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 التعميمية األولىالوحدة 

 المبادئ العامة لقانون العمل

 الكلمات المفتاحية:

مصادر  -األثر الفوري -القواعد اآلمرة -األثر المباشر -العمل المأجور -العمل التابع -عمل اإلنسان
 المستثنون من قانون العمل. -اتفاقات ومعاىدات دولية -وطنية

 :الممخص

وخصائصو المميزة، كان ال بد من أن نستيل دراستنا بقسم نعّرف فيو بيذا لما كان لقانون العمل ماىيتو 
القانون كمدخل لدراسة التنظيم القانوني لعالقات العمل، فنبّين مبررات تسميتو بمصطمح قانون العمل 
ل ومكانو في النظام القانوني، ومصادره وتدرجيا، ونطاق تطبيقو، فمن المفيد قبل البدء بدراسة قانون العم
 .أن نحيط بالمبادئ العامة التي يقوم عمييا ىذا القانون، والتي تشكل المدخل الذي يميد لإلحاطة بأحكامو

 األهداف التعميمية:

 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 إدراك أىمية قانون العمل.  .1
   تعريف قانون العمل. .2
 بيان خصائص قانون العمل.  .3
 معرفة مصادر قانون العمل.  .4
 اإللمام بقواعد تحدد نطاق تطبيق قانون العمل من حيث الزمان والمكان. .5
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 التعريف بقانون العمل

التعريف بقانون العمل يتطمب البدء بتحديد مدلولو بحيث تتحدد العالقات التي تخضع ألحكامو، ثم بشرح 
 تفضيميا عمى غيرىا، ومن ثم بيان موقعو بين فروع القانون.التسمية التي أطمقت عميو، ولماذا تّم 

فقد أصبح من الُمسمَّم بو أّن اآلالت والتجييزات المشابية في المصانع ال تنتج إنتاجًا متشابيًا من حيث 
الكّم أو من حيث الكيف، وسبب ذلك يرجع إلى العنصر البشري. ونجاح  المؤسسة السياحية أو 

التجارية أو الزراعية ال يتوقف عمى اآلالت والمواد الخام ورأس المال بل عمى عوامل أخرى الصناعية أو 
 ، فما ىي طبيعة ىذا القانون؟1إنسانية يرعاىا قانون ىو قانون العمل

  

                                                             
ك أىمية تذكر لمعالجة أوضاع العمال بشكل مستقل بل كانت المجتمعات تنظر " كان قانون العمل مجيواًل في القانون الروماني فمم يكن ىنا-1

ق. أما في القانون المدني الفرنسي القديم وكذلك الحال في مجمة األحكام العدلية فكان ىناك ما يسمى و طبقة محتقرة وكان أشبو بالرّ لمعامل عمى أنّ 
ويباع مع  ،ق منتشرًا كثيراً وكان الرّ  ،ني. وفي فترة العصور الوسطى ظير نظام اإلقطاعفكان عقد العمل جزءًا من القانون المد ،بإجارة اآلدمي

جماعة من المينيين تقوم بأعمال  ثم ظير نظام الطوائف حيث كانت كلّ  ،ولم يكن يعترف لو بشخصية قانونية ،األرض أو المنشأة التي يعمل بيا
 وكان ىناك تسمسل في درجات العمل يحترم العامل  في درجة أدنى درجة أعمى منو" ،معينة

 -الطبعة األولى -دار وائل لمنشر -أىم المبادئ القانونية التي تحكم عقد العمل الفردي في قانون العمل األردني -د. بشار عدنان ممكاوي 
 .00:ص -5002
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 تسمية قانون العمل وموضوعه

ّل نواحي ىذا لقانون العمل أىمية قصوى في حياة الجماعة كونو منظمًا لنشاط أفرادىا ومييمنًا عمى ج
 :فيما يميالنشاط، فكان ال بّد من تحديد دقيق لماىيتو وطبيعتو القانونية وىو ما سنبّينو في 

 تسمية قانون العمل:
مّر التشريع العمالي بتسميات عّدة اعتبارًا من نشأتو في 

في الدول -منتصف القرن التاسع عشر عند استقاللو 
عن القانون المدني. ولفترة طويمة استخدمت  -األوروبية

عبارة "التشريع الصناعي" نتيجة والدة قانون العمل من 
 التطور المعاصر لمصناعة وبداية الثورة الصناعية، غير أنّ 
ىذه التسمية تعرضت لمنقد ألّن قانون العمل ال ُيطّبق فقط 

 عمى الصناعة. 

 
 

 
 

أما تسمية " القانون العمالي" فُتعّد أكثر إخالصًا لمعمال ولكّنيا غير صحيحة ألّن قانون العمال ليس 
"القانون محصورًا بالعمال فقط. فأصحاب العمل ىم اآلخرون مشمولون بو كطرف ثاٍن. كذلك فإّن تعبير 

االجتماعي" ىو عبارة فضفاضة فالقوانين كّميا اجتماعية، ولدت من الحياة في المجتمع، ومن بينيا قانون 
. وكذلك فإّن اصطالح 2العمل، كما أّن المسائل االجتماعية أوسع بكثير من العالقات الناشئة عن العمل

مولو لمعمل اإلنساني كّمو، في حين أّن "قانون العمل" تعّرض لنقد يتمثل في أّن ىذا التعبير يوحي بش
 .3قانون العمل  ينّظم جانبًا واحدًا من العمل اإلنساني، وىو العمل التابع
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 موضوع قانون العمل:
ُيقصد بقانون العمل مجموعة القواعد التي ُتطّبق عمى 
العالقات الفردية والجماعية الناشئة بين العاممين وأصحاب 

وسمطتيم بمناسبة أدائيم لمعمل. أي العمل تحت إشرافيم 
إّن ىذا القانون ينّظم العالقات الناشئة عن أداء عمٍل 
لحساب الغير كمما كان ىذا العمل يتّم بإشراف صاحب 

 العمل وتوجييو.

 
 

 
استنادًا إلى ما سبق، يمكننا استبعاد العمل المستقل والعمل الذي ُيؤّدى مجانًا من نطاق تطبيق قانون 

 .4فيذا قانون ينّظم العمل الخاص التابع والمأجورالعمل. 

ّنما تعّدى ذلك  عمى أّن الُمشّرع السوري لم يقف في رعايتو لمطبقة العاممة عند حّد تنظيم عقد العمل، وا 
ن كانت 5إلى تنظيم النقابات .  بل وعمد إلى تأمين العمال من األخطار التي تيددىم في مورد أرزاقيم، وا 
و، كونو ال يستطيع مواجيتيا لضآلة موارده وما يمكن أن يّدخره، كالعجز عن العمل غير متعمقة بعمم

. فقانون العمل إذا كان ال ُيييمن عمى حياة 6لمرض، أو عاىة أو شيخوخة، بل كذلك البطالة والوفاة
صاحب العمل الذي قد يكون أحد أوجو نشاطو ال يخضع لقانون العمل، فإّن ىذا القانون ُيييمن عمى 

 حياة العامل وحياة أفراد أسرتو، ويتوقف عمى قواعده احتفاظ العامل بإنسانيتو.

  

                                                             
4
 .55ص: -5003 -حمب -مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية -قانون العمل -د. شواخ محمد األحمد - 

-0640-اإلسكندرية -مؤسسة الثقافة االجتماعية -الجزء األول-مبادئ في قانون العمل والتأمينات االجتماعية-عبد اهلل يمد. فتحي عبد الرح -5
 .4ص: 

 . -76ص: -المرجع السابق -د. شاب توما منصور - 6
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 خصائص قانون العمل

يرتكز قانون العمل إلى مجموعة من األسس التي تمّيز قواعده عن القواعد واألصول الواردة في القانون 
 المدني، ما أكسبو خصائص ذاتية،  سنعرضيا عمى التوالي:

 اآلمرة لقواعد قانون العمل:الصفة  -أولا 

يتصف قانون العمل أكثر من غيره من فروع القانون األخرى بأّنو متعمق بالنظام العام. فالنظام العام يتجو 
 نحو تحسين شروط العمال، باإلضافة إلى حرصو عمى حمايتيم والنيوض االجتماعي بيم وترقيتيم.

السمات المميزة لو، وسبب ذلك أّن قانون العمل كان في  وُتعّد الصفة اآلمرة لقواعد قانون العمل من أىم
بداية نشأتو وما يزال ييدف إلى حماية الطرف الضعيف وىو العامل، ولم يكن من وسيمة لجعل ىذه 
الحماية فّعالة إال إذا كانت قواعده آمرة، أي ال يجوز االتفاق عمى ما يخالفيا. وىذه الصفة اآلمرة لقواعد 

معنًى خاصًا بحيث تكون المخالفة لقواعده باطمة إذا انتقصت من الحّد األدنى المقررة  قانون العمل تأخذ
 .7لحماية العامل، بينما ُتعّد صحيحة كّل مخالفة تزيد من ىذه الحماية، وتحقق مصمحًة أكبر لمعامل

 .8حاً وعقد العمل إذا كان في شّق منو باطٌل، فإّنو يبطل ىذا الشّق لوحده ويبقى فيما عداه صحي
وىذه الصفة اآلمرة لقواعد قانون العمل تشمل العالقة العمالية بين العامل ورّب العمل منذ بدء نشأتيا إلى 

 .9حين انتياء ىذه العالقة، ىذا مع اإلبقاء عمى التراضي كأساس لقيام العالقة

 المؤيد الجزائي عند مخالفة قانون العمل: -ثانياا 

فرض الُمشّرع عقوبات جزائية ليضمن تطبيق قانون العمل بطريقة فّعالة. فقد خصص الُمشّرع في الباب 
لمعقوبات التي قررىا جزاًء لعدم احترام قواعده، وبالنظر في  2010لعام  17األخير من القانون رقم 

                                                             

ولو كان ذلك سابقًا  ،القانون ىذا شرط أو اتفاق يخالف أحكام يقع باطاًل كلّ  -: " أ0272لعام  71من قانون العمل رقم   6المادة تقضي -7  
 . المقررة بموجبو عمى العمل بو إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل

ة سريانو أو خالل ثالثة أشير من خالل مدّ  تتمّ  ،مصالحة تتضمن انتقاصًا أو إبراًء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل باطمًة كلّ  تقع -ج
 ." أحكام ىذا القانون وذلك متى كانت تخالف ،تاريخ انتيائو

8
 0640/ 5/2تاريخ  407وقرار رقم  001قرار نقض سوري رقم أساس   - 

 .27ص: -5000-فقيًا واجتياداً  -شرح قانون العمل -مصطفى ناصر إمام :مشار إليو في

9
 .071ص:  -25فقرة:  -5005-مشقمنشورات جامعة د -قانون العمل -التشريعات االجتماعية -د. محمد فاروق الباشا - 
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لحاالت، ألّن الُمشّرع يعاقب العقوبات المفروضة يتبّين لنا أّن جرائم قانون العمل ُتعّد جنحًا في معظم ا
ن كان قد اكتفى في حاالت قميمة بعقوبة المخالفة. وأغمب ىذه الجرائم تقع من  عمييا بعقوبة الجنح، وا 

 .10أصحاب العمل، والقميل منيا يقع من العمال

ن ذلك، وما ىذه المؤيدات الجزائية إال تأكيدًا لضمان الصفة اآلمرة لقانون العمل. وقد تشدد الُمشّرع بشأ
فقيد من سمطة القاضي فمم يجز لو وقف التنفيذ في العقوبات المالية، كما لم يخولو سمطة النزول عن 

 .11من قانون العمل(  276الحد األدنى لمعقوبة المقررة قانونًا ألسباب  مخففة تقديرية)المادة 

 األثر الفوري لقانون العمل: -ثالثاا 

وري والمباشر، أي بتطبيقيا اعتبارًا من تاريخ صدوره. وىذا األثر تتمتع قواعد قانون العمل باألثر الف
الفوري يعني أّن عالقات العمل الناشئة عن عقود أبرمت في ظّل قانون قديم، وما زالت قائمة بعد صدور 

. وبيذا يختمف األثر الفوري لمقانون عن األثر الرجعي الذي 12القانون الجديد، تخضع لمقانون الجديد
 و أّن القانون الجديد يحكم التصرفات التي أبرمت وانقضت في ظّل القانون السابق.ُيقصد من

 التفسير األصمح لمعامل:  -رابعاا 

لما كان قانون العمل ييدف إلى حماية العمال، فيجب عند وجود غموض في القاعدة القانونية، بحيث 
سيرىا عمى أكثر من وجو، فقد تقرر أن يكون المعنى المقصود من ىذه القاعدة محّل شّك نظرًا إلمكان تف

. فإذا كان النص واضحًا وجب األخذ بمعناه الظاىر، 13تفّسر القاعدة الغامضة وفقًا لما ىو أصمح لمعامل
 ولو كان في غير مصمحة العامل. 

                                                             
 .50ص -03فقرة: -0633-القاىرة -دار النيضة العربية -شرح قانون العمل -د. محمد لبيب شنب - 10

كما ال يجوز النزول عن الحد األدنى لمغرامة المقررة قانونًا ألسباب  وقف التنفيذ في العقوبات المالية،ق.ع: " ال يجوز الحكم ب  276المادة - 11
 تقديرية"مخففة 

 .55ص:  -0636-دمشق -منشورات المكتب اإلسالمي -مبادئ أساسية في شرح عقد العمل وقانون العمل الموحد-صالح الدين النحاس  - 12

 .  -44ص: -المرجع السابق -د. شاب توما منصور - 13
 ..727ص:  -المرجع السابق -و د. شواخ محمد األحمد
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، ألّن 14إذًا يجب األخذ بالتفسير األصمح لمعامل إذا ثار شكٌّ حول تحديد مضمون القاعدة القانونية
شّرع قد أفصح عن إرادتو في التدخل لحماية الطبقة العاممة، ومن ثم يكون األخذ بذلك المبدأ إعمااًل المُ 

 .15ليذه اإلرادة

ولكّن قاعدة "التفسير األصمح لمعامل" ليست مطمقة، في حال قصد الُمشّرع من النص القانوني تحقيق 
ىذه الحالة يجب تفسير ىذا النص عمى  مصمحة عامة، أو التوفيق بين مصالح العمال وأرباب العمل، في

 .16الوجو الذي يحقق غرض الُمشّرع منو

 تسهيل إجراءات التقاضي: -خامساا 

بناًء عمى ىدف الُمشّرع في حماية العامل لكونو الطرف الضعيف في عالقة العمل، فقد قرر لو، إضافة 
بتيسير إجراءات التقاضي في منازعات إلى ما ذكرناه سابقًا من أوجو الحماية، وجيًا آخر لمحماية يتعّمق 

العمل الفردية. وقد استيدف الُمشّرع من ىذا التيسير تمكين العامل من الحصول عمى حقوقو بالسرعة 
الواجبة ومن دون تحميمو عبء الرسوم القضائية، ألّنو بسبب وضعو االقتصادي الضعيف ال يستطيع 

ادية التي قد تأخذ وقتًا طوياًل، فتمحق بو الضرر في تحّمل تمك الرسوم، أو الصبر عمى اإلجراءات الع
 رزقو.

، نجد أّن المزايا التي قررىا الُمشّرع لمعمال تتمثل 17من قانون العمل 7ومن استقراء النّص القانوني لممادة 
 في:

                                                             

ترجح مصمحة األجير عمى مصمحة صاحب العمل عند وجود مثل ىذا   ،وخالفًا لممبدأ العام بأن المدين يستفيد من الشك ،" في قضايا العمل-14
ذعان" و  وتبرر ذلك اعتبارات األضعف اقتصاديًا وماليًا واجتماعياً  ،سواء كان ىذا األجير دائًن أم مديناً  ،شك  وأن عقود العمل ىي عقود موافقة وا 

 .12ص: -1فقرة: -2991-لبنان–مؤسسة بحسون لمنشر  -ايا العملقض -نبيمة زين 

 .76ص:  -المرجع السابق -عبد اهلل يمد. فتحي عبد الرح - 15
 .28ص:  -المرجع السابق -د. محمد لبيب شنب - 16
17

نقابات العمال بموجب أحكام ىذا االستحقاق عنيم أو  تعفى الدعاوى التي يرفعيا العمال أو أصحابمن قانون العمل: "   1المادة تقضي  - 
 وجو السرعة، وليا حقّ  الرسوم والتأمينات والكفاالت القضائية في جميع مراحل التقاضي وتنظر المحكمة بيا عمى القانون من توكيل محاٍم ومن

عي الدعاوى أن تحكم عمى المدّ  وليا في حال ردّ  ،النفاذ المعجل عمى أحكاميا إضفاء صفة وحقّ  ،اتخاذ التدابير المؤقتة بكفالة أو بدونيا
 ." يا أو بعضياكمّ  بالمصروفات
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اإلعفاء من الرسوم القضائية: لقد مّيز الُمشّرع بين الدعاوى التي يرفعيا العمال وتمك التي يرفعيا  -1
أصحاب العمل، فأعفى دعاوى العمال من الرسوم القضائية، وأخضع دعاوى أصحاب العمل 

 لمقواعد العامة في قانون أصول المحاكمات. 

عفاء العمال من الرسوم القضائية ىو إعفاء شامل يسري عمى جميع مراحل التقاضي، ويمتد  وا 
 حتى مرحمة الطعن بالنقض.

 نظر الدعوى عمى وجو السرعة -2

 .18حكم بالنفاذ المؤقت أو المعجل وبال كفالة جواز ال -3

 تخصيص محكمة بداية لمنظر في القضايا العمالية، وىذا اختصاٌص نوعيٌّ يتعمق بالنظام العام. -4

  

                                                             
 .729ص:  -المرجع السابق -د.شواخ محمد األحمد -  18
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 موقع قانون العمل في النظام القانوني

فروع أثار مركز قانون العمل في المجموعة القانونية الكثير من النقاش. فبينما يرى بعضيم بأّنو من 
القانون الخاص، يذىب بعضيم اآلخر إلى عّده من فروع القانون العام. وسندرس فيما يمي ما إذا كان 
ذا لم يكن األمر كذلك فيل لو  قانون العمل ينتمي حقيقة إلى القانون الخاص أو إلى القانون العام، وا 

 طبيعة خاصة تختمف عن طبيعة كّل من القانونين المذكورين؟

لتاريخي لقانون العمل يحمل عمى القول بأّنو فرع من فروع القانون الخاص إذ يتمحور حول إّن التطور ا
عقد العمل، وبالتالي ينّظم العالقات العمالية الناشئة بين طرفين العامل وأصحاب العمل، أي ينّظم 

ي األصل عالقات بين أفراد شأن بقية فروع القانون الخاص، باإلضافة إلى أّن عالقات العمل كانت ف
خاضعة لقواعد القانون المدني. أما إذا أولينا تدّخل الدولة المتزايد في تنظيم عالقات العمل األىمية التي 

. فنجد أّن تدّخل الدولة يبرز بنظام التأمينات االجتماعية الذي 19يستحق، رأينا أّنو ينتمي إلى القانون العام
وفاة، كما يظير تدّخل الدولة في حماية األجر وتشغيل ييدف إلى حماية العامل من الشيخوخة والعجز وال

 .20النساء واألطفال والمتعطمين عن العمل

و أيًا كانت قيمة المبررات التي يدعم بيا كّل فريق رأيو، فإننا نجد من الصعب إدخال قانون العمل في 
نعتبر أّن قانون العمل قانون  القانون العام أو القانون الخاص ألّنو يتأّثر باالثنين معًا. ولكن يجب أن ال

مختمط ينتمي إلى القانون العام والقانون الخاص عمى السواء، بل يجب اعتباره قانونًا مستقاًل ومتميزًا عن 
، ليبني لذاتو قواعده الخاصة التي تستقّل عن كّل 21كال القانونين ولكّنو يستقرض أحكامو من االثنين معاً 

 .22منيما
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 مصادر قانون العمل

قصد بمصادر قانون العمل مجموعة القواعد التي تتضّمن األحكام الناظمة لعالقات العمل، وتتميز ىذه ئُ 
 المصادر بأصالتيا وتعددىا، ويمكن أن تقّسم ىذه المصادر إلى نوعين: مصادر وطنية ومصادر دولية. 

األدنى التي ال يسعيا أن تخالفيا.  وثّمة تراتبّية تحكم القواعد القانونية، والقاعدة العميا ترجح عمى القاعدة
وفي قانون العمل تحتل القواعد الدولية المكانة العميا. وبعد القواعد الدولية تأتي القواعد الرسمية، ويمييا 
اتفاقات العمل الجماعية ولوائح النظام الداخمي، ثم في درجة تالية العرف العمالي، ويميو اجتيادات 

 المحاكم.

 المصادر الوطنية: . أ
تقّسم المصادر الوطنية أو الداخمية لقانون العمل إلى نوعين: مصادر رسمية وأخرى مينية أو غير 
رسمية، وتشتمل األولى عمى كّل ما يصدر من الييئات الرسمية في الدولة. أما المصادر غير الرسمية 

 فتشمل القواعد التي نشأت واتبعت في أوساط العمل.

 :المصادر الرسمية-أولا 

 التشريع: - أ
يستمّد قانون العمل غالبية قواعده من التشريع، فيو 
المصدر األساسي الذي يرجع إليو لمعرفة األحكام 
التي تنّظم عالقات العمل. ويمكن التمييز بين أنواع  

  عّدة من التشريع:

مبادئ  الدستور: نظرًا ألىمية بعض القواعد المنظمة لمعمل َعِني الدستور بالنص عمييا باعتبارىا -0
أساسية يقوم عمييا المجتمع. ومن أىم المبادئ التي تيتم الدساتير بالنّص عمييا: حرية العمل، والحّق 

 .23في العمل، والحرية النقابية
قانون العمل: ويقصد بقانون العمل في ىذه الفقرة التشريع العادي، أي الذي يصدر عن السمطة  -5

، وكذلك 2010لعام  17التشريعية المختصة. وينظم عالقات العمل اليوم في سورية القانون رقم 

                                                             
 .74ص:  -المرجع السابق -د. محمد لبيب شنب - 23
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الخاص بتنظيم العمال النقابي في سورية، ويضاف إلى ما  1968لعام  84المرسوم التشريعي رقم 
 بق قانون التأمينات االجتماعية.س

القانون المدني: يتضّمن ىذا القانون أحكام عقد العمل التي تطّبق في الحاالت التي ال يوجد فييا  -7
نّص في قانون العمل. كما تطبق أحكام القانون المدني عمى أنواع محددة من العمال المستثنين من 

وائف العمال التي تخرج من مجال قانون العمل نطاق تطبيق قانون العمل. وبناًء عمى ذلك فإّن ط
تخضع لمقواعد الواردة في القانون المدني، مثال ذلك خدم المنازل، حيث يسري عمى عالقات العمل 

 الخاصة بيم أحكام عقد العمل الواردة في القانون المدني.

 قانون أصول المحاكمات عندما يتعمق األمر بمنازعات قضائية بين أطراف العمل. -1

 قانون العقوبات العام وقانون العقوبات االقتصادي. -2

 التشريع الفرعي: -ب
كالقرارات الوزارية  والموائح التنظيمية التي  

تضعيا السمطة التنظيمية، وأنظمة المؤسسات 
 واالجتيادات القضائية. 

وتعزى أىمية التشريع الفرعي إلى األسباب 
 التالية:

 

 تفصيمية من قبل السمطة التنفيذيةحسن تطبيقيا وضع أحكام يضع الُمشّرع قواعد عامة يقتضي  -
 المكمفة بتنفيذ القانون.

 
الكثيرة في ظروف العمل، التي تختمف باختالف  كما أّن قانون العمل يتأثر باالختالفات  -

. كما تختمف ظروف العامل من الرجال عن 24مستمزمات المين، وتباين المناطق التي تطبق فييا
 ظروف المرأة.

                                                             

  97.24ص:-31فقرة: -المرجع السابق -حسين عبد المطيف حمدان -
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طبية أو صناعية أو حسابية  تنطوي تشريعات العمل عمى أحكام ذات طابع فني تتناول مسائل  -
يصعب تنظيميا بقانون، فيترك أمر تنظيميا لمسمطة التنفيذية بالتعاون مع الجيات الفنية 

 .25المختصة

 :المصادر المهنية أو الحرفية -ثانياا 

بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال، وبين واحد أو االتفاقات الجماعية: وىي االتفاقات التي تبرم  -7
أكثر من أصحاب العمل أو نقابات أصحاب العمل، الذين يستخدمون عمااًل تنتمي إلى تمك النقابات 

. وىنا ُيثار سؤال: ىل يجب أن يمتثل االتفاق الجماعي لمقانون كاماًل؟ 26بقصد تنظيم شروط العمل
خالف القانون يجب إلغاؤه. والمقصود ىنا مخالفة قواعد تتعمق األصل أّن االتفاق الجماعي إذا 

بالنظام العام، كمنح العامل راحة أسبوعية، والمساواة بين الرجل والمرأة الخ...، ولكن فيما ال يتعمق 
 .27بالنظام العام يجوز مخالفة االتفاق لمقانون إذا كان لصالح العمل 

أة(: وُيقصد بالالئحة الداخمية تمك القواعد التي يضعيا الالئحة الداخمية )النظام الداخمي لممنش -2
دارة العمل في مشروعو. كتحديد مواعيد حضور العمال إلى  صاحب العمل في منشأتو بقصد تنظيم وا 
العمل ومواعيد انصرافيم، وأوقات الراحة.  فيذه الالئحة تصدر بإرادة منفردة لصاحب العمل في حين 

 يجري وضعيا باالتفاق بين ممثمي العمال وممثمي أصحاب العمل. أّن اتفاقات العمل الجماعية

الُعرف: يمعب الُعرف دورًا ىامًا في تكوين القواعد التي تحكم عالقات العمل، ويتميز الُعرف في  -3
مجال قانون العمل بأّنو غالبًا ُعرف محمي خاص بمنطقة عمل معينة أو بإقميم معين، أو بمينة أو 

 .28حرفة معينة

                                                             
 .51ص: -لسابقالمرجع ا -د.شاب توما منصور- 25
العمل في القطاع الخاص والشركات العربية االتحادية واألجنبية والقطاع  تسري أحكام ىذا القانون عمى عالقات -أ" :ق.ع 4 المادة  - 26

القانون الحدود الحقوق المقررة بموجب أحكام ىذا  تمثل -ب-. والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون األساسي لمعاممين بالدولة ،التعاوني
العمال أحكام ىذا  وحيثما وجد نظام خاص لمعاممين ينظم عالقات وشروط العمل يطبق عمى ،التنازل عنيا الدنيا لحقوق العمال التي ال يجوز

 ". القانون أو النظام الخاص أييما أفضل لمعامل
 .33ص:-المرجع السابق-د.جورج سعد - 27
مقررة أو  يستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل لمصمحة العامل تكون -: "....ب0272لعام  71قم من قانون العمل ر   6المادة تقضي  - 28

 . رف والعادة...."الداخمية لمعمل أو غيرىا من لوائح المنشأة أو بمقتضى العُ  تقرر في عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو األنظمة
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ف ىو مصدر احتياطي ُيمجأ إليو عند خمّو القانون من نّص في مسألة معينة، ولكن مّيزه القانون والُعر 
 بأن جعل قواعده ىي األولى بالتطبيق إذا كانت تقرر مزايا أفضل لمصمحة العامل.

إال أّن دور الُعرف كمصدر لقانون العمل أخذ بالتراجع بسبب ازدياد تدخل الدولة في مجال عالقات 
 ل عن طريق التشريع. ولكّن ىذا ال يعني أّن دوره قد تالشى.العم

 المصادر الدولية: . ب
ال تقتصر مصادر قانون العمل عمى المصادر الداخمية الرسمية وغير الرسمية، فيي تشمل إلى جانبو 

ن ىذه المعاىدات واالتفاقات الدولية التي تبّنتيا سورية أو انضّمت إلييا. ويرجع الفضل في إبرام الكثير م
المعاىدات إلى منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية. وىي بذلك تيدف إلى تحقيق رفاىية العمال 

 من الناحية المادية والمعنوية.

 :االتفاقات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية  -أوالً 

يغمب الطابع الدولي عمى قانون العمل ألّن 
مصدرًا لغالبية قواعده. االتفاقات الدولية تشّكل 

والقواعد األكثر أىمية ىي تمك القواعد المنبثقة عن 
 منظمة العمل الدولية.

وقد ظيرت قواعد التنظيم الدولي لمعمل في بداية 
 القرن التاسع عشر نتيجة لجيد فردي.

 
 

 
وّجو روبرت أوين، وىو أحد المنادين بحماية الطبقة العاممة، دعوة إلى عقد  1815ففي بريطانيا سنة 

مؤتمر دولي لمعالجة القضايا العمالية.  وما لبثت بعض الحكومات أن عقدت مؤتمرات دولية، وفي عام 
الطريق نحو قيام منظمة  أنشئت في سويسرا الجمعية القانونية لمحماية القانونية لمعمال التي ميدت 1901

. حيث أنشئت ىذه المنظمة الدولية كمنظمة متخصصة لعصبة األمم، وكان 1919العمل الدولية عام 
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. وبات التنظيم الدولي لمعمل يعتمد بشكل 29ليا أثر كبير في دفع التنظيم الدولي لمعمل إلى واقع أفضل
 الدولية.أساسي عمى االتفاقات والتوصيات الصادرة عن ىذه المنظمة 

و تتميز االتفاقات عمى التوصيات: بأّن االتفاقات تمثل وسيمة إللزام الدول التي تصادق عمييا. 
ّنما تطوير التشريعات  في حين أّن اليدف من التوصيات ليس إيجاد التزامات قانونية عمى عاتق الدولة وا 

تميز التوصيات بأّنيا تأتي لتوّسع الوطنية، بحيث ييتدي الُمشّرع بالتوصيات عند سّن قانون عمل. كما ت
 أو لتكّمل اتفاقية.

أما منظمة العمل العربية فيي إحدى الوكاالت اإلقميمية المتخصصة العاممة في نطاق جامعة الدول 
. وعمى غرار منظمة العمل الدولية تقوم عمى 30العربية. وىي تعمل عمى توحيد الجيود في قضايا العمل

 .31ثّمة تمثيل لمعمال وأصحاب العمل والحكومات مبدأ التمثيل الثالثي، أي

 االتفاقات والمعاىدات الدولية: -ثانياً 

لممعاىدات الدولية أىمية خاصة بالنسبة لقانون 
العمل. والمعاىدات الدولية ذات العالقة بالعمل 
نوعان: معاىدات ثنائية، وىي التي تعقد بين دولتين 

رعايا  لتحديد شروط العمل الواجبة التطبيق عمى
 كّل منيما في حالة انتقاليم من دولتيم إلى أخرى.

 وأىمية ىذه المعاىدات تبدو من حيث أّنيا 
 

مركز العمال األجانب، مما يؤدي إلى المساواة في شروط العمل بين المواطنين واألجانب. كما أّنيا تنّظم 
 شروط العمل بين الدول. تسيم في خمق السمم الدولي، من حيث أّنيا تخفف من حدة االختالف في

 

 
                                                             

 .82ص:  -السابق المرجع -د. شواخ محمد األحمد - 29
30

إلى األمانة العامة  7949ألول سنة اوقد تقدمت الحكومة السورية في تشرين  ،عنيت جامعة الدول العربية بتوحيد التشريع في الدول العربية - 
 مال ومستوى معيشتيم.منعًا لمحاولة التفوق في األسواق األجنبية عمى حساب صحة الع ،بجامعة الدول العربية بشأن توحيد التشريعات العمالية

 .88ص: -المرجع السابق -راجع: د. شاب توما منصور
 .778ص:  -المرجع السابق -د. محمد فاروق الباشا - 31
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 والمعاىدات الدولية نوعان:

معاىدات العمل الثنائية: وتسّمى بالمعاىدات المغمقة، وتتميز بقصر نطاقيا عمى الدولتين  -1
الموّقعتين عمى المعاىدة، وال يحّق لغيرىما االنضمام ليا، أو التي ال يمكن االنضمام إلييا 

 إال بموافقة الموقَعين.

تي تبرم بين أكثر من دولتين، ويبقى الباب مفتوحًا أمام الدول األخرى لالنضمام المعاىدات ال -2
إلييا دون حاجة إلى موافقة الدول التي سبقتيا في التوقيع. ويقال عن ىذه االتفاقات بأّنيا 
"مفتوحة"، وذلك إلعطاء الفرصة لمدول األخرى أن تنضّم لممعاىدة، وتخضع ألحكاميا ولو 

مييا عند إبراميا. وىذه االتفاقات الدولية تبرم تحت لواء منظمة العمل لم تكن موّقعة ع
الدولية، حيث ُتخضع المنظمة ىذه االتفاقات لموافقة مؤتمر عام لممنظمة يتكّون من ممثمي 
الدول وأصحاب األعمال من ناحية والعمال من ناحية ثانية. واالتفاقية التي تمقى قبول غالبية 

 .32عمييا الدول األعضاءثمثي األعضاء تصّدق 

وىذه االتفاقات المصّدق عمييا قانونًا والمنشورة تكون أعمى من التشريعات الوطنية الداخمية في 
 حدود النظام العام. فاألسبقية من حيث المبدأ تكون مكفولة لمقواعد الدولية.

  

                                                             
 .73ص:  -المرجع السابق -عبد اهلليم د. فتحي عبد الرح - 32
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 نطاق تطبيق قانون العمل

قواعده بتحديد المدى الذي يبمغو سريانو من حيث  الكالم عن نفاذ قانون العمل يعني وجوب تعيين نطاق
المكان، ومن حيث الزمان، ومن حيث األشخاص. وتحديد المدى المكاني لسريان قانون العمل ال يثير 

 لسريان القانون من حيث المكان.-الموجودة في القانون المدني-صعوبة إذ تطبق القواعد العامة 

 نطاق التطبيق من حيث الزمان:
يقصد بنطاق تطبيق قانون العمل من حيث الزمان تحديد 

 حّل لمسألتين أساسيتين ىما: 
األولى: مسألة إنياء سريان القانون القديم، وىو ما يتّم 

 بإلغاء القاعدة القانونية القديمة. 
والمسألة الثانية: مسألة التنازع بين القاعدة القديمة الممغاة 

يا عمى حكم األوضاع والقاعدة الجديدة التي حّمت محمّ 
واآلثار القانونية التي ابتدأت في ظّل القاعدة القانونية 

 القديمة، ومازالت مستمرة في ظّل القاعدة الجديدة.

 
 
 

 

ويثير تطبيق قانون العمل من حيث الزمان ما يثيره أّي قانون آخر، عدا مسألة سريان القانون القديم عمى 
 التي أبرمت في ظّمو.اآلثار المستقبمة لعقود العمل 

ويترّتب عمى ذلك أّن شروط صحة انعقاد عقود العمل تخضع لمقانون الذي كان ساريًا وقت انعقادىا، كما 
أّن آثارىا التي تّمت في ظّل القانون القديم ُتعّد خاضعة ألحكامو. أما اآلثار التي تنجم بعد تاريخ سريان 

ن الجديد، ولو كانت عقود العمل نفسيا قد أبرمت في ظّل القانون الجديد، فإّنيا تخضع ألحكام القانو 
 القانون القديم. 

ويعود األثر الفوري والمباشر لقانون العمل الجديد، أي سريانو عمى اآلثار المستقبمة لمعقود المبرمة قبل 
ى العقود نفاذه، بما لقواعد ىذا القانون من صفة آمرة وتعّمقيا بالنظام العام، فيي تسري بأثر مباشر عم

التي لم تنتِو، دون أن يوصف ىذا األثر بأّنو رجعي، ويمتنع لذلك، منذ نفاذ القانون الجديد، إعمال 
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الشروط الواردة في عقود العمل المبرمة قبل نفاذه والمخالفة لقواعده، بما ينتقص من ضمانات وحقوق 
 .33قررىا القانون الجديد

 :نطاق التطبيق من حيث األشخاص
 

يسري قانون العمل عمى جميع المخاطبين األصل أن 
بأحكامو دون استثناء. وعميو يجب أن يطّبق عمى كّل 
عامل ميما كان نوع العمل الذي يؤديو، وميما كان 
األجر الذي يتقاضاه. ولكّن الُمشّرع قد يأخذ بعين 
االعتبار الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية في 

 قانون عمى بعض األشخاصنطاق سريان الالبمد، فيحدد 

 
 
 

 
 العمال. فئاتواألعمال أو يخرج من نطاقو بعض 

وسنبّين من ىم العمال الذين استثناىم قانون العمل من حمايتو، وذلك في المادة الخامسة منو، وفق 
 اآلتي:

، 2004/ لعام 50لمعاممين في الدولة رقم / العاممون الخاضعون ألحكام القانون األساسي -1
واستثناء الموظفين من نطاق قانون العمل ىو أمر منطقي وىو األصل، فال يمكن أن يخضع 

  ىؤالء لقانون العمل ولمقانون اإلداري في الوقت ذاتو.
تنظيم العالقات الزراعية. وُيقصد بالعمال الزراعيين، ىم  العاممون الخاضعون ألحكام قانون -2

ل لدى صاحب عمل زراعي ُيعّد منّفذه عاماًل زراعيًا. الذين يعممون في االستثمار الزراعي، فالعم
أي إّن صفة صاحب العمل ىي التي تحدد صفة العمل. أما عمال الزراعة الذين يعممون في 

 .34حدائق المصانع فيم يستفيدون من أحكام قانون العمل، ألّن عمميم صناعي

أن يتوافر الشرطان التاليان:  وبناء عمى ذلك يجب.أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعوليم فعالً   -3
الشرط األول، أن يكون العامل منتميًا إلى أسرة صاحب العمل، ولم يحدد الُمشّرع ما المقصود 
                                                             

 قة والالحقة عمى تاريخ نفاذه".و:" تسري أحكام ىذا القانون عمى عقود العمل السابمن قانون العمل بأنّ  277تقضي المادة  - 33
34

 .035ص:  -المرجع السابق -مصطفى ناصر إمام  - 
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باألسرة. وبالعودة إلى القواعد العامة أسرة الفرد تتكون من ذوي قرباه، وُيعّد من ذوي القربى كّل 
ي الصمة ما بين األصول والفروع، أو من يجمعيم أصل مشترك، سواء كانت قرابتيم مباشرة وى

قرابة حواشي وىي الرابطة ما بين أشخاص يجمعيم أصل مشترك، دون أن يكون أحدىم فرعًا 
 من القانون المدني(. 36لآلخر)المادة 

الشرط الثاني: أن يعول صاحب العمل العامل فعاًل، ومقتضى ذلك أن يكون صاحب العمل ىو 
ل من مسكن ومأكل وممبس، سواء كان ىناك التزام قانوني أم اتفاقي الذي ينفق عمى ما يمزم العام

مفروض عميو بيذه اإلعالة، أو كان تبّرعًا بيذه اإلعالة، فال تشترط اإلعالة القانونية بل ُتكتفى 
اإلعالة الفعمية. ومتى كان صاحب العمل يعول قريبو العامل لديو، فإّن شرط اإلعالة يتحقق دون 

 .35مقيمًا معو في مسكن واحد، وأيًا كانت طبيعة العمل الذي يمارسو العاملأن يكون العامل 

عمال الخدمة المنزلية ومن في حكميم: يشترط إلخراج خدم المنازل من نطاق قانون العمل   -4
توافر شرطين، يتعّمق أحدىما بنوع العمل الذي يؤديو الخادم، ويتعّمق الثاني بمكان مزاولة ىذا 

أواًل: أن يكون العمل ماديًا، وأن يكون وثيق الصمة بشخص المخدوم أو بذويو. العمل. فيشترط 
فإذا كان العمل ذىنيًا أو تغمب عميو الناحية الذىنية، فإّن القائم بو ال ُيعّد خادمًا ولو كان متصاًل 
بشخص المخدوم أو أسرتو كالمدرس الخاص. ويشترط ثانيًا: أن يزاول العمل في منزل أو عمى 

ل في مكان ممحق بالمنزل، وُيقصد بالمنزل المكان المعّد لمسكن، وعمى ذلك فإذا كان العمل األق
 .36ال يتّم في منزل فال ُيعّد القائم بو من خدم المنازل، كخدم المطاعم والفنادق والمحال التجارية

يؤديو ومبرر ىذا االستثناء أّن طبيعة العمل الذي يؤديو ىؤالء تختمف عن طبيعة العمل الذي 
باقي العمال، كما أّن صمتيم المباشرة بمخدومييم تمّكنيم من اإلطالع عمى أسرارىم العائمية 
 الخاصة، مما يجعميم بحكم الفرد من العائمة ويوّفر ليم حماية، وىذا يشّكل سببًا آخر الستثنائيم.

 .العاممون في الجمعيات والمؤسسات الخيرية  -5

                                                             
35

 .56ص: 47فقرة:  -المرجع السابق -د.محمد لبيب شنب - 
وىو عمل  ،عممو األساسي ىو حراسة البناية... والعمل عمى بقاء منافعيا المشتركة سميمة ألنّ  ،" وكذلك ال يعتبر خادمًا ناطور البناية السكني- 36

 ليس وثيق الصمة بشخص مالك البناء أو بأشخاص عائمتو"
 .774ص:-36فقرة: -المرجع السابق -حسين عبد المطيف حمدان
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لتطبيق ىذا االستثناء أن يتوافر شرطان: الشرط األول، أن  العاممون في أعمال عرضية: يشترط  -6
يكون العمل عرضيًا: وُيقصد بذلك أال يدخل بطبيعتو فيما يزاولو صاحب العمل من أعمال، أما 
إذا كان العمل الذي يقوم بو العامل مما يدخل ضمن أعمال صاحب العمل، فإنو ُيعّد عماًل 

أو كان موسميًا ال يستمر بصفة دائمة بل يتحقق في مواسم أصميًا ال عرضيًا، ولو كان مؤقتًا، 
معينة. وعمى ذلك إذا عيدت شركة نسيج إلى شخص بترميم حائط في أحد مصانعيا تحت 
دارتيا، فإّن ىذا العمل ُيعّد عرضيًا ألّنو ال يدخل بطبيعتو ضمن ما تزاولو الشركة من  إشرافيا وا 

كمف مقاول شحن وتفريغ عاماًل بشحن سفينة واحدة أعمال وىي النسيج. وبالعكس من ذلك إذا 
فقط أو تفريغيا، بحيث يكون عقدىما منتييًا بإتمام شحن ىذه السفينة أو تفريغيا، فإّن ىذا العمل 
ال ُيعّد عرضيًا رغم أّنو مؤقت ال مستمر ألّنو يدخل في صميم ما يزاولو صاحب العمل من 

من العمال بنقل قصب السكر من المزارع إلى  أعمال، كذلك فإّن تكميف شركة السكر لعدد
ن كان مؤقتًا بيذه المواسم، وذلك ألّنو يدخل فيما  مصانعيا في مواسمو، ال ُيعّد عماًل عرضيًا، وا 

 . 37تزاولو الشركة من أعمال 

الشرط الثاني: أن يكون العمل مؤقتًا، وقد حدد الُمشّرع صفة التأقيت، فاعتبر العمل مؤقتًا إذا 
جازه ال يستغرق أكثر من ستة أشير، أما إذا كان العمل يستغرق أكثر من ستة أشير، كان إن

فإّنو ال ُيعّد عماًل مؤقتًا، وبالتالي ال يستثنى القائم بو من الفصل الخاص بأحكام عقد العمل 
 .38الفردي، ولو كان ىذا العمل عرضيًا ال يدخل فيما يزاولو صاحب العمل من أعمال

طان السابقان استُثني العامل من الخضوع ألحكام قانون العمل وخضع ألحكام فإذا توافر الشر 
القانون المدني. ومبرر ذلك أّن األعمال العرضية المؤقتة ال توّفر لعالقات العمل االستقرار 
الكافي النتفاع العامل بالمزايا التي قررىا قانون العمل، وىذا العامل ال يتصل مباشرة بصاحب 

 ممو ال يدخل فيما يزاولو صاحب العمل من أعمال.العمل لكون ع

 .ساعات عمميم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين العاممون في عمل جزئي الذين ال تتجاوز  -7
                                                             

 .55ص: 41فقرة:  -المرجع السابق -د.محمد لبيب شنب- 37
38

وال يستغرق  ،يزاولو صاحب العمل من نشاطبطبيعتو فيما  العمل الذي ال يدخل :العمل العرضيو: "المادة األولى من قانون العمل تقضي بأنّ   - 
 .إنجازه أكثر من ستة أشير

 في مواسم دورية متعارف عمييا العمل الموسمي: العمل الذي يتمّ 
".فيو ساعات العمل اليومية عن ساعات العمل القانونية المنصوص عمييا في الباب السابع من أحكام ىذا القانون العمل الجزئي: العمل الذي تقلّ 
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والتي ال  ( إلى األحكام الواردة في عقود عمميم، 7-6-5-4البنود )  يخضع العمال المشار إلييم في
 .القانون حقوقيم فييا عّما تنّص عميو أحكام ىذايمكن بأّي حال من األحوال أن تقّل 
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 تمارين:

 تتميز قواعد قانون العمل بــ:اختر اإلجابة الصحيحة: 

 أثرىا الرجعي. .1
 األثر غير مباشر. .2
 أنيا تطبق عمى جميع أنواع العمل دون استثناء. .3
 أنيا آمرة. .4

 . 4اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية الثانية

 تعريف عقد العمل وخصائصه

 الكممات المفتاحية:

معاوضة، رضائي، مسمى، ممزم لجانبين، عقد زمني، عمل األجنبي، عمل األحداث، عمل النساء، 
 .المتعطمين، التبعية، األجر

 الممخص:

  صاحب عمل وعامل، يتعيد بموجبو األخير )العامل( بأن يعمل تحت عقد العمل ىو اتفاق بين
شرافو مقابل أجر.  إدارة صاحب العمل وا 

  ينعقد عقد العمل باتفاق إرادتي العامل وصاحب العمل، ومبدأ حرية عقد العمل يتيح لكل شخص
إللمام بيا أن يضع شروط العمل التي يريد، ولكن ىذا الحق قيده المشرع بأحكام إلزامية، يتطمب ا

 التعرف عمى ىذا العقد وعناصره.
 

 األهداف التعميمية:

 تمكين الطالب من الوقوف عمى الماىية القانونية لعقد العمل.  .1
 بيان عناصر عقد العمل: العمل واألجر وعالقة التبعية.  .2
التأكيد عمى أن عقد العمل ليس عقد سخرة بالنسبة لمعامل أو لصاحب العمل، بل ىو عقد  .3

 رضائي )حرية التعاقد(. 
نسانية. .4  تقييد عقد العمل بقيود، تتعمق باعتبارات وطنية وا 
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 تعريف عقد العمل وخصائصه

 تعريف عقد العمل: -أولا 

الفردي ن العمل عقد العمل من قانو  46المادة عّرفت 
: "عقد العمل الفردي ىو العقد الذي يمتزم بموجبو بقوليا
شرافو  لالعام بالعمل لدى صاحب عمل وتحت سمطتو وا 

و من ىذا التعريف نجد أّن عقد العمل ىو  .مقابل أجر"
 األخير بين صاحب عمل وعامل، يتعيد بموجبو اتفاق

شرافو مقابل ) العامل( بأن يعمل تحت إدارة صاحب العمل وا 
 جر.أ

 

 وبناء عمى ىذا التعريف يتضح أّن عقد العمل يتميز بالخصائص اآلتية:

 خصائص عقد العمل الفردي: -ثانياا 

 عقد مسّمى:  - أ

ُيعّد عقد العمل من العقود المسّماة، ويعود ذلك  .1
لتنظيم الُمشّرع عالقات العمل بأحكام خاصة، 
فقد خصص لو قواعد في الفصل الثاني من 

القانون المدني، وكرَّس لو الباب الثالث من 
 .664ولغاية المادة  640من المادة 

 

 

كما أّن الُمشّرع قد نّظم ىذا العقد في قانون العمل مكّرسًا لو الفصل األول من الباب  .2
الخامس، ولقد بّيّنا سابقًا أّن أحكام عقد العمل الواردة في القانون المدني ال تسري إال عمى 

الُمشّرع من الخضوع ألحكام قانون العمل أو ألحكام عقد العمل العمال الذين استثناىم 
الفردي الواردة في قانون العمل. في حين أّن العمال الخاضعين ألحكام عقد العمل الواردة في 
قانون العمل فإّن أحكام عقد العمل الواردة في القانون المدني ال تسري عمييم إال بالقدر الذي 
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 641/1ضمنًا مع التشريعات الخاصة التي تتعمق بالعمل )مادة ال تتعارض فيو صراحة أو 
 .1مدني(

ُيعّد ىذا العقد من العقود الرضائية، ألّنو يتّم بمجرد التعبير عن إرادتين متطابقتين، عقد رضائي:  - ب
أي ينعقد العقد بمجرد تطابق اإليجاب والقبول، أي يكفي توافق إرادة كّل من العامل وصاحب 

 . 2اجة إلفراغو أو لصياغتو في شكل معينالعمل، دونما ح

ويبقى العقد رضائيًا حتى لو اشترط القانون فيو أن يكون مكتوبًا، حيث نجد أّن قانون العمل قد 
أن يكون عقد العمل مكتوبًا، فالكتابة التي فرضيا القانون لعقد العمل ىي  47اشترط في المادة 

العامل إذا أجاز لو القانون إثبات العقد بجميع طرق إلثبات العقد من جانب صاحب العمل دون 
 .3عمل(، ليذا فإّن الكتابة ال يمكن أن تصبح شرطًا الزمًا النعقاد العقد 47اإلثبات )مادة 

ألّن كاًل من طرفي العقد يتمقى مقاباًل لما  ُيعّد عقد العمل عقد معاوضة، ذلكعقد معاوضة:  - ج
و لقاء )مقابل( التزام صاحب العمل بدفع األجر. فإذا ثبت يعطي، فالتزام العامل بتقديم العمل ى

تقديم العامل لجيده وعممو دون مقابل، ينتفي عن العقد وصف العمل، ونكون أمام خدمة مجانية 
يقدميا شخص آلخر، وكذلك إذا قّدم صاحب العمل مبمغًا من المال لمعامل دون أن يحصل عمى 

ن أمام تصّرف تبرعّي، وال يخضع أّي من التصّرفين مقابل ذلك عماًل من العامل فإننا نكو 
 ألحكام قانون العمل.

                                                             
1
 .158ص: -المرجع السابق -د.شواخ محمد األحمد 

2
 .669ص: -6891 -الدار الجامعية-قانون العمل -د. توفيق حسن فرج - 

 : المعمومات التالية ،عمى األخص ،يجب أن يتضمن عقد العمل :ق.ع :" 84المادة  - 3

 .اسم وجنسية وعنوان كل طرف بشكل واضح ومفصل -1

 .تحديد مقر العمل -2

 .طبيعة ونوع العمل محل التعاقد -3

 .مدة العقد ونوعو -4

 .بين الطرفين وسائر المزايا النقدية أو العينية المتفق عمييا ،بين الطرفين وطريقة وموعد أدائو األجر المتفق عميو -5

 .ساعات العمل -6

 .في ىذا القانون يرد عمييا نّص  الحقوق والمزايا الممنوحة لمعامل والتي لم -7

 ".فيو مراعاة البنود السابقة تصدر الوزارة عقدًا نموذجيًا استرشاديًا يتمّ  -ب
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ويترّتب عمى اعتبار عقد العمل من عقود المعاوضة أّن المسؤولية العقدية تقوم عمى الخطأ 
اليسير في تنفيذ االلتزامات الناشئة عنو، وال تقوم كما ىو الحال في عقود التبرع عمى الخطأ 

 الجسيم.

ألّنو ُينشئ التزامات متقابمة في ذّمة كّل من المتعاقدين تجاه اآلخر، حيث عقد ممزم لمجانبين:  - د
يمتزم العامل بتقديم العمل، ويمتزم صاحب العمل بدفع األجر لمعامل. ويترتب عمى اعتبار عقد 

ا إذا العمل من العقود الممزمة لمجانبين، أن يخضع لمقواعد التي يختّص بيا ىذا العقد، وليذ
امتنع أحد طرفيو عن تنفيذ التزاماتو، جاز لمطرف اآلخر بعد إنذاره أن يطالب بفسخ العقد )مادة 

مدني(، كما أّنو يجوز ألّي من الطرفين أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ متى توافرت شروطو  158
 مدني(. 162)مادة 

ة التنفيذ، فغالبًا ما يمتزم العامل في أي من العقود المتراخيمن عقود المّدة أومن العقود الزمنية:  - ه
ىذا العقد بتقديم عممو لمّدة من الزمن معينة أو غير معينة، ومن أجل ىذا ُيعّد الزمن عنصرًا 
جوىريًا في عقد العمل، ألّنو عمى أساسو يحدد األجر. باستثناء الحالة التي يتّم فييا تحديد األجر 

ن كان جبريًا، حيث إّن المّدة عمى أساس القطعة، إذ في ىذه الحالة ُيع ّد الزمن عنصرًا عرضيًا وا 
. وبناء عمى ذلك ُيعّد عقد 4ال ُتعّد مقياسًا لمقدار العمل المقدم من العامل أو من صاحب العمل

 العمل في ىذه الحالة عقدًا فوريًا.

ن إال بالنسبة وُيبنى عمى اعتبار عقد العمل من عقود المّدة، أّن فسخ ىذا العقد أو إبطالو ال يكو 
. ألّن ما تم تنفيذه من 5إلى المستقبل دون أن يكون لمفسخ أو البطالن أثر رجعي إلى الماضي

العقد ال يمكن الرجوع فيو، كما أّن ىذا العقد ُيعّد مجااًل خصبًا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، 
 ترتب عمييا استحالة مطمقة. كما أّن القوة القاىرة تؤدي إلى وقف تنفيذ العقد دون فسخو، إذا لم ي

مع صاحب -فمشخصية العامل عند إبرامو العقد من العقود التي ترد عمى عمل اإلنسان.  - و
اعتبار خاّص. وال يكون ىناك عقد عمل عندما ال يكون الجيد الذي يقدمو العامل عممو  -العمل

 .6الشخصي

                                                             
 .61ص: 41فقرة:  -المرجع السابق -د.محمد لبيب شنب-  4
 .137ص:-44فقرة: -المرجع السابق -حسين عبد المطيف حمدان - 5
 .136ص: -1954 -سورية-مطبعة الجامعة السورية -طبعة ثانية -تشريع العمل -د. جورج عّشي -د. أحمد السمان - 6
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 عناصر عقد العمل
يرد عمى العمل التابع المأجور، فالعمل ىو أول عناصر  تبّين لنا من تعريف عقد العمل أّن ىذا العقد

العقد، ويقابمو في األىمية األجر، ومن ثم يأتي العنصر الثالث وىو التبعية، وبالتالي فإّن انتفاء أّي 
عنصر من العناصر الثالثة سوف يترتب عميو انتفاء صفة عقد العمل عن ىذه العالقة، ونعرض ىذه 

 تية:العناصر عمى الصورة اآل

 :عنصر العمل -

موضوع عقد العمل ىو عمل اإلنسان، أي مجيوده الشخصي، وليس عمل اآللة. وىذا ما يميزه عن عقد 
اإليجار الذي يرد عمى األشياء المادية. فالعمل كعنصر من عناصر عقد العمل، يشمل كّل النشاط 

سوى أال يكون مخالفًا لمنظام العام اإلنساني، أيًا كان نوعو، وميما كانت طبيعتو، وال يرد عميو من قيد 
واآلداب العامة. فقد يكون العمل موضوع عقد العمل عماًل عضميًا أو فكريًا، ماديًا أو قانونيًا، وبغض 
النظر عما إذا كان عماًل في مجال الصناعة أو الزراعة أو التجارة. وىكذا اتسع نطاق عقد العمل ليشمل 

لقانونية، فالعمل أصبح وظيفة اجتماعية يرتبط القائمون بيا بعقود عمل جميع األعمال المادية واألعمال ا
تتحد في آثارىا القانونية، فالمدرس والطبيب والمحامي ُيعّدون عمااًل إلى جانب الخياط والنجار والخادم 

 والبّناء والسائق.

 حرية التعاقد عمى العمل:  - أ

الدستور، واالعتراف بحّق اإلنسان في العمل يستتبع حّق اإلنسان في العمل ىو من الحقوق التي كَفميا 
االعتراف لو بحرية العمل، وُيعّد من أىم األسس التي يقوم عمييا النظام القانوني في العصر الحديث. 
ومقتضى ذلك أن يكون لكّل شخص الحّق في أن يختار من األعمال ما يناسبو، فمو حرية العمل وحرية 

، ولو كذلك حرية اختيار صاحب العمل الذي يعمل لديو. كما أّن لصاحب اختيار العمل الذي يقوم بو
 .7العمل الحرية في أن يختار العامل الذي يعمل لديو، أو يعمل في منشأتو

 

 

                                                             
 .171ص: -المرجع السابق-د. شواخ محمد األحمد- 7
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 القيود الواردة عمى حرية التعاقد عمى العمل:  - ب

ل بأّنو ال يصّح إلزام أّي عقد العمل باعتباره عقدًا رضائيًا، ينعقد بإرادة الطرفين الحرة. فمن البدييي القو 
ال ُعّد ذلك من قبيل السخرة المحرمة قانونًا. كما أّنو ال محلَّ إللزام  شخص بالعمل دون موافقتو ورضاه، وا 
صاحب عمل باستخدام عامل ما لم يكن ذلك بموافقتو ورضاه. إال أّن الُمشّرع قّيد ىذه الحرية في بعض 

ال الحاالت العتبارات مختمفة. وىذه القيو  د عمى حرّية التعاقد البّد من مراعاتيا عند إبرام عقد العمل، وا 
تعّرض المخالف ليا لمؤيدات مدنية وجزائية. ويمكن أن نحدد ىذه القيود بنوعين أحدىما يقوم عمى 

 اعتبارات وطنية، كمنع تشغيل األجانب، وآخر يقوم العتبارات إنسانية واجتماعية.

 :وطنيةقيود مقررة لعتبارات  -أولا 

تتمثل ىذه القيود بتقييد عمل األجانب حمايًة لميد العاممة السورية من مزاحمة األيدي العاممة األجنبية.  
 .8فقد وجد في ىذه المزاحمة سببًا من أسباب البطالة

خضع الُمشّرع السوري عمل األجانب في سورية إلى شروط تتمثل في قيود عمل األجانب: أ -1 
والمعاممة بالمثل، وأن يكون عمميم ضمن حدود نسب قصوى لالستخدام، عمى ما الحصول عمى ترخيص 

 سنوضحو فيما يمي:

وُيقصد بكممة العمل، كلُّ عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو  تعريف عمل األجنبي: -
غيره، وكذلك أية مينة أخرى بما في ذلك الخدمة المنزلية. كما ُيقصد باألجنبي كّل شخص ال 

 .9تع بالجنسية العربية السوريةيتم

من قانون العمل شروط عمل األجانب،  27لمادة ا حددتشروط عمل األجانب في سورية:  -
السوريين، سواًء أكانوا أصحاب عمل أم عمااًل،  يخضع عمل غير العرب -حيث قضت بأن: "أ

لعامة أو إحدى الوزارات أو اإلدارات أو الييئات ا في جميع جيات القطاع العام، أو في
أو الوحدات اإلدارية المحمية أو البمدية، أو في أيٍّ من  المؤسسات العامة أو المنشآت العامة

                                                             
 .119ص: -المرجع السابق -د. توفيق حسن فرج -  8
تنفيذًا لمتفويض التشريعي المنصوص  1981لسنة  124لشؤون االجتماعية والعمل رقم حظ أن القرار الوزاري الصادر عن وزير ا" ولكن يال- 9

يقصد بكممة "أجنبي" كل من ال يتمتع بالجنسية العربية السورية »عمل، قد عّرف األجنبي في الفقرة ب من المادة األولى بقولو  36عميو في المادة 
 «.أو جنسية بمد عربي آخر
 .172ص: -رجع السابقالم-د. شواخ محمد األحمد
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جيات القطاع الخاّص أو التعاوني أو األىمي أو المشترك، أو  جيات القطاع العام األخرى، أو
ب السوريين النقابات المينية لألحكام الخاصة بتنظيم عمل غير العر  في المنظمات الشعبية أو

 الباب. الواردة في ىذا

السورية إال بعد  ال يجوز ألّي شخص من غير العرب السوريين أن يعمل في الجميورية العربية -ب
 .الحصول عمى ترخيص بالعمل من الوزير أو من يفوضو بذلك

أو  تجاريُيقصد بكممة "عمل" الوارد ذكرىا في الفقرة ) أ ( من ىذه المادة كّل عمل صناعي أو  -ج
المنزلية، وكذلك أّي  زراعي أو حرفي أو مصرفي أو خدمي أو فني أو غيره، بما في ذلك عّمال الخدمة

 .مينة عممية أو غير عممية"

العرب السوريين في جميع المنشآت الخاضعة  يخضع عمل غير -أ :بأن " ق.ع 28كما قضت المادة 
يحدد الوزير بقرار منو حاالت إعفاء غير العرب  -ب.بالمثل ألحكام ىذا القانون إلى شرط المعاممة

المشار إليو في الفقرة السابقة أو من شرط الحصول عمى الترخيص بالعمل أو  السوريين من الشرط
 يجب عمى صاحب العمل الذي يستخدم عاماًل من غير العرب السوريين أعفي من أيٍّ  -ج.اإلعفاء منو

تاريخ بدء  المختصة عن ذلك خالل خمسة عشر يومًا من من الشرطين السابقين، أن يخطر المديرية
الفمسطينيون المشمولون بأحكام القانون  في معرض تطبيق أحكام ىذا القانون ُيعامل العرب -د.االستخدام

وبناًء عمى نّص ىاتين المادتين نجد أّن الشروط تتجسد  .معاممة العرب السوريين" 1956/ لعام  260/ 
 في:

األجنبي الحصول عمى ترخيص بالعمل، وُيعّد حصول عمى ترخيص بالعمل: يتعّين عمى الشرط األول: ال
 ىذا الشرط شرطًا أساسيًا، يجب توافره قبل مزاولة العمل في سورية.

ن كان صاحب  و البّد من التأكيد عمى أّن اشتراط الحصول عمى ترخيص بالعمل ضروريٌّ والزٌم، حتى وا 
عمل اشترط الحصول عمى ذلك الترخيص لمزاولة العمل في  28ادة العمل غير سوري، ألّن نّص الم

 سورية دون اإلشارة إلى جنسّية صاحب العمل.

"ال يكفي لمزاولة العمل في سورية أن يحصل الشرط الثاني: يكون مصّرحاا لألجنبي باإلقامة في سورية:
تقتضي ىذه المزاولة أن  األجنبي عمى ترخيص بالعمل من مديريات الشؤون االجتماعية والعمل، حيث

يكون لألجنبي حّق اإلقامة في سورية، بمعنى أن يكون األجنبي قد دخل البالد بطريقة شرعّية ومستوفيًا 
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الشروط المنصوص عمييا في نظام اإلقامة المعمول بو في الدولة. وىذا شرط بدييي طالما أنو يعمل في 
 .10سورية"

يقتضي ىذا الشرط أال ُيسمح لألجنبي أن شرط المعاممة بالمثل وفي حدود تمك المعاممة:  -الشرط الثالث
يعمل في سورية، إال في الحدود التي تسمح دولتو لمسوريين بمزاولة العمل فييا، وليس فيما يجاوز 

 بعض األحايين. الحدود. وُيالحظ ىنا أّن المصمحة الوطنية قد تقتضي اإلعفاء من ىذا الشرط في

ّنما ىما شرطا  و غنّي عن البيان أّن شرط اإلقامة، ومبدأ المعاممة بالمثل ليسا شرطّي ابتداء فحسب، وا 
استمرار كذلك، بحيث ال ُيسمح لألجنبي باالستمرار بالعمل في سورية إذا لم َيعد مصرحًا لو باإلقامة، أو 

 .إذا تراجعت دولتو عن معاممة السوريين فييا بالمثل

ق.ع التي  29وذلك عماًل بنّص المادة الشرط الرابع: أن يكون العمل ضمن النسب المحددة قانوناا:   
السوريين في  النسب القصوى الستخدام غير العرب -...د.: "يحدد الوزير بقرار منو ما يمي قضت بأن:

 بعض المين واألعمال والحرف األخرى".

يؤدي إلى منافسة السوريين، فجعل الُمشّرع ىذا الحّق منوط  ومبرر ىذا الشرط أّن تشغيل األجانب قد
 .11بالحاجة ضمن نسب يحددىا وزير الشؤون االجتماعية والعمل

 :12من قانون العمل 72و 72جزاء مخالفة أحكام القيد الوارد في المادتين  -

الغرامة، كما يتّم ُيعاقب كّل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين السابق ذكرىما إلى عقوبة جزائية ىي 
من قانون العمل(. كما يترتب عمى قيام  257ترحيل العامل عمى نفقة صاحب العمل)عماًل بأحكام المادة 

األجنبي بالعمل دون الحصول عمى الترخيص المطموب مؤيد مدني، ىو بطالن عقد العمل لمخالفتو 
 أحكاٍم من النظام العام.

مل تحديد الحاالت التي يجوز فييا الترخيص لألجنبي العمل، ولو عمى أّن لوزير الشؤون االجتماعية والع
 ق.ع(. 28لم يتحقق شرط المعاممة بالمثل أو الحصول عمى ترخيص) الفقرة ب من المادة 

                                                             
 .175ص: -المرجع السابق-د.شواخ محمد األحمد - 10
 .131ص:-المرجع السابق-د. جمال الدين زكي - 11
 ألحكام ىذا القانون استخدام العامل من غير العرب السوريين في أي من الحالتين عد مخالفةيُ و :"من قانون العمل بأنّ  03المادة قضت  - 12

العمل بمينة  - ب.عمى إذن بذلك من المديرية المختصة لدى صاحب عمل غير المرخص لو بالعمل لديو ما لم يكن حاصالً العمل  - أ: التاليتين
 ." غير مرخص لو بالعمل فييا
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 :قيود قائمة عمى اعتبارات إنسانية -ثانياا 

لزام أصحاب العمل بتشغيل ال عمال وفقًا لتواريخ القيد وتتمثل بااللتزام بتشغيل العاجزين المؤىمين مينيًا، وا 
 في مكاتب التوظيف والتشغيل. وقيود تشغيل األحداث والنساء:

اللتزام بتشغيل المعوقين المؤهمين مهنياا،  –1
األحكام الخاصة  11حيث تناول قانون العمل

  بتشغيل المعوقين وتأىيميم عمى الصورة اآلتية:

  فعميًا  عمل مناسب واالستمرار فيو نقصاً ُيقصد بالمعوق كّل فرد نقصت قدرتو عمى أداء
 .من قانون العمل( 128نتيجة لعاىة بدنية أو عقمية )المادة 

 المعوقين في االلتحاق بالوظائف واألعمال التي تناسبيم، وتتفق مع  معاونة ىؤالء
 .ق.ع(135أعمارىم وكفاءاتيم)المادة 

  ،سواء كان العمال يشتغمون يمتزم أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاماًل فأكثر
مختمفة ضمن أراضي الجميورية العربية  عمل في مكان واحد أو في أمكنة لدى صاحب

السورية، باستخدام من ترشحيم ليم المكاتب العامة لمتشغيل من واقع سجل قيد المعوقين 
دة والما 129% ( من مجموع عدد عمالو )المادة 2تأىيميم مينيًا، وذلك بنسبة ) الذين تمّ 
 من قانون العمل(. 136

 شغل ىذه النسبة باستخدام المعوقين عن غير طريق الترشيح من  يجوز ألصحاب العمل
 بشرط حصول القيد في سجل المكاتب العامة لمتشغيل. المكاتب العامة لمتشغيل

 العمل بتشغيل النسبة المحددة في الفقرة ) أ ( من ىذه المادة،  في حال عدم تقيد صاحب
نقدي يعادل الحد األدنى ألجور ىؤالء العمال يودع في حساب  دفع بدل يجب عميو

خاص لممعوقين لدى الييئة العامة لمتشغيل وتنمية المشروعات من أجل تمويل المشاريع 
 .والمتناىية الصغر الخاصة بيم المتوسطة والصغيرة

  ممحوظ بموجب  يجوز لصاحب العمل، عندما يصبح مردود العامل المعوق متدّنيًا بشكل
 .الوزير شيادة طبية، إجراء تخفيضات في األجر من خالل شروط تحدد بقرار من
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  ّتشغيميم طبقًا ألحكام ىذا الفصل بجميع الحقوق المقررة  يتمتع المعوقون الذين يتم
 القانون. لمعمال اآلخرين في ىذا

  يام العمال ق يجب عمى صاحب العمل أن يجيز أماكن العمل بالمعدات الالزمة لتسييل
المينية  المعوقين بعمميم، وأن يحرص عمى توفير كّل شروط الوقاية الصحية والسالمة

 .ليؤالء العمال

لكي يثمر عقد العمل يجب أن تشغيل المتعطمين:  –7
يتقابل العامل الباحث عن عمل وصاحب العمل، ومن ىنا 
جاءت أىمية تبني أحكاٍم لمكاتب تشغيل العاطمين عن 

 العمل.

 

الباحثين عن عمل وبين  -عن العمل-فالغاية منيا أن ُتعّين العاطمين عن العمل، وتجمع بين العاطمين 
أصحاب العمل الباحثين عن أيدي عاممة. فالدولة لم تعد تقف موقفًا سمبيًا من األيدي العاممة، بل صارت 

ي التشغيل. فنجد أّن الُمشّرع تيتم بتشغيل المتعطمين وتنظمو، وتشرف عمى الجيات التي تقوم بالوساطة ف
 ألزم أصحاب العمل بتشغيل العمال وفقًا لتواريخ القيد في مكاتب التوظيف والتشغيل. 

المتعطل: كّل مواطن سوري قادر عمى العمل ويرغب فيو من قانون العمل عمى أّن:"...-1-وتنّص المادة
 ويبحث عنو ومتاح لو، إال أّنو لم يجد الفرصة لذلك".

إلى قانون العمل نجد أّن الُمشّرع السوري عني بتوفير فرص عمل ليؤالء المتعطمين عن طريق  وبالنظر
إلزام أصحاب العمل باستخدام العمال استنادًا إلى تاريخ قيدىم في مكاتب التوظيف والتشغيل، وذلك 

ين في السجل بالشروط واألوضاع التي يحددىا وزير الشؤون االجتماعية والعمل، فال يجوز قيد المتعطم
 .13إذا لم يكونوا من العرب السوريين أو من في حكميم

                                                             
أ / ( من الفقرة /  3و 1البندين )  تحدد بقرار من الوزير أحكام ترخيص وشروط عمل المكاتب المشار إلييا في -جق.ع :"....  30المادة  - 13

 .من ىذه المادة

موافاة المكتب العام  -2.تقوم عمييا والمبادئ التي ،تنفيذ سياسة االستخدام التي تضعيا الوزارة -1: لمتشغيل بما يمي تمتزم المكاتب الخاصة -د
ومكانو  ونوع ىذا العمل المتعطمين المسجمين لدييا وأسماء الذين وفرت ليم فرص العمل من ىؤالء لمتشغيل في المحافظة ببيان شيري بأسماء

 " وأجرىم
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ويظير بوضوح أّن اليدف من إنشاء مكاتب التشغيل العامة ىو تسييل إيجاد عمل  -
 .14لممتعطمين، وتوجيُو المتعطمين حسب الحاجة وحسب مياراتيم

 .15تنظيم إحصاءات عن عدد المتعطمين في كّل منطقة وكّل مينة -

  -من قانون العمل-26العمل بمكاتب التشغيل العامة حددتيا المادة  وعالقة أصحاب -
التي قررت أّن عمى كّل صاحب عمل أن يرسل خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 

في وظيفة أو عمل لديو، وثيقة القيد الخاصة بو إلى المكتب العام  استخدام أحد المتعطمين
ضمن تاريخ تسّممو العمل، واألجر المخصص عنو مرفقًا بيا بيانًا يت لمتشغيل الذي صدرت

لو، ونوع الوظيفة أو العمل المسند إليو، وعميو أيضًا تدوين رقم وثيقة القيد وتاريخيا أمام 
 بسجل قيد العمال لديو. اسم العامل

 السوريين ومن في حكميم. عدم قيد المتعطل لدييا إال إذا كان من المواطنين العرب -

تشغيل ال تسري عمى جميع األشخاص والوظائف، فقد استثنى إّن األحكام الخاصة بال -
 ق.ع: 16القانون بموجب المادة 

 الوظائف الرئيسة التي ُيعّد شاغموىا وكالء مفوضون عن أصحاب األعمال. -1

 الفئات التي تمتزم الدولة بتعيينيم استنادًا إلى أحكام القانون األساسي لمعاممين بالدولة. -2

بالمسابقات المعمن عنيا لدى الجيات العامة حيث ُيكتفى بتقديم شيادة قيد العمل المعينون  -3
 فقط.

المستقيمون أو المعتبرون بحكم المستقيمين الذين تجيز القوانين واألنظمة النافذة إعادتيم إلى  -4
 العمل.

 عمل.المصروفون من الخدمة الحاصمون عمى قرار من رئيس مجمس الوزراء بإعادتيم إلى ال -5

 

                                                             
 .189ص: -58فقرة:-المرجع السابق -حسين عبد المطيف حمدان - 14
 .173ص: -المرجع السابق -د. توفيق حسن فرج-- 15
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أخضع الُمشّرع السوري قيود تشغيل األحداث:  - 1
تشغيل األحداث لقيود حددىا مراعاة منو لضعفيم 

  ولحمايتيم، باعتبارىم يشكمون الثروة الوطنية لقوة 

التي ال يجوز إىدارىا في الوقت الحالي، والعمل عمى حمايتيا والعناية بيا،  العمل المنتج المستقبمية،
أكبر مردود عندما تبمغ أشدىا بداًل من استيالكيا قبل أوانيا. ويمكن تحديد القيود التي لمحصول عمى 

 فرضيا الُمشّرع وفق اآلتي:

وضع حد أدنى لمنع تشغيل األطفال: حيث منع الُمشّرع تشغيل األحداث قبل بموغيم سّن معينة،  -
عمى نموىم الجسماني  وذلك لحمايتيم صحيًا وتربويًا، حيث إّن عمميم قبل سّن معينة يؤثر

 - ق.ع التي تقضي بأّنو :"أ 113المادة فيعوقو، ويمنعيم من إتمام تعميميم. وذلك عماًل بنّص 
مرحمة التعميم األساسي أو إتمام سّن الخامسة  ُيمنع تشغيل األحداث من الذكور واإلناث قبل إتمام

تشغيل األحداث والظروف بقرار من الوزير نظام  يصدر - ب.عشرة من عمرىم أييما أكبر
التي يحظر  16التشغيل، وكذلك األعمال والمين والصناعات والشروط واألحوال التي يتّم فييا
المختمفة". ونالحظ أّن الُمشّرع ربط بدء حياة العمل أي سّن  تشغيميم فييا وفقًا لمراحل السنّ 

 .17التشغيل وبين انتياء مرحمة التعميم األساسي

من قانون العمل( قواعد إبرام عقد العمل، حيث قضت بأّنو ال يجوز )  116حددت المادة  -
إخراج  -1قبل أن يقدم الوليُّ أو الوصّي عميو المستندات التالية: لصاحب العمل تشغيل أّي حدث

شيادة صحية صادرة عن طبيب مختص تثبت مقدرتو الصحية عمى القيام  -2- قيد مدني
 .لي أو الوصي الخطية عمى العمل في المنشأةموافقة الو  -3-.إليو بالعمل الموكول

من قانون العمل ُيحّظر تشغيل الحدث أكثر من ست  114تنظيم وقت العمل: عماًل بنّص المادة   -
أن تتخمميا فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقّل في مجموعيا عن ساعة  ساعات يوميًا عمى

 .حدث أكثر من ثالث ساعات متصمةكاممة،وتحدد ىذه الفترات بحيث ال يشتغل ال
                                                             

 :8/7/2111تاريخ  12رقم  -قرار صادر عن وزير الشؤون االجتماعية والعمل - 16
العمل في المناجم والمحاجر -2-األعمال التي تؤدى تحت األرض-1التالية: "ال يجوز تشغيل األحداث ذكورًا أو إناثًا في األعمال  

 والكسارات.........."
 .158ص:  -المرجع السابق -د. شاب توما منصور -  17
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تكميف الحدث بساعات عمل إضافية ميما كانت األحوال، أو إبقاؤه في محل العمل  كما ال يجوز -
 .المواعيد المقررة لو، وال تشغيمو في أيام الراحة بعد

 .في العمل الميمي يضاف إلى ما سبق أّنو يحظر تشغيل الحدث -

مأجورة مدتيا ثالثون يومًا)عماًل بنّص المادة  ة سنويةمنحيم إجازة سنوية: يستحق الحدث إجاز  -
 من قانون العمل(. 17

ُيستثنى من القيود المذكورة سابقًا األحداث الذين يشتغمون في الصناعات المنزلية التي ال يعمل  -
من  118المادة  -تحت إشراف األب أو األم أو األخ أو العم أو الخال فييا سوى أفراد العائمة

   .-العملقانون 

إّن الجزاء الذي يترتب عمى مخالفة القيود الواردة سابقًا جزاء مخالفة أحكام تشغيل األحداث:  -
. كما 18عمى تشغيل الحدث، ىو بطالن عقد العمل لمخالفتو قواعد آمرة تتعمق بالنظام العام

 من قانون العمل.  264يفرض عميو غرامة استنادًا إلى أحكام المادة 

كان من نتائج التقدم النساء:  قيود تشغيل –4
الصناعي ودخول اآللة الحديثة في اإلنتاج أن قّل 
االعتماد عمى القوة البدنية، فأقبمت النساء عمى 
 العمل في المصانع كما أقبل األحداث عميو أيضًا،

 

 وقد فضل أصحاب العمل تشغيل النساء واألحداث في مصانعيم عمى الرجال، ألجورىم الزىيدة. وكان
لذلك أثر سمبي عمى حجم العمالة من الرجال ومستوى األجور، ومن ناحية ثانية  لم تكن ظروف العمل 

 مناسبة لممرأة ولمحدث، فتدخمت الدولة لتوفير وسائل حماية تشغيل النساء بوضع قيود عمى التشغيل.

، تتركز في 19الرجلبعد أن أكد عمى المساواة بينيا وبين -وتدّخل الُمشّرع في تقييد تشغيل النساء 
، حيث فرض الُمشّرع قيودًا لتشغيل النساء، مراعاة لطبيعة النساء وظروفين، فينالك -الحقوق ال األعباء

                                                             
العقد الباطل ال يترتب عميو أي أثر، وبالتالي ال يستطيع أي من  حظ ىنا أن بطالن العقد في ىذه الحالة يثير مشكمة تتعمق بأنّ " ويال- 18

 الطرفين أن يتمسك بو، ومن المحتمل أن يكوون الحودث قود قودم عمواًل إلوى صواحب العمول قبول أن يحكوم بوبطالن العقود. ليوذا حواول الفقوو إيجواد حولّ 
 مطالبة صاحب العمل بتعويض استنادًا إلى نظرية اإلثراء بال سبب".ليذه المسألة عن طريق استعاضة الحدث عن أجرة المدة التي اشتغل خالليا ب

 .186ص: -المرجع السابق-د.شواخ محمد األحمد
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بعض األعمال ال تتناسب مع قدراتيّن البدنية، كما أّن المرأة كأّم تحتاج إلى رعاية خاصة، فخّصيا 
قت العمل أو من حيث نوعية العمل. ويمكن الُمشّرع في مجال العمل بيذه الرعاية سواء من ناحية و 

  تحديد األحكام الخاصة بتشغيل النساء بما يمي:

 تحدد بقرار من الوزير األعمال والحاالت من حيث وقت العمل )منع استخدام النساء ليالا(: -
ء صحيًا الضارة بالنسا والمناسبات التي يجوز فييا تشغيل النساء في فترة العمل الميمي، وكذلك األعمال

 .ق.ع( 120فييا)المادة  أو أخالقيًا وغيرىا من األعمال التي ال يجوز تشغيل النساء

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أّن المبرر من حظر تشغيل النساء لياًل يتجّمى في أّن عمل المرأة لياًل قد يؤدي 
لى ذلك أّن وجود ، ألّنو يؤدي إلى حرمانيا من الراحة خالل الميل، يضاف إ20إلى اإلضرار بصحتيا

المرأة خارج المنزل خالل تمك الفترة يخالف ما تجري عميو التقاليد والعادات في بالدنا، دون أن يكون 
 .21مرّده إلى عدم الثقة فييا

 )ق.ع( ُتمنح العاممة، التي أمضت ستة أشير متصمة لدى صاحب 121عماًل بنص المادة  -
 العمل، إجازة أمومة بكامل األجر.

 )ق.ع( بأّنو يجب عمى صاحب العمل في حالة تشغيمو خمس عامالت أو125دة وتقرر الما -
 .أكثر أن يعمن بشكل ظاىر في مكان العمل أو تجّمع العامالت نسخة من نظام تشغيل النساء

)ق.ع( بأّنو عمى صاحب العمل الذي يستخدم مئة عاممة فأكثر في مكان  126وتقول المادة   -
 أو يعيد إلى دار لمحضانة برعاية أطفال العامالت عمى أال يقّل عدد يوّفر دارًا لمحضانة واحد أن

 ىؤالء األطفال عن خمسة وعشرين طفاًل، وال تزيد أعمارىم عن خمس سنوات، ويحدد الوزير
 .بقرار منو أحكام ترخيص وشروط عمل ىذه الدور

                                                                                                                                                                                             
عمى النساء العامالت جميع األحكام الناظمة لتشغيل  مع عدم اإلخالل بأحكام المواد الواردة في ىذا الفصل تسري)ق.ع(:" 111لمادة ا - 19

 ".ماثمت أوضاع عمميمت العمال دون تمييز بينيم متى
 : 12/7/2111تاريخ  16رقم  -قرار صادر عن وزير الشؤون االجتماعية والعمل - 20

 في معرض تنفيذ ىذا القرار الفترة الواقعة ما بين الساعة السابعة مساًء والساعة السابعة صباحًا. ،" المادة األولى: يقصد بفترة العمل الميمي
% من 11صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية عمى أكثر من  -1النساء بالصناعات واألعمال التالية: ال يجوز تشغيل  -4المادة 

ذابة شحميا" -22الرصاص..........  سمخ وتقطيع الحيوانات وسمطيا وا 
 .187ص: -المرجع السابق-د.شواخ محمد األحمد - 21
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من مئة عاممة  عمل مختمفين، والتي تستخدم كّل منيا أقل يجوز لممنشآت العائدة إلى أصحاب
 .بينيا في تنفيذ االلتزام المنصوص عميو في ىذه المادة في منطقة واحدة أن تشترك فيما

عشرين  عدم توافر الشروط الواردة سابقًا عمى صاحب العمل الذي يستخدم ماال يقّل عن في حال -
ت الذين تقّل العامال عاممة متزوجة تييئة مكان مناسبة يكون في عيدة مربية مؤىمة لرعاية أطفال

 ق.ع(. 127)المادة  أعمارىم عن خمس سنوات فيما إذا كان عددىم ال يقّل عن عشرة أطفال

)ق.عمل( ُيعاقب صاحب العمل  265بموجب المادة الجزاء عمى مخالفة أحكام تشغيل النساء:  -
ر، الذي يخالف القواعد المقررة في تشغيل النساء بالغرامة، إضافة إلى فرض التعويض عن الضر 

 كمؤيد مدني لاللتزام باألحكام القانونية.
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 عنصر التبعية

من قانون العمل رأينا أّن العامل يخضع في قيامو  47بناًء عمى تعريف عقد العمل الوارد في المادة 
شرافو. وىذا الخضوع ُيعّبر عنو بالتبعية القانونية.  بعممو لسمطة صاحب العمل ورقابتو وا 

 مفهوم التبعية: -أولا 

التبعية القانونية التي اتخذت معيارًا لتمييز العمل التابع 
عن العمل المستقل، وبالتالي لتطبيق قانون العمل، ىي 

عن العقود األخرى التي تمّيز في الوقت عينو عقد العمل 
  التي ترد عمى العمل، فحيثما وجدت كّنا أمام عقد عمل،

 وحيثما تخمفت كان عقدًا من نوع آخر.

دارتو، فصاحب  فالتبعية القانونية ُيقصد بيا: أن يقوم العامل بأداء العمل تحت سمطة صاحب العمل وا 
صدار أوامره إليو في شأنو ومراقبتو في تنفيذه،  العمل يتمتع بسمطة توجيو العامل فيما يقوم بو من عمل وا 

 .22وفرض الجزاء عميو في حال المخالفة

االقتصادية التي تتمثل في اعتماد العامل في رزقو ومعيشتو عمى و تختمف التبعية القانونية عن التبعية 
األجر الذي يتقاضاه من صاحب العمل في مقابل العمل. وطبعًا ال نستطيع اعتماد معيار التبعية 
االقتصادية، بمعنى أّن األخذ بيذه التبعية يؤدي إلى نتائج غير مقبولة، وىي طغيان عقد العمل عمى 

عمقة بالعمل، ومن ثم تطبيق قانون العمل عمى كّل من يستند في رزقو عمى عممو، سائر العالقات المت
. كما أّن االعتماد عمى عنصر التبعية يؤدي 23دون تمييز بين من يقوم بعمل تابع ومن يقوم بعمل مستقل

                                                             
حدى شركات المواد المشتعمة التي تقوم عمى شرائو ىذه المواد وبيعيا في المناطق التي يختارىا وفي األو  "إنّ  - 22 قات العالقة بين البائع المتجول وا 

فو ويتحمل ما ينتج عن تصر  ،التي تالئمو غير مقيدة بساعات عمل معينة أو بساعات حضور وانصراف ويحتفظ باستقاللو في بيعيا نقدًا أو بالدين
 ىذه العالقة ال تشكل عقد عمل ولو جرى البيع بواسطة إحدى عربات الشركة". إنّ  ،من تمف أو خسارة

 1961/ 11/3/ تاريخ 845نقض سوري قرار رقم 
-دمشق-المطبعة الجديدة -الجزء األول-الطبعة األولى-الموسوعة العمالية القضائية في شرح قانون العمل الموحد -مشار إليو في:  إدوار حشوة

 .28ص: -19قاعدة رقم:  -1969
 .145ص:-المرجع السابق -حسين عبد المطيف حمدان - 23
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إلى توصيف العقد استنادًا إلى عنصر خارجي عنو، وىو الحالة االقتصادية لمعامل، أي حاجتو إلى 
 .24جر الذي يحصل عميو من عممواأل

كما أّن االعتماد عمى التبعية االقتصادية ال يساعد في توصيف العقد، فقد يعمل العامل لدى أكثر من 
صاحب عمل، وبالتالي تتعدد مصادر رزقو، بحيث يكون بعضيا مصدرًا تكميميًا لممصدر األساسي، فيل 

صفة عقد عمل. يضاف إلى ما سبق أّن ىناك  -لتكميميالذي ُيعّد أجره بمثابة األجر ا-ننفي عن العقد 
أشخاص في وضع مالي موسر، ومع ذلك يعممون لكسب المزيد من المال دون أن يكونوا بحاجة لألجر 

، فيل تنتفي صفة عقد عمل عن عقودىم؟ اإلجابة عن ىذا السؤال أجابت عنو المادة 25الذي سيتقاضونو
 تبار أّن العقد عقد عمل إذا توافرت التبعية القانونية.من قانون العمل التي أكدت عمى اع 47

 : أشكال التبعية -ثانياا 

قد تظير التبعية القانونية بأشكال مختمفة، تختمف 
باختالف األشخاص ونوع العمل والظروف التي 
يجري ضمنيا العمل. وىذه األشكال تتمحور حول 

  نوعين:

شرافو خضوعًا تامًا، بحيث يييمن التبعية الفنية: وفييا يخضع العامل لسمطة  -1 صاحب العمل وا 
ىذا األخير عمى كّل تفاصيل العمل، فيرسم لو خطة العمل ويوجييا ويشرف عمى تنفيذىا. 
وتوافر ىذا النوع من التبعية يستمزم إحاطة صاحب العمل بجوىر العمل وجزئياتو، لكي يتمكن 

ا كان صاحب العمل محترفًا لمعمل أو من اإلشراف الكامل عمى العامل، وال يحدث ذلك إال إذ
المينة التي يستخدم فييا العامل، مثال ذلك الطبيب الذي يتعاقد مع مستشفى خاص 
متخصص بأمراض القمب وصاحبيا طبيب مختص بأمراض القمب. وكذلك صاحب ورشة 

 الصيانة الذي يعمل بنفسو في ورشتو ويشرف فنيًا عمى عمالو.

ية: وفييا تقتصر سمطة صاحب العمل عمى تحديد مكان العمل التبعية اإلدارية والتنظيم -2
وأوقاتو، والقيام بالتفتيش عمييم لمتأكد من مراعاتيم لمتعميمات المعطاة ليم وتنظيم مواعيد 
                                                             

 .124ص: -المرجع السابق -د. توفيق حسن فرج - 24
 .173ص:  -المرجع السابق -د. محمد فاروق الباشا - 25
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الحصول عمى اإلجازات، أي عمى الظروف الخارجية، دون أن يتدخل صاحب العمل في 
ثال ذلك الطبيب الذي يتعاقد مع شركة عمى طريقة أداء العامل لعممو من الناحية الفنية. م

عالج عماليا. فصاحب الشركة يمارس تجاه ىذا الطبيب رقابة وسمطة إدارية وتنظيمية فقط 
 دون سمطة فنية.

يتبين مما سبق، أّن عالقة التبعية ال تستمزم حتمًا قيام صاحب العمل باإلشراف والتوجيو عمى 
 ام عقد العمل توافر التبعية اإلدارية أو التنظيمية.العامل من الناحية الفنية، فيكفي لقي
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 عنصر األجر

  أهمية األجر:  - أ

األجر ىو عنصر جوىري  من عناصر عقد العمل، وشرط من شروط وجوده، فإذا تخمف األجر، ال 
 يكون العقد عقد عمل، بل عقد من عقود التبرع، وال يخضع من ثم لقانون العمل.

الضروري أن يتفق الطرفان صراحة عمى األجر مقابل العمل إذا كانت نيتيما قد إال أّنو ليس من 
، يقدر أّن 26من القانون المدني السوري 647انصرفت إلى التعاقد عمى عمل مأجور. وعماًل بالمادة 

 األجر مشروط في الحاالت اآلتية:

 إذا كان العمل المتفق عميو ليس من المعتاد إجراؤه تبرعًا. -1

 لعمل يدخل في مينة من يقوم بو.إذا كان ا -2

إال أّن وجود النية عمى اعتبار العمل مأجورًا في ىاتين الحالتين ليس أمرًا نيائيًا، إذ يمكن إثبات عكس ما 
 تقضيان بو.

و األجر كما سبق وقدمنا، ىو العوض الذي يحصل عميو العامل في مقابل عممو، أيًا كانت طبيعتو وأيًا 
ى الدور الكبير لألجر بالنسبة لمعامل، ألّن األخير يعّول كثيرًا عمى مقدار األجر، كانت تسميتو، وال يخف

لما لو من طابع معاشي بالنسبة إلى أغمبية العمال، بمعنى أّن األجر الذي يتقاضاه العامل من صاحب 
نتظام العمل يشّكل مصدر الدخل األساسي إن لم يكن الوحيد بالنسبة لو. ليذا، فإّن دورية األجر وا

الحصول عميو من شأنيا أن تؤمن القوت اليومي لمعامل وأسرتو، ومن ثم فإّن حصول العامل عمى أجر 
يغطي حاجاتو األساسية ُيعّد أمرًا حيويًا بالنسبة لو، فينظر إلى األجر باعتباره وسيمة حياة بالنسبة لمعامل، 

 ئقة.لذلك يجب أن يتحدد بما يكفل حدًا أدنى من مستوى المعيشة الال

 تحديد األجر:  - ب

كان نوعو نقدًا  كّل ما ُيعطى لمعامل لقاء عممو ميما عّرفت المادة األولى من قانون العمل األجر بأّنو :" 
العمل الفردية أو اتفاقات العمل  أو عينًا، مضافًا إليو جميع العالوات المقررة لمعامل بموجب عقود

                                                             
العادة  ن بأجر إذا كان قوام ىذه الخدمة عماًل لم تجرِ و:" يفترض في أداء الخدمة أن يكو من القانون المدني السوري عمى أنّ  647المادة  تنّص  - 26

 ال يعتبر العقد عقد عمل". ،أو عماًل داخاًل في مينة من أداه. فإذا لم يكن العمل المنفذ داخاًل في النشاط المعتاد لصاحبو ،عمى التبرع بو
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األجر يوميًا أم أسبوعيًا أم شيريًا أم موسميًا أم سنويًا.  أكانالجماعية أو األنظمة األساسية لمعمل، سواء 
 األجر بدالت السفر والمصاريف اليومية التي يتكبدىا العامل في معرض أدائو وال يدخل في مفيوم

 ".لعممو

ويتضح من ىذا التعريف أّن األجر ىو مقابل العمل الذي يؤديو العامل بموجب عقد العمل، وبناء عميو 
 ّد أجرًا ما يتقاضاه العامل وال يكون بسبب ما قام بو من عمل. ال ُيع

وتبدو أىمية التحديد القانوني لألجر، وىل ىو كّل ما يتقاضاه العامل من صاحب العمل أو ال، من حيث 
التكييف القانوني وأثره في حقوق العامل من االستفادة من المزايا والحقوق إن كان بالنسبة لألجور أو 

 لإلجازات أو تعويض إنياء العقد.بالنسبة 

واألجرة غالبًا ما تتجمى بمبمغ من النقود، وقد يشترط أن تكون عينية كميا أو بعضيا، ولكن ال يجوز أن 
 تدفع األجرة عينًا إذا كان شرط دفعيا نقدًا.

 طريقة حساب األجر : -ج

 حساب األجر عمى أساس الزمن: -1

قد يحدد الطرفان المتعاقدان األجر عمى أساس 
الزمن، أي  عمى أساس وحدة زمنية معينة، قد 

 تكون الشير أو األسبوع أو اليوم أو الساعة 
 

بحيث يحصل العامل عمى أجر . 27دون مالحظة مقدار ما أنجزه العامل من عمل، أو مقدار ما أنتجو
الزمن الذي يستحق عنو األجرة. فيكون أجر العامل مئة ليرة يتناسب مع الوقت الذي أمضاه في العمل أو 

 ألفًا في الشير الخ... 15ليرة في اليوم أو  500في الساعة، أو 

و نؤكد ىنا أّن حساب األجر عمى أساس الزمن أي عمى أساس الوحدة الزمنية، يضمن مصمحة أفضل 
ر عمى أساس الشير، فاألجر الشيري لمعامل، وأكثر الصور ميزة بالنسبة إلى العامل ىي حساب األج

ُيحدد جزافًا، أي أّنو ال يأخذ بعين االعتبار عدد ساعات العمل، أو عدد أيام العمل الفعمية خالل الشير. 
كما أّنو يضمن لمعامل استقرارًا في األجر، حيث إّن األجر في ىذه الحالة ال يتأّثر بإنقاص ساعات العمل 
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يعمل فييا. ليذا ُتعّد ىذه الطريقة في حساب األجر ىي األكثر انتشارًا في  اليومية، أو باأليام التي ال
 سورية وفي دول العالم.

و لكّن من عيوب ىذه الطريقة في حساب األجر، أّنيا ال تدفع العامل إلى بذل المزيد من الجيد لزيادة 
ة المتفق عمييا، ليذا فإّنو ال اإلنتاج، ألّنو مطمئّن عمى أّنو سوف يتقاضى أجره في نياية الوحدة الزمني

يعمل إال بالقدر الذي يضمن بقاءه في العمل، مما يؤدي إلى النقص في اإلنتاج، كما أّن ىذه الطريقة في 
 حساب األجر تساوي بين أصحاب الكفاءات المتفاوتة.

 حساب األجر عمى أساس اإلنتاج: -7

ُيحسب أجر العامل وفقًا ليذه الطريقة، عمى  
و بغض النظر عن الوقت الذي أساس ما ينتج

 ويفضل أصحاب  يستغرقو في ىذا اإلنتاج.
 

ولكّن ليا آثارًا سيئة عمى العامل  العمل ىذه الطريقة ألّنيا تحّث العامل عمى زيادة إنتاجو لزيادة أجره.
تدفعو ىذه وعمى اإلنتاج، فبالنسبة لإلنتاج، يؤدي ذلك إلى زيادة الكّم عمى النوع.  أما بالنسبة لمعامل 

الطريقة إلى إرىاق نفسو وتحميميا فوق طاقتيا لمحصول عمى أجر أكبر، كما أّن ىذه الطريقة ال تضمن 
لو أجرًا ثابتًا ومحددًا يضبط معيشتو عمى أساسو، فقد ال يصل أجر العامل في بعض الحاالت إلى الحد 

و كان االتفاق أن يكون التقدير عمى األدنى القانوني لألجر مما يستمزم حساب أجره عمى أساس الزمن، ول
 .28أساس اإلنتاج

 تحديد األجر اليومي بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورىم باإلنتاج: -

تتميز الطريقة التي تتخذ في تحديد مقدار األجر اليومي بالنسبة لمعمال الذين يتقاضون أجورىم عمى 
الصعوبة تثار بالنسبة لمعمال الذين تحدد أجورىم عمى أساس الوحدة الزمنية، بالسيولة والوضوح، ولكن 

أساس اإلنتاج، نظرًا ألّن مقدار اإلنتاج قد يزيد في يوم وينقص في يوم آخر، وقد يعممون أيامًا وال 
 يعممون أيامًا أخرى.
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وية، أو وتبدو أىمية معرفة األجر اليومي بالنسبة ليؤالء العمال، لتحديد ما يستحقونو أثناء اإلجازات السن
 المرضية، أو الراحة األسبوعية، أو في حاالت العطل أو التوقف عن العمل.

ويكون حساب متوسط األجر الشيري ليؤالء العمال عمى أساس متوسط ما يتقاضاه العامل في السنة 
ة ق.ع(،  فمو أّن عاماًل قد تقاضى خالل السنة األخير  77األخيرة مقسومًا عمى عدد أشير السنة )المادة 

/ ليرة سورية، فيحسب متوسط األجر الشيري من خالل قسمة ىذا 300000من عممو مبمغًا وقدره /
 .29المبمغ عمى عدد أشير السنة، فالناتج ىو مقدار األجر الشيري لمعامل

)األسموب  حساب األجر بالطريحة -1
 المختمط(:

تجمع ىذه الطريقة بين طريقتي حساب األجر   
بالزمن وحسابو باإلنتاج، وذلك لتجنب ما يمحق 

 . ومفاد ىذه الطريقة، 30بكّل منيما من عيوب

 

أن يتّم حساب األجر عمى أساس الزمن، ولكن مع األخذ بعين االعتبار مقدار اإلنتاج في نفس الوقت، 
وتبرز ىذه الطريقة عندما ُيحدد لمعامل أجٌر يومّي  .31ينقص بنقصانوبحيث يزيد األجر بزيادة اإلنتاج أو 

عمى أساس إنتاج حّد أدنى من القطع، بحيث يزداد ىذا األجر في مقابل كّل قطعة أو وحدة ينتجيا 
العامل زيادة عن الحد األدنى المتفق عميو والعكس صحيح. أو قد ُيحدد لمعامل أجر عمى أساس وحدة 

 م، أسبوع، شير( مع إعطائو مبمغًا محددًا عن كّل وحدة ينتجيا.زمنية )ساعة، يو 

و لقد تجنبت ىذه الطريقة في حساب األجر عيوب طريقة حساب األجر بالزمن، إال أّنيا لم تتفاَد مساوئ 
طريقة حساب األجر عمى أساس اإلنتاج. فقد يترتب عمييا أيضًا سعي العامل إلى زيادة اإلنتاج عمى 

كما أن ىذه الطريقة قد تدفع بالعمال إلى التسابق إلى زيادة اإلنتاج أماًل في زيادة األجر،  حساب النوعية.

                                                             
يحصل عميو العامل عن الحد األدنى ألجر  االتفاق عمى تحديد األجر باإلنتاج أو بالعمولة وجب أال يقل ما إذا تمّ  - أ:" -ق.ع- : 77 المادة -29

يتقاضاه  متوسط ماعمى أساس  ،لمعمال الذين ال يتقاضون أجورىم بالشير أو باألسبوع أو باليوم يكون حساب متوسط األجر الشيري - ب.فئتو
 ." العامل في السنة األخيرة مقسومًا عمى عدد أشير السنة

 .247ص: -1987 -الدار الجامعية -قانون العمل -د. محمد يحيى مطر –د. حمدي عبد الرحمن  - 30
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بما يؤدي إلى زرع بوادر الخالف والشقاق بينيم، فضاًل عما يترتب عن ذلك من إجياد لمعمال مما يؤدي 
ل من ضمان حد تّمكن العام –رغم ىذه المآخذ  –إلى إلحاق الضرر بيم صحيًا. ولكّن ىذه الطريقة 

أدنى من األجر مع إمكانية زيادتو لمعامل النشيط، كما أّنيا تضمن لصاحب العمل حدًا أدنى من اإلنتاج 
 عمى خالف طريقة حساب األجر عمى أساس الزمن وحده.

 التحديد القانوني لألجر:   -د

 تشكيل المجنة الوطنية لمحد األدنى لألجور:  - أ

األجر حرًا بين العمال وأصحاب العمل، لما قد يترتب عمى ذلك من ظمم لم يشأ الُمشّرع أن يترك تحديد 
قد يمحق بالعامل نتيجة حاجتو لمعمل بأن يخّفض لو األجر، أو ظمم يمحق بصاحب العمل إذا كان بحاجة 
لخدمات العامل فيفرض عميو أجرًا مرتفعًا. فأخذ الُمشّرع بمبدأ تعيين الحد األدنى لألجر في جميع المين، 

. وقد عّين القانون لتحديد األجور ىيئة وطنية 32الحد األدنى ىو ما يكفي لمقيام بحاجات العامل األساسيةو 
 سندرس أحكاميا وفق اآلتي:

الوزراء وبرئاستو لجنة تسمى المجنة  ُتشكل بقرار من رئيس مجمس - ق.ع: أ 69المادة عماًل بنّص 
 : منالوطنية لمحّد األدنى العام لألجور، وتضم كاًل 

 .وزير الشؤون االجتماعية والعمل .1

 .وزير المالية .2

 .والتجارة وزير االقتصاد  .3

 .رئيس االتحاد العام لنقابات العمال  .4

 .التجارة رئيس اتحاد غرف .5

 .رئيس اتحاد غرف السياحة .6

 .رئيس اتحاد غرف الصناعة .7

 .مقاولي اإلنشاءات نقيب .8
                                                             

 .219ص: -المرجع السابق -د. جورج عّشي -د. أحمد السمان - 32
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 ..والخبراء الدولةتستعين المجنة بمن تراه مناسبًا من العاممين في  - ب

المشمولين  تصدر قرارات المجنة بتوقيع من رئيس مجمس الوزراء، وُتعّد ممزمة ألصحاب العمل -و
   .بأحكام ىذا القانون

 ضابط الحد األدنى لألجر:  - ب

أن يقّل الحّد األدنى العام ألجر العمال العاديين غير المتدرجين  بأّنو ال يجوز  ق.ع74تقرر المادة 
 33.القانون عن الحد األدنى العام لألجور ألحكام ىذاالخاضعين 

الجماعي، أو إلى النظام األساسي  و يحدد األجر في عقد العمل الفردي، أو باالستناد إلى اتفاق العمل
الطرق استحق العامل الحد األدنى لألجر في  لمعمل في المنشأة، أما إذا لم يحدد األجر بأّي من ىذه

 .34ق.ع(  76العالقة)المادة المينة أو الحرفة ذات 

وفي حال قبول العامل بإبرام عقد عمل بأجر بما ىو دون الحد األدنى ألجر المينة التي يمارسيا، ال يفيد 
 .35تنازلو عن الحد األدنى لتعمق ذلك بالنظام العام

 صور األجر وممحقاته: -ه

العامل، ىي كّل ما ُيعطى لو مقابل عممو، يبرز من تعريف المادة األولى ق.ع أّن األجرة التي يستحقيا 
وبحكم ارتباطو بعقد العمل. وقد أظير الواقع العممي صورًا مختمفة لألجر تختمف تسمياتيا، فكان ال بّد 

 من تحديد ما ُيعّد أجرًا، وما ال ُيعّد كذلك، وىو ما سنوضحو وفق اآلتي:

الدارجة، وتتمثل بنسبة مئوية ُتدفع أو العمولة كما ىو شائع في تسميتيا في المغة العمالة:  - أ
(، أي نسبة مئوية من قيمة الصفقات التي تمت 36ق.ع 649لمعامل عن ثمن ما يبيعو) المادة 

                                                             
لديو دون  بتطبيق مبدأ األجر المتساوي عن األعمال ذات القيمة المتساوية عمى جميع العاممين يمتزم صاحب العمل - أ:"  -ق.ع– 57ادة الم - 33

 .االجتماعيالرأي السياسي أو االنتماء النقابي أو الجنسية أو األصل  تمييز قائم عمى العرق أو المون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو

المؤىالت العممية والمعارف المينية تثبتيا وثيقة أو  باألعمال ذات القيمة المتساوية األعمال التي تتطمب من العاممين قدرًا موازيًا من يقصد - ب
 ." شيادة خبرة في العمل

أما إذا لم  ،أو لمنظام األساسي لمعمل في المنشأة ،الجماعي أو باالستناد التفاق العمل ،يحدد األجر في عقد العمل الفردي: ق.ع 57المادة  - 34
 .الطرق استحق العامل الحد األدنى لألجر في المينة أو الحرفة ذات العالقة يحدد األجر بأي من ىذه

 1965/  1/2نقض سوري مجموعة قرارات تاريخ  - 35
 .34ص: -26قاعدة رقم:  --المرجع السابق -مشار إليو في:  إدوار حشوة

 العمالة التي تعطى لمطوافين والمندوبين الجوابين والممثمين التجاريين.." -1ق.مدني:" 649المادة  - 36
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بجيد العامل ولمصمحة صاحب العمل. كمندوب التأمين الذي يبرم وثائق تأمين مع األشخاص 
 .37لصالح شركة التأمين

اضاه العامل، بحيث يحدد أجر العامل بمبمغ مقطوع، وبذلك وقد تكون العمالة جزءًا من األجر الذي يتق
ُتعّد العمالة ممحقة بيذا المبمغ المقطوع، لكّنيا قد تمثل في بعض األحيان كّل ما يحصل عميو العامل من 

 أجر، فتكون ىي األجر الوحيد لو.

ر عما إذا كان تقدر العمالة عمى أساس نسبة مئوية من قيمة الصفقة، بغض النظحساب العمالة:  -1
صاحب العمل قد حقق أرباحًا أم ال. وبذلك فيي تختمف عن حساب األجر عمى أساس المشاركة في 
ال فال يستحق العامل شيئًا سوى ما نّص عميو  األرباح، حيث يفترض أّن صاحب العمل قد حقق أرباحًا وا 

 القانون من ضرورة حصول العامل عمى الحد األدنى لألجر.

القاعدة أّن العمالة ُتستحق لمعامل بمجّرد إتمام الصفقة التي توسط في  حّق العامل في استحقاقها:  -7
أّن حّق العامل في استحقاق العمالة ليس  إتماميا بغض النظر عن تنفيذ العقد. ولكن يجب اإلشارة إلى

الحّق استنادًا إلى الجيد مقيدًا بقبض صاحب العمل قيمة الصفقة التي توسط في إتماميا، بل يتحدد ىذا 
الذي بذلو لمصمحة صاحب العمل، وىو ساعيًا إلى إتمام الصفقة. ولكن ىذا ال يمنع من االتفاق عمى 
تأجيل استحقاقيا إلى حين تنفيذ العقد والوفاء بالثمن، ومثل ىذا االتفاق ال يمنع استحقاق العامل لمعمالة 

 احب العمل، كعدم مطابقة البضاعة المباعة لمعينة.إذا كان عدم تنفيذ الصفقة راجعًا إلى خطأ ص

الغالب في أوساط العمل أن يكون األجر مبمغًا من النقود، ولكّن ذلك ال المزايا العينية:  -ب
يمنع من أن يكون األجر عينيًا أي أشياء ذات قيمة مادية، كالطعام والمباس والمسكن، وقد يكون منفعة 

في مثل ىذه الحاالت باألجر العيني، كما كان شائعًا في القديم من كون أو تقديم خدمة. ويسّمى األجر 
األجر في بعض الحاالت عينيًا بشكل كامل. ويغمب اليوم، إذا وجد األجر العيني أن يكون مجرد أجر 
إضافي إلى جانب األجر األساسي النقدي، كما ىو الحال بالنسبة لبعض الفئات من العمال، حيث جرت 

تقتضي الضرورة، أو تفترض طبيعة عمميا الحصول عمى جزء من األجر عينيًا، كعمال البحر العادة، أو 
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يتقاضون باإلضافة إلى األجر النقدي المسكن والمأكل، وعمال الفنادق والمطاعم يتقاضون إضافة إلى 
 .38األجر المأكل واإلقامة

أداء متكررًا من صاحب العمل طوال  تتطمب المزايا العينية -1شروط اعتبار المزايا العينية أجراا: –1
نما حقًا لمعامل -2-مدة العقد، كتقديم الطعام أو المسكن  -3 -أن ال تكون تبرعًا من صاحب العمل، وا 

أن ال تكون من أدوات العمل كالمباس الرسمي الذي يقدم في بعض أماكن العمل، بل يجب أن تكون في 
دون مقابل يدفع من العامل، فإذا كان العامل يدفع مقاباًل أن تكون  -4-مقابل العمل المقدم من العامل 

لمسكن الذي يقدم لو من قبل صاحب العمل، فإّن ىذا المقابل ال يجعل منو مزايا عينية بغض النظر عن 
 قيمة ىذا المقابل، أي سواء أكان ىذا المقابل يعادل القيمة الحقيقية لمميزة أم يقّل عنيا.

يترتب عمى اعتبار مزية عينية أجرًا أو جزءًا من ى اعتبار المزايا العينية أجراا: اآلثار التي تترتب عم –7
أجر سريان أحكام األجر، فيذه األحكام ال تقتصر عمى األجور النقدية، وليذا يمتزم صاحب العمل بأدائيا 

ذا استحال عميو الوفاء بالميزة  لمعامل، وال يجوز لصاحب العمل كذلك االنتقاص منيا بإرادتو المنفردة، وا 
 .39العينية، لسبب أجنبي، يمتزم عندئذ بدفع بدل نقدي عنيا

ضافة قدرىا إلى األجر النقدي، وذلك عند تحديد مقدار األجر  ولذلك فيجب تقويم ىذه المزايا بالنقود وا 
 . 40كامالً 

 

 
                                                             

 .222ص: -المرجع السابق -د.شواخ محمد األحمد - 38
أعطي ضمن المعمل سكنًا حيث استمر فيو و  بمينة مراقب قبان...ن لدى الجية المدعى عمييا يّ المدعي عُ  أنّ في الدعوى تتمخص  " حيث أنّ   -39

ما كان السكن لو  ،ه ما يتالءم ووضعو الجديد وأخذت الغرفة منوءاإلدارة رفضت إعطا العام وبعد أن تزوج سكن خارج المعمل ألنّ  فعامين ونص
 المثل عن خمس سنوات تسبق اإلدعاء..." يعتبر جزءًا من األجر لذلك فإنو يطمب دعوتيا والمحاكمة معيا والحكم لو بأجر

 6891/ 61/4تاريخ  484وقرار رقم  996قرار نقض سوري رقم أساس 

 .245ص:  -المرجع السابق -مشار إليو في : مصطفى ناصر إمام
إلى األجور عند حساب األجر  ضمّ فالحاصل عماًل أنيا ال تُ  ،صراحة عمى اعتبار المزايا العينية جزءًا من األجر و بالرغم من النّص " عمى أنّ  - 40

وغالبًا ما يكون محاًل لمنزاع بين  ،وىذا التقويم ليس باألمر السيل ،ىذه المزايا إلى األجور يتطمب تقويميا بالنقود ضمّ  ويرجع ذلك إلى أنّ  ،الشامل
 يضع األسس التي يمكن تقويميا وفقًا ليا."أو عمى األقل أن  ،ذاتو بتقويم ىذه المزايا الُمشّرعولذلك يجب أن يقوم  ،صاحب العمل والعامل
 .323ص:  -215فقرة:  -المرجع السابق -د. محمد لبيب شنب
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 تظير العالوة في أشكال عّدة:العالوة:  -ج

ُيقصد بيا كّل زيادة في األجر يستحقيا العامل نتيجة لترقيتو أثناء خدمتو لصاحب  عالوة الترقية: -1
العمل، وىي عبارة عن مبمغ نقدي يضاف إلى أجر العامل: إما بصورة دورية، أي في مواعيد دورية 
تتناسب مع خدمتو_ بحيث يستحقيا العامل في نياية كّل فترة زمنية من الخدمة_، أو قد تقرر العتبار 

. وتحدد برقم ثابت 41خاص في العامل كحصولو عمى شيادة عممية أعمى مما كان حاصاًل عمييا سابقاً 
 يضاف إلى أجر العامل، أو بنسبة مئوية من األجر.

و ىذه العالوة ال ُتستحّق إال إذا ُوجد التزام عمى عاتق صاحب العمل أن يدفعيا، سواء كان مصدر ىذا 
أو الجماعي أو في الئحة النظام األساسي لمعمل أو إذا جرى العرف  االلتزام في عقد العمل الفردي

 بدفعيا.

أن تراعى التبّدالت التي تطرأ عمى نفقات معيشة  من مقتضيات العدالةعالوة غالء المعيشة:  -7
العامل، فيعطى تعويض ىو عالوة غالء المعيشة، ويجب منحو ىذه العالوة في كّل فترة زمنية وبشكل 

حصاءات التي تجرييا اإلدارات المختصة لمواجية ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القوة يتناسب واإل
الشرائية لمنقود مما يقمل من القيمة الحقيقية لألجر. ونحن نرى أّن فرض ىذه العالوة عمى أصحاب العمل 

الزدياد قيمة خدماتو  ال يسبب ليم اإلرىاق، بما أّن البضائع والسمع التي تنتجيا منشآتيم تزداد قيمة تبعاً 
نتاجو، في حين يبقى العامل مرتبطًا بأجر، ال يجري عميو أّي تعديل يغطي متطمبات ارتفاع تكاليف  وا 

 .42الحياة

 وىنا نؤكد عمى الطبيعة القانونية لعالوة غالء المعيشة باعتبارىا جزء ال يتجزأ من األجر.

ه العالوة ُتعّد من قبيل المنح التي يقدميا صاحب كانت ىذعالوة أعباء العائمة)التعويض العائمي(:  -1
العمل إلى العامل كمساعدة في تحمل أعبائو العائمية، وكنتيجة لزيادة أعبائو العائمية المتمثمة في الزواج 
نجاب األطفال. وليذا فإّن ىذه العالوة ال يصّح اعتبارىا جزءًا من األجر، ألّن األجر بالمعنى القانوني  وا 

بّد أن يكون في مقابل العمل، ويبدو أّن الرغبة في إفادة العامل ىي التي دفعت الُمشّرع لمّد الدقيق ال

                                                             
 .244ص:-113فقرة: -المرجع السابق-د. محمد فاروق الباشا -41

 .119ص:  -المرجع السابق -صالح الدين النحاس  - 42
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سريان النظام القانوني لألجر عمى ىذه العالوة، حيث تشترك مع األجر في توفير معاش العامل ومعاش 
 .43أسرتو

ا فال يمتزم بدفعيا لمعمال إال إال أّن قانون العمل لم ينّص عمى التزام صاحب العمل بدفعيا لمعمال، وليذ
إذا ورد النّص عمييا في عقد العمل الفردي أو الجماعي أو الئحة النظام األساسي، أو إذا جرى العرف 

 ق. مدني(. 649بدفعيا )المادة 

 المنحة والمكافأة: -د

 يجري عادة في بعض المنشآت صرف مبالغ معينة لعماليا عند انتياء موسم معين أوالمنحة:  -1
انتياء سنتيا المالية) منحة الشير الثالث عشر( أو في مناسبة عيد من األعياد، وىي عبارة عن مبمغ 

 نقدي من المال أو أشياء عينية.

و من حيث المبدأ إّن صرف المنحة ُيعّد من قبيل التبرع، وبالتالي ليس ليا صفة اإللزام لصاحب العمل. 
 وتفقد بالتالي صفتيا التبرعية في حالتين:ولكّن ىذه المنحة تصبح جزءًا من األجر، 

إذا التزم صاحب العمل بأدائيا إلى العامل، بموجب نّص في عقد العمل الفردي أو عقد العمل  -1
 الجماعي أو ورد النّص في الئحة النظام األساسي لمعمل. 

جرى العرف بمنحيا حتى أصبح العمال يعتبرونيا جزءًا من األجر ال تبرعًا. أي يجب أن  -2
يتوافر في منحيا من قبل صاحب العمل صفة الثبات والعمومية واالستمرار، مما يدّل عمى 

 انعدام حرية صاحب العمل في منحيا.

و إذا أصبحت المنحة إلزام عمى صاحب العمل، فإّنيا ُتعّد من ممحقات األجر. ليذا يمتزم صاحب العمل 
 حققت أرباحًا أو لحقت بيا خسائر. بأدائيا لمعامل، بغّض النظر عما إذا كانت المنشأة قد

ىي نوع من المنح يعطييا صاحب العمل لمعامل ليس في مناسبات معينة، بل في مقابل المكافأة:  -7
خالصو أو كفاءتو )المادة  ق. مدني( أي مقابل جيد إضافي أو عناية خاصة بذلت في  649/3أمانتو وا 

حّقق وفرًا في المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج، أو تنفيذ العمل، كالمكافأة التي تصرف لمعامل الذي ي
الزيادة المحققة في قدر اإلنتاج، أو التزامو الدقيق بمواعيد العمل وعدم ارتكابو ألية مخالفات )كالمكافأة 
                                                             

 .351ص:  -المرجع السابق -د. توفيق حسن فرج - 43
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(، أو زيادة مؤىالتو 44التي تقررىا شركة النقل القتصاد الوقود أو لضبط المواعيد أو لتفادي حوادث السير
 ية، أو معرفتو بمغات أجنبية.الفن

ومن حيث المبدأ ُتعّد المكافأة )كالمنحة( تبّرعًا من قبل صاحب العمل، ليذا فإنو ال يمتزم بأدائيا إال إذا 
كانت مقررة في عقد العمل الفردي أو المشترك أو الئحة النظام األساسي لمعمل، أو جرى العرف بدفعيا 

 .45ن األجر ال تبّرعاً حتى أصبح العمال يعتبرونيا جزءًا م

الوىبة )البقشيش(، مبمغ من النقود يتقاضاه العامل ال من صاحب العمل بل من  الوهبة : -هـ
عمالئو، وذلك بمناسبة عمل يؤديو تنفيذًا لعقد العمل، دون أن تربطو بيم أيُّ رابطة تعاقدية، وتكون داللة 

 ويشترط العتبار الوىبة أجرًا:-عن رضا العميل عن  خدمة العامل المنفذة. 

من القانون  650ن يكون العرف قد جرى بدفعيا)عماًل بنّص الفقرة األولى من المادة الشرط األول: أ 
 المدني(. مما يصبغيا بالمشروعية كي ال تنقمب إلى رشوة.

 الشرط الثاني: أن تكون لموىبة قواعد تسمح بضبط مقدارىا. 

 .46الشرط الثالث: أن ال تكون خفية

ذي يتقاضاه العامل من صاحب العمل، لتعويضو عن ُيقصد بالبدل المبمغ النقدي الالبدل:  -و
افتقار في ذمتو نتيجة ما تكّبده من مصروفات في سبيل قيامو بالعمل المطموب منو، كبدل االنتقال إذا 

، وبدل 47ُكّمف بالعمل بعيدًا عن مكانو المعتاد، وبدل السفر إذا كانت طبيعة العمل تستمزم منو التنقل
صرف لمعامل لمواجية االلتزامات التي يفرضيا عميو المركز الذي يشغمو، التمثيل والضيافة الذي يُ 

كظيوره بمظير معين ونفقات استقبال العمالء في المكتب، وبدل المالبس إذا ألزمو صاحب العمل ارتداء 
 مالبس معينة.

                                                             
 .74ص:-المرجع السابق-زكي د. جمال الدين - 44
 " المكافأة ال تعتبر جزءًا من األجر إال إذا تحقق فييا أحد الشرطين التاليين: - 45
 أن يكون عقد العمل الفردي والجماعي قد لحظيا. -أوالً 
 أن تتوافر فييا عناصر العمومية واالستمرار والثبات" -ثانياً 

 .42ص: -7فقرة: -المرجع السابق -نبيمة زين
 .214ص: -المرجع السابق -د. جورج عّشي -د. أحمد السمان - 46
 .185ص: -المرجع السابق -عبد اهلل يمد. فتحي عبد الرح - 47
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لمعمل الذي يؤديو ويتضح مما سبق، أّن البدل بيذا المعنى ال ُيعّد جزءًا من األجر، ألّنو ليس مقاباًل 
ّنما ىو تعويض عن نفقة أو خسارة لحقت بالذمة المالية لمعامل. ولكن عندما ُيحسب البدل  العامل، وا 
جزافًا، بحيث يزيد مقداره عن النفقة الحقيقية أو الخسارة التي جاء البدل ليعوضيا، ففي ىذه الحالة ُتحسب 

 وني.الزيادة جزءًا من األجر، ويسري عمييا نظامو القان

كما ُيعّد البدل جزءًا من األجر إذا أعطي إلى العامل لقاء طاقة يبذليا، أو مخاطر معينة يتعّرض ليا في 
، كبدل طبيعة العمل، وبدل العدوى، وبدل الخطر، وبدل العمل في األماكن النائية، وغيرىا 48أدائو لعممو

 .49من األبدال التي ترتبط بطبيعة العمل

كثيرًا ما نجد في مجال المحالت التجارية اتفاقًا بين صاحب العمل ح : المشاركة في األربا -ز
وعمالو عمى أن تكون أجورىم محسوبة عمى أساس نسبة معينة من أرباح المتجر، أو أن يخصص ليم 
نسبة معينة من األرباح إضافة إلى أجرىم المقطوع، وذلك تشجيعًا ليم عمى بذل جيد أكبر حيث يصبح 

 (. 50من القانون المدني 657نجاح المتجر )المادة العامل معنيًا ب

ويالحظ أّن النسبة المئوية في اإلرباح تختمف عن الحّصة في الربح، فالنسبة المئوية ُتستحق سواء حقق 
صاحب العمل ربحًا أم لم يحقق، بل ولو أصيب بخسارة، إذ تحسب النسبة عمى أساس رقم مبيعاتو، أما 

  إذا حقق صاحب العمل ربحًا.حّصة األرباح فال تستحق إال

فإذا لم يحقق المشروع ربحًا في سنة معينة، سقط حّق العامل في ىذه النسبة. وال صعوبة في األمر 
عندما تكون ىذه النسبة مضافة إلى مبمغ مقطوع متفق عميو، ولكّن الصعوبة سوف تثور عندما تكون ىذه 

باعتبار أّن األجر ىو أحد العناصر األساسية لعقد النسبة ىي كامل األجر وال يحقق المشروع ربحًا، و 

                                                             
 فيعتبر جزءًا من األجر..." ،...لقاء طاقة  يبذليا أو مخاطر معينة يتعرض ليا في أدائو لعممو.. إلى العامل." البدل.. يعطى- 48

 6892/ 2/2 ق جمسة 51لسنة  111الطعن رقم 

 .41ص:-6899-اإلسكندرية -منشأة المعارف -موسوعة قضاء النقض العمالي -مشار إليو في: د. سعيد أحمد شعمة

 .238ص: -المرجع السابق -د.شواخ محمد األحمد - 49
أو  ،العمل في جزء من أرباح ربّ  حقّ  ،العقد عمى أن يكون لمعامل فوق األجر المتفق عميو أو بداًل منو إذا نّص  -1ق.مدني:"  657المادة   - 50

العمل أن يقدم إلى العامل  وجب عمى ربّ  ،في نسبة مئوية من جممة اإليراد أو من مقدار اإلنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك
 جرد بيانًا بما يستحقو من ذلك...." بعد كلّ 
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من القانون  648العمل، ليذا يستحق العامل في ىذه الحالة الحد األدنى ألجر المينة التي يؤدييا، )
 .51المدني(

والبّد من اإلشارة إلى أّن انتياء خدمة العامل أيًا كان السبب قبل انقضاء السنة المالية ال يحرم العامل 
 و في األرباح، بل يستحّق جزءًا من أرباح السنة يتناسب مع مّدة الخدمة التي قضاىا في العمل.من نصيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
أخذ  ،أو نظام المعمل أو النظام األساسي عمى األجر الذي يمتزم بو صاحب المعملإذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية  -1" - 51

ال قّدر األجر طبقًا لعرف المينة وعرف الجية التي يؤدي فييا العمل فإن لم يوجد عرف تولى  ،باألجر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد وا 
 القاضي تقدير األجر وفقًا لمقتضيات العدالة"
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 تمارين: 

ينتفي وجود عقد عمل عند عدم االتفاق عمى األجر، إذا أثبت صاحب العمل اختر اإلجابة الصحيحة: 
 أن:

 العمل ليس من النوع الذي جرت العادة عمى التبرع بو.  .1
 العامل يتحمل جزء من الخسارة.  .2
 األجر ىو نسبة من األرباح.  .3
 العمل ليس داخاًل في مينة من أداه. .4

 .4اإلجابة الصحيحة رقم 
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 التعميمية الثالثةة الوحد

 تمييز عقد العمل عن العقود المشابهة له

       الكممات المفتاحية:

 المقاولة، الشركة، الوكالة، اإليجار.

 الممخص:

إّن الحماية التي يوفرىا قانون العمل قاصرة عمى الحاالت التي يوجد فييا عقد عمل، وحيث أن ىنالك 

التفريق بينيا وبين ىذا العقد، كي نضع ضوابط عقود تتشابو في عناصرىا مع عقد العمل، كان ال بد من 

نمنع بواسطتيا أصحاب العمل من التيرب من االلتزامات التي يفرضيا قانون العمل، ولنضمن لمعامل 

 االمتيازات التي يمنحيا لو.

 األهداف التعميمية:

 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

  العمل وعقد المقاولة والشركة والوكالة واإليجار. التمييز بين عقد 
 

 .بيان أوجو التشابو واالختالف بين عقد العمل وعقد المقاولة والشركة والوكالة واإليجار 
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 عقد العمل وعقد المقاولة

 أوجه التشابه بين العقدين: -أولا 

عقدددد يتعيدددد بمقتضددداه أحدددد المتعاقددددين أن »عقدددد المقاولدددة ىدددو
شدديًًا أو أن يددعدال عمداًل لقددات أجددر يتعيدد بيددا المتعاقددد يصدنع 
 من القانون المدني(. 616المادة «)اآلخر

 
مددن ىددذا التعريددف يّيددر أّن عقددد المقاولددة يتفددق مددع عقددد العمددل، فددي أّنيمددا ينصددبان عمددى أدات عمددل فددي 

 مقابل أجر. و قد يكون عقد المقاولة من أكثر

من العقدين يمتزم أحد طرفيو بالعمدل لحسداب الطدرف اآلخدر مقابدل أجدر،  العقود شبيًا بعقد العمل، ففي كل  
وخاصددة إذا عرفنددا أّن كثيدددرًا ممددن ياعدددّدون مقدداولين بدددالمعنى القددانوني الددددقيق يوجدددون فدددي مركددز اقتصدددادال 

 +متواضع كالعمال.

   معايير التفرقة بين العقدين: –ثانياا 

كدددون يددرب بعددف الفقيددات أّن التفرقددة بددين العقدددين ي -1
وفقدددًا لمعيدددار مسددددتمد مدددن طبيعدددة محددددل العقدددد. فبينمددددا 
يمتددددزم المقدددداول بتنفيددددذ عمددددل معددددين وتقددددديم نددددات  ىددددذا 
العمل نجدد أّن العامدل يمتدزم بتقدديم قدوة عممدو لصداحب 

  .التزام العاملالعمل. وىو ما نستطيع معو القول إّن 
و يادرّد عمدى  جدة معيندة أال التدزام بةايدةىو التزام بتحقيدق نتي ىو التزام بعناية بينما نجد التزام المقاول

ىددذا الددرأال ب ّنددو يمكددن أن يكددون التعاقددد مددع العامددل لمقيددام بتحقيددق نتيجددة معينددة، ويتحدددد أجددره عمددى 
أسددداس ىدددذه النتيجدددة، ومدددع ذلدددك ال يمكدددن اعتبددداره مقددداواًل، كمدددا لدددو حددددد أجدددر العامدددل عمدددى أسددداس 

 اإلنتاج.
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تبنددى بعددف الفقيددات طريقددة تحديددد ا جددر أساسددًا لمتمييددز بددين العقدددين. ففددي عقددد المقاولددة يتحدددد  -6
، بينمددا نجددد أّن أجددر العامددل 1أجددر المقدداول عمددى أسدداس إنتدداج العمددل الددذال يقدمددو أال يحدددد جزافددًا 

شددّكل يتحدددد عمددى أسدداس زمددن العمددل. ولقددد ىاجددر ىددذا المعيددار،  ّن ا سدداس الددذال ينطمددق منددو ال ي
قاعدة عامة ومطمقدة، حيدث أّن ا جدر فدي عقدد العمدل يمكدن أن يحددد عمدى أسداس اإلنتداج، دون أن 

 يعدال ىذا إلى اعتباره مقاواًل. 

يددرب بعددف الفقيددات أّن المقدداول يقددددم عممددو بشددكل عددام لزبددداًن متعددددين أو لمعمددالت بينمددا نجدددد  -3
 العامل يعمل لصالح صاحب عممو فحسب. 

ذا المعيار أّنو بدوره غيدر حاسدم فدي التفرقدة بدين العقددين،  ّندو ال يصددق فدي كدّل ولكن يعخذ عمى ى
الحدداالت، حيددث نجددد مقدداول معددين كمقدداول الصددحية قددد يقتصددر فددي خدماتددو عمددى شددركة معينددة مددن 
شركات البنات، وفي حين نجدد مدن بدين العمدال مدن يقددم عممدو إلدى الجميدع. ومدع ذلدك ياعدّد عداماًل ال 

 ال ذلك عمال الشحن والتفريغ في الموانئ البحرية.مقاواًل، ومث

ىنالدك معيددار يقدوم عمددى أسداس أّن المقدداول قددد يقدوم باسددتخدام عمدال لديددو لتنفيدذ العمددل المتعاقددد  -4
عميددو، بينمددا يمتدددزم العامددل بدد دات العمدددل المتفددق عميددو شخصددديًا دون إمكانيددة تنفيددذ التزاماتدددو مددن قبدددل 

 اآلخرين أو الةير.

ّنمددددا وىدددذا المعيددد ار ىاجدددر بددددوره بسدددبب وجدددود بعدددف المقددداولين الدددذين ال يسدددتعينون بعمدددل الةيدددر، وا 
يقومددون بتنفيددذ التزامدداتيم ب نفسدديم، كمددا أّن اسددتخدام العمددال لعمددال نخددرين معيددم ال يمكددن أن ينفددي 

 عالقة التبعية، ومن ثّم عقد العمل.

المعيدددار الحاسدددم لمتفرقدددة بددين عقدددد العمدددل وعقدددد المقاولدددة، ىدددو المعيدددار  :معيددار التبعيدددة القانونيدددة -5
المستمد من عالقة التبعية. باعتبار أّن ىذا المعيدار يصددق عمدى جميدع الحداالت، فحدين تتدوافر ىدذه 
العالقددة أو الرابطددة يكدددون العقددد عقدددد عمددل، وعنددددما تتخمددف تمددك العالقدددة يكددون العقدددد عقددد مقاولدددة. 

شدرافو ىدو عنصدر جدوىرال فدي عقدد العمدل، فدي حدين نجدد فعمل العامل تحت  إدارة صداحب العمدل وا 
 .2أّن استقالل المقاول عن صاحب العمل ركن أساسي في عقد المقاولة
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وبنات عمى ذلك، فإّن العقد الدذال يدربط صداحب جريددة بدالمحرر فييدا ياعدّد عقدد عمدل إذا كدان عمدل المحدرر 
حريتدو فدي التعبيدر عدن نتداج فكدره الدذال يقدمدو لصداحب الجريددة، ممدا خاضعًا لدرجدة مدن التوجيدو تتقيدد بيدا 

ياعددّد مددن قبيددل اإلدارة واإلشددراف، أمددا إذا كددان المحددرر ال يخضددع  اّل توجيددو، وكددان حددّرًا فددي التعبيددر عددن 
أفكدداره كمددا ىددو حددال كبددار الكتدداب الددذين يتعاقدددون عمددى الكتابددة فددي الصددحف والمجددالت، فياعددّد العقددد عقددد 

 مقاولة.

كذلك فإّن عالقدة صداحب المسدرح بد فراد الفرقدة الموسديقية تاعدّد عقدد عمدل، مدادام ىدعالت يخضدعون لممواعيدد 
التي يحددىا صداحب العمدل وإلشدرافو عمدى سدموكيم أثندات العمدل، حتدى إذا مدا بددرت مدنيم تصدرفات تسديت 

 إلى عممو استةنى عن خدماتيم.

السدينماًي ال ياعدّد عقدد عمدل بدل عقدد مقاولدة، مدادام المخدرج  وبالعكس فإّن العقد الذال يربط المنت  بالمخرج
 .3ال يخضع لرقابة صاحب العمل في اختيار القصة ومعالجة المشكمة التي يتوّلى إخراجيا
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 عقد العمل وعقد الوكالة

 أوجه التشابه بين العقدين: –أولا 

مدددل يقدددوم بدددو الوكيدددل لحسددداب يتشددابو عقدددد الوكالدددة مدددع عقدددد العمددل، فدددي أّن العقدددد ا خيدددر يدددرد عمددى ع - أ
عقدد بمقتضداه يمتدزم الوكيدل بد ن »مددني عّرفدت عقدد الوكالدة عمدى أّندو:  665ا صيل، حيث إّن المدادة 

، ليذا يقترب ىذا العقد من عقدد العمدل،  ّن موضدول العقدد ا خيدر «يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل
 ىو العمل أيضًا.

ل، وقدد قصدرىا الماشدّرل عمدى العمدل القدانوني دون العمدل المدادال، فالوكالة من العقود الواردة عمدى العمد
ق.عمددل( جددات مطمقدًا بحيددث يشددمل  47فدي حددين أّن لفددّ العمدل الددوارد فددي تعريدف عقددد العمددل )المدادة 

 العمل المادال والقانوني في نن واحد.

ة، فالعمدل المدادال وا صل أّن العمل الذال يرد عمى العمل المادال ال يثيدر أاّل شدكل بدين العمدل والوكالد
نمددا يخددتمط ا مددر عندددما يكددون موضددول عقددد العمددل عمدداًل قانونيددًا  ال يمكددن أن يكددون محدداًل لموكالددة، وا 
بحتًا، فعندًذ يقترب مضمون عقد العمل من عقد الوكالة لدرجة كبيرة، إذا الحّندا أّن الوكالدة المد جورة 

 أصبحت ىي الةالبة، كما ىو الحال في عقد العمل.

ى مدا سدبق، أّن الموكدل قدد يقيدد عمدل الوكيدل بشدروط وتعميمدات تشدبو إلدى حدّد كبيدر ا وامددر يضداف إلد
 والتعميمات التي يصدرىا صاحب العمل لمعامل.

يترتب عمى تكييف العقد عمى أّنو عقدد وكالدة  نتداً  ىامدة الخدتالف أهمية التفرقة بين العقدين:  –ب
العقدددين. ليددذا تّيددر أىميددة التفرقددة بددين العقدددين فددي أمددور النّددام القددانوني الددذال يخضددع لددو كددّل مددن 

 عّدة:

ياعدّد ا جدر عنصدرًا جوىريدًا فدي  عقدد العمدل، ليدذا فقدد افتدرف الماشدّرل فدي أدات من حيث األجرر:  -1
الخدمة أن تكون م جورة إذا كان قواميا عماًل لم تجر العدادة عمدى التبدرل بدو أو عمداًل داخداًل فدي ميندة 

ق.مددني(، بينمدا نجدد أّن ا صدل فدي الوكالددة أّنيدا تكدون تبرعيدة مدا لدم يتفدق عمددى  647دة مدن أداه )مدا
 / ق. مدني(. 675غير ذلك صراحة أو ضمنًا )مادة 
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فددي عقدد الوكالددة يسدتطيع كددّل مددن الموكدل والوكيددل أن ينيدي الوكالددة فددي مرن حيررث انتهرراق العقررد:  -2
ق.مدددني(، بينمددا يخضددع إنيددات عقددد العمددل  686، 681أال وقدت، ولددو وجددد اتفدداق يخددالف ذلددك )مددادة 

 غير محدد المدة لقيود شكمية وموضوعية.

عددن عقددد الوكالددة فإّنيددا تخضددع إلددى القواعددد  إذا نشدد ت منازعددةمررن حيررث الختارراص الق ررا  : -3
العامددة فددي االختصدداص، باسددتثنات الخالفددات المتعمقددة ب تعدداب الوكيددل عندددما يكددون محاميددًا، فيخددتص 

. فدي حدين أّن الددعاوب التدي يرفعيدا العامدل 4رل نقابة المحامين الذال ينتسدب لدو المحداميفييا مجمس ف
 بسبب عقد العمل تختص محكمة البداية العمالية بنّرىا.

 معايير التفرقة بين العقدين:  -ثانياا 

ال نطددداق التمييدددز بدددين العقددددين ينحصدددر فدددي مجدددال ا عمدددال القانونيدددة دون ا عمدددال الماديدددة،  ّن ا عمددد
 ا خيرة ال يمكن أن تكون محاًل لعقد الوكالة.

ّنمددا يجددب االعتمدداد عمددى مدددب 5لكددن عنددد التفريددق بددين العقدددين، ال عبددرة بطبيعددة العمددل موضددول العقددد ، وا 
تددوافر رابطددة التبعيددة القانونيددة بددين العامددل وصدداحب العمددل، أو عدددم تددوافر ىددذه الرابطددة، بحيددث نكددون أمددام 

شرافو. عقد عمل إذا كان القاًم  بالعمل خاضعًا لرقابة صاحب العمل وا 

ولكن ليس من السيولة التفريق بدين عقدد الوكالدة وعقدد العمدل، عمدى أسداس عالقدة التبعيدة،  ّن الوكيدل فدي 
عقد الوكالة قد يتمقى أوامر الموّكل وتوجيياتو، ويمتدزم بتقدديم حسداب عدن عممدو، ا مدر الدذال قدد يدعدال إلدى 

والتبعيددة القانونيدددة فددي عقدددد العمددل. ولكدددن يبقددى الوكيدددل خددالل أداًدددو لعممددو متمّتعدددًا الخمددط بدددين التبعيددة ىندددا 
باستقالل أكبر طالما أّنو يعمل في حدود السمطات المخولة لو، وليذا البّد أن يتوافر لموكيل قددر معدين مدن 

اتدو عنددما يمثمدو فدي إبدرام القدرة عمى التعبير عن إرادتو. فإذًا كان الوكيل يمتزم باحترام أوامر الموّكل وتعميم
بينمددا  ، لكّنددو مددع ذلددك ال يوجددد تحددت سددمطتو  جددل إنتدداج اآلثددار القانونيددة لتصددرفاتو،6التصددرفات القانونيددة

 عمى النقيف من ذلك نجد أّن عقد العمل يضع العامل تحت إرادة صاحب العمل وسمطتو.

لمتمييز بين العقدين،  ّندو فدي الوكالدة أيضدًا  وينبةي مراعاة الدقة في اعتماد معيار التبعية القانونية ك ساس
تقوم حالة من التبعية بين الوكيل والموّكدل، تتمثدل فدي تمقدي الوكيدل ا وامدر والتوجييدات مدن الموّكدل، وذلدك 
                                                             

 .272ص:  -المرجع السابق -د. شواخ محمد ا حمد- 4
 .148ص: -المرجع السابق -د. توفيق حسن فرج -  5
 .106ص:-المرجع السابق-د. جمال الدين زكي - 6

59 



فددي إطددار التوجيددو العددام، وال تتعددداه إلددى كيفيددة وسدداًل ا دات وأوقاتددو. وتبددرز ىددذه الصددورة فددي الباعددة فددي 
فا عمددال التددي يقددوم بيددا ىددعالت )وىددي البيددع(، تاعددّد أعمددااًل قانونيددة، ولكددّنيم ياعددّدون عمددااًل  المحددال التجاريددة،

 .7لدب المحل، فتبعيتيم كاممة لصاحب المحل

شرافو،  كذلك المفوف بإدارة الفندق، والذال يّير بجالت من عقده أّنو ال يخضع لرقابة صاحب العمل وا 
 ، فعقده ليس عقد عمل.8لعقد العمل وبانتفاًيا ينتفي العقدوحيث أّن الرقابة ىي الركيزة ا ولى 
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 عقد العمل وعقد الشركة

 أوجه التشابه بين العقدين:  -أولا 

عقد بمقتضاه يمتزم شخصدان أو أكثدر بد ن »الشركة ىي 
يسدداىم كددل منيمددا فددي مشددرول مددالي، بتقددديم حصددة مددن 
مدددددال أو مدددددن عمدددددل، القتسدددددام مدددددا قدددددد ينشددددد  عدددددن ىدددددذا 

 ق.مدني(. 473)المادة « ربح أو خسارةالمشرول من 

 

     
ولما كانت مساىمة الشريك في عقد الشركة قد تقتصر عمى عممو، فقد يخدتمط ىدذا االلتدزام بدااللتزام الناشدئ 
عن عقد العمل. حيدث رأيندا سدابقًا أن أجدر العامدل قدد ياحددد عمدى أسداس نسدبة مدن ا ربداح، وىدذا مدا يجعدل 

الشددريك. لددذلك قددد يثددور الخمددط بددين العقدددين، ممددا يسددتدعي البحددث عددن معيددار  مركددز العامددل شددبييًا بمركددز
 لمتفرقة بينيما. لكن قبل أن نتممس معيارًا لمتفرقة البّد من أن نبين أىمية ىذه التفرقة.

 أهمية التفرقة بين العقدين:-ثانياا 

مددددن حيددددث انعقدددداد العقددددد: عقددددد العمددددل مددددن العقددددود  -1
اتفددداق الطدددرفين، أمدددا الرضددداًية التدددي تنعقدددد بمجدددرد 

الكتابدددددة فيدددددي لسثبدددددات بالنسدددددبة لصددددداحب العمدددددل، 
وليسددت بشددرط انعقدداد، أمددا العامددل فيسددتطيع إثبددات 

 العقد بجميع طرق اإلثبات.
 

مدن القدانون  475في حدين أّن عقدد الشدركة مدن العقدود الشدكمية، التدي ال تنعقدد إال بالكتابدة )المدادة 
 المدني(.

أّن الشددريك يتحمددل الخسددارة التددي قددد تمحددق بالشددركة، فددي حدددين أّن  المشدداركة فددي الخسدداًر: حيددث -6
ّنمددددا يقدددع عددددبت ذلددددك عمددددى  العامدددل ال يتحمددددل ا عبددددات االقتصدددادية لممشددددرول الددددذال يعمدددل فيددددو، وا 

 صاحب العمل. 

 

 

61 



 معايير التفرقة بين عقد العمل وعقد الشركة:-ثالثاا 

ررررل الخ ررررا ر:  -1 إّن تحمددددل الخسددددارة أو معيررررار تحمل
يمكدددن أن يتخدددذ معيدددارًا لمتفرقدددة بدددين عددددم تحمميدددا 

عقددد العمددل وعقددد الشددركة، فالشددريك كمددا يحصددل 
 عمى نسبة من ا رباح إذا حققت الشركة أرباحًا،

     

 
فإّنو يتحّمل جزتًا من الخساًر إذا لحقت بالشركة خسارة مالية، بينمدا العامدل يحصدل عمدى أجدره فدي 

إذا كانددت الشددركة قددد حققددت أرباحددًا أو قددد لحددق بيددا نيايددة المدددة المتفددق عمييددا، بةددف النّددر عمددا 
 .9خساًر، فصاحب العمل ىو الذال يتحمل المخاطر االقتصادية لممشرول

ولقدد ىاجدر ىددذا المعيدار لمنقددد، إذ لديس ىندداك مدا يمندع االتفدداق عمدى تحديددد أجدر العامددل بمبمدغ ثابددت 
أرباحدًا فدإّن العامدل يتحمدل جدزتًا  يضاف إليو نسبة معينة من ا رباح. ليذا، فدإذا لدم يحقدق المشدرول

مددن الخسددارة المتمثمددة بفقدانددو لمنسددبة المًويددة مددن ا ربدداح التددي كددان مددن المقددرر أن يتقاضدداىا، دون 
 .10أن يعدال ذلك إلى إنقاص أجره عن الحّد ا دنى لألجر

يقدوم عمدى  المسدّمم بدو فقيدًا وقضداًت أّن التمييدز بدين العقددين يجدب أنمعيار التبعية القانونيرة: مرن  -2
أسدداس وجددود أو عدددم وجددود عالقددة التبعيددة القانونيدددة. فالعامددل يقددوم بعممددو تحددت إشددراف صددداحب 

دارتو، بينما الشريك بالعمل ال يخضع في عممو  ال تبعية أو إشراف من شركاًو.  العمل وا 

 

 

 

                                                             
 .162ص:-49فقرة:  -المرجع السابق -حسين عبد المطيف حمدان - 9
أمددا الشدريك الدذال يقددم عممددو  ،"  كدذلك إذا لحدق خسدارة برأسدمال شددركة المضداربة الشدرعية، فدإن الدذال يتحمددل الخسدارة ىدو صداحب رأس المدال-10

 كحصة في الشركة فدال يتحمدل شديًًا مدن ىدذه الخسدارة، حيدث يكفيدو ضديال جيدده الدذال قدد بذلدو، ووقتدو الدذال أنفقدو فدي العمدل بمدال المضداربة، ممدا
 مل في شركة المضاربة."يجعل ىناك شبيًا كبيرًا بين مركز العامل عندما تحدد أجرتو عمى أساس المشاركة في ا رباح، ومركز الشريك بالع

 .276ص:  -المرجع السابق -د. شواخ محمد ا حمد
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 عقد العمل وعقد اإليجار

الخدمات، في مقابل عقد إيجار ا شيات. كان عقد العمل قديمًا يطمق عميو اسم عقد إيجار ا شخاص أو 
ولكن في يومنا الحاضر جرب التمييز بين عقد اإليجار الذال يتمثل موضوعو بالشيت، ويمتزم المعجر ب ن 

 يمّكن المست جر من االنتفال بالعين المعجرة، في حين أّن موضول العمل ىو عمل اإلنسان.

التدددي نّصدددت عمدددى أّن: "اإليجدددار عقدددد يمتدددزم المدددعجر  566وقدددد عدددّرف القدددانون المددددني اإليجدددار فدددي المدددادة 
 بمقتضاه أن يمّكن المست جر من االنتفال بشيت معين مدة معينة لقات أجر معموم".

ّن أول التدزام وأىدم التدزام فدي اإليجدار ىدو  وىذه المادة تعّرف اإليجار بآثاره وااللتزامدات التدي تترتدب عميدو، وا 
ّن ىدذا التدزام إيجدابي ال سدمبي عمدى المدعجر، فيدو ممدزم بد ن يمّكدن تمكين المعّجر لممست جر من االن تفال، وا 

 المست جر من االنتفال ال أن يترك المست جر ينتفع بالعين المعجرة. 

ويحدث المبس بين العقدين عندما يمتزم أحد المتعاقدين بت دية عمل معين لممتعاقد اآلخر الذال يمتزم بدوره 
بشيت يممكو. ولكن من الحاالت الواقعية التي يثار ضمنيا عن طبيعة العقد بتمكين ا ول من االنتفال 

عند عدم تحديده من قبل المتعاقدين، االتفاق الذال ياعقد بين ساًق وصاحب السيارة، عمى أن ي خذ 
 الساًق السيارة مقابل نسبة مًوية معينة من اإليراد. فيل نكون ىنا أمام عقد إيجار أم عقد عمل؟

ى ىذا السعال يعتمد عمى توافر عنصر التبعية القانونية بينيما، من حيث خضول الساًق الجواب عم
 وامر صاحب العمل وتوجيياتو بش ن أوقات العمل والمناطق التي يعمل فييا، أو تعرضو لجزاتاتو، فإذا 

رقابة نّير  . في حين لو كان مالك السيارة يتركيا لمعامل دون11توافرت ىذه التبعية فالعقد ىو عقد عمل
 .12أن يدفع لو مبمةًا من المال )نسبة من ا رباح( عن كّل مدة معينة، فنكون أمام عقد إيجار

وىناك مثال نخر بالنسبة لمالك المحل التجارال الذال يستثمر محمو بوساطة شخص نخر، فقد يكون 
 .13عاماًل يخضع لقانون العمل، وقد يكون مست جرًا لممحل التجارال

 
                                                             

 .167ص:-المرجع السابق -حسن عبد المطيف حمدان - 11
 .98ص:-المرجع السابق-د. جمال الدين زكي - 12
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 :تمارين

 اختر اإلجابة الصحيحة: المقاول:

 مستقل بعممو ويتحمل المخاطر االقتصادية لمشروعو.   .1
    

 يشارك رب العمل في تحمل مخاطر المشرول االقتصادية.  .6
    

 يتصرف في حدود التفويف العقدال.  .3
     

 يمتزم بتقديم عمل قانوني لحساب الةير.  .4

 1اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية الرابعة

  انعقاد عقد العمل

 المراحل السابقة إلبرام عقد العمل

       الكممات المفتاحية:
     

 .التدرج، التدريب، االختبار، العامل، صاحب العمل، إثبات العقد، المحل، السبب، األىمية، المدة

     الممخص:

 

نيائو، بل يتناول المراحل التي تسبق  التنظيم القانوني لعقد العمل ال يقتصر عمى مراحل انعقاده وتنفيذه وا 

ذلك، فقد كرس قانون العمل أحكامًا لتنظيم عقد التدرج والتدريب واالختبار، ومن ثم بحث في انعقاد عقد 

ليدف منيا التمييد إلتمام العقد، ومن العمل، وسنعرض بدايًة كل من العقود التي ترد عمى العمل ويكون ا

 بعد ذلك ننتقل لمبحث في انعقاد العقد النيائي.

 

 األىداف التعميمية:

 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

  .معرفة النظم القانونية لعقد التدرج وعقد التدريب وعقد العمل تحت االختبار 
  .التمييز بين عقد العمل وعقد التدرج وعقد التدريب وعقد العمل تحت االختبار 
 .فيم آلية انعقاد عقد العمل، والعناصر المطموبة في االنعقاد 
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 عقد التدّرج

قددد يكددون الباحددث عددن عمددل بحاجددة إلددى اكتسدداب الخبددرة التددي تؤىمددو الحتددراف عمددل مددا، وال ايددة مددن عقددد 
مينددة أو صددناعة معينددة. لددذلك فددلنق ليددذا العقددد أىميددة كبيددرة، وخاصددة فددي الدددول التدددرج ىددي تعمدديم العامددل 

الناميدة، حيددث ال يددتمكن عدددد كبيددر مددن األحددداث الددذين أتمددوا مرحمددة التعمدديم اإللزامددي مددن متابعددة دراسددتيم، 
 لذلك غالبًا ما يمجؤون إلى أصحاب العمل ب ية تعمم مينة أو صناعة معينة كوسيمة لكسب رزقيم.

دو كدددذلك أىميدددة عقدددد التددددرج كوسددديمة لدددتعمم ميندددة أو صدددناعة فدددي الددددول الناميدددة عمدددى خددد ف الددددول وتبددد
المتطدددورة اقتصددداديًا، حيدددث إنق اإلمكانيدددات الماديدددة للولدددى قدددد ال تسدددمة ليدددا فدددي إن دددا  معاىدددد خاصدددة أو 

والمصددانق مدددارس، أو مراكددز لمتدددريب المينددي تمحددق بالمصددانق الكبددر ، فيقددوم أصددحاب العمددل فددي الددورش 
. ليددذا فددلنق عقددد التدددرقج يددؤدة خدمددة ىامددة سددوا  عمددى 1بلن ددا  مدددارس إلعددداد العمددال مددن الناحيددة الفنيددة

المسددددتو  الفددددردة أو عمددددى المسددددتو  االجتمدددداعي مددددن إمددددداد المجتمددددق بددددالكوادر الفنيددددة والمينيددددة المدربددددة، 
 .2دخدددددددددددل لمعامدددددددددددلباإلضدددددددددددافة إلدددددددددددى أنق تعمدددددددددددم الميندددددددددددة أو الحرفدددددددددددة ي عددددددددددددق وسددددددددددديمة لتددددددددددد مين مصددددددددددددر 

 تعريف عقد المتدّرج:  -أولا 

)ق.ع( المتدرقج عمى الصورة التالية: يعتبر عامً  متدرجًا كلق من يتعاقد مق صاحب  31 عرقفت المادة
 .حرفة معينة لمعمل لديو بقصد تعمم مينة أو

  :الطبيعة القانونية لعقد التدّرج –ثانياا 

ذىددب جانددب مددنيم إلددى اعتبددار عقددد التدددرج ىددو عقددد عمددل،  اختمددف الفقيددا  فددي تكييددف عقددد التدددرج، حيددث
ويخضددق بالتدددالي للحكدددام القانونيددة المنظمدددة ليدددذا العقدددد، حتددى فدددي الحددداالت التددي ال يحصدددل فييدددا العامدددل 
المتددددرج عمددددى أجددددر مددددن صددداحب العمددددل، عمددددى أسدددداس أنق العامدددل المتدددددرج يعمددددل تحددددت إدارة أو إ ددددراف 

ن لددم يحصددل عمدى أجددر  نقدددة فلنقددو يحصدل عمددى أجددر عينددي يتمثدل فددي تعممددو لمينددة أو صداحب العمددل، وا 
 صناعة معينة، لذلك يتوافر لعقد العمل العناصر المميزة لو، والمتمثمة في ع قة التبعية واألجر.

فدي حدين يددر  فقيدا  آخددرون أنق عقدد التدددرج لديس بعقدد عمددل، ألنق اليددف األساسددي ليدذا العقددد، يتمثدل فددي 
ج المينددة أو الصدناعة، ومددا التزامدو بدد دا  العمدل لمصددمحة لصداحب العمددل، سدو  وسدديمة تعمقدم العامددل المتددرق 

                                                             
 .163ص: -المرجق السابق -د. توفيق حسن فرج -  1
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ليددذا الددتعمقم، لددذلك فددلنق التزامددو بدد دا  العمددل لدديس ىددو االلتددزام األصددمي بددل ىددو تددابق ل لتددزام بددالتعميم، ممددا 
ممتددرج، فداألجر يجعل من ىذا العقدد عقدد تعمديم لمعمدل ال عقدد عمدل، وال ي  يقدر مدن ىدذا الحكدم وجدود أجدر ل

 .3ليس غاية بحدق ذاتو

وىددذا االتجدداه ىددو أقددرب لمقددانون الددذة لددم يقددضل بدد ن تحسددب مدددة التدددرقج فددي حسدداب مدددة خدمددة العامددل، إذا 
 استمر العامل بالعمل بعد انتيا  عقد التدرج.

 التنظيم القانوني لعقد التدرج:  –ثالثاا 

 كمو ومدتو وآثاره واألجر الدذة يتقاضداه المتددرج، يختمف عقد التدرج عن عقد العمل من حيث موضوعو و 
 وحاالت إنيا  العقد، وىذا ما سيبرز بعرض األحكام اآلتية:

العربية ومحررًا  يجب أن يكون عقد عمل المتدرج مكتوبًا وبالم ة - أ:ق.ع  32بموجب أحكام المادة  -1
 عمى نسختين يحتفظ كلٌّ من الطرفين بنسخة منو.

بقرار منو وبالتنسيق مق الوزارات المختصة والجيات المعنية المين الخاضعة لمتدرج  يحدد الوزير - ب
تصاعدية،  التدرج ومدة تعمم المينة أو الحرفة ومراحميا المتتابعة والمكاف ة في كلق مرحمة بصورة وسنق 

العمال في المينة  المحدد لفئة عمى أال تقلق ىذه المكاف ة في المرحمة األخيرة عن الحد األدنى العام للجر
 .التي يتدرج فييا العامل

العامل المتدرج حدثًا فيتمق إبرام عقد التدرج مق وليو أو الوصي  "إذا كان:ق.ع 33عمً  بالمادة  -2
 .عميو"

عمى المتدرجين األحكام الخاصة باإلجازات بمختمف أنواعيا وساعات العمل  ق.ع: "تسرة 35المادة  -3
 .عمييا في ىذا القانون"المنصوص  وفترات الراحة

التدرج أن يمنة المتدرج  يادة تثبت التحاقو  ق.ع: "عمى صاحب العمل عند انتيا  فترة 36المادة -4
المينة أو الحرفة، عمى أن تصدقق ىذه ال يادة من المديرية  بفترة التدرج ومدتيا ومستو  ميارتو في

 "4.المختصة والوزارة

                                                             
 185ص:-74فقرة: -المرجق السابق-فاروق البا اد. محمد - 3
 ......" يقصد بد:تقضي المادة األولى من قانون العمل ب نو - 4

 الوزارة: وزارة ال ؤون االجتماعية والعمل
 الوزير وزير ال ؤون االجتماعية والعمل

 المديرية المختصة: مديرية ال ؤون االجتماعية والعمل"
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لصاحب العمل أن ي نيي عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديو  -ق.ع:"أ 34إنيا  العقد: تقضي المادة -5
 .استعداده لتعمم المينة أو الحرفة بصورة حسنة عدم كفا تو أو عدم

 .إذا لم يمَق العناية المناسبة من صاحب العمل يجوز لممتدرج أن ينيي العقد -ب
 ." بل ث ثة أيام عمى األقلالعقد إخطار الطرف اآلخر بذلك ق عمى الطرف الراغب في إنيا  -ج
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 عقد التدريب الميني

يختمف عقد التدريب أو التمرين عن عقد العمل من حيث موضوعو و كمو ومدتو وآثاره واألجر الذة 
 يتقاضاه العامل، وحاالت إنيا  العقد، وىذا ما سيبرز بعرض األحكام اآلتية:

 :تعريف عقد التدريب الميني -أولا 

التدددريبات المينيددة النظريددة  الميندديي قصددد بالتدددريب 
أو التطبيقيددددددددة أو ك ىمددددددددا لددددددددد  صدددددددداحب العمددددددددل، 

 الميارات في مينة أو حرفة معينة قبل  الكتساب
 

أثندددا  خددددمتيم لرفدددق درجدددة ميدددارتيم المينيدددة )المدددادة  االلتحددداق بالعمدددل، باإلضدددافة إلدددى تددددريب العمدددال
العامدل يكدون مدؤىً  لتنفيدذ العمدل المطمدوب مندو، ويختمف عقد التددريب عدن عقدد العمدل فدي أنق  ق.ع(.37

 .5في حين أنق المتدرب يكون في طور اإلعداد

 التنظيم القانوني لعقد التدريب الميني: –ثانياا 

يخضددق إبددرام عقدددد التدددريب إلدددى القواعددد العامدددة  -1
إلبددرام العقدددود، غيدددر أنق الم  ددرقع أحاطدددو بدددبعض 

رفدي القواعد الخاصة بال كل وب ىميدة كدلق مدن ط
  ب نقو: 38العقد، حيث تقضي المادة 

التدريب الميني خطيًا وأن يكون المدرب حائزًا المؤى ت والخبرات  يجب أن يكون عقد -" أ
أو الحرفة المراد تدريب العامل فييا، كما يجب أن يتوافر في المن  ة نفسيا  الكافية في المينة

 .المناسبة لمتدريب ال روط
وبالم ة العربية عمى ث ث  التدريب بين صاحب العمل والعامل المتدرب كتابةً ي نظقم عقد  -ب

 .الت مينات االجتماعية المختصة نسخ لكلق من الطرفين نسخة والثالثة تودع لد  مديرية
العمر التعاقد بنفسو أما إذا كان حدثًا فينوب عنو  يتولقى المتدرب الذة أتمق الثامنة ع رة من -ج

 .عميو" وليو أو الوصي
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والجيات المعنية المين الخاضعة لمتدريب  يحدد الوزير بقرار منو وبالتنسيق مق الوزارات المختصة  -2
واألجر، عمى أال يقلق عن الحدق األدنى ألجر فئة  وسنق المتدرب ومدة التدريب ومراحمو المتتابعة

 ق.ع(. 39العامل في المينة التي يتدرب فييا )المادة 

الحاالت  ب: يجوز إنيا  عقد التدريب بناً  عمى طمب أحد الطرفين في أة منانتيا  عقد التدري -3
 :التالية

 .إذا ارتكب أحد الطرفين أةق مخالفة ألحكام ىذا القانون -أ
 .إذا لم يقم أحد الطرفين بواجباتو وفقًا ل روط العقد المبرم بينيما -ب
 .طرفينإذا استحال تنفيذ العقد ألسباب خارجة عن إرادة أحد ال -ج
 .العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر إذا نقل صاحب -د
في العمل ييدد س متو أو صحتو، وثبت ذلك بتقرير صادر عن  إذا كان استمرار المتدرب -ىد

 ق.ع(.40المؤسسة العامة لمت مينات االجتماعية )المادة  المجنة الطبية المعتمدة لد 
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 الختبارعقد العمل تحت 

قد ال يرغب أطراف الع قة القانونية في االرتباط بصفة نيائية بعقد عمل إال بعد أن يتحقق كلق منيما أو 
 أحدىما بظروف العمل، فيبرمان عقد عمل تحت التجربة أو ب رط االختبار.

 تحت الختبار: -أولا 

عقددد العمددل ب ددرط االختبددار ىددو اتفدداق بددين صدداحب 
، يتفقدددان فيدددو عمدددى فتدددرة ل ختبددددار، أو  عمدددلع وعامدددلع
يضدددعان فدددي متندددو  دددرطًا ل ختبدددار  بمعندددى إنق مدددن 

  تقرر ال رط لمصمحتو يمكنو الت كد من مد  

م ئمددة العقددد لددو خدد ل تمددك الفتدددرة، فددلذا وجددد أنق ىددذا العقددد يحقدددق مصددالحو المقصددودة مضددى قدددمًا فدددي  
ذا وجددد األمددر عمددى خدد ف ذلددك اسددتخدم  ال ددرط المقددرر لمصددمحتو لمددتخمص مددن االلتزامددات التددي تنفيددذه، وا 

 المتفق عمييا. يفرضيا ىذا العقد، ب رط أن يتمق ىذا التخمص قبل انقضا  فترة االختبار )التجربة(

ويتضددة ممددا سددبق أنق عقددد العمددل تحددت االختبددار أو فتددرة تجربددة يحقددق مزايددا لطرفددي العقددد، أة لصدداحب 
العمددل والعامددل، كمددا لددو رغددب صدداحب العمددل مددن خدد ل فتددرة التجربددة ىددذه أن يت كددد مددن الكفايددة المينيددة 

و عمددى االنسددجام مدق زم ئددو فددي لمعامدل ومددد  صدد حيتو عمدى القيددام بالعمددل المسدند إليددو، ومددد  اسدتطاعت
العمل. كما أنق العامل يت كد من خ ل ذلك التحقق من ظروف العمل ومد  م  متيدا لقدراتدو وتخصصدو، 
والت كد مدن أنق األجدر الدذة يتقاضداه يناسدب الجيدد الدذة يبذلدو فعدً ، كمدا أنق ىدذا ال درط يددلق عمدى حدرص 

 .6 روعوصاحب العمل ال ديد في اختيار أفضل العمال لم

 تمييز عقد العمل تحت الختبار عن غيره من العقود المشابية لو: -ثانياا 

تبددو أىميددة تحديددد وصددف العقدد لبيددان األحكددام التددي 
سدددتطبقق عميدددو. مدددن ىندددا يبدددرز أن الفدددارق الجددددوىرة 
بددددددين عقددددددد العمددددددل ب ددددددرط االختبددددددار وعقددددددد التدددددددرج 
  الميني، يكمن في اليدف من كلق منيما، فاليدف 

                                                             
 .306ص: -المرجق السابق -د. واخ محمد األحمد - 6

71 



عددن طريددق عممددو تحددت إدارة صدداحب العمددل أو إ ددرافو، عقددد التدددرقج  تعمقددم العامددل لمينددة أو صددناعة مددن  
فيمتددزم األخيددر بتمقينددو أصددول المينددة، مددن حيددث أنق ىدددف عقددد العمددل ب ددرط االختبددار ىددو وقددوف صدداحب 

ل ومدد  العمل عمى مد  ص حية العامل لمقيدام بالعمدل الدذة يسدند إليدو، وتحقدق العامدل مدن ظدروف العمد
 .  7التناسب بين الجيد الذة يبذلو واألجر الذة يقبضو، قبل أن يصبة العقد نيائياً 

كما يتعين أنق نميقز بين عقد العمدل ب درط االختبدار واالمتحدان المبددئي الدذة يجريدو صداحب العمدل لمعامدل 
الحاسدوب ليت كددد قبدل إبدرام العقدد معددو، كاالمتحدان الدذة يجريدو صدداحب العمدل لمعامدل المر دة لمعمددل عمدى 

من كفا تو، فمثل ىذا االختبار الذة يجريو صداحب العمدل يكدون عدادة لفتدرة قصديرة جددًا، وقبدل التعاقدد مدق 
العامددل، أمددا فتددرة االختبددار أو التجربددة فتكددون بعددد إبددرام عقددد العمددل مددق العامددل، وتكددون المدددة طويمددة نسددبيًا 

 يو صاحب العمل العامل المر ة لمعمل لديو.بالمقارنة مق فترة االمتحان المبدئي الذة يختبر ف

 التنظيم القانوني لعقد العمل بشرط الختبار: -ثالثاا 

ال ت عدق فترة االختبار أو التجربدة حقدًا ألةم مدن طرفدي 
عقددد العمددل، ليددذا ال يخضددق العامددل إلددى التجربددة أو 
االختبدددار إال إذا ن دددصق عمددددى ذلدددك فددددي عقدددد العمددددل. 

  : ن)ق.ع( ب49وتقضي المادة 

تحدد مدة االختبار في عقد العمل، وال يجوز تعيين العامل تحت االختبار لمدة تزيد عن ث ثة أ ير  - " أ
االختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ويحقق لكلق من الطرفين خ ل ىذه  أو تعيينو تحت

 .صاحب العمل أةق مسؤوليةإنيا  العقد دون سابق إخطار أو تعويض، ودون أن تترتب عمى  الفترة
 .العامل الفعمية" إذا انتيت مدة االختبار، ولم ي فسخ العقد، تدخل ىذه المدة ضمن مدة خدمة - ب

بنا  عمى نصق المادة السابقة، يتبين أنق مدة االختبار يجب أن ال تتجاوز الث ثة أ ير، واالتفاق عمى 
لقانونية تقضي بعدم تعيين العامل تحت التجربة أكثر مدة أطول يجعل الزيادة باطمة، كما أنق األحكام ا

من مرة لد  صاحب عمل واحد. وىذا أمر نعارضو إذ يمكن أن يكون ىناك فرصة لمعامل ألن يعمل 
 تحت االختبار لد  صاحب العمل نفسو، ولكن في مينة مختمفة.
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مل وصاحب العمل الحق في إنيا  أما فيما يتعمق بلنيا  العقد فقد أعطى الم  رقع ك  المتعاقدين أة العا
 العقد دون أن تترتب عميو أةق مسؤولية، وبدون إخطار الطرف اآلخر.

 

ثباتو  عناصر انعقاد عقد العمل وا 

يخضق لمقواعد العامة  -كعقد -ينعقد عقد العمل بين العامل وصاحب العمل باالتفاق، وىذا االتفاق
 أحكام خاصة قضى بيا قانون العمل.المنصوص عمييا في القانون المدني، إضافة إلى 

 عناصر عقد العمل

 :أطراف عقد العمل -أولا 

 في أةق عقد عمل البدق لو من طرفين عمى األقل، وطرفا عقد العمل ىما صاحب العمل والعامل. 

 :وتقضي المادة األولى من قانون العمل ب نق 

كان نوعو وتحت سمطتو  خص طبيعي يعمل لد  صاحب عمل لقا  أجر ميما  كلق  :العامل - "
 .وا  رافو

 صاحب العمل: كلق  خص طبيعي أو اعتبارة يستخدم عامً  أو أكثر لقا  أجر ميما كان - 
 .نوعو"

التعريدف الدوارد فدي المدادة األولدى: صداحب العمدل ىدو كدلق  دخص يتعاقدد صااحب العمال: اساتناداا  لا   -أ
أجدر. ولدذلك يمكدن أن يكدون صداحب العمدل  خصدًا مق آخر لمقيام ب دا  عمل تحدت إدارتدو وا  درافو مقابدل 

ويسددتوة األمددر أن يكددون « ي قصددد بصدداحب العمددل كددلق  ددخص طبيعددي أو اعتبددارة..»طبيعيددًا أو اعتباريددًا، 
ن داط صداحب العمدل ن داطًا إنتاجيدًا )صدناعيًا، زراعيدًا، تجاريدًا( أو ن داطًا يقدوم عمدى تقدديم خدمدة. وال فدرق 

 االحتراف، أو مبا رتو لفترة معينة وب ير احتراف لو. بين مبا رة الن اط عمى سبيل
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وكددذلك ي ددمل التعريددف ال ددركات التجاريددة ومعاىددد التعمدديم الخدداص والييئددات الدينيددة والنددوادة االجتماعيدددة 
والرياضية، والنقابات، إذ ت عدق ىذه الييئات بمثابة صاحب عمل بالنسبة لمعمدال الدذين تسدتخدميم لقدا  أجدر، 

 .8لحسابيا وتحت إدارتيا وا  رافيا ويؤدون عمميم

كدددذلك ال ي عتددددق بعددددد العمدددال الدددذين يسدددتخدميم صددداحب العمدددل فسددديقان أن يسدددتخدم عمدددااًل متعدددددين أو أن 
 .9يستخدم عامً  واحداً 

يتضة من التعريف الوارد في المادة األولى أنق العامل البدق أن يكدون  خصدًا طبيعيدًا )إنسدانًا(  العامل: -ب
ذكددرًا أم أنثددى، وال يمكددن أن يكددون  خصددًا اعتباريددًا. ومبددرر ذلددك ىددو أنق العمددل جيددد إنسدداني،  سددوا  أكددان

سدددوا  أكدددان ىدددذا الجيدددد عضدددميًا أو فكريدددًا. وبالتدددالي ال يتصدددور صددددور ىدددذا الجيدددد اإلنسددداني مدددن  دددخص 
 اعتبارة.

 أىمية طرفي العقد:  -ثانياا 

 العمل عنيا بالنسبة لمعامل. تختمف األىمية ال زمة إلبرام العقد بالنسبة لصاحب

أىمية صاحب العمل: لم ينص قانون العمل عمى أحكام خاصة تنظقم أىمية صاحب العمل في إبرام  –أ
عقد العمل، لذلك ينب ي الرجوع إلى القواعد العامة في األىمية، وبمقتضى ىذه القواعد ال يجوز 

 111تحت طائمة البط ن )مادة  لمص ير غير المميز إبرام عقد العمل بصفة صاحب عمل، وذلك
 ق. مدني(.

و ي عدددق عقددد العمددل، باعتبدداره مددن التصددرفات الددددائرة بددين النفددق والضددرر، قددابً  ل بطددال لمصدددمحتو، إذا 
ق. مددني(. والبددق مدن اإل دارة إلدى مدا  112/2تولى إبرامو الصبي المميز بصفتو صاحب عمل )المادة 

إذا بمد  الصدبي المميدز الخامسدة ع درة مدن عمدره »المدني مدن أنقدو من القانون  113نصقت عميو المادة 
وأذن لو في تسمقم أموالو إلدارتيا، أو تسمقميا بحكم القدانون، كاندت أعمدال اإلدارة الصدادرة عندو صدحيحة 

 «.في الحدود التي رسميا القانون

يدددة إلدارة أمددوال صددداحب وكمددا ي عدددق عقدددد العمددل فدددي الوقددت نفسدددو مددن عقددود اإلدارة، ألنقدددو الوسدديمة العاد
ق. مدددني إذا بمدد  الصددبي الخامسددة  113العمدل واسددت  ليا، لددذلك ونددزواًل عمدى الحكددم الددوارد فددي المدادة 
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ع رة من عمره وأ ذن لو في تسمقم أموالو إلدارتيا، فلنق لو الحق في إبرام عقد العمل كصداحب عمدل فدي 
عمددى األمددوال التدي كسددبيا القاصدر مددن عممددو  حددود األذن الصددادر لدو بدداإلدارة. كمددا يسدرة الحكددم نفسدو

الخاص متى بم  الثالثة ع درة مدن عمدره، إال أنق القاصدر ال يكدون ضدامنًا لديوندو النا دئة عدن إدارة ىدذه 
 ق. أحوال  خصية(. 169األموال إال بقدر ذلك المال )المادة 

الدو، أىميدة إبدرام عقدد العمدل والمد ذون لدو بتسدمقم أمو  –كالصدبي المميدز  –ولممحجوز عميو لسفو أو غفمدة 
 ق. مدني(. 117/2)مادة  10كصاحب عمل، وذلك في حدود ىذا اإلذن

أىمية العامل: باعتبار أنق عقد العمل مدن التصدرفات الددائرة بدين النفدق والضدرر، فوفقدًا لمقواعدد العامدة،  –ب
طدال لمصدمحتو. وقدد خدرج يجوز لمعامل إذا كان قاصرًا إبرام عقد العمدل، إال أنق ىدذا التصدرف قابدل ل ب

الم  ددرقع فددي قددانون العمددل عددن القواعددد العامددة للىميددة، عندددما سددمة لكددلق مددن أتددمق الخامسددة ع ددرة مددن 
المددادة العمدر أن يبددرم عقددد العمددل بصددفة عامددل أو أتددمق التعمدديم األساسددي أييمددا أكبددر، وذلددك عمددً  بددنصق 

در . ومبرر ذلدك، أنق تطبيدق القواعدد العامدة فدي 11ق.ع113 األىميدة قدد يدؤدة إلدى إلحداق الضدرر بالق ص 
الذين لم يبم وا سدنق الر دد، ولديس لددييم مدورد لمدرزق سدو  قدوة سدواعدىم، فضدً  عدن أنق إتاحدة المجدال 

ر لمعمل يمكقنيم من تعمقم مينة أو حرفة معينة.  أمام ىؤال  الق ص 

بتمام الخامسة ع درة مدن العمدر، ال يمندق  وال بد من التنويو إلى أن تحديد سنق األىمية إلبرام عقد العمل
الددوليق أو الوصدديق مددن المطالبددة بلنيددا  العقددد الددذة أبرمددو القاصددر بصددفة عامددل رعايددة لمصددمحتو، كدد ن 
 تكون الحالة الصحية لمقاصر ال تسمة بتحمل م اق العمل، أو أن مصمحتو تقتضي متابعة الدراسة.
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ضائية، وال بدق من تطابق اإليجاب والقبول النعقداد عقدد العمدل. ولكدن تتميدز عقدود عقد العمل من العقود الر 
العمل ب نق سمطان اإلرادة مقيدد بدالقيود المقدررة لحمايدة قدوة العمدل أة العامدل، ولقدوة رأس المدال أة صداحب 

العمل بما يتناسب مق قواعد النظام العام في ىذا ال  ن.
 

 

 محل العقد:  -رابعاا 

 يجب أن يكون م روعًا ومعينًا أو قابً  لمتعيين. العمل: -أ

األجددر: يجددب تحديددد األجددر صددراحة، فددلذا لددم يكددن معينددًا، فنعددود فددي تحديددد األجددر إلددى الحدددق  -ب
 األدنى للجور بالنسبة إلى المينة التي يزاوليا العامل.

 

 مدة العقد: -خامساا 

العمدل لمددة محدددة، أو لمددة غيدر محدددة، أو إلنجداز باعتبار أنق عقد العمل من عقود المدة، فقد يبرم عقدد 
 وليذا االخت ف أىميتو عند إنيا  العقد عمى ما سنبيقنو الحقًا. .ق.ع( 50)المادة 12عمل معين

العقددد المبددرم لمدددة محددددة: ىددو العقددد الددذة حددددت مدتددو فيددو صددراحة، أو كانددت طبيعددة العمددل المعقددود  - أ
العمددل ال تتضددمن تحديددد مدددة، والمتعاقدددون يتمتعددان بحريددة فددي  ألجمددو دالددة عمددى التحديددد. وأكثددر عقددود

 تحديد مدة العقد. ولكن ىذه الحرية مقيدة ب رطين:

ال تحددول لنددوع مدددن الددرق. واعتبددر القددانون ىدددذا  -1 ال يجددوز أن يددرتبط إنسددان بعقددد مدددد  الحيدداة وا 
 العقد باطً  لمخالفتو النظام العام.

 ق.ع(. 55سنوات )عمً  بنصق المادة ال يجوز أن تتجاوز مدقة العقد خمس  -2

 العقد المبرم لمدة غير محددة: يظير في أنواع عدقة من التعاقد عمى عقد عمل:  - ب

 العقد الذة نصق صراحة عمى مدة لو، وال تفيد طبيعة العمل المعقود ألجميا أة تحديد للجل. -1
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مددتيا، دون اتفداق عمدى التجديدد العقود المحدد أجميا إذا استمر المتعاقدان عمى تنفيذىا بعد انتيا   -2
أو إعددادة االنعقدداد بمدددة محددددة، تصددبة اعتبددارًا مددن تدداريخ انتيددا  مدددتيا عقددودًا لمدددة غيددر محددددة 

 األجل. 

ددد أكثدر مدن مدرة لمددة تتجداوز الخمدس سدنوات. عمدً  بدنصق  -3  54المدادة   العقد المحددد المددة إذا ج 
محددد المددة مدن تمقدا  ذاتدو بانقضدا  مدتدو، إال أنقدو عقد العمدل ال ينقضي - ق.ع  التي قررت أنقو: أ

ذا مدا زادت مددة العقدد  يجوز تجديده باتفداق صدرية بدين طرفيدو وذلدك لمددة معيندة أو لمددد أخدر ، وا 
والمجددددة عددن خمددس سددنوات انقمددب عقددد العمددل إلددى عقددد غيددر محدددد المدددة،  ددريطة أال  األصددمية

 .ة عن أربعة أ يرفترات االنقطاع مجتمعًة خ ل ىذه المد تزيد

عقددد العمددل محدددد المدددة واسددتمر طرفدداه بتنفيددذه، ع دددق ذلددك اتفاقددًا ضددمنيًا عمددى  إذا انقضددت مدددة - ب
 .عقدًا غير محدد المدة جعمو

   سبب العقد: -سادساا 
ت طبقدددق عمدددى السدددبب القواعدددد العامدددة لمعقدددود المنصدددوص عمييدددا فدددي القدددانون المددددني، فددد  يوجدددد أحكدددام 

ن الدددافق إلددى إبددرام عقددد العمددل ت دد يل العامددل بعمددل مخددالف لمنظددام العددام واآلداب خاصددة بددو. فددلذا كددا
 .13كان العقد باط ً 
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  ثبات عقد العمل

 شكل العقد: -أولا 

كمدددا بيقنقدددا سدددابقًا، أنق عقدددد العمدددل الفدددردة مدددن العقدددود 
 الرضدددائية، التدددي ال تحتددداج النعقادىدددا  دددكمية معيندددة.

مكتوبًا كمدا قدد يكدون  دفويًا، ليذا فلنق العقد قد يكون 
ذا كدددددان مكتوبدددددًا فيجدددددب أن يحدددددرر بالم دددددة العربيدددددة  وا 

  وعمى نسختين لكلق من طرفيو نسخة
نقمدددا مدددن حدددقق العامدددل أن يطمدددب  47)مدددادة  ق.عمدددل(. ومخالفدددة ىدددذا الحكدددم ال تدددؤدة إلدددى بطددد ن العقدددد، وا 

 إذا كان العامل غير عربي.نسخة مترجمة إلى العربية. ويجوز تحرير العقد بالم ة األجنبية 

  ثبات العقد: -ثانياا 

ذكر الم  رقع في قانون العمل أحكامًا خاصة 
ت المادة  من قانون العمل  47باإلثبات، إذ نصق

 يجب أن:"

يمتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل المبرم - أ 
   ث ث نسخ، مق العامل كتابًة وبالم ة العربية عمى

عربي، ويمتزم صاحب العمل  بالم ة األجنبية في حال كان العامل غير ونسخة لكلق من الطرفين نسخة،
 .خ ل ث ثة أ ير من تاريخ تحرير العقد بليداع الثالثة لد  مديرية الت مينات االجتماعية المختصة

إثبات حقوقو بجميق طرق اإلثبات ولصاحب العمل إثبات  إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز لمعامل -ب
 .طريقة نفسياالعكس بال

 العامل إيصااًل بما يكون قد أودعو لد  صاحب العمل من أصول الوثائق". ي عطى -ج

نست فق من ىذا النص أنق الم  رقع قد خرج عن القواعد العامة في اإلثبات، حيث فدرقق الم  درقع بدين العامدل 
 500لددم تتجدداوز قيمتددو وبددين صدداحب العمددل. فصدداحب العمددل ال يجددوز لددو إثبددات العقددد إال بالكتابددة، ولددو 
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خمسمئة ليرة سورية، لذلك ال يستطيق عند عدم وجود الكتابة إثبات العقد ب ير اإلقدرار أو اليمدين الحاسدمة. 
 .14وىذا يدلقنا كذلك عمى أنق الكتابة وسيمة إثبات وليست  رطًا النعقاد العقد

جميددق طددرق اإلثبددات أيددًا كانددت قيمددة أمددا بالنسددبة لمعامددل فددلنق الم  ددرقع قددد أجدداز لددو أن يثبددت جميددق حقوقددو ب
 العقد، ومن ىذه الطرق ال يادة والقرائن. 

ويبدو أنق اليدف من ذلك توفير الحماية لمعامل، باعتباره الطرف الضدعيف اقتصداديًا فدي العقدد، خاصدة إذا 
 عرفنا أنق عدم وجود كتابة لعقد العمل غالبًا ما ترجق إلى تقصير صاحب العمل وليس العامل.

يجب أن ن ير إلى أنق حقق العامل في إثبات العقد بجميق طرق اإلثبات مرىدون بحالدة عددم وجدود عقدد  كما
مكتددوب، أمددا إذا و جددد مثددل ىددذا العقددد فدد  يجددوز لمعامددل عندئددذ إثبددات مددا يخددالف الكتابددة أو مددا يجاوزىددا إال 

 قانون البينات. من 55بالكتابة، وفقًا لمقواعد العامة، وعمً  بالفقرة األولى من المادة 

ولكن يجوز لمعامدل إثبدات مدا يخدالف عقدد العمدل المكتدوب، أو مدا يجداوزه بالبيندة ال خصدية، إذا كدان ىنداك 
غددشق ضددد القددانون. كددذلك إذا كدددان العقددد تجاريددًا بالنسددبة لصدداحب العمدددل، يجددوز لمعامددل عندئددذ إثبددات مدددا 

 يخالف الكتابة بكلق طرق اإلثبات.
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 تمارين:

 اإلجابة الصحيحة: لمعامل الحق في فسخ عقد التدرج إذا:ختر ا

 أخطر صاحب العمل قبل  يرين. .1
    

 كان صاحب العمل ال يعيره االىتمام الكافي. .2
   

 أثبت كفا ة في تعمم المينة. .3
    

 أثبت استعداده لتعمم المينة. .4

 .2اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية الخامسة

 حقوق العامل والتزاماتو

   الكممات المفتاحية:

 عدم المنافسة، حسن النية في تنفيذ العقد. العناية الطبية، تنفيذ العمل، االمتثال ألوامر صاحب العمل، 

 

     الممخص:

عقد العمل آثار تتعمق بالعامل، وتتمثل بالحقوق وااللتزامات، فااللتزامات التي تتولد يترتب عمى إبرام 
عمى عاتق العامل بمناسبة ىذا العقد قد تتدخل اإلرادة في قياميا، وقد يفرضيا القانون عمى الرغم من 

 عدم االتفاق عمييا، ويجب التقيد بيا وتنفيذىا.

 األىداف التعميمية:

 الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:في نياية ىذه 

  .معرفة حقوق العامل تجاه صاحب العمل 
  .معرفة الطابع الشخصي اللتزام العامل بأداء العمل 
 .تحديد التزامات العامل التي تنشأ بموجب العقد، وتمك التي يفرضيا القانون 
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التقيد بيا وتنفيذىا تجاه صاحب العمل، كما يمنحو يضع عقد العمل عمى عاتق العامل التزامات يجب 
 جممة من الحقوق ضمنيا لو القانون، سنبّينيا عمى الصورة اآلتية:

 حقوق العامل

، وقرر لو 34و 33نّظم قانون العمل حقوق العامل في الفصل الثاني من الباب السادس في المادتين 
 الحقوق التالية:

 :العناية الطبية -أولا 

 : يتمتع العامل بالعناية الطبية، ويجب عمى صاحب العمل في ىذا المجال أن - أ

 . يوّفر وسائل اإلسعاف األولية، ميما كان عدد العمال في المنشأة -1

بعيادتيم  يستخدم ممرضًا ممّمًا بوسائل اإلسعاف الطبية ُيخصص لمقيام بيا، وأن يعيد إلى طبيب -2
لمعالج، وكذلك  رض، وأن يقدم ليم األدوية الالزمةوعالجيم في المكان الذي يعّده ليذا الغ

عمالو في مكان واحد أو  الصور الشعاعية والتحاليل الطبية، وذلك كمو بالمجان، متى زاد عدد
 . يتجاوز مئتي عامل في دائرة نصف قطرىا خمسة عشر كيمو مترًا عن مئة عامل ولم

وسائل العالج األخرى التي يتطمب  يعيوّفر لمعمال، فضاًل عّما ورد في البند السابق، جم-3
بعمميات جراحية أو غيرىا وكذلك األدوية الالزمة،  عالجيا االستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام

 . عمالو عن مئتي عامل وذلك كّمو بالمجان، متى زاد عدد

التين واإلقامة إذا عولج العامل في الح يؤدي إلدارة المستشفى مقابل نفقات العالج واألدوية -3
 . السابقة في مستشفى حكومي أو خيري ( من الفقرة 3-2المنصوص عمييما في البندين ) 

واإلقامة المنصوص عمييا في الفقرة السابقة الطرق  يتبع في تحديد نفقات العالج واألدوية - ب
الوزير باالتفاق مع وزير الصحة، بما فييا تحديد نفقات  واألوضاع التي يصدر بيا قرار من

عن طريق صناديق الضمان الصحي أو مؤسسات التأمين الخاصة  المعالجة والتداوي واإلقامة
 . التي تتوّلى ىذه األمور
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 كما يتمتع العامل بالحقوق التالية: -ثانياا 

مرة كّل سنتين، وفق النسبة المحددة في النظام الداخمي أو في  الحّق في الزيادة الدورية لألجور، -1
 . عقد العمل

 . في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاممة وعدم التمييز الحقّ  -2

 . كرامتو اإلنسانية الحّق في الحفاظ عمى -3

 . الحّق في تأمين ظروف عمل تكفل السالمة واألمان في عممو  -4

 . الحّق في االنضمام إلى النقابات العمالية والجمعيات الحرفية -5

 التزامات العامل

االلتزامات عمى عاتق العامل، ويفرض عمى مخالفتيا جزاء مناسبًا وفق يرّتب عقد العمل جممة من 
                             التالي:

  التزام العامل بتنفيذ العمل المتفق عميو:-أولا 

/ من القانون المدني يجب  652مراعاة أحكام المادة /  ق.ع، ومع 35عماًل بأحكام  الفقرة ب من المادة 
 :يميعمى العامل ما 

ونظام العمل وعقود  يؤدي بنفسو األعمال المكمف بيا بدقة وأمانة، وذلك وفقًا لما ىو محدد بالقانون أن 
واستنادًا . يبذل فييا عناية الشخص المعتاد العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزىا في الوقت المحدد، وأن

 إلى نّص القانون يتجسد ىذا االلتزام بما يمي:

/آ من 651يجب عمى العامل أن يؤدي العمل بنفسو، )مادة التزام العامل بأداء العمل بنفسو:  –1
القانون المدني( لما ليذا األداء من طابع شخصي، حيث إن شخصية العامل محّل اعتبار لدى صاحب 

اءتو وأمانتو العمل، نظرًا ألّن األخير قد راعى اعتبارات معينة في شخص العامل عندما تعاقد معو، ككف
خالصو، ومقدرتو عمى أداء العمل. فالتزام العامل بتنفيذ العمل إنما ىو التزام بعمل لذلك لو طابع  وا 
شخصي، فال يجوز لمعامل أن ينفذ ىذا االلتزام من خالل شخص آخر، ما لم يوافق صاحب العمل عمى 

 ذلك صراحة أو ضمنًا، أو يستدّل عمى ذلك بالعرف والعادات الجارية.
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 663/1ويترّتب عمى الطابع الشخصي اللتزام العامل بأداء العمل انقضاء العالقة التعاقدية بوفاتو )مادة 
ق. مدني(، فال يستطيع صاحب العمل عندئذ إلزام ورثة العامل بأداء العمل الذي كان مورِّثيم يتعيد بو، 

 كما ال يجوز ليؤالء أن يحموا محّل مورثيم في أداء العمل.

: يجب عمى العامل أن يؤدي العمل المتفق عميو، وال يجوز زام العامل بأداء العمل المتفق عميوالت – 2
لو أن يقوم بعمل غيره إال بموافقة صاحب العمل، كما ال يستطيع صاحب العمل تغيير نوع العمل 

ع استثناء وفرضو عمى العامل إال برضاه، ولو كان في ىذا التغيير مصمحة لمعمل. إال أّن الُمشّرع وض
 )ق.ع( التي قررت ما يمي:   51عمى ذلك في المادة 

غير العمل المتفق عميو إذا كان ال يختمف عنو اختالفًا  يجوز لصاحب العمل تكميف العامل بعمل - أ
 .1مثال ذلك: إلزام العمال الذين يعممون في صناعة القمصان، بالعمل في صناعة البيجامات. جوىرياً 

 العمل تكميف العامل بغير العمل المتفق عميو حتى ولو اختمف عنو اختالفًا جوىريًا، يجوز لصاحب - ب
ولمدة ال تزيد عن  وذلك في حالتي الضرورة والقوة القاىرة ومنعًا لوقوع حادث أو إلصالح ما نشأ عنو

مي ذاتو وحالة الضرورة في ىذا المجال ىي حالة مؤقتة، بحيث يعود العامل إلى عممو األص. ثالثة أشير
ق  . 2بعد زوال الحالة. كإطفاء حريق وقع في مصنع، ومن ثم إصالح ما نجم عن الحري

غير المتفق عميو، إذا استخدم وسائل تقنية حديثة  يجوز لصاحب العمل تكميف العامل بعمل آخر، -ج
ذه األعمال والوظائف بقصد تطوير العمل ضمن منشأتو، وكانت ى أو إذا لجأ إلى تغيير في ىيكمية

تتطمب من العامل ميارات نوعية جديدة، ويجب عمى صاحب العمل في ىذه الحالة  الوسائل والتغييرات
 بتدريب العمال وتأىيميم عمى اكتساب ىذه الميارات لمقيام باألعمال الجديدة.  أن يقوم

ذا أحكام التسريح  رفض العامل التدريب والتأىيل لمعمل الجديد ُتطّبق في ىذه الحالة، عمى إنياء عممو، وا 
 . )ق.ع( 64المبرر المنصوص عميو في المادة 

  اللتزام بامتثال ألوامر صاحب العمل:-ثانياا 

بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل  أن ينفذ العامل أوامر صاحب العمل وتعميماتو الخاصة يجب
والتعميمات ما يخالف العقد أو القانون أو نظام العمل أو اآلداب  المنوط بو، إذا لم يكن في ىذه األوامر
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المقررة في  تنفيذىا ما يعّرضو لمخطر، وأن يتقيد بمواعيد العمل، وأن يتبع اإلجراءات العامة، ولم يكن في
 . حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده

وامر والتعميمات لمعامل، والتزام األخير وىنا البّد أن ننوه إلى أّن سمطة صاحب العمل في إصدار األ
من المادة -ب–بتنفيذىا ليست بسمطة مطمقة، بل ىي سمطة مقيدة بتوافر شروط ثالثة )عماًل بنص الفقرة 

 ق.مدني(: 651

الشرط األول: أن يكون األمر الصادر  من صاحب العمل متعمقًا بالعمل المكّمف بو العامل، ذلك أّن 
ة إّنما تثبت لصاحب العمل بالنسبة لمعمل الذي يقوم بو العامل لحسابو، ولذلك فال سمطة اإلشراف والرقاب

يجوز ممارستيا إال في حدود التزام العامل بأداء العمل المتفق عميو، أما خارج ىذا العمل فميس عمى 
 العامل سمطان، ولو أن يسمك السموك الذي يشاء، وليس لصاحب العمل تقويمو، إال إذا كان لسموك
العامل خارج دائرة العمل تأثيٌر عمى عممو، فعندئذ يكون لصاحب العمل الحّق في أن يوّجو لو األوامر 
والتعميمات التي تتناول سموكو خارج دائرة العمل، كما لو كان األمر يتعمق بإدارة مدرسة خاصة لمبنات 

 المدرسة. مثاًل، فعندئذ يكون لسموك المدير خارج نطاق العمل أثٌر كبير عمى سمعة

الشرط الثاني: يجب أال يخالف األمر الصادر عن صاحب العمل العقد أو القانون أو اآلداب: كما لو 
أمر صاحب العمل إحدى العامالت بالعمل في ساعات الميل في غير الحاالت التي استثناىا القانون من 

قيام بتفتيش العامالت. فإّن ىذه حظر تشغيل النساء لياًل، أو اآلداب، أو كما لو طمب من أحد العمال ال
 األوامر تكون غير واجبة الطاعة، وبالتالي ال ُيعّد امتناع العامل عن تنفيذىا إخالاًل بالتزامو.

الشرط الثالث: يجب أال يكون من شأن إطاعة العامل األمر الصادر عن صاحب العمل تعرض العامل 
إذا شّب حريق في مكان العمل أن يأمر أحد  : فال يجوز لصاحب العمل في حالة ما3أو غيره لمخطر

 العمال باقتحام ىذا الحريق بقصد المساعدة في إطفائو، فيذا األمر ال يكون واجب الطاعة.

 اللتزام بالمحافظة عمى األشياء المتعمقة بالعمل:  -ثالثاا 

العمل من أدوات إليو صاحب  أن يحافظ عمى ما يسّممو يجب عمى العامل)ق.ع(  35عماًل بنّص المادة 
األعمال الالزمة لسالمتيا، وأن يبذل في ذلك  أو أجيزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع

و إذا ىمكت األشياء المسّممة لو بسبب قيامو بالعمل، كان لصاحب العمل أن . عناية الشخص المعتاد

                                                             
 .269ص: -المرجع السابق -د. توفيق حسن فرج -  3
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بغيرىا، في الحدود التي نّص عمييا  يقتطع من أجر العامل المبمغ الالزم إلصالحيا أو استبداليا
 .4الُمشّرع

 اللتزام بعدم منافسة صاحب العمل والحفاظ عمى أسراره:  -رابعاا 

ق.ع يجب أن يحافظ العامل عمى أسرار  35ماىية االلتزام بعد المنافسة: عماًل بنّص المادة  - أ
و وفقًا لمتعميمات الكتابية كانت سرية بطبيعتيا أ العمل، فال يفشي المعمومات المتعمقة بالعمل متى

 :ق.ع، بأّنو يحظر عمى العامل 36كما تقضي المادة . 5الصادرة عن صاحب العمل بيذا الشأن

 . بالعمل االحتفاظ بأصل أية ورقة أو مستند خاص -1

 . العمل لدى الغير بدون موافقة صاحب العمل سواء بأجر أو بدون أجر -2

عمى التعرف  العمل، أو يمّكن الغير أو يساعده العمل لمصمحة الغير بما ال يتفق مع كرامة -3
 . عمى أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل

الذي يمارسو صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو  ممارسة نشاط مماثل لمنشاط -4
االشتراك في نشاط من ىذا القبيل، سواء بصفتو عاماًل أو شريكًا، ما لم يتّم االتفاق عمى 

 . خالف ذلك

ح مما سبق، أّن الُمشّرع تنّبو إلى أّن قيام العامل بالعمل لحساب صاحب عمل صناعي أو تجاري، يتض
قد يمكنو من التعّرف عمى أسرار العمل، فال يجوز أن ينقميا إلى الغير، بمقابل أو دون مقابل، كما أّن 

العمل لحسابو الخاص أو العامل بعد انتياء عممو لو الحرية في االستفادة من أوقات فراغو، كأن يقوم ب
لحساب صاحب عمل آخر )بعد أخذ موافقة صاحب عممو(، لكن ال يجوز لو منافسة صاحب العمل. 
وبناء عمى ذلك إذا كان العامل يشتغل في مصنع لأللبسة، ال يجوز لو أن يعمل في وقت فراغو في 

لك أّنو ال ينافس صاحب صناعة األلبسة، ولكن يجوز ليذا العامل أن يعمل بصناعة أثاث المنزل، ذ
 العمل، وال يسّرب أسراره أو يستثمرىا لحسابو الشخصي ضد مصمحة صاحب العمل.

 اللتزام  بعدم المنافسة عند وجود شرط في العقد:  –ب

                                                             
 .275ص: -المرجع السابق -د. توفيق حسن فرج -  4
 139ص: -103فقرة: -المرجع السابق -د. محمد لبيب شنب- 5
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أحاط الُمشّرع إدراج شرط عدم المنافسة في عقد العمل شروط صحة التفاق عمى عدم المنافسة:  -1
 حماية العامل وتحقيُق مصالح صاحب العمل المشروعة في آن واحد: بقيوٍد الغرُض منيا كفالةُ 

توافر مصمحة جدية بالنسبة لصاحب العمل، في االتفاق عمى عدم المنافسة: وبناًء عمى  -الشرط األول:
ذلك، إذا كان العمل الذي أسنده صاحب العمل لمعامل ال يسمح لو بمعرفة عمالء صاحب العمل، أو 

أسرار أعمالو، فال يجوز عندئذ تقييد حرية العامل بال مبرر، وبناء عمى ذلك إذا كان باالطالع عمى 
 العمل المسند إلى العامل نظافة أماكن العمل أو حراستيا.

كذلك ال يصّح مثل ىذا الشرط إذا كانت المعمومات التي يريد صاحب العمل إخفاءىا عن منافسيو قد 
. فإذا اتفق الطرفان عمى عدم المنافسة في مثل ىذه الحالة 6ريةتجاوزىا الزمن، وانتفت عنيا صفة الس

 كان االتفاق باطاًل.

 أن يكون المنع من المنافسة نسبيًا أي محددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل. -الشرط الثاني

تفاق عمى الشرط الثالث : يجب أال يقترن االتفاق بعدم المنافسة بشرط جزائي ُمبالغ فيو: فإذا تضمن اال
عدم المنافسة شرطًا جزائيًا ُمبالغًا فيو، بقصد إجبار العامل عمى البقاء في خدمة صاحب العمل مدة 

 ق. مدني(. 653)مادة  7أطول من المدة المتفق عمييا، كان الشرط باطاًل 

أىمية خاصة الشرط الرابع: أن يكون العامل بالغًا راشدًا عند االتفاق عمى شرط عدم المنافسة، وىذه 
 .8تختمف عن األىمية الالزمة إلبرام عقد العمل

 652وذلك في حالتين نّصت عمييما الفقرة الثالثة من المادة تحمل العامل من شرط عدم المنافسة:  –2
 من القانون المدني:

 .9إذا فسخ صاحب العمل العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك الحالة األولى:

 .10إذا وقع من صاحب العمل ما يبرر لمعامل إنياء العقد لحالة الثانية:ا
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  التزامات يفرضيا مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود: -خامساا 

 ق.ع عمى الوجو اآلتي: 36والمادة   35وىي ما قررتيا المادة  

 . معاممة زبائن صاحب العمل أن يحسن-1

 . معيم بما يحقق مصمحة المنشأة التي يعمل بو وأن يتعاونأن يحترم رؤساءه وزمالءه في العمل،  -2
  .يسمك المسمك الالئق بو أن يحافظ عمى كرامة العمل وأن -3

  .وأمنيا أن يراعي النظم الموضوعة لممحافظة عمى سالمة المنشأة -4

جتماعية وحالتو اال أن يزود صاحب العمل أو من يمثمو بالبيانات الصحيحة المتعمقة بمحّل إقامتو -5
تتطمب القوانين والنظم إدراجيا في السجل  ووضعو بالنسبة ألداء الخدمة اإللزامية والبيانات األخرى التي

 .السابقة في المواعيد المحددة لذلك الخاص بو، وبكل تغيير يطرأ عمى البيانات
وثقافيًا أو لتأىيمو لتنمية وتطوير مياراتو وخبراتو مينيًا  أن يتبع النظم التي يضعيا صاحب العمل -6

 / من ىذا القانون. 51التطور التقني في المنشأة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة /  لمقيام بعمل يتفق مع
اجتماعات  جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيميحظر عمى العامل  -7

القوانين الناظمة لمنقابات  ما تقضي بو أحكامداخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة 
 . العمالية

من زبائن صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطًا مماثاًل لمنشاط الذي يمارسو صاحب  االقتراض -8
 .وال يسري ىذا الحظر عمى االقتراض من المصارف العمل،

كانت بمناسبة قيامو بواجباتو  عموالت أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة قبول ىدايا أو مكافآت أو -3
 صاحب العمل.  بدون موافقة

فمّما يتعارض مع مقتضيات حسن النّية في تنفيذ العقد، قبول العامل ألّي عطية أو ىدية أو مكافأة 
من عمالء صاحب العمل دون عمم األخير وموافقتو، إال إذا كان الُعرف قد جرى عمى دفع ىذه 

لحال بالنسبة لموىبة. ويبرر ىذا التعارض بين قبول اليدية ومبدأ حسن اليدية أو المكافأة، كما ىو ا
النّية أّن قبول العامل ليذه اليدية يقابمو محاباة لمعميل عمى حساب مصمحة العمل، كما أّن ىذا األمر 

 يؤدي إلى اإلساءة لسمعة المشروع الذي يعمل فيو العامل.
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 تمارين:

 بـ: ختر اإلجابة الصحيحة: يمتزم العاملا

     توفير وسائل اإلسعاف األولية في المنشأة التي يعمل فييا.  .1
    عدم االنتساب إلى النقابات العمالية.  .2
     عدم االنضمام إلى الجمعيات الحرفية. .3
 أداء العمل المتفق عميو بنفسو.  .4

 .4اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية السادسة

 حقوق صاحب العمل والتزاماته
 

 

 الكممات المفتاحية:

 -الحسـ مف األجر -التنبيو -الئحة الجزاءات -السمطة التأديبية -السمطة اإلدارية -السمطة التشريعية
 النظاـ الداخمي. -الفصؿ مف الخدمة -العمؿالوقؼ عف  -اإلنذار الكتابي

 

 الممخص:

إّف حسف سير العمؿ يتطمب إعطاء صاحب العمؿ جممة مف السمطات تمكنو مف إدارة مشروعو، كما 
 تقضي غاية المشرع في حماية العامؿ فرض بعض القيود عمى ىذه السمطات ال بد مف تحديد مضمونيا.

 

 األهداف التعميمية:

 الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى:في نياية ىذه 

  .بياف سمطات صاحب العمؿ التشريعية واإلدارية والتأديبية 
  .معرفة أّف السمطة التشريعية لصاحب العمؿ تتمثؿ بقدرتو عمى وضع نظاـ داخمي لمنشأتو 
 كف في حدود قيود معرفة أّف العامؿ سيتعرض لمجزاء إذا ما أخّؿ بااللتزامات المفروضة عميو، ول

 فرضيا المشرع عمى سمطة صاحب العمؿ في تحديد العقوبة وفرضيا.
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إف حسف سير العمؿ يتطمب إعطاء صاحب العمؿ جممة مف السمطات تمكنو مف إدارة مشروعو، 
كما تقضي غاية المشرع في حماية العامؿ فرض بعض االلتزامات عمى صاحب العمؿ سنبحثيا عمى 

 الصورة اآلتية:

 حقوق صاحب العمل

 يتمتع صاحب العمؿ بحقوؽ تخولو السمطات التالية:

 .سمطة تشريعية -1

 .سمطة إدارية -2

 .سمطة تأديبية -3

 عمى الوجو اآلتي: 1وسنبحث في ىذه السمطات

 

 السمطة تشريعية

ؽ.ع: عمى كؿ صاحب  00تتمثؿ في حؽ صاحب العمؿ بوضع النظاـ الداخمي، وعمال بنص المادة  
لمعمؿ لديو،يتضمف النظاـ الداخمي عمى  يستخدـ خمسة عشر عاماًل فأكثر أف يضع نظامًا داخمياً عمؿ 

 األخص:
 غاية النظاـ. -1
 شروط العمؿ وظروفو. -2
 التزامات صاحب العمؿ: -3

 تنظيـ عقد العمؿ.  -
 .القانوف منح العامؿ اإلجازات واألعياد والعطؿ الرسمية المنصوص عمييا بأحكاـ ىذا - 
 الترفيع الدوري. - 

                                                             
1
مل " األساس الحقٌقً الذي تقوم علٌه سلطة رب العمل ٌكمن فً المسؤولٌات التً تقع على عاتقه، ففً النظام االقتصادي السائد، ٌكون رب الع- 

ٌه ضمان حقوق جمٌع العاملٌن فً أو اإلدارة مسؤوالً عن اإلنتاج وعن تصرٌف هذا اإلنتاج. وهو ٌتحمل مخاطر المشروع كما ٌترتب عل

 المشروع "

 .178ص:  -المرجع السابق -د. شاب توما منصور 
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 المكافآت. -
 الخ. ..الزيادة الدورية لألجور. -
 العمؿ. حقوؽ صاحب -4

 التزامات وحقوؽ العامؿ. -5
 النظاـ والئحة الجزاءات اعتمادىا مف قبؿ الوزارة خالؿ خمسة وأربعيف يومًا مف تاريخ يجب لنفاذ ىذا - ب

ىذا النظاـ والالئحة  دوف صدور موافقة الوزارة ُعدّ  تسجيميما في ديواف الوزارة، فإذا انقضت تمؾ المدة
 نافذيف حكمًا.

 مكاف العمؿ بشكؿ ظاىر. يعمف النظاـ الداخمي والئحة الجزاءات في -ج
النظاـ الداخمي والئحة الجزاءات ليسترشد بيا  يصدر الوزير بقرار منو نموذجًا استرشاديًا لكؿ مف -د

لجنة مشكمة بقرار منو تضـ ممثميف عف الوزارة والعماؿ وأصحاب  أصحاب العمؿ وذلؾ بناًء عمى اقتراح
 العمؿ.

يتعارض مع  لموزارة قبوؿ طمبات تعديؿ األنظمة الداخمية المعتمدة لدييا إذا كاف التعديؿ ال يجوز -ىػ
 أحكاـ ىذا القانوف.

زايا وحقوؽ ومف المستقر عميو لدى االجتياد القضائي أف ما يحدده النظاـ الداخمي لممنشأة مف م
تعد حقوقًا مكتسبة، ال يصح ىدرىا. فيذا النظاـ يعد بمثابة شروط لعقد العمؿ يجب عمى صاحب العمؿ 

 . فالعقد شريعة المتعاقديف، أي أف أحكامو تنظـ العالقة القائمة بيف العامؿ وصاحب العمؿ.2رعايتيا

عقد العمؿ وال يجوز  إذًا النظاـ األساسي أو الداخمي الذي يضعو صاحب العمؿ ىو جزء مف
 تطبيؽ قانوف العمؿ إال في الواقعات التي لـ يضع ليا النظاـ حؿ غير مخالؼ لقواعد ىذا القانوف.

 

  

                                                             
2
 1993/ 11/5تارٌخ  289وقرار رقم  2333قرار نقض سوري رقم أساس  - 

 .73ص:  -المرجع السابق -مشار إلٌه فً: مصطفى ناصر إمام
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 السمطة اإلدارية

 مف قانوف العمؿ، يتمتع صاحب العمؿ بالحقوؽ التالية: 02بموجب المادة  حؽ اإلدارة: -أ

 الالزمة لذلؾ. القرارات والتوجييات تنظيـ العمؿ بمنشأتو واتخاذ -1

 ومسؤولياتيـ. تحديد الميارات المطموبة مف العماؿ -2

 حؽ صاحب العمؿ في االختراعات التي يتوصؿ إلييا العامؿ أثناء العمؿ: -ب

إذا توصؿ العامؿ خالؿ خدمتو وعممو لدى صاحب العمؿ إلى اختراع، فنطبؽ األحكاـ  -1
 ؽ.ع:  02التالية التي قررتيا المادة 

إلى اختراع جديد في أثناء خدمة صاحب العمؿ، فال يكوف ليذا األخير أي وصؿ العامؿ  إذا
 في ذلؾ االختراع ولو كاف العامؿ قد استنبطو بمناسبة ما قاـ بو مف أعماؿ في خدمة حؽ

 صاحب العمؿ. 

صاحب العمؿ إذا كانت  إف ما يستنبطو العامؿ مف اختراعات في أثناء عممو يكوف مف حؽ -2
االبتداع، أو إذا كاف  يقوـ بيا العامؿ تقتضي منو إفراغ جيده فيطبيعة األعماؿ التي 

ييتدي إليو العامؿ مف  صاحب العمؿ قد اشترط في العقد صراحة أف يكوف لو الحؽ فيما
 اختراعات.

ذا كاف االختراع ذا أىمية اقتصادية جدية، -3 جاز لمعامؿ في الحاالت المنصوص عمييا فيما  وا 
لمقتضيات العدالة. ويراعى في تقدير ىذا المقابؿ  قدر وفقاً سبؽ أف يطالب بمقابؿ خاص ي

 .العمؿ وما استخدمو في ىذا السبيؿ مف منشآتو مقدار المعونة التي قدميا صاحب
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 السمطة التأديبية

يترتػػػب عمػػػى إخػػػالؿ العامػػػؿ بالتزاماتػػػو الناشػػػئة عػػػف عقػػػد العمػػػؿ، تعرضػػػو لمجػػػزاءات التػػػي تفرضػػػيا 
أف يطالػػب العامػػؿ، إعمػػااًل لمبػػدأ المسػػؤولية العقديػػة،  –عندئػػذ  –صػػاحب العمػػؿ القواعػػد العامػػة، فيسػػتطيع 

بالتعويض عف األضرار التي لحقت بو نتيجة إلخالؿ العامؿ بالتزاماتو، كمػا يسػتطيع صػاحب العمػؿ أيضػًا 
لػػػى جانػػػب ىػػػذه  أف يمجػػػأ إلػػػى القضػػػاء طالبػػػًا فسػػػخ العقػػػد المبػػػـر بينػػػو وبػػػيف العامػػػؿ لػػػنفس السػػػبب أيضػػػًا. وا 

، نجػػد أف قػػانوف العمػػؿ يعطػػي لصػػاحب العمػػؿ سػػمطة تأديػػب 3الجػػزاءات التػػي تػػنص عمييػػا القواعػػد العامػػة
مػػف قػػانوف العمػػؿ، باإلضػػافة إلػػى 105ولغايػػة  09عمالػػو، ولقػػد نظػػـ المشػػّرع ىػػذه السػػمطة فػػي المػػواد مػػف 

 القرارات الوزارية الصادرة بناء عمى التفويض التشريعي الوارد في تمؾ المواد. 

سػػيكوف الحكػػـ وىػػو ’ جػػب أف نضػػع فػػي االعتبػػار أف صػػاحب العمػػؿ عنػػدما يمػػارس ىػػذه السػػمطةو ي
. ممػا دفػع المشػرع إلػى تقييػد ىػذه السػمطة، فػال يجػوز لصػاحب العمػؿ أف 4في الوقت ذاتو الخصػـ والمحقػؽ

يوقع عقوبة أخرى عمى العامػؿ خػالؼ لمعقوبػات التػي ذكرىػا المشػرع عمػى سػبيؿ الحصػر، كػأف يحرمػو مػف 
 .5جازتو السنويةإ

االلتػزاـ بوضػع الئحػة الجػزاءات، يقتصػر عمػى أصػحاب نطاق االلتزام بوضع  الححعة الاعزا:ات:  -أ
 العمؿ الخاضعيف لقانوف العمؿ، والذيف يستخدموف خمسة عشر عاماًل فأكثر.

مكػف أف ويجب أف تتضمف ىذه الالئحة تحديدًا دقيقًا لممخالفات التأديبيػة أو األخطػاء التأديبيػة التػي ي
يرتكبيا العامؿ، كما يجب أف تحدد الجػزاء المناسػب لكػؿ مخالفػة أو خطػأ، سػواء عنػد ارتكابيػا ألوؿ مػرة أو 
جػػراءات التحقيػػؽ مػػع  فػػي حالػػة التكػػرار، ويمكػػف أف تتضػػمف أيضػػًا تحديػػد المسػػؤوؿ عػػف توقيػػع الجػػزاءات، وا 

 العماؿ، وبياف كيفية تنفيذ الجزاءات.

بوضػػع الئحػػة لمجػػزاءات، فنفػػاذ تمػػؾ الالئحػػة، أو أي تعػػديؿ عمييػػا فػػإذا كػػاف صػػاحب العمػػؿ يسػػتقؿ 
 مرىوف باعتمادىا مف الجية اإلدارية المختصة خالؿ خمسة وأربعيف يومًا مف تاريخ تقديميا إلييا.

ولـ يكتؼ المشّرع بأف اشترط اعتماد الالئحة مف الجيػة اإلداريػة المختصػة، بػؿ ألػـز صػاحب العمػؿ 
 ؽ.ع(. 00ي مكاف ظاىر مف مؤسستو)المادة أف يضع تمؾ الالئحة ف

                                                             
3
 المدنٌة والجزائٌة.ال تخل مساءلة العامل تأدٌبٌاً، بالحق فً إقامة الدعوى  - 

 .216ص: -المرجع السابق -د. محمد فاروق الباشا- 4

5
 .123ص:  -المرجع السابق -محمد مجدي البتٌتى - 

94 



العقوبات التي يمكف لصاحب العمؿ فرضيا  6ؽ.ع  09المادة : حددت العقوبات التأديبية -ب
 عمى العامؿ، عمى الوجو األتي:

 العقوبات الخفيفة: -أ

ىو تذكير يوجو إلى العامؿ متضمنًا اإلشارة إلى المخالفة التي ارتكبيا مع لفت التنبيه:  -1
انتباىو إلى ضرورة التقيد بالنظاـ، وتعد عقوبة التنبيو مف أخؼ العقوبات التأديبية التي يمكف أف 
يتعرض ليا العامؿ، ولـ يتطمب القرار الوزاري أف يكوف التنبيو مكتوبًا، مما يعني أنو يصح أف 

 .8. ولكف يفضؿ أف يكوف مكتوبًا كي يكوف محؿ اعتبار عند التكرار7يكوف شفيياً 

وىو توجيو كتاب خطي لمعامؿ في حاؿ ارتكابو مخالفة ما، وتنبييو إلى اإلنذار الكتابي:  -2 
 أنو سوؼ يتعرض لعقوبات أشد مف اإلنذار في حالة استمرار المخالفة أو تكرارىا.

وتعد ىذه العقوبة مع العقوبات السابقة الذكر، مف ضمف صالحية  حسم أار يوم واحد: -4
صاحب العمؿ، أي يستطيع ىو أو مف يفوضو أف يفرضيا عمى العامؿ، بخالؼ العقوبات 

الشديدة التي ال يمكف فرضيا إال مف قبؿ لجنة تأديبية تتشكؿ مف صاحب العمؿ وممثؿ عف 
 ؽ.ع(. 103مندوب عف العماؿ)المادة  المجنة النقابية التي ينتمي إلييا العامؿ، أو

 العقوبات الشديدة: -ب

ونظرًا لما لمغرامة مف أثر عمػى دخػؿ العامػؿ نجػد أف المػادة حسم از: من أار العامل:  - 1
األولػى )مػػف قػػانوف العمػػؿ( قػػد حػددت مقػػدار ىػػذه الغرامػػة بمػػا يتػػراوح بػيف أجػػرة يػػوـ وخمسػػة أيػػاـ فػػي 

 الشير.

                                                             
6
مخالفته لواجباته فً هذا القانون أو فً عقد العمل أو النظام  ق.ع:"تحدد الجزاءات التً ٌجوز فرضها على العامل فً حال  98المادة  - 

 ٌلً:الداخلً للعمل بما 

من األجر األساسً بما ال ٌزٌد على أجر خمسة أٌام عمل عن المخالفة الواحدة.  الحسم -حسم أجر ٌوم واحد.د -اإلنذار الكتابً.ج - التنبٌه. ب - أ

 الشهر الواحد. أال ٌقتطع من أجر العامل وفاًء للجزاءات التً توقع علٌه أكثر من أجر خمسة أٌام فً شرٌطة

 سنة. حقاق عالوة الترفٌع الدوري لمدة ال تزٌد علىتأخٌر موعد است -هـ

ً  -الحرمان من عالوة الترفٌع الدورٌة.ز -و  ألحكام هذا القانون." الفصل من الخدمة وفقا

7
 .301ص: -المرجع السابق -د. توفٌق حسن فرج -  

8
 .290ص:  -المرجع السابق – صالح الدٌن النحاس - 
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لعػػدة مخالفػات يعاقػػب عمييػا بالغرامػػة فػي شػػير واحػد، ال يمنػػع مػػف  بالتػالي إف ارتكػػاب العامػؿ
فػرض العقوبػة نفسػيا عمػػى العامػؿ، إال أف الحسػـ مػػف أجػرة العامػؿ ال يجػػوز أف يتجػاوز أجػر خمسػػة 

 أياـ في الشير الواحد.

يكوف لصػاحب العمػؿ مصػمحة فػي توقيػع الغرامػة غيػر التصرف في أموال الغرامات: كي ال -
نجػػد أف المشػػّرع قػػرر عػػدـ دخػػوؿ الغرامػػات المفروضػػة عمػػى العمػػاؿ إلػػى صػػندوؽ مصػػمحة العمػػؿ، 

صػػػػػػاحب العمػػػػػػؿ، بػػػػػػؿ تػػػػػػودع فػػػػػػي صػػػػػػندوؽ خػػػػػػاص لتحقيػػػػػػؽ خػػػػػػدمات اجتماعيػػػػػػة لصػػػػػػالح عمػػػػػػاؿ 
 ؽ.ع(. 103المنشأة)المادة 

الوقػػؼ عػف العمػؿ، كعقوبػػة ىػو منػػع العامػؿ عػف ممارسػػة عممػو مػػدة الوقعف عععن العمعل:  -2
. ونشػير ىنػا إلػى أنػو ال 10. ولكف العامػؿ يبقػى مقيػدًا بالعقػد9فة التي اقترفيامعينة، وذلؾ جزاء المخال

يترتػػػػب عمػػػػى الوقػػػػؼ عػػػػف العمػػػػػؿ حرمػػػػاف العامػػػػؿ مػػػػف أجػػػػػره، كمػػػػا أف مدتػػػػو يجػػػػب أف ال تتجػػػػػاوز 
 ؽ.ع(.  101الشير)المادة 

( والوقعععف االحتياطيابحسعععب المعععادة 101التمييعععز بعععين الوقعععف التأديبيابحسعععب المعععادة-
 ق.ع(:88

ؽ.ع أف الوقػػػػؼ عػػػػف العمػػػػؿ التػػػػأديبي يختمػػػػؼ عػػػػف الوقػػػػؼ  101ح مػػػػف نػػػػص المػػػػادة يتضػػػػ
يجوز لصاحب العمؿ إذا مػا نسػب إلػى العامػؿ ارتكػاب  11ؽ.ع  99االحتياطي، فاستنادًا إلى المادة 

جنايػػة أو التحػػريض عميػػو أو ارتكابػػو أيػػة جنحػػة داخػػؿ دائػػرة العمػػؿ أف يوقفػػو عػػف العمػػؿ مػػف تػػاريخ 
 لسمطة المختصة لحيف صدور قرار منيا في شأنو.إبالغ الحادث إلى ا

                                                             
9
 العامل عن عمله مؤقتاً لمدة ال تزٌد على شهر مع صرف أجره كامالً عندما تقتضً ذلك العمل أن ٌوقفلصاحب  -ق.ع:..د 101المادة  - 

 ".انتهاء مدة التوقٌف أو فً حال ثبوت براءته صراحة مصلحة التحقٌق المشار إلٌه فً هذه المادة، وٌعاد العامل إلى عمله السابق بعد

10
 .302ص:  -المرجع السابق -د. توفٌق حسن فرج - 

11
دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل من تارٌخ  إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناٌة أو جنحة شائنة ضمن -ق.ع:أ  88المادة  - 

ببراءته أو عدم مسؤولٌته أو منع  فً حال عدم تقدٌم العامل للمحاكمة أو إذا قضت المحكمة المختصة -المختصة.ب إبالغ الحادث إلى السلطة

 عمله مع دفع كامل أجوره المستحقة عن فترة التوقٌف وكأنه على رأس عمله، وفً حال رفض كمته أو كان توقٌفه احتٌاطٌاً وجب إعادته إلىمحا

فً  -/ من هذا القانون. ج 65المنصوص علٌه فً المادة /  صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك منه تسرٌحاُ تعسفٌاً ٌوجب التعوٌض

المنصوص علٌه فً الفقرة السابقة  كان بتدبٌر من صاحب العمل أو وكٌله المسؤول جاز للعامل باإلضافة إلى التعوٌض ثبت أن اتهام العاملحال 

 لحق به من جراء ذلك االتهام". المطالبة بالتعوٌض عن الضرر المادي والمعنوي الذي
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نمػا ىػو إجػراء وقػائي 99ويالحظ  مف نص المادة  ، أف الوقؼ االحتيػاطي ال يعتبػر عقوبػة، وا 
أو تحفظػػي يتخػػذه صػػاحب العمػػؿ حتػػى تنجمػػي حقيقػػة االتيػػاـ الموجػػو إلػػى العامػػؿ. فػػإذا رأت السػػمطة 

فايػػػة األدلػػػة مػػػثاًل، أو قضػػػت ببراءتػػػو، وجػػػب المختصػػػة عػػػدـ تقػػػديـ العامػػػؿ المػػػتيـ لممحاكمػػػة لعػػػدـ ك
ال اعتبػػرت عػػدـ إعادتػػو فصػػاًل تعسػػفياً  ، 12عندئػػذ عمػػى صػػاحب العمػػؿ أف يعيػػد العامػػؿ إلػػى عممػػو، وا 

لزامػػو بػػػدفع تعػػػويض التسػػػريح التعسػػػفي لمعامػػػؿ، إال إذا زادت مػػػدة التوقيػػػؼ عمػػػى ثالثػػػة أشػػػير فػػػال  وا 
 عممو.يوجد التزاـ عمى صاحب العمؿ بإعادة العامؿ إلى 

و ال يسػػػتحؽ العامػػػؿ خػػػالؿ مػػػدة الوقػػػؼ أجػػػرًا حتػػػى ولػػػو ثبتػػػت براءتػػػو مػػػف التيمػػػة الموجيػػػة 
ؽ.ع وىػػػي إذا ثبػػػت أف االتيػػػاـ الموجػػػو إلػػػى  99، إال فػػػي حالػػػة واحػػػدة نّصػػػت عمييػػػا المػػػادة 13إليػػػو

العامػػؿ كػػاف بتػػدبير مػػف صػػاحب العمػػؿ أو وكيمػػو المسػػؤوؿ، فعندئػػذ يجػػب عمػػى صػػاحب العمػػؿ أف 
العامؿ عف مدة الوقؼ، باإلضافة إلى تعويض عف الضػرر المػادي والمعنػوي الػذي لحػؽ يؤدي أجر 

بػػو مػػف جػػراء االتيػػاـ، ويتعػػيف عمػػى السػػمطة المختصػػة أو المحكمػػة إذا مػػا تبػػيف ليػػا ىػػذا التػػدبير أف 
 .  14تشير إليو في قرارىا أو حكميا

ذا رفػػػػض صػػػػاحب العمػػػػؿ إعادتػػػػو لمعمػػػػؿ اعتبػػػػر تسػػػػريحًا تعسػػػػفيًا يسػػػػتحؽ ع ميػػػػو التعػػػػويض وا 
المناسػػػب. وفػػػي حػػػاؿ ثبػػػت أف صػػػاحب العمػػػؿ ىػػػو الػػػذي دبػػػر لمعامػػػؿ ىػػػذه التيمػػػة،جاز لمعامػػػؿ أف 

 يطالب بالتعويض عف الضرر المادي والمعنوي الذي لحقو مف جراء ذلؾ االتياـ.

 تأخير موعد استحقاؽ عالوة الترفيع الدوري لمدة ال تزيد عمى سنة. -3

لػػدوري: واليػػدؼ مػف ىػػذه العقوبػػة، ىػو حجػػب أيػػة زيػادة فػػي األجػػرة الحرمػاف مػػف عػػالوة الترفيػع ا -4
 تقرر لمعامؿ وفقًا ألحكاـ الئحة النظاـ األساسي لمعمؿ، أو بمقتضى العرؼ السائد.

                                                             
12

أشهر، وجب على صاحب  السلطات العامة خالل مدة سرٌان عقده لمدة ال تزٌد على ثالثةتوقٌف العامل من قبل  إذا تم - أ  ق.ع: 102المادة  - 

أي حق فً األجر المقرر له، ما لم ٌقرر صاحب العمل خالف ذلك. وفً حال  العمل إعادته إلى عمله بعد انتهاء توقٌفه دون أن ٌكون للعامل

 من هذا القانون. /65عوٌض المنصوص علٌه فً المادة /العمل إعادة العامل إلى عمله. ٌجب علٌه دفع الت رفض صاحب

صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله، وفً هذه الحالة تطبق األحكام المتعلقة  إذا زادت مدة توقٌف العامل على ثالثة أشهر، فال ٌجب على - ب

 / من هذا القانون".64المبرر المنصوص علٌه فً المادة / بالتسرٌح

13
ام األجٌر الذي ٌوقف عن العمل من قبل القضاء ٌعتبر موقوفاً حكماً ثم ٌعاد إلى عمله عندما ٌخلى سبٌله، وٌحسم أجر األٌام "إن عقد استخد - 

 التً أوقف خاللها عقد االستخدام من أجره الشهري"

 .90ص:  -8فقرة: -المرجع السابق -نبٌلة زٌن

14
 .383ص: -المرجع السابق -د.شواخ محمد األحمد - 
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الفصػػؿ مػػف الخدمػػة: أي إنيػػاء عقػػد العامػػؿ، بتعػػويض أو بػػدوف تعػػويض عمػػى مػػا سػػنبينو الحقػػًا  -5
لفسخ الذي يثبػت الحػؽ فيػو لصػاحب العمػؿ بموجػب القواعػد في بحث انتياء عقد العمؿ. وىو يختمؼ عف ا

العامػػة، فػػي حػػيف أف الفصػػؿ مػػف الخدمػػة ىػػو عقوبػػة تأديبيػػة يفرضػػيا صػػاحب العمػػؿ اسػػتنادًا إلػػى سػػمطتو 
 .15التأديبية، فيكوف لو فصؿ العامؿ دوف أف يتقيد بقواعد اإلخطار ودوف االلتزاـ بالتعويض عف اإلنياء

، تبرز الضمانات التي قررىا 16ؽ.ع  101عماًل بنص المادة ة التأديبية: القواعد المنظمة لمسمط-ج
 المشرع والتي تشكؿ في ذات الوقت قيد عمى سمطة صاحب العمؿ العقابية:

بموجػػب المػػادة القيععد الزمنععي لسععمطة صععاحب العمععل فععي اتتععام العامععل وتوقيعع  العقوبععة عميععه:  -1
امػػؿ فػػي مخالفػػة مضػػى عمػػى اكتشػػافيا أكثػػر مػػف ؽ.ع، يحظػػر عمػػى صػػاحب العمػػؿ التحقيػػؽ مػػع الع101

 ال يجػوز فػرض أي جػزاء بحػؽخمسة عشر يومًا. وتبدأ ىذه المػدة مػف تػاريخ عمػـ صػاحب العمػؿ بيا.كمػا 
يومػًا عمػى  /30/ / يومًا عمػى اكتشػاؼ المخالفػة التػي ارتكبيػا، وكػذلؾ بعػد انقضػاء15العامؿ بعد انقضاء /

المخالفة. أي يجب عمى صاحب العمػؿ عنػدما يعمػـ بارتكػاب العامػؿ مخالفػة، االنتياء مف التحقيؽ في تمؾ 
خػالؿ ثالثػيف يومػًا مػػف  فيجػب أف يتيمػو فييػا خػالؿ خمسػػة عشػر يومػًا، ثػـ يقػػوـ بػالتحقيؽ وفػرض العقوبػة

 االنتياء مف التحقيؽ.

مػف حيػث  والمبرر لتقّيد صاحب العمؿ بمواعيد معينة_تحت طائمة سقوط حقػو فػي إيقػاع العقوبػة_، 
اتياـ العامؿ أو توقيع العقوبة التأديبية عميو، كي ال يبقى التيديػد بػذلؾ سػيفًا مسػمطًا عمػى رقبػة العامػؿ إلػى 
ما ال نيايػة، باإلضػافة إلػى أف اتيػاـ العامػؿ بمخالفػة أو فػرض عقوبػة تأديبيػة مضػى عمػى كشػفيا أو ثبػوت 

 ود مف العقوبة وىو الردع. ارتكابيا مف قبؿ العامؿ مدة طويمة ال يحقؽ الغرض المقص

ق.ع  101تقييد سمطة صاحب العمل في التحقيق وضمان حرية الدفاع: عماًل بنص المعادة  -2
ال يجػػوز لصػػاحب العمػػؿ أف يفػػرض عقوبػػة عمػػى العامػػؿ قبػػؿ أف يحػػدد لػػو المخالفػػة المنسػػوبة إليػػو كتابػػة، 
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 .309ص:  -المرجع السابق -توفٌق حسن فرج د. -  

16
 ما ٌلً: عندما ٌنسب إلى العامل ارتكاب مخالفة معٌنة فإنه ٌجب للتحقٌق فٌها اتخاذق.ع:  101لمادة  ا- 

 ٌوماً من تارٌخ اكتشاف المخالفة. /15إبالغ العامل كتابًة بما ٌنسب إلٌه والقٌام بالتحقٌق معه خالل / - أ

 أن ٌتعهد بالتحقٌق إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة فً موضوع المخالفة، شرٌطة أن ٌكون ٌحقق مع العامل بنفسه أو لصاحب العمل أن - ب

 ٌحقق معه. من العاملٌن فً المنشأة وأال ٌقل مستواه الوظٌفً عن المستوى الوظٌفً للعامل الذي

جودهم وإثبات ذلك فً محضر ٌودع فً ملف العامل الخاص. وللمنظمة و سماع أقوال العامل ودفاعه عن نفسه وسماع أقوال شهوده، فً حال -ج

 إلٌها العامل أن تندب ممثالً عنها لحضور التحقٌق". النقابٌة التً ٌتبع

98 



ف نفسػو. ومػف ثػـ يجػب عمػى صػاحب وقبؿ التحقيؽ معو فيما نسب إليو، حتى يتمكف العامػؿ مػف الػدفاع عػ
 .17العمؿ تدويف كؿ ذلؾ في محضر يحفظ في ممؼ العامؿ

 ؽ.ع. 18 09عماًل بنص المادة   أن تكون المخالفة متعمقة بالعمل،  -3

 تقييد سمطة صاحب العمل في تشديد العقوبعة فعي حالعة تكعرار ارتكعاب المخالفعة. فقعد سعمحت -4

العقوبػػة إذا عػػاد العامػػؿ إلػػى ارتكػػاب مخالفػػة جديػػدة مػػف نػػوع  ؽ.ع لصػػاحب العمػػؿ أف يشػػدد 100لمػػادة ا
 معاقبتو عمييا، وذلؾ إذا ما وقعت المخالفة الجديدة خالؿ ستة أشػير مػف تػاريخ إبػالغ المخالفة التي سبؽ

 العامؿ بفرض العقوبة السابقة.

فػي الحػاالت التػي  ويصار إلى تشديد العقوبة كما في المثاؿ التالي: عقوبة مخالفة النػوـ أثنػاء العمػؿ
 تستدعي اليقظة المستمرة دوف التسبب في إلحاؽ الضرر بصاحب العمؿ:

 أوؿ مرة: العقوبة ىي حسـ أجر خمسة أياـ.

 ثاني مرة: العقوبة ىي تأخير موعد استحقاؽ عالوة الترفيع لمدة ال تزيد عف سنة.

 ثالث مرة: الحرماف مف عالوة الترفيع الدوري.

: مخالفػػػات تتعمػػػؽ 2الخدمػػػة وفػػػؽ أحكػػػاـ القػػػانوف)عماًل بأحكػػػاـ الجػػػدوؿ رقػػػـ رابػػػع مػػػرة: الفصػػػؿ مػػػف 
 (. 2010بالعمؿ، صادر عف وزارة الشؤوف االجتماعية والعمؿ عاـ 
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ن قبل صاحب العمل أو م / من هذا القانون من98ج ( من المادة / –ب  –العقوبات المشار إلٌها فً البنود ) أ  تفرض - أق.ع :   103المادة  -

 / من قبل لجنة تأدٌبٌة فً المنشأة تضم:98المادة / تفرض العقوبات األخرى المنصوص علٌها فً - ٌفوضه بذلك.ب

مندوباً عن العمال حسب الحال  رئٌس اللجنة النقابٌة أو -3رئٌس القسم الذي ٌعمل فٌه العامل عضواً  -2رئٌساً  صاحب العمل أو من ٌفوضه -1

 .بها" كما ٌشترط لنفاذ العقوبة إبالغ العامل الصادر بفرض العقوبة مسبباً،ٌكون القرار  -عضواً ج

الجزاءات  اتخاذ أي إجراء تأدٌبً أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غٌر منصوص علٌها فً الئحة ال ٌجوز - أق.ع :"  104 المادة

 المعتمدة من قبل الوزٌر

 .لمدة تزٌد على خمسة أٌام فً الشهر الواحد ركما ال ٌجوز وقف العامل عن عمله بدون أج - ب

 إتاحة الفرصة له لسماع أقواله للدفاع عن نفسه. ٌحظر فرض أٌة عقوبة بحق العامل قبل -ج

علٌه، وتودع فً  بمقتضى هذه المادة فً سجل خاص ٌبٌن فٌه اسم العامل ومقداره أجره وأسباب فرض الغرامة تسجل الغرامات التً تفرض -د

 ص لتحقٌق خدمات اجتماعٌة لصالح عمال المنشأة.صندوق خا

  للعامل". حدد الحسم بنسبة محددة من األجر اعتبر أن المقصود بذلك هو األجر األساسً الٌومً إذا -هـ

18
ات، المخالفات وتحدد الئحة الجزاء ٌشترط فً الفعل الذي ٌستدعً مساءلة العامل عنه تأدٌبٌاً أن ٌكون ذا صلة بالعمل "ق.ع     97المادة  - 

 القانون". / من هذا 98والعقوبات المقررة لها فً المادة / 

99 
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 العامل على المخالفة الواحدة. ال ٌجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على - أ "ق.ع     99مادة   - 

اقتطاعه  أي عقوبة مالٌة إذا زاد ما ٌجب / من هذا القانون وبٌن 98تطبٌقاً ألحكام المادة /  ال ٌجوز الجمع بٌن اقتطاع جزء من أجر العامل - ب

 على أجر خمسة أٌام عمل فً الشهر الواحد.

ٌوماً على االنتهاء  /30/ / ٌوماً على اكتشاف المخالفة التً ارتكبها، وكذلك بعد انقضاء15العامل بعد انقضاء / ال ٌجوز فرض أي جزاء بحق -ج

 من التحقٌق فً تلك المخالفة".

 .19عدم اواز تعدد العقوبة عن المخالفة الواحدة -5
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 الوحدة التعميمية السابعة

 التزامات صاحب العمل المتصمة بإدارة العمل
 االلتزام بتمكين العامل من أداء العمل: –أواًل 

األصؿ أنو ال يجوز لصاحب العمؿ أف يمنع العامؿ مف أداء العمؿ المتفؽ عميو، ولو كاف 
يدفع أجره كاماًل، ألنو سيحرمو مف الخبرة التي تكتسب بالممارسة. حيث يمتـز صاحب العمؿ 
بتمكيف العامؿ مف أداء العمؿ، وىذا التمكيف يتضمف أواًل السماح لمعامؿ بالدخوؿ إلى مكاف 
العمؿ، وأف يتوافر في ىذا المكاف الشروط المناسبة التي تكفؿ المحافظة عمى سالمة العامؿ 

و وأخالقو، ليذا البد أف يكوف صاحب العمؿ قد اتخذ االحتياطات الالزمة لحماية العماؿ وصحت
مف األضرار الصحية وأخطار آالت العمؿ، وتمكيف العامؿ مف أداء العمؿ يقتضي أف يقدـ 

 العمؿ لمعامؿ؛ بمعنى تشغيمو في ذات العمؿ المتفؽ عميو.

العمؿ وتقديـ العمؿ لمعامؿ، أف أداء العمؿ كما يدخؿ في نطاؽ ىذا االلتزاـ تييئة مكاف 
مف األخير قد يحتاج إلى أدوات ومواد أولية لكي يتمكف العامؿ مف تنفيذ العمؿ المطموب منو، 
لذلؾ يتعيف عمى صاحب العمؿ أف يقوـ بتأميف تمؾ المواد واآلالت ما لـ يكف قد جرى االتفاؽ أو 

 ممـز بإحضار أدوات العمؿ(.العرؼ عمى غير ذلؾ)أي أف يكوف العامؿ ىو ال

 االلتزام بحسن معاممة العامل: –ثانياً 

يمتـز صاحب العمؿ بمعاممة العامؿ معاممة إنسانية، وذلؾ عندما يمارس السمطة التنظيمية 
عميو. فال يجوز لو ضربو أو سبو، كما ال يممؾ صاحب العمؿ أف يطالب العامؿ ببذؿ جيود 

مكانياتو، كما يتع يف عمى صاحب العمؿ أف يوفر الظروؼ المناسبة ألداء العمؿ تفوؽ طاقتو وا 
 مف ناحية األخالؽ واآلداب، وخاصة عندما يكوف العماؿ مف النساء واألحداث.

ؽ. مدني استقالة العامؿ بسبب المعاممة الجائرة مف  662/1لذلؾ فقد اعتبرت المادة 
 طالبة بالتعويض.صاحب العمؿ بمثابة إنياء غير مشروع لمعقد يجيز لمعامؿ الم

التزام صاحب العمل بالمحافظة عمى األشياء التي يحضرىا العامل إلى مكان -ثالثاً 
 العمل.
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ؽ.ع قاـ المشرع بتحديد واجبات  93المادة بموجب  التزامات خاصة بإدارة العمل: -رابعاً 
 صاحب العمؿ، عمى الوجو التالي:

والقرارات المنفذة  قررة في ىذا القانوفتوفير ظروؼ وشروط واحتياطات العمؿ وبيئتو الم - أ
 لو واتفاقيات العمؿ الجماعية المتعمقة بعممو.

العماؿ وتوجيييـ بما يتناسب مع مؤىالتيـ العممية والعممية وكفاءتيـ ويحقؽ  توزيع - ب
إال  العمؿ، وال يجوز تغيير مينة العامؿ إلى مينة أخرى ال تتناسب مع مؤىالتو وقدراتو مصمحة
 .بموافقتو

عداد الكوادر التي تتطمبيا خطة العمؿ -ج وتوفير التسييالت  وضع برامج لتدريب وا 
 والثقافي. الضرورية أماـ العامؿ بما يمكنو مف تطوير مستواه الميني والفني

ال تصؿ إلييا وسائؿ  توفير وسائؿ االنتقاؿ المناسبة لنقؿ العماؿ إلى أماكف العمؿ التي -د
 انتقاؿ لمعامؿ. ة، ما لـ يتـ االتفاؽ عمى منح التعويض كبدؿالمواصالت العام

 االمتناع عف اإلساءة إلى شخص العامؿ وكرامتو. -ىػ

وحفظ سجالت خاصة وعامة تبيف شروط وشؤوف خدمة العماؿ وفؽ األوضاع  وضع -و
 تحددىا الوزارة. والشروط التي

برازىا في مكاف ظاى -ز  صدورىا. ر عندإعالـ العماؿ بجميع شروط العمؿ وا 

العمؿ وزيادة  إشراؾ العماؿ أو ممثمييـ في مناقشة األمور التي تؤدي إلى تطوير -ح
 اإلنتاج وتعالج شؤونيـ مف خالؿ االجتماعات التي يدعوف إلييا.

 المنصوص عمييا في ىذا القانوف. تقديـ الرعاية الصحية وفؽ الشروط -ط
 ظروفيـ وطبيعة عمميـ منحيـ ىذه الوجبة. تطمبتقديـ الوجبة الغذائية لمعامميف الذيف ت -ي

 .التأمينات االجتماعية أصوالً  تسجيؿ جميع العامميف لديو في-ؾ
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 االلتزام  باألجر

يحتؿ األجر مكانة ىامة في قانوف العمؿ، نظرًا إلى أىميتو االجتماعية واالقتصادية 
يجب أف يغطي التكاليؼ المعيشية بالنسبة إلى العامؿ وأسرتو، فيو ليس مقابؿ العمؿ فقط، بؿ 

لمعامؿ. وبالنسبة لصاحب العمؿ يمثؿ األجر عنصر مف عناصر تكاليؼ اإلنتاج، أي عبء 
يجب عميو النيوض بو بحسب ما تقرره النصوص القانونية. وسنبيف وفؽ التالي كيفية تنفيذ ىذا 

 االلتزاـ.

 استحقاق األجر: - أ

بالعمؿ. ىذا إذا نظرنا إلى أف عقد العمؿ األصؿ أف العامؿ يستحؽ األجر عندما يقوـ 
عقد ممـز لجانبيف، وعقد معاوضة، أي يمتـز صاحب العمؿ بتقديـ األجر عندما يحصؿ 
عمى عمؿ يقدمو العامؿ لو. ولكف ىناؾ استثناءات يستحؽ فيو العامؿ األجر ولو لـ 

 يقدـ عماًل:

مستعدًا لمباشرة عممو  إذا حضر العامؿ إلى مكاف عممو في الوقت المحدد لمعمؿ وكاف -1
فعاًل واستحؽ  وحالت دوف ذلؾ أسباب ترجع إلى صاحب العمؿ اعتبر كأنو أدى عممو

خارجة عف  أجره كاماًل، أما إذا حضر وحالت بينو وبيف مباشرتو العمؿ أسباب قيرية
الجزئي  إرادة صاحب العمؿ استحؽ العامؿ نصؼ أجره، وذلؾ مع مراعاة أحكاـ التوقؼ

 ؽ.ع(. 86معمؿ)عماًل بنص المادة أو الكمي ل

إذا جرى توقيؼ العامؿ بسبب جناية أو جنحة ارتكبيا ومتصمة بالعمؿ، ثـ انتيى  -2
التحقيؽ إلى براءة العامؿ أو منع محاكمتو، فعندىا يستحؽ أجوره كاممة عف فترة 

 ؽ.ع(.  88التوقيؼ، وكأنو عمى رأس عممو ) المادة 

إذا جرى إغالؽ مكاف العمؿ بسبب أمر قضائي أو إداري لمخالفة صاحب العمؿ   -3
القانوف، فال تتأثر حقوؽ العامؿ باألجر طواؿ مدة الوقؼ. ألف المخالفة ترجع لسبب مف 

 .1ؽ.مدني( 658صاحب العمؿ)المادة 
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 زمان الوفاء باألجر ومكانو: -ب

جر لمعامؿ في الوقت الذي اتفؽ يجب أف يؤدي صاحب العمؿ األ زمان الوفاء باألجر: - أ
مع العامؿ عميو، ولكف قانوف العمؿ مراعاة منو العتبارات خاصة بحماية العامؿ وضع 

ؽ.ع  78قواعد تستيدؼ حصوؿ العامؿ عمى أجره في مواعيد دورية. ونجد أف المادة 
 حددت أسس مواعيد دفع األجر عمى الوجو اآلتي:

أياـ  ستحقة لمعامؿ بالعممة الوطنية في أحدتؤدى األجور كغيرىا مف المبالغ الم -1
 العمؿ وفي مكاف عممو، وخالؿ ساعات الدواـ الرسمي، مع مراعاة األحكاـ التالية:

 تؤدى أجور العماؿ المعنييف بأجر شيري مرة عمى األقؿ في الشير وفي موعد ال-1ً
 يتجاوز اليوـ السادس مف الشير التالي.

واستمـز العمؿ مدة تزيد عمى أسبوعيف  عمى اإلنتاجإذا كاف األجر بالقطعة أو  -2ً
الحساب تتناسب مع ما أتمو  وجب أف يحصؿ العامؿ كؿ أسبوع عمى دفعة تحت

 التالي لتسميـ ما كمؼ بو. مف العمؿ وأف يؤدى لو باقي األجر كاماًل خالؿ األسبوع

ر ما لـ أسبوع عمى األكث في غير ما ذكر أعاله تؤدى لمعماؿ أجورىـ مرة كؿ  -3ً
 يتـ االتفاؽ عمى غير ذلؾ.

 األجر عف طريؽ أحد المصارؼ العاممة محميًا. يجوز االتفاؽ عمى أداء -2

ؽ.ع السابقة الذكر، مكاف أداء األجر لمعامؿ،  78حددت المادة : مكان الوفاء باألجر - ب
وىو مكاف العمؿ، ومبرر ىذه القاعدة ىو حماية العامؿ مف أف يفرض عميو صاحب 

 آخر بعيد عف مكاف عممو أو سكنو، أو مكاف قد يغريو في إنفاقو بسرعة. العمؿ مكاف

ويعد ىذا الحكـ خروجًا عمى القواعد العامة المقررة في القانوف المدني التي نصت عمى 
 أف الوفاء بااللتزاـ يجب أف يتـ في موطف المديف أي صاحب العمؿ.

ىذا الحكـ، أي االتفاؽ عمى  وأي اتفاؽ بيف العامؿ وصاحب العمؿ يتضمف الخروج عمى
 مكاف آخر لموفاء باألجر، يعد باطاًل.
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 إثبات الوفاء باألجر: -ج

الوزير، بقرار منو، الشروط التي تتبع في إثبات تقاضي  ؽ.ع عمى أف يحدد 80المادة  نصت
 30تاريخ  5األجر.وبناء عمى ىذا النص أصدر السيد وزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ قرار رقـ 

، حدد فيو األصوؿ الواجبة اإلتباع مف جانب صاحب العمؿ في تنظيـ إثبات أدائو 2011/ 6/
 األجر لمعامؿ:

 إشعار مصرفي، ويعيف اإلشعار المصرفي مقدار األجر وتاريخ تحويؿ كتمة األجور لمبنؾ.-1

إذا كاف صاحب العمؿ يؤدي األجور بناء عمى بطاقات فيجب أف يحتفظ الطرفاف بنسخة -2
ذا كاف  منيا. فيّضمف صاحب العمؿ البطاقة بيانًا عف األجر الذي دفع لمعامؿ عف كؿ مدة. وا 
األجر عمى أساس اإلنتاج فتبيف البطاقة األجر الذي يستحقو العامؿ عف القطعة المنتجة. ويوقع 

 العامؿ عمى النسخة التي يحتفظ بيا صاحب العمؿ.

يجب أف يضع العامؿ توقيعو في الحقؿ إذا كاف صاحب العمؿ ينظـ جدوؿ لألجور، ف-3
 المخصص الستحقاقو وقبضو األجر.

  أىمية قبض األجرة: -د

عامًا  عمى صاحب العمؿ أف يسمـ إلى العماؿ القصر أنفسيـ، الذيف تبمغ أعمارىـ ستة عشر
 81فأكثر أجورىـ ومكافآتيـ ومستحقاتيـ األخرى ويكوف ىذا التسميـ مبرئًا لذمتو)المادة 

ؽ.ع(.تبيف مف ىذا النص أف الذمة المالية لصاحب العمؿ ال تبرأ مف االلتزاـ بأداء األجر، إال 
ال فيجب أف يقوـ بتسميـ األجر إلى نائبو الشرعي. إذًا حدد المشرع  16إذا بمغ القاصر  سنة. وا 

 سنة. 16أىمية قبض األجرة بسف الػ

 الحماية القانونية لألجر:  -ه

 يكوف لممبالغ المستحقة لمعامؿ أو لمف يستحقيا مف ة لألجر:االمتيازات القانوني - أ
بعده)ورثتو( بموجب أحكاـ ىذا القانوف حؽ االمتياز عمى جميع األمواؿ المنقولة وغير 

لصاحب العمؿ المديف، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات الفضائية والمبالغ  المنقولة
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 9)المادة   ات الحفظ والترميـلمخزانة العامة مف ضرائب ورسوـ ومصروف المستحقة
 ؽ.ع(. وبذلؾ  يكوف المشرع قد كفؿ ألجر العامؿ حماية مف دائني صاحب العمؿ.

تتمثؿ ىذه الحماية بأف صاحب العمؿ ال  :حماية األجر من اقتطاعات صاحب العمل - ب
يممؾ االقتطاع مف أجر العامؿ إال في الحاالت التي حددىا القانوف. والقيد اآلخر يتمثؿ 

 لمقدار الذي يمكف لصاحب العمؿ أف يقتطعو مف األجر.با

يقتطع مف أجر العامؿ أكثر  يجوز لو أف عندما يكون صاحب العمل دائنًا لمعامل فال -1
العقد أو أف يتقاضى عف  % ( وفاًء لما يكوف قد أقرضو مف ماؿ أثناء سرياف20مف )

عميو العامؿ مف  ؽ.ع(.فإذا كاف القرض الذي حصؿ83ىذا القرض أي فائدة)المادة 
% مف 20صاحب العمؿ، فيمكف لصاحب العمؿ إجراء التقاص بشرط عدـ تجاوز نسبة 

أجر العامؿ. ويجب االنتباه إلى أف السمفة التي يتقاضاىا العامؿ مف صاحب العمؿ 
عمى األجر، ال تخضع لتمؾ النسبة مف االقتطاع، فيجوز لصاحب العمؿ اقتطاعيا دفعة 

 .2عف أجرة ُدفعت قبؿ حموؿ موعدىاواحدة. ألنيا عبارة 

ؽ.ع بأنو إذا تسبب العامؿ بخطئو )عف قصد أو بدوف قصد( أو 105 كما تقضي المادة -2
إتالؼ مواد أو آالت أو خامات يممكيا صاحب العمؿ أو كانت  بمناسبة عممو في فقد أو

ما أحدثو ما فقد أو أتمؼ.  أي يتحمؿ العامؿ تعويضًا يساوي  في عيدتو التـز بأداء قيمة
 مف ضرر بصاحب العمؿ

خطار العامؿ أف يبدأ باقتطاع المبمغ المذكور مف  ولصاحب العمؿ بعد إجراء التحقيؽ وا 
 الشير الواحد. أجره عمى أال يزيد ما يقتطع ليذا الغرض عمى أجر خمسة أياـ في

 لمشيء المفقود أو و يجوز لمعامؿ أف يتظمـ مف مقدار المبمغ الذي حدده صاحب العمؿ
فإذا لـ يقض  المتمؼ أماـ المحكمة المختصة ويكوف قرارىا مبرمًا في ىذه الحالة.

                                                             
" إف االقتطاع مف مستحقات العامؿ في حدود النسب المشار إلييا إنما يكوف محمو عندما يكوف العامؿ ال يزاؿ مستمرًا في   - 2

 العامؿ وأف يعطى صافي مالو بعد إجراء خصـ كؿ ما عميو"عممو فإذا انتيت خدمتو فإنو يتعيف تصفية حساب 
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لصاحب العمؿ بالمبمغ الذي قدره لإلتالؼ أو الفقداف أو قضي لو بأقؿ منو، وجب عميو 
 رد ما اقتطع دوف وجو حؽ خالؿ مدة سبعة أياـ مف تاريخ صدور قرار المحكمة

 المختصة.

لعقوبة تأديبية يجب أف ال يتجاوز أجر خمسة أياـ في الشير  إذا كاف االقتطاع تنفيذاً  -3
 الواحد.

إذا كاف العامؿ مدينًا فال يجوز لدائنيو أف يوقعوا عمى أجره  حماية األجر تجاه دائني العامل:-ج
ؽ.ع  84، إال في الحدود التي قررىا القانوف بموجب نص المادة 3حجوزًا تحت يد صاحب العمؿ

 التي قررت ما يمي:

الحجز االحتياطي أو التنفيذي عمى أجور العماؿ إال ضمف الحدود القصوى  ال يجوز إلقاء - 1
 التالية:

 ديف النفقة.ألداءاألجر(50%) مف
 المير.ألداءاألجرمف%30)(

لقاء سائر الديوف أيًا كاف نوعيا أو سببيا. (%10)  مف األجر 
السابقة إذا تنوعت وتعدد الدائنوف، بؿ يعتبر حدىا المشار إلييا في الفقرة  ال تجمع المعدالت -2 

 نصؼ األجر، وتقسـ المبالغ المطموب حجزىا بيف مستحقييا تبعًا لمنسب المذكورة أعاله. األعمى
المستحقة وفقًا  تحسب ىذه النسب بعد استقطاع ضريبة الدخؿ عمى األجر، وقيمة المبالغ -3

في حدود النسب  احب العمؿ قد أقرضو لمعامؿلقانوف التأمينات االجتماعية، وما يكوف ص
 ؽ.ع(. 84المنصوص عمييا في المادة السابقة)المادة

ألؼ ليرة، فيقتطع أواًل  100، إذا كاف أجر العامؿ الشيري 84وتطبيقًا لنص المادة  
ضريبة الدخؿ وقيمة المبالغ المستحقة لمتأمينات االجتماعية، وما يكوف لصاحب العمؿ مف ديوف 

 70ألؼ، فيكوف الباقي  30%، فمو افترضنا أف مجموع المبالغ السابقة بمغ 20 يتجاوز بما ال
ألؼ.  وال يجوز أف يزيد االقتطاع لديوف النفقة والمير وغيرىا مف الديوف عف نصؼ أجر العامؿ 

 ألؼ، مما يضمف حماية لمعامؿ في حدود نصؼ أجره. 50أي 
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ألجر العامؿ في حالة تغيير صاحب العمؿ،  أضفى المشرع حمايةتضامن أصحاب العمل:  -د
 ؽ.ع أنو:ال يترتب عمى إدماج المنشأة في غيرىا أو انتقاليا باإلرث أو 12المادة فقرر في 

التصرفات إنياء  الوصية أو اليبة أو اإليجار أو البيع ولو كاف بالمزاد العمني أو غير ذلؾ مف
بالتضامف مع الخمؼ عف  لسابقوف مسؤوليفعقود استخداـ عماؿ المنشأة ويكوف أصحاب العمؿ ا

 التنازؿ. تنفيذ جميع االلتزامات الناشئة عف ىذه العقود حتى تاريخ

أف العامؿ يتمتع بحقو في األجر وامتيازاتو وضماناتو طيمة مدة  12يتبيف مف نص المادة 
 .4العقد دوف أف يتأثر بتغيير صاحب العمؿ، ألي سبب

 ؽ.ع(. 82اء سمع أو أغذية مما ينتجو صاحب العمؿ)المادة ال يجوز إلزاـ العامؿ شر  -ىػ

إذا لجأ العامؿ إلى القضاء، فإف المحكمة تقرر بأف يدفع لو صاحب العمؿ، خالؿ فترة -و
% مف أجره الشيري، عمى أال يزيد عف الحد األدنى ألجر مينتو وأال تتجاوز مدة 50 التقاضي

 ؽ.ع(. 208صرؼ ىذه النسبة سنة) الفقرة د مف المادة 

 تقادم الحق في األجر: -سادساً 

لـ ينص قانوف العمؿ عمى مدة تقادـ الحؽ في األجر إال عند انتياء العقد، أما أثناء العقد 
ال بد مف االستعانة بأحكاـ القانوف المدني. وبالعودة إلى ىذه األحكاـ، نجد أف فمـ يحددىا، فكاف 

ؽ. مدني( واآلخر تقادـ خمسي  375تقادـ الحؽ في األجر نوعيف: أحدىما تقادـ حولي )مادة 
ؽ. مدني(. وبمقتضى ىذيف النصيف، فإف العامؿ الذي ال يطالب بحقو خالؿ سنة  273)مادة 

 و خمس سنوات، فيفقد حقو بالمطالبة أماـ القضاء.مف استحقاقو األجر أ

مدتو سنة واحدة مف تاريخ استحقاؽ األجر، ويُعرؼ بالتقادـ القصير. ويقوـ  التقادم الحولي:-أ
، لذلؾ فمف غير الجائز التمسؾ بو إذا كاف المديف 5ىذا التقادـ عمى قرينة افتراض الوفاء باألجر

رض مع ىذه القرينة، كما لو نازع في وجود الديف أصاًل أو أي صاحب العمؿ قد اتخذ موقفًا يتعا
 نازع في قيمتو. 

                                                             
4
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ولما كانت قرينة الوفاء في ىذه الحالة قرينة ضعيفة، فقد فرض المشّرع عمى مف يتمسؾ بالتقادـ 
الحولي أف يعزز ىذه القرينة بحمؼ اليميف عمى أنو أدى الديف)األجر( فعاًل. وقد منح  المشرع 

توجيو اليميف إلى المديف)صاحب العمؿ( مف تمقاء نفسو وتسمى بيميف االستيثاؽ،  القاضي سمطة
كما توجو اليميف بعد وفاة صاحب العمؿ إلى ورثتو أو األوصياء عمييـ، إذا كانوا قصرًا بأنيـ ال 
يعمموف بوجود الديف أو يعمموف بحصوؿ الوفاء بو، فإذا ما نكؿ صاحب العمؿ أو ورثتو أو 

 ييـ عف حمؼ اليميف سقطت قرينة الوفاء التي يقوـ عمييا التقادـ الحولي.األوصياء عم

التقادـ الخمسي لمحقوؽ الدورية ق.مدني  373التقادم الخمسي: قرر المشرع في المادة -ب
نما يقوـ عمى أساس  والمتجددة، ومنيا األجر، وىذا النوع مف التقادـ ال يقوـ عمى قرينة الوفاء، وا 

حب العمؿ( عبء الوفاء بما تراكـ مف تمؾ الديوف لو تركت بغير مطالبة مدة تجنيب المديف )صا
تزيد عمى خمس سنوات، فيضطر عندئذ إلى الوفاء بيا مف رأس الماؿ، بينما يفترض أف المديف 
يوفي ديونو مف إيراده، وليذا يجوز لصاحب العمؿ أف يتمسؾ بالتقادـ بانقضاء ىذه المدة، ولو 

 لديف في ذمتو.بعد إقراره بوجود ا

مف القانوف المدني، قد وضع مبدًأ  373وىنا البد مف التنويو إلى أف المشّرع في المادة 
عامًا، بحيث تخضع لمتقادـ الخمسي كؿ الحقوؽ الدورية المتجددة، كاألجور، واإلجازات السنوية، 

 .6واألسبوعية، وغير ذلؾ مف الحقوؽ التي ليا صفة الدورية والتجدد

ي يرد عميو التقادـ الحولي ىو نفسو األجر الذي يرد عميو التقادـ الخمسي. واألجر الذ
ليذا، فإذا انقضت مدة سنة عمى تاريخ استحقاؽ األجر، جاز لصاحب العمؿ أف يتمسؾ بانقضاء 
الحؽ في األجر بالتقادـ الحولي، وذلؾ ما لـ يوجد ما ينفي قرينة الوفاء الذي يقوـ عمييا ىذا 

نازع صاحب العمؿ في أصؿ الديف، أو حمؼ اليميف بعدـ مديونيتو باألجر أي  التقادـ، كما لو
أنو قاـ بالوفاء، أو نكؿ عف حمؼ اليميف. فإذا سقطت قرينة الوفاء التي يقوـ عمييا التقادـ 

                                                             
" حيث أف قبض العامؿ أقؿ مف أجره المقرر لو بالعقد أو بقرار الحد األدنى لألجور أو سكوتو عف المطالبة بالتعويضات   -  6

 قائـ لـ يسقط بالمطالبة" التي يستحقيا ال يعتبر رضاء منو بالتنازؿ عنيا طالما أف حقو بالمطالبة فييا
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الحولي، وانقضت مدتو، فال يبقى أماـ صاحب العمؿ سوى التمسؾ بالتقادـ الخمسي، ولو أقر 
 .7ألنو ال يقوـ عمى قرينة الوفاء بعدـ الوفاء باألجر،
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 التزام صاحب العمل بالتنظيم القانوني لوقت العمل

تدخؿ المشرع لتنظيـ مدة العمؿ استنادًا إلى مبررات  التنظيم القانوني لوقت العمل اليومي:-أوالً 
عمى تتمثؿ في حماية طاقة العمؿ مف االستيالؾ في ساعات طويمة، دوف أف يعود ذلؾ بالفائدة 

اإلنتاج، فزيادة ساعات التشغيؿ ال يعني زيادة في المردود مف الناحية النوعية والكمية. كما أنيا 
قد تخمؽ مشاكؿ في فيض اإلنتاج. وال شؾ أف تجاوز الحد المعقوؿ لمعمؿ اليومي ييدد صحة 

ار سمبية العامؿ ويحرمو مف التمتع بحياة عادية وبقدر كاؼ مف الحرية والراحة، كما يكوف لو آث
مف الناحية االقتصادية واالجتماعية، ألجؿ ذلؾ لـ يترؾ المشرع تنظيـ وقات العمؿ إلدارة كؿ 
مف صاحب العمؿ والعامؿ، ولكنو تّدخؿ بوضع حد أقصى لساعات العمؿ وحدد فترة الراحة التي 

ف ، ويمكف أ8يجب أف تتخمؿ فترة العمؿ، كذلؾ وضع حد أقصى لبقاء العامؿ في مكاف العمؿ
 نشير ليذه القيود فيما يمي:

 حدد القانوف مدة عمؿ العامؿ يوميًا عمى الوجو اآلتي:الحد األقصى لساعات العمل: -أ
أكثر مف ثماني ساعات في اليوـ الواحد ال تدخؿ فييا  ال يجوز تشغيؿ العامؿ تشغياًل فعمياً  - 1

 لعمؿ(.مف قانوف ا 106المخصصة لتناوؿ الطعاـ والراحة)المادة  الفترات
زيادة الحد األقصى لساعات العمؿ اليومية: استثناء مف قاعدة الثماني ساعات عمؿ في  -2

مف قانوف العمؿ زيادة ساعات العمؿ في اليوـ إلى تسع ساعات  107اليوـ أجازت المادة 
بالنسبة إلى بعض الفئات مف العماؿ أو في بعض الصناعات واألعماؿ التي ال يشتغؿ فييا 

)ؽ.ع( في تحديد فئات العماؿ أو الصناعات أو األعماؿ 107ستمرار. وأحالت المادة العامؿ با
 إلى قرار يصدر مف وزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ.

مف قانوف العمؿ  107أجازت المادة تخفيض الحد األقصى لساعات العمل اليومية:  -3
تخفيض ساعات العمؿ إلى سبع ساعات في اليوـ لبعض فئات العماؿ أو في بعض الصناعات 
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أو األعماؿ الخطرة والضارة بالصحة. وأناطت نفس المادة تحديد فئات العماؿ أو الصناعات أو 
 . 9مؿاألعماؿ المشار إلييا بقرار يصدر مف وزير الشؤوف االجتماعية والع

في ساعات العمؿ اليومية، عف النصاب المحدد قانونًا، يمجأ إليو  كؿ تخفيضولكف 
حالة في موسـ معيف، ال يعتبر حقًا مكتسبًا  وقت مف األوقات أو أي صاحب العمؿ، في أي

لمعامؿ، ويكوف مف حؽ صاحب العمؿ العودة عنو، في أي وقت يشاء، عمى أال يتأثر األجر 
 .10ا التخفيضبيذ المخصص لمعامؿ

الطعاـ والراحة ال  يجب أف تتخمؿ ساعات العمؿ فترة أو أكثر لتناوؿفترات الراحة اليومية: -ب
العامؿ أكثر مف خمس  تقؿ في مجموعيا عف ساعة. ويراعى في تحديد ىذه الفترة أال يعمؿ

فنية أو التي يتحتـ ألسباب  ساعات متتالية، ولموزير أف يحدد بقرار منو الحاالت أو األعماؿ
 ؽ.ع(. 108لظروؼ التشغيؿ استمرار العمؿ فييا دوف فترة راحة)المادة 

يجب تنظيـ ساعات العمؿ وفترات الراحة الحد األقصى لمدة بقاء العامل في مكان العمل: -ج
ال يتطمب وجود العامؿ في مكاف العمؿ أكثر مف عشر ساعات في اليوـ الواحد)عماًل  بحيث

 ؽ.ع(. 106بنص المادة 

مبرر ىذا النص، أف المشّرع وضع حدًا أقصى لساعات العمؿ في اليوـ الواحد، وفرض  و
عمى صاحب العمؿ عدـ تشغيؿ العامؿ أكثر مف خمس ساعات متوالية يرتاح بعدىا فترة ال تقؿ 
عف ساعة لتناوؿ الطعاـ أو الراحة، ثـ يتابع عممو. إال أف صاحب العمؿ قد يحتـر تنظيـ العمؿ 

ة، ولكف يجعمو مستمرًا في العمؿ لساعات متقطعة مف اليوـ الواحد، مما يؤدي إلى بيذه الطريق

                                                             
ساعات في اليـو بالنسبة لبعض فئات  استثناء مف أحكاـ المادة السابقة يجوز زيادة ساعات العمؿ إلى تسع - أ"ؽ.ع: :107 المادة - 9

تخفيضيا إلى سبع ساعات في اليـو لبعض فئات العماؿ أو في بعض الصناعات  كما يجوز .العماؿ أو في بعض الصناعات واألعماؿ
إلييا في ىذه الفقرة بقرار مف الوزير  تحديد فئات العماؿ أو الصناعات أو األعماؿ المشار ويتـ ،الخطرة أو الضارة بالصحة واألعماؿ

في  ،يمجأ إليو صاحب العمؿ ،عف النصاب المحدد قانوناً  ،في ساعات العمؿ اليومية كؿ تخفيض - ب .بالتشاور مع الجيات المعنية
عمؿ العودة عنو، في أي حؽ صاحب ال ال يعتبر حقًا مكتسبًا لمعامؿ، ويكوف مف ،حالة في موسـ معيف وقت مف األوقات أو أي أي

 ." بيذا التخفيض ، عمى أال يتأثر األجر المخصص لمعامؿوقت يشاء
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بقاء العامؿ في مكاف العمؿ مدة طويمة تضيع معيا الفائدة مف وضع حد أقصى لساعات العمؿ 
 .11اليومي

ؽ.ع بأنو ال يجوز تشغيؿ 106تقضي المادة  التنظيم القانوني لوقت العمل األسبوعي:-ثانياً 
ساعة في األسبوع، ال تدخؿ فييا الفترات المخصصة لتناوؿ الطعاـ  48فعميًا أكثر مف العامؿ 
 والراحة.

أسبوعية ال تقؿ مدتيا  و يجب تنظيـ العمؿ بالمنشأة بحيث يحصؿ كؿ عامؿ عمى راحة
متصمة عمى األكثر.)الفقرة أ  عف أربع وعشريف ساعة متواصمة وبأجر كامؿ بعد ستة أياـ عمؿ

 ؽ.ع(. 109مف المادة 

، وصاحب العمؿ لكي يخضع لحكـ 12كما نشير ىنا إلى ما يعرؼ باإلغالؽ األسبوعي
اإلغالؽ األسبوعي البد أف يدير محاًل تجاريًا واقعًا في مراكز إحدى المحافظات، أو في الجيات 

 .13التي يصدر بإضافتيا قرار مف وزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ

 من األحكام المنظمة لوقت العمل: استثناء بعض األعمال -ثالثاً 

 ؽ.ع:112المادة االستثناءات الدائمة:  عماًل بنص -أ

 ال تسري األحكاـ المنظمة لوقت العمؿ عمى األشخاص اآلتي بيانيـ: - 1

 العماؿ المشتغموف باألعماؿ التجييزية والتكميمية التي يتعيف إنجازىا قبؿ أو بعد- (1
واألفراف  األعماؿ: األعماؿ الالزمة لتشغيؿ اآلالتومثاؿ عمى ىذه انتياء العمؿ.

                                                             
11

 .441ص:  -المرجع السابؽ-د. محمد يحيى مطر –د. حمدي عبد الرحمف  - 

" يستثنى مف حكـ اإلغالؽ كؿ مف: الفنادؽ والمطاعـ والمقاىي والبوفييات واألندية والمسارح ودور السينما وخانات الموسيقى  - 12
وأيضًا محاؿ بيع الخضر والفاكية واألسماؾ والزىور الطبيعية ومحالت بيع البنزيف والجراجات المعدة  ،والغناء وكافة المحالت المماثمة

 ،إليواء السيارات ومحاؿ بيع الصحؼ اليومية ومحاؿ تجييز دفف الموتى ومحاؿ الفراشة المعدة لتأجير األدوات الخاصة باألفراح والمآتـ
 ساعة"  42يمنح كؿ عامؿ راحة أسبوعية ال تقؿ عف عمى أنو في جميع األحواؿ يجب مالحظة أف 

 .001ص: -المرجع السابؽ -محمد مجدي البتيتى
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والغاليات والقوى المحركة، التي تحتاج إلى زمف قبؿ بدء العمؿ اليومي والتي مف 
 شأنيا تمكيف المنشأة مف مزاولة العمؿ اليومي في مواعيد العمؿ المقررة.

يتمتع بيا  الوكالء المفوضوف عف صاحب العمؿ. ىذا االستثناء مبرره الحرية التي - (2
 .14الوكيؿ المفوض في تحديد أياـ عممو وساعاتو

 العماؿ المخصصوف لمحراسة والنظافة.  (3

( مف الفقرة السابقة والحد األقصى  3-2المبينة في البنديف )  تحدد األعماؿ - 2
 بقرار مف الوزير. لساعات العمؿ فييا

 ؽ.ع: 110 االستثناءات العارضة:  حددتيا  المادة-ب

السابقة مف ىذا الفصؿ في  ب العمؿ عدـ التقيد باألحكاـ الواردة في المواديجوز لصاح
 الحاالت التالية:

 .عنو أو لتالفي خسارة محققة إذا كاف العمؿ لمنع وقوع حادث خطير أو إصالح ما نشأ (1

عداد الميزانية والتصفية   (2 وقفؿ الحسابات واالستعداد لمبيع  أعماؿ الجرد السنوي وا 
في ىذه الحاالت أال يزيد عدد  االستعداد الفتتاح المواسـ. ويشترطبأثماف مخفضة و 

السنة، ما لـ ترخص الجية  األياـ التي يعمؿ فييا العامؿ عمى خمسة عشر يومًا في
 اإلدارية المختصة بمدد أطوؿ.

 ضرورات عمؿ غير عادية. إذا كاف التشغيؿ بقصد مواجية  (3

التي تحدد بقرار مف الوزير بالتنسيؽ مع الرسمية والمناسبات  في األعياد والعطؿ (4
 .15الجيات المعنية
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وبالمدة  ويشترط في الحاالت المشار إلييا أعاله إبالغ المديرية المختصة، باألمر-2
 المتوقعة إلتماـ العمؿ، وذلؾ خالؿ أربع وعشريف ساعة مف وقوع إحدى الحاالت

 السابقة.

في حال عدم إلتزامو بأحكام تنظيم وقت القيود الواردة عمى إرادة صاحب العمل -رابعاً 
 العمل:

ال يجوز في جميع الحاالت المتقدمة أف تزيد وضع حد أقصى لمتشغيل اإلضافي:  -أ
/ ساعات عمؿ في اليوـ الواحد تعد مف بينيا ساعتاف  10عمى / ساعات العمؿ الفعمية

 ؽ.ع (.110إضافيتاف)عماًل بأحكاـ الفقرة ب مف المادة 

يجب عمى صاحب العمؿ أف ؽ.ع أنو:  111تنص المادة األجر اإلضافي لمعامل:  -ب
% ( عف 25العادية مضافًا عميو )  يمنح العامؿ عف ساعات العمؿ اإلضافية أجر الساعة

الميمية)العمؿ الميمي: العمؿ الذي يمتد مف  % ( عف ساعات العمؿ50ساعات العمؿ النيارية و) 
 (.-عماًل بنص المادة األولى ؽ.ع-وحتى الساعة السابعة صباحاً  الساعة السابعة مساءً 

األسبوعية أو  وتضاعؼ ىذه النسبة في حاؿ وقوع ساعات العمؿ اإلضافية في أياـ الراحة
 األعياد والعطؿ الرسمية.

فإذا وقع العمؿ في يوـ الراحة وكاف العامؿ يتقاضى أجرًا في أياـ راحتو حسب األجر 
 حالة مضاعفًا.اإلضافي في ىذه ال

إذف، وتنفيذًا ليذا النص القانوني يتعيف عمى صاحب العمؿ أف يمنح العامؿ أجرًا إضافيًا 
في مقابؿ ساعات العمؿ الزائدة عف الحد األقصى المتفؽ عميو، وىذا األجر اإلضافي يوازي أجره 

عمؿ اإلضافي % عمى األقؿ إذا جرى ال25الذي كاف يستحقو عف الفترة اإلضافية، مضافًا إليو 
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% إذا جرى العمؿ اإلضافي لياًل، بمعنى أف أجر ساعة العمؿ اإلضافي يتراوح ما بيف 50نيارًا و
% مف األجر األصمي إذا نفذ العمؿ في 150% مف األجر األصمي إذا كاف العمؿ نيارًا و125

يوميًا. معنى ؿ.س ويعمؿ ثماني ساعات  800الميؿ. فإذا كاف العامؿ يتقاضى أجرًا يوميًا مقداره 
ؿ.س إذا نفذ  150ؿ.س إذا نفذ العمؿ نيارًا، و 125ذلؾ أف أجر ىذه الساعة اإلضافية عندئذ 

 العمؿ لياًل.

أما إذا وقع العمؿ اإلضافي في يوـ الراحة األسبوعية وكاف العامؿ يتقاضى أجرًا في يوـ 
مضاعفة النسبة، راحتو فيحسب األجر اإلضافي في ىذه الحالة مضاعفًا. والنص واضح عمى 

 األمر الذي يحقؽ معو لمعامؿ أجر إضافي يساوي أجره العادي مضافًا إليو ضعؼ النسبة.

ولكف تكميؼ العامؿ بعمؿ آخر إضافة إلى عممو األصمي ال يستحؽ التعويض عنو، طالما 
 .16انو يقوـ بتنفيذه خالؿ ساعات عممو نفسيا، ولـ يعترض
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 لالتزام صاحب العمل بإجازات العام

أعطى قانوف العمؿ لمعامؿ الحؽ في الحصوؿ عمى أنواع متعددة مف اإلجازات، كاإلجازة 
جازة  جازة الحج وا  جازات األعياد، واإلجازة المرضية، باإلضافة إلى إجازة األمومة وا  السنوية وا 

جازة بال راتب.  الزواج وا 

 متعمقات النظام العام: مناإلجازة  –أ  أواًل: اإلجازة السنوية:

قبؿ زمف ليس ببعيد، أىمؿ العماؿ المطالبة بإجازة سنوية، ولـ يتدخؿ المشّرع عند تنظيمو 
لعالقات العمؿ إلقرار ىذه اإلجازة، فمـ يكف مف المقبوؿ انقطاع العامؿ عف العمؿ مع تقاضيو 
األجر، أو ما يسمى في الوقت الحاضر باإلجازة السنوية. ألف العمؿ كاف ينظر إليو عمى أنو 

ة كغيره مف السمع، يدفع فيو المشتري)صاحب العمؿ( بقدر ما يحصؿ عميو مف أداء. لذلؾ سمع
تعتبر اإلجازة السنوية التي تقررىا قوانيف العمؿ كسبًا مف المكاسب التي حققتيا الطبقة العاممة 

 في نضاليا عقب الثورة الصناعية، لتحسيف شروط العمؿ.

ي، مما دفع المشرع إلى ربط استحقاؽ العامؿ ليا وتتمتع اإلجازة السنوية بطابعيا الحيو 
بالنظاـ العاـ، حيث يمتقي فييا حؽ المجتمع وحؽ العامؿ وحؽ صاحب العمؿ، ومبرر ذلؾ أف 
صحة العامؿ وسالمة بدنو مقدمة في نظر المجتمع عمى المنفعة المادية التي قد تعود عميو مف 

السنوية جعؿ منيا حقًا متعمقًا بالنظاـ العاـ.  العمؿ دوف انقطاع. لذلؾ فإف ىذا المعنى لإلجازة
 ؽ.ع، التي قررت بأنو يحظر كؿ اتفاؽ يقضي بالتخمي عف حؽ 158المادة وىذا ما أكدتو 

التنازؿ عنيا  / مف ىذا القانوف أو155العامؿ في اإلجازة المتصمة المنصوص عمييا في المادة /
 .17بطالفلقاء تعويض ألي سبب كاف، وذلؾ كمو تحت طائمة ال
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أف المشّرع لـ يوّحد مدة  18ؽ.ع 155يالحظ مف نص المادة مدة اإلجازة السنوية:  –ب
نما جعؿ تمؾ المدة تتناسب طردًا مع خدمة العامؿ، ليذا  اإلجازة السنوية بالنسبة لجميع العماؿ، وا 

جازة مع فإف تمؾ اإلجازة تبدأ بأربعة عشر يومًا وتزاد لتصؿ إلى ثالثيف، ومبرر إطالة مدة اإل
تقدـ العامؿ في الخدمة أمر مبرر ومفيوـ، بضرورة احتراـ األقدمية وازدياد الحاجة إلى الراحة مع 

 تقدـ الخدمة.

 ؽ.ع: 155وبناء عمى نص المادة 

الحؽ بإجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوـ عمؿ بأجر كامؿ لمف أمضى في  لمعامؿ - 1
 سنوات. ولـ تتجاوز مدة خدمتو خمس الخدمة سنة كاممة

أمضى العامؿ في الخدمة خمس سنوات  تزاد اإلجازة إلى واحد وعشريف يوـ عمؿ متى - 2
 ولـ تتجاوز مدة خدمتو عشر سنوات.

اإلجازة إلى ثالثيف يوـ عمؿ لمف أمضى في الخدمة عشر سنوات فأكثر أو تجاوز  تزداد -4
 مف عمره. الخمسيف

 والراحة األسبوعية. والمناسبات الرسميةال يدخؿ في حساب اإلجازة السنوية أياـ األعياد  -5

 المدة التي قضاىا في العمؿ. إذا قمت مدة خدمة العامؿ عف سنة استحؽ إجازة بنسبة  -6

ويجب اإلشارة إلى أف حساب خدمة العامؿ يبدأ مف التاريخ الفعمي لمباشرة العمؿ، وليس 
خ إبراـ العقد وتاريخ تنفيذ مف تاريخ إبراـ العقد، وذلؾ عندما يكوف ىناؾ فاصؿ زمني بيف تاري

 العمؿ. ويجب إدخاؿ مدة التجربة في مدة خدمة العامؿ عند حساب مدة اإلجازة السنوية.

                                                             
سبعة أياـ عمؿ لمعماؿ الذيف يعمموف في  ،إلى ما ورد في المادة السابقة إضافة ،تزداد اإلجازة السنوية - أؽ.ع:   636المادة  - 18

 .الشاقة والصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطؽ النائية األعماؿ

 ." في أحكاـ الفقرة السابقة األعماؿ والمناطؽ التي تدخؿ ،بعد استطالع رأي الجيات المعنية ،الوزير بقرار منو يحدد - ب
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كما نشير ىنا إلى عدـ تأثر مدة خدمة العامؿ مف انتقاؿ ممكية المشروع أو المنشأة إلى 
تغّير صاحب . حيث بيّنا فيما سبؽ، أف انتقاؿ ممكية المشروع، بمعنى 19صاحب عمؿ جديد

 .20العمؿ ال يؤثر في اعتبار خدمة العامؿ متصمة

كي  ؽ.ع، 155عماًل بنص المادة استحقاق العامل لألجر كاماًل خالل اإلجازة السنوية،  –ج 
 ال يؤدي إلى إعطاء العامؿ راحة في مقابؿ تحممو خسارة مالية ألجره أو جزء منو.

 عف مدة اإلجازة أو يسترد ما أداه لولصاحب العمؿ أف يحـر العامؿ مف أجره عمى أنو 
ؽ.ع(  162مف أجر عنيا إذا ثبت اشتغالو خالليا لحساب صاحب عمؿ آخر)حسب المادة 

 ومبرر ذلؾ، أف اليدؼ مف اإلجازة السنوية ىو الراحة واالمتناع عف العمؿ.

ؿ أعطى المشرع لصاحب العمؿ سمطة تحديد وقت استفادة العامسمطة تحديد وقت اإلجازة: –د
مف اإلجازة السنوية، فيحؽ لصاحب العمؿ أف يختار تاريخ ىذه اإلجازات، حسب مقتضيات 

المادة  العمؿ أو أف يمنحيا بالتناوب بيف عماؿ منشأتو، لكي يؤمف سير عممو. حيث قضت
اإلجازة السنوية لعمالو حسب مقتضيات  ؽ.ع بأنو:  يحدد صاحب العمؿ مواعيد منح 157

مواعيد استعماؿ ىذه اإلجازة قبؿ شير عمى األقؿ  يتـ إعالـ العامؿ عفالعمؿ وظروفو عمى أف 
 باستعماؿ إجازتو السنوية في الموعد المحدد لو.  مف مواعيد استعماليا، ويمتـز العامؿ

ونورد ىنا حكـ خاص قرر فيو المشرع لمعامؿ الحؽ في أف ينقطع عف العمؿ لسبب 
السنة، وبحد أقصى يوماف في المرة الواحدة،  عارض ومبرر لمدة ال تتجاوز ستة أياـ خالؿ

السنوية المقررة لمعامؿ. وفي حاؿ كاف العامؿ قد استنفد  وتحسب اإلجازة العارضة مف اإلجازة
 ؽ.ع(. 165اإلجازة العارضة تكوف بال أجر)المادة  إجازتو السنوية، فإف

العمؿ أف يعطي العامؿ : القانوف لـ يمـز صاحب تجزئة اإلجازة السنوية وتأجيميا -ىـ  
 إجازتو دفعة واحدة، فيجوز لو تجزئتيا وفقًا لمقتضيات العمؿ.

                                                             
الوصية أو اليبة أو اإليجار أو البيع ولو كاف  ال يترتب عمى إدماج المنشأة في غيرىا أو انتقاليا باإلرث أوؽ.ع:  61المادة  - 19

بالتضامف مع  استخداـ عماؿ المنشأة ويكوف أصحاب العمؿ السابقوف مسؤوليف التصرفات إنياء عقود بالمزاد العمني أو غير ذلؾ مف
 ." التنازؿ الخمؼ عف تنفيذ جميع االلتزامات الناشئة عف ىذه العقود حتى تاريخ

 .203ص: -المرجع السابؽ -د.شواخ محمد األحمد - 20

120 



عمى صاحب العمؿ  ؽ.ع التي قضت بأنو:" 157و ىذا ما أكدتو الفقرة ب مف المادة 
مف التمتع بإجازتو السنوية المنصوص عمييا في ىذا القانوف إال إذا وجدت أسباب  تمكيف العامؿ

 العمؿ أو ظروفو تستدعي تأخير منح اإلجازة، شريطة استعماؿ ستة أياـ تتعمؽ بطبيعة جدية
الحالة  / مف ىذا القانوف، وفي ىذه160متصمة مف إجازتو السنوية المنصوص عمييا في المادة /

لو صاحب العمؿ  تضـ أياـ اإلجازة المتبقية إلى إجازتو السنوية في السنة الالحقة، أو يعوض
 عنيا نقدًا ".

الحكمة مف اإلجازة السنوية تقتضي حصوؿ العامؿ عمى إجازتو دفعة واحدة، إال  و مع أف
ؽ.ع سمحت لصاحب العمؿ تجزئة اإلجازة إذا اقتضت ذلؾ مصمحة  160أننا نجد أف المادة 

العمؿ، وصاحب العمؿ ىو الذي يقدر ىذه المصمحة بما لو مف سمطة تنظيمية في إدارة المشروع 
 .21لتعسؼ صاحب العمؿ تحت رقابة القضاء، منعاً 

إال أف حرية صاحب العمؿ في تحديد موعد اإلجازة وكيفية حصوؿ العامؿ عميو ليست 
 مطمقة، بؿ ىي مقيدة بعدة قواعد آمرة راعى فييا المشرع مصمحة العماؿ، وتتمثؿ ىذه القيود بػ:

يجب أف  عدـ جواز تجزئة اإلجازة إال فيما زاد عمى ستة أياـ متصمة، بمعنى أف العامؿ-1
يحصؿ عمى إجازة متصمة مدتيا ستة أياـ، ومازاد عمى تمؾ المدة مف اإلجازة يجوز تجزئتو وفقًا 

 لمقتضيات العمؿ.

 .22عدـ جواز تجزئة اإلجازة السنوية المقررة لألحداث -2

واألصؿ أف يحصؿ العامؿ عمى كامؿ إجازتو السنوية في سنة االستحقاؽ، إال أف الفقرة 
 –بناء عمى طمب كتابي مف العامؿ  –ؽ.ع أجازت لصاحب العمؿ أيضًا  161ب مف المادة 

                                                             
 .497ص:-013فقرة: -المرجع السابؽ -حسيف عبد المطيؼ حمداف - 21

أياـ متصمة مف إجازتو السنوية في السنة  يجب عمى صاحب العمؿ أف يمّكف العامؿ مف الحصوؿ عمى ستة:" ؽ.ع  663المادة  - 22
اإلجازة  منح ما تبقى منيا بشكؿ مجزأ وفقًا لمقتضيات المصمحة، وال يسري ىذا الحكـ عمى أما األياـ المتبقية فيجوز لو ،عمى األقؿ

  ".المقررة لألحداث
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أف يؤجؿ إعطاء العامؿ إجازتو إلى السنة التالية لسنة االستحقاؽ بشرط أف يحصؿ العامؿ عمى 
 .23إجازة متصمة مدتيا ستة أياـ في سنة االستحقاؽ 

 سباب اضطراريةكما يستطيع صاحب العمؿ قطع اإلجازة السنوية لمعامؿ في حاؿ وجود أ
 العامؿ وجوىرية لذلؾ، عمى أف يعوض العامؿ عنيا في وقت الحؽ، ويراعى في تحديدىا رغبة

 .ؽ.ع( 159)عماًل بنص المادة 

 

 االلتزام بإجازة األعياد:-ثانياً  

بداية، يجب التنويو إلى أف ىذه اإلجازة  تقوـ عمى اعتبارات تحديد أيام األعياد:  -أ 
إنسانية واجتماعية تتمثؿ في إتاحة الفرصة لمعامؿ في المشاركة في المناسبات الدينية والوطنية، 
ضمف نطاؽ أفراد أسرتو أو ضمف نطاؽ المجتمع الذي يعيش فيو عمومًا. ليذا يمتـز صاحب 

سبة بعض األعياد الدينية والقومية التي أحيؿ بتحديدىا إلى قرار العمؿ بإعطاء العامؿ إجازة بمنا
 ؽ.ع بأنو:  166يصدر مف وزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ. وتقضي المادة  

والمناسبات الرسمية التي يصدر  لمعامؿ الحؽ بإجازة بأجر كامؿ في أياـ األعياد - 1
يومًا في السنة. ولصاحب العمؿ الحؽ  بتحديدىا قرار مف الوزير، عمى أال يقؿ عف ثالثة عشر

العمؿ ذلؾ، وفي ىذه الحالة يستحؽ العامؿ  بتشغيؿ عمالو في ىذه األياـ إذا اقتضت ظروؼ
  إضافة ألجره اليومي مثمي ىذا األجر.

الحالة يومًا  إذا وقع أحد أياـ عطمة العيد في يوـ الراحة األسبوعية يستحؽ العامؿ في ىذه -2
 يوـ عمؿ يمي عطمة العيد. بداًل عنو في أوؿ

                                                             
23

وذلؾ بطمب خطي مقدـ منو وموافؽ  ،السنوية المتبقية إلى السنة التالية يجوز لمعامؿ تأجيؿ رصيد إجازاتو - أ:ؽ.ع 666المادة  - 
 .العمؿ عميو مف صاحب

إجازتو عف السنة المنصرمة فإف حؽ العامؿ ينقمب إلى  في حاؿ عدـ تمكيف صاحب العمؿ العامؿ مف التمتع بالرصيد المتبقي مف - ب
 ." بدؿ النقدي عنوال
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و تحدد أياـ إجازات األعياد والمناسبات الرسمية التي يتقاضى عنيا العامؿ أجرًا كاماًل 
 بما ال يقؿ عف ثالثة عشر يومًا في السنة، وتوزع عمى النحو اآلتي:

 ثالثة أياـ لعيد الفطر السعيد-1

 أربعة أياـ لعيد األضحى المبارؾ-2

 د النبوي الشريؼيوـ واحد لعيد المول-3

 يوـ واحد لعيد ثورة الثامف مف آذار-4

 يوـ واحد لعيد الفصح المجيد-5

 يوـ واحد لعيد الجالء السابع مف نيساف-6

 يوـ واحد لعيد العماؿ األوؿ مف أيار-7

 يوـ واحد لعيد الميالد المجيد-8

 .24يوـ واحد لمسادس مف تشريف األوؿ )حرب تشريف التحريرية(-9

يجب اإلشارة إلى أف إجازة األعياد  إجازات األعياد عن يوم الراحة األسبوعية:استقالل  –ب
، بمعنى إذا وقع يوـ -كما تستقؿ عف اإلجازة السنوية والمرضية-تستقؿ عف يوـ الراحة األسبوعية

الراحة األسبوعية في يوـ عيد التـز صاحب العمؿ بمنح العامؿ عطمتو األسبوعية في أوؿ يوـ 
 عيد.يمي عطمة ال

و بما أف الحكمة مف إجازة األعياد، إتاحة الفرصة أماـ العامؿ لالحتفاء بيذه المناسبات 
في نطاؽ األسرة أو المجتمع، وليس الراحة، لذلؾ ال يشترط أف يقضييا العامؿ في الراحة، ومف 

 .25ثـ ال يستطيع صاحب العمؿ حرمانو مف أجر اإلجازة إذا ثبت لو أنو اشتغؿ خالليا

ال يستطيع العامؿ أف يرفض العمؿ خالؿ انية تشغيل العمال في إجازات األعياد: إمك –ج
ال تعرض لمعقوبات التأديبية.  أياـ األعياد، إذا طمب منو صاحب العمؿ ذلؾ وا 

                                                             
 4101/ 42/5/  تاريخ 4قرار وزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ رقـ / - 24
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وتشغيؿ العامؿ خالؿ تمؾ األياـ مشروط بأف يدفع لو أجرًا مضاعفًا، زيادة عمى األجر 
ؿ.س يوميًا، فإذا كمفو  1000. فإذا كاف أجر العامؿ الذي يستحقو إذا لـ يؤد خالليا عمالً 

صاحب العمؿ بالعمؿ في يوـ العيد تعيف عميو أف يدفع لو فضاًل عف األجر الذي يستحقو 
في ىذا  –ؿ.س فيصبح مجموع ما يستحقو العامؿ  2000( ؿ.س أجرًا مضاعفًا، أي 1000)

 ؿ.س. 3000 –المثاؿ 

لعماؿ بالعمؿ في األعياد بأجر مضاعؼ، وحؽ الخيار إذا لصاحب العمؿ الحؽ في إلزاـ ا
ىنا لصاحب العمؿ فقط، فال يستطيع العامؿ إجبار صاحب العمؿ عمى تشغيمو في يوـ عيد لقاء 

 .26أجر مضاعؼ

وقد أجاز المشّرع لصاحب العمؿ في المحاؿ العامة التي يصدر بتحديدىا قرار مف وزارة 
اؿ في تمؾ األياـ عمى أف يحصؿ كؿ عامؿ عمى أياـ الشؤوف االجتماعية والعمؿ تشغيؿ العم

 أخرى عوضًا عنيا.

ال شؾ أف العامؿ كغيره مف البشر مف حقو إذا كاف مريضًا أف اإلجازة المرضية: -ثالثاً 
ينقطع عف العمؿ إلى أف يسترد صحتو ويشفى مف مرضو دوف أف ينقطع عنو أجره. وعمى ذلؾ 

 لمرضية لمعامؿ سنبيف أحكاميا وفؽ التالي:قرر المشرع أحكامًا خاصة باإلجازة ا

أعطى المشرع لمعامؿ حقًا بإجازة مرضية، مدة اإلجازة المرضية وطريقة حسابيا:  –أ  
لمعامؿ الذي يثبت مرضو الحؽ في إجازة مرضية مأجورة  - ؽ.ع بأنو: "أ167فقرر في المادة 

% ( مف أجره عف  80ا إلى ) عف التسعيف يومًا األولى، تزاد بعدى % ( مف أجره 70بنسبة )
 التالية وذلؾ خالؿ السنة العقدية الواحدة". التسعيف يوماً 

ويتضح مف ىذا النص أف العامؿ يمكف أف يحصؿ خالؿ سنة عمى إجازة مرضية لمدد 
ؽ.ع(، أو لمدة متصمة ال تزيد  62متفرقة ال تزيد جممتيا عمى مائتي يوـ)استنادًا ألحكاـ المادة 

نيف يومًا. وتحسب السنة التي يستحؽ العامؿ عنيا اإلجازة المرضية بدءًا مف عمى مائة وثما
تاريخ التحاقو بالعمؿ لدى صاحب العمؿ، لكف ليس ىناؾ ما يمنع صاحب العمؿ مف أف يحسب 

                                                             
 .052ص: 042فقرة:  -المرجع السابؽ -د.محمد لبيب شنب--  26
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السنة بدءًا مف أوؿ شير كانوف الثاني، عمى أف يستحؽ العامؿ إجازة جزئية تتناسب مع مدة 
 األوؿ مف كانوف الثاني.خدمتو التي أمضاىا قبؿ 

ذا لـ يحصؿ العامؿ عمى إجازة مرضية في سنة مف السنوات، فال يستطيع أف يطالب  وا 
 بضـ مدة اإلجازة التي لـ يستيمكيا إلى السنة الالحقة.

 تمنح اإلجازة المرضية لمعامؿ ؽ.ع بأف 167حدد المشرع في المادة  طريقة إثبات المرض: –ب
العمؿ  الطبيب المعتمد مف قبؿ صاحب العمؿ. فإذا لـ يعيف صاحببناًء عمى تقرير طبي مف 

ؽ.ع بأنو ال  168طبيبًا معتمدًا جاز منح تمؾ اإلجازة مف قبؿ أي طبيب آخر.كما قررت المادة 
صادرة عف أحد  يعتد بالتقارير الطبية الممنوحة لمعامؿ خارج منطقة العمؿ إال إذا كانت

 الصحة في تمؾ المنطقة. اًل مف قبؿ الجية المختصة بوزارةالمستشفيات العامة أو معتمدة أصو 

 62بناء عمى نص المادة المقابل الذي يتقاضاه العامل خالل اإلجازة المرضية:  –ج 
% مف أجره خالؿ 70ؽ.ع: يستحؽ العامؿ أجرًا مخفضًا أثناء اإلجازة المرضية يقدر بنسبة 

لتسعيف يومًا التالية. ومبرر ىذه الزيادة أنو كمما % عف ا80التسعيف يومًا األولى، يزاد بعدىا إلى 
طالت مدة المرض زادت نفقات العالج. ويمحظ ىنا بأنو إذا كانت اإلجازة متفرقة فإف المأجور 

 يومًا والباقي إجازة بدوف أجر. 180منيا ىو 

إف وقؼ عقد العمؿ بسبب حصوؿ العامؿ أثر اإلجازة المرضية عمى عقد العمل:  –د 
زة مرضية ال يؤثر عمى عقد العمؿ مف حيث بقاء العالقة التعاقدية بيف الطرفيف، فيبقى عمى إجا

 العامؿ معتبرًا مف عماؿ المشروع، وليذا تعتبر مدة اإلجازة المرضية خدمة فعمية.

)ؽ.ع( تمنح العاممة، التي أمضت ستة أشير   121عماًل بنص المادة -أ  إجازة األمومة:-رابعاً 
 العمؿ، إجازة أمومة بكامؿ األجر مدتيا: متصمة لدى صاحب

 يومًا عف الوالدة األولى.  ( 120 ) -1

 يومًا عف الوالدة الثانية. 90 ) ) -2

 .فقط يوماً عف الوالدة الثالثة( 75 ) -3
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 الحمؿ. يجوز لمعاممة أف تطمب منحيا إجازة أمومة خالؿ الشيريف األخيريف مف - ب
 المتبقية إلى النصؼ.في حاؿ وفاة المولود تخفض اإلجازة  - ج
 .إجازة األمومة باالستناد إلى شيادة طبية مصدقة أصوالً  تمنح - د
 .العامالت إجازة أمومة إضافية مدتيا شير واحد بدوف أجر يجوز منح مف ترغب مف -ىػ
 عمى صاحب العمؿ فصؿ العاممة أو إنياء خدمتيا أثناء إجازة األمومة. يحظر -و 
استرداد ما تـ أداؤه  عاممة مف أجرىا الكامؿ عف مدة اإلجازة أولصاحب العمؿ حرماف ال -ز 

آخر وذلؾ مع عدـ  إلييا منو، إذا ثبت اشتغاليا خالؿ ىذه اإلجازة لدى صاحب عمؿ
 ؽ.ع(.  122)المادة  اإلخالؿ بالمساءلة التأديبية

وضع فضاًل التي ترضع طفميا خالؿ األربع والعشريف شيرًا التالية لتاريخ ال يكوف لمعاممة-ح
الراحة المقررة، الحؽ في فترتيف إضافيتيف لمرضاعة ال تقؿ كؿ منيما عف نصؼ  عف مدة

اليوـ، ولمعاممة الحؽ في ضـ ىاتيف الفترتيف، وتحسب الفترتاف اإلضافيتاف مف  ساعة في
 ؽ. ع(.123العمؿ وال يترتب عمييما أي تخفيض في األجر) المادة  ساعات

العاممة في المنشأة التي تستخدـ  يجوز لممرأة - . ع بأنو: أؽ 124كما تقضي المادة -ط
أجر لمدة ال تتجاوز سنة  أكثر مف خمسة عشر عاماًل طمب الحصوؿ عمى إجازة بدوف

عمميا بعد انتياء ىذه اإلجازة،  واحدة وذلؾ لرعاية طفميا، مع احتفاظيا بحقيا بالرجوع إلى
المدة، وال تستحؽ ىذه اإلجازة  خالؿ ىذهوتفقد ىذا الحؽ إذا عممت لدى صاحب عمؿ آخر 

 ألكثر مف ثالث مرات طواؿ مدة خدمتيا.

عمى العاممة في حاؿ االستفادة مف اإلجازة األولى تسديد االشتراكات الواجبة  يجب - ي
 إلى المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية. أما بالنسبة لإلجازات األخرى فإنو يتعيف عمييا

صاحب  ى المؤسسة المذكورة جميع االشتراكات التأمينية الواجبة عمييا وعمىعمييا التسديد إل
 العمؿ.

 :والوفاة خامسًا: إجازة الحج والزواج

يمنح العامؿ لمرة واحدة طواؿ خدمتو، إجازة  - ؽ.ع: أ173إجازة الحج: عماًل بنص المادة  -أ
 لممسيحييف أياـ / 7 /-يومًا لممسمميف  / 30 /األجر ألداء فريضة الحج مدتيا: بكامؿ
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في خدمة صاحب  يتوقؼ منح ىذه اإلجازة عمى وجود العامؿ مدة ال تقؿ عف خمس سنوات - ب
 العمؿ.

 ال تدخؿ ىذه اإلجازة في حساب اإلجازة السنوية. -ج

: لمعامؿ الذي أمضى في خدمة صاحب العمؿ مدة ستة 174إجازة الزواج: منحت المادة  -ب
حؽ بإجازة زواج لمدة سبعة أياـ بأجٍر كامؿ وتكوف ىذه اإلجازة لمرة األقؿ ال أشير متصمة عمى

 فقط. واحدة

حاؿ وفاة أحد أصولو أو فروعو أو  لمعامؿ الحؽ بإجازة وفاة بأجٍر كامؿ لمدة خمسة أياـ في -ج
ؽ.ع(.إذًا ال بد أف تتعمؽ الوفاة بشخص ممف ذكرىـ  175إخوتو أو أخواتو أو زوجو)المادة 

 حديد عمى سبيؿ الحصر.المشرع، فالت

تدخؿ اإلجازات المذكورة في المواد الثالث السابقة في حساب اإلجازة  ؽ. ع :ال 176المادة -
 السنوية.

ذا وافؽ صاحب سادسًا: اإلجازة بال أجر:  تكوف لمدة ثالثوف يومًا متصمة في السنة الواحدة، وا 
واجبة عميو وعمى صاحب العمؿ العمؿ عمى اإلجازة،  يجب عمى العامؿ تسديد االشتراكات ال

 ؽ.ع(. 172لممؤسسة  العامة لمتأمينات االجتماعية)المادة 
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 تمارين:

 :الصحيحة: يجب الوفاء باألجر في أحد أياـتر اإلجابة اخ

 لعطؿا -1
 األعياد -2

 الراحة األسبوعية -3

 العمؿ -4

 4اإلجابة الصحيحة رقم 

متصمة لدى صاحب العمؿ إجازة  تمنح العاممة التي أمضت ستة أشير الصحيحة:تر اإلجابة اخ
 :أمومة

 ( يومًا عف الوالدة األولى70بنصؼ األجر مدتيا ) -1

 .( يومًا عف الوالدة األولى90بكامؿ األجر مدتيا )  -2

 بدوف أجر لمدة ال تتجاوز سنة واحدة -3

 ( يومًا عف الوالدة األولى في حاؿ وفاة المولود60بكامؿ األجر ومدتيا ) -4

 4قم ر اإلجابة الصحيحة 

 :يستحؽ العامؿ عف أياـ إجازتو السنوية الصحيحة:تر اإلجابة اخ

 مف األجر  70% -1

 مف األجر  80% -2

 مف األجر  50% -3

 أجرًا كامالً  -4

 4رقم اإلجابة الصحيحة 
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 ال يجوز تشغيؿ العامؿ فعميًا أكثر مف: الصحيحة:تر اإلجابة اخ

 ست ساعات في اليوـ -1

 ساعة في األسبوع  48 -2

 ساعات في األسبوع  8 -3

 ساعات في األسبوععشر  -4

 2اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية الثامنة

 انقضاء عقد العمل

عقد العمؿ مف العقود الملزمة للجانبيف، لذلؾ فإنو يخضع للقواعد العامة فيمػا يععلػؽ بوضػع 
يععلػؽ بإنيػاص  ػػامب نيايػة لػو، بااضػػافة ألػق نف  ػانوف العمػػؿ  ػد نػص علػػق نماػاـ خا ػة فيمػػا 

 العمؿ نو العامؿ للعقد.

 حاالت انقضاء عقد العمل

أف انعياص عقد العمؿ يععبر الم ير الممعػوـ لاػؿ عقػد يػرد علػق العمػؿ، وف القػوؿ بخػ ؼ 
 ذلؾ يؤدي ألق عأييد الع  ة الععا دية، وععموؿ بالنسبة للعامؿ ألق ضرب مف ضروب العبودية.

الممػػػدد المػػػدة ينعيػػػً علقاضيػػػًا بانقضػػػاص مدعػػػو أذا اػػػاف مبرمػػػًا لمػػػدة  وامػػػا بينسػػػا سػػػابقًا،  فالعقػػػد
معينػة، نو بإنجػػاز العمػؿ أذا اػػاف مبرمػًا لعن يػػذ عمػؿ معػػيف. وىػذا الماػػـ مػا ىػػو أ  عطبيػؽ للقاعػػدة 
العامة فً العقود العً عقعضً بأف العقد شريعة المععا ديف، فػ  يجػوز نقضػو و  ععديلػو أ  باع ػاؽ 

   ؽ. مدنً(. 848/8لألسباب العً يقررىا القانوف )مادة الطرفيف، نو 

و عقػد العمػػؿ ينقسػػـ مػػف ميػػث المػػدة ألػػق عقػػد ممػػدد المػػدة وعقػػد  يػػر ممػػدد المػػدة، و شػػؾ 
فً نف العمييز بػيف النػوعيف لػو نىميػة ابيػرة مػف ميػث طريقػة أنياضػو، فالعقػد الػذي لػـ عمػدد لػو مػدة 

رادة طرفيػو فػً ا لعػزاـ بػو، بينمػا العقػد الػذي عمػدد مدعػو ععمدد  وعو الملزمػة فػً الزمػاف باسػعمرار أ
 ععمدد  وعو الملزمة فً الزماف بالمدة المع ؽ علييا بيف نطراؼ العقد.
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 الحاالت الخاصة النقضاء العقد

ينعيً عقد العمؿ ممدد المدة بانقضاص مدعو، أذا ااف مبرمًا لمدة زمنية معينة، نو بإنجاز 
 جلو.  العمؿ الذي نبـر مف ن

 أواًل_اإلخطار بإنهاء عقد العمل: 

ععريؼ ااخطار)اانذار(: ىو أع ف أرادة نمد طرفً عقد العمؿ بإنياص العقد،فيو  - ن
)ؽ.ع( نف ياوف  56ع رؼ  انونً مف جانب وامد. و د اشعرط  انوف العمؿ فً المادة 

ماؿ  دوره  ماعوبًا. وفً ماؿ  دوره مف جانب العامؿ يبدو فً  ورة اسعقالة، نما فً
 .1مف جانب  امب العمؿ فإنو يعد أنذارًا نو عنبييًا بالعسريح

والمبرر  شعرط ااخطار ىو أزالة عن ر الم اجأة فً أنياص العقد، بالنسبة لمف وجو 
أليو. فللعامؿ م لمة باانذار عامف فً أعطاص و ت للبمث عف عمؿ آخر ع اديًا لو وعو فً 

 ب العمؿ، ااخطار يعطيو ميلة ايجاد عامؿ بديؿ.مالة البطالة. ومف نامية  ام

 يعمثؿ نثر ااخطار علق عقد العمؿ فً اآلثار العالية: :نثر ااخطار-ب

طواؿ ميلة ااخطار ويلعـز طرفاه بعن يذ جميع ا لعزامات  يظؿ عقد العمؿ  اضماً -1 
قق العقد ملزمًا لطرفيو ؽ.ع(. فيب 58)المادة  2بانقضاص ىذه الميلة الناشضة عنو، وينعيً العقد

خ ؿ ااخطار، ني يبقق العامؿ ملعزمًا بأداص العمؿ وخاضعًا اشراؼ  امب العمؿ، ويبقق 
 امب العمؿ ملعزمًا بدفع اوجر للعامؿ اامً  ب وره المخعل ة. ويعرعب علق ذلؾ ننو أذا نخؿ 

ف لو أذا ااف ما ارعابو  العامؿ بالعزاماعو ااف ل امب العمؿ نف يعا بو عأديبيًا ولو المؽ فً
 .3يجيز ىذا ال  ؿ

                                                             
1
 .434ص:  -المرجع السابؽ -د. عوفيؽ مسف فرج -  

2
 .343ص: -118فقرة: -المرجع السابؽ -مسف عبد اللطيؼ ممداف - 

 .393ص:  053فقرة:  -المرجع السابؽ -د.مممد لبيب شنب- - 3
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مف العمؿ نثناص ميلة ااخطار، مع امعساب مدة  ل امب العمؿ نف يع ً العامؿ-2
مع ما يعرعب علق ذلؾ مف آثار وبخا ة و ، علؾ الميلة خدمة العامؿ مسعمرة ألق ميف انعياص

 .ااخطار اسعمقاؽ العامؿ نجره عف ميلة

أذا ااف ااخطار باانياص مف جانب  امب العمؿ، يمؽ للعامؿ نف يعغيب يومًا  -3
اامً  فً اوسبوع نو ثمانً ساعات نثناص اوسبوع خ ؿ ميلة ااخطار، وذلؾ للبمث عف عمؿ 

 آخر مع اسعمقا و وجره عف يوـ نو ساعات الغياب. 

ار  امب العمؿ بذلؾ  بؿ اما نف للعامؿ عمديد يوـ الغياب نو ساعاعو بشرط أخط-4
 (.ؽ. ع 59يوـ مف الغياب)المادة 

 نمااـ ااخطار: -ج

 .اانياص بشيريف يجب نف يعـ ااخطار  بؿ -1

 .ععليؽ ااخطار باانياص علق شرط وا ؼ نو فاسخ   يجوز -2

 .ويبدن سرياف ميلعو مف عاريخ عسلمو ،الع  ة يجب نف يبلغ ااخطار ألق  امب-3

ولاف يجوز  ،ن سو مف شرط ااخطار نو عخ يض مدعو ل امب العمؿ أع اص  يجوز  -4
 .ا ع اؽ علق زيادة ىذه المدة

مالة أنياص  يجوز ل امب العمؿ أع اص العامؿ مف مراعاة ميلة ااخطار اليًا نو جزضيًا فً -5
 .العقد مف جانب العامؿ

جازة اومومة، وللعامؿ نثناص   يجوز عوجيو ااخطار: للمرنة المامؿ نو أذا اانت فً أ -6
 ؽ.ع(.  57ااجازة العادية نو خ ؿ ااجازة المرضية)المادة 

 إنهاء عقد العمل المحدد:  -ثانياً 

   :المحدد األجل إنهاء عقد العمل-أ

العمؿ نف ينيً عقد العمؿ الممدد المدة فً ني و ت  يجوز ل امببإرادة  امب العمؿ:  -ن
 .ؽ.ع( 53المادة )للعامؿ نجوره عف المدة المعبقية مف العقد  يدفع خ ؿ مدة سريانو شريطة نف

فً ني و ت نيضًا شريطة أخطار  اما يجوز للعامؿ نف ينيً العقد المذاور بإرادة العامؿ:-ب
وفً ماؿ عدـ مراعاة ىذه  ،لإلنياص  امب العمؿ خطيًا بذلؾ  بؿ شيريف مف الموعد الممدد
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يعادؿ بدؿ نجره عف مدة ااخطار نو  يض ألق  امب العمؿالميلة يجب علق العامؿ دفع ععو 
 .الجزص البا ً منيا

 ؽ.ع ننو:   55 عقرر المادة المبرم إلنجاز عمل معين: إنهاء عقد العمل-ب

 .معيف فإنو ينعيً بإنجاز العمؿ المع ؽ عليو أذا ااف العقد مبرمًا انجاز عمؿ - ن

يعجدد، واسعمر عن يذ العقد بعد انعياص العمؿ المع ؽ عليو، وف  أذا ااف العمؿ  ابً  بطبيععو - ب
 .عجدد عجديدًا ضمنيًا المدة ال زمة للقياـ بالعمؿ ذاعو مرة نخرى اععبر العقد  د

 إنهاء عقد العمل المحدد غير األجل: -ثالثاً 

 ننو:  ؽ.ع 56المادة   ضت

نف يخطر  المدة أنياؤه بشرط يجوز لاؿ مف  امب العمؿ والعامؿ فً عقد العمؿ  ير ممدد - ن
 :الطرؼ اآلخر اعابًة  بؿ اانياص وفقاً 

 .اانياص بشيريف جب نف يعـ ااخطار  بؿي -1

 .ععليؽ ااخطار باانياص علق شرط وا ؼ نو فاسخ يجوز   - 2

 .، ويبدن سرياف ميلعو مف عاريخ عسلموالع  ة يجب نف يبلغ ااخطار ألق  امب -3

، ولاف يجوز سو مف شرط ااخطار نو عخ يض مدعون  العمؿ أع اص  يجوز ل امب - 4
 .ا ع اؽ علق زيادة ىذه المدة

مالة أنياص  يجوز ل امب العمؿ أع اص العامؿ مف مراعاة ميلة ااخطار اليًا نو جزضيًا فً -5
 .العقد مف جانب العامؿ

ميلة ااخطار بدفع أخطار نو  بؿ انقضاص  يلعـز الطرؼ الذي ينيً عقد العمؿ دوف - ب
ما لـ  ،عف مدة ااخطار نو الجزص البا ً منيا ععويض ألق الطرؼ اآلخر يعادؿ بدؿ نجر العامؿ

 .ااخطار ياف العامؿ مع يًا مف مراعاة ميلة

 إنهاء عقد العمل بسبب تجنيد العامل: -رابعاً 

بيف  ،امية وا معياطيةمنح المشرع العامؿ مؽ الخيار عند دعوعو لعأدية الخدمة العسارية االز  
فإذا اخعار أنياص العقد فياوف لو المؽ بماافأة  نف يطلب أنياص العقد نو اابقاص علق عقد عملو.

 .ؽ.ع( 68)المادة  نياية الخدمة أذا لـ عشملو نمااـ  انوف العأمينات ا جعماعية
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 الحاالت العامة النقضاء العقد

   انقضاء العقد بدون تعويض: -أوالً 

 ؽ.ع العً  ضت بأنو: 62المادة بيسف  انوف العمؿ نسباب أنياص عقد العمؿ بموجب نمااـ 

 :ااف نوعو، فً ني مف الما ت العالية ينعيً عقد العمؿ، ميما - ن

 

 .اع اؽ الطرفيف اعابًة علق أنياص العقد -1

عمعػد ألػق مػا بعػد  بلوغ العامؿ سف السعيف مف العمر، ما لـ ياف العقد ممدد المدة واانػت مدعػو-2
وفػػً جميػػع اومػػواؿ  .مدعػػو ، ميػػث   ينعيػػً العقػػد فػػً ىػػذه المالػػة أ  بانقضػػاصبلو ػػو ىػػذه السػػف

يععلػػػؽ بسػػػف اسػػػعمقاؽ المعػػػاش  يجػػػب عػػػدـ ااخػػػ ؿ بأماػػػاـ  ػػػانوف العأمينػػػات ا جعماعيػػػة فيمػػػا
، نو لسػػف المػػدة الموجبػػة ليػػذا المعػػاش العقاعػػدي وبمػػؽ العامػػؿ ا سػػعمرار بالعمػػؿ لمػػيف اسػػعاماؿ

 .ميث ينعيً العقد ماماً  ،الخامسة والسعيف

مياعػػو  وفػػاة العامػػؿ، وفػػً ىػػذه المالػػة ي ػػرؼ وسػػرعو نو للشػػخص الػػذي يمػػدده العامػػؿ خػػ ؿ-3
أضػافة  بموجب وثيقة خطيػة عػودع لػدى  ػامب العمػؿ أعانػة وفػاة بمػا يعػادؿ نجػر شػيريف اػامليف

جػػػع انعيػػػاص العقػػػد فػػػً ىػػػذه المالػػػة ألػػػق نف . وير ألػػػق نجػػػر الشػػػير الػػػذي عػػػوفً فيػػػو العامػػػؿ اػػػام ً 
لػػق نف  لعزامػػو طػػابع شخ ػػً، فػػ  ينعقػػؿ ألػػق ورثعػػو اما بينػػا  شخ ػػية العامػػؿ ممػػؿ اععبػػار، وال

 .4آن ًا 

نمػا فػً مػاؿ عجػز العامػؿ  ،عجػزًا اليػًا نيػًا اػاف سػبب ىػذا العجػز عجز العامؿ عف نداضو عملو-4
وجػػود عمػؿ آخػػر لػػدى  ػػامب العمػػؿ يسػػعطيع نف العمػػؿ أ  أذا ثبػػت عػػدـ  جزضيػًا فػػ  ينعيػػً عقػػد

ذا ثبػت وجػود ىػذا العمػؿ يجػب علػق  ػامب العمػؿ بنػاًص علػق طلػب العامػؿ نف  ،يقوـ بو العامؿ وال
العمػػؿ مػػع عػػدـ ااخػػ ؿ بأماػػاـ العجػػز المن ػػوص عليػػو فػػً  ػػانوف العأمينػػات  ينقلػػو ألػػق ذلػػؾ
 .ا جعماعية

يومػًا مع ػلة  مػدة   عقػؿ عػف ماضػة وثمػانيفمرض العامؿ مرضًا يسعوجب انقطاعػو عػف العمػؿ -5
 .نو مددًا مع ر ة عزيد فً جملعيا علق ماضعً يوـ خ ؿ سنة عقدية وامدة

                                                             
 .438ص:  -المرجع السابؽ -د. عوفيؽ مسف فرج -  4
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 .القوة القاىرة - 6

 .عف العسريح المبررالععويض    يعرعب علق أنياص العقد فً الما ت السابقة - ب

علييمػا فػً ال قػرة / ن ( المن ػوص 5 - 4ياوف أثبات العجػز نوالمػرض فػً المػالعيف ) -ج
شػيادة طبيػة يقػدميا العامػؿ، ول ػامب العمػؿ أذا لػـ يقبػؿ بيػذه الشػيادة  / مػف ىػذه المػادة بموجػب

، عطبػػؽ فػػً ىػػذه المالػػة اوماػػػاـ طبيػػب آخػػر، فػػإذا اخعل ػػت الشػػػيادعافعلػػق  نف يعػػرض العامػػؿ
 . انوف العأمينات ا جعماعية المرعية فً

 :ردة بدون إخطارإنقضاء العقد بإرادة منف -ثانياً 

يعبيف مف الن ػوص السػابقة الػذار، نف لاػؿ مػف العامػؿ و ػامب العمػؿ  المػؽ فػً أنيػاص  
 عقد العمؿ سواص ااف ممدد المدة نو  ير ممدد المدة، بشرط ااخطار. 

يق د بالعسريح أنياص العمؿ بإرادة من ردة مف اإلنهاء بإرادة صاحب العمل )التسريح(: -أ
 ؽ.ع: 64المادة واسعنادًا لنص   امب العمؿ.

نو  يمؽ ل امب العمؿ نف ينيً عقد العمؿ سواص ااف ممدد المدة نو  ير ممدد المدة - ن
 :انجاز عمؿ معيف دوف أخطار نو ماافأة نو ععويض فً الما ت العالية

انعمؿ العامؿ شخ ية  ير  ميمة نو  دـ شيادات نو عو يات مزورة ثبت عزويرىا  أذا -1
 . ضاضً مبـر بماـ

أذا ارعاب العامؿ خطًأ نشأت عنو خسارة مادية جسيمة ل امب العمؿ، شريطة نف يبلغ -2
 .بو وعو / ساعة مف و ت علمو48 امب العمؿ الجيات المخع ة بالمادث خ ؿ /

والمنشأة ر ـ أنذاره اعابًة، شريطة  أذا لـ يراع العامؿ الععليمات ال ـز اعباعيا لس مة العماؿ-3
 .ظاىر عاوف ىذه الععليمات ماعوبة ومعلنة فً مااف نف

العقدية  أذا عغيب العامؿ دوف سبب مشروع ناثر مف عشريف يومًا من  لة خ ؿ السنة-4
اعابً مف  امب  علق نف يسبؽ ال  ؿ عوجيو أنذار ،الوامدة، نو ناثر مف عشرة نياـ مع لة

نياـ فً المالة الثانية وفؽ  وانقطاعو خمسة العمؿ للعامؿ بعد  يابو عشرة نياـ فً المالة اوولق
 .اومااـ المرعية فً  انوف ن وؿ المماامات

الداخلً  لـ يقـ العامؿ بعأدية العزاماعو الجوىرية المعرعبة عليو بموجب عقد العمؿ نو النظاـ أذا-5
 .للمنشأة
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 .أذا نفشق العامؿ اوسرار الخا ة بالمنشأة العً يعمؿ بيا -6

وباآلداب  علق العامؿ بماـ  ضاضً مبـر بعقوبة جناضية نو جنمة مخلة باوخ ؽأذا ماـ -7
 .العاـ

معأثرًا بما ععاطاه مف مادة  أذا وجد العامؿ نثناص ساعات العمؿ فً مالة سار بيسف نو -8 
 .مخدرة

نو المدير المسؤوؿ واذلؾ أذا و ع منو  أذا و ع مف العامؿ اععداص علق  امب العمؿ -9 
 .نو بسببو جسيـ علق نمد رؤساص العمؿ نثناص العمؿ اععداص

المقبولة  انونًا ويععبر  يقع عبص ااثبات فً البنود السابقة علق  امب العمؿ بالطرؽ - ب
 .أنياص العقد فً ىذه الما ت مبرراً 

عقد العمؿ وفقًا ومااـ ال قرة /ن / مف ىذه المادة يعو ؼ عسديد اشعرااات  فً ماؿ أنياص -ج
 .والعامؿ لدى المؤسسة العامة للعأمينات ا جعماعية لميف البت فً الدعوى ب العمؿ ام

نعطق المشرع للعامؿ المؽ فً أنياص عقد العمؿ بإرادة  اإلنهاء بإرادة العامل )االستقالة(:-ب
  يععد باسعقالة العامؿ أ  ؽ.ع ننو:  61المادة  ولانو  يد ىذه ا سعقالة، بأف  رر فً من ردة.

ولمرة  ،العامؿ لدى ديواف المديرية المخع ة، وللعامؿ المسعقيؿ نف يعود أذا اانت مسجلة مف  بؿ
 وفً ىذه ،اسعقالعو اعابًة خ ؿ نسبوع مف عاريخ أخطار  امب العمؿ للعامؿ بقبوليا عف ،وامدة

 .المالة عععبر ا سعقالة اأف لـ عاف

 ؽ.ع:   66المادة وبناص علق نمااـ 

 امب العمؿ فً الما ت  للعامؿ نف يعرؾ العمؿ  بؿ نياية العقد وبدوف أخطاريجوز  - ن
 :العالية

الغش و ت الععا د فيما يععلؽ بشروط  أذا ااف  امب العمؿ نو مف يمثلو  د ندخؿ عليو -1
 .العمؿ

 .العامؿ بالعزاماعو الجوىرية طبقًا ومااـ ىذا القانوف أذا لـ يقـ  امب العمؿ أزاص -2

 .نو مف يمثلو نمرًا مخً  باآلداب نمو العامؿ نو نمد نفراد نسرعو ا ارعاب  امب العمؿأذ -3

 . امب العمؿ نو مف يمثلو اععداًص علق العامؿ أذا و ع مف -4

س مة العامؿ نو  معو بشرط نف ياوف  امب العمؿ  د  أذا ااف ىناؾ خطر جسيـ ييدد-5
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بير المقررة نو العً ع رضيا الجية المخع ة فً بعن يذ العدا علـ بوجود ذلؾ الخطر ولـ يقـ
 .الموعد الممدد لذلؾ

يرفع دعوى  يمؽ للعامؿ الذي عرؾ العمؿ  بؿ نياية عقده وي سبب مف اوسباب السابقة نف - ب
وعند الثبوت  ،العامؿ ويقع عبص ااثبات فً ىذه الما ت علق ،عسريح  ير مبرر نماـ القضاص

 .ؽ.ع( 65المادة جمة عف العسريح  ير المبرر)ناياوف للعامؿ المقوؽ ال
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 آثار انقضاء عقد العمل

يعرعػػب علػػق انعيػػاص عقػػد العمػػؿ ع ػػ ية العزامػػات نشػػأت علػػق عػػاعؽ  ػػامب العمػػؿ اسػػعنادًا 
لعقػػػد العمػػػؿ، وععجسػػػد نىػػػـ ىػػػذه ا لعزامػػػات فػػػً ماافػػػأة نيايػػػة الخدمػػػة. فبالنسػػػبة للماافػػػأة يبػػػدو نف 

ا لعػزاـ علػػق ااىػؿ  ػامب العمػػؿ عامػف فػً مػػرص المشػرسع علػق مسػػاعدة الغايػة مػف عرعيػػب ىػذا 
 العامؿ فً عأميف مبلغ مف الماؿ يعدارؾ بو ن قاعو ريثما يعدبر نمره بعد نف انعيق عقده.

 تصفية الحقوق الناشئة عن عقد العمل - أ

يعرعب علق انعياص عقد العمؿ العزاـ علق عاعؽ  امب العمؿ بع  ية مقوؽ 
 . 5والناشضة عف عقد العمؿ ،العامؿ عجاىو

 األجر المستحق: تأدية  -أوالً 

العمؿ يؤدي  امب العمؿ للعامؿ نجره وجميع المبالغ المسعمقة لو  أذا انعيت ع  ة-أ
مف عاريخ انعياص العقد أ  أذا ااف العامؿ  د عرؾ العمؿ مف علقاص  خ ؿ سبعة نياـ عمؿ
نداص نجر العامؿ وجميع مسعمقاعو فً  المالة علق  امب العمؿ ن سو فيجب فً ىذه

يوـ عمؿ مف عاريخ مطالبة العامؿ بيذا اوجر  مدة   ععجاوز خمسة عشر
 .ؽ.ع ( 79المادة )والمسعمقات

 تقادم الحق في األجر وتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل:-ب

عسػػػػقط بالعقػػػادـ الػػػػدعاوى »ؽ. مػػػدنً علػػػػق ننػػػو  664 ػػػرر المشػػػرع بموجػػػػب نػػػص المػػػػادة 
الناشضة عف عقد العمؿ بانقضػاص سػنة عبػدن مػف و ػت انعيػاص العقػد، أ  فيمػا يععلػؽ بالعمالػة 
والمشاراة فً اوربػاح والنسػب المضويػة فػً جملػة اايػراد، فػإف المػدة   عبػدن أ  مػف الو ػت 

و  يسػري ىػذا الذي يسلـ فيػو رب العمػؿ ألػق العامػؿ بيانػًا بمػا يسػعمقو بمسػب آخػر جػرد. 
العقادـ الخاص علق الػدعاوى المععلقػة بانعيػاؾ مرمػة اوسػرار العجاريػة نو بعن يػذ ن ػوص 

 «.عقد العمؿ العً عرمً ألق ضماف امعراـ ىذه اوسرار
                                                             

أ   يا نو أف سيا نو أعسارىا ع  ق مقوؽ العامليف فييا طبقًا ومااـ ىذا  فً ماؿ مؿ المنشأة نو ع  يعيا نوؽ.ع:  11المادة  - 5
 .القانوف
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يعضح مػف الػنص السػابؽ، نف المشػرع  يػد مػؽ العامػؿ بالمطالبػة القضػاضية بػاوجر لمػدة -
طالبػػة بػػاوجر يسػػقط بانقضػػاص سػػنة مػػف عػػاريخ سػػنة، لػػذلؾ فػػإف المػػؽ فػػً رفػػع الػػدعوى للم

ف لـ عاف  د عوافرت شػروط العقػادـ المػولً العػً نوضػمناىا آن ػًا، وف ىػذا  انعياص العقد، وال
نمػػا  ف اػػاف عقادمػػًا   ػػيرًا )سػػنويًا( أ  ننػػو مػػع ذلػػؾ   يقػػوـ علػػق  رينػػة الوفػػاص، وال العقػػادـ وال

ناشػضة عػػف عقػػد العمػؿ خػػ ؿ سػػنة مػػف ييػدؼ ألػػق ااسػػراع فػً ع ػػ ية المرااػػز القانونيػػة ال
 عاريخ انعياضو.

واسعثنق المشرع مف العقادـ المولً نجر العامؿ أذا اػاف ممػددًا علػق نسػاس العمالػة نو  -
المشػػػاراة فػػػً اوربػػػاح نو انسػػػبة مضويػػػة مػػػف اايػػػراد فػػػإف علػػػؾ المػػػدة )مػػػدة السػػػنة(   عبػػػدن 

ق العامػػػؿ بيانػػػًا فيمػػػا يسػػػعمقو بالسػػػرياف أ  مػػػف الو ػػػت الػػػذي يسػػػلـ فيػػػو  ػػػامب العمػػػؿ ألػػػ
 مسب آخر جرد.

اػذلؾ   يسػػري ىػػذا العقػػادـ علػػق الػدعاوى المععلقػػة بانعيػػاص مرمػػة اوسػػرار العجاريػػة، نو  -
 عن يذ ن وص عقد العمؿ العً عرمً ألق ضماف امعراـ ىذه اوسرار.

المؽ  للعامؿؽ.ع بأنو: "  163 المادة :  تقضياإلجازة السنوية تأدية أجر عن –ثانياً 
اسععمالو ليا وذلؾ بالنسبة  بالم وؿ علق نجره عف نياـ ااجازة المسعمقة لو أذا عرؾ العمؿ  بؿ

 ه".اوجر علق نساس آخر نجر عقاضا ألق المدة العً لـ يم ؿ علق أجازة عنيا، ويمسب ىذا

ومقعضػػق ىػػػذا الػػػنص نف انعيػػػاص عقػػػد العمػػػؿ وي سػػػبب مػػػف اوسػػػباب، اسػػػعقالة العامػػػؿ، نو 
  يؤثر علق مقو فػً ااجػازة السػنوية العػً لػـ يم ػؿ علييػا، ولانػو فػً ىػذه المالػة يععػذر ف لو 

عليػو الم ػوؿ علػق مقػو فػً ااجػازة عينػًا، لػذلؾ يسػعمؽ العامػؿ نجػره نقػدًا عػف نيػاـ ااجػازة العػً 
 لـ يسعيلايا.

 :استحقاق العامل التعويض والمكافأة والمعاش التقاعدي - ب

ماافػػػأة و  ععػػػويضال ًف ىػػو يػػػؤدي فػػػً ن لػػب الميػػػاف ألػػق نشػػػوص ديػػػأف انعيػػاص عقػػػد العمػػؿ  
فػػً الماافػػأة ومػػؽ الععػػويض مقػػاف مخعل ػػاف فػػً م ػػدرىما وفػػً طبيععيمػػا: نيايػػة الخدمػػة. والمػػؽ 
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عف مػدة خدمعػو العػزاـ م ػدره القػانوف وسػبب  يػاـ العامػؿ بػأداص العمػؿ نعيجػة للعقػد  فماافأة العامؿ
 .6دره الضرر الذي ي يب العامؿ نعيجة عسريمو بدوف مبررالذي نبرمو معو. نما الععويض فم 

يعرعب علق انعياص عقد العمؿ دوف مراعاة اومااـ العً نص عليو  التعويض:-أوالً  
 ألزاـ الطرؼ المخؿ بدفع ععويض للطرؼ اآلخر علق ما سنبينو وفؽ اآلعً: ،القانوف

أذا اسعقاؿ العامؿ دوف ، فً العقد الممدد اوجؿ-8  التعويض في حالة االستقالة:-أ
ة ميلة ااخطار وجب عليو دفع ععويض لألخير يعادؿ بدؿ نجره عف مدة ااخطار نو امراع

 الجزص البا ً منيا.

أخطار نو  بؿ  ينيً عقد العمؿ دوفالذي عامؿ يلعـز الفً العقد  ير الممدد اوجؿ:  -2
عف مدة  دؿ نجر العامؿانقضاص ميلة ااخطار بدفع ععويض ألق الطرؼ اآلخر يعادؿ ب

)فقرة ب ااخطار ما لـ ياف العامؿ مع يًا مف مراعاة ميلة ،ااخطار نو الجزص البا ً منيا
 .(-وفؽ ما بيناه آن اً -ؽ.ع 56مف المادة 

 التعويض في حالة التسريح: -ب

 يلعـز  امب العمؿ بدفع نجر العامؿ عف المدة البا ية مف العقد.  في العقد المحدد األجل:-1

فً ماؿ أنياص العقد مف  ؽ.ع بأنو 55عقضً المادة في العقد المبرم إلنجاز عمل معين:  -2
يسعمؽ العامؿ الععويض المن وص عليو فً  ،أنجاز العمؿ المع ؽ عليو  بؿ  امب العمؿ  بؿ

أذا لـ يثبت  امب العمؿ  - ن ؽ.ع بأف :" 65قضً المادة وع.ىذا القانوف / مف 65المادة / 
 المادة السابقة فإف أنياصه لعقد العمؿ يعد ارعااب العامؿ أمدى المخال ات المن وص علييا فً

المالة يسعمؽ العامؿ ععويضًا مقداره نجر شيريف عف اؿ  وفً ىذه ،بمثابة العسريح  ير المبرر
/ ماضة وخمسيف مثؿ المد اودنق  151ىذا الععويض عف /  سنة خدمة علق نف   يزيد مجموع

 .عف اسور السنة بنسبة ما  ضاه منيا فً العمؿ ويسعمؽ ععويضاً  ،العاـ لألجور

و  يخؿ ذلؾ  ،الشيري اوخير الذي عقاضاه العامؿ يمسب الععويض علق نساس اوجر - ب

                                                             
اوجر ااضافً... نوجب  انوف عقد العمؿ ال ردي دفعو للعامؿ عند انعياص العقد بغير خطأ نو عق ير مف  ... الماافأة نوع مف."-  6
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 .المقررة  انونًا نو اع ا اً  بمؽ العامؿ فً با ً اسعمقا اعو

نمااـ ااخطار المن وص علييا فً  يبقق  امب العمؿ، مع ذلؾ، ملزمًا بعطبيؽ -ج
 ."وما بعدىا مف ىذا القانوف /56المادة/

  مكافأة نهاية الخدمة:-ثانياً 

لمػاؿ يلعػػـز  ػػامب العمػؿ، فػػً مػدود معينػػة، بدفعػػو هرري مبمرر  مررن ا شرروط اسررتحقا:ها:-أ
 .7ألق العامؿ

نيايػػة الخدمػػة، بعػػد نف اعسػػع نطػػاؽ عطبيػػؽ نظػػاـ العأمينػػات و  ػػد عقلػػص نظػػاـ دفػػع ماافػػأة 
ا جعماعيػة. وممػا  شػػؾ فيػو نف النظػػاـ اوخيػر ي ضػػؿ علػق نظػاـ الماافػػأة. نظػرًا ونػػو وفقػًا لنظػػاـ 
العأمينػػػات ا جعماعيػػػة علعػػػـز مؤسسػػػة العأمينػػػات ا جعماعيػػػة ب ػػػرؼ معػػػاش شػػػيري للعامػػػؿ الػػػذي 

عمػؿ بػدفع الماافػأة فػً مقابػؿ المبلػغ الػذي يلعػـز بدفعػو ألػق انعيق عقػده، وينقضػً العػزاـ  ػامب ال
 % مف نجور المؤمف علييـ(.84المؤسسة المذاورة، والذي يعمثؿ بنسبة مضوية مف نجور عمالو )

اسعثنق مف سرياف نمااـ عأميف الشيخوخة  1963لسنة  013المرسوـ العشريعً ر ـ و 
لذلؾ فإف ن ماب العمؿ ىؤ ص    ن ماب العمؿ الذيف يسعخدموف ن ؿ مف خمسة عماؿ،

نما يلعزموف بدفع  يلعزموف بدفع اشعرااات العأميف عف العجز والشيخوخة والوفاة ألق المؤسسة، وال
ماافأة نياية الخدمة لعماليـ. ومما  شؾ فيو نف ن ماب العمؿ ىؤ ص يمثلوف نسبة ابيرة فً 

 . 8سوريا

ما ىو مسػع اد مػف اسػميا،   عسػعمؽ أ  فػً ماافأة نياية الخدمة اانتهاء عقد العمل:  -1
نياية خدمة العامؿ، ني فً مالة انعياص عقد العمػؿ. فالماافػأة أذف   عسػعمؽ فػً مالػة و ػؼ عقػد 

 العمؿ، اما ىو الماؿ اسعدعاص العامؿ وداص الخدمة العسارية أذا لـ يخعر انعياص العقد.

ً نف العامػػؿ   يسػػعمؽ الماافػػأة بالعػػالأن يكررون صرراحب العمررل هررو الررعي أنهرر  العقررد: -2
 فً مالة ا سعقالة.
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اسػعمقاؽ العامػؿ لماافػأة نيايػة أال يكون إنهاء العقد بسبب خطأ جسريم ا:ترفرا العامرل: -3
 الخدمة مرعبط بأ  ياوف أنياص  امب العمؿ للعقد مبررًا بالخطأ الجسيـ الذي ا عرفو العامؿ.

عشػػػريعات اسػػػعمقاؽ العامػػػؿ لماافػػػأة نيايػػػة ععلػػػؽ بعػػػض الالشرررروط المتعمقرررة بالخدمرررة:  -4
الخدمة، علق اسػعمراره فػً خدمػة  ػامب العمػؿ مػدة معينػة، فػإذا لػـ يامػؿ ىػذه المػدة،   يسػعمؽ 
الماافػػػأة. وربمػػػا   ػػػد المشػػػرسع  مػػػف ىػػػذا الماػػػـ عشػػػجيع العامػػػؿ علػػػق البقػػػاص فػػػً خدمػػػة  ػػػامب 

 .9العمؿ

 ؽ.ع:   63المادة تحديد مقدارها: عماًل بنص -ب

للعامػػػػؿ  يػػػػر المشػػػموؿ بأماػػػػاـ  ػػػػانوف العأمينػػػػات  يلعػػػـز  ػػػػامب العمػػػػؿ بػػػأف يػػػػؤدي - 1
المػا ت الػواردة فػً المػادة السػابقة ماافػأة عػف مػدة خدمعػو  ا جعماعية، عند انعياص عقد العمؿ فػً

اما يسعمؽ ماافػأة عػف اسػور السػنة بنسػبة مػا  ،اؿ سنة خدمة عمسب علق نساس نجر شير عف
 . ضاه منيا فً العمؿ

يخػؿ  عمسب ىذه الماافأة علق نساس اوجػر الشػيري اوخيػر الػذي عقاضػاه العامػؿ، و  - 2
 .ذلؾ بمؽ العامؿ فً با ً اسعمقا اعو المقررة  انونًا نو اع ا اً 

شيادة نياية الخدمة، مسعند، نو وثيقة، يمنميا  امب العمؿ فً شهادة نهاية الخدمة:  -ج
لألخير نف يثبت خبرعو السابقة، ونف يثبت نيضًا ننو مر نياية عقد العمؿ ألق العامؿ. وعسمح 

 مف اؿ العزاـ عجاه  امب العمؿ السابؽ.

فالوثيقة، يجب نف عمعوي علق بيانػات نو معلومػات. ويلمػظ ىنػا نف المشػرسع لػـ يعػرؾ عمديػد 
نمػا نػص علػق بيانػات يععػيف عضػمينيا للوثيقػة )بيانػات ألزاميػة يبػيف  ىذه البيانات ارادة الطرفيف، وال

( وبيانػػػات نخػػػرى يماػػػف العقػػػد ونػػػوع العمػػػؿ الػػػذي نداه فييػػػا عػػػاريخ مباشػػػرعو العمػػػؿ وعػػػاريخ انعيػػػاص
 ، معػػػػق اانػػػت المعلومػػػػات المطلػػػػوب أضػػػػافعيا مطابقػػػػة للمقيقػػػػةأضػػػافعيا بنػػػػاص علػػػػق طلػػػػب العامػػػػؿ

   .ؽ.ع( 93)عمً  بنص المادة  )البيانات ااضافية(
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أعطاص العامؿ شيادة براصة ذمة عند انعيػاص عقػد العمػؿ شػرط  اما يجب علق  امب العمؿ
ويمعنػػع علػػق  ،العامػػؿ  ػػد نوفػػق بجميػػع ا لعزامػػات المعرعبػػة عليػػو عجػػاه  ػػامب العمػػؿ نف ياػػوف
 مػا لػـ عاػف ىػذه المطالبػة مبنيػة ،العمػؿ مطالبػة العامػؿ بػأي مبلػغ بعػد منمػو ىػذه الشػيادة  امب

 .علق و وع خطأ مادي فً الشيادة ذاعيا

يدفع مف  بؿ مؤسسة العأمينات التعريف بالمعاش التقاعدي:  -أ المعاش التقاعدي:-ثالثاً 
عاوف موارد عأميف ، وع10ا جعماعية للمؤمف عليو نو ورثعو مف بعده، عند انعياص عقد العمؿ

مف العامؿ و امب العمؿ بعسديد نسبة  مف ألزاـ ا ً  ،مف العجز والوفاة والشيخوخة،العامليف
 ويجري عأديعيا لمؤسسة العأمينات ا جعماعية: عمسب علق نساس نجر العامؿ.

 % مف نجر العامؿ.84يلـز  امب العمؿ بدفع  -8

 %.7يلـز العامؿ بدفع  -2

الغاية مف نظاـ عأميف الشيخوخة ا الة اسعمرارية الدخؿ للعامؿ المؤمف معاش الشيخوخة:  -ب
فً ماؿ انقطاع نجره مف العمؿ ببلو و سف  ،ى المؤسسة العامة للعأمينات ا جعماعيةعليو لد

. فقرر المشرع نماامًا عضمف عأميف العامؿ مف مخاطر أنقطاع نجره فً ماؿ 11الشيخوخة
 2008لعاـ  78مف القانوف) انوف العأمينات ا جعماعية( ر ـ  9بنص المادة  الشيخوخة. وعم ً 
 ش الشيخوخة بػ: يسعمؽ العامؿ معا

انعياص الخدمة بسب أعماـ المؤمف عليو سف السعيف والمؤمف علييا سف الخامسة -8
 سنة.(  85وبلوغ مدة الخدمة الممسوبة فً المعاش ) ،والخمسيف

انعياص الخدمة بسب أعماـ المؤمف عليو سف الخامسة والخمسيف والمؤمف علييا سف -2
 سنة. 20فً المعاش وبلوغ مدة الخدمة الممسوبة  ،الخمسيف
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انعياص خدمة المؤمف عليو بعد بلوغ خدمعو ال علية فً أمدى الميف الشا ة نو الخطيرة -3
 .12سنة علق او ؿ 85الممسوبة فً المعاش 

يمسب معاش العجز الاامؿ الطبيعً الداضـ ومعاش الوفاة علق نساس معاش العجز والوفاة: ج 
% عف اؿ سنة مف السنوات العالية 2اوخيرة ثـ يضاؼ % مف معوسط اوجر الشيري للسنة 40

% مف معوسط اوجر الذي مسب علق نساسو 80للسنة اوولق اشعراؾ، علق ن  ععجاوز 
 .13اوجر
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