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 تمهيد

المباشر بشريحة    حتلي القانون, لمساسه  بين فروع  العمل مكانة هامة  قانون 
لصراع  اتطلب من الدولة أن تتدخل لوضع حد للتناقض و  واسعة من أفراد المجتمع, مما  
قواعد قانونية تكفل تحقيق التوازن واالستقرار   من خاللبين العمال وأصحاب العمل,  

في عالقات العمل. هذه العالقات تتركز بين قوة رأس المال وبين قوة العمل, فما يمثله 
ال يستهان بها من طرف الطبقة يقابلها قوة اجتماعية    ,أصحاب العمل من قوة اقتصادية

واألمن   السلم  يهدد  الذي  الطرفين,  هذين  بين  النزاع  حدة  تزايد  أمام  وعليه  العاملة. 
االجتماعي, نشأ قانون العمل الذي توسع مضمونه ونطاقه, وتنوعت أحكامه ليشمل 

تعزيز مركز العمال وبث   هدفة, عالقات العمل الجماعية, ب يلعالقات الفرد إلى اإضافة  
 روح الطمأنينة في العالقات العمالية.

جه نحو تغيير اجتماعي  تمن هنا فقد توسع مضمون قانون العمل الحديث, وا
حيث أصبح يهتم بحماية المرأة والطفل والتدريب المهني ومشاركة العمال في   يعمال

انشغ أهم  تشكل  أصبحت  والتي  التشغيل,  سياسات  وفي  ظل اإلدارة,  في  الدولة  االت 
د وح   تجسد تنظيم العمل وت    ,يميةوما تتطلبه من قواعد تشريعية وتنظ   د الحر,االقتصا

قطاعاته المختلفة, عن طريق فتح مجاالت التفاوض حول شروط العمل االجتماعية 
 واالقتصادية, بهدف إحداث المرونة الالزمة التي تساعد في حل المشكالت العمالية.

نضع بين يدي    اقعية والتنوع و التطور,الو ب  المتمثلةأمام مزايا قانون العمل   
شرح   بهدف  الكتاب  هذا  العمالي  بالتشريع  والمهتمين  الدارسين  األعزاء  قانون  طالبنا 

في التعريف بقضايا العمل, بدأنا ببيان المبادئ منا  .  ورغبة  م2010لعام  17العمل رقم  
التي تمي زه, و    العامة لقانون العمل من خالل التعريف بهذا القانون وإيضاح الخصائص 
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مكانته بين غيره من القوانين, وبذلك نحيط بالقواعد التي تشكل المدخل لقانون العمل. 
و البحث في عناصره, و من ثم   ,أما شرح عقد العمل فقد عمدنا إلى تعريف هذا العقد 

م  قمنا بالتمييز بينه وبين غيره من العقود المشابهة له, وتطرقنا بعد ذلك لبيان مراحل إبرا 
, و ولبيان قواعد إنهاء صاحب العملإلى  لعامل و إلى االعقد, وانتقلنا لتحديد آثاره بالنسبة  

عقد   الكتاب بتوضيح موضوع   ختمنا. و عقد العمل واآلثار التي تنجم عن هذا اإلنهاء
 . العمل الجماعي

 :وفق اآلتي ثالثة أبواب وبناء على ما سبق, عمدنا إلى دراسة قانون العمل من خالل 

 قانون العمل في العامة  نظريةال باب األول:ال

 األحكام الناظمة لعقد العمل الفردي الباب الثاني: 

 عقد العمل الجماعي األحكام الناظمة ل الباب الثالث: 
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 ول الباب ال 

 النظرية العامة في قانون العمل 

  ا  مالزم  ا  نشأ العمل وتطور عبر مختلف المراحل التاريخية المتعاقبة كونه شرط 
والمجتمعات  األفراد  لسد وتطورها  لبقاء  المستقل  الفردي  النشاط  صورة  متخذا   فبدأ   ,

ة ي ضاف اإلغير  الحاجات  الحاجات الشخصية, ثم تطور ليصبح نشاطا  اجتماعيا  يلبي  
 , للحاجات الشخصية, فنشأ العمل التابع المأجور, الذي اتخذ بدوره أشكال ونظم متنوعة

ا, متأثرا  بمضمونه بكل الظروف السياسية واالجتماعية تطورت بتطور المجتمعات ذاته
يقوم على تحقيق التوازن بين غاياته االجتماعية   واالقتصادية السائدة. فكان ال بد من أن

والغايات االقتصادية, كما أن الصفة االجتماعية للقانون هي وليد لضرورة تدخل الدولة 
 في تنظيم العالقات االجتماعية.  

لق كان  الصفة  ولما  عليه  تغلب  المميزة  وخصائصه  ماهيته  العمل  انون 
نعر ف فيه بهذا القانون كمدخل   فصلاالجتماعية, كان ال بد من أن نستهل دراستنا ب

لدراسة التنظيم القانوني لعالقات العمل, فنبين مبررات تسميته بمصطلح قانون العمل 
بيقه. فمن المفيد قبل البدء ومكانه في النظام القانوني, ومصادره وتدرجها, ونطاق تط

أن نحيط بالمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القانون, والتي تشكل المدخل   بدراسته
ثالثة الذي يمهد لإلحاطة بأحكامه, و للوصول إلى شرح ما سبق سنقسم هذا الباب إلى  

 , وفي قانون العمل, وفي الفصل الثاني نوضح مصادره  ماهية, ندرس في األول:  فصول
 تطبيقه. نطاق  الفصل الثالث:
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 الفصل الول 

 ماهية قانون العمل  

 ى تتطلب دراسة المواضيع والحاالت التي يشملها قانون العمل التعر ض بداية إل
ه وتشكله بالمفهوم الحديث, ثم تحديد ظروف التاريخية التي أدت إلى نشوئاألسباب وال

 ماهيته وخصائصه.

 المبحث الول 

 مل التعريف بقانون الع

  أو   اإلنتاج  عالقة  ينظمإذ    جتمع،الم  في  القوانين  أهم  من  واحد  العمل  قانون   إن      
 السلع   وتصنيع  خلق  عملية  أثناء  األعمال   وأصحاب   العمال  بين  العالقة  أي  العمل  عالقة

 تحدد   التي  العالقة  أي  احتياجاتهم،  بها  بعون ويش    المجتمع  أفراد   عليها  يعيش   التي  والخدمات 
 . خلقه  بعد   اإلنتاج  هذا  من  طرف  كل  نصيب   وكم  اإلنتاج،  أثناء  طرف  كل  مات والتزا  حقوق 

 طرفي  بين   وجذب   وشد   صراع  عبر(  والخدمات   السلع   خلق  أو)  اإلنتاج  عملية   وتحدث       
 يريدون   بأجر،  العاملون   هم  األول  الطرف.االجتماعي  الصراع  عليه   يطلق   ما   وهو  العمل،

  واألمان   االستقرار  من  قدر  أكبر  وعلى  عرقهم  ناتج  أو  إنتاجهم  من   قدر  أكبر  على  الحصول
  هم   الثاني  والطرف.  ومستقر ة  وآدمية  كريمة  حياة  وأسرهم  هم   يعيشوا  لكي  العمل  عالقة  في

  ربح   وأقصى  أعظم  على  للحصول  يسعون   والذين  اإلنتاج  وسائل  كالم    أو  األعمال  أصحاب 
 دائما    يحاولون   وبالتالي  العمال،  تجاه  االلتزام  عدم  من  قدر  وأكبر  اإلنتاج  من  قدر  أكبر  أو

 .أرباحهم يزيدوا كي اإلنتاج من نصيبهم  وتخفيض  العمال حقوق  تخفيض  الطرق  وبشتى

 العمل  لقانون   الكارثية   اآلثار   ت مث  ل  أن  -الشديد   الصراع  هذا  سياق  في-  غريبا    فليس  لذلك
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ا  العمال  على-   الحالي   تحرير   إلى  يهدف  قانون   من  بد   ال  فكان  باألجر،  يتعلق  فيما  خصوص 
  المجتمع   في  والدخل  اإلنتاج  توزيع  بإعادة   ذلك  ويتحقق,  واالستغالل  والقهر  الفقر  من  العمال

 . لصالحهم

 

 المطلب الول 

 مفهوم قانون العمل 

 : وفوائده تعريف عمل اإلنسان-أولا 

أجل  هوالعمل  -أ من  العامل  يبذله  الذي  و ا  الجهد  المال،  على  على يلحصول  عتمد 
كما ي عر ف العمل أيضا     ات الم رت بطة بموجب عقد م عي ن،موعة من األدوات والم عد استخدام مج

م من ق ب ل شخص، يعتمد على وجود جهد عقلي  أو بدني   ي ساهم في تحقيق    بأن ه الن شاط الم قد 
مالي ة. بذل  عوائد  على  تعتمد  التي  الوسائل  وسيلة من  هو  للعمل  الت عريفات األخرى  ومن 
 .جل تحقيق شيء أو هدف مامجهود من أ

سواء بتقديم خدمات أو    منفعة  على  للحصول  المبذول  اإلنساني  النشاط  هو  إذا  العمل
  واحد، آن  في ومؤلم نافع  المعنى بهذا والعمل. اإلنسان حاجة  تشبع سلعة إلى المواد  بتحويل

  أو   دود المر   وعنصر  ببذله،  ملزما    العامل  يكون   الذي  الجهد   أي  األلم،  عنصر  يتضمن  فهو
  عمل  أو  مباشرة   النتيجة  على  وحصل  لنفسه  عمل   سواء  العامل  عليه  يحصل  ما   وهو  المنفعة،
 .أجر على ذلك  مقابل وحصل غيره لحساب 

  :، هيالعمل في حياة اإلنسان أشياء إيجابي ة يحقق فوائد العمل على اإلنسان:-ب 
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 لدى األفراد تطور المعرفة: تعتمد على زيادة الخبرة في مجال العمل؛ وخصوصا  -1
فات والمهارات المطلوبة منهم  . الم بتدئين، مم ا ي ساعدهم على فهم كاف ة الص 

الخاص  -2 الوظيفي   المسار  تنمية  في  ت ساعد  التي  الفوائد  من   : الشخصي  ر  التطو 
ر الشخصي  في الوصول إلى القدرة على تحقيق الكفاءة ضمن   باإلنسان؛ إذ ي ساعد التطو 

 . العمل

فهم تطبيقات العمل: وخصوصا  تلك الم رتبطة في م قابالت الت وظيف، مم ا تعزيز    -3
 ي ساهم في توجيه طاقة اإلنسان لتحقيق الن جاح في بيئة العمل.

المساعدة في بناء الشخصي ة، واالندماج مع الم جتمع، وتأسيس عالقات مع األفراد  -4
 اآلخرين. 

أج -5 من  المال  على  الحصول  في  العمل  الشخصي ة م ساهمة  المصالح  تحقيق  ل 
 لإلنسان. 

تحقيق العديد من الفوائد لصحة اإلنسان البدني ة والعقلي ة؛ إذ ي ساعد على التقليل من   -6
 . خطر الم عاناة من العجز مع مرور الوقت 

 . المساهمة في تقليل التأثيرات السلبي ة الن اتجة عن البطالة في الم جتمع-7

يب في مجال العمل، مم ا ي ساهم في دعم كاف ة الم هارات المساعدة على تطبيق الت در -8
 .الم تنو عة والالزمة لنجاح األفراد 

 العمل  يعود و   قد يؤدى العمل بصورة فردية أو جماعية,فوائد العمل الجماعي:    -ج
   :اآلتية األمور في الفوائد  تلك وتتمثل والمجتمع، األشخاص  على بالفائدة  اعيمالج
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  ضمن  عملهم   عند   أكبر  بمسؤولية  الموظفون   يشعر  ؛حيث   يةالمعنو   الروح  رفع-1
 السلطة   من  مزيد   يكتسبوا  حتى   لديهم   المعنوية  الروح  رفع  إلى  ذلك  يؤدي  مما  مجموعة،

 .  بها يعملوا  التي الوظائف أو المشاريع في والملكية

  من أجل   عمل  فريق  إنشاءعلى    ي ساعد   حيث   العالقات؛  تحسينكما يؤدي إلى  -2
 في  االختالف  خالل  من  العمل  متعل    لألفراد   وي تيح  ،عاملينال  بين  أقوى   عالقات   بناء

 .  أفكارهم

 في   المختلفة  األشياء  تقبل  على  الجماعي  العمل  ي ساعد   حيث   المرونة؛  من  المزيد -3
 بسهولة  يواجهها   التي  المشكالت   حل  يتقبل  فريق   في  يعمل  عندما  اإلنسان  أن    أي  العمل،
 . الطويل المدى على تكاراالب  زيادة و أكثر ومرونة

قانون العمل عبارة عن مجموعة من القواعد    المقصود بقانون العمل:-ثانياا 
 أم جماعيا    سواء أكان فرديا    المأجور,  الخاص   القانونية التي تحكم عالقة العمل التابع

 األعمال.بين العمال وأصحاب 

 ,لحساب الغير  ىالعمل التابع المؤد أي هذا القانون ينظم عالقات ناشئة عن  
 هذا الغير.  شرافبإما كان أداء هذا العمل يتم لكو 

 : نوعين  تكون ألن األعمال  أجور,ماليحكم العمل التابع  إذافقانون العمل 

 . أعمال تضع القائمين بها في حالة من التبعية القانونية للغير -1

في    أعمال ال تضمن حالة التبعية القانونية ويكون الملتزم بالعمل مستقل  -2
 .أدائه عن صاحب العمل 
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 : موضوع قانون العمل-اا لثثا

يقصد بقانون العمل مجموعة القواعد التي تطبق على العالقات الفردية والجماعية   
الناشئة بين العاملين وأصحاب العمل تحت إشرافهم وسلطتهم بمناسبة أدائهم للعمل. 

حساب الغير كلما كان هذا أي أن هذا القانون ينظم العالقات الناشئة عن أداء عمل ل
بالعمل هو   يتم بإشراف وتوجيه صاحب العمل. والمقصود  الجهد المبذول في العمل 

النشاطات اإلنسانية كافة، تنفيذا  لعقد عمل )مكتوب أو غير مكتوب( بصرف النظر 
تجارية، أو  كانت  صناعية  نوعها،  أو  غيرها  عن طبيعتها  أو  فنية،  أو  زراعية،  ، أو 

 . و ذهنيةعضلية كانت أ

استنادا  لما سبق, يمكننا استبعاد العمل المستقل و العمل الذي يؤدى مجانا  من  
 .1نطاق تطبيق قانون العمل. فهذا قانون ينظم العمل الخاص التابع والمأجور 

على أن المشرع السوري لم يقف في رعايته للطبقة العاملة عند حد تنظيم عقد  
.  بل عمد إلى تأمين العمال من األخطار التي 2قابات وإنما تعدى ذلك لتنظيم الن  العمل,

تهددهم في مورد أرزاقهم, و إن كانت غير متعلقة بعمله, كونه ال يستطيع مواجهتها 
لضآلة موارده وما يمكن أن يدخره, كالعجز عن العمل لمرض, أو عاهة أو شيخوخة, 

ى حياة صاحب العمل . فقانون العمل إذا كان ال يهيمن عل3بل كذلك البطالة والوفاة
الذي قد تكون أحد أوجه نشاطه ال يخضع لقانون العمل, فإن هذا القانون يهيمن على 

 

 . 22ص:  -2006-حلب  -مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية -قانون العمل  -د.شواخ محمد األحمد-  1   

- ة مؤسسة الثقافة االجتماعي -الجزء األول-مبادئ في قانون العمل والتأمينات االجتماعية-د. فتحي عبد الرحيم عبد هللا  -2
 . 7ص:  -1971-اإلسكندرية

 .   -16ص:   -المرجع السابق  -د. شاب توما منصور - 3
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 حياة العامل وحياة أفراد أسرته, ويتوقف على قواعده احتفاظ العامل بإنسانيته.

تعود هذه األهمية إال  من هنا تبرز األهمية االجتماعية واالقتصادية لقانون العمل,  
ا قانون  التابعون أن  العمال  هم  المجتمع  أفراد  من  كبيرة  مجموعة  بحياة  يتعلق  لعمل 

وأصحاب األعمال. وتدل االحصائيات على أن نطاق هذا القانون يشمل غالبية األفراد  
 . ملين في المجتمعاالع

لقانون العمل تأثير كبير مباشر في الحياة االقتصادية فهو يؤثر في  كما أن  
إعادة توزيع الدخل القومي ورفع القوة الشرائية لألجور وزيادة ل األيدي العاملة, و يتشغ

   . االستهالك واإلنتاج
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 ب الثاني طلالم

 موقع قانون العمل في النظام القانوني 

أثار مركز قانون العمل في المجموعة القانونية الكثير من النقاش. فبينما يرى 
البع يذهب  الخاص,  القانون  فروع  من  بأنه  فروع  البعض  من  اعتباره  إلى  اآلخر  ض 

القانون العام. و سندرس فيما يلي ما إذا كان قانون العمل ينتمي حقيقة إلى القانون  
الخاص أم إلى القانون العام, و إذا لم يكن األمر كذلك فهل له طبيعة خاصة تختلف 

 عن طبيعة كل من القانونين المذكورين؟ 

إن التطور التاريخي لقانون العمل    اص:عالقة قانون العمل بالقانون الخ -أوال  
بالتالي الخاص إذ يتمحور حول عقد العمل و يحمل على القول بأنه فرع من فروع القانون  

ينظم العالقات العمالية الناشئة بين طرفين العامل و أصحاب العمل, أي ينظم عالقات 
في   هيالعمل  شأن بقية فروع القانون الخاص, باإلضافة إلى أن عالقات    ,بين أفراد 

 األصل, خاضعة لقواعد القانون المدني.

  :ألسباب التاليةل ,القانون الخاص من فروع  قانون العمل يمكن اعتبار  إذا  

إن قانون العمل يخص مجموعة العالقات بين أشخاص القانون الخاص    -أ
 ( )عمال وأرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية والصناعية

ختص هو القضاء العادي )المحاكم المدنية( وليس القضاء إن القضاء الم  -ب 
 ، (اإلداري )إال في بعض االستثناءات 

عقد  من العقود المسماة المنظمة في القانون المدني, فهو  إن عقد العمل    -ج
ال من  تتضمن  مشتق  والتي  ذاتها  المدنية  حرين  إعقود  شخصين  التزامات  بين  لتقاء 
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ن العقود اإلدارية حيث  يفرض الشخص العام نفسه على متعادلين وهذا بعيد كل البعد ع
الشخص الخاص. إال أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعدا  أمام القوة 

 . االقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونية واالقتصادية على العامل

المتزايد في تنظيم    تدخل الدولة  إن    عالقة قانون العمل بالقانون العام:  -ا  ثاني
. فنجد 1أنه ينتمي إلى القانون العام   وي شير إلىاألهمية التي تستحق,  له  عالقات العمل  

أن تدخل الدولة يبرز بنظام التأمينات االجتماعية الذي يهدف إلى حماية العامل من  
الشيخوخة والعجز والوفاة, كما يظهر تدخل الدولة في حماية األجر, وتشغيل النساء 

 .2ألطفال والمتعطلين عن العملوا

نستطيع أن نقوم بتصنيف قانون العمل بأنه قانون ينتمي إلى فئة القانون  لكي  و 
العام، أو أنه قانون ينتمي إلى فئة القانون الخاص، يجب علينا أن نمي ز في البداية بين  

 ,د بعيد إن تقسيم القانون إلى عام وخاص يعود إلى عه.   القانون العام والقانون الخاص 
الخاص كل ما يتعلق بمصالح  القانون  فروع  من    هف عند الرومان حيث اعتبرو ر  فقد ع  
حاول رجال القانون إيجاد معيار أو ضابط دقيق بين القانون العام والخاص   كما د.  األفرا

لضبط القواعد القانونية لكنهم فشلوا في أغلب محاوالتهم. أما المعايير األكثر نصيبا  في 
 :هي اآلتي, 3 الصواب الصحة و 

 
- 10فقرة:   -2003  -لبنان-منشيورات الحلبي الحقوقية  -قانون العمال)دراسية مقارنة(   -حسيين عبد اللطيف حمدان -1

 . 36: ص

 . 23ص:  -المرجع السابق-د. فتحي عبد الرحيم عبد هللا - 2

   . 18ص: -لمرجع السابقا-ون العملشرح قان-د. شاب توما منصور- 3
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إن أكثر القواعد المنظمة للعالقات المالية )بيع ي شراء(   ـ المفهوم المالي: 1
هي من القانون الخاص أما القواعد التي تنظم العالقات األخرى كتنظيم جهاز الدولة 

وإذا أمعنا النظر نجد أن هذا المعيار غير صحيح إذ أن كثيرا   . هي من القانون العام
قواعد التي تنظم أمورا  ال أثر للمفهوم المالي فيها تعتبر من القانون الخاص ال  من ال

العام )كالقواعد الرامية إلى تنظيم العالقات العائلية مثال ( وهناك أمورا  مالية كثيرة لها 
  (عالقة مباشرة بالقانون العام )كالضرائب واألمالك العامة 

صحاب هذا المعيار برأيهم: القانون  أ  ـ المصلحة العامة والمصلحة الخاصة:2
الخاص هدفه الرئيسي حماية المصلحة الخاصة لألفراد بينما هدف القانون العام حماية 
المصلحة العامة للمجتمع وهذا المعيار انتشر كثيرا  بين رجال القانون إال أنه بعيد عن 

حققه القواعد الصحة والصواب فليس هناك حدودا  واضحة تمكننا من التمييز بين ما ت
القانونية من مصلحة عامة ومصلحة خاصة وهناك عدد كبير من القواعد في القانون  

كما يمكن مالحظة أن    .الخاص تغلب فيها المصلحة العامة بحيث نعتبرها قواعد آمرة
قانون العمل من فئة القانون العام من خالل ما فرضه المشرع في عقد العمل على 

يث منع الم شر ع تشغيل األحداث قبل بلوغهم سن  معينة، موضوع تشغيل األحداث، ح
نموهم   على  يؤثر  معينة  سن   قبل  عملهم  إن   حيث  وتربويا ،  صحيا   لحمايتهم  وذلك 

المادة   من    113  \الجسماني فيعوقه، ويمنعهم من إتمام تعليمهم. وذلك عمال  بنص  
 . \ قانون العمل

الدولة بصفتها صاحبة السيادة والسلطان    : إذا كانت ـ صفة أطراف العالقة القانونية3
هي أحد أطراف هذه العالقة اعتبرنا هذه القواعد من القانون العام. وإذا كانت الدولة 

ك القانونية  متدخلة  بعالقتها  سلطة  بدون  العادي  القانون   تع د الفرد  من  القواعد  هذه 
أن قواعده آمرة   قانون العمل، نجد أن من أهم خصائصه  أحكاموبالتدقيق في    .الخاص 
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ال يجوز االتفاق على خالفها، فبعض مواد هذا القانون تشير بشكل واضج إلى دور 
وسلطان، من خالل  بصفتها صاحبة سيادة  العمل،  قانون  بأحكام  التدخل  الدولة في 
فرض شروط معينة في عقد العمل الفردي ال يستطيع رب العمل أو العامل االتفاق 

ذلك أ العمال على خالفها. ومثال  بين  يشأ أن يترك تحديد األجر حرا   لم  المشرع  ن 
وأصحاب العمل، لما قد يترتب على ذلك من ظلم قد يلحق بالعامل نتيجة حاجته للعمل 
بأن يخف ض له األجر، أو ظلم يلحق بصاحب العمل إذا كان بحاجة لخدمات العامل 

الحد  تعيين  بمبدأ  الم شر ع  فأخذ  مرتفعا .  أجرا   عليه  جميع   فيفرض  في  لألجر  األدنى 
 . المهن، والحد األدنى هو ما يكفي للقيام بحاجات العامل األساسية

على تشكيل لجنة لتحديد األجور، وحدد   ( 69)وقد نص قانون العمل في المادة      
  :منه بقولها (70)مهمتها في المادة 

ة النظر تتولى اللجنة الوطنية مهمة وضع الحد األدنى العام لألجور وإعاد   -أ
  .فيه للعاملين المشمولين بأحكام هذا القانون 

تراعي هذه اللجنة في أداء مهمتها األزمات االقتصادية وهبوط النقد وسعر    -ب 
صرف العملة الوطنية، والقوة الشرائية والمستوى العام لألسعار وغيرها من المتغيرات 

  .االقتصادية

دعم بها كل فريق رأيه, فإننا نجد من أيا  كانت قيمة المبررات التي ي  بالنتيجة:
القانون العام أو القانون الخاص ألنه يتأثر باالثنين  إطار الصعب إدخال قانون العمل في  

معا . ولكن يجب أن ال نعتبر أن قانون العمل قانون مختلط ينتمي إلى القانون العام  
ميزا  عن كال القانونين والقانون الخاص على السواء. بل يجب اعتباره قانونا  مستقال  ومت
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 . لمستقلةا, ليبني لذاته قواعده الخاصة 1أحكامه من االثنين معا   تمد و لكنه يس

  بالتفسير   قانون العمل يؤخذ   قواعد   لى ما سبق, فإنه في حالة تفسيرإيضاف  
 للعامل   األفضل  والمزايا  الشروط  أن  كما  المشرع  ورغبة  يتفق  ذلك  باعتبار  للعامل  األصلح

  بطالن   يؤدي  أن  يمكن  ال  , مثال ذلك:  البطالن  أثر  إليها  ينصرف  وال  بها  لالعم  يستمر
 .  أداؤه تم عمل  عن المستحق األجر ضياع الى العمل عالقة

  كان   ذاإف  المدني  القانون   في  العقد   فسخ  كيفية  بنفس  يعالج  لم  العمل  فسخ  أن  ثم
 . استقالة عاملال من كان وإذا  تسريحا أعتبر العمل رب  جانب  من العمل عالقة إنهاء

  في   المختصة  المحكمة  فأن  العمل  ذاتية  بيان  أطار  في  ذكره  سبق  لما  ضافةإ
  هذا  نإ ف  , وبناء على ما سبق  خاصة  تشكيلة  ذات   محكمة  هي  العمل  منازعات   نظر

 . خاصة بذاتية يتميز  القانون 

 
 . 11ص:     -المرجع السابق -د. جورج سعد- 1
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 المبحث الثاني 

 أهمية قانون العمل ونشأته  

دور قانون العمل في الواقع, وتفوقه   نحاول في هذا المبحث أن نلقي الضوء على
وانين األخرى, من خالل بيان أهميته بالنسبة لألفراد وللسلم االجتماعي, قعلى كثير من ال

 ومن ثم توضيح مراحل تطوره, وفق اآلتي: 

 المطلب الول 

 قانون العمل أهمية  

أفرا بين  التعاون  لتسيير  إلى صياغة األحكام الضرورية  قانوني  د يهدف أي نظام 
مصلحة ل  ا  تحقيق ة  المجتمع وتحديد مسؤولياتهم عما يقومون به من أعمال نافعة أو ضار 

   المجتمع.

نحاول في هذا المطلب تحديد األهمية التي يتمتع بها قانون العمل على الوجه    و
 اآلتي: 

يحكم قانون العمل أكبر شريحة في المجتمع وهم العمال,   األهمية السياسية:-أوال  
ش  على  تكون ويؤثر  عمالية  لنقابات  ينتمون  العمال  من  العديد  أن  كما  حياتهم,  ؤون 

 مرتبطة بأحزاب سياسية, لها تأثير على الحكومة.

تعمل أحكام قانون العمل على رفع المستوى العلمي للفئات   األهمية الثقافية:  -ثانيا  
العمل وال بقواعد  وقاية من  العمالية, من خالل تشجيع التدريب, وتمكينهم من اإللمام 

 األمراض المهنية والسالمة من مخاطر مواد وأدوات العمل.
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االقتصادية:-ثالثا   يمكن معه  األهمية  ال  ارتباط  باالقتصاد  العمل  قانون  ارتباط  إن 
, فنرى تحديد قانون  اإلنتاج. حيث يؤثر قانون العمل على  فصل أحدهما عن اآلخر

لعم خاصة  شروط  ووضع  اليومية  العمل  لساعات  المجتمع العمل  فئات  بعض  ل 
األخرى ثابتة.   اإلنتاجإذ بقيت عناصر    اإلنتاجكاألحداث والنساء, ينعكس على كمية  

الوطني, وذلك لوجود قواعد  باالقتصاد  إلى اإلضرار  ذلك يؤدي  القول بأن  وال يمكن 
النشاط االقتصادي, ألن   تقابل ما ذ كر سابقا  من حيث أثرها في زيادة مردود  أخرى 

العقد وتحويله لعقد غير محدد المدة ومنع بعض فئات العمال من القيام    تجديد مدة
والمرضية,  بأعمال معينة, السنوية  الراحة واإلجازة  أوقات  لبدء    وتحديد  السن  وتحديد 

العمل, كل ذلك يؤدي إلى ضمان سالمة العمال وقوتهم, وبالتالي قيامهم بأداء عملهم  
 ارتفاع إنتاجهم. بشكل أفضل مما يؤدي تبعا  لذلك إلى 

كذلك فإن قانون العمل يؤدي إلى زيادة الدخل القومي والقوة الشرائية, وذلك عندما 
يضع قواعد لتشكيل لجنة وطنية مهمتها تقييد الحد األدنى لكل مهنة مما يحقق العدالة 
على  يؤثر  وهذا  القومي,  للدخل  الرئيسية  العناصر  أحد  يشكل  األجر  أن  إذ  للعمال, 

للعمال.االستهالك   الشرائية  القدرة  العمل,   فيزيد  الطمأنينة لمختلف طبقات  يوفر  مما 
ورفع مستوى المعيشة للطبقات الهشة اقتصاديا  وتأمين الحماية القانونية لها, وذلك من  

 خالل تأمين حد أدنى من الضمانات التي تكفل لها االستقرار والعيش الكريم. 

االجتماعية   -رابعا   أ  :  األهمية  أفراد تتعلق  من  كبيرة  بشريحة  العمل  قانون  حكام 
وتتمثل هذه الشريحة بالعمال الذين يمثلون    المجتمع وأثره في حياتهم الشخصية والعائلية,

المجتمع.   في  الساحقة  االستقراراألكثرية  يحقق  باعتباره  البالغة  أهميته   وتظهر 
وال المتزايد في حمايتهم,  بتدخله  إذ  أسباب  االجتماعي,  وبين قضاء على  بينهم   النزاع 

العمل. ووضع األسس التي تحقق التوازن بين مصالح   ظروفأصحاب العمل, وتحسين  
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المال  رأس  وقوة  االجتماعية  العمل  قوة  يمثالن  واللذين  العمالية,  العالقة  طرفي 
 بيئة   االقتصادية, يؤدي إلى إيجاد سلم اجتماعي, وسيادة هذا السلم تؤدي إلى تحسين

 وتحض على زيادته. , واإلنتاجالعمل 

   المطلب الثاني

   قانون العملنشأة 

, نالحظ أن أهم ميزات قييانون العمييل الواقعييية والتطور  :  ولدة قـانون العمــل  -أولا 
فال ترجع بوادره إلى أكثر من قرنين, فهذا القانون ولد في   على الرغم من حداثة نشيييييأته,

العمل المأجورة التي ظهرت في ظله لم تكن    أحضيان النظام الرأسيمالي, ذلك ألن عالقة
بمراحل تاريخية    مرت  المجتمعات البشييييرية معروفة في نظامي الرق والعبودية. حيث أن

 .ىالطبقة المتنفذة في الدرجة األولها تنظم لصالح يكانت عالقات العمل ف

ال رد إولمعرفة أسييييباب ظهور قانون خاص للعمل وتطوره بشييييكله الحاضيييير, ما هو 
 لمساوئ تلك الفترة . فعل

القائمة    اإلنتاجفقد تسببت الثورة الصناعية في أوربا في القضاء على شكل عالقات  
م لتقرر نظاما  سيييييييياسييييييييا  وقانونيا  قائما  على  1789قبلها , وجاءت الثورة الفرنسيييييييية عام  

رت  الحرية المطلقة, مما أدى إلى عدم تدخل الدولة في تنظيم عالقات العمل, ألنها اعتب
مثل هذا التدخل انحياز لجانب دون اآلخر, ويخل بمبدأ الحرية الذي تبنته شييييييييييعارا  لها. 
كما أنها حافظت على المنافسيييييية الحرة في سييييييوق العمل, فقررت حظر قيام أي تكتالت  

 حتى ال تشكل هذه التكتالت قوة ضغط تخل بهذه المنافسة. ,عمالية
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رة اقتصيييييادية بحتة, بكل ما ينطوي  في ظل ما تقدم, أصيييييبحت النظرة إلى العمل نظ
اإلنسييييييييييييييانيية في العميل, وقيد انعكس ذليك على القيانون   لالعتبيارات علييه ذليك من إغفيال 

الوضيعي, فأقام هذا القانون عالقة العمل على أسياس التنظيم العقدي وفقا  لمبدأ سيلطان  
ضيييييييعت عالقة اإلرادة وحرية التعاقد, فاعتبر عقد العمل نوعا  من أنواع عقد اإليجار, فخ

العقد حرية تحديد شييييييييييييروطه بإرادتهما   العمل ألحكام عقد اإليجار, وترك القانون لطرفي
 وفقا  لما يقرره سوق العمل.

وتعرضييت هذه التصييورات القانونية لنقد شييديد حين تبين وجهها السييلبي, فقد انتقدت 
لواقع ألنها تقوم على أسيييييييياس تسيييييييياوي قدرة طرفي العقد على المسيييييييياومة, في حين أن ا

يخالف ذلك., إذ يوجد اختالف في المراكز االقتصيييييادية لطرفي العالقة, حيث يسيييييتطيع  
صاحب العمل, بما يملكه من قدرة اقتصادية, فرض شروطه على العامل الذي ال يملك 
القدرة على المسيياومة لحاجته إلى العمل كوسيييلة لكسييب عيشييه, ولهذا لم يكن أمامه من 

حب العمل. كما انتقدت من ناحية أخرى, إلغفالها  خيار سييييييوى الرضييييييوخ لشييييييروط صييييييا
حقيقيية أن عالقيية العمييل ليسيييييييييييييييت عالقيية مييادييية بحتيية, بييل هي عالقيية تمتييد إلى كراميية 

 اإلنسان ذاته, وتترك أثرا  على المجتمع بكامله.

وعمليا  انتهى هذا النهج إلى مسياوئ كثيرة بالنسيبة إلى العمال الذين تعرضيوا ألبشيع  
جورهم وسيييياءت ظروف عملهم وطالت سيييياعات العمل الفعلية وفقدوا اسييييتغالل, فتدنت أ

 كل الضمانات التي تحميهم من مخاطر بيئة العمل.

وأدت هيذه الظروف مجتمعية إل تحرك العميال لليدفياع عن مصييييييييييييييالحهم في مواجهية 
اسييييييتغالل أصييييييحاب العمل ووجد التحرك صييييييدى في الفكر اإلنسيييييياني والسييييييياسييييييي منه  

ا الفكر بين دعوات إصييييييييييييييالحييية ال تمس جوهر النظييام خيياصييييييييييييييية, فبرزة اتجيياهييات هييذ 
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الرأسيييييييييييمالي, إلى دعوات ثورية ترى أن العالج يتطلب إقامة نظام اشيييييييييييتراكي بدله. وأيا  
فإنها أثرت بصييييييورة مباشييييييرة أو غير مباشييييييرة في موقف السييييييلطة كانت هذه االتجاهات  

دايات هذا التدخل في السييياسييية, باتجاه التدخل لتنظيم عالقات العمل تشييريعيا , فكانت ب
 أواسط القرن التاسع عشر, إيذانا  بمولد فرع جديد من فروع القانون هو قانون العمل.

لم يسيتقر اسيم قانون العمل إال بعد تردد بين كثير من  تسـمية قانون العمل:  -ا  نيثا
  -في الدول األوروبية —القرن التاسييييييييع عشييييييييرمنتصييييييييف  سييييييييميات, وقد بدأ األمر في  تال

عند اسييييتقالله عن القانون    م التشييييريع الصييييناعي على هذا الفرع من القانون بإطالق اسيييي
, ويرجع سييييييبب هذه التسييييييمية إلى النهضيييييية الصييييييناعية التي حثت على االهتمام  المدني

للعمل التابع أو   ميدانبقانون عمل مسيييييتقل, فضيييييال  عن أن العمل الصيييييناعي أخصيييييب 
صييييير هذا القانون على عالقات خاضيييييع, غير أن هذه التسيييييمية قاصيييييرة ألنها توحي بقال

العمل الصيييييييييييييناعي على أن العمل التابع يشيييييييييييييمل مجاالت أخرى كالتجارة والسيييييييييييييياحة 
 والزراعة.

أمييا التسييييييييييييييمييية األخرى التي أطلقييت على هييذا الفرع من القييانون كييانييت   القييانون  
العمالي  وتعتبر أكثر إخالصييييييييييا  للعمال ولكنها غير صييييييييييحيحة ألن قانون العمال ليس 

. كذلك   محصيييييورا   بالعمال فقط فأصيييييحاب العمل هم اآلخرون مشيييييمولون به كطرف ثان 
فإن تعبير  القانون االجتماعي  هي عبارة فضفاضة فالقوانين كلها اجتماعية, ولدت من 
الحياة في المجتمع, ومن بينها قانون العمل, كما أن المسيييييائل االجتماعية أوسيييييع بكثير  

األهمية    إبرازن كان لهذه التسييييييمية الفضييييييل في ولئ. 1من العالقات الناشييييييئة عن العمل
 لعملا االجتماعية لقانون 

 
 . 18ص:    -1977-بغداد  -دار الحرية للطباعة -دراسة مقارنة-شرح قانون العمل-د. شاب توما منصور - 1



 - 21 - 

ولكن هذه التسييمية قد انتقدت على أسيياس أنها  ,مر بتسييميته قانون العملاأل  ىانته 
 .تحمل على االعتقاد بأن مصدر هذا القانون الوحيد هو التشريع 

التعبير يوحي  كذلك فإن اصطالح  قانون العمل  تعرض لنقد يتمثل في أن هذا  
بشموله للعمل اإلنساني كله, في حين أن قانون العمل ينظم جانب واحد من العمل 

 . 1اإلنساني, وهو العمل التابع 

 تشريع العمالي في سورية: لالتطور التاريخي ل-اا ثالث

لم تكن لعالقات العمل و لشؤون العمال في القطر العربي السوري, قبل عام  
تنظمها. حيث كانت األوضاع القانونية للعمال وعالقتهم    , أحكام قانونية خاصة1946

للقواعد العامة   باإلضافة   - والتي تخضع لها سائر العقود   -بأصحاب العمل تخضع 
القانون   في  عليها  المنصوص  العمل  عقد  أحكام  في  الواردة  الخاصة  القواعد  لبعض 

فكانت مهملة غير   المدني. أما أوضاع العمال االجتماعية و حقوقهم المعيشية األخرى 
, وكان خطوة جريئة في إبراز 279أول قانون للعمل برقم    1946مقننة. فصدر عام  

حقوق العمال وضماناتهم في التشغيل واألجر والتسريح, بما يكفل كرامتهم اإلنسانية 
العربيين سورية   القطرين  بين  الوحدة  إبان  وللمستقبل. و  للحاضر  ويمنحهم ضمانات 

ا قانون  الموحد رقم  ومصر صدر  القانون موضع 1959لعام    91لعمل  هذا  وكان   .
إلى  أنفسهم  العمال  من  بدءا   بتطبيقه,  تعنى  التي  الجهات  جميع  من  ودراسة  عناية 
يقوم  مرافق  على  تشرف  التي  والخاصة  العامة  الجهات  سائر  إلى  العمل,  أصحاب 

الشؤون االجتماعية والعمل   العمال. هذا فضال  عن وزارة  المختصة بشؤون  بتسييرها 
 

 .   27  ص:   -2016عام    -جامعة دمشق –قانون العمل    -د. زهير حرح  -د. أمل شربا - 1
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, حيث تضمن القانون  2010لعام    17العمال. ثم أعقب هذا القانون قانون العمل رقم  
لعام    91األخير عدت تعديالت سدت الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون رقم  

1959 . 

 المبحث الثالث                          

 خصائص قانون العمل  

العمل في سو   قانون  تراعي مصلحة  يقوم  اجتماعية  وقيم  مبادئ  رية على 
والبرامج   المشاريع  جميع  عليه  تعمل  الذي  الهدف  منها  وتجعل  العاملة,  الطبقة 
االقتصادية, وعملت الدولة على إصدار نصوص تشريعية  تكفل تحقيق الحماية للعمال 

في أدق   وتغلبها على جميع المصالح, فكانت عالقة العمل عالقة تنظيمية تتدخل الدولة
تفاصيلها إذ أن الهدف األساسي لها هو توفير الرخاء للطبقة العاملة. مع ضرورة التبني 
الجزئي لمعادلة التوازن بين مصلحة المشروع االقتصادي ومصلحة العمال, أي التوازن  

 بين قوة رأس المال وقوة العمل.

انع ال  فقد أصبح من المسلم به أن اآلالت و التجهيزات المشابهة في المص
تنتج إنتاجا  متشابها  من حيث الكم أومن حيث الكيف, وسبب ذلك يرجع إلى العنصر 
البشري. و نجاح  المؤسسة السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الزراعية ال يتوقف 
على اآلالت والمواد الخام ورأس المال بل على عوامل أخرى إنسانية يرعاها قانون هو  

هي طبيعة هذا القانون؟ اإلجابة على هذا السؤال سيكون من خالل , فما 1قانون العمل 
 

مجهوال  في القانون الروماني فلم يكن هناك أهمية تذكر لمعالجة أوضييياع العمال بشيييكل مسيييتقل    كان قانون العمل  -1
بل كانت المجتمعات تنظر للعامل على أنه طبقة محتقرة وكان أشيييييييييبه بالرق. أما في القانون المدني الفرنسيييييييييي القديم  

فكان عقد العمل جزءا  من القانون المدني.  وكذلك الحال في مجلة األحكام العدلية فكان هناك ما يسمى بأجارة اآلدمي 
وفي فترة العصيييور الوسيييطى ظهر نظام اإلقطاع وكان الرق منتشيييرا  كثيرا  ويباع مع األرض أو المنشيييأة التي يعمل بها  
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 التعريف بخصائص قواعد قانون العمل.

القواعد واألصول إلى مجموعة من األسس التي تمي ز قواعده عن    قانون العمل  يرتكز 
 : وفق اآلتيسنعرضها  ما أكسبه خصائص ذاتية, الواردة في القانون المدني,

 لقواعد قانون العمل: الصفة اآلمرة -أولا 

يهدف قانون العمل إلى تحقيق التوازن بين قوة رأس المال و قوة العمل, أي  
بينهما من   التكافؤ  لعدم  نظرا   العمل,  أصحاب  مصالح  و  العمال  مصالح  بين  توازن 
الناحية االقتصادية. و لم يكن المشرع المعاصر, في سنه تشريعات العمل, متأثرا  بغير 

التشريعات االجتماعية, الرغبة في حما بقية  له عن  له طابعا مميزا   العامل, فكان  ية 
حيث يهيمن على الحياة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع بكل أفراده, ليحتفظ للعامل 

إلى جعل أغلب قواعده   بإنسانيته. و هذا الجوهر اإلنساني لقانون العمل دفع المشرع
ي ت العام  فالنظام  العام.  بالنظام  إلى تعلق  باإلضافة  العمال,  شروط  تحسين  نحو  تجه 

 حرصه على حمايتهم والنهوض االجتماعي بهم وترقيتهم.

الصفة اآلمرة لقواعد قانون العمل من أهم السمات المميزة له, وسبب ذلك   د ع  وت  
أن قانون العمل كان في بداية نشأته و ما يزال يهدف لحماية الطرف الضعيف وهو  

الة إال إذا كانت قواعده آمرة, أي ال  سيلة لجعل هذه الحماية فع  العامل, ولم يكن من و 
معنا   تأخذ  العمل  قانون  لقواعد  اآلمرة  الصفة  و هذه  يخالفها.  ما  على  االتفاق  يجوز 

 

ولم يكن يعترف له بشيييخصيييية قانونية ثم ظهر نظام الطوائف حيث كانت كل جماعة من المهنيين تقوم بأعمال معينة  
 سلسل في درجات العمل يحترم العامل  في درجة أدنى درجة أعلى منه وكان هناك ت

دار وائيل  -أهم المبيادئ القيانونيية التي تحكم عقيد العميل الفردي في قيانون العميل األردني  -د. بشييييييييييييييار عيدنيان ملكياوي  
 . 10ص: -2005  -الطبعة األولى  -للنشر
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خاصا  بحيث تكون المخالفة لقواعده باطلة إذا انتقصت من الحد األدنى المقررة لحماية 
زيد من هذه الحماية و تحقق مصلحة أكبر العامل, بينما تعتبر صحيحة كل مخالفة ت

 .1للعامل

وعقد العمل إذا كان في شق منه باطل, فإنه يبطل هذا الشق لوحده ويبقى فيما  
 .2عداه صحيحا  

وهذه الصفة اآلمرة لقواعد قانون العمل تشمل العالقة العمالية بين العامل ورب  
هذ  العالقة,  هذه  انتهاء  حين  إلى  نشأتها  بدء  منذ  التراضي العمل  على  اإلبقاء  مع  ا 

 .3كأساس لقيام العالقة 

 الجزائي عند مخالفة قانون العمل:  المؤيد-ثانياا 

فرض المشرع عقوبات جزائية ليضمن تطبيق قانون العمل بطريقة فعالة. فقد 
للعقوبات التي قررها    2010لعام    17خصص المشرع في الباب األخير من القانون رقم  

ده, و بالنظر في العقوبات المفروضة يتبين لنا أن جرائم قانون  جزاء لعدم احترام قواع

 
 يقع باطال  كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا  - :   أ2010لعام  17من قانون العمل رقم   6المادة  تقضي -  1

 المقررة بموجبه القانون ، ولو كان ذلك سابقا  على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصا  من حقوق العامل 

............... 

تتم خالل مدة   باطلة  كل مصالحة تتضمن انتقاصا  أو إبراء  من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل ،  تقع -ج
 .  أحكام هذا القانون  يانه أو خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهائه ، وذلك متى كانت تخالفسر 

 1970/  5/ 2تاريخ   713وقرار رقم    114قرار نقض سوري رقم أساس     - 2

 . 53ص:   -2001-فقها  واجتهادا   -شرح قانون العمل  -مشار إليه في : مصطفى ناصر إمام

 -58فقرة:    -2008-منشييييورات جامعة دمشييييق  -قانون العمل  -ات االجتماعيةالتشييييريع  -د. محمد فاروق الباشييييا  - 3
 . 134ص:  
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العمل تعتبر جنحا  في معظم الحاالت, ألن المشرع يعاقب عليها بعقوبة الجنح, وإن  
كان قد اكتفى في حاالت قليلة بعقوبة المخالفة. وأغلب هذه الجرائم تقع من أصحاب 

 .1العمل, والقليل منها يقع من العمال

لمؤيدات الجزائية إال تأكيدا  لضمان الصفة اآلمرة لقانون العمل. وقد وما هذه ا
د من سلطة القاضي فلم يجز له وقف التنفيذ في العقوبات تشدد المشرع بشأن ذلك, فقي  

قانونا  ألسباب   المقررة  للعقوبة  األدنى  الحد  عن  النزول  يخوله سلطة  لم  كما  المالية, 
 .2نون العمل(من قا   276مخففة تقديرية)المادة 

 الثر الفوري لقانون العمل:-ثالثاا 

بتطبيقها اعتبارا  من   المباشر, أي  الفوري و  العمل باألثر  قانون  تتمتع قواعد 
تاريخ صدوره. و هذا األثر الفوري يعني أن عالقات العمل الناشئة عن عقود أبرمت 

تخض  الجديد,  القانون  صدور  بعد  قائمة  زالت  ما  و  قديم  قانون  ظل  للقانون  في  ع 
.وبهذا يختلف األثر الفوري للقانون عن األثر الرجعي الذي يقصد منه أن القانون 3الجديد 

 الجديد يحكم التصرفات التي أبرمت وانقضت في ظل القانون السابق. 

   التفسير الصلح للعامل: -رابعاا 

لما كان قانون العمل يهدف إلى حماية العمال , فيجب عند وجود غموض في 
 

 . 21ص -16فقرة:  -1966-القاهرة  -دار النهضة العربية -شرح قانون العمل  -د. محمد لبيب شنب - 1

ن الحييد  قييانون العمييل:   ال يجوز الحكم بوقف التنفيييذ في العقوبييات المييالييية, كمييا ال يجوز النزول ع   276المييادة  - 2
 األدنى للغرامة المقررة قانونا  ألسباب مخففة تقديرية 

  - منشيورات المكتب اإلسيالمي -مبادئ أسياسيية في شيرح عقد العمل وقانون العمل الموحد-صيالح الدين النحاس   - 3
 . 22ص:    -1969-دمشق
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دة القانونية, بحيث يكون المعنى المقصود من هذه القاعدة محل شك نظرا  إلمكان  القاع
تفسيرها على أكثر من وجه, فقد تقرر أن تفسر القاعدة الغامضة وفقا  لما هو أصلح 

. فإذا كان النص واضحا  وجب األخذ بمعناه الظاهر و لو كان في غير مصلحة 1للعامل
 العامل. 

بالتفس  األخذ  يجب  تحديد مضمون  إذا   ثار شك حول  إذا  للعامل  ير األصلح 
, ألن المشرع قد أفصح عن إرادته في التدخل لحماية الطبقة العاملة 2القاعدة القانونية 

 .3ومن ثم يكون األخذ بذلك المبدأ إعماال  لهذه اإلرادة

ولكن قاعدة  التفسير األصلح للعامل   ليست مطلقة, في حال قصد المشرع 
التوفيق بين مصالح العمال وأرباب العمل,   نوني تحقيق مصلحة عامة,أومن النص القا

 .4في هذه الحالة يجب تفسير هذا النص على الوجه الذي يحقق غرض المشرع منه 

 التفتيش:  -خامساا 

تفتيش   على  يحرص  كفؤ  تفتيش  جهاز  وجود  يتطلب  العمل  قانون  تنفيذ  إن 

 
 .. 127ص:    -ابقالمرجع الس  -. و د. شواخ محمد األحمد  -44ص:   -المرجع السابق  -د. شاب توما منصور - 1

  في قضيايا العمل, وخالفا  للمبدأ العام بأن المدين يسيتفيد من الشيك, ترجح مصيلحة األجير على مصيلحة صياحب  -2
العمل عند وجود مثل هذا  شيك, سيواء كان هذا األجير دائن  أم مدينا , وتبرر ذلك اعتبارات األضيعف اقتصياديا  وماليا   

-لبنان–مؤسييسيية بحسييون للنشيير    -قضييايا العمل -نبيلة زينقود موافقة وإذعان    واجتماعيا  و وأن عقود العمل هي ع
 . 24ص:   -2فقرة:   -1992

 . 16ص:    -المرجع السابق  -د. فتحي عبد الرحيم عبد هللا - 3

 . 28ص:    -المرجع السابق  -د. محمد لبيب شنب - 4
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نص ولهذا    ,1كام هذا القانون فيها للتأكد من سالمة تطبيق أح  ومنشآت العمل  أماكن
المادة   في  العمل   244المشرع  وأماكن  المنشآت   كافة  تخضع    : العمل  قانون  من 

المشمولة بأحكام هذا القانون إلى تفتيش العمل الذي يقوم به مفتشو العمل والتأمينات 
 االجتماعية والصحة والسالمة المهنية .... .

 فتيش في ما يلي: وتنحصر مهمة التمهمة المفتش:  -أ

التحقق من تطبيق األحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال    -1
 أثناء قيامهم بعملهم. 

تقديم المعلومات التقنية والمشورة ألصحاب األعمال والعمال بشأن مراعاة    -2
 األحكام القانونية . 

جهة    -3     من  ونقاباتهم  األعمال  أصحاب  بين  التعاون  والعمال تشجيع 
ونقاباتهم من جهة أخرى في سبيل تحسين العالقات اإلنسانية بينهم واإلسهام في تحقيق 

 التنمية االقتصادية. 

 االهتمام بتأمين شروط السالمة والصحة المهنية في العمل.  -4

العمال  -5 عدد  ذلك  في  بما  العمل  سوق  بتنظيم  الخاصة  المعلومات  جمع 
 . العملأمور أخرى تتعلق بشروط  وفئاتهم وحاجاتهم التدريبية وأي

ويمارس مفتش العمل أثناء قيامه بوظيفته الصالحيات المخولة ألفراد الضابطة  
العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود 

 

 .   38  ص:    -المرجع السابق  -د. زهير حرح  -د. أمل شربا - 1
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ذلك غير  يثبت  حتى  المادة  وظيفته  بأحكام  العمل(  246)عمال   قانون   .من 
يجب ب من صاحب العمل إزالة المخالفة الواقعة منه وفي حالة تخلفه  وللمفتش أن يطل

على المفتش اتخاذ التدابير القانونية وهي: إرسال تنبيه, إنذار, الضبط القانوني, اقتراح 
للوزير أو من يفوضه أن يقرر إغالق المؤسسة لحين إزالة المخالفة أو  إغالق المنشأة, و 

لمخالفة المحكمة في هذه الحالة على المخالفة بإزالة ا  صدور قرار المحكمة بشأنها وتحكم
. 

 مؤهالت مفتش العمل ومهامه وصالحياته ومكافآته : -ب 

القانونية أمام محكمة    القسم   يؤدييترتب على كل من يتولى مهام التفتيش أن  
وأن ال يفشي األسرار التي يطلع عليها   ,بأن يؤدي عمله بأمانة وإخالص   البداية المدنية: 

األحكام  ب بمخالفة  تتعلق  إليه  تقدم  شكوى  أي  بشأن  بالسرية  التقيد  فعليه  عمله  حكم 
تتعلق بعمليات صناعية أو تجارية أو تجهيزات   ,القانونية إفشاء أي معلومات  وعدم 

علمه إليها  يصل  بها  تقد   ,خاصة  ب  مأو  في حإليه  خدمته  انتهاء  بعد  حتى  علمه  كم 
العمل في   التفتيش على  فيهاالتفتيش وعدم  تكون له مصلحه  التي  )عمال  المؤسسات 

 . من قانون العمل( 248بأحكام المادة 

 ويشترط في المفوض بالتفتيش على العمل ما يلي:

من   245إجازة في الحقوق أو االقتصاد) المادة  أن يكون حاصل على    -1
 . قانون العمل(

ا  -2 في  اإلجازة  حملة  من  المهنية  والسالمة  الصحة  مفتش  يكون  لعلوم أن 
 الطبية أو الكيميائية أو الصيدالنية أو الهندسية.



 - 29 - 

ويزود مفتش العمل ببطاقة خاصة وفق األنموذج الذي واجبات المفتش:    -ج
تعتمده الوزارة وال يجوز أن تستند إليه أي مهام أو واجبات تتعارض مع واجباته أو أن  

 تالية:تكون من شأنيها أن تخل بصالحياته وحياده في أداء واجباته ال

القيام بزيارات شاملة ألماكن العمل في أي ساعة من ساعات العمل بمفرده -1
أو مع أي موظف حكومي مختص وإخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه بوجوده 

إال في الحاالت التي يعتقد فيها بأن مثل هذا اإلخطار لن يمكنه من    ,في المؤسسة
 االطالع على األوضاع في المؤسسة.

ع على أي سجالت أو كشوفات أو وثائق أخرى تتعلق بالعمل وأن  االطال-2
وأخذ عينات من المواد المستعملة والمنتجة   ,هانيأخذ صورا أو نسخا عنها أو مقتطفات م

وإخطار  وسالمتهم  المؤسسة  في  العاملين  صحة  على  تأثيرها  مدى  لمعرفة  وتحليلها 
 صاحبها بذلك.

ءات الالزمة لمعالجة النواقص في  الطلب من صاحب العمل اتخاذ اإلجرا  -3
التركيبات أو  أساليب العمل إذا كانت تشكل تهديدا لصحة العمال وسالمتهم والطلب 
منه إدخال أي تعديالت على األجهزة أو اآلالت أو التركيبات أو أساليب العمل خالل 

 المدة التي يراها مناسبة لذلك.

المخالفات في تطبيق األحكام إعداد تقرير بنتائج الزيارات بما في ذلك  -4
واإلجراءات القانونية وأي تقارير أخرى بأوضاع المؤسسات التي يزورها والنشاطات 

 التي يقوم بها.
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 تسهيل إجراءات التقاضي:  -ساا داس

عالقة    في  الضعيف  الطرف  باعتباره  العامل  حماية  في  المشرع  هدف  على  بناء 
ا  من أوجه الحماية, وجه آخر للحماية يتعلق إضافة لما ذكرناه سابق   العمل, فقد قرر له,

بتيسير إجراءات التقاضي في منازعات العمل الفردية. وقد استهدف المشرع من هذا  
تحميله  دون  ومن  الواجبة  بالسرعة  حقوقه  على  الحصول  من  العامل  تمكين  التيسير 
 عبء الرسوم القضائية, ألنه بسبب وضعه االقتصادي الضعيف, ال يستطيع تحمل

تلك الرسوم, أو الصبر على اإلجراءات العادية التي قد تأخذ وقت طويل, فتلحق به 
 الضرر في رزقه. 

, نجد أن المزايا التي قررها  1من قانون العمل   7ومن استقراء النص القانوني للمادة   
 المشرع للعمال تتمثل في: 

فعها العمال, وتلك اإلعفاء من الرسوم القضائية: لقد ميز المشرع بين الدعاوى التي ير  -1
التي يرفعها أصحاب العمل, فأعفى دعاوى العمال من الرسوم القضائية, وأخضع دعاوى  

 أصحاب العمل للقواعد العامة في قانون أصول المحاكمات. 

وإعفاء العمال من الرسوم القضائية هو إعفاء شامل يسري على جميع مراحل التقاضي, 
 ويمتد حتى مرحلة الطعن بالنقض. 

 الدعوى على وجه السرعة  نظر -2

 
االسيييتحقاق عنهم أو نقابات   تعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو أصيييحابمن قانون العمل:      7دة  الماتقضيييي   - 1

الرسييييييييييييييوم والتأمينات والكفاالت القضييييييييييييييائية في جميع مراحل   العمال بموجب أحكام هذا القانون من توكيل محام  ومن
المؤقتة بكفالة أو بدونها ، وحق إضييييييييفاء  وجه السييييييييرعة، ولها حق اتخاذ التدابير   التقاضييييييييي وتنظر المحكمة بها على

 .  كلها أو بعضها النفاذ المعجل على أحكامها ، ولها في حال رد الدعاوى أن تحكم على المدعي بالمصروفات صفة
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 .1جواز الحكم بالنفاذ المؤقت أو المعجل وبال كفالة   -3

يتعلق  -4 نوعي  اختصاص  وهذا  العمالية,  القضايا  في  للنظر  بداية  محكمة  تخصيص 
 . 2بالنظام العام 

 الفصل الثاني 

 مصادر قانون العمل  

ليست جميع القواعد التي تنظم عالقات العمل من صنع السلطات الرسمية في 
الدولة بل إن بعضها قد يكون من أصل مهني. يضاف إلى ذلك أن الصفة الدولية  
لقانون العمل بدأت بالسيطرة على أغلب قوانين العمل, ويعود ذلك إلى الجهود الدولية 

 
 . 129ص:    -المرجع السابق  -د.شواخ محمد األحمد  -  1

( الصادر  17قانون العمل رقم )/ من 205دل المادة / تع:"1المادة م , و أحكام 2013لعام  64بمقتضى المرسوم التشريعي رقم   - 2
ت حدث محاكم عمل في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية   – لتصبح على النحو اآلتي:أ  2010/   4/   12بتاريخ 

، وعقد العمل  2010/   4/   12( تاريخ 17بالنظر في المنازعات المتعل قة بالعمل الفردي في شأن تطبيق أحكام القانون رقم )    ص تخت
 الفردي، ويكون تشكيل المحكمة على النحو اآلتي:

 رئيسا   قاض  يسميه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء األعلى 

 عضوا   نقابات العمل من حملة اإلجازة في الحقوق ممثل عن العمال يسميه االتحاد العام ل 

ممثل عن أصحاب العمل يسميه وزير العمل من حملة اإلجازة في الحقوق بناء  على اقتراح اتحاد غرف الصناعة  
 والتجارة والسياحة 

 عضوا  

  

لصلح المدني، ولجان تسريح العمال، إلى  ت حال الدعاوى العمالية القائمة بوضعها الراهن، وكذلك الدعاوى القائمة أمام محاكم ا  –هي 
 المحكمة المختصة الم حدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفقا  لقواعد االختصاص المكاني.

 تطبق لدى المحكمة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص األصول واإلجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية. –و 

 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5589&cat=4598
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5589&cat=4598
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5589&cat=4598
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 المشتركة المبذولة في هذا المجال.

يقصد بمصادر قانون العمل مجموعة القواعد التي تتضمن األحكام الناظمة  و 
العمل, و تتميز هذه المصادر بأصالتها وتعددها, ويمكن أن تقسم هذه المصادر   لعالقات 

 إلى نوعين: مصادر وطنية و مصادر دولية. 

و ثمة تراتبية تحكم القواعد القانونية, والقاعدة العليا ترجح على القاعدة األدنى  
انة العليا. وبعد التي ال يسعها أن تخالفها. وفي قانون العمل تحتل القواعد الدولية المك

النظام   ولوائح  الجماعية  العمل  اتفاقات  يليها  الرسمية,  القواعد  تأتي  الدولية  القواعد 
 الداخلي, ثم في درجة تالية العرف العمالي, و يليه اجتهادات المحاكم.

 الول  بحثالم

 المصادر الوطنية  

رسمية    تقسم المصادر الوطنية أو الداخلية لقانون العمل إلى نوعين: مصادر
و أخرى مهنية أو غير رسمية, و تشتمل األولى على كل ما يصدر من الهيئات الرسمية 

بعت في أوساط في الدولة. أما المصادر غير الرسمية فتشمل القواعد التي نشأت وات  
 العمل. 

 المطلب الول 

 المصادر الرسمية 

هو المصدر األساسي يستمد قانون العمل غالبية قواعده من التشريع, ف  التشريع:-  أولا 
 الذي يرجع إليه لمعرفة األحكام التي تنظم عالقات العمل. 
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مجموعة النصوص التي تصدرها الهيئة التشريعية في الدولة والمطبقة  التشريع هوو 
ألحكام ومبادئ الدستور وتحتل هذه القواعد المرتبة األولى من بين مصادر قانون العمل 

توسع تدخل الدولة المبياشر في تنظييم العميل،   في العصر الحديث لسبب واحد وهو
الفردية  وعالقاته  العمل  مجال  بتنظيم  خاصة  تشريعية  نصوص  عدة  صدرت  مثال 
التي  العمل  التشريعات  العمل وغيرها من  بينها: قانون عالقات  نذكر من  والجماعية 

 :  و يمكن التمييز بين عدة أنواع من التشريع  ,تعتبر أصال من الدستور

عليها  الدس -1 بالنص  الدستور  عنى  للعمل,  المنظمة  القواعد  بعض  ألهمية  نظرا   تور: 
الدساتير  تهتم  التي  المبادئ  المجتمع. ومن أهم  يقوم عليها  أساسية  مبادئ  باعتبارها 

 .1بالنص عليها: حرية العمل, و الحق في العمل, والحرية النقابية 

ئ واألحكام العامة فيما يخص تتضمن أغلب دساتير الدول في العالم بعض المباد حيث  
العمل والعالقات ويأتي الدستور كما هو معلوم لدينا في أعلى الترتيب الهرمي لقوانين الدولة  

وقد تضمنت    ,والمصدر األول والرئيسي لمختلف األحكام والقواعد التي تتضمنها هذه القوانين
 نماذج العامة للعمل.مختلف الدساتير العربية المختلفة والمتعاقبة بعض األحكام وال

وعليه فإن األحكام والمصادر العامة الواردة في الدستور تمثل اإلطار العام والشامل 
سواء عند إنشائها    ,والمحدد والموجه لمضمون األحكام والنصوص القانونية والتنظيمية للعمل

قة بعالقات أو تعديلها أو إلغائها وهو ما تجسد في التشريع بمراجعة مختلف األحكام المتعل 
 العمل لتصبح منسجمة مع مبادئ الدستور .

في معظم    ضمع األساسي )الدستور ( سبق وأن ذكرنا أن الدساتير بدأت تيبالنسبة للتشر 

 
 . 14ص:    -المرجع السابق  -د. محمد لبيب شنب - 1
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الدول على قواعد عامة ومبادئ أساسية لعالقات العمل منذ بدأ المرحلة الرابعة من مراحل 
 ا  يرسم  لعالقات العمل ومصدرا    منظما    هما  م  واعتبر الدستور بذلك تشريعا    ,تطور قانون العمل

الدستور على أن : توفره.   له فمثال ينص  الدولة أن  المواطنين وعلى  العمل حق لجميع 
 :اآلتيةقوم على المبادئ   عا  يتحمي الدولة العمل وتضع له تشر و 

 عطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته. إ -أ

 سبوعية وسنوية مع األجر.أومنح العامل أيام راحة سبوعية أل ات العمل تحديد ساعا-ب 

تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين, وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ   -ج
 الناشئة عن العمل.

 تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واألحداث  .  -د 

 تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .  -هي

لعمل في هذه الفقرة التشريع العادي, أي الذي يصدر قانون العمل: ويقصد بقانون ا  -2
القواعد المنظمة ويعد    عن السلطة التشريعية المختصة. في الوقت الحاضر من أهم 

لعالقات العمل نظرا الهتمام المشرع في العصر الحديث في كافة دول العالم  بتنظيم  
ورية القانون رقم  و ينظم عالقات العمل اليوم في س  .عالقات العمل بنصوص تشريعية

الخاص بتنظيم العمل 1968لعام    84. و كذلك المرسوم التشريعي رقم  2010لعام    17
 النقابي في سورية. 

القانون المدني: يتضمن هذا القانون أحكام عقد العمل التي تطبق على الحاالت التي  -3
ال تعد فالقواعد الذي ينظمها القانون المدني مث  ال يوجد فيها نص في قانون العمل.

تسري أحكام    الو    ينبغي الرجوع عليه فيما سكت عنه قانون العمل.  ياألصل العام الذ 
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ال    يعلى العمال الخاضعين لقانون العمل إال بالقدر الذ   القانون المدنيفي    عقد العمل
 . تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة

ة من العمال المستثنون من نطاق  كما تطبق أحكام القانون المدني على أنواع محدد   
تطبيق قانون العمل. وبناء على ذلك فإن طوائف العمال التي تخرج من مجال قانون العمل 
تخضع للقواعد الواردة في القانون المدني, مثال ذلك خدم المنازل , حيث يسري على عالقات 

 العمل الخاصة بهم أحكام عقد العمل الواردة في القانون المدني.

ون التأمينات االجتماعية: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقة بين المؤمن  قان -4
العمل االجتماعية وجهات  التأمينات  وبين مؤسسة  أوالمستحقين  كانت  1عليهم  , سواء 

منهم. لكل  وااللتزامات  الحقوق  وتبين  الخاص,  القطاع  أو  الغاية   الدولة  كانت  ولما 
اال التشريعات  من  الطمأنينة الرئيسة  وتوفير  االجتماعي  السالم  تحقيق  هي  جتماعية 

ألفراد المجتمع, الذي ينعكس بدوره على التطور االقتصادي, لذلك كان ال بد للمشرع  
من تنظيم شؤون أفراده وعالقاتهم ببعض وعالقاتهم مع أصحاب العمل, ولذلك سعيا   

المشر  التأمين  علتحقيق هذه االعتبارات أصدر  قانون   92ات االجتماعية رقم  السوري 
بقانون       )19592لعام   لعام   28  رقم  التأمينات االجتماعيةتم تعديل بعض أحكامه 
بين هذا القانون وقانون العمل هي عالقة تكاملية من ناحية ضمان    ةوالعالق  .(2014

واألخطار  الطارئة  والحاالت  العمل,  مخاطر  تجاه  العاملة  الطبقة  وطمأنينة  استقرار 

 
لم تمي ز الدولة بين العاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع العام, بل ساوت بينهم في وجوب االنتساب إلى المؤسسة, وذلك    - 1

القانون أكبر من مستوى تأمين على مخاطر العمل للعمال في سورية, بل إنها ق  الدولة االستراتيجية في هذا  ,  ةاجتماعي يمة  ألن غايات 
 وتضامن بين أفراد المجتمع.

 - د. زهير حرح- د. علي الجاسم-  التأمينات االجتماعية- منشورات جامعة دمشق-2005-  ص:  13- 2.14 
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والبطالة  1وغير المتوقعة كالشيخوخة والعجز الطبيعي والوفاة وإصابات العمل المتوقعة 
والتعطل عن العمل فترة مؤقتة, بحيث يضمن العامل دخال  مناسبا  في حال فقدانه القدرة 

وبخاصة   , بما يحقق للعامل وألسرته االستقرار المادي والمعنوي.واإلنتاجعلى العمل  
عية لم يربط التزام مؤسسة التأمينات االجتماعية بوجود القدرة مينات االجتما أأن قانون الت

كذلك ال توجد أية أهمية لخطأ ,  2المالية لصاحب العمل أو مالءة المتسبب بالضرر 
الرعاية الطبية  العامل المصاب في نيله لحقوقه عن حادثة العمل, وخاصة حقه في  

 .والتأهيل ألداء عمله بأفضل حال

 ت عندما يتعلق األمر بمنازعات قضائية بين أطراف العمل.قانون أصول المحاكما -5

 قانون العقوبات العام و قانون العقوبات االقتصادي. -6

الفرعي:  -ثانياا  السلطة   التشريع  تضعها  التي  التنظيمية  واللوائح  الوزارية  كالقرارات 
التشريع الفرعي يصدر عن السلطة التنفيذية كاختصاص أصلي بتخويل   و  التنظيمية.

ن الدستور أو بتفويض من المشرع في القوانين العادية على شكل أنظمة وتعليمات م
 وقرارات لتسهيل تنفذ القانون. 

 

بة بأحد  المقصود بإصابة العمل بأنها: )اإلصا 2014لعام  28 رقم التأمينات االجتماعية من قانون   حدد المشرع في المادة األولى الفقرة /ج/  1- 
( الملحق بهذا القانون أو اإلصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به وتعتبر  1األمراض المهنية المبينة بالجدول رقم )

ر من وزير الشؤون  اإلصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرا
عليه  االجتماعية والعمل باالتفاق مع وزير الصحة، بناء  على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة . ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن 

و تخلف أو انحراف عن  خالل فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أيا  كانت وسيلة المواصالت بشرط أن يكون الذهاب أو اإلياب دون توقف أ
 الطريق الطبيعي(.

ال ترجع مؤسسة التأمينات االجتماعية على رب العمل بما دفعته للعامل المصاب, إال إذا كانت اإلصابة عن خطأ جسيم من جانبه أو  - 2
  18تاريخ    768أ     195)قرار    . تخلف عن االشتراك أو عن اإلخطار بما يزيد نسبة االشتراك, وال تنطبق هنا قواعد مسؤولية التابع والمتبوع 

 (.1401ص:  1985مجلة المحامون لعام   1985/  4 / 
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إصدار كما   يحتم  المرن  الواقع  وطابع  العمل  مجاالت  في  والتنوع  االختالف  إن 
نصوص قانونية فنية وعملية لتنظيم مختلف مجاالت العمل وتتولى السلطة التنفيذية  

ار هذه النصوص واألحكام طبقا لنصوص مواد الدستور حيث يعود إليها عملية إصد 
 االختصاص التنظيمي في مجال تطبيق القانون .  

القواعد والمبادئ العامة والرئيسية ويترك   وهي فالمشرع ٌيضمن القوانين العادية 
  صدار األنظمة والتعليمات إجزئياتها عن طريق   للسلطة التنفيذية بيان تفصيالتها و

وتعزى أهمية التشريع   ,يوالقرارات بشرط أن ال تكون مخالفة للتشريع العادي األساس
 الفرعي إلى األسباب التالية: 

يضع المشرع قواعد عامة يقتضي حسن تطبيقها وضع أحكام تفصيلية من قبل السلطة  -
 التنفيذية المكلفة بتنفيذ القانون.

ي ظروف العمل, التي تختلف باختالف ير فالكب   ختالفكما أن قانون العمل يتأثر باال  -
التي تطبق فيها المناطق  المهن, وتباين  العامل من    .مستلزمات  تختلف ظروف  كما 

 الرجال عن ظروف المرأة. 

طبية أو صناعية   تنطوي تشريعات العمل على أحكام ذات طابع فني تتناول مسائل  -
التنفيذية بالتعاون مع أو حسابية يصعب تنظيمها بقانون, فيترك أمر تنظيمها للسلطة  

 .1الجهات الفنية المختصة  
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 انيالمطلب الث

 المصادر المهنية أو الحرفية 

تلخيصها في إن   يمكن  العمل و  قانون  تساهم في وضع أحكام و قواعد  تكميلي  وهي ذات طابع 
والقرار  العمل  التي يضعها صاحب  المهنية  العمل االتعليمات  العامة وعقود  الصفة  ذات  النقابية  ت 

الجماعية والعرف العمالي المتبع في أوساط العمل هي قواعد منظمة لعالقات العمل ومصادر داخلية 
 مهنية لقانون العمل كالتالي: 

سعت أغلب التشريعات التي نظمت العمل في العالم إلى تحسين شروط  االتفاقات الجماعية:    -أوال  
اصة، وفق معايير عالمية كان أبرزها  عمل العمال في المصانع والمؤسسات سواء أكانت عامة أم خ

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، بحيث كانت الغاية من سنها وإقرارها هي حماية العامل وتحسين  
شروط عمله، ورفع سوية الميزات االجتماعية والصحية التي تمنح له، والحد بشكل كبير من االستغالل  

العامل وصاحب العمل، واختالل التوازن في الشروط الناتج عن األخذ بمبدأ الحرية التعاقدية بين  
التفاوضية بينهما. وهنا ظهر دور النقابات أو االتحادات أو الجمعيات العمالية أيا  كان شكلها أو  
تسميتها، لتأخذ دورها في حماية العمال وحقوقهم، وعند البحث في مصادر قانون العمل نجد في 

المهنية أو الحرفية، ومنها ما يسمى االتفاقيات الجماعية،  المصادر الوطنية ما يسمى بالمصادر  
   .حيث ظهرت االتفاقات الجماعية، أو ما يسمى بي  عقود العمل الجماعية 

وهي االتفاقات التي تبرم بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال, وبين واحد أو أكثر من أصحاب العمل 
الذين يستخدمون عما  العمل,  نقابات أصحاب  النقابات,أو  تلك  إلى  تنتمي  تنظيم شروط    ال   بقصد 

 .  1العمل

 
العمل في القطاع الخاص والشييركات العربية االتحادية واألجنبية   تسييري أحكام هذا القانون على عالقات -أ   :قانون العمل  4 المادة   - 1

الحقوق المقررة بموجب أحكام   تمثل  -ب-. والقطاع المشييترك غير المشييمول بأحكام القانون األسيياسييي للعاملين بالدولة ، والقطاع التعاوني  
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على الرغم من األهمية التي تتمتع بها تشريعات العمل كأحد فروع القانون الخاص في أغلب البلدان،  ف
وعلى المستوى الدولي أيضا ، لما لهذه التشريعات من دور كبير وفعال في حفظ استقرار عالقة العمل  

االجتماعي من جهة ثانية، وحماية وصيانة حقوق العمال باعتبارهم الطرف من جهة، وضمان السلم  
األضعف في أي عقد عمل سواء أكان عقد عمل فردي، أم اتفاقا  جماعيا ، لذلك ال بد من تكريس 
أمام   الفردية، وخاصة  العمل  لعقود  الجماعية وتعزيز دورها كدستور عمالي  العمل  اتفاقيات  أهمية 

واالجتماعية والمعيشية الصعبة التي تمر بها معظم البلدان ومنها سورية من    الظروف االقتصادية
حروب وأوبئة وصراعات اقتصادية، يكون الضحية فيها دائما هذه الفئة المستضعفة والهشة، لذلك  
يتوجب على التشريعات مواكبة هذه التغيرات بشكل مستمر ودائم، لحماية العمال من تداعياتها الكارثية  

 ض األحيان عليهم وعلى عائالتهم ومعيشتهم.في بع

)النظام الداخلي للمنشأة(: و يقصد بالالئحة الداخلية تلك القواعد التي يضعها    الالئحة الداخلية  -ثانيا  
صاحب العمل في منشأته, بقصد تنظيم و إدارة العمل في مشروعه. فهذه الالئحة تصدر بإرادة منفردة 

اتفاقا أن  حين  في  العمل  العمال لصاحب  ممثلي  بين  باالتفاق  وضعها  يجري  الجماعية  العمل  ت 
صدرها صاحب العمل في مؤسسته الصناعية  يوامر  األتعليمات و ال  هذه  و  وممثلي أصحاب العمل.

كتحديد مواعيد  القانون أو في عقد العمل    يها ف يلتبيين بعضا من شروط العمل غير المنصوص عل
انصرا ومواعيد  العمل  إلى  العمال  الراحة.  حضور  وأوقات  أو فهم,  العمل  بإدارة  المتعلقة  والقواعد 

المخاطر المهنية وكيفية الوقاية منها وحسن سير العمل وبيان ما هو مطلوب من العمال أو االمتناع  
عنه لغرض حفظ سالمتهم وسالمة المشروع والعقوبات التي تفرض على العامل في حالة مخالفته  

   .ألحكامه

 

 

التنيازل عنهيا ، وحيثميا وجيد نظيام خياص للعياملين ينظم عالقيات وشييييييييييييييروط العميل   هيذا القيانون الحيدود اليدنييا لحقوق العميال التي ال يجوز
  . انون أو النظام الخاص أيهما أفضل للعاملالعمال أحكام هذا الق يطبق على
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 وعالقات العمل. اإلنتاجن النقابة العمالية التي أصبح دورها هاما في تنظم لنقابية: إ القرارات ا -ثالثا  
العمالية   النقابات  الي  الرجوع  بوجوب  الرسمية  الجهات  أحكامه  من  كثير  في  يلزم  العمل  فقانون 

نقابة  فلل  .العمل وحل المشاكل الناجمة عنها  الستشارتها وأخذ رأيها والتعاون معها بغية تنظيم عالقات 
دورها فى ذلك شأن أية هيئة عامة في وضع القواعد العامة بقرارات تكفل حسن أدائها لواجباتها شرطة  

غناء إ فهي تساهم في تنظم عالقات العمل و   أال تكون هذه القواعد مخالفة للقانون والنظام العام واألداء.
 .1مات الخاصة بالعملقانون العمل وتطوره في تطبيقه وتفسيره, واقتراح األنظمة والتعلي

لعرف: يلعب العرف دورا  هاما  في تكوين القواعد التي تحكم عالقات العمل, ويتميز العرف ا  -رابعا  
في مجال قانون العمل بأنه غالبا  عرف محلي خاص بمنطقة عمل معينة أو بإقليم معين, أو بمهنة  

مهني معين وبصفة منتظمة ومستقرة  وذلك بما تجري عليه العادة على إتباع سلوك    .2أو حرفة معينة 
 . حيث يسود االعتقاد بلزوم هذه العادة فتصبح عرفا  

والعرف هو مصدر احتياطي يلجأ إليه عند خلو القانون من نص في مسألة معينة, ولكن مي زه القانون  
 بأن جعل قواعده هي األولى بالتطبيق إذا كانت تقرر مزايا أفضل لمصلحة العامل. 

لعرف كمصدر لقانون العمل أخذ بالتراجع بسبب ازدياد تدخل الدولة في مجال عالقات إال أن دور ا
 العمل عن طريق التشريع. ولكن هذا ال يعني أن دوره قد تالشى. 

 

 

 
 .54ص:   - 2016عام  -جامعة دمشق –قانون العمل  - د. زهير حرح - د. أمل شربا -1

يسيييتمر العمل بأي مزايا أو شيييروط أفضيييل لمصيييلحة    -:  ....ب2010لعام    17من قانون العمل رقم   6المادة  تقضيييي   - 2
الداخلية للعمل أو غيرها من لوائح   الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو األنظمةمقررة أو تقرر في عقود العمل   العامل تكون 

 . المنشأة أو بمقتضى العرف والعادة.... 
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تمثل األحكام والقرارات القضائية أحد أهم المصادر في   الجتهادات القضائية :  -خامساا 
وقد اعتبر جانٌب   .تطبيق القانون وتفسير قواعده  ال للقضاء فيقانون العمل نظر ا للدور الفع  

للقانون ألن القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب   رسميا    ا  من الفقه العديد من األحكام مصدر 
لموضوعة أو في فهو ملزم بالبحث عن حلول للنزاعات المعروضة عليه في إطار القواعد ا

 للعدالة .  إال كان ناكرا  حالة عدم وجودها و 

 

 الثاني  ثبحالم

 المصادر الدولية 

ال تقتصر مصادر قانون العمل على المصادر الداخلية الرسمية وغير الرسمية, فهي  
تشمل إلى جانبه المعاهدات واالتفاقات الدولية التي تبنتها سورية أو انضمت إليها. ويرجع  

مل الدولية. الفضل في إبرام الكثير من هذه المعاهدات إلى منظمة العمل العربية ومنظمة الع
 و هي بذلك تهدف إلى تحقيق رفاهية العمال من الناحية المادية والمعنوية. 

العملو  للعمل وقانون  الدولة  المنظمات  القول أن  الدولي   يمكن  يحتل على الصعيد 
مكانة هامة حيث أن تشابه الظروف والمعطيات المختلفة للعمل والعمال أوجبت على مختلف  

قيات الثنائية ومتعددة األطراف في مجال العمل ثم االتجاه نحو إنشاء  الدول على إبرام االتفا
التنظيمات الدولية واإلقليمية للعمل عملت كلها على وضع قانون عمالي مشترك ومن ثم  

   .إفراد التشريعات الداخلية لمختلف الدول
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 ول ال  المطلب

 دوليةات لصادرة عن منظمالتفاقات والتوصيات ا

لي على قانون العمل, ألن االتفاقات الدولية تشكل مصدرا   يغلب الطابع الدو 
 لغالبية قواعده. والقواعد األكثر أهمية هي تلك القواعد المنبثقة عن منظمة العمل الدولية. 

نتيجة   عشر  التاسع  القرن  بداية  للعمل في  الدولي  التنظيم  قواعد  وقد ظهرت 
بريطانيا سنة   ففي  أوين    1815لجهد فردي,  بحماية وجه روبرت  المنادين  أحد  وهو 

الطبقة العاملة دعوة إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة القضايا العمالية.  وما لبثت بعض 
أنشأت في سويسرا الجمعية القانونية    1901الحكومات أن عقد مؤتمرات دولية, وفي عام  

عام  الدولية  العمل  منظمة  قيام  نحو  الطريق  مهدت  التي  للعمال,  القانونية    للحماية 
. حيث أنشئت هذه المنظمة الدولية كمنظمة متخصصة لعصبة األمم, وكان لها 1919

. وبات التنظيم الدولي للعمل 1أثر كبير في دفع التنظيم الدولي للعمل إلى واقع أفضل
 يعتمد بشكل أساسي على االتفاقات والتوصيات الصادرة عن هذه المنظمة الدولية. 

الدولية للعمل-ولا أ بذلتها المجموعة : ل  المنظمة  م تؤدي هذه المجهودات التي 
  أنه   نذكر  . والدولية في سبيل تنظيم العمل وتحقيق مصالح العمال إلى نتائج عملية حقيقة

بداية األمر في سويسرا  القانونية(  نشأت   في  للحماية  الدولية  والتي توصلت في   )الجمعية 
رام عدة اتفاقيات هامة وفعالة في الحقيقة إلى توليد حركة فكرية لدى الدول أسفرت على إب

التي 1905  بيرلمجال حماية العمال من األخطار المهنية بشكل خاص، نذكر منها معاهدة  
التي منعت استخدام  1906منعت تشغيل النساء ليال في النشاطات الصناعية ثم معاهدة بيرل  
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 الفوسفور األبيض في صناعة الكبريت. 

بمقتضى   1919ولى أنشئت منظمة العمل الدولية سنة  وبعد انتهاء الحرب العالمية األ
معاهدة )فرساي( في مؤتمر السالم وبإلحاح كبير من النقابات العمالية وهى في الحقيقة هيئة  
دائمة تهتم بوضع تشريع دولي للعمل وهو ما تكرس في الجزء الثالث عشر من المعاهدة وقد  

لتنفصل عنها تدريجيا وتصبح بمقتضى    ألحقت هذه المنظمة في بداية األمر بعصبة األمم
( هيئة متخصصة تابعة لألمم المتحدة تعمل في إطار 1946  أيار  30اتفاق خاص أ برم في )

التعاون الثالثي بين حكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل على نشر نشاطها في جميع  
 أنحاء العالم . 

1-: للعمل  الدولية  المنظمة  هي   تنظيم  من  المنظمة  وهي: تتشكل  وأجهيييزة   اكل 
مكتب العمل الدولي: ويمثل السكرتارية الدائمة العادية للمنظمات ومن مهامه االختصاص   -أ

في جمع وتوزيع المعلومات الخاصة بظروف العمل العمالية وكذا األنظمة المختلفة للعمل 
تبطة  ويقوم باالتصاالت مع الدول ومختلف األوساط المر   العمال,  في مطالب   ويحقق أيضا  

العام ومحيطه  وظروفه  كونه    .بالعمل  إلى  الوثائق    ينظمباإلضافة  وإعداد  المؤتمر  أعمال 
 تنفيذ االتفاقيات الدولية للعمل.يراقب  أيضا   ,الالزمة له ويراقب باقي األجهزة األخرى 

عضو من بينهم    56مجلس اإلدارة: وهو عبارة عن هيئة تنفيذية للمنظمة ويتشكل من  -ب 
بينهم  عضو ممثل ع 28 الكبرى في  10ن الحكومات من  الصناعية  الدول  أعضاء يمثلون 

يمثلون أصحاب العمل ويجتمع المجلس   14عضو عن العمال و14العالم باإلضافة إلى  
ثالث مرات في السنة ويختص بتحضير جدول أعمال المؤتمر باإلضافة إلى المراقبة الصارمة 

 في التنفيذ.

ئة على مستوى هذه المنظمة ويجتمع المؤتمر مرة واحدة  مؤتمر العمل الدولي: يعتبر هي-ج
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كل سنة ويتشكل من جميع ممثلي أعضاء الدول شرط أن يمثل كل دولة أربعة مندوبين  
إلى جانب عدد   ,اثنان من الحكومة ومندوب عن صاحب العمل ومندوب عن العامل

قوم عليها كبير من المستشارين الفنيين متخصصين في وضع رسم إستراتجية محددة ت
الدولية والمنظمات  االتفاقيات  مختلف  وإقرار  المنظمة  هذه  مراقبة    ,مهام  ضرورة  مع 

مستوى   على  ذلك  إلى  الضرورة  أخذت  كلما  مراجعتها  ويمكن  صارما  تنفيذا  تنفيذها 
 المؤتمر بحضور كل أعضائها.

 : منظمة العمل الدوليةالعمل في كيفية سير -2

ة تختلف عن طريقة عمل المؤتمرات  أن طريقة عمل منظمة العمل الدول •
الدبلوماسية , وذلك ألنه يصوت كل من مندوب العمال وأصحاب األعمال بحسب  

المؤتمرات   ي. بينما فبرأي مندوب الحكومة التي يمثلها  لتزميقناعته الشخصية وال  
الدبلوماسية يصوت ممثلو الدولة في اتجاه واحد , أي يكون لكل دولة صوت واحد  

 أعضاء وفدها.  مهما تعدد 

جماع  اإل   , بينما يشترطمل الدولية بأغلبية ثلثي األعضاءوتتخذ القرارات في منظمة الع  •
من الدول على سيادتها وعدم رغبتها في    ة حرصا  يسافي المؤتمرات الدبلوم  غالبا  

 االلتزام بقرار لم توافق عليه. 

للعمل :    -3 الدولية  المنظمة  المهام األساسياختصاص  بين  للمنظمة هي إن من  ة 
توجبة تشريعات العمل بين مختلف دول العالم عن طريق االتفاقيات والتوصيات الخاصة 

 .بواسطة مؤتمرهابذلك والتي يتم إصدارها من نفس هذه المنظمة 

 مر يتخذ نوعين من القرارات هما : إن المؤت
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 التوصيات :  -1 

عضاء إلقرار مبدأ وهي عبارة عن دعوة أو نصيحة أو رغبة توجه الي الدول األ
 معين أو إلجراء تعديل معين في قوانين العمل.  

مكان أو عدم احتمال  إعدم    ى قرار التوصية عندما ير إلى  مؤتمر العمل الدولي إ  أويلج
الحصول على عدد مناسب من التصديقات في حالة طرح موضوع التوصية على شكل 

 اتفاقية. 

في إطار رغبة ولهدف المنظمة    كذلك اعتبارها توصيات غير ملزمة حيث تعرض 
يترك   المضمون حيث ال  أو  الشكل  يمكن االتفاق حولها من حيث  التي  المسائل  تتناول 
للدول إمكانية األخذ بها أو تركها لذا يمكننا اعتبار التوصية شكل من أشكال العمل التمهيدي 

دول المنظمة عن طريق خبراء  المؤتمر وتقوم  يين عاملين  باالتفاقيات ويتم عرضها على 
لديها بجمع كل األفكار واالقتراحات والمعلومات الخاصة بالعمل والقيام بدراسات من أجل 
هدف أساسي وهو تطوير وتحسين تشريعات العمل الدولية وخاصة تقديم العون لكل دولة 
اإلطار  وضع  على  وإعانتها  العمل  تشريعات  في  تقنيين  مجال  في  مساعدة  إلى  تحتاج 

 االجتماعي . المناسب لوضعها

 اتفاقيات العمل الدولية: -2

وتتمثل في كل المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تبرم في إطار المؤتمر وحينما       
إذ تنشأ مباشرة بعد تلك االلتزامات   ,تصبح ملزمة لكل دولة بطبيعتها بعد المصادقة عليها

وقد وضعت المنظمة العديد من   , القانونية التي تحتم على كل دولة على حد من تنفيذها
 . جوانب العمل دون إنشاء أو إهمال االتفاقيات كما شملت وأحاطت بمختلف
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و تتميز االتفاقات على التوصيات: بأن االتفاقات تمثل وسيلة إللزام الدول التي تصادق 
عليه. في حين أن الهدف من التوصيات ليس إيجاد التزامات قانونية على عاتق الدولة, 

ا تطوير التشريعات الوطنية, بحيث يهتدي المشرع بالتوصيات عند سن قانون عمل.  وإنم
 كما تتميز التوصيات بأنها تأتي لتوسع أو لتكمل اتفاقية. 

 ائج أعمال منظمة العمل الدولية : نت-4

لقد تمكنت منظمة العمل الدولة من توحيد قواعد قانون العمل في كثر من الدول واألمور 
 سبة لعالقات العمل .الحيوية بالن

م أقرت اتفاقيات تتعلق بالخدمات 1956ففي دورتها التاسعة والثالثين المنعقدة في سنة  
االجتماعية التي تقدم للعمال وتقلص ساعات العمل ووجوب مساواة أجور النساء والرجال  

 سبوعية في األعمال التجارية المكاتب المهنية. وإقرار الراحة األ

الع-ثانياا  العربية:منظمة  محددة    مل  صيغة  إيجاد  في  العربية  الدول  جامعة  لجأت  لقد 
العربي  العمل  ميثاق  الدولية حيث وضع  العمل  العربي على طريقة منظمة  العمل  لتنظيم 

لوزراء العمل   1956د سنة  ودستور منظمة العمل العربية في المؤتمر الذي انعقد في بغدا
من  1971برز في مؤتمر انعقد بالقاهرة سنة  سميا  جدر اإلشارة أن قيام المنظمة ر تو   .العرب 

 .أهم أهدافها هي المحافظة ودعم كل أشكال تعاون العرب في مجال العمل وحمايته وتطويره

نطاق و   في  العاملة  المتخصصة  اإلقليمية  الوكاالت  إحدى  هي  العربية  العمل  منظمة 
. وعلى غرار منظمة  1العمل   جامعة الدول العربية. وهي تعمل على توحيد الجهود في قضايا

 
شيرين األول سينة  عنيت جامعة الدول العربية بتوحيد التشيريع في الدول العربية, وقد تقدمت الحكومة السيورية في ت - 1

إلى األمانة العامة بجامعة الدول العربية بشيييييأن توحيد التشيييييريعات العمالية, منعا  لمحاولة التفوق في األسيييييواق    1949
 األجنبية على حساب صحة العمال ومستوى معيشتهم. 
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العمل  وأصحاب  للعمال  تمثيل  ثمة  أي  الثالثي  التمثيل  مبدأ  على  تقوم  الدولية  العمل 
 .1والحكومات

 ويمكننا تقديم عرض وجيز لهيكلة هذه المنظمة : 

هياكل وتنظيم المنظمة : يمكننا حصر تشكيلها من حيث هرم تنظيمها على الطريقة    -أ
 التالية: 

للحكومة   02ممثلين:    04يعتبر أعلى هيئة في المنظمة ويتكون من    ام :المؤتمر الع-1
ممثل عن العمال أو نقابات معترف بها رسميا عند الدول كما   01عن أصحاب العمل و01و

هو الشأن بالنسبة للتمثيل في منظمة العمل الدولية يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية مرة  
 األساسية:    مهامه  ومن  ربية أو أية دولة يقع عليها االختيار في السنة بمقر جامعة الدول الع

تحديد برنامج عمل المنظمة ودراسة كل التقارير دون استثناء التي تستقبلها من الدول    -
 ويقوم هذا المؤتمر العام بتعيين المدير العام للمنظمة لها.  ,األعضاء

المنظمة  - هذه  تلتزمه  الذي  النظام  ومبادئ  أسس  كلما يكون  والذي    تحديد  للتعديل  قابل 
 .اقتضت الضرورة لذلك

كما سميت في الدستور   -تتكون لجنة مجلس اإلدارة من لجنة متابعة   مجلس اإلدارة:-2
كل ثالث سنوات من مندوبين فقط عن الحكومات ومندوب واحد عن    -الخاص بالمنظمة

 إلدارة اإلستراتجية: العمال ومندوب واحد عن أصحاب العمل ومن بين أهم مهام مجلس ا
 يقوم بمتابعة سير العمل في المكتب العمل العربي . -أ

 

 . 88ص:   -المرجع السابق  -راجع: د. شاب توما منصور
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متخصصة  اللجان الالمتابعة الصارمة لتنفيذ كل مطالب توصيات مؤتمر العمل وكذلك  -ب 
 واجتماع الخبراء على أن تقدم كل التقارير إلى المؤتمر. 

منظمة يرأسه مدير عام ويساعده وهو الذي يمثل األمانة الدائمة لل  مكتب العمل العربي:-3
ثالث مدراء مساعدين يتم تعيينه عن طريق المؤتمر للعمل في المكتب عدد من الموظفين 

لما ينص عليه النظام األساسي الداخلي الذي    يتم تعيينهم من طرف المدير العام وذلك طبقا  
العمل العربي على أنه  ويمكننا تحديد أبرز وأهم المهام اإلستراتيجية لمكتب    .يقرره المؤتمر

 دون استثناء الخاصة بعدم الشغل   يقوم بمهام جمع وتوزيع كل المعلومات 

 و تتمثل المهام في:  اختصاصات منظمة العمل العربية:-ب
 تنسيق الجهود العربية في مجال العمل . -
 توحيد التشريعات العمالية وظرف العمل في الدول العربية .   -
 بحاث العمالية المختلفة . إنجاز الدراسات واأل  -
 تقديم المعونات الفنية في مجال العمل العربي التي تتطلبها .  -
 لنظام التأمينات االجتماعية .  تخطيطوضع   -
 م تدريب المهن للعمال .تخطيط وتنظي -
 قاموس تشريعات العمل العربي . إعداد  -

قليمية للعمل أنشأت بموجب يعتبر هذا المجلس منظمة أوربية إ  المجلس الوربي:  -ثالثاا 
دولة والمهم أنها تقوم بدور فعال في   40  وتضم حاليا    1992اتفاقية أبرمت في إيطاليا سنة

ضمان الممارسة الحقيقية للحفاظ على الحقوق ومبادئ العمل مثال: الحق في العمل، الحق 
تسوية النزاعات    في تقاضي أجر العامل والحق في الممارسة النقابية والحق في المحافظة على

 الجماعية واالتفاقية الجماعية .
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 الثاني  مطلبال

 التفاقات والمعاهدات الدولية 

الدولية   والمعاهدات  العمل.  لقانون  بالنسبة  أهمية خاصة  الدولية  للمعاهدات 
ذات العالقة بالعمل تعقد بين الدول لتحديد شروط العمل الواجبة التطبيق على رعايا  

انتقالهم من دولتهم إلى أخرى. وأهمية هذه المعاهدات تبدو من حيث   كل منها في حالة
أنها تنظم مركز العمال األجانب, مما يؤدي إلى المساواة في شروط العمل بين المواطنين  
حدة  من  تخفف  أنها  حيث  من  الدولي,  السلم  خلق  في  تساهم  أنها  كما  واألجانب. 

 .1االختالف في شروط العمل بين الدول

ا بين  تتمثل  تعقد  التي  الثنائية  المعاهدات  في  العمل  لقانون  الدولية  لمصادر 
أي تنظيم المركز القانوني   0ى دولتين لتحدد شروط عمل رعاية كل منهما في األخر 

م 1904للعامل األجنبي , وأول اتفاقية من هذا القبيل عقدت بين فرنسا وايطاليا عام  
   .يات عمل ثنائية كثيرةفي الضمان االجتماع بالعمال ثم يليها اتفاق

برامها  إ كذلك تتمثل المصادر الدولية لقانون العمل في االتفاقات الدولة التي يتم  
جميع الدول   يلي تطبيق قواعد عمل مماثلة فإعن طريق منظمة العمل الدولة وتهدف 

 .الموقعة على االتفاقية

 
سيينة    14سيياعة أسييبوعيا واالتفاقية رقم    48المتعلقة بتحديد مسيياحات العمل اإلجمالية بييييييييييييييييي   1919التي وردت سيينة  01االتفاقية رقم     - 1

  1991سييييييينة    154والخاصييييييية باألمراض المهنية واالتفاقية رقم 1982سييييييينة    42والخاصييييييية بالراحة األسيييييييبوعية وكذلك االتفاقية رقم    1921
يم العالقيات المهنيية هيذا ييدل على أن االتفياقييات اليدوليية تسييييييييييييييهر دائميا إلى تحيدييد وتنظيم كيل ميا يتعلق بيالعالقيات المهنيية  والخياصيييييييييييييية بتنظ

 وبالتحديد كل ما يتعلق بمحيط العمل وخاصة العالقات المهنية.  
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 والمعاهدات الدولية نوعان: 

بال -1 وتسمى  الثنائية:  العمل  على معاهدات  نطاقها  بقصر  وتتميز  المغلقة,  معاهدات 
يمكن   ال  التي  أو  لها,  االنضمام  لغيرهم  يحق  وال  المعاهدة  على  الموقعتين  الدولتين 

 االنضمام إليها إال بموافقة الموقعين. 

األخرى   -2 الدول  أمام  مفتوحا   الباب  ويبقى  دولتين  من  أكثر  بين  تبرم  التي  المعاهدات 
لى موافقة الدول التي سبقتها في التوقيع. ويقال عن هذه لالنضمام إليها دون حاجة إ 

بأنها   للمعاهدة االتفاقات  تنضم  أن  األخرى  للدول  الفرصة  إلعطاء  وذلك  مفتوحة  
وتخضع ألحكامها ولو لم تكن موقعه عليها عند إبرامها. وهذه االتفاقات الدولية تبرم 

ه االتفاقات لموافقة مؤتمر تحت لواء منظمة العمل الدولية. حيث ت خضع المنظمة هذ 
عام للمنظمة يتكون من ممثلي حكومات الدول من ناحية وممثلي أصحاب األعمال 
والعمال من ناحية ثانية. واالتفاقية التي تلقى قبول غالبية ثلثي األعضاء تصدق عليها 

 .1الدول األعضاء

التش من  أعلى  تكون  والمنشورة  قانونا   عليها  المصدق  االتفاقات  ريعات وهذه 
الوطنية الداخلية في حدود النظام العام. فاألسبقية من حيث المبدأ تكون مكفولة للقواعد 

 الدولية.
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 فصل الثالث ال

 نطاق تطبيق قانون العمل  

 تمهيد:  

بسبب تعدد مصادر القواعد القانونية الناظمة لعالقات العمل, فقد جرى تضييق مجال 
معي  عالقات  على  تطبيقه  ليقتصر  وفوري العمل  مباشر  التطبيق  في  أثره  ويكون  نة, 

لزيادة  يأتي  العمل  لقانون  تطور  كل  ألن  نظرا   العمالية,  المصالح  حماية  لضمان 
 . -أي أصحاب العمل-الضمانات للعمال ولرأس المال 

قد يوحي مصطلح قانون العمل بان هذا القانون يضم القواعد القانونية المنظمة لكل  ف
ليس صحيحا  على ها األفراد في المجتمع, غير أن هذا القول  أنواع العمل التي يزاول

إطالقه, ألن العمل الذي تنظمه قواعد قانون العمل معنى اصطالحيا  ال بد من تحديده 
أوال , لكي نتمكن بعد ذلك من معرفة المقصود بقانون العمل. ويقوم تحديد معنى العمل 

 ة تقسيمات:اصطالحيا , في فقه قانون العمل, على تقسيمه عد 

عمل   فهو ي قسم من حيث طبيعة الجهة التي يؤدى العمل لمصلحتها إلى قسمين: -أ
عام, وعمل خاص يقوم به العاملون  عام, و هو العمل الذي يؤدى لمصلحة مرفق

 . لحسابهم أو لحساب شخص ليس من السلطة العامة

ا  مقابل أدائه وي قسم العمل إلى مأجور وتبرعي, وفقا  لمن يؤديه إن كان يتقاضى أجر  -ب 
 أم ال. 

وي قسم إلى عمل مستقل وعمل تابع, تبعا  الستقالل أو تبعية من يؤديه إلى شخص  -ت 
آخر أثناء أداء العمل, في عد العمل مستقال  عندما ال يكون من يؤديه في حالة تبعية  
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لسلطة إشراف  -أثناء أدائه -للغير. وي عد العمل تابعا  متى كان من يؤديه خاضعا  
 ن يؤدى العمل لمصلحته. وتوجيه م 

وهكذا نجد أن األحوال التي يؤدى فيها العمل متعددة, وقد اقتضى تعددها هذا إلى  
على فروع القانون المختلفة,     تتوزع  أناالختالف في األحكام القانونية المنظمة لها, و 

فالعمل العام تنظمه أحكام الوظيفة العامة, في حين تنظم أحكام العمل المستقل 
 ل التبرعي في القانون المدني.والعم

التابع المأجور, مع   القانون الذي يحكم العمل الخاص  أي أن قانون العمل, هو 
دة على هذا ار اإلشارة إلى أن قواعد هذا القانون ال تحكم فقط العالقات الفردية الو 

العمال  بين  تنشأ  التي  االجتماعية  الروابط  إلى  أيضا   تنصرف  وإنما  العمل, 
تقتضيه  ومستخدميه لما  وفقا   العمل  ألداء  المنظمة  القواعد  وإلى  ناحية,  من  م 

المصلحة االجتماعية, بكل ما يفرضه ذلك من صيغ تدخل الدولة في تنظيم عالقات  
 . 1العمل والرقابة على األحكام المنظمة لها وحسم النزاعات الناشئة عنها 

اعده بتحديد المدى  الكالم عن نفاذ قانون العمل يعني وجوب تعيين نطاق قو و    
األشخاص.  حيث  ومن  الزمان  حيث  ومن  المكان  حيث  من  سريانه  يبلغه  الذي 
وتحديد المدى المكاني لسريان قانون العمل ال يثير صعوبة إذ تطبق القواعد العامة  

 لسريان القانون من حيث المكان. -الموجودة في القانون المدني-
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 الول  بحثالم

 زمان نطاق التطبيق من حيث ال  

يقصد بنطاق تطبيق قانون العمل من حيث الزمان تحديد حل لمسألتين أساسيتين هما,  
القديمة. والمسألة   القانونية  القاعدة  بإلغاء  يتم  القديم وهو ما  القانون  إنهاء سريان  األولى: مسألة 

محله حلت  التي  الجديدة  والقاعدة  الملغاة  القديمة  القاعدة  بين  التنازع  مسألة  حكم  الثانية:  على  ا 
األوضاع واآلثار القانونية التي ابتدأت في ظل القاعدة القانونية القديمة ومازالت مستمرة في ظل  

 القاعدة الجديدة.

ويثير تطبيق قانون العمل من حيث الزمان ما يثيره أي قانون آخر, عدا مسألة سريان  
 ظله. القانون القديم على اآلثار المستقبلة لعقود العمل التي أبرمت في

و يترتب على ذلك أن شروط صحة انعقاد عقود العمل تخضع للقانون الذي كان ساريا   
وقت انعقادها, كما أن آثارها التي تمت في ظل القانون القديم تعتبر خاضعة ألحكامه. أما اآلثار  

قود التي تنجم بعد تاريخ سريان القانون الجديد, فإنها تخضع ألحكام القانون الجديد ولو كانت ع
 العمل نفسها قد أبرمت في ظل القانون القديم.  

ويعود األثر الفوري والمباشر لقانون العمل الجديد أي سريانه على اآلثار المستقبلة للعقود 
المبرمة قبل نفاذه, بما لقواعد هذا القانون من صفة آمرة وتعلقها بالنظام العام, فهي تسري بأثر  

دون أن يوصف هذا األثر بأنه رجعي, و يمتنع لذلك, منذ نفاذ    مباشر على العقود التي لم تنتهي,
القانون الجديد, إعمال الشروط الواردة في عقود العمل المبرمة قبل نفاذه, والمخالفة لقواعده, بما 

 . 1ينتقص من ضمانات وحقوق قررها القانون الجديد 
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 الثاني  بحثالم

 الشخاص المستثنون من قانون العمل 

قانون العمل على جميع المخاطبين بأحكامه, دون استثناء. األصل أن يسري  
وعليه يجب أن يطبق على كل عامل مهما كان نوع العمل الذي يؤديه ومهما كان  
األجر الذي يتقاضاه. ولكن المشرع قد يأخذ باالعتبار الظروف االقتصادية واالجتماعية 

األشخاص واألعمال أو    و السياسية في البلد, فيحدد نطاق سريان القانون على بعض 
العمال. وسنبين من هم العمال الذين استثناهم قانون العمل   فئات يخرج من نطاقه بعض  

 من حمايته, وذلك في المادة الخامسة منه, وفق اآلتي: 

/ لعام  50للعاملين في الدولة رقم / العاملين الخاضعين ألحكام القانون األساسي  -أوال  
نطاق قانون العمل هو أمر منطقي وهو األصل, فال   : واستثناء الموظفين من2004

  يمكن أن يخضع هؤالء لقانون العمل وللقانون اإلداري في ذات الوقت.

قانون   -ثانيا   ألحكام  الخاضعين  الزراعية العاملين  العالقات  بالعمال  . تنظيم  ويقصد 
زراعي    الزراعيين, هم الذين يعملون في االستثمار الزراعي, فالعمل لدى صاحب عمل

يعد منفذه عامال  زراعيا . أي أن صفة صاحب العمل هي التي تحدد صفة العمل. أما 
عمال الزراعة الذين يعملون في حدائق المصانع فهم يستفيدون من أحكام قانون العمل, 

 .1ألن عملهم صناعي 

فعال  -ثالثا   يعولهم  الذين  العمل  صاحب  أسرة  يتوافر . أفراد  أن  يجب  ذلك  على  وبناء 
 

 تاريخ نفاذه . 
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لشرطان التاليان: الشرط األول: أن يكون العامل منتميا  إلى أسرة صاحب العمل, ولم ا
يحدد المشرع ما المقصود باألسرة. و بالعودة إلى القواعد العامة أسرة الفرد تتكون من  
ذوي قرباه, ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك. سواء كانت قرابتهم  

بين  ما  الصلة  بين    مباشرة وهي  ما  الرابطة  قرابة حواشي وهي  أو  والفروع,  األصول 
لآلخر)المادة   فرعا   أحدهم  يكون  أن  دون  مشترك,  أصل  يجمعهم  من    36أشخاص 

 القانون المدني(. 

الشرط الثاني: أن يعول صاحب العمل العامل فعال : ومقتضى ذلك أن يكون صاحب 
ل وملبس, سواء كان هناك العمل هو الذي ينفق على ما يلزم العامل من مسكن ومأك

التزام قانوني أو اتفاقي مفروض عليه بهذه اإلعالة, أو كان تبرعا  بهذه اإلعالة, فال 
تشترط اإلعالة القانونية بل تكتفى اإلعالة الفعلية. ومتى كان صاحب العمل يعول قريبه  

العامل مقيما  معه في مس يتحقق, دون أن يكون  لديه, فإن شرط اإلعالة  كن  العامل 
 . 1واحد, وأيا  كانت طبيعة العمل الذي يمارسه العامل

: يشترط إلخراج خدم المنازل من نطاق عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم-رابعا  
قانون العمل توافر شرطين: يتعلق أحدهما بنوع العمل الذي يؤديه الخادم, ويتعلق الثاني 

العمل ماديا , وأن يكون وثيق الصلة بمكان مزاولة هذا العمل. فيشترط أوال : أن يكون  
بشخص المخدوم أو بذويه. فإذا كان العمل ذهنيا  أو تغلب عليه الناحية الذهنية, فإن  
القائم به ال يعتبر خادما  ولو كان متصل بشخص المخدوم أو أسرته كالمدرس الخاص. 

منزل, ويقصد ويشترط ثانيا : أن يزاول العمل في منزل أو على األقل في مكان ملحق بال
بالمنزل المكان المعد للسكنى, وعلى ذلك فإذا كان العمل ال يتم في منزل فال يعتبر 
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 .1القائم به من خدم المنازل, كخدم المطاعم والفنادق والمحال التجارية 

ومبرر هذا االستثناء أن طبيعة العمل الذي يؤديه هؤالء تختلف عن طبيعة العمل الذي 
ما يمكنهم من اإلطالع على   , ا أن صلتهم المباشرة بمخدوميهميؤديه باقي العمال, كم

يشكل   يجعلهم بحكم الفرد من العائلة ويوفر لهم حماية, مما  أسرارهم العائلية الخاصة,
 سبب آخر الستثنائهم. 

: يشترط لتطبيق هذا االستثناء أن يتوافر شرطان: العاملين في أعمال عرضية  -خامسا  
ال يكون  أن  األول:  يزاوله الشرط  فيما  بطبيعته  يدخل  أال  بذلك  ويقصد  عرضيا :  عمل 

صاحب العمل من أعمال, أما إذا كان العمل الذي يقوم به العامل مما يدخل ضمن  
أو كان   ولو كان مؤقتا ,  عرضيا ,  عمال  أصليا  ال  يعتبر  فإنه  العمل,  أعمال صاحب 

ى ذلك إذا عهدت شركة موسميا  ال يستمر بصفة دائمة بل يتحقق في مواسم معينة. وعل
نسيج إلى شخص بترميم حائط في احد مصانعها تحت إشرافها وإدارتها, فإن هذا العمل 
يعتبر عرضيا  ألنه ال يدخل بطبيعته ضمن ما تزاوله الشركة من أعمال وهي النسيج, 
وبالعكس من ذلك إذا كلف مقاول شحن وتفريغ عامال  بشحن أو تفريغ سفينة واحدة 

كون عقدهما منتهيا  بإتمام شحن أو تفريغ هذه السفينة, فإن هذا العمل ال  فقط, بحيث ي
يعتبر عرضيا  رغم أنه مؤقت ال مستمر, ألنه يدخل في صميم ما يزاوله صاحب العمل 
بنقل قصب السكر من   العمال  تكليف شركة السكر لعدد من  من أعمال, كذلك فإن 

 عرضيا , وإن كان مؤقتا  بهذا المواسم, المزارع إلى مصانعها في مواسمه, ال يعتبر عمال  

 
بناية السكني, ألن عمله األساسي هو حراسة البناية... والعمل على بقاء منافعها    وكذلك ال يعتبر خادما  ناطور ال- 1

 المشتركة سليمة, وهو عمل ليس وثيق الصلة بشخص مالك البناء أو بأشخاص عائلته 
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 . 1وذلك ألنه يدخل فيما تزاوله الشركة من أعمال  

الشرط الثاني: أن يكون العمل مؤقتا  , وقد حدد المشرع صفة التأقيت , فاعتبر العمل 
مؤقتا  إذا كان إنجازه ال يستغرق أكثر من ستة أشهر, أما إذا كان العمل يستغرق أكثر 

ر, فإنه ال يعد عمال  مؤقتا , وبالتالي ال يستثنى القائم به من الفصل الخاص من ستة أشه
بأحكام عقد العمل الفردي, ولو كان هذا العمل عرضيا  ال يدخل فيما يزاوله صاحب 

 .2العمل من أعمال 

تثني العامل من الخضوع ألحكام قانون العمل وخضع   فإذا توافر الشرطان السابقان اس 
القانون  لعالقات   ألحكام  توفر  ال  المؤقتة  العرضية  األعمال  أن  ذلك  ومبرر  المدني. 

العمل االستقرار الكافي النتفاع العامل بالمزايا التي قررها قانون العمل, وهذا العامل ال  
من   العمل  صاحب  يزاوله  فيما  يدخل  ال  عمله  لكون  العمل  بصاحب  مباشرة  يتصل 

 أعمال.

ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر  ن ال تتجاوزالعاملين في عمل جزئي الذي  -سادسا  
 . من ساعتين 

( إلى األحكام الواردة في عقود   7-6- 5-4البنود )   يخضع العمال المشار إليهم في و
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 العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها

يومية عن سيييياعات العمل القانونية المنصييييوص عليها في الباب  العمل الجزئي: العمل الذي تقل فيه سيييياعات العمل ال
  .السابع من أحكام هذا القانون 
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والتي ال يمكن بأي حال من األحوال أن تقل حقوقهم فيها عم ا تنص عليه أحكام   , عملهم
 . القانون  هذا
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 الباب الثاني 

دي  عقد العمل الفر   

قانون العمل عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم عالقة العمل التابع        
عمال . بين العمال وأصحاب األ أم جماعيا   المأجور, سواء أكان فرديا    

وهذا التنظيم   .العمل التابع المؤدي لحساب الغيرأي هذا القانون ينظم عالقات ناشئة عن     
  -د االتفاق الرضائي بين أطراف العالقة العمالية, لضمان حماية العماليتمثل بقواعد تقي  

دون اإلضرار بمصالح أصحاب العمل. - الطرف الضعيف اقتصاديا    

 الفصل الول 

  عقد العمل الفردي مفهوم

ينعقيد عقيد العميل بياتفياق إرادتي العياميل وصييييييييييييييياحيب العميل, ومبيدأ حريية عقيد  
عمل التي يريد, ولكن هذا الحق قيده العمل يتيح لكل شيييييييييييخص أن يضيييييييييييع شيييييييييييروط ال

ف على هذا العقد وعناصيييييره وتمييزه  , يتطلب اإلحاطة بها التعر  المشيييييرع بأحكام إلزامية
عما سيييييييواه من العقود التي قد تثير اللبس في ماهيتها لتشيييييييابهها بعقد العمل في بعض  

 .العناصر
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 المبحث الول 

 الفردي عقد العمل ماهية 

و هو كذلك أحد وسائل إثبات    ,لوسائل للدخول في عالم العملعقد العمل أحد ا   د عي  
عالقة العمل التي تنشأ بين العامل و صاحب العمل حيث أن عالقة العمل هي التي 
تجعل شخصين متناقضين في المصالح و متنافرين تماما في أداة واحدة و هي العقد و  

ركز الخاص للعامل يتماشى بالتالي فالعقد وسيلة فنية و إدارية و موضوعية تجعل الم
واالتفاقية القانونية  القواعد  بصدد    مع  العمل  ونحن  عقد  يتم   فهوتعريف  الذي    العقد 

لمراد تعيينه بحيث يضم هذا العقد   بموجبه برم اتفاق واضح بين كل من صاحب العمل
بحيث يوضح فيه   الحقوق الخاصة بالطرفين والمسؤوليات أو الواجبات الواقعة عليهم

المتفق عليهاجانب   بأيام    األجر والنسبة  الخاص  الزمني  أو الجدول  العمل  وساعات 
ومواعيده والمدة الزمنية للعقد حيث يمكن أن تكون المدة محددة أو مفتوحة إلى   العمل

 العامل. المطلوبة من   عمالجانب كافة المهام واأل 

العقد وبيان    في دراستنا موضوع  التعريف بعقد العمل الفردي , نعرض لتعريف هذاو 
 خصائصه وعناصره األساسية.

 المطلب الول 

 الفردي عقد العمل تعريف 

عقيد العميل الفردي من قيانون العميل عقيد العميل الفردي بقولهيا :     46الميادة  فيت  عر  
بالعمل لدى صياحب عمل وتحت سيلطته وإشيرافه مقابل   لو العقد الذي يلتزم بموجبه العامه

 . أجر
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أن عقد العمل هو اتفاق بين صيييييييييييياحب عمل وعامل، يتعهد و من هذا التعريف نجد  
هو: ف بموجبه األخير )العامل( بأن يعمل تحت إدارة صيييييياحب العمل و إشييييييرافه مقابل أجر.

صييييريح أو ضييييمني ,يتعهد العامل بمقتضيييياه أن يعمل لدى صيييياحب   اتفاق شييييفهي,أو كتابي,
ر محدودة ,أو لعمل معين  وتحت إشيييييييييييرافه أو إدارته, مقابل أجر لمدة محدودة أو غي  العمل,

 أو غير معين.

و أن محل العقد هو   ,يف أن العقد ينصييييييييييييييب على أداء العملوقد يفهم من هذا التعر 
أو نتاج تنفيذ عمل, وإنما هو قوة العمل التي يضيييعها العمل تحت تصيييرف  ماديا    ليس شييييئا  

 صاحب العمل .

في  و  في الحقيقة ه بحيث يكون شييييييخص العامل ,أي تشييييييغيل شييييييخص العامل
بعض لعقد العمل . وهذا هو أحد األسيييباب الرئيسييية إلخضييياع    أو سيييببا    الوقت نفسيييه محال  

العميل لنظيام القيانون العيام اليذي يحمي الشييييييييييييييخص ويختلف عن نظيام العقود   قواعيد قيانون 
 ذات الذمم المالية.

 المطلب الثاني 

 خصائص عقد العمل الفردي

, وهي على  د العمل الفردي  قع  خصييائص من خالل التعريف أعاله تتوضييح لنا  
 الصورة اآلتية:

هو عقد مدني من عقود القانون الخاص ,ولكن دائرته تتسييييع اآلن     عقد مســـم :  -أولا 
 وتقترب أكثر فييأكثر من أنظميية الوظيفيية العيياميية التي تحكم عالقيية الموظف بييالييدوليية .

لعمل بأحكام  يعد عقد العمل من العقود المسيييماة، ويعود ذلك لتنظيم المشيييرع عالقات او
خاصييية, فقد خصيييص له قواعد في الفصيييل الثاني من الباب الثالث من القانون المدني، 
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. كميا أن المشيييييييييييييير ع قيد نظ م هيذا العقيد في 664ولغيايية الميادة    640وكر س ليه من الميادة  
قانون العمل مكرسييا  له الفصييل األول من الباب الخامس، ولقد بينا سييابقا  أن أحكام عقد 

ردة في القانون المدني ال تسييييري إال على العمال الذين اسييييتثناهم المشيييير ع من العمل الوا
الخضييييييييييييييوع ألحكام قانون العمل أو ألحكام عقد العمل الفردي الواردة في قانون العمل. 
في حين أن العمال الخاضيييييييييييعين ألحكام عقد العمل الواردة في قانون العمل فإن أحكام  

دني ال تسييييييييييري عليهم إال بالقدر الذي ال تتعارض فيه عقد العمل الواردة في القانون الم
 .1مدني( 641/1صراحة أو ضمنا  مع التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل )مادة 

ــائي:-ـثانـياا  يعيد هيذا العقيد من العقود الرضييييييييييييييائيية، ألنيه يتم بمجرد التعبير عن   عـقد رضـــــــ
قبول، أي يكفي توافق إرادة  إرادتين متطييابقتين، أي ينعقييد العقييد بمجرد تطييابق اإليجيياب وال

 . 2كل من العامل وصاحب العمل، دونما حاجة إلفراغه أو لصياغته في شكل معين

  هو ,النعقاده توافق اإليجاب والقبول  يكفي  العمل الذيعقد  على الرغم من رضيييييييييييييائية  و 
في نفس الوقييت يعتبر عقييدا من عقود اإلذعييان لعييدم تكييافؤ الطرفين من النيياحييية المييالييية 

 قبول شييييروط صيييياحب العمل ويرتضيييييها ولبحيث ينقاد العامل  تصييييادية عند التعاقد ,واالق
إال تعرض للبطالة, وهذا ما يفسييييييير ازدياد أهمية عقود العمل الجماعية التي تقود إلى  حد 

 ما إلى التوازن والتكافؤ عند إجراء التفاوض وإلبرامها.

كون مكتوبا , حيث نجد أن  ويبقى العقد رضييييييييييائيا  حتى لو اشييييييييييترط القانون فيه أن ي
أن يكون عقد العمل مكتوبا ، فالكتابة التي فرضييييييها   47قانون العمل قد اشييييييترط في المادة  

القانون لعقد العمل هي إلثبات العقد من جانب صييييييييييييياحب العمل دون العامل إذا أجاز له 
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ن الكتيابية  عميل(, لهيذا فيإمن قيانون ال    47ميادة  الالقيانون إثبيات العقيد بجميع طرق اإلثبيات )
 .1ال يمكن أن تصبح شرطا  الزما  النعقاد العقد 

ــة: -ثالثاا  ألن كال  من طرفي   يعد عقد العمل عقد معاوضيييييييية ذلك  عقد معاوضـــ
العقييد يتلقى مقييابال  لمييا يعطي، فييالتزام العييامييل بتقييديم العمييل هو لقيياء )مقييابييل( التزام  

له دون مقابل، فينتفي  صيييييييييييياحب العمل بدفع األجر. فإذا ثبت تقديم العامل لجهده وعم
عن العقد وصيييييف العمل، ونكون أمام خدمة مجانية يقدمها شيييييخص آلخر، وكذلك إذا 
قدم صييياحب العمل مبلغا  من المال للعامل دون أن يحصيييل على مقابل ذلك عمال  من  
العامل فإننا نكون أمام تصييييييرف تبرعي، وال يخضييييييع أي من التصييييييرفين ألحكام قانون  

 العمل.

تبار عقد العمل من عقود المعاوضييية أن المسيييؤولية العقدية تقوم  ويترتب على اع
على الخطأ اليسير في تنفيذ االلتزامات الناشئة عنه، وال تقوم, كما هو الحال في عقود  

 التبرع, على الخطأ الجسيم.

ألنييه ينشييييييييييييييييأ التزامييات متقييابليية في ذميية كييل من    عقــد ملزم للجــانبين:  -رابعــاا 
يث يلتزم العامل بتقديم العمل، ويلتزم صيييييييييييياحب العمل بدفع  المتعاقدين تجاه اآلخر, ح

 
 :خص، المعلومات التاليةعلى األ يجب أن يتضمن عقد العمل ،  :: قانون العمل  من  48المادة  - 1

 . اسم وجنسية وعنوان كل طرف بشكل واضح ومفصل -1

 .العملتحديد مقر  -2

 .التعاقد طبيعة ونوع العمل محل  -3

 .ونوعهمدة العقد  -4

 .الطرفينبين   بين الطرفين وطريقة وموعد أدائه ، وسائر المزايا النقدية أو العينية المتفق عليها األجر المتفق عليه  -5

 .العملساعات   -6

 .القانون يرد عليها نص في هذا  الحقوق والمزايا الممنوحة للعامل والتي لم -7

   .السابقةفيه مراعاة البنود  تصدر الوزارة عقدا  نموذجيا  استرشاديا  يتم -ب
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األجر للعامل. ويترتب على اعتبار عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين، أن يخضع  
للقواعييد التي يختص بهييا هييذا العقييد، ولهييذا إذا امتنع أحييد طرفيييه عن تنفيييذ التزاميياتييه،  

( من القانون المدني  158د )مادة جاز للطرف اآلخر، بعد إعذاره أن يطالب بفسخ العق
كما أنه يجوز ألي من الطرفين أن يتمسييييييييك بالدفع بعدم التنفيذ متى توافرت شييييييييروطه  

 (.من القانون المدني  162)مادة 

أي من العقود المتراخية التنفيذ،    من عقود المدة أومن العقود الزمنية:  -خامساا 
مليه لميدة من الزمن معينية أو غير معينية,  فغيالبيا  ميا يلتزم العياميل في هيذا العقيد بتقيديم ع

و من أجل هذا يعد الزمن عنصييييييييرا  جوهريا  في عقد العمل, ألنه على أسيييييييياسييييييييه يحدد 
األجر. باسيييييييييتثناء الحالة التي يتم فيها تحديد األجر على أسييييييييياس القطعة، إذ في هذه 

مقياسيييييا     الحالة يعتبر الزمن عنصيييييرا  عرضييييييا  وإن كان جبريا ، حيث إن المدة ال تعتبر
. وبناء على ذلك يعتبر عقد 1لمقدار العمل المقدم من العامل أو من صييييييييييييياحب العمل

 العمل في هذه الحالة عقدا  فوريا .

وي بنى على اعتبار عقد العمل من عقود المدة، أن فسييييييخ هذا العقد أو إبطاله ال  
. 2الماضيي يكون إال بالنسيبة للمسيتقبل دون أن يكون للفسيخ أو البطالن أثر رجعي إلى

ألن ما تم تنفيذه من العقد ال يمكن الرجوع فيه، كما أن هذا العقد يعتبر مجاال  خصييييبا   
لتطبيق نظريية الظروف الطيارئية، كميا أن القوة القياهرة تؤدي إلى وقف تنفييذ العقيد دون 

 انفساخه، إذا لم يترتب عليها استحالة مطلقة. 

حب العمل ,حيث يظل  وهو عقد مسييييييييتمر التنفيذ حتى ولو تبدل شييييييييخص صييييييييا
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معموال به بغض النظر عن تغيير صيييييييياحب العمل بسييييييييبب نقل المشييييييييروع أو بيعه أو  
ويظل صيييييييياحب العمل األصييييييييلي   ,ق اإلرث أو الدمج أو ألي سييييييييبب آخرانتقاله بطري

والجديد مسييييييؤولين بالتضييييييامن مدة سييييييتة أشييييييهر عن تنفيذ االلتزامات الناجمة عن عقد  
التغير , ويتحمل صييييييياحب العمل الجديد المسيييييييؤولية    العمل مسيييييييتحقه األداء قبل تاريخ

 وحده ,في حين يقود تغير شخص العامل إلى إنهاء العقد .

يلعب شخص المتعاقد في إبرامه  حيث    العقود التي ترد عل  عمل اإلنسان:من    -سادساا 
 بنفسه,وخاصة بالنسبة للعامل الذي غلبا ما يجب عليه إبرام العقد    ,جوهريا    العقد بنفسه دورا  

 بينما صاحب العمل يجوز له أن يبرمه بنفسه أو ينيب عنه ممثله القانوني إلبرامه. 

العقد    إبرامه  العامل عند  العمل-فلشخصية  وال يكون    اعتبار خاص.  -مع صاحب 
 .1هناك عقد عمل عندما ال يكون الجهد الذي يقدمه العامل عمله الشخصي 

 الثالث  المطلب

 د العمل الفردي عق إلبرام  العقود الممهدة

يسبق انعقاد عقد العمل مرحلة إلعداد العاملين, وتأهيلهم لممارسة المهنة. ويتم  
عقد  المضمار  نفس  في  وهناك  التدرج,  عقد  مصطلح  عليه  يطلق  بعقد  اإلعداد  هذا 
فالتنظيم   يتفق طرفاه على فترة لالختبار.  يكون هناك عقد عمل ولكن  التدريب. وقد 

 يقتصر على مراحل انعقاده وتنفيذه وإنهائه, بل يتناول المراحل القانوني لعقد العمل ال
التي تسبق ذلك. وفي سبيل ذلك كرس قانون العمل أحكاما  لتنظيم عقد التدرج والتدريب 

 واالختبار.  
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قد يكون الباحث عن عمل بحاجة إلى اكتساب الخبرة التي تؤهله   :عقد التدرج-أولا 
د التدرج هي تعليم العامل مهنة أو صناعة معينة، الحتراف عمل ما, والغاية من عق

لذلك فإن لهذا العقد أهمية كبيرة، وخاصة في الدول النامية، حيث ال يتمكن عدد كبير 
ما  غالبا   لذلك  دراستهم،  متابعة  اإللزامي من  التعليم  أتموا مرحلة  الذين  األحداث  من 

 ة كوسيلة لكسب رزقه.يلجأون إلى أصحاب العمل بغية تعلم مهنة أو صناعة معين

وتبدو كذلك أهمية عقد التدرج كوسيييلة لتعلم مهنة أو صييناعة في الدول النامية،  
على خالف الدول المتطورة اقتصاديا ، حيث أن اإلمكانيات المادية لألولى قد ال تسمح  

، أو مراكز للتدريب المهني تلحق بالمصييييانع  1لها في إنشيييياء معاهد خاصيييية أو مدارس
وم أصييحاب العمل في الورش والمصييانع بإنشيياء مدارس إلعداد العمال من  الكبرى، فيق

. لهذا فإن عقد التدرج يؤدي خدمة هامة سييواء على المسييتوى الفردي أو 2الناحية الفنية
على المسييييييييييييييتوى االجتمييياعي من إميييداد المجتمع بيييالكوادر الفنيييية والمهنيييية الميييدربييية، 

 

  العمل  يكون   قد  العمل  في   الخبرة  فوائد .  والتفوق   اإلبداع  إلى  تسعى  عمل  بيئة   إيجاد  بهدف   الجماعي  العمل  إلى  الشركات  بعض  تلجأ   - 1
و أهم ما تسعى لتحقيه هي الفوائد    . إيجابيا    الطالب  شخصية  على  ي ؤثر  ذلك  ولكن    االقتصادية،  الضرورات   من  الجامعية  الدراسة   خالل

 اآلتية:

  العمل،  أصحاب  الهتمام  مثيرة فرصة توفرو . الطالب تخرج بمجرد  العمل أصحاب   يتوقعها التي المهارات  تطوير  (1
  اإلنسان تجعل  الخبرة   ألن   بالوظائف؛ المرتبطة  المستقبلية القرارات  خاذ ات في المساعدة و . بنفسه  اإلنسان  ثقة وزيادة 
  الدراسات   في المطلوبة   المهارات من مزيد  على التعرف و . له  مناسب  غير وأيها ت ناسبه،   التي األعمال أي  ي درك
  الوظيفية  خططه  في  اإلنسان مساعدة ي مكنهم الذين األشخاص  مع  والتواصل لاللتقاء فرصة  توفير و . العليا 

 .المستقبلية 

 .المحلي  المجتمع   داخل االقتصادية التنمية في  تساهم العمل  تجربة إن حيث  االقتصادية؛  التنمية   (2

  في   عمله  عند   العقلية والجسدية  بالصحة  الخاصة  الفوائد  من  مجموعة  على  اإلنسان  يحصل  للعمل   الصحية  الفوائد   (3
 على المدى البعيد. ورفاهيته الفرد صحة على  واإلعاقة البطالة تؤثر حيث معينة، وظيفة  أو مهنة
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 .1بر وسيلة لتأمين مصدر دخل للعاملباإلضافة إلى أن تعلم المهنة أو الحرفة يعت

 لم يع رف قيييانون العميييل عقيييد التيييدرج, ولكنيييه عر ف في  تعريف عقيييد التيييدرج:-أ
يعتبر عامال  متدرجا  كل ( المتدرج على الصييييييييييورة التالية:  من قانون العمل)  31لمادةا

 . حرفة معينة من يتعاقد مع صاحب للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو

اختلف الفقهياء في تكييف عقيد التيدرج،   نونـية لعقـد الـتدرج :الطبيعـة القـا  –  ب
حيييث ذهييب جييانييب منهم إلى اعتبييار عقييد التييدرج هو عقييد عمييل, و يخضييييييييييييييع بييالتييالي  
لألحكام القانونية المنظمة لهذا العقد, حتى في الحاالت التي ال يحصيييييييييييييل فيها العامل 

ج يعمل تحت  المتدرج على أجر من صيييييييييياحب العمل، على أسيييييييييياس أن العامل المتدر 
إدارة أو إشراف صاحب العمل، وإن لم يحصل على أجر نقدي فإنه يحصل على أجر 
عيني يتمثل في تعلمه لمهنة أو صييييييييييييناعة معينة، لذلك يتوافر لعقد العمل العناصيييييييييييير  

 المميزة له، والمتمثلة في عالقة التبعية واألجر.

د عمييل، ألن  في حين يرى البعض اآلخر من الفقهيياء أن عقييد التييدرج ليس بعقيي
الهدف األسيييياسييييي لهذا العقد، يتمثل في تعلم العامل المتدرج للمهنة أو الصييييناعة، وما 
التزامه بأداء العمل لمصييييييييلحة لصيييييييياحب العمل, سييييييييوى وسيييييييييلة لهذا التعلم، لذلك فإن  
التزامه بأداء العمل ليس هو االلتزام األصييييييييلي بل هو تابع لاللتزام بالتعليم، مما يجعل  

وال يغير من هيييذا الحكم وجود أجر   عقيييد تعليم للعميييل ال عقيييد عميييل،من هيييذا العقيييد  
 .2للمتدرج, فاألجر ليس غاية بحد ذاته

وهذا االتجاه هو أقرب للقانون الذي لم يقض بأن تحسيب مدة التدرج في حسياب 
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 مدة خدمة العامل, إذا استمر العامل بالعمل بعد انتهاء عقد التدرج

 ج:التنظيم القانوني لعقد التدر -ج

يختلف عقد التدرج عن عقد العمل من حيث موضوعه وشكله ومدته وآثاره واألجر  
 الذي يتقاضاه المتدرج, وحاالت إنهاء العقد, وهذا ما سيبرز بعرض األحكام اآلتية: 

 :قانون العملمن   32المادة بموجب أحكام  -1

وباللغة   -أ مكتوبا   المتدرج  عمل  عقد  يكون  أن  ومحررا    يجب  نسختين العربية  على 
 .يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منهما 

بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن  يحدد الوزير -ب 
التدرج ومدة تعلم المهنة أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة  الخاضعة للتدرج وسن 
ي المرحلة األخيرة عن  تصاعدية، على أال تقل هذه المكافأة ف في كل مرحلة بصورة 

 . ل مالمحدد لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها العا الحد األدنى العام لألجر

العامل المتدرج حدثا  فيتم إبرام عقد التدرج  إذا كان   :قانون العملمن    33المادة  عمال  ب -2
   مع وليه أو الوصي عليه

عامل بيئة عمل للكبار خطأ . ألن الأن تدريب الحدث في هذه السن داخل    نا وفي اعتقاد 
عن رقابة أسرته ويكون على صلة   يتأثر في هذه المرحلة بغيره وهو يعمل بعيدا    الحدث 

يتيح ذلك   , وهم العمال الذين يستخدمهم صاحب الحرفة, وزمالة بأشخاص يكبرونه سنا  
كما أن الصبي  الفرصة إلتيان أفعال شاذة مخلة بالحياء, تشكل جرائم بينه وبين زمالئه.  

حينما يرى العمال من زمالئه ينفقون من أجورهم وهو ال يتناول من األجر إال النذر القليل 
 قد تدفعه الرغبة في اإلنفاق إلي ارتكاب جرائم االعتداء على األموال وال سيما السرقة.
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وعليه نرى ضيرورة تدريب الحدث قبل بلو  سين الرشيد, في مؤسيسيات مهنية خاصية  
  في المؤسسات الصناعية لدى أصحاب األعمال .للتدريب ال

أما إذا كان المتدرب قد أتم الثامنة عشييرة من العمر, فإنه يتولى التعاقد مع صيياحب  
أم قاصيييير يتلقى   العمل بنفسييييه. ومما يالحظ أن المتدرب سييييواء أكان ذكرا أم أنثى , راشييييدا  

مون بنفس العمل في بداية , وإن كان منخفضيييييييييا بالنسيييييييييبة إلى أجور العمال الذين يقو أجرا  
تدريبه, وال يجوز حرمانه من األجر, وهذا من قبيل الحافز المادي والتشييييجيعي له. أما في 
المرحليية النهييائييية من تييدريبييه فيجييب أال يقييل أجره عن الحييد األدنى لألجر المعطى لعمييل 

 مماثل لعمله.

اإلجازات بمختلف ب  على المتدرجين األحكام الخاصة تسري    :قانون العملمن    35لمادة  ا -3
 .  المنصوص عليها في هذا القانون  أنواعها وساعات العمل وفترات الراحة

التدرج أن يمنح المتدرج  على صاحب العمل عند انتهاء فترة: قانون العمل  36المادة   -4
المهنة أو الحرفة، على أن   شهادة تثبت التحاقه بفترة التدرج ومدتها ومستوى مهارته في

  1 .هادة من المديرية المختصة والوزارة تصدق هذه الش

في تنفيذ العقد انقلب عقد التدرج إلى وإذا انتهت مدة عقد التدرج واسيييييييييييتمر الطرفان 
 عقد غير محدد المدة.

 : قانون العمل 34المادة إنهاء العقد: تقضي -5
 

 تقضي المادة األولى من قانون العمل بأنه :  يقصد بي......  - 1

 زارة الشؤون االجتماعية والعملالوزارة: و 

 الوزير وزير الشؤون االجتماعية والعمل

 المديرية المختصة: مديرية الشؤون االجتماعية والعمل 
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 لصاحب العمل أن ينهي عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم كفاءته أو عدم  -أ

 .اده لتعلم المهنة أو الحرفة بصورة حسنة استعد 

 . إذا لم يلق العناية المناسبة من صاحب العمل ينهي العقد   يجوز للمتدرج أن -ب 

العقد إخطار الطرف اآلخر بذلك قبل ثالثة أيام على   على الطرف الراغب في إنهاء  -ج
 .  األقل

 :  عقد التدريب المهني-ثانياا 

عن عقد العمل من حيث موضوعه وشكله ومدته  يختلف عقد التدريب أو التمرين  
وآثاره واألجر الذي يتقاضاه العامل, وحاالت إنهاء العقد, وهذا ما سيبرز بعرض األحكام  

 اآلتية:

 :التدريب المهني تعريف عقد  -أ

التيدريبيات المهنيية النظريية أو التطبيقيية أو كالهميا ليدى  يقصييييييييييييييد بيالتيدرييب المهني
ات في مهنة أو حرفة معينة قبل االلتحاق بالعمل، المهار  صيييييييييييييياحب العمل ، الكتسيييييييييييييياب 

قانون   37المادة  )   أثناء خدمتهم لرفع درجة مهارتهم المهنية باإلضيييافة إلى تدريب العمال
 (.العمل

ويختلف عقييد التييدريييب عن عقييد العمييل في أن العييامييل يكون مؤهال  لتنفيييذ العمييل 
 .1د المطلوب منه, في حين أن المتدرب يكون في طور اإلعدا

 : التنظيم القانوني لعقد التدريب المهني-ب

يخضع إبرام عقد التدريب إلى القواعد العامة إلبرام العقود, غير أن المشرع أحاطه ببعض  -1
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قانون    من  38المادة  القواعد الخاصة بالشكل وبأهلية كل من طرفي العقد. حيث تقضي  
 : بأنه العمل

أن يكون المدرب حائزا  المؤهالت والخبرات التدريب المهني خطيا  و  يجب أن يكون عقد   -أ
أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها ، كما يجب أن يتوافر في المنشأة   الكافية في المهنة

  المناسبة للتدريب  نفسها الشروط

التدريب بين صاحب العمل والعامل المتدرب كتابة    -ب  وباللغة العربية على   ينظم عقد 
الطرفي من  لكل  نسخ  مديرية ثالث  لدى  تودع  والثالثة  نسخة  االجتماعية   ن  التأمينات 

 . المختصة 

العمر التعاقد بنفسه أما إذا كان حدثا  فينوب   يتولى المتدرب الذي أتم الثامنة عشرة من  -ج
 .  عنه وليه أو الوصي عليه

عة  والجهات المعنية المهن الخاض يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة  -2
المتتابعة  التدريب ومراحله  المتدرب ومدة  يقل عن الحد   للتدريب وسن  واألجر، على أال 

فيها يتدرب  التي  المهنة  في  العامل  فئة  ألجر  العمل  39المادة  )  األدنى   (. قانون 

 يجوز إنهاء عقد التدريب بناء  على طلب أحد الطرفين في أي منانتهاء عقد التدريب:  -3

  الحاالت التالية 

 . إذا ارتكب أحد الطرفين أي مخالفة ألحكام هذا القانون -أ

 . إذا لم يقم أحد الطرفين بواجباته وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما -ب

  إذا استحال تنفيذ العقد ألسباب خارجة عن إرادة أحد الطرفين -ت

 . العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر إذا نقل صاحب  -ث

في العمل يهدد سالمته أو صحته وثبت ذلك بتقرير صادر  ذا كان استمرار المتدرب إ -ج 

من   40المادة  )  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عن اللجنة الطبية المعتمدة لدى

 (.قانون العمل
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 : عقد العمل تحت الختبار-ثالثاا 

بعقد عمل إال بعد أن    قد ال يرغب أطراف العالقة القانونية في االرتباط بصفة نهائية
كل منهما أو أحدهما بظروف العمل, فيبرمان عقد عمل تحت التجربة أو بشرط   يتحقق

 االختبار. 

فترة   بعد  إال  بالعقد  النهائي  االرتباط  العمل على عدم  العامل وصاحب  يتفق  كأن 
تقتضي المضي    اختبار أو تجربة تسمح ألحدهما أو كالهما أن يقدر ما إذا كانت مصلحته

. حيث يستطيع صاحب العمل خالل فترة التجربة أن يقف بصورة عملية  في هذا العقد أم ال
على مدى مهارة العامل وخبرته وصالحيته إلنجاز العمل المطلوب منه ويستطيع العمل 

 أن يتأكد من مالئمة ظروف العمل له ومن تناسب األجر مع الجهد المبذول

العمل وصاحب العمل, وقد يتدخل شخص ثالث  فعقد العمل للتجربة يبرم مباشرة بين  
ليقوم بالتقريب بينهما, وهذا الشخص الثالث قد يكون فردا )كمقاول توريد عمال( وقد يكون 

للقطاع الخاص ترخصه الدولة وتشرف على   تبعا    خاصا    للدولة أو مكتبا   مكتبا رسميا تابعا  
  عمله .

 تعريف عقد العمل تحت االختبار:  –أ 

بشييييييييرط االختبار هو اتفاق بين صيييييييياحب عمل وعامل، يتفقان فيه على    عملعقد ال
فترة لالختبار، أو يضيعان في متنه شيرطا  لالختبار؛ بمعنى أن من تقرر الشيرط لمصيلحته 
يمكنييه التييأكييد من مييدى مالئميية العقييد لييه خالل تلييك الفترة، فييإذا وجييد أن هييذا العقييد يحقق  

إذا وجد األمر على خالف ذلك، اسييييييتخدم مصييييييالحه المقصييييييودة مضييييييى قدما  في تنفيذه، و 
الشييييرط المقرر لمصييييلحته للتخلص من االلتزامات التي يفرضييييها هذا العقد, بشييييرط أن يتم  

ولمن تقرر الشييييييييييييييرط  هيذا التخلص قبيل انقضيييييييييييييياء فترة االختبيار )التجربية( المتفق عليهيا.
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 ولية.لمصلحته إنهاء هذا العقد خالل فترة االختبار دون أن تترتب عليه أية مسؤ 

ويتضييييييح مما سييييييبق أن عقد العمل تحت االختبار أو فترة تجربة يحقق مزايا لطرفي 
العقد، أي لصييييييياحب العمل والعامل، كما لو رغب صييييييياحب العمل من خالل فترة التجربة 
هذه أن يتأكد من الكفاية المهنية للعامل، ومدى صيالحيته على القيام بالعمل المسيند إليه، 

نسيييييييييجام مع زمالئه في العمل. كما أن العامل يتأكد من خالل ومدى اسيييييييييتطاعته على اال
ذلك التحقق من ظروف العمل ومدى مالءمتها لقدراته وتخصييييصييييه، والتأكد من أن األجر 
الذي يتقاضاه يناسب الجهد الذي يبذله فعال ، كما أن هذا الشرط يدل على حرص صاحب 

 .1العمل الشديد في اختيار أفضل العمال لمشروعه

 :المشابهة له الختبار عن غيره من العقود تحتمييز عقد العمل ت – ب

تبدو أهمية تحديد وصيييف العقد, لبيان األحكام التي سيييتطبق عليه, من هنا يبرز أن  
الفارق الجوهري بين عقد العمل بشيرط االختبار وعقد التدرج المهني, يكمن في الهدف من 

لمهنة أو صييييناعة عن طريق عمله تحت  كل منهما، فالهدف من عقد التدرج  تعلم العامل
إدارة أو إشييييراف صيييياحب العمل, فيلتزم األخير بتلقينه أصييييول المهنة. من حيث أن هدف 
عقد العمل بشييييرط االختبار، هو وقوف صيييياحب العمل على مدى صييييالحية العامل للقيام  

الذي  بالعمل الذي يسند إليه، وتحقق العامل من ظروف العمل، ومدى التناسب بين الجهد 
 . 2يبذله واألجر الذي يقبضه, قبل أن يصبح العقد نهائي

ولهييذا يختلف عقييد العمييل للتجربيية عن عقييد العمييل للتييدريييب الييذي يهييدف إلى تعليم  
العامل أصول المهنة وتدريبه عليها  بينما يفترض في عقد العمل تحت التجربة أن العامل 
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نما يريد صيياحب العمل التأكد من مدى ملم بأصييول المهنة وال تنقصييه الخبرة أو التجربة وإ
إلمياميه وكفياءتيه للقييام بيالعميل. كميا أن أجر العياميل قييد التجربية يجيب أن ال يقيل عن الحيد 
األدنى المقرر لألجور بينما المتدرب قد ال ينال أي أجر أو ينال أجرٌا أقل من الحد األدنى 

 . المقرر لألجور

الختبار واالمتحان المبدئي الذي يجريه  كما يتعين أن نميز بين عقد العمل بشييييييرط ا
صيياحب العمل للعامل قبل إبرام العقد معه، كاالمتحان الذي يجريه صيياحب العمل للعامل 
المرشييح للعمل على الحاسييوب ليتأكد من كفاءته، فمثل هذا االختبار الذي يجريه صيياحب 

رة االختبار أو التجربة العمل يكون عادة لفترة قصيييييرة جدا ، وقبل التعاقد مع العامل، أما فت
فتكون بعييد إبرام عقييد العمييل مع العييامييل، وتكون المييدة طويليية نسييييييييييييييبيييا  بييالمقييارنيية مع فترة 

 االمتحان المبدئي الذي يختبر فيه صاحب العمل العامل المرشح للعمل لديه.

 : التنظيم القانوني لعقد العمل بشرط الختبار -ج

ألي من طرفي عقد العمل، لهذا ال يخضيييييييييع    ال تعتبر فترة االختبار أو التجربة حقا  
 العامل إلى التجربة أو االختبار إال إذا نص على ذلك في عقد العمل.

، وال   تحدد مدة االختبار في عقد العمل  -أ  :( بأن قانون العمل)49المادة وتقضي 
االختبار  يجوز تعيين العامل تحت االختبار لمدة تزيد على ثالثة أشهر أو تعيينه تحت 

 أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ويحق لكل من الطرفين خالل هذه الفترة 

 أو العامل إنهاء العقد دون سابق إخطار أو تعويض ودون أن تترتب على صاحب العمل
 . مسؤولية ةأي

العامل  ، تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمةإذا انتهت مدة االختبار، ولم يفسخ العقد  -ب 
 .   الفعلية
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على نص المادة السابقة, يتبين أن مدة االختبار يجب أن ال تتجاوز الثالثة  بناء  
أشهر, واالتفاق على مدة أطول يجعل الزيادة باطلة. كما أن األحكام القانونية تقضي 

بعدم تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد. وهذا أمر  
ل ألن يعمل تحت االختبار لدى ذات نعارضه إذ يمكن أن يكون هناك فرصة للعام

 صاحب العمل ولكن في مهنة مختلفة. 

كما يتبين من نص المادة السابقة أن المشرع قرر: أن عقد العمل بشرط االختبار  
إذا انتهت مدته واستمر الطرفان في تنفيذه, فإن مدة االختبار تدخل ضمن مدة خدمة 

 العامل الفعلية.

فقد أعطى المشرع لكال المتعاقدين أي العامل وصاحب   أما فيما يتعلق بإنهاء العقد 
 . العمل الحق في إنهاء العقد دون أن تترتب عليه أي مسؤولية, وبدون إخطار الطرف اآلخر

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني 

 عن العقود المشابهة له الفردي  تمييز عقد العمل

العمل قاصرة قانون  يوفرها  التي  في  الحماية  الحاالت التي يوجد  ها عقد على 
, وحيث أن هنالك عقود تتشابه في عناصرها مع عقد العمل, كان ال بد من التفريق عمل
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بينها وبين هذا العقد, كي نضع ضوابط نمنع بواسطتها أصحاب العمل من التهرب من  
  ن أل   االلتزامات التي يفرضها قانون العمل, ولنضمن للعامل االمتيازات التي يمنحها له.

الفردي   العمل  والعقود  عقد  الخاص  القانون  عقود  عن  يختلف  تجعله  بمميزات  ينفرد 
 .اإلدارية 

 المطلب الول 

 عقد العمل وعقد المقاولة

»عقد يتعهد بمقتضييييييياه أحد عقد المقاولة هو أوجه التشـــــابه بين العقد ن:  -أولا 
المتعييياقيييدين أن يصيييييييييييييينع شيييييييييييييييئيييا  أو أن يؤدي عمال  لقييياء أجر يتعهيييد بهيييا المتعييياقيييد 

من القييانون المييدني(, من هييذا التعريف يظهر أن عقييد المقيياوليية    612دة  «)المييااآلخر
 يتفق مع عقد العمل, في أنهما ينصبان على أداء عمل في مقابل أجر.

و قد يكون عقد المقاولة من أكثر العقود شبها  بعقد العمل، ففي كل من العقدين  
إذا عرفنا أن   يلتزم أحد طرفيه بالعمل لحسييييييييييياب الطرف اآلخر مقابل أجر، وخاصييييييييييية

كثيرا  ممن يعتبرون مقيياولين بييالمعنى القييانوني الييدقيق يوجييدون في مركز اقتصيييييييييييييييادي  
 متواضع كالعمال.

معييار التبعيية هو اليذي يميز عقيد العميل عن عقيد المقياولية, ألن المقياول يبقى في و 
عقد المقاولة مسييتقال في أدائه للعمل لحسيياب الشييخص الذي قدم العمل له كما أن أجرة 
المقياول قيد ال تكون ثيابتية وإنميا متغيرة وفقيا لتنفييذ مراحيل المقياولية , بينميا أجرة العياميل 
تكون ثابتة بحسييييييييييب العقد أو القانون. وأهمية هذا التميز تكمن في عدم سييييييييييريان قانون  
العمل على أطراف عقد المقاولة من صيييييييييييياحب عمل ومقاول, وال تختص محاكم العمل 

 من عقد المقاولة , بل تختص المحاكم المدنية رؤيتها وفقا    برؤية المنازعات التي تنشيييييييييأ
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ألحكام المقاولة في القانون المدني ويبقى المقاول هو الذي يتحمل مسييييييؤولية األضييييييرار  
الناتجة عن الحادث الفجائي وال يسأل عنها صاحب المبنى بينما في عقد العمل الفردي 

  اء العمال .يكون صاحب العمل هو المسؤول عن هذه األضرار إز 

اا   انـي يرى بعض من الفقيه أن التفرقية بين    -1  معـا ير التفرقـة بين العقـد ن:  –ـث
العقيدين يكون وفقيا  لمعييار مسييييييييييييييتميد من طبيعية محيل العقيد. فبينميا يلتزم المقياول بتنفيذ  
عميل معين وتقيديم نياتج هيذا العميل نجيد أن العياميل يلتزم بتقيديم قوة عمليه لصيييييييييييييياحيب 

يع معه القول إن التزام العامل هو التزام بعناية بينما نجد التزام  العمل. وهو ما نسييييييييييييتط
 المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة معينة أي التزام بغاية.

د على هييذا الرأي بييأنييه يمكن أن يكون التعيياقييد مع العييامييل للقيييام بتحقيق  و ير  
اره مقاوال ،  نتيجة معينة، ويتحدد أجره على أسييييياس هذه النتيجة، ومع ذلك ال يمكن اعتب

 كما لو حدد أجر العامل على أساس اإلنتاج.

تبنى بعض الفقهاء طريقة تحديد األجر أسييييييياسيييييييا  للتمييز بين العقدين. ففي   -2
, 1عقد المقاولة يتحدد أجر المقاول على أساس إنتاج العمل الذي يقدمه أي يحدد جزافا  

د هجر هذا المعيار، ألن  بينما نجد أن أجر العامل يتحدد على أسيياس زمن العمل. ولق
األسيييييييييييياس الذي ينطلق منه ال يشييييييييييييكل قاعدة عامة ومطلقة, حيث أن األجر في عقد  

 العمل يمكن أن يحدد على أساس اإلنتاج، دون أن يؤدي هذا إلى اعتباره مقاوال . 

يرى بعض الفقهياء أن المقياول يقيدم عمليه بشييييييييييييييكيل عيام لزبيائن متعيددين أو  -3
 مل يعمل لصالح صاحب عمله فحسب. العمالء بينما نجد العا

ولكن يؤخذ على هذا المعيار أنه بدوره غير حاسيم في التفرقة بين العقدين، ألنه  
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ال يصيييييدق في كل الحاالت، حيث نجد مقاول معين كمقاول الصيييييحية قد يقتصييييير في 
خدماته على شييركة معينة من شييركات البناء, و في حين نجد من بين العمال من يقدم  

الكافة. ومع ذلك يعتبر عامال  ال مقاوال ، ومثال ذلك وعمال الشيييييحن والتفريغ  عمله إلى 
 في الموانئ البحرية.

هنالك معيار يقوم على أسيييييييييياس أن المقاول قد يقوم باسييييييييييتخدام عمال لديه   -4
لتنفيذ العمل المتعاقد عليه، بينما يلتزم العامل بأداء العمل المتفق عليه شييييخصيييييا  دون 

 لتزاماته من قبل اآلخرين أو الغير.إمكانية تنفيذ ا

وهذا المعيار هجر بدوره, بسبب وجود بعض المقاولين الذين ال يستعينون بعمل 
الغير، وإنما يقومون بتنفيذ التزاماتهم بأنفسييييييهم، كما أن اسييييييتخدام العمال لعمال آخرين  

 معهم ال يمكن أن ينفي عالقة التبعية ومن ثم عقد العمل.

القيانونيية : المعييار الحياسييييييييييييييم للتفرقية بين عقيد العميل وعقيد  معييار التبعيية   -5
المقاولة، هو المعيار المستمد من عالقة التبعية. باعتبار أن هذا المعيار يصدق على  
جميع الحياالت، فحيف تتوافر هيذه العالقية أو الرابطية يكون العقيد عقيد عميل، وعنيدميا  

لعامل تحت إدارة صييييييييييياحب العمل تتخلف تلك العالقة يكون العقد عقد مقاولة. فعمل ا
وإشييييييرافه هو عنصيييييير جوهري في عقد العمل، في حين نجد أن اسييييييتقالل المقاول عن  

 .1صاحب العمل ركن أساسي في عقد المقاولة

وبنياء على ذليك, فيإن العقيد اليذي يربط صيييييييييييييياحيب جرييدة بيالمحرر فيهيا يعيد عقيد  
هيا حريتيه في التعبير  عميل إذا كيان عميل المحرر خياضييييييييييييييعيا  ليدرجية من التوجييه تتقييد ب

عن نتاج فكره الذي يقدمه لصيييييياحب الجريدة, مما يعد من قبيل اإلدارة واإلشييييييراف, أما 
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إذا كان المحرر ال يخضيييييع ألي توجيه, وكان حرا  في التعبير عن أفكاره كما هو حال  
كبيار الكتياب اليذين يتعياقيدون على الكتيابية في الصييييييييييييييحف والمجالت, فيعيد العقيد عقيد  

 مقاولة.

لك فإن عالقة صيييياحب المسييييرح بأفراد الفرقة الموسيييييقية تعتبر عقد عمل, ما كذ 
دام هؤالء يخضييعون للمواعيد التي يحددها صيياحب العمل وإلشييرافه على سييلوكهم أثناء  

 العمل, حتى إذا ما بدرت منهم تصرفات تسيء إلى عمله استغنى عن خدماتهم.

ينمائي ال يعد عقد عمل بل وبالعكس فإن العقد الذي يربط المنتج بالمخرج السيييييييي
عقد مقاولة, مادام المخرج ال يخضيع لرقابة صياحب العمل في اختيار القصية ومعالجة  

 .1المشكلة التي يتولى إخراجها

 

 

 

 المطلب الثاني 

 عقد العمل وعقد الوكالة 

  أوجه التشابه بين العقد ن: –أولا 

ر يرد على عمل يقوم  يتشيييييييابه عقد الوكالة مع عقد العمل، في أن العقد األخي-أ
مدني عرفت عقد  من القانون ال  665به الوكيل لحسيييييييييييياب األصيييييييييييييل، حيث إن المادة  

 
 . 64ص:   -48فقرة:    -المرجع السابق  -د. محمد لبيب شنب - 1



 - 80 - 

« »عقد بمقتضيييياه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحسيييياب الموكلالوكالة على أنه 
 لهذا يقترب هذا العقد مع عقد العمل، ألن موضوع العقد األخير هو العمل أيضا .

د الواردة على العمل, وقد قصيرها المشيرع على العمل القانوني  فالوكالة من العقو 
  47دون العميل الميادي، في حين أن لفظ العميل الوارد في تعريف عقيد العميل )الميادة  

 ( جاء مطلقا  بحيث يشمل العمل المادي والقانوني في آن واحد.من قانون العمل 

ي شييييييييكل بين العمل واألصييييييييل أن العمل الذي يرد على العمل المادي ال يثير أ
والوكيياليية, فييالعمييل المييادي ال يمكن أن يكون محال  للوكيياليية. وإنمييا يختلط األمر عنييدميا  
يكون موضيييييييوع عقد العمل عمال  قانونيا  بحتا ، فعندئذ يقترب مضيييييييمون عقد العمل من  
عقيد الوكالة لدرجة كبيرة، إذا الحظنيا أن الوكالة الميأجورة أصييييييييييييييبحيت هي الغيالبية، كما  

 في عقد العمل. هو الحال

يضيييياف إلى ما سييييبق, أن الموكل قد يقيد عمل الوكيل بشييييروط وتعليمات تشيييبه  
 إلى حد كبير األوامر والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل للعامل.

على تكييف العقيد على أنيه عقيد وكيالية     ترـتبأهمـية التفرـقة بين العـقد ن:  –ب
ضييييييييييييييع ليه كيل من العقيدين. لهيذا تظهر  نتيائج هيامية، الختالف النظيام القيانوني اليذي يخ

 أهمية التفرقة بين العقدين في عدة أمور:

يعيد األجر عنصيييييييييييييير جوهري في  عقيد العميل، لهيذا فقيد من حـيث الجر:    -1
افترض المشيييييييير ع في أداء الخدمة أن تكون مأجورة إذا كان قوامها عمال  لم تجر العادة 

(, بينما  من القانون المدني  647)مادة  على التبرع به أو عمال  داخال  في مهنة من أداه 
نجد أن األصييييييييل في الوكالة أنها تكون تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صييييييييراحة أو  

 (.من القانون المدني 675ضمنا  )مادة 
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في عقد الوكالة يسييييييييييييتطيع كل من الموكل والوكيل من حيث انتهاء العقد:    -2
من    682،  681لف ذليييك )ميييادة  أن ينهي الوكيييالييية في أي وقيييت ولو وجيييد اتفييياق يخيييا

( بينمييا يخضييييييييييييييع إنهيياء عقييد العمييل غير محييدد المييدة لقيود شييييييييييييييكلييية  القييانون المييدني
 وموضوعية.

عقد الوكالة ينقضي بوفاة الموكل بينما عقد العمل ال ينتهي بوفاة صاحب العمل.-  

في عقد الوكالة الموكل له الحق في عزل الوكيل في أي وقت بخالف صاحب العمل -
نهاء العقد بإرادته المنفردة )فصل تعسفي(. إقد العمل ليس الحق في في ع  

عن عقد الوكالة فإنها    إذا نشيييييأت منازعةمن حيث الختصـــاص القضـــائي: -3
تخضع إلى القواعد العامة في االختصاص، باستثناء الخالفات المتعلقة بأتعاب الوكيل 

مين الييذي ينتسيييييييييييييييب لييه عنييدمييا يكون محيياميييا , فيختص فيهييا مجلس فرع نقييابيية المحييا
. في حين أن الييدعيياوى التي يرفعهييا العييامييل بسييييييييييييييبييب عقييد العمييل فتختص  1المحييامي

 محكمة البداية العمالية بنظرها.

نطياق التمييز بين العقيدين ينحصيييييييييييييير في   مـعا ير التفرـقة بين العـقد ن:  -ـثانـياا 
كن أن تكون  مجيال األعميال القيانونيية دون األعميال المياديية، ألن األعميال األخيرة ال يم

 محال  لعقد الوكالة.

، وإنميا 2لكن عنيد التفريق بين العقيدين، ال عبرة بطبيعية العميل موضييييييييييييييوع العقيد 
يجب االعتماد على مدى توافر رابطة التبعية القانونية بين العامل وصاحب العمل، أو  
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عيدم توفر هيذه الرابطية، بحييث نكون أميام عقيد عميل إذا كيان القيائم بيالعميل خياضييييييييييييييعيا   
 ابة وإشراف صاحب العمل.لرق

ولكن ليس من السهولة التفريق بين عقد الوكالة وعقد العمل، على أساس عالقة  
التبعيية, ألن الوكييل في عقيد الوكيالية قيد يتلقى أوامر الموكيل وتوجيهياتيه، ويلتزم بتقيديم  
حسييييييييييياب عن عمله، األمر الذي قد يؤدي إلى الخلط بين التبعية هنا والتبعية القانونية  

عقد العمل. ولكن يبقى الوكيل خالل أدائه لعمله متمتعا  باسييييييتقالل أكبر طالما أنه   في
يعمل في حدود السيييلطات المخولة له. لهذا البد أن يتوافر للوكيل قدر معين من القدرة 
في التعبير عن إرادتيه. فيإذا كيان الوكييل يلتزم بياحترام أوامر وتعليميات الموكيل عنيدميا  

، لكنه مع ذلك ال يوجد تحت سييييلطته، ألجل إنتاج  1رفات القانونيةيمثله في إبرام التصيييي
اآلثار القيانونيية لتصييييييييييييييرفاته. بينميا على النقيض من ذلك نجيد أن عقيد العميل يضييييييييييييييع  

 العامل تحت إرادة صاحب العمل وسلطته.

وينبغي مراعياة اليدقية في اعتمياد معييار التبعيية القيانونيية كيأسييييييييييييييياس للتمييز بين  
الوكالة أيضييييييييييا  تقوم حالة من التبعية بين الوكيل والموكل, تتمثل في العقدين, ألنه في 

تلقي الوكييل األوامر والتوجيهيات من الموكيل. وذليك في إطيار التوجييه العيام, وال تتعيداه  
إلى كيفية وسيييائل األداء و أوقاته. وتبرز هذه الصيييورة في الباعة في المحال التجارية,  

ي البيع(, تعيد أعمياال  قيانونيية, ولكنهم يعتبرون عمياال   فياألعميال التي يقوم بهيا هؤالء)وه
 .2لدى المحل, فتبعيتهم كاملة لصاحب المحل

كذلك المفوض بإدارة الفندق, والذي يظهر بجالء من عقده أنه ال يخضع لرقابة  

 
 . 106ص: -المرجع السابق-د. جمال الدين زكي - 1

 . 159ص: -المرجع السابق -حسن عبد اللطيف حمدان- 2



 - 83 - 

صاحب العمل وإشرافه, وحيث أن الرقابة هي الركيزة األولى لعقد العمل وبانتفائها ينتفي 
 قده ليس عقد عمل. , فع1العقد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث 

 عقد العمل وعقد الشركة 

»عقد بمقتضيييييييييييياه يلتزم  الشييييييييييييركة هي  -أ  أوجه التشــــــــابه بين العقد ن:  -أولا 
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شيييخصيييان أو أكثر بأن يسييياهم كل منهما في مشيييروع مالي، بتقديم حصييية من مال أو  
من    473)المادة    «من عمل، القتسيام ما قد ينشيأ عن هذا المشيروع من ربح أو خسيارة

 (. القانون المدني

ولما كانت مسييياهمة الشيييريك في عقد الشيييركة قد تقتصييير على عمله, فقد يختلط  
هذا االلتزام بااللتزام الناشييئ عن عقد العمل. حيث رأينا سييابقا  أن أجر العامل قد يحدد 
على أسيييييياس نسييييييبة من األرباح، وهذا ما يجعل مركز العامل شييييييبيها  بمركز الشييييييريك. 
لذلك قد يثور الخلط بين العقدين، مما يسييييتدعي البحث عن معيار للتفرقة بينهما. لكن  

 قبل أن نتلمس معيارا  للتفرقة البد من أن نبين أهمية هذه التفرقة.

 أهمية التفرقة بين العقد ن:-ب

عقيد العميل من العقود الرضييييييييييييييائيية التي تنعقيد بمجرد من حييث انعقياد العقيد:  -1
ما الكتابة فهي لإلثبات، بالنسيييييييبة لصييييييياحب العمل، وليسيييييييت بشيييييييرط اتفاق الطرفين، أ

انعقيياد, أمييا العييامييل فيسييييييييييييييتطيع إثبييات العقييد بجميع طرق اإلثبييات. في حين أن عقييد  
من القيانون   475)الميادة    الشييييييييييييييركية من العقود الشييييييييييييييكليية، التي ال تنعقيد إال بيالكتيابية

 المدني(.

الخسييييييارة التي قد تلحق    المشيييييياركة في الخسييييييائر: حيث أن الشييييييريك يتحمل-2 
بالشيييركة, في حين أن العامل ال يتحمل األعباء االقتصيييادية للمشيييروع الذي يعمل فيه,  

 وإنما يقع عبء ذلك على صاحب العمل. 

 معا ير التفرقة بين عقد العمل وعقد الشركة:-ثانياا 

إن تحمل الخسيييييييارة أو عدم تحملها يمكن أن يتخذ   الخســــائر:تحمل  معيار    -1
للتفرقة بين عقد العمل وعقد الشيييييييركة، فالشيييييييريك كما يحصيييييييل على نسيييييييبة من    معيارا  
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األرباح، إذا حققت الشيييركة أرباحا ، فإنه يتحمل جزءا  من الخسيييائر، إذا لحقت بالشيييركة  
خسيييييييييييارة مالية، بينما العامل يحصيييييييييييل على أجره في نهاية المدة المتفق عليها، بغض  

حا  أو قد لحق بها خسييائر، فصيياحب العمل النظر عما إذا كانت الشييركة قد حققت أربا
 .1هو الذي يتحمل المخاطر االقتصادية للمشروع

ر هييذا المعيييار للنقييد، إذ ليس هنيياك مييا يمنع االتفيياق على تحييديييد أجر ج  ولقييد ه  
العامل بمبلغ ثابت يضييياف إليه نسيييبة معينة من األرباح. لهذا، فإذا لم يحقق المشيييروع  

زءا  من الخسيارة المتمثلة بفقدانه للنسيبة المئوية من األرباح  أرباحا  فإن العامل يتحمل ج
التي كيان من المقرر أن يتقياضيييييييييييييياهيا. دون أن يؤدي ذليك إلى إنقياص أجره عن الحيد 

 .2األدنى لألجر

المسييييييييييييييلم بيه فقهيا  وقضيييييييييييييياء  أن التمييز بين  معـيار التبعـية الـقانونـية: من  -2
جود عالقيية التبعييية القييانونييية.  العقييدين يجييب أن يقوم على أسييييييييييييييياس وجود أو عييدم و 

) ولو قام  فالعامل يقوم بعمله تحت إشيييراف وإدارة صييياحب العمل, بينما الشيييريك بالعمل
 ال يخضع في عمله ألي تبعية أو إشراف من شركائه. بالعمل بصورة شخصية(

 المطلب الرابع 

 عقد العمل وعقد اإليجار 

 
 . 162ص: -49فقرة:    -المرجع السابق -حسين عبد اللطيف حمدان - 1

الشييرعية، فإن الذي يتحمل الخسييارة هو صيياحب رأس المال أما       كذلك إذا لحق خسييارة برأسييمال شييركة المضيياربة-2
الشريك الذي يقدم عمله كحصة في الشركة فال يتحمل شيئا  من هذه الخسارة، حيث يكفيه ضياع جهده الذي قد بذله،  

ته على  ووقته الذي أنفقه في العمل بمال المضييييييياربة، مما يجعل هناك شيييييييبها  كبيرا  بين مركز العامل عندما تحدد أجر 
 أساس المشاركة في األرباح، ومركز الشريك بالعمل في شركة المضاربة. 

 . 276ص:    -المرجع السابق  -د. شواخ محمد األحمد
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ألشخاص أو الخدمات, في  كان عقد العمل قديما , يطلق عليه اسم عقد إيجار ا
مقابل عقد إيجار األشياء. ولكن في يومنا الحاضر فقد جرى التمييز بين عقد اإليجار 
الذي يتمثل موضوعه بالشيء, ويلتزم المؤجر بأن يمكن المستأجر من االنتفاع بالعين  

 المؤجرة. في حين أن موضوع العمل هو عمل اإلنسان.

التي نصيييييييييت على أنه:  526جار في المادة اإليعقد  ف القانون المدني عر  وقد  
 اإليجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضياه أن يمكن المسيتأجر من االنتفاع بشييء معين مدة 

 معينة لقاء أجر معلوم .

رف اإليجيار بيآثياره وااللتزاميات التي تترتيب علييه، وأن أول التزام  وهيذه الميادة تع  
أجر من االنتفيياع، وأن هييذا التزام  وأهم التزام في اإليجييار هو تمكين المؤجر للمسييييييييييييييتيي

إيجابي ال سييييييييييييلبي على المؤجر، فهو ملزم بأن يمكن المسييييييييييييتأجر من االنتفاع، ال أن  
 يترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة. 

بتأدية عمل معين   المتعاقدين  أحد  يلتزم  العقدين عندما  بين  اللبس  يحدث  و 
االنتفاع بشيء يملكه. ولكن من الحاالت للعاقد اآلخر الذي يلتزم بدوره بتمكين األول من  

الواقعية التي يثار ضمنها عن طبيعة العقد عند عدم تحديده من قبل المتعاقدين, االتفاق 
الذي يعقد بين سائق وصاحب السيارة, على أن يأخذ السائق السيارة, مقابل نسبة مئوية 

 معينة من اإليراد. فهل نكون أمام عقد إيجار أم عقد عمل؟

اب على هذا السؤال يعتمد على توافر عنصر التبعية القانونية بينهما, من  الجو 
حيث خضوع السائق ألوامر وتوجيهات صاحب العمل بشأن أوقات العمل والمناطق 
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. 1التي يعمل فيها, أو تعرضه لجزاءاته, فإذا توافرت هذه التبعية فالعقد هو عقد عمل 
بدون رقابة نظير أن يدفع له مبلغ من   في حين لو كان مالك السيارة يتركها للعامل

 .2المال)نسبة من األرباح( عن كل مدة معينة, فنكون أمام عقد إيجار 

بالنسبة لمالك المحل التجاري الذي يستثمر محله بواسطة   وهناك مثال آخر 
 .3شخص آخر, فقد يكون عامال  يخضع لقانون العمل وقد يكون مستأجرا  للمحل التجاري 

 الفصل الثاني  

 انعقاد عقد العمل الفردي 

عقد العمل الفردي يخضيييييييييييع لما تخضيييييييييييع له العقود األخرى من األحكام من حيث 
  ,وجوب توافر األركان والشيييييروط التي يتطلبها القانون المدني النعقاد العقد بشيييييكل عام 

 فال بد إذن من بيان األهلية والرضا والمحل والسبب في عقد العمل .

 

 

 

 المبحث الول 

 
 . 167ص: -المرجع السابق  -حسن عبد اللطيف حمدان - 1

 . 98ص: -المرجع السابق-د. جمال الدين زكي - 2

 . 143ص:   -المرجع السابق  -د. توفيق حسن فرج  -  3
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   ومدته وإثباتهقد العمل أطراف ع

  -كعقد  -ينعقد عقد العمل بين العامل وصاحب العمل باالتفاق, وهذا االتفاق 
يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني, إضافة إلى أحكام خاصة 

 قضى بها قانون العمل. 

 المطلب الول 

 وأركانه أطراف عقد العمل 
وال بد من تطابق اإليجاب والقبول النعقاد عقد  عقد العمل من العقود الرضييائية,  

العميل. ولكن تتميز عقود العميل بيأن سييييييييييييييلطيان اإلرادة مقييد بيالقيود المقررة لحميايية قوة 
العمل أي العامل, ولقوة رأس المال أي صيييييياحب العمل, بما يتناسييييييب مع قواعد النظام  

 العام في هذا الشأن.

 الفرع الول 

 العامل وصاحب العمل 

قد عمل البد له من طرفين على األقل، وطرفا عقد العمل هما صاحب في أي ع
 العمل والعامل.  

شخص طبيعي   العامل : كل -وتقضي المادة األولى من قانون العمل بأن :  
 . يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر مهما كان نوعه وتحت سلطته وإشرافه

أو أكثر لقاء أجر صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عامال   -
 . نوعه مهما كان 

ــتـناداا إل     صـــــــــاحـب العمـل:  -أولا  التعريف الوارد في الميادة األولى : اســـــــ
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صياحب العمل هو كل شيخص يتعاقد مع آخر للقيام بأداء عمل تحت إدارته و إشيرافه 
»يقصيد  مقابل أجر. ولذلك يمكن أن يكون صياحب العمل شيخصيا  طبيعيا  أو اعتباريا ،  

« ويسييييييتوي األمر أن يكون نشيييييياط  ل كل شييييييخص طبيعي أو اعتباري..بصيييييياحب العم
صييييياحب العمل نشييييياطا  إنتاجيا  )صيييييناعيا ، زراعيا ، تجاريا ( أو نشييييياطا  يقوم على تقديم  
خدمة. و ال فرق بين مباشيييييرة النشييييياط على سيييييبيل االحتراف، أو مباشيييييرته لفترة معينة  

 وبغير احتراف له.

تجارية ومعاهد التعليم الخاص والهيئات وكذلك يشيييييييييييييمل التعريف الشيييييييييييييركات ال
الييدينييية والنوادي االجتميياعييية والرييياضييييييييييييييييية، والنقييابييات، إذ تعتبر هييذه الهيئييات بمثييابيية  
صييييياحب عمل، بالنسيييييبة للعمال الذين تسيييييتخدمهم لقاء أجر، ويؤدون عملهم لحسيييييابها  

 .1وتحت إدارتها وإشرافها

لعمل فسييييان أن يسيييتخدم  كذلك ال يعتد بعدد العمال الذين يسيييتخدمهم صييياحب ا
 .2عماال  متعددين أو أن يستخدم عامال  واحدا  

يتضييييح من التعريف الوارد في المادة األولى أن العامل البد أن   العامل:-ثانياا 
يكون شيييخصيييا  طبيعيا  )إنسيييانا ( سيييواء أكان ذكرا  أم أنثى، وال يمكن أن يكون شيييخصيييا  

ني، سيييييييواء أكان هذا الجهد عضيييييييليا  أو  اعتباريا . ومبرر ذلك هو أن العمل جهد إنسيييييييا
 فكريا . وبالتالي ال يتصور صدور هذا الجهد اإلنساني من شخص اعتباري.

 

 
 . 322ص:   -المرجع السابق  -واخ محمد األحمدد.ش  1
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 الفرع الثاني  

 أهلية طرفي العقد 

بحسيب القاعد العامة يجب أن تكون أهلية صياحب العمل والعامل كاملة للدخول 
العمل كغيره من   في رابطة تعاقدية وممارسييييية الحقوق المدنية فيشيييييترط لصيييييحة عقد 

إن ما ذكرناه أعاله  من عيوب الرضيا.  العقود أن يكون صيادرا عن ذي أهلية وخاليا  
هو ما تقتضييييييييييه القاعدة العامة في التعاقد بحيث يفترض أن يكون المتعاقد سيييييييييواء 

أم صييييياحب عمل في عقد العمل كامل األهلية إال أن إعمال أو تطبيق   أكان عامال  
في عقد العمل لما في إطالقه من انعكاسييييييييييات سييييييييييلبية على    هذا المبدأ ليس مطلقا  

حجم القوى العاملة في المجتمع فرفع السن المسموح فيها العمل يؤدي إلى انخفاض  
حجم القوى العاملة وارتفاع معدل اإلضييييييييرار بمصييييييييلحة الناس واالقتصيييييييياد الوطني 

مال أهليتهم  ولهذا سيييييييمح المشيييييييرع لألفراد ذكورا وإناثا العمل في سييييييين مبكرة قبل اكت
تختلف األهلية الالزمة إلبرام العقد بالنسييييييييبة لصيييييييياحب  و .ةاسييييييييتثناء القاعدة العام

 العمل عنها بالنسبة للعامل.

أحكام خاصة تنظم أهلية   علىقانون العمل   لم ينص  أهلية صاحب العمل: –أولا 
صاحب العمل في إبرام عقد العمل، لذلك ينبغي الرجوع إلى القواعد العامة في 

ألهلية؛ وبمقتضى هذه القواعد ال يجوز للصغير غير المميز إبرام عقد العمل بصفة ا
 (.من القانون المدني  111صاحب عمل وذلك تحت طائلة البطالن )مادة 

قابال   و يعد عقد العمل، باعتباره من التصييييييييييييرفات الدائرة بين النفع والضييييييييييييرر،
فته صيييييييياحب عمل )المادة لإلبطال لمصييييييييلحته, إذا تولى إبرامه الصييييييييبي المميز بصيييييييي

ت عليه المادة من القانون المدني  112/2 من    113(. والبد من اإلشييييييييارة إلى ما نصيييييييي 
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»إذا بلغ الصيييبي المميز الخامسييية عشيييرة من عمره وأذن له في القانون المدني من أنه  
تسيييييييييلم أمواله إلدارتها، أو تسيييييييييلمها بحكم القانون، كانت أعمال اإلدارة الصيييييييييادرة عنه  

 «.الحدود التي رسمها القانون  صحيحة في

فكما يعد عقد العمل؛ في الوقت نفسييييييييه من عقود اإلدارة، ألنه الوسيييييييييلة العادية 
إلدارة أموال صييييييييييياحب العمل واسيييييييييييتغاللها، ولذلك ونزوال  على الحكم الوارد في المادة 

إذا بلغ الصيييبي الخامسييية عشيييرة من عمره وأذن له في تسيييلم  من القانون المدني,   113
ليه إلدارتهيا، فيإن ليه الحق في إبرام عقيد العميل كصيييييييييييييياحيب عميل في حيدود األذن  أموا

. كما يسيييييري نفس الحكم على األموال التي كسيييييبها القاصييييير من 1الصيييييادر له باإلدارة
عمله الخاص متى بلغ الثالثة عشييرة من عمره، إال أن القاصيير ال يكون ضييامنا  لديونه  

حوال من قيانون األق  169ذليك الميال )الميادة  النياشييييييييييييييئية عن إدارة هيذه األموال إال بقيدر  
 شخصية(.ال

والمأذون له بتسيييلم أمواله،   –كالصيييبي المميز  –وللمحجوز عليه لسيييفه أو غفلة  
من   117/2)مادة  2أهلية إبرام عقد العمل كصييييييياحب عمل، وذلك في حدود هذا اإلذن

 (.القانون المدني

التصيييييرفات الدائرة بين النفع  باعتبار أن عقد العمل من    أهلية العامل:  –ثانياا 
والضيييييييرر، فوفقا  للقواعد العامة, يجوز للعامل إذا كان قاصيييييييرا  إبرام عقد العمل, إال أن  
هذا التصيرف قابل لإلبطال لمصيلحته. و قد خرج المشير ع في قانون العمل عن القواعد 

العمل العامة لألهلية، عندما سيمح لكل من أتم الخامسية عشيرة من العمر أن يبرم عقد  
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قانون    113المادة  وذلك عمال  بنص   بصيفة عامل أو أتم التعليم األسياسيي أيهما أكبر.
. ومبرر ذلك, أن تطبيق القواعد العامة في األهلية قد يؤدي إلى إلحاق الضيرر 1العمل

بالقصير الذين لم يبلغوا سين الرشيد، وليس لديهم مورد للرزق سيوى قوة سيواعدهم، فضال   
 ل أمام هؤالء القصر للعمل يمكنهم من تعلم مهنة أو حرفة معينة.عن أن إتاحة المجا

وال بد من التنويه إلى أن تحديد سيييييييين األهلية إلبرام عقد العمل بتمام الخامسيييييييية 
عشيييييييييييييرة من العمر، ال يمنع الولي أو الوصيييييييييييييي من المطالبة بإنهاء العقد الذي أبرمه  

لصيييحية للقاصييير ال تسيييمح  القاصييير بصيييفة عامل رعاية لمصيييلحته، كأن تكون الحالة ا
 بتحمل مشاق العمل، أو أن مصلحته تقتضي متابعة الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثالث 
 

غلون في الصييييناعات المنزلية التي ال يعمل فيها سييييوى  يسييييتثنى من تطبيق أحكام قانون العمل األحداث الذين يشييييت- 1
 من قانون العمل.   11أفراد العائلة تحت إشراف األب أو األم أو األخ أو العم أو الخال, عمال  بنص المادة  
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 الرضا  

العقد بصيييييييييورة عامة هو ارتباط اإليجاب الصيييييييييادر من أحد المتعاقدين بقول اآلخر 
وتوافقهميا على وجيه يثبيت أثره في المعقود علييه ويترتيب علييه التزام كيل منهميا بميا وجيب 

 .ام العيامية مع غيره من العقود  ه لآلخر ولهيذا فيإن عقيد العميل يتسيييييييييييييياوى في األحكيعليي
فاألصييييييييل أن المتعاقدين لهما مطلق الحرية في تحديد شييييييييروط عقد العمل وتفصيييييييييالته  
طبقا لمبدأ سيييلطان اإلرادة وال يحد من سيييلطانهما في ذلك إال عدم مخالفة القواعد اآلمرة  

 لعام .أو الناهية المتعلقة بالنظام ا

وتفترض النظريييية العيييامييية للعقود في القيييانون الميييدني أن للطرفين الحريييية عنيييد  
التعاقد ومناقشيييييييييية شييييييييييروط العقد وفي التعبير عن إرادتهما وتحديد التزاماتهما المتبادلة  

 وفي عدم تعديل شروط العقد أو إنهائه إال بإرادتهما .

يحتفظ كل من    بحيث   بثالث نسيييييييييييخ,ويجب أن ينظم عقد العمل باللغة العربية و 
) وعلى صيياحب العمل أن يودع  لإلثبات   للخالفات وتسييهيال    الطرفين بنسييخة منه تجنبا  

من قانون    47النسييييخة الثالثة لدى مؤسييييسيييية التأمينات االجتماعية عمال بأحكام المادة 
ولكن عيدم الكتيابية ال تنفي عنيه صييييييييييييييفية العقيد فيإذا لم يحرر عقيد العميل كتيابية    ,العميل(

ويشييييييييييييييترط أن يكون العقيد  .ميل إثبيات تعياقيده بجميع طرق اإلثبيات القيانونييةيجوز للعيا
 .من عيوب الرضا كاإلكراه والتغرير مع الغبن والغلط  خاليا  

خاصيية بهذه العيوب فيتم إعمال أحكام القانون   وقانون العمل ال يتضييمن أحكاما  
 المدني التي تسري على جميع العقود .

التعيياقييد بغير وجييه حق لكي يؤدي عمال دون فييإذا حصيييييييييييييييل إكراه العييامييل على  
 . رضاه يعد هذا )اإلكراه( معيبا للرضا ويجعل العقد موقوفا  
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وإذا وقع غلط في اختيار شييييييييييخص المتعاقد فإن هذا )الغلط( يعتبر سييييييييييببا لعدم 
  بييهلزوم العقييد وإذا غرر بييأحييد المتعيياقييدين وأدى ذلييك إلي غبن فيياحش كييان لمن غرر  

زيز و الغبن ( وعدم االسييييتمرار في تنفيذه طبقا للنظرية العامة فسييييخ العقد بسييييبب )التع
 في شروط العقد وعيوب الرضا.

ما يصيييييار إلى إبطال عقد العمل في هذه الحالة وإنما إلى فسيييييخه   غير أنه نادرا  
بحيث ال يمكن للعامل اسييييترداد قوة عمله وال    ,لصييييعوبة إزالة اآلثار الناشييييئة عن تنفيذه

 العتماد العامل عليه في معيشته اليومية.,  د األجر الذي دفعهلصاحب العمل استردا

إال إذا كيان العميل  بيل يحق للعياميل المطيالبية بميا تبقى منيه ولو كيان العقيد بياطال  
 المؤدي غير مشروع ومخالف للنظام العام واآلداب.

 الفرع الرابع 

 المحل 

  روعا  مشيييييييييييييي ولعقيد العميل محيل يضيييييييييييييياف إلييه ويجيب أن يكون هيذا المحيل عمال  
أو قابال للتعيين ونافييا للجهيالة وغير مخيالف للقوانين والنظيام العيام واآلداب وأن   ومعينيا  

فمحل االلتزام في عقد العمل بالنسيييييييبة للعامل هو تخصييييييييص قوة   .ال يكون مسيييييييتحيال  
عمله لمصييييلحة صيييياحب العمل وبالنسييييبة لصيييياحب العمل هو أداء األجر المتفق عليه  

 إلى العامل .

 

 

 

 الخامس  الفرع
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 السبب

السييييبب هو الغرض المباشيييير المقصييييود من العقد ويجب أن يكون ممكنا ومباحا  
وصييييحيحا وغير مخالف للقوانين والنظام العام واآلداب وال يصييييح العقد إذا لم يكن فيه  

فسييبب التزام العامل وصيياحب العمل  سييبب مشييروع يتمثل في منفعة مشييروعة لعاقديه.
 احد منهما اللتزامه .في عقد العمل هو تنفيذ كل و 

أداء العامل للعمل هو السيييييبب الذي يدفع صييييياحب العمل بناء على ما سيييييبق : 
إلى التعياقيد معيه وأن دفعيه لألجر هو اليذي ييدفع العياميل إلى التعياقيد معيه فيدفع األجر  

إن نظرنا    وسيييييببا   هو سيييييبب ومحل التزام صييييياحب العمل لذا يكون العمل واألجر محال  
 . امل أو من جهة صاحب العملإليهما من جهة الع

 المطلب الثاني

 مدة العقد 

من المبادئ المسيلم بها اليوم عدم إبرام   باعتبار أن عقد العمل من عقود المدة,
 .عقد العمل لمدى الحياة 

نجييياز عميييل إليبرم عقيييد العميييل لميييدة محيييددة، أو لميييدة غير محيييددة، أو  فقيييد   
ختالف أهميتيه عنيد إنهياء العقيد على ميا ولهيذا اال  .(قيانون العميلمن   50)الميادة  1معين

 سنبينه الحقا .

هو العقد الذي حددت مدته فيه صيراحة, أو كانت   العقد المبرم لمدة محددة:-أولا 
 

 إذا كانت طبيعة األعمال التي يقوم بها رب العمل ال تتصيييييييييييييف باالسيييييييييييييتمرار, كما هو الحال بالنسيييييييييييييبة لألعمال - 1
 ثل أعمال فنادق المصايف, وكما هو الحال بالنسبة للشركات التي تعمل في المعمار.. الموسمية م

 . 424ص:   -المرجع السابق  -د. توفيق حسن فرج 



 - 96 - 

طبيعة العمل المعقود ألجله دالة على التحديد. وأكثر عقود العمل ال تتضييييييييييييمن تحديد  
ن هيييذه الحريييية مقييييدة  ميييدة. والمتعييياقيييدين يتمتعيييان بحريييية في تحيييدييييد ميييدة العقيييد. ولك

 بشرطين:

ال يجوز أن يرتبط إنسييييييييييييييييان بعقييد مييدى الحييياة وإال تحول لنوع من الرق. واعتبر  -1
 القانون هذا العقد باطل لمخالفته للنظام العام.

 ق.ع(. 55ال يجوز أن تتجاوز مدة العقد خمس سنوات)عمال بنص المادة -2

ال تزيد عن خمس سيينوات فإذا عقد للمتعاقدين حرية تحديد مدة عقد العمل شييريطة أن و 
لمدة أطول ردت إلى الحد المذكور وقد اعتمد المشيييييييرع هذا السيييييييقف الزمني في القانون  

 المدني خشية تأبيد عقد العمل لمدى الحياة .

ويعيد عقيد العميل محيدد الميدة إذا حيددت فييه تياريخ معين النتهيائيه أو إذا كيان لموسييييييييييييييم 
ة أشيييييييهر من تاريخ إبرامه أو لمدة سييييييينة من تاريخ  واحد كاالتفاق على إنهائه بعد تسيييييييع

 إبرامه أو بنهاية الموسم كموسم السياحة مثال .

ويعيد عقيد العميل محيدد الميدة كيذليك إذا كيان لعميل معين كياالتفياق على بنياء منزل معين  
في عمله من بداية االسيييييييييتخدام بغض النظر  ويعد العامل المعين لمدة محددة مسيييييييييتمرا  

 ال عمل له فيها أثناء تلك المدة.عن األيام التي 

 يظهر في عدة أنواع من التعاقد على عقد عمل: العقد المبرم لمدة غير محددة:-ثانياا 

على مدة له, وال تفيد طبيعة العمل المعقود  في بنوده   نص صيييييراحة  ي لم العقد الذي-1
لى أسييييييييياس  ويعد العامل الذي يسيييييييييتخدم بانتظام في محل العمل ع  ألجلها أي تحديد لألجل.

القطعة أو الذي يقوم بسييييييلسييييييلة من األعمال بالقطعة أنه عامل لمدة غير محددة ويعد العامل 
في عمله   ً  يقوم بسيلسيلة من األعمال بالقطعة أنه عامل لمدة غير محددة ويعد العامل مسيتمرا
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 ألحكام القانون . بموجب عقد عمل غير محدد المدة إلى أن تنتهي خدمته وفقا  

حدد أجلها إذا اسييييتمر المتعاقدان على تنفيذها بعد انتهاء مدتها, دون اتفاق على  العقود الم-2
التجديد أو إعادة االنعقاد بمدة محددة, تصييييييبح اعتبارا  من تاريخ انتهاء مدتها عقودا  لمدة غير  

 محددة األجل. 

 المادة  العقد المحدد المدة إذا جدد أكثر من مرة لمدة تتجاوز الخمس سينوات. عمال  بنص  -3
عقيد العميل المحيدد الميدة من تلقياء ذاتيه  ينقضييييييييييييييي -أالتي قررت أنيه:    قيانون العميلمن    54

يه وذلك لمدة معينة أو لمدد صييييييييييييريح بين طرف بانقضيييييييييييياء مدته، إال أنه يجوز تجديده باتفاق
والمجددة على خمس سيييينوات، انقلب عقد العمل إلى  ، وإذا ما زادت مدة العقد األصييييليةأخرى 

فترات االنقطياع مجتمعية ، خالل هيذه الميدة، على   محيدد الميدة ، شييييييييييييييريطية أال تزييد  عقيد غير
 . أربعة أشهر

قد العمل محدد المدة واسييييتمر طرفاه بتنفيذه ، اعتبر ذلك اتفاقا   ع إذا انقضييييت مدة -ب 
 .  عقدا  غير محدد المدة ضمنيا  على جعله

 المطلب الثالث  

 إثبات عقد العمل

كما بينا سييابقا , أن عقد العمل الفردي من العقود الرضييائية،  شـكل العقد:   –لا  أو
 التي ال تحتاج النعقادها شكلية معينة.

لهذا فإن العقد قد يكون مكتوبا  كما قد يكون شيييييييفويا ، وإذا كان مكتوبا  فيجب أن 
( قانون العمل  47يحرر باللغة العربية وعلى نسييييييييييختين لكل من طرفيه نسييييييييييخة )مادة 

حكم ال تؤدي إلى بطالن العقد، وإنما من حق العامل أن يطلب نسييييييخة  ومخالفة هذا ال
 مترجمة إلى العربية. ويجوز تحرير العقد باللغة األجنبية إذا كان العامل غير عربي.
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ذكر المشر ع في قانون العمل أحكاما  خاصة باإلثبات، إذ  إثبات العقد: -ثانياا 
ت المادة  يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد   -أ : يجب أنمن قانون العمل  47نص 

ثالث نسخ ، لكل من الطرفين   العمل المبرم مع العامل كتابة  وباللغة العربية على 
عربي، ويلتزم صاحب العمل  نسخة، ونسخة باللغة األجنبية في حال كان العامل غير 
خ خالل ثالثة أشهر من تاري  بإيداع الثالثة لدى مديرية التأمينات االجتماعية المختصة 

إثبات حقوقه بجميع طرق  إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل -ب . تحرير العقد 
 . اإلثبات ولصاحب العمل إثبات العكس بنفس الطريقة

العامل إيصاال  بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أصول  يعطى  -ج
  . الوثائق

ثبات،  نسييييييتشييييييف من هذا النص أن المشيييييير ع قد خرج على القواعد العامة في اإل
حيث فر ق المشر ع بين العامل وبين صاحب العمل. فصاحب العمل ال يجوز له إثبات  

خمسيييمائة ليرة سيييورية، لذلك ال يسيييتطيع،    500العقد إال بالكتابة، ولو لم تتجاوز قيمته  
عند عدم وجود الكتابة إثبات العقد بغير اإلقرار أو اليمين الحاسيييييييييمة. وهذا يدلنا كذلك 

 .1وسيلة إثبات وليست شرطا  النعقاد العقد على أن الكتابة 

أما بالنسييييبة للعامل فإن المشيييير ع قد أجاز له أن يثبت جميع حقوقه بجميع طرق 
 اإلثبات، أيا  كانت قيمة العقد، ومن هذه الطرق الشهادة والقرائن. 

ويبيدو أن الهيدف من ذليك توفير الحميايية للعياميل، بياعتبياره الطرف الضييييييييييييييعيف  
عقد، خاصيييييية إذا عرفنا أن عدم وجود كتابة لعقد العمل غالبا  ما ترجع  اقتصيييييياديا  في ال

 إلى تقصير صاحب العمل وليس العامل.
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كما يجب أن نشيييييييييييير إلى أن حق العامل في إثبات العقد بجميع طرق اإلثبات،  
مرهون بحيالية عيدم وجود عقيد مكتوب، أميا إذا وجيد مثيل هيذا العقيد، فال يجوز للعياميل 

خيالف الكتيابية أو ميا يجياوزهيا إال بيالكتيابية، وفقيا  للقواعيد العيامية، وعمال   عنيدئيذ إثبيات ميا ي
 من قانون البينات. 55بالفقرة األولى من المادة 

ولكن يجوز للعياميل إثبيات ميا يخيالف عقيد العميل المكتوب، أو ميا يجياوزه بيالبينية  
سييييييييبة  الشييييييييخصييييييييية، إذا كان هناك غش ضييييييييد القانون. كذلك إذا كان العقد تجاريا  بالن
 لصاحب العمل، يجوز للعامل عندئذ إثبات ما يخالف الكتابة بكل طرق اإلثبات.

 الثاني  بحثالم

 عناصر عقد العمل  

تبين لنييا من تعريف عقييد العمييل أن هييذا العقييد يرد على العمييل التييابع المييأجور, 
فالعمل هو أول عناصيييييييييييييير العقد, ويقابله في األهمية األجر, ومن ثم يأتي العنصييييييييييييير  

وهو التبعية، وبالتالي فإن انتفاء أي عنصيير من العناصيير الثالثة سييوف يترتب  الثالث 
عليه انتفاء صيييييفة عقد العمل عن هذه العالقة، ونعرض لهذه العناصييييير على الصيييييورة  

 اآلتية:

 

 

 

 

 الول  مطلبال
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 عنصر العمل 

, وليس عمل  مل اإلنسييييييان, أي مجهوده الشييييييخصيييييييعموضييييييوع عقد العمل هو  
ه عن عقد اإليجار الذي يرد على األشييياء المادية. فالعمل كعنصيير  اآللة. وهذا ما يميز 

من عناصيييييير عقد العمل، يشييييييمل كل النشيييييياط اإلنسيييييياني، أيا  كان نوعه، ومهما كانت  
طبيعته، وال يرد عليه من قيد سيييييييييوى أال يكون مخالفا  للنظام العام واآلداب العامة. فقد 

فكريا ، ماديا  أو قانونيا ، وبغض  يكون العمل موضييييييييييييوع عقد العمل عمال  عضييييييييييييليا  أو 
النظر عما إذا كان عمال  في مجال الصناعة أو الزراعة أو التجارة. وهكذا اتسع نطاق  
عقد العمل ليشيييييييييمل جميع األعمال المادية واألعمال القانونية، فالعمل أصيييييييييبح وظيفة  

رس والطبييب  اجتمياعيية يرتبط القيائمون بهيا بعقود عميل تتحيد في آثيارهيا القيانونيية، فيالميد 
 والمحامي يعتبرون عماال  إلى جانب الخياط والنجار والخادم والبن اء والسائق.

 الفرع الول 

 حرية التعاقد عل  العمل

حق اإلنسييييييييان في العمل هو من الحقوق التي كفلها الدسييييييييتور, واالعتراف بحق  
لتي يقوم  اإلنسيان في العمل يسيتتبع االعتراف له بحرية العمل، و يعد من أهم األسيس ا

عليها النظام القانوني في العصير الحديث. ومقتضيى ذلك أن يكون لكل شيخص الحق 
في أن يختار من األعمال ما يناسييييبه، فله حرية العمل وحرية اختيار العمل الذي يقوم  
به، وله كذلك حرية اختيار صيييييياحب العمل الذي يعمل لديه. كما أن لصيييييياحب العمل 

 .1لذي يعمل لديه، أو يعمل في منشأتهالحرية في أن يختار العامل ا
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 ثانيالفرع ال

 اردة عل  حرية التعاقد عل  العملالقيود الو 

عقيد العميل بياعتبياره عقيدا  رضييييييييييييييائييا ، ينعقيد بيإرادة الطرفين الحرة. فمن البيديهي  
القول بأنه ال يصييييييح إلزام أي شييييييخص بالعمل دون موافقته ورضيييييياه, وإال عد ذلك من  

قانونا . كما أنه ال محل إللزام صييياحب عمل باسيييتخدام عامل ما  قبيل السيييخرة المحرمة 
لم يكن ذليك بموافقتيه ورضيييييييييييييياه. إال أن المشيييييييييييييير ع قيي د هيذه الحريية في بعض الحياالت 
العتبييارات مختلفيية. وهييذه القيود على حرييية التعيياقييد البييد من مراعيياتهييا عنييد إبرام عقييد  

ئيية. ويمكن أن نحيدد هيذه القيود العميل، و إال تعرض المخيالف لهيا لمؤييدات ميدنيية وجزا
بنوعين أحيييدهميييا يقوم على اعتبيييارات وطنيييية، كمنع تشييييييييييييييغييييل األجيييانيييب، وآخر يقوم  

 العتبارات إنسانية واجتماعية.

تتمثل هذه القيود بتقييد  :( قيود عمل الجانب) قيود مقررة لعتبارات وطنية:-أولا 
فقد  نبية.املة األجأليدي الععمل األجانب حماية لليد العاملة السورية من مزاحمة ا 

 . 1وجد في هذه المزاحمة سببا  من أسباب البطالة 

إلى شييييروط   خضييييع المشييييرع السييييوري عمل األجانب في سييييوريةأبناء عل  ماســبق   -
تتمثل في الحصييييييييول على ترخيص والمعاملة بالمثل و أن يكون عملهم ضييييييييمن حدود 

 نسب قصوى لالستخدام, على ما سنوضحه فيما يلي:

ويقصييييييييييييد بكلمة العمل، كل عمل صييييييييييييناعي أو تجاري أو    ريف عمل الجنبي:تع  -1
زراعي أو مييالي أو غيره، وكييذلييك أييية مهنيية أخرى بمييا في ذلييك الخييدميية المنزلييية.كمييا  
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 .1يقصد باألجنبي كل شخص ال يتمتع بالجنسية العربية السورية

ــورية: حددت ا  -2 ــروط عمل الجانب في ســـ  من قانون العمل شييييييييروط 27لمادة شـــ
السيييييوريين ، سيييييواء   يخضيييييع عمل غير العرب   -أ: عمل األجانب, حيث قضيييييت بأن   

إحدى الوزارات   أكانوا أصيييييحاب عمل أم عماال  ، في جميع جهات القطاع العام أو في
أو الوحدات  أو اإلدارات أو الهيئات العامة أو المؤسييييسييييات العامة أو المنشييييآت العامة

جهيييات  ي من جهيييات القطييياع العيييام األخرى أواإلداريييية المحليييية أو البليييديييية أو في أ
 القطاع الخاص أو التعاوني أو األهلي أو المشييييييييييييترك أو في المنظمات الشييييييييييييعبية أو

 النقابات المهنية لألحكام الخاصييييية بتنظيم عمل غير العرب السيييييوريين الواردة في هذا

 ب.البا

 العربيةال يجوز ألي شييييخص من غير العرب السييييوريين أن يعمل في الجمهورية    -2

 . السورية إال بعد الحصول على ترخيص بالعمل من الوزير أو من يفوضه بذلك

بكلميية   عمييل   الوارد ذكرهييا في الفقرة ) أ ( من هييذه المييادة كييل عمييل   يقصيييييييييييييييد   -3
أو زراعي أو حرفي أو مصيرفي أو خدمي أو فني أو غيره، بما في  صيناعي أو تجاري 
 .  مهنة علمية أو غير علمية المنزلية ، وكذلك أي ذلك عمال الخدمة

العرب السيييوريين   يخضيييع عمل غير  -أ :بأن   انون العملق  من 28 كما قضيييت المادة
يحدد   -ب . بالمثل في جميع المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون إلى شرط المعاملة

المشييار إليه في الفقرة   الوزير بقرار منه حاالت إعفاء غير العرب السييوريين من الشييرط
 

تنفيذا     1981لسييييييييييينة    124  ولكن يلحظ أن القرار الوزاري الصيييييييييييادر عن وزير الشيييييييييييؤون االجتماعية والعمل رقم  - 1
عمل، قد عر ف األجنبي في الفقرة ب من المادة األولى بقوله    36للتفويض التشيييييييييييريعي المنصيييييييييييوص عليه في المادة  

 «. بية السورية أو جنسية بلد عربي آخر»يقصد بكلمة  أجنبي  كل من ال يتمتع بالجنسية العر 
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يجب على    -ج. سييابقة أو من شييرط الحصييول على الترخيص بالعمل أو اإلعفاء منهال
من   صيييييييييياحب العمل الذي يسييييييييييتخدم عامال  من غير العرب السييييييييييوريين أعفي من أي

الشييييرطين السييييابقين، أن يخطر المديرية المختصيييية عن ذلك خالل خمسيييية عشيييير يوما   
 القيانون يعياميل العرب في معرض تطبيق أحكيام هيذا    -د . تياريخ بيدء االسييييييييييييييتخيدام من

معييامليية العرب   1956/ لعييام    260الفلسييييييييييييييطينيون المشييييييييييييييمولون بييأحكييام القييانون /  
 وبناء على نص هاتين المادتين نجد أن الشروط تتجسد في: .  السوريين

األجنبي الحصيول الشـرط الول: الحصـول عل  ترخيص بالعمل:  تعين عل   -
 أسيييييياسيييييييا  , يجب توافره قبل مزاولة  على ترخيص بالعمل، و يعتبر هذا الشييييييرط شييييييرطا  

 العمل في سورية.

و البد من التأكيد على أن اشيييييييتراط الحصيييييييول على ترخيص بالعمل ضيييييييروري 
 قانون العمل  28والزم، حتى وإن كان صيييييييياحب العمل غير سييييييييوري، ألن نص المادة 

اشترط الحصول على ذلك الترخيص لمزاولة العمل في سورية دون اإلشارة إلى جنسية  
 احب العمل.ص

 ال يكفي لمزاولة الشــرط الثاني: يكون مصــرحاا ليجنبي باإلقامة في ســورية:-
العمل في سيييييييييورية أن يحصيييييييييل األجنبي على ترخيص بالعمل من مديريات الشيييييييييؤون  
االجتمياعيية والعميل، حييث تقتضييييييييييييييي هيذه المزاولية أن يكون لألجنبي حق اإلقيامية في 

لبالد بطريقة شييييييرعية ومسييييييتوفيا  الشييييييروط سييييييورية، بمعنى أن يكون األجنبي قد دخل ا
المنصييييييييوص عليها في نظام اإلقامة المعمول به في الدولة. وهذا شييييييييرط بديهي طالما  

 .1أنه يعمل في سورية 
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يقتضيييي هذا شــرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلا المعاملة:   الشــرط الثالث:-
ي تسييييييييمح دولته الشييييييييرط أال يسييييييييمح لألجنبي أن يعمل في سييييييييورية، إال في الحدود الت

للسييييييييييييييوريين بمزاولة العمل فيها وليس فيما يجاوز الحدود. ويلحظ هنا أن المصييييييييييييييلحة 
 الوطنية قد تقتضي اإلعفاء من هذا الشرط في بعض األحايين.

و غني عن البيان أن شييييرط اإلقامة، ومبدأ المعاملة بالمثل ليسييييا شييييرطي ابتداء 
سييمح لألجنبي باالسييتمرار بالعمل  فحسييب، وإنما هما شييرطا اسييتمرار كذلك، بحيث ال ي

في سيييورية إذا لم يعد مصيييرحا  له باإلقامة، أو إذا تراجعت دولته عن معاملة السيييوريين  
 فيها بالمثل.

 وذلك عمال  بنص الشرط الرابع: أن يكون العمل ضمن النسب المحددة قانوناا:  -  
  - د ....  : ما يلي   يحدد الوزير بقرار منه   التي قضت بأن:  قانون العمل  من  29المادة  

العرب  القصوى الستخدام غير  المهن واألعمال والحرف  النسب  السوريين في بعض 
  .. األخرى 

إلى منافسة السوريين, فجعل   الشرط أن تشغيل األجانب قد يؤدي  ومبرر هذا 
 . 1المشرع هذا الحق منوط بالحاجة ضمن نسب يحددها وزير الشؤون االجتماعية والعمل 

القيـــد الوارد في المـــادتين  جزاء مخـــالفـــة    -3 من قـــانون    28و    27أحكـــام 
 :2العمل
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ر العرب  ألحكيام هيذا القيانون اسييييييييييييييتخيدام العياميل من غي يعيد مخيالفيةمن قيانون العميل بيأنيه :   30الميادة  قضييييييييييييييت    - 2
العميل ليدى صيييييييييييييياحيب عميل غير المرخص ليه بيالعميل ليدييه ميا لم يكن    -أ: التياليتين السييييييييييييييوريين في أي من الحيالتين

 .  العمل بمهنة غير مرخص له بالعمل فيها  -ب. على إذن بذلك من المديرية المختصة حاصال  
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يعاقب كل صيييييييييييياحب عمل يخالف أحكام المادتين السييييييييييييابق ذكرهما إلى عقوبة  
)عمال  بيأحكيام    جزائيية هي الغرامية، كميا يتم ترحييل العياميل على نفقية صيييييييييييييياحيب العميل

ون الحصيييييييييييييول من قانون العمل(. كما يترتب على قيام األجنبي بالعمل د   257المادة 
على الترخيص المطلوب مؤييييد ميييدني، هو بطالن عقيييد العميييل لمخيييالفتيييه أحكيييام من  

 النظام العام.

على أن لوزير الشييييييييييييييؤون االجتميياعييية والعمييل تحييديييد الحيياالت التي يجوز فيهيا  
الترخيص لألجنبي العميل ولو لم يتحقق شييييييييييييييرط المعياملية بيالمثيل أو الحصييييييييييييييول على  

 (.قانون العمل 28ترخيص) الفقرة ب من المادة 

ــانية:-ثانياا  بتشيييييييييغيل العاجزين  بااللتزام  وتتمثل    قيود قائمة عل  اعتبارات إنســــ
إلزام أصيييييييحاب العمل بتشيييييييغيل العمال وفقا  لتواريخ القيد في مكاتب   المؤهلين مهنيا , و

 و قيود تشغيل األحداث والنساء: التوظيف والتشغيل.

ســبق أن أكدنا حرية التعاقد في  ,  ياا اللتزام بتشــليل المعوقين المؤهلين مهن –أ
عالقات العمل في العصييييييييييير الحديث فلكل صييييييييييياحب عمل حرية اختيار العامل الذي  
يعمل لديه ولكل عامل حرية اختيار صييييييياحب العمل الذي يتعاقد معه لكن هذه الحرية  
ليسيييييييت مطلقة بل أورد عليها المشيييييييرع بعض القيود التي تقتضييييييييها اعتبارات عامة أو  

 ها اعتبار إنساني لمصلحة المعوقين .خاصة ومن
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على    األحكام الخاصة بتشغيل المعوقين وتأهيلهم 1حيث تناول قانون العمل 
 الصورة اآلتي: 

 يقصد بالمعوق كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسبة واالستمرار فيه نقصا  -

 . من قانون العمل(  128)المادة  فعليا  نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية

المعوقين في االلتحاق بالوظائف واألعمال التي تناسبهم وتتفق مع   معاونة هؤالء -
 . ق.ع(135)المادة أعمارهم وكفاءاتهم

أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عامال  فأكثر سواء كان العمال  يلتزم  -
مختلفة ضمن أراضي   عمل في مكان واحد أو في أمكنة  يشتغلون لدى صاحب 

استخدام من ترشحهم لهم المكاتب العامة للتشغيل من   ,لعربية السوريةالجمهورية ا
% ( من مجموع عدد  2تأهيلهم مهنيا  وذلك بنسبة )  واقع سجل قيد المعوقين الذين تم

 من قانون العمل(. 136و المادة   129)المادة عماله

شيح  شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين عن غير طريق التر  يجوز ألصحاب العمل-
 في سجل المكاتب العامة للتشغيل.  بشرط حصول القيد  من المكاتب العامة للتشغيل

العمل بتشيغيل النسيبة المحددة في الفقرة ) أ ( من   في حال عدم تقيد صياحب   -
نقيدي يعيادل الحيد األدنى ألجور هؤالء العميال يودع   هيذه الميادة، يجيب علييه دفع بيدل

العامة للتشيييييغيل وتنمية المشيييييروعات من أجل  في حسييييياب خاص للمعوقين لدى الهيئة
 . والمتناهية الصغر الخاصة بهم تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة

 
الذي يشييغله ويسييند إليه عمل يالئم نوع   من األسييباب ، بعمله  يحتفظ كل عامل أصييبح معوقا  ، لسييبب -أمن قانون العمل   130المادة   - 1

 العميل إعياقتيه أو لطبيعية العميل الموكيل إلييه ، ويحيدد ذليك بموجيب تقرير طبي معتميد من طبييب إعياقتيه بعيد تيأهيليه ، إال إذا تعيذر ذليك لحيدة

بموجب شييييييهادة طبية، إجراء تخفيضييييييات في  ملحوظ   يجوز لصيييييياحب العمل ، عندما يصييييييبح مردود العامل المعوق قد تدنى بشييييييكل  -ب-.
  . الوزير األجر من خالل شروط تحدد بقرار من
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 يجوز لصييياحب العمل، عندما يصيييبح مردود العامل المعوق قد تدنى بشيييكل  -

ملحوظ بموجب شهادة طبية، إجراء تخفيضات في األجر من خالل شروط تحدد بقرار  
 . الوزير من

تشييييييغيلهم طبقا  ألحكام هذا الفصييييييل بجميع الحقوق  ع المعوقون الذين يتميتمت  -
 .القانون  المقررة للعمال اآلخرين في هذا

 يجب على صاحب العمل أن يجهز أماكن العمل بالمعدات الالزمة لتسهيل  - 

قيام العمال المعوقين بعملهم، وأن يحرص على توفير كل شيييييييييييروط الوقاية الصيييييييييييحية  
 . ية لهؤالء العمالالمهن والسالمة

  تشليل المتعطلين:–ب

للتشيييييييييغيل أهمية كبرى في عملية اإلنتاج ولهذا اهتمت به  أهمية تشيييييييييغيل المتعطل:   -1
الدول كثيرا وخاصيييييية أن مبدأ حرية العمل يعني أن للعامل حق اختيار صيييييياحب العمل  

عميل ر العياميل اليذي يرييد أن ياليذي يرييد أن يعميل ليدييه وأن لصيييييييييييييياحيب العميل أن يختيا
 .لديه

ولكن هذه الحرية ال قيمة لها إال من الناحية النظرية بالنسييييييبة للجانب الضييييييعيف والذي 
هو العامل في الغالب حيث يضيييطر إلى قبول شيييروط صييياحب العمل التعسيييفية بسيييبب  

 وضعه االقتصادي الضعيف . 

ألكثر  كما أن المنافسيية الحرة في سييوق العمل قد يؤدي إلى نتائج سيييئة بالنسييبة للعمال ا
ضيييعفا فيتضيييرر االقتصييياد الوطني ولهذا فإن قانون العمل يحد من هذه الحرية بتنظيمه  

وفير العمل للعامل الذي ال سيوق العمل عن طريق رسيم سيياسية عامة للتشيغيل يراد بها ت
من جهة وإيجاد العامل للعمل الذي ال عامل له من جهة أخرى فمدار سيييياسييية   هعمل ل
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 ل معا.التشغيل هي العامل والعم

وتختلف أسيييس سيييياسييية التشيييغيل باختالف مشييياكل اليد العاملة من بلد إلى آخر فالدول 
المتخلفة اقتصيياديا تعاني بالدرجة األولى من مشييكلة البطالة ولذلك تهدف سييياسييتها في 

 التشغيل إلى مكافحة البطالة بزيادة النشاط االقتصادي وتدريب وتوجيه اليد العاملة .

غت درجة التشيغيل الكامل فقد تجابه مشياكل تختلف بطبيعتها عن تلك أما الدول التي بل
. ومن هذه المشيياكل عدم توفر اليد العاملة الكافية التي تعانيها الدول المتخلفة اقتصيياديا  

مما يقتضييييي رسييييم سييييياسيييية تشييييغيل تحافظ على التوازن   ,فيها أو هجرة اليد العاملة منها
 . بين التطور التكنيكي وسوق االستخدام

وإعادة القدرة   ,وبالنظر ألهمية التشييييييغيل في مكافحة البطالة ومسيييييياعدة العمال العاطلين
فقد أنشيييييأت الحكومات   .ناطق المتخلفةموالتأهيل المعني ونقل سيييييياسييييية التصييييينيع إلى ال

وقبل أن  ,أجهزة ومكاتب عمالية رسيمية واجبها تنفيذ السيياسية العامة للتشيغيل في الدولة
نشييييييييييييياء دوائر أو مكاتب للتشيييييييييييييغيل وجدت في سيييييييييييييوق العمل )حرفة تقوم الحكومات بإ

وكان صيييياحبها يقوم بالتوسييييط بين العمال وأصييييحاب األعمال لقاء عوض   ,االسييييتخدام(
 يحصل عليه من أحد الطرفين أو من كليهما .

 ,قاسيييية ة حاجة العمال وفرضيييت عليهم شيييروطا  يوقد اسيييتغلت مكاتب االسيييتخدام التجار 
وخاصييييية بعد  ,يكافح العمال من أجل  التخلص من هذه المكاتب  وكان من الطبيعي أن

 .أن أصبح العمل حقا لإلنسان ولم يعد يتصور أن يدفع المال لقاء الحصول على الحق
ولهذا عندما تأسيييسيييت منظمة العمل الدولية أخذت تهتم منذ أيامها األولى بتنظيم مراقبة  

شييييغيل ومراقبة رسييييمية ومجانية  مكاتب االسييييتخدام الخاصيييية ودعت إلى تأسيييييس دوائر ت
وأوصيييييييييييييييت بييإلغيياء النوع التجيياري وأقرت عييدة اتفيياقيييات دولييية تتعلق بتييأسيييييييييييييييس دوائر  

 االستخدام الرسمية المجانية .
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على أن الوزير يحدد بدل األتعاب الذي يتقاضياه المكتب ممن يوفر  قانون العمل ونص 
لمكتب أن يتقاضييييييييى من وال يجوز ل  ,له عمال بمقتضييييييييى تعليمات يصييييييييدرها لهذه الغاية

الباحث عن العمل أي بدل من أي نوع كان وألي سبب قبل إيجاد فرصة عمل له وإبرام  
 عقد العمل بينه وبين صاحب العمل .

ونص على أنه ال يجوز لغير مديريات التشييييييييييغيل العامة ومكاتب التشييييييييييغيل الخاصيييييييييية 
في داخل الجمهورية المرخصة القيام بأعمال الوساطة لتشغيل أو تسهيل تشغيل العمال 

وأجيياز لوزير العمييل إغالق المحييل المخييالف وإحييالتييه إلى المحكميية ويعيياقييب    .وخييارجهييا
عن    بغراميية ال تقييل    من قييانون العمييل  256المخييالف في هييذه الحيياليية وفقييا للمييادة من  

وإقفال أي محل يسييييييتعمل لهذه   مئتي ألف ليرة وال تزيد عن خمسييييييمئة ألف ليرة سييييييورية
 موجوداته المتعلقة بغرض التشغيل .الغاية ومصادرة 

لعيامل البياحث عن عميل وصيييييييييييييياحب لكي يثمر عقيد العميل يجيب أن يتقيابل اإذا   
العمل, ومن هنا جاءت أهمية تبني أحكام لمكاتب تشغيل العاطلين عن العمل. فالغاية  

البياحثين عن    -عن العميل-منهيا أن ت عين العياطلين عن العميل, وتجمع بين العياطلين  
ين أصيييحاب العمل الباحثين عن أيدي عاملة. فالدولة لم تعد تقف موقفا  سيييلبيا   عمل وب

من األيدي العاملة, بل صارت تهتم بتشغيل المتعطلين وتنظمه, وتشرف على الجهات 
أصيحاب العمل بتشيغيل العمال  التي تقوم بالوسياطة في التشيغيل. فنجد أن المشيرع ألزم

 ظيف والتشغيل. وفقا  لتواريخ القيد في مكاتب التو 

 .قطع العمل تعني بطالة العمل في اللغة تعطيل العامل أوو تعريف البطالة:  -2

أما تعريفها اصطالحا  : تحدث في حال وجود خلل في سوق العمل أو في نشاط و  -
ت أنهيا اختالل بين جانبي الطليب على  أداء رواده , و إن إحدى الدراسييييييييييييييات قد بيني  

 ه في سوق العمل من ناحية أخرى .العمل من ناحية و المعروض من
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و أما تعريفها في الموسييييييييوعة االقتصييييييييادية: ترى أن البطالة هي تعطل العامل عن   -
العمل أو هي حالة توقف ال إرادي عن العمل السييتحالة وجوده, و أما معجم العلوم 

حالة تعطل الشيييييييخص عن العمل في حالة عدم توفره   :االجتماعية فقد حددها بأنها
.1 

فها حسيييييييييييب منظمة العمل الدولية : هي حالة الفرد العاطل عن العمل و القادر و تعري -
عليه و الراغب فيه و يبحث عنه و يقبله عند مسيتوى األجر السيائد و لكن دون جدوى  

2. 

ل مواطن سييييييييوري قادر كالمتعطل: من قانون العمل بأن: ...-1-في حين تنص المادة
 ك .، إال أنه لم يجد الفرصة لذلعلى العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ومتاح له

وبالنظر إلى قانون العمل نجد أن المشيييييييييييرع السيييييييييييوري عني بتوفير فرص عمل  
لهؤالء المتعطلين عن طريق إلزام أصييييييييحاب العمل باسييييييييتخدام العمال اسييييييييتنادا  لتاريخ  
قيدهم في مكاتب التوظيف والتشيييييييغيل وذلك بالشيييييييروط واألوضييييييياع التي يحددها وزير  

ية والعمل, فال يجوز قيد المتعطلين في السيييييييييييجل إذا لم يكونوا من  الشيييييييييييؤون االجتماع
 .3العرب السوريين أو من في حكمهم

 

 39، ص :  1997، الكويت،أكتوبر226رمزي زكي، االقتصاد السياسي للبطالة، مجلة عالم المعرفة، العدد- 1

رق عبد الرؤوف  تعريف البطالة , مفهومها و أسيييييييبابها و خصيييييييائصيييييييها , اتجاهات عربية و عالمية , للدكتور طا- 2
 12, ص  2017محمد عامر و الدكتور إيهاب عيسى المصري , دار العلوم للنشر و التوزيع , 

تحدد بقرار من الوزير أحكام ترخيص وشييروط عمل المكاتب المشييار إليها   -جمن قانون العمل: ....   23المادة   - 3
)   فييييييييييييي الييييييييييييمييييييييييييادة  2و    1الييييييييييييبيييييييييييينييييييييييييدييييييييييييين  هييييييييييييذه  ميييييييييييين   / أ   / الييييييييييييفييييييييييييقييييييييييييرة  ميييييييييييين   ) . 

تقوم   تنفيذ سييييياسيييية االسييييتخدام التي تضييييعها الوزارة ، والمبادئ التي -1: للتشييييغيل بما يلي م المكاتب الخاصييييةتلتز  -د
المتعطلين المسيييجلين لديها وأسيييماء الذين   موافاة المكتب العام للتشيييغيل في المحافظة ببيان شيييهري بأسيييماء -2. عليها

   أجرهمومكانه و  وفرت لهم فرص العمل من هؤالء ونوع هذا العمل
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ويظهر بوضيوح أن الهدف من إنشياء مكاتب التشيغيل العامة هو تسيهيل إيجاد عمل  -
 .1للمتعطلين, وتوجيه المتعطلين حسب الحاجة وحسب مهاراتهم

 .2منطقة وكل مهنةتنظيم إحصاءات عن عدد المتعطلين في كل -

  -من قانون العمل -26المادة حددتها  عالقة أصيحاب العمل بمكاتب التشيغيل العامةو   -
على كل صيييييياحب عمل أن يرسييييييل خالل خمسيييييية عشيييييير يوما  من تاريخ  التي قررت أن  

في وظيفة أو عمل لديه، وثيقة القيد الخاصيييييييية به إلى المكتب  اسييييييييتخدام أحد المتعطلين
عنه مرفقا  بها بيان يتضيييييمن تاريخ تسيييييلمه العمل، واألجر   صيييييدرت العام للتشيييييغيل الذي  

، وعليه أيضييييا  تدوين رقم وثيقة القيد  العمل المسييييند إليه المخصييييص له، ونوع الوظيفة أو
 .بسجل قيد العمال لديه وتاريخها أمام اسم العامل

 .كمهمالسوريين ومن في ح عدم قيد المتعطل لديها إال إذا كان من المواطنين العرب  -

إن الحكام الخاصييية بالتشيييغيل ال تسيييري على جميع األشيييخاص والوظائف, فقد اسيييتثنى  -
 :من قانون العمل 16بموجب المادة  القانون 

 الوظائف الرئيسة التي يعتبر شاغلوها وكالء مفوضون عن أصحاب األعمال. -1

 للعاملين بالدولة.الفئات التي تلتزم الدولة بتعيينهم استنادا  ألحكام القانون األساسي -2

المعينون بالمسيييييابقات المعلن عنها لدى الجهات العامة حيث يكتفى بتقديم شيييييهادة   -3
 قيد العمل فقط.

المسيييييييييييتقيلون أو المعتبرون بحكم المسيييييييييييتقيلين الذين تجيز القوانين واألنظمة النافذة -4

 
 . 189ص:   -58فقرة: -المرجع السابق -حسين عبد اللطيف حمدان - 1

 . 173ص:   -المرجع السابق  -د. توفيق حسن فرج-- 2
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 إعادتهم إلى العمل.

جلس الوزراء بإعادتهم  المصيييييييروفون من الخدمة الحاصيييييييلون على قرار من رئيس م-5
 إلى العمل.

ــليل الحدا :  -ج أخضييييييع المشييييييرع السييييييوري تشييييييغيل األحداث لقيود  قيود تشــ
حددها مراعاة منه لضييييييييعفهم ولحمايتهم, باعتبارهم يشييييييييكلون الثروة الوطنية لقوة العمل 
المنتج  المسييييييييييييييتقبليية, التي ال يجوز إهيدارهيا في الوقيت الحيالي, والعميل على حميايتهيا  

للحصيييييييول على أكبر مردود عندما تبلغ أشيييييييدها بدال  من اسيييييييتهالكها قبل  ة بها,والعناي
 أوانها. 

حرص المشييييييرع السييييييوري على وضييييييع أحكام خاصيييييية في مجال تشييييييغيل األحداث وقد  
حماية لهم من مخاطر العمل والعتبارات صييييييحية وتكفل رعاية الطفولة وتجنب مخاطر 

األدنى لسيييين التشييييغيل ومرحلة معينة  االشييييتغال في سيييين مبكرة ولغرض الربط بين الحد  
 من التعليم على األقل .

فمسييييألة الحد من حرية الحدث في العمل ترتبط بضييييرورة قطع مرحلة معينة من  
التعليم فضييييال عن االعتبارات الصييييحية واالجتماعية على أسيييياس أنه من الالزم توفير  

 كه يعمل وهو أمي استه بدال من تر الظروف المالئمة للحدث من أجل نموه ومتابعة در 

إال أن تحقيق هذا الهدف صييييييييعب المنال في كثير من الدول النامية على الرغم  
ألن عائلة الحدث بأمس الحاجة إلى  ,واعد قانونية تمنع تشييييييييييييييغيل األحداث من وجود ق

 عون ولدها لتحسين وضعها المالي الصعب.

السيوري نجد وعند اسيتقراء النصيوص المتعلقة بتشيغيل األحداث في قانون العمل 
أن المشيييييييييرع قد أورد بعض القيود على تشيييييييييغيل الحدث بقواعد آمرة أو ناهية ال يجوز  
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   ي يعييد أي اتفيياق مخييالف لهييا بيياطال  االتفيياق على خالفهييا لتعلقييا بييالنظييام العييام وبييالتييال
ويمكن تحديد القيود التي   ويعرض المخالف للعقوبات المنصييييييييييوص عيها في القانون .

 آلتي:فرضها المشرع وفق ا

وضع حد أدنى لمنع تشغيل األطفال: حيث منع المشرع تشغيل األحداث قبل -
بلوغهم سن معينة، وذلك لحمايتهم صحيا  وتربويا ، حيث إن عملهم قبل سن معينة  
يؤثر على نموهم الجسماني فيعوقه، ويمنعهم من إتمام تعليمهم. وذلك عمال  بنص 

يمنع تشغيل األحداث من الذكور   -أ : التي تقضي بأنه  قانون العمل 113المادة 
مرحلة التعليم األساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم   واإلناث قبل إتمام

بقرار من الوزير نظام تشغيل األحداث والظروف والشروط   يصدر -ب . أيهما أكبر 
التي يحظر   1التشغيل وكذلك األعمال والمهن الصناعات  واألحوال التي يتم فيها 

. و نالحظ أن المشرع ربط بدء حياة العمل    المختلفة يلهم فيها وفقا  لمراحل السنتشغ
 .2أي سن التشغيل و بين انتهاء مرحلة التعليم األساسي 

ال  ) من قانون العمل( قواعد إبرام عقد العمل, حيث قضت أنه  116حددت المادة  -
صي عليه المستندات قبل أن يقدم الولي أو الو  يجوز لصاحب العمل تشغيل أي حدث 

شهادة صحية صادرة عن طبيب مختص تثبت   - 2- إخراج قيد مدني -1:التالية
موافقة الولي أو الوصي  - 3-.إليه مقدرته الصحية على القيام بالعمل الموكول

 .الخطية على العمل في المنشأة

 
 : 2010/ 7/ 8تاريخ    12رقم   -قرار صادر عن وزير الشؤون االجتماعية والعمل - 1

العميل في  -2-تؤدى تحيت األرضاألعميال التي  -1 ال يجوز تشييييييييييييييغييل األحيداث ذكورا  أو إنياثيا  في األعميال التياليية:   
 المناجم والمحاجر والكسارات.......... 

 . 158ص:    -المرجع السابق  -د. شاب توما منصور  -  2
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يحظر تشغيل الحدث من قانون العمل  114تنظيم وقت العمل: عمال  بنص المادة  -
أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال   أكثر من ست ساعات يوميا  على

وتحدد هذه الفترات بحيث ال يشتغل الحدث أكثر  تقل في مجموعها عن ساعة كاملة
 . من ثالث ساعات متصلة

تكليف الحدث بساعات عمل إضافية مهما كانت األحوال أو إبقائه   ال يجوز كما  - 
 . المواعيد المقررة له وال تشغيله في أيام الراحة  بعد  في محل العمل

 . في العمل الليلي يحظر تشغيل الحدث   يضاف إلى ما سبق أنه-

)عمال  مأجورة مدتها ثالثون يوما   يستحق الحدث إجازة سنوية منحهم إجازة سنوية:   -
 من قانون العمل(.  17بنص المادة 

حداث الذين يشتغلون في الصناعات المنزلية  األالقيود المذكورة سابقا   يستثنى من -
تحت إشراف األب أو األم أو األخ أو العم أو   التي ال يعمل فيها سوى أفراد العائلة

    .-من قانون العمل 118المادة  -الخال

إن الجزاء الذي يترتب على مخالفة القيود  جزاء مخالفة أحكام تشليل الحدا :  -
حدث, هو بطالن عقد العمل لمخالفته قواعد آمرة تتعلق  الواردة سابقا  على تشغيل ال

 من قانون العمل.   264. كما يفرض عليه غرامة استنادا  ألحكام المادة 1بالنظام العام 

لة الحديثة  ن نتائج التقدم الصناعي ودخول اآلكان مقيود تشليل النساء:  –د
ء على العمل في المصانع  في اإلنتاج أن قل االعتماد على القوة البدنية, فأقبل النسا

 
  ويلحظ هنا أن بطالن العقد في هذه الحالة يثير مشييييييكلة تتعلق بأن العقد الباطل ال يترتب عليه أي أثر، وبالتالي ال  - 1

ومن المحتمل أن يكون الحدث قد قدم عمال  إلى صييييياحب العمل قبل أن يحكم    يسيييييتطيع أي من الطرفين أن يتمسيييييك به، 
ببطالن العقد. لهذا حاول الفقه إيجاد حل لهذه المسيييألة عن طريق اسيييتعاضييية الحدث عن أجرة المدة التي اشيييتغل خاللها  

 بمطالبة صاحب العمل بتعويض استنادا  إلى نظرية اإلثراء بال سبب . 

 . 186ص:   -لمرجع السابقا-د.شواخ محمد األحمد
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كما أقبل األحداث عليه أيضا , وقد فضل أصحاب العمل تشغيل النساء واألحداث في 
وكان لذلك أثر سلبي على حجم العمالة من  ألجورهم الزهيدة.  ,مصانعهم على الرجال

الرجال ومستوى األجور, ومن ناحية ثانية  لم تكن ظروف العمل مناسبة للمرأة  
ت الدولة لتوفير وسائل حماية تشغيل النساء بوضع قيود على  وللحدث, فتدخل

 التشغيل. 

بعد أن أكد على المساواة بينها وبين  - وتدخ ل المشرع في تقييد تشغيل النساء 
, حيث فرض المشرع قيود لتشغيل النساء, -, تتركز في الحقوق ال األعباء1الرجل

ال تتناسب مع قدرتهم البدنية,   مراعاة لطبيعة النساء وظروفهن, فهنالك بعض األعمال
كما أن المرأة كأم تحتاج إلى رعاية خاصة, فخصها المشرع في مجال العمل بهذه  

الرعاية سواء من ناحية وقت العمل أو من حيث نوعية العمل. ويمكن تحديد األحكام 
  الخاصة بتشغيل النساء بما يلي:

حدد بقرار من الوزير األعمال ت من حيث وقت العمل )منع استخدام النساء ليالا(: -
، وكذلك غيل النساء في فترة العمل الليليوالمناسبات التي يجوز فيها تش والحاالت 
الضارة بالنساء صحيا  أو أخالقيا  وغيرها من األعمال التي ال يجوز تشغيل  األعمال 

 . (من قانون العمل 120المادة )فيها النساء

ر تشغيل النساء ليال  يتجلى في أن عمل  وتجدر اإلشارة هنا أن المبرر من حظ
، ألنه يؤدي إلى حرمانها من الراحة خالل  2المرأة ليال  قد يؤدي لإلضرار بصحتها 

 
على النسييييييييييياء   مع عدم اإلخالل بأحكام المواد الواردة في هذا الفصيييييييييييل تسيييييييييييري )من قانون العمل(:   119لمادة  ا - 1

  .تماثلت أوضاع عملهم العامالت جميع األحكام الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى

 :   2010/ 7/ 12تاريخ    16  رقم -قرار صادر عن وزير الشؤون االجتماعية والعمل - 2

  المادة األولى: يقصييييييد بفترة العمل الليلي, في معرض تنفيذ هذا القرار الفترة الواقعة ما بين السيييييياعة السييييييابعة مسيييييياء   
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الليل، يضاف إلى ذلك أن وجود المرأة خارج المنزل خالل تلك الفترة يخالف ما تجري 
 .1ها عليه التقاليد والعادات في بالدنا، دون أن يكون مرده إلى عدم الثقة في

تمنح العاملة، التي أمضت ستة أشهر   (قانون العمل) 121عمال  بنص المادة -
 . ل، إجازة أمومة بكامل األجرالعم متصلة لدى صاحب 

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله  ( بأنه قانون العمل)125المادة وتقرر  -
مالت  أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجم ع العا خمس عامالت أو 

 . نسخة من نظام تشغيل النساء

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة بأنه   (قانون العمل) 126المادة وتقول  -
يوفر دارا  للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية  عاملة فأكثر في مكان واحد أن

هؤالء األطفال عن خمسة وعشرين طفال  وال تزيد   أطفال العامالت على أال يقل عدد 
بقرار منه أحكام ترخيص وشروط عمل هذه  أعمارهم على خمس سنوات ويحدد الوزير

 . الدور

عمل مختلفين والتي تستخدم كل منها أقل من  ويجوز للمنشآت العائدة إلى أصحاب 
بينها في تنفيذ االلتزام المنصوص عليه   مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك فيما

 . في هذه المادة

على صاحب العمل الذي يستخدم ماال  ا  توفر الشروط الواردة سابق  عدم في حال  -
عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسبة يكون في عهدة مربية مؤهلة   يقل عن 

 

 والساعة السابعة صباحا . 

ة  صييييينع القصيييييدير والمركبات المعدنية المحتوي -1ال يجوز تشيييييغيل النسييييياء بالصيييييناعات واألعمال التالية:   -4المادة  
 سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها   -22% من الرصاص.......... 10على أكثر من 

 . 187ص:   -المرجع السابق-د.شواخ محمد األحمد - 1
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العامالت الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فيما إذا كان عددهم ال  لرعاية أطفال 
 (.قانون العمل 127المادة ) يقل عن عشرة أطفال

( قانون العمل) 265بموجب المادة عل  مخالفة أحكام تشليل النساء:  الجزاء -
,  يعاقب صاحب العمل الذي يخالف القواعد المقرر في تشغيل النساء إلى الغرامة

فرض التعويض عن الضرر, كمؤيد مدني لاللتزام   بطالن عقد العمل و إضافة إلى
   .باألحكام القانونية

 الثاني  المطلب

 عنصر التبعية 

من قييانون العمييل رأينييا أن   47نيياء على تعريف عقييد العمييل الوارد في المييادة  ب 
العامل يخضييع في قيامه بعمله لسييلطة صيياحب العمل ورقابته وإشييرافه. وهذا الخضييوع  

 يعب ر عنه بالتبعية القانونية.

التبعييية القييانونييية التي اتخييذت معيييارا  لتمييز العمييل التييابع    مفهوم التبعيـة:-أولا 
ل المستقل, وبالتالي لتطبيق قانون العمل, هي التي تم يز في الوقت عينه عقد  عن العم

العمييل عن العقود األخرى التي ترد على العمييل, فحيثمييا وجييدت كنييا أمييام عقييد عمييل, 
 وحيثما تخلفت كان عقدا  من نوع آخر.

فالتبعية القانونية يقصييييييييييد بها: أن يقوم العامل بأداء العمل تحت سييييييييييلطة وإدارة 
العمل, فصييييييياحب العمل يتمتع بسيييييييلطة توجيه العامل فيما يقوم به من عمل    صييييييياحب 

  وإصيدار أوامره إليه في شيأنه ومراقبته في تنفيذه, وفرض الجزاء عليه في حال المخالفة
 .1لألوامر وللتعليمات الخاصة بالعمل

 
 إن العالقة بين البائع المتجول وإحدى شييييييييييركات المواد المشييييييييييتعلة التي تقوم على شييييييييييرائه هذه المواد وبيعها في   - 1
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عناصر التبعية القانونية:إذا    

ورقابته أثناء قيامه بأداء العمل.حق صاحب العمل في توجيه العامل واألشراف عليه -1  

  يحق صاحب العمل في توقيع الجزاءات على العامل عند مخالفته ألوامره وتوجيهاته,الت -2
. ليه بمناسبة قيامه بأداء العملإأصدره   

و تختلف التبعية القانونية عن التبعية االقتصييادية التي تتمثل في اعتماد العامل 
ذي يتقاضيييييياه من صيييييياحب العمل في مقابل العمل. في رزقه ومعيشييييييته على األجر ال

التبعية االقتصيييادية هي اسيييتئثار صييياحب العمل جهود العامل مقابل ما يدفعه له من  ف
يحتكر صياحب العمل نشياط العامل وبالتالي العامل ال يسيتطيع    وفي هذه التبعية جر.أ
 خرى.أن يعمل عند صاحب عمل أ

االقتصيييييييييييييادية, بمعنى أن األخذ بهذه   وطبعا  ال نسيييييييييييييتطيع اعتماد معيار التبعية
التبعيية يؤدي إلى نتيائج غير مقبولية, وهي طغييان عقيد العميل على سييييييييييييييائر العالقيات 
المتعلقة بالعمل, ومن ثم تطبيق قانون العمل على كل من يسييتند في رزقه على عمله,  

. كما أن االعتماد على  1دون تمييز بين من يقوم بعمل تابع ومن يقوم بعمل مسيييييييييييييتقل
عنصييييييير التبعية يؤدي إلى توصييييييييف العقد اسيييييييتنادا  على عنصييييييير خارجي عنه, وهو  

 

األوقات التي تالئمه غير مقيدة بسيييييييياعات عمل معينة أو بسيييييييياعات حضييييييييور وانصييييييييراف    المناطق التي يختارها وفي
ويحتفظ باسيتقالله في بيعها نقدا  أو بالدين, ويتحمل ما ينتج عن تصيرفه من تلف أو خسيارة, إن هذه العالقة ال تشيكل  

 عقد عمل ولو جرى البيع بواسطة إحدى عربات الشركة . 

 1961/  3/ 11/ تاريخ  845نقض سوري قرار رقم  

الجزء  -الطبعة األولى-الموسييييييوعة العمالية القضييييييائية في شييييييرح قانون العمل الموحد  -مشييييييار إليه في:  إدوار حشييييييوة
 . 28ص:  -19قاعدة رقم:    -1969-دمشق-المطبعة الجديدة  -األول

 . 145ص: -المرجع السابق -حسين عبد اللطيف حمدان - 1
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 .1الحالة االقتصادية للعامل, أي حاجته إلى األجر الذي يحصل عليه من عمله

كما أن االعتماد على التبعية االقتصييييييييادية ال يسيييييييياعد في توصيييييييييف العقد, فقد 
در رزقه, بحيث يكون  يعمل العامل لدى أكثر من صييييياحب عمل وبالتالي تتعدد مصيييييا
الذي يعد أجره بمثابة  -بعضيها مصيدرا  تكميليا  للمصيدر األسياسيي, فهل ننفي عن العقد  

صييفة عقد عمل. يضيياف إلى ما سييبق أن هناك أشييخاص في وضييع    -األجر التكميلي
مالي موسييييير ومع ذلك يعملون لكسيييييب المزيد من المال, دون أن يكونوا بحاجة لألجر 

تنتفي صيفة عقد عمل عن عقودهم؟ اإلجابة على هذا السيؤال  , فهل2الذي سييتقاضيونه
من قيانون العميل التي أكيدت على اعتبيار أن العقيد عقيد  عميل    47أجيابيت عنيه الميادة  

 إذا توافرت التبعية القانونية.

: قد تظهر التبعية القانونية بأشيييييييييييييكال مختلفة, تختلف  أشـــــــــكال التبعية  -ثانياا 
الظروف التي يجري ضيييمنها العمل. وهذه األشيييكال  باختالف األشيييخاص ونوع العمل و 

 تتمحور حول نوعين:

فيها يخضيييع العامل لسيييلطة صييياحب العمل و إشيييرافه خضيييوعا  تاما ,  التبعية الفنية:  -1
بحيث يهيمن هذا األخير على كل تفاصيييييييييييل العمل, فيرسييييييييييم له خطة العمل ويوجهها  

لزم إحاطة صييييييييياحب العمل وتوافر هذا النوع من التبعية يسيييييييييت  ويشيييييييييرف على تنفيذها.
بجوهر العمل وجزئياته، لكي يتمكن من اإلشيييراف الكامل على العامل، وال يحدث ذلك 

هنا   .إال إذا كان صييييييييييياحب العمل محترفا  للعمل أو المهنة التي يسيييييييييييتخدم فيها العامل
لمام صييييييياحب  إ.)البد من  كامال   شيييييييرافا  إشيييييييراف على العامل يتولى صييييييياحب العمل اإل

 
 . 124ص:   -المرجع السابق  -د. توفيق حسن فرج - 1

 . 173ص:   -المرجع السابق  -د. محمد فاروق الباشا - 2
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، مثال ذلك الطبيب الذي يتعاقد مع مسييييييييييتشييييييييييفى  الفنية لهذا العمل(  لعمل باألصييييييييييولا
وكذلك  خاص متخصيييييييييص بأمراض القلب وصييييييييياحبها طبيب مختص بأمراض القلب.
 صاحب ورشة الصيانة الذي يعمل بنفسه في ورشته ويشرف فنيا  على عماله.

كان  وفيها تقتصييير سيييلطة صييياحب العمل على تحديد مالتبعية اإلدارية والتنظيمية:  -2
العمييل و أوقيياتييه, والقيييام بييالتفتيش عليهم للتييأكييد من مراعيياتهم للتعليمييات المعطيياة لهم  

. أي على  شراف فقط()دور صاحب العامل اإل  وتنظيم مواعيد الحصول على اإلجازات 
الظروف الخارجية، دون أن يتدخل صيييييييييييياحب العمل في طريقة أداء العامل لعمله من  

يب الذي يتعاقد مع شيييركة على عالج عمالها. فصييياحب  الناحية الفنية. مثال ذلك الطب
 الشركة يمارس تجاه هذا الطبيب رقابة وسلطة إدارية وتنظيمية فقط, دون سلطة فنية.

يتبين مما سيبق, أن عالقة التبعية ال تسيتلزم حتما  قيام صياحب العمل باإلشيراف  
توافر التبعيية اإلداريية    والتوجييه على العياميل من النياحيية الفنيية، فيكفي لقييام عقيد العميل

 أو التنظيمية.

في القانون السييييييييوري يكفي توافر أي من الصييييييييورتين السييييييييابقتين  لالعتراف  إذا   
 .بوجود  التبعية القانونية
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 الثالث  المطلب

 عنصر الجر 

األجر هو عنصيير جوهري  من عناصيير عقد العمل, وشييرط من شييروط وجوده, 
عقد عمل, بل عقد من عقود التبرع, وال يخضييييييع من   فإذا تخلف األجر, ال يكون العقد 

 ثم لقانون العمل.

  األسيييييياسييييييية الحقوق   أهم  من  بها الملحقة  التعويضييييييات  مختلف  و  األجور  تعتبرو 
 .العامل تجاه العمل صاحب  التزامات  أهم من أنها كما للعامل،

  إنسييياني وجه فله  مزدوجة،  طبيعة  يكتسيييي  لكونه العنصييير بهذا  االهتمام يرجع  و
  أخرى   جهة من  و  ومعنويا، ماديا  الكادحين  حياة جهة  من  يمس فهو اقتصيييييادي وجه  و

  من  يجعله ما هذا و العمل  رب   و العامل  بين  االجتماعية  و  اإلنسيييييييانية  العالقات   يمس
 .العمالية النزاعات  من للكثير مبعث  و المشاكل أعقد 

  الشرائية  درتهمق  تتوقف  فعليها  العاملين  لدى  وبالغة  خاصة  أهمية  لألجور  أنه  كما
  العاملين  رغبات   تحققت   وإذا  عليها الحصيييييييييييول  يمكنهم  التي  والخدمات  السيييييييييييلع ومقدار

  الذي  الرضييييا  مسييييتوى  على  ينعكس  ذلك  فإن ما حد  إلى ومرضييييي  مقنع دخل لهم  وكان
  يمثل  للربح  الهادفة  المنشييآت  أو للشييركات   بالنسييبة أما. األداء  على  إيجابي  بشييكل  يؤثر

  ما على  إلبقائه تسيييعى فهي  بالتالي و  التكلفة  عناصييير  من ياأسييياسييي  عنصيييرا لها  األجر
  ومن, التكاليف لزيادة الشييييييييييركة  إرباح على  سييييييييييلبا  سيييييييييييؤثر  بزيادته  ألنه زيادة دون   هو

  ,النفقات   مجموع من  كبيرا   جزءا   يشيييييكل  فهو  الدولة  األجور  و بالرواتب   أيضيييييا  المهتمين
 .اإليرادات  في الزيادة لالخ من تواجه أن الضروري  من النفقات  في زيادة أي و
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 ول الفرع ال 

 أهمية الجر 

ليس من الضروري أن يتفق الطرفان صراحة على األجر مقابل للعمل,إذا كانت  
من القيانون    647نيتهميا قيد انصييييييييييييييرفيت إلى التعياقيد على عميل ميأجور. وعمال  بيالميادة 

 , يقدر أن األجر مشروط في الحاالت اآلتية:1المدني السوري 

 العمل المتفق عليه ليس من المعتاد إجراؤه تبرعا .إذا كان -1
 إذا كان العمل يدخل في مهنة من يقوم به.-2

إال أن وجود النيييية على اعتبيييار العميييل ميييأجورا  في هييياتين الحيييالتين ليس أمرا  
 نهائيا , إذ يمكن إثبات عكس ما تقضيان به.

في مقابل  و األجر كما سيييييييييبق وقدمنا, هو العوض الذي يحصيييييييييل عليه العامل 
عمله, أيا  كانت طبيعته وأيا  كانت تسيييييييييييييميته, وال يخفى الدور الكبير لألجر بالنسيييييييييييييبة  
للعامل، ألن األخير يعول كثيرا  على مقدار األجر، لما له من طابع معاشييييييي بالنسييييييبة  
إلى أغلبية العمال، بمعنى أن األجر الذي يتقاضيييياه العامل من صيييياحب العمل يشييييكل  

إن لم يكن الوحيد بالنسييبة له. لهذا، فإن دورية األجر وانتظام  مصييدر الدخل األسيياسييي  
الحصيول عليه من شيأنها أن تؤمن القوت اليومي للعامل وأسيرته، ومن ثم فإن حصيول 
العامل على أجر يغطي حاجاته األسيييييياسييييييية يعتبر أمرا  حيويا  بالنسييييييبة له، فينظر إلى 

يجب أن يتحدد بما يكفل حد أدنى  األجر باعتباره وسيييييييييلة حياة بالنسييييييييبة للعامل, لذلك 

 
من القيانون الميدني السييييييييييييييوري على أنيه:  يفترض في أداء الخيدمية أن يكون بيأجر إذا كيان قوام    647تنص الميادة   - 1

داخال     هيذه الخيدمية عمال  لم تجري العيادة على التبرع بيه, أو عمال  داخال  في مهنية من أداه. فيإذا لم يكن العميل المنفيذ
 في النشاط المعتاد لصاحبه, ال يعتبر العقد عقد عمل . 
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 من مستوى المعيشة الالئقة.

 ثاني الفرع ال

 تحد د الجر 

كل ما يعطى للعامل لقاء   عرفت المادة األولى من قانون العمل األجر بأنه : 
كان نوعه نقدا  أو عينا ، مضافا  إليه جميع العالوات المقررة للعامل بموجب  عمله مهما 

اتفاقات العمل الجماعية أو األنظمة األساسية للعمل، سواء العمل الفردية أو  عقود 
 األجر يوميا  أم أسبوعيا  أم شهريا  أم موسميا  أم سنويا . وال يدخل في مفهوم  أكان

األجر بدالت السفر والمصاريف اليومية التي يتكبدها العامل في معرض أدائه 
 .  لعمله

مل الذي يؤديه العامل ويتضح من هذا التعريف أن األجر هو مقابل الع
بموجب عقد العمل, وبناء عليه ال يعد أجرا  ما يتقاضاه العامل و ال يكون بسبب ما  

 قام به من عمل. 

وتبدو أهمية التحديد القانوني لألجر, وهل هو كل ما يتقاضاه العامل من  
 صاحب العمل أو ال, من حيث التكييف القانوني وأثره في حقوق العامل من االستفادة

 من المزايا والحقوق إن بالنسبة لألجور أو بالنسبة لإلجازات أو تعويض إنهاء العقد. 

واألجرة غالبا  ما تتجلى بمبلغ من النقود, وقد يشترط أن تكون عينية كلها أو  
 بعضها, و لكن ال يجوز أن تدفع األجرة عينا  إذا شرط دفعها نقدا .
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 ثالث الفرع ال

 طريقة حساب الجر

قد يحدد الطرفان المتعاقدان األجر على   حساب الجر عل  أساس الزمن: -ولا أ
على أساس وحدة زمنية معينة، قد تكون الشهر أو األسبوع أو  أي  ، أساس الزمن

. 1اليوم أو الساعة دون مالحظة مقدار ما أنجزه العامل من عمل، أو مقدار ما أنتجه 
ذي أمضاه في العمل أو الزمن بحيث يحصل العامل على أجر يتناسب مع الوقت ال

ليرة في  500فيكون أجر العامل مئة ليرة في الساعة, أو   الذي يستحق عنه األجرة.
 ألف في الشهر الخ... 15اليوم أو  

و نؤكد هنا أن حساب األجر على أساس الزمن أي على أساس الوحدة الزمنية، 
ل هي حسيياب األجر  يضييمن مصييلحة أفضييل للعامل، وأكثر الصييور ميزة بالنسييبة للعام

على أسيييياس الشييييهر، فاألجر الشييييهري يحدد جزافا , أي أنه ال يأخذ بعين االعتبار عدد 
سيييييييييياعات العمل، أو عدد أيام العمل الفعلية خالل الشييييييييييهر. كما أنه يضييييييييييمن للعامل 
اسييييييييتقرارا  في األجر، حيث إن األجر في هذه الحالة ال يتأثر بإنقاص سيييييييياعات العمل 

م التي ال يعميل فيهيا. لهيذا تعيد هيذه الطريقية في حسيييييييييييييياب األجر هي  اليوميية، أو بياألييا
 األكثر انتشارا  في سورية وفي دول العالم.

و لكن من عيوب هذه الطريقة في حسيييياب األجر، أنها ال تدفع العامل إلى بذل 
المزيد من الجهد لزيادة اإلنتاج، ألنه مطم ئن على أنه سيييييوف يتقاضيييييى أجره في نهاية  

 
 . 64ص: -المرجع السابق-د. جمال الدين زكي - 1
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منيية المتفق عليهيا، لهيذا فيإنيه ال يعميل إال بيالقيدر اليذي يضييييييييييييييمن بقياءه في الوحيدة الز 
العميل، مميا يؤدي إلى النقص في اإلنتياج, كميا أن هيذه الطريقية في حسييييييييييييييياب األجر  

 تسوي بين أصحاب الكفاءات المتفاوتة.

يحسب أجر العامل وفقا  لهذه الطريقة,  حساب الجر عل  أساس اإلنتاج: -ثانياا 
ا ينتجه بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقه في هذا اإلنتاج. ويفضل على أساس م

أصحاب العمل هذه الطريقة ألنها تحث العامل على زيادة إنتاجه لزيادة أجره. ولكن  
لها آثار سيئة على العامل وعلى اإلنتاج, فبالنسبة لإلنتاج, يؤدي ذلك إلى زيادة الكم 

هذه الطريقة إلى إرهاق نفسه وتحميلها فوق على النوع.  أما بالنسبة للعامل تدفعه 
طاقتها للحصول على أجر أكبر, كما أن هذه الطريقة ال تضمن له أجرا  ثابتا  ومحددا  

يضبط معيشته على أساسه, فقد ال يصل أجر العامل في بعض الحاالت إلى الحد  
التفاق  األدنى القانوني لألجر مما يستلزم حساب أجره على أساس الزمن, ولو كان ا

 .1أن يكون التقدير على أساس اإلنتاج 

 تحديد األجر اليومي بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم باإلنتاج: -

تتميز الطريقة التي تتخذ في تحديد مقدار األجر اليومي بالنسيييييييييييبة للعمال الذين 
ر  يتقاضيون أجورهم على أسياس الوحدة الزمنية, بالسيهولة والوضيوح، ولكن الصيعوبة تثا 

بالنسيييييييييبة للعمال الذين تحدد أجورهم على أسييييييييياس اإلنتاج، نظرا  ألن مقدار اإلنتاج قد 
 يزيد في يوم وينقص في يوم آخر، وقد يعملون أياما  وال يعملون أياما  أخرى.

وتبدو أهمية معرفة األجر اليومي بالنسيييييييبة لهؤالء العمال، لتحديد ما يسيييييييتحقونه  
ضيييية، أو الراحة األسيييبوعية، أو في حاالت العطل أو  أثناء اإلجازات السييينوية، أو المر 

 
 . 210ص:    -المرجع السابق  -د. شواخ محمد األحمد- 1
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 التوقف عمل العمل.

متوسيييييط ما ويكون حسييييياب متوسيييييط األجر الشيييييهري لهؤالء العمال على أسييييياس 
قانون    من  77في السنة األخيرة مقسوما  على عدد أشهر السنة )المادة العامل   قاضاهيت

من عمليييه مبلغ قيييدره    (,  فلو أن عيييامال  قيييد تقييياضييييييييييييييى خالل السيييييييييييييينييية األخيرةالعميييل
/ ليرة سييورية، فيحسييب متوسييط األجر الشييهري من خالل قسييمة هذا المبلغ  300000/

 .1على عدد أشهر السنة، فالناتج هو مقدار األجر الشهري للعامل

هذه الطريقة بين طريقتي تجمع   حساب الجر بالطريحة)السلوب المختلط(: -ثالثاا 
. 2ما يلحق بكل منهما من عيوب  جنب ، وذلك لتحساب األجر بالزمن وحسابه باإلنتاج

هذه الطريقة، أن يتم حساب األجر على أساس الزمن، ولكن مع األخذ بعين   فاد وم
االعتبار مقدار اإلنتاج في نفس الوقت، بحيث يزيد األجر بزيادة اإلنتاج أو ينقص  

تاج حد يحدد للعامل أجر يومي على أساس إن  و تبرز هذه الطريقة عندما. 3بنقصانه 
أدنى من القطع، بحيث يزداد هذا األجر في مقابل كل قطعة أو وحدة ينتجها العامل 

زيادة عن الحد األدنى المتفق عليه والعكس صحيح. أو قد يحدد للعامل أجر على 
أساس وحدة زمنية )ساعة، يوم، أسبوع، شهر( مع إعطائه مبلغا  محددا  عن كل وحدة 

 .4ينتجها 

 
  يحصيل  إذا تم االتفاق على تحديد األجر باإلنتاج أو بالعمولة وجب أال يقل ما -أمن قانون العمل :     : 77المادة -1

للعمال الذين ال يتقاضييون أجورهم   يكون حسيياب متوسييط األجر الشييهري   -ب. عليه العامل عن الحد األدنى ألجر فئته
خيرة مقسيييوما  على عدد أشيييهر  يتقاضييياه العامل في السييينة األ بالشيييهر أو باألسيييبوع أو باليوم ، على أسييياس متوسيييط ما

 . ةالسن
 . 247ص:  -1987  -الدار الجامعية  -قانون العمل  -د. محمد يحيى مطر –د. حمدي عبد الرحمن   - 2

 . 343ص:   -المرجع السابق  -د. توفيق حسن فرج  -  3

محدد يضاف إليه مقدار معلوم    إنتاجبحيث يحدد له مبلغ مقطوع عن    اإلنتاجالعامل الذي يتقاضى أجوره على     - 4
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ين  ت من الطريق طريقةكل طريقة في حسيييييييييييييياب األجر عيوب  و لقد تجنبت هذه ال
، إال أنها لم تتفادى مسيييياوئ طريقة حسيييياب األجر على أسيييياس اإلنتاج. فقد ينتالسييييابق

يترتب عليها أيضييييا  سييييعي العامل إلى زيادة اإلنتاج على حسيييياب النوعية. كما أن هذه 
 في زييادة األجر, بميا  الطريقية قيد تيدفع بيالعميال إلى التسيييييييييييييييابق إلى زييادة اإلنتياج أمال  

يؤدي إلى زرع بوادر الخالف والشيييييييقاق بينهم، فضيييييييال  عما يترتب عن ذلك من إجهاد 
رغم هيذه  –للعميال مميا يؤدي إلى إلحياق الضييييييييييييييرر بهم صييييييييييييييحييا . ولكن هيذه الطريقية  

تم كن العياميل من ضييييييييييييييميان حيد أدنى من األجر مع إمكيانيية زييادتيه للعياميل   –الميآخيذ  
من لصيييييياحب العمل حدا  أدنى من اإلنتاج على خالف طريقة  النشيييييييط، كما أنها تضيييييي

 حساب األجر على أساس الزمن وحده.

 

 

 

 

 

 

 

 

ن بأن هذه العطاءات  تدفع للعامل كمقابل  المحدد له الذي يقابله المبلغ المقطوع, وتبي  اإلنتاجعن كل ما يزيد عن  
 . جهده اإلضافي كمردود إضافي من السلعة التي ينتجها. فهو بهذا المفهوم جزء من األجر

 1072/  5/ 13تاريخ   696أساس  684قرار نقض  
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 رابع الفرع ال

 التحد د القانوني ليجر

لم يشأ المشرع أن يترك :  تشكيل اللجنة الوطنية للحد الدن  ليجور-ولا أ
ذلك من ظلم قد  تحديد األجر حرا  بين العمال وأصحاب العمل, لما قد يترتب على

يلحق العامل نتيجة حاجته للعمل بأن يخفض له األجر, أو ظلم يلحق صاحب العمل 
إذا كان بحاجة لخدمات العامل فيفرض عليه أجرا  مرتفعا . فأخذ المشرع بمبدأ تعيين  

الحد األدنى لألجر في جميع المهن, والحد األدنى هو ما يكفي للقيام بحاجات العامل 
 د عين القانون لتحديد األجور هيئة وطنية سندرس أحكامها وفق اآلتي: . وق1األساسية 

الوزراء  تشكل بقرار من رئيس مجلس -أ: قانون العمل من 69 المادةعمال  بنص 
 : وبرئاسته لجنة تسمى اللجنة الوطنية للحد األدنى العام لألجور وتضم كال  من 

 وزير الشؤون االجتماعية والعمل -1

 ية وزير المال -2

 والتجارة  وزير االقتصاد  -3

 رئيس االتحاد العام لنقابات العمال -4

 
ي  -د. أحمد السمان - 1  . 209ص:   -المرجع السابق -د. جورج عش 
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 التجارة رئيس اتحاد غرف -5

 رئيس اتحاد غرف السياحة -6

 ئيس اتحاد غرف الصناعة ر  -7

  مقاولي اإلنشاءات  نقيب  -8

 .. والخبراء تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا  من العاملين في الدولة -ب 

لجنة بتوقيع من رئيس مجلس الوزراء ، وتعد ملزمة ألصحاب تصدر قرارات ال  -و
  .المشمولين بأحكام هذا القانون  العمل

 ال يجوزبأنه   قانون العمل من74المادة تقرر  ضابط الحد الدن  ليجر:-ثانياا 

أن يقل الحد األدنى العام ألجر العمال العاديين غير المتدرجين الخاضعين ألحكام  
  .1حد األدنى العام لألجورالقانون عن ال هذا

،  الجماعي يحدد األجر في عقد العمل الفردي، أو باالستناد التفاق العملو 
الطرق  أو للنظام األساسي للعمل في المنشأة، أما إذا لم يحدد األجر بأي من هذه 

من   76المادة )استحق العامل الحد األدنى لألجر في المهنة أو الحرفة ذات العالقة
  .2( ملقانون الع

 
بتطبيق مبدأ األجر المتساوي عن األعمال ذات   يلتزم صاحب العمل -أ:    -من قانون العمل  – 75ادة الم - 1

لديه دون تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو   القيمة المتساوية على جميع العاملين
 . الرأي السياسي أو االنتماء النقابي أو الجنسية أو األصل االجتماعي العقيدة أو

المؤهالت العلمية   ل ذات القيمة المتساوية األعمال التي تتطلب من العاملين قدرا  موازيا  منباألعما يقصد -ب
 .  والمعارف المهنية تثبتها وثيقة أو شهادة خبرة في العمل

الجماعي ، أو للنظام األساسي   يحدد األجر في عقد العمل الفردي ، أو باالستناد التفاق العمل :ق.ع 76المادة  - 2
الطرق استحق العامل الحد األدنى لألجر في المهنة أو   في المنشأة ، أما إذا لم يحدد األجر بأي من هذهللعمل 

 . الحرفة ذات العالقة
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وفي حال قبول العامل بإبرام عقد عمل بأجر بما هو دون الحد األدنى ألجر  
 .1المهنة التي يمارسها, ال يفيد تنازله عن الحد األدنى لتعلق ذلك بالنظام العام 

 خامس الفرع ال

 صور الجر وملحقاته 

أن األجرة التي يستحقها   قانون العملمن يبرز من تعريف المادة األولى 
وقد أظهر   , هي كل ما يعطى له مقابل عمله, وبحكم ارتباطه بعقد العمل.العامل

الواقع العملي صورا  مختلفة لألجر تختلف تسمياتها, فكان ال بد من تحديد ما يعد  
 أجرا , وما ال يعد كذلك, وهو ما سنوضحه وفق اآلتي: 

ة الدارجة، العمالة، أو العمولة كما هو شائع في تسميتها في اللغ العمالة:-ولا أ
(, أي  2  قانون العمل 649وتتمثل بنسبة مئوية تدفع للعامل عن ثمن ما يبيعه) المادة 

 التي تمت بجهد العامل ولمصلحة صاحب العمل.نسبة مئوية من قيمة الصفقات 
 . 3كمندوب التأمين الذي يبرم وثائق تأمين مع األشخاص لصالح شركة التأمين 

ر اليذي يتقياضييييييييييييييياه العياميل، بحييث يحيدد أجر وقيد تكون العميالية جزءا  من األج
العياميل بمبلغ مقطوع، وبيذليك تعيد العميالية ملحقية بهيذا المبلغ المقطوع، لكنهيا قيد تمثيل  
 في بعض األحيان كل ما يحصل عليه العامل من أجر، فتكون هي األجر الوحيد له.

 
 1965/    2/ 1نقض سوري مجموعة قرارات تاريخ  - 1

 . 34ص:  -26قاعدة رقم:    --المرجع السابق  -مشار إليه في:  إدوار حشوة

 لة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.. العما  -1ق.مدني:   649المادة   - 2

 . 220ص:   -المرجع السابق  -د.شواخ محمد األحمد - 3
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حسيييياب العمالة: تقدر العمالة على أسيييياس نسييييبة مئوية من قيمة الصييييفقة،   -1
ض النظر عميا إذا كيان صيييييييييييييياحيب العميل قيد حقق أربياحيا  أم ال. وبيذليك فهي تختلف  بغ

عن حسياب األجر على أسياس المشياركة في األرباح، حيث يفترض أن صياحب العمل 
قد حقق أرباحا  وإال فال يسييييتحق العامل شيييييئا  سييييوى ما نص عليه القانون من ضييييرورة  

 حصول العامل على الحد األدنى لألجر.

ــتحـقاقـها: حق الـعا-2 القياعيدة أن العميالية تسييييييييييييييتحق للعياميل بمجرد إتميام    ـمل في اســـــــ
 يجب اإلشيارة إلىالصيفقة التي توسيط في إتمامها بغض النظر عن تنفيذ العقد, و لكن 

أن يقوم حق العياميل في اسييييييييييييييتحقياق العميالية ليس مقييدا  بقبض صيييييييييييييياحيب العميل قيمة  
تنادا  إلى الجهد الذي بذله الصيييييييفقة التي توسيييييييط في إتمامها، بل يتحدد هذا الحق اسييييييي

لمصيلحة صياحب العمل, وهو سياعيا  إلى إتمام الصيفقة. ولكن هذا ال يمنع من االتفاق  
على تأجيل اسيييييييتحقاقها إلى حين تنفيذ العقد والوفاء بالثمن، ومثل هذا االتفاق ال يمنع  

ل، اسيييييتحقاق العامل للعمالة إذا كان عدم تنفيذ الصيييييفقة راجعا  إلى خطأ صييييياحب العم
 كعدم مطابقة البضاعة المباعة للعينة.

األجر مبلغا  من النقود، يكون ن الغالب في أوساط العمل أ المزايا العينية: -ثانياا 
 1مادية، كالطعام  أشياء ذات قيمةعينيا  أي لكن ذلك ال يمنع من أن يكون األجر  

ل هذه  وقد يكون منفعة أو تقديم خدمة. ويسمى األجر في مث واللباس والمسكن,
في بعض الحاالت كما كان شائعا  في القديم من كون األجر  ,الحاالت باألجر العيني

يغلب اليوم، إذا وجد األجر العيني أن يكون مجرد أجر إضافي   و عينيا  بشكل كامل.
من العمال،  فئات إلى جانب األجر األساسي النقدي، كما هو الحال بالنسبة لبعض ال

 
والشؤون     - 1 العمل  وزير  من  بقرار  وكميته  صفته  المحدد  الطعام  لقيمة  معادال   للعامل  المقرر  الطعام  بدل  يكون  أن  ينبغي 

 .-1984لعام  391مجلة المحامون ص:  -1983/ 8/ 3تاريخ   318أسا  490رقم  ون  نفعا  للقان  قرار نقض . االجتماعية
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صول على جزء ي الضرورة، أو تفترض طبيعة عملها الححيث جرت العادة، أو تقتض 
  عمال البحر يتقاضون باإلضافة إلى األجر النقدي المسكنمن األجر عينيا ، ك

 .1المأكل واإلقامةلألجر وعمال الفنادق والمطاعم يتقاضون إضافة  ,والمأكل

تكررا  من  تتطليب المزاييا العينيية أداء م  -1شـــــــــروط اعتـبار المزاـيا العينـية أجراا:  –  1
ا  من  أن ال تكون تبرع  -2-صييياحب العمل طوال مدة العقد, كتقديم الطعام أو المسيييكن

ال تكون من أدوات تكون مقابال  للعمل, و  أن    -3  -للعامل حقا  صييييييياحب العمل, وإنما  
العميل كياللبياس الرسييييييييييييييمي اليذي يقيدم في بعض أمياكن العميل, بيل يجيب أن تكون في 

أن تكون دون مقيابيل ييدفع من العياميل, فيإذا كيان    -4-ميل  مقيابيل العميل المقيدم من العيا
العامل يدفع مقابال  للسييييييكن الذي يقدم له من قبل صيييييياحب العمل، فإن هذا المقابل ال  
يجعل منه مزايا عينية بغض النظر عن قيمة هذا المقابل، أي سييييواء أكان هذا المقابل  

 يعادل القيمة الحقيقية للميزة أم يقل عنها.

يترتييب على اعتبييار مزييية التي تترتـب عل  اعتبــار المزايـا العينيــة أجراا:    اآلثـار  –  2
عينية أجرا  أو جزءا  من أجر، سييييييييييييريان أحكام األجر, فهذه األحكام ال تقتصيييييييييييير على  

وال يجوز لصيييييييييياحب كذلك  األجور النقدية، لهذا يلتزم صيييييييييياحب العمل بأدائها للعامل،
حال عليه الوفاء بالميزة العينية، لسبب أجنبي،  االنتقاص منها بإرادته المنفردة، وإذا است

 .2يلتزم عندئذ بدفع بدل نقدي عنها

 
 . 222ص:   -المرجع السابق  -د.شواخ محمد األحمد - 1

  حييث أن اليدعوى تتلخص أن الميدعي عين ليدى الجهية الميدعى عليهيا بمهنية مراقيب قبيان... و أعطي ضييييييييييييييمن    -2
د أن تزوج سييييكن خارج المعمل ألن اإلدارة رفضييييت إعطاؤه ما  المعمل سييييكنا  حيث اسييييتمر فيه عامين ونص العام وبع

يتالءم ووضييعه الجديد وأخذت الغرفة منه, وما كان السييكن يعتبر جزءا  من األجر لذلك فإنه يطلب دعوتها والمحاكمة  
 معها والحكم له بأجر المثل عن خمس سنوات تسبق اإلدعاء... 
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ولذلك فيجب تقويم هذه المزايا بالنقود وإضيافة قدرها على األجر النقدي, وذلك 
 . 1عند تحديد مقدار األجر كامال  

  يتظهر فهي مبلغ من النقود ي عطى للعامل العتبارات مختلفة, ف   العالوة:-ثالثاا 
 عدة أشكال:

يقصيد بها كل زيادة في األجر يسيتحقها العامل نتيجة لترقيته أثناء    عالوة الترقية:  -1
إما  خدمته لصييييييييييياحب العمل, وهي عبارة عن مبلغ نقدي، يضييييييييييياف إلى أجر العامل:

بصييييييورة دورية أي في مواعيد دورية تتناسييييييب مع خدمتهه بحيث يسييييييتحقها العامل في 
لخيدمةه، أو قد تقرر العتبيار خاص في العيامل كحصييييييييييييييوله نهياية كل فترة زمنيية من ا

. وتحدد برقم ثابت يضياف إلى 2على شيهادة علمية أعلى مما كان حاصيل عليها سيابق
 أجر العامل، أو بنسبة مئوية من األجر.

و هذه العالوة ال تسيييييتحق إال إذا وجد التزام على عاتق صييييياحب العمل يدفعها، 
عقد العمل الفردي أو الجماعي أو في الئحة النظام   سيواء كان مصيدر هذا االلتزام في

 األساسي للعمل أو إذا جرى العرف بدفعها.

 

 1975/  4/ 16اريخ  ت  494وقرار رقم    881قرار نقض سوري رقم أساس  

 . 245ص:    -المرجع السابق  -مشار إليه في : مصطفى ناصر إمام

  على أنه بالرغم من النص صييييييراحة على اعتبار المزايا العينية جزءا  من األجر, فالحاصييييييل عمال  أنها ال تضييييييم   - 1
ب تقويمها بالنقود, وهذا  إلى األجور عند حسيياب األجر الشييامل, ويرجع ذلك إلى أن ضييم هذه المزايا إلى األجور يتطل

التقويم ليس باألمر السيهل, وغالبا  ما يكون محال  للنزاع بين صياحب العمل والعامل, ولذلك يجب أن يقوم المشيرع ذاته  
 بتقويم هذه المزايا, أو على األقل أن يضع األسس التي يمكن تقويمها وفقا  لها. 

 . 323ص:    -205فقرة:    -المرجع السابق  -د. محمد لبيب شنب

 . 244ص: -103فقرة:   -المرجع السابق-د. محمد فاروق الباشا -2
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أن تراعى التبدالت التي تطرأ على   من مقتضيييييات العدالةعالوة غالء المعيشـــة:   -2
نفقات معيشييييييييية العامل, فيعطى تعويض هو عالوة غالء المعيشييييييييية, ويجب منحه هذه 

بشيييييييييييييكل يتناسيييييييييييييب واإلحصييييييييييييياءات التي تجريها اإلدارات العالوة في كل فترة زمنية و 
وانخفاض القوة الشيرائية للنقود مما يقلل من    المختصية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشية

القيميية الحقيقييية لألجر. ونحن نرى أن فرض هييذه العالوة على أصييييييييييييييحيياب العمييل ال  
داد قيمة تبعا   يسيييييييبب لهم اإلرهاق, بما أن البضيييييييائع والسيييييييلع التي تنتجها منشيييييييآتهم تز 

الزديياد قيمية خيدمياتيه وإنتياجيه, في حين يبقى العياميل مرتبطيا  بيأجر, ال يجري علييه أي 
 .1تعديل يغطي متطلبات ارتفاع تكاليف الحياة

باعتبارها جزء ال يتجزأ  وهنا نؤكد على الطبيعة القانونية لعالوة غالء المعيشيية 
دفعها، سيييييواء كان مصيييييدر هذا من األجر, إذا وجد التزام على عاتق صييييياحب العمل ي

االلتزام في عقد العمل الفردي أو الجماعي أو في الئحة النظام األسياسيي للعمل أو إذا 
 جرى العرف بدفعها.

كيانيت هيذه العالوة تعتبر من قبييل المنح  عالوة أعـباء الـعائـلة)التعويل الـعائلي(:   -3
ه العائلية, وكنتيجة  التي يقدمها صييييييياحب العمل إلى العامل كمسييييييياعدة في تحمل أعبائ

لزييادة أعبيائيه العيائليية المتمثلية في الزواج وإنجياب األطفيال، ولهيذا فيإن هيذه العالوة ال  
يصيييح اعتبارها جزءا  من األجر، ألن األجر بالمعنى القانوني الدقيق البد أن يكون في 

يان  المقابل العمل، ويبدو أن الرغبة في إفادة العامل هي التي دفعت المشيييييير ع لمد سيييييير 
النظييام القييانوني لألجر على هييذه العالوة حيييث تشييييييييييييييترك مع األجر في توفير معيياش  

 
 . 109ص:    -المرجع السابق  -صالح الدين النحاس   - 1
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 .1العامل ومعاش أسرته

إال أن قانون العمل لم ينص على التزام صيييييييييييييياحب العمل بدفعها للعمال، ولهذا  
فال يلتزم بييدفعهييا للعمييال إال إذا ورد النص عليهييا في عقييد العمييل الفردي أو الجميياعي  

  من القيانون  649ام األسييييييييييييييياسييييييييييييييي، أو إذا جرى العرف بيدفعهيا)الميادة  أو الئحية النظي
 على أن تكون معلومة المقدار. مدني(.ال

تجري العادة لدى بعض المنشآت إلى  المنحة:  -1  المنحة والمكافأة: -رابعاا 
صرف مبالغ معينة لعمالها بانتهاء موسم معين أو بانتهاء سنتها المالية) منحة الشهر 

  وهي عبارة عن مبلغ من المال نقدي أوبمناسبة عيد من األعياد,  الثالث عشر( أو
 . ةعيني أشياء

و من حييث المبيدأ أن صييييييييييييييرف المنحية ي عيد من قبييل التبرع, وبيالتيالي ليس لهيا 
صييفة اإللزام لصيياحب العمل. ولكن هذه المنحة تصييبح جزءا  من األجر، وتفقد بالتالي  

 صفتها التبرعية في حالتين:

ب العمل بأدائها للعامل، بموجب نص في عقد العمل الفردي أو  إذا التزم صيييييياح -1
 عقد العمل الجماعي أو ورد النص في الئحة النظام األساسي للعمل. 

جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا  من األجر ال تبرعا . أي  -2
يجييب أن يتوافر في منحهييا من قبييل صييييييييييييييياحييب العمييل صييييييييييييييفيية الثبييات والعمومييية 

 .2ستمرار. مما يدل على انعدام حرية صاحب العمل في منحهاواال
 

 . 350ص:    -المرجع السابق  -د. توفيق حسن فرج - 1

وال تكون إلزامية  إن اإلكرامية ليست لها صفة اإللزامي ويرجع في تقديرها إلى رب العمل الذي يحدد بمطلق حريته شروط منحها.     - 2
إال بموجب عقد العمل الفردي أو بمقتضى اتفاق العمل الجماعي ويمكن أن تنشأ عن العرف وعند ذلك تصبح ذات صفة إلزامية.  

  2694أساس    513قرار محكمة النقض    .   وعلى ذلك فإن صرف المنحة في كل سنة ال ينشئ العرف إال إذا كانت ثابتة ومستقرة
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و إذا أصييبحت المنحة إلزام على صيياحب العمل, فإنها تعد من ملحقات األجر. 
لهذا يلتزم صاحب العمل بأدائها للعامل، بغض النظر عما إذا كانت المنشأة قد حققت  

 أرباحا  أو لحقت بها خسائر.

طيها صاحب العمل للعامل ليس في مناسبات  هي نوع من المنح يعالمكافأة: -2
  مدني( أيال القانون  3/ 649معينة, بل في مقابل أمانته وإخالصه أو كفاءته)المادة 

مقابل جهد إضافي أو عناية خاصة بذلت في تنفيذ العمل، كالمكافأة التي تصرف  
دة المحققة  للعامل الذي يحقق وفرا  في المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج، أو الزيا

 في قدر اإلنتاج، أو التزامه الدقيق بمواعيد العمل وعدم ارتكابه ألية مخالفات 

لتفادي   ) كالمكافأة التي تقررها شركة النقل القتصاد الوقود أو لضبط المواعيد أو
 ، أو زيادة مؤهالته الفنية، أو معرفته بلغات أجنبية.(1حوادث السير 

المنحية( تبرعيا  من قبيل صيييييييييييييياحيب العميل، لهيذا ومن حييث المبيدأ تعيد المكيافيأة )كي
فإنه ال يلتزم بأدائها إال إذا كانت مقررة في عقد العمل الفردي أو المشيييييييييييترك أو الئحة  
النظام األسيييييياسييييييي للعمل، أو جرى العرف بدفعها حتى أصييييييبح العمال يعتبرونها جزءا   

 .2من األجر ال تبرعا  

 

 .1966/  3/   26تاريخ  

 . 74ص: -المرجع السابق-د. جمال الدين زكي - 1

   المكافأة ال تعتبر جزءا  من األجر إال إذا تحقق فيها أحد الشرطين التاليين:  - 2

 أن يكون عقد العمل الفردي والجماعي قد لحظها.   -أوال  

 أن تتوافر فيها عناصر العمومية واالستمرار والثبات   -ثانيا  

 . 24ص:   -7فقرة:   -المرجع السابق -نبيلة زين
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ال من صاحب  العامل  تقاضاهالنقود ي ، مبلغ من)البقشيش( الوهبة الوهبة :-خامساا 
دون أن تربطه   ,وذلك بمناسبة عمل يؤديه تنفيذا  لعقد العمل ئه,من عمال العمل بل 

وتكون داللة عن رضا العميل عن  خدمة العامل المنفذة.   بهم أي رابطة تعاقدية.
 ويشترط العتبار الوهبة أجرا :

المادة من ال  بنص الفقرة األولى الشرط األول: أن يكون العرف قد جرى بدفعها)عم 
 مما يصبغها بالمشروعية كي ال تنقلب إلى رشوة. من القانون المدني(. 650

 الشرط الثاني: أن تكون للوهبة قواعد تسمح بضبط مقدارها. 

 .1الشرط الثالث: أن ال تكون خفية

بة  ما يمنع من االتفاق على أن يسيييييييييييتأثر صييييييييييياحب العمل بالوه  وال يوجد في القانون 
 لنفسه مقابل إعطاء العامل أجر ثابت.

  ,صاحب العمل مبلغ من النقود يتقاضاه العامل من يقصد بالبدل البدل:-اا سادس
قيامه بالعمل في سبيل مصاريف افتقار في ذمته نتيجة ما تكبده من لتعويضه عن 

فر  وبدل الس ,المطلوب منه، كبدل االنتقال إذا كلف بالعمل بعيدا  عن مكانه المعتاد 
. وبدل التمثيل والضيافة الذي يصرف 2إذا كانت طبيعة العمل تستلزم منه التنقل 

للعامل لمواجهة االلتزامات التي يفرضها عليه المركز الذي يشغله، كظهوره بمظهر  
وبدل المالبس إذا ألزمه صاحب العمل   ب,معين ونفقات استقبال العمالء في المكت

 ارتداء مالبس معينة. 

 
ي  -د. أحمد السمان - 1  . 204ص:   -المرجع السابق -د. جورج عش 

 . 185ص:  -المرجع السابق  -د. فتحي عبد الرحيم عبد هللا - 2
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ق, أن البدل بهذا المعنى ال يعتبر جزءا  من األجر، ألنه ليس  ويتضييييييح مما سييييييب
مقابال  للعمل الذي يؤديه العامل، وإنما هو تعويض عن نفقة أو خسييييييييييارة لحقت بالذمة  
المالية للعامل. ولكن عندما يحسييب البدل جزافا , بحيث يزيد مقداره عن النفقة الحقيقية  

هذه الحالة تحسيب الزيادة جزءا  من األجر،  أو الخسيارة التي جاء البدل ليعوضيها، ففي 
 ويسري عليها نظامه القانوني.

كميا ي عيد البيدل جزءا  من األجر، إذا أعطي للعياميل لقياء طياقية يبيذلهيا، أو مخياطر  
، كبيدل طبيعية العميل، وبيدل العيدوى، وبيدل الخطر، 1معينية يتعرض لهيا في أدائيه لعمليه

 .2من البدالت التي ترتبط بطبيعة العملوبدل العمل في األماكن النائية، وغيرها 

كثيرا  ما نجد في مجال المحالت التجارية اتفاق   المشاركة في الرباح : -اا سابع
بين صاحب العمل وعماله على أن تكون أجورهم محسوبة على أساس نسبة معينة  

من أرباح المتجر, أو أن يخصص لهم نسبة معينة من األرباح إضافة إلى أجرهم  
ع, وذلك تشجيعا  لهم على بذل جهد أكبر حيث يصبح العامل معنيا  بنجاح  المقطو 

  (.3من القانون المدني  657المتجر )المادة 

 
  البيدل.. يعطى .. إلى العياميل ....لقياء طياقية  يبيذلهيا أو مخياطر معينية يتعرض لهيا في أدائيه لعمليه, فيعتبر جزءا   - 1

 من األجر... 

 1972/  2/ 2ق جلسة    35لسنة    565م  الطعن رق

- 1987-اإلسيييييكندرية  -منشيييييأة المعارف  -موسيييييوعة قضييييياء النقض العمالي -مشيييييار إليه في: د. سيييييعيد أحمد شيييييعلة
 . 45: ص

 . 238ص:   -المرجع السابق  -د.شواخ محمد األحمد - 2

لمتفق عليييه أو بييدال   إذا نص العقييد على أن يكون للعييامييل فوق األجر ا  -1:   من القـانون المـدني  657المييادة     - 3
منيه, حق في جزء من أربياح رب العميل, أو في نسييييييييييييييبية مئويية من جملية اإليراد أو من مقيدار اإلنتياج أو من قيمية ميا  
يتحقق من وفر أو ميا شيييييييييييييياكيل ذليك, وجيب على رب العميل أن يقيدم إلى العياميل بعيد كيل جرد بييانيا  بميا يسييييييييييييييتحقيه من 
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ويالحظ أن النسبة المئوية في اإلرباح تختلف عن الحصة في الربح, فالنسبة  
المئوية تستحق سواء حقق صاحب العمل ربحا  أو لم يحقق, بل ولو أصيب بخسارة, 

النسبة على أساس رقم مبيعاته, أما حصة األرباح فال تستحق إال إذا حقق إذ تحسب 
 صاحب العمل ربحا .

فإذا لم يحقق المشيييروع ربحا  في سييينة معينة، سيييقط حق العامل في هذه النسيييبة،  
وال صيييييعوبة في األمر عندما تكون هذه النسيييييبة مضيييييافة إلى مبلغ مقطوع متفق عليه،  

تكون هذه النسييييييييييييبة هي كامل األجر وال يحقق  ولكن الصييييييييييييعوبة سييييييييييييوف تثور عندما  
المشيييييييروع ربحا ، وباعتبار أن األجر هو أحد العناصييييييير األسييييييياسيييييييية لعقد العمل، لهذا 

من    648يسييييييييييييييتحق العييامييل في هييذه الحيياليية الحييد األدنى ألجر المهنيية التي يؤديهييا, )
 .1القانون المدني(

لسيبب قبل انقضياء السينة والبد من اإلشيارة إلى أن انتهاء خدمة العامل أيا  كان ا
المالية ال يحرم العامل من نصييييييييييبه في األرباح، بل يسيييييييييتحق جزءا  من أرباح السييييييييينة  

 يتناسب مع مدة الخدمة التي قضاها في العمل.

 الفصل الثالث 

 آثار عقد العمل الفردي 

إذا كان األصل أن للمتعاقدين حرية تحديد اآلثار التي تترتب على تعاقدهما إال أن  

 

 ذلك.... 

ردية أو العقود الجماعية أو نظام المعمل أو النظام األسييييياسيييييي على األجر الذي يلتزم  إذا لم تنص العقود الف -1  - 1
بيه صييييييييييييييياحيب المعميل, أخيذ بياألجر المقيدر لعميل من ذات النوع إن وجيد, وإال قيد ر األجر طبقيا  لعرف المهنية وعرف  

 ات العدالة الجهة التي يؤدي فيها العمل فإن لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير األجر وفقا  لمقتضي
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استبعادها    المشرع لهما  يجوز  ال  قيود  بعدة  كبير  حد  إلى  الحرية  هذه  باتفاقهما قيد 
يترتب على إبرام عقد العمل آثار تتعلق بكال طرفيه, وتتمثل بالحقوق حيث    .الخاص 

االلتزام بحث  خالل  من  اآلثار  هذه  وسنبين  كال   ات وااللتزامات,  عاتق  على  الملقاة 
 ل في المقابل حقوقا  للطرف اآلخر. ثمالتي تأي العامل وصاحب العمل, و   المتعاقدين

وإلى جانب ذلك سنبين أن االلتزامات التي تتولد على عاتق المتعاقدين بمناسبة هذا  
القانون على الرغم من عدم االتفاق  العقد قد تتدخل اإلرادة في قيامها, وقد يفرضها 

 عليها, ويجب التقيد بها وتنفيذها.

 الول  المبحث

 التزاماتهحقوق العامل و 

يضع عقد العمل على عاتق العامل التزامات يجب التقيد بها وتنفيذها تجاه  
كما يمنحه جملة من الحقوق ضمنها له القانون, سنبينها على الصورة  صاحب العمل,

 اآلتية:

 الول  طلبالم

 حقوق العامل 

نظم قانون العمل حقوق العامل في الفصل الثاني من الباب السادس في 
 , و قرر له الحقوق التالي: 94و  93 المادتين

يتمتع العامل بالعناية الطبية ويجب على صاحب العمل  -أ  العناية الطبية : -أولا 
 : في هذا المجال أن

 . يوفر وسائل اإلسعاف األولية، مهما كان عدد العمال في المنشأة-1
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ن يعهد إلى يستخدم ممرضا  ملما  بوسائل اإلسعاف الطبية يخصص للقيام بها، وأ -2
بعيادتهم وعالجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم األدوية   طبيب 

للعالج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية وذلك كله بالمجان، متى زاد  الالزمة
عماله في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا  على مائة  عدد 

 . ئتي عامليتجاوز ما عامل ولم 

وسائل العالج األخرى   يوفر للعمال ، فضال  عما ورد في البند السابق ، جميع-3
بعمليات جراحية أو غيرها  التي يتطلب عالجها االستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام

 . عماله على مئتي عامل  ، متى زاد عدد ، وذلك كله بالمجاندوية الالزمةوكذلك األ

واإلقامة إذا عولج العامل في  تشفى مقابل نفقات العالج واألدوية يؤدي إلدارة المس -4
السابقة في مستشفى   ( من الفقرة 3-2الحالتين المنصوص عليهما في البندين ) 

 . حكومي أو خيري 

واإلقامة المنصوص عليها في الفقرة   يتبع في تحديد نفقات العالج واألدوية -ب 
الوزير باالتفاق مع وزير الصحة،  ا قرار من السابقة الطرق واألوضاع التي يصدر به

عن طريق صناديق الضمان الصحي   بما فيها تحديد نفقات المعالجة والتداوي واإلقامة
 . أو مؤسسات التأمين الخاصة التي تتولى هذه األمور

مرة كل سنتين، وفق النسبة المحددة في  ،الحق في الزيادة الدورية ليجور -ثانياا 
 . أو في عقد العمل النظام الداخلي

  .1في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعدم التمييز  الحق -ثالثا 

 

سواء أكان ذلك نتيجة لتقدير كفاءات معينة  إن منح صاحب العمل بعض من العاملين ميزات أكثر مما ألزمه به النظام األساسي     - 1
وضعها صاحب العمل موضع االعتبار أو نتيجة محاباة بعض العمال ألسباب معينة, فإن المشرع لم يمنح القضاء في مثل هذه الحاالت  

حفظ حقوق العامل في حدها األدنى وترك الحد األعلى لهذه الحقوق  خل بالغرم مما لها من أثر سيء على العمال. ذلك أن المشرع  سلطة التد
ر  مفتوحا  طالما أنه يحقق بعض المكاسب لبعض أو كل العمال. وما قيل بهذا الشأن ٌيقال بشأن المساواة التي تضمنها قانون العمل وما استق

ذلك أن هذه المساواة تبقى قاصرة على الحفاظ على حقوق العامل بحدودها الدنيا وبما يتفق والنصوص الواردة في النظام    عليه االجتهاد. 
 .  األساسي. وٌتطلق يد صاحب العمل في كل ما زاد عن هذه الحقوق 
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  .كرامته اإلنسانية  الحق في الحفاظ عل  -رابعا

  .الحق في تأمين ظروف عمل تكفل السالمة والمان في عمله  -خامسا

ت المادة نص  : الحق في النضمام إل  النقابات العمالية والجمعيات الحرفية-سادساا 
صاحب العمل الذي يفصل   فرض عقوبة الغرامة علىمن قانون العمل على  271

عامل أو يفرض عليه عقوبة إلرغامه على االنضمام أو عدم االنضمام إلى نقابة  
 العمال أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة. 

 الثاني  المطلب  

 التزامات العامل 

والقواعد العامة في القانون   قانون العملبموجب أحكام د العمل يرتب عق
فرض على مخالفتها جزاء مناسب جملة من االلتزامات على عاتق العامل, وي  المدني, 
                   .تيوفق اآل

 : التزام العامل بتنفيذ العمل المتفق عليه  -أولا 

 652مراعاة أحكام المادة /  , ومع لقانون العم  95عمال  بأحكام  الفقرة ب من المادة 
يؤدي بنفسه األعمال المكلف بها  أن : من القانون المدني يجب على العامل ما يلي /

ونظام العمل وعقود العمل الفردية  بدقة وأمانة، وذلك وفقا  لما هو محدد بالقانون 
 تاد يبذل فيها عناية الشخص المع والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن

 واستنادا  إلى النص القانون يتجسد هذا االلتزام بما يلي: .

يجب على العامل أن يؤدي العمل بنفسييييييييييييه،    التزام العامل بأداء العمل بنفســــــــه: –أ
/آ من القانون المدني( لما لهذا األداء من طابع شييييخصييييي، حيث إن شييييخصييييية  651)مادة 

 

 .1976/ 3/ 9تاريخ    1533أساس  273قرار نقض رقم 
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قيد راعى اعتبيارات معينية في  العياميل محيل اعتبيار ليدى صيييييييييييييياحيب العميل، نظرا  ألن األخير
شيييييييييخص العامل عندما تعاقد معه، ككفاءته وأمانته وإخالصيييييييييه، ومقدرته على أداء العمل. 
فالتزام العامل بتنفيذ العمل إنما هو التزام بعمل لذلك له طابع شييييييخصييييييي، فال يجوز للعامل 

صيييراحة  أن ينفذ هذا االلتزام من خالل شيييخص آخر، ما لم يوافق صييياحب العمل على ذلك  
وال يجوز أن يكون تنفيذ هذا   أو ضييييييييييييمنا ، أو يسييييييييييييتدل على ذلك بالعرف والعادات الجارية.

االلتزام محال لإلكراه أي ال يحق لصييييييياحب العمل إجبار العامل بالقوة على أداء عمله وإنما 
له حق فسييييييييييخ عقده من جانب واحد بعد اتخاذ اإلجراءات القانونية أو بالتراضييييييييييي أو بحكم  

وال يبييذل فيييه من العنييايية ميا يبييذليه الشييييييييييييييخص   ذا كيان أداء العيياميل للعمييل معيبييا  المحكميية إ
 .عاديال

ويترتب على الطابع الشيييييييييخصيييييييييي اللتزام العامل بأداء العمل انقضييييييييياء العالقة 
( فال يسييييتطيع صيييياحب العمل عندئذ  من القانون المدني  663/1التعاقدية بوفاته )مادة  

كييان مورثهم يتعهييد بييه، كمييا ال يجوز لهؤالء أن    إلزام ورثيية العييامييل بييأداء العمييل الييذي
 يحلوا محل مورثهم في أداء العمل.

يجييب على العييامييل أن يؤدي   التزام العــامــل بــأداء العمــل المتفق عليــه:  –  ب
العمل المتفق عليه, وال يجوز له أن يقوم بعمل غيره إال بموافقة صييييييييييياحب العمل, كما  

وفرضييه على العامل إال برضيياه, ولو كان  ال يسييتطيع صيياحب العمل تغيير نوع العمل 
المادة . إال أن المشيييييرع وضيييييع اسيييييتثناء على ذلك في 1في هذا التغيير مصيييييلحة للعمل

 

وهو غير العمل الموكول إليه إجراؤه واالمتفق عليه في    ئه عمال  ال يستطيع القيام بهإذا أراد رب العمل إحراج عامله, بإعطا   - 1
األصل. فإن ذلك يعتبر إخالال  بالموجبات األساسية المفروضة عليه بموجب عقد العمل ويجوز لقضاة الموضوع أن يعدوا ذلك  

 . بمثابة تسريح العامل

 كمة النقض.سجالت مح. 1954/  6/ 27تاريخ  1912نقض سوري رقم  
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  التي قررت ما يلي:( قانون العمل)  51

غير العمل المتفق عليه إذا  يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل -1
إلزام العمال الذين يعملون في صناعة مثال ذلك: . كان ال يختلف عنه اختالفا  جوهريا  

 .1القمصان, بالعمل في صناعة البيجامات 

العمل تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه حتى ولو اختلف   يجوز لصاحب  -2
وذلك في حالتي الضرورة والقوة القاهرة ومنعا  لوقوع حادث أو   عنه اختالفا  جوهريا  

وحالة الضرورة في هذا المجال . ى ثالثة أشهرولمدة ال تزيد عل  إلصالح ما نشأ عنه 
هي حالة مؤقتة, بحيث يعود العامل إلى ذات عمله األصلي بعد زوال الحالة. كإطفاء 

له  كما لو غاب زميل و. 2حريق وقع في مصنع ومن ثم إصالح ما نجم عن الحريق
لسير   ا  وكان القيام بذلك العمل ضروري بسبب اإلجازة المرضية أو السنوية عن عمله

 العمل في المؤسسة ويقع عبء إثبات حالة الضرورة على صاحب العمل .

غير المتفق علييه، إذا   ،احيب العميل تكليف العياميل بعميل آخريجوز لصيييييييييييييي -3
ائف بقصيد  األعمال والوظ اسيتخدم وسيائل تقنية حديثة أو إذا لجأ إلى تغيير في هيكلية

تتطلب من العامل  لتغييرات ، وكانت هذه الوسييييييييييائل واتطوير العمل ضييييييييييمن منشييييييييييأته
بتيدريب   مهيارات نوعيية جيدييدة ، ويجيب على صيييييييييييييياحيب العميل في هيذه الحيالية أن يقوم

 العمال وتأهيلهم على اكتساب هذه المهارات للقيام باألعمال الجديدة . 

ق في هذه الحالة، على  رفض العامل التدريب والتأهيل للعمل الجديد تطب وإذا
 . ( قانون العمل)64أحكام التسريح المبرر المنصوص عليه في المادة  ، إنهاء عمله

 
 . 265ص: -المرجع السابق -حسين عبد اللطيف حمدان - 1

 . 117ص: -2001  -اإلسكندرية  -المكتب الجامعي الحديث-التشريعات االجتماعية  -محمد مجدي البتيتى - 2
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 : وامر صاحب العملمتثال ل لبا  العامل لتزاما -اا ثاني   

بتنفيذ الواجبات  أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة العامل أن ينفذ  يجب 
ما   والتعليمات  التي تدخل في نطاق العمل المنوط به ، إذا لم يكن في هذه األوامر

تنفيذها ما  يخالف العقد أو القانون أو نظام العمل أو اآلداب العامة ولم يكن في 
المقررة في حالة   ن يتقيد بمواعيد العمل، وأن يتبع اإلجراءات . وأيعرضه للخطر

 . التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده

ف  شييييييييفهية أم كتابية ألنه ملزم بأداء العمل تحت إشييييييييرا   التعليمات  سييييييييواء أكانت 
 وتوجيه صاحب العمل بحسب تبعيته القانونية له في العمل التابع .

وهنا البد أن ننوه إلى أن سيييلطة صييياحب العمل في إصيييدار األوامر والتعليمات 
للعامل، والتزام األخير بتنفيذها ليسيييييييييت بسيييييييييلطة مطلقة، بل هي سيييييييييلطة مقيدة بتوافر  

 (:قانون المدنيمن ال 651من المادة -ب –شروط ثالثة)عمال  بنص الفقرة 

متعلقا  بالعمل  صيييييييييياحب العمل  الصييييييييييادر  من مر األكون  يأن   الشييييييييييرط األول:
المكلف به العامل, ذلك أن سييلطة اإلشييراف والرقابة إنما تثبت لصيياحب العمل بالنسيبة  
للعمل الذي يقوم به العامل لحسيييييييييابه. ولذلك فال يجوز ممارسيييييييييتها إال في حدود التزام  

فق عليه، أما خارج هذا العمل فليس على العامل سييييلطان, وله العامل بأداء العمل المت
أن يسلك السلوك الذي يشاء, وليس لصاحب العمل تقويمه، إال إذا كان لسلوك العامل 
خارج دائرة العمل تأثير على عمله, فعندئذ يكون لصيييييييييييياحب العمل الحق في أن يوجه  

لعمل، كما لو كان األمر يتعلق  له األوامر والتعليمات التي تتناول سييييلوكه خارج دائرة ا
بإدارة مدرسييية خاصييية للبنات مثال ، فعندئذ يكون لسيييلوك المدير خارج نطاق العمل أثٌر  

 كبير على سمعة المدرسة.
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صيييييييييييياحب العمل العقد   الصييييييييييييادر عن  مراألخالف يجب أال ي  الشييييييييييييرط الثاني:
ي سييييياعات  كما لو أمر صييييياحب العمل إحدى العامالت بالعمل ف أوالقانون أو اآلداب:

الليل في غير الحاالت التي استثناها القانون من حظر تشغيل النساء ليال ، أو اآلداب، 
أو كميا لو طليب من أحيد العميال القييام بتفتيش العيامالت. فيإن هيذه األوامر تكون غير  

 واجبة الطاعة، وبالتالي ال يعتبر امتناع العامل عن تنفيذها إخالال  بالتزامه.

 

من شييأن إطاعة العامل األمر الصييادر يجب أال يكون في شييأن   الشييرط الثالث:
فال يجوز لصييييييييياحب العمل في  :1عرض العامل أو غيره للخطرعن صييييييييياحب العمل ت

حيالية ميا إذا شيييييييييييييييب حريق في مكيان العميل أن ييأمر أحيد العميال بياقتحيام هيذا الحريق 
 بقصد المساعدة في إطفائه, فهذا األمر ال يكون واجب الطاعة.

عمال  بنص المادة   :اللتزام بالمحافظة عل  الشياء المتعلقة بالعمل   -ثالثاا 
إليه صاحب العمل من   أن يحافظ على ما يسلمه  يجب على العامل(  قانون العمل)  95

أية أشياء أخرى أدوات أو أجه أو  يقوم بجميع  , زة أو مستندات  األعمال الالزمة  وأن 
و إذا هلكت األشياء المسلمة له . تاد ، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعلسالمتها

الالزم   المبلغ  العامل  أجر  من  يقتطع  أن  العمل  لصاحب  كان  بالعمل,  قيامه  بسبب 
 .2إلصالحها أو استبدالها بغيرها, في الحدود التي نص عليها المشرع 

 : ة صاحب العمل والحفاظ عل  أسرارهاللتزام بعدم منافس -رابعاا 

 
 . 269ص:   -المرجع السابق  -د. توفيق حسن فرج  -  1

 . 275ص:   -المرجع السابق  -د. توفيق حسن فرج  -  2
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ن  أيجب  قانون العمل 95مال  بنص المادة ع نافسة:الم مماهية اللتزام بعد -أ
كانت  على أسرار العمل، فال يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى  العامل يحافظ

 1الشأن سرية بطبيعتها أو وفقا  للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل بهذا 

 : يحظر على العاملبأنه   ,قانون العمل 96 كما تقضي المادة.

 . بالعمل االحتفاظ بأصل أية ورقة أو مستند خاص  -1

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

 العمل لمصلحة الغير بما ال يتفق مع كرامة العمل أو يمك ن الغير أو يساعده -3

 . للتعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل

، صاحب العمل أثناء مدة سريان عقدهالذي يمارسه  لنشاطممارسة نشاط مماثل ل -4
، ما لم يتم  ، سواء بصفته عامال  أو شريكا   أو االشتراك في نشاط من هذا القبيل

 . االتفاق على خالف ذلك

يتضييح مما سييبق, أن المشييرع تنبه إلى أن قيام العامل بالعمل لحسيياب صيياحب  
ى أسيرار العمل, فال يجوز أن ينقلها  عمل صيناعي أو تجاري, قد يمكنه من التعرف عل

إلى الغير, بمقييابييل أو دون مقييابييل, كمييا أن العييامييل بعييد انتهيياء عملييه, لييه الحرييية في 
االستفادة من أوقات فراغه, كأن يقوم بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب صاحب عمل  
آخر )بعد أخذ موافقة صييياحب عمله(, لكن ال يجوز له منافسييية صييياحب العمل. وبناء  

لى ذلك إذا كان العامل يشييييتغل في مصيييينع لأللبسيييية, ال يجوز له أن يعمل في وقت ع
فراغه في صيييييناعة األلبسييييية, ولكن يجوز لهذا العامل أن يعمل بصيييييناعة أثاث المنزل, 
ذلك أنه ال ينافس صييياحب العمل, وال يسيييرب أسيييراره أو يسيييتثمرها لحسيييابه الشيييخصيييي 

 
 139ص:  -103فقرة:   -المرجع السابق  -شنبد. محمد لبيب  - 1
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 ضد مصلحة صاحب العمل.

 لمنافسة عند وجود شرط في العقد: اللتزام  بعدم ا –ب

أحاط المشييرع إدراج شييرط عدم  شــروط صــحة التفاق عل  عدم المنافســة: -1
في عقيد العميل بقيود الغرض منهيا كفيالية حميايية العياميل وتحقيق مصييييييييييييييالح   المنيافسيييييييييييييية

 صاحب العمل المشروعة في آن واحد:

فاق على  في االت  ,لصيييياحب العمل  توافر مصييييلحة جدية بالنسييييبةلشييييرط األول: ا
على ذلك، إذا كان العمل الذي أسييييينده صييييياحب العمل للعامل ال    عدم المنافسييييية:وبناء  

يسييييمح له بمعرفة عمالء صيييياحب العمل، أو باالطالع على أسييييرار أعماله، فال يجوز  
عندئذ تقييد حرية العامل بال مبرر، وبناء على ذلك إذا كان العمل المسيييند إلى العامل 

 حراستها.نظافة أماكن العمل أو 

كذلك ال يصييييح مثل هذا الشييييرط إذا كانت المعلومات التي يريد صيييياحب العمل 
. فإذا اتفق  1إخفاءها عن منافسيييييييييييييه قد تجاوزها الزمن، وانتفت عنها صييييييييييييفة السييييييييييييرية

 الطرفان على عدم المنافسة في مثل هذه الحالة كان االتفاق باطال .

ن حيث الزمان محددا  مأي    نسيييييبيا  أن يكون المنع من المنافسييييية    :الشيييييرط الثاني
 والمكان ونوع العمل.

  الشيييرط الثالث : يجب أال يقترن االتفاق بعدم المنافسييية بشيييرط جزائي مبالغ فيه:
فإذا تضيييمن االتفاق على عدم المنافسييية شيييرطا  جزائيا  مبالغا  فيه، بقصيييد إجبار العامل 

ها، كان الشييييييرط على البقاء في خدمة صيييييياحب العمل مدة أطول من المدة المتفق علي

 
 . 365ص:   -المرجع السابق  -د.شواخ محمد األحمد - 1
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 (.من القانون المدني 653)مادة  1باطال  

الشييييييييييييييرط الرابع: أن يكون العامل بالغا  راشييييييييييييييدا  عند االتفاق على شييييييييييييييرط عدم  
 .2المنافسة, وهذه أهلية خاصة تختلف عن األهلية الالزمة إلبرام عقد العمل

وذلك في حالتين نصيييييييت عليهما  تحلل العامل من شـــــرط عدم المنافســـــة:   –2
 من القانون المدني: 652رة الثالثة من المادة الفق

إذا فسيييخ صييياحب العمل العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من   الحالة الول :
 .3العامل ما يبرر ذلك

 .4إذا وقع من صاحب العمل ما يبرر للعامل إنهاء العقد  الحالة الثانية:

 : مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود التزامات يفرضها -خامساا 

 على الوجه اآلتي:  قانون العمل  من 96والمادة    95وهي ما قررتها المادة  

 . معاملة زبائن صاحب العمل أن يحسن-1

معهم بما يحقق مصلحة   أن يحترم رؤساءه وزمالءه في العمل ، وأن يتعاون  -2
 . المنشأة التي يعمل بها 

 . يسلك المسلك الالئق به أن يحافظ على كرامة العمل وأن -3

 . وأمنها أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سالمة المنشأة -4

 
 . 180ص:    -المرجع السابق-د. محمد يحيى مطر –د. حمدي عبد الرحمن   - 1

 . 164ص:    -المرجع السابق-د. فتحي عبد الرحيم عبد هللا - 2

 . 293ص:   -المرجع السابق  -د. توفيق حسن فرج  -  3

 . 274ص:   -95فقرة:  -المرجع السابق -عبد اللطيف حمدانحسين   - 4
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 أن يزود صاحب العمل أو من يمثله بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته -5

 وحالته االجتماعية ووضعه بالنسبة ألداء الخدمة اإللزامية والبيانات األخرى التي 

به ، وبكل تغيير يطرأ على   تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص 
 .لكالسابقة في المواعيد المحددة لذ البيانات 

لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيا    أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل -6
التطور التقني في المنشأة ، وذلك مع مراعاة  وثقافيا  أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع

 .العملقانون / من  51أحكام المادة / 

جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو  يحظر عل  العامل -7
اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضي  تنظيم 

 . العماليةالقوانين الناظمة للنقابات  به أحكام

ال  للنشاط الذي من زبائن صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا  مماث االقتراض  -8
 .وال يسري هذا الحظر على االقتراض من المصارف يمارسه صاحب العمل

عموالت أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت   قبول هدايا أو مكافآت أو -9
   . صاحب العمل بمناسبة قيامه بواجباته بدون موافقة

امل ألي عطية  فمما يتعارض مع مقتضيات حسن الني ة في تنفيذ العقد، قبول الع
أو هدية أو مكافأة من عمالء صاحب العمل دون علم األخير وموافقته، إال إذا كان  

العرف قد جرى على دفع هذه الهدية أو المكافأة، كما هو الحال بالنسبة للوهبة. 
ويبرر هذا التعارض بين قبول الهدية ومبدأ حسن الني ة أن قبول العامل لهذه الهدية 

عميل على حساب مصلحة العمل، كما أن هذا األمر يؤدي إلى  يقابله محاباة لل
 اإلساءة لسمعة المشروع الذي يعمل فيه العامل. 
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 الثاني  المبحث 

 حقوق صاحب العمل و التزاماته 

طات تمكنه  إن حسين سيير العمل يتطلب إعطاء صياحب العمل جملة من السيل
فرض بعض االلتزامات   تقضيي غاية المشيرع في حماية العاملمن إدارة مشيروعه, كما 
 على الصورة اآلتية: ينهاعلى صاحب العمل سنب

 الول  طلبالم

 حقوق صاحب العمل 
 يتمتع صاحب العمل بحقوق تخوله السلطات التالية: 

 سلطة تشريعية -1

 سلطة إدارية -2

 سلطة تأديبية -3

 على الوجه اآلتي:  1وسنبحث في هذه السلطات 

 

 

 
  األسييييييييياس الحقيقي الذي تقوم عليه سيييييييييلطة رب العمل يكمن في المسيييييييييؤوليات التي تقع على عاتقه, ففي النظام  - 1

االقتصييييادي السييييائد, يكون رب العمل أو اإلدارة مسييييؤوال  عن اإلنتاج وعن تصييييريف هذا اإلنتاج. وهو يتحمل مخاطر  
 كما يترتب عليه ضمان حقوق جميع العاملين في المشروع    المشروع

 . 178ص:    -المرجع السابق  -د. شاب توما منصور 
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 الول  الفرع

 السلطة تشريعية 

من   90في حق صاحب العمل بوضع النظام الداخلي, وعمال بنص المادة  تتمثل 
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عامال  فأكثر أن يضع   :قانون العمل
 : للعمل لديه،يتضمن النظام الداخلي على األخص  نظاما  داخليا  

 . غاية النظام  -1

 . شروط العمل وظروفه -2

 : صاحب العملالتزامات  -3

 . يم عقد العملتنظ -

 منح العامل اإلجازات واألعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها بأحكام هذا- 

 .القانون 

 . الترفيع الدوري - 

 . المكافآت -

 . الخ ... الزيادة الدورية لألجور -

 . العمل حقوق صاحب  -4

 . التزامات وحقوق العامل  -5

ها من قبل الوزارة خالل خمسة  النظام والئحة الجزاءات اعتماد  يجب لنفاذ هذا -ب 
تسجيلهما في ديوان الوزارة ، فإذا انقضت تلك المدة دون  وأربعين يوما  من تاريخ

 . هذا النظام والالئحة نافذين حكما   صدور موافقة الوزارة ع د  

 . مكان العمل بشكل ظاهر  يعلن النظام الداخلي والئحة الجزاءات في -ج

النظام الداخلي والئحة   وذجا  استرشاديا  لكل منيصدر الوزير بقرار منه نم -د 
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لجنة مشكلة بقرار منه   الجزاءات ليسترشد بها أصحاب العمل وذلك بناء  على اقتراح 
 . تضم ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل

للوزارة قبول طلبات تعديل األنظمة الداخلية المعتمدة لديها إذا كان التعديل  يجوز -هي
 . رض مع أحكام هذا القانون يتعا ال

ومن المستقر عليه لدى االجتهاد القضائي أن ما يحدده النظام الداخلي  
للمنشأة من مزايا وحقوق تعد حقوقا  مكتسبة, ال يصح هدرها. فهذا النظام يعد بمثابة  

. فالعقد شريعة المتعاقدين, أي 1شروط لعقد العمل يجب على صاحب العمل رعايتها 
 م العالقة القائمة بين العامل وصاحب العمل.أن أحكامه تنظ 

إذا  النظام األساسي أو الداخلي الذي يضعه صاحب العمل هو جزء من عقد  
العمل وال يجوز تطبيق قانون العمل إال في الواقعات التي لم يضع لها النظام حل  

 غير مخالف لقواعد هذا القانون.
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 الثانيا  الفرع

 السلطة اإلدارية 

يتمتع صاحب العمل بالحقوق من قانون العمل,  92بموجب المادة  حق اإلدارة: -أولا 
 : التالية

 . القرارات والتوجيهات الالزمة لذلك تنظيم العمل بمنشأته واتخاذ  -1

 . ومسؤولياتهم  تحديد المهارات المطلوبة من العمال -2

 العمل:حق صاحب العمل في االختراعات التي يتوصل إليها العامل أثناء  -ب 

إذا توصل العامل خالل خدمته وعمله لدى صاحب العمل إلى اختراع, فنطبق  
 من قانون العمل:  92ادة األحكام التالية التي قررتها الم

وصل العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة صاحب العمل ، فال يكون لهذا  إذا-1
بمناسبة ما قام به من  في ذلك االختراع ولو كان العامل قد استنبطه األخير أي حق 

   . صاحب العمل أعمال في خدمة

صاحب   إن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق  -2
 العمل إذا كانت طبيعة األعمال التي يقوم بها العامل تقتضي منه إفرا  جهده في

ه الحق  االبتداع ، أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون ل
 . يهتدي إليه العامل من اختراعات  فيما

جاز للعامل في الحاالت المنصوص  وإذا كان االختراع ذا أهمية اقتصادية جدية،  -3
. ويراعى في قتضيات العدالةلم  عليها فيما سبق أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا  

مه في هذا العمل وما استخد  تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها صاحب 



 - 155 - 

 .السبيل من منشآته

 إداريا    لصياحب العمل باعتباره رئيسيا    عل  حق اإلدارة:  القيود المفروضـة  -ثانياا 
العمال لألعمال وترقية من يعتقد أنهم جديرون بذلك كما له أن    تعيين  لمؤسييييييسييييييته حق

يسييييييييييييييتغني عن خيدميات بعض العميال وفقيا لمتطلبيات حسيييييييييييييين إدارة العميل ألن حريية  
في تحديد أهداف المشيروع واختياره الوسيائل التي يعتقدها الزمة لتحقيق  صياحب العمل  

إال أنييه نظرا ألهمييية هييذه السييييييييييييييلطيية فقييد بييات من    هييذه األهييداف تمنحييه هييذا الحق.
الضيروري أن تقيد بقيود تضيمن المصيلحة العامة ومصيلحة العمال وأهم هذه القيود هي  

: 

اميل تخيالف القوانين  ال يجوز لصييييييييييييييياحيب العميل أن يصيييييييييييييييدر أوامر إلى العي-أ
واألنظمية وإال فيإن هيذه األوامر ال تلزم من وجهيت إلييه ألن قواعيد العميل القيانونيية تعيد 

 قيودا على حرية صاحب العمل في ممارسته لهذه السلطة.

إن سيلطة صياحب العمل اإلدارية ال تمتد إلى حياة العامل الخاصية فالعامل -ب 
لنشييياطه الخاص كقاعدة عامة في عالقته    حر في حياته الخاصييية خارج العمل وال أثر

 ,بيالعميل ولكن متطلبيات العميل قيد تفرض بعض القيود على حريية العياميل خيارج العميل
 .إذ قد يؤدي السلوك السيئ للعامل إلى اإلضرار بسمعة المؤسسة 
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 الثالث  الفرع

 السلطة التأد بية 

 : ماهية السلطة التأد بية -أولا 

ه للجزاءات بالتزاماته الناشيييئة عن عقد العمل، تعرضييي  يترتب على إخالل العامل  
أن يطالب العامل،  –عندئذ    –التي تفرضيييها القواعد العامة، فيسيييتطيع صييياحب العمل 

إعماال  لمبدأ المسييؤولية العقدية، بالتعويض عن األضييرار التي لحقت به نتيجة إلخالل  
إلى القضييياء طالبا  فسييخ   العامل بالتزاماته، كما يسيييتطيع صييياحب العمل أيضيييا  أن يلجأ

العقد المبرم بينه وبين العامل لنفس السيييييييييييبب أيضيييييييييييا . وإلى جانب هذه الجزاءات التي  
، نجد أن قانون العمل يعطي لصياحب العمل سيلطة تأديب 1تنص عليها القواعد العامة

من قانون العمل، 105ولغاية    97عماله، ولقد نظم المشير ع هذه السيلطة في المواد من  
فة إلى القرارات الوزارية الصيييييادرة بناء على التفويض التشيييييريعي الوارد في تلك باإلضيييييا
 المواد.  

و يجب أن نضييييع في االعتبار أن صيييياحب العمل عندما يمارس هذه السييييلطة  
. مما دفع المشيييرع إلى تقييد هذه 2سييييكون الحكم وهو في الوقت ذاته الخصيييم والمحقق

عقوبة أخرى على العامل خالف للعقوبات    السيلطة, فال يجوز لصياحب العمل أن يوقع
 .3التي ذكرها المشرع على سبيل الحصر, كأن يحرمه من إجازته السنوية

 
 إقامة الدعوى المدنية والجزائية.   ال تخل مساءلة العامل تأديبيا , بالحق في - 1

 . 216ص:   -المرجع السابق  -د. محمد فاروق الباشا- 2

 . 123ص:    -المرجع السابق  -محمد مجدي البتيتى - 3
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 هو كون صاحب العمل مالكا    سلطة العقاب كان االعتقاد السائد هو أن أساس و 
ر ,سييلطة معاقبة الغي  هألن حق الملكية ال يخول صيياحب  .هذا غير صييحيحو للمشييروع 

ب العمل هو القانون والعقد ألن عقد العمل يتميز بأنه يخول  فمصيييييدر سيييييلطات صييييياح
صيييييييياحب العمل سييييييييلطة معاقبة العامل وهذه السييييييييلطة هي أحد المظاهر  المتولدة من  

فقبول العامل لشيروط عقد العمل  رابطة الخضيوع والتبعية بين العامل وصياحب العمل.
ييية ولعقوبيياتييه  يعني قبولييه وموفقتييه على االمتثييال لسييييييييييييييلطيية صيييييييييييييييياحييب العمييل اإلدار 

ولكن خشييية    ,بشييروط العقد  ملحقا    االنضييباطية وللتعليمات التي يضييعها باعتبارها اتفاقا  
 ,من أن يسيييء صيياحب العمل اسييتخدام سييلطاته هذه ويخرج بها عن الهدف المقصييود 

فقد أحاطها المشيييييييرع بقيود وضيييييييمانات تكفل حسييييييين اسيييييييتخدامها وتمنع التعسيييييييف في 
 استعمالها .

 :  للتزام بوضع لئحة الجزاءات نطاق ا  -ثانياا 

االلتزام بوضيع الئحة الجزاءات, يقتصير على أصيحاب العمل الخاضيعين لقانون  
 العمل، والذين يستخدمون خمسة عشر عامال  فأكثر.

ويجيب أن تتضييييييييييييييمن هيذه الالئحية تحيدييدا  دقيقيا  للمخيالفيات التيأديبيية أو األخطياء  
مييا يجييب أن تحييدد الجزاء المنيياسيييييييييييييييب لكييل التييأديبييية التي يمكن أن يرتكبهييا العييامييل، ك

مخالفة أو خطأ، سييواء عند ارتكابها ألول مرة أو في حالة التكرار، ويمكن أن تتضييمن  
أيضيييييييييييييا  تحديد المسيييييييييييييؤول عن توقيع الجزاءات، وإجراءات التحقيق مع العمال، وبيان  

 كيفية تنفيذ الجزاءات.

اذ تلك الالئحة، أو فإذا كان صييياحب العمل يسيييتقل بوضيييع الئحة للجزاءات، فنف
أي تعديل عليها مرهون باعتمادها من الجهة اإلدارية المختصييية خالل خمسييية وأربعين  
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 يوما  من تاريخ تقديمها إليها.

ولم يكتف المشيير ع بأن اشييترط اعتماد الالئحة من الجهة اإلدارية المختصيية، بل 
   90مادة ألزم صييييياحب العمل أن يضيييييع تلك الالئحة في مكان ظاهر من مؤسيييييسيييييته)ال

 (.من قانون العمل

التأد بية  - ثالثاا  العمل    98المادة  حددت    :العقوبات  قانون  التي   1من  العقوبات 
 : يمكن لصاحب العمل فرضها على العامل, على الوجه األتي

 العقوبات الخفيفة: -أ

هو تذكير يوجه إلى العامل متضيييييييمنا  اإلشيييييييارة إلى المخالفة التي  التنبيه:    - ا 1
وتعييد عقوبيية التنبيييه من أخف  لفييت انتبيياهييه إلى ضييييييييييييييرورة التقيييد بييالنظييام،  ارتكبهييا مع

العقوبييات التييأديبييية التي يمكن أن يتعرض لهييا العييامييل، ولم يتطلييب القرار الوزاري أن  
. ولكن يفضيييييييل أن يكون  2يكون التنبيه مكتوبا ، مما يعني أنه يصيييييييح أن يكون شيييييييفهيا  

 .3مكتوبا  كي يكون محل اعتبار عند التكرار

ابي:    - ا 2  وهو توجييه كتياب خطي للعياميل في حيال ارتكيابيه مخيالفية ميا,  اإلـنذار الكـت

 
مخالفته لواجباته في هذا   تحدد الجزاءات التي يجوز فرضها على العامل في حال:   من قانون العمل  98المادة  - 1

 : النظام الداخلي للعمل بما يلي القانون أو في عقد العمل أو 

من األجر األساسي بما ال يزيد على أجر   الحسم - د. حسم أجر يوم واحد  -ج. اإلنذار الكتابي -ب  . التنبيه -أ
أال يقتطع من أجر العامل وفاء  للجزاءات التي توقع عليه أكثر من   خمسة أيام عمل عن المخالفة الواحدة . شريطة 

 . لشهر الواحدا أجر خمسة أيام في

 . سنة  تأخير موعد استحقاق عالوة الترفيع الدوري لمدة ال تزيد على  -هي

  . ألحكام هذا القانون  الفصل من الخدمة وفقا   -ز. الحرمان من عالوة الترفيع الدورية -و

 . 301ص:   -المرجع السابق  -د. توفيق حسن فرج  -  2

 . 290ص:    -المرجع السابق  –  صالح الدين النحاس - 3
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وتنبيهه إلى أنه سيوف يتعرض لعقوبات أشيد من اإلنذار في حالة اسيتمرار المخالفة أو  
 تكرارها.

وتعد هذه العقوبة مع العقوبات السييييييابقة الذكر, من ضييييييمن   حســــم أجر  وم واحد:  -3ً
ي يسييييتطيع هو أو من يفوضييييه أن يفرضييييها على العامل, صييييالحية صيييياحب العمل, أ

بخالف العقوبات الشيييييديدة التي ال يمكن فرضيييييها إال من قبل لجنة تأديبية تتشيييييكل من  
صيييييييييييييياحيب العميل وممثيل عن اللجنية النقيابيية التي ينتمي إليهيا العياميل, أو منيدوب عن  

 (.من قانون العمل 103العمال)المادة  

 العقوبات الشد دة: -ب

ــم جزء من أجر العامل:  ح  - ا 1 ونظرا  لما للغرامة من أثر على دخل العامل ســــ
نجيد أن الميادة األولى )من قيانون العميل( قيد حيددت مقيدار هيذه الغرامية بميا يتراوح بين  

 أجرة يوم وخمسة أيام في الشهر.

بالتالي إن ارتكاب العامل لعدة مخالفات يعاقب عليها بالغرامة في شييييييييهر واحد, 
رض العقوبة نفسيها على العامل، إال أن الحسيم من أجرة العامل ال يجوز  ال يمنع من ف

 أن يتجاوز أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

يكون لصيياحب العمل مصييلحة في توقيع  التصـرف في أموال اللرامات: كي ل -
الغرامة غير مصيييييييلحة العمل، نجد أن المشييييييير ع قرر عدم دخول الغرامات المفروضييييييية 

صيييييييييييندوق صييييييييييياحب العمل، بل تودع في صيييييييييييندوق خاص لتحقيق   على العمال إلى
 (.من قانون العمل 103خدمات اجتماعية لصالح عمال المنشأة)المادة 

العمـــل:    - ا 2 الوقف عن العمييييل، كعقوبيييية هو منع العييييامييييل عن  الوقف عن 
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. ولكن العامل يبقى مقيدا  1ممارسييييية عمله مدة معينة، وذلك جزاء المخالفة التي اقترفها
. ونشيييير هنا إلى أنه ال يترتب على الوقف عن العمل حرمان العامل من أجره, 2د بالعق

 (. من قانون العمل 101كما أن مدته يجب أن ال تتجاوز الشهر)المادة 

( والوقف الحتياطي)بحســب  101التمييز بين الوقف التأد بي)بحســب المادة-
 (:من قانون العمل 88المادة 

أن الوقف عن العميل التيأديبي  نون العميل  من قيا  101يتضييييييييييييييح من نص الميادة  
يجوز    3من قييانون العمييل    88يختلف عن الوقف االحتييياطي، فيياسييييييييييييييتنييادا  إلى المييادة  

لصيييييياحب العمل إذا ما نسييييييب إلى العامل ارتكاب جناية أو التحريض عليه أو ارتكابه  
لطة أية جنحة داخل دائرة العمل أن يوقفه عن العمل من تاريخ إبال  الحادث إلى السيييي

 المختصة لحين صدور قرار منها في شأنه.

, أن الوقف االحتيياطي ال يعتبر عقوبية، وإنميا هو  88ويالحظ  من نص الميادة  
إجراء وقائي أو تحفظي يتخذه صيييييييييياحب العمل حتى تنجلي حقيقة االتهام الموجه إلى 

 
العامل عن عمله مؤقتا  لمدة ال تزيد على شيهر  لصياحب العمل أن يوقف  -د.. : ..   من قانون العمل  101لمادة  ا - 1

مصييييييلحة التحقيق المشييييييار إليه في هذه المادة ، ويعاد العامل إلى عمله   مع صييييييرف أجره كامال  عندما تقتضييييييي ذلك
  . احةانتهاء مدة التوقيف أو في حال ثبوت براءته صر  السابق بعد

 . 302ص:    -المرجع السابق  -د. توفيق حسن فرج - 2

دائرة العمل جاز  إذا نسييييييييب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة شييييييييائنة ضييييييييمن  -أ: من قانون العمل  88المادة   - 3
في حال عدم تقديم العامل    -ب. المختصيييييييية لصيييييييياحب العمل وقفه عن العمل من تاريخ إبال  الحادث إلى السييييييييلطة

ببراءته أو عدم مسييييؤوليته أو منع محاكمته أو كان توقيفه احتياطيا  وجب   إذا قضييييت المحكمة المختصيييية  للمحاكمة أو
صييييييياحب   عمله مع دفع كامل أجوره المسيييييييتحقة عن فترة التوقيف وكأنه على رأس عمله، وفي حال رفض إعادته إلى

/    65المنصيييييوص عليه في المادة /   يضالعمل إعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك منه تسيييييريحا  تعسيييييفيا  يوجب التعو 
كان بتدبير من صيييييياحب العمل أو وكيله المسييييييؤول جاز للعامل   في حال ثبت أن اتهام العامل -ج  . من هذا القانون 

 المنصيييوص عليه في الفقرة السيييابقة المطالبة بالتعويض عن الضيييرر المادي والمعنوي الذي  باإلضيييافة إلى التعويض

 .  هاملحق به من جراء ذلك االت
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ية  العامل. فإذا رأت السيييييييييييلطة المختصييييييييييية عدم تقديم العامل المتهم للمحاكمة لعدم كفا 
األدلة مثال ، أو قضيييييت ببراءته، وجب عندئذ على صييييياحب العمل أن يعيد العامل إلى 

 أي حق في األجر المقرر له ، ما لم يقرر صاحب العمل دون أن يكون للعامل  عمله،
 منحه أجرا  كنظرة إنسيانية. وفي حال امتناع صياحب العمل عن إعادة العامل  ع د ذلك

بدفع تعويض التسييريح التعسييفي للعامل, إال إذا   لعمل ويلزم صيياحب ا,  1فصييال  تعسييفيا  
زادت مدة التوقيف على ثالثة أشهر فال يوجد التزام على صاحب العمل بإعادة العامل 

 إلى عمله.

و ال يسييييييييييييييتحق العياميل خالل ميدة الوقف أجرا  حتى ولو ثبتيت براءتيه من التهمية 
ت عليها المادة 2الموجهة إليه وهي إذا من قانون العمل,   88، إال في حالة واحدة نصيييييي 

ثبت أن االتهام الموجه إلى العامل كان بتدبير من صيياحب العمل أو وكيله المسييؤول، 
فعندئذ يجب على صاحب العمل أن يؤدي أجر العامل عن مدة الوقف، باإلضافة إلى 
تعويض عن الضييييييييييييييرر الميادي والمعنوي اليذي لحق بيه من جراء االتهيام, ويتعين على  

ختصييية أو المحكمة إذا ما تبين لها هذا التدبير أن تشيييير إليه في قرارها أو  السيييلطة الم

 
توقيف العامل من قبل السلطات العامة خالل مدة سريان عقده لمدة ال   إذا تم -أ  : من قانون العمل 102المادة  - 1

أي حق   أشهر ، وجب على صاحب العمل إعادته إلى عمله بعد انتهاء توقيفه دون أن يكون للعامل تزيد على ثالثة
العمل إعادة العامل إلى   خالف ذلك . وفي حال رفض صاحبفي األجر المقرر له ، ما لم يقرر صاحب العمل 

 . من هذا القانون  /65عمله . يجب عليه دفع التعويض المنصوص عليه في المادة / 

صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله ، وفي   إذا زادت مدة توقيف العامل على ثالثة أشهر ، فال يجب على -ب
 .  / من هذا القانون 64المبرر المنصوص عليه في المادة /  التسريحهذه الحالة تطبق األحكام المتعلقة ب 

 إن عقد اسيييييييييتخدام األجير الذي يوقف عن العمل من قبل القضييييييييياء يعتبر موقوفا  حكما  ثم يعاد إلى عمله عندما  - 2
 يخلى سبيله, ويحسم أجر األيام التي أوقف خاللها عقد االستخدام من أجره الشهري 

 . 90ص:    -8فقرة:   -ع السابقالمرج -نبيلة زين
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 . 1حكمها

حق عليه  توإذا رفض صيييييياحب العمل إعادته للعمل اعتبر تسييييييريحا  تعسييييييفيا  يسيييييي
 التعويض المناسب. 

 تأخير موعد استحقاق عالوة الترفيع الدوري لمدة ال تزيد على سنة. -3

والهدف من هذه العقوبة، هو حجب أية  : الدوري الحرمان من عالوة الترفيع    -4
زيادة في األجرة تقرر للعامل وفقا  ألحكام الئحة النظام األسييياسيييي للعمل، أو بمقتضييى  

 العرف السائد.

الفصيل من الخدمة: أي إنهاء عقد العامل, بتعويض أو بدون تعويض على    -5
الفسيخ الذي يثبت الحق وهو يختلف عن   ما سينبينه الحقا  في بحث انتهاء عقد العمل.

فيه لصيياحب العمل بموجب القواعد العامة, في حين أن الفصييل من الخدمة هو عقوبة  
تأديبية يفرضيييها صييياحب العمل اسيييتنادا  إلى سيييلطته التأديبية, فيكون له فصيييل العامل 

 .2دون أن يتقيد بقواعد اإلخطار و دون االلتزام بالتعويض عن اإلنهاء

 :  مة للسلطة التأد بيةالقواعد المنظ -رابعاا 

, تبرز الضمانات التي قررها المشرع   3من قانون العمل    101 عمال  بنص المادة
 

 . 383ص:   -المرجع السابق  -د.شواخ محمد األحمد - 1

 . 309ص:    -المرجع السابق  -د. توفيق حسن فرج  -  2

ما   عندما ينسب إلى العامل ارتكاب مخالفة معينة فإنه يجب للتحقيق فيها اتخاذ  : من قانون العمل 101لمادة  ا- 3
 : يلي

 . يوما  من تاريخ اكتشاف المخالفة /15ينسب إليه والقيام بالتحقيق معه خالل /إبال  العامل كتابة  بما  -أ

أن يتعهد بالتحقيق إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في   لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو  -ب
الوظيفي للعامل  من العاملين في المنشأة وأال يقل مستواه الوظيفي عن المستوى  موضوع المخالفة ، شريطة أن يكون 

 . يحقق معه الذي 
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 : والتي تشكل في ذات الوقت قيد على سلطة صاحب العمل العقابية

القيد الزمني لسلطة صاحب العمل في اتهام العامل وتوقيع العقوبة عليه:   -1
يحظر على صاحب العمل التحقيق مع العامل  ,من قانون العمل   101بموجب المادة 

في مخالفة مضييييييى على اكتشييييييافها أكثر من خمسيييييية عشيييييير يوما . وتبدأ هذه المدة من  
العامل بعد انقضييييياء   ال يجوز فرض أي جزاء بحق  كماتاريخ علم صييييياحب العمل بها.

  يوما  على /30/ / يوما  على اكتشياف المخالفة التي ارتكبها ، وكذلك بعد انقضياء15/
. أي يجيب على صييييييييييييييياحيب العميل عنيدميا يعلم  االنتهياء من التحقيق في تليك المخيالفية

بيارتكياب العياميل مخيالفية, فيجيب أن يتهميه فيهيا خالل خمسيييييييييييييية عشيييييييييييييير يوميا , ثم يقوم  
 خالل ثالثين يوما  من االنتهاء من التحقيق. بالتحقيق وفرض العقوبة

سييييقوط حقه في إيقاع    والمبرر لتقي د صيييياحب العمل بمواعيد معينةهتحت طائلة 
العقوبيةه، من حييث اتهيام العياميل أو توقيع العقوبية التيأديبيية علييه، كي ال يبقى التهيدييد 
بذلك سييييييفا  مسيييييلطا  على رقبة العامل إلى ما ال نهاية، باإلضيييييافة إلى أن اتهام العامل 
بمخالفة أو فرض عقوبة تأديبية مضييييى على كشييييفها أو ثبوت ارتكابها من قبل العامل 

 دة طويلة ال يحقق الغرض المقصود من العقوبة وهو الردع. م

تقييد سلطة صاحب العمل في التحقيق وضمان حرية الدفاع: عمالا بنص    -2
ال يجوز لصييياحب العمل أن يفرض عقوبة على العامل من قانون العمل:   101المادة 

ا نسب إليه، حتى  قبل أن يحدد له المخالفة المنسوبة إليه كتابة، وقبل التحقيق معه فيم
 يتمكن العامل من الدفاع عن نفسه. 

 

وجودهم وإثبات ذلك في محضر يودع في   سماع أقوال العامل ودفاعه عن نفسه وسماع أقوال شهوده ، في حال -ج
 .  إليها العامل أن تندب ممثال  عنها لحضور التحقيق ملف العامل الخاص . وللمنظمة النقابية التي يتبع
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و من ثم يجب على صيييييييييياحب العمل تدوين كل ذلك في محضيييييييييير يحفظ في -
 .1ملف العامل

األصييييييل أن يتولى صيييييياحب العمل التحقيق بنفسييييييه, إال أنه يملك تفويض ذلك -
ملين  إلى غيره بشرط أن يكون من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة, وأن يكون من العا

 في المنشأة, وأال يقل مستواه الوظيفي عن المستوى الوظيفي للعامل الذي يحقق معه.

من قيانون   2  97عمال  بنص الميادة    متعلقـة ـبالعمـل,  المخـالفـة    أن تكون   -3
 .العمل

ارتكاب   تقييد ســــــلطة صــــــاحب العمل في تشــــــد د العقوبة في حالة تكرار  -4
شيييييييييدد لصييييييييياحب العمل أن ي: نون العمل من قا   100لمادة  ا  فقد ســــــمحت .المخالفة

 
/  98ج ( من المادة /  –ب  –العقوبات المشار إليها في البنود ) أ  تفرض  -أ   :من قانون العمل  103المادة  -1

 تفرض العقوبات األخرى المنصوص عليها في  -ب. قبل صاحب العمل أو من يفوضه بذلك من هذا القانون من

 : / من قبل لجنة تأديبية في المنشأة تضم98المادة / 

 رئيس اللجنة النقابية أو -3 لقسم الذي يعمل فيه العامل عضوا  رئيس ا -2  رئيسا   صاحب العمل أو من يفوضه -1

كما يشترط لنفاذ العقوبة   يكون القرار الصادر بفرض العقوبة مسببا  ، -ج  مندوبا  عن العمال حسب الحال عضوا  
 . بها إبال  العامل

لى العامل عن مخالفة غير  اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة ع ال يجوز  -أ:  من قانون العمل  104 المادة
 الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير  منصوص عليها في الئحة

 .لمدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد  كما ال يجوز وقف العامل عن عمله بدون أجر -ب

 . إتاحة الفرصة له لسماع أقواله للدفاع عن نفسه يحظر فرض أية عقوبة بحق العامل قبل  -ج

بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقداره أجره وأسباب   رامات التي تفرض تسجل الغ  -د
 . عليه ، وتودع في صندوق خاص لتحقيق خدمات اجتماعية لصالح عمال المنشأة فرض الغرامة

  .  لللعام حدد الحسم بنسبة محددة من األجر اعتبر أن المقصود بذلك هو األجر األساسي اليومي إذا  -هي

يشيييييترط في الفعل الذي يسيييييتدعي مسييييياءلة العامل عنه تأديبيا  أن يكون ذا صيييييلة   "من قانون العمل     97المادة   - 2
 .  القانون  / من هذا  98وتحدد الئحة الجزاءات ، المخالفات والعقوبات المقررة لها في المادة /   بالعمل
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معاقبته   العقوبة إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سيييييبق
العامل  عليها ، وذلك إذا ما وقعت المخالفة الجديدة خالل سييتة أشييهر من تاريخ إبال 

 . بفرض العقوبة السابقة

ي: عقوبة مخالفة النوم أثناء  ويصييييييييييييار إلى تشييييييييييييديد العقوبة كما في المثال التال
العمل في الحاالت التي تسييييييتدعي اليقظة المسييييييتمرة دون التسييييييبب في إلحاق الضييييييرر 

 :بصاحب العمل

 .حسم أجر خمسة أيامالعقوبة هي أول مرة: 

وة الترفيع لميدة ال تزييد عن  تيأخير موعيد اسييييييييييييييتحقياق عالالعقوبية هي   ثياني مرة:
 سنة.

 دوري.رفيع الثالث مرة: الحرمان من عالوة الت

: 2)عمال  بأحكام الجدول رقم الفصييييييييييل من الخدمة وفق أحكام القانون   :رابع مرة
 .( 2010مخالفات تتعلق بالعمل, صادر عن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل عام 

 .1عدم جواز تعدد العقوبة عن المخالفة الواحدة -5

 

 

 
  .العامل على المخالفة الواحدة ر من عقوبة واحدة علىال يجوز فرض أكث  -أ "من قانون العمل    99 مادة   - 1

/ من هذا القانون وبين أي عقوبة   98تطبيقا  ألحكام المادة /   ال يجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل  -ب
 . اقتطاعه على أجر خمسة أيام عمل في الشهر الواحد  مالية إذا زاد ما يجب

/ يوما  على اكتشاف المخالفة التي ارتكبها ، وكذلك بعد  15مل بعد انقضاء / العا ال يجوز فرض أي جزاء بحق -ج
 .  يوما  على االنتهاء من التحقيق في تلك المخالفة /30/ انقضاء
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 الثاني طلب الم

 التزامات صاحب العمل 

 على صاحب العمل عدة التزامات سندرسها وفق اآلتي:فرض قانون العمل 

 الفرع الول 

 التزامات صاحب العمل المتصلة بإدارة العمل 

 : اللتزام بتمكين العامل من أداء العمل -أولا 

األصييييييييييل أنه ال يجوز لصيييييييييياحب العمل أن يمنع العامل من أداء العمل المتفق  
. 1ن الخبرة التي تكتسيييييب بالممارسيييييةعليه, ولو كان يدفع أجره كامال , ألنه سييييييحرمه م

حيث يلتزم صيييييياحب العمل بتمكين العامل من أداء العمل، وهذا التمكين يتضييييييمن أوال   
السيماح للعامل بالدخول إلى مكان العمل، وأن يتوافر في هذا المكان الشيروط المناسيبة  

احب  التي تكفل المحافظة على سالمة العامل وصحته وأخالقه، لهذا البد أن يكون ص
العمل قد اتخذ االحتياطات الالزمة لحماية العمال من األضييييييييييييرار الصييييييييييييحية وأخطار 
آالت العميل، وتمكين العياميل من أداء العميل يقتضييييييييييييييي أن يقيدم العميل للعياميل؛ بمعنى  

 تشغيله في ذات العمل المتفق عليه.

كميا ييدخيل في نطياق هيذا االلتزام تهيئية مكيان العميل وتقيديم العميل للعياميل، أن 
اء العميل من األخير قيد يحتياج إلى أدوات ومواد أوليية لكي يتمكن العياميل من تنفييذ  أد 

 

تغيير طبيعة العمل أو مخالفة شروطه الجوهرية هو بمنزلة التسريح, وكل مخالفة لشروط العقد دون موافقة الطرفين هي تسريح وخاصة       - 1
 .  إذا كانت ضارة بالعامل أو بمصدر دخله

 .1999/ 6/ 22تاريخ  1999لعام  39قرار رقم  —1999/ع لعام  60قضية   -قرار محكمة االستئناف المدنية بدمشق
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العميل المطلوب منيه، ليذليك يتعين على صييييييييييييييياحيب العميل أن يقوم بتيأمين تليك المواد 
)أي أن يكون العييامييل   واآلالت مييا لم يكن قييد جرى االتفيياق أو العرف على غير ذلييك

 هو الملزم بإحضار أدوات العمل(.

 :اللتزام بحسن معاملة العامل -ثانياا 

يلتزم صيييييييييييييياحيب العميل بمعياملية العياميل معياملية إنسييييييييييييييانيية، وذليك عنيدميا يميارس  
السيييلطة التنظيمية عليه. فال يجوز له ضيييربه أو سيييبه, كما ال يملك صييياحب العمل أن  
يطالب العامل ببذل جهود تفوق طاقته وإمكانياته، كما يتعين على صييييييياحب العمل أن  

المناسبة ألداء العمل من ناحية األخالق واآلداب، وخاصة عندما يكون   يوفر الظروف
 العمال من النساء واألحداث.

اسييييييييييييتقالة العامل بسييييييييييييبب   :مدنيال  انون قمن ال  662/1لذلك فقد اعتبرت المادة  
المعياملية الجيائرة من صيييييييييييييياحيب العميل بمثيابية إنهياء غير مشييييييييييييييروع للعقيد يجيز للعيامل  

 المطالبة بالتعويض.

تي يحضرها العامل إل  مكان التزام صاحب العمل بالمحافظة عل  الشياء ال  -ثالثاا 
 : العمل

إلى ظهور عدة عقود تبعية من جراء وضع العامل مالبسه في محل داخل ما أدى  وهو  
المعمل أو دراجته أو سييارته في )كراج( تابع للمعمل )عقد وديعة( ويعد صياحب العمل 

حالة سييييييرقتها ما لم يوجد شييييييرط في العقد يعفيه من هذه مسييييييؤولية تعاقدية في   مسييييييؤوال  
 المسؤولية .

 :التزامات خاصة بإدارة العمل -رابعاا 

واجبات صاحب قام المشرع بتحديد : من قانون العمل  93المادة بموجب  
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 : , على الوجه التاليالعمل

لقرارات وا توفير ظروف وشروط واحتياطات العمل وبيئته المقررة في هذا القانون  -أ
 . المنفذة له واتفاقيات العمل الجماعية المتعلقة بعمله 

العمال وتوجيههم بما يتناسب مع مؤهالتهم العلمية والعملية وكفاءتهم   توزيع -ب 
العمل، وال يجوز تغيير مهنة العامل إلى مهنة أخرى ال تتناسب مع   ويحقق مصلحة
 .إال بموافقته  مؤهالته وقدراته 

وتوفير التسهيالت  يب وإعداد الكوادر التي تتطلبها خطة العملوضع برامج لتدر  -ج
 . والثقافي الضرورية أمام العامل بما يمكنه من تطوير مستواه المهني والفني 

ال تصل إليها   توفير وسائل االنتقال المناسبة لنقل العمال إلى أماكن العمل التي -د 
 انتقال للعامل نح التعويض كبدلوسائل المواصالت العامة، ما لم يتم االتفاق على م

. 

 . االمتناع عن اإلساءة إلى شخص العامل وكرامته  -هي

وحفظ سجالت خاصة وعامة تبين شروط وشؤون خدمة العمال وفق  وضع -و
 . تحددها الوزارة  األوضاع والشروط التي 

 . صدورها إعالم العمال بجميع شروط العمل وإبرازها في مكان ظاهر عند  -ز

العمل وزيادة  العمال أو ممثليهم في مناقشة األمور التي تؤدي إلى تطوير إشراك -ح
 . اإلنتاج وتعالج شؤونهم من خالل االجتماعات التي يدعون إليها

 . المنصوص عليها في هذا القانون  تقديم الرعاية الصحية وفق الشروط -ط

ملهم منحهم هذه  ظروفهم وطبيعة ع تقديم الوجبة الغذائية للعاملين الذين تتطلب  -ي
 . الوجبة

 . التأمينات االجتماعية أصوال   تسجيل جميع العاملين لديه في-ك
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 ني الثا الفرع

 الجرأداء اللتزام  ب

االجتماعية  ي أهميته  إلى  نظرا   العمل,  قانون  في  هامة  مكانة  األجر  حتل 
أن يغطي فهو ليس مقابل العمل فقط, بل يجب  واالقتصادية بالنسبة إلى العامل وأسرته,  

التكاليف المعيشية للعامل. وبالنسبة لصاحب العمل يمثل األجر عنصر من عناصر 
تكاليف اإلنتاج, أي عبء يجب عليه النهوض به بحسب ما تقرره النصوص القانونية.  

 وسنبين وفق التالي كيفية تنفيذ هذا االلتزام.

 :   استحقاق الجر-أولا 

وم بالعمل. هذا إذا نظرنا إلى أن عقد  األصل أن العامل يستحق األجر عندما يق
العمل عقد ملزم لجانبين, وعقد معاوضة, أي يلتزم صاحب العمل بتقديم األجر عندما 
يحصل على عمل يقدمه العامل له. ولكن هناك استثناءات يستحق فيه العامل األجر 

 ولو لم يقدم عمال : 

مستعدا  لمباشرة  كانإذا حضر العامل إلى مكان عمله في الوقت المحدد للعمل و  -1
فعال   عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله 

 واستحق أجره كامال  ، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرته العمل أسباب قهرية

خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق العامل نصف أجره، وذلك مع مراعاة أحكام 
 . ( من قانون العمل  86)عمال  بنص المادة لي للعملالجزئي أو الك التوقف

إذا جرى توقيف العامل بسبب جناية أو جنحة ارتكبها ومتصلة بالعمل, ثم انتهى   -2
التحقيق إلى براءة العامل أو منع محاكمته, فعندها يستحق أجوره كاملة عن فترة  

 (. من قانون العمل 88التوقيف, وكأنه على رأس عمله ) المادة 
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جرى إغالق مكان العمل بسبب أمر قضائي أو إداري لمخالفة صاحب العمل  إذا   -3
القانون, فال تتأثر حقوق العامل باألجر طوال مدة الوقف. ألن المخالفة ترجع لسبب  

 .1مدني( من القانون ال 658من صاحب العمل)المادة 

 : زمان الوفاء بالجر ومكانه  -ثانياا 

صاحب العمل األجر للعامل في الوقت الذي يجب أن يؤدي  زمان الوفاء بالجر:-أ
اتفق مع العامل عليه, ولكن قانون العمل مراعاة منه العتبارات خاصة بحماية العامل 

  78المادة أن  وضع قواعد تستهدف حصول العامل على أجره في مواعيد دورية. ونجد 
 أسس مواعيد دفع األجر على الوجه اآلتي: حددت من قانون العمل 

أيام العمل  جور كغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة الوطنية في أحد تؤدى األ-1
 : ، مع مراعاة األحكام التالية مله ، وخالل ساعات الدوام الرسميوفي مكان ع

 تؤدى أجور العمال المعنيين بأجر شهري مرة على األقل في الشهر وفي موعد ال-   1

 . يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي

واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين   إذا كان األجر بالقطعة أو على اإلنتاج  -ً   2
الحساب تتناسب مع ما أتمه من   وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت 

 . التالي لتسليم ما كلف به  العمل وأن يؤدى له باقي األجر كامال  خالل األسبوع

أسبوع على األكثر ما لم يتم  أجورهم مرة كل  في غير ما ذكر أعاله تؤدى للعمال  -    3
 . االتفاق على غير ذلك

أداء-2 العييييياملييييية محلييييييا   يجوز االتفييييياق على  المصييييييييييييييييييارف  أحيييييد   . األجر عن طريق 
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السييييييييييييابقة الذكر, مكان أداء من قانون العمل   78حددت المادة    مكان الوفاء بالجر:-ب
هو حميياييية العييامييل من أن يفرض األجر للعييامييل, وهو مكييان العمييل, ومبرر هييذه القيياعييدة  

في   عمله أو سيييييييييكنه, أو مكان قد يغريه  عليه صييييييييياحب العمل مكان آخر بعيد عن مكان
 إنفاقه بسرعة.

ويعيد هيذا الحكم خروجيا  على القواعيد العيامية المقررة في القيانون الميدني التي نصييييييييييييييت  
 على أن الوفاء بااللتزام يجب أن يتم في موطن المدين أي صاحب العمل.

على مكيان آخر للوفياء بياألجر إذا كيان  تفياق بين العياميل وصيييييييييييييياحيب العميل  الا جوزيو 
  أكثر فائدة للعامل.

 :إثبات الوفاء بالجر -ثالثاا 

الوزير، بقرار منه، الشروط التي  يحدد على أن  : من قانون العمل  80المادة نصت 
لشؤون  وبناء على هذا النص أصدر السيد وزير ا. تتبع في إثبات تقاضي األجر
, حدد فيه األصول الواجبة  2011/ 6/ 30تاريخ  5االجتماعية والعمل قرار رقم 

 اإلتباع من جانب صاحب العمل في تنظيم إثبات أدائه األجر للعامل:

, ويعين اإلشعار المصرفي مقدار األجر وتاريخ تحويل كتلة  إشعار مصرفي-1
 األجور للبنك.

فيجب أن يحتفظ الطرفان  بطاقاتء على إذا كان صاحب العمل يؤدي األجور بنا-2
من صاحب العمل البطاقة بيانا  عن األجر الذي دفع للعامل عن   بنسخة منها. فيض 

كل مدة. وإذا كان األجر على أساس اإلنتاج فتبين البطاقة األجر الذي يستحقه  
العامل عن القطعة المنتجة. ويوقع العامل على النسخة التي يحتفظ بها صاحب 

 العمل. 
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لألجور, فيجب أن يضع العامل توقيعه في   جدولإذا كان صاحب العمل ينظم -3
 الحقل المخصص الستحقاقه وقبضه األجر. 

 :أهلية قبل الجرة -رابعاا 

، الذين تبلغ أعمارهم ستة  أن يسلم إلى العمال القصر أنفسهمعلى صاحب العمل 
ون هذا التسليم مبرئا   عاما  فأكثر أجورهم ومكافآتهم ومستحقاتهم األخرى ويك عشر
تبين من هذا النص أن الذمة المالية لصاحب  . (من قانون العمل 81المادة )لذمته

سنة. وإال فيجب أن   16العمل ال تبرأ من االلتزام بأداء األجر, إال إذا بلغ القاصر 
  16يقوم بتسليم األجر إلى نائبه الشرعي. إذا  حدد المشرع أهلية قبض األجرة بسن الي

 . سنة

 : الحماية القانونية ليجر -خامساا 

 يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقها منالمتيازات القانونية ليجر: -أ

بموجب أحكام هذا القانون حق االمتياز على جميع األموال المنقولة وغير   )ورثته(بعده
ة والمبالغ  ، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات الفضائيلصاحب العمل المدين المنقولة

من  9 )المادة  للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ومصروفات الحفظ والترميم  المستحقة 
. وبذلك  يكون المشرع قد كفل ألجر العامل حماية من دائني صاحب  (قانون العمل

 العمل. 

حماية بأن صاحب العمل ال هذه التتمثل  حماية الجر من اقتطاعات صاحب العمل: -ب
ن أجر العامل إال في الحاالت التي حددها القانون. والقيد اآلخر يتمثل يملك االقتطاع م

 بالمقدار الذي يمكن لصاحب العمل أن يقتطعه من األجر.

يقتطع من أجر العامل أكثر  أن ه يجوز ل  العندما يكون صاحب العمل دائناا للعامل ف-1
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و أن يتقاضى عن  العقد أ ه من مال أثناء سريان ض% ( وفاء  لما يكون قد أقر 20من )
فإذا كان القرض الذي حصل عليه (.من قانون العمل 83)المادة  هذا القرض أي فائدة

العامل من صاحب العمل, فيمكن لصاحب العمل إجراء التقاص بشرط عدم تجاوز نسبة  
 % من أجر العامل. 20

ال ويجب االنتباه إلى أن السلفة التي يتقاضاها العامل من صاحب العمل على األجر,  
تخضع لتلك النسبة من االقتطاع, فيجوز لصاحب العمل اقتطاعها دفعة واحدة. ألنها 

 .1عبارة عن أجرة د فعت قبل حلول موعدها

)عن قصد أو   إذا تسبب العامل بخطئهبأنه  من قانون العمل    105 كما تقضي المادة-2
ملكها صيياحب إتالف مواد أو آالت أو خامات ي أو بمناسييبة عمله في فقد أو  بدون قصييد(

أي يتحمل العامل تعويضييييييا    ما فقد أو أتلف.  العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة
 يساوي ما أحدثه من ضرر بصاحب العمل

المبلغ المذكور  ولصييييييييييياحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع
 .الشهر الواحد  أيام فيمن أجره على أال يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة 

للشيييييء المفقود  يجوز للعامل أن يتظلم من مقدار المبلغ الذي حدده صيييياحب العمل  و
فإذا لم يقض   .أو المتلف أمام المحكمة المختصيييييييية ويكون قرارها مبرما  في هذه الحالة

لصييييييييياحب العمل بالمبلغ الذي قدره لإلتالف أو الفقدان أو قضيييييييييي له بأقل منه، وجب 
 

إنما يكون محله عندما يكون العامل ال يزال      إن االقتطاع من مسييتحقات العامل في حدود النسييب المشييار إليها   - 1
مسيتمرا  في عمله فإذا انتهت خدمته فإنه يتعين تصيفية حسياب العامل وأن يعطى صيافي ماله بعد إجراء خصيم كل ما  

 عليه 

 1970/  4/ 28تاريخ    597وقرار رقم    111قرار نقض سوري رقم أساس  
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 ا اقتطع دون وجه حق خالل مدة سبعة أيام من تاريخ صدور قرار المحكمةعليه رد م

  .المختصة

إذا كان االقتطاع تنفيذا  لعقوبة تأديبية يجب أن ال يتجاوز أجر خمسة أيام في الشهر -3
 الواحد. 

إذا كان العامل مدينا  فال يجوز لدائنيه أن يوقعوا  حماية الجر تجاه دائني العامل:-ج
, إال في الحدود التي قررها القانون بموجب 1حجوزا  تحت يد صاحب العملعلى أجره  

 التي قررت ما يلي: من قانون العمل   84نص المادة 

الحجز االحتياطي أو التنفيذي على أجور العمال إال ضمن الحدود   ال يجوز إلقاء -1
 : القصوى التالية 

 . من األجر ألداء دين النفقة (%50)

 . ألداء المهرمن األجر   ( %30)

 . من األجر لقاء سائر الديون أيا  كان نوعها أو سببها  (%10)

المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تنوعت وتعدد الدائنون، بل   ال تجمع المعدالت  -2
نصف األجر، وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها تبعا   يعتبر حدها األعلى 

 . للنسب المذكورة أعاله

 حسب هذه النسب بعد استقطاع ضريبة الدخل على األجر، وقيمة المبالغت -3

ه  ضالمستحقة وفقا  لقانون التأمينات االجتماعية ، وما يكون صاحب العمل قد أقر 
من قانون    84)المادةفي حدود النسب المنصوص عليها في المادة السابقة للعامل
 (.العمل
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ألف ليرة, فيقتطع   100عامل الشهري , إذا كان أجر ال84وتطبيقا  لنص المادة  
أوال  ضريبة الدخل وقيمة المبالغ المستحقة للتأمينات االجتماعية, وما يكون لصاحب 

% , فلو افترضنا أن مجموع المبالغ السابقة بلغ  20العمل من ديون بما ال يتجاوز 
والمهر ألف.  و ال يجوز أن يزيد االقتطاع لديون النفقة  70ألف, فيكون الباقي  30

ألف, مما يضمن حماية للعامل  50وغيرها من الديون عن نصف أجر العامل أي 
 في حدود نصف أجره.

أضفى المشرع حماية ألجر العامل في حالة تغيير  تضامن أصحاب العمل:  -د
ال يترتب على إدماج  أنه :من قانون العمل  12ادة المصاحب العمل , فقرر في 

الوصية أو الهبة أو اإليجار أو البيع ولو كان   ا باإلرث أو المنشأة في غيرها أو انتقاله
التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون   بالمزاد العلني أو غير ذلك من

بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ جميع االلتزامات   أصحاب العمل السابقون مسؤولين 
 . التنازل الناشئة عن هذه العقود حتى تاريخ 

أن العامل يتمتع بحقه في األجر وامتيازاته وضماناته   12ص المادة يتبين من ن
 .1طيلة مدة العقد دون أن يتأثر بتغيير صاحب العمل, ألي سبب 

ال يجوز إلزام العامل شراء سلع أو أغذية مما ينتجه صاحب العمل)المادة   -هي
 (. من قانون العمل 82

بأن يدفع له صاحب العمل, خالل  إذا لجأ العامل إلى القضاء, فإن المحكمة تقرر  -و
% من أجره الشهري, على أال يزيد عن الحد األدنى ألجر مهنته وأال  50  فترة التقاضي
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 (. من قانون العمل 208تتجاوز مدة صرف هذه النسبة سنة) الفقرة د من المادة 

 :تقادم الحق في الجر -سادساا 

عنيد انتهياء العقيد, أميا   لم ينص قيانون العميل على ميدة تقيادم الحق في األجر إال
أثناء العقد فلم يحددها, فكان ال بد من االسيييتعانة بأحكام القانون المدني. وبالعودة إلى 

  375هيذه األحكيام, نجيد أن تقيادم الحق في األجر نوعين: أحيدهميا تقيادم حولي )ميادة  
  (. وبمقتضيييىمن القانون المدني  273( واآلخر تقادم خمسيييي )مادة  من القانون المدني

هذين النصيييييين, فإن العامل الذي ال يطالب بحقه خالل سييييينة من اسيييييتحقاقه األجر أو  
 خمس سنوات, فيفقد حقه بالمطالبة أمام القضاء.

, ويع رف بالتقادم  سنة واحدة من تاريخ استحقاق األجرمدته  التقادم الحولي:-أ
من غير الجائز  ، لذلك ف1. ويقوم هذا التقادم على قرينة افتراض الوفاء باألجرالقصير

احب العمل قد اتخذ موقفا  يتعارض مع هذه القرينة، أي صالتمسك به إذا كان المدين 
 كما لو نازع في وجود الدين أصال  أو نازع في قيمته.  

المشر ع على من   فقد فرض ولما كانت قرينة الوفاء في هذه الحالة قرينة ضعيفة، 
 )األجر(بحلف اليمين على أنه أدى الدين يتمسك بالتقادم الحولي أن يعزز هذه القرينة

من   )صاحب العمل(اليمين إلى المدين سلطة توجيه القاضي قد منح  المشرع فعال . و
تلقاء نفسه وتسمى بيمين االستيثاق، كما توجه اليمين بعد وفاة صاحب العمل إلى 

أو يعلمون  الدين ورثته أو األوصياء عليهم، إذا كانوا قصرا  بأنهم ال يعلمون بوجود 
فإذا ما نكل صاحب العمل أو ورثته أو األوصياء عليهم عن   بحصول الوفاء به,

 حلف اليمين سقطت قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الحولي.
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التقادم   القانون المدني من  373قرر المشرع في المادة  التقادم الخمسي:-ب
وهذا النوع من التقادم ال يقوم على قرينة الخمسي للحقوق الدورية والمتجددة، ومنها األجر، 

الوفاء، وإنما يقوم على أساس تجنيب المدين )صاحب العمل( عبء الوفاء بما تراكم من  
تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات، فيضطر عندئذ إلى الوفاء 

، ولهذا يجوز لصاحب  بها من رأس المال، بينما يفترض أن المدين يوفي ديونه من إيراده
 العمل أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المدة، ولو بعد إقراره بوجود الدين في ذمته. 

من القانون المدني، قد وضييييييييع    373وهنا البد من التنويه إلى أن المشيييييييير ع في المادة  
ات  مبدأ  عاما ، بحيث تخضيع للتقادم الخمسيي كل الحقوق الدورية المتجددة، كاألجور، واإلجاز 

 .1السنوية، واألسبوعية، وغير ذلك من الحقوق التي لها صفة الدورية والتجدد

واألجر اليذي يرد علييه التقيادم الحولي هو نفسييييييييييييييه األجر اليذي يرد علييه التقيادم  
الخمسيييييي. لهذا، فإذا انقضيييييت مدة سييييينة على تاريخ اسيييييتحقاق األجر، جاز لصييييياحب  

ادم الحولي، وذلك ما لم يوجد ما ينفي  العمل أن يتمسيك بانقضياء الحق في األجر بالتق
قرينة الوفاء الذي يقوم عليها هذا التقادم، كما لو نازع صياحب العمل في أصيل الدين،  
أو حلف اليمين بعيدم ميديونيتيه بياألجر أي أنيه قيام بيالوفياء, أو نكيل عن حلف اليمين.  

دته، فال يبقى  فإذا سيييييييقطت قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الحولي، و انقضيييييييت م
أمام صيياحب العمل سييوى التمسييك بالتقادم الخمسييي, ولو أقر بعدم الوفاء باألجر، ألنه  

 
ن المطالبة    حيث أن قبض العامل أقل من أجره المقرر له بالعقد أو بقرار الحد األدنى لألجور أو سييييييييييييكوته ع  -  1

 بالتعويضات التي يستحقها ال يعتبر رضاء منه بالتنازل عنها طالما أن حقه بالمطالبة فيها قائم لم يسقط بالمطالبة 

 1978/    7/ 27تاريخ    678وقرار رقم   1565قرار نقض سوري رقم أساس  
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 .1ال يقوم على قرينة الوفاء

 الفرع الثالث 

 إلجازات ا اللتزام بمنح

كاإلجازة    :متعددة  إجازات لعامل على صييييياحب العمل منح ا قانون العمل   فرض 
لمرضية، باإلضافة إلى إجازة األمومة وإجازة الحج  السنوية وإجازات األعياد، واإلجازة ا

 وإجازة الزواج وإجازة بال راتب.

 :السنوية  اإلجازة –أوال  : 

 متعلقات النظام العام: مناإلجازة السنوية  -أ

قبل زمن ليس ببعيد, أهمل العمال المطالبة بإجازة سييييييينوية, ولم يتدخل المشييييييير ع 
ه اإلجيازة, فلم يكن من المقبول انقطياع العياميل عنيد تنظيميه لعالقيات العميل إلقرار هيذ 

عن العمل مع تقاضييه األجر، أو ما يسيمى في الوقت الحاضير باإلجازة السينوية. ألن  
العمل كان ينظر إليه على أنه سييييييلعة كغيره من السييييييلع، يدفع فيه المشييييييتري)صيييييياحب  

تقررها قوانين  العمل( بقدر ما يحصييل عليه من أداء. لذلك تعتبر اإلجازة السيينوية التي  
العميل كسييييييييييييييبيا  من المكياسييييييييييييييب التي حققتهيا الطبقية العياملية في نضييييييييييييييالهيا عقيب الثورة  

 الصناعية، لتحسين شروط العمل.

وتتمتع اإلجازة السييييييينوية بطابعها الحيوي, مما دفع المشيييييييرع إلى ربط اسيييييييتحقاق  
العياميل لهيا بيالنظيام العيام, حييث يلتقي فيهيا حق المجتمع وحق العياميل وحق صيييييييييييييياحب  
العمل، ومبرر ذلك أن صيييييييييييييحة العامل وسيييييييييييييالمة بدنه مقدمة في نظر المجتمع على  
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المنفعيية المييادييية التي قييد تعود عليييه من العمييل دون انقطيياع. لييذلييك فييإن هييذا المعنى  
قانون    158المادة  لإلجازة السييينوية جعل منها حقا  متعلقا  بالنظام العام. وهذا ما أكدته 

العامل في اإلجازة   اتفاق يقضيييييييييي بالتخلي عن حق يحظر كل, التي قررت بأنه  العمل
التنازل عنها لقاء   من هذا القانون أو /155المتصييييييييلة المنصييييييييوص عليها في المادة /

  .1تعويض ألي سبب كان، وذلك كله تحت طائلة البطالن

ــنوية  –ب أن  2 من قانون العمل  155يالحظ من نص المادة  :  مدة اإلجازة الســـ
د مدة ا إلجازة السيييييييينوية بالنسييييييييبة لجميع العمال، وإنما جعل تلك المدة المشيييييييير ع لم يوح 

تتناسييييييييييب طردا  مع خدمة العامل، لهذا فإن تلك اإلجازة تبدأ بأربعة عشيييييييييير يوما  وتزاد  
لتصيييييل إلى ثالثين, وإطالة مدة اإلجازة مع تقدم العامل في الخدمة أمر مبرر ومفهوم،  

 لراحة مع تقدم الخدمة.بضرورة احترام األقدمية وازدياد الحاجة إلى ا

 من قانون العمل:155وبناء على نص المادة 

الحق بإجازة سينوية لمدة أربعة عشير يوم عمل بأجر كامل لمن أمضيى في  للعامل  -1
 . ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات  الخدمة سنة كاملة

أمضيييييييى العامل في الخدمة خمس  تزاد اإلجازة إلى واحد وعشيييييييرين يوم عمل متى  -2
 . سنوات ولم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات 

 
/ يوما     30/ يوما  والشييهر /    365في مجال تطبيق أحكام هذا القانون /   تعتبر السيينة :  قانون العمل 3  -المادة - 1

    . االتفاق على غير ذلك إال إذا تم

، سبعة أيام عمل   إلى ما ورد في المادة السابقة  تزداد اإلجازة السنوية ، إضافة  -أ: قانون العمل  156المادة  - 2
 . الشاقة والصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية للعمال الذين يعملون في األعمال

في أحكام الفقرة   الوزير بقرار منه ، بعد استطالع رأي الجهات المعنية ، األعمال والمناطق التي تدخل يحدد  -ب
 ." السابقة 
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اإلجازة إلى ثالثين يوم عمل لمن أمضيييى في الخدمة عشييير سييينوات فأكثر أو  تزداد -3
 . من عمره تجاوز الخمسين

 .والراحة األسبوعية ال يدخل في حساب اإلجازة السنوية أيام األعياد والمناسبات الرسمية-4

المدة التي قضييييياها في  سيييييتحق إجازة بنسيييييبةإذا قلت مدة خدمة العامل عن سييييينة ا-5 
 .العمل

ويجب اإلشيييييييارة إلى أن حسييييييياب خدمة العامل يبدأ من التاريخ الفعلي لمباشيييييييرة العمل, 
وليس من تياريخ إبرام العقيد، وذليك عنيدميا يكون هنياك فياصيييييييييييييييل زمني بين تياريخ إبرام  

لعييامييل عنييد العقييد وتيياريخ تنفيييذ العمييل. و يجييب إدخييال مييدة التجربيية في مييدة خييدميية ا
 حساب مدة اإلجازة السنوية.

كما نشيييييييييير هنا إلى عدم تأثر مدة خدمة العامل من انتقال ملكية المشيييييييييروع أو 
. حيث بين ا فيما سيييييبق, أن انتقال ملكية المشيييييروع، 1المنشيييييأة إلى صييييياحب عمل جديد 

 .2بمعنى تغي ر صاحب العمل ال يؤثر في اعتبار خدمة العامل متصلة

 155عمال  بنص المادة , ل ليجر كامالا خالل اإلجازة السنويةاستحقاق العام – ج
له خسارة مالية  يؤدي إلى إعطاء العامل راحة في مقابل تحم  كي ال قانون العمل,

 ألجره أو جزء منه. 

العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة اإلجازة أو يسترد ما   لصاحب على أنه 
 

الوصييييييييييييييية أو الهبة أو  ال يترتب على إدماج المنشييييييييييييييأة في غيرها أو انتقالها باإلرث أو:  قانون العمل  12المادة   - 1
التصيييييييييييرفات إنهاء عقود اسيييييييييييتخدام عمال المنشيييييييييييأة ويكون   اإليجار أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو غير ذلك من

ة عن هذه العقود حتى  بالتضيييييامن مع الخلف عن تنفيذ جميع االلتزامات الناشيييييئ أصيييييحاب العمل السيييييابقون مسيييييؤولين
 ." التنازل تاريخ

 . 413ص:   -المرجع السابق  -د.شواخ محمد األحمد - 2
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)حسب  اللها لحساب صاحب عمل آخرمن أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خ أداه له
( ومبرر ذلك, أن الهدف من اإلجازة السنوية هو الراحة  قانون العمل 162المادة 

 واالمتناع عن العمل. 

أعطى المشيييييييرع لصييييييياحب العمل سيييييييلطة تحديد وقت   ســـــلطة تحد د وقت اإلجازة:  –د
ذه , فيحق لصييييييييييياحب العمل أن يختار تاريخ هاسيييييييييييتفادة العامل من اإلجازة السييييييييييينوية

اإلجازات, حسيييييييب مقتضييييييييات العمل أو أن يمنحها بالتناوب بين عمال منشيييييييأته, لكي 
يحدد صييياحب العمل  بأنه:   قانون العمل 157المادة  . حيث قضيييت يؤمن سيييير عمله

اإلجازة السينوية لعماله حسيب مقتضييات العمل وظروفه على أن يتم إعالم   مواعيد منح
قبل شيييهر على األقل من مواعيد اسيييتعمالها،  مواعيد اسيييتعمال هذه اإلجازة   العامل عن

 . باستعمال إجازته السنوية في الموعد المحدد له ويلتزم العامل

أن ينقطع عن العمل ونورد هنا حكم خاص قرر فيه المشييرع للعامل الحق في 
السييينة، وبحد أقصيييى يومان في  لسيييبب عارض ومبرر لمدة ال تتجاوز سيييتة أيام خالل

في . و  السييييييينوية المقررة للعامل اإلجازة العارضييييييية من اإلجازة  المرة الواحدة، وتحسيييييييب 
اإلجيازة العيارضيييييييييييييية تكون بال   حيال كيان العياميل قيد اسييييييييييييييتنفيد إجيازتيه السيييييييييييييينويية ، فيإن

 . (قانون العمل 165)المادة  أجر

ــ   القانون لم يلزم صيياحب العمل أن يعطي    :تجزئة اإلجازة السـنوية وتأجيلها  -هـــــــــ
 فيجوز له تجزئتها وفقا  لمقتضيات العمل.  العامل إجازته دفعة واحدة,

على    قانون العمل التي قضيييييييت بأنه:   157و هذا ما أكدته الفقرة ب من المادة 
من التمتع بإجازته السيييييينوية المنصييييييوص عليها في هذا  صيييييياحب العمل تمكين العامل

ظروفه تسيييييييييتدعي تأخير   تتعلق بطبيعة العمل أو القانون إال إذا وجدت أسيييييييييباب جدية
متصييلة من إجازته السيينوية المنصييوص عليها   ، شييريطة اسييتعمال سييتة أيامح اإلجازةمن
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الحيالية تضييييييييييييييم أييام اإلجيازة المتبقيية إلى  / من هيذا القيانون، وفي هيذه160في الميادة /
   . له صاحب العمل عنها نقدا   إجازته السنوية في السنة الالحقة ، أو يعوض 

تضيي حصيول العامل على إجازته دفعة و مع أن الحكمة من اإلجازة السينوية تق
قانون العمل سمحت لصاحب العمل تجزئة اإلجازة    160واحدة، إال أننا نجد أن المادة 

إذا اقتضيت ذلك مصيلحة العمل، وصياحب العمل هو الذي يقدر هذه المصيلحة بما له 
من سييييييلطة تنظيمية في إدارة المشييييييروع تحت رقابة القضيييييياء، منعا  لتعسييييييف صيييييياحب  

 .1العمل

إال أن حرية صييييييييييياحب العمل في تحديد موعد اإلجازة وكيفية حصيييييييييييول العامل 
عليه ليسيييت مطلقة, بل هي مقيدة بعدة قواعد آمرة راعى فيها المشيييرع مصيييلحة العمال, 

 وتتمثل هذه القيود بي:

عدم جواز تجزئة اإلجازة إال فيما زاد على سييييييييييييتة أيام متصييييييييييييلة، بمعنى أن -1
ة متصلة مدتها ستة أيام، ومازاد على تلك المدة من  العامل يجب أن يحصل على إجاز 

 اإلجازة يجوز تجزئته وفقا  لمقتضيات العمل.

 .2عدم جواز تجزئة اإلجازة السنوية المقررة لألحداث  -2

واألصييل أن يحصييل العامل على كامل إجازته السيينوية في سيينة االسييتحقاق، إال 
بناء على    –احب العمل أيضييييييا   قانون العمل أجازت لصيييييي  161أن الفقرة ب من المادة  

أن يؤجل إعطاء العامل إجازته إلى السييييييييييييينة التالية لسييييييييييييينة   –طلب كتابي من العامل 
 

 . 295ص: -103فقرة:   -المرجع السابق -حسين عبد اللطيف حمدان - 1

أيام متصيييلة   يجب على صييياحب العمل أن يمك ن العامل من الحصيييول على سيييتة:   قانون العملمن  160المادة   - 2
منح ما تبقى منها بشيكل مجزأ وفقا  لمقتضييات   ي السينة على األقل ، أما األيام المتبقية فيجوز لهمن إجازته السينوية ف

  ". اإلجازة المقررة لألحداث المصلحة، وال يسري هذا الحكم على
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االسيييييتحقاق بشيييييرط أن يحصيييييل العامل على إجازة متصيييييلة مدتها سيييييتة أيام في سييييينة  
 .1االستحقاق 

صيياحب العمل قطع اإلجازة السيينوية للعامل في حال وجود أسييباب كما يسييتطيع  
وجوهرية لذلك، على أن يعوض العامل عنها في وقت الحق ، ويراعى في  اضييييطرارية

 .(قانون العمل 159)عمال  بنص المادة  العامل تحديدها رغبة

 : اللتزام بإجازة العياد-ثانياا 

بييداييية, يجييب التنويييه إلى أن هييذه اإلجييازة  تقوم على    تحـد ـد أيـام العيـاد:  -أ
في إتاحة الفرصييييييييييييية للعامل في المشييييييييييييياركة في اعتبارات إنسيييييييييييييانية واجتماعية تتمثل  

المناسييييبات الدينية والوطنية, ضييييمن نطاق أفراد أسييييرته أو ضييييمن نطاق المجتمع الذي 
يعيش فيه عموما . لهذا يلتزم صيييييييييييياحب العمل بإعطاء العامل إجازة بمناسييييييييييييبة بعض  
األعيياد اليدينيية والقوميية التي أحييل بتحيدييدهيا إلى قرار يصييييييييييييييدر من وزير الشييييييييييييييؤون  

 بأنه :  قانون العمل 166االجتماعية والعمل. وتقضي المادة  

والمناسييييبات الرسييييمية التي   للعامل الحق بإجازة بأجر كامل في أيام األعياد   -1
يوما  في السيييييييييينة.   يصييييييييييدر بتحديدها قرار من الوزير، على أال يقل عن ثالثة عشيييييييييير
، العمل ذلك ظروفولصييياحب العمل الحق بتشيييغيل عماله في هذه األيام إذا اقتضيييت 

 . وفي هذه الحالة يستحق العامل إضافة ألجره اليومي مثلي هذا األجر

 إذا وقع أحد أيام عطلة العيد في يوم الراحة األسييييييبوعية يسييييييتحق العامل في هذه  -2

 
  السييييينوية المتبقية إلى السييييينة التالية ، وذلك  يجوز للعامل تأجيل رصييييييد إجازاته  -أ: قانون العملمن   161المادة   - 1

صيييييييييييييييييييييييياحييييييييييب ميييييييييين  عييييييييييليييييييييييييييييييييه  ومييييييييييوافييييييييييق  ميييييييييينييييييييييه  مييييييييييقييييييييييدم  خييييييييييطييييييييييي   . الييييييييييعييييييييييمييييييييييل بييييييييييطييييييييييلييييييييييب 

إجازته عن السنة المنصرمة فإن حق   في حال عدم تمكين صاحب العمل العامل من التمتع بالرصيد المتبقي من  -ب
 ." العامل ينقلب إلى البدل النقدي عنه



 - 184 - 

 . الحالة يوما  بدال  عنه في أول يوم عمل يلي عطلة العيد 

ة التي يتقاضييى عنها العامل و تحدد أيام إجازات األعياد و المناسييبات الرسييمي
 أجرا  كامال  بما ال يقل عن ثالثة عشر يوما  في السنة, وتوزع على النحو اآلتي:

 ثالثة أيام لعيد الفطر السعيد -1

 أربعة أيام لعيد األضحى المبارك-2

 يوم واحد لعيد المولد النبوي الشريف-3

 يوم واحد لعيد ثورة الثامن من آذار-4

 لفصح المجيد يوم واحد لعيد ا-5

 يوم واحد لعيد الجالء السابع عشر من نيسان-6

 يوم واحد لعيد العمال األول من أيار-7

 يوم واحد لعيد الميالد المجيد -8

 .1يوم واحد للسادس من تشرين األول )حرب تشرين التحريرية(-9

يجب اإلشيارة إلى أن   اسـتقالل إجازات العياد عن  وم الراحة السـبوعية:  –ب
كما تسييييييييتقل عن اإلجازة السيييييييينوية  -األعياد تسييييييييتقل عن يوم الراحة األسييييييييبوعيةإجازة  

، بمعنى إذا وقع يوم الراحة األسيييييبوعية في يوم عيد التزم صييييياحب العمل -والمرضيييييية
 بمنح العامل عطلته األسبوعية في أول يوم يلي عطلة العيد.

الحتفاء بهذه و بما أن الحكمة من إجازة األعياد، إتاحة الفرصيييييييييية أمام العامل ل
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المناسيييييبات في نطاق األسيييييرة أو المجتمع، وليس الراحة، لذلك ال يشيييييترط أن يقضييييييها  
العامل في الراحة، ومن ثم ال يستطيع صاحب العمل حرمانه من أجر اإلجازة إذا ثبت  

 .1له أنه اشتغل خاللها

ال يسيييييتطيع العامل أن يرفض  إمكانية تشــــليل العمال في إجازات العياد:  –ج
ميل خالل أييام األعيياد، إذا طليب منيه صيييييييييييييياحيب العميل ذليك وإال تعرض للعقوبيات  الع

 التأديبية.

وتشيغيل العامل خالل تلك األيام مشيروط بأن يدفع له أجرا  مضياعفا ، زيادة على  
ل.س  1000األجر اليذي يسييييييييييييييتحقيه إذا لم يؤد خاللهيا عمال . فيإذا كيان أجر العياميل  

عمل في يوم العيد تعين عليه أن يدفع له فضيال  عن  يوميا ، فإذا كلفه صياحب العمل بال
ل.س فيصييبح مجموع    2000( ل.س أجرا  مضيياعفا ، أي 1000األجر الذي يسييتحقه )

 ل.س. 3000 –في هذا المثال  –ما يستحقه العامل 

إذا لصييييياحب العمل الحق في إلزام العمال بالعمل في األعياد بأجر مضييييياعف,  
ط, فال يسييتطيع العامل إجبار صيياحب العمل على  وحق الخيار هنا لصيياحب العمل فق

 .2تشغيله في يوم عيد لقاء أجر مضاعف

وقد أجاز المشير ع لصياحب العمل في المحال العامة التي يصيدر بتحديدها قرار 
من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل تشغيل العمال في تلك األيام على أن يحصل كل 

 عامل على أيام أخرى عوضا  عنها.

 
 . 418ص:   -المرجع السابق  -شواخ محمد األحمدد.  - 1
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 : اإلجازة المرضية  -لثاا ثا

ال شييييييييك أن العامل كغيره من البشيييييييير من حقه إذا كان مريضييييييييا  أن ينقطع عن  
العمل إلى أن يسيييترد صيييحته ويشيييفى من مرضيييه دون أن ينقطع عنه أجره. وعلى ذلك 

 قرر المشرع أحكاما  خاصة باإلجازة المرضية للعامل سنبين أحكامها وفق التالي:

 

أعطى المشييرع للعامل حقا  بإجازة    ة وطريقة حســابها:مدة اإلجازة المرضــي –أ  
للعامل الذي يثبت مرضيه الحق  -أ بأنه:    قانون العمل  167المادة  مرضيية, فقرر في 

عن التسيييعين يوما  األولى ، تزاد   % ( من أجره 70في إجازة مرضيييية مأجورة بنسيييبة )
خالل السييييييينة العقدية  التالية وذلك   % ( من أجره عن التسيييييييعين يوما   80بعدها إلى ) 

  .الواحدة

ويتضيييييييييح من هذا النص أن العامل يمكن أن يحصيييييييييل خالل سييييييييينة على إجازة  
من    62مرضيييييييييييية لمدد متفرقة ال تزيد جملتها على مائتي يوم)اسيييييييييييتنادا  ألحكام المادة 

قانون العمل(، أو لمدة متصيييييلة ال تزيد على مائة وثمانين يوما . وتحسيييييب السييييينة التي  
نها اإلجازة المرضيييييييية بدءا  من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صييييييياحب  يسيييييييتحق العامل ع

العمل، لكن ليس هناك ما يمنع صييييييياحب العمل من أن يحسيييييييب السييييييينة بدءا  من أول 
شييهر كانون الثاني، على أن يسييتحق العامل إجازة جزئية تتناسييب مع مدة خدمته التي  

 أمضاها قبل األول من كانون الثاني.

على إجازة مرضيييية في سييينة من السييينوات، فال يسيييتطيع   وإذا لم يحصيييل العامل
 أن يطالب بضم مدة اإلجازة التي لم يستهلكها إلى السنة الالحقة.

تمنح  بأن  قانون العملمن  167حدد المشرع في المادة   طريقة إثبات المرض: –ب
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بناء  على تقرير طبي من الطبيب المعتمد من قبل صاحب   اإلجازة المرضية للعامل
العمل طبيبا  معتمدا  جاز منح تلك اإلجازة من قبل أي   إذا لم يعين صاحب ف .لالعم

ال يعتد بالتقارير الطبية  بأنه  من قانون العمل 168المادة كما قررت . طبيب آخر 
صادرة عن أحد المستشفيات العامة  الممنوحة للعامل خارج منطقة العمل إال إذا كانت 

 . الصحة في تلك المنطقة  مختصة بوزارة أو معتمدة أصوال  من قبل الجهة ال

 

بناء على نص   المقابل الذي  تقاضـــــــاه العامل خالل اإلجازة المرضـــــــية: –  ج
من قانون العمل: يسييتحق العامل أجرا  مخفضييا  أثناء اإلجازة المرضييية يقدر    62المادة 
  % عن التسيعين80% من أجره خالل التسيعين يوما  األولى، يزاد بعدها إلى 70بنسيبة  

يومييا  التييالييية. ومبرر هييذه الزيييادة أنييه كلمييا طييالييت مييدة المرض زادت نفقييات العالج. 
يومييا  والبيياقي   180ويلحظ هنييا بييأنييه إذا كييانييت اإلجييازة متفرقيية فييإن المييأجور منهييا هو  

 إجازة بدون أجر.

إن وقف عقد العمل بسيبب حصيول  أثر اإلجازة المرضـية عل  عقد العمل:  – د
ية ال يؤثر على عقد العمل من حيث بقاء العالقة التعاقدية العامل على إجازة مرضيييييييييييييي

بين الطرفين، فيبقى العييامييل معتبرا  من عمييال المشييييييييييييييروع، ولهييذا تعتبر مييدة اإلجييازة  
 .1المرضية خدمة فعلية

 
إذا أصيب العامل بطارىء عمل ومن ثم تفاقمت اإلصابة نتيجة ظروف وعوامل متوافرة في طبيعة عمله الذي باشره بعد اإلصابة      - 1

المؤسسة بعض االلتزامات للعامل المصاب   االجتماعية. وأداء  ة األولى من قانون التأمينات األولى فإن اإلصابة الجديدة مشمولة بحكم الماد 
 . قانونا  عليها  ةيحلها من أداء باقي االلتزامات المتوجب ال

 1978/    6/  27تاريخ   1865أساس عمالي  649قرار رقم 
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 :  إجازة المومة -رابعاا 

، التي أمضت ستة أشهر  عاملة تمنح ال (قانون العمل)   121عمال  بنص المادة -أ
 : ، إجازة أمومة بكامل األجر مدتهاالعمل صاحب متصلة لدى 

 . يوما  عن الوالدة األولى   ( 120 ) -1 

 . يوما  عن الوالدة الثانية 90 ) )-2

 .فقط  يوما  عن الوالدة الثالثة ( 75 )  -3 

 .الحمل يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة أمومة خالل الشهرين األخيرين من  -ب 

 . ود تخفض اإلجازة المتبقية إلى النصففي حال وفاة المول -ج

 .إجازة األمومة باالستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصوال   تمنح  -د 

العامالت إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون   يجوز منح من ترغب من -هي
 .أجر

 . اء إجازة األمومةعلى صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثن  يحظر   -و

استرداد ما  احب العمل حرمان العاملة من أجرها الكامل عن مدة اإلجازة أو لص -ز
آخر وذلك  ، إذا ثبت اشتغالها خالل هذه اإلجازة لدى صاحب عمل تم أداؤه إليها منه

 . (قانون العمل   122المادة )مع عدم اإلخالل بالمساءلة التأديبية

ين شهرا  التالية لتاريخ الوضع التي ترضع طفلها خالل األربع والعشر  يكون للعاملة -ح
الراحة المقررة، الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة ال تقل كل منهما  فضال  عن مدة 

، وتحسب الفترتان عاملة الحق في ضم هاتين الفترتيناليوم، ولل عن نصف ساعة في 
 123المادة  )العمل وال يترتب عليهما أي تخفيض في األجر اإلضافيتان من ساعات 

 . ( قانون العملمن 

العاملة في المنشأة  يجوز للمرأة   -أبأنه:   من قانون العمل 124المادة كما تقضي -ط



 - 189 - 

أجر لمدة  التي تستخدم أكثر من خمسة عشر عامال  طلب الحصول على إجازة بدون 
عملها بعد  ال تتجاوز سنة واحدة وذلك لرعاية طفلها، مع احتفاظها بحقها بالرجوع إلى

 جازة، وتفقد هذا الحق إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خالل هذهانتهاء هذه اإل 

 . المدة، وال تستحق هذه اإلجازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتها

على العاملة في حال االستفادة من اإلجازة األولى تسديد االشتراكات   يجب  -ي
النسبة لإلجازات  إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية . أما ب الواجبة عليها 

عليها التسديد إلى المؤسسة المذكورة جميع االشتراكات التأمينية   األخرى فإنه يتعين 
 . صاحب العمل الواجبة عليها وعلى

 : والوفاة إجازة الحج والزواج-خامساا 

يمنح العامل لمرة واحدة  -1: قانون العمل 173المادة عمال  بنص  إجازة الحج: -أ
-   يوما  للمسلمين / 30 /: األجر ألداء فريضة الحج مدتها كامل طوال خدمته، إجازة ب

 للمسيحيين  أيام  / 7 /

في   يتوقف منح هذه اإلجازة على وجود العامل مدة ال تقل عن خمس سنوات  -2
 . خدمة صاحب العمل

 . ال تدخل هذه اإلجازة في حساب اإلجازة السنوية -3

للعامل الذي أمضى في  : العمل  قانون  من 174المادة منحت  إجازة الزواج: -ب
األقل الحق بإجازة زواج لمدة سبعة  خدمة صاحب العمل مدة ستة أشهر متصلة على

 . فقط  أيام بأجر  كامل وتكون هذه اإلجازة لمرة واحدة

حال وفاة  للعامل الحق بإجازة وفاة بأجر  كامل لمدة خمسة أيام في  إجازة الوفاة :-ج
إذا  ال  . ( قانون العمل 175المادة )ه أو أخواته أو زوجهأحد أصوله أو فروعه أو إخوت

 بد أن تتعلق الوفاة بشخص ممن ذكرهم المشرع, فالتحديد على سبيل الحصر. 
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تدخل اإلجازات المذكورة في المواد الثالث  ال : قانون العملمن  176المادة -
  .السابقة في حساب اإلجازة السنوية 

 : بال أجراإلجازة  -د

متصلة في السنة الواحدة, وإذا وافق صاحب العمل على   ثالثون يوما   لمدةتكون 
اإلجازة,  يجب على العامل تسديد االشتراكات الواجبة عليه وعلى صاحب العمل 

 (قانون العمل 172للمؤسسة  العامة للتأمينات االجتماعية)المادة 

 

 الرابع  فرعال

 التزام صاحب العمل بالتنظيم القانوني لوقت العمل

سيواء تحدد أجر العامل بالمدة الزمنية أو بالقطعة أو بحصية من األرباح فإن تحديد 
سييياعات العمل اليومية يبقى من الضيييرورات القصيييوى ألسيييباب مختلفة منها أن  العمل 
اليومي الطوييل اليذي ال يجيد فييه العياميل وقتيا لألكيل والنوم يضييييييييييييييعف مقياومتيه البيدنيية  

نتياجيية وتبيدو الراحية بيالنسييييييييييييييبية ليه كيأنهيا لحظية العمر والفكريية ويعيدم تيدريجييا طياقتيه اإل
التي يحلم بها خاصية في المشيروعات الصيناعية ذات اإلنتاج الكبير التي يكون العمل 

ل  ال يمكن أن يقضيي فيها العامل سياعات طويلة في اإلنتاج وإال تحو    وشياقا    فيها متعبا  
 إلى عبد لآللة وتستهلكه بمرور الزمن .

فإن تشييييييغيل العامل فوق طاقته في سيييييياعات عمل يومية أو أسييييييبوعية  ومن جهة أخرى  
 كثيرة يؤدي حتما إلى نتيجة معكوسة .

فبيدال من أن يؤدي إلى زيادة إنتياجه تقود المبيالغية في اسييييييييييييييتغالل طاقتيه إلى قلية إنتياجه  
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ألن للطاقة البشيرية )البدنية والفكرية( حدود وال يقدر اإلنسيان على االسيتمرار في العمل 
ند بلو  هذه الحدود مما يسييييييييييييييتلزم تمتعه بفترة من التوقف والراحة السييييييييييييييترجاع طاقته  ع

 اإلنتاجية وفي هذا كله مصلحة لجميع األطراف في عقد العمل .

كذلك فإن لتحديد سيييييياعات العمل اليومية صييييييلة بالتقدم اآللي في التصيييييينيع ففي بداية  
ة وكان العمل مسيييتمرا مما أثر التصييينيع في أوروبا لم تكن سييياعات العمل اليومية محدد 

ذلك في العامل والمكانة على حد سييييييييواء إلى أن تدخل المشييييييييرع وفرض وجوب إنقاص  
سياعات العمل اليومية كوسييلة من وسيائل تشيغيل األيدي العاملة العاطلة والتخفيف من 

  البطالة بتوزيع ساعات العمل على أكبر عدد ممكن من العمال.

طول ال يسيييمح بتشيييغيل عدد جديد من العمال والحد من  ألن تشيييغيل العمال سييياعات أ
 البطالة.

فلكل هذه االعتبارات تم تحديد سييييييياعات العمل اليومية واألسيييييييبوعية والشيييييييهرية وتقرير  
 راحة يومية وأسبوعية للعامل كاآلتي:

 : نظيم القانوني لوقت العمل اليوميالت-أولا 

ت تتمثل في حماية طاقة العمل مبررا تدخل المشرع لتنظيم مدة العمل استنادا  إلى
من االستهالك في ساعات طويلة, دون أن يعود ذلك بالفائدة على اإلنتاج, فزيادة 

ساعات التشغيل ال يعني زيادة في المردود من الناحية النوعية والكمية. كما أنها قد  
تخلق مشاكل في فيض اإلنتاج. وال شك أن تجاوز الحد المعقول للعمل اليومي يهدد 

حة العامل ويحرمه من التمتع بحياة عادية وبقدر كاف من الحرية والراحة, كما  ص
يكون له آثار سلبية من الناحية االقتصادية واالجتماعية, ألجل ذلك لم يترك المشرع 

ة كل من صاحب العمل والعامل, ولكنه تد خل بوضع حد راد تنظيم وقات العمل إل
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لتي يجب أن تتخلل فترة العمل, كذلك وضع أقصى لساعات العمل وحدد فترة الراحة ا
 , ويمكن أن نشير لهذه القيود فيما يلي: 1حد أقصى لبقاء العامل في مكان العمل 

حدد القانون مدة عمل العامل يوميا  على الوجه   الحد القص  لساعات العمل:-أ
 اآلتي: 

وم الواحد ال أكثر من ثماني ساعات في الي ال يجوز تشغيل العامل تشغيال  فعليا   -1
 . من قانون العمل( 106)المادة المخصصة لتناول الطعام والراحة تدخل فيها الفترات 

استثناء من قاعدة الثماني ساعات  زيادة الحد األقصى لساعات العمل اليومية:  -2
من قانون العمل زيادة ساعات العمل في اليوم إلى  107عمل في اليوم أجازت المادة 

ة إلى بعض الفئات من العمال أو في بعض الصناعات واألعمال تسع ساعات بالنسب
في   (من قانون العمل)107التي ال يشتغل فيها العامل باستمرار. وأحالت المادة 

تحديد فئات العمال أو الصناعات أو األعمال إلى قرار يصدر من وزير الشؤون  
 االجتماعية والعمل.

ومية الوقت الذي يستغرقه الذهاب إلى علما بأنه ال يعد من ضمن ساعات العمل الي
 العمل واإلياب منه أو التهيؤ ألدائه أو مغادرته. 

ــاعات العمل اليومية:    -3 ــ  لســـ من قانون    107أجازت المادة تخفيل الحد القصـــ
العمل تخفيض سييياعات العمل إلى سيييبع سييياعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في 

ارة بالصيييييحة. وأناطت نفس المادة تحديد  بعض الصيييييناعات أو األعمال الخطرة والضييييي
فئات العمال أو الصييييناعات أو األعمال المشييييار إليها بقرار يصييييدر من وزير الشييييؤون  
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 . 1االجتماعية والعمل

في سيييييييياعات العمل اليومية، عن النصيييييييياب المحدد قانونا ،   كل تخفيض ولكن 
م معين ، ال  حالة في موسيي وقت من األوقات أو أي يلجأ إليه صيياحب العمل ، في أي

حق صييييياحب العمل العودة عنه ، في أي وقت  يعتبر حقا  مكتسيييييبا  للعامل، ويكون من
 .2بهذا التخفيض  يشاء، على أال يتأثر األجر المخصص للعامل

الطعام   يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول فترات الراحة اليومية:-ب
 عى في تحديد هذه الفترة أال يعملوالراحة ال تقل في مجموعها عن ساعة . ويرا 

العامل أكثر من خمس ساعات متتالية ، وللوزير أن يحدد بقرار منه الحاالت أو  
التي يتحتم ألسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة   األعمال 

 . (من قانون العمل 108)المادة راحة

يجب تنظيم ساعات العمل  مل:الحد القص  لمدة بقاء العامل في مكان الع-ج
ال يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات  وفترات الراحة بحيث 

 (.من قانون العمل 106)عمال  بنص المادة في اليوم الواحد 

و مبرر هذا النص, أن المشيييييير ع وضييييييع حدا  أقصييييييى لسيييييياعات العمل في اليوم  

 
 اسيييييييتثناء من أحكام المادة السيييييييابقة يجوز زيادة سييييييياعات العمل إلى تسيييييييع -أ:  من قانون العمل   : 107المادة - 1

تخفيضيييييها إلى سيييييبع   سييييياعات في اليوم بالنسيييييبة لبعض فئات العمال أو في بعض الصيييييناعات واألعمال . كما يجوز
الضيييييارة بالصيييييحة ، ويتم تحديد  الخطرة أو   سييييياعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصيييييناعات واألعمال

  . إليها في هذه الفقرة بقرار من الوزير بالتشييييياور مع الجهات المعنية فئات العمال أو الصيييييناعات أو األعمال المشيييييار
وقت   في سيييياعات العمل اليومية ، عن النصيييياب المحدد قانونا  ، يلجأ إليه صيييياحب العمل ، في أي  كل تخفيض  -ب

حق صيياحب العمل العودة عنه،   موسييم معين ، ال يعتبر حقا  مكتسييبا  للعامل، ويكون من حالة في من األوقات أو أي 
 ." بهذا التخفيض في أي وقت يشاء، على أال يتأثر األجر المخصص للعامل
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عامل أكثر من خمس سييييييييياعات  الواحد، وفرض على صييييييييياحب العمل عدم تشيييييييييغيل ال
متوالية يرتاح بعدها فترة ال تقل عن سيييييييييييييياعة لتناول الطعام أو الراحة، ثم يتابع عمله.  
إال أن صيييييييياحب العمل قد يحترم تنظيم العمل بهذه الطريقة, ولكن يجعله مسييييييييتمرا  في 
العمل لسييييييييياعات متقطعة من اليوم الواحد, مما يؤدي إلى بقاء العامل في مكان العمل 

 .1ة طويلة تضيع معها الفائدة من وضع حد أقصى لساعات العمل اليوميمد 

 : نظيم القانوني لوقت العمل السبوعيالت -ثانياا 

بأنه ال يجوز تشغيل العامل فعليا  أكثر من  : من قانون العمل   106تقضي المادة  
 حة.اساعة في األسبوع, ال تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والر  48

أسيييبوعية ال   يجب تنظيم العمل بالمنشيييأة بحيث يحصيييل كل عامل على راحة  و
متصييلة   تقل مدتها عن أربع وعشييرين سيياعة متواصييلة وبأجر كامل بعد سييتة أيام عمل

 (.من قانون العمل 109)الفقرة أ من المادة . على األكثر

, و صيييييييييياحب العمل لكي 2كما نشييييييييييير هنا إلى ما يعرف باإلغالق األسييييييييييبوعي
لحكم اإلغالق األسيييييييييبوعي البد أن يدير محال  تجاريا  واقعا  في مراكز إحدى يخضيييييييييع  

المحافظات، أو في الجهات التي يصييدر بإضييافتها قرار من وزير الشييؤون االجتماعية  

 
 . 220ص:    -المرجع السابق-د. محمد يحيى مطر –د. حمدي عبد الرحمن   - 1

  يسيييييييييتثنى من حكم اإلغالق كل من: الفنادق والمطاعم والمقاهي والبوفيهات واألندية والمسيييييييييارح ودور السيييييييييينما   - 2
وخانات الموسييييييقى والغناء وكافة المحالت المماثلة, وأيضيييييا  محال بيع الخضييييير والفاكهة واألسيييييماك والزهور الطبيعية  

واء السيييييييييييييييارات ومحال بيع الصييييييييييييييحف اليومية ومحال تجهيز دفن الموتى  ومحالت بيع البنزين والجراجات المعدة إلي
ومحال الفراشيييييية المعدة لتأجير األدوات الخاصيييييية باألفراح والمآتم, على أنه في جميع األحوال يجب مالحظة أن يمنح  

 ساعة    24كل عامل راحة أسبوعية ال تقل عن  

 . 110ص:  -المرجع السابق  -محمد مجدي البتيتى
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 .1والعمل

راحة العامل يومية كانت أو أسييييبوعية ضييييرورية لمصييييلحة أطراف عقد العمل   و
ل ويضعف مقاومته البدنية والفكرية ويعدم  على أساس أن العامل يضره العمل المتواص

تيدريجييا طياقتيه اإلنتياجيية فيؤدي ذليك إلى انخفياض اإلنتياج بيدال من زييادتيه إذن ال بيد  
من فترات توقف عن العمييل والتمتع بفترات من الراحيية لكي يسييييييييييييييترد العييامييل طيياقتييه  

 اإلنتاجية وقوة عمله .

د قبل ظهور تشريعات العمل وكان االعتراف بيوم راحة في األسبوع للعامل يستن
الحيديثية واالتفياقييات اليدوليية إلى اعتبيارات دينيية تنصييييييييييييييح العياميل وصييييييييييييييياحيب العميل 

 باالمتناع عن العمل يوم الجمعة أو يوم األحد .

  ولميا كيان جزاء مخيالفية التعياليم اليدينيية هو العقياب في اآلخر وليس جزاء ميادييا  
حة األسيييييييييييييبوعية من األمور الملزمة من الناحية  لذا لم يكن مبدأ الخلود للرا  حاال    دنيويا  

 القانونية ال للعامل وال لصاحب العمل وال يترتب على مخالفة ذلك أي جزاء دنيوي .

وبتقدم الصييييييناعة وترسيييييييخ مبدأ حرية العمل بالمفهوم الحالي بدأ النظر إلى يوم  
ه فتقرر إلغاؤه الراحة األسيبوعية وكأنه عقبة في طريق التقدم الصيناعي وعائق أمام نمو 

إلى أن تم االعتراف بيه كحق للعياميل تبرره ضييييييييييييييرورة الحفياظ على صييييييييييييييحتيه وظروفيه 
االجتماعية ليتمكن من الجمع بين متطلبات العمل والحياة العائلية بفضييييييييييييييل ضييييييييييييييغط  

 النقابات والمؤسسات العمالية .

 : نظيم القانوني لوقت العمل الت ل من استثناء بعل العما-ثالثاا 
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ت العمل اليومية واألسييييييييييييبوعية قد حددت بقواعد آمرة كقيد على حرية  وبما أن سيييييييييييياعا
نهيا تعيد من النظيام العيام وال يجوز االتفياق بين صيييييييييييييياحب  إالتعياقيد في عالقيات العميل في

بييدون موافقيية    العمييل والعمييال على زيييادتهييا عن السييييييييييييييقف المحييدد في القييانون اعتبيياطييا  
 قل من هذا السقف .العامل وأجرة إضافية ولكن يجوز اتفاقهما على األ

ألن تحديد سييياعات العمل جاء من أجل منع المبالغة في اسيييتغالل طاقة وجهد العامل 
  في العمل وعدم تعريضيييه لإلرهاق واسيييتهالك طاقته اإلنتاجية وتقليل إنتاجه كما ونوعا  

ومنع إصيييييييييابته بالمزيد من إصيييييييييابات العمل ولذلك ال يجوز تشيييييييييغيل العامل أكثر من  
 ( ساعة في األسبوع إال في الحاالت التي يجيزها القانون.48ليوم و)(ساعات في ا8)

 :من قانون العمل  112المادة الستثناءات الدائمة:  عمالا بنص -أ

  :على األشخاص اآلتي بيانهم  المنظمة لوقت العملحكام األال تسري  -1

 قبل أو بعد العمال المشتغلون باألعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها - (1

واألفران  ومثال على هذه األعمال: األعمال الالزمة لتشغيل اآلالت  .انتهاء العمل
والغاليات والقوى المحركة, التي تحتاج إلى زمن قبل بدء العمل اليومي والتي من  

 شأنها تمكين المنشأة من مزاولة العمل اليومي في مواعيد العمل المقررة.

. هذا االستثناء مبرره الحرية التي يتمتع بها العمل لوكالء المفوضون عن صاحب ا - (2
 .1الوكيل المفوض في تحديد أيام عمله وساعاته 

  .لعمال المخصصون للحراسة والنظافةا  (3

( من الفقرة السابقة والحد األقصى  3-2المبينة في البندين )  تحدد األعمال -2

 
قاعدة رقم:    -المرجع السييييابق  -مشييييار إليه في:  إدوار حشييييوة-1968/  3/ 24/  تاريخ  552/ قرار رقم/    870نقض سييييوري أسيييياس /   - 1

 . 112ص:  -148
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 . بقرار من الوزير لساعات العمل فيها

 : من قانون العمل 110 عارضة:  حددتها  المادةالستثناءات ال-ب

السابقة من هذا  يجوز لصاحب العمل عدم التقيد باألحكام الواردة في المواد  -1
 : الفصل في الحاالت التالية

عنه أو لتالفي خسارة   إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطير أو إصالح ما نشأ (1
 .محققة 

وقفل الحسابات واالستعداد للبيع   ة والتصفيةأعمال الجرد السنوي وإعداد الميزاني   (2
في هذه الحاالت أال يزيد عدد  بأثمان مخفضة واالستعداد الفتتاح المواسم . ويشترط 

السنة، ما لم ترخص الجهة   األيام التي يعمل فيها العامل على خمسة عشر يوما  في
  .اإلدارية المختصة بمدد أطول

من أجل تالفي وقوع   . ات عمل غير عاديةضيييييرور  ذا كان التشيييييغيل بقصيييييد مواجهةإ  (3
خسيييارة في البضيييائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو  

 من أجل تسلم مواد معينة أو تسليمها أو نقلها. 

الرسمية والمناسبات التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع   في األعياد والعطل (4
  .1الجهات المعنية 

 
 2010/  7/ 6تاريخ   -10-قرار وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم   - 1

 ن شهر رمضان المبارك. األسبوع األخير م - المناسبات:  

 األسبوع الذي يسبق عيد األضحى-
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وبالمدة  ، باألمرها أعاله إبال  المديرية المختصةفي الحاالت المشار إليويشترط  -2
 ، وذلك خالل أربع وعشرين ساعة من وقوع إحدى الحاالت وقعة إلتمام العملالمت

  .السابقة 

 : العمل اإلضافيالقيود الواردة عل  إرادة صاحب العمل في  -رابعاا 

ذكرناها في موضيييوع    يجب حصييير سييياعات العمل اإلضيييافية بحاالت اسيييتثنائية
سياعات العمل اليومية والتي أجاز فيها المشيرع تشيغيل العامل أكثر من سياعات العمل 
اليومية االعتيادية ولهذا على أصييييييييييحاب األعمال المبادرة إلى اتخاذ اإلجراءات المالية  
واإلدارية والكفيلة بتكييف ظروفهم ووضييعهم القانوني لتشييغيل عمال آخرين على شييكل 

من تشيييييييييغيل عمالهم سييييييييياعات عمل إضيييييييييافية إال وفقا للظروف  سيييييييييتمرة بدال  نوبات م
والحاالت المحددة في القانون ألن تقليل سييياعات العمل اإلضيييافية مبدأ تمليه اعتبارات  
عيدييدة منهيا توخي التخفيف من البطيالية وعيدم إرهياق العميال وإزالية الشييييييييييييييعور بيالتميايز  

اإلضييييييييافية لبعض العمال دون غيرهم   اد سيييييييياعات العملد واالسييييييييتعالء بينهم عندما تز 
ويخلق ذليك الشييييييييييييييعور بعيدم المسيييييييييييييياواة ليدى العياميل اليذي يمليك نفس الكفياءة والمقيدرة 

كميا يخلق طبقية برجوازيية ال تخيدم    ألجر زميليه. اإلنتياجيية وال يسييييييييييييييتلم أجرا مسيييييييييييييياوييا  
مصييييييلحة العمل والعمال ولهذا يجب ترك أمر تشييييييغيل العمال سيييييياعات عمل إضييييييافية  

لمعنية مع تقييد ذلك وتحديد حاالتها بيييييييييييييييييييييييي ) قدر الضرورة الالزمة( وأن يكون  للجهة ا
أجر السيياعة اإلضييافية ليال أو في األعمال المرهقة أو الضييارة بالصييحة أكثر من أجر 

ومن أجر سيييياعة العمل اإلضييييافية غير المرهقة أو غير    سيييياعة العمل اإلضييييافية نهارا  
  .الضارة بالصحة

 

 وذلك بالنسبة إلى جميع المحال التجارية ومحال صناعة األغذية واألحذية والملبوسات. 
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ال يجوز في جميع الحاالت المتقدمة  شــليل اإلضــافي: وضــع حد أقصــ  للت -أ
/ سيييييييييياعات عمل في اليوم الواحد تعد من   10على / أن تزيد سيييييييييياعات العمل الفعلية

 . (من قانون العمل 110)عمال  بأحكام الفقرة ب من المادة بينها ساعتان إضافيتان

يجب   :أنه : من قانون العمل    111تنص المادة  الجر اإلضــافي للعامل:   -ب
العادية   على صاحب العمل أن يمنح العامل عن ساعات العمل اإلضافية أجر الساعة

 % ( عن سياعات العمل50% ( عن سياعات العمل النهارية و ) 25مضيافا  عليه )  

وحتى السيييييييياعة   العمل الليلي : العمل الذي يمتد من السيييييييياعة السييييييييابعة مسيييييييياء  )الليلية
 (.-من قانون العمل ألولى عمال  بنص المادة ا-السابعة صباحا  

 وتضييياعف هذه النسيييبة في حال وقوع سييياعات العمل اإلضيييافية في أيام الراحة

 . األسبوعية أو األعياد والعطل الرسمية

فإذا وقع العمل في يوم الراحة وكان العامل يتقاضيييى أجرا  في أيام راحته حسيييب 
 . األجر اإلضافي في هذه الحالة مضاعفا  

ا النص القيانوني يتعين على صيييييييييييييياحيب العميل أن يمنح العياميل إذن، وتنفييذا  لهيذ 
أجرا  إضيييييييافيا  في مقابل سييييييياعات العمل الزائدة عن الحد األقصيييييييى المتفق عليه، وهذا 

%  25األجر اإلضافي يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة اإلضافية، مضافا  إليه  
العمل اإلضيييييييييييافي ليال ،   % إذا جرى 50على األقل إذا جرى العمل اإلضيييييييييييافي نهارا  و

% من األجر األصييييلي إذا 125بمعنى أن أجر سيييياعة العمل اإلضييييافي يتراوح ما بين  
% من األجر األصييييييييييييييلي إذا نفييذ العمييل في الليييل. فييإذا كييان  150كييان العمييل نهييارا  و

ل.س ويعمل ثماني سياعات يوميا . معنى ذلك   800العامل يتقاضيى أجرا  يوميا  مقداره 
ل.س   150ل.س إذا نفذ العمل نهارا ، و    125اعة اإلضييييافية عندئذ  أن أجر هذه السيييي

 إذا نفذ العمل ليال .
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أما إذا وقع العمل اإلضييييييافي في يوم الراحة األسييييييبوعية وكان العامل يتقاضييييييى  
أجرا  في يوم راحته فيحسيييب األجر اإلضيييافي في هذه الحالة مضييياعفا . والنص واضيييح  

معه للعامل أجر إضيافي يسياوي أجره العادي   على مضياعفة النسيبة, األمر الذي يحقق
ألنه قد تقتضيييييييي طبيعة العمل االشيييييييتغال يوم الجمعة   مضيييييييافا  إليه ضيييييييعف النسيييييييبة.

والسييييييتعاضيييييية عن يوم الجمعة بأي يوم آخر من أيام األسييييييبوع كما في المسييييييتشييييييفيات  
 ء والنقل واإلذاعة و التلفاز.والمطاعم والمطابع والكهربا

ل آخر إضييافة إلى عمله األصييلي ال يسييتحق التعويض ولكن تكليف العامل بعم
 .1عنه, طالما انه يقوم بتنفيذه خالل ساعات عمله نفسها, ولم يعترض 
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 فصل الرابع ال

 انقضاء عقد العمل 

عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين، لذلك فإنه يخضييييييييييييع للقواعد العامة فيما  
لعمل قد نص على أحكام خاصييييييية  يتعلق بوضيييييييع نهاية له، باإلضيييييييافة إلى أن قانون ا

 فيما يتعلق بإنهاء صاحب العمل أو العامل للعقد.

 الول  المبحث  

 حالت انقضاء عقد العمل

إن انتهياء عقيد العميل يعتبر المصييييييييييييييير المحتوم لكيل عقيد يرد على العميل، ألن  
ييد العالقية التعياقيديية، وتتحول بيالنسييييييييييييييبية للعياميل إلى بالقول بخالف ذليك يؤدي إلى تيأ

 ب من ضروب العبودية.ضر 

وكما بين ا سيابقا ,  فالعقد المحدد المدة ينتهي تلقائيا  بانقضياء مدته إذا كان مبرما  
لميدة معينية، أو بيإنجياز العميل إذا كيان مبرميا  لتنفييذ عميل معين. وهيذا الحكم ميا هو إال  

 يجوز  تطبيق للقاعدة العامة في العقود التي تقتضييييي بأن العقد شييييريعة المتعاقدين، فال
  1/ 148نقضييييييه وال تعديله إال باتفاق الطرفين، أو لألسييييييباب التي يقررها القانون )مادة  

  مدني(.ال انون قال

و عقيد العميل ينقسييييييييييييييم من حييث الميدة إلى عقيد محيدد الميدة وعقيد غير محيدد الميدة،  
م  والشييييييييييييييك في أن التمييز بين النوعين ليه أهميية كبيرة من حييث طريقية إنهيائيه، فيالعقيد اليذي ل

تحدد له مدة تتحدد قوته الملزمة في الزمان باسييييييتمرار إرادة طرفيه في االلتزام به، بينما العقد  
 الذي تحدد مدته تتحدد قوته الملزمة في الزمان بالمدة المتفق عليها بين أطراف العقد.
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 الول  طلبالم

 الحالت الخاصة لنقضاء العقد 

إذا كان مبرما  لمدة زمنية معينة،  ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته،  
 أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله.  

 : اإلخطار بإنهاء عقد العمل-أولا 

فهو  هو إعالن إرادة أحد طرفي عقد العمل بإنهاء العقد, تعريف اإلخطار)اإلنذار(:-أ
من قانون  ) 56تصرف قانوني من جانب واحد. وقد اشترط قانون العمل في المادة 

( أن يكون مكتوبا . وفي حال صدوره من جانب العامل يبدو في صورة استقالة, العمل
 .1أما في حال صدوره من جانب صاحب العمل فإنه يعد إنذارا  أو تنبيها  بالتسريح 

والمبرر الشترط اإلخطار هو إزالة عنصر المفاجأة في إنهاء العقد, بالنسبة  
في إعطاء وقت للبحث عن عمل آخر  لمن وجه إليه. فللعامل مصلحة باإلنذار تكمن

تفاديا  لوقوعه في حالة البطالة. ومن ناحية صاحب العمل, اإلخطار يعطيه مهلة  
 إليجاد عامل بديل .

 يتمثل أثر اإلخطار على عقد العمل في اآلثار التالية:   أثر اإلخطار:-ب

طوال مهلة اإلخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع   يظل عقد العمل قائما  -1 
من قانون  58)المادة  2بانقضاء هذه المهلة االلتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد 

(. فيبقى العقد ملزما  لطرفيه خالل اإلخطار, أي يبقى العامل ملتزما  بأداء العمل
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العمل وخاضعا  إلشراف صاحب العمل, ويبقى صاحب العمل ملتزما  بدفع األجر  
رتب على ذلك أنه إذا أخل العامل بالتزاماته كان  للعامل كامال  بصوره المختلفة. ويت

لصاحب العمل أن يعاقبه تأديبيا  وله الحق في فصله إذا كان ما ارتكبه يجيز هذا  
 .1الفصل

من العمل أثناء مهلة اإلخطار، مع   لصاحب العمل أن يعفي العامل-2
رتب على  مع ما يتو ، تلك المهلة احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء

 . اإلخطار  ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة 

إذا كان اإلخطار باإلنهاء من جانب صاحب العمل, يحق للعامل أن   -3
يتغيب يوما  كامال  في األسبوع أو ثماني ساعات أثناء األسبوع خالل مهلة اإلخطار, 

 اعات الغياب.  وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه ألجره عن يوم أو س

كما أن للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط إخطار صاحب العمل  -4
 (. من قانون العمل 59بذلك قبل يوم من الغياب)المادة 

 : أحكام اإلخطار-ج

 .اإلنهاء بشهرين يجب أن يتم اإلخطار قبل -1

 . تعليق اإلخطار باإلنهاء على شرط واقف أو فاسخ  ال يجوز  -2

 . العالقة، ويبدأ سريان مهلته من تاريخ تسلمه بلغ اإلخطار إلى صاحب يجب أن ي -3

نفسه من شرط اإلخطار أو تخفيض مدته ، ولكن  ال يجوز لصاحب العمل إعفاء -4
 . يجوز االتفاق على زيادة هذه المدة

 يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة اإلخطار كليا  أو جزئيا  في  -5
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 . العقد من جانب العاملحالة إنهاء 

ال يجوز توجيه اإلخطار : للمرأة الحامل أو إذا كانت في إجازة األمومة, وللعامل    -6
 (.  من قانون العمل 57أثناء اإلجازة العادية أو خالل اإلجازة المرضية)المادة 

 :الجل إنهاء عقد العمل المحدد-ثانياا 

   :المحدد الجل إنهاء عقد العمل-أ

العمل أن ينهي عقد العمل المحدد المدة في  يجوز لصاحب صاحب العمل:  بإرادة  -1
للعامل أجوره عن المدة المتبقية من العقد  أي وقت خالل مدة سريانه شريطة أن يدفع

 .(من قانون العمل 53المادة )

في أي وقت أيضا  شريطة  كما يجوز للعامل أن ينهي العقد المذكور بإرادة العامل:-2
، وفي حال لإلنهاء العمل خطيا  بذلك قبل شهرين من الموعد المحدد  إخطار صاحب 

يعادل بدل  عدم مراعاة هذه المهلة يجب على العامل دفع تعويض إلى صاحب العمل
 . أجره عن مدة اإلخطار أو الجزء الباقي منها

من قانون العمل   5 تقرر المادة  المبرم إلنجاز عمل معين: إنهاء عقد العمل-ب
 أنه: 

 . معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه إذا كان العقد مبرما  إلنجاز عمل  -1

ألن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل  إذا كان العمل قابال  بطبيعته  -2
تجدد تجديدا  ضمنيا  المدة الالزمة للقيام بالعمل ذاته مرة  المتفق عليه، اعتبر العقد قد 

 . أخرى 
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 : المحدد الجلغير نهاء عقد العمل  إ -ثالثاا 

 أنه:من قانون العمل  56المادة  قضت  

يجوز لكل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه  -أ
 . أن يخطر الطرف اآلخر كتابة  قبل اإلنهاء بشرط

 إخطار أو قبل انقضاء مهلة اإلخطار يلتزم الطرف الذي ينهي عقد العمل دون  -ب 
عن مدة اإلخطار أو الجزء  بدفع تعويض إلى الطرف اآلخر يعادل بدل أجر العامل

 . اإلخطار الباقي منها ، ما لم يكن العامل معفيا  من مراعاة مهلة 

 : هاء عقد العمل بسبب تجنيد العاملإن -رابعاا 

منح المشرع العامل حق الخيار عند دعوته لتأدية الخدمة العسكرية اإللزامية  
فإذا اختار إنهاء   اطية, بين أن يطلب إنهاء العقد أو اإلبقاء على عقد عمله.واالحتي

العقد فيكون له الحق بمكافأة نهاية الخدمة إذا لم تشمله أحكام قانون التأمينات 
 .(من قانون العمل  68)المادة  االجتماعية
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 الثاني طلب الم

 الحالت العامة لنقضاء العقد

 : بدون تعويل انقضاء العقد -أولا 

من قانون   62المادة  بي ن قانون العمل أسييييييييباب إنهاء عقد العمل بموجب أحكام  
 التي قضت بأنه:العمل 

التييييالييييية ينتهي عقييييد العمييييل، مهمييييا  -أ الحيييياالت   : كييييان نوعييييه، في أي من 

 . اتفاق الطرفين كتابة  على إنهاء العقد  -1

تمتد   قد محدد المدة وكانت مدتهبلو  العامل سييين السيييتين من العمر، ما لم يكن الع-2
مدته .  ، حيث ال ينتهي العقد في هذه الحالة إال بانقضييياءإلى ما بعد بلوغه هذه السييين

يتعلق   وفي جميع األحوال يجب عدم اإلخالل بأحكام قانون التأمينات االجتماعية فيما
المدة  بسيين اسييتحقاق المعاش التقاعدي وبحق العامل االسييتمرار بالعمل لحين اسييتكمال

 . ، أو لسن الخامسة والستين، حيث ينتهي العقد حكما  الموجبة لهذا المعاش

وفاة العامل، وفي هذه الحالة يصييييييييرف ألسييييييييرته أو للشييييييييخص الذي يحدده العامل -3
حياته بموجب وثيقة خطية تودع لدى صيييياحب العمل إعانة وفاة بما يعادل أجر  خالل

. ويرجع انتهاء  توفي فيه العامل كامال    إضيييييافة إلى أجر الشيييييهر الذي,  شيييييهرين كاملين
العقد في هذه الحالة إلى أن شيييييييييييخصيييييييييييية العامل محل اعتبار, وإلى أن اللتزامه طابع  

 .1شخصي, فال ينتقل إلى ورثتههكما بينا آنفا ه

عجزا  كليا  أيا  كان سيييييييييييييبب هذا العجز ، أما في حال   عجز العامل عن أدائه عمله-4
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العمييل إال إذا ثبييت عييدم وجود عمييل آخر لييدى  هي عقييد عجز العييامييل جزئيييا  فال ينت
وإذا ثبت وجود هذا العمل يجب على   صييييييييياحب العمل يسيييييييييتطيع أن يقوم به العامل ،

العميل مع عيدم اإلخالل   صييييييييييييييياحيب العميل بنياء  على طليب العياميل أن ينقليه إلى ذليك
 . بأحكام العجز المنصوص عليه في قانون التأمينات االجتماعية

 مرضيييييا  يسيييييتوجب انقطاعه عن العمل مدة ال تقل عن مائة وثمانين مرض العامل-5

 . ل سنة عقدية واحد يوما  متصلة أو مددا  متفرقة تزيد في جملتها على مائتي يوم خال

 . القوة القاهرة - 6

عن التسييييييييييريح  التعويض   ال يترتب على إنهاء العقد في الحاالت السييييييييييابقة -ب 
 . المبرر

( المنصييييييييوص عليهما  5 - 4المرض في الحالتين ) يكون إثبات العجز أو  -ج
شييييييهادة طبية يقدمها العامل، ولصيييييياحب العمل  في الفقرة / أ / من هذه المادة بموجب 

،  طبيب آخر، فإذا اختلفت الشييهادتان على  إذا لم يقبل بهذه الشييهادة أن يعرض العامل
 . ةقانون التأمينات االجتماعي تطبق في هذه الحالة األحكام المرعية في

 :نقضاء العقد بإرادة منفردة بدون إخطارا-ثانياا 

يتبين من النصييوص السييابقة الذكر, أن لكل من العامل وصيياحب العمل  الحق 
 في إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة, بشرط اإلخطار. 

يقصد بالتسريح إنهاء العمل اإلنهاء بإرادة صاحب العمل )التسريح(: -أ (1
 : من قانون العمل 64المادة واستنادا  لنص  رادة منفردة من صاحب العمل.بإ

يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير  -1
أو إلنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في   محدد المدة
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 : الحاالت التالية 

دات أو توصيات  انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شها إذا -
 . قضائي مبرم  مزورة ثبت تزويرها بحكم

إذا ارتكب العامل خطأ  نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، -
/ 48شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خالل /

 . بوقوعه  ساعة من وقت علمه

والمنشأة رغم   لسالمة العمال إتباعهاإذا لم يراع العامل التعليمات الالزم -
  ظاهر  إنذاره كتابة ، شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان

إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما  منفصلة خالل  -
العقدية الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متصلة ، على أن يسبق الفصل   السنة

بعد غيابه عشرة أيام في الحالة  كتابي من صاحب العمل للعامل  توجيه إنذار
أيام في الحالة الثانية وفق األحكام المرعية في قانون   األولى وانقطاعه خمسة

 . أصول المحاكمات 

لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل  إذا-
 . الداخلي للمنشأة  أو النظام

 . بالمنشأة التي يعمل بهاإذا أفشى العامل األسرار الخاصة  -

 إذا حكم على العامل بحكم قضائي مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة باألخالق -

 . وباآلداب العام

متأثرا  بما تعاطاه من   إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بي ن أو -  
 .مادة مخدرة

المسؤول وكذلك إذا وقع أو المدير  إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل -  
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 . أو بسببه منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل

 ,المقبولة قانونا   يقع عبء اإلثبات في البنود السابقة على صاحب العمل بالطرق  -2
 . ويعتبر إنهاء العقد في هذه الحاالت مبررا  

هذه المادة يتوقف تسديد عقد العمل وفقا  ألحكام الفقرة /أ / من  في حال إنهاء -3
والعامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لحين   اشتراكات صاحب العمل

 . البت في الدعوى 

  اإلنهاء بإرادة العامل )الستقالة(:-ب

ولكنه قيد هذه  أعطى المشرع للعامل الحق في إنهاء عقد العمل بإرادة منفردة.-1
ال يعتد باستقالة العامل إال أنه: من قانون العمل  61المادة  االستقالة , بأن قرر في

العامل لدى ديوان المديرية المختصة، وللعامل المستقيل أن   إذا كانت مسجلة من قبل 
استقالته كتابة  خالل أسبوع من تاريخ إخطار صاحب   يعود ، ولمرة واحدة ، عن

 . م تكن الحالة تعتبر االستقالة كأن ل العمل للعامل بقبولها، وفي هذه

 : من قانون العمل   66المادة وبناء على أحكام  -2

صاحب العمل في  يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار 
 :الحاالت التالية 

الغش وقت التعاقد فيما يتعلق   إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه -
 . بشروط العمل

 . العامل بالتزاماته الجوهرية طبقا  ألحكام هذا القانون  إذا لم يقم صاحب العمل إزاء-

أو من يمثله أمرا  مخال  باآلداب نحو العامل أو أحد أفراد  إذا ارتكب صاحب العمل -
 .أسرته

 . صاحب العمل أو من يمثله اعتداء  على العامل إذا وقع من  -
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كون صاحب  سالمة العامل أو صحته بشرط أن ي إذا كان هناك خطر جسيم يهدد -
بتنفيذ التدابير المقررة أو التي تفرضها الجهة  العمل قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يقم 

 . المختصة في الموعد المحدد لذلك

 يحق للعامل الذي ترك العمل قبل نهاية عقده ألي سبب من األسباب السابقة أن  -3

ذه الحاالت  يرفع دعوى تسريح غير مبرر أمام القضاء، ويقع عبء اإلثبات في ه
ناجمة عن التسريح غير  العامل، وعند الثبوت يكون للعامل الحقوق ال على

  .1(من قانون العمل 65المادة المبرر)

 الثاني  مبحثال

 آثار انقضاء عقد العمل 

يترتب على انتهاء عقد العمل تصفية التزامات نشأت على عاتق صاحب العمل 
تزامات في مكافأة نهاية الخدمة. فبالنسيييييييبة  اسيييييييتنادا  لعقد العمل، وتتجسيييييييد أهم هذه االل

للمكيافيأة يبيدو أن الغيايية من ترتييب هيذا االلتزام على كياهيل صيييييييييييييياحيب العميل تكمن في 
حرص المشييييير ع على مسييييياعدة العامل في تأمين مبلغ من المال يتدارك به نفقاته ريثما  

 يتدبر أمره بعد أن انتهى عقده.

 

 

 تصفية الشؤون االجتماعية لحقوق العامل ال عالقة له بعقد العمل وال يجعل الباطل حقا .-1  - 1

 إذا تمت االستقالة تحت الضغط, فقدت قيمتها وغدت باطلة.-2

 . االستقالة ونتائجها من اختصاص محكمة العمل إبطال دعوى -3

 .1999أساس لعام   183القضية رقم   -1999/ 5/ 27يخ تار   59رقم  -قرار محكمة االستئناف المدنية في دمشق ر
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 الول  المطلب

 ن عقد العمل تصفية الحقوق الناشئة ع

يترتب على انتهاء عقد العمل التزام على عاتق صاحب العمل بتصفية حقوق  
 . 1والناشئة عن عقد العمل ,العامل تجاهه

 : الجر المستحق تأدية  -أولا 

العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة  إذا انتهت عالقة-أ
إال إذا كان العامل قد ترك العمل من    ,اء العقد من تاريخ انته له خالل سبعة أيام عمل 

أداء أجر العامل وجميع مستحقاته   الحالة على صاحب العمل فيجب في هذه  ,تلقاء نفسه
عشر خمسة  تتجاوز  ال  مدة  األجر  في  بهذا  العامل  مطالبة  تاريخ  من  عمل  يوم 

 . (من قانون العمل 79المادة )والمستحقات 

 م الدعاوى الناشئة عن عقد العمل:تقادم الحق في الجر وتقاد-ب

»تسيييييييييقط بالتقادم  مدني على أنه ال  انون قمن ال  664قرر المشيييييييييرع بموجب نص المادة 
الدعاوى الناشيييييييئة عن عقد العمل بانقضييييييياء سييييييينة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إال فيما  

ة ال  يتعلق بالعمالة والمشيييييياركة في األرباح والنسييييييب المئوية في جملة اإليراد، فإن المد 
تبدأ إال من الوقت الذي يسيلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا  بما يسيتحقه بحسيب آخر 

وال يسييييييييييييري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة األسييييييييييييرار  جرد.  

 
إغالقها أو إفالسها أو إعسارها تصفى حقوق   في حال حل المنشأة أو تصفيتها أو   : من قانون العمل 11المادة  - 1

 .  العاملين فيها طبقا  ألحكام هذا القانون 
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 «.التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه األسرار

المشيييييرع قيد حق العامل بالمطالبة القضيييييائية باألجر    يتضيييييح من النص السيييييابق, أن-
لمدة سييينة، لذلك فإن الحق في رفع الدعوى للمطالبة باألجر يسيييقط بانقضييياء سييينة من  
تاريخ انتهاء العقد، وإن لم تكن قد توافرت شييروط التقادم الحولي التي أوضييحناها آنفا ،  

أنه مع ذلك ال يقوم على قرينة  ألن هذا التقادم وإن كان تقادما  قصييييييييييييرا  )سييييييييييينويا ( إال 
الوفاء، وإنما يهدف إلى اإلسييييراع في تصييييفية المراكز القانونية الناشييييئة عن عقد العمل 

 خالل سنة من تاريخ انتهائه.

واسييتثنى المشييرع من التقادم الحولي أجر العامل إذا كان محددا  على أسيياس العمالة   -
يراد فإن تلك المدة )مدة السينة( ال تبدأ  أو المشياركة في األرباح أو كنسيبة مئوية من اإل

بالسييييريان إال من الوقت الذي يسييييلم فيه صيييياحب العمل إلى العامل بيانا  فيما يسييييتحقه  
 حسب آخر جرد.

كذلك ال يسييييييري هذا التقادم على الدعاوى المتعلقة بانتهاء حرمة األسييييييرار التجارية،    -
 ام هذه األسرار.أو تنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احتر 

 : تأدية أجر عن اإلجازة السنوية  -ثانياا 

للعامل الحق بالحصول على أجره عن     :بأنه  من قانون العمل 163 المادة تقضي  
استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي  أيام اإلجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل

 ه . أساس آخر أجر تقاضااألجر على  لم يحصل على إجازة عنها، ويحسب هذا

ومقتضييييييى هذا النص أن انتهاء عقد العمل ألي سييييييبب من األسييييييباب، اسييييييتقالة  
العامل، أو فصييله ال يؤثر على حقه في اإلجازة السيينوية التي لم يحصييل عليها، ولكنه  
في هذه الحالة يتعذر عليه الحصيييول على حقه في اإلجازة عينا ، لذلك يسيييتحق العامل 
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 م اإلجازة التي لم يستهلكها.أجره نقدا  عن أيا

 الثاني  المطلب

 استحقاق العامل التعويل والمكافأة والمعاش التقاعدي 

تعويض ومكافأة ال  ين هو إن انتهاء عقد العمل يؤدي في أغلب الحيان إلى نشوء دي 
في المكافأة وحق التعويض حقان مختلفان في مصيييييييييييييدرهما وفي نهاية الخدمة. والحق 

عن مدة خدمته التزام مصيييييييييدره القانون وسيييييييييبب قيام العامل  العاملطبيعتهما: فمكافأة 
بأداء العمل نتيجة للعقد الذي أبرمه معه. أما التعويض فمصييدره الضييرر الذي يصيييب  

 . 1العامل نتيجة تسريحه بدون مبرر

 : عن اإلنهاء غير المبرر لعقد العمل التعويلاستحقاق  -أولا 

اعاة األحكام التي نص عليه القانون, إلزام  يترتب على انتهاء عقد العمل دون مر 
 الطرف المخل بدفع تعويض للطرف اآلخر على ما سنبينه وفق اآلتي: 

إذا استقال العامل دون  , في العقد المحدد األجل-1  التعويل في حالة الستقالة:-أ
ة مهلة اإلخطار وجب عليه دفع تعويض لألخير يعادل بدل أجره عن مدة امراع

 الجزء الباقي منها. اإلخطار أو

إخطار أو   ينهي عقد العمل دون الذي عامل يلتزم الفي العقد غير المحدد األجل:  -2
 قبل انقضاء مهلة اإلخطار بدفع تعويض إلى الطرف اآلخر يعادل بدل أجر العامل

 
ل الفردي دفعه للعامل عند انتهاء العقد بغير   .... المكافأة نوع من األجر اإلضييييييييييييافي... أوجب قانون عقد العم-  1

 1958/  10/  16ق جلسة    24لسنة    210خطأ أو تقصير من جانبه   الطعن رقم  

 . 94ص:   -المرجع السابق  -مشار إليه في: د. سعيد أحمد شعلة
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 عن مدة اإلخطار أو الجزء الباقي منها، ما لم يكن العامل معفيا  من مراعاة مهلة 

 . (-وفق ما بيناه آنفا  -من قانون العمل   56ب من المادة  )فقرةاإلخطار

 التعويل في حالة التسريح: -ب

يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة الباقية    في العقد المحدد الجل:- 1
 من العقد. 

في  بأنه من قانون العمل  55تقضي المادة في العقد المبرم إلنجاز عمل معين:   -2
إنجاز العمل المتفق عليه ، يستحق   قد من قبل صاحب العمل قبلحال إنهاء الع

وتقضي المادة . هذا القانون  / من  65العامل التعويض المنصوص عليه في المادة / 
إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى  -أ بأن  : من قانون العمل   65

بمثابة   لعقد العمل يعد المادة السابقة فإن إنهاءه  المخالفات المنصوص عليها في
الحالة يستحق العامل تعويضا  مقداره أجر شهرين عن  التسريح غير المبرر، وفي هذه

/ مائة وخمسين   150هذا التعويض عن /  كل سنة خدمة على أن ال يزيد مجموع
عن كسور السنة بنسبة ما قضاه   مثل الحد األدنى العام لألجور، ويستحق تعويضا  

 . منها في العمل

الشهري األخير الذي تقاضاه العامل ، وال   يحسب التعويض على أساس األجر -ب 
 . المقررة قانونا  أو اتفاقا   يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته 

أحكام اإلخطار المنصوص عليها  يبقى صاحب العمل، مع ذلك، ملزما  بتطبيق -ج
 .  وما بعدها من هذا القانون  /56في المادة/
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 :  مكافأة نهاية الخدمة  -ياا ثان

لميال يلتزم صيييييييييييييياحيب العميل, في هي مبلغ من ا  تعريف مـكاـفأة نـهاـية الـخدـمة:  -أ
 .1حدود معينة, بدفعه إلى العامل

و قييد تقلص نظييام دفع مكييافييأة نهيياييية الخييدميية, بعييد أن اتسييييييييييييييع نطيياق تطبيق نظييام  
نظام المكافأة. التأمينات االجتماعية. ومما الشييييييييييك فيه أن النظام األخير يفضييييييييييل على  

نظرا  ألنه وفقا  لنظام التأمينات االجتماعية تلتزم مؤسييييسيييية التأمينات االجتماعية بصييييرف  
معاش شيهري للعامل الذي انتهى عقده، وينقضيي التزام صياحب العمل بدفع المكافأة في 
مقابل المبلغ الذي يلتزم بدفعه إلى المؤسيييييييسييييييية المذكورة، والذي يتمثل بنسيييييييبة مئوية من 

 % من أجور المؤمن عليهم(.14عماله ) أجور

استثنى من سريان أحكام تأمين الشيخوخة    1963لسنة    210المرسوم التشريعي رقم  و 
أصحاب العمل الذين يستخدمون أقل من خمسة عمال، لذلك فإن أصحاب العمل هؤالء 

وإن المؤسسة،  إلى  والوفاة  والشيخوخة  العجز  عن  التأمين  اشتراكات  بدفع  يلتزمون  ما  ال 
يلتزمون بدفع مكافأة نهاية الخدمة لعمالهم. ومما الشك فيه أن أصحاب العمل هؤالء 

 . 2يمثلون نسبة كبيرة في سوريا 

 شروط استحقاقها:  -ب

 
 .   250ص: -المرجع السابق-د. جمال الدين زكي - 1

 . 463ص:   -المرجع السابق  -د.شواخ محمد األحمد - 2
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مكافأة نهاية الخدمة كما هو مسييييييييييتفاد من اسييييييييييمها، ال  انتهاء عقد العمل:   -1
ل. فالمكافأة إذن ال  تسيييييييييتحق إال في نهاية خدمة العامل، أي في حالة انتهاء عقد العم

تسييييييييييييييتحق في حالة وقف عقد العمل، كما هو الحال اسييييييييييييييتدعاء العامل ألداء الخدمة 
 العسكرية إذا لم يختر انتهاء العقد.

 .أن يكون صاحب العمل هو الذي أنه  العقد -2

اسييييييتحقاق العامل أل يكون إنهاء العقد بســــبب خطأ جســــيم اقترفه العامل:  -3
رتبط بأال يكون إنهاء صياحب العمل للعقد مبررا  بالخطأ الجسييم  لمكافأة نهاية الخدمة م

 الذي اقترفه العامل.

ــروط المتعلقة بالخدمة:   -4 تعلق بعض التشيييييييييييريعات اسيييييييييييتحقاق العامل الشـــــ
لمكافأة نهاية الخدمة، على استمراره في خدمة صاحب العمل مدة معينة، فإذا لم يكمل  

صييييييد المشيييييير ع  من هذا الحكم تشييييييجيع العامل هذه المدة، ال يسييييييتحق المكافأة. وربما ق
 .1على البقاء في خدمة صاحب العمل

 :من قانون العمل  63المادة عمالا بنص  تحد د مقدارها:-ج

للعامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات   ييلتزم صاحب العمل بأن يؤد   -أ
ة السيييييييابقة مكافأة عن  الحاالت الواردة في الماد  االجتماعية، عند انتهاء عقد العمل في

كل سيييينة خدمة ، كما يسييييتحق مكافأة   مدة خدمته تحسييييب على أسيييياس أجر شييييهر عن
 .عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل

تحسيييييييب هذه المكافأة على أسييييييياس األجر الشيييييييهري األخير الذي تقاضييييييياه   -ب 

 
 . 465ص:   -المرجع السابق  -د.شواخ محمد األحمد - 1
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 .  أو اتفاقا  يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا   العامل، وال

 

 

 : المعاش التقاعدي  -ثالثاا 

عامل يدفع من قبل مؤسسة التأمينات االجتماعية للالتعريف بالمعاش التقاعدي:  -أ 
تكون موارد تأمين  , وت1مؤمن عليه أو ورثته من بعده, عند انتهاء عقد العملال

ب العمل من العامل وصاح من إلزام كال   ,من العجز والوفاة والشيخوخة ,العاملين
ويجري تأديتها لمؤسسة التأمينات   بتسديد نسبة تحسب على أساس أجر العامل.

 االجتماعية: 

 % من أجر العامل. 14يلزم صاحب العمل بدفع   -1

 %. 7يلزم العامل بدفع  -2

 أنواع المعاش التقاعدي: -ب

الغاية من نظام تأمين الشيخوخة كفالة استمرارية الدخل معاش الشيخوخة:  - 1
ؤمن عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية, في حال انقطاع  للعامل الم

. فقرر المشرع أحكاما  تضمن تأمين العامل  2أجره من العمل ببلوغه سن الشيخوخة 
  من القانون  9بنص المادة   أجره في حال الشيخوخة. وعمال   انقطاعمن مخاطر 

ق العامل معاش الشيخوخة  يستح   2001لعام  78)قانون التأمينات االجتماعية( رقم 

 
 . 456ص:    -المرجع السابق  -د. شاب توما منصور - 1

 . 297ص:  -المرجع السابق  -محمد مجدي البتيتى - 2
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 بي: 

انتهاء الخدمة بسب إتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة  -1
 سنة.(  15وبلو  مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ) ,والخمسين

انتهاء الخدمة بسب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن  -2
 سنة.   20مة المحسوبة في المعاش وبلو  مدة الخد  ,الخمسين

انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلو  خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة أو  -3
 .1سنة على األقل   15الخطيرة المحسوبة في المعاش 

يحسب معاش العجز الكامل الطبيعي الدائم و معاش  معاش العجز والوفاة:   -2
%  2هري للسنة األخيرة ثم يضاف % من متوسط األجر الش40على أساس  2الوفاة

% من  80عن كل سنة من السنوات التالية للسنة األولى اشتراك, على أال تتجاوز  
 .3متوسط األجر الذي حسب على أساسه األجر 

 : شهادة نهاية الخدمة -رابعاا 

شهادة نهاية الخدمة، مستند، أو وثيقة، يمنحها صاحب العمل في نهاية عقد العمل  
تسمح لألخير أن يثبت خبرته السابقة، وأن يثبت أيضا  أنه حر من كل إلى العامل. و 

 
 . 241ص: -2005-منشورات جامعة دمشق  -التأمينات االجتماعية  -د. علي الجاسم  -د. زهير حرح- 1

:  ولما كان من 2018/  19/3بتاريخ    50في الدعوى أساس    11طرطوس  قرار رقم  قرار محكم بداية العمل المدنية في    - 2
الثابت من وقائع هذه الدعوى أن مورث الجهة المدعية كان يعمل لدى الجهة المدعى عليها وأثناء قيامه بالعمل تعر ض لحادث سير  

ة مورث الجهة المدعية المذكورة الناجمة عن إصابة  مما أدى لوفاته. األمر الذي يتعين معه على هذه المحكمة الحكم باعتماد وفا 
  29عمل وإلزام الجهة المدعى عليها التأمينات االجتماعية  بذلك ودفع المعاش للمستحقين من الورثة المدعين وفقا  ألحكام المادتين  

 تأمينات اجتماعية    89و 

 263ص:   -المرجع السابق  -د. علي الجاسم -د. زهير حرح - 3
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 التزام تجاه صاحب العمل السابق. 

فالوثيقة، يجب أن تحتوي على بيانات أو معلومات. ويلحظ هنا أن المشييييييييير ع لم 
يترك تحيدييد هيذه البييانيات إلرادة الطرفين، وإنميا نص على بييانيات يتعين تضييييييييييييييمينهيا  

العقد ونوع العمل  يبين فيها تاريخ مباشييييرته العمل وتاريخ انتهاء زاميةللوثيقة )بيانات إل
, متى كيييانيييت  ( وبييييانيييات أخرى يمكن إضييييييييييييييييافتهيييا بنييياء على طليييب العييياميييلاليييذي أداه 

)عمال  بنص المادة   )البيانات اإلضيافية(  المعلومات المطلوب إضيافتها مطابقة للحقيقة
  .(من قانون العمل 93

إعطاء العامل شييييهادة براءة ذمة عند انتهاء عقد   كما يجب على صيييياحب العمل
العامل قد أوفى بجميع االلتزامات المترتبة عليه تجاه صييييييياحب   العمل شيييييييرط أن يكون 

العمل مطالبة العامل بأي مبلغ بعد منحه هذه الشيييييهادة،  العمل، ويمتنع على صييييياحب 
 . على وقوع خطأ مادي في الشهادة ذاتها ما لم تكن هذه المطالبة مبنية
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 مطلب الثالث ال

 الفردي قضائياا  نقضاء عقد العملالقواعد الناظمة إل 

تثير عالقات العمل الفردية بين العامل وصاحب العمل, عدة إشكاالت عملية أثناء  
 .قة بين كل من العامل وصاحب العملسريانها و تنفيذها, تؤدي إلى توتر العال

 دية: تعريف منازعات العمل الفر   -أوال  

يقصد بمنازعات العمل الفردية الخالفات التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل في 
 (.من قانون العمل 203المادة )معرض تطبيق أحكام هذا القانون وعقد العمل الفردي

نجد أن المشرع السوري يعتبر المنازعة الفردية هي كل خالل يقوم بين عامل  
التي تربط الطرفين. إذا لم يتم حلها بصورة  وصاحب عمل بشأن تنفيذ عالقة العمل 

 ودية بين العامل وصاحب العمل.

من قانون   204) : تقضي المادةالتسوية القضائية لمنازعات العمل الفردية -ثانيا  
إذا نشأ نزاع عمل فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل  بأنه:   (العمل  

لمحكمة المختصة المشكلة وفق أحكام المادة من العامل وصاحب العمل اللجوء إلى ا
من خالل هذه المادة نجد أن حل النزاعات الفردية عن   . التالية لتسوية هذا النزاع

 طريق القضاء تخضع لألحكام التالية: 

من قانون  205الحكمة المختصة بمنازعات العمل الفردية: عمال  بأحكام المادة   -أ
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عديال  هيكيليا  على تشكيل محاكم العمل؛ : نجد المشرع السوري أدخل ت1العمل
وجعلها تتكون إضافة للقاضي المختص ممثلين عن نقابات العمال وأصحاب 

 العمل, وذلك على الصورة اآلتية: 

 تحدث في مركز كل محافظة بقرار من وزير العدل محكمة بداية مدنية من:  -1

 . لقضاء األعلىبعد موافقة مجلس ا ,قاضي بداية يسميه وزير العدل رئيسا    •

ممثل عن العمال يسميه االتحاد العام لنقابات العمل من حملة اإلجازة في   •
 .الحقوق 

ممثل عن أصحاب العمل يسميه وزير العمل من حملة اإلجازة في   •

 

( الصادر بتاريخ  17قانون العمل رقم ) / من 205تعدل المادة / :"1المادة م , و أحكام 2013لعام  64المرسوم التشريعي رقم بمقتضى  - 1
عمل في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية  ت حدث محاكم  –لتصبح على النحو اآلتي:أ  2010/   4/  12
، وعقد العمل  2010/   4/   12( تاريخ 17بالنظر في المنازعات المتعل قة بالعمل الفردي في شأن تطبيق أحكام القانون رقم )    تختص 

 الفردي، ويكون تشكيل المحكمة على النحو اآلتي:

 رئيسا   لقضاء األعلى قاض  يسميه وزير العدل بعد موافقة مجلس ا

 عضوا   ممثل عن العمال يسميه االتحاد العام لنقابات العمل من حملة اإلجازة في الحقوق 

ممثل عن أصحاب العمل يسميه وزير العمل من حملة اإلجازة في الحقوق بناء  على اقتراح اتحاد غرف الصناعة  
 والتجارة والسياحة 

 عضوا  

  

القائمة بوضعها الراهن، وكذلك الدعاوى القائمة أمام محاكم الصلح المدني، ولجان تسريح العمال، إلى  ت حال الدعاوى العمالية   –هي 
 المحكمة المختصة الم حدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفقا  لقواعد االختصاص المكاني.

 ها في قانون أصول المحاكمات المدنية.تطبق لدى المحكمة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص األصول واإلجراءات المنصوص علي –و 

 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5589&cat=4598
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5589&cat=4598
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5589&cat=4598
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 . الحقوق بناء  على اقتراح اتحاد غرف الصناعة والتجارة والسياحة

 خصائص التسوية القضائية: -ب 

وجه السرعة في منازعات العمل الفردية وفق  تفصل المحكمة المختصة على  -1
من قانون   206المادة ) أحكام هذا القانون وعقد العمل الفردي المبرم بين الطرفين

 . (العمل  

يقبل الحكم الصادر عن المحكمة المختصة الطعن أمام محكمة االستئناف    -2
ون  من قان 206المادة )وقرارها مبرم وتطبق المحكمة قانون أصول المحاكمات 

 (. العمل  

 (.من قانون العمل   7المادة ) اإلعفاء من الرسوم القضائية  -3

 حق اتخاذ التدابير المؤقتة بكفالة أو بدونها.  -4

 يجوز أن تتمتع األحكام الصادرة عن المحكمة بالنفاذ المعجل. -5

 وفي حال رد الدعوى؛ للمحكمة أن تحكم على المدعي بالمصروفات كلها أ -6
 بعضها. 

يرية العمل لحل منازعات العمل الفردية الناتجة عن التسريح: نظمت  وساطة مد -ثالثا  
أحكام حل النزاعات الفردية الناشئة عن التسريح, أي بعد  209والمادة  208المادة 

 انتهاء عقد العمل, وفق اآلتي:

فإنه يجوز  ,إذا كان النزاع يتعلق بتسريح عامل من العمل أو بإخطاره بالفصل منه -أ
العمل في المحافظة  مديرية يتقدم العامل  بناء  على طلب  عمال؛لنقابة الللعامل أو 
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التوسط من أجل تسوية هذا النزاع خالل عشرة أيام من تاريخ  ألجل  التي يوجد فيها؛
 تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منه. 

زاع  بالتوسط بين صاحب العمل والعامل في محاولة لحل النعمل تقوم مديرية ال -ب 
 الناشب بينهما خالل شهر كحد أقصى.

 إذا لم تفلح الوساطة فإنه يحق للعامل صاحب العالقة مراجعة القضاء.  -ج 

إذا لجأ العامل إلى القضاء فإن للمحكمة المذكورة سابقا  خالل فترة التقاضي أن   -د 
بالمئة من أجره الشهري على أال   50تلزم صاحب العمل بأن يصرف للعامل نسبة 

 د على الحد األدنى ألجر مهنته وأال تتجاوز مدة صرف هذه النسبة سنة. تزي

إذا وجدت المحكمة أن التسريح غير مبرر ألزمت صاحب العمل بالتعويض على  -د 
إال إذا قبل  ,حسب الحال  العمل من قانون  67أو  65العامل وفق أحكام المادة 

رف له أجوره عن فترة  صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله وفي هذه الحالة تص
 التوقف.
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 الباب الثالث

 عقد العمل الجماعي األحكام الناظمة ل

لعقد العمل الجماعي أهمية خاصة في تنظيم العالقات العمالية, من حيث الحد من 
تح كم أصحاب العمل في العمال واستغاللهم, كما ينظم سوق العمل وكيفية استخدام قوة 

 العمل بشكل مالئم. 

ن شروط هذا إم من إبرام عقد العمل الفردي بين العامل وصاحب العمل فعلى الرغ و 
إلى   ي ثناء تنفيذ العقد ما يفضأ فقد يطرأ    العقد قد تكون عرضة للتغير في فترة الحقة، 

بعض المطالب المشتركة   إلىتغير بعض شروطه،كما لو قبل صاحب العمل االستجابة  
مزايا لم ينص عليها العقد   ةضافإ نه  أ ش  لعماله، فيبرم معهم عقد عمل جماعي يكون من

وقد  يستجي  الفردي  العمال   ب ال  يرغب  التي  المشتركة  المطالب  لتلك  العمل  صاحب 
بتحقيقها فيحاولون الضغط على إرادة صاحب العمل لحثه على االستجابة ، فينشأ نزاع  
لحله  خارجي  طرف  تدخل  يستدعي  الذي  األمر  العمل  صاحب  مع  جماعي  عمالي 

اللجوء  بالطرق   يتم  الودي  الحل  استعصى  وإذا  االستعانة   إلىالودية  يتم  إذ  القضاء 
 بالمحكمة العمالية لفض النزاع.

منذ االعتراف بحق العمال في تكوين النقابات أصبحت هذه النقابات تفاوض بدال   و 
عن العمال في شروط العمل مع أرباب العمل أو مع منظماتهم، وأهم األسباب التي 

لك هي: ضعف العامل اقتصاديا ، حيث كان األجر مصدر رزقه األساسي، دفعت إلى ذ
وبالتالي لم يكن باستطاعته أن يقاوم كثيرا  في المساومة على شروط العمل، وكذلك 
العمل،  صاحب  ثقافة  مقابل  االجتماعية  التشريعات  نطاق  في  المحددة  العامل  ثقافة 

يثة، حيث لم يعد باستطاعة صاحب وأخيرا  طبيعة العمل الجماعي في المؤسسات الحد 
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العمل أن يفاوض كل عامل على شروط عقده. وكل ذلك أدى إلى ظهور ما يسمى 
   .بعقد العمل الجماعي

لقد تولى المشرع السوري تنظيم األحكام الخاصة بعقد العمل الجماعي في قانون العمل رقم و 
ل من خالل هذه  فخصص له العديد من النصوص، و حاو   29/03/2010الصادر في    17

عن    النصوص التعرض للمالمح األساسية للعقد الجماعي، فتطرق لتعريفه وكيفية إبرامه فضال  
يتم من    أنن دراسة األحكام المتعلقة بعقد العمل الجماعي يمكن  إآثاره وطرق انقضائه وعليه ف

 : تيخالل التقسيم اآل 

 الفصل األول 

 آثاره و ماهية عقد العمل الجماعي

الذي ين شئ التزامات على  العمل الجماعي ال يغ ني عن عقد العمل الفرديإن عقد    
العامل بأداء العمل وغيرها من االلتزامات الناشئة عن عالقة عمل مباشرة بين العامل 

وصاحب العمل. بناء على ماسبق يجب إلظهار جوهر هذا العقد الجماعي بيان ماهيته  
 وآثاره على الوجه اآلتي: 

 المبحث األول 

 ماهية عقد العمل الجماعي

وهذا   اتفاق,  عن  عبارة  الجماعي  العمل  من  ي   تفاقال اعقد  أكثر  أو  نقابة  بين  برم 
نقابات أصحاب العمل, الذين  نقابات العمال, وبين واحد أو أكثر من أصحاب العمل أو 

ل . وهنا يثار سؤال: ه1يستخدمون عماال  تنتمي إلى تلك النقابات, بقصد تنظيم شروط العمل 

 
العميل في القطياع الخياص والشييييييييييييييركيات العربيية   تسييييييييييييييري أحكيام هيذا القيانون على عالقيات -أ    :ق.ع  4  الميادة   - 1
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خالف   إذا  الجماعي  االتفاق  أن  األصل  كامال ؟  للقانون  الجماعي  االتفاق  يمتثل  أن  يجب 
القانون يجب إلغاؤه. والمقصود هنا مخالفة قواعد تتعلق بالنظام العام, كمنح العامل راحة 
أسبوعية, والمساواة بين الرجل والمرأة .الخ... ولكن فيما ال يتعلق بالنظام العام, يجوز مخالفة  

 .1االتفاق للقانون إذا كان لصالح العامل 

االتفاقيات الجماعية للعمل من أهم المصادر أيضا التي يتميز بها قانون العمل   وتعد  
إنها تبرم عن طريق التفاوض بين    ,إذألنها تنبع من اإلرادة الحرة ألطراف عالقات العمل

بح أحكامها مكملة ممثلي العمال وأصحاب العمل حول شروط العمل والتشغيل حيث تص
والتي عادة ما    ,لألحكام والقواعد القانونية والتنظيمية التي تضعها السلطة العامة أو الدولة

 تحيل في المسائل التفصيلية واإلجرائية مباشرة إلى االتفاقيات الجماعية. 

 تعريف عقد العمل الجماعي:  -أوالا 

وأطلقد   العقود  من  النوع  هذا  الجديد  العمل  قانون  العمل كرس  اتفاق  اسم  عليه  لق 
  :    بأنه    184المادة  وعر فه في    (.202ولغاية    184الجماعي، وخصص له المواد من )

اتفاق ينظم شروط العمل وظروفه وأحكام التشغيل، وغير ذلك من الشروط التي تكفل راحة  
لمحافظة  العمال وأمنهم وصحتهم، ويبرم بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد عمال ا

أو اتحاد نقابات العمال حسب الحال، وبين واحد صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب 
  .األعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم

 

-. والقطاع المشييترك غير المشييمول بأحكام القانون األسيياسييي للعاملين بالدولة االتحادية واألجنبية والقطاع التعاوني ، 
التنازل عنها ، وحيثما   ق المقررة بموجب أحكام هذا القانون الحدود الدنيا لحقوق العمال التي ال يجوزالحقو  تمثل  -ب

العمال أحكام هذا القانون أو النظام الخاص أيهما   وجد نظام خاص للعاملين ينظم عالقات وشيروط العمل يطبق على
  . أفضل للعامل

 . 33ص: -المرجع السابق-د.جورج سعد - 1
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المصادر   أهمتعد من    ألنهاومن هذا التعريف نرى األهمية لالتفاقيات الجماعية للعمل  
  إذ عالقات العمل،    ألطرافة  تنبع من اإلرادة الحر   ألنهاالتي يتميز بها قانون العمل    أيضا

العمل   أنها شروط  حول  العمل  وأصحاب  العمال  ممثلي  بين  التفاوض  طريق  عن  تبرم 
 والتشغيل.

اتفاق العمل الجماعي مكتوبا     خصائص عقد العمل الجماعي:-ثانياا  يجب أن يكون 
رط الكتابة  وإال كان باطال ، وبالتالي الكتابة هنا شرط النعقاد العقد وليس إلثباته. ويطبق ش

 على تعديل العقد وإنهائه واالنضمام إليه واالنسحاب منه.

واألطراف الموقعة على االتفاق، يجب أن تكون مفوضة بالتوقيع على العقد، كما يجب 
مة للنقابة أو االتحاد، وأن يوافق عليه أغلبية  االع  هيئة أن يعرض اتفاق العمل الجماعي على ال

( من قانون العمل الجديد، وال يحق  186نصت عليه المادة )األعضاء المطلقة، طبقا  لما  
للهيئة العامة للنقابة سوى رفض العقد أو تصديقه، وبالتالي ال يحق لها أن تقوم بتعديله. 
ومن شأن تصديق الهيئة العامة للنقابة أن يغطي العيوب السابقة في العقد، وخاصة ما يتعلق  

 ا  بعد التصديق. بالتفويض بالتوقيع. ويعد العقد منعقد 

 : أهمية عقد العمل الجماعي-ثالثاا 

تتجلى أهمية عقد العمل الجماعي في جوانب عدة يعد من أبرزها الجوانب االقتصادية 
 واالجتماعية والقانونية. 

 هاألهمية االجتماعية: أ

الذي    األمركما يعمل عقد العمل الجماعي على إزالة أسباب النزاع بين العمال وأصحاب العمل،  
بدوره يعمل على توفير السالم والوئام االجتماعي بين طبقات المجتمع ويحقق االنسجام بين شرائح  
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  إبرامهال سيما إذا كان    ،  1واسعة في المجتمع. فهو بمثابة معاهدة سالم في إطار عالقات العمال
  عمال ين اليوحد شروط العمل ويزيل الفوارق ب  و  الحقا على نشوب منازعات عمل جماعية بين طرفيه.

 .ويمنع المضاربة بين أصحاب العمل ويحد من توسعها

العمل والخالفات وبذلك    الرسمية في عالقات  السلطات  تدخل  يحد بشكل كبير من 
   .ال يخالف العقد القوانين واالنتظام العام  نالناتجة عنها شرط أ

 هاألهمية االقتصادية:ب 

ين العمال ويحد من المنافسة بينهم  هيسهم عقد العمل الجماعي في تحقيق المساواة ب1
 . 2متساوية  أجورهم لوكثيرا ما يجع

هيعمل عقد العمل الجماعي على إيجاد نوع من الترابط بين ظروف العمل والتطورات 2
خصائص هذا العقد انه محدد المدة، ومن ثم فانه    أهمالن من    كاالقتصادية المتالحقة وذل

 ف االقتصادية المتغيرة.يؤخذ بعين االعتبار عند تجديده الظرو 

هيساعد عقد العمل الجماعي أصحاب العمل على ترتيب أوضاعهم ووضع حسابات 3
بدوره يسهم في االستقرار    امسبقة لما يحدث مستقبال من مفاوضات مع العمال وممثليهم وهذ 

 . 3االقتصادي 

 القانونية:  األهميةهج

يبعث عقد حيث    ,قات العملالتشريعات والقوانين وعال  واستقرار  يساهم في تطوير  ه1
 

 .269ص:   -1966-القاهرة -المفاوضات الجماعية ودور منظمة العمل العربية - حمد عبد هللا نصارةد. م - 1

 .216ص:- 1990-عمان-المركز القومي للنشر -الطبعة األولى-شرح قانون العمل األردني -د. عامر محمد علي - 2

 .702ص:   -المرجع السابق- د. محمد عبد هللا نصارة - 3
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لما تمليه ظروف العمل، وال سيما    العمل الجماعي على تطوير قواعد القانون وجعله مواكبا  
 .1حلول العقبات والصعوبات التي تواجه أطراف العمل  إلىمن خالله التطرق  مما ت إذا

العمال   وحسم الكثير من النزاعات بين  إنهاء  إلى عقود العمل الجماعية    إبرامهيؤدي  2
  إعطاء  كما يؤدي إلى  .2تخفيف العبء عن كاهل القضاء   إلىوأصحاب العمل، مما يفضي  

 .ويسهل المحافظة عليها وحمايتها  عمالحقوقا  مكتسبة لل

مكملة لألحكام والقواعد القانونية والتنظيمية التي تضعها السلطة   أحكامها وبذلك تصبح  
االتفاقيات    إلىمباشرة    واإلجرائيةلمسائل التفصيلية  في ا  لالدولة والتي عادة ما تحي  أوالعامة  

الجماعية هي  دستور عقود العمل الفردية    االتفاقيةومن هنا يمكن أن يقال بأن    الجماعية.
حيث أنها تحدد على سبيل المثال الحد األدنى لألجور، وساعات العمل، وعدد اإلجازات 

 .3ة وغيرها وتنظيم قواعد التدريب وإجراءات التسوية السلمي

 المبحث الثاني 

 عقد العمل الجماعي   آثار

إن جوهر عقد العمل الجماعي يتركز في وضع شروط وقواعد لتنظيم شؤون العمل, 
العمل  بعقد  المشمولين  قبل  الفردية من  العمل  عقود  الشروط يجب مراعاتها في كل  وهذه 

 
 .424: ص   -2000 - دار النهضة العربية -مصر  -دور الوساطة في المنازعات الجماعية -المحسن الباسط عبد  دعب د.   - 1

 .712ص:   -المرجع السابق- د. محمد عبد هللا نصارة - 2

- المركز الجامعي بالبويرة -اإلطار التنظيمي التفاقية العمل الجماعية في التشيييييييييييييريع الجزائري  -مخلوف كمالد.   - 3
 .90ص:  -ئرالجزا  -لعدد الرابعا
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 من أصحاب عمل وعمال. الجماعي

. إبرامه  في  شاركوا  الذين  األطراف  إلى  إال  آثاره  تنصرف  ال  الذي  هو:  الفردي  العقد ف
  النيابة   طريق   عن  الغير  بواسطة  أو  ومباشرة  شخصية  تكون   أن  المشاركة  هذه  في  ويستوي 
  كل   يكون   وأن  اعتباريين،  أو  طبيعيين   شخاصا  أ  العقد   أطراف   يكون   أن  يستوي   كما   ,القانونية

  نسبية   لمبدأ  تطبيقا    ,عاقديه  إلى  إال  آثاره   تنصرف  الن  أ   هو  فالمهم  متعددا    أو  واحدا    طرفيه   من
 . إبرامه في طرفا   يكن لم  من يلزم  ال عام كأصل العقد  بأن يقضي الذي العقد  آثار

 إبرامه، في يشاركوا لم أشخاص  إلى آثاره تنصرف الذي العقد  هوف: الجماعي العقد أما 
  نقابة  تبرمها  الذي  االجتماعي  التطور  مظاهر  من  مظهرا    الجماعية  العقود   ظهور  ويعتبر
  تلزم   فهي  العمل،  ألرباب   نقابة  مع  أو   العمل  أرباب   من  مجموعة  أو  العمل  رب   مع  للعمال

 بعد  بها  لتحقإ أو االتفاقية إبرام قبل بها يعمل كان سواء العمل رب  لمؤسسة تابع عامل كل
  ارضها ع لو  وحتى  وبل  االتفاقية،  أبرمت   التي  النقابة  في  عضوا يكن  لم  لو  حتى  وذلك  ,ذلك

 . أجزائها بعض  في أو جملة

 أو   الفردي  العقد   من  كل  عن  تترتب   التي  اآلثار  مستوى   على   تظهر  التقسيم  أهميةو  
  باعتبارها  الفردية  العقود   في  للتطبيق  مكانا   لها  تجد   العقد   أثار  نسبية  قاعدة  كانت   فإذا  الجماعي

 تسري  بحيث  واألساس دةالقاع يشكل الجماعية العقود  في عنها  الخروج فإن والمبدأ، األصل
  تسري   مثال  للشغل  الجماعية  فاالتفاقية.  إبرامها  حين  طرفا    يكن  لم  من  على  وآثارها  بنودها

  اإلطار   تشكل  إنها   بل  عليها  توقيعه   حين   العمل  لرب   تابعين  يكونوا  لم  الذين  الجدد   العمال  على
 .الفردية عقودهم يحكم الذي العام
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 الفصل الثاني 

 ماعيةمنازعات العمل الج

من شعور العمال بالظلم    العمل نابعا   وصاحب يكون النزاع الجماعي بين العمال 
كما قد ينجم عن قيام صاحب العمل ، أو الحاجة إلى تحقيق مكاسب وحقوق أفضيييل

العمل تلبية   النزاع إذا رفض صاحب  العمال،ويقومباتخاذ قرارات تمس حقوق هؤالء 
قد  وما المهنية،همية في مدى سير العالقات حيث تمثل هذه النزاعات أ  المطالب،

 . على مصالح الطرفين واجتماعيةاقتصادية  وأضرارأخطار  ينجم عنها من

نتناول في هذا الفصل الحديث عن ماهية منازعات العمل الجماعية وتمييزها عن  و 
 منازعات العمل الفردية, ومن ثم بيان طرق حل المنازعات الجماعية. 
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 ول المبحث األ

 ماهية منازعات العمل الجماعية 

إذا ثار خالف بين العمال وأصحاب العمل حول اتفاقية جماعية للعمل فإن التشريع  
تضمن إجراءات لتسوية ما يحدث من خالف وفي مقدمة هذه اإلجراءات الوقاية من  

 . النزاعات 

امتناع   تقوم منازعات العمل الجماعية بين العمال وصاحب العمل بسبب حيث  
وتتمثل أسباب نزاعات العمل الجماعية  ,رب العمل عن تلبية مطالب مهنية معينة

لعدم تنفيذ صاحب العمل اللتزاماته  أوتحسين ظروف العمل  أوفي رفع األجور  غالبا  
الدفاع   أوجماعي للعمال  أوفي حالة تسريح فردي  أوالواردة في االتفاقيات الجماعية 

 بصفة عامة.  ظروف التشغيلعن 

سنخصص هذا المبحث للتعريف بمنازعات العمل الجماعية وتمييزها عن المنازعات و 
 العمالية الفردية.
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 المطلب األول 

 تعريف منازعات العمل الجماعية 

يقصد بمنازعات العمل الجماعية كل نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من  
شأن شروط العمل أو  أصحاب العمل وبين منظمة واحدة أو عدة منظمات عمالية ب

 . (من قانون العمل   210ظروفه أو قواعد االستخدام )المادة 

تقوم منازعات العمل الجماعية بين العمال وصاحب العمل بسبب امتناع رب  و 
  العمل عن تلبية مطالب مهنية معينة، وتتمثل أسباب نزاعات العمل الجماعية غالبا  

يدم  تنفيذ صاحب العمل اللتزاماته  في رفع األجور أو تحسين ظروف العمل أو لع
الواردة في االتفاقية الجماعية أو في حالة تسريح فردي أو جمياعي للعميال أو  الدفاع  

 عن مناصب الشغل بصفة عامة. 

لما تمثله من أهمية في سير العالقات المهنية، وما قد ينجم عنها من أخطار  ونظرا  
اية كبيرة من قبل التشريعات العمالية أو  وأضرار اقتصادية واجتماعية فقد أحيطت بعن

االتفاقيات الجماعية حيث خصصت لها أحكام وقواعد قصد الوقاية منها أو عالجها 
 .التحكيم  و الوساطة و  المصالحة و وتمثلت في اجتماعات دورية 
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 المطلب الثاني 

 فردية تمييز منازعات العمل الجماعية عن منازعات العمل ال

مل قد تكون فردية تتمثل في الخالف الذي يقوم بين العامل  إن منازعات الع
وصاحب العمل بسبب إخالل أحدهما بأحكام العقد الذي يربطهما؛ أو بأحكام القانون 

الذي ينظم عالقتهما. والهدف من وضع قواعد لهذا النوع من النزاعات هو تنفيذ  
طالبة بتعديله أو تفسير االلتزام المنصوص عليه في العقد أو قانون العمل, وليس الم

 وإلغاء األساس الذي يحكم هذه العالقة. 

أما منازعات العمل الجماعية فهو خالف ينشأ بين مجموعة من العمال أو التنظيم  
النقابي الممثل لهم من جهة وصاحب العمل أو أصحاب العمل أو الجهة الممثلة لهم 

اقية جماعية أو تنظيمية تتعلق من جهة أخرى, حول تفسير تنفيذ قاعدة قانونية أو اتف 
بشروط وأحكام ظروف العمل االجتماعية واالقتصادية المتعلقة بالعمل أو بأي أثر  

 من آثار عالقات العمل الجماعية. 

قد يشوب التوتر في العالقة بين أحد فمنازعات عقد العمل الفردي هي كما يلي ف        
و حول االلتزام أو حق معين يخص حول مضمون العقد نفسه أ   صاحب العملالعمال و 

ولحل هذه اإلشكاليات والمنازعات وتنظيم    ,أحد الطرفين التي تقوم عليها عالقة العمل
الهي خالل  من  لذالك  القانونية  اآلليات  المشرع  وضع  فقد  وتسويتها  حلها  ة  ئعمليات 

حدده    ويتجلى ذلك من خالل اإلطار الذي  ,اإلتباع  المختصة وكذالك اإلجراءات الواجبة
العمل في  العدالة  قانون  طريق  عن  الفردية  النزاعات  تسوية  ليحدد  المشرع  جاء    الذي 

بأحكام   المدنية  اإلجراءات  قانون  ويمكن  العمل،  ومنازعات  بالقضايا  الخاصة  الطبيعة 
و    واالقتصادية  خاصة بهذا النوع ما يتالءم وطبيعة هذه المنازعات والتطورات السياسية

فردية تتمثل في الخالف الذي يقوم بين العامل و صاحب العمل بسبب المنازعة العمل ال
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الذي يربطهما    بأحكاماحدهما    إخالل ينظم عالقتهما    بأحكام  أوالعقد  الذي   أو القانون 
  بااللتزامات من طرف احدهما   أو بالحقوق    إمابسبب عدم تنفيذ بند من البنود المتعلقة  

عقدية منصوص عليها في   أوفة قانونية  بمعنى آخر هو خالف قانوني ينص على مخال
و القانون الذي  أ   لعقد الهدف هنا تنفيذ ا  و إن   ,في العقد الذي يحكم العالقة  أوالقانون  

 . ينظم ذلك االلتزام و احترامه و ليس المطالبة بتعديله

يحدده مبدئيا  نص االتفاق، وكذلك صالحيات  نطاق تطبيق اتفاق العمل الجماعيو  
إذا كانت النقابة تمثل العمال فإن صالحياتها ال يمكن أن تتعدى حدود  أطراف العقد، ف

المحافظة، ويمكن أن يقتصر على مؤسسة واحدة في المهنة أو جميع مؤسساتها. أما إذا 
كان اتحاد نقابات العمال هو الطرف في العقد فيمكن أن يشمل تطبيق العقد القطر بأكمله. 

ة مع غرفة تجارة في محافظة معينة فإن العقد يقتصر وإذا تعاقد اتحاد نقابة مهنة معين
 .على حدود تلك المحافظة وعلى عمال تلك المهنة 

وما هو جدير بالذكر أن الطبقة العمالية تواجه تقريبا  ظروف مشابهة, هذه  
الظروف استدعت تضافر تلك الطبقة في تنظيمات تدافع عن مصالحها, فنشأت  

لت المنازعات العماليةالتجمعات العمالية كالنقابات و  من   االتحادات. وبظهورها تحو 
شكل فردي إلى شكل جماعي, واتخذت ظاهرة الجماعية في بادئ األمر شكل  

اإلضراب كوسيلة للضغط على أرباب العمل إلجابة مطالب العمال, وترى بعض  
القوانين مشروعية هذا اإلضراب إذا لم يتخذ شكل العنف أو التعدي. في حين تتجه  

لما لها من آثار سيئة على المجتمع بأكمله,   انين أخرى إلى الحد من هذه الوسيلةقو 
وإحداث وسائل أخرى لفض المنازعات الجماعية للعمل وهي التوفيق والتحكيم  

 العمالي, واستدعى ذلك وضع قواعد خاصة بهذا الشأن. 
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 الثاني  مبحثال

 تسوية منازعات العمل الجماعية  

وية أي نزاع عمالي أن يتم بشكل رضائي وودي بين أصحاب  في تس العامة القاعدة
, أما الطريقة  ابتداءا  انتهى النزاع ي العمل و العمال ونقابتهم, وإذا جرى االتفاق ود 

الثانية فهي تجري بواسطة مديريات العمل في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل, وذلك 
 الطريقة الرضائية في حل النزاع.  نجحفي حال لم ت 

 األول  طلبالم

 التسوية الودية 

على طرفي النزاع اللجوء إلى حله  من قانون العمل بأنه يجب   211المادة تقضي 
وبذلك نجد أن المشرع السوري فتح الطريق لحل  وديا  عن طريق المفاوضة الجماعية.

النزاعات الجماعية عن طريق التفاوض بين أطراف النزاع دون الحاجة إلى جهة  
ن في هذا الخصوص االستناد إلى قواعد النظام الداخلي للمؤسسة أو  خارجية. ويمك 

 لقواعد االتفاقات الجماعية المبرمة بين أطراف النزاع. 

يتم بشكل رضائي وودي بين   أنالقاعدة العامة في تسوية أي نزاع عمالي إذا  
 ل موقفه لجهةاستجاب الطرف الرافض وعد   فإذا , أصحاب العمل والعمال ونقاباتهم

يتم اإلحالة إلى الطرفان  لم يتوافق  إذا ماأ ,قبول هذه التوصيات جرى تثبيت ذلك
 مديرية العمل لحل النزاع إداريا . 
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 ثاني المطلب ال

 التسوية اإلدارية 

لم تتم تسوية النزاع كليا  أو جزئيا  بصورة ودية جاز ألي من الطرفين في حال 
اتخاذ إجراءات   العمل في المحافظة أو لمن يمثلهما قانونا  التقدم إلى مديرية

وتأكيدا  على حرص المشرع على تسوية هذا النزاع بطريقة إدارية سمح   الوساطة.
عمال   - بتدخل جهة ثالثة تعمل على الوساطة لحل هذا النزاع, وتتكون هذه الطريقة

 من الخطوات اآلتية:   - من قانون العمل 212المادة بأحكام 

ختصة ممثلة بمديرها أو من يكلفه بذلك من العاملين في  تتولى المديرية الم -أ
المديرية أو من الخبراء المتمرسين في القضايا العمالية مساعي الوساطة بين الطرفين 

 لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق لتسوية النزاع. 

يتمتع الوسيط بكافة الصالحيات الالزمة لإلطالع على أوجه النزاع وعلى   -ب 
مستندات الطرفين وأوجه الخالف وأسبابه وله في سبيل ذلك دعوة طرفي النزاع لسماع 

 وجهة نظر كل منهما وطلب البيانات والمعلومات التي تعينه على أداء مهمته. 

على المدير أو من ينوب عنه أو الخبير المكلف بالوساطة إنجاز مهمته خالل    -ج
الطلب لدى المديرية المختصة أو من   مدة أقصاها ثالثون يوما  من تاريخ تسجيل

 تاريخ تبليغ المكلف بالوساطة حسب الحال.

إذا لم يتمكن الوسيط من تقريب وجهات النظر كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة   -د 
 (.من قانون العمل   213المادة )ما يقترحه من توصيات لحل النزاع

وجب على األخير تثبيت ذلك في  إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط - هي
 اتفاق خطي يوقعه مع الطرفين. 
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إذا قبل أحد الطرفين توصيات الوسيط ورفضها اآلخر وجب على من رفضها   - و
بيان أسباب هذا الرفض ويجوز للوسيط في هذه الحالة منح الطرف الرافض مهلة ال  

 تزيد على سبعة أيام لتعديل موقفه.

وعدل موقفه لجهة قبول هذه التوصيات جرى تثبيت فإذا استجاب الطرف الرافض 
 ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان والوسيط .

إذا توافق الطرفان على قبول بعض توصيات الوسيط دون بعضها اآلخر جرى   -ز
تثبيت ما تمت الموافقة عليه باتفاق خطي يوقعه الطرفان والوسيط وتنطبق على ما لم 

 من هذا القانون .  214قرة ج من المادة يتم التوافق عليه أحكام الف 

يكون االتفاق المشار إليه في الفقرات الثالث السابقة ملزما  للطرفين ويتم تنفيذه  - ح
عن طريق دائرة التنفيذ المختصة في منطقة عمل المديرية المختصة بعد تسجيله  

 لديها أصوال  . 
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 المطلب الثالث 

 حكيمتسوية المنازعة بواسطة هيئة الت

إذا لم تنته الوساطة إلى حل مقبول من الطرفين كال  أو جزءا  وجب على الوسيط   
تقديم تقرير بذلك إلى المديرية المختصة يتضمن ملخصا  للنزاع والتوصيات المقترحة  

يحق في هذه الحالة ألي من الطرفين أن يتقدم إلى   و وموقف الطرفين منها .
إلجراءات الالزمة لحل النزاع عن طريق  المديرية المختصة بطلب  التخاذ ا

تحيل المديرية المختصة هذا الطلب مع  ثم .(من قانون العمل   214المادة )التحكيم
  تقرير الوسيط إلى هيئة التحكيم خالل سبعة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لديها .

كيم لحل  وقد ألزم المشرع الطرفين في منازعات العمل الجماعية إلى اللجوء إلى التح
النزاع الناشئ بينهما في حال لم تفلح الوساطة اإلدارية, ولم يترك لهما حرية اللجوء 

زعات لورودها  إلى التحكيم بإرادتهما. مما ينفي التحكيم االختياري في هذه المنا
ص على اللجوء إلى التحكيم تن من مواد قانون العمل والتي  مادةكقاعدة آمرة في نص 
ويتم حل منازعات العمل الجماعية عن   لم تفلح الوساطة. لحل الخالف في حال

 طريق هيئة التحكيم بعد اتخاذ اإلجراءات اآلتية:

 : (من قانون العمل   215المادة عمال  بأحكام  تشكيل الهيئة: -أ

 تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة هيئة تحكيم: -1

 قاض  بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا   •

 صلح يسميه وزير العدل عضوا قاضي  •

محكم ممثال  عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي لالتحاد العام لنقابات   •
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 العمال عضوا

محكم عن أصحاب العمل يسميه اتحاد غرف الصناعة أو اتحاد غرف التجارة أو   •
اتحاد غرف السياحة أو ممثل نقابة مقاولي اإلنشاءات في المحافظة حسب  

 ال عضوا مقتضى الح

 محكم عن الوزارة يسميه الوزير عضوا  •

يحلف كل عضو من أعضاء هيئة التحكيم من غير القضاة أمام رئيسها وقبل   - 2
 مباشرة عمله اليمين على أداء مهمته بصدق وأمانة .

يسمي رئيس الهيئة أحد العاملين في المديرية المختصة كمقرر  لها وآخر   - 3
 دير المختص .كمحضر  بناء  على اقتراح الم

 هتعويضات هيئة التحكيم:-4

يتقاضى رئيس وأعضاء هيئة التحكيم تعويضا  نقديا  عن حضور جلسات الهيئة،   ▪
/ من  215كما يتقاضى العاملون الذين يسميهم رئيس الهيئة بالفقرة )ج( من المادة /

   أحكام هذا القانون تعويضا  نقديا  لقاء قيامهم بأعمال كتابة الضبط والتبليغ.

تحدد بقرار من الوزير التعويضات المذكورة في الفقرة السابقة وتصرف من ميزانية   ▪
 الوزارة وفق القوانين واألنظمة النافذة. 

في حالة اتفاق طرفان على عرض خالفهما على   قواعد عمل هيئة التحكيم: -ب
 جه اآلتي:و من قانون العمل , على ال 223إلى  216من  التحكيم تطبق المواد 

ما لم تقرر هيئة  العمل في المحافظةتعقد هيئة التحكيم جلساتها في مقر مديرية  -1
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 التحكيم خالف ذلك .

يحدد رئيس هيئة التحكيم خالل أسبوع على األكثر من تاريخ وصول طلب   -2
 ( .من قانون العمل   217المادة )التحكيم إليه جلسة  للنظر في النزاع 

ا كتابيا  بالموعد المحدد للجلسة قبل ثالثة أيام على يخطر رئيس الهيئة أعضاءه - 3
 األقل من موعد انعقادها عن طريق المحضر.

تفصل هيئة التحكيم في النزاع خالل ثالثة أشهر من تاريخ أول جلسة لها)المادة   -4
 (.من قانون العمل   218

هيئة في هذه يجوز لهيئة التحكيم عند الضرورة مد هذا األجل لمدة مماثلة وعلى ال -5
الحالة الفصل في النزاع على وضعه الراهن ما لم يتفق الطرفان على تمديد مدة 

 التحكيم لفترة أو لفترات أخرى.

 حكم هيئة التحكيم:  -ج

من قانون   219المادة) يصدر قرار هيئة التحكيم بأغلبية أصوات األعضاء - 1
 . (العمل

من جميع أعضائها الحاضرين  يحرر قرار هيئة التحكيم على أربع نسخ توقع  -2
الجلسة تسلم نسخة منها لكل من طرفي النزاع والثالثة للمديرية مع الملف ، أما الرابعة 

 فترسل إلى الوزارة . 

تتولى المديرية المختصة تسجيل الحكم التحكيمي في سجل خاص ويكون   -3
 ألطراف النزاع ولكل ذي شأن حق الحصول على صورة عن هذا الحكم.
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على األحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح األحكام    تطبق-4
من قانون   220المادة )وتفسيرها المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات 

 (. العمل

لكل من طرفي النزاع أن يطعن في حكم المحكمين أمام محكمة النقض خالل  -5
المادة )لم يتنازل الطرفان عن هذا الحق ثالثين يوما  من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ما 

 (.من قانون العمل   221

يكون حكم هيئة التحكيم ملزما  للطرفين بعد تسجيله في المديرية المختصة ويتم   -7
تنفيذه بعد اكتسابه الدرجة القطعية عن طريق دائرة التنفيذ المختصة بناء  على  

 .(من قانون العمل   222 المادة)طلب أي من الطرفين

أخيرا نبين أن هيئات التحكيم ساهمت في تقدم النقابات وأصحاب العمل, حيث أن لها 
أثر كبير في تسوية المنازعات العمالية. ولهذا فإن قراراتها ت عد دائما  بمثابة مبادئ  

 عامة تتأثر بها المفاوضات الجماعية مستقبال  في حل المشكالت المشابهة.

قطاعات  لعمل الجماعي ضرورة ملحة لتنظيمعقد ا  بناء على ما سبق وجدنا أن
العمل  وصاحب خاصة بين العمال  وتناقضاتهاتعدد المصالح العمل المختلفة,  نظرا  ل 

فمنها الخاصة بظروف العمل  بالعمل،تختلف أسباب نشوء النزاعات العمالية الجماعية 
كما   أخرى،أسباب باإلضافة إلى وجود  والعييييالوات والترقيات المتعلقة باألجور  ومنها

كما اتضح لنا أن   ،إيجابيا  أو  أثر سواء كان سلبيا   أنه لكل نوع من هذه األسباب 
 يصعب تحديدها تحديدا  والتي نزاعات العمل تعتبر من الموضوعات المتغيرة باستمرار 

 والتحقيق. تحتاج إلى التقصي  تبقى هذه الظاهرة دوما   وبالتاليوفق نمط معين  دقيقا  

عندما تزداد قوة النقابات العمالية يزداد دورها  يل قوة النقابات العمالية فيجب تفع و 
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وتأثيرها في السياسات االقتصادية واالجتماعية للحكومات، وفي تحسين شروط عمل 
العمال في معامل ومؤسسات قطاع الدولة والقطاع الخاص، وهذا يحد  بشكل كبير من  

ن العامل وصاحب العمل، واختالل التوازن في االستغالل الناتج عن العقود الفردية بي 
الشروط التفاوضية بينهما. ويؤدي تدخل النقابات العمالية إلى فرض تشريعات وقوانين 

ن شروط عمله.  س    وفق معايير دولية تحمي العامل وت ح 

والمساواة والتي  تطبيق العدالة كما يع د من أسباب الوقاية من المنازعات العمالية: 
  وإتاحة الفرص سماع العمال , و من حدوث النزاعات  وسالمة المؤسسة أمن تضمن

كذلك . بيئة العمل وتطبيقها فيللعاملين الذين لهم مقترحات علمية في مجال اإلدارة 
إلى التقليل من    والمكافآت والحوافز يؤدياستخدام األساليب الحديثة في نظام الترقيات 

 .ظهور النزاعات 

من االتفاقيات الجماعية المودعة لدى وزارة  تم إبرامه, وهو حالة عملية لعقد جماعي 
اتفاق عقد العمل الجماعي الذي تم بين شركة   : 2020العمل األردنية خالل سنة 

مصانع الخميرة المساهمة المحدودة وبين نقابة العاملين في الصناعات الغذائية حيث 
مر على الشركة وفي نفس  تم االتفاق بين الطرفين رغم الظروف االقتصادية التي ت

 الوقت على العامل تم االتفاق على ما يلي:  

 صرف زيادة سنوية حسب التضخم وبحدها األدنى خمسة دنانير.  -1

 صرف غالء معيشة لكافة العاملين بواقع عشرة دنانير. -2

 صرف عالوة للعاملين في قسم الصيانة بواقع خمسة عشر دينار. -3

 عالجة أي خلل يحدث أثناء تطبيقها.  تشكل لجنة من الطرفين لم-4
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 . 31/12/2020وتنتهي في  1/1/2020تسري أحكام هذه االتفاقية اعتبارا  من -5

 . 1  يحتفظ كل فريق بنسخة من االتفاقية والنسخة الثالثة لدى وزارة العمل-6
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 14 المطلب األول : أهمية قانون العمل

األهمية السياسية-أوال    14 

األهمية الثقافية  -ثانيا    14 
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األهمية االقتصادية-ثالثا    14 

األهمية االجتماعية  -رابعا    15 

 16 المطلب الثاني : نشأة قانون العمل  

والدة قانون العمل   -أوال    16 

  ً تسمية قانون العمل   -ثانيا   17 

التطور التاريخي للتشريع العمالي في سورية -ثالثا    18 

 19 المبحث الثالث:  خصائص قانون العمل  

الصفة اآلمرة لقواعد قانون العمل -أوال    20 

المؤيد الجزائي عند مخالفة قانون العمل -ثانيا    22 

ر الفوري لقانون العملاألث-ثالثا    22 

التفسير األصلح للعامل  -رابعا    23 

التفتيش  -خامسا    24 

تسهيل إجراءات التقاضي -سادسا    27 

 28 الفصل الثاني :  مصادر قانون العمل

 29 المبحث األول :  المصادر الوطنية

 29 المطلب األول : المصادر الرسمية

التشريع-أوال    29 
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 32  ع الفرعيالتشري -ثانيا  

 34 المطلب الثاني : المصادر المهنية أو الحرفية 

 34   االتفاقات الجماعية -أوال  

الالئحة الداخلية )النظام الداخلي للمنشأة(–ثانيا    34 

 35  القرارات النقابية -ثالثا  

العرف:  -رابعا    35 

 36   االجتهادات القضائية  -خامسا  

لدوليةالمبحث الثاني : المصادر ا  36 

 36 المطلب األول : االتفاقات والتوصيات الصادرة عن منظمات دولية

 37   المنظمة الدولية للعمل -أوال  

منظمة العمل العربية-ثانيا    41 

المجلس األوربي  -ثالثا    43 

 43 المطلب الثاني : االتفاقات والمعاهدات الدولية 

 45 الفصل الثالث :  نطاق تطبيق قانون العمل

 45 تمهيد:

 46 المبحث األول :  نطاق التطبيق من حيث الزمان

 47 المبحث الثاني : األشخاص المستثنون من قانون العمل
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األساسي للعاملين قانون الالعاملين الخاضعين ألحكام  -أوال    48 

ألحكام قانون تنظيم العالقات الزراعية  العاملين الخاضعين -ثانيا      48 

أسرة صاحب العمل الذين يعولهم أفراد -ثالثا    48 

عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم-رابعا    49 

 49   العاملين في أعمال عرضية -خامسا  

العاملين في عمل جزئي  -سادسا    51 

 52 الباب الثاني : عقد العمل الفردي

عقد العمل الفردي  مفهومالفصل الول :   52 

مل الفردي عقد الع ماهيةالمبحث األول :   52 

عقد العمل الفردي تعريفالمطلب األول :    53 

 53 المطلب الثاني : خصائص عقد العمل الفردي

 53    عقد مسمى -أوال  

 54  عقد رضائي-ثانيا  

 55   عقد معاوضة -ثالثا  

 56   عقد ملزم للجانبين -رابعا  

 56  عقود المدة أومن العقود الزمنية من -خامسا  

 57   العقود التي ترد على عمل اإلنسان من -سادسا  

 57 المطلب الثالث : العقود الممهدة إلبرام عقد العمل الفردي 
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 57 عقد التدرج-أوال  

 62  عقد التدريب المهني-ثانيا  

 63 عقد العمل تحت االختبار-ثالثا  

 66 المبحث الثاني : تمييز عقد العمل الفردي عن العقود المشابهة له 

 67 األول : عقد العمل وعقد المقاولة المطلب 3

 67   ه التشابه بين العقدينأوج  -أوال  

 68 معايير التفرقة بين العقدين –ثانيا  

 70 المطلب الثاني : عقد العمل وعقد الوكالة 

 70  أوجه التشابه بين العقدين –أوال  

 71  معايير التفرقة بين العقدين -يا  ثان

 73 عمل وعقد الشركة المطلب الثالث : عقد ال

 73    ن العقدينأوجه التشابه بي -أوال  

 74 معايير التفرقة بين عقد العمل وعقد الشركة -ثانيا  

 75 المطلب الرابع : عقد العمل وعقد اإليجار

 76 الفصل الثاني :انعقاد عقد العمل الفردي

 76 المبحث األول : أطراف عقد العمل ومدته وإثباته  

 77 ل : أطراف عقد العمل وأركانه المطلب األو 

 77 الفرع األول : العامل وصاحب العمل

 77   صاحب العمل -أوال  
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 78 العامل: -ثانيا  

 78 الفرع الثاني :أهلية طرفي العقد 

 79   أهلية صاحب العمل –أوال  

 80 أهلية العامل  –ثانيا  

 80 الفرع الثالث:  الرضا 

 82 الفرع الرابع :  المحل 

 82 السببع الخامس: الفر 

 82 المطلب الثاني : مدة العقد 

 83  العقد المبرم لمدة محددة-أوال  

 84  العقد المبرم لمدة غير محددة-يا  ثان

 84 المطلب الثالث: إثبات عقد العمل 

 84   شكل العقد –أوال  

 85   إثبات العقد -ثانيا  

 86 المبحث الثاني:  عناصر عقد العمل

 86 : عنصر العمل المطلب األول

 87 الفرع األول: حرية التعاقد على العمل

 87 الفرع الثاني : القيود الواردة على حرية التعاقد على العمل

 88  )قيود عمل األجانب( قيود مقررة العتبارات وطنية:-أوال  

 91  قيود قائمة على اعتبارات إنسانية-ثانيا  
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 91 مهنيا   االلتزام بتشغيل المعوقين المؤهلين –أ

 93  تشغيل المتعطلين–ب

 97  قيود تشغيل األحداث -ج

 100  قيود تشغيل النساء –د

 102 المطلب الثاني :عنصر التبعية

 102 مفهوم التبعية -أوال  

 103  أشكال التبعية  -ثانيا  

 104    التبعية الفنية-1

 105 التبعية اإلدارية والتنظيمية -2

 105 ألجر المطلب الثالث :عنصر ا

 106 الفرع األول : أهمية األجر 

 107 الفرع الثاني :تحديد األجر 

 108 الفرع الثالث: طريقة حساب األجر  

 108   حساب األجر على أساس الزمن -وال  أ

 109 حساب األجر على أساس اإلنتاج:   -ثانيا  

 110    األجر بالطريحة)األسلوب المختلط(حساب  -ثالثا  

 111 :التحديد القانوني لألجر الفرع الرابع

 112   لجنة الوطنية للحد األدنى لألجورتشكيل ال-أوال  

 113   ضابط الحد األدنى لألجر-ثانيا  
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 113 الفرع الخامس:صور األجر وملحقاته

 113   العمالة-أوال  

 114 المزايا العينية -ثانيا  

 116   العالوة-ثالثا  

 116   عالوة الترقية -1

 116 غالء المعيشة   عالوة -2

 117   أعباء العائلة)التعويض العائلي( عالوة -3

 117   المنحة والمكافأة-رابعا  

 119 الوهبة  -خامسا  

 119 البدل  -سادسا  

 120 المشاركة في األرباح    -سابعا  

 122 الفصل الثالث :آثار عقد العمل الفردي 

 122 المبحث األول:حقوق العامل و التزاماته 

 122 حقوق العامل لب األول: المط

 122 العناية الطبية  -أوال  

  123 الحق في الزيادة الدورية لألجور -ثانيا  

 123 .في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعدم التمييز الحق-ثالثا

 124 . كرامته اإلنسانية الحق في الحفاظ على-رابعا

 124 مة واألمان في عمله الحق في تأمين ظروف عمل تكفل السال -خامسا
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 124 الحق في االنضمام إلى النقابات العمالية والجمعيات الحرفية-سادسا  

 124 المطلب الثاني: التزامات العامل

 124 التزام العامل بتنفيذ العمل المتفق عليه -أوال  

 124 التزام العامل بأداء العمل بنفسه   –أ

 125 ق عليه التزام العامل بأداء العمل المتف –ب 

 126 التزام العامل باالمتثال ألوامر صاحب العمل -ثانيا    

 128 االلتزام بالمحافظة على األشياء المتعلقة بالعمل  -ثالثا  

 128 االلتزام بعدم منافسة صاحب العمل والحفاظ على أسراره -رابعا  

 129 ماهية االلتزام بعدم المنافسة   -أ

 129 سة عند وجود شرط في العقد االلتزام  بعدم المناف –ب

 130 التزامات يفرضها مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود -خامسا  

 132 المبحث الثاني: حقوق صاحب العمل و التزاماته

 132 المطلب األول: حقوق صاحب العمل

 133 الفرع األول :السلطة تشريعية 

 134 الفرع الثاني:السلطة اإلدارية 

 134   ارةحق اإلد -أوال  

 135 القيود المفروضة على حق اإلدارة -ثانيا  

 136 الفرع الثالث:السلطة التأديبية

 136 ماهية السلطة التأديبية -أوال  



 - 257 - 

 137 نطاق االلتزام بوضع الئحة الجزاءات   -ثانيا  

 138 العقوبات التأديبية  -ثالثا  

 138 العقوبات الخفيفة -أ

 138 التنبيه  -   1

 138 إلنذار الكتابيا -   2 

 138 حسم أجر يوم واحد   -3ً

 139 العقوبات الشديدة -ب

 139 حسم جزء من أجر العامل   -   1

 139 الوقف عن العمل -   2

 141 تأخير موعد استحقاق عالوة الترفيع الدوري لمدة ال تزيد على سنة. -3

 142 الحرمان من عالوة الترفيع الدوري. -4

 142 دمة الفصل من الخ -5

 142 القواعد المنظمة للسلطة التأديبية  -رابعا  

 142 القيد الزمني لسلطة صاحب العمل في اتهام العامل وتوقيع العقوبة عليه   -1

 143 تقييد سلطة صاحب العمل في التحقيق وضمان حرية الدفاع   -2

 144 أن تكون المخالفة متعلقة بالعمل -3

 144 ي تشديد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب المخالفة. تقييد سلطة صاحب العمل ف  -4

 145 عدم جواز تعدد العقوبة عن المخالفة الواحدة.  -5

 145 المطلب الثاني:التزامات صاحب العمل
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 145 الفرع األول:التزامات صاحب العمل المتصلة بإدارة العمل

 145 االلتزام بتمكين العامل من أداء العمل  -أوال  

 146 االلتزام بحسن معاملة العامل -ثانيا  

التزام صاحب العمل بالمحافظة على األشياء التي يحضرها العامل إلى مكان   -ثالثا  
 العمل 

147 

 147 التزامات خاصة بإدارة العمل -رابعا  

 148 الفرع الثاني:االلتزام  بأداء األجر

 148 استحقاق األجر -أوال  

 149 ومكانه زمان الوفاء باألجر  -ثانيا  

 150 إثبات الوفاء باألجر -ثالثا  

 151 أهلية قبض األجرة  -رابعا  

 151 الحماية القانونية لألجر  -خامسا  

 151 االمتيازات القانونية لألجر  -أ

 151 حماية األجر من اقتطاعات صاحب العمل  -ب

 153 حماية األجر تجاه دائني العامل -ج

 154 تضامن أصحاب العمل   -د

 154 تقادم الحق في األجر -ادسا  س

 155 التقادم الحولي  -أ

 155 التقادم الخمسي  -ب

 156 الفرع الثالث:االلتزام بمنح اإلجازات
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 156 اإلجازة السنوية   –أوال  : 

 157 اإلجازة السنوية من متعلقات النظام العام  -أ

 157 مدة اإلجازة السنوية  –ب

 159 ال  خالل اإلجازة السنوية.  استحقاق العامل لألجر كام –ج 

 159 سلطة تحديد وقت اإلجازة  –د

 160 تجزئة اإلجازة السنوية وتأجيلها  -هي  

 161 االلتزام بإجازة األعياد-ثانيا  

 161 تحديد أيام األعياد  -أ

 162 استقالل إجازات األعياد عن يوم الراحة األسبوعية   –ب

 163 جازات األعياد إمكانية تشغيل العمال في إ –ج

 164 اإلجازة المرضية -ثالثا  

 164 مدة اإلجازة المرضية وطريقة حسابها  –أ 

 165 .طريقة إثبات المرض –ب

 165 المقابل الذي يتقاضاه العامل خالل اإلجازة المرضية   –ج 

 165 أثر اإلجازة المرضية على عقد العمل –د 

 165 إجازة األمومة  -رابعا  

 167 والوفاة إجازة الحج والزواج-خامسا  

 167 بال أجر  اإلجازة  -سادسا  

 167 الفرع الرابع:التزام صاحب العمل بالتنظيم القانوني لوقت العمل



 - 260 - 

 168 التنظيم القانوني لوقت العمل اليومي-أوال  

 169 الحد األقصى لساعات العمل  -أ

 170 فترات الراحة اليومية  -ب

 171 قاء العامل في مكان العمل  الحد األقصى لمدة ب-ج

 171 التنظيم القانوني لوقت العمل األسبوعي  -ثانيا  

 172 استثناء بعض األعمال من التنظيم القانوني لوقت العمل -ثالثا  

 173 االستثناءات الدائمة   -أ

 174 االستثناءات العارضة   -ب

 175 إلضافي القيود الواردة على إرادة صاحب العمل في العمل ا-رابعا  

 175 وضع حد أقصى للتشغيل اإلضافي   -أ

 175 األجر اإلضافي للعامل   -ب

 177 انقضاء عقد العمل الفصل الرابع:

 177 المبحث األول:حاالت انقضاء عقد العمل 

 177 المطلب األول:الحاالت الخاصة النقضاء العقد

 178 اإلخطار بإنهاء عقد العمل-أوال  

 178 إلنذار( تعريف اإلخطار)ا-أ

 178 أثر اإلخطار  -ب

 179 أحكام اإلخطار  -ج

 180 إنهاء عقد العمل المحدد األجل-ثانيا  
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 180 إنهاء عقد العمل المحدد األجل   -أ

 180 إنهاء عقد العمل المبرم إلنجاز عمل معين -ب

 180 إنهاء عقد العمل غير المحدد األجل  -ثالثا  

 181 تجنيد العامل إنهاء عقد العمل بسبب -رابعا  

 181 المطلب الثاني:الحاالت العامة النقضاء العقد

 181 انقضاء العقد بدون تعويض  -أوال  

 182 انقضاء العقد بإرادة منفردة بدون إخطار -ثانيا  

 182 اإلنهاء بإرادة صاحب العمل )التسريح( -أ

 184 اإلنهاء بإرادة العامل )االستقالة(  -ب
 185 ر انقضاء عقد العملالمبحث الثاني:آثا

 185 المطلب األول:تصفية الحقوق الناشئة عن عقد العمل

 186 تأدية األجر المستحق  -أوال  

 186 تقادم الحق في األجر وتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل -ب

 187 تأدية أجر عن اإلجازة السنوية -ثانيا  

 187 افأة والمعاش التقاعديالمطلب الثاني:استحقاق العامل التعويض والمك

 188 استحقاق التعويض عن اإلنهاء غير المبرر لعقد العمل  -أوال  

 188    التعويض في حالة االستقالة-أ

 188 التعويض في حالة التسريح  -ب

 188 في العقد المحدد األجل  -1
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 188 في العقد المبرم إلنجاز عمل معين  -2

 189 مكافأة نهاية الخدمة   -ثانيا  

 189 تعريف مكافأة نهاية الخدمة   -أ

 190 شروط استحقاقها  -ب

 190 تحديد مقدارها -ج

 191 المعاش التقاعدي -ثالثا  

 191 التعريف بالمعاش التقاعدي   -أ 

 191 أنواع المعاش التقاعدي  -ب

 191 معاش الشيخوخة   -1

 192 معاش العجز والوفاة   -2

 192 شهادة نهاية الخدمة  -رابعا  

 193 المطلب الثالث:القواعد الناظمة النقضاء عقد العمل الفردي قضائيا  

 193 تعريف منازعات العمل الفردية-أوال  

 193 التسوية القضائية لمنازعات العمل الفردية -ثانيا  

 196 الباب الثالث:الحكام الناظمة لعقد العمل الجماعي

 196 ثاره الفصل الول:ماهية عقد العمل الجماعي وآ

 196 المبحث األول:ماهية عقد العمل الجماعي 

 197 المبحث الثاني:آثار عقد العمل الجماعي 

 198 الفصل الثاني: منازعات العمل الجماعية
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 198 المبحث األول:ماهية منازعات العمل الجماعية

 199 المطلب األول:تعريف منازعات العمل الجماعية

 199 ات العمل الجماعية عن منازعات العمل الفردية المطلب الثاني:تمييز منازع

 200 تسوية منازعات العمل الجماعية   الثاني: المبحث

 201 األول:التسوية الودية  المطلب

 201 المطلب الثاني:التسوية اإلدارية 

 202 المطلب الثالث:تسوية المنازعة بواسطة هيئة التحكيم

 203 تشكيل الهيئة  -أ

 204 هيئة التحكيم قواعد عمل  -ب

 204 حكم هيئة التحكيم -ج

  المراجع. 

 


