
 م0222( لسنة 7قانون العمل رقم )
 

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

وتعديالته المعمول به في محافظات  2691لسنة  12بعد اإلطالع على قانون العمل رقم 
 الضفة،

 حافظات غزة،وتعديالته المعمول به في م 2691لسنة  29وعلى قانون العمل رقم 
 .16/3/1111وبعد إقرار المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 أصدرنا القانون التالي:
 

 الباب األول 
 تعاريف وأحكام عامة 

 الفصل األول 
 تعاريف 
 ( 1المادة )

 تعاريف 
دناه ما لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أ

 لم تدل القرينة على خالف ذلك:
 السلطة الوطنية الفلسطينية. السلطة الوطنية:

 وزارة العمل. الوزارة:
 وزير العمل. الوزير:

كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصًا أو أكثر لقاء  صاحب العمل:
 أجر.

أجر ويكون أثناء أدائه العمل كل شخص طبيعي يؤدي عماًل لدى صاحب العمل لقاء  العامل:
شرافه.  تحت إدارته وا 

 أي تنظيم مهني يشكل وفقًا للقانون )قانون النقابات(. النقابة:
كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو جسماني لقاء أجر سواء كان هذا العمل دائمًا أو  العمل:

 مؤقتًا أو عرضيًا أو موسميًا.
نجازه مدة محدودة.العمل الذي تقتضي طب العمل المؤقت:  يعة تنفيذه وا 
 العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة وال تزيد مدة إنجازه على ثالثة أشهر. العمل العرضي:

نشر في العدد التاسع 
 والثالثون من الوقائع



 كل عمل ينفذ وينجز في مواسم دورية سنوية. العمل الموسمي:
هو المقابل النقدي و/ أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل  األجر األساسي:

 قابل عمله، وال تدخل في ذلك العالوات والبدالت أيًا كان نوعها.م
 ويعني به األجر الكامل وهو األجر األساسي مضافًا إليه العالوات والبدالت. األجر:

 المكان الذي يؤدي فيه العمال أعمالهم. المنشأة:
 كل من بلغ الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة. الحدث:
 ترة اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل وجوبًا ما بين الثامنة مساًء حتى السادسة صباحًا.ف الليل:

( 7( يومًا، واألسبوع )31( يومًا والشهر )393تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون ) السنة:
 أيام.

 الجهة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة. اللجنة الطبية:
قع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو الحادث الذي ي إصابة العمل:

 عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك اإلصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام.
هو الشخص الذي يعاني من عجز في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية،  المعوق:

اثي، أدى لعجزه عن العمل أو أضعف قدرته نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل ور 
عن القيام بإحدى الوظائف األساسية األخرى في الحياة ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل 

 دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع.
عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية تهدف إلى االستفادة من القدرات المتاحة  التأهيل:

 تنمية قدراته سواء الجسدية أو المهنية. ألي شخص من خالل
 المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالقضايا العمالية.

 
 الفصل الثاني 

 أحكام ومبادئ عامة 
 ( 0المادة )

 حق العمل 
العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص 

 ز.ودون أي نوع من أنواع التميي
 ( 3المادة )

 نطاق التطبيق 
 تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء:

 موظفي الحكومة والهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم. -2



 خدم المنازل ومن في حكمهم على أن يصدر الوزير نظامًا خاصًا بهم. -1
 حب العمل من الدرجة األولى.أفراد أسرة صا -3

 
 ( 4المادة )

 إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم 
يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق باألجور 

أو اإلجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصاًل 
 .تعسفياً 

 
 ( 5المادة )

 حق تكوين نقابات 
وفقًا ألحكام القانون للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية على أساس مهني 

 بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.
 ( 6المادة )

 تطبيق األحكام األفضل للعامل 
التي ال يجوز التنازل عنها، تمثل األحكام الواردة في هذا القانون الحد األدنى لحقوق العمال 

وحيثما وجد تنظيم خاص لعالقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم 
 الخاص أيهما أفضل للعامل.

 
 الباب الثاني 

 التشغيل والتدريب والتوجيه المهني 
 الفصل األول 

 التشغيل 
 ( 7المادة )

 لجنة السياسات العمالية 
لككس الككوزراء لجنككة استشككارية ثالثيككة برئاسككة وزيككر العمككل وبعككدد متسككاو مككن أطككراف يشكككل مج -2

اإلنتكككاج الثالثكككة )الحكومكككة، أصكككحاب العمكككل، العمكككال( وتسكككمى لجنكككة السياسكككات العماليكككة وتككككون 
 مهمتها اقتراح السياسات العامة خاصة في مجال التشغيل والتدريب والتوجيه المهني.

 جنة نظام عملها وعدد أعضائها.يحدد قرار تشكيل هذه الل -1
 يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبًا لالستئناس برأيه. -3



 
 (8المادة )

 إنشاء مكاتب العمل 
تنشكككل الكككوزارة مكاتكككب للعمكككل موزعكككة بشككككل مالئكككم بحيكككث يسكككهل علكككى أصكككحاب العمكككل والعمكككال 

 نظام عملها واختصاصاتها.االتصال بها، وتقدم تلك المكاتب خدماتها مجانًا، وتحدد الوزارة 
 
 ( 9المادة )

 إحصائيات البطالة والتشغيل 
 تقوم الوزارة بإعداد إحصائيات دورية خاصة بالبطالة والتشغيل كمًا ونوعًا.

 
 ( 12المادة )

 التسجيل في مكاتب العمل 
على كل شخص قادر علكى العمكل وراغكب فيكه أن يسكجل اسكمه فكي مكتكب العمكل الواقكع فكي دائكرة 

تكككه، وعلكككى المكتكككب قيكككد طلبكككات العمكككل وا عطكككاء طالبيكككه شكككهادة بكككذلك، وتكككنظم الكككوزارة البيانكككات إقام
 واإلجراءات المتعلقة بطلب العمل وشهادة تسجيله.
 
 ( 11المادة )

 تنسيب العمال المسجلين في مكاتب العمل 
ات بتنسكككيب العمكككال المسكككجلين لكككديها، مراعيكككة فكككي ذلكككك االختصاصككك االلتكككزامعلكككى مكاتكككب العمكككل 

 والكفاءة واألسبقية في التسجيل وحق صاحب العمل في االختيار.
 
 ( 10المادة )

 تقديم بيانات 
على كل صاحب عمل أن يوافي مكتب العمل الواقع في دائرة عمله ببيان شهري عن أسماء 

العمال وعددهم ووظائفهم وسنهم وجنسهم ومؤهالتهم وأجورهم وتاريخ التحاقهم بالعمل والوظائف 
 غرة لديه.الشا

 
 ( 13المادة )

 تشغيل العمال المعوقين 



يلتزم صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال المعوقين المؤهلين بأعمال تتالءم مكع إعكاقتهم وذلكك 
 ( من حجم القوى العاملة في المنشأة.%3بنسبة ال تقل عن )

 ( 14المادة )
 منح تراخيص عمل لغير الفلسطينيين 

بالعمككل فكي فلسككطين لغيككر الفلسكطينيين ويحظككر علكى صككاحب العمككل أن  للكوزارة أن تمككنر ترخيصكاً 
يلحككككق، مباشككككرة أو بواسككككطة الغيككككر، أي عامككككل غيككككر فلسككككطيني قبككككل التأكككككد مككككن الحصككككول علككككى 

 الترخيص المشار إليه.
 
 ( 15المادة )

 إصدار نظام 
ب العمل وفقًا ألحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك نقابات أصحا

 ونقابات العمال يصدر الوزير نظامًا لتحديد شروط منر ترخيص العمل للعمال غير الفلسطينيين.
 
 ( 16المادة )

 حظر التمييز 
 يحظر التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملين في فلسطين.

 
 ( 17المادة )

 تنظيم العمل والتشغيل للعمال الفلسطينيين في الخارج 
لجهات المعنية بما فيها نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال تتولى الوزارة تنظيم بالتنسيق مع ا

 سوق العمل والتشغيل للعمال الفلسطينيين في الخارج.
 

 الفصل الثاني 
 التدريب والتوجيه المهني 

 ( 18المادة )
 تعاريف 

 لغرض تطبيق أحكام هذا الفصل:
ف إلكككى توجيكككه العمكككال لفكككرص العمكككل والتكككدريب يقصكككد بالتوجيكككه المهنكككي النشكككاطات التكككي تهكككد -2

 المتاحة التي تتناسب مع مهاراتهم وميولهم وقدراتهم.



يقصكككد بالتكككدريب المهنكككي النشكككاطات التكككي تهكككدف إلكككى تكككوفير احتياجكككات التنميكككة مكككن العمكككال  -1
 المدربين. وتمكينهم من اكتساب المهارات والقدرات الالزمة وتطويرها بصفة مستمرة.

 
 ( 19المادة )

 سياسات التدريب والتوجيه 
تقوم الوزارة بوضع ومتابعة وتطبيق سياسات التدريب والتوجيه المهني بما يحقق التنسيق والتكامل 
مككع الككوزارات والمؤسسككات المعينككة األخككرى، وبمككا يككوفر احتياجككات بككرامل التنميككة مككن العمالككة الفنيككة 

 والمدربة.
 
 ( 02المادة )

 ني إنشاء مراكز التدريب المه
تنشل الوزارة مراكز للتدريب المهني حسب الحاجة ويتم تحديد نظام عملها واختصاصاتها بقرار 

 من الوزير.
 
 ( 01المادة )

 إصدار نظام 
يصدر الوزير نظامًا للتدريب والتوجيه يكفل مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص مع مراعاة حرية االختيار 

 ام ما يلي:وا عطاء األولوية ألبناء الشهداء ويتضمن النظ
 عقد التدريب المهني. -2
 برامل التدريب. -1
 حقوق المتدرب. -3

 
 ( 00المادة )

 تراخيص إنشاء مؤسسات التدريب المهني 
الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المخولة بمنر الترخيص إلنشاء  -2

 مؤسسات التدريب المهني.
منر الترخيص يجوز للوزير إصدار قرار باإلغالق الكلي أو في حالة عدم االلتزام بشروط  -1

الجزئي للمؤسسة أو بإيقاف برنامل تدريبي فيها بشكل مؤقت أو نهائي حسب طبيعة الخطأ 
 وجسامته.

 



 ( 03المادة )
 تصويب أوضاع 

على كل مؤسسة تدريب غير حكومية أن تسوي أوضاعها وفقًا ألحكام هذا القانون في مدة 
 أشهر  أقصاها ستة

 من تاريخ نفاذه.
 

 الباب الثالث 
 عقد العمل الفردي 

 الفصل األول 
 تكوين العقد 

 ( 04المادة )
 تعريف عقد العمل الفردي 

عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي أو شفهي صرير أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل 
مل بأداء عمل لمصلحة لمدة محددة أو غير محددة أو إلنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العا

شرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع األجر المتفق عليه للعامل.  صاحب العمل وتحت إدارته وا 
 
 ( 05المادة )

 مدة عقد العمل محدد المدة 
ال يجككوز أن تزيككد المككدة القصككوى لعقككد العمككل محككدد المككدة لككدى نفككس صككاحب العمككل بمككا فككي ذلككك 

 تين.حاالت التجديد على سنتين متتالي
 
 ( 06المادة )

 استمرار تنفيذ العقد محدد المدة 
 إذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد غير محدد المدة.

 
 ( 07المادة )

 حقوق وواجبات العاملين بعقود محددة 
مكل عرضكي أو عقكد يتمتكع العكاملون بعقكود عمكل محكددة المكدة بمكن فكيهم العكاملون بموجكب عقكد ع

عمككل موسككمي بككنفس الحقككوق وعلككيهم نفككس الواجبككات التككي يخضككع لهككا العككاملون بعقككود عمككل غيككر 



محككددة المككدة فككي ظككروف مماثلككة مككع مراعككاة األحكككام الخاصككة بالعمككل لمككدة محككددة أو عرضككية أو 
 موسمية.

 
 ( 08المادة )

 تنظيم عقد العمل وشروطه واثباته 
بيكككة، متضكككمنًا شكككروط العمكككل األساسكككية خاصكككة األجكككر ونكككوع العمكككل يكككنظم عقكككد العمكككل باللغكككة العر 

ومكانه ومدته، ويوقكع مكن طرفيكه، وتعطكى نسكخة منكه للعامكل، وللعامكل إثبكات حقوقكه بكافكة طكرق 
 اإلثبات القانونية.

 
 ( 09المادة )

 فترة التجربة 
كثر من مرة واحدة يجوز أن يبدأ عقد العمل بفترة تجربة مدتها ثالثة أشهر وال يجوز تكرارها أل

 عند نفس صاحب العمل.
 
 ( 32المادة )

 مسؤولية المتعهد الفرعي مع صاحب العمل األصلي 
إذا نفككككذ متعهككككد فرعككككي العمككككل بالنيابككككة عككككن صككككاحب العمككككل األصككككلي أو لصككككالحه يكككككون االثنككككان 

 مسئولين بالتضامن عن تنفيذ االلتزامات الناشئة عن العقد.
 
 ( 31المادة )

 عمل المتفق عليه تغيير مكان ال
 ال يلزم العامل بالعمل في مكان غير المتفق عليه في العقد إذا أدى إلى تغيير مكان إقامته.

 
 ( 30المادة )

 اختالف طبيعة العمل المتفق عليه 
ال يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختالفًا بينًا عن طبيعة العمل المتفكق عليكه فكي عقكد العمكل، 

إلى ذلكك منعكًا لوقكوع حكادث، أو فكي حالكة القكوة القكاهرة علكى أن يككون ذلكك  إال إذا دعت الضرورة
 بصفة مؤقتة بما ال يتجاوز شهرين.

 ( 33المادة )
خالص   إلتزام العامل بتأدية عمله بأمانة وا 



يلتزم العامل بتأدية عمله بإخالص وأمانة وبالمحافظة على أسرار العمل وأدواته وال يعتبكر العامكل 
 خلل األدوات أو ضياعها نتيجة أي ظرف طارئ خارج عن إرادته أو قوة قاهرة.مسئواًل عن 

 
 ( 34المادة )

 االلتزام بشروط الالئحة الداخلية وقواعد السالمة 
على العامل التقيد بتطبيق شروط الالئحة الداخلية للمنشأة وبقواعد السالمة والصحة المهنية في 

 العمل.
 

 الفصل الثاني 
 مل الفردي انتهاء عقد الع
 ( 35المادة )

 انتهاء عقد العمل الفردي 
 ينتهي عقد العمل الفردي في أي من الحاالت اآلتية:

 باتفاق الطرفين. -2
 بانتهاء مدته في األعمال العرضية أو المؤقتة أو الموسمية. -1
 برغبة أحد الطرفين خالل مدة التجربة. -3
 العمل خطيًا قبل الترك: بناًء على رغبة العامل، شريطة إخطار صاحب -1
 بشهر إذا كان يتقاضى أجره على أساس شهري. -أ

 بأسبوع إذا كان يتقاضى أجره على أساس يومي أو أسبوعي أو بالقطعة أو بالعمولة. -ب
بوفاة العامل أو إصابته بمرض أو عجز أقعده عن العمل لمدة تزيد على ستة أشهر بناًء  -3

الطبية مع عدم وجود مركز شاغر يالئم قدراته المهنية على تقرير طبي صادر عن اللجنة 
 ووضعه الصحي الجديد.

 
 ( 36المادة )

 استمرار نفاذ العقد بعد وفاة صاحب العمل 
ال ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إال إذا كان موضوع العقد يتعلق بشخص صاحب 

 العمل.
 ( 37المادة )

 العمل  استمرار نفاذ العقد بعد تغير صاحب



يبقى عقد العمل نافذًا حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه أو اندماجه 
أو انتقالككه بطريككق اإلرث، ويظككل صككاحب العمككل األصككلي والجديككد مسككؤولين بالتضككامن مككدة سككتة 

انقضككاء أشكهر عكن تنفيكذ االلتزامككات الناجمكة عكن العقككد ومسكتحقة األداء قبكل تككاريخ التغييكر، وبعكد 
 الستة أشهر يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.

 
 ( 38المادة )

 أثر صدور قرار بإغالق المنشأة 
ال ينتهكككي عقكككد العمكككل فكككي حالكككة صكككدور قكككرار إداري أو قضكككائي بكككإغالق المنشكككأة أو بإيقكككاف  -2

ر عمالككه نشككاطها مؤقتككًا لمككدة ال تزيككد علككى شككهرين، وعلككى صككاحب العمككل االسككتمرار فككي دفككع أجككو 
طيلة فترة اإلغالق أو اإليقاف المؤقكت مكع مراعكاة األحككام الكواردة فكي هكذا القكانون والمتعلقكة بفتكرة 

 التجربة.
( أعاله بعد مدة الشهرين وعلى صاحب العمكل أن يكدفع 2ينقضي االلتزام المذكور في الفقرة ) -1

 ها أحكام هذا القانون.لعماله زيادة على ما سبق ذكره مكافأة نهاية الخدمة كما نصت علي
 

 الفصل الثالث 
 إنهاء عقد العمل الفردي 

 ( 39المادة )
 حاالت غير مبررة إلنهاء عقد العمل 

ال يمكن اعتبار الحاالت التالية بوجه الخصوص من األسباب الحقيقية التي تبرر إنهاء العمل 
 من قبل صاحب العمل:

بية خارج أوقات العمل، أو أثناء العمل إذا كان االنخراط النقابي أو المشاركة في أنشطة نقا -2
 ذلك بموافقة صاحب العمل.

إقدام العامل على طلب ممارسة نيابة تمثيلية عن العمال، أو كونه يمارس هذه النيابة حاليًا  -1
 أو مارسها في الماضي.

إقدام العامل على رفع قضية أو مشاركته في إجراءات ضد صاحب العمل بادعاء خرق  -3
 لقانون، وكذلك تقديمه لشكوى أمام الهيئات اإلدارية المختصة.ا

 ( 42المادة )
 إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون إشعار 

لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون إشعار مع حقه في مطالبة العامل بكافة 
 الحقوق األخرى عند ارتكابه أيًا من المخالفات التالية:



 اله شخصية غير شخصيتة أو تقديمه شهادات أو وثائق مزورة لصاحب العمل.انتح -2
ارتكابه خطأ نتيجة إهمال مؤكد نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ  -1

 صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خالل ثمان وأربعين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
منشأة المصادق عليه من وزارة العمل أو التعليمات المكتوبة تكراره مخالفة النظام الداخلي لل -3

 الخاصة بسالمة العمل وصحة العمال رغم إنذاره بها حسب األصول.
تغيبه دون عذر مقبول أكثر من سبعة أيام متتالية، أو أكثر من خمسة عشر يومًا متقطعة  -1

الثة أيام في الحالة األولى أو خالل السنة الواحدة، على أن يكون قد أنذر كتابيًا بعد غياب ث
 عشرة أيام في الحالة الثانية.

 عدم وفاء العامل بااللتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل رغم إنذاره حسب األصول. -3
 إفشاؤه لألسرار الخاصة بالعمل التي من شأنها أن تسبب الضرر الجسيم. -9
 لشرف أو األمانة أو األخالق العامة.إدانته بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة با -7
 وجوده أثناء العمل في حالة سكر أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة يعاقب عليها القانون. -8
 اعتداؤه بالضرب أو التحقير على صاحب العمل أو على من يمثله أو على رئيسه المباشر. -6

 ( 41المادة )
  إنهاء عقد العمل ألسباب فنية أو خسارة

يجوز لصاحب العمكل إنهكاء عقكد العمكل ألسكباب فنيكة أو خسكارة اقتضكت تقلكيص عكدد العمكال مكع 
 احتفاظ العامل بحقه في بدل اإلشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك.

 
 ( 40المادة )

 ترك العمل مع االحتفاظ بالحقوق القانونية 
احب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية بما فيها يجوز للعامل ترك العمل بعد إشعار ص -2

 مكافأة نهاية الخدمة وما يترتب له من حقوق، وذلك في أي من الحاالت اآلتية:
تشغيله في عمل يختلف في نوعه أو درجته اختالفًا بينًا عن العمل الذي اتفق عليه بمقتضى  -أ

منعًا لوقوع حادث أو في حالة القوة عقد العمل، إال إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولمدة مؤقتة 
 القاهرة.

 تشغيله بصورة تدعو إلى تغيير مكان إقامته. -ب
 الثبوت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية إن استمراره في عمله يشكل خطرًا على حياته. -ج
 اعتداء صاحب العمل أو من يمثله على العامل أثناء العمل أو بسببه بالضرب أو التحقير. -د
 عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل رغم مطالبته بها كتابيًا. -هك
( أعاله يحق للعامل إذا استقال من عمله خالل السنوات الخمس 2استثناء مما ورد في البند ) -1



األولى ثلث مكافأة نهاية الخدمة، وثلثي مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت االستقالة خالل السنوات 
 لتالية، ويستحق المكافأة كاملة إذا أمضى عشر سنوات أو أكثر في العمل.الخمس ا

 
 ( 43المادة )

 االلتزام برد الودائع 
يلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات، كما ويلزم العامل 

 بإعادة ما بحوزته من عهدة إلى صاحب العمل.
 
 ( 44المادة )
 شهادة خدمة منر العامل 

 يمنر العامل عند انتهاء خدمته بناًء على طلبه شهادة خدمة يذكر فيها اسمه ونوع عمله ومدته.
 
 ( 45المادة )

 مكافأة نهاية الخدمة 
للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عكن ككل سكنة 

ون احتسككككاب سككككاعات العمككككل اإلضككككافية، قضككككاها فككككي العمككككل علككككى أسككككاس  خككككر أجككككر تقاضككككاه د
 وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة.

 
 ( 46المادة )

 إنهاء عقد العمل غير محدد المدة 
يجوز ألي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه بمقتضى إشعار يرسل بعلم  -2

 الوصول إلى الطرف اآلخر قبل شهر من إنهاء العمل.
عارًا من صاحب العمل بإنهاء عقد العمل التغيب عن العمل طيلة يحق للعامل الذي تلقى إش -1

 النصف الثاني من أجل اإلشعار ويعتبر تغيبه عماًل فعليًا في المنشأة.
 يعتبر تعسفيًا إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك. -3

 
 ( 47المادة )

 التعويض عن الفصل التعسفي 
األخرى، يستحق العامل تعويضًا عن فصله تعسفيًا مقداره أجر  مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية

 شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على أال يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين.



 
 ( 48المادة )

 مكافأة وتعويض العامل بالقطعة أو بالعمولة 
ولة على أساس تحتسب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الفصل التعسفي للعامل بالقطعة أو بالعم

 متوسط أجره 
 الشهري في مدة السنة األخيرة.

 
 الباب الرابع 

 عالقات العمل الجماعية 
 الفصل األول 

 المفاوضة الجماعية 
 ( 49المادة )

 تعريف المفاوضة الجماعية 
المفاوضككة الجماعيككة هككي الحككوار الككذي يجككري بككين أي مككن نقابككات العمككال أو ممثلككين عككن العمككال 

عمكككل أو أصكككحاب العمكككل أو ممثلكككيهم، بهكككدف حسكككم النكككزاع الجمكككاعي أو تحسكككين وبكككين صكككاحب ال
 شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة اإلنتاجية.

 ( 52المادة )
 إجراء المفاوضة بحرية 

 تجري المفاوضة الجماعية بحرية ودون ضغط أو تأثير.
 
 ( 51المادة )

 تسمية ممثلين 
تسمية ممثليه كتابة دون أن يكون أليهما حق يحق لكل طرف من طرفي المفاوضة الجماعية 

 االعتراض على هذا التمثيل.
 
 ( 50المادة )

 تقديم معلومات وبيانات 
بناًء على طلب أي من طرفي المفاوضة الجماعية على الجهات ذات العالقة تقديم المعلومات 

 والبيانات المطلوبة.



 ( 53المادة )
 أطراف المفاوضة الجماعية 

 ة الجماعية:تجري المفاوض
 على مستوى المنشأة بين صاحب العمل أو إدارة المنشأة وبين ممثلي العمال في المنشأة. -2
على مستوى نشاط اقتصادي معين بين ممثلي أصحاب العمل في هذا النشاط والنقابة  -1

 العمالية ذات العالقة.
 لعمال.على المستوى الوطني بين اتحاد أصحاب العمل وبين اتحاد نقابات ا -3
 

 الفصل الثاني 
 اتفاق العمل الجماعي 

 ( 54المادة )
 تعريف اتفاق العمل الجماعي 

اتفاق العمل الجماعي اتفاق مكتوب باللغة العربية يبرمه طرفا المفاوضة الجماعية ويتضمن 
 أحكامًا تتعلق بتحسين شروط وظروف العمل ورفع الكفاءة اإلنتاجية.

 
 ( 55المادة )

 العمل الجماعي وعمل نسخ منه إلزامية اتفاق 
يكون اتفاق العمل الجماعي ملزمًا من التاريخ المحدد فيه وتعطى نسخة منه لكل من طرفي 

 المفاوضة الجماعية وتودع نسخة لدى الوزارة. 
 
 ( 56المادة )

 مدة اتفاق العمل الجماعي 
على طلب أحد طرفي  مدة اتفاق العمل الجماعي ثالث سنوات، وتجري المفاوضة الجماعية بناءً 

العمل قبل انتهائها بثالثة أشهر ويبقى االتفاق ساريًا إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد ويجوز 
 أن يتفق طرفا اإلنتاج على فتر باب التفاوض إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 
 ( 57المادة )

 الحد األدنى لبيانات اتفاق العمل الجماعي 
 أن يتضمن اتفاق العمل الجماعي كحد أدنى البنود التالية: وفقًا ألحكام هذا القانون يجب

 حرية ممارسة العمل النقابي. -2



 الحد األدنى لألجور على كل أنواع العمل. -1
 شروط تشغيل العمال وا عفائهم من العمل. -3
 لجنة ثنائية لحسم أية خالفات تنشأ عن تطبيق االتفاق. -1

 
 ( 58المادة )
 ق العمل الجماعي الفئات المشمولة باتفا

 تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على: -1
 أ( جميع العاملين لدى صاحب العمل.
 ب( أصحاب العمل ومن يحل محلهم.

لغير طرفي اتفاق العمل الجماعي حق االنضمام إليه بناًء على اتفاق مكتوب بينهم يقدم إلى  -1
 الوزارة.

 
 ( 59المادة )

 إصدار تعليمات 
 التعليمات الالزمة لتنفيذ اتفاق العمل الجماعي.يصدر الوزير 

 
 الفصل الثالث 

 تسوية النزاعات العمالية الجماعية 
 ( 62المادة )

 تعريف النزاع العمالي الجماعي 
النزاع العمالي الجماعي هو النزاع الذي ينشأ بكين واحكد أو أكثكر مكن أصكحاب العمكل وبكين العمكال 

 أو فريق منهم حول مصلحة جماعية.
 ( 61المادة )

 اللجوء إلى مندوب التوفيق 
يحق لكل من طرفي نزاع العمل الجماعي اللجوء إلى مندوب التوفيكق فكي الكوزارة، إذا لكم يحكل هكذا 

 النزاع بالطرق التفاوضية داخل المنشأة.
 
 ( 60المادة )

 إحالة النزاع إلى لجنة توفيق 



على الكوزير إحالكة النكزاع إلكى لجنكة توفيكق  إذا فشل مندوب التوفيق في حل النزاع خالل عشرة أيام
تشكككل مككن أحككد مككوظفي الككوزارة رئيسككًا ومككن عككدد متسككاو مككن األعضككاء ينسككبهم كككل مككن صككاحب 

 العمل والعمال.
 
 ( 63المادة )

 فشل لجنة التوفيق في حل النزاع 
إذا فشلت لجنة التوفيق في حل النزاع خالل أسبوعين يحق ألي من طرفيه اللجوء إلى  -2
 لمحكمة المختصة.ا
إذا لم يلجأ أي من الطرفين للقضاء وكان النزاع العمالي الجماعي يمس بالمصلحة العامة  -1

يحق للوزير إلزام الطرفين بالمثول أمام لجنة تحكيم يشكلها الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية 
 من:

 أ( قاض رئيسًا للجنة.
 ب( ممثل عن الوزارة.
 ج( ممثل عن العمال.

 ممثل عن أصحاب العمل. د(
 
 ( 64المادة )

 منر صالحيات المحكمة المختصة 
عند النظر في نزاع عمالي يكون لمندوب التوفيق وللجنتكي التوفيكق أو التحككيم صكالحية المحكمكة 

جراء المعاينة واالستعانة بأهل الخبرة.  المختصة فيما يتعلق بإحضار الشهود وسماع أقوالهم وا 
 
 ( 65المادة )

 تغيير شروط العمل السارية حظر 
 خالل النظر في منازعات العمل الجماعي ال يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العمل السارية.

 
 الفصل الرابع 

 اإلضراب والغلق 
 ( 66المادة )

 حق اإلضراب 
 وفقًا ألحكام القانون اإلضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن مصالحهم



 
 ( 67المادة )
 راب أو اإلغالق أحكام بشأن اإلض

يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني باإلضراب أو اإلغالق إلى الطرف اآلخر  -2
لى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ اإلجراء موضحًا أسباب اإلضراب أو اإلغالق.  وا 

 يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة. -1
من عدد العاملين في المنشأة على  %32لكتابي موقعًا من في حال اإلضراب يكون التنبيه ا -3

 األقل، وفي حال اإلغالق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة.
 ال يجوز اإلضراب أو اإلغالق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي. -1
 ق.يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة االختصاص وقف اإلضراب أو اإلغال -3
 

 الباب الخامس 
 شروط وظروف العمل 

 الفصل األول 
 ساعات العمل والراحة األسبوعية 

 ( 68المادة )
 ساعات العمل الفعلي األسبوعي 

 ساعات العمل الفعلي في األسبوع خمس وأربعون ساعة.
 
 ( 69المادة )

 تخفيض ساعات العمل اليومي 
حكككدة فكككي األعمكككال الخطكككرة أو الضكككارة تخفكككض سكككاعات العمكككل اليكككومي بمكككا ال يقكككل عكككن سكككاعة وا

بالصكحة واألعمكال الليليكة، وتحكدد هكذه األعمكال بقككرار مكن الكوزير بعكد استشكارة المنظمكات المعنيككة 
 ألصحاب العمل والعمال.

 ( 72المادة )
 فترات الراحة 

يجككب أن تتخلككل سككاعات العمكككل اليككومي فتككرة أو أكثكككر لراحككة العامككل ال تزيكككد فككي مجموعهككا علكككى 
 ع مراعاة أال يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.ساعة م

 



 ( 71المادة )
 ساعات العمل اإلضافية 

يجوز لطرفي اإلنتاج االتفاق على ساعات عمل إضافية ال تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في  -2
 األسبوع.

 يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية. -1
 
 ( 70المادة )

 ة الراحة األسبوعي
ساعة متتالية، ويجوز بناء  11للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة األجر ال تقل عن  -2

 على اتفاق طرفي اإلنتاج تجميعها مرة واحدة في الشهر.
تحتسب الراحة األسبوعية مدفوعة األجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها، ويحسم من  -1

 عن العمل.ذلك نسبة األيام التي تغيبها العامل 
 
 ( 73المادة )

 يوم الراحة األسبوعية 
يوم الجمعة هو يوم الراحة األسبوعية إال إذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحديد يوم  خر بصورة 

 منتظمة.
 

 الفصل الثاني 
 اإلجازات 

 ( 74المادة )
 اإلجازة السنوية 

سنة في العمل، وثالثة يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة األجر مدتها أسبوعان عن كل  -2
 أسابيع للعامل في األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة.

 ال يجوز للعامل التنازل عن اإلجازة السنوية. -1
 بناء على اتفاق طرفي اإلنتاج يجوز تجزئة اإلجازة السنوية. -3
 ال يجوز تجميع اإلجازات السنوية ألكثر من سنتين. -1

 
 ( 75المادة )

 إجازة األعياد الدينية والرسمية 



للعامل الحق في إجازة مدفوعة األجر في األعياد الدينية والرسمية ال تحتسب من اإلجازات 
 السنوية.

 
 ( 76المادة ) 

 إجازة ثقافية عمالية 
نظم بقرار للعامل الحق في إجازة ثقافية عمالية مدفوعة األجر، مدتها أسبوع في السنة الواحدة، وت

 من الوزير.
 
 ( 77المادة )

 إجازة الحل 
يستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازة مدفوعة األجر ال تقل عن أسبوعين 

 ألداء فريضة الحل تمنر له لمرة واحدة.
 
 ( 78المادة )

 إجازة في حاالت الوفاة أو األسباب العارضة 
لمككدة ثالثككة أيككام فككي حككال وفككاة أحككد أقاربككه حتككى الدرجككة يسككتحق العامككل إجككازة مدفوعككة األجككر  -2

 الثانية غير محتسبة من إجازته السنوية.
يجوز للعامل التغيب عن العمل لسبب عارض مثبت لمدة عشرة أيام فكي السكنة، تحتسكب مكن  -1

 اإلجازة السنوية على أن ال تتجاوز المدة ثالثة أيام متتالية في المرة الواحدة.
 
  (79المادة )

 إجازة مرضية 
بناًء على تقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة األجر خالل السنة 

 الواحدة مدتها أربعة عشر يومًا، وبنصف األجر لمدة أربعة عشر يومًا أخرى.
 
 ( 82المادة )

 إصدار نظام 
مع الجهات المعنية يجوز  بنظام يصدر عن مجلس الوزراء وبناًء على اقتراح من الوزير بالتنسيق

 استثناء 



 عمال الزراعة وبعض المهن الخاصة من كل أو بعض أحكام هذا الباب.
 

 الفصل الثالث 
 األجور 

 ( 81المادة )
 استحقاق العامل لألجرة 

ن لم يؤد عماًل ألسباب تتعلق بالمنشأة.  يستحق العامل أجرة إذا تواجد في مكان العمل وا 
 
 ( 80المادة )

 فع األجر ومكانه وزمانه كيفية د
 يدفع األجر للعامل بالنقد المتداول قانونًا شريطة أن يتم الدفع وفقًا لما يلي: -2
 في أيام العمل ومكانه. -أ

 في نهاية كل شهر للعاملين بأجر شهري. -ب
 في نهاية كل أسبوع للعاملين على أساس وحدة اإلنتاج أو الساعة أو المياومة أو األسبوع. -ج
 ال يجوز تأخير دفع أجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخ االستحقاق. -1

 
 ( 83المادة )

 الحسم من أجر العامل 
 فيما عدا الحاالت التالية ال يجوز حسم أية مبالغ من أجر العامل: -2
 تنفيذًا لحكم قضائي قطعي. -أ

( من األجر %21أية سلفة مستحقة لصاحب العمل شريطة أن ال يزيد كل حسم على ) -ب
 األساسي.

 الغرامات المفروضة على العامل وفقًا ألحكام هذا القانون أو األنظمة الصادرة بمقتضاه. -ج
 23( أعاله على )2ال يجوز أن يزيد مجموع ما يحسم بمقتضى البندين )ب، ج( من الفقرة ) -1
 ( من األجر األساسي.%

 
 ( 84المادة )

 امات اتخاذ إجراءات تأديبية أو فرض غر 
ال يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل إال عن مخالفة  -2

 منصوص عليها في الئحة الجزاءات المصدقة من قبل الوزارة، على أن يراعى ما يلي:



 ال يزيد مقدار الغرامة عن أجر ثالثة أيام في الشهر. -أ
 د انقضاء أسبوعين من تاريخ التثبت من المخالفة.ال يتخذ أي إجراء تأديبي ضد العامل بع -ب
أن ينظم سجل خاص بالغرامات التي تفرض يتضمن اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض  -ج

 الغرامة عليه.
 تخصص الغرامات للخدمات االجتماعية العمالية في المنشأة. -د
عليه لدى مفتش العمل  للعامل الحق في االعتراض على أي إجراء تأديبي أو غرامة تفرض -1

 خالل أسبوع واحد من تبليغه بذلك كتابيًا.
 
 ( 85المادة )

 اعتبار أجر العامل من الديون الممتازة 
 وفقًا ألحكام القانون يعتبر أجر العامل من الديون الممتازة.

 
 ( 86المادة )

 لجنة األجور 
لجنة األجور" من عدد متساو بناًء على توصية من الوزير يشكل مجلس الوزراء لجنة تسمى " -2

 من ممثلين عن الحكومة وعن أصحاب العمل وعن العمال.
 تتولى المنظمات النقابية ألصحاب العمل والعمال مسؤولية تسمية ممثليها في اللجنة. -1
 يعين مجلس الوزراء رئيسًا للجنة من بين أعضائها. -3
 مهماتها. للجنة الحق في االستعانة بمن تراه مناسبًا إلنجاز -1

 
 ( 87المادة )

 مهام لجنة األجور 
 تقوم لجنة األجور بالمهام التالية:

دراسة السياسات العامة لألجور ومدى مالءمتها لمستوى المعيشة وتقديم التوصيات بشأنها  -2
 إلى مجلس الوزراء.

 تحديد الحد األدنى لألجور على أن يصدر به قرار من مجلس الوزراء. -1
 
 ( 88المادة )

 اجتماعات لجنة األجور 



تجتمكع لجنكة األجككور دوريكًا كككل سكنة مككرة علكى األقكل، وتجتمككع عنكد الضككرورة بنكاًء علككى طلكب مككن 
 رئيسها أو من ممثلي أي من أطرافها الثالثة.

 ( 89المادة )
 الحد األدنى لألجور 
 ال يجوز أن يقل أجر العامل عن الحد األدنى المقر قانونًا.

 
 الرابع الفصل 

 السالمة والصحة المهنية 
 ( 92المادة )

 إصدار أنظمة 
بناًء على اقتراح الوزير بالتنسيق من جهات االختصاص يصدر مجلس الوزراء األنظمة الخاصة 

 بالصحة والسالمة المهنية وبيئة العمل متضمنة بصفة خاصة ما يلي:
 عمل وأمراض المهنة.وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار ال -2
 الشروط الصحية الالزمة في أماكن العمل. -1
 وسائل اإلسعاف الطبي للعمال في المنشأة. -3
 الفحص الطبي الدوري للعمال. -1

 
 ( 91المادة )

 تعليمات السالمة والصحة المهنية 
ة بالسكالمة وفقًا ألحكام هذا القانون واألنظمكة الصكادرة بمقتضكاه تصكدر المنشكأة التعليمكات الخاصك

والصككحة المهنيككة والئحككة الجككزاءات الخاصككة بهككا مصككدقة مككن الككوزارة، وتعلككق هككذه التعليمككات فككي 
 أماكن ظاهرة في المنشأة.

 
 ( 90المادة )

 حظر تحميل العامل أية نفقات 
ال يجوز ألية منشأة تحميل العامل أية نفقات أو اقتطاعات من أجره لقاء توفير شروط السالمة 

 هنية.والصحة الم
 

 الباب السادس 
 تنظيم عمل األحداث 



 ( 93المادة )
 حظر تشغيل األطفال 

 يحظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر.
 
 ( 94المادة )

 إجراء الكشف الطبي على األحداث 
يجب إجراء الكشكف الطبكي علكى األحكداث قبكل التحكاقهم بالعمكل للتأككد مكن مالءمكتهم الصكحية لكه 

 د الكشف كل ستة أشهر.على أن يعا
 ( 95المادة )

 حظر تشغيل األحداث 
 ال يجوز تشغيل األحداث في: 

 الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي يحددها الوزير. -2
 األعمال الليلية أو األعياد الرسمية أو الدينية أو أيام العطل الرسمية.  -1
 ساعات عمل إضافية أو على أساس وحدة اإلنتاج. -3
 األماكن النائية أو البعيدة عن العمران. -1

 
 ( 96المادة )

 ساعات العمل اليومي لألحداث 
 تخفض ساعات العمل اليومي لألحداث بما ال يقل عن ساعة عمل واحدة يوميًا. -2
تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة ال تقل في مجملها عن ساعة بحيث ال  -1

 ربع ساعات متواصلة.يعمل الحدث أكثر من أ
 
 ( 97المادة )

 اإلجازة السنوية لألحداث 
 تكون اإلجازة السنوية لألحداث ثالثة أسابيع سنويًا وال يجوز تأجيلها.

 
 ( 98المادة )

 تعليق أحكام تشغيل األحداث وتنظيم سجالت 
العمل على المنشأة أن تعلق في أماكن العمل األحكام الخاصة بتشغيل األحداث، وينظم صاحب 

 سجاًل بكل ما يتعلق بهم.



 
 ( 99المادة )

 استثناء تطبيق أحكام 
يستثنى من أحكام هذا الباب األحداث الذين يعملون لدى أقاربهم من الدرجة األولى وتحت 

جميع األحوال وفق شروط صحية واجتماعية مالئمة بما ال يؤثر  إشرافهم، عل أن يتم العمل في
 جسدي وعلى تعليمهم.سلبًا على نموهم العقلي وال

 
 الباب السابع

 تنظيم عمل النساء 
 ( 122المادة )

 حظر التمييز بين الرجل والمرأة 
 وفقًا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه يحظر التمييز بين الرجل والمرأة.

 
 ( 121المادة )

 حظر تشغيل النساء 
 يحظر تشغيل النساء في:

 شاقة التي يحددها الوزير.األعمال الخطرة أو ال -2
 ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للوالدة. -1
 ساعات الليل فيما عدا األعمال التي يحددها مجلس الوزراء. -3

 
 ( 120المادة )

 توفير وسائل راحة 
 على المنشأة توفير وسائل راحة خاصة بالعامالت.
 
 ( 123المادة )

 إجازة الوالدة 
لمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل والدة مدة مائة وثمانين يومًا الحق في إجازة ل -2

 وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة األجر منها ستة أسابيع على األقل بعد الوالدة.
( أعاله إال إذا ثبت أنها 2ال يجوز فصل المرأة العاملة بسبب اإلجازة المذكورة في الفقرة ) -1

  خر خاللها. اشتغلت بعمل



 ( 124المادة )
 فترات الرضاعة 

للمرأة المرضع الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل ال تقل في مجموعها عن ساعة  -2
 يوميًا لمدة سنة من تاريخ الوضع.

 ( أعاله من ساعات العمل اليومية.2تحتسب ساعة الرضاعة المذكورة في الفقرة ) -1
 
 ( 125المادة )

 الطفل أو مرافقة الزوج  إجازة رعاية
وفقًا لمصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها أو لمرافقة 

 زوجها.
 
 ( 126المادة )

 تعليق أحكام تشغيل النساء 
 على المنشأة أن تعلق في مكان العمل األحكام الخاصة بتشغيل النساء.

 
 الباب الثامن 
 تفتيش العمل 

 ( 127ادة )الم
 هيئة تفتيش العمل 

بمقتضى هذا القانون يشكل الوزير هيئة تسمى هيئة تفتيش العمل من عدد مالئم من  -2
 المفتشين والمؤهلين أكاديميًا ومهنيًا لمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه.

 حيات الضبطية القضائية.يتمتع أعضاء هيئة تفتيش العمل في ممارستهم لمهامهم بصال -1
 
 ( 128المادة )

 حلف المفتش اليمين 
خالص  يقسم كل مفتش عمل قبل مباشرة عمله اليمين أمام الوزير على أن يؤدي عمله بأمانة وا 

 وأال يفشي األسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته.
 
 ( 129المادة )

 تضارب المصالر 



مة تفتيش أال تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة يراعى عند اختيار مفتش العمل للقيام بمه
 في المنشأة الخاضعة لتفتيشه.

 
 ( 112المادة )

 اختصاصات مفتش العمل 
 يختص مفتش العمل بما يلي:

متابعة تطبيق تشريعات العمل خاصة ما يتعلق بشروط وظروف العمل بكافة الوسائل  -2
 ات.المشروعة بما في ذلك استقبال الشكاوى والبالغ

تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرشادات الفنية التي تساعد في تنفيذ أحكام هذا  -1
 القانون.

 إبالغ الجهات المختصة بأوجه النقص والمخالفات التي يكتشفها أثناء عمله. -3
 
 ( 111المادة )

 صالحيات مفتش العمل
 يحق لمفتش العمل ما يلي:

عة للتفتكيش بحريكة تامكة أثنكاء العمكل دون سكابق إنكذار مكع وجكوب دخول أمكاكن العمكل الخاضك -2
 إشعار صاحب العمل أو ممثله عند دخول المنشأة.

االستفسار من صكاحب العمكل أو مكن العمكال مجتمعكين أو منفكردين أو بحضكور شكهود بشكأن  -1
 تطبيق أحكام وتشريعات العمل.

تعلق بشروط العمل وأخذ صور أو اإلطالع على السجالت والدفاتر وأية وثائق أخرى ت -3
 مستخرجات منها.

أخذ عينات من المواد المستعملة لغرض التحليل للتأكد من مدة مالءمتها لسالمة وصحة  -1
 العمال مع إشعار صاحب العمل أو ممثله بذلك ويكون ذلك وفقًا ألنظمة خاصة تضعها الوزارة.

ي األجهككزة والمعككدات المسككتعملة أو إلزالككة إصككدار األوامككر والتعليمككات إلزالككة أوجككه الككنقص فكك -3
الضرر الناتل عن استخدامها على صحة وسالمة العمال وله أن يطلب التنفيذ الفوري لإلجراءات 

 التي يراها الزمة لدرء خطر محقق.
 ( 110المادة )

 تقديم معلومات 
العمل في  على أصحاب العمل أو من ينوبون عنهم تقديم جميع المعلومات التي يطلبها مفتش

 مهمة التفتيش.



 
 ( 113المادة )

 تنظيم محضر بالمخالفة واتخاذ إجراءات 
على مفتش العمل أن ينظم محضرًا بالمخالفة التي يضبطها وله أن يتخذ أيًا من اإلجراءات 

 التالية بحق المخالف وذلك بما يتالءم وطبيعة المخالفة ومدى خطورتها:
 إسداء النصر واإلرشاد. -2
 ه تنبيه شفهي إلزالة المخالفة خالل مدة محددة.توجي -1
 التوصية لهيئة تفتيش العمل بتوجيه إنذار خطي بشأن المخالفة. -3

 
 ( 114المادة )

 تقديم ونشر تقارير 
يقدم مفتشو العمل إلى هيئكة تفتكيش العمكل تقكارير دوريكة شكهرية وسكنوية عكن نتكائل نشكاطاتهم  -2

 ارة.في التفتيش وفق نماذج تقرها الوز 
 تقوم الوزارة بنشر تقرير عام دوري عن أعمال هيئة تفتيش العمل. -1

 ( 115المادة )
 إصدار تعليمات 

تصككدر الككوزارة التعليمككات الالزمككة لتنظككيم عمككل مفككتش العمككل واإلجككراءات الالزمككة لتنفيككذ األحكككام 
 القانونية الخاصة بهذا القانون.

 الباب التاسع 
 إصابات العمل وأمراض المهنة 

 ( 116المادة )
 تأمين العمال 

يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في 
 فلسطين.

 
 ( 117المادة )

 واجبات صاحب العمل عند إصابة العامل 
 عند وقوع إصابة عمل على صاحب العمل القيام بما يلي:

 ونقله إلى أقرب مركز للعالج.تقديم اإلسعافات األولية الالزمة للمصاب  -2
تبليغ الشرطة فور وقوع أية إصابة أدت إلى وفاة العامل أو ألحقت به ضررًا جسمانيًا حال  -1



 دون استمراره بالعمل.
ساعة من وقوعها  18إخطار الوزارة والجهة المؤمن لديها خطيًا عن كل إصابة عمل خالل  -3

 ويسلم المصاب صورة عن اإلخطار.
 
 ( 118المادة )

 التكفل بعالج العامل والحقوق المترتبة على اإلصابة 
 وفقًا ألحكام القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه يتكفل صاحب العمل بما يلي:

عالج العامل المصاب إلى أن يتم شفاؤه، وتغطية كافة النفقات العالجية الالزمة بما فيها  -2
 نفقات الخدمات التأهيلية ومستلزماتها.

 يع الحقوق المترتبة على اإلصابة ولو اقتضت مسؤولية طرف ثالث.جم -1
 
 ( 119المادة )

 العجز المؤقت 
من أجره اليومي عند وقوع  %73إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل 

 يومًا. 281اإلصابة طيلة عجزه المؤقت بما ال يتجاوز 
 
 ( 102المادة )
 أو الجزئي الدائم  الوفاة والعجز الكلي

إذا أدت إصكككابة العمكككل إلكككى الوفكككاة أو نكككتل عنهكككا عجكككز كلكككي دائكككم اسكككتحق الورثكككة فكككي الحالكككة  -2
( ثالثة  الف وخمسمائة يوم 3311األولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضًا نقديًا يعادل أجر )

 أيهما أكثر.من األجر األساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين  %81عمل أو 
يعكادل نسكبة العجكز إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئكي دائكم يسكتحق المصكاب تعويضكًا  -1

 الكلي الدائم.
إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزئكي دائكم يسكتحق المصكاب تعويضكًا نقكديًا عكن  -3

 مجموع نسب العجز بما ال يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم.
 

 ( 101ادة )الم
 تقدير نسبة العجز 

وفقًا ألحكام هذا القانون تقدر اللجنة الطبية نسبة العجز المستحقة عن إصابة العمل بمقتضى 
 أحكام القانون أو النظام ذي العالقة الساري المفعول وقت اإلصابة.



 ( 100المادة )
 الطعن في قرار تقدير نسبة العجز 

ير نسبة العجز أو قرار عودته للعمل خالل ثالثين يومًا للمصاب الحق في الطعن في قرار تقد
 من تاريخ تبليغه بالقرار.

 
 ( 103المادة )

 سقوط حق المصاب في التعويض 
يسقط حق المصاب في التعويض إذا ثبت بعد تحقيق تجريه جهة ذات اختصاص أن  -2

 اإلصابة نتجت عما يلي:
 عن فعل متعمد من المصاب. -أ

 المخدرات. تأثير الخمر أو -ب
 فأكثر. % 33( أعاله حالة الوفاة أو العجز الدائم بنسبة 2يستثنى من أحكام الفقرة ) -1

 
 ( 104المادة )

 تقادم حق المصاب في التعويض 
ما لم يكن التأخير ناتجًا عن عدم استقرار اإلصابة أو عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في 

 اء سنتين على وقوع اإلصابة.المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل بانقض
 
 ( 105المادة )

 حصول المصاب على مكافأة نهاية خدمة 
 ال يحول التعويض عن إصابة العمل دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة المستحقة.

 
 ( 106المادة )

 تنظيم سجل بإصابات العمل والتبليغ في حالة العجز الدائم 
 إلصابات العمل. ينظم صاحب العمل سجاًل تفصيلياً  -2
يقوم صاحب العمل بإبالغ الوزارة خطيًا في حالة العجز الدائم خالل شهر من ثبوت ذلك  -1

 العجز ومقدار التعويض الذي دفعه للمصاب أو المستحقين أو تعهد بدفعه لهم.
 
 ( 107المادة )

 إلتزام صاحب العمل والغير المسؤول عن اإلصابة 



 المقررة للعامل وفقًا ألحكام هذا الباب من القانون.يلتزم صاحب العمل بالحقوق  -2
إذا اقتضت إصابة العمل مسؤولية طرف  خر خالف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة  -1

 بحقوقه المترتبة على اإلصابة من أي منهما.
 
 ( 108المادة )

 إصابة العامل بأحد أمراض المهنة 
ة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون خالل إذا ظهرت على العامل أعراض أحد أمراض المهن

سنتين من تاريخ انتهاء خدمته يلتزم صاحب العمل بجميع الحقوق المقررة له وفقًا ألحكام هذا 
 الباب من القانون.

 
 ( 109المادة )

 حجز التعويض المستحق للعامل 
فقة وفيما ال يتجاوز ال يجوز بأي حال من األحوال حجز التعويض الواجب دفعه إال لسداد الن

 ثلث مبلغ التعويض كما ال يجوز إحالته ألي شخص  خر غير العامل أو المستحقين عنه.
 
 ( 132المادة )

 حساب التعويض على أساس متوسط األجر 
 يحسب التعويض المستحق وفقًا ألحكام هذا الباب على أساس متوسط األجر آلخر ثالثة أشهر.

 
 الباب العاشر 

 حكام الختامية العقوبات واأل
 الفصل األول 
 العقوبات 

 ( 131المادة )
 عقوبة مخالفة أحكام الفصل األول والثاني من الباب الخامس 

يعاقب صكاحب العمكل علكى مخالفكة أي مكن أحككام الفصكل األول والثكاني مكن البكاب الخكامس وأي 
ينكككار، وتتعكككدد ( د311( دينكككار وال تزيكككد علكككى )211نظكككام صكككادر بمقتضكككاه بغرامكككة ال تقكككل عكككن )

 العقوبة بتعدد المخالفات وتضاعف في حالة التكرار.
 



 ( 130المادة )
 عقوبة مخالفة أحكام الفصل الثالث من الباب الخامس 

يعاقككب صككاحب العمككل علككى مخالفككة أي مككن أحكككام الفصككل الثالككث مككن البككاب الخككامس وأي نظككام 
( دينككار مككع إلزامككه بككدفع 211د علككى )( دينككارًا وال تزيكك31صككادر بمقتضككاه أو بغرامككة ال تقككل عككن )

 فرق األجر للعامل، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
 
 ( 133المادة )

 عقوبة مخالفة أحكام الفصل الرابع من الباب الخامس 
إذا خالف صاحب العمل أي حكم من أحكام الفصل الرابكع مكن البكاب الخكامس واألنظمكة الصكادرة 

( إغكالق المنشكأة كليكًا أو 232مقتضاه، فللوزير فضاًل عن العقوبة المنصكوص عليهكا فكي المكادة )ب
 جزئيًا أو إيقاف أية  لة فيها وذلك إلى أن يزيل صاحب العمل المخالفة.

 
 ( 134المادة )

 عقوبة مخالفة أحكام الباب السادس والباب السابع 
سادس والباب السابع واألنظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب كل من يخالف حكمًا من أحكام الباب ال

( دينار وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين 311( دينار وال تزيد على )111بغرامة ال تقل عن )
 وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.

 
 ( 135المادة )

 عقوبة إعاقة أعمال مفتش العمل أو هيئة التفتيش 
نع أو يعككارض أو يعيككق أعمككال مفككتش العمككل أو هيئككة التفتككيش يعاقككب بإزالككة المخالفككة كككل مككن يمككا

 ( دينار.311( دينار وال تزيد على )111وبغرامة ال تقل عن )
 
 ( 136المادة )

 ( 229،227عقوبة مخالفة أحكام المادتين )
( 311قكل عكن )( يعاقب بغرامة ال ت227، 229إذا خالف صاحب العمل أيًا من أحكام المادتين )

 ( دينار.311دينار وال تزيد على )
 
 ( 137المادة )

 حظر وقف تنفيذ العقوبة أو النزول بها عن الحد األدنى 



ال يجوز الحكم بوقف التنفيكذ فكي العقوبكات المنصكوص عليهكا فكي هكذا البكاب أو النكزول عكن الحكد 
 األدنى للعقوبة المقررة قانونيًا ألسباب تقديرية.

 
  (138المادة )

 احتساب قيمة الغرامة بالدينار األردني 
ألغراض تطبيق أحكام هذا القانون تحتسب قيمة الغرامة بالدينار األردني أو ما يعادله بالعملة 

 المتداولة قانونًا.
 الفصل الثاني 

 أحكام ختامية 
 ( 139المادة )

 إصدار أنظمة 
 زمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.لمجلس الوزراء بناًء على تنسيب الوزير إصدار األنظمة الال

 ( 142المادة )
 إلغاءات 

المعمككول بككه فككي محافظككات الضككفة وتعديالتككه، وقككانون  2691لسككنة  12يلغككى قككانون العمككل رقككم 
المعمول به في محافظات غكزة وتعديالتكه وككل مكا يخكالف أحككام هكذا  2691لسنة  29العمل رقم 
 القانون.

 
 ( 141المادة )

 التنفيذ والنفاذ 
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثين 

 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
 

 ميالدية  31/1/1111صدر بمدينة غزة بتاريخ 
 هجرية 2112من محرم/  13الموافق          

 
 



 ياسر عرفات 
 الفلسطينية  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الذيول
 ( 1الملحق رقم )

 ملحق أمراض المهنة 
 

 أمثلة من األعمال المسببة لهذا المرض أمراض المهنة .م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (LEAD) رصاصالتسمم بال 

 ومضاعفاته

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو 
أو المواد المحتوية عليه. وكذلك أي عمل  مركباته

 .مركباته يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو

 :ويشمل ذلك

 .مات المحتوية على الرصاصاتداول الخ -

الرصاص القديم والزنك القديم )الخردة(  صهر وصب -
 .بائك للصناعةفي س

الخزف المحتوية على  ميناء لواستعماتحضير  -
 المساحيقرصاص التلميع بواسطة برادة الرصاص أو 

 .الرصاص المحتوية على



استخدام الرصاص ومركباته في الطباعة وتصلير  -
رشًا بمائع الرصاص  الرصاصية والطالء الخزانات

وصنع الحوامض وأمالح الرصاص ومباشرتها 
 البويات... الخ ستعمالوتحضير وا

 (MERCURY) التسمم بالزئبق 

 ومضاعفاته

 أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته

أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي 
مركباته أو المواد  التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو

 .المحتوية عليه

 :ويشمل ذلك

وصناعة  الت  قالعمل في صناعة مركبات الزئب -
المعامل والمقاييس الزئبقية وعمليات التذهيب واستخراج 

 المفرقعات الزئبقية.. الخ الذهب وصناعة

 (ARSANIC) التسمم بالزرنيخ 

 ومضاعفاته

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو 
أو مستحضراته أو المواد المحتوية عليه وكذا  مركباته

الزرنيخ أو  غبار أو أبخرةأي عمل يستدعي التعرض ل
 .مركباته أو المواد المحتوية عليه

 :ويشمل ذلك

يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا  العمليات التي -
 .مركباته العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو

صنع واستعمال العقاقير المبيدة للحشرات والمحتوية  -
 .مركباته على الزرنيخ أو

صباغ المحتوية على مركبات صنع واستعمال األ -
 .الزرنيخ

 .الزرنيخ في إعداد ودباغة الجلود استعمال -

 الخ . استعمال الزرنيخ في صناعة البلور -
 
 

 (Antimony) التسمم باألنتيمون  

 ومضاعفاته

 أي عمل يستدعي استعمال أو تداول األنتيمون أو

مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي 
االنتيمون أو مركباته أو المواد  تعرض لغبار أو أبخرةال



 .المحتوية عليه

 (Phosphours) التسمم بالفسفور 

 ومضاعفاته

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو 
أو مستحضراته أو المواد المحتوية عليه وكذا  مركباته

الفسفور أو  أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة
  .المواد المحتوية عليه مركباته أو

أو ميثيل  (Benzole) التسمم بالبنزول 
مركباته األميدية أو اآلزوتية أو  البنزول أو

 مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد، وكذا 
 .عمل يستدعي التعرض ألبخرتها أو غبارها كل

 (Manganese) التسمم بالمنجنيز 

 اعفاتهومض

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو 
أو المواد المحتوية عليه. وكذا كل عمل  مركباته

مركباته  يستدعي التعرض ألبخرة أو غبار المنجنيز أو
 .أو المواد المحتوية عليه

المنجنيز  ويشمل ذلك: العمل في استخراج أو تحضير
 .أو مركباته وطحنها وتعبئتها... الخ

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو  ومضاعفاته(Sulpher) مم بالكبريتالتس 
أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي  مركباته

مركباته أو المواد  التعرض ألبخرة أو غبار الكبريت أو
 .المحتوية عليه

وما ينشأ  (Chromium) التسمم بالكروم 
 ومضاعفات عنه من قرح

تدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو كل عمل يس
الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو  تداول

أي مادة  بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو
  .تحتوي عليها

وما ينشأ عنه من  (Nikel) التأثر بالنيكل 
 وقرح مضاعفات

كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو 
مادة تحتوي على النيكل أو مركباته  النيكل أو أية تداول

 .النيكل ويشمل ذلك: التعرض لغبار كربونيل

 Carbon ) التسكمم بكأول أكسكيد الكربكون  

monoxide)  ينشككككأ عنككككه مككككن  ومككككا
 مضاعفات

كل عمل يستدعي التعرض ألول أكسيد الكربون ويشكمل 
عمليكات تحضكيره أو اسكتعماله أو تولكده كمكا يحكدث  ذلكك

والمنكاجم وحكاالت  ئن الطكوب والجيكرفكي الجراجكات وقمكا
 الحرائق.. الخ



 Hydro)  التسككمم بحككامض السككيانور 

cyanic   acid) ومكا ينشكأ عنكه  ومركباتكه
 .من مضاعفات

كككككككل عمككككككل يسككككككتدعى تحضككككككير أو اسككككككتعمال أو تككككككداول 
السككيانور أو مركباتككه وكككذا كككل عمككل يسككتدعى  حككامض

ربتهكا أو أت التعكرض ألبخكرة أو رذاذ الحكامض أو مركباتكه
 .أو المواد المحتوية عليها

 أو الفلكور (Chlorine) التسكمم بكالكلور 

(Fluorine) البكروم أو (Bromine)  أو
 .مركباتها ومضاعفاتها

كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور 
الفلور أو البروم أو مركباتهكا وككذا أي عمكل يسكتدعى  أو

 .غبارها التعرض لتلك المواد أو أبخرتها أو

أو غازاته  (Petolium ) التسمم بالبترول 
 ومضاعفاته أو مشتقاته

 كل عمل يستدعى تداول أو استعمال البترول أو غازاته

أو مشتقاته وكذا أي عمل يستدعى التعرض لتلك المواد 
 .غازية صلبة كانت أو سائلة أو

 ير أو استعمال أو تداول الكلوركل عمل يستدعي تحض التسمم بالكلوروفورم ورابع كلوريد الكربون  

وفورم أو رابع كلوريد الكربون وكذا أي عمل يستدعي 
 .المحتوية عليها التعرض ألبخرتها أو األبخرة

 التسمم برابع كلوريد اإليثيلين وثالث كلوريد 

اإليثيلككككين والمشككككتقات الهالوجينيككككة األخككككرى 
 للمركبككات الهيدروكربونيككة مككن المجموعككة

 األليفاتية

 مل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد أوأي ع

 .التعرض ألبخرتها أو األبخرة التي تحتوي عليها

سرطان الجلد األولي والتهابات وتقرحات  
المزمنة نتيجة التأثر بالمواد  الجلد والعين

 المخرشة

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض ألية 
حدث أذًى مزمنًا مهيجة صلبة أو ساذلة أو غازية ت مادة

الزفت أو البيتومين أو  على الجلد أو العين كالقطران أو
 الزيوت المعدنية أو الفلور وكذلك أعمال الطلي

 .بالكهرباء

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض  (Beryliumالتسمم بالبريليوم ) 
أو مركباته أو أبخرته أو غباره أو المواد  للبريليوم

 .ليهالمحتوية ع

 أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض  (Selenium) التسمم بالسيلينيوم 

للسيلينيوم أو مركباته أو أبخرته أو غباره أو المواد 
 .المحتوية عليه

 .أي عمل يستدعي التعرض ألبخرة أو غبار الكاديوم  (Cadmium) التسمم بالكادميوم 



 :ويشمل ذلك

 .ةأعمال الخالئط المعدني -

 .األصباغ -

 .الذرية المفاعالت -

 .دخان الكادميوم الساخن -

  أعمال التغليف الواقي به.. الخ -

 :أي عمل يستدعي التعرض للبالتين ويشمل ذلك  (Platinium) التسمم بالبالتين 

 .العمليات الكيميائية الوسيطة -

 .العمل في مصافي البترول -

 .ةالكبريتية واآلزوتي صناعة األحماض -

 صناعية الخالئط ... الخ -

أي عمل يستدعي التعرض لهذا العنصر أو مركباته   (Vanadium) م بالفاناديوممالتس 
 :ذلك ويشمل

 .الصناعة الكيميائية والبتروكيميائية -

 .صناعة الخالئط الفوالذية -

 .أعمال الطالء والتصوير... الخ -

 :عرض لغاز األوزون ويشمل ذلكأي عمل يستدعي الت (Ozone) التسمم باألوزون  

 .صناعة الورق والبزيوت -

 .كم21الطيران على ارتفاع يتجاوز  -

 .فوق البنفسجية العمل قرب األشعة -

 أعمال التعقيم باألوزون ... الخ -

األمراض واألغراض الباثولوجية التي تنشكأ  
أو المككواد ذات  (Radium) عككن الراديككوم

 النشاط اإلشعاعي أو أشعة إكس

أي عمل يستدعي التعرض للراديوم أو أية مادة ذات 
 .إشعاعي أو أشعة إكس نشاط

 :ويشمل ذلك

ذات  إجراء بحوث أو عمليات قياس تتعلق بالمواد -
 .النشاط اإلشعاعي وبأشعة إكس في المختبرات وغيرها

المباشرين لها عرضة لمفعول  األعمال التي تجعل -
  .اإلشعاع في المراكز الطبية وغيرها



األمراض الرئوية المزمنة الناتجة عن  
  التعرض للغبار

 أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة

السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة 
يستدعي التعرض لغبار  وكذا أي عمل %3تزيد عن 

األسبستوس وغبار القطن وغبار الكتان وبودرة التلك 
 .ا هذه األمراضعنه لدرجة ينشأ

 :ويشمل ذلك

 .اجم والمحاجرنالعمل في الم -

 .المعادن بالرمل تلميع -

صنع ومباشرة العقاقير السحجية والمساحيق  -
 .للتنظيف المستعملة

 .صنع الزجاج والخزف -

هذه  صنع اإلسمنت والجير والجبس باستثناء استعمال -
 .المواد في البناء

 .صناعة المسنات الحجرية -

 .ت الصخور وصقلهانح -

اشغال التذويب التي تجعل صاحبها عرضة لغبار  -
زالة خراج القطعة من القالب وا   .الرمل الرمل وا 

 .أشغال التسطير أو الصقل بواسطة محبس الرمل -

 .القطن عمال التهيئة في مغازل -

 األعمال التي يتعرض فيها العمال الستنشاق األغبرة -

 -وب الغذائية )قمر الناجمة عن تخزين وطحن الحب
 (.شعير .. الخ

الزراعية التي يتعرض العمال فيها للقش  العمليات -
 .والتبن

 .الخ ... أعمال تربية الطيور -

أمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن  
 واألبخرة المهيجة التعرض للغازات

 األعمال التي يتعرض فيها العامل الستنشاق الغازات

تية، الكلورين، أكاسيد المهيجة )الغازات الكبري
 :األزوت..الخ( ويشمل ذلك

 .التعدين عمليات -

 .العمل في المختبرات التي تتعامل مع هذه المواد -



 .الكيميائية .. إلخ الصناعات -

األعراض واألمراض الناتجة عن التعرض  
  الجوي  لتغيرات الضغط

كل عمل يستدعي التعرض المفاجيء أو العمل تحت 
أو التخلخل المفاجيء في الضغط  مرتفع ضغط جوي 

 لمدد الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض

 .طويلة

بحيوانات مصابة بهذا  االتصالكل عمل يستدعي  (Antrax)  الجمرة الخبيثة 
تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام  المرض أو

 .أو مخلفاتها

 :ويشمل ذلك

والشعر التعامل مع الجلود والحوافز والقرون  -
 .والصوف

البضائع المحتوية على  العمل في شحن وتفريع -
 .منتجات الحيوانات الخام ومخلفاتها

بحيوانات مصابة بهذا  االتصالكل عمل يستدعي   السقاوة 
 .كالخيول وتداول رحمها أو أجزاء منها المرض

العمل في المستشفيات والمصحات ودور العالج  (مرض الدرن )السل 
التي تعرض بحكم المهنة للتماس مع هذا  والتشخيص

  .المرض

 العمل في المستشفيات والمعامل ومراكز األبحاث  الحميات واألمراض المعدنية األخرى  

 .المختصة بهذه النوعية من األمراض

األعراض واألمراض التي تنشأ عن  
 ومشتقاتها الهرمونات

 .مشتقاتها كل عمل يستدعي التعرض للهرمونات أو

العمل في الصناعات أو األعمال في األماكن التي   أثر الجهاز السمعيت 
فيها العمال لتأثير الضوضاء التي تزيد فيها  يتعرض

 .ديسييل 83شدة الصوت عن 

 العمل في المجاري واألنفاق والمناجم والمسالخ وغيرها  مرض البريمات اليرقاني النزفي 

اس لحوم من األعمال التي يتعرض فيها العمال لتم
 .القذرة الحيوانات واألسماك أو المياه

 .العمل في األنفاق والمجاري والمناجم مرض االنكلوستوما 



 العمل في األنفاق والمجاري والتعامل مع روث الكزاز 

 الحيوانات ... الخ

اآلفات العظيمة والمفصلية المهنية  
المزمن لألوتار واغمادها  واأللتهابات

 :المفاصل مثلوأغشيتها وأربطة 
EPICONDELYTISCARPAL 

TUNNEL Syndrome Tendo 

vaginitisBursitis 

 جميع األعمال التي تستعمل فيها المطارق الهوائية أو

األدوات المماثلة ذات االرتجاجات منخفضة التوتر وكذا 
واحد مثل: عمال اآللة  األعمال التي تتطلب حركة بنمط

عمال صياغة  -ضاربي البيانو والكمان  -الكاتبة 
 الخ ... الذهب

 

 

وتنقيته  أعمال صناعة التبغ بمراحلها المختلفة من فرزه  التسمم بالتبغ 
 .وتعبئته وتخميره وصنع منتجاته

 األعمال التي تستدعي الوقوف المديد على أن ال تقل (Veins Varicose) دوالي الساقين 

 .مدة العمل في المهنة المذكورة عن خمس سنوات

عمل اآلالت  -الحمالين - ل ذلك: عمال الطباعةويشم
أطباء األسنان والعاملين  -التي تستدعي الوقوف المديد 

موزعي  -العمليات من أطباء وممرضين  في رسام
 الخ .. عمال المطاعم والفنادق والحالقين -البريد 

عمال البرادات  -العمل في وسط شديد البرودة  التهاب باطن الشريان الساد 
  المستنقعة الباردة .. الخ األماكنو 

األمراض التي تنجم عن األمواج القصيرة  
  جداً 

 :أي عمل يستدعي التعرض لهذه الموجات مثل

 .ذات عالقة بالراديو والرادار أعمال -

 .بعض عمليات المعالجة الطبية -

 .الغذائية عمال األفران -

  بعض عمليات التجفيف.. الخ -

يون التي تنجم عن أمراض الجلد والع 
  واإلشعاعات المختلفة الحرارة والضوء

أي عمل يستدعي التعرض ألي من اإلشعاعات 
  المجاالت الصناعية والطبية وغيرها المختلفة في

 :ويشمل ذلك

 :مثل أ_ األشعة فوق البنفسجية

أشعة  -أبخرة المصابير الزئبقية  -مصابير التنغستن  -
  ( درجة مئوية3111) المسخنة فوق  المعادن - الليزر



 عمال المسالخ. الحمى المالطية ومضاعفاتها 

 عمال تربية األبقار واألغنام والتعامل مع منتجاتها وفضالتها
 

 جدول المواد المسببة للسرطان المهني

 العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض  المادة المسببة  م.

 سرطان الرئة األمينت 2
طبقة ورم ال

المتوسطة 
 )ميزوتليوما(

العمل في مناجم األمينت عمليات طحن األمينت 
 ونسجه.

 صناعة األسمنت األمينتي وعملية التغلف به.

النيكل المكرر  1
 بكربونيل النيكل 

سرطان القصبات 
 والرئة

عمليات السباكة والخالئط والشواء للنيكل أعمال 
 التحليل الكهربائي.

كرومات سداسي  3
 افؤالتك

سرطان القصبات 
 والرئة 

عمليات إنتاج الكروم وتصنيعه والطالء به 
 -واستعماالته، العمل في األستلين واألنيلين

صناعة الزجاج والخزف  -صناعة البطاريات 
 والسجاد البالستيكي.

سرطان الجيوب  زيت األيزوبروبيل  1
 األنفية 

 العمل في صناعة واستعمال زيت األيزوبروبين.

سرطان الدم  ترين )البترول(الب 3
للكريات البيضاء 

 والحمراء

العمل في صناعة  -صناعة البترول  -
 المتفجرات.

العمل في  -صناعة األسمنت المطاطي  -
صناعة واستعمال األصبغة والدهانات، صناعة 

 أعمال التقطير.  -األحذية 

 سرطان الجلد  الزرنيخ 9
 سرطان الرئة

عمليات  -لزرنيخ العمل في مناجم استخراج ا
 -السباكة والدباغة وصناعة مبيدات الحشرات

 -العمليات الكيميائية  -صناعة مصففات الشعر
 العمل في تكرير النفط. -صناعة الخمور

اإلشعاعات المئوينة  7
 (X) وأشعة

 

سرطان الجلد 
 والعظام والرئة والدم

استعماالت هذه اإلشعاعات في الزراعة والطب 
جي وفي مجاالت العمل التشخيصي والعال

 المختلفة.



 التعرض ألبخرة وغبار الكادميوم  - سرطان البرستات الكادميوم 8
 - المدخرات القلوية -أعمال الخالئط المعدنية -

 -دخان الكادميوم المسخن -المفاعالت الذرية 
 أعمال التغليف الواقي به.

الشككككككككككككككحوم المائيككككككككككككككة  6
المتعكككككككككددة الحلقكككككككككات 

  بتربرين بترانزاسين

سكككككككككككككككرطان الجلكككككككككككككككد 
والخصككككككككككية والرئككككككككككة 

 والقصبات 

 العمليات التي تعرض للتماس مع هذه المواد.

 بيتانافتيككككككككككككككل  مككككككككككككككين  21
 الفانافتيككككككككككككككل  مككككككككككككككين 
 بتريكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدين دي 

 كلوربتريدين 

سكككككككككككرطان المثانككككككككككككة 
 والجهاز البولي 

 العمل في صناعة مواد الصباغة واستعماالتها. -
 صناعة المطاط )المضاغط(. -
 اعة األقمشة.العمل في صن -
 صناعة الدهانات. -

 
 
 
 
 

 


