
تعر�فات مهمة في قانون العمل
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• العامل: كل شخص �عمل مقابل أجر.
• صاحب العمل: كل من �عّین العامل مقابل أجر.

سششسش• األجر: ما �أخذه العامل مقابل عمله �ما �م�ن أن یتضمن االجر النس�ة المئو�ة، المزا�ا العین�ة، المنح، األر�اح،س

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسشسشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس الو��ة. و�شمل األجر أ�ضا:سي    

مرنرتنرترترابلبلبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألآلآلآلآلآلآل• "العمولة" وهي م�افأة �حصل علیها العامل/ة مقابل المنتجات الم�اعة.�

مرنرتنرترترابلبلبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل• "العالوة" وهي مبلغ نقد� �ضاف إلى أجر العامل/ة �صفة دور�ة.

مرنرتنرترترابلبلبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألآلآلآلآلآلآل• "الَبَدل" الذ� �أخذه العامل/ة �تعو�ض عن عمله أثناء ظروف أو مخاطر معینة.س

سسش• العمل الرسمي: العمل الذ� یتم في مواعید دور�ة متعارف علیها.

سشسس• العمل المؤقت: العمل الذ� یتم إنجازه في مدة محددة، أو في عمل محدد، و�نتهي �انتهاء هذا العمل.سش

س• العمل العرضي: العمل الزائد عن ما �قوم �ه صاحب العمل من نشا�، وال یز�د عن ستة أشهر.

س• العمل الموسمي: العمل الذ� یتم في مواسم دور�ة متعارف علیها.

• الوز�ر المختص: الوز�ر/ة المختص/ة �القو� العاملة.
سسش• الوزارة المختصة: الوزارة المختصة �شؤون القو� العاملة..س
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التوظيف و
العمل الالئق 

للــــــمرأة 

هذا العمل نتاج برنامج "تعز�ز العمالة المنتجة والعمل الالئق للنساء في مصر واألردن وفلسطین" بدعم من الو�الة السو�د�ة
للتنم�ة والتعاون الدولي (سیدا) �الشراكة مع هیئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدول�ة والمعهد األورو�ي للتعاون والتنم�ة.ؤ



األجور
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• �ضع المجلس القومي لألجور برئاسة وز�ر/ة التخط�ط والتنم�ة االقتصاد�ة الحد األدنى لألجور الذ� یراعي نفقات الم��شة
بین األجور واألسعار أخذًا في االعت�ار تطور األسعار وتكلفة الم��شة. االقتصاد�ة �الدولة، و�حقق التوازن   والعوامل       

• �ضع المجلس الحد األدنى للعالوة السنو�ة الدور�ة التي ال تقل عن ٧٪ من األجر األساسي.
• ممنوع التمییز في األجور �سبب اختالف الجنس أو األصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة.

• یتم تحدید أجر العامل/ة حسب عقد العمل الفرد� أو اتفا��ة العمل الجماعي أو الئحة م�ان العمل.
• �جب أن ال �قل أجر العامل/ة عن الحد األدنى لألجور سواء أكان أجره �اإلنتاج أو العمولة.

• إذا �ان األجر �اإلنتاج، والعمل زاد عن أسبوعین، �جب أن �حصل العامل/ة على دفعة تحت الحساب �ل أسبوع  حتى
إنهاء العمل واستالم �اقي أجره.     

• إذا انتهت عالقة العمل �جب أن �عطي صاحب/ة العمل للعامل/ة جره و�ل الم�الغ المستحقة له فورا.
• في حالة إذا �ان للعامل/ة قد ترك العمل من تلقاء نفسه ��جب على صاحب/ة العمل أن �عط�ه أجره وجم�ع مستحقاته

في مدة ال تتجاوز س�عة أ�ام من تار�خ مطال�ة العامل/ة �مستحقاته.     
• ممنوع على صاحب/ة العمل أن ینقل عامال �األجر الشهر� إلى فئة عمال الیوم�ة أو �األجر األسبوعي أو �اإلنتاج

إال �موافقة العامل �تاب�ا.     
• إذا أخــذ العامــل/ة قرضــا مــن صاحــب العمــل، ال �جــوز لصاحــب/ة العمــل أن �قتطــع مــن أجــر العامــل أكثــر مــن ١٠٪ 

هــذا القــرض، ودون أ� فوائــد. لسداد       
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األجازات
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• مدة األجازة الســنو�ة ٢١ یوما �أجر �امل لمن أمضى في الخدمة ســنة �املة، و٣٠ یوما لمن عمل عشــرة ســنوات،
من تجاوز سن الخمسین، وال یدخل في حساب األجازة عطالت األ��اد والمناس�ات الرسم�ة والراحة األسبو��ة.     
• تز�د مدة األجازة السنو�ة س�عة أ�ام للعمال الذین �عملون في األعمال الص��ة والخطرة أو في المناطق النائ�ة.

• إذا انتهت عالقة العمل قبل إنهاء العامل رصید أجازته السنو�ة استحق األجر مقابل هذا الرصید.
• �م�ن للعامل/ة تحدید موعد أجازته السنو�ة �شر� أن �خطر صاحب/ة العمل قبلها �خمسة عشر یوما على األقل.

• �م�ــن لصاحــب/ة العمــل أن �حــرم العامــل/ة مــن أجــره أثنــاء األجــازة إذا ثبــت اشــتغال العامــل/ة أثنــاء األجــازة عنــد
صاحــب/ة عمــل آخر.     

• إذا اشتغل العامل/ة أ�ام األ��اد نظرا لظروف العمل، �حصل على أجره عن هذا الیوم مضافا إل�ه مثلى هذا األجر.
• العامل/ة الذ� یثبت مرضه له/ا الحق في أجازة مرض�ة تحددها الجهة الطب�ة المختصة، و�أخذ خاللها تعو�ضا عن

األجر.     
• ��ون للعامل/ة أجازة عارضة تحسب من االجازة السنو�ة المقررة له/ا ولمدة ال تتجاوز ٦ أ�ام خالل السنة.

• للعامل/ة الذ� امضى خمس سنوات متصلة، الحق في أجازة �أجر �امل لمدة شهر ألداء فر�ضة الحج أو ز�ارة بیت
المقدس، وتكون مرة واحدة طوال مدة خدمته/ا.     
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ساعات العمل وفترات الراحة
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للــــــمرأة 

• ال �جوز تشغیل العامل/ة أكثر من ٨ ساعات في الیوم، أو ٤٨ ساعة في األسبوع، دون حساب أوقات الطعام والراحة،
و�جوز خفض الحد األقصى لساعات العمل �قرار من الوز�ر المختص ل�عض فئات العمال أو في �عض الصناعات     

واالعمال التي �حددها.     
• فترات تناول الطعام والراحة ال تقل عن ساعة في الیوم، �حیث أن ال �عمل العامل/ة أكثر من خمس ساعات متواصلة.
• �حصــل العامــل علــى راحــة أســبو��ة ال تقــل عــن ٢٤ ســاعة �عــد ســتة أ�ــام عمــل متصلــة علــى األكثــر، وهــذه الراحــة

مدفوعة األجر.     
• �جوز في األعمال التي تحتاج الستمرار العمل أو األماكن ال�عیدة عن العمران أن �عمل العامل/ة لمدة ال تتجاوز  ثمان�ة

أساب�ع متواصلة، و�تم تجم�ع أ�ام الراحة األسبو��ة المستحقة للعامل/ة.     
• إذا حدث تشغیل إضافي نت�جة لظروف عمل استثنائ�ة، �ستحق العامل/ة أجرا عن ساعات العمل اإلضا��ة �اإلضافة

إلى أجره األصلي، وفي جم�ع األحوال ال �جوز أن تز�د ساعات العمل الفعل�ة عن عشر ساعات في الیوم.     
م�ان • �جب على صاحب/ة العمل أن �ضع جدوال بب�ان یوم الراحة األسبو��ة وساعات العمل ووقت الراحة، وذلك في  

ظاهر للعمال في م�ان العمل.     
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تشغیل النساء وحقوقها في العمل
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للــــــمرأة 

LOREM IPSUM

هذا العمل نتاج برنامج "تعز�ز العمالة المنتجة والعمل الالئق للنساء في مصر واألردن وفلسطین" بدعم من الو�الة السو�د�ة
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• ینص الدستور واالتفا��ات والمواثیق الدول�ة والقوانین الوطن�ة على حق المرأة في العمل والتزام الدولة �اتخاذ �افة
التدابیر لتحقیق المساواة بین المواطنین والمواطنات في مجال حر�ة العمل واخت�اره واالجور وشرو� وظروف العمل    

وضمان التوافق والت�سیر بین واج�ات االسرة والعمل     
• تسر� جم�ع االح�ام المنظمة للتشغیل في قانون العمل على الرجال والنساء دون تمییز بینهم متى تماثلت أوضاع

عملهم.    

حق المرأة العاملة أثناء الحمل والوضع وتر��ة األطفال
• العاملة التي عملت عشرة أشهر أو أكثر لها الحق في أجازة وضع مدتها تسعون یوما �أجر �امل، �شهادة طب�ة.

وال تستحق أجازة الوضع أكثر من من ثالث مرات طوال مدة الخدمة.    
• �حظر على صاحب العمل فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء أجازة الوضع.

• العاملة المرضعة لها الحق في فترتین للرضاعة �عد عودتها إلى العمل، ال تقل �ل منهما عن نصف ساعة ولها
الحق في ضم هاتین الفترتین.     

• العاملة لها الحق في الحصول على أجازة ال تتجاوز سنتین بدون أجر لرعا�ة طفلها وتستحق مرتین طوال مدة
خدمتها.     

• علــى صاحــب العمــل الــذ� لــه مئــة عاملــة فأكثــر أن ینشــئ دارا للحضانــة أو �عهــد إلــى دار لحضانــة ورعا�ــة أطفــال
العامالت.     

• كما تلتزم المنشات التي تستخدم اقل من مائة عاملة في منطقة واحدة إن تشترك في انشاء دار حضانة �الشرو�
واألوضاع التي تحدد �قرار ممن الوز�ر المختص.    
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انتهاء عالقة العمل
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• ینتهي عقد العمل المحدد �انتهاء مدته.
قبلها بثالثة أشهر. • إذا �ان العقد لمدة أكثر من خمس سنوات، �جوز للعامل/ة إنهاؤه دون تعو�ض، على أن �خطر صاحب العمل    

• إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد �مدة، واستمر العمل وصاحب العمل في تنفیذه یتم اعت�اره تجدیدا للعقد  لمدة غیر محددة.
• إذا �ان عقد العمل إلنجاز عمل معین، واستغرق إنجازه أكثر من خمس سنوات، ال �جوز للعامل/ة إنهاء العقد  قبل إنجاز العمل.
كتا�ة قبل • إذا �ان عقد العمل غیر محدد المدة �جوز لكل من للعامل/ة وصاحب/ة العمل إنهاؤه، �شر� أن �خطر الطرف اآلخر  
اإلنهاء، على أن ��ون سبب اإلنهاء مبررا من صاحب العمل مثل إخالل للعامل/ة �التزاماته أو عدم �فاءته،  أو من العامل/ة مثل    

تطورات في ظروفه الصح�ة أو االجتما��ة أو االقتصا�ة.     
• ال �جوز لصاحب/ة العمل أن یوجه إخطار إنهاء عقد العمل للعامل أثناء أجازته.

• إذا أنهي صاحب/ة العمل عقد العمل دون إخطار للعامل/ة، عل�ه أن یؤد� العامل/ة مبلغا �عادل أجره عن مدة المهلة.
االستقالة حینها • استقالة للعامل/ة البد أن تكون م�تو�ة، و�م�ن أن یلغیها خالل أسبوع من تار�خ تقد�مها لصاحب/ة العمل، وتعتبر  

كأن لم تكن.     
مشار�ته في • ال �م�ن إنهاء عقد العمل بین صاحب/ة العمل والعامل/ة �سبب العرق أو الجنس أو الحالة االجتما��ة أو الدین أو  
العامــل لحقــه فــي األجازات نشــا� نقابي أو الســعي إلى تمثیل العمال أو تقد�م شــ�و� في صاحب العمل أو التظلم أو اســتخدام       

أو الحمل و المســئول�ات العائل�ة.     
• إذا أنهى صاحب/ة العمل العقد دون مبررات �ا��ة، عل�ه تعو�ض العامل/ة �أجر شهر�ن على األقل عن �ل سنة من  سنوات الخدمة.

• سن التقاعد ال تقل عن ستین سنة.
• �جوز للعاملة أن تنهي عقد العمل �سبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن یؤثر ذلك على حقوقها.

https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/default.aspx لمز�د من المعلومات

التوظيف و
العمل الالئق 

للــــــمرأة 
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التوظيف و
العمل الالئق 

للــــــمرأة 

السالمة والصحة المهن�ة وتأمین بیئة العمل

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

• تلتزم أ� منشأة بتوفیر وسائل السالمة والوقا�ة من المخاطر مثل الحرارة والبرودة والضوضاء واإلضاءة  واإلشعاعات
الضارة وتغیرات الضغط الجو� ومخاطر االنفجار.     

• تلتزم المنشأة �اتخاذ وسائل وقا�ة العمال من خطر اإلصا�ة �ال��تیر�ا والفیروسات مثل التعامل مع الحیوانات المصا�ة
ومخالطة المرضى.     

• تلتزم المؤسسة بتدر�ب العامل على أداء مهنته �ش�ل سل�م، و�عالمه �مخاطر مهنته، ووسائل الوقا�ة من �ل مخاطرها.
• تلتزم المؤسسة �أن توفر لعمالها وسائل اإلسعافات الطب�ة، وأن تقدم لهم األدو�ة الالزمة للعالج �المجان.

• تلتزم المنشأة �اتخاذ جم�ع االحت�اطات للوقا�ة من األخطار الم��ان���ة مثل أخطار أعمال التشیید والبناء،  واألخطار
الك�م�ائ�ــة مثــل تعــرض العمــال لمســب�ات الســرطان والمــواد الك�م�ائ�ــة الخطــرة، وأخطــار الحر�ــق بوجــود  جم�ع وســائل     

الوقا�ة.     
https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/default.aspx لمز�د من المعلومات

هذا العمل نتاج برنامج "تعز�ز العمالة المنتجة والعمل الالئق للنساء في مصر واألردن وفلسطین" بدعم من الو�الة السو�د�ة
للتنم�ة والتعاون الدولي (سیدا) �الشراكة مع هیئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدول�ة والمعهد األورو�ي للتعاون والتنم�ة.ؤ



• �جب على العامل/ة أن یؤد� واج�اته بدقة وأمانة، وأن ینفذ تعل�مات صاحب/ة العمل الخاصة بتنفیذ أمور العمل،
وأن �حسن معاملته.     

• �جب على العامل/ة أن �حافظ على مواعید العمل وأن �حافظ على ما یتسلمه من أدوات أو أجهزة أو مستندات.
• �جب على العامل/ة أن �حافظ على أسرار العمل.

• �جب على العامل/ة أن �حافظ على سالمة المنشأة وأمنها.
العمل • �جب على العامل/ة أن �خطر جهة العمل بب�اناته الشخص�ة الصح�حة، وأن یت�ع النظم التي �ضعها صاحب   

    لتطو�ر قدراته ومهاراته.
• ممنوع على العامل/ة أن �عمل في عمل آخر أثناء عمله في المنشأة، إذا �ان ��امه بهذا العمل یؤثر سل�ا على  حسن

آداء عمله.     
• ممنوع على العامل/ة قبول هدا�ا أو عموالت دون موافقة صاحب العمل.
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عقد العمل الفرد�

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

• یلتزم صاحب/ة العمل ��تا�ة عقد العمل من ثالث نسخ: نسخة لصاحب/ة العمل ونسخة للعامل/ة
ونسخة في م�تب التأمینات االجتما��ة المختص.      

• تحدد مدة اخت�ار العامل في عقد العمل، وال تز�د مدة اخت�اره عن ثالثة أشــهر، وال �جوز  تعیینه
أكثر من مرة واحدة عند صاحب/ة عمل واحد. تحت االخت�ار       

• �جــب ان یتضمــن عقــد العمــل عــدد مــن الب�انــات منهــا أســم صاحــب العمــل وعنــوان محــل العمــل 
-ب�انات العامل/ة مثل اسم العامل/ة ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأمینى - طب�عة ونوع العمل     
محل التعاقد – االجر المتفق عل�ه وطر�قه أدائه و�ذلك سائر المزا�ا النقد�ة والعین�ة المتفق علیها.      
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تفت�ش العمل والض�ط�ة القضائ�ة والعقو�ات

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

�عاقب �الح�س مدة ال تقل عن شهر وال تجاوز سنة و�غرامة ال تقل عن عشرة آالف جن�ه وال تجاوز عشر�ن ألف جن�ه
أو �إحد� هاتین العقو�تین �ل من ارتكب إحد� الجرائم اآلت�ة:

المحــددة  فى مرنرتنرترترابلبلبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللــألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألآلآلآلآل• مزاولــة عمل�ــات إلحــاق المصر�یــن �العمــل داخــل جمهور�ــة مصــر العر��ــة أو خارجهــا مــن غیــر الجهــات  

ب�انات غیر صح�حة. المادة (١٧) دون الحصول على الترخ�ص المنصوص عل�ه فیها أو بترخ�ص صادر بناء على            
المادة مرنرتنرترترابلبلبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللــألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل• تقاضــى م�الــغ مــن العامــل نظیــر إلحاقــه �العمــل داخــل جمهور�ــة مصــر العر��ــة أو خارجهــا �المخالفــة ألحــ�ام  

(۲١) من هذا القانون أو تقاضي م�الغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو        
في الخارج.         

مرنرتنرترترابلبلبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألآلآلآلآلآلآل• مخالفة األح�ام الواردة �الفقرة األولي من المادة (٢٠) من هذا القانون أو تقد�م ب�انات غیر صح�حة عن اتفا��ات

أو عقود إلحاق المصر�ین �العمل خارج جمهور�ة مصر العر��ة أو أجورهم أو نو��ة أو ظروف عملهمشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش�سبتتبتتبنبنبنبننبنبنبننب               ششششششییییییییی�سسسسسسسسسسئءءییئء�سسأو أ�ة شرو�        
أخر� تتعلق بهذا العمل الي الوزارة المختصة أو غیرها من الجهات.سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن        

• وفــي جم�ــع األحــوال �ح�ــم بــرد الم�الــغ التــي تــم تقاضیهــا أو الحصــول علیهــا دون وجــه حــق وتقضــي المح�مــة    – من
علیها في البند تلقاء نفسها - �التعو�ضات للمضرور من الجر�مة عما أصا�ه من ضرر �سبب الجر�مة المنصوص       

(۳) من هذه المادة.     
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تشغیل النساء وحقوقها في العمل

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM
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• تقــر الدســاتیر المصر�ــة والمواثیــق العالم�ــة علــى المســاواة الكاملــة بیــن المــرأة والرجــل و�جــب علــى الدولــة �اتخــاذ
التدابیر للمساواة بین الرجل والمرأة في األجور وشرو� وظروف العمل.   جم�ــع  

• �جوز للنساء- بناء على طلبهن- العمل أثناء فترات اللیل في أ� منشأة، على أن تتخذ �شأنهن التدابیر الالزمة
  لحمایتهم من الناح�ة الصح�ة و اإلجتما��ة.

• تسر� جم�ع االح�ام المنظمة للتشغیل في قانون العمل على الرجال والنساء دون تمییز بینهم متى 
  تماثلت أوضاع عملهم.

• عدم اإلخالل �حق المرأة في االلتحاق �أ� وظ�فة أو مهنة دون النظر إلى نوعها االجتماعي، و�مراعاة
  م�اد� تكافؤ الفرص، والمساواة بین الجنسین، وعدم التمییز في العمل.

• ال �جوز تشغیل النساء في العمل تحت سطح األرض في المناجم والمحاجر أً�ا �ان نوعها، و�افة
  األعمال المتعلقة �استخراج المعادن واألحجار من �اطن األرض.

• �ستثنى من ح�م المادة السا�قة الفئات اآلت�ة:
1. النساء الالتي �شغلن مناصب إدار�ة ، وال یؤدین أعماًال یدو�ة.

2. النساء العامالت في الخدمات الصح�ة، أو خدمات الرعا�ة.
3. النساء الالتي �قضین أثناء دراستهن فترة تدر�ب في أقسام المناجم الواقعة تحت سطح األرض.
• �حظر تشغیل النساء خالل فترات الحمل والرضاعة المقررة قانوًنا في األعمال واألحوال التي تحتو�

 على مخاطر تضر �صحتهن اإلنجاب�ة أو صحة أطفالهن أو أجنتهن.
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