــددًا ال يقــل عــن مخســة عــامل، وفقــًا ألحــكام 
هــذا القانــون، أن يدفــع مســتحقات العاملــني لديــه يف حســاباهتم لــدى املؤسســات املالية 
املحليــة، وللهيئــة العامــة للقــوى العاملــة أن تطلــب صورة من كشــوف التحويل املرســلة 

لتلــك املؤسســات املالية.
ويصــدر قــرار مــن جملــس الــوزراء بنــاًء عــى عــرض وزيــر الشــؤون االجتامعيــة والعمــل 
ووزيــر املاليــة بتحديــد املؤسســات املاليــة وقواعــد املعاملــة اخلاصــة هبــذه احلســابات مــن 

حيــث املروفــات، والعمــوالت، واإلجــراءات التنظيميــة يف هــذا الشــأن.
ــة  ــور العامل ــل أج ــن حتوي ــطة م ــض األنش ــاء بع ــوزراء إعف ــس ال ــن جمل ــرار م ــوز بق وجي

ــة. ــة املحلي ــات املالي ــدة إىل املؤسس الواف

 املادة ٥٨
ال جيــوز لصاحــب العمــل أن ينقــل عامــال باألجــر الشــهري إيل فئــة أخــرى بغــري موافقتــه 
الكتابيــة عــيل ذلــك دون اإلخــالل باحلقــوق التــي اكتســبها العامــل خــالل فــرتة عملــه 

باألجــر الشــهري.

 املادة ٥٩
أ- ال جيــوز اســتقطاع أكثــر مــن ١٠ يف املائــة مــن أجــر العامــل وفــاء لديــون أو قــروض 

مســتحقة لصاحــب العمــل وال يتقــاىض األخــري عنهــا أيــة فائــدة. 
ب- ال جيــوز احلجــز عــيل األجــر املســتحق للعامــل أو النــزول عنــه أو اخلصــم منــه إال 
يف حــدود )٢٥ يف املائــة( مــن األجــر وذلــك لديــن النفقــة أو لديــن املــأكل أو امللبــس أو 
الديــون األخــرى بــام يف ذلــك ديــن صاحــب العمــل وعنــد التزاحــم يقــدم ديــن النفقــة 

عــيل الديــون األخــرى.

 املادة ٦٠
ــة أو ممــا ينتجــه صاحــب  ــة أو ســلع مــن حمــال معين ــزام العامــل بــرشاء أغذي ال جيــوز إل

العمــل

املادة ٦١
يلــزم صاحــب العمــل بدفــع أجــور عاملــه خــالل فــرتة اإلغــالق إذا تعمــد غلــق املنشــأة 
إلجبــار العــامل عــيل الرضــوخ واإلذعــان ملطالبــة، كــام يلتــزم بدفــع أجــور عاملــه طــوال 
فــرتة تعطيــل املنشــأة كليــا أو جزئيــا ألي ســبب آخــر ال دخــل للعــامل فيــه، طاملــا رغــب 

صاحــب العمــل يف اســتمرار عملهــم لديــه.
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 املادة ٦٢
يراعــي يف حســاب مســتحقات العامــل آخــر أجــر تقاضاه فــإذا كان العامل ممــن يتقاضون 
ــة يف  ــل الفعلي ــام العم ــالل أي ــاه خ ــا تقاض ــط م ــره بمتوس ــدد أج ــة حت ــم بالقطع أجوره
ــا  ــة بتقســيم متوســط م ــة والعيني ــا النقدي ــر املزاي ــة األخــرية ويكــون تقدي األشــهر الثالث
تقاضــاه العامــل منهــا خــالل األثنــي عــرش شــهر األخــرية عــيل االســتحقاق فــإذا قلــت 
مــدة خدمتــه عــن ســنة حســب املتوســط عــيل نســبة مــا أمضــاه منهــا يف اخلدمــة وال جيــوز 

ختفيــض أجــر العامــل خــالل مــدة عملــه ألي ســبب مــن األســباب.
 

املادة ٦٣
ــد  ــه احل ــدد في ــى حي ــد أق ــنوات كح ــس س ــرارا كل مخ ــدر ق ــر أن يص ــيل الوزي ــب ع جي
األدنــى لألجــور وفقــا لطبيعــة املهــن والصناعــات، مســتهديا يف ذلــك بنســب التضخــم 
ــل  ــئون العم ــارية لش ــة االستش ــع اللجن ــاور م ــد التش ــك بع ــالد، وذل ــهدها الب ــي تش الت

ــة. ــامت املختص واملنظ

 املادة ٦٤
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة ٢١ مــن هــذا القانــون ال جيــوز تشــغيل العامــل أكثــر 
مــن ثــامين وأربعــني ســاعة أســبوعيا أو ثــامين ســاعات يوميــا إال يف احلــاالت املنصــوص 
عليهــا يف هــذا القانــون، وتكــون ســاعات العمــل يف شــهر رمضــان املبــارك ســتا وثالثــني 

ســاعة اســبوعيا. 
ــروف  ــة أو لظ ــرضة بالصح ــة أو امل ــامل املرهق ــل يف األع ــاعات العم ــاص س ــوز إنق وجي

ــر. ــرار يصــدر مــن الوزي ــك بق قاســية وذل

 املادة ٦٥
أ - ال جيــوز تشــغيل العامــل أكثــر مــن مخــس ســاعات متصلــة يوميــا دون أن يعقبهــا فــرتة 

راحــة ال تقــل عــن ســاعة وال حتســب فــرتات الراحــة ضمــن ســاعات العمــل. 
ويســتثني مــن ذلــك القطــاع املــريف واملــايل واالســتثامري فتكــون ســاعات العمــل ثــامين 

ــاعات متصلة.  س
ــة أو  ــر تشــغيل العــامل مــن دون فــرتة راحــة ألســباب فني ب- جيــوز بعــد موافقــة الوزي
طارئــة أو يف األعــامل املكتبيــة رشيطــه أن يقــل جممــوع ســاعات العمــل اليوميــة وفقــا ملــا 

نصــت عليــه املــادة ٦٤ مــن هــذا القانــون بســاعة واحــدة عــيل األقــل.

 املادة ٦٦
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املادتــني ٢١ و ٦٤ مــن هــذا القانــون جيــوز بأمــر كتــايب مــن 
صاحــب العمــل تشــغيل العامــل فــرتة إضافيــة إذا كان ذلــك الزمــا ملنــع وقــوع حــادث 
خطــر أو إلصــالح مــا نشــأ عنــه أو تفــادى خســارة حمققــة أو مواجهــة أعــامل تزيــد عــيل 
القــدر اليومــي، وال جيــوز أن تزيد ســاعات العمــل اإلضايف عيل ســاعتني يف اليوم الواحد 
وبحــد أقــى مئــة وثامنــون ســاعة ســنويا، كــام ال جيــوز أن تزيــد فــرتات العمــل اإلضــايف 
عــيل ثــالث أيــام أســبوعيا وتســعني يومــا يف الســنة، وال حيــول ذلــك دون حــق العامــل يف 
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إثبــات تكليــف صاحــب العمــل لــه بالعمــل اإلضــايف فــرتة إضافيــة بكافــة طــرق اإلثبات 
أو بحــق العامــل احلصــول عــيل أجــر عــن فــرتة العمــل اإلضــايف يزيــد عــيل أجــره العــادي 
ــه املــادة ٥٦  ــة ويراعــي يف هــذا األجــر مــا تقــي ب يف الفــرتة املامثلــة بمقــدار ٢٥ يف املائ
ــون وعــيل صاحــب العمــل أن يمســك ســجال خاصــا للعمــل االضــايف  مــن هــذا القان
يبــني فيــه تواريــخ األيــام وعــدد الســاعات اإلضافيــة واألجــور املقابلــة للعمــل اإلضــايف 

الــذي كلــف بــه العامــل.

 املادة ٦٧
للعامــل احلــق يف راحــة اســبوعية مدفوعــة األجــر وحتــدد بأربــع وعرشيــن ســاعة متصلــة 
عقــب كل ســتة أيــام عمــل وجيــوز لصاحــب العمــل عنــد الــرضورة تشــغيل العامــل يــوم 
ــة  ــك، ويتقــاىض العامــل ٥٠ يف املائ ــه االســبوعية إذا اقتضــت ظــروف العمــل ذل راحت
عــيل األقــل مــن أجــره إضــايف ألجــره األصــيل ويعــوض يــوم راحتــه بيــوم راحــة آخــر. 

وال خيــل حكــم الفقــرة الســابقة يف حســاب حــق العامــل بــام فيهــا أجــره اليومــي وإجازتــه 
حيــث جيــري حســاب هــذا احلــق بقســمة راتبــه عــيل عــدد أيــام العمــل الفعليــة دون أن 
حتســب مــن ضمنهــا أيــام راحتــه االســبوعية، عــيل الرغــم مــن كــون أيــام الراحــة هــذه 

مدفوعــة األجــر.

 املادة ٦٨
األجازات الرسمية املقرره للعامل بأجر كامل هي: 

أ- يوم رأس السنة اهلجرية يوم واحد. 
ب- يوم اإلرساء واملعراج يوم واحد

ج- عيد الفطر السعيد ثالثة أيام 
د- وقفة عيد األضحى املبارك يوم واحد

هـ- عيد األضحى املبارك ثالث أيام
و - املولد النبوي الرشيف يوم واحد

ز - اليوم الوطني ٢٥ فرباير يوم واحد
ح - يوم التحرير ٢٦ فرباير يوم واحد 
ط- يوم رأس السنة امليالدية يوم واحد

وإذا اســتدعت ظــروف العمــل تشــغيل العامــل يف أحــد هــذه األيام قرر لــه أجر مضاعف 
عنــه مــع تعويضه بيــوم بديل.

 املادة ٦٩
ــة  ــازات املرضي ــق يف األج ــل احل ــون للعام ــذا القان ــن ه ــادة ٢٤ م ــم امل ــاة حك ــع مراع م

ــنة:  ــالل الس ــة خ اآلتي
- مخسة عرش يوما - بأجر كامل. 

- عرشة أيام - بثالثة أرباع األجر. 
- عرشة أيام - بنصف األجر . 

- عرشة أيام - بربع األجر. 
- ثالثون يوما - من دون أجر. 
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ويثبــت املــرض الــذي يتقــي األجــازة بشــهادة من الطبيــب الــذي يعينه صاحــب العمل 
أو الطبيــب املســؤول يف الوحــدة الصحيــة احلكومية، فإذا وقع خالف يف شــأن اســتحقاق 

األجــازة أو مدهتــا فــإن شــهادة الطبيب احلكومــي تكون هــي املعتمدة.
ــه  ــر املختــص، حيــدد في أمــا مــا خيــص األمــراض املســتعصية فيســتثني بقــرار مــن الوزي

ــوع هــذه األمــراض. ن
 

املادة ٧٠
للعامــل احلــق يف إجــازة ســنوية ال تقــل عــن ثالثــني يــوم عمــل مدفوعــة األجــر ، عــى أن 
يســتحق العامــل إجــازة عــن الســنة األوىل بعــد قضائــه ســتة أشــهر عــى األقــل يف خدمــة 

صاحــب العمــل .
وال حتســب ضمــن اإلجــازة الســنوية أيــام العطــل األســبوعية والعطــل الرســمية وأيــام 
اإلجــازات املرضيــة الواقعــة خالهلــا ويســتحق العامــل إجــازة عــن كســور الســنة بنســبة 

مــا قضــاه منهــا يف العمــل ولــو كانــت الســنة األوىل مــن اخلدمــة.

 املادة ٧١
يدفع للعامل أجره املستحق عن األجازة السنوية قبل القيام هبا.

 املادة ٧٢
ــاء  ــا برض ــه جتزئته ــوز ل ــام جي ــنوية ك ــازة الس ــد األج ــد موع ــق حتدي ــل ح ــب العم لصاح

ــا.  ــا األوىل منه ــرش يوم ــة ع ــد األربع ــل بع العام
وللعامــل حــق جتميــع أجازاتــه بــام ال يزيــد عــيل أجــازة ســنتني ولــه بعــد موافقــة صاحــب 
ــام هبــا دفعــة واحــدة وجيــوز بموافقــة الطرفــني جتميــع األجــازات الســنوية  العمــل القي

ألكثــر مــن ســنتني.

 املادة ٧٣
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املادتــني ٧٠ و ٧١ للعامــل احلــق يف احلصــول عــيل مقابــل 

نقــدي أليــام أجازاتــه الســنوية املجتمعــه يف حالــة انتهــاء عقــده.

 املادة ٧٤
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة ٧٢ ال جيــوز للعامــل أن يتنــازل عــن أجازتــه الســنوية 
بعــوض أو بغــري عــوض ولصاحــب العمــل أن يســرتد مــا أداه لــه مــن أجــر عنهــا إذا ثبــت 

اشــتغاله خالهلــا لــدى صاحــب عمــل آخــر.

 املادة ٧٥
جيــوز لصاحــب العمــل منــح العامــل أجــازة دراســية بأجــر للحصــول عــيل مؤهــل أعــى 
يف جمــال عملــه عــيل أن يلتــزم بــأن يعمــل لديــه مــدة مماثلــة لفــرتة األجــازة الدراســية بحــد 
أقــى قــدره مخــس ســنوات، ويف حالــة إخــالل العامــل هبــذا الــرشط يلتــزم بــرد األجــور 
ــدة الواجــب قضاؤهــا يف  ــا تبقــى مــن امل ــرتة اإلجــازة بنســبة م ــي تقاضاهــا خــالل ف الت

العمــل.
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 املادة ٧٦
للعامــل الــذي أمــىض ســنتني متصلتني يف خدمــة صاحب العمــل احلق يف أجــازة مدفوعة 
ــد أدى  ــون ق ــه أال يك ــج رشيط ــة احل ــا ألداء فريض ــرشون يوم ــد وع ــا واح ــر مدهت األج

الفريضــة قبــل ذلــك.

 املادة ٧٧
للعامــل يف حالــة وفــاة أحــد أقاربــه مــن الدرجــة األوىل أو الثانيــة احلــق يف أجــازة بأجــر 

كامــل مدهتــا ثالثــة أيــام. 
ــي يتــوىف زوجهــا احلــق يف أجــازة عــدة بأجــر كامــل ملــدة  ــة املســلمة الت وللمــرأة العامل
ــري  ــدى الغ ــل ل ــارس أي عم ــيل أال مت ــاة. ع ــخ الوف ــن تاري ــام م ــرشة أي ــهر وع ــة أش أربع

ــر.  ــن الوزي ــرار م ــازة بق ــذه األج ــح ه ــم رشوط من ــازة وتنظ ــرتة األج ــوال ف ط
ومتنــح املــرأة العاملــة غــري املســلمة املتــويف عنهــا زوجهــا أجــازة ملــدة واحــد وعرشيــن 

يومــا مدفوعــة الراتــب.

 املادة ٧٨
جيــوز لصاحــب العمــل منح العامــل أجازة مدفوعة األجــر حلضور املؤمتــرات واللقاءات 

الدوريــة واالجتامعية العاملية.
ويصدر الوزير قرارا برشوط وقواعد منح هذه األجازة.

 املادة ٧٩
جيــوز لصاحــب العمــل منــح العامــل، بنــاء عيل طلبــه أجازة خاصــة مــن دون أجر خالف 

األجــازات املشــار إليها يف هــذا الفصل.

 املادة ٨٠
جيــب عــيل كل صاحــب عمــل أن حيتفــظ لــكل عامــل بملــف عمــل حيتــوي عــيل نســخة 
ــتندات  ــة واملس ــة املدني ــن البطاق ــورة ع ــل وص ــد العم ــن عق ــخة م ــل ونس ــن اذن العم م
الدالــة عــيل األجــازات الســنوية واملرضيــة وســاعات العمــل اإلضافية وإصابــات العمل 
وأمــراض املهنــة واجلــزاءات التــي وقعــت عليــه وتاريــخ انتهــاء اخلدمــة وأســباب انتهائها 
ونســخة مــن إيصــاالت اســتالمه ملــا يكــون قــد أودعــه لــدى صاحــب العمــل مــن أوراق 

وأدوات وشــهادات اخلــربة التــي ســلمت إليــه بعــد انتهــاء عملــه.

املادة ٨١
جيــب عــيل كل صاحــب عمــل أن حيتفــظ بســجالت الســالمة املهنيــة وفقــا للنــامذج 

ــر. ــن الوزي ــرار م ــأهنا ق ــدر بش ــي يص ــط الت والضواب

 املادة ٨٢
جيــب عــيل صاحــب العمــل أن يعلــق يف مــكان ظاهــر بمقــر العمــل الئحــة معتمــدة مــن 
ــرتة  ــة وف ــل اليومي ــات العم ــوص أوق ــه اخلص ــيل وج ــن ع ــة تتضم ــل املختص إدارة العم
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الراحــة خالهلــا والراحــة األســبوعية واألجــازات الرســمية.

 املادة ٨٣
ــامل  ــة الع ــة حلامي ــالمة الالزم ــات الس ــة احتياط ــاذ كاف ــل اخت ــب العم ــيل صاح ــب ع جي
ــن عليهــا مــن خماطــر العمــل مــع توفــري  ــة يف املنشــأة واملرتددي ــواد املتداول واآلالت وامل
وســائل الســالمة والصحــة املهنيــة الالزمــة لذلــك والتــي يصــدر بشــأهنا قــرار مــن الوزير 

ــة.  املختــص بعــد أخــذ رأي اجلهــات املعني
وال جيــوز حتميــل العامــل أي نفقــات أو اقتطــاع مبالــغ مــن أجــره مقابــل توفــري وســائل 

احلاميــة لــه.
 

املادة ٨٤
ــد  ــي ق ــر الت ــل املخاط ــة العم ــل مزاول ــل قب ــني للعام ــل أن يب ــب العم ــيل صاح ــب ع جي
ــرارات  ــر الق ــدر الوزي ــا ويص ــا اختاذه ــب عليه ــي جي ــة الت ــائل الوقاي ــا ووس ــرض هل يتع
اخلاصــة بالتعليــامت والعالمــات التحذيريــة التــي توضــع يف أماكــن ظاهــرة بمــكان 
العمــل وأدوات الســالمة الشــخصية التــي يلتــزم صاحــب العمــل بتوفريهــا يف األنشــطة 

ــة. املختلف
 

املادة ٨٥
يصــدر الوزيــر بعــد أخــذ رأي اجلهــات املعنيــة قــرارا بتحديــد أنــواع االنشــطة التــي تلتــزم 
بتوفــري املعــدات و الوســائل الالزمــة للســالمة و الصحــة املهنيــة للعاملني يف املنشــآت مع 
تعيــني فنيــني أو متخصيــني يف الرقابــة عــى مــدى توافــر اشــرتاطات الســالمة و الصحــة 
املهنيــة للمنشــأة و حيــدد القــرار مؤهــالت وواجبــات هــؤالء الفنيــني و املتخصصــني و 

برامــج تدريبهــم .

 املادة ٨٦
ــن االرضار  ــل م ــة العام ــة حلامي ــات الكفيل ــاذ االحتياط ــل اخت ــب العم ــى صاح ــب ع جي
الصحيــة و أمــراض املهنــة التــى تنشــأ مــن مزاولــة العمــل و أن يوفــر وســائل االســعافات 

االوليــة و اخلدمــات الطبيــة .
و للوزيــر بعــد اخــذ رأى وزارة الصحــة إصــدار القــرارات التــى تنظــم االحتياطــات و 
جــدول أمــراض املهنــة و الصناعــات و االعــامل املســببة هلــا و جــدول املــواد الضــارة و 

درجــات الرتكيــز املســموح هبــا .

 املادة ٨٧
ــا  ــه منه ــا بحوزت ــتعامل م ــد باس ــة و يتعه ــائل الوقاي ــتعمل وس ــل أن يس ــل العام ــب ع جي
بعنايــة و أن ينفــذ التعليــامت املوضوعــة لســالمته و صحتــه و وقايتــه مــن االصابــات و 

ــة . أمــراض املهن

 املادة ٨٨
مــع مراعــاة أحــكام قانــون التأمينــات االجتامعيــة يلتــزم صاحــب العمــل بالتأمــني عــى 



قانون العمل في القطاع االهلي
قـــــانون انشــــــاءالدائـــــرة العــــاملـــــــية 
قــــانـون العــــــمل يف القطــــاع النــــفطي

القــــــرارات املتعلـــقة بقـــوانني العـــــمل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٢٣       -العودة لفهرس القانون

أعاملــه لــدى رشكات التأمــني ضــد إصابــات العمــل و أمــراض املهنــة .
 

املادة ٨٩
ــة حتــل  ــون التأمينــات االجتامعي ــات العمــل وفقــا لقان ــد تطبيــق أحــكام تأمــني اصاب عن
هــذه االحــكام بالنســبة للمؤمــن عليهــم اخلاضعــني هلــذا التأمــني حمــل االحــكام الــواردة 

يف املــواد التاليــة بالنســبة الصابــات العمــل و أمــراض املهنــة .

 املادة ٩٠
ــل و  ــق إىل العم ــه أو يف الطري ــل أو يف اثنائ ــبب العم ــادث بس ــل يف ح ــب العام اذا اصي
ــه ,  ــه كان عــى صاحــب العمــل ابــالغ احلــادث فــور وقوعــه أو فــور علمــه ب العــودة من

ــن : ــوال , إىل كل م ــب االح بحس
أ - خمفر الرشطة الواقع يف دائرة اختصاصه حمل العمل .

ب - إدارة العمل الواقع يف دائرة اختصاصها حمل العمل .
ــة أو رشكــة التأمــني املؤمــن عــى العــامل لدهيــا ضــد  ج - مؤسســة التأمينــات االجتامعي

ــات العمــل .  إصاب
و جيــوز أن يقــوم العامــل هبــذا االبــالغ اذا ســمحت حالتــه بذلــك كــام جيــوز ملــن يمثلــه 

القيــام بــه .

 املادة ٩١
مــع عــدم االخــالل بأحــكام القانــون رقــم ) ١ ( لســنة ١٩٩٩ يف شــأن التأمــني الصحــي 
ــل  ــب العم ــل صاح ــة بتحم ــات الصحي ــل اخلدم ــوم مقاب ــرض رس ــب و ف ــى االجان ع
نفقــات عــالج العامــل املصــاب من إصابــات العمــل و أمراض املهنــة بأحد املستشــفيات 
احلكوميــة أو دور العــالج االهليــة التــي حيددهــا بــام يف ذلــك قيمــة األدويــة و مروفــات 
االنتقــال و حيــدد الطبيــب املعالــج يف تقريــره فــرتة العــالج و نســبة العجــز املتخلــف عــن 

اإلصابــة و مــدى قــدرة العامــل عــى االســتمرار يف مبــارشة العمــل .
و جيــوز لــكل مــن العامــل و صاحــب العمــل , بطلــب يقــدم لــالدارة املختصــة , االعرتاض 
ــه أمــام التحكيــم الطبــي بــوزارة  ــر الطبــي خــالل شــهر مــن تاريــخ العلــم ب عــى التقري

الصحــة .

 املادة ٩٢
ــوادث  ــن ح ــة ع ــة بإحصائي ــوزارة املختص ــوايف ال ــل أن ي ــب عم ــل كل صاح ــب ع جي

إصابــات العمــل و أمــراض املهنــة التــى وقعــت بمنشــأته بشــكل دوري .
و يصدر الوزير قرارا باملواعيد املحددة لذلك .

 املادة ٩٣
ــرتة  ــوال ف ــره ط ــايض أج ــق يف تق ــي احل ــرض مهن ــل أو م ــة عم ــاب بإصاب ــل املص للعام
العــالج التــي حيددهــا الطبيــب و إذا زادت فــرتة العــالج عــى ســتة أشــهر يدفــع لــه نصف 

االجــر فقــط حتــى شــفاؤه أو تثبيــت عاهتــه أو يتــوىف .
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 املادة ٩٤
للعامــل املصــاب أو املســتحقني عنــه احلــق يف التعويــض عــن إصابــة العمــل أو أمــراض 
ــر  ــذ رأي وزي ــد أخ ــك بع ــر و ذل ــن الوزي ــرار م ــدر بق ــذي يص ــدول ال ــا للج ــة طبق املهن

الصحــة .

املادة ٩٥
يسقط حق العامل يف التعويض عن االصابة إذا ثبت من التحقيق :

أ - أن العامل قد تعمد إصابة نفسه .
ب - أن االصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش و مقصود من العامل , 

و يعتــرب يف حكــم ذلــك كل فعــل يأتيــه املصــاب حتــت تأثــري اخلمــر أو املخــدرات . و كل 
خمالفــة للتعليــامت اخلاصــة بالوقايــة مــن أخطــار العمــل و أرضار املهنــة املعلقــة يف مــكان 
ظاهــر مــن أماكــن العمــل , هــذا مــا مل تنشــأ عــن االصابــة وفــاة العامــل أو ختلــف عجــزا 

مســتديام تزيــد نســبته عــى ) ٢٥ يف املئــة ( مــن العجــز الــكيل .

 املادة ٩٦
إذا أصيــب العامــل بأحــد أمــراض املهنــة أو ظهــرت أعــراض أمــراض املهنــة عليــه أثنــاء 
اخلدمــة أو خــالل ســنة مــن تــرك العمــل , رست عليــه أحــكام املــواد ) ٩٣ , ٩٤ , ٩٥ ( مــن 

هــذا القانــون .

 املادة ٩٧
١- حيــدد التقريــر الطبــي الصــادر مــن الطبيــب املعالــج أو ما قررتــه جلنة التحكيــم الطبي 
عــن حالــة العامــل املصــاب مســئولية أصحــاب األعــامل الســابقني ويلــزم هــؤالء - كل 
ــي  ــامل الت ــات واألع ــت الصناع ــه - إذا كان ــل يف خدمت ــا العام ــي قضاه ــدة الت ــبة امل بنس

يامرســوهنا ممــا ينشــأ عنــه املــرض واملصــاب بــه العامــل. 
٢- يتقــاىض العامــل أو املســتحقون مــن بعــده التعويــض املنصــوص عليــه يف املــادة 
ــا -  ــن لدهي ــني املؤم ــة التأم ــة أو رشك ــات االجتامعي ــة للتأمين ــة العام ــن املؤسس )٩٤( م
بحســب األحــوال - ولــكل منهــام الرجــوع إيل أصحــاب األعــامل الســابقني يف التزاماهتم 

املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )١( مــن هــذه املــادة.

 املادة ٩٨
حــق تكويــن احتــادات ألصحــاب األعــامل ، وحــق التنظيــم النقــايب للعــامل مكفــول وفقــا 
ألحــكام هــذا القانــون، وتــري أحــكام هــذا البــاب عــيل العاملــني يف القطــاع األهــيل 
وتطبــق أحكامــه عــيل العاملــني يف القطاعــني احلكومــي والنفطــى فيــام ال يتعــارض مــع 

القوانــني التــي تنظــم شــئوهنم.

 املادة ٩٩
جلميــع العــامل الكويتيــني احلــق يف أن يكونــوا يف مــا بينهــم نقابــات ترعــى مصاحلهــم و 
تعمــل عــى حتســن حالتهــم املاديــة و االجتامعيــة و متثلهــم يف مجيــع األمــور اخلاصــة هبــم 

, و ألصحــاب األعــامل حــق تكويــن احتــادات هلــم لــذات األهــداف .



قانون العمل في القطاع االهلي
قـــــانون انشــــــاءالدائـــــرة العــــاملـــــــية 
قــــانـون العــــــمل يف القطــــاع النــــفطي

القــــــرارات املتعلـــقة بقـــوانني العـــــمل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٢٥       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١٠٠
يتبع يف إجراءات تأسيس املنظمة ما يأيت: 

١- اجتــامع عــدد مــن العــامل الراغبــني يف تأســيس نقابــة أو عــدد مــن أصحــاب األعــامل 
الراغبــني يف تأســيس احتــاد وذلــك بصفــة مجعيــة عموميــة تأسيســية ألي مــن الفريقني من 
خــالل اإلعــالن عــن ذلــك يف صحيفتــني يوميتــني عــيل األقل بمــدة ال تقل عن أســبوعني 

مــن تاريــخ انعقــاد اجلمعيــة العموميــة مــع حتديــد مــكان االنعقــاد ووقتــه وأهدافه. 
٢- تقــوم اجلمعيــة العموميــة التأسيســية بإقــرار الئحــة النظــام األســايس للمنظمــة وهلــا 

أن تسرتشــد يف ذلــك بالالئحــة النموذجيــة التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر. 
٣- تنتخــب اجلمعيــة التأسيســية جملــس اإلدارة وفقــا لألحــكام الــواردة يف نظامهــا 

األســايس.

املادة ١٠١
النظــام األســايس للمنظمــة أهدافهــا وأغراضهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا ورشوط 
ــاء  ــن االعض ــل م ــي حتص ــرتاكات الت ــم واالش ــا وواجباهت ــوق أعضائه ــا وحق عضويته
واختصاصــات اجلمعيــة العموميــة العاديــة وغــري العاديــة وعــدد أعضــاء جملــس اإلدارة 
ورشوط عضويتــه ومدتــه واختصاصاتــه والقواعــد املتعلقــة بامليزانيــة وإجــراءات تعديل 
التعليــم األســايس للمنظمــة وإجــراءات حلها وكيفيــة تصفية أمواهلا وكذلك الســجالت 

والدفاتــر التــي حتتفــظ هبــا املنظمــة وأســس الرقابــة الذاتيــة.

 املادة ١٠٢
عــيل جملــس اإلدارة املنتخــب أن يــودع ، خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ انتخابــه، 

أوراق تأســيس املنظمــة لــدى الــوزارة.
وتثبــت الشــخصية االعتباريــة للمنظمــة اعتبــارا مــن تاريــخ صدور قــرار الوزيــر باملوافقة 

عــيل إنشــائها بعــد إيــداع األوراق كاملة ومســتوفاة لــدى الوزارة.
وللــوزارة إرشــاد وتوجيــه املنظمــة نحــو تصحيــح إجــراءات تأسيســها واســتيفاء أوراق 
التأســيس قبــل إشــهارها، فــإذا مل تقــم الــوزارة بالــرد خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ 

إيــداع األوراق تثبــت الشــخصية االعتباريــة للمنظمــة بقــوة القانــون.

 املادة ١٠٣
ــذا  ــواردة يف ه ــوق ال ــم باحلق ــد متتعه ــم ، عن ــامل ومنظامهت ــاب األع ــامل وأصح ــيل الع ع
البــاب، احــرتام كافــة القوانــني الســارية يف الدولــة شــأهنم يف ذلــك شــأن مجيــع اجلهــات 
املنظمــة وأن يامرســوا نشــاطهم يف حــدود األهداف الــواردة يف النظام األســايس للمنظمة 

دون جتــاوز هلــذه األهــداف أو اخلــروج عنهــا.
 

 املادة ١٠٤
عــيل الــوزارة إرشــاد املنظــامت النقابيــة ومنظــامت أصحاب األعــامل نحو التطبيق الســليم 
للقانــون وكيفيــة القيــد يف الســجالت والدفاتــر املاليــة اخلاصــة بــكل منها وإرشــادها نحو 

تــدارك أي نقــص يف البيانــات والقيــود املدونة هبا. 
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وحيظر عيل النقابات: 
١ - االشتغال باملسائل السياسية والدينية أو املذهبية.

٢- توظيف أمواهلا يف مضاربات مالية أو عقارية أو غريها من أنواع املضاربات. 
٣- قبول اهلبات والوصايا، إال بعد علم الوزارة.

 
املادة ١٠٥

ــح مقاصــف  ــة ، فت ــة يف الدول ــة رب العمــل واجلهــات املعني ــات بعــد موافق حيــق للنقاب
ومطاعــم خلدمــة العــامل داخــل إطــار املؤسســة.

 املادة ١٠٦
للنقابــات املشــهرة وفقــا ألحــكام هــذا البــاب أن تكــون فيــام بينهــا احتــادات ترعــى 
مصاحلهــا املشــرتكة ولالحتــادات املشــهرة وفقــا ألحــكام هــذا القانــون أن تكون فيــام بينها 
احتــادا عامــا عــيل أال يكــون هنــاك أكثــر مــن احتــاد عــام واحــد لكل مــن العــامل وأصحاب 
العمــل ، وينبــع يف تكويــن االحتــادات واالحتــاد العــام ذات اإلجــراءات اخلاصــة بتكويــن 

النقابــات.

 املادة ١٠٧
لالحتــادات واالحتــاد العــام والنقابــات احلــق يف االنضــامم إيل احتــادات عربيــة أو دوليــة 
ــع  ــا ، ويف مجي ــخ انضاممه ــوزارة بتاري ــر ال ــيل أن ختط ــا ، ع ــط هب ــا ترتب ــرى أن مصاحله ت
األحــوال يراعــي يف ذلــك أال يكــون االنضــامم خمالفــا للنظــام العــام أو املصلحــة العامــة 

ــة. للدول

 املادة ١٠٨
جيــوز حــل منظــامت أصحــاب األعــامل والعــامل حــال اختياريــا بقــرار يصدر مــن اجلمعية 
العموميــة طبقــا للنظــام األســايس للمنظمــة، ويتحــدد مصــري أمــوال النقابة بعــد تصفيتها 

طبقــا للقــرار الــذي تتخــذه اجلمعيــة العموميــة يف حالــة احلــل االختياري. 
كــام جيــوز حــل جملــس إدارة املنظمــة عــن طريــق إقامــة دعــوى مــن الــوزارة أمــام املحكمة 
ــذا  ــكام ه ــا ألح ــرب خمالف ــل يعت ــام بعم ــس اإلدارة إذا ق ــل جمل ــام بح ــدر حك ــة لتص الكلي
ــم  ــوز اســتئناف حك ــام العــام واآلداب، وجي ــة بحفــظ النظ ــون والقوانــني املتعلق القان

املحكمــة خــالل ٣٠ يومــا مــن تاريــخ صــدوره لــدى حمكمــة االســتئناف.

 املادة ١٠٩
جيــب عــيل أصحــاب األعامل تزويــد العامل بكافــة القــرارات واللوائح املتعلقــة بحقوقهم 

وواجباهتم.

 املادة ١١٠
جيــوز لــرب العمــل أن يفــرغ عضــوا أو أكثــر مــن أعضــاء جملــس إدارة النقابــة أو االحتــاد 

ملتابعــة شــؤون النقابــة مــع جهــة العمــل أو اجلهــات املعنيــة يف الدولــة.
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املادة ١١١
عقــد العمــل اجلامعــي هــو العقــد الــذي ينظــم رشوط العمــل وظروفــه بــني نقابــة أو احتاد 
ــاب  ــادات أصح ــن احت ــم م ــن يمثله ــر أو م ــل أو أ كث ــب عم ــني صاح ــر وب ــامل أو أكث ع

األعــامل.

 املادة ١١٢
ــا وموقعــا مــن العامــل وأن يعــرض عــيل  جيــب أن يكــون عقــد العمــل اجلامعــي مكتوب
اجلمعيــة العموميــة لــكل مــن منظــامت العــامل وأصحــاب األعــامل أو طرفيــه، وأن يوافــق 

عليــه أعضاؤهــا وفقــا ألحــكام النظــام األســايس للمنظمــة.

 املادة ١١٣
جيــب أن يكــون عقــد العمــل اجلامعــي حمــدد املدة عــيل أال تزيد مدتــه عيل ثالث ســنوات، 
فــإذا اســتمر طرفــاه يف تنفيــذه بعــد انقضــاء مدتــه اعتــرب جمــددا ملــدة ســنة واحــدة بنفــس 

الــرشوط الــواردة فيــه مــا مل يــرد بــرشوط العقــد مــا خيالــف ذلــك.

 املادة ١١٤
إذا رغــب أحــد طــريف عقــد العمــل اجلامعــي يف عــدم جتديــده بعــد انتهــاء مدتــه وجــب 
عليــه أن خيطــر الطــرف اآلخــر والــوزارة املختصــة كتابــة قبــل ثالثــة أشــهر عــيل األقــل 
مــن تاريــخ انتهــاء العقــد، وإذا تعــددت أطــراف العقــد فــال يرتتــب عــيل انقضائه بالنســبة 

ألحدهــم انقضــاؤه بالنســبة لآخريــن.

 املادة ١١٥
ــف  ــة خيال ــل اجلامعي ــود العم ــردي أو عق ــل الف ــد العم ــال كل رشط يف عق ــع باط ١- يق
أحــكام هــذا القانــون ولــو كان ســابقا عــيل تنفيــذه مــا مل يكــن الرشط أكثــر فائــدة للعامل. 
ــازل  ــده يتن ــون أو بع ــذا القان ــل هب ــل العم ــرم قب ــاق أب ــال كل رشط أو اتف ــع باط ٢- يق
بموجبــه العامــل عــن أي حــق مــن احلقــوق التــي يمنحهــا القانــون، كــام يقــع باطــال كل 
تصالــح أو خمالصــة تتضمــن انقاصــا أو إبــراء مــن حقــوق العامــل الناشــئة لــه بموجــب 
عقــد العمــل خــالل فــرتة رسيانــه أو ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهائــه متــى كانــت خمالفــة 

ألحــكام هــذا القانــون.

 املادة ١١٦
ال يكــون عقــد العمــل اجلامعــي نافــذا إال بعــد تســجيله لــدى الــوزارة املختصــة ونــرش 

ــدة الرســمية.  ملخصــه يف اجلري
وجيــوز للــوزارة املختصــة أن تعــرتض عــيل الــرشوط التــي تراهــا خمالفــة للقانــون، وعــيل 
الطرفــني تعديــل العقــد خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ اســتالم االعــرتاض وأال 

اعتــرب طلــب التســجيل كأن مل يكــن.

 املادة ١١٧
جيــوز أن يــربم عقــد العمــل اجلامعــي عــيل مســتوى املنشــأة أو الصناعــة أو عــيل املســتوى 
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ــه  ــب أن يربم ــة وج ــتوى الصناع ــيل مس ــي ع ــل اجلامع ــد العم ــرم عق ــإذا أب ــي ، ف الوطن
عــن العــامل احتــاد نقابــات الصناعــة، وإذا أبــرم عــيل املســتوى الوطنــي وجــب أن يربمــه 
االحتــاد العــام للعــامل ويعتــرب العقــد املــربم عــيل مســتوى الصناعــة تعديــال للعقــد املــربم 
عــيل مســتوى املنشــأة والعقــد املــربم عــيل املســتوى الوطنــي تعديــال ألي مــن العقديــن 

اآلخريــن وذلــك يف حــدود مــا يــرد فيهــام مــن أحــكام مشــرتكة.

املادة ١١٨
تري أحكام عقد العمل اجلامعي عيل: 

أ- نقابات العامل واحتاداهتم التي أبرمت العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه. 
ب- أصحاب األعامل أو احتاداهتم الذين أبرموا العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه. 

ج- النقابات املنظمة لالحتاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه. 
ــد  ــه بع ــد أو انضــم إلي ــرم العق ــذي أب ــن انضمــوا لالحتــاد ال ــامل الذي ــاب األع د- أصح

إبرامــه.

املادة ١١٩
انســحاب العــامل مــن النقابــة أو فصلهــم منهــا ال يؤثــر عــيل خضوعهــم ألحــكام عقــد 
العمــل اجلامعــي إذا كان االنســحاب أو الفصــل الحقــا عــيل تاريــخ إبــرام النقابــة للعقــد 

أو انضاممهــا إليــه.

 املادة ١٢٠
جيــوز لغــري املتعاقديــن مــن نقابــات العــامل أو احتاداهتم أو أصحــاب األعــامل أو احتاداهتم 
االنضــامم إيل عقــد العمــل اجلامعــي بعــد نرش ملخصــه يف اجلريدة الرســمية وذلــك باتفاق 
الطرفــني طالبــي االنضامم دون حاجــة إيل موافقة املتعاقدين األصليــني، ويكون االنضامم 
بطلــب يقــدم إيل الــوزارة املختصــة موقــع مــن الطرفــني وتنــرش موافقــة الــوزارة املختصــة 

عــيل طلــب االنضــامم يف اجلريدة الرســمية.

املادة ١٢١
يــري عقــد العمــل اجلامعــي الــذي تربمــه نقابــة املنشــأة عــيل مجيــع عــامل املنشــأة ولــو 
مل يكونــوا أعضــاء يف النقابــة وذلــك مــع عــدم اإلخــالل بحكــم املــادة )١١٥( مــن هــذا 
القانــون يف مــا يتعلــق بالــرشوط األكثــر فائــدة للعامــل، أمــا العقــد الــذي يربمــه احتــاد أو 
نقابــة مــع صاحــب عمــل معــني فإنــه ال يــري إال عــيل عــامل صاحــب العمــل املعنــي 

بذلــك.

 املادة ١٢٢
ملنظــامت العــامل وأصحــاب األعــامل التــي تكــون طرفــا يف عقــد العمــل اجلامعــي أن ترفع 
مجيــع الدعــاوى الناشــئة عــن اإلخــالل بأحــكام العقــد ملصلحــة أي عضــو مــن أعضائهــا 

دون احلاجــة إيل توكيــل منــه بذلــك.
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 املادة ١٢٣
منازعــات العمــل اجلامعيــة هــي املنازعــات التــي تنشــأ بــني واحــد أو أكثــر مــن أصحــاب 

العمــل ومجيــع عاملــه أو فريــق منهــم بســبب العمــل أو بســبب رشوط العمــل.

 املادة ١٢٤
إذا نشــأت منازعــات مجاعيــة فعــى طرفيهــا اللجــوء إيل املفاوضــة املبــارشة بــني صاحــب 
العمــل أو مــن يمثلــه وبــني العــامل أو مــن يمثلهــم . وللــوزارة املختصــة إيفــاد منــدوب 

عنهــا حلضــور هــذه املفاوضــات بصفــة مراقــب. 
ويف حالــة االتفــاق يف مــا بينهــم فإنــه يتعــني تســجيل هــذا االتفــاق لــدى الــوزارة املختصة 

خــالل مخســة عــرش يومــا وفقــا للقواعــد التــي تصــدر بقــرار مــن الوزير.
 

املادة ١٢٥
ألي مــن طــريف املنازعــة - إذا مل تــؤد املفاوضــة املبــارشة حللهــا - أن يتقــدم للــوزارة 
املختصــة بطلــب لتســوية املنازعــة وديــا عــن طريــق جلنــة التوفيــق يف منازعــات العمــل 

ــر.  ــرار مــن الوزي ــي يصــدر بتشــكيلها ق ــة الت اجلامعي
وجيــب أن يكــون الطلــب موقعــا مــن صاحــب العمــل أو وكيلــه املفــوض أو مــن أغلبيــة 

العــامل املتنازعــني أو ممــن يفوضونــه يف متثيلهــم.

 املادة ١٢٦
تشكل جلنة التوفيق يف منازعات العمل من: 

أ- ممثلني ختتارمها النقابة أو العامل املتنازعني. 
ب- ممثلني خيتارمها صاحب العمل أو أصحاب األعامل املتنازعني. 

ج- رئيــس اللجنــة وممثلــني عــن الــوزارة املختصــة يعينهــم الوزيــر املختــص بقــرار حيــدد 
فيــه أيضــا عــدد ممثــيل أطــراف النــزاع. 

وللجنــة أن تســتعني بــرأي مــن تــراه يف أداء مهمتهــا. ويف مجيــع املراحــل الســابقة جيــوز 
للــوزارة املختصــة أن تطلــب املعلومــات التــي تراهــا رضوريــة حلــل املنازعــة.

 املادة ١٢٧
ــخ ورود  ــق أن تنتهــي مــن نظــر املنازعــة خــالل شــهر واحــد مــن تاري ــة التوفي عــيل جلن
الطلــب إليهــا فــإذا متكنــت مــن تســويتها كليــا أو جزئيــا وجــب إثبــات مــا تــم االتفــاق 
بشــأنه يف حمــرض مــن ثــالث نســخ ويوقع عليــه من احلارضيــن ويعتــرب اتفاقا هنائيــا وملزما 
للطرفــني وإذا مل تتمكــن جلنــة التوفيــق مــن تســوية املنازعــة خــالل املــدة املحــددة وجــب 
عليهــا إحالتهــا أو إحالــة مــا مل يتــم االتفــاق بشــأنه منهــا خــالل أســبوع مــن تاريــخ آخــر 

اجتــامع هلــا إيل هيئــة التحكيــم مشــفوعا بكافــة املســتندات.

  املادة ١٢٨
تشكل هيئة التحكيم يف منازعات العمل اجلامعية عيل النحو التايل: 
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١- إحدى دوائر حمكمة االستئناف تعينها اجلمعية العمومية هلذه املحكمة سنويا. 
٢- رئيس نيابة ينتدبه النائب العام. 

٣- ممثــل للــوزارة املختصــة بعينــه وزيرهــا وحيــرض أمــام اهليئــة أطــراف املنازعــة أو مــن 
يمثلهــم قانونــا.

 املادة ١٢٩
ــخ وصــول  ــا مــن تاري ــن يوم ــم املنازعــة يف ميعــاد ال يتجــاوز عرشي ــة التحكي تنظــر هيئ
أوراقهــا إيل إدارة الكتــاب وجيــب أن يعلــن كل مــن طــريف النــزاع بميعــاد اجللســة قبــل 
ــرتة ال  ــالل ف ــة خ ــل يف املنازع ــم الفص ــيل أن يت ــبوع، ع ــن أس ــل ع ــدة ال تق ــا بم انعقاده

ــخ أول جلســة لنظرهــا. ــة أشــهر مــن تاري تتجــاوز ثالث

 املادة ١٣٠
هليئــة التحكيــم كل مــا ملحكمــة االســتئناف من صالحيــات طبقا ألحــكام القانــون تنظيم 
القضــاء وأحــكام قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة وتصــدر قراراهتــا مســببة وتكــون 

بمثابــة األحــكام الصــادرة مــن حمكمة االســتئناف.

املادة ١٣١
اســتثناء مــن حكــم املــادة ١٢٦ مــن هــذا القانــون جيــوز للــوزارة املختصــة يف حالــة قيــام 
منازعــة مجاعيــة إذا دعــت الــرضورة أن تتدخــل دون طلــب مــن أحــد املتنازعــني لتســوية 
النــزاع وديــا كــام جيــوز هلــا إحالــة النــزاع إيل جلنــة التوفيــق أو هيئــة التحكيــم حســبام تــراه 
ــوزارة  ــا ال ــي تطلبه ــتندات الت ــة املس ــم كاف ــة تقدي ــذه احلال ــني يف ه ــيل املتنازع ــب ع وجي

املختصــة كــام يلــزم حضورهــم عنــد دعوهتــم للحضــور.

 املادة ١٣٢
حيظــر عــيل طــريف املنازعــة وقــف العمــل كليــا أو جزئيا أثنــاء إجــراءات املفاوضــة املبارشة 
ــة يف  ــوزارة املختص ــل ال ــبب تدخ ــم أو بس ــة التحكي ــام هيئ ــق أو أم ــة التوفي ــام جلن أو أم

املنازعــات عمــال بأحــكام هــذا البــاب.
 

املادة ١٣٣
ــة  ــة الضبطي ــدره صف ــرار يص ــر بق ــم الوزي ــن حيدده ــني الذي ــني املختص ــون للموظف يك
ــه ، ويتعــني عــيل  ــذة ل ــرارات املنف ــح والق ــون واللوائ ــذ هــذا القان ــة تنفي ــة ملراقب القضائي
هــؤالء املوظفــني أداء أعامهلــم بأمانــة ونزاهــة وحيــاد. وااللتــزام بعــدم إفشــاء أرسار مهن 
أصحــاب العمــل التــي يطلعــون عليهــا بحكــم عملهــم ، ويــؤدي كل منهــم أمــام الوزيــر 

القســم التــايل: 
أقســم بــاهلل العظيــم أن أؤدي عمــيل باألمانــة واحليــدة والنزاهــة والصــدق، وأن أحافــظ 

عــيل رسيــة املعلومــات التــي اطلــع عليهــا بحكــم عمــيل حتــى بعــد انتهــاء خدمتــي.

 املادة ١٣٤
ــالل  ــل خ ــن العم ــول أماك ــق دخ ــابقة ح ــادة الس ــم بامل ــار إليه ــني املش ــون للموظف يك
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ســاعات العمــل الرســمية للمنشــأة واالطالع عــيل الســجالت والدفاتر وطلــب البيانات 
واملعلومــات املتعلقــة بشــئون العاملــة، وهلــم يف ذلــك حق فحــص وأخذ عينات مــن املواد 
املتداولــة بغــرض التحليــل وهلــم أيضــا حــق دخــول األماكــن التــي خيصصهــا أصحــاب 
العمــل ألغــراض اخلدمــات العامليــة، وهلــم أ ن يســتعينوا بالقــوة العامــة يف ســبيل تنفيــذ 

مهــام عملهــم. 
كــام يكــون هلــم حتريــر حمــارض املخالفــات ألصحــاب األعــامل ومنحهــم املهلــة الالزمــة 
لتــاليف املخالفــة وإحالــة حمــارض املخالفــات للمحكمــة املختصمــة لتوقيــع العقوبــة 

ــون. ــذا القان ــا يف ه ــوص عليه املنص

 املادة ١٣٥
يكــون للموظفــني املختصــني بالتفتيــش ، يف حالــة خمالفــة صاحــب العمــل أحــكام املــواد 
)٨٣ ، ٨٤ ، ٨٦( مــن هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه عيل نحــو هيدد تلوث 
ــة  ــرضا باملخالف ــررون حم ــالمتهم أن حي ــامل أو س ــة الع ــة أو بصح ــة العام ــة والصح البيئ
ورفعــه إيل الوزيــر املختــص الــذي لــه بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة أن يصــدر قــرار 
بغلــق املحــل كليــا أو جزئيــا أو وقــف اســتعامل آلــة أو آالت معينــة حلــني تــاليف املخالفــة.

 املادة ١٣٦
يكــون للموظفــني املختصــني بالتفتيــش صالحيــة حتريــر إخطــارات املخالفــات للعاملــة 
التــي تعمــل مــن دون مركز عمل حمدد، وهلم يف ســبيل ذلك االســتعانة بالســلطات العامة 
والتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة بشــأن البضائــع التــي ترتكهــا أي مــن العاملــة املذكــورة وال 

يســتدل عــيل أصحاهبا.

 املادة ١٣٧
ــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر يعاقــب بغرامــة ال  مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوب
ــون، ويف  ــار كل مــن خالــف أحــكام املادتــني ٨ ، ٣٥ مــن هــذا القان جتــاوز مخســامئة دين
حالــة العــود خــالل ثــالث ســنوات من تاريــخ احلكــم النهائي، تكــون العقوبــة مضاعفة.

 املادة ١٣٨
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر، يعاقــب باحلبــس مدة 
ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة - عــن كل عامــل - ال تقــل عــن ألفــي دينــار، وال تزيد 
عــى عــرشة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، كل صاحــب عمــل خيالــف أحكام 

الفقــرة الثانيــة مــن املــادة العارشة.
ويف حــال التحــاق العامــل بالعمــل لــدى صاحــب عمــل آخــر باملخالفــة لألحــكام املــادة 
)١٠( فقــرة )٢( املشــار إليهــا يعاقــب صاحــب العمــل اآلخــر بــذات العقوبــة الــواردة 
يف الفقــرة الســابقة مــن هــذه املــادة، وذلــك دون إخــالل بحــق اجلهــة اإلداريــة يف إبعــاد 

العامــل املخالــف.

 املادة ١٣٩
يف حالــة خمالفــة أحــكام املــادة ٥٧ مــن هــذا القانــون يعاقــب صاحــب العمــل بغرامــة ال 
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ــالل  ــك دون اإلخ ــا ، وذل ــن دفعه ــف ع ــي ختل ــني الت ــتحقات العامل ــوع مس ــاوز جمم جت
بالتزاماتــه بدفــع هــذه املســتحقات للعاملــني وبــذات اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف 

املــادة ٥٧ املشــار إليهــا.
 

املادة ١٤٠
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر، يعاقــب بغرامــة ال 
تقــل عــن مخســامئة دينــار وال تزيــد عى ألــف دينــار، كل من مل يمكــن املوظفــني املختصني 
الذيــن حيددهــم الوزيــر مــن أداء واجباهتم املنصــوص عليها يف املادتــني )١٣٣( و)١٣٤( 

مــن هــذا القانــون.
وتضاعف الغرامة يف حالة العود.

املادة ١٤١
ــن  ــب كل م ــر، يعاق ــون آخ ــا أي قان ــص عليه ــد ين ــة أش ــأي عقوب ــالل ب ــدم اإلخ ــع ع م

ــايل:  ــه الت ــيل الوج ــه ع ــذة ل ــرارات املنف ــون والق ــذا القان ــكام ه ــي أح ــف باق خيال
ــوزارة عــيل أال  أ - يوجــه إيل املخالــف إخطــار بتــاليف املخالفــة خــالل فــرتة حتددهــا ال

تزيــد عــيل ثالثــة أشــهر. 
ب- إذا مل تتــالف املخالفــة خــالل الفــرتة املحــددة يعاقــب املخالــف بغرامــة ال تقــل عــن 
مئــة دينــار وال تزيــد عــيل مائتــي دينــار عــن كل عامــل ممــن وقعــت بشــأهنم املخالفــة، ويف 
حالــة العــود خــالل ثــالث ســنوات مــن تاريــخ صــدور احلكــم النهائــي تكــون العقوبــة 

مضاعفة.
 

املادة ١٤٢
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــل عــن شــهر وال جتــاوز ســتة أشــهر، وبغرامــة ال تقــل عــن 
مخســامئة دينــار وال تزيــد عــى ألفــي دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، كل مــن خيالــف 
أمــر الوقــف أو الغلــق الصــادر عمــاًل بأحــكام املــادة )١٣٥( من هــذا القانــون دون تاليف 

املخالفــات التــي أعلنــه هبــا املفتــش املختــص.

املادة ١٤٣
ــوزارة  ــة استشــارية لشــؤون العمــل تضــم ممثلــني عــن ال ــر جلن تشــكل بقــرار مــن الوزي
وجهــاز إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة واجلهــاز التنفيــذي ومنظــامت أصحــاب األعــامل 
والعــامل ومــن يــراه الوزيــر، تكــون مهمتهــا إبــداء الــرأي فيــام يعرضــه عليهــا الوزيــر مــن 
موضوعــات ، ويتضمــن القــرار إجــراءات دعــوى اللجنــة والعمــل فيهــا وكيفيــة إصــدار 

توصياهتــا.

املادة ١٤٤
ال تســمع عنــد اإلنــكار - بمــي ســنة مــن تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل الدعــاوى التــي 
يرفعهــا العــامل اســتنادا إيل أحــكام هــذا القانــون، ويــري عــيل اإلنــكار أحــكام الفقــرة ٢ 
مــن املــادة ٤٤٢ مــن القانــون املــدين وتعفــي الدعاوى التــي يرفعهــا العامل أو املســتحقون 
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ــاوى أن  ــض الدع ــد رف ــة عن ــوز للمحكم ــك جي ــع ذل ــة وم ــوم القضائي ــن الرس ــم م عنه
حتكــم عــيل رافعهــا باملروفــات كلهــا أو بعضهــا وتنظــر الدعــاوى العامليــة عــيل وجــه 

االســتعجال.
 

املادة ١٤٥
اســتثناء مــن حكــم املــادة ١٠٧٤ مــن القانــون املــدين يكــون حلقــوق العــامل املقــررة وفقــا 
ألحــكام هــذا القانــون حــق امتيــاز عــيل مجيــع أمــوال صاحــب العمــل مــن منقــول وعقار 
عــدا الســكن اخلــاص، وتســتويف هذه املبالــغ بعد املروفــات القضائية واملبالغ املســتحقة 

للخزانــة العامــة ومروفــات احلفــظ واإلصالح.

 املادة ١٤٦
جيــب أن يســبق الدعــوى طلــب يتقــدم بــه العامــل أو املســتحقون عنــه إيل إدارة العمــل 
املختصــة وتقــوم اإلدارة باســتدعاء طــريف النــزاع أو مــن يمثلهــام ، وإذا مل توفــق اإلدارة 
إيل تســوية النــزاع وديــا تعــني عليهــا خــالل شــهر مــن تاريــخ تقديــم الطلــب إحالتــه إيل 

املحكمــة الكليــة للفصــل فيــه.
وتكون اإلحالة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع ودفوع الطرفني ومالحظات اإلدارة. 

ــا أن  ــل ، فله ــتحقات العام ــل يف رصف مس ــب العم ــت صاح ــة تعن ــني للمحكم وإذا تب
تقــي لــه بتعويــض يســاوي ١% مــن قيمــة تلــك املســتحقات عــن كل شــهر تأخــري يف 
رصفهــا اعتبــارًا مــن تاريــخ تقديــم الطلب املشــار إليــه يف الفقــرة األوىل، ويري يف شــأن 
املبلــغ املحكــوم بــه نــص املــادة ) ١٤٥ ( مــن هــذا القانــون وذلــك مــع عــدم اإلخــالل 

بحــق العامــل يف املطالبــة أمــام ذات املحكمــة بــأي تعويضــات أخــرى.

 املادة ١٤٧
ــتالم  ــخ اس ــن تاري ــام م ــة أي ــالل ثالث ــوم ، يف خ ــة أن تق ــاب املحكم ــيل إدارة كت ــب ع جي

ــزاع. ــا الن ــا طرف ــن هب ــوى ويعل ــر الدع ــة لنظ ــد جلس ــب، بتحدي الطل
 

املادة ١٤٨
يصــدر الوزيــر اللوائــح والقــرارات الالزمــة لتنفيــذ هــذا القانــون خــالل ســتة أشــهر مــن 
تاريــخ نــرش هــذا القانــون يف اجلريــدة الرســمية وبالتشــاور مع أصحــاب العمــل والعامل.

 
املادة ١٤٩

يلغــي القانــون رقــم ٣٨ لســنة ١٩٦٤ يف شــأن العمــل يف القطــاع األهــيل وحيتفــظ العــامل 
بجميــع احلقــوق التــي ترتبــت عليه قبــل إلغائــه وتبقى كافــة القــرارات الصــادرة تنفيذا له 
معمــوال هبــا فيــام ال تتعــارض مــع أحــكام هــذا القانون حلــني صــدور اللوائــح والقرارات 

الالزمــة لتنفيذه.
  املادة ١٥٠

عــيل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون، ويعمــل 
بــه مــن تاريــخ نــرشه يف اجلريــدة الرســمية. 


