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  قــانون العمـل
  
  

  الفصل األول
  تعاريف وأحكام عامة

  

   )1(مادة
اني                 ة، المع ارات التالي انون، تكون للكلمات والعب في تطبيق أحكام هذا الق

  :الموضحة قرین آل منها، ما لم یقتض السياق معنى آخر
  .وزارة شؤون الخدمة المدنية واإلسكان  :الـــــــــــــوزارة -1
 .ن الخدمة المدنية واإلسكانوزیر شؤو  :الوزيــــــــــــــر -2
 .إدارة العمل بالوزارة  :اإلدارة           -3
امًال أو       :صـاحب العمــل -4 ستخدم ع اري ی ي أو اعتب خص طبيع ل ش آ

 .أآثر لقاء أجر
آل شخص طبيعي یعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل           :العامـــــــــــــل -5

 .وتحت إدارته أو إشرافه
ي   :المتــــــــــــدرب -6 خص طبيع ل ش د  آ ل بعق صاحب عم رتبط ب ، ی

ه أو   ادة معارف ة، أو لزی ة أو حرف ول مهن ه أص لتعليم
 .مهارته فيها

غ    :الحـــــــــــــدث -7 ي، بل سادسةآل شخص طبيع ره ال  عشرة من عم
غ  م یبل   ول

 .الثامنة عشرة
ي أو    :العمــــــــــــــل -8 ري أو فن ساني، فك د إن ن جه ذل م ا ُیب ل م آ

سماني،   ج
 .لقاء أجر

اتفاق بين صاحب عمل وعامل، محدد أو غير محدد            :العمــلعقـــــد  -9
ًا   ًال معين ؤدي عم ل أن ی ضاه العام د بمقت دة، یتعه الم

 .لصاحب العمل، وتحت إدارته أو إشرافه، لقاء أجر
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ه في                :األجر األساسـي - 10 ذي یؤدی معدل ما یدفع إلى العامل عن العمل ال
ة أو اإلن  ى أساس القطع زمن أو عل ن ال ة م دة معين اج، م ت

 .ویشمل العالوة السنویة دون غيرها
األجر األساسي مضافًا إليه جميع العالوات والبدالت         :األجـــــــــــــــر - 11

ًا            بته، أی والمكافآت، التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناس
ا ان نوعه   آ

 .وطریقة حسابها
ادة      :التدريب المهني - 12 ة، أو زی ة أو الحرف درب أصول المهن يم المت تعل

ة             مع ارفه أو مهارته فيها، أو إعداد العامل للتحول من مهن
ة      ة والنظری رامج العملي ائل والب ك بالوس رى، وذل ى أخ إل

 .الالزمة
الشخص الحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الطب         :الطبيب المرخص - 13

 .قطردولة في 
ا    :المؤسســــــــــــة - 14 ال القطري الخاص فيه ل رأس الم شأة ال یق ل من آ

سبة  ن ن ون  %) 51(ع ا، ویك وع رأس ماله ن مجم م
 .قطردولة مرآزها الرئيسي في 

اري       :المنشـــــــــــــأة - 15 ي أو اعتب خص طبيع دیره ش شروع ی ل م آ
امًال ستخدم ع   ی

 .أو أآثر
ه، أو        :الخدمة المستمرة - 16 دى صاحب العمل ذات صلة ل ة العامل المت خدم

االت      ي ح ة ف ذه الخدم ع ه انوني، وال تنقط ه الق خلف
ازات أو  صرح اإلج اب الم   الغي

شأة              بها قانونًا أو اتفاقًا، أو في حاالت توقف العمل في المن
 .لسبب ال دخل إلرادة العامل فيه

 

العمل الذي تقتضي طبيعته، إنجازه في مدة محدوده،          :العمل المؤقـــت - 17
 .أو الذي ینصب على عمل بذاته وینتهي بانتهائه

ه في   :العمل العـارض - 18 دخل بطبيعت ذي ال ی ل ال ه صاحب  العم ا یزاول م
 .العمل من نشاط وال یستغرق أآثر من أربعة أسابيع
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إصابة العامل بأحد أمراض المهنة المنصوص عليها         :إصــــابة العمل - 19
دول  ي الج   ف

م  ئة عن ) 1(رق ة إصابة ناش انون، أو بأی ذا الق ق به المرف
رة  سببه، أو خالل فت ة العمل أو ب اء تأدی ه أثن ع ل حادث یق
ه   ى عمل ه إل   ذهاب

اب دون   أ ذهاب واإلی ون ال شرط أن یك ه، ب ه من و عودت
ف   توق

 .أو تخلف أو انحراف عن الطریق الطبيعي
ة  - 20 ات العمالي ة أو     :التنظيم ال المهن ة لعم ان العام ة، واللج ان العمالي  اللج

 .الصناعة، واالتحاد العام لعمال قطر
 . الجهة التي تحددها وزارة الصحة العامة:الجهة الطبية المختصة - 21

  
   )2(مادة

سري وقهم      ی دد حق ال، ویح ل والعم حاب العم ى أص انون عل ذا الق  ه
  .وواجباتهم وینظم العالقات فيما بينهم

  
   )3(مادة

ى     انون عل ذا الق ام ه سري أحك اص، ال ت شأنه نص خ ا ورد ب دا م ا ع فيم
  :الفئات التالية

ات     -1 رى والهيئ ة األخ زة الحكومي وزارات واألجه ي ال املين ف وظفين والع الم
ة سات العام شرآات والمؤس ا أو   وال رول بمفرده ر للبت سها قط ي تؤس  الت
  .، وآذلك الذین تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصةباالشتراك مع الغير

 .ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والعاملين في البحر -2
 .المستخدمين في األعمال العارضة -3
ي   -4 ن ف ستاني وم اهي والب ة والط سائق والمربي ازل آال ي المن ستخدمين ف الم

 .ُحكمهم
ين                   -5 ال المقيم م زوجه وأصوله وفروعه من العم أفراد أسرة صاحب العمل وه

 .معه في مسكنه الذین یعولهم بصورة آاملة
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ون            -6 ذي یعمل دا األشخاص ال ا ع العمال الذین یعملون في الزراعة والرعي فيم
ي ذین   ف ا أو ال سویق منتجاته صنيع أو ت وم بت ي تق ة الت سات الزراعي المؤس

 .تشغيل أو إصالح اآلالت الميكانيكية الالزمة للزراعةیقومون بصفة دائمة ب
  

ق آل                 وزیر، تطبي راح ال ى اقت ویجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناًء عل
ود       ي البن ذآورة ف ات الم ى الفئ انون عل ذا الق ام ه ) 6، 5، 4، 3(أو بعض أحك

  .المشار إليها
  

   )4(مادة
وق العم                 ل الحد األدنى لحق انون تمث ذا الق ع   الحقوق المقررة في ه ال، ویق

ل اطًال آ   ب
م یكن                  شرط ُیخالف أحكام هذا القانون، ولو آان سابقًا على تاریخ العمل به، ما ل
ر   أآث

  .فائدة للعامل
  

وق الناشئة للعامل                      ازل عن الحق راء أو مصالحة أو تن اطًال آل إب ویقع ب
ب   بموج

  .القانون هذا
  

   )5(مادة
ذا ام ه ه، بمقتضى أحك ستحقة للعامل أو لورثت الغ الم ون للمب انون، یك  الق

امتياز على أموال صاحب العمل المنقولة والثابتة، وتتقدم في المرتبة على جميع            
رى،  دیون األخ   ال

  .بما فيها دیون الدولة
  

   )6(مادة
ام بعمل                   اري، القي ى أي شخص طبيعي أو اعتب إذا عهد صاحب العمل إل

أن یسوي بين العمال الشخص من أعماله األصلية أو جزء منها، وجب على هذا         
ذین وق  ال ي الحق ل األصلي ف ال صاحب العم ل وعم ذا العم ذ ه ستخدمهم لتنفي  ی

دود    ي ح ا، ف ا بينهم ضامن فيم ا بالت اء به سؤولين عن الوف ان م ا، ویكون والمزای
  .المبالغ التي یكون صاحب العمل مدینًا بها لمن عهد إليه بالعمل
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   )7(مادة
ة                  شأته، أن یخطر اإلدارة آتاب دء العمل في من   على صاحب العمل، قبل ب

  :بالبيانات التالية
ه المراسالت،                 -1 ذي توجه إلي ا ال شاطها، وعنوانه اسم المنشأة ومقرها ونوع ن

 .ورقم هاتفها
  .عة العمل الذي ستمارسه المنشأةيطب -2
 .عدد العمال الذین ستستخدمهم المنشأة ومهنهم وجنسياتهم -3
 .اسم مدیر المنشأة المسؤول -4

  
   )8(مادة

ذا   ي ه ا ف صوص عليه د المن دد والمواعي سب الم التقویم تح انون ب  الق
  .الميالدي

  

  .یومًا) 30(یومًا، ویقصد بالشهر ) 365(ویقصد بالسنة 
  

   )9(مادة
ذا            تحرر العقود وغيرها من الوثائق والمحررات، المنصوص عليها في ه
انون   الق

  .باللغة العربية
  

ة أخ             ا بلغ ة     ویجوز لصاحب العمل أن یرفق بها، ترجمة له رى، وفي حال
  .النص العربين یعتمد االختالف بين النصي

  
   )10(مادة

الحقوق الناشئة                 ة ب تهم للمطالب ال أو ورث ا العم ي یرفعه   جميع الدعاوى الت
سرعة    ه ال ى وج ا عل ون نظره ل، یك د العم انون، أو عن عق ذا الق ام ه عن أحك
ى   وتعف

  .من الرسوم القضائية
  

  
ادة       ة            ) 113(ومع مراعاة ُحكم الم سقط دعوى المطالب انون، ت ذا الق من ه

ن أحكامه، أو عن عقد العمل، بانقضاء سنة على تاریخ انتهاء           بالحقوق الناشئة ع  
  .العقد
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  الفصل الثاني
  التدريب المهني

  

   )11(مادة
ي       ز الت د والمراآ ي المعاه شآت أو ف ل المن ي داخ دریب المهن تم الت ی
صص   تخ

  .لهذا الغرض
  

دریب،               ة للت ة والعملي ویحدد الوزیر، بقرار منه، البرامج الدراسية النظری
صى ل د األق شروط  والح د وال ه، والقواع ر مدت دریب وط ة للت ار المنظم ق االختب

  .والشهادات التي تمنح للمتدربين بعد انتهاء التدریب
  

   )12(مادة
ى   درب عل أآثر أن ی امًال ف سين ع ستخدم خم ذي ی ل ال ى صاحب العم عل

ذین ترشحهم         %) 5(األعمال الفنية ما ُیعادل      من مجموع عماله، من القطریين ال
  .الوزارةمن المعتمد نامج التدریب  ووفقًا لبر،له اإلدارة
  

   )13(مادة
یتعاقد المتدرب بنفسه مع صاحب العمل، إال إذا آان سنه أقل من ثماني 

  .عشرة سنة فينوب عنه في التعاقد وليه أو وصيه بحسب األحوال
  

   )14(مادة
ة     ة أو الحرف وع المهن ه ن دد في ًا، ویح ي مكتوب دریب المهن د الت ون عق   یك

ذي یتقاضاه           محل التدریب، ومدة التدریب، ومراحل     دار األجر ال ة، ومق ه المتتابع
دریب عن الحد                 المتدرب، على أال یقل أجره في المرحلة األخيرة من مراحل الت
ر  ى لألج   األدن

  .المقرر للعمل المماثل
  

  .وال یجوز تحدید أجر المتدرب على أساس القطعة أو اإلنتاج
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   )15(مادة

سخ تفظ آل طرف بن سخ، یح ي من ثالث ن دریب المهن د الت   ة،یحرر عق
ا خالل أسبوع من                 النسخة  وتودع   سجيلها والتصدیق عليه دى اإلدارة لت ة ل الثالث

إذا ه، ف راض،  إبرام داع أي اعت اریخ اإلی ام من ت د اإلدارة خالل عشرة أی م تب ل
  .اعتبر العقد مصدقًا عليه من تاریخ إیداعه

  
   )16(مادة

  :لصاحب العمل إنهاء عقد التدریب قبل اآتمال مدته في الحالتين التاليتين
  .إذا ثبت أن المتدرب غير صالح لتعلم المهنة أو الحرفة -1
 .إذا أخل المتدرب بأي من التزاماته الجوهریة المنصوص عليها في العقد -2

  

ى                   ت، عل دریب في أي وق د الت وللمتدرب أو لوليه أو وصيه، أن ینهي عق
  .أن یكون هذا اإلنهاء قائمًا على أسباب مشروعة

  

ا    ة      وعلى الطرف الذي یرغب في إنه د، إخطار الطرف اآلخر آتاب ء العق
  .قبل التاریخ الذي یحدده لإلنهاء بسبعة أیام على األقل

  
   )17(مادة

لطرفي عقد التدریب أن یتفقا على أن یعمل المتدرب لدى صاحب العمل 
  .بعد انقضاء مدة التدریب

  
  

  الفصل الثالث
  تنظيم استخدام العمال

  

   )18(مادة
ال القطریين،            رهم      تكون األولویة في االستخدام للعم ویجوز استخدام غي

  .إذا دعت الحاجة إلى ذلك
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   )19(مادة
ان یتضمن أسماء                على صاحب العمل أن یوافي اإلدارة آل ستة أشهر ببي
ونها     ي یمارس ال الت سياتهم واألعم سهم وجن ه وجن ون لدی ذین یعمل ال ال العم

  .التراخيص الصادرة لهم بالعملوأجورهم وأعمارهم وبيانات 
  

   )20(مادة
  :م استخدام العمال القطریين، بما یليتقوم اإلدارة، في مجال تنظي

جمع البيانات الخاصة بالعرض والطلب على القوى العاملة وإعداد الدراسات           -1
 .عن حالة التشغيل

 

قيد القطریين العاطلين والباحثين عن عمل أفضل في سجل یعد لهذا الغرض،             -2
تم    وی

  

  

د       ين   القيد بناًء على طلبهم، ویمنح طالب العمل شهادة بهذا القيد ب ل، یب ون مقاب
 .فيها سنه ومهنته ومؤهالته وأعماله السابقة

اءتهم                   -3 نهم وآف ي تناسبهم وتتفق مع س ال الت ترشيح المقيدین للوظائف واألعم
 .الفنية، لدى أصحاب األعمال

  
   )21(مادة

د                  ى شهادة القي  ال یجوز استخدام أي من القطریين إال إذا آان حاصًال عل
ي     المشار إليها في المادة السابقة، ویس      سية الت تثنى من ذلك شاغلو الوظائف الرئي

ائمين              یعتبر شاغلوها مفوضين عن أصحاب األعمال في ممارسة سلطاتهم، والق
  .باألعمال العارضة

  
   )22(مادة

ه،            وافرة لدی ال المت غ اإلدارة بالوظائف واألعم على صاحب العمل أن یبل
ا یقوم  شغلها أو   من ی فيوالشروط الواجب توافرها     ا،   ، واألجر المحدد لك      به ل منه

دة ال تتجاوز                  ك خالل م  من   شهر والتاریخ الذي یحدده لشغلها أو القيام بها، وذل
ة و الوظيف اریخ خل   ت

  .أو إنشائها أو توفر العمل
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ل،                  د مع العام اریخ التعاق وعليه أن یعيد إلى اإلدارة خالل سبعة أیام من ت
وع ال               ان یتضمن ن ا بي ًا به ه، مرفق د مع ذي تعاق دار   شهادة قيد العامل ال عمل ومق

  .األجر وتاریخ مباشرة العمل
  

   )23(مادة
ة اإلدارة وحصولهم              ال یجوز استخدام العمال غير القطریين إال بعد موافق
ا    ي تقرره راءات الت د واإلج ًا للقواع ة، وفق ي الدول ل ف رخيص بالعم ى ت عل

  .الوزارة
  
  

  :ویشترط لمنح ترخيص العمل لغير القطري ما یلي
ي سج  -1 د ف ل قطري مقي ود عام دم وج ل ألداء ع الت اإلدارة، مؤه

 .العمل المطلوب الترخيص للقيام به
 .أن یكون حاصًال على ترخيص باإلقامة -2
 .أن یكون الئقًا طبيًا -3

  

ى                  د عل ة، وبحيث ال تزی دة اإلقام وتتحدد مدة صالحية ترخيص العمل بم
س    خم

  .سنوات إال بعد موافقة اإلدارة
  

ات المنصوص عل              ى الفئ ادة عل ذه الم م ه ود       ویسري ُحك ا في البن ، )3(يه
)4(                                                                                                                                                                               ،)5(،  
  .من هذا القانون) 3(من المادة ) 6(

  
   )24(مادة

  .یصدر بنموذج ترخيص العمل والبيانات الالزمة فيه، قرار من الوزیر
  

   )25(مادة
ي     ر القطري ف ل غي وح للعام ل الممن رخيص العم اء ت وزیر إلغ وز لل یج

  :الحاالت التالية
ا في       ) 3(،  )2(فقد العامل أحد الشرطين      -1 ادة المنصوص عليهم من  ) 23(الم

  .هذا القانون
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ى                   -2 د عل دة تزی ول، لم توقف العامل عن العمل بسبب راجع له وبدون عذر مقب
 .ثالثة أشهر

 .العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لدیه -3
 .فصل العامل تأدیبيًا -4

  
   )26(مادة

ال القطریين              تحدد بقرار من الوزیر، نسبة العمال غير القطریين إلى العم
ل  ي آ    ف

  
  

ر القطریين في أي من      ، وله قطاعات العملقطاع من   ال غي حظر استخدام العم
  .القطاعات وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامةهذه 

  
   )27(مادة

وم                ر قطریين، أن یق ين غي   على صاحب العمل الذي یستخدم خبراء أو فني
ذي  ل ال ى العم ال القطریين ترشحهم اإلدارة، عل ن العم دد مناسب م دریب ع   بت

ه  ؤالء یمارس راءه م،     الخب ساعدین له ریين م اًال قط ين عم ين، أو أن یع  والفني
رض   بغ

  .التدریب واآتساب الخبرة
  

   )28(مادة
ال من الخارج إال بواسطة شخص                    تقدام عم ال یجوز لصاحب العمل اس
رخص   م

  .له بذلك
  

ستقدم  ه، أن ی وب عن ل، أو من ین صاحب العم ك یجوز ل تثناًء من ذل واس
د الحصول           ة اإلدارة    عماًال من الخارج لحسابه الخاص، بع ى موافق شمل  .  عل وی

تثناء  ك االس ازل "ذل اب المن ة اإلدارة  " أرب ى موافق صول عل تراط الح ودون اش
  .بالنسبة لهم
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   )29(مادة
ارج  ن الخ ال م تقدام عم اري اس ي أو اعتب خص طبيع وز ألي ش ال یج
ر، ساب الغي   لح

  .إال بعد الحصول على ترخيص بذلك
  

دة أ    د لم ة للتجدی نتين قابل دة س رخيص لم ون الت ة ویك ر مماثل دد أخ .  و لم
 .ویحدد بقرار من الوزیر شروط الحصول على الترخيص

  

   )30(مادة
  یقدم طلب الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير إلى اإلدارة          

ه                    دة ل ستندات المؤی شفوعًا بالم وزیر م رار من ال ه ق على النموذج الذي یصدر ب
ًا   وفق

ه    ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعلى      اإلدارة فحص الطلب ومرفقات
ه   وعرض

ذه               ر انقضاء ه ه، ویعتب اریخ تقدیم على الوزیر للبت فيه خالل ثالثين یومًا من ت
  .المدة دون البت فيه رفضًا له

  
   )31(مادة

من  یصدر بمنح الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير قرار          
ة أو ا                رار الموافق شأن بق ى اإلدارة إخطار صاحب ال رفض خالل    الوزیر، وعل ل

  .من تاریخ صدوره أسبوع
  

ا في                دة المنصوص عليه وفي حالة رفض طلب الترخيص أو انقضاء الم
وزیر خالل خمسة                   تظلم لل شأن ال المادة السابقة دون البت فيه، یجوز لصاحب ال
تم        ا، وی عشر یومًا من تاریخ إخطاره بقرار الرفض أو انقضاء المدة المشار إليه

وزیر بالبت         البت في التظلم خالل ثال     رار ال ثين یومًا من تاریخ تقدیمه، ویكون ق
  .في التظلم نهائيًا، ویعتبر انقضاء هذا الميعاد دون البت فيه رفضًا له

  
   )32(مادة

ر،          ساب الغي ارج لح ن الخ ال م تقدام عم ه باس رخص ل ى الم ين عل یتع
  .الحصول على الترخيص التجاري الالزم لذلك
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   )33(مادة
ام       یحظر على المرخص له باستقدام عمال من       ر، القي  الخارج لحساب الغي

  :بما یلي
تقدام                 -1 أن یتقاضى من العامل المستقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاریف اس

  .أو غير ذلك من التكاليف
  

ال من الخارج لحساب                    -2 تقدام عم ر اس أن یزاول في المكتب أي عمل آخر غي
 .الغير
  

   )34(مادة
وب   تقدام مكت د اس ب عق ر بموج ساب الغي ال لح تقدام العم تم اس ين ی ب

ه                  ذي یصدر ب تقدام ال د االس المرخص له وصاحب العمل، وذلك وفقًا لنموذج عق
  .قرار من الوزیر

  

سليمهم لصاحب العمل              وتنتهي مهمة المرخص له فور وصول العمال وت
  .وذلك دون إخالل بالمسؤوليات المحددة في عقد االستقدام

  
   )35(مادة

وزارة             ة ال ال لرقاب تقدام العم ه باس ه .  یخضع المرخص ل   أن یحتفظ   وعلي
 في المكتب بالبيانات والسجالت وغيرها من األوراق التي یصدر بتحدیدها قرار          

  .من الوزیر
  

   )36(مادة
روط     د وش تقدام وقواع رخيص االس راءات ت وزیر إج ن ال رار م دد بق تح

  .عمل مكاتب استقدام العمال من الخارج لحساب الغير
  

   )37(مادة
  :تفرض رسوم على ما یلي

  .هامنح رخصة العمل وتجدیدها واستبدال -1
  .منح الترخيص بمزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج وتجدیده واستبداله -2
شهادات   -3 ل وال د العم ى عق شرآات والمؤسسات وعل ام ال ى أخت صدیق عل الت

 .والمستندات األخرى التي تصدق عليها الوزارة
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س          ن مجل رار م ا ق اء منه االت اإلعف وم وح ذه الرس د ه صدر بتحدی وی
  .الوزراء
  

  الفصل الرابع
  عالقة العمل الفردية

  

   )38(مادة
ه من اإلدارة، ومحررًا من ثالث                     ًا ومصدقًا علي د العمل مكتوب یكون عق

  .نسخ، تسلم لكل من الطرفين نسخة، وتودع الثالثة لدى اإلدارة
  

ه، ویجب أن                  ين طرفي ة العمل ب ام الخاصة بعالق ویحدد عقد العمل األحك
  :یتضمن بوجه خاص البيانات اآلتية

  .مكان العملاسم صاحب العمل و -1
 

ات          -2 زم إلثب ا یل ه، وم ل إقامت ه ومح سيته ومهنت ه وجن ل ومؤهل م العام اس
 .شخصيته

 

 .تاریخ إبرام العقد -3
 

 .طبيعة ونوع العمل ومحل التعاقد -4
 

 .تاریخ مباشرة العمل -5
 

 .مدة العقد إذا آان محدد المدة -6
 

 .األجر المتفق عليه وطریقة وموعد أدائه -7
  

وق        وإذا لم یكن عقد العمل مكتوباً      ، جاز للعامل إثبات عالقة العمل، والحق
  .التي نشأت له، بجميع طرق اإلثبات

  
   )39(مادة

ي                    دة الت ار للم ى وضع العامل تحت االختب د، عل یجوز أن ینص في العق
  . أشهر من تاریخ مباشرة العملستةیتفق عليها طرفاه، على أال تتجاوز 

  

دى              صاحب   وال یجوز وضع العامل تحت االختبار أآثر من مرة واحدة ل
  .العمل ذاته
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  ولصاحب العمل إنهاء العقد خالل مدة االختبار، إذا تبين له عدم صالحية           
ل                     ى األق ام عل ة أی ل ثالث ذلك، قب   العامل ألداء العمل، شریطة أن ُیخطر العامل ب

  . العقدمن تاریخ إنهاء
  

   )40(مادة
ى خمس سنوات                  ه عل د مدت دة وجب أال تزی . إذا آان عقد العمل محدد الم

  . هذه المدة لمدة أو مدد أخر مماثلة باتفاق الطرفينویجوز تجدید
  

وإذا لم یجدد العقد واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق        
دة              ر م ه، وتعتب واردة في شروط ال ر محددة بال صریح، یعتبر العقد مجددًا لمدة غي

ا            ه في     التجدید امتدادًا للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتبارًا من ت ریخ دخول
  .خدمة صاحب العمل ألول مرة

  
   )41(مادة

ان العمل                  ذه، وإذا آ د بتنفي إذا آان محل العقد تنفيذ عمل معين، انتهى العق
ه،      ق علي ل المتف اء العم د انته د بع ذ العق تمر تنفي دد، واس ه ألن یتج ابًال بطبيعت ق

  .اعتبر العقد مجددًا لمدد أخر مماثلة باتفاق الطرفين
  

   )42(مادة
  :یليیلتزم العامل بما 

  .أداء العمل بنفسه، وبذل عنایة الشخص المعتاد في أدائه -1
ا ُیخالف              -2 ا م م یكن فيه ل، إذا ل ذ العم تنفيذ أوامر صاحب العمل الخاصة بتنفي

د    العق
 .أو القانون، ولم یكن في إطاعتها ما یعرضه للخطر

  

 .عدم العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون أجر -3
تصرفه من مواد أولية أو وسائل إنتاج أو        على ما في عهدته، أو تحت       الحفاظ   -4

 .وصيانتهالتأمينها منتجات أو غيرها، وأن یقوم باإلجراءات الضروریة 
 .تنفيذ تعليمات السالمة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة -5
شأ                 -6 ا ین ة م تقدیم العون للحيلولة دون وقوع الكوارث في مكان العمل، أو إلزال

ا   عنه
 .من آثار
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تمرا -7 ل باس نظم   العم ًا لل ًا وفق ًا وثقافي ه مهني ه وخبرات ة مهارات ى تنمي ر عل
صة    ات المخت ع الجه تراك م ل باالش ضعها صاحب العم ي ی راءات الت واإلج

 .وفي حدود اإلمكانيات المتاحة
 .عدم إفشاء أسرار العمل حتى بعد انتهاء العقد -8
احب        -9 ن ص رخيص م ل إال بت ان العم ارج مك ل خ تخدام أدوات العم دم اس ع

 .أن یحفظ هذه األدوات في األماآن المخصصة لذلكالعمل و
ه من                    - 10 ه بواجبات الغ بمناسبة قيام عدم قبول هدایا أو مكافآت أو عموالت أو مب

ر   غي
 .صاحب العمل

ر                         - 11 واد غي ا یكون تحت تصرفه من أدوات، أو م د، م اء العق د انته أن یعيد عن
 .مستهلكه

  
   )43(مادة

ان ال   و آ ل، ول د العم ي عق رد ف ل شرط ی اطًال آ ر ب ى یعتب ابقًا عل د س عق
د                تاریخ العمل بهذا القانون، إذا تضمن تعهدًا من العامل بأن یعمل مدى حياته عن
ن    ة یمك ة أو مهن ة حرف ة أی ه عن مزاول دى حيات ل، أو أن یكف م صاحب العم

 .مزاولتها بعد ترآه العمل
  

ة عمالء صاحب العمل أو                    سمح للعامل بمعرف ة العمل ت وإذا آانت طبيع
االطالع    ب

وم                على أ  ى العامل أال یق شترط عل سرار عمل المنشأة، جاز لصاحب العمل أن ی
العقد بمنافسته أو باالشتراك في أي مشروع منافس له، ویجب لصحة         بعد انتهاء 

شرط أن یكون      در                   هذا ال ى الق وع العمل عل ان ون ه ومك مقصورًا من حيث مدت
زام  ذا  الضروري لحمایة مصالح صاحب العمل المشروعة، وأال تزید مدة ه          االلت

  .على سنتين
  

   )44(مادة
ع        وفير جمي ل وت ن أداء العم ل م ين العام ل بتمك احب العم زم ص یلت
ستعدًا                    ان م ل، وآ ان العم ى مك ذلك، وإذا حضر العامل إل المستلزمات الالزمة ل
د                 ه ق ر آأن ا، اعتب ه فيه ألداء العمل، إال أنه لم یتمكن من ذلك، ألسباب ال دخل ل

  .ا المترتبة على ذلكأدى العمل فعًال واستحق المزای
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   )45(مادة
ر العمل المتفق           أداء عمل غي ال یجوز لصاحب العمل أن یكلف العامل ب
ه،   علي

وة              ة الق ه، أو في حال شأ عن ا ن وع حادث أو إلصالح م ًا لوق إال إذا آان ذلك منع
  .القاهرة مع إعطاء العامل الحقوق المترتبة على ذلك

  
  

ر      واستثناًء من ذلك، یجوز لصاحب العمل أن یكلف          العامل بعمل آخر غي
ل    العم
المتفق عليه، إذا آان بصورة مؤقتة، أو إذا آان هذا العمل ال یختلف عن العمل                  
ل،           ى العام اءة إل ى إس ه عل ف ب وي التكلي ًا، وال ینط ًا جوهری لي اختالف األص
يض دم تخف شرط ع   وب

  .أجر العامل
  

   )46(مادة
أآثر، أن یضع الئحة                     ال ف ستخدم عشرة عم ذي ی ل، ال على صاحب العم
يم   لتنظ
دیالت عرضها                ا من تع   العمل في المنشأة، ویشترط لنفاذ الالئحة وما یطرأ عليه

اریخ       ن ت هر م الل ش ا خ م اإلدارة باعتماده م تق إذا ل ا، ف ى اإلدارة العتماده عل
  .تقدیمها إليها، اعتبرت معتمدة

  

ا، وال    ال عليه شأة الطالع العم ي المن اهر ف ان ظ ي مك ة ف ن الالئح وتعل
  .ي حقهم إال بعد مرور خمسة عشر یومًا من تاریخ إعالنهاتعتبر نافذة ف

  
وللوزیر أن یصدر بقرار منه نماذج لوائح تنظيم العمل السترشاد أصحاب            

  .األعمال بها
  

   )47(مادة
ه آل                       ودع في ل، ت ل، أن یحتفظ بملف خاص لكل عام على صاحب العم

  .األوراق والشهادات الخاصة به والقرارات والتعليمات المتعلقة به
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اریخ              وعل د ت ل، بع ى األق دة سنة عل ى صاحب العمل االحتفاظ بالملف، لم
اء   انته

  .خدمة العامل لدیه
  

   )48(مادة
  :یجب على صاحب العمل أن یمسك السجالت التالية

وع                    -1 نهم ون سية آل م ال وجن سجل العمال، ویتضمن بوجه خاص أسماء العم
ة         ه االجتماعي ه وحالت ل إقامت ه ومح دء خدمت اریخ ب ره وت دار أج ه ومق عمل
ي   ا والجزاءات الت ي یحصل عليه ة واإلجازات الت ة والعملي ه العلمي ومؤهالت

  .توقع عليه
نهم          -2 ل م اق آ اریخ التح سب ت ال ح ماء العم ه أس درج في ور، وت جل األج س

شهري أو           ومي أو األسبوعي أو ال ة أو   أبالخدمة، ومقدار األجر الي جر القطع
ي    افية الت ور اإلض نهم، واألج ل م ه، لك اج وملحقات دار  اإلنت م، ومق ت له دفع

 .االقتطاع من األجر، وصافي األجر المستلم من قبل آل منهم
سجل حصيلة الجزاءات، وتدون فيه الجزاءات المالية الموقعة على آل عامل            -3

 .وحصيلتها
 .سجل إصابات العمل، ویدون فيه ما یلحق بكل عامل من إصابات عمل -4
ذین        -5 ال ال ه أسماء العم ة، ویثبت في اریخ    سجل انتهاء الخدم  انتهت خدمتهم وت

 .انتهائها، وأسباب ذلك والمستحقات التي صرفت لهم أو لورثتهم
  

  
   )49(مادة

اؤه دون   ه إنه ن طرفي ل م از لك دة، ج دد الم ر مح ل غي د العم ان عق إذا آ
د               .  إبداء األسباب  اء العق وفي هذه الحالة یجب على الطرف الذي یرغب في إنه

  :يأن ُیخطر الطرف اآلخر آتابة على النحو التال
بالنسبة إلى العمال الذین یتقاضون أجورهم سنویًا أو شهریًا، یوجه اإلخطار             -1

ة خمس     دة الخدم ت م د إذا آان هر واح ن ش ل ع دة ال تق د بم اء العق ل إنه قب
نوات أو  لأس دة        .  ق ون م نوات تك س س ى خم ة عل دة الخدم إذا زادت م ف

  .اإلخطار شهرین على األقل
 :ر في المواعيد المبينة فيما یليأما في الحاالت األخرى فيوجه اإلخطا -2
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ار           )أ  دة اإلخط ون م دة تك نة واح ن س ل ع ة تق دة الخدم ت م إذا آان
  .أسبوعًا واحدًا على األقل

إذا آانت مدة الخدمة تزید على سنة وتقل عن خمس سنوات تكون              )ب 
 .مدة اإلخطار أسبوعين على األقل

  

  ًاتكون مدة اإلخطار شهر    فأآثر  إذا آانت مدة الخدمة خمس سنوات        ) ج 
 .على األقل

  

ؤدي               أن ی د ب زم من أنهى العق دد، أل ذه الم اة ه د دون مراع وإذا أنهي العق
دة اإلخطار أو الجزء   ل عن م ساویًا ألجر العام ضًا م ى الطرف اآلخر تعوی إل

  .الباقي منها
  

   )50(مادة
دة          ن م امًال ع ره آ ل أج ى العام دفع إل ل أن ی احب العم ى ص ب عل   یج

س    ادة ال ي الم ا ف صوص عليه ار المن ه    اإلخط ام بعمل د ق ل ق ان العام ابقة، إذا آ
ا   خالله

  .على النحو المعتاد
  

وعلى صاحب العمل السماح للعامل القطري خالل مدة اإلخطار بالتغيب            
د اسمه في سجالت اإلدارة للحصول                       ه من قي ة لتمكين رات معقول ه، فت عن عمل

وعلى العامل أن یبلغ صاحب العمل بحصوله على عمل جدید،           على عمل جدید،  
  .مجرد حصوله عليه، وأن ینتظم في العمل بعد ذلك، حتى نهایة مدة اإلخطارب

  
   )51(مادة

دة،                       ان محدد الم ه إذا آ اء مدت ل انته د العمل قب یجوز للعامل أن ینهي عق
امًال                     ه آ دة، مع احتفاظه بحق ر محدد الم ودون إعالن صاحب العمل إذا آان غي

  :في مكافأة نهایة الخدمة، في أي من الحاالت التالية
ذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل أو بموجب أحكام            إ -1

  .هذا القانون
داء جسماني أو فعل مخل                   -2 إذا وقع من صاحب العمل أو المدیر المسؤول اعت

 .باآلداب على العامل، أو أحد أفراد أسرته
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د                     -3 ى العامل وقت التعاق إذا آان صاحب العمل أو من یمثله قد أدخل الغش عل
 .ما یتعلق بشروط العملفي

 

ون    -4 شرط أن یك حته، ب ل، أو ص المة العام دد س سيم، یه ر ج د خط إذا وج
 .صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم یعمل على إزالته

  
   )52(مادة

  :ال ینتهي عقد العمل في أي من الحالتين التاليتين
ق بشخصه أو                  -1 ارات تتعل رم العتب د أب د ق ان العق وفاة صاحب العمل، إال إذا آ

  .طه المهني الذي یتوقف بوفاتهبنشا
 
ر    -2 ى غي ا إل ي إدارته ا أو الحق ف ال ملكيته ا، أو انتق ي غيره شأة ف اج المن إدم

 .صاحب العمل، ألي سبب من األسباب
  

اء             سابق، عن الوف ویكون الخلف مسؤوًال بالتضامن، مع صاحب العمل ال
  .بجميع حقوق العمال المترتبة على هذا األخير

  
   )53(مادة

  :ند انتهاء العقد، أنعلى صاحب العمل، ع
اریخ       -1 ا ت ين فيه ة، یب هادة خدم ل ش ه، دون مقاب ى طلب اًء عل ل، بن نح العام یم

دار األجر              مباشرته العمل، وتاریخ انتهائه، ونوع العمل الذي آان یؤدیه، ومق
  .الذي آان یتقاضاه

 

 .تسليم العامل ما أودعه لدیه من شهادات ووثائق وغيرها -2
  

   )54(مادة
الغ ت        ة مب ى أی ه، یجب              باإلضافة إل اء خدمت د انته كون مستحقة للعامل عن

ذي قضى في العمل                      ة للعامل ال ة خدم أة نهای على صاحب العمل أن یؤدي مكاف
ل         .  مدة سنة آاملة فأآثر    شرط أال تق ين الطرفين ب اق ب أة باالتف وتحدد هذه المكاف

أة                 ستحق العامل المكاف عن أجر ثالثة أسابيع عن آل سنة من سنوات الخدمة، وی
  .ور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمةعن آس
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ل   ة العام ر خدم صلة وتعتب االت  مت ر الح ي غي ت ف   إذا أنهي
ا صوص عليه ادة  المن ي الم الل    ) 61(ف ة خ ى الخدم د إل انون وأعي ذا الق ن ه م

هرین   ش
  .من تاریخ انتهائها

  

  .لعامل أساسًا لحساب المكافأة المشار إليهاویتخذ األجر األساسي األخير ل
  

  
ا    ه به دین ل ي ی الغ الت أة المب ن المكاف ل أن یخصم م صاحب العم ویحق ل

  .لالعام
  

   )55(مادة
ى صاحب                     اة، وجب عل ان سبب الوف ًا آ إذا توفي العامل أثناء الخدمة، أی
ل   العم

أن یودع خزینة المحكمة المختصة خالل مدة ال تزید على خمسة عشر یومًا من              
ل    رى للعام ستحقات أخ ر، أو م اة أي أج اریخ الوف ة   ت أة نهای ا مكاف ضافًا إليه  م

ة حساب                ه آيفي الخدمة، وعلى أن یتضمن محضر اإلیداع تقریرًا مفصًال یبين في
  .المبالغ المشار إليها وأن یوافي اإلدارة بنسخة من هذا التقریر

  

ام               ًا ألحك وفى طبق وتوزع المحكمة المبالغ المودعة على ورثة العامل المت
شریعة اإلسالمية أو ق هانون األال ول ب ورثحوال الشخصية المعم د الم ي بل .   ف

الغ               داع دون أن ُیعرف المستحق للمب اریخ اإلی ى ت وإذا انقضت ثالث سنوات عل
  .المودعة وجب على المحكمة إحالتها إلى الخزینة العامة للدولة

  
   )56(مادة

ل                     شابه یكف ه نظام للتقاعد أو أي نظام م ذي لدی ل، ال   ال یلزم صاحب العم
ر من       للعامل دة أآب ادة         فائ ام الم ستحقها بموجب أحك ي ی ة الت ة الخدم أة نهای مكاف

)54(  
دمها بمقتضى                       ي یق زة الت ى المي أة باإلضافة إل ذه المكاف دفع ه انون، ب ذا الق   من ه

  .المشار إليهالنظام 
  

ي       أة الت ن المكاف ل ع ل یق ى العام ود عل ي تع زة الت ان صافي المي إذا آ ف
ل دفع للعام ل أن ی ى صاحب العم ستحقها، وجب عل ة وأن ی ة الخدم أة نهای  مكاف
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ه                 ه في النظام المشار إلي ویجوز للعامل أن   .  یعيد إليه أي مبلغ یكون قد ساهم ب
  .یختار بين مكافأة نهایة الخدمة وأي معاش یستحقه وفقًا لذلك النظام

  
   )57(مادة

ه                    ى نفقت ده عل ى صاحب العمل أن یعي عند انتهاء خدمة العامل، یجب عل
ه           تقدمه من ذي اس ان ال ان آخر                إلى المك ى أي مك ه أو إل ه بالعمل لدی وقت التحاق

  .یكون قد تم االتفاق عليه بين الطرفين
  

ر القطري   ل غي ادة العام اء إجراءات إع ل إنه ى صاحب العم ویجب عل
دة الل م   خ

د التحق بعمل آخر        ال تجاوز أسبوعين من تاریخ انتهاء العقد، فإذا آان العامل ق
زام       ل االلت ان اآلخر المتفق              قبل مغادرته البالد، انتق ه أو المك ى موطن ه إل  بإعادت
  .عليه إلى صاحب العمل األخير

  

ى                  وفى إل ان العامل المت ل جثم ز ونق اليف تجهي ویتحمل صاحب العمل تك
  .موطنه األصلي أو محل إقامته إذا طلب ذویه ذلك

  

ه، بحسب                وإذا لم یقم صاحب العمل بإعادة العامل أو نقل جثمانه بعد وفات
وال، قا ذا  األح ه له ا تنفق سترد م ل، وت ة صاحب العم ى نفق ذلك عل مت اإلدارة ب

  .الغرض بالطریق اإلداري
  
  

  

  الفصل الخامس
  سلطة صاحب العمل التأديبية

  

   )58(مادة
ة  ضع الئح أآثر، أن ی ال ف ستخدم عشرة عم ذي ی ل ال ى صاحب العم   عل

ا،         ى مرتكبيه ع عل ي توق ة الت زاءات التأدیبي ات والج ضمن المخالف زاءات تت ج
  .إجراءات توقيعهاوشروط و

  

  
ة       ًا لطبيع زاءات، تبع وائح الج اذج ل ه، نم رار من صدر، بق وزیر أن ی ولل

  .العمل في القطاعات المختلفة، ليسترشد بها أصحاب العمل في إعداد لوائحهم
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د                  دیالت أن ُتعتم ا من تع ا یطرأ عليه ویشترط لنفاذ الئحة الجزاءات، وم
دة     یمها لإلدارة تقدمن مدیر اإلدارة، خالل شهر من تاریخ         ذه الم إذا انقضت ه ، ف
  .دون اعتراض عليها، اعتبرت معتمدة

  

ال       الع العم ل الط ان العم ي مك ة ف الن الالئح ل إع احب العم ى ص وعل
ا،   عليه

  .وال تعتبر نافذة إال بعد مرور خمسة عشر یومًا على إعالنها
  

   )59(مادة
  :الجزاءات التأدیبية التي یجوز توقيعها على العمال هي

تحقق بخطاب مكتوب یوجه إلى العامل، یتضمن إخطاره بالمخالفة         اإلنذار، وی  -1
ة                 التي ارتكبها، ویدعوه إلى عدم تكرارها، ویحذره بتوقيع جزاء أشد في حال

  .العود
 .الخصم من أجر العامل لمدة ال تزید على خمسة أیام عن المخالفة الواحدة -2
د عل              -3 ام     الوقف عن العمل مع حرمان العامل من األجر لمدة ال تزی ى خمسة أی

 .عن المخالفة الواحدة
ة                     -4 ة الجنائي أجر مخفض لحين البت في التهم الوقف عن العمل دون أجر أو ب

سوبة   المن
م             .  إليه أن ل ر الوقف آ ا، اعتب م حفظه ة أو ت وإذا ثبت براءة العامل من التهم

 .ر عن مدة الوقففع ما یكون مستحقًا للعامل من أجیكن، ویتم د
ا،              تأجيل منح العالوة ال    -5 ان منه سنویة، لمدة ال تزید على ستة أشهر، أو الحرم

 .وذلك في المنشآت التي یوجد فيها نظام للعالوات
 

ي یوجد              -6 شآت الت ك في المن ى سنة واحدة، وذل د عل دة ال تزی تأجيل الترقية لم
 .فيها نظام للترقية

 

 .الفصل من العمل مع حفظ الحق في مكافأة نهایة الخدمة -7
 

  
 . الحرمان من مكافأة نهایة الخدمةالفصل من العمل مع -8

  
   )60(مادة

ة       زاءات التأدیبي ذًا للج ل تنفي ر العام ن أج ع م ا یقتط د م وز أن یزی ال یج
  .الموقعة عليه وما ینقص من أجره على أجر خمسة أیام في الشهر الواحد
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ال                  ى العم ع عل ي توق د حصيلة الجزاءات الت في   وعلى صاحب العمل قي
زاءات،   صيلة الج جل ح ت فوس صم،  أن یثب دار الخ ل ومق م العام ه اس بب  ي وس

از     توقيع الجزاء عليه وتاریخ ذلك، على أن یكون هذا السجل خاضعاً           ة جه لرقاب
  .تفتيش العمل

  

وتؤول حصيلة الخصومات التي توقع على العمال إلى الجهة التي یصدر            
ا التصرف                    ي یجري به ة الت رار الكيفي ذا الق بتحدیدها قرار من الوزیر، ویبين ه

  .فيها
  

   )61(مادة
یجوز لصاحب العمل أن یفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة 

  :في الحاالت التالية نهایة الخدمة
اً            -1 دم وثائق سيته أو ق ر جن سية غي   إذا انتحل العامل شخصية أخرى أو ادعى جن

 .أو شهادات مزورة
ل،      -2 صاحب العم سيمة ل ة ج سارة مادی ه خ شأت عن أ ن ل خط ب العام إذا ارتك

شرط   ب
وم العمل      حب العمل اإلدارة بالحادث خالل    أن یبلغ صا   ة ی دة ال تجاوز نهای م

 .بوقوعه التالي من علمه
ى سالمة                  -3 رة، التعليمات الخاصة بالمحافظة عل   إذا خالف العامل، أآثر من م

ة                 ك التعليمات مكتوب شرط أن تكون تل العمال والمنشأة، رغم إنذاره آتابة، وب
ة   ومعلن

 .في مكان ظاهر
  
د                   إذا أخل العامل     -4 ررة في عق ة المق ه الجوهری أي من التزامات رة ب أآثر من م

ل   العم
 .أو بموجب القانون، رغم توجيه إنذار آتابي إليه

 

 .إذا أفشى أسرار المنشأة التي یعمل بها -5
 

 .إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو تحت تأثير مخدر -6
 

دیر              -7 ى صاحب العمل أو الم اء         إذا اعتدى العامل عل أو أحد رؤساء العمل أثن
ل   العم

 .أو بسببه
 

 .إذا تكرر اعتداء العامل على زمالئه أثناء العمل رغم إنذاره آتابيًا -8
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صلة أو     إذا تغيب العامل عن العمل بدون سبب مشروع أآثر         -9  من سبعة أیام مت
 . یومًا متقطعة خالل السنةخمسة عشر

 

 .رف أو األمانةإذا أدین العامل بحكم نهائي في جریمة ماسة بالش - 10
  

   )62(مادة
  :یراعى في توقيع الجزاءات على العمال المخالفين ما یلي

ر من                    -1 ا أآث م صاحب العمل به ال یجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على عل
  .خمسة عشر یومًا باستثناء المخالفات التي تشكل جرائم جنائية

 

ًا مب                    -2 رتبط ارتباط ة ت ى العامل إال عن مخالف ع الجزاء عل اشرًا  ال یجوز توقي
 .بالعمل، سواء وقعت أثناء العمل وفي مكانه، أو خارجهما

 

ق                      -3 ه والتحقي ا نسب إلي د إبالغه بم ى العامل إال بع ال یجوز توقيع الجزاء عل
سيطة              ات الب ي ال    معه آتابة، ویجوز أن یكون التحقيق شفاهة في المخالف الت

د    یتعدى الجزاء المقرر لها في الئحة الجزاءات اإلنذار أو الخصم            بما ال یزی
د  وم واح ر ی ى أج ه   عل ي ملف ودع ف ي محضر ی ك ف ل ذل ت آ ى أن یثب ، عل

 .الخاص
  

ة    -4 ل عن المخالف ى العام د عل أدیبي واح زاء ت ن ج ر م ع أآث ال یجوز أن یوق
 .الواحدة

  
ال یجوز توقيع الجزاءات التأدیبية على العامل، التي یختص صاحب العمل               -5

 .له المفوض، أو مدیر المنشأةبتوقيعها، إال من قبل صاحب العمل أو وآي
 .ال یجوز توقيع جزاء تأدیبي عن فعل لم یرد في الئحة الجزاءات -6

  
   )63(مادة

سلم اإلخطار                    ع عن ت إذا امتن ة، ف ه آتاب ع علي یخطر العامل بالجزاء الموق
  .یعلن الجزاء في مكان ظاهر في محل العمل

  

ى  سجل عل اب م الجزاء بكت ل، فيخطر ب ًا عن العم ل غائب ان العام  وإذا آ
  .عنوانه الثابت في ملفه الخاص
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   )64(مادة
ة المختصة           للعامل   تظلم قبل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام المحكم   ال

تظلم                          تم البت في ال ه، وی ه ب اریخ علم ام من ت إلى صاحب العمل خالل سبعة أی
ضًا       ه رف دة دون البت في خالل سبعة أیام من تاریخ تقدیمه، ویعتبر فوات هذه الم

  .له
  

ض التظلم أو عدم البت فيه خالل المدة المشار إليها، للعامل            وفي حالة رف  
  .من الجزاء الموقع عليه خالل سبعة أیام من تاریخ الرفضإلى اإلدارة التظلم 

  

اریخ     ن ت ام م بعة أی ل خالل س م العام ي تظل ت ف ى اإلدارة الب ویجب عل
تظلم     ، ویكون قرارها نهائيًا، ویعتبر فوات هذه المدة دون الب         تقدیمه إليها  ت في ال
  .رفضًا له

  

ام                 ل، أم   واستثناًء من ذلك یجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العم
  .المحكمة المختصة

  

ذا      ام ه ًا ألحك سفيًا أو مخالف ان تع ل آ صل العام ة أن ف ين للمحكم وإذا تب
انون    الق

  

ى العمل واستحقاقه األجر عن               ادة العامل إل قضت إما بإلغاء جزاء الفصل وإع
رة ي الفت    الت

  
بًا        ضًا مناس ل تعوی ویض العام زاء، أو تع ذا الج ذًا له ل تنفي ن العم ا م رم فيه ح
ویدخل في تقدیر التعویض األجر والمزایا األخرى التي حرم منها العامل نتيجة             

  .هذا الفصل
  
  

  الفصل السادس
  األجور

  

   )65(مادة
د                یستحق العامل األجر المحدد في عقد العمل، فإذا لم یحدد األجر في العق

      .تحق العامل األجر وفقًا لما تقضي به الئحة تنظيم العملاس

ستحق العامل أجراً                 سابقة، ی   وإذا لم یحدد األجر وفقًا لما ورد في الفقرة ال
ًا لعرف    در طبق شأة، وإال یق ي المن ه ف وع ذات ن الن ل م در لعم ادل األجر المق ُیع
ة    المهن
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ولى ا              م یوجد ت اً       في الجهة التي یؤدي فيها العمل، فإذا ل دیر األجر وفق   لقاضي تق
  .لمقتضيات العدالة

  
   )66(مادة

  .تؤدى األجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطریة
  

ى             وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة في الشهر عل
  .األقل، وتؤدى أجور جميع العمال اآلخرین مرة آل أسبوعين على األقل

  

ى العام       اء ساعاته وفي                 ویدفع األجر إل ام العمل وأثن سه، في أحد أی ل نف
ه اإلدارة           ى حساب        .  محله العادي أو أي محل آخر توافق علي ه إل ویجوز تحویل

ل   ه العام ذي یعين ل ال ه للوآي ان أو دفع ه الطرف ق علي ذي یتف ك ال ي البن ل ف العام
  .آتابة

  

ى                    ًال إل ه فع ام بتحویل وال تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إال إذا ق
ك   البن

ذلك أو                    د ل سجل المع أو وقع العامل أو من ینوب عنه بما یفيد استالم األجر في ال
ردات    على اإلیصال المعد لهذا الغرض، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مف

  .األجر
  

   )67(مادة
ى صاحب العمل           إذا انتهى عقد العمل ألي سبب م        ن األسباب، وجب عل

وم                       أداء الي للي وم العمل الت ة ی ل نهای ه قب ستحقة ل الغ الم ع المب أجر العامل وجمي
ذي ینتهي ه اإلخطار  ال رك العمل دون توجي د ت ان العامل ق د، إال إذا آ ه العق في

ه  صوص علي ي المن   ف
ة،                 ) 49(المادة   ذه الحال ل، في ه ى صاحب العم انون، فيجب عل أداء  من هذا الق

اریخ                أجر العامل وجميع مستحقاته األخرى خالل مدة ال تتجاوز سبعة أیام من ت
  .ترك العمل
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   )68(مادة
سنویة األجر  ازة ال ه باإلج ل قيام ل قب دفع للعام ل أن ی ى صاحب العم  عل
ه أجر                 ام باإلجازة، مضافًا إلي اریخ القي ذي أداه حتى ت  المستحق له لقاء العمل ال

  .اإلجازة المستحق له
  

   )69(مادة
اج          ال یجو  ة أو من إنت   ز إلزام العامل بشراء أغذیة أو سلع من محال معين
  .صاحب العمل

  
   )70(مادة

ف     ل أو وق ستحق للعام ر الم ن األج زء م ى أي ج ز عل وز الحج ال یج
  .صرفه إال تنفيذًا لُحكم قضائي

  
شرعية       ،وفي حالة الحجز تنفيذًا ألحكام قضائية      ة ال ن النفق سداد دی  یكون ل

دیون األ  ع ال ى جمي ة عل رىاألولوی الغ  .  خ وع المب د مجم وز أن یزی وال یج
  .من أجر العامل المدین%) 35(المحجوز عليها على 

  

ل،                  ا یقرضه للعام ى م دة عل ة فائ   وال یجوز لصاحب العمل أن یتقاضى أی
ر من     هال یجوز ل   آما د     %) 10( أن یقتطع من أجر العامل أآث ا یكون ق اًء لم وف

ه  ه ل   أقرض
  .من المال

  

اًء للخصومات               وال یجوز أن یزید مج     ا یقتطع من أجر العامل وف   موع م
ى  ه عل ي ذمت ة ف دیون المترتب سبة.  من مجموع أجره%) 50(وال إذا زادت ن   ف

ى                        دة إل سبة الزائ ك، أجل اقتطاع الن ى ذل ما یجب اقتطاعه خالل شهر واحد عل
شهر   ال

  .أو األشهر التالية
  

   )71(مادة
دمير آالت أو منتجات د أو إتالف أو ت ي فق ل ف سبب عام دات إذا ت  أو مع

زم بتعویض صاحب العمل عن                        ل، الت أ العام ئًا عن خط ك ناش ان ذل المنشأة وآ
  .الضرر الناشئ عن ذلك، على أن یسبق إلزام العامل بالتعویض إجراء تحقيق
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ویجوز لصاحب العمل أن یقتطع قيمة التعویض من أجر العامل بحيث ال           
  . أیام في الشهرسبعةیزید على أجر 

  

م من تقدیر صاحب العمل للتعویض، أمام اإلدارة، خالل          وللعامل أن یتظل  
  .سبعة أیام من تاریخ تبليغه بتقدیر التعویض

  

ل، وجب                ضًا أق ه تعوی   وإذا ألغت اإلدارة قرار صاحب العمل، أو قدرت ل
ق، خالل    ه ح ادة، دون وج ه بالزی د اقتطع ون ق ا یك ل م ى العام رد إل ه أن ی علي
ام بعة أی   س

  .على األآثر
  

   )72(مادة
ر  سب أج ة     یح أة نهای ية ومكاف سنویة أو المرض ازة ال اء اإلج ل أثن  العام

اریخ االستحقاق          ان العامل ممن     .  خدمته على أساس أجره األساسي في ت إذا آ ف
ى                  سابقة عل ة أشهر ال دة الثالث یعملون بالقطعة اعتد بمتوسط أجر العامل خالل م

  .تاریخ االستحقاق
  
  

  الفصل السابع
  تنظيم وقت العمل واإلجازات

  

   )73(مادة
ة   ل العادی ساعات العم صى ل د األق ون الح ي  ،یك اعة ف ين س ان وأربع  ثم

دا شهر رمضان،                األسبوع وبواقع  سنة ع ثماني ساعات یوميًا في جميع أشهر ال
  .فيكون ست وثالثين ساعة في األسبوع بواقع ست ساعات یوميًا

  

ال                  ذي یقضيه العامل في االنتق وال یحسب ضمن ساعات العمل الوقت ال
  .كنه ومكان العملبين مكان س

  

اول  ة وتن صالة والراح ر لل رة أو أآث ل، فت اعات العم ل س ویجب أن تتخل
ام،   الطع

ي         رات ف ذه الفت دخل ه اعات، وال ت الث س ى ث د عل اعة وال تزی ن س ل ع ال تق
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شتغل    ة، أال ی رات الراح رة أو فت د فت ي تحدی ل، ویراعى ف اعات العم حساب س
  .العامل أآثر من خمس ساعات متتالية

  

ص ف       وی ل دون توق تمرار العم ا اس وز فيه ي یج ال الت د األعم در بتحدی
  .ألغراض الراحة، قرار من الوزیر

  
   )74(مادة

ى ساعات العمل المحددة                ادة عل یجوز تشغيل العمال ساعات إضافية، زی
وم الواحد                   ة في الي في المادة السابقة، على أال یزید مجموع ساعات العمل الفعلي

ل الزمًا لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث        على عشر ساعات، إال إذا آان العم      
  .خطير أو إلصالح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث

  

ل                      ا ال یق ساعات اإلضافية م ال عن ال دفع للعم وعلى صاحب العمل أن ی
ن   ع

ل                     ادة ال تق ه زی ة، مضافًا إلي األجر األساسي المستحق عن ساعات العمل العادی
  . هذا األجرمن%) 25(عن 

  

ة صباحًا                 ساًء والثالث ساعة التاسعة م آما یدفع للعمال الذین یعملون بين ال
األجر األساسي المستحق عن ساعات العمل العادیة مضافًا إليه زیادة ال تقل عن             

  .من ذلك األجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة%) 50(
  

   )75(مادة
ل عن أ          ع وعشرین   یمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة األجر، ال تق رب

ا              ساعة متتالية، ویوم الجمعة هو یوم الراحة األسبوعية العادي لجميع العمال فيم
وم الراحة            شغيل العامل في ی عدا عمال المناوبة، وإذا استدعت ظروف العمل ت

ه في                     ،األسبوعية ه عن عمل دفع ل  وجب أن یعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن ی
األسبوعية العادي أو یدفع له أجره األساسي هذا اليوم ما یدفع له عن یوم الراحة  
  .من أجره على األقل%) 150(المستحق له مضافًا إليه زیادة تعادل 

  

ة  ال المناوب دا عم ا ع ومي ،وفيم ن ی ر م ل أآث شغيل العام وز ت    ال یج
  .جمعة متتاليين
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   )76(مادة
واد  ام الم سري أحك ى  ) 75(، )74(، )73(ال ت انون عل ذا الق ن ه م

شغلون ذي ی ائف أن  األشخاص ال ذه الوظ أن ه ن ش ان م سية، إذا آ ائف رئي  وظ
  .یتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال

  :على الفئات التاليةالمشار إليها ) 73(وال تسري أحكام المادة 
ا       -1 ين إنجازه ي یتع ة الت ة والتكميلي ال التجهيزی شتغلين باألعم ال الم العم

ل   قب
  .أو بعد انتهاء وقت العمل

 . والنظافةعمال الحراسة -2
 .فئات العمال األخرى التي یصدر بتحدیدها قرار من الوزیر -3
  

  .ویحدد الحد األقصى لساعات العمل في هذه األعمال، بقرار من الوزیر
  

   )77(مادة
على صاحب العمل أن یضع على األبواب الرئيسية التي یستعملها العمال           

و                في ان ی ل، جدوًال ببي ان العم ق   الدخول، وآذلك في موضع ظاهر من مك م الغل
ات               ع فئ سبة لجمي أو یوم الراحة األسبوعي، وساعات العمل، وفترات الراحة بالن

  .العمال، وأن یخطر اإلدارة بصورة من هذا الجدول
  

   )78(مادة
  :یستحق العامل سنویًا إجازة بأجر آامل على النحو التالي

  .ثالثة أیام عمل بمناسبة عيد الفطر -1
 .ثالثة أیام عمل بمناسبة عيد األضحى -2
 .ل واحد بمناسبة یوم االستقاللیوم عم -3
  

 .ثالثة أیام عمل یحدد مواعيدها صاحب العمل -4
  

ازات،   ك اإلج ن تل ي أي م ل ف شغيل العام ل ت تدعت ظروف العم وإذا اس
  .من هذا القانون) 74(طبقت بشأنه أحكام المادة 
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   )79(مادة
ستمرة،              ة م یستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سنة آامل

ادة        إجازة سنویة باألج   انون، ویجب        ) 72(ر المنصوص عليه في الم ذا الق من ه
أال تقل هذه اإلجازة عن ثالثة أسابيع للعامل الذي تقل خدمته عن خمس سنوات،              

 . فأآثر مدة خدمته خمس سنواتتكونوأربعة أسابيع للعامل الذي 
 

ي   ضاها ف ي ق دة الت سبة الم سنة، بن سور ال ازة عن آ ل إج ستحق العام وی
 .الخدمة

  
   )80(مادة

ل،            یحد د صاحب العمل موعد إجازة العامل السنویة حسب مقتضيات العم
  .ویجوز له بموافقة العامل تجزئتها بشرط أال تزید التجزئة على فترتين

  

ا ال                ویجوز لصاحب العمل، بناًء على طلب آتابي من العامل أن یؤجل م
  .یزید على نصف مدة اإلجازة السنویة إلى السنة التالية لسنة استحقاقها

  
   )81(مادة

اطًال آل     ع ب سنویة، ویق ازة ال ي اإلج ه ف زول عن حق ال یجوز للعامل الن
خالف ذلك، وللعامل الحق في الحصول على بدل نقدي، ُیعادل أجره             اتفاق على 

صوله       ل ح بب قب ل ألي س د العم ى عق ه، إذا انته ستحقة ل ازة الم ام اإلج ن أی ع
  .عليها

  
  

   )82(مادة
أجر عن آل سنة من                    ه   للعامل الحق في إجازة مرضية ب .  سنوات خدمت

ه بالعمل أول                     اریخ التحاق ة أشهر من ت وال تمنح هذه اإلجازة إال بعد مضي ثالث
  .مرة، وبشرط أن یثبت مرضه بشهادة من طبيب یوافق عليه صاحب العمل

  

ية       ازة المرض دة اإلج اوز م م تج امًال إذا ل ره آ ل أج ى العام ویتقاض
بوعين،   أس

دة أ نح نصف أجره لم ك م د ذل دت بع إذا امت ابيع أخرىف ة أس ون أي .  ربع ویك
داد   امت
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ستقيل أو تنتهي                        ستأنف العمل أو ی ى أن ی ك إل دون أجر، وذل ك ب لإلجازة بعد ذل
  .خدمته ألسباب صحية

  

اني عشر من اإلجازة                      ة األسبوع الث ة العامل في نهای اء خدم ویجوز إنه
ية   المرض

ادر                    ر ق ى   إذا ثبت بتقریر صادر عن الطبيب المختص أن العامل أصبح غي  عل
  .استئناف عمله في ذلك الوقت

  

وإذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض وبموافقة الطبيب المختص            
أجر،      ازة مرضية ب ل آإج ستحقها العام ي ی ستة الت ابيع ال ة األس ل نهای ك قب وذل
ذا               وجب على صاحب العمل، أن یؤدي له المبلغ الباقي من مستحقاته، ویسري ه

  .لوفاة بسبب المرض  قبل نهایة األسابيع الستة المذآورةالُحكم أیضًا على حالة ا
  

دة                   أة عن م ستحقه من مكاف وال تخل األحكام السابقة بحق العامل فيما قد ی
ابيع        دة األس ية لم ازة المرض ى اإلج ل عل صول العام ر ح ا ال یعتب ة، آم الخدم

  .االثني عشر قاطعًا لمدة خدمته المستمرة
  

   )83(مادة
ًا        یمنح العامل المسلم إجازة خا    ى عشرین یوم د عل دون أجر ال تزی صة ب

  .ألداء فریضة الحج لمرة واحدة أثناء مدة خدمته
  

ًا           نویًا وفق ذه اإلجازة س ویحدد صاحب العمل عدد العمال الذین یمنحون ه
دة          ول م ضى أط ذي أم ل ال ة للعام نح األولوی اة م ع مراع ل م ضيات العم لمقت

  .مستمرة في الخدمة
  

   )84(مادة
دى صاحب عمل آخر،             ال یجوز للعامل، أثناء أي      من إجازاته أن یعمل ل

ه من أجره عن                    وإذا ثبت لصاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك، فله أن یحرم
  .مدة اإلجازة، وأن یسترد ما سبق له أن أداه من ذلك األجر

  
   )85(مادة

ل      ر العام ل، أو أن یخط د العم ي عق ل أن ینه صاحب العم وز ل ال یج
  . عليها في هذا القانونبإنهائه، أثناء أي من إجازاته المنصوص
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ة اإلخطار                      د، إذا آانت مهل اء العق ه أن یخطر العامل بإنه آما ال یجوز ل
  .تنتهي أثناء أي من تلك اإلجازات

  
  

  

  الفصل الثامن
  تشـــغيل األحـــــــداث

  

   )86(مادة
م     ال یجوز تشغيل     سادسة عشرة من العمر في أي عمل من             من ل غ ال یبل

  . أماآن العملاألعمال، وال یسمح له بدخول أي من
  

   )87(مادة
ال یجوز تشغيل الحدث قبل موافقة أبيه أو ولي أمره وصدور إذن خاص               
ذلك   ب

  .من اإلدارة
  

ة                 ر التربي ة وزی ى موافق وإذا آان الحدث تلميذًا قطریًا وجب الحصول عل
  .والتعليم

  

ا أو ظروف            وال یجوز تشغيل األحداث في األعمال التي من شأن طبيعته
ا   أدائه

ضرر ب   ق ال ذه      أن تلح د ه صدر بتحدی دث، وی الق الح سالمة أو أخ صحة أو ب
رار ال ق   األعم

  .من الوزیر
  

   )88(مادة
ة                   ة الجه ه بمعرف ي علي ع الكشف الطب ال یجوز تشغيل الحدث إال بعد توقي

  .الطبية المختصة وثبوت صالحيته للعمل المراد تكليفه به
  

نة     ل س رة آ دث م ى الح ي عل شف الطب ادة الك ل إع ى صاحب العم   وعل
  .على األقل
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   )89(مادة
ام الراحة                  شمس وشروقها أو في أی ال یجوز تشغيل الحدث بين غروب ال

ة            أو في  ه     .  اإلجازات الرسمية أو أآثر من ساعات العمل العادی وال یجوز إبقائ
  .في مكان العمل أآثر من سبع ساعات متصلة

  
   )90(مادة

ين ساعة                 ى ست وثالث ة للحدث عل   ال یجوز أن تزید ساعات العمل العادی
  
  

ع ست ساعات یوميًا عدا شهر رمضان فال تزید ساعات العمل            في األسبوع بواق  
  .على أربع وعشرین ساعة في األسبوع بواقع أربع ساعات یوميًا

  

ال                    ذي یقضيه في االنتق وال یحسب ضمن ساعات عمل الحدث الوقت ال
  .بين مكان سكنه ومكان العمل

  

اول الط      ر للراحة أو لتن رة أو أآث ل ساعات العمل فت ام، ویجب أن تتخل ع
ث   وبحي

وال تحسب تلك   .  ال یعمل الحدث بصورة مستمرة أآثر من ثالث ساعات متتالية         
رة   الفت

  .أو الفترات ضمن ساعات العمل
  

   )91(مادة
يالده         ظ في الملف الخاص بالحدث شهادة م ى صاحب العمل أن یحف عل

  .وشهادة لياقته الصحية وشهادات الفحص الطبي الدوري الذي یوقع عليه
  

   )92(مادة
  : یستخدم حدثًا أو أآثر االلتزام بما یليعلى آل صاحب عمل

  .أن یقدم لإلدارة بيانًا باسم الحدث وعمله وتاریخ تشغيله -1
أن یعلق بصورة ظاهرة في مكان العمل بيانًا واضحًا بساعات عمل األحداث              -2

 .الذین یستخدمهم وفترات راحتهم
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  الفصل التاسع
  تشغيل النساء

  

   )93(مادة
ساویاً        ة أجرًا م ل،             تمنح المرأة العامل ذات العم ا ب د قيامه  ألجر الرجل عن
  .وتتاح لها ذات فرص التدریب والترقي

  
   )94(مادة

ن          ضارة به شاقة أو ال رة أو ال ال الخط ي األعم ساء ف شغيل الن ر ت یحظ
حيًا   ص

  .أو أخالقيًا أو غيرها من األعمال التي یصدر بتحدیدها قرار من الوزیر
  

   )95(مادة
د  صدر بتحدی ي ی ات الت ر األوق ي غي ساء ف شغيل الن ن یحظر ت رار م ها ق

  .الوزیر
  

   )96(مادة
ي          ق ف ة، الح نة آامل ل س احب العم ة ص ي خدم ضت ف ي أم ة الت للعامل

اً          ي      .  الحصول على إجازة وضع، بأجر آامل مدتها خمسون یوم دة الت شمل الم ت
ين    سة وثالث د الوضع عن خم دة بع ل الم ى أال تق ه، عل ي تلي سبق الوضع والت ت

  .یومًا
  

ى شهادة طب اًء عل ازة بن ذه اإلج نح ه ة صادرة عن طبيب مرخص وتم ي
  .مبينًا فيها التاریخ المرجح للوضع

  

ًا،                   ين یوم ل عن ثالث د الوضع، تق   وإذا آانت المدة المتبقية من اإلجازة بع
رة           رت الفت سنویة، وإال اعتب ا ال ن إجازته ة م ازة متمم ة إج نح العامل وز م یج
ة   المتمم

  .إجازة بدون أجر
  

د ال  ة بع صحية للعامل ة ال ت الحال ل  وإذا حال ى العم ا إل وضع دون عودته
دون                 عقب انتهاء إجازتها المشار إليها في الفقرات السابقة، اعتبرت في إجازة ب
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ة           صلة أو متقطع .  أجر، على أال تزید مدة انقطاعها عن العمل على ستين یومًا مت
  .وبشرط تقدیم شهادة طبية عن حالتها الصحية من طبيب مرخص

  

ا في أي      وال ینتقص حصول المرأة العاملة      ى إجازة الوضع، من حقه   عل
  .من إجازاتها األخرى

  
   )97(مادة

ا في         رة الراحة المنصوص عليه للعاملة المرضع، فضًال عن حقها في فت
دة سنة،      من هذا القانون، الحق     ) 73(المادة   ًا لم في أن تمنح ساعة رضاعة یومي

  .، ویترك تحدید وقت الرضاعة للعاملةتبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع
  

ا أي تخفيض                  وتحسب   ل، وال یترتب عليه رة الرضاعة من وقت العم فت
  .في األجر
  

   )98(مادة
ا أو   سبب زواجه ة، ب ل العامل د عم ل أن ینهي عق صاحب العم ال یجوز ل

  .من هذا القانون) 96(حصولها على اإلجازة المنصوص عليها في المادة 
  

ازة أو أن      ذه اإلج اء ه ا، أثن د عمله اء عق ا بإنه ه أن یخطره وز ل وال یج
  .ل إليها إخطارًا ینتهي أجله أثناءهایرس
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  الفصل العاشر
  السالمة والصحة المهنية
  والرعاية االجتماعية

  
   )99(مادة

ة                على صاحب العمل أو من ینوب عنه أن یحيط آل عامل عند بدء الخدم
ا،                        ة منه ه بوسائل الوقای ك، ویعرف د ذل ا بع ستجد منه ا ی ى م ه، وعل بمخاطر عمل

اهر تعليما   ان ظ ي مك ق ف سالمة    وأن یعل صحة وال ائل ال شأن وس صلة ب ه المف ت
  .المهنية لحمایة العمال من األخطار التي یتعرضون لها أثناء تأدیة عملهم

  
   )100(مادة

اء     ال أثن ة العم ة لحمای ات الالزم ذ االحتياط ل أن یتخ ى صاحب العم عل
شأته، أو              ؤدى في من ي ت ال الت العمل من أیة إصابة أو مرض قد ینشأ عن األعم
ة   ة حادث ن أی   م

  .لل أو عطب في اآلالت أو المعدات أو من الحریقأو خ
  

غ     وال یجوز لصاحب العمل أن یحمل عماله أو یقتطع من أجورهم أي مبل
  .مقابل توفير هذه االحتياطات

  

ات      اذ االحتياط ن اتخ ل ع احب العم اع ص ة امتن ي حال ى اإلدارة، ف وعل
ا،  شار إليه   الم

المتهم، أن ترفع األمر إلى أو في حالة وجود خطر داهم یهدد صحة العمال أو س 
ة أو                        اف عمل آل ًا، أو بإیق ًا أو جزئي ان العمل آلي ق مك رار بغل الوزیر إلصدار ق
دفع   ل ب زم صاحب العم ة یلت ذه الحال ي ه باب الخطر، وف زول أس ى ت ر، حت أآث

  .أجور العمال آاملة، أثناء فترة الغلق أو اإلیقاف
  
  

   )101(مادة
اع عن الق            ام أو االمتن ة          یحظر على العامل القي أي عمل بقصد عرقل ام ب ي

مان         ال أو ض حة العم ى ص ة عل شأن المحافظ ل ب احب العم ات ص ذ تعليم تنفي
  .سالمتهم أو بقصد إتالف أو تعطيل أیة أجهزة أو معدات أعدت لهذا الغرض

  



  

- 38 -  
  

  عقيلة.م/ك.س
38-53  

زوده              ي ی وعلى العامل أن یستخدم أجهزة الوقایة والمالبس المعدة لها، الت
يماته التي تهدف إلى المحافظة عليه من       بها صاحب العمل، وأن یمتثل لجميع تعل      

  .اإلصابات واألمراض
  

   )102(مادة
ة     رارات الالزم صة، الق ات المخت ع الجه سيق م د التن وزیر، بع صدر ال ی
د وتنظيم                شآت، وتحدی ة في المن لتنظيم األجهزة المعنية بالصحة والسالمة المهني

ار ا    ن أخط ل م اء العم ال أثن ة العم ة لحمای ات الالزم دمات واالحتياط ل الخ لعم
  .واآلالت ووسائلها ومستویاتها، وتنظيم وسائل الوقایة من أمراض المهنة

  
   )103(مادة

ي        ة ف ة والتهوی ل النظاف ي تكف دابير الت ذ الت ل أن یتخ احب العم ى ص عل
ة            أماآن العمل، وأن یزودها باإلضاءة المناسبة، والمياه الصالحة للشرب والنظاف

رارات    وائح والق ًا لل ك وفق اه، وذل ائل صرف المي ات  ووس صدرها الجه ي ت  الت
  .المختصة في هذا الشأن

  
   )104(مادة

سة   ين خم راوح ب ال یت ن العم ددًا م ستخدم ع ذي ی ل ال ى صاحب العم عل
وخمسة وعشرین عامًال، أن یعد لهم صندوق إسعافات مزودًا باألدویة واألدوات           

ة المختصة ة الطبي ي تحددها الجه دات الت ان .  والمع ي مك صندوق ف ویوضع ال
شأة وف اهر بالمن ى  ظ درب عل ل م ى عام تعماله إل د باس ال، ویعه اول العم ي متن

  .تقدیم اإلسعافات الطبية األولية
  

وإذا زاد عدد العمال على خمسة وعشرین عامًال، خصص صندوق لكل              
دد      إذا زاد ع امًال،  ف شرین ع سة وع سة وخم ين خم ددها ب راوح ع ة یت مجموع

ل أن ی      احب العم ى ص ب عل ل وج ة عام ى مائ شأة عل ال المن ًا  عم ين ممرض ع
  .متفرغًا في المنشأة، إضافة إلى توفير صنادیق اإلسعافات األولية

  

م                 ه أن یخصص له وإذا زاد عدد عمال المنشأة على خمسمائة، وجب علي
  .عيادة یعمل بها طبيب وممرض على األقل
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   )105(مادة
ابة        ر اإلص ين لخط ال المعرض ة للعم وص الدوری راء الفح ب إج یج

ة،             بأمراض المهنة في مختلف األنشط     رات تتناسب مع خطورة المهن ى فت ة، عل
وفقًا للضوابط التي تقررها الجهات المختصة، وتحدد فيها أنواع تلك الفحوصات           

  .وفترات إجرائها
  

ات الخاصة             ذه الفحوص في الملف ائج ه وعلى صاحب العمل أن یحفظ نت
بالعمال، وإذا أظهر الفحص الطبي إصابة العامل بأي من أمراض المهنة، وجب    

ه بنتيجة               عل ى صاحب العمل إخطار اإلدارة بذلك خالل ثالثة أیام من تاریخ علم
  .الفحص

  
   )106(مادة

دن وال          دة عن الم اطق بعي اًال في من على صاحب العمل الذي یستخدم عم
  :تصل إليها وسائل االنتقال العادیة، أن یوفر لهم الخدمات التالية

  .وسيلة االنتقال المناسبة أو المسكن المناسب أو آالهما -1
 .مياه الشرب الصالحة -2
 .مواد التغذیة المناسبة، أو وسائل الحصول على هذه المواد -3

  

  .ویصدر بتحدید تلك المناطق قرار من الوزیر
  

   )107(مادة
ه           وفر لعمال أآثر أن ی امًال ف ستخدم خمسين ع ذي ی ى صاحب العمل ال عل
ة                   اة طبيع وزیر مع مراع رار من ال دها ق الخدمات االجتماعية التي یصدر بتحدی

  .لعمل وظروفها وعدد العمال في المنشأةمنطقة ا
  
  

  الفصل الحادي عشر
  إصابات العمل والتعويض عنها

  

   )108(مادة
إذا توفي العامل أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل، وجب على             

  .صاحب العمل أو من یقوم مقامه، إبالغ الحادث فورًا إلى الشرطة واإلدارة
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نه   ل وس م العام بالغ اس ضمن ال سيته  ویجب أن یت ه وجن ه وعنوان  ومهنت
  .ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من إجراءات إلسعافه أو عالجه

  

ي      ت ف الزم ویثب ق ال إجراء التحقي بالغ ب ور وصول ال شرطة ف وم ال وتق
المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من یمثله وأقوال المصاب إذا سمحت             

  .لحادث بالعملحالته بذلك، آما یبين المحضر بوجه خاص صلة ا
  

ى  ق أن ترسل صورة من المحضر إل اء التحقي ور انته شرطة ف ى ال وعل
ق إذا       تكمال التحقي ب اس إلدارة أن تطل ل، ول احب العم ى ص رى إل اإلدارة وأخ

  .رأت ضرورة لذلك
  

   )109(مادة
ًا یتناسب مع                للعامل الذي أصيب بإصابة عمل، الحق في أن یتلقى عالج
ه،    حالت

  

  

  .وفقًا لما تقرره الجهة الطبية المختصةعلى نفقة صاحب العمل وذلك 
  

ا                 ویتقاضى العامل أجره آامًال طوال مدة العالج أو لمدة ستة أشهر، أیهم
فإذا استمر العالج مدة تزید على ستة أشهر تقاضى العامل نصف أجره              .  أقرب

  .الكامل حتى یتم شفاؤه أو یثبت عجزه الدائم، أیهما أقرب
  

   )110(مادة
وفى ب  ذي یت ل ال ة العام صاب بإصابة  لورث ذي ُی ل ال ل، وللعام سبب العم

ل   عم
ویحسب .  نتج عنها عجز آلي دائم أو جزئي، الحق في الحصول على التعویض

شریعة اإلسالمية                 ام ال ًا ألحك سبب العمل طبق اة ب ة الوف .  مقدار التعویض في حال
  .ویعتبر في ُحكم الوفاة إصابة العمل التي ینتج عنها عجز آلي دائم

  

م           وتحدد نسبة ا   لعجز الجزئي إلى نسبة العجز الكلي الدائم وفق الجدول رق
ى أساس             .  المرفق بهذا القانون  ) 2( ة عل ذه الحال ویحسب مقدار التعویض في ه

  .هذه النسبة من مقدار التعویض المنصوص عليه في الفقرة السابقة
  

   )111(مادة
  :ال تسري أحكام المادتين السابقتين إذا ثبت أي مما یلي
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 .ابة نفسهأن العامل تعمد إص -1
ابة أو      -2 دوث اإلص ت ح ر وق در أو خم أثير مخ ًا تحت ت ان واقع ل آ أن العام

 .الوفاة وآان هذا المؤثر هو السبب في اإلصابة أو الوفاة
ى الصحة              -3 أن العامل خالف متعمدًا تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة عل

 .والسالمة المهنية أو أهمل إهماًال جسيمًا في تنفيذ هذه التعليمات
ه                    -4 ذي قررت اع العالج ال ه أو اتب إذا رفض العامل دون سبب جدي الكشف علي

ة   الجه
 .الطبية المختصة

  

   )112(مادة
ى            درة العامل عل شأن مدى ق إذا نشأ خالف بين العامل وصاحب العمل ب
صلة باإلصابة أو المرض أو          استئناف العمل أو غير ذلك من األمور الطبية المت
رر الج المق   الع

ة المختصة، ویكون    أو الجاري، وجب على ا    إلدارة إحالة األمر إلى الجهة الطبي
  .قرارها بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصها المهني نهائيًا

  
   )113(مادة

نة   ضاء س اة بانق التعویض عن العجز أو الوف ة ب ي المطالب سقط الحق ف ی
ن       اتج ع ز الن دوث العج ضمن ح ائي المت ي النه ر الطب اریخ التقری ن ت دة م واح

 حدوث العجز نتيجة ألحد أمراض المهنة المدرجة في الجدول          اإلصابة، أو تأآيد  
  .المرفق بهذا القانون، أو من تاریخ وفاة العامل) 1(رقم 

  
   )114(مادة

دة ال تجاوز         على صاحب العمل أن یؤدي التعویض عن العجز، خالل م
ة       الن نتيج اریخ إع ن ت ل أو م ز العام وت عج اریخ ثب ن ت ًا م شر یوم سة ع خم

  . العجز بسبب العملالتحقيقات المؤیدة لحدوث
  

ة       ة المحكم اة، خزین ن الوف ویض ع ودع التع ل أن ی احب العم ى ص وعل
ن     اة أو م اریخ الوف ن ت ًا م شر یوم سة ع ى خم د عل دة ال تزی صة خالل م المخت

ل    سبب العم اة ب دوث الوف دة لح ات، المؤی ة التحقيق الن نتيج اریخ إع وزع .  ت وت
وفى  ل المت ة العام ى ورث اة عل ویض الوف ة تع شریعة المحكم ام ال ًا ألحك  طبق

ورث  د الم ي بل ه ف ول ب وال الشخصية المعم انون األح ؤول .  اإلسالمية أو ق وی
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د    نوات دون تحدی الث س ضت ث ة إذا انق ة للدول ة العام ى الخزین ویض إل التع
  .المستحقين له

  

   )115(مادة
على صاحب العمل موافاة اإلدارة آل ستة أشهر بإحصائية عن إصابات              
ل   العم

التي یصدر   وطبقًا لإلجراءات    للنماذج المعدة لهذا الغرض      وأمراض المهنة وفقاً  
رار ا ق   به

  .من الوزیر
  
  

  الفصل الثاني عشر
  التنظيمات العمالية

  
   )116(مادة

ة      للعمال الذین یعملون في منشأة ال یقل عدد العمال القطریين فيها عن مائ
وین ".  اللجنة العمالية"عامل الحق في تكوین لجنة من بينهم تسمى           وال یجوز تك

  .أآثر من لجنة واحدة في المنشأة
  

دة أو   ة أو صناعة واح ي مهن ل ف ي تعم شآت الت ي المن ة ف ان العمالي وللج
ن   مه

ا                  ة من بينه ة عام أو صناعات متماثلة أو مترابطة ببعضها، الحق في تكوین لجن
  ".اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة"تسمى 

  

ادًا         وُتَكوِّن اللجان العامة لعمال المهن وال      ا اتح ا بينه ة فيم صناعات المختلف
ًا   عام

  ".االتحاد العام لعمال قطر"یسمى 
  

ال قطر  ام لعم اد الع ا واالتح شار إليهم ين الم ي اللجنت ون العضویة ف وتك
صورة   مق

ة      ات العمالي وین التنظيم راءات تك روط وإج وزیر ش دد ال ریين، ویح ى القط عل
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ا، والم      ام عمله ا ونظ ضویة فيه ا والع شار إليه ة   الم صناعات المتماثل ن أو ال ه
  .والمترابطة ببعضها
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   )117(مادة
ا  ة بمجرد تكوینه ة الشخصية االعتباری ات العمالي یكون لكل من التنظيم

  .وفقًا ألحكام هذا القانون
  

   )118(مادة
وقهم،               دفاع عن حق تتولى التنظيمات العمالية رعایة مصالح أعضائها وال

  .وتمثيلهم في جميع المسائل المتعلقة بشؤون العمل
  

   )119(مادة
  : على التنظيمات العمالية ما یليیحظر
  .ممارسة أي نشاط یتعلق بالمسائل السياسية والدینية -1
ة أو     -2 ى الدول سيء إل شورات ت ع من ة أو توزی ضير أو طباع تح

 .األوضاع القائمة فيها
 .الدخول في مضاربات مالية أیًا آان نوعها -3
 .قبول الهبات أو التبرعات إال بموافقة الوزارة -4

  

سابقة أو               وللوزیر حل التنظ     ًا من المحظورات ال الي إذا ارتكب أی يم العم
رج    خ

  .في نشاطه عن أغراضه
  

   )120(مادة
ين        نهم وب ودي بي ل ال ذر الح ل إذا تع ن العم راب ع ال اإلض وز للعم یج

  :صاحب العمل وذلك وفقًا للضوابط التالية
  .موافقة ثالثة أرباع اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة -1
ة ال  -2 ل مهل نح صاحب العم ي اإلضراب م شروع ف ل ال بوعين قب ل عن أس تق

ان                 ق بزم ا یتعل ة فيم وموافقة الوزارة على ذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلي
 .ومكان اإلضراب

  

 .عدم المساس بأموال الدولة أو ممتلكات األفراد أو أمنهم وسالمتهم -3
صناعات               -4 از وال رول والغ عدم جواز اإلضراب في المرافق الحيویة وهي البت

ارات    المر وانئ والمط اء، الم ا والم ا، الكهرب ة بهم التتبط ،  والمواص
 .والمستشفيات
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ل  -5 ال وصاحب العم ين العم ذر الحل ب د تع ى اإلضراب إال بع دم اللجوء إل ع
التوفيق   ب

  .أو التحكيم وفقًا ألحكام هذا القانون
  

   )121(مادة
ا                 ي یصدر به اذج الت ًا للنم تضع التنظيمات العمالية أنظمتها األساسية وفق

  :ن الوزیر، والتي یجب أن تتضمن على وجه الخصوص ما یليقرار م
  .شروط العضویة، وحاالت انتهائها -1
 .قواعد وإجراءات الترشيح واالنتخاب -2
 .مصادر تمویل التنظيم ومقدار االشتراآات التي تستوفى من األعضاء -3
ي                -4 سجالت الت ة وال ى التصرفات المالي أوجه التصرف في أموالها والرقابة عل

 .لهذا الغرضیجب مسكها 
 .قواعد وإجراءات حلها والتصرف في أموالها -5

  
   )122(مادة

یحظر على صاحب العمل إرغام العامل على االنضمام أو عدم االنضمام           
  .إلى أي من التنظيمات العمالية أو االمتناع عن تنفيذ أي من قراراتها

  
   )123(مادة

ى أي     ضمام إل وزارة االن ة ال د موافق ال قطر بع ام لعم اد الع وز لالتح یج
  .ربية أو دولية تعمل في مجال التنظيمات العماليةمنظمات ع

  

  الفصل الثالث عشر
  والتفاوض الجماعياللجان المشترآة 

  المشترآةواالتفاقات 
  

   )124(مادة
أآثر       امًال ف ون ع ا ثالث ل فيه شأة یعم ل من ي آ شكل ف وز أن ت ة "یج لجن

  .تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال" مشترآة
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شترآة        شأة           ویكون عدد أعضاء اللجنة الم ال المن ان عدد عم ة، إذا آ أربع
مائتي عامل فأقل، وستة إذا آان عدد العمال أآثر من مائتين وأقل من خمسمائة،   

  .وثمانية إذا آان عدد العمال خمسمائة فأآثر
  

  .ویمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل ویمثل نصفهم اآلخر العمال
  

   )125(مادة
لين لدیه الذین ینوبون    یختار صاحب العمل ممثليه في اللجنة من بين العام        

  .عنه قانونًا أو الذین یفوضهم في ممارسة بعض صالحياته في اإلدارة
  

  :ویكون اختيار ممثلي العمال في اللجنة على النحو التالي
ة  "إذا وجدت    -1 ال في              " لجنة عمالي ي العم ار ممثل شأة، تولت اختي في المن

  .اللجنة المشترآة من بين أعضائها
 

يهم      " لجنة عمالية "ة  إذا لم یكن في المنشأ     -2 تولى عمال المنشأة اختيار ممثل
 .في اللجنة المشترآة عن طریق االنتخاب المباشر

  

  .ویصدر الوزیر قرارًا بتنظيم شروط وإجراءات هذا االنتخاب
  

   )126(مادة
تتولى اللجنة المشترآة دراسة ومناقشة جميع القضایا المتعلقة بالعمل في            

  :المنشأة، وعلى وجه الخصوص
  .لتنظيم العم -1

 

 .سبل زیادة اإلنتاج وتطویره واالرتقاء باإلنتاجية -2
 

 .برامج تدریب العمال -3
 

سالمة   -4 د ال زام بقواع ستوى االلت سين م اطر وتح ن المخ ة م ائل الوقای وس
 .والصحة المهنية

 

 .تنمية ثقافة العمال العامة -5
 

 .تطویر مستوى الخدمات االجتماعية في المنشأة -6
 

 .ماعية ومحاولة تسویتها ودیًاالنظر في المنازعات الفردیة والج -7
  

ى صاحب العمل للنظر في             سائل إل ذه الم شأن ه وتقدم اللجنة توصياتها ب
  .مدى إمكانية األخذ بها
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   )127(مادة

ات      د اتفاقي اعي وعق اوض الجم ي التف ق ف ال الح ل والعم ألصحاب العم
  .مشترآة، بشأن آل ما له صلة بالعمل

  

راءات ال  د وإج يم قواع رارًا بتنظ وزیر ق صدر ال اعي،وی اوض الجم   تف
شترآة      ات الم نظم االتفاقي ي ت د الت ه، والقواع ل أطراف ة تمثي   وآيفي
سيرها والمنازعات                دتها وتف ا وم ا واالنضمام إليه   في عقدها ومضمونها ونطاقه

  .التي تنشأ حول تنفيذها
  

  

  الفصل الرابع عشر
  المنازعات الجماعية

  

   )128(مادة
ه  منازعات العمل الجماعية هي آل خالف بين صاحب عمل وج    ميع عمال

أو بعضهم أو بين مجموعة من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو بعضهم یتصل              
وعه   موض

ة       ة أو حرف شأة أو مهن ي من نهم ف ق م ال أو لفری ع العم شترآة لجمي صلحة م بم
  .معينة أو في قطاع مهني معين

  
   )129(مادة

ى               ه وجب عل إذا ثار أي نزاع بين صاحب العمل وبين بعض أو آل عمال
ا  زاع أن یح ي الن شأة    طرف ي المن دت ف إذا وج ا، ف ا بينهم سویته فيم ة "وال ت لجن

  .وجب عرض النزاع عليها للنظر في أمر تسویته" مشترآة
  

وات        اع الخط ب اتب زاع وج سویة الن ي ت رفين ف ة الط شلت محاول وإذا ف
  :التالية

ى صاحب العمل ویرسلون في ذات                    -1 ة إل بهم آتاب یقدم العمال شكواهم أو طل
  .و الطلب إلى اإلدارةالوقت نسخة من الشكوى أ
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ن   -2 بوع م بهم خالل أس ال أو طل ى شكوى العم ة عل ل آتاب رد صاحب العم ی
ى     .  تاریخ تسلمه الشكوى أو الطلب     ویرسل في ذات الوقت نسخة من رده إل

 .اإلدارة
سعى               -3 ى اإلدارة أن ت إذا لم یؤد رد صاحب العمل إلى تسویة النزاع وجب عل

 .لتسویته عن طریق وساطتها
  

   )130(مادة
زاع خالل خمسة عشر    ؤد وساطة اإلدارةإذا لم ت  ًا من    إلى تسویة الن  یوم

اریخ رد    ت
  

  
  .صاحب العمل على العمال، وجب عليها إحالة النزاع إلى لجنة توفيق للبت فيه

  

  :وتشكل لجنة التوفيق من
  .رئيس یصدر بتعيينه قرار من الوزیر -1
 .عضو یختاره صاحب العمل -2
ادة     عضو یمثل العمال یجري اختياره وفقًا      -3 ة من الم رة الثاني لنص الفق

)125(  
 .من هذا القانون

  

وللجنة أن تستعين برأي أي من المختصين قبل البت في النزاع، وتصدر             
  .قرارها بشأن النزاع خالل أسبوع من تاریخ إحالته إليها

  

ة                       ا آتاب د وافق ا ق زاع، إذا آان ویكون هذا القرار ملزمًا لكل من طرفي الن
اق                  على إحالة النزاع إل    ا اتف م بينهم د ت م یكن ق يها قبل اجتماعها للنظر فيه، فإذا ل

ذا  ة به   آتاب
يم     ون التحك ًا ویك سة عشر یوم يم خالل خم ة تحك ى لجن زاع إل ال الن شأن ُیح ال
ًا   إجباری

  .على الطرفين
  

   )131(مادة
  :تشكل لجنة التحكيم برئاسة أحد القضاة، وعضویة آل من

 .ممثل عن الوزارة یختاره الوزیر -1
 . تجارة وصناعة قطر یختاره رئيس الغرفةممثل عن غرفة -2
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 .ممثل عن العمال یختاره االتحاد العام لعمال قطر -3
  

   )132(مادة
ة وتصدر                 ة بصفة نهائي تفصل لجنة التحكيم في منازعات العمل الجماعي

  .قراراتها باألغلبية وعند التساوي یرجح الجانب الذي منه الرئيس
  

ى األوراق ا االطالع عل بيل أداء عمله ي س ة ف ائر وللجن ستندات وس  والم
ة   األدل

راه                 ا ت اذ م الزم، واتخ ق ال وإلزام حائزها بتقدیمها ودخول المنشأة إلجراء التحقي
  .من اإلجراءات للفصل في النزاع

  
   )133(مادة

ال أو       ه العم ستخدم في ذي ی ان ال ق المك ل أن ُیغل صاحب العم وز ل ال یج
زاع ق                     سبب أي ن رفض االستمرار في استخدام أي عامل ب ل  یوقف العمل أو ی ب

  .البت في هذا النزاع بمعرفة لجنة التوفيق أو التحكيم فيه
  

   )134(مادة
  .یصدر الوزیر القرارات المنظمة لعمل لجنتي التوفيق والتحكيم

  
  

  الفصل الخامس عشر
  تفتيش العمل

  
   )135(مادة
سمى  از ی ي اإلدارة جه شأ ف يش العمل"ین از تفت ة "جه ى مراقب ، یهدف إل

ال، ویك          ة العم ة بحمای روع في مختلف أنحاء           تطبيق التشریعات المتعلق ه ف ون ل
  .الدولة

  

رار                دهم ق ویتكون الجهاز من عدد آاٍف من موظفي اإلدارة یصدر بتحدی
ذوي    تعانة ب وز االس ل، ویج شو العم وظفين مفت ؤالء الم سمى ه وزیر، وی ن ال م

  .إلى ذلكالعمل بالجهاز الخبرة في التخصصات المختلفة آلما دعت حاجة 
  



  

- 50 -  
  

  عقيلة.م/ك.س
50-53  

   )136(مادة
ر  ل مباش ل قب شو العم سم مفت أن  یق ًا ب وزیر یمين ام ال ائفهم أم ال وظ ة أعم

شوا أي سر أو أي                    ة وإخالص وأال یف الهم بأمان ؤدوا أعم یحترموا القانون وأن ی
ناعي  راع ص   اخت

د انقطاع  و بع ائفهم ول م وظ ا بُحك ون عليه ي یطلع ك من األسرار الت ر ذل أو غي
لتهم   ص

  .بهذه الوظائف
  

   )137(مادة
دبهم  الذین یصدر   یكون لمفتشي العمل     رار م  بن اق   ق ام، باالتف   ن النائب الع

انون             مع الوزیر،    ذا الق ام ه صفة مأموري الضبط القضائي فيما یتعلق بتنفيذ أحك
وا     يهم أن یطلع فتهم وعل ت ص ات تثب ون بطاق ه، ویحمل ذة ل رارات المنف والق

  .أصحاب العمل عليها عند قيامهم بالتفتيش
  

   )138(مادة
  :یكون لمفتشي العمل الصالحيات التالية

ل   -1 اآن العم ول أم ار      دخ ابق إخط ارًا، دون س يًال أو نه ل، ل ات العم ي أوق  ف
ال                     ة بالعم ا عالق ائق أخرى له ة وث ات أو أی دفاتر والملف سجالت وال لفحص ال
ة                ال المخالف ات األفع ا وضبط وإثب للتأآد من مطابقتها للتشریعات المعمول به

  .لها
شأة وفحص   -2 ي المن ة ف ستعملة والمتداول واد الم ات من الم ى عين الحصول عل

ة        ا ة لوقای ة وفعال ائل آافي ود وس ن وج د م ة للتأآ ات المختلف آلالت والترآيب
العمال من األضرار الصحية ومخاطر العمل مع إخطار صاحب العمل أو                

 .من یمثله عن أیة عينات أو مواد أخذت أو استعملت لهذا الغرض
شروط  -3 ه لل ه ومطابقت دى مالءمت ى م وف عل ال، للوق ى سكن العم يش عل التفت

 .فيهاستيفائه لها الواجب الصحية 
  
ي  -4 راد أو ف ى انف ال عل ن العم ه أو أي م ن یمثل ل أو م احب العم ؤال ص س

 .حضور شهود في أي من الموضوعات المتصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون
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   )139(مادة
دم   ل وأن یق شي العم ة مفت سهيل مهم ه ت ن یمثل ل أو م ى صاحب العم   عل

تهم        ق بمهم ا یتعل ل م ن آ صحيحة ع ات ال يهم البيان ات  إل ستجيب لطلب ، وأن ی
ضور   الح

  .آلما طلب منه ذلك
  

   )140(مادة
  :یكون لمفتشي العمل اتخاذ أي من اإلجراءات التالية

ة     -1 ة إزال ي آيفي ه، ف ن یمثل ل أو م ى صاحب العم اد إل صح واإلرش ه الن توجي
  .المخالفة

 

ة        -2 وع المخالف ه ن دد في ة، یح ة المخالف ل إلزال احب العم ى ص ذار إل ه إن توجي
 .التهاوالمهلة الالزمة إلز

 

ب   -3 راء المناس اذ اإلج ى اإلدارة، التخ ه إل ة، ورفع ضر بالمخالف ر مح تحری
 .بشأنها
  

   )141(مادة
ا   تعد الوزارة تقریرًا سنویًا عن التفتيش العمالي في الدولة، یتضمن آل             م

  :ویشمل بوجه خاص ما یليیتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام هذا القانون، 
  .بيانًا باألحكام المنظمة للتفتيش -1
 .بيانًا بعدد مفتشي العمل -2
ارات           -3 إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها، وعدد الزی

شية    التفتي
  

  

ي وقعت                 ي ضبطت والجزاءات الت ات الت التي قام بها المفتشون، والمخالف
 .بشأنها، وإصابات العمل

  

  .وتعمل الوزارة على نشر التقریر بالطرق التي تراها مناسبة
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   )142(مادة
صدر  رارًا  ی وزیر ق يم ال د اإلدارة    بتنظ ه، وتع يش وإجراءات ال التفت أعم

اذج   نم
ذارات،   ات واإلن ات المخالف بط وإثب ر ض شية ومحاض ارات التفتي اریر الزی تق

  .وسجالت التفتيش وغيرها
  
  

  الفصل السادس عشر
  العقوبات

  

   )143(مادة
ب    ر، یعاق انون آخ ا ق نص عليه د ی ة أش أي عقوب الل ب دم اإلخ ع ع م

ا            بالعقوبات المنصو  ات المنصوص عليه ص عليها في المواد التالية على المخالف
  .في آل منها

  

  .وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال الذین وقعت بشأنهم المخالفة
  

   )144(مادة
سة آالف    ى خم د عل ال وال تزی ل عن ألفي ری ي ال تق ة الت ُیعاقب بالغرام
ال   ،ری

واد   ام الم الف أحك ن خ ل م  ،)27( ،)23( ،)22( ،)21( ،)19( ،)12( ،)7( آ
ة 39( ،)35( ،)28( رة ثاني ، )73(، )58(، )57(، )48(، )47(، )46(، ) فق
)74(   ،)75(   ،)77(، )91(   ،)92(   ،)95(   ،)97(   ،)99(   ،)106(   ،)115( ،
  .من هذا القانون) 139(

  

   )145(مادة
ى شهر          د عل ة   ال وب ،ُیعاقب بالحبس مدة ال تزی ي   غرام ل عن ألفي       الت ال تق

ال   ری
ام      ،أو بإحدى هاتين العقوبتين    ل،وال تزید على ستة آالف ریا         آل من خالف أحك

واد   ،)103( ،)94( ،)93( ،)90( ،)89( ،)88( ،)87( ،)86( ،)33( ،)29( الم
  .من هذا القانون،) 133(، )122( ،)108(، )105( ،)104(
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ارج       ن الخ ال م تقدام العم ة باس ات المتعلق ي المخالف ة، ف وز للمحكم ویج
م باإلضا  ر، أن تحك ساب الغي رة  لح ي الفق ا ف ات المنصوص عليه ى العقوب فة إل

ب   إغالق المكت سابقة، ب   ال
  .وإلغاء الترخيص

  
   )146(مادة

يم                   ق أو التحك ة التوفي رار لجن ذ ق ع عن تنفي ة ال ب ،ُیعاقب آل من یمتن  غرام
ي   الت

  .ال تقل عن خمسة آالف ریال وال تزید على عشرة آالف ریال


