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  قانون اتحادي 
  م١٩٨٠لسنة ) ٨(رقم 

  في شان تنظیم عالقات العمل
  

 المقدمة
 

االمارات العربیة المتحدة ، بعد االطالع  نحن زاید بن سلطان آل نھیان رئیس دولة
 . على أحكام الدستور الموقت

 
 في شأن اختصاصات الوزارات١٩٧٢لسنة ) ١( لقانون رقم ا وعلى

 . المعدلة لھ وصالحیات الوزراء والقوانین
 

الوزراء  وبناء على ما عرضة وزیر العمل والشئون االجتماعیة وموافقة مجلس
 .والمجلس الوطني االتحادي وتصدیق المجلس األعلى لالتحاد

 
 : القانون اآلتي أصدرنا

  
  اإلمضاء

 لطان آل نھیانزاید بن س

 رئیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 الرئاسة في أبوظبي صدر عنا بقصر

 

 

  ھـ١٤٠٠-جماد اآلخر-٦   ١٩٨٠-٠٤-٢٠: تاریخ التوقیع
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  قانون اتحادي

  م١٩٨٦ لسنة) ١٢(رقم 

  بتعدیل بعض أحكام

  م١٩٨٠لسنة ) ٨(القانون االتحادي رقم 

 العمل في شأن تنظیم عالقات

 المقدمة
اإلمارات العربیة المتحدة، بعد اإلطالع  حن زاید بن سلطان آل نھیان رئیس دولةن

 على الدستور المؤقت،

م في شأن اختصاصات الوزارات ١٩٧٢لسنة ) ١(االتحادي رقم  وعلى القانون

 المعدلة لھ، وصالحیات الوزراء والقوانین

العمل  قاتم، في شأن تنظیم عال١٩٨٠لسنة ) ٨(وعلى القانون االتحادي رقم 

 والقوانین المعدلة لھ،

وموافقة مجلس الوزراء، و  وبناء على ما عرضھ وزیر العمل والشئون االجتماعیة

 لالتحاد المجلس الوطني االتحادي، وتصدیق المجلس األعلى

 :أصدرنا القانون اآلتي

  

 ١المادة 
لسنة ) ٨ (من القانون االتحادي رقم) ١(الوارد في المادة  "األجر"یستبدل بتعریف 

 :اآلتي م، المشار إلیھ التعریف١٩٨٠

 :األجر

أو عینا مما  ھو كل ما یعطى للعامل لقاء عملھ بموجب عقد العمل سواء كان نقدا

القطعة أو تبعا  یدفع سنویا أو شھریا أو أسبوعیًا أو یومیًا أو على أساس الساعة أو
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 .لالنتاج أو بصورة عموالت

یشمل االجر كل منحة تعطى للعامل جزاء  شة كماویشمل األجر عالوة غالء المعی

في عقود العمل أو نظام العمل الداخلي  أمانتھ أو كفاءتھ إذا كانت ھذه المبالغ مقررة

أصبح عمال المنشأة یعتبرونھا جزءا  للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بمنحھا حتى

 .من األجر ال تبرعا

 :األجر األساسي

عقد العمل في أثناء سریانھ بین الطرفین وال تدخل ضمن األجر الذي ینص علیھ  ھو

  .البدالت أیا كان نوعھا ھذا األجر

  ٢ المادة

 ١١٢، ٨٨، ٨٢ فقرة أولى ٧٨، ٧٧، ٥٤، ٥٣، ٣٧، ٦، ٣واد یستبدل بنصوص الم

  من١٨١، ١٦٣، ١٣٢، ١٢٣، )ب(بند  ١٢١، ١١٥،١١٦ فقرة أولى

  :م، المشار إلیھ النصوص اآلتیة١٩٨٠ لسنة) ٨(ادي رقم  القانون االتح

 ٣ المادة

م المشار إلیھ مادة جدیدة برقم ١٩٨٠لسنة ) ٨(تضاف إلى القانون االتحادي رقم 

 :مكرار نصھا اآلتي )١٣١(

 ٤المادة 
 .الجریدة الرسمیة ویعمل بھ بعد شھر من تاریخ نشره ینشر ھذا القانون في

 

 اإلمضاء
 نھیان زاید بن سلطان آل

 العربیة المتحدة رئیس دولة اإلمارات

 ١٩٨٦-١٠-٢٩ :تاریخ التوقـیـع

  ھـ١٤٠٧-صفر-٢٥ :التاریخ الھجـري
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  الباب األول

   وأحكام عامةفیتعار
  تعاریف

  
   ١المادة رقم 

ة قرین في تطبیق أحكام ھذا القانون یقصد بالكلمات والعبارات االتیة المعاني المبین

  .كل منھا ما لم یقضي السیاق بغیر ذلك

  :صاحب العمل 
 ھوكل شخص طبیعى أو اعتبارى یستخدم عامال أو أكثر لقاء أجر مھما كان نوعھ 

  :العامل
 ھو كل ذكر أو انثى یعمل لقاء أجر مھما كان نوعھ في خدمة صاحب العمل وتحت 

ذا المدلول الموظفون ادارتھ أو اشرافة ولوكان بعیدا عن نظره ویندرج تحت ھ

والمستخدمون الذین یعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون الحكام ھذا 

  .القانون 

  :المنشأة

 ھى كل وحدة اقتصادیة فنیة أو صناعیة أو تجاریة یعمل فیھا عمال تھدف الى 

  .انتاج سلع أو تسویقھا أو تقدیم خدمات من أي نوع 

  :عقد العمل 
ة أو غیر محدد المدة یبرم بین صاحب العمل والعامل یتعھد  ھو كل اتفاق محدد المد

فیة االخیر بأن یعمل في خدمة صاحب العمل وتحت ادارتھ أو اشرافھ مقابل أجر 

  .یتعھد بھ صاحب العمل 

  :العمل 
 لقاء أجر سواء كان - فكرى أوفني أو جسماني - ھو كل ما یبذل من جھد انساني 

  .ذلك بشكل دائم أو مؤقت 

  : المؤقتالعمل
  .ھو العمل الذي تقتضي طبیعة تنفذه أو انجازه مدة محددة 
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  :العمل الزراعي 
 ھو العمل في حراثة االرض وزراعتھا وجني محاصیلھا من أي نوع كانت وتربیة 

  .المواشي والحیوانات الداجنة ودود القز والنحل وما شابھ ذلك

  :الخدمة المستمرة 
ب العمل نفسھ أو خلفھ القانوني من تاریخ  ھي الخدمة غیر المنقطعھ لدى صاح

  .ابتداء الخدمة 

  :األجر 
 ھو كل ما یعطى للعامل لقاء عملھ بموجب عقد العمل سواء كان نقدا أو عینا مما 

یدفع سنویا أو شھریا أو أسبوعیا أو یومیا أو على اساس الساعة أو القطعة او تبعا 

 غالء المعیشة كما یشمل االجر ویشمل االجرعالوة. لالنتاج أو بصورة عموالت 

كل منحة تعطي للعامل جزاء أمانتھ أو كفایتھ اذا كانت ھذه المبالغ مقررة في عقود 

العمل أو في نظام العمل الداخلي للمنشأة ، أو جرى العرف أو التعامل بمنحھا حتى 

  .أصبح عمال المنشأة یعتبرونھا جزءا من االجر ال تبرعا 

  :األجر األساسي 
ألجر الذي ینص علیھ عقد العمل في أثناء سریانھ بین الطرفین وال تدخل  ھو ا

  . ضمن ھذا األجر البدالت أیا كان نوعھا 

  :اصابة العمل 
 ھي اصابة العامل بأحد االمراض المھنیة المبینة بالجدول الملحق بھذا القانون أو بأیة 

وبسببھ ویعتبر في حكم اصابة أخرى ناشئة عن عملھ حصلت لھ أثناء تأدیة ذلك العمل 

اصابة العمل كل حادث یقع للعامل خالل فترة ذھابھ إلى عملھ أو عودتھ منھ بشرط أن 

  .یكون الذھاب واالیاب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطریق الطبیعي 

                                                                                :دائرة العمل 

 في األعضاء األماراتھي الفروع التابعة لوزارة العمل المختصة بشئون العمل في 

  االتحاد
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  أحكام عامة
   ٢المادة رقم 

اللغة العربیة ھي اللغة الواجبة في االستعمال بالنسبة الى جمیع السجالت والعقود 

رار والملفات والبیانات وغیرھا مما ھو منصوص علیھ في ھذا القانون أو في أي ق

او الئحھ تصدر تطبیقا ال حكامھ ، كما تكون اللغة العربیة واجبة االستعمال في 

التعلیمات والتعمیمات التي یصدرھا صاحب العمل لعمالھ وفي حالة استعمال 

صاحب العمل لغة أجنبیة الى جانب اللغة العربیة یعتبر النص العربي ھو النص 

  .المعتمد 

  

  

  

  

  معدلة ٣المادة رقم 
  :ي أحكام ھذا القانون على الفئات اآلتیةال تسر

 موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة االتحادیة والدوائر الحكومیة في اإلمارات -أ

األعضاء في الدولة و موظفي ومستخدمي وعمال البلدیات وغیرھم من الموظفین 

والمستخدمین والعمال العاملین في الھیئات العامة والمؤسسات العامة االتحادیة 

لمحلیة وكذلك الموظفین والمستخدمین والعمال الذین یعینون على المشروعات وا

  .الحكومیة االتحادیة والمحلیة

  . أفراد القوات المسلحة ومتسبي الشرطة واألمن-ب

  . خدم المنازل الخاصة ومن في حكمھم-ج

 العمال الذین یعملون في الزراعة أو المراعي فیما عدا األشخاص الذین یعملون - د

ي المؤسسات الزراعیة التي تقوم بتصنیع منتجاتھا أو الذین یقومون بصفة دائمة ف

  .بتشغیل أو اصالح اآلالت المیكانیكیة الالزمة للزراعة
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   ٤المادة رقم 

یكون لجمیع المبالغ االمستحقھ بمقتضي أحكام ھذا القانون للعامل أو المستحقین عنھ 

نقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد امتیاز على جمیع أموال صاحب العمل من م

المصروفات القضائیة والمبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعیة المحكوم 

  .بھا للزوجة واالوالد

   ٥المادة رقم 
تعفى من الرسوم القضائیة في جمیع مراحل التقاضى والتنفیذ الدعاوى التي یرفعھا 

ام ھذا القانون ویكون نظرھا على وجھ العمال أو المستحقین عنھم استنادا الى أحك

  .السرعة

وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضھا أن تحكم على رافعھا 

  .بالمصروفات كلھا أو بعضھا

  

    معدلة٦المادة رقم 
مع عدم االخالل باألحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعیة المنصوص علیھا في 

ب العمل أو العامل أو أي مستحق عنھما في أي حق ھذا القانون، اذا تنازع صاح

من الحقوق المترتبة الي منھما بمقتضى أحكام ھذا القانون، فعلیھ أن یقدم طلبا بذلك 

إلى دائرة العمل المختصة وعلى ھذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ 

تسویة الودیة تعین على الدائرة ما تراه الزما لتسویة النزاع بینھما ودیا، فإذا لم تتم ال

المذكورة خالل أسبوعین من تاریخ تقدیم الطلب إألیھا احالة النزاع إلى المحكمة 

المختصة، وتكون االحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفین 

  .ومالحظات الدائرة

تحدید جلسة وعلى المحكمة خالل ثالثة أیام من تاریخ وصول الطلب إلیھا أن تقوم ب

لنظر الدعوى ویعلن بھا طرفا النزاع ویجوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن 

  .دائرة العمل الستیضاحھ فیما ورد بالمذكرة المقدمة منھا

وفي جمیع األحوال ال تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى 
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ما ال تقبل الدعوى إذا لم تتبع أحكام ھذا القانون بعد مضي سنة من تاریخ استحقاقھ ك

  .االجراءات المنصوص علیھا في ھذه المادة

  

   ٧المادة رقم 
یقع باطال كل شرط یخالف أحكام ھذا القانون ولوكان سابقا على نفاذه مالم یكن أكثر 

  .فائدة للعامل

  

   ٨المادة رقم 
لمیالدي یكون حساب المدد والمواعید المنصوص علیھا في ھذا القانون بالتقویم ا

 یوما اال ٣٠ یوما والشھر ٣٦٥وتعتبر السنة المیالدیھ في تطبیق أحكام ھذا القانون 

  .اذا نص عقد العمل على خالف ذلك
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  الباب الثاني
  استخدام العمال وتشغیل األحداث والنساء

  الفصل األول
  استخدام العمال

   ٩المادة رقم 
ربیة المتحدة وال یجوز لغیرھم ممارسة العمل العمل حق لمواطي دولة االمارات الع

داخل الدولة اال بالشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون والقرارات الصادرة 

  .تنفیذا لھ

  

   ١٠المادة رقم 
في حالة عدم توافر العمال المواطنین تكون االولویة في استخدام العمال على النحو 

  _: التالي 

  .ن بجنسیتھم الى أحدى الدول العربیة للعمال العرب الذین ینتمو- ١

  . للعمال من الجنسیات االخرى- ٢

  

   ١١المادة رقم 
  -:ینشأ في دائرة العمل قسم الستخدام المواطنین یختص بما یأتي 

  . ایجاد فرص العمل المناسب للمواطنین- أ 

 مساعدة أصحاب االعمال على تلبیة احتیاجاتھم من العمال المواطنین عند -ب 

  .ة الیھمالحاج

 قید العمال المواطنین المتعطلین والباحثین عن عمل أفضل في سجل خاص -جـ 

ویتم القید بناء على طلبھم ویمنح الطالب دون مقابل شھادة بحصول ھذا القید في 

  .یوم تقدیم الطلب

وتعطى شھادة القید رقما مسلسال ویكتب اسم الطالب وسنھ ومحل اقامتھ ومھنتھ 

  . السابقة ومؤھالتھ وخبراتھ
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   ١٢المادة رقم 
الصحاب االعمال أن یستخدموا أي متعطل من العمال المواطنین وعلیھم في ھذه 

الحالة أن یخطروا دائرة العمل كتابة بذلك خالل خمسة عشر یوما من تاریخ 

  . استخدامھ 

ویتضمن ھذا االخطار إسم العامل وسنة وتاریخ تسلمھ العمل واالجر المحدد لھ 

  .عمل الذي ألحق بھ ورقم شھادة القیدونوع ال

  

   ١٣المادة رقم 
ال یجوز استخدام غیر المواطنین بقصد العمل في دولة االمارات العربیة المتحدة اال 

بعد موافقة دائرة العمل والحصول على رخصة عمل وفقا لالجراءات والقواعد التي 

  .تقررھا وزارة العمل والشئون االجتماعیة

  :رخصة اال بتوافر ااشروط التالیة وال تمنح ھذه ال

 أن یكون العامل من ذوي الكفایة المھنیة أو المؤھالت الدراسیة التي تحتاج الیھا - أ 

  .البالد 

 أن یكون العامل قد دخل البالد بطریقة مشروعة ومستوفیا الشروط المنصوص -ب 

  .علیھا في نظم االقامة المعمول بھا في الدولة

  

   ١٤المادة رقم 
یجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غیر المواطنین اال بعد التأكد من واقع ال 

سجالتھا من أنھ ال یوجد بین المواطنین المقیدین في قسم االستخدام عمال متعطلون 

  .قادرون على اداء العمل المطلوب
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   ١٥المادة رقم 
ل الممنوحة لغیر المواطن یجوز لوزارة العمل والشئون االجتماعیة الغاء بطاقة العم

  :في الحاالت اآلتیة 

  . اذا ظل العامل متعطال عن العمل مدة تجاوز ثالثة اشھر متوالیة- أ 

  . اذا فقد شرطا من الشروط التي منحت البطاقة على اساسھا-ب 

 اذا تبین لھا صالحیة احد العمال المواطنین للحلول محلھ وفي ھذه الحالة -جـ 

  لھ الى نھایة مدة عقده أو بطاقة العملیستمر العامل في عم

  .الممنوحة لھ أیھما أقرب اجال

  

   ١٦المادة رقم 
ینشأ بوزارة العمل والشئون االجتماعیة قسم خاص باستخدام غیر المواطنین ینظم 

  .العمل فیھ بقرار من الوزیر

  

   ١٧المادة رقم 
لتورید العمال ال یجوز الي شخص طبیعي او معنوي ان یعمل وسیطا لالستخدام او 

  .غیر المواطنین مالم یكن مرخصا لھ بذلك 

وال یجوز اصدار ھذا الترخیص اال للمواطنین وفي الحاالت الضروریة التي 

  .تقتضي اصداره وبقرار من وزیر العمل

ویكون الترخیص لمدة سنھ قابلة للتجدید و یخضع المرخص لھ الشراف الوزارة 

لمذكورة اذا كان ثمة مكتب للتوظیف تابع ورقابتھا وال یجوز منح التراخیص ا

للوزارة او لھیئة معتمدة منھا یعمل في المنطقة وقادر على التوسط في تقدیم الید 

  .العاملة
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   ١٨المادة رقم 
ال یجوز لوسیط العمال او مورد العمال المرخص لھ ان یطلب او ان یقبل من اي 

   أیة عمولةعامل سواء كان ذلك قبل قبولھ في العمل او بعده

او مكافأة مادیة مقابل حصول العامل على العمل او ان یستوفي من العمال أیة 

  مصاریف اال وفقا لما تقرره او تصادق علیھ وزارة العمل

  .والشئون االجتماعیة 

ویعتبر العمال المقدمون من قبل وسیط االستخدام او مورد العمال فور التحاقھم 

  لھم كافة الحقوق التيبالعمل عماال لدي صاحب العمل 

لعمال المنشأة العاملین فیھا وتكون العالقة بینھم وبین صاحب العمل مباشرة بدون 

اي تدخل من وسیط العمل الذي تنتھي مھمتھ وعالقتھ بھم فور تقدیمھم لصاحب 

  .العمل والتحاقھم بخدمتھ

  

   ١٩المادة رقم 
اعد واالجراءات والنماذج تحدد بقرارات من وزیر العمل والشئون االجتماعیة القو

التي تعتمدھا مكاتب االستخدام العامة والخاصة وكیفیة التعاون والتنسیق بین 

نشاطات مختلف ھذه المكاتب والشروط التي یتم الترخیص بموجبھا لتأسیس مكاتب 

استخدام خاصة او للعمل كوسیط او مورد للعمال كما تحدد بقرارات منھ جداول 

  . تعتمد اساسا لعملیات االستخدامالتصنیف المھني التي
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  الفصل الثاني
  تشغیل األحداث

   ٢٠المادة رقم 
  .ال یجوز تشغیل االحداث من الجنسین قبل تمام سن الخامسة عشرة

  

   ٢١المادة رقم 
یجب على صاحب العمل قبل تشغیل اي حدث ان یستحصل منھ على المستندات 

  :دث الخاص االتیة ، وان یقوم بحفظھا في ملف الح

 شھادة میالده او مستخرج رسمي منھا او شھادة بتقدیر سنة صادرة عن طبیب - ١

  مختص ومصدق علیھا من السلطات الصحیة المختصة

 شھادة باللیاقة الصحیة للعمل المطلوب صادرة من طبیب مختص ومصدق - ٢

  .علیھا 

  . موافقة كتابیة ممن لھ الوالیة او الوصایة على الحدث- ٣

  

   ٢٢مادة رقم ال
یجب على صاحب العمل ان یحتفظ في مكان العمل بسجل خاص باالحداث یبین فیھ 

اسم الحدث وعمره واالسم الكامل لمن لھ الوالیة او الوصایة علیھ ومحل اقامتھ 

  .وتاریخ استخدامھ والعمل الذي استخدم فیھ 

  

   ٢٣المادة رقم 
ناعیھ ویقصد بكلمة اللیل مدة ال ال یجوز تشغیل االحداث لیًال في المشروعات الص

تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالیة تشمل الفترة من الثامنة مساءا حتى السادسھ 

  .صباحا
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   ٢٤المادة رقم 
یحظر تشغیل االحداث في االعمال الخطرة او المرھقة او المضرة بالصحة التي 

  یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر العمل والشئون االجتماعیة بعد

  .تطالع رأي الجھات المختصةاس

  

   ٢٥المادة رقم 
یكون الحد االقصى لساعات العمل الفعلیة بالنسبة الى االحداث ست ساعات یومیا 

ویجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر للراحة او تناول الطعام او للصاله ال 

حدث تقل في مجموعھا عن ساعة وتحدد ھذه الفترة او الفترات بحیث ال یعمل ال

  .اكثر من اربع ساعات متوالیة

  .وال یجوز ابقاء الحدث في مكان العمل اكثر من سبع ساعات متصلة

  

   ٢٦المادة رقم 
ال یجوز تكلیف االحداث بعمل ساعات اضافیة مھما كانت االحوال او ابقائم في 

  .محل العمل بعد المواعید المقررة لھم وال تشغیلھم في ایام الراحة
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  ل الثالثالفص
  تشغیل النساء

   ٢٧المادة رقم 
ال یجوز تشغیل النساء لیال ویقصد بكلمة لیال مدة ال تقل عن احدى عشرة ساعة 

  متتالیة تشمل الفترة مابین العاشرة مساء والسابعة صباحًا

  

   ٢٨المادة رقم 
  _: یستثني من حظر تشغیل النساء لیال الحاالت االتیة 

  .ھا العمل في المنشأة لقوة قاھرة الحاالت التي یتوقف فی- أ 

  . العمل في مراكز اداریة وفنیة ذات مسئولیة-ب 

 العمل في خدمات الصحة واالعمال االخرى التي یصدر بتحدیدھا قرار من -جـ 

  .وزیر العمل والشئون االجتماعیة اذا كانت المرأة العاملة ال تزاول عادة عمال یدویا

  

   ٢٩المادة رقم 
ساء في االعمال الخطره او الشاقة او الضاره صحیا او اخالقیا یحظر تشغیل الن

  وكذلك في االعمال االخرى التي یصدر بتحدیدھا قرار من

  .وزیر العمل والشئون االجتماعیة بعد استطالع راى الجھات المختصة 

  

   ٣٠المادة رقم 
 للعاملة ان تحصل على اجازة وضع بأجر كامل مدتھا خمسة واربعون یوما تشمل

  الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تلیھا وبشرط اال تقل

مدة خدمتھا المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة وتكون اجازة الوضع بنصف اجر 

  .اذا لم تكن العاملھ قد امضت المدة المشار الیھا

وللعاملة بعد استنفاذ اجازة الوضع ان تنقطع عن العمل بدون اجر لمدة اقصاھا مائة 

 او متقطعة اذا كان ھذا االنقطاع بسبب مرض ال یمكنھا من العودة الى یوم متصلة
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عملھا ویثبت المرض بشھادة طبیة صادرة عن الجھة الطبیة التي تعینھا السلطة 

  .الصحیة المختصة او مصدق علیھا من ھذه السلطة انھ نتیجة عن الحمل أوالوضع

  .قتین من االجازات األخرىوال تحتسب االجازة المنصوص علیھا فى الفقرتین الساب

  

   ٣١المادة رقم 
خالل الثمانیة عشر شھرا التالیة لتاریخ الوضع یكون للعاملة التي ترضع طفلھا 

فضال عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتین اخرتین یومیا لھذا الغرض ال تزید 

  .كل منھا على نصف ساعة

ل وال یترتب علیھما اي وتحتسب ھاتان الفترتان االضافیتان من ساعات العم

  .تخفیض في االجر

  

   ٣٢المادة رقم 
  .تمنح المرأة االجر المماثل الجر الرجل اذا كانت تقوم بذات العمل
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  الفصل الرابع
  أحكام مشتركة لتشغیل األحداث والنساء

   ٣٣المادة رقم 
یریة لوزیر العمل والشئون االجتماعیة أن یستثني بقرار منھ المؤسسات الخ

  والتربویة من كل أوبعض االحكام المنصوص علیھا في الفصلین

السابقین من ھذا الباب اذا كانت ھذه المؤسسات تھدف الى التأھیل او التدریب 

المھني لالحداث او للنساء وبشرط ان ینص في االنظمة الداخلیة لھذة المؤسسات 

ات وشروط العمل فیھا على طبیعة االعمال التي یقوم بھا االحداث والنساء وساع

  .بصورة التتعارض مع الطاقة الحقیقیة لالحداث والنساء

  

   ٣٤المادة رقم 
  : یكون مسئوال جزائیا عن تنفیذ احكام الفصلین الثاني والثالث من ھذا الباب كل من 

  . اصحاب العمل او من یمثلونھم- أ 

لیائھن او االوصیاء  من لھ الوالیة او الوصایة على الحدث وازواج النساء او او-ب 

علیھن اذا كن قصرا وذلك اذا وافقوا على استخدام االحداث والنساء خالفا ال حكام 

  .القانون
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  الباب الثالث
  عقود العمل والسجالت واألجور

  الفصل األول
  عقد العمل الفردي

   ٣٥المادة رقم 
من نسختین تسلم یكون عقد العمل مكتوبا ) ٢( مع مراعاة مانص علیھ في المادة 

واذا لم یوجد عقد مكتوب جاز اثبات _ احداھما للعامل واالخرى لصاحب العمل 

  .كافة شروطھ بجمیع طرق االثبات القانونیة

  

   ٣٦المادة رقم 
یحدد في عقد العمل بوجھ خاص تاریخ ابرامھ وتاریخ بدء العمل ونوعھ ومحلھ 

  .ومدتھ اذا كان محدد المدة ومقدار االجر

  

    معدلة٣٧ رقم المادة
یجوز تعیین العامل تحت التجربة لمدة ال تجاوز ستة أشھر ولصاحب الممل 

االستغناء عن خدمات العامل خالل ھذه الفترة دون انذار ودون مكافأة نھایة الخدمة، 

وال یجوز تعیین العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، 

جربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة واذا اجتاز العامل فترة الت

  .من مدة الخدمة

  

   ٣٨المادة رقم 
یكون عقد العمل لمدة غیر محددة أو لمدة محددة فاذا حددت مدتھ وجب اال تجاوز 

أربع سنوات ویجوز باتفاق الطرفین تجدید ھذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل 

  .مرة واحدة أو أكثر

ة تجدید العقد تعتبر المدة أو المدد الجدیدة امتداد للمدة االصلیة وتضاف وفي حال

  .الیھا في احتساب مدة الخدمة االجمالیة للعامل
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   ٣٩المادة رقم 
  .یعتبر عقد العمل غیر محدد المدة منذ بدء تكوینة في اي من الحاالت االتیة

  . اذا كان غیر مكتوب- ١

  . اذا كان مبرما لمدة غیر محدده- ٢

 اذا كان مكتوبا ومبرما لمدة محددة ، واستمر الطرفان في تنفیذه بعد انقضاء - ٣

  .مدتھ دون اتفاق كتابي بینھما

 اذا كان مبرما الداء عمل معین غیر محدد المدة أو قابل بطبیعتھ الن یتجدد - ٤

  .واستمر العقد بعد انتھاء العمل المتفق علیھ

  

   ٤٠المادة رقم 
 في تنفیذ العقد بعد انقضاء مدتھ االصلیة أو انتھاء العمل المتفق اذا استمر الطرفان

علیھ دون اتفاق صریح اعتبر العقد االصلى ممتدا ضمنیا بالشروط ذاتھا الوارده فیھ 

  .عدا شرط المدة

  

   ٤١المادة رقم 
اذا عھد صاحب العمل الى آخر تأدیة عمل من اعمالة االصلیة أو جزء منھا كان 

وال وحده بحقوق عمالة القائمین بذلك العمل الفرعي والمترتبة لھم ھذا االخیر مسئ

  .بموجب احكام ھذا القانون
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  الفصل الثاني
  عقد التدریب المھني

   ٤٢المادة رقم 
عقد التدریب المھنى ھو العقد الذي بموجبة یلتزم صاحب المنشأة بتھیئة تدریب 

 الثانیة عشرة من عمره على مھني كامل یتفق واصول المھنة الى شخص آخر اتم

االقل، یلتزم بدوره ان یعمل اثناء فترة التدریب لحساب صاحب العمل وفقا للشروط 

  .والزمن اللذین یتفق علیھما 

ویجب ان یكون عقد التدریب مكتوبا واال كان باطال وان یكون صاحب العمل أو 

لمھنة أو الحرفة من یقوم بالتدریب حائزا على المؤھالت والخبرات الكافیة في ا

المراد تدریب العامل فیھا كما یجب ان توجد في المنشأة نفسھا الشروط واالمكانیات 

  .الفنیة الالزمة لتعلم المھنة أو الحرفة

  

   ٤٣المادة رقم 
یتولي العامل المتدرب البالغ السن القانونیة التعاقد بنفسھ ، وال یجوز لمن لم یبلغ 

قد مباشرة مع صاحب عمل للتدریب بل یجب أن الثامنة عشر من العمر أن یتعا

  .یمثلھ ولیھ الطبیعي او وصیة الشرعي أو من یتولي أمره

  

   ٤٤المادة رقم 
 یحرر عقد التدریب من ثالث نسخ على االقل تودع واحدة منھا دائرة العمل -١

  .المختصة لتسجیلھا والتصدیق علیھا ویحتفظ كل من الطرفین بنسخة مصدق علیھا

تضمن عقد التدریب المطلوب تسجیلھ نصا مخالفا للقانون أو اللوائح أو  اذا -٢

القرارات التنفیذیة الصادرة تطبیقا الحكامھ ، فلدائرة العمل المختصة أن تطلب من 

  .المتعاقدین ازالة تلك المخالفھ

 اذا لم تبد دائرة العمل المختصة خالل مھلة شھر من ایداع عقد التدریب لدیھا - ٣

  .حظات أو اعتراض ، أعتبر العقد مصدقا علیھ حكما من تاریخ ایداعھأیة مال
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   ٤٥المادة رقم 
یجب أن یتضمن عقد التدریب بیانات عن ھویة المتعاقدین أو من یمثلھما على حسب 

  االحوال وعن كیفیة اجراء التدریب ومدتھ ومراحلھ 

  .والمھنة موضوع التدریب

  

   ٤٦المادة رقم 
منح المتدرب وقتا كافیا لتلقى التعلیم النظري ، وعلیھ ان على صاحب العمل أن ی

یدرب العامل على اصول المھنة والفن الذي استخدم الجلھ طیلھ المدة المحددة في 

العقد وأن یعطیة شھادة عند انتھاء كل مرحلة من مراحل التدریب وفقا لالحكام 

صدیق من دائرة وتكون ھذه الشھادة قابلة للت. المنصوص علیھا في ھذا الفصل

العمل المختصة وفق االصول واالجراءات التي تحدد بقرار من وزیر العمل 

  .والشئون االجتماعیة

  

   ٤٧المادة رقم 
یجوز أن یتعھد العامل في عقد التدریب بأن یعمل بعد انتھاء تدریبھ لدي صاحب 

. دریبالعمل أو في المنشأة التي جرى تدریبھ فیھا مدة ال تزید على ضعف مدة الت

كما یجوز أن یتعھد صاحب العمل في عقد التدریب باستخدام العامل بعد أنتھاء مدة 

  .تدریبھ

  

   ٤٨المادة رقم 
ویجب اال تقل . تحدد في عقد التدریب االجور المستحقة في كل مرحلة من مراحلھ

االجور في المرحلة االخیرة عن الحد االدني المقرر لعمل مماثل وأال یكون تحدیدھا 

  .ال من االحوال على أساس القطعة أو االنتاجبح
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   ٤٩المادة رقم 
یخضع العامل المتدرب الذي تقل سنة عن ثمانى عشرة سنة ، قبل بدء تدریبھ 

لفحص طبي لحالتھ الصحیة وقدرتھ على القیام بأعمال المھنة التي یرید التدریب 

یجب أن ینص فیھا واذا كانت ھذه المھنة تتطلب شروطا بدنیة وصحیة خاصة ف

التقریر الطبي على توافر ھذه الشروط في المرشح للتدریب سواء كانت ھذه 

  .الشروط جسمانیة أو نفسیة

  

   ٥٠المادة رقم 
لوزیر العمل أن ینظم بقرار منھ التدریب في المھن والحرف التي تتطلب تدریب 

ریة العمال فیھا وأن یحدد مدة التدریب في ھذه المھن والحرف والبرامج النظ

  .والعملیة وشروط الفحص والشھادة التي تعطى عند انتھاء مدة التدریب

وتصدر قرارات الوزیر في ھذا الشأن بعد استطالع رأي المؤسسات العامة المعنیة 

وللوزیر في جمیع االحوال أن یسمى خبیرا أو اكثر في شئون المھنة أو الحرفة 

  .ذا التنظیمالمراد تنظیم التدریب فیھا لیستأنس برأیھ في ھ

  

   ٥١المادة رقم 
لوزیر العمل أن یقرر انشاء مراكز للتدریب المھنى منفردة أو بالتعاون مع ھیئات 

  ویحدد القرار. مھنیة أو خیریة وطنیة أو أجنبیة أو دولیة 

الصادر بانشاء المركز ، المھنة التي یجرى التدریب علیھا وشروط القبول بالمركز 

والعملیة ونظام االمتحانات والشھادات المھنیة وغیر ذلك وبرامج الدراسة النظریة 

  .من االحكام الالزمة لحسن سیر المركز
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   ٥٢المادة رقم 
لوزیر العمل والشئون االجتماعیة أن یلزم المنشات والشركات وأصحاب الصناعات 

والمھن والحرف التي یحددھا بأن تقبل للعمل فیھا عددا معینًا أو نسبة معینة من 

  .لمواطنین المتدربین وذلك وفق الشروط واأل وضاع والمدد التي یحددھاا

وللوزیر كذلك أن یلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصناعات والمھن والحرف 

التي یحددھا بأن تقبل الغراض التدریب واستكمال الخبرة العملیة فیھا عددا معینا أو 

 والمھنیة وذلك وفق الشروط نسبة معینة من طالب المعاھد والمراكز الصناعیة

  .واالوضاع والمدد التي یتم االتفاق علیھا مع ادارة المنشأة المعنیة
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  الفصل الثالث

  السجالت والملفات
  معدلة ٥٣المادة رقم 

  :على صاحب العمل الذي یستخدم خمسة عمال فأكثر مراعاة ما یلي

مھ وصناعتھ أو مھنتھ وسنھ أن یحتفظ بملف خاص لكل عامل یذكر فیھ اس-١

وجنسیتھ ومحل اقامتھ وحالتھ االجتماعیة وتاریخ بدء الخدمة وأجره وما یطرأ على 

االجر من تغیرات والجزاءات التي وقعت علیھ واالصابات واألمراض المھنیة التي 

  .أصیب بھا وتاریخ انتھاء الخدمة وأسباب ذلك

 وتقسم إلى ثالثة أقسام األول  أن یعد لكل عامل بطاقة اجازات تودع ملفھ-٢

ویدون صاحب . لالجازات النسویة والثاني للمرضیة والثالث لالجازات األخرى

العمل أو من یقوم مقامھ في ھذه البطاقة كل ما یحصل علیھ العامل من اجازات 

  .وذلك للرجوع إلیھا عند طلب أیة اجازة

  

    معدلة٥٤المادة رقم 
مسة عشر عامال فأكثر أن یعد في كل محل أو على صاحب العمل الذي یستخدم خ

  :فرع یزاول فیھ العمل السجالت والوثائق التالیة

وتدرج فیھ أسماء العمال حسب تواریخ التحاقھم بالخدمة مع اثبات : سجل األجور-١

مقدار األجر الیومي أو االسبوعي أو الشھري وملحقاتھ أو أجر القطعة أو العمولة 

  .ھ وتاریخ تركھ العمل نھائیالكل منھم وأیام اشتغال

ویدون فیھ ما یقع للعمال من اصابات العمل واألمراض : سجل اصابات العمل-٢

  .المھنیة وذلك بمجرد علمھ بھا

ویدون فیھا على وجھ الخصوص أوقات العمل : الئحة النظام األساسي للعمل-٣

 الضروریة الیومي والعطلة االسبوعیة واجازات االعیاد والتدابیر واالحتیاطات

الواجب مراعاتھا لتجنب اصابات العمل واخطار الحریق وتوضع ھذه الالئحة في 

ویشترط لنفاذ ھذه الالئحة وما یطرأ علیھا من التعدیالت . مكان ظاھر بمحل العمل

  .اعتمادھا من دائرة العمل خالل ثالثین یوما من تاریخ تقدیمھا إلیھا
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 بمحل العمل ویدون فیھا الجزاءات وتوضع في مكان ظاھر: الئحة الجزاءات-٤

ویشترط لنفاذ . التي یجوز توقیعھا على العمال المخالفین وشروط وحاالت توقیعھا

ھذه الالئحة وما یطرأ علیھا من تعدیالت اعتمادھا من دائرة العمل خالل ثالثین 

  .یوما من تاریخ تقدیمھا الیھا
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  الفصل الرابع
  األجور

   ٥٥ رقم المادة
  .تؤدي االجور في أحد ایام العمل وفي مكانھ بالعملة الوطنیة المتداولة قانونا

  

   ٥٦المادة رقم 
العمال المعینون بأجر سنوى أو شھري تؤدي أجورھم مرة على االقل في كل شھر 

  .وجمیع العمال اآلخرین تؤدي أجورھم كل اسبوعین على االقل

  

   ٥٧المادة رقم 
ي بالنسبة الى العمال الذین یتقاضون أجورھم بالقطعة على یحسب االجر الیوم

  أساس متوسط ما تناولھ العامل في أیام العمل الفعلیة خالل

  .الستة شھور السابقة على انتھاء الخدمة

  

   ٥٨المادة رقم 
ال یجوز اثبات الوفاء للعمال باالجر المستحق لھم ایا كانت قیمتھ أو طبیعتھ اال 

 ویعتبر باطال كل اتفاق على خالف ذلك ولو كان ٠ار أو الیمین بالكتابة أو االقر

  .سابقا على العمل بھذا القانون

  

   ٥٩المادة رقم 
ال یجوز الزام العامل شراء اغذیة أو سلع من محال معینة أو مما ینتجھ صاحب 

  .العمل
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   ٦٠المادة رقم 
  :في الحاالت االتیة ال یجوز اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إال 

 استرداد السلف أو المبالغ التي دفعت الى العامل زیادة على حقة بشرط اال - أ 

  من االجر% ٦٠یجاوز مایقتطع من االجر في ھذه الحالة 

  .الدورى للعامل

 االقساط التي یجب قانونا على العمال دفعھا من اجورھم كانظمة الضمان -ب 

  .االجتماعي والتأمینات

  .راكات العامل في صندوق االدخار أو السلف المستحقة للصندوقاشت-جـ 

 اقساط أي مشروع اجتماعي أو ایة مزایا أو خدمات اخرى یقدمھا صاحب العمل -د 

  .وتوافق علیھا دائرة العمل

  . الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي یرتكبھا- ھـ 

لى االیزید مایقتطع تنفیذا للحكم على ربع  كل دین یستوفي تنفیذا لحكم قضائي ع- و 

واذا تعددت الدیون أو تعدد الدائنون اعتبر حدھا االعلي . االجر المستحق للعامل 

نصف االجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزھا بین مستحقیھا قسمة غرماء بعد دفع 

  .دین النفقة الشرعي بنسبة ربع االجر

  

   ٦١المادة رقم 
فقد أو اتالف أو تدمیر أدوات أو آالت أو منتجات أو مواد إذا تسبب العامل في 

مملوكة لصاحب العمل أو كانت في عھدة ھذا األخیر وكان ذلك ناشئا عن خطأ 

العامل أو مخالفتھ تعلیمات صاحب العمل، فلصاحب العمل أن یقتطع من أجر 

ال یزید ما العامل المبلغ الالزم الصالحھا أو العادة الوضع إلى ما كان علیھ على أ

یقتطع لھذا الغرض على أجر خمسة أیام كل شھر ولصاحب العمل أن یطلب من 

المحكمة المختصة عن طریق دائرة العمل المختصة السماح لھ باقتطاع أكثر من 

  .ذلك إذا كان للعامل مال أو مورد آخر
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   ٦٢المادة رقم 
ء كتابي منھ الى ال یجوز لصاحب العمل ان ینقل عامًال باالجر الشھري بغیر رضا

سلك عمال المیاومھ أو العمال الذین یتقاضون اجورھم باالسبوع او الساعة او 

  .القطعة

  

   ٦٣المادة رقم 
یحدد بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح وزیر العمل والشئون االجتماعیة وموافقة 

مجلس الوزراء ، الحد االدنى لالجور ونسبھ غالء المعیشة وذلك بصفة عامة أو 

  .النسبة الى منطقة معینة أو مھنة معینةب

ویقدم الوزیر اقتراحة بتحدیة أو باعادة النظر في الحد االدنى لالجور بعد استطالع 

رأي السلطات المختصة والھیئات المھنیة لكل من اصحاب العمل والعمال ان 

وجدت واستنادا الى الدراسات وجداول تقلبات اسعار تكلفة المعیشة التي تضعھا 

لجھات المختصة في الدولة بحیث تكون تلك الحدود الدنیا كافیة الشباع حاجات ا

  .العامل االساسیة وضمان اسباب المعیشة

  

   ٦٤المادة رقم 
تصبح الحدود الدنیا لالجور أو تعدیالتھا نافذة اعتبارا من تاریخ نشر المرسوم 

  .المحدد لھا في الجریدة الرسمیة
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  الباب الرابع
  العمل واإلجازاتساعات 

  الفصل األول
  ساعات العمل

   ٦٥المادة رقم 
یكون الحد االقصي لساعات العمل العادیة للعمال البالغین ثماني ساعات في الیوم 

   ویجوز٠الواحد أو ثمان واربعین ساعة في االسبوع 

زیادة ساعات العمل الى تسع ساعات في الیوم في االعمال التجاریة واعمال الفنادق 

مقاصف والحراسة وغیرھا من االعمال التي یجوز اضافتھا بقرار من وزیر وال

 كما یجوز تخفیض ساعات العمل الیومیة بالنسبة الى االعمال المرھقة أو ٠العمل 

  .الضارة بالصحة وذلك بقرار من وزیر العمل والشئون االجتماعیة

 ضمن وال تحتسب. وتخفض ساعات العمل العادیة ساعتین خالل شھر رمضان

ساعات العمل الفترات ااتي یقضیھا العامل في االنتقال ،بین محل مسكنھ ومكان 

  .العمل

  

   ٦٦المادة رقم 
تنظم ساعات العمل الیومیة بحیت ال یعمل العامل اكثر من خمس ساعات متتالیة 

  دون فترات للراحة والطعام والصاله ال تقل في مجموعھا

  .حساب ساعات العملعن الساعة وال تدخل ھذه الفترات في 

اما في المصانع والمعامل التي یكون العمل فیھا على افواج متعاقبة في اللیل والنھار 

أو في إالعمال التي یتحتم فیھا السباب فنیة واقتصادیة استمرار العمل دون توقف 

  .فینظم الوزیر بقرار منھ كیفیة منح العمال في فترات الراحھ والطعام والصالة
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   ٦٧ رقم المادة
اذا استدعت ظروف العمل تشغیل العامل اكثر من ساعات العادیة اعتبرت مدة 

الزیادة وقتا اضافیا یتقاضي العامل عنھ أجرا مساویا لألجر المقابل لساعات العمل 

  .من ذلك االجر% ٢٥العادیة ، مضافا الیھ زیاده التقل عن 

  

   ٦٨المادة رقم 
ال وقتا اضافیا فیما بین الساعة التاسعة مساء اذا استدعت ظروف العمل تشغیل العم

والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت االضافي األجر المقرر بالنسبة 

  .من ذلك االجر% ٥٠الى ساعات العمل العادیة مضافا إلیھ زیادة التقل عن 

  

   ٦٩المادة رقم 
 في الیوم الواحد اال ال یجوز ان تزید ساعات العمل الفعلیة االضافیة على ساعتین

اذا كان العمل الزما لمنع وقوع خسارة جسمیة أو حادث خطر أو الزالة اثارة أو 

  .التخفیف منھا

  

   ٧٠المادة رقم 
یوم الجمعة ھو یوم الراحة االسبوعیة العادي لجمیع العمال فیھا أعمال المیاومة 

یوما آخر فاذا استدعت الظروف تشغیل العامل في ھذا الیوم وجب تعویضة ٠

للراحة او أن یدفع لھ االجر االساسي عن ساعات العمل العادیة مضافا الیھ زیادة 

  .على االقل من ذلك االجر% ٥٠

  

   ٧١المادة رقم 
  .ال یجوز تشغیل العامل اكثر من یومي جمعھ متتالیین فیما عدا عمال المیاومة

  

  

  



 - 31 - 

   ٧٢المادة رقم 
  :تیھال تسري احكام ھذا الفصل على الفئات اآل

االشخاص الذین یشغلون مناصب عالیھ ذات مسئولمیة في االدارة والتوجیة اذا - ١

  كان من شأن ھذه المناصب ان یتمتع شاغلوھا بسلطات

صاحب العمل على العمال ویصدر قرار من وزیر العمل والشئون االجتماعیة 

  .بتحدید ھذه الفئھ

مال الذین یعملون في البحر  العمال الذین یشكلون طاقم السفن البحریة والع- ٢

  ویتمتعون بشروط خدمة خاصة بسبب طبیعة عملھم وذلك

  .فیما عدا عمال المواني المستغلین بالشحن والتفریغ وما یتصل بذلك

  

   ٧٣المادة رقم 
یجب على صاحب العمل أن یضع على االبواب الرئیسیة التي یستعملھا العمال في 

عمل جدوال ببیان یوم الغلق االسبوعي الدخول وكذلك في مكان ظاھر بمحل ال

وساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة الى جمیع فئات العمال مع اخطار دائرة 

  العمل المختصة بصورة من ھذا الجدول

فاذا كان المحل الیتبع نظام الغلق االسبوعي ، وجب على صاحب العمل ان یضع 

 ببیان یوم الراحة االسبوعي لكل في االمكنة المشار الیھا في الفقرة السابقة جدوال

  .فئة من العمال
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  الفصل الثاني
  اإلجازات

   ٧٤المادة رقم 
  :یستحق العامل اجازه رسمیة بأجر كامل في المناسبات التالیة 

   عید رأس السنة الھجریة یوم واحد-أ

   عید رأس السنة المیالدیة یوم واحد-ب 

   عید الفطر المبارك یومان-جـ 

   االضحي والوقفة ثالثة أیام عید-د 

   المولد النبوي الشریف یوم واحد- ھـ 

   اإلسراء والمعراج یوم واحد-و

   العبد الوطنى یوم واحد-ز 

  

   ٧٥المادة رقم 
یمنح العامل خالل كل سنة من سنوات خدمتة اجازة سنویة ال یجوز ان تقل عن 

  _:المدد االتیھ 

  

 العامل تزید على عن ستة اشھر وتقل  یومان عن كل شھر اذا كانت مدة خدمة- أ 

  .عن السنة

  . ثالثین یوما في كل سنة اذا كانت مدة خدمة العامل تزیدعلى سنة-ب 

  .وفي حالة انتھاء خدمة العامل فانة یستحق اجازة سنویة عن كسور السنة االخیرة

  

   ٧٦المادة رقم 
 تجزئتھا الى لصاحب العمل تحدید موعد بدء االجازة السنویة ولھ عند الضرورة

  .فترتین على االكثر وال یسري حكم التجزئة على االجازة المقررة لالحداث
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  معدلة ٧٧المادة رقم 
تدخل في حساب مدة اإلجازة السنویة أیام العطل المقررة قانونا أو اتفاقا أو أي مدد 

  .أخرى بسبب المرض إذا تخللت ھذه االجازة وتعتبر جزءا منھا

  

   لة معد٧٨المادة رقم 
یتقاضى العامل أجره األساسي مضافا إلیھ بدل السكن إن وجد عن أیام االجازة 

السنویة، فاذا استدعت ظروف العمل تشغیل العامل في أثناء اجازتھ السنویة كلھا أو 

بعضھا ولم ترحل مدة االجازة التي عمل خاللھا إلى السنة التالیة وجب أن یؤدي 

 بدل إجازة عن أیام عملھ یساوي أجره إلیھ صاحب العمل أجره مضافا إلیھ

  .األساسي

  

   ٧٩المادة رقم 
للعامل الحق في الحصول على أجره عن أیام االجازة السنویة التي لم یحصل علیھا 

 ویحسب ھذا ٠اذا فصل من العمل أو ترك العمل بعد فترة االنذار المقرره قانونا 

  . أستحقاقة تلك االجازةالبدل على أساس االجر الذي كان یتقاضاه العامل وقت

  

   ٨٠المادة رقم 
على صاحب العمل أن یؤدي للعامل قبل قیامة بإجازتھ السنویة كامل االجر 

  .المستحق مضافا الیھ أجر االجازه المقررة لھ طبقا الحكام ھذا القانون

  

   ٨١المادة رقم 
لتي اذا استدعت ظروف العمل تشغیل العامل أثناء أجازة االعیاد أو العطالت ا

یتقاضي عنھا أجرا كلھا أو بعضھا وجب ان یعوض عنھا بأجازة أخرى مع دفع 

من أجرة فاذا لم یعوض عنھا بأجازة دفع صاحب % ٥٠زیادة لھ في االجر مقدارھا 

  .عن أیام العمل% ١٥٠العمل للعامل زیادة في أجره االساسي مقدارھا 
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   ٨٢المادة رقم 
صابة عمل وجب علیھ أن یبلغ عن اذا أصیب العامل بمرض غیر ناشئ عن أ

مرضة خالل یومین على االكثر وعلى صاحب العمل أن یبادر الى أتخاذ 

  .االجراءات الالزمة لتوقیع الكشف الطبي علیھ فورا للتحقق من مرضة

  

    معدلة٨٣المادة رقم 
  . ال یستحق العامل أیة اجازة مرضیة مدفوعة االجرة خالل فترة التجربة-١

العامل أكثر من ثالثة أشھر بعد انتھاء فترة التجربة في خدمة صاحب  إذا أمضى -٢

العمل المستمرة وأصیب بمرض كان لھ الحق في إجازة مرضیة ال تزید على 

تسعین یوما متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمتھ وتحسب على النحو 

  :التالي

  . الخمسة عشر یوما األولى بأجر كامل-أ

  .ا التالیة بنصف أجر الثالثین یوم-ب

  . المدد التي تلي ذلك بدون أجر-ج

  

   ٨٤المادة رقم 
ال یستحق االجر خالل االجازة المرضیة اذا كان المرض قد نشأ مباشرة عن سوء 

  .سلوك العامل مثل تعاطیھ المسكرات أو المخدرات

  

   ٨٥المادة رقم 
المرضیة المنصوص یجوز لصاحب العمل أنھاء خدمة العامل بعد استنفاذه إجازاتھ 

 من ھذا القانون اذا لم یتمكن خاللھا من العود ة الى ٨٤، ٨٣، ٨٢علیھا في المواد 

  .عملھ وفي ھذه الحالة یتقاضي العامل مكافأتھ وفقا الحكام ھذا القانون
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   ٨٦المادة رقم 
اذا أستقال العامل من الخدمة بسبب المرض قبل نھایة الخمسة واالربعین یوما 

من االجازات المرضیة ووافق طبیب الحكومة أو الطبیب الذي یعینھ صاحب االولى 

العمل على سبب االستقالة وجب على صاحب العمل أن یؤدى للعامل المستقیل 

االجر الذي قد یكون مستحقا لھ عن المدة الباقیة من الخمسة واالربعین یوما االولى 

  .المشار الیھا

  

   ٨٧المادة رقم 
 مدة خدمتھ ولمرة واحدة أجازة خاصة بدون أجر الداء فریضة یمنح العامل طوال

  .الحج ال تحسب من أجازاتھ االخرى وال یجوز أن تزید عن ثالثین یوما

  

  معدلة ٨٨المادة رقم 
ال یجوز للعامل في أثناء اجازتھ السنویة أو المرضیة المنصوص علیھا في ھذا 

ب العمل ذلك كان لھ الحق الفصل أن یعمل لدى صاحب عمل آخر، فاذا أثبت صاح

  .في انھاء خدمات العامل دون انذار وحرمانھ من أجره عن مدة االجازة

  

   ٨٩المادة رقم 
مع مراعاة ما ھو منصو ص علیھ في ھذا القانون یحرم كل عامل ال یعود الى 

  مباشرة عملھ عقب أنتھاء أجازتھ مباشرة من اجره عن مدة

  .ي أنتھت فیھ االجازةغیابھ أبتداء من الیوم التالي الذ

  

   ٩٠المادة رقم 
مع عدم االخالل بالحاالت التي یحق فیھا لصاحب العمل فصل العامل بدون االنذار 

أو المكافأة المنصوص علیھا في ھذا القانون ال یجوز لصاحب العمل أن یفصل 

  .العامل أو أن ینذرة بالفصل أثناء تمتعھ باجازاتھ المنصوص علیھا في ھذا الفصل
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  لباب الخامسا
  سالمة العمال ووقایتھم ورعایتھم الصحیة واالجتماعیة

   ٩١المادة رقم 

على كل صاحب عمل أن یوفر وسائل الوقایة المناسبة لحمایة العمال من أخطار 

االصابات واالمراض المھنیة التي قد تحدث أثناء العمل وكذلك أخطار الحریق 

الالت وغیرھا من ادوات العمل كما وسائر االخطار التي قد تنجم عن أستعمال ا

یجب علیھ أتباع كافة أسالیب الوقایة االخرى التي تقررھا وزارة العمل والشئون 

االجتماعیة وعلى العامل أن یستخدم أجھزه الوقایة والمالبس التي یزود بھا لھذا 

الغرض وأن ینفذ جمیع تعلیمات صاحب العمل التي تھدف الى حمایتھ من االخطار 

  .یمتنع عن القیام بأي عمل من شأنھ عرقلة تنفیذ تلك التعلیماتوأن 

  

   ٩٢المادة رقم 
على كل صاحب عمل أن یعلق في مكان ظاھر من مكان العمل تعلیمات مفصلة 

بشأن وسائل منع الحریق وحمایة العمال من االخطار التي قد یتعرضون لھا أثناء 

  . یفھمھا العامل عند االقتضاءتأدیة عملھم وذلك باللغة العربیة و بلغة أخرى

  

   ٩٣المادة رقم 
على كل صاحب عمل أن یعد صندوقا أو صنادیق لالسعافات الطبیة مزودة باالدویة 

واالربطة والمطھرات وغیرھا من وسائل االسعاف التي تقررھا وزارة العمل 

 ویخصص صندوق أسعاف لكل مائة عامل ویوضع ٠والشئون االجتماعیة 

ان ظاھر وفي متناول ید العمال ویعھد باستعمالھ الى متخصص في الصندوق في مك

  .تقدیم االسعافات الطبیة
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   ٩٤المادة رقم 
مع عدم االخالل بأحكام اللوادئح والقرارات التي تصدرھا السلطات الحكومیة 

المختصة یجب على صاحب العمل أن یوفر أسباب النظافة و التھویة التامة لكل 

عمل، وأن یزود ھذه االمكنة باالضاءة المناسبة والمیاة الصالحة مكان من أماكن ال

  .للشرب ودورات المیاة

  

   ٩٥المادة رقم 
على صاحب العمل أن یعھد الى طبیب أو أكثر فحص عمالة المعرضین لخطر 

االصابة بأحد أمراض المھنة المحددة في الجدول الملحق بھذا القانون فحصا شامال 

االكثر بصفة دوریة وأن یثبت نتیجة ذلك الفحص في مرة كل ستة أشھر على 

  .سجالتھ وكذلك في ملفات اولئك العمال

على االطباء أن یبلغوا فورا صاحب العمل ودائرة العمل عن حاالت االمراض 

  المھنیة التي تظھر بین العمال وحاالت الوفاة الناشئة عنھا

زمة وعلى صاحب العمل بدورة بعد التأكد منھا بأجراء البحوث الطبیة والعملیة الال

  .أن یبلغ ذلك لدائرة العمل

وللطبیب الذي یجري الفحص الدوري أن یطلب إعادة فحص أي عامل تعرض 

لمرض مھني بعد مدة أقل من الفترة الدوریة المنصوص علیھا في الفقرة االولي من 

  .ھذه المادة اذا وجد أن حالتھ تستدعي ذلك

  

   ٩٦المادة رقم 
مل أن یوفر للعمال وسائل العنایة الطبیة طبقا للمستویات التي على صاحب الع

  .یقررھا وزیر العمل والشئون االجتماعیة باالشتراك مع وزیر الصحة
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   ٩٧المادة رقم 
لوزیر العمل والشئون االجتماعیة بعد استطالع راي وزارة الصحة ان یحدد 

طبق على جمیع المنشأت التي بقرارات منھ التدابیر العامة والوقایة الصحیة التي ت

تستخدم عماال وال سیما فیما یتعلق بتدابیر السالمة واالنارة والتھویة وغرف الطعام 

وتأمین المیاة الصالحة للشرب وللنظافة وتصفیة ما یعكر الجو من غبار ودخان 

  .وتحدید االحتیاطات الواجب أتخاذھا ضد الحریق والتیار الكھربائي

  

   ٩٨المادة رقم 
ى صاحب العمل أو من ینوب عنھ أن یعلم العامل عند استخدامة بمخاطر مھنتھ عل

  ووسائل الوقایة الواجب علیھ اتخاذھا وعلیة أن یلصق

  .تعلیمات خطیة مفصلة بھذا الشأن في أمكنة العمل

  

   ٩٩المادة رقم 
ال یجوز ال صحاب العمل او لوكالئھم أو الي شخص لھ سلطة على العامل أن 

سمح بدخول أي نوع من المشروبات الكحولیة الى أماكن العمل ال یدخل او ی

ستھالكھا فیھا كما ال یجوز لھم أن یسمحوا بدخول أى شخص فى المنشأة أو البقاء 

  .فیھا وھو فى حالة سكر

  

   ١٠٠المادة رقم 
على العامل أن یتقید باالوامر والتعلیمات المتعلقة باحتیاطات أمن العمل وسالمتھ 

 یستعمل وسائل الوقایة ویتعھد بالعنایة بما في حوزتھ منھا ویحظر على وعلیھ أن

العامل االقدام على أى فعل یؤدي الى عدم تنفیذ التعلیمات المذكورة أو الى أساءة 

استعمال الوسائل الموضوعة لحمایة صحة وسالمة العمال أو الحاق الضرر بھذه 

  .الوسائل واتالفھا

ة الجزاءات عقوبات لكل عامل یخالف االحكام ولصاحب العمل أن یضمن الئح

  .المقررة في الفقرة السابقة
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   ١٠١المادة رقم 
على كل صاحب عمل یستخدم عماال في مناطق بعیدة عن المدن والتصل الیھا 

  :وسائل المواصالت العادیة أن یوفر لھم الخدمات االتیة 

  . وساتل االنتقال المناسبة- ١

  . السكن المالئم- ٢

  .لمیاة الصالحة للشرب ا- ٣

  . المواد الغذائیة المناسبة- ٤

  . وسائل االسعافات الطبیة- ٥

  . وسائل الترفیة والنشاط الریاضي- ٦

ویحدد وزیر العمل والشئون االجتماعیة بقرار منھ المناطق التي ینطبق علیھا حكم 

  .ھذه المادة كلھا أو بعضھا

مشار الیھا في ھذه المادة على نفقة وفیما عدا المواد الغذائیة تكون الخدمات ال

  .صاحب العمل وال یجوز تحمیل العامل شیئا منھا
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  الباب السادس

  قواعد التأدیب
   ١٠٢المادة رقم 

الجزاءات التأدیبیة التي یجوز لصاحب العمل أو من یقوم مقامة توقیعھا على عمالة 

  :ھي 

   االنذار-١

   الغرامة-٢

  .أجر مخفض لمدة ال تزید على عشرة ایام الوقف عن العمل ب- ٣

 الحرمان من العالوة الدوریة أو تأجیلھا في المنشأت التي یوجد بھا نظام لمثل - ٤

  .ھذه العالوات

  . الحرمان من الترقیة في المنشآت التي یوجد بھا نظام للترقیة-٥

  . الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نھایة الخدمة-٦

الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلھا أو بعضھا وال یجوز توقیع ھذا  الفصل من -٧

من ھذا ) ١٢٠( الجزاء لغیر االسباب المذكورة على سبیل الحصر في المادة 

  .القانون

  

   ١٠٣المادة رقم 
تحدد الئحة الجزاءات االحوال التي توقع فیھا كل عقوبة من العقوبات التأدیبیة 

  .المبینة في المادة السابقة

و لوزیر العمل والشئون االجتماعیة ان یصدر بقرار منھ الئحة نموذجیة للجزاءات 

  .والمكافأت لیسترشد بھا اصحاب العمل في وضع لوائحھم الخاصة بذلك

  

   ١٠٤المادة رقم 
. یجوز أن تكون الغرامة مبلغا محددا أو مبلغا مساویا الجر العامل عن مدة معینة 

المقررة عن مخالفة واحدة على اجر خمسة ایام كما ال وال یجوز أن تزید الغرامة 
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یجوز أن یقتطع من اجر العامل وفاء للغرامات الموقعة علیھ اكثر من أجر خمسة 

  .ایام في الشھر الواحد

   ١٠٥المادة رقم 
تقید الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بیان سبب توقیعھا أو 

اجره ویفرد حساب خاص لھا وتخمصص حصیلتھا مناسبتھا واسم العامل ومقدار 

الشھریة للصرف على شئون الرعایة االجتماعیة للعمال وفقا للقرار الذي یصدره 

  .وزیر العمل والشئون االجتماعیة في ھذا الشأن

  

   ١٠٦المادة رقم 
ال یجوز توقیع جزاء الحرمان من العالوه الدوریة اكثر من مرة واحدة كل سنة كما 

  .أجیل ھذه العالوة ألكثر من ستة شھورال یجوز ت

  

   ١٠٧المادة رقم 
ال یجوز توقیع جزاء الحرمان من الترقیة ألكثر من حركة ترقیات واحدة ، ثم یرقي 

  العامل المعاقب في أول حركة تالیة عند توفر الشروط

  .الالزمة للترقیة

  

   ١٠٨المادة رقم 
العمل من جراء الحرمان من تقید الفروق المالیة التي یعود نفعھا على صاحب 

  الترقیة أو الحرمان من العالوة أو تأجیلھا في سجل خاص

مع بیان سبب توقیعھا أو مناسبتھ واسم العامل ومقدار أجره ویفرد حساب خاص لھا 

  ، وتخصص الحصیلة الشھریة لتلك الفروق للصرف على

العمل والشئون شئون الرعایة االجتماعیة للعمال وفقا للقرار الذي یصدره وزیر 

  .االجتماعیة في ھذا الشأن
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   ١٠٩المادة رقم 
ال یجوز توقیع أیة عقوبة تأدیبیة على العامل المر أرتكبة خارج مكان العمل ما لم 

كما ال یجوز توقیع اكثر من . یكن متصال بالعمل أو بصاحبة أومدیره المسئول

اع جزء من أجر العامل طبقا عقوبة واحدة أو الجمع بین أیة عقوبة تأدیبیة وبین أقتط

  من ھذا القانون) ٦١( لنص المادة 

  

   ١١٠المادة رقم 
على ) ١٠٢( ال یجوز توقیع أیة عقوبة من العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  العامل اال بعد أبالغة كتابة بما ھو منسوب الیة وسماع

شر بالعقوبة في أقوالھ وتحقیق دفاعة وأثبات ذلك في محضر یودع ملفة الخاص ویؤ

  .نھایة ھذا المحضر

ویجب أبالغ العامل كتابة بما وقع علیھ من جزاءات ونوعھا ومقدارھا وأسباب 

  .توقیعھا والعقوبة التي یتعرض لھا في حالة العودة

  

   ١١١المادة رقم 
ال یجوز أتھام العامل في مخالفة تأدیبیة مضى على كشفھا أكثر من ثالثین یوما وال 

عقوبة تأدیبیة بعد تاریخ أنتھاء التحقیق في المخالفة وثبوتھا في حق یجزن توقیع 

  .العامل بأكثر من ستین یوما

  

    معدلة١١٢المادة رقم 
یجوز وقف العامل مؤقتا عن العمل عند اتھامھ بارتكاب جریمة عمدیة من جرائم 

راب عن االعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشر أو األمانة أو االض

  .العمل
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  الباب السابع
  في انتھاء عقد العمل ومكافأة نھایة الخدمة

  الفصل األول
  انتھاء عقد العمل

   ١١٣المادة رقم 
  -:ینتھي عقد العمل في أي من االحوال االتیة 

   اذا اتفق الطرفان على انھائة شریطة ان تكون موافقة العامل كتابیة-

د ما لم یكن العقد قد امتد صراحة اوضمنا وفق  اذا انتھت المدة المحددة في العق-

  .احكام ھذا القانون

 بناء على ارادة احة الطرفین في عقود العمل غیر المحددة وذلك بشرط التقید -

  بأحكام ھذا القانون المتعلقة باالنذار ولالسباب المقبولة

  .النھاء العقد دون تعسف

   ١١٤المادة رقم 
. ب العمل مالم یكن موضوع العقد متصال بشخصھال ینقضي عقد العمل بوفاة صاح

ولكن العقد ینتھي بوفاة العامل أو بعجزه كلیا عن أداء عملھ وذلك بموجب شھادة 

  .طبیة معتمدة من السلطات الصحیة المختصة في الدولة

على أنھ اذا كان عجز العامل الجزئي عن القیام بعملھ یمكنھ من القیام بأعمال أخرى 

  لصحیة فعلى صاحب العمل في حالةتتفق وحالتھ ا

وجود مثل ھذه االعمال أن ینقل العامل وبناء على طلبة الى عمل اخر من ھذه 

االعمال وأن یعطیة االجر الذي یدفعھ عادة لمثلھ وذلك مع عدم أالخالل بما قد 

  .یكون للعامل من حقوق وتعویضات بموجب ھذا القانون

  معدلة ١١٥المادة رقم 
عمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخھ لغیر االسباب المنصوص إذا كان عقد ال

كان ملتزما بتعویض العامل عما أصابھ من ضرر على أال ) ١٢٠(علیھا في المادة 

یجاوز مبلغ التعویض بأي حال مجموع األجر المستحق عن مدة ثالثة أشھر أو 

في العقد یقضي بغیر المدة الباقیة من العقد أیھما أقصر، وذلك كلھ ما لم یوجد نص 

  .ذلك
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    معدلة١١٦المادة رقم 
كان ) ١٢١(إذا فسخ العقد من جھة العمل لغیر االسباب المنوص علیھا في المادة 

العامل متلزما بتعویض صاحب العمل عما یكون قد لحقھ من خسارة نتیجة فسخ 

دة العقد على أال یجاوز مبلغ التعویض أجر نصف شھر عن مدة ثالثة أشھر أو الم

  .وذلك كلھ ما لم یوجد نص في العقد یقضي بغیر ذلك. المتبقیة من العقد أیھما أقصر

  

   ١١٧المادة رقم 
 یجوز لكل من صاحب العمل والعامل أنھاء عقد العمل غیر المحدد المدة لسبب - ١

مشروع في أي وقت الحق النعقاد العقد بعھ أنذار الطرف االخر كتابة قبل أنتھائة 

  .ا على االقلبثالثین یوم

  -: بالنسبة الى عمال المیاومة یتم االنذار في المدد االتیة - ٢

  . أسبوعا واحدا اذا أشتغل العامل مدة تزید على ستة أشھر وتقل عن السنة- أ 

  . أسبوعین اذا أشتغل العامل مدة ال تقل عن سنة واحدة-ب 

  . شھر واحد اذا أشتغل العامل مدة ال تقل عن خمس سنوات-جـ 

  

   ١١٨المادة رقم 
یظل العقد قائما طوال مدة مھلة االنذار المشار الیھا في المادة السابقة وینتھي 

بأنتھائھا ویستحق العامل أجره كامال عن تلك المھلة على أساس أخر أجر كان 

  .ویجب علیھ أن یقوم بالعمل خاللھا اذا طلب منھ صاحب العمل ذلك. یتقاضاه

فاء من شرط االنذار أوتخفیض مھلتھ ولكن یجوز وال یجوز االتفاق على االع

  .االتفاق على زیادة تلك المھلة

  
  

   ١١٩المادة رقم 
اذا أغفل صاحب العمل أى العامل انذار الطرف اآلخر بانھاء العقد أو اذا أنقص 

مھلة االنذار وجب على الملتزم باالنذار أن یوءدي الى الطرف اآلخر تعویضا 
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 لم یترتب على اغفال االنذار أو انقاص مدتھ ضرر للطرف ولو" بدل االنذار "یسمي

االخر ویكون التعویض مساویا الجر العامل عن مھلة االنذار كلھا أو الجزء الناقص 

ویحسب بدل االنذار على أساس اخر أجر كان یقبضھ العامل بالنسبة الى من . منھا

ى أساس متوسط یتقاضون أجورھم بالشھر أو االسبوع أو الیوم أو الساعة وعل

من ھذا القانون بالنسبة الى من ) ٥٧( االجر الیومي المنصوص علیھ في المادة 

  .یتقاضون أجورھم بالقطعة

  

   ١٢٠المادة رقم 
  :یجوز لصاحب العمل أن یفصل العامل دون انذار في أي من الحاالت اآلتیة

  .ات مزورة أذا أنتحل العامل شخصیة أو جنسیة زائفة أو قدم شھادات أو مستند-أ

 اذا كان العامل معینا تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في -ب 

  .نھایتھا

 اذا أرتكب العامل خطا نشأ عنھ خسارة مادیة جسیمة لصاحب العمل بشرط أن -جـ 

  ساعة من وقت علمة٤٨یبلغ دائرة العمل بالحادث خالل 

  .بوقوعھ

 بسالمة العمل أو محل العمل بشرط أن  اذا خالف العامل التعلیمات الخاصة-د 

  تكون ھذه التعلیمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاھر وأن

  .یكون قد أحیط بھا شفویا اذا كان أمیا

 اذا لم یقم العامل بواجباتھ االساسیة وفقا لعقد العمل واستمر في اخاللھ بھا رغم - ھـ 

  .ل اذا تكرر منھ ذلكاجراء تحقیق كتابي معھ لھذا السبب والتنبیھ علیھ بالفص

  . اذا أفشي سرا من أسرار المنشأة التي یعمل بھا- و 

 اذا حكم علیھ نھائیا من المحكمة المختصة في جریمة ماسة بالشرف أو االمانة -ز 

  أو االداب العامة

  . اذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بین أو متأثر بمخدر-ح 

ء على صاحب العمل أو المدیر المسئول أو أحد  اذا وقع منھ أثناء العمل اعتدا-ط 
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  .زمالئھ في العمل

 اذا تغیب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرین یوما متقطعة خالل السنة -ى 

  .الواحدة أو أكثر من سبعة أیام متوالیة

  

  معدلة ١٢١المادة رقم 

 : الحالتین االتیتین  یجوز للعامل أن یترك العمل دون انذار في احدي 
علیھا في العقد أو   اذا أخل صاحب العمل بالتزاماتھ قبل العامل المنصوص- أ 

                                                                                    .القانون
  . إذا وقع صاحب العمل أو من یمثلھ قانونا اعتداء على العامل-ب

   ١٢٢المادة رقم 
 العامل من قبل صاحب العمل تعسفیا اذا كان سبب االنھاء ال یمت یعتبر انھاء خدمة

للعمل بصلة وبوجة خاص یعتبر االنھاء تعسفیا اذا كان انھاء خدمة العامل بسبب 

تقدمھ بشكوي جدیة الى الجھات المختصة او اقامة دعوي على صاحب العمل ثبت 

  .صحتھا

  

  معدلة ١٢٣المادة رقم 
سفیا فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل  إذا فصل العامل فصال تع-أ

بدفع تعویض للعامل وتقدر المحكمة ھذا التعویض بمراعاة نوع العمل ومقدار 

ویشترط في . الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمتھ وبعد تحقیق ظروف العمل

جمیع األحوال أال یزید مبلغ التعویض على أجر العامل لمدة ثالثة أشھر تحسب 

  .أساس آخر أجر كان یستحقھعلى 

 ال تخل أحكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة لھ وبدل -ب

  .االنذار المنصوص علیھما في ھذا القانون
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   ١٢٤المادة رقم 
ال یجوز لصاحب العمل انھاء خدمة العامل لعدم لیاقتة صحیا قبل استنفاذه االجازات 

باطال كل اتفاق على خالف ذلك ولوكان االتفاق مبرما قبل المستحقة لھ قانونا ویقع 

  .العمل بھذا القانون

  

   ١٢٥المادة رقم 
على صاحب العمل ان یعطى العامل بناء على طلبة وفي نھایة عقده شھادة نھایة 

خدمة تمنح بغیر مقابل یبین فیھا تاریخ دخولھ الخدمة وتاریخ خروجة منھا ومدة 

لعمل الذي كان یؤدیھ واخر اجر كان یتقاضاه وملحقاتھ ان خدمتھ االجمالیة ونوع ا

  .وجدت

  .كما یجب علیھ ان یرد الیھ ما قد یكون لھ من شھادات واوراق وادوات

   ١٢٦المادة رقم 

اذا حدث تغییر في شكل المنشأة او مركزھا القانوني فان عقود العمل التي تكون 

  لعملساریة وقت حدوث التغییر تبقي قائمة بین صاحب ا

الجدید وعمال المنشأة وتعتبر الخدمة مستمرة ویكون صاحب العمل االصلي 

والجدید مسئولین بالتضامن مدة ستھ أشھر عن تنفیذ االلتزامات الناشئة عن عقود 

العمل في الفترة السابقة على حدوث التغییر وبعد انقضاء المدة المذكورة یتحمل 

  .صاحب العمل الجدید المسئولیة وحده

   ١٢٧ادة رقم الم
اذا كان العمل المنوط بالعامل یسمح لھ بمعرفة عمالء صاحب العمل او باالطالع 

  على اسرار عملھ كان لصاحب العمل ان یشترط على العامل

اال یقوم بعد انتھاء العقد بمنافستة او باالشتراك في أي مشروع منافس لھ ویجب 

شرین سنة میالدیة كاملة وقت لصحة ھذا االنفاق أن یكون العامل بالغا احدى وع

ابرامھ وأن یكون االتفاق مقصورا من حیث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر 

  الضروري لحمایة مصالح العمل

  .المشروعة
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   ١٢٨المادة رقم 
اذا انقطع العامل غیر المواطن لغیر سبب مشروع عن العمل قبل نھایة العقد المحدد 

اق بعمل آخر ولو ابأذن من صاحب العمل طوال سنة من المدة ، فال یجوز لھ االلتح

تاریخ االنقطاع عن العمل كما ال یجوز ألي صاحب عمل آخر یعلم بذلك أن 

  .یستخدمة او یبقیة في خدمتھ خالل تلك المدة

  

   ١٢٩المادة رقم 
اذا أنذر العامل غیر المواطن صاحب العمل برغبتھ في انھاء العقد غیر المحدد 

  ع عن العمل قبل نھایة مھلة االنذار المقررة قانوناالمدة وانقط

فال یجوز لھ االلتحاق بعمل آخر ولو بأذن من صاحب العمل لمدة سنة من تاریخ 

وال یجوز ألي صاحب عمل أخر یعلم بذلك أن یستخدمة أو . انقطاعة عن العمل

  .یبقیة في خدمتھ قبل نھایة تلك المدة

  

   ١٣٠المادة رقم 
 العامل غیر المواطن الذي یحصل قبل ١٢٩، ١٢٨ المادتین یستثني من أحكام

التحاقة بعمل أخر على موافقة وزیر العمل والشئون االجتماعیة بناء على تنسیب 

  .من صاحب العمل األصلي

  

   ١٣١المادة رقم 
یتحمل صاحب العمل عند انتھاء العقد نفقات عودة العامل الى ألجھة التي استقدمة 

  ان آخر یكون الطرفان قد اتفقا علیھمنھا أو الى أي مك

واذا التحق العامل بعد انتھاء عقده بخدمة صاحب عمل آخر كان ھذا األخیر ملتزما 

بنفقات سفر العامل عند انتھاء الخدمة ومع مراعاة ما نص علیھ في البند السابق اذا 

لم یقم صاحب العمل بترحیل العامل و لم یف بمصروفات ترحیلھ قامت السلطات 

المختصة بذلك على نفقة صاحب العمل ویجوز لھذه الجھة تحصیل ما أنفقتھ بطریق 
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الحجز فاذا كان سبب انھاء العقد یرجع الى العامل جرى ترحیلھ على نفقتھ اذا كان 

  .لدیة مایفي بذلك

  

   مكررا١٣١المادة رقم 
فره  في تطبیق أحكام المادة السابقة یقصد بنفقات عودة العامل قیمة تذكرة س-١

وكذلك ما قد ینص علیھ عقد العمل أو نظام المنشأة من أحقیة العامل في نفقات سفر 

  .عائلتھ ونفقات شحن أمتعتھ

 وفي الحاالت التي یوفر فیھا أصحاب العمل السكن للعامل یلتزم العامل باخالء -٢

  .السكن في مدة ال تجاوز ثالثین یوما من تاریخ انتھاء خدمتھ

لعامل في اخالء السكن بعدھا الي سبب من األسباب بشرط أن  وال یجوز تأخر ا-٣

  :یؤدي صاحب العمل إلى العامل ما یأتي

  .من ھذه المادة) ١( النفقات المبینة في البند -أ

 مستحقات نھایة الخدمة وأیة مستحقات أخرى یلتزم بھا صاحب العمل طبقا لعقد -ب

  .العمل أو نظام المنشأة أو القانون

العامل في قیمة النفقات والمستحقات المشار إلیھا وجب على دائرة فإذا نازع -٤

العمل المختصة تحدید ھذه النفقات والمستحقات بصفة مستعجلة خالل أسبوع من 

  .تاریخ ابالغھا على أن تخطر بھا العامل فور تحدیدھا

ھذه من ) ٢(ویبدأ في ھذه الحالة سریان مدة الثالثین یوما المشار إلیھا في البند -٥

المادة اعتبارا من تاریخ قیام صاحب العمل بایداع النفقات والمستحقات المحددة 

  .بمعرفة دائرة العمل خزانة وزارة العمل بصفة أمانة

فإذا لم یقم العامل باخالء السكن بعد انتھاء الثالثین یوما المذكورة تقوم دائرة العمل 

اتخاذ االجراءات االداریة الالزمة بالتعاون مع السلطات المختصة باالمارة المعنیة ب

  .لالخالء

  . وال تخل أحكام ھذه المادة بحق العامل في المنازعة فیھا أمام المحكمة المختصة-٦

  
  



 - 50 - 

  الفصل الثاني
  مكافأة نھایة الخدمة

    معدلة١٣٢المادة رقم 
یستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نھایة الخدمة عند 

نتھاء خدمتھ، وال تدخل أیام االنقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة ا

  :وتحسب المكافأة على النحو التالي

  .أجر واحد وعشرین یوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس األولى-١

  .أجر ثالثین یوما عن كل سنة مما زاد على ذلك-٢

  .وعھا عن أجر سنتینویشترط فیما تقدم أال تزید المكافاأة في مجم

  

   ١٣٣المادة رقم 
یستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منھا في العمل بشرط ان 

  .یكون قد اكمل سنة من الخدمة المستمرة

  

   ١٣٤المادة رقم 
تحسب مكافأة نھایة الخدمة على أساس آخر أجر كان یقبضھ العامل بالنسبة لمن 

باالسبوع أو الیوم وعلى أساس متوسط أالجر الیومى یتقاضون أجورھم بالشھر أو 

من ھذا القانون بالنسبة لمن یتقاضون أجورھم ) ٥٧( المنصوص علیھ فى المادة 

  .بالقطعة

وال یدخل في االجر الذي یتخذ أساسا لحساب المكافأة بدل االنتقال والسفر وبدل 

وبدل تعلیم ) صندوق بدل ال( الساعات االضافیة وبدل التمثیل وبدل تداول النقد 

االوالد وبدل الخدمات الترفیھیة أو االجتماعیة وغیرھا من البدالت التي قد ینص 

  .علیھا في نظام المنشأة لتحسین أحوال العمال

   ١٣٥المادة رقم 
لصاحب العمل ان یقتطع من مكافأة نھایة الخدمة مبالغ تكون مستحقة لھ على 

  .العامل
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   ١٣٦المادة رقم 
 ال تعتبر حاالت االستخدام التي سبقت تاریخ ١٣٢یات المقصودة من المادة ایفاء للغا

العمل بھذا القانون بأنھا حاالت یستحق عنھا العامل مكافأة نھایة الخدمة اال اذا كان 

عامال مواطنا وذلك مع عدم االخالل بالحقوق التي یكون العامل قد اكتسبھا بموجب 

  قوانین العمل الملغاه

  .عمل أو أي اتفاق او الئحة أو النظام الداخلي للمنشاةأو بموجب ال

  . الى المستحقین عنھ- في حالة وفاتھ -وتؤدي المكافأة المستحقة للعامل 

  

   ١٣٧المادة رقم 
اذا ترك العامل الذي یرتبط بعقد غیر محدد المدة عملھ بمحض اختیاره بعد خدمة 

ق ثلث مكأفاة نھایة الخدمة مستمرة ال تقل عن سنة وال تجاوز ثالث سنوات استح

  .المنصوص علیھا في المادة السابقة

فاذا زادت مدة خدمتھ المستمرة على ثالث سنوات ولم تجاوزخمس سنوات استحق 

فاذا زادت مدة خدمتھ المستمرة على خمس سنوات استحق . ثلثي المكافأة المذكورة 

  .المكافأة الكاملة 

  

   ١٣٨المادة رقم 
ي یرتبط بعقد محدد المدة عملھ بمحض اختیاره قبل نھایة مدة اذا ترك العامل الذ

العقد فانھ ال یستحق المكافاة المقررة لنھایة الخدمة ما لم تكن مدة خدمتة المستمرة قد 

  .جاوزت خمس سنوات

  

   ١٣٩المادة رقم 
  :یحرم العامل من مكافأه الخدمة كلھا في أحدى الحالتین اآلتیتین

من ھذا القانون أو ) ١٢٠( الحد االسباب المبینة في المادة  اذا فصل من الخدمة - أ 

  .ترك العمل لتفادي فصلھ وفق أحكامھا

 اذا ترك العمل مختارا ودون أنذار في غیر الحالتین المنصوص علیھما في -ب 
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  من ھذا القانون وذلك بالنسبة للعقود غیر ) ١٢١( المادة 

 الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود المحددة المدة أو قبل أن یكمل خمس سنوات من

  .المحددة المدة

  

   ١٤٠المادة رقم 
اذا وجد في منشأة صندوق أدخار للعمال وكان نظام الصندوق یقضى بان ما یؤدیة 

صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل أنما و مقابل التزامھ القانوني بمكافأة 

مكافأة المستحقة طبقا للقانون أیھما نھایة الخدمة وجب اداء مبلغ االدخار للعامل أو ال

  .أكثر

واذا لم ینص نظام الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل ھو مقابل التزامة 

القانوني بمكافأة نھایة الخدمة فللعامل الحصول على ما یستحقھ في صندوق االدخار 

  .فضال عن المكافأة القانونیة

  

   ١٤١المادة رقم 
تقاعد أو التأمین أو نظام مشابھ لھما جاز للعامل المستحق اذا وجد في المنشأة نظام لل

لمعاش التقاعد أن یختار بینھ وبین المكافأة المقرره أو ما یستحقة في صندوق 

  .المعاش أو التأمین أیھما أفضل
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  الباب الثامن
  التعویض عن أصابات العمل وأمراض المھنة

   ١٤٢المادة رقم 
 ١( عمل أو بمرض مھني مما ھو مبین بالجدولین رقمي اذا أصیب العامل باصابة 

الملحقین بھذا القانون وجب على صاحب العمل أو من یقوم مقامة أبالغ ) ٢، 

الحادث فورا الى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل أو أحد فروعھا التي یقع في 

  .دائرتھا محل العمل

نوانھ وجنسیتھ ووصف موجز ویجب أن یتضمن البالغ أسم العامل وسنھ ومھنتھ وع

  .للحادث وظروفھ وما اتخذ من اجراءات السعافة أو عالجھ

وتقوم الشرطة فور وصول البالغ بأجراء التحقیق الالزم ویثبت في المحضر أقوال 

  الشھود وصاحب العمل أو من یمثلھ وأقوال المصاب إذا 

ث صلة بالعمل سمحت حالتھ بذلك كما یبین المحضر بوجھ خاص ما اذا كان للحاد

  .وما اذا كان قد وقع عمدا أو نتیجة لسؤ سلوك، فاحش من جانب العامل

  

   ١٤٣المادة رقم 
على الشرطة فور انتھاء التحقیق أن ترسل صورة من المحضر الى دائرة العمل 

ولدائرة العمل أن تطلب استكمال التحقیق او أن تقوم . وأخرى الى صاحب العمل 

  .ذا رأت ضرورة لذلكھي باستكمالھ مباشرة ا

  

   ١٤٤المادة رقم 
یلتزم صاحب العمل في حالة أصابات العمل وأمراض المھنة بأن یدفع نفقات عالج 

العامل في أحدى دور العالج الحكومیة أو االھلیة المحلیة الى أن یشفى العامل أو 

یثبت عجزه ویشمل العالج االقامة بالمستشفي أوبالمصح والعملیات الجراحیة 

اریف صور االشعة والتحالیل الطبیة وكذلك شراء االدویة والمعدات التأھیلیة ومص

وتقدیم االطراف واالجھزة الصناعیة والتعویضیة بالنسبة لمن یثبت عجزه وعلى 
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  صاحب العمل

  .فضال عما تقدم ان یدفع نفقات االنتقال التي یقتضیھا عالج العامل

  
   ١٤٥المادة رقم 

عامل وأداءعملھ وجب على صاحب العمل أن یؤدي الیھ اذا حالت االصابة بین ال

معونة مالیة تعادل أجره كامال طوال مدة العالج أو لمدة ستة أشھر أیھما أقصر فاذا 

استغرق العالج أكثر من ستة اشھرخفصت المعونة الى النصف وذلك لمدة ستة 

  .اشھر اخرى أوحتى یتم شفاء العامل او یثبت عجزه او یتوفي ایھما أقصر

  

   ١٤٦المادة رقم 
تحسب المعونة المالیة المشار الیھا في المادة السابقة على أساس آخر أجر یتقاضاه 

العامل وذلك بالنسبة الى من یتقاضون أجورھم بالشھر أو االسبوع أو الیوم أو 

إ  ) ٥٧( الساعة وعلى أساس متوسط االجر الیومي المنصوص علیھ في المادة 

  .ون أجورھم بالقطعةبالنسبة الى من یتقاض

  

   ١٤٧المادة رقم 
یضع الطبیب المعالج عند أنتھاء العالج تقریرا من نسختین تسلم أحداھما للعامل 

واالخرى لصاحب العمل ، یحدد فیھ نوع االصابة وسببھا وتاریخ حدوثھا ومدى 

صلتھا بالعمل ومدة العالج منھا وما اذا كان قد تخلف عنھا عاھھ مستدیمة او غیرھا 

ودرجة العجز ان وجد وما اذا كان عجزا كلیا أو جزئیا ومدى قدرتھ على 

  .االستمرار في مباشرة العمل مع وجود العجز

  

   ١٤٨المادة رقم 
اذا نشأ خالف حول مدي لیاقة العامل للخدمة صحیا أو دوجة العجز أو غیر ذلك من 

 الصحة وذلك عن االمور المتصلھ باالصابھ أو العالج وجب احالة االمر الى وزارة

طریق دائرة العمل المختصة ویجب على وزارة الصحة كلما أحیل الیھا نزاع من 
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ھذا النوع أن تشكل لجنة طبیة من ثالثة أطباء حكومیین لتقریر مدي لیاقة العامل 

  .عجزة أو غیر ذلك مما یتصل باالصابة والعالج.للخدمة صحیا أي درجة

ة بھم من اھل الخبرة ویكون قرار اللجنة وللجنة أن تسترشد بمن ترى االستعان

  .نھائیھا ویقدم الى دائرة العمل التخاذ الخطوات الالزمة لتنفیذة

  

   ١٤٩المادة رقم 
اذا أدت اصابة العمل أو المرض المھني الى وفاة العامل استحق أفراد عائلتھ 

على تعویضا مساویا الجر العامل االساسي عن فترة مقدارھا أربعة وعشرین شھرا 

أن ال تقل قیمة التعویض عن ثمانیة عشر ألف درھم وأن التزید عل خمسة وثالثین 

ألف درھم وتحسب قیمیة التعویض على أساس آخر أجر كان یتقاضاه العامل قبل 

  وفاتھ ویوزع التعویض على المستحقین عن العامل المتوفي وفق أحكام الجدول

  .الملحق بھذا القانون

المادة یقصد بعبارة عائلھ المتوفي من كانوا یعتمدون في وفي تطبیق أحكام ھذه 

  معیشتھم أعتمادا كلیا أو بصورة رئیسیة على دخل

  :العامل المتوفي حین وفاتھ من االشخاص االتیین 

  . االرملة أو االرمل-أ

  : االوالد وھم -ب

 االبناء الذین لم یبلغوا سن السابعة عشرة وكذلك االبناء المنتسبین بصورة -١

  منتظمة في المعاھد الدراسیة ولم یتموا أربعا وعشرین سنة

من العمر أو العاجزین جسمانیا أو عقلیا عن الكسب وتشمل كلمة االبناء أبناء الزوج 

  .أو الزوجة الذین كانوا في رعایة العامل المتوفي حین وفاتھ

ات  البنات غیر المتزوجات ویشمل ذلك بنات الزوج أو الزوجة غیر المتزوج- ٢

  .الالتي كن في رعایة العامل المتوفي حین وفاتھ

  . الوالدان-جـ

  . االخوة واالخوات وفقا للشروط المقررة بالنسبة الى االبناء والبنات- د
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   ١٥٠المادة رقم 
اذا أدت أصابة العمل أو المرض المھني الى عجز العامل عجزا جزئیا دائمًا ، فانھ 

  ي الجدولینیستحق تعویضًا طبقا للنسب المحددة ف

الملحقین بھذا القانون مضروبة في قیمة تعویض الوفاة المنصوص علیھا في الفقرة 

  .األولي من المادة السابقة حسبما یكون الحال

  

   ١٥١المادة رقم 
یكون مقدار التعویض المستحق دفعة للعامل في حالة العجز الكلي الدائم ھو المقدار 

  .ذاتھ المستحق في حالة الوفاة

  

   ١٥٢دة رقم الما
یجوز لوزیر العمل عند االقتضاء وباالتفاق مع وزیر الصحة تعدیل جدول امراض 

  .الملحقین بھدا القانون ) ٢( وجدول تقدیر تعویضات العجز رقم  ) ١( المھنة رقم 

  

   ١٥٣المادة رقم 
ال یستحق العامل المصاب تعویضا عن االصابة أو العجز التي لم تؤدي الى الوفاة 

  ت من تحقیقات السلطات المختصة أن العامل تعمداذا ثب

أصابة نفسة بقصد االنتحار أو للحصول على تعویض أو أجازة مرضیة و الي 

سبب آخر ، أو كان العامل وقت الحادثة واقعا وبفعلھ تحت تأثیر مخدر أو تحت 

 تأثیر الخمر وكذلك اذا تعمد مخالفة تعلیمات الوقایة المعلقة في أمكنة ظاھرة من

محل العمل أو كانت اصابتھ أو عجزه نتیجة سؤ سلوك فاحش ومقصود من جانبھ 

أو رفض دون سبب جدى الكشف علیھ أو أتباع العالج الذي قررتھ اللجنة الطبیة 

  المشكلة وفقًا

   ).١٤٨( الحكام المادة 

  .وال یلزم صاحب العمل في ھذه الحاالت بعالج العامل أو أداء ایة معونة مالیة الیھ
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  الباب التاسع
  منازعات العمل الجماعیة

   ١٥٤المادة رقم 
منازعات العمل الجماعیة ھي كل خالف بین صاحب عمل وعمالھ یتصل موضوعھ 

بمصلحة مشتركة لجمیع العمال أو لفریق منھم في منشأة أو مھنة أوحرفة معینة أو 

  .في قطاع مھني معین

  

   ١٥٥المادة رقم 
ر من اصحاب العمل وجمیع عمالھم أو فریق منھم اذا وقع نزاع بین واحد أو أكث

  -:وفشل الطرفان في تسویتھ ودیا وجب علیھما أتباع الخطوات التالیة 

 یقدم العمال شكواھم أو طلبھم كتابة الى صاحب العمل ویرسلون في الوقت ذاتھ - ١

  .صورة منھا الى دائرة العمل

بھم خالل سبعة ایام من  یجیب صاحب العمل كتابة على شكوى العمال أو طل- ٢

  أیام العمل أعتبارا من تاریخ تسلمة الشكوي ویرسل

  .في الوقت ذاتھ نسخة من رده الى دائرة العمل

 اذا لم یرد صاحب العمل على الشكوي خالل المھلة المحددة أو لم یؤد رده الى - ٣

 طلب تسویة النزاع تولت دائرة العمل المختصة سواء من تلقاء نفسھا او بناء على

  .أحد جانبي النزاع الوساطة لحل النزاع ودیا

 اذا كان الشاكي ھو صاحب العمل قدم شكواه الى دائرة العمل مباشرة لتتولي - ٤

  .الوساطة لحل النزاع ودیا

  

   ١٥٦المادة رقم 
اذا لم تؤد وساطة دائرة العمل المختصة الى حل النزاع خالل عشرة أیام من تاریخ 

ل النزاع وجب علیھا أحالة النزاع الى لجنة التوفیق المختصة أتصالھا بالواقعة مح

  .للبت فیة مع أخطار الطرفین كتابة بذلك
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   ١٥٧المادة رقم 
تشكل في كل دائرة لجنة تسمي لجنة التوفیق ویصدر بھذا التشكیل قرار من وزیر 

  .العمل والشئون االجتماعیة

  

   ١٥٨المادة رقم 
امام لجنة التوفیق حتى یفصل فیة وتصدر اللجنة على كل من طرفي النزاع تتبعھ 

  قرارھا بأغلبیة االراء خالل أسبوعین من تاریخ أحالة

  .النزاع الیھا

ویكون ھذا القرار ملزما للطرفین اذا كانا قد وافقا كتابة أمام اللجنة على قبول 

 قرارھا فاذا تخلف ھذا االتفاق جاز الي من الطرفین أو لكلیھما الطعن في قرار

اللجنة أمام لجنة التحكیم العلیا وذلك خالل ثالثین یوما من تاویخ صدور القرار واال 

  .أصبح نھائیا واجب التنفیذ

  

   ١٥٩المادة رقم 
ال یحول فسخ عقد العمل أو فصل ممثلي العمال االعضاء في لجنة التوفیق دون 

  .رھمأستمرار أولئك االعضاء في أداء مھمتھم فیھا ما لم یختر العمال غی

  

   ١٦٠المادة رقم 
تنشأ بوزارة العمل والشئون االجتماعیة لجنة تسمى لجنة التحكیم العلیا لحل 

  :منازعات العمل الجماعیة وتؤلف على النحو اآلتي 

 وزیر العمل رئیسا ویحل وكیل وزارة العمل أو مدیر عام الوزارة محلھ في - ١

  حالة غیابة

ا یعین بقرار من وزیر العدل بناء على ترشیح  قاض من المحكمة االتحادیة العلی- ٢

  .الجمعیة العمومیة لھذه المحكمة عضوا

 احد ذوى الخبرة والتجربة في محیط العمل من المشھود لھم بالحیدة یعین بقرار - ٣

  .من وزیر العمل والشئون االجتماعیة عضوا
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محلھما ویجوز تعیین عضوین احتیاطیین من بین فئتي العضوین االصلیین لیحال 

  .في حالة غیایبما او قیام مانع لدیھما

ویكون تعیین االعضاء االصلیین واالحتیاطیین لمدة ثالثھ سنوات قابلة للتجدید ویتم 

  .ذلك بأداة التعیین ذاتھا

  
   ١٦١المادة رقم 

ال یجوز ألي طرف من الطرفین المتازعین أن یعودا الثارة النزاع الذي صدر في 

حدى اللجان المنصوص علیھا في ھذا الباب، إال بموافقة شأنھ قرار نھائي من إ

  .طرفي النزاع

   ١٦٢المادة رقم 
یصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر العمل والشئون االجتماعیة 

بعد استطالع رأي وزیر العدل بتنظیم اجراءات التقاضي وغیر ذلك من القواعد 

لتوفیق ولجنة التحكیم العلیا لحل منازعات الالزمة لحسن سیر العمل امام لجان ا

  .العمل الجماعیھ

ولھذه اللجان في سبیل اداء عملھا حق االطالع على االوراق والمستندات 

والسجالت وسائر األدلة والزام حائزھا بتقدیمھا ودخول المنشأة الجراء التحقیق 

  .المطلوب واتخاذ ماتراه من االجراءات للفصل في النزاع

  

    معدلة١٦٣رقم المادة 
تطبق اللجان المنصوص علیھا في ھذا الباب احكام ھذا القانون والقوانین الساریة 

واحكام الشریعة االسالمیة وماال یتعارض معھا من قواعد العرف ومبادىء العدالھ 

  .والقانون الطبیعي والقانون المقارن
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   ١٦٤المادة رقم 
 احكام ھذا القانون والقوانین الساریة تطبق اللجان المنصوص علیھا في ھذا الباب

واحكام الشریعة االسالمیة وماال یتعارض معھا من قواعد العرف ومبادىء العدالھ 

  .والقانون الطبیعي والقانون المقارن

  

   ١٦٥المادة رقم 
تنفذ قرارا ت لجنة التحكیم العلیا لحل منازعات العمل الجماعیة بالتعاون مع الجھة 

  .مارةالمختصة في كل ا
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  الباب العاشر
  تفتیش العمل

   ١٦٦المادة رقم 
یتولى تفتیش العمل مفتشون مختصون یلحقون بوزارة العمل والشئون االجتماعیة 

  .ویكون لھم الصالحیات واالختصاصات المنصوص علیھا في ھذا القانون

 والشئون ویحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفتھم تصدرھا لھم وزارة العمل

  .االجتماعیة

  

   ١٦٧المادة رقم 
  :یختص مفتش العمل بما یأتي 

 مراقبة تنفیذ احكام قانون العمل على وجھ سلیم وخاصة ما یتعلق منھا بشروط - ١

العمل واالجور ووقایة العمال وحمایتھم أثناء قیامھم بالعمل وما یتصل بصحة 

  .العمال وسالمتھم واستخدام األحداث والنساء

تزوید اصحاب العمل والعمال بالمعلومات واألرشادات الفنیة التي تمكنھم من  -ب 

  .اتباع أحسن الوسائل لتنفیذ احكام القانون

 ابالغ السلطات المختصة بأوجة النقص التي تقصر األحكام القائمة عن -جـ 

  .معالجتھا واقتراح ما یلزم لذلك

نون العمل واللوائح والقرارات  ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة ألحكام قا-د 

  .الصادرة تطبیقا ألحكام ھذا القانون

  

   ١٦٨المادة رقم 
یقسم مفتشو العمل قبل مباشرتھم اعمال وظائفھم أمام وزیر العمل والشئون 

  االجتماعیة یمینا بأن یحترموا القانون ویؤدوا اعمالھم بأمانھ

ر ذلك من االسرار التي واخالص وأال یفشوا أي سر أو أي اختراع صناعي أو غی

یطلعون علیھا بحكم وظائفھم ولو بعد انقطاع صلتھم بھذه الوظائف وعلیھم أن 
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یحیطوا الشكاوي التي تصل الیھم بالسریة المطلقة واال یبوحوا بأمرھا لصاحب 

  .العمل او من یقوم مقامة

  

   ١٦٩المادة رقم 
بتفتیش العمل التسھیالت على أصحاب العمل ووكالئم أن یقدموا للمفتشین المكلفین 

والبیانات الالزمة ألداء واجبھم وأن یستجیبوا لطلبات المثول أمامھم أو أن یوفدوا 

  .مندوبا عنھم اذا ما طلب منھم ذلك

  

   ١٧٠المادة رقم 
  -:تخاذ أي من التدابیر االتیة یحق لمفتش العمل ا

قات اللیل أو دخول أیة منشأة خاضعة الحكام ھذا القانون في أي وقت من أو -١

  .النھار دون أخطار سابق بشرط أن یكون ذلك في مواعید العمل

 القیام بأي فحص أو تحقیق الزم لالستیثاق من سالمة تنفیذ القانون ولھ على - ٢

  -:األخص

 سؤال صاحب العمل أو العمال على أنفراد أو في حضور شھود عن أي امر من - أ 

  .ناالمور المتعلقة بتنفیة أحكام القانو

 االطالع على جمیع الستندات الالزم االحتفاظ بھا طبقا لقانون العمل والقرارات -ب 

  .الصادرة تنفیذا لھ والحصول على صور ومستخرجات منھا

 أخد عینة أو عینات من المواد المستعملة أو المتداولة في العملیات الصناعیة -جـ 

 أثرا ضارا على صحة وغیرھا من األعمال الخاضعة للتفتیش مما یظن أن لھا

العمال أو سالمتھم بقصد تحلیلھا في المختبرات الرسمیة ولمعرفة مدي ھذا االثر مع 

  .أخطار صاحب العمل أو ممثلھ بالنتیجة وأتخاذ االجراءات المناسبة في ھذا الشأن

  . التأكد من تعلیق االعالنات والنشرات التي یوجب القانون تعلیقھا في محل العمل- د
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   ١٧١ة رقم الماد
یصدر وزیر العمل والشئون االجتماعیة اللوائح التنفیذیة الالزمة لتنظیم أعمال 

  .التفتیش المنصوص علیھا في المادة السابقة

  

   ١٧٢المادة رقم 
على من یقوم بالتفتیش أن یخطر ١٦٩مع عدم االخالل بما نص علیھ في المادة 

  مھمة التيصاحب العمل أو ممثلھ بحضوره وذلك مالم یرأن ال

  .یقوم بالتفتیش من أجلھا تقتضي غیر ذلك

  

   ١٧٣المادة رقم 
لمفتش العمل ان یطلب من أصحاب العمل أو وكالئھم ولضمان تنغیذ االحكام 

  الخاصة بصحة العمال وسالمتھم أدخال تعدیالت في االجھزة

ود والمعدات المستعملة لدیھم وذلك في اآلجال التي یحددھا ولھ كذلك في حالة وج

خطر داھم یھدد صحة العمال وسالمتھم أن یطلب تنفیذ ما یراه الزما من أجراءات 

  .لدرء ھذا الخطر فورا

  

   ١٧٤المادة رقم 
اذا تحقق المفتش أثناء تفتیشھ من وجود مخالفة لھذا القانون أو اللوائح أو القرارات 

  التنفیذیھ لھ حرر محضرا یثبت فیة المخالفھ ویرفعھ إلى

  .ل المختصة التخاذ ما یلزم من أجراءات نحو المخالفدائرة العم

  

   ١٧٥المادة رقم 
لمفتش العمل أن یطلب عند االقتضاء من السلطات االداریة المختصة ومن رجال 

واذا كان التفتیش متعلقا بالنواحي الصحیة للعمل . الشرطة تقدیم المساعدة الالزمة
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ئرة العمل المختصة طبیبا وجب على المفتش أن یصطحب معھ بموافقة مدیر دا

  .مختصا من وزارة الصحة أو من یعین لھذا الغرض من االطباء

  

   ١٧٦المادة رقم 
یضع رئیس مفتشي العمل في المنطقة تقریرا شھریا عن نشاط تفتیش العمل ونواحي 

التفتیش والمنشأت التي تم التفتیش علیھا وعدد المخالفات المرتكبة ونوعیتھا كما 

نویا عن التفتیش في المنطقة یضمنھ نتائج التفتیش وآثاره وما یراه یضع تقریرا س

من مالحظات وأقتراحات وترسل صورة من التقریر الشھري والسنوي الى دائرة 

  .العمل

  

   ١٧٧المادة رقم 
تضع وزارة العمل والشئون االجتماعیة تقریرا سنویا عن التفتیش في الدولة یتضمن 

   على تنفیذ قانون العملكل ما یتعلق برقابة الوزارة

  -:وعلى االخص في االمور التالیة

  . بیانا باالحكام المنظمة للتفتیش- ١

  . بیانا بالموظفین المختصین بالتفتیش- ٢

 احصائیات بالمنشأت الخاضعة للتفتیش وعدد العمال فیھا وعدد الزیارات - ٣

ءات التي وقعت والجوالت التفتیشیة التي قام بھا المفتشون والمخالفات والجزا

  .وأصابات العمل وأمراض المھنة

  

   ١٧٨المادة رقم 
تضع وزارة العمل والشئون االجتماعیة نماذج لمحاضر ضبط المخالفات وسجالت 

  التفتیش والتنبیھات واالنذارات كما تضع االحكام الالزمة

  .لكیفیة حفظھا واستعمالھا وتقوم بتعمیمھا على دوائر العمل في مختلف المناطق
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   ١٧٩المادة رقم 
مع مراعادة االولویة المقررة للمواطنین وباالضافة الى الشروط العامة المطلوبة في 

  :تعیین الموظفین یشترط في مفتشي العمل 

  . أن یكونوا متصفین بالحیاد التام- ١

  . أن ال تكون لھم ایة مصلحة مباشرة في المنشآت التي یقومون بالتفتیش علیھا- ٢

وا فحصا مسلكیًا خاصا بعد قضائھم فترة تمرین ال تقل عن ثالثة  أن یجتاز- ٣

  .أشھر

  

   ١٨٠المادة رقم 
تعقد دورات تدریبیة خاصة تجریھا وزارة العمل لمفتشي العمل ویراعي في ھذه 

  :الدورات تدریب المفتشین بصورة خاصة على ما یأتي

  .العمال أصور تنظیم الزیارات التفتیشیة واالتصال بأصحاب العمل و- ١

  . أصول تدقیق السجالت والدفاتر- ٢

 أصول أرشاد أصحاب العمل الى تفسیر النصوص القانونیة وفوائد تطبیقھا - ٣

  .ومساعدتھم في ھذا التطبیق

 مبادىء أساسیة في التكنولوجیا الصناعیة ووسائل الوقایة من اصابات العمل - ٤

  .واالمراض المھنیة

النتاجیة وصلتھا بمدى تأمین الشروط الصالحة  مبادىء أساسیة في الكفایة ا-٥

  .لظروف ممارسة العمل
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  الباب الحادي عشر

  العقوبات
  معدلة ١٨١المادة رقم 

مع عدم االخالل بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر یعاقب بالحبس مدة ال 

 تجاوز ستة أشھر وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف درھم وال تزید على عشرة آالف

  :درھم أو باحدى ھاتین العقوبتین

 كل من خالف أي نص آمر من نصوص ھذا القانون أو اللوائح أو القرارات -١

  .المنفذة لھ

 كل من عرقل أو منع أحد الموظفین المكلفین بتنفیذ أحكام ھذا القانون أو اللوائح -٢

باستعمال أو القرارات المنفذة لھ أو حاول أو شرع في منعھ من أداء وظیفتھ سواء 

  .القوة أو العنف أو بالتھدید باستعمالھا

 كل موظف مكلف بتنفیذ أحكام ھذا القانون أفشى سرا من أسرار العمل أو أي -٣

اختراع صناعي أو غیر ذلك من أسالیب العمل یكون قد اطلع علیھ بحكم وظیفتھ 

  .ولو كان قد ترك العمل

  

   ١٨٢المادة رقم 
صادرة بالغرامة وتتعدد الغرامة بالنسبة الى صاحب ال یجوز وقف تنفیذ االحكام ال

العمل بقدر عدد العمال الذین وقعت في شأنھم المخالفة على اال یجاوز مجموع ما 

یحكم بھ ثالثة اضعاف الحد األقصى للغرامة المقررة وذلك في حالة مخالفة االحكام 

  .االتیة واللوائح والقرارات المنفذة لھا

  ١٣٫دة  مخالفة أحكام الما-١

  . مخالفة أحكام الفصلین الثاني والثالث من الباب الثاني-٢

  . مخالفة أحكام الباب الثالث-٣

  .١٤٤، ١٤٢، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٥ ، ١٢٤ ، ١١٤ مخالف أحكام المواد - ٤
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   ١٨٣المادة رقم 
في حالة العودة الى ارتكاب جریمة قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل 

  .ھ لھا یجوز الحكم بمضاعفة العقوبةفي جریمة مماثل

  

   ١٨٤المادة رقم 
تقام الدعوي الجزائیة ) ١٢٦(، ) ٤١(، ) ٣٤(مع مراعاة ما نص علیھ في المواد 

على مدیر المنشأة المسئول عن ادارتھا كما تقام أیضا على صاحبھا اذا كانت 

  .لفةالظروف تحمل على االعتقاد بانة لم یكن یجھل الوقائع المكونة للمخا

  

   ١٨٥المادة رقم 
اذا لم یقم صاحب العمل بااللتزامات المفروضة علیھ طبقا الحكام ھذا القانون كان 

لدائرة العمل المختصة أن تصدر قرارا تبین فیھ موضوع االخالل وتعلم بھ صاحب 

العمل التمام ھذه االعمال في مدة تحدد من تاریخ اعالنة ، واال قامت الدائرة المشار 

  .باتمام تلك االعمال على نفقة صاحب العمل وتحصیل النفقات بطریق الحجزالیھا 

  

   ١٨٦المادة رقم 
تراعي دوائر العمل عند تطبیق أحكام القانون واللوائح والقرارات التنفیذیة لھ 

  االتلجاء ما امكن الى طلب أتخاذ االجراءات الجزائیة اال بعد

عمال المخالفین وانذارھم عند توجیة النصر واالرشاد الى اصحاب العمل وال

  االقتضاء كتابة بتصحیح اوضاعھم طبقا للقانون وذلك قبل السیر

  .في تلك االجراءات
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  الباب الثاني عشر
  أحكام ختامیة

   ١٨٧المادة رقم 
یعین وزیر العمل والشئون االجتماعیة بقرار منھ دوائر العمل ومكاتبھا التي تختص 

  .واختصاصھا المكانيبتطبیق احكام ھذا القانون 

  

   ١٨٨المادة رقم 
یكون لمدیري دوائر العمل ومفتشي أقسام التفتیش بوزارة العمل والشئون 

  االجتماعیة صفة الضبط القضائي في تطبیق احكام ھذا القانون

  .واللوائح والقرارات واألوامر التي تصدر تنفیذا لھ

  

   ١٨٩المادة رقم 
  .ونیلغي كل نص یخالف أحكام ھذا القان

  

   ١٩٠المادة رقم 
مع عدم االخالل باالعفاء من الرسوم المقررة في الحاالت الواردة في ھذا القانون 

یحدد بقرار من وزیر العمل الرسوم المستحقة على استخراج تراخیص مكاتب 

االستخدام وتأشیرات وبطاقات العمل وتجدیدھا وأستخراج صور منھا وغیرھا مما 

  .لقانون على اال یجاوز الرسم خمسمائة درھمھو منصوص علیھ في ھذا ا

  

   ١٩١المادة رقم 
یجوز لمجلس الوزراء بناء على إقترارح من وزیر العمل والشئون االجتماعیة 

  .تقریر أیة قواعد تكون أكثر فائدة للعمال المواطنین
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   ١٩٢المادة رقم 
یذ احكام ھذا على وزیر العمل والشئون االجتماعیة أصدار القرارات الالزمة لتنف

  .القانون وعلى الوزراء كل فیما یخصة تنفیذ أحكامة

  

   ١٩٣المادة رقم 
  .ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ بعد یوما من تاریخ نشرة
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  )١(الجدول رقم 
  أمراض المهنة

   
  

  
 الرقم

  
 األمـراض

  
 التعـرض المهنــي

 عن المواد اإلشعاعية األمراض الناتجة ١
 المؤينة

األعمال التي تقتضي التعرض إلى أشعة اكس أو أي مادة 
 أخرى ذات نشاط اشعاعي مؤينة

األمراض الناتجة عن المواد اإلشعاعية  ٢
 غير المؤينة والحرارة

األعمال التي تقتضي التعرض إلى المواد اإلشعاعية الغير 
. . .  عمليات اللحام، المؤينة وانعكاس النور والحرارة كما في

 الخ
التعرض لالهتزاز واالرتجاجات بانواعها كما في استعمال  االمراض الناتجة عن االهتزازات ٣

 الخ. . . المطارق الهوائية، وأعمال الطحن والصقل، 
األمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات  ٤

 الضغط الجوي
كل عمل يستدعي التعرض المفاجىء أو العمل تحت ضغط 

جوي مرتفع أو التخلخل المفاجىء في الضغط الجوي أو العمل 
تحت ضغط جوي منخفض لمدة طويلة كاألعمال تحت سطح 

 .األرض واألعمال الجوية
العمل في الصناعات أو األعمال التي يتعرض فيها العامل  الصمم المهني ٥

لتأثير الضوضاء وكذلك التعرض للعقاقير والكيماويات التي 
 .سمعتؤثر على ال

 االمراض الناتجة عن مكروب الدرن ٦
               (Tuberculosis) 

األعمال التي تقتضي التعرض إلى مكروب الدرن كالتعامل مع 
المصابين في المستشفيات واألعمال في المختبرات والتعامل مع 

 .الحيوانات المصابة
 داء البروسليات ٧

(Brucellosis)  
 المرض والتعامل مع الحيوانات التعامل مع المصابين بهذا

المصابة أو أجزاء منها أو منتجاتها كما في القطاع الصحي 
. . والمختبرات والقطاعات الزراعية وتربية المواشي والمسلخ 

 الخ. 
التهاب الكبد الفيروسي البائي والتهاب  ٨

الكبد الفيروسي ال ألفي وال 
    (Hepatitis)بائي

لدم الملوث بالفيروسات البائية وال التعامل مع المصابين أو ا
. . . الفية وال بائية كاألعمال في القطاع الصحي والمختبرات، 

 الخ
  مرض نقص المناعة المكتسبة ٩

(AIDS)   
التعامل مع المصابين وخاصة األعمال التي تقتضي التعرض 

  كما في القطاع الصحي والمختبرات وبنوك الدم، HIVلفيروس
 الخ. . . 

األعمال التي تقتضي التعرض لهذا المرض كاألعمال في    (Tetanus)رض الكزازم ١٠
 الخ. . . المجاري وفي القطاع الزراعي، 

  مرض داء البريميات الرقيقة ١١
(Leptospirosis)     

األعمال التي تقتضي التعرض كما في القطاع الزراعي والعمل 
ظ اللحوم في المجاري واألنفاق والمناجم والصيادين وحف

وغيرها من األعمال التي تعرض العمال لتماس مع لحوم 
 .الحيوانات  أو الشباك أو للمياه القذرة

التعامل مع الحيوانات المصابة وتداول رممها أو أجزاء منها       (Anthrax)  أنتراكس الجمرة ١٢
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كما في القطاع الزراعي والمسالخ والتماس صوف أو شعر أو 
 . الحيوانات المصابةأي أجزاء من هذه

التهاب الحويصالت الهوائية التحسسي  ١٣
  الخارجي

(Extrinsic Allergic Alveolitis)  

األعمال التي تقتضي التعرض إلى فطر صغير أو أبواغ 
وبزيرات نباتية والتعامل مع بعض الحيوانات كما في القطاع 

 .الزراعي وتربية الحيوانات وخاصة الطيور
ناتجة عن التعرض األمراض ال ١٤

    (Lead)   للرصاص ومركباته
األعمال التي تقتضي استعمال أو تداول الرصاص ومركباته 

العضوية وغير العضوية أو المواد التي تحتوي على الرصاص 
وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار أو بخار الرصاص 

 .أو مركباته
األمراض الناتجة عن التعرض للزئبق  ١٥

     (Mercury)  ومركباته
األعمال التي تقتضي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو 
المواد التي تحتوي عليه وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى 
غبار أو بخار الزئبق أو مركباته أو المواد التي تحتوي على 

 ) كالمبيدات(الزئبق العضوي وغير العضوي 
يخ األمراض الناتجة عن التعرض للزرن ١٦

 ومركباته وللزرنيخ الهيدروجيني 
   (Arsenic)          

األعمال التي تقتضي استخدام الزرنيخ والتعرض ألبخرة 
وأغبرة المركبات الحاوية على الزرنيخ كالتعامل مع المبيدات 

وصناعة األدوية وغيرها، واألعمال التي تقتضي استخدام 
عية الغليان أو الزرنيخ الهيدروجيني كما في عمليات تنظيف أو

 األوعية التي تترسب بها األمالح 
التعرض للفسفور المعدني ومركباته  ١٧

والتعرض للفوسفات والمبيدات 
 الفسفورية

    (Phosphorus)    

األعمال التي تقتضي التعرض للفسفور أو مركباته أو المواد 
الحاوية عليه، واالعمال التي تقتضي التعرض للفوسفات 

المركبات الفسفورية العضوية كما في صناعة والمبيدات و
واستخدام المبيدات الحشرية والفطرية واالسمدة والصناعية 

 .الكيماوية
 التعرض لألنتيموني ومركباته ١٨

      (Antimony)       
األعمال التي تقتضي استعمال األنتيموني أو مركباته أو المواد 

عرض إلى غبار التي تحتوي عليه وكذلك أي عمل يقتضي الت
أوبخار األنتيموني أو مركباته كما في تعدين ونقل ومداولة 

 .االنتيموني
 التعرض للمنجنيز ومركباته ١٩

 (Manganese)   
األعمال التي تقتضي التداول والتعدين والتعرض للمنجنيز او 

مركباته وكذلك اي عمل يقتضي التعرض إلى غازات أو غبار 
 .نتجات تحتوي على المنجنيزالمنجنيز أو مركباته أو م

التعرض للبترول ومركباته ومشتقاته  ٢٠
  االلفاتية والعطرية والحلقية

(Petroleum/distillates)  

استخراج وتصنيع النفط ومشتقاته ومركباته واستخدامهم في 
 .مختلف الصناعات والمختبرات

 التعرض للكربون رباعي الكلور ٢١
  (Carbon tetrachloride)  

ألعمال التي تقتضي الصناعة والتداول والتعرض للكربون ا
 . رباعي الكلور كما في الصناعات البترولية والكيماوية

التعرض للقطران ومشتقاته والزيوت  ٢٢
 Coal)  المعدنية واالصطناعية

tars/oils)   

األعمال التي تقتضي صنع وتداول واستعمال والتعرض 
 .دنية واالصطناعيةللقطران ومشتقاته والزيوت المع

 التعرض للبنزين ونظائره ٢٣
 (Benzene/homologue) 

األعمال التي تقتضي استعمال وتداول والتعرض للبنزين 
والتراكيب المتشابهة ونظائره كما في المختبرات والمصانع 
 .الكيمائية وعمليات الطالء وغيرها التي تستخدام هذه المواد
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ة والحلقية التعرض لألمينات االليفاتي ٢٤
 والعطرية

   (Aliphatic/aromatic/cyclic 
amines) 

األعمال التي تقتضي استعمال والتعامل مع األمينات األليفاتية 
أو الحلقية أو العطرية كما في الصناعات البترولية والكيماوية 

 .التي تستخدم مركبات األمينات بأنواعها

التعرض للبنزين سداسي الكلور  ٢٥
 ومركباته

   (Benzene hexachloride)     

األعمال التي تقتضي استعمال وتداول بنزين سداسي الكلور كما 
 .في العمليات البترولية وتداول بعض المبيدات

 التعرض لبروم وكلور الميثيل ٢٦
  (Brome methyle/chlore 

methyle) 
  
  

األعمال التي تقتضي استعمال أو التعامل أو التعرض إلى أبخرة 
غازات كلور وبروم الميثيل كما في الصناعات الكيماوية و

. . ومطافىء الحريق وفي مكيفات الهواء والمبيدات الزراعية، 
 .الخ. 

 التعرض للفرمول والفورمالديهد ٢٧
  (Formol/formhaldehyde) 

 األعمال التي تقتضي التعرض إلى الفرمول والفورمالديهد

 التعرض للهالوثين ٢٨
   (Halothane)  

األعمال التي تقتضي التعرض إلى الهالوتين كما في القطاع 
 .الصحي وخاصة في اقسام التخدير

 التعرض الول اكسيد الكربون ٢٩
   (Carbon monoxyide)  

األعمال التي تقتضي التعرض ألول أكسيد الكربون وخاصة في 
عمليات اإلحتراق غير الكامل كما في االفران وصيانة مولدات 

 .الخ. . . اقة، الط
الكلور والفلور (التعرض للهالوجينات  ٣٠

ومركباتها  ) والبروم واليود 
(Halogenes)    

األعمال التي تستدعي التعرض للهالوجينات ومركباتها أو 
 .ألبخرتها أو غبارها

 التعرض للكربون ثنائي الكبريت ٣١
  (Carbon disulfide)     

ع كربون ثنائي الكبريت األعمال التي تقتضي التعامل م
 .والتعرض ألبخرته كما في الصناعات والمختبرات

 .األعمال التي تعرض العاملين لمادة السيانور      (Cyanide)    التعرض للسيانور ٣٢
  (Berrylium)      التعرض للبريليوم ٣٣

   
األعمال التي تقتضي التعرض واستعمال البريليوم أو مركباته   

 .مليات الصناعية المختلفةكما في الع
تصنيع وتداول المواد الحاوية على السيلينيوم في العمليات       (Selenium) التعرض للسيلينيوم ٣٤

الصناعية المختلفة وخاصة في الصناعات الغذائية ومقويات 
 .النباتات

  األمراض الناتجة عن اإلسمنت ٣٥
(Cements)   

 .تصنيع واستعمال اإلسمنتاألعمال التي تقتضي تداول ونقل و

األمراض الناتجة عن الكروم وحامض  ٣٦
الكروميك والبيكرومات وكرومات 
 الزنك وما ينشأ عنهم من مضاعفات
        (Chromium/chromic 

acid) 

كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكروم أو 
ة حامض الكروميك أو البيكرومات أو كرومات الزنك أو أية ماد

تحتوي عليها كما في الصناعات الكيماوية وخاصة عمليات 
الطالء والتعدين باستخدام الكروم واستخدام المنظفات التي 

تحتوي على الكروم كشوائب وصنع ونقل واستخدام اإلسمنت 
 .المحتوية على الكروم

األمراض الناتجة عن التعرض للنيكل  ٣٧
   ومركباته

بخرة وأغبرة النيكل أو المواد االعمال التي تقتضي التعرض ال
 الحاوية عليه كما في عمليات الطالء وتعدين وتنقية النيكل

التعرض لألبخرة واألغبرة الناتجة عن العمليات التي يدخل في األمراض الناتجة عن الكاديميوم  ٣٨
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 ومركباته
             (Cadmium)              

 .تكوينها الكاديميوم

  الفنيل كلوريدالتعرض لمادة ٣٩
  (Vinyl chloride monomer) 

األعمال التي تقتضي تصنيع وبلمرة الفنيل كلوريد والعمليات 
 .المرتبطة به

التعرض لمادة  البوليوريثان  ٤٠
 )االيسوسيانات(
   

(Isocyanates/polyurethane)  

التعرض للبوليورثان واستخدام االلياف االصطناعية في 
 .المختلفةالعمليات الصناعية 

 التعرض لإلبوكسي راتنج ٤١
  (Epoxy resins)   

) ايبوكسي(األعمال التي تقتضي صناعة واستخدام الراتنجات 
 .في العمليات الصناعية المختلفة

األمراض الناتجة عن التعرض الغبرة  ٤٢
 الخشب 

         (Wood dust)            

خاصة في األعمال التي تقتضي التعرض إلغبرة الخشب و
 .صناعة الخشب وصناعة األثاث

المغبرات الرئوية   ٤٣
(Pneumoconiosis) 

 (Silicosis)السحار السليكوني  *
   
   
   
مرض األسبستوزس  *

(Asbestosis)  
   
   
  (Siderosis)السحار الحديدي  *
   
 (Byssinosis)السحار القطني  *

  
عمل في التعرض لغبار أكسيد السليكا أو تداول الرمل كما ال*

المناجم أو اقتالع الحجر أو نحت الصخور أو تكسيرها 
الصخري أو صقل المعادن بالرمل أو صناعة االسمنت 

 .الخ. . . والسيراميك، 
   
التعرض لألسبستس كما في تعدين وتصنيع المواد الحاوية *

على األسبستس وخاصة في قطاع البناء ومصانع اإلسمنت 
  .الخ. . سيارات،والصناعات الحرارية وكوابح ال

   
  .األعمال التي تقتضي التعرض ألغبرة الحديد*
   
التعرض للغبار النباتي وخاصة غبار القطن كما في *

 .الصناعات النسيجية
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  )٢(الجدول رقم 
   تقدير تعويضات العجز الدائم

   
  :جدول تقدير تعويضات العجز الدائم الناتجة عن إصابات العمل

    
 النسبة المئـوية جـز الدائمنوع الع الرقم
 %٨٠ بتر الذراع األيمن إلى الكتف ١
 %٧٥ بتر الذراع األيمن الى ما فوق الكوع ٢
 %٦٥ بتر الذراع األيمن تحت الكوع ٣
 %٧٠ بتر الذراع األيسر إلى الكتف ٤
 %٦٥ بتر الذراع األيسر الى ما فوق الكوع ٥
 %٥٥ بتر الذراع األيسر تحت الكوع ٦
 %٦٥ ر الساق فوق الركبةبت ٧
 %٥٥ بتر الساق تحت الركبة ٨
 %٥٥ الصمم الكامل ٩
 %٣٥ فقد العين الواحدة ١٠
  
١١ 

  
 أيسر             أيمن بتر اإلبهام

٣٠%            ٢٥% 
 بتر السالمية الطرفية لإلبهام ١٢

 بتر السبابة
  بتر السالمية الطرفية للسبابة
  الوسطى للسبابةبتر السالميتين الطرفية و

 بتر الوسطى

١٨%            ١٥% 
١٢%            ١٠% 
٦%              ٥%  
١٠%              ٨%  
١٠%              ٨% 

 بتر السالمية الطرفية الوسطى ١٣
 بتر السالميتين الوسطى والطرفية

 بتر اصبع بخالف السبابة واإلبهام والوسطى

٥     %         ٤% 
٨         %     ٦% 
٦         %     ٥% 

 بتر السالمية والطرفية ١٤
 تبر السالميتين الطرفيتين

٣           %  ٢,٥% 
٥    %         ٤% 

 %٦٠ بتر اليد اليمنى عند المعصم ١٥
 %٥٠ بتر اليد اليسرى عند المعصم ١٦
 %٤٥ بتر القدم مع عظام الكاحل ١٧
 %٣٥ بتر رؤوس عظام الكاحل ١٨
 %٣٠ رؤوس مشطيات القدم كلهابتر  ١٩
 %١٠ بتر االصبع المشطية الخامسة للقدم ٢٠
 %١٠ بتر إبهام القدم وعظمة مشطة ٢١
 %٥ بتر اصبع القدم بخالف السبابة ٢٢
 %٤ بتر السالمية الطرفية إلبهام القدم ٢٣
 %٣ بتر السالمية الطرفية لسبابة القدم ٢٤
 %٣ إلبهامبتر أصبع القدم بخالف السبابة وا ٢٥
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٢٦ 

 :الطرف العلوي انكيلوز المفاصل

 اإلبهام
 انكيلوز المفصل السالمي السالمي في حالة بسط كامل

  
 أيسر             أيمن

٦%              ٨% 

 %٨%          ١٠ انكيلوز المفصل السالمي السالمي في حالة تني كامل ٢٧
 %٨%          ١٠ لة تني أو بسط كاملانكيلوز المفصل المشطي السالمي في حا ٢٨
 %٦%            ٨ انكيلوز المفصل المشطي في حالة نصف تني ٢٩
انكيلوز المفصلين المشطي السالمي والسالمي السالمي لإلبهام  ٣٠

 في حالة ثني جزئي
٦%            ٨% 

 %١٥%          ١٥ انكيلوز المفصلين المشطي السالمي والسالمي السالمي ٣١
 %١٥%          ١٨ حالة بسط كامل أو ثني كامل ٣٢
 %١٢%          ١٥ انكيلوز المفصل بين مشطية اإلبهام وعظام الرسغ ٣٣
 %٤%            ٥ خلع بالمفصل السالمي السالمي لإلبهام ٣٤
 %١٠%          ١٥ خلع بالمفصل المشطي السالمي ٣٥
تئام أو فقد عمل العضلة تقريب جبري لإلبهام نتيجة اثر إل ٣٦

 المباعدة
١٦%          ٢٠% 

  
٣٧ 

 السبابة                
 انكيلوز المفصل السالمي السالمي األول في حالة ثني أو بسط

  
٤%            ٦% 

 %١%           ٢ انكيلوز المفصل السالمي السالمي الثاني في حالة ثني أو بسط ٣٨
 %٥%           ٨ مي االول والثاني في حالة بسط أو ثنيانكيلوز المفصلين السال ٣٩
 %٦%           ٨ انكيلوز المفصل المشطي السالمي في حالة ثني او بسط ٤٠
  
٤١ 

انكيلوز المفصل المشطي السالمي والسالمي السالمي األول 
 والثاني في حالة بسط كامل أو ثني كامل

  
١٠%         ١٢% 

 الوسطى                 ٤٢
 انكيلوز المفصل السالمي السالمي األول في حالة ثني أو بسط

  
٤%          ٦% 

 %١%          ٢ انكيلوز المفصل السالمي السالمي الثاني في حالة ثني أو بسط ٤٣
انكيلوز المفصلين السالمي السالمي االول والثاني في حالة  ٤٤

 بسط أو ثني
٥%          ٦% 

 %٤%          ٦ فصل المشطي السالمي انكيلوز الم ٤٥
  
٤٦ 

انكيلوز المفاصل المشطي السالمي والسالمي السالمي األول 
 والثاني في حالة بسط أو ثني 

  
٨%        ١٠% 

 البنصر أو الخنصر                 ٤٧
 انكيلوز المفصل السالمي السالمي األول في حالة ثني أو بسط

  
٣%          ٤% 

 %١%          ٢ يلوز المفصل السالمي السالمي الثاني في حالة ثني أو بسطانك ٤٨
 %٣%          ٤ انكيلوز المفصل المشطي السالمي ٤٩
انكيلوز المفاصل المشطي السالمي السالمي األول والثاني  في  ٥٠

 حالة بسط أو ثني
٤%          ٦% 

 %٥٠  %      ٦٠ انكيلوز جميع مفاصل اليد واألصابع ٥١
 %٣٥%        ٤٥ انكيلوز جميع مفاصل اليد واالصابع فيما عدا اإلبهام ٥٢
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٥٣ 

 قطع األوتار
            قطع الوتر الباسط عند قاعدة االصبع   ) أ

 اإلبهام)االصبع في حالة ثني كامل(

  
  
   

١٠%        ١٢% 
 %١٠%        ١٢ السبابة ٥٤
 %٨%        ١٠ الوسطى ٥٥
 %٦%          ٨ نصر أو الخنصرالب ٥٦
  
  
٥٧ 

 قطع الوتر الباسط قبل اندغامه في السالمية الثانية 
 )السالميتين االخيرتين في حالة ثني كامل(

 اإلبهام

  
  
٤%         ٦% 

 %٣%         ٤ السبابة ٥٨
 %٢%         ٣ البنصر أو الخنصر ٥٩
  
  
٦٠ 

سالمية االخيرة مباشرة قطع الوتر الباسط قبل اندغامه في ال
 )والسالمية االخيرة في حالة تني كامل(

 اإلبهام

  
  
٤%         ٦% 

 %١%         ٢ السبابة ٦١
 %٠,٥%         ١ الوسطى أو البنصر أو الخنصر ٦٢
  
  
٦٣ 

قطع القابض عند المفصل المشطي السالمي والسالمي   ) ب
 )االصبع في حالة بسط كامل(السالمي األول 

 هاماإلب

  
  

١٦%        ٢٠% 
 %١٠%        ١٢ السبابة ٦٤
 %٥%          ٦ البنصر والخنصر ٦٥
 %٨%        ١٠ الوسطى ٦٦
  
  
٦٧ 

قطع الوتر القابض عند المفصل السالمي والسالمي )  ج
 الثاني

 )السالمية االخير في حالة بسط كامل(
 اإلبهام

  
  
٦%          ٨% 

 %٢   %       ٣ السبابة ٦٨
 ١%          ٢ الوسطى ٦٩
 %١%        ١,٥ البنصر او الخنصر ٧٠
  
٧١ 

 العضد والساعد) د
 تعود الخلع بالكتف

  
٢٥%        ٣٠% 

 %٣٠%        ٤٠ انكيلوز تام بالكتف ٧٢
 %٢٥%        ٣٠ انكيلوز جزئي بالكتف ٧٣
 %٢٠%        ٢٥ نقص في حركة رفع الذراع لموازاة الكتف ٧٤
 %١٠%        ١٥  درجة٣٠نقص في حركة رفع الذراع الى أعلى بمقدار  ٧٥
 %٣٠%        ٤٠ اثرة التئام مقيدة لحركة العضد ملتصق بالجسم ٧٦
 %٤٠%        ٥٠ كسر غير ملتحم بالعضد ٧٧
 %١٠%        ١٥ كسر غير ملتحم بالنتوء المرفقي ٧٨
 %٤٠%        ٥٠  درجة١٨٠ة انكيلوز المرفق في بسط كامل في درج ٧٩
 %٣٠%        ٤٠  درجة١٥٠انكيلوز المرفق في زاوية  ٨٠
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 %٢٥%        ٣٠  درجة٩٠انكيلوز المرفق في زاوية  ٨١
 درجة أو أقل ٤٥اثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية  ٨٢

 )الساعد في حالة ثني لزاوية حادة(
٣٥%        ٤٠% 

  درجة٩٠يدة لحركة بسط المرفق لزاوية اثرة التئام مق ٨٣
  درجة١٣٥اثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 

١٥%        ٢٠% 
١٢%        ١٥% 

 %٤٠%        ٥٠ كسر بالساعد مع إعاقة تامة في حركتي الكب والبطح ٨٤
 %٢٥%        ٣٠ ٩٠ و ١٠اثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتي  ٨٥
 %١٥%        ٢٠ ٩٠ و ٤٥ة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتي اثر ٨٦
 %١٠%        ١٥ كسر بالتحام معيب بعظام الساعد عائق لحركات مفصل الرسغ ٨٧
 %٢٠%        ٢٥ انكيلوز تام بالرسغ ٨٨
 %١٢%        ١٥ انكيلوز جزئي بالرسغ ٨٩
 %٢٠      %  ٢٥ انكيلوز الرسغ مع بسط اليد والكب الكامل ٩٠
  
  
٩١ 

 العضالت واألعصاب واألوعية الدموية بالطرف العلوي
 :ضمور العضالت

 ضمور العضلة ذات الراسين العضوية

  
  

٢٥%        ٣٠% 
 %٢٠%        ٣٠ ضمور العضلة الدالية ٩٢

  
٩٣ 

 :شلل األعصاب
 شلل العصب الزندي واإلصابة عند المرفق

  
٢٥%        ٣٠% 

 %١٥%        ٢٠  الزندي واإلصابة عند اليدشلل العصب ٩٤
 %٤٠%        ٥٠ شلل العصب الكعبري اعال الفرع للعضلة المثلثة الرؤوس ٩٥
 %٣٠%         ٤٠ شلل العصب الكعبري ٩٦
 %٣٥%         ٣٥ شلل العصب المتوسط ٩٧
 %٨%         ١٠ شلل العصب تحت اللوح ٩٨
 %١٥    %     ٢٠ شلل العصب الدائري ٩٩
 %٥٠%        ٦٠ شلل العصب الزندي والكعبري ١٠٠
 %٥٠%        ٦٠ شلل العصب الزندي والمتوسط ١٠١
 %٦٥%        ٧٥ شلل العصب الزندي والكعبري والمتوسط ١٠٢
  

١٠٣ 
 :االوعية الدموية

 انسداد بالشرايين نتجت عنه غرغرينا
  

 تعامل الحالة معاملة البتر
 %٣٠إلى % ١٠من  ردة نتجت عنه اوزيما مزمنةانسداد بأو ١٠٤
  
  

١٠٥ 

 :الطرف السفلي
 سم والمفاصل جيدة مع ضعف متوسط ٦كسر بالفخذ مع قصر 

 بالعضالت

  
  
٣% 

 %١٢  سم٤كسر بالفخذ مع قصر  ١٠٦
 %٨  سم٣كسر بالفخذ مع قصر  ١٠٧
 %٢٠ كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضغف بالفخذ ١٠٨
 %٣٠  بالرضغة مع ضعف شديد بالفخذكسر غير ملتحم ١٠٩
 %٢٠ كسر بعظمتي الساق ملتحم بشكل معيب ١١٠
 %٥٠ كسر غير ملتحم بالساق ١١١
 %٥٠ انكيلوز المفصل الحرقفي في وضع مناسب ١١٢
 %٥٠  درجة١٠٠انكيلوز بالركبة في درجة  ١١٣
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 %٢٥  درجة١٧٠ درجة و ١٢٠انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتي  ١١٤
 %١٥  درجة١٨٠ درجة و ٩٠انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتي  ١١٥
 درجة أو ٩٠اثر التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية  ١١٦

 أقل
 %٥٠إلى % ٦٠من 

 %٣٠إلى % ٥٠من   درجة١٣٥اثر التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية  ١١٧
 %١٠إلى % ٣٠من   درجة ١٧٠لحركة البسط لغاية اثر التئام بخلفية الركبة مقيدة  ١١٨
 %٢٥ التهاب مفصل تشوهي بالركبة ١١٩
 ١٠٠انكيلوز بكامل القدم مع رفع القدم ألعلى زاوية أكثر من  ١٢٠

 درجة
٥٠% 

 %٣٥  درجة١٠٠انكيلوز بكامل القدم في زاوية  ١٢١
 %٢٠ )احسن وضع( درجة ٩٠انكيلوز بكامل القدم في زاوية  ١٢٢
 %١٥ انكيلوز ابهام القدم في وضع يسبب تعطيل حركة المشي ١٢٣
 %١٥ انكيلوز في جميع اصابع القدم في وضع جيد ١٢٤
 %١٥ تفرطح القدم نتيجة كسر العظام  ١٢٥
 العضالت واألعصاب بالطرف السفلي  

 ضمور عضالت الجزء األمامي للفخذ) ١
   

 %٢٠ ضمور عضالت الفخذ كليا ١٢٦
 %٢٠ الت الطرف السفليضمور عض ١٢٧
 %٤٠ ضمور عضالت الساق جميعها ١٢٨
 %٣٠ ضمور عضالت الجزء األمامي للساق ١٢٩
 %١٠ ضمور العضالت المطرد ١٣٠
 %٨٠إلى % ١٠من  مع ضعف شديد بالعضالت) جنيو فالجم(صك تام  ١٣١
 شلل أعصاب الطرف السفلي) ٢ ١٣٢

 شلل تام بالعصب الوركي
  

٥٠% 
 %٥٠ بالعصب الفخذيشلل تام  ١٣٣
 %٣٠ شلل للعصب المأبضي الوحشي ١٣٤
 %٣٠ شلل العصب المابضي االنسي ١٣٥
 %٤٠ شلل العصب المأبضي االنسي والوحشي ١٣٦
 %٦٠ شلل العصب المأبضي االنسي والوحشي مصحوب بألم ١٣٧
 %٢٠ شلل العصب الشظوي ١٣٨

  
١٣٩ 

 األوعية الدموية-٣
  غرغريناانسداد الشرايين نتجت عنه

  
 يعامل معاملة البتر

 %٣٠الى % ١٠من  انسداد وريدي نتجت عنه اوزيما مزمنة ١٤٠
انسداد وريدي نتجت عنه اوزيما بالطرفين السفلين مع قرحة  ١٤١

 مزمنة تؤثر على المشي والوقوف
 %٥٠الى % ٢٠من 

الدوالي التي ال يمكن شفاؤها بالتدخل الجراحي ويسب عنها  ١٤٢
 ةقرحة مزمن

 %٣٠الى % ٢٠من 

  
 اصابات الرأس والجهاز العصبي المركزي ١٤٣

  
 %١٠الى % ٥من 
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 فقد شعر فروة الرأس
اصابة بالرأس نتج عنها فقد عظمي بالصفيحة الخارجية  ١٤٤

 )حسب مساحة الجزء المفقود(والداخلية 
اصابة بالرأس مصحوبة أو غير مصحوبة بكسر الجمجمة 

رتجاج ونتج عنا دوخة او ومصحوبة أو غير مصحوبة با
ارتعاشات او صداع او لعثمة في الكالم او نقص في القوى 

 العقلية حسب شدة الحالة

 %٤٠الى % ١٠من 
  

 %٧٠الى % ٢٠من 

 %١٠٠ اصابة الرأس نتج عنها اضطراب عقلي ١٤٥
 %١٠٠ نزيف بالمخ مصحوب بشلل نصفي غير قابل للشفاء ١٤٦
 %١٠٠ اشلل نصفي غير تام مع افازي ١٤٧
 %٦٠الى % ٢٠من  شلل نصفي ايمن غير تام ١٤٨
 %٤٠الى % ٢٠من  شلل نصفي أيسر غير تام ١٤٩
 %١٠٠الى % ٧٠من  شلل نصفي تام مصحوب بتوتر العضالت ١٥٠
 %٨٠ شلل تام بالطرف العلوي االيمن ١٥١
 %٧٠ شلل تام بالطرف العلوي االيسر ١٥٢
 %٤٠الى % ٢٠من  منشلل غير تام بالطرف العلوي االي ١٥٣
 %٣٠الى % ١٥من  شلل غير تام بالطرف العلوي االيسر ١٥٤
 %٣٠الى % ١٠من  افازيا بسيطة ١٥٥
 %٦٠الى % ٣٠من  افازيا واضحة ١٥٦
 %٣٠الى % ٢٠من  نوبات صرعية قليلة او نادرة ١٥٧
 %٨٠الى % ٣٠من  نوبات صرعية متعددة ١٥٨
 %١٠٠ شلل الطرفين السفلين ١٥٩
 % ٤٠الى % ٢٠من  شلل الطرف السفلي مع القدرة على المشي ١٦٠
 %٧٠ شلل الطرفين السفلين غير كامل أو المشي غير ممكن ١٦١
 %٧٠الى % ٣٠من  شلل الطرفين السفلين والمشي ممكن بعكاز أو بعصا ١٦٢
 %٧٠الى % ٤٠من  تكهف الحبل الشوكي ١٦٣
 %٧٠الى % ٥٠ن م تليف الجهاز العصبي المركزي المنتثر ١٦٤
  

١٦٥ 
 :العصب األول

 فقد حاسبة الشم
  
٥% 

  
١٦٦ 

 :العصب الثاني
 ضمور تام بالعصب البصري لعين واحدة

  
٣٥% 

 %١٠٠ ضمور تام مزدوج بالعصب البصري ١٦٧
  

١٦٨ 
 :العصب الثالث والرابع والسادس

 شلل بالعضالت الداخلية باحدى العينين
  

 %١٠الى % ٥من 
 %٢٠الى % ١٠من  ضالت الداخلية بالعينينشلل بالع ١٦٩
 %١٥الى % ١٠من  شلل بالعضالت الخارجية بالعينين بدون ازدواج البصر ١٧٠
 %٢٥ شلل بالعضالت الخارجية مع ازدواج البصر ١٧١
  

١٧٢ 
 :العصب الخامس

التهاب اطراف العصب الخامس مع تقلص عضالت نصف 
 الوجه مصحوب بالم

  
 %٢٠الى % ١٥من 

 %٢٠الى % ١٠من  شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية ينصف الوجه ١٧٣
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١٧٤ 

 :العصب السابع
 شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق جفني العين

  
 %٢٠الى % ١٠من 

 %٥٠الى % ٣٠من  شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق العينين معا ١٧٥
  

 العنق: خامساً  ١٧٦
عنق لالمام نتيجة تقلص العضالت أو اثرة التئام انثناء ال
 ملتصقة

  
 %٣٠الى % ١٠من 

 %٤٠الى % ٢٠من  انثناء العنق التشنجي ١٧٧
  

 العمود الفقري: سادساً  ١٧٨
 سوكيلوز اولزدوز او كيفوز مع تحديد في الحركة

  
 %٤٠الى % ٢٠من 

 %٣٠ الى %١٠من  بروز او انخساف مصحوباً بآم وتحديد في الحركة ١٧٩
 %٤٠الى % ٣٠من  التهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تيبس مفاصل الفقرات ١٨٠
اتهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تيبس مفاصل الفقرات  ١٨١

 وصعوبة التنفس
 %٨٠الى % ٣٠من 

 %٦٠الى % ٣٠من  التهاب عظمي نخاعي بالفقرات مع سالمة النخاع الشوكي ١٨٢
 %٤٠الى % ٣٠من  يمرض بوت غير مصحوب بخراج درن ١٨٣
 %٧٠الى % ٥٠من  مرض بوت مصحوب بخراج درني ١٨٤
١٨٥ 

 األنف: سابعا 
 ضيق باألنف بدون فقد وال يمكن عالج الضيق

 %٢٥الى % ٥من 

 %١٥ كسر بعظم األنف مصحوب بضيق الخياشيم ١٨٦
 %١٠ فقد أرنبة األنف ١٨٧
 %٢٠الى % ١٠من  فقد جزئي باألنف بدون ضيق الخياشيم ١٨٨
 %٤٠الى % ٢٠من  فقد األنف بدون ضيق الخياشيم ١٨٩
 %٥٠الى % ٢٠من  فقد األنف مصحوب بضيق الخياشيم ١٩٠
  

 الجفون والمسالك الدمعية: العيـن ١٩١
انحراف حافة الجفن للداخل أو الخارج او التصاق الملتحمة 

 الجفنية بملتحمة المقلة

  
 %١٠الى % ٥من 

 %١٥  قابل للشفاء من ناحية واحدةناسور دمعي مزمن غير ١٩٢
 %٣٠ ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين ١٩٣
 %٢٥الى % ١٥من  تلف الحجاج ١٩٤
  

١٩٥ 
 :األذن

 فقد او تشويه بصوان االذن الخارجية
  
٥% 

 %١٠ فقد او تشويه بصوان االذنين ١٩٦
  

١٩٧ 
 :الفـك العلوي

 المضغ ممكن
  

 %٢٠الى % ١٠من 
 %٤٠الى % ٣٠من  المضغ غير ممكن ١٩٨
فقد بسقف الحلق متصل او غير متصل بالحفرة األنفية وبجيب  ١٩٩

 الهواء الفكي
 %٣٠الى % ١٠من 
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 %٦٠الى % ٤٠من  اصابة بالفك العلوي مع تشوه االنف والوجه ٢٠٠
  

٢٠١ 
 :الفـك السفلي

 المضغ ممكن
  

 %١٠الى % ٥من 
 %٤٠الى % ٣٠من  المضغ غير ممكن ٢٠٢
 %٣٠الى % ١٠من  خلغ بالمفصل الفكي الصدغي يمكن او ال يمكن رده ٢٠٣
 %٢٠ ضيق بالفم بسبب انكيلوز الفكين ٢٠٤
 %٢٥ ضيق بالفم بسبب انكيلوز الفكين يسمح بتناول السوائل فقط ٢٠٥
 %٦٠الى % ٤٠من  فقد الفك السفلي باكمله او ببقاء الفرع الصاعد مع تشوه الوجه ٢٠٦
  

٢٠٧ 
 :االسنـان

 فقد لغاية خمس اسنان
  

 %٥الى % ١من 
 %١٠الى % ٥من  فقد نصف االسنان مع امكان تركيب طقم صناعي ٢٠٨
 %٢٥ فقد نصف االسنان مع عدم تركيب طقم صناعي ٢٠٩
 %١٥ فقد االسنان جميعها مع امكان تركيب طقم صناعي ٢١٠
 %٤٠الى % ٣٠من  طقم صناعيفقد االسنان جميعها مع عدم امكانية تركيب  ٢١١
  

٢١٢ 
 :اللسـان

 بتر اللسان حسب اتساعه وااللتصاقات وحالة الكالم
  

 %٤٠الى % ١٠من 
 %٣٠الى % ١٠من  ناسور لعابي لم يتحسن بالعالج الجراحي ٢١٣
  

٢١٤ 
 :البلعوم االنفي

ضيق بالبلعوم االنفي ناتج عن التصاق الحلق بالجدار الخلفي 
 للبلعوم

  
 %٤٠الى % ١٥من 

 %٦٠الى % ٤٠من  ضيق بالبلعوم مصحوب بصمم ٢١٥
  

٢١٦ 
 :البلعوم السفلي

 ضيق بالبلعوم يعيق البلع
  

 %٣٠الى % ١٠من 
  

٢١٧ 
 :الحنجرة

 درن الحنجرة
  

٢٠% 
 %٢٠الى % ٥من  ضيق بالحنجرة تسبب بحة في الصوت ٢١٨
 %٣٠الى % ١٠من  ضيق بالحنجرة تسبب بحة في الصوت مع ضيق التنفس ٢١٩
ضيق بالحنجرة تسبب عنه ضيق بالتنفس يستدعي وضع انبوبة  ٢٢٠

 حنجرية
 %٤٠الى % ٣٠من 

  
٢٢١ 

 :المريء
 ضيق المريء يعيق البلع

  
 %٣٠الى % ١٠من 

  
٢٢٢ 

 :المعـدة
 قرحة مزمنة

  
 %٤٠الى % ٣٠من 

قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة او ضيق فتحة البواب مع  ٢٢٣
 ونحافةتمدد المعدة 

 %٥٠الى % ٤٠من 

 %٦٠الى % ٥٠من  ناسور معدي لم يشف بالعالج الجراحي ٢٢٤
  

٢٢٥ 
 :األمعاء الدقيقة
 ناسور باألمعاء في وضع مرتفع بالبطن

  
 %٥٠الى % ٤٠من 

 %٥٠الى % ٤٠من  ناسور باألمعاء في وضع منخفض بالبطن ٢٢٦
 %٣٠الى % ١٠من  فقد باالمعاء ٢٢٧
    :لغالظاألمعاء ا  
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ناسور لم يشف بالعالج الجراحي ويسمح بخروج الغازات  ٢٢٨
 والسوائل مع بعض مواد البراز والتبرز عادي

 %٤٠الى % ٢٠من 

  
٢٢٩ 

 :الشـرج
 ناسور حسب موضعه خارج أو داخل العضلة العاصرة

ناسور مع القدرة على حجز البراز او احتباس المواد البرازية 
ة ومصحوب بسقوط الشرج او نتيجة اصابة العضلة العاصر

 التهاب معوي او التهاب بريتوني

  
 %٥٠الى % ٢٠من 

  
٢٣٠ 

 :الكبـد
 ناسور مراري او صديدي

  
 %٥٠الى % ٢٠من 

  
٢٣١ 

 :الطحال
 استئصال الطحال السليم

  
٢٠% 

 %١٠ استئصال الطحال المتضخم ٢٣٢
 صفر استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن ٢٣٣
  

٢٣٤ 
 :جدار البطن

 فتق اربي أيمن أو أيسر أو فتق سري أو فخذي
  

 %٢٠الى % ١٠من 
 %٣٠الى % ٢٠من  فتق اربي مزدوج ٢٣٥
 %٣٠الى % ١٠من  فتق بجدار البطن أو فتق جراحي ٢٣٦
 %١٠الى % ٥من  شلل جزئي لعضالت البطن نتيجة تأثر عصب بجدار البطن ٢٣٧
  
  

٢٣٨ 
 المسالك البولـية

 :كلى والحالبال
 التهاب باحدى الكليتين

  
  

 %٣٠الى % ١٠من 

 %٤٠الى % ٣٠من  التهاب باحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكلية ٢٣٩
 التهاب كلوي بسبب عدوى تسمم ٢٤٠

 التهاب بحوض الكليتين
 %٦٠الى % ٤٠من 

حسب حالة الكلية (استئصال الكلية واألخرى سليمة  ٢٤١
 )المستأصلة

 %١٥لى من صفر ا

 %٥٠ استئصال الكلية واالخرى متكيسة ٢٤٢
 %١٠الى % ٥من  كلية متحركة ٢٤٣
 %٥٠ درن بكلية واحدة ٢٤٤
 %٨٠الى % ٥٠من  درن بالكليتين ٢٤٥
 %٥٠ ناسور بالحالب ٢٤٦
 %٦٠الى % ٤٠من  ناسور بطني بولي ٢٤٧
  

٢٤٨ 
 :المثانـة

 رالتصاق جدار المثانة باالرتفاق العاني بسبب كس
  

 %٥٠الى % ٤٠من 
 %٥٠ ناسور بولي بالعانة او العجان ٢٤٩
 %٧٠ ناسور مثاني معوي ٢٥٠
 %٧٠الى % ٥٠من  ناسور مثاني شرجي ٢٥١
 التهاب مثاني مزمنى اصابي او خراج بالمثانة استدعى  ٢٥٢

 تثبيت قسطرة
 %٧٠الى % ٥٠من 
 %٤٠الى % ٣٠من 

 %٥٠ احدةالتهاب مثاني مع التهاب بحوض كلية و ٢٥٣
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 %٧٠الى % ٥٠من  التهاب مثاني مع التهاب بحوض الكليتين ٢٥٤
 %٤٠ انحباس كلى بالبول نتيجة اصابة بالنخاع الشوكي ٢٥٥
 %٢٠ انحباس جزئي بالبول ٢٥٦
 %٩٠الى % ٥٠من  انحباس جزئي بالبول مصحوب بالتهاب كلية واحدة أو كليتين ٢٥٧
 %٣٠الى % ٢٠من  عدم القدرة على حبس البول ٢٥٨

   
  

٢٥٩ 
 :قناة مجرى البول الخلفية
 ضيق كامل نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية

  
٧٠% 

 %٥٠ ضيق جزئي نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية ٢٦٠
 %٤٠الى % ٢٠من  ضيق يمكن توسيعه بالعملية الجراحية ٢٦١
ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وقناة مجرى  ٢٦٢

 البول
 %٦٠الى % ٤٠من 

  
٢٦٣ 

 :قناة مجرى البول األمامية
 ضيق يمكن توسيعة

  
 %٣٠الى % ٢٠من 

 %٤٠الى % ٣٠من  ضيق يصعب توسيعه ٢٦٤
 %٣٠ ناسور بولي ٢٦٥
 %٥٠ انعدام قناة مجرى البول األمامية مع فتحة بالعجان ٢٦٦
انعدام قناة مجرى البول األمامية مع فتحة ما بين السرة  ٢٦٧

 والعجان
٤٠% 

  
٢٦٨ 

 :القفص الصدري
 كسر عظم القفص غير مصحوب بإصابة حشوية

  
 %٢٠الى % ١٠من 

 %٢٠من صفر الى  كسر ضلع حسب المضاعفات ٢٦٩
  

٢٧٠ 
 :الرئتان

 التهاب شعبي مزمن خفيف
  

 %٢٠الى % ٥من 
 %٥٠الى % ٢٠من  التهاب شعبي مزمن شديد ٢٧١
دد شعبي او ربو التهاب شعبي مزمن مضاعف بانفزيما او تم ٢٧٢

 او هبوط بالقلب
 %١٠٠الى % ٥٠من 

 %٣٠الى % ٥من  انسكاب بللوري اصابي ٢٧٣
 %٤٠الى % ١٠من  انسكاب دموي بللوري ٢٧٤
 %٧٠الى % ٢٠من  انسكاب صديدي بللوري ٢٧٥
 %١٠الى % ٥من  اصابة درنية تخلف عنها تليفات بسيطة ٢٧٦
 %٤٠الى % ١٠من  طةاصابة درنية تخلف عنها تليفات متوس ٢٧٧
 %٧٠الى % ٤٠من  اصابة درنية تخلف عنها تليفات شديدة ٢٧٨
 %١٠٠الى % ٧٠من  اصابة درنية متقدمة غير قابلة للشفاء  ٢٧٩
 %٣٠الى % ١٠من  سليكوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين ٢٨٠
 %٦٠الى % ٣٠من  سليكوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين ٢٨١
 %٩٠الى % ٦٠من  وب بتليف شديد بالرئتينسليكوزس مصح ٢٨٢
 %١٠٠ سليكوزس مصحوب بدرن بالرئتين ٢٨٣
 %٢٠الى % ١٠من  اسبستوزس مصحوب بتليف بالرئتين ٢٨٤
 %٤٠الى % ٢٠من  اسبستوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين ٢٨٥
 %٨٠الى % ٤٠من  اسبستوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين ٢٨٦
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 %١٠٠  بدرن بالرئتيناسبستوزس مصحوب ٢٨٧
وغير مصحوب بتغيرات في اشعة ) ربو القطن(بسينوزس  ٢٨٨

 الرئتين
تقدر نسبة العاهة نسبة النقص في 

 الطاقة النفسية
 %٥٠الى % ١٠من  بسينوزس مصحوب بنزلة شعبية مزمنة وربو شعبي ٢٨٩
 %٩٠الى % ٥٠من  بسينوزس مصحوب بانفزيما ٢٩٠
 %٩٠الى % ١٠من  ق ابخرةامفزيما نتيجة استنشا ٢٩١
 %٩٠الى % ١٠من  امفزيما نتيجة النفخ في اآلالت ٢٩٢
 %١٠٠ أورام خبيثة نتيجة استنشاق ابخرة أو اتربة ٢٩٣
  

٢٩٤ 
 :القلب واألورطي

التصاق بغشاء القلب او التهاب بعضالت القلب او تلف 
 بعضالت القلب نتيجة جلطة بالشرايين التاجية والقلب متكافىء

  
 %٢٠الى % ١٠ن م

 %٦٠الى % ٢٠من  مع بعض اعراض ظاهرة ٢٩٥
 %٨٠ مع عدم تكافؤ القلب ٢٩٦
 %٩٠الى % ٣٠من  تأثير القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى أو تسمم ٢٩٧
 %٨٠الى % ٣٠من  انيورزم األورطي او بجدار القلب ٢٩٨
  

٢٩٩ 
 :اعضاء التناسل

 الذكور) ١
 ع االنتصاباثرة التئام بالقضيب ال تمن

   
 صفر

 %٢٥ فقد تمرة القضيب ٣٠٠
 %٣٠ انعدام جزئي بالجسم االسفنجي ٣٠١
 %٦٠ فقد القضيب ٣٠٢
 %٧٥ فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول ٣٠٣
 %٩٠ فقد القضيب مع الخصيتين ٣٠٤
 %٣٥ فقد خصية قبل البلوغ ٣٠٥
 %٢٥  سنة٤٠فقد خصية من سن البلوغ لغاية  ٣٠٦
 %١٥ د خصية بعد سن االربعينفق ٣٠٧
 %٦٠ فقد خصيتين قبل سن البلوغ ٣٠٨
 %٤٠ فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن األربعين ٣٠٩
 %٣٠ فقد خصيتين بعد سن األربعين ٣١٠
 %١٠من صفر الى  فيلة مائية حسب الحجم والمضاعفات ٣١١
 %١٥الى % ١٠من  فيلة دموية اصابية ٣١٢
 %١٥الى % ١٠من  لخصية من ناحية واحدة درن البرنج وا ٣١٣
 %٤٠الى % ٢٠من  درن البرنج والخصية من الناحيتين ٣١٤
 %٥٠الى % ٤٠من  درن البرنج والبروستاتا والحويصلة المنوية ٣١٥
  

 اإلناث) ٢ ٣١٦
 فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ

  
 %٦٠الى % ٤٥من 

 %٤٠ فقد الرحم قبل االنجاب ٣١٧
 %٣٠  الرحم بعد االنجابفقد ٣١٨
 %٣٠ فقد مبيض واحد قبل أو بعد سن البلوغ ٣١٩
 %١٥الى % ٥من  سقوط الرحم أو المهبل ٣٢٠
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٣٢١ 

 :الغدد الدرنية
 غدد درنية

  
 %٢٠الى % ٥من 

 %٢٥الى % ٢٠من  غدد درنية متقيحة مصحوب بنواسير ٣٢٢
 %١٠٠الى % ٤٠من  سرطان الغدد ٣٢٣
  

٣٢٤ 
 :خبيثةاألورام ال

تقدر نسبة العجز حسب فقد العضو لوظيفته او بتره او انتكاس 
 لحالة او عدم امكان اجراء عملية

  
 %١٠٠الى % ٤٠من 

  
٣٢٥ 

 :بعض األمراض
 الزهري كمرض مهني

  
٥٠% 

 %٤٠الى % ٢٠من  ناسور معاود واحد او متعدد وحسب الموضع ٣٢٦
 %١٠٠الى % ٢٠من  سرطان الدم ٣٢٧
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  -:في تقدير درجات العجز في حاالت الفقد العضوي ما يأتييراعى 
   

أن تكون الجراحة قد التئمت التئاماً كامال دون تخلف اية مضاعفات أو       .١
معوقات لحركات المفاصل المتبقية، كندبات، أو التكلسات، او االلتهابات، او 

ف من هذه المضاعفات الحسية أو غيرها وتزداد درجات العجز تبعا لما يتخل
  .المضاعفات

   
في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز،       .٢

والمضاعفات في الشهادة الطبية كما تحدد درجات اإلعاقة في كل حركة على تلك 
  .المفاصل بالنسبة الى القواعد الطبيعية

   
ى زيادة أو نقص في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومد     .٣

  .الحساسية ونوعها
   

إذا كان المصاب اعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن اصابات الطرف      .٤
  .العلوي االيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف االيمن

   
اذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعاله عجزاً كليا مستديما عن    .٥

العضو في حكم المفقود، واذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت أداء وظيفته اعتبر ذلك 
  .نسبته تبعا لما اصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته
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  -:تقدير تعويضات العجز في حاالت فقد اإلبصار
   

 درجة اإلبصار
)١( 

 نسبة قوة اإلبصار
)٢( 

 نسبة فقد اإلبصار
)٣( 

 درجة عجز العين المصابة
)٤( 

٠/١٠٠ ٦/٦ - - 
٢،٩٠ ٨،٥ ٩١،٥ ٦/٩ 
٥،٧٤ ١٦،٤ ٨٣،٦ ٦/١٢ 
١٠،٥٣ ٣٠،٠ ٦٩،٩ ٦/٨ 
١٤،٥٢ ٤١/٥ ٥٨،٥ ٦/٢٤ 
٢٤،٠٠ ٦٠،٠ ٤٠،٠ ٦/٣٦ 
٢٨،٠ ٨٠،٠ ٢٠،٠ ٦/٦٠ 
٣٠،١٠ ٨٦،٠ ١٤،٠ ٥/٦٠ 
٣٢،١٣ ٩١،٠ ٨،٢ ٤/٦٠ 
٣٤،٢٦ ٩٧،٩ ٢،١ ٣/٠٦ 
٣٤،٧٩ ٩٩،٤ ٠،٦ ٢/٦٠ 
 ٣٥،٠٠ ١٠٠،٠ -  فاقل١/٦٠
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  -:متخلف عن فقد اإلبصار ما يأتيويراعى في تقدير العجز ال
   

أن تقدر درجة العجز الناشىء من ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين     -١
درجة العجز المقابلة لدرجة اإلبصار للعين قبل االصابة وبعدها اذا كان هناك 

  ).٤عمود (سجل يوضح درجة ابصار تلك العين قبل اإلصابة 
   

حالة اإلبصار قبل االصابة يعتبر أن العين كانت وفي حالة عدم وجود سجل ب    -٢
  سليمة
 ٦/٦.  

   
يراعى في حالة اصابة العين الوحيدة أن تقدر ) ١(مع مراعاة احكام البند     -٣

درجة العجز طبقا لنسبة فقد اإلبصار بها على اعتبار ان االبصار الكامل لتلك 
  %١٠٠العين 
  ).٣عمود (

   
  .ن الوحيدة تعتبر عجزاً كامالًفي حالة فقد ابصار العي    -٤

   
يراعى في حالة االصابة بكلتا العينين ان تقدر ) ١(مع مراعاة احكام البند     -٥

درجة العجز على اساس نصف مجموع قوة ابصار كل منها باعتبار االبصار لكل 
  ).٣عمود % (٥٠عين 

   
  : الكتاركتا االصابية-٦

ب ضعف باإلبصار قد يصل إلى درجة عند وجود كتاركتا بالعين تسب        ) أ
الفقد التام تقدر نسبة العجز بهذه العين بنسبة اإلبصار المبينة بالعمود رقم 

خاصة إذا كانت عملية إزالة الكتاركتا ال تجدي في إصالح درجة ) ٤(
  .اإلبصار

   
اذا عملت عملية ازالة كتاركتا اصابية يقدر العجز حسب درجة   ) ب

ازالة الكتاركتا باستعمال النظارة التي تعتبر جزءاً االبصار بعد عملية 
مقابل عدم اندماج الصورتين في حالة ازالة % ١٠تكميليا للجراحة ويزاد 

كتاركتا في عين واحدة وبحيث ال تتعدى المجري بها عملية ازالة كتاركتا 
  %.٣٥عن 

    
  -:تقدير تعويضات العجز في حالة فقد السمع

   
 ١٥ع سليماً اذا كان ضعف السمع ال يجاوز يعتبر السم        )أ 

  .ديسبال لكل من االذنين
   

تحسب نسبة فقد السمع لألذن الواحدة بواقع درجة ونصف    )ب 
درجة مئوية نظير فقد ديسبال واحد من القدرة السمعية فيما يزيد 

  . ديسبل١٥على 
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اذا كان متوسط الضعف في % ١٠٠تعتبر نسبة فقد السمع       )ج 
 ديسبال وتعتبر درجة العجز ٨٥درة السمعية لألذن يصل الى الق

  .من العجز الكلي% ٥٥المتخلف في هذه الحالة 
   

  -:ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتي
   

أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية لالصوات التي يبلغ    -١
ثانية مع مراعاة ان يتم تقدير ضعف السمع / سيكل١٠٠ الى ١٢٥ترددها من 

بجهاز قياس السمع الكهربائي إلمكان الوصول بسهولة الى هذه الدرجات من 
  .الذبذبات التي ال يسهل عملها بالشوكة الرنانة

   
ان تقدر درجة العجز الناشىء عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة   -٢

  . سجل يوضح تلك الدرجةالسمع قبل اإلصابة وبعدها اذا كان هناك
   
تبعا لسن % ١٠٠في حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما    -٣

  .٤٥ديسبل لكل سنة تزيد عن ½  العامل المصاب أي يضاف 
   
يراعى في حالة اصابة االذن الوحيدة ان تقدر ) ٢(مع مراعاة احكام البند    -٤

% ١٠٠ذن على اعتبار ان سمعها يعادل درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك اال
  .من السمع الكامل

   
يراعى في حالة اصابة االذنين بدرجات متفاوته ) ٤(مع مراعات احكام البند    -٥

  -:من ضعف السمع تقدر نسبة السمع تبعا للنظام اآلتي
   

  :النسبة المئوية لفقد السمع باالذنين معا         ) أ
  

  نسبة فقد السمع في االذن االضعف + ٥ االقوى في  نسبة فقد السمع في االذن-٦
   
من فقد % ١٠٠تحسب درجة العجز المتخلف على اساس ان نسبة    ) ب

من العجز الكامل ويشترط في جميع ما تقدم ان تكون % ٥٥السمع تعادل 
  .حالة العجز قد استقرت استقراراً تاماً
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 )٣(الجدول رقم 

  اد عائلة العامل المتوفياد عائلة العامل المتوفيأحكام توزیع تعویض الوفاة على أفرأحكام توزیع تعویض الوفاة على أفر
===================================  

   
  
١ 

  
إذا اجتمع األرمل مع الوالدين والولد الذين كانو في رعاية المتوفي يوزع التعويض بحيث يكون 
لالرمل الثمن ولألرامل الثمن بالتساوي ان كن أكثر من واحدة وللوالدة السدس والوالد الثلث 

فإذا لم يوجد ولد كان لالرمل او لالرامل بالتساوي ثلثا .   بالتساوي وللولد الباقيوالوالدين الثلث
فإذا لم .  قيمة التعويض إن كن أكثر من واحدة وللوالد الباقي، فإن كانا والدين فلهما الباقي بالتساوي

 من يوجد الوالدان كان لألرمل ثمن التعويض على أن يوزع بالتساوي بين االرامل إن كن أكثر
أما إذا لم يوجد مع األرمل ولد أو والد أخذ التعويض كله، على أن يقسم بين . واحدة وللولد الباقي

 .األرامل بالتساوي إن كن أكثر من واحدة
  
٢ 

  
إذا وجد الوالد وولد ممن كانا في رعاية المتوفي ولم يوجد أرمل استحق الولد الثلثين ودفع الباقي 

 .لدين إن وجدا معاللوالد أو بالتساوي للوا
  
٣ 

  
إذا وجد أوالد كان العامل المتوفي يعولهم ولم يوجد أرمل أو أرملة أو والد أو والدين أو أشقاء أو 
شقيقات كان يعولهم وزع التعويض بين األوالد بالتساوي، فإذا وجد ولد واحد استحق التعويض 

 .كله
  
٤ 

  
أو أرمل أو أرملة وزع التعويض بين الوالدين إذا وجد والدان كان يعولهما ولم يوجد أوالد 

بالتساوي إال إذا كان واحد فيمنح التعويض كله ويعتبر األخوة واألخوات الذين كان العامل يعولهم 
 .حين وفاته في حكم الوالدين عند عدم وجود أحد منهما

  
٥ 

  
 . عنه زوجته العاملةيقصد باالرمل الزوجة التي توفى عنها زوجها العامل أو الزوج الذي توفت
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  قرار وزاري

  م١٩٨٠لسنة ) ١/ ٤٣( رقم 

  كفالتھم  في شأن تنظیم عملیة انتقال العمال غیر المواطنین وقواعد نقل

 المقدمة
 وزیر العمل والشئون االجتماعیة ،

 في شأن اختصاصات ١٩٧٢لسنة  ) ١( االطالع على القانون االتحادي رقم  بعد

 .وصالحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ الوزارات

 

 . في شأن تنظیم عالقات العمل١٩٨٠لسنة  ) ٨( وعلى القانون االتحادي رقم 

 

  وبناء على ماعرضھ وكیل الوزارة ،

 قرر

 ١المادة 
مواطن من عمل إلى عمل آخر وبالتالي نقل كفالتھ من  ال یجوز انتقال عامل غیر

 .بالشروط التالیة الواردة في ھذا القرار الصاحب عمل الى صاحب عمل آخر إ

 ٢المادة 
المواطنین من عمل الى عمل آخر وبالتالي نقل كفالتھم إذا  یجوز انتقال العمال غیر

 :اآلتیة كانوا من الفئات

 .االطباء والصیادلة والممرضین- ب. المھندسین-أ

 .المدرسین- د المرشدین الزراعیین-ج

 . دققي الحسابات المحاسبین المؤھلین وم- ھـ 

 .على االجھزة االلكترونیة وبالمختبرات العلمیة  الفنیین العاملین- و 

وذلك ) االجرة والثقیلة والباصات ( وسائل النقل   السائقین المرخص لھم بقیادة-ز 
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 .مؤسسة الى مثیلتھما أو إلى جھة حكومیة في حالة كون نقل الكفالة من شركة أو

العمل والشئون االجتماعیة متى اقتضت  ا قرار من وزیر أیة فئة أخرى یصدر بھ-ح 

 .العامة ذلك متطلبات المصلحة

 ٣المادة 
 :للفئات المذكورة بالمادة السابقة ما یأتي یشترط لنقل الكفالة

الجدید في نفس المھنة التي كان یعمل فیھا لدى   ان یعمل العامل لدى صاحب العمل-أ

 .صاحب العمل السابق

 .عامل اقامة ساریة المفعول مثبتة بجواز سفرهلل أن تكون-ب

 .كاملة على االقل في العمل لدى الكفیل االول  ان یكون العامل قد امضى سنة-ج

على نقل الكفالة ولوزارة العمل عدم االعتداد  ان یحصل العامل على موافقة الكفیل- د

 . االعتراض سبب قانوني یبرره بأعتراض ھذا الكفیل إذا لم یكون لھذا

 .النقل ویفوض وكیل الوزارة في اختصاص الوزیر بالموافقة على

 ٤المادة 
الثانیة والفقرتین ج ، د من المادة الثالثة من ھذا القرار یجوز  استثناء من احكام المادة

 \: الحاالت االتیة نقل الكفالة في

ترتب على المنشأة و  إذا توفى الكفیل االصلي ولم یقم ورثتھ باالستمرار في إدارة-أ

 .ذلك غلقھا

 .ذلك غلق المنشأة  إذا اخل الكفیل االصلي بالتزاماتھ وترتب على-ب 

  .  إذا صدر حكم قضائي بافالس أو تصفیة وانھاء نشاط المؤسسة-ج

 .الحاالت ویفوض وكیل الوزارة في الموافقة على النقل في تلك

 ٥المادة 
 من ھذا القرار ال یتم نقل ٤ ، ٣ ، ٢علیھا في المواد  فیما عدا الحاالت المنصوص

آخر وبالتالي نقل كفالتھ إلى صاحب عمل جدید إال  العامل غیر المواطن من عمل إلى

 .الوزیر بموافقة من
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 ٦المادة 
دائرة العمل المختصة بواسطة صاحب العمل الجدید أو من  یقدم طلب نقل الكفالة إلى

دات والوثائق الثبوتیة الالزمة ووفقا الطلب مدعما بالمستن یمثلھ قانونا على أن یكون

 .الغرض للمنوذج المعد لھذا

 ٧المادة 
 .القرار التوجیھات واقرار النماذج الالزمة لتنفیذ ھذا على وكیل الوزارة اصدار

 ٨المادة 
 .صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة ینفذ ھذا القرار من تاریخ

  
 اإلمضاء

 سیف الجروان

 الجتماعیةا وزیر العمل والشئون

 ١٩٨٠-١٠-٠٥ :تاریخ التوقـیـع

 ١٩٨٠-١١-٣٠ :تاریخ النشــر

 ١٩٨٠- ١٠-٠٥ :تاریخ العمـل بھ

  

  من الجریدة الرسمیة)٨٥( تم نشره في العدد رقم
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  قرار وزاري

  لسنة )١ / ٤٤(رقم 

   في شأن الالئحة التنفیذیة١٩٨٠

  الخاضعة لتنظیم أعمال التفتیش العمالي على المنشآت

 م١٩٨٠لسنة ) ٨(ام قانون العمل االتحادي رقم ألحك

 المقدمة
 ، وزیر العمل والشئون االجتماعیة

 بعد االطالع على احكام الدستور المؤقت ،

 في شأن اختصاصات الوزارات وصالحیات ١٩٧٢لسنة  ) ١( وعلى القانون رقم 

 لھ، الوزراء والقوانین المعدلة

ما  أن تنظیم عالقات العمل وبناء على في ش١٩٨٠لسنة  ) ٨( وعلى القانون رقم 

 .عرضھ وكیل الوزارة

  :قرر

 ١المادة 
 : بما یأتي یختص مدیر ومفتشو العمل

بشروط   مراقبة تنفیذ أحكام قانون العمل على وجھ سلیم وخاصة ما یتعلق منھا-أ

العمال  العمل واالجور ووقایة العمال وحمایتھم أثناء قیامھم بالعمل وما یتصل بصحة

 .متھم واستخدام االحداث والنساءوسال

بالمعلومات واالرشادات الفنیة التي تمكنھم من   تزوید اصحاب العمل والعمال-ب 

 . القانون اتباع احسن الوسائل لتنفیذ احكام

معالجتھا   ابالغ السلطات المختصة بأوجھ النقص التي تقصر االحكام القائمة عن-ج 

 .واقتراح ما یلزم لذلك
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قانون العمل واللوائح والقرارات  ائع التي ترتكب بالمخالفة الحكامضبط الوق- د

 .الحكامھ الصادرة تنفیذا

 ٢المادة 
 :العمالي بالوزارة المھام االتیھ تتولى ادارة التفتیش

 ) ٨( قانون العمل االتحادي رقم  التفتیش الدوري على المنشآت الخاضعھ الحكام-أ

 .  والقرارات المنفذه لھ١٩٨٠لسنة 

الشكاوي المتعلقة بوجود مخالفات لقانون العمل والتحقق من صحة ما جاء  تلقى-ب

 . االجراءات الالزمة بھا واتخاذ

مخالفات قائمة لدى  تلقى االخطارات الواردة من ادارة عالقات العمل بوجود -ج

العمالیة واتخاذ  بعض المنشأت تحقق منھا أحد الباحثین أثناء بحثھ الحدى المنازعات

 .لالزم بشأنھاا

االدارة القیام بأجراء حمالت  اجراءالحمالت التفتیشیھ على المنشأت التي ترى - د

 . وظروف توجب ذلك تفتیشیھ على نوع معین منھا طبقا لما تراه من اسباب

 . االحداث والنساء  اجراء التفتیش اللیلي لمراقبة مواعید العمل وتشغیل- ھـ 

االرشادات الفنیة التي   والكتیبات بالمعلومات و عقد الندوات واصدرا النشرات-و

 .بھا تمكن طرفي عالقة العمل من تنفیذ أحكام القانون وتوعیتھم

معالجة   تقدیم التقاریر لوكیل الوزارة بما تراه من قصور في احكام القانون عن-ز 

 .الشأن بعض الحاالت متضمنھ اقتراحات االدارة في ھذا

 ٣المادة 
المنشات الخاضعة الحكام قانون العمل ویكون ذلك مرتین  ریا علىیتم التفتیش دو

 .على االقل سنویا

 اعداد حصر شامل للمنشأت الخاضعة للقانون في الدولة -القیام بذلك یجب  وفي سبیل

لكل من ھذه المنشأت موضحا أسمھا واسم مدیرھا المسئول وعدد  واعداد بطاقة

 االقتصادي وجنسیتھا ورقم الرخصة الحصر ونشاطھا العاملین بھا في تاریخ
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ترتیبھا على اساس جغرافي في ادراج مخصصة لذلك  الصادرة من البلدیة بانشائھا ثم

 .بعد ترقیمھا بنفس الترتیب

ھذه االجراءات بالنسبة للحمالت التفتیشیة والتفتیش الشھري وكذلك بالنسبة  وتتخذ

 .أخرى من صور التفتیش الي صور

 ٤المادة 
 : اآلتي یتم التفتیش على الوجھ

واسماء  تعد خطوط سیر مسبقة للزیارات التفتیشیھ موضحا بھا تاریخ الزیارة: أوال 

 المنشأت التي سیتم التفتیش علیھا وعنوان كل منھا ووقت الزیارة فیما إذا كانت

 .صباحیة أو لیلیة واسم المفتش القائم بالزیارة والغرض منھا

طبقا للبیانات المدونھ بخط السیر دون أخطار مسبق للمنشأة ویقوم  تتم الزیارة: ثانیا

یراه من اجراءات للتأكید من تنفیذ احكام قانون العمل من دخول  المفتش باتخاذ ما

أو تحقیق أو إطالع على ملفات أو مستندات أوالحصول على  الماكن العمل أو فحص

 التي یفرض القانون على التأكد من وجود المعلقات صور أو مستخرجات منھا أو

أو غیر ذلك من االجراءات التي أجاز قانون  صاحب العمل تعلیقھا في اماكن العمل

 .التفتیش العمل للمفتشین إتخاذھا الداء واجب

الالزم نحو  إذا تبین للمفتشین وجود مخالفات ال یمكن إزالتھا وجب علیھ إتخاذ: ثالثا

من  لعمل أو المدیر المسئول إن وجد أواثباتھا في محضر رسمي بعد سؤال صاحب ا

 یراه من العمال المتواجدین في مكان العمل اثناء ضبط المخالفة وإن یوقع من یسال

 . على ما أبداه مع أقوال في المحضر وعرضھ على مدیر المكتب التخاذ الالزم

تبین وجود مخالفات یمكن إزالتھا وجب على المفتش توعیة صاحب العمل أو  إما إذا

أو من تواجد من العمال بكیفیة ازالتھا وأن یرسل للمنشأة تقریرا بھذه  المدیر المسئول

 .وانذارھا بضرورة إزالة ھذه المخالفات خالل فترة یحددھا في التقریر المخالفات

إعادة التفتیش في الموعد المحدد في التقریر المشار إلیھ في البند السابق  تتم: رابعا

ق فإذا ما تأكد المفتش من إزالة المخالفة یتم حفظ التقریر بعد خط سیر مسب بناء على

الحفظ على مدیر التفتیش العتماده ، إما إذا تبین عدم إزالتھا كان علیھ  عرض قرار
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محضر رسمي طبقا لما سبق ذكره في الفقرة االولى من البند ثالثا ثم  إثبات ذلك في

 .  إتخاذه من إجراءاتالتفتیش ألبداء الرأي فیما یتم یعرض على مدیر

اتخاذ االجراءات القانونیة ضد المنشأة المخالفة یقوم  إذا قرر مدیر التفتیش: خامسا

بھذه المخالفة ویضمنھ تاریخ ضبط المخالفة وأرقام  المفتش بتحریر المحضر الخاص

بشأنھا وملخصا لكل منھا واسم المفتش الذي ضبط  مواد القانون التي تمت المخالفة

المخالفة ثم یحال للسلطة المختصة التخاذ  ة وملخصا القوال المخالف بشأنالمخالف

للمحضر المذكور تمھیدا لتقدیم المخالف  الالزم بشأنھا بعد اعتماد مدیر التفتیش

 .للمحاكمة

 .أخرى االوراق للمفتش للقیام باعادة التفتیش مرة ویجوز لمدیر التفتیش إعادة

 ٥المادة 
مباشرة أعمال وظائفھم قبل ادائھم القسم المقرر بالقانون امام  الیجوز لمفتشي العمل

ویزود المفتش ببطاقة تصدر من . االجتماعیة فور تعیینھم  وزیر العمل والشئون

تمتعھ بصفھ الضبط القضائیة وعلى المفتش ابرازھا  الوزارة تثبت شخصیتھ وكذا

 .شخصیتھمنھ ذلك للتعرف على  عند مزاولتھ لعملھ المیداني إذا طلب

 ٦المادة 
المعتمدة من المدیر المختص بالسریة ویجب ان تكون  یجب ان تتصف خطوط السیر

مكتب العمل المختص قبل یومین على االقل من  اسبوعیة ویتم اعتمادھا من مدیر

وتخطر ادارة التفتیش العمالي بھ فور  بدایة االسبوع الذي سینفذ خاللھ خط السیر

 .اعتماده

 ٧المادة 
العمالي خطوط السیر الخاصة بالحمالت التفتیشیة طبقا للخطة   إدارة التفتیشتعد

االدارة في ھذا الخصوص وكذا بناء على رأي وكیل الوزارة لما  الشھریة التي تراھا

 . اجراء ھذه الحمالت لدیھ من اسباب توجب
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 ٨المادة 
یھا و بتاریخھا وما اتخذ المنشأة بالزیارات المختلفة التي تتم عل یتم التأشیر على بطاقة

 .لكل زیارة من اجراءات نتیجة

 ٩المادة 
سجل یعد لھذا الغرض یدون بھ تاریخ ورود الشكوي  تسجل الشكاوي الواردة في

وموضوع الشكوى وما اتخذ من اجراءات  واسم الشاكي والمنشأة المشكو في حقھا

 .الجراءاتقام بھذه ا بشأنھا ونتیجة ھذه االجراءات واسم المفتش الذي

 ١٠المادة 
التي یتم ضبطھا والتي یوافق مدیر التفتیش على تحریرھا  تسجل محاضر المخالفات

المحضر وتاریخھ واسم المفتش الذي قام بتحریره  في سجل خاص یدون بھ رقم

التي حررت للمحاضر بشأنھا وتاریخ ورقم  وارقام المواد القانونیة للمخالفات

االحكام التي تصدر بشأنھا وفیما إذا كان  نتیجة متابعةتصدیرھا للجھات المختصة و

 .البراءة قد حكم فیھا باالدانة أو

 ١١المادة 
التي تصدر في شأن بعض المخالفات یجب على إدارة التفتیش  بالنبسة الحكام البراءة

التي جاء حكم البراءة على اساسھا واعداد تقریر  العمالي الحصول على االسباب

البداء ما یرى اتخاذه من اجراءات على  وعرضھ على وكیل الوزارةشھري بشأنھا 

 .وسالمتھ ضوء ما جاء بھ حرصا على مصلحة العمل

 ١٢المادة 
العمل بیانا احصائیا شھریا وبصفھ منتظمة یتضمن اسماء  یعد كل مكتب من مكاتب

المحاضر التفتیشیھ التي قام بھا كل منھم ونوعھا وكذا عدد  المفتشین وعدد الزیارات

المخالفة وعدد الشكاوي التي تم بحثھا وما ترتب علیھا من  التي حررت للمنشأت

متابعة االحكام وعدد احكام البراءة التي صدرت في  اجراءات اتخذت وعدد زیارات

تقریر بالحمالت التفتیشیة التي تمت خالل الشھر  شأن بعض المخالفات باالضافة الى
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الحمالت واالجراءات التي اتخذت نتیجة للقیام بھا  هوعدد المنشأت التي شملتھا ھذ

التفتیش المختصة التي تعد بدورھا تقریرا احصائیا  وترسل ھذه االحصائیات الدارة

 . إلیھا ذلك التخاذ ما یلزم مجمعا یتم ارسالھ لالدارة الموكل

 ١٣المادة 
 مة للتنفیذ ھذابنماذج السجالت وغیرھا من النماذج الالز یصدر وكیل الوزارة قرارا

 .القرار

 

 

 ١٤المادة 
 .الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره ینشر ھذا القرار في

 اإلمضاء
 سیف الجروان

 االجتماعیة وزیر العمل والشئون

  

   

 ١٩٨٠-١١-٣٠ :تاریخ النشــر

 ١٩٨٠- ١١-٣٠ :تاریخ العمـل بھ

  

 من الجریدة الرسمیة )٨٥( تم نشره في العدد رقم
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  قرار وزاري

  ١٩٨٠لسنة  )١ / ٤٥(رقم 

  في شأن تحدید أوجھ صرف حصیلة

 الغرامات المقتطعة من العمال

 المقدمة
 ، وزیر العمل والشئون االجتماعیة

 

 بعد االطالع على احكام الدستور المؤقت ،

 

 في شأن اختصاص الوزارات وصالحیات ١٩٧٢لسنة  ) ١( وعلى القانون رقم 

 لھ، اء والقوانین المعدلةالوزر

 

ما   في شأن تنظیم عالقات العمل وبناء على١٩٨٠لسنة  ) ٨( وعلى القانون رقم 

 .عرضھ وكیل الوزارة

  :قرر

 ١المادة 
من العمال في كل منشأة في سجل خاص یبین بھ اسم  تقید الغرامات التي تقتطع

 الموقعة وبیان سبب ومقدار اجرة وقیمة الغرامة العامل الذي وقعت علیھ الغرامة

 .ھذه الغرامات شھریا بالسجل توقیعھا او مناسبتھا ، وتحدد حصیلة
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 ٢المادة 
خمسة عشر عامال فأكثر لجنة التصرف في أموال  تشكل في كل منشأة تستخدم

 : الغرامات وتتكون من

 أو من ینیبھ رئیسا صاحب العمل -١

مع مدیر دائرة  عمل بالتشاوراثنین من العاملین بالمنشأة یختارھما صاحب ال -٢

 عضوین. العمل المختصة

اللجنة ممثل دائرة العمل  ویجوز بناء على طلب صاحب العمل ان یشترك في

 .المختصة وعندئذ تكون لھ الرئاسة

عدد عمالھا عن خمسة عشر عامال فیتم التصرف في اموال  أما المنشأت التي یقل

 ، ٨ ، ٤ العمل وبمراعاة احكام المواد بمعرفة صاحب الغرامات المقتطعة من عمالھا

 .القرار  من ھذا٩

 

 ٣المادة 
المنصوص علیھا في المادة السابقة حضور جمیع  یشترط لصحة انعقاد اللجنة

وفي .العمل أو ممثلة واحد عضوي اللجنة اعضائھا وتصدر قرارتھا بموافقة صاحب

ذا تساوت االصوات رجح العمل فا حالة الخالف یعاد عقد اللجنة بحضور ممثل دائرة

 .الرئیس الجانب الذي فیھ

 

 ٤المادة 
التصرف في اموال الغرامات باستعراض النواحي  تختص اللجنة بتقدیر كیفیة

محضر ثم تقرر توزیع ھذه الغرامات علیھا او  االجتماعیة في المنشأة واثبات ذلك في

عمال أو عالجھم في غیر بھا الترفیھ عن ال صرفھا في ایة ناحیة اجتماعیة جدیدة یراد

بعالجھم طبقا للقرار الصادر في ھذا الشان  الحاالت التي ال یلتزم فیھا صاحب العمل

مكتبة أو جمعیة تعاونیة او تنفیذ مشروع  أو انشاء ناد للریاضة البدنیة او مسجد او
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 .االجتماعي المماثل لعالج اسر العمال أو غیر ذلك من اوجھ النشاط

حاجیات المعیشة  ملبغ من ھذه االموال بصفة مكافأة او لشراءوال یجوز صرف اي 

 . الخسارة كالمأكل أو الملبس كما ال یجوز استثمارھا في اي عمل یحتمل الكسب أو

 

 ٥المادة 
أكثر أعد في كل فرع سجل خاص لقید الغرامات التي تقتطع  إذا كان للمنشأة فرع أو

 على عمال ھذا الفرع مالم تر اللجنة باالموال مقصورا من عمالھ ویكون االنتفاع

 . ینتفع بھ عمال جمیع الفروع الخاصة المنشأة امكان تحقیق مشروع عام موحد

المشروع لجنة تضم اثنین من بین جمیع عمال  و في ھذه الحالة یجب أن توافق على

 .فروعھا المنشأة بكافة

 

 ٦المادة 
قل للتصرف في الحصیلة إلیھا مرة كل شھر على اال یجب عقد اللجنة المشار

 .الغرامات الشھریة من اموال ھذه

شھور وذلك  ویجوز للجنة تأجیل التصرف فیھا لشھر أو اكثر بحیث ال تزید على ستة

 .مفید إذا لم تكن ھذه االموال كافیة لعمل

 

 ٧المادة 
استغالل اموال الغرامات في احد المشروعات االجتماعیة  على اللجنة إذا قررت

للجنة االجراءات الخاصة بتنظیم المشروع  ذكرھا ان توضح في محضرالسابق 

 . وتنفیذه
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 ٨المادة 
الواقع في دائرة (ان یعتمد من دائرة العمل المختصة  - یجب لنفاذ قرار اللجنة

المركز الرئیسي للمنشأة إذا كانت اللجنة مشكلة  أو) اختصاصھا مقر فرع المنشأة 

 .المنشأة لجمیع فروع

 

 ٩ة الماد
تصفیة المنشأة الي سبب من االسباب بالتساوي على  توزع اموال الغرامات عند

 .تصفیتھا العمال الموجودین بھا وقت

 

 ١٠المادة 
 .الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره ینشر ھذا القرار في

  

 اإلمضاء
 سیف الجروان

 االجتماعیة وزیر العمل والشئون

  

   

 ١٩٨٠-١١-٣٠ :تاریخ النشــر

 ١٩٨٠- ١١-٣٠ :تاریخ العمـل بھ

  

 من الجریدة الرسمیة) ٨٥( تم نشره في العدد رقم
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  قرار وزاري

   بتحدید األعمال١٩٨٠لسنة  )١ / ٤٦(رقم 

  التي یجوز تشغیل النساء فیھا في

 العاشرة مساء والساعة السابعة صباحا الفترة ما بین الساعة

 المقدمة
 ، مل والشئون االجتماعیةوزیر الع

 بعد االطالع على احكام الدستور المؤقت ،

 في شأن اختصاص الوزارات وصالحیات ١٩٧٢لسنة  ) ١( وعلى القانون رقم 

 لھ، الوزراء والقوانین المعدلة

ما   في شأن تنظیم عالقات العمل وبناء على١٩٨٠لسنة  ) ٨( وعلى القانون رقم 

 .عرضھ وكیل الوزارة

  :قرر

 ١مادة ال
الفترة ما بین العشرة مساء والسابعة صباحا في االعمال  یجوز تشغیل النساء في

 :االتیة

الفنادق والمطاعم والنزل والمقاھي والبوفیھات والمسارح ودور السینما  العمل في -١

 .الموسیقى والغناء وغیرھا من المحالت المماثلة وصاالت

ق المائیة الداخلیة او بالطرق الجویة بالطر العمل في نقل االشخاص والبضائع -٢

 .المطارات ویدخل في ذلك مكاتب السیاحة والطیران وفي

واالستعداد للبیع  اعمال الجرد السنوي واعداد المیزانیة والتصفیة وقفل الحسابات -٣

اال یزید عدد االیام  باثمان مخفضة واالستعداد الفتتاح المواسم ویشترط في ھذه الحالة

مالم ترخص دائرة  فیھا تشغیل النساء لیال عن خمسة عشر یوما في السنةالتي یجوز 

 .العمل المختصة بمدد اطول
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أو اصالح ما نشأ عنھ او لتالفي خسارة  إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر -٤

 .محققة لمواد قابلة لتلف

 .بقصد مواجھة ضغط عمل غیر عادي إذا كان التشغیل -٥

 ٢٤التفتیش العمالي المختصة في ظرف  خیرتین إبالغ إدارةویشترط في الحالتین اال

والحصول على موافقة كتابیة منھا  ساعة ببیان الحالة الطارئھ والمدة الالزمة للعمل

 . بذلك

 .صالح العمل بغیر ذلك و یجب أن تكون الموافقة مسبقة مال یقض

 ابقة لعید األضحىالس العمل في المحالت التجاریة في شھر رمضان والثالثة ایام -٦

 .العالج االخرى العمل في المستشفیات والمصحات وعیادات االطباء ودور -٧

 ٢المادة 
  .الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره ینشر ھذا القرار في

  

 اإلمضاء
 سیف الجروان

 االجتماعیة وزیر العمل والشئون

  

   

 ١٩٨٠-١١-٣٠ :تاریخ النشــر

 ١٩٨٠- ١١-٣٠ :یخ العمـل بھتار

  

  من الجریدة الرسمیة )٨٥( تم نشره في العدد رقم
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  قرار وزاري

  ١٩٨٠لسنة  )١/ ٤٧(رقم 

  بشأن استثناء المؤسسات من بعض

  األحكام المنصوص علیھا في

  عالقات العمل الخاصة قانون تنظیم

  بتشغیل االحداث والنساء

 المقدمة
 ، وزیر العمل والشئون االجتماعیة

 

 بعد االطالع على احكام الدستور المؤقت ،

 

 في شأن اختصاص الوزارات وصالحیات ١٩٧٢لسنة  ) ١( وعلى القانون رقم 

 لھ، الوزراء والقوانین المعدلة

 

ما   في شأن تنظیم عالقات العمل وبناء على١٩٨٠لسنة  ) ٨( وعلى القانون رقم 

 .عرضھ وكیل الوزارة

 

  :قرر

 

 االولى المادة
م ١٩٨٠ لسنة ٨من القانون رقم  ٣٥، ٢٠،٢٢،٢٧ى من احكام الموادتستثن

التي یكون من اھدافھا اساسا التأھیل أو التدریب  المؤسسات التربویة والخیریة بالدولة

 .لالحكام التالیة المھني لالحداث والنساء وذلك وفقا
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 الثانیة المادة
ي المادة السابقة لالفادة من التربویة والخیریة المشار الیھا ف یشترط في المؤسسات

 :الشروط االتیة االعفاء المقرر بھا

 . أن تكون المؤسسة مسجلة لدى الجھات الرسمیة المختصة بھذا الوصف-أ

 .النساء ان یكون ھدفھا الفعلي والمسجلة بھ التأھیل أو التدریب المنھى لالحداث أو-ب

  :یل على مایلي ان ینص في االنظمة الداخلیة لھذه المؤسسات بالتفص-ج

 .طبیعة االعمال التي یقوم بھا االحداث والنساء بالمؤسسة -

 .یعملونھا ساعات العمل التي -

 .شروط العمل -

الشروط مع الطاقة الحقیقة  ویجب االتتعارض ھذه االعمال وساعات العمل وتلك

بوزارة الصحة یرفق  لالحداث والنساء ، ویثبت ذلك بتقریر من الجھة المختصة

 .لنظام الداخلي للمؤسسةبا

 

 الثالثة المادة
الفعلي للمؤسسة ما نص علیھ في انظمتھا الداخلیة وما نص  یجب ان یطابق النشاط

 .السابقة علیھ في المادة

 

 الرابعة المادة
في ھذا القرار على المؤسسة التي تخرج في نشاطھا الفعلي  ال یسري االستثناء الوارد

  المنصوص علیھا في عن اھدافھا او شروط العمل

 .الئحتھا الداخلیة

بتغییر نظامھا الداخلي بما یغیر اغراضھا أو  ویسري ھذا الحكم إذا قامت المؤسسة
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 .الثانیة من ھذا القرار یغیر من الشروط المنصوص علیھا في المادة

 .ھذا الشأن وتقوم اجھزة الوزارة المختصة بمراقبة المؤسسة ونشاطھا في

 

 الخامسة المادة
 .الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره ینشر ھذا القرار في

 

 اإلمضاء
 سیف الجروان

 االجتماعیة وزیر العمل والشئون

  

   

 ١٩٨٠-١١-٣٠ :تاریخ النشــر

 ١٩٨٠- ١١-٣٠ :تاریخ العمـل بھ

  

  من الجریدة الرسمیة )٨٥( تم نشره في العدد رقم
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  ريقرار وزا

  ١٩٨٠لسنة  )١ / ٤٨(رقم 

  بشأن تشكیل لجان التوفیق لتسویة

 المنازعات الجماعیة

 المقدمة
 ، وزیر العمل والشئون االجتماعیة

 بعد االطالع على احكام الدستور المؤقت ،

 في شأن اختصاص الوزارات وصالحیات ١٩٧٢لسنة  ) ١( وعلى القانون رقم 

 لھ، الوزراء والقوانین المعدلة

ما   في شأن تنظیم عالقات العمل وبناء على١٩٨٠لسنة  ) ٨( لقانون رقم وعلى ا

 .عرضھ وكیل الوزارة

  :قرر

 ١المادة 
لجنة توفیق تختص بتسویة المنازعات الجماعیة ودیا طبقا  تشكل في كل دائرة عمل

 ) ٨( من القانون رقم  )١٥٦ ، ١٥٥ ، ١٥٤(المواد علیھا في لالجراءات المنصوص

 :العمل المشار الیھ وذلك على النحو االتي في شأن تنظیم عالقات م ١٩٨٠لسنة 

  أو. مدیر إدارة عالقات العمل -١

 مدیر مكتب العمل الواقع في دائرة اختصاصات مقر العمل للعمال رئیسا

 العمل طرف النزاع او ممثلھ عضوا صاحب -٢

 اللجنة عضوا مندوب عن العمال یتم اختیار بالتشاور مع رئیس -٣

 



 - 110 - 

 ٢المادة 
یراه من العمال اطراف النزاع ومناقشتھ امام اللجنة في  لرئیس اللجنة استدعاء من

 .یجب ان تدون اقوالھ في محضر اللجنة موضوع النزاع وفي ھذه الحالة

 

 ٣المادة 
 :العمل رئاسة اللجنة في الحالتین االتیتین یتولى مدیر ادارة عالقات

 .في اختصاص اكثر من دائرة عمل اع إذا وقع مقر العمل الطراف النز-أ

عامل ولو وقع مقر العمل  إذا زاد عدد العمال اطراف النزاع على خمسمائة-ب

 .واحد لھؤالء في دائرة عمل

 ٤المادة 
القواعد واالجراءات التي یصدر بھا قرار من مجلس الوزراء  تتبع أمام لجان التوفیق

 . المشار الیھ١٩٨٠نة  لس٨القانون رقم   من١٦٢طبقا الحكام المادة 

 ٥المادة 
 .الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره ینشر ھذا القرار في

 اإلمضاء
 سیف الجروان

 االجتماعیة وزیر العمل والشئون

  

 ١٩٨٠-١١-٣٠ :تاریخ النشــر

 ١٩٨٠- ١١-٣٠ :تاریخ العمـل بھ

  

  ةمن الجریدة الرسمی )٨٥( تم نشره في العدد رقم
  
  



 - 111 - 

  قرار وزاري
  ١٩٨٠لسنة )١/ / ٤٩(رقم 

  بشأن تحدید األعمال التي یتحتم فیھا استمرار
  منح العمال العمل دون توقف وكیفیة

  فترات الراحة والطعام والصالة
 المقدمة

 ، وزیر العمل والشئون االجتماعیة

 بعد االطالع على احكام الدستور المؤقت ،

ي شأن اختصاص الوزارات وصالحیات  ف١٩٧٢لسنة  ) ١( وعلى القانون رقم 

 لھ، الوزراء والقوانین المعدلة

ما   في شأن تنظیم عالقات العمل وبناء على١٩٨٠لسنة  ) ٨( وعلى القانون رقم 

  .عرضھ وكیل الوزارة

 :قرر

 ١المادة
 : فترة واحدة في الحاالت واالعمال االتیة یجوز استمرار العمل دون

توقف مع تناوب العمال العمل في نظام  ل فیھا دوناالعمال التي یستمر التشغی -١

في نظام المناوبتین یومیا بالنسبة الى  یومیا أو) االفواج المتعاقبة(الثالث مناوبات 

 .وافقوا كتابة على ذلك النساء العامالت وكذلك بالنسبة للعمال إذا

 فة والحراسةوالمجاري والنظا العمل في وحدات المرافق العامة كالمیاه والكھرباء -٢

 .المحركة العمل في إدارة اآلالت المولدة للقوى -٣

تزید على  العمل في مكاتب المنشأت التي یشتغل فیھا المستخدمون والعمال مدة ال -٤

 .سبع ساعات في الیوم الواحد

الطرق المائیة اوالجویةو یدخل في  اعمال نقل الركاب والبضائع بطریق البر أو -٥

 .المطارات ب شركات الطیران وفيذلك العمل في مكات
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 اعمال شحن وتفریغ البضائع في االحواض واالرصفة والمواني ومخازن -٦

 .االستبداع ویدخل في ذلك عمال طاقم اللنشات التي تعمل في نقل العمال

 . البواخر واالنوار الكاشفة اعمال ربط -٧

 .  الغرضلھذا العمل في تموین واصالح السفن عند رسوھا في المواني -٨

والمواعین  العمل في المواني على القاطرات البحریة وصنادل المیاه والوقود -٩

بحارة  والمناورة والبضاعة وذلك بالنسبة لقائدیھا ومیكانیكیھا وبحارتھا وكذلك

 .صاالت البضاعة

 .االخرى العمل في المستشفیات والمصحات ودور العالج -١٠

  لتأجیر االدوات الخاصة باقامة االفراحالعمل في مجال الفراشة المعدة -١١

 .واالحتفاالت

 .العمل في تجھیز ودفن الموتى -١٢

 .صناعات البالستیك -١٣

 .صناعة السینما -١٤

بأعمال البیع أو  اعمال الطوافین والجوابین والممثلین التجاریین ممن یقومون -١٥

 .تالمنشآ الدعایة أو التوزیع اثناء قیامھم بھذه االعمال خارج

 .صناعات الخزف والصیني -١٦

  .المخابز العمل في -١٧

 

 ٢المادة 
المسئول في كل االعمال والصناعات الوارد بیانھا في  على صاحب العمل أو المدیر

بالصالة وبتناول المشروبات أو االطعمة الخفیفة  المادة السابقة ان یصرح للعمال

ضمنھا الئحة نظامھا االساسي ان أثناء العمل وت وبالراحة بطریقة تنظمھا المنشآت

العمل بالوزارة أو مكتب العمل الواقع محل  وجدت أو تودع قواعدھا ادارة عالقات

 .اختصاصھ العمل في دائرة
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 ٣المادة 
 .الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره ینشر ھذا القرار في

 

 اإلمضاء
 سیف الجروان

 اعیةاالجتم وزیر العمل وشئون

  

   

 ١٩٨٠-١١-٣٠ :تاریخ النشــر

 ١٩٨٠- ١١-٣٠ :تاریخ العمـل بھ

  من الجریدة الرسمیة)٨٥( تم نشره في العدد رقم 
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  قرار وزاري
  ١٩٨٠لسنة  )١ / ٥٠(رقم 

  في شأن إنشاء أقسام استخدام المواطنین وتحدید
 اتباعھا بھا القواعد واإلجراءات الواجب

 المقدمة
 ،  العمل والشئون االجتماعیةوزیر

 بعد االطالع على احكام الدستور المؤقت ،

 في شأن اختصاص الوزارء وصالحیات ١٩٧٢لسنة  ) ١( وعلى القانون رقم 

 لھ، الوزراء والقوانین المعدلة

ما   في شأن تنظیم عالقات العمل وبناء على١٩٨٠لسنة  ) ٨( وعلى القانون رقم 

 .عرضھ وكیل الوزارة

 : قرر

 ١المادة 
 .المواطنین تب العمل بجمیع انحاء الدولة قسم الستخدام ینشأ بكل ، مكتب من مكا

 

 ٢المادة 
من دیوان الوزارة بمدینة أبوظبي ومدینة دبي إدارة  تكون إدارة االستخدام بكل

بأمارة أبوظبي بالنسبة لالولى والقسام االستخدام  مركزیة القسام االستخدام بمكاتب

 . لعمل باالمارات الشمالیةبمكاتب ا

 

 ٣المادة 
 :المواطنین بما یأتي یختص قسم استخدام

  : قید طالبي العمل من المواطنین من الفئات اآلتیة-أ
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 . العاملین عن العمل ممن سبق لھم العمل-

 )مستجد في میدان العمل(لھم العمل  العاطلین عن العمل الذین لم یسبق-

 . أفضلالمشتغلین ویبحثون عن عمل -

 . القید في سجل خاص مع منح طالب العمل شھادة بقیدة دون مقابل ویتم

العمل الستخدام عمال مواطنین لشغل الوظائف الشاغرة  تلقى طلبات اصحاب-ب

 .یعد لھذا الغرض لدیھم وتسجیل ھذه الطلبات في سجل

 - ن المواطنی تلقى طلبات اصحاب العمل المحالة من اقسام استخدام العمال غیر-ج

مسجلین  بعد التأكد من ادارة االستخدام المركزیة المختصة من وجود عمال مواطنین

 .بالقسم قادرین على اداء العمل المطلوب

بالسجل بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة  الترشیح للعمل من بین المسجلین- د

 .للمھنة المطلوب شغلھا

 .العامل لتأشیر بنتیجتھا على بطاقةالترشیحات الصادرة من المكتب وا  متابعة- ھـ 

 

 ٤المادة 
 : المواطنین طبقا للخطوات االتیة یتم تسجیل طالبي العمل من

الدوام الرسمي وفي المواعید التي   یحضر طالب العمل بنفسھ الى القسم في اوقات-أ

 .یحددھا القسم

 .بالقسم طالبا قیده كطالب عمل  یقدم نفسھ الى مسؤول التسجیل-ب

االمارات العربیة المتحدة وذلك  تأكد المسؤول من ان الطالب یحمل جنسیة دولة ی-ج

خالصة قیدة أو ھویتھ أو  باالطالع على المستندات التي یقدمھا طالب العمل وھى

 .جواز سفره

الطالب الثبات مؤھلى الدارسي وخبرتھ  یتأكد المسئول وفقا للمستندات التي یقدمھا- د

المسئول أن یتأكد من مدى المام الطالب  ا كان عاطال وعلىوحالتھ العملیة فیما إذ

مؤھالت دراسیة وادعى قدرتھ على القراءة  بالقراءة والكتابة إذا كان ممن ال یحملون

 .والكتابة
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بیانات الطالب في سجل القید المعد لذلك الغرض وتشمل  یقوم المسئول بأثبات- ھـ 

لطالب وسنة ومحل اقامتھ والمنھة حالة واسم ا ھذه البیانات رقما مسلسال لكل

أو مدى المامھ بالقراءة والكتابة إذا كان  وتصنیغھا المنھى ومؤھلة الدراسي وتاریخھ

التي یجیدھا ورقم شھادة القید التي تمنح  غیر مؤھل وسنوات الخبرة واللغات االجنبیة

 .دعجز جسماني لدى الطالب ان وج لھ ونوعھا حسب حالتھ العملیة كما یدون اي

ویضاف الیھا بیان االجر الذي   یسجل المسؤول البیانات السابقة ببطاقة قید-و

مشتغال ویبحث عن عمل افضل  یتقاضاه والمنھة التي یعمل بھا حالیا إذا كان قیده

الجھات التي یرغب في  والعمل السابق إذا كان قیده عاطال عن العمل باالضافة إال

یتوقع حصولھ  ل الذي یرغب فیھ واالجر الذيالعمل فیھا حسب ترتیب افضلیة العم

 علیھ من العمل الذي یرشح لشغلھ ثم توضع البطاقات في إدراج تخصص لھذا

الغرض حسب ترتیب ارقام وتواریخ قیدھا في كل مھنة على حده وكل فئة على حده 

 .العاطل فالمستجد فالمشتغل: الحالة العملیة  حسب

بقیدة دون مقابل وتعطى رقما مسلسال ویدون  ة یقوم المسئول بمنح الطالب شھاد-ز

وتصنیفھا المھني ، وخبراتھ السابقة ومؤھلھ  بما اسمھ وسنة ومحل اقامتھ ومھنتھ

وذلك بعد توقیعھا من مدیر المكتب  الدراسي أو مدى المامھ بالقراءة والكتابة

 .للطالب في نفس یوم قیده المختص وختمھا بخاتم ذلك المكتب وتسلم الشھادة

 

 ٥المادة 
العمل الذي یقدمھ للقسم لعمالة وطنیة لشغل الوظائف  یجب ان یتضمن طلب صاحب

مصنفا حسب المھن موضحا بھ الشروط والمواصفات  الشاغرة لدیھ العدد المطلوب

 .والخبرة والمؤھل واالجر المقترح وغیر ذلك التي یطلبھا بكل مھنة منحیث السن

 



 - 117 - 

 ٦المادة 
طلبات اصحاب العمل بتسجیلھا في السجل المعد لذلك  بتلقيیقوم الموظف المختص 

المسلسل لكل طلب وتاریخ وروده للقسم واسم  ویجب ان تشمل بیانات السجل الرقم

وعنوانھ والمھن المطلوبة والعدد  صاحب العمل الطالب ونشاطھ االقتصادي

ر فیمن التي یجب ان تتواف المطلوب من العمال في كل مھنة والشروط والمواصفات

العمل ثم یدون امام كل  یرشح من بین المسجلین لشغل الوظیفة المدونھ بطلب صاحب

 .القسم طلب ما تم اتخاذه من اجراءات بمعرفة

 

 ٧المادة 
بالقسم قادرین على اداء العمل المطلوب یقوم القسم بترشیح  في حالة وجود مسجلین

عدد المسجلین بالقسم بمضاعفتھ العدد الموجود إذا لم یسمح  ضعف العدد المطلوب أو

النموذج المعد لذلك لمحل اقامة طالب العمل بالبرید  ویرسل كتاب الترشیح على

  .ترشیحھ المسجل او یسلم لھ بالید فور

العمل  وتكون االولویة في الترشیح العاطلین عن العمل ثم المستجدین في میدان

 بترتیب اسبقیة القید رقماواخیرا للمشتغلین ویبحثون عن عمل افضل وذلك كلھ 

 .وتاریخا داخل كل فئة وكل مھنة على حده

العمل المطلوب او لم یكف العدد المسجل  وحالة عدم وجود مسجلین قادرین على اداء

االستخدام المركزیة المختصة لتدبیر  لمضاعفة العدد المطلوب یتم االتصال بادارة

قسام استخدام المواطنین االخرى وفي بأ االعداد المطلوبة أو تكلملتھا من المسجلین

باخطارھا باتخاذ اجراءات الترشیح  حالة وجود مسجلین بھذه االقسام تقوم االدارة

 .لھؤالء المسجلین

فیھا الترشیح یجب على القسم ارسال كشف باسماء  وفي جمیع االحوال التي یتم

 .ومھنتھالمرشح ورقم شھادة قیده  المرشحین ومبینا فیھ تاریخ ورقمھ واسم
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 ٨المادة 
یخطر قسم االستخدام بنتیجة ترشیح العامل بالقبول  یجب على صاحب العمل ان

 الترشیح على االكثر وذلك على النموذج المعد اوالرفض خالل اسبوع من تاریخ

 .لذلك

 

 ٩المادة 
الترشیحات لدى اصحاب العمل إذا لم ترسل نتائجھا المشار الیھا  یقوم المكتب بمتابعة

ویؤشر على بطاقة القید برد صاحب العمل أو بنتیجة المتابعة في   المادة السابقةفي

 .دوریة ویجب ان تكون متابعة الترشیحات أسبوعیة وبصفة الخانة المختصة لذلك ،

 

 ١٠المادة 
استخدام عمال مالم یكونوا حاملي شھادات قید وعلیھم  یحظر على اصحاب االعمال

العمل المختصة كتابة بتعیین العامل خالل خمسة  دائرةفي ھذه الحالة ان یخطروا 

االكثر ، ویجب ان یتضمن االخطار اسم العامل  عشر یوما من تاریخ استخدامھ على

حدد لھ والوظیفة التي الحق بھا ورقم شھادة  وسنة وتاریخ تسلمھ العمل واالجر الذي

التي یجب اعادتھا لمكتب بظھر شھادة القید و القید وذلك كلھ على النموذج المعد لذلك

 .المشار الیھ العمل الصادر منھ بعد ملء بیانات االخطار

 

 ١١المادة 
باخطار تعیین اصحابھا یتم التأشیر بذلك في سجل القید  عند ورود شھادات القید

ببطاقة القید وترفع نھائیة من ادراج بطاقات القید  بالقسم المختص وترفق الشھادة

 .ترتیب ورودھا ا بالقسم حسبوتوضع في ملف خاص بھ
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 ١٢المادة 
لمدة ستة شھور من تاریخ اصدارھا وتجدد بعد ذلك لمدة  تكون شھادة القید صالحة

 . ثالثة شھور بصفة درویة

یتم التجدید اال بتقدیم الطالب بنفسھ خالل خمسة عشر یوما من تاریخ انتھاء  وال

ك وفي ھذه الحالة یقوم القسم الشھادة بطلب تجدیدھا واالسقط حقھ في ذل صالحیة

وتتجدد الشھادة تلقائیا فترة ترشیح .قیده من ادراج البطاقات نھائیا برفع بطاقة

 . وذلك حتى رفض ترشیحھ أو تعیینھ صاحبھا للعمل

 

 ١٣المادة 
الى مكتب االستخدام الذي یقع في دائرة محل عملھ  على كل صاحب عمل ان یرسل

 :البیانات الىتیة كل عامخالل شھري ینایر ویولیو من 

 . وسنھم وجنسیاتھم بیانا مفصال بعدد موظفیة وعمالھ طبقا ال نواع وظائفھم ومھنھم-أ

واسباب عدم شغل   بیانا بالوظائف والمھن التي خلت أو انشئت وما شغل منھا-ب

 .السابقة الباقي مع ایضاح انواعھا واجر كل منھا وذلك خالل ستة االشھر

زیادة أو  ة العمل وما یتصل بھ من فرض االستخدام وما یتوقع من بیانا عن حال-ج

 .نقص في عدد الوظائف واالعمال خالل ستة االشھر التالیة

البیانات على النماذج التي تعدھا الوزارة في ھذا الصدد وتكون جمیع ھذه  وتدون ھذه

 المركزیةنسختین تحفظ احداھا بالقسم المختص وترسل االخرى لالدارة  البیانات من

 .المختصة

 

 ١٤المادة 
 من ٢ادارة االستخدام المركزیة المختصة حسب المادة  یقوم القسم المختص باخطار

 :ھذا القرار بما یلي

من كل بطاقة قید لكل طالب عمل یتم تسجیلھ اسبوعیا مع كشف باسمائھم   نسخة-أ
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كزیة المختصة بما شھادات قیدھم ویجب ان تقوم ادارة االستخدام المر ومھنھم وارقام

االستخدام من حفظ ھذه البطاقات في ادراج حسب ترتیب قیدھم وحسب  یقوم بھ قسم

 .من ھذا القرار) ٤(من المادة " ز"لما نص علیھ في الفقرة  حالتھم العملیة طبقا

 . سواقط القید وارقام شھادات قیدھم ومھنھم كشف شھري باسماء-ب

 .وارقام شھادات قیدھم كشف شھري بأسماء المعنیین ومھنھم-ج

وردت اسماؤھم  وعلى ادارة االستخدام المركزیة المختصة رفع بطاقات قید من

 .نھائیا بالكشفین االخیرین من ادراج بطاقات القید

 

 ١٥المادة 
االستخدام بعمل احصائیة شھریة طبقا للنموذج الذي یعد لھذا  یقوم كل قسم من أقسام

والمرشحین والمعینین وسواقط القید مصنفین عماال المسجلین  الغرض یبین بھا عدد

طلبات اصحاب العمل والعمال ومجموع اعداد العمال  عادیین وغیرھم وكذا عدد

وفنیین واصحاب المؤھالت المتوسطھ والعلیا ، ثم  المطلوبة مصنفین عماال عادیین

 بیانات المختصة التي تعد تقریرا خاصا ترفق بھ ترسل الدارة االستخدام المركزیة

الظواھر التي تكشفت خالل فترة االحصائیة  تحلیلیة لما تضمنتھ من ارقام موضحا بھ

 المقترحة ثم ترفع لالدارة المختصة التخاذ ما والمشاكل التي صادفت العمل والحلول

 .یلزم

 ١٦المادة 
 .النماذج الالزمة لتفیذ احكام ھذا القرار على وكیل الوزارة اعداد

 ١٧المادة 
 .الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره  ھذا القرار فيینشر

 اإلمضاء
 سیف الجروان

 االجتماعیة وزیر العمل والشئون
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  قرار وزاري

  م١٩٨٠لسنة  (١ / ٥١(رقم 

  في شأن تحدید أوجھ صرف الفروق المالیة

  من جراء التي یعود نفعھا على صاحب العمل

  أو تأجیلھاالحرمان من الترقیة والحرمان من العالوة

 المقدمة
 ، وزیر العمل والشئون االجتماعیة

 

 بعد االطالع على احكام الدستور المؤقت ،

 

 في شأن اختصاص الوزارء وصالحیات ١٩٧٢لسنة  ) ١( وعلى القانون رقم 

 لھ، الوزراء والقوانین المعدلة

 

ما   في شأن تنظیم عالقات العمل وبناء على١٩٨٠لسنة  ) ٨( وعلى القانون رقم 

 .عرضھ وكیل الوزارة

 :قرر

 ١المادة 
یعود نفعھا على صاحب العمل من جراء الحرمان من  تقید الفروق المالیة التي

تأجیلھا في سجل خاص مع بیان اسم العامل  الترقیة او الحرمان من العالوة أو

 وقیمتھا مع بیان سب توقیعھا او مناسبتھ ، ومقدار اجره والعقوبة التأدیبیة الموقعة

 المترتبھ على توقیع ھذه العقوبات شھریا كما توضح حصیلة ھذه الفروق المالیة

 .بالسجل
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 ٢المادة 
 في شأن تحدید ١٩٨٠لسنة  ) ١ /٤٥(الحكام القرار رقم  تختص اللجنة المشكلة طبقا

المقتطعة من العمال ، بالتصرف في الفروق المالیة  أوجھ صرف حصیلة الغرامات

وطبقا لالجراءات المنصوص علیھا في المواد الثانیة  ادة السابقةالمنوه عنھا في الم

لسنة  ) ١ / ٤٥(والسابعة والثامنھ من القرار رقم  والرابعة والخامسة والسادسة

 .الیھ  المشار١٩٨٠

 

 ٣المادة 
علیھا في المادة السابقة اوجھ صرف الفروق المالیة التي  تحدد اللجنة المنصوص

من جراء الحرمان من الترقیة أو الحرمان من العالوة  العملیعود نفعھا على صاحب 

العمال إلى انشاء صندوق ادخار أو صندوق  أو تأجیلھا وتراعى في ذلك حاجة

الفروق او جزء منھا لالعانات التي  اعانات أو قروض على ان تخصص حصیلة ھذه

العانات اقتضت منحھم ھذه ا یرى منحھا لعمال من عمال المنشات المت بھم ظروف

الظروف التي دعت  ، وفي ھذه الحالة یثبت في محضر اللجنة كل من یتعلق بھذه

 .المقررة اللجنة لمنحھم االعانات

 

 ٤المادة 
 .الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره ینشر ھذا القرار في

 

  

 اإلمضاء
 سیف الجروان

  االجتماعیة وزیر العمل والشئون

 



 - 123 - 

  ١٩٨١لسنة ) ١ / ٤(ري رقم ار وزاقر

  في شأن تحدید األعمال الخطرة أو التي یجوز

 تخفیض ساعات العمل المقررة قانونا فیھا

 المقدمة
 ، وزیر العمل والشئون االجتماعیة

 

 بعد االطالع على احكام الدستور المؤقت ،

 

 في شأن اختصاص الوزارات وصالحیات ١٩٧٢لسنة  )١( وعلى القانون رقم 

 لھ،  والقوانین المعدلةالوزراء

 

ما   في شأن تنظیم عالقات العمل وبناء على١٩٨٠لسنة  ) ٨( وعلى القانون رقم 

 .عرضھ وكیل الوزارة

 

  :قرر

  

 ١المادة 
أكثر من سبع ساعات في الیوم وذلك في االعمال والصناعات  ال یجوز تشغیل العمال

 :اآلتیة

 .افران المخابز العمل أمام -١

 . ولتكریر البتر -٢

 .صناعة االسمنت واالسبستوس -٣

 .الثلج صناعة -٤
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 .العمل في مخازن ومستودعات التبرید -٥

 .المعدنیة والحاصالت الكیماویة صنع السماد ومعامل الحوامض -٦

 .المضغوطة العمل في معامل ملء االسطوانات بالغازات -٧

 .عملیات اذابة الشحم وصنع الشمع -٨

 .حاجروالم العمل في المناجم -٩

 .صنع االصباغ والورنیش -١٠

 .سبك المعادن -١١

 .الغراء صنع -١٢

 .صنع الزجاج -١٣

 .صناعة السكر وتكریره -١٤

 . وتعبئتھما صنع الزھرة والطباشیر -١٥

 .المیكانیكیة صناعة عصر الزیوت بالطریقة -١٦

 ٢المادة 
 .الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره ینشر ھذا القرار في

 اإلمضاء

 سیف الجروان

 االجتماعیة وزیر العمل و الشئون

 ١٩٨١-٠١-٠٦ :تاریخ التوقـیـع

 ١٩٨١-٠٥-٣١ :تاریخ النشــر

 ١٩٨١- ٠٥-٣١ :تاریخ العمـل بھ

  

  من الجریدة الرسمیة )٩١( تم نشره في العدد رقم
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  قرار وزاري

  ١٩٨١لسنة )١/٥( رقم

  في شأن تحدید األعمال الخطرة أو المرھقة أو

  یحظر تشغیل األحداث فیھا مضرة بالصحة التيال

 المقدمة
 ، وزیر العمل والشئون االجتماعیة

 

 بعد االطالع على احكام الدستور المؤقت ،

 

 في شأن اختصاص الوزارات وصالحیات ١٩٧٢لسنة  )١( وعلى القانون رقم 

 لھ، الوزراء والقوانین المعدلة

 

ما   تنظیم عالقات العمل وبناء على في شأن١٩٨٠لسنة  ) ٨( وعلى القانون رقم 

 .عرضھ وكیل الوزارة

 

  :قرر

 ١المادة 
االحداث التي تقل سنھم عن سبعة عشر عاما في الصناعات  یمنع منعا باتا تشغیل

 :االتیة

االرض في المناجم والمحاجر وجمیع االعمال المتعلقة  العمل تحت سطح -١

 .واالحجار باستخراج المعادن

 . انضاجھا فران المعدة لصھر المواد المعدنیة أو تكریرھا أوالعمل في اال  -٢

 . معامل تكریر البترول -٣
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 .بالمخابز العمل أمام االفران -٤

 .معامل االسمنت -٥

 .معامل الثلج والتبرید -٦

 .بواسطة الزئبق تفضیض المرایا -٧

 . صناعة المفرقعات واالعمال المتعلقة بھا -٨

 .وانضاجھ إذابة الزجاج -٩

 .اللحام باالكسجین واالستیلین وبالكھرباء - ١٠

 .الدوكو الدھان بمادة -١١

 معالجة وتھیئة أو اختزان الرماد المحتوى على الرصاص واستخالص الفضة -١٢

 .من الرصاص

 من% ١٠صناعة القصدیر والمركبات المعدنیة المحتویة على أكثر من  -١٣

 .الرصاص

 أو أكسید الرصاص االصفر)  الذھبي المرتك(صنع أول أكسید الرصاص  -١٤

وكربونات الرصاص وأكسید الرصاص " السلفون"وثاني أكسید الرصاص 

 .وكرومات وسلیكات الرصاص والبرتقالي وسلفات

 .الكھربائیة عملیات المزج والعجن في صناعة أو اصالح البطاریات -١٥

 )١٥ ، ١٤ ١٣ ، ١٢( تنظیف الورش التي تزاول فیھا االعمال الواردة بالبنود  -١٦

 . ادارتھا ادارة أو مراقبة الماكینات المحركة أو اصالحھا أو تنظیفھا أثناء -١٧

 .صناعة االسفلت -١٨

 .المیكانیكیة صناعة عصیر الزیوت بالطرق -١٩

العمل في  صناعة السماد ومعامل الحوامض المعدنیة والحاصالت الكیماویة أو -٢٠

 .مستودعاتھ

 .بغالعمل في المدا -٢١

 .واذابة شحمھا سلخ الحیوانات وتقطیعھا وسمطھا -٢٢

 .صناعة الكاوتشوك -٢٣
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 .المضغوطة العمل في ملء االسطوانات بالغازات -٢٤

 .االستیداع شحن وتفریغ البضائع في االحواض واالرصفة والموانىء ومخازن -٢٥

 .نقل الركاب بطریق البر أو في المیاه الداخلیة -٢٦

 .من عظام الحیوانات ماعدا عملیة فرز العظام قبل حرقھا صناعة الفحم -٢٧

 .وطبع المنسوجات عملیات تبییض وصباغة -٢٨

بالجدول المرفق  حمل االثقال أو جرھا أو دفعھا إذ زاد وزنھا على ماھو مبین -٢٩

 .بھذا القرار

 . العمل كمضیفین في المالھي -٣٠

 .البارات العمل في -٣١

 

  جــــــــدول
 سنة بحملھا أو ١٧االحداث الذین تقل سنھم عن  ان لالثقال التي یجوز تكلیفأقصى أوز

  أجرھا أو دفعھا
تدفع على القضبان االثقال التي تدفع على عجلتین  االثقال التي یجوز حملھا االثقال التي

 واحدة االثقال التي تدفع على عجلة

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور السن

ى  إل١٥من 

  سنة١٧
 ج.ك  ج.ك  ج.ك  ج.ك  ج.ك  ج.ك  ج.ك  ج.ك 

  ١٥٠ ٣٠٠ ٢٠ ١٥ 
الیجوز تشغیل 

 االحداث فیھا

ال یجوز تشغییل 

 فیھا االحداث
 

 

 ٢المادة 
 .الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره ینشر ھذا القرار في
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 اإلمضاء
 سیف الجروان

 االجتماعیة وزیر العمل والشئون

 ١٩٨١-٠١-٠٦ :یـعتاریخ التوقـ

 ١٩٨١-٠٥-٣١ :تاریخ النشــر

 ١٩٨١- ٠٥-٣١ :تاریخ العمـل بھ

  

 من الجریدة الرسمیة )٩١( تم نشره في العدد رقم
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 ١٩٨١ لسنة) ١ / ٦(قرار وزاري رقم 

  في شأن تحدید األعمال الخطرة أو الشاقة أو

 ز تشغیل النساء فیھایجو الضارة صحیا أو أخالقیا والتي ال

 المقدمة
 ، وزیر العمل والشئون االجتماعیة

 

 بعد االطالع على احكام الدستور المؤقت ،

 

 في شأن اختصاصات الوزارات وصالحیات ١٩٧٢لسنة  ) ١( وعلى القانون رقم 

 لھ، الوزراء والقوانین المعدلة

 

ما  ل وبناء على في شأن تنظیم عالقات العم١٩٨٠لسنة  ) ٨( وعلى القانون رقم 

 .عرضھ وكیل الوزارة

 

 :قرر

 ١المادة 
بتحدید ساعات العمل الواردة في الفصل االول من الباب  التسري االحكام المتعلقة

 :المشار الیھ على الفئات اآلتیة ١٩٨٠  لسنة٨الرابع من القانون رقم 

 .المنتدبین  رؤساء مجالس االدارة وأعضاء ھذه المجالس-أ

 .امینالمدیرین الع-ب

 .االدارات  مدیري-ج
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 ٢المادة 
الوارد في المادة السابقة على الفئات الموضحة بھا ان یتمتع  یشترط لسریان االستثناء

 .العمل على العمال شاغلوھا بسلطات صاحب

 

 ٣المادة 
 .الرسمیة ویعمل بع من تاریخ نشره ینشر ھذا القرار بالجریدة

 

 

 

 اإلمضاء
 وانسیف الجر

 االجتماعیة وزیر العمل والشئون

 ١٩٨١-٠١-٠٦ :تاریخ التوقـیـع

 ١٩٨١-٠٥-٣١ :تاریخ النشــر

 ١٩٨١- ٠٥-٣١ :تاریخ العمـل بھ

  من الجریدة الرسمیة) ٩١(تم نشره في العدد رقم 
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   قرار وزاري 

   ١٩٨١لسنة )١/٢٣( رقم

  إتباعھا في شأن تحدید القواعد واإلجراءات الواجب 

  العمل بالنسبة إلى استقدام  قسام تراخیص في أ

  العمال غیر المواطنین الستخدامھم بالدولة

 المقدمة
 وزیر العمل والشئون االجتماعیة ،

 االطالع على احكام الدستور المؤقت ، بعد

اختصاص الوزارات وصالحیات   في شأن١٩٧٢لسنة  ) ١( وعلى القانون رقم 

 الوزراء والقوانین المعدلة لھ،

 في شأن تنظیم عالقات العمل وبناء على ما ١٩٨٠لسنة  ) ٨( ى القانون رقم وعل

 .عرضھ وكیل الوزارة

 :قرر

 ١المادة 
االتفاقیات والمعاھدات الدولیة التي تكون دولة االمارات  مع عدم االخالل بأحكام

ة ال یجوز استقدام العمال غیر المواطنین الى أراضي الدول العربیة المتحدة طرفا فیھا

 .ھذا القرار بغرض العمل إال وفقا الحكام

 

 ٢المادة 
على العمال غیر المواطنین الذین یستقدمون للعمل بالدولة  تسري أحكام ھذا القرار

  المشار١٩٨٠ لسنة ٨من القانون رقم ) ٣(في المادة  ماعدا الفئات المنصوص علیھا

 .الیھ
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 ٣المادة 
ال غیر مواطنین للعمل بالدولة إال بمواعاة الموافقة على طلبات استقدام عم التجوز

 -:یأتي ما

االمارات   ان یقدم طلب استقدام العمال بمعرفة أصحاب العمل من مواطني دولة- أ 

صناعي  العربیة المتحدة المرخص لھم من الجھات المختصة بالقیام بنشاط تجاري أو

معرفة مؤسسة أو خدمات أو اي نشاط آخر یتطلب استخدام عمال للقیام بھ أو ب

لھا بالعمل بالدولة یكفلھا مواطن أو یشارك اجد المواطنین في ملكیتھا طبقا  مرخص

ثابت برخصة مزاولتھا لنشاطھا وذلك بما ال یتعارض مع القوانین التي تصدر  لما ھو

 . الشأن في ھذا

االستخدام من   اال یوجد من بین المواطنین أو غیر المواطنین المسجلین بمكاتب-ب

 .كنھ اداء العمل المطلوبیم

 .ثمانیة عشر عاما االتقل سن العامل المطلوب استخدامھ عن-ج

 

 ٤المادة 
للوزارة المستندات التي تثبت ان لدیھ أعماال یحتاج القیام بھا الى  یقدم طالب االستقدام

 -:المطلوب من العمال وعلى االخص استقدام العدد

االستقدام للقیام بتنفیذھا معتمدة من الجھة  طالبةالعقود المتعاقد علیھا مع المنشأة  -١

وموضحا بھا بالتحدید أماكن العمل في  المتعاقدة ومصدقا على التوقیعات فیھا

 .المشروعات محل ھذه العقود

تحدد في جدول زمني مراحل تنفیذ المشروع أو تفصیالتھ والعمالة  التقاریر التي -٢

 . كل مرحلةونوعیاتھا ومدة المطلوبة في كل مرحلة

الطالبة لحجم العمالة المطلوبة  ما یطلبھ قسم تراخیص العمل اثباتا لحاجة المنشأة -٣

حكومي فعلى صاحب العمل ان  وإذا كان طلب االستقدام لعمالة أجنبیة لتنفیذ مشروع

المشروع یثبت فیھ حجم  یرفق بطلبھ تقریرًا معتمدا من الجھة الحكومیة صاحبة
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مرحلة وذلك في  وعیتھا ومراحل طلبھا ومواقع عملھا ومدة كلالعمالة المطلوبة ون

 .جدول زمني

 .العمل وللوزارة أن تتأكد من حجم العمالة المطلوبة في مواقع

 

 ٥المادة 
العمال غیر المواطنین فردیة إال إذا دعت الضرورة لتقدیم طلب  تكون طلبات استقدام

ستعجال وتقدم مبررات استقدام العمال صفة اال جماعي بأن أحاطت بظروف

طلب االستقدام الجماعي ان لم یكن لھ  االستعجال للوزارة التي لھا حق عدم قبول

 .مایبرره

العدد المطلوب استقدامھ بصفة جماعیة عن خمسة  وال یجوز في كل االحوال أن یقل

 . وعشرین عامال إال بموافقة الوزیر

 

 ٦المادة 
نا على نموذج طلب االستقدام الذي تعده بنوب عنھ قانو یوقع صاحب العمل أو من

 :یتضمن ھذا النموذج التزاما على النحو التالي الوزارة لھذا الغرض ویجب ان

ومسئولیتھ عن العامل المستقدم وتحملھ نفقات   التزام صاحب العمل بكفالتھ- أ 

 لسنة٨و بما ال یخالف احكام القانون رقم  استقدامھ وعن تشغیلھ طبقا للعقد المبرم

 . المشار الیھ١٩٨٠

بالتأكد من لیاقة العامل طبیا للعمل المستقدم ألدائھ وخلوه من  التزام صاحب العمل-ب

بموجب شھادة طبیة خاصة بكل عامل صادرة من الجھات  االمراض قبل استقدامھ

 .علیھا المختصة ببلده ومصدق

أو أیة   العملالتزام صاحب العمل باتخاذ االجراءات الالزمة العداد وتوقیع عقد-ج

 اجراءات أخرى تتطلبھا االنظمة المرعیة للقیام بھا وعلى وجھ الخصوص الحصول

 .البالد على رخص العمل وذلك خالل أسبوع من تاریخ وصول العامل المستقدم الى
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بعد انتھاء  التزام صاحب العمل باعادة العامل المستقدم إلى الجھة التي استقدم منھا- د

 .عملھ

 

 ٧المادة 
 -االستقدام التي تمت الموافقة علیھا الى إدارة الجنسیة والھجرة  حیل الوزارة طلباتت

االمارات العربیة المتحدة في الخارج بحسب االحوال التخاذ الالزم  أو سفارات دولة

أو أذونات العمل وذلك بعد ان یؤدي صاحب العمل الرسوم  نحو اصدار تأشیرات

 . القرار الصادر في ھذا الشأنبھ المقررة علیھا طبقا لما یقضي

 

 ٨المادة 
إدارة الجنسیة والھجرة أو سفارة الدولة المعنیة في الخارج منح العامل  إذا قررت

بصورة فردیة أوجماعیة تأشیرة أو اذن دخول للعمل فعلي صاحب العمل  المستقدم

رة للحصول على رخص العمل التي تصدرھا بعد أداء الرسوم المقر التقدم للوزارة

 . في ھذا الشأن عن كل رخصة

 ویشترط لمنح رخصة العمل أن یقدم صاحب العمل للوزارة ما یثبت لیاقة العامل

 من ) ٦(من المادة ) ب (الطبیة للعامل بموجب الشھادة الطبیة المشار الیھا في الفقرة 

ھذا القرار وتكون صالحیة رخصة العمل لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید لمدد أخرى 

و تحرر ھذه الرخصة على النموذج المعد . ال تجاوز المدة المحددة في العقد  بحیثو

 الحصول علیھا شرطا الستكمال اجراءات االقامة بادارة الجنسیة لھا ویكون

 .والھجرة
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 ٩المادة 
یستخدمون عماال غیر مواطنین موافاة الوزارة بكشوف  على أصحاب االعمال الذین

ودیسمبر من كل عام تتضمن أسماء العمال الذین   وسبتمبرخالل اشھر مارس ویونیھ

 .تعدھا الوزارة في ھذا الشأن یستخدمونھم وذلك على النماذج التي

 

 ١٠المادة 
یستخدم عماال غیر مواطنین ان یبادر باخطار الوزارة عن  على صاحب العمل الذي

ودون سبب قانوني تلقاء نفسھ أثناء سریان عقد عملھ  كل عامل یترك العمل لدیھ من

 .التي تراھا مناسبة في ھذا الشأن وتقوم الوزارة باتخاذ االجراءات

 

 ١١المادة
التي ینص علیھا أي قانون آخر یعاقب كل من استغل  مع عدم االخالل بالعقوبة

عمال استغالال غیر مشروع أو إذا قدم بیانات  الحصول على موافقة الوزارة باستقدام

ھذه الموافقة بالعقوبات المنصوص   في سبیل الحصول علىأو مستندات غیر صحیة

 . ١٩٨٠لسنة ( ٨( علیھا في الباب الحادي عشر من القانون رقم 

 ١٢المادة 
عماال غیر مواطنین أن یحتفظ بالسجالت التي تحددھا  على كل صاحب عمل یستخدم

یذ أحكام ھذا وذلك لغرض مراقبة تنف. لھذا الغرض  الوزارة طبقا للنماذج التي تعدھا

 .تنیط بھم الوزارة القیام بتلك الرقابة القرار عن طریق مفتشي العمل الذین

 ١٣المادة 
والسجالت والكشوف والنماذج التي تقدم تنفیذا الحكام ھذا  تحرر جمیع الطلبات

 .العربیة القرار باللغة
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 ١٤المادة 
ق مع ادارة الجنسیة والھجرة أحكام ھذا القرار والقیام بالتنسی على وكیل الوزارة تنفیذ

 .العمل وفقا لمقتضیات

 ١٥المادة 
 .الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره ینشر ھذا القرار بالجریدة

 اإلمضاء
 سیف الجروان

 االجتماعیة وزیر العمل والشئون

  

   

 ١٩٨١-٠٥-٣١ :تاریخ النشــر

 ١٩٨١- ٠٥-٣١ :تاریخ العمـل بھ

  ریدة الرسمیةمن الج)٩١( تم نشره في العدد رقم
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  قرار وزاري

  ١٩٨١لسنة  )١/ ٢٧(  رقم 

   في شأن تحدید المناطق واألماكن البعیدة عن

   العمران المشار إلیھا في

 ١٩٨٠ لسنة ٨تنظیم عالقات العمل رقم   قانون

 المقدمة
 ، وزیر العمل والشئون االجتماعیة

 

 شأن اختصاص الوزارات في ١٩٧٢لسنة  ) ١( بعد اإلطالع على القانون رقم 

 وصالحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ،

شأن تنظیم عالقات العمل وبناء على ما   في١٩٨٠لسنة  ) ٨( وعلى القانون رقم 

 .عرضھ وكیل الوزارة

  :قرر

 ١المادة 
 لسنة ٨ من القانون رقم ١٠١المدن في مفھوم المادة  تعتبر اماكن بعیدة عن -١

 :المواقع اآلتیة غراض تطبیقھا المشار إلیھ وال١٩٨٠

 :أبوظبي:أوال

 .جزیرة داس -٢                    . جزیرة دلما -١

 .منطقة السعدیات -٤                   منطقة غیاشي -٣

 .منطقة السلع -٦                  . منطقة الظفرة -٥

 .الھیر منطقة -٨                  .منطقة السمحة -٧

 .منطقة مدیسیس -١٠                  .جنمنطقة الو -٩
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 .الحمدانیة منطقة - ١٢               .منقطة ام غافة -١١

 .منطقة البحر -١٤               .منطقة الشویب -١٣

 .مزید منطقة -١٦             .منطقة بو رحمة -١٥

 .منطقة الرویس -١٨                 .منطقة رماح -١٧

 .طریف منطقة -٢٠          . نةمنطقة جبل الظ -١٩

 . میزر- منطقة زركوه-٢٢       .منطقة الجزرالبحریة -٢١

 .وغیرھا .منطقة سویحان -٢٣

 :باالمارات الشمالیة: ثانیا

 .الملیحة منطقة -٢               . منطقة الحمرانیة -١

 .منطقة مسافي -٤                  .منطقة المنیعي -٣

 .الحمیدیة  منطقة-٦      بو موسىمنطقة جزیرة أ -٥

 .منطقة مصفوت -٨                     .منطقة حتى -٧

 .خت منطقة-١٠                  . منطقة السیجي -٩

 . منطقة اذن-١٢                  .منطقة الخزنة -١١

 .المدام  منطقة- ١٤                    .منطقة غلیلة -١٣

 . منطقة الطویین-١٦                   .منطقة البثنة -١٥

كذلك كل منطقة عمل تبعد عن أقرب مدینة أو قریة  وتعتبر من المناطق البعیدة -٢

 .إلیھا وسائل المواصالت العامة بخمسة وعشرین كیلو مترا وال تصل

 

 ٢المادة 
عماال في المناطق المحددة في المادة السابقة ان یوفر  على كل صاحب عمل یستخدم

 -:األتیة  الخدماتلھم

 .وسائل االنتقال المناسبة -١

 .السكن المالئم -٢

 . للشرب المیاه الصالحة -٣
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 . المواد الغذائیة المناسبة -٤

 .وسائل االسعافات الطبیة -٥

 .الترفیھ والنشاط الریاضي وسائل -٦

صاحب في ھذه المادة على نفقة  وفیما عدا المواد الغذائیة تكون الخدمات المشار الیھا

 .منھا العمل وال یجوز تحمیل العامل شیئا

 

 ٣المادة 
من ھذاالقرار ) ١(العادیة المنوه عنھا في المادة  تعتبر من وسائل المواصالت

 لركوب الجمھور باالجر و سیارات االجرة العامة المخصصة) الباصات(الحافالت 

 .المشتركة

 

 ٤المادة 
 .عمل بھ من تاریخ نشرهالجریدة الرسمیة وی ینشر ھذا القرار في

 اإلمضاء
 سیف الجروان

 االجتماعیة وزیر العمل وشئون

  ١٩٨١-٠٤-١٩ :تاریخ التوقـیـع

 ١٩٨١-٠٥-٣١ :تاریخ النشــر

 ١٩٨١- ٠٥-٣١ :تاریخ العمـل بھ

  من الجریدة الرسمیة )٩١( تم نشره في العدد رقم
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 قرار وزاري

  ١٩٨١لسنة  )١/ ٢٨(رقم 

   الالئحة النموذجیة للجزاءاتبشأن اصدار

 التي یسترشد بھا أصحاب العمل

  في وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتھم

 المقدمة
 وزیر العمل والشئون االجتماعیة ،

 االطالع على احكام الدستور المؤقت ، بعد

اختصاص الوزارات وصالحیات   في شأن١٩٧٢لسنة  ) ١( وعلى القانون رقم 

 المعدلة لھ،الوزراء والقوانین 

 في شأن تنظیم عالقات العمل وبناء على ما ١٩٨٠لسنة  )٨( وعلى القانون رقم 

 .عرضھ وكیل الوزارة

 :قرر

 ١المادة 
بنموذج الئحة الجزاءات المرفق في اعداد لوائح الجزاءات  یسترشد اصحاب االعمال

 . بمنشأتھم التي تطبق على العاملین

 ٢المادة 
الى دائرة العمل المختصة بوزارة العمل والشئون  معلى كل صاحب عمل ان یقد

یقترحھا لتطبق على العاملین في منشأتھ وذلك  االجتماعیة لالئحة الجزاءات التي

العمل بھا ، وعلیھ كذلك اعتماد أیة تعدیالت  العتمادھا من قبل الدائرة المذكورة قبل

 .بھذه التعدیالت یرى ادخالھا على ھذه الالئحة قبل العمل
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 ٣المادة 
في مكان ظاھر في مكان العمل ال ئحة الجزاءات بعد  على كل صاحب عمل أن یعلق

المختصة وذلك باللغة العربیة وبلغة آخرى یفھمھا  اعتمادھا من قبل دائرة العمل

 .االقتضاء العامل عند

 ٤المادة 
  .الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره ینشر ھذا القرار في

 اإلمضاء
 لجروانسیف ا

 االجتماعیة وزیر العمل والشئون

 ١٩٨١-٠٤-١٩ :تاریخ التوقـیـع

 ١٩٨١-٠٥-٣١ :تاریخ النشــر

 ١٩٨١- ٠٥-٣١ :تاریخ العمـل بھ

  

  من الجریدة الرسمیة )٩١( تم نشره في العدد رقم
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  الجداول المرفقة

 النموذجیة الئحة الجزاءات

 درجــة الجزاء
 

 مالحظات رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة ةأول مر نوع المخالفة

مخالفات تتعلق -أ

  بمواعید العمل

 التأخیر عن - ١ 

مواعید الحضور 

 ١٥للعمل لغایة 

دقیقة بدون أذن أو 

عذر مقبول إذا لم 

 یترتب على

التأخیر تعطیل 

عمال اخرین عن 

 .العمل

انذار 

 كتابي

خصم 

من %١٠

االجر 

 الیومي

خصم 

أجر ربع 

 یوم

خصم 

أجر 

نصف 

  ومی

إذا تكررت  - ١

المخالفة بعد مضي 

ستة أشھر عن 

 تاریخ ارتكاب

المخالفة السابقة 

عوملت معاملة 

 المخالفة االولى

التأخیر عن  - ٢

مواعید الحضور 

 ١٥للعمل لغایة 

إذن أو  دقیقھ بدون

عذر مقبول إذا 

ترتب على االجر 

التأخیر تعطیل 

عمال الیومي 

 .العمل اخرین عن

خصم 

من % ١٠

االجر 

 لیوميا

خصم 

اجر ربع 

 یوم

خصم 

أجر 

نصف 

  یوم

خصم 

 اجر یوم

إذا تكررت  -٢

نفس المخالفة 

الكثر من أربع 

مرات خالل ستة 

من تاریخ  أشھر

وقوع المخالفة 

األولى كان الجزاء 

المقرر للمخالفة 

الخامسة فأكثر ھو 
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الجزاء  ضعف

المقرر للمخالفة 

الرابعة بما ال 

 .یجاوز خمسة أیام

ن التأخیر ع - ٣

مواعید الحضور 

للعمل لمدة أكثر 

دقیقة لغایة  ١٥من 

 من دقیقة بدون ٣٠

اذن أو عذر االجر 

ذا لم (مقبول 

یترتب على 

التأخیر  الیومي

تعطیل عمال 

 .أخرین عن العمل

خصم 

من % ١٠

االجر 

 الیومي

خصم 

أجر ربع 

 یوم

خصم 

أجر 

نصف 

  یوم

خصم 

  أجر یوم

  

التأخیر عن  -٤

مواعید العمل لمدة 

  دقیقھ١٥ثر من أك

 دقیقھ ٣٠لغایة 

بدون إذن أو عذر 

إذا ترتب (مقبول 

على التأخیر 

 تعطیل عمال

 .)اخرین

خصم 

اجر ربع 

 یوم

خصم 

أجر 

نصف 

 یوم

خصم 

 اجر یوم

خصم 

أجر 

 یومان

  

التأخیر عن  - ٥

مواعید الحضور 

خصم 

أجر 

خصم 

  أجر یوم

خصم 

أجر 

خصم 

أجر 

إذا تكررت  - ١

المخالفة بعد مضي 
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للعمل لمدة أكثر 

دقیقھ إلى  ٣٠من 

 ق بدون اذن ٦٠

أو عذر مقبول إذا 

ى لم یترتب عل

التأخیر تعطیل 

عن  عمال آخرین

 .العمل

ستة أشھر من  یومین یومین نصف یوم

 تاریخ ارتكاب

المخالفة السابقة 

لھا والتي من 

نوعھا عوملت 

معاملة المخالفة 

 .األولى

التأخیر عن  - ٦

مواعید الحضور 

كثر للعمل لمدة أ

دقیقھ إلى  ٣٠من 

 ق بدون اذن ٦٠

أو عذر مقبول إذا 

ترتب على التأخیر 

تعطیل عمال 

 .العمل آخرین عن

خصم 

 ٣/٤أجر 

 یوم

خصم 

أجر یوم 

  ونصف

خصم 

أجر 

 یومین

خصم 

أجر 

 ثالثة أیام

إذا تكررت  - ٢

نفس المخالفة 

ألكثر من أربع 

 مرات خالل ستة

أشھر من وقوع 

المخالفة االولى 

امل جاز فصل الع

مع صرف 

 .المكافأة

التأخیر عن  - ٧

مواعید الحضور 

للعمل مدة تزید 

بدون  على ساعة

اذن أو عذر مقبول 

سواء ترتب أو لم 

یترتب على 

التأخیر تعطیل 

 عمال آخرین عن

ویعتبر غائبا  یجوز منع العامل من الدخول

بدون اذن أو یجوز السماح لھ بالدخول على 

وذلك  التأخیرأن یحرم من أجر ساعات 

فضال عن توقیع العقوبة المقررة للغیاب 

 .بدون اذن الول مرة

یجوز بالنسبة  - ٣

الى المخالفة رقم 

 إذا كان ترك ٩

أو  العمل

االنصراف منھ 

قبل المیعاد بأكثر 

من ساعة حرمان 

العامل من أجره 

 عن ھذه الساعھ
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وذلك فضال عن  .العمل

توقیع العقوبة 

المقررة للغیاب 

بدون اذن الول 

 .رةم

الغیاب بدون  - ٨

أذن أو عذر 

 .مقبول

خصم 

  أجر یوم

مع 

حرمان 

العامل من 

عن  أجره

أیام 

 .الغیاب

خصم 

نصف 

  یوم

خصم 

 یوم

خصم 

أجر 

 یومین

  

ترك العمل أو  - ٩

االنصراف قبل 

المیعاد المحدد 

أو عذر  بدون أذن

 .مقبول

خصم 

أجر ربع 

 یوم

خصم 

أجر 

نصف 

  یوم

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

 یومین

البقاء في  - ١٠

مكان العمل أو 

العودة الیھ بعد 

مواعید  انتھاء

 العمل بدون اذن أو

 .عذر مقبول

خصم 

أجر 

 ربعیوم

خصم 

أجر 

نصف 

  یوم

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

 یومین

یجب التنبیھ  - ٤

على العامل كتابة 

الجزاء  عند توقیع

علیھ الرتكابھ 

المخالفة لرابع مرة 

بأنھ سوف یفصل 

فیما لو ارتكب 

 نفس المخالفة

لخامس مرة خالل 

ستة أشھر من 

تاریخ ارتكاب 

 .المخالفة الرابعة

           مخالفات تتعلق -ب
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 بنظام العمل

الخروج من  - ١١

غیر المكان المحدد 

 للخروج إذا كانت

تعلیمات المنشأة 

 .تتطلب ذلك

خصم 

أجر ربع 

 یوم

خصم 

أجر 

نصف 

  یوم

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

 یومین

رت إذا تكر - ١

المخالفة بعد مضي 

ستة أشھر من 

 تاریخ ارتكاب

المخالفة السابقة 

لھا والتي من 

نوعھا عوملت 

معاملة المخالفة 

 .األولى

استقبال  - ١٢

زائرین من غیر 

عمال المنشأة في 

بدون  أماكن العمل

 .اذن من االدارة

خصم 

أجر ربع 

 یوم

خصم 

أجر 

نصف 

  یوم

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

 یومین

الكالم  - ١٣

والحدیث في غیر 

لعمل ما یتعلق با

ذلك  إذا ترتب على

 .تعطیل العمل

خصم 

أجر ربع 

 یوم

خصم 

أجر 

نصف 

  یوم

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

 یومین

القراءة أثناء  - ١٤

العمل فیما ال یمت 

 للعمل بصلة إذا

ترتب على ذلك 

 .تعطیل العمل

خصم 

أجر ربع 

 یوم

خصم 

أجر 

نصف 

  یوم

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

 یومین

خصم خصم خصم خصم تناول الطعام  - ١٥

رت إذا تكر - ٢

نفس المخالفة 

ألكثر من أربع 

خالل ستة  مرات

أشھر من وقوع 

المخالفة االولى 

جاز فصل العامل 

مع صرف المكافأة 

لبمخالفات  فیما عدا

 ، ١٤ ، ١٣أرقام 

١٧ ، ١٦ ، ١٥ 

فیكتفي فیھا 

بمضاعفة العقوبة 

مرة  المقرة لرابع

 ٥یجاوز  بما ال

 .أیام
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ر المكان أو في غی

 المیعاد المحدد

 .لذلك

أجر ربع 

 یوم

أجر 

نصف 

  یوم

أجر  أجر یوم

 یومین

النوم أثناء  - ١٦

 العمل

خصم 

أجر ربع 

 یوم

خصم 

أجر 

نصف 

  یوم

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

 یومین

تسكع العمال  - ١٧

أو تواجدھم في 

غیر محل عملھم 

ساعات  أثناء

 .العمل

خصم 

أجر ربع 

 یوم

خصم 

أجر 

نصف 

  یوم

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

 یومین

ادخال  - ١٨

منشورات أو 

مطبوعات 

توزیعھا بدون و

 .اذن

خصم 

أجر 

 نصف یوم

خصم 

  أجر یوم

خصم 

أجر 

 یومین

خصم 

 ٣أجر 

 أیام

یجب التنبیھ   - ٣

على العامل كتابھ 

الجزاء  عند توقیع

علیھ الرتكابھ 

ة المخالفة لرابع مر

بأنھ سوف یفصل 

فیما لو ارتكب 

مرة  نفس المخالفة

خامسة خالل ستة 

أشھر من تاریخ 

ارتكاب المخالفة 

  الرابعة

جمع نقود أو  - ١٩

اعانات أو 

توقیعات بدون 

 .اذن

خصم 

أجر 

 نصف یوم

خصم 

  أجر یوم

خصم 

أجر 

 یومین

خصم 

 ٣أجر 

 أیام

  

ااستعمال  - ٢٠

تلیقون المنشأة 

ألغراض شخصیة 

 .أذن بدون

خصم 

أجر 

 نصف یوم

خصم 

  ر یومأج

خصم 

أجر 

 یومین

خصم 

 ٣أجر 

 أیام

  

  خصم خصم خصم خصم عدم االخطار  - ٢١
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عن تغییر الحالة 

 االجتماعیة ومحل

االقامة في میعاد 

غایتھ أسبوع بغیر 

 .عذر مقبول

أجر 

 نصف یوم

أجر   أجر یوم

 یومین

 ٣أجر 

 أیام

كتابة بیانات  - ٢٢

أو عبارات أو 

لصق اعالنات 

 على جدران

غیرھا المنشأة أو 

في مكان العمل 

 .دون اذن

خصم 

أجر 

 نصف یوم

خصم 

  أجر یوم

خصم 

أجر 

 یومین

خصم 

 ٣أجر 

 أیام

تسلیم العامل  - ٢٣

بطاقة العمل 

الیومیة بعد زمالئھ 

 .سبب مقبول بدون

خصم 

أجر 

 نصف یوم

خصم 

  أجر یوم

خصم 

أجر 

 یومین

خصم 

 ٣أجر 

 أیام

إذا تكررت  - ١

المخالفة بعد مضي 

 ستة أشھر من

تاریخ ارتكاب 

المخالفة السابقة 

لھا والتي من 

نوعھا عوملت 

 معاملة المخالفة

 األولى

االدعاء كذبا  - ٢٤

على الرؤساء 

وعلى الزمالء مما 

تعطیل  یؤدي الى

 .العمل

خصم 

أجر 

 نصف یوم

خصم 

  أجر یوم

خصم 

أجر 

 یومین

خصم 

 ٣أجر 

 أیام

  

مخالفة  - ٢٥

التعلیمات المتعلقة 

 باثبات ختم البطاقة

یومیة للعامل عند ال

الحضور 

خصم 

أجر 

 نصف یوم

خصم 

  أجر یوم

خصم 

أجر 

 یومین

خصم 

 ٣أجر 

 أیام

إذا تكررت  - ٢

المخالفة أكثر من 

 أربع مرات خالل

ستة أشھر من وقع 

المخالفة االولى 
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واالنصراف أو 

 .التالعب في ذلك

مخالفة أو  - ٢٦

عدم اطاعھ 

االوامر الخاصة 

 .بالعمل

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

  یومان

خصم 

 ٣أجر 

 أیام

خصم 

 ٥أجر 

 أیام

تعمد نقاص  - ٢٧

 .االنتاج

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

  یومان

خصم 

 ٣أجر 

 أیام

خصم 

 ٥أجر 

 أیام

فان فصل العامل 

مع صرف المكافأة 

 بالنسبة الة

المخالفات التي ال 

بتھا تصل عقو

 .لرابع مرة للفصل

االسراف في  - ٢٨

استھالك الخامات 

 .بدون سبب مقبول

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

  یومان

خصم 

 ٣أجر 

 أیام

خصم 

 ٥أجر 

 أیام

  

مخالفة تنفیذ  - ٢٩

التعلیمات الخاصة 

بالعمل بشرط ان 

التعلیمات  تكون

باللغة العربیة مع 

لغة أخرة یفھمھا 

العمال ومعلقة في 

 .مكان ظاھر

خصم 

أجر 

 یومین

خصم 

أجر 

  أیام٣

خصم 

 ٤أجر 

 أیام

الفصل 

مع حفظ 

في 

 المكافأة

یجب التنبیھ  - ٢

على العامل كتابة 

عند توقیع الجزاء 

الرتكابھ  علیھ

المخالفة لرابع مرة 

بانھ سوف یفصل 

فیما لو ارتكب 

نفس المخالفة 

أشھر  خالل سنة

من تاریخ ارتكاب 

 .المخالفة الرابعة

التحریض  - ٣٠

على مخالفة 

االوامر أو 

خصم 

 ٥أجر 

 ایام

الفصل 

طبقا 

الحكام 
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 التعلیمات الخاصة

بسالمة العمل 

والعمال إذا كانت 

لقة بمكان ظاھر مع

وباللغة العربیة 

العامل  ولغة یفھمھا

أو أن یكون قد 

أحیط بھا علما إذا 

 .كان أمیا

الفقرة د 

من المادة 

١٢٠ 

مـن 

القانـون 

خصـم 

٨/٨٠  

النوم أثناء  - ٣١

العمل في الحاالت 

التي تستعدي 

 .المستمرة الیقظة

خصم 

 ٢أجر 

 ایام

الفصل   خصم

مع حفظ 

الحق في 

مكافأة 

 نھایة

 الخدمة

إذا تكررت  - ١  

المخالفة بعد مضي 

ستة أشھر من 

 تاریخ ارتكاب

المخالفة السابقة 

لھا والتي من 

نوعھا عوملت 

معاملة المخافلة 

 .االولى

رفض العامل  - ٣٢

بدون مبرر القیام 

 بواجباتھ االساسیة

ورفضھ القیام 

بعمل آخر أوكل 

 ال الیھ بشرط

یختلف اختالفا 

 جوھریا عن عملھ

 ١٢٠المادة  الفصل طبقا الحكام الفقرة ھـ من

  .١٩٨٠ لسنة ٨من القانون رقم 

إذا تكررت  - ٢

المخالفة ألكثر من 

خالل  أربع مرات

ستة أشھر من 

وقوع المخالفة 

االولى جاز فصل 

العامل مع صرف 

 المكافأة بالنسبة
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  .االصلي

 

استعمال  - ٣٣

انذار الخامات أو 

االآلت المتعلقة 

 بالعمل في

 .أغراض خاصة

خصم   

 ٥أجر 

  أیام

الفصل 

مع حفظ 

الحق في 

مكافأة 

 نھایة

 الخدمة

  

للمخالفات التي ال 

بتھا تصل عقو

 .لرابع مرة للفصل

االھمال أو  - ٣٤

التھاون الجسیم في 

العمل الذي ینشأ 

ضرر بلیغ  عنھ

لالرواح أو 

 .الممتلكات

الفصل   

مع حفظ 

 في الحق

مكافأة 

  نھایة

الفصل 

مع حفظ 

الحق في 

مكافأة 

 نھایة

 الخدمة

  

العبث أو  - ٣٥

اتالف ماكینات 

 المنشأة أو آالتھا أو

 .مھماتھا

خصم 

 ٥أجر 

 أیام

الفصل 

ظ مع حف

الحق في 

مكافأة 

نھایة 

  الخدمة

    

یجب التنبیھ  - ٣

على العامل كتابة 

الجزاء  عند توقیع

علیھ الرتكابھ 

المخالفة لرابع مرة 

بأنھ سوف یفصل 

 .فیما لو ارتكب

مخالفات تتعلق -د

 بسلوك العامل

           

ادخال أشیاء  - ١

غیر مصرح بھا 

أو اجراء معامالت 

داخل مكان  تجاریة

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

  یومان

خصم 

أجر 

 أیام٣

خصم 

أجر 

 أیام٥

نفس المخالفة  - ١

لخامس مرة خالل 

ستة أشھر من 

ب ارتكا تاریخ
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 .المخالفة الرابعة .العمل

التدخین اثناء  - ٢

العمل في اماكن 

العمل غیر 

بالتدخین  المسموح

 . فیھا

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

  یومین

خصم 

أجر 

 أیام٣

خصم 

أجر 

 أیام٥

لتشاجر مع ا - ٣

الزمالء أو احداث 

 مشاغبات في محل

 .العمل

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

  یومان

خصم 

أجر 

 أیام٣

خصم 

أجر 

 أیام٥

االعتداء على  - ٤

صاحب العمل أو 

المدراء المسئولین 

الزمالء  أو احد

 .بالعمل

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

  یومین

خصم 

أجر 

 أیام٣

خصم 

أجر 

 أیام٥

االمتناع عن  - ٥

لكشف توقیع ا

الطبي علیھ عند 

 طلب طبیب

المنشأة بغیر عذر 

 .مقبول

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

  یومین

خصم 

أجر 

 أیام٣

خصم 

أجر 

 أیام٥

ذا تكررت  - ٢

المخالفة بعد مضي 

 ستة أشھر من

تاریخ المخالفة 

السابقة والتي من 

نوعھا عوملت 

معاملة المخالفة 

 .االولى

خصم  .التمارض - ٦

 أجر یوم

خصم 

أجر 

  یومین

خصم 

أجر 

 أیام٣

خصم 

أجر 

 أیام٥

 

االخالل  - ٧

بالنظام أو 

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

خصم 

أجر 

خصم 

أجر 

یجب التنبیھ  - ٣

على العامل كتابھ 
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مایقتضیھ االدب 

 أثناء التواجد

بالعیادة أو 

 مستشفى المنشأة

 .للعالج أو الفحص

 أیام٥ أیام٣  یومین

تصرف العامل  - ٨

للغیر في االدویة 

ووسائل العالج 

لھ  المخصصة

 .شخصیا

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

  یومین

خصم 

أجر 

 أیام٣

خصم 

أجر 

 أیام٥

مخالفة  - ٩

التعلیمات الصحیة 

 المعلقة في أمكنة

 .العمل

خصم 

 أجر یوم

خصم 

أجر 

  یومان

خصم 

أجر 

 أیام٣

خصم 

أجر 

 أیام٥

رفض  - ١٠

التفتیش عند 

االنصراف من 

 .العمل

خصم 

أجر 

 یومان

خصم 

 ٣أجر 

  أیام

خصم 

أجر 

 أیام٥

الفصل 

مع حفظ 

الحق في 

مكافأة 

 نھایة

 الخدمة

الجزاء  عند توقیع

علیھ الرتكابھ عند 

توقیع الجزاء علیھ 

الرتكابھ المخالفة 

لرابع مرة بأنھ 

یفصل فیما  سوف

لو ارتكب نفس 

المخالفة لخامس 

مرة خالل ستة 

یخ شھر من تار

 ارتكاب المخالفة

 .الرابعة

عدم تورید  - ١١

النقود المحصلة 

لحساب المنشأة في 

المقررة  المواعید

لذلك بدون عذر 

 .مقبول

خصم 

 ٥أجر 

 أیام

الفصل 

مع حفظ 

الحق في 

مكافأة 

ھایة ن

  الخدمة
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قبول العامل  - ١٢

نقودا أو ھدایا من 

أي شخص بقصد 

علیھ للقیام  التأثیر

بأي عمل یتعلق 

 .بأعمال المنشأة

    نھایة الخدمة الفصل مع حفظ الحق في مكافأة

قیام العامل  - ١٣

بأعطاء نقود أو 

ھدیا إلى أي 

عامل  موظف أو

في المنشأة بقصد 

التأثیر علیھ 

فادة بغرض االست

من ھذا المسلك 

 فیما یتعلق بأعمال

 .المنشأة

    نھایة الخدمة الفصل مع حفظ الحق في مكافأة
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 قرار مجلس الوزراء

   ١٩٨٢لسنة  ) ١١( رقم  

  في شأن تنظیم إجراءات التقاضي وغیر ذلك 

  لحسن سیر العمل من القواعد الالزمة

  الجماعیة العلیا لحل منازعات العمل أمام لجان التوفیق ولجنة التحكیم 

 المقدمة
 مجلس الوزراء،

 المؤقت، بعد االطالع على الدستور

 في شأن اختصاصات الوزارات١٩٧٢لسنة ) ١( و على القانون االتحادي رقم 

 وصالحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ،

 .ت العملم ، في شأن تنظیم عالقا١٩٨٠ لسنة) ٨( وعلى القانون االتحادي رقم 

االجتماعیة وأستطالع رأي وزیر العدل  وبناء على ما عرضھ وزیر العمل والشئون

 .والشئون االسالمیة واالوقاف

 -:قرر

  االول الباب

  في لجان التوفیق

 ١المادة 
ھذا الباب القواعد واالجراءات التي تتبع أمام كل لجنة من  تنظم المواد الواردة تحت

 .في ھذا الباب باللجنة لجان التوفیق ویشار إلیھا
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 ٢المادة 
 مكتب العمل الذي یقع في دائرتھ مقر عمل طرفي النزاع فإذا یكون انعقاد اللجنة في

إدارة عالقات العمل فیكون انعقاد اللجنة في مقر الوزارة  كان رئیس اللجنة ھو مدیر

االحوال وال یكون انعقاد اللجنة صحیحا إال بحضور  في أبوظبي أو دبي بحسب

 .الرئیس جمیع اعضائھا بمن فیھم

 ٣المادة 
اب أن تستعین برأي من تختاره من أھل الخبرة أو أصح للجنة اثناء نظر النزاع

 .والعمال االعمال

 ٤المادة 
لنظر النزاع على اال یجاوز میعاد أنعقادھا الیوم الرابع على  یحدد رئیس اللجنة جلسة

قرار دائرة العمل المختصة بأحالة النزاع الى اللجنة ،  االكثر من تاریخ وصول

 .االقل النزاع قبل الجلسة المحددة بثالثة أیام على ویخطر بھذا الموعد طرفي

 ٥المادة 
النزاع خالل أسبوعین من تاریخ أحالتھ إلیھا ، وتصدر  تصدر اللجنة قرارھا في

 .االعضاء قرارات اللجنة بأغلبیة أراء

قرارھا وفي  ویكون قرار اللجنة ملزما للطرفین إذا وافقا كتابة أمام اللجنة على قبول

مدة  فیھ علىھذه الحالة یحرر محضر بالمسائل التي تم االتفاق علیھا ، وینص 

 سریان االتفاق على اال تقل عن سنتین ، ویكون المحضر من أربع نسخ یوقع علیھا

 وتوضع الصیغة التنفیذیة على المحضر بأمر من -رئیس اللجنة وطرفا النزاع 

 .المحكمة المختصة التي تقع في دائرتھا لجنة التوفیق التي تفصل في النزاع قاضي

ف من طرفي النزاع نسخة من المحضر بعد وضع امانة سر اللجنة كل طر وتسلم

علیھ وتحفظ النسخة الثالثة لدى اللجنة ، وترسل النسخة الرابعة الى  الصیغة التنفیذیة

لقیدھا بسجل خاص ولكل من ذوي الشأن ان یطلب من دائرة العمل  دائرة العمل
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ى ذوي الشأن ان یطلب من دائرة العمل الحصول عل لقیدھا بسجل خاص ولكل من

 .بالشروط التي تضعھا الدائرة صورة أو مستخرج من المحضر المشار إلیھ

 ٦المادة 
النزاع على قرار اللجنة كان لھ الطعن فیھ أمام لجنة  إذا لم یوافق أي من طرفي

ثالثین یوما من تاریخ صدور القرار واال أصبح القرار  التحكیم العلیا وذلك خالل

حالة یكون لمن صدر القرار لمصلحتھ أن یطلب من ال نھائیا واجب التنفیذ وفي ھذه

 .شأنھ أحكام المادة السابقة اللجنة تحریر محضر بذلك تتبع في

 ٧المادة 
االحوال سواء أصدرت قرارھا في شأن النزاع جزئیا أو كلیا أو  على اللجنة في جمیع

الخامسة أن خالل المدة المحددة في الفقرة األولى من المادة  تخلف أصدار ھذا القرار

العمل المختصة بنتیجة عملھا ، ویجب أن یشتمل تقریر اللجنة  ترفع تقریرا لدائرة

نشوب النزاع والمالبسات والظروف التي أكتنفتھ  على الوقائع التي أدت الى

 .للطرفین بغیة التوفیق بینھما والمقترحات التي قدمتھا اللجنة

  الثاني الباب

  في لجنة التحكیم العلیا

 ٨المادة 
العلیا في مقر دائرة العمل التي یقع في دائرتھا مقر العمل  یكون أنعقاد لجنة التحكیم

ان تراه اللجنة مناسبا وال یكون أنعقادھا صحیحا إال مك الطراف النزاع أو في أي

وفیما عدا وزیر العمل . الرئیس أو من یحل محلھ  بحضور جمیع أعضائھا بمن فیھم

االتحادیة العلیا العضو في لجنة التحكیم العلیا  والشئون االجتماعیة وقاضي المحكمة

أقسم باهللا العظیم (اعیة العمل والشئون االجتم یؤدي غیرھم القسم التالي أمام وزیر

 .)محاباة بأن أقوم باداء مھامي دون خشیة أو
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 ٩المادة 
التحكیم العلیا بعریضة موقعة من الطاعن على أن یبین بھا  یقدم الطعن إلى لجنة

المستندات المؤیدة لھ وذلك خالل المدة المنصوص علیھا  أسباب الطعن ویرفق بھا

 .)٦(في المادة 

 التحكیم العلیا أخطار المطعون ضده بصورة من عریضة سر لجنة وعلى أمانھ

 .تاریخ تقدیمھا الطعن خالل سبعة أیام من

مشفوعة  وعلى المطعون ضده أن یودع أمانة سر ھذه اللجنة مذكرة بدفاعھ

 بالمستندات المؤیدة لھ وذلك خالل اسبوعین من تاریخ أخطاره بصورة من عریضة

 .الطعن

 ١٠المادة 
العلیا جلسة لنظر النزاع ال یجاوز میعاد أنعقادھا خمسة   التحكیمیحدد رئیس لجنة

أوراق طرفي النزاع إلى لجنة التحكیم العلیا وفقا لحكم  عشر یوما من تاریخ وصول

اللجنة وطرفي النزاع بمیعاد الجلسة بكتاب مسجل أو  المادة العاشرة ویخطر أعضاء

علیا وذلك قبل تاریخ أنعقاد الجلسة لجنة التحكیم ال بأي طریقة مناسبة یحددھا رئیس

 .األقل بثالثة أیام على

 ١١المادة 
في النزاع المعروض أمامھا خالل شھر من تاریخ أول  تفصل لجنة التحكیم العلیا

أعضائھا ، ویكون قرارھا مسببا ، ویعتبر ھذا  جلسة وتصدر قرارتھا بأغلبیة أراء

 .النزاع القرار نھائیا وملزما لطرفي

 ١٢ المادة
تقرر سماع من ترى من الشھود بعد تحلیفھم الیمین القانونیة  للجنة التحكیم العلیا أن

الخبرة ولھا معاینة أماكن العمل واالطالع على جمیع  وأن تندب من تراه من أھل

 .بالنزاع وأتخاذ االجراءات التي تمكنھا من الفصل فیھ المستندات واالوراق الخاصة

توقیع الجزاءات المقررة في القوانین المطبقة في االمارة التي  وللجنة التحكیم العلیا
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النزاع والمتعلقة بتخلف أحد الخصوم على أیداع المستندات  یقع فیھا مقر عمل طرفي

أو تخلف الشاھد دون عذر مقبول عن الحضور ، أو  والمذكرات المؤیدة لدفاعھ

 .بةالیمین أو االجا أمتناعھ عن الحضور أو أمتناعھ عن أداء

 ١٣المادة 
االجتماعیة إذا لم یكن رئیسا للجنة التي أصدرت القرار  یجوز لوزیر العمل والشئون

من لجنة التحكیم العلیا تفسیر أو توضیح أي مسألھ  أو أي من طرفي النزاع أن یطلب

 .ذلك في قرار التحكیم إذا استدعى االمر

إذا رأت  عد سماع طرفي النزاعوعلى لجنة التحكیم العلیا أن تصدر قرارھا بالتفسیر ب

ال  لذلك ضرورة ویعلن الطرفان بالقرار الذي تصدره اللجنة ، ویعتبر التفسیر جزءا

 .یتجزأ من قرار التحكیم االصیل

 ١٤المادة 
لجنة التحكیم العلیا مكافأة شھریة مقدارھا ألفي  یتقاضى كل من رئیس وعضوي

ن العضوین االحتیاطیین وكذلك كل م درھم ویتقاضى من یحل محل الرئیس

 .درھم شھریا خمسمائة درھم عن كل جلسة یحضرھا بما ال یجاوز ألفي

 .یتقاضى أمین سر اللجنة ستمائة درھم شھریا

  الثالث الباب

  أحكام عامة

 ١٥المادة 
النزاع أمام لجان التوفیق ولكن یجوز الحضور  الیجوز حضور محامین أطراف

أن یكون من المحامین المرخص لھم بموجب  للمحامین أمام لجنة التحكیم العلیا على

 .م١٩٨٠ لسنة) ٩(قانون تنظیم مھنة المحاماه رقم 
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 ١٦المادة 
النزاع التوقف عن العمل كلیا أو جزئیا بسبب النزاع أثناء  لى العمال أطرافیحظر ع

لجنة التحكیم العلیا ، كما یحظر على صاحب العمل أغالق  نظره أمام لجنة التوفیق أو

 .السبب المنشأة كلیا أو جزئیا لنفس

 ١٧المادة 
 تاریخ نشرة في االجتماعیة تنفیذ ھذا القرار ویعمل بھ من على وزیر العمل والشئون

 .الرسمیة الجریدة

 اإلمضاء
 الوزراء رئیس مجلس

 الوزراء رئیس مجلس

 ١٩٨٢-٠٥-١٧ :تاریخ التوقـیـع

 ١٩٨٢-٠٥-٢٥ :تاریخ النشــر

 ١٩٨٢- ٠٥-٢٥ :تاریخ العمـل بھ

  

  من الجریدة الرسمیة )١٠٤( تم نشره في العدد رقم
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  قرار وزاري

  ١٩٨٢لسنة )٣٢(  رقم

  حدید أسالیب وتدابیر  في شأن ت

  العمل الوقایة لحمایة العمال من مخاطر

 المقدمة
 وزیر العمل والشئون االجتماعیة ،

 االطالع على احكام الدستور المؤقت ، بعد

اختصاصات الوزارات وصالحیات   في شأن١٩٧٢لسنة  ) ١( وعلى القانون رقم 

 الوزراء والقوانین المعدلة لھ،

 في شأن تنظیم عالقات العمل وبناء على ما ١٩٨٠لسنة  ( ٨( وعلى القانون رقم 

 .الوزارة عرضھ وكیل

  :قرر

 ١المادة 
وسائل الوقایة المناسبة لحمایة العمال من أخطار  على كل صاحب عمل أن یوفر

تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك إخطار  اإلصابات واألمراض المھنیة التي قد

االآلت وغیرھا من أدوات العمل  عن استعمالالحریق وسائر األخطار التي قد تنجم 

تقررھا وزارة العمل  كما یجب علیھ اتباع جمیع أسالیب الوقایة األخرى التي

 .والشئون االجتماعیة

والمالبس التي یزود بھا لھذا الغرض وان  وعلى العامل أن یستخدم أجھزة الوقایة

 األخطار وان یمتنع عن حمایتھ من ینفذ جمیع تعلیمات صاحب العمل التي تھدف إلى

 .التعلیمات القیام بأي عمل من شأنھ عرقلة تلك
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 ٢المادة 
في مكان بارز وظاھر من مكان العمل تعلیمات  على كل صاحب عمل أن یعلق

وحمایة العمال من األخطار التي قد  مفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحریق

وكیفیة عالج ما یقع من حوادث  ایتعرضون لھا أثناء تأدیة عملھم وطرق الوقایة منھ

آخرى یفھمھا العمال عند  بسببھا على أن تكون التعلیمات باللغة العربیة وبلغة

 .االقتضاء

 .أمام مواقع الخطر وعلى صاحب العمل أن یضع العالمات التحذیریة

 ٣المادة 
ینوب عنھ أن یحیط العاملین لدیة قبل تسلمھم العمل  على كل صاحب عمل أو من

كأخطار الحریق واالآلت والسقوط واألمراض  اطر المھنة التي یمارسونھابمخ

 .وغیرھا المھنیة

 ٤المادة 
باإلشراف على اإلسعافات األولیة لمتخصص في  على كل صاحب عمل أن یعھد

صندوق لإلسعافات األولیة المحتویات المبینة  تقدیم اإلسعافات الطبیة وان یوفر بكل

  .القرار رفق بھذاالم) ٣( في الجدول رقم 
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 )٣( جدول رقم 
  األولیة محتویات صندوق االسعافات

  م١٩٨٢لسنة ) ٣٢(من القرار الوزاري رقم ) ٤(وفق المادة 
 

 

  الكمیة الصنف  الرقم

  قطعة ١٢  بوصة١/٢ربط   ١

  قطعة ١٢ رباط مثلث ٢

  لفة ١٢ قطن طبي  ٣

  لفة٦ شاش  ٤

  صندوق ٢ ١/٢ ١ ؟١/٢قطع مشمع لزج   ٥

  صندوق ٢ مشمع لزج  ٦

  انبوبة ٦ مرھم للعیون ٧

  أوقیات٦ حامض بكریك  ٨

  أوقیات٦ برمنجنات البوتاسیوم  ٩

  أوقیات٦ بیكاربونات الصودا  ١٠

  أوقیات٨ محلول الیوریك ١١

  أنابیب ٦ (سلفا سیمانید(قطرة العیون   ١٢

 لتر ١ محلول كارفاالفین  ١٣

  لتر ١ دصبغة یو ١٤

  كیلو ٣ بدرة تلك  ١٥

  أنابیب ٦ مرھم حریق ١٦

  جرامات ٥ بدرة سلفا  ١٧
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  أنابیب ٦ مرھم بنسلین  ١٨

  حبة ١٠٠ حبوب سلفایازول  ١٩

  حبة١٠٠ حبوب سلفا تراید  ٢٠

  حبة ١٠٠  طویلة الفعالیة٢٤سلفا   ٢١

  حبة ٦٠ اسبازم سبالجین حبوب  ٢٢

  حبھ ١٠٠ اسبرین  ٢٣

 حبة ١٠٠ قایتمین مركب  ٢٤

  حبة ١٠٠ حبوب فایتمین مركب  ٢٥

  حبة ١٠٠ حبوب كحة ٢٦

  حبة ١٠٠ حبوب ملح طعام  ٢٧

  أنابیب ٦  قطرة أذن  ٢٨

  أنابیب ٦  قطرة أنف ٢٩

  أنابیب ٦ مس الزور  ٣٠

  لتر ١  دیتول  ٣١

  أوقیات ٦ دھان كافور ٣٢

  ١ جفت غیار  ٣٣

  ١ قطارةحمام عین   ٣٤

 ١ سلطانیة محلوم  ٣٥

  ١ دبوس انجلیزي  ٣٦

  ١ مقص  ٣٧

  ١ توزكیت  ٣٨
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  ١ صابون فنیك  ٣٩
 
 

 ٥المادة 
الوسائل الالزمة للتأكد من أن الظروف السائدة في أماكن  على صاحب العمل اتخاذ

وسالمة العمال المشتغلین بالمنشأة وعلیھ على  العمل توفر وقایة كافیة لصحة

 -: األخص مراعاة ما یأتي

 

أال یقل حجم الفراغ المخصص للشخص الواحد على أربعمائة قدم مكعب على أال  - أ

 .حساب ذلك الفراغ أي ارتفاع یزید على أربعة عشر قدما یدخل في

 

الھواء النقي أو بطء تجدده وتالقي التیارات الفاسدة أو   تالقي أي نقص في-ب 

درجات الحرارة والتخلص بقدر اإلمكان من الرطوبة  يالضارة والتغییر المفاجئ ف

 .والریاح الكریھة الزائدة وشدة الحرارة والبرودة

 

صناعیة وذلك بمراعاة أن   توفیر اإلضاءة الكافیة والمناسبة سواء كانت طبیعیة أو-ج

مفتوحة وان تكفل مصادر  تكون المنافذ و المناور وفتحات الضوء الطبیعیة األخرى

المباشرة والضوء  طبیعیة أو الصناعیة إضاءة متجانسة مع تجنب التوھجالضوء ال

 .المتقاربة المنعكس وكذا التفاوت الكبیر في توزیع الضوء في األماكن

 

( في ذلك بالجدول   توفیر إضاءة مناسبة للعملیات المتفاوتة في الدقة مع االسترشاد- د

 .المرفق) ١

 

الخطورة على صحة العمال طبقا  ات ذات منع أو تقلیل الضوضاء واالھتزاز-ھـ

 .لمستویات المسموح بھا علمیا
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لتناول الطعام في األحوال التي یكون محظورا فیھا على العمال تناول   تھیئة مكان- و 

 - : العمل ویحظر تناول الطعام في أماكن العمل في األحوال اآلتیة الطعام في أماكن

 

أو تناول مواد سامة أو ضارة من شأنھا أن التي یدخل فیھا استعمال  األعمال -١

 .على ھیئة غبار أو دخان أو أبخرة أو غیرھا تنتشر في جو العمل

 .لإلشعاعات الضارة األعمال التي یتعرض فیھا العمال -٢

كالیدین والرأس  األعمال التي یتعرض فیھا العمال لتلوث أجزاء الجسم الظاھرة -٣

 .عمل بمواد ضارةأو تلوث فیھا المالبس الخاصة بال

 

لغسل األیدي تكون كافیة ومناسبة لعدد العمال الذین یتواجدون في  توفیر أحواض

تزویدھا بأدوات النظافة الالزمة لھا كذا توفیر العدد الالزم من  أماكن العمل عادة مع

تخصص الستعمال العمال وكذلك إعداد أماكن مناسبة ألبدال  دورات المیاه التي

ومراعاة تنظیفھا وصیانتھا بصفة مستمرة وفي  لخاصة بالعمالوحفظ المالبس ا

 .من العمال مرافق مستقلة جمیع األحوال یجب أن یفرد لكل من الجنسین
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  )١( جدول رقم 

  اإلضاءة المناسبة

  تعتبر قوة االضاءة في الجدول االتي حدا أدنى

 العملیات المذكورة أمامھا  في

 تالعملــیـــا مسلسل
شمعة 

 قدم/

 الخردة والعظام وما(العملیات غیر الدقیقة كفرز األشیاء كبیر الحجم   ١

 .) شابھھا

٦ 

العملیات متوسطة الدقة كتجمیع أجزاء اآلالت وطحن الحبوب  ٢

وغیر ذلك من العملیات األولیة في الصناعة وغرف قزانات  واألحجار

دوات والمھمات الكبیرة ومخازن األ البخار وأقسام تعبئة العبوات

  .الالزمة للعملیات المتوسطة الدقة وما شابھھا

١٠ 

 عملیات تجمیع األجزاء المتوسطة الدقة كأعمال البرادة والخراطة التي ٣

ال تستلزم دقة و الجلخ واختبار المنتجات واآلالت وخیاطة األقمشة 

وحفظ المأكوالت وصناعة االبلكاش والجلود وما  الفاتحة األلوان

 .اشابھھ

٢٠ 

الدقیقة  العملیات الدقیقة كالبرادة والخراطة متوسطة الدقة واالختبارات ٤

 .واألعمال المكتبیة والعملیات النھائیة للمنتجات وما شابھھا

٢٠ 

والبرادة  العملیات التي تستدعي كثیرا من الدقة كتجمیع اآلالت الدقیقة ٥

قیقة واألعمال والخراطة الدقیقة وقطع وتشكیل الزجاج والنجارة الد

 .والرسم وما شابھھا الكتابیة

٥٠ 

 األعمال التي تستدعي دقة متناھیة وصبرا طویال كعملیات االختبار ٦

متناھیة الدقة واختبار اآلالت الدقیقة وصناعة المجوھرات والساعات 

 .بالطباعة وحیاكة االقمشة القائمة وما شابھھا وتجمیع الحروف

١٥٠ 
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 ٦المادة 
الوسائل العملیة والمناسبة لمنع أو تقلیل وإزالة األخطار  العمل اتخاذعلى صاحب 

 -:وعلیھ على األخص مراعاة ما یلي الصحیة في أماكن العمل

 

وغیرھا غیر ضارة لصحة العمال أو   أن تكون مزاولھ العملیات الصناعیة- أ 

 .سالمتھم

 

مالمسة العمال بالصحة في أجھزة منفصلة لمنع   أن تجرى العملیات الضارة-ب 

األبخرة المنتشرة أو المتكاثفة أو األتربة أو  للمواد الضارة وتالفي تسرب الغاز أو

 .بكمیات ضارة بالصحة األلیاف أو األدخنة إلى جو العمل

 

 . حجب اإلشعاعات الخطرة عن العمال-ج

 

ث من المواد الضارة بالصحة التي تتواجد أثناء العملیات الصناعیة بحی  التخلص-د 

 .المرفق) ٢( الحدود المطلوبة بالجدول رقم  التزید على

الضار واألبخرة المنتشرة أو المتكاثفة والغازات   التخلص أوال بأول من الغبار-ھـ

بالقرب منھ بأجھزة شافطة أو بوسیلة ھندسیة أخرى  واأللیاف عند مصدر توالدھا أو

 .المناسبة مناسبة أو إیجاد نظام للتھویة

األخرى المناسبة  عمال بالمالبس الواقیة المزودة باألجھزة واألدوات تزوید ال-و

كافیة لتأمین  للوقایة الشخصیة إذا كانت طرق الوقایة المتبعة غیر عملیة أو غیر

تحفظ  صحة العمال على أن یدرب العمال على استعمال ھذه االآلت والوسائل وأن

احتمال  ا وتطویرھا وصیانتھا عندبطریقة مناسبة وتوفیر اإلمكانات الالزمة لنظافتھ

 تلوثھا أثناء العمل بمواد سامة أو خطرة وذلك كلھ حسب ما تتطلبھ طبیعة وظروف

 .كل عمل
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  )٢( جدول رقم 

  اقصى درجـات التركیز المسـموح

  بتواجدھا اثناء العملیات الصناعیة

 أقصى درجة تركیز اســم المــادة

 جزء بالملیون ١٠٠ النشادر

 جزء بالملیون ٤٠٠ ت االسیل أو البیوتیلخال

 جزء بالملیون  ١٠ ثاني كبرتور الكربون

 جزء بالملیون ١٠٠ أول اكسید الكربون

 جزء بالملیون ١٠٠ الكربون رابع كلور

 جزء بالملیون  ١ غاز الكلور

 ثاني كلور الفنیل
  ر٠٥

ملیمتر لكل متر 

 مكعب

 جزء بالملیون ٥  االثیلین

 جزء بالملیون ر٠٠٥ األرسین

 ثالث كلور نفتالین
٥ 

مللیجم لكل متر 

 مكتب

 حامض الكرومیك
  ر٠١

مللیجم لكل متر 

 مكعب

 جزء بالملیون ٧٦ ثاني كلور البنزین

 جزء بالملیون ١٥ ثاني كلورور االثیل
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 جزء بالملیون ٢٠٠ ثاني كلورور االثیلین

 جزء بالملیون ٥٠٠ جاوزلین

 جزء بالملیون ١٠  حامض كلورید

 جزء بالملیون ١٠ سیانور االیدروجین

 جزء بالملیون ٢٠  فورمالین

 جزء بالملیون ٢ر٥ حامض الفلورد ریك

 جزء بالملیون ٢٠ كبریتور االیدروجین

 الرصاص
 ر٠٢

ملیجرام لكل 

 متر مكعب

  الزئبق
  ر٠١

مللیجم لكل متر 

 مكعب

 نجزء بالملیو ٢٠٠  میثانول

 جزء بالملیون ٧٥ مونو كلورور بنزین

 جزء بالملیون  ١ نترو بنزین

 جزء بالملیون ٥ أكسید االزوت

 جزء بالملیون ١ االزوت

 جزء بالملیون  ١ الفوسجین

 جزء بالملیون ٥ ثاني أكسید الكبریت

 جزء بالملیون  ر٥ الفوسفین

 جزء بالملیون  ٥ رابع كلور االبشلین
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 جزء بالملیون ٢٥٠ الترینتاین

 جزء بالملیون  ٢٠٠ نفتالین قطران الفحم

 ادخنة أكسید الزنك
 ر١٥

ملیجم لكل متر 

 مكعب

 جزء بالملیون ٢٠٠ ثاني كلودور االثلیلین

 جزء بالملیون  ٥٠ ثالث كلورور االثیلین

 غبار السلیكا

١٥٠ 

ملیون جسیم 

سلیكا ومره في 

 المكعب المتر

 )كل االنواع(االسبستش

٥  

أجزاء في 

السنتمتر 

طول (المكعب 

من  ثر:الجزء أ

 

 ٧المادة 
 - : العمل ما یأتي یجب أن یراعي في أماكن

 

 .الجاري فیھا أن تكون أرضیھ غرف العمل مستویة من مادة مناسبة للعمل- أ 

 

بالمرور وأداء   للعمال أن تترك مسافات حول االآلت أو الوحدات بحیث یسمح-ب 

االآلت أو  أعمالھم العادیة بدون عائق وبحیث تسمح بأجراء عملیات ضغط وإصالح

 .نقل المواد المستخدمة في العمل
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الثقوب وأغطیھ المجاري غیر المثبتة أو المسامیر   أن تكون الممرات خالیة من-ج

 تتسبب عنھا الموضوعة رأسیا أو أي إنشاءات البارزة والمواسیر والصمامات

 .یسیر علیھا لخطر االنزالق إخطار التصادم وأن تكون مادتھا التعرض من

 

معدات العمل أو المنتجات أو المواد   أن تكون الممرات غیر مزدحمة بالخامات أو-د 

 .أو التعثر بما یعوق العمال في سیرھم ویعرضھم لخطر التصادم

 

بأرضیات تمنع  ألماكن المتشابھة أن تجھز الساللم والمشایات المرتفعة وا- ھـ 

 .االنزالق

 

الجوانب ماعدا مدخل السلم   أن تحاط فتحات الساللم األرضیة بسیاج من جمیع- و 

بینھا أو تغطى ھذه  ویصنع ھذا السیاج من قضبان على مسافات ضیقة لمنع المرور

بأسفلھا  الفتحات بأغطیة معدنیة مفصلیة تمنع سقوط أي شئ منھا یعرض من ھم

 .خطر اإلصابةل

 

یسمح للمرور بأمان وأن   أن تكون درجات الساللم بمتانة كافیة وبعرض كاف-ز 

 .بجوار الحائط تحاط الجوانب بحواجز من الجانبین أن لم یكن أحد جانبیھا

 

أبعاد مناسبة وأن تكون   أن تكون الساللم المتنقلة متینة في صنعھا ودرجاتھا ذات-ح 

ویجب عدم دھان  بوسائل ارتكاز مناسبة تمنع انزالقھاقواعدھا ورؤ وسھا مزوده 

 .الطالء السالم المتنقلة المصنوعة من الخشب بأي نوع من

 ٨المادة 
الوسائل الضروریة لمنع الحریق وكذا أجھزة اإلطفاء  على صاحب العمل أن یوفر

اعاة ما المنشأة والمواد المستعملة في الصناعات وعلیھ مر المناسبة للمواد القائمة في

 -: یأتي
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المداخل والمخارج والساللم بأماكن العمل بحیث یسھل معھا للعمال سرعة  توفیر -١

 .نشوب حریق فیھا أو أي جزء منھا وذلك دون تزاحم الخروج عند

 

الحریق صالحة دائما لتأدیة الغرض منھا وأن یدرب  أن تظل وسائل وأجھزة -٢

وان تكون حره من كل عائق وفي أماكن استعمالھا  العدد الكافي من العمال على

 .مناسبة لسھولھ الوصول إلیھا

 

أن تكون ھناك وسیلة لإلنذار في حالة نشوب الحریق وأن یدرب العمال علیھا  -٣

 .معھا عند استعمالھا للتنبیھ للخطر للتجاوب

 

بفتحات بینھا یجب توفیر أبواب فاصلة  في حالة تعدد غرف العمل واتصالھا -٤

 .أخرى منع انتشاره من غرفة إلىللحریق ل

 

القابلة لالشتعال  أن تعلق الفتات إرشادیة لمنع الحریق أو مسبباتھ في األماكن -٥

وذلك في مكان  بمواقع العمل وأن توضح بالالفتات المذكورة كیفیة الخروج وأماكنھ

 .االقتضاء ظاھر وباللغة العربیة وبلغھ أخرى یفھمھا العمال عند

 

 ٩المادة 
االحتیاطات الالزمة لوقایة العمال من أخطار السقوط أو  ى صاحب العمل أن یتخذعل

المتطایرة أو األجسام الحادة أو المواد السائلة الكاویة أو  األشیاء الساقطة والشظایا

الملتھبة أو المتفجرة أو أي مواد أخرى ذات تأثیر ضار وكذلك  الساخنة أو المواد

حمایة العمال من أخطار الغازات المضغوطة والكھرباء الالزمة ل اتخاذ االحتیاطات

مناسبة صالحة للغرض أو بوسائل شخصیة كالنظارات أو  وذلك أما بأجھزة أمان
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األقنعة وغیر ذلك من المالبس الواقیة على أن  القفازات أو األحزمة أو الحلل أو

 . في كل عملیھتزاول فیھا والمواد التي تستعمل تكون مناسبة لطبیعة العملیات التي

 

 ١٠المادة 
دائما وبصفة مستمرة األجزاء المتحركة من مولدات  على صاحب العمل أن یحیط

الخطرة من االآلت سواء كانت ثابتة أو  الحركة وأجھزة نقل الحركة و األجھزة

ھذه األجزاء قد روعي في تصمیمھا أو  متنقلة بحواجز الوقایة المناسبة إال إذا كانت

 .مغطاة بالحواجز الواقیة كفل الوقایة التامة كما لو كانتوضعھا أنھا ت

 

 ١١المادة 
في إقامة الحواجز المشار إلیھا في المادة السابقة ما  على صاحب العمل أن یراعي

 -: یأتي

 

 .الوقایة الكاملة من الخطر الذي وضعت لتالفیھ أن تعمل على  -١

 

 إلى منطقة الخطر طوال فترة أو أحد أعضاء جسمھ أن تحول دون وصول العامل -٢

 .أداء العمل واال تعوق أداءه

 

 . اال تكون سببا لتعطیل اإلنتاج أو االآلت -٣

 

 .الماكینة أو التفتیش علیھا بأقل صیانة ممكنة اال تعوق ضبط أو إصالح -٤

 

 .والصدأ أن تقاوم الحریق -٥
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حادة أو أطراف  زوایااال یتسبب عنھا حوادث نتیجة أن یكون لھا أجزاء مدببة أو  -٦

 .حوادث خشنھ أو أن تكون مصدرا ألیة

 

 ١٢المادة 
آالت جدیدة أو أجھزة تشغیل أو أجزاء منھا أن  على صاحب العمل عند تركیب

 .في حالة مسایرة لنظم الوقایة الالزمة یالحظ تزویدھا بوسائل الوقایة حتى تصبح

 

 ١٣المادة 
 بإزالة أو تركیب أي حاجز أو أي یسمح ألي شخص ال یجوز لصاحب العمل أن

اآللة متوقفة عن العمل وال یجوز إدارتھا إال بعد  شيء من أجھزة الوقایة إال إذا كانت

 .مكانھا اعادتھا إلى

 

 ١٤المادة 
الفتات إرشاد في مكان االآلت أو مكان العملیات المختلفة  على صاحب العمل تعلیق

ة باللغة العربیة وبلغة آخرى یفھمھا العمال الفنیة الضروری یبین بھا نوع التعلیمات

 .االقتضاء عند

 

 ١٥المادة 
باألوامر والتعلیمات المتصلة باحتیاطات آمن العمل وسالمتھ  على كل عامل أن یتقید

الوقایة ویتعھد بالعنایة بما في حوزتھ ویحظر على العامل  وعلیھ أن یستعمل وسائل

یذ التعلیمات المذكورة أو إلى إساءة استعمال إلى عدم تنف أن یقدم على أي فعل یؤدى

صحة وسالمة العمال أو إلحاق الضرور بھذه الوسائل أو  الوسائل الموضوعة لحمایة

 .إتالفھا
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یضمن الئحة الجزاءات عقوبات لكل عامل یخالف األحكام  ولصاحب العمل أن

 .السابقة المقررة في الفقرة

 

 ١٦المادة 
 -:البخاریة على صاحب العمل مراعاة االتي في حالة استعمال الغالیات

بصمام أمان مناسب وصمام حبس مناسب  یجب أن تكون كل غالیة مزوده -١

وان تكون جمیع تلك  وجھاز قیاس لمنسوب الماء وجھاز قیاس لضغط البخار

 .الغالیة األجھزة تعمل في حالة جیده طیلة فترات استعمال

 

منفصلة  غالیة على أن تكون تلك الغرفةیجب تخصیص غرفة مناسبة ومتینة لل -٢

 وان تكون اإلضاءة-على بعد ثالثة أمتار على األقل من أي مبنى آخر بالمنشأة 

 .بالغرفة جیده

 

مناسب داخل أو  یجب أن یخصص شخص كفء لمراقبة الغالیة وأن یعد لھ مكان -٣

 .خارج غرفة الغالیة بحیث یتمكن من المراقبة بفعالیة

 

ف الغالیة للصیانة مره كل شھرین على األقل للنظافة والصیانة وان أن توق یجب -٤

 .الصیانة لشخص كفء یتخذ جمیع إجراءات السالمة عند الصیانة توكل عملیة

 

الغالیة مره كل سنة على األقل بواسطة شخص كفء مرخص  یجب أن تفحص -٥

 .المختصة لھ بواسطة دائرة العمل

 

الغالیة  فحص إعداد تقریر یبین فیھ حالةیجب على الشخص الذي یقوم بال -٦

 وخطوات الفحص التي اتبعھا على أن یرسل صاحب المنشأة نسخھ من ذلك التقریر

 .إلى دائرة العمل المختصة ویحتفظ بنسخھ بالمنشأة
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الضغط یجب أن تكون من مواد غیر قابلھ للتفاعل مع  في حالة استعمال أواني -٧

لفحص سنوي یحدد صالحیتھا بواسطة شخص   تخضعالمواد الكیماویة والصد أو أن

یعد تقریرا عند كل فحص  كفء مرخص لھ بواسطة دائرة العمل المختصة وان

 .العمل ترسل منھ نسخھ لدائرة

 

 ١٧المادة 
أماكن العمل التي تدار فیھا آالت إال إذا كانوا مرتدین مالبس  یمنع دخول العمال في

 .العمال نحو الذي تحدده المنشأة لضمان سالمةوذلك على ال مناسبة لطبیعة العمل

 

 ١٨المادة 
االحتیاطات الكفیلة بحمایة العمال من المواد الخطرة وذلك  على صاحب العمل اتخاذ

أماكن خاصة أو بإحاطتھا بحواجز أو أسوار مناسبة  بحفظھا بطریقة مأمونة في

علیھا اسمھا تكون محكمة وان یكتب  ویالحظ في حالة حفظھا داخل أوعیھ أن

التحذیر من أضرارھا وتتم كتابة  والطریقة الصحیحة الستعمالھا وطرق الوقایة مع

 .االقتضاء ذلك باللغة العربیة وبلغة أخرى یفھمھا العمال عند

 

 ١٩المادة 
االحتیاطات الكفیلة بحمایة العمال القائمین بأعمال البناء  على صاحب العمل اتخاذ

 -:العمل وذلك على النحو اآلتي والھدم والحفر من أخطار

 

 : فیما یتعلق بأعمال الحفر والھدم- أ 

عند حفر خندق أو حفره یجب أن تبدأ عملیھ الحفر دائما من أعلى إلى أسفل مع  -١

أن تكون بمیل مناسب لتربة األرض الجاري الحفر فیھا ، كما یجب صلب  التحقق من
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رض خشبیة متینة لمنع انھیار متر بعوا١ر٥یزید عمقھا على  جوانب الحفر التي

تجھز ممرات آمنة لعمال رفع األتربة كما یجب وضع  األتربة على الحفر ، وأن

 .للوقایة من خطر السقوط فیھا إشارات تحذیر على حواف الحفر

 

بجوار الحفر ویجب أن توضع على  یجب عدم تراكم األتربة المرفوعة من الحفر -٢

 .نحوھا  باندفاعھابعد مناسب من ھذه الحفر ال یسمح

 

صلب  یجب البدء في عملیات الھدم من األدوار العلیا مع اتخاذ الالزم نحو -٣

 الجدران البارزة من المباني التي یخشى سقوطھا مع وجوب فصلھا فنیا قبل بدء الھدم

 .ویشترط وجود مشرف ذي خبره طوال عملیة الھدم

 

زالتھا أما بواسطة آالت رافعة أو من أعلى بل یجب إ ال یجوز إلقاء إنقاص الھدم -٤

 .ضرورة تسویر مكان تجمیع اإلنقاص مجار مائلة محاطة بأسوار وذلك مع

 

 : فیما یتعلق بأعمال البناء-ب 

أن تكون السقاالت والمشایات بعرض كاف یسمح بمرور العمال علیھا  یجب -١

 بحواجز للسقوط كما یجب إحاطة ھذه السقاالت أو المشایات بأمان دون التعرض

 ارتفاعھا جانبیھ إذا كان

الواقیة  یزید على ثمانیة أمتار من سطح األرض مع ضرورة تزوید العمال باألحزمة

 .من السقوط والتأكد من متانة أماكن تثبیتھا

 

أماكن العمل إذا كانت طبیعة العمل تقتضي الصعود إلیھا كما  یجب تسویر أسقف -٢

األسقف أو تغطیتھا بطریقة تمنع سقوط تتخلل ھذه  یجب تسویر المناور التي

 .األشخاص أو األشیاء منھا
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یجب مراعاة عمل مظالت واقیھ متینة بعرض كاف وحواجز بارتفاع مناسب  -٣

 .علیھم العاملین أو المارین من خطر سقوط األشیاء تعمل على وقایة

 

 ٢٠المادة 
 : وأدوات الرفع والجر ما یأتي یجب أن یراعي في آالت

الصنع سلیم التكوین وان  ن تكون كل رافعھ أو مصعد ركاب أو بضائع متین أ- أ 

الالزمة كما یجب  تكون أجزاؤه متینة بدرجھ كافیھ وان تتوفر لھ الصیانة الفنیة

 .فحصة دوریا مره على األقل كل سنھ بمعرفة أحد المتخصصین

أي تحاط أماكن صعود ونزول المصاعد بسور متین وعال بحیث یمنع   أن-ب 

القفز فوق األجزاء المتحركة من المصعد وان تكون أبوابھ ال  شخص من االقتراب أو

 . المصعد متوقفا عن الحركة یمكن فتحھا إال إذا كان

 .بأقصى حمولة ألي منھما  أن یوضع في مكان ظاھر من اآللة أو المصعد بیان-ج 

لى أي األحوال إال ویجب ع  ال یجوز تكلیف العامل بحمل أثقال تزید على طاقتھ-د 

 كیلو غراما ٢٠الرجل و   كیلو غراما بالنسبة الى٥٠یزید وزن الثقل المحمول على 

الرافعة ما أمكن ذلك في  بالنسبة إلى المرأة مع مراعاة العمل على استعمال اآلالت

 .حمل األثقال بدال من االعتماد على الجھد البشرى فقط

أسالك الجر وما شبھھا یجب أن تكون جیده في تصمیم السالسل أو الحبال أو  - ھـ

تتوفر لھا الصیانة الكاملة والمستمرة و اال تحمل بأكثر من طاقتھا وان  الصنع وان

 .كل ستة أشھر على األقل بصفة دوریة یتم فحصھا مره

 

 ٢١المادة 
إلى مقاول بإجراء إحدى عملیات التشیید والبناء المختلفة  على المنشأة التي تعھد

قبل بدء العملیة بأسبوع على األقل ببیان یستعمل على   دائرة العمل المختصةاخطار

 -: ما یأتي
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 .أو المقاول األصلي  اسم المنشأة- أ 

 . اسم المقاول من الباطن-ب 

 . نوع العملیة-ج 

 .المكان الذي سیؤدى فیھ العمل - د

 .التنفیذ  تاریخ بدء العمل والمدة التي یستغرقھا- ھـ 

 

 ٢٢المادة 
اآلمن الصناعي في أعمال المقاوالت بالنسبة إلى  تكون مسئولیھ توفیر معدات

 -:والمقاولین من الباطن وفقا لما یأتي صاحب العمل والمقاول األصلي

بالنسبة إلى مكان العمل ومعداتھ على   یكون توفیر شروط األمن الصناعي- أ 

 .صاحب العمل الذي یملك استخدامھا

 .معھم  الوقایة الشخصیة للعمال على من یتعاقدتوفیر معدات  یكون-ب 

 

 ٢٣المادة 
عینة أو عینات من المواد المستعملة أو المتداولة في  لمفتش العمل المختص اخذ

الخاضعة للتفتیش مما یظن أن لھا أثرًا ضارا على  العملیات الصناعیة أو غیرھا

ر مع إخطار صاحب لمعرفة مدى ھذا األث صحة العمال أو سالمتھم بغرض تحلیلھا

اإلجراءات المناسبة في ھذا الشأن ولھ إذا  العمل أو ممثلھ بنتیجة التحلیل واتخاذ

العامل ، بالمنشأة وإجراء البحوث  اقتضت الضرورة طلب إجراء الكشف الطبي على

ومدى تأثیرھا على المستوى  الطبیة والمعملیة للتأكد من مالئمة ظروف العمل

إذا أجرى بالمنشأة أو   ویكون ھذا الكشف في أوقات العملالصحي والوقائي للعمال

لإلجراءات التي نصت  في غیر أوقات العمل إذا أجرى خارج المنشأة وذلك طبقا

 .عالقات العمل  في شأن تنظیم١٩٨٠ لسنة ٨من القانون رقم  ) ١٧٥( علیھا المادة 
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 ٢٤المادة 
حوادث التي تحدث في أي دائرة العمل المختصة عن ال على صاحب العمل تبلیغ

 -: أو بسببھ والتي تسبب أیا من األضرار اآلتیة منشأة أثناء ساعات العمل الیومیة

 

 . وفاة العامل- أ 

 .الحریق أو االنفجار - ب

  . تعطل أي عامل عن أداء عملھ لثالثة أیام فأكثر-ج 

 

  ولوعلى صاحب العمل التبلیغ عن ھذه الحوادث وفقا للنموذج الموضح بالجد

 - : المرفق بھذا القرار على أن یكون التبلیغ على النحو اآلتي ) ٤ (  رقم

وفاة العامل أو حدوث الحریق أو االنفجار یجب أن یكون التبلیغ فور  في حاالت -١

 .مباشرة وبأسرع وسیلة لالتصال وقوع الحادث

 

غ خالل أربع أیام فأكثر یكون التبلی في حالة تعطیل العامل عن أداء عملھ لثالثة -٢

 .وعشرین ساعة من وقوع الحادث

 

األحوال یجب على كل صاحب عمل موافاة دائرة العمل المختصة  وفي جمیع

صورتین عن إصابات العمل واألمراض المھنیة طبقا  بإحصائیة كل ثالثة شھور من

أال یجاوز میعاد إرسالھا خمسة عشر یوما من  للنموذج الذي یعد لھذا الغرض بشرط

 .إلیھا  مدة ثالثة الشھور المشارانقضاء

 

العمل  وعلى صاحب العمل االحتفاظ بصورة ثالثة بالمنشأة بحیث یسھل على مفتش

 .للمنشأة المختص االطالع علیھا عند زیارتھ
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 )٤( جدول رقم 
  اخطــار عن حــادث

  م ١٩٨٢لسنة ) ٣٢(من القرار الوزاري رقم ) ٢٨(المادة  وفق
 

١- 
 اسم صاحب

 .............................................................................................:ةالمنشأ

 .................................................................................................:العنــــوان -٢

٣- 
 النشاط

 ..............................................................................................:االقتصادي

٤- 
 تاریخ

 ...................................................................................................:الحادث

٥- 
 طبیعة

 ...................................................................................................:الحادث

٦- 
 اذكر البیانات

 .............................................................................................:التالیة

 
  مع الوصف اسم الجزء أو اآللھ أو الماكینة التي سببت الحادث - أ

  .................................................................................................................. 

 
  اذكر كیفیة وقوع الحادث - ب

  .................................................................................................................. 

 المصابین ت التالیة عن الشخص أو األشخاصأذكر البیانا -٧

 
- أ

 .........................................................................................................:األسم 
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 أنثى/ذكر  - ب

:.................................................................................................. 

 
- ج

 ........................................................................................................:العمر 

 ...............................................................................................:العنــــوان - د 

 ..........................................................................................:لمرتـــــبا - ھـ 

 
 تاریخ - و 

 ...............................................................................................:التعیین

 
 طبیعة االصابة - ر 

 .....................................................................................:ومداھا

 االنفجار أو االنھیار أذكر البیانات التالیة عن التلف في حالة الحریق أو -٨

 
 سبب الحریق أو االنفجار أو - أ

 ..........................................................................:االنھیار

 
 التلف الذي أدى لھ - ب

 ....................................................................................:الحادث

 
 تقــدیر الخسارة - ج

 ..................................................................................:الكلیــة

 منشأةتوقیع صاحب ال 

  

 .م19      /      /    : التاریخ 
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 ٢٥المادة 
الذي توكل إلیھ المھام المحددة في ھذا القرار مؤھال على  یجب أن یكون مفتش العمل

 - : النحو اآلتي

 

في حالة ممارسة المھام المتعلقة باألمن الصناعي یجب أن یكون مھندسا أو فنیا  -١

 .في ھذا المجال لھ خبرة

 

یكون طبیبا فنیا  ي حالة ممارسة المھام المتعلقة بالصحة المھنیة یجب أنف -٢

 .المھنیة متخصصا في مجال الصحة

 

 ٢٦المادة 
صناعیة تستخدم عددا من العاملین ال یقل عن مائة وخمسین   یجب على كل منشأة- أ 

الصناعي یكون متفرغا لھذا الغرض وتوكل لھ مھام  عامال تعیین ضابط لألمن

 .األشراف على تنفیذ أحكام القانون في ھذا الشأن ایة من األخطار المختلفة والوق

 

الصناعي بالمنشأة التي یزید عدد العاملین فیھا على   یشترط في ضابط األمن-ب 

وبالنسبة الى _ مؤھال في مجال األمن الصناعي  ألف عامل أن یكون مھندسا أو فنیا

ألف عامل فیجب أن یكون من خریجي  عنالمنشآت التي یقل عدد العاملین فیھا 

 .الصناعي المدارس الثانویة الصناعیة ولھ خبرة في مجال األمن

 

الواجب   تصدق دائرة العمل المختصة على صالحیة ضباط األمن الصناعي-ج 

 .تعیینھم بموجب ھذه المادة
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 ٢٧المادة 
دعیھا طبیعة أن یطلب اتخاذ بعض احتیاطات أخرى تست لوكیل الوزارة بقرار منھ

 .منشأة العمل في أیة صناعة أو عملیة أو

كلما جدت  ویفوض وكیل الوزارة في إجراء تعدیالت في الجداول المرفقة بھذا القرار

 .تطورات علمیة أو تقنیة تقتضي إجراء ھذه التعدیالت

المذكورتین في الفقرتین السابقتین یصدر التوجیھ أو التعدیل بعد  وفي الحالتین

 .الصحة وغیرھا من الجھات المعینة األخرى  رأى وزارةاستطالع

 ٢٨المادة 
 .النماذج التي یتطلبھا تنفیذ ھذا القرار لوكیل الوزارة إصدار

 ٢٩المادة 
 .الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره ینشر ھذا القرار في

 

 اإلمضاء
 الجروان سیف علي

 االجتماعیة وزیر العمل والشئون

  

   

 ١٩٨٢-١١-١٥ :النشــرتاریخ 

 ١٩٨٢- ١١-١٥ :تاریخ العمـل بھ

  

  من الجریدة الرسمیة)١١٥( تم نشره في العدد رقم
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   قرار وزاري

  ١٩٨٢لسنة )٣٧/٢(  رقم

   في شأن مستویات العنایة الطبیة

  لعمالھ  التي یلتزم صاحب العمل بتوفیرھا

 المقدمة
 وزیر العمل والشئون االجتماعیة ،

في شأن اختصاصات ١٩٧٢لسنة ) ١( القانون االتحادي رقم االطالع على بعد

 الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، الوزارات وصالحیات

 تنظیم عالقات العمل ،  في شأن١٩٨٠لسنة ) ٨(وعلى القانون االتحادي رقم 

  وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة لقطاع العمل،

 :قرر

 ١المادة 
 في عالج العمال طبقا لمستویات العنایة الطبیة العمل یجب ان یكون التزام صاحب

 .حدود الوسائل المتاحة للعالج داخل الدولة المبینة في مواد ھذا القرار وفي

 

 ٢المادة 
ال یجاوز عدد العاملین في منشأتھ خمسین عامال في  یجب على صاحب العمل الذي

ن یوفر في أماكن نصف قطرھا عشرون كیلومترا أ مكان واحد أو بلد واحد أو دائرة

 .األولیة العمل الخاصة بمنشأتھ وسائل االسعافات

 

 ٣المادة 
یزید عدد عمالھ في مكان واحد أو بلد واحد او في  یجب على صاحب العمل الذي

خمسین عامال ویقل عن مائتي عامل  دائرة نصف قطرھا عشرون كلیومترا على



 - 187 - 

یستخدم ممرضا یحمل شھادة  أنفضال عن التزامھ بتوفیر وسائل االسعافات االولیة 

االسعافات وان یعھد الى  تمریض معترف بھا من وزارة الصحة یخصص للقیام بھذه

لھذا الغرض وان  طبیب لعیادة العمال وعالجھم في المكان الذي یعده صاحب العمل

 .یقدم لھم االدویة الالزمة للعالج وذلك كلھ بدون مقابل

صائي فعلى طبیب المنشأة ینصح كتابة بعالج العالج یحتاج الى طبیب اخ وإذ كان

أخصائي وتكون نفقات العالج في ھذه الحالة مناصفة بین صاحب  العامل لدى طبیب

 .والعامل العمل

 

 ٤المادة 
یبلغ عدد العاملین لدیھ مائتي عامل فأكثر في مكان  یجب على صاحب العمل الذي

لیومترا أن یوفر وسائل قطرھا عشرون ك واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف

ھذا القرار فضال عن التزامھ  من) ٣(و) ٢(العالج المنصوص علیھا في المادتین 

عالجھا االستعانة  بتوفیر جمیع وسائل العالج االخرى في الحاالت التي یتطلب

الالزمة وذلك  بأطباء اخصائیین أو القیام بعملیات جراحیة أو غیرھا وكذلك االدویة

 .احب العملكلھ على نفقة ص

للعالج حكومیا كان خاصا أو خیریا وجب  فإذا ما تم عالج العامل في مستشفى أو دار

الدار نفقات العالج واالدویة  على صاحب العمل أن یؤدي الدارة المستشفى أو

للمستشفیات أو دور العالج  واالقامة وذلك طبقا لما تحدده وزارة الصحة بالنسبة

الخاص أو الخیري أو  ون على إدارة المستشفى أو الدارالحكومیة وما یقرره القائم

في المستشفیات أو  المؤسسة التابع لھا ھذا المستشفى او الدار وذلك بالنسبة للعالج

 .دور العالج الخاصة الخیریة
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 ٥المادة 
التي یبلغ عدد عمالھا مائتي عامل فأكثرأن یعالج أي مرض  یجب على طبیب المنشأة

یقرر صرف االدویة الالزمة لذلك وعلیھ أن یحیل   عادیا وانمن االمراض عالجا

المستشفى في الحاالت التي یتطلب عالجھا  العامل الى الطبیب االخصائي أو الى

 .ذلك

یطالب بأن یكون عالجھ لدى طبیب أخصائي أو  وال یجوز للعامل في ھذه الحالة ان

بناء على قرار طبیب المستشفى اال ان تجري لھ عملیة جراحیة أو ان یعالج في

أخصائي وتكون معتمدة  المنشأة أو بناء على شھادة بضرورة ذلك صادرةمن طبیب

التي تقع المنشأة في  من االدارة الطبیة أو المنطقة الطبیة المختصة بوزارة الصحة

 .دائرة اختصاصھا

أطباء أخصائیین غیر الذین یختارھم  كما ال یجوز للعامل ان یطلب عالجھ لدى

 .یقررھا  العمل أو في مستشفیات لمصاحب

 

 ٦المادة 
المكان المخصص لعیادة العمال وعالجھم یكون قریبا  یجب أن یراعى في اختیار

تتوفر فیھ التھویة واالضاءةوا لشروط الصحیة  بقدر االمكان من مكان العمل وان

 . واالجھزة الالزمة والراحة وان یكون مجھزا باالدوات

 

 ٧المادة 
العامل الى مقر العیادة على حساب صاحب العمل وذلك  تكون نفقات انتقالیجب ان 

 . الفحص بھا في االوقات التي یحددھا للعالج أو

حیث االوقات  وال یستحق العامل ھذه النفقات اال إذا اتبع تعلیمات صاحب العمل من

 .الطارئةوالمستعلجة التي حددت للعالج أو الفحص بالعیادة إال في الحاالت

والمصابین من  ویجوز لصاحب العمل ان یخصص وسیلة انتقال لنقل المرضى
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لتأدیة ما  العمال وال یجوز للعامل في ھذه الحالة رفض االنتقال بھا ما دامت صالحة

االنتقال  خصصت لھ ویسقط حق العامل في نفقات االنتقال إذا رفض االنتقال بوسیلة

 .لمقبو المخصصة من قبل صاحب العمل دون مبرر

 

 ٨المادة 
أو نظام لتوفیر الخدمات الطبیة وكان العامل مشتركا فیھ  إذا كان بالمنشأة صندوق

وعالج أفراد أسرتھ فعلىصاحب العمل أن یخفض  بحیث یخول لھ حق عالج نفسھ

ھذاالنظام بما یعادل نفقات عالجھ المقررة  قیمة اشتراك العامل في ذلك الصندوق أو

 . علیھا في ھذا القرار قالالحكام المنصوصعلى نفقة صاحب العمل طب

 

 ٩المادة 
یستخدم خمسین عامال فأكثر أن یعلق علىاالبواب  یجب على كل صاحب عمل

 :الى أماكن العمل البیانات االتیة الرئیسیة التي یستعملھا العمال للدخول

 .مقر العیادة المخصصة للعمال-أ

 .ید ذلكمباشرة العالج في ھذه العیادة ومواع أیام-ب

االخصائیین المنوط بھم عالج العمال والمواعید  عنوان المستشفى واالطباء-ج

 .ملزما بھا طبقا الحكام ھذا القرار المخصصة لذلك متى كان صاحب العمل

ان یأمروا بتعلیق كل البیانات المتقدمة  ویجوز لمفتشي قسم التفتیش العمالي بالوزارة

االماكن المناسبة من المنشأة كلما رأوا  ر وفيأو بعضھا بحسب االحوال في مكان آخ

 .ذلك ضروریا

 .بطریقة یسھل اطالع العمال علیھا ویجب تعلیق ھذه البیانات
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 ١٠المادة 
یستخدم عماال من خارج البالد أن یتأكد من لیاقتھم  یجب على كل صاحب عمل

من الجھات معتمدة تثبت ذلك وتكون مصدقا علیھا  الصحیة للعمل وذلك بشھادة طبیة

 .الرسمیة والمختصة

االحوال یجب على صاحب العمل أن یتأكد من اللیاقة الصحیة للعامل  وفي جمیع

الحاقھ بالعمل وذلك بالكشف الطبي علیھ ویجب أن تثبت نتیجة  الذي یستخدمھ قبل

 .معتمد من الجھة المختصة بوزارة الصحة ذلك الكشف في تقریر مكتوب

 

 ١١المادة 
 :یعد لكل عامل یستخدمھ ملفا طبیا یوضح بھ ما یأتي احب عمل أنیجب علىكل ص

 .العامل عند التحاقھ بالعمل نتیجة الكشف الطبي على-أ

العامل للفحص الطبي وتاریخ كل  نتیجة الفحص الطبي والعالج المقرر كلما تقدم-ب

 . فحص

ة التي أو العالج وكذلك صور االشع نتائج التحالیل الطبیة التي أجریت للفحص-ج

 .أعدت للعامل لنفس الغرض ان وجدت

للتأكد من الخلو من الطفلیات واالمراض الصدریة والجلدیة ان  نتیجة الفحص- د

 .وجدت

انقطع فیھا العامل عن العمل بسبب المرض على ان توضح ایام   المدة التي-ھـ

 .العادي أو المھني أوحوادث العمل كل على حدة االنقطاع بسبب المرض

علیھا إال الطبیب المعالج أو صاحب العمل أو من  ذه الملفات سریة ال یطلعوتكون ھ

 .مقامھ یقوم

 



 - 191 - 

 ١٢المادة 
یستخدم خمسین عامال فأكثر أن یرسل بیانا من  یجب على صاحب العمل الذي

العمل المختصة یوضح فیھ عدد العمال  صورتین مرة كل ثالثة شھور الى دائرة

أمراضھم وأیام الغیاب التي انقطعوا  لعمل وانواعالذین عولجوا على نفقة صاحب ا

 .المرض خاللھا عن العمل بسبب

 

 ١٣المادة 
بأحكام ھذا القرار أي مساس أو تعطیل لالنظمة االخرى  ال یترتب على العمل

كانت تلك االنظمة أكثر تحقیقا للعنایة الطبیة المنظمة  الخاصة للعالج بالمنشأت إذا

 .القرار بھذا

 

 ١٤المادة 
  .الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره ینشر ھذا القرار في

 

 اإلمضاء
 سیف الجروان

 االجتماعیة وزیر العمل والشئون

 ١٩٨٢-٠٧-١٧ :تاریخ التوقـیـع

 ١٩٨٣-٠٢-٢٨ :تاریخ النشــر

 ١٩٨٣- ٠٢-٢٨ :تاریخ العمـل بھ

  

  من الجریدة الرسمیة )١١٢( تم نشره في العدد رقم
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  قرار وزاري

  م١٩٨٢لسنة  )٢/ ٧١(رقم 

  في شأن تدریب المواطنین بالمنشآت القائمة بالدولة

 المقدمة
 وزیر العمل والشئون االجتماعیة ،

في شأن اختصاصات ١٩٧٢لسنة ) ١(االطالع على القانون االتحادي رقم  بعد

 الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، الوزارات وصالحیات

 تنظیم عالقات العمل ،  في شأن١٩٨٠ لسنة )٨(وعلى القانون االتحادي رقم 

 وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة ،

 : قرر

 ١المادة 
المنشآت القائمة في الدولة في المھن والحرف والصناعات  یتم تدریب المواطنین لدى

 : اآلتیة

 .والمھن الخاصة بالنشاطات المتعلقة بالشئون المالیة والنقدیة والعقاریة األعمال -١

 .ناعة استخراج البترولص -٢

 .الفندقة والسیاحة -٣

 .وأنواعھ النقل بجمیع فروعھ -٤

 .خدمات التأمین والتمویل والتخزین -٥

 .واإلدارة السكرتاریة -٦

 .التشیید والبناء -٧

 والمیكانیكیة األعمال الكھربائیة واإللكترونیة -٨

 .الخدمات الصحیة واالجتماعیة والتعلیمیة -٩

تم االتصال والتنسیق مع المنشآت المعنیة بمعرفة لجنة التدریب ی وذلك بعد أن

من ھذا القرار وبمراعاة التزام ھذه المنشات بقبول ) ٢( المادة  المنصوص علیھا في



 - 193 - 

ھذه اللجنة من طالب المعاھد والمراكز الصناعیة والمھنیة القائمة  النسبة التي تحددھا

حسب قدرة كل منشأة ووفق الشروط و الخبرة العملیة فیھا  في الدولة واستكمال

 .االتفاق علیھا مع إدارة المنشاة المعنیة األوضاع والمدد التي یتم

 

 ٢المادة 
 : على النحو اآلتي)) لجنة التدریب (( لجنة تسمى  تشكل بقرار من الوزیر

 رئیسا. والمتابعة بالوزارة أو من ینوب عنھ مدیر إدارة التخطیط -١

 أعضاء. بالوزارة خدام المواطنینممثل عن قسم است -٢

 أعضاء. ممثل عن إدارة عالقات العمل بالوزارة -٣

 أعضاء. إدارة الرعایة االجتماعیة بالوزارة ممثل عن -٤

 أعضاء .ممثل عن قسم تدریب بالوزارة  -٥

من  ویجوز للوزیر بناء على اقتراح وكیل الوزارة لشئون العمل أن یضم إلى اللجنة

 .بخبرتھ في مجال اختصاصاتھایرى االستفادة 

 

 ٣المادة 
 : یأتي تختص لجنة التدریب بما

 رسم السیاسة العامة للتدریب وإعداد التوصیات التي تھدف إلى ترشید ھذه -١

 .السیاسة

مجال  اقتراح الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض العمل في -٢

 .التدریب

 .العمل المختصة میدانیا وذلك بالتنسیق مع دوائرالقیام بمتابعة أعمال التدریب  -٣

المتاحة وإخطار  إبرام االتفاقیات الخاصة بالتدریب مع المنشآت حسب اإلمكانیات -٤

 .دوائر العمل المختصة بھا لوضعھا موضع التنفیذ فور إبرامھا

 .للتدریب االشتراك في إعداد البرامج النظریة والعملیة  -٥
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 ٤المادة 
من المواطنین إلى قسم استخدام المواطنین بدائرة العمل   طالب التدریب یتقدم- أ 

 .طلبھ المختصة ویتم تسجیل

اسم   یقوم المسئول بالقسم بتدوین بیانات طالب التدریب في بطاقة خاصة تتضمن-ب 

 الطالب وسنھ ومحل إقامتھ ومؤھلھ الدراسي وتاریخ التسجیل والمھن التي یرغب

 .من ھذا القرار) ١( ن تكون من المھن المحددة في المادة التدریب علیھا على أ

( تحفظ البطاقات المشار إلیھا في البند السابق في أدراج تخصص لھذا الغرض  - ج

وذلك بعد أن یتم تفریغ بیانات ھذه البطاقات في سجل خاص ) على حدة  كل مھنة

 .لالتسجی على أن یراعى الترتیب في تاریخ) المتدربین سجل(یسمى 

 

 ٥المادة 
العمل المختصة بتسجیل إخطارات لجنة التدریب وما أبرمتھ من  یقوم المسئول بدائرة

مع المنشآت في سجل خاص یتضمن اسم المنشأة ،  اتفاقیات تدریب المواطنین

والعدد المطلوب من المتدربین في كل مھنة  وعنوانھا والمھن التي یتم التدریب علیھا

 .  في المتدربوالشروط الواجب توفرھا

 

 ٦المادة 
المسجلین لدیھا للعمل في المنشأة الطالبة حسب  ترشح دائرة العمل المختصة

 .للشروط المطلوبة وترتیب تاریخ التسجیل إخطارات لجنة التدریب بالوزارة وطبقا

عشرة سنة قبل بدء تدریبھم للفحص  ویحال المرشحون ممن تقل سنھم عن ثماني

من قدرتھم على القیام بأعمال  فیات الحكومیة ، وذلك للتأكدالطبي في إحدى المستش

اإلحالة الشروط البدنیة  المھن التي سیتم التدریب علیھا على أن یذكر في خطاب

الطبي إثبات توفرھا  والصحیة الخاصة بالمھنة أن وجدت ویجب أن یتضمن التقریر
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الطبى على القیام  یرمن عدمھ وال یلحق بالتدریب إال من كان قادرا في ضوء التقر

 .علیھا بأعمال المھنة التي سوف یتم تدریبھ

 ٧المادة 
بإبرام عقد التدریب مع المتدرب الذي یبلغ سن الثامنة عشرة  تقوم إدارة المنشأة

سن الثامنة عشرة فلیس لھ أن یتعاقد مباشرة مع المنشأة بل  میالدیة أما من لم یبلغ

 .ھ الشرعي أو من یتولى أمرهأو وصی یجب أن یمثلھ ولیھ الطبیعي

 ٨المادة 
األوضاع الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث من  مع مراعاة الشروط و -١

 المشار إلیھ یجب أن یكون عقد التدریب ١٩٨٠لسنة  (٨( القانون االتحادي رقم 

واحدة منھا دائرة العمل المختصة لتسجیلھا  مكتوبا ومحررا من ثالث نسخ تودع

 .بنسخة تصدیق علیھا ویحتفظ كل من الطرفینوال

لسنة  )٨(إذا تضمن عقد التدریب المطلوب تسجیلھ نصا مخالفا للقانون رقم  -٢

طلبت  المشار إلیھ أو اللوائح أو القرارات التنفیذیة الصادرة تطبیقا الحكامھ١٩٨٠

 .دائرة العمل المختصة من المتعاقدین إزالة تلك المخالفة

دائرة العمل المختصة خالل شھر من تاریخ إیداع عقد التدریب لدیھا أیة  إذا لم تبد -٣

 .إیداعھ اعتراض ، اعتبر العقد مصدقا علیھ حكما من تاریخ مالحظات أو

 

 ٩المادة 
المواطنین أن تمنح المتدرب شھادة مصدقا علیھا من  على كل منشأة تقوم بتدریب

 .عد تدریبھ بنجاحتسلم إلیھ ب وزارة العمل والشئون االجتماعیة
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 ١٠المادة 
تدریب أحد المتدربین قبل انتھاء فترة التدریب لعدم صالحیتھ  إذا رأت المنشأة وقف

إخطار الجھة التي رشحتھ للتدریب ویجب أن یتضمن  أو الي سبب آخر فیجب

 .التدریب االخطار سبب وقف

 ١١المادة 
ي تقررھا الوزارة ممن تم تدریبھم بالتدریب بقبول النسبة الت تلتزم المنشأة التي قامت

 .وبالمھن التي دربوا علیھا بنجاح في العمل لدیھا

المتدرب لدیھا بعد انتھاء فترة  ویجوز للمنشأة أن تشترط في عقد التدریب أن یعمل

 .تدریبھ تدریبھ مدة معینة ال تزید على ضعف مدة

 ١٢المادة 
لة من مراحلھ ویجب أال تقل األمور المستحقة في كل مرح تحدد في عقد التدریب

الحد األدنى المقرر لعمل مماثل وأال یكون تحدیدھا  األجور في المرحلة األخیرة عن

 .أو اإلنتاج بحال من األحوال على أساس القطعة

 ١٣المادة 
 .الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره ینشر ھذا القرار في

 اإلمضاء
 الجروان سیف بن علي

 االجتماعیة  والشئونوزیر العمل

  

 ١٩٨٢-١٢-١٥ :تاریخ النشــر

 ١٩٨٢- ١٢-١٥ :تاریخ العمـل بھ

  من الجریدة الرسمیة )١١٧( تم نشره في العدد رقم
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  قرار وزاري

  م١٩٨٧لسنة  )٣(رقم 

  في شأن عملیة انتقال العمال غیر المواطنین

  كفالتھم وتحدید قواعد نقل

 

 المقدمة
 ، یةوزیر العمل والشئون االجتماع

 

 في شأن اختصاصات١٩٧٢لسنة ) ١(بعد االطالع على القانون االتحادي رقم 

 الوزارات وصالحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ،

 

  في شأن تنظیم عالقات العمل ،١٩٨٠لسنة ) ٨(رقم  وعلى القانون االتحادي

 ، وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة

 

  : تقرر

 ١المادة 
مواطن من عمل إلى آخر وبالتالي نقل كفالتھ الى جھة  مل غیرالیجوز انتقال عا

 .في ھذا القرار عملھ الجدید إال بالشروط الواردة

 

 ٢المادة 
المواطن من عمل إلى آخر ونقل كفالتھ الى جھة العمل  یشترط النتقال العامل غیر

 -:التالیة الجدیدة توفر الشروط

 .السابق االقل لدى صاحب العملان یكون قد أمضى فترة سنة كاملة على  -١
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 .وخبرتة ان یعمل العامل لدى صاحب العمل الجدید في مھنة تتفق مع مؤھالتة -٢

 .ان تكون للعامل اقامة ساریة المفعول مثبتھ بجواز سفره -٣

 .العامل على موافقة الكفیل على نقل كفالتھ ان یحصل -٤

 

 ٣المادة 
 من المادة السابقة ، یجوز نقل الكفالة في )٤(، ) ١(الفقرتین  استثناءا من احكام

 :االتیة الحاالت

شركة  إذا كان النقل من فرع إلى فرع آخر داخل نفس الشركة أو المؤسسة أو من -١

 .أو مؤسسة مملوكة لنفس صاحب العمل

الشركة أو المؤسسة أو فرع منھا لي ملكیة شركة  إذا كان النقل نتیجة انتقال ملكیة -٢

 .فرد آخرأو مؤسسة أو 

 . الكفیل األصیل بالتزاماتھ وترتب على ذلك غلق المنشأة إذا اخل -٣

 .بافالس او تصفیة وانھاء نشاط المنشأة إذا صدر حكم قضائي -٤

باالستمرار في إدارة المنشأة وترتب على  إذا توفى الكفیل األصیل ولم یقم ورثتھ -٥

 .غلقھا ذلك

 

 ٤المادة 
الة اعماال لحكم المادتین السابقتین من قبل موظفي الوزارة الكف تتم الموافقة على نقل

 .في ھذا الشأن الذین یفرضھم الوزیر

 

 ٥المادة 
من ھذا القرار ال یتم ) ٣(و) ٢(علیھا في المادتین  فیما عدا الحاالت المنصوص

الى آخر وبالتالي نقل كفالتھ الى صاحب عمل  انتقال العامل غیر المواطن من عمل

 .الوزیر  بموافقة منجدید إال
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 ٦المادة 
دائرة العمل المختصة بواسطة صاحب العمل الجدید أو من  یقدم طلب نقل الكفالة الى

الطلب مدعما بالمستندات والوثائق الثبوتیة الالزمة ووفقا  یمثلھ قانونا على ان یكون

 .الغرض للنموذج المعد لھذ

 

 ٧المادة 
 .ھذا القرار یلغى كل نص یخالف احكام

 

 ٨المادة 
 .القرار اصدار التعلیمات والنماذج الالزمة لتنفیذ ھذا على وكیل الوزارة المختص

 

 ٩المادة 
 . وینشر في الجریدة الرسمیة١٩٨٧/ ١ / ١٧من  یعمل بھذا القرار اعتبارا

 اإلمضاء
 الرومي خلفان محمد

 االجتماعیة وزیر العمل والشئون

 ١٩٨٧-٠١-١١ :تاریخ التوقـیـع

   ھـ١٤٠٧- ٠٥-١١ :اریخ الھجـريالت

 ١٩٨٧-٠١-٣١ :تاریخ النشــر

 ١٩٨٧- ٠١-١٧ :تاریخ العمـل بھ

  من الجریدة الرسمیة )١٧١( تم نشره في العدد رقم
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  قرار وزاري

  م١٩٨٩لسنة  )٥٢( رقم

  في شأن تحدید القواعد واإلجراءات الواجب

 اتباعھا في أقسام تراخیص

  یر المواطنینالعمل بالنسبة الستقدام العمال غ

 المقدمة
 وزیر العمل والشئون االجتماعیة ،

في شأن اختصاصات ١٩٧٢لسنة ) ١(االطالع على القانون االتحادي رقم  بعد

 الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، الوزارات وصالحیات

شأن قانون الخدمة المدنیة في  م في١٩٧٢لعام ) ٨(وعلى القانون االتحادي رقم 

 .ة والقوانین المعدلة لھالحكومة االتحادی

م في شأن نظام وزارة العمل ١٩٧٧لعام ) ١(مجلس الوزراءرقم  وعلى قرار

 .والقرارات المعدلة لھ والشئون االجتماعیة

عالقات العمل  م في شأن تنظیم١٩٨٠لعام ) ٨(وعلى القانون االتحادي رقم 

 .والقوانین المعدلة لھ

م المعدل بالقرارات الوزاریة ارقام 1981 لعام ) ١ /٢٣(وعلى القرار الوزاري رقم 

م ، والقرار ١٩٨٤لعام  (47) م والقرار الوزاري رقم١٩٨٢لعام ) ٢ / ٦٠( 

 م ، ١٩٨٤لعام  (84)  م ، والقرار الوزاري رقم١٩٨٤لعام ) ٧٥(الوزاري رقم 

 .م١٩٨٤لعام ) ١٦٦(والقرار الوزاري رقم 

  :تقرر مایليوكیل الوزارة لشئون العمل  وبناء على ماعرضھ
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 ١المادة 
االتفاقیات والمعاھدات الدولیة التي تكون دولة االمارات  مع عدم االخالل بأحكام

، ال یجوز استقدام العمال غیر المواطنین الى اراضي  العربیة المتحدة طرفا فیھا

 .القرار الدولة بغرض العمل إال وفقا ھذا

 

 ٢المادة 
غیر المواطنین الذین یستقدمون للعمل بالدولة ما على العمال  تسري احكام ھذا القرار

لعام ) ٨(من القانون األتحادي رقم ) ٣(علیھا في المادة  عدا الفئات المنصوص

 .اعاله م المشار الیھ١٩٨٠

 

 ٣المادة 
طلبات استقدام عمال غیر مواطنین للعمل بالدولة إال بمراعاة  ال یجوز الموافقة على

 :مایأتي

تقدام العمال بمعرفة أصحاب العمل من مواطني دولة االمارات طلب اس أن یقدم-أ

المرخص لھم من الجھات المختصة بالقیام بنشاط تجاري أو صناعي  العربیة المتحدة

آخر یتطلب استخدام عمال للقیام بھ أو بمعرفة مؤسسة  أو خدمات أو أي نشاط

احد المواطنین طبقا مواطن أو یشارك في ملكیتھا  مرخص لھم بالعمل بالدولة یكفلھا

وذلك بما ال یتعارض مع القوانین التي تصدر  لما ھو ثابت برخصة مزاولتھا لنشاطھا

 .في ھذا الشأن

المواطنین المسجلین بمكاتب االستخدام من یمكنھ اداء العمل  اال یوجد من بین-ب

 . المطلوب

ید على ستین سن العامل المطلوب استخدامھ عن ثمانیة عشر عام وال یزی  اال یقل-ج

التجاوز عن الحد األقصى لسن العامل في األحوال التي یكون العامل  عام ویمكن

من ذوي الخبرة الكبیرة والنادرة في مجال تخصصھ وان یكون  المطلوب استخدامھ
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 بالدولة ذا أھمیة اقتصادیة ، على ان یتم التجاوز بموافقة العمل المستقدم الدائھ

 .الوزیر

 

 ٤المادة 
للوزارة المستندات التي تثبت أن لدیھ أعماال یحتاج القیام بھا الى  طالب االستقدامیقدم 

 :المطلوب من العمال وعلى األخص استقدام العدد

االستقدام للقیام بتنفیذھا معتمدة من الجھة  العقود المتعاقد علیھا مع المنشأة طالبة-1

تحدید أماكن العمل في وموضحا بھا بال المتعاقدة ومصدقا على التوقیعات فیھا

 .المشروعات محل ھذه العقود

تحدد في جدول زمني مراحل تنفیذ المشروع أو تفصیالتھ والعمالة  التقاریر التي-2

 .ونوعیتھا ومدة كل مرحلة المطلوبة في كل مرحلة

الطالبة لحجم العمالة المطلوبة  ما تطلبھ ادارة تراخیص العمل اثباتا لحاجة المنشأة-3

حكومي فعلى صاحب العمل أن   طلب االستقدام لعمالة أجنبیة لتنفیذ مشروعوإذا كان

فیھ حجم العمالة  یرفق تقریرا معتمدا من الجھة الحكومیة صاحبة المشروع یثبت

في جدول  المطلوبة ونوعیتھا ومراحل طلبھا ومواقع عملھا ومدة كل مرحلة وذلك

 .العمل  في مواقعزمني وللوزارة أن تتأكد من حجم العمالة المطلوبة

 

 ٥المادة 
العمال غیر المواطنین فردیة إال إذا دعت الضرورة لتقدیم طلب  تكون طلبات استقدام

استقدام العمال صفة االستعجال وتقدم مبررات  جماعي بأن أحاطت بظروف

طلب االستقدام الجماعي ان لم یكن لھ ما  االستعجال للوزارة التي لھا حق عدم قبول

 .یبرره
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 ٦لمادة ا
ینوب عنھ قانونا نموذج طلب االستقدام الذي تعده الوزارة  یوقع صاحب العمل أو من

 :ھذا النموذج التزامات على النحو التالي لھذا الغرض ویجب أن یتضمن

عن العامل المستقدم وتحملھ نفقات استقدامھ  التزام صاحب العمل بكفالتھ ومسئولیتھ-أ

لعام ) ٨(یخالف أحكام القانون االتحادي رقم  وبما الوعن تشغیلھ طبقا للعقد المبرم 

 .م المشار الیھ١٩٨٠

العمل بالتأكد من لیاقة العامل طبیا للعمل المستقدم الدائھ وخلوه من  التزام صاحب-ب

استقدامھ بموجب شھادة طبیة خاصة بكل عامل صادرة عن احدى  األمراض قبل

 .لیمات الصادرة في ھذا الشأنالدولة وفقا للتع الجھات الطبیة المختصة في

االجراءات الالزمة العداد وتوقیع عقد العمل أو أیة  التزام صاحب العمل باتخاذ-ج

المرعیة القیام بھا وعلى وجھ الخصوص الحصول  اجراءات اخرى تتطلب االنظمة

تاریخ وصول العامل المستقدم الى  على بطاقة العمل وذلك خالل ستین یوما من

 .البالد

المستقدم الى الجھة التي استقدم منھا بعد انتھاء  زام صاحب العمل باعادة العاملالت- د

 .بطاقة العمل بشرط أن تكون ساریة المفعول عملھ وبعد الغاء كفالتھ وتسلیم

 

 ٧المادة 
االستقدام التي تمت الموافقة علیھا الى ادارة الجنسیة والھجرة  تحیل الوزارة طلبات

رات العربیة المتحدة في الخارج حسب االحوال ، التخاذ الالزم االما أو سفارات دولة

أو اذونات العمل وذلك بعد ان یؤدي صاحب العمل الرسوم  نحو اصدار تأشیرات

 .بھ القرار الصادر في ھذا الشأن المقررة علیھا طبقا لما یقضي
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 ٨المادة 
حصول على ان یقدم صاحب العمل للوزارة مع طلب ال یشترط لمنح بطاقة العمل

للعمل المستقدم الدائھ وذلك بموجب الشھادة  البطاقة ما یثبت لیاقة العامل الطبیة

 .من ھذا القرار) ٦(المادة  من" ب"الطبیة المشار الیھا في الفقرة 

لمدد مماثلة ویجوز لصاحب  وتكون صالحیة البطاقة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید

 یوما من ٦٠تجدیدھا خالل  اء صالحیتھا ، ویجبالعمل طلب تجدید البطاقة قبل انتھ

رغب في استمرار العامل  تاریخ انتھاء صالحیتھا دون أیة رسوم اضافیة وذلك اذا ما

مالم یقدم صاحب العمل  في العمل لدیھ ، وال یجوز البطاقة بعد فوات المدة المذكورة

قررة كغرامات الم عذرا تقبلھ الوزارة وفي ھذه الحالة تتقاضى الوزارة الرسوم

م في ھذا 1989 لسنة) ١٨(لتأخیر تجدید بطاقات العمل طبقا للقرار الوزاري رقم 

 .الشأن وما یطرأ علیھ من تعدیالت

انتھاء صالحیة البطاقة الخاصة بھ وتحرر البطاقة  وال یجوز استخدام العامل بعد

رطا الحصول علیھا مع استمرار صالحیتھا ش على النموذج المعد لھا ، ویكون

 .تجدیدھا بادارة الجنسیة والھجرة الستكمال اجراءات الحصول على االقامة أو

 

 ٩المادة 
تسري الرسوم الموضحة بالمادة ) ٦(من المادة " د"و " ج" في حالة مخالفة الفقرتین

 .المقررة لكل حالة وفقا للمدد والفئات) ٨(

 

 ١٠المادة 
ر مواطنین موافاة الوزارة بكشوف یستخدمون عماال غی على أصحاب االعمال الذین

تتضمن اسماء العمال الذین یستخدمونھم  خالل أشھر مارس وسبتمبر من كل عام

 .الشأن وذلك على النماذج التي تعدھا الوزارة في ھذا
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 ١١المادة 
یستخدم عماال غیر مواطنین ان یبادر باخطار الوزارة عن  على صاحب العمل الذي

تلقاء نفسھ اثناء سریان عقد عملھ دون سبب قانوني  ھ منكل عامل یترك العمل لدی

 .التي تراھا مناسبة في ھذا الشأن وتقوم الوزارة باتخاذ االجراءات

 

 ١٢المادة 
التي ینص علیھا أي قانون آخر یعاقب كل من استغل  مع عدم االخالل بالعقوبات

 أو إذا قدم عمال استغالال غیر مشروع الحصول على موافقة الوزارة باستخدام

على ھذه الموافقة بالعقوبات  بیانات أو مستندات غیر صحیحة في سبیل الحصول

 م ١٩٨٠لسنة  (٨(المنصوص علیھا في الباب الحادي عشر من القانون رقم 

 .وتعدیالتھ

 

 ١٣المادة 
عماال غیر مواطنین أن یحتفظ بالسجالت التي تحددھا  على كل صاحب عمل یستقدم

لھذا الغرض وذلك لغرض مراقبة تنفیذ أحكام ھذا  نماذج التي تعدھاالوزارة طبقا لل

 .تنیط بھم الوزارة القیام بتلك الرقابة القرار عن طریق مفتشي العمل الذین

 

 ١٤المادة 
والسجالت والكشوف والنماذج التي تقدم تنفیذا ألحكام ھذا  تحرر جمیع الطلبات

 .العربیة القرار باللغة

 

 ١٥المادة 
أحكام ھذا القرار والقیام بالتنسیق مع ادارة الجنسیة والھجرة  كیل الوزارة تنفیذعلى و

 . وفقا لمقتضیات العمل
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 ١٦المادة 
لسنة  ) ٢ /٦٠(م ، ١٩٨١لسنة ) ١ /٢٣( ذوات االرقام  تلغى القرارات الوزاریة

 .م١٩٨٤لسنة ) ١٦٦(م ، ١٩٨٤لسنة  (٧٥(م، ١٩٨٤لسنة ) ٧٤(م ، ١٩٨٢

 

 ١٧المادة 
من تاریخھ وعلى جمیع العاملین بالوزارة تنفیذ ذلك كل فیما  یعمل بھذا القرار اعتبارا

 .یخصھ

 اإلمضاء
 الرومي خلفان محمد

 االجتماعیة وزیر العمل والشئون

  

    

 ١٩٨٩-٠٦-٢٩ :تاریخ النشــر

 ١٩٨٩- ٠٦-٢٩ :تاریخ العمـل بھ

  

 من الجریدة الرسمیة) ٢٠١( تم نشره في العدد رقم
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  فھرس الموضوعات
  

  رقم  الموضوع   مسلسل
  الصفحة

    المقدمة  ١
    م بتعدیل بعض أحكام١٩٨٦ لسنة) ١٢(مقدمة قانون اتحادي رقم   ٢
    الباب األول تعاریف وأحكام عامة  ٣
    تعاریف    ٤
    أحكام عامة    ٥
    الباب الثاني استخدام العمال وتشغیل األحداث والنساء   ٦
    الفصل األول استخدام العمال   ٧
    الفصل الثاني تشغیل األحداث  ٨
    الفصل الثالث تشغیل النساء   ٩
    الفصل الرابع أحكام مشتركة لتشغیل األحداث والنساء  ١٠
    باب الثالث عقود العمل والسجالت واألجور ال  ١١
    الفصل األول عقد العمل الفردي  ١٢
    الفصل الثاني عقد التدریب المھني  ١٣
    الفصل الثالث السجالت والملفات  ١٤
    الفصل الرابع األجور  ١٥
    الباب الرابع ساعات العمل واإلجازات   ١٦
    الفصل األول ساعات العمل   ١٧
    الفصل الثاني اإلجازات   ١٨
    الصحیةواالجتماعیة الباب الخامس سالمة العمال ووقایتھم ورعایتھم  ١٩
    الباب السادس قواعد التأدیب   ٢٠
    الباب السابع في انتھاء عقد العمل ومكافأة نھایة الخدمة  ٢١
     الفصل األول انتھاء عقد العمل   ٢٢
    الفصل الثاني مكافأة نھایة الخدمة  ٢٣
    الباب الثامن التعویض عن أصابات العمل وأمراض المھنة   ٢٤
    الباب التاسع منازعات العمل الجماعیة  ٢٥
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    الباب العاشر تفتیش العمل  ٢٦
    دي عشر العقوباتالباب الحا  ٢٧
    الباب الثاني عشر أحكام ختامیة  ٢٨
    أمراض المھنة) ١(الجدول رقم   ٢٩
تقدیر تعویضات العجز  تقدیر تعویضات العجز الدائم) ٢(الجدول رقم   ٣٠

  في حاالت فقد اإلبصار
  

أحكام توزیع تعویض الوفاة على أفراد عائلة العامل )٣(الجدول رقم   ٣١
  المتوفي

  
م في شأن تنظیم عملیة انتقال ١٩٨٠لسنة ) ١/ ٤٣( وزاري رقم قرار  ٣٢

  كفالتھ العمال غیر المواطنین وقواعد نقل
  

   في شأن الالئحة التنفیذیة١٩٨٠لسنة )١ / ٤٤(قرار وزاري رقم   ٣٣

الخاضعةألحكام قانون  لتنظیم أعمال التفتیش العمالي على المنشآت
  م١٩٨٠لسنة ) ٨(العمل االتحادي رقم 

  

في شأن تحدید أوجھ صرف ١٩٨٠لسنة  )١ / ٤٥(قرار وزاري رقم   ٣٤
  حصیلةالغرامات المقتطعة من العمال

  
 بتحدید األعمال التي یجوز ١٩٨٠لسنة  )١ / ٤٦(قرار وزاري رقم   ٣٥

العاشرة مساء والساعة  تشغیل النساء فیھا في الفترة ما بین الساعة
  السابعة صباحا

  

بشأن استثناء المؤسسات من ١٩٨٠لسنة  )١/ ٤٧(قرار وزاري رقم   ٣٦
عالقات العمل  بعض األحكام المنصوص علیھا في قانون تنظیم

  الخاصة بتشغیل االحداث والنساء

  

بشأن تشكیل لجان التوفیق ١٩٨٠لسنة  )١ / ٤٨(قرار وزاري رقم   ٣٧
  لتسویةالمنازعات الجماعیة

  
 األعمال التي بشأن تحدید١٩٨٠لسنة )١/ / ٤٩(قرار وزاري رقم   ٣٨

منح العمال فترات الراحة  یتحتم فیھا استمرارالعمل دون توقف وكیفیة
  والطعام والصالة

  

في شأن إنشاء أقسام استخدام ١٩٨٠لسنة  )١ / ٥٠(قرار وزاري رقم   ٣٩
  اتباعھا بتا المواطنین وتحدیدالقواعد واإلجراءات الواجب

  
شأن تحدید أوجھ صرف م في ١٩٨٠لسنة  )١ / ٥١(قرار وزاري رقم   ٤٠

من جراءالحرمان  الفروق المالیةالتي یعود نفعھا على صاحب العمل

  من الترقیة والحرمان من العالوة أو تأجیلھا

  

في شأن تحدید األعمال الخطرة ١٩٨١لسنة ) ١ / ٤(قرار وزاري رقم   ٤١
  تخفیض ساعات العمل المقررة قانونا أو التي یجوزفیھا
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في شأن تحدید األعمال الخطرة أو ١٩٨١لسنة)١/٥( قرار وزاري رقم  ٤٢
  یحظر تشغیل األحداث فیھا المرھقة أوالمضرة بالصحة التي

  
في شأن تحدید األعمال الخطرة ١٩٨١ لسنة) ١ / ٦(قرار وزاري رقم   ٤٣

  یجوز تشغیل النساء فیھا أو الشاقة أوالضارة صحیا أو أخالقیا والتي ال
  

في شأن تحدید المناطق ١٩٨١لسنة  )١/ ٢٧( قرار وزاري رقم   ٤٤

تنظیم عالقات  واألماكن البعیدة عن العمران المشار إلیھا في قانون

  ١٩٨٠ لسنة ٨العمل رقم 

  

بشأن اصدار الالئحة النموذجیة ١٩٨١لسنة  )١/ ٢٨(قرار وزاري رقم   ٤٥

في وضع لوائح الجزاءات  للجزاءات التي یسترشد بھا أصحاب العمل

  مالخاصة بمنشآتھ

  

٤٦  
    النموذجیة درجــة الجزاء الجداول المرفقة الئحة الجزاءات

 في شأن تنظیم إجراءات ١٩٨٢لسنة  ) ١١( رقم  قرار مجلس الوزراء  ٤٧

  لحسن سیر العمل التقاضي وغیر ذلك من القواعد الالزمة

  الجماعیة أمام لجان التوفیق ولجنة التحكیم العلیا لحل منازعات العمل

  

  في شأن تحدید أسالیب وتدابیر ١٩٨٢لسنة )٣٢( اري رقمقرار وز  ٤٨

  العمل الوقایة لحمایة العمال من مخاطر

  

) ٤(وفق المادة   األولیة محتویات صندوق االسعافات)٣( جدول رقم   ٤٩

  م١٩٨٢لسنة ) ٣٢(من القرار الوزاري رقم 
  

التي تعتبر قوة االضاءة في الجدول ا اإلضاءة المناسبة )١( جدول رقم   ٥٠

  العملیات المذكورة أمامھا حدا أدنى في
  

بتواجدھا اثناء  اقصى درجـات التركیز المسـموح )٢( جدول رقم   ٥١

  العملیات الصناعیة
  

٥٢  
  من القرار ) ٢٨(المادة  وفق اخطــار عن حــادث)٤( جدول رقم 
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  م ١٩٨٢لسنة ) ٣٢(الوزاري رقم 

  

 مستویات العنایة في شأن١٩٨٢لسنة )٣٧/٢( قرار وزاري رقم  ٥٣

  لعمالھ الطبیةالتي یلتزم صاحب العمل بتوفیرھا
  

م في شأن تدریب المواطنین ١٩٨٢لسنة  )٢/ ٧١(قرار وزاري رقم   ٥٤

  بالمنشآت القائمة بالدولة
  

م في شأن عملیة انتقال العمال غیر ١٩٨٧لسنة  )٣(قرار وزاري رقم   ٥٥

  كفالتھم المواطنین وتحدید قواعد نقل
  

م في شأن تحدید القواعد ١٩٨٩لسنة  )٥٢( ار وزاري رقمقر  ٥٦

العمل بالنسبة الستقدام  واإلجراءات الواجب اتباعھا في أقسام تراخیص

  العمال غیر المواطنین

  

 


