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قانون العمل الفلسطيني

قانون العمل رقم ) 7( لسنة 2000 م

The Project is funded by the European Union

بدعم من االتحاد األوروبي

 مت طباع�������ة ه�������ذا الكتيب بدعم من االحتاد األوروبي، إن محتويات هذا الكتيب هي من 
مس�������ؤولية نقابة احملامني النظاميني الفلس�������طينيني وحدها وال تعكس بالضرورة آراء 

االحتاد األوروبي.

بإشراف المكتب الفني
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الزميالت والزمالء األعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد،

  ق���د تك���ون الفكرة ثاقبة، غير أنها إذا ظلت مخبوءة يف ذهن صاحبها 
فلن يلمس لها أثر، ولكنهاتصبح نيرة إذا شع سناها على اآلخرين.

 ونحن يف نقابتكم نقابة احملامني نخطو خطوات حثيثة يف مس���يرتنا، 
منطلقني من إمياننا الراس���خ بأهمية تطوير مؤسس���تنا وعملنا. وماضني 
يف أداء رسالتنا السامية التي تستند إلى القيم الرفيعة املتمثلة يف احترام 

إنسانية اإلنسان بكل ما لهذه العبارة من أبعاد.

إن اخلط���وة األول���ى يف أي عمل تكون ناجح���ة إذا تلتها خطوات، وقد 
متضي تارة وتعثر تارة أخرى، غير أن النجاح يقاس مبدى اإلجناز.

 نقيب احملامني

احملامي حسني شبانة
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رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد اإلطالع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديالته املعمول 
ب���ه يف محافظ���ات الضفة، وعلى قانون العمل رقم 16 لس���نة 1964 
م وتعديالت���ه املعم���ول به يف محافظ���ات غزة، وبعد إق���رار املجلس 

التشريعي يف جلسته املنعقدة بتاريخ 2000/3/29  

أصدرنا القانون التالي:
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الباب األول

تعاريف وأحكام عامة
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الفصل األول

تعاريف

املادة )1(
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية 

املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.

الوزارة: وزارة العمل.

الوزير: وزير العمل.

صاح�������ب العمل: كل ش���خص طبيع���ي أو اعتباري أو م���ن ينوب عنه 
يستخدم شخصاً أو اكثر لقاء أجر.

العامل: كل شخص طبيعي يؤدي عمال لدى صاحب العمل لقاء أجر 
ويكون أثناء أدائه العمل حتت إدارته وإشرافه.

النقابة: أي تنظيم مهني يشكل وفقاً للقانون )قانون النقابات(.

العم�������ل: كل م���ا يبذله العامل من جهد ذهني أو جس���ماني لقاء أجر 
سواء كان هذا العمل دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا.
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العم�������ل املؤقت: العمل ال���ذي تقتض���ي طبيعة تنفي���ذه وإجنازه مدة 
محدودة.

العم�������ل العرضي: العمل الذي تس���تدعيه ض���رورات طارئة وال تزيد 
مدة إجنازه عن ثالثة أشهر.

العمل املوسمي: كل عمل ينفذ وينجز يف مواسم دورية سنوية.

األجر األساس�������ي: هو املقابل النق���دي و/أو العيني املتفق عليه الذي 
يدفع���ه صاح���ب العمل للعامل مقابل عمل���ه، وال تدخل يف 

ذلك العالوات والبدالت أيا كان نوعها.

األج�������ر: ويعني به األج���ر الكامل وهو األجر األساس���ي مضافا إليه 
العالوات والبدالت.

املنشأة: املكان الذي يؤدي فيه العمال أعمالهم.

احلدث: كل من بلغ اخلامس���ة عش���رة من عمره ولم يتجاوز الثامنة 
عشرة.

الليل: فترة اثنتي عش���رة ساعة متتالية تشمل وجوباً ما بني الثامنة 
مساًء حتى السادسة صباحاً.

الس�������نة: تعتبر الس���نة يف تطبي���ق أحكام هذا القان���ون ) 365 ( يوما 
والشهر )30( يوما، واألسبوع )7( أيام.

اللجنة الطبية: اجلهة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة.
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إصاب�������ة العمل: احل���ادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بس���ببه أو 
أثناء ذهابه ملباش���رة عمله او عودت���ه منه، ويعتبر يف حكم 

ذلك اإلصابة بأحد أمراض املهنة التي يحددها النظام.

املعوق: هو الشخص الذي يعاني من عجز يف بعض قدراته اجلسدية 
أو احلس���ية أو الذهني���ة، نتيج���ة م���رض أو حادث أو س���بب 
خلق���ي أو عامل وراثي، أدى لعجزه عن العمل أو االس���تمرار 
أو الترقي فيه، أو أضعف قدرته عن القيام بإحدى الوظائف 
األساس���ية األخرى يف احلياة ويحت���اج إلى الرعاية والتأهيل 

من أجل دمجه أو إعادة دمجه يف املجتمع.

التأهيل: عملية منظمة ومس���تمرة مبنية على أس���س علمية تهدف 
إلى االس���تفادة من القدرات املتاحة ألي شخص من خالل 

تنمية قدراته سواء اجلسدية أو املهنية.

احملكمة املختصة: احملكمة املختصة بالقضايا العمالية.
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الفصل الثاني

أحكام ومبادئ عامة

  املادة ) 2(
العم���ل حق ل���كل مواطن قادر عليه، تعمل الس���لطة الوطنية على 

توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز.

 املادة )3(
تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل يف 

فلسطني باستثناء:

1- موظف���ي احلكومة والهيئات احمللية مع كفالة حقهم يف تكوين 
نقابات خاصة بهم.

2- خ���دم املنازل وم���ن يف حكمهم على أن يص���در الوزير نظاما 
خاصا بهم.

3- أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة األولى.

املادة )4(

يعف���ى العمال من الرس���وم القضائية يف الدع���اوى العمالية التي 
يرفعونها نتيج���ة نزاع يتعلق باألجور أو األجازات أو مبكافآت نهاية 
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اخلدم���ة أو بالتعويضات عن إصاب���ة العمل أو بفصل العامل فصال 
تعسفيا.

 املادة ) 5(
وفق���ا ألحكام القان���ون للعمال وأصحاب العم���ل احلق يف تكوين 
منظمات نقابية على أس���اس مهني بهدف رعاية مصاحلهم والدفاع 

عن حقوقهم.

 املادة )6(
متثل األحكام الواردة يف هذا القانون احلد األدنى حلقوق العمال 
الت���ي ال يج���وز التنازل عنه���ا، وحيثما وجد تنظيم خ���اص لعالقات 
العم���ل تنطب���ق على العمال أح���كام هذا القانون أو أح���كام التنظيم 

اخلاص أيهما أفضل للعامل.
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الباب الثاني

التشغيل والتدريب والتوجيه المهني
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الفصل األول

التشغيل

 املادة ) 7(

يش����كل مجلس الوزراء جلنة استش����ارية ثالثية برئاس����ة وزير العمل 
وبعدد متس����او من أطراف اإلنتاج الثالث����ة )احلكومة، أصحاب العمل، 
العم����ال( وتس����مى جلن����ة السياس����ات العمالي����ة وتكون مهمته����ا اقتراح 
السياسات العامة خاصة يف مجال التشغيل والتدريب والتوجيه املهني.

يحدد قرار تشكيل هذه اللجنة نظام عملها وعدد أعضائها.

يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً لالستئناس برأيه.

 املادة ) 8(
تنشئ الوزارة مكاتبا للعمل موزعة بشكل مالئم بحيث يسهل على 
أصحاب العمل والعم���ال االتصال بها، وتقدم تلك املكاتب خدماتها 

مجانا، وحتدد الوزارة نظام عملها واختصاصاتها.

املادة )9(
تقوم الوزارة بإعداد إحصائيات دورية خاصة بالبطالة والتشغيل 

كما ونوعا.
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املادة )10(
على كل شخص قادر على العمل وراغب فيه أن يسجل اسمه يف 
مكتب العمل الواقع يف دائرة إقامته، وعلى املكتب قيد طلبات العمل 
وإعطاء طالبيه ش���هادة بذلك، وتنظم ال���وزارة البيانات واإلجراءات 

املتعلقة بطلب العمل وشهادة تسجيله.

املادة )11(
عل���ى مكاتب العم���ل االلتزام بتنس���يب العمال املس���جلني لديها، 
مراعي���ة يف ذلك االختصاصات والكفاءة واألس���بقية يف التس���جيل 

وحق صاحب العمل يف االختيار.

املادة )12(
عل���ى كل صاح���ب عمل أن ي���وايف مكتب العمل الواق���ع يف دائرة 
عمله ببيان ش���هري عن أس���ماء العمال وعددهم ووظائفهم وس���نهم 
وجنس���هم ومؤهالتهم وأجورهم وتاريخ التحاقهم بالعمل والوظائف 

الشاغرة لديه.

املادة ) 13(
يلتزم صاحب العمل بتش���غيل عدد م���ن العمال املعوقني املؤهلني 
بأعم���ال تت���الءم مع إعاقتهم، وذلك بنس���بة ال تقل ع���ن )5 %( من 

حجم القوى العاملة يف املنشأة.
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املادة )14(
للوزارة أن متنح ترخيصا بالعمل يف فلس���طني لغير الفلسطينيني 
ويحظ���ر على صاحب العمل أن يلحق ،مباش���رة أو بواس���طة الغير، 
أي عامل غير فلس���طيني قبل التأكد م���ن احلصول على الترخيص 

املشار إليه.

املادة )15(
وفق���اً ألحكام هذا القانون وبالتنس���يق مع اجلهات املعنية مبا يف 
ذل���ك نقابات أصح���اب العمل ونقابات العمال يص���در الوزير نظاماً 

لتحديد شروط منح ترخيص العمل للعمال غير الفلسطينيني.

 املادة )16(
يحظ���ر التميي���ز يف ظ���روف وش���روط العم���ل ب���ني العاملني يف 

فلسطني.

 املادة ) 17(
بالتنس���يق مع اجله���ات املعنية مبا فيها نقاب���ات أصحاب العمل 
ونقابات العمال تتولى الوزارة تنظيم س���وق العمل والتش���غيل للعمال 

الفلسطينيني يف اخلارج.
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الفصل الثاني

التدريب والتوجيه املهني

 املادة )18(

لغرض تطبيق أحكام هذا الفصل:
يقصد بالتوجيه املهني النشاطات التي تهدف إلى توجيه العمال 
لفرص العمل والتدريب املتاحة التي تتناس���ب مع مهاراتهم وميولهم 
وقدراتهم يقصد بالتدريب املهني النش���اطات التي تهدف إلى توفير 
احتياج���ات التنمي���ة م���ن العمال املدرب���ني، ومتكينهم من اكتس���اب 

املهارات والقدرات الالزمة وتطويرها بصفة مستمرة.

 املادة )19(
تقوم الوزارة بوضع ومتابعة وتطبيق سياس���ات التدريب والتوجيه 
املهني، مبا يحقق التنسيق والتكامل مع الوزارات واملؤسسات املعنية 
األخ���رى، ومبا يوف���ر احتياجات برام���ج التنمية م���ن العمالة الفنية 

واملدربة.

املادة ) 20(
تنش���ئ الوزارة مراكز للتدريب املهني حسب احلاجة ويتم حتديد 

نظام عملها واختصاصاتها بقرار من الوزير.



-18-

املادة ) 21(
يص���در الوزير نظاماً للتدريب والتوجيه يكفل مبدأ حتقيق تكافؤ 
الف���رص مع مراعاة حرية االختيار وإعطاء األولوية ألبناء الش���هداء 

ويتضمن النظام ما يلي:

• عقد التدريب املهني.	

• برامج التدريب.	

• حقوق املتدرب.	

 املادة ) 22(
الوزارة وبالتنسيق مع اجلهات املعنية هي اجلهة الوحيدة املخولة 

مبنح الترخيص إلنشاء مؤسسات التدريب املهني.

يف حالة عدم االلتزام بشروط منح الترخيص يجوز للوزير إصدار 
قرار باإلغالق الكلي أو اجلزئي للمؤسسة أو بإيقاف برنامج تدريبي 

فيها بشكل مؤقت أو نهائي حسب طبيعة اخلطأ وجسامته.

املادة )23(
على كل مؤسس���ة تدريب غير حكومية أن تس���وي أوضاعها وفقاً 

ألحكام هذا القانون يف مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه.
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الباب الثالث

عقد العمل الفردي
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الفصل األول

تكوين العقد

 املادة ) 24(
عق���د العم���ل الفردي هو اتفاق كتابي أو ش���فهي صريح أو ضمني 
يب���رم بني صاحب عمل وعام���ل ملدة محددة أو غير محددة أو إلجناز 
عم���ل معني يلتزم مبوجبه العامل بأداء عم���ل ملصلحة صاحب العمل 
وحتت إدارته وإش���رافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع األجر املتفق 

عليه للعامل.

املادة ) 25(
ال يجوز أن تزيد املدة القصوى لعقد العمل محدد املدة لدى نفس 

صاحب العمل مبا يف ذلك حاالت التجديد عن سنتني متتاليتني.

املادة ) 26(
إذا اس���تمر طرفا عقد العمل محدد املدة يف تنفيذه بعد انقضاء 

مدته اعتبر العقد غير محدد املدة.

 املادة )27(
يتمت���ع العامل���ون بعقود عمل مح���ددة املدة مبن فيه���م العاملون 
مبوج���ب عقد عمل عرض���ي أو عقد عمل موس���مي بنفس احلقوق 
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وعليه���م نفس الواجبات التي يخضع له���ا العاملون بعقود عمل غير 
مح���ددة املدة يف ظروف مماثلة مع مراعاة األحكام اخلاصة بالعمل 

ملدة محددة أو عرضية أو موسمية.

املادة ) 28(
ينظم عقد العمل باللغة العربية، متضمناً ش���روط العمل األساسية 
خاص���ة األج���ر ونوع العمل ومكانه ومدته، ويوق���ع من طرفيه، وتعطى 
نسخة منه للعامل، وللعامل إثبات حقوقه بكافة طرق اإلثبات القانونية.

املادة )29 (
يج���وز أن يبدأ عق���د العمل بفترة جتربة مدتها ثالثة اش���هر وال 

يجوز تكرارها ألكثر من مرة واحدة عند نفس صاحب العمل.

املادة )30(
إذا نف���ذ متعهد فرعي العمل بالنيابة عن صاحب العمل األصلي 
أو لصاحله يكون االثنان مس���ئولني بالتضامن عن تنفيذ االلتزامات 

الناشئة عن العقد.

املادة )31(
ال يلزم العامل بالعمل يف مكان غير املتفق عليه يف العقد إذا أدى 

إلى تغيير مكان إقامته.
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املادة )32(
ال يج���وز تكلي���ف العامل بعم���ل يختلف اختالفاً بين���اً عن طبيعة 
العم���ل املتف���ق عليه يف عقد العم���ل، إال إذا دعت الضرورة إلى ذلك 
منع���ا لوق���وع حادث، أو يف حال���ة القوة القاهرة عل���ى أن يكون ذلك 

بصفة مؤقتة مبا ال يتجاوز شهرين.

 املادة ) 33(
يلت���زم العام���ل بتأدي���ة عمله بإخ���الص وأمان���ة وباحملافظة على 
أس���رار العم���ل وأدواته وال يعتبر العامل مس���ئوال ع���ن خلل األدوات 

أو ضياعها نتيجة أي ظرف طارئ خارج عن إرادته أو قوة قاهرة.

املادة )34(
عل���ى العامل التقيد بتطبيق ش���روط الالئحة الداخلية للمنش���أة 

وبقواعد السالمة والصحة املهنية يف العمل.
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الفصل الثاني

انتهاء عقد العمل الفردي

 املادة ) 35(
ينتهي عقد العمل الفردي يف أي من احلاالت اآلتية:-

باتفاق الطرفني.. 1

بانتهاء مدته يف األعمال العرضية أو املؤقتة أو املوسمية.. 2

برغبة أحد الطرفني خالل مدة التجربة.. 3

بناء على رغبة العامل، ش�������ريطة إخط�������ار صاحب العمل خطيا قبل 
الترك:

 بشهر إذا كان يتقاضى أجره على أساس شهري.. 1

بأسبوع إذا كان يتقاضى أجره على أساس يومي أو أسبوعي . 2
أو بالقطعة أو بالعمولة.

بوف���اة العام���ل أو إصابته مبرض أو عج���ز أقعده عن العمل . 3
ملدة تزيد على س���تة أش���هر بناء على تقرير طبي صادر عن 
اللجن���ة الطبي���ة مع عدم وج���ود مركز ش���اغر يالئم قدراته 

املهنية ووضعه الصحي اجلديد.
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 املادة )36(
ال ينته���ي عق���د العم���ل بس���بب وفاة صاح���ب العم���ل إال إذا كان 

موضوع العقد يتعلق بشخص صاحب العمل.

 املادة )37(
يبقى عقد العمل نافذا حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية 
املش���روع أو بيع���ه أو اندماجه أو انتقاله بطري���ق اإلرث، ويظل صاحب 
العمل األصلي واجلديد مس���ئولني بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ 
االلتزامات الناجمة عن العقد ومستحقة األداء قبل تاريخ التغيير، وبعد 

انقضاء الستة أشهر يتحمل صاحب العمل اجلديد املسؤولية وحده.

املادة ) 38(
ال ينته���ي عق���د العم���ل يف حالة ص���دور ق���رار إداري أو قضائي 
بإغالق املنش���أة أو بإيقاف نش���اطها مؤقتا ملدة ال تزيد على شهرين 
،وعل���ى صاح���ب العمل االس���تمرار يف دفع أجور عمال���ه طيلة فترة 
اإلغ���الق أو اإليق���اف املؤق���ت مع مراع���اة األحكام ال���واردة يف هذا 

القانون واملتعلقة بفترة التجربة.

ينقضي االلتزام املذكور يف الفقرة )1( أعاله بعد مدة الش���هرين 
وعلى صاحب العمل أن يدفع لعماله زيادة على ما سبق ذكره مكافأة 

نهاية اخلدمة كما نصت عليها أحكام هذا القانون.
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الفصل الثالث

إنهاء عقد العمل الفردي

املادة )39(
ال ميك�������ن اعتب�������ار احلاالت التالي�������ة بوجه اخلصوص من األس�������باب 

احلقيقية التي تبرر إنهاء العمل من قبل صاحب العمل:-

1. االنخراط النقابي أو املش���اركة يف أنش���طة نقابي���ة خارج أوقات 
العمل، أو أثناء العمل إذا كان ذلك مبوافقة صاحب العمل.

2. إق���دام العامل على طلب ممارس���ة نيابة متثيلي���ة عن العمال، أو 
كونه ميارس هذه النيابة حاليا أو مارسها يف املاضي.

3. إق���دام العام���ل عل���ى رفع قضية أو مش���اركته يف إج���راءات ضد 
صاحب العمل بإدعاء خرق القانون، وكذلك تقدميه لشكوى أمام 

الهيئات اإلدارية املختصة.

املادة )40(
لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون إشعار مع 
حق���ه يف مطالبة العام���ل بكافة احلقوق األخرى عند ارتكابه أيا من 

املخالفات التالية:
1. انتحاله ش���خصية غير ش���خصيته أو تقدميه ش���هادات أو وثائق 

مزوره لصاحب العمل.
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2. ارتكابه خطأ نتيجة إهمال مؤكد نش���أت عنه خس���ارة جس���يمة 
لصاحب العمل ش���ريطة أن يبلغ صاحب العمل اجلهات املختصة 

باحلادث خالل ثمان وأربعني ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3. تكراره مخالفة النظام الداخلي للمنشأة املصادق عليه من وزارة 
العم���ل أو التعليم���ات املكتوب���ة اخلاصة بس���المة العمل وصحة 

العمال رغم إنذاره بها حسب األصول.
4. تغيب���ه دون عذر مقبول أكثر من س���بعة أيام متتالية، أو أكثر من 
خمس���ة عش���ر يوما متقطعة خالل السنة الواحدة، على أن يكون 
قد انذر كتابياً بعد غياب ثالثة أيام يف احلالة األولى أو عش���رة 

أيام يف احلالة الثانية.
5. ع���دم وفاء العام���ل بااللتزامات املترتبة عليه مبوجب عقد العمل 

رغم إنذاره حسب األصول.
6. إفش���اءه لألس���رار اخلاص���ة بالعمل التي من ش���انها أن تس���بب 

الضرر اجلسيم.
7. إدانته بحكم نهائي يف جناية أو جنحة مخلة بالش���رف أو األمانة 

أو األخالق العامة.
8. وجوده أثناء العمل يف حالة س���كر أو متأثرا مبا تعاطاه من مادة 

مخدرة يعاقب عليها القانون.
9. اعتدائ���ه بالض���رب أو التحقي���ر على صاحب العم���ل أو على من 

ميثله أو على رئيسه املباشر .
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 املادة ) 41(
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل ألس���باب فنية أو خس���ارة 
اقتض���ت تقلي���ص ع���دد العمال مع احتف���اظ العامل بحق���ه يف بدل 

اإلشعار، ومكافئة نهاية اخلدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك.

 املادة ) 42(
1- يجوز للعامل ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل مع احتفاظه 
بحقوق���ه القانونية مب���ا فيها مكافأة نهاية اخلدمة وما يترتب له من 

حقوق ، وذلك يف أي من احلاالت اآلتية:

أ. تش���غيله يف عم���ل يختلف يف نوع���ه أو درجته اختالفا بينا عن 
العم���ل ال���ذي اتفق علي���ه مبقتضى عقد العم���ل، إال إذا دعت 
الض���رورة إل���ى ذلك وملدة مؤقتة منعا لوقوع حادث أو يف حالة 

القوة القاهرة.
ب. تشغيله بصورة تدعو إلى تغيير مكان إقامته.

ج. الثبوت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية إن استمراره يف 
عمله يشكل خطرا على حياته.

د. اعتداء صاحب العمل أو من ميثله على العامل أثناء العمل أو 
بسببه بالضرب أو التحقير.

عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته جتاه العامل رغم مطالبته ث. 
بها كتابياً.
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2- استثناء مما ورد يف البند ) 1( أعاله يحق للعامل إذا استقال من 
عمله خالل السنوات اخلمس األولى ثلث مكافئة نهاية اخلدمة، 
وثلثي مكافئة نهاية اخلدمة إذا كانت االس���تقالة خالل السنوات 
اخلمس التالية، ويستحق املكافئة كاملة إذا أمضى عشر سنوات 

أو أكثر يف العمل.

املادة ) 43(
يل���زم صاح���ب العمل ب���رد ما أودع���ه العامل لديه م���ن أوراق أو 
ش���هادات أو أدوات، كم���ا ويلزم العامل بإعادة م���ا بحوزته من عهدة 

إلى صاحب العمل.

 املادة )44(
مين���ح العام���ل عند انتهاء خدمت���ه بناء على طلبه ش���هادة خدمة 

يذكر فيها اسمه ونوع عمله ومدته.

املادة )45(
للعامل الذي أمضى سنة من العمل احلق يف مكافأة نهاية خدمة 
مقدارها أجر ش���هر عن كل سنة قضاها يف العمل على أساس آخر 
أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل اإلضافية، وحتتسب لهذا 

الغرض كسور السنة.
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 املادة )46(

1. يجوز ألي من طريف عقد العمل غير محدد املدة إنهائه مبقتضى 
إشعار يرسل بعلم الوصول إلى الطرف اآلخر قبل

شهر من إنهاء العمل.
2. يح���ق للعامل الذي تلقى إش���عارا من صاح���ب العمل بإنهاء عقد 
العم���ل التغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من اجل اإلش���عار 

ويعتبر تغيبه عمال فعليا يف املنشأة.
3. يعتبر تعسفيا إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك .

 املادة )47(
م���ع احتفاظه بكافة حقوق���ه القانونية األخرى، يس���تحق العامل 
تعويضا عن فصله تعسفيا مقداره اجر شهرين عن كل سنة قضاها 

يف العمل على أال يتجاوز التعويض اجره عن مدة سنتني.

املادة )48(
حتتسب مكافئة نهاية اخلدمة وتعويض الفصل التعسفي للعامل 
بالقطعة أو بالعمولة على أس���اس متوس���ط أجره الش���هري يف مدة 

السنة األخيرة.
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الباب الرابع

عالقات العمل الجماعية
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الفصل األول

املفاوضة اجلماعية

املادة )49(
املفاوض���ة اجلماعية هي احلوار الذي يجري بني أي من نقابات 
العمال أو ممثلني عن العمال وبني صاحب العمل أو أصحاب العمل 
أو ممثليه���م ، به���دف حس���م الن���زاع اجلماعي أو حتس���ني ش���روط 

وظروف العمل أو رفع الكفاءة اإلنتاجية.

 املادة )50(
جتري املفاوضة اجلماعية بحرية ودون ضغط أو تأثير.

املادة )51(
يح���ق لكل طرف من ط���ريف املفاوضة اجلماعية تس���مية ممثليه 

كتابة دون أن يكون أليهما حق االعتراض على هذا التمثيل.

املادة )52(
بن���اء على طلب أي من طريف املفاوض���ة اجلماعية على اجلهات 

ذات العالقة تقدمي املعلومات والبيانات املطلوبة.
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 املادة ) 53(
جتري املفاوضة اجلماعية:

1. على مس���توى املنش���أة بني صاح���ب العمل أو إدارة املنش���أة وبني 
ممثلي العمال يف املنشأة.

2. على مس���توى نش���اط اقتصادي معني بني ممثلي أصحاب العمل 
يف هذا النشاط والنقابة العمالية ذات العالقة.

3. عل���ى املس���توى الوطن���ي بني احت���اد أصحاب العم���ل وبني احتاد 
نقابات العمال.
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الفصل الثاني
اتفاق العمل اجلماعي

 املادة )54(
اتفاق العم���ل اجلماعي اتفاق مكتوب باللغة العربية يبرمه طرفا 
املفاوضة اجلماعية ويتضمن أحكاما تتعلق بتحسني شروط وظروف 

العمل ورفع الكفاءة اإلنتاجية.

املادة )55(
يكون اتفاق العمل اجلماعي ملزما من التاريخ احملدد فيه وتعطى 
نس���خة منه لكل من ط���ريف املفاوضة اجلماعية وتودع نس���خة لدى 

الوزارة.

 املادة ) 56(
م���دة اتف���اق العمل اجلماع���ي ثالث س���نوات، وجت���ري املفاوضة 
اجلماعية بناء على طلب أحد طريف العمل قبل انتهائها بثالثة أشهر 
ويبقى االتفاق س���اريا إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد ويجوز ان 
يتفق طرفا اإلنتاج على فتح باب التفاوض إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 املادة )57(
وفقا ألحكام هذا القانون يجب أن يتضمن اتفاق العمل اجلماعي 
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كحد أدنى البنود التالية:

1. حرية ممارسة العمل النقابي.

2. احلد األدنى لألجور على كل أنواع العمل.

3. شروط تشغيل العمال وإعفائهم من العمل.

4. جلنة ثنائية حلسم أية خالفات تنشا عن تطبيق االتفاق.

املادة )58(
1-  تسري أحكام اتفاق العمل اجلماعي على:

أ- جميع العاملني لدى صاحب العمل.

ب أصحاب العمل ومن يحل محلهم.

2- لغي���ر طريف اتف���اق العمل اجلماعي حق االنضمام إليه بناء على 
اتفاق مكتوب بينهم يقدم إلى الوزارة.

 املادة )59(
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ اتفاق العمل اجلماعي.
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الفصل الثالث

تسوية النزاعات العمالية اجلماعية

املادة )60(
النزاع العمالي اجلماعي هو النزاع الذي ينش���أ بني واحد أو أكثر 
من أصحاب العمل وبني العمال أو فريق منهم حول مصلحة جماعية.

املادة )61(
يح���ق ل���كل من طريف ن���زاع العمل اجلماعي اللج���وء إلى مندوب 
التوفيق يف الوزارة، إذا لم يحل هذا النزاع بالطرق التفاوضية داخل 

املنشأة.

 املادة )62(
إذا فشل مندوب التوفيق يف حل النزاع خالل عشرة أيام على الوزير 
إحال����ة النزاع إلى جلنة توفيق تش����كل من أحد موظفي الوزارة رئيس����اً 
ومن عدد متساو من األعضاء ينسبهم كل من صاحب العمل والعمال.

املادة ) 63(

1. إذا فش���لت جلنة التوفيق يف حل النزاع خالل أسبوعني يحق ألي 
من طرفيه اللجوء إلى احملكمة املختصة.
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2. إذا ل���م يلج���أ أي م���ن الطرف���ني للقض���اء وكان الن���زاع العمالي 
اجلماع���ي مي���س باملصلحة العام���ة يحق للوزير إل���زام الطرفني 
باملث���ول أمام جلنة حتكيم يش���كلها الوزير بالتنس���يق مع اجلهات 

املعنية من:
• قاض رئيساً للجنة.	
• ممثل عن الوزارة.	
• ممثل عن العمال.	
• ممثل عن أصحاب العمل.	

املادة )64(
عند النظر يف نزاع عمالي يكون ملندوب التوفيق وللجنتي التوفيق 
أو التحكيم صالحية احملكمة املختصة فيما يتعلق بإحضار الشهود 

وسماع أقوالهم وإجراء املعاينة واالستعانة بأهل اخلبرة.

املادة )65(
خ���الل النظ���ر يف منازعات العم���ل اجلماعي ال يج���وز لصاحب 

العمل تغيير شروط العمل السارية.
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الفصل الرابع

اإلضراب والغلق

املادة )66(
وفق���اً ألح���كام القانون اإلضراب حق مكف���ول للعمال للدفاع عن 

مصاحلهم.

املادة )67(

1- يج���ب توجي���ه تنبيه كتابي من قبل الط���رف املعني باإلضراب أو 
اإلغالق إلى الطرف اآلخر والى الوزارة قبل أسبوعني من اتخاذ 

اإلجراء موضحا أسباب اإلضراب أو اإلغالق.
2- يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع يف املرافق العامة.

3- يف حال اإلضراب يكون التنبيه الكتابي موقعا من 51 ٪ من عدد 
العاملني يف املنشأة على األقل، ويف حال اإلغالق

تكون نفس النسبة من مجلس إدارة املنشاة.
4- ال يج���وز اإلض���راب أو اإلغالق أثناء إج���راءات النظر يف النزاع 

اجلماعي.
5- يترت���ب على عرض نزاع العمل اجلماعي على جهة االختصاص 

وقف اإلضراب أو اإلغالق.
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الباب اخلامس

شروط وظروف العمل
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الفصل األول

ساعات العمل والراحة األسبوعية

املادة )68(
ساعات العمل الفعلي يف األسبوع خمس وأربعون ساعة.

املادة )69(
تخفض س���اعات العمل اليومي مبا ال يقل عن س���اعة واحدة يف 
األعم���ال اخلطرة أو الضارة بالصحة واألعمال الليلية، وحتدد هذه 
األعمال بقرار من الوزير بعد استش���ارة املنظمات املعنية ألصحاب 

العمل والعمال.

 املادة )70(
يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر لراحة العامل 
ال تزيد يف مجموعها عن ساعة مع مراعاة أال يعمل العامل أكثر من 

خمس ساعات متصلة.

املادة )71(

1- يجوز لطريف اإلنتاج االتفاق على ساعات عمل إضافية ال تتجاوز 
اثنتي عشرة ساعة يف األسبوع.

2- يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية.
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املادة )72(

1- للعام���ل احلق يف راحة أس���بوعية مدفوعة األجر ال تقل عن 24 
ساعة متتالية، و يجوز بناء على اتفاق طريف اإلنتاج جتميعها مرة 

واحدة يف الشهر.
2- حتتس���ب الراح���ة األس���بوعية مدفوعة األجر إذا عم���ل العامل 
ستة أيام متصلة قبلها، ويحسم من ذلك نسبة األيام التي تغيبها 

العامل عن العمل.

 املادة )73 (
ي���وم اجلمعة هو ي���وم الراح���ة األس���بوعية إال إذا كانت مصلحة 

العمل تقتضي حتديد يوم أخر بصورة منتظمة.



-42-

الفصل الثاني

األجازات

 املادة )74(
1. يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة األجر مدتها أسبوعان عن 
كل س���نة يف العمل، وثالثة أسابيع للعامل يف األعمال اخلطرة أو 

الضارة بالصحة وملن أمضى خمس سنوات يف املنشأة.
2. ال يجوز للعامل التنازل عن اإلجازة السنوية.

3. بناء على اتفاق طريف اإلنتاج يجوز جتزئة اإلجازة السنوية.
4. ال يجوز جتميع األجازات السنوية ألكثر من سنتني.

املادة )75(
للعام���ل احل���ق يف إج���ازة مدفوع���ة األج���ر يف األعي���اد الدينية 

والرسمية ال حتتسب من األجازات السنوية.

املادة )76(
للعام���ل احل���ق يف إجازة ثقافي���ة عمالية مدفوع���ة األجر، مدتها 

أسبوع يف السنة الواحدة، وتنظم بقرار من الوزير.

 املادة )77(
يس���تحق العام���ل الذي أمضى خمس س���نوات يف املنش���أة إجازة 
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مدفوع���ة األجر ال تقل عن أس���بوعني ألداء فريض���ة احلج متنح له 
ملرة واحدة.

املادة ) 78(
يستحق العامل إجازة مدفوعة األجر ملدة ثالثة أيام يف حال وفاة 
أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية غير محتسبة من إجازته السنوية.

يجوز للعامل التغيب عن العمل لس���بب عارض مثبت ملدة عش���رة 
أيام يف السنة، حتتسب من اإلجازة السنوية على أن ال تتجاوز املدة 

ثالثة أيام متتالية يف املرة الواحدة.

املادة ) 79(
بناًء على تقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجازة مرضية 
مدفوع���ة األج���ر خالل الس���نة الواح���دة مدتها أربعة عش���رة يوماً، 

وبنصف األجر ملدة أربعة عشرة يوماً أخرى.

املادة )80(
بنظ���ام يص���در عن مجلس الوزراء، وبناء عل���ى اقتراح من الوزير 
بالتنس���يق مع اجلهات املعنية يجوز اس���تثناء عم���ال الزراعة وبعض 

املهن اخلاصة من كل أو بعض أحكام هذا الباب .
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الفصل الثالث

األجور

املادة )81(
يستحق العامل أجره إذا تواجد يف مكان العمل وان لم يؤد عمال 

ألسباب تتعلق باملنشاة.

 املادة )82(

1- يدفع األجر للعامل بالنقد املتداول قانونا ش���ريطة أن يتم الدفع 
وفقا ملا يلي:

أ. يف أيام العمل ومكانه.
ب. يف نهاية كل شهر للعاملني بأجر شهري.

ج. يف نهاي���ة كل أس���بوع للعاملني على أس���اس وح���دة اإلنتاج أو 
الساعة أو املياومة أو األسبوع.

2- ال يجوز تأخير دفع اجر العامل أكثر من خمس���ة أيام من تاريخ 
االستحقاق.

املادة )83(

1. فيم���ا ع���دا احل���االت التالية ال يجوز حس���م أية مبال���غ من أجر 
العامل:-
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تنفيذا حلكم قضائي قطعي.أ. 
ب. أية س���لفة مس���تحقة لصاحب العمل ش���ريطة أن ال يزيد كل 

حسم عن ) 10 ٪( من األجر األساسي.
ج.الغرام���ات املفروضة على العامل وفقا ألحكام هذا القانون أو 

األنظمة الصادرة مبقتضاه.
2. ال يجوز أن يزيد مجموع ما يحس���م مبقتضى البندين )ب،ج( من 

الفقرة ) 1( أعاله عن ) 15 ٪( من األجر األساسي.

 املادة )84(
ال يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة . 1

على العامل إال عن مخالفة منصوص عليها يف الئحة اجلزاءات 
املصدقة من قبل الوزارة، على أن يراعى ما يلي:

أ. ال يزيد مقدار الغرامة عن أجر ثالثة أيام يف الشهر.
ب.ال يتخ���ذ أي إج���راء تأديب���ي ض���د العام���ل بع���د انقضاء 

أسبوعني من تاريخ التثبت من املخالفة.
ج.أن ينظم س���جل خاص بالغرامات التي تفرض يتضمن اسم 

العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه.
د. تخص���ص الغرام���ات للخدم���ات االجتماعي���ة العمالية يف 

املنشاة.
للعام���ل احل���ق يف االعتراض على أي إج���راء تأديبي أو غرامة . 2
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تف���رض عليه لدى مفتش العمل خالل أس���بوع واحد من تبليغه 
بذلك كتابيا.

املادة )85(
وفقاً ألحكام القانون يعتبر اجر العامل من الديون املمتازة.

املادة )86(

1. بن���اء على توصية من الوزير يش���كل مجلس الوزراء جلنة تس���مى 
»جلن���ة األجور« من عدد متس���او من ممثلني ع���ن احلكومة وعن 

أصحاب العمل وعن العمال.
2. تتول���ى املنظم���ات النقابية ألصح���اب العمل والعمال مس���ؤولية 

تسمية ممثليها يف اللجنة.
3. يعني مجلس الوزراء رئيسا للجنة من بني أعضائها .

4. للجنة احلق يف االستعانة مبن تراه مناسباً إلجناز مهماتها.

املادة )87(
تقوم جلنة األجور باملهام التالية:

1- دراسة السياسات العامة لألجور ومدى مالءمتها ملستوى املعيشة 
وتقدمي التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.

2- حتدي���د احلد األدنى لألجور على أن يصدر به قرار من مجلس 
الوزراء.
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املادة )88(
جتتمع جلنة األجور دوريا كل س���نة مرة على األقل، وجتتمع عند 
الضرورة بناء على طلب من رئيس���ها أو من ممثلي أي من أطرافها 

الثالثة.

املادة )89(
ال يجوز أن يقل اجر العامل عن احلد األدنى املقر قانوناً.
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الفصل الرابع

السالمة والصحة املهنية

املادة )90(
بن���اًء على اقت���راح الوزير بالتنس���يق مع جه���ات االختصاص يصدر 
مجلس ال���وزراء األنظمة اخلاصة بالصحة والس���المة املهنية وبيئة 

العمل متضمنة بصفة خاصة ما يلي:
1- وس���ائل احلماية الش���خصية والوقاية للعاملني من أخطار العمل 

وأمراض املهنة.
2- الشروط الصحية الالزمة يف أماكن العمل.
3- وسائل اإلسعاف الطبي للعمال يف املنشأة.

4- الفحص الطبي الدوري للعمال.

املادة ) 91(
وفق���ا ألحكام ه���ذا القانون واألنظمة الص���ادرة مبقتضاه تصدر 
املنش���أة التعليم���ات اخلاص���ة بالس���المة والصح���ة املهني���ة والئحة 
اجلزاءات اخلاصة به���ا مصدقة من الوزارة، و تعلق هذه التعليمات 

يف أماكن ظاهرة يف املنشاة.

املادة )92(
ال يجوز ألية منش���أة حتميل العامل أية نفقات أو اقتطاعات من 

اجره لقاء توفير شروط السالمة والصحة املهنية.



-49-

الباب السادس

تنظيم عمل األحداث
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املادة )93(
يحظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم سن اخلامسة عشر.

املادة )94(
يجب إجراء الكش���ف الطبي على األحداث قبل التحاقهم بالعمل 
للتأكد من مالءمتهم الصحية له على أن يعاد الكشف كل ستة اشهر.

املادة ) 95(
ال يجوز تشغيل األحداث يف:

الصناعات اخلطرة أو الضارة بالصحة التي يحددها الوزير.. 1
األعمال الليلية أو األعياد الرسمية أو الدينية أو أيام العطل . 2

الرسمية.
ساعات عمل إضافية أو على أساس وحدة اإلنتاج.. 3
األماكن النائية أو البعيدة عن العمران.. 4

املادة )96(
1- تخفض س���اعات العمل اليومي لألحداث مبا ال يقل عن س���اعة 

عمل واحدة يوميا.
2- تتخل���ل س���اعات العمل اليوم���ي فترة أو أكث���ر للراحة ال تقل يف 

مجملها عن ساعة بحيث ال يعمل احلدث أكثر من أربع
ساعات متواصلة.
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املادة )97(
تكون اإلجازة الس���نوية لإلحداث ثالثة أس���ابيع سنويا وال يجوز 

تأجيلها.

املادة ) 98(
على املنش���اة أن تعلق يف أماكن العمل األحكام اخلاصة بتش���غيل 

اإلحداث، وينظم صاحب العمل سجال بكل ما يتعلق بهم.

املادة )99(
يس���تثنى من أح���كام ه���ذا الباب األح���داث الذي���ن يعملون لدى 
أقاربهم من الدرجة األولى وحتت إش���رافهم، على أن يتم العمل يف 
جميع األحوال وفق ش���روط صحي���ة واجتماعية مالئمة مبا ال يؤثر 

سلباً على منوهم العقلي واجلسدي وعلى تعليمهم.
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الباب السابع

تنظيم عمل النساء
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 املادة ) 100(
وفق���ا ألحكام ه���ذا القانون واألنظمة الص���ادرة مبقتضاه يحظر 

التمييز بني الرجل واملرأة.

 املادة )101(
يحظر تشغيل النساء يف:

• األعمال اخلطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير.	
• س���اعات عم���ل إضافية أثناء احلمل والس���تة اش���هر التالية 	

للوالدة.
• س���اعات اللي���ل فيما ع���دا األعم���ال التي يحدده���ا مجلس 	

الوزراء.

املادة )102(
على املنشاة توفير وسائل راحة خاصة بالعامالت.

 املادة )103(
للم���رأة العامل���ة التي أمض���ت يف العمل قب���ل كل والدة مدة مائة 
وثمانني يوما احلق يف إجازة وضع ملدة عشرة أسابيع مدفوعة األجر 

منها ستة أسابيع على األقل بعد الوالدة.

ال يجوز فصل املرأة العاملة بسبب اإلجازة املذكورة يف الفقرة )1( 
أعاله إال إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خاللها.
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املادة ) 104(
للم���رأة املرضع احلق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل ال تقل 

يف مجموعها عن ساعة يوميا ملدة سنة من تاريخ  الوضع.

حتتس���ب س���اعة الرضاع���ة املذك���ورة يف الفق���رة ) 1( أعاله من 
ساعات العمل اليومية.

املادة )105(
وفق���ا ملصلح���ة العمل يجوز للمرأة العامل���ة احلصول على إجازة 

بدون أجر لرعاية طفلها أو ملرافقة زوجها.

 املادة )106(
على املنش���اة أن تعلق يف مكان العمل األحكام اخلاصة بتش���غيل 

النساء.



-56-



-57-

الباب الثامن

تفتيش العمل
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 املادة )107(
مبقتض���ى هذا القانون يش���كل الوزير هيئة تس���مى هيئة تفتيش 
العمل من عدد مالئم من املفتشني واملؤهلني أكادمييا ومهنيا  ملتابعة 

تطبيق أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه.
يتمت���ع أعض���اء هيئ���ة تفتي���ش العم���ل يف ممارس���تهم ملهامه���م 

بصالحيات الضبطية القضائية.

املادة )108(
يقسم كل مفتش عمل قبل مباشرة عمله اليمني أمام الوزير على 
أن يؤدي عمله بأمانة وإخالص وأال يفشي األسرار التي يطلع عليها 

بحكم وظيفته.

املادة )109(
يراع���ى عند اختيار مفتش العم���ل للقيام مبهمة تفتيش أال تكون 

له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة يف املنشأة اخلاضعة لتفتيشه.

املادة )110(
يختص مفتش العمل مبا يلي:

متابعة تطبيق تشريعات العمل خاصة ما يتعلق بشروط وظروف 
العمل بكافة الوس���ائل املش���روعة مبا يف ذلك اس���تقبال الش���كاوى 

والبالغات.
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تزوي���د أصحاب العمل والعم���ال باملعلومات واإلرش���ادات الفنية 
التي تساعد يف تنفيذ أحكام هذا القانون.

إبالغ اجلهات املختصة بأوجه النقص واملخالفات التي يكتشفها 
أثناء عمله.

املادة )111(
يحق ملفتش العمل ما يلي:

• دخ���ول أماكن العم���ل اخلاضعة للتفتيش بحري���ة تامة أثناء 	
العمل دون س���ابق إنذار مع وجوب إش���عار صاحب العمل أو 

ممثله عند دخول املنشاة.
• االستفس���ار م���ن صاح���ب العمل أو م���ن العم���ال مجتمعني أو 	

منفردي���ن أو بحضور ش���هود بش���ان تطبيق أحكام وتش���ريعات 
العمل.

• اإلطالع على الس���جالت والدفاتر وأي���ة وثائق أخرى تتعلق 	
بشروط العمل واخذ صور أو مستخرجات منها.

• اخذ عينات من املواد املس���تعملة لغرض التحليل للتأكد من 	
م���دى مالءمتها لس���المة وصحة العمال مع إش���عار صاحب 
العم���ل أو ممثل���ه بذل���ك ويكون ذل���ك وفق���ا ألنظمة خاصة 

تضعها الوزارة.
• إص���دار األوامر والتعليمات إلزالة أوجه النقص يف األجهزة 	
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واملعدات املس���تعملة أو إلزالة الضرر الناجت عن استخدامها 
عل���ى صحة وس���المة العمال وله أن يطل���ب التنفيذ الفوري 

لإلجراءات التي يراها الزمة لدرء خطر محقق.

املادة  )112(
على أصح���اب العمل أو من ينوبون عنهم تقدمي جميع املعلومات 

التي يطلبها مفتش العمل يف مهمة التفتيش.

املادة )113(
على مفتش العمل أن ينظم محضرا باملخالفة التي يضبطها وله 
أن يتخ���ذ أيا من اإلجراءات التالية بح���ق املخالف وذلك مبا يتالءم 

وطبيعة املخالفة ومدى خطورتها:

• إسداء النصح واإلرشاد.	

• توجيه تنبيه شفهي إلزالة املخالفة خالل مدة محددة.	

• التوصي���ة لهيئ���ة تفتيش العم���ل بتوجيه إنذار خطي بش���ان 	
املخالفة.

 املادة ) 114(
يقدم مفتش���و العمل إلى هيئة تفتيش العمل تقارير دورية شهرية 
وسنوية عن نتائج نشاطاتهم يف التفتيش وفق مناذج تقرها الوزارة.
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تق���وم الوزارة بنش���ر تقرير ع���ام دوري عن أعم���ال هيئة تفتيش 
العمل.

املادة )115(
تص���در ال���وزارة التعليمات الالزم���ة لتنظيم عم���ل مفتش العمل 
واإلجراءات الالزمة لتنفيذ األحكام القانونية اخلاصة بهذا القانون.
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الباب التاسع

إصابات العمل وأمراض المهنة
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املادة )116(
يج���ب عل���ى صاحب العم���ل أن يؤمن جميع عمال���ه عن إصابات 

العمل لدى اجلهات املرخصة يف فلسطني.

 املادة )117(
عند وقوع إصابة عمل على صاحب العمل القيام مبا يلي:

تقدمي اإلسعافات األولية الالزمة للمصاب ونقله إلى اقرب . 1
مركز للعالج.

تبليغ الش���رطة فور وقوع أية إصابة أدت إلى وفاة العامل أو . 2
أحلقت به ضرراً جسمانياً حال دون استمراره بالعمل.

إخط���ار ال���وزارة واجلهة املؤمن لديها خطي���اً عن كل إصابة . 3
عمل خالل 48 ساعة من وقوعها ويسلم املصاب صورة عن 

اإلخطار.

املادة )118(
وفقا ألحكام القانون واألنظم�������ة الصادرة مبقتضاه يتكفل صاحب 

العمل مبا يلي:

• ع���الج العام���ل املصاب إل���ى أن يتم ش���فاؤه، وتغطي���ة كافة 	
النفق���ات العالجي���ة الالزم���ة مب���ا فيه���ا نفق���ات اخلدمات 

التأهيلية ومستلزماتها.
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• جمي���ع احلقوق املترتبة على اإلصابة ولو اقتضت مس���ؤولية 	
طرف ثالث.

املادة )119(
إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل 75 ٪ 
م���ن أجره اليومي عن���د وقوع اإلصابة طيلة عجزه املؤقت مبا ال يتجاوز 

180 يوماً.

املادة )120(

1. إذا أدت إصاب���ة العم���ل إل���ى الوفاة أو نتج عنها عج���ز كلي دائم 
اس���تحق الورث���ة يف احلال���ة األول���ى واملصاب يف احلال���ة الثانية 
تعويضا نقديا يعادل اجر ) 3500 ( ثالثة آالف وخمس مائة يوم 
عمل أو 80 ٪ من األجر األساس���ي عن املدة املتبقية حتى بلوغه 

سن الستني أيهما أكثر.
2. إذا ترت���ب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يس���تحق املصاب 

تعويضاً نقدياً يعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي الدائم.
3. إذا ترت���ب على إصابة العمل أكثر من عجز جزئي دائم يس���تحق 
املص���اب تعويضا نقديا عن مجموع نس���ب العج���ز مبا ال يتجاوز 

التعويض املقرر للعجز الكلي الدائم.
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 املادة )121(
وفق���ا ألح���كام هذا القان���ون تقدر اللجن���ة الطبية نس���بة العجز 
املس���تحقة عن إصابة العمل مبقتضى أحكام القانون أو النظام ذي 

العالقة الساري املفعول وقت اإلصابة .

املادة )122(
للمص���اب احل���ق يف الطعن يف قرار تقدير نس���بة العجز أو قرار 

عودته للعمل خالل ثالثني يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.

املادة )123(
1. يسقط حق املصاب يف التعويض إذا ثبت بعد حتقيق جتريه جهة 

ذات اختصاص أن اإلصابة نتجت عما يلي:
• عن فعل متعمد من املصاب.	

• تأثير اخلمر أو املخدرات.	

2. يستثنى من أحكام الفقرة ) 1( أعاله حالة الوفاة أو العجز الدائم 
بنسبة 35% فأكثر.

املادة )124(
ما لم يكن التأخير ناجتا عن عدم استقرار اإلصابة أو عن عذر 
مشروع يسقط حق املصاب يف املطالبة بالتعويض عن إصابة العمل 

بانقضاء سنتني على وقوع اإلصابة.
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املادة )125(
ال يح���ول التعويض عن إصاب���ة العمل دون احلصول على مكافأة 

نهاية اخلدمة املستحقة.

املادة )126(
• ينظم صاحب العمل سجال تفصيليا إلصابات العمل.	
• يق���وم صاحب العمل بإب���الغ الوزارة خطي���اً يف حالة العجز 	

الدائم خالل ش���هر من ثبوت ذل���ك العجز ومقدار التعويض 
الذي دفعه للمصاب أو املستحقني أو تعهد بدفعه لهم.

 املادة )127(

1. يلت���زم صاح���ب العمل باحلقوق املقررة للعام���ل وفقاً ألحكام هذا 
الباب من القانون.

2. إذا اقتضت إصابة العمل مسؤولية طرف آخر خالف صاحب العمل 
يحق للعامل املطالبة بحقوقه املترتبة على اإلصابة من أي منهما.

املادة ) 128(
إذا ظه���رت عل���ى العامل أعراض أحد أم���راض املهنة الواردة يف 
اجل���دول امللحق بهذا القانون خالل س���نتني من تاريخ انتهاء خدمته 
يلت���زم صاحب العم���ل بجميع احلقوق املقررة ل���ه وفقا ألحكام هذا 

الباب من القانون.
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 املادة )129(
ال يج���وز بأي ح���ال من األح���وال حجز التعوي���ض الواجب دفعه 
إال لس���داد النفقة وفيما ال يتج���اوز ثلث مبلغ التعويض كما ال يجوز 

إحالته ألي شخص آخر غير العامل أو املستحقني عنه.

املادة )130(
يحس���ب التعويض املس���تحق وفقا ألحكام هذا الباب على أساس 

متوسط األجر آلخر ثالثة اشهر.
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الباب العاشر

العقوبات واألحكام الختامية
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الفصل األول

العقوبات

املادة )131(
يعاق���ب صاحب العمل على مخالف���ة أي من أحكام الفصل األول 
والثاني من الباب اخلامس وأي نظام صادر مبقتضاه بغرامة ال تقل 
ع���ن ) 100 ( دين���ار وال تزي���د على ) 300 ( دين���ار، وتتعدد العقوبة 

بتعدد املخالفات وتضاعف يف حالة التكرار.

 املادة ) 132(
يعاقب صاحب العم���ل على مخالفة أي من أحكام الفصل الثالث 
من الباب اخلامس وأي نظام صادر مبقتضاه بغرامة ال تقل عن )50( 
دينار وال تزيد على ) 100 ( دينار مع إلزامه بدفع فرق األجر للعامل، 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت يف شأنهم املخالفة.

املادة )133(
إذا خال���ف صاحب العمل أي حك���م من أحكام الفصل الرابع من 
الب���اب اخلام���س واألنظمة الص���ادرة مبقتضاه فللوزي���ر فضال عن 
العقوب���ة املنص���وص عليها يف امل���ادة ) 131 ( إغالق املنش���اة كليا أو 
جزئي���ا أو إيق���اف أي���ة آلة فيها وذل���ك إلى أن يزي���ل صاحب العمل 

املخالفة.
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املادة )134(
 يعاق���ب كل من يخالف حكما من أحكام الباب الس���ادس والباب 
السابع واألنظمة الصادرة مبقتضاه بغرامة ال تقل عن )200( دينار 
وال تزيد على )500( دينار وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت 

يف شأنهم املخالفة ويف حالة التكرار تضاعف العقوبة.

 املادة )135(
 كل م���ن ميان���ع أو يعارض أو يعيق أعم���ال مفتش العمل أو هيئة 
التفتي���ش يعاقب بإزالة املخالفة وبغرامة ال تقل عن )200 دينار وال 

تزيد على )500( دينار.

املادة  )136(
 إذا خال���ف صاح���ب العمل أي���ا من أحكام املادت���ني ) 117،116 ( 
يعاقب بغرامة ال تقل عن )300( دينار وال تزيد على )500( دينار.

املادة )137(
ال يج���وز احلكم بوق���ف التنفي���ذ يف العقوبات املنص���وص عليها 
يف ه���ذا الباب أو الن���زول عن احلد األدنى للعقوب���ة املقررة قانونيا 

ألسباب تقديرية.

 املادة ) 138(
ألغ���راض تطبي���ق أحكام ه���ذا القانون حتتس���ب قيم���ة الغرامة 

بالدينار األردني أو ما يعادله بالعملة املتداولة قانونا.
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الفصل الثاني

أحكام ختامية

 املادة )139(
ملجلس الوزراء بناء على تنس���يب الوزير إصدار األنظمة الالزمة 

لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 املادة ) 140(
يلغى قانون العمل رقم 21 لس���نة 1960 املعمول به يف محافظات 
الضفة الغربية وتعديالته، وقانون العمل رقم 16 لسنة 1964 املعمول 
به يف محافظات غزة وتعديالته وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.

املادة ) 141(
عل���ى جميع اجله���ات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا 
القان���ون، ويعم���ل به بعد ثالثني يوم���ا من تاريخ نش���ره يف اجلريدة 

الرسمية.
صدر مبدينة غزة يف: 30/ 4/ 2000 ميالدية

املوافق 26 /محرم/ 1421

 ياسر عرفات
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
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