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وز�رة �لعمل

قر�ر رقم )24( ل�سنة 2013 

 ب�ساأن تخفي�ض �لحد �لأق�سى ل�ساعات �لعمل 

بالن�سبة لبع�ض فئات �لعمال وبع�ض �ل�سناعات 

و�لأعمال �لتي تتطلب ظروفها �أو طبيعتها ذلك

وزير العمل:

بعد الطالع على قانون العمل في القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، 

وعلى الأخ�س المادة )51( منه،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

قرر �لآتي

�لمادة �لأولى

من  يعانون  الذين  للعمال  بالن�شبة  واحدة  �شاعة  يقل  ل  بما  اليومية  العمل  �شاعات  تخف�س 

مر�س فقر الدم المنجلي الحاد )ال�شكلر(، والعمال ذوي الحتياجات الخا�شة.

وعلى العمال الم�شار اإليهم في الفقرة ال�شابقة تقديم �شهادات طبية معتمدة من وزارة ال�شحة 

تثبت حالتهم ال�شحية.  

�لمادة �لثانية

تخف�س �شاعات العمل اليومية بما ل يقل عن �شاعة واحدة في ال�شناعات والأعمال الآتية: 

الك�شارات  في  الأر�ــس  �شطح  وفــوق  والمحاجر  المناجم  في  الأر�ــس  �شطح  تحت  العمل   -1

والمنا�شير وجميع الأعمال المتعلقة با�شتخراج المعادن والأحجار وما �شابه ذلك.

اأعمال  اأو  البناء  كاأعمال  ومتوا�شاًل  مرهقًا  ج�شمانيًا  جهدًا  تتطلب  التي  الثقيلة  الأعمال   -2

العتالة اأو حمل اأو جر الأثقال وما �شابه ذلك.

المركبات  اأو  الق�شدير  اأو  الر�شا�س  مادة  ت�شنيعها  اأو  تداولها  في  يدخل  التي  الأعمال   -3

المعدنية التي تحتوي على اأكثر من 10% من الر�شا�س.

4- �شناعة الأ�شمدة باأنواعها.

5- العمل في اأفران ال�شهر والمراجل.

6- �شناعة الزجاج.

7- �شناعة ومعالجة الإ�شفلت.

 8- الدهان بالر�س بطريقة الدوكو.
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9- �شناعة الكاوت�شوك والمنتجات المطاطية.

10- �شناعة الفحم باأنواعه.

11- �شناعة المفرقعات والمواد المتفجرة.

12 - اللحام بالأوك�شي ا�شتيلين والقو�س الكهربائي.

13- العمل بمعامل ملء ال�شطوانات بالغازات الم�شغوطة.

14- الأعمال التي يتعر�س فيها العاملون لالإ�شعاعات الموؤينة .

15- �شناعة النايلون وم�شتقاته.

16- �شناعة الغراء.

 17- �شناعة وا�شتعمال المبيدات الح�شرية.

 18- العمل المتوا�شل في م�شتودعات التبريد و�شناعة الثلج.

 19- اأعمال الحفريات باآلت ال�شغط اليدوية )الكمبري�شة(.

 20- العمل في �شناعة الأ�شباغ والورني�س.

 21- تف�شي�س المرايا بوا�شطة الزئبق.

22- �شلخ وتقطيع الحيوانات واإذابة �شحومها. 

�لمادة �لثالثة

ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار. 

�لمادة �لر�بعة

في  ن�شره  لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العمل  وزارة  وكيل  على 

الجريدة الر�شمية.

وزير �لعمل                                                                     

جميل بن محمد علي حميد�ن

�شدر في: 16 رجب 1434هـ

المـوافــق: 26 مـــايو 2013م


