
 

٥٣٣

عمــل

 
 
 
 
 
 
 
 

لسنة ) ٥(قرار جمهوري بالقانون رقم 
 م١٩٩٥

 بشأن العمـل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م ١٩٩٥لسنة)٥(نشر في الجريدة الرسمية العدد 
 م١٩٩٧لسنة ) ٧/٢(التعديل االول في العدد 
م ٢٠٠١لسنة ) ٢٤/٢(التعديل الثاني في العدد 

 م٢٠٠٣لسنة ) ٥(التعديل الثالث في العدد 
 



 

٥٣٤

عمــل

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٥٣٥

عمــل

 م١٩٩٥لسنة ) ٥(بالقانون رقم قرار جمهوري 
 بشأن قانون العمـل

 -:رئيس الجمهورية
 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية

 .وبناء على عرض مجلس الوزراء
 .وبعد موافقة مجلس الوراء

 قــرر
 الباب األول
 احكام عامـة

 . يسمى هذا القانون قانون العمل)١(مادة
ات الواردة في هذا القانون المعاني المبينـة         يقصد بالمصطلحات والعبار   )٢(مادة

 -:أمام كل منها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك
 .الجمهورية اليمنية: الجمهورية 
 .وزارة التأمينات والشئون االجتماعية والعمل: الوزارة 
 .وزير التأمينات والشئون االجتماعية والعمل :الوزير 
ي نشاط صاحب العمل ضـمن نطـاق        الوزير الذي يأت  : الوزير المختص  

 .اختصاصه
لجان التحكيم المشكلة على مسـتوى امانـة العاصـمة          : اللجان التحكيمية  

 .وسائر محافظات الجمهورية لتسوية منازعات العمل
 .االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية: ممثلي أصحاب العمل 
 .مة المعنيةاالتحاد العام للنقابات او النقابة العا :ممثلي العمال 
 .نقابة العمال ذات العالقة :النقابة العامة 
 .اللجنة النقابية المنتخبة في موقع العمل :اللجنة النقابية 
كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عامال او اكثر لقاء           :صاحب العمل 

 .اجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة الحكام هذا القانون
 العمل ويكون تحت ادارته ولـو       كل شخص يعمل لدى صاحب    : العامـل 

كان بعيدا عن نظارته لقاء اجر ووفق عقد مكتـوب او غيـر مكتـوب ،                
 . ويشمل ذلك الرجال والنساء و االحداث ومن كان  قيد االختبار والتدريب

ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقـدي     :االجر االساسي 
ل في ذلك المستحقات االخرى مـن       او عيني يمكن تقويمه بالعملة وال يدخ      
 .غير األجر االساسي أيا كان نوعها

ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقـدي     :االجر الكامل 
او عيني يمكن تقوميه بالعملة مضافا اليه سائر االستحقاقات األخرى أيـا            

 .كان نوعها
ليهمـا بصـفة    كل ما يبذله العمال من جهد ذهني  او عضلي او ك            :العمل 
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 .دائمة او مؤقتة لقاء أجر معين
 كل عمل ال يدخل في نشاط صاحب العمل وال تزيد مدة            :العمل العرضي 

 .انجازه عن أربعة اشهر
 كل عمل ينفذ بطبيعته او بظروفه في مواسم محددة مـن            :العمل الموسمي 

 .السنة وال تزيد مدته عن ستة اشهر متواصلة
 .يبلغ الخامسة عشرة من العمركل ذكر أو انثى  لم  :الحدث 
العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه مدة محـددة او الـذي            :العمل المؤقت 

 .ينصب على عمل بذاته وينتهي  بانتهائه
تسري احكام هذا القانون على جميع أصحاب االعمال والعمـال      . أ) ٣(مادة 

 .اال من يرد بشأنهم نص خاص في هذا القانون
 -:ن على الفئات التاليةال يسري هذا القانو. ب 
 .موظفو الجهاز اإلداري للدولة والقطاع العام .١
شاغلي الوظائف القضائية وشـاغلي وظـائف السـلك الدبلوماسـي            .٢

 .والقنصلي
 .األفراد الذين يلتحقون بالمؤسسات العسكرية واألمنية .٣
 .االجانب المعارون للعمل مع الدولة .٤
ـ        .٥ ات دوليـة تكـون     االجانب العاملون في الجمهورية بموجـب اتفاقي

 .الجمهورية طرفا فيها ويكون االعفاء في حدود االتفاقية
االجانب من حاملي جـوازات السـفر الدبلوماسـية والخاصـة مـن              .٦

الحاصلين على تأشيرات ويعملون في الجمهورية في حـدود التأشـيرات           
 .السياسية الممنوحة لهم

 .العاملون في أعمال عرضية .٧
 العاملين معه والذين يعولهم فعـال       االشخاص التابعين لصاحب العمل    .٨

 .بصورة كاملة أيا كانت درجة القرابة
 .خدم المنازل ومن في حكمهم .٩
 -:االشخاص الذين يعملون في المراعي او الزراعة عدا .١٠
االشخاص الذين يعملون في الشركات المؤسسات والجمعيات الزراعيـة          .  أ

 .والمنشأت التي تقوم بتصنيع او تسويق منتوجاتها
 الذين يقومون بصفة دائمـة بتشـغيل او اصـالح اآلالت            االشخاص .  ب

 .الميكانيكية الالزمة للزراعة او اعمال الري الدائم
 .االشخاص الذين يعملون في تربية الدواجن والمواشي. ج

 
مـن المـادة    ) ١٠،٩،٧(يجوز تنظيم أوضاع بعض الفئات في الفقرات        ) ٤(مادة
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حكامـه علـيهم وذلـك      وفقا الحكام هذا القانون وتطبيق بعض ا      ) ٣(
 .بقرارات يصدرها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير

العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب عل كل قـادر عليـه بشـروط              ) ٥(مادة
وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجـنس او السـن او             
 العرق او اللون او العقيدة او اللغة وتنظم الدولة بقدر االمكان حق الحصول            

 .على العمل من خالل التخطيط المتنامي لالقتصاد الوطني
تمثل االحكام الواردة في هذا القانون الحد االدنى لحقوق العمال وشروط           ) ٦(مادة

العمل وحيثما وجد نظام خاص لعالقات العمل بشروط وضمانات افضـل           
تطبق على العمال افضل االحكام الواردة في هذا القانون او فـي النظـام              

 .صالخا
 -:تكيف عالقات العمل وفق احكام هذا القانون بموجب األسس التالية) ٧(مادة

عدم جواز تنازل أو ابراء أية حقوق مترتبة للعمال عن عقد العمـل              .١
 .إذا كان ذلك مخالفا الحكام هذا القانون

سريان شروط العمل وحقوقه المحددة بهذا القانون على العمال ما لم            .٢
 .شروط أفضلتكن قد وردت في العقد ب

سريان جميع عقود العمل القائمة وقت صدور هذا القانون إذا كانت            .٣
أصلح للعمال وال يترتب على تجديدها اإلنقاص من شروط العمل وحقوقـه     
 .وحتى إن كانت ال تقل عن الحد األدنى لشروط العمل الواردة بهذا القانون

ين عنه بمقتضى احكام    يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل او المستحق      ) ٨(مادة
هذا القانون امتيازا على جميع أموال صاحب العمل المدين المنقولة وغيـر            
المنقولة وتستوفى قبل غيرها من الديون بما في ذلك المصروفات القضائية           

 .والمبالغ المستحقة للخزانة العامة
) ٣٠(يومـا والشـهر     ) ٣٦٥(تعتبر السنة في تطبيق احكام هذا القانون        ) ٩(مادة

 .يوما ما لم ينص على خالف ذلك
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع عالقات العمـل وسـجالته            ) ١٠(مادة

ووثائقه في الجمهورية وال يجوز االحتجاج في مواجهة العامل بأي مسـتند            
محرر بلغة أجنبية ولو كان موثقا بتوقيع العامل وعندما يكـون  المسـتند              

لغة أجنبية فإن المستند المحرر باللغة العربية هـو         محررا باللغة العربية وب   
 .وحدة األساس في التفسير والتطبيق

 يشكل  بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مجلس            -١) ١١(مادة
عمل يتكون من ممثلي الوزارة وممثلين عن العمال واصحاب العمل لوضع           

 -:مجاالت التاليةالخطوط العريضة وتقديم التوصيات للحكومة في ال
 .مشروعات قوانين ونظم العمل.أ 
 .السياسة العامة لألجور والحوافز  وأي مستحقات أخرى. ب 
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 .التدريب والتأهيل المهني للعمال. ج 
 يحدد قرار مجلس الوزراء اسماء اعضاء مجلس العمل ونظـام سـير             -٢ 

 .العمل فيه
 الباب الثاني
 قواعد التشغيل

مل أن يقدم للوزارة او مكتبها المختص عند مباشـرة          على صاحب الع  ) ١٢(مادة
 -:نشاطه البيانات التالية

 .اسم المنشأة ومكانها وتاريخ تأسيسها -١
طبيعة العمل الذي تقوم به المنشأة ومقدار القوى العاملة التي تستخدم            -٢
 .فيها
 .اسم الشخص المسئول عن ادارة المنشأة -٣
 .المختصأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة او مكتبها  -٤

 لكل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم لقيد اسمه لدى الوزارة             -١) ١٣(مادة
أو أي من مكاتبها الذي يقع في دائرته محل اقامته مع بيان سـنة ومهنتـه                
ومؤهالته وخبراته السابقة وعنوانه وعلى الجهة المقدم اليها الطلبات القيام          

 ورودها واعطاء الطالب دون     بقيدها في سجالت خاصة بأرقام مسلسلة فور      
مقابل شهادة قيد تثبت فيها تاريخ وساعة تقديم الطلب ورقم القيـد وسـائر              

 .البيانات الضرورية األخرى
 على الوزارة أو أي من مكاتبها ترشيح المقيدين لديه لألعمـال التـي              -٢ 

 .تناسبهم وتتفق مع سنهم وصالحيتهم المهنية على أن تراعى أسبقية القيد
 على كل صاحب عمل أن يبلغ الوزارة أو أيا من مكاتبها الذي يقع              -١) ١٤(مادة

في دائرته محل العمل كتابة عن فرص العمل التي خلت او انشئت لديه أيا              
كان نوعها مع بيان كل منها واألجر المخصص لها والتاريخ الذي يحـدده             

ـ             احب لشغلها وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ خلوها او إنشائها وعلى ص
العمل خالل عشرة ايام من تاريخ مباشرة العامل لعمله ان يعيد شهادة قيـد              
العامل للجهة التي اصدرتها مرفقا بها بيان بتاريخ المباشرة للعمل واألجـر         
المخصص له ونوع العمل وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم            

 .العامل في سجل قيد العمل بالمنشأة
مل عند عدم قيام الوزارة او مكتبها المختص بالترشيح في           لصاحب الع  -٢ 

االعمال الشاغرة لديه خالل خمسة عشر يوما من تـاريخ تلقيهـا بـالغ              
صاحب العمل وفقا الحكام الفقرة السابقة ان يقوم بشغل هذه االعمال مـن             
بين المتقدمين اليه والمتوافر فيهم شروط العمل على أن يبلـغ الـوزارة او             

 .لمختص بذلك خالل السبعة األيام التالية لشغل هذه االعمال مكتبها ا
 تحدد بقرار من الوزير المنشأت واصحاب االعمال الذين تسري بشأنهم           -٣ 
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 .احكام هذه المادة
يتولى اصحاب االعمال  بحسب االمكانيات والفرص المتاحة تشـغيل          ) ١٥(مادة

مـن  % ٥يزيد عن نسبة المعوقين الذين ترشحهم الوزارة او مكاتبها بما ال     
حجم العمالة الكلية لصاحب العمل ويتم التشغيل في األعمال والمهن التـي            
تتناسب وقدراتهم و امكانياتهم  بحيث يتمتعون بكافة الحقوق المقررة فـي            

 . هذا القانون
يحظر على أي شخص طبيعي او اعتباري ممارسة مهنة تشغيل او ) ١٦(مادة

 .توريد العمال ألي صاحب عمل
يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل االحداث والظروف والشـروط و           ) ١٧(مادة

االحوال التي يتم فيها تشغيلهم وكذا االعمال والمهن والصناعات التي يتعين           
 .تشغيلهم فيها

تعتبر جميع المعامالت المتعلقة بتشغيل اليمنيين مجانية وتعفى من كافة ) ١٨(مادة
 .الرسوم المالية

 ال يجوز للعامل غير اليمني أن يزاول عمال إال إذا كان حاصال -١) ١٩(مادة
على ترخيص عمل رسمي من الوزارة  او احد مكاتبها ، كما يمنع أي 

صاحب عمل من تشغيل غير اليمني اال إذا كان حائزا على ذلك 
 .الترخيص

 تسري احكام هذه المادة على العمال غير اليمنيين العاملين في -٢ 
 .ر المشمولة باحكام هذا القانونالقطاعات غي

 -:يشترط الستكمال تشغيل غير اليمنيين استيفاء الشروط التالية) ٢٠(مادة
 .حيازة ترخيص باالقامة والعمل -١
استيفاء شروط شغل المهنة وان يكون المصرح له بالعمل في لياقة  -٢

 .صحية تامة
 .أن يزاول المهنة المرخص له بمزاولتها -٣
يص مزاولة المهنة وذلك للمهن التي أن يكون حائزا على ترخ -٤

 .تتطلب وجود ترخيص خاص بمزاولتها
 .أن يكون التشغيل في حرفة او مهنة ال تتوافر فيها الخبرات اليمنية -٥

ال يجوز أن يزيد عدد العمال غير اليمنيين لدى صاحب العمل علـى             ) ٢١(مادة
لنسـبة  من اجمالي العمال اليمنيين وللوزير ان يزيد او يخفض هذه ا          % ١٠

 .عند االقتضاء ووفقا لالتجاهات التي يقرها مجلس الوزراء
على كل صاحب عمل يرغب في استخدام االجانب  أن يقـدم طلبـا               .أ) ٢٢(مادة

للموافقة على استقدامهم وفقا للنموذج الذي تحدده الوزارة على أن يتضمن           
 -:الطلب البيانات التالية
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 .عمله الرئيسياسم صاحب العمل وجنسيته ومهنته ومركز  -١
اسم العامل المطلوب استقدامه ولقبه وجنسيته وديانته وتاريخ ميالده  -٢

 .ومحل اقامته األصلي ووضعه العائلي
 .نوع العمل الذي سيقوم العامل بتأديته ونوع عمله السابق -٣
 .المدة المتوقع استخدام العامل خاللها -٤
وتاريخ بيان ما إذا كان العامل قد سبق له دخول الجمهورية وسبب  -٥

 .ذلك مع ذكر تاريخ مغادرته واسبابها
بيان مجموع عدد العمال االجانب المستخدمين لدى صاحب العمـل           -٦

مع بينان عدد من يعملون منهم بنفس  المهنة التي سـيعمل فيهـا العامـل                
 .المطلوب استخدامه وعدد العمال اليمنيين العاملين لديه

 .المختصأية بيانات أخرى تطلبها الوزارة او مكتبها  -٧
يجب أن يرفق بالطلب المبين في الفقرة السابقة من هذه المادة الوثائق . ب

 -:التالية
شهادة من الوزارة او مكتبها المختص تفيد عدم توفر العنصر اليمني  .١

 .للقيام بالعمل المطلوب استقدام العامل االجنبي من اجله
 مرفقه شهادة العامل المطلوب استقدامه ومؤهالته الفنية وخبراته .٢

 .بترجمة معتمدة إلى اللغة العربية إذا كانت محررة بلغة اجنبية
صورة من مشروع عقد العمل المزمع إبرامه مع العامل موضحا فيه  .٣

مقدار األجر والحوافز والمزايا النقدية والعينية التي ستمنح له توضيحا 
 .كافيا
م الطلب  بيان بالمشاريع واالعمال التي يزاولها صاحب العمل وقت تقدي         .٤

 .مدعمة بالوثائق والمستندات الالزمة
 .أية وثائق أو بيانات تطلبها الوزارة او مكتبها المختص .٥

على صاحب العمل أن يتقدم إلى الوزارة او مكتبها المختص بطلب           . أ) ٢٣(مادة 
 .تجديد بطاقة العمل لغير اليمني قبل انتهاء صالحيتها بمدة ال تقل عن شهر

مكاتبها اكمال معاملة التجديد المنصوص عليهـا فـي         على الوزارة او    . ب 
خالل فترة اسبوعين  من تاريخ انتهاء الترخيص كحـد أقصـى            ) أ(الفقرة  

 . وفقا للقانون
 يسلم العامل غير اليمني حال تسجيله بطاقة عمل برسم مالي تدون            -١) ٢٤(مادة

 .وريةفيها كافة البيانات الضرورية عنه وعن عمله ومحل اقامته في الجمه
 ال يكون العامل غير اليمني ملزما بتسديد رسم استخراج بطاقة عمـل             -٢ 

 .في الحاالت التي تنطبق عليها قاعدة المعاملة بالمثل
 يحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المالية المستحقة على استخراج           -٣ 



 

٥٤١

عمــل

بطاقات العمل وتجديدها للعمال غير اليمنيين واستخراج بدل فاقـد او           
 . منها وقيمة االستمارات المخصصة لتلك األغراضصورة

 -:على كل صاحب عمل يستخدم عامل غير يمني أن يقوم بما يلي) ٢٥(مادة
أن يقيد اسم العامل وكافة البيانات المحددة في بطاقة العمل في سجل             -١

 .خاص خالل اسبوعين من تاريخ مباشرة العامل للعمل
ى تـوافر النظيـر المحلـي       تعيين نظير يمني للعامل الغير يمني مت       -٢

بالمؤهالت والكفاءات المناسبة وذلك طوال مدة عمله على أن تكون فتـرة            
 .التدريب ملزمة للعامل غير اليمني ونظيره

تبليغ الوزارة او مكتبها المختص فورا عن أية متغيرات في أوضاع            -٣
 .العمال غير اليمنيين

 -: التاليةيحظر تشغيل غير اليمنيين في احدى الحاالت) ٢٦(مادة
إذا سبق له العمل في الجمهورية وفصل منه لسوء سلوكه او بالحكم             -١

 .عليه قضائيا
إذا كان قد ترك الخدمة مع صاحب العمـل او الجهـاز اإلداري او               -٢

 .احدى مؤسساته
 .إذا كان دخوله الجمهورية لغرض آخر غير العمل -٣
 .نهاإذا تحققت للوزارة امكانية ترشيح عامل في الوظيفية المعلن ع -٤

 الباب الثالث
 عقود العمل
 الفصل االول
 تنظيم عقد العمل

عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل يتضمن تحديد شروط           ) ٢٧(مادة
العمل ويتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل تحت إدارة صاحب العمل و اشرافه            

 .مقابل اجر
اختبارية ال تزيـد    عند توقيع عقد العمل يجوز إخضاع  العامل لفترة          ) ٢٨(مادة

على ستة اشهر لدى نفس صاحب العمل وينص على ذلك فـي العقـد وال               
 .يجوز وضع العامل تحت االختبار اكثر من مره في نفس المهنة

 تعتبر مدة العقد غير محددة للعامل اليمني ويجوز تحديدها بموافقة           -١) ٢٩(مادة
 .الطرفين

قة إذا انتهت  مدته واسـتمرت        يعتبر عقد العمل ساريا لذات المدة الساب       -٢ 
 .عالقات العمل الفعلية بين الطرفين

 تعتبر خدمة العامل مستمرة اثناء سريان عقد العمـل دون أن يقطـع              -٣ 
تواصلها ما يتخللها من إجازات قانونية بـأجر او بدونـه او أي ظـرف               

 .عارض آخر منصوص عليه في هذا القانون
مكتوب من ثالث نسـخ وتكـون       ال يعد عقد العمـل الفـردي       -١) ٣٠(مادة



 

٥٤٢

عمــل

النسخة االصلية للعامل ونسخة لصاحب العمل ونسخه لمكتب الوزارة         
المختص وتكون النسخ موقعه من طرفي العقد ، وفي حالة عدم وجود عقد             

 .مكتوب على العامل ان يثبت حقوقه بجميع طرق االثبات
ع  يجب ان يحتوي عقد العمل بصورة اساسية على مقدار األجر ونـو            -٢ 

 .العمل ومكانه وتاريخ االلتحاق بالعمل ومدته
 يجوز للعامل أن يطلب من صاحب العمل ايصاال بما أودعه لديه مـن              -٣ 

 .وثائق او مستندات او شهادات
 تعتبر التعاقدات الخاصة بالعمل لدى الجمعيات التعاونية في حكم عقود           -٤ 

 .العمل ويسلم كل عامل حال مباشرته العمل صورة منها
 يجب أن تكون اإلجراءات التي يقوم بها صاحب العمل تنفيذا لنصوص            -٥ 

 .العقد ثابتة بالكتابة وتسلم نسخه منها للعامل
 إذا لم ينته العقد وتغير صاحب العمل ألي سـبب مـن األسـباب       -١) ٣١(مادة

يعتبر من خلفه كصاحب عمل مسئوال عن تنفيذ كافة االلتزامات المترتبـة            
 .بق إال إذا  اتفق على خالف ذلكعلى عقد العمل السا

 إذا ابرم عقد العمل مقاول من الباطن فإن صاحب العمل األصلي يعتبر             -٢ 
مسئوال بالتضامن عن تنفيذ كافة االلتزامات المترتبة على عقد العمـل إذا            

 .تعذر تنفيذها من قبل المقاول من الباطن وحالت الظروف دون ذلك
عمل الجماعي مكتوبا وفقا للنموذج المعتمـد        يجب أن يكون عقد ال     -١) ٣٢(مادة

من الوزارة ويتضمن المواد الرئيسية المتعلقة  بوسـائل العمـل وتحديـد             
االلتزامات بتأدية االجور وطريقة دفعها وأوقات  العمل والراحة والحوافز          
المادية وشروط حماية العمل ومواصفات المهنة المشـمولة بالعقـد وأيـة            

 العمل واللجنة النقابية او ممثلي العمـال طبقـا          شروط يتفق عليها صاحب   
 .للتشريعات المعمول بها

 تقوم اللجنة النقابية او ممثلي العمال بمناقشة جماعية لمشـروع عقـد             -٢ 
العمل الجماعي والموافقة عليه وتوقيعه في اجتماع عام للعمال نيابة عـنهم            

عمل جمـاعي ال  ويكون تعاقدها ملزما لجميع العمال ويكون باطال أي عقد    
 .تتم مناقشته جماعيا مع العمال

 تسري احكام عقد العمل الجماعي على العمال الملتحقين بخدمة صاحب           -٣ 
 .العمل بعد سريان العقد

ال يجوز ابرام عقود عمل فردية بشروط مخلة بعقد العمل الجماعي           .  أ -٤ 
 .وذلك بالنسبة لألعمال التي يتضمنها عقد العمل الجماعي

 تؤثر احكام هذه المادة في ابرام عقود  العمل الفردية أثناء سـريان              ال. ب 
عقد العمل الجماعي شريطة ان ال تقل شروط العمل في العقد الفردي على             
الشروط المحددة في عقد العمل الجماعي وان ال تزيد مدتـه عـن المـدة               



 

٥٤٣

عمــل

المقررة ال نجاز العمل لألعمال المؤقته التي لم يتضمنها عقد العمـل            
 .لجماعيا
 على اللجنة النقابية او ممثلي العمال عرض أي تعديالت او اضـافات             -٥ 

 .مقترحة من صاحب العمل في العقد على العمال في اجتماع عام
 يقع باطال كل شرط يرد  في عقد العمل الجماعي يكـون مـن شـأنه                 -٦ 

االخالل باالمن او االضرار بمصلحة البالد االقتصادية او يكـون مخالفـا            
 .لقوانين واللوائح النافذة المتعلقة بها او النظام العام او اآلداب العامةل
 يجوز الصحاب االعمال واللجان النقابية او النقابة  العامة التـي            -١) ٣٣(مادة

 .تمثل العمال في اكثر من موقع ابرام عقد عمل جماعي مشترك
ية االنضـمام    يجوز لغير المتعاقدين من اصحاب االعمال واللجان النقاب        -٢ 

بصورة مستقلة إلى عقد العمل الجماعي المشترك بناء على اتفاق مكتـوب            
بين الطرفين طالبي االنضمام دون حاجه إلى موافقة المتعاقدين  االصـلين            
ويقدم طلب االنضمام إلى مكتب الوزارة المختص موقعـا مـن الطـرفين             

 .طالبي االنضمام
 عمل جماعي أن ترفـع جميـع         لكل منظمة نقابية تكون طرفا في عقد       -٣ 

الدعاوى الناشئة عن االخالل بهذا العقد وذلك لمصـلحة أي عضـو مـن              
 .أعضائها دون حاجه إلى توكيل  منه بذلك

ويجوز لهذا العضو التدخل في الدعوى المرفوعة لصالحة ، كما يجوز لـه              
 .رفع هذه الدعوى مستقال عن منظمته  النقابية

الجماعي من نسخ  كافية تكون لكل طـرف مـن            يعد عقد العمل     -١) ٣٤(مادة
المتعاقدين نسخة ونسخه للوزارة وللعمال ان يحصلوا على صورة منه ومن           

 .وثائق االنضمام اليه
 ال يكون عقد العمل الجماعي ملزما إال بعد مراجعته وقيده لدى الوزارة          -٢ 

او مكتبها المختص ويجب عليها في حالة االعتراض تبليـغ ذوي الشـأن             
اسباب هذا االعتراض وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ تلقيها للعقد فـإذا    ب

لم تعترض خالل هذه المدة اعتبر العقد نافذا ويجوز ألي من طرفي العقـد              
الطعن في قرار االعتراض أمام اللجنة التحكيمية المختصة وذلـك خـالل            

 .ثالثين يوما من تاريخ االعتراض
لمختص بالتأشير في سجل قيد العقود الجماعية        تقوم الوزارة او مكتبها ا     -٣ 

بما يطرأ على العقود الجماعية من تعديل او اتمام او تجديد او انتهـاء او               
 .انقضاء

 لكل شخص الحق في ان يحصل من الوزارة او مكتبها المختص على             -٤ 
صورة طبق األصل من عقود العمل الجماعية ووثائق االنضمام اليها بعـد            

 .مقرر لذلكسداد الرسم ال



 

٥٤٤

عمــل

 الفصل الثاني
 انتهاء عقد العمل

يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد  من جانبه بـدون اشـعار             : أوال) ٣٥(مادة
 -:كتابي او تحمل االجر المقرر عن فترة االنذار في الحاالت التالية

إذا انتحل العامل شخصية غير شخصيته او قدم شـهادات او وثـائق              -أ 
 .مزورة

ي جريمة مخلة بالشـرف أو االمانـة او اآلداب    إذا حكم على العامل ف     -ب 
 .العامة بحكم قضائي بات

إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالة سكر او تحت تأثير مـادة               -ج 
 .مخدرة

إذا اعتدى العامل على صاحب العمل او من يمثله او رئيسة المباشـر              -د 
داء جسماني  اثناء العمل او بسببه اعتداء يعاقب عليه القانون او وقع منه اعت           

 .على احد العالمين اآلخرين في مكان العمل او بسببه
 .إذا  لم يثبت العامل صالحيته للعمل اثناء الفترة االختبارية -ه 
إذا ارتكب العامل خطاء نشأ عنه خسارة مادية لصاحب العمل بشـرط             -و 

ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خالل ثمانية و اربعـين            
 .ه بوقوعهساعة من وقت علم

إذا لم يراع العامل التعليمات الالزم اتباعها لسالمة العمال والعمل وتم            -ز 
انذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة بمكان ظاهر في            

 .محل العمل
 .إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته االساسية المترتبة على عقد العمل  -ح 
 .له باستثناء من يتطلب عمله ذلكإذا حمل سالحا ناريا في محل عم -ط  
إذا افشى العامل اسرارا خاصة بالعمل الذي يعمل فيه او تلـك التـي               -ي 

 .يطلع عليها بحكم عمله
إذا امتنع العامل عن تنفيذ حكم نهائي صادر وفقا الحكام الفصل االول             -ك 

من الباب الثاني عشر من هذا القانون او في حالة عدم التزام العمال بأحكام              
 .قانونهذا ال
يجوز للعامل ان ينهي العقد من جانبه بدون أن يسبق ذلـك اشـعار              : ثانيا

 -:كتابي لصاحب العمل في احدى الحاالت التالية
إذا كان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل الغش على العامل عنـد                -أ 

 .ابرام العقد فيما يتعلق بشروط العمل
داب  نحو العامل    إذا ارتكب صاحب العمل او من يمثله امر مخال باآل          -ب 

 .او احد أفراد اسرته 
 .من يمثله اعتداء على العامل إذا وقع من صاحب العمل او       -ج 



 

٥٤٥

عمــل

إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سالمة العامل او صحته بشـرط ان              -د 
يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقـم بتنفيـذ التـدابير               

 .د المحدد لهاالمقررة او التي تفرضها الجهة المختصة في الموع
 .إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته المحددة في العقد تجاه العامل -ه 
 .إذا غير صاحب العمل مهنة العامل تغييرا جوهريا دون موافقته -و 

يجوز انهاء العقد بدون سابق اشعار الي من الطرفين المتعاقدين في           : ثالثا
     -:احدى الحاالت التالية

 .كتابة على انهاء العقدإذا اتفق الطرفان  -أ 
إذا انتهت مدة العقد المحددة ما لم يتجدد ضمنيا باستمرار عالقة العمـل              -ب 

 .الفعلية
 .إذا صدر حكم بات بانهاء العقد -ج 
 .  إذا توفى العامل -د 
يجوز ألي من طرفي العقد إنهاءه شريطة ان يشعر الطرف الراغـب            ) ٣٦(مادة

 -:اليةفي االنهاء الطرف اآلخر في احدى الحاالت الت
 .إذا اخل احد الطرفين بشروط العقد او تشريعات العمل االخرى -أ 
 .إذا انتهى العمل كليا او جزئيا بصفة دائمة -ب 
 .إذا حدث تنقيص في عدد العمال ألسباب فنية واقتصادية -ج 
إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من ثالثين يوما متقطعة خالل       -د 

على أن يسبق انهاء العقد انـذار       العام الواحد او خمسة عشر يوما متصلة        
كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل خمسة عشر يوما فـي الحالـة              

 .االولى وسبعة أيام في الحالة الثانية
 .إذا بلغ العامل السن المقررة للتقاعد بمقتضى تشريعات العمل -ه 
إذا اصبح العامل غير الئق صحيا للعمل بمقتضى قـرار مـن اللجنـة           -و 

 .ةالطبية المختص
 -:ال يجوز لصاحب العمل ان ينهي العقد في الحاالت التالية) ٣٧(مادة

اثناء تمتع العامل بأي اجازه ينص  عليها في هذا القـانون واللـوائح               -١
 .المنفذة له 

عند النظر في النزاع القائم بينه وبين العامل على اال تتجـاوز مـدة               -٢
فة اخرى تسـتدعي    النظر في النزاع اربعة اشهر ما لم يرتكب العامل مخال         

 .الفصل
اثناء احتجاز العامل بسبب العمل لدى الجهات المختصة حتى يفصل           -٣

 .نهائيا في القضية
) ٣٦( إذا انهى العقد من قبل احد الطرفين المتعاقدين وفقا للمادة            -١) ٣٨(مادة 



 

٥٤٦

عمــل

فعلى الطرف الذي سينهي العقد من جانبه ان يشعر الطرف اآلخر قبل            
ية للمدد المقررة لدفع األجر او دفع أجر تلك الفتـرة           انهاء العقد بمدة مساو   
 .كامال بدال من االشعار

 إذا رفض احد الطرفين استالم االشعار بانهاء العقد جاز لكـل منهمـا              -٢ 
 .ايداعه لدى الوزارة او احد مكاتبها

من هذه المادة على    ) ١( يكون احتساب مدة االشعار المحددة في الفقرة         -٣ 
 -:النحو التالي

 .ثالثون يوما للمشتغلين بأجر شهري. أ 
 .خمسة عشر يوما للمشتغلين بأجر نصف شهري. ب 
اسبوع للمشتغلين على اساس االنتاج او القطعة او الساعة او اليـوم او             . ج 

 .االسبوع
من البنـد  ) ب،ج( إذا كان احتساب اجر العامل يتم على اساس الفقرات     -٤ 
حتساب مدة واجر االشعار تـتم علـى        ويدفع في نهاية كل شهر فإن ا      ) ٣(

 .اساس ثالثين يوما
يستحق العامل تعويضا خاصا عما لحقه من ضرر بسبب انهاء العقـد            ) ٣٩(مادة

من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية او إذا  تم انهاء العقد وفقا الحكام              
وذلك باالضافة إلى ما يستحقه من اجر مقرر        ) ٣٥(من المادة   ) ثانيا(الفقرة  

فترة االشعار وسائر المستحقات االخرى المنصوص عليها فـي هـذا           عن  
القانون وتشريعات العمل المنفذة له وفي جميع االحوال يحدد التعويض من           

 .قبل لجنة التحكيم المختصة وبما ال يتعدى اجر العامل لمدة ستة أشهر
لتجديده إذا انتهى عقد العمل بانتهاء مدته المحددة وكان ثمة مفاوضات           ) ٤٠(مادة

او تمديده فإن مدته تبقى سارية طيلة المفاوضات  وبحد اقصى ال تتجـاوز              
ثالثة اشهر وعندما ال تسفر المفاوضات عن نتائج موجبه الستمراره خالل           

 .هذه المدة يكون العقد قد استنفذ مدته
على صاحب العمل أن يمنح العامل مجانا عند انتهاء العقد وثيقة قطع            ) ٤١(مادة

 بالعمل تتضمن بيانا بتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهـاء خدمتـه          عالقته  
 .ونوع العمل الذي كان يؤديه ومقدار األجر الذي كان يتقاضاه



 

٥٤٧

عمــل

 الباب الرابع
 تنظيم عمل النساء و االحداث

 الفصل االول
 تنظيم عمل النساء

 تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقـه وواجباتـه            ) ٤٢(مادة
وعالقاته دون أي تمييز كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجـل فـي              
االستخدام والترقي و االجور والتدريب والتأهيل والتأمينات االجتماعية وال         

 .يعتبر في حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات العمل او المهنة
امل  تحدد ساعات عمل المرأة اليومية بخمس ساعات إذا كانت ح          -١)  ٤٣(مادة

في شهرها السادس  أو إذا كانت مرضع حتى نهاية الشهر السادس ويجوز             
 .تخفيض هذه المدة ألسباب صحية بناء على تقرير طبي معتمد

 يبدأ احتساب ساعات عمل المرأة المرضع منذ اليوم التـالي النقضـاء             -٢ 
 .اجازة  الوضع وحتى نهاية الشهر السادس

عات عمل اضـافية اعتبـارا مـن الشـهر          ال يجوز تشغيل المرأة سا    ) ٤٤(مادة
السادس للحمل وخالل الستة األشهر التالية لمباشرتها العمل بعـد تمتعهـا            

 .باجازة الوضع
 يحق للعاملة الحامل ان تحصل على اجازة وضع بـأجر كامـل             -١) ٤٥(مادة

 .مدتها ستين يوما
  ال يجوز بأي حال من االحوال تشغيل المرأة العاملـة اثنـاء اجـازة              -٢ 

 .الوضع
 تعطى العاملة الحامل عشرين يوما اضافية إلى األيـام المـذكور فـي     -٣ 

 -:وذلك في الحالتين التاليتين) ١(الفقرة 
 .إذا كانت الوالدة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي. أ 
 .إذا ولدت توأم. ب 
يحظر تشغيل النساء في الصناعات واالعمـال الخطـرة والشـاقة           . أ) ٤٦(مادة

يا واجتماعيا ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من االعمـال    والمضرة صح 
 .المحظورة طبقا لهذه الفقرة

ال يجوز تشغيل النساء ليال إال في شهر رمضان وفي تلـك االعمـال              . ب 
 .التي تحدد بقرار من الوزير

على صاحب العمل الذي يستخدم نساء في العمل أن يعلن في مكـان             ) ٤٧(مادة
 . نظام تشغيل النساءظاهر بمقر العمل عن

 الفصل الثاني
 تنظيم عمل االحداث

 ال يجوز  أن تزيد ساعات عمل الحدث على سبع سـاعات فـي               -١) ٤٨(مادة
 ساعة في االسبوع  وتوزع ساعات العمل االسبوعي على ستة           ٤٢اليوم او   

 .كاملايام  عمل يعقبها يوم راحه بـأجر        



 

٥٤٨

عمــل

للراحة ال تقل مـدتها      يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومية فترة         -٢ 
عن ساعة  ويجب ان ال يعمل الحدث عمل متواصـل اكثـر مـن اربـع                 

 .ساعات
 يحظر تشغيل  الحدث ساعات عمل اضافية او في اعمال ليلية عدا تلك              -٣ 

 .االعمال التي تحدد بقرار من الوزير
 تعتبر الساعات التي يقضيها الحدث في التدريب خالل اوقات العمـل            -٤ 

 .ضمن ساعات العمل الرسميةاليومي من 
 ال يجوز تشغيل الحدث في أوقات الراحة االسبوعية والعطل الرسـمية            -٥ 

 .و االجازات االخرى
 ال يجوز تشغيل الحدث إال بموافقة ولي أمره و اشـعار مكتـب               -١) ٤٩(مادة

 .الوزارة المختص بذلك 
 .عمران ال يجوز تشغيل االحداث في المناطق النائية والبعيدة عن ال-٢ 
 على صاحب العمل توفير بيئة عمل صحية وأمنـه لألحـداث وفقـا              -٣ 

 .للشروط واألوضاع التي يحددها الوزير
 يحظر تشغيل الحدث في االعمال الشاقة والصناعات الضارة واالعمال          -٤ 

ذات الخطورة االجتماعية وللوزير تحديد تلك االعمال والصناعات بقـرار          
 .منه

حدث اجازة سنوية قدرها ثالثون يوما عن كل سنة خدمة           يستحق ال  -١) ٥٠(مادة
 .فعلية وبمعدل يومين ونصف لكل شهر من شهور الخدمة الفعلية

 على صاحب العمل أن يمنح الحدث اجازته السنوية في موعدها المحدد            -٢ 
 .كاملة

 ال يجوز للحدث أو ولي أمره أن يتنازل عن االجـازة السـنوية او أي       -٣ 
 . تعويض او بدونهجزء منها مقابل

 -:على صاحب العمل الذي يستخدم احداث أن يقوم بما يلي) ٥١(مادة
أن يضع سجال باالحداث وأوضاعهم االجتماعية والمهنية يبين فيـه           -١

اسم الحدث وعمره وولي أمره وتاريخ مباشرة العمل ومحل اقامتـه وأيـة             
 .بيانات أخرى تقررها الوزارة

ولي للحـدث والفحـص الطبـي        أن يقوم بإجراء الفحص الطبي اال      -٢
الدوري كلما كانت هناك ضرورة للتأكد من لياقته الصحية وان يفتح ملـف             

 .صحي لكل حدث يتضمن كل ما يتعلق بحياته في النواحي الصحية
 .أن يعلن في مكان ظاهر في مكان العمل عن نظام عمل االحداث -٣

ل ما يؤديـه مـن      يلزم صاحب العمل أن يقدم للحدث أجرا عادال مقاب        ) ٥٢(مادة
عمل في المهن المماثلة لمهن البالغين شريطة ان ال يقل عن ثلثـي الحـد               
األدنى ألجر المهنة في كافة االحوال وان يسلم هذا االجر إلى الحدث نفسه             



 

٥٤٩

عمــل

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتوصـية مجلـس           
المهـن  العمل أن يحدد بقرار منه مستويات الحد االدنى لألجـر  لـبعض              

 .واالعمال التي يعمل فيها االحداث
يستثنى من أحكام هذا الفصل االحداث الذين يعملون في وسط عائالتهم        ) ٥٣(مادة

تحت اشراف رب االسرة وعلى أن يتم العمل في هذه االحوال وفق شروط             
 .صحية واجتماعية مالئمة

 الباب الخامس
 األجور  والبدالت
 الفصل االول
 األجور

دد أصناف وفئات االجور لألعمال والمهن حسـب حجـم العمـل            تح) ٥٤(مادة
 -:ونوعيته وفقا للمبادئ التالية

 .طبيعة المهام والواجبات والمسئوليات -١
 .المؤهالت والخبرات الالزمة للقيام بالعمل -٢
 .أهمية العمل ودوره في تطوير االنتاج وجودته -٣
 .مردود العمل -٤
 .ظروف العمل ومكانه -٥
 .املالمجهود الذي يبذله الع -٦

 ال يجوز أن يقل الحد االدنى ألجر العامل الحد االدنى لألجـور             -١)  ٥٥(مادة
 .في الجهاز اإلداري للدولة

 ال يجوز أن يقل متوسط االجر اليومي للعامل على أساس االنتـاج او              -٢ 
القطعة عن الحد االدنى المقرر لألجر اليومي للمهنة او الصنعة ويحسـب            

 ال يتقاضى اجره بالشهر او االسبوع او بـاليوم          األجر اليومي للعامل الذي   
على اساس متوسط ما يتقاضاه نظيره العامل من أجور عـن أيـام عملـه               
الفعلية لدى صاحب عمل واحد في السنة األخيرة او خالل مـدة عملـه إذا          

 .كانت اقل من سنة
 -:تحتسب أجور ساعات العمل االضافي وفقا للمعدالت التالية) ٥٦(مادة

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

الساعة بساعتين من االجر االساسي من ساعات العمل اإلضافية اثناء           .  ب
الليل ويوم الراحة االسبوعية وأيام العطل واالجازات الرسمية مضافا إلـى           

 .ما يستحقه من اجر عن تلك العطل
من االجر االساسي  اضافة إلـى       % ١٥العامل بدال قدره     يستحق   -١) ٥٧(مادة

 .ما يستحقه عن ساعات العمل العادية عندما يكون العمل ليليا
من االجر االساسي اضافة إلى ما      % ١٠ يستحق العامل بدال قدره      -٢ 



 

٥٥٠

عمــل

 .يستحقه من ساعات العمل العادية عندما يكون العمل بالنوبات
ل الليلي او لبدل عمل بالنوبات إذا عمل         يكون العامل مستحقا لبدل العم     -٣ 

لمدة تزيد على عشرة أيام متصلة او متقطعة في الشهر الواحد وال يجـوز              
 .الجمع بين بدل العمل الليلي والعمل بالنوبات 

يستحق العامل أجره االساسي خالل التحاقه بدوره تدريبية أو تأهيليـة           ) ٥٨(مادة
 .حب العملداخل الجمهورية او خارجها يعتمدها صا

من هـذا القـانون يسـتحق       ) ١٠٠(،)٩٩(مع مراعاة احكام المادتين     ) ٥٩(مادة
العامل أجره الكامل خالل فترة توقيفه بسبب قضية تتعلق بالعمل شـريطة            

مـن اجـره االساسـي      % ٥٠ان ال يقل ما يدفع له في فترة التوقيف عن           
راءتـه   ويكون صرف الجزء المتبقي من االجر الكامل حال التأكـد مـن ب            

ولصاحب العمل استرجاع ما تم صرفه خالل فترة التوقيف في حالة إدانـة             
 .العامل بحكم بات

ال يجوز نقل العامل المشتغل على اساس دفع األجر الشهري إلى سلك            ) ٦٠(مادة
العمال الذين تحتسب اجورهم على اساس االسبوع او اليوم او السـاعة أو             

 .اإلنتاج او القطعة إال بعد موافقته
تدفع االجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالنقد المتداول قانونا          ) ٦١(مادة

 -:وفي احد ايام العمل وفي مكانه مع مراعاة ما يلي
تدفع مره في الشهر للمشتغلين بأجر شهري وفي موعـد ال يتجـاوز              -١

 .اليوم السادس من الشهر التالي
 شـهري وفـي     تدفع مره في كل نصف شهر للمشتغلين بأجر نصف         -٢

 .موعد ال يتجاوز اليوم الثالث بعد نهاية كل نصف شهر
تدفع مره كل اسبوع على األقل للمشتغلين على أساس العمل بالسـاعة             -٣

 .او اليوم او االسبوع
تدفع االجور للمشتغلين على اساس االنتاج او القطعة حسب االتفـاق            -٤

 .بين الطرفين
قيد على حرية تصرف العامل     ال يجوز لصاحب العمل أن يفرض أي        ) ٦٢(مادة

 .بأجره او أن يلزم العمال بشراء اشياء من انتاجه او من أماكن محددة
ال يجوز الحجز على األجور المستحقة للعامل بمقتضى هذا القانون إال           ) ٦٣(مادة

بموجب حكم قضائي بات ما لم يكن هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل             
 .خالفا لذلك

ال يجوز أن يزيد القسط الشهري الذي يدفعـه         ) ٩٩(ة المادة   مع مراعا ) ٦٤(مادة
العامل تعويضا عما يكون قد سببه من اضرار او خسائر مادية لصـاحب             

من اجره االساسي وذلك عندما يكون الضرر ناجما عـن          % ٢٥العمل عن   
 .تقصير أو اهمال



 

٥٥١

عمــل

يؤدي االجر في اليوم التالي من انتهاء العقد وفـي حالـة تـرك              ) ٦٥(مادة
العامل للعمل من تلقاء نفسه فيؤدي االجر المستحق خالل ستة ايـام مـن              

 .تاريخ ترك العمل
 على صاحب العمل أن يضع المستندات الالزمة لـدفع االجـور            -١) ٦٦(مادة

وتوضح  فيها تفاصيل أجر العامل واالستقطاعات التي تمت فيه وصـافي            
ـ           ن أي فـراغ او     االجر المدفوع  ويجب ان تكون هذه المستندات خالية م

 .شطب او تحشيه 
 ال تبرأ ذمة صاحب العمل من دفع االجر اال بتوقيع العامل او ببصمته              -٢ 

في المستند على مستحقاته من االجر وملحقاته سواء ورد ذكرها او لم يرد             
 .في المستند الموقع عليه

ـ           -١) ٦٧(مادة ت  تستحق المرأة العاملة أجر مساويا ألجر الرجل العامل إذا كان
 .تؤدي نفس العمل وبنفس شروطه ومواصفاته

 على اصحاب االعمال أن يساووا بين العمال اليمنيين والعمـال غيـر             -٢ 
اليمنيين في حالة تساوي ظروف العمـل وشـروطه والمؤهـل والخبـرة             

 .والكفاءة
             الفصل الثاني

 البدالت
تبعد عن منطقة عمله في     إذا ندب العامل للقيام بمهمة معينة في منطقة         ) ٦٨(مادة

داخل الجمهورية او خارجها فإنه يستحق البدالت المناسبة لطبيعة المهمـة           
سواء كانت تلك البدالت تتعلق بتمثيلة او انتقاله او اقامته ويصدر مجلـس             
الوزراء بناء على عرض الوزير وتوصية مجلس العمل النظـام الخـاص            

 .بالبدالت
فر لعماله وسائل االنتقـال مـن محـال         على كل صاحب عمل أن يو     ) ٦٩(مادة

اقامتهم او من مركز تجمع معين إلى اماكن العمل او يصرف لهم بدال نقديا              
 .عنها

يجب على صاحب العمل توفير المساكن و االغذية المالئمة للعمال في           ) ٧٠(مادة
المناطق البعيدة  من العمران وفقا للمعايير التي يصدر بهـا قـرار مـن               

 .الوزير



 

٥٥٢

عمــل

  السادسالباب
 أوقات العمل والراحة واإلجازات

 الفصل االول
 تنظيم أوقات العمل

 ال يجوز أن تزيد ساعات العمل الرسمية على ثمان ساعات فـي             -١) ٧١(مادة
اليوم او ثمانية و اربعين ساعة في االسـبوع  وتـوزع سـاعات العمـل                

 .االسبوعي على ستة ايام عمل يعقبها يوم راحه باجر كامل
وز ان تزيد ساعات العمل الرسمية خالل شهر رمضان عن ست            ال يج  -٢ 

 .ساعات في اليوم او سته وثالثون ساعة في االسبوع
 يجوز بقرار من الوزير تخفيض ساعات العمل الرسمية بالنسبة لبعض           -٣ 

المهن واالعمال والصناعات التي تكون ظروف العمل فيها شاقة او ضارة           
 واالعمال وساعات التخفيض  بالتشـاور       بالصحة ويحدد القرار تلك المهن    

 .مع الجهات ذات العالقة بما فيهم ممثلي العمال واصحاب االعمال
 يجب ان تتخلل ساعات العمل الرسمية فترة او اكثر للراحة بما في ذلك              -٤ 

اداء الصالة وتناول الطعام ال تزيد على ساعة ويراعى في تحديـد هـذه              
متواصل على خمس سـاعات وال تحتسـب        الفترة أن ال تزيد مدة العمل ال      
 .فترة الراحة من ساعات العمل

إذا حضر العامل إلى مقر العمل في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا            ) ٧٢(مادة
لمباشرة العمل وحالت دون ذلك اسباب ترجع إلى صاحب العمل أعتبر أنه            

 .قد أدى عمال فعليا
لساعة الثامنة مساء والخامسة صباحا      يعتبر العمل ليليا إذا تم بين ا       -١) ٧٣(مادة

 .وال يجوز تشغيل العامل عمال ليليا متواصال الكثر من شهر
 يكون في حكم العمل الليلي ساعات العمل النهاري التي تتـداخل فـي              -٢ 

نهاياتها مع ساعات العمل الليلي لمدة ال تقل عن نصف سـاعات العمـل              
 .االعتيادي

 في أوقات الراحـة اليوميـة واألسـبوعية          يجوز تشغيل العامل     -١) ٧٤(مادة
والعطل الرسمية إذا اقتضت الضرورة زيادة االنتاج أو تقـديم الخـدمات            
العامة وفي حالة وقوع الكوارث او اتقائها  او صيانة وسـائل العمـل او               

 .االنتاج او تلبية المصلحة العامة للمجتمع
فيه على أثنى عشر     يجب أن ال تزيد ساعات العمل االعتيادية او االضا         -٢ 

 .ساعة في اليوم الواحد
من هذا القانون يسـتحق العامـل       ) ٥٦( مع مراعاة  احكام المادة       -١) ٧٥(مادة

مهما كانت مهنته المكلف بالعمل ساعات اضافيه تعويضا بأوقـات راحـة            
 -:مدفوعة األجر حسب المعدالت التالية

 .مرة ونصف في أيام العمل العادية .  أ



 

٥٥٣

عمــل

 .مل الليلي االضافيمرتين  في حالة الع .  ب
 على صاحب العمل أن يمنح العامل التعويض المقرر ليـوم الراحـة             -٢

 .االسبوعية وأيام العطل و االجازات الرسمية خالل فترة اقصاها شهر
على صاحب العمل أن يضع على االبواب الرئيسية لـدخول العمـال            ) ٧٦(مادة

السبوعي وساعات  وفي مكان ظاهر في موقع العمل جدوال ببيان االغالق ا         
 .العمل وفترات الراحة و االجازات

               الفصل الثاني
 تنظيم اإلجازات

يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة االسبوعية ويجوز ابدال هذا اليـوم            ) ٧٧(مادة
بيوم آخر من ايام االسبوع بالنسبة لجميع العمال او بعضـهم إذا اقتضـت              

 .ضرورة العمل ذلك
 العامل اجازه بأجر كامل في جميع العطـل الرسـمية  وفقـا              يستحق) ٧٨(مادة

 .للقوانين المعمول بها
 يستحق العامل اجازة ال تقل عن ثالثين يوما بأجر كامل عن كـل              -١) ٧٩(مادة

 .عام من الخدمة الفعلية وبمعدل ال يقل عن يومين ونصف لكل شهر
طل الرسمية   ال تحتسب من ضمن االجازة السنوية أيام االجازات والع         -٢ 

 .التي تقع اثناء تمتع العامل باجازته
 ال يجوز أن تقل االجازة الممنوحة للعامل من حساب اجازته السـنوية             -٣ 

 .عن يومين على االقل في المره الواحده
 على صاحب العمل ان يمنح العامل اجازته المستحقة سنويا غير انـه             -٤ 

جـل اسـتخدام نصـف      يجوز السباب تتعلق بمصلحة احد الطرفين ان يؤ       
 .االجازة للعام التالي

 يستمر العمل بنسب ومعدالت االجازه المكتسبه للعـاملين بالشـروط           -٥ 
 .االفضل

 . ال يجوز للعامل ان يتنازل عن اجازته السنوية مقابل تعويض نقدي-٦ 
 يجوز بقرار من الوزير زيادة معدالت االجازه لبعض المهن وفئـات            -٧ 

 .العمال
يستحق العامل عند مرضه اجازة مرضـية متصـلة أو متقطعـة             -١) ٨٠(مادة

 -:بالنسب والمعدالت التالية
 .اجازة مرضية بأجر كامل في الشهرين االول والثاني من المرض .  أ
من االجر في الشهرين الثالث والرابع من     % ٨٥اجازة مرضية بنسبة     .  ب

 .المرض
سادس من االجر في الشهرين الخامس وال     % ٧٥اجازة مرضية بنسبة    . ج

 .من المرض



 

٥٥٤

عمــل

من االجر فـي الشـهرين السـابع        % ٥٠اجازة مرضية بنسبة    . د
 .والثامن من المرض

 للعامل ان يستفيد من رصيد االجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه            -٢
من إجازات مرضية فإذا استنفذت جميعها منح العامل اجازة بدون أجـر            

مـن قبـل الجهـات      حتى يتماثل للشفاء  او تثبت عدم ليقاته الصـحية           
 .المختصة

 يكون في حكم االجازة المرضية كل مـدة يقضـيها العامـل نزيـل               -٣
 .المستشفى لتلقي العالج

 -:يشترط لمنح االجازة المرضية ما يلي. أ) ٨١(مادة
أن تمنح في حاالت المرض االعتيادي من الطبيب الـذي يعهـد اليـه               -١

لتي يتفق معها علـى     صاحب العمل بعالج العمال او من المؤسسة  الطبية ا         
 .ذلك
ان تكون صادرة من مؤسسة طبية في الجمهوريـة عنـدما ال يعهـد               -٢

 .صاحب العمل إلى طبيب او مؤسسة طبية لعالج العمال لديه
أن تعتمد من وحدات الحوادث الفجائية في أي مكان او من المستشفيات             -٣

ـ               ه  األخرى في المنطقة التي يندب او ينقل اليها العامـل او يقضـي إجازت
 .السنوية فيها

يجوز لصاحب العمل في حالة منح االجازة المرضية للعامل مـن قبـل             .ب
العيادات او المؤسسات الطبية الخاصة ان يطلب تعميـدها لـدى الجهـات             

 .الطبية المختصة
 يجوز لصاحب العمل اعتماد االجازة المرضية وعدم احتسابها من          -١) ٨٢(مادة

 .عامل اثناء االجازةاالجازة السنوية  في حالة مرض ال
 تواصل االجازة السنوية المقطوعة في حالة اعتماد االجازة المرضـية           -٢ 

 .وفقا الحكام الفقرة السابقة
 لصاحب العمل ان يطلب اعتماد االجازة من جهة طبية او من الطبيب             -٣ 

 .المعتمد لديه إذا تجاوزت عشرة ايام فأكثر
رض مهني او إصابة اثنـاء تأديـة        يستحق العامل الذي يصاب بم     -١) ٨٣(مادة

عمله او بسببه اجازة مرضية بأجر كامل بناء على توصية اللجنة الطبيـة             
 .المختصة حتى يبت في حالته الصحية وفقا لقانون التأمينات االجتماعية 

 يصدر الوزير المختص قرار بتشكيل اللجـان الطبيـة المتخصصـة            -٢ 
ع الجهات ذات العالقة ومع ممثلي      وتحديد مهامها وأماكن عملها بالتشاور م     

 .العمال واصحاب االعمال
لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات خدمة فعليـة            ) ٨٤(مادة

الحق في اجازة مدفوعة االجر لمدة عشرين يومـا الداء فريضـة الحـج              



 

٥٥٥

عمــل

ى وتكون هذه االجازة مره واحد طـوال        األضحمتضمنة عطلة عيد    
قـد  الحق في التأكد مـن أن هـذه االجـازة           مدة خدمته ولصاحب العمل     

 . للغرض ذاتهاستخدمت
يجوز لصاحب العمل ان يمنح العامل اجازة عارضه مدفوعة االجر ال           ) ٨٥(مادة

 .تزيد على عشرة أيام في العام
يجوز لصاحب العمل أن يمنح العامل بناء على طلبه اجازة بدون أجر            ) ٨٦(مادة

 .لالسباب والظروف التي يقدرها
تستحق المرأة العاملة اجازة مدفوعة االجر لمدة اربعين يوما في حالة           ) ٨٧(ةماد

وفاة الزوج يبدأ احتسابها من تاريخ الوفاة ويجوز لها الحصول على اجازة            
بدون اجر لمدة ال تزيد على تسعين يوما لتكملة فترة العدة إذا رغبت  في               

 .ذلك
اثناء تمتعه بأي اجازة مـن  يحظر على العامل ممارسة أي عمل بأجر      ) ٨٨(مادة

االجازات المدفوعة االجر المنصوص عليها في هذا القـانون ولصـاحب           
العمل في حالة ثبوت اشتغال العامل أثناء االجازة ان يسترد مـا أداه مـن               

 .أجر عنها شريطة أن ال يؤدي ذلك إلى انهاء خدمة العامل
 الباب السابع

 نظام العمل والجزاءات
 الفصل االول

 باتالواج
 -:يلزم صاحب العمل من خالل ادارته بتحقيق ما يلي) ٨٩(مادة

توفير ظروف وشروط وضمانات و احتياطات العمـل المقـررة فـي             -١
 .تشريعات العمل ونظمه وعقوده

توجيه وتوزيع العمال بما يتناسب مـع مـؤهالتهم العلميـة والعمليـة              -٢
إلى مهنـة   وكفائتهم ويحقق مصلحة العمل وال يجوز تغيير مهنة أي عامل           

 .أخرى ال تتناسب مع مؤهالته وقدراته إال بموافقته
وضع برامج لتدريب واعداد الكوادر التي تتطلبها خطة العمل وتـوفير            -٣

التسهيالت الضرورية أمام العامل بما يمكنه من تطوير مسـتواه المهنـي            
 .والفني والثقافي

 .االمتناع عن االساءة الى شخص العامل وكرامته -٤
ت خاصة وعامة تبين شروط وشئون خدمة العمـال         وضع وحفظ سجال   -٥

 .وفق األوضاع والشروط التي تحددها الوزارة
اعالم العمال بكافة شروط العمل وشئونه وإبرازها في مكان ظاهر عند            -٦

 .صدورها
التقيد بأحكام هذا القانون والنظم المعمول بها عند النظر فـي االمـور              -٧

 .المتعلقة بالعمل



 

٥٥٦

عمــل

المراد تشغيله قد اخلى طرفه بوثيقـة قطـع         التأكد من أن العامل      -٨
 .عالقة العمل من صاحب العمل السابق أو أنه لم يسبق له العمل

اشراك العمال في مناقشة المسائل التي تؤدي إلى تطوير العمل وزيادة            -٩
 .االنتاج وتعالج شئونهم من خالل االجتماعات التي يدعو اليها

 -:ق اآلتييجب على العامل ان يلتزم بتحقي) ٩٠(مادة
اداء العمل بجدية وامانة وانتظام وان يخصص كامل وقت العمل الداء            -١

واجبات العمل بكفاءة وفاعلية وااللتزام بتوجيهات وتعليمات صاحب العمل         
 .او من ينوب عنه او رئيسة في العمل

العمل على تنمية االنتاج وصيانة أدواته وتحسـين جـودة المنتجـات             -٢
 .والخدمات

 .لعمل وقواعده وضوابطهالتقيد بنظام ا -٣
 .المواظبه في العمل واحترام مواعيده -٤
العمل باستمرار على تنمية مؤهالته وكفائته المهنية والفنية والثقافية كما           -٥

 .يلزم بتدريب وتطوير مهارات االخرين من زمالئه في العمل
صيانة ممتلكات العمـل مـن اآلالت واالدوات والمـواد والسـجالت             -٦

تحت تصرفه وان يعيد عند انتهاء العمل ما لديه مـن           والملفات الموضوعة   
 .ادوات او مواد أوليه غير مستهلكه

 .المحافظة على أسرار العمل -٧
تقديم العون والمساعدة باخالص في حاالت االخطار والكوارث التـي           -٨

 .تهدد سالمة العمل او مقر العمل او االنتاج
تحـت تصـرفه    االستخدام األمثل لوسائل العمل واالنتاج الموضـوعة         -٩

 .واالقتصاد السليم في استخدام االموال والمواد االخرى 
 .التقدم إلجراء الفحص الطبي متى طلب منه صاحب العمل ذلك -١٠

 الفصل الثاني
 الجزاءات

يجب على صاحب العمل في المنشأة التي تستخدم خمسة عشر عامال           ) ٩١(مادة
هـا علـى أن   فأكثر ان يضع الئحة بالجزاءات وشروط توقيعهـا او تطبيق       

يعلقها في مكان ظاهر في المنشأة ويجب لنفاذ هذه الالئحة وما يطرأ عليها             
من تعديالت موافقة اللجنة النقابية او ممثل العمال واعتمادهـا مـن قبـل              

الوزارة او مكاتبها خالل شهر من تاريخ تقديمها فإذا انقضت  تلك المـدة               
 .ليها كتابيا اصبحت نافذةدون موافقة الوزارة او مكاتبها او االعتراض ع

 تصدر الوزارة نماذج بالقواعـد التفصـيلية لتطبيـق العقوبـات            -١) ٩٢(مادة
 .ليسترشد بها اصحاب االعمال عند وضع القواعد الخاصة بهم

عشرة عمال أو اكثـر ان يضـع         على كل صاحب عمل يستخدم      -٢ 



 

٥٥٧

عمــل

القواعد التفصيلية المنظمة لتطبيق العقوبات المنصوص عليهـا فـي          
المادة التالية بما يتوافق مع طبيعة وخصوصية النشاط الذي يقوم به ومـع             

 -:مراعاة ما يلي
 .أن تتضمن أنواع المخالفات وما يقابلها من عقوبات. أ 
 .بيان اجراءات التحقيق في المخالفة وتطبيق العقوبة . ب 
 .توضيح اجراءات تطبيق العقوبات في حالة التكرار. ج 
عمل الذي يستخدم عماال يقل عددهم عن عشرة عمال          يجوز لصاحب ال   -٣ 

أن يضع القواعد المنظمة لتطبيق العقوبات وفقا لالحكام المنصوص عليها          
 .في هذا القانون

يجوز لصاحب العمل في حالة مخالفة العامل لواجباته المحـددة  فـي             ) ٩٣(مادة
 -:يةهذا القانون او في عقد العمل ان يوقع بحقه احدى العقوبات التال

 .لفت النظر الكتابي -١
 .االنذار الكتابـي -٢
 .من األجر االساسي% ٢٠الخصم من األجر بما ال يزيد على  -٣
الفصل من العمل مع احتفاظ العامل بحقه فـي كافـة المسـتحقات              -٤

 . المنصوص عليها في هذا القانون وفي تشريعات العمل االخرى
نصوص عليهما فـي     يجوز لصاحب العمل أن يطبق العقوبتين الم       -١) ٩٤(مادة

من المادة السابقة  بدون أن يستوجب ذلك تحقيق اداري أما           ) ٢،١(البندين  
العقوبات االخرى فال تطبق اال بعد اجراء التحقيق المنصوص عليه فـي            

 .من هذا القانون) ٩٦(المادة 
 -: على صاحب العمل قبل توقيع أي عقوبة ان يراعي اآلتي-٢ 
 .مخالفةتناسب العقوبة مع حجم ال. أ 
الظروف المحيطة بالعامل ومدى انتاجيته وسلوكه ومدة خدمته وحالته         . ب 

االجتماعية والتدابير التي سبق ان اتخذت ضده ومـدى تكـرار ارتكابـه             
 .مخالفات في العمل

 ال يجوز لصاحب العمل أن يوقع بحق العامل أي عقوبة في الحـاالت              -٣ 
 -:اآلتية

 .لى اكتشاف  المخالفةبعد انقضاء خمسة عشر يوما ع. أ 
 .إذا لم تثبت إدانة العامل من التهم المنسوب اليه جنائيا او اداريا. ب 
 .إذا لم تكن المخالفة واردة ضمن القواعد التفصيلية للعقوبات. ج 
 ال يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحده من العقوبات المنصوص عليها            -٤ 

 .فة الواحدة التي يرتكبها العاملمن هذا القانون عن المخال)  ٩٣(في المادة 
مـن  ) ٢،١( يعتبر توقيع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين         -١) ٩٥(مادة

من هذا القانون الغيا بعد مضي عام مـن تـاريخ توقيعهمـا       ) ٩٣(المادة  



 

٥٥٨

عمــل

ويجوز لصاحب العمل ازالتها من سجل العامل الشخصي متى تحسن          
 .سلوكه فعليا في نفس العام

العمل ان يخفض او يلغي أي من العقوبات االخرى المطبقـة      لصاحب   -٢ 
 .بحق العامل متى تحسن سلوكه خالل العام

على صاحب العمل عندما تستوجب جسامة المخالفة تطبيـق احـدى           ) ٩٦(مادة
مـن هـذا    ) ٩٣(من المادة   ) ٤،٣(العقوبات المنصوص عليها في البندين      

يجوز للعامل طلـب حضـور      القانون أن يجري تحقيقا اداريا مع العامل و       
ممثل اللجنة النقابية في موقع العمل او ممثل عن العمال إذا لم تكن هنـاك               

 .لجنة نقابية
 -: على صاحب العمل عند التحقيق في المخالفة اتخاذ ما يلي-١) ٩٧(مادة

القيام بالتحقيق خالل فترة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اكتشـاف             .  أ
 .المخالفة

وتطبيق العقوبة عند االدانة خالل فترة ال تزيـد علـى           انجاز التحقيق    .  ب
 .شهر
االستماع إلى اقوال العامل ودفاعه عن نفسه وإلى أقوال شهود النفـي            . ج

 .الذين يتقدم بهم
 .اجراء التحقيق كتابة وتوقيع كافة االطراف المشاركة فيه. د

االستماع إلى اقوال العمال الذين هم على علـم بظـروف المخالفـة             . هـ
 .وحيثياتها

 للعامل ان يتظلم من نتيجة التحقيق او ما ترتب عنه إلى لجنة التحكيم              -٢
 .المختصة خالل فترة ال تزيد على شهر من تاريخ ابالغه بنتائج التحقيق

 لصاحب العمل ان يوقف العامل شفويا مدة ال تزيد عن خمسة ايام             -١) ٩٨(مادة
العامل عن العمل كتابيا    الغراض التحقيق ويجوز لصاحب العمل ان يوقف        

مدة ال تزيد على ثالثين يوما عندما تستدعي مصلحة العمـل او التحقيـق              
 .ذلك

 -: على صاحب العمل مراعاة ما يلي  قبل اتخاذ قرار التوقيف-٢ 
ال يعتبر التوقيف عن العمل عقوبة بحق العامـل وانمـا هـو اجـراء               . أ 

 .احتياطي تستوجبه ظروف العمل والتحقيق
ادة العامل الى عمله السابق بعد انقضاء مدة التوقيف في حالة ثبوت            اع. ب 

 .براءته صراحة
 .صرف األجر المتبقي للعامل او المخصوم منه في حالة البراءة. ج 
 يكون في حكم التوقيف فترة احتجاز العامل لدى الجهات المختصة في            -٣ 

ل االستمرار  القضايا التي تتصل بالعمل او تكون بسببه وعلى صاحب العم         
من أجر العامل حتى يفصل في قضيته شريطة اال تزيد          % ٥٠في صرف   
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 .الفترة  على ثالثة أشهر
 ال يعتبر في حكم التوقيف عن العمل تلك الفترات التي يحتجز خاللها             -٤ 

العامل لدى الجهات المختصة ألغراض  التحقيق في القضايا التي ال تتعلق            
حق العامل أجره المقرر او جـزء منـه اال          بالعمل وفي هذه الحالة ال يست     

بموافقة صاحب العمل وال يجوز فصله من الخدمة بسبب ذلك اال إذا حكم             
 .عليه باالدانه

يستحق صاحب العمل من العمال فـرادى وجماعـات بعـد ثبـوت             ) ٩٩(مادة
المسئولية تعويضا عن أي اضرار في وسائل العمل واالنتاج الناشئة عـن            

 قبل العمال شـريطة ان يبلـغ الـوزارة او مكتبهـا             تقصير او اهمال من   
المختص والجهات المعنية بذلك الضرر خالل ثمانية واربعين ساعة مـن           

 .وقت علم صاحب العمل بوقوعه
يجوز لصاحب العمل أن يوقف العمل كليا او جزئيا او ان يعدل في             ) ١٠٠(مادة

ـ            تص عنـدما   حجم المنشأة او نشاطها بعد ابالغ الوزارة او مكتبهـا المخ
 .يترتب على ذلك تخفيض عدد العمال لديه واالستغناء عنهم

 على صاحب العمل تبليغ الوزارة او مكتبها المختص وأي جهة           -١) ١٠١(مادة
معنية أخرى في حالة التوقف كليا او جزئيا عن العمل او عنـد مزاولـة               

 .النشاط الموقف
سـتغناء عـنهم     يجوز لصاحب العمل تخفيض عدد العمال لديه او اال         -٢ 

 .بسبب التوقف عن العمل جزئيا او كليا
 يلتزم صاحب العمل في حالة اعادة نشاطه الموقف اعطـاء االولويـة          -٣ 

للعمال الذين شملهم التخفيض او االستغناء بشرط تقديمهم طلب للتشـغيل           
لديه خالل فترة اقصاها شهر من تاريخ اعالن اعادة مزاولة النشاط مـع             

 . مكتبها المختص بذلكابالغ الوزارة او
يحق للعمال الذين شملهم التخفيض او االستغناء التظلم امـام لجنـة            ) ١٠٢(مادة

التحكيم المختصة إذا تبين لهم أن اجراء  صاحب العمـل  كـان مجحفـا                
 .ويهدف إلى احالل عمال آخرين بدال عنهم

ـ            ) ١٠٣(مادة إن إذا توقف العمل لفترة مؤقتة السباب تعود إلى صاحب العمـل ف
عقد العمل يبقى ساريا مدة ال تقل عن شهرين من بداية التوقف ويترتـب              

 .عليه استحقاق العمال اجرا كامال خالل تلك الفترة
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 الباب الثامن
 التدريب

 الفصل االول
 التدريب المهني

يقصد بالتدريب المهني القيام بتدريبات مهنية نظرية او تطبيقيـة او           ) ١٠٤(مادة
ارات في أي مهنة او صنعة معينـة قبـل االلتحـاق           كالهما الكتساب المه  

بالعمل ويشمل ذلك تدريب العمال اثناء خدمتهم لرفـع درجـة مهـاراتهم             
 .المهنية

 لصاحب العمل اتخاذ كافة وسائل ومقومات التدريب وتطويرهـا          -١) ١٠٥(مادة
وتحفيز العاملين لديه من المتدربين  وفقا لالتجاهات التي يحددها مجلـس            

 -:وبإحدى الوسائل التاليةالوزراء 
 .التدريب في موقع العمل ووضع برامج للتدريب واالختبار -أ 
المشاركة في انشاء مركز للتدريب مع اصحاب اعمال آخرين يمارسون           -ب 

نشاطا مماثال لطبيعة النشاط الذي يقوم بـه ووضـع بـرامج للتـدريب              
 .واالختبار

لتابعـة للـوزارة    المساهمة المالية السنوية لمشاريع التدريب المهنـي ا        -ج 
وتحسب هذه المساهمة باالستناد إلى عدد العمال لدى صاحب العمل ويحدد           
قرار مجلس الوزراء مبلغ المساهمة ونسبتها من مجمـل اجـور جميـع             

 .العمال
 يلتزم العامل  المتدرب بأن يقضي في خدمة صـاحب العمـل مـدة               -٢

ف المـدة إذا  مساوية للمدة التي قضاها في التدريب داخل الجمهورية وضع 
كان التدريب خارج الجمهورية ويجوز لصاحب العمل استرداد كافة نفقات           
التدريب او بعضها إذا لم يلتزم العامل بمدة الخدمة المحددة بعد التـدريب             

 .مع مراعاة خدمته قبل التدريب وبعد التدريب
تنظم الوزارة شئون التدريب المهني بالتنسـيق مـع الجهـات ذات            ) ١٠٦(مادة

عالقة بما يلبي متطلبات التنمية االقتصادية  واالجتماعية ولها في سـبيل            ال
 -:ذلك القيام بما يلي

 االشراف على معاهد ومراكز التدريب المهني  التـي تنشـئوها            -١ .  أ
 .الدولة وتنظيم شؤونها

 . تطوير مجاالت التدريب المهني في جميع نواحيه-٢
 .راالشراف  على وضع برامج التدريب واالختبا-٣
 . تقييم مستويات التدريب ومناهجه ومجاالته -٤
 تحديد االحتياجات من المتدربين واعداد وتأهيل المدربين بالتنسيق مع          -٥

 .الجهات ذات العالقه
 . رسم سياسة القبول في معاهد ومراكز التدريب المهني-٦
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 تنسيق شئون التدريب لدى جهات التدريب المختلفة بمـا يحقـق            -٧
 . من امكانياتها التدريبيةاقصى استفادة

 وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتوزيـع جريجـي معاهـد ومراكـز             -٨
التدريب المهني في مواقع العمل المناسبة بالتنسـيق مـع الجهـات ذات             

 .العالقة
االشراف الفني على مؤسسات التدريب المشمولة بأحكـام  هـذا           . ب 

 .قديم المشورة الفنيةالقانون في مجال المناهج والبرامج واالختبار وت
للوزير ان يقرر انشاء معاهد او مراكز للتدريب المهني وفقا لما يراه            ) ١٠٧(مادة

مناسبا ويحدد القرار الصادر فيه كافة االحكام الالزمة لحسن سـير هـذه             
المعاهد والمراكز ويجوز ألي صاحب عمل انشاء معهد او مركز تـدريب     

 .ضمن نشاطه شريطه اخطار الوزارة بذلك
للوزير وفقاً لإلمكانيات التدريبية المتاحة ان يحدد شروط مشـاركة          ) ١٠٨(مادة

اصحاب االعمال بتدريب واعادة تأهيل عدد معين من اليمنيين المعـوقين           
والعمال المصابين وقبول نسبة محددة من الطـالب الغـراض التـدريب            

وفقـا  والحصول على الخبرة العملية في المنشآت والمراكز التابعـة لهـم            
 .لالمكانيات التدريبية المتاحة

 للوزير ان يحدد المهن التي تخضع لقيـاس مسـتوى المهـارة             -١) ١٠٩(مادة
 .وطريقة القيام بها وشروطها والجهات القائمة عليها

 للعامل الذي تقاس درجة مهارته في المهنة او الخدمة ان يحصل على             -٢ 
 .شهادة اثبات بذلك

 الفصل الثاني
 نيةالتلمذة المه

يقصد  بالتلمذة المهنية قيام صاحب العمل باجراء تدريبات في مجال           ) ١١٠(مادة
مهنة او صنعة لشخص يمني بقصد إكسابه المهارات الالزمـة لمزاولـة            

 .المهنة او الصنعة خالل فترة زمنية محددة
 يبرم عقد التلمذة المهنية كتابة بين صاحب العمل والتلميذ المهني           -١) ١١١(مادة

 .د فيه نوع المهنة ومدة التدريب ومكافأة التلميذ اثناء فترة التدريبويتحد
 يجب ان يبرم العقد بين صاحب العمل وولي امر التلميذ المهنـي إذا                -٢ 

 .كان التلميذ المهني حدثا
لصاحب العمل ان ينهي العقد إذا ثبت  لديه عـدم قابليـة التلميـذ               .  أ -٣ 

ا لم تتحقق  امكانية تعليمه في مهنـة         المهني لتعليم المهنة بصورة حسنة م     
 .اخرى لدى صاحب العمل

للتلميذ المهني ان ينهي العقد بارادتة المنفردة بشرط ان ال يكـون قـد       . ب 
 .انقضى اكثر من نصف مدة التدريب

ــاع  إذا انهى العقد من احد طرفيـه       . ج  ــروط واألوض ــالف الش بخ
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ـ          ة بـالتعويض   المحددة في هذا القانون يحق للطرف االخـر المطالب
 .المناسب عن الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك

تعتبر المدة التي يقضيها التلميذ المهني في التدريب على المهنة او           . أ) ١١٢(مادة
الحرفة ضمن مدة خدمته الفعلية اذا استمر في العمل لدى صاحب العمـل             

 .مدة ال تقل عن سنتين 
 فترة التلمذة  المهنيـة ان       على صاحب العمل عند انهاء التلميذ المهني      . ب 

يمنحه شهادة تثبت التحاقه بالتلمذة المهنية ومدتها ومستوى مهارتـه فـي            
 .المهنة وان تصادق الوزارة او احد مكاتبها على ذلك

 الباب التاسع
 السالمة والصحة المهنية

على صاحب العمل عند تشغيل أي منشأة جدية ان يـوفر شـروط             ) ١١٣(مادة
مهنية فيها وعلى الوزارة المختصة التأكد مـن تـوافر          السالمة والصحة ال  

 .الشروط والظروف المالئمة للسالمة والصحة المهنية
 -:على صاحب العمل مراعاة القواعد التالية) ١١٤(مادة
حفظ موقع العمل في حالة صحية ومأمونة تقتضيها شـروط السـالمة             .١

 .والصحة المهنية
ة خالل ساعات العمـل وفـق       تهوية اماكن العمل وانارتها بصورة كافي      .٢

المستويات والمقاييس التي تقررها الجهات القائمة بالسـالمة والصـحة          
 .المهنية

اتخاذ االحتياطات الضرورية لوقاية العمال من االضرار الناشئة عن أي           .٣
 .غاز او غبار او دخان او أية نفايات او عوادم للصناعة

مخـاطر األجهـزة او     اتخاذ االحتياطات الضرورية  لوقاية العمال من         .٤
 .اآلالت ومخاطر وسائل االنتقال او التداول بما في ذلك مخاطر االنهيار

اتخاذ االحتياجات الالزمة ضد  المخاطر و االضرار الطبيعية كالحرارة           .٥
 .والرطوبة والبرودة 

اتخاذ االحتياطات الكفيلة بالوقاية مـن مخـاطر االضـاءة الشـديدة او              .٦
ضارة او الخطرة او االهتزازات  او زيادة        الضوضاء  او االشعاعات  ال     

او نقص في الضغط الجوي داخل مقر العمل بما فـي ذلـك مخـاطر               
 .االنفجار

تشييد دورات للمياه في اماكن يسهل الوصول اليها مع تخصيص دورات            .٧
 .منفصلة للنساء في حالة استخدام النساء

تسـهيل  توريد المياه الكافية الصالحة  للشـرب والسـتخدام العمـال و            .٨
 .استعمالها

اتخاذ االحتياطات الالزمة لمواجهة الحرائق وتهيئـة الوسـائل الفنيـة            .٩
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لمكافحتها بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة وجعلها صالحة لالستعمال          
 .في أي وقت

مسك سجل لحوادث العمل و امراض المهنة وابالغ  الجهات المختصة            .١٠
اض المهنيـة   بها ووضع االحصائيات عن اصـابات العمـل و االمـر          

 .وتقديمها للوزارة عند طلبها
على صاحب العمل ان يتخذ االحتياطات الالزمـة لحمايـة العمـال            ) ١١٥(مادة

وسالمتهم من االخطار الناجمة عن العمل ووسائله وال يجوز ان يخصـم            
 -:من اجورهم اية مبالغ لقاء ما يلي

ن التعـرض   توفير االجهزة والمعدات والمالبس الواقية لحماية العمال م        .١
 .لالصابات واالمراض المهنية

ما يصرف للعمال مقابل ظروف عمل مضرة بالصحة ووجبات غذائيـة            .٢
 .حسبما تقتضيها ظروف السالمة والصحة المهنية

ما يصرف مقابل اجراء الكشف الطبي دوريا وفي أي وقت كان للعمال             .٣
 .كما تقتضيها ظروف السالمة والصحة المهنية

 .ت  االولية في موقع العملتوفير وسائل االسعافا .٤
 -:تتولى الوزارة تنفيذ المهام التالية) ١١٦(مادة

 .تقديم المشورة والنصح الصحاب االعمال في مجال السالمة المهنية  -أ 
 .تنظيم وتنفيذ برامج  التدريب والتثقيف  المتعلقة بالوقاية من الحوادث  -ب 
مة والصـحة   تنظيم تبادل المعلومات الفنية والخبرات بين اقسام السـال         -ج 

 .المهنية في المنشآت
 .تحديد وتقييم وسائل وحدات الوقاية من الحوادث -د 
 .المساعدة في تصميم الوسائل االيضاحيه في مجال السالمة المهنية -ه 
دراسة وتحليل البيانات والمعلومات في مجال السالمة المهنيـة ورصـد         -و 

لمنـع  حاالت االصابات واالمراض المهنية واقتـراح التـدابير الالزمـة           
 .تكرارها

 .تحديد وتقييم وسائل ومعدات الوقاية من الحوادث واالصابات المهنية -ز 
 تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لجنـة            -١) ١١٧(مادة

عليا للسالمة والصحة المهنية يمثل في عضويتها الجهـات ذات العالقـة            
 .ويحدد القرار مهامها والقواعد المنظمة لعملها

 يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجان فرعية للسالمة والصحة المهنية           -٢ 
في المحافظات وفي القطاعات والصناعات التي يراها على ان تشمل هذه           
اللجان في عضويتها الجهات ذات العالقة ويحدد قرار التشكيل مهام هـذه            

 .اللجان واختصاصاتها والقواعد  المنظمة لعملها
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 -:ب العمل القيام بما يلي على صاح-١) ١١٨(مادة
ارشاد واحاطة العامل قبل تشغيله بمخاطر العمل والمهنة ووسائل الوقاية           -أ 

 .منها التي يجب عليه اتباعها اثناء العمل
القيام باستمرار بالتوجيه والرقابة على مراعاة العمال للسالمة والصـحة           -ب 

 .المهنية
ـ       -ج  اطر العمـل   ابراز التوجيهات واالرشادات والملصقات الموضحة لمخ

والمهنة و اساليب الوقاية منها في اماكن ظاهرة واستخدام كافـة وسـائل             
 .االيضاح االخرى

نشر الوعي بين اوساط العمال فيما يخص السـالمة المهنيـة والوقايـة              -د 
الصحية والعمل على اشراكهم في الدورات التدريبية والنـدوات المتعلقـة           

 .بهذه الجوانب
عمل عن تنفيذ قواعد حماية العمل والعمـال         في حالة امتناع صاحب ال     -٢

وتعليمات السالمة المهنية للمفتش استصدار امر من الوزير بايقاف االلـة           
مصدر الخطر لمدة اسبوع حتى تزال اسباب الخطر وعلى الوزير احالـة            
االمر إلى اللجنة التحكيمية المختصة في حالة تمديد فترة االيقاف الجزئـي            

 ، إذا تبين بقاء الخطر وان صاحب العمل لـم يقـم     او طلب االيقاف الكلي   
 .بازالته ويستحق العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب ذلك كامل اجورهم

 لصاحب العمل الحق في استئناف القرار الصادر بااليقاف الجزئي او           -٣
 .الكلي إذا تبين له ان القرار كان تعسفيا

 الباب العاشر
 تأمينات الخدمة

على صاحب العمل أن يوفر الرعاية الصحية للعاملين لديه وتشمل          . أ) ١١٩(مادة
 -:هذه الرعاية ما يلي

 .اجراء الكشف الطبي للعامل قبل التشغيل -١
نقل العامل إلى عمل يتناسب مع حالته الصحية بناء على تقرير مـن              -٢

 .الجهات الطبية المختصة كلما كان ذلك ممكنا
ـ         -٣ يات الجهـات الطبيـة     ان يوفر العمل المناسب للعامل ووفـق توص

المختصة حسب ظروف وامكانية العمـل وبموجـب قـانون التأمينـات            
االجتماعية إذا كان المرض ناجما عن المهنة او كانت االصابة ناجمة عن            

 .العمل او بسببه
تحمل العالج ومستلزماته للعمال مهما كان عددهم وفقا لالئحة الطبيـة            -٤

 .لصاحب العمل التي توافق عليها الوزارة
تشغيل ممرض مؤهل في موقع العمل او منطقته إذا زاد عدد العمـال              -٥

 .لديه على خمسين عامل
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ان يعهد إلى طبيب او مؤسسة طبية بعالج العمال لديـه إذا زاد              -٦
 .عددهم عن مائة عامل في موقع العمل او منطقته

ان يؤمن حفظ األوراق المتعلقة بعالج العامل الذي تسلم اليه من قبلـه              -٧
ن يحصل على صورة من الشهادات والوثائق المتعلقة بمرضـه           وللعامل ا 

 .والمسلمة إلى صاحب العمل من الجهات الطبية المختصة
يجوز الصحاب االعمال الذين يقل عدد العمال لديهم عن ما هو محدد            . ب

 .في هذه المادة ان يعهدوا إلى طبيب او مؤسسة طبية بعالج هؤالء العمال
ب االعمال الذين يقل عدد العمال لديهم عن مـا          للوزير ان يلزم اصحا   . ج

هو محدد في هذه المادة تشغيل ممرض مؤهل او أن يعهدوا بعالجهم إلـى     
 .طبيب وذلك في الصناعات والمهن الخطرة او الشاقة

 يستحق العامل عند انتهاء خدمتـه معاشـا شـهريا او مكافـأة              -١) ١٢٠(مادة
جتماعية او وفقا الي نظام خاص      مقطوعة وفقا الحكام قانون التأمينات اال     

 .اخر اذا كانت شروطه افضل للعامل
 إذا لم يكن العامل مشموال باحكام قانون التأمينات االجتماعيـة او أي             -٢ 

نظام خاص به وفقا الحكام الفقرة السابقة استحق من صاحب العمل مكافأة            
دمة نهاية الخدمة بواقع مرتب شهر على األقل عن كل سنة من سنوات الخ            

 .وتحتسب هذه المكافأة على اساس آجر اخر شهر تقاضاه العامل
 ال يجوز باي حال من االحـوال حرمـان العامـل مـن مسـتحقاته                -٣ 

المنصوص عليها في هذه المادة او اسقاط أي جزء منها في كافة حـاالت              
 . انهاء عقد العمل

ة طبقا لهـذا    يتحمل صاحب العمل ما لم يكن مؤمنا المسئولية المادي        ) ١٢١(مادة
القانون وقانون التأمينات االجتماعية لما يلحق العامل من امراض مهنية او           

 .اصابات اثناء تأدية العمل أو بسببه
 الباب الحادي عشر
 تفتيش العمل

يجرى التفتيش على جميع القطاعات واصحاب االعمال الذين ينطبق         ) ١٢٢(مادة
العمل وتقديم كافة المعلومات    عليهم هذا القانون وعليهم تسهيل مهام مفتشي        
 .والبيانات التي تطلب منهم الغراض التفتيش

 -:يختص مفتشو العمل  بما يلي) ١٢٣(مادة
مراقبة مستوى تطبيق تشريعات العمل ونظمه وعقوده وكل ما يصدر           -١

عن الوزارة من قرارات وتوجيه اشعارات كتابية الصحاب العمل بما يقع           
ا وتحرير محاضر ضبط  المخالفات عنـد        منهم من مخالفات وطلب ازالته    

 .تكرارها تمهيدا الحالتها إلى اللجنة التحكيمية المختصة
اعداد تقارير مفصلة عن حصيلة كل جولة تفتيشية مدعمـة بـاالراء             -٢
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 .والمقترحات التي تساعد على تالفي اوجه القصور ان وجدت
اب المساهمة في ترسيخ مفاهيم العالقات القائمة بين العمـال واصـح           -٣

العمل وتزويدهم بالمعلومات بما يضمن تفهمهم الحكام تشـريعات العمـل           
 .وسالمة تطبيقها

 يجرى التفتيش على منشآت العمل من قبـل مـوظفين تـابعين             -١) ١٢٤(مادة
للوزارة ومكاتبها وتكون لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هـذا            

االسـتعانة باالطبـاء    القانون واالنظمة والقرارات المنفـذة لـه ويجـوز          
 .والمهندسين والفنيين من ذوي الخبرة عند االقتضاء

 يمارس مفتشو العمل مهامهم بصفة فردية او جماعية ويجب على كل            -٢ 
مفتش المحافظة على اسرار المنشآت التي يطلعون عليها بحكـم عملهـم            

 .ويظل هذا االلتزام قائما حتى بعد تركهم الخدمة
ة الصحة مراقبة مستوى تطبيق قواعد و اجراءات         يمارس مفتشو وزار   -٣ 

الصحة المهنية وعليهم رفع التقارير الدوريـة إلـى الـوزارة والجهـات              
 .المعنية االخرى

 يزود مفتشوا العمل ومفتشو وزارة الصحة ببطاقات تثبـت هـويتهم            -٤ 
ووظائفهم ويجب عليهم حملها اثناء قيامهم بمهامهم وابرازهـا الصـحاب           

 .د االقتضاء العالقة عن
 تنظم الئحة التفتيش نماذج وبيانات االشعارات المتعلقـة بالمخالفـات           -٥ 

 .وكيفية تحرير محاضر الضبط المتعلقة بها
يؤدي مفتشوا العمل قبل مباشرتهم لمهام وظائفهم أمام الوزير او من           ) ١٢٥(مادة

 -:يفوضه اليمين التالية
يفتي بكل امانة واخالص وحياد     اقسم باهللا العظيم  ان اقوم بواجبات وظ       ((  

تام وان ال ابوح باالسرار المهنية الصناعية والتجارية التي اطلـع عليهـا             
 )).اثناء ممارستي لوظيفتي

 -:يتمتع مفتشوا العمل بالصالحيات اآلتية) ١٢٦(مادة
دخول أماكن العمل في أي وقت من ساعات العمل واإلطـالع علـى              -١

ق والعقود والسجالت المتعلقة بالعمـل      سير االعمال الجارية وفحص الوثائ    
 .والتأكد من عدم وجود مخالفات الحكام تشريعات العمل ونظمه ولوائحه

اتخاذ اإلجراءات االحتياطية في توقيف االلة مصدر الخطر باستصدار          -٢
قرار من الوزير لفترة ال تزيد على أسبوع وعلى الـوزير االحالـة إلـى               

 . تمديد الفترة او طلب االيقاف الكلياللجنة التحكيمية المختصة في حالة
اخذ عينات من موقع العمل وذك فيما يتعلق بالصحة والسالمة المهنية            -٣

 .واإلطالع على الوثائق المرتبطة بالعمل والعمال حين القيام بمهام التفتيش
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اخذ عينات من موقع العمل والحصول على أية وثائق او صـور             -٤
 .منها يتطلبها التفتيش

 على الوزارة ان توفر الحماية الالزمة لمفتشـي العمـل اثنـاء             -١) ١٢٧(مادة
 .ممارستهم لمهامهم او بعد االنتهاء منها وفقا لما تراه كفيال بتحقيق ذلك

 عند تعرض مفتشي العمل الي اعتداء او ضرر جسـدي او معنـوي              -٢ 
ناجما عن تأديتهم لمهام التفتيش على الوزارة ان تتولى نيابة عـنهم رفـع              

ى إلى المحكمة المختصة بما فيها المطالبة بـالتعويض وان تتحمـل            الدعو
 .كافة المصروفات المترتبة على ذلك

 يستحق مفتشوا العمل مقابل الجهود التي يبذلها لضمان حسن تطبيـق            -٣ 
 .تشريعات العمل مكافأة يقررها الوزير

 الباب الثاني عشر
 منازعات العمل واإلضراب المشروع

 الفصل االول
 ة منازعات العملتسوي

يقصد بمنازعات العمل الخالفات التي تنشأ بين اصـحاب االعمـال           ) ١٢٨(مادة
والعمال حول ما ينجم من خالفات عن تطبيق احكام هذا القانون ولوائحـه             

 .وسائر تشريعات العمل األخرى وعقود العمل الفردية والجماعية
جلسة مشتركة لتسـوية     على الطرفين المتنازعين او ممثلها عقد        -١) ١٢٩(مادة

النزاع وديا عن طريق المفاوضة خالل فترة اقصاها شهر واثبات ذلك في            
 .محاضر موقعة بين الطرفين تكون لها صفة السرية

 إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين المتنازعين يحـال موضـوع            -٢ 
النزاع إلى الوزارة او مكتبها المختص وعليها استدعاء اطـراف النـزاع            

 .غرض حل النزاع خالل فترة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ االحالةل
عندما  ال تسفر الوساطة إلى حلول نهائية لموضوع النـزاع يحـق             ) ١٣٠(مادة

الحد الطرفين رفعه إلى لجنة التحكيم المختصـة خـالل مـدة اقصـاها              
 .اسبوعين من تاريخ محضر فشل الوساطة

 تحكيم او اكثر علـى مسـتوى امانـة          تشكل بقرار من الوزير لجنة    ) ١٣١(مادة
العاصمة وسائر محافظات الجمهورية للفصل في منازعات العمل وذلـك          

 -:على النحو التالي
                رئيسا  ممثل عن الوزارة-١ 

 
  ممثل عن اصحاب العمل يرشحه االتحاد-٢ 

 عضوا           العام للغرف التجارية والصناعية
 عضوا رشحه االتحاد العام للنقابات ممثل عن العمال ي-٣ 
على أن تتوفر في ممثلي اصحاب االعمال والعمال الخبرة الكافيـة فـي              
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 .شئون العمل
 -:تختص اللجان التحكيمية بالنظر فيما يلي) ١٣٢(مادة

المنازعات والخالفات الناشئة بين اصحاب االعمال والعمال فيمـا          .  أ
 .وعقود العمليتعلق بتطبيق هذا القانون ونظمه ولوائحه 

 .المخالفات المحالة عليها والمتعلقة بالتفتيش على منشآت العمل .  ب
المسائل األخرى التي تنص القوانين ذات الصلة باختصاص اللجان         . ج

 .التحكيمية بها
للجان التحكيمية كافة الصـالحيات الكفيلـة باحضـار أي شـخص            ) ١٣٣(مادة

 اليمين القانونية واجـراء     الستجوابه وكذا تقرير سماع الشهود بعد تحليفهم      
المعاينة بما في ذلك الدخول إلى أي مكان من أماكن العمل يستوجبه النظر             
في النزاع، ويجوز للجنة ان تندب احد اعضائها للقيام بهذه المهـام وكـذا              
االستعانة بأهل الخبرة كما يكون لها حق اإلطالع على جميع المستندات أو            

 .أي بيانات تراها ضرورية
 . تصدر قرارات لجان التحكيم بأغلبية اعضائها-١) ١٣٤(مادة

 تكون قرارات  لجنة التحكيم مسببه وموقعه مـن جميـع االعضـاء              -٢ 
 .وللعضو المعترض طلب تدوين اعتراضه  في مسودة  القرار

 تكون قرارات اللجان التحكيمية نهائية وغير قابلة للطعـن فـي            -١) ١٣٥(مادة
 -:الدعاوى التالية

 . التي ال تتجاوز قيمتها ثالثون الف ريالالدعاوى .  أ
 .الدعاوى المتعلقة بوقف قرارات الفصل من العمل .  ب
 .الدعاوى المتعلقة  بتغريم العاملين. ج
 . ال يجوز للجان التحكيمية ان تحكم بعقوبة سالبة للحرية-٢

 تقدم كافة الدعاوى المتعلقة بمنازعات العمل أيا كان نوعها إلـى           -١) ١٣٦(مادة
 .ان التحكيمية اللج

 يجب ان تكون الدعاوى المرفوعة موقعه من أحد طرفـي النـزاع او              -٢ 
 .المفوضين بتمثيلهم قانونا 

 يطبق في شأن رفع الدعوى و اجراءات المرافعة االحكام الواردة في            -٣ 
 .قانون المرافعات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون

 . بقضايا العمل من القضايا المستعجلة تعتبر الدعاوى المتعلقة-٤ 
 

 ال تقبل الدعوى العمالية بعد مرور الفترة الزمنية المحددة في القوانين            -٥ 
 .النافذة

 يحدد رئيس اللجنة التحكيمية عقد اول جلسة للنظر في النـزاع            -١) ١٣٧(مادة
 .خالل فترة اقصاها عشر ايام من تاريخ رفع الدعوى
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ية ان تنهي النظر في الدعوى المرفوعة اليها         على اللجان التحكيم   -٢ 
 .وتصدر قرارها خالل فترة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ اول جلسة

يحلف كل من رئيس واعضاء لجنة التحكيم امام الوزير بأن يـؤدي            ) ١٣٨(مادة
مهامه في اللجنة بالذمة والصدق واالمانة والحيدة وذلـك قبـل مباشـرته             

 .لمهامه
 إذا رغب احد اطراف النزاع فـي اسـتئناف قـرار اللجنـة              -١) ١٣٩(مادة 

التحكيمية فأن عليه ان يقدم عريضة استئناف بذلك إلى شعبة قضايا العمل            
بمحكمة االستئناف المختصة خالل فترة ال تزيد على شـهر مـن تـاريخ              

 .تبليغه بالقرار
 فـي    يحدد رئيس شعبة قضايا العمل تاريخ عقد الجلسة االولى للفصل          -٢ 

االستئناف المقدم خالل فترة ال تزيد على خمسة عشر يوما مـن تـاريخ              
 .ايداع صحيفة االستئناف

 على شعبة قضايا العمل ان تفصل في النزاع بحكم نهائي خالل فتـرة              -٣ 
 .ال تزيد على ثالثين يوما  من تاريخ اول جلسة تعقدها للنظر في النزاع

مستوى امانة العاصمة وسائر محافظات     تنشأ بمحاكم االستئناف على     ) ١٤٠(مادة
) شعبة قضايا العمل  (الجمهورية وفقا لقانون السلطة القضائية شعبة تسمى        

 -:تختص بما يلي
الفصل نهائيا وبالدرجة القطعية في جميع دعـاوى االسـتئناف  فـي              -١

 .القرارات  الصادر من اللجان التحكيمية المقدمة إليها وفقا لهذا القانون
ى تختص بها بموجب هذا القانون او تشريعات العمـل          أي دعاوى أخر   -٢

 .االخرى
ال يجوز للجان التحكيمية او شعب قضايا العمل بمحاكم االسـتئناف           ) ١٤١(مادة

االمتناع عن الفصل في النزاع بحجة عدم وجود نص في هـذا القـانون              
وتكون في هذه الحالة ملزمة بالفصل وفقا الحكام الشريعة االسالمية ومـا            

 . عليه العرف وقواعد العدالةاستقر
ال يجوز لصاحب العمل اثناء السير في اجراءات التسوية امام اللجان           ) ١٤٢(مادة

التحكيمية او شعب قضايا العمال في المحاكم االستئنافية ان يغير شـروط            
العمل التي كانت قائمة قبل بدء النزاع مما يترتب عليه اضرار بالعمال او             

 . على أي منهمان يطرد او يوقع جزاء
إذا تصالح الخصوم او توصلوا إلى تسوية النزاع وجب عليهم اثبات           ) ١٤٣(مادة

ذلك في محضر امام الجهة المنظور أمامها النزاع وعلى هـذه الجهـة ان           
 .تحكم بعد التصديق على المحضر بجعله في قوة السند الواجب النفاذ

 الفصل الثاني
 االضراب المشروع
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وز لممثلي العمال او اللجنة النقابيـة دعـوة العمـال            ال يج  -١) ١٤٤(مادة
لالضراب  والتوقف عن العمل إال بعد صيرورة قرار النزاع نهائيا وغير            

من ) ١٣٩(قابل للطعن سواء لعدم استئنافه خالل الميعاد المحدد في المادة           
هذا القانون إذا كان صادرا من لجان التحكيم او لصدوره من شعب قضايا             

المحاكم االستئنافية وامتناع صاحب العمل عن تنفيذه رغم مضي         العمل في   
 .سبعة ايام على ابالغه بالتنفيذ من الجهة مصدرة القرار

 يحظر على ممثلي العمال او اللجان النقابية دعوة العمال لالضراب او            -٢ 
 .التوقف عن العمل بغية تحقيق مطالب او اغراض سياسية

كام المادة السابقة ال يجوز لممثلـي العمـال او          مع عدم االخالل باح   ) ١٤٥(مادة
اللجنة النقابية الدعوة إلى االضراب او ممارسـة االضـراب اال بتـوفر             

 -:الشروط اآلتية
عرض مقترح ممارسة االضراب  على العمال في اجتماع عام شريطة            -١

من اجمالي العمال لدى صـاحب العمـل        %) ٦٠(حضور عدد ال يقل عن      
 .على االضراب باالقتراع السريمنهم %) ٢٥(وموافقة 

ال يتم االعالن عن االضراب او ممارسته اال بعد عرض المقترح على             -٢
النقابة العامة المعنية وتوقيع ثلثي أعضائها عليه وحصول اللجنة النقابية او           
ممثلي العمال على الموافقة الكتابية من المكتب التنفيـذي لالتحـاد العـام             

 .للنقابات  في الجمهورية
ن يكون موضوع النزاع يمس اكثر من ثلث عدد العاملين لدى صاحب            أ -٣

 .العمل
على اللجنة النقابية او ممثلي العمال القيام باشـعار صـاحب العمـل              -٤

والوزارة او مكتبها المختص قبل الشروع في االضراب بفترة ال تقل عـن             
 .ثالثة اسابيع من التاريخ المحدد له

نشأة سلميا وبشكل تدرجي بعـد اسـتيفاء        يمارس االضراب  في الم    ) ١٤٦(مادة
الشروط الالزمة لتنفيذه الواردة في المادة السابقة من هذا القـانون وذلـك             

 -:على النحو التالي
وضع قطعة من القماش حمراء اللون على ساعد كل عامل في المنشأة             -١

اشعارا  باعتزام اللجوء إلى االضراب لمدة ثالثة ايام متتالية سـابقة علـى              
 . في مباشرتهالبدء
التوقف عن العمل في بعض اقسام المنشأة ولقترة محددة من سـاعات             -٢

الدوام الرسمي يتم زيادتها تدريجيا بحيث يسرى التوقف الكلي عن العمـل            
 .في كافة االقسام بعد انقضاء اربعة ايام متتالية

التوقف عن العمل في كافة اقسام المنشأة ولفترة محددة مـن سـاعات              -٣
بحيث يؤدي ذلك الى التوقف الكلي      مي يتم زيادتها تـدريجيا  الدوام الرس 
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عن العمل في المنشآة بأكملها بعد انقضاء اسبوع من تاريخ ممارسـة            
 .االضراب إذا لم يظهر ما يؤدي  إلى وقفه

على اللجنة النقابية او ممثلي العمال الغاء الدعوة إلى االضـراب او            ) ١٤٧(مادة
حب العمل على تنفيذ قرار حسم النـزاع        وقف ممارسته فورا إذا وافق صا     

 ).١٤٤(وفقا الحكام المادة 
 ال تنقطع عالقات العمل بين صاحب العمل والعمال اثناء فتـرة            -١)  ١٤٨(مادة

 .االضراب
 ال يجوز فرض عقوبات على العمال او بعضهم بما في ذلك الفصـل              -٢ 

 تم وفـق    من العمل بسبب ممارستهم لالضراب او الدعوة اليه إذا كان قد          
 .احكام هذا القانون

مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها قـانون آخـر يعتبـر              ) ١٤٩(مادة
المساس بحرية العمل خطأ مهني جسيم يعاقب عليه ويعد في حكم ذلك كل             
فعل يأتيه العمال المضربين يكون من شأنه ان يمنع أي عمال آخـرين او              

مكان العمل او ممارسة نشاطهم     صاحب العمل او من يمثله من االلتحاق ب       
المعتاد سواء كان بالفعل او بالتهديد  او العنف او االعتـداء او احـتالل               

 .مواقع العمل او احداث اضرار بالممتلكات
 ينظم حد ادنى من الخدمة االجبارية في المنشآت الخدمية العامة           -١) ١٥٠(مادة

 حياة المـواطنين    التي يؤدي توقف العمل فيها اثناء االضراب إلى تعريض        
او امنهم او صحتهم للخطر او قد ينجم عنه ازمة اقتصادية، ويعتبر مـن              

 -:قبيل المنشآت الخدمية على وجه الخصوص ما يلي
المستشفيات و المستوصفات والمجمعات الصحية والعيـادات المناوبـة          -أ 

 .والصيدليات
ـ           -ب  ة المصالح المرتبطة بعمل االتصاالت السـلكية والالسـلكية و االذاع

 .والتلفزيون
 .المصالح المرتبطة بالكهرباء والمياه والغاز والمواد البترولية -ج 
 .اعمال النظافة وصحة البيئة -د 
 .اعمال البنوك والمصارف  -ه 
مواقع العمل في المطارات ومواقع الشحن والتفريغ في الموانئ البريـة            -و 

 .والبحرية والجوية والجمارك
لغذائيـة واالعمـال المتعلقـة      االعمال المتعلقة بتقديم السلع والمـواد ا       -ز 

 .بالمخابز
االعمال المتصلة بحضائر االبقار واالغنام والـدواجن وري المـزارع           -ح 

 .وحصاد المحاصيل الزراعية ونقلها وكذا نقل األسماك



 

٥٧٢

عمــل

 .الخدمات المتصلة بالسجون -ط  
 لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ان يحدد مجـاالت أخـرى             -٢

الخدمة االجبارية او المهـن التـي يحظـر         يلزم فيها بتوفير حد أدنى من       
 .ممارسة االضراب فيها

 يحظر على العامل رفض القيام بالخدمة االجبارية ويعد رفض العامل           -٣
القيام بها خطاء جسيما يعاقب عليه وال يعفى من المسئولية اعضاء اللجنة            
النقابية او ممثلي العمال ويسألون بصفاتهم الشخصية إذا كانوا سـببا فـي             

 .ذلك
 الباب الثالث عشر
 المنظمات النقابية

 للعمال واصحاب االعمال الحق في تكوين منظماتهم و االنظمام          -١) ١٥١(مادة
اليها طواعية بغية مراعاة مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتمثـيلهم فـي            

 .الهيئات والمجالس والمؤتمرات وفي كافة المسائل المتعلقة بهم
ظمات اصحاب االعمـال الحـق فـي ممارسـة           للنقابات العمالية ومن   -٢ 

 .نشاطهم بحرية كاملة وبدون تدخل في شئونها والتأثير عليها
من هذا القانون ال يجوز تطبيق عقوبة       ) ٣٥(مع مراعاة احكام المادة     ) ١٥٢(مادة

الفصل أو أي عقوبة اخرى بحق ممثلي العمال في اللجان النقابية بسـبب             
 لهذا القانون وقانون تنظيم النقابات والنظم       ممارستهم لنشاطهم النقابي وفقا   

 .واللوائح المنفذة لهما
 الباب الرابع عشر

 العقوبــات
تطبق سائر العقوبات المنصوص عليها في مواد هذا البـاب وذلـك            ) ١٥٣(مادة

 .دون اخالل بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر
 ريـال وال تتجـاوز      الـف ) ١٠٠٠(يعاقب بغرامة ال تقـل عـن        ) ١٥٤(مادة

عشرين الف ريال كل من خالف حكما من االحكام الواردة في           )٢٠,٠٠٠(
مـن  ) الثاني والرابع والخامس والثامن والتاسع و الحادي عشـر      (االبواب  

 .هذا القانون
خمسمائة ريال وال تزيـد علـى       ) ٥٠٠(يعاقب بغرامة ال تقل عن      ) ١٥٥(مادة

ما من االحكام الواردة في     الف ريال كل صاحب عمل خالف حك      ) ١٠٠٠(
من هذا القانون ، وتعدد الغرامة بتعـدد        ) الثالث والتاسع و العاشر   (االبواب

 .العمال الذين وقعت بحقهم المخالفة
خمسمائة ريال وال تزيد    ) ٥٠٠( يعاقب بغرامة مالية  ال تقل عن         -١) ١٥٦(مادة

 الفي ريال كل من تغيب  من طرفي النزاع بـدون سـبب            ) ٢٠٠٠(على  
مقبول عن حضور جلسات الوساطة التي تدعو اليها الـوزارة او مكتبهـا             

 .المختص وكذا جلسات اللجان التحكيمية او شعب قضايا العمل
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الف ريال وال تزيد على     )١٠٠٠( يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن        -٢ 
عشرة الف  ريال كل من زود اللجان التحكيمية او الوزارة او            ) ١٠,٠٠٠(

ص بمعلومات غير صحيحة او وثائق مزورة عن موضـوع          مكتبها المخت 
النزاع او تسبب في وقف اجراءات التسوية او الوساطة بالعنف او التهديد            

 .به
خمسة الف ريـال وال تزيـد       )٥٠٠٠( يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن        -٣ 

خمسة عشر الف ريال كل من يتسبب في الـدعوة إلـى            ) ١٥,٠٠٠(على  
ن مراعاة للشروط والضوابط الواردة فـي هـذا      االضراب او ممارسته دو   

 .القانون او مارس اعمال التهديد او العنف بهدف عرقلة العمل
خمسة عشر الف ريـال     ) ١٥,٠٠٠( يعاقب بغرامة مالية ال تزيد على        -٤ 

كل صاحب عمل او من يمثله قام بتشغيل عمال جدد بـدال عـن العمـال                
ضوابط المنصوص عليها في    المضربين اضرابا مشروعا وفقا للشروط وال     

هذا القانون وال يحول توقيع هذه العقوبة في وجوب عودة هؤالء العمـال             
 .إلى اعمالهم

 الباب الخامس عشر
 احكام ختامية

تعفى  من رسوم التقاضي الدعاوى المتعلقة  بمنازعات العمل طبقـا            ) ١٥٧(مادة
رهم في حالـة    الحكام هذا القانون والمرفوعة من العمال او ممثليهم او اس         

 .الوفاة
تسري االحكام المنظمة للسالمة والصحة المهنية الواردة فـي هـذا           ) ١٥٨(مادة

القانون على القطاعات  والفئات الخاضعة الحكام قانون الخدمـة المدنيـة            
 .وأي قانون آخر

على أصحاب االعمال المساهمة في احاطة العمال وتوعيتهم بحقوقهم         ) ١٥٩(مادة
االحكام االساسية المنصوص عليها فـي هـذا القـانون          وواجباتهم وسائر   

 .واللوائح والنظم والقرارات المنفذة له
يصدر بتحديد الرسوم المقررة وفقا الحكام هذا القانون قـرار مـن            ) ١٦٠(مادة

 .مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير
 يصدر الوزير كافة االنظمة والقرارات  والتعليمـات المنفـذة لهـذا           ) ١٦١(مادة

 .القانون وبما ال يتعارض  مع احكامه
م  الصـادر فـي صـنعاء        ١٩٧٠لسنة  ) ٥(يلغى قانون العمل رقم     ) ١٦٢(مادة

م الصادر في عدن ، كما يلغى كـل         ١٩٧٨لسنة  ) ١٤(وقانون العمل رقم    
 .نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون

 الجريـدة   يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشـر فـي          ) ١٦٣(مادة
 .الرسمية

  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 



 

٥٧٤

عمــل

 هـ١٤١٥/شوال/٨بتاريخ 
 مـ١٩٩٥/مارس/٩الموافق

 علي عبد اهللا صالح/           الفريق عبد العزيز عبد الغني 
             رئيس الجمهوريـــــة رئيس مجلس الوزراء 
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 م٢٠٠١لسنة ) ١١(قانون رقم 
لسنة ) ٥(قرار الجمهوري بالقانون رقم من ال) ١٦(بشأن تعديل المادة 

 م١٩٩٥
 بشأن قانون العمل

 -:باسم الشعب
 -:رئيس الجمهورية

 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية
 .م بشأن قانون العمل١٩٩٥لسنة )٥(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم

 .وبعد موافقة مجلس النواب
 -:اصدرنا القانون االتي نصه

م ١٩٩٥لسنة  ) ٥(من القرار الجمهوري بالقانون رقم      ) ١٦(عدل المادة   ت) ١(مادة
 -:بشأن قانون العمل على النحو التالي

يجوز انشاء مكاتب خاصة للتشغيل والتوظيف بترخيص من الوزير . أ) ١٦(مادة
 .او من يفوضه وفقا للشروط المحددة في الالئحة التنفيذية

اء المكاتب الخاصة و اهدافها ومهامها تحدد الالئحة التنفيذية شروط انش. ب 
 .وتحديد  االجر الذي تتقاضاه مقابل خدماتها

تشرف الوزارة على عمل هذه المكاتب و تقيم اداءها بما يكفل عدم . ج 
استغاللها لطالب العمل او النشاط بما ال يخالف هذه القانون والقوانين 

 النافذة 
لب العمل باللجوء  إلى أي وسيلة ال يقيد انشاء المكاتب الخاصة حق طا. د 

اخرى مشروعة تكفل له فرصة الحصول على التشغيل او الوظيفة 
 .المناسبة

 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٢(مادة
  بصنعاء-صدر برئاسة الجمهورية

 هـ١٤٢٢/شعبان/١٢بتاريـخ 
 مـ٢٠٠١/اكتوبر/٢٨الموافـق 

  اهللا صالحعلي عبد       
 رئيس الجمهوريـة       
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 م٢٠٠٣لسنة) ٢٥(قانون رقم 
 م١٩٩٥لسنة ) ٥(بإضافة مادة إلى احكام القانون رقم

 .بشأن العمل وتعديالته
 

 باسم الشعب
 :رئيس الجمهورية

 .بعد اإلطالع  على دستور الجمهورية اليمنية 
 .ديالتهم بشأن العمل وتع١٩٩٥لسنة ) ٥(وعلى القانون رقم 
 .وبعد موافقة مجلس النواب 
 -:أصدرنا القانون اآلتي نصه 
لسـنة  ) ٥(إلى احكام القانون رقم     ) مكرر٤٥( تضاف مادة جديدة برقم      )١(مادة  

 -:م بشأن العمل وتعديالته وتنص كما يلي١٩٩٥
على المؤسسات العامة والخاصة المستخدمة لخمسـين عاملـة        ): مكرر٤٥(مادة  

احدة ان تنشئ  او تعهد إلى دار للحضانة بايواء أطفـال            فأكثر في منشأة و   
 .العامالت بالشروط واالوضاع التي تحدد بقرار من الوزير

 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٢(مادة 
  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ١٤٢٤/محرم/٢بتاريخ 
 م٢٠٠٣/مارس/٥الموافق 

 
  صالحعلي عبد اهللا

 رئيس الجمهوريـة
 

 
 
 
 


