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وزارة العمل

قرار رقم ( )24ل�سنة 2013
ب�ش�أن تخفي�ض الحد الأق�صى ل�ساعات العمل
بالن�سبة لبع�ض فئات العمال وبع�ض ال�صناعات
والأعمال التي تتطلب ظروفها �أو طبيعتها ذلك

وزير العمل:
بعد االطالع على قانون العمل في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة ،2012
وعلى الأخ�ص المادة ( )51منه،
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي
المادة الأولى

تخف�ض �ساعات العمل اليومية بما ال يقل �ساعة واحدة بالن�سبة للعمال الذين يعانون من
مر�ض فقر الدم المنجلي الحاد (ال�سكلر) ،والعمال ذوي االحتياجات الخا�صة.
وعلى العمال الم�شار �إليهم في الفقرة ال�سابقة تقديم �شهادات طبية معتمدة من وزارة ال�صحة
تثبت حالتهم ال�صحية.

المادة الثانية

تخف�ض �ساعات العمل اليومية بما ال يقل عن �ساعة واحدة في ال�صناعات والأعمال الآتية:
 -1العمل تحت �سطح الأر���ض في المناجم والمحاجر وف��وق �سطح الأر���ض في الك�سارات
والمنا�شير وجميع الأعمال المتعلقة با�ستخراج المعادن والأحجار وما �شابه ذلك.
 -2الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهد ًا ج�سماني ًا مرهق ًا ومتوا�ص ًال ك�أعمال البناء �أو �أعمال
العتالة �أو حمل �أو جر الأثقال وما �شابه ذلك.
 -3الأعمال التي يدخل في تداولها �أو ت�صنيعها مادة الر�صا�ص �أو الق�صدير �أو المركبات
المعدنية التي تحتوي على �أكثر من  %10من الر�صا�ص.
� -4صناعة الأ�سمدة ب�أنواعها.
 -5العمل في �أفران ال�صهر والمراجل.
� -6صناعة الزجاج.
� -7صناعة ومعالجة الإ�سفلت.
 -8الدهان بالر�ش بطريقة الدوكو.
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� -9صناعة الكاوت�شوك والمنتجات المطاطية.
� -10صناعة الفحم ب�أنواعه.
� -11صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة.
 - 12اللحام بالأوك�سي ا�ستيلين والقو�س الكهربائي.
 -13العمل بمعامل ملء اال�سطوانات بالغازات الم�ضغوطة.
 -14الأعمال التي يتعر�ض فيها العاملون للإ�شعاعات الم�ؤينة .
� -15صناعة النايلون وم�شتقاته.
� -16صناعة الغراء.
� -17صناعة وا�ستعمال المبيدات الح�شرية.
 -18العمل المتوا�صل في م�ستودعات التبريد و�صناعة الثلج.
� -19أعمال الحفريات ب�آالت ال�ضغط اليدوية (الكمبري�صة).
 -20العمل في �صناعة الأ�صباغ والورني�ش.
 -21تف�ضي�ض المرايا بوا�سطة الزئبق.
� -22سلخ وتقطيع الحيوانات و�إذابة �شحومها.

المادة الثالثة

ُيلغى كل حكم يخالف �أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في
الجريدة الر�سمية.

			
                                                        
�صدر في 16 :رجب 1434هـ
المـوافــق 26 :م ــايو 2013م

وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
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