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يسمى هذا القانوف  " ,قانوف العمؿ لسنة . " 1997

1ػ
2ػ

()1

تمغى القوانيف وهى :
( أ)

قانوف القوى العاممة لسنة ، 1974

(ب)

قانوف العالقات الصناعية لسنة ، 1976

(ج)
()2

إلغاء واستثناء .

( د)

قانوف األمف الصناعي لسنة 1976ـ ،
قانوف عالقات العمؿ الفردية لسنة . 1981

عمػػى الػػرغـ مػػف اإللغػػاء الػوارد فػػي البنػػد ( )1تظػػؿ جميػػع المػوائح واألوامػػر والقواعػػد الصػػادرة بموجػػب القػوانيف
المذكورة سارية المفعوؿ  ,كما لو كانػت قػد صػدرت بموجػب أحكػاـ هػذا القػانوف إلػى أف تعػدؿ أو تمغػى وفقػاً

ألحكامها .
3ػ

استثناء .

تستثنى مف تطبيؽ أحكاـ هذا القانوف الفئات اآلتية وهى :
(أ )

أعضاء السمطة القضائية ،

(ب)

المستشاروف بو ازرة العدؿ ،

(ج )

أفراد القوات النظامية ،

(د)

أفراد جهاز األمف الوطني ،

(هػ)

العامموف في الحكومة القومية وحكومات الواليات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات
القطاع العاـ الذيف تحكـ شروط خدمتهـ قوانيف ولوائح خاصة  ،ما عدا األحكاـ الخاصة

(و)
(ز)

بالعالقات الصناعية واألمف الصناعي )1(،

خدـ المنازؿ وفؽ التعريؼ الوارد في قانوف خدـ المنازؿ لسنة ،1955
العماؿ الزراعيوف بخالؼ األشخاص الذيف يستخدموف في تشغيؿ وتصميح وصيانة

اآلالت واألجهزة الميكانيكية وبخالؼ األشخاص الذيف يستخدموف في المصانع والمحالج
ومعامؿ منتجات األلباف وما شابهها مف المنشآت التي تصنع فيها المنتجات الزراعية أو

تعدها لمتسويؽ وبخالؼ الذيف يستخدموف في إدارة األعماؿ الزراعية القائميف باألعماؿ

الكتابية والحسابية واعماؿ المخازف والحدائؽ والبساتيف ومزارع الدواجف ،
(ح)

أفراد أسرة صاحب العمؿ  ،الذيف يسكنوف معه والذيف يعتمدوف عميه اعتماداً كمياً أو

(ط)

العماؿ العرضيوف ,

(ى)

أي فئة مف األشخاص يعمف مجمس الوزراء بموجب أمر انهـ مستثنوف كمياً أو جزئياً مف

بصفة رئيسية في معيشتهـ،

أحكاـ هذا القانوف .

4ػ

تفسير .

في هذا القانوف ما لـ يقتض السياؽ معنى آخر )2( :
" األجر "

يقصد به مجموع المرتب األساسي وجميع المكافآت األخرى التي تدفع لمعامػؿ
بوساطة صاحب العمؿ ويشمؿ قيمة ما يقدمه صػاحب العمػؿ لمعامػؿ
مف طعاـ أو وقود أو سكف أو أي أجر يدفع عف العمػؿ اإلضػافي أو
أي مكافأة خاصة تدفع نظير أداء أي عمؿ وأي عالوات أخرى عمػى

أال يشػ ػػمؿ أي مبػ ػػالغ تػ ػػدفع كمنحػ ػػة أو هبػ ػػة أو بػ ػػدؿ مأموريػ ػػة أو
امتياز وال أي اكتتاب يقوـ صاحب العمؿ بدفعه نيابة عف العامؿ في
أي مش ػػروع لمض ػػماف االجتم ػػاعي كفوائ ػػد م ػػا بع ػػد الخدم ػػة أو الت ػػأميف
عمى الحياة أو مصروفات خاصة يدفعها صاحب العمؿ لمعامؿ ،

"أفػراد األسػرة "

يقصػد بهػػـ الػػزوج أو الزوجػة واألب وأالـ والجػػد والجػػدة واالبػف والبنػػت والحفيػػد
والحفي ػػدة واألخ واألخ ػػت الـ أو ألب وزوج أالـ وزوج ػػة األب وزوج ػػة
االبف وابف الزوج وبنت الزوج ،

" أف ػراد العائمػػة "

يقصػػد بهػػـ أف ػراد أس ػرة العامػػؿ الػػذيف يعتمػػدوف اعتمػػاداً كمي ػاً أو جزئي ػاً عمػػى

" الترخيص "

يقصػد بػه الحصػوؿ عمػى رخصػة بالشػكؿ المقػرر إلقامػة مبػاني لمصػنع جديػد

كسبه ،

أو امتػ ػػدادات لمصػ ػػنع قػ ػػائـ أو لمقيػ ػػاـ بالعمميػ ػػات الصػ ػػناعية األخػ ػػرى

وتشمؿ كذلؾ الترخيص إلجػراء التعػديالت المتعمقػة بترتيػب الماكينػات
واآلالت األخرى أو تركيبها أو تنظيمها ،
" الحػػادث "

يقصػػد بػػه اإلصػػابة أو المػػرض المهنػػي المبػػيف فػػي الجػػدوؿ رقػػـ ( )6الممحػػؽ
به ػػذا الق ػػانوف وال ػػذي يح ػػدث لمعام ػػؿ أثن ػػاء س ػػاعات العم ػػؿ أو بس ػػببه
ويعطمػػه عػػف أداء عممػػه كمػػا يقصػػد بػػه كػػؿ مػػا يصػػيب المصػػنع مػػف
حريؽ أو انفجار أو انهيار ،

"الحادث الجسػيـ "

يقصػد بػه كػؿ حػادث يػؤدي لموفػاة أو يسػبب عجػ اًز بنسػبة  %51أو أكثػر أو
إصابة أكثر مف عامؿ كما يقصد به الحريؽ أو االنفجار أو االنهيػار

الذي يؤدي لتمؼ في أدوات اإلنتاج أو أماكف العمؿ ،
" الحدث "

يقصد به كؿ شخص لـ يبمغ السادسة عشر مف العمر ،

" الخدمة المستمرة " يقصد بها الخدمة مع نفس صاحب العمؿ منذ تاريخ االلتحاؽ بالعمؿ وتشمؿ
فترة التدريب واالختبار المنصوص عميهما في المادة ، )4(29

" صاحب المصنع" يقصد به كؿ شخص يستعمؿ بالفعؿ أو يدير أو يحوز مصنعاً ،

"صػػاحب العمػػؿ "
" العامػؿ "

يقصػػد بػػه أي شػػخص يسػػتخدـ بموجػػب عقػػد عمػػؿ شخص ػاً أو أكثػػر مقابػػؿ
أجر أياً كاف نوعه ،

يقصػد بػه كػػؿ شػخص ذكػر أو أنثػػى ال يقػؿ عمػرش عػف سػػته عشػرة سػنة  ،فػػي
خدمػة صػػاحب العمػؿ وتحػػت إدارتػػه أو إشػرافه سػواء كػاف يعمػػؿ بعقػػد

مكت ػ ػػوب أو ش ػ ػػفوي صػ ػ ػريح أو ض ػ ػػمني أو عم ػ ػػى س ػ ػػبيؿ الت ػ ػػدريب أو
التجربة أو يقوـ بعػمؿ ذهني فنياً كاف أو كتابياً أو إدارياً لقاء أجر أيػا

"عامؿ اإلنتاج "

كاف نوعه ،

يقصػد بػه العامػؿ الػذي يحػدد أجػرش عمػى أسػاس كميػة العمػؿ اليػومي أو عمػى
أساس القطعة ،

" العامػؿ العرضػي"

يقصػد بػه كػؿ شػخص يػؤدي فػي مصػنع عمػال مؤقتػاً ال تجػاوز مدتػه خمسػػة

"عقػػد العمػػؿ "

يقصػػد بػػه أي عقػػد سػواء كػػاف مكتوبػاً أو شػػفوياً صػريحاً أو ضػػمنياً يسػػتخدـ

عشر يوماً وال يدخؿ بطبيعته في ما يزاوله المصنع مف نشاط ،

بمقتضاش أي شخص تحت إشراؼ وادارة صاحب عمؿ مقابؿ أجر أيا

ك ػػاف نوع ػػه عم ػػى أال يش ػػمؿ عق ػػود التمم ػػذة الخاض ػػعة ألحك ػػاـ ق ػػانوف
التدريب المهني والتممذة الصناعية لسنة ، 2111
"السمطة المختصة " يقصد بها الوزير أو الوالي بحسب مقتضى الحاؿ،

" الطبيػػب "

يقصػػد بػػه الطبيػػب المسػػجؿ وفق ػاً ألحكػػاـ قػػانوف المجمػػس الطبػػي السػػوداني

" المجنة "

يقصػد بها المجنة القومية لمقوى العاممة المكونة بموجب أحكاـ المادة ، )1(5

لسنة ،1993

" المجنة الفرعية "
" المادة "

يقصد بها المجنة الفرعية لمقوى العاممة المنشػأة وفقاً ألحكاـ المادة ، )2(5
يقصد بها أي شئ جامد أو سائؿ أو غازي أو أي مركب آخر ،

يقصػ ػ ػػد بػ ػ ػػه أي مػ ػ ػػف المكاتػ ػ ػػب التػ ػ ػػي تنشػ ػ ػػئها السػ ػ ػػمطة المختصػ ػ ػػة لتنفيػ ػ ػػذ

"مكتػ ػ ػػب العمػ ػ ػػؿ "

االختصاصات وفقاً ألحكاـ هذا القانوف ،

"المجمس "

يقصد به مجمس عالقات العمؿ المنشأ بموجب أحكاـ المادة ، )1(71

" المخدـ "

يقصد به في حالة :
(أ)

القط ػ ػػاع الخ ػ ػػاص أو المخ ػ ػػتمط ك ػ ػػؿ ش ػ ػػخص طبيع ػ ػػي أو اعتي ػ ػػاري

يستخدـ عامالً أو أكثر أو موظؼ أو أكثػر بموجػب عقػد عمػؿ يشػمؿ
:

(أوال)
(ثاني ػاً)

ورثة وخمفاء المخدـ المخوؿ لهـ حقه حسبما يكوف الحاؿ ،
مالػػؾ أي منشػػاة أو رئػػيس مجمػػس أدارتهػػا أو مػػف يفوضػػه

حسبما يكوف الحاؿ ،

(ب)

الحكومة القومية وأجهزة الحكـ الوالئية ووزير المالية أو مف يفوضه ،

(ج)

شػػركات القطػػاع العػػاـ ورئػػيس مجمػػس اإلدارة أو مػػف يفوضػػه حسػػبما
يكوف الحاؿ ،

" المرت ػػب األساس ػػي" يقص ػػد ب ػػه المرت ػػب ازئ ػػداً ع ػػالوة غ ػػالء المعيش ػػة بخ ػػالؼ الع ػػالوات والب ػػدالت
األخرى ،

" المشروع "

يقصد به أي مشروع يديرش أي شخص ويستخدـ عامالً أو أكثػر مقابػؿ أجػر أيػاً
كاف نوعه سواء كاف ذلػؾ فػي الحكومػة القوميػة أو الوالئيػة أو القطػاع

" المصػػنع "

العاـ أو القطاع الخاص أو القطاع التعاوني أو المختمط

يقصػػد بػػه أي منشػػأة أو مؤسسػػة صػػناعية أو مشػػروع يػػديرش شػػخص طبيعػػي أو
معنوي ويسػتخدـ عػامالً أو أكثػر لقػاء أجػر أيػاً كػاف نوعػه ويشػمؿ كػؿ
العمميػػات الصػػناعية المبينػػة بالجػػدوؿ رقػػـ ( )2الممحػػؽ بهػػذا القػػانوف

وأي أماكف سواء كانػت فػي العػراء أو خػالؼ ذلػؾ تػؤدى فيهػا بغػرض
(أ)
(ب)

التجارة أو بقصد الربح بطريقة مباشرة أياً مف األعماؿ اآلتية :
تصنيع أي مادة كمياً أو جزئياً ,

تغييػ ػػر أي مػ ػػادة أو إص ػ ػػالحها وزخرفته ػ ػػا أو إنجازه ػ ػػا أو تنظيفه ػ ػػا أو
غسمها أو تهيئتها لمبيع أو إزالتها ,

(ج)

الطبع بمطابع الحروؼ أو الطبػع بػالحجر أو نحػت الصػور أو تجميػد

( د)

توليد الكهرباء أو تعديؿ تيارها أو توزيعها أو استعمالها في المصػانع

الكتب أو أي عممية أخرى مماثمة ،
والمشاريع الكهربائية ،

يقصد بهـ أفراد أسرة صاحب العمؿ الذيف ليس لػديهـ عمػؿ أو مهنػة أو دخػؿ

" المعالوف "

يتكسبوف منه وكذلؾ أقاربه أو أقارب زوجته الذيف يعتمػدوف عميػه فػي
معيشتهـ اعتماداً كمياً ،

" مفتش األمف

يقصد به الموظؼ المعيف بموجب أحكاـ المادة الصناعي " ، 87

"موظػؼ عػػاـ "

يقصػػد بػػه أي موظػػؼ عػػاـ يشػػغؿ وظيفػػة واردة فػػي الفصػػؿ األوؿ مػػف الموازنػػة
العامة لمدولة ،

" نػزاع عمػػالي "

يقصػػد بػػه نػزاع بػػيف مخدميػػف أو مسػػتخدميف أو بػػيف عمػػاؿ وعمػػاؿ أو أصػػحاب
عمؿ وأصحاب عمؿ يتعمؽ باستخداـ أو ظروؼ استخػدـ أي شػخص

،
" نقابػة عمػػؿ "

يقصػػد بهػػا أي نقابػػة أنشػػئت بموجػػب قػػانوف نقابػػات العمػػاؿ لسػػنة  1992أو أي
قانوف آخر يحؿ محمه.

" الوزير "

يقصد به وزير العمؿ والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية ،

" يرهب "

يقصد به تسبيب الخوؼ المعقػوؿ مػف اإلصػابة فػي ذهػف أي مخػدـ أو مسػتخدـ
أو أي فػػرد مػػف أف ػراد أس ػرته أو أي مػػف المعتمػػديف عميػػه أو اسػػتعماؿ
العنؼ أو إلحاؽ الضرر بأي مخدـ أو مستخدـ أو ممتمكاته .

انفصم انثاني
انقىي انؼايهة

5ػ

6ػ

()1

المجنة القومية لمقوى العاممة وتشكيمها .

يشػكؿ الػػوزير بقػرار منػه لجنػػة تسػمى " المجنػة القوميػػة لمقػوى العاممػة " مػػف رئػيس وعػػدد مػػف األعضػاء مػػف
ذوى االختصاص تمثؿ فيها أجهزة الدولة ذات الصمة ػ أصحاب العمؿ والعماؿ .

()2

يجوز لمجنة المنصوص عميها في البند ( )1تشكؿ لجاف فرعية لها بالواليات .

()3

تخضع المجنة القومية والمجاف الفرعية بالواليات إلشراؼ الوزير .

()1

تختص المجنة باآلتي :
( أ)

اختصاصات المجنة .
تنسػػيؽ نشػػاط األجه ػزة التنفيذيػػة المختصػػة بػػالقوى العاممػػة وفق ػاً لمسياسػػة العامػػة

المقررة ,

(ب)

القيػ ػػاـ بالحصػ ػػر واإلحصػ ػػاء المسػ ػػتمر لمقػ ػػوى العاممػ ػػة ورفػ ػػع كافػ ػػة المعمومػ ػػات
والتوصيات التي تراها مناسبة لموزير الذي يرفعها بدورش لمجمس الوزراء ,

(ج)

األش ػراؼ عمػػى تنفيػػذ ب ػرامج القػػوى العاممػػة المقػػررة بالصػػورة التػػي تتماشػػى مػػع

(د )

القيػػاـ بػػأي مهػػاـ أخػػرى فػػي مجػػاؿ القػػوى العاممػػة يكمفهػػا بهػػا الػػوزير وذلػػؾ فػػي

خطط التنمية ,

إطار السياسة العامة لمدولة التي يقررها مجمس الوزراء .
()2

7ػ

يجوز المجنة تفويض أي مف اختصاصاتها لمجاف الفرعية بالواليات .
الموارد المالية لمجنة.

تخصص سنوياً اعتمػادات مالية ألنشطػة المجنة ولجانهػا الفرعية بالواليات بنسبة محددة مف ميزانية التنمية يوصى بها

مجمس التخطيط القومي لتمكيف المجنة مف االضطالع بمهامها .

انفصم انثانج
تنظيى االضتخذاو

8ػ

()1
()2

()3

إنشاء مكاتب االستخدام والتسجيل فيها .

يجوز لموزير إنشاء مكاتب لالستخداـ وتحديد المناطؽ أو الفئات التي يختص كؿ مف تمؾ المكاتب بخدماتها .
يخضع مكتب االستخداـ ألشراؼ السمطة المختصة .

يجػػوز لكػػؿ شػػخص ارغػػب فػػي العمػػؿ وقػػادر عميػػه أو لكػػؿ عامػػؿ يرغػػب فػػي تغييػػر عممػػه أف يطمػػب تسػػجيؿ
اسػػمه لهػػذا الغػػرض فػػي مكتػػب االسػػتخداـ المخػػتص مػػع تقػػديـ كافػػة البيانػػات الالزمػػة والمسػػتندات التػػي تثبػػت
صحة تمؾ البيانات.

()4

يجػػوز لمكتػػب االسػػتخداـ أف يطمػػب مػػف الشػػخص ال ارغػػب فػػي العمػػؿ أو فػػي تغييػرش اجتيػػاز أي اختبػػار مهنػػي

يراش مناسباً الثبات مهارته أو إبراز أي مستندات ضرورية بما ذلؾ بطاقة إثبات الشخصية في المنػاطؽ التػي
طبؽ فيها قانوف بطاقة إثبات الشخصية لسنة  ( 1981الممغى ) )3( .

()5

يجب عمى مكتب االستخداـ المختص تسجيؿ كؿ طمب مستوفى لمشروط يقػدـ إليػه واعطػاء صػاحبه شػهادة
بالمجاف في خالؿ يوميف عمى األكثر مف تاريخ تقديـ الطمب عمى االتزيد فترة سرياف تمؾ الشهادة عمى عػاـ

()6

واحد .

ال يجػػوز ألي شػػخص تسػػجيؿ اسػػمه فػػي اكثػػر مػػف مكتػػب اسػػتخداـ واحػػد فػػي ذات الوقػػت أو إعطػػاء بيانػػات

كاذبة عند التسجيؿ .
مكاتب االستخدام الخاصة ووكاالت خدمات االستخدام .

9ػ

يجوز لموزير أف يسمح ألي شخص بفتح مكتب لالستخداـ أو بممارسة أعمػاؿ االسػتخداـ عػف طريػؽ وكػاالت

()1

االستخداـ في حػاالت الضػرورة القصوى التػي تسػتدعى ذلػؾ وفقػاً لمضػوابط والشػروط التػي يحػددها  ،عمػى
()2

11ػ

أال تتقاضى المكاتب أو الوكاالت أي عمولة أو اجر مف العامؿ لقاء إلحاقه بالعمؿ فيها .

مع مراعاة البند ( )1عدا ذلؾ ال يجوز ألي شخص أو هيئة القياـ بأعماؿ االستخداـ .
حظر استخدام األشخاص غير المسجمين .

مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ هذا القانوف ال يجوز ألي مشروع أف يستخدـ أي شخص مف األشخػاص الذيف يكوف تسجيمهػـ
مف اختصاص أي مكتب مف مكاتب االستخداـ ما لـ يكف حاصالً عمى شهادة تسجيؿ وفقاً ألحكاـ المادة . )4( 8
()4

11ػ

تقديم البيانات .

يجب عمى كؿ منشػأة أف تقدـ لمسمطػة المختصػة أو إلي مكتب االستخداـ المختص أي بيانات يطمبها خالؿ أسبوعيف
مف تاريخ طمبها .

12ػ

()1

الترشيح لالستخدام.

مع مراعاة أحكاـ قانوف الخدمة المدنية القومية لسنة 2117والموائح الصادرة بموجبه )5(:
ال يجوز اإلعالف عف وظيفة ألغراض االستخداـ بأي وسيمة مف وسائؿ النشر واإلعالف

(أ)

إال بعد الحصوؿ عمى إذف مكتوب مف مكتب االستخداـ المختص ويجب أف يذكر في
اإلعالف الرقـ المسمسؿ لإلذف الصادر مف مكتب االستخداـ .
يجب عمى كؿ مشروع يستخدـ عشرة أشخاص فأكثر ويرغب في استخداـ أي شخص

(ب)

مف الذيف تنطبؽ عميهـ أحكاـ هذا القانوف ويكوف تسجيمهـ مف إختصاص أي مف

مكاتب االستخداـ أف يقدـ طمباً ألي مكتب االستخداـ المختص ليرشح لها شخصاً أو
أشخاصاً ممف تتوفر فيهـ الشروط المطموبة لموظيفة واف يتـ التعييف ممف يرشحهـ
المكتب عمى أال تنطبؽ أحكاـ هذا البند عمى استخداـ :

(أوالً)

األشخاص ألعماؿ عرضية ال يستغرؽ إنجازها ثالثة أشهر أو أي مدد أخرى يحددها

(ثانياً)

صاحب العمؿ ألفراد أسرته أو مف يعولهـ ،

(ثالثػ ػاً)

()2

الوزير ،

الوظ ػػائؼ الرئيس ػػية الت ػػي يعتب ػػر ش ػػاغموها من ػػدوبيف مفوض ػػيف ع ػػف ص ػػاحب العم ػػؿ
ويصدر بتحديدها قرار مف الوزير ،

(رابعاً) الذي يتـ بوساطة الجهة اإلدارية المختصة برعاية الطمقاء .

يجوز لموزير أف يصدر بموجػب أمػر زيػادة أو تخفػيض العػدد المػذكور فػي البنػد ( )1أو يػأمر بتطبيػؽ أحكػاـ
البند ( )1عمى أي فئة مف العامميف .

()3

يجػػوز لممشػػروع أف يعمػػف عػػف أي وظيفػػة بموجػػب أحكػػاـ البنػػد ( )1وفػػؽ شػػروط المشػػروع الػػذي تنطبػػؽ عميػػه
أحكاـ البند

( ) 2في حالة عدـ وجود أشخاص تتوافر فيهـ الشروط مف بيف المسجميف لديه ولـ يتمكف مػف

ترشػػيح شػػخص مناسػػب فػػي خػػالؿ أسػػبوعيف مػػف تػػاريخ وصػػوؿ الطمػػب إليػػه ويجػػب عمػػى المشػػروع فػػي هػػذش

الحالػػة اخطػػار المكتػػب المخػػتص باسػػـ ومػػؤهالت الشػػخص الػػذي وقػػع عميػػه االختيػػار فػػي ظػػرؼ أسػػبوع مػػف
اختيارش .

13ػ

إخطــار مكتب االستخدام بالتعيين .

يجب عمى كؿ مشروع عند تعييف شخص مسجؿ بمكتب االستخداـ أف يعيد إلي ذلؾ المكتب شهػادة تسجيؿ ذلؾ
الشخص بعد أف تدوف عميه البيانات المطموبة وذلؾ في ظرؼ أسبوعيف مف تاريخ التعييف .

14ػ

استخدام السودانيين بالخارج .

يجب عمى كؿ سوداني راغب في العمؿ خارج السوداف أف يحصؿ عمى إذف بذلؾ دوف اإلخالؿ بأي شروط أو
إجراءات أخرى يتعيف عميه إستيفاؤها بموجب أي قانوف آخر.

15ػ

()1

التفتيش والتحقيق.

لتنفيذ أحكاـ هذا الفصؿ يكوف لمموظفيف المفوضيف مف الوزير والذيف يحمموف بطاقات تثبت تفويضهـ  ،السػمطة
فػػي زيػػارة المشػػروعات فػػي أي وقػػت مػػف األوقػػات لمقيػػاـ بمهمػػة التفتػػيش أو التحقيػػؽ أو فحػػص المسػػتندات

والسػػجالت التػػي لهػػا عالقػػة بالعػػامميف وطم ػب البيانػػات الالزمػػة مػػف أصػػحاب العمػػؿ أو مػػف ينػػوب عػػنهـ أو
استدعائهـ إذا أروا ضرورة لذلؾ وعمى أصحاب العمؿ أو وكالئهـ أو مف ينوب عنهـ أف يسهموا مهمة هؤالء
المػػوظفيف واف يقػػدموا لهػػـ معمومػػات صػػادقة وصػػحيحة فيمػػا يتعمػػؽ بمهمػػتهـ وعمػػى السػػمطات المختصػػة أف
()2

تساعدهـ عند قيامهـ بوظيفتهـ مساعدة فعالة إذا اقتضت الضرورة ذلؾ .

ينظـ الوزير بموجب أمر طرؽ واجراءات التفتيش وبطاقات الموظفيف الذيف يقوموف بالتفتيش .

انفصم انرابغ
انتذريب انًهني

16ػ

تدريب العمال .

يجوز لصاحب العمؿ أف يقوـ بتدريب العماؿ الذيف يمتحقوف بخدمته عمى تعمـ مهنة أو عمؿ معيف خالؿ مدة معينة ،
وذلؾ وفقاً لمقتضيات العمؿ واحتياجه .

عقد التدريب .

17ػ يجب أف يتـ التدريب بموجب عقد مكػتوب  ،يتـ فيه تحديد مدة التدريب ومراحمه والتزامات الطرفيف خالؿ تمؾ المدة
بشرط أال يقؿ األجر خالؿ مدة التدريب عمى الحد األدنى لألجور المحددة وفقاً الحكاـ قانوف الحد األدنى لألجور
لسنة 1974ـ

انتهاء عقد التدريب .

يجوز لصػاحب العمؿ أف ينهى عقد التدريب متى ما ثبت لديه عدـ أهمية العامؿ واستعدادش لتعمـ المهنة أو العمؿ

18ػ

بصورة مرضية .

انفصم انخايص
اضتخذاو اننطاء واألحذاث
شروط استخدام النساء .

19ػ ال يجوز تشغيؿ النساء في األعماؿ الخطرة أو األعماؿ التي تحتاج لمجهود جسماني كبير أو المضرة بالصحة كحمؿ
األثقاؿ واألعمػاؿ التي تؤدى تحت باطف األرض أو الماء وكذلؾ األعماؿ التي تعرضهف لممواد السامة أو البرودة أو
الح اررة التي تجاوز الحدود المعقولة لتحمؿ النساء .

21ػ

()1

مواعيد تشغيل النساء .

ال يجوز تشغيؿ النساء فيما بيف العاشرة مساء والسػاعة السادسػة صػباحاي ويسػتثنى مػف ذلػؾ تشػغيؿ النسػاء فػي
األعماؿ اإلدارية والمهنية والفنية أو أي أعماؿ لمخدمات االجتماعية والصحية .

()2
()3

عمػػى الػػرغـ مػػف أحكػػاـ البنػػد ( )1يجػػوز لمسػػمطة المختصػػة بعػػد التشػػاور مػػع المجنػػة أف تسػػمح بالشػػروط التػػي
تقرها ألي فئة مف النساء بالعمؿ ليالً تمبيػة لمصػالح العاـ.

يجػب أال تقػؿ فتػرات ال ارحػة اليوميػة لمنسػػاء فػي مجموعهػا عػػف سػاعة واحػدة مدفوعػػة األجػر ويجػب أف تنػػتظـ

الفت ػرات بحيػػث تمتػػد فت ػرة ال ارحػػة لمػػدة نصػػؼ سػػاعة أو اكثػػر وال يجػػوز أف تمتػػد فت ػرة العمػػؿ لخمػػس سػػاعات
متصمة دوف أف تتخممها فترة لمراحة .

21ػ

()1

شروط استخدام االحداث.

ال يجوز تشغيؿ األحداث في أي مف األعماؿ اآلتية :
( أ)

حمؿ األثقاؿ ،

(ب)

أعماؿ القيزانات البخارية وأواني الضغط ،

(ج)

أعماؿ أفراف الحديد والمسابؾ ،

(د)

األعماؿ التي تتـ تحت باطف األرض أو الماء وأعماؿ المناجـ والمحاجر ،

(هػ)
(و)

()2

األعماؿ التي يدخؿ في تركيبها الرصاص ومشتقاته ،
األعماؿ التي يتعرض فيها العامموف لمواد سامة أو مؤذية عضوية أوغير عضوية مثؿ
الرصاص ،الزئبؽ الساينايد ،الكالسيوـ  ،والبنزيف ومشتقاته ،

(ز)

أعماؿ األشعة واإلشعاعات المؤينة

(ح )

صيانة الماكينات وسيورها .

مػػع م ارعػػاة أحكػػاـ البنػػد ( )1ال يج ػػوز بص ػػفة عام ػػة تشػػغيؿ األحػػداث فػػي الصػػناعات واألعمػػاؿ الخط ػرة أو
المضػرة بالصػػحة أو التػػي تحتػػاج إلػػي جػػهد جسػػماني كبيػػر أو فػػى األعمػػاؿ أو المهػػف التػػي تضػػر أخالقهػػـ ،

ويجوز لموزير أو مف يفوضه أف يحػدد صػناعات أو أعمػاؿ معينػة عمػى وجػه الخصػوص عمػى أنهػا مػف تمػؾ
الصناعات أو األعماؿ .
()3

ال يجػػوز تشػػغيؿ األحػػداث لػػيالً بػػيف الثامنػػة مسػػاء والسادسػػة صػػباحاً عمػػى انػػه يجػػوز لمسػػمطة المختصػػة أف

تستثنى أيا مف األحداث مف هػػذا الحػػكـ وذلػؾ فػي حالػػة األحػداث الػذيف تتػراوح أعمػارهـ بػيف الخامسػة عشػرة

والسادسة عشرة .
()4

ال يجوز تشغيؿ األحداث دوف السنة الثانية عشرة مف عمرهـ ويستثنى مف ذلؾ :
( أ)

مدارس الدولة لمتدريب ،

(ب)

ورش التدريب لغير أغراض الربح ،

(ج)
(د)
()5
()6

أفراد عائمة صاحب العمؿ الذيف يعمموف تحت اشرافه في منشأة ال يستخدـ فيها

أشخاص آخريف،

العامموف بموجب عقود التممذة الصناعية .

يجوز لموزير أو مف يفوضه بعد التشاور مع المجنة أف يمنع تشغيؿ األحداث دوف السنة الخامسة عشرة في
الصناعات والمنشآت التي تحدد بقرار منه .

مع مراعاة أحكاـ البند ( )5ال يجوز تشغيؿ أي حدث دوف سف الخامسة عشر أال إذا كاف له ولى أمر يقيـ

معه فػي منطقػة العمػؿ وال يجػوز االحتجػاج بعقػد العمػؿ فػي مواجهػة الحػدث إال إذا كػاف ولػى األمػر قػد وافػؽ
عمى تشغيمه وقدـ لصاحب العمؿ ما يثبت واليته عمى الحدث أقامته في منطقة العمؿ وكذلؾ عنوانه .
()7

ال يجوز تشغيؿ األحداث لساعات إضافية كما ال يجوز تشغيمهـ في أياـ العطالت األسبوعية أو الرسمية أو
التنازؿ عف اإلجازات السنوية أو تأجيمها أو قطعها .

22ػ

الفحص الطبي لألحداث .

يجب إجراء فحص طبي كامؿ لكؿ حدث قبؿ تشغيمه وفى فترات دورية بعد االستخداـ وذلؾ بالطريقة التي تحددها

السمطة المختصػة حسب طبيعة العمؿ الذي يقوـ به الحدث ويجب عمى أطباء المستشفيات الحكومية إجراء الفحص
الالزـ واصدار الشهادات الطبية الالزمة .
ساعات عمل األحداث .

23ػ

تحدد ساعات العمؿ العادية لألحداث بسبع ساعات تتخممها فترة لمراحة مقدارها ساعة وتكوف مدفوعة األجر وال يجوز
تشغيؿ الحدث ألكثر مف أربع ساعات متصمة .

وضع األحكام الخاصة باألحداث في مكان ظاهر .

يجب عمى صاحب العمؿ أف يضع في مكاف ظاهر في مقر عممه نسخة مف األحكاـ الخاصة بتشغيؿ األحداث

24ػ

المنصوص عميها في هذا القانوف وكذلؾ قائمة تبيف ساعات العمؿ وفترات الراحة .

25ػ

اإلخطار في حدوث بوادر االنحراف .

يقوـ صاحب العمؿ بإخطار السمطة المختصة أو مكتب العمؿ المختص بأي حدث تبدو عميه بوادر االنحراؼ

كالعنؼ غير العادي أو محاولة تدمير المواد أو اآلالت أو اإلهماؿ المتكرر أو المتعمد والتغيب المتكرر عف العمؿ
دوف عذر مقبوؿ

26ػ

27ػ

انتهاء عقد العمل مع الحدث .

ينتهي عقد عمؿ أي حدث إذا ثبت عدـ لياقته لمعمؿ بموجب شهادة طبية صادرة وفقاً الحكاـ المادة .22
إنشاء المجان الخاصة وتشكميها .

يجوز لموزير تشكيؿ لجاف خاصة ألي صناعة أو مهنة معينة لتحديد شروط خدمة خاصة باألحداث ولتحديد األوزاف
التي يكمفوف بحممها أو سحبها أو رفعها وذلؾ بالنسبة ألي األحداث فوؽ سف الخامسة عشر  ،عمى أف ترفع تمؾ

المجاف توصياتها لموزير التخاذ القرار المناسب بشأنها .

انفصم انطادش
ػقذ انؼًم

28ػ

()1

تحرير العقد .

كؿ عقد تزيد مدته عمى ثالثة اشهر يمتزـ صاحب العمؿ بكتابته ويحرر العؽ مف ثالث نسخ موقع عميها مف
الطرفيف ويحتفظ كؿ منهما بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى مكتب العمؿ .

()2

ال يعتبر العقد المحرر وفقا لمبند ( )1نافذا لمصػمحة صػاحب العمػؿ إال إذا اطمػع عميػه العامػؿ وقػاـ بػالتوقيع

عميػػه بكتابػػة اسػػمه أو ببصػػمة إبهامػػه أو بختمػػه ويجػػوز لػػه أف يشػػرؾ معػػه شػػاهدا لالطػػالع أو التوقيػػع بكتابػػة
اسمه أو ببصمة اإلبهاـ أو الختـ .

()3

يجػػب عمػػى صػػاحب العمػػؿ فػػي حالػػة العامػػؿ الػػذي يجهػػؿ القػراءة والكتابػػة أف يقػػوـ هػػو بقػراءة العقػػد بحضػػور
الشاهد الذي يختارش العامؿ عمى أف يكوف ذلؾ الشػاهد مممػاً بالقراءة والكتابة .

()4

إذا لـ يكف هنالؾ عقد مكتوب فيجوز لمعامؿ إثبات حقوقه بكافة طرؽ اإلثبات .

()5

يجػػوز عنػػد نشػػوء نػزاع بػػيف صػػاحب العمػػؿ وعامػػؿ يعمػػؿ بػػدوف عقػػد عمػػؿ مكتػػوب أف يسترشػػد بعقػػد واحػػد أو
عػػدة عقػػود عمػػؿ مشػػابهة تػػـ تحريرهػػا مػػع عػػدد مػػف العػػامميف الػػذيف يعممػػوف مػػع نفػػس صػػاحب العمػػؿ لػػذات

المدة والعمؿ في ذات المنشأة .

أنواع عقود العمل وأحكامها .

يجوز أف يكوف عقد العمؿ الجؿ مسمى أو غير مسمى كما يجوز أف يكوف ألداء عمؿ معيف .

29ػ ()1

ال يجوز أف تزيد مدة العقد المسمى األجؿ عمى سنتيف وال تجدد المدة ألكثر مف مرة واحدة في ذات المنشأة

()2

وتعتبر فترة التجديد متصمة بمدة الخدمة السابقػة وفى حالػة استمرار العامؿ في عممه بعد انتهاء فترة التجديد
()3

يعػتبر متعػاقداً بعقد غػير مسمى األجؿ .

يعتبر عقداً الجؿ غير مسمى كؿ عقد يكوف مكتوبا ال يوضح فيه انه الجؿ مسمى أو يتـ تحريرش ألداء
عمؿ معيف أو إلحالؿ عامؿ محؿ عامؿ آخر.

()4

ال يجوز أف تزيد فترة االختبار عف ثالثة اشهر باستثناء فترة التدريب  ،ويعتبر عقد العمؿ غير مسمى
األجؿ إذا لـ تحدد مدة العقد وانتهت فترة االختبار دوف إنهاء العقد بوساطة أحد الطرفيف .

31ػ

محتويات عقد العمل .

يتـ تحرير عقد العمؿ بطريقة واضحة غير مشوبة بغموض وتحػدد فيه بدقة حقوؽ الطرفيف وواجباتهما ومع عدـ
( أ)
(ب)

اإلخالؿ بعموـ ما تقدـ يجب أف يحتوى العقد عمى البيانات اآلتية :

اسـ صاحب العمؿ  ،واسـ المنشأة ومقرها وعنوانها ,

اسـ العامؿ بالكامؿ وعنوانه وتاريخ ميالدش وموطنه األصمي وأي بيانات أخرى ضرورية
الثبات شخصيته ومؤهالته ,

(ج)

(د )

(هػ)

31ػ

طبيعة ونوع العمؿ المتفؽ عمى أدائه وتاريخ االلتحاؽ به ومكانه ,
األجر المتفؽ عميه ومواعيد دفعه ،

مدة اإلخطار إلنهاء العقد ،

(و )

شروط الخدمة األخرى التي يتفؽ عميها ،

(ز)

الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة العممية وأي مستندات أخرى تتعمؽ بذلؾ ،

(ح)

تاريخ انتهاء عقد العمؿ المحدد ،

(ط)

أي بيانات أخرى وفقاً ألحكاـ هذا القانوف .
الشروط المخالفة ألحكام هذا القانون .

يعتبر باطالً كؿ شرط في أي عقد لمعمؿ يكوف مخالفاً ألحكاـ هذا القانوف ولو كاف سابقاً عمى العمؿ به إال إذا كػاف
هذا الشػرط أكثر فائدة لمعامؿ ويحؽ له أف يطالب بكامؿ حقوقه بموجب هذا القانوف .

32ػ

العمل المختمف عن العمل المتفق عميه .

ال يجوز لصاحب العمؿ تكميؼ العامؿ بأداء عمؿ يختمؼ اختالفاً جوهرياً عف العمؿ المتفؽ عميه في عقد العمؿ دوف
رضػائه إال إذا دعت الضرورة إلي ذلؾ منعا لوقوع حادث أو إصالحا لما ينشأ عف ذلؾ الحادث وفى حالة القوة
القاهرة  ,عمى أف يكوف التكميؼ بصفة مؤقته ال تزيد مدته عف أسبوعيف .

33ػ

طمب عرض العقد .

يجوز لمكتب العمؿ المختص إذا رأى ذلؾ ضرورياً أف يطمػب مف صاحب العمؿ أف يعرض عميه جميع عقود العمؿ
أو عقود بعض فئات العامميف لديه بغرض االطالع عميها ومراجعتها .

34ػ

اإليصال بإيداع أوراق العامل وشهاداته .

يجب عمى صاحب العمؿ أف يعطى العمؿ إيصاالً بما يكوف قد أودعه لديه مف مستندات أو شهادات .

انفصم انطابغ
األجىر وانطهفيات وانًخصصات االخري

35ػ

()1
()2

األجر .

يجب أ ف يدفع اجػر العمػؿ نقػدا ويجػوز أف يسػتثنى مػف ذلػؾ مػا يػدخؿ فػي األجػور مػف مػد العامػؿ بالطعػاـ أو
الوقود أو السكف أو الترحيؿ أو الممبس .

يجوز أف يدفع األجر يوميػا أو أسػبوعيا أو أف يػدفع شػهريا حسػبما يتفػؽ عميػه باسػتثناء الحػاالت التػي يصػدر
بها قرار مف السمطة المختصة .

()3

يتفؽ صاحب العمؿ وعامؿ اإلنتاج الذي يعمؿ بموجب عقد عمؿ غير مسمى األجؿ عمى اجػر محػدد وذلػؾ
بالنسبة إلي الحد األدنى مف العمؿ اليومي وتحسب بمقتضى هذا األجػر اسػتحقاقات العامػؿ ماعػدا المكافػآت

 ،ويحسػػب ألغػراض هػػذش المػػادة اجػػر عامػػؿ اإلنتػػاج بفئػػة معادلػػة لمفئػػة التػػي يتقاضػػاها أي عامػػؿ آخػػر يعمػػؿ
عمال مشابها  ،ويدفع له األجر عمى فترات زمنية معينة وفقا الحكاـ البند (. )2
()4

بالرغـ مف أي اتفاؽ بػيف صػاحب العمػؿ والعامػؿ عمػى تغييػر نظػاـ التعيػيف بنقػؿ العامػؿ مػف األجػر الشػهري
ألي األجر اليومي أو األسبوعي أو كؿ أسبوعيف أو عمى أساس األجر باإلنتػاج يظػؿ العامػؿ مسػتحقا لجميػع

()5

الحقوؽ التي اكتسبها خالؿ الفترة التي عمؿ فيها عمى أساس األجر الشهري .

مع مراعاة أحكاـ البند ( )2يجب أف تدفع يوميا أجور العامميف عمى أساس األجػر اليػومي إال إذا كػاف هنػاؾ

اتفػػاؽ بػػيف صػػاحب العمػػؿ والعامػػؿ عمػى خػػالؼ ذلػػؾ ويػػدفع األجػػر فػػي نهايػػة يػػوـ العمػػؿ وفػػى مكػػاف العمػػؿ
وأثناء ساعاته .
()6

فيما عدا ما نص عميه في البند ( )5يستحؽ األجر في نهاية األسبوع أو األسبوعيف أو الشهر بحسب الحاؿ

ويػػدفع فػػي مكػػاف العمػػؿ وأثنػػاء سػػاعاته ويجػػب أال يتػػأخر دفػػع األجػػر عػػف اليػػوـ الثالػػث مػػف تػاريخ االسػػتحقاؽ
حسبما هو متفؽ عميه .

()7

في حالة إنتهاء عقد العمؿ تدفع جميع استحقاقات العامؿ خالؿ أسبوع مف تاريخ اإلنتهاء .

()8

يدفع األجر لمعامؿ شخصياً أو لمف يوكمه كتابػة دونمػا اسػتقطاع فيمػا عػدا االسػتقطاع الػذي يػتـ وفقػاً ألحكػاـ

هػػذا القػػانوف أو أي قػانوف آخػػر وفػػى حالػػة إجػراء أي اسػػتقطاع يجػػب عمػػى صػػاحب العمػػؿ أف يعطػػى العامػػؿ
بيانا بما يستقطع منه إذا طمب العامؿ ذلؾ .

 36ػ ()1

االستقطاع بسبب الغياب .

ال يكػػوف العامػػؿ مسػػتحقاً ألجػرش عػػف الفتػرة التػػي تغيػػب فيهػػا عػػف العمػػؿ إال فػػي الحػػاالت التػػي يسػػمح بهػػا هػػذا
القانوف أو يسمح فيها صاحب العمؿ بالغياب بأجر .

()2

يستحؽ العامؿ الذي يكمؿ ثالثة أشهر في الخدمػة المسػتمرة أجػ اًر عػف فتػرة غيابػه عػف العمػؿ ألي سػبب مػف

األسباب اآلتية :
(أ)

(ب)

وقوع كوارث طبيعية أو حوادث تمنعه مف الحضور ألي العمؿ ,

(ج)

اإلستدعاء بوساطة أي محكمة أو أي سمطة عامة أخرى يخولها القانوف في ذلؾ ,

(د)

وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد األبناء أو أحد األبويف أو أحد األخوة أو األخوات ,

(هػ)

37ػ

()1

إنقطاع وسيمة المواصالت العادية ،

أي سبب يقبمه صاحب العمؿ .
السمفيات .

يجوز لصاحب العمؿ أف يمنح سمفيات بشرط :
(أ)

أف تكوف بدوف فائدة  ,عمى انه يجوز لصاحب العمؿ أف يتقاضى نسبة مئوية مخفضة

لمقابمة المصاريؼ المتصمة بتمؾ السمفية ,
(ب)
()2
()3

أال تزيد االستقطاعات الدورية لسداد السمفيات عف  %15مف المرتب األساسي .

مع مراعاة أحكاـ الفقرة (ب) مف البند ( )1يقوـ العامؿ بسداد أقساط السمفية الممنوحػة لػه عنػد انتهػاء
عقد العمؿ بالطرؽ التي ينص عميها عقد السمفية أو بالطرؽ القانونية األخرى .

ال تحكـ المحاكـ في أي دعوى يرفعها صاحب العمؿ ضد أي عامؿ لسداد سمفية ما لـ تكف منحػت بموجػب

عقد مكتوب .
()4

38ػ

()1
()2

ال تكوف هناؾ أي فوائد عمى السمفية الممنوحة لمعامؿ .
تكميف العامل بمهمة خارج محطة عممه .

يجب عمى كؿ عامؿ يكمفه صػاحب العمؿ بالقياـ بعمؿ خارج المنطقة التػي يعمػؿ فيهػا أو خػػارج محطػة عممػه
 ,أف يقوـ بذلؾ العمؿ عمى أف يتحمؿ صاحب العمؿ جميع نفقات ترحيؿ العامؿ ذهاباً واياباً .

يجب عمى صاحب العمؿ في حالة قضاء العامؿ ليمة كاممة خػارج مقػر عممػه فػي تكميػؼ  ,أف يػدفع لػه بػدؿ
تكميػػؼ بالفئػػة المحػػددة فػػي شػػروط خدمتػػه فػػأف لػػـ يوجػػد اتفػػاؽ عميهػػا يػػدفع صػػاحب العمػػؿ التكػػاليؼ المعقولػػة

التي يتحممها العامؿ عف كؿ ليمة عمى أال يقؿ ما يدفعػه صػاحب العمػؿ فػي كػؿ الحػاالت عػف الميمػة الواحػدة
عف اجر ثالثة أياـ .
()3
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()1

ألغراض هذش المادة يعتبر تكميفاً نقؿ العامؿ لمدة ستة أشهر أو أقؿ .
مصروفات االنتقال .

يجػػب عمػػى صػػاحب العمػػؿ ترحيػؿ العامػػؿ أو دفػػع مصػػاريؼ انتقالػػه الػػي الجهػة التػػي تػػـ اسػػتخدامه منهػػا وذلػػؾ
خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ انتهاء عقد العمؿ .

()2

إذا قاـ صاحب العمؿ بنقػؿ العامػؿ مػف مكػاف عممػه الػي مكػاف آخػر خػالؿ سػرياف عقػد العمػؿ يقػوـ صػاحب
العمؿ بدفع مصروفات نقمه وأفراد أسرته الذيف يعتمػدوف اعتمػاداً كميػاً عمػى كسػبه فػي معيشػتهـ وأمتعػتهـ ألػي

ذلؾ المكاف حسب فئات النقؿ المقررة .
()3

يقػوـ صػػاحب العمػػؿ فػػي حالػػة وفػاة العامػػؿ بترحيػػؿ أفػراد أسػرة العامػؿ المتػػوفى الػػذيف يعتمػػدوف اعتمػػاداً كميػاً

()4

تثبت الكفالة الشرعية ألفراد أسرة العامؿ بشهادة مف الجهة الرسمية المختصة .

عمى كسبه وأمتعتهـ ألي مكاف أقامتهـ األصمي إذا طمبوا ذلؾ .

41ػ
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بيانات االستحقاقات .

يجب عمى صاحب العمؿ عند انتهاء عقد العمؿ أف يعطى العامؿ بياناً تفصيمياً باستحقاقاته .
بطالن المصالحة أو اإلبراء أو التنازل.

مػػا لػػـ يػػنص هػػذا القػػانوف عمػػى خػػالؼ ذلػػؾ يعتبػػر بػػاطالً كػػؿ إبػراء أو مصػػالحة أو تنػػازؿ بالنسػػبة إلػػي الحقػػوؽ المقػػررة
بموجبه .

انفصم انثاين
ضاػات انؼًم واإلجازات

 42ػ

()1

ساعات العمل العادية.

تكػػوف س ػػاعات العمػػؿ العاديػػة ثمػػاني وأربعػػيف س ػػاعة فػػي األسػػبوع أو ثمػػاني سػػاعات فػػي اليػػوـ عمػػى أف
تتخممها فترة لمراحة مدفوعة األجر التقؿ عف نصؼ ساعة في اليوـ وذلؾ لتناوؿ الطعاـ أو الراحة

()2

يجوز لمسمطة المختصة بموجب أمر بعد التشاور مع المجمس أف تعدؿ ساعات العمؿ األسبوعية أو اليوميػة
أو فت ػرات ال ارحػػة التػػي تتخممهػػا وذلػػؾ بالنسػػبة لػػبعض فت ػرات مػػف السػػنة أو لػػبعض فئػػات مػػف العمػػاؿ حس ػػب
طبيعة العمؿ ونوعه .

()3

تخفػض سػاعات العمػػؿ اليوميػة بسػاعة واحػػدة فػي اليػوـ لمعمػػاؿ الصػائميف خػالؿ شػػهر رمضػاف ولممرضػػعات
لمدة سنتيف مف تاريخ الوالدة عمى أف تكوف تمؾ الساعة مدفوعة األجر .

43ػ ػ

()1

العمل اإلضافي .

فيمػػا عػػدا الح ػػاالت التػػي يص ػػدر فيه ػػا ق ػرار مػػف السمط ػػة المختصػػة ومػػع م ارعػػاة أحكػػاـ المػػادة  )7(21يجػػوز
لصػػاحب العمػػؿ عنػػد الضػػرورة الطارئػػة أف يكمػػؼ العامػػؿ بػػأداء عمػػؿ إضػػافي بعػػد سػػاعات العمػػؿ الرسػػمية
مباش ػرة لمػػدة ال تزيػػد عػػف أربػػع س ػاعات وفيمػػا عػػدا حػػاالت الضػػرورة الطارئػػة يكػػوف العمػػؿ اإلضػػافي باتفػػاؽ
الطرفيف عمى أال تزيد مدته عف أربع ساعات في اليوـ أو اثنتي عشرة ساعة في األسبوع .

()2
()3

()4

44ػ

()1

في جميع األحواؿ يكوف العمؿ اإلضافي اختيارياً بالنسبة لمنساء في حدود المدة المقررة في البند (. )1
يدفع اجر العمؿ اإلضافي في المواعيد المحددة لدفع بقية األجر عمى الوجه اآلتي :
(أ)

في أياـ العمؿ العادية تحسب الساعة بساعة ونصؼ ،

(ب)

في أياـ العطػالت الرسمية تحسػب السػاعة بساعتيف .،

يحسب اجر العمؿ اإلضافي عمى أساس المرتب األساسي .
اإلجازات السنوية .

تعتبر اإلجػػازة السػنوية حػؽ لمعامػؿ وتسػتحؽ وفقػاً ألحكػػاـ البنػد ( )2بعػد انقضػاء سػنة فػي الخدمػة المسػتمرة مػع
صػاحب العمػػؿ وعػػف كػؿ سػػنة تاليػػة عمػى أف تكػػوف بػػأجر كامػؿ يحػػدد ميعػػادش خػالؿ السػػنة حسػػب مقتضػػيات

العمؿ وتدخؿ ضمنها أياـ العطالت والمناسبات الرسمية إذا تخممتها .
()2

تحسب اإلجازة السنوية عمى الوجه اآلتي :
( أ )
(ب)
(ج)

()3

إذا قضى العامؿ سنة ألي ثالث سنوات في الخدمة المستمرة يستحؽ إجازة سنوية
مقدارها عشروف يوماً ,

إذا قضى العامؿ ثماني سنوات واقؿ مف خمس عشرة سنة في الخدمة المستمرة يستحؽ

إجازة سنوية مقدارها خمسة وعشروف يوماً ,

إذا قضى العامؿ خمس عشرة سنة وأكثر في الخدمة المستمرة يستحؽ إجازة سنوية

مقدارها ثالثوف يوماً .

مػػع م ارعػػاة أحكػػاـ البنػػديف ( )1و( )2يكػػوف العامػػؿ  ,فػػي حالػػة انتهػػاء عقػػد عممػػه ألي سػػبب أو فػػي حالػػة
استقالته  ,مستحقاً األجر عف أياـ اإلجازة السنوية كمها أو الجزء النسبي لمفترة التي قضاها ولـ يحصؿ عمى

أجازته عنها .
()4

يجػػوز لمعامػػؿ باتفػػاؽ مػػع صػػاحب العمػػؿ أف يؤجػػؿ اجازتػػه السػػنوية لمػػدة سػػنة أو أف يجزئهػػا بػػيف السػػنة التػػي
اسػػتحقت فيهػػا والسػنة التاليػػة وال يجػػوز تأجيػػؿ اإلجػػازة كمهػػا أو بعضػػها الكثػػر مػػف سػػنة واحػػدة ويكػػوف العامػػؿ

مستحقاً في السنة التالية أجازته السنوية باإلضافة الي اإلجازة المؤجمة .

45ػ ػ

()1

إجــازة الطـريق والعطالت والمناسبات الرسمية .

يكػػوف العامػػؿ مسػػتحقاً الجػػازة طريػػؽ بػػأجر كامػػؿ  ,وذلػػؾ عػػف مسػػافة الطريػػؽ ذهاب ػاً واياب ػاً بػػيف مقػػر عممػػه
وموطنه األصمي مرة واحدة في السنة .

()2

تحسب مسافة الطريؽ وفقاً لمزمف المقرر الذي تستغرقه سفريات قطارات هيئة سكؾ حديد السوداف أو بواخر

هيئة النقؿ النهري أو تستغرقه أي وسيمة متاحة لمنقؿ البرى وذلؾ ألي الموطف األصمي لمعامؿ عمى أال تزيد
()3

مسافة الطريؽ في جميع الحاالت عف عشرة أياـ .

يستحؽ العامؿ في أياـ العطالت والمناسبات الرسػمية إجػازة بػأجر كامػؿ بعػد مػرور ثالثػة أشػهر فػي الخدمػة

المستمرة .

46ػ

()1

إجازة الوضع .

تستحؽ المرأة العاممػة بعػد انقضػاء سػتة أشػهر عمػى تعيينهػػا وفػى كػؿ سػنة الحقػة تقضػيها فػي الخدمػة إجػازة
وضع باجر كامؿ تحسب عمى الوجه اآلتي :
(أ)

أربعة أسابيع قبؿ الوضع واربعة أسابيع بعد الوضع عمى أف يثبت كؿ مف التاريخ الذي

يرجح حصوؿ الوضع فيه والتاريخ الذي يتـ فيه الوضع فعالً بشهادة مف الطبيب ,

(ب)

يجوز السماح بنفس المدة المنصوص عميها في الفقرة ( أ ) أعالش اختيارياً لتصبح

(ج)

إذا تغيبت المرأة العاممة بعد انقضاء المدة المسموح بها في الفقرتيف (أ) و(ب) أعالش

أسبوعيف قبؿ الوضع و 6أسابيع بعد الوضع ,

بسبب مرض ناتج عف الحمؿ أو الوضع مما يجعمها غير قادرة عمى استئناؼ العمؿ
بشهادة مف الطبيب تعتبر في إجازة مرضية .

()2

مػػع عػػدـ اإلخػػالؿ بأحكػػاـ الفقػرتيف (أ) و(ب) مػػف المػػادة  51مػػف هػػذا القػػانوف ال يجػػوز فصػػؿ المػرأة العاممػػة
أثناء فترة الحمؿ أو الوضع .

47ػ

()1

اإلجازة المرضية .

مع مراعاة أحكاـ قانوف التعويض عػف إصػابات العمػؿ لسػنة  1981إذا أكمػؿ العامػؿ مػدة التقػؿ عػف ثالثػة
أشهر في الخدمة المستمرة ولػـ يسػتطيع الحضػور الػي مكػاف عممػه بسػبب مػرض مشػهود بػه مػف الطبيػب وال

يرجع سبب المرض الي سوء سموؾ العامؿ أو إهماله فيكوف مستحقاً ألجر عف األياـ التي يغيب فيها بسبب
ذلؾ المرض ويحسب األجر عمى الوجه اآلتي :
(أ)

ثالثة أشهر بأجر كامؿ ,

(ب)

ثالثة أشهر بنصؼ أجر ,

(ج)

ثالثة أشهر بربع أجر .

()2

ال يدخؿ العامؿ في إجازة مرضية بأجر مخفض إال بعد استنفادش إلجازته االعتيادية .

()3

إذا استمر المرض مدة تزيد عف ما هو منصوص عميه في البنػد ( )1يكػوف العامػؿ فػي إجػازة مرضػية بػدوف
اجر حتى يعرض خالؿ مدة معقولة عمى القمسيوف الطبي ليقرر عمى وجه السرعة مدى صالحيته لمعمؿ .
إجازة العدة .

48ػ
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تمنح المرأة العاممة التي توفى عنها زوجها إجازة عدة براتب كامؿ تبدأ مف تاريخ وفاة الزوج عمى أف :
( أ)

تكوف مدتها أربعة اشهر وعشرة أياـ إذا لـ تكف المرأة حبمى ,

(ب)

إذا كانت المرأة حبمى تستمر إجازة العدة بحيث تنتهي بوضع الحمؿ  ,وفى هذش الحالة

يرخص لها بإجازة وضع مدتها ثمانية أسابيع ابتداء مف تاريخ الوضع .
إجازة الحج .

يمنح العامؿ الذي أمضى في خدمة صاحػب العمؿ ثالث سػنوات متصمة إجازة بمرتب كامؿ مدتها خمسة عشر يوماً
مرة واحدة أثناء مدة خدمته  ،وعمى العامؿ أف يقدـ لصاحب العمؿ الوثائؽ الدالة عمى قيامه بأداء هذش الفريضة متى
ما طمب منه ذلؾ .

انفصم انتاضغ
انتهاء ػقذ انؼًم أو إنهاؤه

51ػ

()1

انتهاء عقد العمل بانذار

ينتهي عقد العمؿ بإنذار ألي مف األسباب اآلتية :
(أ)

عجز العامؿ عف تأدية عممه أو مرضه مرضاً يؤدى ألي انقطاعه عف العمؿ الي ما

بعد انتهاء اإلجازة المرضية السنوية المستحقة سواء كانت تمؾ اإلجازة باجر أـ بدوف
اجر عمى أف يتـ إثبات العجز أو المرض وعدـ لياقة العامؿ لمخدمة بواسطة القمسيوف
(ب)
(ج)
(د )

انتهاء العمؿ محؿ التعاقد أو انتهاء مدة عقد العمؿ المسمى األجؿ ,
هالؾ المنشأة هالكاً كمياً ,

بموغ الستيف مف العمر إال إذا اتفؽ الطرفاف عمى عمر اكبر مف ذلؾ عمى أف تعتبر

فترة الخدمة مستمرة ,

(هػ)

فصؿ العامؿ أو تركه لمعمؿ خالؿ فترة االختبار,

(و )

اتفاؽ الطرفيف كتابة عمى أنهاء عقد العمؿ ,

(ز )

()2

الطبي ,

حؿ المنشأة أو تصفيتها عمى أف يثبت ذلؾ بشهادة رسمية مف الجهة المختصة ,

(ح)

استقالة العامؿ ,

(ط)

وفاة العامؿ .

باستثناء الحاالت التي ينص فيها عقد العمؿ عمى إنذار لمدة أطوؿ ينتهي عقد العمؿ لألسباب الواردة في
البند ( )1بإنذار مكتوب مف أحد الطرفيف وتكوف مدته عمى الوجه اآلتي :
(أ)

شهر واحد عندما يكوف العامؿ قد عيف عمى أساس األجر الشهري ,

(ب)

أسبوعاف عندما يكوف العامؿ قد عيف عمى أساس األجر كؿ أسبوعيف وقضى أقؿ مف

خمس سنوات في الخدمة المستمرة ,

أسبوع عندما يكوف العامؿ قد عيف عمى أساس األجر األسبوعي وقضى اقؿ مف سنتيف

(ج)

في الخدمة المستمرة  ,وأسبوعاف إذا قضى سنتيف واقؿ مف خمس سنوات في الخدمة
المستمرة ,

إذا كاف العامؿ قد عيف عمى أساس األجر اليومي فتكوف مدة اإلنذار عمى الوجه اآلتي

(د)

:
في آخر يوـ عمؿ إذا لـ يقػض العامؿ ثالثة أشهر في الخدمة المستمرة ,

(أوالً)

(ثانياً ) أسبوع إذا قضى العامؿ ما بيف ثالثة أشهر وسنتيف في الخدمة المستمرة ,
(هػ)

(ثالثاً)

أسبوعاف إذا قضى العامؿ ما بيف سنتيف وخمس سنوات في الخدمة المستمرة ,

شهر واحد عندما يكوف العامؿ قد عيف عمى أساس األجر اليومي أواألسبوعي أو كؿ
أسبوعيف وقضى ما ال يقؿ عف خمس سنوات في الخدمة المستمرة .

(و)

()3

إذا لػػـ يقػػـ أي مػػف الطػػرفيف بإنػػذار الطػػرؼ اآلخػػر بانتهػػاء عقػػد العمػػؿ وفق ػاً ألحكػػاـ البنػػد ( )2يػػدفع لمطػػرؼ

()4

يجػوز لمعامػؿ بعػد انقضػاء نصػؼ مػدة اإلنػذار أف يتػرؾ العمػؿ لمبحػث عػف أي عمػؿ آخػر عمػى أف يػدفع لػه

المتضرر تعويضاً يعادؿ اجرش عف مدة اإلنذار .
اجرش كامالً عف المدة المتبقية مف اإلنذار .

()5

ذا كػػاف العامػػؿ عنػػد انتهػػاء عقػػد العمػػؿ مسػػتحقاً إلجازتػػه السػػنوية فػػال تحسػػب مػػدة تمػػؾ اإلجػػازة ضػػمف مػػدة

()6

يتـ إثبات العمر ألغراض التقاعد بإحدى الوسائؿ اآلتية ووفقاً لمترتيب اآلتي :

اإلنذار .

(أ)

 51ػ

ستة اشهر قبؿ انتهاء عقد العمؿ مباشرة بسبب بموغ العامؿ سف التقاعد .

()1

إق اررات العمر المدونة في وثيقة ماؿ التأميف أو المعاش أو التاميف عمى الحياة بوساطة

صاحب العمؿ التي وقع عميها العامؿ ,

(ب)

شهادة الميالد األصمية ,

(ج)

شهادة تقدير السف مف القومسيوف الطبي .

إنهاء عقد العمل في حالة المخالفات المتكررة .

فػي حالػػة المخالفػات المتكػررة إذا انػػذر العامػؿ بالفصػؿ عنػػد اسػتيفاء جميػع أو أقصػػى الجػزاءات المقػررة يجػػوز
لصاحب العمؿ في حالة أي مخالفة الحقة أف ينهى عقد العمػؿ غير المسمى األجؿ بإنػذار تحػدد مدتػه وفقػاً

ألحكػاـ البنػػد ( )2مػػف المػادة 51عمػػى أف يقػػوـ صػاحب العمػػؿ بتسػػميـ العامػؿ خطابػاً يبػػيف أسػباب أنهػػاء عقػػد
العمؿ ويدفع له جميع استحقاقاته .

()2

إذا حصؿ العامؿ عمى إنذار نهائي ولػـ يرتكػب أي مخالفػة خػالؿ العػاـ الػذي يمػي تػاريخ اإلنػذار يسػقط عنػه
اإلنذار تمقائياً .

52ػ

()1

االستئناف .

يجوز ألي مف الطرفيف أف يستأنؼ لمسمطة المختصة إنهػاء عقػد العمػؿ بموجػب أحكػاـ المػادة  51أو المػادة
 51خالؿ مدة أسبوعيف مف تاريخ إعالنه بذلؾ .

()2

تصدر السمطة المختصة قرارها في خالؿ أسبوعيف مف تاريخ استالمها طمب االستئناؼ .

()3

إذا أيدت السمطة المختصة إنهاء العقد يدفع صاحب العمػؿ لمعامػؿ جميػع اسػتحقاقاته كاممػة وفػى حالػة عػدـ

التأييد تأمر السمطة المختصة بعودته لمعمػؿ مػع دفػع جميػع اسػتحقاقاته عػف المػدة التػي يكػوف قػد أوقػؼ فيهػا
عػف العمػػؿ وفػػى حالػػة عػػدـ تنفيػذ قػرار السػػمطة المختصػػة بإعػػادة العامػؿ لعممػػه يقػػوـ صػػاحب العمػػؿ بإعطػػاء
العامؿ كافة استحقاقاته القانونية بما في ذلؾ اجرش خالؿ فترة اإليقاؼ عف العمؿ زائداً تعويضػاً يعػادؿ مرتػب

ستة أشهر .

53ػ

إنهـاء عقد العمل بدون إنذار العامل .

يجوز لصاحب العمؿ أف ينهى عقد العمؿ دوف إنذار في الحاالت اآلتية :
(أ)

انتحاؿ العامؿ لشخصية غيرش أو استعانته بأوراؽ مزورة بغرض العمؿ ,

(ب)

ارتكاب العامؿ لخطأ ناتج عف إهماؿ جسيـ إذا ترتب عميه خسارة جسيمة لصاحب
العمؿ ,

(ج)

عدـ مراعاة العامؿ لمتعميمات الواجب اتباعها لسالمة العامميف وسالمة المنشأة رغـ

(د )

إغفاؿ العامؿ عمدا القياـ بالتزاماته المنصوص عميها في عقد العمؿ ,

(هػ)

إنذارش كتابة عمى أف تكوف تمؾ التعميمات مكتوبة في مكاف ظاهر ,

إفشاء العامؿ األسرار الصناعية أو التجارية التي تصؿ إلي عممه بحكـ عممه فيما عدا ما
يسمح به القانوف ,

(و)

إدانة العامؿ في جريمة تمس الشرؼ أو األمانة أو األخالؽ أو ارتكابه عمالً مخالً

(ز)

اعتداء العامؿ عمى صاحب العمؿ أو المدير المسؤوؿ اعتداء يعاقب عميه القانوف أو

باآلداب في مكاف العمؿ ,

وقوع اعتداء جسيـ منه عمى أحد رؤسائه أو أحد العامميف اآلخريف في مكاف العمؿ أو

بسببه ,
(ح)

إذا وجد العامؿ أثناء ساعات العمؿ في حالة سكر بيف أو كاف تحت تأثير مادة مخدرة
عمى أف يقرر الطبيب هذش الحالة .

54ػ

إنهـاء عقد العمل بدون إنذار صاحب العمل

يجوز لمعامؿ أف ينهى عقد العمؿ بدوف إنذار صاحػب العمؿ في الحاالت اآلتية :
(أ)

إذا غش صاحب العمؿ أو مف ينوب عنه العامؿ فيما يتعمؽ بعقد العمؿ ,

(ب)

عدـ وفاء صاحب العمؿ بالتزاماته بموجب أحكاـ هذا القانوف أو شروط عقد العمؿ ،

(ج)

قياـ صاحب العمؿ أو مف ينوب عنه باالعتداء عمى العامؿ اعتداء يعاقب عميه القانوف
,

(د)

وجود خطر جسيـ يهدد سالمة العامؿ أو صحته وكاف صاحب العمؿ عمى عمـ بذلؾ

ولـ يتخذ اإلجراءات والتدابير الالزمة إلزالة ذلؾ الخطر ,

55ػ

()1

عرض النزاع عمى السمطة المختصة .

في جميع الحاالت الواردة في المادتيف  53و  54ال يجوز إنهاء عقد العمؿ قبؿ عرض النزاع عمى السػمطة
المختصة والحصوؿ عمى موافقتها ويجب عمى السػمطة المختصػة أف تقػوـ بػأجراء التحػري الػالزـ فيمػا يتعمػؽ

بتمؾ الحالة أو الحاالت واصدار قرار بشأنها وذلؾ خالؿ أسبوعيف مف تاريخ عرض النزاع .
()2

يجػػوز لصػػاحب العمػػؿ إيقػػاؼ العامػػؿ مػػف العمػػؿ عنػػد ثبػػوت أي مػػف الحػػاالت الػواردة فػػي المػػادة  53وذلػػؾ
لحيف صدور قرار السمطة المختصة .

()3

يترتب عمى إنهاء صاحب العمؿ لعقد العمؿ قبؿ عرض النزاع عمى السػمطة المختصػة أو قبػؿ صػدور قػرار
السمطة المختصة ماياتى :
(أ)

(ب)

إعادة العامؿ لعممه مع دفع اجرش كامالً عف مدة إيقافه عف العمؿ  ,أو

دفع جميع حقوؽ العامؿ بما في ذلؾ اجرش عف مدة اإليقاؼ عف العمؿ زائداً دفع تعويض
يعادؿ مرتب ستة اشهر أساسي ,

()4

إذا ترؾ العامؿ العمؿ قبؿ عرض النزاع عمػى السػمطة المختصػة أو قبػؿ قػرار السػمطة المختصػة ال يػدفع لػه

()5

إذا لػػـ تقتنػػع السػػمطة المختصػػة بسػػبب إنهػػاء عقػػد العمػػؿ بموجػػب المػػادة  53تصػػدر قرارهػػا بػػاف عقػػد العمػػؿ

اجرش عف األياـ التي يكوف قد ترؾ العمؿ خاللها .

سػػاري المفعػػوؿ ويسػػتأنؼ العامػػؿ عممػػه مػػع دفػػع جميػػع اسػػتحقاقاته عػػف المػػدة التػػي يكػوف قػػد أوقػػؼ فيهػػا عػػف
العمؿ فإذا وافقت السمطة المختصة عمػى وجػود سػبب إنهػاء عقػد العمػؿ بموجػب المػادة  53فيجػوز لصػاحب
العمؿ إنهاء عقد العمؿ ويدفع لمعامؿ ماال يقؿ عف ثالثة أرباع المكافأة المستحقة باإلضافة لمحقػوؽ األخػرى

ماعدا اجرش عف فترة اإلعالف .
()6

يجب عمى صا حب العمؿ إذا لـ يمتػزـ بقػرار السػمطة المختصػة بإعػادة العامػؿ لمعمػؿ أف يػدفع لمعامػؿ جميػع
حقوقه بما في ذلؾ اجرش عف مدة اإليقاؼ باإلضافة ألي دفع تعويض يعادؿ مرتب ستة أشهر أساسي .

56ػ

()1

تخفيض عدد العاممين ألسباب اقتصادية أو تقنية .

يجوز لصاحب العمؿ أف يتقدـ لمسمطة المختصة بطمب مستوفى الشػروط لتخفػيض عػدد العػامميف لديػه أو
إغالؽ مكاف العمؿ ألسباب اقتصادية أو تقنية .

()2

تعػػرض السػػمطة المختصػػة طمػػب صػػاحب العمػػؿ لتخفػػيض عػػدد العػػامميف أو إلغػػالؽ مكػػاف العمػػؿ  ,عمػػى

المجنة المختصة لدراسة الطمب والتوجيه بشأنه .

()3

تصدر السمطة المختصة قرارها المذكور في البند ( )1خالؿ ثالثة أسابيع مف تػاريخ تسػميمها الطمػب عمػى
ضوء توصية المجنة المنصوص عميها في البند (. )6

()4

إذا وافؽ الوالي عمى طمػب بػإغالؽ مكػاف العمػؿ أو تخفػيض عػدد العػامميف يحػؽ لصػاحب العمػؿ تنفيػذ قػرار

ا لوالي عمى أال يترتب عمػى ذلػؾ أي ضػرر بحقػوؽ العػامميف بمػا فػي ذلػؾ حقهػـ فػي اإلنػذار ويحػؽ لصػاحب
العمػػؿ اجػراء التخفػػيض حسػػب مػػا جػػاء بطمبػػه إذا لػػـ يتسػػمـ قػرار الػوالي بعػػد مضػػى أربعػػة أسػػابيع مػػف تػػاريخ
استالـ الوالي لطمبه عمى أال يترتب عمى أجراء التخفيض أي ضرر بحقوؽ العامميف بمػا فػى ذلػؾ حقهػـ فػي

()5

اإلنذار .

إذا خفػػض صػػاحب العمػػؿ عػػدد العػػامميف لديػػه دوف م ارعػػاة لإلج ػراءات المنصػػوص عميهػػا فػػي هػػذش المػػادة

وخالفاً لقرار الوالي أو قبؿ صدور ق اررش أو قبؿ تقديـ الطمب يترتب عمى ذلؾ مايأتى :
(أ)

(ب)
()6

إعادة العامؿ لعممه ودفع اجرش كامالً عف مدة إيقافه عف العمؿ  ,أو

دفع جميع حقوؽ العامؿ بما في ذلؾ اجرش عف مدة إيقافه عف العمؿ زائداً دفع تعويض

يعادؿ مرتب ستة أشهر أساسي .

تشػكؿ السػػمطة المختصػة لجانػاً ثالثيػة تمثػػؿ فيهػا أجهػزة الدولػة ذات الصػػمة بالعػدد الػػذي تحػددش وكػػذلؾ تمثػػؿ

أصحاب العمؿ وتنظيمات العماؿ بإعداد متساوية لمنظر والتوجيه في طمبػات إغػالؽ أمكنػة العمػؿ وتخفػيض
العماؿ وفقاً الحكاـ هذا القانوف والموائح الصادرة بموجبه .

57ػ

58ػ

إنهـاء عقد العمل بإعالن من العامل .

يجوز لمعامػؿ فػي غيػر الحػاالت المنصػوص عميهػا فػي المػادة  53إنهػاء عقػد العمػؿ بإنػذار وفقػا الحكػاـ البنػديف ( )2و
( )3مف المادة . 51

إنهاء عقد العمل عندما يكون العامل في رحمة برية أو بحرية تتعمق بأعمال صاحب العمل .

إذا كاف العامؿ في رحمة برية أو بحرية تتعمؽ بأعماؿ صاحب العمؿ وانتهت أثناء ذلؾ مدة الخدمة المنصوص عميها
في عقد العمؿ أو وجه العامؿ لصاحب العمؿ إنذار إلنهاء عقد العمؿ فيجوز لصاحب العمؿ بغرض نجاح تمؾ
الرحمة أف يمد أجؿ الخدمة لمدة أخػرى ال تزيد عف شهر واحد يبدأ مف تاريخ إنتهاء عقد العمؿ ويستحؽ العامؿ في
تمؾ الحالة ربع األجر باإلضافة لألجر المتفؽ عميه في عقد العمؿ وذلؾ عف كؿ مدة عمؿ إضافية .

59ػ

شهادة الخدمة .

يجب عمى صػاحب العمؿ أف يعطى العامػؿ الذي تنتهي أو تنهى خدمته شهادة تتضمف اسـ صاحب العمؿ والعمؿ
الذي كاف يؤديه العامؿ والمدة التي قضاها في خدمته وما كاف يتقاضاش مف اجر وذلؾ دوف ذكر األسباب التي أدت
ألي انتهاء عقد العمؿ أو إنهائه.

انفصم انؼاشر
فىائذ يا بؼذ انخذية

61ػ

()1

حساب المكافأة .

مع مراعاة أحكاـ قانوف التاميف االجتماعي لسنة  1991أو
أي وضع آخر أفضؿ لمعامؿ يكوف العامؿ الذي يقضى مدة التقؿ عف ثالث سنوات في الخدمة
المستمرة مستحقاً لمكافأة عف مدة خدمته تحسب عمى الوجه اآلتي :

(أ)

إذا اكمؿ مدة ال تقؿ عف ثالث سنوات والتزيد عف عشر سنوات فيستحؽ مرتب شهر

(ب)

إذا اكمؿ اكثر مف عشر سنوات يستحؽ مرتب شهر ونصؼ أساسي عف كؿ سنة

أساسي عف كؿ سنة قضاها في الخدمة .

يقضيها في الخدمة مف الخمس سنوات التالية واذا اكمؿ اكثر مف خمس عشرة سنة في
الخدمة فيستحؽ مرتب شهر أساسي وثالثة أرباع المرتب األساسي عف كؿ سنة إضافية

61ػ

يقضيها في الخدمة عمى أال تزيد المكافأة عف مرتب سته وثالثيف شه اًر أساسياً .

()2

تحسب المكافأة عمى أساس المرتب األساسي الشهري األخير .

()3

تحسب مكافأة نهاية الخدمة لعامؿ اإلنتاج عمى أساس متوسط الدخؿ الفعمي خالؿ الثالث سنوات األخيرة .

()1

استحقاق المكافأة .

يكوف العامؿ الذي يقضى مدة التقؿ عف ثالث سػنوات في
الخدمة المسػتمرة وينهػى عقػد عممػه وفقػاً ألحكػاـ المػادة  57مسػتحقاً لمكافػأة تحسػب عمػى
الوجه اآلتي :

(أ)
(ب)

إذا أكمؿ خمس سنوات ولـ يكمؿ خمس عشرة سنة فيستحؽ نصؼ المكافأة ,

(ج)

إذا أكمؿ خمس عشرة سنة ولـ يكمؿ عشريف سنة في الخدمة المستمرة فيستحؽ ثالث

(د )
()2

62ػ ػ

()1

إذا أكمؿ خمس سنوات فيستحؽ ربع المكافأة ,

أرباع المكافأة ,

إذا أكمؿ عشريف أو أكثر يستحؽ المكافأة كاممة .

يقصد بالمكافأة في هذش المادة المكافأة التي تكوف مستحقة وفقاً ألحكاـ المادة . 61

مكافأة العمال الموسميين .

يسػػتحؽ كػػؿ عامػػؿ يقػػوـ كػػؿ سػػنة بعمػػؿ موسػػمي التقػػؿ مدتػػه عػػف ثالثػػة أشػػهر لمكافػػأة إذا كػػاف مجمػػوع أيػػاـ
الخدمة الفعمية مع نفس صاحب العمؿ ال تقؿ عف ثالث سنوات .

()2
()3

تحسب المكافأة وفقاً الحكاـ المادة  61باعتبار الموسـ سنة كاممة .

ألغراض هذش المادة يحسب المرتب الشهري عمى أساس دخمه الفعمي مف نفس صاحب العمؿ خالؿ الثالث

سنوات األخيرة مقسوماً عمى ( )36ستة وثالثيف شه اًر .

()4

63ػ

تطبؽ أحكاـ هذش المادة مف أوؿ موسـ بعد بدء العمؿ بهذا القانوف .
ضم مدة الخدمة السابقة .

يجوز لصاحب العمؿ بناء عمى طمب العامؿ الذي يعاد تعيينه مرة أخرى أف يضـ مدة خدمة ذلؾ العامػؿ السابقة الي
خدمته الالحقػة وتعتبر خدمة مستمرة إذا رد العامؿ المكافأة التي استممها عند نهاية خدمته األولى أو اتفؽ مع
صاحب العمؿ عمى طريقة ردها ولـ يخؿ بالتزامه بالرد .

انفصم انحادي ػشر
أحكاو ػاية
64ػ ػ

()1

لوائح العمل والجزاءات

يقػػوـ كػػؿ صػػاحب عمػػؿ بإعػػداد الئحػػة بالنظػػاـ األساسػػي والئحػػة لمج ػزاءات ووضعه ػػا فػػي مكػػاف ظاه ػػر بمقػػر
العمؿ عمى أف تتضمف الئحة النظاـ األساسي لمعمؿ  ,عمى األقؿ ساعات العمؿ ومواعيدش .

()2

يج ػػب عم ػػى ص ػػاحب العم ػػؿ إي ػػداع الئح ػػة النظ ػػاـ األساس ػػي ل ػػدى مكت ػػب العم ػػؿ المخ ػػتص وال تك ػػوف الئح ػػة
الجزاءات نافذة إال بعد أف يعتمدها ذلؾ المكتب .

()3

يجوز لموزير بعد التشاور مع االتحاد العػاـ الصػحاب العمػؿ واالتحػاد العػاـ لنقابػات العمػاؿ أف يضػع نمػاذج

()4

يكوف التصرؼ في أمواؿ الغرامات لصػالح العمػاؿ بالشػروط واألوضػاع التػي يصػدر بهػا قػرار مػف الػوزير ,

لموائح الجزاءات بحسب طبيعة كؿ عمؿ يسترشد بها أصحاب األعماؿ .

وذلؾ بعد التشاور مع االتحاد العاـ الصحاب العماؿ واالتحاد العاـ لنقابات العماؿ .

65ػ

حفظ بيانات العاممين .

يجب عمى كؿ صاحب عمؿ أف يحفظ سجالً لكؿ عامؿ يتضمف بيانات عف األجور واالستقطاعػات واإلجػازات السنوية
والمرضية وتواريخها وعددها والشروط األخرى المنصوص عميها في عقد العمؿ وكذلؾ أي بيانات أخرى تستوجبها

الموائح الصادرة بموجب أحكاـ هذا القانوف  ,عمى أف يكوف حفظ البيانات لمدة سنة عمى األقؿ بعد انتهاء عقد العمؿ
ويجب عمى صاحب العمؿ تقديـ أي مف تمؾ البيانات لمسمطة المختصة متى ما طمب منه ذلؾ .

66ػ

سريان عقد العمل مع الخمف .

إذا حؿ محؿ صاحب العمؿ الذي تـ التعاقد بينه وبيف العامؿ شخص آخر بسبب بيع العمؿ أو تحويمه الي شركة أو
شراكة أو بسبب انتقاؿ الممكية عف طريؽ اإلرث أو لهبة أو الوصية أو بسبب انتقاؿ سمطة اإلشراؼ واإلدارة يظؿ
عقد العمؿ مستم اًر وساري المفعوؿ مع ذلؾ الشخص اآلخر .

حظر تنفيذ بعض العقود .

67ػ

يعتبر باطالً بطالناً مطمقاً أي عقد يتعهد بموجبه العامؿ بأف يتنازؿ إلي صػاحب العمؿ عف كؿ أو بعض المبالغ

الواجب عمى صػاحب العمؿ دفعها أو اتفؽ عمى دفعها فيما يتعمؽ باستخداـ ذلؾ العامؿ وال يجوز لممحاكـ األمر
بتنفيذش .

68ػ ػ

()1

المبالغ التي تدفع عند وفاة العامل .

فػػي حالػػة وفػػاة العامػػؿ يسػػتحؽ أف ػراد عائمتػػه األجػػور والمكافػػآت والمبػػالغ األخػػرى التػػي كػػاف المتػػوفى يسػػتحقها
بموجػب هذا لقانوف في وقت وفاته .

69ػ

()2

يقوـ صاحب العمؿ بدفع األجور والمكأفات والمبالغ األخرى ألي محكمة األحواؿ الشخصية المختصة .

()3

تػػوزع محكمػػة األحػواؿ الشخصػػية المختصػػة المكأفػػات واألجػػور والمبػػالغ األخػػرى المشػػار أليهػػا فػػي البنػػد ()2

()1

أعالش عمى ورثة المتوفى .

التفتيش .

لتحقيؽ أغػراض هػذا القػانوف  ,يجػوز لمكتػب العمػؿ المخػتص أو أي شػخص آخػر بموافقػة السػمطة المختصػة
أف يػػدخؿ أثنػػاء سػػاعات العمػػؿ لػػيالً أو نهػػا اًر فػػي أي مكػػاف يكػػوف لديػػه سػػبب يػػدعو لالعتقػػاد بأنػػه بػػه عم ػالً

يسػػتخدـ فيػػه عػػامالً أو اكثػػر ويجػػوز لػػه أف يطمػػب مػػف صػػاحب العمػػؿ أو مػػف الشػػخص المسػػئوؿ أو العامػػؿ

اإلدالء بأي بيانات تنفيذاً ألحكاـ هذا القانوف  ،ويجب عمى صاحب العمؿ أو الشخص المسئوؿ أو العامؿ
اإلدالء بتمؾ البيانات .

()2

يجوز لمسمطة المختصة أف تطمب حضور صاحب العمؿ أو مف ينوب عنه أو العامؿ إلي مكتب االستخداـ
بغرض تسوية أي أمر تنفيذاً الحكاـ هذا القانوف .

()3

ال يجػػوز اإلفضػػاء بػػأي معمومػػات أعطيػػت وفقػاً ألحكػػاـ هػػذش المػػادة ماعػػدا الحػػاالت التػػي تسػػتوجب اإلفضػػاء

()4

يحظر عمى أي شخص يقوـ بالتفتيش وفقػاً ألحكػاـ البنػد ( )1القيػاـ بػاجراء تفتػيش بػأي منشػأة يكػوف لػه فيهػا

عف تمؾ المعمومات تنفيذاً لواجبات السمطة المختصة .
مصمحة أو عالقة منفعة خاصة .

71ػ

()1
()2
()3

مجمس عالقات العمل القومي والوالئى .

ينشأ مجمس قومي يسمى " مجمس عالقات العمؿ القومي " ويشكمه الوزير بقرار منه .
ينشأ في كؿ والية مجمس يسمى " مجمس عالقات العمؿ الوالئى " تشكمه السمطة المختصة بقرار منها .
يكوف لممجمسيف باإلضافة ألي ما نص عميه في هذا القانوف السمطات واالختصاصات اآلتية :
(أ)

تقديـ النصح والمشورة في المسائؿ التي يحيمها الوزير أو الوالي حسب ما يكوف الحاؿ .

(ب)

مساعدة الوزير أو الوالي في وضع السياسة العامة لعالقات العمؿ وفى اإلشراؼ عمى
تنفيذ تمؾ السياسة حسب ما يكوف الحاؿ .

(ج)

مساعدة الوزير أو الوالي في تنظيـ عالقات العمؿ وتطويرها ودعمها لتوطيد العالقات
بيف أصحاب العمؿ والعامميف لتهيئة الظروؼ المالئمة لمعمؿ والنتاج .

(د)
()4

إجراء الدراسات وتقديـ التوصيات في مجاالت عالقات العمؿ لموزير أو الوالي لمتقرير ,

حسب ما يكوف الحاؿ .

يرفػع الػوالي تقريػ اًر دوريػاً عػف أداء مجمػػس عالقػات العمػؿ بواليتػػة لمػوزير وذلػؾ لممسػػاعدة فػي وضػع السياسػػة

العامة لعالقات العمؿ .

71ػ

امتياز استحقاقات العاممين

تكوف لممبالغ المستحقة بموجب أحكاـ هذا القانوف لمعامميف أو لمف يستحقوف عنهـ  ,أسبقية عمى جميع الػديوف األخػرى
بعد المصاريؼ القضائية .

72ػ ػ

اإلعفاء من الرسوم القضائية .

()1

تعفػػى مػػف الرسػػوـ القضػػائية فػػي جميػػع م ارحػػؿ التقاضػػي والػػدعاوى التػػي يرفعه ػػا العامػػؿ أو أف ػراد عائمتػػه أو

()2

يجوز لممحكمة المختصة في حالة الحكـ لغير مصمحة العامؿ أف تحكـ عميه بالمصروفات كمهػا أو بعضػها

نقابات العمؿ فيما يتعمؽ بالمنازعات المتعمقة بأحكاـ هذا القانوف .

.

73ػ

سقوط الحق بالتقادم .

ال يسقط حؽ العامؿ في رفع الدعوى لممطالبة بالحقوؽ المكتسبة طبقاً ألحكػاـ هذا القانوف فيما يتعمػؽ بالمكافأة أو
األجػر أو الحقػوؽ األخرى .

74ػ

شروط الخدمة والمزايا األفضل .

ال يجوز تفسير هذا القانوف بما يمنع صاحب العمؿ مف وضع شروط خدمة أفضؿ تكوف أكثر فائدة لمعامػؿ مف شػروط
الخدمة والمزايا المقررة بموجب هذا القانوف .

انفصم انثانً ػشر
األين انصناػي

75ػ

تطبيق .

تطبؽ أحكاـ هذا الفصؿ عمى المصانع والعمميات الصناعية األخرى الواردة في الجدوؿ رقـ ( )1الممحػؽ بهػذا القػانوف
.
تسجيل المصانع .

76ػ

77ػ

()1

يسجؿ كؿ مصنع وكؿ صناعة بأي مصنع وفقاً ألحكاـ هذا الفصؿ .

()2

يقدـ كؿ صاحب مصنع قائـ طمباً الي السمطة المختصة في ظرؼ شهر واحد مف تاريخ العمؿ بهذا القانوف

()3

يمنح المصنع شهادة تسجيؿ بالصيغة الموضحة بالجدوؿ رقـ ( )3الممحؽ بهذا القانوف .

بالصيغة الموضحة في الجدوؿ رقـ ( )2الممحؽ بهذا القانوف .

سجالت المصانع .

ابتداء مف تاريخ العمؿ بهذا القانوف تحفظ السمطة المختصة بسجالت لممصػانع تشػتمؿ عمػى جميػع البيانػات التػي ت ارهػا
ضرورية لكؿ مصنع .

78ػ

الترخيص .

()1

ال يجوز إقامة مصنع أو بناء امتداد له إال بعد الحصػوؿ عمى ترخيص بذلؾ مف السمطة المختصة .

()2

يجوز لمسمطة المختصة أف تغمؽ أي مصنع أو امتداد له يدار بدوف ترخيص .

()3

يسػػرى حكػػـ البنػػد ( )1عمػػى كػػؿ تعػػديؿ فػػي المصػػانع القائمػػة أو امتػػداداتها أو تحويػػؿ المبػػاني القائمػػة إلػػي
مصانع تركيب أو إضافة آالت أو ماكينات جديدة .

()4

يعتبر تعديالً لمصنع ما يمس أوضاع المصنع في الداخؿ أو الخارج أو يترتػب عميػه إضػافة نشػاط جديػد أو

زيادة القوى المحركة أو تعديؿ أقساـ المصنع .

79ػ

شروط الترخيص .

ال يجوز إصدار الترخيص بإقامة أي مصنع أو إجػراء أي تعديؿ فيه إال بعد أف يثبت لمسمطة المختصػة تػوفر

()1

الشروط الالزمة إلقامته وتشغيمه .

81ػ

()2

يحدد الوزير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية الشروط العامة والواجب توافرها في كؿ مصنع .

()3

مع مراعاة أحكاـ البند ( )2يحدد الوزير المعنى الشروط الواجب توافرها في كؿ مصنع والئي .
تقديم طمب الترخيص .

يقدـ طمب الحصػوؿ عمى الترخيص إلي السمطػة المختصػة عمى األنموذج المبيف بالجدوؿ رقـ ( )4الممحؽ بهذا القانوف
 .وترفؽ بالطمب الخرائط والرسوـ والبيانات الخاصة باآلالت المراد تركيبها ومواقعها والمواد األولية المراد استعمالها

وتصميمات المباني المختمفة وكافة األوراؽ والمستندات الالزمة وفقاً لموائح والق اررات التي تصدرها طبقاً ألحكاـ هذا
القانوف أو ألي قانوف آخر .

81ػ

رسوم المعاينة .

يخطر مقدـ الطمب باستالـ طمبه ويكمؼ بأداء رسوـ المعاينة المقررة في الموائح .

82ػ

()1
()2

الموافقة عمى الطمب.

يخطر مقدـ الطمب بعد المعاينة بالموافقة النهائية عمى طمبه أو رفضه .
في حالة الموافقة عمى إقامة المصنع يخطر مقدـ الطمب بالشروط الواجب توفرها في المصػنع ومػدة تنفيػذها
ويجب عميه أخطار السمطة المختصة بقبوله وتنفيذش لهذش الشروط ويجب عمػى السػمطة المختصػة أف تصػدر

()3

الترخيص المطموب بعد التأكد مف استيفاء الشروط المذكورة .

يحصػػؿ صػػاحب التػػرخيص عمػػى الموافقػػة النهائيػػة عمػػى المبػػاني القائمػػة مػػف السػػمطة المختصػػة عنػػد إكمػػاؿ

المباني .

83ػ

التنازل عن الطمب.

إذا انقضت سنة مف تاريخ انتهاء المدة المحػددة لتنفيذ الشروط دوف أف يخطر مقدـ الطمب السمطة المختصة بتنفيذها
اعتبر متنازالً عف طمبه .

84ػ

()1
()2

85ػ

 86ػ

()1

رفض طمب الترخيص والتظمم منه .

يجب أف يكوف رفض السمطة المختصة إصدار الترخيص بقرار مسبب .
يسػػتأنؼ قػرار الػػرفض لممحكمػػة المختصػػة خػػالؿ موعػػد ال يتجػػاوز خمسػػة عشػػر يومػاً مػػف تػػاريخ إبػػالغ مقػػدـ

الطمب بقرار الترخيص .

طمب البيانات من صاحب الترخيص .

يجب عمى صاحب الترخيص أف يقدـ إلي السمطة المختصة في مدة أقصاها سنة بياناً صحيحاً موضحاً فيه عدد
العامميف وظروؼ العمؿ ووسائؿ الوقاية وأي بيانات أخرى تطمبها السمطة المختصة .

التنازل عن الترخيص ونقمه في حالة الوفاة .

يجػػوز لممػػرخص لػػه التنػػازؿ عػػف التػػرخيص إلػػي شػػخص آخػػر بشػػرط أف يقػػدـ المتنػػازؿ طمػػب بنقػػؿ التػػرخيص
إلي اسمه ويرفؽ عقد التنازؿ ويجب أف يقدـ الطمب خالؿ خمسة عشر يوماً مف تاريخ االتفاؽ عمى التنازؿ

()2

.

فػي حالػة وفػاة صػاحب التػرخيص يجػب عمػى مػف آلػت إلػيهـ ممكيػة المصػنع إبػالغ السػمطة المختصػة خػػالؿ

خمسة عشر يوماً مف تاريخ الوفاة بأسمائهـ واسـ الوكيؿ الػذي يكػوف مسػئوالً عػنهـ طبقػاً الحكػاـ هػذا القػانوف
كما يجب أف يتخذوا اإلجراءات الالزمة لنقؿ الترخيص لهـ في خالؿ ستة أشهر .

87ػ

()1

تعيين مفتش األمن الصناعي .

تعيف السمطة المختصة مفتشيف لألمف الصناعي لغرض تنفيذ أحكاـ هذا الفصؿ .

()2

تباشػػر السػػمطة المختصػػة الرقابػػة عمػػى جميػػع المصػػانع والعمميػػات الصػػناعية األخػػرى المحػػددة بالجػػدوؿ رقػػـ
( )1الممحؽ بهذا القانوف .

88ػ

()1

سمطات مفتش األمن الصناعي .

ألغػراض هػذا الفصػؿ والمػوائح التػي تصػدر بموجػب أحكػاـ هػذا القػانوف يكػوف لمفػتش األمػف الصػناعي سػمطة
الدخوؿ في أماكف العمؿ أثناء ساعات العمؿ نها اًر أو ليالً وذلؾ لمقياـ بػالتفتيش أو التحقيػؽ فػي الحػوادث أو
فحص اآلالت والمواد واخذ عينات منها أو التأكد مف أي معمومات يراها ضرورية .

()2

يقدـ صاحب المصنع أو وكيمه أو مف ينوب عنه ألي مفتش األمف الصناعي كػؿ البيانػات والمعمومػات التػي
طمبها .

89ػ

()1

المجـنة القومـية االستشارية لشئون األمن الصناعي )6(.

تنشأ لجنػة تسػمى " المجنػة القوميػة االستشػارية لشػئوف األمػف الصػناعي " وتشػكؿ بقػرار مػف الػوزير مػف رئػيس
وعدد مف األعضاء مف ذوى االختصاص .

()2

يحدد القرار المذكور في البند ( )1سمطات واختصاصات المجنة القومية .

()3

يجوز لمجنة المذكورة في البند ( )1تشكيؿ لجاف لها بالواليات ويجوز لها تفويض أيا مف اختصاصػاتها لتمػؾ
المجاف الفرعية .

91ػ ػ

()1

تعيين ضابط األمن الصناعي .

يجػػب عمػػى كػػؿ صػػاحب مصػػنع يسػػتخدـ عػػدداً مػػف العػػامميف ال يقػػؿ عػػف ثالثػػيف عػػامالً وال يزيػػد عمػػى مائػػة

وخمسيف أف يعػيف ضػابطاً لألمػف الصػناعي غيػر متفػرغ واذا زاد عػدد العػامميف بالمصػنع عػف مائػة وخمسػيف

()2

91ػ

()1

عامالً يعيف صاحب المصنع ضابطاً متفرغاً لألمف الصناعي .

يحدد الوزير الشروط الواجب توافرها في ضابط األمف الصناعي .
لجنة األمن الصناعي .

تنشأ في كؿ مصنع يبمغ عدد العامميف فيػه خمسػمائة عامػؿ فػأكثر لجنػة لألمػف الصػناعي تشػكؿ برئاسػػة مػدير
المص ػػنع وعضػػوية رؤسػػاء األقسػػاـ اإلنتاجيػػة بالمصػػنع وممثمػػيف اثنػػيف لنقابػػة العمػػاؿ ويكػػوف ضػػابط األمػػف

()2

الصناعي مقر اًر لها

تتولى لجنة األمف الصناعي رسـ سياسة األمف الصناعي فػي المصػنع واألشػراؼ عمػى تنفيػذها طبقػاً الحكػاـ

هذا الفص ؿ والق اررات الصادرة بموجبه  ,ويجػب عمػى المجنػة أف تخطػر السػمطة المختصػة وصػاحب المصػنع
بكؿ ما يتعمؽ بظروؼ األمف الصناعي داخؿ المصنع وتوصياتها في هذا الشأف .

()3

تعقد لجنة األمف الصناعي اجتماعاً مػرة عمػى األقػؿ كػؿ شػهر كمػا يجػب عميهػا أف تجتمػع عنػد وقػوع حػادث

جسيـ أو خالؿ أسبوع مف اكتشاؼ أو ظهور مرض مهني .

التبميغ عن الحوادث .

يجب عمى صاحػب المصػنع التبميغ عف الحوادث التي تحدث في مصنع أثناء ساعات العمؿ اليومية أو بسببه وذلؾ

92ػ

عند نهاية اليوـ األوؿ الذي حدثت فيه اإلصابة وفقاً لألنموذج المرفؽ بالجدوؿ رقـ ( )5الممحؽ بهذا القانوف  ,والتي
(أ)

وفاة أي عامؿ  ,أو

(ب)

الحريؽ أو االنفجار  ,أو

(ج )

حادثاً جسيماً  ,أو

(د )

()1

93ػ

تسبب

تعطؿ أي عامؿ عف أداء عممه ليوـ واحد أو أكثر .
المجمعات الصحية .

يجوز لموالى أو مف يفوضه بالتشػاور مع وزير الصحػة بالوالية أف يأمر بإنشاء مجمعات صحية في المنػاطؽ
الصناعية لعالج العامميف بالمصانع واإلشراؼ الصحي عميهـ .

()2

يحػػدد األمرالمشػػار إليػػه فػػي البنػػد ( )1نفقػػات إنشػػاء المجمع ػػات ,مهامهػػا وتمويػػؿ خػػدماتها  ,كمػػا يجػػوز أف
يتضمف الضوابط التي تكفؿ لممجمعات القياـ بأعبائها بفعالية .
إحاطة العمال عمماً بمخاطر المهنة .

يجب عمى كؿ صاحب مصنع أف يحيط العامميف عمماً بمخاطر المهنة ووسائؿ الوقاية منها ويجب عميه أف يتخذ

94ػ

االحتياطات الالزمة لحماية عماله مف الحوادث الصناعية وأمراض المهنة .
تدريب العمال .

95ػ

96ػ

يجب عمى صاحب المصنع أال يوكؿ أي عمؿ لعامؿ قبؿ تدريبه عميه تدريباً كافياً أو العمؿ تحت مراقبة شخص أو
أشخاص مف ذوى الخبرة في مجاؿ ذلؾ العمؿ .

()1

واجبات العمال .

يجب عمى كؿ عامؿ مستخدـ في أي مصػنع أال يقػوـ بػأي عمػؿ مػف شػأنه أف يجعمػه هػو أو اآلخػريف عرضػه
لمخطر ويجب عميه االنتفاع بكؿ طرؽ الوقاية الممنوحة له .

()2

97ػ ()1

يجػػب عمػػى كػػؿ عامػػؿ أال يقػػوـ عػػف قصػػد بػػإتالؼ أو إسػػاءة اسػػتعماؿ المػواد واآلالت والماكينػػات وممتمكػػات

المصنع األخرى .

إيقاف المصانع والعمميات الصناعية .

يجوز لمسمطة المختصة أف تمنع تشغيؿ أي مصنع إذا رأت أف أي :

(أ)

جزء مف الممرات أو األعماؿ أو الماكينات أو اآلالت المستعممة في المصنع بحالة أو
تركيب أو وضع اليمكف مف استعمالها دوف التعرض إلي خطر يؤدى ألي أذى جسماني
أو ضرر بصحة العامميف فيه مالـ يتـ إصالحها أو تغييرها أو نقمها حتى يزوؿ ذلؾ

الخطر .
(ب)

عممية صناعية في طور اإلنجاز أو أي شئ يجرى فيه العمؿ في المصنع بحالة قد
يتسبب منها األذى الجسماني أو ضرر بصحة العامميف وذلؾ حتى يتخذ صاحب العمؿ

()2

اإلجراءات الكفيمة بإزالة الخطر .

يجوز لمسمطة المختصة منع تصنيع أو تعديؿ أو إنجاز أي ماكينػة أو آلػة أو أي شػئ آخػر يصػنع أو يعػدؿ
أو ينجز محمياً ويخشى أف يؤدى ألذى جسماني أو ضرر بصحة العامميف في أي مصنع ومكاف تشغيؿ .

98ػ

مسئولية صاحب المصنع .

عندما ترتكب أي مخالفة الحكاـ هذا الفصؿ في أي مصنع يعتبر صاحػب المصػنع ما لـ يثبت خالؼ ذلؾ مسئوال عف
ارتكابه تمؾ المخالفة عمى انه إذا تسبب في تمؾ المخالفة إخالؿ أي شخص مستخدـ بأي واجب مف واجباته فال
يكوف صاحب المصنع مسئوالً عف تمؾ المخالفة فيما يختص بذلؾ اإلخالؿ إال إذا ثبت انه لـ يتخذ جميع الوسائؿ
المعقولة لمنع ذلؾ اإلخالؿ .

انفصم انثانج ػشر
ينازػات انؼًم ويراحم تطىية اننساع
99ػ

تطبيق .

تطبؽ أحكاـ هذا الفصؿ عمى كؿ نزاع عمالي يقع بيف واحد أو أكثر مف أصحاب العمؿ وجميع عمالهـ أو أي فريؽ
منهـ سواء كانوا أعضاء نقابة عمؿ أو لـ يكونوا  ,عمى انه ال يجوز لصاحب العمؿ أف يتفاوض مع أي مجموعة مف
العامميف متى كاف هناؾ تنظيـ نقابي مشروع يمثمهـ إال عف طريؽ ذلؾ التنظيـ .

111ػ ػ ()1

حصانة النقابات من دعاوى المسئولية التقصيرية .

ال تقبػػؿ أي دعػػوى ضػػد نقابػػة عمػػؿ أو ضػػد أي مػػف أعضػػائها أو موظفيهػػا إذا قػػدمت هػػذش الػػدعوى مػػف قبػػؿ
عمػػاؿ أو مخػػدميف بالنيابػػة عػػف أنفسهػػـ أو عػػف جميػػع أعض ػػاء النقابػػة اآلخػريف فيمػػا يتعمػػؽ بػػأي فعػػؿ يترتػػب

عميه مسئولية تقصيرية يدعى انه قد ارتكبت بوساطة نقابة عمؿ أو نيابة عنها .
()2

ال تعفػػى أحكػػاـ البنػػد ( )1مػػف أي مسػػئولية مدنيػػة أو جنائيػػة تترتػػب وفق ػاً ًن ًن لمق ػوانيف السػػارية عمػػى أي فعػػؿ
يرتكبه أحد أعضاء النقابات أو االتحادات أو موظفيها إض ار اًر بحقوؽ وممتمكات النقابات أو االتحادات .
التآمر فيما يتعمق بنزاع عمالى .

111ػ ػ ()1

ال تقبػػؿ أي دعػػوى تتعمػػؽ بالقيػػاـ بػػأي فعػػؿ طبق ػاً التفػػاؽ بػػيف شخص ػػيف أو أكثػػر إذا كػػاف القيػػاـ بػػه لتوقػػع

حػدوث نزاع عمالي أو التحريض عميه .
()2

يستثنى مف البند ( )1أي نشاط يشكؿ جريمة ضد أمف الدوؿ أو سالمتها أو نظمها األساسية وفقاً لمقوانيف

()3

مف أجؿ أغراض هذش المادة يقصد بكممة "جريمة " أي فعؿ يعرض الجاني ألي عقوبة السػجف إمػا مطمقػاً أو

السارية .

حسب السمطة التقديرية لممحكمة .

خضوع الموظف العام لمعقوبة .

112ػ ال يفسر أي نص في هذا الفصػؿ عمى انه يعفى مف اإلجػراءات التأديبية ألي موظؼ عاـ بسبب إخالله بواجباته
لتوقعه حدوث نزاع عمالي .

الحصانة من دعاوى التحـريض عمى اإلخالل بالعقد .

113ػ ال يجوز رفع دعوى في المحاكـ المدنية ضد أي مخدـ أو مستخدـ لقيامه بأي فعؿ لتوقع حدوث نزاع عمالي أو
االستمرار فيه .
اإلرهاب والمضايقة .

114ػ ال يجوز ألي شخص أف يجبر أي شخص عمى أي فعؿ أو امتناع يكوف لذلؾ الشػخص حػؽ قػانوني لفعمػه أو االمتنػاع
عنه وذلؾ مف :
( أ )
(ب)
(ج)

استعماؿ العنؼ أو االستفزاز أو إهانة ذلؾ الشخص أو زوجته أو أطفاله أو إتالؼ

ممتمكاته ,

تتبع ذلؾ الشخص مف مكاف الخر ,
إخفاء أية أدوات أو مالبس أو أي ممتمكات يممكها أو يستعممها ذلؾ الشخص أو يحرمه
استعمالها .

(د )

مراقبة أو مضايقة أي شخص في منزله أو أي مكاف آخر مقيـ فيه أو في أي طريؽ

يؤدى إلي ذلؾ المنزؿ أو المكاف .

انفصم انرابغ ػشر
يراحم تطىية اننساع

115ػ ()1

التفاوض .

إذا نشأ نزاع عمالي يجب عمى الطرفيف المتنازعيف في مػدة ال تجػاوز أسػبوعيف مػف تػاريخ األخطػار بموضػوع
النزاع الدخوؿ في مفاوضات ودية لتسوية النػزاع عمػى أال تجػاوز مػدة التفػاوض ثالثػة أسػابيع مػف تػاريخ بػدء

التفاوض  ,عمى انه يجوز باتفاؽ الطرفيف مد فترة التفاوض لمدة أسبوعيف آخريف .

()2

يجوز لمسمطة المختصة أو مػف ينػوب عنهػا حضػور التفػاوض فػي أي نػزاع عمػالي وال يجػوز لهػا أف تشػترؾ
في المفاوضات أال إذا اتفؽ المتفاوضاف عمى ذلؾ .

()3

116ػ ػ ()1

يحرر االتفاؽ مف ثالث نسخ يوقع عميها الطرفػاف ويحػتفظ كػؿ منهمػا بنسػخة وترسػؿ النسػخة الثالثػة لمسػمطة

المختصة خالؿ خمسة عشر يوماً مف تاريخ التوقيع عميها .
التوفيق .

إذا لػػـ يتوصػػؿ الطرفػػاف المتنازعػػاف إلػػي اتفػػاؽ لتسػػوية الن ػزاع بموجػػب المػػادة  115جػػاز لكػػؿ منهمػػا أف يقػػدـ
بنفسه أو بوساطة ممثمه طمباً لمسمطة المختصة لمسعى فػي حسػـ النػزاع بػالطرؽ الوديػة ويبػيف الطمػب أسػماء
طرفػػي النػزاع وممثميهمػػا وعناوينهمػػا وموضػػوع النػزاع وظروفػػه وأسػػماء مػػف يتولػػوف المفاوضػػات عمػػى أال يزيػػد
عدد مندوبي كؿ طرؼ عمى ثالثة أشخاص .

()2
()3

متى قدـ أحد الطرفيف المتنازعيف طمباً لتدخؿ السمطة المختصة التزـ الطرؼ اآلخر بتدخمها .

إذا لـ يتقدـ أي مف الطرفيف المتنازعيف بطمب لمتوفيؽ جاز لمسمطة المختصػة أف تصػدر قػ ار اًر بإحالػة النػزاع

إلي التوفيؽ دوف الحصوؿ عمى موافقتهما ويجب عمى الطرفيف االلتزاـ بذلؾ القرار .
حضور ممثل وزير المالية جمســات التفاوض والتوفيق .

117ػ في الحاالت التي يكوف فيها إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تممؾ الحكومة  %51مف أسهمها
فأكثر طرفاً في نزاع يتعمؽ بشروط خدمة لمعامميف  ,يعيف وزير المالية االتحادي ممثالً له لحضور جمسات التفاوض

والتوفيؽ

شروط تقديم الطمب.

118ػ إذا كاف الطمب مقدماً مف المخدـ فيجب أف يوقع عميه بنفسه أو وكيمه المفوض أما إذا كاف الطمب مقدماً مف العماؿ

فيجب تقديمه مف رئيس النقابة التي ينتموف إليها بعد موافقة المجنة المركزية لمنقابة أو االتحاد أو نصؼ عدد العماؿ
أو الموظفيف إذا لـ تكف لديهـ نقابة عمؿ .
تسوية النزاع ودياً .

119ػ يجب عمى السمطة المختصة أف تعمؿ عمى تسػوية النزاع بالطػرؽ الودية خالؿ مدة ال تجاوز ثالثة أسابيع مف تاريخ
وصوؿ الطمب إليها مسترشدة في ذلؾ بالمعمومات والمستندات المقدمة إليها مف طرفي النزاع .
إثبات التسوية الودية لمنزاع فى محضر .

111ػ إذا تمت تسوية النزاع ودياً أثبت ما تـ االتفاؽ عميه في محضػر يحرر مف ثالث نسخ توقع عميها السمطة المختصػة
وممثمو الطرفيف وتسمـ لمطرفيف خالؿ مدة سريانه .

مدة سريان االتفاق .

111ػ ينص في االتفاؽ عمى مدة سريانه عمى أال تزيد عمى ثالث سنوات إال إذا كاف االتفاؽ خاصػاً بتحديد األجور
وساعػات العمؿ فيجوز عندئذ أف يمتد إلي مدة ال تجاوز خمس سنوات .

إحالة النزاع إلي هيئة التحكيم .

112ػ إذا لـ تتـ تسوية النزاع ودياً خالؿ المدة المشار إليها في المادة  119وجب إحالة النزاع الي هيئة تحكيـ دوف موافقة
الطرفيف المتنازعيف لمفصؿ فيه متى ما كاف ذلؾ ضرورياً .

113ػ ()1

تشكيل هيئة التحكيم )7(.

تشكؿ السمطة المختصة بقرار منها هيئة التحكيـ عمى الوجه اآلتي :
(أ )

قاضى ال تقؿ درجته عف قاضى محكمة عامة يرشحه رئيس الجهاز القضائي بالوالية ,
رئيساً ,

(ب)

في حالة القطاع الخاص أحد المخدميف ال تكوف له عالقة بالنزاع يرشحه المخدـ وفى

(ج )

ممثؿ لنقابة عمؿ ال عالقة لها مباشرة بموضوع النزاع ترشحه النقابة صاحبة النزاع ,

(د )

ممثؿ لو ازرة العمؿ والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية ,

حالة الحكومة القومية وأجهزة الحكـ الوالئى ممثؿ لو ازرة المالية ,

(هػ ) أحد ذوى الخبرة ترشحه السمطة المختصة
()2

مع مراعاة أحكاـ البند ( )1وفى الحاالت التي تكػوف فيهػا إحػدى المؤسسػات أو الهيئػات العامػة أو الشػركات

التي تممؾ الحكومة  %51فأكثر مػف أسػهمها  ,طرفػاً فػي نػزاع عمػؿ يتعمػؽ بشػروط خدمػة العػامميف  ,يعػيف

وزير المالية االتحادي ممثالً له بهيئة التحكيـ  ,وفى حالة المؤسسات أو الهيئات أو الشركات الوالئيػة يرشػح
الوالي المختص ممثالً له في هيئة التحكيـ .

 114ػ ()1

الجمسة األولى لهيئة التحكيم والنصاب .

يحػدد رئػيس هيئػة التحكػيـ جمسػة لمنظػر فػي النػزاع عمػى أف ال يجػاوز ميعادهػا أسػبوعاً مػف تػاريخ رفػع النػزاع
إليها .

()2

يكتمؿ النصاب القانوني لهيئة التحكيـ بحضور أربعة أعضاء بما فيهـ الرئيس .
مدة الفصل في النزاع .

115ػ تنظر هيئة التحكيـ النزاع المعروض عميها وتفصؿ فيه في مدة ال تجاوز أربعة أسابيع مف تاريخ رفع النزاع إليها
ويجوز لرئيس هيئة التحكيـ أف يطمب مف السمطة المختصة تمديد فترة الفصؿ في النزاع بما ال يزيد عف أربعة أسابيع
.

سمطة هيئة التحكيم .

116ػ يكوف لهيئة التحكيـ سمطة استدعاء الشهود وتحميفهـ اليميف القانوني واجبارهـ عمى تقديـ المستندات والدفاتر التي ترى
ضرورة االطالع عميها وندب أهؿ الخبرة ومعاينة محؿ العمؿ ولها أف تتخذ كافة اإلجراءات التي تمكنها مف الفصؿ
في موضوع النزاع دوف التقيد بطرؽ اإلثبات المتبعة أماـ المحاكـ المدنية .
حضور المحامين والمستشارين .

117ػ يجوز لطرفي النزاع أف يوكؿ محامياً أو مستشا اًر قانونياً في حالة أجهزة الدولة لمظهور نيابة عنه أماـ هيئة
التحكيـ .

القوانين التي تطبقها هيئة التحكيم .

118ػ تطبؽ هيئة التحكيـ القوانيف المعموؿ بها ولها أف تستند في ذلؾ إلي العرؼ ومبادئ العدالة وذلؾ وفقاً لمحالة

االقتصادية واالجتماعية العامة في المنطقة .

قرار هيئة التحكيم .

119ػ تصدر هيئة التحكيـ ق ارراتها بأغمبية اآلراء ويجوز توضػيح الرأي المخالؼ مع بياف أسبابه .

121ػ ()1
()2

إلزامية قرار هيئة التحكيم .

يكوف قرار هيئة التحكيـ نهائياً وال يجوز الطعف فيه بأي طريؽ مف طرؽ الطعف .

يجب عمى رئيس هيئة التحكيـ إعالف طرفي النزاع بالقرار واعطاؤهما صورة منه وارساؿ صورة إلي السػمطة

المختصة مع جميع المستندات المتعمقة بالنزاع لحفظها لديه وتقديـ مستخرجات منها لذوى الشأف .
مصروفات إقامة ممثمي العمل والنقابات .

121ػ في حالة صدور قرار لصالح العماؿ أو الموظفيف أو النقابات تمزـ هيئة التحكيـ المخدـ بالمصروفات التي تقررها
لتغطية نفقات انتقاؿ واقامة ممثمي العماؿ أو الموظفيف والنقابات .
تصحيح القرار أو تعديمه .

122ػ يجوز لمسمطة المختصة أو أي طرؼ مف طرفي النزاع أف يطمب مف هيئة التحكيـ تفسير أي لبس أو غموض ظهر
في قرار هيئة التحكيـ واصدار قرار بشأنه ويجب عمى هيئة التحكيـ أف تصدر قرارها بعد إعادة سماع طرفي النزاع
أو بدونه ويعتبر القرار الالحؽ الذي تصدرش معدال لقرارها األوؿ .

مكافأة رئيس وأعضاء هيئة التحكيم .

123ػ تحدد السمطة المختصة أو مف تفوضه مقدار مكافأة رئيس وأعضاء هيئة التحكيـ وكيفية دفعها .

عدم التوقف عن العمل أو قفل محال العمل .

124ػ يحظر عمى العماؿ أو الموظفيف التوقؼ عف العمؿ كمياً أو جزئياً ويحظر عمى المخدـ قفؿ مكاف العمؿ كمياً أو جزئياً
بسبب أي نزاع عمالي وذلؾ في الحاالت اآلتية :

( أ)

قبؿ الدخوؿ في المفاوضات ,

(ب)

مباشرة بعد تقديـ أي طمب لمتوفيؽ مف جانب أي طرؼ ,

(ج )

أثناء إجراءات التوفيؽ ,

(د )

مباشرة بعد قرار الوالي بإحالة النزاع إلي التحكيـ ,

(هػ)

(و )

أثناء إجراءات التوفيؽ ,

بعد إصدار أو إعالف ق اررات هيئة التحكيـ .

انفصم انخايص ػشر
أحكاو ختايية
تعديل الجداول .

125ػ يجوز لموزير بموجب أمر ينشػر في الجريدة الرسمية إجػراء أي تعديؿ في الجداوؿ الممحقة بهذا القانوف .

126ػ ()1

العقوبات .

مع عدـ اإلخالؿ بأية عقوبة أشػد يػنص عميهػا أي قػانوف آخػر يعاقػب بالسػجف لمػدة ال تجػاوز سػتة اشػهر أو
الغرامة أو بالعقوبتيف معاً كؿ شخص :
(أ )

يتسبب في أو يعمؿ عمى تضميف أي معمومات غير صحيحة في سجؿ خدمة العامؿ

بقصد الغش أو يسمح عمى تأخير دفع حقوؽ العامؿ معتمدا عمى ذلؾ السجؿ وهو عمى
(ب)

عمـ بالغش ,

يقدـ أو يسمح بتقديـ أي بيانات أو مستندات لمسمطة المختصة وهو يعمـ أنها غير

صحيحة .
()2

تعتبػػر جريمػػة كػػؿ مخالفػػة أو امتنػػاع عػػف تنفيػػذ أي مػػف أحكػػاـ هػػذا القػػانوف أو أحكػػاـ أي أوامػػر أو ل ػوائح أو
قواعػد صػػادرة بموجبػػه يعاقػب عميهػػا عنػػد عػدـ الػػنص عمػػى عقوبػة معينػػة فػػي هػذا القػػانوف أو أي قػػانوف آخػػر

بالسجف لمدة ال تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بػالعقوبتيف معػاً  ,وفػى حالػة تكػرار المخالفػة يجػوز أف تمتػد
الغرامة إلي الضعؼ .

()3

يجوز لممحكمة المختصة أف تخصص جزءاً ممف الغرامة لمشخص المتضرر .
سمطة إصدار الموائح والقواعد واألوامر .

127ػ يجوز لموزير إصدار الموائح واألوامر والقواعد الالزمة لتنفيذ أحكاـ هذا القانوف .

الجدول رقم ()7

بشأن المصانع والعمميات الصناعية
( انظر المادة ) 75

1

المصانػع

2

األعماؿ الكهربائية

3

عمميات البناء التي تػؤدى عمػى سػبيؿ التجػارة أو ممارسػة األعمػاؿ بغػرض مشػروع تجػارى
أو صناعي ويشمؿ ذلؾ إقامة أو هدـ أو تغيير أو إصػالح أو صػيانة البنػاء أو االسػتعداد
لبنػػاء مزمػػع إرسػػاء أساسػػه كإقامػػة المتػػاريس أو الحفريػػات واعمػػاؿ التشػػييد األخػػرى بمػػا فػػي

ذلؾ رصؼ الطرؽ وتعبيدها .
4

األعمػػاؿ والعمميػػات التػػي تجػػرى فػػي بعػػض السػػفف أو الب ػواخر ويشػػمؿ ذلػػؾ أي مسػػتودع
يخص مػالؾ السػفف أو البػواخر ومالحظػي حػوض السػفف أو ألغػراض تسػتعمؿ فيهػا القػوة
اآللية كما في عمميات الشػحف والتفريػغ أو تزويػد أي سػفينة بػالوقود فػي حػوض السػفف فػي
مرفػأ لهػا وجميػع الماكينػات واآلالت المسػتخدمة فػي هػذش العمميػة وتشػمؿ اآلالت أي سػقالة

أوسمـ يستخدمه أي شخص لشحف أو تفريغ أو تمويف السفف بالوقود وخالفه .
5

عمميات شحف وتفريغ ورص البضائع ونقمها أو أي عمميات أخرى في أو خارج مستودعها
أو مكاف التخزيف  ,التي تجرى عمى سبيؿ التجػارة أو ممارسػة األعمػاؿ أو لغػرض مشػروع

تجارى أو صناعي .
6

أعماؿ الزراعة واعماؿ الغابات وما في حكمها .

7

أعماؿ المناجـ والمحاجر

8

أعماؿ النقؿ البرى والبحري والنهري والجوى

9

أعماؿ المكاتب والمتاجر والمالهي وما في حكمها .

11

أعماؿ الصحة المهنية .

الجدول رقم ()2
طمب التسجيل

فيما يختص بتسجيؿ المصنع بموجب المادة  76مف قانوف العمؿ لسنة 1997
1ػ

اسـ صاحب المصنع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

2ػ

عنواف المصنع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

3ػ

موقع المصنع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

4ػ

النشاط االقتصادي والصناعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

5ػ

نوع الماكينات واآلالت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ.

6ػ

إذا كانت القيزانات وأواني الضغط مستعممة يذكر :
(أ)
(ب)

7ػ

(ج)

عدد العماؿ :

نوعها ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
تاريخ صنعها ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
ضغطها ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

( أ)

رجاؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

(ب)

نساء ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

(ج)

أحداث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
(أوالً ) ذكور ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
(ثانياً)

إناث ػ ػ ػ ػ ػ ػػ.

التاريخ  :ـــــــــــــــــ إمضاء صاحب المصنع

الجدول رقم ()3

شهادة تسجيل المصنع
1ػ

اس ػػـ المصنػع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

2ػ

اسـ صاحب المصنع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

3ػ

عن ػواف المصنػع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

4ػ

مػػوقع المصنػع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

5ػ

تاريخ إنشاء المصنع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

6ػ

رقػـ إنشاء المصنع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

7ػ

تػاريػخ صدورها ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

أشهد بأن هذا المصنع قد تم تسجيمه فعالً بمقتضى المادة  )3(76من قانون العمل لسنة . 7997

التاريخ ــــــــــــ

التوقيع ــــــــــــــ

الجدول رقم ()4
طمب ترخيـص

طمب ترخيص بناء مصنع أو بناء امتداد بمصنع وفقاً لممادة  88من قانون العمل

1ػ

اسـ صاحب المصنع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

2ػ

اسـ المصنع وعنوانه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

3ػ

النشاط االقتصادي أو الصناعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

5ػ

مواد البناء المستخدمة في :

4ػ

6ػ

رقـ القطعة ػ ػ ػ المربع ػ ػ ػ المساحة ػ ػ ػ الموقع ػ ػ ػ .
(أ)

األرضيات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،

(ب)

الجدراف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،

(ج)

السقوؼ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،

أنواع الماكينات واآلالت المستخدمة في المصنع :
(أ)

هؿ تدار بالكهرباء ؟ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،

(ب)

هؿ تدار بالديزؿ ؟ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،

(ج)

هؿ تدار بالبخار ؟ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،

(د)

هؿ تدار يدوياً ؟ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،

لسنة 7997

7ػ

8ػ

هؿ تستخدـ قيزانات بخارية وأواني ضغط أذكر :
(أ)

عدد كؿ منها ػ ػ ػ ػ ػ ،

(ب)

رقـ كؿ منها ػ ػ ػ ػ ػ ،

(ج )

ضغط كؿ منها ػ ػ ػ ػ ػ ،

(د )

تاريخ صنع كؿ منها ػ ػ ػ ،

التخزيف :
(أ)

المواد الكيماوية ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،

(ج)

الفضالت األخرى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،

(ب)

9ػ

المواد العضوية ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،

العماؿ المستخدموف :
المراحؿ

رجاؿ

نساء

المرحمة األولى
المرحمة الثانية
المرحمة الثالثة

تاريخ ـــــــــ إمضاء صاحب المصنع ـــــــــــــــــ

الجدول رقم ()5

إخطار عن حادث

أطفاؿ

المجموع

وفقاً لممادة  92من قانون العمل لسنة 7997
1ػ

اسـ صاحب المصنع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

2ػ

العنػواف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

3ػ

النشاط االقتصادي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

4ػ

تاريخ الحادث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

6ػ

مػدة الحادث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

7ػ

نوع الماكينات واآلالت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

8ػ

إذا كاف مف أي ماكينه اذكر اسمها واإلصابة :

5ػ

طبيعة الحادث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
9ػ

اذكر باختصار كيفية وقوع الحادث :

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

11ػ

بيانات عف الشخص أو األشخاص المصابيف :
(أ)

العمر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

(ب)

العنواف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

(ج)

المرتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

(د)

تاريخ التعييف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
التاريخ ــــــــ

إمضاء صاحب المصنع ــــــــــــ

الجدول رقم ()6

بشأن األمراض المهنية والتسممات
رقم
1

نوع المرض

العمميات واألعمال المسببة له

أم ػ ػراض ال ػ ػرئتيف المتسػ ػػببة مػ ػػف أى عمؿ يستدعى التعرض لغبار حديث التولػد لمػادة

الغبار واألتربة :

السػػيمكا بنسػػبة تزيػػد عمػػى  %5أى عمػػؿ فػػى المنػػاجـ

(أ ) تتريب الرئة مف

والمحاجر أو نحت األحجار أو طحنها أو أى أعماؿ

إستنشاؽ الرمؿ أو

أخػ ػػرى تسػ ػػتدعى نفػ ػػس التعػ ػػرض لغبػ ػػار اإلسبسػ ػػتوس

التراب (سيكوزس)

لدرجة تنشأ عنها هذش األمراض .

(ب) تميؼ الرئة مف غبار

ك ػػؿ الص ػػناعات أو األعم ػػاؿ الت ػػى تع ػػرض الع ػػامميف

األسبستوس

فيه ػػا لغب ػػار القط ػػف لدرج ػػة ينش ػػأ عنه ػػا ه ػػذا الم ػػرض

( اإلسبتوس )

كالنسيج والمحالج والعزؿ .

صناعة المنتجات

كػؿ الصػناعات واألعمػاؿ التػى تعػرض العػامميف فيهػا

المعادف بالرمؿ

كالعمؿ فى مصانع السكر  ..الخ .

الحجرية أو تمميع

لغبػػار قصػػب السػػكر لدرجػػة ينشػػأ عنػػه هػػذا المػػرض

(ج ) غبار القطف ربو
القطف (بسنوزس)

(د ) غبار قصب السكر
(بفازوزس)
2

تتريػػب الرئػػة ػ إستنشػػاؽ الرمػػؿ الصػ ػػناعات التػ ػػى يتعػ ػػرض العػ ػػامموف فيهػ ػػا لغبػ ػػار أو
أو التػ ػ ػراب المص ػ ػػحوب بال ػ ػػدرف أتربة تحتوى عمى مادة السيمكا .
الرئ ػ ػػوى عم ػ ػػى ش ػ ػػرط أف يك ػ ػػوف

تتريب الرئة السبب األصمى فى
اإلصابة بالدرف الرئوى .

3

التسػ ػػمـ بالرص ػ ػػاص وخالص ػ ػػته أى عم ػ ػػؿ يس ػ ػػتدعى إس ػ ػػتعماؿ أو ت ػ ػػداوؿ الرص ػ ػػاص

ومركباته .

ومركباته أو المواد المحتوية عميه ويشمؿ ذلؾ :
(أ ) إستخراج الرصاص ،

(ب) مباشرة المعادف المحتوية عمى الرصاص بما
فيها المستعممة فى مصانع التوتيا ،

(ج ) صنع سبائؾ الرصاص المستعمؿ ،
(د ) عمؿ األدوات المصنوعة مف الرصاص
المسبؾ أو ممزوجات الرصاص ،
(هػ) إستخداـ الرصاص فى صناعات البولغراؼ
(آلة أسطوانية ألخذ عدة مخططات البقى ) ،

(و ) صنع مركبات الرصاص ،
(ز ) صنع وتصميح البطاريات خازنات الكهرباء ،
(ح ) تحضير واستعماؿ الميناء المحتوية عمى
رصاص ،

(ط ) الصقؿ مف برادة الرصاص وغراء الزجاج
المحتوى عمى الرصاص ،
(ى ) أى أعماؿ أخرى يدخؿ فى تصنيعها أو
أصمها الرصاص ومركباته .

4

التسس ػ ػػـ ب ػ ػػالزرنيخ ومض ػ ػػاعفاته أى عم ػ ػ ػػؿ يس ػ ػ ػػتدعى إس ػ ػ ػػتعماؿ أو ت ػ ػ ػػداوؿ ال ػ ػ ػػزرنيخ

ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاإلختالالت العص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبية ومركبات ػػه أو الم ػ ػواد المحتويػ ػػة عمي ػػه وكػ ػػذا أى عمػ ػػؿ
واإلخ ػ ػ ػػتالالت الوطيفي ػ ػ ػػة لمكب ػ ػ ػػد يس ػ ػ ػػتدعى التع ػ ػ ػػرض لغب ػ ػ ػػار أو أبخػ ػ ػ ػرة ال ػ ػ ػػزرنيخ أو
والكم ػػى أمػ ػراض جمدي ػػة وغيره ػػا مركباته والمواد المحتوية عميػه ويشػمؿ ذلػؾ العمميػات
م ػ ػ ػػف األمػ ػ ػ ػراض والمض ػ ػ ػػاعفات التػػى يتولػػد فيهػػا الػػزرنيخ أو مركباتػػه وكػػذا العمػػؿ فػػى
الناتجة عف التسمـ بالزرنيخ .

إنتاج أو صناعة الزرنيخ ومركباته .

5

التس ػػمـ ب ػػالكروـ والتق ػػرح وس ػػائر أى عمؿ يستدعى تحضير أو توليد أو إستعماؿ أو تداوؿ

6

التسػ ػ ػ ػ ػ ػػمـ بالنيكػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ومركباتػ ػ ػ ػ ػ ػػه أى عمػػؿ يسػػتدعى تحضػػير أو توليػػد أو إسػػتعماؿ أو

األم ػ ػراض الناتجػ ػػة مػ ػػف مباش ػ ػرة الكػ ػػروـ وحػ ػػامض الكروميػ ػػؾ أو كرومػ ػػات الصػ ػػوديوـ أو
البوتاسيوـ أو الزنؾ أو أى مادة تحتوى عميها .
العمؿ بمعدف الكروـ ومركباته

ومشتفاته .

تداوؿ النيكؿ أو مركباته ويشػمؿ ذلػؾ التعػرض لغبػار
كربونيؾ النيكؿ .
أى عمػ ػ ػػؿ يسػ ػ ػػتدعى إسػ ػ ػػتعماؿ أو تػ ػ ػػداوؿ المنجنيػ ػ ػػز

7

التسمـ بالمنجنيز ومركباته .

8

تقػ ػ ػػرح القرنيػ ػ ػػة أو تقػ ػ ػػرح الجمػ ػ ػػد أى عمؿ يستدعى إستخراج أو إطالؽ أو اإلنتفاع أو

ومركباتػػه أو الم ػواد المحتويػػة عميػػه وكػػذلؾ أى عمػػؿ

يسػ ػ ػػتدعى التعػ ػ ػػرض ألبخ ػ ػ ػرة أو غبػ ػ ػػار المنجنيػ ػ ػػز أو
مركباتػه أو المػواد المحتويػة عميػػه ويشػمؿ ذلػػؾ العمػػؿ
ف ػ ػ ػػى إس ػ ػ ػػتخراج أو تحض ػ ػ ػػير المنجني ػ ػ ػػز أو مركبات ػ ػ ػػه
وطحنها وتعبئتها  ..الخ .
وأم ػراض الجمػػد الخبيثػػة الناتجػػة العمػػؿ فػػى الم ػواد المػػذكورة وكػػذا مركباتهػػا ومشػػتقاتها

مػ ػ ػ ػ ػ ػػف األسػ ػ ػ ػ ػ ػػمفت أو الزيػ ػ ػ ػ ػ ػػوت أو التعرض ألبخرتها أو أتربتها .
المعدنيػػة أو الب ػرفيف أو مركباتػػه
أو المنتجػ ػ ػ ػػات أو فقػ ػ ػ ػػد الم ػ ػ ػ ػواد
المذكورة سابقاً .

9

اإللتهاب ػ ػػات أو التق ػ ػػرح الجمػ ػ ػػدى أعمػ ػ ػػاؿ األسػ ػ ػػمنت والبنػ ػ ػػاء باألسػ ػ ػػمنت أو التعػ ػ ػػرض
الناجـ مف األغبرة والسوائؿ :

لألعمػػاؿ التػػى تشػػمؿ إنتػػاج ومباش ػرة وتصػػفية ومػػزج

إنتاج األعماؿ التى تشمؿ إنتاج األسمنت .

ومباش ػرة إسػػتعماؿ الممػػح القمػػوى اإلشػػتغاؿ فػػى إنتػػاج أو مباش ػرة إسػػتعماؿ وتصػػفية أو
العام ػ ػػة أى أعمػ ػ ػػاؿ أخ ػ ػػرى قػ ػ ػػد م ػ ػ ػػزج التربنت ػ ػ ػػايف ومش ػ ػ ػػتقاته األورن ػ ػ ػػيش والجممك ػ ػ ػػا ،
تنشأ عنها األمراض المذكورة.

اإلش ػ ػ ػػتغاؿ ف ػ ػ ػػى األعم ػ ػ ػػاؿ الت ػ ػ ػػى تش ػ ػ ػػمؿ إس ػ ػ ػػتعماؿ
األحطاب األخشاب فى هذش الفقرة .

11

تمي ػ ػ ػػؼ عدس ػ ػ ػػة الع ػ ػ ػػيف القرني ػ ػ ػػة أى عم ػ ػػؿ يس ػ ػػتدعى التع ػ ػػود المتك ػ ػػرر أو المتواص ػ ػػؿ
النػ ػػاتج مػ ػػف التعػ ػػرض المسػ ػػتمر لموهج أو اإلشعاع الصادر مػف الزجػاج المصػهور أو
لمح ػ ػ اررة العالي ػ ػػة ووهػ ػػج األنػ ػ ػوار المع ػػادف المحمي ػػة أو المنص ػػهرة أو التع ػػرض لضػػػوء

القوية .

قػػوى أو ح ػ اررة شػػديدة ممػػا يػػؤدى الػػى تمػػؼ العػػيف أو
ضعؼ اإلبصار .
أى عمػ ػػؿ يسػ ػػتدعى التعػ ػػرض ألوؿ أكس ػ ػػيد الكربػ ػػوف

11

التسمـ بأوؿ أكسيد الكربوف .

12

التسمـ بثانى أكسيد الكربوف .

13

التسػ ػ ػ ػ ػ ػػمـ بػ ػ ػ ػ ػ ػػالزئبؽ ومركباتػ ػ ػ ػ ػ ػػه أى عم ػ ػػؿ يس ػ ػػتدعى إس ػ ػػتعماؿ أو ت ػ ػػداوؿ الزئب ػ ػػؽ أو

ويشػػمؿ ذلػػؾ عمميػػات تحضػػير إسػػتعماله وتولػػدش ومػػا
يحدث فى الجراجات وقمايف الطوب أو الجير .

أى عم ػػؿ يسػ ػػتدعى إسػ ػػتخراج أو تحضػ ػػير أو تػ ػػداوؿ

غ ػػاز ث ػػانى أكس ػػيد الكرب ػػوف أو التع ػػرض ألبخرت ػػه أو
األبخرة المحتوية عميه .

ومشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقاته وممزوجاتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه مركباتػ ػػه أو الم ػ ػواد المحتويػ ػػة عميػ ػػه وك ػ ػػذا أى عم ػ ػػؿ
ومخموطاته .

يستدعى التعرض لغبار الزئبؽ أو أبخرته أو مركباتػه
أو المػواد المحتويػة عميػه ويشػمؿ ذلػؾ تػداوؿ الزئبػؽ ػ

صػػناعة أجه ػزة القيػػاس والمعامػػؿ

ػ تحضػػير الم ػواد

الخػ ػػاـ الالزمػ ػػة لصػ ػػناعة القبعػ ػػات  ،التػ ػػذهيب عمػ ػػى
الس ػػاخف  ،إسػ ػػتعماؿ مض ػػخات الزئبػ ػػؽ فػ ػػى صػ ػػناعة
المصػػابيح الكهربائيػػة  ،صػػناعة المفرقعػػات المحتويػػة

عمى الزئبؽ .
14

التسػػمـ بالفسػػفور وبمركباتػػه ومػػا أى عمػ ػ ػػؿ يس ػ ػ ػػتدعى إسػ ػ ػػتعماؿ أو ت ػ ػ ػػداوؿ الفس ػ ػ ػػفور
ينشأ عػف ذلػؾ مػف اإلختالطػات ومركباتػ ػػه أو الم ػ ػواد المحتويػ ػػة عميػ ػػه وكػ ػػذا عمػ ػػى أى
.

عمػػؿ يسػػتدعى التعػػرض ألبخػرة أو غبػػار الفسػػفور أو
مركباتػ ػ ػػه أو الم ػ ػ ػواد المحتويػ ػ ػػة عميػ ػ ػػه ويشػ ػ ػػكؿ ذلػ ػ ػػؾ
التعرض لممركبات الغازية وغير الغازية الفسفور.

15

التس ػ ػ ػ ػػمـ بالكبري ػ ػ ػ ػػت ومركبات ػ ػ ػ ػػه أى عمػ ػػؿ يسػ ػػتدعى إسػ ػػتعماؿ أو تػ ػػداوؿ الكبريػ ػػت أو
الغازيػػة ومػػا ينشػػأ عػػف ذلػػؾ مػػف مركباتػ ػػه أو الم ػ ػواد المحتويػ ػػة عميػ ػػه وك ػ ػػذا أى عم ػ ػػؿ
اإلختالطات .

يس ػػتدعى التع ػػرض ال ػػى أبخػ ػرة أو غب ػػار الكبري ػػت أو
مركباتػ ػ ػػه أو الم ػ ػ ػواد المحتويػ ػ ػػة عميػ ػ ػػه ويشػ ػ ػػكؿ ذلػ ػ ػػؾ
التعرض لممركبات الغازية وغير الغازية لمكبريت.

16

التسػ ػ ػ ػ ػ ػػمـ بػ ػ ػ ػ ػ ػػالنزيف أو الم ػ ػ ػ ػ ػ ػواد أى عمؿ يستدعى إستخراج أو إستعماؿ أو تػداوؿ أو

المماثمػػة ومسػػتخرجاته ومشػػتقاته مالمسػػة أو تحضػػير أو إطػػالؽ اإلنتفػػاع بػػالبنزيف أو
مػ ػ ػ ػ ػػف النػ ػ ػ ػ ػػاتروجيف واأللموني ػ ػ ػ ػ ػػا المػ ػ ػواد المماثم ػ ػػة ل ػ ػػه ومس ػ ػػتخرجاتها م ػ ػػف الن ػ ػػاتروجيف
واختالطاتها المرضية .

(األزوت) واأللمونيػػا أو التعػػرض ألبخرتهػػا أو غبارهػػا
.

17

التس ػػمـ بمس ػػتخرجات ومش ػػتقات أى عم ػػؿ يس ػػتدعى إس ػػتخراج أو إط ػػالؽ أو اإلنتف ػػاع
الهايدروكربونات (صنؼ أ) .

ب ػػأمالح الهاي ػػدروكوبونات م ػػف ص ػػنؼ (أ ) أو المػ ػواد

18

التسمـ برابع كموريد الكربوف.

أى عم ػػؿ يس ػػتدعى إس ػػتخراج أو إس ػػتعماؿ أو ت ػػداوؿ

19

التسمـ بثانى سمفائد الكربوف .

21

التسمـ بماثايؿ برمايد

21

التسمـ بحامض الكبرتيؾ .

المماثمة له أو مستخرجاته أو مشتقاته .

ارب ػ ػػع كموري ػ ػػد الكرب ػ ػػوف وك ػ ػػذلؾ أى عم ػ ػػؿ يسػػ ػػتدعى
التع ػرض ألبخرتػػه أو األبخ ػرة المحتويػػة عميػػه ويشػػمؿ
ذلػ ػ ػػؾ عمػ ػ ػػاؿ البوهيػ ػ ػػة والػ ػ ػػدهانات وعمػ ػ ػػاؿ المعامػ ػ ػػؿ
المعرضيف له والزنائف المصنعة .
أى عمػػؿ يسػػتدعى إسػػتخراج أو تحضػػير أو إسػػتعماؿ
أو ت ػ ػػداوؿ ث ػ ػػانى س ػ ػػمفائد الكرب ػ ػػوف وك ػ ػػذلؾ أى عم ػ ػػؿ

يستدعى التعرض ألبخرتػه أو األبخػرة المحتويػة عميػه
.
أى عمػػؿ يسػػتدعى إسػػتعماؿ أو تػػداوؿ ماثايػػؿ برمايػػد
أو التعػ ػ ػػرض ألبخرتػ ػ ػػه أو األبخ ػ ػ ػرة المحتويػ ػ ػػة عميػ ػ ػػه
ويشػػمؿ ذلػػؾ تبخيػػر المحاصػػيؿ ػ تبخيػػر التبػػاكو ػ

مبي ػػدات الحشػ ػرات وعم ػػاؿ المػ ػوانئ ال ػػذيف يتعرض ػػوف
لهذا الغاز .
أى عم ػ ػ ػػؿ يس ػ ػ ػػتدعى تحض ػ ػ ػػير أو ت ػ ػ ػػداوؿ ح ػ ػ ػػامض
الكبرتيؾ أو التعرض ألبخرته واألبخرة المحتوية عميه

ويشمؿ ذلؾ عماؿ البطاريات وعماؿ مصػانع الزجػاج
.
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ظه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور دالئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ اإلص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابة أى عم ػ ػػؿ يس ػ ػػتدعى التع ػ ػػرض لمرادي ػ ػػوـ أو أى م ػ ػػادة
باألمراض المتسببة فى :
(أ ) االراديوـ أو مركباته
الفعالة (راديوـ)
(ب) أشعة

أخػ ػػرى ذات نشػ ػػاط إشػ ػػعاعى أو أشػ ػػعة واإلشػ ػػعاعات

المؤين ػػة كالع ػػامميف ف ػػى الع ػػالج بال ػػذرة والع ػػامميف ف ػػى
ِ
األشعة والمعرضيف لإلشعاعات المؤينة .

رزونتجيف (أشعة)X

(ج ) اإلشعاعات المؤينة
23

إصػ ػ ػػابات العظػ ػ ػػاـ والعضػ ػ ػػالت أى عمؿ يستدعى التعرض لمهواء المضغوط بالطرؽ
والمفاص ػػؿ الت ػػى يس ػػببها الهػ ػواء اإلصطناعية لدرجة تنشأ عنها األمراض المذكورة فى

المضغوط .

هذش الفقرة .

24

الجمرة الخبيثة (إنثراكس)

أى عمػػؿ يسػػتدعى اإلتصػػاؿ بحيوانػػات مصػػابة بهػػذا

25

إشعاعات إنفصالية اإلصابة .

26

التسمـ بثانى أكسيد الكبريتيؾ

المرض مباشرة جثث الحيوانات أو بعض أجزائها بما
فى ذلؾ الجمود والحوافر والقروف والشػعر ويػدخؿ فػى
ذلؾ أعماؿ الشحف والتفريغ والنقؿ لهذا اإلجراء .
كؿ األعماؿ والصناعات التى تحتػرؽ بكونهػا تعػرض
لمخطر .
أى عمػ ػػؿ يسػ ػػتدعى إسػ ػػتعماؿ أو تػ ػػداوؿ أو تحضػ ػػير
ثانى أكسيد الكبريتيؾ أو التعرض ألبخرته أو األبخرة
المحتوي ػػة عمي ػػه ويش ػػمؿ ذل ػػؾ رش العرب ػػات ومبي ػػدات

الحشرات واألسمدة الصناعية .

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

قانون رقم  41لسنة . 1974
قانون رقم  41لسنة . 1974
قانون رقم  41لسنة . 1974
قانون رقم  41لسنة . 1974
القانون نفسه .
قانون رقم  41لسنة . 1974
قانون رقم  41لسنة . 1974

