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تأتي قائمة مراجعة تفتيش العمل نتاج تعاون مشترك بين وزاراتى العمل والشؤؤون  

الدولية  العمل  واقليم كوردستان ومكتب منظمة  االتحادية  العراق  االجتماعية فى 

"تعزيز الحوكمة وتفتيش العمل وظروف العمل  بالعراق في إطار تنفيذ مشروع  

فى العراق" لتحصر كافة النقاط التي يجب أن يتحقق منها مفتش العمل و السالمة  

 . والصحة المهنية خالل زيارته للمنشآت الخاضعة للتفتيش
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اوال: بيانات المنشأة

اسم المنشأة

رقم المنشأة

 العنوان بالتفصيل

المدينة / الحي / الشارع / رقم البناية

GPS الموقع

الهاتف

البريد االلكتروني

اسم المدير المسؤول

المنتجات التي يتم تصنيعها في المنشاة او الخدمات التي 

تقدمها

القطاع  الرئيسي والفرعي

ساعات العمل / عدد الوجبات

المجموعاجانبمحليينعدد العاملين

اناثذكوراحداثاناثذكور

مسؤول الضمان االجتماعي

اسم المفتش / ين

تاريخ ووقت الزيارة

مالحظات
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ثانيا : السجالت 

قائمة التفتيشالرقم

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

غير ملتزم 

/ عدد 
المخالفات

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة...

ب 
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

سجل االجانب 

مادة 8 من 

تعليمات 

ممارسة 

االجانب العمل 

في العراق رقم 

18 لسنة 1987

مسك سجل تدون فيه المعلومات 

الالزمة عن العمال االجانب.
عدم مسك سجل العمال االجانب.

التعليمات صادرة 

بموجب نص 

المادة )30( من 

قانون العمل 

61سجل االجور
مسك سجل لالجور وساعات العمل 

االضافي.

عدم توفر سجل لالجور حسب 

االصول.

سجل االجور 

وساعات العمل 

االضافي تدرج 

فيه تفاصيل اجر 

العامل 

واالستقطاعات 

التي تمت منه 

وصافي االجور 

التي له عىل ان 

يكون هذا السجل 

خاليا من أي فراغ 

او شطب او 

تحشية وان 

يخضع اىل رقابة 

وتدقيق مفتشي 

العمل في الوزارة

100سجل االحداث

تنظيم سجل خاص باالحداث 

يتضمن اسماؤهم واعمارهم 

واالعمال المسنده اليهم.

عدم تنظيم السجل الخاص 

باالحداث.

حفظ الشهادة 

الطبية 
101

حفظ  الشهادة الطبية التي تثبت 

لياقة العامل الحدث للعمل في 

ملف واعطائه لمفتشي العمل 

لالطالع عليه.

عدم حفظ الشهادة الطبية في 

ملف، واتاحته لمفتشي العمل.
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ثالثا : تعليق االعالنات

قائمة التفتيشالرقم

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

غير ملتزم 

/عدد 
المخالفات

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة ...

ب 
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اعالن النظام 

الداخلي

107

136
نظام داخلي للعمل يبين فيه اوقات 

العمل وفترات الراحة، وتبليغ 

تفتيش العمل بنسخة منه.

وتعليق النظام الداخلي المصادق 

عليه في مكان بارز في موقع العمل 

بعد 

عدم وجود نظام داخلي، او عدم 

تعليق النظام الداخلي المصادق 

عليه، في مكان بارز وفي حالة جيدة 

ومقروءة، أو عدم تبليغ تفتيش 

العمل بنسخة منه.

 تشمل قواعد العمل 

أ - ساعة فتح المشروع 

وساعات العمل وبدئه، 

واالستراحة اليومية 

 واالسبوعية.

ب - مقدار االجر ومقدار 

 اجر العمل االضافي.

جـ - اجراءات الصحة 

 والسالمة المهنية.

د - التزامات العمال 

 وقواعد االنضباط.

هـ - االجازات السنوية 

 واالجازات الخاصة.

و - االسماء والعناوين 

الوظيفية للمشرفين عىل 

العمل.

1/65اعالن االجور 

تعليق اعالن العالم العمال باالجور 

المطبقة عىل ان ال تقل عن الحد 

االدنى لالجور المقررة، وذلك في 

مكان بارز

عدم تعليق  اعالن  باالجور المطبقة 

في المشروع.

اعالن فترات 

الراحة 
68

تحدد مواعيد فترات الراحة عن 

طريق اعالنات تلصق في اماكن 

ظاهرة في اماكن العمل

عدم اعالن مواعيد فترات الراحة .

اعالن االحكام 

الخاصة بحماية 

المرأة

84

وضع نسخة من االحكام الخاصة 

بحماية المراة العاملة في لوحة 

االعالنات بمقر العمل.

عدم وضع نسخة من االحكام 

الخاصة بحماية المراة العاملة في 

لوحة االعالنات بمقر العمل.

مكان العمل الذي يستخدم 

عاملة فاكثر.

اعالن احكام 

حماية االحداث
100

وضع نسخه من االحكام الخاصة 

بحماية االحداث في مكان بارز 

وواضح في لوحة االعالنات في مقر 

العمل.

عدم تعليق نسخه من االحكام 

الخاصة بحماية االحداث.

اعالن االتفاق 

الجماعي
3/155

وضع االتفاق الجماعي في موقع 

ظاهر في مكان العمل.
عدم تعليق  االتفاق الجماعي.
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رابعا: المبادئ االساسية 

قائمة التفتيشالرقم

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

تاريخ 

الزيارة 

القادمة
مالحظات قانون 

 العمل 

المادة رقم

ملتزماخرى

غير ملتزم /

عدد 

المخالفات

ال ينطبق
نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة ...

تنسيب 

بالمخالفة

الشمول 

بالقانون
سريان احكام  القانون عىل جميع 3 / 1

العمال او من هم بحكمهم

عدم تطبيق  احكام هذا القانون 

عىل جميع العمال

ال تسري احكام 

 هذا القانون عىل:

أ - الموظفين 

العموميين 

المعينين وفق 

قانون الخدمة 

المدنية او نص 

 قانوني خاص.

ب - افراد القوات 

المسلحة 

ومنتسبي 

الشرطة واالمن 

الداخلي.

حرية واحترام 

المبادئ 

والحقوق 

االساسية

4

اوال: ضمان الحرية النقابية واالقرار 

 الفعلي بحق المفاوضة الجماعية.

ثانيا: ضمان القضاء عىل جميع 

 اشكال العمل الجبري او االلزامي.

ثالثا:ضمان  القضاء الفعلي عىل 

 عمل االطفال.

رابعا: ضمان القضاء عىل التمييز 

في االستخدام او المهنة.

التدخل في حرية العمل وعدم 

ضمان احترام المبادئ والحقوق 

االساسية.

7سن العمل
عدم تشغيل من هو اقل من )15( 

عام باي شكل.

تشغيل من عمره  اقل من )15( 

عاما.

تكافؤ الفرص 

وعدم التمييز
8

اوال: عدم مخالفة او تجاوز مبدا 

تكافؤ الفرص والمساواة، مثل 

التمييز بين العمال، في ما يتعلق 

بالتدريب المهني او التشغيل او 

 بشروط العمل او ظروفه.

ثانيا: عدم رهن تشغيل العامل 

بشرط عدم انضمامه اىل النقابة او 

التخلي عن عضويته فيها.

اوال:  تجاوز مبدا "تكافؤ الفرص 

وعدم التمييز بين العمال".

ثانيا: ربط تشغيل العامل بتقييد 

حريته النقابية.
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العمل الجبري 

او االلزامي
9

اوال: حظر العمل الجبري او االلزامي 

 بكافة اشكاله ، ومنها:

 أ - حظر العمل بالرق او المديونية.

ب - حظر العمل بالقيود المربوط بها 

 االشخاص.

جـ - حظر المتاجرة السرية 

باالشخاص والعمال المهاجرين، 

والذي هو بطبيعته عمل غير 

 اختياري.

د - حظر العمل المنزلي الذي 

يتضمن عوامل قهرية.

 أ - العمل بالرق او المديونية.

ب - العمل بالقيود المربوط بها 

 االشخاص.

جـ - المتاجرة السرية باالشخاص 

 والعمال المهاجرين.

د - العمل المنزلي الذي يتضمن 

عوامل قهرية.

التحرش 

الجنسي
10

اوال: حظر التحرش الجنسي في 

االستخدام والمهنة عىل صعيد 

البحث عن العمل او التدريب 

المهني او التشغيل او شروط 

 وظروف العمل.

ثانيا: حظر أي سلوك يؤدي اىل 

انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية 

او مهينة.

اوال: ثبوت تحرش جنسي في 

االستخدام والمهنة .

ثانيا: اقتراف سلوك يؤدي اىل 

انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية 

او مهينة.

يقصد بالتحرش 

الجنسي  أي 

سلوك جسدي او 

شفهي ذو طبيعة 

جنسية، او أي 

سلوك اخر يستند 

اىل الجنس 

ويمس كرامة 

النساء والرجال، 

ويكون غير 

مرغوب وغير 

معقول ومهينا 

لمن يتلقاه. 

ويؤدي اىل رفض 

أي شخص او عدم 

خضوعه لهذا 

السلوك، صراحة 

او ضمنا ، التخاذ 

قرار يؤثر عىل 

وظيفته.

العمل من 

الباطن
12

المساواة بين عمال  صاحب العمل 

الرئيسي وصاحب العمل من الباطن 

في جميع الحقوق.

التمييز في الحقوق  بين عمال 

صاحب العمل الرئيسي وصاحب 

العمل من الباطن.
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الحد االدنى 

لحقوق العمال
14

اوال:  الحقوق الوارده في احكام هذا 

القانون هي الحد االدنى لحقوق 

العمال وال تؤثر عىل الحقوق التي 

تمنح للعامل بموجب أي قانون اخر، 

او عقد عمل او اتفاق اذا كان يرتب 

 للعامل حقوقا افضل.

ثانيا: بطالن اي شرط لتنازل العامل 

عن أي حق من الحقوق المقررة له 

بموجب احكام  القانون.

اوال: التقليل او االنتقاص من اية 

حقوق واردة في القانون للعامل.

ثانيا: التنازل عن أي حق من 

الحقوق المقررة للعامل.

15المدد والمواعيد

حساب المدد والمواعيد المنصوص 

عليها في هذا القانون بالتقويم 

الميالدي.

عدم احتساب المدد والمواعيد 

بالطريقة الصحيحة.

السنة )365( 

يوما، والشهر )30( 

يوما.

16اللغة المعتمدة

 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة 

في جميع عالقات العمل وعقوده 

وسجالته ووثائقه، واعتماد اللغة 

الكردية اىل جانب اللغة العربية في 

اقليم كردستان.

عدم اعتماد اللغة العربية.
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خامسا : التشغيل 

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

  ماداة رقم المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 
 العمل 
المادة 

رقم

تعليمات 

انشاء مكاتب 

التشغيل 

الخاصة رقم 1 

لسنة 2018 

مادة رقم 

ملتزم

غير ملتزم 

/عدد 
المخالفات

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة ...

ة
ف
ال

خ
م

ال
 ب

ب
سي

تن

21الشواغر  

ابالغ قسم التشغيل في المنطقه 

عن الشواغر الموجودة خالل مدة ال 

تزيد عىل )10(  ايام من حدوث 

الشاغر. 

عدم ابالغ قسم التشغيل عن 

الشواغر الموجودة.

ترخيص مكاتب 

التشغيل 

الخاصة 

23

 1 / 3
 +

 2 / 3

مكاتب التشغيل الخاصة  مرخصة 

 من الوزارة.

تقديم طلب تجديد الترخيص خالل 

)30( يوم قبل انتهائه.

عدم ترخيص مكاتب الشغيل.

تقاضي مكاتب 

التشغيل عمولة  
23 3 / 4

عدم تقاضي مكاتب التشغيل 

الخاصة  اية عمولة او اجر من 

العامل. 

تقاضي مكاتب التشغيل  عمولة او 

اجر من العامل.

التزمات مكاتب 

التشغيل 
23  4

اوال: توفير سكن للعمال االجانب 

لحين استكمال اجراءات منح 

 االجازة.

ثانيا: عدم تغيير مقر المكاتب دون 

 موافقة.

ثالثا: االلتزام بشروط وضوابط عمل 

 المكاتب.

رابعا: السماح لمفتشي العمل 

 االطالع عىل السجالت والعقود.

تقديم معلومات عن انشطة 

 وخدمات المكاتب.

خامسا: اعالن ترخيص انشاء 

المكاتب في مكان بارز.

عدم االلتزام بالتعليمات الخاصة 

بانشاء مكاتب التشغيل الخاصة 

والتزاماتها.
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سادسا : التدريب المهني

قائمة التفتيشالرقم

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

تعليمات 

التدريب 

المهني رقم 2 

لسنة 2018

ملتزم

غير ملتزم 

/عدد 
المخالفات

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة ...

ة
ف
ال

خ
م

ال
 ب

ب
سي

تن

مراكز التدريب 

المهني 
26

اوال: تقدم مراكز التدريب المهني 

الخاصة برامج التدريب المهني اىل 

 قسم التشغيل.

ثالثا: أ - حصول الشركات الخاصة 

والمنظمات غير الحكومية المختصة 

بالتدريب عىل اجازة من وزارة 

العمل، وان تخضع للتفتيش 

 والمراقبة والتقويم.

رابعا: للباحثين عن العمل االلتحاق 

 ببرامج التدريب مجانا.

خامسا: تحدد المهن التي تخضع 

للتدريب ومدة التدريب لكل مهنة 

والبرامج النظرية والعلمية التي 

يجب ان تدرس، وتطبيق معايير 

الجودة في التدريب ونظام االختبار 

والشهادة التي تمنح، والبيانات التي 

يجب ان تسجل فيها بتعليمات 

يصدرها الوزير.

اوال: عدم تقديم مراكز التدريب 

برامج التدريب المهني اىل قسم 

 التشغيل .

ثالثا: أ - عدم الحصول  عىل اجازة 

التدريب من وزارة العمل، او عدم 

السماح بالتفتيش والمراقبة 

والتقويم.

رابعا: التحاق الباحثين عن العمل 

ببرامج التدريب مقابل تكاليف 

 مادية.

خامسا: مخالفة تعليمات التدريب 

المهني. 

تنظيم العالقة 

مع المتدرب 
27 12

تنظيم العالقة مع المتدرب بموجب 

عقد مكتوب يتضمن اهداف 

ومراحل ومدة التدريب وحقوق 

وواجبات كل من المتدرب والجهة 

التي قامت بالتدريب، ويشمل ذلك 

التدريب في مواقع العمل.

عدم تنظيم عالقة المتدرب بموجب 

عقد مكتوب وحسب التعليمات.
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انهاء عقد 

التدريب
28 13

يمكن انهاء عقد التدريب بسبب 

عدم التزام المتدرب بالتدريب 

بشكل كاف او عدم انضباطه او عدم 

احرازه لتقدم ملموس وفقا لتقارير 

 التقويم الدورية.

ويمكن فصل المتدرب في احدى 

 الحاالت التالية:

اوال: االعتداء عىل احد اعضاء 

 المالكات التدريبية.

ثانيا: ارتكابه عمال من شانه ان يخل 

 بسير ونظام الدورة.

ثالثا: الحكم عليه بجناية او جنحة 

 مخلة بالشرف.

رابعا: الحاقه اضرار مادية جسيمة 

 بالمركز.

 خامسا: غشه او محاولة غشه.

سادسا: قبوله بالمركز بناء عىل 

 وثائق مزورة.

سابعا: زيادة مدة غياباته. 

انهاء عقد  التدريب او فصل 

المتدرب بشكل مخالف 

للتعليمات.
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سابعا: تنظيم عمل االجانب 

قائمة التفتيشالرقم

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

تعليمات 

ممارسة 

االجانب العمل 

في العراق رقم 

18 لسنة 1987

ملتزم

غير ملتزم 

/عدد 
المخالفات

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة ...

ة
ف
ال

خ
م

ال
 ب

ب
سي

تن

3 30اجازة عمل 
حظر  تشغيل العامل االجنبي ما لم 

يكن حاصال عىل اجازة العمل.

تشغيل عامل اجنبي دون حصوله 

عىل اجازة العمل.

واجبات صاحب 

العمل 
30 8

اوال: اخبار دائرة العمل والتدريب 

المهني عند ترك العامل االجنبي 

العمل او عند انتهاء خدمته اوانتهاء 

مدة اجازته او مغادرته العراق، 

واعادة اجازة العمل اىل الجهات 

 اعاله.

ثالثا: ان يخصص عماال عراقيين 

مساعدين للعمال االجانب الفنيين 

للتدريب عىل عملهم خالل مدة 

االجازة.

اوال: عدم االخبار عن ترك العامل 

االجنبي العمل، وعدم اعادة اجازة 

العمل اىل الجهات المعنية.

ثالثا: عدم تخصيص عمال عراقيين  

للتدريب عىل عمل العمال االجانب 

الفنيين.

32تكاليف السفر

اوال: منح العامل االجنبي تذكرة سفر 

 مجانا  اىل البلد الذي استقدم منه.

ثانيا: دفع تكاليف تجهيز ونقل 

جثمان  العامل االجنبي عند وفاته 

وذلك اىل موطنه االصلي او محل 

اقامته.

اوال: عدم منح العامل االجنبي 

 تذكرة عودة مجانا.

ثانيا: عدم تحمل نفقات تجهيز 

ونقل جثمان العامل.
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ثامنا: عقد العمل الفردي/ انعقاد عقد العمل الفردي

قائمة التفتيشالرقم

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

غير ملتزم 

/عدد 
المخالفات

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة ...

ب 
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

تنظيم عقد 

العمل 

تنظيم عقد العمل كتابيا وتحريرا 37

بثالث نسخ موقع عليها من قبل 

صاحب العمل والعامل، ويحتفظ كال 

منهما بنسخة وتودع النسخة الثالثة 

لدى الدائرة.

عدم تنظيم عقد عمل حسب 

الشروط.

اوال: في حال عدم امتالك العامل 37مدة التجربة 

شهادة مهنية تثبت مهارته، يجوز 

ان يبدا عقد العمل بمدة تجربة ال 

 تزيد عىل )3( اشهر.

ثانيا: ال يجوز وضع العامل تحت 

 التجربة اكثر من مرة واحدة. 

ثالثا: في حال عدم صالحية العامل 

الداء العمل يمكن انهاء العقد خالل 

مدة التجربة بعد اخطار العامل قبل 

)7( ايام في االقل من تاريخ انهاء 
العقد.

اوال وثانيا: مخالفة شروط مدة 

التجربة.

ثالثا:مخالفة شروط انهاء العقد 

خالل مدة التجربة.

العقد محدد 

المدة 

اوال: عقد العمل محدد المدة لتنفيذ 38

عمل معين او تقديم خدمة محددة 

ينتهي في تاريخ معين او متوقع، وال 

 تزيد مدته عىل سنة واحدة.

ثانيا: عدم جواز تحديد مدة للعقد في 

 االعمال ذات الطبيعة المستمرة.

ثالثا: حقوق العامل بالعقد المحدد 

المدة هي نفس حقوق العامل بعقد 

 العمل الدائم.

رابعا: يصبح عقد العمل غير محدد 

المدة اذا تم تجديده اكثر من مرة 

واحدة.

اوال: مخالفة اي من شروط عقد 

العمل محدد المدة.

ثانيا:ابرام عقود محددة المدة في 

 االعمال ذات الطبيعة المستمرة.

ثالثا:  انتقاص حقوق العامل 

 بالعقد محدد المدة.

رابعا: عدم تحويل العقد محدد 

المدة اىل عقد دائم بعد تجديده.
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حقوق العامل 

بالعقد محدد 

المدة 

اوال: جواز ابرام عقد عمل جزئي  39

لالجانب ويخضع لشروط المادة 

.)30( 

ثانيا: تتراوح عدد ساعات عقد 

العمل الجزئي  ما بين )12- 24( 

 ساعة في االسبوع.

ثالثا: تمتع العامل بالعمل الجزئي 

بجميع الحقوق وخضوعه للواجبات 

 المنصوص عليها في هذا القانون.

رابعا: احتساب الحقوق المالية وايام 

االجازات السنوية للعمال العاملين 

بعقد عمل جزئي بما يتناسب بين 

ساعات العمل واالجر.

اوال: عدم خضوع  عقد العمل 

الجزئي لالجانب لشروط عقد العمل 

 المنصوص عليها في المادة )30(.

ثانيا: مخالفة عدد ساعات عقد 

 العمل الجزئي االسبوعية.

ثالثا: انتقاص حقوق العامل 

بالعمل الجزئي المنصوص عليها 

 بالقانون.

رابعا: عدم احتساب الحقوق المالية 

وايام االجازات السنوية للعمال 

بعقد العمل الجزئي بشكل نسبي 

صحيح.

عدم اداء العمل 

السباب خارجة 

عن ارادة العامل

استحقاق العامل لالجر اذا حضر اىل 40

مكان العمل، وكان مستعدا الدائه 

وحالت دون ذلك اسباب خارجة عن 

ارادته.

عدم منح العامل االجر عندما تحول 

عن تادية العمل اسباب خارجة عن 

ارادته.
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التزامات 

صاحب العمل

أ - احترام نصوص عقد العمل 41

واالتفاقات الجماعية واحكام  

 القانون وتطبيقها.

ب - توفير وسائل تنفيذ العمل 

 للعامل.

جـ - دفع اجور العامل وفق احكام  

 القانون.

هـ - توفير الفرص للعامل والوسائل 

 لتطوير معارفه ومهاراته الفنية.

و - تسليم العامل عند مباشرته 

العمل وصال بما سلمه من وثائق، 

واعادتها اليه عند انتهاء عقد العمل 

 او عند مطالبة العامل.

ز - اعطاء العامل شهادة عند انتهاء 

 عقد العمل.

ح - اعطاء العامل وثيقة براءة ذمة 

 عند انتهاء عقد العمل.

ي - توفير الية مناسبة للتعامل مع 

شكاوى العمال وتظلماتهم وعدم 

 تعريضهم اىل اية عقوبات.

ك - تنظيم اضبارة شخصية خاصة 

لكل عامل، ويحتفظ بها لمدة 

سنتين من تاريخ انتهاء عالقة 

 العمل.

ل - اعداد تقرير سنوي عن كل عامل 

يحفظ في اضبارة العامل مع احاطته 

علما بمضمون التقرير

م - تقديم نسخه من تقرير رسمي 

حول الحقوق االساسية الممنوحة 

 للعمال في المشروع اىل الدائرة.

ن - ضمان المساواة في المعاملة 

بين جميع العاملين من ذات المهنة 

 ونفس ظروف العمل.

س - توفير السلع والخدمات الالزمة 

للعمال في االماكن النائية باسعار 

مدعومة.

 قيام صاحب العمل بـأي مما يلي:-

أ - عدم احترام او تطبيق نصوص 

عقد العمل واالتفاقات الجماعية 

واحكام القانون.

ب - عدم توفير وسائل تنفيذ 

 العمل للعامل.

جـ - عدم دفع اجور العامل وفق 

 احكام القانون.

هـ - عدم توفير الفرص للعامل 

والوسائل لتطوير معارفه ومهاراته 

 الفنية.

و - عدم تسليم العامل وصال بما 

سلمه من وثائق ومستندات، أو 

 عدم اعادتها اليه عند الطلب.

ز - عدم اعطاء العامل شهادة عند 

 انتهاء عقد العمل.

ح - عدم اعطاء العامل وثيقة براءة 

 ذمة عند انتهاء عقد العمل.

ي - عدم توفير الية مناسبة 

للتعامل مع شكاوى العمال او 

تعريضهم الية عقوبات.

ك - عدم تنظيم اضبارة شخصية 

خاصة للعامل يحتفظ بها لمدة 

سنتين عىل االقل.

ل - عدم اعداد تقرير سنوي عن كل 

عامل يتضمن بيانات عن سلوكه 

وكفاءته وانتاجه.

م - عدم تقديم تقرير رسمي حول 

الحقوق االساسية الممنوحة 

للعمال اىل الدائرة.

ن - عدم ضمان المساواة في 

المعاملة بين جميع العاملين.

س - عدم توفير السلع والخدمات 

الالزمة باسعار مدعومة.

ل - عىل ان ال 

يقل عدد العمال 

في المشروع عن 

)15( عامال.
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 اوال: تمتع العامل بالحقوق االتية:42حقوق العامل 

أ - تقاضي االجر عن العمل الذي 

 اداه.

ب - التمتع بفترات راحة يومية 

 واسبوعية.

جـ - المساواة في الفرص والمعاملة 

في التشغيل واالستخدام، بعيدا عن 

 أي شكل من اشكال التمييز.

 د - بيئة عمل خالية من التحرش.

هـ - االحترام في عالقات العمل 

 ضمن محيط العمل.

و - االستفادة من برامج التدريب 

 المهني.

ز - اعالم العامل واستشارته حول 

االمور ذات التاثير المباشر عىل 

 عمله.

ط - المفاوضة لتحسين ظروف 

 العمل وشروطه.

 ي - االضراب وفق احكام القانون.

ك - حرية تاسيس النقابات 

واالنتماء اليها.

 اوال: حرمان العامل من حقه في :

 أ - تقاضي االجر.

 ب - فترات راحة يومية واسبوعية.

جـ - المساواة في الفرص 

والمعاملة بعيدا عن أي شكل من 

اشكال التمييز.

 د - بيئة عمل خالية من التحرش.

هـ - االحترام في عالقات العمل 

 ضمن محيط العمل.

و - االستفادة من برامج التدريب 

 المهني.

ز - اعالم العامل واستشارته حول 

االمور ذات التاثير المباشر عىل 

 عمله.

ط - المفاوضة لتحسين ظروف 

 العمل وشروطه.

 ي - االضراب، وفق احكام القانون.

ك - حرية تاسيس النقابات 

واالنتماء اليها.
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تاسعا : انتهاء عقد العمل 

قائمة التفتيشالرقم

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

غير ملتزم 

/عدد 
المخالفات

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة...

ة
ف
ال

خ
م

ال
 ب

ب
سي

تن

حاالت انهاء 

عقد العمل من 

قبل صاحب 

العمل

43

 ثانيا: حاالت انهاء عقد العمل

أ - اصابة العامل بمرض اقعده عن 

العمل ولم يشف منه خالل )6( 

اشهر من تاريخ االصابة به بشهادة 

 طبية رسمية.

ب -اصابة العامل بعجز اقعده عن 

العمل وبلغت نسبته )75%( فاكثر 

من العجز الكلي بشهادة طبية 

 رسمية.

 جـ -اكمال العامل سن التقاعد.

د - تقليص حجم المشروع بموافقة 

 الوزير.

هـ - ارتكاب العامل سلوكا مخال 

 بواجباته بموجب عقد العمل.

و - انتحال العامل شخصية كاذبة او 

 تقديم مستندات مزورة.

ز - عدم اظهار العامل تحت التجربة 

 كفاءة مقبولة خالله.

ح - ارتكاب العامل خطا جسيما 

نشات عنه خسارة فادحة اضرت 

بالعمل او بالعمال او باالنتاج بقرار 

 قضائي بات.

ثالثا: عدم اغالق المشروع او ايقافه 

عن العمل او تصفيته اال بعد 

استحصال موافقة الوزير.

ثانيا: انهاء صاحب العمل لعقد 

العمل بشكل مخالف للحاالت 

المنصوص عليها. 

ثالثا: اغالق المشروع او ايقافه عن 

العمل او تصفيته دون موافقة 

الوزير.

شروط انهاء 

عقد العمل من 

قبل صاحب 

العمل

44

في الحاالت المنصوص عليها في 

البند )ثانيا( من المادة )43( يوجه 

صاحب العمل انذارا تحريريا  للعامل 

بانهاء العقد، بحيث ال تقل فترة 

االنذار عن )30( يوما.

انهاء عقد العمل دون توجيه انذار 

للعامل.
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مكافأة نهاية 

الخدمة
45

منح العامل مكافاة نهاية خدمة 

بمقدار اجر )2( اسبوعين من كل 

سنة خدمة اداها لدى صاحب 

العمل.

عدم منح  العامل مكافاة نهاية 

خدمة.

حاالت انهاء 

عقد العمل 

السباب باطلة 

قانونيا 

48

اوال: عدم جواز انهاء عقد العمل 

 بسبب:

أ - العضوية في نقابة او المشاركة 

في نشاطات النقابه خارج اوقات 

العمل، او خالل اوقات العمل 

 بموافقة صاحب العمل تحريريا.

ب - السعي اىل الحصول عىل صفة 

ممثل للعمال او ممارسة هذه 

 الصفة او سبق ممارستها.

جـ - رفع شكوى او اقامة دعوى ضد 

 صاحب العمل تظلما بالقوانين.

د - عند تمتع العامل باحدى اجازاته 

 القانونية.

هـ - التمييز في االستخدام والمهنة 

 سواء كان مباشرا ام غير مباشر.

و - التغيب المؤقت عن العمل 

بسبب مرض او حادث موثق وفق 

ادلة ثبوتية رسمية.

اوال:انهاء عقد العمل لسبب باطل .

االلتزامات عند 

دمج المشروع 

او نقل ملكيته

50

مسؤولية صاحب العمل الجديد عن 

الوفاء بااللتزامات المترتبة عىل 

صاحب العمل السابق تجاه العامل 

عدم وفاء صاحب العمل الجديد 

بااللتزامات المترتبة عىل صاحب 

العمل السابق تجاه العامل.

عند دمج 

المشروع او نقل 

ملكيته للورثة او 

التنازل عنه اىل 

الغير او بيعه او 

تاجيره او 

استثماره بالكامل 

او أي جزء منه.
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عاشرا : االجور 

قائمة التفتيشالرقم
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شروط دفع 

االجور
53

اوال: دفع االجور النقدية المستحقه 

للعامل بالعملة العراقية باستثناء ما 

 ينص عليه عقد العمل.

ثانيا: دفع االجور بصكوك او حواالت 

مصرفية بشرط ان يكون ذلك وفق 

اتفاق جماعي او قرار تحكيم، او 

 بموافقة العامل المعني خطيا.

ثالثا: دفع االجور عند نهاية االسبوع 

اذا كان الدفع اسبوعيا، وعند نهاية 

الشهر اذا كان الدفع شهريا، في 

 مكان العمل او اقرب مكان اليه.

رابعا: حظر دفع االجور عىل شكل 

سندات اذنية او قسائم او أي شكل 

اخر، او خالفا لما يتم االتفاق عليه 

 في عقد العمل.

خامسا: المساواة بين اجر المراة 

والرجل عىل عمل من ذي قيمة 

متساوية.

اوال: عدم دفع االجور النقدية 

بالعملة العراقية.

ثانيا: دفع االجور بصكوك او 

حواالت مصرفية.

ثالثا: عدم دفع االجور بالموعد 

والمكان المحدد.

رابعا: دفع االجور عىل شكل 

سندات اذنية او قسائم او باي 

شكل خالفا لعقد العمل.

خامسا: عدم المساواة بين اجر 

المراة والرجل.

54تسليم  االجور

اوال: دفع االجور اىل العامل مباشرة  

او تحويله اىل حساب العامل في 

 المصرف او دفعه لوكيل العامل.

ثانيا: بحالة وفاة العامل تدفع جميع 

مستحقاته اىل خلفه وفقا للقانون.

اوال: عدم دفع االجور اىل العامل 

مباشرة.

ثانيا: عدم دفع مستحقات العامل 

اىل خلفه عند وفاته.

حرية التصرف 

باالجور
55

أ - عدم تقييد حرية العامل في 

 التصرف باجره.

ب - عدم اجبار العامل عىل شراء 

منتجات العمل او المتاجر.

أ - تقييد حرية العامل في التصرف 

 باجره.

ب - اجبار العامل عىل شراء 

منتجات العمل او المتاجر.

التنازل او حجز 

االجور
56

بطالن اي تنازل عن االجور المقررة 

للعامل او الحجز عليها اال بموجب 

حكم قضائي بات.

التنازل عن االجور المقررة او الحجز 

عليها دون حكم قضائي بات. 
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االستقطاع من 

االجر 
57

اوال: حاالت االستقطاع من اجر 

 العامل :

 أ - النفقة الشرعية.

ب - المبالغ التي بذمة العامل 

لحساب دائرة التقاعد والضمان 

 االجتماعي للعمال.

جـ - اشتراكات النقابة العمالية وفقا 

 الحكام قانون التنظيم النقابي.

ثانيا: مجموع االستقطاعات )%30-20( 

 من اجر العامل.

ثالثا: عدم احتساب اية فائدة للديون 

المترتبة لصاحب العمل في ذمة 

العامل.

اوال: استقطاع اجر العامل لسبب 

لم يرد به نص قانوني.

ثانيا: زيادة مجموع االستقطاعات 

 عىل الحد المسموح به.

ثالثا: احتساب فائدة عىل الديون 

المترتبة لصاحب العمل في ذمة 

العامل.

التعريف 

بعناصر االجر
59

اوال: اعالم العامل عن العناصر 

المكونة الجره قبل التعاقد معه، 

 وكلما طرا تغيير عىل عناصر اجره.

ثانيا: تزويد العامل ببيان خطي 

مفصل باجره كلما دفع له.

اوال: عدم  اعالم العامل عن العناصر 

المكونة الجره.

ثانيا: عدم تزويد العامل ببيان خطي 

مفصل باجره.

60تسوية االجر
اجراء تسوية نهائية لالجر من اليوم 

التالي النهاء عقد العمل.
عدم اجراء تسوية نهائية لالجر.

براءة ذمة 

صاحب العمل 

من  االجر

61

عدم براءة ذمة صاحب العمل من 

دين االجر اال بتوقيع العامل في 

سجل االجور.

عدم توقيع العامل في سجل 

االجور.
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احد عشر : تحديد االجور
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تحديد االجر 

بعقد العمل 

الفردي

62

اجر العامل بموجب عقد العمل 

الفردي ال يقل عن االجر المحدد 

لمهنته بموجب االتفاق الجماعي، 

وال يقل عن الحد االدنى لالجر المقرر 

قانونا.

نقصان اجر العامل عن االجر 

المحدد لمهنته بموجب االتفاق 

الجماعي الملزم/ او نقصانه عن 

الحد االدنى لالجر المقرر قانونا.

63الزيادة السنوية 

يستحق العامل زيادة سنوية دورية 

في االجور، عند اتمامه سنة عمل 

كاملة لدى صاحب العمل ذاته.

عدم منح زيادة سنوية دورية من 

تاريخ استحقاقها.

65نقصان  االجر

للعامل الذي تقاضى اجرا اقل من 

االجر المستحق استرداد الفرق بين 

ما تقاضاه وما يستحقه.

عدم دفع الفرق بين ما تقاضاه  

العامل وما يستحقه.
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اثنا عشر : ساعات العمل
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66 مواعيد العمل
يحدد نظام العمل موعد بدء وانتهاء 

العمل.

عدم وجود نظام عمل يحدد موعد 

بدء العمل وانتهائه.

ساعات العمل 

اليومية 
67

اوال: الحد االعىل لساعات العمل 

اليومية  )8( ساعات، او )48( ساعة 

 في االسبوع.

ثانيا: في االعمال التي تؤدي 

بدوامين وفي االعمال المتقطعة ال 

تزيد مدة بقاء العامل في مكان 

العمل عىل )10( ساعات، وال تزيد 

ساعات عمله الفعلية عىل )8( 

ساعات في اليوم.

اوال: زيادة ساعات العمل اليومية 

عىل )8( ساعات او )48( ساعة في 

 االسبوع.

ثانيا: زيادة مدة بقاء العامل في 

مكان العمل عىل )10( ساعات / او 

زيادة ساعات عمله الفعلية عىل 

)8( ساعات في اليوم، وذلك في 
االعمال التي تؤدي بدوامين وفي 

االعمال المتقطعة.

ساعات العمل 

باالعمال الخطرة 

والمرهقة

3 / 67

مادة 2 من 

تعليمات  

تحديد االعمال 

الخطرة 

والمرهقة 

والضارة 

بالصحة والحد 

االقصى 

لساعات 

العمل 

اليومية رقم 1 

لسنة 2019

 الحد األقصى لساعات العمل 

اليومي لألعمال الخطرة والمرهقة  

المنصوص عليها في الجدول 

الملحق بهذه التعليمات)7( ساعات 

يوميا. 

زيادة ساعات العمل اليومية عىل 

)7( ساعات.
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 ساعات العمل  

للفئات 

المستثناة

4 / 67

5 +

مادة 1 من 

تعليمات 

تحديد ساعات 

عمل العمال 

في االعمال 

المستثناة من 

الحد االعىل 

لساعات 

العمل  رقم )2( 

لسنة 2019

1- تحدد ساعات العمل للعمال خالل 

اليوم الواحد في االعمال المستثناة 

 بما ال يزيد عىل:

أوالً:)10( ساعات عمل في المشاريع 

التي اليعمل بها سوى افراد أسرة 

 صاحب العمل.

ثانياً:- )11( ساعة لالشخاص الذين 
 يشغلون وظائف االشراف واالدارة.

ثالثاً:- )11( ساعة لالشخاص 
المستخدمين بأعمال تتطلب 

 السرية.

رابعاً:- )12( ساعة للعمال الذين 

يقومون باالعمال التحضرية او 

التكميلية التي تؤدي خارج الحدود 

المقررة لساعات العمل في 

 المشروع.

 خامساً:- )12( ساعة لعمال الحراسة.

سادًسا:- )12( ساعة للموفدون 

 للقيام بعمل خارج مشاريعهم.

سابعاً:- )7( ساعات لعمال الزراعة.

زيادة ساعات العمل للفئات 

المستثناة عن الحدود المسموح 

بها.

68فترات الراحة 

اوال: تتخلل ساعات العمل فترة راحة 

او اكثر  مجموعها  ما بين )0.5 - 1( 

ساعة، وال تزيد ساعات العمل 

 المتصلة عىل )5(  ساعات.

ثانيا: فترة راحة العامل ال تقل عن 

)11( ساعة متواصلة بين كل يومي 
 عمل.

ثالثا: في المشاريع التي ال يمكن ان 

يتوقف العمل فيها السباب فنية 

تمنح فترة راحة او اكثر ال يقل 

 مجموعها عن نصف ساعة.

رابعا - أ - في االعمال ذات الدوامين 

ال تقل فترة الراحة بينهما عن )1( 

 ساعة وال تزيد عىل )4( ساعات.

ب - العمال الذين يعملون باكثر من 

دوام يتمتعون بفترة راحة )11( ساعة 

متواصلة بين نهاية الدوام االول 

 وبداية الدوام الثاني.

خامسا -عدم تشغيل العامل السائق 

بالقيادة المتواصلة الكثر من )4( 

ساعات دون فترة راحة.

اوال: عدم تخلل ساعات العمل فترة 

راحة لمدة )0.5-1( ساعة، او زيادة 

ساعات العمل المتصلة عىل )5( 

ساعات.

ثانيا: عدم منح العامل فترة راحة ال 

تقل عن )11( ساعة متواصلة.

ثالثا: عدم منح العامل في 

المشاريع التي ال يمكن ان يتوقف 

العمل فيها  فترة راحة ال تقل عن 

 )0.5( ساعة.
رابعا - أ - مخالفة  فترة الراحة في 

االعمال ذات الدوامين.

ب -  عدم منح العمال الذين 

يعملون باكثر من دوام فترة راحة 

)11( ساعة متواصلة.
خامسا - تشغيل العامل السائق 

بالقيادة المتواصلة لمدة تزيد عن 

)4( ساعات دون فترة راحة.
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شروط العمل 

الليلي والنهاري
69

أ- عدم زيادة مدة العمل الليلي عىل 

 )3( ساعات في العمل المختلط.
ب-  عدم زيادة  مدة العمل الليلي 

 عن )7(  ساعات.

ج - عدم زيادة مدة العمل المختلط 

 عن  )7.5( ساعة.

د- عدم تشغيل العامل في االعمال 

التي تجري بالتناوب بين النهار 

والليل الكثر من )30( يوما متواصلة 

في كل نوبة.

أـ -  زيادة مدة العمل الليلي عىل 

 )3( ساعات في العمل المختلط.
ب -  زيادة  مدة العمل الليلي عن 

 )7(  ساعات.
ج -  زيادة  مدة العمل المختلط عن  

 )7.5( ساعة.
د- تشغيل العامل في االعمال 

المتناوبة بين النهار والليل الكثر 

من )30( يوما متواصلة في كل 

نوبة.

يوم الراحة 

االسبوعي
70

اوال: تمتع العامل براحة اسبوعية ال 

 تقل عن )24( ساعة متواصلة باجر.

ثانيا: تنظيم مواعيد حصول العمال 

عىل يوم الراحة االسبوعية، بحيث 

 يكون لكل عامل موعدا ثابتا.

ثالثا: يمكن االتفاق مع العمال عىل 

تشغيلهم ايام الراحة االسبوعية 

والعطل الرسمية عىل ان تدفع لهم 

اجورهم وفقا لقواعد العمل 

االضافي، وان يمنحوا يوم راحة في 

االسبوع التالي.

اوال: عدم منح العامل يوم راحة 

 اسبوعية باجر.

ثانيا: عدم  تنظيم مواعيد حصول 

العمال عىل يوم الراحة االسبوعية، 

 وتحديد موعدا ثابتا  لكل عامل.

ثالثا: عدم االلتزام بشروط تشغيل 

العمال ايام الراحة االسبوعية 

والعطل الرسمية.

العمل االضافي 

االضطراري
71

ال تزيد ساعات العمل عما هو 

منصوص عليه اال في احدى الحاالت 

التالية:

أ -  في حالة وقوع حادث او احتمال 

وقوعه او في حالة القوة القاهرة 

 وتكون الزيادة عىل قدر الضرورة.

ب - اذا اقتضت ظروف العمل 

القيام به بشكل متواصل شرط ان ال 

يزيد مجموع ساعات العمل 

االسبوعية عىل )56( ساعة، وان ال 

يؤثر ذلك عىل حق العامل في منحه 

يوم راحة كتعويض عن راحته 

 االسبوعية.

ج-: في الحاالت االستثنائية ووجود 

اتفاق بين منظمات العمال 

واصحاب العمل عىل زيادة ساعات 

العمل اليومية لفترة زمنية محددة، 

شرط ان ال يزيد متوسط عدد 

ساعات العمل االسبوعي عىل عدد 

االسابيع المشمولة باالتفاق )48( 

ساعة.

أ ، ب :  زيادة ساعات العمل خالف 

الحاالت المحددة.

ج:  زيادة ساعات العمل اليومية 

لفترة زمنية  غير محددة، او زيادة 

متوسط عدد ساعات العمل 

االسبوعي عىل )48( ساعة.
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ساعات العمل 

االضافي العادي
71

الحد االعىل لساعات العمل 

 االضافي:

أ - في االعمال الصناعية التي تجري 

 بالتناوب ساعة واحدة يوميا.

ب - في االعمال التحضيرية 

والتكميلية لالعمال الصناعية او في 

حالة مواجهة االعمال غير االعتيادية 

 )4( ساعات يوميا.
جـ- في االعمال غير الصناعية )4(  

 ساعات يوميا.

د- ساعات العمل في النقل عىل 

الطرق )كامل وقت القيادة بما فيه 

ساعات العمل االضافي( )9( 

ساعات في اليوم و)48( ساعة في 

االسبوع، وتخفيض الساعات 

االجمالية في حال القيادة في 

 الحاالت الصعبة.

هـ - عدم تشغيل أي عامل اكثر من 

)40( ساعة عمل اضافي لمدة )90( 
يوما، و)120( ساعة عمال اضافيا لمدة 

)1( سنة.

أ،ب،ج،د :  تجاوز الحد االعىل 

لساعات العمل االضافي المحددة.

هـ- تشغيل  العامل اكثر من )40( 

ساعة عمل اضافي لمدة )90( يوما، 

او )120( ساعة عمال اضافيا لمدة )1( 

سنة.

72توقف العمل 

اوال:  عند توقف العمل نتيجة 

ظروف استثنائية يتم دفع اجور 

العمال عن فترة التوقف لغاية )30( 

ثالثين يوما، ويمكن تشغيل العمال 

بعمل اضافي غير مدفوع االجر 

 )ساعتين يوميا لمدة 30 يوم(.
ثانيا: بحالة توقف العمل بسبب 

صاحب العمل يتم دفع اجور العمال 

كاملة عن فترة التوقف، وله تشغيل 

العمال عمل اضافي مدفوع االجر.

اوال ، ثانيا: عدم دفع اجور العمال 

عن فترة توقف العمل، او عدم 

االلتزام بشروط العمل االضافي.
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ثالثة عشر : االجازات واالعياد والعطل الرسمية
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استراحات 

االعياد 

والعطل 

الرسمية 

74

اوال: أ - منح العمال استراحة في ايام االعياد والعطل 

 الرسمية باجر كامل.

 ب - منح العامل يوم راحة اسبوعية باجر كامل.

ثانيا: تشغيل العامل خالل ايام االعياد او العطالت 

الرسمية )عدا الراحة االسبوعية( حسب البند )ثالثا( 

 من المادة )71(، باجر مضاعف اضافة اىل اجره.

ثالثا: عدم احتساب ايام االعياد والعطل الرسمية التي 

تقع اثناء تمتع العامل باجازته من ايام االجازة 

 السنوية.

رابعا: منح العامل بعقد عمل محدود المدة او 

المتدرب اجازة سنوية مدفوعة االجر بقدر استحقاقه 

عن مدة العقد وقبل انتهائه.

اوال: أ - عدم منح العمال استراحة 

 باجر بايام االعياد والعطل الرسمية.

ب - عدم منح العامل يوم راحة 

 اسبوعية باجر.

ثانيا: عدم دفع االجر المحدد خالل 

العمل  ايام االعياد او العطالت 

 الرسمية.

ثالثا:  احتساب عدد ايام االجازة 

 السنوية بطريقة مخالفة.

رابعا: عدم منح  العامل بعقد عمل 

محدد المدة والمتدرب اجازة 

سنوية.

االجازة 

السنوية 
75

اوال: منح العامل بعد مضي سنة عىل خدمته اجازة 

 باجر تام لمدة )21( يوما في االقل عن كل سنة عمل.

ثانيا: منح العامل في االعمال الخطرة او المرهقة او 

الضارة اجازة باجر تام لمدة )30( يوما في االقل عن كل 

 سنة عمل.

ثالثا: يضاف اىل اجازة العامل السنوية التي يقضيها 

 في خدمة صاحب العمل ذاته ما يلي:

 أ - )2( يومان لـ)5( للخمس السنوات االوىل.

 ب - )2( يومان لـ)5( للخمس السنوات الثانية.

جـ- ثالثة ايام لكل )5( خمس سنوات خالل خدمته 

 الالحقة.

رابعا: منح العامل اجازة عن جزء السنة تتناسب مع 

 ذلك الجزء.

خامسا: احتساب ايام انقطاع العامل عن العمل 

السباب خارجة عن ارادته )كالمرض او االصابة او 

الحوادث او الوضع( من ضمن مدة خدمته ويستحق 

 عنها االجازة السنوية.

سادسا: احتساب ايام االجازة السنوية ايام عمل 

فعلية الغراض هذا القانون.

اوال ، ثانيا: عدم منح العامل االجازة 

السنوية المحددة.

ثالثا: عدم احتساب ايام االجازة 

االضافية جراء خدمة العامل 

 لصاحب العمل ذاته.

رابعا: عدم منح العامل اجازة نسبية 

 عن جزء السنة.

خامسا: عدم احتساب ايام انقطاع 

العامل السباب خارجة عن ارادته 

 من ضمن مدة خدمته.

سادسا: عدم احتساب ايام االجازة 

السنوية ايام عمل فعلية.
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اجور 

االجازات 
76

اوال: منح العامل الذي تمتع باالجازة السنوية اجرا عن 

 كامل مدتها.

ثالثا: دفع المبالغ  المستحقة لالجازة قبل تمتع 

 العامل بها.

رابعا: منح العامل تعويضا نقديا عن االيام التي لم 

يتمتع بها من اجازته السنوية.

اوال: عدم منح  العامل اجرا عن 

 كامل مدة اجازته.

ثالثا: عدم دفع اجر االجازة للعامل 

قبل تمتعه بها.

رابعا: عدم منح العامل تعويضا 

نقديا عن االيام التي لم يتمتع بها 

من اجازته السنوية.

شكل االجازة 

السنوية 
77

اوال:منح العامل االجازة السنوية دفعة واحدة او عىل 

 شكل دفعات.

ثانيا: تجزئة االجازة السنوية اذا اقتضت متطلبات 

العمل او مصلحة العامل ذلك، اىل مدة ال تقل 

احداها عن )14( يوما متصلة، والباقي بالكيفية التي 

يتم االتفاق خالل مدة ال تتجاوز سنة العمل التالية.

اوال: عدم منح العامل االجازة 

السنوية.

ثانيا: تجزئة االجازة السنوية بشكل 

مخالف.

اوقات 

االجازة 

السنوية

78

اوال: يحدد النظام الداخلي اوقات تمتع العمال 

 باجازاتهم السنوية.

ثانيا: تمكين العامل من التمتع باجازته السنوية.

اوال: عدم تحديد النظام الداخلي 

الوقات اجازات العمال، او عدم 

 االتفاق مع العمال عىل ذلك.

ثانيا: عدم تمكين العامل من 

التمتع باجازته السنوية.

بدل االجازات 

المستحقة
3/78

في حال انتهاء عقد العمل، تعويض العامل بكامل 

اجره عن مدة االجازة التي لم يتمتع بها اضافه اىل 

اجره عن العمل الذي اداه في تلك الفترة.

عدم تعويض العامل عند انتهاء 

عقد العمل بكامل اجره عن مدة 

رصيد اجازاته التي لم يتمتع بها 

باالضافة اىل اجره عن العمل.

التخلي عن 

االجازة 

السنوية

79

بطالن اي اتفاق بالتخلي عن حق العامل في التمتع 

بالحد االدنى لالجازة السنوية باجر، او التنازل عنها 

لقاء تعويض او الي سبب اخر.

االتفاق بالتخلي عن التمتع بالحد 

االدنى لالجازة السنوية او التنازل 

عنها لقاء تعويض.

مدة االجازات 

المرضية 
80

اوال: يستحق العامل اجازة مرضية باجر تام يدفع من 

 صاحب العمل لمدة )30( يوما عن كل سنة عمل.

ثانيا: يمكن تراكم االجازات المرضية التي يستحقها 

 العامل لغاية )180( يوما.

رابعا: يرجع صاحب العمل عىل دائرة التقاعد 

والضمان االجتماعي للعمال عما دفعه اىل العامل 

المضمون عن اجور اجازته المرضية التي دفعها اليه 

بما يزيد عىل )30( يوما في السنة.

اوال: عدم منح العامل اجازة مرضية 

باجر تام.

ثانيا: عدم احتساب الرصيد 

التراكمي لالجازات المرضية.

رابعا: عدم دفع اجور االجازات  

المرضية للعامل.

شروط 

االجازات 

المرضية 

81

اوال: منح االجازة المرضية استنادا اىل تقرير طبي 

صادر عن الجهة الطبية المعتمدة لدى صاحب العمل 

 او عن جهة طبية رسمية.

ثانيا: احتساب مدة التمتع باالجازة المرضية خدمة 

فعلية الغراض هذا القانون والقوانين االخرى.

اوال: عدم منح االجازة المرضية 

 بموجب تقرير طبي.

ثانيا: عدم احتساب مدة االجازة 

المرضية خدمة فعلية .
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االجازات 

الشخصية 
1/82

 منح العامل اجازة بأجر تام كما يلي:

 أ -  )5( ايام بحالة زواج العامل.

 ب - )1( يوم بحالة زواج ابن او ابنة العامل.

جـ - )5( ايام بحالة وفاة الزوج او الزوجة او االب او االم 
او االبن او االبنة او االخ او االخت او احد والدي الزوج 

او الزوجة.

عدم منح العامل اجازة  شخصية 

بأجر تام

اجازة العدة 

للمرأة
2/82

منح  العاملة المضمونة المتوفى عنها زوجها اجازة 

عدة لمدة )130( يوما باجر تام.

عدم منح العاملة المضمونة 

المتوفى زوجها اجازة عدة باجر تام.

3/82اجازة الحج
منح العامل اجازة حج بدون اجر ولمرة واحدة طوال 

خدمته وحسب طلبه.
عدم منح العامل اجازة حج.

اجازة 

الواجبات 

العامة

4/82
منح العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات الرسمية 

او العامة.

عدم منح العامل اجازة للقيام 

بالواجبات الرسمية او العامة.

اجازة 

الواجبات 

النقابية

5/82
منح العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات النقابية 

المنصوص عليها باالتفاق الجماعي المطبق.

عدم منح العامل اجازة باجر للقيام 

بالواجبات النقابية.
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اربعة عشر: حماية المرأة العاملة 
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المرأة الحامل او 

المرضع
1/85

عدم ارغام المراة الحامل او المرضع عىل اداء 

عمل اضافي او أي عمل مضرا بصحة االم او 

الطفل.

ارغام المراة الحامل او المرضع عىل 

اداء عمل اضافي او أي عمل مضرا 

بصحة االم او الطفل.

االعمال 

المرهقة 

والضارة

2/85

الجدول الملحق 

بتعليمات تحديد 

االعمال الخطرة 

والمرهقة  رقم 1 

لسنة 2019

عدم تشغيل المراة العاملة في االعمال 

المرهقة او الضارة بالصحة.
تشغيل المراة العاملة في االعمال 

المرهقة او الضارة بالصحة.

1/86العمل الليلي
عدم تشغيل المراة العاملة بعمل ليلي اال اذا 

كان العمل ضروريا عىل ان ال يتم تكرار ذلك.

تشغيل المراة العاملة بعمل ليلي 

خالف الشروط.

2/86الراحة اليومية 

منح المراة العاملة فترة راحة يومية ال تقل 

عن )11( ساعة متواصلة، يكون من بينها ما 

ال يقل عن )7( ساعات من الفترة الليلية.

عدم منح المراة العاملة فترة راحة 

يومية حسب الشروط.

اجازة الحمل 

والوضع
87

اوال: استحقاق العاملة اجازة خاصة بالحمل 

والوضع باجر تام لمدة )14( اسبوعا عىل 

 االقل في السنة.

ثانيا: منح الحامل االجازة قبل )8( اسابيع 

من تاريخ توقع الوضع بشهادة طبية من 

 الجهة المختصة.

ثالثا: منح العاملة الحامل بعد الوضع ما 

تبقى من هذه االجازة عىل ان ال تقل مدتها  

 عن )6( اسابيع.

رابعا: تمديد اجازة ما قبل الوالدة بمدة 

مساوية للمدة الفاصلة بين تاريخ الوالدة 

المفترض والتاريخ الفعلي دون تخفيض 

 فترة االجازة االلزامية بعد الوالدة.

خامسا: جعل مدة االجازة المنصوص عليها 

في البند )اوال( بناء عىل قرار الجهة الطبية 

المختصة ال تزيد عىل )9( اشهر في حالة 

 الوالدة الصعبة.

سادسا: ضمان  عودة االم العاملة في نهاية 

اجازة الحمل والوضع واالمومة اىل نفس 

عملها او عمل مساوي له وبنفس االجر.

اوال: عدم منح العاملة االجازة 

 الخاصة بالحمل والوضع باجر تام.

ثانيا: عدم منح العاملة الحامل 

االجازة قبل )8( اسابيع من تاريخ 

 توقع الوضع.

ثالثا: عدم منح العاملة الحامل بعد 

الوضع ما تبقى من هذه اجازة 

الحمل والوضع والتي ال تقل عن 

)6( اسابيع.
رابعا: عدم تمديد مدة اجازة ما قبل 

الوالدة، او تخفيض فترتها االلزامية 

بعد الوالدة .

خامسا: عدم منح العاملة الحامل 

اجازة  حمل ووضع ال تزيد عىل )9(  

 اشهر في حالة الوالدة الصعبة.

سادسا: عدم اعادة االم العاملة اىل 

نفس عملها او عمل مساوي له 

وبنفس االجر.
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فترة االرضاع 

والعناية 

باالطفال

91

اوال: منح العاملة المرضع فترتي ارضاع اثناء 

يوم العمل ساعة واحدة وتعد من وقت 

 العمل.

ثانيا: يعفى العامل او العاملة ممن له او لها 

طفل مريض دون السادسة من عمره يحتاج 

اىل رعاية، من العمل مدة ال تزيد عىل )3( 

ايام عن كل حالة تقتضي ذلك. 

اوال: عدم منح العاملة المرضع 

بفترتي ارضاع يوميا.

ثانيا: عدم اعفاء العامل / العاملة 

من العمل لرعاية طفلهم المريض.

اماكن الراحة 

للنساء
1/92

توفير اماكن لراحة النساء العامالت حسب 

متطلبات العمل.
عدم توفير اماكن لراحة النساء .

عدم انشاء دار للحضانة.انشاء دور للحضانة.2/92دور الحضانة



قائمة تفتيش شروط العمل للعراق االتحادي32
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 االعمال الضارة  

بصحة االحداث
104 ,95

المادة 1 من  

تعليمات 

االعمال الضارة 

والخطرة بصحة 

االحداث رقم 5 

لسنة 2017

حظر تشغيل االحداث او دخولهم 

مواقع العمل، في االعمال التي قد 

تضر بصحتهم او سالمتهم او 

اخالقهم.

تشغيل االحداث او دخولهم مواقع 

العمل في االعمال التي قد تضر 

بصحتهم او سالمتهم او اخالقهم.

3/95العمل الليلي
حظر تشغيل االحداث في االعمال 

الليلية او المختلطة.

تشغيل االحداث في االعمال 

الليلية او المختلطة.

الفحص الطبي 

االولي
96

تشغيل االحداث في االعمال 

المسموحه يتم بعد خضوعهم 

لفحص طبي شامل يؤكد لياقتهم 

البدنية والقدرة للعمل المراد 

تشغيلهم فيه، من قبل لجنة طبية.

تشغيل االحداث في االعمال 

المسموح  دون خضوعهم لفحص 

طبي شامل يؤكد لياقتهم.

الفحص الطبي 

الدوري
97

اوال: بقاء لياقة االحداث للقيام 

بالعمل خاضعة للرقابة الصحية حتى 

 اكمالهم سن )18(.

ثانيا: خضوع االحداث للفحوصات 

الطبية المتكررة كل سنة في االقل 

 عند استمرار تشغيلهم.

ثالثا: تكرار الفحوصات الطبية للياقة 

العمل حتى بلوغ العامل سن )21( 

في االقل في االعمال ذات المخاطر 

الصحية العالية.

اوال: عدم ابقاء لياقة االحداث 

للقيام بالعمل خاضعة للرقابة 

الصحية.

ثانيا: عدم اخضاع االحداث 

 للفحوصات الطبية المتكررة.

ثالثا: عدم تكرار الفحوصات الطبية 

للياقة العمل في االعمال التي 

تتضمن مخاطر صحية عالية.

كلفة الفحوص 

الطبية
4/97

عدم تحميل العامل الحدث او والديه 

أي تكاليف عن الفحوصات الطبية.

تحميل الحدث او والديه تكاليف  

الفحوصات الطبية.
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ساعات عمل 

االحداث
98

اوال: مدة عمل الحدث الذي لم يبلغ 

)16( من العمر ال تزيد عن )7( 
 ساعات يوميا.

ثانيا: تتخلل ساعات العمل اليومي 

فترة استراحة او اكثر مدة ال تقل عن 

ساعة، يراعى في تحديدها ان ال يزيد 

العمل المتواصل عىل )4( ساعات.

اوال:  زيادة مدة عمل الحدث عىل 

 )7( ساعات يوميا.
ثانيا: عدم تخلل ساعات العمل 

اليومي فترة االستراحة المحددة، او 

زيادة ساعات العمل المتواصل عن 

)4( ساعات.

99االجازة السنوية

منح الحدث الذي يجوز تشغيله 

اجازة سنوية باجر مدة )30( يوما في 

السنة.

عدم منح الحدث االجازة السنوية 

باجر.

التشغيل غير 

القانوني
102

في حال وجود عالقة عمل مع حدث 

ال يجوز تشغيله، تدفع اجوره المتفق 

عليها،  وتعويضه في حال اصابته 

اثناء العمل او من جرائه.

تشغيل حدث ال يجوز تشغيله، او 

عدم دفع اجره او تعويضه.
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ستة عشر : حماية عمال المقالع والمناجم والمواد المعدنية
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106شروط التشغيل  

ثانيا - عدم تشغيل العامل، في 

الصناعات والمهن واالعمال 

المنصوص عليها في البند )اوال( من 

هذه المادة ، اال بعد اجراء 

الفحوصات الطبية المهنية عليه 

وثبوت لياقته الصحية للعمل الذي 

 سوف يكلف به.

ثالثا: تجديد الفحوصات الطبية 

المهنية عىل العامل، للتاكد من عدم 

اصابته بمرض مهني قبل انهاء عقد 

 عمل.

رابعا: اجراء الفحص عىل العمال في 

اثناء ساعات العمل دون تحميلهم 

مصاريف الفحص.

ثانيا -  تشغيل العامل دون اجراء 

الفحوصات الطبية وثبوت لياقته.

ثالثا: عدم تجديد الفحوصات 

الطبية المهنية قبل انهاء عقد 

 العمل.

رابعا: اجراء الفحص خارج ساعات 

العمل / او تحميل العامل 

التكاليف.

مدة العمل 

اليومي
109

اوال: مدة العمل اليومي هي )7( 

ساعات، وال يجوز ابقاء العامل في 

موقع العمل اكثر من )8( ساعات 

 في اليوم.

ثانيا: استثناء من حكم البند )اوال( 

يجوز بصفة مؤقتة وفي حاالت 

الضرورة استمرار العمل لمنع وقوع 

 حادث او لتالفي خطر وقوعه بشرط :

أ - ابالغ تفتيش العمل والجهة 

النقابية خالل )24( ساعة من بدء 

 العمل.

ب - اعتبار مدة العمل الزائد عمال 

اضافيا يجري تعويضه.

اوال: زيادة مدة ساعات العمل 

اليومي، او مدة  ابقاء العامل في 

 موقع العمل عن االشتراطات.

 ثانيا: استمرار العمل دون:

أ - ابالغ تفتيش العمل والجهة 

 النقابية.

ب -تعويض العمل االضافي.

بدل اجور النقل 

ووجبات الطعام 

والسكن

111

االلتزام بما يتحمله العامل من بدل 

اجور النقل ووجبات الطعام والسكن 

في المناطق النائية والبعيدة عن 

العمران حسب التعليمات.

تجاوز ما يتحمله العامل من اجور 

النقل ووجبات الطعام والسكن.
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سبعة عشر : قواعد انضباط العمل
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عدم وجود قواعد داخلية للعمل.وجود  قواعد داخلية للعمل.1/136قواعد العمل 

136النظام الداخلي

ثالثا: اعداد نظام داخلي خالل )3( 

اشهر التالية الفتتاح المشروع 

 بالتشاور مع ممثلي العمال.

رابعا: عرض االنظمة الداخلية قبل 

بدء تنفيذها عىل الدائرة او عىل 

 القسم القانوني للمصادقة عليها.

سادسا: بطالن  أي نص في االنظمة 

الداخلية ينتقص من حقوق العمال 

المنصوص.

ثالثا: عدم اعداد نظام داخليا خالل 

الفترة المحدة بعد التشاور مع 

 ممثلي العمال.

رابعا: عدم المصادقة عىل االنظمة 

 الداخلية قبل بدء تنفيذها.

سادسا: انتقاص حقوق العمال 

المنصوص في االنظمة الداخلية.

138عقوبات العمال 

اوال: عدم اتخاذ اية عقوبة بحق 

العامل عن اية مخالفة قام بها بعد 

مضي )15( يوما من علم صاحب 

 العمل او احد ممثليه بذلك.

 ثانيا: العقوبات المحددة للعمال:

 أ - االنذار.

ب - ايقافه عن العمل مدة ال تزيد 

 عىل )3( ايام.

جـ - حجب الزيادة السنوية عن 

 العامل لمدة ال تزيد عىل )180( يوما.

د - تنزيل الدرجة ويستتبعه تنزيل 

 اجره.

 هـ - الفصل من العمل.

ثالثا: تناسب العقوبة االنضباطية 

 مع جسامة المخالفة.

رابعا: عدم فرض اكثر من عقوبة 

واحدة عىل العامل عن المخالفة 

ذاتها.

اوال:  اتخاذ عقوبة انضباطية بحق 

العامل عن مخالفة قام بها وذلك 

 بعد مضي )15( يوما.

ثانيا: تطبيق عقوبة بحق العامل 

 غير واردة في النص.

ثالثا: عدم تناسب العقوبة 

 االنضباطية مع جسامة المخالفة.

رابعا: فرض اكثر من عقوبة واحدة 

عىل العامل عن المخالفة ذاتها.

139فرض الغرامات

حظر فرض الغرامات عىل العامل، 

اال اذا نص االتفاق الجماعي المطبق 

عىل خالف ذلك.

 فرض الغرامات عىل العامل.
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140اموال الغرامات

 في حالة كون العقوبة غرامة فيكون 

مبلغها لصندوق ضمان وتقاعد 

العمال.

عدم ايداع الغرامة لصندوق ضمان 

وتقاعد العمال.

فرصة الدفاع 

عن العامل
140

عدم فرض العقوبة عىل العامل اال 

بعد منحه فرصة للدفاع عن نفسه 

بحضور ممثل العمال.

فرض العقوبة االنضباطية عىل 

العامل دون منحه فرصة للدفاع 

عن نفسه بحضور ممثل العمال.

عقوبة القصل

141

+
142

حاالت فرض عقوبة الفصل عىل 

 العامل:

اوال: ارتكاب مخالفة جسيمة نشأ 

 عنها ضرر جسيم بصاحب العمل.

ثانيا:  افشاء سر من اسرار العمل 

ادى اىل الحاق ضرر جسيم وبادلة 

 ثابتة بصاحب العمل.

ثالثا: مخالفة التعليمات الخاصة 

بسالمة العمل وصحته، وقد سبق 

ارسال انذار خطي للعامل بفسخ 

عقد العمل قبل ذلك لنفس 

 المخالفة.

رابعا: وجود العامل اثناء ساعات 

العمل في حالة سكر بين او تحت 

تاثير مخدر وفق تقرير طبيب 

مختص، وقد تم انذاره عنها سابقا 

 الكثر من مرة.

خامسا: اتيان العامل بسلوك ال 

ياتلف وشرف العمل، وقد تم انذاره 

 عىل هذا السلوك سابقا.

سادسا: االعتداء عىل صاحب العمل 

او عىل احد رؤسائه او زمالئه في 

 العمل في اثناء العمل او خارجه.

سابعا: التغيب عن العمل بدون عذر 

مشروع )10( ايام متصلة وقد سبق 

انذاره خطيا بعد )5( ايام متصلة، او 

التغيب )30( يوما متقطعة خالل 

سنة العمل وقد سبق انذاره خطيا 

 بعد )20( يوما من غيابه.

ثامنا:  ارتكاب العامل اثناء العمل 

جناية او جنحة بحق احد زمالئه في 

العمل وتم الحكم عليه بحكم قضائي 

 بات.

تاسعا: اذا حكم بالحبس مدة تزيد 

عىل )1( سنة واكتسب الحكم درجة 

البتات.

فرض عقوبة الفصل بشكل مخالف 

 للنص.
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انهاء عقد 

العمل
143

اوال: انهاء عقد عمل العامل بسبب 

خطا ارتكبه لم يرد به نص قانوني؛ 

يكون في حالة  تكرار هذا الخطأ؛ مع  

توجيه انذار خطي سابقا للعامل 

لنفس الخطأ. مع االخذ بنظر االعتبار 

احكام المادة )43( ثانيا من هذا 

 القانون.

ثانيا: انهاء عقد عمل العامل بسبب 

اداء غير مرض لعمله، وقد سبق ان 

تم  قد اعطاؤه التعليمات الالزمة 

وانذاره خطيا، واستمر العامل بعدها 

باداء واجباته في العمل بصورة غير 

مرضية لمدة )30( يوما من تاريخ  

 االنذار.

ثالثا: للعامل الحق في ان يساعده 

ممثل العمال او النقابة او أي 

شخص اخر يختاره للدفاع عن نفسه 

ضد ادعاءات تخص سلوكه او اداءه 

والتي قد تؤدي اىل انهاء عقد عمله.

 انهاء عقد عمل العامل بطريقة 

مخالفة للقانون.

144قرار العقوبة

يجب صدور قرار فرض العقوبة 

كتابه وتبليغ العامل بها، او وضعها  

في لوحة االعالنات او في محل 

العمل لمدة )10( ايام.

عدم صدر قرار فرض العقوبة كتابة 

وتبليغ العامل بها، أو عدم وضعها 

في لوحة االعالنات المدة المقررة.
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ثمانية عشر: تفتيش العمل 
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تسهيل عمل 

لجان التفتيش
129

منح المساعدة للجان التفتيش الداء 

مهامها

منع او اعاقة لجان التفتيش من 

اداء مهامها  
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تسعة عشر : تفتيش قانون الضمان االجتماعي للعمال )قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال رقم )39( لسنة 1971، وتعديله رقم )155( لسنة )1971(

قائمة التفتيشالرقم
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هدف القانون 

وشموله

شمول جميع العمال والمستخدمين 1/3

في القطاع الخاص

عدم شمول جميع العمال 

والمستخدمين

االشتراكات 

وكيفية اداؤها

احتساب اشتراكات الضمان 26/أ

االجتماعي، عىل اساس نسبة 

محددة من االجر الفعلي الذي 

يتقاضاه العامل. 

عدم احتساب اشتراكات 

الضمان االجتماعي بشكل 

صحيح.

عىل ان ال تقل عن 

الحد االدنى لالجور 

المقرر في المهنة او 

الحد االدنى العام 

لالجور.

تسدد االشتراكات خالل سنة 26/ب

ميالدية واحدة، عىل اساس االجور 

المدفوعة في شهر كانون الثاني او 

عىل اساس اجر شهر شمول 

الضمان او االلتحاق بالخدمة.

ب - عدم تسديد االشتراكات 

خالل سنة ميالدية واحدة، او 

بخالف االجور المدفوعة.

ا - يستقطع  نسبة 5% من اجر 27

العامل المضمون، لقاء اشتراكه في 

 المؤسسة.

ب - نسبة اشتراكات اصحاب العمل 

 عىل النحو االتي: -

 1 - نسبة )12%( من االجور.

2 - نسبة )25%( من االجور.

ا - عدم اقتطاع  نسبة 5% من 

اجر العامل.

ب - عدم دفع نسبة اشتراكات 

اصحاب العمل )12% او %25(

نسبة )12 %( من 

االجور، ما عدا اصحاب 

العمل الذين استثنوا 

من احكام المادتين 

االوىل والثانية من 

القانون رقم )101( لسنة 

 / 1964 المعدل.
نسبة )25 %( من االجور 

اىل اصحاب العمل في 

القطاعين الخاص 

والمختلط الذين 

استثنوا من احكام 

المادتين االوىل 

والثانية من القانون 

رقم )101( لسنة / 1964 

المعدل.
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اداء االشتراكات في اول الشهر 26

 التالي.

واستقطاع مبلغ اشتراك الضمان 

المتوجب عىل العامل من اجره 

شهريا. 

عدم اداء االشتراكات في اول 

 الشهر التالي.

أو عدم استقطاع اشتراك 

الضمان شهريا. 

 تسديد االشتراكات المستحقة في 30

المواعيد المحددة.

عدم تسديد االشتراكات في 

المواعيد المحددة

 اخطار المؤسسة باسم المتعهد في 33

حال وجوده وعنوانه وبطبيعة العمل 

الذي عهد به اليه وتكاليفه، قبل بدء 

العمل بثالثة ايام عىل االقل.

عدم اخطار المؤسسة باسم 

المتعهد قبل بدء العمل.

ب-  دفع  رواتب واجور العمال 34

المشمولين وفق قوائم مستقلة 

وتسديد االشتراكات الشهرية 

 المستحقة عىل اساس هذه القوائم. 

ج - دفع االجور بقوائم  او بغيرها 

حسب تعليمات المدير العام.

ب- عدم  دفع  رواتب واجور  

 العمال وفق قوائم مستقلة.

ج - عدم دفع االجور حسب 

تعليمات المدير العام.

ب-  الصحاب العمل 

الذين يستخدمون 

عشرين عامال فأكثر.

ج -الصحاب العمل 

الذين يستخدمون اقل 

من عشرين عامال.

ضمان العمال المشمولين باحكام  35/أفي االجراءات

القانون وتسديد االشتراكات  في 

المواعيد وباالسلوب المحدد.

عدم ضمان العمال 

المشمولين او  تسديد 

االشتراكات  في المواعيد 

وباالسلوب المحدد.

تقديم  بيان في مطلع كل عام 35/ب

ويلحق به بيانات شهرية توضح كل 

تعديل يطرا.

عدم تقديم البيانات حسب 

االصول

يتضمن البيان اسم 

صاحب العمل ومقر 

مشروعه وعنوانه 

الكامل. وعدد العمال 

المضمونين، 

واسماؤهم، وعناوينهم 

الكاملة، ومبلغ 

اجورهم، ومبلغ 

االشتراك الذي 

يستحق عليهم، ومبلغ 

االشتراك الذي يترتب 

عىل الجهة التي 

تستخدمهم.

بقاء صاحب العمل مسؤوال عن 1/36

تسديد اشتراكات العامل الذي 

سجله، حتى تاريخ تبليغه المؤسسة 

بانتهاء خدمة العامل لديه.

عدم تسديد اشتراكات العامل 

حتى االبالغ عن انتهاء خدمته.
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تخصيص موظفا متفرغا لتنظيم 37/أ

شؤون الضمان االجتماعي واجراءاته 

وسجالته الصحاب االعمال.

عدم تخصيص موظف متفرغ 

لتنظيم شؤون الضمان.

اصحاب العمل الذين 

يستخدمون خمسين 

عامال فاكثر

تعليق شهادة صادرة عن المؤسسة، 37/ب

تثبت تسديد االشتراكات في مكان 

ظاهر من مقر العمل.

عدم تعليق شهادة تسديد 

االشتراكات.

فرع الضمان 

الصحي

دفع كامل اجور العامل عن ايام 43

االجازة المرضية بموجب شهادة 

طبية ال تتجاوز )8( أيام

عدم دفع كامل اجور العامل 

الجازة المرضية.

فرع اصابات 

العمل

العناية بالعامل الذي يتعرض الصابة 54

عمل، اثناء العمل او بسببه.

عدم العناية بالعامل الذي 

تعرض الصابة عمل.

تكون الجهات  

مسؤولة - عندما 

تستوجب االصابة ذلك 

- عن تامين ايصال 

العامل المصاب 

القرب مركز طبي 

تعتمده المؤسسة. كما 

تلتزم باالجر الكامل 

للمصاب حتى نهاية 

يوم العمل الذي وقعت 

به االصابة. او حتى 

نهاية اليوم الذي 

اوصلته فيه اىل المركز 

 الطبي للمؤسسة.

وتكون مسؤولة مدنيا 

- وجزائيا عند االقتضاء 

- عن كل ما يحصل 

للعامل المصاب من 

مضاعفات، من جراء 

تاخير ايصاله للمركز 

الطبي، او اهمال 

اسعافه فور وقوع 

االصابة.

في المنازعات 

والمكافات 

والعقوبات

عدم عرقلة اعمال موظفي الضمان، 97

او مفتشي العمل، اثناء قيامهم 

بواجبات وظيفتهم وفقا الحكام 

القانون.

عرقلة اعمال موظفي 

الضمان، او مفتشي العمل، 

اثناء قيامهم بواجباتهم
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عشرون : مالحظات اخرى 

مالحظاتالبندالرقم

التحرش الجنسي

العنف بالعمل

تشغيل المعاقين

حجز جوازات سفر العمال او اقاماتهم أو وثائقهم

انتهى
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قائمة تفتيش السالمة

والصحة المهنية للعراق االتحادي

جمهورية العراق



تم إصدار هذا التـقرير بدعم مالي من االتـحـاد األوروبـي. أن محتويات هذا الدليل هي 

المسؤولية الوحيدة لمنظمة العمل الدولية وال تعكس بالضرورة آراء اإلتحاد األوروبي.
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اوال: بيانات المنشأة

اسم المنشأة

رقم المنشاة

 العنوان بالتفصيل

المدينة / الحي / الشارع / رقم البناية

GPS الموقع

الهاتف

البريد االلكتروني

اسم المدير المسؤول

المنتجات التي تصنعها المنشأة او الخدمات التي تقدمها

القطاع  الرئيسي والفرعي

ساعات العمل / عدد الوجبات

عدد العاملين

اجانبمحليين

المجموع

اناثذكوراحداثاناثذكور

مسؤول السالمة

مسؤول السالمة االشعاعية

مسؤول الضمان االجتماعي

اسم المفتش / ين

تاريخ ووقت الزيارة

مالحظات
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ثانيا : المبادئ العامة   

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

د 
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

شمول 

العمال

تطبيق االحكام عىل جميع العمال 3/ 1

ومن هم بحكمهم.

عدم تطبيق احكام هذا القانون 

عىل  العمال

 ال تسري احكام القانون عىل:

أ - الموظفين العموميين 

المعينين وفق قانون الخدمة 

المدنية او نص قانوني 

 خاص.

ب - افراد القوات المسلحة 

ومنتسبي الشرطة واالمن 

الداخلي.

تامين 

اصابات 

العمل

دفع  االشتراكات عن العامل غير 2/124/ ب

 المضمون وفق ما يلي :

1- 50% من اجر العامل لمدة سنة 

واحدة، في حال سببت االصابة 

 للعامل عجزا جزئيا.

2- 100% من اجر العامل لمدة سنة 

واحدة، في حال نتج عن االصابة 

عجز كلي او ادت اىل الوفاة.

عدم دفع  االشتراكات المحددة 

لدائرة الضمان االجتماعي عن 

العمال غير المضمونين بحالة 

اصابات العمل.

تدابير حماية 

العمال

اتخاذ جميع التدابير الالزمة التي 114/ ز

تضمن حماية صحة وسالمة 

العمال من جميع المخاطر المهنية 

بصورة فعالة.

عدم اتخاذ التدابير الالزمة التي 

تضمن حماية صحة وسالمة 

العمال من المخاطر المهنية.

اجراءات 

الوقاية

 اتخاذ االجراءات لتوفير الوقاية 118/ 1/ أ 

للعمال من مخاطر المهنة ومخاطر 

العمل.

عدم اتخاذ االجراءات الالزمة 

لتوفير الوقاية للعمال.

ضمان صحة 

العمال

ضمان السالمة المهنية وصحة 120/ 1

العمال في كل النواحي المتعلقة 

بالعمل.

االخالل بمعايير السالمة 

المهنية وصحة العمال في 

النواحي المتعلقة بالعمل.

التعاون مع 

العمال

التعاون بين صاحب العمل او 114/ 1

االدارة والعمال او ممثلي العمال 

في المشروع لتحسين ظروف 

الصحة والسالمة المهنية.

عدم التعاون بين صاحب العمل 

او االدارة والعمال او ممثلي 

العمال.
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ظروف العمل  

االمنة

حق العامل بالعمل في ظروف 1/42/ح

امنة وبيئة عمل صحية.

حرمان  العامل من  العمل في 

ظروف امنة وبيئة عمل صحية.

ساعات 

العمل 

اليومية 

باالعمال 

الخطرة

مادة 2 من 67/ 3

تعليمات  

تحديد 

االعمال 

الخطرة 

والمرهقة 

والضارة 

بالصحة 

والحد 

االقصى 

لساعات 

العمل 

اليومية  

رقم 1 لسنة 

2019

تخفيض ساعات العمل اليومية 

في االعمال الخطرة والمرهقة او 

الضارة بالصحة المنصوص عليها 

في الجدول الملحق بهذه 

التعليمات اىل )7( ساعات يوميا 

كحد اقصى.

زيادة ساعات العمل اليومية 

عىل )7( ساعات.

يستثنى من احكام هذه 

 المادة ما ياتي :

أ - المشاريع التي ال يعمل 
بها سوى افراد اسرة صاحب 

 العمل.

ب - االشخاص الذين 

يشغلون وظائف االشراف 

 واالدارة.

جـ - االشخاص 

المستخدمين باعمال 

 تتطلب السرية.

د - العمال الذين يقومون 

باالعمال التحضرية او 

التكميلية التي تؤدي خارج 

الحدود المقررة لساعات 

 العمال في المشروع.

 هـ - عمال الحراسة.

و - الموفدون للقيام بعمل 

 خارج مشاريعهم.

ز - عمال الزراعة.
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ثالثا : االعالنات   

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

تعليمات 

متطلبات 

الصحة 

والسالمة 

المهنية 

رقم )12( 

لسنة 2016 

وتعديالتها

ملتزم

د
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

...

ة
ف
ال

خ
م

ال
 ب

ب
سي

تن

اغالق

اعالن مخاطر 

المهنة

114/ ج / 
2 / 117

تعليق الضوابط الخاصة بمخاطر 

المهنة في مكان ظاهر في موقع 

العمل توضح مخاطرها ووسائل 

الوقاية منها.

عدم تعليق الضوابط الخاصة 

بمخاطر المهنة.

اعالن احكام 

حماية 

االحداث

1 / 100

وضع نسخه من االحكام الخاصة 

بحماية االحداث في مكان بارز 

وواضح في لوحة االعالنات في مقر 

العمل.

عدم تعليق نسخه من االحكام 

الخاصة بحماية االحداث.

اعالن 

تعليمات 

السالمة

2 / 10711 / 3
تعليق التعليمات المتعلقة بالصحة 

والسالمة المهنية في المشروع  

في مكان ظاهر في مقر العمل.

عدم تعليق التعليمات المتعلقة 

بالصحة والسالمة المهنية.

اعالن احكام 

حماية المرأة
84

وضع نسخة من االحكام الخاصة 

بحماية المراة العاملة في لوحة 

االعالنات بمقر العمل.

عدم وضع نسخة من االحكام 

الخاصة بحماية المراة العاملة 

في لوحة االعالنات.

صاحب العمل الذي 

يستخدم عاملة فاكثر
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رابعا : التوعية والتدريب والتثقيف

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

تعليمات 

متطلبات 

الصحة 

والسالمة 

المهنية 

رقم )12( 

لسنة 2016 

وتعديالتها

ملتزم

د
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

مخاطر 

المهنة

 41/ ط

1 / 117

احاطة العامل كتابة قبل مباشرته 

العمل بمخاطر المهنة ووسائل 

الوقاية الواجب عليه اتخاذها.

عدم احاطة العامل بمخاطر 

المهنة.

تجنب 

المخاطر 
تدريب العاملين عىل كيفية تجنب 2/114/ ب

المخاطر المهنية.

عدم تدريب العاملين عىل 

كيفية تجنب المخاطر المهنية.

تشغيل 

االالت
تدريب العاملين عىل كيفية 2 / 3

تشغيل اآلالت والمعدات.

عدم تدريب العاملين عىل 

كيفية تشغيل اآلالت 

والمعدات.

االجهزة 

والعدد 

ومعدات 

الوقاية 

الشخصية

تدريب العاملين عىل األجهزة 3 / 13

والعدد ومعدات الوقاية الشخصية.

عدم تهيئة وتدريب العاملين 

عليها، أو منح العاملين بدال 

نقديا عوضا عنها.

مكافحة 

الحريق
15 / 3

تدريب ما ال يقل عن )25%( من 

العاملين عىل استخدام وسائل 

مكافحة الحريق.

توفير  الوسائل الوقائية 

لمكافحة الحريق وأجهزة االنذار 

المبكر الذاتي، وفحصها دورياً، 

وتدريب ما ال يقل عن )%25( 

من العاملين عىل استخدامها.

اعمال اللحام 

والقطع
26 / 3

تدريبهم العاملين في أعمال اللحام 

والقطع عىل االستخدام السليم 

لمختلف انواع اللحام

عدم تدريب العاملين في أعمال 

اللحام والقطع.
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اجهزة التقييم 

والقياس

 9 / 1 /3
من قانون 

السيطرة 

عىل 

الضوضاء 

رقم )41( 

لسنة 2015

 30 / 3
تدريب مسؤولي السالمة عىل 

كيفية استخدام أجهزة تقييم بيئة 

العمل.

عدم تدريب مسؤولي السالمة 

عىل استخدام أجهزة تقييم بيئة 

العمل.

نشر ثقافة 

السالمة 

والصحة 

المهنية

3 / 11429 / ج

نشر ثقافة السالمة والصحة 

المهنية وتوعية العاملين في بيئة 

العمل من خالل عقد الندوات 

وإقامة الدورات التدريبية بمخاطر 

العمل وكيفية الوقاية منها.

عدم توعية العاملين في بيئة 

العمل.
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خامسا : حماية االحداث   

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

د 
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

شهادة اللياقة 

الطبية
101

حفظ  الشهادة الطبية التي تثبت 

لياقة العامل الحدث للعمل في 

ملف واعطائه لمفتشي العمل 

لالطالع عليه.

عدم حفظ شهادة اللياقة الطبية 

في ملف واتاحته لمفتشي 

العمل.

سجل 

االحداث
2 /100

تنظيم سجل خاص باالحداث 

يتضمن اسماؤهم واعمارهم 

واالعمال المسنده اليهم.

عدم تنظيم السجل الخاص 

باالحداث.

االعمال 

الضارة 

والعمل 

الليلي

1 / 95

104 /

حظر تشغيل االحداث او دخولهم 

مواقع العمل، في االعمال التي قد 

تضر بصحتهم او سالمتهم او 

اخالقهم وااللتزام بالتعليمات.

تشغيل االحداث او دخولهم 

مواقع العمل  التي قد تضر 

بصحتهم او سالمتهم او 

اخالقهم.
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سادسا : حماية المراة العاملة   

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

د 
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

العمل 

االضافي   
1/85

عدم ارغام المراة الحامل او المرضع 

عىل اداء عمل اضافي، او أي عمل 

مضرا بصحة االم او الطفل.

ارغام المراة الحامل او المرضع 

عىل اداء عمل اضافي او عمل 

مضرا بصحة االم او الطفل.

االعمال 

المرهقة 

والضارة

2/85

عدم تشغيل المراة العاملة في 

االعمال المرهقة او الضارة 

بالصحة.

تشغيل المراة العاملة في 

االعمال المرهقة او الضارة 

بالصحة.

االعمال المرهقة او الضارة 

بالصحة والمحددة وفق 

التعليمات الصادرة بموجب 

المادة 67/ 3.
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سابعا : حماية عمال المقالع والمناجم   

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

د 
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

وضع 

تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية

1 /110
وضع تعليمات خاصة بالصحة 

والسالمة المهنية وفقا للتعليمات 

والبيانات الصادرة عن الوزارة.

عدم وضع تعليمات خاصة 

بالصحة والسالمة المهنية.
اعمال مقالع المواد االنشائية 

والمناجم والمواد المعدنية 

 وبوجه خاص ما ياتي :

أ - عمليات البحث والتنقيب 

والكشف عن المواد 

المعدنية والحجرية ، بما في 

ذلك المجوهرات وعمليات 

 استخراجها او تصنيعها.

ب - عمليات استخراج او 

تركيز او تصنيع الرواسب 

المعدنية سواء اكانت عىل 

 سطح االرض ام في باطنها.

ت - كل ما يستتبع العمليات 

المنصوص عليها في 

الفقرتين /أ/ و /ب/ من 

هذا البند من اعمال بناء 

وتشييد مصانع وتركيب 

االجهزة.

تدابير 

السالمة 

والصحة 

المهنية

2 /110

أ - اصدار التوجيهات واالوامر 

المتعلقة بالصحة والسالمة 

المهنية كلما دعت الحاجة اىل 

 ذلك.

ب - منع وجود العمال في مناطق 

االنفجارات اال بعد زوال الخطر 

 عنها.

جـ - تزويد العمال بمعدات الوقاية 

 الشخصية المناسبة.

د - وضع عالمات دالة عىل االماكن 

 التي يتوقع حدوث اخطار فيها.

هـ - توفير مستلزمات االنقاذ 

 واالسعاف االولي للطوارئ.

و - تفتيش اماكن العمل دوريا.

أ - عدم اصدار التوجيهات 

واالوامر المتعلقة بالصحة 

 والسالمة المهنية.

ب - السماح بوجود العمال في 

مناطق االنفجارات قبل زوال 

 الخطر عنها.

جـ - عدم تزويد العمال بمعدات 

 الوقاية الشخصية المناسبة.

د - عدم وضع عالمات دالة عىل 

االماكن التي يتوقع حدوث 

 اخطار فيها.

هـ - عدم توفير مستلزمات 

االنقاذ واالسعاف االولي 

 للطوارئ.

و - عدم تفتيش اماكن العمل 

دوريا.
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ثامنا : كادر ولجنة السالمة والصحة المهنية   

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

تعليمات 

متطلبات 

الصحة 

والسالمة 

المهنية 

رقم )12(

لسنة 2016 

وتعديالتها 

المادة رقم

ملتزم

د
د

ع
 / 

م 
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

مسؤولي 

السالمة  

والصحة 

المهنية في 

المنشأة

أوال ــ  تكليف أحد العاملين 5 

باإلضافة إىل واجباته في المشاريع 

التي يكون عدد عمالها )50( 

خمسين عامال فاقل.

ثانيا ــ  تكليف أحد العاملين 

المتفرغين بصورة كاملة في 

المشاريع التي يكون عدد عمالها 

أكثر من )50( عامال إىل )100( عامل.

رابعا ــ تكليف مسؤولي سالمة )2( 

متفرغين في المشاريع التي يكون 

عدد عمالها أكثر من )500( 

خمسمائة عامل.

أوال ــ عدم تكليف مسؤول 

سالمة مهنية باالضافة اىل 

وظيفته.

ثانيا ــ عدم تكليف مسؤول 

سالمة مهنية متفرغ.

رابعا ــ عدم تكليف مسؤولي 

سالمة مهنية )2( متفرغين 

وتشكيل لجنة سالمة

وصحة مهنية.

لجنة سالمة 

وصحة مهنية

تشكيل لجنة سالمة وصحة مهنية 5 / 3

في المشاريع التي يكون عدد 

عمالها أكثر من )100( عامل.

عدم تشكيل لجنة  السالمة 

والصحة المهنية  بالشكل 

 المحدد.

تشكيل لجنة السالمة 

 والصحة المهنية:

أ ـ صاحب العمل او من 

 يمثله رئيسا.

 ب ـ المدير الفني عضوا.

ج ـ رؤساء األقسام الفنية 

 أعضاء.

د ـ طبيب المشروع او 

 الممرض عضوا.

 هـ ـ ممثل عن العمال عضوا.

و ـ مسؤول السالمة عضوا 

متفرغا ومقررا للجنة.
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شروط اختيار 

مسؤول 

السالمة

1 / 7

أ ـ اجتيازه دورة أساسية في المركز 

الوطني للصحة والسالمة المهنية 

او حاصال عىل شهادة اختصاص 

 بالسالمة المهنية.

ب ـ قادرا عىل تدريب العمال في 

مختلف مجاالت الصحة والسالمة 

 المهنية.

جـ ـ قادرا عىل تخطيط وتنفيذ 

 برامج الصحة والسالمة المهنية.

د ـ من ذوي الخبرة في المعلومات 

المتعلقة بالمشروع.

عدم مراعاة شروط اختيار 

 مسؤول السالمة في المنشأة

مهام مسؤول 

السالمة

 أ ـ نشر الوعي والثقافة الوقائية.7 / 2

ب ـ التفتيش المنتظم عىل أماكن 

العمل واكتشاف مواطن الخطر 

والتنبيه عليها، والتأكد من 

 استعمال الوسائل الوقائية.

جـ ـ تشخيص مسببات حوادث 

وإصابات العمل، وعرض 

المقترحات الخاصة بالسالمة عىل 

لجنة السالمة او عىل صاحب 

العمل إليجاد االحتياطات الكفيلة 

لمنع تكرارها وتامين سالمة 

 العاملين.

د ـ تنظيم اإلحصائيات الخاصة 

بالحوادث وإصابات العمل 

واألمراض المهنية، وإعداد تقارير 

 دورية بالتعاون مع طبابة المشروع.

هـ ـ تنفيذ برامج السالمة والصحة 

 المهنية.

و ـ التدريب عىل استخدام معدات 

الوقاية الشخصية وعىل فحصها 

وصيانتها وتنظيفها وحفظها. 

عدم قيام مسؤول السالمة 

بمهامه المحددة 
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مهام لجنة 

السالمة 

والصحة 

المهنية

أ- متابعة شؤون السالمة المهنية 6 / 1

 في المشروع،

ب- دراسة ظروف الحوادث التي 

يتعرض لها المشروع والوقوف 

عىل أسبابها ووضع االحتياطات 

الكفيلة بمنعها والمعالجات الالزمة 

 لتفاديها والحد من إضرارها.

جـ - توفير وسائل اإلسعافات 

األولية وأجهزة اإلطفاء وفوهات 

الحريق في أماكن متفرقة من 

المشروع واختيار المالبس والعدد 

الوقائية حسب ظروف العمل 

 ومراقبة استعمالها.

د- مراقبة مدى التزام أقسام 

المشروع بإحكام هذه التعليمات 

 وتفتيشها بصورة دورية.

هـ - توعية العمال وإرشادهم اىل 

 وسائل السالمة والصحة المهنية.

و- مساعدة مسؤول السالمة 

المهنية في المشروع في تنفيذ 

برامج السالمة والصحة المهنية.

عدم قيام اللجنة بالمهام 

الموكولة اليها بالقانون 

 والتعليمات الصادرة بموجبه. 

ادارة 

اجتماعات 

لجنة السالمة 

والصحة 

المهنية

ثانيا - عقد االجتماعات خالل 6

ساعات العمل مرة واحدة في 

 األقل كل شهر.

ثالثاً ـ  تحقيق نصاب انعقاد اللجنة 

بحضور أغلبية األعضاء عىل ان 

يكون من بينهم ممثل العمال 

ومسؤول السالمة، او يؤجل 

االجتماع  إىل موعد آخر خالل )30( 

يوماً، ويعد النصاب متحققاً مهما 

 كان عدد الحاضرين.

رابعا ـ تدوين محاضر الجلسات في 

سجل خاص ويكون المقرر مسؤوال 

 عنه.

خامسا ـ لرئيس اللجنة دعوة اللجنة 

اىل عقد اجتماع طارئ عند وقوع او 

احتمال وقوع حادث جسيم. 

ثانيا - عدم عقد االجتماعات 

المحددة.

ثالثاً ـ  عدم تحقيق نصاب 

انعقاد اللجنة.

رابعا ـ  عدم تدوين محاضر 

الجلسات.

خامسا ـ عدم دعوة اللجنة اىل 

عقد اجتماع طارئ عند اللزوم.

استخدام 

ممرض
1 / 121

استخدام ممرض ملم في شؤون 

االسعاف االولي.

عدم استخدام ممرض ملم في 

شؤون االسعاف األولي.
اذا زاد العدد عن 50 عامل 

بالمنشأة
التعاقد مع 

طبيب
1 / 121

التعاقد مع طبيب خاص وتقديم 

االدوية والعالجات دون مقابل.

عدم  التعاقد مع طبيب خاص 

وتقديم االدوية مجانا.
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طبيب بدوام 

جزئي
2 / 121

دوام الطبيب الخاص ال يقل عن 

ساعتين يوميا

عدم دوام  الطبيب ساعتين 

يوميا.

اذا زاد العدد عن 100 عامل 

بالمنشأة

121 / 2طبيب مقيم
اذا زاد العدد عن 500 عامل عدم تعيين طبيب مقيم.تعيين طبيب مقيم في المشروع

بالمنشأة

التزامات 

الطبيب
 3 / 1214

3/121 تقرير الحاالت التي تحتاج 

اىل اجازة مرضية او معاينة اطباء.

1/4 ـ األخبار عن األمراض المهنية 
والحاالت الخطرة التي تهدد سالمة 

العمال فورا اىل الجهات الصحية 

المختصة والمركز الوطني للصحة 

 والسالمة المهنية.

2/4 ـ تقديم الخدمات الصحية 
للعاملين في مختلف مواقع العمل 

من خالل إجراء الفحوصات الطبية 

 المهنية المختلفة.

3/4 ـ رصد االمراض المهنية 
ودراسة وبائيتها.

3/121- عدم تقرير الحاالت التي 

تحتاج اىل اجازة مرضية او 

معاينة.

1/4-عدم األخبار عن األمراض 
المهنية والحاالت الخطرة.

2/4- عدم تقديم الخدمات 
الصحية للعاملين.

3/4- عدم رصد االمراض 
المهنية ودراسة وبائيتها.

اشراك 

الطبيب 

باللجان

10 / 3
إشراك طبيب المشروع في اللجان 

الخاصة بالصحة والسالمة وبيئة 

العمل.

عدم إشراك طبيب المشروع 

في اللجان الخاصة بالصحة 

والسالمة.

انشاء 

مستوصف
3 / 121

انشاء مستوصف خاص يتوافر فيه 

جميع وسائل المعاينة واالسعاف 

والعالج.

عدم انشاء مستوصف خاص.
اذا زاد العدد عن 500 عامل 

بالمنشأة



17 قائمة تفتيش السالمة والصحة المهنية للعراق االتحادي

تاسعا : االجراءات عند وقوع الحادث    

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

تعليمات 

متطلبات 

الصحة 

والسالمة 

المهنية 

رقم )12( 

لسنة 2016 

وتعديالتها

ملتزم

د
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

التحقيق في 

الحوادث
18 / 3

إجراء التحقيق في حوادث 

وإصابات العمل، وتحديد 

المسؤولية ووضع الحلول 

المناسبة.

عدم إجراء التحقيق وتحديد 

اسباب الحوادث.

االبالغ عن 

الحوادث
3 / 11418 / و

ابالغ الجهة الصحية المخولة عن 

حوادث واصابات العمل واالمراض 

المهنية حال حصولها واشعار 

المركز بذلك.

عدم االبالغ عن الحوادث 

واالصابات.
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عاشرا : االستعدادات الطبية   

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

تعليمات 

متطلبات 

الصحة 

والسالمة 

المهنية 

رقم )12( 

لسنة 2016 

وتعديالتها

ملتزم

د
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

...

ة
ف
ال

خ
م

ال
 ب

ب
سي

تن

اغالق

االسعافات 

االولية

 114/د
 / 118
 اوال/ج

1 /121

توفير وسائل ومستلزمات 3 / ج

االسعافات الطبية االولية بما 

يتناسب مع نوع العمل وفي اماكن 

مخصصة ومعروفة.

عدم توفير مستلزمات 

االسعافات الطبية االولية.

متابعة تجهيز 

صناديق 

االسعاف

تسمية شخص مسؤول وآخر 3 / ج

احتياط لمتابعة تجهيز الصناديق 

بمواد اإلسعافات األولية، ومدربين 

تدريبا كافيا.

عدم وجود مسؤولين مدربين 

لمتابعة تجهيز الصناديق بمواد 

اإلسعافات األولية.

حاالت 

الطوارئ

االشراف عىل تنظيم والتعامل مع 114 / ك

خطة الطوارئ.

عدم تنظيم التعامل مع خطة 

الطوارئ.

الفحوصات 

الطبية

1 /96

4 / 97

2 / 106
114/هـ 

+
5)12(

من قانون 

االشعاعات(

1 / 3
 2 / 3
22 / 3

 

إجراء الفحص الطبي االبتدائي قبل 

البدء بالعمل.

إجراء الفحوصات الطبية الدورية 

والخاصة، وتسجيلها في اضبارة 

العامل، وتضمينها جميع الحوادث 

واالصابات واالمراض المهنية 

والتي تقع في اثناء العمل او ترتبط 

به، وعىل نفقة صاحب العمل 

واثناء ساعات الدوام الرسمي.

عدم إجراء الفحص الطبي 

االبتدائي.

عدم إجراء الفحوصات الطبية 

الدورية والخاصة، وتجديدها 

قبل انهاء عقد العمل. 

عدم تسجيل الفحوصات الطبية 

باضبارة العامل وتضمينها 

الحوادث واالصابات واألمراض 

المهنية. 

اجراء الفحص الطبي خارج 

ساعات العمل / او تحميل 

العمال التكاليف.
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احد عشر : تهيئة وتجهيز مكان العمل

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

تعليمات 

متطلبات 

الصحة 

والسالمة 

المهنية 

رقم )12( 

لسنة 2016 

وتعديالتها

ملتزم

د
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

بيئة عمل 

الئقة

توفير موقع وبيئة عمل الئقة 3/ 1144/ أ

وصحية وسهلة وسليمة وامنة.

عدم توفير بيئة عمل الئقة.

الظروف 

الصحية

توفير الظروف الصحية لمكان 41/ د

العمل واالحتياطات الالزمة لوقاية 

العامل في اثناء العمل.

عدم توفير الظروف الصحية 

لمكان العمل.

مكان 

االستراحة

تهيئة محل مناسب الستراحة 3/ 8

العاملين، وتناول الطعام، تتوفر 

فيه وسائل الراحة والشروط 

الصحية.

عدم تهيئة محل مناسب 

الستراحة العاملين وتناول 

الطعام، او عدم توفر وسائل 

الراحة والشروط الصحية فيه.

المحافظة عىل أبنية مرافق 3/ 14النظافة

المشروع ونظافتها بشكل جيد، 

وتوفير وسائل خاصة للتخلص من 

الفضالت والمواد الضارة.

عدم المحافظة عىل مرافق 

المشروع ونظافتها، او عدم 

وتوفير وسائل للتخلص من 

الفضالت والمواد الضارة.

غرف تغييير 

المالبس

تهيئة غرف مجهزة بدواليب لحفظ 3/ 7

مالبس العمال والعامالت كل عىل 

حدة.

عدم تهيئة غرف مجهزة لحفظ 

المالبس.

الحمامات 

والمرافق

تهيئة حمامات ومرافق ومغاسل 3/ 6

كافية.

عدم تهيئة الحمامات والمرافق 

والمغاسل .

تهيئة قاعات عمل صحية وتثبيت 3/ 20قاعات العمل

المسافات األمنية المعتمدة، مع 

تامين التهوية واإلنارة المناسبة 

وجميع مستلزمات السالمة 

المهنية األخرى فيها.

تهيئة قاعات عمل صحية 

ومستلزماتها.
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اثنا عشر : تامين مستلزمات الصحة والسالمة

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

تعليمات 

متطلبات 

الصحة 

والسالمة 

المهنية 

رقم )12( 

لسنة 2016 

وتعديالتها

ملتزم

د
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

توفير 

المتطلبات
116

توفير الحد االدنى لمتطلبات 

الصحة والسالمة المهنية في جميع 

المشاريع التي يعمل فيها العمال 

والمعدات الموجودة فيها حسب 

التعليمات.

عدم توفير الحد االدنى 

لمتطلبات الصحة والسالمة 

المهنية.

.

السكن 

والنقل
9 / 3

توفير السكن الصحي، وتأمين 

النقل المناسب من واىل أماكن 

العمل.

عدم توفير السكن الصحي، او 

عدم تأمين النقل المناسب من 

واىل أماكن العمل.

االجهزة 

والعدد 

ومعدات 

الوقاية

13 / 3
تهيأة األجهزة والعدد ووسائل 

ومعدات الوقاية الشخصية وعدم 

منح العمال بدال نقديا عنها.

عدم تهيأة األجهزة والعدد 

ووسائل ومعدات الوقاية 

الشخصية، او منح العمال بدال 

نقديا عنها.

توفير مياه شرب نقية وصحية.3 / 5مياه الشرب
عدم توفير مياه شرب نقية 

وصحية.

مستلزمات 

الحماية
تامين مستلزمات الحماية لصحة 3 / 12

العاملين وسالمتهم مجانا.

عدم تامين مستلزمات الحماية 

لصحة العاملين وسالمتهم 

مجانا.
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ثالثة عشر : الوقاية من الحريق

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات قانون 

 العمل 

المادة رقم

تعليمات 

متطلبات 

الصحة 

والسالمة 

المهنية رقم 

)12( لسنة 
 2016

وتعديالتها

ملتزم

د
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

وسائل 

مكافحة 

الحريق

 15 / 3
توفير  الوسائل الوقائية لمكافحة 

الحريق وأجهزة االنذار المبكر 

الذاتي، وفحصها دورياً.

عدم توفير  الوسائل الوقائية 

لمكافحة الحريق وأجهزة االنذار 

المبكر الذاتي، أو عدم فحصها 

دورياً.

المواد القابلة 

لالشتعال او 

االنفجار

16 / 3

استخدام أجهزة إنذار مبكر ذاتية، 

وأتباع أساليب السالمة في 

التداول والخزن والنقل الخاصة 

عند استخدام مواد قابلة لالشتعال 

او االنفجار.

عدم استخدام أجهزة إنذار مبكر 

ذاتية، أو عدم وأتباع أساليب 

السالمة في التداول والخزن 

للمواد القابلة لالشتعال.
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اربعة عشر : الحماية من االالت

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات

قانون 

 العمل 

المادة رقم

تعليمات 

متطلبات 

الصحة 

والسالمة 

المهنية رقم 

)12( لسنة 
 2016

وتعديالتها

ملتزم

د
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

...

تنسيب 

بالمخالفة
اغالق

الفحص 

الدوري

114/ ز
+
ط

اجراء الفحص الدوري السنوي عىل 2 / 2

المراجل البخارية واجهزة الضغط 

والمصاعد الكهربائية وادوات الرفع 

وملحقاتها من جهات مختصة 

ومخولة من المركز الوطني للصحة 

والسالمة المهنية.

عدم اجراء الفحص الدوري عىل 

المراجل واالجهزة والمصاعد 

من جهات مختصة.

اجراءات 

الوقاية

اتخاذ االجراءات لتوفير الوقاية 118 / 1/أ

للعمال من مخاطر االالت التي 

تضر بصحتهم.

عدم اتخاذ االجراءات الالزمة 

لتوفير الوقاية للعمال.

المراجل 

البخارية

ضمان سالمة المراجل البخارية 2/ 1

وأجهزة الضغط المختلفة 

وملحقاتها

عدم سالمة المراجل البخارية 

وأجهزة الضغط

ضمان سالمة معدات الرفع 2/ 1معدات الرفع

الميكانيكية واألجهزة الملحقة بها 

والمصاعد الكهربائية.

عدم سالمة معدات الرفع 

الميكانيكية والمصاعد 

الكهربائية.

تنظيم توزيع المكائن واآلالت 2/ 4توزيع المكائن

بصورة صحيحة.

عدم تنظيم توزيع المكائن 

واآلالت بصورة صحيحة

الملصقات 

التعريفية

تثبيت الملصقات التعريفية 3/ 25

بالمخاطر المرتبطة بالمكائن 

والمعدات ذات الطابع الخطر في 

اماكن واضحة وبارزة.

عدم تثبيت الملصقات 

التعريفية بمخاطر المكائن 

والمعدات.
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خمسة عشر : مخاطر الحرارة والكهرباء وعدم التالؤم

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

تاريخ الزيارة 

القادمة
مالحظات قانون 

 العمل 

المادة رقم

تعليمات 

متطلبات 

الصحة 

والسالمة 

المهنية رقم 

)12( لسنة 
 2016

وتعديالتها

ملتزم

د
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

...

تنسيب 

بالمخالفة
اغالق

درجات 

الحرارة 

العالية

3/ 3 / أ
اتخاذ التدابير االحترازية واالجراءات 

الوقائية للحد من التعرض لدرجات 

حرارة عالية.

عدم اتخاذ التدابير واالجراءات 

الوقائية للحد من التعرض 

لدرجات حرارة عالية.

حماية العاملين في أعمال اللحام 3/ 26اعمال اللحام

والقطع.

عدم حماية العاملين في أعمال 

اللحام والقطع.

تجهيزات 

الوقاية من 

مخاطر 

الكهرباء

17 / 3

تأمين العدد والتأسيسات السليمة 

للوقاية من مخاطر الكهرباء، وعزل 

األجهزة الخطرة في غرفة مقفلة، او 

وضع حواجز  لها، ومنع غير 

المخولين من االقتراب منها.

عدم تأمين العدد والتاسيسات 

السليمة للوقاية من المخاطر 

الكهربائية.

اخطار 

الكهرباء
حماية العاملين من أخطار الكهرباء. 3 / 17

عدم حماية العاملين من أخطار 

الكهرباء.

3 / 24التالؤم
التأكد من مالئمة اآللة للعامل 

والعمل بما يضمن صحة وسالمة 

العاملين.

عدم مالئمة اآللة للعامل 

والعمل.
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ستة عشر : التعامل مع المواد والمواقع الخطرة

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات قانون 

 العمل 

المادة رقم

تعليمات 

متطلبات 

الصحة 

والسالمة 

المهنية رقم 

)12( لسنة 
 2016

وتعديالتها

ملتزم

د
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة...

تنسيب 

قبالمخالفة
ال

غ
ا

تداول المواد 

الخطرة
المحافظة عىل سالمة العاملين 3 / 19

عند تداول المواد الخطرة.

عدم المحافظة عىل سالمة 

العاملين عند تداول المواد 

الخطرة.

استبدال 

المواد الخطرة
27 / 3

اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستبدال 

المواد األولية الصناعية الضارة 

بمواد أخرى اقل خطورة.

عدم استبدال المواد األولية  

الضارة بمواد  اقل خطورة.

تخزين المواد 

الخطرة
19 / 3

أتباع طرق الخزن السليم واآلمن 

للمواد الخطرة ، وبمخازن خاصة 

يؤشر عليها بما يدل عىل خطورتها.

عدم أتباع طرق الخزن السليم  

للمواد الخطرة، بمخازن خاصة.

تنظيم 

التخزين
تنظيم خزن المواد األولية 3 / 4

والمنتجة.

عدم تنظيم خزن المواد األولية 

والمنتجة.

اسطوانات 

الغاز
مراعاة شروط خزن اسطوانات 3 / 19

الغاز.

عدم مراعاة شروط خزن 

اسطوانات الغاز.

التسييج 

والعزل
21 / 3

تسييج وعزل مواقع االعمال 

الخطرة والساللم والسقاالت وفق 

المعايير.

عدم تسييج وعزل مواقع 

االعمال الخطرة  وفق المعايير.

الدخول 

لالماكن 

المغلقة

اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة 3 / 19

عند الدخول إىل االماكن المغلقة.

عدم اتخاذ جميع االحتياطات 

الالزمة عند الدخول إىل االماكن 

المغلقة.
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سبعة عشر : أجهزة القياس وأنظمة الوقاية  

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
اخرىالقانون 

م
تز

مل

د 
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ق
طب

ين
ال 

د
شا

ار
و
ح 

ص
ن

انذار 

لمدة 

...

ة
ف
ال

خ
م

ال
 ب

ب
سي

تن

ق
ال

غ
ا

اجهزة التقييم 

والقياس

 9 / 1 /3
من قانون 

السيطرة 

عىل 

الضوضاء 

رقم )41( 

لسنة 2015

30/3 من 
تعليمات 

متطلبات 

الصحة 

والسالمة 

المهنية  

رقم )12( 

لسنة 2016 

وتعديالتها

توفير أجهزة تقييم بيئة العمل .
عدم توفير أجهزة تقييم بيئة 

العمل.

الحدود 

العتبية
31 / 3

مراعاة اإلرشادات والحدود العتبية 

القياسية لملوثات بيئة العمل 

الفيزياوية والكيماوية والبيولوجية.

عدم مراعاة اإلرشادات أو 

الحدود العتبية القياسية 

لملوثات بيئة العمل.

تصاريح 

العمل 

واالغالق 

والعزل

23 / 3

إستحصال تصاريح العمل من 

مسؤول السالمة قبل البدء 

باألعمال الخطرة، واعتماد انظمة 

وبطاقات العزل والغلق.

عدم إستحصال تصاريح العمل، 

او اعتماد بطاقات العزل 

والغلق.
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ثمانية عشر : الوقاية من الضوضاء  )قانون السيطرة عىل الضوضاء رقم )41( لسنة 2015(

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات

قانون 

السيطرة 

عىل 

الضوضاء 

رقم )41( 

لسنة 2015 

رقم المادة

ملتزماخرى

د
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ق
طب

ين
ال 

د
شا

ار
و
ح 

ص
ن

..
ة.

د
م

 ل
ار

ذ
ان

ة
ف
ال

خ
م

ال
 ب

ب
سي

تن

ق
ال

غ
ا

قياس 

مستوى 

الضوضاء

تحديد منسوب الضوضاء الناجمة 3 / 1

عن العمل من خالل القياس.

عدم قياس منسوب الضوضاء.

وسائل منع 

الضوضاء
3 / 3

استخدام وسائل منع الضوضاء أو 

أي أعمال أخرى لضمان الوصول 

إىل محدد منسوب الضوضاء.

عدم استخدام وسائل منع 

الضوضاء.

الفحوصات 

الطبية
4 / 3

اجراء الفحوصات الطبية األولية 

السمعية للعاملين في األعمال 

التي تعرضهم للضوضاء.

اجراء الفحوصات الطبية الدورية 

للعاملين المعرضين للضوضاء 

المستمرة والمتقطعة.

عدم اجراء الفحوصات الطبية 

االولية او الدورية.

الفحوصات الطبية األولية 

للعاملين قبل تشغيلهم.

الفحوصات الطبية الدورية 

للعاملين المعرضين 

للضوضاء المستمرة مرة 

واحدة في األقل كل سنة ، 

والمعرضين للضوضاء 

المتقطعة مرة واحدة في 

األقل كل )6( أشهر 

معدات 

الوقاية 

الشخصية

5 / 3

تزويد العاملين المعرضين 

للضوضاء الشديدة والتي هي أعىل 

من الحدود المسموح بها بمعدات 

الوقاية الشخصية الخاصة بالجهاز 

السمعي.

عدم تزويد العاملين بمعدات 

الوقاية الشخصية الخاصة 

بالجهاز السمعي.

مستويات 

الضوضاء
6 /3 

مراعاة العالقة بين فترة التعرض 

اليومي بالساعة، ومنسوب شدة 

الضوضاء المسموح به للعاملين 

وفق الجدولين )1( و )2( الملحقين 

بالقانون.

تعريض العاملين لحدود 

ضوضاء اعىل من الحدود 

المسموح بها.

جدول منسوب شدة 

الضوضاء المستمرة مع فترة 

 التعرض اليومي.

وجدول منسوب  شدة 

الضوضاء المتقطعة مع فترة 

التعرض اليومي
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العالمات 

التحذيرية
7  / 3

وضع عالمات تحذيرية لالماكن 

ذات مناسيب الضوضاء العالية 

تشير إىل ضرورة استخدام معدات 

الوقاية عند دخولها.

عدم وضع عالمات تحذيرية في 

اماكن الضوضاء العالية.
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تسعة عشر : الوقاية من االشعاعات المؤينة )قانون الوقاية من اإلشعاعات المؤينة رقم )99( لسنة 1980(

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
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د
قا

ال
ة 
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زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات

قانون 

الوقاية من 

اإلشعاعات 

المؤينة 

رقم )99( 

لسنة 1980 

رقم المادة

تعليمات 

متطلبات 

الصحة 

والسالمة 

المهنية  

رقم )12( 

لسنة 2016 

وتعديالتها

ملتزم

د
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال
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نصح 

وارشاد
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لمدة 

ب...
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تن

ة
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خ
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ب

اغالق

االجازة 

)الرخصة(
الحصول عىل اجازة لغايات 3 / 322  + 12/ 2 

التعامل مع مصدر االشعاع 

المؤين.

عدم  الحصول عىل االجازة 

المحددة.

انواع االجازات:

االجازة الخاصة بالتصرفات 

بمصادر االشعاع.

اجازة التشغيل التجريبي 

لمصادر االشعاع.

اجازة التشغيل المستمر 

لمصادر االشعاع.

اجازة تشغيل االشخاص في 

حقول االشعاع.

االلتزام 

بشروط 

االجازة 

)الرخصة(

عدم القيام باي اجراء خالفا لشروط 3 / 722 / 2

االجازة الممنوحة.

مخالفة شروط االجازة 

الممنوحة.

ن 
زي

جا
م

ال
ل 

غي
ش

ت

ن(
صي

خ
مر

ال
(

عدم تشغيل غير المجازين من قبل 3 / 1222 / 1

المركز في مجال االشعاعات.

تشغيل غير المجازين في مجال 

االشعاعات.

مركز الوقاية من االشعاع

تعيين 

مسؤول 

الوقاية 

االشعاعية

تسمية شخص مسؤول عن 3 / 1222 / 7

الوقاية من مصادر االشعاع يوافق 

عليه المركز، وفقا للتعليمات.

عدم تسمية شخص مسؤول 

عن الوقاية االشعاعية.

مركز الوقاية من االشعاع

ساعات 

العمل

ال تزيد ساعات عمل العامل في 3 / 1422 / 1

االشعاع عىل خمس وثالثين ساعة 

اسبوعيا.

زيادة ساعات عمل العامل عىل 

)35( ساعة اسبوعيا.
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شروط العمل 

االضافي

العمل االضافي في حاالت 3 / 1422 / 1

الضرورة  بموافقة رئيس مجلس 

حماية البيئة، وعىل ان ال يزيد 

التعرض لالشعاع في هذه الحالة 

عىل الحدود القصوى المسموح 

بها، ومنح العامل مخصصات عمل 

اضافية.

العمل االضافي دون موافقة 

رئيس مجلس حماية البيئة، أو 

زيادة التعرض لمستوى 

االشعاع عن الحدود القصوى، 

أو عدم منح العامل مخصصات 

العمل االضافي

اجازات 

العاملين

المستحقة

منح العامل اجازة اعتيادية براتب 3 / 1422 / 2

تام ،  وعليه التمتع في االقل 

ب)21( يوما عما يستحقه من 
اجازاته االعتيادية سنويا.

عدم منح العامل االجازة 

االعتيادية المحددة او عدم 

تمتعه بها سنويا.

االجازة االعتيادية بمعدل يوم 

واحد عن كل عشرة ايام من 

مدة خدمة العامل.

منع وقع 

الحوادث

التقيد بالتدابير الوقائية الواجب 3 / 1022

اتخاذها لمنع وقوع الحوادث 

الموضعية والعامة، واالجراءات 

والخطط التفصيلية والكفيلة 

بالسيطرة عىل مثل هذه الحوادث، 

وتالفي االثار التي تنجم او يمكن ان 

تنجم عنها.

مخالفة  تدابير الوقائية او 

السيطرة او تالفي اثار الحوادث.

االبالغ عن 

الحوادث

ابالغ مركز الوقاية من االشعاع فورا 3 / 1222 / 9

عن فقدان اي مصدر من مصادر 

االشعاع او سرقته او وقوع حادث 

من شانه تعريض االنسان او البيئة 

اىل مخاطر االشعاع او التلوث.

عدم ابالغ المركز فورا عن اي 

حادث.

الحد االعىل 

للجرعة

التقيد بالحد االعىل للجرع 3 / 1222 / 4

االشعاعية وتراكيز المواد المشعة 

المسموح بها، طبقا للتعليمات.

عدم التقيد بالحد االعىل للجرع 

االشعاعية وتراكيز المواد 

المشعة.

مركز الوقاية من االشعاع

انجاز 

مستلزمات 

الرقابة

عدم انجاز مستلزمات العمل 3 / 1222 / 3

ووسائل الرقابة.

انجاز مستلزمات العمل كافة 

ووسائل الرقابة التي يحددها 

المركز.

اعداد التقارير التي يطلبها المركز 3 / 1222 / 6اعداد التقارير

وفقا للتعليمات.

عدم اعداد التقارير التي يطلبها 

المركز.

حقوق 

العاملين

منح العاملين في االشعاع حقوقهم 3 / 1222 / 8

المنصوص عليها.

عدم منح العاملين في االشعاع 

حقوقهم المنصوص عليها.

مخصصات 

بدل الوقاية

منح العامل مخصصات بدل 3 / 1422 / 2

الوقاية من التعرض لمصادر 

االشعاع.

عدم منح العامل مخصصات 

بدل الوقاية.

مخصصات بدل الوقاية 

بنسبة )30%( من الراتب 

االسمي، عىل ان ال تقل عن 

خمسة عشر دينارا شهريا  
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عشرون : تكاليف اجراءات الوقاية  

الرقم
قائمة 
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المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء
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معدت 

الوقاية 

الشخصية

عدم تحميل العمال تكاليف 114/ ح

معدات الوقاية الشخصية.

تحميل العمال تكاليف معدات 

الوقاية الشخصية.

اجراءات 

الوقاية

توفير وسائل الوقاية من مخاطر 118 )1(ب

المهنة دون كلفة عىل العمال.

عدم توفير وسائل الوقاية من 

مخاطر المهنة دون كلفة عىل 

العمال.

الرعاية 

الصحية

عدم تحميل العامل تكاليف توفير 120 / 3

بيئة العمل الصحية واالمنة بما في 

ذلك الرعاية الطبية وتكلفة االدوية 

الموصوفة والفحوص الدورية 

والمخبرية واالشعة والفحوص 

االخرى.

تحميل العامل  تكاليف توفير 

بيئة العمل الصحية واالمنة.
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واحد وعشرون : لجان التفتيش

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني
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تسهيل عمل 

لجان 

التفتيش

 3/122

129 +
منح المساعدة للجان التفتيش 

الداء مهامها

منع او اعاقة لجان التفتيش من 

اداء مهامها
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ثالث وعشرون: مخاطر اخرى   

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي
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اربع وعشرون : التنسيق مع الجهات االخرى

القانون / الجهة المختصة  الموضوعالرقم

قانون الدفاع المنيالوقاية من الحريق

قانون الصحة العامةاالضاءة

قانون الصحة العامةالحرير الصخري

قانون الصحة العامةزيت االسكرال

قانون الصحة العامةالتلوث

قانون الصحة العامةالبنزين العطري

قانون الصحة العامةخزن وتداول المواد الكيماوية 

قانون الصحة العامةمكافحة التدخين
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قائمة تفتيش شروط العمل

أقليم كوردستان



تم إصدار هذا التـقرير بدعم مالي من االتـحـاد األوروبـي. أن محتويات هذا الدليل هي 

المسؤولية الوحيدة لمنظمة العمل الدولية وال تعكس بالضرورة آراء اإلتحاد األوروبي.
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اوال: بيانات المنشأة

اسم المنشأة

رقم المنشاة

 العنوان بالتفصيل

المدينة / الحي / الشارع / رقم البناية

GPS الموقع

الهاتف

البريد االلكتروني

اسم المدير المسؤول

المنتجات التي يتم تصنيعها في المنشاة او 

الخدمات التي تقدمها

القطاع  الرئيسي والفرعي

ساعات العمل / عدد الوجبات

عدد العاملين

اجانبمحليين

المجموع

اناثذكوراحداثاناثذكور

مسؤول الضمان االجتماعي

اسم المفتش / ين

تاريخ اخر زيارة واهم المالحظات

تاريخ ووقت الزيارة

مالحظات
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ثانيا : السجالت 

الرقم
قائمة 

التفتيش
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52 / 1 /سجل االجور

+

 1/149/ب

 أ - مسك سجل لالجور يبين 

تفاصيل اجر العامل 

واالستقطاعات، وصافي االجر.

ب -  السجل خالي من اي فراغ او 

شطب او تحشية.

ج - اخضاع السجل لرقابة مفتشي 

العمل.

أ- عدم وجود سجل لالجور  يبين 

تفاصيل االجر.

ب- يحتوي السجل عىل فراغ او شطب 

او تحشية.

ج- عدم تقديم السجل لمفتشي العمل 

عند الطلب

سجل 

االحداث

+ 94

 149/ د

ادامة سجل تحدد فيه اسماء 

واعمار االحداث ونوع العمل المناط 

بهم. 

عدم ادامة سجل االحداث . 

سجل اسماء 

العمال

عدم توفر سجل باسماء العمالسجل باسماء العمال149/ أ

سجل 

االجازات

عدم توفر سجل االجازاتسجل االجازات149/ ج

سجل 

الزيارات 

التفتيشية

عدم توفر سجل الزيارات التفتيشيةسجل الزيارات التفتيشية149/هـ
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ثالثا : تعليق االعالنات

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي
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احكام حماية 

المرأة
80

وضع نسخة من االحكام الخاصة 

بحماية المراة العاملة في لوحة 

االعالنات، بمقر العمل.

عدم اعالن االحكام الخاصة 

بحماية المراة العاملة. 

ال تطبق احكام هذا الفصل عىل 

العامالت في وسط عائلي ال يعمل 

فيه سوى افراد االسرة تحت ادارة 

واشراف الزوج او االب او االم او 

االخ.

صاحب العمل الذي يستخدم عاملة 

فاكثر.

تعليمات 

حماية 

االحداث 

وجدول 

االعمال 

المحظورة 

94

4 من 

تعليمات

االعمال 

التي ال 

يجوز 

تشغيل 

االحداث 

فيها 

ودخولهم 

اماكنها رقم 

19 لسنة 

1987

وضع نسخة من التعليمات وجدول 

االعمال المحظورة بشكل ظاهر في 

لوحة االعالنات بمقر العمل .

عدم وضع نسخة من التعليمات 

والجدول بشكل ظاهر في لوحة 

االعالنات .

قواعد 

االنضباط
4 / 125

اعالن قواعد انضباط العمل في 

لوحة االعالنات بعد المصادقة 

عليها، وتعتبر نافذة  بعد )15( يوما.

عدم اعالن  صاحب العمل 

قواعد انضباط العمل عند 

المصادقة عليها .

صاحب العمل الذي يستخدم عشرة 

عمال فاكثر
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رابعا: المبادئ االساسية 

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني
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العمل دون 

تمييز

ضمان حق العمل لكل مواطن 2

قادر عليه بشروط وفرص متكافئة 

دون تمييز بسبب الجنس او العرق 

او اللغة او الدين، واتاحة الفرصة 

في التدريب عىل النشاط المهني. 

التمييز بين العاملين 

ان يحصل العامل عىل اجر يكفي 4االجر وحمايته

لسد حاجاته االساسية، ويقدر االجر 

 عىل اساس:

 اوال : نوع العمل وكميته .

ثانيا: المساواة في االجر للعمل 

المتساوي.

ثالثا :حماية االجر وعدم االقتطاع .

اوال عدم منح االجر عىل اساس 

نوع العمل وكميته

ثانيا: عدم المساواة باالجر.

ثالثا: االقتطاع من االجر بشكل 

غير قانوني.

العامل 

العربي

معاملة العامل العربي كالعامل 7

العراقي في الحقوق والواجبات.

التمييز بين العامل العربي 

والعراقي.

السريان 

والشمول

اوال - تسري احكام القانون عىل 8

جميع العمال في القطاع الخاص 

 والمختلط والتعاوني.

ثالثا - تسري احكام القانون عىل 

مشاريع واماكن العمل التي 

تستخدم عامال واحدا فاكثر.

عدم شمول جميع العمال 

بجميع القطاعات باحكام 

القانون.

يقصد بالعامل كل من يؤدي عمال 

لقاء اجر ويتبع لتوجيه صاحب 

العمل. 

تشمل االحكام كل من يستخدم 

عامال فاكثر

الحد االدنى 

لحقوق 

العمال

الحقوق الواردة في القانون هي 9

الحد االدنى لحقوق العمال، 

وحيثما وجد تنظيم خاص لعالقات 

العمل، تطبق عىل العمال االحكام 

االفضل.

النزول عن الحقوق الدنيا 

للعمال 
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 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة 10اللغة العربية

في جميع عالقات العمل وعقوده 

وسجالته ووثائقه، وتعتمد اللغة 

الكردية اىل جانب اللغة العربية في 

اقليم كوردستان.

عدم اعتماد اللغة العربية.

التنازل عن 

الحقوق

بطالن كل صلح او تنازل او ابراء 11

من الحقوق المقررة للعامل خالل 

فترة قيام عالقة العمل حتى 

انقضاء ستة اشهر عىل انتهائها.

التنازل عن حقوق العامل

امتياز المبالغ 

المستحقة

تعطى المبالغ المستحقة للعامل او 12

من يخلفه في حقوقه اعىل درجات 

االمتياز عىل جميع اموال صاحب 

العمل المدين المنقولة وغير 

المنقولة بما فيها ديون الدولة .

عدم اعطاء درجة االمتياز الموال 

العامل المستحقة.

المدد 

والمواعيد

تعتبر السنة )365( يوما والشهر 13

)30( يوما الغراض القانون.
عدم احتساب المدد والمواعيد 

بالطريقة الصحيحة  .
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خامسا: تشغيل االجانب والتدريب 

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 
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زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى
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 / 

م
تز
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ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 
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تن
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ال

خ
م

ال
ب

تشغيل 

االجانب

عدم تشغيل االجنبي اال بعد 23

حصوله عىل اجازة عمل. 

تشغيل عامل اجنبي دون الحصول 

عىل  اجازة عمل. 

تنظيم العالقة بين المتدرب 27 / 1عقد التدريب

والجهة التي تتوىل التدريب بعقد 

مكتوب يبين مراحل التدريب 

ومددها وحقوق والتزامات 

المتدرب.

عدم تنظيم العالقة مع المتدرب.

انهاء عقد 

التدريب

يمكن انهاء عقد التدريب من قبل 28

الجهة التي تقوم بالتدريب اذا 

وجدت مبررات موضوعية )تتصل 

بقابلية المتدرب عىل تعلم المهنة 

او بانضباطه اثناء التدريب(. 

انهاء عقد التدريب دون وجود مبررات 

موضوعية.
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سادسا : عالقات العمل

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

د 
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

توثيق عقد 

العمل

ان يكون عقد العمل مكتوبا ويحدد 30

نوع العمل ومقدار االجر.

عدم وجود نسخة مكتوبة من 

العقد.

يمكن اخضاع العامل لالختبار اذا 31فترة االختبار

نص عقد العمل عىل ذلك، ولفترة 

ال تزيد عن )3( أشهر. 

مخالفة شروط فترة اختبار 

العامل.

عقد العمل 

الدائم

عقود العمل غير محددة المدة في 32 / 1

االعمال ذات الطبيعة المستمرة.

تحديد مدة للعقد في االعمال 

ذات الطبيعة المستمرة.

باستثناء في حالة االستعانة بعمال 

اضافييين لفترة وعمل معينين.

يكون العقد الذي ينصب عىل عمل من 

طبيعة مؤقتة او موسمية عقدا محدود 

المدة.

ويراد بالعمل المؤقت العمل الذي تقتضي 

طبيعة تنفيذه وانجازه مدة محدودة.

ويراد بالعمل الموسمي العمل الذي يقتضي 

تنفيذه وانجازه في مواسم معينة من السنة.

استحقاق 

االجر

يعتبر العامل قد ادى عمله 33

واستحق  اجره بمجرد حضوره اىل 

مقر العمل مستعدا الداء العمل  

وحالت دون ذلك اسباب ال يد له 

فيها .

عدم دفع االجر للعامل اذا حالت 

اسباب ال يد له فيها دون ادائه 

للعمل. 

تهيئة 

المستلزمات

تمكين العامل من اداء عمله 34 / 1

وتهيئة المستلزمات لذلك.

عدم تمكين العامل من اداء 

عمله وتهيئة المستلزمات 

لذلك.

دفع اجر العامل وفق االحكام 34 / 2دفع االجر

المقررة في هذا القانون.

عدم دفع اجر العامل وفق احكام 

القانون.

توفير الفرص والوسائل امام 34 / 4التطوير الفني 

العامل بغية تطوير مستواه 

الثقافي والفني.

عدم توفير الفرص والوسائل 

امام العامل لتطوير مستواه.
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تسليم العامل، عند مباشرته 34 / 5وثائق العامل

العمل، وصال بما سلمه من وثائق 

ومستندات، واعادتها اليه عند 

انتهاء عقد العمل او عند مطالبته 

بها، ما لم يترتب عىل اعادتها ضرر 

لصاحب العمل.

عدم تسليم العامل وصال بما 

سلمه من وثائق ومستندات، او 

عدم اعادتها اليه عند الطلب. 

اعطاء العامل شهادة عند انتهاء 34 / 6شهادة الخبرة

عقد العمل، مبينا بها تاريخ 

مباشرته العمل، وتاريخ انتهاء 

العقد، ونوع العمل الذي اداه، 

وللعامل ان يطلب اضافة اية 

بيانات اىل هذه الشهادة اذا كانت 

مطابقة للحقيقة.

عدم اعطاء العامل شهادة عند 

انتهاء عقد العمل تبين 

المعلومات التي طلبها العامل.

شهادة براءة 

الذمة

اعطاء العامل الذي وفى بجميع 34 / 7

االلتزامات المترتبة عليه - براءة 

ذمة - عند انتهاء عقد العمل.

عدم اعطاء العامل شهادة  براءة 

ذمة عند انتهاء عقد العمل.

العامل ذا 

المسؤولية 

النقابية

عدم نقل او انهاء خدمة العامل 34 / 8

الذي يمارس مسؤولية نقابية، ما 

لم توافق النقابة او االتحاد عىل 

ذلك.

 نقل او انهاء خدمة العامل الذي 

يمارس مسؤولية نقابية دون 

موافقة النقابة او االتحاد .

حاالت انتهاء 

عقد العمل 

اوال- اذا اتفق الطرفان كتابة عىل 36

انهائه.

ثانيا - اذا انتهت مدته.

رابعا - اذا اصيب العامل بمرض 

اقعده عن العمل ولم يشف منه 

بعد ستة اشهر من االصابة به 

بشهادة طبية رسمية.

خامسا - اذا اصيب العامل بعجز 

اقعده عن العمل وبلغت نسبته 75 

% فاكثر من العجز الكلي بموجب 

شهادة طبية رسمية.

سادسا - اذا اقتضت ظروف العمل 

في المشاريع تقليص حجمه شرط 

اخبار وزير العمل والشؤون 

االجتماعية بذلك.

انهاء العقد بطريقة غير قانونية.

عقد العمل 

بحالة وفاة 

صاحب 

العمل

عدم انهاء عقد العمل بسبب وفاة 39

صاحب العمل، اال اذا كانت 

شخصيته محل اعتبار.

انهاء عقد العمل بسبب وفاة 

صاحب العمل. 
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سابعا : االجر ومتمماته

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي
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م
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ب
سي

تن
استحقاق 

االجر

االجر هو كل ما يستحق للعامل عىل 41

صاحب العمل الذي يستخدمه من مال ايا 

كانت طريقة حسابه، لقاء عمله، من تاريخ 

مباشرته العمل.

عدم احتساب االجر بشكل 

صحيح.

شروط دفع 

االجر

اوال - دفع االجور للعامل مرة واحدة في 42

الشهر في االقل، في احد ايام العمل وفي 

مكانه او في مركز دفع مجاور له.

ثانيا - دفع االجور بالعملة العراقية.

اوال- عدم دفع االجور للعامل .

ثانيا- عدم دفع االجور بالعملة 

العراقية.

المنح 

والمكافآت

تعتبر المنح والمكافآت من متممات االجر 43

اذا:

اوال -  نص القانون او عقد العمل اوالنظام 

الداخلي للعمل، عىل دفعها.

ثانيا -  استقر التعامل عىل دفعها مدة ال 

تقل عن ثالث سنوات عىل نحو تميز 

بالعمومية والثبات.

عدم اعتبار المنح والمكافآت 

من متممات االجر. 

نسب 

المبيعات 

واالرباح

اعتبار النسبة من المبيعات والنسبة من 44

االرباح المتفق عليها في عقد العمل من 

متممات االجر.

عدم اعتبار النسبة من 

المبيعات واالرباح من متممات 

االجر.

االجر عىل 

اساس 

القطعة

يمكن تحديد االجر عىل اساس القطعة او 45

تبعا النتاج العامل، عىل ان ال يقل عن 

الحد االدنى الجر العامل غير الماهر.

تحديد اجر يقل عن الحد االدنى 

الجر العامل غير الماهر.
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ثامنا : تحديد االجور وحمايتها

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي
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ب

الحد االدنى 

لالجر

عدم جواز االتفاق عىل اجر اقل من الحد 47

االدنى الجر العامل غير الماهر.

االتفاق عىل اجر يقل عن الحد 

االدنى الجر العامل غير الماهر.

دفع االجر عند 

انتهاء الخدمة

دفع اجر العامل خالل سبعة ايام من تاريخ 48

انتهاء الخدمة.

عدم دفع االجر خالل سبعة ايام.

عدم دفع االجر للعامل او وكيله.دفع االجر اىل العامل او اىل وكيله.49 / 1تسليم االجر

تسليم اجر 

الحدث

عدم دفع اجر العامل الحدث دفع اجر العامل الحدث اليه مباشرة.49 / 2

اليه مباشرة.

حرية 

التصرف 

باالجر

عدم تقييد حرية العامل في التصرف باجره، 50

او الزامه بالشراء من محالت معينة.

تقييد حرية العامل في التصرف 

باجره.

الحجز عىل 

االجر

عدم الحجز عىل االجر المستحق للعامل اال 51

بنسبة ال تزيد عىل )20 %( منه ايفاء لدين 

ثابت بحكم قضائي.

الحجز عىل اجر  العامل دون 

حكم قضائي، او  بنسبة تزيد 

عىل )20 %( منه.

التوقيع 

باستالم االجر

عدم توقيع العامل في سجل توقيع العامل في سجل االجور .52 / 2

االجور او اعتراضه عىل 

المفردات.

الحد االدنى 

لالجر بعقد 

العمل 

الفردي

اجر العامل بموجب عقد العمل الفردي ال 62

يقل عن االجر المحدد لمهنته بموجب 

االتفاق الجماعي، وال  يقل عن الحد االدنى 

لالجر المقرر قانونا .

نقصان اجر العامل عن االجر 

المحدد لمهنته او نقصانه عن 

الحد االدنى لالجر المقرر قانونا .

الزيادة 

السنوية

يستحق العامل زيادة سنوية دورية في 63

االجور عند اتمامه سنة عمل كاملة لدى 

صاحب العمل ذاته.

عدم منح الزيادة السنوية 

الدورية من تاريخ استحقاقها.

في حال تقاضى العامل اجرا اقل من االجر 65نقصان  االجر

المستحق يجب استرداد الفرق بين ما 

تقاضاه وما يستحقه .

عدم دفع الفرق بين ما تقاضاه  

العامل وما يستحقه.
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تاسعا: وقت العمل 1

الرقم 
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي
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ب

تحديد موعد 

العمل

يحدد صاحب العمل موعد بدء وقت 54

العمل وانتهائه.

عدم تحديد موعد بدء العمل 

وانتهائه، او  عدم احتساب 

وقت العمل  بشكل صحيح.

وقت العمل، الوقت الذي 

يكون فيه العامل تحت تصرف 

صاحب العمل الذي 

يستخدمه، دون فترات الراحة 

وتناول الطعام

ساعات 

العمل 

اليومي

وقت العمل اليومي ثماني ساعات، مع 55

مراعاة االستثناءات .

تشغيل العامل اكثر من ثماني 

ساعات.

ساعات 

العمل 

المتقطع 

والفترتين

ال تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل 56

عىل )12( ساعة في االعمال التي تؤدي 

بدوامين، واالعمال المتقطعة، وال تزيد 

ساعات العمل الفعلية عىل )8( ساعات 

في اليوم.

بقاء العامل في مكان العمل 

اكثر من )12(ساعة، او زيادة 

ساعات عمله الفعلية عىل )8( 

ساعات في اليوم.

ال تسري احكام هذه المادة 

عىل:

آ - المشتغلون باالعمال 

التحضيرية او التكميلية التي 

يتعين انجازها قبل او بعد 

االنتهاء من العمل.

ب - المشتغلون بالحراسة.

اوال - تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر 58فترة الراحة

لتناول الطعام والراحة مجموعها )0.5 -1 

ساعة( ، ويحدد مواعيدها صاحب 

العمل، عىل ان ال تزيد ساعات العمل 

المتصلة عىل خمسة ساعات.

ثانيا - منح العامل في المشاريع التي ال 

يمكن ان يتوقف العمل فيها السباب 

فنية فترة راحة او اكثر ال يقل مجموعها 

عن )20( دقيقة. 

ثالثا -  ال تقل فترة الراحة بين االعمال 

ذات الدوامين عن )1( ساعة وال تزيد عىل 

)4( ساعات.

اوال- عدم وجود او تنظيم او منح 

فترة تناول الطعام والراحة. 

ثانيا - عدم منح العامل فترة 

الراحة في المشاريع التي ال 

يمكن ان يتوقف العمل . 

ثالثا -  فترة الراحة تقل عن )1( 

ساعة  او تزيد عىل )4( ساعات 

بين االعمال ذات الدوامين.

1   ال تسري احكام هذا الفصل  )وقت العمل( عىل عمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية.
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العمل الليلي 

والمختلط

1- ج - ال تزيد نسبة العمل الليلي في 59

العمل المختلط عىل ثالث ساعات عمل

 ثانيا - ال تتجاوز مدة العمل:

 أ - )7( ساعات في العمل الليلي.

ب - )7.5( ساعة في العمل المختلط.
ثالثا - شهر في العمل الليلي لالعمال 

التي تجري بالتناوب بين النهار والليل.

1- زيادة نسبة  العمل الليلي في 

العمل المختلط عىل ثالث 

ساعات. 

ثانيا - تجاوز  مدة ساعات 

العمل الليلي او المختلط.

3- تجاوز الشهر في العمل 

الليلي. 

يعتبر العمل:

أ - عمال نهاريا، اذا تم بين 

الساعة السادسة صباحا 

والتاسعة ليال.

ب - عمال ليليا، اذا تم بين 

الساعة التاسعة ليال والسادسة 

صباحا.

ج - عمال مختلطا، اذا تم في 

وقت يتصل فيه العمل 

النهاري بالعمل الليلي او 

بالعكس.

يوم الراحة 

االسبوعية

اوال - استحقاق العامل يوم راحة 60

اسبوعية باجر.

ثانيا - تنظيم مواعيد حصول العمال عىل 

الراحة االسبوعية بشرط ان يكون لكل 

عامل موعدا ثابتا ليوم راحته االسبوعية.

اوال- عدم منح العامل يوم راحة 

اسبوعية

ثانيا- عدم تنظيم مواعيد 

حصول العمال عىل الراحة 

االسبوعية.

العمل ايام 

الراحة 

والعطل

يمكن االتفاق مع العمال عىل تشغيلهم 61

ايام الراحة االسبوعية والعطل الرسمية 

التي تتخلل شهر العمل وتعويضهم عنها 

بما يساويها نقدا او بأيام اجازة موحدة.

تشغيل العمال دون موافقتهم 

او دون  تعويضهم .

زيادة ساعات 

العمل 

بالحاالت 

االضطرارية

يمكن زيادة ساعات العمل المقررة في 62

حالة وقوع حادث او احتمال وقوعه او 

في حالة القوة القاهرة او االعمال 

االضطرارية، عىل قدر الضرورة الالزمة 

لمعالجة الحاالت المتقدمة.

زيادة ساعات العمل دون 

ضرورة او اكثر من الالزم.

زيادة ساعات 

العمل من 

قبل صاحب 

العمل

يمكن زيادة ساعات العمل  في احدى 63 / 1 

 الحاالت االتية:

أ - اذا كان العمل لمواجهة ضغط غير 

اعتيادي بسبب االعياد او االعمال 

 الموسمية او غير ذلك.

ب - اذا كان العمل من اجل اصالح او 

صيانة االجهزة واالدوات واالالت التي قد 

يؤدي توفقها اىل تعطيل العمل 

 اوتعطيل عدد كبير من العمال.

ج - اذا كان العمل من اجل تفادي 

 تعرض المواد او المنتجات للتلف.

د - اذا كان العمل من اجل الجرد السنوي 

واعداد الموازنة او االستعداد لتصفية 

الموسم وافتتاح الموسم الجديد.

زيادة ساعات العمل المقررة 

خالفا للحاالت المنصوص 

عليها.

عىل ان ال تزيد ساعات العمل 

االضافية الواردة عىل )300(  

ساعة في السنة.
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العمل 

االضافي

أ - ال تتجاوز ساعات العمل االضافية في 63 / 2

االعمال الصناعية التي تجري بالتناوب 

 ساعة واحدة يوميا.

ب - ال تتجاوز ساعات العمل االضافية 

في االعمال التحضيرية والتكميلية 

لالعمال الصناعية او في حالة مواجهة 

االعمال ذات الطبيعة غير العادية اربع 

 ساعات يوميا.

ج - ال تتجاوز ساعات العمل االضافية 

في االعمال غير الصناعية اربع ساعات 

يوميا.

تجاوز ساعات العمل االضافية 

الحدود المنصوص عليها . 

عىل ان ال تزيد ساعات العمل 

االضافية الواردة عىل )300(  

ساعة في السنة.

بدل العمل 

االضافي

اوال : العمل النهاري في اوقات الراحة 64

اليومية او االسبوعية او في الساعات 

الزائدة عىل العمل اليومي يعتبر عمال 

اضافيا.

ثانيا : دفع اجر العمل االضافي الليلي او  

باالعمال الشاقة او الضارة ضعف اجر 

العمل، او )150%( اذا كان العمل نهاريا.

ثالثا : تعويض العامل بيوم راحة في احد 

ايام االسبوع اذا اشتغل يوم راحته 

االسبوعية .

اوال- عدم احتساب ساعات 

العمل االضافي.

ثانيا- عدم دفع  اجر العمل 

االضافي حسب النص 

القانوني. 

ثالثا- عدم تعويض العامل بيوم 

راحة .

توقف العمل 

السباب 

طارئة

بحالة توقف العمل بسبب طارئ او قوة 65 / 1

قاهرة، تدفع اجور العامل عن مدة 

التوقف )بما ال يزيد عىل 60 يوما(. 

ويمكن تكليف العامل بعمل اخر او 

بتعويض الوقت الضائع بعمل اضافي بال 

اجر، ال يزيد عىل )2( ساعتين في اليوم 

ولمدة ال تزيد عىل )30( يوما في السنة.

عدم دفع اجور العامل عن مدة 

التوقف، او تكليفه بعمل 

اضافي دون اجر يزيد عن 

الحدود المنصوص عليها .

توقف العمل 

بسبب 

صاحب 

العمل

بحالة توقف العمل بسبب صاحب 65 / 2

العمل، يتم دفع اجور العمال كاملة طيلة 

فترة التوقف، ويمكن تكليفهم بعمل 

اضافي باجر، وفقا لما هو مبين في البند 

)اوال( من هذه المادة.

عدم دفع اجور العامل عن مدة 

التوقف، او تكليفه بعمل 

اضافي باجر بشكل مخالف 

للنص .
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عاشرا : االجازات

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا
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ة 
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خ 
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مالحظات
 قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى
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خ
م
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ب

االجازة 

السنوية

اوال -استحقاق العامل اجازة باجر 67

لمدة عشرين يوما عن كل سنة 

عمل.

ثالثا -استحقاق العامل عن جزء 

السنة اجازة تتناسب مع ذلك 

الجزء.

عدم منح العامل االجازة 

السنوية حسب النص القانوني.

اجازة الخدمة 

المستمرة

اضافة يومان اىل اجازة العامل 68

السنوية بعد كل خمس سنوات 

خدمة مستمرة لدى صاحب العمل 

ذاته.

عدم منح العامل االجازة 

المستحقة عن الخدمة 

المستمرة .

التمتع 

باالجازة 

اوال - تمكين العامل من التمتع 69

باجازته السنوية دفعة واحدة.

ثانيا -  اذا اقتضت متطلبات 

العمل تجزئة االجازة السنوية  اىل 

مدد، يجب ان ال تقل احداها عن 

(14( يوما متصلة، والباقي 

بالكيفية التي يتفق عليها خالل 

مدة ال تتجاوز سنة العمل التالية.

اوال- عدم منح العامل اجازته 

السنوية  دفعة واحدة.

ثانيا- عدم منح العامل اجازة 

سنوية متصلة (14( يوما فأكثر، 

والباقي بالكيفية التي يتفق 

عليها خالل مدة سنة العمل 

التالية.

التنازل عن 

االجازة

بطالن اي اتفاق بالتخلي عن حق 71

العامل في االجازة السنوية او 

التنازل عنها، كال او جزًء  لقاء 

تعويض او الي سبب.

عدم منح العامل االجازه 

السنوية.

بدل اجر 

االجازات

اوال - دفع اجور العامل عن مدة 72

 اجازته السنوية عند منحه اياها.

ثانيا - عند انتهاء عمل العامل دفع  

أجور ايام اجازته السنوية التي لم 

يتمتع بها عىل اساس االجر الذي 

 كان يتقاضاه عند انتهاء عمله.

ثالثا -  دفع  أجور االجازات التي 

تراكمت للعامل بموجب القوانين 

السابقة عند انتهاء عالقة العمل.

اوال - عدم دفع اجور العامل عن 

مدة اجازته السنوية عند بدايتها. 

ثانيا وثالثا- عدم دفع  أجور  ايام 

اجازاته المتراكمة، او عدم دفعها 

عىل اساس االجر االخير.
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اوقات منح 

العمال 

اجازاتهم

يحدد النظام الداخلي )ان وجد( 73 / 1

اوقات تمتع العمال باجازاتهم 

السنوية، واال يتم ذلك باالتفاق مع 

صاحب العمل.

عدم احتواء النظام الداخلي عىل 

اوقات تمتع العمال باالجازة 

السنوية او االتفاق عىل ذلك.

االجازات 

خدمة 

محسوبة

اعتبار مدة االجازة السنوية 74

الماجورة، خدمة عمالية مجزية 

لجميع االغراض المنصوص عليها .

عدم اعتبار مدة االجازة السنوية 

خدمة عمالية مجزية.

استراحات 

العطل 

واالعياد

يتمتع العامل باستراحة في ايام 75

االعياد والعطالت الرسمية المقررة 

بموجب القانون ويتقاضى عنها 

اجرا كامال.

عدم منح العامل استراحة 

مدفوعة االجر ايام االعياد 

والعطل الرسمية.

العمل ايام 

العطل

 يمكن تشغيل العامل خالل االعياد 76

او العطالت الرسمية )عدا الراحة 

االسبوعية( الحد االسباب المبينة 

في المادة )63( من هذا القانون 

باجر مضاعف اضافة اىل اجره.

عدم  منح العامل اجر مضاعف 

اضافة اىل اجره عند تشغيله 

خالل االعياد او العطالت 

الرسمية.
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احد عشر : االجازات المرضية  

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي
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مدة االجازة 

المرضية
77

اوال - يستحق العامل اجازة مرضية باجر، 

يدفع من قبل صاحب العمل، لمدة 

ثالثين يوما عن سنة العمل.

ثانيا - يمكن تراكم االجازات المرضية التي 

يستحقها العامل بموجب البند )اوال( من 

هذه المادة لحد )180( يوما. 

اوال- عدم منح  العامل االجازة 

المرضية المستحقة باجر 

مدفوع . 

ثانيا- عدم احتساب االجازات 

المرضية المتراكمة .

دفع اجر 

االجازات 

المرضية

77

رابعا - يرجع صاحب العمل عىل دائرة 

الضمان االجتماعي للعمال عما دفعه اىل 

العامل المضمون عن اجور اجازاته 

المرضية التي دفعها اليه، بما يزيد عىل 

ثالثين يوما في السنة، وفق احكام 

البندين )اوال وثانيا( من هذه المادة.

عدم دفع  اجور اجازات العامل 

المرضية التي تزيد عىل ثالثين 

يوما في السنة.

شروط االجازة 

المرضية
1 / 78

تمنح االجازة المرضية استنادا اىل تقرير 

طبي صادر عن جهة طبية معتمدة لدى 

صاحب العمل او صادر عن جهة طبية 

رسمية.

عدم منح االجازة المرضية 

للعامل استنادا للتقرير الطبي.

االجازة خدمة 

عمالية
2 / 78

اعتبار مدة التمتع باالجازة المرضية، 

خدمة عمالية مجزية لجميع االغراض 

المنصوص عليها في هذا القانون 

والقوانين االخرى.

عدم اعتبار مدة االجازة المرضية 

خدمة عمالية مجزية.
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اثنا عشر : حماية المرأة العاملة 2

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي
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تشغيل 

النساء في 

االعمال 

الشاقة

815

تعليمات 

تحديد 

االعمال 

الضارة 

والشاقة 

رقم 14 

لسنة 1988 

عدم تشغيل النساء في االعمال 

الشاقة او الضارة بالصحة التي 

تتعين بالتعليمات المنصوص 

عليها بموجب المادة )57( من 

القانون.

تشغيل النساء في االعمال 

الشاقة او الضارة بالصحة .

العمل 

االضافي

عدم تشغيل النساء الحوامل 82

باعمال اضافية يمكن ان تؤدي اىل 

االضرار بصحة المرأة او حملها.

تشغيل النساء الحوامل باعمال 

اضافية يمكن ان تكون ضارة.

عدم تشغيل النساء بعمل ليلي، اال 83 / 1العمل الليلي

اذا كان العمل متعلقا بمواد اولية 

او انتاج يكون عرضه للتلف 

السريع، وكان استمرار العمل في 

الليل ضروريا للمحافظة عليها.

تشغيل النساء بعمل ليلي 

خالفا للشروط.

 ال يسري ذلك عىل الفئات االتية:

 أ - العامالت في اعمال ادارية.

ب - العامالت في الخدمات الصحية 

 او الترفيهية.

ج - العامالت في خدمات النقل 

واالتصاالت.

فترة الراحة 

اليومية

منح النساء العامالت فترة راحة 83 / 2  

يومية ال تقل عن)11( ساعة 

متوالية، يكون من بينها ما ال يقل 

عن )7( ساعات من الفترة الليلية. 

عدم منح النساء العامالت فترة 

الراحة اليومية .

الفترة الليلية الواقعة بين الساعة 

)9( ليال والساعة )6( صباحا

2   ال تطبق احكام هذا الفصل على العامالت في وسط عائلي ال يعمل فيه سوى افراد االسرة تحت ادارة واشراف الزوج او االب او االم او االخ.
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اوال - استحقاق العاملة اجازة 84اجازة الحمل

خاصة بالحمل والوالدة باجر تام 

 لمدة )72( يوما.

ثانيا - يحق للعاملة الحامل التمتع 

باالجازة قبل )30( يوما من التاريخ 

المتوقع للوضع بشهادة طبية 

صادرة من الجهة المختصة، 

والباقي بعد الوضع.

ثالثا - في حالة الوالدة الصعبة، او 

والدة اكثر من طفل واحد، او ظهور 

مضاعفات قبل الوضع او بعده 

وبناء عىل تقرير من الجهة الطبية 

المختصة يمكن ان تصل  مدة 

اجازة الحمل لغاية )9( اشهر ،عىل 

ان تكون المدة الزائدة )عن 72 

يوما( اجازة بدون اجر، اذا كانت 

 العاملة غير  مضمونة.

 ويطبق عىل العاملة المضمونة 

قانون التقاعد والضمان االجتماعي 

للعمال.

اوال و ثانيا: عدم منح العاملة 

المستحقة اجازة  الحمل 

والوالدة المستحقة .

ثالثا: عدم منح العاملة 

المستحقة اجازة  الحمل 

والوالدة الصعبة .

السماح للعاملة المرضع بفترة 87 / 1فترة االرضاع

ارضاع اثناء يوم العمل ال تزيد عىل 

)1( ساعة واحدة من وقت العمل.

عدم منح العاملة المرضع فترة 

ارضاع .

االعفاء من 

العمل

اعفاء العاملة التي لها طفل او اكثر 87 / 2

دون السادسة من عمره اذا احتاج 

طفلها المريض اىل رعايتها من 

العمل، مدة ال تزيد عىل ثالثة ايام 

عن كل حالة تقتضي ذلك، دون 

اجر.

عدم اعفاء العاملة من العمل 

لرعاية اطفالها المرضى.

توفير وسائل 

الراحة

توفير وسائل راحة خاصة بالنساء 88

حسب متطلبات العمل.

عدم توفير وسائل راحة خاصة 

بالنساء.
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ثالثة عشر : حماية االحداث

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي
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الحد االدنى 

90لعمر العمل

الحد االدنى للقبول في اي 

وظيفة او عمل وفي وسائل 

النقل المسجلة في انحاء 

العراق هو )15( سنة.

تشغيل حدث لم يكمل )15( 

سنة من عمره.

يعني مصطلح االحداث في هذا الفصل 

االشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة 

عشر.

ال تسري احكام هذا القانون عىل االحداث 

الذين تزيد اعمارهم عىل 15 سنة ويشتغلون 

في وسط عائلي تحت ادارة او اشراف الزوج 

او االب او االم او االخ او االخت.

االعمال 

الخطرة 

والمضرة

1 / 91 3

من 

تعليمات 

االعمال 

التي ال 

يجوز 

تشغيل 

االحداث 

فيها 

ودخولهم 

اماكنها رقم 

19 لسنة 

1987

يمنع االحداث من ممارسة 

االعمال التي تكون بطبيعتها 

او ظروف ممارستها مؤذية 

لصحتهم او تكون خطرا عىل 

سالمتهم او اخالقهم او 

دخولهم اماكن العمل فيها.

تشغيل االحداث باالعمال 

الخطرة والمضرة او دخول 

اماكن العمل فيها.

الغراض هذه المادة فان مصطلح طفل 

يطلق عىل كل االشخاص الذين هم دون 

سن الثامنة عشرة

تشمل هذه االعمال عىل سبيل لمثال ال 

الحصر ما يلي: -

ا – العمل تحت االرض او تحت سطح 

الماء او عىل ارتفاعات خطيرة او في 

االماكن الضيقة او المحصورة.

ب – العمل مع اليات او معدات او ادوات 

خطيرة و التي تتطلب نقل احمال ثقيلة 

يدويا.

ج – العمل في بيئة غير صحية قد تعرض 

االحداث عىل سبيل المثال لخطورة 

حقيقية او لعمل او عمليات خطيرة او 

لدرجات حرارة او مستوى ضوضاء او اهتزاز 

يضر بصحتهم.

د – العمل في ظروف صعبة مثل العمل 

لساعات طويلة او العمل في بعض ظروف 

العمل الليلي او العمل الذي يحتجز فيه 

الحدث في منشاة صاحب العمل لسبب 

غير معقول.
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اسوأ اشكال 

عمل 

االطفال

3 / 91 

االعمال التالية من اسوأ 

اشكال عمل االطفال وهي 

 ممنوعة: -

ا – كل اشكال العبودية او 

الممارسات المشابهة لذلك 

كبيع االطفال او المتاجرة بهم 

او عبودية االرض او االقراض 

بالعبودية او العمل القسري 

او االجباري وتجنيد االطفال 

الستخدامهم في النزاعات 

 المسلحة.

ب – استغالل الطفل او 

شراؤه او عرضه للبيع الغراض 

الدعارة او النتاج االفالم او 

 العروض االباحية.

ت – استغالل الطفل او 

شراؤه او عرضه للبيع الغراض 

غير مشروعة وباالخص انتاج 

 المخدرات والمتاجرة به .

ث – االعمال التي تكون 

بحسب طبيعة او ظروف 

ممارستها تؤدي اىل ضرر في 

صحة او سالمة او اخالق 

االطفال.

 تشغيل االطفال بأعمال 

تعتبر من اسوأ اشكال عمل 

االطفال. 



قائمة تفتيش شروط العمل أقليم كوردستان24

اوال - عدم  قبول او تشغيل 92فحص اللياقة

االحداث في اي عمل ما لم 

يتم فحصهم فحصا طبيا 

شامال لتحديد مدى صالحيتهم 

للعمل المطلوب.

ثانيا - فحص اللياقة من قبل 

طبيب مؤهل وتثبيت اجراء 

الفحص بموجب شهادة طبية 

او بتاشيرة عىل تصريح العمل 

او في سجل العمل. 

ثالثا - اصدار وثيقة بيان 

اللياقة للعمل وفقا لظروف 

عمل محددة او لعمل او 

مجموعة اعمال محددة لها 

نفس المخاطر الصحية 

ومصنفة كمجموعة من قبل 

الجهة المختصة.

رابعا - اخضاع لياقة الحدث 

اىل اشراف طبي حتى يبلغ 

الثامنة عشر من العمر، ذكرا  

كان ام انثى .

خامسا - تكرار الفحص الطبي 

للحدث في فترات ال تتجاوز 

السنة الكاملة بحالة التوظيف 

المستمر . 

سادسا - عدم تحميل الحدث 

او والديه اي مصاريف الجراء 

فحص اللياقة المشار اليه.

اوال- تشغيل االحداث دون 

الفحص الطبي .

ثانيا- مخالفة اشتراطات 

فحص لياقة الحدث للعمل .

ثالثا- عدم اصدار وثيقة بيان 

اللياقة وفقا لظروف عمل 

محددة او  مجموعة اعمال 

محددة .

رابعا- عدم اخضاع الحدث 

الشراف طبي لحين بلوغه 

)18( عاما.

خامسا- عدم تكرار الفحص 

الطبي  للحدث في فترات ال 

تتجاوز السنة. 

سادسا- تحميل الحدث او 

والديه  تكاليف فحص اللياقة 

.

ساعات 

العمل

اوال- الحد االقصى لساعات 93

عمل  الحدث الذي لم يبلغ 

سن الثامنة عشرة )7( ساعات 

يوميا. 

ثانيا- تتخلل ساعات العمل 

اليومي فترة استراحة واحدة او 

اكثر لمدة ال تقل عن )1( 

ساعة، ويراعى في تحديدها ان 

ال يكون العمل متواصال لمدة 

تزيد عىل )4( ساعات.

اوال- تشغيل الحدث اكثر من 

)7( ساعات يوميا

ثانيا- عدم منح الحدث فترة 

استراحة، او تشغيله اكثر من 

)4( ساعات .

االجازة 

السنوية

منح االحداث العاملين اجازة 93/ 3

سنوية مدتها 30 يوم باجر.

عدم منح االحداث االجازة 

السنوية.
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حفظ ملفات 

االحداث

عمل ملفات وحفظها واتاحتها 94/ 3

لالطالع من قبل مفتش 

العمل تحتوي عىل الشهادات 

الصحية للياقة االحداث، 

وتكون متوفرة للمشرفين 

الصحيين حين الطلب، ويزود 

صاحب العمل المشرفين 

بالمرجع الذي بموجبه تم 

اصدار الشهادة الصحية.

عدم عمل وحفظ أو اتاحة 

ملفات االحداث.

تشغيل 

االحداث غير 

القانوني

بحالة وجود عالقة عمل بين 95

صاحب العمل والحدث غير 

المسموح له بممارسة العمل 

 قانونيا يتم  : -

ا – دفع االجر المتفق عليه 

لنفس العمل وكفاءته في حالة 

 انجازه من قبل شخص بالغ.

ب – دفع تعويض في حالة 

حصول حادث ناتج عن العمل 

بغض النظر عن مسبب 

 الحادث.

ج – ايقاف تشغيل االحداث 

العاملين بصورة غير قانونية.

وجود عالقة عمل بين 

صاحب العمل والحدث غير 

المسموح له بممارسة العمل 

قانونا.
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اربعة عشر : االعمال الضارة والشاقة

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي
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ساعات 

العمل

573

من تعليمات تحديد 

االعمال الضارة 

والشاقة رقم 14 

لسنة 1988

1-  تخفيض ساعات العمل اليومية 

بمعدل ال يقل عن ساعة واحدة 

وتعتبر من ضمن ساعات العمل 

 اليومية.

2- تمتع العامل بوقت تخفيض 

العمل خالل ساعات العمل 

اليومية او في نهايتها حسب 

ظروف العمل الفنية واالقتصادية.

1-  عدم تخفيض ساعات العمل 

اليومية بساعة واحدة.

2  عدم تخفيض ساعات  العمل 

خالل ساعات العمل اليومية او 

في نهايتها .

العمل 

االضافي

 2 / 4
من تعليمات تحديد 

االعمال الضارة 

والشاقة رقم 14 

لسنة 1988

يكون اجر العمل االضافي ضعف 

اجر العمل اذا كان من االعمال 

الضارة او الشاقة.

عدم منح العامل اجر العمل 

االضافي ضعف اجر العمل .

االجازة 

السنوية

2 / 674

من تعليمات تحديد 

االعمال الضارة 

والشاقة رقم 14 

لسنة 1988

يستحق العامل في االعمال الضارة 

والشاقة بالصحة اجازة سنوية لمدة 

ثالثين يوما عن كل سنة عمل.

 عدم منح العامل اجازة سنوية 

لمدة )30( يوما عن كل سنة 

عمل.
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خمسة عشر : التنظيم الداخلي للعمل / االنضباط

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء
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قواعد 

االنضباط

ثانيا - وضع قواعد النضباط العمال، يبين 125

 المخالفات التي يعاقب عىل ارتكابها.

ثالثا - مصادقة مكتب العمل عىل قواعد 

االنضباط .

 ثانيا - عدم وضع قواعد النضباط العمال.

ثالثا -  عدم مصادقة مكتب العمل في 

المحافظة عىل  قواعد االنضباط .

عقوبات 

العمال

العقوبات المسموح بها126

 اوال - لفت النظر.

ثانيا - قطع االجر مدة ال تزيد عىل ثالثة أيام 

عىل ان ال يستقطع من االجر ما يزيد عىل 20 

 % من اجره الشهري.

ثالثا : تاجيل منح العامل الزيادة السنوية 

 لمدة ال تزيد عىل ستة أشهر.

رابعا - حجب الزيادة السنوية عن السنة 

 التي وقعت فيها المخالفة.

خامسا - الفصل من العمل.

تجاوز العقوبات المنصوص عليها بحق 

العامل .

شروط عقوبة 

الفصل

اوال - ارتكاب العامل خطأ جسيما نشأ عنه 127

ضرر مادي، وابلغ صاحب العمل مكتب 

العمل في المحافظة خالل )24( ساعة من 

 وقوع الحادث.

ثانيا -  افشاء العامل سرا من اسرار العمل 

 ادى اىل الحاق ضرر بصاحب العمل.

ثالثا - مخالفة  التعليمات الخاصة بسالمة 

العمل اكثر من مرة علما بان التعليمات 

مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، او ابلغ بها 

 شفويا اذا كان اميا.

رابعا -  وجود العامل في حالة سكر بين او 

تحت تأثير مخدر الكثر من مرة، اثناء 

 ساعات العمل .

خامسا - اتيانه  سلوكا ال يأتلف وشرف 

 العمل الكثر من مرة .

سادسا - اعتداءه  عىل صاحب العمل او 

ممثله، او احد رؤسائه في العمل، وتم ابالغ 

مكتب العمل في المحافظة خالل )24( 

ساعة من وقوع الحادث.

اوال : عدم ارتكب العامل لخطأ جسيم، او عدم 

ابالغ  مكتب العمل في المحافظة خالل 24 

ساعة من وقوع الحادث.

ثانيا : عدم افشاء اسرار العمل، اوافشاء اسرار 

لم تؤدي اىل الحاق الضرر.

ثالثا - مخالفة التعليمات الخاصة بسالمة 

العمل، دون  ان تكون هذه التعليمات مكتوبة 

ومعلنة في مكان ظاهر، او لم يتم ابالغه بها 

شفويا كونه اميا.

رابعا: عدم ثبوت سكره الكثر من مرة اثناء 

ساعات العمل. 

خامسا : عدم اتيانه  سلوكا ال يأتلف وشرف 

 العمل والكثر من مرة .

سادسا : عدم اعتداءه عىل صاحب العمل او 

عدم ابالغ  مكتب العمل في المحافظة خالل 

24 ساعة من وقوع حادث االعتداء .
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سابعا - ارتكابه ،اثناء العمل، جناية او جنحة 

بحق احد زمالئه في العمل، وصدر عليه قرار 

 قضائي بات.

ثامنا - الحكم عليه بالحبس مدة تزيد عىل 

 سنة واكتساب الحكم درجة البتات.

تاسعا - تغيب العامل عن العمل بدون عذر 

مشروع عشرة ايام متصلة او عشرين يوما 

متقطعة خالل سنة العمل، علما بانه تم 

انذاره باعالن علق في لوحة االعالنات في 

مقر العمل خالل االيام الخمسة االوىل من 

الغياب في الحالة االوىل، وتم تسليم نسخة 

منه اىل الجهة النقابية المختصة في يوم 

صدوره،  او تم انذاره كتابة في موقع العمل 

حين بلغت غياباته المتقطعة خالل سنة 

العمل خمسة عشر يوما.

سابعا : لم يرتكب العامل جناية او جنحة، اولم 

يتم الحكم عىل العامل بموجب قرار قضائي 

بات.

ثامنا - الحكم عىل العامل بالحبس مدة ال تزيد 

عىل سنة، او  لم يكتسب الحكم درجة البتات.

تاسعا - تغيب العامل عن العمل لكن دون 

انذاره حسب االصول، او دون تسليم نسخة 

منه اىل الجهة النقابية المختصة

التحقيق مع 

العامل

اوال - عدم جواز اتهام العامل عن مخالفة 128

 مضى عىل كشفها اكثر من )15( يوما.

ثانيا - عدم جواز معاقبة العامل اال بعد 

التحقيق معه واالستماع اىل دفاعه بحضور 

ممثل عن الجهة المختصة، وصدور القرار 

بنتيجة التحقيق خالل )15( يوما من تاريخ 

انتهائه.

اوال - اتهام العامل عن مخالفة مضى عىل 

 كشفها اكثر من )15( يوما.

ثانيا - معاقبة العامل دون التحقيق معه 

واالستماع اىل دفاعه بحضور ممثل عن الجهة 

النقابية، او عدم صدور قرار نتيجة التحقيق 

خالل )15( يوما .

اوال - صدور قرار فرض العقوبة كتابة وتبليغ 129فرض العقوبة

 العامل به .

ثالثا - تؤول حصيلة عقوبة قطع االجر، التي 

تستقطع من العامل، اىل معهد الثقافة 

العمالية الستثمارها لمصلحة العمال.

اوال - عدم صدور قرار فرض العقوبة كتابة، او 

 عدم تبليغ العامل به .

ثالثا - عدم تحويل حصيلة عقوبة قطع االجر، 

التي استقطعت من العمال، اىل معهد 

الثقافة العمالية.
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ستة عشر : تفتيش العمل 

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

د 
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ق
طب

ين
ال 

د
شا

ار
و
ح 

ص
ن

انذار 

لمدة 

...

ة
ف
ال

خ
م

ال
 ب

ب
سي

تن

تسهيل مهام 

لجان 

التفتيش

 تسهيل مهمة لجان التفتيش وتمكينهم من 118 / 1

االطالع عىل كل ما يريدون بما في ذلك 

السجالت والوثائق واالضابير الشخصية، وما 

سواها، واالجابة عىل اي استيضاحات 

واستفسارات توجه اليهم.

عدم تسهيل او منع  المفتش او 

لجنة التفتيش من دخول اماكن 

العمل او عرقلة عملهم.  
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سبعة عشر : تفتيش قانون الضمان االجتماعي للعمال  )قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال رقم )39( لسنة 1971، وتعديله رقم )155( لسنة 1971(

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات

قانون 

الضمان 

االجتماعي 

 للعمال  

المادة رقم

ملتزماخرى

د 
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

...

ة
ف
ال

خ
م

ال
 ب

ب
سي

تن

هدف القانون 

وشموله

شمول جميع العمال 3 / 1

والمستخدمين في القطاع الخاص.

عدم شمول جميع العمال 

والمستخدمين

االشتراكات 

وكيفية اداؤها

احتساب اشتراكات الضمان 26 / أ

االجتماعي، عىل اساس نسبة 

محددة من االجر الفعلي الذي 

يتقاضاه العامل. 

عدم احتساب اشتراكات 

الضمان االجتماعي بشكل 

صحيح.

عىل ان ال تقل عن الحد االدنى 

لالجور المقرر في المهنة او الحد 

االدنى العام لالجور.

تسدد االشتراكات خالل سنة 26 / ب

ميالدية واحدة، عىل اساس االجور 

المدفوعة في شهر كانون الثاني او 

عىل اساس اجر شهر شمول 

الضمان او االلتحاق بالخدمة.

عدم تسديد االشتراكات 

خالل سنة ميالدية واحدة، 

او بخالف االجور المدفوعة.

ا - يستقطع  نسبة 5% من اجر 27

العامل المضمون ، لقاء اشتراكه 

 في المؤسسة.

ب : نسبة اشتراكات اصحاب 

 العمل عىل النحو االتي: -

 1- نسبة )12%( من االجور .

2- نسبة )25%( من االجور

ا- عدم اقتطاع  نسبة %5 

من اجر العامل .

ب : عدم دفع نسبة 

اشتراكات اصحاب العمل 

)12% او %25(

نسبة )12 %( من االجور، ما عدا 

اصحاب العمل الذين استثنوا من 

احكام المادتين االوىل والثانية من 

القانون رقم )101( لسنة / 1964 

المعدل.

نسبة )25 %( من االجور اىل اصحاب 

العمل في القطاعين الخاص 

والمختلط الذين استثنوا من احكام 

المادتين االوىل والثانية من القانون 

رقم )101( لسنة / 1964 المعدل.

اداء االشتراكات في اول الشهر 26

 التالي.

استقطاع مبلغ اشتراك الضمان 

المتوجب عىل العامل من اجره 

شهريا 

عدم اداء االشتراكات في 

اول الشهر التالي.

او عدم استقطاع اشتراك 

الضمان شهريا 

 تسديد االشتراكات المستحقة في 30

المواعيد المحددة.

عدم تسديد االشتراكات 

في المواعيد المحددة.
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 اخطار المؤسسة باسم المتعهد 33

في حال وجوده وعنوانه وبطبيعة 

العمل الذي عهد به اليه وتكاليفه، 

قبل بدء العمل بثالثة ايام عىل 

االقل

عدم اخطار المؤسسة باسم 

المتعهد حسب الشروط.

ب: دفع  رواتب واجور العمال 34

المشمولين وفق قوائم مستقلة 

وتسديد االشتراكات الشهرية 

المستحقة عىل اساس هذه 

 القوائم. 

ج : دفع االجور بقوائم او بغيرها 

حسب تعليمات المدير العام .

ب: عدم  دفع  رواتب 

واجور  العمال وفق قوائم 

 مستقلة .

ج : عدم دفع االجور حسب 

تعليمات المدير العام .

ب: الصحاب العمال من عشرين 

عامال فأكثر.

ج : الصحاب العمل الذين 

يستخدمون اقل من عشرين عامال.

ضمان العمال المشمولين باحكام  35 / أفي االجراءات

القانون وتسديد االشتراكات في 

المواعيد وباالسلوب المحدد.

عدم ضمان العمال 

المشمولين باحكام  

القانون او عدم تسديد 

االشتراكات في المواعيد 

وباالسلوب المحدد.

تقديم  بيان في مطلع كل عام 35 / ب

ويلحق به بيانات شهرية توضح كل 

تعديل يطرا.

عدم تقديم البيانات في 

مطلع العام، او عدم الحاق 

البيانات الشهرية 

للتعديالت.

يتضمن البيان اسم صاحب العمل 

ومقر مشروعه وعنوانه الكامل. 

وعدد العمال المضمونين، 

واسمائهم، وعناوينهم الكاملة، 

ومبلغ اجورهم، ومبلغ االشتراك 

الذي يستحق عليهم، ومبلغ 

االشتراك الذي يترتب عىل الجهة 

التي تستخدمهم.

بقاء صاحب العمل مسؤوال عن 36/ 1

تسديد اشتراكات العامل الذي 

سجله، حتى تاريخ تبليغه 

المؤسسة بانتهاء خدمة العامل 

لديه.

عدم تسديد اشتراكات 

العامل حتى التبليغ بانتهاء 

خدمته .

تخصيص موظفا متفرغ لتنظيم 37 / أ

شؤون الضمان االجتماعي 

واجراءاته وسجالته الصحاب 

االعمال .

عدم تخصيص موظف 

متفرغ .

اصحاب العمل الذين يستخدمون 

خمسين عامال فاكثر

تعليق شهادة صادرة عن 37 / ب

المؤسسة، تثبت تسديد 

االشتراكات في مكان ظاهر من 

مقر العمل.

عدم تعليق شهادة تسديد 

االشتراكات.
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فرع الضمان 

الصحي

دفع كامل اجور العامل عن ايام 43

االجازة المرضية بموجب شهادة 

طبية التي ال تتجاوز )8( أيام.

عدم دفع كامل اجور العامل 

عن ايام االجازة المرضية.

فرع اصابات 

العمل

العناية بالعامل الذي يتعرض 54

الصابة عمل، اثناء العمل او 

بسببه.

عدم العناية بالعامل الذي 

تعرض الصابة عمل

في 

المنازعات 

والمكافات 

والعقوبات

عدم عرقلة اعمال موظفي 97

الضمان، او مفتشي العمل، اثناء 

قيامهم بواجبات وظيفتهم وفقا 

الحكام القانون.

عرقلة اعمال موظفي 

الضمان، او مفتشي 

العمل، اثناء قيامهم 

بواجباتهم
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ثمانية عشر : أخرى

مالحظاتالبندالرقم

تشغيل المعاقين 

التحرش الجنسي

العنف بالعمل

حجز جوازات سفر العمال او اقاماتهم أو وثائقهم

انتهى
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قائمة تفتيش السالمة والصحة المهنية

أقليم كوردستان



تم إصدار هذا التـقرير بدعم مالي من االتـحـاد األوروبـي. أن محتويات هذا الدليل هي 

المسؤولية الوحيدة لمنظمة العمل الدولية وال تعكس بالضرورة آراء اإلتحاد األوروبي.
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اوال: بيانات المنشأة

اسم المنشأة

رقم المنشاة

 العنوان بالتفصيل

المدينة / الحي / الشارع / رقم البناية

GPS الموقع

الهاتف

البريد االلكتروني

اسم المدير المسؤول

المنتجات التي تصنعها المنشأة او الخدمات التي تقدمها

القطاع  الرئيسي والفرعي

ساعات العمل / عدد الوجبات

عدد العاملين

اجانبمحليين

المجموع

اناثذكوراحداثاناثذكور

مسؤول السالمة بالمنشأة 

مسؤول السالمة االشعاعية بالمنشأة

مسؤول الضمان االجتماعي بالمنشأة

اسم المفتش / ين

تاريخ اخر زيارة واهم المالحظات السابقة  

تاريخ ووقت الزيارة

مالحظات
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ثانيا: االعالنات والسجالت 

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

د 
د

ع
م /

تز
مل

ر 
غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

سجالت 

العمال

 أ - سجل باسماء العمال1/149

 ب - سجل باجور العمال

 ج - سجل االجازات

 د - سجل االحداث

هـ - سجل الزيارات التفتيشية

أ-عدم مسك سجل باسماء 

العمال.

ب-عدم مسك سجل باجور 

العمال

ج-عدم مسك سجل باالجازات.

د-عدم مسك سجل باالحداث

هـ-عدم مسك سجل بالزيارات 

التفتيشية 

سجل عمال 

المقالع

مسك سجل باسماء العمال الذين 101/ 2

يدخلون اماكن العمل في كل نوبة 

عمل والتاشير عليه عند خروجهم.

عدم مسك سجل اسماء العمال 

حسب االصول.

النظام 

الداخلي

االعالن في مكان ظاهر من مقر 100/ 1

العمل النظام الداخلي للعمل في 

المشروع مبينا فيه اوقات العمل 

وفترات الراحة، وان تبلغ نسخة 

منه اىل 

اللجنة النقابية ومكتب العمل 

المختص.

عدم اعالن النظام الداخلي، أو 

عدم تبليغ اللجنة النقابية 

ومكتب العمال المختص به.

تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية

2/100
+

107

1 /5 

 من 

تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية رقم 

)22( لسنة 
 1987

وتعديالتها

وضع تعليمات خاصة بالسالمة 

المهنية وتعليقها في مكان ظاهر 

توضح مخاطر المهنة ووسائل 

الوقاية وما يتوجب عىل العاملين 

عمله او االمتناع عنه وبالشكل 

الذي يضمن تامين ظروف عمل 

سليمة لتحقيق االجواء المالئمة 

للعاملين وتامين مستلزمات 

الحماية لصحتهم وسالمتهم 

وحماية المشروع من مخاطر 

وحوادث العمل.

عدم وضع تعليمات خاصة 

بالسالمة المهنية وتعليقها في 

مكان العمل.
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االعمال التي 

ال يجوز 

تشغيل 

االحداث بها

4

تعليمات 

االعمال 

التي ال 

يجوز 

تشغيل 

االحداث 

فيها 

ودخولهم 

اماكنها رقم 

19 لسنة 

  1987

وضع نسخة من تعليمات االعمال 

التي ال يجوز تشغيل االحداث فيها 

ودخولهم اماكنها وجدول هذه 

االعمال، بشكل ظاهر في لوحة 

االعالنات بمقر العمل.

عدم وضع نسخة من التعليمات 

والجدول بشكل ظاهر في لوحة 

االعالنات.
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ثالثا: التوعية والتدريب والتثقيف

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

د 
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

مخاطر 

المهنة

احاطة العامل كتابة، قبل اشتغاله، 107

بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية 

الواجب عليه اتخاذها

عدم احاطة العامل بمخاطر 

مهنته ووسائل الوقاية.

مكافحة 

الحريق

11/5
من 

تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية رقم 

)22( لسنة 
 1987

وتعديالتها

تدريب ما ال يقل عن 25% من 

العاملين في المشروع عىل وسائل 

مكافحة الحريق.

عدم تدريب العاملين عىل 

وسائل مكافحة الحريق.

31/5اعمال اللحام
من 

تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية رقم 

)22( لسنة 
 1987

وتعديالتها

تدريب العاملين في اعمال اللحام 

والقطع عىل االستعمال السليم 

للخرطوم وعمل المشاعل واسالك 

اللحام والماسكات ووسائل الوقاية 

الشخصية.

عدم تدريب العاملين في اعمال 

اللحام والقطع عىل امور 

السالمة والوقاية.

خطة الطوارئ 

للتعامل مع 

زيت 

االسكرال

1 / 3
من 

تعليمات 

رقم 6 لسنة 

 1986

الخاصة 

بزيت 

االسكرال

وضع خطة طوارىء لمعالجة حاالت 

التسرب واالنسكاب لمركبات الـ 

)PCBS(، وتدريب االشخاص عىل 
اجراءات الطوارئ والتجهيز بالعدد 

الوقائية.

عدم وضع خطة طوارئ وتدريب 

االشخاص عليها.
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رابعا : مبادئ عامة 

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

تاريخ الزيارة 

مالحظاتالقادمة
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

د 
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

احتياطات 

حماية العمال

108/ أ
+

3 /34

توفير الظروف الصحية لمكان 

العمل، واتخاذ االحتياطات الالزمة 

لحماية العمال اثناء العمل من 

االضرار الصحية، واخطار العمل 

واالالت.

عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة 

لحماية العمال اثناء العمل من 

االضرار الصحية، واخطار العمل 

واالالت.

كلفة وسائل 

الحماية

108/أ
+ 

108/ ب

 5 / 1/ ب

من 

تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية رقم 

)22( لسنة 
 1987

وتعديالتها

توفير وسائل الحماية من اخطار 

وحوادث العمل دون  اقتطاع اي 

مبلغ من اجور العامل لقاء هذه 

 الحماية.

عدم توفير وسائل الحماية من 

اخطار العمل او اقتطاع مبالغ 

 من اجور العامل لذلك.

تامين 

االصابات

دفع  تعويض عن التزامات دائرة 112/ 2/ ب

الضمان االجتماعي تجاه العامل 

غير المضمون وفق ما يلي:

1- 50% من اجر العامل اليومي او 

الشهري لمدة سنة واحدة، اذا 

سببت االصابة للعامل عجزا جزئيا.

2- 100% من اجر العامل اليومي او 

الشهري لمدة سنة واحدة، اذا نتج 

عن االصابة عجز كلي او ادت اىل 

الوفاة.

عدم دفع صاحب العمل اىل 

دائرة الضمان االجتماعي 

للعمال تعويضا عن التزاماتها 

تجاه العامل غير المضمون.

يمكن فرض عقوبة الفصل بحق 3/127االنضباط

 العامل

في حالة مخالفته للتعليمات 

الخاصة بسالمة العمل اكثر من 

مرة، وكانت التعليمات مكتوبة 

ومعلنة في مكان ظاهر، او ابلغ بها 

شفويا اذا كان اميا.

فصل العامل دون كتابة 

التعليمات واعالنها او ابالغه 

بها.
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خامسا : وسائل واجراءات طبية   

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

تاريخ 

الزيارة 

القادمة

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية 

رقم )22( 

لسنة 1987 

وتعديالتها

ملتزم

د
د

ع
م /

تز
مل

ر 
غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب ...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال

اغالق

االسعاف 

االولي
5 / 6 108/ج

توفير وسائل االسعافات الطبية 

االولية بكميات تتناسب مع عدد 

العمال العاملين، وطبيعة العمل 

في المشروع، بحيث يكون في كل 

قاعة عمل صندوق اسعافات.

وتسمية شخص مسؤول عن هذه 

الصناديق ليتابع تجهيزها بمواد 

االسعافات االولية، عىل ان يكون 

مدربا تدريبا كافيا عىل مختلف 

وسائل االسعافات االولية.

عدم توفير وسائل االسعافات 

الطبية االولية، او عدم تسمية  

شخص مسؤول ومدربا عىل 

وسائل االسعاف االولي.

الفحوص 

الطبية
22 / 5 

اجراء الفحص الطبي االبتدائي 

للعامل قبل البدء بالعمل والتوفيق 

بين قابلية العامل البدنية والعمل 

المطلوب القيام به.

اجراء الفحوصات الطبية الدورية 

والخاصة وحسب التعليمات للتاكد 

من سالمة العمال ولياقتهم 

الصحية بما يحقق عدم اصابتهم 

باالمراض المهنية.

تسجيل هذه الفحوصات في 

اضبارة العامل وتعرض للتفتيش.

عدم اجراء الفحوص الطبية 

االبتدائية

او الدورية او الخاصة وتسجيلها 

في اضبارة العامل او اتاحتها 

للتفتيش.

االدوية 

والعالج
تقديم االدوية والعالج اىل العمال 3/111

دون مقابل.

عدم تقديم االدوية والعالج 

مجانا.
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سادسا: الوقاية من الحريق

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

تاريخ 

الزيارة 

القادمة

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية 

رقم )22( 

لسنة 1987 

وتعديالتها

ملتزم

د
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

الوقاية من 

الحريق

توفير جميع الوسائل الوقائية 5 / 10 

الالزمة لمكافحة الحريق، والعمل 

عىل ابعاد المواد القابلة لالشتعال 

واالنفجار عن مصادر التدفئة 

والنار، وخزنها في اماكن امينة 

وفحصها باستمرار للتاكد من 

سالمتها وصالحيتها للعمل.

عدم توفير جميع الوسائل 

الوقائية الالزمة لمكافحة 

الحريق، وخزنها وفحصها 

باستمرار.

اجهزة 

مكافحة 

الحريق

توفير اجهزة مكافحة الحريق 5 / 11 

المناسبة واجهزة االنذار وفحصها 

دوريا.

عدم توفير اجهزة مكافحة 

الحريق المناسبة واجهزة االنذار.
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سابعا: تجهيز مكان العمل

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

تاريخ 

الزيارة 

القادمة

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية 

رقم )22( 

لسنة 1987 

وتعديالتها 

ملتزم

د
د

ع
م /

تز
مل

ر 
غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

مكان 

االستراحة

تهيئة وتوفير محل مناسب  5/ 2

الستراحة العاملين وتناول 

طعامهم، تتوفر فيه وسائل الراحة 

والشروط الصحية كالتدفئة 

والتبريد والتهوية والمناضد 

ومقاعد الجلوس وفرش 

االرضيات.

عدم تهيئة وتوفير محل 

مناسب الستراحة العاملين 

تتوفر فيه الشروط الصحية.

غرف غيار 

المالبس

تهيئة غرف مجهزة بدواليب لحفظ  5/ 3

المالبس للعمال والعامالت كل 

عىل حده.

عدم تهيئة غرف مجهزة لحفظ 

مالبس العمال.

الحمامات 

والمرافق

تهيئة حمامات ومرافق ومغاسل 5 / 4  

تتناسب وعدد العمال والعاملين 

في المشروع.

عدم تهيئة حمامات ومرافق 

ومغاسل تتناسب وعدد 

العاملين في المشروع.

توفير مياه شرب نقية وصحية 5 / 5مياه الشرب

ومبردة صيفا.

عدم توفير مياه شرب نقية 

وصحية مبردة.

المحافظة 

عىل النظافة

المحافظة عىل ابنية ومرافق  5/ 9

المشروع ونظافتها بشكل جيد 

وتوفير وسائل تصريف خاصة 

للتخلص من الفضالت والمواد 

الضارة بالصحة، الناتجة عن 

مخلفات العملية االنتاجية.

عدم المحافظة عىل ابنية 

ومرافق المشروع ونظافتها.
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توفير اضاءة كافية طبيعية او 5 / 16االضاءة

صناعية بحيث تكون مناسبة 

لطبيعة العمل، وعىل ان تتخذ كافة 

االحتياطات لمنع الظل والوهج 

وانعكاسات السطوح اىل عين 

العامل.

عدم توفير اضاءة كافية مناسبة 

لطبيعة العمل.

تهيئة قاعات عمل صحية وتثبيت 5 / 19قاعات العمل

المسافات االمينة المعتمدة، وان 

ال يقل ارتفاع السقف فيها عن 2.5 

م والمسافة بين ماكنة اخرى عن 

)1/5( م مع تامين التهوية واالنارة 
وجميع مستلزمات السالمة 

المهنية االخرى فيها.

عدم تهيئة قاعات عمل صحية 

في المشاريع وتثبيت 

المسافات االمينة، مع تامين 

التهوية واالنارة المناسبة.

في المشاريع التي يتطلب 

عملها ذلك
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ثامنا : الوقاية من االالت

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

 تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية 

رقم )22( 

لسنة 1987 

وتعديالتها

ملتزم

د
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

تنظيم 

المكائن

تنظيم توزيع المكائن واالالت في 8/5

اماكن العمل في المشروع بشكل 

يدفع الخطر عن العاملين في 

المشروع.

عدم تنظيم توزيع المكائن 

واالالت بشكل مناسب.

توفير ماكنات للرفع ذات تصميم 13/5االت الرفع

ميكانيكي سليم، والتاكد من حبالها 

وسالسلها واالجزاء االخرى الملحقة 

بها.

وان تخضع للفحص الدوري من 

قبل شخص فني متخصص، 

وكذلك الحال بالنسبة لوسائل 

النقل الميكانيكية.

عدم توفير ماكنات للرفع ذات 

تصميم ميكانيكي سليم 

وخاضعة للفحص.

المراجل 

واجهزة 

الضغط

المحافظة عىل سالمة المراجل 14/5

البخارية واجهزة الضغط المختلفة 

وملحقاتها.

واجراء الفحص الدوري عليها سنويا 

من قبل الجهات المختصة او 

المخولة مع استحصال شهادات 

وتقارير بسالمتها يدون فيها تاريخ 

الفحص مع تثبيت التاريخ المقترح 

للفحص القادم، وعىل ان يكون 

الشخص القائم بفحصها حاصال 

عىل تخويل من قبل لجنة فحص 

المراجل في المركز الوطني للصحة 

والسالمة المهنية، وتزويد شعبة 

السالمة بنسخ من هذه التقارير.

عدم المحافظة عىل سالمة 

المراجل البخارية واجهزة 

الضغط المختلفة، او عدم اجراء 

الفحص الدوري عليها، أو عدم 

تزويد شعبة السالمة بنسخ من 

التقارير .
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االالت غير 

المحمية

حظر بيع االالت التي تكون اجزاؤها 6 مكررة

الخطرة دون وقاية كافية، أو 

تاجيرها وعرضها ونقل حيازتها باية 

طريقة كانت، ويقع االلتزام بتنفيذ 

ذلك عىل عاتق البائع والقائم 

بالتاجير ونقل الحيازة ووكالئهم 

والمنتجين لها، وعليهم تحديد 

االجزاء الخطرة لهذه االالت التي 

يجب ان تصمم بشكل يجعلها 

غائرة، وتتوفر لها الوقاية الكافية 

لمنع الخطورة.

بيع او او تاجير او نقل او حيازة 

االالت ذات االجزاء الخطرة دون 

وقاية كافية.
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تاسعا : السالمة في اعمال االنشاءات

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

تاريخ 

الزيارة 

القادمة

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية 

رقم )22( 

لسنة 1987 

وتعديالتها

ملتزم

د
د

ع
م /

تز
مل

ر 
غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

اعمال 

الحفريات

تهيئة المساند الجانبية لالعمال 21/5

الخطرة للحفاظ عىل سالمة 

العاملين من خطر االنهيارات، مع 

العمل عىل توفير ساللم متحركة 

مناسبة وسليمة في االعمال التي 

تتطلب ذلك.

عدم تهيئة المساند الجانبية 

لالعمال الخطرة وتوفير ساللم 

متحركة مناسبة.

معدات الرفع 

والسقاالت

حماية العاملين في اعمال التشييد 30/5

والنصب بتوفير معدات الرفع 

والحبال الفوالذية والرافعات 

والسقاالت.

عدم حماية العاملين في اعمال 

التشييد والنصب.
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عاشرا: التخزين وتداول المواد

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

تاريخ 

الزيارة 

القادمة

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية 

رقم )22( 

لسنة 1987 

وتعديالتها

ملتزم

د
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال

اغالق

استبدال 

المواد الخطرة

اتخاذ االجراء الالزمة الستبدال 28/5

المواد االولية الصناعية الضارة 

بمواد اخرى اقل خطرا وضررا كل 

ما امكن ذلك.

عدم استبدال المواد االولية 

الصناعية الضارة بمواد اقل 

خطرا وضررا.

التخزين 

السليم

تنظيم خزن المواد االولية والمنتجة 8/5

بصورة صحيحة.

عدم خزن المواد االولية 

والمنتجة بصورة صحيحة.

تخزين المواد 

الخطرة

خزين جميع المواد الخطرة بطريقة 17/5

صحيحة وفي مخازن خاصة يؤشر 

عليها بما يدلل عىل خطورتها.

عدم خزن  المواد الخطرة 

بطريقة صحيحة وفي مخازن 

خاصة.

الدخول 

للمخازن

اخذ كافة االحتياطات الالزمة عند 17/5

الدخول اىل اماكن تخزين المواد 

الخطرة.

عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة 

عند دخول اماكن تخزين المواد 

الخطرة.

تداول المواد 

الخطرة

المحافظة عىل سالمة العاملين 17/5

عند تداول المواد الخطرة.

عدم المحافظة عىل سالمة 

العاملين عند تداول المواد 

الخطرة.

منع تسرب 

المواد 

السامة

ان يتم العمل في غرف او بنايات 18/5 / أ

منفصلة، وان تجري هذه العمليات 

في اوعية او اجهزة مغلقة تمنع 

تماس العامل بالمواد الضارة، 

وبالشكل الذي يساعد عىل منع 

تسرب الغاز واالبخرة واالدخنة 

الضارة والغبار اىل جو العمل من 

خالل استخدام مواد مناسبة لذلك.

عدم تداول المواد او المنتجات 

السامة في غرف او بنايات 

منفصلة، وفي اوعية او اجهزة 

مغلقة.
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اسطوانات 

الغاز

كتابة نوع الغاز عىل االسطوانات، 24/5

وتوفير وسائل النقل االلي لها، وان 

تحفظ بوضع عامودي بصورة 

دائمة، مع مالحظة عدم خزن 

اسطوانات غاز االوكسجين بالقرب 

من المواد سريعة التاكسد 

واالشتعال.

عدم تمييز اسطوانات الغاز، أو 

تخزينها بشكل خاطئ.
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احد عشر : االعمال الضارة والشاقة 1

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

تاريخ 

الزيارة 

القادمة

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

د 
د

ع
م /

تز
مل

ر 
غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

االجازة 

السنوية

672/4
تعليمات تحديد 

االعمال الضارة 

والشاقة رقم 14 لسنة 

1988

استحقاق العامل في 

االعمال المرهقة اوالضارة 

بالصحة اجازة سنوية لمدة 

ثالثين يوما عن كل سنة 

عمل.

عدم منح العامل في 

االعمال الخطرة والمرهقة 

االجازة المستحقة.

31/5اعمال اللحام
تعليمات السالمة 

والصحة المهنية رقم 

)22( لسنة 1987 
وتعديالتها

حماية العاملين في اعمال 

اللحام والقطع.

عدم حماية العاملين في 

اعمال اللحام والقطع.

ساعات 

العمل

571/3
+ 

2/3 

تعليمات تحديد 

االعمال الضارة 

والشاقة رقم 14 لسنة 

1988

تخفيض ساعات العمل 

اليومية للعمال العاملين في 

االعمال الضارة والشاقة 

بمعدل ال يقل عن ساعة 

واحدة خالل ساعات العمل 

اليومية او في نهايتها، 

وتعتبر من ضمن ساعات 

 العمل اليومية.

عدم تخفيض ساعات 

العمل اليومية بمعدل ال 

يقل عن ساعة واحدة.

العمل 

االضافي

1/4
تعليمات تحديد 

االعمال الضارة 

والشاقة رقم 14 لسنة 

1988

اجر العمل االضافي في 

االعمال الضارة او الشاقة 

ضعف اجر العمل .

عدم منح العامل ضعف 

اجر العمل في حالة العمل 

االضافي .

1   اعتبار االعمال المحددة في الجدول الملحق بهذه التعليمات اعمال ضارة وشاقة.
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اثنا عشر: عمل االحداث 2

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

رة
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مالحظات

الحد االدنى 

90لعمر العمل

الحد االدنى للقبول في اي وظيفة 

او عمل وفي وسائل النقل 

المسجلة في انحاء العراق هو )15( 

سنة.

تشغيل حدث لم يكمل )15( 

سنة من عمره.

يعني مصطلح االحداث في هذا 

الفصل االشخاص الذين لم يبلغوا 

سن الثامنة عشر.

االعمال 

الخطرة 

والمضرة

1/91

2/91

3

من 

تعليمات 

االعمال 

التي ال 

يجوز 

تشغيل 

االحداث 

فيها 

ودخولهم 

اماكنها رقم 

19 لسنة

1987

يمنع االحداث من ممارسة االعمال 

التي تكون بطبيعتها او ظروف 

ممارستها مؤذية لصحتهم او تكون 

خطرا عىل سالمتهم او اخالقهم او 

دخولهم اماكن العمل فيها.

تشغيل االحداث باالعمال 

الخطرة والمضرة او دخول 

اماكن العمل فيها.

تشمل هذه االعمال عىل سبيل 

لمثال ال الحصر ما يلي: -

ا: العمل تحت االرض او تحت 

سطح الماء او عىل ارتفاعات خطيرة 

او في االماكن الضيقة او المحصورة.

ب : العمل مع اليات او معدات او 

ادوات خطيرة والتي تتطلب نقل 

احمال ثقيلة يدويا.

ج : العمل في بيئة غير صحية قد 

تعرض االحداث عىل سبيل المثال 

لخطورة حقيقية او لعمل او عمليات 

خطيرة او لدرجات حرارة او مستوى 

ضوضاء او اهتزاز يضر بصحتهم.

د : العمل في ظروف صعبة مثل 

العمل لساعات طويلة او العمل في 

بعض ظروف العمل الليلي او العمل 

الذي يحتجز فيه الحدث في منشاة 

صاحب العمل لسبب غير معقول.

2   ال تسري هذه االحكام على االحداث الذين تزيد اعمارهم على 15 سنة ويشتغلون في وسط عائلي تحت ادارة او اشراف الزوج او االب او االم او االخ او االخت.
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اسوأ اشكال 

عمل االطفال

ا : كل اشكال العبودية او 3/91

الممارسات المشابهة لذلك كبيع 

االطفال او المتاجرة بهم او عبودية 

االرض او االقراض بالعبودية، او 

العمل القسري او االجباري وتجنيد 

االطفال الستخدامهم في النزاعات 

 المسلحة.

ب : استغالل الطفل او شراؤه او 

عرضه للبيع الغراض الدعارة او 

 النتاج االفالم او العروض االباحية.

ت : استغالل الطفل او شراؤه او 

عرضه للبيع الغراض غير مشروعة 

وباالخص انتاج المخدرات 

 والمتاجرة بها.

ث : االعمال التي تكون بحسب 

طبيعة او ظروف ممارستها تؤدي 

اىل ضرر في صحة او سالمة او 

اخالق االطفال.

تشغيل االطفال بأعمال تعتبر 

من اسوأ اشكال عمل االطفال.

الفحص 

الطبي للياقة

اوال - عدم  قبول او تشغيل 92

االحداث في اي عمل ما لم يتم 

فحصهم فحصا طبيا شامال لتحديد 

مدى صالحيتهم للعمل المطلوب.

ثانيا - فحص اللياقة من قبل 

طبيب مؤهل وتثبيت اجراء 

الفحص بموجب شهادة طبية او 

بتاشيرة عىل تصريح العمل او في 

سجل العمل.

ثالثا - اصدار وثيقة بيان اللياقة 

للعمل وفقا لظروف عمل محددة، 

او لعمل او مجموعة اعمال محددة، 

لها نفس المخاطر الصحية 

ومصنفة كمجموعة من قبل الجهة 

المختصة.

رابعا - اخضاع لياقة الحدث اىل 

اشراف طبي حتى يبلغ الثامنة 

عشر من العمر ، ذكرا  كان ام انثى.

خامسا - تكرار الفحص الطبي 

للحدث في فترات ال تتجاوز السنة 

الكاملة بحالة التوظيف المستمر.

سادسا - عدم تحميل الحدث او 

والديه اي مصاريف الجراء فحص 

اللياقة المشار اليه.

اوال- تشغيل االحداث دون 

الفحص الطبي.

ثانيا- مخالفة اشتراطات فحص 

اللياقة للعمل.

ثالثا- عدم اصدار وثيقة بيان 

اللياقة وفقا لظروف عمل 

محددة، او لعمل او  مجموعة 

اعمال محددة.

رابعا- عدم اخضاع الحدث 

الشراف طبي لحين بلوغه )18( 

عاما.

خامسا- عدم تكرار الفحص 

الطبي  للحدث، او اجراؤه 

بفترات تتجاوز السنة.

سادسا- تحميل الحدث او 

والديه  تكاليف فحص اللياقة.
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ساعات 

العمل

اوال- الحد االقصى لساعات عمل 93

الحدث الذي لم يبلغ سن الثامنة 

عشرة )7( ساعات يوميا.

ثانيا- تتخلل ساعات العمل اليومي 

فترة استراحة واحدة او اكثر لمدة ال 

تقل عن )1( ساعة، ويراعى في 

تحديدها ان ال يكون العمل 

متواصال لمدة تزيد عىل )4( 

ساعات.

اوال- تشغيل الحدث اكثر من 

سبع ساعات يوميا.

ثانيا- عدم منح الحدث فترة 

االستراحة المحددة.

االجازة 

السنوية

منح االحداث العاملين اجازة 93/ 3

سنوية مدتها 30 يوم باجر.

عدم منح االحداث االجازة 

السنوية المحددة.

حفظ ملفات 

االحداث

عمل ملفات تحتوي عىل 94/ 3

الشهادات الصحية للياقة االحداث 

وحفظها، واتاحتها لالطالع من قبل 

مفتش العمل.

عدم عمل وحفظ واتاحة ملفات 

االحداث الطالع مفتش العمل.

تشغيل 

االحداث غير 

القانوني

بحالة اكتشاف وجود عالقة عمل 95

بين صاحب العمل والحدث غير 

المسموح له بممارسة العمل 

 قانونيا يتم: -

ا : دفع االجر المتفق عليه لنفس 

العمل وكفاءته في حالة انجازه من 

 قبل شخص بالغ.

ب : دفع تعويض في حالة حصول 

حادث ناتج عن العمل بغض النظر 

 عن مسبب الحادث.

ج : ايقاف تشغيل االحداث 

العاملين بصورة غير قانونية.

وجود عالقة عمل بين صاحب 

العمل والحدث غير المسموح 

له بممارسة العمل قانونا.
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ثالثة عشر : كوادر ولجنة السالمة والصحة المهنية

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي
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 العمل 
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تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية 

رقم )22( 

لسنة 1987
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تعيين 

ممرض

استخدام ممرض لشؤون 111/ 1

االسعافات االولية

في المشروع الذي يزيد عدد عدم استخدام ممرض.

عماله عىل )50( عامال

اوال :التعاقد مع طبيب غير متفرغ 111تعيين طبيب

لمعالجة العمال في عيادة تخصص 

 في مقر العمل، او

التعاقد مع طبيب بدوام ال يقل عن 

 ساعتين في اليوم الواحد.

ثانيا - تعيين طبيب مقيم في مقر 

العمل.

عدم استخدام الكادر الطبي 

المحدد بالنص القانوني.

طبيب غير متفرغ في  

المشروع الذي يزيد عدد 

عماله عىل )50( عامال.

طبيب بدوام يومي ال يقل 

عن ساعتين اذا زاد عدد 

العمال عىل )100( عامل في 

المشروع.

طبيب مقيم في المشروع 

الذي يزيد عدد عماله عىل 

)500( عامل.

مسؤولية 

الطبيب

عىل طبيب المشروع االخبار عن 23/5

االمراض المهنية والحاالت الخطرة 

التي تهدد سالمة العمال فورا اىل 

الجهات الصحية المختصة والمركز 

الوطني للصحة والسالمة المهنية 

وشعبة السالمة المهنية.

عدم االبالغ عن االمراض 

المهنية والحاالت الخطرة اىل 

الجهات الصحية المختصة.

تعين 

مسؤولي 

السالمة

أ- تعيين احد العاملين كمسؤول 4/ 1

السالمة باالضافة اىل واجباته.

ب- تعيين احد العاملين كمسؤول 

سالمة متفرغ.

د- تعيين مسؤولي سالمة عدد )2( 

متفرغين.

عدم تعيين مسؤول السالمة 

والصحة المهنية

أ - في المشاريع التي يكون 

عدد عمالها 50 عامال فاقل.

ب - في المشاريع التي يكون 

عدد عمالها اكثر من 50 اىل 

500 عامل

د - في المشاريع التي يكون 

عدد عمالها اكثر من 500 

عامل.
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شروط اختيار 

مسؤول 

السالمة 

المتفرغ

4/ 3 /أ/1
+

4 /1/ب
+

1/4/ج/5

1- شارك في احدى الدورات التي 

يعقدها المركز الوطني للصحة 

والسالمة واجتازها بنجاح، او 

حاصال عىل شهادة اختصاص 

 بالسالمة المهنية.

2- قادرا عىل تدريب العمال في 

مختلف مجاالت السالمة والصحة 

 المهنية.

3- قادرا عىل تخطيط وتنفيذ برامج 

 السالمة والصحة المهنية.

4- من ذوي الخبرة بالمعلومات 

الصناعية التي تجري في المشروع.

عدم اختيار مسؤول السالمة 

والصحة المهنية بشكل يوافق 

الشروط المحددة.

مهام مسؤول 

السالمة

1 - العمل عىل نشر الوعي والثقافة 3/4/ب

 الوقائية بين العاملين.

2 - التفتيش المنتظم عىل اماكن 

العمل لكافة االقسام واستكشاف 

مواطن الخطر والتنبيه عليها 

والتاكد من استعمال الوسائل 

 الوقائية.

3 - تشخيص مسببات حوادث 

اصابات العمل وعرض المقترحات 

الخاصة بالسالمة والصحة المهنية 

عىل لجنة المشروع او صاحب 

العمل من اجل ايجاد االحيتاطات 

الكفيلة لمنع تكرارها وتامين سالمة 

 العاملين في المشروع.

4 - تنظيم االحصائيات الخاصة 

باصابات العمل واالمراض المهنية 

 واعداد تقارير دورية بذلك.

5 - االشراف عىل تنفيذ برامج 

 السالمة والصحة المهنية.

6 - التدريب عىل استخدام معدات 

الوقاية الشخصية والقدرة عىل 

فحصها وصيانتها وتوجيه العاملين 

لطريقة تنظيفها وحفظها.

عدم قيام مسؤول السالمة 

بالمهام المناطة به
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تشكيل لجنة 

سالمة وصحة 

مهنية

1 - صاحب العمل او من يمثله - 4/ 1 / ج

 رئيسا

2 - المدير الفني ورؤساء االقسام 

 الفنية - اعضاء.

3 - طبيب المشروع او الممرض 

 - عضوا

4 - ممثل عن اللجنة النقابية - 

 عضوا

5 - احد العمال، مسؤول السالمة 

والصحة المهنية - عضوا متفرغا 

ومقررا للجنة.

عدم تشكيل لجنة سالمة وصحة 

مهنية حسب االصول.

في المشاريع التي يكون عدد 

عمالها اكثر من 100 عامل

1- دراسة اسباب الحوادث 4 / 2 / هـمهام اللجنة

واالصابات ووضع االحتياطات 

 الكفيلة بمنعها.

2- توفير وسائل االسعافات االولية 

واجهزة االطفاء وفوهات الحريق 

في اماكن متفرقه من المشروع، 

واختيار المالبس والعدد الوقائية 

حسب ظروف العمل ومقتضياته 

 ومراقبة استعمالها.

3- مراقبة وتفتيش كافة اقسام 

المشروع بصورة دورية بما يكفل 

 تطبيق التعليمات.

4- توعية العمال وارشادهم 

لوسائل السالمة والصحة المهنية 

ومتابعة تنفيذ توجيهات وارشادات 

 قسم تفتيش العمل.

5- وضع التعليمات والبيانات 

الخاصة بالسالمة والصحة المهنية 

في محالت بارزة في مبنى 

المشروع لغرض احاطة العمال 

علما بمخاطر المهنة واحتياطات 

العمل الواجب اتباعها.

عدم قيام اللجنة بمهامها 

المنصوص عليها.
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اربعة عشر: المخاطر الكهربائية والنفسية واالجتماعية

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

تاريخ 

الزيارة 

القادمة

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية 

رقم )22( 

لسنة 1987 

وتعديالتها
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حماية العاملين 

من مخاطر 

الكهرباء

حماية العاملين من اخطار الكهرباء 12/5

وعزل االجهزة الخطرة في غرفة 

مقفلة او وضع حواجز مناسبة لها 

ومنع غير المخولين من االقتراب 

منها.

عدم حماية العاملين من اخطار 

الكهرباء.

تامين العدد 

والتاسيسات 

السليمة من 

مخاطر الكهرباء

تامين العدد والتاسيسات السليمة 12/5

للوقاية من مخاطر الكهرباء وفقا 

لطبيعة كل مشروع.

عدم تامين العدد والتاسيسات 

السلمية للوقاية من مخاطر 

الكهرباء.

المخاطر 

النفسية 

واالجتماعية

اتخاذ االجراءات والوسائل التي 5 /32

تضمن االستقرار النفسي 

واالجتماعي للعامل من خالل توفير 

السكن الصحي المناسب والقريب 

من اماكن العمل للعاملين 

وعوائلهم خاصة في المناطق 

النائية عن العمران، وتامين النقل 

المناسب من واىل اماكن العمل.

عدم اتخاذ االجراءات والوسائل 

التي تضمن للعامل االستقرار 

النفسي واالجتماعي.
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خمسة عشر: حماية المرأة العاملة 3

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي
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خ 
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نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 
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ال
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مالحظات

االعمال 

الشاقة

815

من 

تعليمات 

تحديد 

االعمال 

الضارة 

والشاقة 

رقم 14 

لسنة 1988

عدم تشغيل النساء في االعمال 

الشاقة او الضارة بالصحة التي 

تتعين بالتعليمات المنصوص 

عليها بموجب المادة )57( من 

القانون.

تشغيل النساء في االعمال 

الشاقة او الضارة بالصحة.

العمل 

االضافي

عدم تشغيل النساء الحوامل 82

باعمال اضافية قد تؤدي اىل 

االضرار بصحة المرأة او حملها.

تشغيل النساء الحوامل باعمال 

اضافية ضارة.

عدم تشغيل النساء بعمل ليلي، اال 83/ 1العمل الليلي

اذا كان العمل متعلقا بمواد اولية 

او انتاج يكون عرضه للتلف 

السريع، وكان استمرار العمل في 

الليل ضروريا للمحافظة عليها.

 ال يسري ذلك عىل الفئات االتية:تشغيل النساء بعمل ليلي.

 أ - العامالت في اعمال ادارية.

ب - العامالت في الخدمات الصحية 

 او الترفيهية.

ج - العامالت في خدمات النقل 

واالتصاالت.

فترة الراحة 

اليومية

منح النساء العامالت فترة راحة 83/ 2

يومية ال تقل عن )11( ساعة 

متوالية، يكون من بينها ما ال يقل 

عن )7( ساعات من الفترة الليلية.

عدم منح النساء العامالت فترة 

الراحة اليومية المحددة.

الفترة الليلية الواقعة بين الساعة 

)9( ليال والساعة )6( صباحا

3  ال تطبق احكام هذه االحكام عىل العامالت في وسط عائلي ال يعمل فيه سوى افراد االسرة تحت ادارة واشراف الزوج او االب او االم او االخ.
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اجازة الحمل 

والوالدة
84

اوال - استحقاق العاملة اجازة 

خاصة بالحمل والوالدة باجر تام 

 لمدة )72( يوما.

ثانيا - حق العاملة الحامل التمتع 

باالجازة قبل )30( يوما من التاريخ 

المتوقع للوضع، بشهادة طبية 

صادرة من الجهة المختصة، 

والباقي بعد الوضع.

ثالثا - في حالة الوالدة الصعبة، او 

والدة اكثر من طفل واحد، او ظهور 

مضاعفات قبل الوضع او بعده 

وبناء عىل تقرير من الجهة الطبية 

المختصة يمكن ان تصل  مدة 

اجازة الحمل لغاية )9( اشهر، عىل 

ان تكون المدة الزائدة )عن 72 

يوما( اجازة بدون اجر، اذا كانت 

العاملة غير  مضمونة، ويطبق عىل 

العاملة المضمونة قانون التقاعد 

والضمان االجتماعي للعمال.

عدم منح العاملة المستحقة 

اجازة  الحمل والوالدة المقررة، 

وحسب توصيات التقارير 

الطبية.

87/ 1فترة االرضاع

منح العاملة المرضع فترة ارضاع 

اثناء يوم العمل ال تزيد عىل )1( 

ساعة واحدة من وقت العمل.

عدم منح العاملة المرضع فترة 

االرضاع المقررة.

87/ 2رعاية االطفال

منح العاملة التي لها طفل مريض 

او اكثر دون السادسة من عمره 

وبحاجة اىل رعايتها اعفاء من 

العمل مدة ال تزيد عىل ثالثة ايام 

عن كل حالة تقتضي ذلك، دون 

اجر.

عدم اعفاء العاملة من العمل 

لرعاية اطفالها المرضى المدة 

المحددة.

توفير وسائل 

الراحة
88

توفير وسائل راحة خاصة بالنساء 

حسب متطلبات العمل.

عدم توفير وسائل الراحة 

الخاصة بالنساء.
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ستة عشر: حماية عمال المقالع 4

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

تاريخ 

الزيارة 

القادمة

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى
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د
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 / 
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لمدة 
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تن
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م

ال
ب

اغالق

الفحص 

الطبي االولي

عدم تشغيل العامل في الصناعات 99/ 1

واالعمال المنصوص عليها اال بعد 

اجراء الكشف الطبي عليه وثبوت 

سالمته وصالحيته للعمل الذي 

كلف به.

عدم اجراء الكشف الطبي عىل 

العامل وثبوت سالمتة 

وصالحيته للعمل.

عمال وصناعات مقالع 

المواد االنشائية

الفحص 

الطبي الدوري

اعادة الكشف الطبي عىل العامل 99/ 2

بصورة دورية مرة في السنة في 

االقل للتأكد من استمرار صالحيته 

للعمل، وتثبيت نتائج الكشف في 

سجالت المشروع.

عدم اعادة الكشف الطبي عىل 

العامل مرة في السنة في 

االقل، او عدم تثبيت نتائج 

الكشف في السجالت.

دخول اماكن 

العمل

حظر دخول اماكن العمل 101/ 1

وملحقاتها عىل غير العاملين فيه 

او المكلفين بتفتيشها قانونا، كما 

يحظر عىل العمال انفسهم دخولها 

في غير االوقات المحددة لعملهم 

دون ترخيص.

دخول اماكن العمل لغير 

المعنيين، او دخولها في غير 

االوقات المحددة دون  

ترخيص.

مدة البقاء 

بالعمل

عدم ابقاء العامل في مكان العمل 102/ 1

اكثر من )12( ساعة في اليوم.

ابقاء العامل في مكان العمل 

اكثر من )12( ساعة في اليوم

استمرار 

العمل 

بحاالت 

الضرورة

في حاالت الضرورة، يمكن استمرار 102/ 2

العمل لمنع وقوع حادث او لتالفي 

 خطر او اصالح ما نشأ عنه بشرط :

أ - ابالغ مكتب العمل والجهة 

النقابية بالحادث الطارىء او 

المتوقع خالل )24(  ساعة من بدء 

 العمل.

ب - اعتبار مدة العمل الزائد عمال 

اضافيا يجري تعويضه وفق 

القانون.

أ - عدم ابالغ مكتب العمل 

والجهة النقابية بالحادث 

الطارىء او المتوقع خالل)24( 

ساعة.

ب - عدم اعتبار مدة العمل 

الزائد عمال اضافيا يجري 

تعويضه وفق القانون.

4  تطبق هذه االحكام عىل مقالع المواد االنشائية
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تدابير 

السالمة

اوال - اصدار اوامر خاصة بالسالمة 103

 المهنية كلما دعت الحاجة.

ثانيا - منع وجود العمال في 

مناطق االنفجار اال بعد زوال الخطر 

 عنها.

ثالثا - تزويد العمال بالمالبس 

واالدوات الخاصة بالوقاية من 

مخاطر المهنة.

اوال- عدم اصدار اوامر خاصة 

بالسالمة المهنية. 

ثانيا - تواجد العمال في مناطق 

االنفجار. 

ثالثا -عدم تزويد العمال 

بالمالبس واالدوات الخاصة 

بالوقاية.

تفتيش 

اماكن العمل

تفتيش اماكن العمل دوريا للتأكد 103/ 4

من حسن تطبيق تدابير السالمة 

المهنية.

عدم تفتيش اماكن العمل دوريا 

للتأكد من حسن تطبيق 

التدابير.

االسعاف 

االولي

توفير مستلزمات االنقاذ 104

واالسعاف االوىل للطواريء.

عدم توفير مستلزمات االنقاذ 

واالسعاف االوىل للطواريء.

بدل وجبات 

طعام

اوال - تحديد ما يتحمله العامل من 105

 بدل، مقابل وجبات الطعام.

ثانيا - عدم جواز التنازل عن تناول 

وجبات الطعام لقاء اي بدل نقدي.

اوال - تحميل العامل بدل مقابل 

وجبات الطعام اكثر ما ورد بقرار 

 الوزير.

ثانيا - التنازل عن تناول وجبات 

الطعام لقاء بدل نقدي.

تحديد ما يتحمله العامل 

من بدل، مقابل وجبات 

الطعام حسب قرار وزير 

العمل والشؤون 

االجتماعية.
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سبعة عشر: االشعاعات المؤينة  )قانون الوقاية من اإلشعاعات المؤينة رقم )99( لسنة 1980(

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي
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والصحة 

المهنية 

رقم )22( 

لسنة 

1987

قانون الوقاية 

من 

اإلشعاعات 

المؤينة رقم 

)99( لسنة 
1980

 رقم المادة

ملتزم
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اغالق

االجازة 

)الترخيص(
29 / 53

+
2 / 12 

الحصول عىل اجازة لغايات 

التعامل مع مصدر االشعاع 

المؤين.

انواع االجازات:عدم  الحصول عىل اجازة

االجازة الخاصة 

بالتصرفات بمصادر 

االشعاع.

اجازة التشغيل التجريبي 

لمصادر االشعاع.

اجازة التشغيل المستمر 

لمصادر االشعاع.

اجازة تشغيل االشخاص 

في حقول االشعاع.

االلتزام بشروط 

االجازة 

)الترخيص(

عدم القيام باي اجراء خالفا لشروط 7 / 52 / 29

االجازة.

مخالفة شروط االجازة.

تشغيل 

المجازين 

)المرخصين(

عدم تشغيل غير المجازين من قبل 12 / 51 / 29

المركز.

تشغيل غير المجازين من قبل 

المركز.

مركز الوقاية من 

االشعاع

الفحوص 

الطبية

ضمان اجراء الفحص الطبي االولي 12 / 55 / 29

والدوري للعاملين في االشعاع، 

وفقا للتعليمات وعىل نفقة 

صاحب العمل.

عدم اجراء الفحص الطبي االولي 

والدوري، او عدم تحمل صاحب 

العمل للكلفة.

مسؤول الوقاية 

االشعاعية

تسمية شخص مسؤول عن 12 / 57 / 29

الوقاية من مصادر االشعاع يوافق 

عليه المركز، وفقا للتعليمات.

عدم تسمية شخص مسؤول 

عن الوقاية االشعاعية.

مركز الوقاية من 

االشعاع

ال تزيد ساعات عمل العامل في 14 / 51 / 29ساعات العمل

االشعاع عىل خمس وثالثين ساعة 

اسبوعيا.

زيادة ساعات عمل العامل عىل 

)35( ساعة اسبوعيا.
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يتم العمل االضافي في حاالت 14 / 51 / 29العمل االضافي

الضرورة  بموافقة رئيس مجلس 

حماية البيئة، وعىل ال ان يزيد 

التعرض لالشعاع في هذه الحالة 

عىل الحدود القصوى المسموح 

بها، ومنح العامل مخصصات عمل 

اضافية.

العمل االضافي بشكل مخالف 

للشروط

اجازات 

العاملين

السنوية

منح العامل اجازة اعتيادية براتب 14 / 52 / 29

تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة 

ايام من مدة خدمته، وعليه التمتع 

في االقل بـ )21( يوما عما يستحقه 

من اجازاته االعتيادية سنويا.

عدم منح العامل االجازات 

السنوية المستحقة او عدم 

تمتعه في االقل عىل )21( 

بالسنة.

منع وقع 

الحوادث

التقيد بالتدابير الوقائية الواجب 510 / 29

اتخاذها لمنع وقوع الحوادث 

الموضعية والعامة، واالجراءات 

والخطط التفصيلية والكفيلة 

بالسيطرة عىل مثل هذه الحوادث 

اذا وقعت، وتالفي االثار التي تنجم 

او يمكن ان تنجم عنها.

مخالفة  تدابير منع وقوع 

الحوادث او السيطرة وتالفي 

اثارها.

االبالغ عن 

الحوادث

ابالغ المركز فورا عن فقدان اي 12 / 59 / 29

مصدر من مصادر االشعاع او 

سرقته او وقوع حادث من شانه 

تعريض االنسان او البيئة اىل 

مخاطر االشعاع او التلوث.

عدم ابالغ المركز فورا عن وقوع 

حادث.

مركز الوقاية من 

االشعاع

الحد االعىل 

للجرعة

التقيد بالحد االعىل للجرع 12 / 54 / 29

االشعاعية وتراكيز المواد المشعة 

المسموح بها، طبقا للتعليمات.

عدم التقيد بالحد االعىل للجرع 

االشعاعية، او تراكيز المواد 

المشعة.

انجاز 

مستلزمات 

الرقابة

انجاز مستلزمات العمل كافة 12 / 53 / 29

ووسائل الرقابة التي يحددها 

المركز.

عدم انجاز مستلزمات العمل 

ووسائل الرقابة.

مركز الوقاية من 

االشعاع

اعداد التقارير التي يطلبها المركز، 12 / 56 / 29اعداد التقارير

وفقا للتعليمات.

عدم اعداد التقارير التي يطلبها 

المركز.

مركز الوقاية من 

االشعاع
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منح العاملين في االشعاع حقوقهم 12 / 58 / 29حقوق العاملين

المنصوص عليها في القوانين.

عدم منح العاملين في االشعاع 

حقوقهم المنصوص عليها.

مخصصات 

بدل الوقاية

منح العامل مخصصات بدل 515 / 29

الوقاية من التعرض لمصادر 

االشعاع 

عدم منح العامل مخصصات 

بدل الوقاية.

مخصصات بدل الوقاية 

بنسبة )30%( من الراتب 

االسمي، عىل ان ال تقل 

عن )15( دينارا شهريا.  
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ثمانية عشر: الحماية من البنزين العطري

الرقم
قائمة 

التفتيش
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حماية العمال 

المعرضين

25/5
من 

تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية رقم 

)22( لسنة 
 1987

وتعديالتها

اتخاذ اجراءات السالمة المهنية 

لضمان توفير حماية فعالة للعمال 

المعرضين اىل البنزين االروماتيكي 

او المواد الحاوية عليه.

عدم اتخاذ اجراءات السالمة 

المهنية للعمال المعرضين اىل 

البنزين االروماتيكي او المواد 

الحاوية عليه.

تسرب 

االبخرة

اتخاذ كافة االجراءات الضرورية 26/5

لمنع تسرب ابخرة البنزين 

االروماتيكي في جو مواقع العمل 

في االبنية التي ينتج او يخزن او 

يستعمل فيها  او المواد الحاوية 

عليه.

عدم اتخاذ كافة االجراءات 

الضرورية لمنع تسرب ابخره 

البنزين االروماتيكي.

عمليات 

االستعمال

تأدية العمليات التي تنطوي عىل 27/5

استعمال البنزين االروماتيكي 

والمواد المحتوية عليه باجهزة 

مغلقة قدر االمكان.

عدم تأدية العمليات التي 

تنطوي عىل استعمال البانزين 

االروماتيكي باجهزة مغلقة.

28/5االستبدال
من 

تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية 

رقم )22( 

لسنة 

 1987

وتعديالتها

3

من 

تعليمات 

بمخاطر 

البنزين 

العطري 

رقم 6 لسنة 

 1993

يستعاض عن البنزين العطري 

بمنتجات بديلة غير ضارة او اقل 

ضررا كلما كان ذلك ممكنا.

عدم استبدال البنزين العطري 

بمنتجات غير ضارة او اقل 

ضررا.
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الحدود اآلمنة المسموح بتواجدها 5الحدود االمنة

في بيئة العمل من البنزين العطري 

هي )10( أجزاء للمليون جزء، او )30( 

ملغم في المتر المكعب الواحد من 

الهواء.

تجاوز الحدود اآلمنة المسموح 

بتواجدها في بيئة العمل لتراكيز 

البنزين العطري.

االستعانة بالمركز الوطني للصحة 6طرق القياس

والسالمة المهنية لتطبيق تعليماته 

بشأن الطريقة المعتمدة في قياس 

تراكيز البنزين العطري في بيئة 

العمل.

عدم  قياس تراكيز البنزين 

العطري في بيئة العمل 

باالستعانة بالمركز الوطني 

للصحة والسالمة المهنية.

التخلص من 

االبخرة

اوال : اجراء العمليات التي تتطلب 7

استعمال البنزين العطري في 

 اوعية مغلقة كلما كان ذلك ممكنا.

ثانيا : استعمال السحب الموضعي 

الجيد للتخلص من ابخرة البنزين 

العطري في بيئة العمل.

اوال: عدم اجراء العمليات التي 

تتطلب استعمال البنزين 

 العطري في اوعية مغلقة.

ثانيا : عدم استعمال السحب 

الموضعي الجيد.

معدات 

الوقاية 

الشخصية

تزويد العاملين المتعرضين ألبخرة 8

البنزين العطري في بيئة العمل 

بمعدات الوقاية الشخصية كاملة 

)منها الكمامات المزودة بالفلتر، 
والقفازات، وبدالت العمل 

المناسبة حسب طبيعة العمل(.

عدم تزويد العاملين المتعرضين 

بمعدات الوقاية الشخصية 

كاملة.

الفحوصات 

الطبية

اوال : اجراء فحوصات طبية ابتدائية 9

تبين لياقة العاملين للعمل ومنها 

 فحص كامل للدم ويشمل :

 أ - تعداد لكريات الدم الحمراء.

 ب - تعداد الكريات الدم البيضاء.

 ج - زمن التخثر.

ثانيا : فحوصات طبية دورية 

لتأمين سالمة العاملين المعرضين 

اىل ابخرة البنزين العطري ومنها 

فحص كامل للدم كل ستة اشهر 

 ويشمل:

 أ - تعداد لكريات الدم الحمراء.

 ب - تعداد الكريات الدم البيضاء.

 ج - زمن التخثر.

ثالثا : تجري هذه الفحوصات تحت 

مسؤولية طبيب مؤهل في 

موضوع الصحة المهنية.

اوال : عدم اجراء الفحوصات 

الطبية االبتدائية.

ثانيا : عدم اجراء الفحوصات 

الطبية الدورية.

ثالثا : عدم اجراء هذه 

الفحوصات من قبل طبيب 

مؤهل في موضوع الصحة 

المهنية.
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المصابون 

بامراض

استبعاد المصابون بأمراض الدم 9 / 4

وسوء التغذية من االشتغال 

بالبنزين العطري.

تشغيل المصابين بأمراض الدم 

وسوء التغذية بالبنزين العطري.

النساء 

الحوامل

منع استخدام النساء اثناء فترة 10

الحمل والرضاعة في اعمال 

تعرضهن اىل مخاطر البنزين 

العطري او منتجاته.

استخدام النساء اثناء فترة 

الحمل والرضاعة في اعمال 

تعرضهن اىل مخاطر البنزين 

العطري او منتجاته.

منع تكليف االحداث دون سن 11االحداث

الثامنة عشرة من العمر بأعمال 

تعرضهم اىل مخاطر البنزين 

العطري او منتجاته.

تكليف االحداث بأعمال 

تعرضهم اىل مخاطر البنزين 

العطري او منتجاته.

العالمات 

التحذيرية

وضع عالمات تحذيرية عىل االوعية 12

الحاوية عىل البنزين العطري او 

منتجاته تشير اىل كون المادة قابلة 

لالشتعال وسامة.

عدم وضع عالمات تحذيرية عىل 

االوعية الحاوية عىل البنزين 

العطري او منتجاته.
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تسعة عشر: الحماية من الضوضاء

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

د 
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

مستويات 

التعرض

2 / 6
تعليمات 

الحد من 

الضوضاء 

في اقليم 

كوردستان 

العراق رقم 

)1( لسنة 
2011

منع تعرض العاملين في القطاعات 

كافة لمستويات تتجاوز ما ورد في 

الجدول رقم )2( الملحق بهذه 

 التعليمات.

تعريض العاملين لمستويات 

ضجيج تتجاوز ما ورد في 

الجدول رقم )2( الملحق بهذه 

 التعليمات.

معدات 

الوقاية من 

الضوضاء 

 3 / 6
تعليمات 

الحد من 

الضوضاء 

في اقليم 

كوردستان 

العراق رقم 

)1( لسنة 
2011

توفير واقيات السمع للعاملين 

الذين يتعرضون اىل مستويات 

الضجيج 

عدم توفير واقيات السمع 

للعاملين.

الفحوصات 

الطبية

 3 / 6
+
11

حق العاملين في بيئات عمل 

صاخبة المطالبة بفحوصات 

أسبوعية لمعرفة مدى تعرضهم 

للضجيج وفحوصات سمع دورية.

عدم اجراء فحوصات أسبوعية 

ودورية للعاملين لمعرفة مدى 

تعرضهم للضجيج.

القياسات 

العلمية

عدم االعتماد عىل حاسة األذن في 12

 تأييد المشتكي بل تعتمد :

 1- قراءة جهاز قياس الضوضاء.

 2- تصنيف مكان الضوضاء

 3- وقت حدوث الضوضاء

4- المستوى المسموح به في ذلك 

الوقت.

عدم قياس الضوضاء بواسطة 

االجهزة وبطريقة علمية.
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االلتزام 

بتعليمات 

القياس

الهيئة هي الجهة المسؤولة حصرا 14

عن تحديد مؤشرات وطرق قياس 

الضوضاء وحدودها المسموح بها.

عدم اتباع تعليمات الهيئة 

بطرق قياس الضوضاء والحدود 

المسموح بها.

هيئة حماية وتحسين البيئة 

فى اقليم كوردستان

حدود 

الضوضاء 

المسموح 

عدم تجاوز الحدود المسموح بها 1/15

لشدة الصوت داخل أماكن العمل 

واألماكن العامة المغلقة الموضحة 

بالجدول رقم )1( الملحق 

بالتعليمات.

تجاوز الحدود المسموح بها 

لشدة الصوت والموضحة 

بالجدول رقم )1( الملحق بهذه 

التعليمات.

حدود 

التعرض 

عدم تعريض الموظفين 16

والمستخدمين اىل مستويات 

ضوضاء تفوق الحدود المسموح 

بها الواردة في الجدولين )3( و )4( 

ومراعاة قيم الضوضاء التعليماتية 

الواردة فى الجدول )5( الملحقة 

بهذه التعليمات.

تعريض الموظفين 

والمستخدمين اىل مستويات 

ضوضاء تفوق الحدود 

المسموح بها الواردة في 

الجدولين )3( و )4(، وعدم 

مراعاة قيم الضوضاء 

التعليماتية الواردة فى الجدول 

.  )5(

15/5الوقاية 
من 

تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية رقم 

)22( لسنة 
 1987

وتعديالتها 

توفير وتهيئة شروط العمل 

والمسائل الوقائية التي تساعد 

عىل تقليل الضوضاء في قاعات 

العمل بحيث ال يزيد ذلك عن 85 /

ديسبل ا.

عدم توفير وتهيئة شروط العمل 

التي تساعد عىل تقليل 

الضوضاء في قاعات العمل اىل 

الحدود المسموح بها.
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عشرون: الحماية من المواد الكيماوية المسرطنة )تعليمات اعتبار عدد من المواد الكيمياوية مواد مسرطنة للجنس البشري رقم 2 لسنة 1984  استنادا اىل  المادة 105 من  

قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981(

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

د 
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

الحماية من 

المواد 

الكيماوية 

المسرطنة

18/5/ب
من 

تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية رقم 

)22( لسنة 
 1987

وتعديالتها

تطبيق التعليمات رقم )2( لسنة 

1984 والصادرة بموجب قانون 

الصحة العامة رقم )89( الخاصة 

بالمواد الكيمياوية المسرطنة.

عدم تطبق التعليمات الخاصة 

بالمواد الكيمياوية المسرطنة

استبدال 

المواد 

المسرطنة

28/5
من 

تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية 

رقم )22( 

لسنة 

 1987

وتعديالتها

1/3
من 

تعليمات 

اعتبار عدد 

من المواد 

الكيمياوية 

مواد 

مسرطنة 

للجنس 

البشري 

رقم 2 لسنة 

1984

استبدال المواد المسرطنة بمواد 

غير مسرطنة مع االخذ بنظر 

االعتبار الخواص الضارة للمواد 

البديلة.

عدم استبدال المواد المسرطنة 

بمواد غير مسرطنة.

عدد العمال 

المعرضين

تقليل عدد العمال المعرضين 2/3

للمواد أو العوامل المسرطنة ومدة 

ودرجة التعرض اىل الحد األدنى بما 

يضمن صحتهم وسالمتهم.

عدم تقليل عدد العمال 

المعرضين للمواد أو العوامل 

المسرطنة ومدة ودرجة 

التعرض اىل الحد األدنى.
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أ - استخدام طرق العمل األمينة 3/3التسرب

لمنع تسرب المواد المسرطنة اىل 

بيئة العمل سواء أكانت من جراء 

المنتجات الرئيسية أو الوسيطة أو 

 الجانبية أو منتجات مهنية.

ج - في حالة عدم امكانية السيطرة 

عىل تلوث بيئة العمل، االستعانة 

بالمركز الوطني للصحة والسالمة 

المهنية التخاذ التدابير الالزمة 

للتخلص من التلوث أو تقليله اىل 

درجة التركيز المأمونة وحسب 

تعليماته

أ - عدم استخدام طرق العمل 

األمينة لمنع تسرب المواد 

المسرطنة اىل بيئة العمل.

ج - عدم االستعانة بالمركز 

الوطني للصحة والسالمة 

المهنية التخاذ التدابير الالزمة 

لمعالجة  التلوث.

مدة ودرجة 

التعرض

وضع التدابير الالزمة لمراقبة 3 /3/ب

ظروف العمل دوريا بحيث يشكل 

ذلك مدة ودرجة التعرض في بيئة 

العمل، مع االستعانة بالمركز 

الوطني للصحة والسالمة المهنية 

عند الضرورة.

عدم وضع التدابير الالزمة 

لمراقبة ظروف العمل دوريا 

واالستعانة بالمركز الوطني 

للصحة والسالمة المهنية.

النقل 

والتداول 

والخزن

اتخاذ االجراءات المناسبة لمنع 3/ د

تعرض العاملين من تسرب أو 

تلوث بيئة العمل أثناء نقل أو 

تداول أو خزن المواد المسرطنة.

عدم اتخاذ االجراءات المناسبة 

لمنع تعرض العاملين من 

تسرب أو تلوث بيئة العمل 

أثناء نقل أو تداول أو خزن 

المواد المسرطنة.

فحوصات 

الطبية 

للعاملين

اخضاع جميع العاملين الذين يتم 4

تشغيلهم بالمواد المسرطنة 

للفحوصات الطبية التالية : -

1 - الفحص الطبي االبتدائي قبل 

 البدء بالعمل.

2 - فحص طبي دوري خالل فترة 

 العمل.

3 - فحوصات مختبرية لتقييم 

درجة التعرض ومراقبة الحالة 

الصحية.

1 - عدم اجراء  الفحص الطبي 

االبتدائي للعاماين قبل البدء 

 بالعمل.

2 - عدم اجراء فحص طبي دوري 

 خالل فترة العمل.

3 - عدم اجراء فحوصات 

مختبرية لتقييم درجة التعرض 

ومراقبة الحالة الصحية.

موعد اجراء 

الفحوصات 

الطبية

تتم الفحوصات المختبرية 5

والمعاينات الطبية الدورية خالل 

ساعات العمل.

عدم اجراء الفحوصات 

المختبرية والمعاينات الطبية 

الدورية خالل ساعات العمل.

العالمات 

التحذيرية

وضع عالمات تحذيرية في أماكن 7

العمل لكل العاملين الذين 

يتعرضون لخطر المواد المسرطنة.

عدم وضع عالمات تحذيرية في 

أماكن العمل.
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التثقيف 

واالرشاد

اعداد برامج تثقيف وإرشاد 8

للعاملين عن السرطان المهني 

واتخاذ الخطوات الالزمة لتزويد 

العمال بكافة المعلومات المتوفرة 

حول األخطار التي ينطوي عليها 

مثل هذا التعرض قبل وبعد 

التعيين أو عند ادخال مواد 

مسرطنة جديدة والتدابير الواجب 

اتخاذها.

عدم اعداد برامج تثقيف وإرشاد 

للعاملين عن السرطان المهني 

واخطار التعرض.

توفير كادر 

فني

توفير كادر فني خاص ومؤهل 9

لإلشراف عىل العمليات التي يتم 

فيها التعرض اىل المواد 

المسرطنة.

عدم توفير كادر فني خاص 

ومؤهل لإلشراف عىل العمليات 

التي يتم فيها التعرض اىل 

المواد المسرطنة.
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واحد وعشرون : الحماية من زيت االسكرال 5 ) تعليمات رقم 6 لسنة 1986 والصادرة بموجب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة / 1981 الخاصة بزيت االسكرال(

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

د 
د

ع
 / 

م
تز

مل
ر 

غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

تطبيق 

التعليمات

18/5/ج
تعليمات 

السالمة 

والصحة 

المهنية رقم 

)22( لسنة 
 1987

وتعديالتها

تطبيق التعليمات رقم )6(ىلسنة 

1986 والصادرة بموجب قانون 

الصحة العامة رقم )89( لسنة 

/1981 والخاصة بزيت االسكرال.

عدم تطبيق التعليمات رقم )6( 

لسنة 1986 والخاصة بزيت 

االسكرال.

الفحوص 

الطبية

 1 / 2
+
4

من 

تعليمات 

رقم 6 لسنة 

 1986

الخاصة 

بزيت 

االسكرال 

اجراء الفحوصات الطبية االبتدائية، 

واجراء الفحوصات الدورية 

للعاملين مرة في السنة عىل االقل  

للعاملين المعرضين لمركبات 

الـ)PCBS( والتركيز عىل امراض 
الجلد وعمل وظائف الكبد

عدم اجراء الفحوصات الطبية 

االبتدائية والدورية.

حدود التركيز 

المسموح به

2 / 2 )PCBS(الحفاظ عىل تراكيز  مادة الـ

ضمن الحدود المسموح بها 

للتعرض عىل اساس صحي مهني 

.pg /m 1=TLV وهي

 )PCBS(تجاوز تراكيز مادة الـ

الحدود المسموح بها.

تخزين مواد الـ)PCBS(  في 2 / 3التخزين

حاويات مغلقة وفي اماكن جيدة 

التهوية.

عدم تخزين مواد الـ)PCBS( في 

حاويات مغلقة وفي اماكن 

جيدة التهوية.

تداول مواد الـ)PCBS( في مناطق 2 / 4التداول

معزولة جيدة التهوية وبعيدة عن 

قاعات العمل.

عدم تداول مواد الـ)PCBS( في 

مناطق معزولة وجيدة التهوية.

5   يقصــد باللفــظ االتــي المعنــى المــدرج ازاءه ان زيــت االســكرال )ASKARAL( اســم وصفــي لمــادة صناعيــة عازلــة كهربائيــا وتســتعمل كوســيط عــازل فــي المحــوالت الكهربائيــة تنتمــي لمجموعــة 

الفنيــالت الثنائيــة المتعــددة المكلــورة.
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تجنب 

الحوادث

5 / 2
 +

 6 / 2

اتخاذ الحيطة والحذر وكافة 

االجراءات المناسبة لتجنب 

الحوادث الناجمة عن استخدام 

المادة، والسيطرة عىل النضوحات 

واالنسكاب المباشر لمركبات 

. )PCBS(الـ

عدم اتخاذ الحيطة والحذر  

لتجنب الحوادث والسيطرة 

عىل االنسكابات.

معدات 

الوقاية 

الشخصية 

توفير معدات الوقاية للعامين مع 2 / 7

 )PCBS( مواد

ا - كمامات واقية مناسبة لهذه 

الغازات السامة او اجهزة تنفس 

عند الدخول داخل الخزانات 

 المغلقة.

ب - كفوف مناسبة مقاومة 

 للمذيبات العضوية.

 جـ - نظارات واقية.

 د - احذية واقية.

 هـ - بدالت عمل مناسبة.

و - حزام او حبال امان في حالة  

الدخول داخل الخزانات المغلقة.

عدم توفير معدات الوقاية 

الشخصية المناسبة للعاملين.  

.

وضع خطة طوارىء لمعالجة حاالت 3 / 1خطة الطوارئ

التسرب واالنسكاب لمركبات الـ 

)PCBS(، والتجهيز بالعدد الوقائية.

عدم وضع خطة طوارئ.

اجراءات 

الدخول في 

االماكن 

المغلقة

2- الدخول اىل الحيز المحاط مثل 3

الخزانات التي تكون ملوثة 

بمركبات الـ)PCBS( مصحوبا 

 بتصريح موقع عمل.

 3- توفير تهوية جيدة ومصدر 

لالوكسجين خالل بقاء العاملين 

 في مثل هذه الحاويات.

 4- ارتداء العاملون التجهيزات 

الوقائية المناسبة، وربط الشخص 

الموجود في الخزان بحبل انقاذ، 

وان يقف شخص اخر خارج الخزان، 

وثالث يقف للمراقبة.

عدم مراعاة اجراءات الدخول في 

االماكن المغلقة.

النساء 

الحوامل

عدم السماح للنساء الحوامل 4

.)PCBS( بالتعامل مع مركبات

السماح للنساء الحوامل 

بالتعامل مع هذه مركبات 

)PCBS(
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اثنان وعشرون : لجان التفتيش

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات
قانون 

 العمل 

المادة 

رقم

ملتزماخرى

د 
د

ع
م /

تز
مل

ر 
غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

ب...
سي

تن

ة
ف
ال

خ
م

ال
ب

اغالق

تسهيل عمل 

لجان 

التفتيش

1 /118
+

2 /118

تسهيل مهمة لجان التفتيش 

وتمكينهم من االطالع عىل كل ما 

يريدون بما في ذلك السجالت 

والوثائق واالضابير الشخصية وما 

سواها، واالجابة عىل اي 

استيضاحات واستفسارات توجه 

اليهم.

عدم تسهيل او منع  المفتش او 

لجنة التفتيش من دخول اماكن 

العمل او عرقلة عملهم.
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ثالث وعشرون: مخاطر اخرى 6   

الرقم
قائمة 

التفتيش

المرجع القانوني

المخالفاتشروط االستيفاء

االجراءالوضع الحالي

ة
م

د
قا

ال
ة 

ار
زي

ال
خ 

ري
تا

مالحظات

ملتزماخرىقانون...

د 
د

ع
م /

تز
مل

ر 
غي

ت
فا

ال
خ

م
ال

ال 

ينطبق

نصح 

وارشاد

انذار 

لمدة 

...

ة
ف
ال

خ
م

ال
 ب

ب
سي

اغالقتن

6   في حالة عدم وجود نص في قانون العمل يمكن الرجوع الحكام واحكام اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها قانونا حسب نص المادة )161(.
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اربع وعشرون : التنسيق مع الجهات االخرى

الجهة المختصة / القانونالموضوعالرقم

مجلس حماية وتحسين البيئةالحرير الصخري

مجلس حماية وتحسين البيئةنوعية الهواء المحيط

مجلس حماية وتحسين البيئةحماية وتحسين الهواء

مجلس حماية وتحسين البيئةحماية وتحسين التربة

مجلس حماية وتحسين البيئةادارة النفايات والمواد الخطرة

مجلس حماية وتحسين البيئةالمبيدات والمركبات الكيميائية

-انتهى-




