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 م1980( لسنة 47/1قرار وزاري رقم )
بشأن استثناء بعض المؤسسات من بعض األحكام المنصوص عليها في 

 قانون
 تنظيم العالقات الخاصة بتشغيل األحداث والنساء

 
 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: 

 مادة أولى
م 1980( لسنننننننننننننننننن  8( من القنننانون رقم )35، 27، 23، 22، 20تسننننننننننننننتلنى من أحكنننام المواد )

المؤسننننننسننننننات التربوي  وال يري  بالدول  التي يكون من أًدافتا أسنننننناسنننننناه التاًيل أو التدري  المتني 
 لألحداث والنساء وذلك وفقاه لألحكام التالي : 

 
 مادة ثانية

المشــار يليها في المادة الســابإلة لةفادة من اءع اء يشــترف في المؤســســات التربوية والخيرية 
 المإلرر بها الشروف اآلتية: 

 أن تكون المؤسس  مسجل  لدى الجتات الرسمي  الم تل  بتذا الولف.  -أ
 أن يكون ًدفتا الفعلي والمسجل  به التاًيل أو التدري  المتني لألحداث أو النساء. - 
 ه المؤسسات بالتفليل على ما يلي: أن ينص في األنظم  الدا لي  لتذ -ج

 طبيع  األعمال التي يقوم بتا األحداث والنساء بالمؤسس .  -
 ساعات العمل التي يعملونتا.  -
 شروط العمل.  -

ويج  أال تتعارض ًذه األعمال وسنننننننننننننناعات العمل وتلك الشننننننننننننننروط م  الطاق  الحقيقي  
 لألحداث والنساء. 
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 مادة ثالثة

يج  أن يطابق النشننننناط الفعلي للمؤسنننننسننننن  ما نص عليه في أنظمتتا الدا لي  وما نص عليه في 
 المادة السابق . 

 
 مادة رابعة

ال يسري االستلناء الوارد في ًذا القرار على المؤسس  التي ت رج في نشاطتا الفعلي عن أًدافتا 
 أو شروط العمل المنلوص عليتا في الئحتتا الدا لي . 

ذا الحكم إذا قامت المؤسننننننسنننننن  بتايير نظامتا الدا لي بما ياير أيراضننننننتا أو ياير من ويسننننننري ً
 الشروط المنلوص عليتا في المادة اللاني  من ًذا القرار. 

 وتقوم أجت ة الو ارة الم تل  بمراقب  المؤسس  ونشاطتا في ًذا الشان. 
 

 مادة خامسة 
 ن تاريخ نشره. ينشر ًذا القرار في الجريدة الرسمي  ويعمل به م

 
 
 

 سيف الجروان 
 وزير العمل والشئون االجتماعية

 
 


