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انًذزشيٍٛئنٗ انغبدح ٔانغٛذاد أػعبء يجهظ انُٕاة األسدَٙ  كشحيز  

يشكض انمذط نهذساعبد انغٛبعٛخ يٍ  

34/23/ 3029  

انًزكشح ثًُبعجخ  ثٓزِئنٛكى ٔٚزمذو ئنٛكى، ٚزّٕجّ يشكض انمذط نهذساعبد انغٛبعٛخ ثزذٛبرّ انطّٛجخ 

نٛمزشح ػذداً  ،7::2، انًؼذل نمبٌَٕ انؼًم نغُخ 3020نغُخ  37لبٌَٕ انؼًم انًإلذ سلى يُبلشخ 

ٔرنك ظًٍ يٍ انزؼذٚالد ػهٗ ثؼط انًٕاد انزٙ رزُبٔل َمبثبد انؼًبل َٔمبثبد أصذبة انؼًم، 

 .يٍ انمبٌَٕ انًإلذ 49 -36رذًم األسلبو انًٕاد انزٙ 

بٌَٕ انًشجؼٙ نفئزٍٛ يٍ انُمبثبد؛ ًْب َمبثبد انؼًبل، َٔمبثبد أصذبة ئٌ لبٌَٕ انؼًم ْٕ انم

َمبثبد انؼًبل َٔمبثبد : "انؼًم، ٔٚخصص انمبٌَٕ انفصم انذبد٘ ػشش يُّ نًٓب، ْٕٔ ثؼُٕاٌ 

َٔالدظ فٙ ْزا انفصم أٌ انمبٌَٕ ٚؼزشف ثبرذبد ػبو َمبثبد انؼًبل فٙ األسدٌ، ". أصذبة انؼًم

َمبثخ ػًبنٛخ، ثًُٛب ال ٚأرٙ انمبٌَٕ  28، ٔٚعى اٌٜ كًب ْٕ يؼشٔف 2:65و ْٕٔ ارذبد َشأ فٙ ػب

 .ػهٗ ركش ارذبد ػبو نُمبثبد أصذبة انؼًم

، ٔلذ اسرفغ ػذد ْزِ 2:77ٔانجذٚش ثبنزكش أٌ ثذاٚخ رشكٛم َمبثبد أصذبة انؼًم ٚؼٕد ئنٗ ػبو 

ٔرزًٛض ْزِ . خ فٙ ٔصاسح انؼًمَمبثخ، يشخصخ لبََٕٛبً ٔيغجه 60انُمبثبد رذسٚجٛبً دزٗ فبق اٌٜ 

، ٔرًضم لطبػبد انًٍٓ انُمبثبد ثأَّ ُٚخشغ فٙ ػعٕٚزٓب انطٕػٛخ يإعغبد صغٛشح ٔيزٕعطخ

 . انؼًٕد انفمش٘ ناللزصبد انٕغُٙ ،ٔاألَشطخ االلزصبدٚخ انزٙ رؼًم فٛٓب

نمذ عؼذ َمبثبد أصذبة انؼًم ئنٗ رشكٛم ئغبس رُغٛمٙ ّٕٚدذ جٕٓدْب فٙ انذفبع ػٍ يصبنذٓب 

انًشزشكخ، ٔٚشػٗ رطٕٚش ثُُبْب انزُظًٛٛخ ٔرذغٍٛ أدائٓب، ٔاالسرمبء ثمذسرٓب ػهٗ رٕعٛغ 

، دٛش انزمذ 3026ٔرؼٕد أدذس ْزِ انًذبٔالد ئنٗ ػبو ػعٕٚزٓب فٙ انمطبػبد انزٙ رؼًم فٛٓب، 

، ٔاسرفغ ػذد ، ٔاَزخجذ ْٛئخ رُفٛزٚخ نٓب"رذذ انزبعٛظ"ثخ يُٓب، ٔشكهذ ارذبداً نٓب َمب 30

َمبثخ، ٔرمذو  38انُمبثبد األػعبء نذٖ ػمذ اجزًبع انٓٛئخ انؼبيخ انغُٕ٘ فٙ انؼبو انًبظٙ ئنٗ 

ثطهت رغجٛهّ نذٖ ٔصاسح انؼًم، غٛش أٌ انٕصاسح نى رغزجت نٓزا " رذذ انزأعٛظ"ْزا االرذبد 

ٚجٛض رنك، ثًُٛب ٚأرٙ االػزشاض أعبعبً يٍ غشف  ت ثذػٕٖ أٌ لبٌَٕ انؼًم ال ٚزعًٍ َصبً انطه

ٔسغى أٌ جًٛغ أػعبء َمبثبد أصذبة انؼًم يغجهٌٕ فٙ غشف انزجبسح أٔ . انزجبسح ٔانصُبػخ

انصُبػخ، ٔٚذفؼٌٕ انزضايبرٓى انًبدٚخ،  ئال أٌ انمغى األكجش يُٓى، ٔانزٍٚ أَشأٔا ششكبرٓى ثشؤٔط 
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ْٛئبرٓى انؼبيخ، ٔيٍ اَزخبة   بدٕال لهٛهخ يذشٔيٌٕ لبََٕٛبً يٍ دمٕق انًشبسكخ فٙ يُبلشأي

 .يجبنظ انغشف أٔ انزششخ نؼعٕٚزٓب

، رشكم فشصخ صًُٛخ نزهجٛخ غهت َمبثبد 3020لبٌَٕ انؼًم انًإلذ نغُخ  ئلشاسفٙ ْزا اإلغبس، فاٌ 

ظًٍ يٕاد لبٌَٕ انؼًم انًفزٕدخ نهجذش أصذبة انؼًم ثبنُص ػهٗ دمّٓب ثزشكٛم ارذبد ػبو نٓب، 

 . ألَٓب يشًٕنخ ثًٕاد لبٌَٕ انؼًم انًإلذ

 ٔرفعهٕا ثمجٕل ٔافش االدزشاو

 يشكض انمذط نهذساعبد انغٛبعٛخ

 

 .يشفك انزؼذٚالد انًمزشدخ

  6202لسىت  62قاهىن العمل املؤقذ رقم حعذًالث مقترحت على 

حعذًالث  مقترحت 

بخصىص حشكيل اجحاد 

لىقاباث أصحاب عام 

 العمل

العمل املؤقذ قاهىن  فيرقم وهص املادة 

  6202لسىت 

رقم وهص املادة ألاصليت في قاهىن العمل لسىت 

0992  

 

 

 

 

 

 

 

 

إطافت العبارة الخاليت 

للفقزة )ب( من املادة 

(99:) 

ويحق للىقاباث القائمت 

حشكيل اجحاد عام لىقاباث 

 أصحاب العمل.

 

 (:62املادة )

( مً اللاهىن الاضلي 89هظ املادة )لغى ً  

عخػاع غىه بالىظ الخالي:  َو

 (:99)املادة 

جؤظغ الىلابت مً غذد مً املؤظعين ال  -أ

ًلل غً خمعين شخطا مً الػاملين في 

املهىت الىاحذة او املهً املخمازلت او املشجبؿت 

 ببػػها في اهخاج واحذ.

ًحم الصحاب الػمل في أي مهىت ال  -ب

 ًلل غذدهم غ
ً
ً شخطا ً خمعت وغشٍش

جأظِغ هلابت لهم لشغاًت مطالحهم املهىُت 

  املخػللت باحكام هزا اللاهىن.

و أال ًجىص جأظِغ أي هلابت للػمال  -ج

صحاب الػمل ًكىن مً غاًاتها او أل

اهذافها اللُام بأي اوشؿت غلى اظغ 

 :(99ملادة )ا

مؼ مشاغاة احكام الفلشة )ب( مً هزه املادة  -أ

مً كبل مؤظعين ال ًلل غذدهم  جؤظغ الىلابت

 مً الػاملين
ً
في املهىت الىاحذة  غً خمعين شخطا

ببػؼ في  أو في املهً املخمازلت او املشجبـ بػػها

 اهخاج واحذ.

 بخطيُف املهً  -ب
ً
للىصٍش ان ًطذس كشاسا

لػمالها جأظِغ هلابت لهم  والطىاغاث التي ًحم

لىلاباث الػمال وان  ورلك باالجفاق مؼ الاجحاد الػام

التي ال  ًحذد في كشاسه مجمىغاث املهً والطىاغاث

ًجىص جأظِغ اكثر مً هلابت غامت واحذة لجمُؼ 

بػػها  فيها ورلك بحكم جمازلها او املشجبـ الػمال

في اهخاج واحذ او مخكامل وان  ببػؼ او اشتراكها

 ًجػل كشاسه بزلك ظاسي املفػىل 

 غلى الىلاباث اللائمت.
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غشكُت او دًيُت او مزهبُت كما ًحظش غليها  

بػذ مماسظت أي مً هزه الاوشؿت 

 جأظِعها.

جخخظ اللجىت الثالزُت بخطيُف  -1 -د

املهً والطىاغاث التي ًجىص فيها جأظِغ 

 الحكام الفلشجين )أ( و )ب( مً 
ً
هلاباث وفلا

هزه املادة كما لها جحذًذ مجمىغاث املهً 

والطىاغاث التي ال ًجىص للػمال او 

الصحاب الػمل فيها جأظِغ اكثر مً هلابت 

لها او اسجباؾها واحذة ورلك بحكم جماز

 ببػػها او اشتراكها في اهخاج واحذ مخكامل.

جطذس اللجىت الثالزُت كشاساتها لغاًاث  -2

( مً هزه الفلشة باالجماع وبخالف 1البىذ )

رلك ٌعخمش الػمل باللشاساث الىافزة في 

 حُىه. 

ٌشترؽ في املؤظغ الي هلابت او هلابت  -هـ

 اصحاب غمل ما ًلي: 

1-  
ً
 .ان ًكىن اسدهُا

 ( ظىت.21ان ال ًلل غمشه غً ) -2

 بجىحت مخلت -3
ً
ان ال ًكىن  محكىما

 بالششف او الاماهت او بجىاًت.

ٌشترؽ في الػامل املىدعب الي هلابت ان  -و

 ( ظىت.  19ال ًلل غمشه غً )

ارا كان املؤظغ او املىدعب الي هلابت  -ص

 
ً
ا  اغخباٍس

ً
مً هلاباث اصحاب الػمل شخطا

 فِشترؽ ان ًكىن م
ً
 في اململكت وفلا

ً
سجال

ػاث الىافزة.  الحكام الدشَش

 

 (:62املادة )

مىافقت بعذ إعادة صياغتها 

 لخصبح بالىص الخالي: 

  (:022املادة )

لكل  ًظع الاجحاد العام أ. 

 هقاباث العمالمن 

 (:62املادة )

( مً اللاهىن الاضلي غلى 111حػذل املادة )

 الىحى الخالي:

 أ
ً
لغاء مؿلػها والاظخػاغت غىه ئ: بوال

 باملؿلؼ الخالي: 

  
ً
)ًػؼ الاجحاد الػام لىلاباث الػمال هظاما

 (:022املادة )

ًػؼ الاجحاد الػام لىلاباث الػمال بػذ الاظدىاط 

 لالجحاد والىلاباث غلى ان  الىصاسةبشأي 
ً
 داخلُا

ً
هظاما

 للىلاباث الامىس الخالُت: ًخػمً الىظام الذاخلي

 اظم الىلابت وغىىان مشكضها الشئِس ي. -أ

 الغاًاث التي ظِخم جأظِغ الىلابت مً اجلها. -ب
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 وهقاباث أصحاب العمل

 
ً
 داخليا

ً
ًحظى  لههظاما

بمىافقت ثلثي الىقاباث 

  ألاعظاء فيه.

جظع كل هقابت عماليت ب. 

وهقابت أصحاب عمل 

 لها.
ً
 داخليا

ً
 هظاما

 

 

 

 للىلاباث بما ال ًخػاسع مؼ احكام 
ً
داخلُا

ىدغه لذي مسجل  ػاث الىافزة ٍو الدشَش

الىلاباث وهلاباث اصحاب الػمل فىس 

 اكشاسه وغلى ان ًخػمً الامىس الخالُت:(

زاهُا: بالغاء هظ الفلشجين )ج( و )د( 

الىطين الىاسدجين فيها والاظخػاغت غنهما ب

 الخالُين:

ششوؽ واجشاءاث اهدعاب الاغػاء  -ج

للىلابت وفطلهم منها والششوؽ الىاجب 

ت  جىافشها في املششح الهخخاباث الهُئت الاداٍس

 أو أي مً لجانها. 

ششوؽ حشكُل اللجان في الىلابت  -د

 ومهامها.

 اجشاءاث اهدعاب الاغػاء للىلابت وفطلهم منها. -ج

هحاء اململكت كُفُت جأظِغ فشوع الىلابت في ا -د

 فيها وإجشاءاتها. وششوؽ حشكُل اللجان

ت للىلابت ومذة والًتها  -هـ غذد اغػاء الهُئت الاداٍس

لت حػبئت  وكُفُت اهخخابهم ومىاغُذ اجخماغاتها وؾٍش

تها  وضالحُاتها. الشىاغش في غػٍى

الحلىق التي ًخمخؼ بها غػى الىلابت والالتزماث  -و

ػشع فيها للػلىباث والحاالث التي ًخ التي ًخحملها

 الغشامت والفطل مً الىلابت. املعلكُت بما في رلك

الخذماث واملعاغذاث املالُت التي جلذم لػػى  -ص

الػشوسة بما في رلك املعاهمت في  الىلابت في حاالث

 املحامين. هفلاث املػالجت وجىكُل

ششوؽ حػُين املىظفين واملعخخذمين في الىلابت  -ح

 ماتهم.خذ واجشاءاتها وانهاء

كُفُت حفظ امىال الىلابت ومعك دفاجشها  -ؽ

 وكُىدها املالُت.

اجشاءاث دغىة الهُئت الػامت للىلابت الى  -ي

 ادًت.اءوغير الػ اجخماغاتها الػادًت

 (:69املادة )

لغى هص الفقزة )ب( من  ًُ

( من القاهىن 021املادة )

ألاصلي ويسخعاض عنها 

  بالىص الخالي:

لكل  العامعلى الاجحاد  -ب 

هقاباث العمال وهقاباث  من

 ىقاباثالو أ أصحاب العمل

ن أ ألاعظاء في أي منهما

خالل مذة ال جخجاوس  ًىدع

 
ً
أي  خمست عشز ًىما

 هظامهحعذًل ًطزأ على 

الذاخلي لذي مسجل 

صحاب أالىقاباث وهقاباث 

ن ال ًخظمن أالعمل على 

 (:69املادة )

( مً 113ًلغى هظ الفلشة )ب( مً املادة )

عخػاع غىه بالىظ  اللاهىن الاضلي َو

 الخالي: 

ب - غلى الاجحاد الػام للىلاباث او أي مً 

هلاباث اصحاب الػمل ان ًىدع أي حػذًل 

ًؿشأ غلى الاهظمت الذاخلُت لالجحاد او 

للىلاباث او لىلاباث اصحاب الػمل لذي 

مسجل الىلاباث وهلاباث اصحاب الػمل 

غلى ان ال ًخػمً هزا الخػذًل ما ًخػاسع 

عشي  ػاث الىافزة، َو مؼ احكام الدشَش

خ اًذاغه.  مً جاٍس
ً
 مفػىله اغخباسا

 :(021املادة )

كائمت  هلابت أصحاب الػملحػخبر الىلابت او  -أ

ُت الصخط باالظم الزي سجلذ به وجكدعب

ت وجماسط بهزه الطفت جمُؼ الاغمال  الاغخباٍس

 الحكام هزا اللاهىن  املطشح لها
ً
بمماسظتها وفلا

وبملخض ى الىظام  والاهظمت الطادسة بمىجبه

 
ً
خ: الذاخلي لها اغخباسا  مً جاٍس

هلاباث أصحاب وشش كشاس مسجل الىلاباث و  -1

في  ػملالبدسجُل الىلابت أو هلابت أصحاب  الػمل

ذة ال  شظمُت.الجٍش

أو ضذوس كشاس محكمت الػذل الػلُا بالغاء كشاس  -2

 حسجُل الىلابت أو الجمػُت. املسجل بشفؼ

أو اهلػاء مذة الؿػً املىطىص غليها في املادة  -3

 اللاهىن. مً هزا (112)

جضوٍذ ل غلى الىلابت أو هلابت أصحاب الػم -ب
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هذا الخعذًل ما ًخعارض 

حكام الدشزيعاث أمع 

ويسزي مفعىله  ،الىافذة

 من جاريخ 
ً
 .ًذاعهإاعخبارا

حغُير  بأي وهلاباث أصحاب الػمل مسجل الىلاباث

الذاخلي ورلك خالل  ًؿشأ غلى هظامهااو حػذًل 

خ اجشائه. خمعت  مً جاٍس
ً
 غشش ًىما

 (:16املادة )

مىافقت بعذ إعادة  -أ

صياغت الفقزة )أ( بالىص 

 الخالي:

مىال أهفاق إال ًجىس  -أ

والاجحاداث الىقاباث 

لكل والاجحاد العام املهىيت 

هقاباث العمال وهقاباث من 

مىال أي أو  صحاب العملأ

أو أي  الحكىمتجخصصها 

ال بما إلذعمها  جهت أخزي 

 ل أًحقق 
ً
كام حهذافها وفقا

الدشزيعاث الىافذة 

هظمتها الذاخليت وبما أو 

ًخفق مع املعاًير املحاسبيت 

ن جخظع أالذوليت، على 

مىال واملخصصاث هذه ألا 

 لزقابت دًىان املحاسبت.

 

 (:16املادة )

( مً اللاهىن الاضلي 118ًلغى هظ املادة )

عخػاع غىه بالىظ الخالي:  َو

 (:029ة )املاد

ال ًجىص اهفاق امىال الىلاباث والاجحاد -أ

صحاب ألىلاباث الػمال وهلاباث الػام 

واي امىال جخططها الحكىمت  الػمل

 الحكام 
ً
لذغمها الا بما ًحلم اهذافها وفلا

ػاث الىافزة واهظمتها الذاخلُت وبما  الدشَش

ًخفم مؼ املػاًير املحاظبُت الذولُت ، غلى 

ان جخػؼ هزه الامىال واملخططاث لشكابت 

 دًىان املحاظبت.

 

غلى الىلاباث كبل اسبػت اشهش غلى الاكل -ب

ىت مالُت جلذًم مىاصهاتها مً بذاًت كل ظ

للعىت املالُت الالحلت الى الاجحاد الػام 

لىلاباث الػمال والزي ًلىم بتزوٍذ الىصٍش 

ت.  بيسخت منها ومً مىاصهخه العىٍى

 :(029املادة )

ال ًجىص اهفاق أمىال هلابت الػمال إال في الغاًاث 

املششوغت واملخػللت بمطلحت الىلابت بما في رلك ما 

 ًلي:

لشواجب والػالواث والىفلاث للمىظفين الػاملين ا -أ

 فيها ولألغػاء املخفشغين للػمل فيها.

هفلاث اداسة الىلابت بما في رلك أجىس جذكُم  -ب

 حعاباتها.

سظىم الذغاوي اللػائُت التي جلُمها الىلابت أو  -ج

جلام غليها وهفلاتها ارا كاهذ هي او اي غػى مً 

 في الذغىي وكاه
ً
ذ مً اجل جأمين أي اغػائها ؾشفا

حلىق للىلابت أو حماًتها او كاهذ جخػلم بحلىق 

هاشئت غً غالكت غػى مً أغػائها بطاحب 

 الػمل.

هفلاث اي هضاع غمالي ًخػلم بالىلابت أو بػػى  -د

 مً أغػائها.

ؼ ألاغػاء غً أي خعاسة هاشئت غً هضاع  -هـ حػٍى

 غمالي.

فشاد إلاغاهاث التي جذفؼ ألغػاء الىلابت أو أل  -و

غائالتهم بعبب الىفاة أو الشُخىخت أو املشع أو 

 البؿالت او الحىادر التي جلؼ لهم.

هفلاث الخذماث الخػلُمُت والاجخماغُت التي  -ص

 جلذمها الىلابت  لألغػاء.

 

 

 

 

حعذًل الفقزة )هـ( لخصبح 

 بالىص الخالي:

 (:11املادة )

(  111ًلغى هظ الفلشة ) هـ ( مً املادة )

عخػاع غىه بالىظ  مً اللاهىن الاضلي َو

 الخالي:

هـ- جىظم شؤون كل مً الاجحاد الػام 

لىلاباث الػمال والاجحاداث املهىُت بمىجب 

 :(002املادة )

حشكل الىلاباث الػمالُت الاجحاد الػام لىلاباث  -أ

ت وجحخفظ فُه الػمال وجكىن له شخطُت اغخباٍس

 كل هلابت بحلىكها الخاضت.

الىلاباث التي ًخألف  أغػاءًخكىن الاجحاد مً  -ب

خمخؼ بجمُؼ الحلىق التي جخمخؼ بها  منها الاجحاد ٍو



6 
 

هـ. جىظم شؤون الاجحاد 

العام لكل من هقاباث 

أصحاب العمال وهقاباث 

العمل والاجحاداث املهىيت 

بمىجب أهظمت داخليت 

جظعها كل منها لهذه الغاًت 

على أن جىدع وسخ منها 

لذي مسجل الىقاباث 

وهقاباث أصحاب العمل 

 فىر إقزارها.

اهظمت داخلُت جػػها كل منها لهزه الغاًت 

غلى ان جىدع وسخ منها لذي مسجل 

 الىلاباث فىس إكشاسها.

 الىلابت.

ًحم لىلابخين او أكثر بمىافلت الاجحاد الػام  -ج

لىلاباث الػمال حشكُل اجحاد منهي غلى ان جحطل 

ًت الػادًت لهُئتها الػامت كل منها غلي مىافلت ألاكثر 

.
ً
 بزلك خؿُا

ً
 وأن جحُـ املسجل غلما

ًحم لالجحاد الػام لىلاباث الػمال ولالجحاداث  -د

املهىُت املسجلت الاهػمام الى اي مىظمت غمالُت 

 غشبُت أو دولُت راث أهذاف ووظائل مششوغت.

جىظم شؤون الاجحاد الػام والاجحاداث املهىُت بىظام  -هـ

 زه الغاًت.خاص ًطذس له

 

( من 001ًلغى هص املادة )

القاهىن ألاصلي ويسخعاض 

 عىه بالىص الخالي:

 (: 001املادة )

الاجحاد العام ًجب على 

لكل من هقاباث العمال 

وهقاباث أصحاب العمل 

والىقاباث ألاعظاء في كل 

منهما والاجحاداث املهىيت 

أن حعذ السجالث والذفاجز 

حسب ألاوطاع والشزوط 

جحذدها اللجىت التي 

 الثالثيت.

 (:13املادة )

( مً اللاهىن الاضلي 113ًلغى هظ املادة ) -

عخػاع غىه بالىظ الخالي:  َو

 (: 001املادة )

 كل هلابت او هلابت اصحاب غملًجب غلى 

ان حػذ السجالث والذفاجش حعب الاوغاع 

 والششوؽ التي جحذدها اللجىت الثالزُت.

 :(001املادة )

 أو هلابت أصحاب غمل هلابت غمالًجب غلى كل  -أ

 ان حػذ السجالث والذفاجش حعب الاوغاع

 والششوؽ التي ًلشسها الىصٍش.

ملفدش الػمل الاؾالع في اي وكذ غلى دفاجش  -ب

وغلى غيرها مً الذفاجش  حعاباث اي هلابت

كىائم  والسجالث التي جحخفظ بها الىلابت وغلى

الىلابت والي الاغػاء فيها كما ًحم الي مىظف في 

والسجالث وغلى  الاؾالع غلى جلك الذفاجش غػى فيها

الاوكاث املحذدة في الىظام  جلك اللىائم ورلك في

الاجشاءاث في ملش  ججشي جلك الذاخلي للىلابت غلى ان

 الىلابت.

 

 


