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 م١٩٩٥	��� ) ٥(��	��ا"�� !�  ا	��ار ا	����ري ��	����ن ر�� 

�)ـــــــ'ن ا	&�ــــــــ$ 

	��� ) ٢٥(م وا	����ن ر�� ٢٠٠١	��� ) ١١(م وا	����ن ر�� ١٩٩٧	��� ) ٢٥(ا	����ن ر�� ( وا	�&*ل �ـ 

 )م ٢٠٠٣

  

 :باسم الشعب 

 :رئيس جملس النواب 

 .بعد اإلطالع على دستور اجلمهورية اليمنيـة      -

 . م بشأن الالئحة الداخلية لس النواب١٩٩٠لسنة ) ٥(وعلى القانون رقم      -

 . وبناًء على املداولة اليت أجراها الس حول القرار اجلمهوري بالقانون      -

 )أ�� 	��� ا���اب 	� ���(

يف جلسته الثانية عشرة من الفترة األوىل للدورة الثانية من دور االنعقاد السنوي الرابع              وافق جملس النواب    ) : ١(مادة  
) ٥(م على القرار اجلمهوري بالقانون رقـم       ٧/١٢/١٩٩٦هـ املوافق   ٢٧/٧/١٤١٧املـنعقدة بتاريخ    

 .م بشأن العمل ١٩٩٥لسنة 

 . رمسية يعمل ذا القرار من تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة ال ) :٢(مادة 

 صدر مبجلس النــــــواب ـ بصنعاء

 هـ١٤١٧/رجــــــب/٢٧   بتاريخ

 م١٩٩٦/ديسمرب / ٧   املوافق

 عبد اهللا بن حسني األمحر 

 رئيس جملس النــــواب 

  

 م١٩٩٥�&�% ) ٥(ا���ار ا��#"�ري  ������ن ر�� 

   .ـــــ-ن ا�,#ـــــ*

  

 : رئيس اجلمهورية 

 .ستور اجلمهورية اليمنية بعد اإلطالع على د       -

 . على عرض رئيس جملس الوزراء  وبناء       -

 .وبعد موافقة جملس الوزراء        -

 )�ـــــــــــــــ�ر(
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 ا��3ب ا2ول

 أ�56م �4	ــ%

 .  يسمى هذا القانون قانون العمل  ) :١(مادة 

ملعاين املبينة أمام كل منها أدناه ما مل تدل القرينة           يقصد باملصطلحات والعبارات الواردة يف هذا القانون ا          ) :٢(مـادة   
 :على خالف ذلك

 .  اجلمهورية اليمنية :اجلمهوريـــــة 

 .  وزارة التأمينات والشئون االجتماعية والعمل :الــــــوزارة 

 .  وزير التأمينات والشئون االجتماعية والعمل :الوزيــــــر 

 .  نشاط صاحب العمل ضمن نطاق اختصاصهالوزير الذي يأيت: الوزير املختـص 

جلان التحكيم املشكلة على مستوى أمانة العاصمة وسائر حمافظات اجلمهورية لتسوية منازعات            :اللجان التحكيمية   
 . العمل

 . االحتاد العام للغرف التجارية والصناعية:ممثلي أصحاب العمل 

 . ة العامة املعنية االحتاد العام للنقابات أو النقاب  :ممثلي العمال 

 . نقابة العمال ذات العالقة: النقابة العامــة 

 . هي اللجنة النقابية املنتخبة يف موقع العمل:اللجنة النقابيـة 

 أو أكثر لقاء أجر يف خمتلف قطاعات العمل   كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عامال      : صـاحب العمــل    
 . اخلاضعة ألحكام هذا القانون

 عن نظارته لقاء  كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون حتت إدارته ولو كان بعيداً           : ـــل   العامـــ
 . أجر ووفق عقد مكتوب أو غري مكتوب ويشمل ذلك الرجال والنساء واألحداث

ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيين ميكن تقوميه بالعملة وال    : األجـر األساسـي     
 .  كان نوعها ذلك املستحقات األخرى من غري األجر األساسي أياًيدخل يف 

 ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيين ميكن تقوميه بالعملة                 :األجـر الكامـــل     
 .  كان نوعها مضافاً إليه سائر االستحقاقات األخرى أيا

هين أو عضلي أو كليهما بصفة دائمة أو مؤقتة لقاء           كل ما يبذلـه العمال من جهد ذ            :العمــــــل   
 . أجر معني

 .  كل عمل ال يدخل يف نشاط صاحب العمل وال تزيد مدة إجنازه عن أربعة أشهر :العمل العرضـي 

 كل عمل ينفذ بطبيعته أو بظروفه يف مواسم حمددة من السنة وال تزيد مدته عن ستة أشهر                    :العمـل املومسـي     
 . متواصلة
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 .  كل ذكر أو أنثى مل يبلغ اخلامسة عشرة من العمر   :ــــدث احل

 .  العمل الذي تقتضي طبيعة إجنازه مدة حمددة أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه  :العمل املؤقت 

  

 يف هذا  من يرد بشأم نص خاص  تسري أحكام هذا القانون على مجيع أصحاب األعمال والعمال إال     -أ) : ٣(مـادة   
 . القانون

 ـ : ال يسري هذا القانون على الفئات التالية-ب

 . موظفو اجلهاز اإلداري للدولة والقطاع العام   -١

 . شاغلي الوظائف القضائية وشاغلي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي   -٢

 . األفراد الذين يلتحقون باملؤسسات العسكرية واألمنية   -٣

 . رون للعمل مع الدولةاألجانب املعا   -٤

األجانب العاملون يف اجلمهورية مبوجب اتفاقيات دولية تكون اجلمهورية طرفاً فيها ويكون اإلعفاء          -٥
 . يف حدود االتفاقية

األجانب من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية واخلاصة من احلاصلني على تأشريات ، ويعملون               -٦
 .  السياسية املمنوحة هلميف اجلمهورية يف حدود التأشريات

 . العاملون يف أعمال عرضية   -٧

 كانت درجة    األشخاص التابعني لصاحب العمل العاملني معه والذين يعوهلم فعالً بصورة كاملة أيا              -٨
 . القرابة

 . خدم املنازل ومن يف حكمهم   -٩

 : راعة عدااألشخاص الذين يعملون يف املراعي أو الز                       -١٠

األشخاص الذين يعملون يف الشركات واملؤسسات واجلمعيات الزراعية واملنشآت اليت تقوم                - أ 
 . بتصنيع أو تسويق منتوجاا

األشخاص الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصالح اآلالت امليكانيكية الالزمة للزراعة أو             - ب 
 . أعمال الري الدائم

 . عملون يف تربية الدواجن واملواشياألشخاص الذين ي  - ج

 ألحكام هذا القانون     وفقاً) ٣(من املادة   ) ١٠ ،   ٩ ، ٧(جيـوز تنظيم أوضاع بعض الفئات يف الفقرات         ) : ٤(مـادة   
 .  على عرض من الوزير وتطبيق بعض أحكامه عليهم وذلك بقرارات يصدرها جملس الوزراء بناء

واجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون        العمل حق طبيعي لكل مواطن و     ) : ٥(مادة  
متييـز بـسبب اجلـنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة وتنظم الدولة بقدر اإلمكان حق                     

 . احلصول على العمل من خالل التخطيط املتنامي لالقتصاد الوطين
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ن احلد األدىن حلقوق العمال وشروط العمل وحيثما وجد نظام خاص           متثل األحكام الواردة يف هذا القانو     ) : ٦(مـادة   
لعالقـات العمل بشروط وضمانات افضل تطبق على العمال أفضل األحكام الواردة يف هذا القانون أو يف                 

 . النظام اخلاص

 :تكيف عالقات العمل وفق أحكام هذا القانون مبوجب األسس التالية) : ٧(مادة 

أو إبراء أية حقوق مترتبة للعمال عن عقد العمل إذا كان ذلك خمالفاً ألحكام هذا               عـدم جواز تنازل       -١
 . القانون

سريان شروط العمل وحقوقه احملددة ذا القانون على العمال ما مل تكن قد وردت يف العقد بشروط                   -٢
 . أفضل

للعمال وال يترتب على    سـريان مجيع عقود العمل القائمة أثناء صدور هذا القانون إذا كانت اصلح               -٣
جتديـدها اإلنقاص من شروط العمل وحقوقه وحىت إن كانت ال تقل عن احلد األدىن لشروط العمل                 

 . الواردة ذا القانون

 على مجيع أموال      يكون جلميع املبالغ املستحقة للعامل أو املستحقني عنه مبقتضى أحكام هذا القانون امتيازاً              ) :٨(مادة  
دين املنقولة وغري املنقولة وتستوىف قبل غريها من الديون مبا يف ذلك املصروفات القضائية              صاحب العمل امل  

 . واملبالغ املستحقة للخزانة العامة

 .  ما مل ينص على خالف ذلك يوما) ٣٠( والشهر  يوما) ٣٦٥(تعترب السنة يف تطبيق أحكام هذا القانون) : ٩(مادة 

ة املعتمدة يف مجيع عالقات العمل وسجالته ووثائقه يف اجلمهورية وال جيوز االحتجاج             اللغة العربية هي اللغ   ): ١٠(مادة  
 بتوقيع العامل ، وعندما يكون املستند حمرراً         يف مواجهة العامل بأي مستند حمرر بلغة أجنبية ولو كان موثقا          

 . س يف التفسري والتطبيق باللغة العربية وبلغة أجنبية فإن املستند احملرر باللغة العربية هو وحده األسا

ـ يشكل بقرار من جملس الوزراء بناًء على اقتراح الوزير جملس عمل يتكون من ممثلي الوزارة وممثلني                 ١) :١١(مـادة   
 : عن العمال وأصحاب العمل لوضع اخلطوط العريضة وتقدمي التوصيات للحكومة يف ااالت التالية

 . مشروعات قوانني ونظم العمل     - أ

 . السياسة العامة لألجور واحلوافز وأي مستحقات أخرى -ب 

 . التدريب والتأهيل املهين للعمال  - ج

 .  حيدد قرار جملس الوزراء أمساء أعضاء جملس العمل ونظام سري العمل فيه- ٢

�� ا��3ب ا��9

 ��ا4> ا�;.:�*

 :شرة نشاطه البيانات التاليةعلى صاحب العمل أن يقدم للوزارة أو مكتبها املختص عند مبا) :١٢(مادة 

 . اسم املنشأة ومكاا وتاريخ تأسيسها   -١

 . طبيعة العمل الذي تقوم به املنشأة ومقدار القوى العاملة اليت تستخدم فيها   -٢

 . اسم الشخص املسؤول عن إدارة املنشأة   -٣

 . أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة أو مكتبها املختص   -٤
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لكل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم لقيد امسه لدى الوزارة أو أي من مكاتبها الذي يقع يف                   -١) : ١٣(مـادة   
دائـرته حمـل إقامـته مع بيان سنه ومهنته ومؤهالته وخرباته السابقة وعنوانه وعلى اجلهة املقدم إليها                  

الب دون مقابل شهادة    الطلبات القيام بقيدها يف سجالت خاصة بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الط           
 . قيد يثبت فيها تاريخ وساعة تقدمي الطلب ورقم القيد وسائر البيانات الضرورية األخرى

 علـى الـوزارة أو أي مـن مكاتـبها ترشـيح املقيدين لديها لألعمال اليت تناسبهم وتتفق مع سنهم                     - ٢
 . وصالحيتهم املهنية على أن تراعى أسبقية القيد

 من مكاتبها الذي يقع يف دائرته حمل العمل كتابة عن            ل صاحب عمل أن يبلغ الوزارة أو أياً        على ك  -١) :١٤(مـادة   
 كان نوعها مع بيان كل منها واألجر املخصص هلا والتاريخ    فـرص العمل اليت خلت أو أنشئت لديه أيا        

ل خالل  الـذي حيدده لشغلها ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ خلوها أو إنشائها وعلى صاحب العم                
 ا بيان    عشرة أيام من تاريخ مباشرة العامل لعمله أن يعيد شهادة قيد العامل للجهة اليت أصدرا مرفقاً               

بتاريخ املباشرة للعمل واألجر املخصص له ونوع العمل وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتارخيها أمام اسم          
 . العامل يف سجل قيد العمل باملنشأة

د عدم قيام الوزارة أو مكتبها املختص بالترشيح يف األعمال الشاغرة لديه خالل              لـصاحب العمـل عن     - ٢
 من تاريخ تلقيها بالغ صاحب العمل وفقاً ألحكام الفقـرة السابقة أن يقوم بشغل               مخـسة عشر يوماً   

هـذه األعمـال مـن بني املتقدمني إليه واملتوافر فيهم شروط العمل ، على أن يبلغ الوزارة أو مكتبها                    
 . املختص بذلك خالل السبعة األيام التالية لشغل هذه األعمال

 .  حتدد بقرار من الوزير املنشئات وأصحاب األعمال الذين تسري بشأم أحكام هذه املادة- ٣

يـتوىل أصحاب األعمال حبسب اإلمكانيات والفرص املتاحة تشغيل املعوقني الذين ترشحهم الوزارة أو              ) : ١٥(مـادة   
من حجم العمالة الكلية لصاحب العمل ويتم التشغيل يف األعمال          % ٥ ال يزيد عن نسبة      فـروعها مبـا   

 . واملهن اليت تتناسب وقدرام وإمكانيام حبيث يتمتعون بكافة احلقوق املقررة يف هذا القانون

اً للشروط   جيـوز إنشاء مكاتب خاصة للتشغيل والتوظيف بترخيص من الوزير أو من يفوضه وفق              -أ  ) : ١٦(مـادة   
 .احملددة يف الالئحة التنفيذية 

 حتدد الالئحة التنفيذية شروط إنشاء املكاتب اخلاصة وأهدافها ومهامها وحتديد األجر الذي تتقاضاه              -ب  
 .مقابل خدماا 

 تشرف الوزارة على عمل هذه املكاتب وتقيم أدائها مبا يكفل عدم استغالهلا لطالب العمل أو النشاط                 -ج  
 .الف هذا القانون والقوانني النافذة مبا خي

 ال يقـيد إنـشاء املكاتب اخلاصة حق طالب العمل باللجوء إىل أي وسيلة أخرى مشروعة تكفل له                    -د  
 .فرصة احلصول على التشغيل أو الوظيفة املناسبة

فيها تشغيلهم وكذا   حيدد بقرار من الوزير نظام تشغيل األحداث والظروف والشروط واألحوال اليت يتم             ) : ١٧(مادة  
 . األعمال واملهن والصناعات اليت يتعني تشغيلهم فيها
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 . تعترب مجيع املعامالت املتعلقة بتشغيل اليمنيني جمانية وتعفى من كافة الرسوم املالية) : ١٨(مادة 

مسي من الوزارة أو     ال جيوز للعامل غري اليمين أن يزاول عمالً إالَّ إذا كان حاصالً على ترخيص عمل ر                -١) :١٩(مادة  
 . أحد مكاتبها ، كما مينع أي صاحب عمل من تشغيل غري اليمين إالَّ إذا كان حائزاً على ذلك الترخيص

 تـسري أحكـام هذه املادة على العمال غري اليمنيني العاملني يف القطاعات غري املشمولة بأحكام هذا                  - ٢
 . القانون

 :يمنيني استيفاء الشروط التاليةيشترط الستكمال تشغيل غري ال) : ٢٠(مادة 

 . حيازة ترخيص باإلقامة والعمل -١

 . استيفاء شروط شغل املهنة وان يكون املصرح له بالعمل يف لياقة صحية تامة -٢

 . أن يزاول املهنة املرخصة له مزاولتها -٣

 . اص مبزاولتها على ترخيص مزاولة املهنة وذلك للمهن اليت تتطلب وجود ترخيص خ أن يكون حائزاً -٤

 . أن يكون التشغيل يف حرفة أو مهنة ال تتوافر فيها اخلربات اليمنية -٥

من إمجايل العمال اليمنيني    % ١٠ ال جيوز أن يزيد عدد العمال غري اليمنيني لدى صاحب العمل على               ) :٢١(مـادة   
 . يقرها جملس الوزراء لالجتاهات اليت  وللوزير أن يزيد أو خيفض هذه النسبة عند االقتضاء ووفقاً

   للموافقة على استقدامهم وفقاً      على كل صاحب عمل يرغب يف استخدام األجانب أن يقدم طلبا           -أ) : ٢٢(مـادة   
 :للنموذج الذي حتدده الوزارة على أن يتضمن الطلب البيانات التالية

 . اسم صاحب العمل وجنسيته ومهنته ومركز عمله الرئيسي   -١

املطلوب استقدامه ولقبه وجنسيته وديانته وتاريخ ميالده وحمل إقامته األصلي ووضعه           اسم العامل      -٢
 . العائلي

 . نوع العمل الذي سيقوم العامل بتأديته ونوع عمله السابق   -٣

 . املدة املتوقع استخدام العامل خالهلا   -٤

ذلك مع ذكر تاريخ مغادرته     بيان ما إذا كان العامل قد سبق له دخول اجلمهورية وسبب وتاريخ                -٥
 . وأسباا

بيان جمموع عدد العمال األجانب املستخدمني لدى صاحب العمل مع بيان عدد من يعملون منهم                 -٦
 . بنفس املهنة اليت سيعمل فيها العامل املطلوب استخدامه ، وعدد العمال اليمنيني العاملني لديه

 . بها املختصأية بيانات أخرى تطلبها الوزارة أو مكت   -٧

 ـ : جيب أن يرفق بالطلب املبني يف الفقرة السابقة من هذه املادة الوثائق التالية-ب

شـهادة مـن الـوزارة أو مكتبها املختص تفيد عدم توفر العنصر اليمين للقيام بالعمل املطلوب                    -١
 . استقدام العامل األجنيب من أجله
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ته الفنية وخرباته مرفقة بترمجة معتمدة إىل اللغة العربية إذا          شهادة العامل املطلوب استقدامه ومؤهال       -٢
 . كانت حمررة بلغة أجنبية

 فيه مقدار األجر واحلوافز واملزايا       صورة من مشروع عقد العمل املزمع إبرامه مع العامل موضحا            -٣
 .  كافياً  النقدية والعينية اليت ستمنح له توضيحا

 الـيت يـزاوهلا صاحب العمل وقت تقدمي الطلب مدعمة بالوثائق            بـيان باملـشاريع واألعمـال        -٤
 . واملستندات الالزمة

 . أية وثائق أو بيانات تطلبها الوزارة أو مكتبها املختص   -٥

أ ـ على صاحب العمل أن يتقدم إىل الوزارة أو مكتبها املختص بطلب جتديد بطاقة العمل لغري اليمين قبل  ):٢٣(مادة 
 . ا مبدة ال تقل عن شهرانتهاء صالحيته

خالل فترة أسبوعني من    ) أ( علـى الوزارة أو مكاتبها إكمال معاملة التجديد املنصوص عليها يف الفقرة              -ب
 .  للقانون تاريخ انتهاء الترخيص كحد أقصى وفقاً

ت الضرورية عنه   ـ مينح العامل غري اليمين حال تسجيله بطاقة عمل برسم مايل تدون فيها كافة البيانا              ١) :٢٤(مـادة   
 . وعن عمله ومدة ترخيصه وحمل إقامته يف اجلمهورية

 بتسديد رسم استخراج بطاقة عمل يف احلاالت اليت تنطبق عليه قاعدة   ال يكون العامل غري اليمين ملزماً   -٢
 . املعاملة باملثل

مل وجتديدها للعمال    حيـدد بقرار من جملس الوزراء الرسوم املالية املستحقة على استخراج بطاقات الع             -٣
 .غري اليمنيني واستخراج بدل فاقد أو صورة منها وقيمة االستمارات املخصصة لتلك األغراض

 :على كل صاحب عمل يستخدم عامل غري ميين أن يقوم مبا يلي) : ٢٥(مادة 

ريخ أن يقـيد اسم العامل وكافة البيانات احملددة يف بطاقة العمل يف سجل خاص خالل أسبوعني من تا   -١
 . مباشرة العمل

تعيني نظري ميين للعامل الغري ميين مىت توافر النظري احمللي باملؤهالت والكفاءات املناسبة ، وذلك طوال                -٢
 . مدة عمله على أن تكون فترة التدريب ملزمة للعامل غري اليمين ونظريه

 .  عن أية متغريات يف أوضاع العمال غري اليمنيني تبليغ الوزارة فورا-٣

 :حيظـر تشغيـــل غري اليمنيني يف إحدى احلاالت التالية) : ٢٦(ادة م

 . إذا سبق له العمل يف اجلمهورية وفصل منه لسوء سلوكه أو باحلكم عليه قضائيا          -١

 . إذا كان قد ترك اخلدمة مع صاحب العمل أو اجلهاز اإلداري أو إحدى مؤسساته         -٢

 . ـه اجلمهورية لغرض آخر غري العملإذا كان دخول         -٣

 . إذا حتققت للوزارة إمكانية ترشيح عامل يف الوظيفة املعلن عنها         -٤

 ا��3ب ا��9�@

 4��د ا�,#ـــــ*
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قتضاه أن  عقد العمل هو اتفاق بني صاحب العمل والعامل يتضمن حتديد شروط العمل ويتعهد العامل مب              ) : ٢٧(مـادة   
 . يعمل حتت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر

 عـند توقيع عقد العمل جيوز إخضاع العامل لفترة اختباريه ال تزيد على ستة أشهر لدى نفس صاحب     ) :٢٨(مـادة   
 . العمل وينص على ذلك يف العقد وال جيوز وضع العامل حتت االختبار أكثر من مرة يف نفس املهنة

 .  تعترب مدة العقد غري حمددة للعامل اليمين وجيوز حتديدها مبوافقة الطرفني-١ ) :٢٩(مادة 

 يعتـرب عقـد العمل سارياً لذات املدة السابقة إذا أنتهت مدته واستمرت عالقات العمل الفعلية بني                  - ٢
 . الطرفني

خللها من إجازات    تعتـرب خدمة العامل مستمرة أثناء سريان عقد العمل دون أن يقطع تواصلها ما يت               - ٣
 . قانونية باجر أو بدونه أو أي ظرف عارض آخر منصوص عليه يف هذا القانون

 يعد عقد العمل الفردي املكتوب من ثالث نسخ وتكون النسخة األصلية للعامل ونسخة لصاحب                ـ١) : ٣٠(مادة  
ة عدم وجود   العمـل ونسخة ملكتب الوزارة املختص وتكون النسخ موقعة من طريف العقد ، ويف حال              

 . عقد مكتوب على العامل أن يثبت حقوقه جبميع طرق اإلثبات

 جيـب أن حيتوي عقد العمل بصورة أساسية على مقدار األجر ونوع العمل ومكانه وتاريخ االلتحاق                 - ٢
 . بالعمل ومدته

 . شهادات مبا أودعه لديه من وثائق أو مستندات أو   جيوز للعامل أن يطلب من صاحب العمل إيصاالً- ٣

 تعترب التعاقدات اخلاصة بالعمل لدى اجلمعيات التعاونية يف حكم عقود العمل ويسلم كل عامل حال                - ٤
 . مباشرته العمل صورة منها

 جيـب أن تكـون اإلجراءات اليت يقوم ا صاحب العمل تنفيذاً لنصوص العقد ثابتة بالكتابة وتسلم                  - ٥
 . نسخة منها للعامل

ـ ١) : ٣١(مـادة    ذا مل ينـته العقد وتغري صاحب العمل ألي سبب من األسباب يعترب من خلفه كصاحب عمل                  إ  ـ
 .  إذا أتفق على خالف ذلك  عن تنفيذ كافة االلتزامات املترتبة علي عقد العمل السابق إال مسئوال

تنفيذ  إذا أبـرم عقد العمل مقاول من الباطن فإن صاحب العمل األصلي يعترب مسئوالً بالتضامن عن                  - ٢
كافة االلتزامات املترتبة على عقد العمل إذا تعذر تنفيذها من قبل املقاول من الباطن وحالت الظروف                

 . دون ذلك

  ـ إذا مل ينته العقد وتغري صاحب العمل ألي سبب من األسباب يعترب من خلفه كصاحب عمل مسؤوالً                 ١) :٣١(مادة  
 . مل السابق إال إذا أتفق يف العقد على خالف ذلكعن تنفيذ كافة االلتزامات املترتبة علي عقد الع

 بالتضامن عن تنفيذ      إذا أبـرم عقد العمل مقاول من الباطن فان صاحب العمل األصلي يعترب مسئوالً              - ٢
كافة االلتزامات املترتبة على عقد العمل إذا تعذر تنفيذها من قبل املقاول من الباطن وحالت الظروف                

 . دون ذلك
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 للنموذج املعتمد من الوزارة ويتضمن املواد         وفقاً  ــ جيب أن يكون عقد العمل اجلماعي مكتوباً        ١   :)٣٢(مـادة   
الرئيسية املتعلقة بوسائل العمل وحتديد االلتزامات بتأدية األجور وطريقة دفعها وأوقات العمل والراحة             

د وأية شروط يتفق عليها صاحب      واحلوافز املادية وشروط محاية العمل ومواصفات املهنة املشمولة بالعق        
 .  للتشريعات املعمول ا العمل واللجنة النقابية أو ممثلو العمال طبقاً

 تقوم اللجنة النقابية أو ممثلو العمال مبناقشة مجاعية ملشروع عقد العمل اجلماعي واملوافقة عليه وتوقيعه                - ٢
ميع العمال ويكون باطالً أي عقد عمل       يف اجـتماع عـام للعمال نيابة عنهم ويكون تعاقدها ملزماً جل           

 . مجاعي ال تتم مناقشته مجاعياً مع العمال

 .  تسري أحكام عقد العمل اجلماعي على العمال امللتحقني خبدمة صاحب العمل بعد سريان العقد- ٣

ـ - ٤ نها  ال جيـوز إبرام عقود عمل فردية بشروط خملة بعقد العمل وذلك بالنسبة لألعمال اليت يتضم   أ 
 . عقد العمل اجلماعي

 ال تؤثر أحكام هذه املادة يف إبرام عقود العمل الفردية أثناء سريان عقد العمل اجلماعي شريطة أن                  -ب
 الشروط احملددة يف عقد العمل اجلماعي وأن ال تزيد           ال تقـل شروط العمل يف العقد الفردي عن        

 . اليت مل يتضمنها عقد العمل اجلماعيمدته عن املدة املقررة إلجناز العمل لألعمال املؤقتة 

 علـى اللجـنة النقابية أو ممثلي العمال عرض أي تعديالت أو إضافات مقترحة من صاحب العمل يف                   - ٥
 . العقد على العمال يف اجتماع عام

 كل شرط يرد يف عقد العمل اجلماعي يكون من شأنه اإلخالل باألمن أو اإلضرار مبصلحة                  يعد باطالً  - ٦
 .  للقوانني واللوائح النافذة املتعلقة ا أو النظام العام أو اآلداب العامة د االقتصادية أو يكون خمالفاًالبال

 جيوز ألصحاب األعمال واللجان النقابية أو النقابة العامة اليت متثل العمال يف أكثر من موقع إبرام                  ـ١) :٣٣(مـادة   
 . عقد عمل مجاعي مشترك

قدين من أصحاب األعمال واللجان النقابية االنضمام بصورة مستقلة إىل عقد العمل             جيـوز لغري املتعا    - ٢
اجلماعي املشترك بناًء على اتفاق مكتوب بني الطرفني طاليب االنضمام دون حاجة إىل موافقة املتعاقدين               

 .  من الطرفني طاليب االنضمام األصليني ويقدم طلب االنضمام إىل مكتب الوزارة املختص موقعاً

ـ يعد عقد العمل اجلماعي من نسخ كافية يكون لكل طرف من املتعاقدين نسخة منه ونسخه للوزارة                 ١):٣٤(مـادة   
 . ونسخة للنقابة العامة وللعمال أن حيصلوا على صوره منه ومن وثائق االنضمام إليه

كتبها املختص وجيب    ال يكـون عقـد العمل اجلماعي ملزماً إال َّبعد مراجعته وقيده لدى الوزارة أو م                – ٢
عليها يف حالة االعتراض تبليغ ذوي الشأن بأسباب هذا االعتراض وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ                

 وجيوز ألي من طريف العقد الطعن يف         فإذا مل تعترض خالل هذه املدة اعترب العقد نافذاً        .. تلقيها للعقد   
 . خالل ثالثني يوماً من تاريخ االعتراض قرار االعتراض أمام اللجنة التحكيمية املختصة وذلك 

 تقـوم الوزارة أو مكتبها املختص بالتأشري يف سجل قيد العقود اجلماعية مبا يطرأ على العقود اجلماعية                  - ٣
 . من تعديل أو إمتام أو جتديد أو إاء أو إنقضاء

 صورة طبق األصل من  لكـل شخص مشله العقد احلق يف أن حيصل من الوزارة أو مكتبها املختص على              - ٤
 .عقود العمل اجلماعية ووثائق اإلنظمام إليها بعد سداد الرسم املقرر لذلك

�� ا�BC* ا��9
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جيـوز لصاحب العمل أن ينهي العقد من جانبه بدون إشعار كتايب أو حتمل األجر املقرر عن فترة       : أوال  ) : ٣٥(مـادة   
 :اإلنذار يف احلاالت التالية 

 .  شهادات أو وثائق مزوره إذا انتحل العامل شخصية غري شخصيته أو قدم      - أ

 . إذا حكم على العامل يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة أو اآلداب العامة حبكم قضائي بات - ب

 . إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل يف حالة سكر أو حتت تأثري مادة خمدره   - ج

امل على صاحب العمل أو من ميثله أو رئيسه املباشر أثناء العمل أو بسببه إعتداء إذا أعتدى الع   - د 
يعاقب عليه القانون أو وقع منه إعتداء جسماين على أحد العاملني اآلخرين يف مكان العمل أو                

 . بسببه

 . إذا مل يثبت العامل صالحيته للعمل أثناء الفترة اإلختبارية     - �

مل خطأ نشأ عنه خسارة مادية لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل             إذا ارتكـب العا     - و 
 . اجلهات املختصة باحلادث خالل مثانية وأربعني ساعة من وقت علمه بوقوعه

إذا مل يراع العامل التعليمات الالزم أتباعها لسالمة العمال والعمل ومت إنذاره كتابة بشرط أن                 - ز 
 . لنة مبكان ظاهر يف حمل العملتكون هذه التعليمات مكتوبة ومع

 . إذا مل يقم العامل بتأدية التزاماته األساسية املترتبة على عقد العمل   - ح

 . إذا محل سالحاً نارياً يف حمل عمله بإستثناء من يتطلب عمله ذلك  - ط

 . عمله خاصة بالعمل الذي يعمل فيه أو تلك اليت يطلع عليها حبكم  إذا أفشى العامل أسرارا  - ي

 ألحكام الفصل األول من الباب الثاين عشر         إذا امتنع العامل عن تنفيذ حكم ائي صادر وفقاً          - ك 
 . من هذا القانون أو يف حالة عدم إلتزام العمال بأحكام هذا القانون

 جيوز للعامل أن ينهي العقد من جانبه بدون أن يسبق ذلك إشعار كتايب لصاحب العمل يف إحدى                 :  ثانـيا 
 :احلاالت التالية 

إذا كـان صاحب العمل أو من ميثله قد ادخل الغش على العامل عند إبرام العقد فيما يتعلق                - أ 
 . بشروط العمل

 خمالً باآلداب حنو العامل أو أحد أفراد         إذا ارتكـب صـاحب العمل أو من ميثله أمراً                      - ب 
 . أسرته

 . ثله اعتداء على العاملإذا وقع من صاحب العمل أو من مي- ج

إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سالمة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد                 - د 
علم بوجود هذا اخلطر ومل يقم بتنفيذ التدابري املقررة أو اليت تفرضها اجلهة املختصة يف املوعد                

 . احملدد هلا
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 . ددة يف العقد جتاه العاملإذا مل يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته احمل  - �

 .  دون موافقته  جوهريا إذا غري صاحب العمل مهنة العامل تغيريا  - و

 :جيوز إاء العقد بدون سابق إشعار ألي من الطرفني املتعاقدين يف إحدى احلاالت التالية :  ثالثا

 . إذا أتفق الطرفان كتابة على إاء العقد    - أ

 .  باستمرار عالقات العمل الفعلية انتهت مدة العقد احملددة ما مل يتجدد ضمنياإذا               - ب

 . إذا صدر حكم بات بإاء العقد - ج

 . إذا توىف العامل  - د

جيوز ألي من طريف العقد إاءه شريطة أن يقوم الطرف الراغب يف اإلاء بإشعار الطرف اآلخر كتابة يف                  ): ٣٦(مـادة   
 :اليةإحدى احلاالت الت

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

 . إذا انتهى العمل كلياً أو جزئياً بصفة دائمة   - ب

 .  العمال ألسباب فنية واقتصادية وثبت ذلك إذا حدث تنقيص يف عدد   - ج

 خالل العام الواحد أو مخسة عشر       إذا تغـيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من ثالثني يوماً متقطعة              - د 
يوماً متصلة على أن يسبق إاء العقد إنذار كتايب من صاحب العمل بعد غياب العامل مخسة عشر يوماً                  

 . يف احلالة األوىل وسبعة أيام يف احلالة الثانية 

 . إذا بلغ العامل السن املقررة للتقاعد مبقتضى تشريعات العمل      - �

 .صبح العامل غري الئق صحياً للعمل مبقتضى قرار من اللجنة الطبية املختصةإذا ا       - و

 :ال جيوز لصاحب العمل أن ينهي العقد يف احلاالت التالية) : ٣٧(مادة 

 . أثناء متتع العامل بأي إجازة ينص عليها هذا القانون واللوائح املنفذة له   -١

لعامل على أالَّ تتجاوز مدة النظر يف الرتاع أربعة اشهر ما مل            عند النظر يف الرتاع القائم بينه وبني ا          -٢
 . يرتكب العامل خمالفة أخرى تستدعي الفصل

 . أثناء احتجاز العامل بسبب العمل لدى اجلهـات املختصة حىت يفصل ائياً يف القضية   -٣

فعلى الطرف الذي سينهي العقد من      ) ٣٦ ( إذا اي العقد من قبل أحد الطرفني املتعاقدين وفقاً للمادة           ـ١):٣٨(مادة  
جانبه أن يشعر الطرف اآلخر قبل إاء العقد مبدة مساوية للمدد املقررة لدفع األجر أو دفع أجر تلك                  

 . الفترة كامالً بدالً من اإلشعار
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  أو أحد    إذا رفـض أحـد الطـرفني استالم اإلشعار بإاء العقد جاز لكل منهما إيداعه لدى الوزارة                 - ٢
 . مكاتبها

 :من هذه املادة على النحو التايل ) ١( يكون احتساب مدة اإلشعار احملددة يف الفقرة- ٣

 . ثالثون يوماً للمشتغلني بأجر شهري      - أ

 . مخسة عشر يوماً للمشتغلني بأجر نصف شهري  - ب

 .  األسبوعأسبوع للمشتغلني على أساس اإلنتاج أو القطعة أو الساعة أو اليوم أو      - ج

 خاصاً عما حلقه من ضرر بسبب إاء العقد من جانب صاحب العمل بصورة               يـستحق العامل تعويضا   ) : ٣٩(مـادة   
وذلك باإلضافة إىل ما يستحقه من ) ٣٥(من املادة) ثانيا(تعـسفية أو إذا مت إاء العقد وفقاً ألحكام الفقرة          

ى املنصوص عليها يف هذا القانون وتشريعات العمل        أجـر مقرر عن فترة اإلشعار وسائر املستحقات األخر        
ويف مجيع األحوال حيدد التعويض من قبل جلنة التحكيم املختصة ومبا ال يتعدى اجر العامل ملدة                .. املنفذة له   
 . ستة أشهر

تبقى سارية  إذا انتهى عقد العمل بانتهاء مدته احملددة وكان مثة مفاوضات لتجديده أو متديده فان مدته                ) : ٤٠(مـادة   
طيلة املفاوضات وحبد أقصى ال تتجاوز ثالثة أشهر وعندما ال تسفر املفاوضات عن نتائج موجبة الستمراره                

 . خالل هذه املدة يكون العقد قد استنفذ مدته

اريخ  بت   عند انتهاء العقد وثيقة قطع عالقته بالعمل تتضمن بيانا           على صاحب العمل أن مينح العامل جمانا        ) :٤١(مادة  
 . التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء خدمته ونوع العمل الذي كان يؤديه ومقدار األجر الذي كان يتقاضاه

K ا�ا��3ب ا� 

 ����D 4#* ا��&�ء وا62>اث

 ا�BC* ا2ول

 ����D 4#* ا��&�ء

يز ، كما جيب     تتساوى املرأة مع الرجل يف كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعالقاته دون أي متي               ) :٤٢(مـادة   
حتقيق التكافؤ بينها وبني الرجل يف االستخدام والترقي واألجور والتدريب والتأهيل والتأمينات االجتماعية             

 . وال يعترب يف حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات العمل أو املهنة

سادس أو إذا كانت     حتدد ساعات عمل املرأة اليومية خبمس ساعات إذا كانت حامل يف شهرها ال              ـ١) : ٤٣(مـادة   
 على تقرير طيب     مرضـع حـىت اية الشهر السادس ، وجيوز ختفيض هذه املدة ألسباب صحية بناء              

 . معتمد

 يـبدأ احتساب ساعات عمل املرأة املرضع منذ اليوم التايل النقضاء إجازة الوضع وحىت اية الشهر                 - ٢
 . السادس

إضافية اعتباراً من الشهر السادس للحمل وخالل الستة األشهر التالية  ال جيوز تشغيل املرأة ساعات عمل      ) :٤٤(مادة  
 . ملباشرا العمل بعد متتعها بإجازة الوضع
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 . حيق للعاملة احلامل أن حتصل على إجازة وضع باجر كامل مدا ستون يوماً  ـ١):٤٥(مادة 

 . لوضع  ال جيوز بأي حال من األحوال تشغيل املرأة العاملة أثناء إجازة ا- ٢

 :وذلك يف احلالتني التاليتني) ١( متنح العاملة احلامل عشرين يوماً إضافة إىل األيام املذكورة يف الفقرة - ٣

 . إذا كانت الوالدة متعســـــرة ويثبت ذلك بقرار طيب      - أ

 . إذا ولدت توأم  - ب

املة فأكثر يف منشأة واحدة أن تنشئ أو تعهد         على املؤسسات العامة واخلاصة املستخدمة خلمسني ع      ) :  مكرر ٤٥(مادة  
 .إىل دار للحضانة بإيواء أطفـال العامالت بالشروط واألوضاع اليت حتدد بقرار من الوزير 

ـ ) : ٤٦(مادة   حيظر تشغيل النساء يف الصناعات واألعمال اخلطرة والشاقة واملضرة صحياً واجتماعياً وحيدد بقرار  أ 
 . األعمال احملظورة طبقاً هلذه الفقرةمن الوزير ما يعترب من 

 .  ال جيوز تشغيل النساء ليالً إالَّ يف شهر رمضان ويف تلك األعمال اليت حتدد بقرار من الوزير-ب

 على صاحب العمل الذي يستخدم نساء يف العمل أن يعلن يف مكان ظاهر مبقر العمل عن نظام تشغيل                    ) :٤٧(مـادة   
 . النساء

�� ا�BC* ا��9

�D4#* ا62>اث�� � 

   ملغية) : ٤٨(مادة

 .  ال جيوز تشغيل احلدث إالَّ مبوافقة ويل أمره وإشعار مكتب الوزارة املختص بذلك ـ١) : ٤٩(مادة 

 .  ال جيوز تشغيل األحداث يف املناطق النائية والبعيدة عن العمران- ٢

 للشروط واألوضاع اليت حيددها       علـى صاحب العمل توفري بيئة عمل صحية وآمنة لألحداث وفقاً           - ٣
 . الوزير

 حيظـر تشغيل احلدث يف األعمال الشاقة والصناعات الضارة ، واألعمال ذات اخلطورة االجتماعية               - ٤
 . وللوزير حتديد تلك األعمال والصناعات بقرار منه

 عن كل سنة خدمه فعلية ومبعدل يومني ونصف          تحق احلدث إجازة سنوية قدرها ثالثون يوما       يس  ـ١) : ٥٠(مـادة   
 . لكل شهر من شهور اخلدمة الفعلية

 .  على صاحب العمل أن مينح احلدث إجازته السنوية يف موعدها احملدد كاملة- ٢

 . نها مقابل تعويض أو بدونه ال جيوز للحدث أو ويل أمره أن يتنازل عن اإلجازة السنوية أو أي جزء م- ٣

 :على صاحب العمل الذي يستخدم أحداث أن يقوم مبا يلي) : ٥١(مادة 

http://yemenlaws.100free.com/labor01.htm
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أن يـضع سجالً باألحداث وأوضاعهم االجتماعية واملهنية يبني فيه اسم احلدث وعمره وويل أمره                    -١
 . وتاريخ مباشرته العمل وحمل إقامته أو أية بيانات أخرى تقررها الوزارة

أن يقـوم بإجراء الفحص الطيب األويل للحدث والفحص الطيب الدوري كلما كانت هناك ضرورة                    -٢
للـتأكد من لياقته الصحية وأن يفتح ملف صحي لكل حدث يتضمن كل ما يتعلق حبياته يف النواحي                  

 . الصحية

 . أن يعلن يف مكان ظاهر يف مكان العمل عن نظام عمل األحداث          -٣

يلـزم صاحب العمل أن يقدم للحدث أجر عادل مقابل ما يؤديه من عمل يف املهن املماثلة ملهن البالغني         : ) ٥٢(مـادة   
شريطة أن ال يقل عن ثلثي احلد األدىن ألجر املهنة يف كافة األحوال وأن يسلم هذا األجر إىل احلدث نفسه                    

دد بقرار منه مستويات احلد األدىن  على عرض الوزير وتوصية جملس العمل أن حي         وجيوز لس الوزراء بناء   
 . لألجر لبعض املهن واألعمال اليت يعمل فيها األحداث

يستثىن من أحكام هذا الفصل األحداث الذين يعملون يف وسط عائالم حتت إشراف رب األسرة وعلى                ) : ٥٣(مادة  
 . أن يتم العمل يف هذه األحوال وفق شروط صحية واجتماعية مالئمة

�M�ا��3ب ا�	 

 ا�O2ر وا�N<3ت

 ا�BC* ا2ول

 اO2ـــــــــــ�ر

 :حتدد أصناف وفئات ومقادير األجور لألعمال واملهن حسب حجم العمل ونوعيته وفقاً للمبادئ التالية ): ٥٤(مادة 

 . طبيعة املهام والواجبات واملسئوليات    -١

 . املؤهالت واخلربات الالزمة للقيام بالعمل    -٢

 . لعمل ودوره يف تطوير اإلنتاج وجودته أمهية ا   -٣

 . مردود العمل   -٤

 . ظروف العمل ومكانه    -٥

 .اهود الذي يبذله العامل        -٦

 .  ال جيوز أن يقل احلد األدىن ألجر العامل عن احلد األدىن لألجور يف اجلهاز اإلداري للدولة ـ١  ):٥٥(مادة 

ليومي للعامل على أساس اإلنتاج أو القطعة عن احلد األدىن املقرر            ال جيـوز أن يقـل متوسط األجر ا         - ٢
لألجـر اليومـي للمهنة أو الصنعة ، وحيسب األجر اليومي للعامل الذي ال يتقاضى أجره بالشهر أو                  
األسـبوع أو باليوم على أساس متوسط ما يتقاضاه نظريه العامل من أجور عن أيام عمله الفعلية لدى                  

 .  السنة األخرية أو خالل مدة عمله إذا كانت أقل من سنة صاحب عمل واحد يف

 ـ:حتتسب أجور ساعات العمل اإلضايف وفقاً للمعدالت التالية) : ٥٦(مادة 
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 . الساعة بساعة ونصف من األجر األساسي عن ساعات العمل اإلضافية خالل أيام العمل العادية      - أ

ساعات العمل اإلضافية أثناء الليل ويوم الراحة األسبوعية        الـساعة بـساعتني من األجر األساسي عن          - ب 
 .  إىل ما يستحقه من أجر عن تلك العطل وأيام العطل واإلجازات الرمسية مضافاً

ـ ١) : ٥٧(مـادة    من األجر األساسي إضافة إىل ما يستحقه عن ساعات العمل          % ١٥ يستحق العامل بدالً قدره       ـ
  . العادية عندما يكون العمل ليلياً

من األجر األساسي إضافة إىل ما يستحقه من ساعات العمل          %) ١٠( يـستحق العامـل بدالً قدره        - ٢
 . العادية عندما يكون العمل بالنوبات

 لبدل العمل الليلي أو لبدل عمل بالنوبات إذا عمل ملدة تزيد على عشرة أيام                 يكون العامل مستحقاً   - ٣
 .  جيوز اجلمع بني بدل العمل الليلي والعمل بالنوباتمتصلة أو متقطعة يف الشهر الواحد وال

يـستحق العامـل أجره األساسي خالل التحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية داخل اجلمهورية أو خارجها                ) : ٥٨(مـادة   
 . يعتمدها صاحب العمل

لكامل خالل فترة توقيفه    من هذا القانون يستحق العامل أجره ا      ) ١٠٠ ،   ٩٩(مع مراعاة أحكام املادتني     ) : ٥٩(مادة  
من أجره األساسي   %) ٥٠(بسبب قضية تتعلق بالعمل شريطة أن ال يقل ما يدفع له يف فترة التوقيف عن                

ويكـون صرف اجلزء املتبقي من األجر الكامل حال التأكد من براءته ، ولصاحب العمل استرجاع ما مت                  
 . صرفه خالل فترة التوقيف يف حالة إدانة العامل حبكم بات

ال جيوز نقل العامل املشتغل على أساس دفع األجر الشهري إىل سلك العمال الذين حتتسب أجورهم على                 ) : ٦٠(مادة  
 . أساس األسبوع أو اليوم أو الساعة أو اإلنتاج أو القطعة إالَّ بعد موافقته

 ويف أحد أيام العمل ويف مكانه مع         نونا تدفع األجور وغريها من املبالغ املستحقة للعامل بالنقد املتداول قا           ) :٦١(مادة  
 ـ :مراعاة ما يلي

 . تدفع مرة يف الشهر للمشتغلني باجر شهري ويف موعد ال يتجاوز اليوم السادس من الشهر التايل   -١

تدفع مرة يف كل نصف شهر للمشتغلني باجر نصف شهري ويف موعد ال يتجاوز اليوم الثالث بعد                    -٢
 . اية كل نصف شهر

 . تدفع مرة كل أسبوع على األقل للمشتغلني على أساس العمل بالساعة أو اليوم أو األسبوع   -٣

 . تدفع األجور للمشتغلني على أساس اإلنتاج أو القطعة حسب االتفاق بني الطرفني   -٤

مال بشراء   ال جيـوز لصاحب العمل أن يفرض أي قيد على حرية تصرف العامل بأجره أو أن يلزم الع                   ) :٦٢(مـادة   
 . أشياء من إنتاجه أو من أماكن حمددة
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ال جيوز احلجز على األجور املستحقة للعامل مبقتضى هذا القانون إالَّ مبوجب حكم قضائي بات ما مل يكن                  ) : ٦٣(مادة  
 .  لذلك هناك اتفاق بني صاحب العمل والعامل خالفا

سط الشهري الذي يدفعه العامل تعويضاً عما يكون قد سببه          ال جيوز أن يزيد الق    ) ٩٩( مع مراعاة املادة      ) :٦٤(مادة  
من أجره األساسي وذلك عندما يكون      %) ٢٥(مـن أضرار أو خسائر مادية لصاحب العمـــل عن          

 .  عن تقصري أو إمهال الضرر نامجا

ء نفسه فيؤدى األجر    يؤدى األجر يف اليوم التايل من انتهاء العقد ، ويف حالة ترك العامل للعمل من تلقا               ) : ٦٥(مـادة   
 . املستحق خالل ستة أيام من تاريخ ترك العمل

ـ ١) : ٦٦(مـادة     على صاحب العمل أن يضع املستندات الالزمة لدفع األجور وتوضح فيها تفاصيل أجر العامل                ـ
واالسـتقطاعات الـيت متت فيه وصايف األجر املدفوع وجيب أن تكون هذه املستندات خالية من أي                 

 . أو حتشية فراغ أو شطب 

 بتوقيع العامل أو ببصمته يف املستند على مستحقاته من            ال تربأ ذمة صاحب العمل من دفع األجر إالَّ         - ٢
 .  ورد ذكرها أو مل يرد يف املستند املوقع عليه األجر وملحقاته سواء

دى نفس العمل وبنفس شروطه      مساوياً ألجر الرجل العامل إذا كانت تؤ         تستحق املرأة العاملة أجرا     ـ١) : ٦٧(مادة  
 . ومواصفاته

 علـى أصـحاب األعمـال أن يساووا يف األجور بني العمال اليمنيني والعمال غري اليمنيني يف حالة                   - ٢
 . تساوي ظروف العمل وشروطه واملؤهل واخلربة والكفاءة

�� ا�BC* ا��9

 ا�3ـــــــــــ>Nت

 يف منطقة تبعد عن منطقة عمله يف داخل اجلمهورية أو خارجها فانه             إذا ندب العامل للقيام مبهمة معينة     ) : ٦٨(مـادة   
 كانت تلك البدالت تتعلق بتمثيله أو انتقاله أو إقامته ويصدر            يستحق البدالت املناسبة لطبيعة املهمة سواء     

 .  على عرض الوزير وتوصية جملس العمل النظام اخلاص بالبدالت جملس الوزراء بناء

كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل االنتقال من حمال إقامتهم أو من مركز جتمع معني إىل                  علـى     ) :٦٩(مـادة   
 .  عنها  نقديا أماكن العمل أو يصرف هلم بدال

   جيب على صاحب العمل توفري املساكن واألغذية املالئمة للعمال يف املناطق البعيدة من العمران وفقاً                ) :٧٠(مـادة   
 ا قرار من الوزيرللمعايري اليت يصدر . 
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ـ ١) : ٧١(مـادة     ال جيـوز أن تزيد ساعات العمل الرمسية على مثان ساعات يف اليوم أو مثانية وأربعني ساعة يف                    ـ
 .  راحة بأجر كاملاألسبوع وتوزع ساعات العمل األسبوعي على ستة أيام عمل يعقبها يوم

 ال جيوز أن تزيد ساعات العمل الرمسية خالل شهر رمضان عن ست ساعات يف اليوم أو ستة وثالثون                   - ٢
 . ساعة يف األسبوع

 جيـوز بقرار من الوزير ختفيض ساعات العمل الرمسية بالنسبة لبعض املهن واألعمال والصناعات اليت                - ٣
الصحة وحيدد القرار تلك املهن واألعمال وساعات    تكـون ظـروف العمـل فـيها شاقة أو ضارة ب           

 . التخفيض بالتشاور مع اجلهات ذات العالقة مبا فيهم ممثلي العمال وأصحاب األعمال

 جيب أن تتخلل ساعات العمل الرمسية فترة أو أكثر للراحة مبا يف ذلك أداء الصالة وتناول الطعام ال                   - ٤
فترة أن ال تزيد مدة العمل املتواصل على مخس ساعات وال   تـزيد على ساعة ويراعى يف حتديد هذه ال        

 . حتتسب فترة الراحة من ساعات العمل

 إذا حضر العامل إىل مقر العمل يف الوقت احملدد للعمل وكان مستعداً ملباشرة العمل وحالت دون ذلك                   ) :٧٢(مـادة   
 .  فعليا  أسباب ترجع إىل صاحب العمل أعترب أنه قد أدى عمال

   واخلامسة صباحاً ، وال جيوز تشغيل العامل عمالً          يعترب العمل ليلياً إذا مت بني الساعة الثامنة مساء          ـ١) : ٧٣(مادة  
 . ليلياً متواصالً ألكثر من شهر

 يكون يف حكم العمل الليلي ساعات العمل النهاري اليت تتداخل يف اياا مع ساعات العمل الليلي                 - ٢
 . عات العمل االعتياديملدة ال تقل عن نصف سا

 جيوز تشغيل العامل يف أوقات الراحة اليومية واألسبوعية والعطل الرمسية إذا أقتضت الضرورة زيادة                ـ١) : ٧٤(مادة  
اإلنـتاج أو تقـدمي اخلـدمات العامة ويف حالة وقوع الكوارث أو اتقائها أو صيانة وسائل العمل أو                   

 . معاإلنتاج أو تلبية املصلحة العامة للمجت

 .  جيب أن ال تزيد ساعات العمل االعتيادية أو اإلضافية على أثىن عشر ساعة يف اليوم الواحد- ٢

من هذا القانون يستحق العامل مهما كانت مهنته املكلف بالعمل          ) ٥٦( مع مراعاة أحكام املادة       ـ١) : ٧٥(مـادة   
 ـ :التاليةساعات إضافية تعويضاً بأوقات راحه مدفوعة األجر حسب املعدالت 

 . مرة ونصف يف أيام العمل العاديـة     - أ

 . مرتني يف حالة العمل الليلي اإلضايف- ب

 علـى صاحب العمل أن مينح العامل التعويض املقرر ليوم الراحة األسبوعية وأيام العطل واإلجازات                - ٢
 . الرمسية خالل فترة أقصاها شهر

ألبواب الرئيسية لدخول العمال ويف مكان ظاهر يف موقع العمل علـى صـاحب العمل أن يضع على ا   ) : ٧٦(مـادة   
 .  ببيان اإلغالق األسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة واإلجازات جدوال
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لنسبة يكون يوم اجلمعة هو يوم الراحة األسبوعية وجيوز إبدال هذا اليوم بيوم آخر من أيام األسبوع با                ) : ٧٧(مـادة   
 . جلميع العمال أو بعضهم إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك

 . يستحق العامل إجازة بأجر كامل يف مجيع العطل الرمسية وفقاً للقوانني املعمول ا) : ٧٨(مادة 

 بأجر كامل عن كل عام من اخلدمة الفعلية ومبعدل اليقل            ـ يستحق العامل إجازة التقل عن ثالثني يوما       ١): ٧٩(مادة  
 .  يومني ونصف لكل شهرعن

 ال حتتـسب مـن ضـمن اإلجازة السنوية أيام اإلجازات والعطل الرمسية اليت تقع أثناء متتع العامل                   - ٢
 . بإجازته

 ال جيـوز أن تقـل اإلجازة املمنوحة للعامل من حساب إجازته السنوية عن يومني على األقل يف املرة                    - ٣
 . الواحدة

 غري أنه جيوز ألسباب تتعلق مبصلحة أحد         لعامل إجازته املستحقة سنويا    على صاحب العمل أن مينح ا      - ٤
 . الطرفني أن يؤجل استخدام نصف اإلجازة للعام التايل

 .  يستمر العمل بنسب ومعدالت اإلجازة املكتسبة للعاملني بالشروط األفضل- ٥

 .  ال جيوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية مقابل تعويض نقدي- ٦

 .  جيوز بقرار من الوزير زيادة معدالت اإلجازة لبعض املهن وفئات العمال- ٧

 : يستحق العامل عند مرضه إجازة مرضيه متصلة أو متقطعة بالنسب واملعدالت التالية ـ١) : ٨٠(مادة 

 . إجازة مرضيه باجر كامل يف الشهرين األول والثاين من املرض       - أ

 . من األجر يف الشهرين الثالث والرابع من املرض%) ٨٥(إجازة مرضيه بنسبة   - ب

 . من األجر يف الشهرين اخلامس والسادس من املرض%) ٧٥(إجازة مرضية بنسبة     - ج

 . من األجر يف الشهرين السابع والثامن من املرض%) ٥٠(إجازة مرضية بنسبة      - د

انب ما يستحقه من إجازات مرضيه فإذا        للعامـل أن يـستفيد مـن رصيد اإلجازات السنوية إىل ج            - ٢
استنفذت مجيعها منح العامل إجازة بدون أجر حىت يتماثل للشفاء أو تثبت عدم لياقته الصحية من قبل           

 . اجلهات املختصة

 .  يكون يف حكم اإلجازة املرضية كل مدة يقضيها العامل نزيل املستشفى لتلقي العالج- ٣

 :جازة املرضية ما يلي يشترط ملنح اإل أ ـ) : ٨١(مادة 

أن متـنح يف حاالت املرض االعتيادي من الطبيب الذي يعهد إليه صاحب العمل بعالج العمال أو       -١
 . من املؤسسة الطبية اليت يتفق معها على ذلك

أن تكـون صـادرة عـن مؤسسة طبية يف اجلمهورية عندما ال يعهد صاحب العمل إىل طبيب أو             -٢
 . لعمال لديهمؤسسة طبية لعالج ا

أن تعـتمد من وحدات احلوادث الفجائية يف أي مكان أو من املستشفيات األخرى يف املنطقة اليت                   -٣
 . يندب أو ينقل إليها العامل أو يقضي إجازته السنوية فيها
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 جيـوز لـصاحب العمل يف حالة منح اإلجازة املرضية للعامل من قبل العيادات أو املؤسسات الطبية                  -ب
 . أن يطلب تعميدها لدى اجلهات الطبية املختصةاخلاصة 

ـ ١) : ٨٢(مـادة     جيوز لصاحب العمل اعتماد اإلجازة املرضية وعدم احتساا من اإلجازة السنوية يف حالة مرض                ـ
 . العامل أثناء اإلجازة

 . لسابقة ألحكام الفقرة ا  تواصل اإلجازة السنوية املقطوعة يف حالة اعتماد اإلجازة املرضية وفقاً- ٢

 لصاحب العمل أن يطلب اعتماد اإلجازة من جهة طبية أو من الطبيب املعتمد لديه إذا جتاوزت عشرة            - ٣
 . أيام فأكثر

ــ يستحق العامل الذي يصاب مبرض مهين أو إصابة أثناء تأدية عمله أو بسببه إجازة مرضية باجر                  ١) : ٨٣(مـادة   
 لقانون التأمينات    ة حىت يبت يف حالته الصحية وفقاً       على توصية اللجنة الطبية املختص      كامـل بـناء   
 . االجتماعية

 يصدر الوزير املختص قراراً بتشكيل اللجان الطبية املتخصصة وحتديد مهامها وأماكن عملها بالتشاور              - ٢
 . مع اجلهات ذات العالقة ومع ممثلي العمال وأصحاب األعمال

عمل أربع سنوات خدمة فعليه احلق يف إجازة مدفوعة األجر ملدة           لكل عامل أمضى يف خدمة صاحب ال      ) : ٨٤(مـادة   
عـشرين يوماً ألداء فريضة احلج متضمنة عطلة عيد األضحى وتكون هذه اإلجازة مرة واحدة طوال مدة                 

 . خدمته ولصاحب العمل احلق يف التأكد من أن هذه اإلجازة قد استخدمت للغرض ذاته

 . نح العامل إجازة عارضة مدفوعة األجر ال تزيد على عشرة أيام يف العامجيوز لصاحب العمل أن مي) : ٨٥(مادة 

 .  على طلبه إجازة بدون أجر لألسباب والظروف اليت يقدرها جيوز لصاحب العمل أن مينح العامل بناء) : ٨٦(مادة 

 الزوج يبدأ احتساا من تاريخ       يف حالة وفاة     تستحق املرأة العاملة إجازة مدفوعة األجر ملدة أربعني يوما          ) :٨٧(مادة  
 لتكملة فترة العدة إذا رغبت       الوفاة وجيوز هلا احلصول على إجازة بدون اجر ملدة ال تزيد على تسعني يوما             

 . يف ذلك

حيظر على العامل ممارسة أي عمل بأجور أثناء متتعه بأي إجازة من اإلجازات املدفوعة األجر املنصوص                ) : ٨٨(مـادة   
القانون ولصاحب العمل يف حالة ثبوت اشتغال العامل أثناء اإلجازة أن يسترد ما أداه من               علـيها يف هذا     

 . أجر عنها شريطة أن ال يؤدي ذلك إىل إاء خدمة العامل
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 :يلزم صاحب العمل من خالل إدارته بتحقيق ما يلي) : ٨٩(مادة 

 . توفري ظروف وشروط وضمانات واحتياطات العمل املقررة يف تشريعات العمل ونظمه وعقوده  -١

توجـيه وتوزيع العمال مبا يتناسب مع مؤهالم العلمية والعملية وكفاءم وحيقق مصلحة العمل وال                -٢
 . وافقتهجيوز تغيري مهنة أي عامل إىل مهنة أخرى ال تتناسب مع مؤهالته وقدراته إالَّ مب

وضـع بـرامج لتدريب وإعداد الكوادر اليت تتطلبها خطة العمل وتوفري التسهيالت الضرورية أمام                -٣
 . العامل مبا ميكنه من تطوير مستواه املهين وألفين والثقايف

 . االمتناع عن اإلساءة إىل شخص العامل وكرامته  -٤

العمال وفق األوضاع والشروط اليت     وضع وحفظ سجالت خاصة وعامه تبني شروط وشئون خدمة            -٥
 . حتددها الوزارة

 . إعالم العمال بكافة شروط العمل وشئونه وإبرازها يف مكان ظاهر عند صدورها  -٦

 . التقيد بأحكام هذا القانون والنظم املعمول ا عند النظر يف األمور املتعلقة بالعمل  -٧

ى طرفه بوثيقة قطع عالقة العمل من صاحب العمل السابق          التأكد من أن العامل املراد تشغيله قد أخل         -٨
 . أو أنه مل يسبق له العمل

إشراك العمال يف مناقشة املسائل اليت تؤدي إىل تطوير العمل وزيادة اإلنتاج وتعاجل شئوم من خالل                  -٩
 . االجتماعات اليت يدعو إليها

 :جيب على العامل أن يلتزم بتحقيق اآليت) : ٩٠(مادة 

أداء العمل جبدية وأمانة وانتظام وأن خيصص كامل وقت العمل ألداء واجبات العمل بكفاءة وفاعلية                 -١
 . وااللتزام بتوجيهات وتعليمات صاحب العمل أو من ينوب عنه أو رئيسه يف العمل

 . العمل على تنمية اإلنتاج وصيانة أدواته وحتسني جودة املنتجات واخلدمات   -٢

 . ام العمل وقواعده وضوابطهالتقيد بنظ   -٣

 . املواظبة يف العمل واحترام مواعيده   -٤

العمـل باسـتمرار على تنمية مؤهالته وكفاءته املهنية والفنية والثقافية ، كما يلزم بتدريب وتطوير                   -٥
 . مهارات اآلخرين من زمالئه يف العمل
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جالت وامللفات املوضوعة حتت تصرفه وأن      صيانة ممتلكات العمل من اآلالت واألدوات واملواد والس         -٦
 . يعيد عند انتهاء العمل ما لديه من أدوات أو مواد أولية غري مستهلكة

 . احملافظة على أسرار العمل   -٧

تقدمي العون واملساعدة بإخالص يف حاالت اإلخطار والكوارث اليت دد سالمة العمل أو مقر العمل                  -٨
 . أو اإلنتاج

ام األمـثل لوسائل العمل واإلنتاج املوضوعة حتت تصرفه واالقتصاد السليم يف استخدام             االسـتخد    -٩
 . األموال واملواد األخرى

 . التقدم إلجراء الفحص الطيب مىت طلب منه صاحب العمل ذلك     -١٠

�� ا�BC* ا��9
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سة عشر عامالً فأكثر أن يضع الئحة باجلزاءات        جيـب على صاحب العمل يف املنشأة اليت تستخدم مخ         ) : ٩١(مـادة   
وشـروط توقيعها أو تطبيقها على أن يعلقها يف مكان ظاهر يف املنشأة ، وجيب لنفاذ هذه الالئحة وما يطرأ                    
عليها من تعديالت موافقة اللجنة النقابية أو ممثل العمال واعتمادها من قبل الوزارة أو مكاتبها خالل شهر                 

  ا فإذا أنقضت تلك املدة دون موافقة الوزارة أو مكاتبها أو االعتراض عليها كتابيا             مـن تـاريخ تقـدميه     
 . أصبحت نافذة

 تصدر الوزارة مناذج بالقواعد التفصيلية لتطبيق العقوبات ليسترشد ا أصحاب األعمال عند وضع              -١) : ٩٢(مادة  
 . القواعد اخلاصة م

 أكثر أن يضع القواعد التفصيلية املنظمة لتطبيق         علـى كـل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال أو          - ٢
العقـوبات املنصوص عليها يف املادة التالية مبا يتوافق مع طبيعة وخصوصية النشاط الذي يقوم به ومع             

 :مراعاة ما يلي

 . أن تتضمن أنواع املخالفات وما يقابلها من عقوبات     - أ

 . عقوبةبيان إجراءات التحقيق يف املخالفة وتطبيق ال- ب

 . توضيح إجراءات تطبيق العقوبات يف حالة التكرار  - ج

 جيـوز لـصاحب العمل الذي يستخدم عماالً يقل عددهم عن عشرة عمال أن يضع القواعد املنظمة              - ٣
 .  لألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون لتطبيق العقوبات وفقاً

مل لواجباته احملددة يف هذا القانون أو يف عقد العمل أن يوقع حبقه             جيوز لصاحب العمل يف حالة خمالفة العا      ) : ٩٣(مادة  
 ـ :إحدى العقوبات التالية

 . لفت النظر الكتايب   -١
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 . اإلنذار الكتايب   -٢

 . من األجر األساسي%) ٢٠(اخلصم من األجر مبا ال يزيد على   -٣

 املنصوص عليها يف هذا القانون ويف       الفصل من العمل مع احتفاظ العامل حبقه يف كافة املستحقات            -٤
 . تشريعات العمل األخرى

من املادة السابقة بدون   ) ٢ ،   ١( جيوز لصاحب العمل أن يطبق العقوبتني املنصوص عليهما يف البندين            -١) : ٩٤(مادة  
أن يستوجب ذلك حتقيق إداري أما العقوبات األخرى فال تطبق إالَّ بعد إجراء التحقيق املنصوص عليه                

 . من هذا القانون) ٩٦(يف املادة 

 : على صاحب العمل قبل توقيع أي عقوبة أن يراعي اآليت- ٢

 . تناسب العقوبة مع حجم املخالفة     - أ

الظـروف احمليطة بالعامل ومدى إنتاجيته وسلوكه ومدة خدمته وحالته االجتماعية والتدابري اليت              - ب 
 . الفات يف العملسبق أن اختذت ضده ومدى تكرار ارتكابه خم

 : ال جيوز لصاحب العمل أن يوقع حبق العامل أي عقوبة يف احلاالت اآلتية- ٣

 . بعد انقضاء مخسة عشر يوماً على اكتشاف املخالفة      - أ

 . إذا مل تثبت إدانة العامل من التهم املنسوبة إليه جنائياً أو إدارياً   - ب

 . القواعد التفصيلية للعقوبات إذا مل تكن املخالفة واردة ضمن    - ج

من هذا القانون ) ٩٣( واحدة من العقوبات املنصوص عليها يف املادة   ال جيـوز توقيع أكثر من عقوبة   - ٤
 . عن املخالفة الواحدة اليت يرتكبها العامل

هذا القانون  من  ) ٩٣(من املادة ) ٢ ،   ١(ــ يعترب توقيع العقوبتني املنصـــوص عليهما يف البندين          ١): ٩٥(مـادة 
الغـياً بعد مضي عام من تاريخ توقيعهما ويلزم صاحب العمل بإزالتها من سجل العامل الشخصي مىت                 

 .  يف نفس العام حتسن سلوكه فعلياً

 لـصاحب العمـل أن خيفض أو يلغي أي من العقوبات األخرى املطبقة حبق العامل مىت حتسن سلوكه                   - ٢
 .خالل العام

لعمل عندما تستوجب جسامة املخالفة تطبيق إحــدى العقوبات املنصوص عليها يف           علـى صاحب ا   ) : ٩٦(مـادة   
من هذا القانون أن جيري حتقيقاً إدارياً مع العامل وجيوز للعامل طلب            ) ٩٣(من املادة   ) ٤(و  ) ٣(البـندين   

  . حضور ممثل اللجنة النقابية يف موقع العمل أو ممثل عن العمال إذا مل تكن هناك جلنة نقابية

 :ـ على صاحب العمل عند التحقيق يف املخالفة اختاذ مايلي ١) : ٩٧(مادة

 .  من تاريخ اكتشاف املخالفة القيام بالتحقيق خالل فترة أقصاها مخسة عشر يوماً    - أ
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 . ماالستماع إىل أقوال العامل ودفاعه عن نفسه واىل أقوال شهود النفي الذين يتقدم                         - ب

 . إجراء التحقيق كتابة وتوقيع كافة األطراف املشاركة فيه - ج

 . االستماع إىل أقوال العمال الذين هم على علم بظروف املخالفة وحيثياا  - د

 . إجناز التحقيق وتطبيق العقوبة عند اإلدانة خالل فترة ال تزيد على شهر   - �

ا ترتب عنه إىل جلنة التحكيم املختصة خالل فترة ال تزيد            للعامـل أن يتظلم من نتيجة التحقيق أو م         - ٢
 . على شهر من تاريخ إبالغه بنتائج التحقيق

 مدة ال تزيد عن مخسة أيام ألغراض التحقيق وجيوز لصاحب            ـ لصاحب العمل أن يوقف العامل شفويا      ١): ٩٨(مادة  
 إذا طلبت جلنة التحقيق ذلك ملا        يوماً  مدة ال تزيد على ثالثني      العمل أن يوقف العامل عن العمل كتابياً      

 . فيه مصلحة العمل أو التحقيق

 : على صاحب العمل مراعاة ما يلي قبل اختاذ قرار التوقيف - ٢

ال يعتـرب التوقيف عن العمل عقوبة حبق العامل وإمنا هو إجراء احتياطي تستوجبه ظروف العمل                    - أ 
 . والتحقيق 

 . إعادة العامل إىل عمله السابق بعد انقضاء مدة التوقيف يف حالة ثبوت براءته صراحة                        - ب

 . صرف األجر املتبقي للعامل أو املخصوم منه يف حالة الرباءة - ج

 يكـون يف حكم التوقيف فترة احتجاز العامل لدى اجلهات املختصة يف القضايا اليت تتصل بالعمل أو                  - ٣
 . من أجر العامل حىت يفصل يف قضيته% ٥٠العمل االستمرار يف صرف تكون بسببه وعلى صاحب 

 ال يعتـرب يف حكـم التوقيف عن العمل تلك الفترات اليت حيتجز خالهلا العامل لدى اجلهات املختصة                   - ٤
ألغراض التحقيق يف القضايا اليت ال تتعلق بالعمل ويف هذه احلالة ال يستحق العامل اجره املقرر أو جزء                  

 . ال مبوافقة صاحب العمل وال جيوز فصله من اخلدمةمنه أ

يستحق صاحب العمل من العمال فرادى ومجاعات بعد ثبوت املسئولية تعويضا عن أي أضرار يف وسائل                ) : ٩٩(مادة  
 أن يبلغ الوزارة أو مكتبها املختص        العمـل واإلنـتاج الناشئة عن تقصري أو إمهال من قبل العمال شريطة            

 . ية بذلك الضرر خالل مثانية وأربعني ساعة من وقت علم صاحب العمل بوقوعه واجلهات املعن

جيوز لصاحب العمل أن يوقف العمل كلياً أو جزئياً أو أن يعدل يف حجم املنشأة أو نشاطها بعد إبالغ                   ) : ١٠٠(مـادة 
 . نهم أو مكتبها املختص عندما يترتب على ذلك ختفيض عدد العمال لديه واالستغناء ع الوزارة

ـ على صاحب العمل تبليغ الوزارة أو مكتبها املختص وأي جهة معنية أخرى يف حالة التوقف كليا أو                  ١) :١٠١(مادة  
 . جزئيا عن العمل أو عند مزاولة النشاط املوقف 

 جيوز لصاحب العمل ختفيض عدد العمال لديه أو االستغناء عنهم بسبب التوقف عن العمل جزئيا أو                 - ٢
 . كليا 

 يلتـزم صاحب العمل يف حالة إعادة نشاطه املوقف إعطاء األولوية للعمال الذين مشلهم التخفيض أو                 - ٣
االسـتغناء بشرط تقدميهم طلب للتشغيل لديه خالل فترة أقصاها شهر من تاريخ إعالن إعادة مزاولة          

 . النشاط مع إبالغ الوزارة أو مكتبها املختص بذلك 
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ن مشلهم التخفيض أو االستغناء التظلم أمام جلنة التحكيم املختصة إذا تبني هلم أن إجراء               حيق للعمال الذي  ) : ١٠٢(مادة
 . صاحب العمل كان جمحفاً ويهدف إىل إحالل عمال آخرين بدالً عنهم 

إذا توقف العمل لفترة مؤقتة ألسباب تعود إىل صاحب العمل فان عقد العمل يبقى سارياً مدة التقل عن                  ) : ١٠٣(مادة
 .  كامالً خالل تلك الفترة   ن من بداية التوقف ويترتب عليه استحقاق العمال أجراًشهري

 ا��3ب ا��9	�
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يقصد بالتدريب املهين القيام بتدريبات مهنية نظرية أو تطبيقية أو كالمها الكتساب املهارات يف مهنة أو                ) : ١٠٤(مادة  
 . معينة قبل االلتحاق بالعمل ويشمل ذلك تدريب العمال أثناء خدمتهم لرفع درجة مهارام املهنية صنعة 

ـ لصاحب العمل اختاذ كافة وسائل ومقومات التدريب وتطويرها وحتفيز العاملني لديه من املتدربني              ١) :١٠٥(مـادة   
 ـ :ية وفقاً لالجتاهات اليت حيددها جملس الوزراء وبإحدى الوسائل التال

 . التدريب يف موقع العمل ووضع برامج للتدريب واالختبار       - أ

املـشاركة يف إنـشاء مركـز للتدريب مع أصحاب أعمال آخرين ميارسون نشاطا مماثال لطبيعة                 - ب 
 .  للتدريب واالختبار  النشاط الذي يقوم به ووضع برامج

هين التابعة للوزارة وحتسب هذه املسامهة باالستناد إىل   املالية السنوية ملشاريع التدريب امل      املسامهة  - ج 
عـدد العمـال لدى صاحب العمل وحيدد قرار جملس الوزراء مبلغ املسامهة ونسبتها من جممل                

 . أجور مجيع العمال

 يف خدمة صاحب العمل مدة مساوية للمدة اليت قضاها يف التدريب              يلتزم العامل املتدرب بأن يقضي     - ٢
 اجلمهورية وجيوز لصاحب العمل استرداد       ورية وضعف املدة إذا كان التدريب خارج      داخـل اجلمه  

كافة نفقات التدريب أو بعضها إذا مل يلتزم العامل مبدة اخلدمة احملددة بعد التدريب مع مراعاة خدمته                 
 . قبل التدريب وبعد التدريب 

 مبا يليب متطلبات التنمية      جلهات ذات العالقة   تـنظم الـوزارة شـئون التدريب املهين بالتنسيق مع ا            ):١٠٦(مـادة 
 ـ:االقتصادية واالجتماعية وهلا يف سبيل ذلك القيام مبا يلي

 .  اإلشراف على معاهد ومراكز التدريب املهين اليت تنشؤها الدولة وتنظيم شؤوا ـ١  - أ

 .  جماالت التدريب املهين يف مجيع نواحيه - ٢

 . لتدريب واالختبار  اإلشراف على وضع برامج ا- ٣

 .  تقييم مستويات التدريب ومناهجه وجماالته - ٤

 .  حتديد االحتياجات من املتدربني وإعداد وتأهيل املدربني بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة - ٥
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 .  رسم سياسة القبول يف معاهد ومراكز التدريب املهين - ٦

تلفة مبا حيقق أقصى استفادة من إمكاناا        تنـسيق شـؤون الـتدريب لدى جهات التدريب املخ          - ٧
 . التدريبية 

 وضـع اخلطـط والربامج الكفيلة بتوزيع خرجيي معاهد ومراكز التدريب املهين يف مواقع العمل                - ٨
 . املناسبة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

ناهج والربامج  اإلشـراف ألفـين علـى مؤسسات التدريب املشمولة بأحكام هذا القانون يف جمال امل              - ب 
 . واالختبار وتقدمي املشورة الفنية 

للوزير أن يقرر إنشاء معاهد أو مراكز للتدريب املهين وفقاً ملا يراه مناسبا وحيدد القرار الصادر فيه كافة                  ) : ١٠٧(مادة  
 واملراكز وجيوز ألي صاحب عمل إنشاء معهد أو مركز تدريب            األحكـام الالزمة حلسن سري هذه املعاهد      
 . ضمن نشاطه شريطه إخطار الوزارة بذلك 

 أن حيدد شروط مشاركة أصحاب األعمال بتدريب وإعادة          للوزير وفقاً لإلمكانيات التدريبية املتاحة    ) : ١٠٨(مـادة   
تأهـيل عدد معني من اليمنيني املعوقني والعمال املصابني وقبول نسبه حمددة من الطالب ألغراض التدريب                

 . العملية يف املنشآت واملراكز التابعة هلم وفقاً لإلمكانيات التدريبية املتاحة واحلصول على اخلربة 

ـ للوزير أن حيدد املهن اليت ختضع لقياس مستوى املهارة وطريقة القياس وشروطها واجلهات القائمة               ١):١٠٩(مـادة   
 . عليها 

 . هادة إثبات بذلك  للعامل الذي تقاس درجة مهارته يف املهنة أو اخلدمة أن حيصل على ش- ٢
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يقصد بالتلمذة املهنية قيام صاحب العمل بإجراء تدريبات يف جمال مهنة أو صنعة لشخص ميين بقصد                ) : ١١٠(مـادة   
 . إكسابه املهارات الالزمة ملزاولة املهنة أو الصنعة خالل فترة زمنية حمدده 

 املهنية كتابة بني صاحب العمل والتلميذ املهين ويتحدد فيه نوع املهنة ومدة             ــ يربم عقد التلمذة    ١) : ١١١(مـادة   
 . التدريب ومكافأة التلميذ أثناء فترة التدريب 

 .  جيب أن يربم العقد بني صاحب العمل وويل أمر التلميذ املهين إذا كان التلميذ املهين حدثا - ٢

ـ - ٣ يه عدم قابلية التلميذ املهين لتعليم املهنة بصورة حسنه  لصاحب العمل أن ينهي العقد إذا ثبت لد  أ 
 . مامل يتحقق إمكانية تعليمه يف مهنة أخرى لدى صاحب العمل 
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 أن ينهي العقد بإرادته املنفردة بشرط أن ال يكون قد انقضى اكثر من نصف مدة                  للتلميذ املهين  -ب
 . التدريب

 للطرف   واألوضاع احملددة يف هذا القانون حيق      إذا اـي العقـد من أحد طرفيه خبالف الشروط            -ج
 .  ذلك  اآلخر املطالبة بالتعويض املناسب عن الضرر الذي حلق به نتيجة

 اليت يقضيها التلميذ املهين يف التدريب على املهنة أو احلرفة ضمن مدة خدمته الفعلية إذا                  تعترب املدة  -أ): ١١٢(مـادة 
 . التقل عن سنتني استمر يف العمل لدى صاحب العمل مدة 

 صـاحب العمـل عند إاء التلميذ املهين فترة التلمذة املهنية أن مينحه شهادة تثبت التحاقه                   علـى  -ب
 . بالتلمذة املهنية ومدا ومستوى مهارته يف املهنة وان تصادق الوزارة أو أحد مكاتبها على ذلك 
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حب العمل عند تشغيل أي منشأة جديدة أن يوفر شروط السالمة والصحة املهنية فيها وعلى          علـى صا  ): ١١٣(مـادة 
 .الوزارة املختصة التأكد من توافر الشروط والظروف املالئمة للسالمة والصحة املهنية

 :على صاحب العمل مراعاة القواعد التالية ) : ١١٤(مادة

 . ضيها شروط السالمة والصحة املهنية حفظ موقع العمل يف حالة صحية ومأمونة تقت   -١

وية أماكن العمل وإنارا بصورة كافية خالل ساعات العمل وفق املستويات واملقاييس اليت تقررها                 -٢
 . اجلهات القائمة بالسالمة والصحة املهنية

أو دخان أو أية    اختـاذ االحتياطات الضرورية لوقاية العمال من األضرار الناشئة عن أي غاز أو غبار                  -٣
 . نفايات أو عوادم للصناعة 

 لوقاية العمال من خماطر األجهزة أو اآلالت وخماطر وسائل االنتقال أو             اختاذ االحتياطات الضرورية     -٤
 . التداول مبا يف ذلك خماطر االيار 

 . لربودة اختاذ االحتياطات الالزمة ضد املخاطر واألضرار الطبيعية كاحلرارة والرطوبة وا   -٥

 الضارة    أو اإلشعاعات   اختـاذ االحتياطات الكفيلة بالوقاية من خماطر اإلضاءة الشديدة أو الضوضاء            -٦
أو اخلطـرة أو االهتـزازات أو زيادة أو نقص يف الضغط اجلوي داخل مقر العمل مبا يف ذلك خماطر                    

 . االنفجار

ع ختصيص دورات منفصلة للنساء يف حالة تـشييد دورات للمـياه يف أماكن يسهل الوصول إليها م         -٧
 . استخدام النساء 
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 . توريد املياه الكافية الصاحلة للشرب والستخدام العمال وتسهيل استعماهلا   -٨

 االحتياطات الالزمة ملواجهة احلرائق ويئة الوسائل الفنية ملكافحتها مبا يف ذلك تأمني منافذ               اختـاذ    -٩
 . تعمال يف أي وقت للنجاة وجعلها صاحلة لالس

 املهنة وإبالغ اجلهات املختصة ا ووضع اإلحصائيات عن          مسك سجل حلوادث العمل وأمراض       -١٠
 . إصابات العمل واألمراض املهنية وتقدميها للوزارة عند طلبها

امجة عن العمل   على صاحب العمل أن يتخذ االحتياطات الالزمة حلماية العمال وسالمتهم من األخطاء الن            ) : ١١٥(مادة
 :وسائلة ، وال جيوز أن خيصم من أجورهم أية مبالغ لقاء ما يلي

 . توفري األجهزة واملعدات واملالبس الواقية حلماية العمال من التعرض لإلصابات واألمراض املهنية   -١

مـا يـصرف للعمـال مقابل ظروف عمل مضرة بالصحة ووجبات غذائية حسبما تقتضيها ظروف              -٢
 .  والصحة املهنية السالمة

ما يصرف مقابل إجراء الكشف الطيب دوريا ويف أي وقت كان للعمال كما تقتضيها ظروف السالمة             -٣
 . والصحة املهنية 

 . توفري وسائل اإلسعافات األولية يف موقع العمل  -٤

 : تتوىل الوزارة تنفيذ املهام التالية  ):١١٦(مادة

 . حاب األعمال يف جمال السالمة املهنية تقدمي املشورة والنصح ألص    - أ

 . تنظيم وتنفيذ برامج التدريب والتثقيف املتعلقة بالوقاية من احلوادث         - ب

 . تنظيم تبادل املعلومات الفنية واخلربات بني أقسام السالمة والصحة املهنية يف املنشآت  - ج

 . حتديد وتقييم وسائل وحدات الوقاية من احلوادث   - د

 . املساعدة يف تصميم الوسائل اإليضاحية يف جمال السالمة املهنية    - �

دراسة وحتليل البيانات واملعلومات يف جمال السالمة املهنية ورصد حاالت اإلصابات واألمراض املهنية                - و 
 . واقتراح التدابري الالزمة ملنع تكرارها

 . احلوادث واإلصابات املهنية وسائل ومعدات الوقاية من  حتديد وتقييم   - ز
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 تشكل بقرار من جملس الوزراء بناء على اقتراح الوزير جلنة عليا للسالمة والصحة املهنية ميثل يف                  ـ١): ١١٧(مـادة 
 . عضويتها اجلهات ذات العالقة ، وحيدد القرار مهامها والقواعد املنظمة لعملها 

مة والصحة املهنية يف احملافظات ويف القطاعات        جيـوز بقـرار مـن الوزير تشكيل جلان فرعية للسال           - ٢
والـصناعات الـيت يراها على أن تشمل هذه اللجان يف عضويتها اجلهات ذات العالقة وحيدد قرار                 

 . التشكيل مهام هذه اللجان واختصاصاا والقواعد املنظمة لعملها 

 : على صاحب العمل القيام مبا يلي  ـ١  ):١١٨(مادة 

وإحاطة العامل قبل تشغيله مبخاطر العمل واملهنة ووسائل الوقاية منها اليت جيب عليه             إرشـاد        - أ 
 اتباعها أثناء العمل 

 . القيام باستمرار بالتوجيه والرقابة على مراعاة العمال للسالمة والصحة املهنية - ب

ليب الوقاية منها   إبراز التوجيهات واإلرشادات وامللصقات املوضحة ملخاطر العمل واملهنة وأسا         - ج 
 . يف أماكن ظاهرة واستخدام كافة وسائل اإليضاح األخرى 

نـشر الوعـي بـني أوساط العمال فيما خيص السالمة املهنية والوقاية الصحية والعمل على                  - د 
 . إشراكهم يف الدورات التدريبية والندوات املتعلقة ذه اجلوانب 

قواعد محاية العمل والعمال وتعليمات السالمة املهنية        يف حالـة امتـناع صـاحب العمل عن تنفيذ            - ٢
للمفـتش استـصدار أمر من الوزير بإيقاف اآللة مصدر اخلطر ملدة أسبوع حىت تزال أسباب اخلطر                 
وعلـى الوزير إحالة األمر إىل اللجنة التحكيمية املختصة يف حاله متديد فترة اإليقاف اجلزئي أو طلب                 

ء اخلطر وان صاحب العمل مل يقم بإزالته ويستحق العمال الذين توقفوا عن             اإليقاف الكلي إذا تبني بقا    
 . العمل بسبب ذلك كامل أجورهم

 لـصاحب العمل احلق يف استئناف القرار الصادر باإليقاف اجلزئي أو الكلـي إذا تبني له أن القرار                  - ٣
 . كان تعسفيا
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 :حب العمل أن يوفر الرعاية الصحية للعاملني لديه وتشمل هذه الرعاية ما يلي أ ـ على صا) : ١١٩(مادة

 . إجراء الكشف الطيب للعامل قبل التشغيل  -١

 عمل يتناسب مع حالته الصحية بناء على تقرير من اجلهات الطبية املختصة              نقـل العامـل إىل      -٢
 . كلما كان ذلك ممكنا 
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 وفق توصيات اجلهات الطبية املختصة حسب ظروف إمكانية         أن يوفـر العمل املناسب للعامل      -٣
العمـل ومبوجب قانون التأمينات االجتماعية إذا كان املرض نامجا عن املهنة أو كانت اإلصابة               

 . نامجة عن العمل أو بسببه

 العالج ومستلزماته للعمال مهما كان عددهم وفقاً لالئحة الطبية لصاحب العمل اليت              حتمـل   -٤
 . عليها الوزارة توافق 

 . تشغيل ممرض مؤهل يف موقع العمل أو منطقته إذا زاد عدد العمال لديه على مخسني عامل   -٥

أن يعهد إىل طبيب أو مؤسسة طبية بعالج العمال لديه إذا زاد عددهم على مائة عامل يف موقع                    -٦
 . العمل أو منطقته 

الذي تسلم إليه من قبله وللعامل أن حيصل على         أن يـؤمن حفظ األوراق املتعلقة بعالج العامل          -٧
صـور مـن الشهادات والوثائق املتعلقة مبرضه واملسلمة إىل صاحب العمل من اجلهات الطبية               

 . املختصة

 جيـوز ألصحاب األعمال الذين يقل عدد العمال لديهم عن ما هو حمدد يف هذه املادة أن يعهدوا إىل                    -ب
 .  العمالطبيب أو مؤسسة طبيه بعالج هؤالء

 للوزيـر أن يلزم أصحاب األعمال الذين يقل عدد العمال لديهم عن ما هو حمدد يف هذه املادة تشغيل          -ج
 .  أو الشاقة ممرض مؤهل أو أن يعهدوا بعالجهم إىل طبيب وذلك يف الصناعات واملهن اخلطرة

قطوعة وفقاً ألحكام قانون التأمينات      يستحق العامل عند انتهاء خدمته معاشا شهريا أو مكافأة م           ـ١) :١٢٠(مـادة   
 . االجتماعية أو وفقاً آلي نظام خاص آخر إذا كانت شروطه افضل للعامل 

 إذا مل يكـن العامـل مشموال بأحكام قانون التأمينات االجتماعية أو أي نظام خاص به وفقاً ألحكام                   - ٢
 مرتب شهر على األقل عن كل       الفقـرة السابقة استحق من صاحب العمل مكافأة اية اخلدمة بواقع          

 .  هذه املكافأة على أساس اجر آخر شهر تقاضاه العامل  سنه من سنوات اخلدمة وحتتسب

 ال جيـوز بأي حال من األحوال حرمان العامل من مستحقاته املنصوص عليها يف هذه املادة أو إسقاط                - ٣
 .  منها يف كافة حاالت إاء عقد العمل  أي جز ء

 التأمينات االجتماعية ملا     يتحمل صاحب العمل مامل يكن مؤمنا املسئولية املادية طبقا هلذا القانون وقانون           : ) ١٢١(مادة  
 . يلحق العامل من أمراض مهنية أو إصابات أثناء تأدية العمل أو بسببه 
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 األعمال الذين ينطبق عليهم هذا القانون وعليهم تسهيل         جيرى التفتيش على مجيع القطاعات وأصحاب     ): ١٢٢(مادة  
 . مهام مفتشي العمل وتقدمي كافة املعلومات والبيانات اليت تطلب منهم ألغراض التفتيش 
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 :خيتص مفتشوا العمل مبا يلي ) : ١٢٣(مادة 

ت مـراقبة مـستوى تطبيق تشريعات العمل ونظمه وعقود ه وكل ما يصدر عن الوزارة من قرارا                 -١
وتوجيه إشعارات كتابية ألصحاب العمل مبا يقع منهم من خمالفات وطلب إزالتها وحترير حماضر ضبط               

 .  متهيدا إلحالتها إىل اللجنة التحكيمية املختصة  املخالفات عند تكرارها

 كل جولة تفتيشية مدعمه باآلراء واملقترحات اليت تساعد على          إعـداد تقاريـر مفصله عن حصيلة       -٢
 . أوجه القصور أن وجدت تاليف 

 بني العمال وأصحاب العمل وتزويدهم باملعلومات مبا          يف ترسيخ مفاهيم العالقات القائمة      املسامهة  -٣
 . يضمن تفهمهم ألحكام تشريعات العمل وسالمة تطبيقها

 هلم صفة    جيـري التفتـيش على منشآت العمل من قبل موظفني تابعني للوزارة ومكاتبها وتكون              -١): ١٢٤(مـادة   
الـضبطية القـضائية يف تنفيذ أحكام هذا القانون واألنظمة والقرارات املنفذة له ، وجيوز االستعانة                

 . باألطباء واملهندسني والفنيني من ذوي اخلربة عند االقتضاء

 ميـارس مفتـشو العمل مهامهم بصفة فردية أو مجاعية ، وجيب على كل مفتش احملافظة على أسرار                   - ٢
 .  من بعد تركهم اخلدمة اليت يطلعون عليها حبكم عملهم ويظل هذا االلتزام قائماًاملنشئات 

 ميارس مفتشو الصحة والسالمة املهنية مراقبة مستوى تطبيق قواعد وإجراءات الصحة املهنية وعليهم              - ٣
 . رفع التقارير الدورية إىل الوزارة واجلهات املعنية األخرى

 الصحة والسالمة املهنية ببطاقات تثبت هويتهم ووظائفهم وجيب عليهم           يزود مفتشو العمل ومفتشو    - ٤
 . محلها أثناء قيامهم مبهامهم وإبرازها ألصحاب العالقة عند االقتضاء 

 تـنظم الئحـة التفتيش مناذج وبيانات اإلشعارات املتعلقة باملخالفات وكيفية حترير حماضر الضبط               - ٥
 .املتعلقة ا

 :تشوا العمل قبل مباشرم ملهام وظائفهم أمام الوزير أو من يفوضه اليمني التالية يؤدي مف): ١٢٥(مادة 

أقـسم باهللا العظيم أن أقوم بواجبات وظيفيت بكل أمانة وإخالص وحياد تام وأن ال أبوح باألسرار املهنية                  
 ) .الصناعية والتجارية اليت أطلع عليها أثناء ممارسيت لوظيفيت 

 :فتشوا العمل بالصالحيات اآلتية يتمتع م): ١٢٦(مادة 

دخـول أمـاكن العمل يف أي وقت من ساعات العمل واإلطالع على سري األعمال اجلارية وفحص                  -١
الوثائق والعقود والسجالت املتعلقة بالعمل والتأكد من عدم وجود خمالفات ألحكام تشريعات العمل             

 . ونظمه ولوائحه

قيف اآللة مصدر اخلطر بإستصدار قرار من الوزير لفترة ال تزيد           اختـاذ اإلجراءات اإلحتياطية يف تو      -٢
على أسبوع وعلى الوزير اإلحالة إىل اللجنة التحكيمية املختصة يف حالة متديد الفترة أو طلب اإليقاف                

 . الكلي
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أخـذ عيـنات مـن موقع العمل وذلك فيما يتعلق بالصحة والسالمة املهنية واإلطالع على الوثائق                  -٣
 . طة بالعمل والعمال حني القيام مبهام التفتيشاملرتب

 . أخذ عينات من موقع العمل واحلصول على أية وثائق أو صور منها يتطلبها التفتيش -٤

  ـ على الوزارة أن توفر احلماية الالزمة ملفتشي العمل أثناء ممارستهم ملهامهم أو بعد اإلنتهاء منها وفقاً                ١): ١٢٧(مادة  
 . تحقيق ذلك ب ملا تراه كفيال

 عن تأديتهم ملهام التفتيش ،   عـند تعرض مفتشي العمل ألي إعتداء أو ضرر جسدي أو معنوي نامجا    - ٢
علـى الـوزارة أن تتوىل نيابة عنهم رفع الدعوى إىل احملكمة املختصة مبا فيها املطالبة بالتعويض وأن                  

 . تتحمل كافة املصروفات املترتبة على ذلك

عمل مقابل اجلهود اليت يبذهلا لضمان حسن تطبيق تشريعات العمل مكافآت يقررها             يستحق مفتشوا ال   - ٣
 . الوزير
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فات عن  يقصد مبنازعات العمل اخلالفات اليت تنشأ بني أصحاب األعمال والعمال حول ما ينجم من خال              ): ١٢٨(مادة  
 . تطبيق أحكام هذا القانون ولوائحه وسائر تشريعات العمل األخرى وعقود العمل الفردية واجلماعية

 عن طريق املفاوضة     ــ على الطرفني املتنازعني أو ممثلهما عقد جلسة مشتركة لتسوية الرتاع ودياً            ١): ١٢٩(مـادة   
 . رفني تكون هلا صفة السريةخالل فترة أقصاها شهر وإثبات ذلك يف حماضر موقعة بني الط

 إذا تعذرت التسوية الودية بني الطرفني املتنازعني حيال موضوع الرتاع إىل الوزارة أو مكتبها املختص                - ٢
 . وعليها استدعاء أطراف الرتاع لغرض حل الرتاع خالل فترة ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ اإلحالة

 يف عقد عمل مجاعي أن ترفع مجيع الدعاوى الناشئة عن             نقابية تكون طرفاً     لكـل مـنظمة أو جلنة      - ٣
اإلخـالل ذا العقد وذلك ملصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة إىل توكيل منه بذلك ، وجيوز                  

 عن   هلـذا العـضو الـتدخل يف الدعوى املرفوعة لصاحله ، كما جيوز له رفع هذه الدعوى مستقالً                 
 .دم رفع الدعوى من قبل نقابتهمنظمته أو جلنته النقابية ويف حالة ع

عـندما ال تـسفر الوساطة إىل حلول ائية ملوضوع الرتاع حيق ألحد الطرفني رفعه إىل جلنة التحكيم                  ): ١٣٠(مـادة   
 . املختصة خالل مدة أقصاها أسبوعني من تاريخ حمضر فشل الوساطة

انة العاصمة وسائر حمافظات اجلمهورية     تـشكل بقرار من الوزير جلنة حتكيم أو أكثر على مستوى أم           ): ١٣١(مـادة   
 :للفصل يف منازعات العمل وذلك على النحو التايل 

ــوزارة -١ ــن الــــــــــ ــثل عــــــــــ         ممــــــــــ
 .رئيسا                                                                                 

 . عضوا               الصناعيـةممثل عن أصحاب العمل يرشحه اإلحتاد العام للغرف التجارية و -٢
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                                 ممـثل عـن العمـال يرشـحـــه اإلحتـاد العـــام للنقابات             -٣
 .عضوا              

 . على أن تتوفر يف ممثلي أصحاب األعمال والعمال اخلربة الكافية يف شئون العمل

 : يلي  ختتص اللجان التحكيمية بالنظر فيما ):١٣٢(مادة 

املـنازعات واخلالفات الناشئة بني أصحاب األعمال والعمال فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ونظمه                    - أ 
 . ولوائحه وعقود العمل

 . املخالفات احملالة عليها واملتعلقة بالتفتيش على منشآت العمل  - ب

 . ن التحكيمية ااملسائل األخرى اليت تنص القوانني ذات الصلة بإختصاص اللجا   - ج

للجان التحكيمية كافة الصالحيات الكفيلة بإحضار أي شخص الستجوابه وكذا تقرير مساع الشهود             ): ١٣٣(مـادة   
بعـد حتلـيفهم الـيمني القانونية وإجراء املعاينة مبا يف ذلك حق الدخول إىل أي مكان من أماكن العمل                    

حد أعضائها للقيام ذه املهام وكذا اإلستعانة بأهل        يـستوجبه النظـر يف الرتاع ، وجيوز للجنة أن تندب أ           
 . اخلربة كما يكون هلا حق اإلطالع على مجيع املستندات أو أي بيانات تراها ضرورية

 .  تصدر قرارات جلان التحكيم بأغلبية أعضائها  ـ١): ١٣٤(مادة 

عترض طلب تدوين اعتراضه     تكون قرارات جلنة التحكيم مسببة وموقعة من مجيع األعضاء وللعضو امل           - ٢
 . يف مسودة القرار 

ـ مع مراعاة قانون التحكيم تكون قرارات اللجان التحكيمية ائية وغري قابله للطعن يف الدعاوى               ١): ١٣٥(مـادة   
 :التالية 

 .  ريال  الدعاوى اليت ال تتجاوز قيمتها ستون ألف      - أ

 . عمل الدعاوى املتعلقة بوقف قرارات الفصل من ال - ب

 . الدعاوى املتعلقة بتغرمي العاملني    - ج

 . ال جيوز للجان التحكيمية أن حتكم بعقوبة سالبه للحرية - ٢

 .  تقدم كافة الدعاوى املتعلقة مبنازعات العمل أيا كان نوعها إىل اللجان التحكيمية  ـ١):١٣٦(مادة 

 . اع أو املفوضني بتمثيلهم قانونا  جيب أن تكون الدعاوى املرفوعة موقعة من أحد طريف الرت- ٢

 يطبق يف شأن رفع الدعوى وإجراءات املرافعة األحكام الواردة يف قانون املرافعات وذلك فيما مل يرد                 - ٣
 . بشأنه نص خاص يف هذا القانون

 .  تعترب الدعاوى املتعلقة بقضايا العمل من القضايا املستعجلة - ٤

 . د مرور الفترة الزمنية احملددة يف القوانني النافذة  ال تقبل الدعوى العمالية بع- ٥
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 يف الرتاع خالل فترة أقصاها عشرة أيام من           حيدد رئيس اللجنة التحكيمية عقد أول جلسة للنظر         ـ١) :١٣٧(مادة  
 . تاريخ رفع الدعوى

 فترة التزيد    علـى اللجان التحكيمية أن تنهي النظر يف الدعوى املرفوعة إليها وتصدر قرارها خالل              - ٢
 . على ثالثني يوما من تاريخ أول جلسة

 بالذمة والصدق واألمانة     حيلـف رئيس وأعضاء جلنة التحكيم أمام الوزير بأن يؤدي مهامه يف اللجنة            ):١٣٨(مـادة   
 . واحليدة وذلك قبل مباشرته ملهامه 

ـ ١): ١٣٩(مـادة      مية فأن عليه أن يقدم عريضة      إذا رغب أحد أطراف الرتاع يف استئناف قرار اللجان التحكي           ـ
اسـتئناف بذلك إىل شعبة قضايا العمل مبحكمة االستئناف املختصة خالل فترة التزيد على شهر من                

 . تاريخ تبليغه بالقرار

 حيـدد رئـيس شعبة قضايا العمل تاريخ عقد اجللسة األوىل للفصل يف االستئناف املقدم خالل فترة                  - ٢
 . ن تاريخ إيداع صحيفة االستئناف التزيد على مخسة عشر يوماً م

 شعبة قضايا العمل أن تفصل يف الرتاع حبكم ائي خالل فترة التزيد على ثالثني يوماً من تاريخ                    على - ٣
 . أول جلسة تعقدها للنظر يف الرتاع 

لقانون السلطة   حمافظات اجلمهورية وفقاً      تنشأ مبحاكم االستئناف على مستوى أمانة العاصمة وسائر       ) : ١٤٠(مـادة   
 :ختتص مبا يلي ) شعبة قضايا العمل ( القضائية شعبة تسمى 

 اللجان   الفـصل ائـيا وبالدرجة القطعية يف مجيع دعاوى االستئناف يف القرارات الصادرة من                -١
 . التحكيمية املقدمة إليها وفقاً هلذا القانون 

 . ريعات العمل األخرى أي دعاوى أخرى ختتص ا مبوجب هذا القانون أو تش   -٢

 أو شعب قضايا العمل مبحاكم االستئناف االمتناع عن الفصل يف الرتاع حبجة     ال جيوز للجان التحكيمية   ) : ١٤١(مادة  
عـدم وجود نص يف هذا القانون وتكون يف هذه احلالة ملزمة بالفصل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية وما                  

 . استقر عليه العرف وقواعد العدالة 

ال جيوز لصاحب العمل أثناء السري يف إجراءات التسوية أمام اللجان التحكيمية أو شعب قضايا العمال                ) : ١٤٢(مادة  
 العمل اليت كانت قائمة قبل بدء الرتاع مما يترتب عليه أضرار بالعمال  يف احملاكم االستئنافية أن يغري شروط     

 . أو أن يطرد أو يوقع جزاء على أي منهم 

إذا تصاحل اخلصوم أو توصلوا إىل تسوية الرتاع وجب عليهم إثبات ذلك يف حمضر أمام اجلهة املنظور                 ) : ١٤٣(مـادة   
 . أمامها الرتاع وعلى هذه اجلهة أن حتكم بعد التصديق على احملضر جبعله يف قوة السند الواجب النفاذ 

�� ا�BC* ا��9

 اT^�اب ا�#.�وع

 دعوة العمال لإلضراب والتوقف عن العمل إال بعد  لعمال أو اللجنة النقابية ـ ال جيـوز ملمثلي ا  ١): ١٤٤(مـادة  
) ١٣٩(صريورة قرار الرتاع ائيا وغري قابل للطعن سواء لعدم استئنافه خالل امليعاد احملدد يف املادة                
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 إذا كان صادرا من جلان التحكيم أو لصدوره من شعب قضايا العمل يف احملاكم              مـن هـذا القانون    
سـتئنافية وامتـناع صاحب العمل عن تنفيذه رغم مضي سبعة أيام على إبالغه بالتنفيذ من اجلهة                 اال

 . مصدرة القرار 

 حيظـر على ممثلي العمال أو اللجان النقابية دعوة العمال لإلضراب أو التوقف عن العمل بغية حتقيق                  - ٢
 . مطالب أو أغراض سياسية 

املادة السابقة ال جيوز ملمثلي العمال أو اللجنة النقابية الدعوة إىل اإلضراب أو             مع عدم اإلخالل بأحكام     ) : ١٤٥(مادة
 :ممارسة اإلضراب إال بتوفر الشروط اآلتية 

%) ٦٠(عـرض مقترح ممارسة اإلضراب على العمال يف اجتماع عام شريطة حضور عدد اليقل عن                 -١
 على اإلضراب باالقتراح    منهم%) ٢٥(مـن إمجـايل العمـال لـدى صاحب العمل وموافقـــة           

 . السري 

ال يـتم اإلعالن عن اإلضراب أو ممارسته إال بعد عرض املقترح على النقابة العامة املعنية وتوقيع ثلثي                   -٢
أعضائها عليه وحصول اللجنة النقابية أو ممثلي العمال على املوافقة الكتابية من املكتب التنفيذي لالحتاد               

 . ية العام للنقابات يف اجلمهور

 . أن يكون موضوع الرتاع ميس اكثر من ثلث عدد العاملني لدى صاحب العمل -٣

علـى اللجـنة النقابـية أو ممثلي العمال القيام بإشعار صاحب العمل والوزارة أو فرعها املختص قبل                   -٤
 . الشروع يف اإلضراب بفترة التقل عن ثالثة أسابيع من التاريخ احملدد له 

 اإلضراب يف املنشأة سلميا وبشكل تدرجيي بعد استيفاء الشروط الالزمة لتنفيذ ه الواردة يف املادة                ميارس): ١٤٦(مادة  
 : من هذا القانون وذلك على النحو التايل  السابقة

وضـع قطعـة مـن القماش محراء اللون على ساعد كل عامل يف املنشأة إشعاراً باعتزام اللجوء إىل                    -١
 . تالية سابقة على البدء يف مباشرته اإلضراب ملدة ثالثة أيام مت

 من ساعات الدوام الرمسي يتم زيادا    ولفترة حمددة    املنشأة  الـتوقف عـن العمـل يف بعض أقسام         -٢
 . تدرجييا حبيث يسري التوقف الكلي عن العمل يف كافة األقسام بعد انقضاء أربعة أيام متتالية

ولفترة حمددة من ساعات الدوام الرمسي يتم زيادا تدرجييا         الـتوقف عن العمل يف كافة أقسام املنشأة          -٣
حبيث يؤدى ذلك إىل التوقف الكلي عن العمل يف املنشأة بأكملها بعد انقضاء أسبوع من تاريخ ممارسة                 

 . اإلضراب إذا مل يظهر ما يؤدي إىل وقفه 

ضراب أو وقف ممارسته فورا إذا وافق صاحب        على اللجنة النقابية أو ممثلي العمال إلغاء الدعوة إىل اإل         ): ١٤٧(مـادة   
 ). ١٤٤(العمل على تنفيذ قرار حسم الرتاع وفقاً ألحكام املادة 

 . ـ ال تنقطع عالقات العمل بني صاحب العمل والعمال أو من ميثلهم أثناء فترة اإلضراب ١):١٤٨(مادة 
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 العمل بسبب ممارستهم     على العمال أو بعضهم مبا يف ذلك الفصل من           ال جيـوز فـرض عقـوبات       - ٢
 . لإلضراب أو الدعوة إليه إذا كان قد مت وفق أحكام هذا القانون 

مـع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعترب املساس حبرية العمل خطأ مهين جسيم                  ):١٤٩(مـادة   
 مينع أي عمال آخرين     يعاقب عليه ، ويعد يف حكم ذلك كل فعل يأتيه العمال املضربون يكون من شأنه أن               

أو صـاحب العمـل أو من ميثله من االلتحاق مبكان العمل أو ممارسة نشاطهم املعتاد سواًء كان بالفعل أو                    
 . بالتهديد أو العنف أو االعتداء أو احتالل مواقع العمل أو إحداث إضرار باملمتلكات 

خلدمية العامة اليت يؤدي توقف العمل فيها أثناء        ـ ينظم حد أدىن من اخلدمة اإلجبارية يف املنشآت ا         ١): ١٥٠(مـادة   
اإلضـراب إىل تعـريض حياة املواطنني أو أمنهم أو صحتهم للخطر أو قد ينجم عنه أزمة اقتصادية                  

 :ويعترب من قبيل املنشآت اخلدمية على وجه اخلصوص ما يلي 

 . لصيدليات املستشفيات واملستوصفات وامعات الصحية والعيادات املناوبة وا     - أ

 . املصاحل املرتبطة بعمل االتصاالت السلكية والالسلكية واإلذاعة والتلفزيون - ب

 . املصاحل املرتبطة بالكهرباء واملياه والغاز واملواد البترولية   - ج

 . أعمال النظافة وصحة البيئة    - د

 . أعمال البنوك واملصارف     - �

مواقع الشحن والتفريغ يف املواين الربية والبحرية واجلوية واجلمارك         مواقع العمل يف املطارات و        - و 
 . 

 . األعمال املتعلقة بتقدمي السلع واملواد الغذائية واألعمال املتعلقة باملخابز    - ز

األعمـال املتـصلة حبضائر األبقار واألغنام والدواجن وري املزارع وحصاد احملاصيل الزراعية               - ح 
 .  األمساك ونقلها وكذا نقل

 . اخلدمات املتصلة بالسجون   - ط

 لـس الوزراء بناًء على عرض الوزير أن حيدد جماالت أخرى يلزم فيها بتوفري حد أدىن من اخلدمة                   - ٢
 . اإلجبارية أو املهن اليت حيظر ممارسة اإلضراب فيها

لقيام ا خطأ جسيما يعاقب      العامل ا    حيظـر علـى العامل رفض القيام باخلدمة اإلجبارية ويعد رفض           - ٣
علـيه وال يعفى من املسئولية أعضاء اللجنة النقابية أو ممثلي العمال ويسألون بصفام الشخصية إذا                

 . كانوا سببا يف ذلك 
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 ا��3ب ا��9�@ 4.�

 ا�#�D#ـــــ�ت ا���� �ــ%

   طواعية بغية مراعاة مصاحلهم    ـ للعمال وأصحاب األعمال احلق يف تكوين منظمام واالنضمام إليها         ١):١٥١(مادة  
 . والدفاع عن حقوقهم ومتثيلهم يف اهليئات واالس واملؤمترات ويف كافة املسائل املتعلقة م

 للنقابات العمالية ومنظمات أصحاب األعمال احلق يف ممارسة نشاطهم حبرية كاملة وبدون تدخل يف               - ٢
 . شئوا والتأثري عليها

من هذا القانون ال جيوز تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى حبق             ) ٣٥( أحكام املادة    مـع مراعاة  ): ١٥٢(مـادة   
 هلذا القانون وقانون تنظيم النقابات       ممثلي العمال يف اللجان النقابية بسبب ممارستهم لنشاطهم النقايب وفقاً         

 . والنظم واللوائح املنفذة هلما

�.4 K ا�ا��3ب ا� 

 ا�,�� ــــــــــــــ�ت

تطبق سائر العقوبات املنصوص عليها يف مواد هذا الباب وذلك دون إخالل بأي عقوبة أشد منصوص                ): ١٥٣(مـادة   
 . عليها يف أي قانون آخر

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يف قانون آخر يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر أو بغرامـة                   ): ١٥٤(مادة  
عشرين ألف ريال كل من خيالف حكماً من        ) ٢٠ر٠٠٠( تتجاوز   ال تقل عن مخســـة آالف ريال وال      

الثاين والثالث والرابع واخلامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر         (األحكام الواردة يف األبواب     
 . من هذا القانون )واحلادي عشر

   ملغية  ):١٥٥(مادة

ـ ١): ١٥٦(مـادة    ) ٥٠٠( مـع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يف أي قانون آخر يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن                    ـ
ألفي ريال كل من تغيب من طريف الرتاع بدون سبب مقبول عن            ) ٢٠٠٠(مخـسمائة ريال وال تزيد على       

ارة أو مكتبها املختص ، وكذا حـضور جلـسيت الوسـاطة األوىل والثانية اليت تدعـــو إليهما الـوز       
جلـسيت اللجان التحكيمية أو شعب قضايا العمل ، ويف حالة ختلفه عن حضور اجللسة الثالثة تزيد الغرامة                  

 . ريال من مخسة آالف ريال إىل عشرة آالف ريال عن كل جلسة ختلف عنها)١٠,٠٠٠ - ٥,٠٠٠(من 

عشرة آالف ريال   ) ١٠ر٠٠٠(ال تزيد على  ألف ريال و  )١٠٠٠( يعاقـب بغرامة مالية ال تقل عن         - ٢
كل من زود اللجان التحكيمية أو الوزارة أو مكتبها املختص مبعلومات غري صحيحة أو وثائق مزورة                

 . عن موضوع الرتاع أو تسبب يف وقف إجراءات التسوية أو الوساطة بالعنف أو التهديد به

http://yemenlaws.100free.com/labor02.htm
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مخسة عشر ) ١٥ر٠٠٠(ال وال تزيد على مخسة آالف ري) ٥٠٠٠( يعاقـب بغرامة مالية ال تقل عن    - ٣
ألـف ريـال كـل من يتسبب يف الدعوة إىل اإلضراب أو ممارسته دون مراعاة للشروط والضوابط                  

 . الواردة يف هذا القانون أو مارس أعمال التهديد أو العنف دف عرقلة العمل

 عمل أو من ميثله     مخسة عشر ألف ريال كل صاحب     ) ١٥ر٠٠٠( يعاقـب بغرامة مالية ال تزيد على       - ٤
 عن العمال املضربني إضراباً مشروعاً وفقاً للشروط والضوابط          قـام بتـشغيل عمـال جـدد بدالً        

املنـصوص علـيها يف هذا القانون ، وال حيول توقيع هذه العقوبة يف وجوب عودة هؤالء العمال إىل                   
 . أعماهلم 

�.4 �	�M�ا��3ب ا 

 أ�56م _;�	�ــــ%

 ألحكام هذا القانون واملرفوعة من       سوم التقاضي الدعاوى املتعلقة مبنازعات العمل طبقا      تعفـى من ر   ) : ١٥٧(مـادة   
 . العمال أو ممثليهم أو أسرهم يف حالة الوفاة

تـسرى األحكـام املنظمة للسالمة والصحة املهنية الواردة يف هذا القانون على القطاعات والفئات               ) : ١٥٨(مـادة   
 . ملدنية وأي قانون آخراخلاضعة ألحكام قانون اخلدمة ا

على أصحاب األعمال املسامهة يف إحاطة العمال وتوعيتهم حبقوقهم وواجبام وسائر األحكام األساسية             ) : ١٥٩(مادة  
 . املنصوص عليها يف هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات املنفذة له

 . لقانون قرار من جملس الوزراء بناًء على عرض الوزير ألحكام هذا ا يصدر بتحديد الرسوم املقررة وفقاً) : ١٦٠(مادة 

 .  الوزير كافة األنظمة والقرارات والتعليمات املنفذة هلذا القانون ومبا ال يتعارض مع أحكامه  يصدر) :١٦١(مادة 

م ١٩٧٨لسنة  ) ١٤(م الصادر يف صنعاء وقانون العمل رقم        ١٩٧٠لسنة  ) ٥(يلغى قانون العمل رقم     ): ١٦٢(مـادة   
 . الصادر يف عدن كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون 

 . يعمل ذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية ): ١٦٣(مادة

 صدر برئاسة اجلمهورية ـ بصنعاء

 هـ١٤١٥/ شوال /٨بتاريخ 

 م١٩٩٥/ مارس/ ٩/ املوافق 

 علي عبد اهللا صاحل/  الفريق                     عبد العزيز عبد الغين

  رئيس اجلمهـوريــــــــة                      رئيس جملس الوزراء
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