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الوادة األولى
يدخل فّ ا خرصاص مؤذمس العمل العستىّ صدىداز اذقامتىاخ َ  /تَ ذُدىتاخ عمىل عستتىح زىُ معىايا العمىل
َالعما فّ الدَ العستتح .
الوادة الثاًيت
صذا تمىىس المىىؤذمس منرسزىىاخ معتىىىح ذدىىرٍدف صدىىداز اذقامتىىح تَ ذُدىىتح عستتىىح زىىُ مُظىىُ معىىته ير ىىر
المديس العام لمكرة العمل العستّ اإلخساءاخ الالشمح لرل َفل احأزكام الُازةج فّ ٌرا الىاام .
الوادة الثالثت
ذُافّ كل ةَلح مه الدَ احأععاء المديس العام لمكرة العمل العستىّ تىىاء ع ىّ ه ثىً تالراىسيعاخ الدىازيح
لديٍا زُ مُظُ االذقامتح تَ الرُدتح َترنسيس عه الرطثتل العم ىّ لٍىري الراىسيعاخ َذلى خىال تزتعىح
تشٍس مه ذازيخ اورٍاء ةَزج المؤذمس .
الوادة الرابعت
 -1يرُلّ مكرة العمل العستّ ةزاسح الراسيعاخ المااز صلتٍا فّ الماةج الداتنح َذطثتناذٍا فتما يرع ل تمُظُ
االذقامتح تَ الرُدتح َيعد ذنسيساً تىرتدح ةزاسرً يسفل تً اسرثتاوا يسس ً صلّ الدَ احأععاء إلتداء زتيٍا
.
 -2ذُافّ الدَ احأععاء مكرة العمل العستّ تسةَةٌا ع ّ االسرثتان خال ثالثح تشٍس مه ذازيخ صزسالً .
الوادة الخاهست
ل مديس العام تن يدرعته ترَِ ال ثسج ك ما امرعّ احأمس ذل فىّ مُظىُ االذقامتىح تَ الرُدىتح المعىدج مىه
مثل المكرة َيسسل الماسَ صلّ الدَ احأععاء مثل اوعناة الدَزج الرالتح ل مؤذمس تاٍسيه ع ّ احأمل .
الوادة السادست
يعسض المديس العام ماسَ االذقامتح تَ الرُدتح ع ّ الدَزج الرالتح ل مؤذمس لمىاماح تَلّ .
الوادة السابعت
يُافّ مكرة العمل العستّ الدَ احأععاء تماىسَ االذقامتىح تَ الرُدىتح المعىد َفىل ذُختٍىاخ المىؤذمس
العام خال تزتعح تشٍس مه ذازيخ اورٍاء ةَزج المؤذمس الرّ خسخ فتٍا المىاماح احأَلّ .
الوادة الثاهٌت
يعىىسض المىىديس العىىام لمكرىىة العمىىل العستىىّ ماىىسَ االذقامتىىح تَ الرُدىىتح المعىىد ع ىىّ المىىؤذمس العىىام فىىّ
ةَزذً الرالتح ل مىاماح الثاوتح .
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الوادة الخاسعت
 -1يارسغ إلمساز تيح اذقامتح تَ ذُدتح السصىُ ع ىّ مُافنىح ث ثىّ المىىدَتته احأععىاء الماىرسكته فىّ ةَزج
المؤذمس .
 -2يعرمد الىص المُنَس لالذقامتح تَ الرُدتح مه مثل زئتس المؤذمس َالمديس العام لمكرة العمل العستّ َذىُة
دُزج مىً لدِ احأماوح العامح لدامعح الدَ العستتح .
الوادة العاشرة
يُافّ مكرة العمل العستّ الدَ احأععاء تىص االذقامتح كما تمسٌا المؤذمس خىال ثالثىح تشىٍس مىه ذىازيخ
صمسازٌا لعسظٍا ع ّ الد طاخ الم رصح الذ اذ ما ذساي مىاسثاً مه ذصديل تَ غتسي .
الوادة الحاديت عشرة
يُافّ مكرة العمل العستّ الدَ احأععاء تىص الرُدتح كما تمسٌا المؤذمس خال ثالثىح تشىٍس مىه ذىازيخ
صمسازٌا َذنُم الدَ احأععاء تمُافاج مكرة العمل العستّ تما ذم اذ اذي تاأوٍا .
الوادة الثاًيت عشرة
ينُم مكرة العمىل العستىّ تاعىاةج مقاذسىح الىدَ العستتىح تعىد كىل ةَزذىته ل مىؤذمس لمُافاذىً تستيٍىا عمىا ذىم
اذ اذي مه صخساءاخ تاأن االذقامتح تَ الرُدتح َعسض ذل ع ّ المؤذمس .
الوادة الثالثت عشرة
ل دَلح الرصديل ع ّ مُاة االذقامتح ك ٍا تَ تععٍا َفناً لما ذدتىصي االذقامتىح َذكىُن الدَلىح م صمىح تىالمُاة
الرّ ددمد ع تٍا .
الوادة الرابعت عشرة
يث غ مكرة العمل العستّ الدَ احأععاء تكل ذصديل يسة صلتً مه الدَ احأععاء .
الوادة الخاهست عشرة
ذصثر االذقامتح مسال لمراتعح الرىقتر مه مثل احأخٍصج الم رصح فّ مىامح العمل العستتح مرّ دىدمد ع تٍىا
ثالز ةَ تععاء .
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الوادة السادست عشرة
ذُافّ الدَ احأععاء مكرة العمل العستّ تىاء ع ّ ه ثً ترنازيس سىُيح َفناً ل ىماذج المعدج مه مث ىً
عه :
 -1االذقامتاخ الرّ تدثسد تكافح تزكامٍىا تَ تعىط تخصائٍىا م صمىح لٍىا َمىدِ الرطثتىل العم ىّ حأزكىام ٌىري
االذقامتاخ تَ تخصائٍا الم صمح لٍا .
 -2اإلخىىساءاخ المر ىىرج لردىىٍتل الرصىىديل ع ىىّ االذقامتىىاخ الرىىّ لىىم يىىرم الرصىىديل ع تٍىىا مىى اإلشىىازج صلىىّ
الصعُتاخ الرّ ذسُ ةَن الرصديل .
 -3الرداتتس المر رج مه مث ٍا لالسرسشاة تأزكام الرُدتاخ الصاةزج عه المىامح َمدِ مساعاج تزكامٍا .
الوادة السابعت عشرة
ذساعّ زكُم اخ الدَ احأععاء عىد صعىداةٌا الىسةَة َالرنىازيس الرىّ ذسسى ٍا صلىّ مكرىة العمىل العستىّ
تاأن ذىقترٌا حأزكام ٌرا الىاام الرىدتل م مىاماخ تدساب احأعما َالعما لديٍا .
الوادة الثاهٌت عشرة
ذرم مراتعح ذىقتر اذقامتاخ العمل العستتح مه مثل احأخٍصج الرالتح :
 -1لجٌت الخبراء القاًوًييي :
َذاكل مه خمدح تععاء ي رازٌم المؤذمس العام تىاء ع ىّ امرىساذ مد ىس اإلةازج فىّ ظىُء الرسشىتساخ
المندمىىح مىىه المىىديس العىىام لمكرىىة العمىىل العستىىّ لمىىدج ثىىالز سىىىُاخ يساعىىّ فىىّ اخرتىىازٌم ال ثىىسج الناوُوتىىح
َالمندزج َالستاةيح َتن يكُوُا مه خىدتاخ عستتح م ر قح َذنُم ال دىح تالمٍام الرالتح :
(ت) صخساء الدزاسح الناوُوتح ل راسيعاخ ذاخ العالمح َالرنازيس الرّ ذسس ٍا الدَ احأععاء َفناً حأزكىام ٌىرا
الىاام .
(ب) الىاس فّ الط ثاخ المندمح صلّ مكرة العمل العستّ صشاء تيح ةَلىح ععىُ ال ذنىُم تالرصاماذٍىا فىّ ذىقتىر
االذق امتح الرّ ددمد ع تٍا َع ّ ال دىح الىاس فّ ذ الط ثاخ َزف ذُدىتاذٍا صلىّ المىؤذمس مىه
خال مد س اإلةازج الذ اذ النساز الالشم تاأوٍا َع ّ الدَلح المعىتح ذدىٍتل صخىساءاخ ذىقتىر مىساز
المؤذمس فّ ٌرا الصدة.
(خى ) ذعىىد ال دىىىح ذنسيىىساً تىرىىائح تعمالٍىىا يعىىسض ع ىىّ مد ىس اإلةازج لدزاسىىرً َزفعىىً صلىىّ المىىؤذمس العىىام
ماقُعاً تمالزااذً َذُدتاذً .
 -2لجٌت حطبيق االحفاقياث والخوصياث :
ذىثثل عه المؤذمس فّ كل ةَزج َذركُن مه ممث ّ الدَ المارسكح فتً َذنُم تالمٍام الرالتح :
(ت) الىاىىىس فىىىّ ذنسيىىىس لدىىىىح ال ثىىىساء النىىىاوُوتته َمالزاىىىاخ َذُدىىىتاخ مد ىىىس اإلةازج تاىىىأوً َاذ ىىىاذ
الرُدتاخ الرّ ذساٌا مىاسثح تٍرا الصدة .
(ب) الىاس فّ مدِ متام تيح ةَلح ععُ تعسض االذقامتح تَ الرُدتح ع ّ الد طاخ الم رصح .
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الوادة الخاسعت عشرة
 -1ذدىىسِ احأزكىىام َاإلخىىساءاخ الىىُازةج فىىّ ٌىىرا الىاىىام فىىّ زالىىح صمىىساز المىىؤذمس لرعىىديل مىىا يىسة ع ىىّ صزىىدِ
االذقامتىىاخ تَ تعىىط مُاةٌىىا َيسىىدة المىىؤذمس فىىّ ٌىىري السالىىح اعثىىاز الرىىّ ذرسذىىة ع ىىّ صمىىساز الرعىىديل
َالرصديل ع تً تالىدثح لالذقامتح احأد تح .
 -2ذثنّ االذقامتح احأد تح وافرج تالىدثح ل دَ احأهساف فتٍا الرّ لم ذصدك ع ّ االذقامتح الدديدج .
 -3يُمف ذصديل ا لدَ احأععاء ع ّ االذقامتح احأد تح تعد تن ذصثر االذقامتح الدديدج وافرج .
الوادة العشروى
 -1يدُش تن ذرعمه كل اذقامتح وصا يسدة الاسَغ َاحأزكام الرّ يدُش تمنرعاٌا ل دَلح الرّ ددمد ع تٍا تن
ذرس ل مه الرصاماذٍا .
 -2ع ّ الدَ الرّ ذسغة فّ الرس ل مه الرصاماذٍا فّ اذقامتح ما َفنا لألزكام الىُازةج تٍىا تن ذث ىغ زغثرٍىا
ٌري صلّ المديس العام لمكرة العمل العستّ الرِ ينُم تدَزي تىاتال ذلى صلىّ الىدَ احأععىاء َال يصىثر
ٌرا الرس ل سازِ المقعُ صال تعد مىسَز سىىح مىه ذىازيخ صتىال المىديس العىام مىا لىم ذىىص االذقامتىح ع ىّ
خالف ذل .
الوادة الحاديت والعشروى
ال يؤثس صمساز المؤذمس حأيح اذقامتىح تَ ذُدىتح َال ذصىديل تِ ععىُ ع ىّ اذقامتىح ةَلتىح تىأِ زىا مىه
احأزُا ع ّ تِ ماوُن تَ زكم تَ عسف تَ اذقاك يعمه ل عما الريه يعىتٍم احأمس شىسَها تكثىس سى اء مىه
الاسَغ الرّ ذنسٌا االذقامتح تَ الرُدتح .
الوادة الثاًيت والعشروى
 -1ذدسِ تزكام ٌرا الىاام ع ّ اذقامتاخ َذُدتاخ العمل العستتح الرّ ددزخ مثل صمسازي .
 -2يعد ٌرا الىاام تنساز مه المؤذمس تاحأغ ثتح العاةيح ل مىدَتته المارسكته فتً .
 -3يعمل تٍرا الىاام مه ذازيخ صمساز المؤذمس لً .
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