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 رقم /        /املرسوم التشريعي 

 رئيس الجمهورية                                                
 بناًء على:

 الدستور  أحكام -

 ي :ــلــمــا ي يرسم

 ."2010لعام  17قانون العمل رقم  "المرسوم التشريعييقصد بكلمة " قانون" أينما وردت في هذا  (:1المادة )
 

 :كاآلتي, بحيث تصبح  من القانون/ 1التعاريف الواردة في المادة /بعض تعدل (: 2المادة )

   العمل.الوزارة: وزارة  -
 .العملالوزير: وزير  -
 العمل يف احملافظة .املديرية املختصة: مديرية  -
العالوات املقررة للعامل مبوجب عقود األجر: كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه نقداً أو عيناً، مضافاً إليه مجيع  -

               كان األجر يوميًا أم أسبوعيًا أم شهرياً و األنظمة األساسية للعمل، سواء  العمل الفردية أو اتفاقات العمل اجلماعية أ
وال يدخل يف مفهوم األجر بدالت السفر واملصاريف اليومية اليت يتكبدها العامل  ،باإلنتاجأم بالقطعة أم  أم مومسياً أم سنوياً 

 يف معرض أدائه لعمله.
 مومسياً.م عرضياً أ ممؤقتاً أ مالعمل : كل ما يبذله العامل من جهد ذهين أو جسماين لقاء أجر سواء كان هذا العمل دائماً أ -
 وال يستغرق إجنازه أكثر من ستة أشهر. ،يف نشاط صاحب العمل األساسيالعمل العرضي: العمل الذي ال يدخل بطبيعته  -
   لعنايللة بشخصلله أو بفللرد مللن أفللراد من للله، أو بصللفة لصللل بللذات صللاحب العمللل بصللفة مباشللرة العمللل املنلل ا : العمللل الللذي يت -

 باملن  .جناز أعما  مرتبطة إلغري مباشرة 
 .22/9/2013/ تاريخ64رقم/ التشريعياملشكلة مبوجب املرسوم  العملحمكمة احملكمة املختصة:  -
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 :بحيث تصبح كاآلتي ،قانونال/ من 5تعدل المادة/(: 3المادة )

 حيث تصبح كاآلتي:ب، قانونال من/ 12تعدل المادة/(: 4المادة )
                  ،ألي سلللللبب ملللللن أسلللللبا  انتقلللللا  امللكيلللللةأو انتقاهللللللا ال يرتتلللللب عللللللى إدملللللاج املنشللللل ة يف غريهلللللا  -/12المـــــادة /

أو غري ذلك من التصرفات إهناء عقود استخدام عما  املنش ة ويكلون أصلبا  العملل السلابقون 
مجيللع االلت امللات الناشللهة عللن هللذه العقللود حلل  تللاريخ مسللؤولب بالتضللامن مللع ا لللف عللن تنفيللذ 

 التناز .

 حيث تصبح كاآلتي:ب ،قانونال من/ 14تعدل المادة/(: 5المادة )
سواء داخل أراضي اجلمهورية العربية  ،عن العملتسري أحكام هذا البا  على كل متعطل  -/14المادة /

 السورية أو خارجها .

 حيث تصبح كاآلتي:ب ،قانونال من/ 17تعدل المادة/(: 6المادة )
ال جيوز تشغيل أي متعطل، داخل أراضي  / من هذا القانون25مع مراعاة أحكام املادة/ -أ-17المادة/

  إذا كان حاصاًل على شهادة قيد من أحد املكاتب العامة للتشغيل.اجلمهورية العربية السورية، إاّل 

 ه نص خاص وفقاً ألحكام هذا القانون .بما مل يرد  -/5المادة /
 ال تسري أحكام هذا القانون على: -أ
 وتعديالته. 2004( لعام 50العاملب ا اضعب ألحكام القانون األساسي للعاملب يف الدولة رقم ) -1
 العاملب ا اضعب ألحكام قانون تنظيم العالقات ال راعية . -2
 أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعوهلم فعاًل. -3
 ومن يف حكمهم.العما  املن ليب  -4
 عرضية.العاملب يف أعما   -5
 العاملب يف عمل ج ئي الذين ال تتجاوز ساعات عملهم يف اليوم الواحد أكثر من ساعتب. -6
وفللا املرسللوم ( مللن الفقللرة )أ( إح األحكللام الناممللة لعملهللم 4خيضللع العمللا  املشللار إللليهم يف البنللد ) - 

 .2014/ لعام 10والقانون رقم / 2013/ لعام 65رقم /
( مللن الفقللرة )أ( السللابقة إح األحكللام الللواردة يف عقللود 6-5إللليهم يف البنللدين )خيضللع العمللا  املشللار  -ج

حللوا  أن تقللل حقللوقهم فيهللا عمللا تللنص عليلله أحكللام هللذا واللليت ال نكللن بلل ي حللا  مللن األ عملهللم
   .القانون
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وما تتضمنه شهادة ، املكاتب العامة للتشغيلممة لعمل تصدر بقرار من الوزير األحكام النا - 
 قيد العمل من بيانات.

 حيث تصبح كاآلتي:ب، قانونال من/ 25تعدل المادة/(: 7المادة )
              املتعطلب يف وميفة  على كل صاحب عمل أن يرسل خال  شهر من تاريخ استخدام أحد -/25المادة/

                 كتب العام للتشغيل الذي صدرت عنه،ا اصة به إح امل ة قيد العملوثيق أو عمل لديه،
تب يبب أما بالنسبة لغري املقيدين يف مكتب التشغيل فريسل صاحب العمل إشعارًا إح املك

وعليه أيضًا تدوين رقم  ،ن الوزيرماملعلومات اليت تصدر بقرار ضمن يت استخدامه ألحد املتعطلب
 ها أو صورة عن اإلشعار املرسل أمام اسم العامل بسجل قيد العما  لديه.وثيقة القيد وتارخي

 اآلتي:على النحو ، قانونال من/ 52المادة/الفقرة /ج / من تعدل  (: 8المادة )
يلتللل م أملللا إذا كلللان نقلللل مكلللان العملللل أو املنشللل ة امللللذكور يف الفقلللرة ) ( بنلللاًء عللللى إرادة صلللاحب العملللل،  -ج

صللاحب العمللل بتلل مب وسللائل النقللل املناسللبة إح مكللان العمللل اجلديللد اانللاً ذهابللاً وإيابللاً، إضللافة إح تعللوي  
عن ال من اإلضايف الذي يتكبده العامل للوصو  إح مكلان العملل اجلديلد والعلودة منله، وعتسلب عللى أسلا  

، يعلللد عقلللد نتقلللا  إح مكلللان العملللل اجلديلللدأجلللرة سلللاعة العملللل الللليت يتقاضلللاها العاملللل، وإذا رفللل  العاملللل اال
              العمللل منتهيللاً يف هلللذه اتالللة، وتصلللفى حقوقلله وفقللاً ألحكلللام هللذا القلللانون مبللا فيهللا التعلللوي  املنصللوص عليللله

 ( من هذا القانون.65يف املادة )

 اآلتي:بحيث تصبح ك، قانونال من/ 54تعدل المادة/ -أ(: 9المادة )
 أنه جيوز دجديده باتفاق ينقضي عقد العمل احملدد املدة من تلقاء ذاته بانقضاء مدته، إاّل   -أ -/ 54المادة /

صريح بب طرفيه وذلك ملدة معينة أو ملدد أخرى، وإذا ما زادت مدة العقد األصلية واجملددة على مخس 
 سنوات، انقلب عقد العمل إح عقد غري حمدد املدة.

حمدد املدة واستمر طرفاه بتنفيذه، اعترب ذلك اتفاقاً ضمنياً على جعله عقداً إذا انقضت مدة عقد العمل  - 
 غري حمدد املدة.

              القانون ب حكام املشمولة ا اصة واملؤسسات اجلمعيات يف العاملب مع املربمة العمل عقود تعد -ج
 . جددت أو مددت مهما دائمة عقود إح تنقلب ال املدة حمددة عقوداً  وتعديالته 1958 لعام/ 93/ رقم
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 :بحيث يصبح كاآلتي، قانونال من /56المادة/مطلع (: يعدل 10المادة )
 :القانون ( من هذا208-64مع مراعاة أحكام املادتب )

 ./أ/ و/ب/ دون تعديل نتاوتبقى الفقر 

 :بحيث تصبح كاآلتيالقانون،  من /61المادة/ (: تعدل11المادة )
 إذا  إاّل ، أو باتفللاق صللاحب العمللل والعامللل علللى إهنللاء عقللد العملللاسللتقالة العامللل بال يعتللد  -أ  -/61لمــادة/ا

                املراكللل  التابعلللة هللللاأي ملللن  وأكانلللا  مسلللجلب ملللن قبلللل العاملللل للللدى ديلللوان املديريلللة املختصلللة 
، وللعامللل املسللتقيل أن يعللود، وملللرة واحللدة، عللن اسللتقالته كتابللًة خللال  وزارة الللأو املمثلللة فيهللا 

، ويف هلللذه اتاللللة تعتلللرب  ملللن تلللاريخ تقلللدنها سلللواء قبلهلللا صلللاحب العملللل أم مل يقبلهلللاأسلللبو  
 االستقالة ك ن مل تكن. 

 الفقرة /أ/ السابقة.أحكام ن الوزير آلية تنفيذ متصدر بقرار  -  

 :آلتيعلى النحو ا، قانونال من /62/ من الفقرة /أ/ من المادة /6/و/3/ن االبندعدل ي(: 12المادة )
وفللاة العامللل، ويف هللذه اتالللة يصللر  ألسللرته أو للشللخص الللذي عللدده العامللل خللال  حياتلله مبوجللب وثيقللة  -3

إضللافة إح أجللر الشللهر الللذي  ثالثللة أشللهر كاملللةأجللر خطيللة تللود  لللدى صللاحب العمللل إعانللة وفللاة مبللا يعللاد  
 تويف فيه العامل كاماًل.

 ب عن سبب أجنيب ال يد لصاحب العمل فيه.تأو استبالة التنفيذ الناشهالقوة القاهرة  -6

 :بحيث تصبح كاآلتي، قانونال من /63المادة/(: تعدل 13المادة )
ملللن كللان  الشللهري تعللاد  مثلللي أجللرهيصللر  للعامللل الللذي تنتهللي خدمتلله مكافلل ة هنايللة خدمللة  -أ-/63المــادة /

            أقللل  ةمللدة خدملل كللان لديللهملللن  الشللهري لديلله مللدة خدمللة مخللس سللنوات فلل كثر، ومثللل أجللره 
 من مخس سنوات وأكثر من سنة.

اللللذي بللل ن يلللؤدي للعاملللل  ،ألي سلللبب كلللانعنلللد انتهلللاء عقلللد العملللل يلتللل م صلللاحب العملللل  - 
ومل يلتم االشلرتاع عنله خلال  فلرتة سلريان عقلد  االجتماعيةأحكام قانون الت مينات تسري عليه 
أجلر شلهرين علن كلل  علاد يتعويضاً نقدياً عن مدة خدمته غري املشمولة مب ايلا التل مب  ،العمل

 كما يستبا العامل مبلغاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل. ،سنة خدمة
عللى أسلا  األجلر الشلهري األخلري اللذي   /أ،الفقرتب/حتسب املبالغ املنصوص عليها يف   -ج

تلللك املبللالغ سللب تتبفوإذا كللان العامللل يتقاضللى أجللوره بالقطعللة أو باإلنتللاج  تقاضلاه العامللل، 
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ذللك قلا العاملل يف  كلل  وال خيلل ،ه الشهري يف السلنة األخلرية لعمللهعلى أسا  متوسط أجر 
 .باقي استبقاقاته املقررة قانوناً أو اتفاقاً 

 على النحو اآلتي:، قانون ال من /65المادة / / منبقرة /تعدل  الف(:14المادة )
وإذا كان العامل يتقاضى أجوره  العامل، تقاضاه الذي األخري الشهري األجر أسا  على التعوي  عسب - 

               ،على أسا  متوسط أجره الشهري يف السنة األخرية لعملهتلك املبالغ سب تتبفبالقطعة أو باإلنتاج 
 .ذلك قا العامل يف باقي استبقاقاته املقررة قانوناً أو اتفاقاً  كل  وال خيل

 على النحو اآلتي: ،قانون ال من /67المادة / ج/ منقرة /تعدل  الف(:15المادة )
أ ( ، جيب على احملكمة إذا  ( من الفقرة )2-1) فيما عدا اتالتب املنصوص عليهما يف البندين -ج

ارت ت أن إعادة العامل إح عمله غري ممكنة، أو غري عملية، أو غري مالئمة بسبب رف  صاحب 
كل   أن حتكم بتعوي  مقداره أجر شهرين عن، العمل إعادة العامل أو رف  العامل العودة إح العمل 

( مائيت مثل اتد األدىن العام لألجور، 200) لى ي يد امو  هذا التعوي  عاّل سنة خدمة على أ
 األجر أسا  على التعوي  عسبو العمل ويكون التعوي  عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها يف 

تلك سب تتبفوإذا كان العامل يتقاضى أجوره بالقطعة أو باإلنتاج  العامل، تقاضاه الذي األخري الشهري
ذلك قا العامل يف باقي  كل  وال خيل ،يف السنة األخرية لعمله على أسا  متوسط أجره الشهرياملبالغ 

 القانون.هذا / من 56عاة أحكام املادة/امع مر ، استبقاقاته املقررة قانوناً أو اتفاقاً 

 :على النحو اآلتي، قانونال من /69المادة/من  //أ ةالفقر / من 1،3ن /ايعدل البند (:16المادة )
   العمل.وزير  -1
  .ا ارجيةوزير االقتصاد والتجارة  -3

 :اآلتيبحيث تصبح ك، قانونال من /70المادة/تعدل (:17المادة )
 -/70المادة /

مهمة وضع اتد األدىن العام لألجور وإعادة النظر فيه للعاملب املشمولب  -1:  تتوح اللجنة الوطنية -أ 
للعامل واليت  الدورية املستبقة قانوناً على أن ال يُطف  اتد األدىن لألجر بال يادات ب حكام هذا القانون, 
% وتتغري تبعًا للتضخم 10اليت ال تقل عن  الدورية , وللجنة أن تقرر نسبة ال يادةأصببت ج ءاً من أجره

 وزيادة األسعار.
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ممثللللي العملللا  وممثللللي أصلللبا  تصلللديا حماضلللر االتفلللاق عللللى زيلللادة األجلللور الللليت تلللتم باالتفلللاق بلللب  -2
 العمل على أن تصدر هذه ال يادة بقرار من الوزير املختص.

تراعي هذه اللجنة يف أداء مهمتها األزمات االقتصادية وهبوط النقد وسعر صر  العملة الوطنية،   - 
 والقوة الشرائية واملستوى العام لألسعار وغريها من املتغريات االقتصادية.

 :على النحو اآلتي، قانونال من /71من المادة/ //أ ةالفقر / من 1،2،7/ تعدل البنود(:18المادة )
 .رئيساً                                                             وزارةالمندو  عن  -1
األشللغا  أو وزارة أو وزارة السللياحة  ا ارجيللة منللدو  عللن وزارة الصللناعة أو وزارة االقتصللاد والتجللارة -2

 . عضواً                                            حسب اتا   العامة ،
 .عضواً                     اترفيب يف احملافظة حتادا احتاد اترفيب يسميه مندو  عن -7

 :بحيث تصبح كاآلتي، قانونال من /90من المادة/ /ب/ ةالفقر  تعدل(:19المادة )
اعتمادمهلا ملن قبلل اللوزارة خلال  مخسلة  وما يطرأ عليهما ملن تعلديل جيب لنفاذ هذا النظام والئبة اجل اءات - 

عللن الللوزارة عُللّد رد  وأربعللب يومللاً مللن تللاريخ تسللجيلهما يف ديللوان الللوزارة، فللدذا انقضللت تلللك املللدة دون صللدور
 هذا النظام والالئبة نافذين حكماً. 

 :بحيث تصبح كاآلتي، قانونال من /95من المادة/ /أ/ ةالفقر تعدل  (:20المادة )
 : باتقوق اآلتية يتمتع العامل -أ

 ./70/أ/ من املادة/ ةالفقر  وفا النسبة احملددة يف ال يادة الدورية لألجور، مرة كل سنتب -1
 وفقاً للنظام الداخلي. عالوة الرتفيع إذا ما توافرت يف العامل شروط استبقاقها -2
 واملساواة يف املعاملة وعدم التميي .تكافؤ الفرص  -3
 اتفاظ على كرامته اإلنسانية. -4
 ت مب مرو  عمل تكفل السالمة واألمان يف عمله. -5
 االنضمام إح النقابات العمالية واجلمعيات اترفية. -6

 :بحيث يصبح كاآلتي القانون، من /103المادة/ الفقرة /ب/ من /من 2يعدل البند /(:21المادة )
 .عضواً                     أو رئيسه املباشررئيس القسم الذي يعمل فيه العامل  -2
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 :على النحو اآلتي، قانونال من /121المادة/من  /أ/ تعدل الفقرة(:22المادة )
 مدهتا:للمرأة العاملة اتا يف اتصو  على إجازة أمومة  -أ

 ( يوماً عن الوالدة األوح.120) -1
 عن الوالدة الثانية.( يوماً 90) -2
 ( يوماً عن الوالدة الثالثة فقط.75) -3
وقلللت  يلللهلد أمضلللتيؤديللله صلللاحب العملللل شلللريطة أن تكلللون قلللد  كاملللل   علللن ملللدة إجلللازة األموملللة أجلللر   هللللايصلللر  و 

 انقطاعها ستة أشهر متصلة .

 :بحيث تصبح كاآلتي، قانونال من /136المادة/(: تعدل 23المادة )
شللغيل عللدد مللن العمللا  أصللبا  العمللل الللذين تسللري عللليهم أحكللام هللذا الفصللل بت يلتلل م -أ  -/136المــادة/

%/ مللللن امللللو  عللللدد 2وذلللللك بنسللللبة /املعللللوقب املللللؤهلب ب عمللللا  تللللتالءم مللللع إعللللاقتهم 
 . / من هذا القانون25وعلى أصبا  العمل مراعاة  أحكام املادة/عماهلم, 

ة يف الفقللرة )أ( مللن هللذه املللادة، يف حللا  عللدم تقيللد صللاحب العمللل بتشللغيل النسللبة احملللدد - 
جيلللب عليللله دفلللع بلللد  نقلللدي يعلللاد  اتلللد األدىن ألجلللور هلللؤالء العملللا  يلللود  يف حسلللا  
خللاص للمعللوقب لللدى اهليهللة العامللة للتشللغيل وتنميللة املشللروعات مللن أجللل  ويللل املشللاريع 

 املتوسطة والصغرية واملتناهية الصغر ا اصة هبم.

 :على النحو اآلتي، قانونال من /166المادة/تعدل الفقرة /أ /من (:24المادة )
إجازة ب جر كاملل يف أيلام األعيلاد واملناسلبات الرمسيلة الليت يصلدر بتبديلدها قلرار يف اتصو  على للعامل اتا  - أ

ولصلاحب العملل اتلا بتشلغيل عمالله يف هلذه األيلام  علن أربعلة عشلر يوملاً يف السلنة , تقلل من اللوزير، عللى أاّل 
 هذا األجر. يإذا اقتضت مرو  العمل ذلك، ويف هذه اتالة يستبا العامل إضافة ألجره اليومي مثل

 :بحيث تصبح كاآلتي القانون، من /172المادة/(: تعدل 25المادة )
 /:172المادة/

يطلللب ملن صللاحب العملل اتصللو  عللى إجللازة بلال أجللر (، للعاملل اتللا بل ن 165ملع مراعللاة أحكلام املللادة ) - أ
يف السلللنة الواحلللدة, ويف هلللذه اتاللللة إذا وافلللا صلللاحب العملللل عللللى اإلجلللازة،  أو منفصللللة متصللللة مللللدة ثالثلللب يوملللاً 

واللليت  علللى العامللل االشللرتاكات الواجبللة عليلله وعلللى صللاحب العمللل للمؤسسللة العامللة للت مينللات االجتماعيللةيرتتللب 
 . عند استبقاقها ويقتطعها من أجر العامل بنسبة عدد أيام اإلجازة  يسددها صاحب العمل
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               تسللتثا املللدار  ا اصللة املسللتوح عليهللا مللن شللرط اإلجللازة بللال أجللر ملللدة ثالثللب يومللاً ويللرتع لللوزير الرتبيللة القللرار  -  
 يف حتديد مدة اإلجازة .

 على النحو اآلتي: ،قانونال من /177المادة/ إلىفقرة/د/ تضاف (: 26المادة )
بصلورة اسلتثنائية  الثانيلةملرتب يف السلنة ،و جيتمع اجمللس بلدعوة ملن اللوزير يف حلالتب ، األوح بلدورة عاديلة  –د  

 عند الضرورة . 

 :بحيث تصبح كاآلتي، قانونال من /208المادة/(: تعدل 27المادة )
               كلللان النللل ا  يتعللللا بتسلللريح عاملللل ملللن العملللل أو بدخطلللاره بالفصلللل منللله فدنللله جيلللوز للعاملللل  إذا -أ : /208المـــادة / 

تسللوية  العمللل علللىأو للنقابللة املعنيللة، بنللاًء علللى طلللب العامللل، أن يطلللب مللن املديريللة املختصللة 
 هذا الن ا  خال  عشرة أيام من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منه.

 جلنة مؤلفة من: املديرية املختصة تشكل يف  - 
 رئيساً                              ممثل عن املديرية املختصة -
، ختتللاره غرفللة السللياحة أو التجللارة أو غرفللة الصللناعة أو نقابللة ممثللل عللن أصللبا  العمللل  -

  عضواً       مقاوا اإلنشاءات يف احملافظة، حسب اتا 
 يسميه احتاد عما  احملافظة      عضواً ممثل عن العما   -

              واحللللد خللللال  شلللهر وديلللاً صلللاحب العمللللل والعاملللل  حماولللللة حلللل النللل ا  الناشللللب بلللب ة اللجنلللة :مهمللل 
 أقصى. كبد  من تاريخ تقدمي طلب التوسط إح املديرية و 

 .القضاءعا للعامل صاحب العالقة مراجعة يتم حل الن ا  إذا مل  -ج
، خللال  فللرتة التقاضللي، أن تللل م صللاحب املختصللةإذا جللل  العامللل إح القضللاء فللدن للمبكمللة  -د

اتلد األدىن ألجلر  للى ت يلد ع% ملن أجلره الشلهري، عللى أاّل 50العمل ب ن يصر  للعامل نسبة 
 مهنته وأاّل تتجاوز مدة صر  هذه النسبة سنة. 

 :تصبح كاآلتيبحيث ، قانونال من /224المادة/ (: تعدل 28المادة )
يف منشلل ته أو تقلللليص  بصللورة مؤقتللةأو  ال جيللوز لصللاحب العمللل وقللف العمللل كليللاً أو ج ئيللاً  -/ 224المــادة /

نامجلللة علللن قلللوة أو قتصلللادية اضلللرورات ل ا مبلللا نلللس حجلللم العماللللة فيهلللا إاّل أو نشلللاطه حجمهلللا
 وذلك ضمن الشروط واألوضا  املنصوص عليها يف هذا القانون. ،قاهرة
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 :بحيث تصبح كاآلتي، قانونال من /225المادة/الفقرات /أ،ج،هـ/ من  (: تعدل 29) المادة
بتنفيلللذ أحكلللام تشلللكل بقلللرار ملللن اللللوزير جلنلللة مهمتهلللا النظلللر يف الطلبلللات املقدملللة ملللن أصلللبا  العملللل املتعلقلللة  -أ

 . / من هذا القانون224املادة/
، / ملن هلذا القلانون224سلنداً ألحكلام امللادة/جيب على صاحب العملل، اللذي يتقلدم بطللب إغلالق املنشل ة  -ج

أن يضللمن هللذا الطلللب األسللبا  اللليت يسللتند إليهللا يف ذلللك مللع كافللة املسللتندات املؤيللدة هلللذا الطلللب وعللدد 
 وفهات العما  الذين سيتم االستغناء عنهم.

 .إليه املقرتحتاريخ رفع خال  مخسة عشر يوماً من   باقرتاح اللجنةيبت الوزير  -هل

 :بحيث تصبح كاآلتي ،قانونال من /226المادة/ (: تعدل 30ة )الماد
                   ختطللللر املديريللللة املختصللللة كتابللللًة العمللللا ، بللللالقرار الصللللادر عللللن الللللوزير بللللاإلغالق الكلللللي  -أ - /226المــــادة /

بتقللليص حجمهللا أو نشللاطها. ويكللون تنفيللذ ذلللك القللرار اعتبللاراً  أو اجل ئللي للمنشلل ة أو
 من التاريخ احملدد لنفاذه.

عليلله يف الفقللرة /أ/ أعللاله عللا للعامللل الللذي غ االسللتغناء عنلله مبوجللب القللرار املنصللوص   - 
 اباسلتثناء حلاالت التوقلف اللذي تعلود أسلباهب مقداره أجر ثالثة أشلهر كبلد أدىن، تعوي   

 لقوة قاهرة.

 :بحيث تصبح كاآلتي، قانونال من /254المادة/الفقرة /ب/ من (: تعدل 31المادة )
تتوح الوزارة، نيابة عن املفتش، عند تعرضله ألي اعتلداء أو ضلرر جسلدي أو معنلوي نلاجم علن أدائله ملهمتله  - 

 .للمطالبة بفرض العقوبة املناسبة قا مرتكب اجلرم  إح املرجع القضائي املختصالوميفية رفع الدعوى 

 :بحيث تصبح كاآلتي، قانونال من /256الفقرة /ب/ من المادة/(: تعدل 32المادة )
/أ بفلتح أو ممارسلة أعملا  مكتلب تشلغيل دون اتصلو  23يعاقب كل صلاحب عملل خيلالف أحكلام امللادة  - 

 وال ت يللد علللى( مخسللمائة ألللف لللرية سللورية 500000) عللنبغرامللة ال تقللل علللى تللرخيص وفللا األصللو  والقللانون 
 .وللوزارة اتا أن ت مر بدغالق املكتب املخالف ( مليون لرية سورية ،1000000)

 :بحيث تصبح كاآلتي ،قانونال من /259الفقرة /ب/ من المادة/(: تعدل 33المادة )
                بغرامة ال تقل  القانونمن هذا ( 63)املادة يعاقب كل صاحب عمل خيالف أيًا من أحكام  -  
 ،وفضاًل عن الغرامة( عشرة آال  لرية سورية، 10000( مخسة آال  لرية سورية وال ت يد على )5000عن )
 للعامل. بومكاف ة هناية ا دمة املستبق دفع التعوي  النقديبصاحب العمل املخالف  أن تل م لمبكمةل
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 :بحيث تصبح كاآلتي، قانونال من /261المادة/ / منأالفقرة /(: تعدل 34المادة )
-155-109-108-101-91-82-81-78-76يعاقب كل صاحب عمل خيالف أحكام املواد  ) - أ

( 10000( مخسة آال  لرية سورية وال ت يد على )5000( بغرامة ال تقل عن )156-173-174-175
 عشرة آال  لرية سورية.

( بدفع األجور املستبقة 78العمل املخالف ألحكام املادة ) صاحبأن تل م  لمبكمةل فضاًل عن الغرامةو 
نح العامل مب( 175-174-173-156-155املواد ) ألحكام املخالفصاحب العمل أن تل م ، وهلا للعامل

 .اإلجازة املستبقة

 :بحيث تصبح كاآلتي، قانونال من /264المادة/ (: تعدل35المادة )
 ( بغرامللة 117-116-115-114-113يعاقللب كللل صللاحب عمللل خيللالف أحكللام املللواد ) -/264المــادة/

 ( مخسب ألف لرية سورية.50000( مخسة وعشرين ألف لرية سورية وال ت يد على ) 25000ال تقل عن ) 
علللى صللاحب العمللل املخللالف ألحكللام هللذه املللواد العقوبللات املنصللوص فللرض تأن مبكمللة للفضللالً عللن الغرامللة و 

 , يف حا  عدم االلت ام بقواعد تشغيل األحداث .ذات الصلة عليها يف القوانب 

 :بحيث تصبح كاآلتي القانون، من /267الفقرة /ب/ من المادة/(: تعدل 36المادة )
( مخسة آال  لرية 5000( بغرامة ال تقل عن )154يعاقب كل صاحب عمل خيالف أحكام املادة ) - 

 أن تل م لمبكمةل فضاًل عن الغرامةو ( عشرة آال  لرية سورية, 10000وال ت يد على )           سورية 
وبتقدمي الوجبات الغذائية  دفع بد  السكن املالئم مبا يعاد  األجر ,بصاحب العمل املخالف ألحكام هذه املادة 

 عيناً .

 :بحيث تصبح كاآلتي، قانونال من /275الفقرة /ب/ من المادة/(: تعدل 37المادة )
 .املخالفات وتضاعف يف حالة التكرارتتعدد العقوبة بتعدد  -  

 في الجريدة الرسمية. المرسوم التشريعيينشر هذا  (: 38المادة )

 دمشق في       /     /                                                    

 رئيس الجمهورية                                                                                                 

 بشار األسد                                                                                                   


