
 م7991لسنة السوداني   قانون العمل 

 

 

 :م أجاز المجلس الوطنً ووافك ربٌس الجمهورٌة على المانون اآلتً نصه5662عمالً بؤحكام المرسوم الدستوري الثالث عشر لسنة 

 

 الفصل األول

 أحكام تمهٌدٌة

 اسم المانون وبدء العمل به

 

 .وٌعمل به من تارٌخ التولٌع علٌه" 5664ٌسمى هذا المانون ، "لانون العمل لسنة  -1

 إلؽاء واستثناء

 

 : تلؽى الموانٌن اآلتٌة وهً -2

 .م5641أ( لانون الموى العاملة لسنة )

 .5643ب( لانون العاللات الصناعٌة لسنة )

 .م5643ج( لانون األمن الصناعً لسنة )

 .م5655د( لانون عاللات العمل الفردٌة لسنة )

 

( تظل جمٌع اللوابح واألوامر والمواعد الصادرة بموجب الموانٌن المذكورة سارٌة 5ء الوارد فً البند )على الرؼم من اإللؽا (2)

المفعول ، كما لو كانت لد صدرت بموجب أحكام هذا المانون إلى أن تعدل أو تلؽى 

ًً ألحكامها ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ً  .وفما

 

 استثناء

 

 : المانون الفبات اآلتٌة وهً تستثنى من تطبٌك أحكام هذا -3

 .( أعضاء السلطة المضابٌة أ)

 .ب( المستشارون بوزارة العدل)

 .ج( أفراد الموات النظامٌة)

 .د( أفراد جهاز األمن الوطنً)

هـ( العاملون فً الحكومة االتحادٌة وحكومات الوالٌات والهٌبات والمإسسات العامة وشركات المطاع العام الذٌن تحكم شروط )

 .خدمتهم لوانٌن ولوابح خاصة ،ما عدا األحكام الخاصة بالعاللات الصناعٌة واألمن الصناعً

 .م5622و( خدم المنازل وفك التعرٌؾ الوارد فً لانون خدم المنازل لسنة )

الؾ ز( العمال الزراعٌون بخالؾ األشخاص الذٌن ٌستخدمون فً تشؽٌل وتصلٌح وصٌانة اآلالت واألجهزة المٌكانٌكٌة وبخ)

األشخاص الذٌن ٌستخدمون فً المصانع والمحالج ومعامل منتجات األلبان وما شابهها من المنشآت التً تصنع فٌها المنتجات 

الزراعٌة أو تعدها للتسوٌك وبخالؾ الذٌن ٌستخدمون فً إدارة األعمال الزراعٌة أو المابمٌن باألعمال الكتابٌة أو الحسابٌة وأعمال 

 .البساتٌن ومزارع الدواجنالمخازن والحدابك و

ًً كلٌاً أو بصفة ربٌسٌة فً معٌشتهم) ً  .ح( أفراد أسرة صاحب العمل ، الذٌن ٌسكنون معه والذٌن ٌعتمدون علٌه اعتمادا

 .ط( العمال العرضٌون)

 .ي( أي فبة من األشخاص ٌعلن مجلس الوزراء بموجب أمر أنهم مستثنون كلٌاً أو جزبٌاً من أحكام هذا المانون)

 

 تفسٌر

 : فً هذا المانون ما لم ٌمتض السٌاق معنى آخر -4

 

األجر" ٌمصد به مجموع المرتب األساسً وجمٌع المكافآت األخرى التً تدفع للعامل بواسطة صاحب العمل وٌشمل لٌمة ما ٌمدمه "

صة تدفع نظٌر أداء أي عمل صاحب العمل للعامل من طعام أو ولود أو سكن أو أي أجر ٌدفع عن العمل اإلضافً أو أي مكافؤة خا

وأي عالوات أخرى على أال ٌشمل أي مبالػ تدفع كمنحة أو هبة أو بدل مؤمورٌة أو امتٌاز وال أي اكتتاب ٌموم صاحب العمل بدفعه 



ب نٌابة عن العامل فً أي مشروع للضمان االجتماعً كفوابد ما بعد الخدمة أو التؤمٌن على الحٌاة أو مصروفات خاصة ٌدفعها صاح

 .العمل للعامل

 

أفراد األسرة" ٌمصد بهم الزوج أو الزوجة واألب واألم والجد والجدة واالبن والبنت والحفٌد والحفٌدة واألخ واألخت ألم أو ألب "

 .وزوج األم وزوجة األب وزوجة االبن وابن الزوج وبنت الزوج

 

 .داً كلٌاً أو جزبٌاً على كسبهأفراد العابلة" ٌمصد بهم أفراد أسرة العامل الذٌن ٌعتمدون اعتما"

 

الترخٌص" ٌمصد به الحصول على رخصة بالشكل الممرر إللامة مبان لمصنع جدٌد أو امتدادات لمصنع لابم أو للمٌام بالعملٌات "

 .مهاالصناعٌة األخرى وتشمل كذلن الترخٌص إلجراء التعدٌالت المتعلمة بترتٌب الماكٌنات واآلالت األخرى أو تركٌبها أو تنظٌ

 

( الملحك بهذا المانون والذي ٌحدث للعامل أثناء ساعات 3الحادث" ٌمصد به اإلصابة أو المرض المهنً المبٌن فً الجدول رلم )"

 .العمل أو بسببه وٌعطله عن أداء عمله كما ٌمصد به كل ما ٌصٌب المصنع من حرٌك أو انفجار أو انهٌار

 

ًُ بنسبة الحادث الجسٌم" وٌمصد به كل حادث ٌإدي إ" ً أو أكثر أو إصابة أكثر من عامل كما ٌمصد به  %50لى الوفاة أو ٌسبب عجزا

 .أٌضاً الحرٌك أو االنفجار أو االنهٌار الذي ٌإدي لتلؾ فً أدوات اإلنتاج أو أماكن العمل

 

 .الحدث" ٌمصد به كل شخص لم ٌبلػ السادسة عشر من العمر"

 

س صاحب العمل منذ تارٌخ االلتحاق بالعمل وتشمل فترة التدرٌب واالختبار المنصوص الخدمة المستمرة" ٌمصد بها الخدمة مع نف"

 .(1)96علٌهما فً المادة 

 

العامل" ٌمصد به كل شخص ذكر أو أنثى ال ٌمل عمره عن ست عشرة سنة ، فً خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه "

على سبٌل التدرٌب أو التجربة أو ٌموم بعمل ذهنً  سواًء كان ٌعمل بعمد مكتوب أو شفوي صرٌح أو ضمنً أو

ًً كان أو كتابٌاً أو إدارٌاً لماء أجر أٌاً كان نوعه ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًُ ً  .فنٌا

 

 .عامل اإلنتاج" ٌمصد به العامل الذي ٌحدد أجره على أساس كمٌة العمل الٌومً أو على أساس المطعة"

 

ل شخص ٌإدي فً مصنع عمالً مإلتاً ال تجاوز مدته خمسة عشر ٌوماً وال ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله العامل العرضً" ٌمصد به ك"

 .المصنع من نشاط

 

عمد العمل" ٌمصد به أي عمد سواًء كان مكتوباً أو شفوٌاً صرٌحاً أو ضمنٌاً ٌستخدم بممتضاه أي شخص تحت إشراؾ وإدارة "

ال ٌشمل عمود التلمذة الخاضعة ألحكام لانون التلمذة الصناعٌة والتدرٌب المهنً لسنة صاحب عمل ممابل أجر أٌاً كان نوعه على أ

 .م5641

 

 .السلطة المختصة" ٌمصد بها الوزٌر أو الوالً بحسب ممتضى الحال"

 

" ً  .صاحب المصنع" ٌمصد به كل شخص ٌستعمل بالفعل أو ٌدٌر أو ٌحوز مصنعا

 

 .بموجب عمد عمل شخصاً أو أكثر ممابل أجر أٌاً كان نوعهصاحب العمل" ٌمصد به أي شخص ٌستخدم "

 

 .م5669الطبٌب" ٌمصد به الطبٌب المسجل وفماً ألحكام لانون المجلس الطبً لسنة "

 

 .(5)2اللجنة" ٌمصد بها اللجنة االتحادٌة للموى العاملة المكونة بموجب أحكام المادة "

 



 .(9)2موى العاملة المنشؤة وفماً ألحكام المادة اللجنة الفرعٌة" ٌمصد بها اللجنة الفرعٌة لل"

 

 .المادة" ٌمصد بها أي شًء جامد أو سابل أو ؼازي أو أي مركب آخر"

 

 .(5)47المجلس" ٌمصد به مجلس عاللات العمل المنشؤ بموجب أحكام المادة "

 

 .ات وفماً ألحكام هذا المانونمكتب العمل" ٌمصد به أي من المكاتب التً تنشبها السلطة المختصة لتنفٌذ االختصاص"

 

 : المخدم" ٌمصد به فً حالة"

 : أ ( المطاع الخاص أو المختلط : كل شخص طبٌعً أو اعتباري ٌستخدم عامالً أو أكثر أو موظفاً أو أكثر بموجب عمد عمل ٌشمل )

 .أوالً( ورثة وخلفاء المخدم المخول لهم حمهم حسبما ٌكون الحال)

 . ة أو ربٌس مجلس إدارتها أو من ٌفوضه حسبما ٌكون الحالثانٌاً( مالن أي منشؤ)

 .ب( الحكومة االتحادٌة وأجهزة الحكم الوالبٌة ووزٌر المالٌة أو من ٌفوضه)

 .ج( شركات المطاع العام ربٌس مجلس اإلدارة أو من ٌفوضه حسبما ٌكون الحال)

 

ًً عالوة ؼالء المعٌشة "  .بخالؾ العالوات والبدالت األخرىالمرتب األساسً" ٌمصد به المرتب زابداً

 

المشروع" ٌمصد به أي مشروع ٌدٌره أي شخص وٌستخدم عامالً أو أكثر ممابل أجر أٌاً كان نوعه سواًء كان ذلن فً الحكومة "

 .االتحادٌة أو الوالبٌة أو المطاع العام أو المطاع الخاص أو المطاع التعاونً أو المختلط

 

ة أو مإسسة صناعٌة أو مشروع ٌدٌره شخص طبٌعً أو معنوي وٌستخدم عامال ً أو أكثر لماء أجر أٌاً المصنع " ٌمصد به أي منشؤ"

( الملحك بهذا المانون وأي أماكن سواء كانت فً العراء أو خالؾ 9كان نوعه وٌشمل كل العملٌات الصناعٌة المبٌنة بالجدول رلم )

 : مباشرة أو ؼٌر مباشرة أٌاً من األعمال اآلتٌةذلن تإدى فٌها بؽرض التجارة أو بمصد الربح بطرٌمة 

 أ(صنٌع أي مادة كلٌاً أو جزبٌا ً،)

 ب( تؽٌٌر أي مادة أو إصالحها أو زخرفتها أو إنجازها أو تنظٌفها أو ؼسلها أو تهٌبتها للبٌع أو إزالتها ،)

 .ي عملٌة أخرى مماثلةج( الطبع بمطابع الحروؾ أو الطبع بالحجر أو نحت الصور أو تجلٌد الكتب أو أ)

 .د( تولٌد الكهرباء أو تعدٌل تٌارها أو توزٌعها أو استعمالها فً المصانع والمشارٌع الكهربابٌة)

 

المعالون" ٌمصد بهم أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن لٌس لدٌهم عمل أو مهنة أو دخل ٌتكسبون منه وكذلن ألاربه أو ألارب زوجته "

ً الذي ٌعتمدون علٌه فً معٌ  .شتهم اعتماداً كلٌا

 

 .54مفتش األمن الصناعً" ٌمصد به الموظؾ المعٌن بموجب أحكام المادة "

 

 موظؾ عام" ٌمصد به أي موظؾ عام ٌشؽل وظٌفة واردة فً الفصــل"

 . األول من الموازنة العامة للدولة

 

عمل وأصحاب عمل ٌتعلك باستخـدام نزاع عمالً" ٌمصد به نزاع بٌن مخدمٌن ومستخدمٌن أو بٌن عمـــالوعمال أصحاب "

 .أوظروؾ استخدام أي شخص

 

 .م أو أي لانون آخر ٌحل محله5669نمابة عمل" ٌمصد بها أي نمابة أنشبت بموجب لانون نمابات العمال لسنة "

 

 .الوزٌر" ٌمصد به وزٌر الموى العاملة االتحادي"

 

ٌمخدم أو مستخدم أو ألي فرد من أفراد أسرته أو أًي من المعتمدٌن ٌرهب" ٌمصد به تسبٌب الخوؾ المعمول من اإلصابة فً ذهن أ"

 .علٌه أو استعمال العنؾ أو إلحاق الضرر بـؤٌمخدم أو مستخدم أو ممتلكاته



 

 

 الفصل الثانً

 الموى العاملة

 اللجنة وتشكٌلها

 

 

س وعدد من األعضاء من ذوي االختصاص من ربٌ "ٌشكل الوزٌر بمرار منه لجنة تسمى "اللجنة االتحادٌة للموى العاملة (1) -5

 .(أصحاب العمل والعمال)تمثل فٌه أجهزة الدولة ذات الصلة 

 .( تشكٌل لجان فرعٌة لها بالوالٌات5ٌجوز للجنة المنصوص علٌها فً البند ) (2)

 .تخضع اللجنة االتحادٌة واللجان الفرعٌة بالوالٌات إلشراؾ الوزٌر (3)

 اختصاصات اللجنة

 : ص اللجنة باآلتًتخت (1) -6

 أ( تنسٌك نشاط األجهزة التنفٌذٌة المختصة بالموى العاملة وفماً لسٌاسة العامة الممررة،)

ب( المٌام بالحصر واإلحصاء المستمر للموى العاملة ورفع كافة المعلومات والتوصٌات التً تراها مناسبة للوزٌر الذي ٌرفعها )

 بدوره لمجلس الوزراء،

 تنفٌذ برامج الموى العاملة الممررة بالصورة التً تتماشى مع خطط التنمٌة،ج( اإلشراؾ على )

و( المٌام بؤي مهام أخرى فً مجال الموى العاملة ٌكلفها بها الوزٌر وذلن فً إطار السٌاسة العامة للدولة التً ٌمررها مجلس )

 .الوزراء

 .تٌجوز للجنة تفوٌض أي من اختصاصاتها للجان الفرعٌة بالوالٌا (2)

 الموارد المالٌة للجنة

تخصص سنوٌاً اعتمادات مالٌة ألنشطة اللجنة ولجانها الفرعٌة بالوالٌات بنسبة محددة من مٌزانٌة التنمٌة ٌوصً بها مجلس  -7

 .التخطٌط المومً لتمكٌن اللجنة من االضطالع بمهامها

 

 

 الفصل الثالث

 تنظٌم االستخدام

 إنشاء مكاتب االستخدام والتسجٌل فٌها

 

 .ٌجوز للوزٌر إنشاء مكاتب لالستخدام وتحدٌد المناطك أو الفبات التً ٌختص كل من تلن المكاتب بخدماتها (1) -8

 .ٌخضع مكتب االستخدام إلشراؾ السلطة المختصة (2)

فً ٌجوز لكل شخص راؼب فً العمل ولادر علٌه أو لكل عامل ٌرؼب فً تؽٌٌر عمله أن ٌطلب تسجٌل اسمه لهذا الؽرض  (3)

 .مكتب االستخدام المختص مع تمدٌم كافة البٌانات الالزمة والمستندات التً تثبت صحة تلن البٌانات

ٌجوز لمكتب االستخدام أن ٌطلب من الشخص الراؼب فً العمل أو فً تؽٌٌره اجتٌاز أي اختبار مهنً ٌراه مناسباً إلثبات  (4)

لة إثبات الشخصٌة فً المناطك التً طبك فٌها لانون بطالة إثبات الشخصٌة مهارته أو إبراز أي مستندات ضرورٌة بما فً ذلن بطا

 .م5655لسنة 

ٌجب على مكتب االستخدام المختص تسجٌل كل طلب مستوٍؾ للشروط ٌمدم إلٌه وإعطاء صاحبه شهادة بالمجان فً خالل ٌومٌن  (5)

 .ادة على عام واحدعلى األكثر من تارٌخ تمدٌم الطلب على أال تزٌد فترة سرٌان تلن الشه

 .ال ٌجوز ألي شخص تسجٌل اسمه فً أكثر من مكتب استخدام واحد فً ذات الولت أو إعطاء بٌانات كاذبة عند التسجٌل (6)

 

 مكاتب االستخدام الخاصة وكاالت خدمات االستخدام

ن طرٌك وكاالت االستخدام فً ٌجوز للوزٌر أن ٌسمح ألي شخص بفتح مكتب لالستخدام أو بممارسة أعمال االستخدام ع (1) -9

حاالت الضرورة المصوى التً تستدعً ذلن وفماً للضوابط والشروط التً ٌحددها ، على أال تتماضى المكاتب أو الوكاالت أي عمولة 

 .أو أجر من العامل لماء إلحاله بالعمل فٌها

 .االستخدام( عدا ذلن ال ٌجوز ألي شخص أو هٌبة المٌام بؤعمال 5مع مراعاة البند ) (2)

 حظر استخدام األشخاص ؼٌر المسجلٌن



مع عدم اإلخالل بؤحكام هذا المانون ال ٌجوز ألي مشروع أن ٌستخدم أي شخص من األشخاص الذٌن ٌكون تسجٌلهم من  -10

 .(1) 5اختصاص أي مكتب من مكاتب االستخدام ما لم ٌكن حاصالً على شهادة تسجٌل وفماً ألحكام المادة 

 

 ناتتمدٌم البٌا

ٌجب على كل منشؤة أن تمدم للسلطة المختصة أو إلى مكتب االستخدام المختص أي بٌانات ٌطلبها خالل أسبوعٌن من تارٌخ  -11

 .طلبها

 

 الترشٌح لالستخدام

 : م واللوابح الصادرة بموجبه5661مع مراعاة أحكام لانون الخدمة العامة لسنة  (1) - 12

ة ألؼراض االستخدام بؤي وسٌلة من وسابل النشر واإلعالن إال بعد الحصول على إذن مكتوب أ ( ال ٌجوز اإلعالن عن أي وظٌف )

 .من مكتب االستخدام المختص وٌجب أن ٌذكر فً اإلعالن الرلم المسلسل لإلذن الصادر من مكتب االستخدام

تنطبك علٌهم أحكام هذا المانون ( ٌجب على كل مشروع ٌستخدم عشرة أشخاص فؤكثر وٌرؼب فً استخدام أي شخص من الذٌن  ب)

وٌكون تسجٌلهم من اختصاص أي من مكاتب االستخدام أن ٌمدم طلباً إلى مكتب االستخدام المختص لٌرشح لها شخصاً أو أشخاصاً 

 : مممن تتوفر فٌهم الشروط المطلوبة للوظٌفة وأن ٌتم التعٌٌن ممن ٌرشحهم المكتب على أال تنطبك أحكام هذا البند على استخدا

 أوالً( األشخاص ألعمال عرضٌة ال ٌستؽرق إنجازها ثالثة أشهر أو أي مدد أخرى ٌحددها الوزٌر،)

 ثانٌاً( صاحب العمل ألفراد أسرته أو من ٌعولهم،)

 ثالثاً( الوظابؾ الربٌسٌة التً ٌعتبر شاؼلوها مندوبٌن مفوضٌن عن صاحب العمل وٌصدر بتحدٌدها لرار من الوزٌر،)

 .ي ٌتم بوساطة الجهة اإلدارٌة المختصة برعاٌة الطلماءرابعاً( الذ)

( على أي فبة 5أو ٌؤمر بتطبٌك أحكام البند ) (1)ٌجوز للوزٌر أن ٌصدر بموجب أمر زٌادة أو تخفٌض العدد المذكور فً البند  (2)

 .من العاملٌن

( فً 9روع الذي تنطبك علٌه أحكام البند )( وفك شروط المش5ٌجوز للمشروع أن ٌعلن عن أي وظٌفة بموجب أحكـام البند ) (3)

حالة عدم وجود أشخاص تتوافر فٌهم الشروط من بٌن المسجلٌن لدٌه ولم ٌتمكن من ترشٌح شخص مناسب فً خالل أسبوعٌن من 

تارٌخ وصول الطلب إلٌه وٌجب على المشروع فً هذه الحالة إخطار المكتب المختص باسم ومإهالت الشخص الذي ولع علٌه 

 .ختٌار فً ظرؾ أسبوع من اختٌارهاال

 إخطار مكتب االستخدام بالتعٌٌن

ٌجب على كل مشروع عند تعٌٌن شخص مسجل بمكتب االستخدام أن ٌعٌد إلى ذلن المكتب شهادة تسجٌل ذلن الشخص بعد أن  -13

 .تدون فٌه البٌانات المطلوبة وذلن فً ظرؾ أسبوعٌن من تارٌخ التعٌٌن

 

 لخارجاستخدام السودانٌٌن با

ٌجب على كل سودانً راؼب فً العمل خارج السودان أن ٌحصل على إذن بذلن من الوزٌر وفماً للوابح الصادرة بموجب أحكام  -14

 .هذا المانون وذلن دون اإلخالل بؤي شروط أو إجراءات أخرى ٌتعٌن علٌه استٌفاإها بموجب أي لانون آخر

 

 (5) -52التفتٌش والتحمٌك

الفصل ٌكون للموظفٌن المفوضٌن من الوزٌر والذٌن ٌحملون بطالات تثبت تفوٌضهم ،السلطة فً زٌارة المشروعات لتنفٌذ أحكام هذا 

فً أي ولت من األولات للمٌام بمهمة التفتٌش أو التحمٌك أو فحص المستندات والسجالت التً لها عاللة بالعاملٌن وطلب البٌانات 

أو استدعابهم إذا رأوا ضرورة لذلن وعلى أصحاب العمل أو وكالإهم أو من ٌنوب  الالزمة من أصحاب العمل أو من ٌنوب عنهم

عنهم أن ٌسهلوا مهمة هإالء الموظفٌن وأن ٌمدموا لهم معلومات صادلة وصحٌحة فٌما ٌتعلك بمهمتهم وعلى السلطات المختصة أن 

 .تساعدهم عند لٌامهم بوظٌفتهم مساعدة فعالة إذا التضت الضرورة ذلن

 .نظم الوزٌر بموجب أمر طرق وإجراءات التفتٌش وبطالات الموظفٌن الذٌن ٌمومون بالتفتٌشٌ (2)

 التدرٌب المهنً تدرٌب العمال

ٌجوز لصاحب العمل أن ٌموم بتدرٌب العمال الذٌن ٌلتحمون بخدمته على تعلم مهنة أو عمل معٌن خالل مدة معٌنة ، وذلن وفماً  -16

 .لممتضٌات العمل واحتٌاجه

 التدرٌب عمد

ٌجب أن ٌتم التدرٌب بموجب عمد مكتوب ، ٌتم فٌه تحدٌد مدة التدرٌب ومراحله والتزامات الطرفٌن خالل تلن المدة بشرط أال  -17

 .م5641ٌمل األجر خالل مدة التدرٌب على الحد األدنى لألجور المحدد وفماً ألحكام لانون الحد األدنى لألجور لسنة 

 



ٌجوز لصاحب العمل أن ٌنهً عمد التدرٌب متى ما ثبت لدٌه عدم أهلٌة العامل واستعداده لتعلم المهنة أو  -55انتهاء عمد التدرٌب

 .العمل بصورة مرضٌة

 

 

 الفصل الرابع

 استخدام النساء واألحداث

 شروط استخدام النساء

 

 

بٌر أو المضرة بالصحة كحمل األثمال ال ٌجوز تشؽٌل النساء فً األعمال الخطرة أو األعمال التً تحتاج لمجهود جسمانً ك -19

واألعمال التً تإدى تحت باطن األرض أو الماء وكذلن األعمال التً تعرضهن للمواد السامة أو البرودة أو الحرارة التً تجاوز 

 .الحدود المعمولة لتحمل النساء

 مواعٌد تشؽٌل النساء

اعة السادسة صباحاً وٌستثنى من ذلن تشؽٌل النساء فً األعمال اإلدارٌة ال ٌجوز تشؽٌل النساء فٌما بٌن العاشرة مساًء والس (1) -20

 .والمهنٌة والفنٌة أو أي أعمال للخدمات االجتماعٌة والصحٌة

( ٌجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع اللجنة أن تسمح بالشروط التً تمرها ألي فبة من النساء 5على الرؼم من أحكام البند ) (2)

 .تلبٌة للصالح العام بالعمل لٌالً 

ٌجب أال تمل فترات الراحة الٌومٌة للنساء فً مجموعها عن ساعة واحدة مدفوعة األجر وٌجب أن تنتظم الفترات بحٌث تمتد  (3)

 .فترة الراحة لمدة نصؾ ساعة أو أكثر وال ٌجوز أن تمتد فترة العمل لخمس ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة للراحة

 ألحداثشروط استخدام ا

 

 : ال ٌجوز تشؽٌل األحداث فً أي من األعمال اآلتٌة (1)-21

 ( حمل األثمال ، أ)

 ( أعمال المٌزانات البخارٌة وأوانً الضؽط ، ب)

 ج( أعمال أفران الحدٌد والمسابن ،)

 د( األعمال التً تتم تحت باطن األرض أو الماء وأعمال المناجم والمحاجر ،)

 فً تركٌبها الرصاص ومشتماته ،هـ( األعمال التً ٌدخل )

و( األعمال التً ٌتعرض فٌها العاملون لمواد سامة أو مإذٌة عضوٌـة أو ؼٌر عضوٌة مثل الرصاص ، الزببك الساٌناٌد ، الكالسٌوم )

 ، والبنزٌن ومشتماته ،

 ز( أعمال األشعة واإلشعاعات المإٌنة ،)

 .ح( صٌانة الماكٌنات وسٌورها)

( ال ٌجوز بصفة عامة تشؽٌل األحداث فً الصناعات واألعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو التً 5البند ) مع مراعاة أحكام (2)

تحتاج إلى جهد جسمانً كبٌر أو فً األعمال أو المهن التً تضر أخاللهم ، وٌجوز للوزٌر أو من ٌفوضه أن ٌحدد صناعات أو 

 .ات أو األعمالأعمال معٌنة على وجه الخصوص على أنها من تلن الصناع

ال ٌجوز تشؽٌل األحداث لٌالً بٌن الساعة الثامنة مساء ً والسادسة صباحاً على أنه ٌجوز للسلطة المختصة أن تستثنً أٌاً من  (3)

 .األحداث من هذا الحكم ، وذلن فً حالة األحداث الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن الخامسة عشرة والسادسة عشرة

 : ث دون السنة الثانٌة عشر من عمرهم وٌستثنى من ذلنال ٌجوز تشؽٌل األحدا (4)

 ( مدارس الدولة للتدرٌب ، أ)

 (ورش التدرٌب لؽٌر أؼراض الربح ، ب)

 ج( أفراد عابلة صاحب العمل الذٌن ٌعملون تحت إشرافه فً منشؤة ال ٌستخدم فٌها أشخاص آخرٌن ،)

 .د( العاملون بموجب عمود التلمذة الصناعٌة)

زٌر أو من ٌفوضه بعد التشاور مع اللجنة أن ٌمنع تشؽٌل األحداث دون السنة الخامسة عشر فً الصناعات والمنشآت ٌجوز للو (5)

 .التً تحدد بمرار منه

( ال ٌجوز تشؽٌل أي حدث دون سن الخامسة عشر إال إذا كان له ولً أمر ٌمٌم معه فً منطمة العمل 2مع مراعاة أحكام البند ) (6)

اج بعمد العمل فً مواجهة الحدث إال إذا كان ولً األمر لد وافك على تشؽٌله ولدم لصاحب العمل ما ٌثبت والٌته وال ٌجوز االحتج



 .على الحدث وإللامته فً منطمة العمل وكذلن عنوانه

زل عن اإلجازات ال ٌجوز تشؽٌل األحداث لساعات إضافٌة كما ال ٌجوز تشؽٌلهم فً أٌام العطالت األسبوعٌة أو الرسمٌة أو التنا (7)

 .السنوٌة أو تؤجٌلها أو لطعها

 

ٌجب إجراء فحص طبً كامل لكل حدث لبل تشؽٌله وفً فترات دورٌة بعد االستخدام وذلن بالطرٌمة  -99الفحص الطبً لألحداث

الفحص الالزم  التً تحددها السلطة المختصة حسب طبٌعة العمل الذي ٌموم به الحدث وٌجب على أطباء المستشفٌات الحكومٌة إجراء

 .وإصدار الشهادات الطبٌة الالزمة

 ساعات عمل األحداث

تحدد ساعات العمل العادٌة لألحداث بسبع ساعات تتخللها فترة للراحة ممدارها ساعة وتكون مدفوعة األجر وال ٌجوز تشؽٌل  -23

 .الحدث ألكثر من أربع ساعات متصلة

 وضع األحكام الخاصة باألحدث فً مكان ظاهر

ٌجب على صاحب العمل أن ٌضع فً مكان ظاهر فً ممر عمله نسخة من األحكام الخاصة بتشؽٌل األحداث المنصوص علٌها  -24

 .فً هذا المانون وكذلن لابمة تبٌن ساعات العمل وفترات الراحة

 اإلخطار فً حدوث بوادر االنحراؾ

بؤي حدث تبدو علٌه بوادر االنحراؾ كالعنؾ ؼٌر ٌموم صاحب العمل بإخطار السلطة المختصة أو مكتب العمل المختص  -25

 .العادي أو محاولة تدمٌر المواد أو اآلالت أو اإلهمال المتكرر أو المتعمد والتؽٌب المتكرر عن العمل دون عذر ممبول

ً  -93انتهاء عمد العمل مع الحدث ألحكام المادة  ٌنتهً عمد عمل أي حدث إذا ثبت عدم لٌالته للعمل بموجب شهادة طبٌة صادرة وفما

99. 

 إنشاء اللجان الخاصة وتشكٌلها

ٌجوز للوزٌر تشكٌل لجان خاصة ألي صناعة أو مهنة معٌنة لتحدٌد شروط خدمة خاصة باألحداث ولتحدٌد األوزان التً ٌكلفون  -27

ن توصٌاتها للوزٌر التخاذ بحملها أو سحبها أو رفعها وذلن بالنسبة إلى األحداث فوق سن الخامسة عشر ، على أن ترفع تلن اللجا

 .المرار المناسب بشؤنها

 

 الفصل الخامس

 عمد العمل

 تحرٌر العمد

 

 

كل عمد تزٌد مدته على ثالثة أشهر ٌلتزم صاحب العمل بكتابته وٌحرر العمد من ثالث نسخ مولع علٌها من الطرفٌن  (1) -28

 .وٌحتفظ كل منهما بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى مكتب العمل

( نافذاً لمصلحة صاحب العمل إال إذا اطلع علٌه العامل ولام بالتولٌع علٌه بكتابة اسمه أو 5ال ٌعتبر العمد المحرر وفماً للبند ) (2)

 .ببصمة إبهامه أو بختمه وٌجوز له أن ٌشرن معه شاهداً لإلطالع والتولٌع بكتابة اسمه أو ببصمة اإلبهام أو الختم

ً حالة العامل الذي ٌجهل المراءة والكتابة أن ٌموم هو بمراءة العمد بحضور الشاهد الذي ٌختاره ٌجب على صاحب العمل ف (3)

 .العامل على أن ٌكون ذلن الشاهد ملماً بالمراءة والكتابة

 .إذا لم ٌكن هنالن عمد مكتوب فٌجوز للعامل إثبات حموله بكافة طرق اإلثبات (4)

ل وعامل ٌعمل بدون عمد عمل مكتوب أن ٌسترشد بعمد واحد أو عدة عمود عمل مشابهة ٌجوز عند نشوء نزاع بٌن صاحب العم (5)

 .تم تحرٌرها مع عدد من العاملٌن الذٌن ٌعملون مع نفس صاحب العمل لذات المدة والعمل فً ذات المنشؤة

 أنواع عمود العمل وأحكامها

 .ز أن ٌكون ألداء عمل معٌنٌجوز أن ٌكون عمد العمل ألجل مسمى أو ؼٌر مسمى كما ٌجو (1) -29

ال ٌجوز أن تزٌد مدة العمد المسمى األجل على سنتٌن وال تجدد المدة ألكثر من مرة واحدة فً ذات المنشؤة وتعتبر فترة التجدٌد  (2)

 .مى األجلمتصلة بمدة الخدمة السابمة وفً حالة استمرار العامل فً عمله بعد انتهاء فترة التجدٌد ٌعتبر متماعداً بعمد ؼٌر مس

ٌعتبر عمداً ألجل ؼٌر مسمى كل عمد عمل ٌكون مكتوباً ال ٌوضح فٌه أنه ألجل مسمى أو ٌتم تحرٌره ألداء عمل معٌن أو  (3)

 .إلحالل عامل محل عامل آخر

لم تحدد مدة ال ٌجوز أن تزٌد فترة االختبار عن ثالثة أشهر باستثناء فترة التدرٌب ، وٌعتبر عمد العمل ؼٌر مسمى األجل إذا  (4)

 .العمد وانتهت فترة االختبار دون إنهاء العمد بوساطة أحد الطرفٌن

ٌتم تحرٌر عمد العمل بطرٌمة واضحة ؼٌر مشوبة بؽموض وتحدد فٌه بدلة حموق الطرفٌن وواجباتهما ومع  -07محتوٌات عمد العمل



 : عدم اإلخالل بعموم ما تمدم ٌجب أن ٌحتوي العمد على البٌانات اآلتٌة

 

 .( اسم صاحب العمل ، واسم المنشؤة وممرها وعنوانها أ)

 .( اسم العامل بالكامل وعنوانه وتارٌخ مٌالده وموطنه األصلً وأي بٌانات أخرى ضرورٌة إلثبات شخصٌته ومإهالته ب)

 .ج( طبٌعة ونوع العمل المتفك على أدابه وتارٌخ االلتحاق به ومكانه)

 .عهد( األجر المتفك علٌه ومواعٌد دف)

 .هـ( مدة اإلخطار إلنهاء العمد)

 .و( شروط الخدمة األخرى التً ٌتفك علٌها)

 .ز( الشهادات الدراسٌة وشهادات الخبرة العملٌة وأي مستندات أخرى تتعلك بذلن)

 .ح( تارٌخ انتهاء عمد العمل المحدد)

 .ط( أي بٌانات أخرى وفماً ألحكام هذا المانون)

 المانونالشروط المخالفة ألحكام هذا 

ٌعتبر باطالً كل شرط فً أي عمد للعمل ٌكون مخالفاً ألحكام هذا المانون ولو كان سابماً على العمل به إال إذا كان هذا الشرط  -31

 .أكثر فابدة للعامل وٌحك له أن ٌطالب بكامل حموله بموجب هذا المانون

ٌؾ العامل بؤداء عمل ٌختلؾ اختالفاً جوهرٌاً عن العمل المتفك ال ٌجوز لصاحب العمل تكل-09العمل المختلؾ عن العمل المتفك علٌه

علٌه فً عمد العمل دون رضابه إال إذا دعت الضرورة إلى ذلن منعاً لولوع حادث أو إصالحاً لما ٌنشؤ عن ذلن الحادث وفً حالة 

 .الموة الماهرة ، وعلى أن ٌكون التكلٌؾ بصفة مإلتة ال تزٌد مدته عن أسبوعٌن

 العمدطلب عرض 

ٌجوز لمكتب العمل المختص إذا رأى ذلن ضرورٌاً أن ٌطلب من صاحب العمل أن ٌعرض علٌه جمٌع عمود العمل أو عمود  -33

 .بعض فبات العاملٌن لدٌه بؽرض اإلطالع علٌها ومراجعتها

 اإلٌصال بإٌداع أوراق العامل وشهاداته

 . ن لد أودعه لدٌه من مستندات أو شهاداتٌجب على صاحب العمل أن ٌعطً العامل إٌصاالً بما ٌكو -34

 الفصل السادس

 األجور والسلفٌات والمخصصات األخرى

 األجــر

ٌجب أن ٌدفع أجر العامل نمداً وٌجوز أن ٌستثنى من ذلن ما ٌدخل فً األجور من مد العامل بالطعام أو الولود أو السكن أو  (1) -35

 .الترحٌل أو الملبس

ٌومٌاً أو أسبوعٌا أو أن ٌدفع شهرٌاً حسبما ٌتفك علٌه باستثناء الحاالت التً ٌصدر بها لرار من السلطة  ٌجوز أن ٌدفع األجر (2)

 .المختصة

ٌتفك صاحب العمل وعامل اإلنتاج الذي ٌعمل بموجب عمد عمل ؼٌر مسمى األجل على أجر محدد وذلن بالنسبة إلى الحد األدنى  (3)

األجر استحمالات العامل ما عدا المكافآت ، وٌحسب ألؼراض هذه المادة أجر عامل اإلنتاج من العمل الٌومً وتحسب بممتضى هذا 

 .(9بفبة معادلة للفبة التً ٌتماضاها أي عامل آخر ٌعمل عمالً مشابهاً ،و ٌدفع له األجر على فترات زمنٌة معٌنة وفماً ألحكام البند )

ى تؽٌٌر نظام التعٌٌن بنمل العامل من األجر الشهري إلى األجر الٌومً أو بالرؼم من أي اتفاق بٌن صاحب العمل والعامل عل (4)

األسبوعً أو كل أسبوعٌن أو على أساس األجر باإلنتاج ٌظل العامل مستحماً لجمٌع الحموق التً اكتسبها خالل الفترة التً عمل فٌها 

 .على أساس األجر الشهري

ومٌاً أجور العاملٌن على أساس األجر الٌومً إال إذا كان هنان اتفاًق بٌن صاحب ( ٌجب أن تدفع 9ٌمع مراعاة أحكام البند ) (5)

 . العمل والعامل على خالؾ ذلن وٌدفع األجر فً نهاٌة ٌوم العمل وفً مكان العمل وأثناء ساعاته

 ( ٌستحك األجر فً نهاٌة2فٌما عدا ما نص علٌه فً البند ) (6)

الحال وٌدفع فً مكان العمل وأثناء ساعاته وٌجب أال ٌتؤخر دفع األجر عن الٌوم الثالث من  األسبوع أو األسبوعٌن أو الشهر بحسب

 .تارٌخ االستحماق حسبما هو متفك علٌه

 .فً حالة انتهاء عمد العمل تدفع جمٌع استحمالات العامل خالل أسبوع من تارٌخ االنتهاء (7)

ونما استمطاع فٌما عدا االستمطاع الذي ٌتم وفماً لحكام هذا المانون أو أي لانون ٌدفع األجر للعامل شخصٌاً أو لمن ٌوكله كتابة د (8)

 .آخر وفً حالة إجراء أي استمطاع ٌجب على صاحب العمل أن ٌعطً العامل بٌاناً بما ٌستمطع منه إذا طلب العامل ذلن

 

 االستمطاع بسبب الؽٌاب

ً تؽٌب فٌها عن العمل إال فً الحاالت التً ٌسمح بها هذا المانون أو ٌسمح فٌها ال ٌكون العامل مستحماً ألجره عن الفترة الت (1) -36



 . صاحب العمل بالؽٌاب بؤجر

 : ٌستحك العامل الذي ٌكمل ثالثة أشهر فً الخدمة المستمرة أجراً عن فترة ؼٌابه عن العمل ألي سبب من األسباب اآلتٌة (2)

 ( انمطاع وسٌلة المواصالت العادٌة، أ)

 ولوع كوارث طبٌعٌة أو حوادث تمنعه من الحضور إلى العمل، ( ب)

 ج( االستدعاء بوساطة أي محكمة أو أي سلطة عامة أخرى ٌخولها المانون فً ذلن،)

 د( وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد األبناء أو أحد األبوٌن أو أحد األخوة أو األخوات،)

 .هـ( أي سبب ٌمبله صاحب العمل)

 السلفٌات

 : ٌجوز لصاحب العمل أن ٌمنح سلفٌات للعمال بشرط (1) -37

 .( ن تكون بدون فابدة ، على أنه ٌجوز لصاحب العمل أن ٌتماضى نسبة مبوٌة مخفضة لممابلة المصارٌؾ المتصلة بتلن السلفٌة أ)

 .% من المرتب األساس52ً( أال تزٌد االستمطاعات الدورٌة لسداد السلفٌات عن  ب)

( ٌموم العامل بسداد ألساط السلفٌة الممنوحة له عند انتهاء عمد العمل بالطرق التً ٌنص 5م الفمرة )ب( من البند )مع مراعاة أحكا (2)

 .علٌها عمد السلفٌة أو بالطرق المانونٌة األخرى

 .ال تحكم المحاكم فً أي دعوى ٌرفعها صاحب العمل ضد أي عامل لسداد سلفٌة ما لم تكن منحت بموجب عمد مكتوب (3)

 .ال تكون هنان أي فوابد على السلفٌة الممنوحة للعامل (4)

 تكلٌؾ العامل بمهمة خارج محطة عمله

ٌجب على كل عامل ٌكلفه صاحب العمل بالمٌام بعمل خارج المنطمة التً ٌعمل فٌها أو خارج محطة عمله ، أن ٌموم بذلن  (1)-38

ً العمل على أن ٌتحمل صاحب العمل جمٌع نفمات ترحٌل العام  .ل ذهاباً وإٌابا

ٌجب على صاحب العمل فً حالة لضاء العامل لٌلة كاملة خارج ممر عمله فً تكلٌؾ ، أن ٌدفع له بدل تكلٌؾ بالفبة المحددة فً  (2)

 شروط خدمته فإن لم ٌوجد اتفاق علٌها ٌدفع صاحب العمل التكالٌؾ المعمولة التً ٌتحملها العامل عن كل لٌلة على أال ٌمل ما ٌدفعه

 .صاحب العمل فً كل الحاالت عن اللٌلة الواحدة عن أجر ثالثة أٌام

 .ألؼراض هذه المادة ٌعتبر تكلٌفاً نمل العامل لمدة ستة أشهر أو ألل (3)

 مصروفات االنتمال

أٌام من  ٌجب على صاحب العمل ترحٌل العامل أو دفع مصارٌؾ انتماله إلى الجهة التً تم استخدامه منها وذلن خالل سبعة (1)-39

 .تارٌخ انتهاء عمد العمل

إذا لام صاحب العمل بنمل العامل من مكان عمله إلى مكان آخر خالل سرٌان عمد العمل ٌموم صاحب العمل بدفع مصروفات  (2)

 .ةنمله وأفراد أسرته الذٌن ٌعتمدون اعتماداً كلٌاً على كسبه فً معٌشتهم وأمتعتهم إلى ذلن المكان حسب فبات النمل الممرر

ٌموم صاحب العمل فً حالة وفاة العامل بترحٌل أفراد أسرة العامل المتوفى الذٌن ٌعتمدون اعتماداً كلٌاً على كسبه وأمتعتهم إلى  (3)

 .مكان إلامتهم األصلً إذا طلبوا ذلن

 .تثبت الكفالة الشرعٌة ألفراد أسرة العامل بشهادة من الجهة الرسمٌة المختصة (4)

 تبٌانات االستحمالا

 .ٌجب على صاحب العمل عند انتهاء عمد العمل أن ٌعطً العامل بٌاناً تفصٌلٌاً باستحمالاته -40

 بطالن المصالحة أو اإلبراء أو التنازل

 .ما لم ٌنص المانون على خالؾ ذلن ٌعتبر باطالً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل بالنسبة إلى الحموق الممررة بموجبه-41

 

 الفصل السابع

 العمل واإلجازات ساعات

 ساعات العمل العادٌة

 

 

تكون ساعات العمل العادٌة ثمانً وأربعٌن ساعة فً األسبوع أو ثمانً ساعات فً الٌوم على أن تتخللها فترة للراحة  (1) -42

 .مدفوعة األجر ال تمل عن نصؾ ساعة فً الٌوم وذلن لتناول الطعام أو الراحة

ر بعد التشاور مع المجلس أن تعدل ساعات العمل األسبوعٌة أو الٌومٌة أو فترات الراحة التً ٌجوز للسلطة المختصة بموجب أم (2)

 .تتخللها وذلن بالنسبة لبعض فترات من السنة أو لبعض فبات من العمال حسب طبٌعة العمل ونوعه

لمرضعات لمدة سنتٌن من تارٌخ تخفض ساعات العمل الٌومٌة بساعة واحدة فً الٌوم للعمال الصابمٌن خالل شهر رمضان ول (3)



 .الوالدة على أن تكون تلن الساعة مدفوعة األجر

 (5)-10العمل اإلضافً

 

( ٌجوز لصاحب العمل عند الضرورة 4) 95فٌما عدا الحاالت التً ٌصدر فٌها لرار من السلطة المختصة ومع مراعاة أحكام المادة 

ت العمل الرسمٌة مباشرة لمدة ال تزٌد عن أربع ساعات وفٌما عدا حاالت الطاربة أن ٌكلؾ العامل بؤداء عمل إضافً بعد ساعا

الضرورة الطاربة ٌكون العمل اإلضافً باتفاق الطرفٌن على أال تزٌد مدته عن أربع ساعات فً الٌوم أو اثنتً عشرة ساعة فً 

 .األسبوع

 .(5دود المدة الممررة فً البند )فً جمٌع األحوال ٌكون العمل اإلضافً اختٌارٌاً بالنسبة للنساء فً ح (2)

 : ٌدفع أجر العمل اإلضافً فً المواعٌد المحددة لدفع بمٌة األجر على الوجه اآلتً (3)

 .أ ( فً أٌام العمل العادٌة تحسب الساعة بساعة ونصؾ )

 ب( فً أٌام العطالت الرسمٌة تحسب الساعة بساعتٌن ،)

 .ب األساسًٌحسب أجر العمل اإلضافً على أساس المرت (4)

 اإلجازات السنوٌة

بعد انمضاء سنة فً الخدمة المستمرة مع صاحب العمل  (9تعتبر اإلجـازة السنوٌة حـك للعامل وتستحك وفماً الحكام البند ) (1) -44

وعن كل سنة تالٌة على أن تكون بؤجر كامل ٌحدد مٌعاده خالل السنة حسب ممتضٌات العمل وتدخل ضمنها أٌام العطالت 

 .مناسبات الرسمٌة إذا تخللتهاوال

 : تحسب اإلجازة السنوٌة على الوجه اآلتً (2)

( ً  .أ( إذا لضى العامل سنة إلى ثالث سنوات فً الخدمة المستمرة ٌستحك إجازة سنوٌة ممدارها عشرون ٌوما

ممدارها خمسة وعشرٌن  ب( إذا لضى العامل ثمانً سنوات وألل من خمس عشرة سنة فً الخدمة المستمرة ٌستحك إجازة سنوٌة)

 ً  .ٌوما

( ً  .ج( إذا لضى العامل خمس عشرة سنة وأكثر فً الخدمة المستمرة ٌستحك إجازة سنوٌة ممدارها ثالثون ٌوما

( ٌكون العامل ، فً حالة إنتهاء عمد عمله ألي سبب أو فً حالة إستمالته ، مستحماً األجر عن 9( و)5مع مراعاة أحكام البندٌن ) (3)

 .ازة السنوٌة كلها أو الجزء النسبً للفترة التً لضاها ولم ٌحصل على إجازته عنهاأٌام اإلج

ٌجوز للعامل باتفاق مع صاحب العمل أن ٌإجل إجازته السنوٌة لمدة سنة أو أن ٌجزبها بٌن السنة التً استحمت فٌها والسنة  (4)

وٌكون العامل مستحماً فً السنة التالٌة إجازته السنوٌة باإلضافة  التالٌة وال ٌجوز تؤجٌل اإلجازة كلها أو بعضها ألكثر من سنة واحدة

 .إلى اإلجازة الموجلة

 إجازة الطرٌك والعطالت والمناسبات الرسمٌة

ٌكون العامل مستحماً إلجازة طرٌك بؤجر كامل ، وذلن عن مسافة الطرٌك ذهابا وإٌابا بٌن ممر عمله وموطنه األصلً مرة  (1) -45

 .واحدة كل سنة

تحسب مسافة الطرٌك وفما للزمن الممرر الذي تستؽرله سفرٌات لطارات هٌبة سكن حدٌد السودان أو بواخر هٌبة النمل النهري  (2)

أو تستؽرله أي وسٌلة متاحة للنمل البري وذلن إلى الموطن األصلً للعامل على أال تزٌد مسافة الطرٌك فً جمٌع الحاالت عن عشرة 

 .أٌام

 .فً أٌام العطالت والمناسبات الرسمٌة إجازة بؤجر كامل بعد مرور ثالثة أشهر فً الخدمة المستمرة ٌستحك العامل (3)

 إجازة الوضع

تستحك المرأة العاملة بعد انمضاء ستة أشهر على تعٌٌنها وفً كل سنة الحمة تمضٌها فً الخدمة إجازة وضع بؤجر كامل  (1) -46

 : تحسب على الوجه اآلتً

بٌع لبل الوضع وأربعة أسابٌع بعد الوضع على أن ٌثبت كل من التارٌخ الذي ٌرجح حصول الوضع فٌه والتارٌخ الذي ( أربعة أسا أ)

 .ٌتم فٌه الوضع فعالً بشهادة من الطبٌب

 .أسابٌع بعد الوضع 3( ٌجوز السماح بنفس المدة المنصوص علٌها فً الفمرة )أ( أعاله اختٌارٌاً لتصبح أسبوعٌن لبل الوضع و ب)

أ( و )ب( أعاله بسبب مرض ناتج عن الحمل أو الوضع )( إذا تؽٌبت المرأة العاملة بعد انمضاء المدة المسموح بها فً الفمرتٌن  ج)

 .مما ٌجعلها ؼٌر لادرة على استبناؾ العمل بشهادة من الطبٌب تعتبر فً إجازة مرضٌة

من هذا المانون ال ٌجوز فصل المرأة العاملة أثناء فترة الحمل أو  27مع عدم اإلخالل بؤحكام الفمرتٌن )أ( و )ب( من المادة  (2)

 .الوضع

 (5)-14اإلجازة المرضٌة

إذا أكمل العامل مدة ال تمل عن ثالثة أشهر فً الخدمة المستمرة  5655مع مراعاة أحكام لانون التعوٌض عن إصابات العمل لسنة 



من الطبٌب وال ٌرجع سبب المرض إلى سوء سلون العامل أو إهماله  ولم ٌستطع الحضور إلى مكان عمله بسبب مرض مشهود به

 : فٌكون مستحماً ألجر عن األٌام التً ٌؽٌب فٌها بسبب ذلن المرض وٌحسب األجر على الوجه اآلتً

 ( ثالثة أشهر بؤجر كامل، أ)

 ( ثالثة أشهر بنصؾ أجر، ب)

 .ج( ثالثة اشهر بربع أجر)

 .رضٌة بؤجر مخفض إال بعد استنفاده إلجازته االعتٌادٌةال ٌدخل العامل فً إجازة م (2)

( ٌكون العامل فً إجازة مرضٌة بدون أجر حتى ٌعرض 5إذا استمر المرض مدة تزٌد عن ما هو منصوص علٌه فً البند ) (3)

 .خالل مدة معمولة على المومسٌون الطبً لٌمرر على وجه السرعة مدى صالحٌته للعمل

 إجازة العدة

 : المرأة العاملة التً ٌتوفى عنها زوجها إجازة عدة براتب كامل تبدأ من تارٌخ وفاة الزوج على أنتمنح  -48

 ( تكون مدتها أربعة أشهر وعشرة أٌام إذا لم تكن المرأة حبلى، أ)

مدتها ثمانٌة ب( إذا كانت المرأة حبلى تستمر إجازة العدة بحٌث تنتهً بوضع الحمل ، وفً هذه الحالة ٌرخص لها بإجازة وضع )

 .أسابٌع ابتداًء من تارٌخ الوضع

 إجازة الحج

ٌمنح العامل الذي أمضى فً خدمة صاحب العمل ثالث سنوات متصلة إجازة بمرتب كامل مدتها خمسة عشر ٌوماً مرة واحدة  -49

 .ة متى ما طلب منه ذلنأثناء مدة خدمته ، وعلى العامل أن ٌمدم لصاحب العمل الوثابك الدالة على لٌامه بؤداء هذه الفرٌض

 

 الفصل الثامن

 انتهاء عمد العمل أو إنهاإه

 انتهاء عمد العمل بإنذار

 

 

 : ٌنتهً عمد العمل بإنذار ألي من األسباب اآلتٌة (1)-50

أ ( عجز العامل عن تؤدٌة عمله أو مرضه مرضاً ٌإدي إلى انمطاعه عن العمل إلى ما بعد انتهاء اإلجازة المرضٌة السنوٌة  )

المستحمة سواًء كانت تلن اإلجازة بؤجر أم بدون أجر على أن ٌتم إثبات العجز أو المرض وعدم لٌالة العامل للخدمة بواسطة 

 .المومسٌون الطبً

 .ب( انتهاء العمل محل التعالد أو انتهاء مدة عمد العمل المسمى األجل)

( ً  .ج( هالن المنشؤة هالكاً كلٌا

 .إذا اتفك الطرفان على عمر أكبر من ذلن على أن تعتبر فترة الخدمة مستمرة د( بلوغ الستٌن من العمر إال)

 .هـ( فصل العامل أو تركه للعمل خالل فترة االختبار)

 .و( اتفاق الطرفٌن كتابة على إنهاء عمد العمل)

 .ز( حل المنشؤة أو تصفٌتها على أن ٌثبت ذلن بشهادة رسمٌة من الجهة المختصة)

 .لح( استمالة العام)

 .ط( وفاة العامل)

( بإنذار مكتوب 5باستثناء الحاالت التً ٌنص فٌها عمد العمل على إنذار لمدة أطول ٌنتهً عمد العمل لألسباب الواردة فً البند ) (2)

 : من أحد الطرفٌن وتكون مدته على الوجه اآلتً

 .( شهر واحد عندما ٌكون العامل لد عٌن على أساس األجر الشهري أ)

 .بوعان عندما ٌكون العامل لد عٌن على أساس األجر كل أسبوعٌن ولضى ألل من خمس سنوات فً الخدمة المستمرة( أس ب)

ج( أسبوع عندما ٌكون العامل لد عٌن على أساس األجر األسبوعً ولضى ألل من سنتٌن فً الخدمة المستمرة ، وأسبوعان إذا )

 .لضى سنتٌن وألل من خمس سنوات فً الخدمة المستمرة

 : د( إذا كان العامل لد عٌن على أساس األجر الٌومً فتكون مدة اإلنذار على الوجه اآلتً)

 .أوالً(: فً آخر ٌوم عمل إذا لم ٌمض العامل ثالثة أشهر فً الخدمة المستمرة)

 .ثانٌاً(: أسبوع إذا لضى العامل ما بٌن ثالثة أشهر وسنتٌن فً الخدمة المستمرة)

 .ا لضى العامل ما بٌن سنتٌن وخمس سنوات فً الخدمة المستمرةثالثاً( : أسبوعان إذ)

هـ( شهر واحد عندما ٌكون العامل لد عٌن على أساس األجر الٌومً أو األسبوعً أو كل أسبوعٌن ولضى ما ال ٌمل عن خمس )



 سنوات فً الخدمة المستمرة

 . اعدو( ستة أشهر لبل انتهاء عمد العمل مباشرة بسبب بلوغ العامل سن التم)

ًً ألحكام البند ) (3) َ ( ٌدفع للطرؾ المتضرر تعوٌضاً ٌعادل 9إذا لم ٌمم أي من الطرفٌن بإنذار الطرؾ اآلخر بانتهاء عمد العمل وفما

 .أجره عن مدة اإلنذار

المدة  ٌجوز للعامل بعد انمضاء نصؾ مدة اإلنذار أن ٌترن العمل للبحث عن أي عمل آخر على أن ٌدفع له أجره كامالً عن (4)

 .المتبمٌة من اإلنذار

 .إذا كان العامل عند انتهاء عمد العمل مستحماً إلجازته السنوٌة فال تحسب مدة تلن اإلجازة ضمن مدة اإلنذار (5)

 : ٌتم إثبات العمر ألؼراض التماعد بإحدى الوسابل اآلتٌة ووفماً للترتٌب اآلتً (6)

 .مٌن أو المعاش أو التؤمٌن على الحٌاة بوساطة صاحب العمل التً ولع علٌها العاملأ( إلرارات العمر المدونة فً وثٌمة مال التؤ)

 .ب( شهادة المٌالد األصلٌة)

 .ج( شهادة تمدٌر السن من المومسٌون الطبً)

 

 إنهاء عمد العمل فً حالة المخالفات المتكررة

 

فابه جمٌع أو ألصى الجزاءات الممررة ٌجوز لصاحب العمل أ( فً حالة المخالفات المتكررة إذا أنذر العامل بالفصل عند استٌ) -51

على أن ٌموم  27من المادة  (2)فً حالة أي مخالفة الحمة أن ٌنهً عمد العمل ؼٌر المسمى األجل بإنذار تحدد مدته وفماً ألحكام البند 

 .اتهصاحب العمل بتسلٌم العامل خطاباً ٌبٌن أسباب إنهاء عمد العمل وٌدفع له جمٌع استحمال

( ً  .ب( إذا حصل العامل على إنذار نهابً ولم ٌرتكب أي مخالفة خالل العام الذي ٌلً تارٌخ اإلنذار ٌسمط عنه اإلنذار تلمابٌا

 االستبناؾ

خالل مدة  25أو المادة  27ٌجوز ألي من الطرفٌن أن ٌستؤنؾ للسلطة المختصة إنهاء عمد العمل بموجب أحكام المادة  (1) -52

 .ارٌخ إعالنه بذلنأسبوعٌن من ت

 .تصدر السلطة المختصة لرارها فً خالل أسبوعٌن من تارٌخ استالمها طلب االستبناؾ (2)

إذا أٌدت السلطة المختصة إنهاء العمد ٌدفع صاحب العمل للعامل جمٌع استحمالاته كاملة وفً حالة عدم التؤٌٌد تؤمر السلطة  (3)

اته عن المدة التً ٌكون لد أولؾ فٌها عن العمل وفً حالة عدم تنفٌذ لرار السلطة المختصة بعودته للعمل مع دفع جمٌع استحمال

المختصة بإعادة العامل لعمله ٌموم صاحب العمل بإعطاء العامل كافة استحمالاته المانونٌة بما فً ذلن أجره خالل فترة اإلٌماؾ عن 

 .العمل زابداً تعوٌضاً ٌعادل مرتب ستة أشهر

 

 بدون إنذار العاملإنهاء عمد العمل 

 

 : ٌجوز لصاحب العمل أن ٌنهً عمد العمل دون إنذار فً الحاالت اآلتٌة -53

 .أ( انتحال العامل لشخصٌة ؼٌره أو استعانته بؤوراق مزورة بؽرض العمل)

 .ب( ارتكاب العامل لخطؤ ناتج عن إهمال جسٌم إذا ترتب علٌه خسارة جسٌمة لصاحب العمل)

عامل للتعلٌمات الواجب إتباعها لسالمة العاملٌن وسالمة المنشؤة رؼم إنذاره كتابة على أن تكون تلن التعلٌمات ج( عدم مراعاة ال)

 مكتوبة ومعلمة فً مكان ظاهر،

 .د( إؼفال العامل عمداً المٌام بالتزاماته المنصوص علٌها فً عمد العمل)

 .ل إلى علمه بحكم عمله فٌما عدا ما ٌسمح به المانونهـ( إفشاء العامل األسرار الصناعٌة أو التجارٌة التً تص)

ًً باآلداب فً مكان العمل)  .و( إدانة العامل فً جرٌمة تمس الشرؾ أو األمانة أو األخالق أو ارتكابه عمالً مخالَ

على أحد رإسابه أو  ز( إعتداء العامل على صاحب العمل أو المدٌر المسبول إعتداًء ٌعالب علٌه المانون أو ولوع اعتداء جسٌم منه)

 أحد العاملٌن اآلخرٌن فً مكان العمل أو بسببه،

 .( إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فً حالة سكر بٌّن أو كان تحت تؤثٌر مادة مخدرة على أن ٌمرر الطبٌب هذه الحالة ح)

 

 إنهاء عمد العمل بدون إنذار صاحب العمل

 : إنذار صاحب العمل فً الحاالت اآلتٌةٌجوز للعامل أن ٌنهً عمد العمل بدون  -54

 .( إذا ؼش صاحب العمل أو من ٌنوب عنه العامل فٌما ٌتعلك بعمد العمل أ)

 .( عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته بموجب أحكام هذا المانون أو شروط عمد العمل ب)



 .ٌه المانونج( لٌام صاحب العمل أو من ٌنوب عنه باالعتداء على العامل اعتداًء ٌعالب عل)

د( وجود خطر جسٌم ٌهدد سالمة العامل أو صحته وكان صاحب العمل على علم بذلن ولم ٌتخذ اإلجراءات والتدابٌر الالزمة إلزالة )

 .ذلن الخطر

 

 عرض النزاع على السلطة المختصة

النزاع على السلطة المختصة ال ٌجوز إنهاء عمد العمل لبل عرض  21و  20فً جمٌع الحاالت الواردة فً المادتٌن  (1) -55

والحصول على موافمتها وٌجب على السلطة المختصة أن تموم بإجراء التحري الالزم فٌما ٌتعلك بتلن الحالة أو الحاالت وإصدار 

 .لرار بشؤنها وذلن خالل أسبوعٌن من تارٌخ عرض النزاع علٌه

وذلن لحٌن صدور لرار السلطة  20لحاالت الواردة فً المادة ٌجوز لصاحب العمل إٌماؾ العامل من العمل عند ثبوت أي من ا (2)

 .المختصة

ٌترتب على إنهاء صاحب العمل لعمد العمل لبل عرض النزاع على السلطة المختصة أو لبل صدور لرار السلطة المختصة ما  (3)

 : ٌؤتً

 ( إعادة العامل لعمله مع دفع أجره كامالً عن مدة إٌمافه عن العمل، أو أ)

 .دفع جمٌع حموق العامل بما فً ذلن أجره عن مدة اإلٌماؾ عن العمل زابداً دفع تعوٌض ٌعادل مرتب ستة أشهر أساسً ( ب)

إذا ترن العامل العمل لبل عرض النزاع على السلطة المختصة أو لبل لرار السلطة المختصة ال ٌدفع له أجره عن األٌام التً  (4)

 .ٌكون لد ترن العمل خاللها

تصدر لرارها بؤن عمد العمل ساري المفعول وٌستؤنؾ  20لم تمتنع السلطة المختصة بسبب إنهاء عمد العمل بموجب المادة  إذا (5)

العامل عمله مع دفع جمٌع استحمالاته عن المدة التً ٌكون لد أولؾ فٌها عن العمل فإذا وافمت السلطة المختصة على وجود سبب 

فٌجوز لصاحب العمل إنهاء عمد العمل وٌدفع للعامل ما ال ٌمل عن ثالثة أرباع المكافؤة المستحمة  20إنهاء عمد العمل بموجب المادة 

 .باإلضافة للحموق األخرى ما عدا أجره عن فترة اإلعالن

أجره ٌجب على صاحب العمل إذا لم ٌلتزم بمرار السلطة المختصة بإعادة العامل للعمل أن ٌدفع للعامل جمٌع حموله بما فً ذلن  (6)

 .عن مدة اإلٌماؾ باإلضافة إلى دفع تعوٌض ٌعادل مرتب ستة أشهر أساسً

 تخفٌض عدد العاملٌن ألسباب التصادٌة أو تمنٌة

ٌجوز لصاحب العمل أن ٌتمدم للسطة المختصة بطلب مستوفً الشروط لتخفٌض عدد العاملٌن لدٌه أو إلؼالق مكان العمل  (1) -56

 .ألسباب التصادٌة أو تمنٌة

تعرض السلطة المختصة طلب صاحب العمل لتخفٌض عدد العاملٌن أو إلؼالق مكان العمل، على اللجنة المختصة لدراسة  (2)

 .الطلب والتوجٌه بشؤنه

( خالل ثالثة أسابٌع من تارٌخ تسلٌمها الطلب على ضوء توصٌة اللجنة 5تصدر السلطة المختصة لرارها المذكور فً البند ) (3)

 .(3البند ) المنصوص علٌها فً

إذا وافك الوالً على الطلب بإؼالق مكان العمل أو تخفٌض عدد العاملٌن ٌحك لصاحب العمل تنفٌذ لرار الوالً على أال ٌترتب  (4)

على ذلن أي ضرر بحموق العاملٌن بما فً ذلن حمهم فً اإلنذار، وٌحك لصاحب العمل إجراء التخفٌض حسب ما جاء بطلبه إذا لم 

والً بعد مضً أربعة أسابٌع من تارٌخ استالم الوالً لطلبه على أال ٌترتب على إجراء التخفٌض أي ضرر بحموق ٌتسلم لرار ال

 .العاملٌن بما فً ذلن حمهم فً اإلنذار

إذا خفض صاحب العمل عدد العاملٌن لدٌه دون مراعاة لإلجراءات المنصوص علٌها فً هذه المادة وخالفاً لمرار الوالً أو لبل  (5)

 :دور لراره أو لبل تمدٌم الطلب ٌترتب على ذلن ما ٌؤتًص

 ( إعادة العامل لعمله ودفع أجره كامالً عن مدة إٌمافه عن العمل، أو أ)

 .ب( دفع جمٌع حموق العامل بما فً ذلن أجره عن مدة إٌمافه عن العمل زابداً دفع تعوٌض ٌعادل مرتب ستة أشهر أساسً)

ناً ثالثٌة تمثل فٌها أجهزة الدولة ذات الصلة بالعدد الذي تحدده وكذلن تمثل أصحاب العمل تشكل السلطة المختصة لجا(6)6)

وتنظٌمات العمال بؤعداد متساوٌة للنظر والتوجٌه فً طلبات إؼالق أمكنة العمل وتخفٌض العمال وفما ًألحكام هذا المانون واللوابح 

 .الصادرة بموجبه

 

 إنهاء عمد العمل بإعالن من العامل

( من المادة 0( و )9إنهاء عمد العمل بإنذار وفماً ألحكام البندٌن ) 20ٌجوز للعامل فً ؼٌر الحاالت المنصوص علٌها فً المادة -57

27. 

 إنهاء عمد العمل عندما ٌكون العامل فً رحلة برٌة أو بحرٌة تتعلك بؤعمال صاحب العمل



ل صاحب العمل وانتهت أثناء ذلن مدة الخدمة المنصوص علٌها فً عمد إذا كان العامل فً رحلة برٌة أو بحرٌة تتعلك بؤعما-58

العمل أو وجه العامل لصاحب العمل إنذاراً إلنهاء عمد العمل فٌجوز لصاحب العمل بؽرض نجاح تلن الرحلة أن ٌمد أجل الخدمة 

لن الحالة ربع األجر باإلضافة لألجر المتفك لمدة أخرى ال تزٌد عن شهر واحد ٌبدأ من تارٌخ انتهاء عمد العمل و ٌستحك العامل فً ت

 .علٌه فً عمد العمل وذلن عن كل مدة عمل إضافٌة

 شهادة الخدمة

ٌجب على صاحب العمل أن ٌعطً العامل الذي تنتهً أو تنهى خدمته شهادة تتضمن اسم صاحب العمل والعمل الذي كان ٌإدٌه  -59

 .ماضاه من أجر وذلن دون ذكر األسباب التً أدت إلى انتهاء عمد العمل أو إنهابهالعامل والمدة التً لضاها فً خدمته وما كان ٌت

 

 الفصل التاسع

 فوابد ما بعد الخدمة

 حساب المكافؤة

 

 

 

م أو أي وضع آخر أفضل للعامل ٌكون العامل الذي ٌمضً مدة ال 5667مع مراعاة أحكام لانون التؤمٌن االجتماعً لسنة  (1)-60

 : فً الخدمة المستمرة مستحماً لمكافؤة عن مدة خدمته تحسب على الوجه اآلتً تمل عن ثالث سنوات

 .( إذا أكمل مدة ال تمل عن ثالث سنوات وال تزٌد عن عشر سنوات فٌستحك مرتب شهر أساسً عن كل سنة لضاها فً الخدمة أ)

فً الخدمة من الخمس سنوات التالٌة ( إذا أكمل أكثر من عشر سنوات ٌستحك مرتب شهر وصؾ أساسً عن كل سنة ٌمضٌها  ب)

وإذا أكمل أكثر من خمسة عشر سنة فً الخدمة فٌستحك مرتب شهر أساسً وثالثة أرباع المرتب األساسً الشهري عن كل سنة 

 ً  .إضافٌة ٌمضٌها فً الخدمة على أال تزٌد المكافؤة عن مرتب ستة وثالثٌن شهراً أساسٌا

 .األساسً الشهري األخٌرتحسب المكافآت على أساس المرتب  (2)

 .تحسب مكافؤة نهاٌة الخدمة لعامل اإلنتاج على أساس متوسط الدخل الفعلً خالل لثالث سنوات األخٌرة (3)

 

 إنهاء العامل للعمد

 

ماً مستح 24ٌكون العامل الذي ٌمضً مدة ال تمل عن ثالث سنوات فً الخدمة المستمرة وٌنهً عمد عمله وفماً ألحكام المادة  (1)-61

 : لمكافؤة تحسب على الوجه اآلتً

 .( إذا أكمل خمس سنوات فٌستحك ربع المكافؤة أ)

 .( إذا أكمل خمس سنوات ولم ٌكمل خمس عشرة سنة فٌستحك نصؾ المكافؤة ب)

 .ج( إذا أكمل خمس عشرة سنة ولم ٌكمل عشرٌن سنة فً الخدمة المستمرة فٌستحك ثالثة أرباع المكافؤة)

 .ٌن سنة أو أكثر ٌستحك المكافؤة كاملةد( إذا أكمل عشر)

 .37ٌمصد بالمكافؤة فً هذه المادة المكافؤة التً تكون مستحمة وفماً ألحكام المادة  (2)

 مكافؤة العمال الموسمٌٌن

مع  ٌستحك كل عامل ٌموم كل سنة بعمل موسمً ال تمل مدته عن ثالثة أشهر لمكافؤة إذا كان مجموع أٌام الخدمة الفعلٌة (1) -62

 .نفس صاحب العمل ال تمل عن ثالث سنوات

 .باعتبار الموسم سنة كاملة 37تحسب المكافؤة وفماً ألحكام المادة  (2)

ألؼراض هذه المادة ٌحسب المرتب الشهري على أساس دخله الفعلً من نفس صاحب العمل خالل الثالث سنوات األخٌرة  (3)

 .( ستة وثالثٌن شهراً 03ممسوماً على )

 .بك أحكام هذه المادة من أول موسم بعد بدء العمل بهذا المانونتط (4)

 ضم مدة الخدمة السابمة

ٌجوز لصاحب العمل بناًء على طلب العامل الذي ٌعاد تعٌٌنه مرة أخرى أن ٌضم مدة خدمة ذلن العامل السابمة إلى خدمته  -63

ا عند نهاٌة خدمته األولى أو اتفك مع صاحب العمل على طرٌمة الالحمة وتعتبر خدمة مستمرة إذا رد العامل المكافؤة التً استلمه

 .ردها ولم ٌخل بالتزامه بالرد

 

 الفصل العاشر

 أحكام عامة



 لوابح العمل والجزاءات

 

 

ٌموم كل صاحب عمل بإعداد البحة بالنظام األساسً والبحة للجزاءات ووضعها فً مكان ظاهر بممر العمل على ان  (1) -64

 .النظام األساسً للعمل على األلل ساعات العمل ومواعٌدهتتضمن البحة 

ٌجب على صاحب العمل إٌداع البحة النظام األساسً لدى مكتب العمل المختص وال تكون البحة الجزاءات نافذة إال بعد أن  (2)

 .ٌعتمدها ذلن المكتب

ام لنمابات العمال أن ٌضع نماذج للوابح الجزاءات بحسب ٌجوز للوزٌر بعد التشاور مع االتحاد العام ألصحاب العمل واالتحاد الع (3)

 .طبٌعة كل عمل ٌسترشد بها أصحاب األعمال

ٌكون التصرؾ فً أموال الؽرامات لصالح العمال بالشروط واألوضاع التً ٌصدر بها لرارمن الوزٌر، وذلن بعد التشاور مع  (4)

 .عمالاالتحاد العام ألصحاب العمل واالتحاد العام لنمابات ال

 حفظ بٌانات العاملٌن

ٌجب على كل صاحب عمل أن ٌحفظ سجالً لكل عامل ٌتضمن بٌانات عن األجور واالستمطاعات واإلجازات السنوٌة والمرضٌة -65

وتوارٌخها وعددها والشروط األخرى المنصوص علٌها فً عمد العمل وكذلن أي بٌانات أخرى تستوجبها اللوابح الصادرة بموجب 

المانون ، على أن ٌكون حفظ البٌانات لمدة سنة على األلل بعد انتهاء عمد العمل وٌجب على صاحب العمل تمدٌم أي من أحكام هذا 

 .تلن البٌانات للسلطة المختصة متى ما طلب منه ذلن

 سرٌان عمد العمل مع الخلؾ

لعمل أو تحوٌله إلى شركة أو شراكة أو إذا حل محل صاحب العمل الذي تم التعالد بٌنه وبٌن العامل شخص آخر بسبب بٌع ا-66

بسبب انتمال الملكٌة عن طرٌك اإلرث أو الهبة أو الوصٌة أو بسبب انتمال سلطة اإلشراؾ واإلدارة ٌظل عمد العمل مستمراً وساري 

 .المفعول مع ذلن الشخص اآلخر

 حظر تنفٌذ بعض العمود

عامل بؤن ٌتنازل إلى صاحب العمل عن كل أو بعض المبالػ الواجب على ٌعتبر باطالً بطالناً مطلماً أي عمد ٌتعهد بموجبه ال-67

 .صاحب العمل دفعها أو اتفك على دفعها فٌما ٌتعلك باستخدام ذلن العامل وال ٌجوز للمحاكم األمر بتنفٌذه

 المبالػ التً تدفع عند وفاة العامل

ت والمبالػ األخرى التً كان المتوفى ٌستحمها بموجب هذا المانون فً حالة وفاة العامل ٌستحك أفراد عابلته األجور والمكافآ (1)-68

 .فً ولت وفاته

 .ٌموم صاحب العمل بدفع األجور والمكافآت والمبالػ األخرى إلى محكمة األحوال الشخصٌة المختصة (2)

( أعاله على ورثة 9البند )توزع محكمة األحوال الشخصٌة المختصة المكافآت واألجور والمبالػ األخرى المشار إلٌها فً  (3)

 .المتوفى

 

 التفتٌش

لتحمٌك أؼراض هذا المانون ، ٌجوز لمكتب العمل المختص أو أي شخص آخر بموافمة السلطة المختصة أن ٌدخل أثناء  (1)-69

ًً فً أي مكان ٌكون لدٌه سبب ٌدعو لالعتماد بؤنه به عمالً ٌستخدم فٌه عامالً أو أ ً كثر وٌجوز له أن ٌطلب ساعات العمل لٌالً أو نهارا

من صاحب العمل أو من الشخص المسبول أو العامل اإلدالء بؤي بٌانات تنفٌذاً ألحكام هذا المانون ، وٌجب على صاحب العمل أو 

 .الشخص المسبول أو العامل اإلدالء بتلن البٌانات

إلى مكتب االستخدام بؽرض تسوٌة أي أمر ٌجوز للسلطة المختصة أن تطلب حضور صاحب العمل أو من ٌنوب عنه أو العامل  (2)

 .تنفٌذاً ألحكام هذا المانون

ال ٌجوز اإلفضاء بؤي معلومات أعطٌت وفماً ألحكام هذه المادة ما عدا الحاالت التً تستوجب اإلفضاء عن تلن المعلومات تنفٌذاً  (3)

 .لواجبات السلطة المختصة

( المٌام بإجراء تفتٌش بؤي منشؤة ٌكون له فٌها مصلحة أو عاللة منفعة 5م البند )ٌحظر على أي شخص ٌموم بالتفتٌش وفماً ألحكا (4)

 .خاصة

 

 مجلس عاللات العمل المومً والوالبً

 .ٌنشؤ مجلس لومً ٌسمى "مجلس عاللات العمل المومً " وٌشكله الوزٌر بمرار منه (1)-70

 .تشكله السلطة المختصة بمرار منها ٌنشؤ فً كل والٌة مجلس ٌسمى " مجلس عاللات العمل الوالبً" (2)

 : ٌكون للمجلسٌن باإلضافة إلى ما نص علٌه فً هذا المانون السلطات واالختصاصات اآلتٌة (3)



 .( تمدٌم النصح والمشورة فً المسابل التً ٌحٌلها الوزٌر أو الوالً حسب ما ٌكون الحال أ)

 .لعاللات العمل وفً اإلشراؾ على تنفٌذ تلن السٌاسة حسب ما ٌكون الحال( مساعدة الوزٌر أو الوالً فً وضع السٌاسة العامة  ب)

ج( مساعدة الوزٌر أو الوالً فً تنظٌم عاللات العمل وتطوٌرها ودعمها لتوطٌد العاللات بٌن أصحاب العمل والعاملٌن لتهٌبة )

 .الظروؾ المالبمة للعمل واإلنتاج

 .ت عاللات العمل للوزٌر أو الوالً للتمرٌر ، حسب ما ٌكون الحالد( إجراء الدراسات وتمدٌم التوصٌات فً مجاال)

 .ٌرفع الوالً تمرٌراً دورٌاً عن أداء مجلس عاللات العمل بوالٌته للوزٌر وذلن للمساعدة فً وضع السٌاسة العامة لعاللات العمل (4)

 

 امتٌاز استحمالات العاملٌن

انون للعاملٌن أو لمن ٌستحمون عنهم ، أسبمٌة على جمٌع الدٌون األخرى بعد تكون للمبالػ المستحمة بموجب أحكام هذا الم-71

 .المصارٌؾ المضابٌة

 

 اإلعفاء من الرسوم المضابٌة

تعفى من الرسوم المضابٌة فً جمٌع مراحل التماضً والدعاوى التً ٌرفعها العامل أو أفراد عابلته أو نمابات العمل فٌما  (1)-72

 .علمة بؤحكام هذا المانونٌتعلك بالمنازعات المت

 .ٌجوز للمحكمة المختصة فً حالة الحكم لؽٌر مصلحة العامل أن تحكم علٌه بالمصروفات كلها أو بعضها (2)

 سموط الحك بالتمادم

أو  ال ٌسمط حك العامل فً رفع الدعوى للمطالبة بالحموق المكتسبة طبماً ألحكام هذا المانون فٌما ٌتعلك بالمكافؤة أو األجر -73

 .الحموق األخرى

 شروط الخدمة والمزاٌا األفضل

ال ٌجوز تفسٌر هذا المانون بما ٌمنع صاحب العمل من وضع شروط خدمة أفضل تكون أكثر فابدة للعامل من شروط الخدمة -74

 .والمزاٌا الممررة بموجب هذا المانون

 الفصل الحادي عشر

 األمن الصناعً

 تطبٌك

 

 

 .( الملحك هذا المانون5على المصانع والعملٌات الصناعٌة األخرى الواردة فً الجدول رلم )تطبك أحكام هذا الفصل  -75

 

 تسجٌل المصانع

 .ٌسجل كل مصنع وكل صناعة بؤي مصنع وفماً ألحكام هذا الفصل (1)-76

ن بالصٌؽة الموضحة فً ٌمدم كل صاحب مصنع لابم طلباً إلى السلطة المختصة فً ظرؾ شهر واحد من تارٌخ العمل بهذا المانو (2)

 .( الملحك بهذا المانون9الجدول رلم )

 .( الملحك بهذا المانون0ٌمنــح المصنع شهـادة تسجٌل بالصٌؽة الموضحة بالجـدول رلم ) (3)

 سجالت المصانع

لتً تراها ضرورٌة ابتداًء من تارٌخ العمل بهذا المانون تحتفظ السلطة المختصة بسجالت للمصانع تشتمل على جمٌع البٌانات ا-77

 .لكل مصنع

 الترخٌص

 .ال ٌجوز إلامة مصنع أو بناء امتداد له إال بعد الحصول على ترخٌص بذلن من السلطة المختصة (1) -78

 .ٌجوز للسلطة المختصة أن تؽلك أي مصنع أو امتداد له ٌدار بدون ترخٌص (2)

امتداداتها أو تحوٌل المبانً المابمة إلى مصانع تركٌب أو إضافة  ( على كل تعدٌل فً المصانع المابمة أو5ٌسري حكم البند ) (3)

 .آالت أو ماكٌنات جدٌدة

ٌعتبر تعدٌالً لمصنع ما ٌمس أوضاع المصنع فً الداخل أو الخارج أو ٌترتب علٌه إضافة نشاط جدٌد أو زٌادة الموى المحركة  (4)

 .أو تعدٌل ألسام المصنع

 شروط الترخٌص

دار الترخٌص بإلامة أي مصنع أو إجراء أي تعدٌل فٌه إال بعد أن ٌثبت للسلطة المختصة توفر الشروط الالزمة ال ٌجوز إص (1) -79

 .إللامته وتشؽٌله



 .ٌحدد الوزٌر بؤمر ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة الشروط العامة والواجب توافرها فً كل مصنع (2)

 .روط الواجب توافرها فً كل مصنع والبً( ٌحدد الوزٌر المعنً الش9مع مراعاة أحكام البند ) (3)

 تمدٌم طلب الترخٌص

( الملحك بهذا المانون. وترفك 1ٌمدم طلب الحصول على الترخٌص إلى السلطة المختصة على األنموذج المبٌن بالجدول رلم ) -80

المراد استعمالها وتصمٌمات المبانً  بالطلب الخرابط والرسوم والبٌانات الخاصة باآلالت المراد تركٌبها وموالعها والمواد األولٌة

 .المختلفة وكافة األوراق والمستندات الالزمة وفماً للوابح والمرارات التً تصدرها طبماً ألحكام هذا المانون أو ألي لانون آخر

 رسوم المعاٌنة

 .ٌخطر ممدم الطلب باستالم طلبه وٌكلؾ بؤداء رسوم المعاٌنة الممررة فً اللوابح -81

 على الطلب الموافمة

 .ٌخطر ممدم الطلب بعد المعاٌنة بالموافمة النهابٌة على طلبه أو رفضه (1)-82

فً حالة الموافمة على إلامة المصنع ٌخطر ممدم الطلب بالشروط الواجب توفرها فً المصنع ومدة تنفٌذها وٌجب علٌه إخطار  (2)

ة المختصة أن تصدر الترخٌص المطلوب بعد التؤكد من استٌفاء السلطة المختصة بمبوله وتنفٌذه* لهذه الشروط وٌجب على السلط

 .الشروط المذكورة

 .ٌحصل صاحب الترخٌص على الموافمة النهابٌة على المبانً المابمة من السلطة المختصة عند إكمال المبانً (3)

 التنازل عن الطلب

أن ٌخطر ممدم الطلب السلطة المختصة بتنفٌذها اعتبر متنازالً  إذا انمضت سنة من تارٌخ انتهاء المدة المحددة لتنفٌذ الشروط دون -83

 .عن طلبه

 رفض طلب الترخٌص والتظلم منه

 .ٌجب أن ٌكون رفض السلطة المختصة إصدار الترخٌص بمرار مسبب (1) -84

 .طلب بمرار الترخٌصٌستؤنؾ لرار الرفض للمحكمة المختصة خالل موعد ال ٌتجاوز خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ إبالغ ممدم ال (2)

 طلب البٌانات من صاحب الترخٌص

ٌجب على صاحب الترخٌص أن ٌمدم إلى السلطة المختصة فً مدة ألصاها سنة بٌاناً صحٌحاً موضحاً فٌه عدد العاملٌن  -85

 .وظروؾ العمل ووسابل الولاٌة وأي بٌانات أخرى تطلبها السلطة المختصة

 لوفاةالتنازل عن الترخٌص ونمله فً حالة ا

ٌجوز للمرخص له التنازل عن الترخٌص إلى شخص آخر بشرط أن ٌمدم المتنازل طلب بنمل الترخٌص إلى اسمه وٌرفك  (1) -86

 .عمد التنازل وٌجب أن ٌمدم الطلب خالل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ االتفاق على التنازل

نع إبالغ السلطة المختصة خالل خمسة عشر ٌوماً من فً حالة وفاة صاحب الترخٌص ٌجب على من آلت إلٌهم ملكٌة المص (2)

تارٌخ الوفاة بؤسمابهم واسم الوكٌل الذي ٌكون مسبوالً عنهم طبماً ألحكام هذا المانون كما ٌجب أن ٌتخذوا اإلجراءات الالزمة لنمل 

 .الترخٌص لهم فً خالل ستة أشهر

 التفتٌش والتبلٌػ عن الحوادث وإٌماؾ المصانع

 .لسلطة المختصة مفتشٌن لألمن الصناعً لؽرض تنفٌذ أحكام هذا الفصلتعٌن ا (1)-87

 تعٌٌن مفتش األمن الصناعً

 .( الملحك بهذا المانون5تباشر السلطة المختصة الرلابةعلى جمٌع المصانع والعملٌات الصناعٌة األخرى المحددة بالجدول رلم) (2)

 

 سلطات مفتش األمن الصناعً

واللوابح التً تصدر بموجب أحكام هذا المانون ٌكون لمفتش األمن الصناعً سلطة الدخول فً أماكن  ألؼراض هذا الفصل (1)-88

العمل أثناء ساعات العمل نهاراً أو لٌالً وذلن للمٌام بالتفتٌش أو التحمٌك فً الحوادث أو فحص اآلالت والمواد وأخذ عٌنات منها أو 

 .التؤكد من أي معلومات ٌراها ضرورٌة

 .م صاحب المصنع أو وكٌله أو من ٌنوب عنه إلى مفتش األمن الصناعً كل البٌانات والمعلومات التً طلبهاٌمد (2)

 اللجنة االتحادٌة االستشارٌة لشبون األمن الصناعً

وتشكل بمرار من الوزٌر من ربٌس وعدد من  "تنشؤ لجنة تسمى "اللجنة االتحادٌة االستشارٌة لشبون األمن الصناعً *(1)-89

 .ألعضاء من ذوي االختصاصا

 .( سلطات واختصاصات اللجنة االتحادٌة5ٌحدد المرار المذكور فً البند ) (2)

( تشكٌل لجان فرعٌة لها بالوالٌات وٌجوز لها تفوٌض أٌاً من اختصاصاتها لتلن اللجان 5ٌجوز للجنة المذكورة فً البند ) (3)

 .الفرعٌة

 



 تعٌٌن ضباط األمن الصناعً

 

على كل صاحب مصنع ٌستخدم عددا ًمن العاملٌن ال ٌمل عن ثالثٌن عامالً وال ٌزٌد على مابة وخمسٌن أن ٌعٌن  ٌجب (1)-90

ضابطاً متفرؼاً  *ضابطاً لألمن الصناعً ؼٌر متفرغ وإذا زاد عدد العاملٌن بالمصنع عن مابة وخمسٌن عامالً ٌعٌن صاحب المصنع

 .لألمن الصناعً

 .واجب توافرها فً ضابط األمن الصناعًٌحدد الوزٌر الشروط ال (2)

 

 لجنة األمن الصناعً

تنشؤ فً كل مصنع ٌبلػ عدد العاملٌن فٌه خمسمابة عامل فؤكثر لجنة لألمن الصناعً تشكل برباسة مدٌر المصنع وعضوٌة  (1)-91

 .مرراً لهارإساء األلسام اإلنتاجٌة بالمصنع وممثلٌن اثنٌن لنمابة العمال وٌكون ضابط األمن الصناعً م

تتولى لجنة األمن الصناعً رسم سٌاسة األمن الصناعً فً المصنع واإلشراؾ على تنفٌذها طبماً ألحكام هذا الفصل والمرارات  (2)

الصادرة بموجبه، وٌجب على اللجنة أن تخطر السلطة المختصة وصاحب المصنع بكل ما ٌتعلك بظروؾ األمن الصناعً داخل 

 .ا الشؤنالمصنع وتوصٌاتها فً هذ

تعمد لجنة األمن الصناعً اجتماعاً مرة على األلل كل شهر كما ٌجب علٌها أن تجتمع عند ولوع حادث جسٌم أو خالل أسبوع  (3)

 .من اكتشاؾ أو ظهور مرض مهنً

 التبلٌػ عن الحوادث

ٌة أو بسببه وذلن عند نهاٌة ٌجب على صاحب المصنع التبلٌػ عن الحوادث التً تحدث فً أي مصنع أثناء ساعات العمل الٌوم-92

 :( الملحك بهذا المانون، والتً تسبب2الٌوم األول الذي حدثت فٌه اإلصابة وفماً لألنموذج المرفك بالجدول رلم )

 (*** وفاة أي عامل، أو أ)

 (*الحرٌك أو اإلنفجار، أو ب)

 ج( حادثاً جسٌماً ، أو)

 .د( تعطل أي عامل عن أداء عمله لٌوم واحد أو أكثر)

 

 المجمعات الصحٌة

ٌجوز للوالً أو من ٌفوضه بالتشاور مع وزٌر الصحة بالوالٌة أن ٌؤمر بإنشاء مجمعات صحٌة فً المناطك الصناعٌة لعالج  (1)-93

 .العاملٌن بالمصانع* واإلشراؾ الصحً علٌهم

ها، كما ٌجوز أن ٌتضمن الضوابط التً تكفل ( نفمات إنشاء المجمعات، مهامها وتموٌل خدمات5ٌحدد األمر المشار إلٌه فً البند ) (2)

 .للمجمعات المٌام بؤعبابها* بفعالٌة

 إحاطة العمال علماً بمخاطر المهنة

ٌجب على كل صاحب مصنع أن ٌحٌط العاملٌن علماً بمخاطر المهنة ووسابل الولاٌة منها وٌجب علٌه أن ٌتخذ االحتٌاطات  -94

 .عٌة وأمراض المهنةالالزمة لحماٌة عماله من الحوادث الصنا

 تدرٌب العمال

ٌجب على صاحب المصنع أال ٌوكل أي عمل لعامل لبل تدرٌبه علٌه تدرٌباً كافٌاً أو العمل تحت مرالبة شخص أو أشخاص من  -95

 .ذوي الخبرة فً مجال ذلن العمل

 واجبات العمال

ن ٌجعله هو أو اآلخرٌن عرضة للخطر وٌجب علٌه ٌجب على كل عامل مستخدم فً أي مصنع أال ٌموم بؤي عمل من شؤنه أ (1)-96

 .االنتفاع بكل طرق الولاٌة الممنوحة له

 .ٌجب على كل عامل أال ٌموم عن لصد بإتالؾ أو إساءة استعمال المواد* واآلالت والماكٌنات وممتلكات المصنع األخرى (2)

 إٌماؾ المصانع والعملٌات الصناعٌة

 : ن تمنع تشؽٌل أي مصنع إذا رأت أن أيٌجـوز للسلطــة المختصة أ (1)-97

(* جزء من الممرات أو األعمال أو الماكٌنات أو اآلالت المستعملة فً المصنع بحالة أو تراكٌب أو وضع ال ٌمكن من استعمالها  أ)

ا حتى ٌزول ذلن دون التعرض إلى خطر ٌإدي إلى أذى جسمانً أو ضرر بصحة العاملٌن فٌه ما لم ٌتم إصالحها أو تؽٌٌرها أو نمله

 .الخطر

(* عملٌة صناعٌة فً طور اإلنجاز أو أي شا* ٌجري فٌه العمل* فً المصنع بحالة لد ٌتسبب منها األذى الجسمانً أو ضرر  ب)

 .بصحة العاملٌن وذلن حتى ٌتخذ صاحب العمل اإلجراءات الكفٌلة بإزالة الخطر

أي ماكٌنة أو آلة أو أي شا آخر ٌصنع أو ٌعدل أو ٌنجز محلٌاً وٌخشى أن  ٌجوز للسلطة المختصة منع تصنٌع أو تعدٌل أو إنجاز (2)



 .ٌإدي ألذى جسمانً أو ضرر بصحة العاملٌن فً أي مصنع ومكان تشؽٌل

 مسبولٌة صاحب المصنع

كابه عندما ترتكب أي مخالفة ألحكام هذا الفصل فً أي مصنع ٌعتبر صاحب المصنع ما لم ٌثبت* خالؾ ذلن مسبوالً عن ارت-98

تلن المخالفة على أنه إذا تسبب فً تلن المخالفة إخالل أي شخص مستخدم بؤي واجب من واجباته فال ٌكون صاحب المصنع مسبوالً 

 .عن تلن المخالفة فٌما ٌختص بذلن اإلخالل إال إذا ثبت أنه لم ٌتخذ جمٌع الوسابل المعمولة لمنع ذلن اإلخالل

 

 الفصل الثانً عشر

 مراحل تسوٌة النزاعمنازعات العمل و

 تطبٌك

 

 

تطبك أحكام هذا الفصل على كل نزاع عمالً ٌمع بٌن واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجمٌع عمالهم أو أي فرٌك منهم سواًء  -99

كانوا أعضاء نمابة عمل أو لم ٌكونوا، على أنه ال ٌجوز لصاحب العمل أن ٌتفاوض مع أي مجموعة من العاملٌن متى كان هنان 

 .ٌم نمابً مشروع ٌمثلهم إال عن طرٌك ذلن التنظٌمتنظ

 حصانة النمابات من دعاوى المسبولٌة التمصٌرٌة

ال تمبل أي دعوى* ضد نمابة عمل أو ضد أي من أعضابها أو موظفٌها إذا لدمت هذه الدعوى من لبل عمال أو مخدمٌن  (1) -100

ٌما ٌتعلك بؤي فعل ٌترتب علٌه مسبولٌة تمصٌرٌة ٌدعى أنه لد ارتكبت بالنٌابة عن أنفسهم أو عن جمٌع أعضاء النمابة اآلخرٌن ف

 .بوساطة نمابة عمل أو نٌابة عنها

( من أي مسبولٌة مدنٌة أو جنابٌة تترتب وفماً للموانٌن السارٌة على أي فعل ٌرتكبه أحد أعضاء النمابات أو 5ال تعفً أحكام البند ) (2)

 .ق وممتلكات النمابات أو االتحاداتاالتحادات أو موظفٌها إضراراً بحمو

 التآمر فٌما ٌتعلك بنزاع عمال

ال تمبل أي دعوى تتعلك بالمٌام بؤي فعل طبما ًالتفاق بٌن شخصٌن أو أكثر إذا كان المٌام**** به لتولع حدوث نزاع عمالً  (1)-101

 .أو التحرٌض علٌه

 .ل أو سالمتها أو نظمها األساسٌة وفماً للموانٌن السارٌة( أي* نشاط ٌشكل جرٌمة ضد أمن الدو5ٌستثنى من البند ) (2)

من أجل أؼراض هذه المادة ٌمصد بكلمة "جرٌمة" أي فعل ٌعرض الجانً إلى عموبة السجن إما مطلماً أو حسب السلطة التمدٌرٌة  (3)

 .للمحكمة

 خضوع الموظؾ العام للعموبة

جراءات التؤدٌبٌة ألي موظؾ عام بسبب إخالله بواجباته لتولعه حدوث ال ٌفسر أي نص فً هذا الفصل على أنه ٌعفى من اإل-102

 .نزاع عمالً

 الحصانة من دعاوى التحرٌض على اإلخالل بالعمد

 . ال ٌجوز رفع دعوى فً المحاكم المدنٌة ضد أي مخدم أو مستخدم لمٌامه بؤي فعل لتولع حدوث نزاع عمالً أو االستمرار فٌه -103

 اإلرهاب والمضاٌمة

ال ٌجوز ألي شخص أن ٌجبر أي شخص على أي فعل أو امتناع ٌكون لذلن الشخص حك لانونً لفعله أو االمتناع عنه وذلن -104

 :من

 .( استعمال العنؾ أو االستفزاز أو إهانة ذلن الشخص أو زوجته أو أطفاله أو إتالؾ ممتلكاته أ)

 .( تتبع ذلن الشخص من مكان آلخر ب)

 .أو مالبس أو أي ممتلكات ٌملكها أو ٌستعملها ذلن الشخص أو ٌحرمه استعمالهاج( إخفاء أٌة أدوات )

 . د( مرالبة أو مضاٌمة أي شخص فً منزله أو أي مكان آخر ممٌم فٌه أو فً أي طرٌك ٌإدي إلى ذلن المنزل أو المكان)

 

 الفصل الثالث عشر

 مراحل تسوٌة النزاع

 التفاوض

 

 

جب على الطرفٌن المتنازعٌن فً مدة ال تجاوز أسبوعٌن* من تارٌخ اإلخطار بموضوع النزاع إذا نشؤ* نزاع عمالً ٌ (1)-105*

الدخول فً مفاوضات ودٌة لتسوٌة النزاع على أال تتجاوز مدة التفاوض ثالثة أسابٌع من تارٌخ بدأ التفاوض ،على أنه ٌجوز مد فترة 



 .التفاوض لمدة أسبوعٌن آخرٌن

من ٌنوب عنها حضور التفاوض فً أي نزاع عمالً وال ٌجوز لها أن تشترن فً المفاوضات إال إذا  ٌجوز للسلطة المختصة أو (2)

 .اتفك المتفاوضان على ذلن

ٌحرر االتفاق من ثالث نسخ ٌولع علٌها الطرفان وٌحتفظ كل منهما بنسخة وترسل النسخة الثالثة للسلطة المختصة خالل خمسة  (3)

 .لٌهاعشر ٌوماً من تارٌخ التولٌع ع

 التوفٌك

جاز لكل منهما أن ٌمدم بنفسه أو بوساطة  572إذا لم ٌتوصل الطرفان المتنازعان إلى اتفاق لتسوٌة النزاع بموجب المادة  (1)-106

ممثله طلباً للسلطة المختصة للسعً فً حسم النزاع بالطرق الودٌة وٌبٌن الطلب أسماء طرفً النزاع وممثلٌهما وعناوٌنهما 

 .اع وظروفه وأسماء من ٌتولون المفاوضات على أال ٌزٌد عدد مند وبً كل طرؾ على ثالثة أشخاصوموضوع النز

 .متى لدم أحد الطرفٌن المتنازعٌن طلباً لتدخل السلطة المختصة إلتزم الطرؾ اآلخر بتدخلها (2)

لراراً بإحالة النزاع إلى التوفٌك دون  إذا لم ٌتمدم أي من الطرفٌن المتنازعٌن بطلب للتوفٌك جاز للسلطة المختصة أن تصدر (3)

 .الحصول على موافمتهما وٌجب على الطرفٌن االلتزام بذلن المرار

 حضور ممثل وزٌر المالٌة جلسات التفاوض والتوفٌك

رفاً % من أسهمها فؤكثر ط27فً الحاالت التً ٌكون فٌها إحدى المإسسات أو الهٌبات العامة أو الشركات التً تملن الحكومة -107

 .فً نزاع ٌتعلك بشروط خدمة العاملٌن، ٌعٌن وزٌر المالٌة االتحادي ممثالً له لحضور جلسات التفاوض والتوفٌك

 شروط تمدٌم الطلب

إذا كان الطلب ممدماً من المخدم فٌجب أن ٌولع علٌه بنفسه أو وكٌله المفوض أما إذا كان الطلب ممدماً من العمال فٌجب تمدٌمه -108

نمابة التً ٌنتمون إلٌها بعد موافمة اللجنة المركزٌة للنمابة أو االتحاد أو نصؾ عدد العمال أو الموظفٌن إذا لم تكن لدٌهم من ربٌس ال

 .نمابة عمل

 ً  تسوٌة النزاع ودٌا

ول ٌجب على السلطة المختصة أن تعمل على تسوٌة النزاع بالطرق الودٌة خالل مدة ال تجاوز ثالثة أسابٌع من تارٌخ وص -109

 .الطلب إلٌها مسترشدة فً ذلن بالمعلومات والمستندات الممدمة إلٌها من طرفً النزاع

 التسوٌة الودٌة للنزاع

إذا تمت تسوٌة النزاع ودٌاً أثبت ما تم االتفاق علٌه فً محضر ٌحرر من ثالث نسخ تولع علٌها السلطة المختصة وممثلو  -110

 .الطرفٌن وتسلم للطرفٌن خالل مدة سرٌانه

 مدة سرٌان االتفاق

ٌنص فً االتفاق على مدة سرٌانه على أال تزٌد على ثالثة سنوات إال إذا كان االتفاق خاصاً بتحدٌد األجور وساعات العمل -111

 .فٌجوز عندبذ* أن ٌمتد إلى مدة ال تجاوز خمس سنوات

 إحالة النزاع إلى هٌبة التحكٌم

وجب إحالة النزاع إلى هٌبة تحكٌم دون موافمة الطرفٌن  576دة المشار إلٌها فً المادة إذا لم تتم تسوٌة النزاع ودٌاً خالل الم-112

 ً  .المتنازعٌن للفصل فٌه متى ما كان ذلن ضرورٌا

 تشكٌل هٌبة التحكٌم

 : تشكل السلطة المختصة بمرار منها هٌبة التحكٌم على الوجه اآلتً (1) -113

ً أ( لاضً ال تمل درجته عن لاضً محكمة عام)  ***. ة ٌرشحه الجهاز المضابً بالوالٌة ، ربٌسا

ب( فً حالة المطاع الخاص أحد المخدمٌن ال تكون له عاللة بالنزاع ٌرشحه المخدم وفً حالة الحكومة االتحادٌة وأجهزة الحكم )

 .الوالبً ممثل لوزارة المالٌة

 .مابة صاحبة النزاعج( ممثل لنمابة عمل ال عاللة لها مباشرة بموضوع النزاع ترشحه الن)

 .د( ممثل لوزارة الموى العاملة)

 .هـ( أحد ذوي الخبرة ترشحه السلطة المختصة)

( وفً الحاالت التً تكون فٌها إحدى المإسسات أو الهٌبـات العامة أو الشركات التً تملن الحكومة 5مع مراعاة أحكام البند ) (2)

لك بشروط خدمة العاملٌن ، ٌعٌن وزٌر المالٌة االتحادي ممثالً له بهٌبة التحكٌم ، % فؤكثر مـن أسهمها ، طرفاً فً نزاع عمل ٌتع27

 .وفً حالة المإسسات أو الهٌبات أو الشركات الوالبٌة ٌرشح الوالً المختص ممثالً له فً هٌبة التحكٌم

 

 الجلسة األولى لهٌبة التحكٌم والنصاب

 .النزاع على أن ال ٌجاوز مٌعادها أسبوعاً من تارٌخ رفع النزاع إلٌهاٌحدد ربٌس هٌبة التحكٌم جلسة للنظر فً  (1) -114

 .ٌكتمل النصاب المانونً لهٌبة التحكٌم بحضور أربعة أعضاء بما فٌهم الربٌس (2)



 مدة الفصل فً النزاع

النزاع إلٌها وٌجوز  تنظر هٌبة التحكٌم النزاع المعروض علٌها وتفصل فٌه فً مدة ال تجاوز أربعة أسابٌع من تارٌخ رفع -115

 .لربٌس هٌبة التحكٌم أن ٌطلب من السلطة المختصة تمدٌد فترة الفصل فً النزاع بما ال ٌزٌد عن أربعة أسابٌع

 

 سلطة هٌبة التحكٌم

ضرورة ٌكون لهٌبة التحكٌم سلطة استدعاء الشهود وتحلٌفهم الٌمٌن المانونً وإجبارهم على تمدٌم المستندات والدفاتر التً ترى  -116

اإلطالع علٌها وندب أهل الخبرة ومعاٌنة محل العمل ولها أن تتخذ كافة اإلجراءات التً تمكنها من الفصل فً موضوع النزاع دون 

 .التمٌد بطرق اإلثبات المتبعة أمام المحاكم المدنٌة

 حضور المحامٌن والمستشارٌن

 .اً* فً حالة أجهزة الدولة للظهور نٌابة عنه أمام هٌبة التحكٌمٌجوز لطرفً النزاع أن ٌوكل محامٌاً أو مستشاراً لانونٌ -117

 

 الموانٌن التً تطبمها هٌبة التحكٌم

تطبك هٌبة التحكٌم الموانٌن المعمول بها* ولها أن تستند فً ذلن إلى العرؾ ومبادئ العدالة وذلن وفماً للحالة االلتصادٌة  -118

 .واإلجتماعٌة العامة فً المنطمة

 

 ة التحكٌملرار هٌب

 .تصدر هٌبة التحكٌم لراراتها بؤؼلبٌة اآلراء وٌجوز توضٌح الرأي المخالؾ مع بٌان أسبابه -119

 إلزامٌة لرار هٌبة التحكٌم

 .ٌكون لرار هٌبة التحكٌم نهابٌاً وال ٌجوز الطعن فٌه بؤي طرٌك من طرق الطعن (1) -120

المرار وإعطاإهما صورة منه* وإرسال صورة إلى السلطة المختصة مع ٌجب على ربٌس هٌبة التحكٌم إعالن طرفً النزاع ب (2)

 .جمٌع المستندات المتعلمة بالنزاع لحفظها لدٌه وتمدٌم مستخرجات منها لذوي الشؤن

 مصروفات إلامة ممثلً العمل والنمابات

م بالمصروفات التً تمررها لتؽطٌة نفمات فً حالة صدور لرار لصالح العمال أو الموظفٌن أو النمابات تلزم هٌبة التحكٌم المخد-121

 .إلامة انتمال وإلامة ممثلً العمال أو الموظفٌن والنمابات

 تصحٌح المرار أو تعدٌله

ٌجوز للسلطة المختصة أو أي طرؾ من طرفً النزاع أن ٌطلب من هٌبة التحكٌم تفسٌر أي لبس أو ؼموض ظهر فً لرار  -122

ٌجب على هٌبة التحكٌم أن تصدر لرارها بعد إعادة سماع طرفً النزاع أو بدونه وٌعتبر المرار هٌبة التحكٌم وإصدار لرار بشؤنه و

 .الالحك الذي تصدره معدالً* لمرارها األول

 مكافؤة ربٌس وأعضاء هٌبة التحكٌم

 .تحدد السلطة المختصة أو من تفوضه ممدار مكافؤة ربٌس وأعضاء هٌبة التحكٌم وكٌفٌة دفعها -123

 لؾ عن العمل أو لفل محال العملعدم التو

ٌحظر على العمال أو الموظفٌن التولؾ عن العمل كلٌاً أو جزبٌاً وٌحظر على المخدم لفل مكان العمل كلٌاً أو جزبٌاً بسبب أي  -124

 :نزاع عمالً وذلن فً الحاالت اآلتٌة

 أ( لبل الدخول فً المفاوضات،)

 نب أي طرؾ ،ب( مباشرة بعد تمدٌم أي طلب للتوفٌك من جا)

 ج( أثناء إجراءات التوفٌك ،)

 د( مباشرة بعد لرار الوالً بإحالة النزاع إلى التحكٌم،)

 هـ( أثناء إجراءات التحكٌم،)

 .و( بعد إصدار أو إعالن لرارات هٌبة**التحكٌم)

 

 الفصل الرابع عشر

 أحكام ختامٌة

 تعدٌل الجداول

 

 

 .الرسمٌة إجراء أي تعدٌل فً الجداول الملحمة بهذا المانون ٌجوز للوزٌر بموجب أمر ٌنشر فً الجرٌدة -125



 العموبات

مع عدم اإلخالل بؤٌة عموبة أشد ٌنص علٌها أي لانون آخر ٌعالب بالسجن لمدة ال تتجاوز ستة أشهر أو الؽرامة أو  (1) -126

 :بالعموبتٌن معاً كل شخص

فً سجل خدمة العامل بمصد الؽش أو ٌسمح على تؤخٌر دفع حموق  (* ٌتسبب فً أو ٌعمل على تضمٌن أي معلومات ؼٌر صحٌحة أ)

 .العامل معتمداً على ذلن السجل وهو على علم بالؽش

 .( ٌمدم أو ٌسمح بتمدٌم أي بٌانات أو مستندات للسلطة المختصة وهو ٌعلم أنها** ؼٌر صحٌحة ب)

مانون أو أحكام أي أوامر أو لوابح* أو لواعد صادرة بموجبه تعتبر جرٌمة كل مخالفة أو امتناع عن تنفٌذ أي من أحكام هذا ال (2)

ٌعالب علٌها عند عدم النص على عموبة معٌنة* فً هذا المانون أو أي لانون آخر بالسجن لمدة ال تتجاوز ستة أشهر أو بالؽرامة أو 

 . بالعموبتٌن معاً، وفً حالة تكرار المخالفة ٌجوز أن تمتد الؽرامة إلى الضعؾ

 .ز للمحكمة المختصة أن تخصص جزءاً من الؽرامة للشخص المتضررٌجو (3)

 ***سلطة إصدار اللوابح والمواعد واألوامر

 .ٌجوز للوزٌر إصدار اللوابح واألوامر والمواعد الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا المانون -127

 

 جداول ملحمة

 

 (5الجدول رلم )

 بشؤن المصانع والعملٌات الصناعٌة

 

 

 (42 أنظر المادة)

 المصانع 1

 األعمال الكهربابٌة 2

عملٌات البناء التً تإدى على سبٌل التجارة أو ممارسة األعمال بؽرض مشروع تجاري أو صناعً وٌشمل ذلن إلامة أو هدم أو  3

ٌد األخرى بما فً تؽٌٌر أو إصالح أو صٌانة البناء أو االستعداد لبناء مزمع إرساء أساسه كإلامة المتارٌس أو الحفرٌات وأعمال التشٌ

 .ذلن رصؾ الطرق وتعبٌدها

األعمال والعملٌات التً تجري فً بعض السفن أو البواخر وٌشمل ذلن أي مستودع ٌخص مالن السفن أو البواخر ومالحظً  4

السفن فً حوض السفن أو ألؼراض تستعمل فٌها الموة اآللٌة كما فً عملٌات الشحن والتفرٌػ أو تزوٌد أي سفٌنة بالولود فً حوض 

مرفؤ لها وجمٌع الماكٌنات واآلالت المستخدمة فً هذه العملٌة وتشمل اآلالت أي سمالة أو سلم ٌستخدمه أي شخص لشحن أو تفرٌػ 

 .أو تموٌن السفن بالولود وخالفه

تجري على عملٌات شحن وتفرٌػ ورص البضابع ونملها أو أي عملٌات أخرى فً أو خارج مستودعها أو مكان التخزٌن ، التً  5

 .سبٌل التجارة أو ممارسة األعمال أو لؽرض مشروع تجاري أو صناعً

 .أعمال الزراعة وأعمال الؽابات وما فً حكمها 6

 أعمال المناجم والمحاجر 7

 .أعمال النمل البري والبحري والنهري والجوي 8

 .أعمال المكاتب والمتاجر والمالهً وما فً حكمها 9

 أعمال الصحة المهنٌة 10

 

 

 (9الجدول رلم )

 طلب التسجٌل

 

 

 5664من لانون العمل لسنة  43فٌما ٌختص بتسجٌل المصنع بموجب المادة 

 . اسم صاحب المصنع ـــــــــــــــــــــ -1

 . عنوان المصنع ــــــــــــــــــــــــ -2



 . مولع المصنع ـــــــــــــــــــــــــ -3

 . ــــــــــــــالنشاط االلتصادي والصناعً ـــ -4

 . نوع الماكٌنات واآلالت ــــــــــــــــــــ -5

 : إذا كانت المٌزانات وأوانً الضؽط مستعملة ٌذكر -6

 . ( نوعها ــــــــــــــــــــــــ أ)

 . (تارٌخ صنعها ــــــــــــــــــ ب)

 . ج( ضؽطها ـــــــــــــــــــــــ)

 : عدد العمال -7

 . ــــــــأ( رجال ـــــ)

 . ب( نساء ـــــــــــــ)

 . ج( أحداث ــــــــــــ)

 . أوالً /ذكور ـــــــــــ

 . ثانٌاً / إناث ـــــــــــ

 التارٌخ: ـــــــــــــــــــ إمضاء صاحب المصنع

 (0الجدول رلم )

 شهادة تسجٌل المصنع

 اســــم المصنع ـــــــــــــــــــــــــ -1

 المصنع ـــــــــــــــــــــــــاسم صاحب  -2

 عنـــوان المصنع ـــــــــــــــــــــــــ -3

 مـــولع المصنع ــــــــــــــــــــــــــ -4

 تارٌخ إنشاء المصنع ــــــــــــــــــــــــــ -5

 رلـم إنشاء المصنع ــــــــــــــــــــــــــ -6

 ـــــــــتارٌخ صــدورها ــــــــــــــــــ -7

 . م5664( من لانون العمل لسنة 0)43أشهد بؤن هذا المصنع لد تم تسجٌله فعالً بممتضى المادة 

 التارٌخ ــــــــ التولٌع ـــــــــ

 

 

 (1الجدول رلم )

 طلب ترخٌص

 

 

 -م5664من لانون العمل لسنة  57طلب ترخٌص بناء مصنع أو بناء امتداد مصنع وفماً للمادة  -

 ب المصنع ـــــــــــــاسم صاح -1

 اسم المصنع وعنوانه ـــــــــــــ -2

 النشاط االلتصادي أو الصناعً ــــــــ -3

 رلم المطعة ـــــ المربع ـــــــالمساحة ـــــــالمولع ـــــ -4

 : مواد البناء المستخدمة فً -5

 ( األرضٌات ـــــــ أ)

 (الجدران ـــــــ ب)

 ج( السموؾ ـــــــــ)

 : أنواع الماكٌنات واآلالت المستخدمة فً المصنع -6

 أ( هل تدار بالكهرباء؟ ـــــــــــ)

 ب( هل تدار بالدٌزل؟ ـــــــــــ)

 ج( هل تدار بالبخار؟ ـــــــــــ)

 د( هل تدار ٌدوٌاً ؟ ــــــــــــ)



 : هل تستخدم لٌزانات بخارٌة وأوانً ضؽط أذكر -7

 أ( عدد ـــــــــ)

 منها ــــــ ب( رلم كل)

 ج( ضؽط كل منها ـــــــ)

 د( تارٌخ صنع كل منها ـــــــ)

 التخزٌن : )أ( المواد الكٌماوٌة ـــــــ -8

 ب( المواد العضوٌة ــــــ)

 ج( الفضالت األخرى ــــــ)

 : العمال المستخدمون -9

 المراحل

 رجــــال

 نســـاء

 أطفـــال

 المجمــوع

 المرحلة األولى

 

 

 

 

 لثانٌةالمرحلة ا

 

 

 

 المرحلة الثالثة

 

 

 تارٌخ ــــــــــــــ إمضاء صاحب المصنع ــــــــــــ

 

 (2الجدول رلم )

 إخطار عن حادث

 

 

 -5664من لانون العمل لسنة  69وفماً للمادة  -

 اسم صاحب المصنع ــــــــ -1

 العنوان ـــــــــــــــ -2

 النشاط االلتصادي ــــــــــ -3

 الحادث ــــــــــــتارٌخ  -4

 طبٌعة الحادث ــــــــــــ -5

 مدة الحادث ـــــــــــــ -6

 نوع الماكٌنات واآلالت ــــــــ -7

 : إذا كان من أي ماكٌنة أذكر اسمها واإلصابة -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أذكر باختصار كٌفٌة ولوع الحادث -9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : بٌانات عن الشخص أو األشخاص المصابٌن

 ( االســــم ـــــــــــــــــــــــ أ)



 (ذكر / أنثى ــــــــــــــــــــــ ب)

 ـــــر ــــــــــــــــــــــج( العم)

 د( العنــــوان ـــــــــــــــــــــــ)

 هـ( المــرتب ــــــــــــــــــــــــ)

 و( تارٌخ التعٌٌن ــــــــــــــــــــــــ)

 

 التارٌخ ـــــــــ

 إمضاء صاحب المصنع ـــــــــــــــ

 

 

 (3الجدول رلم )

 بشؤن األمراض المهنٌة والتسممات

 

 

 وع المرضن

 العملٌات واألعمال المسببة لهذا المرض

 

 

 أمراض الربتٌن المتسببة من الؽبار واألتربة -1

 

 (( تترٌب الربة من استنشاق الرمل والتراب )سلٌكوزس أ)

 .المابةفً  2أي عمل ٌستدعً لتعرض لؽبار حدٌث التولد لمادة السٌلكا أو المواد التً تحتوي على مادة السٌلكا بنسبة تزٌد على 

 ( (تلٌؾ الربة من ؼبار االسبستوس )االسبستوزس ب)

أي عمل فً المناجم والمحاجر أو نحت األحجار أو طحنها أو صناعة المسحنات الحجرٌة أو تلمٌع المعادن بالرمل أو أي أعمال 

 .أخرى تستدعً نفس التعرض لؽبار االسبستوس لدرجة تنشؤ عنها هذه األمراض

 (لمطن )بسنوزسج( ؼبار المطن ربو ا)

 .كل الصناعات أو األعمال التً تعرض العاملٌن فٌها لؽبار المطن لدرجة ٌنشؤ عنها هذا المرض كالنسٌج والمحالج والؽزل

 (د( ؼبار لصب السكر )بمازوزس)

السكر .... كل الصناعات واألعمال التً تعرض العاملٌن فٌها لؽبار لصب السكر لدرجة ٌنشؤ عنها هذا المرض كالعمل فً مصانع 

 .إلخ

استنشاق الرمل أو التراب المصحوب بالدرن الربوي على شرط أن ٌكون تترٌب الربة السبب األصلً فً  –تترٌب الربة  -2

 .اإلصابة بالتدرن الربوي

 .الصناعات التً ٌتعرض العاملون فٌها لؽبار أو أتربة تحتوي على مادة السلٌكا

 

 التسمم بالرصاص وخالصته ومركباته -3

 : أي عمل ٌستدعً استعمال أو تداول الرصاص ومركباته أو المواد المحتوٌة علٌه وٌشمل ذلن

 .( استخراج الرصاص أ)

 .( مباشرة المعادن المحتوٌة على الرصاص بما فٌها المستعملة فً مصانع التوتٌا ب)

 .ج( صنع سبابن الرصاص المستعمل)

 .ممزوجات الرصاص د( عمل األدوات المصنوعة من الرصاص المسبن أو)

 .(هـ( استخدام الرصاص فً صناعة البولؽراؾ )آلة اسطوانٌة ألخذ عدة مخططات البمى)

 .و( صنع مركبات الرصاص)

 .ز( صنع وتصلٌح البطارٌات خازنات الكهرباء)

 .ح( تحضٌر واستعمال المٌناء المحتوٌة على الرصاص)

 .ى الرصاصط( الصمل من برادة الرصاص وؼراء الزجاج المحتوي عل)



 .ى( أي أعمال أخرى ٌدخل فً تصنٌعها أو أصلها الرصاص أو مركباته)

أمراض جلدٌة وؼٌرها من األمراض  –التسمم بالزرنٌخ ومضاعفاته كاإلختالالت العصبٌة واإلختالالت الوظٌفٌة للكلى والكبد  -4

 .والمضاعفات الناتجة من التسمم بالزرنٌخ

الزرنٌخ ومركباته أو المواد المحتوٌة علٌه وكذا أي عمل ٌستدعً التعرض لؽبار أو أبخرة  أي عمل ٌستدعً استعمال أو تداول

الزرنٌخ أو مركباته والمواد المحتوٌة وٌشمل ذلن العملٌات التً ٌتولد فٌها الزرنٌخ أو مركباته وكذا العمل فً إنتاج أو صناعة 

 .الزرنٌخ ومركباته

 .راض الناتجة من مباشرة العمل بمعدن الكروم ومركباتهالتسمم بالكروم والتمرح وسابر األم -5

كل عمل ٌستدعً تحضٌر أو تولٌد أو استعمال أو تداول الكروم أو حامض الكرومٌن أو كرومات الصودٌوم أو البوتاسٌوم أو الزنن 

 .أو أي مادة تحتوي علٌها

 .التسمم بالنٌكل ومركباته ومشتماته -6

أو استعمال أو تداول النٌكل أو مركباته أو أي ماد تحتوي على النٌكل ومركباته أو أي مادة كل عمل ٌستدعً تحضٌر أو تولٌد 

 .تحتوي على النٌكل أو مركباته وٌشمل ذلن التعرض لؽاز كربونٌل النٌكل

 .التسمم بالمنجنٌز ومركباته ومشتماته -7

ة عله وكذلن كل عمل ٌستدعً التعرض ألبخرة أو ؼبار كل عمل ٌستدعً استعمال أو تداول المنجنٌز ومركباته أو المواد المحتوٌ

 .المنجنٌز أو مركباته أو المواد المحتوٌة علٌه وٌشمل ذلن العمل فً استخراج أو تحضٌر المنجنٌز أو مركباته وطحنها وتعببتها الخ

أو البرافٌن أو المركبات أو المنتجات  تمرح المرنٌة أو تمرح الجلد وأمراض الجلد الخبٌثة الناتجة من األسفلت أوالزٌوت المعدنٌة -8

 ً  .أو فمد المواد المذكورة سابما

كل عمل ٌستدعً استخراج أو إطالق أو االنتفاع أو العمل فً المواد المذكورة وكذا مركباتها ومشتماتها أو العرض ألبخرتها أو 

 .أتربتها

 

 .االلتهابات أو التمرح الجلدي الناجم من األؼبرة والسوابل -9

ال األسمنت والبناء باالسمنت أو التعرض لألعمال التً تشمل إنتاج ومباشرة وتصفٌة ومزج األسمنت . األشؽال فً إنتاج أو أعم

مباشرة استعمال وتصفٌة ومزج التربنتاٌن ومشتماته وصمل األورنٌش والجملكا ، االشتؽال فً إنتاج األعمال التً تشمل إنتاج 

االشتؽال فً األعمال التً تشمل استعمال األحطاب واألخشاب العامة. أي أعمال أخرى لد ٌنشؤ  ومباشرة استعمال الملح الملوي .

 .عنها األمراض المذكورة فً هذه الفمرة

 .تلٌؾ عدسة العٌن أو المرنٌة الناتج عن التعرض المستمر للحرارة العالٌة ووهج األنوار الموٌة -10

للوهج أو اإلشعاع الصادر من الزجاج المصهور أو المعادن المحمٌة أو المنصهرة أو  أي عمل ٌستدعً التعود المتكرر أو المتواصل

 .التعرض لضوء لوي و حرارة شدٌدة مما ٌإدي إلى تلؾ العٌن أو ضعؾ اإلبصار

 .التسمم بؤول أكسٌد الكربون -11

لده وما ٌحدث فً الجراجات ولمابن كل عمل ٌستدعً التعرض ألول أكسٌد الكربون وٌشمل ذلن عملٌات تحضٌره أو استعماله وتو

 .الطوب أو الجٌر

 .التسمم بثانً أكسٌد الكربون -12

 .كل عمل ٌستدعً استخراج أو تحضٌر أو تداول ؼاز ثانً أكسٌد الكربون أو التعرض ألبخرته و األبخرة المحتوٌة علٌه

 .التسمم بالزببك ومركباته ومشتماته وممزوجاته ومخلوطاته -13

صناعات  –ً استعمال أو تداول الزببك أو مركباته أو المواد المحتوٌة علٌه وٌشمل ذلن تداول الزببك الخام أي عمل ٌستدع

 .صناعة أجهزة -ومركبات الزببك

 .التسمم بحامض الكبرٌتٌن -21

لبطارٌات أي عمل ٌستدعً تحضٌر أو تداول حمض الكبرٌتٌن أو التعرض ألبخرته واألبخرة المحتوٌة علٌه وٌشمل ذلن عمال ا

 .وعمال المعامل ومصانع الزجاج

 : ظهـور دالبل اإلصابة باألمراض المتسببة فـــً-22

 ،(أ( الرادٌوم أو مركباته الفعال )رادٌوم)

 ،(ب(أشعة رزونتجٌن )أشعة إكس)

 .ج( اإلشعاعات المإٌنة)

اعات المإٌنة كالعاملٌن فً العالج بالذرة كل عمل ٌستدعً التعرض للرادٌوم أو أي مادة أخرى ذات نشاط إشعاعً أو أشعة واإلشع

 .والعاملٌن فً أشعة والمعرضٌن لإلشعاعات المإٌنة

 .إصابات العظام والعضالت والمفاصل التً ٌسببها الهواء المضؽوط -23



 .كل عمل ٌستدعً التعرض للهواء المضؽوط بالطرق االصطناعٌة لدرجة تنشؤ عنها األمراض المذكورة فً هذه الفمرة

 .(الجمرة الخبٌثة )أنثراكس -24

كل عمل ٌستدعً االتصال بحٌوانات مصابة بهذا المرض . مباشرة جثث الحٌوانات أو بعض أجزابها بما فً ذلن الجلود والحوافر 

 .والمرون والشعر وٌدخل فً ذلن أعمال الشحن والتفرٌػ والنمل لهذه األجزاء

 .إشعاعات إنفصالٌة من اإلصابة -25

 .لصناعات التً تحترق بكونها تعرض للخطركل األعمال وا

 .التسمم بثانً أكسٌد الكبرٌتٌن -26

كل عمل ٌستدعً استعمال أو تداول أو تحضٌر ثانً أكسٌد الكبرٌتٌن أو التعرض ألبخرته أو األبخرة المحتوٌة علٌه وٌشمل ذلن 

 .ورش العربات ومبٌدات الحشرات واألسمدة الصناعٌة


