


قانون العمل الفلسطٌنً 

 م2000لسنة  (7)قانون العمل رقم 
 

ربٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 
ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

 وتعدٌالته المعمول به فً محافظات الضفة، 1960 لسنة 21بعد اإلطالع على قانون العمل رقم 

م وتعدٌالته المعمول به فً محافظات ؼزة، 1964 لسنة 16وعلى قانون العمل رقم 

. 29/3/2000وبعد إقرار المجلس التشرٌعً فً جلسته المنعقدة بتارٌخ 
: أصدرنا القانون التالً

الباب األول 
تعارٌؾ وأحكام عامة 

 
الفصل األول 

تعارٌؾ 

 (1)المادة 
لؽاٌات تطبٌق أحكام هذا القانون ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل 

: القرٌنة على خالؾ ذلك
:  السلطة الوطنٌة

.  السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة
:  الوزارة

.  وزارة العمل
:  الوزٌر

.  وزٌر العمل
:  صاحب العمل

.  كل شخص طبٌعً أو اعتباري أو من ٌنوب عنه ٌستخدم شخصاً أو اكثر لقاء أجر
العامل  

كل شخص طبٌعً ٌإدي عمال لدى صاحب العمل لقاء أجر وٌكون أثناء أدابه العمل تحت إدارته 
.  وإشرافه
:  النقابة

.  (قانون النقابات)أي تنظٌم مهنً ٌشكل وفقاً للقانون 
:  العمل

كل ما ٌبذله العامل من جهد ذهنً أو جسمانً لقاء أجر سواء كان هذا العمل دابما أو مإقتا أو عرضٌا 
.  أو موسمٌا

:  العمل المإقت
.  العمل الذي تقتضً طبٌعة تنفٌذه وإنجازه مدة محدودة

:  العمل العرضً
.  العمل الذي تستدعٌه ضرورات طاربة وال تزٌد مدة إنجازه عن ثالثة أشهر

:  العمل الموسمً
.  كل عمل ٌنفذ وٌنجز فً مواسم دورٌة سنوٌة

:  األجر األساسً
أو العٌنً المتفق علٌه الذي ٌدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله، وال تدخل فً /هو المقابل النقدي و

.  ذلك العالوات والبدالت أٌا كان نوعها
:  األجر

.  وٌعنً به األجر الكامل وهو األجر األساسً مضافا إلٌه العالوات والبدالت
:  المنشؤة



.  المكان الذي ٌإدي فٌه العمال أعمالهم
:  الحدث

.  كل من بلػ الخامسة عشرة من عمره ولم ٌتجاوز الثامنة عشرة
:  اللٌل

.  فترة اثنتً عشرة ساعة متتالٌة تشمل وجوباً ما بٌن الثامنة مساًء حتى السادسة صباحاً 
:  السنة

.  أٌام (7)ٌوما، واألسبوع  (30)ٌوما والشهر  (365)تعتبر السنة فً تطبٌق أحكام هذا القانون 
:  اللجنة الطبٌة

.  الجهة الطبٌة التً ٌعتمدها وزٌر الصحة
:  إصابة العمل

الحادث الذي ٌقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه، وٌعتبر فً 
.  حكم ذلك اإلصابة بؤحد أمراض المهنة التً ٌحددها النظام

:  المعوق
هو الشخص الذي ٌعانً من عجز فً بعض قدراته الجسدٌة أو الحسٌة أو الذهنٌة، نتٌجة مرض أو 

حادث أو سبب خلقً أو عامل وراثً، أدى لعجزه عن العمل أو االستمرار أو الترقً فٌه، أو أضعؾ 
قدرته عن القٌام بإحدى الوظابؾ األساسٌة األخرى فً الحٌاة وٌحتاج إلى الرعاٌة والتؤهٌل من أجل 

.  دمجه أو إعادة دمجه فً المجتمع
:  التؤهٌل

عملٌة منظمة ومستمرة مبنٌة على أسس علمٌة تهدؾ إلى االستفادة من القدرات المتاحة ألي شخص من 
.  خالل تنمٌة قدراته سواء الجسدٌة أو المهنٌة

. المحكمة المختصة بالقضاٌا العمالٌة: المحكمة المختصة
 

الفصل الثانً 
أحكام ومبادئ عامة 

 (2)المادة 
العمل حق لكل مواطن قادر علٌه، تعمل السلطة الوطنٌة على توفٌره على أساس تكافإ الفرص ودون 

.  أي نوع من أنواع التمٌٌز

 (3)المادة 
: تسري أحكام هذا القانون على جمٌع العمال وأصحاب العمل فً فلسطٌن باستثناء

. موظفً الحكومة والهٌبات المحلٌة مع كفالة حقهم فً تكوٌن نقابات خاصة بهم- 1

. خدم المنازل ومن فً حكمهم على أن ٌصدر الوزٌر نظاما خاصا بهم-2

.  أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة األولى-3

 (4)المادة 
ٌعفى العمال من الرسوم القضابٌة فً الدعاوى العمالٌة التً ٌرفعونها نتٌجة نزاع ٌتعلق باألجور أو 
. األجازات أو بمكافآت نهاٌة الخدمة أو بالتعوٌضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصال تعسفٌا

 (5)المادة 
وفقا ألحكام القانون للعمال وأصحاب العمل الحق فً تكوٌن منظمات نقابٌة على أساس مهنً بهدؾ 

. رعاٌة مصالحهم والدفاع عن حقوقهم

 (6)المادة 
تمثل األحكام الواردة فً هذا القانون الحد األدنى لحقوق العمال التً ال ٌجوز التنازل عنها، وحٌثما وجد 
تنظٌم خاص لعالقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظٌم الخاص أٌهما أفضل 

. للعامل
 

الباب الثانً 
التشؽٌل والتدرٌب والتوجٌه المهنً 



الفصل األول 
التشؽٌل 

 (7)المادة 
ٌشكل مجلس الوزراء لجنة استشارٌة ثالثٌة برباسة وزٌر العمل وبعدد متساو من أطراؾ اإلنتاج الثالثة 

وتسمى لجنة السٌاسات العمالٌة وتكون مهمتها اقتراح السٌاسات  (الحكومة، أصحاب العمل، العمال)
.  العامة خاصة فً مجال التشؽٌل والتدرٌب والتوجٌه المهنً
. ٌحدد قرار تشكٌل هذه اللجنة نظام عملها وعدد أعضابها

.  ٌجوز لربٌس اللجنة دعوة من ٌراه مناسباً لالستبناس برأٌه

 (8)المادة 
تنشا الوزارة مكاتبا للعمل موزعة بشكل مالبم بحٌث ٌسهل على أصحاب العمل والعمال االتصال بها، 

. وتقدم تلك المكاتب خدماتها مجانا، وتحدد الوزارة نظام عملها واختصاصاتها

 (9)المادة 
.  تقوم الوزارة بإعداد إحصابٌات دورٌة خاصة بالبطالة والتشؽٌل كما ونوعا

 (10)المادة 
على كل شخص قادر على العمل وراؼب فٌه أن ٌسجل اسمه فً مكتب العمل الواقع فً دابرة إقامته، 

وعلى المكتب قٌد طلبات العمل وإعطاء طالبٌه شهادة بذلك، وتنظم الوزارة البٌانات واإلجراءات 
. المتعلقة بطلب العمل وشهادة تسجٌله

 (11)المادة 
على مكاتب العمل االلتزام بتنسٌب العمال المسجلٌن لدٌها، مراعٌة فً ذلك االختصاصات والكفاءة 

. واألسبقٌة فً التسجٌل وحق صاحب العمل فً االختٌار

 (12)المادة 
على كل صاحب عمل أن ٌوافً مكتب العمل الواقع فً دابرة عمله ببٌان شهري عن أسماء العمال 

وعددهم ووظابفهم وسنهم وجنسهم ومإهالتهم وأجورهم وتارٌخ التحاقهم بالعمل والوظابؾ الشاؼرة 
. لدٌه

 (13)المادة 
ٌلتزم صاحب العمل بتشؽٌل عدد من العمال المعوقٌن المإهلٌن بؤعمال تتالءم مع إعاقتهم، وذلك بنسبة 

. من حجم القوى العاملة فً المنشؤة (%5 )ال تقل عن 

 (14)المادة 
للوزارة أن تمنح ترخٌصا بالعمل فً فلسطٌن لؽٌر الفلسطٌنٌٌن وٌحظر على صاحب العمل أن ٌلحق 
. ،مباشرة أو بواسطة الؽٌر، أي عامل ؼٌر فلسطٌنً قبل التؤكد من الحصول على الترخٌص المشار إلٌه

 (15)المادة 
وفقاً ألحكام هذا القانون وبالتنسٌق مع الجهات المعنٌة بما فً ذلك نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال 

. ٌصدر الوزٌر نظاماً لتحدٌد شروط منح ترخٌص العمل للعمال ؼٌر الفلسطٌنٌٌن

 (16)المادة 
. ٌحظر التمٌٌز فً ظروؾ وشروط العمل بٌن العاملٌن فً فلسطٌن

 (17)المادة 
بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة بما فٌها نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال تتولى الوزارة تنظٌم سوق 

. العمل والتشؽٌل للعمال الفلسطٌنٌٌن فً الخارج
 

الفصل الثانً 
التدرٌب والتوجٌه المهنً 

 (18)المادة 
: لؽرض تطبٌق أحكام هذا الفصل

ٌقصد بالتوجٌه المهنً النشاطات التً تهدؾ إلى توجٌه العمال لفرص العمل والتدرٌب المتاحة التً 
تتناسب مع مهاراتهم ومٌولهم وقدراتهم  



ٌقصد بالتدرٌب المهنً النشاطات التً تهدؾ إلى توفٌر احتٌاجات التنمٌة من العمال المدربٌن، وتمكٌنهم 
. من اكتساب المهارات والقدرات الالزمة وتطوٌرها بصفة مستمرة

 (19)المادة 
تقوم الوزارة بوضع ومتابعة وتطبٌق سٌاسات التدرٌب والتوجٌه المهنً، بما ٌحقق التنسٌق والتكامل مع 

. الوزارات والمإسسات المعنٌة األخرى، وبما ٌوفر احتٌاجات برامج التنمٌة من العمالة الفنٌة والمدربة

 (20)المادة 
تنشا الوزارة مراكز للتدرٌب المهنً حسب الحاجة وٌتم تحدٌد نظام عملها واختصاصاتها بقرار من 

. الوزٌر

 (21)المادة 
ٌصدر الوزٌر نظاماً للتدرٌب والتوجٌه ٌكفل مبدأ تحقٌق تكافإ الفرص مع مراعاة حرٌة االختٌار 

: وإعطاء األولوٌة ألبناء الشهداء وٌتضمن النظام ما ٌلً
.  عقد التدرٌب المهنً

. برامج التدرٌب
. حقوق المتدرب

 (22)المادة 
الوزارة وبالتنسٌق مع الجهات المعنٌة هً الجهة الوحٌدة المخولة بمنح الترخٌص إلنشاء مإسسات 

. التدرٌب المهنً
فً حالة عدم االلتزام بشروط منح الترخٌص ٌجوز للوزٌر إصدار قرار باإلؼالق الكلً أو الجزبً 

. للمإسسة أو بإٌقاؾ برنامج تدرٌبً فٌها بشكل مإقت أو نهابً حسب طبٌعة الخطؤ وجسامته

 (23)المادة 
على كل مإسسة تدرٌب ؼٌر حكومٌة أن تسوي أوضاعها وفقاً ألحكام هذا القانون فً مدة أقصاها ستة 

. اشهر من تارٌخ نفاذه
 

الباب الثالث 
عقد العمل الفردي 

الفصل األول 
تكوٌن العقد 

 (24)المادة 
عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابً أو شفهً صرٌح أو ضمنً ٌبرم بٌن صاحب عمل وعامل لمدة 
محددة أو ؼٌر محددة أو إلنجاز عمل معٌن ٌلتزم بموجبه العامل بؤداء عمل لمصلحة صاحب العمل 

. وتحت إدارته وإشرافه، وٌلتزم فٌه صاحب العمل بدفع األجر المتفق علٌه للعامل

 (25)المادة 
ال ٌجوز أن تزٌد المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل بما فً ذلك حاالت 

. التجدٌد عن سنتٌن متتالٌتٌن

 (26)المادة 
إذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة فً تنفٌذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد ؼٌر محدد المدة 

 (27)المادة 
ٌتمتع العاملون بعقود عمل محددة المدة بمن فٌهم العاملون بموجب عقد عمل عرضً أو عقد عمل 

موسمً بنفس الحقوق وعلٌهم نفس الواجبات التً ٌخضع لها العاملون بعقود عمل ؼٌر محددة المدة فً 
. ظروؾ مماثلة مع مراعاة األحكام الخاصة بالعمل لمدة محددة أو عرضٌة أو موسمٌة

 (28)المادة 
ٌنظم عقد العمل باللؽة العربٌة، متضمناً شروط العمل األساسٌة خاصة األجر ونوع العمل ومكانه 
ومدته، وٌوقع من طرفٌه، وتعطى نسخة منه للعامل، وللعامل إثبات حقوقه بكافة طرق اإلثبات 

. القانونٌة

 (29)المادة 



ٌجوز أن ٌبدأ عقد العمل بفترة تجربة مدتها ثالثة اشهر وال ٌجوز تكرارها ألكثر من مرة واحدة عند 
.  نفس صاحب العمل

 (30)المادة 
إذا نفذ متعهد فرعً العمل بالنٌابة عن صاحب العمل األصلً أو لصالحه ٌكون االثنان مسبولٌن 

. بالتضامن عن تنفٌذ االلتزامات الناشبة عن العقد

 (31)المادة 
. ال ٌلزم العامل بالعمل فً مكان ؼٌر المتفق علٌه فً العقد إذا أدى إلى تؽٌٌر مكان إقامته

 (32)المادة 
ال ٌجوز تكلٌؾ العامل بعمل ٌختلؾ اختالفاً بٌناً عن طبٌعة العمل المتفق علٌه فً عقد العمل، إال إذا 
دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث، أو فً حالة القوة القاهرة على أن ٌكون ذلك بصفة مإقتة 

. بما ال ٌتجاوز شهرٌن

 (33)المادة 
ٌلتزم العامل بتؤدٌة عمله بإخالص وأمانة وبالمحافظة على أسرار العمل وأدواته وال ٌعتبر العامل 

. مسبوال عن خلل األدوات أو ضٌاعها نتٌجة أي ظرؾ طارئ خارج عن إرادته أو قوة قاهرة

 (34)المادة 
. على العامل التقٌد بتطبٌق شروط الالبحة الداخلٌة للمنشؤة وبقواعد السالمة والصحة المهنٌة فً العمل

 
الفصل الثانً 

انتهاء عقد العمل الفردي 

 (35)المادة 
:- ٌنتهً عقد العمل الفردي فً أي من الحاالت اآلتٌة

. باتفاق الطرفٌن
. بانتهاء مدته فً األعمال العرضٌة أو المإقتة أو الموسمٌة

.  برؼبة أحد الطرفٌن خالل مدة التجربة
: بناء على رؼبة العامل، شرٌطة إخطار صاحب العمل خطٌا قبل الترك

. بشهر إذا كان ٌتقاضى أجره على أساس شهري
. بؤسبوع إذا كان ٌتقاضى أجره على أساس ٌومً أو أسبوعً أو بالقطعة أو بالعمولة

بوفاة العامل أو إصابته بمرض أو عجز أقعده عن العمل لمدة تزٌد على ستة أشهر بناء على تقرٌر طبً 
. صادر عن اللجنة الطبٌة مع عدم وجود مركز شاؼر ٌالبم قدراته المهنٌة ووضعه الصحً الجدٌد

 (36)المادة 
. ال ٌنتهً عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إال إذا كان موضوع العقد ٌتعلق بشخص صاحب العمل

 (37)المادة 
ٌبقى عقد العمل نافذا حتى لو تؽٌر صاحب العمل بسبب نقل ملكٌة المشروع أو بٌعه أو اندماجه أو 
انتقاله بطرٌق اإلرث، وٌظل صاحب العمل األصلً والجدٌد مسبولٌن بالتضامن مدة ستة أشهر عن 

تنفٌذ االلتزامات الناجمة عن العقد ومستحقة األداء قبل تارٌخ التؽٌٌر، وبعد انقضاء الستة أشهر ٌتحمل 
. صاحب العمل الجدٌد المسإولٌة وحده

 (38)المادة 
ال ٌنتهً عقد العمل فً حالة صدور قرار إداري أو قضابً بإؼالق المنشؤة أو بإٌقاؾ نشاطها مإقتا 

لمدة ال تزٌد على شهرٌن ،وعلى صاحب العمل االستمرار فً دفع أجور عماله طٌلة فترة اإلؼالق أو 
.  اإلٌقاؾ المإقت مع مراعاة األحكام الواردة فً هذا القانون والمتعلقة بفترة التجربة

أعاله بعد مدة الشهرٌن وعلى صاحب العمل أن ٌدفع لعماله  (1)ٌنقضً االلتزام المذكور فً الفقرة 
. زٌادة على ما سبق ذكره مكافؤة نهاٌة الخدمة كما نصت علٌها أحكام هذا القانون

 
الفصل الثالث 

 إنهاء عقد العمل الفردي



 (39)المادة 
ال ٌمكن اعتبار الحاالت التالٌة بوجه الخصوص من األسباب الحقٌقٌة التً تبرر إنهاء العمل من قبل 

:- صاحب العمل

االنخراط النقابً أو المشاركة فً أنشطة نقابٌة خارج أوقات العمل، أو أثناء العمل إذا كان ذلك . 1
. بموافقة صاحب العمل

إقدام العامل على طلب ممارسة نٌابة تمثٌلٌة عن العمال، أو كونه ٌمارس هذه النٌابة حالٌا أو مارسها . 2
. فً الماضً

إقدام العامل على رفع قضٌة أو مشاركته فً إجراءات ضد صاحب العمل بإدعاء خرق القانون، . 3
. وكذلك تقدٌمه لشكوى أمام الهٌبات اإلدارٌة المختصة

 (40)المادة 
لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرؾ واحد دون إشعار مع حقه فً مطالبة العامل بكافة الحقوق 

: األخرى عند ارتكابه أٌا من المخالفات التالٌة

. انتحاله شخصٌة ؼٌر شخصٌته أو تقدٌمه شهادات أو وثابق مزوره لصاحب العمل. 1

ارتكابه خطؤ نتٌجة إهمال مإكد نشؤت عنه خسارة جسٌمة لصاحب العمل شرٌطة أن ٌبلػ صاحب . 2
. العمل الجهات المختصة بالحادث خالل ثمان وأربعٌن ساعة من وقت علمه بوقوعه

تكراره مخالفة النظام الداخلً للمنشؤة المصادق علٌه من وزارة العمل أو التعلٌمات المكتوبة الخاصة . 3
. بسالمة العمل وصحة العمال رؼم إنذاره بها حسب األصول

تؽٌبه دون عذر مقبول أكثر من سبعة أٌام متتالٌة ، أو أكثر من خمسة عشر ٌوما متقطعة خالل . 4
السنة الواحدة ، على أن ٌكون قد انذر كتابٌاً بعد ؼٌاب ثالثة أٌام فً الحالة األولى أو عشرة أٌام فً 

. الحالة الثانٌة

. عدم وفاء العامل بااللتزامات المترتبة علٌه بموجب عقد العمل رؼم إنذاره حسب األصول. 5

. إفشاءه لألسرار الخاصة بالعمل التً من شانها أن تسبب الضرر الجسٌم. 6

.  إدانته بحكم نهابً فً جناٌة أو جنحة مخلة بالشرؾ أو األمانة أو األخالق العامة. 7

. وجوده أثناء العمل فً حالة سكر أو متؤثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة ٌعاقب علٌها القانون. 8

. اعتدابه بالضرب أو التحقٌر على صاحب العمل أو على من ٌمثله أو على ربٌسه المباشر . 9

 (41)المادة 
ٌجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل ألسباب فنٌة أو خسارة اقتضت تقلٌص عدد العمال مع احتفاظ 

. العامل بحقه فً بدل اإلشعار، ومكافبة نهاٌة الخدمة، شرٌطة إشعار الوزارة بذلك

 (42)المادة 

ٌجوز للعامل ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونٌة بما فٌها مكافؤة نهاٌة - 1
: الخدمة وما ٌترتب له من حقوق ، وذلك فً أي من الحاالت اآلتٌة

تشؽٌله فً عمل ٌختلؾ فً نوعه أو درجته اختالفا بٌنا عن العمل الذي اتفق علٌه بمقتضى عقد . أ
. العمل، إال إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولمدة مإقتة منعا لوقوع حادث أو فً حالة القوة القاهرة

. تشؽٌله بصورة تدعو إلى تؽٌٌر مكان إقامته. ب
. الثبوت بتقرٌر طبً صادر عن اللجنة الطبٌة إن استمراره فً عمله ٌشكل خطرا على حٌاته. ج

. اعتداء صاحب العمل أو من ٌمثله على العامل أثناء العمل أو بسببه بالضرب أو التحقٌر. د
. عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل رؼم مطالبته بها كتابٌاً 

أعاله ٌحق للعامل إذا استقال من عمله خالل السنوات الخمس األولى  (1)استثناء مما ورد فً البند - 2
ثلث مكافبة نهاٌة الخدمة، وثلثً مكافبة نهاٌة الخدمة إذا كانت االستقالة خالل السنوات الخمس التالٌة، 

. وٌستحق المكافبة كاملة إذا أمضى عشر سنوات أو أكثر فً العمل

 (43)المادة 
ٌلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لدٌه من أوراق أو شهادات أو أدوات، كما وٌلزم العامل بإعادة 

. ما بحوزته من عهدة إلى صاحب العمل

 (44)المادة 
. ٌمنح العامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبه شهادة خدمة ٌذكر فٌها اسمه ونوع عمله ومدته



 (45)المادة 
للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق فً مكافؤة نهاٌة خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها 
فً العمل على أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل اإلضافٌة، وتحتسب لهذا الؽرض 

. كسور السنة

 (46)المادة 

ٌجوز ألي من طرفً عقد العمل ؼٌر محدد المدة إنهابه بمقتضى إشعار ٌرسل بعلم الوصول إلى . 1
. الطرؾ اآلخر قبل شهر من إنهاء العمل

ٌحق للعامل الذي تلقى إشعارا من صاحب العمل بإنهاء عقد العمل التؽٌب عن العمل طٌلة النصؾ . 2
. الثانً من اجل اإلشعار وٌعتبر تؽٌبه عمال فعلٌا فً المنشؤة

. ٌعتبر تعسفٌا إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك . 3

 (47)المادة 
مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونٌة األخرى، ٌستحق العامل تعوٌضا عن فصله تعسفٌا مقداره اجر 

. شهرٌن عن كل سنة قضاها فً العمل على أال ٌتجاوز التعوٌض اجره عن مدة سنتٌن

 (48)المادة 
تحتسب مكافبة نهاٌة الخدمة وتعوٌض الفصل التعسفً للعامل بالقطعة أو بالعمولة على أساس متوسط 

.  أجره الشهري فً مدة السنة األخٌرة
 

الباب الرابع 
عالقات العمل الجماعٌة 

 
الفصل األول 

المفاوضة الجماعٌة 

 (49)المادة 
المفاوضة الجماعٌة هً الحوار الذي ٌجري بٌن أي من نقابات العمال أو ممثلٌن عن العمال وبٌن 

صاحب العمل أو أصحاب العمل أو ممثلٌهم ، بهدؾ حسم النزاع الجماعً أو تحسٌن شروط وظروؾ 
. العمل أو رفع الكفاءة اإلنتاجٌة

 (50)المادة 
. تجري المفاوضة الجماعٌة بحرٌة ودون ضؽط أو تؤثٌر

 (51)المادة 
ٌحق لكل طرؾ من طرفً المفاوضة الجماعٌة تسمٌة ممثلٌه كتابة دون أن ٌكون ألٌهما حق االعتراض 

. على هذا التمثٌل

 (52)المادة 
بناء على طلب أي من طرفً المفاوضة الجماعٌة على الجهات ذات العالقة تقدٌم المعلومات والبٌانات 

. المطلوبة

 (53)المادة 
: تجري المفاوضة الجماعٌة

.  على مستوى المنشؤة بٌن صاحب العمل أو إدارة المنشؤة وبٌن ممثلً العمال فً المنشؤة. 1

على مستوى نشاط اقتصادي معٌن بٌن ممثلً أصحاب العمل فً هذا النشاط والنقابة العمالٌة ذات . 2
. العالقة

.  على المستوى الوطنً بٌن اتحاد أصحاب العمل وبٌن اتحاد نقابات العمال. 3
 

الفصل الثانً 
اتفاق العمل الجماعً 

 (54)المادة 
اتفاق العمل الجماعً اتفاق مكتوب باللؽة العربٌة ٌبرمه طرفا المفاوضة الجماعٌة وٌتضمن أحكاما 



. تتعلق بتحسٌن شروط وظروؾ العمل ورفع الكفاءة اإلنتاجٌة

 (55)المادة 
ٌكون اتفاق العمل الجماعً ملزما من التارٌخ المحدد فٌه وتعطى نسخة منه لكل من طرفً المفاوضة 

. الجماعٌة وتودع نسخة لدى الوزارة

 (56)المادة 
مدة اتفاق العمل الجماعً ثالث سنوات، وتجري المفاوضة الجماعٌة بناء على طلب أحد طرفً العمل 
قبل انتهابها بثالثة أشهر وٌبقى االتفاق سارٌا إلى أن ٌتم التوصل إلى اتفاق جدٌد وٌجوز ان ٌتفق طرفا 

. اإلنتاج على فتح باب التفاوض إذا اقتضت الضرورة ذلك

 (57)المادة 
: وفقا ألحكام هذا القانون ٌجب أن ٌتضمن اتفاق العمل الجماعً كحد أدنى البنود التالٌة

. حرٌة ممارسة العمل النقابً. 1

. الحد األدنى لألجور على كل أنواع العمل. 2

. شروط تشؽٌل العمال وإعفابهم من العمل. 3

. لجنة ثنابٌة لحسم أٌة خالفات تنشا عن تطبٌق االتفاق. 4

 (58)المادة 

: تسري أحكام اتفاق العمل الجماعً على- 1
. جمٌع العاملٌن لدى صاحب العمل- أ

. ب أصحاب العمل ومن ٌحل محلهم

. لؽٌر طرفً اتفاق العمل الجماعً حق االنضمام إلٌه بناء على اتفاق مكتوب بٌنهم ٌقدم إلى الوزارة- 2

 (59)المادة 
. ٌصدر الوزٌر التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ اتفاق العمل الجماعً

 
الفصل الثالث 

تسوٌة النزاعات العمالٌة الجماعٌة 

 (60)المادة 
النزاع العمالً الجماعً هو النزاع الذي ٌنشؤ بٌن واحد أو أكثر من أصحاب العمل وبٌن العمال أو 

.  فرٌق منهم حول مصلحة جماعٌة

 (61)المادة 
ٌحق لكل من طرفً نزاع العمل الجماعً اللجوء إلى مندوب التوفٌق فً الوزارة، إذا لم ٌحل هذا 

.  النزاع بالطرق التفاوضٌة داخل المنشؤة

 (62)المادة 
إذا فشل مندوب التوفٌق فً حل النزاع خالل عشرة أٌام على الوزٌر إحالة النزاع إلى لجنة توفٌق تشكل 

. من أحد موظفً الوزارة ربٌساً ومن عدد متساو من األعضاء ٌنسبهم كل من صاحب العمل والعمال

 (63)المادة 

إذا فشلت لجنة التوفٌق فً حل النزاع خالل أسبوعٌن ٌحق ألي من طرفٌه اللجوء إلى المحكمة . 1
. المختصة

إذا لم ٌلجؤ أي من الطرفٌن للقضاء وكان النزاع العمالً الجماعً ٌمس بالمصلحة العامة ٌحق . 2
: للوزٌر إلزام الطرفٌن بالمثول أمام لجنة تحكٌم ٌشكلها الوزٌر بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة من

. قاض ربٌساً للجنة
. ممثل عن الوزارة
. ممثل عن العمال

. ممثل عن أصحاب العمل

 (64)المادة 
عند النظر فً نزاع عمالً ٌكون لمندوب التوفٌق وللجنتً التوفٌق أو التحكٌم صالحٌة المحكمة 

. المختصة فٌما ٌتعلق بإحضار الشهود وسماع أقوالهم وإجراء المعاٌنة واالستعانة بؤهل الخبرة



 (65)المادة 
. خالل النظر فً منازعات العمل الجماعً ال ٌجوز لصاحب العمل تؽٌٌر شروط العمل السارٌة

 
الفصل الرابع 

اإلضراب والؽلق 

 (66)المادة 
. وفقاً ألحكام القانون اإلضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن مصالحهم

 (67)المادة 

ٌجب توجٌه تنبٌه كتابً من قبل الطرؾ المعنً باإلضراب أو اإلؼالق إلى الطرؾ اآلخر والى - 1
. الوزارة قبل أسبوعٌن من اتخاذ اإلجراء موضحا أسباب اإلضراب أو اإلؼالق

. ٌكون التنبٌه قبل أربعة أسابٌع فً المرافق العامة- 2

من عدد العاملٌن فً المنشؤة على األقل، % 51فً حال اإلضراب ٌكون التنبٌه الكتابً موقعا من - 3
. وفً حال اإلؼالق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشاة

. ال ٌجوز اإلضراب أو اإلؼالق أثناء إجراءات النظر فً النزاع الجماعً- 4

. ٌترتب على عرض نزاع العمل الجماعً على جهة االختصاص وقؾ اإلضراب أو اإلؼالق- 5
 

الباب الخامس 
شروط وظروؾ العمل 

الفصل األول 
ساعات العمل والراحة األسبوعٌة 

 (68)المادة 
. ساعات العمل الفعلً فً األسبوع خمس وأربعون ساعة

 (69)المادة 
تخفض ساعات العمل الٌومً بما ال ٌقل عن ساعة واحدة فً األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة 

واألعمال اللٌلٌة، وتحدد هذه األعمال بقرار من الوزٌر بعد استشارة المنظمات المعنٌة ألصحاب العمل 
. والعمال

 (70)المادة 
ٌجب أن تتخلل ساعات العمل الٌومً فترة أو أكثر لراحة العامل ال تزٌد فً مجموعها عن ساعة مع 

. مراعاة أال ٌعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة

 (71)المادة 

.  ٌجوز لطرفً اإلنتاج االتفاق على ساعات عمل إضافٌة ال تتجاوز اثنتً عشرة ساعة فً األسبوع- 1

. ٌدفع للعامل أجر ساعة ونصؾ عن كل ساعة عمل إضافٌة- 2

 (72)المادة 

 ساعة متتالٌة، و ٌجوز بناء على 24للعامل الحق فً راحة أسبوعٌة مدفوعة األجر ال تقل عن - 1
. اتفاق طرفً اإلنتاج تجمٌعها مرة واحدة فً الشهر

تحتسب الراحة األسبوعٌة مدفوعة األجر إذا عمل العامل ستة أٌام متصلة قبلها، وٌحسم من ذلك - 2
. نسبة األٌام التً تؽٌبها العامل عن العمل

 (73)المادة 
ٌوم الجمعة هو ٌوم الراحة األسبوعٌة إال إذا كانت مصلحة العمل تقتضً تحدٌد ٌوم أخر بصورة 

. منتظمة
 

الفصل الثانً 
األجازات 

 (74)المادة 



ٌستحق العامل إجازة سنوٌة مدفوعة األجر مدتها أسبوعان عن كل سنة فً العمل، وثالثة أسابٌع . 1
. للعامل فً األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات فً المنشؤة

. ال ٌجوز للعامل التنازل عن اإلجازة السنوٌة. 2

.  بناء على اتفاق طرفً اإلنتاج ٌجوز تجزبة اإلجازة السنوٌة.3

. ال ٌجوز تجمٌع األجازات السنوٌة ألكثر من سنتٌن. 4

 (75)المادة 
. للعامل الحق فً إجازة مدفوعة األجر فً األعٌاد الدٌنٌة والرسمٌة ال تحتسب من األجازات السنوٌة

 (76)المادة 
للعامل الحق فً إجازة ثقافٌة عمالٌة مدفوعة األجر، مدتها أسبوع فً السنة الواحدة، وتنظم بقرار من 

. الوزٌر

 (77)المادة 
ٌستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات فً المنشؤة إجازة مدفوعة األجر ال تقل عن أسبوعٌن ألداء 

. فرٌضة الحج تمنح له لمرة واحدة

 (78)المادة 
ٌستحق العامل إجازة مدفوعة األجر لمدة ثالثة أٌام فً حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانٌة ؼٌر 

. محتسبة من إجازته السنوٌة
ٌجوز للعامل التؽٌب عن العمل لسبب عارض مثبت لمدة عشرة أٌام فً السنة، تحتسب من اإلجازة 

. السنوٌة على أن ال تتجاوز المدة ثالثة أٌام متتالٌة فً المرة الواحدة

 (79)المادة 
بناًء على تقرٌر من اللجنة الطبٌة ٌستحق العامل إجازة مرضٌة مدفوعة األجر خالل السنة الواحدة 

.  مدتها أربعة عشرة ٌوماً ، وبنصؾ األجر لمدة أربعة عشرة ٌوماً أخرى

 (80)المادة 
بنظام ٌصدر عن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من الوزٌر بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة ٌجوز 

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

الفصل الثالث 
 األجــور

 (81)المادة 
. ٌستحق العامل أجره إذا تواجد فً مكان العمل وان لم ٌإد عمال ألسباب تتعلق بالمنشاة

 (82)المادة 

: ٌدفع األجر للعامل بالنقد المتداول قانونا شرٌطة أن ٌتم الدفع وفقا لما ٌلً-1
. فً أٌام العمل ومكانه. أ

. فً نهاٌة كل شهر للعاملٌن باجر شهري.ب
. فً نهاٌة كل أسبوع للعاملٌن على أساس وحدة اإلنتاج أو الساعة أو المٌاومة أو األسبوع. ج

. ال ٌجوز تؤخٌر دفع اجر العامل أكثر من خمسة أٌام من تارٌخ االستحقاق-2

 (83)المادة 

:- فٌما عدا الحاالت التالٌة ال ٌجوز حسم أٌة مبالػ من أجر العامل. 1
. تنفٌذا لحكم قضابً قطعً

. من األجر األساسً (%10)أٌة سلفة مستحقة لصاحب العمل شرٌطة أن ال ٌزٌد كل حسم عن . ب
. الؽرامات المفروضة على العامل وفقا ألحكام هذا القانون أو األنظمة الصادرة بمقتضاه.ج

من  (%15)أعاله عن  (1)من الفقرة  (ب،ج)ال ٌجوز أن ٌزٌد مجموع ما ٌحسم بمقتضى البندٌن . 2
. األجر األساسً

 (84)المادة 
ال ٌجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تؤدٌبً أو فرض ؼرامة على العامل إال عن مخالفة منصوص 

: علٌها فً البحة الجزاءات المصدقة من قبل الوزارة، على أن ٌراعى ما ٌلً



. ال ٌزٌد مقدار الؽرامة عن أجر ثالثة أٌام فً الشهر. أ
. ال ٌتخذ أي إجراء تؤدٌبً ضد العامل بعد انقضاء أسبوعٌن من تارٌخ التثبت من المخالفة.ب

أن ٌنظم سجل خاص بالؽرامات التً تفرض ٌتضمن اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الؽرامة .ج
.  علٌه

. تخصص الؽرامات للخدمات االجتماعٌة العمالٌة فً المنشاة. د

للعامل الحق فً االعتراض على أي إجراء تؤدٌبً أو ؼرامة تفرض علٌه لدى مفتش العمل خالل - 2
. أسبوع واحد من تبلٌؽه بذلك كتابٌا

 (85)المادة 
. وفقاً ألحكام القانون ٌعتبر اجر العامل من الدٌون الممتازة

 (86)المادة 

من عدد متساو من "لجنة األجور"بناء على توصٌة من الوزٌر ٌشكل مجلس الوزراء لجنة تسمى . 1
. ممثلٌن عن الحكومة وعن أصحاب العمل وعن العمال

.  تتولى المنظمات النقابٌة ألصحاب العمل والعمال مسإولٌة تسمٌة ممثلٌها فً اللجنة. 2

. ٌعٌن مجلس الوزراء ربٌسا للجنة من بٌن أعضابها . 3

. للجنة الحق فً االستعانة بمن تراه مناسباً إلنجاز مهماتها. 4

 (87)المادة 
: تقوم لجنة األجور بالمهام التالٌة

دراسة السٌاسات العامة لألجور ومدى مالءمتها لمستوى المعٌشة وتقدٌم التوصٌات بشؤنها إلى - 1
.  مجلس الوزراء

. تحدٌد الحد األدنى لألجور على أن ٌصدر به قرار من مجلس الوزراء- 2

 (88)المادة 
تجتمع لجنة األجور دورٌا كل سنة مرة على األقل، وتجتمع عند الضرورة بناء على طلب من ربٌسها 

. أو من ممثلً أي من أطرافها الثالثة

 (89)المادة 
. ال ٌجوز أن ٌقل اجر العامل عن الحد األدنى المقر قانوناً 

 
الفصل الرابع 

السالمة والصحة المهنٌة 

 (90)المادة 
بناًء على اقتراح الوزٌر بالتنسٌق مع جهات االختصاص ٌصدر مجلس الوزراء األنظمة الخاصة 

: بالصحة والسالمة المهنٌة وبٌبة العمل متضمنة بصفة خاصة ما ٌلً

. وسابل الحماٌة الشخصٌة والوقاٌة للعاملٌن من أخطار العمل وأمراض المهنة- 1

. الشروط الصحٌة الالزمة فً أماكن العمل- 2

. وسابل اإلسعاؾ الطبً للعمال فً المنشؤة- 3

 .الفحص الطبً الدوري للعمال-4

 (91)المادة 
وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه تصدر المنشؤة التعلٌمات الخاصة بالسالمة والصحة 
المهنٌة والبحة الجزاءات الخاصة بها مصدقة من الوزارة، و تعلق هذه التعلٌمات فً أماكن ظاهرة فً 

. المنشاة

 (92)المادة 
ال ٌجوز ألٌة منشؤة تحمٌل العامل أٌة نفقات أو اقتطاعات من اجره لقاء توفٌر شروط السالمة والصحة 

. المهنٌة
 

الباب السادس 
تنظٌم عمل األحداث 



 

 (93)المادة 
. ٌحظر تشؽٌل األطفال قبل بلوؼهم سن الخامسة عشر

 (94)المادة 
ٌجب إجراء الكشؾ الطبً على األحداث قبل التحاقهم بالعمل للتؤكد من مالءمتهم الصحٌة له على أن 

. ٌعاد الكشؾ كل ستة اشهر

 (95)المادة 
: ال ٌجوز تشؽٌل األحداث فً

. الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التً ٌحددها الوزٌر
. األعمال اللٌلٌة أو األعٌاد الرسمٌة أو الدٌنٌة أو أٌام العطل الرسمٌة

. ساعات عمل إضافٌة أو على أساس وحدة اإلنتاج
. األماكن النابٌة أو البعٌدة عن العمران

 (96)المادة 

. تخفض ساعات العمل الٌومً لألحداث بما ال ٌقل عن ساعة عمل واحدة ٌومٌا- 1

تتخلل ساعات العمل الٌومً فترة أو أكثر للراحة ال تقل فً مجملها عن ساعة بحٌث ال ٌعمل الحدث - 2
. أكثر من أربع ساعات متواصلة

 (97)المادة 
. تكون اإلجازة السنوٌة لإلحداث ثالثة أسابٌع سنوٌا وال ٌجوز تؤجٌلها

 (98)المادة 
على المنشاة أن تعلق فً أماكن العمل األحكام الخاصة بتشؽٌل اإلحداث، وٌنظم صاحب العمل سجال 

. بكل ما ٌتعلق بهم

 (99)المادة 
ٌستثنى من أحكام هذا الباب األحداث الذٌن ٌعملون لدى أقاربهم من الدرجة األولى وتحت إشرافهم، على 

أن ٌتم العمل فً جمٌع األحوال وفق شروط صحٌة واجتماعٌة مالبمة بما ال ٌإثر سلباً على نموهم 
. العقلً والجسدي وعلى تعلٌمهم

 

الباب السابع 
 تنظٌم عمل النساء

 

 (100)المادة 
. وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه ٌحظر التمٌٌز بٌن الرجل والمرأة

 (101)المادة 
: ٌحظر تشؽٌل النساء فً

. األعمال الخطرة أو الشاقة التً ٌحددها الوزٌر
. ساعات عمل إضافٌة أثناء الحمل والستة اشهر التالٌة للوالدة
. ساعات اللٌل فٌما عدا األعمال التً ٌحددها مجلس الوزراء

 (102)المادة 
. على المنشاة توفٌر وسابل راحة خاصة بالعامالت

 (103)المادة 
للمرأة العاملة التً أمضت فً العمل قبل كل والدة مدة مابة وثمانٌن ٌوما الحق فً إجازة وضع لمدة 

. عشرة أسابٌع مدفوعة األجر منها ستة أسابٌع على األقل بعد الوالدة

أعاله إال إذا ثبت أنها اشتؽلت  (1)ال ٌجوز فصل المرأة العاملة بسبب اإلجازة المذكورة فً الفقرة 
. بعمل آخر خاللها

 (104)المادة 
للمرأة المرضع الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل ال تقل فً مجموعها عن ساعة ٌومٌا لمدة 



. سنة من تارٌخ الوضع

. أعاله من ساعات العمل الٌومٌة (1)تحتسب ساعة الرضاعة المذكورة فً الفقرة 

 (105)المادة 
وفقا لمصلحة العمل ٌجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاٌة طفلها أو لمرافقة 

. زوجها

 (106)المادة 
. على المنشاة أن تعلق فً مكان العمل األحكام الخاصة بتشؽٌل النساء

 
الباب الثامن 
تفتٌش العمل 

 

 (107)المادة 
بمقتضى هذا القانون ٌشكل الوزٌر هٌبة تسمى هٌبة تفتٌش العمل من عدد مالبم من المفتشٌن والمإهلٌن 

. أكادٌمٌا ومهنٌا لمتابعة تطبٌق أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه
. ٌتمتع أعضاء هٌبة تفتٌش العمل فً ممارستهم لمهامهم بصالحٌات الضبطٌة القضابٌة

 (108)المادة 
ٌقسم كل مفتش عمل قبل مباشرة عمله الٌمٌن أمام الوزٌر على أن ٌإدي عمله بؤمانة وإخالص وأال 

. ٌفشً األسرار التً ٌطلع علٌها بحكم وظٌفته

 (109)المادة 
ٌراعى عند اختٌار مفتش العمل للقٌام بمهمة تفتٌش أال تكون له مصلحة مباشرة أو ؼٌر مباشرة فً 

. المنشاة الخاضعة لتفتٌشه

 (110)المادة 
: ٌختص مفتش العمل بما ٌلً

متابعة تطبٌق تشرٌعات العمل خاصة ما ٌتعلق بشروط وظروؾ العمل بكافة الوسابل المشروعة بما فً 
. ذلك استقبال الشكاوى والبالؼات

. تزوٌد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرشادات الفنٌة التً تساعد فً تنفٌذ أحكام هذا القانون
. إبالغ الجهات المختصة بؤوجه النقص والمخالفات التً ٌكتشفها أثناء عمله

 (111)المادة 
: ٌحق لمفتش العمل ما ٌلً

دخول أماكن العمل الخاضعة للتفتٌش بحرٌة تامة أثناء العمل دون سابق إنذار مع وجوب إشعار صاحب 
. العمل أو ممثله عند دخول المنشاة

االستفسار من صاحب العمل أو من العمال مجتمعٌن أو منفردٌن أو بحضور شهود بشان تطبٌق أحكام 
. وتشرٌعات العمل

اإلطالع على السجالت والدفاتر وأٌة وثابق أخرى تتعلق بشروط العمل واخذ صور أو مستخرجات 
. منها

اخذ عٌنات من المواد المستعملة لؽرض التحلٌل للتؤكد من مدى مالءمتها لسالمة وصحة العمال مع 
. إشعار صاحب العمل أو ممثله بذلك وٌكون ذلك وفقا ألنظمة خاصة تضعها الوزارة

إصدار األوامر والتعلٌمات إلزالة أوجه النقص فً األجهزة والمعدات المستعملة أو إلزالة الضرر الناتج 
عن استخدامها على صحة وسالمة العمال وله أن ٌطلب التنفٌذ الفوري لإلجراءات التً ٌراها الزمة 

. لدرء خطر محقق

 (112)المادة 
على أصحاب العمل أو من ٌنوبون عنهم تقدٌم جمٌع المعلومات التً ٌطلبها مفتش العمل فً مهمة 

. التفتٌش

 (113)المادة 
على مفتش العمل أن ٌنظم محضرا بالمخالفة التً ٌضبطها وله أن ٌتخذ أٌا من اإلجراءات التالٌة بحق 



: المخالؾ وذلك بما ٌتالءم وطبٌعة المخالفة ومدى خطورتها
. إسداء النصح واإلرشاد

. توجٌه تنبٌه شفهً إلزالة المخالفة خالل مدة محددة
. التوصٌة لهٌبة تفتٌش العمل بتوجٌه إنذار خطً بشان المخالفة

 (114)المادة 
ٌقدم مفتشو العمل إلى هٌبة تفتٌش العمل تقارٌر دورٌة شهرٌة وسنوٌة عن نتابج نشاطاتهم فً التفتٌش 

. وفق نماذج تقرها الوزارة
. تقوم الوزارة بنشر تقرٌر عام دوري عن أعمال هٌبة تفتٌش العمل

 (115)المادة 
تصدر الوزارة التعلٌمات الالزمة لتنظٌم عمل مفتش العمل واإلجراءات الالزمة لتنفٌذ األحكام القانونٌة 

. الخاصة بهذا القانون
 

الباب التاسع 
إصابات العمل وأمراض المهنة 

 

 (116)المادة 
. ٌجب على صاحب العمل أن ٌإمن جمٌع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة فً فلسطٌن

 (117)المادة 
: عند وقوع إصابة عمل على صاحب العمل القٌام بما ٌلً

. تقدٌم اإلسعافات األولٌة الالزمة للمصاب ونقله إلى اقرب مركز للعالج
تبلٌػ الشرطة فور وقوع أٌة إصابة أدت إلى وفاة العامل أو ألحقت به ضرراً جسمانٌاً حال دون 

. استمراره بالعمل

 ساعة من وقوعها وٌسلم 48إخطار الوزارة والجهة المإمن لدٌها خطٌاً عن كل إصابة عمل خالل 
. المصاب صورة عن اإلخطار

 (118)المادة 
: وفقا ألحكام القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه ٌتكفل صاحب العمل بما ٌلً

عالج العامل المصاب إلى أن ٌتم شفاإه، وتؽطٌة كافة النفقات العالجٌة الالزمة بما فٌها نفقات الخدمات 
. التؤهٌلٌة ومستلزماتها

. جمٌع الحقوق المترتبة على اإلصابة ولو اقتضت مسإولٌة طرؾ ثالث

 (119)المادة 

من أجره الٌومً عند وقوع % 75إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله ٌستحق العامل 

.  ٌوماً 180اإلصابة طٌلة عجزه المإقت بما ال ٌتجاوز 

 (120)المادة 

إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلً دابم استحق الورثة فً الحالة األولى . 1

ثالثة آالؾ وخمس مابة ٌوم عمل أو  (3500)والمصاب فً الحالة الثانٌة تعوٌضاً نقدٌاً ٌعادل اجر 

. من األجر األساسً عن المدة المتبقٌة حتى بلوؼه سن الستٌن أٌهما أكثر% 80

إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزبً دابم ٌستحق المصاب تعوٌضاً نقدٌاً ٌعادل نسبة العجز إلى . 2
. العجز الكلً الدابم

إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزبً دابم ٌستحق المصاب تعوٌضا نقدٌا عن مجموع . 3
. نسب العجز بما ال ٌتجاوز التعوٌض المقرر للعجز الكلً الدابم

 (121)المادة 
وفقا ألحكام هذا القانون تقدر اللجنة الطبٌة نسبة العجز المستحقة عن إصابة العمل بمقتضى أحكام 

. القانون أو النظام ذي العالقة الساري المفعول وقت اإلصابة 

 (122)المادة 
للمصاب الحق فً الطعن فً قرار تقدٌر نسبة العجز أو قرار عودته للعمل خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ 



. تبلٌؽه بالقرار

 (123)المادة 

ٌسقط حق المصاب فً التعوٌض إذا ثبت بعد تحقٌق تجرٌه جهة ذات اختصاص أن اإلصابة نتجت . 1
: عما ٌلً

. عن فعل متعمد من المصاب
. تؤثٌر الخمر أو المخدرات

. فؤكثر% 35أعاله حالة الوفاة أو العجز الدابم بنسبة  (1)ٌستثنى من أحكام الفقرة . 2

 (124)المادة 
ما لم ٌكن التؤخٌر ناتجا عن عدم استقرار اإلصابة أو عن عذر مشروع ٌسقط حق المصاب فً المطالبة 

. بالتعوٌض عن إصابة العمل بانقضاء سنتٌن على وقوع اإلصابة

 (125)المادة 
. ال ٌحول التعوٌض عن إصابة العمل دون الحصول على مكافؤة نهاٌة الخدمة المستحقة

 (126)المادة 
. ٌنظم صاحب العمل سجال تفصٌلٌا إلصابات العمل

ٌقوم صاحب العمل بإبالغ الوزارة خطٌاً فً حالة العجز الدابم خالل شهر من ثبوت ذلك العجز ومقدار 
. التعوٌض الذي دفعه للمصاب أو المستحقٌن أو تعهد بدفعه لهم

 (127)المادة 

. ٌلتزم صاحب العمل بالحقوق المقررة للعامل وفقاً ألحكام هذا الباب من القانون. 1

إذا اقتضت إصابة العمل مسإولٌة طرؾ آخر خالؾ صاحب العمل ٌحق للعامل المطالبة بحقوقه . 2
. المترتبة على اإلصابة من أي منهما

 (128)المادة 
إذا ظهرت على العامل أعراض أحد أمراض المهنة الواردة فً الجدول الملحق بهذا القانون خالل 

سنتٌن من تارٌخ انتهاء خدمته ٌلتزم صاحب العمل بجمٌع الحقوق المقررة له وفقا ألحكام هذا الباب من 
. القانون

 (129)المادة 
ال ٌجوز بؤي حال من األحوال حجز التعوٌض الواجب دفعه إال لسداد النفقة وفٌما ال ٌتجاوز ثلث مبلػ 

. التعوٌض كما ال ٌجوز إحالته ألي شخص آخر ؼٌر العامل أو المستحقٌن عنه

 (130)المادة 
. ٌحسب التعوٌض المستحق وفقا ألحكام هذا الباب على أساس متوسط األجر آلخر ثالثة اشهر

 
الباب العاشر 

العقوبات واألحكام الختامٌة 
الفصل األول 

العقوبات 

 (131)المادة 
ٌعاقب صاحب العمل على مخالفة أي من أحكام الفصل األول والثانً من الباب الخامس وأي نظام 

دٌنار، وتتعدد العقوبة بتعدد  (300)دٌنار وال تزٌد على  (100)صادر بمقتضاه بؽرامة ال تقل عن 
. المخالفات وتضاعؾ فً حالة التكرار

 (132)المادة 
ٌعاقب صاحب العمل على مخالفة أي من أحكام الفصل الثالث من الباب الخامس وأي نظام صادر 

دٌنار مع إلزامه بدفع فرق األجر للعامل،  (100)دٌنار وال تزٌد على  (50)بمقتضاه بؽرامة ال تقل عن 
. وتتعدد الؽرامة بتعدد العمال الذٌن وقعت فً شانهم المخالفة

 (133)المادة 
إذا خالؾ صاحب العمل أي حكم من أحكام الفصل الرابع من الباب الخامس واألنظمة الصادرة بمقتضاه 

إؼالق المنشاة كلٌا أو جزبٌا أو إٌقاؾ  (131)فللوزٌر فضال عن العقوبة المنصوص علٌها فً المادة 



. أٌة آلة فٌها وذلك إلى أن ٌزٌل صاحب العمل المخالفة

 (134)المادة 
ٌعاقب كل من ٌخالؾ حكما من أحكام الباب السادس والباب السابع واألنظمة الصادرة بمقتضاه بؽرامة 

دٌنار وتتعدد الؽرامة بعدد العمال الذٌن وقعت فً شؤنهم  (500)دٌنار وال تزٌد على  (200)ال تقل عن 
. المخالفة وفً حالة التكرار تضاعؾ العقوبة

 (135)المادة 
كل من ٌمانع أو ٌعارض أو ٌعٌق أعمال مفتش العمل أو هٌبة التفتٌش ٌعاقب بإزالة المخالفة وبؽرامة ال 

. دٌنار (500)دٌنار وال تزٌــد علــى  (200)تقل عن 

 (136)المادة 

دٌنار وال  (300)ٌعاقب بؽرامة ال تقل عن (116،117)إذا خالؾ صاحب العمل أٌا من أحكام المادتٌن 

. دٌنار (500)تزٌد على 

 (137)المادة 
ال ٌجوز الحكم بوقؾ التنفٌذ فً العقوبات المنصوص علٌها فً هذا الباب أو النزول عن الحد األدنى 

. للعقوبة المقررة قانونٌا ألسباب تقدٌرٌة

 (138)المادة 
ألؼراض تطبٌق أحكام هذا القانون تحتسب قٌمة الؽرامة بالدٌنار األردنً أو ما ٌعادله بالعملة المتداولة 

.  قانونا
 

الفصل الثانً 
أحكام ختامٌة 

 (139)المادة 
. لمجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر إصدار األنظمة الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون

 (140)المادة 

 المعمول به فً محافظات الضفة الؽربٌة وتعدٌالته، وقانون 1960 لسنة 21ٌلؽى قانون العمل رقم 

.  المعمول به فً محافظات ؼزة وتعدٌالته وكل ما ٌخالؾ أحكام هذا القانون1964 لسنة 16العمل رقم 

 (141)المادة 
على جمٌع الجهات المختصة كل فٌما ٌخصه تنفٌذ أحكام هذا القانون، وٌعمل به بعد ثالثٌن ٌوما من 

. تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة

 مٌالدٌة 30/4/2000:صدر بمدٌنة ؼزة فً

.  1421/محرم/26الموافق 
ٌاسر عرفات 

 ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة

 
أَسأل هللاَ عز وجل أن ٌهدي بهذه التبصرِة خلقاً كثٌراً من عباده، وأن ٌجعل فٌها عوناً لعباده 

ٌُثقل بفضله ورحمته بها ٌوم الحساب مٌزانً، وأن ٌجعلها من األعمال  الصالحٌن المشتاقٌن، وأن 
أختاً انتفع بشًء مما فٌها أن ٌدعو /التً   ٌنقطع عنً نفعها بعد أن أدرر فً أكفانً، وأنا ساالٌل أخاً 

 .لً ولوالدي وللمسلمٌن أجمعٌن، وعلى رب العالمٌن اعتمادي وإلٌه تفوٌضً واستنادي
 

 "وحسبً هللا ونعم الوكٌل و  حول و  قوة إ ِّ باهلل العزٌز الحكٌم"

 

 http://www.hrdiscussion.com/hr3601.html#ixzz1Ea2352XN: للمزٌد
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