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اجلريدة الر�سمية العدد )956(

وزارة القــوى العاملـــة

قــرار وزاري

رقم 2011/656

ب�ساأن الأحوال والأعمال واملنا�سبات

التي يجوز ت�سغيل الن�ساء فيها ليال و�سروط الت�سغيل

ا�ستنادا اإىل قانـون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم 2003/35 ،

واإىل املر�سـوم ال�سلطاين رقم 2004/76 بتحديد اخت�سا�سات وزارة القوى العاملة واعتماد 

هيكلها التنظيمي ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2005/128 ب�ساأن الأحوال والأعمال واملنا�سبات التي يجوز ت�سغيل 

الن�ساء فيها ليال و�سروط الت�سغيل ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يجوز ت�سغيل الن�ساء فـي الفرتة ما بني ال�ساعة التا�سعة م�ساء وال�ساعة ال�ساد�سة �سباحا 

فـي الأحوال والأعمال واملنا�سبات التالية :

العمل فـي مكاتب ال�سياحة والطريان وفـي املطارات والت�سالت .  - 1

العمل فـي امل�ست�سفيات وال�سيدليات وامل�سحات والعيادات ودور العالج الأخرى .  - 2

العمل فـي وظائف رئي�سة اأو تتطلب درجة عالية من الثقة .  - 3

العمل فـي و�سائل واأجهزة الإعالم .  - 4

العمل فـي الفنادق ودور ال�سينما واملطاعم واملقاهي امل�ستوفية لل�سروط املقررة .  - 5

العمل فـي خدمات الأمن واحلرا�سة .  - 6

فـي الأعياد واملنا�سبات واملوا�سم والأعمال املو�سمية الواردة بالقرارات املحددة لها .  - 7

وال�ستعداد  احل�سابات  وقفل  والت�سفية  امليزانية  واإعداد  ال�سنوي  اجلرد  اأعمال   - 8

للبيع باأثمان خمف�سة وفقا لل�سروط املقررة قانونا .

دور ح�سانة ورعاية ذوي الإعاقة .  - 9

اإذا كان العمل ملنع وقوع حادث اأو اإ�سالح  ما ن�ساأ عنه اأو لتالفـي خ�سارة حمققة   - 10

ملواد قابلة للتلف ، اأو كان الت�سغيل بق�سد مواجهة �سغط عمل غري عادي وذلك 

وفقا لل�سروط املقررة قانونا .
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ال�سابقة  اأيام  والثالثة  رم�سان  �سهر  فـي  التجارية  واملحالت  املراكز  فـي  العمل   - 11

لعيدي الفطر والأ�سحى .

املــادة الثانيــــة

 يجوز ت�سغيل الن�ساء حتى ال�ساعة العا�سرة م�ساء فـي الأعمال الآتية :

1 - �سالونات جتميل ال�سيدات وحمالت اخلياطة الن�سائية .

2 - اجلمعيات الأهلية .

3 - موؤ�س�سات التعليم والتدريب .

4 - مكاتب املحامني واملحا�سبني واملهن احلرة املماثلة .

5 - املراكز واملحالت التجارية .

6 - العمل فـي من�ساآت ال�سرافة .

7 - العمل فـي امل�سارف .

املــادة الثالـثــــة

واملنا�سبات  والأعمال  الأحوال  فـي  الن�ساء  بت�سغيل  قيامه  حال  فـي  العمل  �ساحب  يلتزم 

املن�سو�ص عليها فـي املادتني ال�سابقتني مبا ياأتي :

1 - اأن يوفر كافة �سمانات احلماية والرعاية والنتقال والأمن للن�ساء العامالت .

اأن ترخ�ص الدائرة املخت�سة بذلك بعد التحقق من توافر ال�سمانات وال�سروط   - 2

الالزمة .

املــادة الرابعــــة

يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 2005/128 امل�ســـار اإليــه ، كمــا يلغــى كــل ما يخالــف هــذا القــرار 

اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة اخلام�سـة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سدر فـي :  6   من �سفـــــــر 1433هـ

املوافــــق : 31 من دي�سمبـر 2011م

عبداللـه بن نا�سر بن عبدالـله البكري

                                                                              وزيـــــــــــــر القـــــــــوى العاملــــــــــــــــــة



- 3 -

اجلريدة الر�سمية العدد )956(

قـرار وزاري

رقم  2011/657

بتنظيم الإجازة الطارئة مبن�ساآت القطاع اخلا�ص

ا�ستنادا اإىل قانـون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم 2003/35 ،

واإىل املر�سـوم ال�سلطاين رقم 2004/76 بتحديد اخت�سا�سات وزارة القوى العاملة واعتماد 

هيكلها التنظيمي ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

للعامــل احلــق  فـــي اإجــازة طارئــة باأجــر �سامــل ملـدة )6( �ستــة اأيـام طــوال ال�سـنة وذلك وفقــا 

لل�سروط الآتية :

اأن يكون انقطاع العامل عن العمل ب�سبب قهري خارج عن اإرادته مل يكن يتوقعه   - 1

ول ي�ستطيع الإبالغ عنه م�سبقا للت�سريح له بالنقطاع عن العمل .

األ تتجاوز الإجازة الطارئة )2( يومني فـي كل مرة من اأيام النقطاع عن العمل .  - 2

تقدمي العامل ما يثبت حدوث ال�سبب الطارئ الذي اأدى اإىل انقطاعه عن العمل   - 3

متى كان ذلك ممكنا .

اإبالغ �ساحب العمل بالظرف الطارئ فور وقوعه .  - 4

املــادة الثانيــــة

ل�ساحب العمل تقدير ال�سبب الطارئ مبا له من �سلطة فـي اإدارة وتوجيه العامل .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سدر فـي :  6   من �سفـــــــر 1433هـ

املوافــــق : 31 من دي�سمبـر 2011م

عبداللـه بن نا�سر بن عبدالـله البكري

                                                                              وزيـــــــــــــر القـــــــــوى العاملــــــــــــــــــة


