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  مركز دراسات االستثمار
   لدى احتاد شركات االستثمار

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  بالتنسيق مع
  د. سعاد الطراروة

  
  

 عرض ألهم القرارات الوزارية واإلدارية
 يف شأن تنظيم العمل يف القطاع األهلي
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by 

نوع   م
  القرار

رقم 
  القرار

  عنوان القرار  السنة

ن  القطاع األ  2010  ع/185  وزاري   1 ى ألجور العامل   وضع حد أد
   شأن األمراض املستعصية  2010  ع/197  وزاري   2
ا  مناطق وأماكن   2010  ع/198 وزاري   3 راطات الالزم توافر شأن االحتياطات واالش

ها من رددين عل ن وامل ماية املشتغل   خاطر العمل العمل 
راطات ومواصفات السكن املناسب للعمال  2010  ع/199 وزاري   4    شأن تحديد اش
رة  العمل  2011  ع/201 وزاري   5   شأن تحرم ال
ن العمل   2011  ع/203 وزاري   6 تصن بمراقبة تنفيذ قوان ن امل ن املوظف عي شأن 

هم  هم صفة والقرارات والالوائح املنفذة لها واختصاصا ن م ول وامل
  الضبطية القضائية

جز  حاالت إصابات العمل وأمراض   2011  ع/204 وزاري   7 سب ال شأن جدول تحديد 
  املهنة

شأن تنظيم إجراءات التحكيم الط  حاالت إصابات العمل   2011  أ/206 وزاري   8
  وأمراض املهنة

ات   2011  ع/208 وزاري   9 ر املأمونة  أماكن ومناطق شأن جداول قياسات املستو واملعاي
  العمل

شآت العمالية  2011  ع/209 وزاري   10 صومات بامل   شأن ضوابط تنظيم صندوق ا
بة لها  2012  ع/216 وزاري   11   بأمراض املهنة والصناعات واألمراض املس
  شأن تحديد املناطيق البعيدة عن العمران  2013  ع/221 وزاري   12
ن  القطاع   2014  ق/34 وزاري   13 رة التجربة للعامل شأن شروط األذن بالعمل خالل ف

  األ
ل التنظي للهيئة العامة للقوى العاملة  2014  أ/60 وزاري   14   شأن الهي
  شأن التعليمات والعالمات التحذيرة بأماكن العمل  2014  ع/224 وزاري   15
اب املشارع  2014  ع/226 وزاري   16 رة واملتوسطةشأن أ   الصغ
اصة   2015  أ/134 وزاري   17 عض اإلجراءات ا شأن إضافة رسوم مالية جديدة ع 

ن األ والنفطي ل أذونات العمل بالقطاع   بتحو
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by 

نوع   م
  القرار

رقم 
  القرار

  عنوان القرار  السنة

اصة   2015  أ/135 وزاري   18 عض اإلجراءات ا شأن إضافة رسوم مالية جديدة ع 
ن األ والنفطي ل أذونات العمل بالقطاع   بتحو

  شأن ساعات العمل باألماكن املكشوفة  2015  535 إداري   19
ن  القطاع األ والتفوض   2015  719 إداري   20 شأن الئحة الضمان املا للعامل

ب منھ   بال
اب األعمال  القطاع   2015  741 إداري   21 شطة أ شأن أسس تقدير االحتياج أل

 األ
  تصارح العملشأن إصدار   2015  747  إداري   22
جماعية من   2015  ع/836  إداري   23 ة منازعات العمل ا سو  شأن التصديق ع اتفاقية 

 خالل املفازضة املباشرة
   شأن تنظيم العمل  قطا العمل األ والنفطي  2015  ق/839 إداري   24
جماعية  2015  ع/840 إداري   25 جنة التوفيق  منازعات العمل ا شكيل    شأن 
ة   2015  ق/841 إداري   26 ضور املؤتمرات واللقاءات الدور  شأن منح األجازات 

  واالجتماعية العمالية
  شأن شروط انتقال اليدي العاملة من صاحب عمل إ آخر  2015  842 إداري   27
ن  قطا العمل   2015  ق/844 إداري   28 عض الوقت للعامل شأن شروط اإلذن بالعمل 

  والنفطياأل 
  شأن محتوبات صناديق اإلسعافات الطبية  2015  ع/845 إداري   29
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