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وزارة الع��م�ل

قرار رقم )25( ل�شنة 2014 

ب�شاأن الإجراءات والقواعد المنظمة للتلمذة المهنية

وزير العمل:

بعد الطالع على قانون العمل في القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012،  

وعلى الأخ�س المادة )15( منه،

وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2007 ب�شاأن التدريب المهني،

المهنية  بالتلمذة  الخا�شة  الأو�شاع  بع�س  تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 1982  القرار رقم )2(  وعلى 

في من�شاآت القطاع الأهلي،

الأخرى  والظروف  والأحــوال  ال�شروط  تحديد  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )23( رقم  القرار  وعلى 

يحظر  التي  والخطرة  ال�شاقة  والأعمال  وال�شناعات  المهن  وكذلك  الأحــداث  ت�شغيل  لتنظيم 

ت�شغيلهم فيها اأو التي ت�شر ب�شحة الحدث اأو �شالمته اأو �شلوكه الأخالقي تبعًا لمراحل ال�شن 

المختلفة،

وبعد اأخذ راأي الجهات المخت�شة،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:

المادة الأولى

كل  قرين  المبينة  المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القرار  هذا  اأحكام  تطبيق  في 

منها، ما لم يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

التلميذ المهني: هو كل من يتعاقد مع �شاحب عمل بق�شد تعلم حرفة اأو مهنة اأو �شناعة خالل 

مدة محددة يلتزم خاللها بالعمل تحت اإدارته اأو اأ�شرافه مقابل اأجر اأو مكافاأة. وي�شار اإليه في 

هذا القرار بكلمة )التلميذ(.

يتم من خالله  والعملي  النظري  التدريب  ي�شمل  تدريب مهني  برنامج  المهنية: هو  التلمذة 

التعاقد بين التلميذ المهني و�شاحب العمل، بق�شد تعلم حرفة اأو مهنة اأو �شناعة خالل مدة 

محددة.

المادة الثانية

لتفاق  وفقًا  فوق(  فما  �شنة   15( العمرية  المرحلة  في  التلميذ  بقبول  العمل  �شاحب  يلتزم 

التلميذ  اإلحاق  ويحظر  الغر�س،  لهذا  العمل  و�شاحب  الو�شي  اأو  التلميذ  اأمر  ولي  بين  يبرم 
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الوزارية  والقرارات  العمل  لقانون  طبقًا  فيها  الأحــداث  ت�شغيل  المحظور  المهن  في  الحدث 

المنفذة. 

المادة الثالثة

اأو  التلميذ  اإلى  ت�شلم منه ن�شخة  العربية،  باللغة  ن�شخ  المهنية من ثالث  التلمذة  يحرر عقد 

ولي اأمره ون�شخة ل�شاحب العمل، ون�شخة للوزارة.

المادة الرابعة

مع مراعاة ن�س المادة الثامنة من هذا القرار يجب اأن يت�شمن عقد التلمذة المهنية مدة 

التدريب على األ تقل عن �شتة اأ�شهر ول تزيد على ثالث �شنوات ويمكن تق�شيم هذه المدة اإلى 

للتلميذ في نهاية كل  العمل اختبار  المهنة، ويجري �شاحب  تعلم  واأ�شول  تتفق  مراحل متتابعة 

مرحلة لمعرفة مدى تقدمه في المهنة.

المادة الخام�شة

من  مرحلة  كل  في  ت�شاعدية  ب�شورة  التلميذ  مكافاأة  اأو  اأجر  المهنية  التلمذة  عقد  يحدد 

مراحله على األ يقل في المرحلة الأخيرة عن اأجر اأو مكافاأة المثل في المهنة.

المادة ال�شاد�شة

العقد  ب�شروط  العمل  �شاحب  اأخل  اإذا  مدته  انتهاء  قبل  التدريب  عقد  اإنهاء  للتلميذ  يجوز 

دون اأن يكون ل�شاحب العمل الحق في المطالبة بما تكبده من م�شروفات في �شبيل التدريب، 

ب�شروط  التلميذ  اأخل  اإذا  التدريب  عقد  اإنهاء  الــوزارة  موافقة  بعد  العمل  ل�شاحب  يجوز  كما 

العقد اأو تبين له عدم �شالحيته لتعلم المهنة اأو الحرفة.

وي�شترط في جميع الأحوال اأن يقوم الطرف الراغب في اإنهاء العقد باإخطار الطرف الآخر 

بذلك قبل �شبعة اأيام على الأقل من التاريخ المحدد لالإنهاء.

المادة ال�شابعة

اأن يحتوى هذا الملف على البيانات  يلتزم �شاحب العمل باإن�شاء ملف لكل تلميذ لديه على 

الآتية:

1- بيانات التلميذ من واقع بطاقته ال�شكانية وبيان م�شتواه الدرا�شي.

2- الخطة التنفيذية للبرنامج التدريبي.

والمالحظات  كفاءته  وم�شتوى  والغياب  الح�شور  �شاماًل  للتلميذ  العمل  �شاحب  تقييم   -3

ال�شخ�شية اإن وجدت.

4- ن�شخة من ال�شهادة الدالة على اإنهاء التلميذ للبرنامج التدريبي مبينًا فيها الم�شتوى الذي 

و�شل اإليه والمهارات التي اأكت�شبها بما يتوافق مع متطلبات الوزارة.
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المادة الثامنة

اأن يمنحه  البرنامج بنجاح  اأو  التلميذ للمرحلة  العمل في حالة عدم اجتياز  يجوز ل�شاحب 

األ  العقد على  المحددة في  والمدة  تتفق  المهنة لمدة  اأخرى لإعادة تدريبيه على ذات  فر�شة 

تزيد فترة التدريب واإعادة التدريب على ثالث �شنوات.

المادة التا�شعة

م�شتوى  تحديد  مع  ذلك  تفيد  �شهادة  يمنح  بنجاح  التدريب  فترة  التلميذ  اإنهاء  حالة  في 

مهارته، على اأن تعتمد من الوزارة.

المادة العا�شرة

يلتزم �شاحب العمل بما يلي:

1- اإجراء فح�س طبي للتلميذ للتاأكد من اأنه لئق �شحيًا لمزاولة العمل.

2- منح التلميذ كافة المزايا الجتماعية والثقافية وال�شحية التي يتمتع بها عمال المن�شاأة في 

حال تجاوزت فترة التدريب �شنة فما فوق.

3- الحفاظ على �شالمة التلميذ وتوفير و�شائل ال�شحة وال�شالمة المهنية وتاأمين بيئة العمل.

والإجراءات  التدابير  واتخاذ  للتلميذ  تقع  حوادث  باأي  والــوزارة  التلميذ  اأمر  ولي  اإخطار   -4

الالزمة لإ�شعافه.

ب�شاأن   2007 ل�شنة   )17( رقم  للقانون  طبقًا  العمل  اإ�شابات  �شد  التلميذ  على  التاأمين   -5

التدريب المهني.

6- توفير كافة الت�شهيالت لمفت�شي الوزارة لإجراء المتابعة الميدانية للتلميذ.

المادة الحادية ع�شرة

يلتزم التلميذ بما يلي:

1- الحر�س على اأن يتعلم المهنة وال�شتفادة من ذوي الخبرة في موقع التدريب.

باأية  العبث  وعــدم  عمله،  نطاق  في  تقع  التي  والمعدات  والأدوات  العدد  على  المحافظة   -2

ممتلكات اأخرى ل�شاحب العمل.

3- احترام نظام العمل وقواعده والتقدم ل�شاحب العمل باأي �شكوى في حينه.

4- عدم اإف�شاء اأ�شرار العمل للغير اأو العمل لدى �شاحب عمل اآخر خالل فترة �شريان العقد.

المادة الثانية ع�شرة

ت�شرى على التلميذ اأحكام �شاعات العمل وفترات الراحة والإجازات الواردة بالبابين ال�شابع 

والثامن من قانون العمل في القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 والقرارات 

الوزارية المنفذة له. 
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المادة الثالثة ع�شرة

ت�شدر اإدارة تنمية الموارد الب�شرية بالوزارة نموذجًا ا�شتر�شاديًا لعقد التلمذة المهنية.

المادة الرابعة ع�شرة

بالعــقوبة  القــــرار  هــــذا  اأحكـــــام  يخـــالــف  يمثلـــه  من  اأو  عـمـل  �شاحــب  كــل  ُيعــــاقب 

ال�شـــــادر  الأهلـــي  القـــطاع  في  العــمـل  قــــانــــون  من   )184( المــادة  في  عليها  المن�شو�س 

بالقـــانــــون رقــــم )36( ل�شــــنة 2012.

المادة الخام�شة ع�شرة

ُيلغى قرار وزير العمل رقم )2( ل�شنة 1982 ب�شاأن تنظيم بع�س الأو�شاع الخا�شة بالتلمذة 

المهنية في من�شاآت القطاع الأهلي، وُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

المادة ال�شاد�شة ع�شرة

على وكيــــــل وزارة العــمــل تنفــــيذ هـــــذا القــــــرار، وُيعــمـل بـــه من اليـــــوم التالــي لتـــاريخ 

ن�شـــــره في الجــــريــدة الــر�شـــميـة.

                                                                                    وزير العمل 

جميل بن محمد علي حميدان

�شدر في: 10 رم�شان 1435هـ

الموافــق: 8 يوليــــــــــو 2014 م


