قانون العمل الكويتي

القانون رقم ( )6لسنة 2010
في شأن العمل في القطاع األهلي
والقوانين المعدله له.

حضــرة صــاحب السمـو أميــر الـبــالد

ال�شيخ� /صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
حفظـه اهلل ورعـــــاه

سمــو ولـــي العهــد

ال�شيخ /نـواف الأحمد اجلابر ال�صباح
حفظـه اهلل ورعـــــاه

قانون رقم  ٦ل�سنة ٢٠١٠
يف �ش�أن العمل يف القطاع الأهلي وتعديالته
» »بعد اإلطالع على الدستور ،
» »وعلى قانون اجلزاء الصادر بالقانون رقم  16لسنة  1960والقوانني املعدلة له ،
» »وعلى القانون رقم  38لسنة  1964في شأن العمل في القطاع األهلي والقوانني املعدلة له ،
» »وعلى القانون رقم  28لسنة  1969في شأن العمل في قطاع األعمال النفطية ،
» »وعلــى قانــون التأمينــات االجتماعيــة الصــادر باألمــر األميــري بالقانــون رقــم  61لســنة 1976
والقوانــن املعدلــة لــه ،
» »وعلــى املرســوم بالقانــون رقــم  28لســنة  1980بإصــدار قانــون التجــارة البحريــة والقوانــن
املعدلــة لــه ،
» »وعلــى املرســوم بالقانــون رقــم  38لســنة  1980بإصــدار قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة
والقوانــن املعدلــة لــه ،
» »وعلــى املرســوم بالقانــون رقــم  67لســنة  1980بإصــدار القانــون املدنــي املعــدل بالقانــون رقــم 15
لســنة ، 1996
» »وعلى املرسوم بالقانون رقم  64لسنة  1987بإنشاء دائرة عمالية باحملكمة الكلية ،
» »وعلــى املرســوم بالقانــون رقــم  23لســنة  1990بشــأن قانــون تنظيــم القضــاء والقوانــن املعدلــة
لــه ،
» »وعلى القانون رقم  56لسنة  1996في شأن إصدار قانون الصناعة ،
» »وعلــى القانــون رقــم  1لســنة  1999فــي شــأن التأمــن الصحــي علــى األجانــب وفــرض رســوم
مقابــل اخلدمــات الصحيــة ،
» »وعلــى القانــون رقــم  19لســنة  2000بشــأن دعــم العمالــة الوطنيــة وتشــجيعها للعمــل فــي
اجلهــات غيــر احلكوميــة والقوانــن املعدلــة لــه ،
» »وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه  ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
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اﻟﺒـــﺎﺏ ا�ﻷﻭﻝ

�ﺃﺣـــﻜـﺎﻡ ﻋـــﺎﻣـــﺔ

مــــادة ()١
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺻﻄﻼﺡ:
1 .1اﻟﻮﺯاﺭﺓ :ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ.
2 .2اﻟﻮﺯﻳﺮ :ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ.
3 .3اﻟﻌﺎﻣﻞ :ﻛﻞ ﺫﻛﺮ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﻤﻼ ﻳﺪﻭﻳﺎ ﺃﻭ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻤﻟﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﺤﺗﺖ ﺇﺩاﺭﺗﻪ
ﻭﺇﺷﺮاﻓﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ.
4 .4ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ :ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ اﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻤﺎﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ.
5 .5اﻤﻟﻨﻈﻤﺔ :ﺗﻨﻈﻴﻢ يجمع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
ﺃﻭ ﻣﻬﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻭﻳﺮﻋﻰ ﻣﺼﺎﺤﻟﻬﻢ ،ﻭﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻤﺗﺜﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮﺭ
اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺆﻭﻧﻬﻢ.

مــــادة ()٢
ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻷﻫﻠﻲ.

مــــادة ()٣
ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ.

مــــادة ()٤
ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻉ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ.

مــــادة ()٥
ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ:
» »اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﻮاﻧﻦﻴ ﺃﺧﺮﻯ وفي ﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ.
» »اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻤﻟﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻤﻟﺨﺘﺺ ﺑﺸﺆﻭﻧﻬﻢ ﻗﺮا ًﺭا ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ
v
ﻭﺑﻦﻴ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻌﻤﻞ.
 vانتقلــت االختصاصــات الــواردة فــي القانــون رقــم ( )68لســنة  2015فــي شــأن العمالــة املنزليــة إلــى الهيئــة العامــة للقــوى
العاملــة مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )614لســنة 2018
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مــــادة ()٦
ﻣﻊ ﻋﺪﻡ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻱ ﻣﺰاﻳﺎ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﺘﻘﺮﺭ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ اﺠﻟﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﻭ اﻟﻨﻈﻢ اﺨﻟﺎﺻﺔ ﺃﻭ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻤﻟﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺣﺴﺐ ﻋﺮﻑ اﻤﻟﻬﻨﺔ ﺃﻭ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻌﺎﻡ،
ﻤﺗﺜﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﺤﻟﺪ اﻷﺩﻧﻰ ﺤﻟﻘﻮﻕ اﻟﻌﻤﺎﻝ.

اﻟﺒـــﺎﺏ الثـــاين

ﻲﻓ اﻻ�ﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻭاﻟﺘﻠﻤﺬﺓ ﻭاﻟﺘﺪﺭﻳﺐ اﻤﻟﻬﻨﻲ
الف�صل الأول :يف اال�ستخدام

مــــادة ()٧
ﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻘﺮاﺭاﺕ اﻤﻟﻨﻈﻤﺔ ﻟﺸﺮﻭﻁ اﺳﺘﺨﺪاﻡ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻷﻫﻠﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﺨﻟﺼﻮﺹ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
1.1ﺷﺮﻭﻁ اﻧﺘﻘﺎﻝ اﻷﻳﺪﻱ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ.
2.2ﺷﺮﻭﻁ اﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ.
3.3اﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻦﻴ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺮﻭا ﺑﻬﺎ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻭاﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻤﺑﻮﻇﻔﻲ
اﻟﺪﻭﻟﺔ اﻤﻟﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺃﻭﻗﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ اﺤﻟﻜﻮﻣﻲ.
4.4اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭاﻤﻟﻬﻦ ﻭاﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎﺯ اﻻﺧﺘﺒﺎﺭاﺕ اﻤﻟﻬﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﺠﻟﻬﺎﺕ اﻤﻟﻌﻨﻴﺔ.

مــــادة ()٨
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺮ
اﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻌﺪﺩ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﺎﺫﺝ اﻤﻟﻌﺪﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ ﻭاﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻗﺮاﺭا ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ .

مــــادة ()٩

v

ﺗﻨﺸﺄ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺫاﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ملحقــة ﺗﺴﻤﻰ (اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮﻯ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ)
ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ ،ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ اﻤﻟﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻮﺯاﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻘﺪاﻡ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪﺓ ً
ـــــــ ــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ
 vعدلــت مبوجــب القانــون رقــم  90لســنة  2013بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )6لســنة  2010فــي شــأن العمــل فــي
القطــاع األهلــي.
v

انتقل اإلشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة إلى وزير الدولة للشئون االقتصادية مبوجب املرسوم رقم ( )1لسنة 2019
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مــــادة ()١٠

v

ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ وافــدة  ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﺫﻥ لــه الهيئــة  ،ﻭﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺮاﺭ ًا
ﺑﺎﻹﺟﺮاءاﺕ ﻭاﻤﻟﺴﺘﻨﺪاﺕ ﻭاﻟﺮﺳﻮﻡ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻦﻴ اﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ
ً
ﻣﺴﺒﺒﺎ  ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺐ اﻟﺮﻓﺾ ﻣﻘﺪاﺭ ﺭﺃﺱ اﻤﻟﺎﻝ ،ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮاﺭ اﻟﺮﻓﺾ
ً
ً
ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ وﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ .
ﺑﻄﻼﻧﺎ
ﺑﺎﻃﻼ
اﻟﻘﺮاﺭ
ً
ً
ﻋﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﺩاﺧﻞ
ﻋﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﺪﻡ
اﻟﺒﻼﺩ ،ﺛﻢ ﻳﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﺣﺎﺟﺘﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻬﻢ  ،ﻭﻳﺘﻜﻔﻞ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻤﺑﺼﺎﺭﻳﻒ ﻋﻮﺩﺓ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ  ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻘﻄﺎﻉ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﺘﺤﺎﻗﻪ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ اﻟﻐﻴﺮ  ،ﻳﺘﻜﻔﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻤﺑﺼﺎﺭﻳﻒ ﻋﻮﺩﺓ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ  ،بعد تقدمي بالغ تغيب بحق
العامــل مــن صاحــب العمــل األصلــي .

مــــادة ()١١
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻭاﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﻤﺗﺎﺭﺱ ﺃﻱ ﻤﺗﻴﻴﺰ ﺃﻭ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ اﻤﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻦﻴ ﺃﺻﺤﺎﺏ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻤﺑﻨﺤﻬﺎ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻭﺇﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺤﺗﺖ
ﺃﻱ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﺒﺮﺭ.
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺯاﺭﺓ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺇﺻﺪاﺭ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻤﻟﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺒﻮﻋﻦﻴ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﻳﻘﺎﻑ ﺩﻭﻥ
ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ اﻤﻟﺪﺓ.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻫﺬﻩ اﻤﻟﺎﺩﺓ.

اﻟﻔ�ﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲﻧ

ﻲﻓ اﻟﺘﻠﻤﺬﺓ ﻭاﻟﺘﺪﺭﻳﺐ اﻤﻟﻬﻨﻲ

مــــادة ()١٢
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻣﻬﻨﻴﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﻢﺗ اﺨﻟﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ يتعاقد ﻣﻊ اﻤﻟﻨﺸﺄﺓ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﻨﺔ
ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ عقــد التلمــذة اﻷﺣﻜﺎﻡ اﺨﻟﺎﺻﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﺣﺪاﺙ اﻟﻮاﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ـــــــ ــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ
 vعدلــت مبوجــب القانــون رقــم  108لســنة  2013بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )6لســنة  2010فــي شــأن العمــل فــي
القطــاع األهلــي.
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مــــادة ()١٣
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻠﻤﺬﺓ اﻤﻟﻬﻨﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻭﻣﺤﺮﺭا ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻧﺴﺦ ،ﻭاﺣﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﻭﺗﻮﺿﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ،اﻤﻟﻬﻨﺔ ،ﻣﺪﺓ
ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻭﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻤﻟﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭاﻤﻟﻜﺎﻓﺄﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ
ﺗﻘﻞ ﻓﻲ اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻦ اﺤﻟﺪ اﻷﺩﻧﻰ اﻤﻟﻘﺮﺭ ﻷﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻤﻟﻤﺎﺛﻞ.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ اﻷﺣﻮاﻝ ﺤﺗﺪﻳﺪ اﻤﻟﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ اﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ اﻟﻘﻄﻌﺔ.

مــــادة ()١٤
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻠﻤﺬﺓ ﺇﺫا ﺃﺧﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ اﻤﻟﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ اﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﻋﺪﻡ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻩ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺇﺧﻄﺎﺭ اﻟﻄﺮﻑ اﻷﺧﺮ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

مــــادة ()١٥
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ اﻤﻟﻬﻨﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭاﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﺊ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻬﺎﺭاﺗﻬﻢ ﻭﻛﺴﺐ ﻣﺮاﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﺼﻘﻞ ﻗﺪﺭاﺗﻬﻢ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺇﻋﺪاﺩﻫﻢ
ﻤﻟﻬﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﺗﻮﻳﻠﻬﻢ ﻤﻟﻬﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺃﻭ ﻣﺮاﻛﺰ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺤﺗﻘﻖ ﻫﺬا
اﻟﻐﺮﺽ.

مــــادة ()١٦
ﻳﺤﺪﺩ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭاﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﺠﻟﻬﺎﺕ اﻷﻛﺎﺩﻤﻳﻴﺔ ﻭاﻤﻟﻬﻨﻴﺔ اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ اﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭاﻷﻭﺿﺎﻉ
الــازم ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﻌﻘﺪ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪﺭﻳﺐ اﻤﻟﻬﻨﻲ ﻭاﺤﻟﺪﻭﺩ اﻤﻟﻘﺮﺭﺓ ﻤﻟﺪﺓ اﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭاﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻭاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ اﻻﺧﺘﺒﺎﺭاﺕ ﻭاﻟﺸﻬﺎﺩاﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄﻥ ﻭاﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮاﺭ ﺇﻟﺰاﻡ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺪ
ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ اﻷﻭﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻭ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺪﺭﻳﺐ.

مــــادة ()١٧
ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻤﻟﻨﺸﺄﺓ اﺨﻟﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﺑﺄﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺟﺮﻩ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﺳﻮاء
ﺩاﺧﻞ اﻤﻟﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.
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مــــادة ()١٨
ﻳﻠﺘﺰﻡ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻤﻟﻬﻨﻲ ﻭاﻟﻌﺎﻣﻞ اﻤﻟﺘﺪﺭﺏ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺓ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻌﻤﻞ ﻤﻟﺪﺓ ﻤﻣﺎﺛﻠﺔ ﻤﻟﺪﺓ اﻟﺘﻠﻤﺬﺓ ﺃﻭ اﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ .ﻓﺈﺫا ﺃﺧﻞ ﺑﻬﺬا اﻹﻟﺘﺰاﻡ
ﻛﺎﻥ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﻣﻨﻪ اﻤﻟﺼﺮﻭﻓﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺤﺗﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺗﺪﺭﻳﺒﻪ بنسبة ﻣﺎ
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻤﻟﺪﺓ اﻟﻮاﺟﺐ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.

اﻟﻔ�ﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻲﻓ ﺗ�ﺸﻐﻴﻞ ا�ﻷﺣﺪاﺙ

مــــادة ()١٩
ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻞ ﺳﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ.

مــــادة ()٢٠
ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺣﺪاﺙ ﻤﻣﻦ ﺑﻠﻐﻮا اﺨﻟﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .أﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ تشــغيلهم ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭاﻤﻟﻬﻦ اﺨﻟﻄﺮﺓ ﺃﻭ اﻤﻟﻀﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻗﺮاﺭ
ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ.
 .بﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺇﺤﻟﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﺮاﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻻ ﺠﺗﺎﻭﺯ ﺳﺘﺔ
ﺃﺷﻬﺮ .ﻭﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺮاﺭا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭاﻤﻟﻬﻦ ﻭاﻹﺟﺮاءاﺕ ﻭاﻤﻟﻮاﻋﻴﺪ اﻤﻟﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺪﻭﺭﻱ.

مــــادة ()٢١
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ
اﺤﻟﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ لألحــداث ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎﺕ
ً
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﺗﺘﻠﻮﻫﺎ ﻓﺘﺮﺓ ﺭاﺣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺔ.
ﻭﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻭﺃﻳﺎﻡ اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎء ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣ ًﺎ.
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ً
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اﻟﻔ�ﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻲﻓ ﺗ�ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨ�ﺴﺎء

مــــادة ()٢٢

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ً
ﻣﺴﺎء ﻭاﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣ ًﺎ ،ﻭﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﻟﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﻦﻴ اﻟﻌﺎﺷﺮﺓ
ً
اﻤﻟﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭاﻤﻟﺼﺤﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ اﻟﻌﻼﺝ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭاﻤﻟﺆﺳﺴﺎﺕ اﻷﺧﺮﻯ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ
اﻟﺸﺌﻮﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﺤﻟﺎﻻﺕ اﻤﻟﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
اﻤﻟﺎﺩﺓ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ اﻷﻣﻦ ﻟﻬﻦ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﻟﻴﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ اﻤﻟﺎﺩﺓ ﺳﺎﻋﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ اﻤﻟﺒﺎﺭﻙ.

مــــادة ()٢٣
ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻤﻟﺮﺃﺓ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﺨﻟﻄﺮﺓ ﺃﻭ اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺃﻭ اﻟﻀﺎﺭﺓ ﺻﺤﻴاً ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ
اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﻭاﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻧﻮﺛﺘﻬﺎ ﻤﺑﺎ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻵﺩاﺏ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﺠﻟﻬﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻓﻘﻂ.
ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭاﺠﻟﻬﺎﺕ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻤﻟﻨﻈﻤﺔ اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ.

مــــادة ()٢٤
ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻤﻟﺮﺃﺓ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﺤﻟﺎﻣﻞ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﻻ ﺤﺗﺴﺐ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺯاﺗﻬﺎ اﻷﺧﺮﻯ ﻤﻟﺪﺓ ﺳﺒﻌﻦﻴ
ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺿﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ.
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء ﺇﺟﺎﺯﺓ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻨﺢ اﻤﻟﺮﺃﺓ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻦ
ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﻤﺗﺘﻌﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻹﺟﺎﺯﺓ ﺃﻭ اﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺃﻭ اﻟﻮﺿﻊ.

مــــادة ()٢٥
ﻳﺠﺐ ﻣﻨﺢ اﻤﻟﺮﺃﺓ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﺎﻋﺘﻦﻴ ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﺔ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭاﻷﻭﺿﺎﻉ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ
ﻗﺮاﺭ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ،ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻧﺸﺎء ﺩﻭﺭ ﺣﻀﺎﻧﺔ لألطفــال ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  4ﺳﻨﻮاﺕ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩ اﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ  50ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﺑﻬﺎ  200ﻋﺎﻣﻞ.

مــــادة ()٢٦
ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻤﻟﺮﺃﺓ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﺮ اﻤﻟﻤﺎﺛﻞ ﻷﺟﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ .
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ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﺩﻱ

اﻟﻔ�ﺼﻞ ا�ﻷﻭﻝ

ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ

مــــادة ()٢٧
ﻳﻜﻮﻥ ﻤﻟﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﺨﻟﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺇﺑﺮاﻡ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻤﻟﺪﺓ ﻓﺈﻥ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺗﻪ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺠﺗﺎﻭﺯ اﻟﺴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ .

مــــادة ()٢٨

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺛ ً
ﺎﺑﺘﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻳﺒﻦﻴ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﺨﻟﺼﻮﺹ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺑﺮاﻡ اﻟﻌﻘﺪ،
ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔﺎﺫﻩ ،ﻭﻗﻴﻤﺔ اﻷﺟﺮ ،ﻭﻣﺪﺓ اﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺪﺩ اﻤﻟﺪﺓ ،ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻳﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ
ﻧﺴﺦ ﺗﻌﻄﻰ ﻭاﺣﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﻭﺗﻮﺩﻉ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﺠﻟﻬﺔ اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ً
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺛ ً
ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﺤﻟﺎﻟﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻘﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ
ﺎﺑﺘﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﺭ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ
ﻃﺮﻕ اﻹﺛﺒﺎﺕ.
ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ اﻤﻟﺪﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻤﻟﺪﺓ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ
ً
ً
ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻌﺎﻡ ﻛﻞ اﺗﻔﺎﻕ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺎﻥ
ﺑﻄﻼﻧﺎ
ﺑﺎﻃﻼ
ﺳﺮﻳﺎﻥ اﻟﻌﻘﺪ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ
اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻻﺣﻖ ﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ.
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻤﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻭﺧﺒﺮاﺕ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻢﺗ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ.

مــــادة ()٢٩
ﺤﺗﺮﺭ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﺣﺪﻯ اﻟﻠﻐﺎﺕ اﻷﺧﺮﻯ ﻣﻊ اﻻﻋﺘﺪاﺩ
ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﻱ ﺧﻼﻑ  ،ﻭﻳﺴﺮﻱ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻤﻟﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻤﻟﺮاﺳﻼﺕ ﻭاﻟﻨﺸﺮاﺕ
ﻭاﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻭاﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﻤﺎﻟﻪ.

مــــادة ()٣٠
ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ اﻤﻟﺪﺓ ﻭﺟﺐ ﺃﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ ﻭﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭاﺣﺪﺓ
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺠﺗﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ ﻤﺑﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﺮﻓﻦﻴ.
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مــــادة ()٣١
ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ اﻤﻟﺪﺓ ﻭاﺳﺘﻤﺮ اﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﺠﺗﺪﻳﺪ اﻋﺘﺒﺮ
ﻣﺠﺪﺩ ًا ﻤﻟﺪﺩ ﻤﻣﺎﺛﻠﺔ ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﻮاﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺗﺪﻳﺪﻩ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻓﻲ
ﻛﻞ اﻷﺣﻮاﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻤﻳﺲ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻤﻟﻜﺘﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

اﻟﻔ�ﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲﻧ
ﻲﻓ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭ�ﺻﺎﺣﺐ العمل واجلزاءات اﻟﺘ�ﺄﺩﻳﺒﻴﺔ

مــــادة ()٣٢
ﺤﺗﺪﺩ ﻓﺘﺮﺓ ﺠﺗﺮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻷﻱ ﻣﻦ
ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺇﻧﻬﺎﺅﻩ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ .ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ اﻹﻧﻬﺎء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﺨﻟﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﺨﺪاﻡ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺤﺗﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ،ﻭﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺮاﺭ ًا
ﻳﻨﻈﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻔﺘﺮﺓ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ.

مــــادة ()٣٣
ﺇﺫا ﻋﻬﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﻱ ﺑﻦﻴ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
ً
ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﺤﻟﻘﻮﻕ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ

مــــادة ()٣٤
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻤﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮاﻥ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ اﻤﻟﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪﺓ
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮاﻥ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ ﻤﻳﻨﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻝ ﺳﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳب ﻭﺤﺗﺪﺩ ﺑﻘﺮاﺭ
ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮاﻥ ﻭﺷﺮﻭﻁ اﻟﺴﻜﻦ اﻤﻟﻨﺎﺳﺐ ﻭﺑﺪﻝ اﻟﺴﻜﻦ.
ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ اﻷﺧﺮﻯ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺳﻜﻦ ﻟﻌﻤﺎﻟﻪ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﺮاﺭ اﻤﻟﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺓ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﺴﻜﻦ اﻤﻟﻨﺎﺳﺐ ﻭﺤﺗﺪﻳﺪ ﺑﺪﻝ
اﻟﺴﻜﻦ.
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مــــادة ()٣٥
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻤﺑﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺋﺤﺔ اﺠﻟﺰاءاﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ
ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻤﻟﺨﺎﻟﻔﻦﻴ ﻭﻳﺮاعــى ﻓﻲ ﺇﻋﺪاﺩ ﻟﻮاﺋﺢ اﺠﻟﺰاءاﺕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ  -ﺃﻥ ﺤﺗﺪﺩ اﻤﻟﺨﺎﻟﻔﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻳﺤﺪﺩ اﺠﻟﺰاء ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺏ  -ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﺰاءاﺕ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.
ﺝ  -ﺃﻻ ﻳﻮﻗﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺰاء ﻭاﺣﺪ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪﺓ.
ﺩ  -ﺃﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ اﺭﺗﻜﺒﻪ ﻭﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣاً.
ﻫ  -ﺃﻻ ﻳﻮﻗﻊ اﺠﻟﺰاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻷﻣﺮ اﺭﺗﻜﺒﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.

مــــادة ()٣٦
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﺠﻟﺰاءاﺕ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺯاﺭﺓ .ﻭﻟﻠﻮﺯاﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﻝ
ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻁ اﻤﻟﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻇﺮﻭﻑ اﻟﻌﻤﻞ ﻤﺑﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ اﻤﻟﻨﻈﻤﺔ اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ اﻤﻟﻨﻈﻤﺔ اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ
ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء لالحتاد اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﺒﺪﻱ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻭاﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮاﺋﺢ.

مــــادة ()٣٧
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﻼﻏﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻤﺑﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺃﻗﻮاﻟﻪ ﻭﺤﺗﻘﻴﻖ
ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻮﺩﻉ ﻤﺑﻠﻔﻪ اﺨﻟﺎﺹ ﻭﻳﺠﺐ ﺇﺑﻼﻍ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻤﺑﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺟﺰاءاﺕ ﻭﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭﻣﻘﺪاﺭﻫﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻭاﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮﺩ.

مــــادة ()٣٨
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺨﻟﺼﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻤﻟﺪﺓ ﺠﺗﺎﻭﺯ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻓﺈﺫا ﺠﺗﺎﻭﺯﺕ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺫﻟﻚ
ﻳﺨﺼﻢ اﻟﻘﺪﺭ اﻟﺰاﺋﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮ القــادم ﺃﻭ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

مــــادة ()٣٩
ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻗﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻤﻟﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻳﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻤﻟﺪﺓ ﻻ ﺠﺗﺎﻭﺯ
ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﺈﺫا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺻﺮﻑ ﻟﻪ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ اﻟﻮﻗﻒ.

مــــادة ()٤٠
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﺨﻟﺼﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺭ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻠﺼﺮﻑ
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭاﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ
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اﺠﻟﺰاءاﺕ ﺑﺎﺨﻟﺼﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻳﺒﻦﻴ ﻓﻴﻪ ﺇﺳﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻣﻘﺪاﺭ اﺨﻟﺼﻢ
ﻭﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻤﻟﻨﺸﺄﺓ ﺗﻮﺯﻉ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﺨﻟﺼﻢ اﻤﻟﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻝ
اﻤﻟﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺖ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ.
ﻭﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺮاﺭا ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻤﻟﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ اﻤﻟﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.

اﻟﻔ�ﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
مــــادة ()٤١

ﻲﻓ �ﺇﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻜﺎﻓ�ﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﺨﻟﺪﻣﺔ

ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻤﻟﺎﺩﺓ ( )37ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ:
ﺃ  -ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺣﺪ
اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻵﺗﻴﺔ:
1.1ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻄﺄ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻪ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.
2.2ﺇﺫا ﺛﺒﺖ ﺃﻥ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﺶ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ.
3.3ﺇﺫا ﺃﻓﺸﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺮاﺭ اﺨﻟﺎﺻﺔ ﺑﺎﻤﻟﻨﺸﺄﺓ ﻤﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺨﺴﺎﺭﺓ
ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻬﺎ.
ﺏ  -ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ اﺤﻟﺎﻻﺕ اﻵﺗﻴﺔ:
1.1ﺇﺫا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺠﺮﻤﻳﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻭ اﻷﺧﻼﻕ.
2.2ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﻼ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻵﺩاﺏ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ.
3.3ﺇﺫا ﻭﻗﻊ ﻣﻨﻪ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺒﻪ.
4.4ﺇﺫا ﺃﺧﻞ ﺃﻭ ﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎﺕ اﻤﻟﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺼﻮﺹ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
5.5ﺇﺫا ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻤﻟﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﺤﻟﺎﻻﺕ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺭ اﻟﻔﺼﻞ ﺣﺮﻣﺎﻥ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﺨﻟﺪﻣﺔ.
ﺝ  -ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻤﻟﻔﺼﻮﻝ ﻹﺣﺪﻯ اﺤﻟﺎﻻﺕ اﻤﻟﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻤﻟﺎﺩﺓ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮاﺭ اﻟﻔﺼﻞ ﺃﻣﺎﻡ
اﻟﺪاﺋﺮﺓ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ لالجــراءات اﻤﻟﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﺫا ﺛﺒﺖ
ﻤﺑﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ للعامــل اﺳﺘﺤﻖ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﺨﻟﺪﻣﺔ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻤﺎ ﺤﻟﻘﻪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮاﺭ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﺩﺑﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺑﻘﺮاﺭ اﻟﻔﺼﻞ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﺯاﺭﺓ
v
ﺇﺑﻼﻍ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻮﻯ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .
 vمت نقــل تبعيــة واختصاصــات برنامــج إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة واجلهــاز التنفيــذي للدولــة إلــى الهيئــة العامــة
للقــوى العاملــة مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )875لســنة 2017
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مــــادة ()٤٢
ﺇﺫا انقطــع العامــل عــن العمــل دون عــذر مقبــول ملــدة ســبعة أيــام متصلــة أو عشــرين يومــا متفرقــة
خــال ســنة جــاز الصحــب العمــل اعتبــاره مســتقي ًال حكم ـ ًا وفــي هــذه احلالــة تســري أحــكام املــادة
( )53مــن هــذا القانــون فــي شــأن اســتحقاق العامــل ملكافــأة نهايــة اخلدمــة.

مــــادة ()٤٣

ً
ﺇﺫا ﺣﺒﺲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﺗﻬﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﺣ ً
ﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ًا ﺤﻟﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ
ﺒﺴﺎ اﺣ
ً
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪﻩ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺃﺩﻳﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ.
ﻧﻬﺎﺋﻲ ،اﻋﺘﺒﺮ
ﻭﺇﺫا ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺃﺳﻨﺪﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺰﻡ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ
ً
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﺎﺩﻻ ًﺗﻘﺪﺭﻩ اﺤﻤﻟﻜﻤﺔ.
ﺑﺼﺮﻑ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﻭﻗﻔﻪ ،ﻣﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ

مــــادة ()٤٤
ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻤﻟﺪﺓ ﺟﺎﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺇﻧﻬﺎﺅﻩ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻄﺎﺭ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ويكــون
اإلخطــار ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ:
 .أﻗﺒﻞ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻤﻟﻌﻴﻨﻦﻴ ﺑﺄﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ.
 .بﻗﺒﻞ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﺮاﻉ اﻟﻄﺮﻑ اﻟﺬﻱ ﺃﻧﻬﻰ
ً
ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻷﺟﺮ
اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺪﺓ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﺑﺪﻝ ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺧﻄﺎﺭ
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻤﻟﺪﺓ .
 .جﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻹﺧﻄﺎﺭ باالنهــاء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ
اﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎء اﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻷﺟﺮه
ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﺳﺎﻋﺎﺕ اﻟﻐﻴﺎﺏ.
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺤﺗﺪﻳﺪ ﻳﻮﻡ اﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺳﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻡ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
 .دﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻦﻴ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻬﻠﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ آثــار وخصوص ـ ًا
اﺳﺘﺤﻘﺎﻕ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺧﻄﺎﺭ.

مــــادة ()٤٥
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ اﻤﻟﺨﻮﻝ ﻟﻪ ﻤﺑﻘﺘﻀﻰ اﻤﻟﺎﺩﺓ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﻤﺗﺘﻊ
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺟﺎﺯﺓ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺯاﺕ اﻤﻟﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
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مــــادة ()٤٦
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ اﻤﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻤﻟﺸﺮﻭﻋﺔ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﺠﻟﻨﺲ ﺃﻭ اﻷﺻﻞ
ﺃﻭ اﻟﺪﻳﻦ.

مــــادة ()٤٧
ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ اﻤﻟﺪﺓ ﻭﻗﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺑﺈﻧﻬﺎﺋﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ اﻟﺘﺰﻡ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ
ﻋﻤﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻤﻟﺪﺓ اﻤﻟﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺤﺗﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮﻑ اﺠﻟﺎﺭﻱ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺪﺓ اﻟﻌﻘﺪ
ﻭﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻣﺪاﻩ ،ﻭﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ.

مــــادة ()٤٨
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻤﻟﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﺨﻟﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ اﻷﺣﻮاﻝ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .أﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺼﻮﺹ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
 .بﺇﺫا ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﺪاء ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
 .جﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﺳﺘﻤﺮاﺭﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻬﺪﺩ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﺻﺤﺘﻪ ﻤﺑﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ ﺠﻟﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ
ﺑﻮﺯاﺭﺓ اﻟﺼﺤﺔ.
 .دﺇﺫا ﺃﺩﺧﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻏﺸﺎ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺴﺎ ﻭﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻭﻁ اﻟﻌﻤﻞ.
 .هﺇﺫا اﺗﻬﻤﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰاﺋﻴﺎ ﻭﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ.
 .وﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻣﺮا ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻵﺩاﺏ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ.

مــــادة ()٤٩
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﻓﺎﺓ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺛﺒﻮﺕ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ اﺳﺘﻨﻔﺪ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ
اﻤﻟﺮﺿﻴﺔ .ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ اﺠﻟﻬﺎﺕ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

مــــادة ()٥٠
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .أﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺈﺷﻬﺎﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.
 .بﺇﻏﻼﻕ اﻤﻟﻨﺸﺄﺓ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
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ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻤﻟﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﻭ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻤﻟﻴﺮاﺙ ﺃﻭ اﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﺨﻟﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺫاﺗﻬﺎ اﻟﻮاﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ،
وﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺠﺗﺎﻩ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ.

مــــادة ()٥١

v

ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﺨﻟﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ:
 .أﺃﺟﺮ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﺨﻟﻤﺲ اﻷﻭﻟﻰ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻤﻟﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮ ﺳﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ
ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ.
ً
ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﺨﻟﻤﺲ اﻷﻭﻟﻰ ﻭﺃﺟﺮ ﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ
 .بﺃﺟﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻤﻟﻜﺎﻓﺄﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺟﺮ ﺳﻨﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ.
ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻦ ﻛﺴﻮﺭ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﻀﺎﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﺨﻟﺪﻣﺔ اﻤﻟﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ.
ﻭﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ يســتحق العامــل مكافــأة نهايــة
اخلدمــة كاملــة عنــد انتهــاء خدمتــه فــي اجلهــة التــي يعمــل بهــا دون خصــم املبالــغ التــي حتملتهــا
هــذه اجلهــة نظيــر اشــتراك العامــل فــي مؤسســة التأمينــات االجتماعيــة أثنــاء فتــرة عملــه ،ويســري
هــذا احلكــم اعتبــا ًرا مــن تاريــخ العمــل بالقانــون رقــم ( )6لســنة  2010املشــار إليــه.

مــــادة ()٥٢
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻤﻟﺎﺩﺓ ( )45ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﺨﻟﺪﻣﺔ اﻤﻟﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻤﻟﺎﺩﺓ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .أﺇﺫا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.
 .بﺇﺫا اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪﺓ اﻟﻌﻘﺪ اﺤﻤﻟﺪﺩ اﻤﻟﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺠﺗﺪﻳﺪﻩ.
 .جﺇﺫا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻤﻟﻮاﺩ ( )50 ، 49 ، 48ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
 .دﺇﺫا ﺃﻧﻬﺖ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻭاﺟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻟﺰﻭاﺝ.
ـــــــ ــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ
vعدلــت مبوجــب القانــون رقــم  85لســنة  2017بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )6لســنة  2010فــي شــأن العمــل فــي القطــاع
أيضــا مبوجــب أحــكام القانــون رقــم  17لســنة  2018بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )6لســنة 2010
األهلــي ،كمــا عدلــت ً
بشــأن العمــل فــي القطــاع األهلــي.
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مــــادة ()٥٣
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﺼﻒ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﺨﻟﺪﻣﺔ اﻤﻟﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻤﻟﺎﺩﺓ ( )51ﺇﺫا ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻤﻟﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮاﺕ ﻭﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ
ﻓﺈﺫا ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ ﻭﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاﺕ اﺳﺘﺤﻖ ﺛﻠﺜﻲ اﻤﻟﻜﺎﻓﺄﺓ ،ﻭﺇﺫا ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪﺓ
ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاﺕ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻤﻟﻜﺎﻓﺄﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ.

مــــادة ()٥٤
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬﻱ اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﺨﻟﺪﻣﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ً
ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻤﺑﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻭﺁﺧﺮ ﺃﺟﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻩ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻋﺒﺎﺭاﺕ
ﻗﺪ ﺗﺴﻲء ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺻﺮاﺣﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﺮﺩ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺕ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩاﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﻭاﺕ.

اﻟﺒــﺎﺏ الــرابــع
مــــادة ()٥٥

ﻲﻓ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﺮﻭﻑ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻔ�ﺼــﻞ ا�ﻷﻭﻝ  :ﻲﻓ ا�ﻷ ﺟـــــﺮ

ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻟﻘﺎء ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺑﺴﺒﺒﻪ
ً
ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻤﻟﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻟﻮاﺋﺢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  19ﻟﺴﻨﺔ 2000
ﻭﺩﻭﻥ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻌﻼﻭﺓ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻭﺓ اﻷﻭﻻﺩ املقررتــان
اﻤﻟﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ اﻷﺟﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻭاﺕ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻭ
ﺑﺪﻻﺕ ﺃﻭ ﻣﻨﺢ ﺃﻭ ﻫﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ.
ﻭﺇﺫا ﺣﺪﺩ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻤﺑﻘﺪاﺭ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻟﻢ ﺤﺗﻘﻖ اﻤﻟﻨﺸﺄﺓ ﺭﺑﺤﺎ ﺃﻭ ﺣﻘﻘﺖ ﺭﺑﺤﺎ
ً
ﺿﺌﻴﻼ ﺟﺪ ًا ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺃﺟﺮ اﻤﻟﺜﻞ ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﺮﻑ اﻤﻟﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻟﻘﺘﻀﻴﺎﺕ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.

مــــادة ()٥٦
ﺗﺆﺩﻯ اﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻤﻟﺘﺪاﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .أاﻟﻌﻤﺎﻝ اﻤﻟﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﺄﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﺆﺩﻯ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ.
 .باﻟﻌﻤﺎﻝ اﻵﺧﺮﻭﻥ ﺗﺆﺩﻯ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻦﻴ.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﻓﻊ اﻷﺟﻮﺭ ﻋﻦ اﻟﻴﻮﻡ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ.
21

مــــادة ()٥٧

v

ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
يلتــزم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ عــدد ًا ال يقــل عــن خمســة عمــال،
ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ لديــه ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻟﺪﻯ اﻤﻟﺆﺳﺴﺎﺕ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ اﺤﻤﻟﻠﻴﺔ ،وللهيئــة العامــة
للقــوى العاملــة أن تطلــب صــورة مــن كشــوف التحويــل املرســلة لتلــك املؤسســات املاليــة.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ وزيــر اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﻭوزيــراﻤﻟﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺯﺭاء ً
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ املؤسســات املاليــة ﻭﻗﻮاﻋﺪ اﻤﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﺨﻟﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﺤﻟﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻤﻟﺼﺮﻭﻓﺎﺕ،
ﻭاﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ،ﻭاﻹﺟﺮاءاﺕ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄﻥ.
ويجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء إعفــاء بعــض األنشــطة مــن حتويــل أجــور العمالــة الوافــدة إلــى
املؤسســات املاليــة احملليــة.

مــــادة ()٥٨

ً
ﻋﺎﻣﻼ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﺤﻟﻘﻮﻕ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮﻱ.

مــــادة ()٥٩
 .أﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﻘﻄﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ( 10ﻓﻲ اﻤﻟﺌﺔ) ﻣﻦ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻓﺎء ﻟﺪﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ.
 .بﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺤﻟﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ اﻤﻟﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ اﻟﻨﺰﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ اﺨﻟﺼﻢ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ (25
ﻓﻲ اﻤﻟﺌﺔ) ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻦ اﻤﻟﺄﻛﻞ ﺃﻭ اﻤﻟﻠﺒﺲ ﺃﻭ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻷﺧﺮﻯ ﻤﺑﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺩﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺘﺰاﺣﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻳﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻷﺧﺮﻯ.

مــــادة ()٦٠
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻟﺰاﻡ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮاء ﺃﻏﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﻊ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.

مــــادة ()٦١
ﻳﻠﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ اﻹﻏﻼﻕ ﺇﺫا ﺗﻌﻤﺪ ﻏﻠﻖ اﻤﻟﻨﺸﺄﺓ ﻹﺟﺒﺎﺭ اﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﻮﺥ ﻭاﻹﺫﻋﺎﻥ ﻤﻟﻄﺎﻟﺒﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻃﻮاﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻤﻟﻨﺸﺄﺓ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ
ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻓﻴﻪ ،ﻃﺎﻤﻟﺎ ﺭﻏﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮاﺭ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﺪﻳﻪ.
ـــــــ ــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ
 vعدلــت مبوجــب القانــون رقــم  32لســنة  2016بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )6لســنة  2010فــي شــأن العمــل فــي
القطــاع األهلــي.
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مــــادة ()٦٢
يراعــى فــي حســاب مســتحقات العامــل آخــر أجــر تقاضــاه فــإذا كان العامــل ممــن يتقاضــون أجورهــم
بالقطعــة حتــدد أجــره مبتوســط مــا تقاضــاه خــال أيــام العمــل الفعليــة فــي األشــهر الثالثــة
األخيــرة .ويكــون تقديــر املزايــا النقديــة والعينيــة بتقســيم متوســط مــا تقاضــاه العامــل منهــا خــال
اإلثنــى عشــر شــهر ًا األخيــرة علــى اإلســتحقاق فــإذا قلــت مــدة خدمتــه عــن ســنة حســب املتوســط
علــى نســبة مــا أمضــاه منهــا فــي اخلدمــة وال يجــوز تخفيــض أجــر العامــل خــال مــدة عملــه ألي
ســبب مــن األســباب.

مــــادة ()٦٣
يجــب علــى الوزيــر أن يصــدر قــرار ًا كل خمــس ســنوات كحــد أقصــى يحــدد فيــه احلــد األدنــى لألجــور
وفقـ ًا لطبيعــة املهــن والصناعــات ،مســتهديا فــي ذلــك بنســب التضخــم التــي تشــهدها البــاد ،وذلــك
بعــد التشــاور مــع اللجنــة االستشــارية لشــؤون العمــل واملنظمــات املختصــة.

الف�صل الثاين
�ساعات العمل والراحة الإ�سبوعية

مــــادة ()٦٤
مــع عــدم اإلخــال بأحــكام املــادة ( )21مــن هــذا القانــون ال يجــوز تشــغيل العامــل أكثــر مــن ثمانــي
وأربعني ســاعة أســبوعي ًا أو ثماني ســاعات يومي ًا إال في احلاالت املنصوص عليها في هذا القانون،
وتكــون ســاعات العمــل فــي شــهر رمضــان املبــارك ســت وثالثــن ســاعة أســبوعي ًا.
ويجــوز إنقــاص ســاعات العمــل فــي األعمــال املرهقــة أو املضــرة بالصحــة أو لظــروف قاســية وذلــك
بقــرار يصــدر مــن الوزيــر.

مــــادة ()٦٥
 .أال يجــوز تشــغيل العامــل أكثــر مــن خمــس ســاعات متصلــة يوميــا دون أن يعقبهــا فتــرة راحــة ال
تقــل عــن ســاعة وال حتســب فتــرات الراحــة ضمــن ســاعات العمــل.
ويســتثنى مــن ذلــك القطــاع املصرفــي واملالــي واإلســتثماري فتكــون ســاعات العمــل ثمانــي
ســاعات متصلــة.
 .بيجــوز بعــد موافقــة الوزيــر تشــغيل العمــال مــن دون فتــرة راحــة ألســباب فنيــة أو طارئــة أو فــي
األعمــال املكتبيــة شــريطة أن يقــل مجمــوع ســاعات العمــل اليوميــة وفقـ ًا ملــا نصــت عليــه املــادة
( )64مــن هــذا القانــون بســاعة واحــدة علــى األقــل.
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مــــادة ()٦٦
مــع عــدم اإلخــال بأحــكام املادتــن ( )21و ( )64مــن هــذا القانــون يجــوز بأمــر كتابــي مــن صاحــب
العمــل تشــغيل العامــل فتــرة إضافيــة إذا كان ذلــك الزمـ ًا ملنــع وقــوع حــادث خطــر أو إلصــاح مــا نشــأ
عنــه أو تفــادي خســارة محققــة أو مواجهــة أعمــال تزيــد علــى القــدر اليومــي ،وال يجــوز أن تزيــد
ســاعات العمــل اإلضافــي علــى ســاعتني فــي اليــوم الواحــد وبحــد أقصــى مئــة وثمانــون ســاعة ســنوي ًا،
كما ال يجوز أن تزيد فترات العمل اإلضافي على ثالثة أيام أسبوعي ًا وتسعني يوم ًا في السنة ،وال
يحــول ذلــك دون حــق العامــل فــي إثبــات تكليــف صاحــب العمــل لــه بالعمــل اإلضافــي فتــرة إضافيــة
بكافــة طــرق اإلثبــات أو بحــق العامــل احلصــول علــى أجــر عــن فتــرة العمــل اإلضافــي يزيــد علــى
أجــره العــادي فــي الفتــرة املماثلــة مبقــدار  25فــي املئــة ويراعــى فــي هــذا األجــر مــا تقضــي بــه املــادة
( )56مــن هــذا القانــون .وعلــى صاحــب العمــل أن ميســك ســج ًال خاصـ ًا بالعمــل اإلضافــي يبــن فيــه
تواريــخ األيــام وعــدد الســاعات اإلضافيــة واألجــور املقابلــة للعمــل اإلضافــي الــذي كلــف بــه العامــل.

مــــادة ()٦٧
للعامــل احلــق فــي راحــة أســبوعية مدفوعــة األجــر وحتــدد بأربــع وعشــرون ســاعة متصلــة عقــب كل
ســتة أيــام عمــل ويجــوز لصاحــب العمــل عنــد الضــرورة تشــغيل العامــل يــوم راحتــه األســبوعية إذا
اقتضــت ظــروف العمــل ذلــك ،ويتقاضــى العامــل  50فــي املئــة علــى األقــل مــن أجــره إضافــة ألجــره
األصلــي ويعــوض يــوم راحتــه بيــوم راحــة آخــر.
وال يخــل حكــم الفقــرة الســابقة فــي حســاب حــق العامــل مبــا فيهــا أجــره اليومــي وأجازتــه حيــث
يجــري حســاب هــذا احلــق بقســمة راتبــه علــى عــدد أيــام العمــل الفعليــة دون أن حتســب مــن ضمنهــا
أيــام راحتــه األســبوعية علــى الرغــم مــن كــون أيــام الراحــة هــذه مدفوعــة األجــر.

مــــادة ()٦٨
اإلجازات الرسمية املقررة للعامل بأجر كامل هي:
يوم واحد.
		
 .أيوم رأس السنة الهجرية
يوم واحد.
 .بيوم اإلسراء واملعراج		
		ثالثة أيام.
 .جعيد الفطر السعيد
يوم واحد.
 .دوقفة عيد األضحى املبارك	
 .هعيد األضحى املبارك		ثالثة أيام.
يوم واحد.
 .واملولد النبوي الشريف		
يوم واحد.
		
 .زاليوم الوطني  25فبراير
يوم واحد.
		
 .حيوم التحرير  26فبراير
يوم واحد.
		
.طيوم رأس السنة امليالدية
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وإذا اســتدعت ظــروف العمــل تشــغيل العامــل فــي أحــد هــذه األيــام قــرر لــه أجــر مضاعــف عنــه مــع
تعويضــه بيــوم بديــل.

مــــادة ()٦٩
مع مراعاة حكم املادة ( )24من هذا القانون للعامل احلق في اإلجازات املرضية اآلتية خالل السنة:
بأجر كامل.
	-خمسة عشر يوما
بثالثة أرباع األجر.
		
	-عشرة أيام
بنصف األجر.
		
	-عشرة أيام
بربع األجر.
		
	-عشرة أيام
	-ثالثون يوم ًا من دون أجر.
ويثبــت املــرض الــذي يقتضــي اإلجــازة بشــهادة مــن الطبيــب الــذي يعينــه صاحــب العمــل أو الطبيــب
املســؤول فــي الوحــدة الصحيــة احلكوميــة ،فــإذا وقــع خــاف فــي شــأن اســتحقاق اإلجــازة أو مدتهــا
فــإن شــهادة الطبيــب احلكومــي تكــون هــي املعتمــدة.
أمــا مــا يخــص األمــراض املســتعصية فتســتثنى بقــرار مــن الوزيــر املختــص ،يحــدد فيــه نــوع هــذه
األمــراض.

الف�صل الثالث
الإجازات ال�سنوية مدفوعة الأجر

مـــادة ()٧٠

v

للعامــل احلــق فــي إجــازة ســنوية ال تقــل عــن ثالثــن يــوم عمــل مدفوعــة األجــر  ،علــى أن يســتحق
العامــل إجــازة عــن الســنة األولــى بعــد قضائــه ســتة أشــهر علــى األقــل فــي خدمــة صاحــب العمــل .
وال حتســب ضمــن اإلجــازة الســنوية أيــام العطــل األســبوعية والعطــل الرســمية وأيــام اإلجــازات
املرضيــة الواقعــة خاللهــا ويســتحق العامــل إجــازة عــن كســور الســنة بنســبة مــا قضــاه منهــا فــي
العمــل ولــو كانــت الســنة األولــى مــن اخلدمــة.

مــــادة ()٧١
يدفع للعامل أجره املستحق عن اإلجازة السنوية قبل القيام بها.
ـــــــ ــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ
 vعدلــت مبوجــب القانــون رقــم  85لســنة  2017بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )6لســنة  2010فــي شــأن العمــل فــي
القطــاع األهلــي.
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مــــادة ()٧٢
لصاحــب العمــل حــق حتديــد موعــد اإلجــازة الســنوية كمــا يجــوز لــه جتزئتهــا برضــاء العامــل بعــد
األربعــة عشــر يومـ ًا األولــى منهــا.
وللعامــل حــق جتميــع إجازاتــه مبــا ال يزيــد علــى إجــازة ســنتني ولــه بعــد موافقــة صاحــب العمــل
القيــام بهــا دفعــة واحــدة ويجــوز مبوافقــة الطرفــن جتميــع اإلجــازات الســنوية ألكثــر مــن ســنتني.

مــــادة ()٧٣
مــع عــدم اإلخــال بأحــكام املادتــن ( )70و ( )71للعامــل احلــق فــي احلصــول علــى مقابــل نقــدي
أليــام إجازاتــه الســنوية املجتمعــة فــي حالــة انتهــاء عقــده.

مــــادة ()٧٤
مــع عــدم اإلخــال بأحــكام املــادة ( )72ال يجــوز للعامــل أن يتنــازل عــن إجازتــه الســنوية بعــوض أو
بغيــر عــوض ولصاحــب العمــل أن يســترد مــا أداه لــه مــن أجــر عنهــا إذا ثبــت اشــتغاله خاللهــا لــدى
صاحــب عمــل آخــر.

مــــادة ()٧٥
يجــوز لصاحــب العمــل منــح العامــل إجــازة دراســية بأجــر للحصــول علــى مؤهــل أعلــى فــي مجــال
عملــه علــى أن يلتــزم بــأن يعمــل لديــه مــدة مماثلــة لفتــرة اإلجــازة الدراســية بحــد أقصــى قــدره
خمــس ســنوات ،وفــي حالــة إخــال العامــل بهــذا الشــرط يلتــزم بــرد األجــور التــي تقاضاهــا خــال
فتــرة اإلجــازة بنســبة مــا تبقــى مــن املــدة الواجــب قضاؤهــا فــي العمــل.

مــــادة ()٧٦
للعامــل الــذي أمضــى ســنتني متصلتــن فــي خدمــة صاحــب العمــل احلــق فــي إجــازة مدفوعــة األجــر
مدتهــا واحــد وعشــرون يومـ ًا ألداء فريضــة احلــج شــريطة أال يكــون قــد أدى الفريضــة قبــل ذلــك.

مــــادة ()٧٧
للعامــل فــي حالــة وفــاة أحــد أقاربــه مــن الدرجــة األولــى أو الثانيــة احلــق فــي إجــازة بأجــر كامــل
مدتهــا ثالثــة أيــام.
وللمــرأة العاملــة املســلمة التــي يتوفــى زوجهــا احلــق فــي إجــازة عــدة بأجــر كامــل ملــدة أربعــة أشــهر
وعشــرة أيــام مــن تاريــخ الوفــاة ،علــى أال متــارس أي عمــل لــدى الغيــر طــوال فتــرة اإلجــازة وتنظــم
شــروط منــح هــذه اإلجــازة بقــرار مــن الوزيــر.
ومتنح املرأة العاملة غير املسلمة املتوفى عنها زوجها إجازة ملدة واحد وعشرين يوم ًا مدفوعة الراتب.
26

مــــادة ()٧٨
يجــوز لصاحــب العمــل منــح العامــل إجــازة مدفوعــة األجــر حلضــور املؤمتــرات واللقــاءات الدوريــة
واالجتماعيــة العماليــة.
ويصدر الوزير قرار ًا بشروط وقواعد منح هذه اإلجازة .

مــــادة ()٧٩
يجــوز لصاحــب العمــل منــح العامــل ،بنــاء علــى طلبــه ،إجــازة خاصــة مــن دون أجــر خــاف اإلجــازات
املشــار إليهــا فــي هــذا الفصــل.

الف�صل الرابع
يف ال�سالمة وال�صحة املهنية

الفـــرع الأول
يف قواعد حفظ ال�سالمة وال�صحة املهنية

مــــادة ()٨٠
يجــب علــى كل صاحــب عمــل أن يحتفــظ لــكل عامــل مبلــف عمــل يحتــوي علــى نســخة مــن إذن
العمــل ونســخة مــن عقــد العمــل وصــورة عــن البطاقــة املدنيــة واملســتندات الدالــة علــى اإلجــازات
الســنوية واملرضيــة وســاعات العمــل اإلضافيــة وإصابــات العمــل وأمــراض املهنــة واجلــزاءات التــي
وقعــت عليــه وتاريــخ انتهــاء اخلدمــة وأســباب انتهائهــا ونســخة مــن إيصــاالت اســتالمه ملــا يكــون قــد
أودعــه لــدى صاحــب العمــل مــن أوراق وأدوات وشــهادات اخلبــرة التــي ســلمت إليــه بعــد انتهــاء عملــه.

مــــادة ()٨١
يجــب علــى كل صاحــب عمــل أن يحتفــظ بســجالت الســامة املهنيــة وفقــا للنمــاذج والضوابــط
التــي يصــدر بشــأنها قــرار مــن الوزيــر.

مــــادة ()٨٢
يجــب علــى صاحــب العمــل أن يعلــق فــي مــكان ظاهــر مبقــر العمــل الئحــة معتمــدة مــن إدارة العمــل
املختصــة تتضمــن علــى وجــه اخلصــوص أوقــات العمــل اليوميــة وفتــرة الراحــة خاللهــا والراحــة
األســبوعية واإلجــازات الرســمية.
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مــــادة ()٨٣
يجــب علــى صاحــب العمــل اتخــاذ كافــة احتياطــات الســامة الالزمــة حلمايــة العمــال واآلالت
واملــواد املتداولــة فــي املنشــأة واملتردديــن عليهــا مــن مخاطــر العمــل مــع توفيــر وســائل الســامة
والصحــة املهنيــة الالزمــة لذلــك والتــي يصــدر بشــأنها قــرار مــن الوزيــر املختــص بعــد أخــذ رأي
اجلهــات املعنيــة.
وال يجوز حتميل العامل أي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل توفير وسائل احلماية له.

مــــادة ()٨٤
يجــب علــى صاحــب العمــل أن يبــن للعامــل قبــل مزاولــة العمــل املخاطــر التــي قــد يتعــرض
لهــا ووســائل الوقايــة التــي يجــب عليــه اتخاذهــا ويصــدر الوزيــر القــرارات اخلاصــة بالتعليمــات
والعالمــات التحذيريــة التــي توضــع فــي أماكــن ظاهــرة مبــكان العمــل وأدوات الســامة الشــخصية
التــي يلتــزم صاحــب العمــل بتوفيرهــا فــي األنشــطة املختلفــة.

مــــادة ()٨٥
يصــدر الوزيــر بعــد أخــذ رأي اجلهــات املعنيــة قــرار ًا بتحديــد أنــواع األنشــطة التــي تلتــزم بتوفيــر
املعــدات والوســائل الالزمــة للســامة والصحــة املهنيــة للعاملــن فــي املنشــآت مــع تعيــن فنيــن أو
متخصصــن فــي الرقابــة علــى مــدى توافــر اشــتراطات الســامة والصحــة املهنيــة للمنشــأة ويحــدد
القــرار مؤهــات وواجبــات هــؤالء الفنيــن واملتخصصــن وبرامــج تدريبهــم.

مــــادة ()٨٦
يجــب علــى صاحــب العمــل اتخــاذ االحتياطــات الكفيلــة حلمايــة العامــل مــن األضــرار الصحيــة
وأمراض املهنة التي تنشأ من مزاولة العمل وأن يوفر وسائل اإلسعافات األولية واخلدمات الطبية.
وللوزيــر بعــد أخــذ رأي وزارة الصحــة إصــدار القــرارات التــي تنظــم االحتياطــات وجــدول أمــراض
املهنــة والصناعــات واألعمــال املســببة لهــا وجــدول املــواد الضــارة ودرجــات التركيــز املســموح بهــا.

مــــادة ()٨٧
يجــب علــى العامــل أن يســتعمل وســائل الوقايــة ويتعهــد باســتعمال مــا بحوزتــه منهــا بعنايــة وأن
ينفــذ التعليمــات املوضوعــة لســامته وصحتــه ووقايتــه مــن اإلصابــات وأمــراض املهنــة.

مــــادة ()٨٨
مــع مراعــاة أحــكام قانــون التأمينــات االجتماعيــة يلتــزم صاحــب العمــل بالتأمــن علــى عمالــه لــدى
شــركات التأمــن ضــد إصابــات العمــل وأمــراض املهنــة.
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مــــادة ()٨٩

عنــد تطبيــق أحــكام تأمــن إصابــات العمــل وفقـ ًا لقانــون التأمينــات االجتماعيــة حتــل هــذه األحــكام
بالنســبة للمؤمــن عليهــم اخلاضعــن لهــذا التأمــن محــل األحــكام الــواردة فــى املــواد التاليــة
بالنســبة إلصابــات العمــل وأمــراض املهنــة .

مــــادة ()٩٠
إذا أصيــب العامــل فــي حــادث بســبب العمــل أو فــى أثنائــه أو فــي الطريــق إلــى العمــل والعــودة منــه
كان علــى صاحــب العمــل إبــاغ احلــادث فــور وقوعــه أو فــور علمــه بــه ،بحســب األحــوال ،إلــى كل مــن:
 .أمخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل.
 .بإدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصها محل العمل.
 .جمؤسســة التأمينــات االجتماعيــة أو شــركة التأمــن املؤمــن علــى العمــال لديهــا ضــد إصابــات
العمــل .ويجــوز أن يقــوم العامــل بهــذا اإلبــاغ إذا ســمحت حالتــه بذلــك كمــا يجــوز ملــن ميثلــه
القيــام بــه.

مــــادة ()٩١
مــع عــدم اإلخــال بأحــكام القانــون رقــم ( )1لســنة  1999فــي شــأن التأمــن الصحــي علــى األجانــب
وفــرض رســوم مقابــل اخلدمــات الصحيــة يتحمــل صاحــب العمــل نفقــات عــاج العامــل املصــاب مــن
إصابــات العمــل وأمــراض املهنــة بأحــد املستشــفيات احلكوميــة أو دور العــاج األهليــة التــي يحددهــا
مبــا فــي ذلــك قيمــة األدويــة ومصروفــات اإلنتقــال ،ويحــدد الطبيــب املعالــج فــي تقريــره فتــرة العــاج
ونســبة العجــز املتخلــف عــن اإلصابــة ومــدى قــدرة العامــل علــى االســتمرار فــي مباشــرة العمــل.
ويجــوز لــكل مــن العامــل وصاحــب العمــل ،بطلــب يقــدم لــإدارة املختصــة ،اإلعتــراض علــى التقريــر
الطبــي خــال شــهر مــن تاريــخ العلــم بــه أمــام جلنــة التحكيــم الطبــي بــوزارة الصحــة.

مــــادة ()٩٢
يجــب علــى كل صاحــب عمــل أن يوافــي الــوزارة املختصــة بإحصائيــة عــن حــوادث إصابــات العمــل
وأمــراض املهنــة التــي وقعــت مبنشــأته بشــكل دوري.
ويصدر الوزير قرار ًا باملواعيد احملددة لذلك .
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مــــادة ()٩٣
للعامــل املصــاب بإصابــة عمــل أو مــرض مهنــي احلــق فــي تقاضــي أجــره طــوال فتــرة العــاج التــي
يحددهــا الطبيــب وإذا زادت فتــرة العــاج علــى ســتة أشــهر يدفــع لــه نصــف األجــر فقــط حتــى شــفاؤه
أو تثبــت عاهتــه أو يتوفــى.

مــــادة ()٩٤

للعامــل املصــاب أو املســتحقني عنــه احلــق فــي التعويــض عــن إصابــة العمــل أو أمــراض املهنــة طبقـ ًا
للجــدول الــذي يصــدر بقــرار مــن الوزيــر وذلــك بعــد أخــذ رأي وزيــر الصحــة.

مــــادة ()٩٥
يسقط حق العامل في التعويض عن اإلصابة إذا ثبت من التحقيق:
 .أأن العامل قد تعمد إصابة نفسه .
 .بأن اإلصابــة قــد حدثــت بســبب ســوء ســلوك فاحــش ومقصــود مــن العامــل ،ويعتبــر فــي حكــم
ذلــك كل فعــل يأتيــه املصــاب حتــت تأثيــر اخلمــر أو املخــدرات ،وكل مخالفــة للتعليمــات اخلاصة
بالوقايــة مــن أخطــار العمــل وأضــرار املهنــة املعلقــة فــي مــكان ظاهــر مــن أماكــن العمــل ،هــذا مــا
لــم تنشــأ عــن اإلصابــة وفــاة العامــل أو تخلــف عجــز ًا مســتدمي ًا تزيــد نســبته علــى ( 25فــي املئــة)
مــن العجــز الكلــي.

مــــادة ()٩٦
إذا أصيــب العامــل بأحــد أمــراض املهنــة أو ظهــرت أعــراض أمــراض املهنــة عليــه أثنــاء اخلدمــة أو
خــال ســنة مــن تــرك العمــل ،ســرت عليــه أحــكام املــواد ( )95 ،94 ،93مــن هــذا القانــون.

مــــادة ()٩٧
1.1يحــدد التقريــر الطبــي الصــادر مــن الطبيــب املعالــج أو مــا قررتــه جلنــة التحكيــم الطبــي عــن
حالــة العامــل املصــاب مســؤولية أصحــاب األعمــال الســابقني ويلــزم هــؤالء  -كل بنســبة املــدة
التــي قضاهــا العامــل فــي خدمتــه  -إذا كانــت الصناعــات واألعمــال التــي ميارســونها ممــا ينشــأ
عنــه املــرض املصــاب بــه العامــل.
2.2يتقاضــى العامــل أو املســتحقون مــن بعــده التعويــض املنصــوص عليــه فــي املــادة ( )94مــن
املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة أو شــركة التأمــن املؤمــن لديهــا  -بحســب األحــوال -
ولــكل منهمــا الرجــوع إلــى أصحــاب األعمــال الســابقني فــي التزاماتهــم املنصــوص عليهــا فــي
الفقــرة ( )1مــن هــذه املــادة.
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مــــادة ()٩٨
حــق تكويــن احتــادات ألصحــاب األعمــال ،وحــق التنظيــم النقابــي للعمــال مكفــول وفقــا ألحــكام
هــذا القانــون ،وتســري أحــكام هــذا البــاب علــى العاملــن فــي القطــاع األهلــي وتطبــق أحكامــه علــى
العاملــن فــي القطاعــن احلكومــي والنفطــي فيمــا ال يتعــارض مــع القوانــن التــي تنظــم شــؤونهم.

مــــادة ()٩٩
جلميــع العمــال الكويتيــن احلــق فــي أن يكونــوا فيمــا بينهــم نقابــات ترعــى مصاحلهــم وتعمــل
علــى حتســن حالتهــم املاديــة واالجتماعيــة ومتثلهــم فــي جميــع األمــور اخلاصــة بهــم ،وألصحــاب
األعمــال حــق تكويــن احتــادات لهــم لــذات األهــداف.

مــــادة ()١٠٠
يتبع في إجراءات تأسيس املنظمة ما يأتي:
1.1اجتمــاع عــدد مــن العمــال الراغبــن فــي تأســيس نقابــة أو عــدد مــن أصحــاب األعمــال الراغبــن
فــي تأســيس احتــاد وذلــك بصفــة جمعيــة عموميــة تأسيســية ألي مــن الفريقــن مــن خــال
اإلعــان عــن ذلــك فــي صحيفتــن يوميتــن علــى األقــل مبــدة ال تقــل عــن أســبوعني مــن تاريــخ
انعقــاد اجلمعيــة العموميــة مــع حتديــد مــكان اإلنعقــاد ووقتــه وأهدافــه.
2.2تقــوم اجلمعيــة العموميــة التأسيســية بإقــرار الئحــة النظــام األساســي للمنظمــة ولهــا أن
تسترشــد فــي ذلــك بالالئحــة النموذجيــة التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر.
3.3تنتخب اجلمعية التأسيسية مجلس اإلدارة وفقا لألحكام الواردة في نظامها األساسي.

مــــادة ()١٠١
يبــن النظــام األساســي للمنظمــة أهدافهــا وأغراضهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا وشــروط عضويتهــا
وحقــوق أعضائهــا وواجباتهــم واالشــتراكات التــي حتصــل مــن األعضــاء واختصاصــات اجلمعيــة
العموميــة العاديــة وغيــر العاديــة وعــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة وشــروط عضويتــه ومدتــه
واختصاصاتــه والقواعــد املتعلقــة بامليزانيــة وإجــراءات تعديــل النظــام األساســي للمنظمــة
وإجــراءات حلهــا وكيفيــة تصفيــة أموالهــا وكذلــك الســجالت والدفاتــر التــي حتتفــظ بهــا املنظمــة
وأســس الرقابــة الذاتيــة.
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مــــادة ()١٠٢
علــى مجلــس اإلدارة املنتخــب أن يــودع ،خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ انتخابــه ،أوراق تأســيس
املنظمــة لــدى الــوزارة .وتثبــت الشــخصية االعتباريــة للمنظمــة اعتبــار ًا مــن تاريــخ صــدور قــرار
الوزيــر باملوافقــة علــى إنشــائها بعــد إيــداع األوراق كاملــة ومســتوفاة لــدى الــوزارة.
وللــوزارة إرشــاد وتوجيــه املنظمــة نحــو تصحيــح إجــراءات تأسيســها واســتيفاء أوراق التأســيس قبــل
إشــهارها ،فــإذا لــم تقــم الــوزارة بالــرد خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ إيــداع األوراق تثبــت
الشــخصية االعتباريــة للمنظمــة بقــوة القانــون.

مــــادة ()١٠٣
علــى العمــال وأصحــاب األعمــال ومنظماتهــم ،عنــد متتعهــم باحلقــوق الــواردة فــي هــذا البــاب،
احتــرام كافــة القوانــن الســارية فــي الدولــة شــأنهم فــي ذلــك شــأن جميــع اجلهــات املنظمــة وأن
ميارســوا نشــاطهم فــي حــدود األهــداف الــواردة فــي النظــام األساســي للمنظمــة دون جتــاوز لهــذه
األهــداف أو اخلــروج عنهــا.

مــــادة ()١٠٤
علــى الــوزارة إرشــاد املنظمــات النقابيــة ومنظمــات أصحــاب األعمــال نحو التطبيق الســليم للقانون
وكيفيــة القيــد فــي الســجالت والدفاتــر املاليــة اخلاصــة بــكل منهــا وإرشــادها نحــو تــدارك أي نقــص
فــي البيانــات والقيــود املدونــة بهــا.
ويحظر على النقابات:
1.1االشتغال باملسائل السياسية والدينية أو املذهبية.
2.2توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع املضاربات.
3.3قبول الهبات والوصايا ،إال بعد علم الوزارة.

مــــادة ()١٠٥
يحــق للنقابــات بعــد موافقــة رب العمــل واجلهــات املعنيــة فــي الدولــة ،فتــح مقاصــف ومطاعــم
خلدمــة العمــال داخــل إطــار املؤسســة.

مــــادة ()١٠٦

للنقابــات املشــهرة وفقـ ًا ألحــكام هــذا البــاب أن تكــون فيمــا بينهــا احتــادات ترعــى مصاحلها املشــتركة
ولالحتــادات املشــهرة وفق ـ ًا ألحــكام هــذا القانــون أن تكــون فيمــا بينهــا احتــاد ًا عام ـ ًا علــى أال يكــون
هنــاك أكثــر مــن احتــاد عــام واحــد لــكل مــن العمــال وأصحــاب العمــل ،ويتبــع فــي تكويــن االحتــادات
واالحتــاد العــام ذات اإلجــراءات اخلاصــة بتكويــن النقابــات.
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مــــادة ()١٠٧
لالحتــادات واالحتــاد العــام والنقابــات احلــق فــي االنضمــام إلــى احتــادات عربيــة أو دوليــة تــرى أن
مصاحلهــا ترتبــط بهــا ،علــى أن تخطــر الــوزارة بتاريــخ انضمامهــا ،وفــي جميــع األحــوال يراعــى فــي
ذلــك أال يكــون االنضمــام مخالفـ ًا للنظــام العــام أو املصلحــة العامــة للدولــة.

مــــادة ()١٠٨

يجــوز حــل منظمــات أصحــاب األعمــال والعمــال حـ ًا اختياريـ ًا بقرار يصدر من اجلمعية العمومية
طبقــا للنظــام األساســي للمنظمــة ،ويتحــدد مصيــر أمــوال النقابــة بعــد تصفيتهــا طبقــا للقــرار
الــذي تتخــذه اجلمعيــة العموميــة فــي حالــة احلــل االختيــاري.
كمــا يجــوز حــل مجلــس إدارة املنظمــة عــن طريــق إقامــة دعــوى مــن الــوزارة أمــام احملكمــة الكليــة
لتصــدر حكمـ ًا بحــل مجلــس اإلدارة إذا قــام بعمــل يعتبــر مخالفـ ًا ألحــكام هــذا القانــون والقوانــن
املتعلقــة بحفــظ النظــام العــام واآلداب ،ويجــوز اســتئناف حكــم احملكمــة خــال  30يومـ ًا مــن تاريــخ
صــدوره لــدى محكمــة االســتئناف.

مــــادة ()١٠٩
يجــب علــى أصحــاب األعمــال تزويــد العمــال بكافــة القــرارات واللوائــح املتعلقــة بحقوقهــم
وواجباتهــم.

مــــادة ()١١٠
يجــوز لــرب العمــل أن يفــرغ عضــو ًا أو أكثــر مــن أعضــاء مجلــس إدارة النقابــة أو االحتــاد ملتابعــة
شــؤون النقابــة مــع جهــة العمــل أو اجلهــات املعنيــة فــي الدولــة.

الف�صل الثاين

يف عقد العمل اجلماعي

مــــادة ()١١١
عقــد العمــل اجلماعــي هــو العقــد الــذي ينظــم شــروط العمــل وظروفــه بــن نقابــة أو احتــاد عمــال
أو أكثــر وبــن صاحــب عمــل أو أكثــر أو مــن ميثلهــم مــن احتــادات أصحــاب األعمــال.

مــــادة ()١١٢

يجــب أن يكــون عقــد العمــل اجلماعــي مكتوب ـ ًا وموقع ـ ًا مــن العامــل وأن يعــرض علــى اجلمعيــة
العموميــة لــكل مــن منظمــات العمــال وأصحــاب األعمــال أو طرفيــه ،وأن يوافــق عليــه أعضاؤهــا
وفقــا ألحــكام النظــام األساســي للمنظمــة.
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مــــادة ()١١٣
يجــب أن يكــون عقــد العمــل اجلماعــي محــدد املــدة علــى أال تزيــد مدتــه علــى ثــاث ســنوات ،فــإذا
اســتمر طرفــاه فــي تنفيــذه بعــد انقضــاء مدتــه اعتبــر مجــدد ًا ملــدة ســنة واحــدة بنفــس الشــروط
الــواردة فيــه مــا لــم يــرد بشــروط العقــد مــا يخالــف ذلــك.

مــــادة ()١١٤
إذا رغــب أحــد طرفــي عقــد العمــل اجلماعــي فــي عــدم جتديــده بعــد انتهــاء مدتــه وجــب عليــه أن
يخطــر الطــرف اآلخــر والــوزارة املختصــة كتابــة قبــل ثالثــة أشــهر علــى األقــل مــن تاريــخ انتهــاء
العقــد ،وإذا تعــدد أطــراف العقــد فــا يترتــب علــى انقضائــه بالنســبة ألحدهــم انقضــاؤه بالنســبة
لآلخريــن.

مــــادة ()١١٥

1.1يقــع باطـ ًا كل شــرط فــي عقــد العمــل الفــردي أو عقــود العمــل اجلماعيــة يخالــف أحــكام هــذا
القانــون ولــو كان ســابق ًا علــى تنفيــذه مــا لــم يكــن الشــرط أكثــر فائــدة للعامــل.
2.2يقــع باطـ ًا كل شــرط أو اتفــاق أبــرم قبــل العمــل بهــذا القانــون أو بعــده يتنــازل مبوجبــه العامــل
عــن أي حــق مــن احلقــوق التــي مينحهــا القانــون ،كمــا يقــع باط ـ ًا كل تصالــح أو مخالصــة
تتضمــن إنقاص ـ ًا أو إبــراء مــن حقــوق العامــل الناشــئة لــه مبوجــب عقــد العمــل خــال فتــرة
ســريانه أو ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهائــه متــى كانــت مخالفــة ألحــكام هــذا القانــون.

مــــادة ()١١٦
ال يكــون عقــد العمــل اجلماعــي نافــذ ًا إال بعــد تســجيله لــدى الــوزارة املختصــة ونشــر ملخصــه فــي
اجلريــدة الرســمية.
ويجــوز للــوزارة املختصــة أن تعتــرض علــى الشــروط التــي تراهــا مخالفــة للقانــون ،وعلــى الطرفــن
تعديــل العقــد خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اســتالم االعتــراض وإال اعتبــر طلــب التســجيل
كأن لــم يكــن.

مــــادة ()١١٧
يجــوز أن يبــرم عقــد العمــل اجلماعــي علــى مســتوى املنشــأة أو الصناعــة أو علــى املســتوى الوطنــي،
فــإذا أبــرم عقــد العمــل اجلماعــي علــى مســتوى الصناعــة وجــب أن يبرمــه عــن العمــال احتــاد نقابــات
الصناعــة ،وإذا أبــرم علــى املســتوى الوطنــي وجــب أن يبرمــه االحتــاد العــام للعمــال ويعتبــر العقــد
املبرم على مستوى الصناعة تعديال للعقد املبرم على مستوى املنشأة والعقد املبرم على املستوى
الوطنــي تعديـ ًا ألي مــن العقديــن اآلخريــن وذلــك فــي حــدود مــا يــرد فيهمــا مــن أحــكام مشــتركة.
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مــــادة ()١١٨
تسري أحكام عقد العمل اجلماعي على:
 .أنقابات العمال واحتاداتهم التي أبرمت العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه.
 .بأصحاب األعمال أو احتاداتهم الذين أبرموا العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه.
 .جالنقابات املنظمة لالحتاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه.
 .دأصحاب األعمال الذين انضموا لالحتاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه.

مــــادة ()١١٩
انسحاب العم ـ ـ ــال من النقابة أو فصلهم منهـ ـ ـ ـ ــا ال يؤثر على خضـ ـ ـ ـ ــوعهم ألحكـ ـ ـ ـ ــام عقـ ــد العم ـ ــل
اجلماعـ ـ ـ ـ ــي إذا كان االنسحاب أو الفصل الحق ًا على تاريخ إبرام النقابة للعقد أو انضمامها إليه.

مــــادة ()١٢٠
يجــوز لغيــر املتعاقديــن مــن نقابــات العمــال أو احتاداتهــم أو أصحــاب األعمــال أو احتاداتهــم
االنضمــام إلــى عقــد العمــل اجلماعــي بعــد نشــر ملخصــه فــي اجلريــدة الرســمية وذلــك باتفــاق
الطرفــن طالبــي االنضمــام دون حاجــة إلــى موافقــة املتعاقديــن األصليــن ،ويكــون االنضمــام
بطلــب يقــدم إلــى الــوزارة املختصــة موقــع مــن الطرفــن وتنشــر موافقــة الــوزارة املختصــة علــى
طلــب االنضمــام فــي اجلريــدة الرســمية.

مــــادة ()١٢١
يســري عقــد العمــل اجلماعــي الــذي تبرمــه نقابــة املنشــأة علــى جميــع عمــال املنشــأة ولــو لــم يكونــوا
أعضــاء فــي النقابــة وذلــك مــع عــدم اإلخــال بحكــم املــادة ( )115مــن هــذا القانــون فيمــا يتعلــق
بالشــروط األكثــر فائــدة للعامــل ،أمــا العقــد الــذي يبرمــه احتــاد أو نقابــة مــع صاحــب عمــل معــن
فإنــه ال يســري إال علــى عمــال صاحــب العمــل املعنــي بذلــك.

مــــادة ()١٢٢

ملنظمــات العمــال وأصحــاب األعمــال التــي تكــون طرفـ ًا فــي عقــد العمــل اجلماعــي أن ترفــع جميــع
الدعــاوى الناشــئة عــن اإلخــال بأحــكام العقــد ملصلحــة أي عضــو مــن أعضائهــا دون احلاجــة إلــى
توكيــل منــه بذلــك.
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الف�صل الثالث
يف منازعات العمل اجلماعية

مــــادة ()١٢٣
منازعــات العمــل اجلماعيــة هــي املنازعــات التــي تنشــأ بــن واحــد أو أكثــر مــن أصحــاب العمل وجميع
عماله أو فريق منهم بســبب العمل أو بســبب شــروط العمل.

مــــادة ()١٢٤
إذا نشــأت منازعــات جماعيــة فعلــى طرفيهــا اللجــوء إلــى املفاوضــة املباشــرة بــن صاحــب العمــل
أو مــن ميثلــه وبــن العمــال أو مــن ميثلهــم .وللــوزارة املختصــة إيفــاد منــدوب عنهــا حلضــور هــذا
املفاوضــات بصفــة مراقــب.
وفــي حالــة االتفــاق فيمــا بينهــم فإنــه يتعــن تســجيل هــذا االتفــاق لــدى الــوزارة املختصــة خــال
خمســة عشــر يوم ـ ًا وفق ـ ًا للقواعــد التــي تصــدر بقــرار مــن الوزيــر .

مــــادة ()١٢٥
ألي مــن طرفــي املنازعــة  -إذا لــم تــؤد املفاوضــة املباشــرة حللهــا  -أن يتقــدم للــوزارة املختصــة
بطلــب لتســوية املنازعــة وديـ ًا عــن طريــق جلنــة التوفيــق فــي منازعــات العمــل اجلماعيــة التــي يصــدر
بتشــكيلها قــرار مــن الوزيــر.
ويجــب أن يكــون الطلــب موقع ـ ًا مــن صاحــب العمــل أو وكيلــه املفــوض أو مــن أغلبيــة العمــال
املتنازعــن أو ممــن يفوضونــه فــي متثيلهــم.

مــــادة ()١٢٦
تشكل جلنة التوفيق في منازعات العمل من:
 .أممثلني تختارهما النقابة أو العمال املتنازعني.
 .بممثلني يختارهما صاحب العمل أو أصحاب األعمال املتنازعني.
 .جرئيــس اللجنــة وممثلــن عــن الــوزارة املختصــة يعينهــم الوزيــر املختــص بقــرار يحــدد فيــه أيضـ ًا
عــدد ممثلــي أطــراف النــزاع.
وللجنــة أن تســتعني بــرأي مــن تــراه فــي أداء مهمتهــا .وفــي جميــع املراحــل الســابقة يجــوز للــوزارة
املختصــة أن تطلــب املعلومــات التــي تراهــا ضروريــة حلــل املنازعــة.
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مــــادة ()١٢٧
علــى جلنــة التوفيــق أن تنتهــي مــن نظــر املنازعــة خــال شــهر واحــد مــن تاريــخ ورود الطلــب إليهــا
فــإذا متكنــت مــن تســويتها كلي ـ ًا أو جزئي ـ ًا وجــب إثبــات مــا مت االتفــاق بشــأنه فــي محضــر مــن
ثــاث نســخ ويوقــع عليــه مــن احلاضريــن ويعتبــر اتفاق ـ ًا نهائي ـ ًا وملزم ـ ًا للطرفــن وإذا لــم تتمكــن
جلنــة التوفيــق مــن تســوية املنازعــة خــال املــدة احملــددة وجــب عليهــا إحالتهــا أو إحالــة مــا لــم يتــم
االتفــاق بشــأنه منهــا خــال أســبوع مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع لهــا إلــى هيئــة التحكيــم مشــفوع ًا بكافــة
املســتندات.

مــــادة ()١٢٨
تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل اجلماعية على النحو التالي:
1.1إحدى دوائر محكمة االستئناف تعينها اجلمعية العمومية لهذه احملكمة سنوي ًا.
2.2رئيس نيابة ينتدبه النائب العام.
3.3ممثل للوزارة املختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف املنازعة أو من ميثلهم قانون ًا.

مــــادة ()١٢٩

تنظــر هيئــة التحكيــم املنازعــة فــي ميعــاد ال يتجــاوز عشــرين يوم ـ ًا مــن تاريــخ وصــول أوراقهــا إلــى
إدارة الكتــاب ويجــب أن يعلــن كل مــن طرفــي النــزاع مبيعــاد اجللســة قبــل انعقادهــا مبــدة ال تقــل
عــن أســبوع ،علــى أن يتــم الفصــل فــي املنازعــة خــال فتــرة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ أول
جلســة لنظرهــا.

مــــادة ()١٣٠

لهيئــة التحكيــم كل مــا حملكمــة االســتئناف مــن صالحيــات طبقـ ًا ألحــكام قانــون تنظيــم القضــاء أو
أحــكام قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة وتصــدر قراراتهــا مســببة وتكــون مبثابــة األحــكام الصــادرة
مــن محكمة االســتئناف.

مــــادة ()١٣١
ـتثناء مــن حكــم املــادة ( )126مــن هــذا القانــون يجــوز للــوزارة املختصــة فــي حالــة قيــام منازعــة
اسـ ً
جماعيــة إذا دعــت الضــرورة أن تتدخــل دون طلــب مــن أحــد املتنازعــن لتســوية النــزاع ودي ـ ًا كمــا
يجــوز لهــا إحالــة النــزاع إلــى جلنــة التوفيــق أو هيئــة التحكيــم حســبما تــراه ويجــب علــى املتنازعــن
فــي هــذه احلالــة تقــدمي كافــة املســتندات التــي تطلبهــا الــوزارة املختصــة كمــا يلــزم حضورهــم عنــد
دعوتهــم للحضــور.
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مــــادة ()١٣٢

يحظــر علــى طرفــي املنازعــة وقــف العمــل كلي ـ ًا أو جزئي ـ ًا أثنــاء إجــراءات املفاوضــة املباشــرة أو
أمــام جلنــة التوفيــق أو أمــام هيئــة التحكيــم أو بســبب تدخــل الــوزارة املختصــة فــي املنازعــات عمـ ًا
بأحــكام هــذا البــاب.

اﻟﺒﺎﺏ ال�ساد�س
يف تفتي�ش العمل والعقوبات

الف�صل الأول
يف تفتي�ش العمل

مــــادة ()١٣٣
يكــون للموظفــن املختصــن الذيــن يحددهــم الوزيــر ،بقــرار يصــدره صفــة الضبطيــة القضائيــة
ملراقبــة تنفيــذ هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات املنفــذة لــه ،ويتعــن علــى هــؤالء املوظفــن أداء
أعمالهــم بأمانــة ونزاهــة وحيــاد .وااللتــزام بعــدم إفشــاء أســرار مهــن أصحــاب العمــل التــي يطلعــون
عليهــا بحكــم عملهــم ،ويــؤدي كل منهــم أمــام الوزيــر القســم التالــي :
«أقســم بــاهلل العظيــم أن أؤدي عملــي باألمانــة واحليــدة والنزاهــة والصــدق ،وأن أحافــظ علــى ســرية
املعلومــات التــي أطلــع عليهــا بحكــم عملــي حتــى بعــد انتهــاء خدمتــي».

مــــادة ()١٣٤
يكــون للموظفــن املشــار إليهــم باملــادة الســابقة حــق دخــول أماكــن العمــل خــال ســاعات العمــل
الرســمية للمنشــأة واالطــاع علــى الســجالت والدفاتــر وطلــب البيانــات واملعلومــات املتعلقــة بشــؤون
العمالــة ،ولهــم فــي ذلــك حــق فحــص وأخــذ عينــات مــن املــواد املتداولــة بغــرض التحليــل ولهــم
أيضـ ًا حــق دخــول األماكــن التــي يخصصهــا أصحــاب العمــل ألغــراض اخلدمــات العماليــة ،ولهــم أن
يســتعينوا بالقــوة العامــة فــي ســبيل تنفيــذ مهــام عملهــم.
كمــا يكــون لهــم حتريــر محاضــر املخالفــات ألصحــاب األعمــال ومنحهــم املهلــة الالزمــة لتالفــي
املخالفــة وإحالــة محاضــر املخالفــات للمحكمــة املختصــة لتوقيــع العقوبــة املنصــوص عليهــا فــي
هــذا القانــون.
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مــــادة ()١٣٥
يكــون للموظفــن املختصــن بالتفتيــش ،فــي حالــة مخالفــة صاحــب العمــل أحــكام املــواد (،84 ،83
 )86مــن هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذ ًا لــه علــى نحــو يهــدد تلــوث البيئــة والصحــة العامــة
أو بصحــة العمــال أو ســامتهم ،أن يحــرروا محضــر ًا باملخالفــة ورفعــه إلــى الوزيــر املختــص الــذي
لــه بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة أن يصــدر قــرار ًا بغلــق احملــل كليـ ًا أو جزئيـ ًا أو وقــف اســتعمال
آلــة أو آالت معينــة حلــن تالفــي املخالفــة.

مــــادة ()١٣٦
يكــون للموظفــن املختصــن بالتفتيــش صالحيــة حتريــر إخطــارات املخالفــات للعمالــة التــي
تعمــل دون مركــز عمــل محــدد ولهــم فــي ســبيل ذلــك االســتعانة بالســلطات العامــة والتنســيق مــع
اجلهــات املعنيــة بشــأن البضائــع التــي تتركهــا أي مــن العمالــة املذكــورة وال يســتدل علــى أصحابهــا.

الف�صل الثاين
يف العقوبـــات

مــــادة ()١٣٧
مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر يعاقــب بغرامــة ال جتــاوز خمســمائة
دينــار كل مــن خالــف أحــكام املادتــن ( )35 ، 8مــن هــذا القانــون ،وفــي حالــة العــود خــال ثــاث
ســنوات مــن تاريــخ احلكــم النهائــي ،تكــون العقوبــة مضاعفــة.

مــــادة ()١٣٨

v

مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر ،يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز
ثــاث ســنوات وبغرامــة  -عــن كل عامــل  -ال تقــل عــن ألفــي دينــار ،وال تزيــد علــى عشــرة آالف دينــار
أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن ،كل صاحــب عمــل يخالــف أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن املــادة العاشــرة.
وفــي حــال التحــاق العامــل بالعمــل لــدى صاحــب عمــل آخــر باملخالفــة لألحــكام املــادة ( )10فقــرة
( )2املشــار إليهــا يعاقــب صاحــب العمــل اآلخــر بــذات العقوبــة الــواردة فــي الفقــرة الســابقة مــن هــذه
املــادة ،وذلــك دون إخــال بحــق اجلهــة اإلداريــة فــي إبعــاد العامــل املخالــف.
ـــــــ ــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ
 vعدلــت مبوجــب القانــون رقــم  32لســنة  2016بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )6لســنة  2010فــي شــأن العمــل فــي
القطــاع األهلــي.
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مــــادة ()١٣٩
فــي حالــة مخالفــة أحــكام املــادة ( )57مــن هــذا القانــون يعاقــب صاحــب العمــل بغرامــة ال جتــاوز
مجمــوع مســتحقات العاملــن التــي تخلــف عــن دفعهــا ،وذلــك دون اإلخــال بالتزاماتــه بدفــع هــذه
املســتحقات للعاملــن وبــذات اإلجــراءات املنصــوص عليهــا فــي املــادة ( )57املشــار إليهــا.

مــــادة ()١٤٠

v

مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر ،يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن
خمســمائة دينــار وال تزيــد علــى ألــف دينــار ،كل مــن لــم ميكــن املوظفــن املختصــن الذيــن يحددهــم
الوزيــر مــن أداء واجباتهــم املنصــوص عليهــا فــي املادتــن ( )133و( )134مــن هــذا القانــون.
وتضاعف الغرامة في حالة العود .

مــــادة ()١٤١
مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر ،يعاقــب كل مــن يخالــف باقــي
أحــكام هــذا القانــون والقــرارات املنفــذة لــه علــى الوجــه التالــي:
أ -يوجــه إلــى املخالــف إخطــار بتالفــي املخالفــة خــال فتــرة حتددهــا الــوزارة علــى أال تزيــد علــى
ثالثــة أشــهر.
ب -إذا لــم تتــاف املخالفــة خــال الفتــرة احملــددة ،يعاقــب املخالــف بغرامــة ال تقــل عــن مئــة دينــار
وال تزيــد علــى مائتــي دينــار عــن كل عامــل ممــن وقعــت بشــأنهم املخالفــة ،وفــي حالــة العــود خــال
ثــاث ســنوات مــن تاريــخ صــدور احلكــم النهائــي تكــون العقوبــة مضاعفــة.

مــــادة ()١٤٢

v
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يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــل عــن شــهر وال جتــاوز ســتة أشــهر ،وبغرامــة ال تقــل عــن خمســمائة
دينــار وال تزيــد علــى ألفــي دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن ،كل مــن يخالــف أمــر الوقــف أو الغلــق
الصــادر عمـ ًـا بأحــكام املــادة ( )135مــن هــذا القانــون دون تالفــي املخالفــات التــي أعلنــه بهــا املفتــش
املختــص.
ـــــــ ــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ
 vعدلــت مبوجــب القانــون رقــم  32لســنة  2016بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )6لســنة  2010فــي شــأن العمــل فــي
القطــاع األهلــي.
 v vعدلــت مبوجــب القانــون رقــم  32لســنة  2016بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )6لســنة  2010فــي شــأن العمــل فــي
القطــاع األهلــي.
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اﻟﺒﺎﺏ ال�سابع
الأحكام اخلتامية

مــــادة ()١٤٣
تشــكل بقــرار مــن الوزيــر جلنــة استشــارية لشــؤون العمــل تضــم ممثلــن عــن الــوزارة وجهــاز إعــادة
هيكلــة القــوى العاملــة واجلهــاز التنفيــذي ومنظمــات أصحــاب األعمــال والعمــال ومــن يــراه الوزيــر،
تكــون مهمتهــا إبــداء الــرأي فيمــا يعرضــه عليهــا الوزيــر مــن موضوعــات  ،ويتضمــن القــرار إجــراءات
دعــوة اللجنــة والعمــل فيهــا وكيفيــة إصــدار توصياتهــا.

مــــادة ()١٤٤
ال تســمع عنــد اإلنــكار  -مبضــي ســنة مــن تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل  -الدعــاوى التــي يرفعها العمال
اســتناد ًا إلــى أحــكام هــذا القانــون ،ويســري علــى اإلنــكار أحــكام الفقــرة ( )2مــن املــادة ( )442مــن
القانــون املدنــي وتعفــى الدعــاوى التــي يرفعهــا العمــال أو املســتحقون عنهــم مــن الرســوم القضائيــة
ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة عنــد رفــض الدعــاوى أن حتكــم علــى رافعهــا باملصروفــات كلهــا أو بعضهــا
وتنظــر الدعــاوى العماليــة علــى وجــه االســتعجال .

مــــادة ()١٤٥

اســتثناء مــن حكــم املــادة ( )1074مــن القانــون املدنــي يكــون حلقــوق العمــال املقررة وفق ًا ألحكام هذا
القانــون حــق امتيــاز علــى جميــع أمــوال صاحــب العمــل مــن منقــول وعقــار عــدا الســكن اخلــاص،
وتســتوفى هــذه املبالــغ بعــد املصروفــات القضائيــة واملبالــغ املســتحقة للخزانــة العامــة ومصروفــات
احلفــظ واإلصــاح.

مــــادة ()١٤٦
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يجــب أن يســبق الدعــوى طلــب يتقــدم بــه العامــل أو املســتحقون عنــه إلــى إدارة العمــل املختصــة
وتقــوم اإلدارة باســتدعاء طرفــي النــزاع أو مــن ميثلهمــا ،وإذا لــم توفــق اإلدارة إلــى تســوية النــزاع
وديـ ًا تعــن عليهــا خــال شــهر مــن تاريــخ تقــدمي الطلــب إحالتــه إلــى احملكمــة الكليــة للفصــل فيــه.
وتكون اإلحالة مبذكرة تتضمن ملخص ًا للنزاع ودفوع الطرفني ومالحظات اإلدارة.
ـــــــ ــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ
 vعدلــت مبوجــب القانــون رقــم  32لســنة  2016بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )6لســنة  2010فــي شــأن العمــل فــي
القطــاع األهلــي.
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وإذا تبــن للمحكمــة تعنــت صاحــب العمــل فــي صــرف مســتحقات العامــل  ،فلهــا أن تقضــي لــه
بتعويــض يســاوي  %1مــن قيمــة تلــك املســتحقات عــن كل شــهر تأخيــر فــي صرفهــا اعتبــار ًا مــن
تاريــخ تقــدمي الطلــب املشــار إليــه فــي الفقــرة األولــى ،ويســري فــي شــأن املبلــغ احملكــوم بــه نــص املــادة
( )145مــن هــذا القانــون وذلــك مــع عــدم اإلخــال بحــق العامــل فــي املطالبــة أمــام ذات احملكمــة بــأي
تعويضــات أخــرى.

مــــادة ()١٤٧
يجــب علــى إدارة كتــاب احملكمــة أن تقــوم ،فــي خــال ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اســتالم الطلــب ،بتحديــد
جلســة لنظــر الدعــوى ويعلــن بهــا طرفــا النــزاع.

مــــادة ()١٤٨
يصــدر الوزيــر اللوائــح والقــرارات الالزمــة لتنفيــذ هــذا القانــون خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــر
هــذا القانــون فــي اجلريــدة الرســمية وبالتشــاور مــع أصحــاب العمــل والعمــال.

مــــادة ()١٤٩
يلغــى القانــون رقــم  38لســنة  1964فــي شــأن العمــل فــي القطــاع األهلــي ويحتفــظ العمــال بجميــع
احلقــوق التــي ترتبــت عليــه قبــل إلغائــه وتبقــى كافــة القــرارات الصــادرة تنفيــذ ًا لــه معمــوال بهــا فيمــا
ال تتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون حلــن صــدور اللوائــح والقــرارات الالزمــة لتنفيــذه .

مــــادة ()١٥٠
علــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء  -كل فيمــا يخصــه  -تنفيــذ هــذا القانــون ،ويعمــل بــه مــن
تاريــخ نشــره فــي اجلريــدة الرســمية.

						
						

أمـ ـيـ ــر الكويـ ـ ــت
صباح األحمد اجلابر الصباح

صدر بقصر السيف في  26 :صفر  1431هـ
املوافق  10 :فبراير  2010م
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املذكرة الإي�ضاحية للقانون رقم ( )6ل�سنة 2010
يف �ش�أن العمل يف القطاع الأهلي
بظهــور النفــط بدولــة الكويــت ومــا ترتــب عليــه ومــا واكبــه مــن تغيــرات اجتماعيــة واقتصاديــة
وسياســية ظهــرت ضــروب جديــدة مــن العمــل كان طبيعيــا أن يعمــد املشــرع إلــى تنظيمهــا علــى نحــو
يتســق مــع طبيعتهــا ويتمشــى مــع روح العمــل ويســاير بذلــك النهضــة احلديثــة التــي اخــذت تعــم
شــتى مظاهــر احليــاة  ،ومــن هنــا كان التفكيــر فــي ضــرورة إصــدار قانــون للعمــل فــي القطــاع األهلــي
لتنظيــم العالقــة بــن العمــال وأصحــاب األعمــال ملــا لذلــك مــن آثــاره اإليجابيــة علــى النــاجت القومــي
مــن ناحيــة ومتشــي ًا مــع اإلجتاهــات العامليــة فــي اإلهتمــام بالطبقــة العاملــة مــن ناحيــة أخــرى .
وقــد ظهــر أول قانــون لتنظيــم العمــل فــي الكويــت عــام ( )1959وقــد عــدل هــذا القانــون باملرســوم
األميــري رقــم ( )43لســنة ( )1960وبالقانــون رقــم ( )1لســنة ( )1961إلــى أن أنتهــى األمــر بإلغائــه
مبقتضــى القانــون رقــم ( )38لســنة ( )1964فــي شــأن العمــل فــي القطــاع األهلــي  .وقــد أجريــت علــى
هــذا القانــون عــدة تعديــات تســتهدف منــح مزايــا خاصــة للعمــال املشــتغلني فــي قطــاع النفــط
مبقتضــى القانــون رقــم ( )43لســنة ( )1968الــذي أضــاف بابــا جديــدا هوالبــاب الســادس عشــر فــي
شــأن تشــغيل العمــال فــي صناعــة النفــط ثــم صــدر القانــون ( )28لســنة ( )1969فــي شــأن العمــل
فــي القطــاع األهلــي بإلغــاء هــذا البــاب ليحــل محلــه فــي تقريــر املزايــا للعاملــن فــي قطــاع األعمــال
النفطيــة وبالتالــي فقــد أصبــح القانــون األساســي الــذي يحكــم العالقــات العماليــة هــو القانــون
رقــم ( )38لســنة ( )1964فــي شــأن العمــل فــي القطــاع األهلــي  .أمــا القانــون رقــم ( )28لســنة ()1969
فقــد اختــص بقطــاع األعمــال النفطيــة فــي حــدود التعريفــات واألحــكام الــواردة فــي هــذا القانــون
 ،ومــا عداهــا يطبــق عليــه قانــون العمــل فــي القطــاع األهلــي باعتبــاره الشــريعة العامــة فــي تنظيــم
العالقــة بــن طرفــي اإلنتــاج فــي هــذا القطــاع .
ونظـ ًـرا ألن قانــون العمــل يســتهدف غايــة أساســية تعمــد إلــى عمــل موازنــة عادلــة بــن مصلحــة
العمــال وحمايتهــم مــن ناحيــة ومصلحــة أصحــاب اإلعمــال مــن ناحيــة ثانيــة وذلــك ملــا لهــذه املوازنة
مــن آثــار إيجابيــة علــى النــاجت القومــي بصفــة عامــة  ،هــذا وقــد جــد علــى الســاحة الكويتيــة مــن
املتغيــرات اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة مــا يســتدعي النظــر فــي تعديــل القانــون القائــم  ،وشــهدت
الســاحتان العربيــة والدوليــة كثيــر ًا مــن املســتجدات ممــا ال ميكــن جتاهلــه  -خاصــة وأن الكويــت
مــن الــدول املســتوردة للعمالــة األجنبيــة  ،لذلــك كلــه أصبحــت احلاجــة ماســة إلــى تعديــل القانــون
رقــم ( )38لســنة ( )1964احلالــي مبــا يتــاءم مــع املتغيــرات اجلديــدة  ،خاصــة وقــد مضــى علــى
تطبيــق هــذا القانــون مــا يزيــد علــى الثلــث قــرن .
وبالتفكيــر اجلــدي فــي تعديــل القانــون كان هنــاك اجتاهــان  -يهــدف أولهمــا إلــى تعديــل بعــض
نصــوص القانــون القائــم مبــا يتناســب مــع مــا أفرزتــه املتغيــرات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة ويتوالــى
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التعديــل تباعــا كمــا جــدت مقتضياتــه  ،وأمــا اإلجتــاه الثانــي الــذي كان لــه الغلبــة  ،فيهــدف إلــى
إصــدار قانــون جديــد يتناســب مــع ظــروف املرحلــة احلاليــة مبــا طــرأ عليهــا مــن مســتجدات علــى أن
يوضــع فــي احلســبان عنــد إعــداد مشــروعه التطلــع إلــى املســتقبل وحتقيــق الهــدف بإحــال األيــدي
العاملــة الوطنيــة محــل القــوى العاملــة الوافــدة  -كلمــا أمكــن ذلــك  -وهــو األمــر الــذي يعــد هدفـ ًا
رئيســي ًا مــن أهــداف الدولــة يتعــن الوصــول إليــه .
وقــد قامــت وزارة الشــئون اإلجتماعيــة والعمــل بإعــداد مشــروع القانــون املرفــق فــي ضــوء نظــرة
شــاملة لقوانــن العمــل فــي املنطقــة واتفاقيــات العمــل الدوليــة والعربيــة واإلجتاهــات الفقهيــة
احلديثــة واملبــادئ القضائيــة التــي أرســاها القضــاء الكويتــي فــي ظــل القانــون احلالــي  ،وشــكلت
عــدة جلــان متتاليــة لدراســته مــن الــوزارة وأصحــاب األعمــال ممثلــن بغرفــة جتــارة وصناعة الكويت
والعمــال ممثلــن باإلحتــاد العــام لعمــال الكويــت  ،ومتــت مناقشــة املشــروع وتعديــل وإعــادة صياغــة
بعــض مــواده علــى مــدى جلســات عديــدة حتــى مت إقــرار القانــون فــي صيغتــه شــبه النهائيــة التــي
تتبنــى النظــرة املســتقبلية وتتفــادي النقــص فــي القانــون احلالــي وتضــع دولــة الكويــت فــي مكانهــا
الصحيــح مــن الــدول ذات التشــريعات العماليــة املتقدمــة .
وإمتامــا للفائــدة وحتقيقـ ًا لــذات الغايــة ومحاولــة الوصــول إلــى درجــة الكمــال  ،فقــد رؤي اســتطالع
رأي اجلهــات احلكوميــة ذات العالقــة ممثلــة فــي املؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية  ،التجــارة
والصناعــة  ،املجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة  ،الصحــة  ،العــدل  ،النفــط  ،بلديــة الكويــت
 ،جامعــة الكويــت  ،املؤسســة العامــة للتأمينــات اإلجتماعيــة  ،الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي
والتدريــب وديــوان اخلدمــة املدنيــة (األمانــة العامــة للقــوى العاملــة) .
وشــكلت جلنــة ملراســلة تلــك اجلهــات وإمدادهــا بالصيغــة شــبه النهائيــة للمشــروع وتلقــى الــردود
منهــا وإجــراء املراجعــة النهائيــة فــي ضــوء هــذه الــردود .
ولقــد كانــت اســتجابة هــذه اجلهــات ومجهوداتهــا ايجابيــة حيــث زودت اللجنــة مبقترحاتهــا التــي
كانــت موضــع تقديــر اللجنــة واعتبارهــا ممــا ترتــب عليــه إعــادة قــراءة مــواد املشــروع مــادة مــادة مــع
إعــادة صياغــة مــا لــزم إعــادة صياغتــه منهــا فــي ضــوء هــذه املقترحــات فضــا عــن اســتحداث مــا لــزم
اســتحداثه مــن مــواد أو فقــرات جديــدة .
وحرصــا مــن الــوزارة علــى مواكبــة مــا جــاءت بــه اإلتفاقيــات الدوليــة فــي شــأن العمــل وخاصــة تلــك
ً
التــي انضمــت إليهــا دولــة الكويــت أو صدقــت عليهــا فقــد اســتعانت مبنظمــة العمــل الدوليــة فــي
إطــار املعونــة الفنيــة التــي تقدمهــا املنظمــة للــدول األعضــاء وســاهم خبراؤهــا فــي تنقيــح بعــض
نصــوص املشــروع وترتيــب أبوابــه حتــى خــرج بصيغتــه احلاليــة .
ويقــع املشــروع فــي ســبعة أبــواب  ،اختــص البــاب األول باألحــكام العامــة  ،وينظــم البــاب الثانــي
أحــكام اإلســتخدام والتلمــذة والتدريــب املهنــي وجــاء البــاب الثالــث فــي عقــد العمــل الفــردي ،
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والبــاب الرابــع فــي نظــام وظــروف العمــل  ،والبــاب اخلامــس فــي عالقــة العمــل اجلماعيــة والبــاب
الســادس فــي تفتيــش العمــل والعقوبــات  ،وأخيــرا البــاب الســابع فــي األحــكام اخلتاميــة .
وفــي كل ذلــك اســتحدث املشــروع مــا ارتــآه املشــرع مــن قواعــد جديــدة تتضمــن ضمانــات أكثــر لطرفــي
اإلنتاج مبا يضمن العدالة واإلستقرار في عالقات العمل في الداخل كما يضمن مسايرة التشريعات
املماثلــة فــي اخلــارج وخاصــة اإلتفاقيــات الدوليــة والعربيــة املصــدق عليهــا مــن جانــب دولــة الكويــت .
وفيما يلي نلقي الضوء على مواد القانون حسب ترتيب أبوابه - :

الباب الأول
�أحكام عامة
وتضمــن هــذا البــاب املــواد مــن املــادة األولــى حتــى املــادة السادســة حيــث حــددت املــادة األولــى املقصــود
بعبــارة الــوزارة املختصــة بأنهــا وزارة الشــئون اإلجتماعيــة والعمــل واملقصــود بالوزيــر املختــص بأنــه
وزيرهــا كمــا احتــوت تعريفً ــا لــكل مــن العامــل وصاحــب العمــل ومفهــوم املنظمــة .
وحــددت املــادة الثانيــة مجــال ســريان هــذا القانــون وقــررت بأنــه يســري علــى العاملــن فــي القطــاع
األهلــى وفــي هــذا املعنــى يتعــن مراعــاة التعريفــات الــواردة لــكل مــن العامــل وصاحــب العمــل الواردة
فــي املــادة األولــى حتــى يحــدد املــراد بالعاملــن فــي القطــاع األهلــى .
وحــددت املــادة الثالثــة مجــال ســريان املشــروع علــى عقــد العمــل البحــري فيمــا لــم يــرد بشــانه نــص
فــي قانــون التجــارة البحريــة أو يكــون النــص أكثــر فائــدة للعامــل .
وكذلــك نصــت املــادة الرابعــة علــى ســريان أحــكام املشــروع علــى العاملــن فــي القطــاع النفطــي فيمــا لــم
يــرد بشــأنه نــص فــي قانــون العمــل فــي قطــاع األعمــال النفطيــة أو يكــون النــص أكثــر فائــدة للعامــل .
واســتثنت املــادة اخلامســة مــن نطــاق ســريان القانــون العمــال الذيــن تنظــم عالقاتهــم أصحــاب العمــل
قوانــن أخــرى  ،وفيمــا يتعلــق بالعمالــة املنزليــة واملــراد بهــا خــدم املنــازل ومــن فــي حكمهــم أحالــت فــي
تنظيــم عالقاتهــم مــع مخدوميهــم إلــى قــرار يصــدر فــي هــذا الشــأن مــن الوزيــر املختــص بشــئونهم .
وأمــا املــادة السادســة فتقــرر قاعــدة أصوليــة اســتقر عليهــا الفقــه والقضــاء وقننتهــا معظــم
التشــريعات احلديثــة وهــي أن أحــكام هــذا القانــون بــكل مــا نصــت عليــه مــن حقــوق ومزايــا للعمــال
متثــل احلــد األدنــى الــذي ال يجــوز النــزول عنــه وأي اتفــاق علــى خالفــه يقــع باطـ ًـا  ،وأمــا املزايــا
واحلقــوق األفضــل التــي تتضمنهــا عقــود العمــل اجلماعيــة أو الفرديــة أو اللوائــح املعمــول بهــا لــدى
أصحــاب األعمــال والتــي تفــوق مــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا القانــون  ،فإنــه يتعــن العمــل بهــا
ومعاملــة العمــال علــى أساســها .
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مبعنــى آخــر فإنــه ملــا كانــت احلقــوق واملزايــا املقــررة للعمــال فــي هــذا القانــون متثــل احلــد األدنــى
الــذي ضمنــه املشــرع لهــم فإنــه ال يجــوز اإلتفــاق علــى املســاس بهــذه احلقــوق مــا لــم يكــن هــذا
اإلتفــاق أكثــر فائــدة للعمــال  ،ســواء كان هــذا اإلتفــاق عنــد التعاقــد أو فــي أثنــاء ســريان العقــد
متشــي ًا مــع روح التشــريع املتعلقــة بالنظــام العــام مــن ناحيــة وإعمـ ًـال لقرينــة مقطــوع بهــا وهــي أن
النفــس البشــرية تأبــي بــل وتكــره أن ينتقــص مــن حقوقهــا بعــد تقريرهــا .

الباب الثاين
يف الإ�ستخدام والتلمذة والتدريب املهني

الف�صل الأول :
يف اال�ستخدام

أســندت املــادة ( )7إلــى الوزيــر املختــص (وزيــر الشــئون اإلجتماعيــة والعمــل) إصــدار القــرارات
املنظمــة لشــروط اســتخدام العمالــة فــي القطــاع األهلــي .
وأوجبــت املــادة ( )8علــى صاحــب العمــل إخطــار اجلهــة املختصــة باحتياجاتــه مــن العمــال علــى
النمــوذج اخلــاص بذلــك ونــوع وعــدد هــذه العمالــة علــى ضــوء التوســع أو اإلنكمــاش فــي نشــاطه
وذلــك بشــكل دوري وفقــا للقــرار الــذي يصــدره الوزيــر املختــص فــي هــذا الشــأن .
وقــد صــدر القانــون رقــم ( )90لســنة  2013فــي شــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )6لســنة
 2010فــي شــأن العمــل فــي القطــاع األهلــي حيــث أدخــل تعديـ ًـا علــى املادتــن ( )9و( ،)10وجــاءت
مذكرتــه اإليضاحيــة علــى النحــو التالــي :صــدر القانــون رقــم ( )6لســنة  2010فــي شــأن العمــل
فــي القطــاع األهلــي  ،وقضــت املــادة التاســعة منــه بــأن تنشــأ هيئــة عامــة ذات شــخصية اعتباريــة
وميزانيــة مســتقلة تســمى الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة  ،يشــرف عليهــا وزيــر الشــئون االجتماعيــة
ـاء
والعمــل وتتولــى اإلختصاصــات املقــررة فــي هــذا القانــون ،وكذلــك اســتقدام العمالــة الوافــدة بنـ ً
علــى طلبــات أصحــاب العمــل ويصــدر بتنظيمهــا قانــون خــال ســنة مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانون.
وملــا كانــت امليزانيــة املســتقلة تكــون للمؤسســات ذات الطابــع التجــاري ،فقــد رؤي تعديــل نــص املــادة
( )9بحيــث يكــون للهيئــة ميزانيــة ملحقــة  ،كمــا مت تعديــل املــادة ( )10باســتبدال كلمــة وافــدة
بكلمــة أجنبيــة واســتبدال كلمــة الــوزارة بعبــارة اجلهــة املختصــة وتعديــل الفقــرة األخيــرة مــن املــادة
باســتخدام عبــارة صاحــب العمــل بـ ً
ـدل مــن كلمــة الكفيــل.
ثــم صــدر بعــد ذلــك القانــون رقــم ( )108لســنة  2013بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )6لســنة
 2010فــي شــأن العمــل فــي القطــاع األهلــي حيــث أدخــل تعديـ ًـا علــى املــادة ( )10وجــاءت مذكرتــه
اإليضاحيــة علــى النحــو التالــي :صــدر القانــون رقــم ( )6لســنة  2010فــي شــأن العمــل فــي القطــاع
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األهلــي  ،ومت تعديــل املادتــن ( )10 ،9منــه بالقانــون رقــم ( )90لســنة 2013م  ،وقــد خولــت املــادة
التاســعة منــه الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة االختصاصــات املقــررة للــوزارة فــي هــذا القانــون  ،علــى
حــن حظــرت املــادة العاشــرة منــه علــى صاحــب العمــل تشــغيل عمالــة وافــدة دون أن تــأذن لــه الــوزارة
ممــا يفصــح عــن وجــود تعــارض بــن النصــن ســالفي الذكــر ،لــذا رؤي تعديــل املــادة العاشــرة مــن
القانــون املشــار إليــه باســتبدال كلمــة «الهيئــة» بكلمــة «الــوزارة» إلزالــة هــذا التعــارض.
ونصــت املــادة ( )11علــى أن يحظــر علــى الــوزارة أن متــارس أي متييــز أوتفضيــل فــي املعاملــة بــن
أصحــاب العمــل فــي منــح أذونــات العمــل او التحويــل  ،وأجــازت للــوزارة  -ألســباب تقدرهــا  -أن
توقــف إصــدار أذونــات العمــل والتحويــل ملــدة ال تزيــد علــى أســبوعني فــي الســنة  ،علــى أنــه ال يجــوز
اســتثناء بعــض أصحــاب األعمــال دون غيرهــم خــال هــذا املــدة .

الف�صل الثاين
يف التلمذة والتدريب املهني
ويشــمل هــذا الفصــل املــواد مــن (  12وحتــى  ) 18وفيــه اســتحدث القانــون عقــد التلمــذة املهنيــة
 وذلــك إلتاحــة الفرصــة خللــق املنــاخ املناســب لتنميــة القــوى البشــرية الوطنيــة الالزمــة حلمــلأعبــاء املســتقبل خاصــة وقــد أتيحــت لهــا فرصــة التدريــب والتعليــم .
وقــد عنيــت املــادة ( )12بتعريــف التلميــذ املهنــي  ،كمــا عمــدت بالنــص صراحــة علــى خضــوع عقــد
التلمــذة املهنيــة لألحــكام اخلاصــة بتشــغيل األحــداث الــواردة فــي هــذا القانــون .
وأوجبــت املــادة ( )13أن يكــون عقــد التلمــذة املهنيــة مكتوبـ ًا ومحــرر ًا مــن ثــاث نســخ واحــدة لــكل مــن
طرفيــه وتــودع النســخة الثالثــة بــإدارة العمــل املختصــة للتصديــق عليهــا  .وقــد حظــرت هــذه املــادة
حتديــد املكافــأة علــى أســاس اإلنتــاج أو القطعــة إبــراز ًا للطبيعــة التعليميــة لعقــد التلمــذة املهنيــة
عــن التشــغيل العــادي .
وأجــازت املــادة ( )14لصاحــب العمــل أن ينهــي عقــد التلمــذة بســبب إخــال التلميــذ املهنــي فــي
الوفــاء بالتزاماتــه أو لعــدم اســتعداده للتعليــم  ،كمــا أجــازت للتلميــذ املهنــي إنهــاء العقــد وحــددت
مــدة إنــذار مقدارهــا ســبعة أيــام يتعــن علــى طرفــي العقــد اإللتــزام بهــا .
وبعــد أن عرفــت املــادة ( )15املقصــود بالتدريــب املهنــي وعلــى نحــو مــا جــاء بعباراتهــا الواضحــة
أحالــت املــادة ( )16إلــى قــرار يصــدر مــن الوزيــر املختــص يبــن فيهــا الشــروط واألوضــاع الــازم
توافرهــا لعقــد برامــج التدريــب املهنــي إلــى آخــر مــا جــاء بهــذا النــص كمــا أجــازت أن يتضمــن هــذا
القــرار إلــزام منشــأة مــا أو أكثــر بتدريــب العمــال بهــا فــي مراكــز أو معاهــد منشــأة أخــرى إذا لــم يكــن
للمنشــأة األولــى مركــز أو معهــد للتدريــب .
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وأوجبــت املــادة ( )17علــى هــذا املنشــأت أن تــؤدي إلــى العامــل أجــره كامـ ًـا عــن فتــرة تدريبــه ســواء
داخــل املنشــأة أو خارجهــا .
وألزمــت املــادة ( )18كال مــن التلميــذ املهنــي والعامــل املتــدرب بالعمــل بعــد انتهــاء مــدة التعليــم أو
التدريــب لــدى صاحــب العمــل مــدة مماثلــة ملــدة التلميــذ أو التدريــب وبحــد أقصــى خمــس ســنوات.
ورتبــت علــى اإلخــال بذلــك أحقيــة صاحــب العمــل فــي اســترداد املصروفــات التــي حتملهــا فــي
ســبيل التعليــم أو التدريــب بنســبة مــا تبقــى مــن املــدة الواجــب قضاؤهــا فــي العمــل .

الف�صل الثالث
يف ت�شغيل الأحداث
ويضــم املــواد مــن ( )19إلــى ( )20حيــث حظــرت املــادة ( )19تشــغيل مــن يقــل ســنهم عــن خمــس عشــرة
ســنة ميالديــة وتولــت املــادة ( )20فــي ثناياهــا تعريــف األحــداث بأنهــم مــن بلغــوا اخلامســة عشــرة
ولــم يبلغــوا الثامنــة عشــرة وأجــازت تشــغيلهم بــإذن مــن الــوزارة املختصــة بشــرطني أولهمــا أن يكــون
العمــل فــي غيــر الصناعــات واملهــن اخلطــرة أو املضــرة بالصحــة التــي يحددهــا قــرار الوزيــر املختــص
والثانــي أن يتــم توقيــع الكشــف الطبــي علــى االحــداث قبــل التحاقهــم بالعمــل ثــم فــي فتــرات دوريــة
ال جتــاوز ســتة اشــهر .
وعنيــت املــادة ( )21بتحديــد ســاعات العمــل اليوميــة لألحــداث بــأن وضعــت لهــا حــد ًا أقصــى قــدره
ســت ســاعات واشــترطت عــدم تشــغيلهم أكثــر مــن أربــع ســاعات متتاليــة يتلوهــا فتــرة راحــة ال تقــل
عــن ســاعة  ،وحظــرت تشــغيلهم ســاعات عمــل إضافيــة أو فــي أيــام الراحــة األســبوعية وأيــام العطــل
ـاء وحتــى الســاعة السادســة صباح ـ ًا علــى اعتبــار أن هــذه
الرســمية أو مــن الســاعة الســابعة مسـ ً
الفتــرة عبــارة عــن ســاعات الليــل عــادة.

الف�صل الرابع
يف ت�شغيل الن�ساء
ويضــم هــذا الفصــل املــواد مــن ( )22إلــى ( )26حيــث حظــرت املــادة ( )22تشــغيل النســاء مــن العاشــرة
ـاء وحتــى الســابعة صباح ـ ًا فيمــا عــدا العامــات فــي دور العــاج أو املؤسســات األخــرى التــي
مسـ ً
يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر علــى أن تلتــزم جهــة العمــل بتوفيــر متطلبــات األمــن لهــن مــع توفيــر
وســائل اإلنتقــال مــن وإلــى جهــة العمــل .
وحظــرت املــادة ( )23تشــغيل املــرأة فــي األعمــال اخلطــرة أو الشــاقة أو الضــارة صحيـ ًا أو فــي األعمــال
الضــارة باألخــاق أو فــي اجلهــات التــي تقــدم خدماتهــا للرجــال فقــط  ،علــى أن يصدر قرار بتحديد
تلك األعمال واجلهات من وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل .
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وأمــا املــادة ( )24فقــد نصــت علــى اســتحقاق العاملــة بســبب الوضــع اجــازة مدفوعــة األجــر مدتهــا
ســبعون يومـ ًا بشــرط أن يتــم الوضــع خاللهــا مــع جــواز منحهــا بنــاء علــى طلبهــا إجــازة بــدون األجــر
ملــدة ال تزيــد علــى أربعــة أشــهر وال يجــوز إنهــاء خدماتهــا أثنــاء اجازتهــا أو مرضهــا الثابــت بشــهادة
طبيــة اثنــاء احلمــل أو الوضــع .
وفــي املــادة ( )25أوجــب املشــرع منــح املــرأة العاملــة ســاعتني إلرضــاع صغيرهــا وذلــك وفقـ ًا لألوضــاع
والشــروط التــي حددهــا قــرار الــوزارة  ،كمــا أوجــب علــى صاحــب العمــل إنشــاء دور حضانــة لألطفــال
أقــل مــن أربــع ســنوات للمؤسســات التــي يزيــد عــدد عامالتهــا علــى  50عاملــة  ،أو يتجــاوز عــدد
العاملــن بهــا  200عامــل .
وأوجبــت املــادة ( )26مســاواة املــرأة العاملــة بالرجــل فــي تقاضــي نفــس األجــر مقابــا لنفــس العمــل
دون أي تفرقــة بينهمــا وذلــك حتــى ال يكــون التنظيــم اخلــاص الــوارد بالقانــون بشــأن تشــغيل
النســاء مبــرر ًا أو ســبب ًا فــي تقريــر أجــر للمــرأة يقــل عــن األجــر املقــرر أو املتعــارف عليــه للرجــل فــي
العمــل الواحــد .

الباب الثالث
عقد العمل الفردي

الف�صل الأول :
يف تكوين عقد العمل
حيــث حــددت املــادة ( )27أهليــة العامــل فــي إبــرام عقــد العمــل بــأن يكــون قــد بلــغ ســنه عنــد إبــرام
العقــد خمســة عشــر عامــا إذا كان العقــد غيــر محــدد املــدة  ،فــإذا كان محــدد املــدة فــا يجــوز أن
جتــاوز مدتــه الســنة وذلــك حتــى يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن العمــر  ،وهــذا احلكــم يتفــق مــع حكــم
املــادة ( )94مــن القانــون املدنــي فــي هــذا الشــأن .
وأوجبــت املــادة ( )28بــأن يكــون العقــد ثابتــا بالكتابــة ويبــن فيــه كافــة التفاصيــل املتعلقــة بالعقــد
وأن يحــرر مــن ( ثــاث نســخ نســخة لــكل مــن طرفــي العقــد وتــودع النســخة الثالثــة لــدى جهــة اإلدارة
)  ...وإذا لــم يكــن العقــد ثابتـ ًا بالكتابــة جــاز للعامــل إثبــات حقــه بكافــة طــرق اإلثبــات .
وحرصــت املــادة ( )29علــى النــص علــى أن تكــون جميــع العقــود باللغــة العربيــة مــع جــواز إضافــة
ترجمــة لهــا بإحــدى اللغــات األجنبيــة علــى أن يكــون النــص العربــي هــو النــص املعتمــد قانون ـ ًا
عنــد وقــوع أي خــاف ومــا يســري علــى العقــود يســري علــى جميــع املراســات والنشــرات واللوائــح
والتعاميــم التــي يصدرهــا صاحــب العمــل لعمالــه .
وأكــدت املــادة ( )30بأنــه إذا كان عقــد العمــل محــدد املــدة وجــب أال تزيــد مدتــه علــى خمــس ســنوات
وال تقــل عــن ســنة واحــدة مــع جــواز جتديــد مدتــه عنــد إنتهائهــا مبوافقــة الطرفــن .
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وقــررت املــادة ( )31أنــه إذا كان عقــد العمــل محــدد املــدة واســتمر الطرفــان فــي تنفيــذه بعــد إنقضــاء
مدتــه اعتبــر العقــد مجــدد ًا ملــدد مماثلــة وبالشــروط الــواردة فيــه وذلــك مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى
جتديــده بشــروط أخــرى .
وعلــى أي حــال إذا مــا جــدد العقــد محــدد املــدة فيتعــن أال يؤثــر ذلــك علــى احلقــوق التــي نشــأت
للعامــل فــي ظــل العقــد الســابق فيســتحق العامــل احلقــوق التــي اكتســبت مبوجــب العقــد الســابق .

الف�صل الثاين
يف التزامات العامل و�صاحب العمل واجلزاءات الت�أديبية
حيــث نصــت املــادة ( )32علــى أن حتــدد فتــرة التجربــة فــي عقدالعمــل واشــترطت أال تزيــد علــى مائــة
يــوم  -واملقصــود باملائــة يــوم مائــة يــوم عمــل  -وكشــأن النــص فــي القانــون رقــم  38لســنة  1964لــم
جتــز وضــع العامــل حتــت التجربــة لــدى صاحــب العمــل الواحــد أكثــر مــن مــرة وأوضحــت مــا كان
غامض ـ ًا فــي القانــون املذكــور بــأن أجــازت لطرفــي العقــد انهــاءه خــال فتــرة التجربــة علــى أنــه إذا
كان اإلنهــاء مــن جانــب صاحــب العمــل التــزم بدفــع مكافــأة نهايــة اخلدمــة للعامــل عــن فتــرة عملــه
طبقـ ًا ألحــكام هــذا القانــون .
وجــاءت املــادة ( )33مشــابهة حلكــم القانــون رقــم  38لســنة  1964مــن حيــث ضــرورة املســاواة بــن
العمــال إذا عهــد صحــاب العمــل إلــى أخــر بتأديــة عمــل مــن أعمالــه وكان ذلــك فــي ظــروف عمــل
واحــدة إذ يتعــن املســاواة بــن عمــال الطرفــن ويكــون كل منهمــا متضامن ـ ًا مــع األخــر فــي الوفــاء
بحقــوق عمــال صاحــب العمــل األصلــى .
وألزمــت املــادة ( )34أصحــاب األعمــال املرتبطــن بتنفيــذ مشــاريع حكوميــة وكذلــك الذيــن
يســتخدمون عمالــة فــي املناطــق البعيــدة عــن العمــران بتوفيــر ســكن مالئــم ووســائل انتقــال
وحرصــت علــى النــص علــى أن يكــون ذلــك بــدون مقابــل وأن مينــح العامــل بــدل ســكن مناســب فــي
حالــة عــدم توفيــر الســكن ويحــدد بقــرار مــن الوزيــر املناطــق البعيــدة عــن العمــران وشــروط الســكن
املالئــم واألنشــطة واملعاييــر التــي يلتــزم بهــا أصحــاب األعمــال بتوفيــر هــذا الســكن .
وبينــت املــواد ( )40 - 35قواعــد التأديــب الواجــب علــى صاحــب العمــل التقيــد بهــا قبــل توقيــع أي
جــزاء علــى عاملــه والضمانــات الالزمــة حلفــظ حــق العامــل فــي الدفــاع عــن نفســه لــدرء املخالفــات
املنســوبة إليــه والتــزام صاحــب العمــل باعتمــاد الئحــة اجلــزاءات قبــل تطبيــق أحكامهــا مــن الــوزارة
املختصــة التــي لهــا احلــق فــي إجــراء أيــة تعديــات عليهــا تتفــق وطبيعــة العمــل أو ظروفــه ومبــدأ
عــدم جتــاوز اخلصــم املوقــع علــى أجــر العامــل لألجــر املقابــل خلمســة أيــام فــي الشــهر الواحــد
واســتحدثت املــادة ( )39مبــدأ وقــف العامــل ملصلحــة التحقيــق مــع عــدم جــواز زيــادة الوقــف عــن
عشــرة أيــام مــع حفــظ حقــه فــي اقتضــاء أجــوره عنهــا إذا انتهــى التحقيــق إلــى إنعــدام مســؤليته
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 ،كمــا اســتحدثت املــادة ( )40وبعــد أن قــررت التــزام صاحــب العمــل تخصيــص حصيلــة اجلــزاءات
املوقعــة علــى عمالــه للصــرف منهــا علــى األغــراض اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة والثقافيــة وبعــد
أن قــررت التــزام صاحــب العمــل بإمســاك ســجل للخصومــات املوقعــة علــى العمــال اســتحدثت
حكــم توزيــع حصيلــة اجلــزاءات املوجــودة بالصنــدوق علــى جميــع العمــال املوجوديــن فــي املنشــأة
بالتســاوي فــي حالــة تصفيتهــا ألي ســبب مــن األســباب وأحالــت إلــى القــرار الــذي يصــدر مــن الوزيــر
املختــص بالضوابــط املنظمــة لهــذا الصنــدوق وطريقــة التوزيــع .

الف�صل الثالث
يف انتهاء عقد العمل ومكاف�أة نهاية اخلدمة
يضــم هــذا الفصــل املــواد مــن ( )41إلــى ( ، )55ففــي املــادة ( )41بــن املشــرع األحــوال التــي يجــوز فيهــا
لصاحــب العمــل أن يفصــل العامــل جزائيـ ًا دون إخطــار أو مكافــأة أو تعويــض وهــي التــي تقابــل املــادة
( )48التــي تبــن األحــوال التــي يجــوز فيهــا للعامــل إنهــاء عقــد العمــل دون إخطــار مــع اســتحقاقه
ملكافــأة نهايــة اخلدمــة كاملــة  .كمــا بينــت هــذه املــادة احلــاالت التــي يســتحق فيهــا العامــل مكافــأة
نهايــة اخلدمــة عنــد فصلــه  ،وأجــازت للعامــل املفصــول حــق الطعــن فــي قــرار الفصــل أمــام الدائــرة
العماليــة فــإذا ثبــت تعســف صاحــب العمــل فــي فصلــه اســتحق مكافــأة نهايــة اخلدمــة والتعويــض
عــن األضــرار التــي حلقــت بــه مــن جــراء فصلــه وألزمــت صاحــب العمــل فــي جميــع األحــوال إبــاغ
الــوزارة بقــرار الفصــل وأســبابه وتتولــى األخيــرة إبــاغ جهــاز إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة .
وأجــازت املــادة ( )42لصاحــب العمــل إعتبــار العامــل مسـ ً
ـتقيل إذا انقطــع عــن العمــل ملــدة ســبعة أيــام
متصلــة أو عشــرين يومـ ًا متفرقــة خــال ســنة وفــي هــذه احلالــة تســرى أحــكام املــادة ( )53فــي شــأن
اســتحقاقه مكافــأة نهايــة اخلدمــة .
وتضمنــت املــادة ( )43أحكام ـ ًا جديــدة تنظــم اســتحقاقات العامــل فــي حالــة حبســه احتياطي ـ ًا أو
تنفيــذ ًا حلكــم قضائــي غيــر نهائــي بســبب اتهــام صاحــب العمــل لــه فقــررت اعتبــاره موقوف ـ ًا عــن
العمــل وال يجــوز لصاحــب العمــل إنهــاء عقــده إال إذا أديــن بحكــم نهائــي  ....فــإذا صــدر احلكــم
تعويضــا عـ ً
ـادل تقــدره
ببراءتــه التــزم صاحــب العمــل بصــرف أجــره عــن مــدة وقفــه مــع تعويضــه
ً
احملكمــة .
وأوردت املــادة ( )44اإلجــراء الواجــب اتخــاذه عنــد انتهــاء العقــد غيــر محــدد املــدة وهــو إخطــار
الطــرف اآلخــر قبــل إنهــاء العقــد بثالثــة شــهور علــى األقــل للعاملــن بأجــر شــهري وشــهر علــى
األقــل للعاملــن اآلخريــن وحــددت التعويــض الــذي يلتــزم بــه الطــرف الــذي أنهــي العقــد عنــد عــدم
مراعاتــه هــذا باألجــر املســاوي لنفــس املهلــة احملــددة لإلخطــار .
51

وقــد حظــرت املــادة ( )45علــى صاحــب العمــل اســتخدام حــق اإلنهــاء املخــول لــه مبقتضــى املــادة
( )44ســالفة الذكــر أثنــاء متتــع العامــل أو العاملــة بــأي مــن اإلجــازات املنصــوص عليهــا فــي هــذا
القانــون حمايــة للعامــل مــن أن يفاجــأ خــال متتعــه بــأي مــن هــذه اإلجــازات بإنهــاء عقــد عملــه .
كمــا حظــرت املــادة ( )46إنهــاء عقــد العمــل مــن جانــب صاحــب العمــل مــا لــم يســتند إلــى قــدرة
العامــل أو ســلوكه أو مقتضيــات تشــغيل املؤسســة أو املنشــأة ولــم تعتبــر املــادة ( )46بشــكل خــاص
األســباب التــي أوردتهــا ســببا إلنهــاء عقــد العمــل مــن جانــب صاحــب العمــل وذلــك لتعلقهــا بحقــوق
أساســية مكفولــة مبوجــب الدســتور واإلتفاقيــات الدوليــة والتــي قــررت للعامــل حــق اإلنضمــام
للنقابــات العماليــة وممارســة احلــق النقابــي وحريــة اإلعتقــاد والتقاضــي وعــدم املســاس بحقوقــه
بســبب اإلنتمــاء العرقــي أو العقائــدي .
وبينــت املــادة ( )47قواعــد التعويــض التــي يلتــزم بهــا طرفــا العقــد احملــدد املــدة الــذي ينهيــه
أحدهمــا قبــل حلــول موعــد انتهائــه دون أن يكــون لــه احلــق فــي ذلــك مبــا يســاوي أجــر العامــل عــن
املــدة املتبقيــة فــي العقــد وعلــى أن يراعــي القاضــي عنــد حتديــد الضــرر بالنســبة إلــى كل مــن طرفــي
العقــد العــرف اجلــاري وطبيعــة العمــل  ...الــخ وكافــة اإلعتبــارات التــي تؤثــر فــي الضــرر مــن حيــث
وجــوده ومــداه وقــررت ذات املــادة مبــدأ املقاضــاة بــن مــا يســتحقه العامــل مــن تعويــض ومــا تنشــغل
بــه ذمتــه مــن ديــون أو قــروض مســتحقة لصاحــب العمــل .
وبينــت املــادة ( )48احلــاالت التــي يحــق للعامــل فيهــا إنهــاء عقــد العمــل مــع اســتحقاقه ملكافــأة
نهايــة اخلدمــة .
وحــددت املادتــان (  )50 ، 49حــاالت انتهــاء العقــد بقــوة القانــون  ،فبينمــا انفــردت املــادة ( )49فــي
بيــان حــاالت انتهــاء العقــد لســبب يعــود إلــى العامــل كوفاتــه أو ثبــوت عجــزه عــن القيــام بالعمــل او
اســتنفاد اجازاتــه املرضيــة  ،بينــت املــادة ( )50حــاالت انتهــاء عقــد العمــل وتتمثــل تلــك احلــاالت
فــي انتقــال املنشــأة إلــى الغيــر عــن طريــق البيــع أو اإلندمــاج أو اإلرث أو الهبــة أو غيــر ذلــك مــن
التصرفــات القانونيــة أو إغالقهــا نهائيــا أو بصــدور حكــم نهائــي بإشــهار إفــاس صاحــب العمــل
وفــي حالــة انتقــال املنشــأة إلــى الغيــر بالطــرق املشــار إليهــا قضــت املــادة ( )50بــأن حقــوق العمــال
تصبــح دينـ ًا واجــب الوفــاء علــى اخللــف والســلف بالتضامــن وأجــازت للعمــال أن يســتمروا بالعمــل
لــدى مــن انتقلــت إليــه املنشــاة مــع الــزام األخيــر مبــا رتبــه عقــد العمــل املبــرم مــع الســلف مــن آثــار .
وبينــت املــادة ( )51مكافــأة نهايــة اخلدمــة املســتحقة للعاملــن بأجــر شــهري وللفئــات األخــرى
فقــررت بالنســبة للفئــة األولــى مكافــأة نهايــة اخلدمــة بواقــع أجــر خمســة عشــر يومـ ًا عــن كل ســنة
مــن ســنوات اخلدمــة اخلدمــة األولــى ثــم أجــر شــهر عــن كل ســنة مــن الســنوات التاليــة عليهــا بحيــث
ال تزيــد املكافــأة فــي مجموعهــا عــن أجــر ســنة ونصــف  ،وأمــا بالنســبة للفئــة الثانيــة فقــد حددتهــا
بواقــع أجــر عشــرة أيــام عــن كل ســنة مــن ســنوات اخلدمــة اخلمــس األولــى تــزاد إلــى أجــر  15يومــا
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اعتبــار ًا مــن ســنة اخلدمــة السادســة وبحيــث ال تزيــد املكافــأة فــي مجموعهــا عــن أجــر ســنة واحــدة
هــذا وأقــرت املــادة اســتحقاق العامــل فــي كلتــا احلالتــن  -ملكافــأة نهايــة اخلدمــة عــن كســور الســنة
بنســبة مــا أمضــاه مــن اخلدمــة فيهــا.
وقــد صــدر القانــون رقــم ( )85لســنة  2017بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )6لســنة 2010
فــي شــأن العمــل فــي القطــاع األهلــي حيــث أورد تعديـ ًا للمــادة ( )51وجــاءت مذكرتــه اإليضاحيــة
علــى النحــو التالــي :وقــد عدلــت املــادة ( )51وذلــك باســتبدال الفقــرة االخيــرة منهــا ،لتنــص علــى
اســتحقاق العامــل مكافــأة لنهايــة اخلدمــة كاملــة عنــد انتهــاء خدمتــه فــي اجلهــة التــي يعمــل بهــا
دون خصــم املبالــغ التــي حتملتهــا هــذه اجلهــة نظيــر اشــتراك العامــل فــي مؤسســة التأمينــات
االجتماعيــة أثنــاء فتــرة عملــه  ،وقــد جــاء هــذا التعديــل ليســتحق العامــل مكافــأة نهايــة اخلدمــة
كاملــة  ،إذ يــؤدي خصــم املبالــغ التــي يلتــزم صاحــب العمــل بدفعهــا نظيــر اشــتراك العامــل فــي
التأمينــات مــن مكافــأة نهايــة اخلدمــة إلــى بخــس حــق العامــل فــي املكافــأة التــي تعتبر حق ًا مكتســب ًا
لــه نظيــر خدمتــه فــي هــذه اجلهــة.
وقــد صــدر القانــون رقــم ( )17لســنة  2018بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )6لســنة 2010
بشــأن العمــل فــي القطــاع األهلــي حيــث أورد تعديـ ًا للمــادة ( )51وجــاءت مذكرتــه اإليضاحيــة علــى
النحــو التالــي :جــاءت املــادة ( 51الفقــرة األخيــرة) املعدلــة مبقتضــى القانــون رقــم ( )85لســنة 2017
والتــي نصــت علــى اســتحقاق العامــل مكافــأة نهايــة اخلدمــة كاملــة عنــد انتهــاء خدمتــه فــي اجلهــة
التــي يعمــل بهــا دون خصــم املبالــغ التــي حتملتهــا هــذه اجلهــة نظيــر اشــتراك العامــل فــي مؤسســة
التأمينــات االجتماعيــة أثنــاء فتــرة عملــه ،وملــا كان ســريان هــذه املــادة بأثــر فــوري فــإن العاملــن قبــل
تاريــخ العمــل بهــذا التعديــل مت خصــم املبالــغ التــي دفعهــا أربــاب العمــل للتأمينــات االجتماعيــة
مــن مكافــأة نهايــة اخلدمــة.
لذلــك جــاء هــذا القانــون حلمايــة حقــوق العاملــن فــي القطــاع األهلــي ،وذلــك مــن خــال مــد
النطــاق الزمنــي لســريان القانــون رقــم ( )85لســنة  2017الــذي عــدل علــى الفقــرة األخيــرة مــن
املــادة ( )51ليكــون نفــاذ حكــم هــذه الفقــرة املعدلــة مــن تاريــخ العمــل بالقانــون رقــم ( )6لســنة .2010
ولتحقيــق ذلــك فقــد نصــت املــادة األولــى مــن هــذا القانــون اســتبدال نــص جديــد بنــص الفقــرة
األخيــرة مــن املــادة ( )51لتنــص علــى اســتحقاق العامــل مكافــأة نهايــة اخلدمــة كاملــة عنــد انتهــاء
خدمتــه فــي اجلهــة التــي يعمــل بهــا دون خصــم املبالــغ التــي حتملتهــا هــذه اجلهــة نظيــر اشــتراك
العامــل فــي مؤسســة التأمينــات االجتماعيــة أثنــاء فتــرة عملــه ،وأن يســري هــذا احلكــم اعتبــار ًا مــن
تاريــخ العمــل بالقانــون رقــم ( )6لســنة  2010املشــار إليــه.
وأوضحت املادة ( )52األحوال التي يستحق العامل فيها مكافأة نهاية اخلدمة كاملة .
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ثــم بينــت املــادة ( )53أحــوال اإلســتحقاق اجلزئــي ملكافــأة نهايــة اخلدمــة لــدى اســتقالة العامــل فــي
عقــد غيــر محــدد املــدة  ،فجعلــت اســتحقاقه لهــا بواقــع النصــف إذا كانــت مــدة خدمتــه ال تقــل عــن
ثــاث ســنوات ولــم تبلــغ خمــس ســنوات  ،فــإذا أمت الســنوات اخلمــس دون أن يكمــل العشــر اســتحق
ثلثيهــا فقــط وإذا أمت العشــر ســنوات اســتحق املكافــأة كاملــة .
وجــاءت بعــد ذلــك املــادة ( )54فنصــت علــى حــق العامــل فــي احلصــول علــى شــهادة عنــد انتهــاء
خدمتــه تتضمــن بيانــا مبــدة عملــه أو خبرتــه وحظــرت علــى أصحــاب األعمــال حتريرهــا علــى نحــو
قــد يتضمــن إســاءة أدبيــة اليــه أو عائقـ ًا أمــام فــرص العمــل األخــرى مــع التــزام صاحــب العمــل بــرد
املســتندات أو األدوات أو الشــهادات التــي أودعهــا العامــل لديــه عنــد بــدء عملــه أو أثنــاءه .

الباب الرابع
يف نظام وظروف العمل
ويقع يف �أربعة ف�صول وي�شمل املواد من ( )55وحتى (: )97

الف�صل الأول
يف الأجر
ويشــمل املــواد مــن (  )55وحتــى ( : )63حيــث عرفــت املــادة ( )55املقصــود باألجــر بأنــه كل مــا
يتقاضــاه العامــل او ينبغــي لــه أن يتقاضــاه مقابــل تأديتــه للعمــل ويشــمل ذلــك األجــر األساســي
وكافــة العناصــر األخــرى كالعــاوات والبــدالت التــي يتضمنهــا عقــد العمــل أو تقررهــا لوائــح
صاحــب العمــل وال ينصــرف مفهــوم األجــر إلــى مــا قــد يؤديــه صاحــب العمــل إلــى العامــل طواعيــة
مــن مكافــآت ومنــح وكذلــك ال ينصــرف مفهــوم األجــر إلــى املبالــغ او املزايــا األخــرى التــي يحصــل
عليهــا العامــل ملواجهــة النفقــات الفعليــة او املصروفــات الضروريــة الالزمــة ألداء العمــل أو بحكــم
طبيعتــه الذاتيــة مثــل بــدل الســيارة املخصصــة لتنقــات العمــل أو املســاكن التــي تخصــص حلــراس
العقــارات أو املســاكن ووســائل اإلنتقــال التــي يلتــزم صاحــب العمــل بتوفيرهــا للعمــال فــي املناطــق
النائيــة فــإن هــذه الطائفــة مــن األخيــرة مــن املزايــا ال تعــد أجــر ًا وال تأخــذ حكمــه  ،كمــا يشــمل
األجــر العــاوة اإلجتماعيــة وعــاوة األوالد وفقــا للقانــون رقــم  19لســنة  2000أو أي مزايــا ماليــة
اخــرى متنحهــا الدولــة للعامــل بصفــة دوريــة .
حكمــا جديـ ًـدا يعالــج موضــوع حتديــد األجــر عندمــا يأخــذ شــكل حصــة مــن صافــي
وأضافــت املــادة ً
األربــاح حيــث قضــت املــادة املذكــورة فــي عجزهــا أنــه إذا لــم حتقــق املنشــأة التــي يشــتغل بهــا العامــل
أرباحـ ًا أو كانــت األربــاح ضئيلــة بحيــث ال تتناســب حصــة العامــل مــع العمــل الــذي قــام بــه فعندهــا
يتقــرر أجرالعامــل بأجــر املثــل وذلــك مــع مراعــاة عــرف املهنــة ومقتضيــات العدالــة .
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وحرصــت املــادة ( )56علــى النــص علــى أن تــؤدي األجــور فــي أحــد أيــام العمــل وبالعملــة املتداولــة
ووضعــت حــد ًا لتأديــة األجــور للعمــال بــأن تــؤدي األجــور للعمــال املعينــن بأجــر شــهري بواقــع مــرة
علــى األقــل كل شــهر وتــؤدي لغيرهــم مــن العمــال اآلخريــن بواقــع مــرة علــى األقــل كل أســبوعني ...
وأضافــت بأنــه ال يجــوز تأخيــر دفــع األجــور عــن اليــوم الســابع مــن تاريــخ اإلســتحقاق .
وقد صدر القانون رقم ( )32لسنة  2016بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )6لسنة  2010والذي
أورد تعديـ ًـا علــى املــادة ( ،)57وجــاءت مذكرتــه اإليضاحيــة علــى النحــو التالــي :وقــد مت تعديــل
املــادة ( )57لتنــص علــى حــق الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة بطلــب صــورة مــن كشــوف مســتحقات
العمالــة املرســلة إلــى املؤسســات املاليــة احملليــة لغــرض فــرض رقابتهــا علــى التــزام صاحــب العمــل
بدفــع املســتحقات وفقً ــا ملــا نــص عليــه ،ومراعــا ًة لبعــض العقــود التــي تبرمهــا بعــض اجلهــات مثــل
وزارة الدفــاع ،والثقافــة ،وبعــض األنشــطة قليلــة العمالــة فقــد ســمح القانــون ملجلــس الــوزراء إعفــاء
بعــض األنشــطة مــن حتويــل أجــور العمالــة الوافــدة إلــى املؤسســات املاليــة احملليــة.
وحتاشـ ًـيا لإلضــرار بالعمــال لــم جتــز املــادة ( )58نقــل عامــل باألجــر الشــهري إلــى فئــة أخــرى بغيــر
موافقتــه كتابــة علــى ذلــك مــع عــدم اإلخــال باحلقــوق التــي اكتســبها خــال فتــرة عملــه باألجــر
الشــهري .
وحمايــة للعمــال كذلــك نصــت املــادة ( )59علــى عــدم جــواز اقتطــاع أكثــر مــن  %10مــن أجــر العامــل
وفــاء لديــون أو قــروض مســتحقة لصاحــب العمــل ودون حتميــل العامــل أيــة فائــدة عــن هــذه الديــون
– كمــا نصــت علــى عــدم جــواز احلجــز علــى األجــر املســتحق للعامــل أو النــزول عنــه أو اخلصــم منــه
إال فــي حــدود  %25مــن األجــر  ،وذلــك لديــن النفقــة أو املــأكل أو امللبــس أو الديــون األخــرى مبــا فــي
ذلــك ديــن صاحــب العمــل ومتشـ ًـيا مــع أحــكام القانــون املدنــي فعنــد التزاحــم يقــدم ديــن النفقــة
علــى الديــون األخــرى .
وإمعا ًنــا مــن املشــرع فــي حمايــة العمــال نصــت املــادة ( )60علــى أنــه ال يجــوز الــزام العامــل بشــراء
أغذيــة أو ســلع مــن محــال معينــة أو ممــا ينتجــه صاحــب العمــل .
كمــا جــاءت املــادة ( )61بحكــم مســتحدث بإلــزام صاحــب العمــل بدفــع أجــور عمالــه طــوال فتــرة
تعطيــل املنشــاة كلي ـ ًا او جزيئ ـ ًا ألي ســبب ال دخــل للعمــال فيــه  ،ونصــت علــى أن ال ينتهــي عقــد
العمــل لــذات الســبب .
وحرصــت املــادة ( )62علــى تأكيــد املبــدأ املعمــول بــه فــي القانــون رقــم  38لســنة  1964وهــو أن يراعــي
فــي احتســاب مســتحقات العامــل أخــر أجــر تقاضــاه وإذا كان العامــل ممــن يتقاضــون أجورهــم
بالقطعــة يحــدد أجــره مبتوســط مــا تقاضــاه خــال أيــام العمــل الفعليــة فــي الشــهور الثالثــة
األخيــرة  -ويكــون تقديــر املزايــا العينيــة والنقديــة بتقســيم متوســط مــا تقاضــاه العامــل منهــا
خــال اإلثنــي عشــر شــهر ًا األخيــرة علــى اإلســتحقاق فــإذا قلــت مــدة خدمتــه عــن ســنة احتســب
املتوســط علــى نســبة مــا أمضــاه منهــا فــي اخلدمــة مــع عــدم جــواز تخفيــض أجــر العامــل خــال
العمــل ألي ســبب .
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واســتحدثت املــادة ( )63حكمــا جديــد ًا يوجــب بقــرار مــن الوزيــر املختــص وضــع جــداول باحلــد
األدنــي لألجــور طبقـ ًا لطبيعــة املهــن والصناعــات وذلــك اســتجابة ملتطلبــات املســتقبل ومتشــي ًا مــع
اإلجتاهــات احلديثــة فــي وضــع حــد أدنــي لألجــور لضمــان مســتوى معيشــي معقــول للعمــال ومبــا
يكــون دافع ـ ًا للقــوى العاملــة الكويتيــة ومشــجع ًا لهــا علــى النــزول إلــى ميــدان العمــل فــي القطــاع
األهلــي  ،ويصــدر القــرار بالتشــاور مــع اللجنــة اإلستشــارية لشــئون العمــل واملنظمــات املختصــة .

الف�صل الثاين
يف �ساعات العمل والراحة الأ�سبوعية
ويضــم هــذا الفصــل املــواد مــن ( )64الــى ( )69حيــث حــددت املــادة ( )64ســاعات العمــل األســبوعية
بثمــان وأربعــن ســاعة كأصــل عــام وبحيــث ال يجــوز تشــغيل العامــل أكثــر مــن ثمانــي ســاعات فــي
اليــوم  ،وقــد رؤي تعديــل نــص املــادة ( )33فــي القانــون رقــم  38لســنة  1964مبــا كان ينــص عليــه مــن
أنــه (( ال يجــوز تشــغيل العامــل أكثــر مــن ثمــان ســاعات يوميــا أو ثمــان وأربعــن ســاعة فــي األســبوع
)) حيــث اختلــف الــرأي حــول كلمــة (( أو )) التخييريــة مــن حيــث مــدى جــواز زيــادة عــدد ســاعات
العمــل بثمــان وأربعــن ســاعة فــي األســبوع وحســم ًا لهــذا اجلــدل رؤي اســتبدال النــص القــدمي
بالنــص الــوارد فــي القانــون حيــث قطعــت املــادة ( )64منــه بــأن تكــون ســاعات العمــل للعمــال ثمــان
وأربعــن ســاعة أســبوع ًيا وال يجــوز أن تزيــد علــى ثمــان ســاعات يومي ـ ًا إال فــي احلــاالت املنصــوص
عليهــا فــي القانــون وذلــك تغليب ـ ًا للــرأي القائــل بحمايــة العامــل فــي كل يــوم مــن أيــام عملــه ومــن
ثــم النــص علــى عــدم جتــاوز ســاعات العمــل اليوميــة عــن ثمانــي ســاعات إال فــي حــدود االســتئناءات
املنصــوص عليهــا فــي القانــون .
واســتحدث النــص حكم ـ ًا جديــد ًا يقضــي بــأن تكــون ســاعات العمــل فــي شــهر رمضــان املبــارك ســت
وثالثــن ســاعة أســبوعي ًا .
وأجــاز النــص ذاتــه إنقــاص ســاعات العمــل فــي األعمــال املرهقــة أو املضــرة بالصحــة أو بســبب
الظــروف القاســية وذلــك بقــرار يصــدر مــن الوزيــر .
وبعــد أن أقــرت املــادة ( )65حكــم الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ( )33مــن القانــون رقــم  38لســنة 1964
بعــدم جــواز تشــغيل العامــل أكثــر مــن خمــس ســاعات متتاليــة يومي ـ ًا دون أن يعقبهــا فتــرة راحــة
ال تقــل عــن ســاعة وال حتســب فتــرات الراحــة ضمــن ســاعات العمــل اســتثنت مــن ذلــك القطــاع
املصرفــي واملالــي واإلســتثماري فتكــون ســاعات العمــل ثمانــي ســاعات متصلــة ثــم جــاءت بحكــم
جديــد اقتضتــه الضــرورات العمليــة حيــث أجــازت بعــد موافقــة الوزيــر املختــص تشــغيل العمــال دون
فتــرة راحــة ألســباب فنيــة أو طارئــة أو فــي األعمــال املكتبيــة شــريطة أن يقــل مجمــوع ســاعات العمــل
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اليوميــة بســاعة علــى األقــل عمــا هــو منصــوص عليــه فــي املــادة (. )64
ووضعــت املــادة ( )66ضوابــط تشــغيل العمــال فتــرات إضافيــة حيــث أجــازت ذلــك بأمــر كتابــي
مــن صاحــب العمــل إذا كان ذلــك الزم ـ ًا ملنــع وقــوع حــادث خطــر أو إصــاح مــا نشــأ عنــه أو تفــادي
خســارة محققــة أو مواجهــة أعمــال تزيــد علــى القــدر اليومــي العــادي وحــددت عــدد ســاعات العمــل
اإلضافيــة فــي اليــوم الواحــد وفــي األســبوع وفــي الســنة أمــا مقــدار أجــر الســاعات اإلضافيــة فيزيــد
بنســبة  %25مــن األجــر العــادي لنفــس املــدة مــع إلــزام صاحــب العمــل بــأن ميســك ســجل خــاص
بالعمــل اإلضافــي .
وأعطــت املــادة ( )67للعامــل احلــق فــي راحــة اســبوعية مدفوعــة األجــر حتــدد بأربــع وعشــرين ســاعة
متصلــة عقــب كل ســتة أيــام عمــل إال أنــه إذا اقتضــت ظــروف العمــل تشــغيل العامــل فــي يــوم راحتــه
األســبوعية وال يكــون ذلــك إال فــي حالــة الضــرورة اســتحق العامــل أجــره عــن هــذا اليــوم مضافــا
إليــه  %50منــه علــى األقــل  ،مــع ضــرورة تعويضــه بيــوم راحــة آخــر فــي األســبوع التالــي مباشــرة
حتــى يتحقــق ليــوم الراحــة املقصــود منــه وهــو جتديــد نشــاط العامــل علــى فتــرات دوريــة متقاربــة
 .وأكــدت املــادة علــى أن هــذا احلكــم ال يخــل بحســاب حــق العامــل مبــا فيهــا أجــره اليومــي وإجازاتــه
 ،حيــث يجــري حســاب هــذا احلــق بقســمة راتبــه علــى عــدد أيــام العمــل الفعليــة دون أن حتســب مــن
ضمنهــا أيــام راحتــه األســبوعية  ،علــى الرغــم مــن كــون أيــام الراحــة هــذه مدفوعــة األجــر .
وحــددت املــادة ( )68األجــازات الرســمية املســتحقة للعامــل بأجــر كامــل حســب التعــداد الــوارد بهــا
ومجمــوع اإلجــازات الرســمية املســتحقة للعامــل بأجــر ثالثــة عشــر يوم ـ ًا خــال الســنة الواحــدة .
وإذا اســتدعت ظــروف العمــل تشــغيل العامــل فــي أي يــوم مــن هــذه األيــام اســتحق أجــر ًا مضاعف ـ ًا
عنــه أي أجــره العــادي مضروب ـ ًا فــي ( )2مــع تعويضــه بيــوم بديــل .
ويكــون هــذا األجــر املضاعــف هــو اســاس احتســاب الســاعات اإلضافيــة التــي يتطلبهــا العمــل فــي
هــذا اليــوم .
وأصبحــت اإلجــازات املرضيــة املســتحقة علــى ضــوء حكــم املــادة ( )69وبشــرط ثبــوت املــرض بشــهادة
طبيــة علــى النحــو التالــي -:
»
»
»
»
»

يوما بأجر كامل
»خمسة عشر ً
»عشرة أيام بثالثة أرباع األجر.
»عشرة أيام بنصف األجر.
»عشرة أيام بربع األجر .
»ثالثني يوم ًا بدون أجر .
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ويثبــت املــرض الــذي يســتدعي منــح هــذه اإلجــازة بشــهادة طبيــة مــن الطبيــب الــذي يعينــه صاحــب
العمــل أو طبيــب الوحــدة الصحيــة احلكوميــة وفــي حالــة اخلــاف تعتمــد شــهادة الطبيــب احلكومــي .
ونصــت الفقــرة األخيــرة علــى أن تســثنى األمــراض املســتعصية بقــرار مــن الوزيــر املختــص يحــدد
فيــه هــذه األمــراض .

الف�صل الثالث
الإجازات ال�سنوية املدفوعة الأجر
ويضــم املــواد مــن ( )70حتــى ( ، )79وقــد صــدر القانــون رقــم ( )85لســنة  2017بتعديــل بعــض أحــكام
القانــون رقــم ( )6لســنة  2010بشــأن العمــل فــي القطــاع األهلــي حيــث أورد تعدي ـ ًا للمــادة ()70
وجــاءت مذكرتــه اإليضاحيــة علــى النحــو التالــي :كمــا عدلــت املــادة ( )70بهــدف منــح العمــال فــي
القطــاع األهلــي امتيــازات تتقــارب مــع تلــك املمنوحــة للموظفــن فــي القطــاع احلكومــي ،وذلــك مــن
خــال منــح العامــل إجــازة ســنوية ال تقــل عــن  30يــوم عمــل ،وقــد جــاء هــذا النــص إلعطــاء مرونــة
أكثــر فــي منــح العمــال إجــازات ســنوية بحيــث تســمح ألصحــاب العمــل بالتوســع فــي منــح العمــال
ـجيعا للعامــل ال ســيما
إجــازات ســنوية  ،وأن ال تقتصــر علــى ( )30يومــا فقــط كحوافــز أو غيرهــا تشـ ً
إنهــا إجــازة مدفوعــة األجــر  ،باإلضافــة إلــى ضمــان حــق احتســاب أيــام العطــل األســبوعية التــي
تتخلــل اإلجــازة الدوريــة للعمــال أســوة باملوظفــن  ،وكذلــك ضمــان حــق العمــال فــي االســتفادة مــن
اإلجــازة الدوريــة بعــد مضــي ســتة أشــهر علــى األقــل فــي خدمــة صاحــب العمــل.
وأضافــت املــادة ( )71بــأن يدفــع للعامــل أجــرة املســتحق عــن اإلجــازة الســنوية قبــل القيــام بهــا
لتدبيــر أمــوره بأجــره عنهــا حســبما يــراه .
وأعطــت املــادة ( )72لصاحــب العمــل حقــه فــي حتديــد موعــد اإلجــازة الســنوية أو جتزئتهــا برضــاء
العامــل بعــد متتــع األخيــر باألربعــة عشــرة يومــا األولــى منهــا كمــا أجــازت للعامــل جتميــع إجازاتــه
مبــا ال يزيــد عــن إجــازة ســنتني بعــد موافقــة صاحــب العمــل ثــم القيــام بهــا دفعــة واحــدة وأجــازت
أيض ـ ًا موافقــة الطرفــن علــى جتميــع إجــازات العامــل ألكثــر مــن ســنتني اســتجابة للضــرورات
العمليــة .
ونصــت املــادة ( )73علــى أحقيــة العامــل فــي احلصــول علــى املقابــل النقــدي إلجازاتــه املتجمعــة عــن
ســنوات اخلدمــة الكاملــة وذلــك عنــد انتهــاء العقــد ألي ســبب مــع مراعــاة أحــكام املادتــن ()71 ،70
مــن هــذا القانــون .
ولــم جتــز املــادة ( )74للعامــل أن يتنــازل عــن إجازاتــه الســنوية بعــوض أو بغيــر عــوض للغايــات
الســامية التــي قصدهــا املشــرع مــن تقريــر هــذه اإلجــازة وهــي راحــة العامــل وجتديــد نشــاطه ،
ولذلــك أعطــت هــذه املــادة لصاحــب العمــل احلــق فــي اســترداد مــا أداه للعامــل مــن أجــر عــن هــذه
اإلجــازات إذا ثبــت اشــتغاله خاللهــا حلســاب صاحــب عمــل آخــر .
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وتشــجيع ًا للعمــال علــى الدراســة والتحصيــل اســتحدثت املــادة ( )75حكم ـ ًا يقضــي بجــواز منــح
العامــل إجــازة دراســية بأجــر للحصــول علــى مؤهــل أعلــى فــي مجــال عملــه شــريطه أن يلتــزم
بالعمــل لــدى صاحــب العمــل مــدة مماثلــة ملــدة الدراســة وبحــد أقصــى قــدره خمــس ســنوات وفــي
حالــة إخــال العامــل بذلــك يلتــزم بــرد جميــع األجــور التــي صرفــت لــه أثنــاء اإلجــازة بنســبة مــا
تبقــى مــن املــدة الواجــب قضاؤهــا فــي العمــل .
كمــا اســتحدثت املــادة ( )76إجــازة احلــج للعامــل الــذي أمضــى ســنتني متصلتــن فــي خدمــة صاحــب
العمــل ولــم يكــن قــد أدى هــذه الفريضــة مــن قبــل فجعلــت لــه احلــق فــي احلصــول علــى إجــازة
مدفوعــة األجــر مدتهــا واحــد وعشــرين يوم ـ ًا .
واســتحدثت املــادة ( )77نوعـ ًا أخــر مــن اإلجــازات حيــث جعلــت للعامــل فــي حالــة وفــاة أحــد أقاربــه
مــن الدرجــة األولــى أو الثانيــة احلــق فــي إجــازة بأجــر كامــل ملــدة ثالثــة ايــام وللمــرأة العاملة املســلمة
التــي يتوفــى زوجهــا احلــق فــي إجــازة عــدة بأجــر كامــل ملــدة أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام مــن تاريــخ
الوفــاة وأحالــت املــادة إلــى الوزيــر إصــدار قــرار ينظــم مبوجبــه شــروط منــح هــذه اإلجــازة  .كمــا نصــت
املــادة علــى منــح املــرأة غيــر املســلمة املتوفــي عنهــا زوجهــا إجــازة ملــدة واحــدة وعشــرين يومـ ًا مدفوعــة
األجــر .
واســتحدثت املــادة ( )78إجــازة أخــرى بأجــر كامــل حيــث أجــازت منــح العامــل إجــازة مدفوعــة األجــر
حلضــور املؤمتــرات واللقــاءات الدوريــة واالجتماعيــة العماليــة وفق ـ ًا للقواعــد والشــروط التــي
يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر .
وأجــازت املــادة ( )79منــح العامــل  ،بنــاء علــى طلبــه  ،إجــازة خاصــة بــدون أجــر خــاف اإلجــازات
املنصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل .

الف�صل الرابع
يف ال�سالمة وال�صحة املهنية
ويضم هذا الفصل املواد من ( )80إلى ( ) 97وينقسم إلى فرعني -:
الفرع الأول  :يف قواعد حفظ ال�سالمة وال�صحة املهنية :
ويشــمل املــواد مــن ( )80إلــى ( )88حيــث بينــت املــواد مــن ( )80إلــى ( )83أنــواع الســجالت وامللفــات
التــي يجــب أن يحتفــظ بهــا صاحــب العمــل للعمــال بــكل مــا تتطلبــه مــن قيــد بيانــات عــن اإلجــازات
بأنواعهــا املختلفــة وإصابــات العمــل وأمــراض املهنــة والســامة والصحــة املهنيــة وبدايــات ونهايــات
اخلدمــة وكل مــا يلــزم مــن بيانــات وســجالت علــى ضــوء هــذه املــواد  ،مــع إلــزام صاحــب العمــل
بتعليــق لوائــح اجلــزاءات والــدوام والراحــات األســبوعية واإلجــازات الرســمية فــي مــكان ظاهــر
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فض ـ ًا عــن توفيــر وســائل الســامة والصحــة املهنيــة مبــا يكفــل الوقايــة مــن مخاطــر العمــل دون
حتميــل العامــل أيــة نفقــات عــن ذلــك أو اقتطــاع أي جــزء مــن أجــره مقابــل توفيرهــا .
وأوجبــت املــادة ( )84علــى صاحــب العمــل أن يضــع فــي مــكان ظاهــر مبقــر العمــل التعليمــات
اخلاصــة بالوقايــة مــن أخطــار العمــل وأمــراض املهنــة وأحالــت إلــى قــرار يصــدر مــن الوزيــر املختــص
بالعالمــات التحذيريــة واإلرشــادية وأدوات الســامة الالزمــة لذلــك .
كمــا أحالــت املــادة ( )85إلــى قــرار يصــدر مــن الوزيــر املختــص  ،بعــد أخــذ رأي اجلهــات املعنيــة
بتحديــد أنــواع األنشــطة التــي يلــزم فيهــا توفيــر املعــدات والوســائل الالزمــة للســامة والصحــة
املهنيــة مــع تعيــن الفنيــن الالزمــن لتشــغيل هــذه املعــدات .
وفــي نفــس الوقــت الــذي أوجبــت فيــه املــادة ( )86علــى صاحــب العمــل اتخــاذ كافــة اإلحتياطــات
الالزمــة حلمايــة العمــال أوجبــت املــادة ( )87علــى العمــال اســتعمال وســائل الوقايــة بعنايــة وتنفيــذ
كافــة التعليمــات الصــادرة فــي هــذا الشــأن .
وإمعانـ ًا مــن املشــرع فــي حمايــة العمــال أوجبــت املــادة ( )88علــى صاحــب العمــل التأمــن علــى عماله
لــدى شــركات التأمــن ضــد إصابــات العمــل وأمــراض املهنــة مــع مراعــاة أحــكام قانــون التأمينــات
اإلجتماعيــة .
الفرع الثاين  :يف �إ�صابات العمل و�أمرا�ض املهنة :
ويضــم املــواد مــن (  )89إلــى ( )97وفــي هــذا الفــرع اســتحدث املشــرع نص ـ ًا جديــد ًا حيــث قضــى
فــي املــادة (  )89علــى أن األحــكام التاليــة واملتعلقــة بإصابــات العمــل وأمــراض املهنــة ال تســري
علــى املؤمــن عليهــم اخلاضعــن ألحــكام التأمــن عــن إصابــة العمــل املقننــة فــي قانــون التأمينــات
اإلجتماعيــة عنــد تطبيقــه عليهــم  ،وفــي املــادة ( )90أوضــح اإلجــراءات الواجــب علــى صاحــب العمل
– أو العامــل إذا ســمحت حالتــه  -اتخاذهــا فــي حالــة وقــوع اإلصابــة واجلهــات الواجــب إخطارهــا .
ونصــت املــادة ( )91علــى حتمــل صاحــب العمــل نفقــات عــاج العامــل املصــاب مــن إصابــات العمــل
وأمــراض املهنــة مبــا فــي ذلــك قيمــة األدويــة ومصروفــات اإلنتقــال وذلــك كلــه مــع عــدم اإلخــال مبــا
يقضــي بــه قانــون التأمــن الصحــي رقــم ( )1لســنة  ، 1999وأجــازت املــادة املذكــور لــكل مــن العامــل
وصاحــب العمــل اإلعتــراض علــى التقريــر الطبــي أمــام جلنــة التحكيــم الطبــي بــوزارة الصحــة .
وأوجبــت املــادة ( )92علــى كل صاحــب عمــل موافــاة الــوزارة املختصــة  ،وبشــكل دوري  ،بإحصائيــة عــن
إصابــات العمــل وأمــراض املهنــة التــي تقــع داخــل منشــأته .
وأعطــت املــادة ( )93للمصــاب احلــق فــي تقاضــي أجــره كامـ ًا طــوال فتــرة العــاج وإذا جــاوزت تلــك
الفتــرة ســتة أشــهر  ،فحينئــذ يصــرف للعامــل نصــف أجــره الشــهري وذلــك إلــى حــن شــفائه أو
ثبــوت عاهتــه أو وفاتــه .
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كمــا أحالــت املــادة ( )94إلــى قــرار يصــدر مــن الوزيــر  ،بعــد أخــذ رأي وزيــر الصحــة  ،يتحــدد مبتقضــاه
مــا يســتحق للعامــل املصــاب أو املســتحقني عنــه مــن تعويضات .
وأشارت املادة ( )95إلى حاالت حرمان العامل املصاب من التعويض ونطاق هذا احلرمان .
ومــدت املــادة ( )96احلمايــة املقــررة للعامــل مبوجــب املــواد مــن ( )93إلــى ( )95مــن هــذا القانــون إذا
ظهــرت عليــه أعــراض أمــراض املهنــة بعــد تركــه العمــل خــال ســنة .
كمــا ألزمــت املــادة ( )97أصحــاب األعمــال الــذي اشــتغل لديهــم العامــل  ،كل بنســبة مــا قضــاه العامل
لديــه مــن مــدة خدمــة  ،وذلــك عــن تعويــض املذكــور أو املســتحق عــن إصابتــه علــى نحــو مــا جــاء بهــذا
النــص وقــررت لشــركة التأمــن أو املؤسســة العامــة للتامينــات اإلجتماعيــة بعــد تعويــض العامــل
أو املســتحق عنــه الرجــوع علــى أصحــاب العمــل بقــدر مــا أدتــه مــن تعويــض حســب مــا نصــت عليــه
الفقــرة األولــى مــن هــذه املــادة .

الباب اخلام�س
يف عالقة العمل اجلماعية

الف�صل الأول :
يف منظمات العمال
و�أ�صحاب الأعمال واحلق النقابي
يضــم هــذا البــاب املــواد مــن ( )98إلــى ( )110فقــد كفلــت املــادة ( )98حــق تكويــن اإلحتــادات ألصحــاب
األعمــال وحــق التنظيــم النقابــي للعمــال وفقـ ًا ألحــكام هــذا القانون .
ولقــد قــررت املــادة مبــدأ تكويــن اإلحتــادات والنقابــات للعاملــن والقطاعــات بشــرائحها املختلفــة
احلكوميــة منهــا واألهليــة والنفطيــة  ،وذلــك انســجام ًا مــع مــا قــرره الدســتور فــي املــادة ( )43مــن
مبــدأ حريــة تكويــن اجلمعيــات والنقابــات وكذلــك انســجام ًا مــع اإلتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة
وبشــكل خــاص اإلتفاقيــة رقــم ( )87لســنة ( )1948بشــأن احلريــة النقابيــة وكفالــة احلــق النقابــي .
وبعــد أن أكــدت املــادة ( )99علــى مبــدأ حريــة تكويــن النقابــات واإلحتــادات حــددت الغــرض مــن
تكويــن مثــل هــذه املنظمــات ويتمثــل ذلــك فــي رعايــة مصالــح أعضــاء املنظمــة وحتســن حالتهــم
املاديــة واإلجتماعيــة ومتثيلهــم فــي مواجهــة الغيــر ولــم تشــترط املــادة ( )100توافــر عــدد معــن مــن
العمــال أو أصحــاب األعمــال بغــرض تكويــن النقابــة أو اإلحتــاد حســب األحــوال  ،وإمنــا أطلقــت
هــذا احلــق انســجام ًا مــع املبــادئ املعلنــة بالدســتور واإلتفاقيــات الدوليــة  ،كمــا بينــت املــادة املذكــورة
إجــراءات تكويــن النقابــة أو اإلحتــاد .
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وبينــت املــادة ( )101البيانــات األساســية التــي يجــب أن تشــتمل عليهــا الئحــة النظــام األساســي لهــا
وحقــوق أعضائهــا وكيفيــة ممارســتها لنشــاطها .
كمــا بينــت املــادة ( )102املســتندات التــي يتعــن علــى مجلــس اإلدارة املنتخــب أن يودعهــا لــدى الوزارة
خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ انتخابــه  ،كمــا بينــت كيفيــة ثبــوت الشــخصية اإلعتباريــة
للمنظمــة .
ونصــت املــادة ( )103علــى ضــرورة إلتــزام العمــال وأصحــاب األعمــال  ،عنــد متتعهــم باحلقــوق
املنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب  ،بعــدم مخالفــة أي قانــون ســار فــي الدولــة وكذلــك عــدم جتــاوز
األهــداف احملــددة للمنظمــة بنظامهــا األساســي .
أمــا املــادة ( )104فقــد أوجبــت علــى الــوزارة املختصــة إرشــاد املنظمــات النقابيــة نحــو التطبيــق
القانونــي الســليم وكيفيــة القيــد فــي ســجالتها  ...الــخ  ،وأوردت املــادة املذكــورة األنشــطة التــي
يحظــر علــى النقابــات اإلشــتغال بهــا .
ونصــت املــادة ( )105علــى أحقيــة النقابــات فــي فتــح مقاصــف ومطاعــم خلدمــة العمــال بعــد موافقة
رب العمــل واجلهــات املعنيــة فــي الدولــة .
وأكــدت املــادة ( )106حــق النقابــات فــي تكويــن احتــادات ترعــى مصاحلهــا املشــتركة وحــق اإلحتــادات
فــي تكويــن احتــاد عــام علــى أال يكــون هنــاك أكثــر مــن احتــاد عــام واحــد لــكل مــن العمــال وأصحــاب
العمــل .
كمــا أجــازت املــادة ( )107ملنظمــات وأصحــاب األعمــال واإلحتــادات واإلحتــاد العــام املشــار إليهــا فــي
املــواد الســابقة باإلنضمــام إلــى أيــة منظمــة عربيــة أو دوليــة شــريطة إخطــار الــوزارة املختصــة بذلــك .
وأوردت املادة ( )108صورتني حلل منظمات أصحاب األعمال والعمال :
1.1احلل اإلختياري بقرار يصدر من اجلمعية العمومية وفق ًا لنظامها األساسي .
2.2احلــل القضائــي مبوجــب حكــم يصــدر بنــاء علــى طلــب الــوزارة املختصــة بحــل مجلــس
اإلدارة تأسيسـ ًا علــى مخالفــة املنظمــة ألحــكام القانــون أو النظــام األساســي  ،وقــد أجــازت
املــادة اســتئناف هــذه األحــكام خــال ثالثــن يومـ ًا مــن تاريــخ صــدور احلكــم لــدى محكمــة
اإلســتئناف  ،ويتحــدد مصيــر األمــوال الناشــئة عــن إجــراءات التصفيــة علــى ضــوء مــا
تقــرره اجلمعيــة العموميــة فــي حالــة احلــل اإلختيــاري .
وقــد اســتحدثت املــادة ( )109نصـ ًا يقضــي بإلــزام أصحــاب األعمــال بتزويــد العمــال بكافــة القــرارات
واللوائــح املتعلقــة بحقوقهــم وواجباتهــم .
وأجــازت املــادة ( )110لــرب العمــل أن يفــرغ عضــو ًا أو أكثــر مــن أعضــاء مجلــس إدارة النقابــة أو
اإلحتــاد ملتابعــة شــئون النقابــة مــع جهــة العمــل أو اجلهــات املعنيــة فــي الدولــة .
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الف�صل الثاين
يف عقد العمل اجلماعي
وقــد اســتحدث هــذا الفصــل الــذي يتكــون مــن املــواد ( )111إلــى ( )122لتنظيــم عقــد العمــل
اجلماعــي والــذي لــم يحــظ فــي أي مــن قوانــن العمــل الســابقة بــأي تنظيــم خــاص .
وتعــرف املــادة ( )111عقــد العمــل اجلماعــي بأنــه ذلــك العقــد الــذي ينظــم شــروط العمــل وظروفــه
وينعقــد بــن نقابــة عماليــة أو اكثــر او احتــاد أو إحتــادات عماليــة مــن جهــة وبــن صاحــب عمــل واحــد
أو عــدة أصحــاب أعمــال أو احتــاد أصحــاب اعمــال أو أكثــر مــن جهــة أخــرى .
واشــترطت املــادة ( )112أن يكــون ذلــك العقــد مكتوب ـ ًا وان يكــون مح ـ ًا ملوافقــة طرفيــه  ،وتصــدر
املوافقــة بالنســبة للمنظمــات النقابيــة واحتــاد أصحــاب األعمــال مــن اجلمعيــة العموميــة وفقـ ًا ملــا
يقضــي بــه النظــام األساســي للمنظمــة أو اإلحتــاد .
وأوجبــت املــادة ( )113أن يكــون عقــد العمــل اجلماعــي محــدد املــدة علــى أال تزيــد مدتــه علــى ثــاث
ســنوات  ،فــإذا انقضــت تلــك املــدة واســتمر طرفــا العقــد فــي تنفيــذه فإنــه يحتفــظ بصفتــه كعقــد
محــدد املــدة بســنة واحــدة بنفــس الشــروط الــواردة فيــه وكل ذلــك مرهــون بــأال يكــون العقــد نفســه
قــد تضمــن شــروط ًا خاصــة تخالــف احلكــم املقــرر املنصــوص عليــه بهــذا النــص  ،ونصــت املــادة ()114
علــى أنــه إذا رغــب أحــد طرفــي العقــد فــي عــدم جتديــده بعــد إنتهــاء مدتــه عليــه إخطــار الطــرف
األخــر والــوزارة املختصــة كتابــة قبــل ثالثــة أشــهر علــى األقــل مــن تاريــخ إنتهــاء العقــد وإذا تعــددت
أطرافــه فــا يترتــب علــى انقضائــه بالنســبة ألحدهــم انتهــاؤه بالنســبة لألخريــن .
ووضعــت املــادة (  )115ضمانــة هامــة وهــي بطــان كل شــرط فــي هــذا العقــد إذا كان مخالف ـ ًا ألي
حكــم مــن أحــكام مــواد هــذا القانــون وال يســتثني مــن ذلــك إال الشــروط التــي تتضمــن حقوق ـ ًا أو
ميــزات للعمــال أفضــل مــن تلــك التــي يتضمنهــا القانــون كحــد أدنــى حلقوقهــم  .كمــا نصــت املــادة
علــى بطــان كل شــرط أو اتفــاق أبــرم قبــل العمــل بهــذا القانــون يتنــازل مبوجبــه العامــل عــن أي حــق
مــن احلقــوق التــي منحهــا القانــون  ،كمــا يقــع باطـ ًا كل تصالــح أو مخالصــة تتضمــن إنقاصـ ًا أو
ـراء مــن حقــوق العمــل الناشــئة لــه مبوجــب عقــد العمــل خــال فتــرة ســريانه أو ثالثــة أشــهر مــن
إبـ ً
تاريــخ انتهائــه متــى كانــت مخالفــة ألحــكام هــذا القانــون .
ورغــم أن عقــد العمــل اجلماعــي  -شــأنه فــي ذلــك شــأن عقــد العمــل الفــردي  -مــن العقــود الرضائيــة
أصـ ًا إال إن املــادة ( )116اشــترطت لنفــاذه أن يســجل لــدى الــوزارة املختصــة وأن ينشــر ملخصــه فــي
اجلريــدة الرســمية  .وأجــازت الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ذاتهــا للــوزارة املختصــة أن تعتــرض علــى أي
شــرط مخالــف للقانــون وأوجبــت علــى طرفــي العقــد تعديلــه وفقـ ًا ملــا تطلبــه الــوزارة خــال خمســة
عشــر يومـ ًا مــن تاريــخ اســتالم اإلعتــراض وإال إعتبــر طلــب التســجيل كأن لــم يكــن .
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وتنص املادة (  )117على أنه يجوز أن يبرم هذا العقد إما -:
.1

على مستوى املنشأة .

.2

على مستوى الصناعة .

.3

على املستوى الوطني .

وأوجبــت أن يبرمــه احتــاد النقابــات الصناعــة إذا كان مبرم ـ ًا علــى مســتوى الصناعــة وأن يبرمــه
اإلحتــاد العــام للعمــال إذا كان علــى املســتوى الوطنــي  .كمــا اعتبــرت العقــد املبــرم علــى مســتوى
الصناعــة تعديـ ًا للعقــد املبــرم علــى مســتوى املنشــأة والعقــد املبــرم علــى املســتوى الوطنــي تعديـ ًا
ألي مــن العقديــن اآلخريــن وذلــك فــي حــدود مــا يــرد فيهمــا مــن أحــكام مشــتركة .
وعــددت املــادة ( )118األشــخاص اإلعتباريــة والطبيعيــة والفئــات التــي تســري عليهــا أحــكام عقــد
العمــل اجلماعــي فهــي أو ًال نقابــات أو احتــادات العمــال التــي أبرمــت العقــد او انضمــت إليــه بعــد
إبرامــه  ،وثانيـ ًا أصحــاب األعمــال أو احتاداتهــم الذيــن أبرمــوا العقــد او إنضمــوا إليــه بعــد إبرامــه
 ،وثالث ـ ًا النقابــات املنضمــة لإلحتــاد الــذي أبــرم العقــد أو انضمــت إليــه بعــد إبرامــه  ،ورابع ـ ًا
أصحــاب األعمــال الذيــن انضمــوا لإلحتــاد الــذي أبــرم العقــد أو انضمــوا إليــه بعــد إبرامــه وبذلــك
يكــون النــص قــد اتســع لشــمول أكبــر قاعــدة مــن العمــال وأصحــاب األعمــال ألحــكام عقــد العمــل
اجلماعــي ومــن ثــم يكــون ذلــك مــن أفضــل عوامــل اســتقرار عالقــات العمــل مــع مــا ســيترتب علــى
ذلــك مــن آثــار إقتصاديــة وإجتماعيــة .
وأكــدت املــادة ( )119إنعــدام أثــر انســحاب العامــل مــن النقابــة أو فصلــه منهــا علــى حقــه فــي التمتــع
بشــروط هــذا العقــد والتزامــه مبــا ورد بــه مــن واجبــات إذا مت ذلــك بعــد إبــرام النقابــة للعقــد أو
اإلنضمــام إليــه .
وتعميم ـ ًا لإلســتفادة مــن ا ُآلثــار اإليجابيــة لعقــد العمــل اجلماعــي فقــد أجــازت املــادة ( )120لغيــر
املتعاقديــن مــن نقابــات العمــال أو إحتاداتهــم أو أصحــاب األعمــال أو إحتاداتهــم أن ينضمــوا إلــى
أي عقــد عمــل جماعــي بعــد نشــر ملخصــه فــي اجلريــدة الرســمية ويكفــي فــي ذلــك اتفــاق الطرفــن
طالبــي اإلنضمــام دون اشــتراط موافقــة طرفــي العقــد األصليــن وأوضحــت كيفيــة اإلنضمــام إلــى
العقــد اجلماعــي فــي هــذه احلالــة وذلــك بطلــب موقــع مــن الطرفــن طالــب اإلنضمــام يتــم تقدميــه
للــوزارة املختصــة وال يكــون العقــد نافــذ ًا بالنســبة لهمــا إال بعــد نشــر موافقــة الــوزارة املختصــة علــى
هــذا الطلــب فــي اجلريــدة الرســمية .
وأرســت املــادة ( )121مبــدأ هام ـ ًا وهــو ســريان عقــد العمــل اجلماعــي الــذي تبرمــه نقابــة املنشــأة
علــى جميــع عمــال املنشــأة ولــو لــم يكونــوا أعضــاء فيهــا مــع عــدم اإلخــال بــأي شــرط يحمــل
فائــدة أكثــر للعامــل فــي عقــد العمــل الفــردي ومــن جهــة أخــرى فــإن العقــد الــذي يبرمــه احتــاد أو
نقابــة مهنــة مــع صاحــب العمــل فإنــه ال يســري إال علــى عمــال منشــأته وقــد أخــذ نــص املــادة ()122
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مببــدأ الوكالــة عــن األعضــاء إذ قــرر بأنــه ملنظمــات العمــال وأصحــاب األعمــال  -وهــي التــي تبــرم
العقــد أصـ ًا أو تنضــم اليــه  -أن تقــوم برفــع جميــع الدعــاوي الناشــئة عــن اإلخــال بأحــكام العقــد
ملصلحــة أي عضــو مــن أعضائهــا دون احلاجــة إلــى توكيــل منــه بذلــك .

الف�صل الثالث
يف منازعات العمل اجلماعية
ويشــمل هــذا الفصــل املــواد مــن ( )123إلــى ( )132التــي تســتهدف احلفــاظ علــى اســتقرار عالقــات
العمــل خاصــة عندمــا يكــون النــزاع شــام ًال لعــدد كبيــر مــن العمــال بســبب العمــل أو شــروطه فــي
مواجهــة صاحــب عمــل أوأكثــر .
وقــد عرفــت املــادة ( )123املنازعــات اجلماعيــة بأنهــا تلــك التــي تنشــأ بــن واحــد أو أكثــر مــن أصحــاب
العمــل وجميــع العمــال أو فريــق منهــم بســبب العمــل أو شــروط العمــل وبذلــك فــإن هــذا النــص قــد
وســع مفهــوم املنازعــة اجلماعيــة بحيــث تعتبــر كذلــك إذا كانــت بســبب العمــل ولــم تقتصــر علــى
مجــرد الشــروط كمثيلتهــا املــادة ( )88مــن القانــون رقــم  38لســنة  1964بحيــث كانــت املنازعــات
تعتبــر فرديــة ولــو كانــت مقدمــة مــن جميــع العمــال أو فريــق منهــم وال زالــت عالقــة العمــل قائمــة
طاملــا كان ســبب اخلــاف أو النــزاع متعلقـ ًا بنــص فــي القانــون أو العقــد لذلــك فقــد حــرص املشــرع
علــى أن حتــوز املنازعــة وصــف اجلماعيــة ولــو كان ســبب النــزاع راجعـ ًا إلــى العمــل نفســه وليــس فقط
بشــروطه علــى النحــو الســالف بيانــه وذلــك بهــدف حتقيــق منــاخ مســتقر فــي عالقــات العمــل ســواء
علــى مســتوى املنشــأة أو الصناعــة أو النشــاط املتماثــل أو علــى املســتوى القومــي مــن خــال فــض
النــزاع وإزالــة أســبابه فــي وقــت قليــل كمــا أنــه يقلــل مــن اإللتجــاء إلــى اخلصومــة القضائيــة ويهــدف
إلــى تقليــص عــدد القضايــا املطروحــة علــى القضــاء .
وحــددت املــادة ( )124أول اإلجــراءات الواجــب علــى أطــراف النــزاع إتباعهــا حلــل املنازعــات اجلماعية
حيــث يتعــن علــى طرفــي النــزاع التفــاوض املباشــر بــن صاحــب العمــل أو مــن ميثلــه وبــن العمــال
أو مــن ميثلهــم وأجــازت للــوزارة املختصــة إيفــاد منــدوب عنهــا فــي جلســة أو جلســات املفاوضــات
كمراقــب لتتعــرف علــى أوجــه النــزاع مــن بدايتــه .
ونصــت الفقــرة الثانيــة علــى إنــه فــي حالــة وصــول طرفــي النــزاع إلــى اتفــاق ودي فيمــا بينهمــا يحدد
الواجبــات أو احلقــوق أو امليــزات فإنــه يجــب تســجيل هــذا االتفــاق لــدى الــوزارة خــال خمســة عشــر
يوم ـ ًا وفق ـ ًا للقواعــد التــي تضعهــا فــي هــذا الشــأن بحيــث يتوافــر الضمــان الــازم لــكال الطرفــن
لتنفيــذ نصــوص االتفــاق.
فــإذا أخفــق طرفــا النــزاع فــي التوصــل إلــى اتفــاق علــى النحــو الســالف بيانــه فقــد نصــت املــادة
( )125علــى أن يقــوم أي طــرف منهمــا بالتقــدم بطلــب للــوزارة املختصــة لتســوية املنازعــة وديـ ًا عــن
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طريــق جلنــة التوفيــق فــي منازعــات العمــل اجلماعيــة وأوجبــت أن يكــون الطلــب موقعـ ًا مــن صاحــب
العمــل أو وكيلــه املفــوض أو مــن أغلبيــة العمــال املتنازعــن أو مــن يفوضونــه فــي متثيلهــم.
وعنيــت املــادة ( )126فــي تشــكيل جلنــة التوفيــق وبيــان أعضائهــا وأجــازت لهــا أن تســتعني مبــن تــراه
فــي أداء مهمتهــا وأحالــت إلــى قــرار يصــدر مــن الوزيــر املختــص يحــدد فيــه العــدد الــذي ميثــل كل
مــن الــوزارة أو أطــراف النــزاع فــي اللجنــة  .وقــررت املــادة املذكــورة للــوزارة احلــق فــي طلــب املعلومــات
التــي تراهــا ضروريــة فــي حــال النــزاع .
وحــددت املــادة ( )127اإلجــراءات واملــدد التــي يتعــن علــى اللجنــة االلتــزام بهــا حتــى مرحلــة عقــد
اتفــاق التســوية الوديــة باعتبــاره اتفاقـ ًا نهائيـ ًا وملزمـ ًا للطرفــن  .فــإذا أخفقــت جلنــة التوفيــق فــي
تســوية املنازعــة خــال املــدة التــي نصــت عليهــا املــادة وجــب عليهــا إحالــة نقــاط النــزاع التــي لــم يتــم
االتفــاق عليهــا خــال أســبوع إلــى هيئــة التحكيــم مشــفوعة بكافــة املســتندات التــي قدمهــا الطرفــان .
كمــا نصــت املــادة ( )128علــى تشــكيل هيئــة التحكيــم فــي منازعــات العمــل اجلماعيــة والتــي تتكــون
مــن إحــدى دوائــر محكمــة االســتئناف تعينهــا اجلمعيــة العموميــة حملكمــة االســتئناف ســنوي ًا
ورئيــس نيابــة ينتدبــه النائــب العــام وممثــل للــوزارة املختصــة يعينــه وزيرهــا ويحضــر أمــام الهيئــة
أطــراف املنازعــة أو مــن ميثلهــم قانون ـ ًا .
ولضمــان ســرعة أفضــل فــي املنازعــات اجلماعيــة فقــد أوجبــت املــادة ( )129علــى هيئــة التحكيــم أن
تنظــر النــزاع فــي ميعــاد ال يجــاوز عشــرين يومـ ًا مــن تاريــخ وصــول أوراقــه إلــى إدارة الك ّتــاب وأن يعلــن
كل مــن طرفــي النــزاع مبيعــاد اجللســة قبــل انعقادهــا مبــدة أســبوع علــى األقــل وأن يتــم الفصــل فــي
املنازعــة خــال فتــرة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ أول جلســة لنظرهــا .
ونصــت املــادة ( )130علــى أن لهيئــة التحكيــم كل مــا حملكمــة االســتئناف مــن صالحيــات طبق ـ ًا
ألحــكام قانــون تنظيــم القضــاء وأحــكام قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة وتصــدر قرارتهــا مســببة
 ،وتكــون مبثابــة األحــكام الصــادرة مــن محكمــة االســتئناف .
وقــد اســتحدثت املــادة ( )131مبــدأ جديــد ًا هــو جــواز تدخــل الــوزارة فــي املنازعــة اجلماعيــة إذا دعــت
الضــرورة دون طلــب مــن أحــد املتنازعــن لتســوية النــزاع وديـ ًا كمــا يجــوز لهــا إحالــة النــزاع إلــى جلنــة
التوفيــق أو هيئــة التحكيــم حســبما تــراه أجــدى وأســرع فــي تســوية النــزاع  ،وألزمــت املــادة أطــراف
النــزاع بتقــدمي كافــة املســتندات التــي تطلبهــا الــوزارة املختصــة كذلــك حضورهــم عنــد دعوتهــم
لذلــك .
وقــد حظــرت املــادة ( )132علــى طرفــي املنازعــة وقــف العمــل كليـ ًا أو جزئيـ ًا أثنــاء إجــراءات املفاوضــة
املباشــرة أو إذا تدخلــت الــوزارة املختصــة فــي املنازعــات طبقــا ألحــكام املــادة ( )131أو أثنــاء تســوية
النــزاع ســواء كان ذلــك أمــام الــوزارة أو أمــام جلنــة التوفيــق أو هيئــة التحكيــم .
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وغنــي عــن البيــان أن أحــكام هــذا الفصــل ال حتكــم إال عالقــات العمــل املســتمرة بــن طرفــي النــزاع
(صاحــب العمــل والعمــال) وإال اعتبــرت املنازعــة فرديــة مهمــا تعــددت أطرافهــا .

الباب ال�ساد�س
يف تفتي�ش العمل والعقوبات

الف�صل الأول :
يف تفتي�ش العمل
منحــت املــادة ( )133صفــة الضبطيــة القضائيــة للموظفــن الــذي يحددهــم الوزيــر بقــرار يصــدره
والذيــن يختصــون مبراقبــة تنفيــذ القانــون واللوائــح والقــرارات املنفــذه لــه  ،علــى أن يحلــف هــؤالء
املوظفــن اليمــن القانونيــة  ،وألزمهــم النــص بــأداء عملهــم بأمانــة ونزاهــة وحيــاد وعــدم إفشــاء
أســرار مهــن أصحــاب األعمــال التــي قــد يطلعــون عليهــا بحكــم عملهــم .
وحــددت املــادة ( )134صالحيــات أولئــك املوظفــن فــي ســبيل أداء العمــل املنــاط بهــم مبــا يشــمل حــق
دخــول أماكــن العمــل وطلــب البيانــات والســجالت وكذلــك دخــول األماكــن التــي يخصصهــا أصحــاب
األعمــال ألغــراض اخلدمــات العماليــة مــع حــق اإلســتعانة بالقــوة العامــة فــي ســبيل أداء العمــل .
وأعطت املادة ( )135ملوظفي الوزارة املختصني احلق في أن يتخذوا اإلجراءات الالزمة بالتنســيق
مــع اجلهــات املختصــة األخــرى فــي حــاالت معينــة لغلــق احملــل كليـ ًا أو جزئيـ ًا أو وقــف اســتعمال آلــة
او آالت معينــة حلــن تالفــي املخالفــة .
وأعطت املادة ( )136املوظفني صالحية حترير املخالفات للعمالة التي تعمل بدون مركز عمل .

الف�صل الثاين :
يف العقوبات
وقــد تضمــن هــذا الفصــل املــواد مــن ( )137إلــى ( )142واملالحــظ عليهــا بصفــة عامــة أن املشــرع جنــح
إلــى تشــديد العقوبــات علــى املخالفــن عمــا هــو مقــرر فــي القانــون رقــم ( )38لســنة  1964بعــد أن
ثبــت أن تلــك العقوبــات لــم تعــد كافيــة لــردع املخالفــن  .كمــا صــدر القانــون رقــم ( )32لســنة 2016
بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )6لســنة  2010بشــأن العمــل فــي القطــاع األهلــي حيــث أورد
تعدي ـ ًا للمــواد ( )142 ،140 ،138وقــد جــاء مبذكرتــه اإليضاحيــة مــا يلــي :وملــا كان هــذا القانــون
قــد حــدد فــي فصلــه الثانــي مــن البــاب الســادس العقوبــات املقــررة علــى مخالفــات أصحــاب العمــل،
إال أن الواقــع العملــي أثبــت عــدم كفايــة تلــك العقوبــات فــي حتقيــق الغايــة التــي تبناهــا املشــرع
الزمــا أن يتــم إعــادة النظــر فــي تلــك العقوبــات
عنــد وضعهــا ملواجهــة تلــك املخالفــات ،لذلــك كان ً
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مبــا يتناســب مــع الواقــع ،وذلــك لتحقيــق الــردع العــام واخلــاص للعقوبــة ،وضبــط ســوق العمالــة
بالقطــاع األهلــي ،وذلــك بإعــادة تنظيــم العقوبــات وفــرض عقوبــات أشــد مــن ســابقتها ،مبــا يضمــن
أعلــى درجــات احلمايــة القانونيــة للعمالــة اخلاضعــة لقانــون العمــل.
وعليه فقد مت تعديل املواد أرقام ( ،)138و( ،)140و( ، )142وتشديد العقوبات على املخالفني.
وعليــه نصــت املــادة ( )137علــى عقوبــة الغرامــة التــي ال تتجــاوز خمســمائة دينــار لــكل مــن يخالــف
أحــكام املادتــن ( )35 ، 8وتتضاعــف العقوبــة فــي حالــة العــود .
ونصــت املــادة ( )138علــى عقوبــة احلبــس التــي ال جتــاوز ثــاث ســنوات والغرامــة التــي ال تقــل عــن
ألفــي دينــار وال تزيــد علــى عشــرة آالف دينــار عــن كل عامــل  ،بـ ً
ـدل مــن الغرامــة التــي ال تقــل عــن
ألــف دينــار وال تزيــد علــى خمســة آالف دينــار ،لــكل صاحــب عمــل يخالــف أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن
املــادة ( )10املعدلــة بالقانــون رقــم ( )108لســنة  ،2013دون إخــال بحــق اجلهــة اإلداريــة فــي اإلبعــاد
اإلداري للعامــل املخالــف.
ونصــت املــادة ( )139علــى عقوبــة جزائيــة علــى صاحــب العمــل املخالــف ألحــكام املــادة ( )57مــن هــذا
القانــون .
وفرضــت املــادة ( )140عقوبــة علــى كل مــن لــم ميكــن املوظــف املختــص مــن القيــام بواجباتــه
الوظيفيــة وصالحياتــه املقــرة لــه وفقً ــا للمادتــن ( )133و( )134مــن القانــون ،وهــي غرامــة ال تقــل
عــن خمســمائة دينــار وال تزيــد علــى ألــف دينــار بـ ً
ـدل مــن الغرامــة التــي ال جتــاوز ألــف دينــار ،ونــص
علــى مضاعفــة الغرامــة فــي حالــة العــود.
وأبانــت املــادة ( )141طريــق إخطــار املخالفــة إلزالــة اســباب املخالفــة والعقوبــة املقــررة علــى عــدم
إزالتهــا .
كمــا قــررت عقوبــة علــى كل مخالفــة ألحــكام هــذا القانــون والتــي لــم يســلف بيانهــا فــي أي مــن املــواد
املقــررة للعقوبة .
كمــا مت تعديــل العقوبــة الــواردة فــي املــادة ( ،)142واخلاصــة مبعاقبــة كل مــن يخالــف األوامــر
الصــادرة بالوقــف أو الغلــق عمـ ًـا بحكــم املــادة ( )135مــن القانــون ،باحلبــس مــدة ال تقــل عــن
شــهر وال جتــاوز ســتة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن خمســمائة دينــار وال تزيــد علــى ألفــي دينــار بـ ً
ـدل
مــن احلبــس مــدة ال جتــاوز ســتة أشــهر ،والغرامــة التــي ال تزيــد علــى ألــف دينــار وذلــك دون تالفــي
املخالفــات التــي أعلنــه بهــا املفتــش املختــص.
68

الباب ال�سابع
يف الأحكام اخلتامية
ويشمل هذا الباب على املواد ( )143إلى (.)150
وقــد نصــت املــادة ( )143علــى أن تشــكل جلنــة استشــارية لشــئون العمــل تختــص بإبــداء الــرأي فيمــا
يعرضــه عليــه الوزيــر املختــص مــن موضوعــات وفق ـ ًا لقــرار يصــدره فــي هــذا الشــأن  ،وهــو قــرار
يتضمــن أيض ـ ًا إجــراءات دعــوة اللجنــة والعمــل فيهــا وكيفيــة إصــدار توصياتهــا .
وإمعان ـ ًا مــن املشــرع فــي حمايــة العمــال وضمــان حصولهــم علــى حقوقهــم العماليــة حســب حكــم
املــادة ( )442مــن القانــون املدنــي بكافــة الضمانــات املوجــودة فيهــا علــى الدعــاوى املرفوعــة منهــم
وذلــك خالف ـ ًا ملــا كان متبع ـ ًا فــي ظــل املــادة ( )96مــن القانــون رقــم ( )38لســنة  ، 1964حيــث نصــت
املــادة ( )144مــن القانــون علــى أن ال تســمع عنــد اإلنــكار مبضــي ســنة مــن تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل
الدعــاوى التــي يرفعهــا العمــال اســتناد ًا إلــى أحــكام هــذا القانــون ...
وعنــد اإلنــكار يســري حكــم الفقــرة ( )2مــن املــادة ( )442مــن القانــون املدنــي حيــث يجــب علــى مــن
يتمســك بعــدم ســماع الدعــوى أن يحلــف اليمــن بأنــه أدى الديــن للعامــل فعـ ًـا فــإن كان ً
وارثــا
للمديــن أو نائبـ ًا قانونيـ ًا عنــه أو عــن ورثتــه حلــف اليمــن بأنــه اليعلــم وجــود الديــن أو بأنــه يعلــم
بوفائــه وتوجــه احملكمــة هــذا اليمــن مــن تلقــاء نفســها.
وأخيــر ًا نصــت ذات املــادة فــي فقرتهــا األخيــرة علــى إعفــاء الدعــاوى التــي يرفعهــا العمــال أو
املســتحقون عنهــم مــن الرســوم القضائيــة  ...ومــع ذلــك أجــازت للمحكمــة عنــد رفــض الدعــوى أن
حتكــم علــى رافعهــا باملصروفــات كلهــا أو بعضهــا  ..ومــن الطبيعــي أن نظــر الدعــوى العماليــة يكــون
علــى وجــه اإلســتعجال .
وجــاءت املــادة ( )145مــن القانــون بحكــم جديــد حيــث جعلــت حلقــوق العمــال املقــررة وفقـ ًا ألحــكام
هــذا القانــون حــق امتيــاز علــى جميــع أمــوال صاحــب العمــل  -عــدا الســكن اخلــاص  -وتســتوفي
بعــد املصروفــات القضائيــة واملبالــغ املســتحقة للخزانــة العامــة ومصروفــات احلفــظ واإلصــاح .
وأوجبــت املــادة ( )146أن يســبق إقامــة الدعــوى التقــدم بطلــب مــن العامــل أو املســتحقني عنــه إلــى
إدارة العمــل التــي يقــع فــي منطقــة اختصاصهــا اجلغرافــي فــي مقــر العمــل  ،حيــث تقــوم هــذه
اإلدارة مبحاولــة تســوية النــزاع وديـ ًا خــال أســبوعني فقــط فــإذا فشــلت التســوية الوديــة تعــن عليهــا
إحالــة املوضــوع بكافــة أوراقــه إلــى احملكمــة الكليــة مشــفوعة مبذكــرة تتضمــن ملخــص النــزاع وأوجــه
دفــاع الطرفــن ومالحظــات اإلدارة .
وقــد صــدر القانــون رقــم ( )32لســنة  2016بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )6لســنة 2010
بشــأن العمــل فــي القطــاع األهلــي حيــث أورد تعدي ـ ًا للمــادة ( )146وجــاءت مذكرتــه اإليضاحيــة
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علــى النحــو التالــي :وقــد أضيفــت فقــرة أخيــرة إلــى املــادة ( )146تقضــي بأحقيــة احملكمــة بفــرض
تعويــض علــى كل صاحــب عمــل يتعنــت فــي صــرف مســتحقات العامــل يســاوي  %1مــن قيمــة تلــك
املســتحقات عــن كل شــهر تأخيــر فــي صرفهــا ،اعتبــا ًرا مــن تاريــخ تقــدمي العامــل طلــب إلــى إدارة
العمــل املختصــة وفقً ــا حلكــم الفقــرة األولــى مــن املــادة ( ،)146مــع عــدم اإلخــال بحــق العامــل
فــي املطالبــة أمــام ذات احملكمــة بأيــة تعويضــات أخــرى ،وذلــك حمايــة للعامــل مــن تعنــت أصحــاب
األعمــال فــي صــرف مســتحقاتهم.
وتلتــزم إدارة كتــاب احملكمــة وفق ـ ًا لنــص املــادة ( )147بتحديــد جلســة لنظــر الدعــوى خــال ثالثــة
أيــام مــن تســلمها لــأوراق وتعلــن بهــا طرفــي النــزاع .
ونصــت املــادة ( )148علــى أن يصــدر الوزيــر اللوائــح والقــرارات الالزمــة لتنفيــذ هــذا القانــون ،
بالتشــاور مــع أصحــاب العمــل والعمــال .
وبعــد أن نصــت املــادة ( )149علــى إلغــاء القانــون رقــم ( )38لســنة  1964والقوانــن املعدلــة لــه
 ،أضافــت بأنــه يحتفــظ العمــال بجميــع احلقــوق التــي تترتــب عليــه قبــل إلغائــه وتبقــى كافــة
القــرارات الصــادرة تنفيــذ ًا لــه معمــو ًال بهــا فيمــا ال يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون حتــى صــدور
اللوائــح والقــرارات الالزمــة لتنفيــذه .
وأخيــر ًا أوجبــت املــادة ( )150علــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء  -كل فيمــا يخصــه  -تنفيــذ هــذا
القانــون  ،علــى أن يعمــل بــه مــن تاريــخ نشــره فــي اجلريــدة الرســمية .
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