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 أسم الشعبب
 مجلس الرئاسة

مة  المةاد  ( أوال)بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسةة واسةاناداا الةى ام ةام البنةد      
 م  الدساور ( 37)م  الماد  ( ثالثا) والبند ( 16)

 :صدر القانون االتي    
 

 3102 -لسنه )     ( رقم 
 

 قانون
 العمــــل

 

 الفصل االول
 ريـفالتعا

 
 : هاؤ والعبارات الاالية ألغراض هذا القانو  المعاني المبينة ازا لمصطلماتة   يقصد با 6الماد  ة 

  0 والشؤو  اإلجاماعية وزار  العمل: اوالة   الوزار                   
 0 والشؤو  اإلجاماعية وزير  العمل:   ثانياة  الوزير                 

     0دائر  العمل والادريب المهني :  الدائر   ثالثاة              
 .مم مة العمل: المم مة  -رابعا   

  0اية جهة مسؤولة ع  اطبيق ام ام هذا  القانو  : الجهة المخاصة  -خامسا                  

ا  ف ةةرا او جسةةماني يبذلةةه العامةةل لقةةاء اجةةر سةةواء  ةة إنسةةاني  ةةل جهةةد: العمةةل  -سادسةةا                  
  0موسمي أو   أو جزئي مؤقتأو  عرضي أو  بش ل دائم 

صةامب واشةرا  يعمةل باوجيةه سواءا  ا  ذ ةرا أو أنثةى  ل شخص طبيعي : ة العامل سابعا                 
وامةت إداراةه سةواءا  ةا  يعمةل بعقةد م اةوب أو شةيوا و صةري  أو  عمل

ف ريةةةا أو  ضةةةمني و أو علةةةى سةةةبيل الاةةةدريب أو االخابةةةار أو يقةةةوم بعمةةةا
  0لقاء اجر اياا  ا  نوعه جسديا
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عاماا او و بموجب عقد عمل و  ل شخص طبيعي او معنوا ُيشغل : ة صامب العمل ثامنا                 
                  0ا ثر لقاء اجر اياا  ا  نوعه 

يقةةةوم   يا أو امريريةةةا وسةةةواءا  ةةا  صةةةريما ام ضةةةمنيا و شةةةيو  اايةةةاقأا : عقةةةد العمةةةل ة ااسعاةة                 
شةرا  صةامب العمةل  العاملبموجبه   بالعمل أو اقديم خدمةة امةت إدار  وار

 0لقاء اجر أياا  ا  نوعه

  0العمل الذا اقاضي طبيعة انييذه وانجازه مد  ممدد  : العمل المؤقت  ة  عاشرا                 

سةادعيه ضةرورات طارئةة واليةدخل فةي طبيعاةةه العمةل الةذا ا: العمةل العرضةي  ةمةادا عشرة                 
  0ساة أشهر ( 1)فيما يزاوله صامب العمل م  نشاط وال ازيد مد  انجازه على 

العمةةل الةةذا يةةام  فةةي سةةاعات عمةةل اقةةل عةة  سةةاعات العمةةل : العمةةل الجزئةةي . عشةةر ثةةاني
ر  يوميةة اليومية االعايادية المنصوص عليها في هذا القانو  و سواءا  ا  العمل يةؤد  بصةو 

او لةةبعض ايةةام األسةةبوس واماسةةب سةةاعات العمةةل الةةو علةةى أسةةاس اسةةبوعي أو علةةى أسةةاس 
 .الماوسط في فار  اساخدام معينة

      .العمل الذا يام إنجازه في مواسم دورية ماعار  عليها: العمل الموسمي. ثالث عشر          

بةةأا علةةى أا شةةخص امةةت الاهديةةد  عنةةو  ضايةةر  ةةل عمةةل أو خدمةةة :  العمةةل الجبةةرا عشرةةة رابةة           
 0ولم ياطوس هذا الشخص الدائه بممض ارادااه  عقوبة

ويشةةمل األجةةر األساسةةي أو األدنةةى والمخصصةةات والم افئةةات  : عشةةر ة  االجةةر  خةةامس                 
وجمي  الاعويضات األخةر  الاةي يةدفعها صةامب العمةل للعامةل بصةور  مباشةر  أو 

 .ا أو عينا و مقابل إساخدامه لهغير مباشر  و نقد

معةدل مةا يةدف  الةى العامةل عة  العمةل الةذا يؤديةه فةي :  االجةر االساسةي  عشةر ة سةادس                  
مةةد  معينةةة مةة  الةةزم  او علةةى اسةةاس القطعةةة او االناةةال ويشةةمل العةةاو  السةةنوية وال 

  0يدخل فيه جمي  انواس ماممات االجر والمخصصات ب ل انواعها 

أا نةةةزاس ينشةةةأ بةةةي  عامةةةل أو مجموعةةةة عمةةةال أو من مةةةة  : منازعةةةات العمةةةل   ةعشرةةةسةةةاب                   
عمةةال أو مجموعةةة منهةةا مةة  جهةةة مةة  صةةامب عمةةل أو مجموعةةة أصةةماب عمةةل أو 
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من مة أصماب عمل أو مجموعة منها م  جهة أخر  مول مقوق قائمة أو مصةال  
 .مساقبلية

المياوضات الاي اجرا بيةة  صةامب العمةل أو مجموعةة : المياوضات الجماعية  ةعشر ثام                 
 م  اصماب العمل او وامد  او ا ثر مة  من مةااهم مة  جهةة ومن مةة عمةال او ا ثةر

في مةال غيةاب من مةات العمةال أو ممثلي العمال المناخبي  وفق أم ام هذا القانو  و 
طه وان ةةةةيم العاقةةةةات بةةةةي  هةةةةذه مةةةة  جهةةةةة اخةةةةر  لامديةةةةد عاقةةةةات العمةةةةل او شةةةةرو  و

 0االطرا  او من مااها  

اةن م شةروط العمةل و روفةه  الم اوبة الاي اياقاتجمي  اال: االاياقات الجماعية  ةعشر ااس                 
اعقةةةد  بةةةي  من مةةةة او ا ثةةةر مةةة  المن مةةةات النقابيةةةة والاةةةي وعاقااةةةه وام ةةةام الاشةةةغيل 

في مال غياب من مات  خبي  وفق أم ام هذا القانو ممثلي العمال المناو أو  العمالية
وبي  صامب عمل او مجموعةة مة  اصةماب العمةل او من مةة او  العمال و م  جهة 

 0ا ثر م  من مااهم   

 0 ل شخص اليزال في دور االعداد والادريب والاأهيل : المادرب  ةعشرون                 

الخامسةة عشةر  مة  العمةر ( 61)بلة   طبيعةي  ل شةخص: المدث العامل ة إمد  وعشرو                   
  0الثامنة عشر ( 61)ولم يبل  

 0الخامسة عشر  م  العمر ( 61)لم يبلةة   طبيعي أا شخص: الطيل ة عشرو  إثنا و                 

دار  من مةةةة عماليةةةة مةةةر : من مةةةة العمةةةال  ةوعشةةةرو  ثةةةاث                   لهةةةا  ا ذات إسةةةاقال مةةةالي وار
امسةي  العمةل علةى شخصية معنوية امثل  مصال   العمال والدفاس ع  مقةوقهم و 

 0 رو  عملهم وامثيلهم امام مخال  الجهات   شروط و 

يعمةل أو   ل شخص طبيعي ال يممةةةل الجنسةية العراقيةةةةة :  العامل االجنبي  ةوعشرو  أرب                   
و بخا  عمل ال ي و  لمسابه الخاص و  ملفي العراق بصية عا بالعمل يرغب 

  0  .ويشمل ذلو أا شخص يقبل قانونا بوصيه عاما مهاجرا

 ل مشروس عمل يديره شخص طبيعةي أو معنةوا يشةغعل عةاما : المشروس . خمس وعشرو  
 .أو أ ثر وفق عقد عمل
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العةةرق  أا ايريةةق أو إسةابعاد أو ايضةةيل يقةةوم علةى أسةةاس: الامييةز المباشةةر . سةت وعشةةرو 
أو اللو  أو الجنس أو الدي  أو المذهب أو الرأا والمعاقد السياسةي أو األصةل أو 

 .القومية

هةةو أا امييةةز إسةةابعاد أو ايضةةيل يقةةوم علةةى أسةةاس : الامييةةز غيةةر المباشةةر. سةةب  وعشةةرو 
أو الوضةةةةةةة   الجنسةةةةةةةية أو العمةةةةةةةر أو الوضةةةةةةة  الصةةةةةةةمي أو الوضةةةةةةة  اإلقاصةةةةةةةادا

اط النقةةةابي وي ةةةةو  مةةةة  أثةةةره إبطةةةةال أو إضةةةةعا  اإلجامةةةاعي أو اإلنامةةةةاء أو النشةةةة
 .اطبيق ا افؤ اليرص أو المساوا  في المعاملة في اإلساخدام والمهنة

 
 الفصل الثاني

 االهداف والسريان
 

ان يم عاقات العمل بي  العمال وأصماب العمل بهد   -أ:  يهد  هةةذا القانو  الىة   2الماد  ة 
م  الامييز عموما وامقيق مقوق اإلنسا  والمريات األساسية مماية مقوق  ا منهما والمماية 

 .والمساوا  بي  الجنسي 

 مساعد  العمال في ايجاد العمل الذا ياناسب وقدرااهم الي رية والجسدية وادريبهم و  -ب

 مساعد  أصماب العمل في إيجاد العمال المناسبي  للعمل الذا سيو ل لهمو -ل

 ة العمالية ومماية الان يمات النقابي -د

 ان يم عمل االجانب العاملي  أو الراغبي  بالعمل في جمهورية العراقو -هة

 .   انييذ أم ام إاياقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها قانونا -و

 

يةا ثان)في جمهورية العةراق مةا لةم يةنص البنةد  العاملي جمي   ة   اوالة  اسرا ام ام هذا القانو  على 7الماد  ة 
 :  م  هذه الماد  على خا  ذلو( 

 :اا  ة  الاسرا ام ام هذا القانو  على نيثا                
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المعينةةي  وفةةق قةةانو  الخدمةةة المدنيةةة أو نةةص مةةو يي دوائةةر الدولةةة والقطةةاس العةةام أةةة  
 0قانوني خاص

 0 افراد القوات المسلمة ومناسبي قو  االم  الداخلي  ةب 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 لمبادئ االساسيــــةا

 
 

مرية العمل مصونة واليجوز اقييد او ان ار المق في العمل واناهج الدولة سياسة اعزيز العمل ة    4 الماد  ة 
فةةةي العمةةةل سةةةواءا  ةةةا  فةةةي القةةةانو  أو  ال امةةةل والمنةةةاج واماةةةرم المبةةةادس والمقةةةوق االساسةةةية 

 :الاي اشملااطبيق و 

 0المياوضة الجماعية ر اليعلي بمق  واإلقرا المرية النقابية  ة اوالا 

 0 القضاء على جمي  اش ال العمل الجبرا او االلزامية  ثانياا 

 0عمل االطيال  على  اليعلي القضاء ة  ثالثاا 

 الامييز في االساخدام والمهنة القضاء على  ة  رابعاا 

 
 .ةخمس عشر  سن( 61)المد األدنى لس  العمل في جمهورية العراق هو. 1.الماد  
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يم ر هذا القانو  أا مخالية أو اجاوز لمبدأ ا افؤ اليرص والمسةاوا  فةي المعاملةة أيةا  ةا   -أوال . 1.الماد  
السبب  وعلى وجةه الخصةوص الامييةز المباشةر أو غيةر المباشةر فةي اإلسةاخدام والمهنةة فةي 

 . ل ما ياعلق بالادريب المهني أو الاشغيل أو بشروط و رو  العمل

 ةةر هةةذا القةةانو  رهةة  اشةةغيل العامةةل بشةةرط عةةدم انضةةمامه الةةى النقابةةة أو الاخلةةي عةة  عضةةوياه يم  -ثانيةةا 
 .فيها

ال يعابر امييزا أا ميز أو اساثناء أو ايضيل بصدد عمل معي  إذا  ا  مبنيا علي أساس المؤهات  -ثالثا
 .الاي اقاضيها طبيعة هذا العمل

 

جبرا أو اإللزامي ب افة أش اله على سبيل المثال ال المصر يم ر هذا القانو  العمل ال -أوال. 3.الماد  
: 

 .العمل بالرق أو المديونية -أ
 .العمل بالقيود المربوط بها األشخاص -ب
 .المااجر  السرية باألشخاص والعمال المهاجري  والذا هو بطبيعاه عمل غير اخايارا  -جة 
 .العمل المنزلي الذا ياضم  عوامل قهرية -د
 

 :ال يعابر العمل جبريا أو إلزاميا  إ  ام وفق ما يلي -ثانيا
أا أعمال أو خدمات اغاصب م  أا شخص بناءا على إدانة م  مم مة قانونية بشرط ا  انيذ هذه .  6

األعمال أو الخدمات امت إشرا  ورقابة السلطات العامة و و أ  ال ي و  هذا الشخص مؤجرا الى ألفراد أو 
 . و  موضوعا امت اصرفهاشر ات أو جمعيات أو ي 

 .إلنجاز اا أعمال أو خدمات امثل جزءا م  الواجبات المدنية الطبيعية وفق أم ام هذا القانو . 2
أا أعمال أو خدمات اغاصب في ماالت الطوارس و أا في مالة نشوب مرب أو وقوس  ارثة أو وجود . 7

و مرض وبائي أو غزو م  ميوانات أو ما يهدد بوقوس  ارثة و  مريق أو فيضا  أو مجاعة أو وباء أ
 .مشرات أو آفات زراعية و وبوجه عام أا  ر  يهدد بقاء أو رخاء الس ا   لهم أو بعضهم

 
يم ر هذا القانو  الامرش الجنسي في اإلساخدام والمهنة سواءا  ا  على صعيد البمث ع  . 1.الماد  

 .عملالعمل أو الادريب المهني أو الاشغيل أو شروط و رو  ال
 

يم ر هذا القانو  أا سلوو آخر يؤدا الى إنشاء بيئة عمل ارهيبية أو معادية أو مهينة لم  يوجه  -ثانيا 
 . اليه هذا السلوو
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يقصد بالامرش الجنسي وفق أم ام هذا القانو  اا سلوو جسدا أو شيهي ذو طبيعة جنسية أو أا  -ثالثا

والذ ور وي و  غير مرغوب وغير معقول ومهينا لم  سلوو آخر يساند على الجنس ويمس  رامة االناث 
ويؤدا رفض أا شخص أو عدم خضوعه لهذا السلووو صرامة أو ضمنا و الاخاذ قرار يؤثر على . يالقاه
 .و يياه
للعامل مق اللجوء الى المم مة للاقدم بش و  عند اعرضه الى اا ش ل م  أش ال الامييز  -أوال. 9.الماد  

 .  اخدام والمهنة أو العمل الجبراأو الامرش في اإلس
 

يعاقب بالمبس مد  ال ازيد على ساة اشهر وبغرامة ال ازيد على خمسمائة ال  دينارا او بامد  هااي   -ثانيا
 .م  هذا القانو   1و  3و  1و   1العقوباي   ل م  خال  أم ام المواد  

 
او دمجه اونقل مل ياه للورثةة او بيعةه او  أو جزئيةبصور   لية  المشروسبي  أو إساثمار  عند ة   60 الماد  ة 

اأجيره او الانازل عنه الى الغير  و يعد صامب العمل الجديد مسؤوالا ع  الوفاء بااللازامةات 
المارابة على صامب العمل السابق اجةاه العامةل وفقةاا ألم ةام هةذا القةانو  و ويبقةى صةامب 

  صةامب العمةل الجديةد عة  االلازامةات الناشةةئة العمةل السةابق مسةؤوالا بالا افةل والاضةام  مة
  0اناقالهع  عاقات العمل القائمة والاي ارابت عليه قبل نقل المشروس ولغاية 

ثةةاث ( 7) الاسةةم  دعةةو  المطالبةةة بةةالمقوق الناشةةئة عةة  عاقةةات العمةةل بعةةد مضةةيةةة  اوال ة  66 المةةاد  ة 
بةةةة بةةةالاعويض عةةة  الضةةةرر سةةةنوات مةةة  اةةةاريه اسةةةامقاقها و وال اسةةةم  دعةةةو  المطال

 0سنوات م  ااريه نشوئه خمس ( 1)النااج ع  فعل جرمي بعد انقضاء 

إ اشةا  مةا يسةاوجب  اةاريه ابدأ اليار  الممةدد  لسةماس الةدعو  للمطالبةة بةالمقوق مة  ة  ثانياا                 
راء المق اال انه اليم   اعةاد  المطالبةة بةأموال دفعهةا صةامب العمةل لابة إسامقاق 

  0م  مق بعد سقوطه 

الةةو الاةةؤثر امثةةل المقةةوق الةةوارد  فةةي أم ةةام هةةذا القةةانو  المةةد األدنةةى لمقةةوق العمةةال و ةةة  اوالةةة 62 المةةاد  ة 
م ةةام علةةى اا مةةق مةة  المقةةوق الاةةي امةةن  للعامةةل بموجةةب اا قةةانو  آخةةر و او اال

فضةةةل مةةة  قةةةرار اذا  ةةةا  اا منهةةةا يراةةةب للعامةةةل مقوقةةةاا اإعقةةةد عمةةةل و او اايةةةاق او 
 0المقوق المقرر  له بموجب ام ام هذا القانو   
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يق  باطاا  ل شرط في عقد او اايةاق يانةازل بموجبةه العامةل عة  اا مةق مة  المقةوق  ةثانياا                  
  0 هذا القانو ام ام بموجب له المقرر  

العمةل العربيةة والدوليةة  عند عدم وجود نص في هذا القةانو  يصةار الةى اطبيةق أم ةام إاياقيةات. ثالثا
 .ذات الصلة الاي جر  المصادقة عليها قانونا

إذا عهةةد صةةامب العمةةل الرئيسةةي الةةى صةةامب عمةةل آخةةر باأديةةة عمةةل مةة  أعمالةةه أو جةةزء منهةةا . 67.المةةاد  
م  الباط  و ا  ذلو في  رو  عمةل وامةد و وجةب علةى مة  عهةد إليةه بالعمةل أ  يسةاوا 

الرئيسي في جمي  المقوقو وي و   ا منهما ماضامنا م  بي  عماله وعمال صامب العمل 
 .اآلخر في ذلو

مةة  أجةةل امديةةد مةةا إذا  ةةا  أا شةةخص مسةةاخدما مةة  قبةةل شةةخص آخةةر و علةةى المم مةةة و أ  . 64.المةةاد 
امدد طبيعة العاقة بي  االطرا  باإلسارشاد بالوقائ  الماصةلة بةأداء العمةل واألجةر المةدفوس 

وص  العاقة في أا ارايب مخال  و اعاقديا  ا  أم غير اعاقةدا  للعاملو رغما ع   ييية
 .و قد ي و  مايقا عليه بي  األطرا 

السةةنة  اعةةداماسةةب المةةدد والمواعيةةد المنصةةوص عليهةةا فةةي هةةذا القةةانو  بةةالاقويم المةةيادا و ة   61 المةةاد  ة 
ثاثةي  يومةةاا    (70)الشةةهر  يعةدثاثمائةة وخمسةةة وسةاي  يومةةاا و ( 711)الغةراض هةذا القةةانو  

0 

اللغةة العربيةة هةي اللغةة المعامةد  فةي جمية  عاقةات العمةل وعقةوده وسةجااه ووثائقةه و واعامةد ة  16 الماد  ة 
اللغة ال ردية الةى جانةب اللغةة العربيةة فةي اقلةيم  وردسةاا  و واليجةوز االماجةال فةي مواجهةة 

  0باوقيعةه العامل بأا مسةاند ممرر بلغة اجنبية ماى وا   ا  موثقاا 
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 الفصل الرابع
 التشغيل والتدريب المهني

 
 االول رعالف

 التشغيل
 

اش ل بقرار م  رئيس مجلس الوزراء لجنةة عليةا لاخطةيط واشةغيل القةو  العاملةة برئاسةة الةوزير ة  63 الماد  ة 
هةةم وعضةةوية ممثلةةي  عةة   ةةل مةة  الةةوزارات المعنيةةة وعةة  من مةةات العمةةال اال ثةةر امثةةياا ل

ومن مة اصماب العمل اال ثةر امثةياا لهةم ااةولى  رسةم السياسةة العامةة للاشةغيل والاةدريب 
 0المهني  

 ة  :دائر  مايأاي الياولى م اب الاشغيل في ة    61  الماد  ة 

مجانةةاا ومسةةب  وأصةةماب العمةةل عةة  العمةةلوالبةةامثي   لعمةةال ل اقةةديم خةةدمات اشةةغيل  ة اوالاةة                 
 0الماامة  اليرص 

الاعاو  م  القطاعات العام والخاص والمخالط والاعاوني المعني بان يم سوق  العمل ثانياة                   
 0لامقيق العمالة  ال املة والمماف ة عليها واطوير الموارد البشرية 

 فةةةي ايجةةةادلعمةةةل ومسةةةاعد  اصةةةماب ا مناسةةةب  عمةةةل   فةةةي ايجةةةاد  مسةةةاعد  العمةةةال    ثاةةةةثال                
  .العمال المناسبي 

رابعاا ة اسجيل طالبي العمل و وبيا  مؤهااهم المهنيةة و وخبةرااهم ورغبةااهم  واجةراء مقةابات                 
معهةةةةةم واقةةةةةويم قةةةةةدرااهم الجسةةةةةةدية والمهنيةةةةةة و ومسةةةةةاعداهم للمصةةةةةةول علةةةةةى الاوجيةةةةةه 

  0والادريب المهني أو اعاد  الادريب 
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خامساا ة المصول على معلومات دقيقةة مة  صةامب العمةل عة  الشةواغر الاةي اخبةر الم اةب                 
  . بها و والماطلبات الواجب اوافرها في العمال المطلوبي 

الجسةدية العقليةة و سادسااة ارشي  طالبي العمل العراقيي  الذي  ااوافةر فيهم المهارات والقدرات                 
 فةةيهم  تلغيةةرهم مةة  العمةةال غيةةر العةةراقيي  اذا اةةوافر لهةةم و ل الماامةةة المناسةةبة لاعمةةا

 72 )المةاداي   م  مراعةا  ام ةامالمؤهات الاي ااوافق ومواصيات العمل المطلوب 
  0م  هذا القانو (  77 )و( 

ة ثبةةةت فيهةةةا البيانةةةات الشخصةةةيا( بطاقةةةة الاشةةةغيل) مةةةن  طالةةةب العمةةةل وثيقةةةة اسةةةمى سابعااةةةة                 
 0الخاصة به ونوس العمل الذا طلبه 

ثامنةةاا ة امالةةة طةةالبي العمةةل والشةةواغر مةة  م اةةب اشةةغيل الةةى اخةةر و فةةي مالةةة اعةةذر ايجةةاد                 
العمةةل المناسةةب لطالةةب  العمةةل او فةةي مالةةة اعةةذر مةةلء الشةةةاغر بالصةةور  المناسةةةبة 

موافقةة طالةب العمةل م  الم اب االصلي او اذا اطلبت  ةرو  اخةر  هةذا االجةراء ب
0 

اعةداد بيانةات دوريةةة بالاعةاو  مة  المن مةةات ذات العاقةة واالدارات والنقابةات واةةوفير  ة ااسعااة                
المعلومات الماامة مول وض  سوق العمل واطورااه الماوقعة و علةى صةعيد الدولةةة 

ومةةةةات وجمعهةةةةا و أو الصةةةةناعات او المهةةةة  او المنةةةةاطق المخاليةةةةة باةةةةوفير هةةةةذه المعل
   0وامليلها بانا ام ودقة للقطاس العام  ولمن مات العمال واصماب العمل المعنية  

 : ما يأاي سهيل عاشراا ة  ااخاذ االجراءات المناسبة لا                

  0اناقال القو  العاملة الوطنية في مخال  انواس المه   أة                  
  0قال القو  العاملة الوطنية الى المناطق الاي اوجد فيها فرص عمل مناسبة انا ةب                 

االناقال المؤقت للقو  العاملة الوطنية م  منطقة الى اخر  و لاوفير عرض العمل  ة جة                
  0والطلب عليه 

به م  الم ومات على اساس ماا ر اناقال القو  العاملة م  بلد الى آخر والذا ي و  مص ةد                 
  0مبدأ المعاملة بالمثل
العةاطلي  عة  العمةل ومسةاعداهم فةي أيجةاد العمةل المناسةب اشةغيل الاعةاو  فةي مادا عشرة                 

 0لهم 
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مسةةةةةةاعد  القطةةةةةةاس الخةةةةةةاص والمخةةةةةةالط والاعةةةةةةاوني فةةةةةةي الاخطةةةةةةيط االقاصةةةةةةادا ثةةةةةةاني عشرةةةةةةة                 
 0اشغيل افضل واالجاماعي لضما  سياسة 

ياخذ م اب الاشغيل و بالاعاو  م  من مات العمال ومن مات أصماب العمل و جمي  الارايبات . 69.الماد  
الازمة للاشجي  على اإلساعمال ال امل لاسهيااه م  قبةل العمةال وأصةماب العمةل 

 .و على أساس طوعي

واالقةاليم  وفةي غير المنا مة في اقليم ف ات يا و  م اب الاشغيل م  م ااب مملية في المما ة 20 ة  الماد 
 0مناطق جغرافية مناسبة للعمال واصماب العمل 

ااأل  م  ممثلي  عنها  اساعي  الوزار  في مجال الاشغيل بلجنة اساشارية ثاثية االطرا   ةاوالا  ة 26 الماد  ة 
هةةذا فةةي ااةةولى اقةةديم المقارمةةات والاوصةةيات  اليهةةا وعةة  العمةةال واصةةماب العمةةل 

   0الشأ  

ثانيةاا ة يشةارو فةي اللجنةة االساشةارية عةدد مة  ممثلةي الةوزارات المعنيةة وممثلةي  عة  العمةال                  
واصماب العمل بعد الاشاور م  من مات العمال واصماب العمل اال ثةر  امثةياا 

0 

هةةا باعليمةةات فيجاماعااهةا وسةةير العمةةل ثالثةاا ة يمةةدد عةدد اعضةةاء اللجنةةة االساشةةارية ومهامهةةا وا                
  0يصدرها الوزير

  0اوالا ة ل ل طالب عمل الاسجيل لد  م اب الاشغيل في منطقاه ة 22 الماد  ة 

  0يالقى طالب العمل المسجل لد  م اب الاشغيل المساعد  وخدمات الاشغيل مجاناا   ثانيااة                

اباغ ب                 الذا ينوا إساخدام م ااب الاشغيل العامة  العمل يلازم صامب  -أوال ة 27 ة الماد  
ايةام مة  مةدوث  عشةر ( 60)م اب الاشغيل في منطقاه ع   الشةواغر الموجةود  لديةه خةال مةد  الازيةد علةى 
 : الشاغر و وعلةى م اب الاشةغيل اباغ طالبي العمةل بذلو و وفقاا لاجراءات اآلاية

أ ة  يقةدم صةةامب العمةل طلبةاا الةى م اةب الاشةغيل فةةي منطقاةه يبةي  فيةه نةوس العمةةل                         
  0 والمواصيات الاي يشارط اوافرها في  طالب العمل المطلوب
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ب ة يلبي م اب الاشغيل الطلب في مالة اةوافر العامةل المطلةوب مة  بةي  المسةجلي                          
ياوافر يقوم الم اب باالاصال بالم ااةب االخةر  لغةرض في سجااه و فاذا لم 

  0البية الطلب 

( 61)ة ابلية  صةامب العمةل ب اةاب الارشةي  او االعاةذار عة  البيةة الطلةب خةال ة جة                       
خمسةةة عشةةر يومةةاا مةة  اةةاريه ورود طلةةب صةةامب العمةةل واسةةجيله فةةي القسةةم 

  0المخاص 

م ااةةةب  الةةةذي  اقاةةةرمهمزم قانونةةةا باشةةةغيل المرشةةةمي  صةةةامب العمةةةل غيةةةر ملةةة . ثانيةةةا
 .الاشغيل

إعاةةةذار م ااةةةب الاشةةةغيل رسةةةميا  لصةةةامب العمةةةل اشةةةغيل العمةةةال مباشةةةر  عنةةةد. ثالثةةةا
  .وبصور  امريرية ع  ذلو

إبةةاغ م اةةب الاشةةغيل العةةام المخةةاص بةةأا او يةة  فةةي  صةةامب العمةةل علةةى  ة  رابعاةة
  0.إثنا  وسبعو  ساعة( 32)غضو  

لطالب العمل المق برفض العمةل الةذا رشة  لةه إ   انةت هنةاو أسةباب موضةوعية امةول دو   ة 24 ة  الماد 
قبولةه العمةةل أو لعةةدم اناسةب العمةةل مةة  مهناةةه ودرجةة مهاراةةهو وبخةةا  ذلةو يسةةقط مقةةه فةةي 

 0الاسلسل وله ا  ياقدم بطلب جديد ويمن  اسلسل جديد بذلو 

مة  ( 27 )المةاد   المنصةوص عليهةا فةي الم ةام الاشةغيل خةال لما صةامب العمةليعاقةب اوالا ة ةة 21ة المةاد  
سةةاة أشةةهر  (1) ثاثةةة اشةةهر وال ازيةةد علةةى( 7)بةةالمبس مةةد  الاقةةل عةة   هةةذا القةةانو  

خمسةمائة ( 100000)مئة ال  دينار وال ازيةد علةى ( 600000)وبغرامة ال اقل ع  
ة باعدد م  ارا ب المخاليةة  ال  دينار أو بأمد  هااي  العقوباي  وااعدد عقوبة الغرام

 0في شأنهم 

مة  هةذه المةاد  اذا ا ةررت ( أوالا )ثانيةاا ة  اضةاع  عقوبةة الغرامةة المنصةوص عليهةا فةي البنةد               
 0المخالية 

 الثاني رعالف
 التدريب المهني
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 :يهد  الادريب المهني الى ما يأاي ة  اوالة   21 الماد  ة 

  0أ ة  ادريب الشباب ما قبل الاشغيل                          

  0ب ة اعاد  ادريب العمال العاطلي  ع  العمل والمعرضي  للبطالة                         

  0ة اطوير المهارات واعاد  ادريب العمال لرف  مساو   ياءاهم المهنية واالنااجية  ةج                        

امدد االاياقات الجماعية مقةوق وواجبات العمةال واصماب العمل فيما ياعلق  ثانياا ة                 
  0بالادريب المهني 

اوالا ة  اقدم مرا ةز الاةدريب المهنةي العامةة والخاصةة بةرامج الاةدريب المهنةي  الةى م اةب الاشةغيل ة 23 الماد  ة 
ومماو   نواس وفقاا الم ام هذا القانو  و وياولى م اب الاشغيل اقديم النص  مول ا

  0الاشغيل بعد الادريب  واإلرشاد مول  برامج الادريب و

ة  يجب ا  اؤدا برامج الاةدريب الاةي اقةدمها مرا ةز الاةدريب المهنةي العامةة والخاصةة                 و  ثانيا ا
المخاصةةةة لجنةةةة  جهةةةةواشةةة ل  ال الةةةى اهيئةةةة  يةةةاءات مهنيةةةة وطنيةةةة  قةةةدر اإلم ةةةا  و 

مةةة  من مةةةات العمةةةال واصةةةماب العمةةةل  لامديةةةد معةةةايير المهةةةارات  اساشةةةارية بالانسةةةيق
و اإلخابةةار وانةةواس ومةةدد البةةرامج و ومناهةةةج الاةةدريب و وماطلبةةات والمةةؤهات المهنيةةة و 

 0وشروط الاماق المادرب بالادريب وانواس شهادات المهةار  الاي امن  

لةةد  الشةةر ات الخاصةةة والمن مةةات غيةةر الم وميةةة  ثالثاةةة   أةةة   للةةوزار  المعنيةةة اةةدريب عمالهةةا              
  0المخاصة بالادريب بامويل منها

مة  هةذا ( أ )والمن مات غير الم ومية المنصوص عليها فةي اليقةر   على الشر اتب ة                      
ا  اخض  للاياةيش والمراقبةة والاقةويم العمل و  ل على اجاز  م  وزار و مصالبند ال

  0ميااها للادريب لبيا  مد  صا

رابعااةة  اليجةةوز اقةةديم بةةرامج الاةةدريب المهنةةي الممولةةة مةة  الةةوزار  او الةةوزار  المعنيةةة اال مةة  الةةو                
الجهات  ويام  الاعاقد لاقديم هةذه البرامج بناء على طلب يقةدم لهةذا الغةرض  علةى ا  اةدار 

   .هذه البرامج م  م اب الاشغيل
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للعاطلي  ع  العمل االلاماق ببرنامج ادريب مهني مجاناا بامويل مة  الةوزار  او الةوزار  امساة  خ              
 0يسجلو  فيها  عاطلي  ع  العمل المد  الاي المعنية  خال 

للةةوزير مةةن  الماةةدربي  م افةةأ  خةةال فاةةر  اةةدريبهم يةةام امديةةد مقةةدارها بموجةةب اعليمةةات سادساةةة               
  .الغرضيصدرها لهذا 

اةةن م عاقةةة الماةةدرب فةةي برنةةامج اةةدريب مهنةةي ممةةول مةة   الةةوزار  او الةةوزار  المعنيةةة مةة  ةةة  اوالةةة 21 المةةاد  ة 
الاةةةي اقةةةوم بالاةةةدريب و بموجةةةب عقةةةد م اةةةوب ياضةةةم  أهةةةدا  ومرامةةةل ومةةةد   جهةةةةال

الادريب ومقوق وواجبات  ةل مة  الماةدرب والجهةة المدربةة ويشةمل ذلةو الاةدريب فةي 
  0ل بموجب اعليمات يصدرها الوزير  موق  العم

مسةةؤولة عة  دفةة  االشةةارا ات المقةرر  فةةي قةةانو   العمةةل والاةةدريب المهنةي ا ةةو  دائةر  ثانيةاا ة                 
الاقاعةةد والضةةما  االجامةةاعي للعمةةال خةةال  فاةةر  الاةةدريب علةةى اسةةاس المةةد االدنةةى 

ادريب او بسببه و  واطبةق بمةق لألجر و في مالة اصابة المادرب  او وفااه اثناء ال
  0المادرب ام ام قانو  الاقاعد والضما  االجاماعي للعمال 

  0ة  على مرا ز الادريب المهني العامة والخاصة الاقيد بشروط الصمة والسامة المهنية اا ثالث                

  0منيرد  اوالا ة للمادرب ا  ينسمب م  برنامج الادريب باراداه الة  29 ة الماد  

ثانيةاا ة لمر ةز الاةدريب انهةاء عقةد الاةدريب فةي اا وقةت بسةبب عةدم الاةزام الماةدرب بالاةدريب                  
بشةةة ل  ةةةا  أو عةةةدم انضةةةباطه او عةةةدم امةةةرازه لاقةةةدم ملمةةةوس وفقةةةاا لاقةةةارير الاقةةةويم 

  0الدورية 

( ثانيةاا  )و (اوالا )صةوص عليهمةا فةي البنةدي  ثالثاا ة ليس ألا م  الطةرفي  فةي المةالاي  المن                  
مةة  هةةذه المةةاد  ا  يطالةةب الطةةر  االخةةر بةةالاعويض اال اذا اضةةم  العقةةد نصةةاا فةةي 

 0ذلو 

للنقابات العمالية المق في ارشي  العمال الى مرا ز الادريب علةى أ  ال اسةاوفي أا بةدال مةنهم . 70. الماد  
 .مقابل ذلو
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رامةة الاقةل عةة  بغمة  هةةةذا القةانو  (  26) مة  المةاد  (  لثةاا ثا)   الم ةام البنةةةةد يعاقةب المخةالةة 76 ة المةاد  
خمسمائة الة  دينةار مة  ( 100000)مئاي  وخمسي  ال  دينار وال ازيد على  (210000)

  0غلق مر زه الخاص بالادريب المهني 

 

 الفصل الخامس
 تنظيم عمل االجانب

 
صماب  العمل اشغيل أا عامةل اجنبةي بةأا صةية مةا لةم ي ة  ماصةاا يم ر على االدارات وا ة 72 ة  الماد 

 0على اجاز  العمل الاي اصدرها الوزار   

      0 يم ر على العامل االجنبي االلاماق بأا عمل قبل المصول على اجاز  العمل ة 77 ة الماد  

الةى العةراق علةى نيقاةه اةذ ر  سةير  هقدمصامب العمل من  العامل االجنبي الذا اسةا يلازماوالاة ة  74 ة الماد  
الةى البلةد الاةي اسةاقدمه منهةا مةا لةم ي ة  قةد انقطة  عة  العمةل قبةل اناهةاء مةد  العقةةد 

  0لسةةبب غير مشروس مالم يرد في عقد العمل نص يقضي خا  ذلو  

ى موطنةةه اجهيةةز ونقةةل جثمانةةه الةةعنةةد وفةةا  العامةةل االجنبةةي اممةةل صةةامب العمةةل ي ثانيااةةة                  
   0 0ه ذلو و االصلي او ممل اقاماه اذا طلب ذو 

للةةةةوزار  ومن مةةةةات العمةةةةال ومن مةةةةات أصةةةةماب العمةةةةل و  ةةةةا علةةةةى مةةةةد  و المةةةةق فةةةةي إقامةةةةةة . 71.المةةةةاد  
اإلاصةةاالت وابةةادل المعلومةةات بصةةور  منا مةةة مةة  األطةةرا  المنةةا ر  لهةةا فةةي دول 

د اإلاياقيات الثنائية بهد  ماابعة العمال االجانب األم أو الدول الاي قدموا منها وعق
شةةةةةروط إسةةةةةاخدام و ةةةةةرو  عمةةةةةل هةةةةةؤالء العمةةةةةال مةةةةة   ةةةةةا الطةةةةةرفي  بغيةةةةةة ضةةةةةما  

 .اإلساخدام العادل والمساوا  في اليرص والمعاملة

يم ةةر ممارسةةة أا امييةةز و سةةواءا  ةةا  مباشةةرا ام غيةةر مباشةةرو مةة  قبةةل أصةةماب العمةةل اجةةةاه . 71.المةةاد 
ينطةةةوا إسةةةاخدام اللعمةةةال األجانةةةب علةةةى أا مسةةةاس  العمةةةال األجانةةةب ويجةةةب ا  ال

وقةةانو  الاقاعةةد والضةةما  اإلجامةةاعي  بةةالمقوق والضةةمانات الةةوارد  فةةي هةةذا القةةانو 
 مةةد أدنةةى و إسةةو  بالعمةةال العةةراقيي  و فيمةةا ياعلةةق بةةاألجور وسةةاعات العمةةل  للعمةةال
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ات العمةةال وارايبةةات العمةةل اإلضةةافي واإلجةةازات مدفوعةةة األجةةر ومةةق اإلنامةةاء لنقابةة
والاماةة  بالمزايةةا الاةةي اايمهةةا اإلاياقيةةات الجماعيةةة والمةةد األدنةةى لسةة  العمةةل وعمةةل 

جةةراءات الصةةمة والسةةامة  والضةةما   المهنيةةة فةةي موقةة  العمةةل األمةةداث والنسةةاء وار
 .الصمي وضما  الاقاعد

مةةل و فةةي وضةة  غيةةر ال يعابةةر العامةةل األجنبةةي و المقةةيم بشةة ل قةةانوني فةةي العةةراق مةة  أجةةل الع. 73.المةةاد  
قانوني أو غير ن امي لمجرد انةه فقةد و يياةهو وال يابة  فقةدا  الو ييةة فةي مةد ذااةه 

اإلقامةةة أو إذ  العمةةل و مةةا لةةم ي ةة  العامةةل قةةد قةةام بخةةرق القةةواني   سةةمب اةةراخيص
 .العراقية

المم مةةةة و سةةةواءا ااةةةال للعامةةةل األجنبةةةي و إسةةةو  بالعامةةةل العراقةةةي و إم انيةةةة إثبةةةات مقوقةةةه أمةةةام . 71. المةةةاد 
شخصةةيا أو مةة  خةةال مةة  يمثلةةه و فةةي مةةال المنازعةةة فةةي المقةةوق المشةةار اليهةةا فةةي 

مة  هةذا القةانو  أو أا مقةوق عمةل أخةر  ااراةب علةى صةامب العمةل ( 71)الماد  
  .  أثناء فار  اشغيله العامل األجنبي

ل االجانةب فةي العةراق بةأقارال مة  مجلةس الةوزراء اصةدار ن ةام باسةاقدام واشةغيل العمةاعلةى   ةة 79 المةاد  ة 
  0 بالاشاور م  من مات العمال ومن مات أصماب العمل الوزير

سةاة اشةهر وبغرامةة الاقةل ( 1)ثاثةة اشةهر وال ازيةد علةى ( 7)بةالمبس مةد  الاقةل عة   يعاقةبةة  40 المةاد  ة 
مليةةو  دينةةار او ( 6000000)مئاةةي  وخمسةةي  الةة  دينةةار والازيةةد علةةى  ( 210000)عةة  

  0م  هذا القانو   ( 72 )بامد  هااي  العقوباي   ل م  خال  أم ام  الماداي  

يلةةزم بةةدف  مصةةاري  اعةةاد  مةة  هةةذا القةةانو   (74 )المةةاد   عنةةد مخاليةةة صةةامب العمةةل ام ةةامةةة  46 المةاد  ة 
العامةةل االجنبةةي الةةى الجهةةة الاةةي مةةددها عقةةد العمةةل او الجهةةة الاةةي ابةةرم فيهةةا هةةذا العقةةد او 

الةةى البلةةد الةةذا ينامةةي اليةةه بجنسةةياه اذا اعةةذرت عوداةةه الةةى اا مةة   او الاةةي قةةدم منهةةا الجهةةة
 0الجهات السابقة 
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 الفصل السادس
 عقد العمل الفردي

 
 الفرع االول

 انعقاد عقد العمل الفردي
 

قبله يلازم صامب العمل بامرير عقد العمل  اابة م  ثاث نسه موق  عليها م   ة  اوالة  42 الماد  ة 
 .والعامل ويماي   ا منهما بنسخة واودس النسخة الثالثة لد  الدائر 

  :يجب أ  ياضم  عقد العمل البيانات الاالية. ثانيا

 0اسم صامب العمل ونوس المشروس وعنوانه أة                           

 0وجنسياه  اسم العامل وااريه مياده ومؤهله و مهناه وممل اقاماهب ة                

 0طبيعة ونوس العمل ومداه وااريه بدئه  ة جة                        

االجر االساسي واية عاوات او مزايا او م افأ  يسامقها العامةل بموجةب شةروط د ة                 
 0العمل النافذ  وطريقة وموعد وم ا  اداء االجر المايق عليه  

 0 هامل وطريقة اقسيمساعات الع ة هة               

يةةن م عقةةد العمةةل باللغةةة العربيةةة و ويعامةةد امريةةر نسةةخة أخةةر  باللغةةة ال رديةةة الةةى جانةةب العقةةد باللغةةة . ثالثةةا
العربية في إقليم  وردساا و ويراعى ان يم نسخة م  العقد باللغة االن ليزية أو اللغة 

                 . األم بالنسبة للعامل األجنبي

يجوز أ  يبدأ عقد العمل بيار  اجربة يايق عليه طرفةاه و فةي مةال عةدم إمةااو العامةل شةهاد  مهنيةة  ة   رابعاا 
( 7)علةى  فاةر  الاجربةة الةو علةى ا   ال ازيةدو  اثبت مهاراه في العمةل المو ةل اليةه

وال يجةوز وضة  العامةل امةت الاجربةة ا ثةر و ثاثة أشهر م  ااريه مباشةراه العمةل 
 0صامب العمل ذااه   م  مر  وامد  لد 
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لصةامب العمةةل انهةاء العقةةد خةال فاةةر  الاجربةة اذا ابةةي  لةه عةةدم صةامية العامةةل   .خامسةا                 
االقةل مة  اةاريه  فةيسبعة ايام ( 3)ألداء العمل شريطة ا  يخطر العامل بذلو قبل 

 0انهاء العقد  

هةةذه المةةاد  نافةةذا لمصةةلمة صةةامب العمةةل إال اذا إطلةة  مةة  ( أوال)ال يعابةةر العقةةد الممةةرر وفقةةا للبنةةد . سادسةةا
عليه العامل وقام باللاوقي  عليه أو بصمه ويجوز له أ  يشرو معه شةاهدا لططةاس 

 .والاوقي  أو البصم

يجةةب علةةى صةةامب العمةةل و فةةي مالةةة العامةةل الةةذا ال يجيةةد القةةراء  وال اابةةة و أ  يقةةوم بقةةراء  العقةةد . سةةابعا
يخاةةةةاره العامةةةةل علةةةةى أ  ي ةةةةو  ذلةةةةو الشةةةةاهد ملمةةةةا بةةةةالقراء  بمضةةةةور الشةةةةاهد الةةةةذا 

 . وال اابة

في مالة عدم وجود عقد عمل م اوب بي  العامل وصامب العمل  يق  عليهما طريقة  ثامنا                 
 0اثبات وجود العقد واقديم البيانات على اية مقوق ومطالبات لهم بموجب العقد 

برام عقد العمةل لمةد  ممةدد  و لانييةذ عمةل معةي  أو لاقةديم خدمةة ممةدد  ماعلقةة بعمةل يام إ ة اوالة 47 الماد  ة 
أو مشةةةةروس يناهةةةةي فةةةةي اةةةةاريه معةةةةي  أو اةةةةاريه ماوقةةةة  و أو لمةةةةد  غيةةةةر ممةةةةدد  فةةةةي 

 . األعمال ذات الطبيعة المسامر 

  0  في االعمال ذات الطبيعة المسامر دائمي  عقد عمل  برامايام   ثانيااة                 

 . يعابر عقد العمل غير ممدد المد  و دائمياو إذا ام اجديده أ ثر م  مر  وامد . ثالثا

ياما  العامل بعقةد عمةل ممةدد المةد  بةنيس المقةوق الاةي ياماة  بهةا العامةل بعقةد عمةل ة رابعا                 
 0دائمي

 )العمةل المنصةوص عليهةا فةي المةاد    يجوز ابرام عقد عمل جزئي ويخضة  لشةروط عقةد ة اوالا  ة 44 ة الماد  
 0م  هذا القانو  ( 42

( 24)وال ازيةةد علةةى ي عشةةر سةةاعة اةةاثن( 62)الاقةةل سةةاعات عقةةد العمةةل الجزئةةي عةة  ة ثانيااةة                 
  0في االسبوس ارب  وعشرو  ساعة 
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جبةات المنصةوص عليهةا فةي مةل بالعمةل الجزئةي بجمية  المقةوق ويخضة  للوااياما  العة ثالثاا                  
 0هذا القانو  

اماسةةب المقةةوق الماليةةة وايةةام االجةةازات السةةنوية للعمةةال العةةاملي  بعقةةد عمةةل جزئةةي بمةةا  ةرابعااةة                
  0ياناسب بي  ساعات العمل واالجر  

خارجةة عة   اذا مضةر العامةل الةى م ةا  العمةل و ةا  مسةاعداا الدائةه ومالةت دو  ذلةو اسةبابة  41 المةاد  ة 
 0اراداه في و  قد قام بالعمل ويسامق عنه االجر 

ال يلةةزم العامةةل القيةةام بعمةةل يخالةة  إخاافةةا بينةةا عةة  طبيعةةة العمةةل المايةةق عليةةه فةةي عقةةد . أوال. 41. المةةاد 
العمةةل إال اذا دعةةت الضةةرور  الةةى ذلةةو منعةةا لوقةةوس مةةادث أو إلصةةال مةةا نجةةم عنةةه أو فةةي 

مةوال األخةر  الاةي يةنص عليهةا القةانو  و علةى أ  ي ةو  ذلةو فةي مالة القو  القاهر  وفةي األ
 .مدود طاقاه وفي مدود ال ر  الذا إقاضى هذا العمل

ال يلةةزم العامةةل بالعمةةل فةةي م ةةا  غيةةر الم ةةا  المخصةةص لعملةةه إذا أد  ذلةةو الةةى اغييةةر م ةةا  إقاماةةه . ثانيةةا
 .وذلو ما لم يرد نص صري  يجيز ذلو في عقد العمل

يلازم صامب العمل الذا يقوم بانسيب أا مة  العمةال الماعاقةد معهةم الةى موقة  بعيةد عة  موقة  . 43.الماد  
العمل األولي أو ممل إقامة العامل باوفير الس   المناسب للعامل و ذلو وسةائل النقةل لالةو 
المناطق دو  مقابل و وفي مال عدم اوفير الس   يمةن  العامةل بةدل نقةدا مناسةبا عة  ذلةو 

 . ال ااجاوز مد  العمل في موق  العمل المنسب اليه على سنة وامد  شريطة أ 

 :ياما  صامب العمل بالمقوق اآلاية  ة اوالا ة  41 ة الماد   

  0ان يم نشاط مشروعه  ة أ               

 0اوزي  مهام ومسؤوليات العمال  ة ب              

 0 العمل   شأ ب اخاذ القرارات الازمة ة ا جة              

 0.اإلشرا  على سير العمل وأداء العمال للمهام المو لة لهم مسب عقد العمل  ة د              

 ة:يلازم صامب العمل بما يأاي  ة ثانياا                 

 0امارام نصوص عقد العمل واالاياقات الجماعية وام ام هذا القانو  واطبيقها  أة                        
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   0اوفير وسائل انييذ العمل للعامل   ة ب                       

دفةة  اجةةور العامةةل وفةةق عقةةد العمةةل اليةةردا او االايةةاق الجمةةاعي او أم ةةام هةةذا  ة جةةة                      
  0القانو  

مةةل اثنةةاء اةةوفير ال ةةرو  الصةةمية لم ةةا  العمةةل واالماياطةةات الازمةةة لوقايةةة العا ة د                      
 0العمل 

 . اوفير اليرص للعامل والوسائل لاطوير معارفه ومهارااه الينيةة   هة                       

اسةةةليم العامةةةل عنةةةد مباشةةةراه العمةةةل وصةةةاا بمةةةا سةةةلمه لةةةه مةةة  وثةةةائق ومسةةةاندات   ةوةةة                         
ل بها مالم ياراب علةى واعاداها اليه عند اناهاء عقد العمل او عند مطالبة العام

  0 اعاداها ضرر لصامب العمل

إعطاء العامل شهاد  عند اناهاء عقد العمل يبي  فيها ااريه مباشراه العمل وااريه ة  ز                      
اناهائةةةه ونةةةوس العمةةةل الةةةذا اداه وللعامةةةل ا  يطلةةةب اضةةةافة اا بيانةةةات الةةةى هةةةذه 

طلةةةةةب ماةةةةى  انةةةةةت المعلومةةةةةات الشةةةةهاد  وعلةةةةةى صةةةةةامب العمةةةةل ا  يسةةةةةاجيب لل
 0المطلوب اضافاها مطابقة للمقيقة  

اعطاء العامل شهاد   براء  ذمة عنةد اناهةاء عقةد العمةل شةرط ا  ي ةو  العامةل قةد  ة  ل                     
أوفى بجمي  االلازامات المارابة عليه اجاه صامب العمةل ويمانة  علةى صةامب 

منمه هةذه الشةهاد   مةالم ا ة  هةذه المطالبةة  العمل مطالبة العامل بأا مبل  بعد
 مبنية على خطأ مادا في الشهاد  ذااها وفي مالةة اماناعةه فللعامةل اللجةوء الةى 

 0أللزامه بالمصول على الشهاد  المطلوبة المم مة 

 0ط ة بيا  مخاطر العمل واطاس العامل عليها قبل الاعاقد                        

بيا  رسمي مول المقوق األساسية الممنومة للعمال في المشروس و أو أية معلومات ذات اقديم نسخة م  . ا
صةةةلة بشةةةروط الاشةةةغيل و ةةةرو  العمةةةل و الةةةةى الةةةدائر  عنةةةد طلةةةب الةةةدائر  الةةةةو 

علةى أ  يقةوم صةامب العمةل بازويةةد الةدائر  بةذلو البيةا  خةال فاةةر  . المعلومةات
 .أقصاها أسبوس وامد م  ااريه إساام الطلب
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فةةي المعاملةةة بةةي  جميةة  العةةاملي  مةة  ذات المهنةةة ونيةةس  ةةرو  العمةةل سةةواءا  ةةا  ذلةةو ضةةما  المسةةاوا   .و
علةةةةى صةةةةعيد األجةةةةور أو المخصصةةةةات أو العةةةةاوات أو الم افئةةةةات أو الاةةةةدريب 

 .المهني أو فرص الاقدم الو ييي

 .اال بموافقة النقابة عدم نقل العمال النقابيي  أو انسيبهم الى موق  عمل آخر أو فصلهم م  العمل. ل

اةةوفير آليةةة مناسةةبة للاعامةةل مةةة  شةة او  العمةةال ومن مةةااهم إ  وجةةدت واسةةةهيل الوصةةول الةةى الةةو اآلليةةةة . م
واساخدامها والاعامل اليورا وبإيجابية م  الش او  المقدمة دو  اعريض العمال 

م ويجةب ا  اسةم  اآلليةة أيضةا باقةدي. الماقدمي  بالو الش او  الةى أيةة عقوبةات
 . العمال الش او  دو  ذ ر اسماءهم أو عناوينهم في العمل

 : ياما  العامل بالمقوق اآلاية ة  اوالة 49 الماد  ة  

 0اقاضي االجر ع  العمل الذا اداه  ة أ                        

الاياقةةةات الاماةةة  بياةةةرات رامةةةة يوميةةةة واسةةةبوعية وفقةةةاا لنصةةةوص عقةةةد العمةةةل وا ة ب                        
 0الجماعية وام ام هذا القانو  

فةةي الاشةةغيل واالسةةاخدام دونمةةا أا شةة ل مةة  المعاملةةة  والمسةةاوا  فةةي اليةةرص   ة جةةة                        
 . اش ال الامييز 

 0االمارام في عاقات العمل ضم  مميط العمل   ة د                         

 0ساياد  م  برامج الادريب المهني اال ة هة                        

 0اعامه واساشاراه مول االمور ذات الاأثير المباشر على عمله  ةو                         

 0العمل في  رو  آمنة وبيئة عمل صمية   ةز                        

 0المياوضة لامسي   رو  العمل وشروطه  ة ل                         

 0االضراب و وفق ام ام هذا القانو   ة ط                         

 .أو اإلناماء اليها النقاباتاأسيس  مرية  ة ا                         

 ة:يلازم العامل بما يأاي  ة   ثانياا                 
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وااللازام بالن ةام الةداخلي امارام نصوص عقد العمل واالاياقات الجماعية المطبقة  ة أ                        
  0ضرورات العمل اقاضيه بما للعمل الصادر ع  صامب العمل 

 0الميا  على ممال ات صامب العمل الموضوعة في عهداه  ة  ب   

 0عدم افشاء اا اسرار يطل  عليها بم م عمله  ة جة            

 0د العمل ا  ال يؤدا عماا يضر بصامب العمل وفقاا لعقة   د            

 0امارام ن ام العمل وااباس قواعد الصمة والسامة المهنية  ة هة            

اإللازام بمواعيد المضور واإلنصرا  وفارات الرامة مسب مةا يةنص عليةه ن ةام  0 ة و            
 .العمل

 0  او امت اأثير المخدراتا  ال يمضر الى العمل في مالة س ر بيع  ة ز            

ا  ال يممةةل السةةال فةةي م ةةا  العمةةل اال اذا  انةةت طبيعةةة عملةةه اقاضةةي ذلةةو  ة  ل 
 0وي و  مرخص له قانوناا 

 0عدم الامارض بقصد الاخلص م  العمل  ة  ط           

االمانةاس عة  قبةول أيةة عمولةة او غيرهةا مة  الةو اء او المقةاولي  الماعاقةدي  مة   ة  ا           
و علةةةى ا  اوضةةة  الةةةو األمةةةوال فةةةي صةةةندوق  وموافقاةةةهاال بعلمةةةه  صةةةامب العمةةةل

خاص واوزس بالاساوا على العمةال بإشةرا  صةامب العمةلو واعابةر الةو األمةوال 
 0 .م  ماممات االجر

 0ا  اليؤدا عماا للغير في الوقت المخصص للعمل   ةو            

 0عمالها م  صامب العمل ا  اليساخدم ما نة او جهازاا او آلة  لم ي ل  بأسا ة ل           

ا  اليعقد اجاماعات داخل م ا  العمل دو  موافقة صامب العمل والجهةة النقابيةة  ة م  
  0المخاصة ألمور نقابية بماة  
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 الفرع الثاني
 انتهــاء عقد العمــــــل

 

 ة :يناهي عقد العمل في امد  الماالت اآلاية  ة  اوالا ة  10 ة الماد  

   0وفا  العامل  أة                         

اذا م م على العامل بم م قضائي بةات بةالمبس أل ثةر مة  سةنة وامةد  أمةا اذا  ة  ب                        
 ةةةا  الم ةةةم أقةةةل مةةة  سةةةنة فيعةةةاد الةةةى عملةةةه دو  أ  يسةةةامق اجةةةور المةةةد  الاةةةي 

 0قضاها بالاوقي  او المبس

  صامب العمل اذا  انت شخصياه ممل اعابار فةي العقةد واليم ة  في مالة وفا ة جة                        
  0 اها مال العقد م  ورث

فةةةي مالةةةة اصةةةيية المشةةةروس بموجةةةب م ةةةم قضةةةائي بةةةات او فةةةي مالةةةة اصةةةيياه د ة                          
  0  .م  هذا القانو (  12)  أم ام الماد    اخايارياا م  مراعا 

 0اذا اايق الطرفا   اابة على انهائه بمضور ممثل العمال  ة هة                        

                                       0بأناهاء مد  العقد و إذا  ا  العقد ممدد المد     ةو                        

 0بانييذ العمل او اقديم الخدمة و إذا  ا  العقد لعمل ممدد او خدمة معينة   ة ز         

 0ة  في مالة القو  القاهةةةر   ل         

 ة:لصامب العمل انهاء عقد العمل في امد  الماالت اآلايةةة  ثانيااة                 

سةةاة أشةةهر  (1) إذا أصةةيب العامةةل بمةةرض اقعةةده عةة  العمةل ولةةم يشةة  منةةه خةةال ة  أة                      
  0ةة رسمية م  ااريه االصابة به وثبت ذلو بشهاد  طبي
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خمسة وسبعي  ( % 31)إذا أصيب العامل بعجز اقعده ع  العمل وبلغت نسباه ة   ب                      
 0م  المئة فأ ثر م  العجز ال لي وثبت ذلو بشهاد  طبية رسمية 

 0 الرسمي إذا ا مل العامل س  الاقاعد ة  جة                      

و شةةرط ا  ا ةةو   نةةدما يرا ةةب العامةةل سةةلو اا مخةةاا بواجبااةةه بموجةةب عقةةد العمةةلع ةد                       
نةةه قةةد اايمةةت لةةه فرصةةة  اإلدعةةاءات الموجهةةة اليةةه مسةةاند  الةةى أدلةةة ثبوايةةة و وار

   0 .الدفاس ع  نيسه ميال الو اإلدعاءات بمضور ممثل النقابة

 0 .عمالخمس   (1 ) نا مة اقل م اذا اساخدم في مشروعه بصور  م ة  هة                        

 0اذا انامل العامل شخصية  اذبة او قدم مساندات مزور     ةو                       

اذا ارا ب العامل خطأ جسيماا نشأت عنه خسار  فادمة اضةرت بالعمةل أو بالعمةال  ةز                     
 0أوباالناال بقرار قضائي 

ز إنهاء عقد عمل أا عامل بسبب خطأ إرا به ما لم انص أم ام هذا القانو  على ال يجو : أوال. 16.الماد  
ذلوو اال إذا ا رر هذا الخطأ مر  أو عد  مرات و و ا  صامب العمل قد وجه إليه إنذارا 

م  هذا ( ثانيا  - 10)خطيا مسبقا بهذا الشأ  و م  األخذ بن ر اإلعابار أم ام الماد  
 .القانو 

ز إنهاء عقد عمل أا عامل بسبب أداء غير مرض لعمله و ما لم ي   صامب العمل قد أعطاه ال يجو . ثانيا
سامر العامل بعدها بأداء واجبااه في العمل بصور  غير  نذارا خطيا وار الاعليمات الازمة وار

 .ثاثو  يوما م  ااريه ذلو اإلنذار( 70)مرضية ليار  

ال أو النقابة أو أا شخص آخر يخااره للدفاس ع  نيسه ضد للعامل المق في أ  يساعده ممثل العم. ثالثا
 .إدعاءات اخص سلو ه أو أدائه والاي قد اؤدا الى إنهاء عقد عمله

 .لصامب العمل إساشار  ممثلي العمال قبل إاخاذ قرار نهائي بشأ  إنهاء أا عقد عمل. رابعا

إنهاء أو اعليق جمي  أو بعض عقود العمل على صامب العمل الذا ينوا القيام بعمليات  -أوال. 12.الماد  
غير ممدد  المد  و ألسباب إقاصادية أو ا نلوجية أو ان يمية  اقليص مجم العمل أو 
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صيانة ن ام اإلناال أو إسابداله بآخر أو الاوق  نهائيا ع  العمل واصيية المشروس و 
 . إخطار الوزير وممثلي العمال خطيا بذلو قبل إاخاذ أا إجراء

يجب أ  ياضم  االخطار جمي  المعلومات الازمة  أسباب إنهاء االساخدام الذا سيجرا وأعداد  -اثاني
 .وفئات العمال الاي م  المرج  ا  ااعرض الى ذلو

على صامب العمل أ  ياي  لممثلي العمال فرصة إلساشاراهم بخصوص الادابير الاي ينبغي ااخاذها  -ثالثا
 .الساخدام الى أدنى مد مم  لاجنب أو اخييض ماالت انهاء ا

يش ل الوزير لجنة ااأل  م  أطرا  االناال الثاثة للامقق م  سامة إجراءات صامب العمل   -رابعا
ثاثو  يوما م  ااريه ( 70)واقديم اوصيااها بشأنها الى الوزير خال مد  ال ااجاوز 

 .إساام اإلخطار

اربعة عشر يوم م  ااريه رفعها ( 64)فار  ال ااجاوز يصدر الوزير قراره بشأ  الاوصية خال  -خامسا
 .بالموافقة على إجراءات صامب العمل أو إعاد  الن ر فيها

م  هذه الماد  الطع  بالقرار في ( د)ألا طر  ماضرر م  قرار الوزير الصادر بمقاضى البند  -سادسا
رار المم مة قطعيا وغير المم مة خال فار  عشر  ايام م  ااريه ابليغه بالقرار و ويعابر ق

 . قابل للطع 

م  هذه الماد  بالعود  الى العمل خال سنة م  ( أ)ياما  العمال الذي  أنهيت خدمااهم وفقا لليقر     -سابعا 
 .ااريه ار هم العمل إذا عاد العمل الى طبيعاه وأم   إساخدامهم م  قبل صامب العمل

دعاو  الاي قد اؤدا الى اوقي  العملو  دعاو  اإلفاس أو ال يجوز للمما م الن ر في ال. 12.الماد  
الدعاو  القضائيةو ما لم اثبت الجهة صامبة المصلمة في الدعو  بوثيقة رسمية إنها 

 .إسامصلت موافقة الوزير على ذلو

البنود و  ( 10 )م  الماد  ( ثانيا) عند اوافر امد  الماالت المنصوص عليها في البند . أوالة  17 ة الماد  
لقانو  على صامب العمل انذار العامل بأنهاء ام  هذا ( 16)م  الماد  ( ثانيا)و ( أوال)

العقد وفي مالة عدم انذاره يام اعويضه بدلهذا االنذار ويجب ا  ال اقل فار  االنذار ع  
  0  .ثاثي  يوماا ( 70)

ه و بناءا على طلبه و شهاد  خطية على صامب العمل ازويد العامل الذا إناهى أو أنهي عقد عمل: ثانيا
دو  اا مقابل ااضم  بيانا بمد  خدماه وعمله وآخر أجر اقاضاه وسبب إناهاء عقد العمل و على ا  ال 

 . ااضم  الشهاد  أا إشارات قد اسيء الى العامل واقلل م  فرص العمل أمامه
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خطار أو اقليص فار  عمله الى ما ال لصامب العمل أ  يعيي العامل ع  العمل  ليا  أثناء مهلة اإل: ثالثا
إثنا  وثاثو  ساعة ماقطعة م  ايام العمل االسبوعية م  ما ياراب على ( 72)يزيد ع  اربعة ايام عمل أو 

 .ذلو م  آثار خصوصا إسامقاق العامل أجره  اما عند مهلة اإلخطار

اسبوعي  ع   ل سنة ( 2)دار اجر ةمة بمقذا انهيت خدماه م افأ  نهاية خدةةيسامق العامل ال  ة 14 الماد  ة
( د  )واليقرات  (اوالا )م  البند ( ب)بأساثناء ام ام اليقر   خدمة اداها  لد  صامب العمل

  0م  هذا القانو  ( 10 )م  الماد   (ثانياا )البنةد  م ( ز )و( و  )و

  - :الخدمة م  اش ل بقرار م  الوزير لجنة أو أ ثر اسمى لجنة انهاء  -أوال. 11. الماد 
  رئيسا     ما م ارشمه وزار  العدل -أ

  عضوا  ممثل ع  وزار  العمل والشؤو  االجاماعية -ب 
  عضوا  .     ممثل من مة أصماب العمل األ ثر امثيا -جة 
  عضوا   .ممثل ع  من مة العمال األ ثر امثيا -د 
  عضوا .   مل يخااره الوزيرعضو م  ذوا الخبر  واإلخاصاص في مجال عاقات الع -هة 

ااولى اللجنة دراسة طلبات انهاء الخدمة واليصل واالسباب المساند  اليها وسائر ال رو  المميطة بها  -ثانيا
صدار القرار المناسب بالموافقة او برفض انهاء الخدمة اذا ابي  لها عدم وجود مبرر له   . وار

ة في القضايا المعروضة عليها في موعد ال ياجاوز سبعة ايام م  اصدر اللجنة قرارااها بالسرعة المم ن -ثالثا
 . ااريه اساامها الطلب

 . ااخذ اللجنة قرارااها باألغلبية -رابعا

اوالاة  للعامل الطع  بقرار انهاء خدماه امام لجنة انهاء الخدمة او امام قضاء العمل خال  ة 11 ة الماد  
بأنهاء خدماه ويعد مانازالا ع  هذا الطع  اذا لم   يوماا م  ااريه ابلغه يثاث( 70)

 0سقط مقه في االخر  طريقي يقدمه خال هذه المد  واذا اخاار امد هذي  ال

ثاثي  ( 70)خال قاباا للطع  فيه امام مم مة العمل  انهاء الخدمة ثانيااة  ي و  قرار لجنة                 
  0مبلغاا يوما م  ااريه الابل  به او اعاباره 

طع  العامل بقرار ة العامل عند يق  على صامب العمل عبء اثبات انهاء خدم ثالثااة                  
 0انهاء خدماه امام لجنة انهاء الخدمة او امام قضاء العمل 
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امد ت لجنة انهاء الخدمة او المم مة ا  انهاء خدمة العامل لم اساند الى وجداوالاة اذا    ة 13  ة الماد 
فعليها أ  م  هذا القانو   ( 12)و ( 10) المواد االسباب المنصوص عليها في 
ع  م  قبل صامب العمل ودف  اجوره  املة  األصلي اقرر اعاد  العامل الى عمله

    0مد  انهاء عقد العمل 

ى عقد العمل نهعمله يثانيااة إذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المم مة اعذر اعاد  العامل الى                 
دف  اعويض الى العامل يعادل يالمم مة و  قرارم  ااريه صدور قرار اللجنة او 

  0م  هذا القانو  ( 14 )الماد   عليها فيضعيي م افأ  نهاية الخدمة المنصوص 

مل خمسة عمال بصور  منا مة يعد عقد الع (1)ثالثااة في المشاري  الاي اساخدم اقل م                 
مناهياا م  ااريه انهائه اليعلي اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المم مة ذلو و شرط 
أ  يدف  صامب العمل الى العامل م افأ  نهاية الخدمة وفقاا للاعويض المنصوص 

 0م  هذه  الماد  ( ثانياا ) عليه في البند 

 ة:ايةة امد  الماالت اآل بسبباليناهي عقد العمل ة  اوالة 11 ة الماد  

العضةةوية فةي نقابةةة او المشةار ة فةةي نشةاطات نقاباةةه خةارل اوقةةات العمةل او خةةال  ة أة                       
 0اوقات العمل بموافقة صامب العمل  امريرياا 

السةةعي الةةى المصةةول علةةى صةةية ممثةةل للعمةةال او ممارسةةة هةةذه الصةةية او سةةبق  ة ب                      
 0ممارساها  

  0بالقواني  رف  ش و  أو اقامة دعو  ضد صامب العمل ا لماا ة  جة                    

 0اجازااه القانونية   عند اما  العامل بأمد ة  د                                

 0.الامييز في اإلساخدام والمهنة سواءا  ا  ذلو الامييز مباشرا ام غير مباشر  هة ة                      

 .الاغيب المؤقت ع  العمل بسبب مرض أو مادث موثق وفق أدلة ثبواية رسمية. و

يق  باطاا انهاء عقد العمل اساناداا ألا سبب م  االسباب المنصوص عليها في أة   ثانيااة                 
لجنة انهاء الخدمة او على م  هذه الماد  وفي هذه المالة ( اوالا ) البند 

  0رر اعاد  العامل الى عمله ودف  اجوره  ع  اليار  السابقة للمم مة ا  اق
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اعاد  ا  اللجنةةة او المم مة  قررتاذا لم يطلب العامل اعاداه الى عمله او  ب ة                        
العامل غير مم نة او غير عملية او غير مائمة فاقرر صر  اعويض 

لمبل  المنصوص عليه في ع  ضعيي ا على ا  اليقل الاعويض عادل له
     0م  هذا القانو  ( 13 )م  الماد  ( ثانياا )البند 

 ة:للعامل انهاء عقد العمل باراداه المنيرد  دو  سابق انذار في امد  المالاي  اآلاياي  ة  اوالة   19الماد  ة 

هةذا القةانو  او فةي الن ةام إذا اخةل صةامب العمةل بأمةد الازامااةه المقةرر  فةي ة   أ                          
 0الداخلي للعمل او في عقد العمل اليردا 

إذا ارا ةةب صةةامب العمةةل جنايةةة او جنمةةة ضةةد العامةةل او امةةد افةةراد اسةةراه  ة ب                          
 0اثناء العمل او خارجه 

وفقةةةاا لمةةةا هةةةو  اا م مةةةة اعويضةةللعامةةةل ا  يطلةةةب مةة  لجنةةةة انهةةةاء الخدمةةة او مةةة  الم  ثانيااةةة                     
مةةة  هةةةذا ( 11)مةةة  المةةةاد  ( ثانيةةةاا )البنةةةد مةةة  ( ب ) فةةةي اليقةةةر  منصةةةوص عليةةةه 

  0القانو  

ثاثةةةةة اشةةةةهر وال ازيةةةةةةد علةةةةى سةةةةنة او بغرامةةةةة الاقةةةةل عةةةة  ( 7)يعاقةةةةب بةةةةالمبس مةةةةد  الاقةةةةل عةةةة  . 10.المةةةةاد 
 ةةةل صةةةامب  مليةةةو  دينةةةار( 6000000) لةةةىدينةةةار وال ازيةةةد ع الةةة  خمسةةمائة( 100000)

   .خال  أم ام هذا اليصلعمل 
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 الفصل السابع
 

 الفرع االول
 االجور

 
بالعملةة العراقيةة بأسةاثناء مةاينص عليةه عقةد العمةل   النقديةة المسةامقة للعامةل ادف  االجةور   اوالاةة  61الماد  ة 

0  

 آخةر يمةل ممةل العملةة العراقيةة يم ر دف  األجور على ش ل سندات إذنيةة أو قسةائم أو وفةق أا شة ل. ثانيا
 .أو ما يام االاياق عليه في عقد العمل

شةريطة أ   صة وو او مةواالت مصةرفية او اوامةر صةر م  خال  يجوز دف  االجور ة ثالثا                
المعنةي خطيةا عنةد عةدم وجةود مثلهةذا ي و  ذلو وفق إاياق جماعي أو قرار ام يمو أو بموافقة العامةل 

  0 .أو القرارو م  مق العامل في إبطال هذا اإلذ  في أا وقتاإلاياق 

 0العمل  أو بالقرب م  موق   في ادف  االجور خال ايام العمل اسبوعياا او شهرياا ة رابعاا                 

 0ذا قيمة ماساوية المساوا  بي  اجر المرأ  والرجل على عمل م  ة خامسا               

الاة ادف  االجور الى العامل مباشر  ويجوز امويلةه الةى مسةاب العامةل فةي المصةر  الةذا يايةق او ة 12 ة الماد 
 0عليه الطرفا   اابة او دفعه لو يل العامل ومصادقاا عليه م  الدائر  

ل ألم ام هذا القانو  وقانو  األمواثانيااة عند وفا  العامل ادف  جمي  مسامقااه الى خليه وفقاا                
 . الشخصية

 0اوالاة يم رعلى صامب  العمل اقييد مرية العامل بأا ش ل في الاصر  بأجره    ة17ة الماد  

ثانيااة يم رعلى صامب العمل  اجبار العامل على شراء مناجات العمل او المااجر او السل                  
 0الاي يساوردها 

وفير السل  والخدمات الازمةة للعمةال فةي االمةا   النائيةة بأسةعار صامب العمل بايلازم ثالثااة                 
 0 .بهد  صال  العمال المعنيي  وليس الرب  مدعومة

  0اال بموجب م م قضائي بات يها المجز علاالجور واليجوز  الانازل ع  اليجوز   ة14 ة  الماد 
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مة  مراعةا  ا ةالي  المعيشةة والسة   للعامةل  رم  االجإساقطاعات معقولة  يجوز اجراء   اوالاة   ة 11ة الماد  
 :  و ما يلي

 0نيقة االشخاص الذي  يعيلهم العامل قانوناا   ة أ                         

المبل  الذا يدي  به العامل الى صامب العمل م  مس   أمنه صةامب العمةل  ة ب                         
سةةلية علةةى االجةةر منمهةةا صةةامب  عهةةا لةةه او اا قةةرض اواللعامةةل او سةةل  ب

 0العمل على اجر العامل موثقة م  طرفي العقد خطياا 

المبال  الاي دفعها صةامب العمةل او اعهةد بةدفعها ذات صةلة بةأا قةرض منمةه  ة ةج                         
  0للعامل لشراء عقار او اجهيزات منزلية موثقة م  طرفي العقد خطياا 

 0المبال  الاي بذمة العامل لمساب دائر  الاقاعد والضما  االجاماعي للعمال  ة د                         

 0اشارا ات النقابة العمالية  ة ةه                         

عشةةةري  مةةة  المئةةةة مةةة  اجةةةر ( % 20)اليجةةةوز ا  يزيةةةد مجمةةةوس االسةةةاقطاعات علةةةى   ثانيااةةةة                
% 70)ثاثة اضعا  المد االدنى لألجر و ( 7) اقل م العامل اذا  ا  ماياقاضاه 

ثاثي  م  المئة م  اجر العامل اذا زاد اجةره عة  ذلةو المةد والاسةرا هةذه النسةب ( 
  0على اقاطاس ديو  النيقةةة 

 0ثالثااة الاخض  ألية فائد  الديو  المارابة لصامب العمل في ذمة العامل                 

ر اساقطاس أا مبل  م  اجر العامل بش ل مباشر او غير مباشر لصال  صامب العمل يم    ة 11 الماد  ة
مة  البنةد ( ب)اليقةةةر  فةي او ممثله او الوسيط او مقاول العمل بأساثناء ماهةةةو منصةوص عليةه 

 0 نو اقال اهذ م ( 11 )الماد   م  (اوالا ) 

ضائيا و يعامل العمال  دائني  مماازي  ويسامقو  عند قعند إفاس المشروس أو اصيياه اوالاة   ة  13 الماد  ة 
 ة :االمايازات اآلاية ذلو 

 0الثاثة اشهر السابقة آلناهاء خدماه  ( 7)االجور ع    ة أ                         

 0 أجور العطل الرسمية خال السنة الاي اناهت فيها خدماه والسنة الاي سبقاهاة  ب                        
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 0المبال  المسامقة له ع  االنواس االخر  م  االجاز  قبل اناهاء العمل  ة ةج                       

 0م افأ  نهاية الخدمة المسامقة  للعمال  ة  د                       

لةةديو  المماةةاز  مةة  هةةذه المةاد  علةةى ا( اوالا )ثانيااةة اقةةدم االمايةةازات المنصةوص عليهةةا فةةي البنةد                 
 0االخر  بما في ذلو اماياز ديو  الدولة 

 : ثالثااة ادف  الديو  الاالية قبل اسديد الديو  المارابة بذمة صامب العمل للعامل                

الديو  الناشئة ع  الازام صامب العمل بأعالة اسراه ع  النيقة المارابة بذماه وفقةاا  ة أ                      
 0لقانو  ل

الةةديو  الماعلقةةة بةةأدار  عقةةارات صةةامب العمةةل المعسةةر او الميلةةس بمةةا فةةي ذلةةو  ة ب                      
 0الرسوم القانونية ومصاري  االدار   

مقاضةى ام ةةام هةذا القةةانو  برابعااةة اعطةى المبةةال  المسةامقة للعامةل او لمةة  يخليةه فةةي مقوقةه                 
يةةةاز علةةةى جميةةة  امةةةوال صةةةامب العمةةةل المنقولةةةة وغيةةةر المنقولةةةة اعلةةةى درجةةةات االما

واسةةاوفى ب املهةةةا مباشةةر ا قبةةةل جميةة  الةةةديو  المماةةاز  االخةةةر  بمةةا فةةةي ذلةةو المبةةةال  
 0المسامقة لخزينة الدولة بأساثناء ديو  النيقة 

صوصةةاا االجةةر جةةب اعةةام العامةةل عةة  العناصةةر الم ونةةة الجةةره قبةةل الاعاقةةد معةةه وخي. أوال  ةةة  11ة المةةاد  
االساسةةةي والمخصصةةةات وبةةةدل العمةةةل االضةةةافي وغيرهةةةا مةةة  الزيةةةادات او االسةةةاقطاعات 

ويجةب اباغةه بالمعلومةات ذااهةا  لمةا طةرأ اغييةر  هوم ا  ويةوم دفعة اهوفارات الدف  وطريق
 0على عناصر اجره 

  العمةل المسةامق عنةه األجةر يجب ازويد العامل ببيانا خطيا ميصا بأجره  لما دف  له و موثقةا فيةه فاةر . ثانيا
 .والمخصصات وبدل العمل اإلضافي وغيرها م  الزيادات أو اإلساقطاعات إ  وجدت

يجةب اجةراء اسةوية نهائيةة لألجةر مة  اليةوم الاةالي ألنهةاء عقةد العمةل و واذا  ةا  انهةاء عقةد     ةة 19 ة المةاد 
ايةام مة  اةاريه ار ةه سةبعة ( 3) العمل م  طر  العامل فيجب دف  اجوره المسامقة خةال

 0العمل 
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صةامب العمةل بمسةو سةجل لألجةور اةدرل فيةه اياصةيل اجةر العامةل واالسةاقطاعات  يلاةزماوالاةة    ةة30 ةالمةاد  
ا  ي ةةو  هةةذا السةةجل خاليةةاا مةة  اا  علةةىالاةةي امةةت منةةه وصةةافي االجةةور الاةةي لةةه 
 رقابةةةة واةةةدقيق مياشةةةي العمةةةل ومياشةةةيى لةةةافةةةراغ او شةةةطب او امشةةةية وا  يخضةةة  

 0الضما  االجاماعي 

 دالابةةرأ ذمةةة صةةامب العمةةل مةة  ديةة  االجةةر اال باوقيةة  العامةةل فةةي سةةجل االجةةور واليعةة ثانيااةة                 
  0اوقيعه فيه دو  اا امي ات انازالا منه ع  أا مق م  مقوقه 

 

 الفرع الثاني
 تحديد االجور

 
عمةل اليةردا شةرط ا  اليقةل عة  االجةر الممةدد لمهناةه مةل بموجةب عقةد الايمةدد اجةر الع اوالاةة   ةة 36ة المةاد  

بموجب االاياق الجماعي الملزم لصامب العمل وفي جمي  االموال اليجةوز ا  يقةل 
 0اجر العامل ع  المد االدنى لألجر المقرر قانوناا 

فةةةي مشةةةروس  ألجةةةر المقةةةرر قانونةةةاا او االجةةةر المقةةةررا لاجةةةر و يقصةةةد بالمةةةد االدنةةةى  ثانيااةةةة                 
 0صامب العمل وفقاا لعقد العمل اليردا أو الجماعي و ايهما ا ثر 

لمخالة  المهة   األجةور معةدالت ااةولى اقاةرالامديد األجور اش ل بقرار م  الوزير لجنة   والاةة ا 32  ةالماد  
 :م  ااأل    المشمولة بأم ام هذا القانو  وفي مخال  مشاري  العمل

   رئيساا                         مدير عام دائر  العمل والادريب المهني  ةأ                         

 عضوا  للعمال مدير عام دائر  الاقاعد والضما  االجاماعي ة ب                        

 عضواا                 0ممثل ع  دائر  العمل والادريب المهني ة ةج                        

 عضواا                               0ممثل ع  وزار  الاخطيط  ة د                        

 عضوا     ممثل ع  وزار  المالية. هة 

  أعضاءا   ع  من مة اصماب العمل األ ثر امثياا  ثاث ممثلي ة و                         
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 أعضاءا                  0 ل اال ثر امثياع  من مة العما ي ممثلثاث  ة و                        

لسياسةةةةةة االجةةةةةور المخاليةةةةةة  عضةةةةةوي  مةةةةة  ذوا الخبةةةةةر  واالخاصةةةةةاص بالجوانةةةةةب  ةزةةةةة                       
        0ريخاارهما الوز ي

ثانيااة  اجام  لجنة امديد األجور مر   ل ساة أشةهر علةى األقةل بةدعو  مة  رئيسةها وعليةه أ                  
دعوها الةةى إجامةةاس إسةةاثنائي  لمةةا وجةةد الةةوزير ماجةةة إلجاماعهةةا و أو عنةةد طلةةب ثلةةث اعضةةائها يةة

 .على األقل ذلو

ي امل نصاب اللجنة بمضور أ ثرية عدد أعضائها وااخذ القرارات والاوصيات بأغلبية عدد  -ثالثا 
 .الماضري 

ئةةر  العمةةل والاةةدريب المهنةةي ي ةةو  للجنةةة م اةةب دائةةم فةةي الةةوزار  يشةةر  عليةةه مةةدير عةةام دا -رابعةةا 
ويةةديره مقةةرر اللجنةةة و وياةةولى الم اةةب انسةةيق وان ةةيم عمةةل اللجنةةة وميةة  الدراسةةات واإلمصةةاءات 

عداد جداول االجاماعات وادوي  مماضر الجلسات واالقارامات والاوصيات  .الوارد  اليها وار

الةوزير وياةولى ماابعاهةا يرفة  رئةيس لجنةة امديةد األجةور اقارامةات واوصةيات اللجنةة الةى  -خامسا 
 .والوقو  على ما ااخذ بشأنها م  إجراءات ويقدم ذلو باقرير الى اللجنة في أول اجاماس يعقد لها

على مجلس الوزراء البت بمقارمات واوصيات لجنةة امديةد األجةور بعةد المصةادقة عليهةا  -سادسا 
 .ورفعها الى مجلس الوزراء م  قبل الوزير

نةةةة امديةةةد األجةةةور بعةةةد الاشةةةاور مةةة  الجهةةةات المخاصةةةة ومن مةةةات العمةةةال ومن مةةةات ااةةةولى لج. 37.المةةةاد  
 :أصماب العمل ما يلي

إقاةةةرال سياسةةةة عامةةةةة لألجةةةور علةةةةى ضةةةوء اماياجةةةةات العمةةةال وعةةةةائااهم و المسةةةاو  العةةةةام  -أوال 
يهةةا لألجةةور فةةي الدولةةة  وا ةةالي  المعيشةةة والاغيةةرات الاةةي اطةةرأ عليهةةا والعوامةةل االقاصةةادية بمةةا ف

ماطلبةةةةات الانميةةةةة االقاصةةةةادية ومسةةةةاو  االنااجيةةةةة والرغبةةةةة فةةةةي امقيةةةةق نسةةةةبة عاليةةةةة مةةةة  العمالةةةةة 
   0والمماف ة عليها 

إقاةةةرال معةةةدالت المةةةد األدنةةةى لألجةةةور فةةةي المهةةة  والصةةةناعات ومشةةةاري  العمةةةل المخاليةةةة  -ثانيةةةا 
مخاليةةةة لمسةةةاو  المشةةةمولة بأم ةةةام هةةةذا القةةةانو  علةةةى صةةةعيد القطةةةر  لةةةه أو بمسةةةب المعةةةدالت ال

 . المعيشة في المماف ات والمناطق

إقارال معةدالت الزيةادات السةنوية الدوريةة ألجةور العمةال فةي المهة  الصةناعات والصةناعات  -ثالثا 
 .ومشاري  العمل المخالية المشمولة بأم ام هذا القانو  
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 .يعرض الوزير مقارمات لجنة امديد األجور على مجلس الوزراء. 34.الماد  

امةةدد دوائةةر الدولةةة والقطةةاس العةةام المةةد االدنةةى ل ةةل مةة  االجةةر اليةةومي والشةةهرا و ولهةةا  امديةةد . 31المةةاد   
ا ثةةةر مةةة  مةةةد ادنةةةى لألجةةةر مسةةةب المنةةةاطق والمهةةة  و وي ةةةو  االجةةةر علةةةى السةةةاعة 

  0م  االجر اليومي ( 6/1)

لمقةةرر قانونةةاا  ةةل مةة  خةةال  يعاقةةب بغرامةةة الاقةةل عةة  ضةةع  المةةد االدنةةى لألجةةر الشةةهرا ا  ةةة 31  ة المةةاد 
عليها فةي هةذا القةانو  واذا  انةت المخاليةة ااعلةق بةدف   صاالم ام الماعلقة باالجور المنصو 

و  عليةةه يقةةل عةة  المةةد االدنةةى لاجةةر فيلاةةزم المخةةال  باالضةةافة الةةى دفةة  الغرامةةة الميروضةةة
 0االدنى بدف  اعويض الى العامل يعادل ضع  اليرق بي  االجر المدفوس واجر المد 

صامب العمل في م ا  بارز م  المشروس اعاناا وافياا يعلم العمال باالجور المطبقة يعلق   ةاوالا  ة 33ة الماد  
 0في مشروعه على  ا   الاقل ع  المد االدنى لألجور المقرر  قانوناا 

ارداد اليرق بي  ما اقاضةاه ألا عامل اقاضى اجراا اقل م  االجر الذا يسامقه فله اسة  ثانياا                 
  0وما يسامقه 

اذا ادعةةى العامةةل بةةا  صةةامب العمةةل دفةة  لةةه اجةةراا اقةةل مةة  االجةةر الممةةدد قانونةةاا فةةي  ة ثالثااةة                
  0مشروعه فعلى صامب العمل عبء اثبات انه دف  للعامل االجر الممدد قانوناا 

 الفصل الثامن
 وقت العمل

 
الممدد قانونا ليقوم العامل خاله بإلازامااه الممدد  في عقد  هو الوقت( وقت العمل ) بة يقصد  ة  31ة  الماد 

العمةةل موعةةد بةةدء العمةةل ن ةةام  والاةةدخل فيةةه فاةةرات الرامةةة وانةةاول الطعةةام ويمةةدد   العمةةل 
   0واناهائه 

ثمةا  وأربعةةو  ( 41)و أ سةاعات فةي اليةةوم يثمةةان( 1)اليزيةةد وقةت العمةل اليةةومي علةى ة  الاةاو ةة   39 ة  المةاد 
 في هذا القانو    منصوص عليها م  مراعا  االساثناءات ال ساعة في األسبوس 
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فةةي االعمةةال الاةةي اةةؤد  بةةدوامي  وفةةي االعمةةال الماقطعةةة اليجةةوز ا  ازيةةد مةةد  بقةةاء   ثانيااةةة                 
ه علةةى ا  الازيةد سةاعات عملةة ات عشةر سةاع( 60 )العامةل فةي م ةا  العمةةل علةى 

 0ثماني ساعات في اليوم( 1)اليعلية على 

يخيض وقت العمل اليومي في االعمال الشاقة أوالضار  بالصمة  وامدد هذه االعمةال  ثالثااة                 
ر بةةةاقارال المر ةةةز يصةةةدرها الةةةوز يوالمةةةد االقصةةةى لسةةةاعات العمةةةل بموجةةةب اعليمةةةات 

 0الوطني للصمة والسامة المهنية 

  ة:يساثنى م  ام ام هذه الماد  مايأاي  رابعااة                 

 0المشاري  الاي ال يعمل بها سو  افراد اسر  صامب العمل ة   أ                         
  0االشخاص الذي  يشغلو  مناصب االشرا  واالدار  ة   ب                         
  0  باعمال ااطلب السرية االشخاص المساخدمي ة ةج                         
 0العمال الذي  يقومو  باالعمال الامضيرية أو الا ميلية  ة  د                         
 0عمال المراسة ة ة ه                         
 0الموفدو  للقيام بعمل خارل مشاريعهم  ة  و                         
 0الزراعة عمال  ة ز                          
 رابعةاا ) خامسااة يصدر الوزير اعليمات يمدد فيها ساعات عمل الماالت المنصوص عليها  فةي البنةد          

 .م  هذه الماد  (

يجةب ا  ااخلةل سةةاعات العمةل فاةر  رامةة او ا ثةر اليقةةل مجموعهةا عة  نصة  سةةاعة  اوالاةة  ة  10  ة المةاد 
يةدها علةى ا  ال ازيةد سةاعات العمةل والازيد على سةاعة ويمةدد صةامب العمةل مواع

 0خمس ساعات ( 1)الماصلة على 

امد  عشر  ساعة ماواصلة بي   ةل يةومي ( 66)يمن   ل عامل فار  رامة الاقل ع    ثانيااة                
  0عمل امسب م  نهاية يوم العمل اليعلي وبداية يوم العمل الاالي 

ي المشةةاري  الاةةي اليم ةة  ا  ياوقةة  العمةةل فيهةةا السةةباب فنيةةة او بسةةبب ثالثااةةة يمةةن  العامةةل فةة                
( 70)طبيعةةة االناةةال أو العمةةل الةةذا يؤديةةه  فاةةر  رامةةة او ا ثةةر اليقةةل مجموعهةةا عةة  

  0ثاثي  دقيقة  
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 سةةاعة وال( 6)فةةي االعمةةال ذات الةةدوامي  اليجةةوز ا  اقةةل فاةةر  الرامةةة بينهمةةا عةة  أةةة   رابعااةةة                 
 0ارب  ساعات ويم   امديد ذلو في عقود العمل الجماعية ( 4)ازيد على 

  امةد  عشةر ( 66)العمةال الةذي  يعملةو  بةا ثر مة  دوام فيسةامقو   فاةر  رامةة  ب ة                        
 0ساعة ماواصلة بي  نهاية الدوام االول وبداية الدوام الثاني 

اربة  سةاعات دو  ( 4)غيل العامةل السةائق بالقيةاد  الماواصةلة أل ثةر مة  اليجوز اشةة خامساا                 
 0باعليمات يصدرها الوزير مداها فار  رامة وامدد 

 :يعد العمل  اوالاة  ة  16  ةالماد  

  0الااسعة لياا ( 9)السادسة صباماا و( 1)عماا نهارياا اذا ام بي  الساعة  ة  أ                        

 0السادسة صباماا (1)الااسعة لياا و ( 9) الساعة عماا ليلياا اذا ام بي  ة ب                        

عماا مخالطاا اذا ام في وقت ياصل فيةه العمةل النهةارا بالعمةل الليلةي وبةالع س  ة ةج                        
اعات  ثةاث سةة(  7)علةى ا  ال ازيةد فةةي هةذه المالةة مةةد  العمةل الليلةي علةةى  

0 

 :موال الاالية على  مايأاي ساعات العمل في اال زيدثانيااة اليجوز ا  ا                

  0سب  ساعات في العمل الليلي ( 3) ة أ                        

 0سب  ساعات ونص  في العمل المخالط ( 3) ة ب                       

لعامةةل فةةي االعمةةال الاةةي اجةةرا بالانةةاوب بةةي  النهةةار والليةةل أل ثةةر مةة  ثالثااةةة اليجةةوز اشةةغيل ا                
 0ثاثي  يوماا ماواصلة في  ل نوبة (  70)

اربة  وعشةري  سةاعة ماواصةلة بةأجر وي ةو  (  24) يسامق العامل رامة اسبوعية الاقةل عة  اوالاة ة 12ةالماد  
 0السبوس العطلة االسبوعية ويجوز ابديله بيوم آخر في ا( الجمعة)يوم 

ثانيااةة يةةن م صةامب العمةةل مواعيةةد مصةول العمةةال علةى الرامةةة االسةةبوعية فةي يةةوم وامةد لجميةة  العمةةال       
 لمةةةةا  ةةةةا  ذلةةةةو مم نةةةةاا او بالانةةةةاوب شةةةةرط ا  يمةةةةدد ل ةةةةل عامةةةةل موعةةةةداا ثاباةةةةاا لراماةةةةه 

 0االسبوعية 
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ايةةةام الرامةةةة االسةةةبوعية والعطةةةل  جماعيةةةة مةةة  العمةةةال اشةةةغيلهمالة لصةةةامب العمةةةل وفقةةةاا للمياوضةةةة لثاةةةثا      
 الرسمية على ا  يدف  لهم اجورهم وفقاا لقواعد العمل االضافي وا  يمنمهم يوم رامة في االسبوس 

 0.الذا يليه

امةد  مة  هةذا القةانو  فةي ( 39 )والاة يجوز زياد  ساعات العمل المنصوص عليها فةي المةاد  ا  ة17 ة  الماد 
 : المالاي  االاياي  

مالة وقوس مادث او امامال وقوعه او اذا  ا  العمةل مة  اجةل االصةال االضةطرارا ل ليةات او ة   أ    
المعةةدات او فةةي مالةةة القةةو  القةةاهر  علةةى ا  ا ةةو  الزيةةاد  علةةى قةةدر الضةةرور  الازمةةة لاجنةةب اوقةة  

  0العمل االعايادا للمشروس 

يزيةد اواصةل علةى نوبةات عمةل مااابعةة شةرط ا  الاذا اقاضةت  ةرو  العمةل القيةام بةه بشة ل مب ة             
  ساعة وا  ال يؤثر ذلو على مق العامةل فةي يست وخمس( 11) لى ساعات العمل االسبوعية عمجموس 

 0منمه يوم رامة  اعويض ع  راماه االسبوعية 

ا القةانو  عليهةا مة  هةذ( 39 )في الماالت االساثنائية الاي اليم   اطبيق نص الماد    ةنياثا                
يم ةة  ا  يصةةب  االايةةاق بةةي  من مةةات العمةةال ومن مةةات اصةةماب العمةةل علةةى زيةةاد  

ماوسةط عةدد سةاعات  يةد ساعات العمل اليوميةة لياةر  زمنيةة ممةدد  ملةزم شةرط ا  اليز 
 0ثما  واربعي  ساعة  ( 41)العمل االسبوعي على عدد االسابي  المشمولة باالاياق  

للوزار  بعد الاشاور م  من مات العمال ومن مات اصماب العمل ذات العاقة ا  امن  ة  ثالثا               
 : 

المنصةةةوص االسةةةاثناءات الدائمةةةة المسةةةمول بهةةةا فةةةي االعمةةةال الامضةةةيرية والا ميليةةةة  ةأةةة                      
ب الواجةم  هذا القانو  ( 39 )م  الماد  ( رابعا) م  البند ( د ) عليها في اليقر  

القيام بها خارل اوقات العمل المعااد في المشروس و او ليئات العمال الذي  ااطلب 
  0اعمالهم ا  ا و  ماقطعة 

 0االساثناءات المؤقاة المسمول بها لمواجهة الماالت االساثنائية لضغط العمل  ة ب                

 :الاية وامن  هذه االساثناءات في امد  الماالت ا                   
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مواجهة ضغط عمل غير اعايادا بسبب االعياد او االعمال الموسةمية او غيةر ذلةو ( 6)                   
0 

د يةةةؤدا اوقيهةةةا الةةةى اعطيةةةل إصةةال او صةةةيانة االجهةةةز  او االدوات واالالت الاةةةي قةةة  (2)                   
 0ي المشروسالعمل  ف

  0المواد او المناجات للال  ايادا اعرض  (   7)                   

ية الموسةةم وافااةةال جةةراء الجةةرد السةةنوا أوالمسةةابات الخااميةةة او االسةةاعداد لاصةةيأ(    4)                   
 .الموسم الجديد

على الوزار  عند من  هةذه االسةاثناءات الةنص علةى المةد االقصةى للسةاعات االضةافية   رابعاة                
عةة  مةةا هةةةو  قةةدار بةةدل العمةةل االضةةافي الةةذا يجةةب ا  ال يقةةل فةةي  ةةل مالةةة و وم
 0.ممدد في هذا القانو 

يعابةةر العمةةل الجةةارا فةةي أوقةةات الرامةةة اليوميةةة أو األسةةبوعية أو فةةي السةةاعات الزائةةد  علةةى . أوال. 14.المةةاد  
 .العمل اليومي و عما إضافيا

عمةل ليليةا أو مة  األعمةال الشةاقة أو الضةار  و ي و  أجر العمل اإلضافي ضع  أجر العمل إذا  ةا  ال. ثانيا
 .م  أجر العمل إذا  ا  العمل نهاريا% 10وي و  بزياد  مقدارها 

 .إذا إشاغل العامل في يوم راماه األسبوعية فيجب اعويضه بيوم رامة في أمد أيام األسبوس. ثالثا

 ة :يخض  العمل االضافي الى مايأاي  ةرابعا 

اعات العمةل االضةافي فةي االعمةال الصةناعية الاةي اجةرا بالانةاوب علةى س يداليجوز ا  از أة   
  0ساعة وامد  يومياا 

سةةةاعات العمةةةل االضةةةافي فةةةي االعمةةةال الامضةةةيرية والا ميليةةةة لاعمةةةال  يةةةدا  از  اليجةةةوزب ة 
  0ارب  ساعات يومياا ( 4)الصناعية او في مالة مواجهة االعمال غير االعايادية على 

اربةةة   (4)علةةى سةةةاعات العمةةل االضةةافية فةةي االعمةةال غيةةر الصةةناعية  يةةداز اليجةةوز ا  جةةة ة 
 0ساعات يومياا 
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سةاعات العمةل فةي النقةل علةى الطةرق  امةل وقةت القيةاد  و بمةا فيةه وقةت  يةداليجةوز ا  از د ة   
ثمةةا  واربعةةي  سةةاعة فةةي االسةةبوس و ( 41)اسةة  سةةاعات فةةي اليةةوم و( 9)العمةةل االضةةافي علةةى 
 0جمالية العمال القياد  في مال القياد  في الماالت الصعبة واخيض الساعات اال

( 90)اضةةافي لمةةد   اربعةةي  سةةاعة عمةةل( 40)يشةارط عةةدم اشةةغيل اا عامةةل ا ثةةر مةة  هةة ة  
اثنةةي عشةةر شةةهراا ويمةةدد ( 62)مئةةة وعشةةري  سةةاعة عمةةاا اضةةافياا لمةةد  ( 620)اسةةعي  يومةةاا و

 0   الذا يطبق على السائقي  المعنيي باعليمات هذه االعمال والوقت االجمالي  الوزير

صامب العمل  فعلىاذا اوق  العمل  لياا او جزئياا نايجة  رو  اساثنائية او قو  قاهر   ة اوال   ة 11  ةالماد  
( 70)بعةةةد اسامصةةةال موافقةةةة الةةةوزار  دفةةة  اجةةةور العمةةةال عةةة  فاةةةر  الاوقةةة  لغايةةةة 

ر مشةةابه او بعمةةل اضةةافي لصةةامب العمةةل ا ليةة  العامةةل بعمةةل اخةةو ثاثةةي  يومةةاا 
العمةل االضةافي  يةدغير مدفوس االجر  اعويض ع  الوقةت الضةائ  علةى ا  ال يز 

  0ةثاثي  يوماا في السن( 70)في اليوم و  اي ساع( 2)على غير المدفوس 

اذا  ةةا  اوقةة  العمةةل بسةةبب صةةامب العمةةل  فعليةةه دفةة  اجةةور العمةةال  املةةة عةة  فاةةر   ة ثانيااةة                
اشةةغيل العامةةل بعمةةل اضافةةةي مةةدفوس االجةةر ضةةم  المةةدود المنصةةوص  ولةةهاوقةة  ال

 0م  هذه الماد  ( اوالا ) عليها في البند 

مئاةي  ( 210000)يعاقةب صةامب العمةل المخةال  الم ةام هةذا اليصةل بغرامةة الاقةل عة   ةة  86  ة المةاد 
عدد الغرامة بقةدر عةدد خمسمائة ال  دينار واا(  100000) وخمسي  ال  دينار وال ازيد على

  0العمال الذي  وقعت في شأنهم المخالية 
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 الفصل التاسع
 واألعياد والعطل الرسمية االجازات

 
اوالاةةة أةةة   ياماةة  العمةةال بأسةةارامة فةةي ايةةام االعيةةةاد والعطةةل الرسةةمية المقةةرر  بموجةةب القةةانو  ة  13 المةةاد  ة 

 0وياقاضو  عنها اجراا  اماا 

  0ب ة ياما  العامل برامة اسبوعية ليوم وامد بأجر  امل                        

يجةةوز اشةةغيل العامةةل خةةال ايةةام االعيةةاد او العطةةات الرسةةمية عةةدا الرامةةة االسةةبوعية ثانياةةة                 
مة  هةذا القةانو  ( 17 )مة  المةاد  ( ثالثةا ) ألمد االسباب المنصوص عليها في البند 

 0 فة الى أجرهإضا بأجر مضاع 

ايام االعيةاد والعطةات الرسةمية الاةي اقة  والمرضية  ثالثااة الاماسب م  ضم  االجاز  السنوية               
 0اثناء اما  العامل بأجازاه 

يسةةامق العامةةل الةةذا يعمةةل بعقةةد عمةةل لمةةد  ممةةدود  او العامةةل الماةةدرب اجةةاز  سةةنوية  ةرابعااةة               
  0قبل اناهائه و مد  العقد اسامقاقه ع   املها بقدرمدفوعة االجر ب 

  يومةاا فةةي يعشةر (  20) بعةةد مضةي سةنة علةى خدماةه اجةةاز  بةأجر لمةد   يسةامق العامةلاوالةة   ةة11  ةالمةاد  
  0االقل ع   ل سنة عمل  

ثاثةةي   ( 70) يسةةامق العامةةل فةةي االعمةةال الشةةاقة اوالمرهقةةة اوالضةةار  اجةةاز  بةةأجر لمةةد  ةثانيااةة                
 0يوماا في االقل ع   ل سنة عمل 

يضةةا  الةةى اجةةاز  العامةةل السةةنوية الاةةي يقضةةيها فةةي خدمةةة صةةامب العمةةل ذااةةه و مةةا   ةثالثااةة                
 : يأاي 

   0للخمس السنوات االولى ( 1)يوما  ( 2)أة  

    0للخمس السنوات الثانية ( 1)يوما  (  2)ب ة 

 0ه الامقة اخمس سنوات خال خدم( 1)م ل ل ثاثة ايا( 7)جة ة  

  0يسامق العامل اجاز  ع  جزء السنة ااناسب م  ذلو الجزء   ةرابعاا                 
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امسةةةةب ايةةةةام انقطةةةةاس العامةةةةل عةةةة  العمةةةةل السةةةةباب خارجةةةةة عةةةة  اراداةةةةه  ةةةةالمرض   ة خامسااةةةة                
ويسةةةامق عنهةةةا االجةةةاز   أواالصةةةابة أوالمةةةوادث أواالمومةةةة مةةة  ضةةةم  مةةةد  خدماةةةه

  0السنوية 

امسب ايام االجاز  السنوية ايام عمل فعلية الغةراض هةذا القةانو  والقةواني  االخةر    ة سادساا                 
0 

مة  هةذا القةانو  ( 11 )يسامق العامل الذا اما  باالجةاز  المنصةوص عليهةا فةي المةاد     ةاوالا  ة 19  ة الماد 
سةةاة (  1)ا  اليقةةل عةة  معةدل اجةةوره الاةةي اقاضةاها خةةال اخةةراجةراا عةة   امةةل مةداه

  0أشهر م  عمله 

  0والخطور  م  هذه الماد  مخصصات النقل والطعام ( اوالا ) يساثنى م  م م البند   ةثانياا                 

مةة  هةةذا ( 11 )لمةةاد  مةة  ا( ثانيةةاا )و ( اوالا )اةةدف  المبةةال  المنصةةوص عليهةةا فةةي البنةةدي   ةثالثااةة                
  0القانو  للعامل قبل اماعه باالجاز  

يسامق العامل اعويضاا نقدياا ع  االيام الاي لم ياما  بها م  اجازاه السنوية عند اناهاء  ةرابعاا                
عقةةةد عملةةةه ويمسةةةب مبلةةة  الاعةةةويض فةةةي هةةةذه المالةةةة علةةةى اسةةةاس اخةةةر اجةةةر اقاضةةةاه 

 0العامل 

  0للعامل ا  ياما  باالجاز  السنوية دفعة وامد  او على ش ل دفعات   ةة  اوالا 90 ةالماد  

اربعةة عشةر يومةاا ماصةلة ( 64)ها عة  اعند اجزئة االجاز  السنوية يجةب ا  الاقةل امةد ةثانياا                 
ااريه اخبار صامب العمل بها دفعة وامد  ويام الاما  بباقي االجةاز  السةنوية  ابدأ م 
ثمانية عشر شهراا م  نهاية السنة الاي اسامقت   (61)ة االجر بااريه اقصاه المدفوع

  0عنها االجاز  

يمةدد الن ةةام الةداخلي للعمةل اوقةات اماةة  العمةال باجةازااهم السةةنوية واذا لةم يوجةد ن ةةام  ةاوالا ة  96 المةاد  ة 
في الاماة   داخلي للعمل او لم ياضم  ذلو الن ام برمجة اجازات العمل فللعامل المق

  0باجازاه السنوية في الوقت الذا يايق عليه م  صامب العمل 
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  0ور خال اماعه باجازاه السنوية ةاليجوز للعامل ا  يمارس اا عمل مأج ةاوالا ة  92ة الماد 

  المةد االدنةى لاجةاز بيق  باطاا  ل ااياق يقضةي بةالاخلي عة  مةق العامةل فةي الاماة    ةثانياا                 
  0ا سبب آخر السنوية بأجر او الانازل عنها لقاء اعويض او أل

ثاثةي  يومةاا ( 70)دف  مة  صةامب العمةل لمةد  اة يسامق العامل اجةاز  مرضةية بةأجر اةام  ةاوالا  ة97  ةالماد  
  0ع   ل سنة عمل 

م  هذه ( اوالا ) م البند يجوز ارا م االجازات المرضية الاي يسامقها العامل بموجب م  ةثانياا                 
  0مئة وثماني  يوماا (  610)الماد  لغاية 

اذا اسامر مرض العامل المضمو  الذا اسانيد اسامقاقه م  االجازات المرضية بةأجر   ةثالثاا                 
  0و اطبق عليه ام ام قانو  الاقاعد والضما  االجاماعي للعمال 

امب العمةةل علةةى دائةةر  الاقاعةةد والضةةما  االجامةةاعي للعمةةال عمةةا دفعةةه الةةى يرجةة  صةة ةرابعااةة                
( 70)ه بمةةا يزيةةد علةةى ةةةةالعامةةل المضةةمو  عةة  اجةةور اجازااةةه المرضةةية الاةةي دفعهةةا الي

 .م  هذه الماد  ( ثانياا ) و (  اوالا ) ة وفق ام ام البندي  ةثاثي  يوماا في السن

المرضةةية اسةةاناداا الةةى اقريةةر طبةةي صةةادر عةة  الجهةةة الطبيةةة المعامةةد  لةةد  امةن  االجةةاز   ةاوالاةة ةةة 94  ةالمةاد  
  0صامب العمل او ع  جهة طبية رسمية 

  0مد  الاما  باالجاز  المرضية خدمة فعلية الغراض هذا القانو  والقواني  االخر   داع ةثانياا                 

  : السباب شخصية في امد  الماالت اآلايةمل اجاز  بأجر اام ايسامق الع ةاوالا ة  91  ةالماد  

 0خمسة ايام  (1)زوال العامل أة                         

 0يوم وامد ( 6)زوال اب  او ابنة العامل  ب ة                   

و امد ااالخ او االخت وفا  الزول او الزوجة او االب او االم او االب  او االبنة او جة ة                      
و م  األخذ بن ر اإلعابار من  إجاز   خمسة ايام (1)والدا الزول او الزوجة 

إضةةافية مدفوعةةة األجةةر للعامةةل خةةال أيةةام السةةير بالنسةةبة للعمةةال الةةذي  ي ةةو  
ممل س ناهم في مماف ات بعيد  ع  ممل العمل أو فةي دول أخةر  بالنسةبة 

  0 .للعمال األجانب
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 0خمسة عشر يوماا ( 61)اداء االمامانات  د ة                        

للعاملةةةة المضةةةمونة الماةةةوفى عنهةةةا زوجهةةةا مةةةق الاماةةة  بإجةةةاز  بةةةأجر اةةةام للعةةةد  الاةةةي  ثانيةةةا ة          
 0. اقضيها

 0ثالثااة  يمن  العامل اجاز  مج  بدو  اجر ولمر  وامد  طوال خدماه ومسب طلبه           

ل اجةةةاز  بةةةأجر اةةةام  للقيةةةام بالواجبةةةات الرسةةةمية او العامةةةة لممارسةةةة مةةةق يسةةةامق العامةةة ةرابعااةةة            
امةةةةةام المم مةةةةةة  شةةةةةاهد او خبيةةةةةر وفةةةةةي المةةةةةاالت االخةةةةةر   مضةةةةةوراالناخةةةةةاب او لل

  0المنصوص عليها في القانو  او في عقد العمل الجماعي 

ى ا  ينص علةى ذلةو فةي يسامق العامل اجاز  بأجر اام للقيام بالواجبات النقابية عل  ةخامسا           
  0االاياق الجماعي  المطبق 

لصامب العمل و عند الضرور  و من  العامل بناءا علةى طلبةه إجةاز  بةدو  أجةر عنةد نيةاذ رصةيده . 91.الماد 
 .م  اإلجاز  السنوية مدفوعة األجر

يهةةا فةةي هةةذا يعاقةةب  ةةل مةة  يخةةال  االم ةةام الماعلقةةة بوقةةت العمةةل واالجةةازات المنصةةوص علةةة    93ةالمةةاد  
مائةةة ( 600000)  الةة  دينةةار وال ازيةةد علةةى يخمسةة( 10000)القةةانو  بغرامةةة ال اقةةل عةة  

 0ال  دينار وااعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذي  وقعت المخالية في شأنهم 

 

 العاشر الفصل

 شروط وظروف العمل في العقود العامة

العقود الاي ابرمها الجهات العامة و مامثلة بةالوزارات  يقصد بالعقود العامة في هذا اليصل هي . 91 .الماد  
أو الدوائر والشر ات العامة المرابطةة أو الغيةر مرابطةة بةوزار  أو الم ومةات الممليةة 
لألقةةاليم أوالمماف ةةات و مةة  الجهةةات األخةةر  العراقيةةة وغيةةر العراقيةةة لانييةةذ مقةةاوالت 

 . المشاري  العامة للدولة

 :اوافر في العقود العامة الشروط الااليةيجب أ  ا  .99.الماد  

 0أ  ي و  امد طرفي العقد جهة عامة  ةأ                      
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   0ا  يام انييذ العقد م  جهة عامة او اية جهة مخولة  ة ب          

- :أ  ياراب على انييذ العقد ما يأاي .جة

 .إنياق أموال م  قبل جهة عامة( 6)

 .إساخدام عمال م  قبل الطر  الثاني في العقد( 2)

 ة :أ  ينصب انييذ العقد على مايأاي  .د

 0انشاء او اغيير او اصال او هدم اشغال عامة ( 6)                   

 0اصني  او اجمي  اوشم  او االاجار بالمواد او اجهيزات او معدات ( 2)                   

 0اداء او اقديم خدمات ( 7)                   

اوالاة يجب أ  انص العقود العامة علةى األم ةام  الةوارد  فةي هةذا القةانو  والاشةريعات العماليةة   ة 600ة  الماد 
األخر  والاعليمات الصادر  بموجبها و أو اإلاياقات الجماعية و أو قرارات الام يم و 

يعةةاا للعامةةل مةة  الةةو المطبقةةة ن ا ةةو  أ ثةةرأو غيةةر ذلةةو مةة  إاياقةةات معاةةر  بهةةا و  
.  على ذات االعمال فةي مجةال الصةناعة والاجةار  فةي المنطقةة الاةي ينيةذ فيهةا العمةل

  -:يأاي  وفقاا لما

معدالت األجور العادية وأجور ساعات العمل اإلضافية أو اية اعويضات أخر  الاي ( 6)                   
 .نيي ياعي  دفعها الى مخال  فئات العمال المع

 :أسلوب ان يم ساعات العمل و بما في ذلو ميثما أم  ( 2)                

عةةةدد سةةةاعات العمةةةل الاةةةي يم ةةة  إنجازهةةةا يوميةةةا و اسةةةبوعيا أو خةةةال أا فاةةةر  أخةةةر   -أ
 .ممدد  ويدف  عنها أجر بالمعدل العادا

 ماوسةةط سةةاعات العمةةل الاةةي ينجزهةةا عمةةال يعملةةو  فةةي نوبةةات ماعاقبةةة علةةى أسةةاس -ب
 .ماواصل

اليار  الاي يمسب على أساسها ماوسط ساعات العملو فةي مالةة إماسةاب سةاعات  -جة 
العمل على أساس الماوسط و و ذلو المةد األقصةى لعةدد سةاعات العمةل الاةي انجةز 

 .خال فار  معينة

 .االم ام الماعلقة باألجازات االعايادية واألجازات المرضية( 7)                  
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 .   األم ام الماعلقة بالصمة والسامة المهنية في العمل( 4)                 

ماضةمنة لهةا عةد مة  هةذه المةاد  فا( اوالا )ثانيااة اذا لم ااضم  العقود العامة االم ام المنصوص عليها في البند 
 .م ماا 

السةابقة  –م  المةاد  ( أوال)  الازم الجهة العامة الماعاقد  إعا  األم ام المشار اليها في اليقر   .606.الماد  
 .   لضما  إطاس مقدمي العطاءات على مضمو  الو الشروط  -

يجوز للجهات العامة إساقطاس جزء م  المبال  المسةامقة للطةر  الماعاقةد معةه بموجةب العقةد   .602.الماد  
 . عند ال ؤه في دف  أجور العمال المعنيي  المسامقة لهم

  -:م هذا اليصل ايضا على انطبق أم ا .607.الماد  

المشةةةاري  العامةةةة الاةةةي يةةةديرها صةةةامب عمةةةل وامةةةد أو أ ثةةةر مةةة  القطةةةاس الخةةةاص وفةةةق  .أ
 . إاياقيات الاشغيل المشارو أو اإلساثمار أو اا صور  أخر 

 .األعمال العامة الاي ينيذها ماعاقدو  م  الباط  أو أشخاص يمال اليهم العقد .ب

أوالطةر  الماعاقةد معةه إساشةار  الةوزار  أو من مةات العمةال أو من مةات أصةماب للجهة العامة  .604.الماد  
 .   العمل فيما يخص اطبيق أم ام هذا اليصل

 21.000.000اساثنى م  أم ام هذا اليصل عقود العمل العامة الاي اقل مبال  انييذها ع    .601.الماد  
 (.خمسة وعشرو  مليو  دينار)

ات العامةةة باالمانةةاس عةة  الاعاقةةد مةة  اا طةةر  آخةةر فةةي مالةةة عةةدم مراعااةةه وعةةدم الاةةزم الجهةة .601.المةةاد  
 . اطبيقه أم ام شروط و رو  العمل في العقود العامة
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 الحادي عشر الفصل 
 حماية المرأة العاملة

 
علةةى صةةامب العمةةل الةةذا يسةةاخدم عاملةةة فةةأ ثر وضةة  نسةةخة مةة  االم ةةام الخاصةةة بممايةةة ةةة  603المةةاد  ة 

 0المرأ  العاملة في مقر العمل 

يم ةةر اشةةغيل المةةرأ  العاملةةة فةةي األعمةةال الشةةاقة أو الضةةار  بالصةةمة والممةةدد  وفةةق . أوالةةة   601المةةاد  ة 
 .م  هذا القانو (  39) م  الماد  ( ثالثا)الاعليمات الصادر  بموجب البند 

ه الجهةة الصةمية المخاصةة مضةراا بصةمة يم ةر ارغةام المةرأ  المامةل او المرضة  علةى اداء عمةل اعةد.  ثانيا
 0االم او الطيل او اذا اثبت اليمص الطبي وجود خطر  بير على صمة االم او الطيل 

ة اوالة  اليجوز اشغيل المرأ  العاملة بعمل ليلي اال اذا  ةا  العمةل ضةروريا او بسةبب قةو  قةاهر    609الماد  ة 
الالةة  او اذا  ةةا  هنةةاو قةةو  قةةاهر   أو المماف ةة علةةى مةةواد اوليةةة او مناجةةات سةريعة

 0ادت الى اوق  العمل في المشروس اوقيا لم ي   ماوقعاا على ا  ال يام ا رار ذلو

امةةد  عشةةر  سةةاعة ماواصةةلة ( 66)ثانياةةة   امةةن  المةةرأ  العاملةةة فاةةر  رامةةة يوميةةة الاقةةل عةة                  
مةة  الياةر  الليليةة الواقعةةة سةب  سةاعات ( 3)ي ةو  مة  بينهةا بالضةةرور  مةاال يقةل عةة  

  0السادسة صباماا ( 1)الااسعة لياا والساعة ( 9)بي  الساعة 

 : م  هذه الماد  على اليئات االاية ( اوال)ثالثاة  اليسرا م م البند                 

  0أة العامات في اعمال ادارية او اجارية                          

  0العامات في الخدمات الصمية او الارفيهية  ب ة                    

  0جة ة العامات في خدمات النقل واالاصاالت                   

اربعةة ( 64)ال اقةل عة   ةة اوالةة  اسةامق العاملةة اجةاز  خاصةة بالممةل والوضة  بةأجر اةام لمةد   660الماد  ة 
  0في السنة   عشر اسبوعا 

مةة  الاةةاريه الماوقةة  للوضةة   ثمانيةةة أسةةابي (  1) لةةة المامةةل الاماةة  باالجةةاز  قبةةلثانياةةة  للعام                
  0 .بشهاد  طبية صادر  م  الجهة المخاصة
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اسامر العاملة المامل بعد الوض  بةالاما  إلزامةا بمةا ابقةى مة  هةذه اإلجةاز  علةى أ  ال . ثالثا
 .ساة أسابي  بعد الوض ( 1)اقل فار  الو اإلجاز  على 

امدد فار  إجاز  ما قبل الوالد  بيار  مساوية لليار  الياصلة بي  الاةاريه المياةرض للةوالد  . رابعا
 .دو  اخييض فار  اإلجاز  اإللزامية بعد الوالد  وااريخها اليعلي

ة   للجهةةة الطبيةةة المخاصةةة ا  اقةةرر جعةةل مةةد  االجةةاز  المنصةةوص عليهةةا فةةي البنةةد خامساةة                 
اسةعة اشةهر فةي مالةة الةوالد  الصةعبة او (  9)ذه الماد  مةد  الازيةد علةىم  ه( اوال)

والد  ا ثةةر مةة  طيةةل وامةةد او  هةةور  مضةةاعيات قبةةل الوضةة  اوبعةةده وا ةةو  المةةد  
مةة  هةةذه المةةاد  اجةةاز  مضةةمونة اطبةةق ( ثانيةةا)الزائةةد  عمةةا منصةةوص عليةةه فةةي البنةةد 

  0 عليها ام ام قانو  الاقاعد والضما  االجاماعي للعمال

 0ة   اليجوز لام العاملة اثناء اجاز  الممل والوض  ا  اشاغل بعمل مأجور لد  الغير 666ةالماد  

الازيد علةى سةنة  الاما  باجاز  امومة خاصة لرعاية طيلها  المضمونة مق لام العاملة . أوالة   662الماد  ة 
  0ه وامد  انصر  فيها لرعاية طيلها اذا لم ي مل سنة وامد  م  عمر 

اعابةةر إجةةاز  األمومةةة المقةةرر  لةةألم العاملةةة المضةةمونة برااةةب اةةام لألشةةهر السةةاة األولةةى . ثانيةةا
 .وبنص  رااب لألشهر الساة الاالية م  السنة

 . يعد عقد العمل موقوفا خال مد  إجاز  األمومة. ثالثا

يةة طيلهةةا فةي غيةةر اغراضةةها واذا ةة  اليجةةوز للعاملةة االسةةاياد  مة  اجةةاز  االمومةة الخاصةةة لرعا 667المةاد  ة 
ثبت اشاغال العاملة الاي ااما  بهذه االجاز  بعمةل مةأجور لةد  الغيةر اعابةرت االجةاز  ملغةا  
ولصامب العمل ا  يطلب الى العاملة العود  الى عملهةا لديةه مة  الاةاريه الةذا يمةدده لةذلو 

0  

واألمومةة العةود  الةى نيةس عملهةا أو عمةل  يضةم  لةألم العاملةة فةي نهايةة إجةاز  الممةل والوضة . 664.الماد 
 .مساوا له وبنيس األجر

 ارضةةةاس اثنةةةاء يةةةوم العمةةةل الازيةةةد علةةةى سةةةاعة وامةةةد  اةةةي بيار يسةةةم  للعاملةةةة المرضةةة   .اوال. 661المةةةاد  ة 
  0واعد فار  االرضاس م  وقت العمل  بمجموعهما
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امل الاي لها أو له طيل او ا ثر دو  السادسةة ثانياة  اعيى م  العمل و العاملة او يعيى الع                 
ثاثةةة ايةةام ( 7)مةة  عمةةره اذا اماةةال  الطيةةل المةةريض الةةى رعايةةة و مةةد  الازيةةد علةةى 

عةة   ةةل مالةةة اقاضةةي ذلةةو و وياراةةب علةةى  هةةذا االعيةةاء عةةدم اسةةامقاقهما لاجةةر 
 0طيلة مد  انقطاعهما ع  العمل 

  0ذا يساخدم نساء اوفير اما   لراماه  مسب ماطلبات العملة اوالاة على صامب العمل ال  661الماد  ة  

لهةةةم أطيةةةال  عةةةاماتعمةةةاال أو  ثانياةةة يلاةةةزم صةةةامب العمةةةل فةةةي المشةةةاري  الاةةي اعمةةةل فيهةةةا                  
انشةاء دور للمضةانة بميةرده او  ااراول أعمارهم بي  سة  الرضةاعة ماةى سة  الرابعةة

او مشةةةةاري  اخةةةةر  بموجةةةةب اعليمةةةةات   باالشةةةةاراو مةةةة  صةةةةامب العمةةةةل فةةةةي  مشةةةةروس
  0يصدرها الوزير 

ةة  الاطبةق ام ةام هةذا اليصةل علةى العةامات فةي وسةط عةائلي اليعمةل فيةه سةو  افةراد االسةر    663المةاد  ة 
  0امت ادار  واشرا  الزول او االب او االم او االخ 

مئةةة ( 600000)ال اقةةل عةة  ةةة  يعاقةةب  ةةل صةةامب عمةةل  يخةال  ام ةةام هةةذا اليصةةل بغرامةةة  661المةاد  ة 
  0خمسمائة ال  دينار (   100000)ال  دينار وال ازيد على  

 
 عشرالثاني  الفصل 

 حماية االحداث
 

مة  هةذا (  1) يم ر اشغيل أا عامل لم يبل  المد األدنى لس  العمل المشار اليه فةي المةاد  . 669. الماد 
 .القانو 

في االعمال الاي قةد اضةر طبيعاهةا و أو دخولهم مواق  العمل و داث اشغيل االميم ر  ة اوال ة   620الماد  
  0بصماهم او ساماهم او اخاقهم  فيها او  رو  العمل 

ثانياةةةةة  اقةةةةوم الةةةةوزار  وبالاشةةةةاور مةةةة  من مةةةةات العمةةةةال ومن مةةةةات اصةةةةماب العمةةةةل ذات العاقةةةةة 
يهةا م ةم البنةد بالمراجعة الدورية و لما دعت الماجةة لقائمةة االعمةال الاةي ينطبةق عل

 : م  هذه الماد  واشمل هذه االعمال على سبيل المثال ال المصر ما يأاي ( اوال)
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أ ة العمةةةل امةةةت االرض وامةةةت سةةةط  المةةةاء وفةةةي المرايعةةةات الخطةةةر  واالمةةةا                        
  0الممصور  

ب اةةةدخاا يةةةدوياا او نقةةةاا ب ة العمةةةل بآليةةةات ومعةةةدات وادوات خطةةةر  او الاةةةي ااطلةةة                     
 0الممال ثقيلة 

جةةة ة العمةةل فةةي بيئةةة غيةةر صةةمية اعةةرض االمةةداث للمخةةاطر او اعرضةةهم لةةدرجات                       
  0مرار  غير اعايادية او الضجيج او االهازازالذا يضر بصماهم 

 0ض  رو  العمل الليلي د ة  العمل في  رو  صعبة لساعات طويلة او في بع                        

 .يم ر اشغيل األمداث في األعمال الليلية أو المخالطة. ثالثا

ة  اليجوز اشغيل االمداث في االعمال  المسمول بها االبعد خضوعهم ليمص طبةي شةامل مة   626الماد  ة 
 0لجنة طبية يؤ د لياقاهم البدنية والقدر  للعمل  المراد اشغيلهم فيه 

إثنا  وأربعو  ( 42)أو  سب  ساعات يوميا( 3)على  األمداثالة  اليجوز ا  ازيد مد  عمل ة  او  622ةالماد  
   .ساعة اسبوعيا

ثانيةا ة يجةب ا  ااخلةل سةاعات العمةل اليةومي فاةر  اسةارامة او ا ثةر مةد  الاقةل عة  سةاعة               
 0ارب  ساعات ( 4)يراعى في امديدها  و  العمل الماواصل اليزيد على 

                      0ثاثي  يوماا في السنة  ( 70)يسامق المدث الذا يجوز اشغيله اجاز  سنوية بأجر مد    627لماد  ة ا

نسخة م  ة  اوالا ة  على صامب العمل الذا ُيشغل امداث يجيز القانو   اشغيلهم وض   624الماد  ة 
 0في مقر العمل االم ام الخاصة بمماياهم 

ثانياةةةة   علةةةى صةةةامب العمةةةل ان ةةةيم سةةةجل خةةةاص باالمةةةداث ياضةةةم  اسةةةماؤهم واعمةةةارهم                  
 0واالعمال المسند  اليهم

ة  اذا وجدت عاقة عمل بي  صةامب عمةل ومةدث اليجةوز اشةغيله بموجةب ام ةام هةذا القةانو   621الماد  ة 
نةاء العمةل او يلازم صامب العمل بدف  اجوره المايق عليهةا وباعويضةه فةي مةال اصةاباه اث

 0م  جرائه بصر  الن ر ع  اوفر ر   الخطأ 



Page 50 of 85 

 

خمسةة عشةر  سةنة  ( 61)ة  الاسرا ام ام هةذا القةانو  علةى االمةداث الةذي  ازيةد اعمةارهم علةى  621الماد  ة 
ويعملو  في وسط عائلي امت ادار  واشرا  الزول او االب او االم او االخ الاي اناج م   

  0ساخدم عماالا بأجراجل االساهاو المملي والا

ةةةة   امةةةدد باعليمةةةات يصةةةدرها الةةةوزير االعمةةةال الخطةةةر  ودرجةةةات المةةةرار  غيةةةر االعاياديةةةة أو   623المةةةاد  ة 
 0الضجيج أو االهازاز الذا يضر بصمة المدث 

مئةةة ( 600000)ةة    يعاقةةب صةةامب العمةةل المخةال  الم ةةام هةةذا اليصةةل بعقوبةة الاقةةل عةة   621المةاد  ة 
 0خمسمائة  ال  دينار ( 100000)ال ازيد على ال   دينار و 

 عشرالثالث  الفصل 
 حماية عمال  المقالع والمناجم والمواد المعدنية

 
اوالا ة  اطبةق ام ةام هةذا اليصةل علةى اعمةال مقةال  المةواد االنشةائية والمنةاجم والمةواد المعدنيةة  ةة  629المةاد  ة 

 :  وبوجه خاص مايأاي 

ة عمليات البمث والانقيب وال ش  و ع  المواد المعدنية والمجرية و بما في ذلو   أ                      
  0المجوهرات وعمليات اساخراجها او اصنيعها 

ب ة  عمليةات اسةاخرال  او ار يةز او اصةني  الرواسةب المعدنيةة  سةواء أ انةت علةى                     
  0سط  االرض ام في باطنها

مة  هةذا ( ب)و ( أ ) ة ة  ةل مةا يسةااب  العمليةات المنصةوص عليهةا  فةي اليقةراي  جة                    
  0البند م  اعمال بناء واشييد مصان  وار يب اجهز  

 : ة  على صامب العمل ا  يعلق في م ا   اهر في مقر العمل ما يأاي  670الماد  ة 

ات العمةةل وفاةةرات الرامةةة علةةى ا  ابلةة  اوالةةة ن ةةام داخلةةي للعمةةل فةةي المشةةروس يبةةي  فيةةه اوقةة             
  0نسخة منه الى ايايش العمل 

  0ثانياة الاعليمات الماعلقة بالصمة والسامة المهنية في المشروس              
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ة اوال ة أة   يم ر دخول امةا   العمةل وملمقااهةا علةى غيةر العمةال والمةو يي  الم ليةي  بالعمةل  676الماد  ة 
اسةةةةاها وممثلةةةةي او المقلةةةة  او الم ليةةةةي  بمراقباهةةةةا وايايشةةةةها ومر فةةةةي امةةةةا   المةةةةنجم 

  .النقابات العمالية

مة  ( أ)ب ة  يم ر على العمال دخول االمةا   المنصةوص عليهةا فةي اليقةر                                      
  0هذا البند  في غير االوقات  الممدد  للعمل اال اذا  انوا يمملو  ارخيصاا بذلو

ثانياةةة يمسةةو صةةامب العمةةل سةةجاا باسةةماء االشةةخاص الةةذي  يةةدخلو  امةةا   العمةةل بسةةبب                   
  0اعمالهم والاأشير عليها عند خروجهم 

( اوال)مةد  العمةل اليةومي فةي االعمةال والمهة  والصةناعات المنصةوص عليهةا فةي البنةد   اوالةة ةة  672المةاد  ة 
سةةب  سةةاعات واليجةةوز فةةي جميةةة  ( 3)  هةةةي مةة  هةةذا القةةانو ( 629)مةة  المةةاد   

  0ثماني ساعات  في اليوم( 1)االموال ابقاء العامل في  موق  العمل ا ثر م  

مةةة  هةةةذه المةةةاد  يجةةةوز بصةةةية مؤقاةةةة وفةةةي مةةةاالت ( اوال)ثانياةةةة اسةةةاثناءا مةةة  م ةةةم البنةةةد                 
او اصةال مةا الضرور  اسامرار العمةل لمنة  وقةوس مةادث او لاافةي خطةر وقوعةه 

 : نشأ عنه وفقاا لمايأاي 

( 24)أةةة ابةةاغ  اياةةيش العمةةل والجهةةة النقابيةةة بالمةةادث الطةةارس او الماوقةة  خةةال                     
  0ارب   وعشري  ساعة م  بدء العمل 

مةة  هةةذه ( اوال)ب ة اعابةةار مةةد  العمةةل الزائةةد  عمةةا هةةو منصةةوص عليةةه فةةي البنةةد                    
  0ماد  عماا اضافياا يجرا اعويضه وفق ام ام  هذا القانو  ال

 : ة  على صامب العمل  677الماد  ة 

اوالة وض  اعليمات خاصة بالصمة والسامة المهنيةة وفقةا للاعليمةات  والبيانةات الصةادر                      
 0ع  الوزار  بعد الاشاور م  المر ز الوطني للصمة والسامة المهنية 

 : ثانياة ااخاذ الادابير االاية                     

أة   اصدارالاوجيهات و االوامر الماعلقة بالصمة والسامة المهنية  لما دعت الماجة 
  0الى ذلو 
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  0ب ة  من  وجود العمال في مناطق االنيجارات االبعد زوال الخطر عنها 
دو  اا  لوقاية م  مخاطر المهنةجة ة  ازويد العمال بالمابس واالدوات الخاصة با

 0 .مقابل
  0د ة وض  عامات دالة على االما   الاي ياوق  مدوث اخطار فيها  

 0هة ة اوفير مسالزمات االنقاذ واالسعا  االولي للطوارس
و ة ايايش اما   العمل دورياا للاأ د م  مس  اطبيق الادابير المنصوص عليها في هذا 

  0البند
  0اوالة  يامدد ما ياممله العامل م  بدل مقابل وجبات الطعام بقرار م  الوزير  ة 674الماد  ة 

  0ثانياة  اليجوز  انازل العامل ع  اناول وجبات الطعام لقةاء أا بدل نقدا             

 ثاثةة اشةهر أو بغرامةة ال( 7)عشةر  ايةام وال ازيةد علةى ( 60)ة  يعاقب بالمبس مةد  الاقةل عة   671الماد  ة 
خمسةمائة الة  دينةار (  100000) مئة ال  دينةةار وال ازيةد علةةى  ( 600000)اقل ع  

 ةةةةةل مةةةةة  خةةةةةال  االم ةةةةةام الماعلقةةةةةة بممايةةةةةة عمةةةةةال المقةةةةةال   والمنةةةةةاجم والمةةةةةواد المعدنيةةةةةة 
 0المنصوص عليها في هةةذا اليصل 

 
 عشرالرابع  الفصل 

 الصحة والسالمة المهنية وتفتيش العمل
 

 الفرع االول
 والسالمة المهنية الصحة

 
ةةة  اوالةةة  يعةةد الاعةةاو  بةةي  صةةامب العمةةل أو االدار  والعمةةال او ممثلةةي العمةةال فةةي المشةةروس  671المةةاد  ة 

لاطبيةةةةق اعليمةةةةات الصةةةةمة والسةةةةامة عنصةةةةراا اساسةةةةياا فةةةةي االجةةةةراءات الماخةةةةذ  
  0على مساو  المشروس وم ا  العمل العمل  لامسي   رو  المهنية  

مة  هةذه المةاد  يجةب مراعةا  مايةأاي ( اوال) ثانياة لامقيق ماهو منصوص عليه في البند                      
: 

أ ة على العمال اثناء قيامهم بعملهم و الاعاو  لام ي  صةامب العمةل مة  امقيةق                              
  0االلازامات الملقا  على عااقه 
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ى ممثلةةةي العمةةةال فةةةي المشةةروس الاعةةةاو  مةةة  صةةامب العمةةةل فةةةي مجةةةال ب ة علةة                             
  0الصمة والسامة المهنية 

جة ة  ازويد ممثلي العمال فةي المشةروس بالمعلومةات ال افيةة مةول االجةراءات الاةي                            
قام بها صامب العمةل لضةما  الصةمة والسةامة المهنيةة و ولهةم اساشةار  

ال ثةةةر امثةةةياا  مةةةول هةةةذه المعلومةةةات و شةةةريطة عةةةدم قيةةةامهم من مةةةااهم ا
 0بأفشاء االسرار الاجارية والصناعية 

د ة  اةدريب العمةال وممثلةيهم فةي المشةروس اةدريبا مناسةباا علةى الصةمة والسةامة                               
  0المهنية 

االسايسار واخذ رأا اصماب العمل في شأ   نوامي  هة ة  للعمال  او من مااهم                              
الصةةةةمة والسةةةةامة المهنيةةةةة الماعلقةةةةة بعملهةةةةم و ويجةةةةوز بموافقةةةةة الطةةةةرفي  

  0االساعانة باساشاريي  فنيي   م  خارل المشروس 

 و ة  للعامل المق بابلية  رئيسةه المباشةر عة  أا وضة  يعاقةد  انةه يشة ل  خطةراا                               
جدياا ووشي اا على ميااةه او صةماه  وال يمةق لصةامب العمةل ا  يطالةب 
العمال بالعود  الى م ا  العمل ميث يوجد الخطةر الجةدا والوشةيو علةى 
الميا  او الصمة  الى ا  يقوم صةامب العمةل بااخةاذ االجةراءات الازمةة 

  0الزالة هذا الخطر اذا  ا  ذلو ضروريا

 0زة الياممل العامل اية نيقات ع  اجراءات الصمة والسامة المهنية                              

ة  اوالةة  ا ةو  الةوزار  مسةؤولة عة  أيةة جهةة وطنيةة اعنةى بالصةمة والسةامة المهنيةة مة  خةال  673الماد  ة  
مراجعةةةة السياسةةةة الوطنيةةةة الماعلقةةةة بالصةةةمة والسةةةامة المهنيةةةة بياةةةرات منا مةةةة 

اشةاور مة  اصةماب العمةل والعمةال او من مةااهم اال ثةر واطويرها ومراجعاها بال
امثةةةةةياا  يصةةةةةدرها الةةةةةوزير ويعهةةةةةد لهةةةةةذه الجهةةةةةات االعمةةةةةال الوقائيةةةةةة الضةةةةةرورية 
ومسؤولية اماطة اصماب العمل والعمال  وممثليهم في المشروس علما بما يةأاي 

 : 
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وآمنةةةة والمماف ةةةة عليهةةةا لاةةةوفير أةةةة  الماطلبةةةات الازمةةةة لخلةةةق بيئةةةة عمةةةل صةةةمية                            
  0الصمة الجسدية والعقلية االفضل للعمال 

  0ب ة اخايار العمل لياناسب م  الصمة الجسدية والعقلية للعمال                          

ثانياةةةةة اشةةةةمل اعمةةةةال الجهةةةةة الوطنيةةةةة المسةةةةؤولة عةةةة  الصةةةةمة والسةةةةامة المهنيةةةةة االهةةةةدا                   
 :م  هةذه الماد  وفقاا لما يأاي ( اوالا ) ليها في البند المنصوص ع

  0أ ة امديد واقويم االخطار الصمية الناشئة في م ا  العمل 

ب ة مراقبة العوامل الاي اةؤثر علةى صةمة العمةال فةي بيئةة العمةل وممارسةااه بمةا فةي  
  0ذلو المرافق الصمية واال شاو واما   المبيت الاي يوفرها صامب العمل 

جةةة ة  اقةةديم النصةة  مةةول اخطةةيط وان ةةيم العمةةل بمةةا فةةي ذلةةو اصةةميم م ةةا  العمةةل 
 0واخايار االليات والمعدات االخر  والمواد المساعملة وصياناها  في العمل 

د ة المشةةةار ة فةةةي اطةةةوير بةةةرامج  امسةةةي  ممارسةةةات العمةةةل وفمةةةص واقةةةويم النةةةوامي 
  0الصمية للمعدات الجديد 

الصمة والسامة المهنيةة ودراسةة عاقةة العمةل بالبيئةة ومعةدات هة ة  اقديم النص  مول 
 0الوقاية  

 0وة مراقبه صمة العمال 

 0زة ا يع  العامل م  العمل 

  0ل ة  االسهام في اجراءات الاأهيل المهني 

ط ة الاعاو  في اوفير المعلومات والاعليم والادريب في مجاالت الصمة والسامة المهنية 
  0لعمال بالبيئة ودراسة عاقة ا

  0ا ة  ان يم الاعامل م  ماالت الطوارس واالسعافات االولية  

  0و ة المشار ة في امليل موادث واصابات العمل واالمراض المهنية  ومعرفة اسبابها  
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ة  ي و  صامب العمل مسؤوال ع  اوفير المد االدنى لماطلبات الصمة والسامة المهنية في  671الماد  ة   
يمةةدد الةةوزير الةةو و . المشةةاري  الاةةي يعمةةل فيهةةا  العمةةال والمعةةدات الموجةةود  فيهةةا جميةة 

  0اصماب العمل اال ثر امثياا العمال ومن مات  من مات  م بعد الاشاور  الماطلبات

اوال ة  علةى صةامب العمةل اماطةة العامةل  اابةة قبةل مباشةراه العمةل بمخةاطر المهنةة ووسةائل ةة  679المةاد  ة 
 0الواجب عليه ااخاذهاالوقاية 

ثانياة على صامب العمل اعليةق الضةوابط الخاصةة بمخةاطر المهنةة فةي م ةا   ةاهر فةي                     
 0موق  العمل اوض  مخاطرها ووسائل الوقاية منها

 : ة  اوال ة  على صامب العمل القيام بما يأاي  640الماد  ة 

جراءات الازمة لاوفير الوقاية للعمال اثناء العمةةل مة  مخةاطر المهنةة أ ة  ااخاذ اال                          
 0ومخاطر العمل واآلالت الاي اضر بصماهم 

ب ة اةةوفير وسةةائل الوقايةةة مةة  مخةةاطر المهنةةة علةةى ا  ال يقاطةة  أا مبلةة  مةة                       
 0اجور العامل بدل اوفيرها

االسةةعافات الطبيةةة االوليةةة بمةةا ياناسةةب مةة  نةةوس العمةةل وفةةي امةةا    جةةة ة اةةوفير                           
 0مخصصة ومعروفة 

إخطار الدائر  في مد  أقصاها خمسة ايام مة  اةاريه إ اشةا  أا مةرض مهنةي . د
أو مةةادث قااةةل او اا اصةةابة عمةةل اةةؤدا الةةى اعاقةةة العامةةل عةة  عملةةه 

 .لمد  ثاث ايام على األقل

يعد المر ةز الةوطني للصةمة والسةامة المهنيةة اعليمةات امةدد فيهةا الوسةائل واالدوات ثانياة                    
 0الوقائية وشروط وطريقة اساخدامها يصدرها الوزير 

ثالثاة  على العمال ااباس االوامر والاعليمات الماعلقة باجراءات الوقايةة والسةامة المهنيةة وا                   
 0ة الموفر  لهم يساخدموا الوسائل الوقائي

ة  اوالة على صامب العمل ا  يضم  السامة المهنية وصمة العمةال فةي  ةل النةوامي الماعلقةة  646ةالماده  
 0بعمله 
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ثانياةةة اليشةة ل عةةدم الاةةزام العمةةال بالمعةةايير القانونيةةة للسةةامة المهنيةةة سةةبباا العيةةاء صةةامب                   
 0ذا المجال العمل م  االلازامات الممدد  في ه

ثالثاةةةة ال ياممةةةل العامةةةل ا ةةةالي  اةةةوفر بيئةةةة العمةةةل الصةةةمية واالمنيةةةة بمةةةا فةةةي ذلةةةو الرعايةةةة                   
الطبيةةة وا ليةةة االدويةةة الموصةةوفة واليمةةوص الدوريةةة والمخابريةةة واالشةةعة واليمةةوص 

  0االخر  

سعا  الطبيةة فةي ممةل العمةل وعليةه اذا ة  اوال ة على صامب العمل ا  يوفر للعمال وسائل اال 642الماد  ة 
خمسةةةةي  عةةةةاما ا  يسةةةةاخدم ممرضةةةةاا ملمةةةةاا فةةةةي شةةةةؤو  ( 10)زاد عةةةةدد عمالةةةةه علةةةةى

االسةةعا  االولةةي وا  ياعاقةةد مةة  طبيةةب خةةاص بمعالجةةة عمالةةه فةةي عيةةاد  اخصةةص  
في م ا  العمل لهذا الغرض وا  يقدم لهم االدوية والعاجات الاةي يمااجونهةا اثنةاء 

 0قابل العمل دو  م

مةة  هةةذه المةةاد  دوام يةةومي ( اوال)ثانيااةةة  يمةةدد للطبيةةب الخةةاص المنصةةوص عليةةه فةةي البنةةد                   
 0مئة عامل  ( 600)اليقل ع  ساعاي  في اليوم اذا زاد عدد العمال على 

بيةةب مقةةيم خمسةةمائة عامةةل يعةةي  صةةامب العمةةل  ط( 100)ثالثاةةة  اذا زاد عةةدد العمةةال علةةى                  
فةةي المشةةروس وانشةةاء مساوصةة  خةةاص ياةةوافر فيةةه جميةة  وسةةائل المعاينةةة واالسةةعا  
والعال وياولى الطبيب المقيم اقرير الماالت الاي اماال الى اجاز  مرضية او معاينة 

بالنسةةبة لاجةةاز  ( 34)اطبةةاء مخاصةةي  او عمليةةات جراميةةة مةة  مراعةةا  ام ةةام المةةاد  
  0المرضية م  هذا القانو  

رابعاةةة الصةةماب  العمةةل فةةي عةةدد مةة  المشةةاري  ضةةم  المنطقةةة او البلديةةة انشةةاء مساوصةة                  
 0م  هذه الماد   ( ثالثاا )عام بهد  اقديم الخدمات المنصوص عليها في البند 

اداي  اوالةة  علةى صةامب العمةل اةوفير االماياطةات وانييةذ الاعليمةات المنصةوص عليهةا فةي المةةة  647الماد ة 
 0م  هذا القانو  ( 642)و( 640)

العمةةةل إماياطةةات  بأبةةةداء المام ةةات علةةى مسةةةاو   المخاصةةو  ثانياةةة يقةةوم مياشةةةو العمةةل                  
ا عةة  م ومةةد  الاةةزام صةةامب العمةةل باعليمةةات الصةةمة والسةةامة المهنيةةة فةةي اقريةةره

 0 .الزيار  الايايشية للمشروس
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قرر غلق م ةا  العمةل او ايقةا  عمةل آلةة او ا ثةر ي ا  لمياش العمل المخاص  .والأ ثالثاة                  
امانةةةةاس  صةةةةامب العمةةةةل عةةةة  انييةةةةذ اعليمةةةةات الصةةةةمة امديةةةةد المخاليةةةةة و  فةةةةي مالةةةةة

بازالةةة خطيةةا والسةةامة المهنيةةة وماةةى زوال سةةبب الغلةةق او االيقةةا  وذلةةو بعةةد انةةذاره 
ويسامق العمةال ااريه اسلمه اإلنذار و سبعة ايام م  ( 3)في فار  أقصاها المخالية 

 0الذي  اوقيوا ع  العمل بسبب ذلو  امل اجورهم ع  مد  االغاق او الاوق  

لصةةةامب العمةةةل المةةةق فةةةي إسةةةائنا  قةةةرار ميةةةاش العمةةةل المخةةةاص و فةةةي غلةةةق . ثانيةةةا
 .م ا  العمل أو إيقا  آلة او ا ثرو في المم مة إذا ابي  له إ  القرار  ا  اعسييا

خمسمائة ( 100000)مئة  ال  دينار  وال ازيد على ( 600000)ة  يعاقب بغرامة ال اقل ع   644  ة الماد
سةةةاة اشةةةهر  ةةةل مةةة  ( 1)شةةهر والازيةةةد علةةةى ( 6)الةة  دينةةةار أو بةةةالمبس مةةةد  الاقةةةل عةةة  

 0خال  االم ام الماعلقة باماياطات العمل المنصوص عليها في هذا اليرس 

 

 فرع الثانيال
 الفحص الطبي

 
ال يجوز اشغيل اا عامل إال بعد خضوعه ليمص طبي أولي شامل م  قبل جهة طبية  .  641 .لماد  ا

 .مخاصة للاوفيق بي  لياقاه الصمية والعمل الم ل  القيام به

يام إجراء اليموصات الطبية الدورية والخاصة مسب الاعليمات الاي يصدرها المر ز الوطني  .641.الماد   
مهنية أو طبيب المشروس بهذا الخصوص للاأ د م  سامة العمال ولياقاهم الصمية بما للصمة والسامة ال

 .يمقق عدم إصاباهم باألمراض المهنية

علةى مرا ةةز الاةدريب المهنةي العامةةة والخاصةة اخضةةاس الماةدرب لليمةص الطبةةي قبةل المباشةةر    .643.المةاد  
  0 بالادريب

را علةةةى المةةةرأ  المامةةةل أو المرضةةة  مةةة  قبةةةل جهةةةة صةةةمية يجةةةب إجةةةراء اليمةةةص الطبةةةي الةةةدو  .641.المةةةاد  
 . مخاصة للاأ د م  لياقاها الصمية والعمل الم لية به

ةة  اوالا ة  يخضة  االمةداث ليمةص طبةي شةامل مة  لجنةة طبيةة للاأ ةد مة  ليةاقاهم البدنيةة والقةدر  649المةاد  ة
 0للعمل المراد اشغيلهم فيه 
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 :   اثبات اللياقة البدنية للمدث لعمل ما وفقاا لما يأاي ثانياة   اصدر شهاد                

 0أة  شروط اشغيل ممدد                       

ب ة عمةةل ممةةدد او مجموعةةة اعمةةال ممةةدد  لهةةا نيةةس المخةةاطر الصةةمية اصةةن                         
 0 مجموعة م  الجهة المخاصة 

امل المدث عند اغيير عمله للاأ عد م  مد  مائمة قدراه يجب إجراء اليمص الطبعي على الع .610.الماد  
 .ولياقاه البدنية والصمية وطبيعة العمل الذا سيلامق به

 

الثامنة ( 61)ة  اوالة ابقى لياقة االمداث للقيام بالعمل خاضعة للرقابة الصمية ماى ا مالهم س   616الماد  ة
  0عشر 

يموصات الطبية الما رر   ل سنة فةي االقةل عنةد اسةامرار اشةغيلهم ثانياة  يخض  االمداث لل                
0  

الماديةةةة ( 26)ثالثاةةةة  يجةةةب ا ةةةرار اليموصةةةات الطبيةةةة للياقةةةة العمةةةل ماةةةى بلةةةوغ العامةةةل سةةة                  
والعشةةري  فةةي االقةةل فةةي االعمةةال الاةةي اقةةرر الجهةةة المخاصةةة انهةةا ااضةةم  مخةةاطر 

  0صمية عالية 

د بالجهةةةة المخاصةةةة ألغةةةراض هةةةذا اليصةةةل الةةةوزار  المسةةةؤولة عةةة  العمةةةل أو الةةةوزار  يقصةةة –رابعةةةا     
 .المسؤولة ع  الصمة أو  لايهما

علةةى صةةامب العمةةل وضةة  الشةةهاد  الطبيةةة الاةةي اثبةةت لياقةةة العامةةل المةةدث للعمةةل فةةي ملةة   .612.المةةاد  
لذا مي ت فيةه واقديمه لمياشي العمل لططاس عليه أو ازويد مياش العمل برقم السجل ا

 .الشهاد 

يصدر الاقرير الطبي الخاص باليمص األولي أو الدورا للعمال طبيب مخاص ياما   -أوال. 617.الماد  
 .باإلساقال المهني الاام عند قيامه بإجراء الو اليموصات

معرضة اسجل اليموصات الطبية األولية والدورية وموعد اليمص الامق في إضبار  العامل وا و   -ثانيا 
 .للايايش

يمةةق للعامةةل الةةذا ُيةةرفض منمةةه شةةهاد  طبيةةة أو ايةةرض قيةةود علةةى قدراةةه علةةى العمةةل و فيمةةا  .614.المةةاد  
يخةةص الوقةةت أو مجةةال العمةةل أو موقعةةه و أ  يخضةة  ليمةةص آخةةر مةة  قبةةل طبيةةب مسةةاقل 

 .  آخر أو لجنة طبية مساقلة
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ر  إذا ابيع  أ  لمياعش العمل أ  يطلب إعاد  اليمص الطبي ق .611.الماد   بل مرور اليار  الدورية المقرع
 .شروط و رو  العمل أو قدر  ولياقة العامل اقاضي ذلو

يجب قبل انهةاء عقةد عمةل العامةل و ألا سةبب مة  االسةباب و  ا  يجةدد ال شة  الطبةي علةى  .611.الماد  
 0العامل و للاأ د م  عدم اصاباه  بمرض مهني 

يمةةص علةةى العمةةال المشةةمولي  بأم ةةام هةةذا اليصةةل اثنةةاء سةةاعات العمةةل دو  يجةةرا ال -أوال   .613.المةةاد  
 .امملهم مصاري  اليمص

 . اليجوز ا  ياممل العامل المدث أو والديه أا ا الي  ع  اليموصات الطبية -ثانيا 

على العامل اإللازام بمواعيد اليمص الدورا وجمي  الاوجيهات الاي اصدر اليه ع  طبيب . 611.الماد  
 .المشروس أو الجهة الطبية المخاصة والاي ااعلق بالصمة والسامة المهنية

 .اخض  إجراءات اليمص الطبي لمراقبة ايايش العمل .619.الماد  

خمسمائة ال  ( 100000)يعاقب بالمبس مد  ال ازيد على ثاث اشهر وبغرامة ال ازيد على  .610.الماد  
 .صامب عمل خال  أم ام مواد هذا اليصل دينارا او بإمد   هااي  العقوباي   ل

 
 الفرع الثالث
 لـــــتفتيش العم

 
اخض  المشاري  وأما   العمل المشمولة بأم ام هذا القةانو  الةى اياةيش العمةل امةت اشةرا     ة616ة  الماد 

  0واوجيه الوزار  

  : ياولى قسم ايايش العمل المهام االاية   ةاوالا    ة 612الماد  ة 

 ةرو  شةروط و الماعلقةة ب اأمي  إنياذ هذا القانو  والاعليمات الصادر  بموجبه  أة                            
  0العمل هذا العمل ومماية العمال اثناء قيامهم ب

اقةةةديم المعلومةةةات واالرشةةةادات الينيةةةة الةةةى العمةةةال واصةةةماب العمةةةل مةةةول ب ة                            
  0 ييلة بانييذ االم ام القانونية واالاياقات الدولية الوسائل واالساليب ال

اعةام الةوزار  بالمخاليةات واالسةاءات الماعلقةة بالعمةل غيةر المنصةوص عليهةا جةة ة                           
  0في هذا القانو  
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القةةةةانو   اةةةوفير آليةةةةات مناسةةةةبة لالقةةةةي شةةةة او  العمةةةال فيمةةةةا ياعلةةةةق بةةةةأا إناهةةةةاو لمقةةةوقهم الةةةةوارد  فةةةةي هةةةةذا. د
والاعليمات الصادر  بموجبه ةو ااياق العمل الجماعي و إ  وجد و م  إعةام 

ولقسةم اياةيش . العمةال وعلةى نطةاق واسة  مةول  يييةة إسةاخدام الةو اآلليةات
العمل إعداد الئمة إسارشادية بخصوص  يييةة اقةديم العمةال لالةو الشة او  

قسةةم الاياةيش فةةي  ومةا يجةب أ  ااضةةمنه مة  معلومةةات وطريقةة إرسةةالها الةى
 .الدائر 

يشةةارط فةةي المهةةام الاةةي ي لةة  بهةةا مياشةةو العمةةل ا  ال ااعةةارض مةة  قيةةامهم بمهةةامهم   ةثانيااةة                
االساسةةية او اةةؤثر بةةأا شةة ل مةة  االشةة ال علةةى مهمةةاهم وميةةادهم فةةي عاقةةاهم مةة  

  0العمال او اصماب العمل 

و ي و  مساقرا في  عمل برئاسة مو   م  الوزار  بعنوا  مياش عملاش ل لجا  ايايش ال ة اوالا ة  617الماد  
 عملةةةةه ومسةةةةاقا عةةةة  الاغييةةةةرات الم وميةةةةة وعةةةة  الاةةةةأثيرات الخارجيةةةةة غيةةةةر السةةةةليمة و 

العمةةال اال ثةةر  من مةةة اصةةماب العمةةل اال ثةةر امثةةياا وممثةةل عةة من مةةة وممثةةل عةة  
لسةةةةةامة المهنيةةةةةة فةةةةةي  امثةةةةةياا ويرافةةةةةق اللجنةةةةةة ممثةةةةةل عةةةةة  المر ةةةةةز الةةةةةوطني للصةةةةةمة وا

  0المشاري  الاي ااطلب ذلو 

اليعةةي  ميةةاش العمةةل اال مةة   ةةا  ماصةةاا علةةى شةةهاد  جامعيةةة اوليةةة فةةي االقةةل ذات   ةثانيااةة                
  0اخاصاص وناجماا في دور  ادريبية اعدها الوزار  لهذا الغرض 

مثةةل اصةةماب العمةةل اال ثةةر امثةةياا قبةةل ممارسةةة يةةؤدا ميةةاش العمةةل وممثةةل العمةةال وم  ةثالثاةة               
 : عمله امام الوزير او م  يخوله اليمي  القانونية االاية 

اقسم بةا  الع ةيم ا  أقةوم بةواجبي بأمانةة وميةاد وا  ال افشةي سةراا مة  اسةرار المهنةةةة )                       
   0(الاي اطل  عليها بم م و يياي هذه ماى بعد ار ي لها 

  0اساعي  لجنة الايايش بالخبراء والمخاصي  م  اصماب المؤهات العلمية   ةرابعاا              

 : اخول لجا  الايايش المهام اآلاية  ة  اوال ة614الماد  

الدخول بمرية ودو  سابق انذار في اا وقت م  النهار او الليل الى م ةا  العمةل  أة                        
                0يايش الخاض  للا
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الةةدخول نهةةارا الةةةى أا مواقةة  عمةةل لةةةديهم أسةةباب معقولةةة لطعاقةةةاد بأنهةةا خاضةةةعة . ب
     .للايايش

جةةراء اا فمةةص او اسايسةةار اعةةده ضةةرورياا للاأ ةةد مةة  عةةدم وجةةود مخاليةةة الم ةةام ةةة أ ل                     
 :  هذا القانو  وبخاصة ما يأاي 

الامقيق م  صامب العمل او عمال المشةروس  ةاا علةى انيةراد او بمضةور  ( 6)                            
  0شهود مول اا أمور ااعلق باطبيق ام ام هذا القانو 

االطةةاس علةةى اا  اةةب او سةةجات او مسةةاندات اخةةر  ي ةةو  االمايةةا  بهةةا ( 2)                           
ت الماعلقةة بالعمةل للاأ ةد مة  مةد  واجباا بمقاضى ام ام القواني  و الاعليما

انسةةةجامها  مةةة  ام ةةةام هةةةذا القةةةانو  ويم ةةة  اخةةةذ نسةةةه او نمةةةاذل  مةةة  هةةةذه 
  0الوثائق 

  0الاأ د م  انييذ الاوجيهات والاوصيات المقرر  بموجب ام ام هذا القانو  ( 7)                           

ااعلةق بالصةمة والسةامة المهنيةة لغةرض الامليةل علةى  اخذ نماذل م  م ةا  العمةلجة ة                      
  0ا  يبل   صامب العمل او م  يمثله بذلو

 : الطلب م  صامب العمل خطياا الانييذ العاجل فيما يأاي   ة  د                     

يةزات االليةة امداث اغييرات خةال مةد  زمنيةة ممةدد  فةي الارا يةب او الاجه(  6)                            
ا و  ضرورية لانسجم م  االم ام القانونية الماعلقة بسامة وصمة العمال  

0  

ااخةةةةاذ الاةةةةدابير العاجلةةةةة عنةةةةد وجةةةةود الخطةةةةر الوشةةةةيو علةةةةى سةةةةامة وصةةةةمة  (  2)                          
  0العمال 

الةةةذا اليمامةةةل امهةةةاالا بمةةةا ذلةةةو ااخةةةاذ االجةةةراءات العاجلةةةة فةةةي مةةةاالت الخطةةةر الشةةةديد  ةثانيااةةة                
 0اوقي  العمل  لياا  او جزئياا او اخاء م ا  العمل 

ثالثاة اعداد اقرير ميصةل بعةد  ةل زيةار  ايايشةية ااضةم  خاصةة عة  المخاليةات والاوصةيات                 
 0ألاخاذ االجراءات القانونية بمق اصماب العمل المخاليي  
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ى لجنةة الاياةيش ابةاغ صةامب العمةل او ممثلةه بوجودهةا فةي المشةروس خةال الزيةار  عل ةرابعا                
    0الايايشية اال اذا اعابروا ا  هذا االباغ قد يؤثر على قيامهم بمهامهم 

الازم قو  الشرطة واالم  الةداخلي البيةة طلةب لجةا  اياةيش العمةل بمةؤازراهم اثنةاء قيةامهم ة اوالا ة  611ة الماد  
    0مبمهامه

ثانياا ة يزود ممثلو لجا  الايايش ببطاقات موقعة م  الوزير اثبت هةوياهم وصةياهم وعلةى                     
الممثل ا  يممل بطاقاةه اثنةاء قيامةه بمهماةه  مةا عليةه ا  يبرزهةا الصةماب العاقةة 

  0عند االقاضاء 

 : يم ر على لجنة ايايش العمل ما يأاي  ة  611ةالماد  

 0امقيق أية فائد  مباشر  او غير مباشر  في المشاري  الخاضعة لرقاباهم  ة اوالا                  

افشةةةاء األسةةةرار الاةةي يطلعةةةو  عليهةةةا خةةال قيةةةامهم بواجبةةةااهم ماةةى بعةةةد اةةةر هم العمةةةل  ةثانيااةة                 
 0وياعرضو  للمساءلة القانونية عند افشائها 

يش العمةل ا  ااعامةل بسةرية اامةة مة  مصةدر أيةة شة و  قةدمت لهةا مةول أيةة علةى لجنةة اياة ةة 613الماد     
مخاليةةة الم ةةام القةةانو  وا  ال اصةةرل  لصةةامب العمةةل او ممثلةةه بةةا  زيةةار  الاياةةيش هةةي 

 0نااجة ع  هذه الش و   

( 90)ل اعةةد الةةدائر  ومن مةةات اصةةماب العمةةل ومن مةةات العمةةال اال ثةةر امثةةياا اقريةةراا  ةة  ةاوالاةة 611ة المةةاد  
  0اسعي  يوماا ارفعه الى الوزار   

 : اصدر الدائر  اقريراا سنوياا ياضم  ما يأاي   ةثانياا                  

  0أ ة االن مة والاعليمات الماعلقة باعمال قسم الايايش          

    0ب ة العاملي  في قسم الايايش         

 :ااضم  مايأاي امصائية ع  عمل لجا  الايايش  ة ةج        

  0اما   العمل الخاضعة للايايش  وعدد العمال فيها ( 6)               

  0 .وناائجها م  ميث اإلجراءات والعقوبات الميروضة الزيارات الايايشية(  2)               
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  0 وض  الصمة والسامة المهنية(  7)               

ر  يطلبها مدير قسم ايايش العمل م  وقةت آلخةر مسةب أية معلومات أخ (  4)               
  0 . الماجات الممدد 

 

 :على صامب العمل إعداد قاعد  بيانات أومسو سجات ااضم  ما يلي: أوال. 619.الماد 

 .أسماء العمال( 6)

 .أجور العمال( 2)

 .اإلجازات( 7)

 .أسماء العمال األمداث واألعمال المو لة لهم( 4)

 .عملإصابات ال( 1)

علةى صةامب العمةل أو مة  يخولةه السةمال للجةا  الاياةيش و عنةد زيةاراهم موقة  . ثانيةا.الزيارات الايايشةية( 1)
 .العمل و م  اإلطاس على الو المعلومات أو غيرها م  معلومات ااعلق بمهام لجنة الايايش

لعمةل المخةال  بةدال مة  إاخةاذ لمياشةي العمةل اقةدير اوجيةه نصةيمة أو إنةذار لصةامب ا  ةاوالاة  ة630  ةالماد  
 .اإلجراءات القانونية أو الاوصية بإاخاذها

للةةوزار  امريةةو دعةةو  جزائيةةة ضةةد صةةامب العمةةل المخةةال  بنةةاءا علةةى اوصةةية لجنةةة   ةثانيااةة                  
 .الايايش المساند  الى اقرير الزيار  الايايشية

يش مة  شةهاد  الميةاش دلةياا ااخةذه  المم مةة عنةد اصةدار قرارهةا يعد اقرير لجنة الاياة ةثالثاا                   
   0ما لم يثبت لها خا  ذلو 

مئةة الة  دينةار وال ازيةد ( 600000)يعاقب بالمبس مد  الاقل ع  شهر أو بغرامةة الاقةل عة  ة  636ةالماد  
خمسمائة ال  دينار  ل م  منة  لجنةة اياةيش العمةل مة  دخةول امةا   ( 100000)على 
 0مل أو عرقله عملها الع
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 عشرالخامس  الفصل 
 قواعد انضباط العمل

 
( 60)علةةى صةةامب العمةةل المشةةمول بام ةةام هةةذا القةةانو  الةةذا يسةةاخدم بشةة ل منةةا م    ةاوالاةةةةة  632ةالمةةاد  

 : عشر  عمال فأ ثر ا  يعد قواعد داخلية ع  الماالت االاية 

  0دئه واالسارامة اليومية واالسبوعية ساعة  فا  المشروس وساعات العمل وب  ةأ         

  0مقدار االجر االساسي ومقدار اجر العمل االضافي   ة ب        

  0اجراءات الصمة والسامة المهنية  ة ةج        

 0الازامات العمال وقواعد االنضباط   ة د        

 0االجازات السنوية واالجاز  الخاصة  ة ةه

  0لو ييية للمشرفي   على العمل االسماء والعناوي   ا ةو 

اصةةةدر الةةةوزار  ان مةةةة داخليةةةة نموذجيةةةة يسارشةةةد بهةةةا اصةةةماب العمةةةل و ويم ةةة  للةةةدائر  ة  ثانيااةةة                
  0مساعد  صامب العمل باعداد هذه االن مة اذا طلب صامب العمل ذلو 

عد الاشاور م  ممثلةي العمةال فةي المشةروس  على صامب العمل ا  يعد  ن اماا داخلياا ب  ةثالثاا                 
( 7) الثاثةةة اشةةهر الااليةةة الفااةةال المشةةروس و او خةةال( 7)ا  وجةةدوا و وذلةةو خةةال

  0ثاثة اشهر م  انييذ ام ام هذا القانو  اذا  ا  المشروس موجوداا اصاا 

 دائر  الةةةةء انييةةةةذها علةةةةى علةةةةى صةةةةامب العمةةةةل ا  يعةةةةرض  االن مةةةةة الداخليةةةةة قبةةةةل بةةةةد ةرابعااةةةة                
للمصةةةادقة عليهةةةا و او عنةةةد  اعةةةديلها علةةةى ا  يبلةةة  صةةةامب العمةةةل بالموافقةةةة عليهةةةا 

ثاثةةةةي  يومةةةةاا مةةةة  اقةةةةديمها اليةةةةه و واال ( 70)بصةةةةيغاها النهائيةةةةة او المعدلةةةةة خةةةةال 
 0اعابرت االن مة الداخلية موافقاا عليها بانقضاء الو المد  

صامب العمل االن مة الداخلية في م ا  بارز في موق  العمل بعد المصةادقة  يعلق  ةخامساا                 
  0عليها وعليه المماف ة عليها في مالة جيد  ومقروء  
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يق  باطاا اا نص في االن مة الداخلية يناقص م  مقوق العمةال المنصةوص عليهةا  ةسادساا                 
  0في هذا القانو  او في االاياق الجماعي

ي ةو   العامةل مسةؤوالا امةام صةامب العمةل عة  االضةرار الاةي ياسةبب بهةا نايجةة اخالةه  ةاوالاة  ةة637 ةلمةاد  ا
  0بواجبات عمله او بما ياصل بهذه الواجبات بش ل مباشر او غير مباشر 

علةةى صةةامب العمةةل اثبةةات خطةةأ العامةةل و ويمةةدد الاعةةويض الةةذا يجةةب علةةى العامةةل   ةثانيااةة                
  0دفعه بقرار قضائي اال اذا اايق الطرفا  على اسوياه  بطريقة ودية   

مةةة  هةةذه المةةةاد  ( اوال) المنصةةةوص عليةةه فةةةي البنةةد ( االخةةةال بالواجبةةات ) يقصةةةد بةةة   ة ثالثااةة                
  0االضرار النااجة عمدا او ع  اهمال فادل او نايجة خطأ جسيم 

لصامب العمل ااخاذ اية عقوبة انضباطية  بمق العامل ع  اية مخالية قةام بهةا اليجوز   ةاوالا   ة634ة الماد  
 0خمسة عشر يوماا م  علم صامب العمل او امد ممثليه بذلو ( 61)بعد مضي 

اذا ارا ةةب العامةةل مخاليةةة للاعليمةةات او اخةةل بالازامااةةه بموجةةب عقةةد العمةةل و اطبةةق   ة ثانيااةة                
 : ت اآلاية بمقه امد  العقوبا

االنةةةذار وي ةةةو  باشةةةعار العامةةةل امريريةةةاا بالمخاليةةةة الاةةةي ارا بهةةةا وامةةةذيره مةةة   ة أ                         
  0االخال بواجبات عمله مساقباا 

  0ثاثة ايام (  7)ايقافه ع  العمل مد  الازيد على   ةب                         

الزيةةاد  السةةنوية عةة  العامةةل عةة  السةةنة الاةةي ارا ةةب فيهةةا المخاليةةة الاةةي  مجةةب ة ةجةة                        
  0مئة وثماني  يوماا ( 610)اساوجبت االجراء االنضباطي لمد  الازيد على 

 0انزيل الدرجة ويساابعه انزيل اجره في ضوء درجاه الجديد  بعد الانزيل    ة د                        

 0اليصل م  العمل     ة ةه                      

   0يجب ا  ااناسب العقوبة االنضباطية م  جسامة المخالية الاي ارا بها العامل   ةثالثاا                 

  0اليجوز لصامب العمل فرض ا ثر م  عقوبة وامد  على العامل ع  المخالية ذااها  ةرابعاا                 
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على العامل و اال اذا نص االاياق الجماعي المطبق على خا  ذلو  يم ر فرض الغرامات   ة631 ة الماد 
0 

اليجةةةوز فةةةرض العقوبةةةة االنضةةةباطية علةةةى العامةةةل اال بعةةةد منمةةةه فرصةةةة للةةةدفاس عةةة  نيسةةةه   ةةةة631ة المةةةاد  
وبمضةةور ممثةةل العمةةال وفةةي مالةةة  ةةو  العقوبةةة غرامةةة في ةةو   مبلغهةةا لصةةندوق ضةةما  

  0واقاعد العمال 

 : يجوز فرض عقوبة اليصل اال في امد  الماالت اآلاية ال  ة633ةالماد  

نشةةةأ عنهةةةا ضةةةرر مةةةادا جسةةةيم  و وبوقةةةائ  مثباةةةة و اذا ارا ةةةب العامةةةل مخاليةةةة جسةةةيمة ة اوالاةةة                
   0بصامب العمل 

 مةةلبصةةامب الع جسةةيم اذا افشةةى العامةةل سةةراا مةة  اسةةرار العمةةل اد  الةةى المةةاق ضةةرر  ةثانيااةة                
  0 ووفق وقائ  مثباة

وفةي و وفق وقةائ  مثباةة و اذا خال  العامل الاعليمات الخاصة بسامة العمل وصماه   ةثالثاا                 
هذه المالة على صامب العمل  و ارسال انذار خطي للعامل بيسه عقد العمةل دو  

  0اشعار في مال ا رار هذا السلوو 

بةةةيع  او امةةت اةةأثير  وجةةد العامةةل ا ثةةر مةة  مةةر  اثنةةاء سةةاعات العمةةل فةةي مالةةة سةة راذا  ةرابعااةة                
 0وام انذاره عنها أل ثر م  مر  و وفق اقرير صادر ع  طبيب مخاص و مخدر 

و على ا  وبوقائ  مثباة اذا ااى العامل ا ثر م  مر  سلو اا ال يأال  وشر  العمل   ة خامساا                 
  0ذاره على هذا السلوو سابقاا ي و  قد ام ان

اذا وق  م  العامةل اعاةداء علةى صةامب العمةل او علةى امةد رؤسةائه او زمائةه فةي   ةسادساا                 
  0العمل اثناء العمل او خارجه 

(  70)عشةر  ايةام ماصةلة او ( 60)اذا اغيب العامل ع  العمةل بةدو  عةذر مشةروس    ةسابعاا                 
  0ي  يوماا ماقطعة خال سنة العمل ثاث

ثامنااة   اذا ارا ب العامل اثناء العمل جناية او جنمة بمق امد زمائه في العمل وم م عليه                 
  0م  اجلها بم م قضائي بات 
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الباةات  سنة وا اسب الم م درجة( 6)ااسعاا ة  اذا م م على العامل بالمبس مد  ازيد على                   
0     

عشةرو   ( 20 )ايةام ماصةلة او خمسةة  ( 1 )اذا قام صامب العمل بانذار العامل خطياا بعةد   ة 631ةالماد  
 ( 1 )م  غيابه دو  عذر مشروس و فلصامب العمل فصل العامل بعةد مةرور   ماقط يوم 

الماقط  ايام اضافية م  الغياب عشر   ( 60 )م  الغياب الماصل او خمسة أيام إضافية 
0  

يصةةدر قةةرار فةةرض العقوبةةة  اابةةة ويبلةة  بةةه العامةةل وال يمةةق للعامةةل االدعةةاء بعةةدم الابلةة  بعةةد  ةةة  639ةالمةةاد  
عشر  ايام م  صدور القرار ووضعه في لومة االعانات او في ممل العمل ( 60)مضي 

0  

خمسةةة ( 61)المخاصةةة خةال للعامةل الطعةة  بقةرار فةةرض العقوبةة لةد  مم مةةة العمةل  ةاوالا  ةة 610ة المةاد  
عشةةر يومةةاا مةة  اةةاريه ابلغةةه بةةالقرار وي ةةو  قةةرار المم مةةة الصةةادر فةةي هةةذا الشةةأ  

  0باااا 

اذا  انت العقوبةة هةي اليصةل مة  العمةل و ا ةو  مةد  اقةديم الطعة  بهةا امةام مم مةة  ة ثانياا                   
رار اليصةل وي ةو  قةرار ثاثةي  يومةاا مة  اةاريه ابلة  العامةل بقة( 70)العمل خةال 

ثاثةي  ( 70)المم مة خاضعاا للطع  امييزاا امام مم مة الامييةز االاماديةة خةال 
   0يوماا م  ااريه ابلغةه

يق  على  صامب العمل عبء اثبات المخاليات الاةي اةم فةرض العقوبةة بنةاءا عليهةا  ة  ثالثاا                  
 0مم مة المخاصةعلى العامل اثناء الن ر فيها امام ال
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 الفصل السادس عشر
 االتفاقات والمفاوضات الجماعية

 
مة  صةامب عمةل أو  ابةرام ااياقةات جماعيةة بالنيابةة عة  مناسةبيها  ة اوالة   للنقابات واالامةادات 616الماد  ة 

  0.مجموعة م  أصماب العمل أو من مة أو أ ثر م  من مااهم

ثاث عمال مة  ( 7)إناخاب لمجموس العمال في المشروس عمال يمق ي مال غياب من مات الف. أوال. 612.
برام إاياقات العمل الجماعية المشار اليها في  في الاياوض بينهم لامثيلهم  :وفق مايلي  هذا القانو وار

 واإلقاراس السرا دو  ادخل م  اا طر  آخر بطريقة اامة أ  يجر  االناخاب بمرية (6)

 . أغلبية أصوات المقارعي  أ  يمصل المرشمي  على( 2)

 .أ  يشارو في اإلقاراس أغلبية عمال المشروس( 7)

  .أ  امدد المد  الاي يخول فيها العمال المعنيي  م  يمثلهم في المشروس (4)

 .أ  ياما  العمال المقارعي  والمرشمي  لطناخاب باألهلية القانونية ال املة( 1)

مةة  هةةذه المةةاد  اإلاصةةال بمن مةةات العمةةال وطلةةةب ( ثانيةةةا)وفةةق البنةةد يمةةق لممثلةةي العمةةال المناخبةةي  . ثانيةةا
 .إساشاراهم أو مشار اهم في عملية الاياوض أو إبرام ااياقات العمل الجماعية

ياماةة  ممثلةةوا العمةةال المناخبةةي  والمشةةار لهةةم فةةي هةةذه المةةاد  ب افةةة المقةةوق والممايةةات الاةةي ياماةة  بهةةا . ثالثةةا
 .ا القانو  والقواني  األخر أقرانهم النقابيي  في هذ

اا ةةو  أطةةرا  المياوضةةة الجماعيةةة مةة  المن مةةات العماليةةة و أو ممثلةةي العمةةال المناخبةةي  وفةةق . 617.المةةاد 
أم ام هذا القانو  في مال غيةاب من مةات العمةال و وصةامب عمةل أو مجموعةة 

 ة اوالة   614الماد  ة . أصماب عمل أو من مااهم

 :ية الىاهد  المياوضات الجماع

الاعةةةةةةاو  بةةةةةةي  من مةةةةةةات العمةةةةةةال وأصةةةةةةماب العمةةةةةةل و أو من مةةةةةةااهم و لامقيةةةةةةق الانميةةةةةةة  -أ
 . اإلجاماعية للعمال

 .امسي  شروط و رو  العمل -ب  
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 .ان يم عاقات العمل بي  العمال وأصماب العمل -جة  

 .ان يم العاقة بي  أصماب العمل أو من مااهم ومن مة أو من مات العمال -د   

 .اسوية نزاعات العمل الاي قد انشأ بي  العمال وأصماب العمل - هة 

لألطرا  الماياوضة مرية امديد مساو  الاياوض دونما اا ادخل مة  جهةة أخةر   -ثانيا    
وفق اا مساو  يراه األطرا  مناسبا ألجراء مياوضااهم  أ  ا ةو  علةى مسةاو  المشةروس 

مسةةةةاو  إقلةةةةيم أو مماف ةةةةة أو مسةةةةاو   أو مسةةةةاو  قطةةةةاس أو جةةةةزء مةةةة  قطةةةةاس أو مهنةةةةة أو
 . وطني

اليجةةوز ا  ااضةةم  االاياقةةات الجماعيةةة النااجةةة عةة  مياوضةةة علةةى مسةةاو  المشةةروس اةةة  ثالث                
نصوصاا اقل نيعاا م  الو الاةي ااضةمنها االاياقةات علةى مسةاو  اعلةى اشةمل نيةس 

  0المشروس اال اذا نصت هذه االاياقات على خا  ذلو 

 قبل للاياوض م  ا خطياة اوالة اليجوز لصامب العمل ا  يرفض الاياوض و عندما يقدم له طلب 611لماد  ة ا
المشةةةةةروس الةةةةةذي  سيشةةةةةملهم االايةةةةةاق أو أ ثةةةةةر امثةةةةةل  ةةةةةل او بعةةةةةض عمةةةةةال  نقابةةةةةة 

  0الجماعي

العمل م  جهة  يام الاياوض بي  ممثلي الان يم النقابي في المشروس والنقابة المعنية م  جهة وصامب. ثانيا
 .أخر 

ثةةاث مةة  ( 7)فةةي مةةال عةةدم وجةةود ان ةةيم نقةةابي فةةي المشةةروس ي ةةو  الايةةاوض بةةي  صةةامب العمةةل و . ثالثةةا
و بمضةور ممثلةي  إثنةي  عة  ( 612)ممثلةي العمةال و المناخبةي  وفةق أم ةام المةاد  

 .من مة العمال األ ثر امثيا أو من مة عمال أخر  يقارمها عمال المشروس

ذا  انت هناو أ ثر م  نقابة امثل عمال المشةروس فيجةوز أ  اايةق بعةض أو جمية  هةذه إ. رابعا
النقابةةات فيمةةا بينهةةا علةةى امثيةةل مناسةةبيها مةة  عمةةال المشةةروس عبةةر اقةةديم إسةةادعاء 

 .مشارو إلجراء الاياوض و وال يمق عندها لصامب العمل أ  يرفض الاياوض

مة  هةذه المةاد  و دونمةا اا اةدخل مة  طةر  ( بعةا را) للنقابات المشمولة بأم ةام البنةد  -خامسا
آخةةر و ااخةةاذ الارايبةةات الازمةةة لضةةما  الامثيةةل المشةةارو فةةي عمليةةة الايةةاوض  ةةا 

 ةةأ  اخةةول نقابةةة أو أ ثةةر فةةي المشةةروس نقابةةة أخةةر  فةةي . عةة  العمةةال الةةذي  امةةثلهم
نيس المشروس وبصور  خطية للاياوض ع  مجموس الو النقابات م  صةامب العمةل 
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و أو أ  اايق النقابات في المشروس فيما بينهةا علةى امديةد نسةبة مشةار ة ممثلةي  ةل 
منهةةا فةةي فريةةق الايةةاوض المشةةارو مةة  صةةامب العمةةل وفةةق نسةةب امثيةةل  ةةل منهةةا 
لعمةةال المشةةروس أو اا طريقةةة اراهةةا النقابةةات مناسةةبة لهةةا واضةةم  امثيةةل أعضةةاءها 

 .في عملية الاياوض

نقابةةات علةةى اقةةديم إسةةادعاء مشةةارو للايةةاوض جةةاز ألا نقابةةة فةةي مةةال عةةدم إايةةاق ال -سادسةةا
 . الاياوض ع  اعضاءها

على الطر  الي يرغب بالاياوض أ  يوجه الى الطر  اآلخر طلبا خطيا يعلمه فيةه عة  . أوال. 611. ماد ال
 .رغباه بإجراء الاياوض ويذ ر فيه المواضي  الاي يرغب بإجراء الاياوض مولها 

الطةةر  الةةذا إسةةالم طلةةب الايةةاوض أ  يبلةة  موقيةةه الةةى الطةةر  اآلخةةر وبصةةور   يجةةب علةةى –ثانيةةا 
 .سبعة ايام م  ااريه إساام الطلب المذ ور ( 3)خطية خال فار  أقصاها 

على النقابة المعنية وصامب العمل إجراء مياوضات جماعية بمس  نية إلبرام ااياق جمةاعي  -ثالثا
إسةاام رد الطةر  اآلخةر خطيةا و علةى ا   اربعة عشر يوما مة  اةاريه( 64)خال 

 . ال ااجاوز فار  الاياوض ع  ثاثو  يوما م  ااريه بدأ الاياوض

الازم األطرا  الماياوضة ومن مااهم باقديم مةا يلةزم مة  بيانةات ومعلومةات ااعلةق بالمواضةي   . 613. ماد ال
لجماعيةةو الماياوض عليها و  ا للطر  االخر و لضةما  مسة  سةير المياوضةات ا

 .وللطرفي  الماياوضي  طلب هذه البيانات  ا م  من ماه

يةةةدو  اإلايةةةاق الةةةذا اسةةةير عنةةةه المياوضةةةة فةةةي ااياقيةةةة جماعيةةةة طبقةةةا للشةةةروط والقواعةةةد : أوال. 611. مةةةاد ال
 .الخاصة بإاياقيات العمل الجماعية الوارد  في هذا القانو 

في   ةةا  ألا منهمةةا الطلةةب مةة  إ  لةةم اسةةير المياوضةةة عةة  إايةةاق بةةي  الطةةر  -ثانيةةا 
 .الدائر  خطيا ااخاذ الخطوات الازمة لمل النزاس وفق ام ام هذا القانو 

فةةي مةةال وجةةود إاياقيةةة عمةةل جماعيةةة موقعةةة عنةةدها ياعةةي  علةةى طرفةةي االايةةاق سةةلوو طريةةق . 619.  مةةاد ال
لمد  دو  المياوضة الجماعية لاجديده قبل إناهاء مداه بثاثة أشهر فإذا اناهت الو ا

االايةةةةاق علةةةةى الاجديةةةةد يسةةةةامر العمةةةةل باالايةةةةاق مةةةةد  ثةةةةاث أشةةةةهر أخةةةةر  ويسةةةةامر 
أما إذا انقضت المةد  األخيةر  دو  الاوصةل الةى إايةاق  ةا  . الاياوض بهد  اجديده

ألا م  طرفي اإلاياق الطلب م  الدائر  خطيا ااخةاذ الخطةوات الازمةة لمةل النةزاس 
 .وفق ام ام هذا القانو 
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يجةةب ا  ي ةةو  االايةةاق الجمةةاعي م اوبةةا باللغةةة العربيةةة و إضةةافة الةةى اللغةةة ال رديةةة   .أوال. 690.  المةةاد   
بالنسةةةبة لااياقةةةات الاةةةي ابةةةرم فةةةي إقلةةةيم  وردسةةةاا  و  وي ةةةو  نافةةةذا و ملزمةةةاا قانونةةةاا 

 0الطرافه ول ل م  وق  االاياق نيابة عنه بعد إيداعه في الدائر 

مةل ممةدد المةد  علةى ا  ال اقةل مداةه عة  سةنة وامةد  وال ازيةد يجب ا  ي و  عقةد الع -ثانيا
 . على ثاث سنوات

ثالثاةةة  اليجةةوز ا  ااضةةم  االاياقةةات الجماعيةةة نصوصةةاا امةةن  للعمةةال مقوقةةاا ادنةةى مةة  الةةو 
   0المقوق الممنومة بموجب ام ام هذا القانو  او القواني  االخر   

عقةةود العمةةل اليرديةةة نصوصةةاا امةةن  للعمةةال مقوقةةاا ادنةةى مةة  الةةو  رابعاةةة  اليجةةوز ا  ااضةةم                 
  0المقوق الممنومة بموجب االاياق الجماعي 

   0خامساة اليجوز ا  ياضم  االاياق الجماعي نصوصاا اخال  ام ام هذا القانو               

     

  مثلةةاهم  نقابةةة أو أ ثةةر امثةةل يشةةمل االايةةاق الجمةةاعي م مةةا جميةة  عمةةال المشةةروس الةةذي -أوال. 696.مةةاد  
علةةى األقةةل  نصةة  عةةدد عمةةال المشةةروس  فةةي المياوضةةة الجماعيةةة الاةةي ادت الةةى 

 . ابرام هةذا االاياق

 .اسرا أم ام اإلاياق الجماعي على العمال الملامقي  بالعمل بعد سريا  اإلاياق -ثانيا

روس نصةةة  عةةةدد العةةةاملي  فةةةي فةةةي مالةةةة عةةةدم امثيةةةل النقابةةةة أو مجمةةةوس النقابةةةات فةةةي المشةةة -ثالثةةةا
المشةةروس و جةةاز للنقابةةة او النقابةةات المعنيةةة ا  اطلةةب اوسةةي  نطةةاق االايةةاق ليشةةمل 
جميةةة  العمةةةال غيةةةر النقةةةابيي  فةةةي المشةةةروس او الةةةذي  ينامةةةو  لةةةنيس المجموعةةةات او 
اليئةةات المهنيةةة الاةةي يشةةملها االايةةاق و وفةةي مالةةة رفةةض صةةامب العمةةل هةةذا الطلةةب 

ابةةات المعنيةةة ا  اطلةةب مةة  الةةوزار  ان ةةيم اقاةةراس سةةرا للعةةاملي  الغيةةر للنقابةةة او النق
  0نقابيي  في المشروس و 

خمسة أيةام ( 1)اقوم الوزار  بااخاذ  افة الخطوات لارايب إجراء إقاراس اوسي  اإلاياق خال  -رابعا
 .م  ااريه إساام طلب اإلقاراس خطيا

إثنا  وسبعو  ساعة ( 32)ج اإلقاراس السرا خطيا خال اقوم الوزار  بإباغ األطرا  بناائ -خامسا
 .م  ااريه إناهاءه
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يعةةد االايةةاق شةةاما لجميةة  العمةةال اذا أيةةدت األغلبيةةة مةة  العمةةال المشةةار ي  فةةي اإلقاةةراس   -سادسةةا
 .اوسي  نطاق االاياق الجماعي

عمال الغير نقابيي  في اقوم الوزار  بااخاذ  افة الخطوات الازمة لضما  مشار ة أغلبية ال  -سابعا
 .االقاراس السرا الخاص باوسي  اإلاياق الجماعي

فةةةي مةةةال عةةدم مصةةةول المةةةد األدنةةى مةةة  األصةةةوات الاةةي اؤيةةةد اوسةةةي  نطةةاق اإلايةةةاق طبقةةةا  -ثامنةةا
مةة  هةذه المةاد  و عنةدها يشةةمل االايةاق الجمةاعي علةى مسةةاو  ( ثالثةا)الم ةام اليقةر  

قابةةة او النقابةةات فةةي المياوضةةة الجماعيةةة الاةةي المشةةروس  ةةل العمةةال الةةذي  مثلةةاهم الن
 0ادت الى ابرام هةذا االاياق

فةي مالةة قيةام صةامب العمةل باةوفير  ةرو  عمةل افضةل للعمةال غيةر النقةابيي  و عنةد عةدم اوسةي    -ااسعا
مةةةة  هةةةذه المةةةاد  وعنةةةةدها اماةةةد هةةةةذه ( ثالثةةةا) و ( أوال)االايةةةاق وفةةةق أم ةةةةام اليقةةةراي  

 .  ل جمي  العمال النقابيي ال رو  القائياا لاشم

ةة اوالةة للمن مةات النقابيةة وأصةماب األعمةال ومن مةااهم مة  غيةر طرفةي إايةاق العمةل الجمةاعي 692المةاد  ة 
اإلنضةةمام الةةى اإلايةةاق بعةةد اسةةجيله فةةي الةةدائر  و وي ةةو  اإلنضةةمام بطلةةب موقةة  مةة  

 .الطرفي  يقدم الى الدائر  لاسجيله

دم طلبةةةاا للةةةوزار  الصةةةدار قةةةرار بشةةةمول االايةةةةاق جميةةة  عمةةةال  ألا مةةة  االطةةةرا  ا  يقةةة -ثانيةةةا
 : القطاس المهني و بعد مراعا  مايأاي 

أة   يشمل االاياق الجماعي عدداا م  العمال واصماب العمل اعةده الةوزار  المخاصةة                         
  0او الجهة غير المرابطة بوزار   افيةةاا للامثيل 

ب ة  ا  طلةب شةمول نطةاق االايةاق قةد قةدم مة  من مةة او ا ثةر للعمةال او اصةماب                        
  0العمل هي طر  في االاياق 

ثالثاة  اقوم الدائر  باالعا  ع  الطلب لاوسي  نطاق شمول االاياق ودعةو  االطةرا  المعنيةة                 
  0اقديمه ثاثي  يوماا م  ااريه ( 70)لاقديم مام ااها خال 

رابعاةةةة   لقةةةرار الشةةةمول الصةةةادر بمقاضةةةى هةةةذه المةةةاد  ا  يمةةةدد نطةةةاق االايةةةاق فةةةي أقلةةةيم او                 
 مماف ة معنية و او قد يوس  االاياق ليصب  على نطاق وطني 
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 ثاثةةي  يومةةا مةة  اةةاريه( 70)ةةة اوالةةة  يسةةجل االايةةاق الجمةةاعي لةةد  الةةدائر  خةةال مةةد  أقصةةاها 697المةةاد  ة 
إيداعةةةه لةةةديها مةةة  قبةةةل االطةةةرا  المعنيةةةة واةةةزود نسةةةخة مةةة  االايةةةاق ااضةةةم  اةةةاريه 

 0اسجيله 

للةةةدائر  إخطةةةار طرفةةةي اإلايةةةاق خطيةةةا بةةةأا اناقضةةةات أو مخاليةةةات ياضةةةمنها إايةةةاق العمةةةل  -ثانيةةةا
ثاثةةةي  يومةةةا مةةة  اةةةاريه إيةةةداس ( 70)الجمةةةاعي مةةة  أم ةةةام هةةةذا القةةةانو  خةةةال مةةةد  

 .اإلاياق لديها

ثالثاةةة علةةى صةةامب العمةةل وضةة  االايةةاق الجمةةاعي الماعلةةق بمشةةروعه فةةي موقةة   ةةاهر فةةي                 
  0م ا  العمل 

 : اوالة  يناهي االاياق الجماعي في امد  الماالت االاية ة  694ةالماد  

  0أة  بااياق الطرفي                           

  0 ا  ممدد المد  ب ة باناهاء مداه اذا                         

ثةاث سةنوات علةى نيةاذه اذا  ةا  غيةر ( 7)جة ة بانهائه م  امد االطرا  بعد مةرور                         
ثةاث سةنوات بشةرط اشةعار الطةر  ( 7)ممدد المد  او  انةت مداةه ا ثةر مة  

  0اسعي  يوماا م  اناهاء المد  ( 90)االخر بذلو قبل 

  0ة  في مالة غلق المشروس اذا  ا  االاياق على مساو  المشروس د                        

ثانياةةة  ال يناهةةي االايةةاق الجمةةاعي علةةى مسةةاو  المشةةروس اذا اناقلةةت مل ياةةه او أا جةةزء منةةه                 
   0الى مالو جديد  
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 الفصل السابع عشر
 منازعات العمل واإلضراب المشروع

 

 العمل الفردية منازعات –الفرع األول 

يقصد بمنازعات العمل اليردية الخافات الاي انشأ بي  صامب العمل والعامل بخصوص  .691. الماد  
اطبيق أم ام هذا القانو  وعقد العمل اليردا أو قرار ام يم أو بند م  بنود إاياقية عمل جماعية إ   انت 

 وفق أم ام الماد  المناخبي و ممثلي العمال أو هناو ااياقية موقعة بي  صامب العمل م  جهة والنقابة 
 .م  جهة ثانية وفي مال غياب من مات العمال (612)

للعامل وصامب العمل المق باللجوء الى المم مة المش لة وفق أم ام هذا القانو   .اوال .691.الماد  
 .لاسوية اا نزاس عمل فردا

مل اليردية وفق أم ام هذا القانو  وعقد ايصل المم مة على وجه السرعة في منازعات الع -ثانيا
العمل اليردا أو إاياقية العمل الجماعية إ   انت هناو ااياقية موقعة بي  صامب العمل م  جهة 

 .والنقابة أو ممثلي العمال م  جهة ثانية

و  (11) المواداذا  ا  النزاس ياعلق بإنهاء خدمة العامل أو إخطاره باليصل و فاطبق أم ام  -ثالثا 
 . م  هذا القانو  (13)

 منازعات العمل الجماعية –الفرع الثاني 

أو و اوالةةة يقصةةةد بمنازعةةات العمةةل الجماعيةةةة أا خةةا  ينشةةأ بةةةي  من مةةة عماليةةة او ا ثةةةر  .693 المةةاد  ة
مةة  جهةةة وبةةي  صةةامب عمةةل أو و فةةي مةةال عةةدم وجةةود نقابةةة  مجموعةةة مةة  العمةةال

اخر  مول مقةوق قائمةة أو مصةال   أ ثر أومن مة اصماب عمل او ا ثر م  جهة
 .مساقبلية 

يقصد بمنازعات المقوق أا منازعات عمل جماعية ااعلق بايسير أو اطبيةق أم ةام اا  .ثانيا
بند م  بنود هذا القانو  أو عقود العمل اليردية أو إاياقية العمل الجماعية النافذ  أو 

 .  قرار الام يم

زعات عمل جماعيةة ااعلةق بالايةاوض إلبةرام أو اجديةد يقصد بمنازعات المصال  اا منا .ثالثا
إاياقيةةة عمةةل جماعيةةة اخةةص المصةةال  المهنيةةة واإلقاصةةادية واالجاماعيةةة لمجموعةةة 

 .  م  العمال
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إذا مدث نزاس عمل جماعي مول مقوق قائمة أو مصال  مساقبلية فعلي طرفي النزاس . أوال .691.الماد  
 .ةمله وديا ع  طريق المياوضة الجماعي

اذا لم ااوصل أطرا  النزاس الى مل ع  طريق الاياوض الجماعي وفق اآلليات المبينة في   .ثانيا
هذا القانو  و جاز ألا م  طرفي النزاس أو  ليهما ااباس الخطوات الاي ااناسب و ل م  

 .  منازعات المقوق أو منازعات المصال  لاسوية النزاس وفق أم ام هذا القانو 

اوالة ألا م  اطةرا  النةزاس ا  يسةلم الةى الةدائر  اشةعاراا خطيةاا بوجةود النةزاس وعليهةا اقةديم نسةه . 699 الماد  ة
  0م  هذا االشعار لباقي اطرا  النزاس 

 : م  هذه الماد  البيانات االاية ( اوال)ثانياة  ياضم  االشعار المنصوص عليه في البند                 

  0اسماء وعناوي  اطرا  النزاس  أة                         

 0ب ة موضوس النزاس والوقائ  وال رو  الاي ادت الى نشوئه                       

  0جة ة أا اجراءات ااخذت لمل هذا النزاس ا  وجدت                        

مةةل  فةةي مالةةة مصةةول منازعةةات المقةةوق بةةي  األطةةرا  فاطبةةق عليةةه إجةةراءات .أوال .200.المةةاد  
 .النزاس المنصوص عليها في إاياق العمل الجماعي

اذا لةةم يوجةةد مثةةل هةةذا االايةةاق او لةةم يةةنص علةةى اجةةراءات لمةةل النةةزاس جةةاز ألا طةةر  مةة   .ثانيةةا
طرفي النزاس أو م  يمثلهما اقةديم طلةب خطةي الةى الةدائر  للاةدخل فةي اسةوية النةزاس 

 .وفق أم ام هذا القانو 

اربعةةةة عشةةةر يومةةةا مةةة  اةةةاريه ( 64)موضةةةوس نةةةزاس المقةةةوق خةةةال فاةةةر  علةةةى الةةةدائر  الن ةةةر ب .ثالثةةةا
صةةدار القةةرار المناسةةب ميةةال موضةةوس النةةزاس طبقةةا  إسةةاامها طلةةب اسةةوية النةةزاس وار
ألم ةةام هةةذا القةةانو  وعقةةود العمةةل اليرديةةة وأم ةةام إاياقيةةة العمةةل الجماعيةةة إ   انةةت 

 .هناو إاياقية موقعة بي  الطرفي 

 .دائر  ملزما لطرفي النزاس ي و  قرار ال .رابعا

مةة  هةةذا  Fفةةي مالةة عةةدم الاوصةةل الةى مةةل لنةةزاس المقةوق وفةةق أم ةةام المةاد    .أوال .206.المةاد  
القةةةانو  أوعةةةدم إقانةةةاس اا مةةة  طرفةةةي النةةةزاس بمضةةةمو  قةةةرار الةةةدائر  ميةةةال موضةةةوس 

 مةة النزاس أو عدم الازام اا م  الطرفي  بانييذه و جةاز ألا منهمةا اللجةوء الةى المم
 .لمل ذلو النزاس
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على المم مة اليصل بموضوس نزاس المقوق خال فار  أقصاها ثاثو  يوما م  ااريه اقةديم  .ثانيا
 .الش و 

في مالة مصول منازعات المصال  وعدم اسوية ذلو النزاس ع  طريق المياوضة الجماعية  .202.الماد  
دء المياوضات و جاز ألا م  طرفي ثاثي  يوما م  ااريه ب( 70) ليا أو جزئيا خال مد  

الاياوض أو م  يمثلهما قانونا الاقدم بطلب خطي الى الدائر  إلاخاذ اإلجراءات الازمة لمل 
جراءات الوساطة والام يم الوارد  في هذا القانو   .  الو المنازعات وفق قواعد وار

ايا العمالية ليقوم بمهام الوساطة بي  اقوم الدائر  باعيي  وسيط مم  له خبر  في القض .أوال .207.الماد  
 .الطرفي  المانازعي  لاقريب وجهات الن ر بهد  الوصول الى إاياق لاسوية النزاس

يجب ا  ي و  الوسيط ذو خبر  في موضوس النزاس وا  ال ي و  له مصلمة فيه أو سبق له  .ثانيا
 .المشار ة بأا ش ل م  األش ال في بمث النزاس أو مماولة اسوياه

يقوم الوسيط باجراء االاصاالت الازمة م  االطرا  لعقد اجاماس بينهم خال مد  ال ازيد  .ثالثا
   0خمسة ايام م  ااريه إساام الدائر  إشعارا بالنزاس وطلب الوساطة( 1)على 

 وامةةد وعشةةرو  يومةةا مةة  اةةاريه( 26)علةةى الوسةةيط إنجةةاز مهماةةه خةةال مةةد  أقصةةاها  .رابعةةا                
 .اقديم طلب الوساطة الى الدائر   أو م  ااريه ابلي  الم ل  بالوساطة مسب المال

ياماةةة  الوسةةةيط ب افةةةة الصةةةاميات الازمةةةة لططةةةاس علةةةى أوجةةةه النةةةزاس وعلةةةى مسةةةاندات  .خامسةةةا
الطرفي  وأوجه الخا  وأسبابه وطلب البيانات والمعلومات الماعلقة بموضوس النزاس 

  0م  الطرفي 

لةةى الوسةةيط سةةماس اقةةوال االطةةرا  المانازعةةة واقةةديم المسةةاعد  لهةةم بهةةد  ايجةةاد اسةةوية ع .سادسةةا
للنزاس و وفي مالة الاوصل الى اسوية النزاس اةدرل شةروط هةذه الاسةوية فةي ممضةر 

 0االجاماس وا و  بااة وملزمة لطرفي النزاس 

يةه أ  يقةدم للطةرفي  المانةةازعي  اذا لةم يةام   الوسةيط مة  اقريةب وجهةةات الن ةر وجةب عل. أوال. 204.المةاد  
 . اابة ما يقارمه م  اوصيات لمل النزاس

إذا قبل الطرفا  الاوصيات الاي قدمها الوسيط وجب عليه عندها اثبيت ذلو في إاياق خطي  .ثانيا
 .يوقعه الطرفي 

إذا قبل أمد الطرفي  اوصيات الوسيط ورفضها اآلخر و وجب على م  رفضةها بيةا  أسةباب  .ثالثا
ذا الرفض ويجوز للوسيط فةي هةذه المالةة مةن  الطةر  الةرافض مهلةة ال ازيةد علةى ه
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فةةإذا إسةةاجاب الطةةر  الةةرافض وعةةدل موقيةةه بإاجةةاه قبةةول . ثةةاث ايةةام لاعةةديل موقيةةه
هةةذه الاوصةةيات جةةر  اثبيةةت ذلةةو فةةي إايةةاق خطةةي يوقعةةه الطرفةةا  والوسةةيط وي ةةو  

 .عندها االاياق بااا وملزما للطرفي  المانازعي 

إذا اوافةةق الطرفةةا  علةةى قبةةول بعةةض اوصةةيات الوسةةيط دو  بعضةةها اآلخةةر و يةةام اثبيةةت مةةا  .رابعةةا
امةةت الموافقةةة عليةةه بإايةةاق خطةةي يوقعةةه الطرفةةا  والوسةةيط وانطبةةق علةةى مةةا لةةم يةةام 

 .م  هذا القانو (  201) الاوافق فيه أم ام 

في   ةا أو جةزءا وجةب علةى الوسةيط اقةديم إذا لم اناةه الوسةاطة الةى مةل مقبةول مة  الطةر  .أوال .201.الماد  
اقرير بذلو الى الدائر  ياضم  ملخصا للنزاس والاوصيات المقارمة وموقة  الطةرفي  

البنةةد  منهةةا وذلةةو خةةال فاةةر  سةةبعة ايةةام مةة  اةةاريه إناهةةاء الياةةر  الممةةدد  وفةةق أم ةةام
 . (207)الماد   رابعا م 

ألا م  الطرفي  المانازعي  أو م  يمثلهما قانونا عند فشل إجراءات الوساطة و عندها يمق  .ثانيا
أ  ياقدم الى الدائر  بطلةب خطةي الاخةاذ اإلجةراءات الازمةة لمةل النةزاس عة  طريةق 

 .الام يم

اميةل الةدائر  طلةب الام ةيم مة  اقريةر الوسةيط الةى هيئةة الام ةيم خةال سةبعة أيةام مة  اةاريه  .ثالثةا
 .إساامها الطلب المذ ور

 :اش ل بقرار م  الوزار  في  ل مماف ة هيئة ام يم ااأل  م  .أوال .201. الماد 

 رئيسا    قاضي يسميه مجلس القضاء األعلى . 6

 أعضاءا     .مم مي  إثني  ع  الوزار . 2

 أعضاءا   مم مي  إثني  ع  من مة العمال األ ثر امثيا. 7

 اأعضاء  مم مي  إثني  ع  من مة اصماب العمل األ ثر امثيا. 4

للوزار  ومن ماي العمال وأصماب العمل األ ثر امثيا أ  اخاار مم ما إماياطيا يمل ممةل  .ثانيا
 .المم م األصلي مال غيابه

 .ي امل النصاب القانوني لهيئة الام يم بمضور خمسة اعضاء بما فيهم الرئيس .ثالثا

أمةام رئةيس هيئةة الام ةيم  يؤدا المم مو  األعضاء اليمي  على أداء مهامهم بصدق وأمانةة .رابعا
 .قبل مباشراهم لعملهم



Page 78 of 85 

 

اعقةةةد هيئةةةة الام ةةةيم جلسةةةااها فةةةي مقةةةر الةةةدائر  أو فروعهةةةا و بالنسةةةبة للهيئةةةات  .أوال .203. المةةةاد 
 .المش لة في المماف ات و ما لم اقرر خا  ذلو

يم اليه و يمدد رئيس هيئة الام يم و خال فار  أقصاها أسبوس  م  ااريه وصول طلب الام  .ثانيا
 .موعد جلسة للن ر في النزاس

يجةةب ا  ال ياجةةاوز موعةةد  إنعقةةاد جلسةةة الن ةةر فةةي النةةزاس عةة  اسةةبوعي  مةة  اةةاريه وصةةول  .ثالثةةا
 .طلب الام يم الى رئيس الهيئة

يخطر رئيس الهيئة أعضاءها  اابيةا بالموعةد الممةدد للجلسةة قبةل ثاثةة أيةام علةى األقةل مة   .رابعا
 .موعد إنعقادها

ايصل هيئة الام ةيم فةي النةزاس المعةروض عليهةا خةال شةهري  مة  اةاريه أول . أوال. 201. اد الم
 .جلسة لها

لهيئةة الام ةيم و بعةد اإلايةاق مة  أطةرا  النةزاس و امديةد فاةر  اليصةل بموضةوس النةزاس لمةد  ال  .ثانيا
بينةة ازيد علةى شةهري  إضةافيي  اذا لةم يةام الاوصةل الةى اسةوية للنةزاس وفةق الياةر  الم

 .م  هذه الماد ( أوال)في البند 

ساضافة الخبراء في موضوس النزاس وزيار  المشروس واإلطاس  .ثالثا للهيئة أ  اقرر سماس الشهود وار
اخاذ اإلجراءات الاي ام نها م  اليصل فيه  . على جمي  الوثائق الخاصة بالنزاس وار

ات األعضةةةةاء و فةةةةإذا اسةةةةاوت الةةةةو يصةةةةدر قةةةةرار هيئةةةةة الام ةةةةيم بأغلبيةةةةة أصةةةةو  .أوال. 209. المةةةةاد 
 .األصوات عندها يرج  الجانب الذا يضم الرئيس

يمةةرر قةةرار هيئةةة الام ةةيم بةةثاث نسةةه وفةةق الطريقةةة الاةةي ي اةةب بهةةا الم ةةم الةةذا يصةةدر مةة   .ثانيةا
المم مةةةة ميةةةث يجةةةب ا  يشةةةامل القةةةرار بوجةةةه خةةةاص علةةةى ملخةةةص إايةةةاق الام ةةةيم 

ار ومنطوقه والم ا  الذا صدر فيه واواقية  وأقوال الخصوم ومساندااهم وأسباب القر 
 .رئيس وأعضاء الهيئة الماضري 

اسلم نسخة م  قرار الام يم ل ل م  طرفي النزاس والثالثة ارسل الى الدائر  م  المل  خةال  .ثالثا
 .مد  أقصاها ثاث أيام م  ااريه صدور القرار

ثاثةي  يومةا مة  اةاريه إسةاامها قةرار ( 70)ااولى الةدائر  اسةجيل الم ةم خةال مةد  أقصةاها  .رابعا
الام ةةيم و وي ةةو  لطرفةةي النةةزاس أو مةة  يمثلهمةةا مةةق المصةةول علةةى نسةةخة مةة  هةةذا 

 .الم م ماضمنا ااريه اسجيله
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ألا م  طرفي النزاس أو م  يمثلهما الطع  بقرار هيئة الام يم أمام المم مة خال  .260. الماد 
مةةا خطيةةا بةةذلو اذا وقةة  خطةةأ جةةوهرا فةةي خمسةةة عشةةر يومةةا مةة  اةةاريه ابليغه( 61)

القرار أو في اإلجراءات الاي اؤثر في صمة القرار أو إذا  ا  القرار قد صدر بغير 
بينةةةةة امريريةةةةة أو بنةةةةاءا علةةةةى إايةةةةاق باطةةةةل أو إذا  ةةةةا  القةةةةرار قةةةةد خةةةةرل عةةةة  مةةةةدود 

 . اإلاياق

دائر  ويةةةام انييةةةذه بعةةةد ي ةةةو  م ةةةم هيئةةة الام ةةةيم ملزمةةةا للطةةةرفي  بعةةد اسةةةجيله فةةةي الةة. 266. المةةاد 
 .إ اسابه الدرجة القطعية

اوالةةةة إذا اعلةةةق نةةةزاس العمةةةل الجمةةةاعي بخةةةدمات أساسةةةية يهةةةدد انقطاعهةةةا الميةةةا  او  .262 . المةةةاد 
السةةامة او الصةةمة العامةةة للسةة ا  او بعضةةهم و جةةاز للةةدائر  إمالةةة ذلةةو النةةزاس الةةى 

 0دو  إمالاه الى وسيط  هيئة الام يم المش لة وفق أم ام هذا القانو  مباشر 

علةى الةةوزار  وبالاشةاور مةة  من مةات العمةةال ومن مةات أصةةماب العمةل األ ثةةر امثةيا امديةةد  .ثانيةا
 . م  هذه الماد ( أوال)الخدمات االساسية المشار اليها في اليقر  

ار  النزاس م  هذه الماد  اعرض الوز ( اوال)اذا لم ااوصل االطرا  الى ااياق وفق ام ام البند  .ثالثا
على مم مة العمل للبت فيه وعلى المم مة ا  اقوم بامديد موعد للن ةر فةي النةزاس 

  0ثماني واربعي  ساعة م  ااريه ورود الطلب ( 41)وذلو خال 

سبعة ايام م  ااريه اناهاء المد  المنصوص عليها ( 3)ة  ابت مم مة العمل في النزاس خال رابعا
  0لماد  م  هذه ا( ثالثا)في البند 

خمسةة ( 61)ي و  قرار مم مة العمةل خاضةعاا للطعة  امييةزاا امةام مم مةة الامييةز خةال   .خامسا
  0عشر يوماا م  ااريه الابل  به او اعاباره مبلغاا 

خمسةة عشةر يومةاا مة  اةاريه وروده اليهةا وي ةو  ( 61)ة ابت مم مةة الامييةز بةالطع  خةال سادسا
   0قرارها باااا 

اطبق أم ام قانو  المرافعات العراقي النافذ في الماالت الاي لةم اةرد لهةا قواعةد فيمةا  .267. الماد 
 .يخص الام يم في هذا اليصل

يم ةةةر علةةةى صةةةامب العمةةةل أثنةةةاء الايةةةاوض أو السةةةير فةةةي إجةةةراءات الاسةةةوية أمةةةام  .264. المةةةاد 
بةةدء المم مةةة أو الوسةةاطة أو الام ةةيم أ  يغيةةر شةةروط العمةةل الاةةي  انةةت قائمةةة قبةةل 

 .النزاس مما ياراب على ذلو أا إضرار بالعمال 
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المق باللجوء الةى  و على األقلو امثل ثلث عمال المشروس  لمن مة عمالية أو أ ثر. 261. الماد 
المهنيةةةةة واإلقاصةةةةةادية  اعضةةةةاءها راب السةةةةلمي لغةةةةةرض الةةةةدفاس عةةةة  مصةةةةةال اإلضةةةة

لايةةاوض والوسةةاطة واإلجاماعيةةة اذا اةةم إنهةةاء إجةةراءات مةةل نةةزاس المصةةال  و عبةةر ا
 . والام يم و دو  الاوصل الى إاياق

علةةةى المن مةةةة العماليةةةة الاةةةي اقةةةرر اجةةةراء اضةةةراب إرسةةةال اشةةةعاراا خطيةةةاا الةةةى  .أوال .261. المةةةاد 
بعةةد  االقةةل علةةىسةةبعة ايةةام ( 3)صةةامب العمةةل والةةوزار  قبةةل موعةةد هةةذا االضةةراب بةةة 

 0 ى قرار اإلضرابمصادقة األغلبية البسيطة م  أعضاء م اب النقابة عل

 .يجب ا  ياضم  اإلشعار األسباب الاي دعت الى اإلضراب والمد  الزمنية الممدد  لذلو .ثانيا

لثلةةث عمةةال المشةةروس فةةي مالةةة عةةدم وجةةود ان ةةيم نقةةابي فةةي المشةةروس  يجةةوز  .أوال. 263. المةةاد 
ال الةةةى النقابةةةة المعنيةةةة أو من مةةةة العمةةةا خطيةةةا باإلضةةراب إرسةةةال إشةةةعار علةةى األقةةةل 

 . األ ثر امثيا إضافة الى صامب العمل والوزار 

ثلةةث فةةي ميةةال غيةةاب من مةةات العمةةال و  و مجموعةةة العمةةالالنقابةةة أو فةةي مةةال عةةدم امثيةةل  .ثانيةةا
عمال المشروس أو أ ثر جاز لهم الاقدم بطلب خطي الى الةوزار  لان ةيم إقاةراس سةرا 

 .إجراء اإلضراب للعاملي  في المشروس للاصويت على موافقة أو معارضة

خمسةة أيةام مة  ( 1)اقوم الوزار  بإاخاذ  افةة الخطةوات لارايةب إجةراء إقاةراس اإلضةراب خةال  .ثالثا
إاخةةاذ  افةةة الخطةةوات الازمةةة لضةةما  بةةأ  مةة   راس خطيةةااةةاريه إسةةاام طلةةب اإلقاةة

العمةةال المقاةةرل مشةةار اهم فةةي إجةةراء اإلضةةراب يمل ةةو  فرصةةة الاصةةويت فةةي  جميةة 
 .اإلقاراس

 .يجب ا  ياما  العمال المقارعو  باألهلية ال املة. رابعا

يلاةةةزم صةةةامب العمةةةل بازويةةةد الةةةوزار  و بنةةةاءا علةةةى طلبهةةةا و بأسةةةماء العمةةةال ذوا الصةةةلة  .خامسةةةا
 . بموضوس االقاراس وأا معلومات اخر  اراها الوزار  ضرورية في هذا الشأ 

باغ األطرا  خطيا بالو الناائج خةال اقوم الوزار  بإعا  ناائج اإلقاراس السرا و  .سادسا (  32)ار
ولهةا إطةاس العمةال المصةواي  بعةد اإلقاةراس مباشةر  . إثنا  وسبعو  ساعة م  عقةده

على عدد أوراق االقاراس الاي ام إصدارها وعدد األصوات الاي ام اإلدالء بهةا وعةدد 
األصةوات  األصوات المؤيد  إلجراء اإلضراب وعدد األصوات المعارضة لةذلو وعةدد

 .الاي ام إهمالها م  بيا  االسباب
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لصةةةال  إجةةةراء فةةةي اإلقاةةةراس السةةةرا و إشةةةار وا فةةةي مةةةال اصةةةويت أغلبيةةةة العمةةةال و ممةةة   .سةةةابعا
اإلضراب جاز للمن مة النقابية أو مجموعة منها ااخاذ قرار اإلضراب وعندها يعابر 

 .االضراب شرعيا وماوافقا م  أم ام هذا القانو 

ال انقط  عاقةات العمةل بةي  صةامب العمةل والعمةال أو مة  يمةثلهم أثنةاء فاةر   .أوال .261. الماد 
 .اإلضراب

ال يجةةوز لصةةامب العمةةةل معاقبةةة العمةةال بةةأا عقوبةةةة  انةةت بسةةبب ممارسةةاهم اإلضةةةراب أو  .ثانيةةا
 .الدعو  اليه طالما ام وفق أم ام هذا القانو 

 .    بآخري  يشغلهم بصور  دائمة أو مؤقاةال يجوز لصامب العمل إبدال العمال المضربي .ثالثا

ال يجوز لصامب العمل الاقدم بطلب اإلغاق ال لةي أو الجزئةي للمشةروس أو اقلةيص مجمةه  .رابعا
 .أو نشاطه أثناء مرامل الاياوض والوساطة والام يم

 .يوق  اإلضراب عقد العمل وال ينهيه .خامسا

المشةةةار ة بةةةالنزاس اعةةةا  االضةةةراب طالمةةةا لةةةم اناةةةه  اليجةةةوز للمن مةةةة العماليةةةة .أوال .269. المةةةاد 
  0اجراءات مله بالاياوض والوساطة والام يم

اليجوز للعمال ومن مةااهم النقابيةة اإلضةراب أو الةدعو  اليةه بهةد  مراجعةة او اعةديل إاياقيةة  .ثانيا
إثنةا عشةر شةهرا علةى اةاريه  (62)أو ما لم يمر و عمل الجماعية أثناء فار  سريانهاال

 .ايداعها في الدائر  

ال يجةةوز للعمةةةال ومن مةةااهم النقابيةةةة اإلضةةراب فةةةي المشةةاري  الاةةةي يهةةدد اوقةةة  العمةةل فيهةةةا  .ثالثةةا
 . الميا  أو السامة او الصمة العامة لجمي  لس ا  او بعضهم 

ال يجةوز للعمةةال المضةربي  عرقلةة مريةةة العمةل أو القيةام بةةأا فعةل ي ةو  مةة  شةأنه أ  يمنةة   .رابعةا
عمةةةةال آخةةةةري  أو صةةةةامب العمةةةةل أو مةةةة  يمثلةةةةه مةةةة  اإللامةةةةاق بم ةةةةا  العمةةةةل اا 

وممارسةةةة عملهةةةم المعاةةةاد سةةةواء  ةةةا  باليعةةةل أو بالاهديةةةد أو العنةةة  أو اإلعاةةةداء أو 
 .إماال مواق  العمل أو إمداث أضرار بالممال ات 

  مةةل النةةزاس للةةوزار  خةةال االضةةراب ا  اعقةةد اجاماعةاا بمضةةور االطةةرا  بهةةد .أوال .220. المةاد 
( 600000)واذا لةةم يمضةةروا هةةذا االجامةةاس ايةةرض علةةيهم غرامةةة ماليةةة الاقةةل عةة  

  0خمسمائة ال  دينار( 100000)مئة ال  دينار وال ازيد على 
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ال يمنةةةة  إنعقةةةةاد اإلجامةةةةاس أو الةةةةدعو  اليةةةةه مةةةةق العمةةةةال ومن مةةةةااهم النقابيةةةةة فةةةةي اإلسةةةةامرار  .ثانيةةةةا
 .باإلضراب

 
 الفصل الثامن عشر

 ء العملقضا
 

 :ة اش ل مم مة عمل او ا ثر في  ل مماف ة ممايأاي  226الماد  ة 

اوالةةةة   قاضةةةي يرشةةةمه رئةةةيس مجلةةةس القضةةةاء االعلةةةى بنةةةاءا علةةةى اقاةةةرال مةةة  رئةةةيس مم مةةةة                 
  0االسائنا  

  0ثانياة  ممثل ع  االاماد العام اال ثر امثياا للعمال                 

  0ثالثاة   ممثل ع  ااماد اصماب العمل اال ثر امثياا                 

 : اوالة  اخاص مم مة العمل بالن ر فيما يأاي ة 222الماد  ة 

أة  الدعاو  والقضايا والمنازعات المدنية والجزائية المنصوص عليها فةي هةذا القةانو                          
  0عمال والاشريعات االخر  وفي قانو  الاقاعد والضما  االجاماعي لل

ب ة القةةرارات المؤقاةةة فةةي الةةدعاو  الداخلةةة فةةي اخاصاصةةها وفةةي مالةةة عةةدم وجةةود                         
  0مم مة عمل فاخاص مم مة البداء  بها 

جةة ة الةدعاو  والمسةائل االخةر  الاةي اةنص القةواني  علةى اخاصةاص مم مةة العمةل                         
  0بها 

في جمي  مرامل  م  دف  رسوم اقامة الدعو أو من ماه النقابية ثانياة  يعيى العامل المدعي                 
  0 الاقاضي

  0ثالثاة  اعد دعاو  العمل م  الدعاو  المساعجلة                 

لعمل وفقةاا الم ةام هةذا رابعاة اؤول مبال  الغرامات الاي ايرضها مما م العمل على اصماب ا                
  0القانو  الى صندوق ضما  واقاعد العمال 
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اوالةةة  ا ةةو  ام ةةام مم مةةة العمةةل قابلةةة للطعةة  فيهةةا بطريقةةة االعاةةراض علةةى الم ةةم الغيةةابي ةةة 227ةالمةةاد  
  0والامييز واعاد  المما مة 

فيةه لةد  مم مةة الامييةز خةال  ثانياة  ي و  الم م الذا اصدره مم مة العمل قاباا للطع                   
  0ثاثي  يوماا ابدأ م  اليوم الاالي لابليغه ( 70)

ثالثاة  لمم مة الامييز اصديق او نقض الم م المميز او اليصل في موضةوس الةدعو  وفقةاا                   
  0الم ام هذا القانو  

الغيةةةابي الصةةةادر ضةةةده مةةة  مم مةةةة العمةةةل رابعاةةةة  للمم ةةةوم عليةةةه االعاةةةراض علةةةى الم ةةةم                   
  0عشر  ايام م  اليوم الاالي لابليغه ( 60)خال 

اش ل في مم مةة الامييةز هيئةة ثاثيةة اسةمى هيئةة قضةايا العمةلو اضةم فةي عضةوياها ممةثا .  224. الماد 
ع  العمال وآخر ع  أصماب العمل و للن ر في الطعو  المنصةوص عليهةا فةي 

 .هذا القانو 

وام ةةةام قةةةانو  اصةةةول  6919لسةةةنة ( 17)ةةةة  اطبةةةق ام ةةةام قةةةانو  المرافعةةةات المدنيةةةة رقةةةم  221  ة المةةةاد
فيما لم يرد فيه نص خاص في هةذا القةانو   6936لسنة ( 27)المما مات الجزائية رقم 

0      

  ااريه ساي  يوماا م( 10)ة  على صامب العمل ازالة اثار المخالية الاي م م م  اجلها خال  221ةالماد  
ا اساب الم م درجة الباات و واذا  رر المم وم عليةه المخاليةة فيعاقةب بضةع  العقوبةة 

  0الميروضة عليه بموجب ام ام هذا القانو  
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 الفصل التاسع عشر

 أحكام عامة وختامية

لداخليةةة وابقةةى االن مةةة والاعليمةةات واالن مةةة ا 6913لسةةنة ( 36)قةةانو  العمةةل رقةةم  يلغةةىةةة    223المةةاد  ة 
الصادر  بموجبه نافذ  بما الياعارض وام ةام هةذا القةانو  لمةي  صةدور مةا يمةل 

                مملها او يلغيها

 0ة  يصدر الوزير اعليمات وان مة داخلية لاسهيل انييذ ام ام هذا القانو    221الماد  ة 

الخةاص باشةغيل األمةداث الةذي   6990لعةام  711يلغى قرار مجلس قياد  الثور  المنمل رقةم .  229. الماد 
ال اقةةةةل اعمةةةةارهم عةةةة  الثانيةةةةة عشةةةةر  مةةةة  العمةةةةر فةةةةي مشةةةةاري  القطةةةةاس الخةةةةاص والمخةةةةالط 

 .والاعاوني

  0اسعي  يوماا م  ااريه نشره في الجريد  الرسمية ( 90)ة  ينيذ هذا القانو  بعد مضي  270الماد  ة 
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 االسبــاب الموجبــة 

 

للمبادس الاي نص عليها الدساور م  ا  العمل مق ل ل العراقيي  بما يضم  لهم ميا   ريمة و اأ يداا        
وا  الدولةةة اسةةعى الةةى اةةوفير اوسةة  الضةةمانات االجاماعيةةة وايجةةاد قةةانو  يةةن م العاقةةة بةةي  العمةةال واصةةماب 

واالنضةمام اليهةا ول ةو  العمل وفق اسس اقاصادية وا  الدولة ا يل مق اأسيس النقابات واالامةادات المهنيةة 
العةةراق قةةد صةةادق علةةى العديةةد مةة  ااياقيةةات العمةةل العربيةةة والدوليةةة و واليجةةاد قةةانو  ينسةةجم مةة  ام ةةام هةةذه 
االاياقيات والدخال مبادس وام ام جديد  في هذا القانو  و ولمضةي مةد  طويلةة علةى سةريا  قةانو  العمةل رقةم 

طبيعة المرملة الراهنة فضاا ع  اعارضها م  ال ثيةر مة  و و  أغلب أم امه الانسجم و  6913لسنة ( 36)
معايير العمل الدولية الاي صادقت عليها م ومة جمهورية العراق والعمل على اوسي  ثقافةة العمةل وأخاقيااةه 
لضما  االنسجام والا امل بي  المقوق والواجبات  قاعد  لألنطاق نمو العمل الألئقو واليجاد غطاء قةانوني 

ي  بعقود في دوائةر الدولةة والقطةاس العةام وجعةل خةدماهم مضةمونة الغةراض مةنمهم المقةوق الاقاعديةة و للعامل
والماةةرام المبةةادس والمقةةوق االساسةةية للعمةةال الاةةي نصةةت عليهةةا المواثيةةق والمعاهةةدات الدوليةةة المامثلةةة بالمريةةة 

ى جمي  اش ال العمل الجبرا واشةغيل النقابية ومماية مق الان يم النقابي والمياوضات الجماعية والقضاء عل
االطيال والمساوا  في االجةر والمةد االدنةى لسة  العمةل ومنة  الامييةز فةي االسةاخدام والمهنةة والاةدريب المهنةي 
ومةة  اجةةل ان ةةيم عمليةةة الاةةدريب المهنةةي مةةا قبةةل الاشةةغيل واعةةاد  الاةةدريب واالخةةذ بمبةةدأ االاياقةةات الجماعيةةة 

واصةةماب العمةةل فيمةةا ياعلةةق بالاةةدريب المهنةةي و ولان ةةيم عمةةل المةةرأ  العاملةةة  لامديةةد مقةةوق وواجبةةات العمةةال
وعمةةل االمةةداث وعمةةل االجانةةب فةةي العةةراق وامديةةد اوقةةات العمةةل واجةةور العمةةال واجةةازااهم و واوميةةد ام ةةام 
يم العمةةل النقةةابي مةة  ام ةةام وقواعةةد العمةةل وبمةةا اخةةذت بةةه الاشةةريعات المديثةةة واللجةةوء الةةى الايةةاوض والام ةة

والملول السلمية قبل اللجوء الى االضراب السلمي الذا اجازه القانو  وامديةد  يييةة مةل المنازعةات الجماعيةة 
واليردية الاي انشأ بي  من مة عمالية او ا ثر واصماب العمل واشة يل مم مةة العمةل فةي جمية  المماف ةات 

  0وامديد اخاصاصااها والطع  بام امها 

 القانو                                                                                                                        شةةرس هذا             

  

 


