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 م1980( لسنة 46/1قرار وزاري رقم )
 بتحديد األعمال التي يجوز تشغيل النساء فيها في الفترة
 ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة السابعة صباحا  

 
 وزير العمل والشئون االجتماعية: 

 * بعد االطالع على أحكام الدستور المؤقت. 
م في شنننننننان ا تلنننننننالنننننننات الو ارات 1972( لسنننننننن  1* بعد االطالع على القانون رقم )

 ولالحيات الو راء والقوانين المعدل  له. 
 م في شان تنظيم عالقات العمل. 1980( لسن  8* وعلى القانون االتحادي رقم )

 * وبناء على ما عرضه وكيل الو ارة. 
 
 قــــــرر: 

 (1مادة )
 يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين العاشرة مساء  والسابعة صباحا  في األعمال اآلتية:

العمل في الفنادق والمطاعم والن ل والمقاهي والبوفيهات والمسنننننننارا ودور السنننننننينما ولننننننناالت  -1
 الموسيقى والغناء وغيرها من المحالت المماثل . 

شننننننننن اع والبضننننننننناال بالطرق المااي  الدا لي  أو بالطرق ال وي  ويد ل في العمل في نقل األ -2
 ذلك مكاتب السياح  والطيران والمطارات. 

عداد المي اني  والتلننننننننفي  وقفل الحسننننننننابات واالسننننننننتعداد للبيل باثمان  -3 أعمال ال رد السنننننننننوي وام
م فضنننن  واالسننننتعداد الفتتاا المواسننننم ويشننننترط في هذ  الحال  أال ي يد عدد األيام التي ي و  
فيها تشننغيل النسنناء ليال  عن  مسنن  عشننر يوما  في السننن  ما لم تر ع داارة العمل الم تلن  

 أطول.  بمدد
إذا كان العمل لمنل وقوع حادث  طرا  أو إلنننالا ما نشنننا عنه أو لتالفي  سنننارة محقق  قابل   -4

 للتلف. 
 إذا كان التشغيل بقلد موا ه  ضغط عمل غير عادي.  -5

سنناع  ببيان  24ويشننترط في الحالتين األ يرتين إبالد داارة التفتيا العمالي الم تلنن  في ظرف 
مدة الال م  للعمل والحلنننننول على موافق  كتابي  منها بذلك وي ب أن تكون الحال  الطارا  وال

 الموافق  مسبق  ما لم يقضي لالح بغير ذلك.
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 العمل في المحالت الت اري  في شهر رمضان والثالث  أيام السابق  لعيد األضحى.  -6
 العمل في المستشفيات والملحات وعيادات األطباء ودور العالج األ رى.  -7
 

 ( 2مادة )
 ينشر هذا القرار في ال ريدة الرسمي  ويعمل به من تاريخ نشر . 

 
 

 سيف الجروان
 وزير العمل والشئون االجتماعية

 
 
 


