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وزارة العمل

قرار رقم ( )27ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحديد الأعمال و الحاالت التي يتعين
فيها ا�ستمرار العمل دون فترة راحة والأعمال
ال�صعبة �أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات
راحة تح�سب �ضمن �ساعات العمل الفعلية

وزير العمل:
بعد االطالع على قانون العمل في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة ،2012
وعلى الأخ�ص المادة ( )52منه،
وعلى قرار وزير العمل وال�شئون االجتماعية رقم ( )19ل�سنة  1976ب�ش�أن تحديد الحاالت
والأعمال التي يجوز ا�ستمرار العمل فيها دون فترة راحة،
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:
المادة الأولى

يجب ا�ستمرار العمل دون فترة راحة في الأعمال والحاالت الآتية:
 -1الأعمال التي ي�ستمر الت�شغيل فيها دون توقف مع تناوب العمل في نظام المناوبات.
 -2العمل في وحدات المياه والكهرباء وال�صرف ال�صحي والنظافة والحرا�سة.
 -3العمل في �إدارة الآالت المولدة للقوى المحركة.
 -4العم ـ ــل فــي مكــاتب المنــ�ش�آت الت ــي ي�شت ــغل فيه ـ ــا العمـ ـ ــال م ـ ــدة ال تزيد على �سبع
�س ـ ــاع ــات فـ ــي الي ـ ــوم ال ــواح ــد.
� -5أعمال نقل الركاب والب�ضائع بطريق البر �أو بال�سكك الحديدية �أو بالطرق المائية الداخلية
�أو بالجو ويدخل في ذلك العمل في مكاتب �شركات الطيران وفي المطارات.
� -6أعمال �شحن وتفريغ الب�ضائع في الأحوا�ض والأر�صفة والموانئ ومخازن اال�ستيداع ويدخل
في ذلك عمال طاقم اللن�شات التي تعمل في نقل العمال.
� -7أعمال ربط البواخر والأنوار الكا�شفة.
 -8العمل في �أعمال تموين و�إ�صالح ال�سفن عند ر�سوها في الموانئ لهذا الغر�ض.
 -9العمل في الموانئ على القاطرات البحرية و�صنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة
والب�ضاعة وقائدها وميكانيكيوها ووقادوها وبحارتها وكذلك بحارة �صاالت الب�ضاعة.
 -10العمل في الم�ست�شفيات والم�صحات ودور العالج الأخرى.
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 -11العمل في محال الفرا�شة المعدة لت�أجير الأدوات الخا�صة ب�إقامة الأفراح والم�آتم.
� -12صناعة البال�ستيك.
�-13صناعة ال�سينما.
� -14أعمال الطوافين والجوابين والممثلين التجاريين ممن يقومون ب�أعمال البيع �أو الدعاية
�أو التوزيع �أثناء قيامهم بهذه الأعمال خارج المن�ش�آت.
� -15صناعة الخزف وال�صيني.
 -16العمل في المخابز.
� -17صناعة الدواء.
 -18العمل بال�صيدليات.

المادة الثانية

يلتزم �صاحب العمل في الأعمال و الحاالت الم�شار �إليها في المادة ال�سابقة من هذا القرار
بالت�صريح للعمال بتناول الم�شروبات �أو الأطعمة الخفيفة �أو بالراحة بطريقة تنظمها �إدارة
المن�ش�أة �أثناء العمل.

المادة الثالثة

ُيمنح العاملون في الأعمال ال�صعبة �أو المرهقة التالية فترة �أو �أكثر للراحة ال تقل في
مجموعها عن �ساعة تح�سب �ضمن �ساعات العمل الفعلية:
 -1العمل في الأفران المعدة ل�صهر المواد المعدنية والمواد الخطرة �أو تكريرها �أو �إنتاجها.
� -2صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
� -3إذابة الزجاج و�إن�ضاجه.
� -4أعمال لحام المعادن با�ستخدام الغازات �أو الكهرباء
 -5تف�ضي�ض المرايا بوا�سطة الزئبق.
 -6الدهانات بمادة الدوكو.
� -7صنع الإ�سفلت وم�شتقاته.
� -8سلخ وتقطيع الحيوانات و�شمطها و�إذابة �شحمها.
� - 9صناعة الكاوت�شوك.
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المادة الرابعة

ُيلغى القرار رقم ( )19ل�سنة  1976ب�ش�أن تحديد الحاالت و الأعمال التي يجوز ا�ستمرار
العمل فيها دون فترة راحة ،كما ُيلغى كل حكم يخالف �أحكام هذا القرار.

المادة الخام�سة

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
الم ــوافـق 26 :مــايـو 2013م

وزير العمل
                                                جميل بن محمد علي حميدان

