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 القرارات املنفذة لقانون العمل بالقطاع األهلي

( بتعديل قيمة الرسوم العامة على النماذج الخاصة بإجراءات إستخراج تصاريح وإذونات 109/1994القرار الوزاري رقم )

 العمل وكشوف الحاسب اآللي

 ( بوضع حد أدنى ألجور العاملين في القطاع األهلي 185/2010القرار الوزاري رقم ) 

 ( بشأن ساعات العمل اإلضافي في القطاع الخاص  188/2010القرار الوزاري رقم )

 ( في شأن األمراض المستعصية197/2010القرار الوزاري رقم )

إلشتراطات الالزم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية ( بشأن اإلحتياطات وا198/2010القرار الوزاري رقم )

 المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل

 ( في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال199/2010القرار الوزاري رقم )

 ( بشأن تحريم السخرة في العمل201/2011القرار الوزاري رقم )

( تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها 203/2011) القرار الوزاري رقم

 واختصاصاتهم والمخولين منهم صفة الضبطية القضائية

 ( بشأن جدول تحديد نسب العجز في حاالت إصابات العمل وأمراض المهنة204/2011القرار الوزاري رقم )

 الدائم في إصابات العمل وأمراض المهنجدول نسب العجز 

 ( بشأن تنظيم اجراءات التحكيم الطبي في حاالت إصابات العمل وأمراض المهنة206/2011القرار الوزاري رقم )

 ( بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل208/2011القرار الوزاري رقم )

 ( بشأن ضوابط تنظيم صندوق الخصومات بالمنشآت العمالية209/2011)القرار الوزاري رقم 

 ( بشأن أمراض المهنة والصناعات واألمراض المسببة لها216/2012القرار الوزاري رقم )

 جداول بأمراض المهنة

 نموذج الفحص الطبي الدوري

 ( بشأن تحديد المناطق البعيدة عن العمران221/2013القرار الوزاري رقم )

 ( بشأن التعليمات والعالمات التحذيرية بأماكن العمل224/2014القرار الوزاري رقم )

 ( بشأن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة226/2014القرار الوزاري رقم )

 ( بشأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة60/2014القرار الوزاري رقم )

 ( شروط األذن بالعمل خالل فترة التجربة للعاملين في القطاع األهلي  2014/ق/34القرار إداري رقم )

 ( بإعادة تشكيل اللجنة اإلستشارية العليا لشئون العمل2014/ق/119القرار اإلداري رقم )

 ( بشأن ساعات العمل باألماكن المكشوفة535/2015القرار الوزاري رقم )

 ( بشأن الئحة الضمان المالي للعاملين في القطاع األهلي والتفويض بالسحب منه719/2015اإلداري رقم )القرار 

 ( أسس تقدير اإلحتياج ألنشطة أصحاب األعمال في القطاع األهلي741/2015القرار اإلداري رقم )

 دليل األنشطة التجارية والحرفية والعمالة المقدرة عليها



 ( بشأن إصدار تصاريح العمل747/2015) القرار اإلداري رقم

 ( التصديق على اتفاقيات تسوية منازعات العمل الجماعية من خالل المفاوضة المباشرة2015/ع/836القرار اإلداري رقم )

 ( بشأن الالئحة النموذجية للنظام األساسي إلتحادات أصحاب األعمال  2015/ع/837القرار اإلداري رقم )

 النموذجية للنظام األساسي إلتحاد عماليالالئحة 

 ( بشأن الالئحة النموذجية للنظام األساسي لإلتحادات العمالية838/2015القرار اإلداري رقم )

 الالئحة النموذجية اإلسترشادية للنظام األساسي التحاد أصحاب األعمال

 ل األهلي والنفطي( بشأن تنظيم العمل في قطاعي العم2015/ق/839القرار اإلداري رقم )

 ( بشأن تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية2015/ع/840القرار اإلداري رقم )

 ( في شأن منح اإلجازات لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية واإلجتماعية العمالية2015/ق/841القرار اإلداري رقم )

 األيدي العاملة من صاحب عمل إلى أخر( بشأن شروط إنتقال 842/2015القرار اإلداري رقم )

 ( بشأن شروط اإلذن بالعمل بعض الوقت للعاملين في قطاعي األهلي والنفطي2015/ق/844القرار اإلداري رقم )

 ( بشأن محتويات صناديق اإلسعافات الطبية2015/ع/845القرار اإلداري رقم )

 التنفيذية اإلسترشادية للنظام األساسي للنقابة( بشأن الالئحة 2015/ع/846القرار اإلداري رقم )

 الالئحة التنفيذية اإلسترشادية للنظام األساسي للنقابة

( بشأن إضافة رسوم مالية جديدة على بعض اإلجراءات الخاصة بتحويل إذونات العمل 2015/أ/134القرار الوزاري رقم )

 بالقطاعين األهلي والنفطي

( بشأن إضافة رسوم مالية جديدة على بعض اإلجراءات الخاصة بتحويل إذونات العمل 2015//أ135القرار الوزاري رقم )

 بالقطاعين األهلي والنفطي

 

  


