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وز�رة �لعمل

قر�ر رقم )27( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحديد �لأعمال و �لحالت �لتي يتعين 

فيها ��ستمر�ر �لعمل دون فترة ر�حة و�لأعمال

 �ل�سعبة �أو �لمرهقة �لتي يمنح �لعامل فيها فتر�ت 

ر�حة تح�سب �سمن �ساعات �لعمل �لفعلية

وزير العمل:

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

وعلى الأخ�س المادة )52( منه،

وعلى قرار وزير العمل وال�شئون الجتماعية رقم )19( ل�شنة 1976 ب�شاأن تحديد الحالت 

والأعمال التي يجوز ا�شتمرار العمل فيها دون فترة راحة، 

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

قرر �لآتي:

�لمادة �لأولى

يجب ا�شتمرار العمل دون فترة راحة في الأعمال والحالت الآتية:

1- الأعمال التي ي�شتمر الت�شغيل فيها دون توقف مع تناوب العمل في نظام المناوبات.

2- العمل في وحدات المياه والكهرباء وال�شرف ال�شحي والنظافة والحرا�شة.

3- العمل في اإدارة الآلت المولدة للقوى المحركة.

�شبع  على  تزيد  ل  مـــــدة  العمــــــال  فيهـــــا  ي�شتـــغل  التـــي  المنــ�شاآت  مكــاتب  فــي  العمـــــل   -4

�شـــــاعـــات فــــي اليـــــوم الـــواحـــد.

5- اأعمال نقل الركاب والب�شائع بطريق البر اأو بال�شكك الحديدية اأو بالطرق المائية الداخلية 

اأو بالجو ويدخل في ذلك العمل في مكاتب �شركات الطيران وفي المطارات.

6- اأعمال �شحن وتفريغ الب�شائع في الأحوا�س والأر�شفة والموانئ ومخازن ال�شتيداع ويدخل 

في ذلك عمال طاقم اللن�شات التي تعمل في نقل العمال.

7- اأعمال ربط البواخر والأنوار الكا�شفة.

8- العمل في اأعمال تموين واإ�شالح ال�شفن عند ر�شوها في الموانئ لهذا الغر�س. 

والمناورة  والمواعين  والوقود  المياه  و�شنادل  البحرية  القاطرات  على  الموانئ  في  العمل   -9

والب�شاعة وقائدها وميكانيكيوها ووقادوها وبحارتها وكذلك بحارة �شالت الب�شاعة.

10- العمل في الم�شت�شفيات والم�شحات ودور العالج الأخرى.
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11- العمل في محال الفرا�شة المعدة لتاأجير الأدوات الخا�شة باإقامة الأفراح والماآتم.

12- �شناعة البال�شتيك.

13-�شناعة ال�شينما.

الدعاية  اأو  البيع  باأعمال  يقومون  التجاريين ممن  والممثلين  والجوابين  الطوافين  اأعمال   -14

اأو التوزيع اأثناء قيامهم بهذه الأعمال خارج المن�شاآت.

15- �شناعة الخزف وال�شيني.

16- العمل في المخابز.

17- �شناعة الدواء.

18- العمل بال�شيدليات.

    �لمادة �لثانية

يلتزم �شاحب العمل في الأعمال و الحالت الم�شار اإليها في المادة ال�شابقة من هذا القرار 

اإدارة  تنظمها  بطريقة  بالراحة  اأو  الخفيفة  الأطعمة  اأو  الم�شروبات  بتناول  للعمال  بالت�شريح 

المن�شاأة اأثناء العمل.

�لمادة �لثالثة

في  تقل  ل  للراحة  اأكثر  اأو  فترة  التالية  المرهقة  اأو  ال�شعبة  الأعمال  في  العاملون  ُيمنح 

مجموعها عن �شاعة تح�شب �شمن �شاعات العمل الفعلية: 

 1- العمل في الأفران المعدة ل�شهر المواد المعدنية والمواد الخطرة اأو تكريرها اأو اإنتاجها.

2- �شناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.

3- اإذابة الزجاج واإن�شاجه.

4- اأعمال لحام المعادن با�شتخدام الغازات اأو الكهرباء 

5- تف�شي�س المرايا بوا�شطة الزئبق.

6- الدهانات بمادة الدوكو.

7- �شنع الإ�شفلت وم�شتقاته.

8- �شلخ وتقطيع الحيوانات و�شمطها واإذابة �شحمها. 

9 - �شناعة الكاوت�شوك.
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�لمادة �لر�بعة

ا�شتمرار  يجوز  التي  الأعمال  و  الحالت  تحديد  ب�شاأن   1976 ل�شنة  رقم )19(  القرار  ُيلغى 

العمل فيها دون فترة راحة،  كما ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

�لمادة �لخام�سة

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

المـــوافـق: 26 مــايـو 2013م


