إجازة األمومة
قانون العمل

نظام األجراء

تاريخ 6991/9/32
← المادة :38

معدلة وفقّا لمقانون رقم  207الصادر في

2000/5/26

يحق لمنساء العامالت في جميع الفئات
ّ
المبينة في ىذا القانون ،أن ينمن إجازة أمومة
تتقدم
لمدة سبعة أسابيع تشمل المدة التي ّ

الوالدة والمدة التي تمييا .وذلك بإبرازىن
شيادة طبية تنم عن تاريخ الوالدة المحتمل.

نظام الموظفين

مرسوم رقم 3882

مرسوم رقم 663

تاريخ 6999/66/2

تاريخ 6939/1/63

← المادة :63

← المادة :28

تعطى األجيرة الحامل ،إجازة بأجر كامل

تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل

لمدة أربعين يوما تدعى إجازة أمومة وال

تدعى "إجازة االمومة" لمدة أقصاها ستون

تدخل في حساب اإلجازات اإلدارية وال في

يوما .وال تدخل إجازة األمومة في حساب

حساب

المرضية.

اإلجازات

اإلجازات اإلدارية وال في حساب اإلجازات
المرضية.

معدلة بموجب المرسوم رقم
← المادة ّ 63
 3162/9833الصادر في :3162/3/6
تعطى

األجيرة

الحامل

عند

وضعيا

لمولودىا ،إجازة بأجر كامل لمدة مماثلة
لتمك التي تعطى في الحالة ذاتيا لمموظفة
الخاضعة لنظام الموظفين ،وال تدخل ىذه
اإلجازة في حسابات اإلجازات اإلدارية وال
في حساب اإلجازات المرضية.
← المادة :3

← المادة :6

األجير ىو كل رجل أو امرأة أو حدث
يشتغل بأجر عند رب العمل في األحوال

األجير ىو ك ّل شخص يعمل في خدمة
اإلدارات العامة وال ينتسب إلى أحد مالكاتيا

المبينة في المادة السابقة بموجب اتفاق فردي

الدائمة أو المؤقتة وال يخضع لألحكام

أو

خطياً

إجمالي

كان

أم

شفيياً.

← المادة :8
العمل واألجراء إالّ من استثني منيم بنص
خاص وتخضع لو أيضاً المؤسسات بمختمف
فروعيا

والصناعية

وممحقاتيا

وأنواعيا الوطنية واألجنبية سواء أكانت عامة
أو خاصة عممانية أو دينية بما فييا
مؤسسات

التعميم

الوطنية

واألجنبية

والمؤسسات الخيرية كما تخضع لو الشركات
األجنبية التي ليا مركز تجاري أو فرع أو
وكالة في البالد.

 -1ينقسم الموظفون إلى موظفين دائمين
وموظفين

موقتين.

 -2الموظف الدائم من ولي عمالً دائماً في
وظيفة ممحوظة

في أحد المالكات التي

يحددىا القانون ،سواء خضع لشرعة التقاعد
أم

يخضع ألحكام ىذا القانون جميع أرباب

التجارية

الخاصة بالمتعاقدين.

← المادة  :6الموظفون واالجراء

لم

يخضع.

 -3الموظف الموقت من ولي وظيفة أنشئت
لمدة معينة أو لعمل عارض.
كل شخص في خدمة الدولة
 -4يعتبر اجي اًر ّ
ال ينتسب إلى احدى الفئتين المبينتين في
الفقرتين الثانية والثالثة من ىذه المادة.

