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 تسمیة القانون     1المادة 

 .الرسمیة الجریدة في نشره تاریخ على یوما ستین مرور  بعد بھ ویعمل )1996 لسنة العمل (قانون القانون ھذا یسمى

    التعریفات 2المادة 

 :ذلك غیر على القرینة تدل لم ما أدناه لھا المخصصة المعاني القانون ھذا في ردتو حیثما التالیة والعبارات للكلمات یكون

 .العمل وزارة الوزارة:

 .العمل وزیر الوزیر:

 .للوزارة  العام األمین العام: األمین

ً  كانت صفة بأي یستخدم معنوي او طبیعي شخص كل العمل: صاحب  .أجر مقابل أكثر أو شخصا

 .العمل أصحاب تمثل التي الھیئة العمل: أصحاب نقابة

ً  ویكون أجر لقاء عمالً  یؤدي أنثى أو كان ذكراً◌ً  شخص كل العامل: وم األحداث ذلك ویشمل إمرتھ وتحت العمل لصاحب تابعا
 .التأھیل أو التجربة قید كان ن

 .موسمي أو مؤقت، أو عرضي، أو دائم، بشكل كان سواء أجر لقاء عاملال یبذلھ جسماني أو فكري جھد كل العمل:

 .أشھر ثالثة على إنجازه مدة تزید وال طارئة ضرورات تستدعیھ الذي العمل العرضي: العمل

 .محدودة مدة إنجازه طبیعة تقتضي الذي العمل المؤقت: العمل

 .أشھر ستة على مدتھ تزید وال سنة كل من محدودة مواسم في العمل لموسمي:ا العمل

النقاب أو عمال ومجموعة جھھ من الجمعیة أو العمل صاحب بین العمل شروط بمقتضاه تنظم خطي اتفاق الجماعي: العمل عقد
 .جھةأخرى من ة
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م  ادارتھ أو اشرافھ وتحت العمل صاحب لدى یعمل ان بمقتضاه العامل یتعھد ضمني أو صریح أوكتابي شفھي اتفاق العمل: عقد
 .معین غیر أو معین لعمل  أو محدودة غیر أو محدودة لمدة العمل عقد نویكو أجر. قابل

ً  أو نقداً  عملھ لقاء  املالع یستحقھ ما كل األجر: ً  األخرى االستحقاقات سائر إلیھ مضافاً◌ً  عینا  أو القانون نص إذا نوعھا كان أیا

 .االضافي العمل عن المستحقة األجور باستثناء  دفعھا على التعامل استقر أو الداخلي النظام أو العمل عقد

 .عشرة الثامنة یتم ولم عمره من السابعة بلغ انثى او كان ذكراً  شخص كل الحدث:

 .توزیعھا أو السلع إنتاج في تعمل أو خدمات تقدم التي الجھة المؤسسة:

 .الوزیر من المعتمدة الطبیة اللجنة أو المعتمد الطبیب الطبي: المرجع

ف ینةالمب المھنیة االصابات من بأي االصابة أو )1( رقم لالجدو في المبینة الصناعیة األمراض بأحد االصابة المھني: المرض
 .القانون بھذا الملحقین )2( رقم الجدول ي

لمب  ذھابھ أثناء للعامل یقع ما الحادث ذلك حكم في ویعتبر بسببھ أو العمل تأدیة أثناء حادث نتیجة العامل اصابة العمل: اصابة
 .منھ عودتھ أو عملھ اشرة

 بھ  المعمول االجتماعي الضمان قانون في علیھم  المنصوص العامل عائلة من المنتفعون أو المنتفع المستحق:

 .القانون ھذا أحكام وفق یشكل عمالي مھني تنظیم النقابة:

 .للنقابة اإلداریة الھیئة اإلداریة: الھیئة

 حول اخرى جھة من العمل باصحا نقابة او عمل صاحب وبین  جھة من النقابة بین ینشا خالف كل الجماعي: العمالي النزاع

 .وشروطھ العمل بظروف یتعلق او سیرهتف او جماعي عمل عقد تطبیق

 .القانون ھذا من )43المادة ( أحكام بمقتضى المشكلة العمل لشؤون الثالثیة اللجنة الثالثیة: اللجنة

لھذ  یصدر نظام وفق المحدد المرن لالعم عقد أشكال أحد ضمن أجر لقاء العامل یبذلھ جسماني أو فكري جھد كل المرن: العمل
 .الغایة ه

 .الجنس على قائم تمییز أي دون متساویة قیمة ذي عمل كل عن األجر في العمال بین المساواة عدم جور:األ في التمییز

المادة   في علیھا المنصوص العمل ساعات لعدد تصل ال عمل ساعات انجازه طبیعة تقتضي الذي العمل الجزئي: العمل
 .القانون ھذا من )56(

  

 ،  نالمستثنون من القانو    3المادة 

ا الموظفین باستثناء العمل واصحاب العمال جمیع على القانون ھذا احكام تطبق المادة، ھذه من (ب) الفقرة أحكام مراعاة مع - أ
 .البلدیات وموظفي لعامین
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ي  نظام بمقتضى حكمھم في ومن وبستانییھا وطھاتھا المنازل في والعاملون الزراعة عمال الیھا یخضع التي االحكام دتحد -ب
باستخ  قتتعل اخرى امور واي والتفتیش والراحة العمل واوقات عملھم عقود تنظیم النظام ھذا یتضمن ان على الغایة لھذه صدر
 .دامھم

  ضل للعاملالحق األف      4المادة 

عقد عمل،  أو آخر، قانون أي للعامل یمنحھا التي الحقوق من حق أي على القانون ھذا أحكام تؤثر ال - أ
 .القانون ھذا أحكام بموجب لھ المقررة الحقوق من أفضل حقوقا للعامل یرتب منھا أي كان إذا قرار أو اتفاق، أو

الحقوق من حق أي عن عامل أي بموجبھ یتنازل بعده أو لقانونا ھذا قبل رمأب سواء اتفاق أو عقد في شرط كل باطال یعتبر - ب
 .القانون ھذا أیاه یمنحھا التي 

 مھام التفتیش     5المادة 

 .القانون ھذا ألحكام تطبیقا التفتیش بمھام القیام الوزارة تتولى

 واجبات مفتش العمل     6المادة 

ا األسرار یفشي وأال واخالص بأمانة عملھ یؤدي بأن بالقسم شفوعام تصریحا عیوق أن التفتیش مھام یتولى من كل على یترتب
 .عملھ بحكم علیھا یطلع لتي

 أنظمة التفتیش     7المادة 

أنظمة   بموجب تجاھھم العمل صاحب التزامات تحدد كما ومكافآتھم وصالحیاتھم ومھامھم العمل مفتشي مؤھالت تحدد
 .الغایة لھذه تصدر

 لعملب ا صاح    8المادة 

 - :یلي ما عنھ ینوب من أو العمل صاحب على

وطبیع  منھم كل عمل وموقع لدیھ العمال عدد یتضمن العمل منطقة في مدیریاتھا من أي إلى أو الوزارة إلى إشعارا یرسل أن - أ
 .سنة كل من األول الشھر في وذلك وأجره العمل مباشرتھ وتاریخ عملھ ة

 .منھم والمتدربین العمال سجالت ذلك في بما بھا االحتفاظ علیھ بالواج تبالسجال مؤسستھ في یحتفظ أن - ب

 مھام مفتش العمل     9المادة 

الجز تالمحاكما أصول قانون بموجب العدلیة الضابطة ألفراد المخولة الصالحیات بوظیفتھ قیامھ أثناء العمل مفتش یمارس - أ
 .ذلك غیر یثبت حتى  وظیفتھ حدود في ینظمھ الذي بالضبط ویعمل بھ المعمول ائیة

حا  وفي بذلك خطیا انذارا تبلغھ تاریخ من أیام سبعة على تزید ال مدة خالل المخالفة ازالة العمل صاحب من الطلب للمفتش - ب
 .بشأنھا المحكمة قرار صدور أو المخالفة إزالة نلحی المؤسسة اغالق یقرر أن یفوضھ من أو فللوزیر تخلفھ لة

تخ یجوز وال دینار خمسمائة على تزید وال دینارا خمسین عن تقل ال وبغرامة المخالفة بازالة المخالف  على المحكمة تحكم - ج
 .المخففة التقدیریة األسباب من سبب ألي األدنى حدھا عن الغرامة فیض
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     10المادة 

والت العمل فرص وتوفیر المھني والتوجیھ العمل سوق تنظیم مھام المختصة، الجھات مع والتعاون بالتنسیق الوزارة، تتولى أ.
خا  مكاتب بانشاء الترخیص او االردنیین لتشغیل مكاتب انشاء لھا یجوز الغایة ولھذه وخارجھا المملكة داخل لالردنیین شغیل
 .الغایة لھذه صة

األرد  غیر العمال واستقدام استخدام لتنظیم خاصة مكاتب بإنشاء الترخیص للوزیر یجوز آخر، تشریع أي أحكام مراعاة مع ب.
 - :التالیة القطاعات في نیین

 .حكمھم في ومن وطھاتھا بستانیھاو المنازل في العاملین قطاع -1

األ  وتشغیل العمل فرص توفیر في وسیاستھا الوزارة أھداف مع  یتعارض ال وبما الوزراء مجلس علیھ یوافق آخر قطاع أي -2
 .ردنیین

المادة   ھذه من و(ب) (أ) الفقرتین في الیھا المشار الخاصة المكاتب انشاء وشروط احكام تحدد ج.
و علیھا الوزارة واشراف ادارتھا وكیفیة الترخیص إلغاء وحاالت سنویا المكاتب ھذه ترخیص تجدید طوشرو أسس ذلك في بما

 .الغایة لھذه أنظمة تصدر بمقتضى المكاتب ھذه تقدمھا التي الخدمات بدل تحدید

ه وأي التجاریةو صناعیةال والغرف  والبلدیات والجامعات المھنیة والنقابات العمل أصحاب ونقابات للنقابات السماح للوزیر د.
 .ذلك مقابل بدل أي تقاضي عدم شریطة األردنیین لتشغیل الوساطة بأعمال للقیام أخرى عامة یئات

     11المادة 

ا  الخاصة التشغیل ومكاتب العامة  التشغیل مدیریات لغیر یجوز ال القانون ھذا من )10( المادة  من (د) الفقرة أحكام مراعاة مع
 المخالف المحل إغالق وللوزیر ، وخارجھا المملكة داخل في العمال تشغیل تسھیل أو لتشغیل وساطةال أعمالب القیام لمرخصة

ع  تزید وال دینار خمسمائة عن تقل ال بغرامة المادة  ھذه أحكام یخالف من كل ویعاقب المحكمة إلى وإحالتھ المادة  ھذه ألحكام
ً  ثینثال عن لتق ال لمدة بالحبس أو دینار وخمسمائة الف لى یس محل أي وإقفال العقوبتین بكلتا أو اشھر ستة على تزید وال یوما

 . التشغیل بغرض المتعلقة موجوداتھ ومصادرة الغایة لھذه تعمل

     12المادة 

 متوفرة غیر وكفاءة خبرة العمل یتطلب أن شریطة یفوضھ من أو الوزیر بموافقة إال أردني غیر عامل أي استخدام یجوز ال - أ

واست  استخدام لتنظیم الزمة یراھا تعلیمات أي إصدار وللوزیر بالحاجة یفي ال منھم المتوفر العدد كان أو األردنیین العمال لدى
 .المادة ھذه لغایات  األردنیین غیر العمال قدام

 أن یجوز وال استخدامھ أو استقدامھ قبل یفوضھ من أو الوزیر من عمل تصریح ىعل األردني غیر العامل یحصل أن یجب - ب

 .علیھ حصل عمل تصریح اخر مدة انتھاء تاریخ من التجدید عند مدتھ وتحتسب تجدیدلل قابلة واحدة سنة على التصریح مدة تزید

ً  العمل صاحب من الوزارة تستوفي .1 - ج ذلك  في بما تجدده أو أردني غیر عامل لكل تصدره الذي العمل تصریح مقابل رسما
المادة  من (ب) الفقرة ألحكام الخاضعین العمل 
 .الغایة  لھذه الصادر نظام بموجب مقداره یحددو للخزینة ایراداً  الرسم ھذا ویعتبر القانون ھذا من )3(

 بموجبھ الصادر للنظام  ووفقا الفقرة ھذه من )1( البند في إلیھم المشار العمال عن العمل صاحب من الوزارة تستوفي .1

وا  المھني والتعلیم والتدریب التشغیل لصندوق یخصص تجدده او الوزارة تصدره عمل تصریح كل عن اضافیا مبلغا
من  %)5( نسبتھ ما یخصص أن على النافذ والتقني المھني والتعلیم والتدریب التشغیل مجلس لقانون وفقا منشأال لتقني
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ً  صرفھا یتم  بھا تستعین أخرى جھة واي الوزارة في العاملین الموظفین وحوافز مكافآت لحساب المبالغ ھذه  التش وفقا
 .ةالعالق ذات ریعات

 بموجب علیھا المنصوص الغرامات علیھم تفرض الفقرة  ھذه من )1( البند كامبأح العمل أصحاب التزام عدم حال في .2

 .القانون ھذا أحكام بمقتضى الصادر العمل تصاریح رسوم نظام

عن  دینار ألف على تزید وال دینار خمسمائة عن تقل ال بغرامة الحال مقتضى حسب المؤسسة مدیر  أو العمل صاحب یعاقب - د
ال تخفیض یجوز وال التكرار حالة في الغرامة ھذه وتضاعف القانون،  ھذا أحكام تخالف بصورة دمیستخ أردني غیر عامل كل 

 .األسباب من سبب ألي أو الحاالت من حالة أي في األدنى حدھا عن غرامة

لمنصوا العمل تصاریح على  الحصول من المملكة في المقیمون األردنیین غیر من المتزوجات األردنیات أبناء یعفي -1 - ھـ
 .المادة ھذه من و(ب) (أ) الفقرتین في علیھا ص

 . المملكة في المقیمین ییناألردن غیر عمل لتنظیم الالزمة األنظمة  إصدار الوزراء لمجلس -2

ا  دفع من وصیھ او امره ولي او االعاقة شدید یعفي ان االجتماعیة التنمیة وزارة من توصیة على بناء یفوضھ من او للوزیر -و
المادة  ھذه من (ج) الفقرة في الیھا المشار والمبالغ لرسوم

ا  دخلھ مستوى وكان الیومیة حیاتھ باعباء للقیام الغیر من ةالمساعد الى ماسة بحاجة المعوق كان إذا واحد أردني غیر عامل عن
تحدد وان للمعوق العون تقدیم على االردني غیر العامل مھام صرتقت ان شریطة االعفاء ھذا یستلزم وصیھ او امره ولي دخل و
 .ایةالغ لھذه االجتماعیة التنمیة وزیر یصدرھا تعلیمات بموجب اصدارھا واجراءات التوصیة تلك شروط 

 :التالیة الحاالت من اي في االردني غیر العامل استخدام القانون ھذا الحكام مخالفة تعتبر -ز

 .عمل تصریح على الحصول دون استخدامھ .1

 .الوزارة في المختصة الجھة من بذلك اذن على حاصال یكن لم ما لدیھ بالعمل لھ المصرح غیر عمل صاحب لدى استخدامھ .2

 .بھا العمل لھ المصرح ةالمھن غیر ھنةم في استخدامھ .3

لمؤسا مدیر أو العمل صاحب نفقة على المملكة خارج إلى المادة  ھذه ألحكام المخالف العامل بتفسیر قراراً  الوزیر یصدر - ح
ق  تسفیره یتم الذي االردني غیر العامل استخدام او استقدام اعادة یجوز وال المختصة السلطات قبل من القرار ھذا تنفیذ ویتم سة
  .التسفیر قرار تنفیذ تاریخ من األقل على سنوات ثالث مضي بل

  

     13المادة 

الشر  ووفق النافذ اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق قانون في المحددة النسبة اإلعاقة ذوي العمال من یشغل ان العمل صاحب على
ً  الوزارة الى یرسل وان فیھ الواردة وط  .منھم كل واجر اإلعاقة ذوو یشغلھا التي األعمال فیھ یحدد بیانا

 استخدام العامل العاجز    14المادة 

 صاحب على وجب بھ یقوم كان الذي عملھ غیر عمل أداء من یمنعھ ال جزئي دائم عجز عنھا نتج  عمل اصابة عامل أصیب إذا

الم  عن المالیة حقوقھ تحسب أن على لذلك، المخصص وباألجر العمل ھذا مثل وجد إذا حالتھ یناسب أخر عمل في ھتشغیل العمل
 .صابةاإل قبل األخیر أجره اساس على الصابتھ السابقة دة

     15المادة 

 حقوقھ إثبات للعامل ویجوز منھ، بنسخة الطرفین من كل یحتفظ االقل على نسختین وعلى العربیة غةبالل العمل قدع ینظم -1 - أ

  .كتابة العقد یحرر لم إذا القانونیة االثبات طرق بجمیع
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الوزي یصدرھا تعلیمات وفق معتمدة أجنبیة بلغة العقد من أخرى نسخة تنظیم فیراعى عربیة جنسیة یحمل ال العامل كان اذا -2
 .الغایة لھذه ر

ا الحاالت في أما نونالقا ھذا أحكام بموجب خدمتھ تنتھي أن إلى  بعملھ مستمراً  بأنھ محدودة غیر لمدة المعین العامل یعتبر - ب
 .المدة تلك خالل عملھ في مستمر أنھ فیعتبر محدودة لمدة العامل فیھا یستخدم لتي

ذ اعتبر مدتھ انقضاء بعد تنفیذه في طرفاه استمر فإذا مدتھ بانتھاء نفسھ تلقاء من ینتھي فإنھ ودةمحد  لمدة العمل عقد كان إذا - ج
 .االستخدام بدایة من وذلك محدودة غیر لمدة اًً◌لھ تجدید لك

محد  غیر دةلم عامل أنھ بالقطعة األعمال من بسلسلة یقوم الذي أو العمل محل في بالقطعھ بانتظام یستخدم الذي العامل یعتبر - د
 .ودة

ا قبل لھم یستحق بما للمطالبة المشروع صاحب على مباشرة دعوى  رفع مقاولة تنفیذ في یشتغلون الذین المقاول لعمال - 1 - ھـ
 .الدعوى رفع وقت المشروع صاحب على للمقاول یستحق  ما حدود في وذلك لمقاول

ص  على المستحق حدود في المشروع وصاحب األصلي ولالمقا نم كل على مباشرة دعوى فعر الفرعي المقاول ولعمال - 2
 . الدعوى رفع وقت الفرعي للمقاول األصلي المقاول على والمستحق األصلي للمقاول المشروع احب

ال  المقاول أو األصلي مقاوللل المستحقة المبالغ على باألمتیاز حقوقھم یستوفوا أن السابقتین الفقرتین في المذكورین للعمال - 3
 . منھم كل حق بنسبة تزاحمھم عند حقوقھم ویستوفون فرعي

 تغییر صاحب العمل      16المادة 

دمج  انتقالھ بطریق اإلرث، أو أو المشروع، بیع بسبب العمل صاحب تغییر عن النظر بغض بھ معموال العمل عقد یبقى
المؤسسة، 

ع عن الناجمة االلتزامات تنفیذ عن أشھر ستة مدة بالتضامن مسؤولین والجدید األصلي العمل صاحب ویظل أخر سبب ألي أو
 .وحده المسؤولیة الجدید العمل صاحب فیتحمل المدة تلك انقضاء بعد وأما تغییرال تاریخ قبل األداء مستحقة العمل قد

  

 إلزام العامل بعمل مختلف     17المادة 

 منعا ذلك إلى الضرورة دعت إذا إال العمل عقد في علیھ المتفق العمل طبیعة عن بینا اختالفا یختلف بعمل بالقیام العامل یلزم ال

ذل  یكون أن على القانون علیھا ینص التي األخرى األحوال وفي القاھرة القوة حالة في أو عنھ نجم ما إلصالح أو حادث لوقوع
 .العمل ھذا قتضىأ الذي الظرف حدود وفي طاقتھ حدود في ك

 استبدال مكان العمل     18المادة 

یج صریح نص یرد لم ما وذلك اقامتھ مكان تغییر إلى ذلك أدى إذا لعملھ المخصص المكان غیر مكان في بالعمل العامل یلزم ال
 .العمل عقد في ذلك یز

 واجبات العامل     19المادة 

 - :العامل على
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ع  المتفق العمل بتنفیذ المتعلقة العمل صاحب بأوامر یلتزم نوأ العادي الشخص عنایة تأدیتھ في یبذل وأن بنفسھ العمل تأدیة - أ
 .العامة األداب أو بھا المعمول القوانین أحكام تخالف أو للخطر تعرضھ ال التي الحدود ضمن وذلك لیھ

و  العمل عقد انقضاء بعد ولو الصور نم صورة بأي یفشیھا وأال والتجاریة الصناعیة العمل صاحب أسرار على المحافظة - ب
 .العرف أو االتفاق یقتضیھ لما فقا

 .بعملھ الخاصة اللوازم وسائر والمواد العمل تأدوا ومنھا العمل لتأدیة إلیھ المسلمة األشیاء حفظ على الحرص - ج

من للتحقق ذلك بعد أو بالعمل قااللتحا قبل اجرائھا ضرورة العمل  طبیعة تقتضي التي الالزمة الطبیة للفحوصات الخضوع - د
 .والساریة المھنیة األمراض من خلوه 

     20المادة 

 حقوق الملكیة الفكریة 

استخدم  إذا لعملا صاحب باعمال یتعلق فیما بینھما خطیا باالتفاق والعامل العمل صاحب من لكل الفكریة الملكیة حقوق تحدد - أ
 .تكاراالب ھذا الى التوصل في االولیة االتھ او ادواتھ او معلوماتھ او العمل صاحب خبرات العامل 

یستخدم ولم العمل صاحب باعمال یتعلق ال قبلھ من المبتكر الفكریة الملكیة حق كان إذا للعامل الفكریة الملكیة حقوق تكون - ب
 .ذلك غیر على خطیا یتفق لم ما االبتكار ھذا الى التوصل في االولیة مواده او ادواتھ، او معلوماتھ، او العمل، صاحب خبرات 

  

     21المادة 

 :التالیة الحاالت من أي في العمل عقد ینتھي

 .إنھائھ على الطرفان اتفق إذا - أ

 .نفسھ العمل انتھى أو ملالع عقد مدة انتھت إذا - ب

 .الطبي المرجع عن صادر طبي بتقریر ذلك وثبت العمل عن عجز أو مرض أقعده أو العامل توفي إذا - ج

ذل  غیر على الطرفان اتفق إذا  اال االجتماعي الضمان قانون في  علیھ المنصوص الشیخوخة تقاعد شروط العامل استوفى إذا -د
 .ك

  

 مل وفاة رب الع    22المادة 

 .العمل صاحب شخصیة العقد في روعي إذا إال العمل صاحب وفاة بسبب العمل عقد ینتھي ال

  

 إنھاء عقد العمل غیر المحدد المدة     23المادة 



العقد  إنھاء في برغبتھ خطیا األخر الطرف إشعار علیھ فیترتب المدة المحدد غیر العمل عقد إنھاء في الطرفین أحد رغب إذا - أ
 .الطرفین بموافقة إال االشعار سحب یجوز وال األقل على واحد شھر قبل 

 .الخدمة مدة من اإلشعار مدة وتعتبر اإلشعار مدة طوال المفعول ساري العمل عقد یبقى - ب

األخ السبعة األیام في إال یشغلھ أن ولھ مدتھ خالل العمل من العامل یعفي أن فلھ العمل صاحب طرف من اإلشعار كان إذا - ج
 .األحوال ھذه جمیع في اإلشعار مدة عن أجره العامل ویستحق منھا یرة

تعوي وعلیھ العمل تركھ فترة عن أجرا یستحق فال عارإلشا مدة انقضاء قبل العمل وترك العامل طرف من اإلشعار كان إذا - د
 .عنھا أجره یعادل بما الفترة تلك عن العمل صاحب ض

تنفیذاً  08-04-2020 بتاریخ المادة  بھذه العمل وقف تم)
ً  البند من (أ) للفقرة ویفوض  1992 لسنة )13( رقم  الدفاع قانون أحكام بمقتضى صادر  2020 لسنة )6( رقم دفاع أمر  من ثامنا

 (منھا (ھـ) الفقرة لتطبیق الالزمة والتدابیر اإلجراءات باتخاذ العمل وزیر 

  

 وى الشكبسبب فصل العامل      24المادة 

المادة  في ورد ما مراعاة مع
ا  بھا تقدم التي والمطالبات لشكاوىبا تتصل ألسباب بحقھ تأدیبي اجراء أي اتخاذ أو العامل فصل یجوز ال القانون ھذا من )31(

 .علیھ القانون ھذا أحكام بتطبیق والمتعلقة المختصة الجھات إلى لعامل

  

     25المادة 

ً  كان الفصل أن فصلھ تاریخ من یوما ستین خالل العامل اقامھا دعوى في المختصة للمحكمة تبین اذا ً  تعسفیا ه  ألحكام ومخالفا
 نصف اجر مقداره یعادل لھ تعویض بدفع او األصلي عملھ إلى العامل بإعادة العمل صاحب إلى أمر إصدار لھا جاز القانون ذا

الم  األخرى واستحقاقاتھ اإلشعار بدل إلى إضافة شھرین أجر عن یقل ال أدنى وبحد العامل خدمة سنوات من سنة كل عن شھر
 .العامل تقاضاه اجر آخر  أساس على التعویض یحتسب ان على القانون ھذا من )33و( )32( المادتین في علیھا نصوص

  

 إنھاء عقد العمل محدد المدة     26ة الماد

المادة   في الواردة األسباب ألحد العامل أنھاه أو مدتة انتھاء قبل المدة محدد العمل عقد العمل صاحب أنھى إذا - أ
ا  حتى تستحق التي األجور یستحق كما العقد علیھا ینص التي والمزایا الحقوق جمیع استیفاء للعامل یحق القانون ھذا من )29(
 .القانون ھذا من )28المادة ( بموجب فصال العمل عقد إنھاء یكن لم ما العقد من المتبقیة المدة تھاءن

المادة  في علیھا المنصوص الحاالت غیر في العامل عن صادرا المدة محدد العقد انھاء كان إذا - ب
المختصة  المحكمة إلى تقدیره یعود وضرر لعط من اإلنھاء ھذا ینشأعن بما مطالبتھ العمل لصاحب جاز القانون ھذا من )29(
 .العقد من المتبقیة المدة من شھر كل عن شھر نصف أجر العامل على بھ  یحكم ما مبلغ یتجاوز أال على 
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 حاالت عدم جواز إنھاء خدمة العامل     27المادة 

المادة  ھذه من (ب) الفقرة أحكام مراعاة مع - أ
 :التالیة الحاالت من أي في خدمتھ إلنھاء إلیھ إشعار توجیھ أو العامل مةخد  أنھاء العمل لصاحب یجوز ال

 . األمومة اجازة خالل أو حملھا من السادس الشھر من ابتداء الحامل العاملة المرأة - 1

 . الخدمة بتلك قیامھ أثناء في االحتیاطیة الخدمة أو العلم بخدمة المكلف العامل - 2

ا اجازتھ أثناء في أو الحج أو العمالیة الثقافة ألغراض لھ الممنوحة االجازة أو المرضیة أو السنویة اجازتھ أثناء في العامل3 - 
 . بھا معترف جامعة أو كلیة أو بمعھد لاللتحاق أو لنقابيا للعمل للتفرغ الطرفین ینب  علیھا لمتفق

المادة  ھذه من (أ) الفقرة أحكام من حل في العمل صاحب یصبح - ب
 .الفقرة تلك في علیھا المنصوص المدد من أي خالل أخر عمل صاحب لدى العامل استخدم إذا

  

 حاالت فصل العامل دون إشعار     28المادة 

  :-التالیة الحاالت من أي في وذلك إشعار دون  العامل فصل العمل لصاحب

 .بغیره االضرار أو لنفسھ المنفعة جلب بقصد مزورة وثائق أو شھادات قدم أو غیره ھویة أو شخصیة العامل انتحل إذا - أ

 .العمل عقد بموجب علیھ المترتبة بااللتزامات بالوفاء العامل یقم لم إذا - ب

المخت الجھات أو الجھة العمل صاحب یبلغ أن بشرط العمل لصاحب جسیمة مادیة خسارة عنھ نشأ خطأ العامل ارتكب إذا - ج
 .بوقوعھ علمھ وقت نم  أیام خمسة خالل بالحادث صة

 .مرتین كتابة إنذاره رغم والعمال العمل سالمة شروط ذلك في بما للمؤسسة الداخلي النظام العامل خالف إذا - د

أ  على متتالیة أیام عشرة من أكثر أو الواحدة السنة خالل مقتطعة یوما عشرین من أكثر مشروع سبب دون العامل بتغی ذاإ - ھـ
 .واحدة مرة المحلیة الیومیة الصحف احدى في وینشر عنوانھ على المسجل بالبرید یرسل ابيتك إنذار الفصل یسبق ن

 .بالعمل الخاصة األسرار العامل أفشى إذا - و

 .العامة واألخالق بالشرف ماسھ بجنحھ أو بجنایة القطعیة الدرجة اكتسب قضائي بحكم العامل أدین إذا - ز

الع  باألداب مخال عمال ارتكب أو عقلي مؤثر أو مخدرة ادةم من تعاطاه بما متأثرا أو بین كرس حالة في العمل أثناء وجد إذا - ح
 .العمل مكان في امة

أحد رؤسائھ،   المدیر المسؤول، أو أو العمل، صاحب على العامل اعتدى إذا - ط
 .التحقیر أو بالضرب وذلك بسببھ أو العمل أثناء أخر شخص أي على أو عامل أي أو

  

 ترك العمل دون إشعار     29ة الماد
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و  عطل تعویضات من لھ یترتب وما الخدمة انتھاء عن القانونیة بحقوقھ احتفاظھ مع إشعار دون العمل یترك أن للعامل یحق -أ
 :التالیة الحاالت من أي في كوذل ضرر

تراعى  أن على العمل عقد بمقتضى فیھ استخدامھ على اتفق الذي العمل عن بینا اختالفا نوعھ في یختلف عمل في استخدامھ - 1
 . القانون ھذا من ) 17 ( المادة  أحكام ذلك في 

 . ذلك جواز على العقد في نص  إذا إال الدائم اقامتھ محل تغیر الى تدعو بصورة استخدامھ -2

 . فیھ أستخدامھ على اتفق الذي العمل من ىأدن درجة في خرآ عمل إلى نقلھ -3

 . القانون ھذا من ) 14 ( المادة  أحكام تراعى أن على ، أجره تخفیض -4

 . صحتھ تھدید شأنھ من العمل في استمراره إن طبي مرجع عن صادر طبي بتقریر ثبت إذا -5

االعت اشكال من شكل باي او رالتحقی أو بالضرب وذلك بسببھ أو لالعم أثناء في علیھ یمثلھ من أو لالعم صاحب اعتدى إذا -6
 . المفعول النافذة التشریعات احكام بموجب علیھ المعاقب الجنسي داء

إشعار تلقى قد یكون أن شریطة بمقتضاه صادر نظام أي أو القانون ھذا أحكام من حكم أي تنفیذ عن العمل صاحب تخلف إذا -7
 . األحكام بتلك التقید فیھ تطلب ارةالوز  في مختصة جھة من ا

عل  الجنسي االعتداء اشكال من شكل اي بممارسة او بالضرب یمثلھ من او العمل صاحب من اعتداء وقوع للوزیر تبین إذا -ب
خرىا تشریعات اي احكام مراعاة مع ذلكو مناسبة، یراھا التي للمدة المؤسسة اغالق یقرر ان فلھ  لدیھ، المستخدمین العاملین ى
 .المفعول نافذة 

  

 شھادة الخبرة      30المادة 

وتار  عملھ ونوع العامل اسم فیھا یذكر خدمة شھادة ذلك طلبھ على بناء خدمتھ انتھاء عند للعامل یعطي ان العمل صاحب على
 .أدوات أو شھادات أو أوراق من لدیھ العامل أودعھ ما برد العمل صاحب ویلزم كما الخدمة انتھاء وتاریخ بالخدمة التحاقھ یخ

     31المادة 

ا عن نھائیا التوقف او باخر انتاج نظام استبدال او العمل حجم تقلیص الفنیة او االقتصادیة العمل صاحب ظروف اقتضت اذا. أ
باالسبا  معززا اخطی الوزیر تبلیغ فعلیھ ، بعضھا او كلھا تعلیقھا وا المدة محدودة غیر عمل عقود انھاء علیھ یترتب قد مما لعمل

 .الخصوص بھذا إجراء أي اتخاذ قبل بذلك المبررة ب

الوزیر الى بشانھا توصیاتھا وتقدیم العمل صاحب اجراءات سالمة من للتحقق الثالثة االنتاج اطراف من لجنة الوزیر یشكل ب.
 . التبلیغ تقدیم تاریخ من یوما عشر خمسة تتجاوز ال مدة خالل 

النظر اعادة او العمل صاحب اجراءات على بالموافقة رفعھا تاریخ من ایام سبعة خالل التوصیة، شأنب قراره الوزیر یصدر ج.
 .فیھا 

المادة  ھذه من (ج) الفقرة بمقتضى یصدر الذي الوزیر قرار من متضرر الي د.
و  تدقیقا الطعن في تنظر التي المختصة االستئناف محكمة لدى فیھ بالطعن القرار ذاھ تبلیغھ تاریخ من ایام عشرة خالل یتقدم ان

 .المحكمة قلم في الطعن تسجیل تاریخ من شھر اقصاھا مدة في فیھ قرارھا تصدر
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ً  خدماتھم أنھیت الذین العمال یتمتع - ھـ المادة  ھذه من ب) (أ، للفقرة وفقا
 .العمل صاحب لدى مھماستخدا وأمكن طبیعتھ إلى العمل  عاد إذا العمل ركھمت تاریخ من سنة خالل العمل إلى بالعودة

ً  عملھ عقد علق الذي للعامل یحق -و المادة  ھذه من (أ) للفقرة وفقا
 .الخدمة انتھاء عن القانونیة بحقوقھ احتفاظھ مع اشعار دون العمل یترك أن

  

     32المادة 

ا نھایة مكافأة على الحصول األسباب من سبب ألي خدمتھ وتنتھي االجتماعي الضمان نونقا ألحكام الخاضع غیر للعامل یحق
أ  أخر أساس على المكافأة وتحتسب نسبیة مكافأة السنة كسور عن ویعطى الفعلیة خدمتھ من سنة كل ھرعنش أجر بمعدل لخدمة

الم المكافأة لحساب فیعتمد القطعة أو العمولة اساس على یحسب بعضھ أو كلھ األجر كان إذا أما استخدامھ مدة خالل تقاضاه جر
ال فالمتوسط الحد ھذا خدمتھ تبلغ لم وإذا خدمتھ النتھاء السابقة شھراً  شرع االثني خالل فعالً  العامل  تقاضاه لما الشھري وسطت

ً  ستین على منھا أي یزید وال وأخر عمل بین تقع التي الفواصل وتعتبر خدمتھ لمجموع شھري ع متصلة استخدام مدة كأنھا یوما
 . المكافأة حساب ند

 أنظمة صنادیق االدخار أو التوفیر أو التقاعد    33المادة 

ألنظمة  الخاضع للعامل حقی الخدمة نھایة مكافأةل باإلضافة - أ
ال جمیع على الحصول مماثل أخر صندوق أي أو التقاعد أو التوفیر أو اإلدخار بصنادیق تتعلق فیھا یعمل التي للمؤسسة خاصة

 .الخدمة انتھاء حالة األنظمة في ھذه بموجب لھ الممنوحة استحقاقات

 .الوزیر قبل المادة من ھذه من (أ) ةالفقر في علیھا المنصوص بالصنادیق الخاصةاألنظمة  تعتمد - ب

المادة  ھذه من (أ) الفقرة في علیھا المنصوص الصنادیق من اي نظام ینص ان یجوز -ج
 .الصندوق ذلك فیھا اسس التي الشركة حصص او أسھم في جزئیا أو كلیا  اموالھ استثمار یكون ان على

مادة ال ھذه من (أ) الفقرة في علیھا المنصوص ادیقللصن نیكو -د
 :یلي ما ذلك في بما  الصندوق بادارة المتعلقة االمور على منھا اي نظام یتضمن ان ویجب مستقلة اعتباریة شخصیة

حس القرار سنویا االقل على واحدة مرة تجتمع الصندوق في االعضاء العاملین جمیع من تتالف للصندوق عامة ھیئة وجود -1
 . اعضائھا بین  من الصندوق ادارة لجنة في اعضاء  وانتخاب لمالیةوا االداریة االمور ومناقشة الصندوق ابات

 . الفقرة ھذه من )1( البند في علیھا المنصوص المنتخبة اللجنة من واستثماراتھ الصندوق اموال ادارة -2

 حقوق العامل المتوفى     34المادة 

ال  من أي في حقوقھ الى باالضافة القانون ھذا احكام بمقتضى المقررة حقوقھ جمیع الشرعیین ورثتھ الى تؤول العامل يتوف إذا
 .القانون ھذا من )33المادة ( في علیھا المنصوص صنادیق

 استخدام عامل تحت التجربة    35المادة 
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 أال ذلك في ویشترط المطلوب بالعمل للقیام وامكاناتھ كفاءتھ من للتحقق وذلك التجربة قید عامل أي استخدام العمل لصاحب - أ

 .لألجور المقرر األدنى الحد عن تجربةال قید العامل أجر یقل وأال أشھر ثالثة على لحاالتمن ا حالة أي في التجربة مدة تزید

 .التجربة مدة خالل مكافأة أو اشعار دون  التجربة تحت العامل استخدام انھاء العمل لصاحب حقی - ب

مدة ضمن التجربة مدة وتحسب محدودة غیر ولمدة عمل عقد العقد اعتبر التجربة مدة انتھاء بعد عملھ فى العامل استمر إذا - ج
 .العمل  صاحب لدى العامل خدمة 

 تنظیم عقد التدریب    36المادة 

ال  والخبرات المؤھالت على حائزا المدرب یكون وأن العمل وصاحب العامل بین خطیا المھنى التدریب عقد یكون أن یجب - أ
 .للتدریب المناسبة الشروط نفسھا سسةالمؤ في تتوفر أن یجب كما فیھا العامل تدریب المراد  الحرفة أو المھنة في كافیة

و  الغرض لھذا تصدرھا تعلیمات بموجب المھني التدریب مؤسسة تحددھا التى والشروط النموذج وفق التدریب عقد ینظم - ب
 .الطوابع رسوم من العقد ویعفى  الرسمیة الجریدة في تنشر

 .صیةو أو ولیھ عنھ فینوب حدثا كان إذا وإما بنفسھ التعاقد العمر من عشر الثامنة أتم الذي المتدرب یتولى - ج

 مدة عقد التدریب    37المادة 

األخ المرحلة فى األجر یقل أال ویجب مرحلة كل فى للمتدرب المستحقة واألجور المتعاقبة ومراحلھ مدتھ التدریب عقد فى تحدد
التدر  نظموی االنتاج أو القطعة أساس على األحوال من بحال تحدیدة یكون وأال مماثل لعمل المعطى لألجر األدنى الحد عن یرة
 .الرسمیة الجریدة فى وتنشر الغرض لھذا تصدرھا بتعلیمات المھنى التدریب مؤسسة تحددھا التى البرامج وفق یب

 إنھاء عقد التدریب    38المادة 

 :التالیة الحاالت من أي في الفریقین أحد طلب على بناء التدریب عقد انھاء یجوز

 .بموجبھ األنظمة الصادرة أو القانون ھذا ألحكام مخالفة أي أحدھما ارتكب إذا - أ

 .بینھما المبرم العقد لشروط وفقا بواجباتھ أحدھما یقم لم أذا - ب

 .الفریقین أحد ارادة عن رجةخا ألسباب العقد  شروط تنفیذ استحال إذا - ج

ب یضر او المتدرب على صعوبة إلیھ االنتقال یشكل آخر مكان  إلى لعقدا في المحدد التدریب مكان العمل صاحب نقل إذا - د
 .الجدید التدریب مكان إلى نقلھ على واحد شھر مضي بعد السبب بھذا یحتج أن للمتدرب یجوز وال مصلحتھ

 لجنة عن ادرص طبي تقریر أو العمل مفتش بتقریر ذلك وثبت صحتھ أو سالمتھ یھدد العمل في دربالمت استمرار كان إذا - ھـ

 .معتمدة طبیة

     39المادة 

 الوزارة لدى الثالثة النسخة وتودع منھ بنسخة طرف كل ویحتفظ االقل على أصلیة نسخ ثالث على  الجماعي العمل عقد ینظم -أ

خاص،  سجل في لتسجیلھا
 .لوزارةا في تسجیلھ تاریخ فمن التاریخ تحدید عدم حالة وفي فیھ المحدد التاریخ من زمامل الجماعي العمل عقد ویكون

https://jordan-lawyer.com/2020/05/07/%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d8%a9/
https://jordan-lawyer.com/2020/05/07/%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d8%a9/
https://jordan-lawyer.com/2020/05/07/%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d8%a9/
https://jordan-lawyer.com/2020/05/07/%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d8%a9/


أ على بھا، متعلقة تنظیمیة امور واي الیھا واالنضمام الجماعیة العمل عقود تسجیل بكیفیة المتعلقة التعلیمات الوزیر یصدر -ب
 .العمل مكان في خاصة لوحة على واعالنھا الرسمیة الجریدة في العقود ھذه نشر یتم ن

     40المادة 

وإذا  أقصى حدا سنوات ثالث تتجاوز أن یجوز فال محددة المدة عقد فإذا محددة غیر أو محددة لمدة  الجماعي العمل عقد یكون -أ
 :یلي مما أي اتخاذ العقد طرفي من ألي فیكون قلاأل على سنتان تنفیذه على ومضى محددة غیر لمدة عقد 

 .لإلنھاء المحدد التاریخ من األقل على شھر قبل اآلخر الطرف إلى یبلغ إشعار بموجب العقد إنھاء طلب -1

ا  تبلیغ تاریخ من شھر خالل التعدیل ھذا یتم ان وعلى اآلخر الطرف  إلى یبلغ شعارإ بموجب جزئیا أو كلیا العقد تعدیل طلب -2
 . إلشعار

 .إرسالھ فور منھ بنسخة الوزارة تبلیغ اإلشعار مرسل على -ب

 انتھاء عقد العمل الجماعي    41المادة 

المادة   ألحكام وفقا الطرفین أحد قبل من بإنھائھ أو أجلھ بانتھاء الجماعي  العمل عقد انتھى إذا - أ
 ال لمدة المفاوضات طیلة ساریا یبقى مفعولھ فإن تعدیلھ أو مدتھ تمدید أو لتجدیده مفاوضات ھناك وكانت القانون ھذا من )40(

 .منتھیا العقد یعتبر المدة ھذه خالل اتفاق إلى المفاوضات تنتھ لم فإذا أشھر، ستة على تزید

 ینالذ العمال اكتسبھا التي بالحقوق الصور من صورة بأي المساس العمل لصاحب یجیز ال الجماعي العمل عقد انتھاء إن - ب

 .یشملھم العقد كان

     42المادة 

 :یلي ما الجماعي العمل عقد نیتضم أن یجب -أ

 .منھ المستفیدة العمال وفئات العمل أصحاب تحدید -1

 .العمل قاتعال وتنظیم وظروفھ العمل شروط ذلك في بما أطرافھ بین علیھا المتفق األمور -2

 محددة  مدتھ كانت إذا إنھائھ وتاریخ بھ العمل بدء تاریخ -3

 .تعدیلھ إجراءات -4

العمل أصحاب بین بالتساوي فیھا العضویة تكون بحیث العقد اطراف ممثلي من لجنة تشكیل خالل من ھتطبیق متابعة ضمان -5
 .تنفیذه عن الناشئة الخالفات تسویة صالحیتھا من ویكون والعمال 

 - :من لكل ملزما الجماعي العمل عقد یكون -ب

صور بأي المؤسسة إلیھم انتقلت الذین واألشخاص ورثةال فیھم بمن لھم القانوني والخلف بأحكامھ المشمولین العمل أصحاب -1
 .الصور من ة

 .بأحكامھ المشمولین العمال -2

 .نقابة أي في أعضاء یكونوا لم ولو الجماعي العمل عقد ألحكام خاضعة مؤسسة أي في العمال -3



ع  شروط وكانت المؤسسة ھذه مع فردیة عمل بعقود ویرتبطون الجماعي العمل عقد ألحكام خاضعة مؤسسة أي في العمال -4
 .الجماعي العقد في الواردة األحكام من لھم فائدة اقل قودھم

 لم ما الجماعي بالعقد مرتبطین أشخاص بین برمأ فردي عقد أي في یرد الجماعي العمل لعقد مخالف  شرط كل باطالً  یعتبر -ج

 .للعمال فائدة أكثر الشرط ھذا یكن

 اللجنة الثالثیة لشؤون العمل     43المادة 

واصحا  والعمال الوزارة عن ممثلین وعضویة الوزیر برئاسة العمل) لشؤون الثالثیة (اللجنة تسمى لجنة الوزارة في تشكل - أ
اجتماعاتھا  وعقد ومھامھا وعملھا الثالثیة اللجنة تشكیل بكیفیة المتعلقة واالجراءات االحكام وتحدد نھمبی  فیما بالتساوي العمل ب
 .الغایة لھذه یصدر نظام بمقتضى بھم المتعلقة االمور وسائر ومكافاتھم تعیینھم وكیفیة اعضائھا عدد وتحدید 

 :التالیة شاریةاالست المھام الى إضافة بمقتضاه واألنظمة الصادرة نونالقا ھذا في الیھا الموكولة المھام الثالثیة اللجنة تتولى -ب

 . وظروفھ العمل بشروط الخاصة الشؤون في الراي إبداء -1

 . والدولیة العربیة العمل بمعاییر المتعلقة  المسائل وتقییم دراسة -2

ال العمل ومعاییر واالقتصادیة االجتماعیة یةالتنم  احتیاجات مع العمل وتشریعات سیاسات انسجام مدى حول الدراسة اجراء -3
 . دولیة

 . العمالیة النزاعات مناقشة -4

- ج
 على مضى جماعي عمل عقد اي نطاق بتوسیع الوزیر الى توصیة برفع المناسبة الدراسة اجراء بعد تقوم ان الثالثیة للجنة -1

الم  جمیع في منھم فئة على او معین  قطاع في العمالو العمل اصحاب على شروطھ بجمیع لیسري شھرین عن تقل ال مدة تنفیذه
 .معینة منطقة في او ناطق

الرسمیة  الجریدة في الفقرة ھذه من )1( البند في علیھا المنصوص التوصیة بشان بالموافقة الوزیر یصدره الذي القرار ینشر -2
 . 

     44المادة 

العم وإنتاجیة العمل وظروف شروط بتحسین متعلقة أمور أي بشأن قابةوالن العمل أصحاب بین جماعي تفاوض اجراء یجوز -أ
اإلشعار  تبلغ تاریخ من یوما ) 21( على تزید ال مدة خالل النقابة او العمل صاحب طلب على بناء التفاوض ھذا یتم ان وعلى ال
وأ التفاوض موضوع اإلشعار یتضمن  أن على اآلخر الطرف إلى التفاوض إجراء في یرغب الذي الطرف یوجھھ الذي الخطي 

 .صدوره تاریخ من ساعة )48( على تزید ال مدة خالل الوزیر إلى منھ نسخة إرسال یتم ان وعلى سبابھ

مرتین عن تقل ال یةدور اجتماعات عقد فأكثر عامال وعشرین خمسة تستخدم التي المؤسسة في والنقابة العمل صاحب على -ب
 .بذلك متعلقة أمور أي على والتفاوض العمال وإنتاجیة العمل ظروف وتحسین لتنظیم السنة في 

 تحدید األجر     45المادة 

 طبقا قدر وإال وجد أن النوع نفس من لعمل المقدر األجر العامل فیأخذ علیھ العمل عقد نصی لم وإذا العقد في األجر مقدار یحدد

 .ألجرا على عمالیا نزاعا باعتباره القانون ھذا أحكام بمقتضى تقدیره المحكمة تولت العرف یوجد لم إذاف للعرف



 استحقاق واستالم األجر     46المادة 

الحاالت  في إال منھا جزء أي حسم العمل لصاحب یجوز وال استحقاقھ تاریخ من أیام سبعة لىع تزید ال مدة خالل األجر یدفع -أ
 .القانون یزھایج التي 

 زیادة أي في حقھ أسقاط یعني ال فیھ المسجل المبلغ بقیمة ایصال على أو لألجور سجل أو كشف أي على العامل توقیع إن -ب

 .العقد أو مالنظا أو القانون بموجب المقبوض المبلغ على

 الحسم من األجر     47المادة 

 - :التالیة تالحاال في إال العامل أجر من مبلغ أي حسم یجوز ال

 .األجر من %)10( على السلفة من استرداده یتم قسط كل یزید ال بحیث للعامل سلف من العمل صاحب قدم ما استرداد - أ

 .اقھاستحق على زیادة للعامل  دفع مبلغ أي استرداد - ب

 .األخرى القوانین وجببم  اجراؤھا الواجب والحسمیات العامل  على المستحقة وأقساطھ االجتماعي الضمان اشتراكات - ج

 .االدخار صندوق في العامل اشتراكات - د

س الن أو المعدالت حسب خدمات أو مزایا من ذلك وغیر العمل صاحب یقدمھا التي االسكان بتسھیالت الخاصة الحسمیات - ھـ
 .الطرفین بین علیھا المتفق المئویة ب

 .قضائي لحكم تنفیذا یستوفي دین كل - و

 أو المواد من أتلفھ ما مقابل أو  العمل لعقد أو للمؤسسة الداخلي النظام ألحكام مخالفتھ بسبب العامل على تفرض التى المبالغ - ز

 .القانون ھذا في علیھا المنصوص الخاصة األحكام وفق وذلك أخطائھ أو اھمالھ بسبب األدوات

 اإلجراءات التأدیبیة     48المادة 

الجز  الئحة في علیھا منصوص غیر مخالفة عن العامل على غرامة  فرض أو تأدیبي اجراء أي اتخاذ العمل لصاحب یجوز ال- 
  :-یلي ما یراعى أن على الوزیر قبل من المعتمدة اءات

 ثالثة على تزید لمدة أجر بدون العمل عن ایقافھ أو الواحد الشھر في أیام ثالثة أجر على تزید غرامة  العامل على تفرض أال - أ

االعترا حق للعامل یكون وأن  علیھ، العقوبة فرض قبل نفسھ عن للدفاع أقوالھ سماع فرصة لھ  تتاح وأن الواحد الشھر في أیام
 .لھ تبلیغھا تاریخ من واحد أسبوع  خالل العمل مفتش لدى علیھ فرضت التي العقوبة على ض

الج  الئحة في علیھا منصوصال المخالفات من مخالفة أي عن علیھ  غرامة فرض أو تأدیبي اجراء أي العامل بحق یتخذ أال - ب
 .ارتكابھا على یوما عشر خمسة انقضاء بعد المعتمدة زاءات

المادة   ھذه بمقتضى تفرض يالت الغرامات تسجل أن - ج
اجتماع  خدمات لتحقیق الغرامات تخصص وأن علیھ الغرامة فرض وأسباب أجره ومقدار العامل اسم فیھ یبین خاص سجل في
 .یفوضھ من او الوزیر یقرره ما وفق المؤسسة في للعمال یة

 االقتطاع من األجر    49المادة 
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العا  عھدة في كانت أو العمل صاحب یحوزھا أو یملكھا منتجات أو تآال أو أدوات اتالف أو فقد يف تسبب قد العامل أن ثبت إذا
ناشئاً   ذلك وكان مل
أ المتعلقة أو المفقودة االشیاء قیمة العامل أجر من یقتطع أن العمل فلصاحب العمل صاحب تعلیمات مخالفتھ أو العامل خطأ عن

المحاكم  إلى اللجوء حق العمل ولصاحب الشھر في أیام خمسة أجر على الغرض لھذا تطعیق ما یزید ال ان على صالحھاإ كلفة و
 .بھا العامل تسبب التي األضرار عن بالتعویض بالمطالبة المختصة النظامیة 

 وقف العمل     50المادة 

مد عن األجر العامل ستحقفی دفعھ وسعھ في ولیس إلیھ ىیعز ال  بسبب مؤقتة بصورة العمل وقف إلى العمل صاحب اضطر إذا
بحیث ذلك على تزید التي المدة عن أجرة نصف للعامل یدفع وأن  السنة خالل العمل توقف من األولى أیام العشرة على تزید ال ة
 .السنة في  یوما ستین على األجر المدفوع الكلي التعطیل مجموع یزید ال 

-04-2020 بتاریخ دة الما بھذه العمل وقف تم)

(  رقم الدفاع قانون أحكام بمقتضى صادر 2020 لسنة )6( رقم دفاع أمر من رابعا البند من و(و) (ھـ) الفقرتین تنفیذ تلغایا 08
 (1992 لسنة )13

 وق العامل حق امتیاز    51المادة 

- أ
ام  ممتازة دیونا وفاتھ، بعد لھا  مستحقین أي او ورثتھ او عامللل القانون، ھذا احكام بموجب المستحقة والمبالغ االجور رتعتب -1

 .الكلمة لھذه القانوني بالمعنى االولى الدرجة من عاما تیازا

لمبوا االجور ان المختصة لمحكمة ل ثبت اذا الفقرة ھذه من )1( البند في علیھ المنصوص العام االمتیاز في حقھ العامل یفقد -2
 . قانوني اساس أي الى تستند ال االمتیاز ھذا ملھایش والتي لھ المتحققة الغ

یده  وضع وبمجرد فورا لورثتھ أو للعامل التفلیسھ وكیل أو المصفي یدفع العمل صاحب افالس أو  المؤسسة تصفیة حالة في - ب
ا  ذلك في بما أخرى مصروفات أي تسدید قبل كوذل لھ المستحقة المبالغ من واحد شھر أجر یعادل ما العمل صاحب أموال على 

 .التصفیة أو التفلیسھ ومصروفات القضائیة لمصروفات

     52المادة 

و العمل وأصحاب والعمال الوزارة عن ممثلین من متساو عدد من تتألف لجنة الوزیر تنسیب على بناء الوزراء مجلس یشكل -أ
 .أعضائھا بین من لھا ئیسار المجلس یعین

لمھنة معینة،   بالنسبة لمنطقة، أو أو عامة، بصورة وذلك لألجور األدنى الحد تحدید الثالثیة اللجنة تتولى -ب
ق  وتنشر ،المختصة الرسمیة الجھات درھاتص التي المعیشة تكالیف  مؤشرات االعتبار بعین یؤخذ ان على معینة عمریة لفئة او

 .الرسمیة جریدةال في اللجنة رارات

المادة  ھذه من (ب) الفقرة في المحددة األمور بشأن قراراتھا الثالثیة اللجنة تتخذ -ج
 .بشأنھ المناسب القرار التخاذ الوزراء مجلس إلى لرفعھ الوزیر إلى األمر تحیل ذلك وبخالف باإلجماع

     53المادة 

  



عن  یقل أجراً  عامل إلى فیھا یدفع  حالة كل عن دینار ألف على تزید وال دینار خمسمائة عن تقل ال بغرامة العمل صاحب یعاقب
األج رقبف للعامل الحكم إلى إضافة كوذل المتساویة القیمة ذي للعمل الجنسین بین باألجر تمییز أي عن أو لألجور األدنى الحد 
 .المخالفة تكررت  اكلم العقوبة وتضاعف ر

     54المادة 

شخ من تتألف( األجور سلطة )تسمى العمل شؤون في واالختصاص الخبرة ذوي من سلطة معینة منطقة في یعین أن للوزیر -أ
 - :یلي ما لتتولى أكثر أو ص

أ  منھ القانونیة غیر الحسمیات أو المدفوع األجر في النقص ذلك في بما المنطقة تلك في باألجور المتعلقة الدعاوى في النظر -1
فیھا الفصل یتم أن على المتساویة، القیمة ذي العمل عن وراألج في تمییز أي أو اإلضافیة العمل ساعات أجور أو دفعھ خیرتأ و
ا  العالقة إنھاء كان إذا العمل تركھ من شھور ستة خالل أو عملھ رأس على كان سواء الدعوى اقامة وللعامل مستعجلة بصورة 

 .العامل طرف من لتعاقدیة

م  خالل الوساطة ھذه تجري أن ذلك في ویشترط العمل صاحب وبین بینھ النزاع لحل لعاملا طلب على بناء الوساطة إجراء -2
تف  أن األجور طةسلفل الوساطة جلسة حضور عن یمثلھ من او العمل صاحب تخلف وإذا عملھ، انتھاء تاریخ من أشھر ستة دة

با  النافذ المدنیة النزاعات لتسویة الوساطة قانون أحكام األجور سلطة تطبق الغایة ولھذه دینارا )50( مقدارھا غرامة علیھ رض
 .الفقرة ھذه أحكام مع فیھ تتعارض ال الذي لقدر

للمح وحةالممن الصالحیات نفس لھا كونوت المحاكم في المتبعة ألصولوا االجراءات بتطبیق ملزمة األجور سلطة تكون ال - ب
 - :التالیة األمور في النظامیة اكم

 . الحضور عن تخلفھ حالة في المختصة األمن سلطات بواسطة واحضاره القسم بعد شھادتھ لسماع شخص أي دعوة - 1

 . الدعوى في للفصل ضروریة تراھا التي والبینات المستندات تقدیم الدعوى أطراف من الطلب - 2

ً  اإلدعاء عنھ بالنیابة العمال نقابة أو نفسھ العامل یقدم - ج  یعملون كانوا إذا العمال من عدد من واحد ادعاء تقدیم ویجوز خطیا

 المختصة األجور سلطة أمام عنھم ینوب من توكیل المتنازعین الطرفین من ولكل واحداً  دعواھم سبب وكان ذاتھا المؤسسة في

 جوابا األجور سلطة الى یقدم ان ، وىالدع اوراق تبلغھ تاریخ من ایام عشرة تتجاوز ال مدة في العمل صاحب على یتوجب كما

ال بھا طالبی التي باالجور وفاءه تثبت التي والبیانات المستندات بھ مرفقا وقائعھا من واقعة كل عن الدعوى الئحة على مفصال
ایضاحا باي تزویدھا الطرفین من أي من تطلب ان االدعاء في للنظر جلساتھا عقد وقبل وللسلطة . لھا استحقاقھ عدم او عامل

 .الدعوى في للفصل ضروریة تراھا بیانات او مستندات او ت

قانونیة  غیر بصورة المحسومة وراالج للعامل یدفع أن تحددھا فترة  ضمن العمل صاحب إلى تطلب أن االجور لسلطة یجوز - د
ً  تضیف أن ولھا الغرض لھذا المعینة المدة فى دفعھا عن تأخر التى أو األداء المستحقة أو المدفوعة غیر األجور أو  تقد تعویضا

 نأ ذلك فى ویشترط ، عنھا بأجور المطالب المدة عن المدفوع غیر أو المحسوم المبلغ لتعویضا مبلغ یتجاوز ال أن شریطة ره
ً  كان التأخر أن السلطة اقتنعت أذا دفعھا المتأخر أو الناقصة األجور عن تعویض بدفع العمل صاحب یلزم ال بح خطأ عن ناجما

ق أو األجور بدفع المطالبة عن العامل تخلف عن أو طارئة حالة  حدوث عن أو دفعھ الواجب المبلغ على نزاع عن أو ، نیة سن
 . بولھا

دعالم العامل تغیب إذا الدعوى وتسقط عنھما ینوب من أو الطرفین بحضور الیھا المقدمة الدعوى فى األجور سلطة تنظر - ھـ
ً  الةالح ھذه فى األخیر بحق قرارھا وتصدر علیھ المدعى العمل صاحب غاب إذا بحضوره فیھا وتنظر ي  قرارھا ویكون غیابیا

 .دینار مئة على یزید للعامل بھ المحكوم المبلغ كان إذا تبلیغھ ختاری من أیام عشرة خالل اإلستئناف محكمة لدى لإلستئناف قابل

تخ  أال شریطة النظامیة المحاكم عن صادرة قرارات كأنھا المختصة راءاإلج دوائر قبل من األجور سلطة قرارات تنفیذ یتم - و
 .للتقسیط بھا المحكومة المبالغ ضع
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 .االجراء دوائر الى للتنفیذ المقدمة قراراتھا وكذلك األجور لسلطة عاملال من المقدم االدعاء والطوابع الرسوم من یعفى - ز

 الیھا قدمت التى القضایا عدد االعتبار بعین ویؤخذ الوزیر یقررھا التى المكافآت امعھ العاملین موظفینولل للسلطة تصرف - ح

 .الرسمي الدوام أوقات خارج بمھامھا السلطة تقوم أن ذلك فى ویشترط فیھا وفصلت

 لي للعملالنظام الداخ    55المادة 

وفترا  الدوام أوقات فیھ یبین ستھمؤس فى العمل لتنظیم داخلیا نظاما یضع أن فأكثر عمال عشرة یستخدم عمل صاحب كل على
 تنفیذھا وكیفیة العمل من الفصل ذلك فى بما بشأنھا المتخذة والتدابیر قوباتوالع العمل ومخالفات واألسبوعیة الیومیة الراحة ت

 یختار من بھ ویعمل یفوضھ من  او الوزیر لتصدیق للمؤسسة الداخلي  النظام ویخضع العمل طبیعة ضیھاتقت أخرى تفاصیل وأي

 .تصدیقھ

 ساعات العمل     56المادة 

 علیھا المنصوص الحاالت في اال االسبوع في ساعة واربعین ثمان او یومیا ساعات ثماني من أكثر العامل تشغیل یجوز ال - أ

 .والراحة الطعام لتناول المخصص الوقت منھا یحسب وال القانون ھذا في

ال  في ساعة عشرة احدى على وعھامجم یزید ال بحیث الراحة وفترات االسبوعیة العمل لساعات االعلى الحد توزیع یجوز -ب
 .یوم

     57المادة 

الع  یتقاضى أن على التالیة الحاالت من أي فى االسبوعیة او الیومیة العمل ساعات من أكثر العامل تشغیل العمل لصاحب یجوز
 :القانون ھذا في علیھ المنصوص اإلضافي األجر الحاالت ھذه من أي فى امل

األیام عدد یزید أال شرطب مخفضة بأثمان للبیع واإلستعداد والحسابات المیزانیة وإعداد للمؤسسة السنوي الجرد بأعمال القیام - أ
م  یوم كل في ساعات عشر على الفعلیة العمل ساعات التزید وأن السنة في یوما ثالثین على الفقرة ھذه أحكام علیھا تنطبق التي 

 .نھا

مو تسلم أجل من أو فني عمل مخاطر لتجنب أو للتلف تتعرض أخرى مادة أي أو البضائع في خسارة  وقوع تالفي أجل من - ب
 .الواحدة السنة في یوما ثالثین على الفقرة ھذه أحكام علیھا تنطبق  التي األیام عدد یزید أال بشرط نقلھا أو تسلیمھا أو ینھمع اد

     58المادة 

الع اإلشراف مھام یتولون الذین األشخاص على انونالق ھذا في علیھا المنصوص العمل بساعات المتعلقة المواد أحكام تسري ال
 .جھاخار أو المملكة داخل والتنقل السفر أعمالھم طبیعة تتطلب الذین العاملین على وكذلك ادارتھا او المؤسسة على ام

 والعمل أیام العطل واألعیاد  العمل اإلضافي    59المادة 

اإلضاف  العمل ساعة عن العامل یتقاضى أن على االسبوعیة او الیومیة العمل ساعات من أكثر بموافقتة العامل شغیلت یجوز - أ
 .المعتاد أجره من %125 عن یقل ال أجرا یة

 أجرا الیوم ذلك عن عملھ لقاء یتقاضى الرسمیة العطل أو الدینیة األعیاد أیام أو األسبوعیة طلتھع  یوم في العامل اشتغل إذا - ب

 .المعتاد أجره من %)150( نع یقل ال اضافیا

https://jordan-lawyer.com/2020/05/05/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9/
https://jordan-lawyer.com/2020/05/05/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9/
https://jordan-lawyer.com/2020/05/05/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9/
https://jordan-lawyer.com/2016/11/23/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%af/
https://jordan-lawyer.com/2016/11/23/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%af/
https://jordan-lawyer.com/2016/11/23/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%af/
https://jordan-lawyer.com/2016/11/23/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%af/


د  أمر بموجب فقط الرسمیة العطل أیام بالعمل المتعلقة القانونیة باألحكام یتعلق فیما المادة  ھذه من (ب) بالفقرة العمل وقف تم )
 .(1992 لسنة )13( رقم الدفاع قانون أحكام بمقتضى صادر 2020 لسنة )6( رقم عفا

- 04-2020 بتاریخ المادة  ھذه من (ب) بالفقرة العمل وقف تم )

أم من رابعا البند من (ب) و (أ) الفقرتین إعمال لغایات فقط الرسمیة العطل أیام بالعمل المتعلقة القانونیة باألحكام یتعلق فیما 08
 .(1992 لسنة )13( رقم الدفاع قانون أحكام بمقتضى صادر 2020 لسنة )6( رقم دفاع ر

  

 العطلة األسبوعیة     60المادة 

 .ذلك غیر العمل طبیعة اقتضت إذا اال للعامل األسبوعیة العطلة یوم أسبوع كل من الجمعة یوم یكون - أ

 .شھر على تزید ال مدة خالل علیھا والحصول األسبوعیة عطلتھ أیام جمع العمل صاحب بموافقة للعامل یجوز - ب

أج الحالتین كلتا في فیستحق أسبوعي أو یومي أساس على یعمل نكا إذا إال كامل، بأجر للعامل بوعیةاألس العطلة یوم یكون - ج
 فیھا عمل التي األیام بنسبة األجر ذلك من ویستحق للعطلة، المحدد  الیوم قبل متصلة أیام ستة عمل  إذا األسبوعیة العطلة یوم ر

 .أكثر أو أیام ثالثة كانت إذا األسبوع خالل

     61ة الماد

 على ذلك من ثرأك على االتفاق تم إذا إال خدمة سنة كل عن یوما عشر أربعة لمدة كامل بأجر سنویة بإجازة قالح عامل لكل - أ

ً  وعشرین واحداً  السنویة االجازة مدة ان أ تحسب وال متصلة، سنوات خمس نفسھ العمل صاحب لدى الخدمة  في أمضى إذا یوما
 .السنویة االجازة من األسبوعیة العطلھ وأیام الدینیة واألعیاد الرسمیة العطل یام

 .السنة في خاللھا عمل التي المدة بنسبة بأجر اجازة ىعل الحصول لھ فیحق السنة العامل دمةخ مدة تبلغ لم إذا - ب

ا حق ویسقط السنة لتلك مباشرة التالیة السنة إلى العمل وصاحب العامل بین باالتفاق سنة أي عن العامل اجازة تأجیل یجوز - ج
ل یجوز وال ، السنة تلك خالل استعمالھا یطلب ولم إلیھ أجلت التي السنة انقضت إذا الوجھ ھذا على المؤجلة الجازةا في لعامل

مقداره بغرامة یعاقب السنتان ضتوانق اإلجازة منحھ رفض حال وفي اجازتھ على للحصول العامل طلب رفض العمل صاحب
 .نقداً  السنویة إجازتھ بدل للعامل ویدفع دینار ئةما ا

مؤسست  في للعامل استعمالھا ةوكیفی عامل لكل السنویة اإلجازة ریختا السنة من األول الشھر خالل  یحدد أن العمل لصاحب - د
 .العامل مصلحة ذلك في یراعى أن على فیھا العمل مقتضیات حسب وذلك ه

 تجزئة اإلجازة السنویة     62المادة 

 .مرة أي في مینیو عن منھا الجزء یقل أن یجوز فال ةواحد دفعة  السنویة االجازة تؤخذ لم إذا

 اإلجازات السنویة     63المادة 

یستعملھ لم التي األیام عن األجر تقاضي لھ فیحق السنویة اجازتھ یستعمل ان قبل األسباب من سبب  ألي العامل خدمة انتھت إذا
 .االجازة تلك من ا

 التنازل عن اإلجازة    64المادة 
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 .منھا جزء أي عن أو السنویة اجازتھ عن العامل بتنازل یقضي اتفاق كل باطال یعتبر

     65المادة 

ً  عشر اربعة مدتھا یةمرض إجازة في الحق عامل لكل م المعتمد الطبیب من تقریر على بناء كامل بأجر الواحدة السنة خالل یوما
المؤسسة،   قبل ن

 من المعتمد الطبیب من تقریر على بناء المستشفیات أحد نزیل كان إذا كامل بأجر أخرى یوما عشر اربعة لمدة تجدیدھا ویجوز

ل  اعتماد فیتم عامالً  عشرین على عمالھا عدد یزید التي المؤسسات أما عامالً، ینعشر عن عمالھا عدد یقل التي لمؤسساتا قبل
 .الطبیة التقاریر اعتماد لغایات خاصة طبیة جنة

     66المادة 

ً  عشر أربعة مدتھا اجازة في الحق عامل لكل - أ  :التالیة الحاالت من أي في األجر مدفوعة السنة في یوما

ا مدیر أو العمل صاحب حترشی على بناء العمال لنقابات العام االتحاد او الوزارة من معتمدة العمالیة للثقافة بدورة التحق إذا - 1
 . المعنیة النقابة مع بالتنسیق لمؤسسة

صاحب لدى االقل على متواصلة سنوات خمس مدة ملع قد العامل یكون أن االجازة ھذه لمنح ویشترط الحج فریضة ألداء - 2
 . العمل 

 .خدمتھ مدة خالل واحدة لمرة إال اإلجازة ھذه تعطى وال

ب  بھا معترف كلیة أو معھد أو جامعة في للدراسة التحق إذا أجر دون أشھر أربعة مدتھا أجازه على الحصول للعامل یحق - ب
 .رسمیة صورة

 .األجر  مدفوعة أیام ةثالث أبوة إجازة على الحصول للعامل یحق -ج

 إجازة األمومة     67المادة 

للتف سنة على تزید ال لمدة أجر  دون ازةأج  على الحصول في الحق أكثر أو عمال عشرة تستخدم مؤسسة فى تعمل التي للمرأة
 مؤسسة أي في بأجر لتعم أذا الحق ھذا تفقد أن على االجازة، ھذه إنتھاء بعد عملھا الى الرجوع لھا ویحق أطفالھا، لتربیة رغ

 .المدة تلك خالل أخرى

 إجازة الزوجین     68المادة 

 عمل الى انتقل إذا زوجھ لمرافقة سنتین على تزید ال ةلمد أجر دون واحدة لمرة أجازه على الحصول العاملین الزوجین من لكل

 .خارجھا یقع عمل الى أو المملكة داخل فیھا یعمل التي المحافظة خارج یقع آخر

 القیود على عمل المرأة    69المادة 

 :المختصة الرسمیة الجھات رأي استطالع بعد الوزیر من بقرار تحدد

 .فیھا النساء غیلتش یحظر التي واألعمال الصناعات -أ

 .منھا المستثناة والحاالت فیھا النساء تشغیل  یجوز ال التي االوقات -ب
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 (وقف عقد العمل (مقال عن إجازة األم لرعایة األطفال    70المادة 

المد تقل أال على أسابیع، عشرة مدتھا مجموع وبعده الوضع قبل كامل بأجر أمومة إجازة على الحصول في الحق العاملة للمرأة
 .المدة تلك أنقضاء قبل تشغیلھا ویحظر أسابیع، ستة عن الوضع بعد االجازة ھذه من تقع التي ة

 إرضاع المولود     71المادة 

المادة  في علیھا المنصوص ةاألموم أجازه انتھاء بعد العاملة للمرأة
الجد  مولودھا ارضاع بقصد األجر مدفوعة فترات أو فترة الوالدة تاریخ من سنة خالل تاخذ أن في الحق القانون ھذا من )70(

 .الواحد الیوم في الساعة على مجموعھا في یزید ال ید

     72المادة 

 تزید ال طفال عشر خمسة عن یقل ال ما األطفال من ولدیھم واحد مكان في العمال من عددا یستخدم الذي العمل صاحب یلتزم -أ

ا العمل ألصحاب ویجوز كما لرعایتھم، أكثر أو مؤھلة مربیة عھدة في ویكون مناسب مكان بتھیئة سنوات خمس على أعمارھم
 .واحدة جغرافیة منطقة في  المكان ھذا تھیئة في الشتراك

 ضمن محیطھا أو المنشأة في المناسب المكان تھیئة على العمل صاحب إمكانیة عدم تبین إذا المناسبة البدائل تحدید للوزیر -ب

 .الغایة لھذه تصدر تعلیمات

 منع تشغیل األحداث   73المادة 

صور  بأي عمره من عشرة السادسة یكمل لم الذي الحدث تشغیل حال بأي یجوز ال المھني بالتدریب المتعلقة االحكام مراعاة مع
 .الصور من ة

 نع استخدام األحداثم    74المادة 

اال  ھذه وتحدد بالصحة المضرة او المرھقة او الخطرة االعمال في عمره من عشرة الثامنة یكمل لم الذي دثالح تشغیل یجوز ال
 .المختصة الرسمیة الجھات آراء استطالع بعد الوزیر یصدرھا بقرارات عمال

 استخدام األحداث    75المادة 

 :الحدث تشغیل یحظر

 .متصلة ساعات أربع عمل بعد واحدة ساعة عن تقل ال للراحة فترة یعطى نا  على الواحد الیوم في ساعات ست من أكثر - أ

 .صباحا والسادسة مساء الثامنة الساعة بین - ب

 .االسبوعیة العطلة وأیام الرسمیة والعطل الدینیة االعیاد ایام في - ج

 شروط استخدام األحداث    76المادة 

 :التالیة المستندات تقدیم ولیھ من او ھمن یطلب ان حدث اي تشغیل قبل العمل صاحب على

 .المیالد شھادة عن مصدقة صورة - أ
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 .الصحة وزارة من ومصدقة مختص طبیب عن صادرة المطلوب للعمل الصحیة  الحدث بلیاقة شھادة - ب

ع  كافیة تبیانا مع للحدث خاص ملف في المستندات ذهھ وتحفظ المؤسسة، في العمل على الخطیة الحدث امر ولي موافقة - ج
 .واجازتھ واجره فیھ استخدم الذي والعمل استخدامھ وتاریخ اقامتھ محل ن

 عقوبة مخالفة األحكام     77المادة 

صاد  قرار او نظام اي او الفصل ھذا احكام من حكم الي مخالفة اي ارتكابھ حالة في المؤسسة مدیر او العمل صاحب یعاقب -أ
 العقوبة تخفیض للمحكمة یجوز وال دینار، خمسمائة )500( على تزید وال دینار ثالثمائة )300( عن تقل ال بغرامة بمقتضاه ر

 .التقدیریة المخففة باالسباب االخذ او االدنى حدھا عن

عام  اي باستخدام یرتكبھا مخالفة اي عن العمل صاحب یعاقب النافذة التشریعات في علیھا النص ورد عقوبة اي الى اضافة -ب
دین خمسمائة )500( عن تقل ال بغرامة سفره وثیقة حجز ذلك في بما باالكراه او باالحتیال او التھدید  تحت او ةجبری بصورة ل
 .االستخدام ھذا في والمتدخل والمحرض الشریك ذاتھا بالعقوبة ویعاقب دینار، ألف )1000( على دتزی (وال ار

 .التكرار حالة المادة في ھذه نم (ب)  و (أ) الفقرتین في علیھا المنصوص الغرامات تضاعف -ج

 واجبات صاحب العمل    78المادة 

 :یلي ما  العمل صاحب على یتوجب - أ

 المستعملة االالت وعن العمل عن تنجم قد التي واالمراض االخطار من العمال لحمایة الالزمة والتدابیر اطاتاالحتی توفیر - 1

 . فیھ

واال والقفازات والنظارات ،  كالمالبس المھنة وامراض العمل اخطار من للعاملین ایةوالوق الشخصیة الحمایة وسائل توفیر - 2
 . نظافتھا وعلى علیھا والمحافظة الھااستعم طریقة الى وارشادھم وغیرھا حذیة

ت  اداتوارش تعلیمات ظاھر بمكان یعلق وان اتخاذھا علیھ الواجب الوقایة وسبل مھنتھ بمخاطر اشتغالھ قبل العامل احاطة - 3
 . الشأن بھذا تصدر التي والقرارات األنظمة  وفق منھا الوقایة وسائل و المھنة مخاطر فیھا وضح

للمستویات   وفقا المؤسسة في للعمال الطبي االسعاف جھزةوا وسائل توفیر - 4
 . المختصة الرسمیة الجھات اراء استطالع بعد الوزیر من بقرار تحدد التي

 .المادة ھذه من (أ) الفقرة في ورد ما توفیر او تنفیذ على تترتب نفقات اي لالعما تحمیل یجوز ال - ب

 تعلیمات السالمة العامة    79المادة 

 - :یلي ما یصدرھا بتعلیمات المختصة الرسمیة الجھات رأي استطالع بعد الوزیر ددیح

اخط من والمؤسسات العمال لحمایة منھا اي في او تالمؤسسا جمیع في توفیرھا او اتخاذھا یجب التي والتدابیر االحتیاطات - أ
 .المھنة وامراض العمل ار

المھنة  وامراض العمل اخطار من فیھا العاملین لحمایة منھا اي في او مؤسساتال في توفیرھا یجب التي والوسائل االجھزة - ب
 .منھا ووقایتھم 



الضو من والوقایة اشكالھ بجمیع التلوث من خالیة بیئة ضمانل  الصناعیة المؤسسات في توافرھا الواجب والمعاییر االسس - ج
لض  الخاصة واالختبار الفحص طرق وتحدید المعتمدة، ةالدولی المعاییر ضمن العامل بصحة یضر  ما وكل واالھتزازات ضاء

 .المعاییر ھذه بط

 الوقایة من المواد الخطرة    80المادة 

المواد تخزین او واالنفجارات الحریق اخطار من فیھا والعاملین المؤسسة لحمایة مةالالز االحتیاطات اتخاذ العمل صاحب على
المخ  الرسمیة السلطات لتعلیمات وفقا وذلك الكافیة الفنیة واالجھزة الوسائل وتوفیر تداولھا أو نقلھا أو لالشتعال القابلة الخطرة 

 .تصة

 إدخال المؤثرات العقلیة    81المادة 

المؤثرات العقلیة،  أو المخدرات، أو الخمور، من نوع اي بإدخال یسمح ان العامل او العمل لصاحب یجوز ال
 سبب الي فیھا البقاء او االماكن لتلك الدخول شخص آلي یجوز ال كما فیھا یعرضھا ان او العمل اماكن الى الخطرة العقاقیر او

 .العقاقیر او المشروبات تلك تأثیر تحت وھو االسباب من

 التقید بتعلیمات الوقایة    82دة الما 

والسالمة  الوقایة باحتیاطات الخاصة والقرارات والتعلیمات باالحكام التقید مؤسسة اي في العمال على یجب
والقرارا االحكام تلك تنفیذ دون  یحول فعل اي عن واالمتناع علیھا والمحافظة بھا الخاصة االجھزة واستعمال المھنیة والصحة

یمات  والتعل ت
للعقو  التعرض طائلة تحت وذلك  اتالفھا او بھا الضرر الحاق او المھنیة والصحة والسالمة یةالوقا بأجھزة العبث عن واالمتناع

 .للمؤسسة الداخلي النظام في علیھا المنصوص التأدیبیة بات

 تعلیمات الوقایة الصحیة    83المادة 

 اجراء قبل فیھ شخص اي تشغیل یجوز ال عمل كل بموجبھا یحدد تعلیمات یصدر ان المعنیة الجھات اراء استطالع بعد للوزیر

المادة  ھذه بمقتضى تصدر التي التعلیمات وتنشر العمل بذلك للقیام الصحیة لیاقتھ من للتأكد علیھ الطبي الفحص
 .الرسمیة الجریدة وفي یومیتین محلیتین صحیفتین في

 عقوبة مخالفة األحكام     84المادة 

مكان العمل كلیا،  أو المؤسسة، إغالق فللوزیر الفصل ھذا اماحك من حكم اي العمل صاحب خالف إذا -أ
 یزیل ان الى وذلك للخطر االالت او المؤسسة او العمال تعریض المخالفة تلك شأن من كان إذا فیھما آلة أي ایقاف او جزئیا، او

 .المخالفة العمل صاحب

المادة  ھذه من (أ) الفقرة في علیھ المنصوص قراره الوزیر یصدر ال ان یشترط -ب
ھاوخطورت المخالفة لجسامة وفقا وذلك اراإلنذ في لھ یحددھا التي  المدة خالل المخالفة بازالة العمل صاحب الى انذار توجیھ قبل

. 

ع كاملة اجورھم تقاضي في العمال بحق االخالل عدم فیھما االت ایقاف أو العمل مكان او المؤسسة اغالق حالة في یراعى -ج
 .االیقاف او االغالق مدة ن

دین  خمسمئة على تزید وال دینار مئة عن تقل ال بغرامة الحالة ھذه في ویعاقب المختصة المحكمة الى المخالف احالة للوزیر -د
 .االسباب من سبب الي االدنى حدھا عن بھا المحكوم الغرامة تخفیض یجوز وال التكرار حالة في الغرامة وتضاعف ار
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 األنظمة المتعلقة بالسالمة    85المادة 

 :التالیة األمور في األنظمة الالزمة الوزیر تنسیب على بناء الوزراء مجلس یصدر

والم  اللجان تلك اختصاص وتحدید والخاصة العامة المؤسسات في المشرفین وتعیین یةالمھن والصحة  السالمة لجان تشكیل - أ
 .وواجباتھا شرفین

بین المشتركة الطبیة الوحدات انشاء وكیفیة توفیرھا في العمل اصحاب وواجبات للعمال والعالجیة والوقائیة الطبیة العنایة - ب
 .للعمال الدوریة الطبیة والفحوص الوحدات ھذه في توافرھا لواجبا الفنیة واالجھزة تمویلھا وطریقة سسةمؤ من أكثر 

 .العمل ومواقع الصناعیة والماكنات اآلالت من والسالمة الوقایة - ج

 تطبیق إصابات العمل    86المادة 

االجت الضمان نونقا احكام علیھم تسري ال الذین العمال على المھنة وامراض العمل باصابات المتعلقة الفصل ھذا احكام تطبق
 .بھ المعمول ماعي

 تبلیغ اإلصابات    87المادة 

العمل  صاحب فعلى العمل في استمراره دون حال جسمانیا ضررا بھ الحقت او وفاتھ الى ادت عمل  باصابة عامل اصیب إذا - أ
خل  بذلك الوزارة الى اشعارا لیرس وان بالحادث المختصة االمنیة جھاتال وتبلیغ طبي مركز اي او مستشفى الى المصاب نقل 

 الطبي المركز أو المستشفى الى المصاب نقل نفقات العمل صاحب ویتحمل الحادث. وقوع من ساعة )48( على تزید ال مدة ال

 .لمعالجتھ

ال   المادة بغرامة ھذه من (أ) الفقرة الحكام مخالفتھ حالة في یمثلھا من او المؤسسة مدیر او العمل صاحب یعاقب - ب
 .التكرار حالة في العقوبة وتضاعف مخالفة كل عن دینار خمسمائة على تزید دینار وال مائة عن تقل

 دفع التعویض     88المادة 

المھنة  امراض من بمرض یصاب الذي للعامل القانون ھذا في علیھ المنصوص التعویض دفع عن مسؤوال العمل صاحب یكون
 .الطبي المرجع من تقریر الى باالستناد وذلك عملھ عن ناشيء 

 التعویض عن اإلصابة     89المادة 

وا  غیر تعویضات بأي العمل صاحب مطالبة عنھ مستحقلل أو للمصاب یحق ال آخر تشریع او قانون اي في ورد ما مراعاة مع
 .العمل صاحب خطأ عن ناشئة االصابة كانت إذا اال العمل باصابات یتعلق فیما وذلك القانون ھذا في ردة

 مقدار التعویض     90المادة 

 عمل یوم ومئتي ألف اجر یساوي تعویض العمل صاحب على فیستحق الكلي عجزه او العامل اةوف العمل اصابة عن نشأ إذا - أ

 .دینار الفي عن یقل وال دینار االف خمسة ضالتعوی یتجاوز ال ان على

ذ ال الیوم من اعتبارا الیومي اجره معدل من %)75( یعادل یومیا بدال فیستحق للعامل مؤقت عجز العمل اصابة عن نشأ إذا - ب
 المستشفى ارجخ معالجتھ كانت إذا الطبي المرجع من تقریر على بناء تحدد التي المعالجة مدة اثناء وذلك االصابة فیھ وقعت ي

 .المعتمدة العالج مراكز أحد لدى یعالج المصاب كان إذا األجر ذلك من %)65( إلى البدل ذلك ویخفض



ا  ذلك نسبة اساس على تعویض للعامل فیدفع الطبي المرجع من  تقریر على بناء دائم جزئي عجز العمل اصابة عن نتج إذا - ج
 .القانون بھذا الملحق )2( رقم الجدول بموجب الكلي للعجز المقرر التعویض الى لعجز

ا  ھذه من ضرر كل عن التعویض المصاب العامل فیستحق واحد جسماني ضرر من أكثر الواحدة العمل اصابة عن نتج إذا - د
الت مقدار الحالة ھذه في دفعھ الواجب المبلغ مجموع یتجاوز ال ان على القانون ھذا في علیھا المنصوص لألسس وفقا الضرار

 .الكلي العجز حالة في دفعھ الواجب یضعو

 حساب التعویض    91المادة 

بالقط عامال العامل كان ذاإ اما العامل یتقاضاه الذي االخیر االجر اساس على القانون ھذا في علیھ المنصوص التعویض یحسب
 .عملھ من االخیرة الستة االشھر خالل االجر متوسط اساس على فیحسب عة

 تقدیر التعویض      92المادة 

حالة  وفي عنھ، المستحقین او العامل او العمل صاحب طلب على بناء القانون ھذا بمقتضى دفعھ الواجب التعویض تقدیر یتم - أ
وللو  بھ، المتعلقة الدعاوى في خصما ویكون التعویض، بتقدیر المفوض باعتباره العام االمین یقدره التعویض على االتفاق عدم 

 دفعة التعویض ویدفع المملكة، في منطقة اي في المفوض صالحیات لممارسة الوزارة موظفي من آخرین ضینمفو تعیین زیر

 .العالقة ذوي ىال  بتقدیره المفوض قرار تبلیغ تاریخ من یوما ثالثین خالل واحدة

إذ  الخدمة نھایة مكافأة على عنھ المستحقین او العامل حصول دون  القانون ھذا في علیھ المنصوص التعویض دفع یحول ال - ب
 .استحقاقھا شروط توافرت ا

المف إلى بشأنھ قدم قد الطلب كان إذا القانون ھذا في علیھ المنصوص ضبالتعوی تتعلق محكمة اي امام دعوى اي تسمع ال - ج
 .لدیھ  النظر قید زال ال وكان وض

 تقادم المطالبة بالتعویض      93المادة 

ا العامل وفاة تاریخ من او وقوعھا تاریخ من سنتین خالل المفوض الى یقدم مالم عمل اصابة اي عن ویضبالتع الطلب یقبل ال
ناش تقدیمھ في التأخر كان إذا الوفاة او االصابة وقوع تاریخ من  سنتین مرور بعد الطلب قبول للمفوض یجوز انھ على لمصاب

 .االصابة تائجلن النھائي االستقرار عدم ذلك في بما مشروع عذر عن ئا

 بالتعویض عن اإلصابة سقوط الحق    94المادة 

المادة  ھذه من (ب) الفقرة في علیھ نص ام مراعاة مع - أ
ا  سماع بعد المختصة الجھات تجریھ الذي التحقیق بنتیجة تثبت ان على النقدي والتعویض الیومي البدل في المصاب حق یسقط
 :التالیة الحاالت من أي في بذلك الصحیة حالتھ تسمح عندما المصاب واقوال یمثلھ من او العمل صاحب قوال

 . المصاب من جسیمین اھمال او خطأ عن او متعمد فعل عن االصابة تنشأ اذا - 1

 . العقلیة المؤثرات أو المخدرات أو الخمر تأثیر عن ناتجة االصابة كانت اذا - 2

اتبا والواجب عنھا المعلن الصناعي واالمن الوقایة بشأن أو االصابة من عالجھ بشأن المقررة التعلیمات  المصاب خالف اذا - 3
 . االصابة وقوع في اثر المخالفة لھذه وكان عھا

المادة   ھذه من (أ) الفقرة أحكام تنطبق ال - ب
 بعجز اصیب أو المصاب وفاة عنھا نشأت إذا الفقرة تلك في لیھاع المنصوص الحاالت ومنھا االصابة  تحاال من حالة اي على
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مقتض  حسب النقدي التعویض أو الیومي البدل عنھ المستحقین أو فیھا للمصاب ویصرف %)30( عن نسبتھ تقل ال بسببھا دائم
 .الحال ى

 الحجز على التعویض     95المادة 

 وفیما النفقة لدین اال علیھ الحجز او القانون ھذا احكام بمقتضى فعھد الواجب التعویض رھن الحاالت  من لةحا اي في یجوز ال

التعوي بتقاص االدعاء او عنھ المستحقین او العامل غیر آخر شخص اى إلى احالتھ یجوز ال كما التعویض مبلغ ثلث یتجاوز ال
 .العامل وفاة بعد المستحق ض

 ع التعویضتوزی      96المادة 

المادة  أحكام مراعاة مع
الملح  )3( رقم الجدول في المعینة لالنصبة وفقا عنھ المستحقین على العامل وفاة حالة في التعویض یوزع القانون ھذا من )95(
 .القانون بھذا ق

     97المادة 

 االنتساب للنقابة 

تواف إذا الیھا االنتساب في الحق المھنة تلك في وللعامل القانون ھذا احكام وفق بھم خاصة نقابة تأسیس مھنة اي في لعمالل - أ
 .العضویة شروط فیھ رت

 عضویتھ عن التنازل او عمال نقابة الى انتسابھ عدم لشرط خاضعا عامل اي استخدام یجعل ان العمل صاحب على یحظر - ب

او  خارج نشاطھا في المساھمة او عضویتھا الى النتسابھ بحقوقھ حق أيب االجحاف او نقابة اي من فصلھ على یعمل ان او فیھا
 .العمل قات

بص االخرى، شؤون في منھا أي من تدخل على تنطوي اعمال باي القیام العمل اصحاب ونقابات العمال نقابات على یحظر -ج
 .الھااعم تسییر كیفیة او ادارتھا او ینھابتكو یتعلق فیما مباشرة، غیر او مباشرة ورة

  

     98المادة 

واالنش الصناعات أو الواحد االقتصادي  النشاط او الصناعة في عامال خمسین عن یقل ال العاملین من عدد من النقابة تؤسس -أ
 .واحد انتاج في ببعضھا تبطةالمر أو المتماثلة االقتصادیة طة

ً  وعشرین خمسة عن عددھم یقل  ال اقتصادي نشاط او صناعة أي في العمل ألصحاب یحق -ب  لرعایة لھم نقابة تأسیس شخصا

 . .القانون ھذا بأحكام المتعلقة مصالحھم

دینیة  أو عرقیة أسس على أنشطة يبأ القیام أھدافھا أو غایاتھا من یكون العمل ألصحاب أو للعمال نقابة أي تأسیس یجوز ال -ج
 .تأسیسھا بعد األنشطة ھذه من أي ممارسة علیھا یحظر كما مذھبیة أو 

ً  نقابات تأسیس فیھا یجوز التي االقتصادیة واألنشطة الصناعات تصنیف النقابات مسجل خالل ومن للوزیر -د الفقر ألحكام وفقا
المادة   ھذه من و(ب) (أ) تین

ً  تمثلھم حدةوا نقابة من أكثر اقتصادي نشاط أو ةصناع ألي یكون ال بحیث  .والدولیة العربیة التصنیفات ذلك في مراعیا

 - :یلي ما عمل أصحاب نقابة أو نقابة ألي المؤسس في یشترط -ھـ

 .أردنیا یكون أن -1



 .سنة )18( عن عمره یقل أال -2

ً  یكون أال -3  .األمانة أو بالشرف مخلة بجنحة أو بجنایة محكوما

 .سنة )18( عن عمره یقل أال ةنقاب ألي المنتسب العامل في یشترط -و

ً  العمل اصحاب نقابات من نقابة ألي المنتسب او المؤسس كان إذا -ز ً  شخصا ً  المملكة في مسجالً  یكون أن فیشترط اعتباریا  وفقا

 .النافذة التشریعات ألحكام

     99المادة 

 - :التالیة األھداف لتحقیق نشاطھا النقابة تمارس

 .العمل في حقوقھم عن والدفاع المھنة في العاملین مصالح رعایة -أ

 .الجماعیة االتفاقیات وإبرام الجماعیة المفاوضات إجراء ذلك في بما وشروطھ العمل وظروف عالقات تحسین على العمل -ب

 .لحلھا  عيوالس والفردیة الجماعیة النزاعات ديتفا في المساھمة -ج

ً  واالجتماعیة واالقتصادیة العمالیة بالشؤون العالقة ذات المؤسسات في العمال تمثیل -د  .النافذة للتشریعات وفقا

الم  اتالقرار اتخاذ في مشاركتھم وتعزیز للعمال والثقافي والمھني واالجتماعي االقتصادي الوعي مستوى رفع على العمل -ھـ
 .بھم تعلقة

 .االستھالكیة االحتیاجات لتلبیة تسھیالت وأي لمنتسبیھا واالجتماعیة الصحیة الخدمات تقدیم -و

     100المادة 

النقاب مسجل علیھ ویصادق النافذة التشریعات أحكام مع یتعارض ال بما للنقابات داخلیا نظاما العمال  لنقابات العام االتحاد یضع
 :التالیة األمور یتضمن أن على إقراره فور العمل أصحاب ونقابات ات

 .الرئیسي مركزھا وعنوان النقابة اسم - أ

 .اقلھا من النقابة تأسیس سیتم التي الغایات - ب

أو اإلداریة الھیئة النتخابات المرشح في توافرھا الواجب والشروط منھا وفصلھم للنقابة األعضاء انتساب وإجراءات شروط -ج
 .لجانھا من أي 

 .ومھامھا النقابة في اللجان تشكیل شروط -د

 عضویتھا في الشواغر تعبئة وطریقة اجتماعاتھا ومواعید انتخابھم وكیفیة والیتھا ومدة للنقابة االداریة الھیئة اعضاء عدد - ھـ

 .وصالحیاتھا

الغ ذلك في بما المسلكیة للعقوبات فیھا یتعرض التي والحاالت یتحملھا التي وااللتزمات النقابة عضو بھا یتمتع التي الحقوق - و
 .النقابة من والفصل رامة

وتوكیل  المعالجة نفقات في المساھمة ذلك في بما الضرورة االتح في النقابة لعضو تقدم التي المالیة  والمساعدات الخدمات - ز
 .المحامین 



 .خدماتھم وانھاء واجراءاتھا النقابة في والمستخدمین الموظفین تعیین شروط - ح

 .المالیة وقیودھا دفاترھا ومسك النقابة أموال حفظ كیفیة - ط

 .العادیة وغیر عادیةال اجتماعاتھا الى للنقابة العامة  الھیئة دعوة اجراءات - ي

 توفیق أوضاع النقابات    101المادة 

 .بمقتضاه مسجلة وكانھا قائمة القانون ھذا نفاذ قبل المسجلة العمال نقابات تعتبر - أ

 .بمقتضاه مسجلة ھاوكان  القانون ھذا نفاذ قبل المسجلة العمل اصحاب نقابات تعتبر -ب

تتج ال مدة خالل القانون ھذا احكام  مع وانظمتھا اوضاعھا یقتوف اعاله المذكورة العمل اصحاب ونقابات العمال نقابات على -ج
 .نفاذه تاریخ من أشھر ستة اوز

     102المادة 

الوز  في العمل أصحاب ونقابات النقابات مسجل الى المؤسسین من موقعا العمل ألصحاب نقابة او نقابة أي تسجیل طلب یقدم -أ
 - :یلي ما بھ مرفقا ارة

 .وعنوانھا الرئیسي ومركزھا اسمھا فیھ مدرجا لھا الداخلي النظام -1

 .منھم بكل الخاصة الثبوتیة واألوراق المؤسسین األعضاء بأسماء قائمة -2

 .المؤسسین قبل من المنتخبة األولى اإلداریة الھیئة عضاءأ أسماء -3

 .لتأسیسیةا الھیئة اجتماع محضر -4

التس إلتمام ضروریة یراھا إضافیة وثائق بأي تزویده اإلداریة الھیئة من یطلب ان العمل أصحاب ونقابات النقابات لمسجل -ب
 .جیل

خ العمل اصحاب نقابة أو نقابة اي تسجیل طلب بشأن قراره یصدر ان العمل اصحاب ونقابات النقابات مسجل على یترتب - ج
ً  ثینثال  تتجاوز ال مدة الل ا اصحاب نقابة أو النقابة بتسجیل شھادة أصدر الطلب على وافق فاذا الیھ الطلب تقدیم تاریخ من یوما

خ  العلیا العدل محكمة لدى قراره في الطعن فللمؤسسین الطلب رفض قرر وإذا الرسمیة الجریدة في التسجیل قرار وینشر لعمل
ً  ثالثین الل  .القرار تبلیغ تاریخ من یوما

الع  العدل محكمة لدى تسجیلھا قرار في الطعن العمل اصحاب نقابة أو نقابة اي تسجیل من تضرروا الذین لالشخاص وزیج - د
ً  ثالثین خالل لیا  .الرسمیة الجریدة في القرار نشر تاریخ من یوما

 ة الشخصیة االعتباری     103المادة 

ا جمیع الصفة بھذه وتمارس االعتباریة الشخصیة وتكتسب بھ سجلت الذي باالسم قائمة العمل اصحاب نقابة او النقابة تعتبر - أ
واألنظمة  القانون ھذا ألحكام وفقا بممارستھا لھا المصرح العمال

 :تاریخ من اعتبارا لھا الداخلي النظام وبمقتضى بموجبھ الصادرة

 . الرسمیة الجریدة في العمل اصحاب نقابة أو النقابة بتسجیل العمل اصحاب ونقابات نقاباتال مسجل قرار نشر - 1



 . العمل اصحاب نقابة أو النقابة تسجیل برفض المسجل قرار بالغاء العلیا العدل محكمة قرار صدور أو - 2

 . القانون ھذا من ) 102 ( المادة  في علیھا المنصوص الطعن مدة انقضاء أو - 3

األنظمة  على یطرأ تعدیل أي على یُصادق أن العمل أصحاب نقابات من أي او النقابات أو للنقابات العام االتحاد على -ب
ال  ھذا یتضمن ال ان على العمل أصحاب ونقابات النقابات مسجل قبل من العمل أصحاب لنقابات او للنقابات او لالتحاد الداخلیة

 .علیھ المصادقة تاریخ من اعتبارا مفعولھ ویسري النافذة، اتیعالتشر أحكام مع یتعارض ما تعدیل

 عنوان النقابة     104المادة 

ت  بأي النقابات مسجل یبلغ ان ویجب المسجل عنوانھا إلى العمل اصحاب نقابة أو للنقابة واالشعارات المراسالت جمیع ترسل
ا العنوان اعتبر واال المسجل لدى العمل اصحاب ونقابات النقابات سجل في التغییر ویدرج حدوثھ من ایام سبعة خالل فیھ ییرغ

 .قائما اصال لمسجل

 إلغاء تسجیل النقابة     105المادة 

 ألنھا او اختیاریا لحلھا اما قائمة غیر أصبحت انھا لھ ثبت إذا العمل اصحاب نقابة أو لنقابةا تسجیل  شھادة بإلغاء المسجل یقوم

 .قضائي بقرار أو القانون ھذا ألحكام وفقا حلت

 الحل االختیاري للنقابة    106المادة 

العا الھیئة تعقده غیرعادي اجتماع في الشتراكاتھم المسددین اعضائھا  ثلثي بموافقة اختیاریا مللعا اصحاب نقابة او النقابة تحل
 الحكام وفقا الحالة ھذه في بھا والتصرف وحقوقھا اموالھا تصفیة وتتم غیرھا دون الغایة لھذه العمل اصحاب نقابة أو للنقابة مة

وینشر  صدوره تاریخ من یوما عشر خمسة خالل الحل بقرار العمال لنقابات مالعا واالتحاد الوزیر اشعار ویجب الداخلي النظام
 .الرسمیة الجریدة في 

     107المادة 

ساعا تخفیض شروط لكذ في بما بمھامھا القیام من العمال نقابات ممثلي لتمكین الالزمة والمعاییر األسس الثالثیة اللجنة تضع
العامل  وعدد المؤسسة إمكانات مراعاة مع وذلك الغایة لھذه الالزمة المادیة اإلمكانات وتوفیر النقابي للعمل تفرغھم او العمل ت
 .فیھا ین

     108المادة 

 بما النقابي النشاط بممارسة قیامھ بسبب للنقابات ممثل أي ضد إجراء أي اتخاذ نالبطال طائلة تحت العمل لصاحب یجوز ال -أ

 العمل  من الفصل ذلك في

المادة  ھذه من (أ) الفقرة ألحكام العمل صاحب مخالفة حال في -ب
استم  حال وفي ذارناإل تبلغ تاریخ من أیام سبعة على تزید ال مدة خالل المخالفة إزالة بضرورة لھ إنذار توجیھ العمل مفتش على

 .المختصة المحكمة إلى األمر ویحیل بھا ضبطا العمل مفتش یحرر رارھا

 حال وفي المادة  ھذه من (أ) الفقرة ألحكام خالفا بحقھ اتخذ إجراء  أي نتیجة لحقھ ضرر او عطل بكل المطالبة للعامل یحق -ج

 تاریخ ولغایة العمل عن انقطاعھ مدة عن أجوره بكامل لھ كمالح مع العمل الى بإعادتھ القرار إصدار للمحكمة العمل من فصلھ

إضافي  بتعویض المطالبة فلھ العمل بصاحب تتعلق ألسباب عملھ إلى العودة من العامل یتمكن لم  واذا إلیھ بإعادتھ القرار صدور
مترتبة  أخرى حقوق وأي التعسفي الفصل تعویض إلى إضافة وذلك شھرا عشر اثني على یزید وال أشھر ستة أجور عن یقل ال 
 .القانون ھذا أحكام وفق لھ 
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     109المادة 

جھ  أي أو الحكومة تخصصھا أموال وأي العمل أصحاب ونقابات العمال لنقابات العام واالتحاد النقابات أموال إنفاق زجوی ال -أ
 الدولیة المحاسبیة المعاییر مع یتفق وبما الداخلیة وأنظمتھا النافذة التشریعات ألحكام وفقا أھدافھا یحقق بما اال لدعمھا أخرى ة

 .المحاسبة  دیوان لرقابة مخصصاتالو األموال ھذه تخضع أن على

لنقاب العام االتحاد الى الالحقة المالیة للسنة موازنتھا تقدیم مالیة سنة كل بدایة من األقل على أشھر أربعة قبل النقابات على -ب
 .السنویة موازنتھ ومن منھا بنسخة الوزیر بتزوید یقوم والذي العمال ات

     110المادة 

 .الخاصة بحقوقھا نقابة كل فیھ وتحتفظ اعتباریة شخصیة لھ وتكون العمال لنقابات العام االتحاد العمالیة النقابات تشكل - أ

 .النقابة بھا تتمتع التي الحقوق بجمیع ویتمتع االتحاد منھا یتألف التي النقابات أعضاء من االتحاد یتكون - ب

 األكثریة موافقة على منھا كل تحصل ان على مھني اتحاد تشكیل العمال لنقابات العام االتحاد بموافقة أكثر او لنقابتین یحق - ج

ً  المسجل تحیط وأن العامة لھیئتھا العادیة ً  بذلك علما  .خطیا

 أھداف ذات دولیة أو عربیة عمالیة منظمة اي الى االنضمام المسجلة المھنیة ولالتحادات العمال لنقابات العام لالتحاد یحق - د

 .مشروعة ووسائل

إقر فور النقابات مسجل من یصدق ان على الغایة لھذه یضعھ داخلي نظام بموجب العمال لنقابات العام االتحاد شؤون تنظم - ھـ
 .علیھ المصادقة تاریخ من بھ ویعمل اره

 حمایة أعضاء النقابة    111المادة 

ا بین ابرم اتفاق بسبب بحقھ قضائیة  او قانونیة اجراءات اي تتخذ وال فیھا عضو اي او للعمال نقابة اي يف موظف اي یعاقب ال
 .بھا واألنظمة المعمول القوانین االتفاق یخالف ال ان على العمال  لنقابات المشروعة الغایات من غایة اي بشأن النقابة عضاء

 حمایة النقابة     112المادة 

 .التجارة حریة تقیید الى تھدف غایاتھا من ایا بأن االدعاء لمجرد مشروعة غیر ھیئة للعمال بةا نق اي تعتبر ال

     113المادة 

ا والشروط األوضاع حسب والدفاتر السجالت تعد ان عمل أصحاب نقابة او العمال لنقابات العام االتحاد أو نقابة كل على یجب
 .الثالثیة اللجنة تحددھا لتي

 عضو الھیئة اإلداریة     114المادة 

 الوقت طیلة فیھا مستخدما او لدیھا مسجال عامال كان إذا اال نقابة  الي االداریة الھیئة في عضوا شخص اي ینتخب ان یجوز ال

ت جریمة في او جنائیة جریمة في قضائي حكم بحقھ رصد قد كان إذا الھیئة في شخص اي انتخاب یجوز وال التفرغ سبیل على
 .العامة واالداب الشرف مس

     115المادة 



وال كیلھاتش بطرق المتعلقة واإلجراءات األحكام للنقابات الداخلي النظام ویحدد المملكة أنحاء في لھا تابعة انالج تشكل أن للنقابة
 .اللجان وھذه النقابة بین عالقة

     116المادة 

واألنظمة  القانون ھذا ألحكام مخالفة العمل اصحاب نقابة أو نقابة ألي االداریة الھیئة ارتكبت إذا -أ
الم  بإزالة لھا خطي انذار توجیھ الوزیر فعلى النافذة للتشریعات مخالفة ھامن ألي الداخلي النظام تضمن إذا أو بمقتضاه الصادرة

ً  )30( على تزید ال مدة خالل خالفة  .تبلیغھ تاریخ من یوما

لل  قابالً  القرار ویكون االداریة الھیئة بحل قرار إصدار النقابات ُمسجل تنسیب على بناء فللوزیر المخالفة استمرار حال في -ب
ً  ثالثین خالل وذلك  اإلداریة كمةالمح أمام طعن  .تبلغھ تاریخ من یوما

الھي من النقابة رةإلدا مؤقتة اداریة ھیئة تعیین بالنقابات یتعلق فیما العمالیة للنقابات العام االتحاد مع وبالتشاور الوزیر على -ج
 .الحل تاریخ من أشھر )6( أقصاھا مدة خالل جدیدة اداریة لھیئة االنتخابات واجراء النقابة أعمال لتسییر وذلك العامة ئة

 أموال النقابة بعد حلھا     117المادة 

الى العمال لنقابات العام االتحاد یعینھ الذي البنك في اموالھا فتودع االسباب من سبب الي اختیاریة غیر بصورة النقابة حلت إذا
ام  فتؤول االولى النقابة حل من واحدة سنة خالل النقابة ھذه مثل تأسیس یتم لم فاذا نفسھا للمھن او للمھنة جدیدة نقابة تؤسس ان 

 .العمال لنقابات العام االتحاد إلى المنقولة وغیر المنقولة والھا

 118المادة 

العمو  میزانیتھا من نسخة سنة كل من نیسان اول قبل المسجل الى ترسل ان عمل اصحاب نقابة او عمال نقابة كل على یجب - أ
والتزامات  وموجداتھا ومصروفاتھا وارداتھا فیھا تبین قانوني حسابات مدقق من االصول حسب مدققة المقرر جالنموذ على میة
ببیان  تزویده النقابة من یطلب ان النقابات ولمسجل االول نكانو شھر من والثالثین الحادي في والمنتھیة السابقة السنة خالل ھا
 .للمیزانیة اضافیة ایضاحات أو ات

والت النقابة في العاملین وسائر الموظفین اسماء یتضمن كشف للمسجل ترسل التي للنقابة العمومیة المیزانیة بنسخة یرفق - ب
 .المیزانیة الیھا ودتع التي السنة خالل اوضاعھم وعلى علیھم اجرتھا التي غیرات

     119المادة 

الع ھاتین بإحدى او دینار ألف على تزید وال دینار خمسمائة عن تقل ال وبغرامة أشھر ثالثة على تزید ال مدة بالحبس عاقبی - أ
 .حلھا تم التي منھا ألي اإلداریة الھیئة او العمل أصحاب نقابة أو ةالنقاب باسم النقابي النشاط في یستمر من كل قوبتین

ً  عمداً  ادخل من كل - ب الداخل  النظام في تزویر اي أجري او ذلك في اشترك او للنقابة العمومیة المیزانیة في صحیح غیر بیانا
 تزید وال دینار خمسمائة عن التقل غرامةب عوقب فیھ نص أي  ادراج أغفل او ذلك في اشترك او فیھ تعدیل اي في او للنقابة ي

 حالة في االعلى حدھا الى بالقیاس العقوبة وتضاعف سنة على تزید وال أشھر ثالثة عن تقل ال لمدة بالحبس او دینار ألف على

 .المخالفة تكرار

 مندوب التوفیق    120المادة 

للم  وذلك الجماعیة العمالیة النزاعات تسویة في الوساطة مھمةب  للقیام الوزارة موظفي من أكثر او  توفیق مندوب یعین ان للوزیر
 .بةمناس یراھا التي والمدة یحددھا التي نطقة



 مجلس التوفیق    121المادة 

 االتفاق تم فإذا النزاع ذلك لتسویة الطرفین بین الوساطة اجراءات یبدأ أن التوفیق مندوب فعلي جماعي عمالي نزاع وقع إذا - أ

 .الطرفین من علیھا مصادق منھ ةبنسخ التوفیق مندوب یحتفظ بغیره أو جماعي بعقد بشأنھ

فیتر النزاع تسویة إلى یؤدي لن فیھا االستمرار أن تبین أو باألسبا  من سبب ألي الطرفین بین المفاوضات اجراء تعذر إذا - ب
ت التي والنتیجة الطرفین بین تمت التي والمفاوضات النزاع أسباب  یتضمن الوزیر إلى تقریرا یقدم أن التوفیق مندوب على تب

 .إلیھ النزاع احالة تاریخ من یوما وعشرین واحد على تزید ال مدة خالل وذلك إلیھا وصل

 :التالي النحو على یشكلھ توفیق مجلس إلى یحیلھ أن فعلیھ النزاع تسویة من بدوره الوزیر یتمكن لم ذاإ - ج

 . العمل اصحاب نقابات أو عمالال بنقابات أو بالنزاع العالقة ذوي من یكون ال أن على الوزیر یعینھ رئیس - 1

 . المجلس في ممثلیھ الطرفین من كل یسمى متساویة بإعداد والعمال العمل أصحاب من كال  یمثلون أكثر أو ان عضو - 2

 مھام مجلس التوفیق     122المادة 

ت فإذا مالئمة یراھا التي بالطریقة تسویتھ إلى للتوصل جھده یسعى أن علیھ وجب التوفیق مجلس الى عمالي نزاع أحیل إذا - أ
 .الطرفین بین الموقعة التسویة بھ مرفقا بذلك تقریرا الوزیر إلى فیقدم جزئیا أو كلیا تسویتھ إلى وصل

واإلجراءات النزاع أسباب یتضمن تقریرا الوزیر الى یقدم أن علیھ فیترتب النزاع تسویة إلى التوفیق مجلس یتوصل لم إذا - ب
 .الشأن  بھذا مناسبة یراھا التي والتوصیات انھائھ عدم إلى أدیت االتي واألسباب لتسویتھ اتخذھا التي 

تزي ال مدة خالل إلیھا توصل التي بالنتائج تقریره وتقدیم التوفیق اجراءات ینھي أن األحوال جمیع في المجلس على یترتب - ج
 .إلیھ النزاع احالة تاریخ من یوما وعشرین واحد على د

 لتوكیل في النزاعا     123المادة 

 .التوفیق مجلس أو فیقالتو مندوب أمام  المحامین توكیل العمالي النزاع في الطرفین من ألي یجوز ال

 المحكمة العمالیة     124المادة 

 من تشكیلھا یتم عمالیة محكمة الى احالتھ الوزیر على فیترتب الجماعي العمالي النزاع انھاء من التوفیق مجلس یتمكن لم إذا - أ

بح انعقادھا ویجوز الدرجة في  ھمأعال ویرأسھا الوزیر طلب على بناء الغایة لھذا القضائي المجلس ینتدبھم نظامیین قضاه ثالثة
 .فیھا القرار واصدار القضیة نظر في لالشتراك الثالث القاضي یدعي الرأي في اختالفھما حالة وفي أعضائھا من اثنین ضور

سب على تزید ال مدة خالل فیھ النظر تباشر بحیث االستعجال صفة العمالیة المحكمة الى یحال ذيال العمالي النزاع یعطي - ب
ة  ع

ه  ویكون التاریخ ذلك من یوما ثالثین خالل الوزیر الى وتبلغھ النزاع  في قرارھا المحكمة تصدر ان على االحالة تاریخ من أیام
 .اداریة أو ةقضائی جھة أي أمام للطعن  قابل غیر قطعیاً، القرار ذا

 العدالة لتحقیق مناسبة تراھا التي جراءاتلإل وفقا فیھ وتفصل علیھا المعروض العمالي النزاع في العمالیة المحكمة تنظر - ج

محام توكیل الطرفین من لكل ویجوز  القانون ھذا في علیھا منصوص خاصة اجراءات أي ذلك في تراعي أن على الطرفین بین
 .ةالمحكم أمام أكثر او ي

 صالحیة المحكمة العمالیة     125المادة 



 : التالیة الصالحیات عمالي نزاع في رالنظ عند التوفیق ولمجلس العمالیة للمحكمة یكون -

 .القسم بعد النزاع في بخبرتھ واالستعانة شخص أي أقوال سماع - أ

ا  أو للنظر ضروریة المجلس او المحكمة تراھاو لدیھ التي والبیانات المستندات بابراز النزاع أطراف من طرف اي تكلیف - ب
 .النزاع في لفصل

 عمالیة قرارات المحكمة ال     126المادة 

 وذلك ، فیھ غموض أي إلزالة النزاع أطراف أحد طلب او الوزیر طلب على بناء أصدرتھ قرار اي تفسیر العمالیة للمحكمة -

الوزیر طلب على بناء او نفسھا تلقاء من تصحح أن وقت كل في لھا وأن كما ، الیھا توصل التي النتائج عن القرار یخرج ال بما
 . العرضي السھو طریق عن والقرارات األحكام في تقع  التي الحسابیة او الكتابیة األخطاء وا االغالط الخصوم أحد او 

 مكان انعقاد المحكمة     127المادة 

و  والتسھیالت اإلداریة المتطلبات توفیر عن مسؤولة الوزارة وتكون رةالوزا في التوفیق ومجلس العمالیة المحكمة جلسات تعقد
 .عمالھاأ من تمكنھا التي األجھزة

 قرارات المحكمة العمالیة     128المادة 

ً  المحكمة او المجلس أعضاء جمیع ویوقعھ كتابیا العمالیة المحكمة وقرار التوفیق مجلس تقریر یكون - أ وي الحال لمقتضى وفقا
 كتابة رأیھ یثبت أن المحكمة او المجلس أعضاء من مخالف عضو كل على ویجب باألكثریة أو باإلجماع المحكمة رقرا  صدر

 .القرار أو التقریر في

ً  ثالثین خالل النزاع أصحاب نفقة على أكثر او محلیة صحیفة في العمالیة المحكمة قرار او المجلس تقریر ینشر - ب تا  من یوما
 .القرار او قریرالت الوزیر تسلم ریخ

 مكافآت المحكمة العمالیة     129المادة 

 بناء الوزراء مجلس یقررھا التي  المكافآت الجلسات وكاتب التوفیق مجلس ورئیس یةالعمال المحكمة وأعضاء لرئیس یصرف -

 . الوزیر من تنسیب على

 حجة التسویات والقرارات    130المادة 

للفئ ملزمین العمالیة المحكمة قرار او القانون ھذا أحكام بمقتضى التوفیق اجراءات بنتیجة الیھا التوصل تم التي التسویة تكون
 - :التالیة ات

 .العمالي النزاع ألطراف - أ

 .النزاع بھا یتعلق التي المؤسسة إلیھم انتقلت الذین ورثتھ ذلك في بمن العمل صاحب لخلف - ب

ا مقتضى حسب منھا قسم في أو حدوثھ تاریخ في النزاع بھا یتعلق التي سسةالمؤ في یعملون كانوا  الذین األشخاص لجمیع - ج
المح  قرار أو التسویة تقریر في ورد إذا منھا قسم أي في أو المؤسسة تلك في بعد فیما یستخدمون الذین األشخاص ولجمیع لحال
 .ذلك دون یحول ما هبمقتضا األنظمة الصادرة أو القانون ھذا في یكن ولم بذلك یقضي بما العمالیة كمة



 تنفیذ القرارات والتوصیات    131المادة 

 .تعینھ الذي التاریخ من اعتبارا العمالیة المحكمة قرار ینفذ - أ

وإذ  العمالي لنزاعا أطراف علیھ اتفق الذي التاریخ من اعتبارا التوفیق اجراءات نتیجة الیھا التوصل تم التي بالتسویة یعمل - ب
 وبالشروط أطرافھا لجمیع ملزمة  وتكون التسویة تقریر على التوقیع تاریخ من اعتبارا بالتسویة فیعمل ذلك على االتفاق یتم لم ا

 .فیھا علیھا المنصوص

 القیود على صاحب العمل    132المادة 

بأي القیام الیةالعم المحكمة أو التوفیق مجلس أو یقالتوف مندوب لدى العمالي النزاع في النظر خالل عمل صاحب ألي یجوز ال
 :التالیة األعمال من 

 .المفعول الساریة االستخدام شروط تغییر -أ

 .الحال مقتضى حسب العمالیة المحكمة أو المجلس أو التوفیق مندوب من كتابي اذن على الحصول دون عامل أي فصل -ب

 العقوبة على المخالفین     133المادة 

تقل  ال بغرامة فیعاقب القانون ھذا بمقتضى لھ الملزم العمالیة المحكمة قرار أو یةالتسو شروط من  شرطا عامل أي خالف ذاإ - أ
األد حدھا عن الغرامة تخفیض یجوز وال التكرار حالة في وتضاعف األولى للمرة دینار مئتي على تزید وال دینارا خمسین عن 

 .المخففة التقدیریة لألسباب نى

بغرا  فیعاقب القانون ھذا بمقتضى لھ الملزم العمالیة المحكمة قرار او التسویة طشرو من شرط أي العمل صاحب خالف إذا - ب
ع  الغرامة تخفیض یجوز وال التكرار حالة في وتضاعف األولى للمرة دینار أربعمائة على تزید وال دینار مائتي عن تقل ال مة
 .مخففةال التقدیریة لألسباب األدنى حدھا ن

 واإلغالق اإلضراب    134المادة 

 - :التالیة  الحاالت من أي في مؤسستھ یغلق أن عمل صاحب ألي او یضرب ان عامل ألي یجوز ال

 .لعمالیةا المحكمة أو  التوفیق مجلس او توفیقال مندوب على محاال النزاع كان إذا - أ

الم بالمسائل یتعلق االغالق او االضراب وكان بھ معمول قرار أي أو المفعول نافذه تسویة أي فیھا تكون التي المدة خالل - ب
 .القرار ذلك أو التسویة بتلك شمولة

 اإلشعار باإلضراب واإلغالق    135المادة 

لال  المحدد التاریخ من ایوم عشر أربعة عن تقل ال مدة قبل العمل  لصاحب إشعار إعطاء دون یضرب ان للعامل یجوز ال - أ
 .العامة المصالح خدمات باحدى متعلقا العمل كان إذا المدة ھذه وتضاعف ضراب

التار من ایوم عشر اربعة عن تقل ال مدة قبل لكبذ للعمال إشعارا یعطي ان دون مؤسستھ إغالق العمل لصاحب یجوز ال - ب
 .العامة المصالح خدمات بإحدى متعلقا العمل كان إذا المدة ھذه وتضاعف لإلغالق المحدد یخ

 .الغایة لھذه یصدر نظام بموجب واإلغالق لالضراب األخرى واالجراءات الشروط تحدد - ج
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 اإلضراب واإلغالق المحظور     136المادة 

دن  وخمسة األول الیوم عن دینارا خمسین عن تقل ال بغرامة یعاقب القانون ھذا بموجب محظور بإضراب عامل أي امق إذا - أ
 .فیھا یضرب التي األیام عن اجره من ویحرم ذلك بعد االضراب فیھ یستمر كل عن انیر

وخ األول الیوم دینارعن خمسمائة امقدارھ بغرامة فیعاقب القانون ھذا بموجب محظور اغالق على العمل صاحب أقدم إذا - ب
 .فیھا اإلغالق یستمر التي األیام عن العمال أجور بدفع ویلزم ذلك بعد االغالق فیھ یستمر یوم كل عن دینارا ونمس

     137المادة 

المناط  في باألجور المتعلقة عاوىالد ذلك ومن الفردیة العمل نزاعات نع  الناشئة الدعاوى في بالنظر الصلح محكمة تختص -أ
المادة  ھذه من (ب) الفقرة أحكام وفق أجور سلطة فیھا یوجد ال التي ق

 .للمحكمة ورودھا تاریخ من أشھر ثالثة خالل الدعوى في الفصل یتم بحیث مستعجلة بصورة وذلك

أ  منھ القانونیة غیر الحسمیات أو المدفوع األجر في النقص ومنھا باألجور علقةالمت الدعاوى نظرھا في الصلح محكمة تتبع -ب
 - :التالیة اإلجراءات االضافیة العمل ساعات اجور أو دفعھ تأخیر و

ً  االدعاء عنھ نیابة العمال نقابة أو بنفسھ العامل یقدم -1  في یعملون كانوا اذا العمال من عدد من موحد ادعاء تقدیم ویجوز خطیا

ا اوراق تبلغھ تاریخ من ایام عشرة تتجاوز ال مدة في العمل صاحب على یتوجب كما دا،واح دعواھم سبب وكان ذاتھا المؤسسة
ً  المحكمة الى یقدم أن لدعوى، ً  وقائعھا من واقعة كل عن الدعوى الئحة على مفصالً  جوابا ت  التي والبیانات المستندات بھ مرفقا

 . لھا استحقاقھ عدم او العامل بھا بیطال التي باألجور وفائھ ثبت

األ أو قانونیة غیر بصورة المحسومة األجور للعامل یدفع أن تحددھا فترة ضمن العمل صاحب من تطلب أن للمحكمة یجوز -2
شر تقدره تعویضا تضیف أن ولھا الغرض لھذا المعینة المدة في دفعھا عن تأخر التي او األداء المستحقة أو المدفوعة غیر جور
 یلزم ال أن ذلك في ویشترط عنھا، بأجور المطالب المدة عن المدفوع غیر أو المحسوم بلغمال التعویض  مبلغ یتجاوز ال أن یطة

ً  كان التأخر أن المحكمة اقتنعت اذا دفعھا المتأخر او الناقصة األجور عن تعویض بدفع العمل صاحب نیة بحسن خطأ عن ناجما
 . قبولھا او األجور بدفع المطالبة عن العامل لفخت عن او طارئة حالة حدوث عن أو دفعھ الواجب المبلغ على نزاع أو ،

المادة   ھذه من (أ) الفقرة أحكام بمقتضى یصدر الذي المحكمة قرار یستأنف -ج
ً  كان إذا تفھیمھ تاریخ من ایام عشرة خالل ف  تفصل أن المحكمة على ویترتب الوجاھي بمثابة كان إذا تبلیغھ تاریخ ومن وجاھیا

ً  ثالثین خالل االستئناف ي  .دیوانھا إلى وروده تاریخ من یوما

 .عنھا الصادرة القرارات تنفیذ رسوم ذلك في بما الرسوم جمیع من الصلح محكمة الى تقدم التي الدعاوى تعفى -1 -د

ا یقیمھا أخرى دعوى أي على أو اسقاطھا بعد مرة من ألكثر الدعوى  تجدید حال في الفقرة ھذه من )1( البند أحكام تسري ال -2
 .ذاتھا العمالیة بالحقوق للمطالبة ملالع

 خالفات العمالیةتقادم الم     138المادة 

الد ترفع لم ما بمقتضاه صادرة تعلیمات أو نظام أي أو القانون ھذا ألحكام خالفا ارتكبت مخالفة أي بشأن دعوى اي تسمع ال - أ
 .فیھ ارتكبت الذي التاریخ من واحد شھر خالل عوى

أو مصدرھا كان مھما االضافیة العمل ساعات أجور ذلك في بما القانون ھذا یرتبھا حقوق بأي للمطالبة دعوى اي تسمع ال - ب
 .واألجور الحقوق بتلك المطالبة سبب نشوء على سنتین مرور بعد منشؤھا 

 مخالفة أحكام التشریع     139المادة 



دین خمسین عن تقل ال بغرامة مرتكبھا یعاقب فیھ عقوبة لھا تعین لم بمقتضاه دراص نظام أي أو القانون ھذا ألحكام مخالفة كل
ارا  
 إذا بھ المعمول العقوبات قانون في علیھا المنصوص العقوبة المخالف على تفرض أن ذلك في ویشترط دینار مئة على تزید وال

 .نوناالق ھذا في  علیھ منصوص ھو مما أشد فیھ للمخالفة المقررة العقوبة كانت

 األنظمة      140المادة 

 .القانون ھذا أحكام لتنفیذ األنظمة الالزمة یصدر أن الوزیر من تنسیب  على بناء الوزراء لمجلس

 اإللغاءات     141المادة 

األنظمة   تبقى أن على علیھ أدخلت التي والتعدیالت 1960 لسنة )21( رقم العمل) (قانون یلغي
أن  إلى وذلك سنتین على تزید ال لمدة المفعول ساریة القانون ھذا أحكام تخالف ال والتي بموجبھ الصادرة والقرارات والتعلیمات

 .القانون ھذا ألحكام وفقا بھا  غیرھا استبدال أو الغاؤھا یتم 

 المكلفون بتنفیذ أحكام القانون      142المادة 

 .القانون ھذا أحكام بتنفیذ مكلفون والوزراء الوزراء رئیس
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