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  : رئيس الجمهورية 
  بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية، 

  وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء 
  وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

  : ررــــــــــــــــق
  الفصل األول

  التسمية والتعاريف
  . يسمى هذا القانون قانون العمل ) : 1(مادة 
ا       ): 2(مادة   يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أمام آل منه

  :  أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك
  . الجمهورية اليمنية :ة ــــــــــالجمهوري

  . وزارة التأمينات والشئون االجتماعية والعمل:  وزارةـــــــــــــــال
  . وزير التأمينات والشئون االجتماعية والعمل:  رــــــــــــــــالوزي

  . الوزير الذي يأتي نشاط صاحب صمن نطاق اختصاصه:  صــالوزير المخت
ة  ان التحكيمي ة    :  اللج ستوى أمان ى م شكلة عل يم الم ان التحك ات   لج ائر محافظ مة وس  العاص

  . الجمهورية لتسوية منازعات العمل
  . االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية : ممثلي أصحاب العمل

  . االتحاد العام للنقابات أو النقابة العامة المعنية : الـــــممثلي العم
  . نقابة العمال ذات العالقة : ةـــــالنقابة العام
  . هي اللجنة النقابية المنتخبة في موقع العمل : ةــــاللجنة النقابي
آل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عامال أو اآثر لقاء اجر في مختلف                : لـــــصاحب العم 

  . قطاعات العمل الخاضعة ألحكام هذا القانون
دا                      : لـــــــــــــــــالعام ان بعي و آ ه ول دى صاحب العمل ويكون تحت إدارت آل شخص يعمل ل

ك  عن شمل ذل وب ، وي ر مكت وب أو غي د مكت ق عق اء اجر ووف ه لق  نظارت
  . الرجال والنساء واألحداث



ي يمكن                      :  يـــاألجر األساس  دي أو عين ل نق ه من مقاب اء عمل ما يدفعه صاحب العمل للعامل لق
ر      ر األج ن غي رى م ستحقات األخ ك الم ي ذل دخل ف ة  وال ي ه بالعمل تقويم

  . األساسي أيا آان نوعها
ي يمكن                      :  لـــــــر الكام األج دي أو عين ل نق ه من مقاب اء عمل ما يدفعه صاحب العمل للعامل لق

  . تقويمه بالعمل مضافا أليه سائر االستحقاقات األخرى أيا آان نوعها
ـالعم ة أو   :  لــــــــــــــــ صفة دائم ا ب ي أو عضلي أو آليهم د ذهن ن جه ال م ه العم ا يبذل ل م آ

  . مؤقتة لقاء اجر معين
ة    :  يــــــالعمل العرض  آل عمل ال يدخل في نشاط صاحب العمل وال تزيد مدة إنجازه عن أربع

  . اشهر
د                      :  يــــالعمل الموسم  سنة وال تزي ه في مواسم محددة من ال ه أو بظروف ذ بطبيعت آل عمل ينف

  . مدته عن ستة اشهر متواصلة 
  . مسة عشرة من العمرآل ذآر أو أنثى لم يبلغ الخا:  دثــــــــــــــــــالح

العمل الذي تقتصي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو الذي ينصب على عمل      :  ؤقتــــــــالعمل الم 
  . لذاته وينتهي بانتهائه

  
  :   تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية-أ  ): 3(مادة 

  . موظفي الجهاز اإلداري للدولة والقطاع العام
  . ة وشاغلي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي شاغلي الوظائف القضائي

  . األفراد الذين يلتحقون بالمؤسسات العسكرية واألمنية
  . األجانب المعارين للعمل مع الدولة

ة     ون الجمهوري ة تك ات دولي ة بموجب اتفاقي ي الجمهوري املين ف ب الع األجان
  . طرفا فيها ويكون اإلعفاء في حدود االتفاقية

ى           األجانب من حامل   ي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من الحاصلين عل
سياسية الممنوحة             ة في حدود التأشيرات ال تأشيرات ، ويعملون في الجمهوري

  . لهم
  . العاملين في أعمال عرضية

ولهم فعال بصورة              ذين يع ه وال املين مع األشخاص التابعين لصاحب العمل الع
  . آاملة أيا آانت درجة القرابة

  . زل ومن في حكمهمخدم المنا
  :  األشخاص الذين يعملون في المراعي أو الزراعة ، عدا

ة              - أ   ات الزراعي شرآات والمؤسسات والجمعي  األشخاص الذين يعملون في ال
  . والمنشات التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتوجاتها

الح اآلالت   -  ب شغيل أو إص ة بت صفة دائم ون ب ذين يقوم خاص ال  األش
  . لالزمة للزراعة آو أعمال الري الدائمالميكانيكية ا

  .  األشخاص الذين يعملون في تربية الدواجن والمواشي- ج



ادة  رات   ) : 4(م ي الفق ات ف اع بعض الفئ يم أوض وز تنظ ادة  ) 10،9،7(يج ن الم ا ) 3(م وفق
رار يصدرها مجلس          ك بق يهم ، وذل ه عل ق بعض أحكام انون وتطبي ذا الق ام ه ألحك

  .  من الوزير الوزراء بناء على عرض
ادة  رص        ) : 5(م شروط وف ه ب ادر علي ل ق ى آ ب عل واطن وواج ل م ي لك ق طبيع ل ح العم

ون أو                  سن أو العرق أو الل وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو ال
ى العمل من خالل                         ان حق الحصول عل در اإلمك ة بق ة وتنظيم الدول العقيدة أو اللغ

  .وطنيالتخطيط المتنامي لالقتصاد ال
ادة  ال وشروط العمل ): 6(م وق العم ى لحق انون الحد األدن ذا الق ي ه واردة ف ام ال ل األحك تمث

ى      ق عل ضل تطب شروط وضمانات اف ل ب ات العم ام خاص لعالق د نظ ا وج وحيثم
  . العمال افضل األحكام الواردة في هذا القانون أو في النظام الخاص

  :   القانون بموجب األسس التاليةتكيف عالقات العمل وفق أحكام هذا): 7(مادة 
ك                         ان ذل د العمل إذا آ ال عن عق ة للعم وق مترتب ه حق راء أب ازل أو إب عدم جواز تن

  . مخالف ألحكام هذا القانون
د وردت                سريان شروط العمل وحقوقه المحددة بهذا القانون على العمال ما لم تكن ق

  . في العقد بشروط افضل
ال                  سريان جميع عقود                 انون إذا آانت اصلح للعم ذا الق اء صدور ه  العمل القائمة أثن

وال يترتب على تجديده اإلنقاص من شروط العمل وحقوقه ، وحتى إن آانت ال تقل               
  . عن الحد األدنى لشروط العمل والواردة بهذا القانون

انون    يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكا         ): 8(ادة  ـم م هذا الق
ستوفي                  ة ، وت ر المنقول ة وغي دين المنقول امتياز على جميع أموال صاحب العمل الم
ستحقة       الغ الم ضائية والمب صروفات الق ك الم ي ذل ا ف ديون ، بم ن ال ا م ل غيره قب

  . للخزانة العامة
م    يوما ،   ) 30(يوما ، والشهر    ) 365(تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون        ): 9(ادة  ـم ا ل م

  . ينص على خالف ذلك
ه في                 ) : 10(مادة   ات العمل وسجالته ووثائق ع عالق دة في جمي ة المعتم اللغة العربية هي اللغ

ة               ة أجنبي الجمهورية وال يجوز االحتجاج في مواجهة العامل بأي مستند محرر بلغ
ة     ة العربي ررا باللغ ستند مح ون الم دما يك ل ، وعن ع العام ا بتوقي ان موثوق و آ ول

سير                    وبل ة هو وحده األساس في التف ة العربي ستند المحرر باللغ ان الم ة ف غة أجنبي
  . والتطبيق

يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مجلس عمل يتكون من                :  )11(مادة  
ال وأصحاب العمل لوضع الخطوط العريضة                   ين عن العم ممثلي الوزارة وممثل

  :  جاالت التاليةوتقديم التوصيات للحكومة في الم
  .  مشروعات قوانين ونظم العمل - أ   
  .  السياسة العامة لألجور والحوافز وأي مستحقات أخرى-  ب 
  .  التدريب والتأهيل المهني للعمال- ج 

  . يحدد قرار مجلس الوزراء أسماء أعضاء مجلس العمل ونظام سير العمل فيه
 

  الباب الثاني



  قواعد التشغيل
ادة  شاطه         ع) : 12(م رة ن د مباش تص عن ا المخ وزارة أو مكتبه دم لل ل أن يق احب العم ى ص ل

  : البيانات التالية
  . اسم المنشاة ومكانها وتاريخ تأسيسها

  . طبيعة العمل الذي تقوم به المنشاة ومقدار القوى العاملة التي تستخدم فيها 
  . اسم الشخص المسئول عن إدارة المنشاة

  . زارة أو مكتبها المختصأي بيانات أخرى تطلبها الو
ادة  ن     ): 13(م وزارة أو أي م دى ال مه ل د اس دم لقي ه أن يتق ل وراغب في ى العم ادر عل ل ق لك

مكاتبها الذي يقع في دائرته محل أقامته ، مع بيان سنه ومهنته ومؤهالته وخبراته              
جالت     ي س دها ف ام بقي ات القي ا الطلب دم إليه ة المق ى الجه ه ، وعل سابقة وعنوان ال

ا ، وإعطاء الطالب           خاص ور وروده ل     -ة بأرقام مسلسلة ف د     – دون مقاب  شهادة قي
ضرورية        ات ال ائر البيان د وس م القي ب ورق ديم الطل اعة تق اريخ وس ا ت ت فيه يثب

  . األخرى
على الوزارة أو أي من مكاتبها ترشيح المقيدين لديها لألعمال التي تناسبهم وتتفق                              

  . لمهنية ، على أن تراعى أسبقية القيدمع سنهم وصالحيتهم ا
  

ادة  ه ): 14(م ي دائرت ع ف ذي يق ا ال وزارة أو أي من مكاتبه غ ال ى آل صاحب عمل أن يبل عل
ا ، مع                    ان نوعه ا آ محل العمل آتابة عن فرص العمل التي خلت أو أنشئت لديه أي

ك خال           شغلها ، وذل ذي يحدده ل اريخ ال ا والت ل بيان آل منها واألجر المخصص له
ام                        ى صاحب العمل خالل عشرة أي شائها ، وعل ا أو إن اريخ خلوه سبعة أيام من ت
ة التي أصدرتها ،                   د العامل للجه من تاريخ مباشرة العامل لعمله أن يعيد شهادة قي
ه           مرفق بها بيان بتاريخ المباشرة للعمل واألجر المخصص له ونوع العمل ، وعلي

  م العامل في سجل قيد العمل بالمنشاةتدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اس
ل                    ي العم يح ف ا المختص بالترش وزارة أو مكتبه ام ال دم قي د ع ل عن صاحب العم ل

ا              الغ صاحب العمل وفق ا ب اريخ تلقيه ا من ت الشاغرة لديه خالل خمسة عشر يوم
دمين إل          ين المتق ن ب ال م ذه األعم شغل ه وم ب سابقة ، أن يق رة ال ام الفق ه  ألحك ي

ذلك      ا المختص ب وزارة أو مكتبه غ ال ل أن يبل ل ، ع روط العم يهم ش وافر ف والمت
  . خالل السبعة األيام التالية لشغل هذه اإلعمال

ام                                      شأنهم أحك سري ب ذين ت ال ال شات وأصحاب األعم وزير المن تحدد بقرار من ال
  . هذه المادة 

ذين       يتولى أصحاب األعمال بحسب اإلم    ): 15(مادة   وقين ال شغيل المع كانيات والفرص المتاحة ت
سبة           د عن ن ا ال يزي ا بم وزارة أو فروعه ة     % 5ترشحهم ال ة الكلي من حجم العمال

دراتهم  ب وق ي تتناس ن الت ال والمه ي األعم شغيل ف تم الت ل ، وي صاحب العم ل
  .وإمكانياتهم ، بحيث يتمتعون بكافة الحقوق المقررة في هذا القانون

  
ال     ي): 16(مادة   د العم شغيل أو توري ة ت حظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة مهن

  .ألي صاحب عمل
  



شروط واألحوال التي          ): 17(مادة   يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل األحداث والظروف وال
  .يتم فيها تشغيلهم ، وآذا األعمال والمهن والصناعات التي يتعين تشغيلهم فيها 

  
ة الرسوم                   تعتبر ج ): 18(مادة   ة وتعفى من آاف ين مجاني شغيل اليمني ة بت امالت المتعلق ميع المع
  .المالية

  
ادة  رخيص  ): 19(م ى ت ان حاصال عل زاول عمال إال إذا آ ي أن ي ر اليمن ل غي ال يجوز للعام

شغيل                     ع أي صاحب عمل من ت عمل رسمي من الوزارة أو أحد مكاتبها ، آما يمن
  . لك الترخيصغير اليمني إال إذا آان حائز على ذ

ر                                        املين في القطاعات غي ين الع ر اليمني ال غي ى العم ادة عل ذه الم ام ه تسري أحك
  . المشمولة بأحكام هذا القانون

  
  : يشترط الستكمال تشغيل غير اليمنيين استيفاء الشروط التالية:  )20(مادة 

  . حيازة ترخيص باإلقامة والعمل
ة    استيفاء شروط شغل المهنة     ة صحية تام ، وان يكون المصرح له بالعمل في لياق

 .  
  . أن يزاول المهنة المرخصة له مزاولتها 

ك للمهن التي تتطلب وجود                        ة ، وذل ة المهن رخيص مزاول ى ت ائزا عل أن يكون ح
  . ترخيص خاص بمزاولتها 

  . أن يكون التشغيل في حرفة أو مهنة ال تتوافر فيها الخبرات اليمنية
  

ى                        : )21(مادة   دى صاحب العمل عل ين ل ر اليمني ال غي د عدد العم من  %10ال يجوز أن يزي
ضاء ،                  د االقت سبة عن إجمالي العمال اليمنيين ، وللوزير أن يزيد أو يخفض هذه الن

  .ووفقا لالتجاهات التي يقرها مجلس الوزراء
  

ى    على آل صاحب عمل يرغب في استخدام األجانب أن يقدم طلبا للم            - أ   ): 22(مادة   وافقة عل
ب  ضمن الطل ى أن يت وزارة ، عل دده ال ذي تح وذج ال ا للنم تقدامهم وفق اس

  :  البيانات التالية
  . اسم صاحب العمل وجنسيته ومهنته ومرآز عمله الرئيسي                     
ل                        يالده ومح اريخ م ه وت سيته وديانت ه وجن تقدامه ولقب وب اس الم المطل م الع اس

  . امته األصلي ووضعه العائليإق
  . نوع العمل الذي سيقوم العامل بتأديته ونوع عمله السابق                    

  . المدة المتوقع استخدام العامل خاللها
بيان ما إذا آان العامل قد سبق له دخول الجمهورية وسبب وتاريخ ذلك ، مع              

  . ذآر تاريخ مغادرته وأسبابها 



ان    بيان مجموع عدد ا    لعمال األجانب المستخدمين لدى صاحب العمل ، مع بي
وب           ل المطل ا العام يعمل فيه ي س ة الت نفس المهن نهم ب ون م ن يعمل دد م ع

  . استخدامه، وعدد العمال اليمنيين العاملين لديه
  . أية بيانات أخرى تطلبها الوزارة أو مكتبها المختص

سابق   - ب  رة ال ي الفق ين ف ب المب ق بالطل ائق    بجب أن يرف ادة الوث ذه الم ن ه ة م
  : التالية

ام                 ي للقي وافر العنصر اليمن شهادة من الوزارة أو مكتبها المختص تفيد عدم ت
  . بالعمل المطلوب استقدام العامل األجنبي من اجله

ة               ة بترجم ه، مرفق ة وخبرات ه الفني تقدامه ومؤهالت وب اس شهادة العامل المطل
  . ررة بلغة أجنبية معتمدة إلى اللغة العربية إذا آانت مح

دار                ه مق صورة من مشروع عقد العمل المزمع إبرامه مع العامل موضحا في
  . األجر والحوافز والمزايا النقدية والعينية التي ستمنح له توضيحا آافيا

ب     ديم الطل ت تق ل وق ا صاحب العم ي يزاوله ال الت شاريع واألعم ان بالم بي
  . مدعمة بالوثائق والمستندات الالزمة 

  . ة وثائق أو بيانات تطلبها الوزارة أو مكتبها المختصأي
ادة  د    -أ ): 23(م ب تجدي ا المختص بطل وزارة أو مكتبه ى ال دم إل ل أن يتق ى صاحب العم عل

  . بطاقة العمل لغير اليمني فبل انتهاء صالحيتها بمدة ال تقل عن شهر
د المنصوص علي             - ب  ة التجدي ال معامل رة       على الوزارة أو مكاتبها إآم ا في الفق ه

ا        ) أ( صى وفق د أق رخيص آح اء الت اريخ انته ن ت بوعين م رة أس الل فت خ
  .للقانون

ة           -1:(*) ) 24(مادة   ا آاف دون فيه يمنح العامل غير اليمني حال تسجيله بطاقة عمل برسم مالي ت

ي        ه ف ل أقامت صه ومح دة ترخي ه وم ن عمل ه وع ضرورية عن ات   ال البيان

  .الجمهورية

ي         -2                   ل ف ة عم تخراج بطاق م اس سديد رس ًا بت ي ملزم ر اليمن ل غي ون العام  ال يك

  . الحاالت التي  تنطبق عليه قاعدة المعاملة بالمثل

تخراج         -3                   ى اس ستحقة عل ة الم وم المالي وزراء الرس س ال ن مجل رار م دد بق   يح

د أو صورة   بطاقات العمل وتجديدها للعمال غير اليمنيين واستخراج ب      دل فاق

  .منها وقيمة االستمارات المخصصة لتلك األغراض

  
  : على آل صاحب عمل يستخدم عامال غير يمني أن يقوم بما يلي): 25(مادة 

أن يقيد اسم العامل وآافة البيانات المحددة في بطاقة العمل في سجل خاص خالل               
  . أسبوعين من تاريخ مباشرة العمل

ل     ي للعام ر يمن ين نظي المؤهالت      تعي ي ب ر المحل وافر النظي ى ت ي مت ر يمن الغي
ة                    دريب ملزم رة الت ى أن تكون فت والكفاءات المناسبة  وذلك طوال مدة عمله ، عل

  . للعامل غير اليمني ونظيره



  . تبليغ الوزارة فورا عن أية متغيرات في أوضاع العمال غير اليمنيين
  :  الت التاليةيحظر تشغيل غير اليمنيين في إحدى الحا): 26(مادة 

ضائيا                  ه ق الحكم علي إذا سبق له العمل في الجمهورية وفصل منه لسوء سلوآه أو ب
 .  

  . إذا آان قد ترك الخدمة مع صاحب العمل أو الجهاز اإلداري أو إحدى مؤسساته
  . إذا آان دخوله الجمهورية لغرض آخر غير العمل 

  .المعلن عنها إذا تحققت للوزارة إمكانية ترشيح عامل في الوظيفة 
-----------------------------  
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 الباب الثالث عقود العمل

 
  عقود العمل
  الفصل األول

  تنظيم عقد العمل
ادة  ل   ): 27(م د شروط العم ضمن تحدي ل يت ل والعام ين صاحب العم اق ب و اتف ل ه د العم عق

  . تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل اجرويتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل
عند توقيع عقد العمل يجوز إخضاع العامل لفترة اختباريه ال تزيد على ستة اشهر               ): 28(مادة  

د                 ك في العق ى ذل وال يجوز وضع العامل       : لدى نفس صاحب العمل ، وينص عل
  .تحت االختبار أآثر من مرة في نفس المهنة

  .  غير محددة للعامل اليمني ويجوز تحديدها بموافقة الطرفينتعتبر مدة العقد): 29(مادة 
ات   تمرت عالق ه واس سابقة إذا انتهت مدت ادة ال ذا ت الم اريا ل م س د العل ر عق يعتب

  . العمل الفعلية بين الطرفين
ا                      د العمل دون أن ينقطع تواصلها م اء سريان عق ستمرة أثن تعتبر خدمة العامل م

اجر أو بدونه ، أو أي ظرف عارض آخر منصوص       يتخللها من إجازات قانونية ب    
  . عليه في هذا القانون

سخة األصلية للعامل ،                     ): 30(مادة   سخ، وتكون الن وب من ثالث ن يعد عقد العمل الفردي المكت
ه                  سخ موقع وزارة المختصة وتكون الن ونسخة لصاحب العمل ، ونسخة لمكتب ال

وب عل             د مكت ه        من طرفي العقد، وفي حالة عدم وجود عق ى العامل أن يثبت حقوق
  . بجميع طرق اإلثبات

ه                                  وع العمل ومكان يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على مقدار األجر ون
  . وتاريخ االلتحاق بالعمل ومدته

ائق أو                    ن وث ه م ه لدي ا أودع صاال بم ل إي ن صاحب العم ب م ل أن يطل وز للعام يج
  . هاداتمستندات أو ش

ل                       ود العم م عق ي حك ة ف ات التعاوني دى الجمعي ل ل دات الخاصة بالعم ر التعاق تعتب
  . ويسلم آل عامل حال مباشرته العمل صورة منها 



ة                                   د ثابت ذا لنصوص العق يجب أن تكون اإلجراءات التي يقوم بها صاحب العمل تنفي
  املبالكتابة وتسلم نسخة منها للع

  
ه       -1  :(*))31(مادة   ر من خلف إذا لم ينته العقد وتغير صاحب العمل ألي سبب من األسباب يعتب

د العمل              ى عق ة عل آصاحب  عمل مسئوًال عن تنفيذ آافة االلتزامات المترتب

  .السابق إال إذا اتفق في العقد على خالف ذلك

سئوًال          إذا ابرم عقد العمل مقاول من الباطن       -2                   ر م  فان صاحب العمل األصلي يعتب

ذر        ل إذا تع د العم ى عق ة عل ات المترتب ة االلتزام ذ آاف ن تنفي ضامن ع بالت

  .تنفيذها من قبل المقاول من الباطن وحالت الظروف دون ذلك

-------------------------  
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وزارة              يجب أن يكو   -1 :(*))32(مادة   د من ال ن عقد العمل الجماعي مكتوبًا وفقًا للنموذج المعتم

ة               د االلتزامات بتأدي ائل العمل وتحدي ة بوس سية المتعلق ويتضمن المواد الرئي

ة وشروط   وافز المادي ة والح ل والراح ات العم ا وأوق ة دفعه األجور وطريق

ق عل  ة شروط يتف د وأي شمولة بالعق ة الم ل ومواصفات المهن ة العم ا حماي يه

ول   شريعات المعم ًا للت ال طبق و العم ة أو ممثل ة النقابي ل واللجن صاحب العم

  . بها

ل       -2                   د العم شروع عق ة لم شة جماعي ال بمناق و العم ة أو ممثل ة النقابي وم اللجن   تق

نهم ويكون             ة ع ال نياب الجماعي والموافقة عليه وتوقيعه في اجتماع عام للعم

ًا لجم  دها ملزم تم      تعاق اعي ال ت ل جم د عم اطًال أي عق ون ب ال ويك ع العم ي

  .مناقشته جماعيًا مع العمال

  تسري أحكام عقد العمل الجماعي على العمال الملتحقين بخدمة صاحب العمل               -3                  

  .بعد سريان العقد

ل  -  أ-4                   د العم ة بعق شروط مخل ة ب ل فردي ود عم رام عق سبة  ال يجوز إب ك بالن وذل

  .لألعمال التي يتضمنها عقد العمل الجماعي

د -ب                      اء سريان عق ة أثن ود العمل الفردي رام عق ي إب ادة ف ذه الم ام ه ؤثر أحك  ال ت

ردي عن      د الف ي العق ل شروط العمل ف اعي شريطة أن ال تق العمل الجم

د مد اعي وان ال تزي ل الجم د العم ي عق ددة ف شروط المح دة ال ه عن الم ت



ل       د العم ضمنها عق م يت ي ل ة الت ال المؤقت ل لألعم از العم ررة إلنج المق

  . الجماعي

ديالت أو إضافات مقترحة -5                   ال عرض أي تع ي العم ة أو ممثل ة النقابي ى اللجن  عل

  .صاحب العمل في العقد على العمال في اجتماع عام من 

األمن               يعد باطًال آ   -6                  ل شرط يرد في عقد العمل الجماعي يكون من شأنه اإلخالل ب

وائح      وانين والل ًا للق ون مخالف صادية أو يك بالد االقت صلحة ال رار بم أو اإلض

  .النافذة المتعلقة بها أو النظام العام أو اآلداب العامة

لتي تمثل العمال في      يجوز ألصحاب األعمال واللجان النقابية أو النقابة العامة ا         -1:(*))33(مادة  

  .اآثر من موقع إبرام عقد عمل جماعي مشترك

ة االنضمام بصورة              -2                  ال واللجان النقابي  يجوز لغير المتعاقدين من أصحاب األعم

ين      وب ب اق مكت ى اتف اء عل شترك بن اعي الم ل الجم د العم ى عق ستقلة إل م

ة ال           ى موافق دم      الطرفين طالبي االنضمام دون حاجة إل دين األصليين ويق متعاق

البي          رفين ط ن الط ًا م تص موقع وزارة المخ ب ال ى مكت ضمام إل ب االن طل

  .االنضمام

--------------------  
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سخة              -1:(*))34(مادة   دين ن  يعد عقد العمل الجماعي من نسخ آافية يكون لكل طرف من المتعاق

لوزارة ونسخة للنقابة العامة وللعمال أن يحصلوا على صورة منه          منه ونسخة  ل   

  .ومن وثائق االنضمام إليه

 ال يكون عقد العمل الجماعي ملزمًا إال بعد مراجعته وقيده لدى الوزارة أو مكتبها               -2                  

ذا      باب ه شأن بأس غ ذوي ال راض تبلي ة االعت ي حال ا ف المختص ويجب عليه

راض وذل   م تعترض           االعت إذا ل د ف ا للعق اريخ تلقيه ًا من ت ين يوم ك خالل ثالث

خالل هذه المدة اعتبر العقد نافذًا ويجوز ألي من طرفي العقد الطعن في قرار              

اريخ             االعتراض أمام اللجنة التحكيمية المختصة وذلك خالل ثالثين يومًا من ت

  .االعتراض

ص بالتأشير في سجل قيد العقود الجماعية بما يطرأ           تقوم الوزارة أو مكتبها المخت     -3                

  .على العقود الجماعية من تعديل أو إتمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء



ى                -4                  لكل شخص شمله العقد الحق في أن يحصل من الوزارة أو مكتبها المختص عل

ائق االنضمام إ                  ة ووث ود العمل الجماعي د    صورة  طبق األصل من عق ا بع ليه

  .سداد الرسم المقرر بذلك

  
  
  

----------------------   
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  الفصل الثاني
  انتهاء مدة العقد

  
ابي أو تحمل                       : أوال): 35(مادة   دون إشعار آت ه ب د من جانب يجوز لصاحب العمل أن ينهي العق

  : ت التاليةاألجر المقرر عن فترة اإلنذار في الحاال
  .  إذا انتحل العامل شخصية غير شخصيته ، أو قدم شهادات أو وثائق مزوره - أ 
ة  - ب ة أو اآلداب العام شرف أو األمان ة بال ة مخل ي جريم ل ف ى العام م عل  إذا حك

  . بحكم قضائي بات
  .  إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مادة مخدرة- ت
اء  إذ- ث سه المباشر أثن ه أو رئي ى صاحب العمل أو من يمثل دى العامل عل ا اعت

ى                      داء جسماني عل ع اعت انون ، أو وق ه الق داء يعاقب علي سببه اعت العمل أو ب
  . أحد العاملين اآلخرين في مكان العمل أو بسببه

  .  إذا ليم يثبت العالم صالحيته للعمل أثناء الفترة اإلختبارية -د 
شرط              إذا ارت  - هـ غ   أنكب العامل خطا نشا عنه خسارة مادية لصاحب العمل ب  يبل

ين ساعة من                  ة وأربع صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خالل ثماني
  . وقت علمه بوقوعه

 لسالمة العمال والعمل وتم إنذاره      إتباعها إذا لم يراع العامل التعليمات الالزم         -و 
ان ظاهر في محل             تكون هذه التعليمات مكت     أنآتابة بشرط    ة بمك ة ومعلن وب

  . العمل 
  .  إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته األساسية المترتبة على عقد العمل- ز 
  .  إذا حمل سالحا ناريا في محل عمله باستثناء من يتطلب عمله ذلك- ح 
ع  - ط  ي يطل ك الت ه أو تل ل في ذي يعم ل ال رارا خاصة بالعم ل أس شى العام  إذا أف

  . حكم عملهعليها ب
ام الفصل األول من             - ك  ا ألحك ائي صادر وفق  إذا امتنع العامل عن تنفيذ حكم نه

ذا   ام ه ال بأحك زام العم ة الت ي حال انون، أو ف ذا الق ن ه اني عشر م اب الث الب
  . القانون

ا ل  :  ثاني وز للعام دون    أنيج ه ب ن جانب د م ي العق ابي   أن ينه عار آت ك إش سبق ذل  ي
  :  لحاالت التاليةلصاحب العمل في إحدى ا



رام             - أ    د إب ى العامل عن د ادخل الغش عل ه ق  إذا آان صاحب العمل أو من يمثل
  . يتعلق بشروط العمل  العقد فيما 

اآلداب نحو العامل أو               - ب  را مخال ب ه أم  إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثل
  . أحد أفراد أسرته

  .  على العامل إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداء-  ج 
شرط             -د      يكون  أن إذا آان هناك خطر جسيم يهدد سالمة العامل أو صحته ، ب

ررة أو               دابير المق ذ الت م بتنفي م يق صاحب العمل قد علم وجود هذا الخطر ول
  . التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحدد لها

  . ي العقد تجاه العامل إذا ليم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته المحددة ف-هـ 
  .  إذا غير صاحب العمل مهنة العامل تغييرا جوهريَا دون موافقته-و  
دين في إحدى                       : ثالثا دون سابق إشعار ألي من الطرفين المتعاق د ب اء العق يجوز إنه

  :  الحاالت التالية
  .  إذا اتفق الطرفان آتابة على إنهاء العقد-  أ 
د المحد       - ب  ات العمل                ذا انتهت مدة العق م يتجدد ضمنيا باستمرار عالق ا ل دة م

  . الفعلية 
  .  إذا صدر حكم بإنهاء العقد-  ت

اء                      :(*))36(مادة   وم الطرف الراغب في اإلنه اءه شريطة أن يق د إنه يجوز ألي من طرفي العق

  :بإشعار  الطرف األخر آتابة في إحدى الحاالت التالية 

  .ين بشروط العقد أو تشريعات العمل األخرى إذا أخل أحد الطرف-                أ

  .إذا انتهى العمل آليًا أو جزئيًا بصفة دائمة-                ب

  .إذا حدث تنقيص في عدد العمال ألساليب فنية واقتصادية وثبت ذلك-                جـ

دون سبب مشروع            -                د ر  إذا تغيب العامل ب ًا متق       أآث ين يوم ام       من ثالث ة خالل الع طع

ابي من                  ذار آت الواحد أو خمسة عشر يومًا متصلة على أن يسبق إنهاء العقد إن

ى وسبع                       ة األول ًا في الحال اب العامل خمسة عشر يوم د غي صاحب العمل بع

  . أيام في الحالة الثانية

  . إذا بلغ العامل السن المقررة للتقاعد بمقتضى تشريعات العمل-                هـ

ة     أصبح إذا -            و     ة الطبي ن اللجن رار م ضى ق ل بمقت ق صحيًا للعم ر الئ ل غي  العام
  المختصة

  :  ينهي العقد في الحاالت التاليةأنال يجوز لصاحب العمل ): 37(مادة 
  . أثناء تمتع العامل بأي إجازة ينص عليها هذا القانون واللوائح المنفذة له

ائم بي  زاع الق ي الن ر ف د النظ ي   عن ر ف دة النظ اوز م ى أال تتج ل عل ين العام ه وب ن
  . النزاع أربعة اشهر ما لم يرتكب العامل مخالفة أخرى تستدعي الفصل



ا في                      ى يفصل نهائي دى الجهات المختصة حت سبب العمل ل أثناء احتجاز العامل ب
  . القضية

ا           -1:(*))38(مادة   ى الطرف    ) 36(دة   إذا انهي العقد من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفقًا للم فعل

دة   د بم اء العق ل إنه شعر الطرف األخر قب ه أن ي ن جانب د م ينهي العق ذي س ال

ن        دًال م امًال ب رة آ ك الفت ر تل ع اج ر أو دف دفع األج ررة ل دة المق ساوية للم م

  .اإلشعار

د         -2                  ا إيداعه ل ى  إذا رفض أحد الطرفين استالم اإلشعار بإنهاء العقد جاز لكل منهم

  .الوزارة أو أحد مكاتبها

رة              -3                  دة اإلشعار المحددة في الفق ى النحو          ) 1( يكون احتساب م ادة عل ذه الم من ه

  -:التالي 

  . ثالثون يومًا للمشتغلين بأجر شهري–                   أ 

  . خمسة عشر يومًا للمشتغلين باجر نصف شهري–                   ب 

ـ            وم أو –         ج ساعة أو الي ة أو ال اج أو القطع اس اإلنت ى أس شتغلين عل بوع للم  أس

  . األسبوع

رات   -4                اس الفق ى أس تم عل ل ي ر العام ساب اج ان احت د ) ج(، )ب( إذا آ ن البن ) 3(م

ويدفع في نهاية آل شهر فان احتساب مدة واجر فترة اإلشعار تتم على أساس               

  .ثالثين يومًا

----------------------  
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د من جانب                          ): 39(مادة   اء العق سبب إنه ه من ضرر ب ا لحق ضا خاصا عم ستحق العامل تعوي ي

رة                       ام الفق ا ألحك د وفق اء العق م إنه سفية ، أو إذا ت ا (صاحب العمل بصورة تع ) ثاني
لى ما يستحقه من اجر مقرر عن فترة اإلشعار         ، وذلك باإلضافة إ   ) 35(من المادة   

شريعات العمل                  انون وت ذا الق ا في ه وسائر المستحقات األخرى المنصوص عليه
يم المختصة ،               ة التحك ل لجن المنفذة له ، وفي جميع األحوال يحدد التعويض من قب

  . وبما ال يتعدى اجر العامل لمدة ستة اشهر
  

ده                 إذا انتهى عقد العمل با     ): 40(مادة   ده أو تمدي ة مفاوضات لتجدي ان ثم ه المحددة وآ اء مدت نته
هر ،         ة اش اوز ثالث صى ال تتج د أق ات وبح ة المفاوض ارية طيل ى س ه تبق ان مدت ف
دة يكون                       ذه الم ة الستمراره خالل ه ائج موجب سفر المفاوضات عن نت وعندما ال ت

  . العقد قد استنفذ مدته
  



اء م       ): 41(مادة   ده               إذا انتهى عقد العمل بانته ده أو تمدي ة مفاوضات لتجدي ان ثم ه المحددة وآ دت
هر ،         ة اش اوز ثالث صى ال تتج د أق ات وبح ة المفاوض ارية طيل ى س ه تبق إن مدت ف
دة يكون                       ذه الم ة الستمراره خالل ه ائج موجب سفر المفاوضات عن نت وعندما ال ت

  . العقد قد استنفذ مدته 
  

ادة  ل مجا) : 41( م نح العام ل أن يم ى صاحب العم ه  عل ة قطع عالقت د وثيق اء العق د انته ًا عن ن
ذي                 وع العمل ال ه ون بالعمل تتضمن بيانًا بتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء خدمت

  . آان يؤديه ومقدار األجر الذي آان يتقاضاه 
 

 الباب الرابع تنظيم عمل النساء واالحداث
  الفصل األول

  تنظيم عمل النساء
  

ه دون                تتساوى المرأة م  ) : 42(مادة   ه وعالقات ه وواجبات ة شروط العمل وحقوق ع الرجل في آاف
ي      تخدام والترق ي االس ل ف ين الرج ا وب افؤ بينه ق التك ا يجب تحقي ز، آم أي تميي
ا   م م ي حك ر ف ة، وال يعتب ات االجتماعي ل والتأمين دريب والتأهي ور والت واألج

  . تقتضيه مواصفات العمل أو المهنة
  

ادة  ل ا  ): 43(م اعات عم دد س هرها      تح ي ش امال ف ت ح اعات إذا آان س س ة بخم رأة اليومي لم
ذه              السادس أو إذا آانت مُ     سادس، وال يجوز تخفيض ه شهر ال رضعا حتى نهاية ال

  . المدة ألسباب صحية بناء على تقرير طبي معتمد
رضع منذ اليوم التالي النقضاء إجازة الوضع         يبدأ احتساب ساعات عمل المرأة المُ                      

  . تى نهاية الشهر السادسوح
  

ادة  ل    ): 44(م سادس للحم شهر ال ن ال ارا م ل إضافية اعتب اعات عم رأة س شغيل الم وز ت ال يج
  . وخالل الستة األشهر التالية لمباشرتها العمل بعد تمتعها بإجازة الوضع

  

دتها ستون                      -1 : (*))45(مادة   اجر آامل م ى إجازة وضع ب  يحق للعاملة الحامل أن تحصل عل

  .مًايو

  . ال يجوز بأي حال من األحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع-2                   

رة                     -3                    ذآورة في الفق ام الم ى األي ًا إضافة إل ) 1( تمنح العاملة الحامل عشرين يوم

  :وذلك في الحالتين التاليتين 

  .دة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي إذا آانت الوال-  أ                     

  . إذا ولدت توأم-   ب                  



  
 الخطرة والشاقة والمضرة صحيا      واألعمال يحظر تشغيل النساء في الصناعات       - أ   ): 46(مادة  

ا                  ال المحظورة طبق ر من األعم ا يعتب واجتماعيا، ويحدد بقرار من الوزير م
  . لهذه الفقرة 

شغي -   ب ي    ال يجوز ت ال الت ك األعم ي شهر رمضان ، وفي تل يال إال ف ساء ل ل الن
  . تحدد بقرار من الوزير

  
ساء في العمل                 ): 47(مادة   ستخدم ن ذي ي ى صاحب العمل ال ر           أنعل ان ظاهر بمق ن في مك  يعل

  .العمل عن نظام تشغيل النساء
---------------------  
 م 1997لسنة ) 25(ُعدلت بموجب القانون رقم 

  

  ثانيالفصل ال
  تنظيم عمل األحداث

  
   م1997لسنة ) 25(ُحذفت بموجب القانون رقم ): 48(مادة 

  
  . ال يجوز تشغيل الحدث ال بموافقة ولي أمره وإشعار مكتب الوزارة المختص بذلك): 49(مادة 

  . ال يجوز تشغيل األحداث في المناطق النائية والبعيدة عن العمران
ل ص ة عم وفير بيئ ل ت احب العم ى ص شروط عل ا لل داث وفق ة لألح حية وآمن

  . واألوضاع التي يحددها الوزير
ال ذات      ضارة واألعم صناعات ال شاقة وال ال ال ي األعم دث ف شغيل الح ر ت يحظ

  . الخطورة االجتماعية ، وللوزير تحديد تلك األعمال والصناعات بقرار منه
  

  : يعلى صاحب العمل الذي يستخدم أحداثا أن يقوم بمهام يل): 51(مادة 
ه اسم الحدث                أن ين في ة يب ة والمهني  يضع سجال باألحداث وأوضاعهم االجتماعي

ات أخرى    ة بيان ه أو أي ل ومحل أقامت رته العم اريخ مباش ره وت ي أم ره وول وعم
  . تقررها الوزارة

 يقوم بإجراء الفحص الطبي األولى للحدث والفحص الطبي الدوري آلما آانت          أن
الصحية ، وان يفتح ملفا صحيا لكل حدث يتضمن           هناك ضرورة للتأآد من لياقته      

  . آل ما يتعلق بحياته في النواحي الصحية
   يعلن في مكان ظاهر في مكان العمل عن نظام عمل األحداث أن

  
ه من عمل في المهن                    أنيلزم صاحب العمل    ): 52(مادة   ا يؤدي ل م  يقدم للحدث أجرا عادال مقاب

ة            المماثلة لمهن البالغين شريطة أال يق      ة في آاف ل عن ثلثي الحد األدنى ألجر المهن
اء                      وزراء بن سه ، ويجوز لمجلس ال ى الحدث نف األحوال ، وان يسلم هذا األجر إل



وزير وتوصية مجلس العمل             ستويات الحد           أنعلى عرض ال ه م رار من  يحدد بق
  .  التي يعمل فيها األحداثواألعمالاألدنى لألجر لبعض المهن 

  
ادة  ن ): 53(م ستثنى م ت      ي ائالتهم تح ط ع ي وس ون ف ذين يعمل داث ال صل األح ذا الف ام ه  أحك

ذه األحوال وفق شروط صحية                       تم العمل في ه إشراف رب األسرة ، وعلى أن ي
  . واجتماعية مالئمة

 
 الباب الخامس األجور والبدالت

 
  األولالفصل 

  األجور
  

ادة  س        :(*))54(م ن ح ال والمه ور لألعم ادير األج ات ومق ناف وفئ دد أص ل  تح م العم ب حج

  -:ونوعيته وفقًا للمبادئ التالية 

  .   طبيعة المهام والواجبات والمسئوليات -1

  . المؤهالت والخبرات الالزمة للقيام بالعمل -2

  . أهمية العمل ودوره في تطوير اإلنتاج وجودته -3

  . مردود العمل -4

  . ظروف العمل ومكانه -5

  .  المجهود الذي يبذله العامل -6

  
ادة  از  ال يجوز أن ): 55(م ي الجه ى لألجور ف د األدن ل عن الح ى ألجر العام د األدن ل الح يق

  . اإلداري للدولة
ة عن              األجرال يجوز أن يقل متوسط       اج أو القطع ى أساس اإلنت  اليومي للعامل عل

الم     األجر اليومي للمهنة أو الصنعة ويحسب       لألجرالحد األدنى المقرر     ومي للع  الي
سبوع أو باليوم عل أساس متوسط ما يتقاضاه     بالشهر أو األ   أجرهالذي ال يتقاضى    

سنة          دى صاحب عمل واحد في ال ة ل نظيره العامل من أجور عن أيام عمله الفعلي
  األخيرة أو خالل مدة عمله إذا آانت اقل من سنة

 .  
  :  تحتسب أجور ساعات العمل اإلضافي وفقا للمعدالت التالية): 56(مادة 

األساسي عن ساعات العمل اإلضافية خالل         األجر الساعة بساعة ونصف من       - أ
  . أيام العمل العادية



 األساسي عن ساعات العمل اإلضافية أثناء الليل،        األجرالساعة بساعتين من     - ب
ستحقه                  ا ي ى م ويوم الراحة األسبوعية وأيام العطل واإلجازات الرسمية مضافا إل

  . من اجر عن تلك العطل
  

دال ق    ): 57(مادة   ستحق العامل ب ستحقه عن       األجر من  % 15دره ي ا ي ى م  األساسي إضافة إل
  . ساعات العمل العادية عندما يكون العمل ليليا

دره                      دال ق ستحق العامل ب ستحقه من       األجر من  % 10ي ا ي ى م  األساسي إضافة إل
  . ساعات العمل العادية عندما يكون العمل بالنوبات

د              يكون العامل مست                    دة تزي حقا لبدل العمل الليلي أو لبدل عمل بالنوبات إذا عمل لم
  على 

--------------------  
  م 1997لسنة ) 25(ُعدلت بموجب القانون رقم 

  
دل العمل                           ين ب شهر الواحد، وال يجوز الجمع ب ة في ال صلة أو متقطع ام مت عشرة أي

  . الليلي والعمل بالنوبات
ل ي                 رهستحق العام ل      أج ة داخ ة أو تأهيلي دورة تدريبي ه ب الل التحاق ي خ  األساس

  . الجمهورية أو خارجها يعتمدها صاحب العمل
  

ادتين       ): 59(مادة   ام الم ستحق العامل اجره            ) 100(و  ) 99(مع مراعاة أحك انون ي ذا الق من ه
ا                 ل م ق بالعمل ، شريطة ال يق ه   الكامل خالل فترة توقيفه بسبب قضية تتعل دفع ل  ي

 األساسي ، ويكون صرف الجزء المتبقي م   أجرهمن % 50في فترة التوقيف عن     
 الكامل حال التأآد من براءته ، ولصاحب العمل استرجاع ما تم صرفه              األجرمن  

  . خالل فترة التوقيف في حالة إدانة العامل بحكم بات
  

ادة   ع  ): 60(م ى أساس دف شتغل عل ل العامل الم ال  ااألجر ال يجوز نق ى سلك العم شهري إل ل
اج أو       ساعة أو اإلنت وم أو ال بوع أو الي اس األس ى أس ورهم عل سب أج ذين تحت ال

  . القطعة إال بعد موافقته
  

تدفع األجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعام بالنقد المتداول قانونا وفي أحد أيام             ): 61(مادة  
  : العمل وفي مكانه ، مع مراعاة ما يلي

تدفع مرة في الشهر للمشتغلين باجر شهري وفي موعد ال يتجاوز اليوم السادس من                            
  . الشهر التالي

تدفع مرة في آل نصف شهر للمشتغلين باجر نصف شهري وفي موعد ال يتجاوز                         
  . اليوم الثالث بعد نهاية آل نصف شهر

شتغل                    ل للم ى األق وم أو      تدفع مرة آل أسبوع عل ساعة أو الي ى أساس العمل بال ين عل
  . األسبوع

  . تدفع األجور للمشتغلين على أساس اإلنتاج أو القطعة حسب االتفاق بين الطرفين              



ال يجوز لصاحب العمل أن يفرض أي قيد على حرية تصرف العامل بأجره أو أن               ): 62(مادة  
  . أماآن محددهيلزم العمال بشراء أشياء من إنتاجه أو من 

  
انون إال بموجب                    ): 63(مادة   ذا الق ستحقة للعامل بمقتضى ه ى األجور الم ال يجوز الحجز عل

  . حكم قضائي بات، مال يكن هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل خالفا لذلك
  

ادة  ادة  ): 64(م اة الم ع مراع ل     ) 99(م ه العام ذي يدفع شهري ال سط ال د الق وز أن يزي ال يج
% 25ا يكون قد سببه من أضرار أو خسائر مادية لصاحب العمل عن              تعويضا لم 

  .  األساسي ، وذلك عندما يكون الضرر ناجما عن تقصير أو إهمالأجرهمن 
  

رك العامل للعمل من                        األجريؤدي  ): 65(مادة   ة ت د، وفي حال اء العق الي من انته وم الت  في الي
   تاريخ ترك العمل المستحق خالل سبة أيام مناألجرتلقاء نفسه فيؤدي 

 .  
ا تفاصيل      األجرعلى صاحب العمل أن يضع المستندات الالزمة لدفع         ): 66(مادة    وتوضح فيه

ه وصافي  ي تمت في تقطاعات الت ل واالس دفوع ، ويجب أن األجراجر العام  الم
  . تكون هذه المستندات خالية من أي فراغ أو شطب أو تحشيه

ستند             األجرل من دفع    ال تبرأ ذمة صاحب العم                   ع العامل أو ببصمته في الم  إال بتوقي
ى  ستحقاته من  عل ستند األجرم ي الم رد ف م ي ا أو ل ه ، سواء ورد ذآره  وملحقات

  . الموقع عليه
  

ؤدي نفس            -1): 67(مادة   ساويا ألجر الرجل العامل إذا آانت ت  تستحق المرأة العاملة أجرا م
  . العمل وينفس شروطه ومواصفاته

ال   ع-2 ين والعم ال اليمني ين العم ي األجور ب ساووا ف ال أن ي ى أصحاب األعم ل
رة      ل والخب روطه والمؤه ل وش روف العم ساوي ظ ة ت ي حال ين ف ر اليمني غي

  . والكفاءة
 

  الفصل الثاني
  البدالت

ادة  ي داخل   ): 68(م ه ف ة عمل د عن منطق ة تبع ي منطق ة ف ة معين ام بمهم ل للقي دب العام إذا ن
ة سواء آانت           الجمهورية أو خار   ة المهم دالت المناسبة لطبيع ستحق الب جها فانه ي

ى                 اء عل تلك البدالت تتعلق بتمثيله أو انتقاله أو إقامته ، ويصدر مجلس الوزراء بن
  . عرض الوزير وتوصية مجلس العمل النظام الخاص بالبديالت

  
ال من محال إق                   ) : 69(مادة   ائل االنتق ه وس وفر لعمال امتهم أو من    على آل صاحب عمل أن ي

  . مرآز تجمع معين إلى أماآن العمل أو يصرف لهم بدال نقديا عنها
  



اطق                    ): 70(مادة   ال في المن ة للعم ة المالئم ساآن واألغذي وفير الم يجب على صاحب العمل ت
  البعيدة من العمران وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من الوزير

 
  
  

 ازاتالباب السادس أوقات العمل والراحة اإلج
 
 

  الفصل األول 

  تنظيم أوقات العمل 
  

ة                        -1 ) :71(مادة   وم أو ثماني ان ساعات في الي ى ثم  ال يجوز أن تزيد ساعات العمل الرسمية عل

ام                     ى ستة أي وزع ساعات العمل األسبوعي عل وأربعين ساعة في األسبوع وت

  . عمل يعقبها يوم راحة باجر آامل 

ساعات العمل الرسمية خالل شهر رمضان عن ست ساعات في            ال يجوز أن تزيد      -2               

  . اليوم أو ستة وثالثون ساعة في األسبوع 

ن   -3                بعض المه سبة ل مية بالن ل الرس اعات العم يض س وزير تخف ن ال رار م وز بق  يج

اقة أو ضاره بالصحة                    ا ش واألعمال والصناعات التي تكون ظروف العمل فيه

ك  رار تل دد الق ات  ويح ع الجه شاور م يض بالت اعات التخف ال وس ن واألعم المه

  .ذات العالقة بما فيهم ممثلي العمال وأصحاب األعمال

رة أو    -4                مية فت ل الرس اعات العم ل س ب أن تتخل ر يج ك أداء   أآث ي ذل ا ف ة بم  للراح

رة أن ال       ذه الفت د ه ى ساعة ويراعى في تحدي د عل ام ال تزي اول الطع  الصالة وتن

ن        ة م رة الراح سب فت اعات وال تحت س س ى خم ل المتواصل عل دة العم د م تزي

  .ساعات العمل

  

ادة  ستعدًا لمباشرة : )72(م ان م دد للعمل وآ ي الوقت المح ر العمل ف ى مق   إذا حضر العامل إل

ًال                     د أدى عم ه ق ر ان ى صاحب العمل اعتب العمل وحالت دون ذلك أسباب ترجع إل

  .فعليًا

  



ساًء والخامسة صباحًا وال يجوز                         -1  : )73(مادة   ة م ساعة الثامن ين ال م ب ًا إذا ت ر العمل ليلي  يعتب

  .تشغيل العامل عمًال ليليًا متواصًال ألآثر من شهر

ا مع                       -2                 داخل في نهاياته اري التي تت ي ساعات العمل النه  يكون في حكم العمل الليل

  .اعات العمل االعتياديساعات العمل الليلي لمدة ال تقل عن نصف س

  

 يجوز تشغيل العامل في أوقات الراحة اليومية واألسبوعية والعطل الرسمية إذا            - 1  : )74(مادة  

وع    ة وق ي حال ة وف دمات العامل ديم الخ اج أو تق ادة اإلنت ضرورة زي ضت ال اقت

ة        ة المصلحة العام الكوارث أو إتقانها أو صيانة وسائل العمل أو اإلنتاج أو تلبي

  .مجتمعلل

 يجب أن ال تزيد ساعات العمل االعتيادية أو اإلضافية على أثنى عشر ساعة في                 -2                 

  .اليوم الواحد

  

ه             ) 56( مع مراعاة أحكام المادة      -1  : )75(مادة   ا آانت مهنت ستحق العامل مهم من هذا القانون ي

ات راحة مدفوعة ا               ضًا بأوق ألجر حسب    المكلف بالعمل ساعات إضافية تعوي

  : المعدالت التالية

  . مرة ونصف في أيام العمل العادية-     أ                 

  . مرتين في حالة العمل الليلي اإلضافي-   ب                 

بوعية    -2                 ة األس وم الراح رر لي ويض المق ل التع نح العام ل أن يم ى صاحب العم  عل

  .مية خالل فترة أقصاها شهر الرسواألجازاتوأيام العطل 

  
  على صاحب العمل أن يضع على األبواب الرئيسية لدخول العمال وفي مكان ظاهر : )76(مادة 

في موقع العمل جدوًال ببيان اإلغالق األسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة 
 .واألجازات

  الفصل الثاني

  تنظيم اإلجازات



  

وم آخر من               يكون يوم الجمعة هو يوم      : )77(مادة    الراحة األسبوعية ويجوز إبدال هذا اليوم بي
  . أيام األسبوع بالنسبة لجميع العمال أو بعضهم إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك

  

وانين المعمول            : )78(مادة   ًا للق   يستحق العامل إجازة بأجر آامل في جميع العطل الرسمية وفق
  .بها

  

ة         يستحق العامل إجازة ال تق     -1 : )79(مادة   ل عن ثالثين يومًا بأجر آامل عن آل عام من الخدم
  .الفعلية وبمعدل ال يقل عن يومين ونصف لكل شهر

ع           -2                ام اإلجازات والعطل الرسمية التي تق   ال تحتسب من ضمن اإلجازة السنوية أي
  .أثناء تمتع العامل بإجازته

س    -3 ن ح ل م ة للعام ازة الممنوح ل اإلج وز أن تق ن   ال يج سنوية ع ه ال اب أجازت
  .يومين على األقل في المرة الواحدة

ق          -4                باب تتعل وز ألس ه يج ر ان نويًا غي ستحقة س ه الم ل أجازت نح العام ل أن يم احب العم ى ص   عل

  . بمصلحة أحد الطرفين أن يؤجل استخدام نصف اإلجازة للعام التالي

  .تسبة للعاملين بالشروط األفضل  يستمر العمل بنسب ومعدالت اإلجازة المك-5
  .  ال يجوز للعامل أن يتنازل عن أجازته السنوية مقابل تعويض نقدي-6        

  .  يجوز بقرار من الوزير زيادة معدالت اإلجازة لبعض المهن وفئات العمل-7                

  

  -:النسب والمعدالت التالية يستحق العامل عند مرضه إجازة مرضية متصلة أو متقطعة ب-1 : )80(مادة 

  . إجازة مرضية بأجر آامل في الشهرين األول والثاني من المرض-   أ                   

من األجر في الشهرين الثالث والرابع من % 85 إجازة مرضية بنسبة -   ب                  

  .المرض

 الشهرين الخامس والسادس من من األجر في% 75 إجازة مرضية بنسبة -   ج                  

  .المرض

من األجر في الشهرين السابع والثامن من % 50 إجازة مرضية بنسبة -   د                   

  .المرض



ستحقه من إجازات                  -2                  للعامل أن يستفيد من رصيد اإلجازات السنوية إلى جانب ما ي

ا        شفاء         مرضية فإذا استنفذت جميعها منح العامل إج ل لل ى يتماث دون اجر حت زة ب

  .أو تثبت عدم لياقته الصحية من  قبل الجهات المختصة

شفى لتلقي                      -3                ل المست ضيها العامل نزي دة يق   يكون في حكم اإلجازة المرضية آل م

  .العالج

  : يشترط لمنح اإلجازة المرضية ما يلي- أ: )81(مادة 

نح ف-1                   ه صاحب      أن تم د إلي ذي يعه ب ال ن الطبي ادي م رض االعتي االت الم ي ح

  .العمل بعالج الّعمال أو من المؤسسة الطبية التي يتفق معها على ذلك

  أن تكون صادرة من مؤسسة طبية في الجمهورية عندما ال يعهد صاحب العمل     -2                  

  .إلى طبيب أو مؤسسة طبية لعالج العمال لديه

شفيات   -3                   ن المست ان أو م ي أي مك ة ف وادث الفجائي دات الح ن وح د م   أن تعتم

ه           ضي أجازت ل أو يق ا العام ل إليه دب أو ينق ي ين ة  الت ي المنطق رى ف األخ

  .السنوية فيها

ادات أو      -              ب ل العي   يجوز لصاحب العمل في حالة منح اإلجازة المرضية للعامل من قب

  .لطبية الخاصة أن يطلب تعميدها لدى الجهات الطبية المختصةالمؤسسات ا

  

ادة  ازة  - 1  : )82(م ن اإلج سابها م دم احت ازة المرضية وع اد اإلج ل اعتم صاحب العم  يجوز ل

  .السنوية في حالة مرض العامل أثناء اإلجازة

ازة ا      -2                  اد اإلج ة اعتم ي حال ة ف سنوية المقطوع ازة ال ل اإلج ًا   تواص ية وفق لمرض

  .ألحكام الفقرة السابقة

د                      -3                  ة أو من الطبيب المعتم ة طبي اد اإلجازة من جه  لصاحب العمل أن يطلب اعتم

  .فأآثرلديه إذا تجاوزت عشرة أيام 

  

سببه                        -1 : )83(مادة   ه أو ب ة عمل اء تأدي ي أو أصابه أثن ذي يصاب بمرض مهن  يستحق العامل ال

ى يبت              إجازة مرضية بأج   ة المختصة حت ة الطبي ى توصية اللجن ر آامل بناء عل

  .في حالته الصحية وفقًا لقانون التأمينات االجتماعية

ا                -2                 د مهامه ة المتخصصة وتحدي  يصدر الوزير المختص قرار بتشكيل اللجان الطبي

ال وأصحا                 ي العم ة ومع ممثل ب وأماآن عملها بالتشاور مع الجهات ذات العالق

  .األعمال



  

  لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات خدمة فعلية الحق في إجازة   : )84(مادة  

د األضحى            مدفوعة األجر لمدة عشرين يومًا ألداء فريضة الحج متضمنة عطلة عي

د                  وتكون هذه اإلجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته ولصاحب العمل الحق في التأآ

  .استخدمت للغرض ذاتهمن أن هذه اإلجازة قد 

  

ى                       : )85(مادة   د عل نح العامل إجازة عارضة مدفوعة األجر ال تزي   يجوز لصاحب العمل أن يم

  .عشرة أيام في العام

  

ادة  باب  : )86(م دون اجر لألس ازة ب ه إج ى طلب اء عل ل بن ع العام صاحب العمل أن يمن   يجوز ل

  .والظروف التي يقدرها

  

زوج                تستحق المرأة ال  :   )87(مادة   اة ال ة وف عاملة إجازة مدفوعة األجر لمدة أر بعين يومًا في حال

دة ال                    دون اجر لم ى إجازة ب يبدأ احتسابها من تاريخ الوفاة ويجوز لها الحصول عل

  .تزيد على تسعين يومًا لتكملة فترة العدة إذا رغبت في ذلك

  

أ                    : )88(مادة   ه ب اء تمتع أجر أثن ى العامل ممارسة أي عمل ب ي إجازة من اإلجازات         يحظر عل

وت                ة ثب المدفوعة األجر المنصوص عليها في هذا القانون ولصاحب العمل في حال

ؤدي                        ا شريطة أن ال ي ا أداه من اجر عنه سترد م اشتغال العامل أثناء اإلجازة أن ي

  .ذلك إلى إنهاء خدمة العامل
 

 الباب السابع نظام العمل والجزاءات
 
 

  الفصل األول

  الواجبات
  



  -:  يلزم صاحب العمل من خالل إدارته بتحقيق ما يلي: )89(مادة 
روط وضمانات و  -1                 وفير ظروف وش شريعات  إت ررة غي ت ل المق ات العم حتياط

  .ونظمه  وعقوده العمل 

اءتهم          -2                  ة وآف ة والعملي ؤهالتهم العلمي ع م ب م ا يتناس ال بم ع العم ه وتوزي توجي

صلحة  ق م رى ال    ويحق ة أخ ى مهن ل إل ة أي عام ر مهن وز تغيي ل وال يج العم

  .تتناسب مع مؤهالته وقدراته إال بموافقته

 وضع برامج لتدريب وإعداد الكوادر التي تتطلبها خطة العمل وتوفير التسهيالت            -3                 

  .الضرورية أمام العامل بما يمكنه من تطوير مستواه المهني والفني والثقافي

  .  االمتناع عن اإلساءة إلى شخص العامل وآرامته-4                

ق      -5                  ال وف ة العم ئون خدم روط وش ين ش ة تب جالت خاصة وعام ظ س وضع وحف

  .األوضاع والشروط التي تحددها الوزارة

اهر   -6                 ان ظ ي مك ا ف ئونه وإبرازه ل وش روط العم ة ش ال بكاف الم العم د   إع عن

  .صدورها

ة  -7                 ور المتعلق ي األم د النظر ف ا عن ول به نظم المعم انون وال ذا الق ام ه د بأحك   التقي

  .بالعمل

ة العمل من                     -8                  ة قطع عالق   التأآد من أن العامل المراد تشغيله قد أخلى طرفه بوثيق

  .صاحب العمل السابق أو انه لم يسبق له العمل

اج           -9                 ادة اإلنت ى تطوير العمل وزي ؤدي إل سائل التي ت   إشراك العمال في مناقشة الم

  .وتعالج شئونهم من خالل االجتماعات التي يدعو إليها

  

  -:  يجب على العامل أن يلتزم بتحقيق األتي: )90(مادة 
ات      أداء العمل بجدية وأمانة وانتظام وان يخصص آامل    -1                  وقت العمل ألداء واجب

ه              العمل بكفاءة وفاعلية وااللتزام بتوجيهات وتعليمات صاحب العمل أو من ينوب عن

  .أو رئيسه في العمل

  . العمل على تنمية اإلنتاج وصيانة أدواته وتحسين جودة المنتجات والخدمات -2                

  .وابطه التقيد بنظام العمل وقواعده وض -3                

  . المواظبة في العمل واحترام مواعيده -4                

زم                   -5                  ا يل ة آم ة والثقافي ة والفني ه المهني العمل باستمرار على تنمية مؤهالته وآفاءت

  . من زمالئه في العملاآلخرينبتدريب وتطوير مهارات 



ن   -6               ل م ات العم يانة ممتلك ات    واآلالت ص سجالت والملف واد وال األدوات والم

واد                     ه من أدوات أو م ا لدي اء العمل م الموضوعة تحت تصرفه وان يعيد عند انته

  .أولية غير مستهلكة

  .  المحافظة على أسرار العمل-7              

دد سالمة             -8                   تقديم العون والمساعدة بإخالص في حاالت األخطار والكوارث التي ته

  .مقر العمل أو  اإلنتاج العمل أو 

صاد   -9                صرفه واالقت اج الموضوعة تحت ت ل واإلنت ائل العم ل لوس تخدام األمث   االس

  .السليم في استخدام األموال والمواد األخرى

  .   التقدم ألجراء الفحص الطبي متى طلب منه صاحب العمل ذلك-10             
 

  الفصل الثاني

  اتالجزاء
  

ادة  ة         : )91(م ضع الئح أآثر أن ي امًال ف شر ع سة ع ستخدم خم ي ت شأة الت ي المن ل ف احب العم ى ص ب عل   يج

اذ                   شأة ويجب لنف بالجزاءات وشروط توقيعها أو تطبيقها على أن يعلقها في مكان ظاهر في المن

ال وا             ل العم ة أو ممث ا من   هذه الالئحة وما يطرأ عليها من تعديالت موافقة اللجنة النقابي عتماده

ة        دة دون موافق ك الم ضت تل إذا انق ديمها ف اريخ تق ن ت هر م الل ش ا خ وزارة أو مكاتبه ل ال قب

  .الوزارة أو مكاتبها أو االعتراض عليها آتابيًا أصبحت نافذة

  

د                   - 1  : )92(مادة   ال عن ا أصحاب األعم سترشد به ات لي  تصدر الوزارة نماذج بالقواعد التفصيلية لتطبيق العقوب

  .القواعد الخاصة بهموضع 

ق       أآثر  على آل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال أو           -2                  ة لتطبي  أن يضع القواعد التفصيلية المنظم

ذي         شاط ال العقوبات المنصوص عليها في المادة التالية بما يتوافق مع طبيعة وخصوصية الن

  :يقوم به ومع مراعاة ما يلي

  .أنواع المخالفات وما يقابلها من عقوبات أن تتضمن  -             أ



  .بيان إجراءات التحقيق في المخالفة وتطبيق العقوبة  -             ب

  توضيح إجراءات تطبيق العقوبات في حالة التكرار   -             ج

ة     يجوز لصاحب العمل الذي يستخدم عماًال يقل عددهم عن عشرة عمال أن يضع ا  -3                 لقواعد المنظم

  .لتطبيق العقوبات وفقًا لألحكام المنصوص عليها في هذا القانون

  

  يجوز لصاحب العمل في حالة مخالفة العامل لواجباته المحددة في هذا القانون أو في عقد العمل أن       : )93(مادة  

  : يوقع بحقه إحدى العقوبات التالية

  .  لفت النظر الكتابي-1                

  .  اإلنذار الكتابي-2                

  .من األجر األساسي% 20 الخصم من األجر بما ال يزيد على  -3                

انون            -4                 ذا الق ا في ه   الفصل من العمل مع احتفاظ العامل بحقه في آافة المستحقات المنصوص عليه

  .وفي تشريعات العمل األخرى

  

سابقة  ) 1،2(ز لصاحب العمل أن يطبق العقوبتين المنصوص عليهما في البندين          يجو -1  : )94(مادة   من المادة ال

ق               بدون أن يستوجب ذلك تحقيق إداري أما العقوبات األخرى فال تطبق إال بعد إجراء التحقي

  .من هذا القانون) 96(المنصوص عليه في المادة 

  -:عقوبة أن يراعي األتي على أصحاب العمل قبل توقيع أي -2                

  .تناسب العقوبة مع حجم المخالفة -    أ                 

ه  -   ب                  ه وحالت دة خدمت لوآه وم ه وس دى إنتاجيت ل وم ة بالعام روف المحيط الظ

ه   رار ارتكاب دى تك ده وم ذت ض بق أن اتخ ى س دابير إل ة والت االجتماعي

  .مخالفات في العمل

  -:  ال يجوز لصاحب العمل أن يوقع بحق العامل أي عقوبة في الحاالت اآلتية-3                

  .بعد انقضاء خمسة عشر يومًا على اآتشاف المخالفة -   أ                  



  .إذا لم تثبت إدانة العامل من التهم المنسوبة إليه جنائيًا أو إداريا -    ب                

  .إذا لم تكن المخالفة واردة ضمن القواعد التفصيلية للعقوبات -   ج                 

ادة         أآثر  ال يجوز توقيع      -4                  ا في الم  من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليه

  .من هذا القانون عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها العامل) 93(

  

ادة  وبتين المن-1 :(*))95(م ع العق ر توقي دين  يعتب ي البن ا ف ادة ) 2(، ) 1(صوص عليهم من الم

زم        ) 93( ا ويل اريخ توقيعهم ن ت ام م ضي ع د م ًا بع انون الغي ذا الق ن ه م

ًا                 ى تحسن سلوآه فعلي صاحب العمل بإزالتها من سجل العامل الشخصي مت

  . في نفس العام

رى ا  -2                    ات األخ ن العقوب ي أي م ل أن يخفض أو يلغ صاحب العم ة بحق  ل لمطبق

  .العامل متى تحسن سلوآه خالل العام

  

ادة  ات   : )96(م دى العقوب ق إح ة تطبي سامة المخالف ستوجب ج دما ت ل عن احب العم ى ص  عل

ادة    ) 4(،)3(المنصوص عليها في البندين      انون أن يجري         ) 93(من الم ذا الق من ه

ع     تحقيقًا إداريا مع العامل ويجوز للعامل طلب حضور ممثل اللجنة النقا           بية في موق

  .العمل أو ممثل عن العمال إذا لم تكن هناك لجنة نقابية

  -: على صاحب العمل عند التحقيق في المخالفة اتخاذ ما يلي -1 : (*))97(مادة 

شاف      -                     أ  اريخ اآت ن ت ًا م شر يوم سة ع صاها خم رة أق الل فت التحقيق خ ام ب  القي

  .المخالفة

ذين              - ب                      وال شهود النفي ال ى أق سه وال  االستماع إلى أقوال العامل ودفاعه عن نف

  .يتقدم  بهم

----------------------  
      م   1997لسنة ) 25( بموجب القانون رقم اُعدلت(*) 

            

  

  . إجراء التحقيق آتابة وتوقيع آافة األطراف المشارآة فيه- جـ                   

  . االستماع إلى أقوال الذين هم على علم بظروف المخالفة وحيثياتها-د                     

  . إنجاز التحقيق وتطبيق العقوبة عند اإلدانة خالل فترة ال تزيد على شهر- هـ                    



ي                    -2                 ة التحك ى لجن ه إل ا ترتب عن م المختصة    للعامل أن يتظلم من نتيجة التحقيق أو م

  .ال تزيد على شهر من تاريخ إبالغه بنتائج التحقيق خالل  فترة 

  

ام ألغراض           -1:(*))98(مادة   د عن خمسة أي دة ال تزي فويًا م  لصاحب العمل أن يوقف العامل ش

دة ال   ًا م ل آتابي ل عن العم ل أن يوقف العام صاحب العم ق ويجوز ل التحقي

تحقيق ذلك، لما فيه مصلحة العمل أو       تزيد على ثالثين يومًا إذا طلبت لجنة ال       

  .التحقيق

  -: على صاحب العمل مراعاة ما يلي قبل اتخاذ قرار التوقيف -2                 

اطي                      –                     أ   ا هو إجراء احتي ة بحق العامل وإنم  ال يعتبر التوقيف عن العمل عقوب

  .تستوجبه ظروف العمل والتحقيق

وت –   ب                    ة ثب ي حال دة التوقيف ف ضاء م د انق سابق بع ه ال ى عمل ادة العامل إل  إع

  .براءته صراحة

  . صرف األجر المتبقي للعامل أو المخصوم منه في حالة البراءة–                     جـ 

ضا          -3                  يا   يكون في حكم التوقيف فترة احتجاز العامل لدى الجهات المختصة في الق

ي       تمرار ف ل االس احب العم ى ص سببه وعل ون ب ل أو تك صل بالعم ي تت الت

  .من اجر العامل حتى يفصل في قضيته% 50صرف 

دى                -4                  ال يعتبر في حكم التوقيف عن العمل تلك الفترات التي يحتجز خاللها العامل ل

وفي هذه  الجهات المختصة ألغراض التحقيق في القضايا التي تتعلق بالعمل          

الحالة ال يستحق العامل أجره المقرر أو جزء منه إال بموافقة صاحب العمل              

  .وال يجوز فصله من الخدمة

ضًا                      : )99(مادة   سئولية تعوي وت الم د ثب رادى وجماعات بع ال ف   يستحق صاحب العمل من العم

ل                        ال من قب اج الناشئة عن تقصير وإهم ائل العمل واإلنت عن أي أضرار في وس

ال ذلك   العم ة ب ات المعني تص والجه ا المخ وزارة أو مكتبه غ ال ريطة أن يبل  ش

  .الضرر خالل ثمانية وأربعين ساعة من وقت علم صاحب العمل بوقوعه

------------------  
  م 1997لسنة ) 25(ُعدلت بموجب القانون رقم 

شأة أو    يجوز لصاحب العمل أن يوقف العمل آليًا أو جزئيًا أو أن يعدل في            : )100(مادة حجم المن

ك تخفيض                      ى ذل دما يترتب عل ا المختص عن وزارة أو مكتبه الغ ال نشاطها بعد إب

  .عدد العمال لديه واالستغناء عنهم



  

ة أخرى                     -1 : )101(مادة   ة معني ا المختص وأي جه وزارة أو مكتبه غ ال  على صاحب العمل تبلي

  .اط الموقففي حالة التوقف آليًا أو جزئيًا عن العمل أو عند مزاولة النش

 يجوز لصاحب العمل تخفيض عدد العمال لديه أو االستغناء عنهم بسبب التوقف       -2                  

  .عن العمل جزئيًا أو آليًا

ال   -3                  ة للعم اء األولوي شاطه الموقف إعط ادة ن ة إع ي حال ل ف زم صاحب العم    يلت

د      ه خالل     الذين شملهم التخفيض أو االستغناء بشرط تق شغيل لدي يمهم طلب للت

وزارة                   الغ ال شاط مع إب ة الن ادة مزاول فترة أقصاها شهر من تاريخ إعالن إع

  .أو مكتبها المختص بذلك

  

يم المختصة    : )102(مادة   ة التحك  يحق للعمال الذين شملهم التخفيض أو االستغناء التظلم أمام لجن

دف إلى إحالل عمال آخرين   إذا تبين لهم أن إجراء صاحب العمل آان مجحفًا ويه         

  .بدًال عنهم

  

د العمل يبقى            : )103(مادة   ان عق  إذا توقف العمل لفترة مؤقتة ألسباب تعود إلى صاحب العمل ف

ال             ه استحقاق العم ة التوقف ويترتب علي ل عن شهرين من بداي دة ال تق اريًا م س

  .أجرا آامًال خالل تلك الفترة
 

  
 الباب الثامن التدريب

 
  لالفصل األو

  التدريب المهني
  

يقصد بالتدريب المهني القيام بتدريبات مهنية نظرية أو تطبيقية أو آالهما الآتساب            :  )104(مادة  

دريب              ك ت شمل ذل المهارات في أي مهنة أو صنعة معينة قبل االلتحاق بالعمل وي

  . العمال أثناء خدمتهم لرفع درجة مهاراتهم المهنية

  



ادة  ل-1 : )105(م صاحب العم ز ل ا وتحفي دريب وتطويره ات الت ائل ومقوم ة وس اذ آاف   اتخ

وزراء     س ال ددها مجل ي يح ات الت ًا لالتجاه دربين وفق ن المت ه م املين لدي الع

  : وبإحدى الوسائل التالية

  .التدريب في موقع العمل ووضع برامج للتدريب واالختبار  -  أ                    

ي -  ب                    شارآة ف ال  الم ع أصحاب أعم دريب م ز للت شاء مرآ رين إن ون آخ  يمارس

دريب         رامج للت ع ب ه ووض وم ب ذي يق شاط ال ة الن اثًال  لطبيع شاطًا مم ن

  .واالختبار

وزارة وتحسب                  -  جـ                   ة لل ي التابع دريب المهن شاريع الت سنوية لم ة ال المساهمة المالي

د          ال ل رار         هذه المساهمة باالستناد إلى عدد العم ى صاحب العمل ويحدد ق

  .مجلس الوزراء مبلغ المساهمة ونسبتها من مجمل أجور جميع العمال

دة                         -2                  ساوية للم دة م ة صاحب العمل م ان يقضي في خدم درب ب   يلتزم العامل المت

دريب  ان الت دة إذا آ ة وضعف الم دريب داخل الجمهوري ي الت ضاها ف ي ق الت

وز ة ويج ارج الجمهوري دريب أو  خ ات الت ة نفق ترداد آاف ل اس صاحب العم  ل

اة     ع مراع دريب م د الت ددة بع ة المح دة الخدم ل بم زم العام م يلت ضها إذا ل بع

  .خدمته قبل التدريب وبعد التدريب

  

ادة   ي      :  )106(م ا يلب ة بم ع الجهات ذات العالق سيق م ي بالتن دريب المهن وزارة شئون الت نظم ال ت

  :  واالجتماعية ولها في سبيل ذلك القيام بما يليمتطلبات التنمية االقتصادية

  . اإلشراف على معاهد ومراآز التدريب التي تنشئها الدولة وتنظيم شؤونها-1  -  أ            

  .تطوير مجاالت التدريب المهني في جميع نواحيه -2                  

  .تباراإلشراف على وضع برامج التدريب واالخ -3                  

  .تقييم مستويات التدريب ومناهجه ومجاالته -4                  

سيق مع الجهات             -5                   دربين بالتن ل الم تحديد االحتياجات من المتدربين وإعداد وتأهي

  .العالقة ذات 

  .رسم سياسة القبول في معاهد ومراآز التدريب المهني -6                 

تفادة من               -7                  تنسيق شؤون التدريب لدى جهات التدريب المختلفة بما يحقق أقصى اس

  .إمكانياتها التدريبية

ي                -8             دريب المهن د ومراآز الت وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتوزيع خريجي معاه

  .في مواقع العمل المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة



انون في مجال              اإلشراف    -ب       ذا الق ام ه دريب المشمولة بأحك الفني على مؤسسات الت

  .المناهج والبرامج واالختبار وتقديم المشورة الفنية

  

بًا ويحدد   : )107(مادة    للوزير أن يقرر إنشاء معاهد أو مراآز للتدريب المهني وفقًا لما يراه مناس

ذه      ير ه سن س ة لح ام الالزم ة األحك ه آاف صادر في رار ال ز  الق د والمراآ  المعاه

شاطه شريطة   دريب ضمن ن ز ت د أو مرآ شاء معه ل إن ويجوز ألي صاحب عم

  .إخطار الوزارة بذلك

  

ال             : )108(مادة    للوزير وفقًا إلمكانيات التدريبية المتاحة أن يحدد شروط مشارآة أصحاب األعم

ول  بتدريب وإعادة  تأهيل عدد معين من اليمنيين المعوقين والعمال المصابين و            قب

ة في                    رة العملي ى الخب دريب والحصول عل نسبة محددة من الطالب ألغراض الت

  .المنشآت والمراآز التابعة لهم وفقًا لإلمكانيات التدريبية المتاحة

  

ادة  ام        -1 : )109(م ة القي ارة وطريق ستوى المه اس م ضع لقي ي تخ ن الت دد المه وزير أن يح  لل

  .وشروطها والجهات القائمة بذلك

ى شهادة                    -2       ة أن يحصل عل ة أو الخدم  للعامل الذي تقاس درجة مهارته في المهن

  .إثبات بذلك
 

  الفصل الثاني

  التلمذة المهنية
  

 يقصد بالتلمذة المهنية قيام صاحب العمل بإجراء تدريبات في مجال مهنة أو صنعة لشخص    يمني                 : )110(مادة  

  .و الصنعة خالل فترة زمنية محددةبقصد إآسابه المهارات الالزمة لمزاولة المهنة أ

  

ه                      -1 : )111(مادة   ي ويتحدد في ذ المهن ين صاحب العمل والتلمي ة ب ة آتاب  يبرم عقد التلمذة المهني

  .نوع المهنة ومدة التدريب ومكافأة التلميذ أثناء فترة التدريب

ذ المه               -2                  ي أمر التلمي ذ        يجب أن يبرم العقد بين صاحب العمل وول ان التلمي ني إذا آ

  .المهني حدثًا



يم                        -  أ  -3                  ي لتعل ذ المهن ة التلمي ه عدم قابلي د إذا ثبت لدي لصاحب العمل أن ينهي العق

دى    ة أخرى ل ي مهن ه ف ة تعليم ق إمكاني م تتحق ا ل سنه م صورة ح ة ب المهن

  .صاحب العمل

د انقضى              للتلميذ المهني أن ينهي العقد       -  ب                    شرط أن ال يكون ق ردة ب ه المنف بإرادت

  .اآثر من نصف مدة التدريب

ذا                       - جـ                    شروط واألوضاع المحددة في ه ه بخالف ال د من أحد طرفي إذا انهي العق

القانون يحق للطرف األخر المطالبة بالتعويض المناسب عن الضرر الذي          

  .لحق به نتيجة ذلك

  

عتبر المدة التي يقضيها التلميذ المهني في التدريب على المهنة أو الحرفة ضمن              ت - أ : )112(مادة  

ل عن    دة ال تق ل م دى صاحب العم ل ل ي العم تمر ف ة إذا اس ه الفعلي دة خدمت م

  .سنتين

ه       -   ب              ة أن يمنح ذة المهني رة التلم ي فت ذ المهن اء التلمي د انته ل عن ى صاحب العم عل

ه       ة وان               شهادة تثبت التحاق ه في المهن دتها ومستوى مهارت ة وم ذة المهني بالتلم

  .تصادق الوزارة أو أحد مكاتبها على ذلك
 

  الباب التاسع

  السالمة والصحة المهنية
  

ادة  صحة   :(*))113(م سالمة وال وفر شروط ال شأة أن ي شغيل أي من د ت ل عن ى صاحب العم عل

وافر ا    ن ت د م صة التأآ وزارة المخت ى ال ا وعل ة فيه روف المهني شروط والظ ل

  .المالئمة للسالمة والصحة المهنية

  

  -: على صاحب العمل مراعاة القواعد التالية: )114(مادة 
 حفظ موقع العمل في حالة صحية ومأمونة تقتضيها شروط السالمة والصحة -1             

  .المهنية

 العمل وفق المستويات  تهوية أماآن العمل وإنارتها بصورة آافية خالل ساعات-2              

  .والمقاييس التي تقررها الجهات القائمة بالسالمة والصحة المهنية



 الضرورية لوقاية العمال من األضرار الناشئة عن أي غاز أو اإلحتياطات اتخاذ -3             

  .غبار أو دخان أو أية نفايات أو عوادم للصناعة

اذ -4             ات  اتخ ضرورياإلحتياط زة أو      ال اطر األجه ن مخ ال م ة العم  اآلالتة لوقاي

  .ومخاطر وسائل االنتقال أو التداول بما في ذلك مخاطر االنهيار

ة -5             الحرارة والرطوب ة آ ة ضد المخاطر واألضرار الطبيعي اذ االحتياجات الالزم  اتخ

  .والبرودة

اذ -6            ات  اتخ اط  اإلحتياط ن مخ ة م ة بالوقاي ضوضاء أو   الكفيل شديدة أو ال اءة ال ر اإلض

ضغط  ي ال ص ف ادة أو نق زازات أو زي رة أو االهت ضارة أو الخط عاعات ال اإلش

  .الجوي داخل مقر العمل بما في ذلك مخاطر االنفجار

ا مع تخصيص دورات منفصلة                    -7             سهل الوصول إليه اآن ي  تشييد دورات للمياه في أم

  .اءللنساء في حالة استخدام النس

  . توريد المياه الكافية الصالحة للشرب والستخدام العمال وتسهيل استعمالها-8            

ا في     اإلحتياطات اتخاذ   -9             ا بم  الالزمة لمواجهة الحرائق وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته

  .ذلك تأمين منافذ للنجاة وجعلها صالحة لالستعمال في أي وقت

ا ووضع            -10            الغ الجهات المختصة به ة وإب مسك سجل لحوادث العمل وأمراض المهن

  .اإلحصائيات عن إصابات العمل واألمراض المهنية وتقديمها للوزارة عند طلبها

  

----------------------  
  م 1997لسنة ) 25(ُعدلت بموجب القانون رقم (*) 

ادة  ذ  : )115(م ل أن يتخ ى صاحب العم ات عل ن   الاإلحتياط المتهم م ال وس ة العم ة لحماي الزم

الغ                   ة مب األخطار الناجمة عن العمل ووسائله وال يجوز أن يخصم من أجورهم أي

  :لقاء ما يلي

 توفير األجهزة والمعدات والمالبس الواقية لحماية العمال من التعرض لإلصابات            -1                

  .واألمراض المهنية

ة حسبما                  ما يصرف للعم    -2                 ات غذائي ل ظروف عمل مضرة بالصحة ووجب ال مقاب

  .تقتضيها ظروف السالمة والصحة المهنية

ا     -3                 ال آم ان للعم ت آ ي أي وق ًا وف ي دوري شف الطب راء الك ل إج صرف مقاب ا ي  م

  .تقتضيها ظروف السالمة والصحة المهنية

  .في موقع العمل توفير وسائل اإلسعافات األولية -4               



  

  -:  تتولى الوزارة تنفيذ المهام التالية: )116(مادة 
  .تقديم المشورة والنصح ألصحاب األعمال في مجال السالمة المهنية -   أ             

  .تنظيم وتنفيذ برامج التدريب والتثقيف المتعلقة بالوقاية من الحوادث -    ب            

ة في               تنظي -    جـ              سالمة والصحة المهني م تبادل المعلومات الفنية والخبرات بين أقسام ال

  .المنشآت

  . تحديد وتقييم وسائل وحدات الوقاية من الحوادث-  د              

  . المساعدة في تصميم الوسائل اإليضاحية في مجال السالمة المهنية-   هـ             

ل-   و               ة ورصد حاالت  دراسة وتحلي سالمة المهني ي مجال ال ات ف ات والمعلوم  البيان

  .اإلصابات واألمراض المهنية واقترح التدابير الالزمة لمنع تكرارها

  .تحديد وتقييم وسائل ومعدات الوقاية من الحوادث واإلصابات المهنية -       ز         

  

ى               -1 : )117(مادة   اء عل وزراء بن رار من مجلس ال سالمة          تشكل بق ا لل ة علي وزير لجن راح ال اقت

رار         دد الق ة ويح ات ذات العالق ضويتها الجه ي ع ل ف ة يمث صحة المهني وال

  .مهامها والقواعد المنظمة لعملها

ي        -2                  ة ف صحة المهني سالمة وال ة لل ان فرعي شكيل لج وزير ت ن ال رار م وز بق   يج

على أن تشمل هذه اللجان      المحافظات وفي القطاعات والصناعات التي يراها       

ان    ذه اللج ام ه شكيل مه رار الت دد ق ة ويح ات ذات العالق ي عضويتها الجه ف

  .واختصاصاتها والقواعد المنظمة لعملها

  

  

  -: على صاحب العمل القيام بما يلي-1 : )118(مادة 

ا  -     أ                  ة ووس ل والمهن اطر العم شغيله بمخ ل ت ل قب ة العام اد وإحاط ة  إرش ئل الوقاي

  . أثناء العملإتباعهامنها التي يجب عليه 

صحة         -  ب                 سالمة وال ال لل اة العم ى مراع ة عل ه والرقاب تمرار بالتوجي ام باس   القي

  .المهنية

ة             -  جـ                    إبراز التوجيهات واإلرشادات والملصقات الموضحة لمخاطر العمل والمهن

ائل اإليضاح             الوقاية   وأساليب   ة وس اآن ظاهرة واستخدام آاف ا في أم منه

  . األخرى



ة الصحية                    -  د                  ة والوقاي سالمة المهني ا يخص ال ال فيم ين أوساط العم   نشر الوعي ب

ذه     ة به دوات المتعلق ة والن دورات التدريبي ي ال راآهم ف ى إش ل عل والعم

  .الجوانب

اع صاح       -2                ة امتن ال وتعليمات           في حال ة العمل والعم ذ قواعد حماي ب العمل عن تنفي

اف              وزير بإيق ة السالمة المهنية للمفتش استصدار أمر من ال  مصدر الخطر     اآلل

ة     ى اللجن ر إل ة األم وزير إحال ى ال باب الخطر وعل زال أس ى ت بوع حت دة أس لم

اف         ب اإليق ي أو طل اف الجزئ رة اإليق د فت ة تمدي ي حال صة ف ة المخت التحكيمي

ال                     ا ستحق العم ه وي م بإزالت م يق اء الخطر وان صاحب العمل ل لكلي، إذا تبين بق

  .الذين توقفوا عن العمل بسبب ذلك آامل أجورهم

ي إذا                -3                اف الجزئي أو الكل صادر باإليق رار ال تئناف الق   لصاحب العمل الحق في اس

  .تبين له أن القرار آان تعسفيًا
 

  الباب العاشر

   الخدمةتأمينات

  

ادة  ذه       -  أ: )119(م شمل ه ه وت املين لدي صحية للع ة ال وفر الرعاي ل أن ي احب العم ى ص  عل
  :الرعاية ما يلي

  .  إجراء الكشف الطبي للعامل قبل التشغيل-1                     

ر من الجه                -2                       ى تقري ات  نقل العامل إلى عمل يتناسب مع حالته الصحية بناء عل

  .الطبية المختصة آلما آان ذلك ممكنًا

صة   -3                      ة المخت ات الطبي ق توصيات الجه ل ووف ل المناسب للعام وفر العم   أن ي

ة إذا  ات االجتماعي انون التأمين ل وبموجب ق ة العم حسب ظروف وإمكاني

ل أو       ن العم ة ع ابة ناجم ت اإلص ة أو آان ن المهن ًا ع رض ناجم ان الم آ

   .بسببه

ة          -4                      ة الطبي ًا لالئح ددهم وفق ان ع ا آ ال مهم ستلزماته للعم الج وم ل الع   تحم

  .لصاحب العمل التي توافق عليها الوزارة

ه -5                      ال لدي دد العم ه إذا زاد ع ع العمل أو منطقت ي موق شغيل ممرض مؤهل ف   ت

  .على خمسين عامًال



ددهم عن -6                     ه إذا زاد ع ال لدي ة بعالج العم ى طبيب أو مؤسسة طبي د إل   أن يعه

  .مائة عامل في موقع العمل لو منطقته

ه وللعامل             -7                    ه من قبل سلم إلي ذي ت  أن يؤمن حفظ األوراق المتعلقة بعالج العامل ال

ة بمرضه وال        ائق المتعلق شهادات والوث ى صور من ال سلمة أن يحصل عل م

  .إلى صاحب العمل من الجهات الطبية المختصة

ذه                          - ب               ا هو محدد في ه ديهم عن م ال ل ل عدد العم  يجوز ألصحاب األعمال الذين يق

  .المادة أن يعهدوا إلى طبيب أو مؤسسة طبية بعالج هؤالء العمال

عمال لديهم عن ما هو محدد في          للوزير أن يلزم أصحاب األعمال الذين يقل عدد ال         -  جـ            

ي     ك ف ى طبيب وذل م إل دوا بعالجه شغيل ممرض مؤهل أو أن يعه ادة ت ذه الم ه

  .الصناعات والمهن الخطرة أو الشاقة

  

ام              -1  : )120(مادة   ًا ألحك أة مقطوعة وفق  يستحق العامل عند انتهاء خدمته معاشًا شهريًا أو مكاف

ي نظام خاص أخر إذا آانت شروطه         قانون التأمينات االجتماعية أو وفقًا أل     

  . للعاملأفضل

 إذا لم يكن العامل مشموًال بأحكام قانون التأمينات االجتماعية أو أي نظام خاص               -2                  

ة         ة الخدم أة نهاي به وفقًا ألحكام الفقرة السابقة استحق من صاحب العمل مكاف

ذه    بواقع مرتب شهر على األقل عن آل سنة من سنوات ا             ة وتحتسب ه لخدم

  .المكافأة على أساس اجر أخر شهر تقاضاه العامل

ا        -3                    ستحقاته المنصوص عليه  ال يجوز بأي حال من األحوال حرمان العامل من م

  .في المادة أو إسقاط أي جزء منها في آافة حاالت إنهاء عقد العمل

  

انون           يتحمل صاحب العمل ما لم يكن مؤ        : )121(مادة   انون وق ذا الق ًا له منًا المسئولية المادية طبق

ة              اء تأدي التأمينات االجتماعية لما يلحق العامل من أمراض مهنية أو إصابات أثن

  .العمل أو بسببه
 

  الباب الحادي عشر

  تفتيش العمل
  



نون وعليهم   يجري التفتيش على جميع القطاعات وأصحاب األعمال الذين ينطبق عليهم هذا القا: )122(مادة 

  .تسهيل مهام مفتشي العمل وتقديم آافة المعلومات والبيانات التي تطلب منهم ألغراض التفتيش

  

  -:  يختص مفتشو العمل بما يلي: )123(مادة 
ن         -1                 صدر ع ا ي ل م وده وآ ه وعق ل ونظم شريعات العم ق ت ستوى تطبي ة م  مراقب

ية ألصحاب العمل بما يقع منهم من       الوزارة من قرارات وتوجيه إشعارات آتاب     

دًا            مخالفات وطلب إزالتها وتحرير محاضر ضبط المخالفات عند تكرارها تمهي

  .إلحالتها إلى اللجنة التحكيمية المختصة

اآلراء والمقترحات                   -2                 ة ب شية مدعم ة تفتي  إعداد تقارير مفصلة عن حصيلة آل جول

  .صور أن وجدت القأوجهالتي تساعد على تالفي 

ل   -3                 حاب العم ال وأص ين العم ة ب ات القائم اهيم العالق يخ مف ي ترس ساهمة ف  الم

المة         ل وس شريعات العم ام ت م ألحك ضمن تفهمه ا ي ات بم دهم بالمعلوم وتزوي

  .تطبيقها

  

ادة   وزارة      -1 :(*) )124(م ابعين لل وظفين ت ل م ن قب ل م شآت العم ى من يش عل ري التفت يج

انون                     ومكاتبه ذا الق ام ه ذ أحك ضائية في تنفي ضبطية الق م صفة ال ا وتكون له

ين         اء والمهندس تعانة باألطب وز االس ه ويج ذة ل رارات المنف ة والق واألنظم

  .والفنيين من ذوي الخبرة عند االقتضاء

تش   -2                 ل مف ل آ ة، ويجب ع ة أو جماعي صفة فردي امهم ب ل مه شو العم ارس مفت  يم

ذا               المحافظة عل  م ويظل ه م عمله ا بحك ى أسرار المنشآت التي يطلعون عليه

  .االلتزام قائمًا من بعد ترآهم الخدمة

 يمارس مفتشو الصحة والسالمة المهنية مراقبة مستوى تطبيق قواعد وإجراءات             -3                

ة               وزارة والجهات المعني ى ال الصحة المهنية وعليهم رفع التقارير الدورية إل

  .األخرى

ويتهم       -4                 ت ه ات تثب ة ببطاق سالمة المهني صحة وال شو ال ل ومفت شو العم زود مفت  ي

ا ألصحاب      امهم وإبرازه امهم بمه اء قي ا أثن يهم حمله ائفهم ويجب عل ووظ

  .العالقة عند االقتضاء

----------------------  



  م1997لسنة ) 25(ُعدلت بموجب القانون رقم (*)  

  

ر            -5                  تنظم الئحة التفتيش نماذج وبيانات اإلشعارات المتعلقة بالمخالفات وآيفية تحري

  .محاضر الضبط المتعلقة بها

  

ين               : )125(مادة    يؤدي مفتشو العمل قبل مباشرتهم لمهام وظائفهم أمام الوزير أو من يفوضه اليم

  :  التالية

ام وان ال           اقسم باهللا العظيم أن أقوم بواجبات وظيف        (          تي بكل أمانة وإخالص وحياد ت

اء ممارستي                ا أثن ع عليه أبوح باألسرار المهنية الصناعية والتجارية التي اطل

  .)لوظيفتي 

  

  -:  يتمتع مفتشو العمل بالصالحيات اآلتية: )126(مادة 
ى سير األعم      واإلطالع  دخول أماآن العمل في أي وقت من ساعات العمل            -1                 ال  عل

د من عدم                  ة بالعمل والتأآ سجالت المتعلق ود وال الجارية وفحص الوثائق والعق

  .وجود مخالفات ألحكام تشريعات العمل ونظمه ولوائحه

رار من         اآللة  اتخاذ اإلجراءات االحتياطية في توقيف        -2                 مصدر الخطر باستصدار ق

وزير اإل         الوزير لفترة ال   ى ال ة        تزيد على أسبوع وعل ة التحكيمي ى اللجن ة إل حال

  .المختصة في حالة تمديد الفترة أو طلب اإليقاف الكلي

ة                -3                سالمة المهني  واإلطالع  اخذ عينات من موقع العمل وذلك فيما يتعلق بالصحة وال

  .على الوثائق المرتبطة بالعمل والعمال حين القيام بمهام التفتيش

ا   -4                ا                اخذ عين ا يتطلبه ائق أو صور منه ة وث ى أي ع العمل أو الحصول عل ت من موق

  .التفتيش

  

امهم                  -1 : )127(مادة   تهم لمه اء ممارس شي العمل أثن ة لمفت  على الوزارة أن توفر الحماية الالزم

  .أو بعد االنتهاء منها وفقًا لما تراه آفيًال بتحقيق ذلك

ل أل -2                  شي العم د تعرض مفت ًا عن  عن وي ناجم داء أو ضرر جسدي أو معن ي اعت

ى     دعوى إل ع ال نهم رف ة ع ولى نياب وزارة أن تت ى ال يش عل ام التفت أديتهم لمه ت

ة المصروفات                التعويض وان تتحمل آاف ة ب المحكمة المختصة بما فيها المطالب

  .المترتبة على ذلك



ذله            -3                  ود التي يب ل الجه شريعات          يستحق مفتشو العمل مقاب ضمان حسن تطبيق ت ا ل

  .العمل مكافأة يقررها الوزير
 

  
  

 الباب الثاني عشر منازعات العمل واإلضراب المشروع
 

  الفصل األول

  تسوية منازعات العمل
  

ادة  ن  : )128(م نجم م ا ي ال حول م ال والعم ين أصحاب األعم شأ ب ي تن ات الت ل الخالف صد بمنازعات العم   يق

ود العمل                 خالفات عن تطبيق أحكام ه      شريعات العمل األخرى وعق ائر ت انون ولوائحه وس ذا الق

  .الفردية والجماعية

  

ًا             -1 :(*))129(مادة   على الطرفين المتنازعين أو ممثلهما عقد جلسة مشترآة لتسوية النزاع ودي

ي محاضر    ك ف ات ذل هر واثب صاها ش رة أق ق المفاوضة خالل فت عن طري

  .لسريةموقعة بين الطرفين تكون لها صفة ا

زاع  -2                      ال موضوع الن ازعين يح ين الطرفين المتن ة ب سوية الودي ذرت الت  إذا تع

إلى الوزارة أو مكتبها المختص وعليها استدعاء أطراف النزاع لغرض حل            

  .النزاع خالل فترة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ اإلحالة

ع                   لكل منظمة أو لجنة      -3                     ع جمي اعي أن ترف د عمل جم ًا في عق نقابية تكون طرف

ن          ضو م صلحة أي ع ك لم د وذل ذا العق الل به ن اإلخ ئة ع دعاوى الناش ال

  .أعضائها دون حاجة إلى توآيل منه بذلك

ه                 ا يجوز ل صالحه، آم دعوى المرفوعة ل دخل في ال ويجوز لهذا العضو الت

ه النقاب              ه أو لجنت ستقًال أو منظمت دعوى م ذه ال ع          رفع ه ة عدم رف ة وفي حال ي

  . الدعوى من قبل نقابته

  



ادة  د الطرفين :  )130(م زاع يحق ألح ة لموضوع الن ول نهائي ى حل اطة إل سفر الوس دما ال ت عن

شل          ضر ف اريخ مح ن ت بوعين م صاها أس دة أق الل م يم خ ة التحك ى لجن ه إل رفع

  .الوساطة

  

ر   تشكل بقرار من الوزير لجنة تحكيم أو          : )131(مادة   ائر          عل  أآث ة العاصمة وس ى مستوى أمان

  -:محافظات الجمهورية للفصل في منازعات العمل وذلك على النحو التالي

  .رئيسًا      ممثل عن الوزارة                                        -1              

 -----------------------  
  م 1997لسنة ) 25(ُعدلت بموجب القانون رقم (*) 

  

  ممثل عن أصحاب العمل  -2              

  .عضوًا   يرشحه االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية                            

   .عضوًا      ممثل عن العمال يرشحه االتحاد العام للنقابات          -3              

ة     رة الكافي ال الخب ال والعم ي أصحاب األعم ي ممثل وفر ف ى أن تت ئون عل ي ش  ف

  .العمل

  

  -:  تختص اللجان التحكيمية بالنظر فيما يلي: )132(مادة 
ق                    -    أ             ق بتطبي ا يتعل ال فيم ال والعم ين أصحاب األعم ات الناشئة ب  المنازعات والخالف

  .هذا القانون ونظمه ولوائحه وعقود العمل

  .فتيش على منشآت العمل المخالفات المحالة عليها والمتعلقة بالت-    ب          

ة  -    جـ             صلة باختصاص اللجان التحكيمي وانين ذات ال ي تنص الق سائل األخرى الت  الم

  .بها

  

ادة  ذا  : )133(م تجوابه وآ ة بإحضار أي شخص الس صالحيات الكفيل ة ال ة آاف ان التحكيمي   للج

ة وإجراء المعا         ين القانوني يفهم اليم د تحل ك     تقرير سماع الشهود بع ا في ذل ة بم ين

ة                الدخول إلى أي مكان من أماآن العمل يستوجبه النظر في النزاع، ويجوز للجن

ا يكون           رة آم تعانة بأهل الخب أن تندب أحد أعضائها للقيام بهذه المهام وآذا االس

  . على جميع المستندات أو أي بيانات تراها ضروريةاإلطالعلها حق 

  



  .التحكيم بأغلبية أعضائها تصدر قرارات لجان -1 : )134(مادة 

ضو  -2                   ضاء وللع ع األع ن جمي ة م سببة وموقع يم م ة التحك رارات لجن ون ق  تك

  .المعترض طلب تدوين اعتراضه في مسودة القرار

  

ة                -1:(*))135(مادة   ر قابل ة وغي ة نهائي مع مراعاة قانون التحكيم تكون قرارات اللجان التحكيمي

  -:التالية للطعن في الدعاوى 

  . الدعاوى التي ال تتجاوز قيمتها ستون ألف ريال-   أ                     

  . الدعاوى المتعلقة بوقف قرارات الفصل من العمل-   ب                    

  . الدعاوى المتعلقة بتغريم العاملين- جـ                      

  .مية أن تحكم بعقوبة سالبة للحرية ال يجوز للجان التحكي-2                  

  

-------------------------  
  م 1997لسنة ) 25(ُعدلت بموجب القانون رقم (*) 

ادة  ان           -1:  )136(م ى اللج ا إل ان نوعه ا آ ل أي ات العم ة بمنازع دعاوى المتعلق ة ال دم آاف  تق

  .التحكيمية

ة م         -2                   زاع أو المفوضين           يجب أن تكون الدعاوى المرفوعة موقع ن أحد طرفي الن

  . قانونًا بتمثيلهم 

انون    -3                   ي ق واردة ف ام ال ة األحك راءات المرافع دعوى وإج ع ال أن رف ي ش ق ف  يطب

  .المرافعات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون

  .ضايا المستعجلة تعتبر الدعاوى المتعلقة بقضايا العمل من الق-4                  

  . ال تقبل الدعوى العمالية بعد مرور الفترة الزمنية المحددة في القوانين النافذة-5                  

  

ادة  رة       -1 : )137(م الل فت زاع خ ي الن ر ف سة للنظ د أول جل ة عق ة التحكيمي يس اللجن دد رئ  يح

  .أقصاها عشرة أيام من تاريخ رفع الدعوى

صدر        -2                   ا وت ة إليه دعوى المرفوع ي ال ر ف ي النظ ة أن تنه ان التحكيمي ى اللج عل

  .قراراها خالل فترة ال تزيد على ثالثين يومًا من تاريخ أول جلسة

ة                      : )138(مادة   ه في اللجن ؤدي مهام ان ي وزير ب ام ال يم أم ة تحك يس وأعضاء لجن   يحلف آل رئ

  .ه لمهامهبالذمة والصدق واألمانة والحيدة وذلك قبل مباشرت

  



ه أن                     -1 : )139(مادة   ان علي ة ف ة التحكيمي رار اللجن تئناف ق  إذا رغب أحد أطراف النزاع في اس

تئناف         ة االس ل بمحكم ضايا العم عبة ق ى ش ذلك إل تئناف ب ضة اس دم عري يق

  .المختصة خالل فترة ال تزيد على شهر من تاريخ تبليغه بالقرار

تئناف             يحدد رئيس شعبة قض    -2                   ايا العمل تاريخ عقد الجلسة األولى للفصل في االس

داع صحيفة                         اريخ إي ًا من ت ى خمسة عشر يوم د عل رة ال تزي المقدم خالل فت

  .االستئناف

د                          -3                   رة ال تزي ائي خالل فت م نه زاع بحك ضايا العمل أن تفصل في الن  على شعبة ق

  .دها للنظر في النزاععلى ثالثين يومًا من تاريخ أول جلسة تعق

  

ة                : )140(مادة   ائر محافظات الجمهوري   تنشأ بمحاآم االستئناف على مستوى أمانة العاصمة وس

سمى  عبة ت ضائية ش سلطة الق انون ال ًا لق ل ( وفق ضايا العم عبة ق ا ) ش تختص بم

  :يلي

تئناف      -1                   اوى االس ع دع ي جمي ة ف ة القطعي ًا وبالدرج صل نهائي رارات   الف ي الق ف

  .الصادرة من اللجان التحكيمية المقدمة إليها وفقًا ألحكام هذا القانون

  . أي دعاوى أخرى تختص بها بموجب هذا القانون أو تشريعات العمل األخرى-2                 

  

اع عن                      : )141(مادة   تئناف االمتن اآم االس ضايا العمل بمح ة أو شعب ق   ال يجوز للجان التحكيمي

ة                      الف ذه الحال انون وتكون في ه ذا الق صل في النزاع بحجة عدم وجود نص في ه

ه العرف وقواعد                    ا استقر علي شريعة اإلسالمية وم ام ال ملزمة بالفصل وفقًا ألحك

  .العدالة

  

ة أو             : )142(مادة     ال يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات التسوية أمام اللجان التحكيمي

ال في      ر شروط العمل التي آانت                شعب قضايا العم تئنافية أن يغي اآم االس  المح

ع     رد أو يوق ال أو أن يط ه أضرار بالعم ب علي ا يترت زاع مم دء الن ل ب ة قب قائم

  .جزاء على أي منهم

  

ادة  ي    : )143(م ك ف ات ذل يهم إثب زاع وجب عل سوية الن ى ت صالح الخصوم أو توصلوا إل   إذا ت

زاع     ا الن ور أمامه ة المنظ ام الجه ضر أم د    مح م بع ة أن تحك ذه الجه ى ه  وعل

  .التصديق على المحضر بجعله في قوة السند الواجب النفاذ



 
  الفصل الثاني

  اإلضراب المشروع
  

ال لإلضراب والتوقف عن       -1 : )144(مادة    ال يجوز لممثلي العمال أو اللجنة النقابية دعوة العم

ن    ل للطع ر قاب ًا وغي زاع نهائي رار الن د صيرورة ق ل إال بع دم العم واء لع  س

ادة      ي الم دد ف اد المح الل الميع تئنافه خ ان   ) 139(اس انون إذا آ ذا الق ن ه م

اآم   ي المح ل ف ضايا العم ن شعب ق صدوره م يم أو ل ان التحك ن لج صادرًا م

ى     ام عل بعة أي م مضي س ذه رغ ن تنفي ل ع اع صاحب العم تئنافية وامتن االس

  .إبالغه بالتنفيذ من الجهة مصدرة القرار

ال لإلضراب أو التوقف                    -2                  ة دعوة العم ال أو اللجان النقابي  يحظر على ممثلي العم

  .عن العمل بغية تحقيق مطالب أو أغراض سياسية

  

ة                         : )145(مادة   ة النقابي ال أو اللجن ي العم سابقة ال يجوز لممثل ادة ال ام الم   مع عدم اإلخالل بأحك

  : اآلتيةيتوفر الشروط الدعوة إلى اإلضراب أو ممارسة اإلضراب إال 

 عرض مقترح ممارسة اإلضراب على العمال في اجتماع عام شريطة حضور             -1                   

ل عن  دد ال يق ة %) 60(ع ل وموافق دى صاحب العم ال ل الي العم ن أجم م

  .منهم على اإلضراب باالقتراع السري%) 25(

ة        ال يتم اإلعالن عن اإلضراب أو        -2                   ى النقاب رح عل د عرض المقت ممارسته إال بع

ي              ة أو ممثل العامة المعنية وتوقيع ثلثي أعضائها عليه وحصول اللجنة النقابي

ات في                ام للنقاب اد الع العمال على الموافقة الكتابية من المكتب التنفيذي لالتح

  .الجمهورية

  .دد العاملين لدى صاحب العمل من ثلث عأآثر  أن يكون موضوع النزاع يمس -3                  

وزارة أو                      -4                    ام بإشعار صاحب العمل وال ال القي ي العم ة أو مثل ة النقابي على اللجن

ابيع من                  ة أس مكتبها الخاص قبل الشروع في اإلضراب بفترة ال تقل عن ثالث

  .التاريخ المحدد له

  

ة           يمارس اإلضراب في المنشأة سلميًا و       : )146(مادة   شروط الالزم تيفاء ال بشكل تدريجي بعد اس

  : لتنفيذه الواردة في المادة السابقة من هذا القانون وذلك على النحو التالي



شأة إشعارا                  -1                     وضع قطعة من القماش حمراء اللون على ساعد آل عامل في المن

ابقة             ة س ام متتالي ة أي دة ثالث دء في    باعتزام اللجوء إلى اإلضراب لم ى الب  عل

  .مباشرته

دوام                        -2                    رة محددة من ساعات ال شأة ولفت سام المن  التوقف عن العمل في بعض أق

ة              الرسمي يتم زيادتها تدريجيًا بحيث يسري التوقف الكلي عن العمل في آاف

  .األقسام بعد انقضاء أربعة أيام متتالية

ل ف -3                   ن العم ف ع دوام     التوق اعات ال ن س ددة م رة مح شأة ولفت سام المن ة أق ي آاف

ي عن العمل                    ى التوقف الكل ك إل ؤدي ذل الرسمي يتم زيادتها تدريجيًا بحيث ي

م                      اريخ ممارسة اإلضراب إذا ل د انقضاء أسبوع من ت ا بع في المنشأة بأآمله

  .يظهر ما يؤدي إلى وقفه

  

ى اإلضراب أو وقف ممارسته             على اللجنة النقابية أو ممثلي العما      : )147(مادة   ل إلغاء الدعوة إل

ادة    ام الم ًا ألحك زاع وفق سم الن رار ج ذ ق ى تنفي ل عل ق صاحب العم ورًا إذا واف ف

)144( .  

  

رة         -1:(*) )148(مادة   اء فت ثلهم أثن ال تنقطع عالقات العمل بين صاحب العمل والعمال أو من يم

  .اإلضراب

ال أو ب     -2 ى العم ات عل ك الفصل من       ال يجوز فرض عقوب ا في ذل عضهم بم

ام                العمل بسبب ممارستهم لإلضراب أو الدعوة إليه إذا آان قد تم وفق أحك

  .هذا القانون

  

ة                   (*) :)149(مادة   ر المساس بحري انون أخر يعتب مع عدم اإلخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها ق

ه العم     ال العمل خطأ مهني جسيم يعاقب عليه، ويعد في حكم ذلك آل فعل يأتي

المضربون يكون من شأنه أن يمنع أي عمال آخرين أو صاحب العمل أو من              

ان بالفعل               يمثله من االلتحاق بمكان العمل أو ممارسة نشاطهم المعتاد سواء آ

ع العمل أو أحداث أضرار                     داء أو احتالل مواق أو بالتهديد أو العنف أو االعت

  .  بالممتلكات

  



ى من ا       -1 : )150(مادة   ؤدي                 ينظم حد أدن ة التي ي ة العام شئات الخدمي ة في المن ة اإلجباري لخدم

نهم أو                واطنين أو أم اة الم ى تعريض حي اء اإلضراب إل ا أثن توقف العمل فيه

شأت                       ل المن ر من قبي صادية، ويعتب ة اقت ه أزم نجم عن د ي صحتهم للخطر أو ق

  : على وجه الخصوص ما يلي

ستوصفات -      أ                 شفيات والم ة     المست ادات المناوب صحية والعي ات ال  والمجمع

  .والصيدليات

ة       - ب                     لكية واإلذاع سلكية والالس صاالت ال ل االت ة بعم صالح المرتبط  الم

  .والتلفزيون

  .المصالح المرتبطة بالكهرباء والمياه والغاز والمواد البترولية - جـ                    

-------------------------  
  م 1997لسنة ) 25(ا بموجب القانون رقم ُعدلت(*) 

  

  . أعمال النظافة وصحة البيئة- د                    

  .أعمال البنوك والمصارف -   هـ                  

ة          -        و              وانئ البري ي الم غ ف شحن والتفري ع ال ارات ومواق ي المط ل ف ع العم  مواق

  .ماركوالبحرية والجوية والج

  . األعمال المتعلقة بتقديم السلع والمواد الغذائية واألعمال المتعلقة بالمخابز-  ز                   

 األعمال المتصلة بحضائر األبقار واألغنام والدواجن وري المزارع وحصاد           -    ط                 

  .المحاصيل الزراعية ونقلها وآذا نقل األسماك

  . الخدمات المتصلة بالسجون -   ي                 

ا     -2                زم فيه رى يل االت أخ دد مج وزير أن يح ى عرض ال اء عل وزراء بن س ال   لمجل

بتوفير حد أدنى من الخدمة اإلجبارية أو المهن التي يحظر ممارسة اإلضراب         

  .فيها

ة ويع             -3                ة اإلجباري ام بالخدم ا         يحظر على العامل رفض القي ام به د رفض العامل القي

ي              خطأ جسيمًا يعاقب عليه وال يعفى من المسئولية أعضاء اللجنة النقابية أو ممثل

  .العمال ويسألون بصفاتهم الشخصية إذا آانوا سببًا في ذلك
 

  الباب الثالث عشر



  المنظمات النقابية
  

ة      للعمال وأصحاب األعمال الحق في تكوين منظماتهم واال        -1 : )151(مادة   ا طواعي نضمام إليه

ات والمجالس              يلهم في الهيئ وقهم وتمث بغية مراعاة مصالحهم والدفاع عن حق

  .والمؤتمرات وفي آافة المسائل المتعلقة بهم

  للنقابات العمالية ومنظمات أصحاب األعمال الحق في ممارسة نشاطهم بحرية            -2                   

  .ليهاآاملة وبدون تدخل في شئونها والتأثير ع

  

ة الفصل أو                ) 35(  مع مراعاة أحكام المادة       : )152(مادة   انون ال يجوز تطبيق عقوب ذا الق من ه

شاطهم                  تهم لن سبب ممارس ة ب أي عقوبة أخرى بحق ممثلي العمال في اللجان النقابي

  .النقابي وفقًا لهذا القانون وقانون تنظيم النقابات وانظم واللوائح المنفذة لهما
 

   عشرالباب الرابع

  العقوبات
  

ادة  د  :   )153(م ة اش أي عقوب ك دون إخالل ب اب وذل ذا الب واد ه ي م ا ف ات المنصوص عليه ائر العقوب ق س تطب

  .منصوص عليها في أي قانون أخر

  

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن               :  (*)) 154(مادة  

ل عن ة ال تق ة اشهر أو بغرام اوز ثالث ال وال تتج سة آالف ري ) 20.000( خم

واب        ي األب واردة ف ام ال ن األحك ًا م الف حكم ن يخ ل م ال آ ف ري شرين أل ع

امن والتاسع والعاشر            ( الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والث

  .من هذا القانون) والحادي عشر

  

   م1997لسنة ) 25(ُحذفت بموجب القانون رقم (*) : )155(مادة 

  

ة ال           -1(*) : )156(مادة   ة مالي انون أخر يعاقب بغرام  مع عدم اإلخالل بأي عقوبة اشد في أي ق

ألفي ريال آل من      ) 2000(خمسمائة ريال وال تزيد على      ) 500(تقل عن   

ستي الوساطة           ول عن حضور جل دون سبب مقب تغيب من طرفي النزاع ب



ستي   األولى والثانية التي تدعو إليهما الوزارة أو مكتب        ها المختص، وآذا جل

ن حضور     ه ع ة تخلف ي حال ل، وف ضايا العم عب ق ة أو ش ان التحكيمي اللج

ن     ة م د الغرام ة تزي سة الثالث سة   ) 10.000 – 5000(الجل ن خم ال م ري

  .آالف ريال إلى عشرة آالف ريال عن آل جلسة تخلف عنها

) 10.000(وال تزيد عن     ألف ريال   ) 1000( يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن        -2               

ا       وزارة أو مكتبه ة أو ال ان التحكيمي ن زود اللج ل م ال آ شرة آالف ري ع

زاع                 ائق مزورة عن موضوع الن المختص بمعلومات غير صحيحة أو وث

  .أو تسبب في وقف إجراءات التسوية أو الوساطة بالعنف أو التهديد به

ى     ) 5000( يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن      -3                د عل ال وال تزي ( خمسة آالف ري

خمسة عشر ألف ريال آل من يتسبب في الدعوة إلى اإلضراب           ) 15.000

انون أو     ذا الق واردة في ه ضوابط ال شروط وال اة لل أو ممارسته دون مراع

  .مارس أعمال التهديد أو العنف بهدف عرقلة العمل

ى    -4                د عل ة ال تزي ة مالي ب بغرام ل    ) 15.000( يعاق ال آ ف ري شر أل سة ع خم

ال    ن العم دًال ع دد ب ال ج شغيل عم ام بت ه ق ن يمثل ل أو م احب عم ص

ا  ضوابط المنصوص عليه شروط وال ًا لل المضربين إضرابا مشروعًا وفق

ؤالء    ودة ه ي وجوب ع ة ف ذه العقوب ع ه انون، وال يحول توقي ذا الق ي ه ف

  .العمال إلى أعمالهم

-------------------  
  م 1997لسنة ) 25(وجب القانون رقم ُعدلت بم(*)

  الباب الخامس عشر

  أحكام ختامية
  

انون والمرفوعة         : )157(مادة   ذا الق ام ه ًا ألحك   تعفى من رسوم التقاضي الدعاوى المتعلقة بمنازعات العمل طبق

  .من العمال أو ممثليهم أو أسرهم في حالة الوفاة

  

ات         تسري األحكام المنظمة للسالمة       : )158(مادة   ى القطاعات والفئ انون عل ذا الق والصحة المهنية الواردة في ه

  .الخاضعة ألحكام قانون الخدمة المدنية وأي قانون أخر



  

ام                   : )159(مادة   ائر األحك اتهم وس وقهم وواجب وعيتهم بحق ال وت ساهمة في إحاطة العم  على أصحاب األعمال الم

  .النظم والقرارات المنفذة لهاألساسية المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح و

  

ى عرض              : )160(مادة   اء عل   يصدر بتحديد الرسوم المقررة وفقًا ألحكام هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بن

  .الوزير

  

ادة  ع      : )161(م ارض م ا ال يتع انون وبم ذا الق ذة له ات المنف رارات والتعليم ة والق ة األنظم وزير آاف صدر ال   ي

  .أحكامه

  

ادة  م  : )162(م ل رق انون العم ى ق سنة ) 5(  يلغ م   1970ل ل رق انون العم نعاء وق ي ص صادر ف سنة ) 14(م ال ل

  .م الصادر في عدن آما يلغى آل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون1978

  

  .  يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية: )163(مادة 
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