بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الىى اكاىاا البنىد (أوال)

من المادة ( )16والبند ( ثالثا) من المادة ( )37من الدستور
صدر القانون االتي :

) لسنه 5102

رقم (

قانون العمــــل
الفصل االول
التعاريـف

المادة ى  6ى يقصد بالمصطلكات والعبارات التالية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة ا ازؤها :
اوالى الو ازرة  :و ازرة العمل والشؤون اإلجتماعية 0

ثانياى الوزير  :وزير العمل والشؤون اإلجتماعية 0

ثالثا .الدائرة  :دائرة التشغيل والقروض

رابعاى الجهة المختصة  :اية جهة مسؤولة عن تطبيق اكااا هذا القانون 0
خامسىا .العمىىل  :اىىل جهىىد إنسىىاني فاىىرا او جسىماني يبذلىىه العامىىل لقىىاء اجىىر سىواء
أكان بشال دائا اا عرضي اا مؤقت اا جزئي اا موسمي0
سادس ىىا .العام ىىل  :ا ىىل ش ىىخ

طبيع ىىي سى ىواء أك ىىان ذاى ى ار أا أنث ىىى يعم ىىل بتوجي ىىه

واشى ىراا ص ىىاكب عم ىىل وتك ىىت إدارت ىىه سى ىواء أك ىىان يعم ىىل بعق ىىد
ماتىىوب أا شىىيوا ص صىري أا ضىىمني ص أو علىىى سىىبيل التىىدريب
أو االختبىىار أو يقىىوا بعمىىل فاريىىا أو جسىىدا لقىىاء أجىىر أيىىا اىىان
نوعه بموجب هذا القانون.
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سابعا :العامل المضمون :ال شخ

يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردا أو في قطىاع العمىل

غيىىر المىىنيا ويىىدف مبل ى اشىىترال الضىىمان الواجىىب دفعهىىا الىىى صىىندوق تقاعىىد وضىىمان
العمىىال لقىىاء أا مىىن الضىىمانات أوالخىىدمات أوالتعويضىىات أو الماافىىات أو الرواتىىب التىىي
يقدمها الصندوق للعامل المضمون.
طبيعىىي او معن ىوا يسىىتخدا عىىام او اكثىىر لقىىاء اجىىر ايىىا اىىان

ثامنىىا :صىىاكب العمىىل  :اىىل شىىخ

نوعه0
تاسىىعا :عقىىد العمىىل :أا إتيىىاق سىواءا اىىان صىريكا اا ضىىمنيا ص شىىيويا او تكريريىىا ص
يقىىوا بموجبىىه العامىىل بالعمىىل أو تقىىديا خدمىىة تكىىت إدارة واشىراا
صاكب العمل لقاء أجر أياّ اان نوعه.
عاش ار :العمل المؤقت  :العمل الذا تقتضي طبيعة تنييذه وانجازه مدة مكددة 0
اكىىد عشىىر :العمىىل العرضىىي  :العمىىل الىىذا تسىىتدعيه ضىىرورات طارئىىة واليىىدخل فىىي
طبيعتىه فيمىا يزاولىه صىىاكب العمىل مىن نشىاد وال تزيىىد مىدة انجىازه علىىى ()1
ستة أشهر 0
ثىىاني عشىىر  .العمىىل الجبىىرا  :اىىل عمىل أو خدمىىة تيىىرض قسى ار علىىى أا شىىخ
عقوبة ولا يتطوع هذا الشخ

تكىىت التهديىىد بى ا

ألدائه بمكض إرادته.

ثالث عشر :العمل الجزئي  :العمل الذي يتم في ساعات عمل تقل عن ساعات العمل اليومية
االعتيادية المنصوص عليها في هذا القانون  ،سواءا كان العمل يؤدى بصورة يومية او لبعض ايام
األسبوع وتحتسب ساعات العمل تلك على أساس اسبوعي أو على أساس المتوسط في فترة
استخدام معينة.
راب عشر :األجر :ال ما يستكق للعامل على صاكب العمل نقدا أو عينا لقاء عمل أيىا اىان نوعىه
ص ويلكق به ويعد من متمماته ال ما يمن للعامل من مخصصات مهما
اان نوعها ص واألجور المستكقة عن العمل اإلضافي.
خامس عشر ى االجر :معدل ما يدف الىى العامىل عىن العمىل الىذا يؤديىه فىي مىدة معينىة مىن الىزمن
او عل ىىى اس ىىاس القطع ىىة او االنت ىىاو ويش ىىمل العى ى وة الس ىىنوية وال ي ىىدخل في ىىه
جمي انواع متممات االجر والمخصصات بال انواعها 0
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سادس عشر .منازعات العمل :أا نزاع ينش بين عامل أو مجموعة عمال أو
منيمة عمال أو مجموعة منها من جهة م صاكب عمل أو مجموعة منها أو
منيمة أصكاب عمل أو مجموعة منها من جهة أخرى كول كقوق قائمة تتمثل
ب كااا هذا القانون أو القوانين النافذة األخرى الخاصة بالعمل والعمال أو كول
قضايا تتعلق باليات تطبيق أو تيسير عقد عمل فردا أو إتياقية عمل جماعية
نافذة أو قرار تكايا .أو نزاعات ناشئة كول مصال مستقبلية تتعلق بإقتراح تعديل
شرود اإلستخداا أو إعتماد شرود إستخداا جديدة.
سىىاب عشر ى المياوضىىات الجماعيىىة  :المياوضىىات التىىي تجىىرا بي ىىن صىىاكب العمىىل
أو مجموعىىة مىىن اصىىكاب العمىىل او واكىىدة او اكثىىر مىىن منيمىىاتها مىىن جهىىة
ومنيمة عمال او اكثر ص أو ممثلي العمال المنتخبين وفق أكااا هذا القىانون
فىىي كىىال غيىىاب منيمىىات العمىىال صمىىن جهىىة اخىىرى لتكديىىد ع قىىات العمىىل او
شروطه وتنييا الع قات بين هذه االطراا او منيماتها 0
ثى ىامن عش ىىر .االتياق ىىات الجماعي ىىة  :جميى ى اإلتياق ىىات الماتوب ىىة الت ىىي ت ىىنيا ش ىىرود
ويىىروا العم ىىل وع قات ىىه وأكا ىىاا التش ىىغيل المتعلق ىىة بي ىىروا العم ىىل وش ىىرود
االستخداا ص التي تعقد بين صاكب عمل أومجموعة منها أو منيمة أصىكاب
عمىىل أو مجموعىىة منهىىا مىىن جهىىة ومنيمىىة واكىىدة أو أكثىىر لنقابىىات العمىىال أو
ممثلي العمال المنتخبين ص في كال غياب منيمات العمالص من جهة أخرى.
تاس عشر .المتدرب :ال شخ

في طور اإلعداد والتدريب والت هيل.

عشرون .برامج التدريب  :وتشمل التدريب المهني أو التعليمي أو الريادا.
كادا وعشرون ى العامل الكدث  :ألغراض هىذا القىانون ص اىل شىخ

ذاى ار اىان اا أنثىى بلى ()61

الخامسة عشر من العمر ولا يتا ( )61الثامنة عشر.
اثنان وعشرون ى الطيل  :أا شخ

لا يتا ( )61الخامسة عشرة من العمر 0
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ثالث وعشرون ى منيمة العمال  :منيمة عمالية كرة ذات إستق ل مالي وادارا ولهىا
شخصية معنوية تمثل مصال

العمال والدفاع عن كقوقها والعمل على

تكسين يروا عملها وتمثيلها اماا مختلف الجهات وفقا للقانون0
ارب ى وعشىىرون .العامىىل األجنبىىي :اىىل شىىخ

طبيعىىي ال يكمىىل الجنسىىية العراقيىىة يعمىىل أو يرغىىب

بالعمى ىىل فى ىىي الع ى ىراق بصى ىىية عامى ىىل ص بخ ى ى ا عمى ىىل ال ياى ىىون لكسى ىىابه
الخا

.

خامس وعشرون.المشروع  :ال موق عمل يديره شخ
أكثر وفق عقد عمل .

طبيعي ص أو معنوا يستخدا عام أو

سادس وعشرون .التمييز المباشر :أا تيريق أو إستبعاد أو تيضيل يقوا على أساس العرق أو
اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب أو الرأا والمعتقد السياسي أو األصل أو القومية.

ساب وعشرون .التمييز غير المباشر :هو أا تمييز إستبعاد أو تيضيل يقوا على أساس
الجنسية أو العمر أو الوض الصكي أو الوض اإلقتصادا أو الوض اإلجتماعي أو اإلنتماء

والنشاد النقابي وياون من أثره إبطال أو إضعاا تطبيق تكافؤ الير

في اإلستخداا والمهنة.

أو المساواة في المعاملة

ثامن وعشرون .أينما وجدت عبارة ماتب تشغيل تصب قسا التشغيل.
تاس وعشرون .وال عبارة الطالب عن عمل تصب الباكث عن العمل.

الفصل الثاني

االهداف والسريان

المادة ى  2ى يهىدا هىذا القىانون الىى تنيىيا ع قىات العمىل بىين العمىال وأصىكاب العمىل ومنيمىاتها
بهىىدا كمايىىة كقىىوق ا ى منهمىىا وتكقيىىق التنميىىة المسىىتدامة المسىىتندة الىىى العدالىىة
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االجتماعية والمساواة وت مين العمىل ال ئىق للجميى دونمىا أا تمييىز لبنىاء اإلقتصىاد
الى ىىوطني وتكقيى ىىق كقى ىىوق اإلنسى ىىان والكريى ىىات األساسى ىىيةص وتنيى ىىيا عمى ىىل األجانى ىىب
الع ىىاملين أو الى ىراغبين بالعم ىىل ف ىىي جمهوري ىىة العى ىراق وتنيي ىىذ أكا ىىاا إتياقي ىىات العم ىىل
العربية والدولية المصادق عليها قانونا.

المادة -7-

أوال :تسرا اكااا هذا القانون على جمي العمال في جمهورية العراق او من ها
بكامها ما لا ين

البند (ثانيا ) من هذه المادة على خ ا ذلل.

ثانيا  :ال تسرا أكااا هذا القانون على:
 .6الموييون العموميون المعينون وفق قانون الخدمة المدنية أو ن

قانوني خا

.

 .2أفراد القوات المسلكة ومنتسبي الشرطة واألمن الداخلي.

الفصل الثالث

المبادئ االساسيــــة
المىىادة  -4-العمىىل كىىق لكىىل م ىواطن قىىادر علي ىىه ص وتعمىىل الدولىىة علىىى تىىوفيره علىىى أسىىاس تك ىىافؤ
الير

دونما أا نوع من أنواع التمييز.

المىىادة  -1-كريىىة العمىىل مصىىونة وال يجىىوز تقييىىد أو إناىىار الكىىق فىىي العمىىل وتنىىتهج الدولىىة سياسىىة

تعزيز العمل الكامل والمنتج وتكترا المبادئ والكقوق االساسية فيىه سىواءا اىان فىي

القانون أو التطبيق والتي تشمل :

أوال .الكرية النقابية واإلقرار اليعلي بكق المياوضة الجماعية.
ثانيا .القضاء على جمي أشاال العمل الجبرا أو اإللزامي.

ثالثا .القضاء اليعلي على عمل األطيال.

رابعا .القضاء على التمييز في اإلستخداا والمهنة.
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خامسىىا .يضىىمن القىىانون كىىق العامىىل فىىي خدماتىىه العماليىىة ومىىدة ممارسىىة المهنىىة وتكتسىىب خدمىىة

العامل المضمون خدمة فعلية الغراض تكديد الراتب والتقاعدص للعامل الع ارقىي عنىد
التعيين بوييية في دوائر الدولة والقطاع العاا .

مادة  -1 -الكد األدنى لسن العمل في جمهورية العراق هو ( )61خمسة عشر عاا.
الم ىىادة – –3أوال  -يكي ىىر ه ىىذا الق ىىانون أا مخالي ىىة أو تج ىىاوز لمب ىىدأ تك ىىافؤ الي ىىر
المعاملة أيىا اىان السىبب وعلىى وجىه الخصىو

والمس ىىاواة ف ىىي

التمييىز بىين العمىال ص سىواءا اىان

ذلل تميي از مباش ار اا غير مباشىرص فىي اىل مىا يتعلىق بالتىدريب المهنىي أو التشىغيل
أو بشرود العمل أو ويروفه.
ثانيىىا  -يكيىىر هىىذا القىىانون رهىىن تشىىغيل العامىىل بش ىرد عىىدا انضىىمامه الىىى النقابىىة أو التخلىىي عىىن
عضويته فيها.
ثالثا -ال يعتبر تميي از أا ميز أو استثناء أو تيضيل بصدد عمل معين إذا اان مبنيا علي أساس

المؤه ت التي تقتضيها طبيعة هذا العمل.

المادة –  – 1أوال -يكير هذا القانون العمل الجبرا أو اإللزامي باافة أشااله ص منها :
أ -العمل بالرق أو المديونية.
ب -العمل بالقيود المربود بها األشخا
جى  -المتاجرة السرية باألشخا

.

والعمال المهاجرين والذا هو بطبيعته عمل غير اختيارا.

د -العمل المنزلي الذا يتضمن عوامل قهرية.

ثانيا -ال يعتبر العمل جبريا أو إلزاميا إن تا وفق ما يلي:
 .6أا أعمال أو خدمات تغتصب من أا شخ

بناءا على إدانة من مكامة قانونية بشرد ان

تنيذ هذه األعمال أو الخدمات تكت إشراا ورقابة السلطات العامة ص و أن ال ياون هذا الشخ

مؤج ار الى ألفراد أو شراات أو جمعيات أو ياون موضوعا تكت تصرفها.

 .2إلنجاز اا أعمال أو خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية وفق أكااا هذا القانون.
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 .7أا أعمال أو خدمات تغتصب في كاالت الطوارئ وبوجه عاا أا يرا يهدد بقاء أو رخاء

الساان الها أو بعضها.

المادة –  –9يكير هذا القانون التكرش الجنسي في اإلستخداا والمهنة سواءا اان على صعيد
البكث عن العمل أو التدريب المهني أو التشغيل أو شرود ويروا العمل.
ثانيا  -يكير هذا القانون أا سلول آخر يؤدا الى إنشاء بيئة عمل ترهيبية أو معادية أو مهينة
لمن يوجه اليه هذا السلول.
ثالثا -يقصد بالتكرش الجنسي وفق أكااا هذا القانون اا سلول جسدا أو شيهي ذو طبيعة جنسية

أو أا سلول آخر يستند على الجنس ويمس ارامة النساء والرجال وياون غير مرغوب وغير
معقول ومهينا لمن يتلقاه .ويؤدا رفض أا شخ

أو عدا خضوعه لهذا السلولص صراكة أو

ضمنا ص التخاذ قرار يؤثر على ويييته.
المادة – –60أوال -للعامل كق اللجوء الى مكامة العمل للتقدا بشاوى عند تعرضه الى اا شال
من أشاال العمل الجبرا أو التمييز أو التكرش في اإلستخداا والمهنة.

ثانيا – يعاقب بالكبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وبغرامة ال تزيد على مليون دينار او باكدى
هاتين العقوبتين ال من خالف أكااا المواد الواردة في هذا اليصل والمتعلقة بتشغيل األطيال

والتمييز والعمل القسرا والتكرش الجنسي وفق ال كالة.

مادة  -66 -إذا عهد صىاكب العمىل الرئيسىي الىى صىاكب عمىل آخىر بت ديىة عمىل مىن أعمالىه أو
جىىزء منهىىا مىىن البىىاطن واىىان ذلىىل فىىي يىىروا عمىىل واكىىدة ص وجىىب علىىى مىىن عهىىد إليىىه بالعمىىل ان
يساوا بىين عمالىه وعمىال صىاكب العمىل الرئيسىي فىي جميى الكقىوق ص وياىون اى منهمىا متضىامنا
م اآلخر في ذلل.
مادة  -62 -من أجل تكديد ما إذا اان أا شخ

مستخدما من قبل شخ

آخر ص على

المكامة ص أن تكدد طبيعة الع قة بين األطراا باإلسترشاد بالوقائ المتصلة ب داء العمل واألجر
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المدفوع للعامل ص رغما عن اييية وصف الع قة في اا ترتيب مخالف ص تعاقديا اا غير تعاقدا ص
قد ياون متيقا عليه بين األطراا.
المادة  -67-اوالى تمثل الكقوق الواردة فىي أكاىاا هىذا القىانون الكىد األدنىى لكقىوق العمىال والتىؤثر
تل ىىل االكا ىىاا عل ىىى اا ك ىىق م ىىن الكق ىىوق الت ىىي تم ىىن للعام ىىل بموج ىىب اا
ق ىىانون آخ ىىر ص او عق ىىد عم ىىل ص او اتي ىىاق او قى ىرار اذا ا ىىان اا منه ىىا يرت ىىب
للعامل كقوقا افضل من الكقوق المقررة له بموجب اكااا هذا القانون 0
ثانياى يق باط ال شرد في عقد او اتياق يتنازل بموجبه العامىل عىن اا كىق مىن الكقىوق المقىررة
له بموجب اكااا هذا القانون 0
في هذا القانون يصار الى تطبيق أكاىاا اتياقيىات العمىل العربيىة والدوليىة

ثالثا .عند عدا وجود ن

ذات الصلة المصادق عليها قانونا.
المادة 64-ى اللغة العربيىة هىي اللغىة المعتمىدة فىي جميى ع قىات العمىل وعقىوده وسىج ته ووثائقىه ص
وتعتم ىىد اللغ ىىة الكردي ىىة ال ىىى جان ىىب اللغ ىىة العربي ىىة ف ىىي اقل ىىيا اوردس ىىتان ص واليج ىىوز
االكتجاو في مواجهىة العامىل بى ا مسىىتند مكىرر بلغىة اجنبيىة كتىى وان اىان موثقىا
بتوقيعىه 0

الفصل الرابع

التشغيل والتدريب المهني
الفرع االول
التشغيل

المادة -61-أوال – تشال بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا لتخطيط وتشىغيل القىوى
العامل ىىة برئاس ىىة ال ىىوزير وعض ىىوية ممثل ىىين ع ىىن ا ىىل م ىىن ال ىىو ازرات المعني ىىة وع ىىن
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منيمات العمىال ومنيمىات أصىكاب العمىل األكثىر تمثىي ص تتىولى رسىا السياسىة
العامة للتشغيل والتدريب المهني.
ثانيا -يكدد قرار تشايل اللجنة وسير عملها وعدد أعضائها بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة  -61-تنش الو ازرة أقساا تشغيل عامة موزعة بشال مناسب بكيث يسهل على أصكاب
والعمال اإلتصال بها وتقدا تلل األقساا خدماتها مجانا وتكدد الو ازرة نياا عملها واختصاصاتها
بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة  -63-ىيتولى ماتب التشغيل في الدائرة ماي تي :ى
اوال ى ى تق ىىديا خ ىىدمات تش ىىغيل العم ىىال والب ىىاكثين ع ىىن عم ىىل وأص ىىكاب العم ىىل مجان ىىا وكس ىىب الي ىىر
المتاكة0
ثانياى التعاون م القطاعات العاا والخا

والمختلط والتعاوني المعني بتنييا سوق العمىل لتكقيىق

العمالة الكاملة والمكافية عليها وتطوير الموارد البشرية 0
ثالثى ىىا -مسى ىىاعدة العمى ىىال اليجى ىىاد العمى ىىل الى ىىذا يتناسى ىىب ومهى ىىاراتها المهنيى ىىة وقى ىىدراتها العقليى ىىة
والجس ىىدية ومس ىىاعدة أص ىىكاب العم ىىل إليج ىىاد العم ىىال المناس ىىبين ل عم ىىال الت ىىي
ستوال لها.
رابعا ى تسجيل باكثي العمل ص وبيان مؤه تها المهنية ص وخبراتها ورغباتها واجراء مقاب ت معهىا
وتقيى ىىيا قى ىىدراتها البدنيى ىىة والمهنيى ىىة ص ومسى ىىاعدتها للكص ى ىىول على ىىى التوجيى ىىه
واإلرشاد المهني أو اعادة التدريب 0
خامسا ى الكصول على معلومات دقيقة من صاكب العمل عن الويائف الشاغرة التي اخبىر الماتىب
بها ص والمتطلبات الواجب توافرها في العمال المطلوبين.
سادسىىا -ترشىىي طىىالبي العمىىل الع ىراقيين الىىذين تت ىوافر فىىيها المهىىارات المهنيىىة والقىىدرات
العقلي ىىة والبدني ىىة ل عم ىىال المتاك ىىة له ىىا ولغي ىىرها م ىىن العم ىىال غي ىىر العى ىراقيين اذا
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توافرت فيها المؤه ت التي تتوافق ومواصيات العمل المطلوب م م ارعىاة أكاىاا
المادتين ( )24و ( )21من هذا القانون.
سابعاى ى ى مى ىىن طالى ىىب العمى ىىل وثيقى ىىة تس ى ىمى( بطاقى ىىة التشى ىىغيل) تثبى ىىت فيهى ىىا البيانى ىىات
الشخصية الخاصة به ونوع العمل الذا طلبه 0
ثامنىا ى اكالىة طىالبي العمىل والشىواغر مىن ماتىب تشىغيل الىى اخىر ص فىي كالىة تعىذر
ايج ىىاد العم ىىل المناس ىىب لطال ىىب العم ىىل او ف ىىي كال ىىة تع ىىذر م ىىلء الشى ىىاغر
بالصىىورة المناس ىىبة مىىن الماتىىب االصىىلي او اذا تطلبىىت يىىروا اخىىرى هىىذا
االجراء بموافقة طالب العمل0
تاسعاى اعداد بيانات دورية بالتعاون م المنيمىات ذات الع قىة واالدارات والنقابىات
وتىىوفير المعلومىىات المتاكىىة كىىول وضى سىىوق العمىىل وتطو ارتىىه المتوقعىىة ص
على صعيد الدولىة ص أو الصىناعات او المهىن او المنىاطق المختليىة بتىوفير
هىىذه المعلومىىات وجمعهىىا وتكليلهىىا بانتيىىاا ودقىىة للقطىىاع العىىاا ولمنيمىىات
العمال واصكاب العمل المعنية 0
عاش ار ى اتخاذ االجراءات المناسبة لتسهيل ما ي تي :
أى انتقال القوى العاملة الوطنية في مختلف انواع المهن 0
ب ى انتقال القوى العاملة الوطنية الى المناطق التىي توجىد فيهىا فىر

عمىل

مناسبة 0
ج ى ى االنتقىال المؤقىت للقىوى العاملىة الوطنيىة مىن منطقىة الىى اخىرى ص لتىوفير
عرض العمل والطلب عليه0
د ى انتقىىال القىىوى العاملىىة مىىن بلىىد الىىى آخىىر والىىذا ياىىون مص ىركا بىىه مىىن
الكاومات على اساس مبدأ المعاملة بالمثل0
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المادة . 61 .أوال -تقوا الو ازرة بتشايل لجنة ث ثية األطراا تسمى لجنة التشاور الث ثي تت لف من
ممثلىىين عىىن الىىو ازرة والىىو ازرات المعنيىىة وممثل ىين عىىن منيمىىات العمىىال ومنيمىىات
أصكاب العمل األكثر تمثي .
ثانيا -تتكمل الو ازرة مسؤولية الدعا اإلدارا إلجراءات المشاورات الث ثية اما تجرا ترتيبات مناسبة
م المنيمات الممثلة باللجنة لتمويل أا تدريب ضرورا ألعضاء هذه اللجنة.
المادة ى  69ى يلتزا صاكب العمل بما ي تي :
اوال ى ابى

ماتىب التشىغيل فىي منطقتىه عىن الشىواغر الموجىودة لديىه خى ل مىدة التزيىد علىى ()60
عشرة اياا من كدوث الشاغر ص وعلىى ماتب التشىغيل اب

طىالبي العمىىل

بذلل ص وفقا ل جراءات اآلتية:
أ

ى يق ى ىىدا ص ى ىىاكب العم ى ىىل طلب ى ىىا ال ى ىىى مات ى ىىب التش ى ىىغيل ف ى ىىي منطقت ى ىىه يب ى ىىين في ى ىىه ن ى ىىوع العم ى ىىل
المطلوبوالمواصيات التي يشترد توافرها في طالب العمل0

ب ى يلبي ماتب التشغيل الطلىب فىي كالىة تىوافر العامىل المطلىوب مىن بىين المسىجلين فىي سىج ته ص
فاذا لا يتوافر يقوا الماتب باالتصال بالمااتب االخرى لغىرض تلبيىة
الطلب 0
ج ى ى تبليى صىاكب العمىل باتىاب الترشىي او االعتىذار عىن تلبيىة الطلىب خى ل ( )61خمسىة عشىر
يومى ىىا مى ىىن تى ىىاريا ورود طلى ىىب صى ىىاكب العمى ىىل وتسى ىىجيله فى ىىي القسى ىىا
المخت

0

ثانيا ى لصاكب العمل تشغيل العمال مباشرة عند اعتذار مااتب التشغيل 0
المادة  .20.لطالب العمل كق رفض العمل الذا رش لىه إن اانىت هنىال أسىباب موضىوعية تكىول
دون قبولىىه العمىىل أو لعىىدا تناسىىب العمىىل مى مهنتىىه ودرجىىة مهارتىىه ص وبخى ا ذلىىل
يسقط كقه في التسلسل وله ان يتقدا بطلب جديد ويمن تسلسل جديد بذلل.
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مادة  . 26 .أوال  -تتولى الو ازرة إصدار التراخي

الخاصة بإنشاء مااتب التشغيل الخاصة على

أن ال تتقاضى تلل المااتب أا عمولة أو أجر من العامل لقاء تشغيله.
ثانيا -تكدد أكااا وشرود إنشاء المااتب الخاصة المشار اليها في هذه المادة بما في ذلل أسس
هذه المااتب سنويا وكاالت إلغاء الترخي

وشرود تجديد ترخي

واييية إدارتها وآلية اإلشراا

على عمل تلل المااتب بموجب تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصو

.

المىادة ى  22ى اوال ى يعاقىب صىاكب العمىل المخىالف الكاىاا التشىغيل المنصىو

عليهىا فىي المىادة

( )61مىىن هىىذا القىىانون بىىالكبس مىىدة التقىىل عىىن ( )7ث ثىىة اشىىهر وال تزيىىد
علىىى ( )1سىىتة أشىىهر وبغ ارمىىة ال تقىىل عىىن ( )600000مئىىة الىىف دينىىار وال
تزي ىىد عل ىىى ( )100000خمس ىىمائة الى ىف دين ىىار أو ب ك ىىدى ه ىىاتين العق ىىوبتين
وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من ارتكب المخالية في ش نها 0
ثانيىىا

ى تضىىاعف عقوبىىة الغ ارمىىة المنصىىو

عليهىىا فىىي البنىىد (أوال ) مىىن هىىذه المىىادة اذا تكىىررت

المخالية 0

الفرع الثاني

التدريب المهني

المادة ى  27ى اوالى يهدا التدريب المهني الى ما ي تي :
أ .تدريب من ها في سن ماقبل التشغيل وتزويدها بالخبرات الينية لجمي انواع
العمل بغية امداد قطاعات العمل المختلية بما تكتاو اليه من مهارات فنية ذات
اختصا

.

ب .اعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل لمابعد التشغيل والمعرضين للبطالة
لمختلف مستويات المؤه ت وتطوير المهارات واعادة تدريب العمال لرف مستوى
اياءتها المهنية واالنتاجية.
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ثانيا ى تكدد االتياقات الجماعية كقىوق وواجبات العمىال واصكاب العمل فيما يتعلق
بالتدريب المهني.
المادة ى  24ى اوال ى تقدا مراكز التدريب المهني العامىة والخاصىة بىرامج التىدريب المهنىي الىى ماتىب
التشىىغيل وفقىىا الكاىىاا هىىذا القىىانون ص ويتىىولى ماتىىب التشىىغيل تقىىديا النص ى
كول انواع مهارات برامج التدريب ص وتنييا التشغيل بعد التدريب 0
ثانيا -تؤدا برامج التدريب التي تقدمها مراكز التدريب المهني الى تهيئة
اياءات مهنية وتشال بقرار من الوزير لجنة مختصة بالتنسيق م منيمات

العمال واصكاب العمل الضافة مهن جديدة وفق متطلبات سوق العمل وتزويد
اقساا التشغيل بهذه البرامج لتقديا النص والتوجيه للعاطلين كول انواع مهارات

برامج التدريب وتنييا التشغيل بعد التدريب.

ثالثا  -6على الشراات الخاصة والمنيمات غير الكاومية المختصة بالتدريب الكصول على اجىازة
مىىىن و ازرة العمى ىىل وان تخض ى ى للتيتى ىىيش والمراقب ىىة والتق ىىويا لبيىىىان مى ىىدى
ص كياتها للتدريب وتكدد بتعليمات تصدر عن الوزير.
 -2يي ىىرض رس ىىا عل ىىى المرا ىىز الت ىىدريبي ال ىىذا يق ىىدا طلب ىىا لمنك ىىه اج ىىازة ف ىىت مرا ىىز ت ىىدريبي مق ىىداره
 600000000مليون دينار عراقي وتسجل ايىرادا لىدائرة التىدريب المهنىي
باالضافة الى تكمله تكاليف لجان الكشف والتقيياص وتستثنى من اكااا
هذه اليقرة منيمات العمال ومنيمات المجتم المدني التي تقوا بتقىديا
خدمات التدريب مجانا

رابعا .للباكثين عن العمل اإللتكاق ببرامج التدريب مجانا.
خامسىا .تكىىدد المهىىن التىىي تخضى للتىدريب ومىىدة التىىدريب لكىىل مهنىىة والبىرامج النيريىىة والعمليىىة التىىي يجىىب ان
تىىىدرس وتطبيى ىىق معى ىىايير الجىىىودة فى ىىي التى ىىدريب ونيىىىاا االختبى ىىار والش ىىهادة التىىىي تمى ىىن
والبيانات التي يجب ان تسجل فيها بتعليمات يصدرها الوزير.
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المىىادة  .21.أوال -تىىنيا ع قىىة المتىىدرب فىىي ب ىرامج التىىدريبص بموجىىب عقىىد ماتىىوب يتضىىمن أهىىداا
ومراكل ومدة التدريب وكقوق وواجبات ال من المتدرب والجهة التي قامت
بالتىىىدريب ص ويشى ىىمل ذلى ىىل التىىىدريب فى ىىي مواق ى ى العمى ىىل ص بموجى ىىب تعليمى ىىات
يصدرها الوزير.
ثانيا ى تكون دائرة العمل والتدريب المهني مسؤولة عىن دفى االشىتراكات المقىررة فىي
قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال خ ل فترة التدريب على اساس
الكد االدنى ل جر ص في كالىة اصىابة المتىدرب او وفاتىه اثنىاء التىدريب او
بسببه ص وتطبق بكىق المتىدرب اكاىاا قىانون التقاعىد والضىمان االجتمىاعي
للعمال 0
ثالثا .على م اركز التدريب المهني التقيد بشرود الصكة والس مة المهنيىة واخضىاع
المتدرب لليك

الطبي قبل المباشرة بالتدريب.

المادة ى  21ى اوال ى للمتدرب ان ينسكب من برنامج التدريب بارادته المنيردة 0
ثانيىا ى لمراىز التىدريب انهىاء عقىد التىدريب فىي اا وقىت بسىبب عىدا التىزاا المتىدرب
بالتىدريب بشىال اىىاا أو عىدا انضىىباطه او عىدا اكى ارزه لتقىىدا ملمىوس وفقىىا
لتقارير التقويا الدورية 0
ثالثىا ى لىيس ألا مىن الطىرفين فىي الكىالتين المنصىو

عليهمىا فىي البنىدين (اوال)

و( ثاني ىىا ) م ىىن ه ىىذه الم ىىادة ان يطال ىىب الط ىىرا االخ ىىر ب ىىالتعويض اال اذا
تضمن العقد نصا في ذلل 0
المادة ى  23ى أوال .يعاقب المخالف الكااا البنىىد ( ثالثا ) من المادة (  ) 26من هىىذا القانون بسكب
اإلجى ىىازة وغ ارمى ىىة التقى ىىل عى ىىن ( )60000000مليى ىىون دينى ىىار ع ارقى ىىي وال تزيى ىىد على ىىى
( )20000000مليوني دينار عراقي 0
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ثاني ىىا .لل ىىوزير بع ىىد إ ازلى ىة المخالي ىىة م ىىن قب ىىل المرا ىىز الت ىىدريبي ص الموافق ىىة عل ىىى ف ىىت
المراىىز إسىىتنادا الىىى طلىىب مقىىدا مىىن قبىىل المراىىز ويتكمىىل تكىىاليف لجىىان الكشىىف
والتقييا.
الفصل الخامس

تنظيم عمل االجانب
المادة ى  21ى يكير على االدارات واصكاب العمل تشغيل أا عامل اجنبي ب ا صية مىا لىا ياىن
كاص على اجازة العمل التي تصىدرها الىو ازرة مقابىل رسىا يكىدد بتعليمىات يصىدرها
الوزير 0
المادة ى 29ى يكير على العامل االجنبي االلتكاق ب ا عمل قبل الكصول على اجازة العمل 0
المىىادة .70.أوال -يلتىىزا صىىاكب العمىىل مىىن العامىىل األجنبىىي الىىذا اسىىتقدمه الىىى الع ىراق علىىى نيقتىىه
تذارة سير الى البلد الذا استقدمه منها ما لا ياون قد إنقط عن العمل قبل إنتهاء
مدة العقد لسبب غير مشروع.
ثانيا -يتكمل صاكب العمل عند وفاة العامل األجنبىي تجهيىز ونقىل جثمانىه الىى موطنىه
األصلي أو مكل إقامته اذا طلب ذووه ذلل.
المادة  -76-للوزير إصدار تعليمات خاصة بإستقداا وتشغيل العمال األجانب في العراق.
مادة  -72 -ال يعتبر العامل األجنبي ص المقيا بشال قانوني في العراق من أجل العمل ص في
وض غير قانوني أو غير نيامي لمجرد إنه فقد ويييتهص وال يتب فقدان الوييية في كد ذاته سكب
ترخي

اإلقامة أو إذن العمل ص ما لا يان العامل قد قاا بخرق القوانين العراقية.

مادة  - 77 -للو ازرة ومنيمات العمال ومنيمات أصكاب العمل ص ا على كدة ص الكق في إقامة
اإلتصاالت وتبادل المعلومات بصورة منتيمة م األطراا المنايرة لها في دول العمال األجانب
األا أو الدول التي قدموا منها وعقد اإلتياقيات الثنائية بهدا متابعة شرود إستخداا ويروا عمل
هؤالء العمال من ا الطرفين بغية ضمان اإلستخداا العادل والمساواة في الير
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والمعاملة.

المىىادة  .74.يعاقىىب بغ ارمىىة قىىدرها مىىا بىىين ( )7ث ى ث أضىىعاا الكىىد األدنىىى ل جىىر اليىىومي و ()7
ثى ى ث أض ىىعاا الك ىىد األدن ىىى ل ج ىىر الش ىىهرا للعام ىىل ا ىىل جه ىىة أو ش ىىخ

خ ىىالف

أكااا هذا اليصل.

الفصل السادس

عقد العمل الفردي
الفرع االول

انعقاد عقد العمل الفردي
المادة ى  71ى اوالى يبرا عقد العمل ص شيهيا أو تكريريا ص بإتياق طرفيه المتمثلين بصاكب العمل
والعامل .وفي كالة عقد العمل الماتوب ص يتولى صاكب العمل تنييا
عقد العمل اتابيا ومكر ار بث ث نسا موق عليها من قبله ومن قبل
العامل ويكتيظ ا منهما بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى الدائرة .ويجب
ان يتضمن عقد العمل بالكد األدنى البيانات اآلتية :
أى اسا صاكب العمل ونوع المشروع وعنوانه 0
ب ى اسا العامل وتاريا مي ده ومؤهله و مهنته ومكل اقامته وجنسيته 0
جى ى طبيعة ونوع العمل ومدته وتاريا بدئه 0
د .األجىىر وايىىة م ازيىىا أو ماافئىىات يسىىتكقها العامىىل بموجىىب شىىرود العمىىل
النافذة وطريقة وموعد وماان أداء االجر المتيق عليه.
هى ى ساعات العمل وطريقة تقسيمها 0
ثانيىىا .يجىىوز أن يبىىدأ عقىىد العمىىل بيت ىرة تجربىىة يتيىىق عليىىه طرفىىاهص فىىي كىىال عىىدا
إمت ل العامل شهادة مهنية تثبت مهارته في العمىل المواىل إليىهص علىى ان
ال تزيد فترة التجربة تلل علىى ( )7ث ثىة أشىهر مىن تىاريا مباشىرته العمىلص
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وال يجىىوز وض ى العامىىل تكىىت التجربىىة أكثىىر مىىن م ىرة واكىىدة لىىدى صىىاكب
العمل ذاته.
ثالثاى لصاكب العمل انهاء العقد خ ل فترة التجربة اذا تبين له عدا ص كية العامل ألداء العمل
ش ىريطة ان يخطىىر العامىىل بىىذلل قبىىل ( )3سىىبعة ايىىاا فىىي االقىىل مىىن تىىاريا
انهاء العقد 0
رابعاى في كالة عدا وجود عقد عمل ماتوب بين العامىل وصىاكب العمىل يقى عليهمىا طريقىة اثبىات
وجود العقد وتقديا البيانات على اية كقوق ومطالبات لها بموجب العقد 0
المادة ى  71ى اوالى يبرا عقد عمل مكدد المىدة لتنييىذ عمىل معىين او تقىديا خدمىة مكىددة متعلقىة بعمىل
أو مشروع ينتهي في تاريا معين أو تاريا متوق على ان التزيد مدة العقد
ذلل على سنة واكدة .
ثانيا .ال يجوز تكديد مدة للعقىد فىي األعمىال ذات الطبيعىة المسىتمرة إال اذا إقتضىت متطلبىات العمىل
االستعانة بعمال إضافيين ليترة وعمل معينين.
ثالثاى يتمت العامل بعقد عمل مكدد المدة بنيس الكقوق التي يتمت بهىا العامىل بعقىد
عمل دائمي.
رابعاى ياون عقد العمل غير مكدد المدة اذا تا تجديده اكثر من مرة واكدة.
المادة ى  73ى اوال ى يجوز ابراا عقد عمىل جزئىي ويخضى لشىرود عقىد العمىل المنصىو

عليهىا فىي

المادة ( )70من هذا القانون.
ثانيا ى ال تقىىل سىىاعات عقىىد العمىىل الجزئىىي عىىن ( )62اثنت ىي عشىىر سىىاعة وال تزيىىد علىىى
( )24ارب وعشرون ساعة في االسبوع .
ثالثا ى يتمتى العامىىل بالعمىىل الجزئىىي بجميى الكقىىوق ويخضى للواجبىىات المنصىىو
عليها في هذا القانون
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رابعاى ى تكتسىىب الكقىىوق الماليىىة وايىىاا االجىىازات السىىنوية للعمىىال العىىاملين بعقىىد عمىىل
جزئي بما يتناسب بين ساعات العمل واالجر.
المادة ى  71ىاذا كضر العامل الى ماان العمل واان مستعدا الدائه وكالت دون ذلل اسىباب خارجىة
عن ارادته فياون قد قاا بالعمل ويستكق عنه االجر 0
المادة ى  79ى اوالى يتمت صاكب العمل بالكقوق اآلتية :
أى تنييا نشاد مشروعه 0
ب ى توزي مهاا ومسؤوليات العمال 0
جى ى اتخاذ الق اررات ال زمة بش ن العمل 0
د .اإلشراا على سير العمل وأداء العمال للمهاا الموالة لها كسب عقد العمل.
ثانياى يلتزا صاكب العمل بما ي تي :ى
أ ى ى اكتى ىراا نص ىىو

عق ىىد العم ىىل واالتياق ىىات الجماعي ىىة واكا ىىاا ه ىىذا الق ىىانون

وتطبيقها 0
ب ى توفير وسائل تنييذ العمل للعامل 0
جى ى دف اجور العامل وفق أكااا هذا القانون 0
د ى توفير اليروا الصكية لماان العمىل واالكتياطىات ال زمىة لوقايىة العامىل
اثناء العمل 0
هى ى توفير الير

للعامل والوسائل لتطوير معارفه ومهاراته الينية.

و ى ى تسى ىىليا العامى ىىل عنى ىىد مباشى ىرته العمى ىىل وص ى ى بمى ىىا س ىىلمه لى ىىه مى ىىن وثى ىىائق
ومستندات واعادتها اليه عند انتهاء عقىد العمىل او عنىد مطالبىة العامىل
بها مالا يترتب على اعادتها ضرر لصاكب العمل 0
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زى ى إعطىىاء العامىىل شىىهادة عنىىد انتهىىاء عقىىد العمىىل يبىىين فيهىىا تىىاريا مباش ىرته
العمل وتاريا انتهائىه ونىوع العمىل الىذا اداه وللعامىل ان يطلىب اضىافة
اا بيانات الى هذه الشهادة وعلىى صىاكب العمىل ان يسىتجيب للطلىب
متى اانت المعلومات المطلوب اضافتها مطابقة للكقيقة 0
ح ى اعطاء العامل وثيقة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرد ان ياون العامل قد
أوفىىى بجميى االلت ازمىىات المترتبىىة عليىىه تجىىاه صىىاكب العمىىل وفىىي كالىىة
امتناع ىىه فللعام ىىل اللج ىىوء ال ىىى قض ىىاء العم ىىل ألل ازم ىىه بالكص ىىول عل ىىى
الوثيقة المطلوبة 0
د ى بيان مخاطر العمل واط ع العامل عليها قبل التعاقد 0
ي .توفير آلية مناسبة للتعامل م شااوى العمال وتيلماتها وتسهيل الوصول الى تلل اآللية
واستخدامها والتعامل اليورا وبإيجابية م الشااوى المقدمة دون تعريض
العمال المتقدمين بتلل الشااوى الى أية عقوبات.
ك .تنييا إضبارة شخصية خاصة لكل عامل يكيظ فيها صورة عن قرار تعيينه وجمي الوثائق
والمستندات والشهادات والمعلومات المتعلقة به ص اما يضا اليها ال ما يط أر
على وض العامل من تعدي ت في عمله أو أجوره أو ماافاته أو عقوباته أو
ما سوى ذللص على ان يكتيظ بالملف لمدة سنتين على األقل من تاريا إنتهاء
ع قة العمل.
ل .إعداد تقرير سنوا عن ال عامل من قبل رئيسه المباشر يتضمن بيانات عن سلواه واياءته
وانتاجه ويكدد فيه مستوى اياءة العامل ويختتا بم كيات الرئيس المباشر
ومقتركاته وتقييمه على أن يكيظ في إضبارة العامل م

إكاطته علما

بمضمون التقرير .على ان ال يقل عدد العمال في المشروع عن ( )61خمسة
عشر عام .
ا .تقىىديا نسىىخة مىىن تقريىىر رسىىمي كىىول الكقىىوق األساسىىية الممنوكىىة للعمىىال فىىي المشىىروع ص أو ايىىة
معلومات ذات صلة بشرود التشغيل ويروا العملص الى الدائرة عند
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طلىىب الىىدائرة تلىىل المعلومىىات ص علىىى أن يقىىوا صىىاكب العمىىل بتزويىىد
الىىدائرة بىىذلل البيىىان خ ى ل فت ىرة أقصىىاها شىىهر واكىىد مىىن تىىاريا إسىىت ا
الطلب.
ن .ضىىمان المسىىاواة فىىي المعاملىىة بىىين جمي ى العىىاملين مىىن ذات المهنىىة ونيىىس يىىروا العمىىل س ىواءا
اانىىت علىىى صىىعيد األجىىور أوالمخصصىىات أوالع ى وات أوالماافئىىات أو
التدريب المهني أوفر

التقدا الويييي.

س .يلت ىىزا ص ىىاكب العم ىىل بت ىىوفير الس ىىل والخ ىىدمات ال زم ىىة للعم ىىال ف ىىي االم ىىاكن النائي ىىة ب س ىىعار
مدعومة0
ت .توفير السل والخدمات ال زمة للعمال في األماكن النائية ب سعار مدعومة.
المادة ى  40ى اوالى يتمت العامل بالكقوق اآلتية :
أى تقاضي االجر عن العمل الذا اداه 0
ب

ى التمتى ى بيتى ىرات ارك ىىة يومي ىىة واس ىىبوعية وفق ىىا لنص ىىو

عق ىىد العم ىىل

واالتياقات الجماعية واكااا هذا القانون 0
ج ى ى المسىىاواة فىىي اليىىر

و المعاملىىة فىىي التشىىغيل واإلسىىتخدااص بعيىىدا عىىن أا

شال من أشاال التمييز.
د .بيئة عمل خالية من التكرش.
هى ى االكتراا في ع قات العمل ضمن مكيط العمل 0
و ى االستيادة من برامج التدريب المهني 0
زى اع مه واستشارته كول االمور ذات الت ثير المباشر على عمله0
كى العمل في يروا آمنة وبيئة عمل صكية 0
د ى المياوضة لتكسين يروا العمل وشروطه 0
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ا ى االضراب ص وفق اكااا هذا القانون 0
ل ى كرية ت سيس النقابات واإلنتماء اليها.
ثانيا ى يلتزا العامل بما ي تي :ى
أ .أن يؤدا بنيسه الواجبىات المنوطىة بىه بدقىة وأمانىة طبقىا لعقىد العمىل وأكاىاا
هىىذا القىىانون والتعليمىىات والق ى اررات الصىىادرة لتنييىىذه ص وأنيمىىة العمىىل
بالمنش ىىات الص ىىادرة ع ىىن ص ىىاكب العمى ىل وأن يب ىىذل ف ىىي ذل ىىل عناي ىىة
الشخ
ب

بما ال يتعارض م أكااا هذا القانون.

ى الكي ىىال علىىى ممتلك ىىات ص ىىاكب العم ىىل الموضىىوعة ف ىىي عهدت ىىه وع ىىدا

اإلكتيال لنيسه ب ا سج ت أو سندات أو أوراق تخ

العمل0

جى ى عدا افشاء اا اسرار يطل عليها بكاا عمله 0
هى ى اتباع قواعد الصكة والس مة المهنية 0
و .اإللتزاا بمواعيد الكضور واإلنصراا وفترات ال اركىة كسىب مىا يىن

عليىه

نياا العمل.
زى ان ال يكضر الى العمل في كالة سار ّبين او تكت ت ثير المخدرات0
ح ى ان ال يكمل الس ح في ماىان العمىل اال اذا اانىت طبيعىة عملىه تقتضىي
ذلل وياون مرخ

له قانونا 0

د ى عدا التمارض بقصد التخل
ا ى عدا استقبال اا شخ

من العمل 0
في ماان العمل إال بموافقة صاكب العمل0

ل .اإلمتنى ىىاع عى ىىن قبى ىىول أيى ىىة عمولى ىىة أو غيرهى ىىا مى ىىن الى ىىوا ء أو المقى ىىاولين
المتعاقىىدين مى صىىاكب العمىىل اال بعلمىىه وموافقتىىه ص علىىى ان توضى تلىىل
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األموال في صندوق خا

وتوزع بالتساوا على العمال بإشراا صاكب

العمل ص وتعتبر تلل األموال من متممات األجر.
ل ى ان اليؤدا عم للغير في الوقت المخص

للعمل 0

ا ى ان اليسىىتخدا ماكنىىة او جهىىا از او آلىىة لىىا يالىىف ب سىىتعمالها مىىن صىىاكب
العمل 0
ن

ى ان اليعقىىد اجتماعىىات داخىىل ما ىىان العمىىل دون موافقىىة صىىاكب العم ىىل
والجهة النقابية المختصة ألمور نقابية بكتة 0

الفرع الثاني

انتهــاء عقد العمــــــل

المادة  -46-اوال ى ينتهي عقد العمل في اكدى الكاالت اآلتية :ى
أ .وفاة العامل ص وعلىى صىاكب العمىل أن يصىرا السىرة العامىل مىا يعىادل أجىر
شهرين ااملين بشرد ان ياون العامل قد أمضى في خدمة صىاكب العمىل
مدة سنة على األقل.
ب ى اذا كاىىا علىىى العامىىل بكاىىا قضىىائي بىىات بىىالكبس ألكثىىر مىىن سىىنة
واكدة أما اذا اان الكاا أقل من سنة فيعاد الى عمله دون أن يسىتكق
اجور المدة التي قضاها بالتوقيف او الكبس0
جى ى في كالة وفاة صاكب العمل اذا اانت شخصيته مكل اعتبار في العقد
واليمان اكمال العقد م ورثته 0
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د ى فىىي كالىىة تصىىيية المشىىروع بموجىىب كاىىا قضىىائي بىىات او فىىي كالىىة
تصييته اختياريا م مراعاة كاا البند (ثالثا) من هذه المادة 0
هى ى اذا اتيق الطرفان اتابة على انهائه0
وى ب نتهاء مدة العقد ص إذا اان العقد مكدد المدة 0
زى ى بتنييىىذ العمىىل او تقىىديا الخدم ىىة ص إذا اىىان العقىىد لعمىىل مكىىدد او خدم ىىة
معينة 0
ح ى استقالة العامل شرد ان يوجه إخطا ار الى صاكب العمىل قبىل ( )70ث ثىين
يومىىا فىىي االقىىل مىىن انهىىاء العقىىد فىىإذا تىىرل العامىىل العمىىل بىىدون توجيىىه
االخطار او قبل انتهىاء المىدة المنصىو

عليهىا فىي العقىد يىدف تعويضىا

الى صاكب العمل يعادل اجر مدة االنذار او المتبقي منها 0
د ى في كالة القوة القاهى ىرة 0
ثانياى لصاكب العمل انهاء عقد العمل في اكدى الكاالت اآلتيىىة :ى
أى إذا أصيب العامل بمرض اقعده عن العمل ولا يشف منه خ ل ( )1ستة
أشهر من تاريا االصابة به وثبت ذلل بشهادة طبيىة رسمية 0
ب

ى إذا أصىىيب العامىىل بعجىىز اقعىىده عىىن العمىىل وبلغىىت نسىىبته () %31
خمسىىة وسىىبعين مىىن المئىىة فى كثر مىىن العجىىز الكلىىي وثبىىت ذلىىل بشىىهادة
طبية رسمية 0

جى ى إذا اكمل العامل سن التقاعد ص ويسىتكق عنىدها ماافى ة نهايىة خدمتىه وفىق أكاىاا قىانون
التقاعد والضمان االجتماعي للعمال.
د ى إذا اقتضت يروا العمل في المشروع تقلي

كجمه شرد موافقة الوزير0

هى ى عندما يرتكب العامل سلواا مخ بواجباته بموجب عقد العمل 0
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وى اذا انتكل العامل شخصية ااذبة او قدا مستندات مزورة 0
ز ى اذا اان العامل تكت التجربة ولا ييهر اياءة مقبولة خ لها 0
ح ى اذا ارتكب العامل خط جسىيما نشى ت عنىه خسىارة فادكىة اضىرت بالعمىل
أو بالعمال أوباالنتاو بقرار قضائي بات 0
ثالثا ى ى ال يج ىىوز لص ىىاكب العم ىىل اغى ى ق مش ىىروعه او ايقاف ىىه ع ىىن العم ىىل أو تص ىىييته اال بع ىىد
استكصال موافقة الوزير 0
المادة  -42 -أوال :عند توافر اكدى الكاالت المنصو

عليها في البند (ثانيا) من المادة  73من

هذا القانون على صاكب العمل انذار العامل تكريريا ب نهاء العقد وفي كالة عدا
انذاره يتا تعويضه بدل هذا االنذار ويجب ان ال تقل فترة االنذار عن ( )70ث ثين
يوما0
المادة ى47ى يستكق العامل ال ىذا انهيت خدمته مااف ة نهاية خدمة بمقىدار اجر ( )2اسبوعين عن
ال سنة خدمة اداها لدى صاكب العمل ب ستثناء اكااا اليقرة (ب) من البند
(اوال) واليقرات ( هى) و( ز) و(د) من البنىد (ثانيا) من المادة ( )73من هذا
القانون 0
المادة ى  44ى اوالى للعامل الطعن بقرار انهاء خدمته اماا لجنة انهاء الخدمة التي تشال بتعليمات
يصدرها الوزير او اماا قضاء العمل خ ل ( )70ث ثين يوما من تاريا
تبلغه ب نهاء خدمته ويعد متنازال عن هذا الطعن اذا لا يقدمه خ ل هذه
المدة واذا اختار اكد هذين الطريقين سقط كقه في االخر 0
ثانياى ياون قرار لجنة انهاء الخدمة قاب

للطعن فيه اماا مكامة العمل خ ل

( )70ث ثين يوما من تاريا التبل به او اعتباره مبلغا 0
ثالثاى يق على صاكب العمل عبء اثبات انهاء خدمة العامل عند طعن العامل
بقرار انهاء خدمته اماا لجنة انهاء الخدمة او اماا قضاء العمل 0
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المادة ى 41ى اوالى اذا وجدت لجنة انهاء الخدمة او المكامة ان انهاء خدمة العامل لا تستند الى اكد
االسباب المنصو

عليها في المادة ( )73من هذا القانون فعليها أن

تقرر اعادة العامل الى عمله ودف اجوره ااملة عن مدة انهاء عقد العمل0
ثانياى إذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المكامة تعذر اعادة العامل الى عمله ينهى
عقد العمل من تاريا صدور قرار اللجنة او قرار المكامة ودف تعويض الى
العامل يعادل ضعيي مااف ة نهاية الخدمة المنصو

عليها في المادة

( )47من هذا القانون 0
ثالثاى في المشاري التي تستخدا اقل من ( )1خمسة عمال بصورة منتيمة يعد عقد
العمل منتهيا من تاريا انهائه اليعلي اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او
المكامة ذلل ص شرد أن يدف صاكب العمل الى العامل مااف ة نهاية
الخدمة وفقا للتعويض المنصو

عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة 0

المادة ى 41ى اوالى ال ينتهي عقد العمل بسبب اكدى الكاالت اآلتيىة :ى
أى العضوية في نقابة او المشاراة في نشاطات نقابته خارو اوقات العمل او
خ ل اوقات العمل بموافقة صاكب العمل تكريريا 0
ب ى السعي الى الكصول على صية ممثل للعمال او ممارسة هذه الصية او سبق ممارستها 0
جى ى رف شاوى أو اقامة دعوى ضد صاكب العمل تيلما بالقوانين 0
د ى عند تمت العامل ب كدى اجازاته القانونية 0
هى .التمييز في اإلستخداا والمهنة سواءا اان مباش ار أا غير مباشر.
و .التغيب المؤقت عن العمل بسبب مرض أو كادث موثق وفق أدلة ثبوتية رسمية.
ثانياى أى يق باط انهاء عقد العمل استنادا ألا سبب من االسباب المنصو

عليها في البند (

اوال ) من هذه المادة وفي هذه الكالة على لجنة انهاء الخدمة او
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للمكامة ان تقرر اعادة العامل الى عمله ودف اجوره عن اليترة
السابقة 0
ب ى اذا لا يطلب العامل اعادته الى عمله او قررت اللجنىىة او المكامة ان اعادة العامل غير
ممانة او غير عملية او غير م ئمة فتقرر صرا تعويض عادل
له على ان اليقل التعويض عن ضعيي المبل المنصو

عليه

في البند (ثانيا) من المادة ( )46من هذا القانون 0
المىادة ى  43ى اوال ى للعامىل انهىاء عقىد العمىل بارادتىه المنيىردة دون سىابق انىذار فىي اكىدى الكىاالت
االتية :ى
أ ى إذا اخل صاكب العمل ب كد التزاماته المقررة في هذا القانون او في النياا الداخلي للعمل او
في عقد العمل اليردا 0
ب ى إذا ارتكىب صىاكب العمىل جنايىة او جنكىة ضىد العامىل او اكىد افىراد اسىرته اثنىاء العمىل او
خارجه 0
جى  .إذا وجد خطر جسيا يهدد س مة العامل أو صىكته بشىرد أن ياىون صىاكب العمىل علىى علىا
بوجود الخطر ولا يعمل على إزالته.
ثانياى للعامل ان يطلب من لجنة انهاء الخدمة او من المكامة تعويضا وفقىا لمىا
هو منصو

عليه في اليقىرة ( ب ) مىن البنىد (ثانيىا ) مىن المىادة ()42

من هذا القانون 0
المادة  .41.عند دمج المشروع او نقل ملكيته للورثة التنازل عنه الى الغير او بيعه او ت جيره او
أواستثماره بالكامل او اا جزء منه ص يعد صاكب العمل الجديد مسؤوال عن الوفاء بااللتزامات
المترتبة على صاكب العمل السابق تجاه العامل وفقا ألكااا هذا القانون صويبقى صاكب العمل

السابق مسؤوال بالتكافل والتضامن م صاكب العمل الجديد عن االلتزامات الناشئة عن ع قات
العمل القائمة والتي ترتبت عليه قبل نقل المشروع ولغاية انتقاله0
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المادة  .49.اوال ى التسم دعوى المطالبة بالكقوق الناشئة عن ع قات العمل بعد مضي ()7
ث ث سنوات من تاريا استكقاقها ص وال تسم دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن

فعل جرمي بعد انقضاء ( )1خمس سنوات من تاريا نشوئه 0

ثانياى تبدأ اليترة المكددة لسماع الدعوى للمطالبة بالكقوق من التاريا الذا يستكق فيه الكق اال

انه اليمان اعادة المطالبة ب موال دفعها صاكب العمل ل براء من كق بعد سقوطه.
المىادة  -10-ىيعاقب بىىالكبس مىىدة التقىل عىىن ( )7ث ثىىة اشىىهر وال تزي ىىد علىىى سىىنة او بغ ارمىىة التقىىل
عىىن ( )100000خمسىىمائة الىىف دينىىار وال تزيىىد علىىى ( )6000000مليىىون دينىىار
ال صاكب عمل قاا بمخالية أكااا هذا اليصل.

الفصل السابع
الفرع االول
االجور

المادة ى  16ى اوالى تدف االجور النقدية المسىتكقة للعامىل بالعملىة العراقيىة ب سىتثناء مىاين

عليىه عقىد

العمل.
ثانياى ى يجىىوز دف ى االجىىور بصىىاول او ك ىواالت مص ىرفية شىىرد ان ياىىون ذلىىل وفىىق إتيىىاق جمىىاعي أو
قرار تكايا ص أو بموافقة العامل المعني خطيا عند عدا وجود مثل هذا اإلتياق أو القىرارص مى
كق العامل في إبطال هذا اإلذن في أا وقت 0
ثالثا .تدف األجور عند نهاية األسبوع اذا اان الدف أسبوعيا وعند نهاية الشهر إذا اان الىدف شىهريا
فىىي ماىىان العمىىل أو أقىىرب ماىىان اليىىه علىىى ان ياىىون أقصىىى كىىد لت ى خير دف ى األجىىور فت ىرة
أقصاها  1أياا.
رابعا .يكير دف األجور على شال سندات إذنية أو قسائا أو وفق أا شال آخر يكل مكل العملىة
العراقية أو ما يتا اإلتياق عليه في عقد العمل.
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خامسا .المساواة بين اجر المرأة والرجل على عمل من ذا قيمة متساوية 0
المىادة ى  12ى اوال ى تىدف االجىور الىى العامىل مباشىرة ويجىوز تكويلىه الىى كسىاب العامىل فىي المصىرا
الذا يتيق عليه الطرفان اتابة او دفعه لوايل العامل.
ثانياى عند وفاة العامل تدف جمي مستكقاته الى خليه وفقا للقانون 0
المادة ى 17ى اوالى يكيرعلى صاكب العمل :
أ -تقييد كرية العامل ب ا شال في التصرا ب جره 0
ب -اجبار العامل على شراء منتجات العمل او المتاجر او السل التي يستوردها 0
المىىادة .14.يعىىد بىىاط اىىل تنىىازل عىىن األجىىور المقىىررة للعامىىل بموجىىب أكاىىاا هىىذا القىىانون واليجىىوز
الكجز عليها اال بموجب كاا قضائي بات.
المىادة ى  11ى اوال ى ال يجىىوز إسىتقطاع أجىىر العامىل اال فىىي الكىاالت التىىي يقرهىا القىىانون مىن بىىين عىىدة
أمور منها:
أ -النيقة الشرعية.
ب -المبال التي بذمة العامل لكساب دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال.
جى -إشتراكات النقابة العمالية وفقا ألكااا قانون التنييا النقابي.
ثاني ىىا -ال يج ىىوز أن يزي ىىد مجم ىىوع اإلس ىىتقطاعات عل ىىى ( )%20عش ىىرون بالمئ ىىة م ىىن أج ىىر
العامل اذا اان ما يتقاضاه اقل من ( )7ث ث أضعاا الكد األدنىى ل جىر و ( )%70ث ثىون
بالمئة من أجر العامىل اذا زاد أجىره عىن ذلىل الكىد ص وال تسىرا هىذه النسىب علىى إقتطىاع ديىون
النيقة الشرعية.
ثالثا -ال تخض ألية فائدة الديون المترتبة لصاكب العمل في ذمة العامل.
المادة ى  11ى اوال ى عنىد إفى س المشىروع أو تصىييته وفىق قىرار قضىائي بىات يعامىل العمىال اىدائنين
ممتازين ويستكقون عند ذلل االمتيازات اآلتية :ى
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أ ى االجور عن ( )7الث ثة اشهر السابقة آلنتهاء خدمته 0
ب ى أجور العطل الرسمية خ ل السنة التي انتهت فيها خدمته والسىنة التىي
سبقتها 0
جى ى المبال المستكقة له عن االنواع االخرى من االجازة قبل انتهاء العمل 0
د ى مااف ة نهاية الخدمة المستكقة للعمال 0
ثانياى تقدا االمتيازات المنصو

عليها فىي البنىد (اوال) مىن هىذه المىادة علىى الىديون الممتىازة االخىرى

بما في ذلل امتياز ديون الدولة 0
ثالثاى تدف الديون التالية قبل تسديد الديون المترتبة بذمة صاكب العمل للعامل :
أى الديون الناشئة عن التزاا صاكب العمل ب عالة اسرته عن النيقة المترتبة بذمته وفقا للقانون 0
ب ى الديون المتعلقىة بى دارة عقىارات صىاكب العمىل المعسىر او الميلىس بمىا فىي ذلىل الرسىوا القانونيىة
ومصاريف االدارة 0
رابعا ى تعطىىى المبىىال المسىىتكقة للعامىىل او لمىىن يخليىىه فىىي كقوقىىه بمقتضىىى اكاىىاا هىىذا القىىانون اعلىىى
درجىات االمتيىاز علىى جميى امىوال صىاكب العمىل المنقولىة وغيىر المنقولىىة
وتسىىتوفى بااملهىىا مباش ىرة قبىىل جمي ى الىىديون الممتىىازة االخىىرى بمىىا فىىي ذلىىل
المبال المستكقة لخزينة الدولة ب ستثناء ديون النيقة 0
المىىادة ى 13ى ى أوال  .يجىىب اع ى ا العامىىل عىىن العناصىىر الماونىىة الج ىره قبىىل التعاقىىد معىىه وخصوصىىا
المخصصى ىىات واليى ىىة اكتسى ىىاب بى ىىدل العمى ىىل االضى ىىافي وغيرهى ىىا مى ىىن الزيى ىىادات او
االستقطاعات وفترات الدف وطريقته وماان ويوا دفعه ويجب اب غه بالمعلومات
ذاتها الما ط أر تغيير على عناصر اجره.
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ثانيىىا .يجىىب تزويىىد العامىىل ببيانىىا خطيىىا ميصى بى جره المىىا دفى لىىه 0موثقىىا فيىىه فتىرة العمىىل المسىىتكق
عنى ىىه األجى ىىر والمخصصى ىىات وبى ىىدل العمى ىىل اإلضى ىىافي وغيرهى ىىا مى ىىن الزيى ىىادات أو
اإلستقطاعات إن وجدت.
المادة ى 11ى

يجب اجراء تسوية نهائية ل جر من اليوا التالي ألنهاء عقد العمىل ص واذا اىان انهىاء
عقىد العمىىل مىىن طىرا العامىىل فيجىىب دفى اجىىوره المسىىتكقة خى ل ( )3سىىبعة ايىىاا
من تاريا تراه العمل 0

المىادة ى  19ى اوال ى يلتىزا صىىاكب العمىىل بمسىىل سىىجل ل جىور وسىىاعات العمىىل اإلضىىافي تىىدرو فيىىه
تياصيل اجىر العامىل واالسىتقطاعات التىي تمىت منىه وصىافي االجىور التىي
لىه علىى ان ياىون هىذا السىجل خاليىا مىن اا فى ار او شىطب او تكشىىية وان
يخض الى رقابة وتدقيق ميتشي العمل في الو ازرة 0
ثانياى التب أر ذمة صاكب العمل من دين االجر اال بتوقي العامل فىي سىجل االجىور
واليعد توقيعه فيه دون اا تكييات تنازال منه عن أا كق من كقوقه 0

الفرع الثاني

تحديد االجور
المادة ى  10ى اوالى يكدد اجر العامل بموجب عقد العمل اليىردا شىرد ان اليقىل عىن االجىر المكىدد
لمهنته بموجب االتياق الجماعي الملزا لصاكب العمل وفي جمي االكوال
اليجوز ان يقل اجر العامل عن الكد االدنى ل جر المقرر قانونا 0
ثانياى ى يقص ىىد بالك ىىد االدنىىى ل ج ىىر ص األج ىىر المق ىىرر قانونىىا او االج ىىر المق ىىرر ف ىىي
مشروع صاكب العمل وفقا لعقد العمل اليردا أو الجماعي ص ايهما اكثر.
المادة  -16 -كذا المادة اونهىا تخى

شىرود ويىروا العمىل فىي عقىود العمىل العامىة وال ع قىة

لهىىا بيصىىل األجىىور وعلىىى الىىو ازرة إصىىدار تعليمىىات لتنيىىيا شىىرود ويىىروا
العمل والعمال في المشاري التي ياون اكد طرفي العقد فيها جهة عامة.
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المادة ى  12ى اوالى تشال بقرار من الوزير لجنة تتولى اقتراح الكىد االدنىى الجىر العامىل بصىورة
دورية من :
رئيسا

أى مدير عاا دائرة التشغيل والقروض

ب ى معاون مدير عاا دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال
جى ى معاون مدير عاا دائرة التدريب المهني0

عضوا

عضوا

د ى ممثل عن و ازرة التخطيط 0

عضوا

هى ى ممثل عن منيمة اصكاب العمل األكثر تمثي

عضوا

و ى ممثل عن منيمة العمال االكثر تمثي 0
زى عضوين من ذوا الخبرة واالختصا

عضوا

بالجوانب المختلية لسياسة االجور يختارهما الوزير0

ثانياى يعرض الوزير مقترح اللجنة على مجلس الوزراء 0
ثالثاى يراعى عند تكديد الكد االدنى ل جر ما ي تي :ى
أى اكتياجات العمال وعائ تها 0
ب ى المستوى العاا ل جور في الدولة 0
جى ى تكاليف المعيشة والتغيرات التي تط أر عليها 0
د ى العوامىىل االقتصىىادية بمىىا فيهىىا متطلبىىات التنميىىة االقتصىىادية ومسىىتوى االنتاجيىىة والرغبىىة فىىي تكقيىىق
نسبة عالية من العمالة والمكافية عليها 0
رابعا .يستكق العامل المشمول باكاىاا هىذا القىانون زيىادة سىنوية دوريىة مىن تىاريا اسىتكقاقها وتكىدد
هذه الزيادة بتعليمات يصدرها الوزير 0
خامسىىا .يسىىتكق العام ىل المشىىمول باكاىىاا هىىذا القىىانون زيىىادة سىىنوية دوريىىة فىىي االجىىور مىىن تىىاريا
استكقاقها عند اتمامىه سىنة عمىل ااملىة لىدى صىاكب العمىل ذاتىه ص وتكىدد
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نسبة هذه الزيادة وفق مؤشرات سىوق العمىل ولكىل مشىروع بإتيىاق األطىراا
ذوا الع قة0
سادسا ى يعىىدل الكىىد االدن ىى ل جىىر مىىن وقىىت الخىىر ليتناسىىب م ى تكىىاليف المعيشىىة واليىىروا
االقتصادية االخرى ص وتجرى المراجعة الدورية ال ( )2سنتين.
المىادة ى  17ى يعاقىب بغ ارمىة التقىل عىن ضىعف الكىد االدنىى ل جىر الشىهرا المقىرر قانونىا اىل مىن
خ ىىالف االكا ىىاا المتعلق ىىة ب ىىاالجور المنص ىىو

عليه ىىا ف ىىي ه ىىذا الق ىىانون واذا اان ىىت

المخالية تتعلق بدف يقل عن الكد االدنى ل جر فيلتزا المخالف باالضافة الى دف
الغرامة الميروضة عليه ص بدف تعويض الى العامل يعادل ضعف اليرق بين االجر
المدفوع واجر الكد االدنى 0
المىىادة ى  14ى ى اوالى ى يعلىىق صىىاكب العمىىل فىىي ماىىان بىىارز مىىن المشىىروع اع نىىا وافيىىا يعلىىا العمىىال
بىىاالجور المطبقىىة فىىي مشىىروعه علىىى ان التقىىل عىىن الكىىد االدنىىى ل جىىور
المقررة قانونا..
ثانياى ألا عامل تقاضىى اجى ار اقىل مىن االجىر الىذا يسىتكقه فلىه اسىترداد اليىرق بىين مىا تقاضىاه ومىا
يستكقه .
ثالثا ى اذا ادعىىى العامىىل بىىان صىىاكب العمىىل دفى لىىه اجى ار اقىل مىىن االجىىر المتيىىق عليىىه فىىي مشىىروعه
فعلى صاكب العمل عبء اثبات انه دف للعامل االجر ذلل.

الفصل الثامن
وقت العمل

المىادة ى  11ى يقصىد ب ىىساعات العمىل الوقىت المكىدد قانونىا ليقىوا العامىل خ لىه بإلتزاماتىه المكىددة فىي
عقىىد العمىىل والتىىدخل فيىىه فت ىرات ال اركىىة وتنىىاول الطعىىاا ويكىىدد نيىىاا العمىىل موعىىد
بدء العمل وانتهائه 0
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المادة 11.ى اوالى ال يزيد ساعات العم ليومي علىى ( )1ثمىاني سىاعات فىي اليىوا أو ( )41ثمىان
وأربعون ساعة فىي األسىبوع مى م ارعىاة االسىتثناءات المنصىو

عليهىا فىي

هذا القانون.
ثانياى في االعمال التي تىؤدى بىدوامين وفىي االعمىال المتقطعىة اليجىوز ان تزيىد مىدة بقىاء العامىل فىي
ما ىىان العم ىىل عل ىىى ( )60عش ىىر س ىىاعات عل ىىى ان ال تزي ىىد س ىىاعات عمل ىىه
اليعلية على ( )1ثماني ساعات في اليوا0
ثالثا .تخيىض سىاعات العمىل اليوميىة فىي االعمىال الخطىرة والمرهقىة أوالضىارة بالصىكة وتكىدد هىذه
االعمىىال والكىىد االقصىىى لسىىاعات العمىىل بموجىىب تعليمىىات يصىىدرها الىىوزير
باقتراح المراز الوطني للصكة والس مة المهنية 0
رابعاى يستثنى من اكااا هذه المادة ماي تي :ى
أى المشاري التي ال يعمل بها سوى افراد اسرة صاكب العمل 0
ب ى االشخا
جى ى االشخا

الذين يشغلون ويائف االشراا واالدارة 0

المستخدمين باعمال تتطلب السرية 0

د ى العمال الذين يقومون باالعمال التكضيرية أو التكميلية التي تؤدى خارو الكدود المقررة
لساعات العمال في المشروع 0
هى ى عمال الكراسة 0

و ى الموفدون للقياا بعمل خارو مشاريعها 0

ز ى عمال الزراعة 0

خامساى يصدر الوزير تعليمات يكدد فيها ساعات عمل الكاالت المنصو

عليها في البند (رابعا)

من هذه المادة.
المىادة ى  13ى اوال ى يجىب ان تتخلىل سىاعات العمىل فتىرة اركىة او اكثىر اليقىل مجموعهىا عىن نصىف
س ىىاعة والتزي ىىد عل ىىى س ىىاعة ويك ىىدد ص ىىاكب العم ىىل مواعي ىىدها ع ىىن طري ىىق
إع نى ىىات تلصى ىىق فى ىىي أمىىىاكن يى ىىاهرة فى ىىي أم ىىاكن العمى ىىل على ىىى ان ال تزيى ىىد
ساعات العمل المتصلة على ( )1خمس ساعات 0
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ثانياى يمن ال عامل فترة راكة التقل عىن ( )66اكىدى عشىرة سىاعة متواصىلة بىين
ال يومي عمل تكسب من نهاية يوا العمل اليعلي وبداية يوا العمل التالي.
ثالثا ى يمىىن العامىىل فىىي المشىىاري التىىي اليماىىن ان يتوقىىف العمىىل فيهىىا السىىباب فنيىىة او بسىىبب طبيعىىة
االنتاو أو العمل الذا يؤديه فترة راكة او اكثر اليقل مجموعهىا عىن نصىف
ساعة.
رابعاى أى في االعمال ذات الدوامين اليجوز ان تقل فترة الراكة بينهما عىن ( )6سىاعة وال تزيىد علىى
( )4ارب ساعات ويمان تكديد ذلل في عقود العمل الجماعية 0
ب ى العمال الذين يعملون باكثر من دواا فيستكقون فترة راكة ( )66اكدى عشرة ساعة متواصىلة
بين نهاية الدواا االول وبداية الدواا الثاني 0
خامسىىا ى اليجىىوز تشىىغيل العامىىل السىىائق بالقيىىادة المتواصىىلة ألكثىىر مىىن ( )4اربى سىىاعات دون فتىرة
راكة وتكدد مدتها بتعليمات يصدرها الوزير 0
المادة ى 11ى اوالى يعد العمل :
أ ى عم نهاريا اذا تا بين الساعة ( )1السادسة صباكا و( )9التاسعة لي 0
ب ى عم ليليا اذا تا بين الساعة ( )9التاسعة لي و ()1السادسة صباكا 0
جى ى عم مختلطا اذا تا في وقت يتصل فيه العمل النهارا بالعمل الليلي وبالعاس علىى ان ال تزيىد
في هذه الكالة مدة العمل الليلي على ( )7ث ث ساعات .
ثانياى اليجوز ان تزيد ساعات العمل في االكوال التالية على ماي تي :
أى ( )3سب ساعات في العمل الليلي 0
ب ى ( )3سب ساعات ونصف في العمل المختلط 0
ثالثا ى اليجىىوز تشىىغيل العامىىل فىىي االعمىىال التىىي تجىىرا بالتنىىاوب بىىين النهىىار والليىىل ألكثىىر مىىن ()70
ث ثين يوما متواصلة في ال نوبة 0
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المادة ى19ى اوالى يستكق العامل راكة اسبوعية التقل عن ( ) 24ارب وعشرين ساعة متواصلة ب جر
وياون يوا (الجمعة) العطلة االسبوعية ويجوز تبديله بيوا آخر في االسبوع.
ثانياى ينيا صاكب العمل مواعيد كصول العمال على الراكة االسبوعية في يوا واكىد لجميى العمىال
المىىا ا ىىان ذل ىىل ممان ىىا او بالتن ىىاوب ش ىىرد ان يك ىىدد لك ىىل عام ىىل موع ىىدا ثابت ىىا
لراكته االسبوعية 0
ثالثا ى لصىىاكب العمىىل باإلتيىىاق مى العمىىال تشىىغيلها ايىىاا ال اركىة االسىىبوعية والعطىىل الرسىىمية علىىى ان
يىىدف له ىىا اج ىىورها وفق ىىا لقواع ىىد العمىىل االض ىىافي وان يم ىىنكها ي ىىوا ارك ىىة ف ىىي
االسبوع التالي0
المىىادة ى 30ى ى اوالى ى ال يجىىوز ان تزيىىد سىىاعات العمىىل المنصىىو

عليهىىا فىىي المىىادة ( )13مىىن هىىذا

القانون اال في اكدى الكالتين االتيتين :
أى كالة وقىوع كىادث او اكتمىال وقوعىه او اذا اىان العمىل مىن اجىل االصى ح االضىطرارا ل ليىات
او المعىدات او فىي كالىة القىوة القىاهرة علىى ان تكىون الزيىادة علىى قىىدر
الضرورة ال زمة لتجنب توقف العمل االعتيادا للمشروع 0
ب ى اذا اقتضىت يىروا العمىل القيىاا بىه بشىال متواصىل علىى نوبىات عمىل متتابعىة شىرد ان اليزيىد
مجمىىوع سىىاعات العمىىل االسىىبوعية علىىى ( )11سىىت وخمس ىين سىىاعة
وان ال يؤثر ذلل علىى كىق العامىل فىي منكىه يىوا اركىة اتعىويض عىن
راكته االسبوعية 0
ثانياى في الكاالت االستثنائية التي اليمان تطبيق ن

المادة ( )16من هذا القانون عليها يمان ان

يصىىب االتيىىاق بىىين منيمىىات العمىىال ومنيمىىات اصىىكاب العمىىل علىىى زيىىادة
ساعات العمل اليومية ليترة زمنية مكددة ملىزا شىرد ان اليزيىد متوسىط عىدد
ساعات العمل االسبوعي على عدد االسابي المشمولة باالتيىاق ( )41ثمىان
واربعين ساعة 0
ثالثاى للو ازرة بعد التشاور م منيمات العمال ومنيمات اصكاب العمل ذات الع قة ان تمن :
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أى االسىتثناءات الدائمىة المسىموح بهىا فىي االعمىال التكضىيرية والتكميليىة المنصىو

عليهىا فىي اليقىرة

(د) من البند ( رابعا) من المادة ( )16من هذا القانون الواجب القياا بهىا
خارو اوقات العمل المعتاد في المشروع ص او ليئات العمال الذين تتطلىب
اعمالها ان تكون متقطعة 0
ب ى االستثناءات المؤقتة المسموح بها لمواجهة الكاالت االستثنائية لضغط العمل 0
وتمن هذه االستثناءات في اكدى الكاالت االتية :
( )6مواجهة ضغط عمل غير اعتيادا بسبب االعياد او االعمال الموسمية او غير ذلل 0
( )2إص ح او صيانة االجهزة او االدوات واالالت التي قد يؤدا توقيها الىى تعطيىل العمىل فىي
المشروع 0
()7

تيادا تعرض المواد او المنتجات للتلف 0

()4

أجى ىراء الج ىىرد الس ىىنوا أوالكس ىىابات الختامي ىىة او االس ىىتعداد لتص ىىيية الموس ىىا وافتت ىىاح الموس ىىا
الجديد 0

رابعاى على الو ازرة عند من هىذه االسىتثناءات الىن

علىى الكىد االقصىى للسىاعات االضىافية فىي اىل

كالىىة ص ومقىىدار بىىدل العمىىل االضىىافي الىىذا يجىىب ان ياىىون بزيىىادة مقىىدارها
 %10مىىن األج ىىر اإلعتي ىىادا اذا ا ىىان العم ىىل نهاري ىىا وال يق ىىل ع ىىن ض ىىعف
االج ىىر اذا ا ىىان العم ىىل ليلي ىىا او اذا ا ىىان العم ىىل ش ىىاقا او ض ىىا ار وتع ىىويض
العامل بيوا راكة في اكد اياا األسبوع إذا إشتغل في يوا راكته االسىبوعية
.
خامساى يخض العمل االضافي الى ماي تي :ى
أ ى ى اليج ىىوز ان تزي ىىد س ىىاعات العم ىىل االض ىىافي ف ىىي االعم ىىال الص ىىناعية الت ىىي تج ىىرا
بالتناوب على ساعة واكدة يوميا 0
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ب

ى اليجىىوز ان تزيىىد سىىاعات العمىىل االض ىافي فىىي االعمىىال التكضىىيرية والتكميليىىة
ل عمىىال الصىىناعية او فىىي كالىىة مواجهىىة االعمىىال غيىىر االعتياديىىة
على ( )4ارب ساعات يوميا 0

ج ى ى اليجىوز ان تزيىد سىاعات العمىل االضىافية فىي االعمىال غيىر الصىناعية علىى ()4
ارب ساعات يوميا 0
د ى اليجوز ان تزيد ساعات العمل في النقل على الطرق اامىل وقىت القيىادة ص بمىا فيىه
س ىىاعات العم الض ىىافي عل ىىى ( )9تسى ى س ىىاعات ف ىىي الي ىىوا و()41
ثم ىىان واربع ىىين س ىىاعة ف ىىي االس ىىبوع ص وتخي ىىض الس ىىاعات االجمالي ىىة
العمال القيادة في كال القيادة في الكاالت الصعبة 0
هى ى يشترد عدا تشغيل اا عامل اكثر من ( )40اربعىين سىاعة عمىل اضىافي لمىدة
( )90تسعين يوما و( )620مئىة وعشىرين سىاعة عمى اضىافيا لمىدة
( )6س ىىنة ويك ىىدد ال ىىوزير بتعليم ىىات ه ىىذه االعم ىىال والوق ىىت االجم ىىالي
الذا يطبق على السائقين المعنيين 0
سادسا .يقصىد بالعمىل اإلضىافي وفىق أكاىاا هىذا القىانون أا عمىل يجىرا فىي أوقىات
ال اركىىة اليوميىىة أو األسىىبوعية أو السىىاعات ال ازئىىدة علىىى العمىىل اليىىومي أوأيىىاا األعيىىاد
والعط ت الرسمية المقرة قانونا.
المىىادة ى  36ى اوال ى اذا توقىىف العمىىل اليىىا او جزئيىىا نتيجىىة يىىروا اسىىتثنائية او قىىوة قىىاهرة
فعلىىى صىىاكب العمىىل دف ى اجىىور العمىىال عىىن فت ىرة التوقىىف لغايىىة ( )70ث ثىىين يومىىا
ولص ىىاكب العم ىىل تكلي ىىف العام ىىل بعم ىىل اخ ىىر مش ىىابه او بعم ىىل اض ىىافي غي ىىر م ىىدفوع
االجىىر اتعىىويض عىىن الوقىىت الضىىائ علىىى ان ال يزيىىد العمىىل االضىىافي غيىىر المىىدفوع
على ( )2ساعتين في اليوا و ( )70ث ثين يوما في السنة0
ثانيا ى اذا اىىان توقىىف العمىىل بسىىبب صىىاكب العمىىل فعليىىه دفى اجىور العمىىال ااملىىة عىىن
فترة التوقف وله تشغيل العامل بعمل اضافىي مدفوع االجر ضمن الكدود المنصو
عليها في البند ( اوال ) من هذه المادة 0
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المىىادة ى  32ى يعاقىىب صىىاكب العمىىل المخىىالف الكاىىاا هىىذا اليصىىل بغ ارمىىة التقىىل عىىن ()210000
مئتىىين وخمسىىين الىىف دينىىار وال تزيىىد علىىى(  ) 100000خمسىىمائة الىىف دينىىار وتتعىىدد
الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في ش نها المخالية 0

الفصل التاسع

االجازات واألعياد والعطل الرسمية

الم ىىادة  -37-اوال أ ى ى يتمتى ى العم ىىال ب س ىىتراكة ف ىىي اي ىىاا االعيى ىىاد والعط ىىل الرس ىىمية المق ىىررة بموج ىىب
القانون ويتقاضون عنها اج ار اام 0
ب ى يتمت العامل براكة اسبوعية ال تقل عن يوا واكد ب جر اامل 0
ثانيىىا .يجىىوز تشىىغيل العامىىل خ ى ل ايىىاا االعيىىاد او العط ى ت الرسىىمية عىىدا ال اركىىة االسىىبوعية ألكىىد
االس ىىباب المنص ىىو

عليه ىىا ف ىىي البن ىىد ( ثالث ىىا ) م ىىن الم ىىادة ( )11م ىىن ه ىىذا

القانون ب جر مضاعف إضافة الى أجره 0
ثالثاى ى ال تكتسىىب مىىن ضىىمن االجىىازة السىىنوية ايىىاا االعيىىاد والعط ى ت الرسىىمية التىىي تق ى اثنىىاء تمت ى
العامل ب جازته.
رابعا ى يسىىتكق العامىىل الىىذا يعمىىل بعقىىد عمىىل مكىدود المىىدة او العامىىل المتىىدرب اجىىازة سىىنوية مدفوعىىة
االجر بااملها بقدر استكقاقه عن مدة العقد وقبل انتهائه 0
المىادة ى  34ى اوال ى يسىتكق العامىل بعىد مضىي سىنة علىى خدمتىه اجىازة بى جر تىاا لمىدة (  ) 26واكىد
وعشرين يوما في االقل عن ال سنة عمل 0
ثانياى يستكق العامل في االعمال الخطرة اوالمرهقة اوالضارة اجازة ب جر تاا لمدة ( )70ث ثين يومىا
في االقل عن ال سنة عمل 0
ثالثاى يضاا الى اجازة العامل السنوية التي يقضيها في خدمة صاكب العمل ذاته واما ي تي :
أى ( )2يومان ( )1للخمس السنوات االولى 0
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ب ى ( )2يومان ( )1للخمس السنوات الثانية 0
جى ى ( )7ث ثة اياا لكل ( )1خمس سنوات خ ل خدمته ال كقة 0
رابعاى يستكق العامل اجازة عن جزء السنة تتناسب م ذلل الجزء 0
خامساى تكسب اياا انقطاع العامل عن العمل السباب خارجة عىن ارادتىه اىالمرض أو االصىابة أو
الك ى ىوادث أو الوض ى ى مى ىىن ضى ىىمن مى ىىدة خدمتى ىىه ويسى ىىتكق عنهى ىىا االجى ىىازة
السنوية0
سادساى تكسب اياا االجازة السنوية اياا عمل فعلية الغراض هذا القانون 0
المادة ى 31ى اوالى يستكق العامىل الىذا تمتى باالجىازة المنصىو

عليهىا فىي المىادة ( )19مىن هىذا

القانون اج ار عن اامل مدتها اليقل عن معدل اجوره التىي تقاضىاها خى ل
اخر( )1ستة أشهر من عمله 0
ثانياى يستثنى من كاا البند ( اوال ) من هذه المادة مخصصات النقل والطعاا والخطورة 0
ثالثا ى تىىدف المبىىال المنصىىو

عليهىىا فىىي البنىىدين (اوال) و (ثانيىىا) مىىن المىىادة ( )19مىىن هىىذا القىىانون

للعامل قبل تمتعه باالجازة 0
رابعاى يستكق العامل تعويضا نقديا عن االياا التي لا يتمت بها من اجازتىه السىنوية عنىد انتهىاء عقىد
عمله ويكسب مبل التعويض في هىذه الكالىة علىى اسىاس اخىر اجىر تقاضىاه
العامل 0
المادة ى31ى اوالى للعامل ان يتمت باالجازة السنوية دفعة واكدة او على شال دفعات 0
ثانيا .يجوز تجزئة اإلجازة السنوية ص إذا إقتضت متطلبات العمل أو مصلكة العامىل ذلىل ص الىى مىدة
ال تقل إكداها عن ( )64أربعىة عشىر يومىا متصىلة ويىتا التمتى بىالمتبقي مىن
المدة بالكييية التي يتا االتياق عليها بىين العامىل وصىاكب العمىل خى ل مىدة
ال تتجاوز سنة العمل التالية.
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المادة .33.أوال -يكدد النياا الداخلي للعمل أوقات تمت العمال بإجازاتها السنوية وبخ فه فللعامىل
كق التمت بإجازته السنوية في الوقت الذا يتيق فيه مى صىاكب العمىل مى
مراعاة اليقرة (ثانيا ) من المادة ( .)36
ثانيىىا -علىىى صىىاكب العمىىل تماىىين العامىىل مىىن التمت ى بإجازتىىه السىىنوية المنصىىو

عليهىىا فىىي هىىذا

القانون.
ثالثىىا -فىىي كىىال إنتهىىاء عقىىد العمىىل ولىىا يتمتى العامىىل بإجازتىىه السىىنوية خى ل سىىنة العمىىل تلىىل فعلىىى
صىىاكب العمىىل تعىىويض العامىىل باامىىل أجىره عىىن مىىدة اإلجىىازة التىىي لىىا يتمتى
بها إضافة الى أجره عن العمل الذا اداه في تلل اليترة.
المادة ى31ى اوالى اليجوز للعامل ان يمارس اا عمل م جىور خ ل تمتعه باجازته السنوية 0
ثانياى يق باط ال اتياق يقضي بالتخلي عن كق العامل في التمتى بالكىد االدنىى
ل جازة السنوية ب جر او التنازل عنها لقاء تعويض او ألا سبب آخر 0
المادة ى 39ى اوال ى يستكق العامل اجازة مرضية ب جر تاا يدف من صاكب العمل لمدة ( )70ث ثىين
يوما عن ال سنة عمل 0
ثانياى يجوز تراكا االجازات المرضية التي يستكقها العامل بموجب كاا البند ( اوال ) مىن هىذه المىادة
لغاية ( ) 610مئة وثمانين يوما 0
ثالثاى ى اذا اسىىتمر مىىرض العامىىل المضىىمون الىىذا اسىىتنيد اسىىتكقاقه مىىن االجىىازات المرضىىية ب ى جر ص
تطبق عليه اكااا قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال.
رابعا ى يرج ى صىىاكب العمىىل علىىى دائىرة التقاعىىد والضىىمان االجتمىىاعي للعمىىال عمىىا دفعىىه الىىى العامىىل
المضمون عن اجور اجا ازتىه المرضىية التىي دفعهىا اليى ىه بمىا يزيىد علىى ()70
ث ث ىىين يوم ىىا ف ىىي السن ى ىة وف ىىق اكا ىىاا البن ىىدين ( اوال ) و ( ثاني ىىا ) م ىىن ه ىىذه
المادة.

Page 40 of 83

المىىادة ى  10ى ى اوالى ى تمىىن االجىىازة المرضىىية اسىىتنادا الىىى تقريىىر طبىىي صىىادر عىىن الجهىىة الطبيىىة
المعتمدة لدى صاكب العمل او عن جهة طبية رسمية 0
ثانياى تعد مىدة التمتى باالجىازة المرضىية خدمىة فعليىة الغىراض هىذا القىانون والقىوانين
االخرى 0
المادة ى  16ى اوالى يستكق العامل اجازة ب جر تاا السباب شخصية في اكدى الكاالت اآلتية :
أى زواو العامل ( )1خمسة اياا 0
ب ى زواو ابن او ابنة العامل ( )6يوا واكد 0
ج ى ى وفىاة الىزوو او الزوجىة او االب او االا او االبىن او االبنىة او االخ او االخىت او اكىد والىدا
الزوو او الزوجة ( )1خمسة اياا 0
ثانيا .للعاملىة المضىمونة المتىوفى عنهىا زوجهىا التمتى باجىازة لمىدة ( )670مائىة وث ثىون يىوا
ب جر تاا للعدة التي تقضيها وفق القانون.
ثالثاى يمن العامل اجازة كج بدون اجر ولمرة واكدة طوال خدمته وكسب طلبه 0
رابعا ى ى يس ىىتكق العام ىىل اجى ىىازة بى ى جر ت ىىاا للقي ىىاا بالواجبىىىات الرس ىىمية او العام ىىة لممارس ىىة كى ىىق
االنتخى ىىاب او للكضى ىىور ام ى ىىاا المكامى ىىة اشى ىىاهد او خبي ى ىىر وفى ىىي الك ى ىىاالت
االخرى المنصو

عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي 0

خامساى يستكق العامىل اجىازة بى جر تىاا للقيىاا بالواجبىات النقابيىة علىى ان يىن

علىى ذلىل فىي

االتياق الجماعي المطبق 0
سادسا .لصاكب العمل ,عند الضرورة ,من العامل ,بناء على طلبه ,إجازة بدون اجر.
المادة ى12ى يعاقب ال من يخالف االكااا المتعلقة بساعات العملواالجىازات المنصىو

عليهىا فىي

هى ىىذا القى ىىانون بغ ارمى ىىة ال تقى ىىل عى ىىن ( )10000خمس ى ىين ال ىىف دينى ىىار وال تزيىىىد على ىىى
( )600000مائى ىىة الى ىىف دينى ىىار وتتعى ىىدد الغ ارمى ىىة بق ى ىدر عى ىىدد العمى ىىال الى ىىذين وقعى ىىت
المخالية في ش نها 0
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الفصل العاشر

حماية المرأة العاملة
المىىادة ى  17ى علىىى صىىاكب العمىىل الىىذا يسىىتخدا عاملىىة فى كثر وضى نسىىخة مىىن االكاىىاا الخاصىىة
بكماية المرأة العاملة في لوكة اإلع نات بمقر العمل 0
المادة  .14 .اوال.يكير ارغاا المىرأة الكامىل او المرضى علىى اداء عمىل إضىافي أو أا عمىل تعىده
الجهة الصكية المختصة مض ار بصكة االا او الطيل او اذا اثبت اليك
الطبي وجود خطر ابير على صكة االا او الطيل 0
ثانيا .يكير تشغيل المرأة العاملة في األعمال المرهقىة أو الضىارة بالصىكة والمكىددة وفىق التعليمىات
الصادرة بموجب المادة ( 16ثالثا) من هذا القانون.
المادة ى  11ى اوالى اليجوز تشغيل المرأة العاملة بعمل ليلي اال اذا اان العمىل ضىروريا او بسىبب قىوة
قىىاهرة أو المكافيىىة علىىى م ىواد اوليىىة او منتجىىات س ىريعة التلىىف او اذا اىىان
هنىىال قىىوة قىىاهرة ادت الىىى توقىىف العمىىل فىىي المشىىروع توقيىىا لىىا ياىن متوقعىىا
على ان ال يتا تكرار ذلل0
ثانياى تمن المرأة العاملة فترة راكة يومية التقىل عىن ( )66اكىدى عشىرة سىاعة متواصىلة ياىون مىن
بينهىىا بالضىىرورة مىىاال يقىىل عىىن ( )3سىىب سىىاعات مىىن اليت ىرة الليليىىة الواقعىىة
بين الساعة ( )9التاسعة لي والساعة ( )1السادسة صباكا0
ثالثاى اليسرا كاا البند (اوال) من هذه المادة على اليئات االتية :
أى العام ت في اعمال ادارية او تجارية 0
ب ى العام ت في الخدمات الصكية او الترفيهية 0
جى ى العام ت في خدمات النقل واالتصاالت0
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المادة ى  11ى اوالى تستكق العاملة اجازة خاصة بالكمىل والوضى بى جر تىاا لمىدة ال تقىل عىن ()64
اربعة عشر اسبوعا في السنة 0
ثانياى للعاملة الكامل التمت باالجازة قبل ( )1ثمانية أسابي يوما من التاريا المتوق للوض بشهادة
طبية صادرة من الجهة المختصة 0
ثالثا  .تستمر العاملة الكامل بعد الوض بالتمت إلزاما بما تبقى مىن هىذه اإلجىازة علىى أن ال تقىل
فترة تلل االجازة على ( )1ستة أسابي بعد الوض .
رابعــا  .تمىىدد فت ىرة إجىىازة مىىا قبىىل ال ىوالدة بيت ىرة مسىىاوية لليت ىرة الياصىىلة بىىين التىىاريا الميتىىرض لل ىوالدة
وتاريخها اليعلي دون تخييض فترة اإلجازة اإللزامية بعد الوالدة.
خامسا .للجهة الطبية المختصة ان تقرر جعل مىدة االجىازة المنصىو

عليهىا فىي البنىد (اوال) مىن

هىىذه المىىادة مىىدة التزيىىد علىىى( )9تسىىعة اشىىهر فىىي كالىىة الىوالدة الصىىعبة او
والدة اكثر من طيل واكد او يهور مضاعيات قبل الوض اوبعده وتكون
المىىدة ال ازئىىدة عمىىا منصىىو

عليىىه فىىي البنىىد (ثانيىىا) مىىن هىىذه المىىادة اجىىازة

مضمونة تطبق عليها اكااا قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال.

سادسا -يضمن ل ا العاملة في نهاية اجازة الكمل والوض واألمومة العودة الى نيس عملها اوعمل
مساوا له وبنيس االجر.
المادة ى 13ى اليجوز ل ا العاملة اثناء اجازة الكمل والوض ان تشتغل بعمل م جور لدى الغير.
المىادة ى  11ى لى ا العاملىة بموافقىة صىاكب العمىل التمتى باجىازة امومىة خاصىة لرعايىة طيلهىا بىدون
اجىىر لمىىدة التزيىىد علىىى سىىنة واكىىدة تنصىىرا فيهىىا لرعايىىة طيلهىىا اذا لىىا يامىىل سىىنة
واكدة من عمره ويعد عقد العمل موقوفا خ ل هذه المدة.
المادة ى  19ى اليجوز للعاملة االستيادة من اجازة االمومة الخاصىة لرعايىة طيلهىا فىي غيىر اغ ارضىها
واذا ثبت اشتغال العاملة التي تتمت بهىذه االجىازة بعمىل مى جور لىدى الغيىر اعتبىرت
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االجىىازة ملغىىاة ولصىىاكب العمىىل ان يطلىىب الىىى العاملىىة العىىودة الىىى عملهىىا لديىىه مىىن
التاريا الذا يكدده لذلل.
المادة ى  90ى اوالى يسم للعاملة المرضى بيترتىي ارضىاع اثنىاء يىوا العمىل التزيىد علىى سىاعة واكىدة
وتعد فترة االرضاع من ساعات العمل.

ثانياى يعيى من العمل ص العامل او العاملىة مىن لىه أو لهىا طيىل او اكثىر دون السادسىة مىن عمىره اذا
اكتاو الطيل المريض الى رعايىة ص مىدة ال تزيىد علىى ( )7ث ثىة ايىاا عىن
ال كالة تقتضي ذلل ص ويترتب على هذا االعياء عدا استكقاقهما ل جر
طيلة مدة انقطاعهما عن العمل .
المىادة ى  96ى اوال ى علىى صىاكب العمىل الىذا يسىتخدا نسىاء تىوفير امىاكن لىراكتهن كسىب متطلبىات
العمل.
ثانيا ى يلتىىزا صىىاكب العمىىل فىىي المشىىاري التىىي تعمىىل فيهىىا العىىام ت انش ىاء دور للكضىىانة بميىىرده او
باالشى ىىترال م ى ى صى ىىاكب العمى ىىل فى ىىي مشى ىىروع او مشى ىىاري اخى ىىرى بموجى ىىب
تعليمات يصدرها الوزير.
المىادة ى  92ى التطبىق اكاىاا هىذا اليصىل علىى العىام ت فىي وسىط عىائلي اليعمىل فيىه سىوى افىراد
االسرة تكت ادارة واشراا الزوو او االب او االا او االخ .
المادة ى  97ى يعاقب ال صاكب عمل يخالف اكااا هىذا اليصىل بغ ارمىة ال تقىل عىن ()600000
مئة الف دينار وال تزيد على ( ) 100000خمسمائة الف دينار .

الفصل الحادي عشر
حماية االحداث

Page 44 of 83

النص االصلي
المىادة ى 94ى اوال ى يكيىر تشىغيل االكىداث ص أو دخىولها مواقى العمىل ص فىي االعمىال التىي قىد تضىر
طبيعتها او يروا العمل بها بصكتها او س متها او اخ قها0

ثانياى تقوا الو ازرة وبالتشاور م منيمىات العمىال ومنيمىات اصىكاب العمىل ذات الع قىة بالمراجعىة
الدوريىة والمىىا دعىىت الكاجىىة لقائمىىة االعمىال التىىي ينطبىىق عليهىىا كاىىا البنىىد
(اوال) من هذه المادة وتشمل هذه االعمال على سبيل المثال ال الكصر ما
ي تي :
أ ى العمل تكت االرض وتكت سط الماء وفي المرتيعات الخطرة واالماكن المكصورة 0
ب ى العمل باليات ومعدات وادوات خطرة او التي تتطلب تدخ يدويا او نق الكمال ثقيلة 0
جى ى ى العمىىل فىىي بيئىىة غيىىر صىىكية تعىىرض االكىىداث للمخىىاطر او تعرضىىها لىىدرجات ك ى اررة غيىىر
اعتيادية او الضجيج او االهت اززالذا يضر بصكتها 0
د ى العمل في يروا صعبة لساعات طويلة او في بعض يروا العمل الليلي 0
ثالثا .يكير تشغيل األكداث في األعمال الليلية أو المختلطة.
المىادة ى  91ى اوال ى اليجىوز تشىغيل االكىداث فىي االعمىال المسىموح بهىا االبعىد خضىوعها ليكى
طب ىىي ش ىىامل م ىىن لجن ىىة طبي ىىة يؤا ىىد لي ىىاقتها البدني ىىة والق ىىدرة للعم ىىل المى ىراد
تشغيلها فيه 0
ثانياى تصدر شهادة اثبات اللياقة البدنية للكدث لعمل ما وفقا لما ي تي :
أى شرود تشغيل مكددة 0
ب ى عمىىل مكىىدد او مجموعىىة اعمىىال مكىىددة لهىىا نيىىس المخىىاطر الصىىكية تصىىنف امجموعىىة مىىن
الجهة المختصة 0
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المىادة ى  91ى اوال ى تبقىى لياقىىة االكىداث للقيىىاا بالعمىل خاضىىعة للرقابىة الصىىكية كتىى اكمىىالها سىىن
( )61الثامنة عشرة0
ثانياى يخض االكداث لليكوصات الطبية المتكررة ال سنة في االقل عند استمرار تشغيلها 0
ثالثا ى يجىىب تكىىرار اليكوصىىات الطبيىىة للياقىىة العمىىل كتىىى بلىىو العامىىل سىىن ( )26الكاديىىة والعشىرين
فىىي االقىىل فىىي االعمىىال التىىي تقىىرر الجهىىة المختصىىة انهىىا تتضىىمن مخىىاطر
صكية عالية 0
رابعا ى اليجوز ان يتكمل العامل الكدث او والديه أا تكاليف عن اليكوصىات الطبيىة المنصىو
عليها في البندين ( ثانيا) و ( ثالثا) من هذه المادة 0
خامساى ى يقصىىد بالجهىىة المختصىىة الغ ىراض هىىذا اليصىىل الىىو ازرة المسىىؤولة عىىن العمىىل او الىىو ازرة
المسؤولة عن الصكة او التيهما 0
المادة ى 93ى اوالى اليجوز ان تزيد مدة عمل الكدث الذا لىا يبلى ( )61السادسىة عشىرة مىن العمىر
على ( )3سب ساعات يوميا0
ثانيا ى يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومي فتىرة اسىتراكة او اكثىر مىدة التقىل عىن سىاعة ي ارعىى
في تكديدها اون العمل المتواصل اليزيد على ( )4ارب ساعات 0
المىىادة ى 91ى ى يسىىتكق الكىىدث الىىذا يجىىوز تشىىغيله اجىىازة سىىنوية ب ى جر مىىدة ( )70ث ثىىين يومىىا فىىي
السنة0
المادة ى  99ى اوال ى على صاكب العمل الذا ُيشغل اكداث يجيز القانون تشغيلها وض نسخة
من االكااا الخاصة بكمايتها في ماان بارز وواض في لوكة
اإلع نات في مقر العمل 0
ثانياى ى علىىى صىىاكب العمىىل تنيىىيا سىىجل خىىا

باالكىىداث يتضىىمن اسىىماؤها واعمىىارها واالعمىىال

المسندة اليها 0

Page 46 of 83

المىادة ى  600ى علىى صىاكب العمىل وضى الشىهادة الطبيىة التىي تثبىت لياقىة العامىل الكىدث للعمىل
عليهىىا فىىي المىىادة ( )90مىىن هىىذا القىىانون فىىي ملىىف واعطائىىه لميتشىىي

المنصىىو

العمىىل ل طى ع عليىىه او اعطىىاء ميىىتش العمىىل رقىىا السىىجل الىىذا كييىىت فيىىه هىىذه
الشهادة 0
المادة ى  606ى اذا وجدت ع قة عمل بين صاكب عمل وكدث اليجوز تشغيله بموجب اكاىاا هىذا
الق ىىانون يلت ىىزا ص ىىاكب العم ىىل ب ىىدف اج ىىوره المتي ىىق عليه ىىا وبتعويض ىىه ف ىىي ك ىىال
اصابته اثناء العمل او من جرائه بصرا النير عن توفر ران الخط 0
المىادة ى  602ى التسىرا اكاىاا هىذا القىانون علىى االكىداث الىذين تزيىد اعمىارها علىى ( )61خمسىة
عشرة سنة ويعملون في وسط عىائلي تكىت ادارة واشىراا الىزوو او االب او االا
او االخ التي تنتج من اجل االسته ل المكلي والتستخدا عماال ب جر0
المىادة ى  607ى تكىدد بتعليمىات يصىدرها الىوزير االعمىال التىي تضىر بصىكة األكىداث وسى متها
وأخ قهىىا واألعمىىال الخطىرة ودرجىىات الكى اررة غيىىر االعتياديىىة أو الضىىجيج أو
االهتزاز 0
المادة ى 604ى

يعاقب صاكب العمل المخالف الكااا هذا اليصل بعقوبة التقل عىن ()600000
مئة الف دينار وال تزيد على ( )100000خمسمائة الف دينار 0

الفصل الثاني عشر
حماية عمال المقالع والمناجم والمواد المعدنية
المىادة ى  600ى اوال ى تطبىق اكاىاا هىذا اليصىل علىى اعمىال مقىال المىواد االنشىائية والمنىاجا والمىواد
المعدنية وبوجه خا

ماي تي :

أ ى عمليات البكث والتنقيب والكشف ص عن المواد المعدنية والكجرية ص بما فىي ذلىل المجىوهرات
وعمليات استخراجها او تصنيعها 0
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ب

ى عمليىىات اسىىتخراو او ترايىىز او تصىىني الرواسىىب المعدنيىىة س ىواء أكانىىت علىىى سىىط
االرض اا في باطنها0
عليهىىا فىىي اليقىرتين ( أ ) و (ب) مىىن هىىذا البنىىد مىىن

ج ى ى اىىل مىىا يسىىتتب العمليىىات المنصىىو

اعمال بناء وتشييد مصان وترايب اجهزة 0
ثانياى اليجوز تشغيل العامل ص فىي الصىناعات والمهىن واالعمىال المنصىو

عليهىا فىي البنىد ( اوال)

مىىن هىىذه المىىادة ص االبعىىد اج ىراء اليكوصىىات الطبي ىة المهنيىىة عليىىه ص وثبىىوت
لياقته الصكية للعمل الذا سوا يالف به 0
ثالثاى ى يجىىب قبىىل انهىىاء عقىىد عمىىل العامىىل ص ألا سىىبب مىىن االسىىباب ص ان يجىىدد اليكوصىىات
الطبية المهنية عليه ص للت كد من عدا اصابته بمرض مهني.
رابعاى ى يجىىرا اليك ى

علىىى العمىىال المشىىمولين ب كاىىاا هىىذا اليصىىل اثنىىاء سىىاعات العمىىل دون
تكملها مصاريف اليك

خامساى تخض الكىاالت المنصىو

0

عليهىا فىي البنىدين (ثانيىا) و( ثالثىا ) مىن هىذه المىادة لمراقبىة

تيتيش العمل 0
المادة ى  601ى على صاكب العمل ان يعلق في ماان ياهر في مقر العمل ما ي تي :
اوالى نياا داخلي للعمل فىي المشىروع يبىين فيىه اوقىات العمىل وفتىرات ال اركىة علىى ان تبلى نسىخة
منه الى تيتيش العمل 0
ثانياى التعليمات المتعلقة بالصكة والس مة المهنية في المشروع 0
المادة ى  603ى اوال ى أى يكير دخول اماكن العمل وملكقاتها على غير العمال والموييين الماليين
بالعمل في اماكن المىنجا او المقلى او الماليىين بمراقبتهىا وتيتيشىها
وكراستها وممثلي النقابات العمالية 0
ب ى يكيىىر علىى العمىىال دخىول االمىىاكن المنصىو

عليهىا فىىي اليقىرة (أ) مىىن هىذا البنىىد فىي غيىىر

االوقات المكددة للعمل اال اذا اانوا يكملون ترخيصا بذلل0
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ثانياى يمسل صاكب العمل سج باسماء االشىخا

الىذين يىدخلون امىاكن العمىل

بسبب اعمالها والت شير عليها عند خروجها 0
المادة ى  601ى اوالى مدة العمل اليومي في االعمال والمهن والصناعات المنصو

عليها في البنىد

(اوال) م ى ىىن الم ى ىىادة ( )600م ى ىىن ه ى ىىذا الق ى ىىانون ه ى ىىي ( )3س ى ىىب س ى ىىاعات
واليجوز في جمي االكوال ابقاء العامل فىي موقى العمىل اكثىر مىن ()1
ثماني ساعات في اليوا0
ثانياى ى اسىىتثناء مىىن كاىىا البنىىد (اوال) مىىن هىىذه المىىادة يجىىوز بصىىية مؤقتىىة وفىىي كىىاالت الضىىرورة
استمرار العمل لمنى وقىوع كىادث او لت فىي خطىر وقوعىه او اصى ح مىا
نش عنه وفقا لماي تي :
أى اب

تيتيش العمل والجهة النقابية بالكادث الطارئ او المتوق خ ل ( )24ارب

وعشرين

ساعة من بدء العمل 0
ب ى اعتبىار مىدة العمىل ال ازئىدة عمىا هىو منصىو

عليىه فىي البنىد (اوال) مىن هىذه المىادة عمى

اضافيا يجرا تعويضه وفق اكااا هذا القانون0
المادة ى  609ى على صاكب العمل :
اوالى وض تعليمات خاصة بالصكة والس مة المهنية وفقا للتعليمات والبيانات الصادرة عن الو ازرة
ثانياى اتخاذ التدابير االتية :
أى اصدارالتوجيهات و االوامر المتعلقة بالصكة والس مة المهنية الما دعت الكاجة الى ذلل
ب ى من وجود العمال في مناطق االنيجارات االبعد زوال الخطر عنها
جى .تزويد العمال بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة لمخاطر ال عمل.
د ى وض ع مات دالة على االماكن التي يتوق كدوث اخطار فيها 0
هى ى توفير مستلزمات االنقاذ واالسعاا االولي للطوارئ0
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و ى تيتيش اماكن العمل دوريا للت كد من كسن تطبيق التدابير المنصو

عليها في هذا البند 0

المادة ى  660ى يتكدد ما يتكمله العامل مىن بىدل أجىور النقىل ووجبىات الطعىاا والسىان فىي المنىاطق
النائية والبعيدة عن العمران بتعليمات يصدرها الوزير.
المىادة ى  666ى يعاقىب بىالكبس مىدة التقىل عىن ( )60عشىرة ايىاا وال تزيىد علىى ( )7ث ثىة اشىهر أو
بغ ارمىىة ال تقىىل عىىن ( )600000مئىىة الىىف دين ىىار وال تزيىىد عل ىىى ( ) 100000
خمس ىىمائة ال ىىف دين ىىار ا ىىل م ىىن خ ىىالف االكا ىىاا المتعلق ىىة بكماي ىىة عم ىىال المق ىىال
والمناجا والمواد المعدنية المنصو

عليها في هىىذا اليصل 0

الفصل الثالث عشر

الصحة والسالمة المهنية وتفتيش العمل
الفرع االول

الصحة والسالمة المهنية
المىىادة  -662-يتىىولى المراىىز الىىوطني للصىىكة والسى مة المهنيىىة إدارة تخطىىيط ومراقبىىة تنييىىذ شىىؤون
الص ىىكة والسى ى مة المهني ىىة بم ىىا يض ىىمن نش ىىر ثقاف ىىة السى ى مة وكماي ىىة
العمىال ص فىي مواقى العمىل المختليىة ص مىن األمىراض المهنيىة واصىابات
العمل.
المىىادة ى  667ى اوالى ى يعىىد التعىىاون بىىين صىىاكب العمىىل أو االدارة والعمىىال او ممثلىىي العمىىال فىىي
المشى ىىروع عنص ى ى ار اساسى ىىيا فى ىىي االج ى ىراءات المتخى ىىذة لتكسى ىىين يى ىىروا
الصكة والس مة المهنية على مستوى المشروع وماان العمل 0
ثانيا -لتكقيق ما هو منصو

عليه في البند (أوال) من هذه المادة يجب مراعاة ما ي تي:

 .6توفير بيئة عمل الئقة وصكية وسهلة وسليمة وآمنة.
 .2تدريب العاملين على اييية تجنب المخاطر المهنية.
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 .7نشر ثقافة الصكة والس مة المهنية بين العاملين وتقلي

الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في

ماان ياهر في موق العمل.
 .4توفير مستلزمات اإلسعافات الطبية األولية في مواق العمل.
 .1ضمان اجراء اليكوصات الطبية االبتدائية والدورية ص لكافىة العمىال ص بالصىكة والسى مة المهنيىة
وبيئىىة العمىىل علىىى ان يىىتا تضىىمينها جميى الكىوادث واالصىىابات واالمىراض المهنيىىة والتىىي تقى اثنىىاء
العمل او ترتبط به.
 .1االبى ى

ع ىىن كى ىوادث واص ىىابات العم ىىل واالمى ىراض المهني ىىة ال ىىى الجه ىىة الص ىىكية المخول ىىة ك ىىال

كصىىولها واشىىعار المراىىز بىىذلل ويتضىىمن االشىىعار بيانىىات عىىن المشىىروع وصىىاكب العمىىل الشىىخ
المصىىاب وطبيعىىة االصىىابة او المىىرض المهىىين وماىىان العمىىل ويىىروا الكىىادث وفىىي كالىىة المىىرض
المهني تثبت يروا التعىرض للمخىاطر الصىكية وفىق اسىتمارة موكىدة ومعممىة مىن المراىز الىوطني
للصىكة والسى مة المهينىة ويعىد تقريىىر سىنوا للمراىز بىالكوادث واالصىىابات للمواقى العمىل التىي يزيىىد
عدد عمالها عن  10خمسون فاكثر.
 .3اتخىىاذ جمي ى التىىدابير ال زمىىة التىىي تضىىمن كمايىىة صىىكة وس ى مة العمىىال مىىن جمي ى المخىىاطر
المهنيى ىىة بصى ىىورة فعالىىىة واج ى ىراء اليك ى ى

الى ىىدورا السى ىىنوا على ىىى الم ارجى ىىل البخاريى ىىة واجه ى ىزة الضى ىىغط

والمص ىىاعد الكهربائي ىىة وادوات الرفى ى وملكقاته ىىا م ىىن جه ىىات مختص ىىة ومخول ىىة م ىىن المرا ىىز ال ىىوطني
للصكة والس مة المهنية.
 .1توفير معدات للوقاية الشخصية المناسبة للعمال واليتكمل أا منها تكايلف ماليه عنها .
 .9الت كىىد مىىن س ى مة االالت والمعىىدات المض ىرة ( الم ارجىىل المصىىاعد والرافعىىات  ...وغيرهىىا ) مىىن
خى ى ل تق ىىارير تثب ىىت صى ى كيتها للعم ىىل بام ىىان م ىىن جه ىىات تخوله ىىا رس ىىميا المرا ىىز ال ىىوطني للص ىىكة
والس مة المهنية ونيا بتعليمات يصدرها الوزير.
 .60للمراز من اجازات صكة وس مة مهنية المشروع بعد توفر اافة اشىتراطات السى مة وفكى
العمال مقابل رسوا تكدد بتعليمات يصدرها الوزير.
 .66االشراا على تنييا التعامل م خطة الطوارئ.
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المادة . 664 .أوال -تكون الو ازرة مسؤولة مىن خى ل المراىز الىوطني للصىكة والسى مة المهنيىة عىن
إعداد سياسة وطنية وتقوا بتطويرها ومراجعتها بيترات منتيمة بالتشاور م أصىكاب العمىل والعمىال
أو منيماتها األكثر تمثي .
ثانياى تشمل اعمال الجهة الوطنية المسؤولة عن الصكة والس مة المهنية االهداا المنصو

عليها

في البند ( اوال) من هىذه المادة وفقا لما ي تي :
الصكة والسى مة المهنيىة مى

أ ى تكديد وتقويا المخاطر المهنية الناشئة في ماان العمل فيما يخ

إجى ىراء قياس ىىات ملوث ىىات بيئ ىىة العم ىىل وأخ ىىذ نم ىىاذو م ىىن موقى ى العم ىىل تتعل ىىق
بالص ىىكة والسى ى مة المهنيت ىىين عل ىىى أن يبلى ى ص ىىاكب العم ىىل أو م ىىن يمثل ىىه
بذلل0
ب ى مراقبة العوامل التي تؤثر علىى صىكة وسى مة العمىال فىي بيئىة العمىل وممارسىاته بمىا فىي
ذلىىل الم ارفىىق الصىىكية واالكشىىال وامىىاكن المبيىىت التىىي يوفرهىىا صىىاكب
العمل 0
ج ى ى تقىديا النصى كىول تخطىيط وتنيىيا العمىل بمىا فىي ذلىل تصىميا ماىان العمىل واختيىار االليىات
والمعدات االخرى والمواد المستعملة وصيانتها في العمل0
د ى المشاراة في تطىوير بىرامج تكسىين ممارسىات العمىل وفكى

وتقىويا النىواكي الصىكية للمعىدات

الجديدة0
هى ى ى تقىىديا النص ى كىىول الصىىكة والس ى مة المهني ىة وبيئىىة العمىىل ومعىىدات
الوقاية الشخصية0
وى مراقبه صكة العمال واصابات العمل واألمراض المهنية0
تكيف العامل م العمل 0
زى ّ
ح ى االسهاا في اجراءات الت هيل المهني 0
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د

ى التع ىىاون مى ى الجه ىىات ذات الع ق ىىة ف ىىي ت ىىوفير المعلوم ىىات والتعل ىىيا
والتى ىىدريب فى ىىي مجى ىىاالت الصى ىىكة والس ى ى مة المهني ى ىة ود ارس ى ىة ع ق ى ىة
العمال بالبيئة 0

ا ى تنييا التعامل م كاالت الطوارئ واالسعافات االولية0
ل ى المشاراة في تكليل كوادث واصابات العمل واالمراض المهنية ومعرفة اسبابها 0
المىادة ى  661ى ياىون صىاكب العمىل مسىؤوال عىن تىوفير الكىد االدنىى لمتطلبىات الصىكة والسى مة
المهنيىة فىىي جميى المشىىاري التىىي يعمىىل فيهىىا العمىىال والمعىىدات الموجىىودة فيهىىا
كس ىىب التعليم ىىات الص ىىادرة م ىىن ال ىىوزير بع ىىد التش ىىاور ب ىىين منيم ىىات واص ىىكاب
العمل االكثر تمثي للعمال 0
المادة ى 661ى اوال ى على صاكب العمىل اكاطىة العامىل اتابىة قبىل مباشىرته العمىل بمخىاطر المهنىة
ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها 0
ثانياى على صاكب العمل تعليق الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في ماان ياهر فىي موقى العمىل
توض مخاطرها ووسائل الوقاية منها0
المادة ى  663ى اوال ى على صاكب العمل القياا بما ي تي :
أ ى اتخاذ االجراءات ال زمة لتىوفير الوقايىة للعمىال اثنىاء العمىىل مىن مخىاطر المهنىة ومخىاطر العمىل
واآلالت التي تضر بصكتها 0
ب ى توفير وسائل الوقاية من مخاطر المهنة على ان ال يقتط أا مبل من اجور العامل بدل
توفيرها0
جى ى توفير االسعافات الطبية االولية بما يتناسب م نوع العمل وفي اماكن مخصصة ومعروفة 0
ثانياى يعىد المراىز الىوطني للصىكة والسى مة المهنيىة تعليمىات تكىدد فيهىا الوسىائل
واالدوات الوقائية وشرود وطريقة استخدامها يصدرها الوزير 0
المادة  - 661 -على العمال اإللتزاا بما يلي:
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أ .إتب ىىاع األوام ىىر والتعليم ىىات المتعلق ىىة ب ىىإجراءات الوقاي ىىة والسى ى مة المهني ىىة وأن يس ىىتخدموا الوس ىىائل
الوقائية المناسبة.
ب .عدا إدخىال أا مىن المىؤثرات العقليىة الىى موقى العمىل أو الكضىور الىى موقى العمىل وهىا تكىت
ت ثيرها.
جى .التقيد بالتعليمات الخاصة بالصكة والس مة المهنية في مواق العمل.
د .التقيد بمواعيد اليك

الطبي الدورا وفق ما يقرره طبيب المشروع أو الجهة الطبية المختصة.

هى .إرتداء معدات الوقاية الشخصية.
و .اإلبتعاد عن موق العمل في كالة وجود خطر كقيقي.
ز .التعاون م صاكب العمل لتماينه من تكقيق اإللتزامات الملقاة على عاتقه.
الماده ى 669ى اوالى على صاكب العمل ان يضمن الس مة المهنية وصكة العمال في ال النىواكي
المتعلقة بعمله 0
ثانياى اليشال عدا التزاا العمال بالمعايير القانونيىة للسى مة المهنيىة سىببا العيىاء صىاكب العمىل مىن
االلتزامات المكددة في هذا المجال 0
ثالثاى ال يتكمل العامل تكاليف توفر بيئة العمل الصكية واالمنية بمىا فىي ذلىل الرعايىة الطبيىة وتكليىة
الدوريى ى ىة والمختبريى ى ىة واالش ى ىىعة واليك ى ىىو

االدويى ى ىة الموص ى ىىوفة واليك ى ىىو
االخرى

المادة ى  620ى اوال ى على صاكب العمل ان يىوفر للعمىال وسىائل االسىعاا الطبيىة فىي مكىل العمىل
وعليىىه اذا زاد عىىدد عمالىىه علىىى( )10خمسىىين عىىام ان يسىىتخدا ممرضىىا
ملمىىا فىىي شىىؤون االسىىعاا االولىىي وان يتعاقىىد م ى طبيىىب خىىا
عمالىىه فىىي عيىىادة تخص ى

بمعالج ىة

فىىي ماىىان العمىىل لهىىذا الغىىرض وان يقىىدا لهىىا

االدوية والع جات التي يكتاجونها اثناء العمل دون مقابل 0
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ثانياى يكدد للطبيب الخىا

المنصىو

عليىه فىي البنىد (اوال) مىن هىذه المىادة دواا يىومي اليقىل عىن

ساعتين في اليوا اذا زاد عدد العمال على ( )600مئة عامل 0
ثالثا ى ى اذا زاد ع ىىدد العم ىىال عل ىىى ( )100خمس ىىمائة عام ىىل يع ىىين ص ىىاكب العم ىىل طبي ىىب مق ىىيا ف ىىي
المش ى ىىروع وانش ى ىىاء مستوص ى ىىف خ ى ىىا

يت ى ىىوافر في ى ىىه جميى ى ى وس ى ىىائل المعاينى ى ىة

واالسىىعاا والع ى و ويتىىولى الطبيىىب المقىىيا تقريىىر الكىىاالت التىىي تكتىىاو الىىى
اج ىىازة مرض ىىية او معاينى ىة اطب ىىاء مختص ىىين او عملي ىىات جراكيى ىة مى ى م ارع ىىاة
اكااا المادة ( )34بالنسبة ل جازة المرضية من هذا القانون 0
رابعاى الصكاب العمل في عدد من المشاري ضمن المنطقة او البلدية انشاء مستوصف عاا بهدا
تقديا الخدمات المنصو
المادة ى 626ى

عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة0

اوالى علىى صىاكب العمىل تىوفير االكتياطىات وتنييىذ التعليمىات المنصىو

عليهىا

في المادتين ( )666و( )667من هذا القانون 0
ثانياى ى يقىىوا ميتشىىو العمىىل ب بىىداء الم كيىىات علىىى مسىىتوى اكتياجىىات العمىىل ومىىدى الت ىزاا صىىاكب
العمل بتعليمات الصكة والس مة المهنية فىي تقريرهىا عىن الزيىارة التيتيشىية
للمشروع.
ثالثاى للو ازرة ان تقرر غلق ماان العمل او ايقاا عمل آلة او اكثر فىي كالىة امتنىاع صىاكب العمىل
عى ىىن تنييى ىىذ تعليمى ىىات الصى ىىكة والس ى ى مة المهنيى ىىة أو من ى ى لجى ىىان التيتى ىىيش
المختص ىىة م ىىن دخ ىىول موقى ى العم ىىل أو عرق ىىل عمله ىىا ص وكت ىىى زوال س ىىبب
الغلىىق او االيقىىاا وذلىىل بعىىد انىىذاره با ازلىىة المخاليىىة ويسىىتكق العمىىال الىىذين
توقيوا عىن العمىل بسىبب ذلىل اامىل اجىورها عىن مىدة االغى ق او التوقىفص
وتتولى لجنة التيتيش المختصة إعداد تقري ار خطيا كول المخالية 0
المىىادة  -622 -علىىى ممثلىىي العمىىال فىىي المشىىروع التعىىاون م ى صىىاكب العمىىل فىىي مجىىال الصىىكة
والس مة المهنية وتزويد ممثلي العمال بالمعلومات الكافية كول اإلجراءات
التى ىىي قى ىىاا بهى ىىا صى ىىاكب العمى ىىل لضى ىىمان الصى ىىكة والس ى ى مة المهنيى ىىة ولهى ىىا
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إستشارة منيماتها كول هىذه المعلومىات شىرد عىدا قيىامها بإفشىاء االسىرار
التجارية.
المادة - 051 -
وال  -تطب ىىق االكا ىىاا الخاص ىىة باص ىىابات العم ىىل المنص ىىو

عليه ىىا ف ىىي ق ىىانون التقاع ىىد والض ىىمان

االجتماعي للعمال على العمال غير المضمونين.
ثانيا  -أ  -تتولى دائرة الضمان االجتماعي للعمالص تنييذ ما جاء بالبند (اوال) من هذه المادة.
ب  -علىىى صىىاكب العمىىل ان يىىدف الىىى دائ ىرة الضىىمان االجتمىىاعي للعمىىال تعويضىىا عىىن التزاماتهىىا
تجاه العامل غير المضمون وفق ما يلي:
 %10 -6مىىن اجىىر العامىىل اليىىومي او الشىىهرا لمىىدة سىىنة واكىىدةص اذا سىىببت االصىىابة للعامىىل
عج از جزئيا.
-5

 %600من اجر العامل اليومي او الشىهرا لمىدة سىنة واكىدةص اذا نىتج عىن االصىابة عجىز
آلي او ادت الى الوفاة.

المىىادة ى  624ى يعاقىىب بغ ارمىىة ال تقىىل عىىن ( )100000خمس ىمئة الىىف دينىىار وال تزيىىد علىىى
( )6000000مليىىون دينىىار أو بىىالكبس مىىدة التقىىل عىىن ( )6شىىهر وال تزيىىد علىىى
( )1سىىتة اشىىهر اىىل مىىن خىىالف االكاىىاا المتعلقىىة باكتياطىىات العمىىل المنصىىو
عليها في هذا اليرع 0

الفرع الثاني

تفتيش العمـــــل
المىىادة ى  621ى تخضى المشىىاري وأمىىاكن العمىىل المشىىمولة ب كاىىاا هىىذا القىىانون الىىى تيتىىيش العمىىل
تكت اشراا وتوجيه الو ازرة 0
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المادة ى  621ى اوالى يتولى قسا تيتيش العمل المهاا االتية :
أى ت مين إنياذ أكاىاا هىذا القىانون والتعليمىات الصىادرة بموجبىه المتعلقىة بيىروا العمىل وكمايىة
العمال وكقوقها اثناء قيامها بالعمل 0
ب ى تقديا المعلومات واالرشادات الينية الى العمال واصكاب العمل كول الوسائل واالساليب الكييلىة
بتنييذ االكااا القانونية واالتياقات الدولية 0
جى ى اع ا الو ازرة بالمخاليات واالساءات المتعلقة بالعمل غير المنصو

عليها في هذا القانون 0

د .توفير آلية مناسبة لتلقي شااوى العمال فيما يتعلىق بى ا إنتهىال لكقىوقها الىواردة فىي هىذا القىانون
مى ى إعى ى ا العم ىىال وعل ىىى نط ىىاق واسى ى ك ىىول اييي ىىة اس ىىتخداا تل ىىل
اآللية .ولقسا تيتيش العمل إعداد الئكة إسترشادية في اييية تقديا
العمال لتلل لشااوى ومىا يجىب ان تتضىمنه مىن معلومىات وطريقىة
ايصالها الى قسا التيتيش في الدائرة.
ثانياى يشترد في المهاا التي يالىف بهىا ميتشىو العمىل ان ال تتعىارض مى قيىامها بمهىامها االساسىية
او تىىؤثر ب ى ا ش ىال مىىن االشىىاال علىىى مهمىىتها وكيىىادها فىىي ع قىىتها م ى
العمال او اصكاب العمل 0
المادة 623ى اوالى تشال لجان تيتيش العمل برئاسة مويف من الو ازرة بعنوان ميتش عمل وممثل
عن اصكاب العمل االكثر تمثي وممثل عن العمال االكثر تمثي ويرافق اللجنة ممثل عن المراز
الوطني للصكة والس مة المهنية في المشاري التي تتطلب ذلل 0
ثانياى اليعين ميتش العمل اال من اان كاص على شهادة جامعية اولية فىي االقىل ذات اختصىا
وناجكا في دورة تدريبية تعدها الو ازرة لهذا الغرض 0
ثالثاى يؤدا ميتش العمل وممثل العمال وممثل اصكاب العمل االكثر تمثي قبل ممارسة عمله اماا
الوزير او من يخوله اليمين القانونية االتية :
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( اقسىىا بىىاع العيىىيا ان أقىىوا ب ىواجبي ب مانىىة وكيىىاد وان ال افشىىي س ى ار مىىن اس ىرار المهنى ىىة التىىي اطل ى
عليها بكاا ويييتي هذه كتى بعد تراي لها )0
رابعاى تستعين لجنة التيتيش بالخبراء والمختصين من اصكاب المؤه ت العلمية 0
المادة 621ى اوال ى تخول لجان التيتيش المهاا اآلتية :
أى ى الىىدخول بكريىىة ودون سىىابق انىىذار فىىي اا وقىىت مىىن النهىىار او الليىىل الىىى ماىىان العمىىل الخاض ى
للتيتيش 0
ب ى أجىراء اا فكى

او استيسىار تعىده ضىروريا للت كىد مىن عىدا وجىود مخاليىة الكاىاا هىذا القىانون
وبخاصة ما ي تي :

( )6التكقيىىق م ى صىىاكب العمىىل او عمىىال المشىىروع اى علىىى اني ىراد او بكضىىور شىىهود كىىول اا
أمور تتعلق بتطبيق اكااا هذا القانون0
( )2االط ى ع علىىى اا اتىىب او سىىج ت او مسىىتندات اخىىرى ياىىون االكتيىىال بهىىا واجبىىا بمقتضىىى
اكاى ىىاا الق ى ىوانين و التعليمى ىىات المتعلقى ىىة بالعمى ىىل للت كى ىىد مى ىىن مى ىىدى
انسجامها م اكااا هذا القانون ويمان اخىذ نسىا او نمىاذو مىن
هذه الوثائق 0
( )7الت كد من تنييذ التوجيهات والتوصيات المقررة بموجب اكااا هذا القانون.
ج ى ى اخىىذ نمىىاذو مىىن ماىىان العمىىل تتعلىىق بالصىىكة والسى مة المهنيىىة لغىىرض التكليىىل علىىى ان يبلى
صاكب العمل او من يمثله بذلل0
د ى الطلب من صاكب العمل خطيا التنييذ العاجل فيما ي تي :
( )6اكىىداث تغيي ىرات خ ى ل مىىدة زمنيىىة مكىىددة فىىي التراكيىىب او التجهي ىزات االليىىة تكىىون ضىىرورية
لتنسجا م االكااا القانونية المتعلقة بس مة وصكة العمال 0
( )2اتخاذ التدابير العاجلة عند وجود الخطر الوشيل على س مة وصكة العمال 0
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ثانياى ى اتخىىاذ االج ىراءات العاجلىىة فىىي كىىاالت الخطىىر الشىىديد الىىذا اليكتمىىل امهىىاال بمىىا ذلىىل
توقيف العمل اليا او جزئيا او اخ ء ماان العمل 0
ثالثاى اعداد تقرير ميصىل بعىد اىل زيىارة تيتيشىية تتضىمن خ صىة عىن المخاليىات والتوصىيات ألتخىاذ
االجراءات القانونية بكق اصكاب العمل المخاليين 0
رابعاى على لجنة التيتيش اب

صاكب العمل او ممثله بوجودها في المشروع خ ل الزيارة التيتيشىية

اال اذا اعتبروا ان هذا االب

قد يؤثر على قيامها بمهامها 0

المادة  .629.اوالى تلتزا قىوى االمىن الىداخلي تلبيىة طلىب لجىان تيتىيش العمىل بمىؤازرتها اثنىاء قيىامها
بمهامها0
ثانيا ى يزود ممثلو لجان التيتيش ببطاقات موقعة من الوزير تثبىت هىويتها وصىيتها وعلىى الممثىل ان
يكمىىل بطاقتىىه اثنىىاء قيامىىه بمهمتىىه امىىا عليىىه ان يبرزهىىا الصىىكاب الع قىىة
عند االقتضاء 0
المادة ى 670ى يكير على لجنة تيتيش العمل ما ي تي :
اوالى تكقيق أية فائدة مباشرة او غير مباشرة في المشاري الخاضعة لرقابتها 0
ثانياى افشاء األسرار التي يطلعىون عليهىا خى ل قيىامها بواجبىاتها كتىى بعىد تىراها العمىل ويتعرضىون
للمساءلة القانونية عند افشائها 0
المىادة ى 676ى علىى لجنىة تيتىيش العمىل ان تتعامىل بسىرية تامىة مى مصىدر أيىة شىاوى قىدمت لهىا
كىىول أيىىة مخاليىىة الكاىىاا القىىانون وان ال تصىىرح لصىىاكب العمىىل او ممثلىىه بىىان
زيارة التيتيش هي ناتجة عن هذه الشاوى 0
المادة ى 672ى اوالى تعد الدائرة ومنيمىات اصىكاب العمىل ومنيمىات العمىال االكثىر تمثىي اى علىى
كدة تقري ار ال ( )90تسعين يوما ترفعه الى الو ازرة.
ثانياى تصدر الدائرة تقري ار سنويا يتضمن ما ي تي :
أ ى االنيمة والتعليمات المتعلقة باعمال قسا التيتيش 0
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ب ى العاملين في قسا التيتيش 0
جى ى اكصائية عن عمل لجان التيتيش تتضمن ماي تي :
( )6اماكن العمل الخاضعة للتيتيش وعدد العمال فيها 0
( )2الزيارات التيتيشية 0
( )7المخاليات والعقوبات الميروضة 0
( )4الكوادث الصناعية 0
( )1االمراض المهنية واصابات العمل 0
( )1المشاري المتوقية عن العمل جزئيا او اليا 0
د ى البيانات عن مستويات االجور السائدة 0
هى ى اقتراكات لتطوير عمل التيتيش 0
المىىادة ى 677ى ى اوالى ى للىىوزير توجيىىه إنىىذار الىىى صىىاكب العمىىل المخىىالف قبىىل إكالتىىه الىىى المكامىىة
المختصة.
ثاني ىىا .لل ىىوزير ص إس ىىتنادا ال ىىى تقري ىىر لجن ىىة التيت ىىيش ص ان يق ىىرر إكال ىىة ص ىىاكب العم ىىل المخ ىىالف ال ىىى
مكامىىة العمىىل المختصىىة وفىىق أكاىىاا هىىذا اليصىىل .تكريىىل دعىىوى جزائيىىة
ضد صاكب العمل المخالف بناءا على توصية لجنة التيتيش المستندة الى
تقرير الزيارة التيتيشية.
ثالثا .يعد تقرير لجنة التيتيش م شهادة الميتش دلي تتخذه المكامة عند إصدار قرارها ما لا يثبت
لها خ ا ذلل.
المادة ى674ى يعاقب بالكبس مدة التقل عن شهر أو بغ ارمىة التقىل عىن ( )600000مئىة الىف دينىار
وال تزيد على ( )100000خمسمائة الف دينىار اىل مىن منى لجنىة تيتىيش العمىل
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مىىن دخىىول امىىاكن العمىىل ومىىن أداء واجباتهىىا امىىا هىىو منصىىو

عليىىه فىىي هىىذا

القانون أو عرقل عملها 0

الفصل الرابع عشر

قواعد انضباط العمل
المىادة ى 671ى اوال ى علىى صىاكب العمىل المشىمول باكاىاا هىذا القىانون الىذا يسىتخدا بشىال منىتيا
( )60عشرة عمال ف كثر ان يعد قواعد داخلية عن الكاالت االتية :
أ ى ساعة فت المشروع وساعات العمل وبدئه واالستراكة اليومية واالسبوعية 0
ب ى مقدار االجر ومقدار اجر العمل االضافي 0
جى ى اجراءات الصكة والس مة المهنية 0
د ى التزامات العمال وقواعد االنضباد 0
هى ى االجازات السنوية واالجازة الخاصة 0
و ى االسماء والعناوين الويييية للمشرفين على العمل 0
ثانياى ى تصىىدر الىىو ازرة انيمىىة داخليىىة نموذجيىىة يسترشىىد بهىىا اصىىكاب العمىىل ص ويماىىن للىىدائرة مسىىاعدة
صاكب العمل باعداد هذه االنيمة اذا طلب صاكب العمل ذلل 0
ثالثا ى علىىى صىىاكب العمىىل ان يعىىد نيامىىا داخليىا بعىىد التشىىاور مى ممثلىىي العمىىال فىىي المشىىروع ان
وجدوا ص وذلل خى ل( )7الث ثىة اشىهر التاليىة الفتتىاح المشىروع ص او خى ل
( )7ث ثىىة اشىىهر مىىن تنييىىذ اكاىىاا هىىذا القىىانون اذا اىىان المشىىروع موجىىودا
اص 0
رابعاى علىى صىاكب العمىل ان يعىرض االنيمىة الداخليىة قبىل بىدء تنييىذها علىى الىدائرة أو علىى القسىا
القىىانوني للمصىىادقة عليهىىا ص او عنىىد تعىىديلها علىىى ان يبل ى صىىاكب العمىىل
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بالموافقة عليها بصىيغتها النهائيىة او المعدلىة خى ل ( )70ث ثىين يومىا مىن
تقىىديمها اليىىه ص واال اعتبىىرت االنيمىىة الداخليىىة موافقىىا عليهىىا بانقضىىاء تلىىل
المدة 0
خامساى يعلق صاكب العمل االنيمة الداخلية في ماان بارز في موقى العمىل بعىد المصىادقة عليهىا
وعليه المكافية عليها في كالة جيدة ومقروءة 0
سادساى يق باط اا ن

من كقوق العمال المنصو

في االنيمة الداخلية ينتق

عليها في هذا

القانون او في االتياق الجماعي0
المادة ى 671ى اوالى ياون العامل مسؤوال امىاا صىاكب العمىل عىن االضىرار التىي يتسىبب بهىا نتيجىة
اخ له بواجبات عملىه او بمىا يتصىل بهىذه الواجبىات بشىال مباشىر او غيىر
مباشر
ثانياى على صاكب العمل اثبات خط العامل ص ويكدد التعويض الذا يجب على العامل دفعه بقرار
قضائي اال اذا اتيق الطرفان على تسويته بطريقة ودية.
ثالثا ى يقصىىد ب ى ( االخى ل بالواجبىىات ) المنصىىو

عليىىه فىىي البنىىد ( اوال) مىىن هىىذه المىىادة االضىرار

الناتجة عمدا او عن اهمال فادح او نتيجة خط جسيا
المىىادة ى 673ى ى اوالى ى اليجىىوز لصىىاكب العمىىل اتخىىاذ اي ىة عقوبىىة انضىىباطية بكىىق العامىىل عىىن اي ىة
مخالية قاا بها بعد مضي ( )61خمسة عشر يوما من علا صاكب العمل
او اكد ممثليه بذلل
ثانياى ى اذا ارتكىىب العامىىل مخاليىىة للتعليمىىات او اخىىل بالتزاماتىىه بموجىىب عقىىد العمىىل ص تطبىىق بكقىىه
اكدى العقوبات اآلتية :
أ ى االنىىذار وياىىون باشىىعار العامىىل تكريريىىا بالمخاليىىة التىىي ارتكبهىىا وتكىىذيره مىىن االخى ل بواجبىىات
عمله مستقب 0
ب ى ايقافه عن العمل مدة التزيد على ( ) 7ث ثة اياا
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جى ى كجب الزيادة السنوية عىن العامىل عىن السىنة التىي ارتكىب فيهىا المخاليىة التىي اسىتوجبت االجىراء
االنضباطي لمدة التزيد على ( )610مئة وثمانين يوما
د ى تنزيل الدرجة ويستتبعه تنزيل اجره في ضوء درجته الجديدة بعد التنزيل
هى ى اليصل من العمل
ثالثاى يجب ان تتناسب العقوبة االنضباطية م جسامة المخالية التي ارتكبها العامل
رابعاى اليجوز لصاكب العمل فرض اكثر من عقوبة واكدة على العامل عن المخالية ذاتها
المىادة ى  671ى يكيىر فىرض الغ ارمىات علىى العامىل ص اال اذا نى

االتيىاق الجمىاعي المطبىق علىى

خ ا ذلل 0
المادة ى 679ى اليجوز فرض العقوبة االنضباطية على العامل اال بعد منكه فرصة للدفاع عن نيسه
وبكضىىور ممثىىل العمىىال وفىىي كالىىة اىىون العقوبىىة غ ارمىىة فياىىون مبلغهىىا لصىىندوق
ضمان وتقاعد العمال 0
المادة ى640ى ال يجوز فرض عقوبة اليصل اال في اكدى الكاالت اآلتية :
اوالى اذا ارتكب العامل مخالية جسيمة نش عنها ضرر مادا جسيا بصاكب العمل
ثانياى ى اذا افشىىى العامىىل س ى ار م ىن اس ىرار العمىىل ادى الىىى الكىىاق ضىىرر جسىىيا وبادلىىة ثابتىىة بصىىاكب
العمل
ثالثا ى اذا خىىالف العامىىل التعليمىىات الخاصىىة بسى مة العمىىل وصىىكته وفىىي هىىذه الكالىىة علىىى صىىاكب
العمل ص ارسال انذار خطي للعامل بيسا عقد العمل دون اشعار في كال
تكرار هذا السلول 0
رابعاى اذا وجد العامل اكثر من مرة اثنىاء سىاعات العمىل فىي كالىة سىار بى ّىين او تكىت تى ثير مخىدر ص
وفق تقرير صادر عن طبيب مخت
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صوتا انذاره عنها ألكثر من مرة

خامساى اذا اتى العامىل اكثىر مىن مىرة سىلواا ال يى تلف وشىرا العمىل ص علىى ان ياىون قىد تىا انىذاره
على هذا السلول سابقا
سادسا ى اذا وقى مىن العامىل اعتىداء علىى صىاكب العمىل او علىى اكىد رؤسىائه او زم ئىه فىي العمىل
اثناء العمل او خارجه
سابعا ى اذا تغيىب العامىىل عىن العمىل بىىدون عىذر مشىروع ( )60عشىرة ايىاا متصىلة او ( )70ث ثىىين
يوما متقطعة خ ل سنة العمل 0
ثامناى اذا ارتكىب العامىل اثنىاء العمىل جنايىة او جنكىة بكىق اكىد زم ئىه فىي العمىل وكاىا عليىه مىن
اجلها بكاا قضائي بات 0
تاسعا ى اذا كاا على العامل بالكبس مدة تزيد على ( )6سنة واكتسب الكاا درجة البتات 0
المىىادة ى 646ى اذا قىىاا صىىاكب العمىىل بانىىذار العامىىل خطيىىا بعىىد ( )1خمسىىة ايىىاا متصىىلة او ()20
عشرون يوا متقط من غيابه دون عذر مشروع ص فلصاكب العمل فصل العامل
بع ىىد م ىىرور ( )1خمس ىىة اي ىىاا اض ىىافية م ىىن الغي ىىاب المتص ىىل او ( )60عشىىرة اي ىىاا
اضافية من الغياب المتقط 0
المادة . 642 .أوال .ال يجوز إنهاء عقد عمل أا عامل بسىبب خطى إرتكبىه مىا لىا تىن

أكاىاا هىذا

القىىانون علىىى ذلىىلص إال إذا تكىىرر هىىذا الخط ى م ىرة أو عىىدة م ىراتص واىىان
صىىاكب العمىىل قىىد وجىىه إليىىه إنىىذا ار خطيىىا مسىىبقا بهىىذا الش ى نص م ى األخىىذ
بنير اإلعتبار أكااا المادة ( )73ثانيا من هذا القانون.
ثانيا .ال يجوز إنهاء عقد عمل أا عامل بسبب أداء غير مرض لعمله ص ما لىا ياىن صىاكب العمىل
قىىد أعطىىاه التعليمىىات ال زمىىة وانىىذا ار خطيىىا واسىىتمر العامىىل بعىىدها ب ى داء
واجباتىىه ف ىىي العمىىل بص ىىورة غي ىىر مرضىىية ليتىىرة ( )70ث ثىىون يوم ىىا م ىىن
تاريا ذلل اإلنذار.
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ثالثىىا .للعامىىل الكىىق فىىي أن يسىىاعده ممثىىل العمىىال أو النقابىىة أو أا شىىخ
نيسىىه ضىىد إدعىىاءات تخ ى

آخىىر يختىىاره للىىدفاع عىىن

سىىلواه أو أدائىىه والتىىي قىىد تىىؤدا الىىى إنهىىاء

عقد عمله.
رابعا .لصاكب العمل إستشارة ممثلي العمال قبل إتخاذ قرار نهائي بش ن إنهاء أا عقد عمل.
المادة ى647ى يصدر قرار فرض العقوبة اتابة ويبل به العامىل وال يكىق للعامىل االدعىاء بعىدا التبلى
بعىد مضىىي ( )60عشىرة ايىاا مىىن صىىدور القىرار ووضىعه فىىي لوكىة االع نىىات او
في مكل العمل 0
المىادة ى  644ى اوال ى للعامىل الطعىن بقىرار فىرض العقوبىة لىدى مكامىة العمىل المختصىة خى ل ()61
خمسة عشر يوما من تاريا تبلغىه بىالقرار وياىون قىرار المكامىة الصىادر
في هذا الش ن باتا 0
ثانياى ى اذا اانىىت العقوبىىة هىىي اليصىىل مىىن العمىىل ص تكىىون مىىدة تقىىديا الطعىىن بهىىا امىىاا مكامىىة العمىىل
خ ل ( )70ث ثين يوما من تاريا تبل العامل بقرار اليصل وياون قرار
المكام ىىة خاض ىىعا للطع ىىن تمييى ى از ام ىىاا مكام ىىة التميي ىىز االتكادي ىىة خى ى ل
( )70ث ثين يوما من تاريا تبلغىه0
ثالثىا ى يقى علىى صىاكب العمىل عىبء اثبىات المخاليىات التىي تىا فىرض العقوبىة بنىاء عليهىا علىى
العامل اثناء النير فيها اماا المكامة المختصة0

مقترح اعادة ترتيب الفصول لعدم وجود التسلسل ( )02وكونها وردت سهوا من مجلس الوزراء

الفصل الخامس عشر

االتفاقات والمفاوضات الجماعية

المىادة ى  641ى اوال ى للنقابىات واالتكىادات أو ممثلىي العمىال المنتخبىين وفىق أكاىاا هىذا القىانون ص
في كال غياب منيمات العمال ص ابراا اتياقات عمل جماعية نيابة عن
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منتسىىبيها مى صىىاكب عمىىل أو مجموعىىة مىىن أصىىكاب العمىىل أو منيمىىة
أو أكثر من منيماتها0
ثانياى تتكون اطراا المياوضة الجماعية من المنيمىات العماليىة أو ممثلىي العمىال المنتخبىين ص فىي
ك ىىال غي ىىاب منيم ىىات العم ىىال ص وص ىىاكب عم ىىل أو مجموع ىىة أص ىىكاب
عمل أو منيماتها0
المىادة ى  641ى أوال :ل طىراا المتياوضىة كريىة تكديىد مسىتوى التيىاوض دونمىا اا تىدخل مىن جهىة
أخىىرى ص وفىىق أا مسىىتوى ي ىراه األط ىراا مناسىىبا إلج ىراء مياوضىىاتها ا ى ن
تكىىون علىىى مسىىتوى المشىىروع أو مسىىتوى قطىىاع أو جىىزء منىىه أو مسىىتوى
إقليا أو مكافية أو مستوى وطني.
ثانيى ىىا .ال يجى ىىوز ان تتضى ىىمن االتياقى ىىات الجماعيى ىىة الناتجى ىىة عى ىىن مياوضى ىىة على ىىى مسى ىىتوى المشى ىىروع
نصوصىىا اقىىل نيعىىا مىىن تلىىل التىىي تتضىىمنها االتياقىىات علىىى مسىىتوى اعلىىى
تشمل نيس المشروع اال اذا نصت هذه االتياقات على خ ا ذلل0
ثالثا :تهدا المياوضات الجماعية الى:
أ -التع ىىاون ب ىىين منيم ىىات العم ىىال وأص ىىكاب العم ىىلص أو منيم ىىاتها ص لتكقي ىىق التنمي ىىة اإلجتماعي ىىة
للعمال.
ب -تكسين شرود ويروا العمل.
جى  -تنييا ع قات العمل بين العمال وأصكاب العمل.
د -تنييا الع قة بين أصكاب العمل أو منيماتها ومنيمات العمال.
هى  -تسوية نزاعات العمل التي قد تنش بين العمال وأصكاب العمل.
الم ىىادة 643 .ى ى اوال ى ى ال يج ىىوز لص ىىاكب العم ىىل ان يى ىرفض التي ىىاوض ص عن ىىدما يق ىىدا ل ىىه طلبى ىا خطي ىىا
للتيىىاوض مىىن نقابىىة أو أكثىىر تمثىىل اكثىىر مىىن ( )%20عشىىرون بالمئىىة مىىن
عمال المشروع الذين سيشملها االتياق الجماعي0
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ثانيىىا .فىىي كىىال عىىدا تمثيىىل نقابىىة أو أكثىىر فىىي المشىىروع النسىىبة المكىىددة فىىي اليق ىرة (أوال) مىىن هىىذه
المىادة جىاز للىىو ازرة ص وبطلىب اا مىىن الطىرفين المتياوضىىينص تنيىيا إقت ارعىىا
سى ى ىريا ل ى ى ى  %10عل ى ىىى االق ى ىىل م ى ىىن عم ى ىىال المش ى ىىروع الغي ى ىىر ممثل ى ىىين بتل ى ىىل
التنييمى ىىات النقابيى ىىة لتتكقى ىىق مى ىىن نسى ىىبة العمى ىىال الى ىىذين يؤيى ىىدون التيى ىىاوض
ويخول ىىون النقاب ىىات إجى ىراء ذل ىىل نياب ىىة ع ىىنها .ف ىىإن تج ىىاوزت نس ىىبة العم ىىال
المؤيدين منها للتياوض عن  %10من عدد المشاراين في اإلقتراع عنىدها
سياون صاكب العمل ملزما بالتياوض .
ثالثىىا .يىىتا التيىىاوض بىىين ممثلىىي التنيىىيا النقىىابي فىىي المشىىروع والنقابىىة المعنيىىة وبىىين
صاكب العمل.
رابعا .إذا اانت هنال أكثر من نقابة تمثل عمال المشروع فيجوز ان تتيق بعىض أو
جمي ى هىىذه النقابىىات فيمىىا بينهىىا علىىى تمثيىىل منتسىىبيها مىىن عمىىال المشىىروع
عبىىر تقىىديا إسىىتدعاء مشىىترل إلجىراء التيىىاوض ص وفىىي هىىذه الكالىىة ال يجىىوز
لصاكب العمل أن يرفض التياوض.
خامسا .في كالة عىدا وجىود تنيىيا نقىابي فىي المشىروع ياىون التيىاوض بىين صىاكب
العم ىىل وثى ى ث م ىىن عم ىىال المش ىىروع المنتخب ىىين ص وف ىىق تعليم ىىات يص ىىدرها
الوزير بهذا الخصو

ص بكضور ممثلين إثنين عن اتكاد نقابىات العمىال

األكثر تمثي أو منيمة عمال أخرى يختارها عمال المشروع.
سادسا -للنقابات المشمولة ب كااا البنىد ( خامسىا ) مىن هىذه المىادة ص دونمىا اا تىدخل
مىىن طىىرا آخىىر ص اتخىىاذ الترتيبىىات ال زمىىة لضىىمان التمثيىىل المشىىترل فىىي
عمليىىة التيىىاوض اى عىىن العمىىال الىىذين تمىىثلها .اى ن تخىىول نقابىىة أو أكثىىر
في المشىروع نقابىة أخىرى فىي نيىس المشىروع وبصىورة خطيىة للتيىاوض عىن
مجمى ىىوع تلى ىىل النقابى ىىات م ى ى صى ىىاكب العمى ىىل ص أو أن تتيى ىىق النقابى ىىات فى ىىي
المشىىروع فيمىىا بينهىىا علىىى تكديىىد نسىىبة مشىىاراة ممثلىىي اىىل منهىىا فىىي فريىىق
التيىىاوض المشىىترل م ى صىىاكب العمىىل وفىىق نسىىب تمثيىىل اىىل منهىىا لعمىىال
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المشروع أو اا طريقة تراها النقابات مناسىبة لهىا وتضىمن تمثيىل أعضىاءها
في عملية التياوض.
سابعا -في كال عدا إتيىاق النقابىات علىى تقىديا إسىتدعاء مشىترل للتيىاوض جىاز ألا
نقابة التياوض عن اعضائها.
المادة .641.أوال .على الطرا الي يرغب بالتياوض أن يوجه الى الطرا اآلخر طلبىا خطيىا يعلمىه
فيىىه عىىن رغبتىىه بىىإجراء التيىىاوض ويىىذار فيىىه المواضىىي التىىي يرغىىب بىىإجراء

التياوض كولها .

ثانيىىا – يجىىب علىىى الطىىرا الىىذا إسىىتلا طلىىب التيىىاوض أن يبلى موقيىىه الىىى الطىىرا اآلخىىر
وبصورة خطية خ ل فترة أقصاها ( )3سبعة اياا من تاريا إسىت ا الطلىب

المذاور .
ثالثىىا -علىىى النقابىىة المعنيىىة وصىىاكب العمىىل إج ىراء مياوضىىات جماعيىىة بكسىىن نيىىة إلب ىراا
اتياق جماعي خى ل ( )64اربعىة عشىر يومىا مىن تىاريا إسىت ا رد الطىرا

اآلخىىر خطيىىا ص علىىى ان ال تتجىىاوز فت ىرة التيىىاوض عىىن ث ثىىون يومىىا مىىن
تاريا بدأ التياوض.

رابعىىا -تلتىىزا األط ىراا المتياوضىىة ومنيمىىاتها بتقىىديا مىىا يلىىزا مىىن بيانىىات ومعلومىىات تتعلىىق
بالمواضىىي المتيىىاوض عليهىىا ص ا ى للطىىرا االخىىر ص لضىىمان كسىىن سىىير
المياوضات الجماعيىةص وللطىرفين المتياوضىين طلىب هىذه البيانىات اى مىن

منيمته.
الم ىىادة .649.أوال -ي ىىدون اإلتي ىىاق ال ىىذا تس ىىير عن ىىه المياوض ىىة ف ىىي اتياقي ىىة جماعي ىىة طبق ىىا للش ىىرود
والقواعد الخاصة بإتياقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون.

ثانيا -إن لا تسير المياوضة عن إتياق بين الطرفين اان ألا منهما الطلب من الدائرة خطيىا اتخىاذ
الخطوات ال زمة لكل النزاع وفق اكااا هذا القانون.

ثالثىا -فىىي كىىال وجىىود إتياقيىىة عمىىل جماعيىىة موقعىىة عنىىدها يتعىىين علىىى طرفىىي االتيىىاق سىىلول طريىىق
المياوضة الجماعية لتجديده قبل إنتهاء مدته بث ثىة أشىهر فىإذا انتهىت تلىل

المىىدة دون االتيىىاق علىىى التجديىىد يسىىتمر العمىىل باالتيىىاق مىىدة ث ى ث أشىىهر

أخرى ويستمر التياوض بهدا تجديىده .أمىا إذا انقضىت المىدة األخيىرة دون
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التوصىىل الىىى إتيىىاق اىىان ألا مىىن طرفىىي اإلتيىىاق الطلىىب مىىن الىىدائرة خطيىىا

اتخاذ الخطوات ال زمة لكل النزاع وفق اكااا هذا القانون.

المادة ى 610ى اوالى ياون االتياق الجماعي ملزما قانونا الطرافه ولكل من وق االتياق نيابة عنه
ثانياى يشمل االتياق الجماعي كاما جمي عمال المشىروع الىذين مثلىتها نقابىة أو أكثىر ص تمثىل علىى
األقل  %10من عمال المشىروع ص فىي المياوضىة الجماعيىة التىي ادت الىى
ابراا هىذا االتياق 0
ثالثىىا -فىىي كالىىة قيىىاا صىىاكب العمىىل بتىىوفير يىىروا عمىىل افضىىل للعمىىال غيىىر النقىىابيين فتمتىىد هىىذه
اليروا تلقائيا لتشمل العمال النقابيين 0
المادة ى .616في كىال عىدا تمثيىل النقابىة أو مجمىوع النقابىات فىي المشىروع النسىبة المشىار اليهىا فىي
المىىادة  671ثانيىىا ص عنىىدها يجىىوز للنقابىىة أو مجموعىىة النقابىىات المعنيىىة ان
تطلىب توسىي نطىاق االتيىاق ليشىىمل العمىال غيىر النقىابيين فىي المشىىروع او
الىىذين ينتمىىون لىىنيس المجموعىىات او اليئىىات المهنيىىة التىىي يشىىملها االتيىىاق ص
وفي كالة رفض صاكب العمىل هىذا الطلىب للنقابىة او النقابىات المعنيىة ان
تطلىىب مىىن الىىو ازرة تنيىىيا اقت ىراع سىىرا فىىي المشىىروع ص ويعىىد االتيىىاق شىىامل
لجمي العمال اذا اانىت اكثىر مىن ( )%10خمسىين مىن المئىة مىن أصىوات
المشىىاراين فىىي اإلقتىراع السىىرا تؤيىىد توسىىي نطىىاق االتيىىاق علىىى أن ال يقىىل
عى ىىدد المشى ىىاراين فى ىىي اإلقت ى ىراع على ىىى  %10مى ىىن عى ىىدد العمى ىىال الكلى ىىي ف ى ىي
المشروع ص م ضرورة ان تؤمن الو ازرة مشاراة أغلبية العمال الغير نقابيين
في الإلقتراع المذاور0.
ثانيا .في كال عدا كصول الكد األدنى من األصوات التي تؤيد توسي نطاق اإلتياق طبقىا ألكاىاا
البنىىد (أوال) مىىن هىىذه المىىادةص عنىىدها يشىىمل اإلتيىىاق الجمىىاعي علىىى مسىىتوى
المشى ىىروع جميى ى ى العمى ىىال ال ى ىىذين مثلى ىىتها النقاب ى ىىة أو مجمى ىىوع النقاب ى ىىات ف ى ىىي
المياوضة الجماعية التي أدت الى إبراا هذا اإلتياق.
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ثالثىىا .للمنيمىىات النقابيىىة وأصىىكاب العمىىل ومنيمىىاتها ص مىىن غيىىر طرفىىي أتيىىاق العمىىل الجمىىاعي ص
اإلنضىىماا الىىى اإلتيىىاق بعىىد تسىىجيله فىىي الىىدائرةص وياىىون اإلنضىىماا بطلىىب
موق من الطرفين ويقدا الى الدائرة لتسجيله.
رابعا .تسرا أكااا اإلتياق الجماعي على العمال الملتكقين بالعمل بعد سريان االتياق.
المادة612:ى أوال ألا من االطراا ان يقدا طلبا للو ازرة الصدار قرار بشمول االتيىاق لجميى عمىال
القطاع المهني ص بعد مراعاة ما ي تي:
أى يشمل االتياق الجماعي عددا من العمال واصكاب العمل تعىده الىو ازرة المختصىة او الجهىة غيىر
المرتبطة بو ازرة اافيىىا للتمثيل 0
ب ى ان طلىىب شىىمول نطىىاق االتيىىاق قىىد قىىدا مىىن منيمىىة او اكثىىر للعمىىال او اصىىكاب العمىىل هىىي
طرا في االتياق 0
ثانيا ى تقوا الدائرة باالع ن عن الطلب لتوسي نطاق شمول االتياق ودعوة االطراا المعنية لتقىديا
م كياتها خ ل ( )70ث ثين يوما من تاريا تقديمه 0
ثالثىىا .لق ىرار الشىىمول الصىىادر بمقتضىىى هىىذه المىىادة ان يكىىدد نطىىاق االتيىىاق فىىي أقلىىيا او مكافيىىة
معنية ص او قد يوس االتياق ليصب على نطاق وطني 0
رابعاى للنقابة او النقابات المعنية ان تطلىب توسىي نطىاق االتيىاق ليشىمل العمىال غيىر النقىابيين فىي
المشروع او الذين ينتمون لنيس المجموعات او اليئات المهنية التي يشملها
االتيىىاق ص وفىىي كالىىة رفىىض صىىاكب العمىىل هىىذا الطلىىب للنقابىىة او النقابىىات
المعني ىىة ان تطل ىىب م ىىن ال ىىو ازرة تنيى ىىيا اقتى ىراع س ىىرا ف ىىي المش ىىروع ص ويعى ىىد
االتياق شامل لجمي العمال اذا اانت اكثر من ( )%10خمسين من المئة
من االصوات تؤيد توسي نطاق االتياق 0
المادة ى  617ى اوالى يمان ان ين

اتياق العمل الجماعي من بين أمور أخرى على ماي تي :

أى اسماء واماكن اقامة اطراا االتياق 0

Page 70 of 83

ب ى نطاق االتياق 0
جى ى تاريا دخول االتياق كيز التنييذ 0
د ى مدة االتياق على ان ال تقل عن ( )6سنة واكدة 0
ثانياى يمان ان يشمل االتياق الجماعي اكااما من بين أمو ار أخرى تتعلق بماي تي :
أى االجور الميروضة من اصكاب العمل وآلية تكديد هذه االجور0
ب ى ساعات العمل ص واياا العطل مدفوعة االجر واجور العمل االضافي وأية كقوق اخرى 0
جى ى مدة التجربة 0
د ى القواعد والعقوبات االنضباطية 0
هى ى تنييا ممارسة المهنة وبرامج التدريب المهني 0
و ى اجراء تكسين يروا العمل والصكة والس مة المهنية 0
ز ى اجراءات مراجعة وتعديل وانهاء االتياق الجماعي او أا جزء منه 0
ح ى كقوق النقابات 0
د ى كقوق ممثلي العمال 0
ا ى الع قات بين صاكب العمل او اصكاب العمل والنقابات 0
ل ى آلية تطبيق االتياق الجماعي 0
ل ى اجراءات تسوية النزاعات 0
ثالثاى ال يجوز ان تتضمن االتياقىات الجماعيىة نصوصىا تمىن للعمىال كقوقىا ادنىى مىن تلىل الكقىوق
الممنوكة بموجب اكااا هذا القانون او القوانين االخرى0
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رابعاى ال يجوز ان تتضمن عقود العمل اليردية نصوصا تمىن للعمىال كقوقىا ادنىى مىن تلىل الكقىوق
الممنوكة بموجب االتياق الجماعي 0
خامساى اليجوز ان يتضمن االتياق الجماعي نصوصا تخالف اكااا هذا القانون 0
المادة ى 614ى اوالى يسجل االتيىاق الجمىاعي لىدى الىدائرة خى ل مىدة أقصىاها ( )70ث ثىون يومىا مىن
تىىاريا إيداعىىه لىىديها مىىن قبىىل األط ىراا المعنيىىة وتىىزود نسىىخة م ىن االتيىىاق
تتضمن تاريا تسجيله0
ثانيا .للدائرة إخطار طرفي اإلتياق خطيا ب ا تناقضات أو مخاليات يتضمنها إتياق العمل الجماعي
مى ى أكا ىىاا ه ىىذا الق ىىانون خى ى ل م ىىدة ( )70ث ث ىىون يوم ىىا م ىىن ت ىىاريا إي ىىداع
اإلتياق لديها.
ثالثىىا .علىىى صىىاكب العمىىل وضى االتيىىاق الجمىىاعي المتعلىىق بمشىىروعه فىىي موقى يىىاهر فىىي ماىىان
العمل 0
المادة ى611ى اوالى ينتهي االتياق الجماعي في اكدى الكاالت االتية :
أى باتياق الطرفين 0
ب ى بانتهاء مدته اذا اان مكدد المدة 0
جى ى بانهائه من اكد االطراا بعد مىرور ( )7ثى ث سىنوات علىى نيىاذه اذا اىان غيىر مكىدد المىدة او
اانت مدته اكثر من ( )7ث ث سنوات بشىرد اشىعار الطىرا االخىر
بذلل قبل ( )90تسعين يوما من انتهاء المدة 0
د ى في كالة غلق المشروع اذا اان االتياق على مستوى المشروع0
ثانياى ال ينتهي االتياق الجماعي على مستوى المشروع اذا انتقلت ملكيته او أا جزء منه الىى مالىل
جديد
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الفصل السادس عشر

منازعات العمل الجماعية والفردية

المادة ى 611ى أوال  :أذا نش نزاع كول كقوق قائمة تتمثل بتطبيق أكااا هذا القانون والقوانين النافذة
االخىىرى الخاصىىة بالعمىىل والعمىىال أو إتياقيىىة عمىىل جماعيىىة نافىىذة أو ق ىرار
تكا ىىيا فيك ىىق ألا م ىىن الطى ىرفين المتن ىىازعين أو ا هم ىىا إكال ىىة النى ىزاع ال ىىى
الىىدائرة للبىىت في ىىه واصىىدار القى ىرار المناسىىب كيىىال النى ىزاع المعىىروض عليه ىىا
خ ل ( )64اربعة عشر يومىا مىن تىاريا إسىت ا الىدائرة إشىعا ار خطيىا بىذلل
سواءا اان ذلل النزاع فرديا بين العامىل وصىاكب العمىل ص أو اىان جماعيىا
بىىين مجمىىوع العمىىال أو منيمىىاتها مىىن جهىىة مى صىىاكب عمىىل أو أكثىىر أو
منيمىىاتها مىىن جهىىة ثانيىىة ولىىا يتضىىمن إتيىىاق العمىىل الجمىىاعي آليىىات كىىل
النزاع.
ثانيا .ياون قرار الدائرة ملزما لطرفي النزاع.
ثالثا .في كالة عدا التوصل الى كل النزاع وفق أكااا البند (أوال) من هذه المادة أو عىدا قناعىة أا
مىىن طرفىىي الن ىزاع بمضىىمون ق ىرار الىىدائرة كيىىال موضىىوع الن ىزاع ص جىىاز ألا
منهما اللجوء الى مكامة العمل لكل ذلل النزاع.
رابعا :على مكامة العمل اليصل بموضوع النزاع خ ل ( )70ث ثون يوما مىن تىاريا تقىديا الشىاوى
وياون قرار المكامة باتا.
المادة ى 613ى اوالى ألا من اطراا النزاع الجماعي ص سواءا اان نزاعا كول كقوق قائمة أو مصال
مسىىتقبلية ص ان يسىىلا الىىى الىىدائرة اشىىعا ار خطيىىا بوجىىود الن ىزاع وعليهىىا تقىىديا
نسا من هذا االشعار لباقي اطراا النزاع 0
ثانياى يتضمن االشعار المنصو

عليه في البند (اوال) من هذه المادة البيانات االتية :

أى اسماء وعناوين اطراا النزاع 0
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ب ى موضوع النزاع والوقائ واليروا التي ادت الى نشوئه0
جى ى أا اجراءات اتخذت لكل هذا النزاع ان وجدت 0
المادة ى  611ى اوالى تقوا الدائرة عند تسىلمها اشىعا ار بىالنزاع بتعيىين وسىيط ممىن لىه خبىرة فىي القضىايا
العمالي ىىة ليق ىىوا بمه ىىاا الوس ىىاطة ب ىىين الطى ىرفين المتن ىىازعين لتقري ىىب وجه ىىات
النيىىر بهىىدا الوصىىول الىىى اتيىىاق لتسىىوية الن ىزاع ص علىىى ان يقىىوا الوسىىيط
باجراء االتصاالت ال زمة م االطىراا لعقىد اجتمىاع بيىنها لإلطى ع علىى
كيثيىىات الن ىزاع خ ى ل مىىدة ال تزيىىد علىىى ( )1خمسىىة ايىىاا مىىن تىىاريا اب ى
الدائرة بالنزاع إن اان ذلل النزاع كىول مصىال مسىتقبلية تتعلىق بىإقتراح مىن
أجل تغيير شرود اإلستخداا او إعتماد شرود إستخداا جديدة 0
ثانيا .يجىب ان ياىون الوسىيط المشىار اليىه فىي البنىد أوال مىن هىذه المىادة ذو خبىرة فىي موضىوع النىزاع
وأن ال ياون له مصلكة فيه أو سىبق لىه المشىاراة بى ا شىال مىن األشىاال
في بكث النزاع أو مكاولة تسويته.
ثالثا  .يتمت الوسيط باافة الص كيات ال زمة لإلط ع علىى أوجىه النىزاع وعلىى مسىتندات الطىرفين
ذات الصىىلة بالموضىىوع وأوجىىه الن ىزاع وأسىىبابه وطلىىب البيانىىات والمعلومىىات
المتعلقة بموضوع النزاع من الطرفين.
رابعاى على الوسيط سماع اقوال االطراا المتنازعة وتقديا المساعدة لها بهدا ايجاد تسوية للنزاع ص
وفي كالة التوصل الى تسوية النزاع تدرو شىرود هىذه التسىوية فىي مكضىر
االجتماع وتكون باتة وملزمة لكل االطراا 0
خامسا  .إذا لا يتمان الوسيط من تقريىب وجهىات النيىر وجىب عليىه أن يقىدا للطىرفين المتنىازعين
اتابة ما يقتركه من توصيات لكل النزاع.
سادسا  .إذا قبل الطرفان المتنازعان التوصىيات التىي قىدمها الوسىيط وجىب عليىه عنىدها تثبيىت ذلىل
في إتياق خطي يوقعه الطرفين.
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سىىابعا  .إذا قبىىل أكىىد الط ىرفين توصىىيات الوسىىيط ورفضىىها اآلخىىر ص وجىىب علىىى مىىن رفضىىها بيىىان
أسىىباب هىىذا ال ىرفض ويجىىوز للوسىىيط فىىي هىىذه الكالىىة مىىن الطىىرا ال ىرافض
مهلة ال تزيد على ث ثىة ايىاا لتعىديل موقيىه .فىإذا إسىتجاب الطىرا الىرافض
وعدل موقيه بإتجاه قبول هذه التوصيات جرى تثبيت ذلل في إتيىاق خطىي
يوقعى ىىه الطرفى ىىان والوس ى ىىيط وياى ىىون عنى ىىدها اإلتي ى ىىاق باتى ىىا وملزمى ىىا للطى ى ىرفين
المتنازعين.
ثامنا  .إذا توافق الطرفان على قبول بعض توصيات الوسيط دون بعضها االخر عندها يتا تثبيت
ما تا الموافقة عليه بإتياق خطي يوقعه الطرفان والوسيط وتنطبىق علىى مىا
لا يتا التوافق عليه أكااا هذا القانون فيما يتعلق بالتكايا اإلختيارا.
تاسعا .اذا لا تنته الوساطة الى كل مقبول من الطرفين ا أو جزءا وجب على الوسيط تقديا تقرير
ب ىىذلل ال ىىى ال ىىدائرة يتض ىىمن ملخص ىىا للنى ى ازع والتوص ىىيات المقترك ىىة وموق ىىف
الط ىرفين منهىىا وذلىىل خ ى ل فت ىرة ( )64اربعىىة عشىىر يومىىا مىىن تىىاريا إنعقىىاد
الجلسة األولى.
عاش ار .عند فشل إجراءات الوساطة بين الطرفين المتنازعين فللوسىيط أن يقتىرح علىى الطىرفين التقىدا
بطلب خطي الى الدائرة لكل النزاع عن طريق التكايا اإلختيارا.
المادة ى  .619أوال :تشال بقرار من الوزير هيئة التكايا للنير في نزاعات المصال المستقبلية.
ثانيا .تيصل هيئة التكايا في النزاع المعروض عليها خ ل مدة شهرين من تاريا أول جلسة لها.
ثالثا .لهيئة التكايا ص بعد اإلتياق مى أطىراا النىزاع ص تمديىد فتىرة اليصىل بموضىوع النىزاع خى ل مىدة
ال تزيىد علىىى شىىهرين إضىىافيين إذا لىىا يىىتا التوصىىل الىىى تسىىوية للنىزاع خى ل
المدة المبينة في اليقرة (ثانيا) من هذه المادة.
رابعىىا .لهيئىىة التكاىىيا أن تقىىرر سىىماع الشىىهود واستضىىافة الخبىراء فىىي موضىىوع النىزاع وزيىىارة المشىىروع
واإلطى ى ع عل ىىى جميى ى الوث ىىائق الخاص ىىة ب ىىالنزاع واتخ ىىاذ اإلجى ىراءات الت ىىي
تمانها من اليصل فيه.
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خامسىىا .يكىىرر ق ىرار التكاىىيا بىىث ث نسىىا كيىىث تسىىلا نسىىخة لكىىل طىىرا مىىن أط ىراا الن ىزاع وترسىىل
النسخة الثالثة الى الدائرة م ملف النزاع خ ل مدة أقصاها ثى ث أيىاا مىن
تاريا صدور القرار.
سادسا .تتولى الدائرة تسجيل الكاا خ ل مدة أقصىاها ( )70ث ثىون يومىا مىن تىاريا إسىت مها قىرار
التكاياص وياون لطرفي النزاع أو من يمثلهما كق الكصول على نسخة من
هذا الكاا متضمنا تاريا تسجيله.
سابعا .ألا من طرفي النزاع الطعن بقرار هيئىة التكاىيا أمىاا مكامىة العمىل خى ل مىدة ( )64اربعىة
عشر يوما من تاريا تبليغهما خطيا بذلل إذا وق خط جوهرييي القىرار أو
فىىي اإلج ىراءات التىىي تىىؤثر فىىي صىىكة الق ىرار ص أو إذا اىىان القىرار قىىد صىىدر
بغيىىر بينىىة تكريريىىة أو بنىىاءا علىىى إتيىىاق باطىىل أو إذا اىىان الق ىرار قىىد خىىرو
عن كدود االتياق.
ثامنا .ياون قرار هيئة التكايا ملزما للطرفين بعد تسجيله في الدائرة ويتا تنييذه بعد إكتسىابه الدرجىة
القطعية.
تاسعا .تطبق أكااا قانون المرافعات العراقي في ال ما يخ

تشايل هيئات التكايا وآليات عملهىا

واتخاذ الق اررات.
المادة ى  061ى اوالى يكل النزاع الجماعي المتعلق بالمصال المستقبلية بالتكايا في اكىدى الكىاالت
االتية :
أى اذا اتيق جمي اطراا النزاع على اكالته للتكايا 0
ب ى بناء على طلىب المنيمىة العماليىة او اكىد اطىراا النىزاع اذا اىان النىزاع
ك ىىول المياوض ىىات او الخ ىىروو بى ى ول اتي ىىاق جم ىىاعي خ ىىا

بالعم ىىال

الذين تمثلها هذه النقابة 0
جى ى ى اذا تعلىىق الن ىزاع بخدمىىة يهىىدد انقطاعهىىا الكيىىاة او الس ى مة او الصىىكة
العامة للساان او بعضها 0
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ثانيىىا .علىىى الىىو ازرة التشىىاور م ى منيمىىات العمىىال ومنيمىىات أصىىكاب العمىىل األكثىىر تمثىىي لتكديىىد
الخىدمات األساسىىية المشىىار اليهىىا فىىي اليقىرة (ج ى) مىىن البنىىد (أوال) مىىن
هذه المادة.
ثالثاى ى اذا لىىا تتوصىىل األطىىراا المتنازعىىة ص فىىي مواق ى عمىىل الخىىدمات األساسىىية المشىىار اليهىىا فىىي
اليقىرة (ج ى) مىىن البنىىد (أوال) مىىن هىىذه المىىادةص الىىى اتيىىاق عنىىدها يكىىق للىىو ازرة
عرض النزاع على مكامة العمل للبت فيىه وعلىى المكامىة ان تقىوا بتكديىد
موعد للنير في النىزاع وذلىل خى ل ( )41ثمىاني واربعىين سىاعة مىن تىاريا
ورود الطلب 0
رابعاى تبت مكامة العمل في النزاع خ ل ( )3سىبعة ايىاا مىن تىاريا انتهىاء المىدة المنصىو

عليهىا

في البند (ثالثا) من هذه المادة 0
خامساى ى ياىىون ق ىرار مكامىىة العمىىل خاضىىعا للطعىىن تميي ى از امىىاا مكامىىة التمييىىز خ ى ل ( )61خمسىىة
عشر يوما من تاريا التبل به او اعتباره مبلغا 0
سادسا ى تبىىت مكامىىة التمييىىز بىىالطعن خى ل ( )61خمسىىة عشىىر يومىىا مىىن تىىاريا وروده اليهىىا وياىىون
قرارها باتا 0
المادة : 060
اوال ى ى اذا ت ىىا انه ىىاء اجى ىراءات ك ىىل نى ىزاع المص ىىال المس ىىتقبلية دون التوص ىىل ال ىىى اتي ىىاق عن ىىدها يك ىىق
للمنيمة العمالية ص أو ممثلي العمال المنتخبين فىي كىال عىدا وجىود تنيىيا
نقابي ص اللجوء الى اإلضراب السلمي لغرض الدفاع عن مصال أعضاءها
المهني ىىة واالقتص ىىادية واالجتماعي ىىة إذا ت ىىا إنه ىىاء إجى ىراءات ك ىىل النى ىزاع دون
التوصل الى إتياق.
ثانيىىا .علىىى المنيمىىة العماليىىة ص أو ممثلىىي العمىىال المنتخبىىين فىىي كىىال عىىدا وجىىود تنيىىيا نقىىابي فىىي
المش ىىروعص الت ىىي تن ىىوا اجى ىراء اضى ىراب ان ترس ىىل اش ىىعا ار خطي ىىا ال ىىى ال ىىو ازرة
والطرا االخر قبل موعد هذا االضراب بى ( )3سبعة اياا في االقل 0
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ثالثا .يجب أن يتضمن اإلشعار األسباب التي دعت الى اإلضراب والمدة الزمنية المكددة لذلل.
رابعا .اليجوز اجراء االضراب بهدا مراجعة او تعديل شرود اتياق جماعي 0
خامسا .يجب ان ياون االضراب سلميا 0
سادسىىا .ال يجىىوز للمنيمىىة العماليىىة المشىىتراة بىىالنزاع إع ى ن اإلض ىراب طالمىىا لىىا تنتىىه إج ىراءات كلىىه
وفق أكااا هذا القانون.
سىىابعا .ال يكىىوز للعمىىال ومنيمىىاتها النقابيىىة اإلض ىراب فىىي المشىىاري التىىي يهىىدد توقىىف العمىىل فيهىىا
الكياة أو الس مة أو الصكة العامة لجمي الساان أو بعضها.
ثامنا .ال يجوز للعمال المضربين عرقلة كرية العمل او القياا باا فعل ياون من شى نه ان يمنى اا
عمىىال اخ ىرين او صىىاكب العمىىل او مىىن يمثلىىه مىىن االلتكىىاق بماىىان العمىىل
وممارس ى ىىة عمله ى ىىا المعت ى ىىاد سى ى ىواء ا ى ىىان باليع ى ىىل او بالتهدي ى ىىد او العن ى ىىف او
االعتداء او اكت ل مواق العمل او اكداث اضرار بالممتلكات.
المىىادة .617.أوال :ال تنقط ى ع قىىات العمىىل بىىين صىىاكب العمىىل والعمىىال أو مىىن يمىىثلها أثنىىاء فت ىرة
اإلضراب.
ثانيىىا .ال يج ىىوز لص ىىاكب العم ىىل معاقب ىىة العم ىىال ب ى ا عقوب ىىة اان ىىت بس ىىبب ممارس ىىتها اإلضىىراب أو
الدعوة اليه طالما تا وفق أكااا هذا القانون.
ثالثا .ال يجوز لصاكب العمل إبدال العمال المضربين باخرين يشغلها بصورة دائمة أو مؤقتة.
رابعا .ال يجىوز لصىاكب العمىل التقىدا بطلىب اإلغى ق الكلىي أو الجزئىي للمشىروع أو تقلىي
أو نشاطه أثناء مراكل كل النزاع.
خامسا .يوقف اإلضراب عقد العمل وال ينهيه.
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كجمىه

المادة611 .ى أوال :للو ازرة خ ل االضراب ان تعقد اجتماعا بكضور االطراا بهىدا كىل النىزاع واذا
ل ى ىىا يكض ى ىىروا ه ى ىىذا االجتم ى ىىاع تي ى ىىرض عل ى ىىيها غ ارم ى ىىة مالي ى ىىة التق ى ىىل ع ى ىىن
( )600000مئ ىىة ال ىىف دين ىىار وال تزي ىىد عل ىىى ( )100000خمس ىىمائة ال ىىف
دينار 0
ثانيى ىىا :ال يمن ى ى إنعقى ىىاد اإلجتمى ىىاع أو الىىىدعوة اليى ىىه كى ىىق العمى ىىال ومنيمىىىاتها النقابيى ىىة فى ىىي اإلسى ىىتمرار
باإلضراب.

الفصل السابع عشر
قضاء العمل

المادة ى  611ى تشال مكامة عمل او اكثر في ال مكافية مماي تي :
اوالى قاضي يرشكه رئيس مجلس القضاء االعلى بناء على اقتراح من رئيس مكامة االستئناا 0
ثانياى ممثل عن االتكاد العاا االكثر تمثي للعمال 0
ثالثاى ممثل عن اتكاد اصكاب العمل االكثر تمثي 0
المادة ى 613ى أوال .تخت

مكامة العمل بالنير فيما ي تي:

أى ى الىىدعاوى والقضىىايا والمنازعىىات المدنيىىة والجزائيىىة المنصىىو

عليهىىا فىىي هىىذا القىىانون وفىىي قىىانون

التقاعد والضمان االجتماعي للعمال والتشريعات االخرى 0
ب ى الق ى اررات المؤقتىىة فىىي الىىدعاوى الداخلىىة فىىي اختصاصىىها وفىىي كالىىة عىىدا وجىىود مكامىىة عمىىل
فتخت

مكامة البداءة بها 0

جى ى الدعاوى والمسائل االخرى التي تن

القوانين على اختصا

مكامة العمل بها

ثانياى ى يعيىىى العامىىل المىىدعي أو منيمتىىه النقابيىىة مىىن دف ى رسىىوا اقامىىة الىىدعوى فىىي جمي ى م اركىىل
التقاضي 0
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ثالثاى تعد دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة 0
رابعاى تؤول مبال الغرامات التي تيرضها مكاكا العمل على اصكاب العمل وفقا الكااا هذا القانون
الى صندوق ضمان وتقاعد العمال 0
المىادة .611.تشىىال بقىرار مىىن مجلىس القضىىاء األعلىىى هيئىة ث ثيىىة فىي مكامىىة التمييىز تسىىمى هيئىىة
قضايا العمل للنير في الطعون المنصو

عليها في هذا القانون.

المىىادة ى 6619ى اوال ى تكىىون اكاىىاا مكامىىة العمىىل قابلىىة للطعىىن فيهىىا بطريقىىة االعتىراض علىىى الكاىىا
الغيابي والتمييز واعادة المكاكمة 0
ثانيا ى ياىىون الكاىىا الىىذا تصىىدره مكامىىة العمىىل قىىاب للطعىىن فيىىه لىىدى مكامىىة التمييىىز خى ل ()70
ث ثين يوما تبدأ من اليوا التالي لتبليغه 0
ثالثاى لمكامة التمييز تصىديق او نقىض الكاىا المميىز او اليصىل فىي موضىوع الىدعوى وفقىا الكاىاا
هذا القانون 0
رابعاى للمكاوا عليه االعتىراض علىى الكاىا الغيىابي الصىادر ضىده مىن مكامىة العمىل خى ل ()60
عشرة اياا من اليوا التالي لتبليغه 0
المادة ى 630ى على صاكب العمل ازالة اثار المخالية التي كاا من اجلهىا خى ل ( )10سىتين يومىا
م ىىن ت ىىاريا اكتس ىىاب الكا ىىا درج ىىة البت ىىات ص واذا ا ىىرر المكا ىىوا علي ىىه المخالي ىىة
فيعاقب بضعف العقوبة الميروضة عليه بموجب اكااا هذا القانون 0
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الفصل الثامن عشر
أحكام عامة وختامية

المادة  . 636.اوال .على اقساا العمل في االقاليا والمكافيات غير المنتيمة في اقليا بالتنسيق
م اصكاب العمل ونقابات العمال تزويد ال عامل ببطاقة عمل
مجانا وفق نموذو عاا تعده الو ازرة استنادا الى قاعدة بيانات وطنية
تسجل فيها جمي المعلومات االساسية الموجودة في اضبارته .ويجب
ان تتضمن بطاقة العمل صورة كديثة للعامل على ان يتضمن رقا
الضمان االجتماعيص بالنسبة للعمال المشمولين بقانون التقاعد
والضمان االجتماعي او اا قانون نافذ ينوب عنه وان تكون مصدقة
بختا وتوقي مدير القسا.
ثانيا .على العامل اعادة بطاقة العمل الصادرة بموجب هذا القانون الى قسا العمل عند
تعيينه بصية مويف على الم ل الدائا في دوائر الدولة او القطاع العاا او المختلطص
واخطار دائرته بذلل لغرض اكتساب خدمته العماليةص اال اذا اان تعيينه الول مرة
فعلية عندئذ يقدا تعهد يؤيد فيه عدا سبق اشتغاله لدى اية جهة.
المادة .632.تلغى القوانين والق اررات االتية :

اوال -قانون رقا  70لسنة  6991قانون الغاء بطاقة العمل في القطاع الخا

ذا الرقا  14لسنة

.6917

ثانيا – قرار مجلس قيادة الثورة  711في  6990/9/9السماح بتشغيل االكداث الذين التقل
اعمارها عن الثانية عشرة من العمر في مشاري القطاع الخا

والمختلط والتعاوني.

ثالثا – قرار مجلس قيادة الثورة المرقا  100في  6910/4/23عدا اكتساب مدة ممارسة المهنة
الغراض التقاعد عن التعيين.

رابعا – قرار  6013في  6910/3/1اكتساب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين النافذة
اكتسابها الغراض تكديد الراتب للمواطن العربي الذا اكتسب الجنسية.

خامسا – امر سلطة االئت ا رقا  19في 2004/1/70
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سادسا – الغاء القرار  410لسنة 6919

المىادة ى  637ى يلغىى قىانون العمىل رقىا ( )36لسىنة  6913وتبقىى االنيمىة والتعليمىات واالنيمىة
الداخلي ىىة الص ىىادرة بموجب ىىه ناف ىىذة بم ىىا اليتع ىىارض واكا ىىاا ه ىىذا الق ىىانون
لكين صدور ما يكل مكلها او يلغيها.

المادة ى  634ى يصدر الوزير تعليمات وانيمة داخلية لتسهيل تنييذ اكااا هذا القانون 0
المادة ى  631ى ينيذ هذا القانون بعد مضي ( )90تسعين يوما من تاريا نشره في الجريدة الرسمية

االسبــاب الموجبــة

ت كيىىدا للمبىىادئ التىىي ن ى

عليهىىا الدسىىتور مىىن ان العمىىل كىىق لكىىل الع ىراقيين بمىىا يضىىمن لهىىا

كياة اريمة ص وان الدولة تسىعى الىى تىوفير اوسى الضىمانات االجتماعيىة وايجىاد قىانون يىنيا الع قىة
بين العمال واصكاب العمل وفق اسس اقتصادية وان الدولة تكيىل كىق ت سىيس النقابىات واالتكىادات
المهنية واالنضماا اليها ولكون العراق قىد صىادق علىى العديىد مىن اتياقيىات العمىل العربيىة والدوليىة ص
واليجىىاد قىىانون ينسىىجا م ى اكاىىاا هىىذه االتياقيىىات والدخىىال مبىىادئ واكاىىاا جديىىدة فىىي هىىذا القىىانون ص
ولمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقا ( )36لسىنة  6913واىون أغلىب أكاامىه التنسىجا
وطبيعىىة المركلىىة الراهنىىة فض ى عىىن تعارضىىها م ى الكثيىىر مىىن معىىايير العمىىل الدوليىىة التىىي صىىادقت
عليها كاومة جمهورية العراق والعمل على توسي ثقافة العمل وأخ قياته لضمان االنسجاا والتكامل
بين الكقىوق والواجبىات اقاعىدة ل نطى ق نكىو العمىل ال ئىقص واليجىاد غطىاء قىانوني للعىاملين بعقىود
في دوائر الدولة والقطاع العاا وجعل خدمتها مضمونة الغراض منكها الكقوق التقاعدية ص والكت ارا
المبىادئ والكقىوق االساسىية للعمىال التىي نصىىت عليهىا المواثيىق والمعاهىدات الدوليىة المتمثلىة بالكريىىة
النقابي ىىة وكماي ىىة ك ىىق التني ىىيا النق ىىابي والمياوض ىىات الجماعي ىىة والقض ىىاء عل ىىى جميى ى اش ىىاال العم ىىل
الجبرا وتشغيل االطيال والمساواة في االجىر والكىد االدنىى لسىن العمىل ومنى التمييىز فىي االسىتخداا
والمهنىىة والتىىدريب المهنىىي ومىىن اجىىل تنيىىيا عمليىىة التىىدريب المهنىىي مىىا قبىىل التشىىغيل واعىىادة التىىدريب
واالخ ىىذ بمب ىىدأ االتياق ىىات الجماعي ىىة لتكدي ىىد كق ىىوق وواجب ىىات العم ىىال واص ىىكاب العم ىىل فيم ىىا يتعل ىىق
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بالتىىدريب المهنىىي ص ولتنيىىيا عمىىل المىرأة العاملىىة وعمىىل االكىىداث وعمىىل االجانىىب فىي العىراق وتكديىىد
اوقات العمىل واجىور العمىال واجىازاتها ص وتوكيىد اكاىاا العمىل النقىابي مى اكاىاا وقواعىد العمىل وبمىا
اخ ىىذت ب ىىه التشى ىريعات الكديث ىىة واللج ىىوء ال ىىى التي ىىاوض والتكا ىىيا والكل ىىول الس ىىلمية قب ىىل اللج ىىوء ال ىىى
االضراب السلمي الذا اجازه القانون وتكديد اييية كل المنازعىات الجماعيىة واليرديىة التىي تنشى بىين
منيم ىىة عمالي ىىة او اكث ىىر واص ىىكاب العم ىىل وتش ىىايل مكام ىىة العم ىىل ف ىىي جميى ى المكافي ىىات وتكدي ىىد
اختصاصاتها والطعن باكاامها 0
شىىرع هذا القانون
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