قاوون العمل
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منشورات جامعة دمشق
كمية الحقوق

قاوون العمل
الدكتورة

الدكتور

أمل شـربا

زهير حرح
أستاذ في قسم القاوون الخاص

أستاذة في قسم القاوون الخاص

 3419 – 3418ىـ

جامعة دمشق

 1037 – 1036م
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الفيرس
رقم

العنوان

الصفحة
91

مقدمة
الباب األول :المبادئ العامة لقانون العمل

12

الفصل األول :التعريف بقانون العمل

12

المبحث األول :تسمية قانوف العمؿ وموضوعو

52

المطمب األوؿ :تسمية قانوف العمؿ

52

المطمب الثاني :موضوع قانوف العمؿ

52

المطمب الثالث :التطور التاريخي لقانوف العمؿ

52

أوالً-مرحمة الجماعات القديمة(مرحمة الرؽ):

51

أ-الحضارة المصرية

51

ب-الحضارة البابمية

03

ج-الحضارة الفينيقية

03

د-الحضارة الرومانية

03

ثانياً-مرحمة العصور الوسطى

09

ثالثاً-مرحمة الحرية االقتصادية

05

رابعاً -مرحمة تدخؿ الدولة وظيور تشريعات العمؿ

03

المبحث الثاني :خصائص قانوف العمؿ و موقعو

02

المطمب األوؿ :خصائص قانوف العمؿ

02

أوالً_الصفة اآلمرة لقواعد قانوف العمؿ

ثانياً-المؤيد الجزائي عند مخالفة قانوف العمؿ
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02
02

ثالثاً-األثر الفوري لقانوف العمؿ

02

رابعاً-التفسير األصمح لمعامؿ

02

خامساً-التفتيش:

02

أ-ميمة المفتش

02

ب-مؤىبلت مفتش العمؿ وصبلحيتو ومكافأتو

01

ج-واجبات المفتش

33

سادساً-تسييؿ إجراءات التقاضي

39

المطمب الثاني :موقع قانوف العمؿ في النظاـ القانوني
الفصل الثاني :مصادر قانون العمل ونطاق تطبيقو
المبحث األول :مصادر قانوف العمؿ

35
34
32

المطمب األوؿ :المصادر الوطنية

32

أوالً-المصادر الرسمية:

32

التشريع

32

أ-

ب -التشريع الفرعي

29

ثانياً_المصادر المينية والحرفية:

25

أ-

االتفاقات الجماعية

20

ب  -البلئحة الداخمية(النظاـ الداخمي لممنشأة)

20

ج -الق اررات النقابية

23

د -العرؼ

23

ثالثاً-االجتيادات القضائية

22

المطمب الثاني :المصادر الدولية

22

الفرع األوؿ :االتفاقات والتوصيات الصادرة عف منظمات دولية

22

أوالً-المنظمة الدولية لمعمؿ

22
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ثانياً-المجمس األوربي

23

ثالثاً-منظمة العمؿ العربية

23

الفرع الثاني:االتفاقات والمعاىدات الدولية

20

المبحث الثاني :نطاؽ تطبيؽ قانوف العمؿ

22

المطمب األوؿ :نطاؽ التطبيؽ مف حيث الزماف

22

المطمب الثاني :نطاؽ التطبيؽ مف حيث األشخاص

22

الباب الثاني :ماىية عقد العمل الفردي وشروط انعقاده

62

الفصل األول :ماىية عقد العمل الفردي

62

المبحث األول :التعريؼ بعقد العمؿ الفردي

22

المطمب األوؿ :تعريؼ عقد العمؿ الفردي

22

المطمب الثاني :خصائص عقد العمؿ الفردي

22

أوالً_عقد مسمى

22

ثانياً-عقد رضائي

22

ثالثاً_عقد معاوضة

22

رابعاً-عقد ممزـ لجانبيف

22

خامساً-مف عقود المدة أو مف العقود الزمنية

سادساً-مف العقود التي ترد عمى عمؿ اإلنساف

22
21

المبحث الثاني :تمييز عقد العمؿ الفردي عف العقود المشابية لو

29

المطمب األوؿ :عقد العمؿ وعقد المقاولة

29

أوالً_أوجو التشابو بيف العقديف

29

ثانياً-معايير التفرقة بيف العقديف

25

المطمب الثاني :عقد العمؿ وعقد الوكالة

22

أوالً_أوجو التشابو بيف العقديف

22
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ثانياً-معايير التفرقة بيف العقديف

22

المطمب الثالث :عقد العمؿ وعقد الشركة

22

أوالً_أوجو التشابو بيف العقديف

22

ثانياً-معايير التفرقة بيف العقديف

21

المطمب الرابع :عقد العمؿ وعقد اإليجار

13

الفصل الثاني :شروط انعقاد عقد العمل الفردي

32

المبحث األول :أطراف عقد العمل وأركانو ومدتو واثباتو

10

المطمب األوؿ :أطراؼ عقد العمؿ وأركانو

10

الفرع األوؿ:العامؿ وصاحب العمؿ

13

أوالً -صاحب العمؿ

13

ثانياً_ العامؿ

12

الفرع الثاني:أىمية طرفي العقد

12

أوالً -أىمية صاحب العمؿ

12

ثانياً_ أىمية العامؿ

12

الفرع الثالث:الرضا

12

الفرع الرابع:المحؿ

11

الفرع الخامس :السبب

11

المطمب الثاني :مدة عقد العمؿ

11

أوالً_ العقد المبرـ لمدة محددة

933

ثانياً-العقد المبرـ لمدة غير محددة

933

المطمب الثالث :إثبات عقد العمؿ

939

أوالً_شكؿ العقد

939

ثانياً-إثبات العقد

935
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المبحث الثاني :عناصر عقد العمؿ

932

المطمب األوؿ :عنصر العمؿ

932

الفرع األوؿ :حرية التعاقد عمى العمؿ

932

الفرع الثاني :القيود الواردة عمى حرية التعاقد عمى العمؿ

932

أوالً-قيود مقررة العتبارات وطنية(قيود عمؿ األجانب)

932

أ-تعريؼ عمؿ األجنبي

931

ب-شروط عمؿ الجانب في سورية

931

-9الحصوؿ عمى ترخيص بالعمؿ

993

-5اإلقامة

993

-0المعاممة بالمثؿ

999

-3أف يكوف العمؿ ضمف النسب المحددة قانوناً

999

ج-جزاء مخالفة التقييد

999

ثانياً_قيود قائمة عمى اعتبارات إنسانية

995

أ-االلتزاـ بتشغيؿ المعوقيف المؤىميف مينياً

995

ب-تشغيؿ المتعطميف

993

ج-قيود تشغيؿ األحداث

992

د-قيود تشغيؿ النساء

953

المطمب الثاني :عنصر التبعية

955

أوالً_مفيوـ التبعية

950

ثانياً_مظاىر التبعية القانونية

952

-9التبعية الفنية

952

-5التبعية اإلدارية والتنظيمية

952

المطمب الثالث :عنصر األجر

952
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الفرع األوؿ:أىمية األجر

952

الفرع الثاني:تحديد األجر

952

الفرع الثالث:طريقة حساب األجر

951

أوالً-حساب األجر عمى أساس الزمف

ثانياً -حساب األجر عمى أساس اإلنتاج

ثالثاً -حساب األجر بالطريحة(األسموب المختمط)

الفرع الرابع:التحديد القانوني لؤلجور

951
909
900
903

أوالً-تشكيؿ المجنة الوطنية لمحد األدنى لؤلجور
ثانياً-ضابط الحد األدنى لؤلجور

903
902

الفرع الخامس :صور األجر وممحقاتو

902

أوالً_العمالة

902

ثانياً-المزايا العينية

902

ثالثاً-العبلوة:

901

أ-عبلوة الترقية

901

ب-عبلوة غبلء المعيشة

901

ج-عبلوة أعباء العائمة(التعويض العائمي)

933

رابعاً-المنحة والمكافأة

933

خامساً-الوىبة

935

سادساً-البدؿ

935

سابعاً-المشاركة في األرباح

930

الباب الثالث :عقود التدرج والتدريب الميني واالختبار

234

الفصل األول :عقد التدرج

236

المبحث األول :ماىية عقد التدرج

931
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المبحث الثاني :التنظيـ القانوني لعقد التدرج

923

الفصل الثاني :عقد التدريب الميني

242

المبحث األول :ماىية عقد التدريب الميني

922

المبحث الثاني :التنظيـ القانوني لعقد التدريب الميني

922

الفصل الثالث :عقد العمل تحت االختبار
المبحث األول :ماىية عقد العمؿ تحت االختبار
المبحث الثاني :التنظيـ القانوني لعقد العمؿ تحت االختبار
الباب الرابع :آثار عقد العمل الفردي

246
921
929
252

الفصل األول :حقوق العامل والتزاماتو
المبحث األول :حقوؽ العامؿ

254
922

المطمب األوؿ :حقوؽ العامؿ المقررة لمواجية ظروؼ العمؿ
أوالً -العناية الطبية

922
922

ثانياً-الحؽ في الزيادة الدورية لؤلجور

922

ثالثا-الحؽ في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاممة وعدـ التمييز.

922

رابعا-الحؽ في الحفاظ عمى كرامتو اإلنسانية.

922

خامسا -الحؽ في تأميف ظروؼ عمؿ تكفؿ السبلمة واألماف في

922

عممو.

سادساً-الحؽ في االنضماـ إلى النقابات العمالية والجمعيات

922

الحرفية

المطمب الثاني :حقوؽ العامؿ في اإلجازات

922

الفرع األوؿ:اإلجازة السنوية

922

أوالً_اإلجازة مف متعمقات النظاـ العاـ
ثانياً-مدة اإلجازة السنوية

922
921
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ثالثاً-استحقاؽ العامؿ لؤلجر كامبلً خبلؿ اإلجازة السنوية

رابعاً-سمطة تحديد وقت اإلجازة

923
929

خامساً-تجزئة اإلجازة السنوية وتأجيميا

الفرع الثاني:إجازة األعياد

929
920

أوالً-تحديد أياـ األعياد

920

ثانياً-استقبلؿ إجازات األعياد عف يوـ الراحة األسبوعية

ثالثاً-إمكانية تشغيؿ العماؿ في إجازات األعياد

الفرع الثالث:اإلجازة المرضية

923
922
922

أوالً_ مدة اإلجازة المرضية وطريقة حسابيا
ثانياً-طريقة إثبات المرض

922
922

ثالثاً-المقابؿ الذي يتقاضاه العامؿ خبلؿ اإلجازة المرضية

رابعاً-أثر اإلجازة المرضية عمى عقد العمؿ

922
922

الفرع الرابع:إجازة األمومة

922

الفرع الخامس:إجازة الحج والزواج والوفاة

921

الفرع السادس:اإلجازة ببل راتب

923

المبحث الثاني :التزامات العامؿ

929

المطمب األوؿ :التزاـ العامؿ بتنفيذ العمؿ المتفؽ عميو

929

أوالً-التزاـ العامؿ بأداء العمؿ بنفسو

ثانياً -التزاـ العامؿ بأداء العمؿ المتفؽ عميو

925
925

المطمب الثاني :التزاـ العامؿ باالمتثاؿ ألوامر صاحب العمؿ

920

المطمب الثالث :التزاـ العامؿ بالمحافظة عمى األشياء المتعمقة بالعمؿ

922

المطمب الرابع :التزاـ العامؿ بعدـ منافسة صاحب العمؿ والمحافظة عمى

922

أس ارره
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المطمب الخامس :التزامات يفرضيا مبدأ حسف النية في تنفيذ العقود
الفصل الثاني :حقوق صاحب العمل والتزاماتو.

922
232

المبحث األول :حقوؽ صاحب العمؿ.

919

المطمب األوؿ :السمطة التنظيمية (التشريعية)

915

المطمب الثاني :السمطة اإلدارية

913

أوالً-حؽ اإلدارة

913

ثانياً-القيود المفروضة عمى حؽ اإلدارة

912

المطمب الثالث :السمطة التأديبية

912

الفرع األوؿ :ماىية السمطة التأديبية

912

الفرع الثاني :نطاؽ االلتزاـ بوضع الئحة الجزاءات

912

الفرع الثالث :العقوبات التأديبية

911

أوالً-العقوبات الخفيفة:

911

أ-التنبيو

911

ب-اإلنذار الكتابي

911

ج-حسـ أجر يوـ واحد

911

ثانياً-العقوبات الشديدة:

533

أ-حسـ جزء مف أجر العامؿ

533

ب-الوقؼ عف العمؿ

533

ج -تأخير موعد استحقاؽ عبلوة الترفيع الدوري لمدة ال تزيد

535

عمى سنة.

د -الحرماف مف عبلوة الترفيع الدوري

202

ىػ -الفصؿ مف الخدمة:

530

الفرع الرابع :القواعد المنظمة لمسمطة التأديبية
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530

المبحث الثاني :التزامات صاحب العمؿ المتصمة بإدارة العمؿ

532

المطمب األوؿ :االلتزاـ بتمكيف العامؿ مف القياـ بالعمؿ

532

المطمب الثاني :االلتزاـ بحسف معاممة العامؿ

532

المطمب الثالث :التزاـ صاحب العمؿ بالمحافظة عمى األشياء التي

532

يحضرىا العامؿ إلى مكاف العمؿ.
المطمب الرابع :التزامات خاصة بإدارة العمؿ

532

المبحث الثالث :االلتزاـ باألجر.

599

المطمب األوؿ :استحقاؽ األجر

595

المطمب الثاني :زماف الوفاء باألجر ومكانو

595

أوالً -زماف الوفاء باألجر

595

ثانياً -مكاف الوفاء باألجر

590

المطمب الثالث :إثبات الوفاء باألجر

593

المطمب الرابع :أىمية قبض األجرة

592

المطمب الخامس :الحماية القانونية لؤلجر

592

أوالً_االمتيازات القانونية لؤلجر

592

ثانياً-حماية األجر مف اقتطاعات صاحب العمؿ

ثالثاً-حماية األجر تجاه دائني العامؿ

رابعاً-تضامف أصحاب العمؿ

592
592
591

خامساً -ال يجوز إلزاـ العامؿ شراء سمع أو أغذية مما ينتجو

222

صاحب العمؿ

سادساً -تقاضي نسبة مف األجر خبلؿ النزاعات القضائية

المطمب السادس :تقادـ الحؽ في األجر

553
559

أوالً_ التقادـ الحولي

559
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ثانياً-التقادـ الخمسي

559

المبحث الرابع :التزاـ صاحب العمؿ بالتنظيـ القانوني لوقت العمؿ.

550

المطمب األوؿ :التنظيـ القانوني لوقت العمؿ اليومي.

553

أوالً-الحد األقصى لساعات العمؿ اليومية

552

ثانياً-فترات الراحة اليومية

552

ثالثاً-الحد األقصى لمدة بقاء العامؿ في مكاف عممو

552

المطمب الثاني :التنظيـ القانوني لوقت العمؿ األسبوعي.

552

المطمب الثالث :استثناء بعض األعماؿ مف التنظيـ القانوني لوقت

551

العمؿ.

أوالً-االستثناءات الدائمة

551

ثانياً-االستثناءات العارضة

503

المطمب الرابع :القيود الواردة عمى إرادة صاحب العمؿ في العمؿ

509

اإلضافي.

أوالً_وضع حد أقصى لمتشغيؿ اإلضافي
ثانياً-األجر اإلضافي لمعامؿ

509
509

الباب الخامس :انقضاء عقد العمل.

122

الفصل األول :حاالت انقضاء عقد العمل.

124

المبحث األول :الحاالت الخاصة النقضاء العقد.

502

المطمب األوؿ :اإلخطار بإنياء عقد العمؿ

502

أوالً_تعريؼ اإلخطار(اإلنذار)

502

ثانياً-أثر اإلخطار

502

ثالثاً-أحكاـ اإلخطار

501

المطمب الثاني :إنياء عقد العمؿ المحدد األجؿ
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533

المطمب الثالث :إنياء عقد العمؿ غير المحدد األجؿ

040
539

المبحث الثاني :الحاالت العامة النقضاء العقد.

530

المطمب األوؿ :انقضاء العقد مف دوف تعويض

533

المطمب الثاني :انقضاء العقد بإرادة منفردة مف دوف إخطار

532

المطمب الرابع :إنياء عقد العمؿ بسبب تجنيد العامؿ

أوالً_اإلنياء بإرادة صاحب العمؿ(التسريح)
ثانياً-اإلنياء بإرادة العامؿ(االستقالة)

532
532

الفصل الثاني :آثار انقضاء عقد العمل.

133

المبحث األول :تصفية الحقوؽ الناشئة عف عقد العمؿ.

531

المطمب األوؿ :تأدية األجر المستحؽ

523

المطمب الثاني :تأدية أجر عف اإلجازة السنوية

529

المبحث الثاني :استحقاؽ العامؿ التعويض والمكافأة والمعاش التقاعدي..

520

المطمب األوؿ :استحقاؽ التعويض عف اإلنياء غير المسوغ لعقد العمؿ

254

المطمب الثاني :مكافأة نياية الخدمة

522

أوالً-تعريؼ مكافأة نياية الخدمة

522

ثانياً-شروط استحقاقيا

522

ثالثاً-تحديد مقدارىا

522

المطمب الثالث :المعاش التقاعدي

522

أوالً_ التعريؼ بالمعاش التقاعدي

522

ثانياً_أنواع المعاش التقاعدي:

522

أ-معاش الشيخوخة

522

ب-معاش العجز والوفاة

522

المطمب الرابع :شيادة نياية الخدمة

522
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المبحث الثالث :منازعات العمؿ

521

المطمب األوؿ :منازعات العمؿ الفردية

521

أوالً-تعريؼ منازعات العمؿ الفردية

ثانياً-التسوية القضائية لمنازعات العمؿ الفردية:

521
523

أ-المحكمة المختصة بمنازعات العمؿ الفردية

523

ب-خصائص التسوية القضائية

529

ثالثاً-وساطة مديرية العمؿ لحؿ منازعات العمؿ الفردية الناتجة عف

529

التسريح

المطمب الثاني :منازعات العمؿ الجماعية
أوالً-تعريؼ منازعات العمؿ الجماعية

ثانياً-التسوية الودية لحؿ منازعات العمؿ الجماعية

ثالثاً -وساطة مديرية العمؿ لحؿ منازعات العمؿ الجماعية

رابعاً -حؿ منازعات العمؿ الجماعية مف قبؿ ىيئة التحكيـ:

525
525
520
520
522

أ-تشكيؿ الييئة

522

ب-قواعد عمؿ ىيئة التحكيـ

522

ج-حكـ ىيئة التحكيـ

522

المراجع.

521
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مقدمة
قواعد القانوف ىي مف إنتاج الواقع االجتماعي واالقتصادي الذي تولد فيو.
وصبلحيتو لبلستمرار والثبات يتوقؼ عمى مدى ثبات ىذه الواقع ,مما يقتضي أف أي

تغيير فيو يقتضي إعادة النظر فييا لصياغتيا بقالب جديد يتوافؽ مع التغيير الذي

يط أر عمى ىذا الواقع.

وال تختمؼ قواعد قانوف العمؿ عما سواىا مف قواعد القانوف مف حيث قابميتيا

لمتغيير ,ال بؿ ىي مف أكثر فروع القانوف تأث اُر بالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية.
ما يسبغ عمييا الحركة وعدـ الثبات؛ ومرد ذلؾ تداخؿ ىذا القانوف بالمعطيات

عدؿ المشرع قواعد
االجتماعية واالقتصادية والسياسية؛ فكمما تغيرت ىذه المعطيات ّ
القانوف .وال بد مف اإلقرار أف التشريع العمالي السوري سار عمى نيج التطوير لقواعد
قانوف العمؿ ,وبمتابعة المراحؿ التاريخية اليامة لتطوره يتجمى ذلؾ.
ولـ تكف لعبلقات العمؿ و لشؤوف العماؿ في القطر العربي السوري ,قبؿ
عاـ  ,9132أحكاـ قانونية خاصة تنظميا .حيث كانت األوضاع القانونية لمعماؿ

وعبلقتيـ بأصحاب العمؿ تخضع لمقواعد العامة  -والتي تخضع ليا سائر العقود.-

أما أوضاع العماؿ االجتماعية و حقوقيـ المعيشية األخرى فكانت ميممة غير مقننة.
فصدر عاـ  9132أوؿ قانوف لمعمؿ برقـ  ,521وكاف خطوة جريئة في إبراز حقوؽ
العماؿ وضماناتيـ في التشغيؿ واألجر والتسريح ,بما يكفؿ كرامتيـ اإلنسانية

ويمنحيـ ضمانات لمحاضر ولممستقبؿ .و إباف الوحدة بيف القطريف العربييف سورية

ومصر ,صدر قانوف العمؿ الموحد رقـ  19لعاـ  .9121وكاف ىذا القانوف موضع

عناية ودراسة مف جميع الجيات التي تعنى بتطبيقو ,بدءاً مف العماؿ أنفسيـ إلى
أصحاب العمؿ ,إلى سائر الجيات العامة والخاصة التي تشرؼ عمى مرافؽ يقوـ

بتسييرىا العماؿ .ىذا فضبلً عف و ازرة الشؤوف االجتماعية والعمؿ المختصة بشؤوف
- 19 -

العماؿ .1ثـ أعقب ىذا القانوف قانوف العمؿ رقـ  92لعاـ  ,5393حيث تضمف
القانوف األخير عدة تعديبلت سدت الثغرات التي أظيرىا التطبيؽ العممي لمقانوف رقـ

 19لعاـ .9121
ونضع بيف أيدي طبلبنا األعزاء الدارسيف والميتميف بالتشريع العمالي ىذا

الكتاب بيدؼ شرح قانوف العمؿ وعقد العمؿ .ورغبة في التعريؼ بقضايا العمؿ,
بدأنا ببياف المبادئ العامة لقانوف العمؿ مف خبلؿ التعريؼ بيذا القانوف وايضاح

تميزه ,و مكانتو بيف غيره مف القوانيف ,وبذلؾ نحيط بالقواعد التي
الخصائص التي ّ
تشكؿ المدخؿ لقانوف العمؿ .أما في شرح عقد العمؿ فقد عمدنا إلى تعريؼ ىذا العقد
و البحث في عناصره ,و مف ثـ قمنا بالتمييز بينو وبيف غيره مف العقود المشابية لو,
وتطرقنا بعد ذلؾ لبياف مراحؿ إبراـ العقد ,وانتقمنا لتحديد آثاره بالنسبة لمعامؿ

ولصاحب العمؿ .وانيينا الكتاب بتوضيح موضوع إنياء عقد العمؿ واآلثار التي تنجـ

عف ىذا اإلنياء ,وقواعد حؿ المنازعات الناشئة عف عبلقات العمؿ الفردية
والجماعية .وبناء عمى ما سبؽ ,عمدنا إلى دراسة قانوف العمؿ مف خبلؿ خمسة

أبواب  :الباب األوؿ :المبادئ العامة لقانوف العمؿ

الباب الثاني :التعريؼ بعقد العمؿ الفردي وشروط انعقاده
الباب الثالث :عقود التدرج والتدريب الميني واالختبار

الباب الرابع :آثار عقد العمؿ الفردي

الباب الخامس :انقضاء عقد العمؿ الفردي
1

 أصدر رئيس الجشهوريي الربيسي الريوري ديسالد اليد ثور يشيار اسديد سبديوسا تشيبيرسا يقضي يحديداج ارارتيسضاسالييييييييييييييييييييا يادييييييييييييييييييييز ارارد الشيييييييييييييييييييي اص ا ثشا سيييييييييييييييييييي اال اطسيييييييييييييييييييي يادييييييييييييييييييييز ارارد الرشيييييييييييييييييييي .
ا"الشبدوم رقز  92الشبدوم لرام 5390م يقض يينص تثيولا ارارد الشي اص ا ثشا سي ا اثااصيال االشهيام الثي
اطييييييييييييية تثو يييييييييييييا ارارد الشييييييييييييي اص ا ثشا سييييييييييييي االرشييييييييييييي االشثر قييييييييييييي يالشييييييييييييي اص ا ثشا سييييييييييييي ".
فسشييا تثييولا ارارد الرشي ا اثااصييال االشهييام الشبت اي يقضييايا الرشي االرشييا الثي اطيية تثو ييا ارارد الشي اص
ا ثشا س االرش .
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الباب األول
المبادئ العامة لقانون العمل
نتذكر أف البناء القانوني لمتشريع االجتماعي يقوـ عمى تحقيؽ التوازف بيف
غايا تو االجتماعية والغايات االقتصادية ,كما أف الصفة االجتماعية لمقانوف ىي وليد
لضرورة تدخؿ الدولة في تنظيـ العبلقات االجتماعية.

ولما كاف لقانوف العمؿ ماىيتو وخصائصو المميزة كقانوف تغمب عميو الصفة

نعرؼ فيو بيذا القانوف كمدخؿ
االجتماعية ,كاف ال بد مف أف نستيؿ دراستنا بقسـ ّ
لدراسة التنظيـ القانوني لعبلقات العمؿ ,فنبيف مبررات تسميتو بمصطمح قانوف العمؿ
ومكانو في النظاـ القانوني ,ومصادره وتدرجيا ,ونطاؽ تطبيقو .فمف المفيد قبؿ البدء
بدراسة قانوف العمؿ أف نحيط بالمبادئ العامة التي يقوـ عمييا ىذا القانوف ,والتي

تشكؿ المدخؿ الذي يميد لئلحاطة بأحكامو؛ و لموصوؿ إلى شرح ما سبؽ سنقسـ
ىذا الباب إلى فصميف اثنيف ,ندرس في األوؿ :التعريؼ بقانوف العمؿ ,وفي الفصؿ

الثاني نوضح مصادره وتطبيقو.
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الفصل األول
التعريف بقانون العمل
يقوـ قانوف العمؿ في سورية عمى مبادئ وقيـ اجتماعية تراعي مصمحة

الطبقة العاممة ,وتجعؿ منيا اليدؼ الذي تعمؿ عميو جميع المشاريع والبرامج
االقتصادية ,وعممت الدولة عمى إصدار نصوص تشريعية تكفؿ تحقيؽ الحماية
لمعماؿ وتغمبيا عمى جميع المصالح ,فكانت عبلقة العمؿ عبلقة تنظيمية تتدخؿ

الدولة في أدؽ تفاصيميا لتحقيؽ ىدؼ أساسي ليا ىو توفير الرخاء لمطبقة
العاممة.مما تطمب ضرورة التبني الجزئي لمعادلة التوازف بيف مصمحة المشروع
االقتصادي ومصمحة العماؿ ,أي التوازف بيف قوة رأس الماؿ وقوة العمؿ.

ولقد أصبح مف المسمـ بو أف اآلالت و التجييزات المشابية في المصانع

ال تنتج إنتاجاً متشابياً مف حيث الكـ أومف حيث الكيؼ ,وسبب ذلؾ يرجع إلى
العنصر البشري .و نجاح المؤسسة السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الزراعية
ال يتوقؼ عمى اآلالت والمواد الخاـ ورأس الماؿ بؿ عمى عوامؿ أخرى إنسانية

يرعاىا قانوف ىو قانوف العمؿ ,1فما ىي طبيعة ىذا القانوف؟ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ
سيكوف مف خبلؿ التعريؼ بقانوف العمؿ ,كما يتطمب البدء بتحديد مدلولو بحيث
1

 "-كاف قانوف العمػؿ مجيػوالً فػي القػانوف الرومػاني فمػـ يكػف ىنػاؾ أىميػة تػذكر لمعالجػة أوضػاع العمػاؿ بشػكؿ مسػتقؿ

بػػؿ كانػػت المجتمعػػات تنظػػر لمعامػػؿ عمػػى أنػػو طبقػػة محتقػرة وكػػاف أشػػبو بػػالرؽ .أمػػا فػػي القػػانوف المػػدني الفرنسػػي القػػديـ
وكذلؾ الحاؿ في مجمة األحكاـ العدلية فكاف ىناؾ ما يسمى بإجارة اآلدمي فكاف عقد العمػؿ جػزءاً مػف القػانوف المػدني.

وفي فتػرة العصػور الوسػطى ظيػر نظػاـ اإلقطػاع وكػاف الػرؽ منتشػ اًر كثيػ اًر ويبػاع مػع األرض أو المنشػأة التػي يعمػؿ بيػا

ولـ يكف يعترؼ لو بشخصية قانونية ثػـ ظيػر نظػاـ الطوائػؼ حيػث كانػت كػؿ جماعػة مػف المينيػيف تقػوـ بأعمػاؿ معينػة
وكاف ىناؾ تسمسؿ في درجات العمؿ يحترـ العامؿ في درجة أدنى درجة أعمى منو"
د .بشػػار عػػدناف ممكػػاوي -أىػػـ المبػػادئ القانونيػػة التػػي تحكػػـ عقػػد العمػػؿ الفػػردي فػػي قػػانوف العمػػؿ األردنػػي-دار وائػػؿ

لمنشر -الطبعة األولى-عماف-5332 -ص.93:
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تتحدد العبلقات التي تخضع ألحكامو .ثـ بشرح التسمية التي أطمقت عميو ,ولماذا تـ

تفضيميا عمى غيرىا ,ومف ثـ بياف موقعو بيف فروع القانوف.
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المبحث األول
تسمية قانون العمل وموضوعو
قانوف العمؿ عبارة عف مجموعة مف القواعد القانونية التي تحكـ عبلقة

العمؿ التابع المأجور ,سواء أكاف فردياً أـ جماعياً بيف العماؿ وأصحاب األعماؿ.

أي أف ىذا القانوف ينظـ عبلقات ناشئة عف العمؿ التابع المؤدى لحساب

الغير ,وكمما كاف أداء ىذا العمؿ يتـ بإشراؼ ىذا الغير.

فقانوف العمؿ إذاً يحكـ العمؿ التابع المأجور ,ألف األعماؿ عمى نوعيف:
 -9أعماؿ تضع القائميف بيا في حالة مف التبعية القانونية لمغير.
 -5أعماؿ ال تتضمف حالة التبعية القانونية ,ويكوف الممتزـ بالعمؿ مستقبلً

في أدائو عف صاحب العمؿ .

وتبرز أىمية قانوف العمؿ في حياة الجماعة لكونو ينظـ نشاط أفرادىا؛

ويييمف عمى جؿ نواحي ىذا النشاط ,فكاف ال بد مف تحديد دقيؽ لماىيتو وطبيعتو
القانونية وىو ما سنبينو في المطالب عمى الوجو اآلتي:
 المطمب األول :تسمية قانون العمل المطمب الثاني:موضوع قانون العمل -المطمب الثالث :التطور التاريخي لقانون العمل
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المطمب األول :تسمية قانون العمل
لـ يستقر اسـ قانوف العمؿ إال بعد تردد بيف كثير مف التسميات ,وقد بدأ

األمر في منتصؼ القرف التاسع عشر—في الدوؿ األوروبية -بإطبلؽ اسـ التشريع
الصناعي عمى ىذا الفرع مف القانوف عند استقبللو عف القانوف المدني .ويرجع سبب
ىذه التسمية إلى النيضة الصناعية التي حثت عمى االىتماـ بقانوف عمؿ مستقؿ,

فضبلً عف أف العمؿ الصناعي أخصب ميداف لمعمؿ التابع أو الخاضع .غير أف ىذه
التسمية قاصرة؛ ألنيا توحي بقصر ىذا القانوف عمى عبلقات العمؿ الصناعي عمى
أف العمؿ التابع يشمؿ مجاالت أخرى كالتجارة والسياحة والزراعة.
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أما التسمية األخرى التي أطمقت عمى ىذا الفرع مف القانوف كانت " القانوف

العمالي" وتعتبر أكثر إخبلصاً لمعماؿ؛ ولكنيا غير صحيحة ألف قانوف العماؿ ليس
محصو اًر بالعماؿ فقط؛ فأصحاب العمؿ ىـ اآلخروف مشمولوف بو كطرؼ ٍ
ثاف .كذلؾ
فإف تعبير "القانوف االجتماعي" ىي عبارة فضفاضة فالقوانيف كميا اجتماعية ,ولدت
مف الحياة في المجتمع ,ومف بينيا قانوف العمؿ ,كما أف المسائؿ االجتماعية أوسع

بكثير مف العبلقات الناشئة عف العمؿ .1ولئف كاف ليذه التسمية الفضؿ في إبراز

األىمية االجتماعية لقانوف العمؿ.

وانتيى األمر بتسميتو قانوف العمؿ ,ولكف ىذه التسمية قد انتقدت عمى

أساس أنيا تحمؿ عمى االعتقاد بأف مصدر ىذا القانوف الوحيد ىو التشريع .

كذلؾ فإف اصطبلح "قانوف العمؿ" تعرض لنقد يتمثؿ في أف ىذا التعبير

يوحي بشمولو لمعمؿ اإلنساني كمو ,في حيف أف قانوف العمؿ ينظـ جانباً واحداً مف

العمؿ اإلنساني ,وىو العمؿ التابع..

المطمب الثاني :موضوع قانون العمل
يقصد بقانوف العمؿ مجموعة القواعد التي تطبؽ عمى العبلقات الفردية والجماعية
الناشئة بيف العامميف وأصحاب العمؿ تحت إشرافيـ وسمطتيـ بمناسبة أدائيـ العمؿ.

أي أف ىذا القانوف ينظـ العبلقات الناشئة عف أداء عمؿ لحساب الغير كمما كاف ىذا

العمؿ يتـ بإشراؼ وتوجيو صاحب العمؿ .والمقصود بالعمؿ ىو الجيد المبذوؿ في
النشاطات اإلنسانية كافة ,تنفيذاً لعقد عمؿ (مكتوب أو غير مكتوب) بصرؼ النظر

عف طبيعتيا أو نوعيا ,صناعية كانت أو تجارية ,أو زراعية ,أو فنية ,أو غيرىا,

عضمية كانت أو ذىنية.
1

 -د .شاب توما منصور-شرح قانوف العمؿ-دراسة مقارنة -دار الحرية لمطباعة -بغداد -9122-ص.92 :
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استناداً لما سبؽ ,يمكننا استبعاد العمؿ المستقؿ و العمؿ الذي يؤدى مجاناً

مف نطاؽ تطبيؽ قانوف العمؿ .فيذا قانوف ينظـ العمؿ الخاص التابع والمأجور.1

عمػػى أف المشػػرع السػػوري لػػـ يقػػؼ فػػي رعايتػػو لمطبقػػة العاممػػة عنػػد حػػد تنظػػيـ

عقػػد العمػػؿ ,وانمػػا تعػػدى ذلػػؾ لتنظػػيـ النقابػػات .2كػػذلؾ عمػػد إلػػى تػػأميف العمػػاؿ مػػف

األخط ػػار الت ػػي تي ػػددىـ ف ػػي م ػػورد أرزاقي ػػـ ,و إف كان ػػت غي ػػر متعمق ػػة بعمميػ ػـ ,كون ػػو
اليس ػػتطيع مواجيتيػ ػػا لضػ ػ لة م ػ ػواردىـ ومػ ػػا يمك ػػف أف ي ػػدخروه ,ك ػػالعجز ع ػػف العمػ ػػؿ
لمرض ,أو عاىة أو شيخوخة ,والبطالة والوفاة .فقانوف العمؿ إذا كاف ال يييمف عمػى

حياة صاحب العمؿ -الذي قد تكوف أحد أوجو نشاطو ال يخضع لقانوف العمؿ ,-فإف
ىذا القانوف يييمف عمى حياة العامؿ وحياة أفراد أسرتو ,ويتوقػؼ عمػى قواعػده احتفػاظ

العامؿ بإنسانيتو.

مف ىنا تبرز األىمية االجتماعية واالقتصادية لقانوف العمؿ ,لتعمقو بحياة

مجموعة كبيرة مف أفراد المجتمع ىـ العماؿ التابعوف وأصحاب األعماؿ .وتدؿ
االحصائيات عمى أف نطاؽ ىذا القانوف يشمؿ غالبية األفراد العمميف في المجتمع.
مباشر في الحياة االقتصادية؛ فيو يؤثر في
كبير
كما أف لقانوف العمؿ
اً
تأثير اً
اً

تشغيؿ األيدي العاممة ,واعادة توزيع الدخؿ القومي ورفع القوة الشرائية لؤلجور وزيادة
االستيبلؾ واإلنتاج.
المطمب الثالث :التطور التاريخي لقانون العمل
مرت المجتمعات البشرية بمراحؿ تاريخية كانت عبلقات العمؿ فييا تنظـ
لصالح الطبقة المتنفذة في الدرجة األولى .ولمعرفة أسباب ظيور قانوف خاص لمعمؿ
1
2

 -د .شواخ محمد األحمد -قانوف العمؿ -مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية -حمب-5332 -ص.55 :

 -د .فتح ػػي عب ػػد ال ػػرحيـ عب ػػد اه-مب ػػادئ ف ػػي ق ػػانوف العم ػػؿ والتأمين ػػات االجتماعي ػػة-الج ػػزء األوؿ -مؤسس ػػة الثقاف ػػة

االجتماعية -اإلسكندرية-9129-ص.2 :
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البد لنا مف الرجوع إلى الماضي ,إلى الفترة التي انعدـ فييا ىذا القانوف بمفيومو

الحديث .ذلؾ أف نشوء قانوف العمؿ وتطوره بشكمو الحاضر ,ما ىو إال رد فعؿ
لمساوئ تمؾ الفترة .ولموقوؼ عمى تفاصيؿ ذلؾ البد لنا مف استعراض مراحؿ ىذا

التطور.

أوالً-مرحمة الجماعات القديمة (مرحمة الرق):
حاؿ انتشار ظاىرة الرؽ في العصور القديمة دوف ظيور قانوف العمؿ ,حيث
لـ يعترؼ لمعبيد بالشخصية القانونية التي تمكنيـ مف اكتساب الحقوؽ و تحمؿ

االلتزامات ,و اعتبروا مف قبيؿ األشياء التي تعتمد عمييا االقتصاديات القديمة,
وبالتالي لـ يظير قانوف يضمف ليذه الفئة حقوقيا.
ٍ
مضف قاـ بو اإلنساف في
وبظيور الحضارة اإلنسانية التي كانت نتيجة عمؿ

القديـ؛ وىو ما تؤكده مختمؼ الديانات السماوية والنظريات القديمة والحديثة ,والتي

تعتبر كميا بأف العمؿ البشري ىو مصدر اإلنتاج والتطور والرخاء في أية مرحمة مف

مراحؿ التطور البشري ,إلى أف ىذه الديانات والنظريات تختمؼ في تقييميا ليذا
العمؿ؛ وفي مف يستفيد بثماره:
أ-ففي الحضارة المصرية :التي قامت عمى العمؿ السخرة سواء بالنسبة لمفبلحة أو
بالنسبة إلى الصناعة؛ التي كانت راقية ومزدىرة آنذاؾ .إذ عرفت مصر القديمة منذ

عيودىا األولى ,صناعة البرونز إلنتاج األسمحة وصناعة اآلجر واإلسمنت والزجاج
والفخار والخشب والجمد والنسيج واستعماؿ الكيمياء في الصناعة .واشتيرت مصر

القديمة أيضا بالفكر العممي كالرياضيات واليندسة؛ واألىراـ خير شاىد عمى ذلؾ.
وكانت الفرقة العاممة في ىذه الصناعات تتكوف مف الرجاؿ األحرار والعبيد والرقيؽ

يشرؼ عمييـ رئيساً يؤدى ألفرادىا أجورىـ.
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ب-وفي الحضارة البابمية :فقد اىتمت بالصيد أكثر مف الزراعة لوعرة أراضييا وكثرة
الحجارة فييا .كما أف أغمب البابمييف كانوا يعمموف في باطف األرض ويستخرجوف
المعادف مثؿ الحديد ,الذىب ,والفضة والرصاص؛ باإلضافة إلى بعض الصناعات
التي كانوا يقوموف بيا مثؿ النسيج و اآلجر وبعض الصناعات األخرى ,ومما يجب
التنبيو إليو ىواف الحضارة البابمية بقيادة مؤسسيا حمورابي؛ الذي حكميا بالعدؿ لمدة

 34سنة ووضع ليا قوانيف تفوؽ  082قانونا رتبت ترتيبا يكاد يكوف الترتيب العممي
الحالي؛ فقسمت كالتالي قوانيف خاصة باألمبلؾ المنقولة واألمبلؾ العقارية والتجارة
والصناعة واألجرة واألضرار الجسيمة والعمؿ .وىذه الحضارة ىي مف الحضارات

القميمة القديمة التي حددت األجور مف قبؿ الدولة .كما كانت ىذه الحضارة عظيمة
ومتطورة وطورت الكثير مف العموـ ,وذلؾ نتيجة إقباؿ شعبيا عمى العمـ والعمؿ معا,

 08قرف قبؿ الميبلد.

ج-أما الحضارة الفينيقية :فتعد مف أقدـ الحضارات ,وقد اشتير أىميا بالتجارة
الخارجية والصناعة كصناعة الزجاج والمعادف واألسمحة والمجوىرات ,وباحتكاكيـ
بالحضارات األخرى عف طريؽ التجارة الخارجية مكنتيـ مف االستفادة مف أحداث

توصمت إليو تمؾ الحضارات؛ مف اختراعات وطرؽ الصناعة وطرؽ اإلنتاج.

د -و الحضارة الرومانية :تعد مف أىـ الحضارات القديمة التي اشتيرت باالزدىار
االقتصادي والمادي؛ الذي ال يفوقيـ إلى االزدىار األوروبي بعد الثورة الصناعية.
وذلؾ بفضؿ كد الكادحيف مف العبيد الفقراء المفروض عمييـ مف طرؼ األشراؼ
والنببلء ؛وكميا أعماؿ يدوية ,حيث كاف يرى أفراد جماعة البلتيف أف العمؿ اليدوي

القوي ىو سبب قوة النفوس واألجساـ الستخداميا؛ أي أجساـ العبيد والفقراء لحماية

النببلء واألشراؼ مف اعتداءات الغير .أما التجارة فمـ تكف ذات باؿ عند الرماف
ألنيـ يروف فييا بأنيا عمؿ غير شريؼ مادامت تيدؼ إلى الشراء بأرخص األثماف

والبيع بأرفعيا .
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وبعػد أف جاءت الديانة المسيحية بنظرة جديدة لمعمؿ حيث كاف السيد المسيح عميو
السبلـ يشتغؿ بيديو ,وو ِ
ضع مبدأ إجبارية العمؿ حيث قيؿ" :أف الذي ال يعمؿ ال
ُ
يأكؿ.".
وبناء عمى ما سبؽ نجد أف الحضارات القديمة لـ تعطي العمؿ قيمة؛ كما أنيا لـ

تنصؼ العماؿ والطبقات المغموبة عمى أمرىا مثؿ العبيد والفقراء والفبلحيف ,ولـ
تمنحيـ حقوقيـ وحرياتيـ خوفا مف الثورة عمييـ وعمى أمبلكيـ وسمطتيـ؛ وبالتالي لـ
تمكنيـ مف استغبلؿ ثمرة عمميـ وجيدىـ واستفادتيـ بإنتاجيـ.

ثانياً-مرحمة العصور الوسطى:
حاؿ نظاـ اإلقطاع في القروف الوسطى بأوروبا دوف ظير قانوف لمعمؿ,
حيث اعتبر عماؿ صاحب األرض اإلقطاعي جزءاً مف األرض التي يممكيا ,فمـ تكف

متاحة ليـ حرية العمؿ أو حرية تركو .و كاف األقناف أو عبيد األرض ممزميف بعدـ
مغادرة أرض سيدىـ إال بموافقتو تحت طائمة إقامتيـ فييا مدى الحياة ,و كانوا

ممزميف بدفع ضرائب واتاوات ,بعضيا يدفع لمدولة و البعض اآلخر إلى سيدىـ مقابؿ

استغبلليـ جزءاً مف ىذه األرض لصالحيـ .

ثـ ظيرت الطوائؼ المينية أو الحرفية(وينصرؼ معنى الطوائؼ الحرفية إلى

تكويف الصناعييف أو الحرفييف طائفة فيما بينيـ) ,فتشكؿ نوع مف النظاـ عمى أساس

مف التدرج الطبقي ,الذي يوجد عمى قمتو المعمـ ,ثـ العامؿ ,ثـ العامؿ المتمرف.

ويقوـ العامموف بانتخاب شيخ الطائفة الذي يممؾ وحده الحؽ في قبوؿ احتراؼ أي

شخص مينة معينة ,أو أف يصبح فييا معمماً .و قد كانت كؿ طائفة تستقؿ بوضع
نظاـ يحكـ شؤوف المينة التي تمثميا ,و قواعد االرتقاء في درجات الطائفة ,وكؿ ما

يتعمؽ باألجور ,وأوقات العمؿ و العطؿ و اإلجازات ,و عمى ىذا فإف عبلقات العمؿ
كانت منظمة تنظيماً داخمياً ,و ليس قانونياً ,إذ تستأثر كؿ طائفة بوضع نظاـ قانوف
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خاص بالمينة التي تمثميا.
ثالثاً -مرحمة الحرية االقتصادية:
ومع تطور المدينة زادت الحاجيات الضرورية لممجتمع ,وتطور المستوى
الثقافي لدى الفئات العالية ,وىو ما أجبر األسياد عمى تشكيؿ نوع مف العادات

واألعراؼ المينية؛ والتي أصبحت مع مرور الزمف تشكؿ قوانيف محددة لمعبلقات بيف

العماؿ وأرباب العمؿ .وبقي الحاؿ في مد وجزر حتى قياـ الثورة الفرنسية سنة
9881ـ.
ومف بيف أىـ المبادئ التي دعت إلييا الثورة الفرنسية و التي انتشرت منيا إلى العديد
مف الدوؿ األوروبية؛ بالخصوص مبادئ الحرية و المساواة و الحقوؽ الطبيعية .و قد

وجدت ىذه المبادئ تطبيقاتيا في مجاؿ قانوف العمؿ عمى غرار فروع القانوف

األخرى ,فتـ عمى ىذا األساس مبدأ "حرية العمؿ" المرتكز أساساً عمى مبدأ سمطاف

اإلرادة و حرية التصرفات القانونية و التعاقدية ,و عمى ىذا فقد نص ما يعرؼ

بمرسوـ آالرد (  )Décret d'Allardالصادر في مارس  9719عمى أف" :يكوف كؿ
شخص ح ار في أف يمارس المينة أو الصنعة أو الوظيفة التي يراىا مناسبة لو ,".كما

قضى قانوف شابمييو ( ) Loi Chapelierلشير حزيراف عاـ  9219بأنو ال يجوز
لمعماؿ أف يسنوا لوائح بشأف مصالحيـ المشتركة المزعومة ,و إذا أبرـ مواطنوف فيما

بينيـ اتفاقات تقتضي دفع الغير لثمف لقاء التحاقيـ بصنعتيـ كانت ىذه االتفاقات
غير دستورية.

أما فيما يتعمؽ بنظاـ اإلقطاع فقد قضت الجمعية الوطنية بمقتضى قانوف  3أوت

1789بتخميص ممكية األرض مف جميع االمتيازات التي كانت ثابتة لئلقطاعييف,

وجعميا ممكية خالصة لمتابع الذي يحوز األرض ,مع التزامو بدفع مبالغ محددة

لصاحب الممكية األصمية.
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وبعد قياـ الثورة الصناعية وانتشار استعماؿ اآلالت كثرت البطالة الجماعية مما أنتج
تعقيد العبلقات وتوترىا بيف العماؿ وأرباب العمؿ نتيجة ارتفاع حجـ وعدد اليد

العاممة ,في مقابؿ ضعؼ حجـ عرض العمؿ وىو ما نتج عنو وفقا لقانوف السوؽ
انخفاض كبير في األجور والضمانات المالية والمينية واالجتماعية ,إلى جانب

ضعؼ االستقرار في العبلقات المينية إضافة إلى ىجرة الفبلحيف لؤلراضي الزراعية
وااللتحاؽ بالمدف بحثا عف منصب عمؿ يضمف ليـ زيادة في الدخؿ وتحسيف ظروؼ

معيشتيـ االجتماعية واالقتصادية.

ونتيجة ليذه األوضاع المتردية التي أصبح يعيشيا العماؿ ,السيما بعد

ارتفاع مستواىـ الثقافي ,ونضج وعييـ السياسي واالجتماعي وتأكدىـ مف سوء

أح ػواليـ بمػػرور زم ػ ػػف .وأخػذوا يتجمعػػوف في شػػكؿ تجمعات ونقابات سرية وعمنية؛

لممطالبة بتحسيف أحواليـ المادية واالجتماعية ,والمطالبة بجدية النتزاع حقوقيـ بأي

أسموب ,فكانت اإلضرابات و العنؼ ,والتخريب أحيانا ,حيث قولبت ىذه األساليب
بغمؽ أبواب المصانع وأماكف العمؿ مف طرؼ أصحابيا مما أثبت بحجة ال جداؿ

فييا فشؿ مذىب الحرية التعاقدية وبالتالي فشؿ مبدأ سمطاف اإلرادة في تنظيـ وحكـ
عبلقات العمؿ تنظيما وحكما وعدال.

وبذلؾ ظير أف مبدأ سمطاف اإلرادة (حرية التعاقد) آثاره اإليجابية محدودة

بالنسبة لمعامؿ؛ الذي غالباً ما يكوف الطرؼ الضعيؼ في العبلقة التعاقدية تحت

ضغط الحاجة لؤلجر ,مما يدفعو لمقبوؿ باالشتراطات التعاقدية التي تكوف عمى

األغمب في مصمحة رب العمؿ السيما مف حيث تحديد األجر ,و ساعات العمؿ,
والعطؿ ,و شروط األمف و السبلمة داخؿ مقرات العمؿ ,مما أدى بالدوؿ إلى أف
تعمد إلى التخمي عف دورىا الحمائي في سبيؿ تبني دور المتدخؿ في االقتصاد.
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رابعاً-مرحمة تدخل الدولة وظيور تشريعات العمل :
انعكس تطبيؽ مبدأ سمطاف اإلرادة سمباً عمى واقع العماؿ االجتماعي ,مما

أدى إلى تصاعد الدعوات إلى ضرورة تخمي الدولة عف دورىا الحارس لبلقتصاد

المكتفي بحماية الحريات العامة ,بما فييا حرية العمؿ ,و تبني دور أكثر إيجابية مف

خبلؿ التدخؿ لضبط النظاـ االجتماعي ,و توفير أدنى حد مف مستوى المعيشة
والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية ,وىذا ما نادت بو مدرسة التضامف االجتماعي في

فرنسا ,مف حيث تأميف العماؿ ضد األخطار المينية ,و ضرورة تدخؿ الدولة
لمساعدة العاجزيف و العاطميف ,وتوفير فرص عمؿ ووضع حد أدنى لؤلجر .
وبظيور الفكر االشتراكي اتفق الفكر االقتصادي الحديث عمى أف العمؿ ىو العامؿ
األساسي لئلنتاج وىو المصدر الرئيسي لكؿ ثروات التي ينتفع بيا اإلنساف .إال أف
الفكر الرأسمالي رغـ اعترافو بقيمة العمؿ بحيث جعمو مصدر قيمة األشياء والخدمات

والسمع ,وىو بالتالي مصدر فائض القيمة -أي الربح -ومصدر الثروة .لكنو لـ
ينصؼ العماؿ الذيف يبذلوف جيد العمؿ .ويتضح ىذا حاليا في التركيبة االجتماعية

واالقتصادية لممجتمع الرأسمالي الذي يتكوف مف طبقتيف :
 الطبقة البرجوازية المالكة لمثروة ووسائؿ اإلنتاج. -الطبقة الكادحة المالكة لقوة العمؿ فقط؛ والتي ىي دائما في تبعية لمطبقة األولى

التي تمتمؾ مقاليد السمطة والتوجيو وتتحكـ في القرار االقتصادي واالجتماعي.

ونجد قيمة العمؿ ىي ذاتيا في الفكر االشتراكي ,إال أف االختبلؼ بينيما ىو
كيفية توزيع الفائدة الحاصمة مف العمؿ ,التي يرى أف توزع عمى العماؿ بكامميا

بالتساوي ,ماينتج عنو إجحاؼ في حؽ بعض العماؿ ذوي الميارات اإلنتاجية
العالية مف جراء تطبيؽ المساواة الشكمية ,وما إلى ذلؾ مف مشاكؿ أخرى

تجسدت في التطبيؽ الواقعي والميداني ليذا التوجو.
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المبحث الثاني
خصائص قانون العمل و موقعو
ييدؼ قانوف العمؿ إلى تحقيؽ التوازف بيف قوة رأس الماؿ وقوة العمؿ ,أي
توازف بيف مصالح العماؿ و مصالح أصحاب العمؿ ,نظ اًر لعدـ التكافؤ بينيما مف

الناحية االقتصادية .و لـ يكف المشرع المعاصر ,في سنو تشريعات العمؿ ,متأث اًر
بغير الرغبة في حماية العامؿ ,فكاف لو طابع مميز عف بقية التشريعات االجتماعية,

بسبب ىيمنتو عمى الحياة االقتصادية واالجتماعية لممجتمع بكؿ أفراده ,وليحتفظ
لمعامؿ بإنسانيتو .و ىذا الجوىر اإلنساني لقانوف العمؿ دفع المشرع إلى اإلضفاء

عميو بخصائص مميزة ,مما جعمو في مركز مستقؿ عف بقية التشريعات االجتماعية.
المطمب األول :خصائص قانون العمل
تتمتع قواعد قانوف العمؿ بخصائص تميزىا عف القواعد واألصوؿ الواردة في

القانوف المدني ,سنعرضيا عمى التوالي:

أوالً -الصفة اآلمرة لقواعد قانون العمل:
يتصؼ قانوف العمؿ أكثر مف غيره مف فروع القانوف األخرى بأنو متعمؽ

بالنظاـ العاـ .فالنظاـ العاـ يتجو نحو تحسيف شروط العماؿ ,باإلضافة إلى حرصو
عمى حمايتيـ والنيوض االجتماعي بيـ وترقيتيـ.
وتعتبر الصفة اآلمرة لكثير مف قواعد قانوف العمؿ مف أىـ السمات المميزة

لو؛ وسبب ذلؾ أف قانوف العمؿ كاف في بداية نشأتو و ما يزاؿ ييدؼ لحماية الطرؼ
فعالة إال إذا كانت
الضعيؼ وىو العامؿ ,ولـ يكف مف وسيمة لجعؿ ىذه الحماية ّ
قواعده آمرة ,أي ال يجوز االتفاؽ عمى ما يخالفيا .و ىذه الصفة اآلمرة لقواعد قانوف
العمؿ تأخذ معناً خاصاً؛ بحيث تكوف المخالفة لقواعده باطمة إذا انتقصت مف الحد
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األدنى المقررة لحماية العامؿ ,بينما تعتبر صحيحة كؿ مخالفة تزيد مف ىذه الحماية

و تحقؽ مصمحة أكبر لمعامؿ.1

وعقد العمؿ إذا كاف في شؽ منو باطؿ ,فإنو يبطؿ ىذا الشؽ لوحده ويبقى

فيما عداه صحيحاً.2

وىذه الصفة اآلمرة لقواعد قانوف العمؿ تشمؿ العبلقة العمالية بيف العامؿ
ورب العمؿ منذ بدء نشأتيا إلى حيف انتياء ىذه العبلقة ,ىذا مع اإلبقاء عمى

التراضي كأساس لقياـ العبلقة.

ثانياً-المؤيد الجزائي عند مخالفة قانون العمل:
فرض المشرع عقوبات جزائية ليضمف تطبيؽ قانوف العمؿ بطريقة فعالة .فقد

خصص المشرع في الباب األخير مف القانوف رقـ  92لعاـ  5393لمعقوبات التي
قررىا جزاء لعدـ احتراـ قواعده ,و بالنظر في العقوبات المفروضة يتبيف لنا أف جرائـ

قانوف العمؿ تعتبر جنحاً في معظـ الحاالت ,ألف المشرع يعاقب عمييا بعقوبة

الجنح ,واف كاف قد اكتفى في حاالت قميمة بعقوبة المخالفة .وأغمب ىذه الجرائـ تقع
مف أصحاب العمؿ ,والقميؿ منيا يقع مف العماؿ.3

وما ىذه المؤيدات الجزائية إال تأكيداً لضماف الصفة اآلمرة لقانوف العمؿ.
-تقضي المادة  6مف قانوف العمؿ رقـ  77لعاـ  " :2272أ -يقع باطبلً كؿ شرط أو اتفاؽ يخالؼ أحكاـ ىذا

1

القانوف  ,ولو كاف ذلؾ سابقاً عمى العمؿ بو إذا كاف يتضمف انتقاصاً مف حقوؽ العامؿ المقررة بموجبو

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

اء مف حقوؽ العامؿ الناشئة عف عقد العمؿ  ,تتـ خبلؿ مدة
ج -تقع باطمةً كؿ مصالحة تتضمف انتقاص ًا أو إبر ً
سريانو أو خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ انتيائو  ,وذلؾ متى كانت تخالؼ أحكاـ ىذا القانوف ".
2

 -قرار نقض سوري رقـ أساس  993وقرار رقـ  290تاريخ 9123 /2/5

مشار إليو في  :مصطفى ناصر إماـ -شرح قانوف العمؿ -فقياً واجتياداً -5339-ص.20:

 -3د .محمد لبيب شنب -شرح قانوف العمؿ -دار النيضة العربية -القاىرة 9122-فقرة-92 :

ص.59
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وقد تشدد المشرع بشأف ذلؾ ,فقيد مف سمطة القاضي ولـ يجز لو وقؼ التنفيذ في

العقوبات المالية ,كما لـ يخولو سمطة النزوؿ عف الحد األدنى لمعقوبة المقررة قانوناً
ألسباب مخففة تقديرية(المادة  522مف قانوف العمؿ).1
ثالثاً-األثر الفوري لقانون العمل:
تتمتع قواعد قانوف العمؿ باألثر الفوري و المباشر ,أي بتطبيقيا اعتبا اًر مف

تاريخ صدوره .و ىذا األثر الفوري يعني أف عبلقات العمؿ الناشئة عف عقود أبرمت
في ظؿ قانوف قديـ وما زالت قائمة بعد صدور القانوف الجديد ,تخضع لمقانوف

الجديد.2وبيذا يختمؼ األثر الفوري لمقانوف عف األثر الرجعي الذي يقصد منو أف
القانوف الجديد يحكـ التصرفات التي أبرمت وانقضت في ظؿ القانوف السابؽ.
رابعاً -التفسير األصمح لمعامل:
لما كاف قانوف العمؿ ييدؼ إلى حماية العماؿ ,فيجب عند وجود غموض

في القاعدة القانونية ,بحيث يكوف المعنى المقصود مف ىذه القاعدة محؿ شؾ نظ اًر
إلمكاف تفسيرىا عمى أكثر مف وجو ,فقد تقرر أف تفسر القاعدة الغامضة وفقاً لما ىو

أصمح لمعامؿ .3فإذا كاف النص واضحاً وجب األخذ بمعناه الظاىر و لو كاف في
غير مصمحة العامؿ.

إذاً يجب األخذ بالتفسير األصمح لمعامؿ إذا ثار شؾ حوؿ تحديد مضموف

1

-المػػادة  522قػػانوف العمػػؿ " :ال يجػػوز الحكػػـ بوقػػؼ التنفيػػذ فػػي العقوبػػات الماليػػة ,كمػػا ال يجػػوز الن ػزوؿ عػػف الحػػد

األدنى لمغرامة المقررة قانوناً ألسباب مخففة تقديرية"
2

 -صبلح الديف النحاس-مبادئ أساسية فػي شػرح عقػد العمػؿ وقػانوف العمػؿ الموحػد -منشػورات المكتػب اإلسػبلمي-

دمشؽ -9121-ص.55 :
3

 -د .شاب توما منصور -المرجع السابؽ -ص. -33:

و د .شواخ محمد األحمد -المرجع السابؽ -ص..952 :
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القاعدة القانونية ,1ألف المشرع قد أفصح عف إرادتو في التدخؿ لحماية الطبقة

العاممة؛ ومف ثـ يكوف األخذ بذلؾ المبدأ إعماالً ليذه اإلرادة.2

ولكف قاعدة "التفسير األصمح لمعامؿ " ليست مطمقة ,في حاؿ قصد المشرع

مف النص القانوني تحقيؽ مصمحة عامة,أو التوفيؽ بيف مصالح العماؿ وأرباب
العمؿ ,في ىذه الحالة يجب تفسير ىذا النص عمى الوجو الذي يحقؽ غرض المشرع

منو.3

خامساً -التفتيش:
إف تنفيذ قانوف العمؿ يتطمب وجود جياز تفتيش كفوء؛ يحرص عمى تفتيش
أماكف ومنش ت العمؿ لمتأكد مف سبلمة تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف فييا ,وليذا نص
المشرع في المادة  533مف قانوف العمؿ  ":تخضع كافة المنش ت وأماكف العمؿ
المشمولة بأحكاـ ىذا القانوف إلى تفتيش العمؿ الذي يقوـ بو مفتشو العمؿ والتأمينات

االجتماعية والصحة والسبلمة المينية ."....
أ -ميمة المفتش :وتنحصر ميمة التفتيش في ما يمي:
 -9التحقؽ مف تطبيؽ األحكاـ القانونية المتعمقة بظروؼ العمؿ وحماية العماؿ
أثناء قياميـ بعمميـ.
 -5تقديـ المعمومات التقنية والمشورة ألصحاب األعماؿ والعماؿ بشأف مراعاة
األحكاـ القانونية .

1

 "-في قضايا العمؿ ,وخبلفاً لممبدأ العاـ بأف المديف يستفيد مف الشؾ ,ترجح مصمحة األجير عمى مصمحة صاحب

دائف أـ مدين ًا ,وتبرر ذلؾ اعتبارات األضعؼ اقتصادياً ومالياً
العمؿ عند وجود مثؿ ىذا شؾ ,سواء كاف ىذا األجير ً
واجتماعياً و وأف عقود العمؿ ىي عقود موافقة واذعاف"
نبيمة زيف -قضايا العمؿ -مؤسسة بحسوف لمنشر –لبناف -2991-فقرة -1:ص.13:

2

 -د .فتحي عبد الرحيـ عبد اه -المرجع السابؽ -ص.92 :

3

 د .محمد لبيب شنب -المرجع السابؽ -ص.52 :- 38 -

 -0تشجيع التعاوف بيف أصحاب األعماؿ ونقاباتيـ مف جية والعماؿ ونقاباتيـ مف
جية أخرى؛ في سبيؿ تحسيف العبلقات اإلنسانية بينيـ واإلسياـ في تحقيؽ
التنمية االقتصادية.
 -3االىتماـ بتأميف شروط السبلمة والصحة المينية في العمؿ.
-2جمع المعمومات الخاصة بتنظيـ سوؽ العمؿ ,بما في ذلؾ عدد العماؿ وفئاتيـ
وحاجاتيـ التدريبية؛ وأي أمور أخرى تتعمؽ بشروط العمؿ.
ويمارس مفتش العمؿ أثناء قيامو بوظيفتو الصبلحيات المخولة ألفراد
الضابطة العدلية؛ بموجب قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية .ويعمؿ بالضبط الذي
ينظمو في حدود وظيفتو حتى يثبت غير ذلؾ(عمبلً بأحكاـ المادة  532مف قانوف

العمؿ).

ولممفتش أف يطمب مف صاحب العمؿ إزالة المخالفة الواقعة منو؛ وفي حالة

تخمّفو يجب عمى المفتش اتخاذ التدابير القانونية وىي :إرساؿ تنبيو ,إنذار ,الضبط

القانوني ,اقتراح إغبلؽ المنشأة ,ولموزير أو مف يفوضو أف يقرر إغبلؽ المؤسسة
لحيف إزالة المخالفة أو صدور قرار المحكمة بشأنيا وتحكـ المحكمة في ىذه الحالة

عمى المخالفة بإزالة المخالفة .

ب -مؤىالت مفتش العمل وصالحياتو ومكافآتو :
يترتب عمى كؿ مف يتولى مياـ التفتيش أف يؤدي القسـ القانونية أماـ محكمة

البداية المدنية :بأف يؤدي عممو بأمانة واخبلص وأف ال يفشي األسرار التي يطمع
عمييا بحكـ عممو .فعميو التقيد بالسرية بشأف أي شكوى تقدـ إليو تتعمؽ بمخالفة
األحكاـ القانونية وعدـ إفشاء أي معمومات تتعمؽ بعمميات صناعية أو تجارية أو

تجييزات خاصة بيا يصؿ إلييا عممو؛ أو تقدـ إليو بحكـ عممو حتى بعد انتياء
خدمتو في التفتيش وعدـ التفتيش عمى العمؿ في المؤسسات التي تكوف لو مصمحو
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فييا(عمبلً بأحكاـ المادة  532مف قانوف العمؿ) .
ويشترط في المفوض بالتفتيش عمى العمؿ ما يمي:
 -9أف يكوف حاصبلً عمى إجازة في الحقوؽ أو االقتصاد( المادة  532مف قانوف
العمؿ) .

 -5أف يكوف مفتش الصحة والسبلمة المينية مف حممة اإلجازة في العموـ الطبية
أو الكيميائية أو الصيدالنية أو اليندسية.
ج -واجبات المفتش:
ويزود مفتش العمؿ ببطاقة خاصة وفؽ األنموذج الذي تعتمده الو ازرة؛ وال
يجوز أف تسند إليو أي مياـ أو واجبات تتعارض مع واجباتو أو أف تكوف مف شأنيا

أف تخؿ بصبلحياتو وحياده في أداء واجباتو التالية:

-9القياـ بزيارات شاممة ألماكف العمؿ في أي ساعة مف ساعات العمؿ؛ بمفرده أو
مع أي موظؼ حكومي مختص ,واخطار صاحب العمؿ أو مف ينوب عنو

بوجوده في المؤسسة ,إال في الحاالت التي يعتقد فييا بأف مثؿ ىذا اإلخطار
لف يمكنو مف االطبلع عمى األوضاع في المؤسسة.
-5االطبلع عمى أي سجبلت أو كشوفات أو وثائؽ أخرى تتعمؽ بالعمؿ وأف يأخذ
صو اًر أو نسخاً عنيا أو مقتطفات منيا .وأخذ عينات مف المواد المستعممة

والمنتجة وتحميميا لمعرفة مدى تأثيرىا عمى صحة العامميف في المؤسسة

وسبلمتيـ واخطار صاحبيا بذلؾ.

 -0الطمب مف صاحب العمؿ اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمعالجة النواقص في

التركيبات أو أساليب العمؿ؛ إذا كانت تشكؿ تيديدا لصحة العماؿ وسبلمتيـ.
والطمب منو إدخاؿ أي تعديبلت عمى األجيزة أو اآلالت أو التركيبات أو
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أساليب العمؿ؛ خبلؿ المدة التي يراىا مناسبة لذلؾ.
 -3إعداد تقرير بنتائج الزيارات بما في ذلؾ المخالفات في تطبيؽ األحكاـ
واإلجراءات القانونية ,وأي تقارير أخرى بأوضاع المؤسسات التي يزورىا

والنشاطات التي يقوـ بيا.

سادساً -تسييل إجراءات التقاضي:
بناء عمى ىدؼ المشرع في حماية العامؿ باعتباره الطرؼ الضعيؼ في
عبلقة العمؿ ,فقد قرر لو ,إضافة لما ذكرناه سابقاً مف أوجو الحماية ,وجياً آخر
لمحماية يتعمؽ بتيسير إجراءات التقاضي في منازعات العمؿ الفردية .وقد استيدؼ

المشرع مف ىذا التيسير تمكيف العامؿ مف الحصوؿ عمى حقوقو بالسرعة الواجبة
ومف دوف تحميمو عبء الرسوـ القضائية ,ألنو بسبب وضعو االقتصادي الضعيؼ,

ال يستطيع تحمؿ تمؾ الرسوـ ,أو الصبر عمى اإلجراءات العادية التي قد تأخذ وقتاً

طويبلً ,فتمحؽ بو الضرر في رزقو.

ومف استقراء النص القانوني لممادة  2مف قانوف العمؿ ,1نجد أف المزايا التي قررىا
المشرع لمعماؿ تتمثؿ في:
 -9اإلعفاء مف الرسوـ القضائية :لقد ميز المشرع بيف الدعاوى التي يرفعيا
العماؿ ,وتمؾ التي يرفعيا أصحاب العمؿ ,فأعفى دعاوى العماؿ مف الرسوـ

القضائية ,وأخضع دعاوى أصحاب العمؿ لمقواعد العامة في قانوف أصوؿ

المحاكمات.

 تقضي المادة  7مف قانوف العمؿ " :تعفى الدعاوى التي يرفعيا العماؿ أو أصحاب االستحقاؽ عنيـ أو نقاباتٍ
محاـ ومف الرسوـ والتأمينات والكفاالت القضائية في جميع مراحؿ
العماؿ بموجب أحكاـ ىذا القانوف مف توكيؿ
1

التقاضي وتنظر المحكمة بيا عمى وجو السرعة ,وليا حؽ اتخاذ التدابير المؤقتة بكفالة أو بدونيا  ,وحؽ إضفاء صفة
النفاذ المعجؿ عمى أحكاميا  ,وليا في حاؿ رد الدعاوى أف تحكـ عمى المدعي بالمصروفات كميا أو بعضيا ".
- 41 -

واعفاء العماؿ مف الرسوـ القضائية ىو إعفاء شامؿ يسري عمى جميع مراحؿ
التقاضي.

 -5نظر الدعوى عمى وجو السرعة
 -0جواز الحكـ بالنفاذ المؤقت أو المعجؿ وببل كفالة.
 -3تخصيص محكمة بداية لمنظر في القضايا العمالية ,وىذا اختصاص نوعي
يتعمؽ بالنظاـ العاـ.
المطمب الثاني :موقع قانون العمل في النظام القانوني
أثار مركز قانوف العمؿ في المجموعة القانونية الكثير مف النقاش .فبينما
يرى البعض بأنو مف فروع القانوف الخاص ,يذىب البعض اآلخر إلى اعتباره مف

فروع القانوف العاـ .و سندرس فيما يمي ما إذا كاف قانوف العمؿ ينتمي حقيقة إلى

القانوف الخاص أـ إلى القانوف العاـ ,و إذا لـ يكف األمر كذلؾ فيؿ لو طبيعة خاصة
تختمؼ عف طبيعة كؿ مف القانونيف المذكوريف؟
إف التط ػػور الت ػػاريخي لق ػػانوف العم ػػؿ يحم ػػؿ عم ػػى الق ػػوؿ بأن ػػو ف ػػرع م ػػف ف ػػروع
القانوف الخاص إذ يتمحور حوؿ عقد العمؿ و بالتالي ينظـ العبلقات العمالية الناشػئة

بػػيف ط ػرفيف العامػػؿ وأصػػحاب العمػػؿ ,أي يػػنظـ عبلقػػات بػػيف أف ػراد شػػأف بقيػػة فػػروع
القانوف الخاص ,باإلضافة إلى أف عبلقات العمؿ كانت في األصػؿ ,خاضػعة لقواعػد
القانوف المدني .أما إذا أولينا تػدخؿ الدولػة المت ازيػد فػي تنظػيـ عبلقػات العمػؿ األىميػة

التي تستحؽ ,لرأينا أنو ينتمػي إلػى القػانوف العػاـ .1فنجػد أف تػدخؿ الدولػة يبػرز بنظػاـ
التأمينػػات االجتماعيػػة الػػذي ييػػدؼ إلػػى حمايػػة العامػػؿ مػػف نتػػائج الشػػيخوخة والعجػػز
1

 -حسيف عبد المطيؼ حمداف -قػانوف العماؿ(د ارسػة مقارنػة) -منشػورات الحمبػي الحقوقيػة-لبنػاف -5330 -فقػرة-93:

ص.02:
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والوفػ ػػاة ,كمػ ػػا يظيػ ػػر تػ ػػدخؿ الدولػ ػػة فػ ػػي حمايػ ػػة األجػ ػػر ,وتشػ ػػغيؿ النسػ ػػاء واألطفػ ػػاؿ

والمتعطميف عف العمؿ.1

و أياً كانت قيمة المبررات التي يدعـ بيا كؿ فريؽ رأيو ,فإننا نجد مف

الصعب إدخاؿ قانوف العمؿ في القانوف العاـ أو القانوف الخاص؛ ألنو يتأثر باالثنيف
معاً .ولكف يجب أف ال نعتبر أف قانوف العمؿ قانوف مختمط ينتمي إلى القانوف العاـ

والقانوف الخاص عمى السواء .بؿ يجب اعتباره قانوناً مستقبلً ومتمي اًز عف كبل

القانونيف و لكنو يستقرض أحكامو مف االثنيف معاً ,2ليبني كيانو الخاص الذي يستقؿ
عف كؿ منيما.

1

 -د .فتحي عبد الرحيـ عبد اه-المرجع السابؽ-ص.50 :

2

د .جورج سعد -المرجع السابؽ -ص.99 :- 43 -
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الفصل الثاني
مصادر قانون العمل ونطاق تطبيقو
ليست جميع القواعد التي تنظـ عبلقات العمؿ مف صنع السمطات الرسمية
في الدولة ,بؿ إف بعضيا قد يكوف مف أصؿ ميني .يضاؼ إلى ذلؾ أف الصفة
الدولية لقانوف العمؿ بدأت بالسيطرة عمى أغمب قوانيف العمؿ ,ويعود ذلؾ إلى الجيود

الدولية المشتركة المبذولة في ىذا المجاؿ.

و بسبب تعدد مصادر القواعد القانونية الناظمة لعبلقات العمؿ ,فقد جرى تضييؽ

مجاؿ قانوف العمؿ ليقتصر تطبيقو عمى عبلقات معينة ,وليكوف أثره في التطبيؽ
مباشر وفوري؛ لضماف حماية المصالح العمالية ,نظ اًر ألف كؿ تطور لقانوف العمؿ
يأتي لزيادة الضمانات لمعماؿ ولرأس الماؿ -أي أصحاب العمؿ.-
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المبحث األول
مصادر قانون العمل
يقصد بمصادر قانوف العمؿ مجموعة القواعد التي تتضمف األحكاـ الناظمة

لعبلقات العمؿ؛ وتتميز ىذه المصادر بأصالتيا وتعددىا ,ويمكف أف تقسـ إلى
نوعيف :مصادر وطنية و مصادر دولية.

و ثمة تراتبية تحكـ القواعد القانونية ,والقاعدة العميا ترجح عمى القاعدة

األدنى التي ال يسعيا أف تخالفيا .وفي قانوف العمؿ تحتؿ القواعد الدولية المكانة
العميا .وبعد القواعد الدولية تأتي القواعد الرسمية ,يمييا اتفاقات العمؿ الجماعية

ولوائح النظاـ الداخمي ,ثـ في درجة تالية العرؼ العمالي ,و يميو اجتيادات المحاكـ.
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المطمب األول :المصادر الوطنية
تقسـ المصادر الوطنية أو الداخمية لقانوف العمؿ إلى فئتيف :مصادر رسمية
وأخرى مينية أو غير رسمية ,و تشتمؿ األولى عمى كؿ ما يصدر مف الييئات

الرسمية في الدولة .أما المصادر غير الرسمية فتشمؿ القواعد التي نشأت واتُبعت في
أوساط العمؿ.

أوالً-المصادر الرسمية:
أ-التشريع :يستمد قانوف العمؿ غالبية قواعده مف التشريع ,فيو المصدر األساسي
الذي يرجع إليو لمعرفة األحكاـ التي تنظـ عبلقات العمؿ.
والتشريع ىو مجموعة النصوص التي تصدرىا الييئة التشريعية في الدولة والمطبقة
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ألحكاـ ومبادئ الدستور ,وتحتؿ ىذه القواعد المرتبة األولى مف بيف مصادر قانوف

العمؿ في العصر الحديث؛ لسبب واحد وىو توسع تدخؿ الدولة المبػاشر في تنظيػـ
العمػؿ ,وصدرت عدة نصوص تشريعية خاصة بتنظيـ مجاؿ العمؿ وعبلقاتو الفردية

والجماعية ,استمدت مبادئيا األساسية مف الدستور ,و يمكف التمييز بيف عدة أنواع

مف التشريع :

 -9الدستور :نظ اًر ألىمية بعض القواعد المنظمة لمعمؿ ,عنى الدستور بالنص
عمييا باعتبارىا مبادئ أساسية يقوـ عمييا المجتمع .ومف أىـ المبادئ التي تيتـ

الدساتير بالنص عمييا :حرية العمؿ ,و الحؽ في العمؿ ,والحرية النقابية.

ونجد أف أغمب دساتير الدوؿ في العالـ تتضمف بعض المبادئ واألحكاـ

العامة فيما يخص العمؿ والعبلقات .ويأتي الدستور كما ىو معموـ لدينا في أعمى
الترتيب اليرمي لقوانيف الدولة؛ والمصدر األوؿ والرئيسي لمختمؼ األحكاـ والقواعد

التي تتضمنيا ىذه القوانيف.
وعميو فإف األحكاـ والمبادئ العامة الواردة في الدستور تمثؿ اإلطار العاـ
والشامؿ والمحدد والموجو لمضموف األحكاـ والنصوص القانونية والتنظيمية لمعمؿ؛
سواء عند إنشائيا أو تعديميا أو إلغائيا؛ وىو ما تجسد في التشريع بمراجعة مختمؼ

األحكاـ المتعمقة بعبلقات العمؿ لتصبح منسجمة مع مبادئ الدستور .

سبؽ وأف ذكرنا ,أف الدساتير بدأت تضـ في معظـ الدوؿ قواعد عامة

ومبادئ أساسية لعبلقات العمؿ منذ بدء المرحمة الرابعة مف مراحؿ تطور قانوف
العمؿ ,واعتبر الدستور بذلؾ تشريعاً ميماً منظماً لعبلقات العمؿ ومصد اًر رسمياً لو,
فمثبل ينص الدستور عمى أف  :العمؿ حؽ لجميع المواطنيف وعمى الدولة أف توفره.

وعمى الدولة أف تحمي العمؿ وتضع لو تشريعاً يقوـ عمى المبادئ اآلتية:
ب -إعطاء العامؿ أج ار يتناسب مع كمية عممو وكيفيتو.
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ت -تحديد ساعات العمؿ األسبوعية ومنح العامؿ أياـ راحة أسبوعية وسنوية
مع األجر.

ج-تقرير تعويض خاص لمعماؿ المعيميف ,وفي أحواؿ التسريح والمرض
والعجز والطوارئ الناشئة عف العمؿ.

د -تعييف الشروط الخاصة بعمؿ النساء واألحداث.
ىػ -تنظيـ نقابي حر ضمف حدود القانوف .

 -5قانون العمل :ويقصد بقانوف العمؿ في ىذه الفقرة التشريع العادي ,أي الذي
يصدر عف السمطة التشريعية المختصة .ويعد في الوقت الحاضر مف أىـ
القواعد المنظمة لعبلقات العمؿ نظ ار الىتماـ المشرع في العصر الحديث في
كافة دوؿ العالـ بتنظيـ عبلقات العمؿ بنصوص تشريعية .و ينظـ عبلقات

العمؿ اليوـ في سورية القانوف رقـ  92لعاـ  .5393و كذلؾ المرسوـ التشريعي
رقـ  23لعاـ 9122الخاص بتنظيـ العمؿ النقابي في سورية .يضاؼ إلى ما
سبؽ قانوف التأمينات االجتماعية.

 -0القانون المدني :يتضمف ىذا القانوف أحكاـ عقد العمؿ التي تطبؽ عمى
الحاالت التي ال يوجد فييا نص في قانوف العمؿ .فالقواعد التي ينظميا

القانوف المدني مثبل تعد األصؿ العاـ الذي ينبغي الرجوع إليو فيما سكت عنو

قانوف العمؿ .و ال تسري أحكاـ عقد العمؿ في القانوف المدني عمى العماؿ
الخاضعيف لقانوف العمؿ إال بالقدر الذي ال تتعارض فيو صراحة أو ضمناً مع

التشريعات الخاصة.

كما تطبؽ أحكاـ القانوف المدني عمى فئات محددة مف العماؿ المستثنيف مف

نطاؽ تطبيؽ قانوف العمؿ .وبناء عمى ذلؾ فإف طوائؼ العماؿ التي تخرج مف مجاؿ

قانوف العمؿ تخضع لمقواعد الواردة في القانوف المدني ,في ما ال يوجد لو قانوف
خاص ينظمو.
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 -3قانوف أصوؿ المحاكمات عندما يتعمؽ األمر بمنازعات قضائية بيف أطراؼ
العمؿ.

 -2قانوف العقوبات العاـ و قانوف العقوبات االقتصادي.
ب -التشريع الفرعي :كالق اررات الو ازرية والموائح التنظيمية التي تضعيا السمطة
التنفيذية (التنظيمية) .و التشريع الفرعي يصدر عف السمطة التنفيذية كاختصاص
أصمي بتخويؿ مف الدستور أو بتفويض مف المشرع في القوانيف العادية عمى شكؿ

أنظمة وتعميمات وق اررات لتسييؿ تنفيذ القانوف.
إف االختبلؼ والتنوع في مجاالت العمؿ وطابع الواقع المرف يحتـ إصدار نصوص
قانونية فنية وعممية لتنظيـ مختمؼ مجاالت العمؿ .وتتولى السمطة التنفيذية عممية
إصدار ىذه النصوص واألحكاـ طبقا لنصوص مواد الدستور حيث يعود إلييا

االختصاص التنظيمي في مجاؿ تطبيؽ القانوف .

فالمشرع ٌيضمف القوانيف العادية القواعد والمبادئ العامة والرئيسية ,ويترؾ لمسمطة
التنفيذية بياف تفصيبلتيا وجزئياتيا؛ عف طريؽ إصدار األنظمة والتعميمات والق اررات,
بشرط أف ال تكوف مخالفة لمتشريع العادي ,وتعزى أىمية التشريع الفرعي إلى

األسباب التالية:

 يضع المشرع قواعد عامة يقتضي حسف تطبيقيا وضع أحكاـ تفصيمية مف قبؿالسمطة التنفيذية المكمفة بتنفيذ القانوف.
-

كما أف قانوف العمؿ يتأثر بظروؼ العمؿ ,التي تختمؼ بحسب مستمزمات
الميف ,وتبايف المناطؽ التي تطبؽ فييا .كما تختمؼ ظروؼ العامؿ مف الرجاؿ

عف ظروؼ المرأة.

 تنطوي تشريعات العمؿ عمى أحكاـ ذات طابع فني تتناوؿ مسائؿ طبية أو- 51 -

صناعية أو حسابية يصعب تنظيميا بقانوف ,فيترؾ أمر تنظيميا لمسمطة التنفيذية

بالتعاوف مع الجيات الفنية المختصة .1
ثانياً -المصادر المينية أو الحرفية:

وىػػي ذات طػػابع تكميمػػي تسػػاىـ فػػي وضػػع أحكػػاـ و قواعػػد قػػانوف العمػػؿ؛ و

ارت
يمك ػػف تمخيص ػػيا ف ػػي إف التعميم ػػات الميني ػػة الت ػػي يض ػػعيا ص ػػاحب العم ػػؿ والقػ ػر ا

النقابية ذات الصفة العامة ,وعقود العمؿ الجماعية والعرؼ العمالي المتبع في أوساط

العم ػػؿ ى ػػي قواع ػػد منظم ػػة لعبلق ػػات العم ػػؿ ومص ػػادر داخمي ػػة ميني ػػة لق ػػانوف العم ػػؿ,
كالتالي:

1

-د.شاب توما منصور -المرجع السابؽ -ص.23:
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أ -االتفاقات الجماعية :وىي االتفاقات التي تبرـ بيف نقابة أو أكثر مف نقابات
العماؿ ,وبيف واحد أو أكثر مف أصحاب العمؿ أو نقابات أصحاب العمؿ ,الذيف

يستخدموف عماالً تنتمي إلى تمؾ النقابات ,بقصد تنظيـ شروط العمؿ .1وىنا

يثار سؤاؿ :ىؿ يجب أف يمتثؿ االتفاؽ الجماعي لمقانوف كامبلً؟ األصؿ أف

االتفاؽ الجماعي إذا خالؼ القانوف يجب إلغاؤه .والمقصود ىنا مخالفة قواعد
تتعمؽ بالنظاـ العاـ ,كعدـ منح العامؿ راحة أسبوعية ,والتمييز بيف الرجؿ والمرأة

.الخ ...ولكف فيما ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ ,يجوز مخالفة االتفاؽ لمقانوف إذا كاف

لصالح العامؿ.

وتعد االتفاقيات الجماعية لمعمؿ مف أىـ المصادر أيضا التي يتميز بيا
قانوف العمؿ ألنيا تنبع مف اإلرادة الحرة ألطراؼ عبلقات العمؿ ,إذ إنيا تبرـ عف

طريؽ التفاوض بيف ممثمي العماؿ وأصحاب العمؿ حوؿ شروط العمؿ والتشغيؿ.

وبذلؾ تصبح أحكاميا مكممة لؤلحكاـ والقواعد القانونية والتنظيمية التي تضعيا

السمطة العامة أو الدولة والتي عادةً ما تحيؿ في المسائؿ التفصيمية واإلجرائية مباشرة
إلى االتفاقيات الجماعية.
ب-الالئحـــة الداخميـــة(النظام الـــداخمي لممنشـــ ة) :و يقص ػػد بالبلئح ػػة الداخمي ػػة تم ػػؾ
القواعد التي يضػعيا صػاحب العمػؿ فػي منشػأتو ,بقصػد تنظػيـ و إدارة العمػؿ فػي

مشروعو .فيذه البلئحة تصدر بإرادة منفردة لصػاحب العمػؿ فػي حػيف أف اتفاقػات
1

 -المادة  4قانوف العمؿ " :أ -تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى عبلقات العمؿ في القطاع الخاص والشركات العربية

االتحادية واألجنبية والقطاع التعاوني  ,والقطاع المشترؾ غير المشموؿ بأحكاـ القانوف األساسي لمعامميف بالدولة- .
ب -تمثؿ الحقوؽ المقررة بموجب أحكاـ ىذا القانوف الحدود الدنيا لحقوؽ العماؿ التي ال يجوز التنازؿ عنيا  ,وحيثما
وجد نظاـ خاص لمعامميف ينظـ عبلقات وشروط العمؿ يطبؽ عمى العماؿ أحكاـ ىذا القانوف أو النظاـ الخاص أييما
أفضؿ لمعامؿ" .
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العمػػؿ الجماعيػػة يجػػري وضػػعيا باالتفػػاؽ بػػيف ممثمػػي العمػػاؿ وممثمػػي أص ػػحاب

العمػػؿ .وىػػذه التعميمػػات واألوام ػػر يصػػدرىا صػػاحب العم ػػؿ فػػي مؤسسػػتو لتنظ ػػيـ
بعضػاً مػػف شػروط العمػػؿ غيػر المنصػػوص عمييػػا فػي القػػانوف أو فػي عقػػد العمػػؿ؛

كتحديػػد مواعيػػد حضػػور العمػػاؿ إلػػى العمػػؿ ومواعيػػد انص ػرافيـ ,وأوقػػات ال ارحػػة,
والقواعػػد المتعمقػػة بػػإدارة العمػػؿ أو المخػػاطر المينيػػة وكيفيػػة الوقايػػة منيػػا وحسػػف

س ػػير العم ػػؿ وبي ػػاف م ػػا ى ػػو مطم ػػوب م ػػف العم ػػاؿ أو االمتن ػػاع عن ػػو لغ ػػرض حف ػػظ

سبلمتيـ وسبلمة المشروع ,والعقوبات التي تفرض عمى العامؿ في حالػة مخالفتػو
ألحكامو.
ج -الق اررات النقابية :إف النقابة العمالية التي أصبح دورىا ىاماً في تنظـ االنتاج
وعبلقات العمؿ .فقانوف العمؿ يمزـ في كثير مف أحكامو الجيات الرسمية

بوجوب الرجوع الي النقابات العمالية الستشارتيا وأخذ رأييا والتعاوف معيا بغية

تنظيـ عبلقات العمؿ وحؿ المشاكؿ الناجمة عنيا .فممنقابة دورىا في ذلؾ شأف

أية ىيئة عامة في وضع القواعد العامة بق اررات تكفؿ حسف أدائيا لواجباتيا,

شريطة أال تكوف ىذه القواعد مخالفة لمقانوف والنظاـ العاـ واألداء .فيي تساىـ

في تنظـ عبلقات العمؿ واغناء قانوف العمؿ وتطوره في تطبيقو وتفسيره ,واقتراح

األنظمة والتعميمات الخاصة بالعمؿ.

د -العرف :يمعب العرؼ دو اًر ىاماً في تكويف القواعد التي تحكـ عبلقات العمؿ.
ويتميز العرؼ في مجاؿ قانوف العمؿ بأنو غالباً عرؼ محمي أو ميني خاص
بمنطقة عمؿ معينة أو بإقميـ معيف ,أو بمينة أو حرفة معينة .1وذلؾ بما تجري
عميو العادة عمى إتباع سموؾ ميني معيف وبصفة منتظمة ومستقرة حيث يسود
1

 -تقضػػي المػػادة  6مػػف قػػانوف العمػػؿ رقػػـ  77لعػػاـ ...." :2272ب -يسػػتمر العمػػؿ بػػأي م ازيػػا أو شػػروط أفضػػؿ

لمصمحة العامؿ تكوف مقررة أو تقرر في عقود العمؿ الفردية أو اتفاقات العمؿ الجماعية أو األنظمة الداخميػة لمعمػؿ أو
غيرىا مف لوائح المنشأة أو بمقتضى العرؼ والعادة."....
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االعتقاد بمزوـ ىذه العادة فتصبح عرفاً.
والعرؼ ىو مصدر احتياطي يمجأ إليو عند خمو القانوف مف نص في مسألة
ميزه القانوف بأف جعؿ قواعده ىي األولى بالتطبيؽ إذا كانت تقرر مزايا
معينة ,ولكف ّ
أفضؿ لمصمحة العامؿ.
إال أف دور العرؼ كمصدر لقانوف العمؿ أخذ بالتراجع بسبب ازدياد تدخؿ
الدولة في مجاؿ عبلقات العمؿ عف طريؽ التشريع .ولكف ىذا ال يعني أف دوره قد

تبلشى.

ثالثاً -االجتيادات القضائية  :تمثؿ األحكاـ والق اررات القضائية أحد أىـ المصادر

نظر لمدور الفعاؿ لمقضاء في تطبيؽ القانوف
التفسيرية في قانوف العمؿ السوري؛ ًا
وتفسير قواعده واستكماؿ النقص في بعض الحاالت التي يثوب النصوص القانونية.
ويعد القضاء ممزماً بالبحث عف حموؿ لمنزاعات المعروضة عميو في إطار القواعد

ناكر لمعدالة .
الموضوعة أو في حالة عدـ وجودىا واال كاف ًا
المطمب الثاني  :المصادر الدولية

ال تقتصر مصادر قانوف العمؿ عمى المصادر الداخمية الرسمية وغير
الرسمية ,فيي تشمؿ إلى جانبو المعاىدات واالتفاقات الدولية التي تبنتيا سورية أو

انضمت إلييا .ويرجع الفضؿ في إبراـ الكثير مف ىذه المعاىدات إلى منظمة العمؿ

العربية ومنظمة الدولية لمعمؿ .و ىي بذلؾ تيدؼ إلى تحقيؽ رفاىية العماؿ مف
الناحية المادية والمعنوية.
ويمكف القوؿ أف المنظمات الدولية لمعمؿ تحتؿ عمى الصعيد الدولي مكانة
ىامة ,حيث أف تشابو الظروؼ والمعطيات المختمفة لمعمؿ والعماؿ أوجبت عمى

مختمؼ الدوؿ إبراـ االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراؼ في مجاؿ العمؿ ,ثـ االتجاه
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نحو إنشاء التنظيمات الدولية واإلقميمية لمعمؿ ,لتساىـ في وضع قانوف عمالي

مشترؾ؛ ومف ثـ إفراد التشريعات الداخمية لمختمؼ الدوؿ.

الفرع األول
االتفاقات والتوصيات الصادرة عن منظمات دولية
يغمب الطابع الدولي عمى قانوف العمؿ ,ألف االتفاقات الدولية تشكؿ مصد اًر

لغالبية قواعده .والقواعد األكثر أىمية ىي تمؾ القواعد المنبثقة عف منظمة العمؿ

الدولية.

وقد ظيرت قواعد التنظيـ الدولي لمعمؿ في بداية القرف التاسع عشر نتيجة

لجيد فردي ,ففي بريطانيا سنة  9292وجو روبرت أويف -وىو أحد المناديف بحماية

الطبقة العاممة -دعوة إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة القضايا العمالية.

وما لبثت بعض الحكومات أف عقدت مؤتمرات دولية .وفي عاـ 9139

أنشئت في سويس ار الجمعية القانونية لمحماية القانونية لمعماؿ ,التي ميدت الطريؽ
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نحو قياـ منظمة العمؿ الدولية عاـ  .9191وقد أنشئت ىذه المنظمة الدولية كمنظمة
متخصصة لعصبة األمـ ,وكاف ليا أثر كبير في دفع التنظيـ الدولي لمعمؿ إلى واقع

أفضؿ .1وبات التنظيـ الدولي لمعمؿ يعتمد بشكؿ أساسي عمى االتفاقات والتوصيات
الصادرة عف ىذه المنظمة الدولية.

أوالً-المنظمة العمل الدولية :نذكر أنو في بداية األمر في سويس ار انشئت (الجمعية
الدولية لمحماية القانونية) والتي توصمت إلى توليد حركة فكرية لدى الدوؿ ,أسفرت

عف إبراـ عدة اتفاقيات ىامة وفعالة في مجاؿ حماية العماؿ مف األخطار المينية
بشكؿ خاص ,نذكر منيا معاىدة بيرف 9132التي منعت تشغيؿ النساء ليبل في

النشاطات الصناعية ثـ معاىدة بيرف 9132التي منعت استخداـ الفوسفور األبيض

في صناعة الكبريت.

وبعد انتياء الحرب العالمية األولى أنشئت منظمة العمؿ الدولية سنة 9191
بمقتضى معاىدة (فرساي) في مؤتمر السبلـ وبإلحاح كبير مف النقابات العمالية,
وىى في الحقيقة ىيئة دائمة تيتـ بوضع تشريع دولي لمعمؿ وىو ما تكرس في الجزء

الثالث عشر مف المعاىدة ,وقد ألحقت ىذه المنظمة في بداية األمر بعصبة األمـ

لتنفصؿ عنيا تدريجياً وتصبح بمقتضى اتفاؽ خاص أُبرـ في ( 03أيار  )9132ىيئة
متخصصة تابعة لؤلمـ المتحدة تعمؿ في إطار التعاوف الثبلثي بيف حكومات وممثمي

العماؿ وأصحاب العمؿ عمى نشر نشاطيا في جميع أنحاء العالـ .
-2أجيزة منظمة العمل الدولية :تتشكؿ المنظمة مف ىياكؿ وأجيػ ػزة وىي:
أ -المكتب الدولي لمعمؿ :ويمثؿ السكرتارية الدائمة العادية لممنظمات؛ ومف ميامو
االختصاص في جمع وتوزيع المعمومات الخاصة بظروؼ العمؿ ,وكذا األنظمة

المختمفة لمعمؿ؛ ويحقؽ أيضاً في مطالب العماؿ ,ويقوـ باالتصاالت مع الدوؿ
1
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ومختمؼ األوساط المرتبطة بالعمؿ وظروفو ومحيطو العاـ .باإلضافة إلى كونو ينظـ

أعماؿ المؤتمر واعداد الوثائؽ البلزمة لو ويراقب باقي األجيزة األخرى ,أيضا يراقب
تنفيذ االتفاقيات الدولية لمعمؿ.

ب-مجمس اإلدارة :وىو عبارة عف ىيئة تنفيذية لممنظمة ويتشكؿ مف  22عضواً مف
بينيـ 52عضواً ممثبلً عف الحكومات مف بينيـ 93أعضاء يمثموف الدوؿ الصناعية

الكبرى في العالـ ,باإلضافة إلى 93عضو عف العماؿ و 93يمثموف أصحاب العمؿ
ويجتمع المجمس ثبلث مرات في السنة ويختص بتحضير جدوؿ أعماؿ المؤتمر

باإلضافة إلى المراقبة الصارمة في التنفيذ.
ج-المؤتمر الدولي لمعمؿُ :يعد ىيئة عمى مستوى ىذه المنظمة ,ويجتمع المؤتمر مرة
واحدة كؿ سنة؛ ويتشكؿ مف جميع ممثمي أعضاء الدوؿ؛ شرط أف يمثؿ كؿ دولة
أربعة مندوبيف اثناف مف الحكومة ومندوب عف أصاحب العمؿ ومندوب عف العامؿ,

إلى جانب عدد كبير مف المستشاريف الفنييف المتخصصيف في وضع رسـ إستراتجية

محددة تقوـ عمييا مياـ ىذه المنظمة؛ واقرار مختمؼ االتفاقيات والمنظمات الدولية

مع ضرورة مراقبة تنفيذىا تنفيذاً صارماً ,ويمكف مراجعتيا كمما أخذت الضرورة إلى
ذلؾ عمى مستوى المؤتمر بحضور كؿ أعضائيا.

-1كيفية سير العمل في منظمة العمل الدولية:
• أف طريقة عمؿ منظمة العمؿ الدولة تختمؼ عف طريقة عمؿ المؤتمرات

يصوت
الدبموماسية  ,وذلؾ ألف كبل مف مندوب العماؿ وأصحاب األعماؿ
ّ
بحسب قناعتو الشخصية وال يمتزـ برأي مندوب الحكومة التي يمثميا .بينما في
المؤتمرات الدبموماسية يصوت ممثمو الدولة في اتجاه واحد  ,أي يكوف لكؿ

دولة صوت واحد ميما تعدد أعضاء وفدىا.

• وتتخذ الق اررات في منظمة العمؿ الدولية بأغمبية ثمثي األعضاء ,بينما يشترط
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اإلجماع غالباً في المؤتمرات الدبموماسية حرصا مف الدوؿ عمى سيادتيا وعدـ
رغبتيا في االلتزاـ بقرار لـ توافؽ عميو.

 -2اختصاص منظمة العمل الدولية :إف مف بيف الميمات األساسية لممنظمة ميمة
توجيو ومحاولة توحيد تشريعات العمؿ بيف مختمؼ دوؿ العالـ؛ عف طريؽ االتفاقيات
والتوصيات الخاصة بذلؾ والتي يتـ إصدارىا مف نفس ىذه المنظمة بواسطة

مؤتمرىا .ويتخذ المؤتمر نوعيف مف الق اررات :
 -2التوصيات :

توجو إلى الدوؿ األعضاء إلقرار
وىي عبارة عف دعوة أو نصيحة أو رغبة ّ
مبدأ معيف أو إلجراء تعديؿ معيف في قوانيف العمؿ.
ويمجأ المؤتمر الدولي لمعمؿ إلى إقرار التوصية عندما يرى عدـ إمكاف أو

عدـ احتماؿ الحصوؿ عمى عدد مناسب مف التصديقات في حالة طرح موضوع

التوصية عمى شكؿ اتفاقية .إذ تعرض في إطار رغبة وىدؼ المنظمة؛ وتتناوؿ
المسائؿ التي يمكف االتفاؽ حوليا مف حيث الشكؿ أو المضموف؛ و ال يترؾ لمدوؿ

إمكانية األخذ بيا أو تركيا؛ لذا يمكننا اعتبار التوصية شكبلً مف أشكاؿ العمؿ
التمييدي باالتفاقيات ,ويتـ عرضيا عمى المؤتمر وتقوـ المنظمة عف طريؽ خبراء

دولييف عامميف لدييا بجمع كؿ األفكار واالقتراحات والمعمومات الخاصة بالعمؿ,
والقياـ بدراسات مف أجؿ ىدؼ أساسي وىو تطوير وتحسيف تشريعات العمؿ الدولية.
وخاصة تقديـ العوف لكؿ دولة تحتاج إلى مساعدة في مجاؿ تقنييف في تشريعات

العمؿ؛ واعانتيا عمى وضع اإلطار المناسب لوضعيا االجتماعي .

 -5اتفاقيات العمل الدولية :وضعت المنظمة العديد مف االتفاقيات التي أحاطت
بمختمؼ جوانب العمؿ ,وكؿ المعاىدات واالتفاقيات الدولية التي تبرـ في إطار

المؤتمر تصبح ممزمة لكؿ دولة بطبيعتيا بعد المصادقة عمييا.
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و تتميز االتفاقات عف التوصيات :بأف االتفاقات تمثؿ وسيمة إللزاـ الدوؿ

التي تصادؽ عمييا .في حيف أف اليدؼ مف التوصيات ليس إيجاد التزامات قانونية

عمى عاتؽ الدولة ,وانما تطوير التشريعات الوطنية ,بحيث ييتدي المشرع بالتوصيات
عند سف قانوف عمؿ .كما تتميز التوصيات بأنيا تأتي لتوسع أو لتكمؿ اتفاقية.
-3نتائج أعمال منظمة العمل الدولية:
لقد تمكنت منظمة العمل الدولية مف توحيد قواعد قانوف العمؿ في كثير مف
األمور الحيوية بالنسبة لعبلقات العمؿ .فقد أقرت اتفاقيات تتعمؽ بالخدمات
االجتماعية التي تقدـ لمعماؿ ,وتقمص ساعات العمؿ ووجوب مساواة أجور النساء

والرجاؿ واقرار الراحة األسبوعية في األعماؿ التجارية المكاتب المينية.

ثانياً -المجمس األوربي :يعد ىذا المجمس منظمة أوربية إقميمية لمعمؿ أنشئت

بموجب اتفاقية أبرمت في إيطاليا سنة 9115وتضـ حالياً  33دولة .ويقوـ ىذا

فعاؿ في ضماف الممارسة الحقيقية لمحفاظ عمى الحقوؽ ومبادئ العمؿ
المجمس بدور ّ
مثبل :الحؽ في العمؿ ,الحؽ في تقاضي أجر العامؿ ,والحؽ في الممارسة النقابية
والحؽ في المحافظة عمى تسوية النزاعات الجماعية واالتفاقية الجماعية .
ثالثاً-منظمة العمل العربية :لجأت جامعة الدوؿ العربية إلى إيجاد صيغة محددة
لتنظيـ العمؿ العربي عمى طريقة منظمة العمؿ الدولية ,حيث وضع ميثاؽ العمؿ

العربي ودستور منظمة العمؿ العربية في المؤتمر الذي انعقد في بغداد سنة 9122

لوزراء العمؿ العرب .وتجدر اإلشارة أف قياـ المنظمة رسمياً برز في مؤتمر انعقد
بالقاىرة سنة ,9129مف أىـ أىدافيا ىي المحافظة ودعـ كؿ أشكاؿ تعاوف العرب

في مجاؿ العمؿ وحمايتو وتطويره .
ومنظمة العمؿ العربية ىي إحدى الوكاالت اإلقميمية المتخصصة العاممة

- 60 -

في نطاؽ جامعة الدوؿ العربية .وىي تعمؿ عمى توحيد الجيود في قضايا العمؿ.1
وعمى غرار منظمة العمؿ الدولية فإنيا تقوـ عمى مبدأ التمثيؿ الثبلثي أي ثمة تمثيؿ

لمعماؿ وأصحاب العمؿ والحكومات.
ويمكننا تقديـ عرض وجيز لييكمة ىذه المنظمة:
أ -ىياكؿ وتنظيـ المنظمة  :تتشكؿ المنظمة مف حيث ىرـ تنظيميا عمى الطريقة
التالية:

-2المؤتمر العام  :يعتبر أعمى ىيئة في المنظمة ويتكوف مف أربعة ممثميف:
اثناف لمحكومة وواحد ممثؿ عف أصحاب العمؿ وواحد ممثؿ عف العماؿ أو
نقابات معترؼ بيا رسمياً عند الدوؿ؛ كما ىو الشأف بالنسبة لمتمثيؿ في منظمة

العمؿ الدولية .ويجتمع المؤتمر العاـ في دورة عادية مرة في السنة بمقر جامعة
الدوؿ العربية أو أية دولة يقع عمييا االختيار؛ ومف ميامو األساسية:

 -تحديد برنامج عمؿ المنظمة ودراسة كؿ التقارير التي تستقبميا المنظمة مف

الدوؿ األعضاء.

 تعييف المدير العاـ لممنظمة ليا. -تحديد أسس ومبادئ النظاـ الذي تمتزمو ىذه المنظمة ,والذي يكوف قاببلً

لمتعديؿ كمما اقتضت الضرورة لذلؾ.

-1مجمس اإلدارة :تتكوف لجنة مجمس اإلدارة مف لجنة متابعة -كما سميت في
الدستور الخاص بالمنظمة -كؿ ثبلث سنوات مف مندوبيف فقط عف الحكومات

ومندوب واحد عف العماؿ ومندوب واحد عف أصحاب العمؿ ومف بيف أىـ مياـ

1

 -عنيت جامعة الدوؿ العربية بتوحيد التشريع في الدوؿ العربية ,وقد تقدمت الحكومة السورية في تشريف األوؿ سنة

 9131إلى األمانة العامة بجامعة الدوؿ العربية باقتراح لتوحيد التشريعات العمالية.راجع :د .شاب توما منصور-
المرجع السابؽ -ص.22:
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مجمس اإلدارة اإلستراتجية:
أ -يقوـ بمتابعة سير العمؿ في المكتب العمؿ العربي.
ب -متابعة تنفيذ كؿ مطالب توصيات مؤتمر العمؿ وكذلؾ المجاف المتخصصة
واجتماع الخبراء عمى أف تقدـ كؿ التقارير إلى المؤتمر.

-2مكتب العمل العربي :وىو الذي يمثؿ األمانة الدائمة لممنظمة؛ يرأسو مدير عاـ
ويساعده ثبلثة مدراء مساعديف يتـ تعيينيـ عف طريؽ المؤتمر.
ويعمؿ في المكتب عدد مف الموظفيف يتـ تعيينيـ مف طرؼ المدير العاـ وذلؾ طبقا
لما ينص عميو النظاـ األساسي الداخمي؛ الذي يقرره المؤتمر .ويمكننا تحديد أبرز

المياـ اإلستراتيجية لمكتب العمؿ العربي عمى أنو يقوـ بجمع وتوزيع كؿ المعمومات

الخاصة بقضايا العمؿ .

ب-اختصاصات منظمة العمل العربية :و تتمثؿ المياـ في:
 تنسيؽ الجيود العربية في مجاؿ العمؿ . توحيد التشريعات العمالية وظرؼ العمؿ في الدوؿ العربية . -إنجاز الدراسات واألبحاث العمالية المختمفة .

 تقديـ المعونات الفنية في مجاؿ العمؿ العربي التي تتطمبيا . وضع تخطيط لنظاـ التأمينات االجتماعية . -تخطيط وتنظيـ تدريب الميف لمعماؿ .

 -إعداد القاموس تشريعات العمؿ العربي .
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الفرع الثاني
االتفاقات والمعاىدات الدولية
المعاىدات الدولية ذات العبلقة بالعمؿ تعقد بيف الدوؿ لتحديد شروط العمؿ

الواجبة التطبيؽ عمى رعايا كؿ منيا في حالة انتقاليـ مف دولتيـ إلى أخرى .وأىمية
ىذه المعاىدات تبدو مف حيث أنيا تنظـ مركز العماؿ األجانب ,مما يؤدي إلى

المساواة في شروط العمؿ بيف المواطنيف واألجانب .كما أنيا تساىـ في خمؽ السمـ
الدولي ,مف حيث أنيا تخفؼ مف حدة االختبلؼ في شروط العمؿ بيف الدوؿ.1

وتتمثؿ المصادر الدولية لقانوف العمؿ في المعاىدات الثنائية التي تعقد بيف

دولتيف لتحدد شروط عمؿ رعاية كؿ منيما في األخرى 3أي تنظيـ المركز القانوني

لمعامؿ األجنبي ,وأوؿ اتفاقية مف ىذا القبيؿ عقدت بيف فرنسا وايطاليا عاـ 9133ـ

في الضماف االجتماع بالعماؿ ثـ يمييا اتفاقيات عمؿ ثنائية كثيرة.

كذلؾ تتمثؿ المصادر الدولية لقانوف العمؿ في االتفاقات الدولة التي يتـ

إبراميا عف طريؽ منظمة العمؿ الدولة وتيدؼ إلي تطبيؽ قواعد عمؿ مماثمة في
جميع الدوؿ الموقعة عمى االتفاقية.
والمعاىدات الدولية نوعاف:

 -9معاىدات العمؿ الثنائية :وتسمى بالمعاىدات المغمقة ,وتتميز بقصر نطاقيا
عمى الدولتيف الموقعتيف عمى المعاىدة وال يحؽ لغيرىـ االنضماـ ليا ,أو التي

1

-

االتفاقي ػػة رق ػػـ  39الت ػػي وردت س ػػنة 9191المتعمق ػػة بتحدي ػػد س ػػاعات العم ػػؿ اإلجمالي ػػة ب ػ ػ  32س ػػاعة أس ػػبوعيا

واالتفاقيػػة رقػػـ  93سػػنة  9159والخاصػػة بال ارحػػة األسػػبوعية ,وكػػذلؾ االتفاقيػػة رقػػـ  35سػػنة 9125والخاصػػة بػػاألمراض
المينيػػة واالتفاقيػػة رقػػـ  923سػػنة  9119؛ والخاصػػة بتنظػػيـ العبلق ػػات المينيػػة ,ىػػذا يػػدؿ عمػػى أف االتفاقيػػات الدولي ػػة
تسير دائما عمى تحديد وتنظيـ كؿ ما يتعمؽ بالعبلقات المينية وبالتحديد كؿ ما يتعمؽ بمحػيط العمػؿ وخاصػة العبلقػات
المينية.
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ال يمكف االنضماـ إلييا إال بموافقة الموقعيف.
 -5المعاىدات التي تبرـ بيف أكثر مف دولتيف ويبقى الباب مفتوحاً أماـ الدوؿ
األخرى لبلنضماـ إلييا ,دوف حاجة إلى موافقة الدوؿ التي سبقتيا في التوقيع.
ويقاؿ عف ىذه االتفاقات بأنيا "مفتوحة" وذلؾ إلعطاء الفرصة لمدوؿ األخرى

أف تنضـ لممعاىدة وتخضع ألحكاميا ,ولو لـ تكف موقعو عمييا عند إبراميا.
وىذه االتفاقات الدولية تبرـ تحت لواء منظمة العمؿ الدولية .حيث تُخضع
المنظمة ىذه االتفاقات لموافقة مؤتمر عاـ لممنظمة يتكوف مف ممثمي حكومات
الدوؿ مف ناحية وممثمي أصحاب األعماؿ والعماؿ مف ناحية ثانية .واالتفاقية

التي تمقى قبوؿ غالبية ثمثي األعضاء تصدؽ عمييا الدوؿ األعضاء.1

بناء عمى ماسبؽ ,أصبح لممعاىدات الدولية أىمية خاصة بالنسبة لقانوف
العمؿ .السيما االتفاقات المصدؽ عمييا قانوناً والمنشورة؛ تكوف أعمى مف التشريعات
الوطنية الداخمية في حدود النظاـ العاـ .فاألسبقية مف حيث المبدأ تكوف مكفولة

لمقواعد الدولية.

1

 د .فتحي عبد الرحيـ عبد اه -المرجع السابؽ -ص.90 :- 64 -

المبحث الثاني
نطاق تطبيق قانون العمل
نطاؽ تطبيؽ قانوف العمؿ يعني وجوب تحديد المدى الذي يبمغو سريانو مف
حيث المكاف ومف حيث الزماف ومف حيث األشخاص .وتحديد المدى المكاني لسرياف

قانوف العمؿ ال يثير صعوبة؛ إذ تطبؽ القواعد العامة -الموجودة في القانوف

المدني -لسرياف القانوف مف حيث المكاف.

المطمب األول  :نطاق التطبيق من حيث الزمان
يقصد بنطاؽ تطبيؽ قانوف العمؿ مف حيث الزماف تحديد حؿ لمسألتيف
أساسيتيف ,أوالىما :مسألة إنياء سرياف القانوف القديـ وىو ما يتـ بإلغاء القاعدة
القانونية القديمة .والمسألة الثانية :مسألة التنازع بيف القاعدة القديمة الممغاة والقاعدة
الجديدة التي حمت محميا عمى حكـ األوضاع واآلثار القانونية التي ابتدأت في ظؿ

القاعدة القانونية القديمة ومازالت مستمرة في ظؿ القاعدة الجديدة.

ويثير تطبيؽ قانوف العمؿ مف حيث الزماف ما يثيره أي قانوف آخر ,عدا
مسألة سرياف القانوف القديـ عمى اآلثار المستقبمة لعقود العمؿ التي أبرمت في ظمو.
و يترتب عمى ذلؾ أف شروط صحة انعقاد عقود العمؿ تخضع لمقانوف الذي
كاف سارياً وقت انعقادىا ,كما أف آثارىا التي تمت في ظؿ القانوف القديـ تعتبر
خاضعة ألحكامو .أما اآلثار التي تنجـ بعد تاريخ سرياف القانوف الجديد ,فإنيا
تخضع ألحكاـ القانوف الجديد ولو كانت عقود العمؿ نفسيا قد أبرمت في ظؿ

القانوف القديـ.
ويعود األثر الفوري والمباشر لقانوف العمؿ الجديد؛ أي سريانو عمى اآلثار
المستقبمة لمعقود المبرمة قبؿ نفاذه ,بما لقواعد ىذا القانوف مف صفة آمرة وتعمقيا
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بالنظاـ العاـ ,فيي تسري بأثر مباشر عمى العقود التي لـ تنتو ,دوف أف يوصؼ ىذا

األثر بأنو رجعي ,و يمتنع لذلؾ ,منذ نفاذ القانوف الجديد ,إعماؿ الشروط الواردة في
عقود العمؿ المبرمة قبؿ نفاذه ,والمخالفة لقواعده ,بما ينتقص مف ضمانات وحقوؽ

قررىا القانوف الجديد.1

المطمب الثاني :نطاق التطبيق من حيث األشخاص
األصؿ أف يسري قانوف العمؿ عمى جميع المخاطبيف بأحكامو ,دوف
استثناء .وعميو يجب أف يطبؽ عمى كؿ عامؿ ميما كاف نوع العمؿ الذي يؤديو

وميما كاف األجر الذي يتقاضاه .ولكف المشرع قد يأخذ باالعتبار الظروؼ

1

 -تقضػػي المػػادة  522مػػف قػػانوف العمػػؿ بأنػػو ":تسػػري أحكػػاـ ىػػذا القػػانوف عمػػى عقػػود العمػػؿ السػػابقة والبلحقػػة عمػػى

تاريخ نفاذه".
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االقتصادية واالجتماعية والسياسية في البمد ,فيحدد نطاؽ سرياف القانوف عمى بعض
األشخاص واألعماؿ أو يخرج مف نطاقو بعض فئات العماؿ .وسنبيف مف ىـ العماؿ

الذيف استثناىـ قانوف العمؿ مف حمايتو ,وذلؾ في المادة الخامسة منو ,وفؽ اآلتي:
 -7العامميف الخاضعيف ألحكاـ القانوف األساسي لمعامميف في الدولة رقـ  /52/لعاـ
 :2224واستثناء الموظفيف مف نطاؽ قانوف العمؿ ىو أمر منطقي وىو
األصؿ ,فبل يمكف أف يخضع ىؤالء لقانوف العمؿ ولمقانوف اإلداري في ذات

الوقت.

 -2العامميف الخاضعيف ألحكاـ قانوف تنظيـ العبلقات الزراعية .ويقصد بالعماؿ
الزراعييف ,ىـ الذيف يعمموف في االستثمار الزراعي ,فالعمؿ لدى صاحب عمؿ

زراعي يعد منفذه عامبلً زراعياً .أي أف صفة صاحب العمؿ ىي التي تحدد
صفة العمؿ .أما عماؿ الزراعة الذيف يعمموف في حدائؽ المصانع فيـ

يستفيدوف مف أحكاـ قانوف العمؿ ,ألف عمميـ صناعي.1

 -3أفراد أسرة صاحب العمؿ الذيف يعوليـ فعبلً .وبناء عمى ذلؾ يجب أف يتوافر

الشرطاف التالياف :الشرط األوؿ :أف يكوف العامؿ منتمياً إلى أسرة صاحب
العمؿ ,ولـ يحدد المشرع ما المقصود باألسرة .و بالعودة إلى القواعد العامة

أسرة الفرد تتكوف مف ذوي قرباه ,ويعتبر مف ذوي القربى كؿ مف يجمعيـ أصؿ

مشترؾ .سواء كانت قرابتيـ مباشرة وىي الصمة ما بيف األصوؿ والفروع ,أو

قرابة حواشي وىي الرابطة ما بيف أشخاص يجمعيـ أصؿ مشترؾ ,دوف أف

يكوف أحدىـ فرعاً لآلخر(المادة  36مف القانوف المدني).

الشرط الثاني :أف يعوؿ صاحب العمؿ العامؿ فعبلً :ومقتضى ذلؾ أف يكوف صاحب
العمؿ ىو الذي ينفؽ عمى ما يمزـ العامؿ مف مسكف ومأكؿ وممبس ,سواء كاف ىناؾ
1

 مصطفى ناصر إماـ -المرجع السابؽ -ص.922 :- 67 -

التزاـ قانوني أو اتفاقي مفروض عميو بيذه اإلعالة ,أو كاف تبرعاً بيذه اإلعالة ,فبل
تشترط اإلعالة القانونية بؿ تكتفى اإلعالة الفعمية .ومتى كاف صاحب العمؿ يعوؿ

قريبو العامؿ لديو ,فإف شرط اإلعالة يتحقؽ ,دوف أف يكوف العامؿ مقيماً معو في
مسكف واحد ,وأياً كانت طبيعة العمؿ الذي يمارسو العامؿ.1

 -4عماؿ الخدمة المنزلية ومف في حكميـ :يشترط إلخراج خدـ المنازؿ مف نطاؽ
قانوف العمؿ توافر شرطيف :يتعمؽ أحدىما بنوع العمؿ الذي يؤديو الخادـ,

ويتعمؽ الثاني بمكاف مزاولة ىذا العمؿ .فيشترط أوالً :أف يكوف العمؿ مادياً,
وأف يكوف وثيؽ الصمة بشخص المخدوـ أو بذويو .فإذا كاف العمؿ ذىنياً أو

تغمب عميو الناحية الذىنية ,فإف القائـ بو ال يعتبر خادماً ولو كاف متصؿ

بشخص المخدوـ أو أسرتو كالمدرس الخاص .ويشترط ثانياً :أف يزاوؿ العمؿ
في منزؿ أو عمى األقؿ في مكاف ممحؽ بالمنزؿ ,ويقصد بالمنزؿ المكاف المعد

لمسكنى ,وعمى ذلؾ فإذا كاف العمؿ ال يتـ في منزؿ فبل يعتبر القائـ بو مف

خدـ المنازؿ ,كخدـ المطاعـ والفنادؽ والمحاؿ التجارية.2

ومبرر ىذا االستثناء أف طبيعة العمؿ الذي يؤديو ىؤالء تختمؼ عف طبيعة

العمؿ الذي يؤديو باقي العماؿ ,كما أف صمتيـ المباشرة بمخدومييـ ,ما يمكنيـ مف

اإلطبلع عمى أسرارىـ العائمية الخاصة ,يجعميـ بحكـ الفرد مف العائمة ويوفر ليـ

حماية ,مما يشكؿ سبب آخر الستثنائيـ.

 -5العامميف في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.3

1

 -د.محمد لبيب شنب -المرجع السابؽ -فقرة 39 :ص.22:

2

 "-وكذلؾ ال يعتبر خادماً ناطور البناية السكني ,أل ف عممو األساسي ىو حراسة البناية ...والعمؿ عمى بقاء منافعيا

المشتركة سميمة ,وىو عمؿ ليس وثيؽ الصمة بشخص مالؾ البناء أو بأشخاص عائمتو"

حسيف عبد المطيؼ حمداف -المرجع السابؽ -فقرة-02:ص.993:
3
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 -6العامميف في أعماؿ عرضية :يشترط لتطبيؽ ىذا االستثناء أف يتوافر شرطاف:

الشرط األوؿ :أف يكوف العمؿ عرضياً :ويقصد بذلؾ أال يدخؿ بطبيعتو فيما
يزاولو صاحب العمؿ مف أعماؿ ,أما إذا كاف العمؿ الذي يقوـ بو العامؿ مما

يدخؿ ضمف أعماؿ صاحب العمؿ ,فإنو يعتبر عمبلً أصمياً ال عرضياً ,ولو

كاف مؤقتاً ,أو كاف موسمياً ال يستمر بصفة دائمة بؿ يتحقؽ في مواسـ معينة.
وعمى ذلؾ إذا عيدت شركة نسيج إلى شخص بترميـ حائط في احد مصانعيا

تحت إشرافيا وادارتيا ,فإف ىذا العمؿ يعتبر عرضياً ألنو ال يدخؿ بطبيعتو
ضمف ما تزاولو الشركة مف أعماؿ وىي النسيج ,وبالعكس مف ذلؾ إذا كمؼ

مقاوؿ شحف وتفريغ عامبلً بشحف أو تفريغ سفينة واحدة فقط ,بحيث يكوف
عقدىما منتيياً بإتماـ شحف أو تفريغ ىذه السفينة ,فإف ىذا العمؿ ال يعتبر

عرضياً رغـ أنو مؤقت ال مستمر ,ألنو يدخؿ في صميـ ما يزاولو صاحب

العمؿ مف أعماؿ ,كذلؾ فإف تكميؼ شركة السكر لعدد مف العماؿ بنقؿ قصب

السكر مف المزارع إلى مصانعيا في مواسمو ,ال يعتبر عمبلً عرضياً ,واف كاف
مؤقتاً بيذا المواسـ ,وذلؾ ألنو يدخؿ فيما تزاولو الشركة مف أعماؿ .1

الشرط الثاني :أف يكوف العمؿ مؤقتاً  ,وقد حدد المشرع صفة التأقيت  ,فاعتبر

العمؿ مؤقتاً إذا كاف إنجازه ال يستغرؽ أكثر مف ستة أشير ,أما إذا كاف العمؿ
يستغرؽ أكثر مف ستة أشير ,فإنو ال يعد عمبلً مؤقتاً ,وبالتالي ال يستثنى القائـ بو

مف الفصؿ الخاص بأحكاـ عقد العمؿ الفردي ,ولو كاف ىذا العمؿ عرضياً ال يدخؿ

فيما يزاولو صاحب العمؿ مف أعماؿ.2

1

د.محمد لبيب شنب -المرجع السابؽ -فقرة 33 :ص.22:2

 -المادة األولى مف قانوف العمؿ تقضي بأنو" :العمؿ العرضػي  :العمػؿ الػذي ال يػدخؿ بطبيعتػو فيمػا يزاولػو صػاحب

العمؿ مف نشاط وال يستغرؽ إنجازه أكثر مف ستة أشير.
العمؿ الموسمي :العمؿ الذي يتـ في مواسـ دورية متعارؼ عمييا
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استثني العامؿ مف الخضوع ألحكاـ قانوف
فإذا توافر الشرطاف السابقاف ُ
العمؿ وخضع ألحكاـ القانوف المدني .ومبرر ذلؾ أف األعماؿ العرضية المؤقتة ال
توفر لعبلقات العمؿ االستقرار الكافي النتفاع العامؿ بالمزايا التي قررىا قانوف

العمؿ ,وىذا العامؿ ال يتصؿ مباشرة بصاحب العمؿ لكوف عممو ال يدخؿ فيما
يزاولو صاحب العمؿ مف أعماؿ.

 -7العامميف في عمؿ جزئي الذيف ال تتجاوز ساعات عمميـ في اليوـ الواحد أكثر
مف ساعتيف.

و يخضع العماؿ المشار إلييـ في البنود (  ) 7-6-5-4إلى األحكاـ

الواردة في عقود عمميـ ,والتي ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ أف تقؿ حقوقيـ فييا
عما تنص عميو أحكاـ ىذا القانوف.
ّ

العمػػؿ الجزئػػي :العمػػؿ الػػذي تقػػؿ فيػػو سػػاعات العمػػؿ اليوميػػة عػػف سػػاعات العمػػؿ القانونيػػة المنصػػوص عمييػػا فػػي البػػاب
السابع مف أحكاـ ىذا القانوف".
- 70 -

الباب الثاني
ماىية عقد العمل الفردي وشروط انعقاده
قانوف العمؿ عبارة عف مجموعة مف القواعد القانونية التي تحكـ عبلقة
العمؿ التابع المأجور ,سواء أكاف فردياً أـ جماعياً بيف العماؿ وأصحاب األعماؿ .
تقيد االتفاؽ الرضائي بيف أطراؼ العبلقة العمالية ,لضماف حماية
وىذه القواعد ّ

العماؿ -الطرؼ الضعيؼ اقتصادياً -دوف اإلضرار بمصالح أصحاب العمؿ.

- 71 -

- 72 -

الفصل األول
ماىية عقد العمل الفردي
ينعقػػد عقػػد العمػػؿ باتفػػاؽ إرادتػػي العامػػؿ وصػػاحب العمػػؿ ,ومبػػدأ حريػػة عقػػد

العمػػؿ يتػػيح لكػػؿ شػػخص أف يضػػع شػػروط العمػػؿ التػػي يريػػد ,ولكػػف ىػػذا الحػػؽ قيػػده
التعرؼ عمى ىػذا العقػد وعناصػره وتمييػزه
المشرع بأحكاـ إلزامية ,يتطمب اإلحاطة بيا ّ
عما سواه مف العقود التي قد تثير المبس فػي ماىيتيػا لتشػابييا بعقػد العمػؿ فػي بعػض

العناصر.
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المبحث األول
التعريف بعقد العمل الفردي
في دراستنا موضوع "التعريؼ بعقد العمؿ الفردي" ,نعرض لتعريؼ ىذا العقد وبياف

خصائصو وعناصره األساسية.

المطمب األول  :تعريف عقد العمل الفردي
عرفت المػادة  46مػف قػانوف العمػؿ عقػد العمػؿ الفػردي بقوليػا  ":عقػد العمػؿ
ّ
الفردي ىو العقد الذي يمتزـ بموجبو العامؿ بالعمػؿ لػدى صػاحب عمػؿ وتحػت سػمطتو
واشرافو مقابؿ أجر".
و مػػف ىػػذا التعريػػؼ نجػػد أف عقػػد العمػػؿ ىػػو اتفػػاؽ بػػيف صػػاحب عمػػؿ وعامػػؿ,
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يتعيد بموجبو األخيػر (العامػؿ) بػأف يعمػؿ تحػت إدارة صػاحب العمػؿ و إشػرافو مقابػؿ

أجػػر .فيػػو :اتفػػاؽ شػػفيي,أو كتػػابي ,ص ػريح أو ضػػمني ,يتعيػػد العامػػؿ بمقتضػػاه أف
يعمؿ لدى صاحب العمؿ ,وتحت إشرافو أو إدارتو ,مقابؿ أجر لمػدة محػدودة أو غيػر
محدودة ,أو لعمؿ معيف أو غير معيف.

وقد يفيـ مف ىذا التعريؼ أف العقد ينصب عمػى أداء العمػؿ ,و أف محػؿ العقػد
ىو ليس شيئاً مادياً أو نتاج تنفيذ عمؿ ,وانما ىو قوة العمؿ التي يضعيا العمؿ تحت

تصػػرؼ صػػاحب العمػػؿ .بحيػػث يكػػوف شػػخص العامػػؿ فػػي الحقيقػػة ىػػو محػػؿ العقػػد
وسببو؛ و يكوف فػي الوقػت نفسػو محػبل أو سػببا لعقػد العمػؿ  .وىػذا ىػو أحػد األسػباب

الرئيسة إلخضاع بعض قواعد قانوف العمؿ لنظاـ القانوف العاـ الذي يحمػي الشػخص
ويختمؼ عف نظاـ العقود ذات الذمـ المالية.

ومف خبلؿ التعريؼ أعبله تتوضح لنا طبيعة عقد العمؿ الفردي وخصائصو.

المطمب الثاني  :خصائص عقد العمل الفردي
أوالً -عقــد مســمى :ىػػو عقػػد مػػدني مػػف عقػػود القػػانوف الخػػاص ,ولكػػف دائرتػػو تتسػػع
اآلف وتقت ػػرب أكث ػػر ف ػػأكثر م ػػف أنظمػ ػة الوظيف ػػة العام ػػة الت ػػي تحك ػػـ عبلق ػػة الموظ ػػؼ
بالدولػػة .ويعػػد عقػػد العمػػؿ مػػف العقػػود المسػػماة ,ويعػػود ذلػػؾ لتنظػػيـ المشػػرع عبلقػػات
العمؿ بأحكاـ خاصة ,فقد خصص لو قواعد في الفصػؿ الثػاني مػف البػاب الثالػث مػف
وكرس لػو مػف المػادة  640ولغايػة المػادة  .664كمػا أف المش ّػرع نظّػـ
القانوف المدنيَّ ,
ىذا العقد في قانوف العمؿ مكرساً لو الفصؿ األوؿ مف الباب الخامس ,ولقد بينا سابقاً
أف أحك ػػاـ عق ػػد العم ػػؿ الػ ػواردة ف ػػي الق ػػانوف الم ػػدني ال تس ػػري إال عم ػػى العم ػػاؿ ال ػػذيف

اسػػتثناىـ المشػ ّػرع مػػف الخضػػوع ألحكػػاـ قػػانوف العمػػؿ أو ألحكػػاـ عقػػد العمػػؿ الفػػردي
الػواردة فػػي قػػانوف العمػػؿ .فػػي حػػيف أف العمػػاؿ الخاضػػعيف ألحكػػاـ عقػػد العمػػؿ الػواردة
في قانوف العمؿ فإف أحكاـ عقد العمؿ الواردة في القػانوف المػدني ال تسػري عمػييـ إال
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بالقػػدر الػػذي ال تتعػػارض فيػػو ص ػراحة أو ضػػمناً مػػع التش ػريعات الخاصػػة التػػي تتعمػػؽ

بالعمؿ (مادة  1/641مدني).1

ثانياً-عقد رضائي :يعد ىذا العقػد مػف العقػود الرضػائية ,ألنػو يػتـ بمجػرد التعبيػر عػف
إرادتػػيف متطػػابقتيف ,أي ينعقػػد العقػػد بمجػػرد تطػػابؽ اإليجػػاب والقبػػوؿ ,و يكفػػي توافػػؽ

إرادة كػػؿ مػػف العامػػؿ وصػػاحب العمػػؿ ,دونمػػا حاجػػة إلف ارغػػو أو لصػػياغتو فػػي شػػكؿ

معيف.2

وعمى الرغـ مف رضائية عقػد العمػؿ الػذي يكفػي النعقػاده توافػؽ اإليجػاب والقبػوؿ,

ىػػو فػػي نفػػس الوقػػت يعتبػػر عقػػدا مػػف عقػػود اإلذعػػاف لعػػدـ تكػػافؤ الطػرفيف مػػف الناحيػػة
الماليػػة واالقتصػػادية عنػػد التعاقػػد  ,بحيػػث ينقػػاد العامػػؿ لقبػػوؿ شػػروط صػػاحب العمػػؿ
ويرتضػػييا و إال تعػػرض لمبطالػػة ,وىػػذا مػػا يفسػػر ازديػػاد أىميػػة عقػػود العمػػؿ الجماعيػػة

التي تقود إلى حد ما إلى التوازف والتكافؤ عند إجراء التفاوض وإلبراميا.

ويبقى العقد رضائياً حتى لو اشترط القانوف فيو أف يكوف مكتوباً ,حيث نجد أف

قػػانوف العمػػؿ قػػد اشػػترط فػػي المػػادة  47أف يكػػوف عقػػد العمػػؿ مكتوب ػاً ,فالكتابػػة التػػي
فرضػيا القػػانوف لعقػػد العمػػؿ ىػي إلثبػػات العقػػد مػػف جانػب صػػاحب العمػػؿ دوف العامػػؿ
إذا أجاز لو القانوف إثبات العقد بجميع طرؽ اإلثبات (المادة  47مػف قػانوف العمػؿ),

ليذا فإف الكتابة ال يمكف أف تصبح شرطاً الزماً النعقاد العقد.3
1

د.شواخ محمد األحمد -المرجع السابؽ -ص.922:

2

 -د .توفيؽ حسف فرج -قانوف العمؿ-الدار الجامعية -9122 -ص.992:

3

 -المادة  48مف قانون العمل: ":يجب أف يتضمف عقد العمؿ  ,عمى األخص  ,المعمومات التالية:

1اسـ وجنسية وعنواف كؿ طرؼ بشكؿ واضح ومفصؿ.2تحديد مقر العمؿ.3طبيعة ونوع العمؿ محؿ التعاقد.4مدة العقد ونوعو. 5األجر المتفؽ عميو بيف الطرفيف وطريقة وموعد أدائو  ,وسائر المزايا النقدية أو العينية المتفؽ عمييا بيف الطرفيف6ساعات العمؿ.- 77 -

ثالثـاً -عقــد معاوضــة :يعػد عقػػد العمػػؿ عقػد معاوضػػة ذلػػؾ ألف كػبلً مػػف طرفػػي العقػػد
يتمقى مقاببلً لمػا يعطػي ,فػالتزاـ العامػؿ بتقػديـ العمػؿ ىػو لقػاء (مقابػؿ) التػزاـ صػاحب
العمؿ بدفع األجر .فإذا ثبت تقديـ العامؿ لجيده وعممو دوف مقابؿ ,فينتفي عف العقػد
وص ػػؼ العم ػػؿ ,ونك ػػوف أم ػػاـ خدم ػػة مجاني ػػة يق ػػدميا ش ػػخص آلخ ػػر ,وك ػػذلؾ إذا ق ػػدـ

صػػاحب العمػػؿ مبمغ ػاً مػػف المػػاؿ لمعامػػؿ دوف أف يحصػػؿ عمػػى مقابػػؿ ذلػػؾ عم ػبلً مػػف
العامػؿ فإننػا نكػػوف أمػاـ تصػرؼ تبرعػػي ,وال يخضػع أي مػف التصػرفيف ألحكػاـ قػػانوف

العمؿ.

ويترتب عمى اعتبار عقد العمؿ مف عقود المعاوضة أف المسؤولية العقدية تقوـ

عمػػى الخطػػأ اليسػػير فػػي تنفيػػذ االلت ازمػػات الناشػػئة عنػػو ,وال تقػػوـ ,كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي

عقود التبرع ,عمى الخطأ الجسيـ.

رابعـاً -عقــد ممــزم لمجــانبين :ألنػػو ينشػػأ الت ازمػػات متقابمػػة فػػي ذمػػة كػػؿ مػػف المتعاقػػديف
تجػػاه اآلخػػر ,حيػػث يمتػػزـ العامػػؿ بتقػػديـ العمػػؿ ,ويمتػػزـ صػػاحب العمػػؿ بػػدفع األجػػر

لمعامػػؿ .ويترتػػب عمػػى اعتبػػار عقػػد العمػػؿ مػػف العقػػود الممزمػػة لمجػػانبيف ,أف يخضػػع

لمقواعػػد التػػي يخػػتص بيػػا ىػػذا العقػػد ,وليػػذا إذا امتنػػع أحػػد طرفيػػو عػػف تنفيػػذ التزاماتػػو,
ج ػػاز لمط ػػرؼ اآلخ ػػر ,بع ػػد إع ػػذاره أف يطال ػػب بفس ػػخ العق ػػد (م ػػادة  158م ػػف الق ػػانوف

المدني) كمػا أنػو يجػوز ألي مػف الطػرفيف أف يتمسػؾ بالػدفع بعػدـ التنفيػذ متػى تػوافرت
شروطو (مادة  162مف القانوف المدني ).

خامس ـاً -م ـن عقــود المــدة أومــن العقــود الزمنيــة :أي مػػف العقػػود المتراخيػػة التنفيػػذ,

فغالباً ما يمتزـ العامؿ في ىذا العقد بتقديـ عممو لمدة مف الزمف معينة أو غير معينة,
و مػػف أجػػؿ ىػػذا يعػػد الػػزمف عنصػ اًر جوىري ػاً فػػي عقػػد العمػػؿ ,ألنػػو عمػػى أساسػػو يحػػدد

األجػػر .باسػػتثناء الحالػػة التػػي يػػتـ فييػا تحديػػد األجػػر عمػػى أسػػاس القطعػػة ,إذ فػػي ىػػذه
7الحقوؽ والمزايا الممنوحة لمعامؿ والتي لـ يرد عمييا نص في ىذا القانوف.ب -تصدر الو ازرة عقداً نموذجياً استرشادياً يتـ فيو مراعاة البنود السابقة" .
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الحالػة يعتبػر الػػزمف عنصػ اًر عرضػياً واف كػػاف جبريػاً ,حيػث إف المػػدة ال تعتبػر مقياسػاً
لمقدار العمؿ المقدـ مػف العامػؿ أو مػف صػاحب العمػؿ .1وبنػاء عمػى ذلػؾ يعتبػر عقػد

العمؿ في ىذه الحالة عقداً فورياً.

ويبنى عمى اعتبار عقد العمؿ مف عقود المدة ,أف فسخ ىذا العقد أو إبطالو ال
ُ
يك ػ ػػوف إال بالنس ػ ػػبة لممس ػ ػػتقبؿ دوف أف يك ػ ػػوف لمفس ػ ػػخ أو ال ػ ػػبطبلف أث ػ ػػر رجع ػ ػػي إل ػ ػػى

الماضي .2ألف ما تػـ تنفيػذه مػف العقػد ال يمكػف الرجػوع فيػو ,كمػا أف ىػذا العقػد يعتبػر
مجاالً خصػباً لتطبيػؽ نظريػة الظػروؼ الطارئػة ,كمػا أف القػوة القػاىرة تػؤدي إلػى وقػؼ
تنفيذ العقد دوف انفساخو ,إذا لـ يترتب عمييا استحالة مطمقة.

وىػػو عقػػد مسػػتمر التنفيػػذ حتػػى ولػػو تبػػدؿ شػػخص صػػاحب العمػػؿ ,حيػػث يظػػؿ

معم ػوال بػػو بغػػض النظػػر عػػف تغييػػر صػػاحب العمػػؿ بسػػبب نقػػؿ المشػػروع أو بيعػػو أو
انتقالػػو بطريػػؽ اإلرث أو الػػدمج أو ألي سػػبب آخػػر ,ويظػػؿ صػػاحب العم ػؿ األصػػمي
والجديػػد مسػػؤوليف بالتضػػامف مػػدة سػػتة أشػػير عػػف تنفيػػذ االلت ازمػػات الناجمػػة عػػف عقػػد

العمػػؿ مسػػتحقو األداء قبػػؿ تػػاريخ التغيػػر  ,ويتحمػػؿ صػػاحب العمػػؿ الجديػػد المسػػؤولية
وحده ,في حيف يقود تغير شخص العامؿ إلى إنياء العقد .

سادساً -من العقود التي ترد عمى عمل اإلنسان :حيث يمعب شخص المتعاقد في

إبرامو العقد دو ار جوىرياً ,وخاصة بالنسبة لمعامؿ الذي غالبا ما يجب عميو إبراـ العقد
بنفسو ,بينما صاحب العمؿ يجوز لو أف يبرمو بنفسو أو ينيب عنو ممثمو القانوني
إلبرامو.

فمشخصية العامؿ عند إبرامو العقد -مع صاحب العمؿ -اعتبار خاص .وال

يكوف ىناؾ عقد عمؿ عندما ال يكوف الجيد الذي يقدمو العامؿ عممو الشخصي.3
1
2
3
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المبحث الثاني
تمييز عقد العمل الفردي عن العقود المشابية لو
الحماية التي يوفرىا قانوف العمؿ قاصرة عمى الحاالت التي يوجد فييا عقد
عمؿ ,وحيث أف ىنالؾ عقود تتشابو في عناصرىا مع عقد العمؿ ,كاف ال بد مف
التفريؽ بينيا وبيف ىذا العقد ,كي نضع ضوابط نمنع بواسطتيا أصحاب العمؿ مف
التيرب مف االلتزامات التي يفرضيا قانوف العمؿ ,ولنضمف لمعامؿ االمتيازات التي

يمنحيا لو .لئف عقد العمؿ الفردي ينفرد بمميزات تجعمو يختمؼ عف عقود القانوف

الخاص والعقود اإلدارية .

المطمب األول  :عقد العمل وعقد المقاولة
أوالً -أوجـــو التشـــابو بـــين العقـــدين :عق ػػد المقاول ػػة ى ػػو«عق ػػد يتعي ػػد بمقتض ػػاه أح ػػد

المتعاقػ ػ ػػديف أف يصػ ػ ػػنع شػ ػ ػػيئاً أو أف يػ ػ ػػؤدي عم ػ ػ ػبلً لقػ ػ ػػاء أجػ ػ ػػر يتعيػ ػ ػػد بػ ػ ػػو المتعاقػ ػ ػػد

اآلخػػر»(المػػادة  612مػػف القػػانوف المػػدني) ,مػػف ىػػذا التعريػػؼ يظيػػر أف عقػػد المقاولػػة
يتفؽ مع عقد العمؿ ,في أنيما ينصباف عمى أداء عمؿ مقابؿ أجر.

و ق ػػد يك ػػوف عق ػػد المقاول ػػة م ػػف أكث ػػر العق ػػود ش ػػبياً بعق ػػد العم ػػؿ ,فف ػػي ك ػػؿ م ػػف

العقػػديف يمتػػزـ أحػػد طرفيػػو بالعمػػؿ لحس ػػاب الطػػرؼ اآلخػػر مقابػػؿ أجػػر ,وخاص ػػة إذا
عرفنػػا أف كثي ػ اًر ممػػف يعتبػػروف مقػػاوليف بػػالمعنى القػػانوني الػػدقيؽ يوجػػدوف فػػي مركػػز

اقتصادي متواضع كالعماؿ.

ومعيار التبعية ىو الػذي يميػز عقػد العمػؿ عػف عقػد المقاولػة  ,ألف المقػاوؿ يبقػى
في عقػد المقاولػة مسػتقبلً فػي أدائػو لمعمػؿ لحسػاب الشػخص الػذي قػدـ العمػؿ لػو ,كمػا
أف أجرة المقاوؿ قد ال تكوف ثابتة وانما متغيرة وفقا لتنفيػذ م ارحػؿ المقاولػة ,بينمػا أجػرة
العامؿ تكوف ثابتة بحسب العقد أو القانوف .وأىمية ىذا التمييز تكمف في عدـ سػرياف
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ق ػػانوف العم ػػؿ عم ػػى أطػ ػراؼ عق ػػد المقاول ػػة م ػػف ص ػػاحب عم ػػؿ ومق ػػاوؿ  ,وال تخ ػػتص
محػػاكـ العمػػؿ برؤيػػة المنازعػػات التػػي تنشػػأ مػػف عقػػد المقاولػػة  ,بػػؿ تخػػتص المحػػاكـ

المدنية في رؤيتيا وفقا ألحكػاـ المقاولػة فػي القػانوف المػدني ,ويبقػى المقػاوؿ ىػو الػذي
يتحمؿ مسؤولية األضرار الناتجة عف الحادث الفجائي وال يسأؿ عنيا صاحب المبنػى

بينمػػا فػػي عقػػد العمػػؿ الفػػردي؛ يكػػوف صػػاحب العمػػؿ ىػػو المسػػؤوؿ عػػف ىػػذه األضػرار
إزاء العماؿ .

2

ثانياً – معايير التفرقة بين العقدين:
 -1يػػرى بعػػض الفقػػو أف التفرقػػة بػػيف العقػػديف يكػػوف وفق ػاً لمعيػػار مسػػتمد مػػف طبيعػػة
محؿ العقد .فبينمػا يمتػزـ المقػاوؿ بتنفيػذ عمػؿ معػيف وتقػديـ نػاتج ىػذا العمػؿ؛ نجػد
أف العامؿ يمتزـ بتقديـ قوة عممو لصاحب العمؿ .وىػو مػا نسػتطيع معػو القػوؿ إف
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التػزاـ العامػؿ ىػو التػزاـ بعنايػة ,بينمػا نجػػد التػزاـ المقػاوؿ ىػو التػزاـ بتحقيػؽ نتيجػػة

معينة أي التزاـ بغاية.

و يػ ّػرد عمػػى ىػػذا ال ػرأي بأنػػو يمكػػف أف يكػػوف التعاقػػد مػػع العامػػؿ لمقيػػاـ بتحقيػػؽ
نتيجة معينة ,ويتحدد أجره عمى أساس ىذه النتيجة ,ومع ذلؾ ال يمكف اعتباره مقاوالً,

كما لو حدد أجر العامؿ عمى أساس اإلنتاج.

 -2تبنػػى بعػػض الفقيػػاء طريقػػة تحديػػد األجػػر أساس ػاً لمتمييػػز بػػيف العقػػديف .ففػػي عقػػد
المقاول ػػة يتح ػػدد أج ػػر المق ػػاوؿ عم ػػى أس ػػاس إنت ػػاج العم ػػؿ ال ػػذي يقدم ػػو أي يح ػػدد

جزافاً ,1بينما نجد أف أجر العامؿ يتحدد عمى أساس زمػف العمػؿ .ولقػد ىجػر ىػذا
المعيار ,ألف األساس الػذي ينطمػؽ منػو ال يشػكؿ قاعػدة عامػة ومطمقػة ,حيػث أف
األجر في عقد العمؿ يمكف أف يحدد عمى أساس اإلنتاج ,دوف أف يؤدي ىذا إلى

اعتباره مقاوالً.
 -3يرى بعض الفقياء أف المقاوؿ يقػدـ عممػو بشػكؿ عػاـ لزبػائف متعػدديف أو العمػبلء
بينما نجد العامؿ يعمؿ لصالح صاحب عممو فحسب.
ولكػػف يؤخػػذ عمػػى ىػػذا المعيػػار أنػػو بػػدوره غيػػر حاسػػـ فػػي التفرقػػة بػػيف العقػػديف,

ألنو ال يصدؽ في كؿ الحػاالت ,حيػث نجػد مقػاوالً معينػاً كمقػاوؿ الصػحية قػد يقتصػر
في خدماتو عمى شركة معينة مف شركات البناء ,و في حيف نجد مف بيف العمػاؿ مػف

يقػػدـ عممػػو إلػػى الكافػػة .ومػػع ذلػػؾ يعتبػػر عػػامبلً ال مقػػاوالً ,ومثػػاؿ ذل ػؾ عمػػاؿ الشػػحف

والتفريغ في الموانئ البحرية.

 -4يوجػػد معيػػار يقػػوـ عمػػى أسػػاس أف المقػػاوؿ قػػد يقػػوـ باسػػتخداـ عمػػاؿ لديػػو لتنفيػػذ

العمػػؿ المتعاقػػد عميػػو ,بينمػػا يمتػػزـ العامػػؿ بػػأداء العمػػؿ المتفػػؽ عميػػو شخصػػياً دوف
إمكانية تنفيذ التزاماتو مف قبؿ اآلخريف أو الغير.

1
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وىػػذا المعيػػار ىجػػر بػػدوره ,بسػػبب وجػػود بعػػض المقػػاوليف الػػذيف ال يسػػتعينوف

بعمػػؿ الغيػػر ,وانمػػا يقومػػوف بتنفيػػذ الت ازمػػاتيـ بأنفسػػيـ ,كمػػا أف اسػػتخداـ العمػػاؿ لعمػػاؿ
آخريف معيـ ال يمكف أف ينفي عبلقة التبعية ومف ثـ عقد العمؿ.
 -5معيػػار التبعيػػة القانونيػػة  :المعيػػار الحاسػػـ لمتفرقػػة بػػيف عقػػد العمػػؿ وعقػػد المقاولػػة,
ىػػو المعيػػار المسػػتمد مػػف عبلقػػة التبعيػػة؛ باعتبػػار أف ىػػذا المعيػػار يصػػدؽ عمػػى

جميػػع الحػػاالت ,فحي ػث تت ػوافر ىػػذه العبلقػػة أو الرابطػػة يكػػوف العقػػد عقػػد عمػػؿ,
وعنػػدما تتخمػػؼ تمػػؾ العبلقػػة يكػػوف العقػػد عقػػد مقاولػػة .فعمػػؿ العامػػؿ تحػػت إدارة

صػػاحب العمػػؿ واش ػرافو ىػػو عنصػػر جػػوىري فػػي عقػػد العمػػؿ ,فػػي حػػيف نجػػد أف
استقبلؿ المقاوؿ عف صاحب العمؿ ركف أساسي في عقد المقاولة.1

وبنػاء عمػى ذلػؾ ,فػإف العقػد الػذي يػربط صػاحب جريػدة بػالمحرر فييػا يعػد عقػد
عمػػؿ إذا كػػاف عمػػؿ المحػػرر خاضػػعاً لدرجػػة مػػف التوجيػػو تتقيػػد بيػػا حريتػػو فػػي التعبيػػر
عف نتاج فكره الذي يقدمو لصاحب الجريدة ,مما يعػد مػف قبيػؿ اإلدارة واإلشػراؼ ,أمػا

إذا كاف المحرر ال يخضع ألي توجيو ,وكاف ح اًر في التعبير عف أفكاره كما ىو حاؿ
كبػػار الكتػػاب الػػذيف يتعاقػػدوف عمػػى الكتابػػة فػػي الصػػحؼ والمجػػبلت ,فيعػػد العقػػد عقػػد

مقاولة.

كذلؾ فإف عبلقة صاحب المسػرح بػأفراد الفرقػة الموسػيقية تعتبػر عقػد عمػؿ ,مػا

داـ ىؤالء يخضعوف لممواعيد التي يحددىا صاحب العمؿ وإلشرافو عمى سموكيـ أثناء
العمؿ ,حتى إذا ما بدرت منيـ تصرفات تسيء إلى عممو استغنى عف خدماتيـ.
وعمى العكس فإف العقد الذي يربط المنتج بالمخرج السينمائي ال يعد عقد عمػؿ

بػػؿ عقػػد مقاولػػة ,مػػاداـ المخػػرج ال يخضػػع لرقابػػة صػػاحب العمػػؿ فػػي اختيػػار القصػػة

1

 حسيف عبد المطيؼ حمداف -المرجع السابؽ -فقرة-32:ص.922:- 84 -

ومعالجة المشكمة التي يتولى إخراجيا.1
المطمب الثاني :عقد العمل وعقد الوكالة
أوالً – أوجــو التشــابو بــين العقــدين :أ-يتشػػابو عقػػد الوكالػػة مػػع عقػػد العمػػؿ ,فػػي أف

العقد األخير يػرد عمػى عمػؿ يقػوـ بػو الوكيػؿ لحسػاب األصػيؿ ,حيػث إف المػادة 665

مف القانوف المدني عرفت عقد الوكالة عمى أنو «عقد بمقتضاه يمتزـ الوكيؿ بػأف يقػوـ
بعمػػؿ قػػانوني لحسػػاب الموكػػؿ» ليػػذا يقتػػرب ىػػذا العقػػد مػػع عقػػد العمػػؿ ,ألف موضػػوع

العقد األخير ىو العمؿ أيضاً.

فالوكال ػػة م ػػف العق ػػود الػ ػواردة عم ػػى العم ػػؿ ,وق ػػد قص ػػرىا المش ػػرع عم ػػى العم ػػؿ

القػػانوني دوف العمػػؿ المػػادي ,فػػي حػػيف أف لفػػظ العمػػؿ ال ػوارد فػػي تعريػػؼ عقػػد العمػػؿ
(المادة  47مػف قػانوف العمػؿ ) جػاء مطمقػاً بحيػث يشػمؿ العمػؿ المػادي والقػانوني فػي
آف واحد.

واألصؿ أف العمؿ الذي يرد عمى العمػؿ المػادي ال يثيػر أي مشػكمة بػيف العمػؿ
والوكالػة ,فالعمػػؿ المػادي ال يمكػػف أف يكػوف محػبلً لموكالػة .وانمػػا يخػتمط األمػػر عنػػدما

يكوف موضوع عقد العمؿ عمبلً قانونيػاً بحتػاً ,فعندئػذ يقتػرب مضػموف عقػد العمػؿ مػف
عقػد الوكالػة لدرجػة كبيػرة ,إذا الحظنػا أف الوكالػػة المػأجورة أصػبحت ىػي الغالبػة ,كمػػا

ىو الحاؿ في عقد العمؿ.

يضاؼ إلى ما سبؽ ,أف الموكػؿ قػد يقيػد عمػؿ الوكيػؿ بشػروط وتعميمػات تشػبو
إلى حد كبير األوامر والتعميمات التي يصدرىا صاحب العمؿ لمعامؿ.
ب–أىمية التفرقة بين العقدين :يترتب عمى تكييػؼ العقػد عمػى أنػو عقػد وكالػة
نتائج ىامة ,الخػتبلؼ النظػاـ القػانوني الػذي يخضػع لػو كػؿ مػف العقػديف .ليػذا تظيػر
1
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أىمية التفرقة بيف العقديف في عدة أمور:
ػر جوىري ػاً فػػي عقػػد العمػػؿ ,ليػػذا فقػػد
 -1مــن حيــث األجــر :يعػػد األجػػر عنصػ اً

المشرع في أداء الخدمة أف تكوف مأجورة إذا كاف قواميا عمػبلً لػـ تجػر العػادة
افترض
ّ
عمػػى التبػػرع بػػو أو عم ػبلً داخ ػبلً فػػي مينػػة مػػف أداه (مػػادة  647مػػف القػػانوف المػػدني),
بينما نجد أف األصؿ في الوكالة أنيا تكوف تبرعية ما لـ يتفؽ عمى غير ذلؾ صػراحة

أو ضمناً (مادة  675مف القانوف المدني).

 -2من حيث انتياء العقد :فػي عقػد الوكالػة يسػتطيع كػؿ مػف الموكػؿ والوكيػؿ
أف ينيػػي الوكالػػة فػػي أي وقػػت ولػػو وجػػد اتفػػاؽ يخػػالؼ ذلػػؾ (مػػادة  682 ,681مػػف

القػ ػػانوف المػػػدني) بينمػ ػػا يخضػ ػػع إنيػ ػػاء عقػػػد العمػ ػػؿ غيػ ػػر مح ػػدد المػ ػػدة لقي ػػود شػ ػػكمية
وموضوعية.
عقد الوكالة ينقضي بوفاة الموكؿ بينما عقد العمؿ ال ينتيي بوفاة صاحب العمؿ.في عقد الوكالة  :يتمتع الموكؿ بحؽ عزؿ الوكيؿ في أي وقت؛ بخبلؼ صاحبالعمؿ في عقد العمؿ ليس الحؽ في إنياء العقد بإرادتو المنفردة (تسريح تعسفي).
-3من حيـث االختصـاص القضـائي :إذا نشػأت منازعػة عػف عقػد الوكالػة فإنيػا
تخض ػػع إل ػػى القواع ػػد العام ػػة ف ػػي االختص ػػاص ,باس ػػتثناء الخبلف ػػات المتعمق ػػة بأتع ػػاب
الوكيؿ عندما يكوف محامياً ,فيختص فييا مجمس فرع نقابة المحاميف الذي ينتسب لو

المح ػػامي .1ف ػػي ح ػػيف أف ال ػػدعاوى الت ػػي يرفعي ػػا العام ػػؿ بس ػػبب عق ػػد العم ػػؿ فتخ ػػتص
محكمة البداية العمالية بنظرىا.

ثانيـاً -معــايير التفرقــة بــين العقــدين :نطػػاؽ التمييػز بػػيف العقػػديف ينحصػر فػػي مجػػاؿ

األعماؿ القانونية دوف األعماؿ المادية ,ألف األعماؿ األخيرة ال يمكف أف تكوف محبلً

لعقد الوكالة.
1
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لكػػف عنػػد التفريػػؽ بػػيف العقػػديف ,ال عب ػرة بطبيعػػة العمػػؿ موضػػوع العقػػد ,1وانمػػا

يجب االعتماد عمى مػدى تػوافر رابطػة التبعيػة القانونيػة بػيف العامػؿ وصػاحب العمػؿ,

أو عدـ توفر ىذه الرابطة ,بحيث نكوف أماـ عقد عمؿ إذا كاف القػائـ بالعمػؿ خاضػعاً

لرقابة واشراؼ صاحب العمؿ.

ولكػػف لػػيس مػػف السػػيولة التفريػػؽ بػػيف عقػػد الوكالػػة وعقػػد العمػػؿ ,عمػػى أسػػاس
عبلقة التبعية ,ألف الوكيؿ في عقد الوكالة قد يتمقػى أوامػر الموكػؿ وتوجيياتػو ,ويمتػزـ

بتقػػديـ حسػػاب عػػف عممػػو ,األمػػر الػػذي قػػد يػػؤدي إلػػى الخمػػط بػػيف التبعيػػة ىنػػا والتبعيػػة
القانونية في عقد العمؿ .ولكف يبقى الوكيػؿ خػبلؿ أدائػو لعممػو متمتعػاً باسػتقبلؿ أكبػر

طالمػػا أنػػو يعمػػؿ فػػي حػػدود السػػمطات المخولػػة لػػو .ليػػذا البػػد أف يت ػوافر لموكيػػؿ قػػدر
معيف مف القدرة في التعبير عف إرادتو .فإذا كاف الوكيؿ يمتزـ باحتراـ أوامر وتعميمات

الموكػػؿ عن ػػدما يمثم ػػو ف ػػي إبػ ػراـ التصػ ػرفات القانوني ػػة ,2لكن ػػو م ػػع ذل ػػؾ ال يوج ػػد تح ػػت

سمطتو ,ألجػؿ إنتػاج اآلثػار القانونيػة لتصػرفاتو .بينمػا عمػى النقػيض مػف ذلػؾ نجػد أف
عقد العمؿ يضع العامؿ تحت إرادة صاحب العمؿ وسمطتو.
وينبغػػي م ارعػػاة الدقػػة فػػي اعتمػػاد معيػػار التبعيػػة القانونيػػة كأسػػاس لمتمييػػز بػػيف

العقديف ,ألنو في الوكالة أيضاً تقوـ حالة مف التبعية بيف الوكيؿ والموكػؿ ,تتمثػؿ فػي
تمقي الوكيؿ األوامر والتوجييات مف الموكؿ .وذلؾ في إطار التوجيو العاـ ,وال تتعداه

إلى كيفية وسائؿ األداء و أوقاتو .وتبرز ىذه الصورة في الباعة في المحاؿ التجاريػة,
فاألعمػػاؿ التػػي يقػػوـ بيػػا ى ػؤالء (وىػػي البيػػع) ,تعػػد أعمػػاالً قانونيػػة ,ولكػػنيـ يعتبػػروف
عماالً لدى المحؿ ,فتبعيتيـ كاممة لصاحب المحؿ.3

كذلؾ المفوض بإدارة الفندؽ ,والذي يظير بجبلء مف عقده أنو ال يخضع
1
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3
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لرقابة صاحب العمؿ واشرافو ,وحيث أف الرقابة ىي الركيزة األولى لعقد العمؿ
وبانتفائيا ينتفي العقد ,1فعقده ليس عقد عمؿ.

المطمب الثالث :عقد العمل وعقد الشركة
أوالً -أوجو التشابو بين العقدين :أ -الشركة ىي «عقد بمقتضػاه يمتػزـ شخصػاف أو
أكثػػر بػػأف يسػػاىـ كػػؿ منيمػػا فػػي مشػػروع مػػالي ,بتقػػديـ حصػػة مػػف مػػاؿ أو مػػف عمػػؿ,

القتسػاـ مػػا قػد ينشػػأ عػف ىػػذا المشػروع مػػف ربػح أو خسػػارة» (المػادة  473مػػف القػػانوف

المدني).

ولما كانت مساىمة الشريؾ في عقد الشركة قد تقتصػر عمػى عممػو ,فقػد يخػتمط
ىذا االلتزاـ بااللتزاـ الناشئ عف عقد العمؿ .حيث رأينا سابقاً أف أجر العامؿ قد يحدد
عمػػى أسػػاس نسػػبة مػػف األربػػاح ,وىػػذا مػػا يجعػػؿ مركػػز العامػػؿ شػػبيياً بمركػػز الش ػريؾ.
لذلؾ قد يثور الخمط بيف العقديف ,مما يستدعي البحث عف معيار لمتفرقة بينيما .لكف

قبؿ أف نتممس معيا اًر لمتفرقة البد مف أف نبيف أىمية ىذه التفرقة.
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ب-أىمية التفرقة بين العقدين:
 -1مف حيث انعقػاد العقػد :عقػد العمػؿ مػف العقػود الرضػائية التػي تنعقػد بمجػرد اتفػاؽ
الطػ ػرفيف ,أم ػػا الكتاب ػػة في ػػي لئلثب ػػات ,بالنس ػػبة لص ػػاحب العم ػػؿ ,وليس ػػت بش ػػرط
انعقاد ,أما العامؿ فيسػتطيع إثبػات العقػد بجميػع طػرؽ اإلثبػات .فػي حػيف أف عقػد
الشػػركة مػػف العقػػود الشػػكمية ,التػػي ال تنعقػػد إال بالكتابػػة(المادة  475مػػف القػػانوف
المدني).
 -2المشاركة في الخسائر :حيث أف الشريؾ يتحمػؿ الخسػارة التػي قػد تمحػؽ بالشػركة,
في حيف أف العامؿ ال يتحمؿ األعباء االقتصادية لممشروع الذي يعمؿ فيو ,وانمػا
يقع عبء ذلؾ عمى صاحب العمؿ.
ثانياً-معايير التفرقة بين العقدين:
 -1معيار تحمـل الخسـائر :إف تحمػؿ الخسػارة أو عػدـ تحمميػا يمكػف أف يتخػذ
معيػػا اًر لمتفرقػػة بػػيف عقػػد العمػػؿ وعقػػد الشػػركة ,فالش ػريؾ كمػػا يحصػػؿ عمػػى نسػػبة مػػف

األرباح ,إذا حققت الشركة أرباحاً ,فإنو يتحمؿ جزءاً مف الخسػائر ,إذا لحقػت بالشػركة
خسػػارة ماليػػة ,بينمػػا العامػػؿ يحصػػؿ عمػػى أج ػره فػػي نيايػػة المػػدة المتفػػؽ عمييػػا ,بغػػض

النظر عما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً أو قد لحؽ بيا خسائر ,فصاحب العمػؿ
ىو الذي يتحمؿ المخاطر االقتصادية لممشروع.1

ولقد ىجر ىػذا المعيػار لمنقػد ,إذ لػيس ىنػاؾ مػا يمنػع االتفػاؽ عمػى تحديػد أجػر
العامؿ بمبمغ ثابت يضاؼ إليو نسبة معينة مف األرباح .ليذا ,فإذا لػـ يحقػؽ المشػروع

أرباحػ ػاً ف ػػإف العام ػػؿ يتحم ػػؿ ج ػػزءاً م ػػف الخس ػػارة المتمثم ػػة بفقدان ػػو لمنس ػػبة المئوي ػػة م ػػف
1
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األرباح التي كاف مف المقرر أف يتقاضاىا .دوف أف يؤدي ذلؾ إلى إنقػاص أجػره عػف

الحد األدنى لؤلجر.1

ػاء أف التميي ػػز ب ػػيف
 -2معيـــار التبعيـــة القانونيـــة :مـــن المس ػػمـ ب ػػو فقيػ ػاً وقض ػ ً
العق ػػديف يج ػػب أف يق ػػوـ عم ػػى أس ػػاس وج ػػود أو ع ػػدـ وج ػػود عبلق ػػة التبعي ػػة القانوني ػػة.

فالعامؿ يقوـ بعممو تحت إشراؼ وادارة صاحب العمؿ ,بينما الشريؾ بالعمؿ( ولو قػاـ
بالعمؿ بصورة شخصية) ال يخضع في عممو ألي تبعية أو إشراؼ مف شركائو.

المطمب الرابع :عقد العمل وعقد اإليجار

كاف عقد العمؿ قديماً ,يطمؽ عميو اسـ عقد إيجار األشخاص أو الخدمات,

في مقابؿ عقد إيجار األشياء .ولكف في يومنا الحاضر فقد جرى التمييز بيف عقد

اإليجار الذي يتمثؿ موضوعو بالشيء ,ويمتزـ المؤجر بأف يمكف المستأجر مف

االنتفاع بالعيف المؤجرة .في حيف أف موضوع العمؿ ىو عمؿ اإلنساف.

عرؼ القانوف المدني عقد اإليجار في المػادة 252التػي نصػت عمػى أنػو:
وقد ّ
"اإليجػػار عقػػد يمتػػزـ المػػؤجر بمقتضػػاه أف يمكػػف المسػػتأجر مػػف االنتفػػاع بشػػيء معػػيف
مدة معينة لقاء أجر معموـ".

تعػ ػرؼ اإليج ػػار ب ث ػػاره وااللت ازم ػػات الت ػػي تترت ػػب عمي ػػو ,وأف أوؿ
وى ػػذه الم ػػادة ّ
الت ػزاـ وأىػػـ الت ػزاـ فػػي اإليجػػار ىػػو تمكػػيف المػػؤجر لممسػػتأجر مػػف االنتفػػاع ,وأف ىػػذا
التزاـ إيجابي ال سمبي عمى المػؤجر ,فيػو ممػزـ بػأف يمكػف المسػتأجر مػف االنتفػاع ,ال

أف يترؾ المستأجر ينتفع بالعيف المؤجرة.

 "-1كذلؾ إذا لحقت خسارة ب أرسػماؿ شػركة المضػاربة الشػرعية ,فػإف الػذي يتحمػؿ الخسػارة ىػو صػاحب رأس المػاؿ أمػا
الشريؾ الذي يقدـ عممو كحصة في الشركة فبل يتحمؿ شيئاً مف ىػذه الخسػارة ,حيػث يكفيػو ضػياع جيػده الػذي قػد بذلػو,

ووقتػو الػػذي أنفقػػو فػػي العمػؿ بمػػاؿ المضػػاربة ,ممػػا يجعػػؿ ىنػاؾ شػػبياً كبيػ اًر بػػيف مركػػز العامػؿ عنػػدما تحػػدد أجرتػػو عمػػى
أساس المشاركة في األرباح ,ومركز الشريؾ بالعمؿ في شركة المضاربة".
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و يحدث المبس بيف العقديف عندما يمتزـ أحد المتعاقديف بتأدية عمؿ معيف

لمعاقد اآلخر الذي يمتزـ بدوره بتمكيف األوؿ مف االنتفاع بشيء يممكو .ولكف مف
الحاالت الواقعية التي يثار ضمنيا عف طبيعة العقد عند عدـ تحديده مف قبؿ
المتعاقديف ,االتفاؽ الذي يعقد بيف سائؽ وصاحب السيارة ,عمى أف يأخذ السائؽ

السيارة ,مقابؿ نسبة مئوية معينة مف اإليراد .فيؿ نكوف أماـ عقد إيجار أـ عقد
عمؿ؟
الجواب عمى ىذا السؤاؿ يعتمد عمى توافر عنصر التبعية القانونية بينيما,
مف حيث خضوع السائؽ ألوامر وتوجييات صاحب العمؿ بشأف أوقات العمؿ
والمناطؽ التي يعمؿ فييا ,أو تعرضو لجزاءاتو ,فإذا توافرت ىذه التبعية فالعقد ىو

عقد عمؿ .1في حيف لو كاف مالؾ السيارة يتركيا لمعامؿ بدوف رقابة نظير أف يدفع

لو مبمغ مف الماؿ(نسبة مف األرباح) عف كؿ مدة معينة ,فنكوف أماـ عقد إيجار.2

وىناؾ مثاؿ آخر بالنسبة لمالؾ المحؿ التجاري الذي يستثمر محمو بواسطة
شخص آخر ,فقد يكوف عامبلً يخضع لقانوف العمؿ وقد يكوف مستأج اًر لممحؿ

التجاري.3

1
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الفصل الثاني
شروط انعقاد عقد العمل الفردي
يخضػػع عقػػد العمػػؿ الفػػردي لؤلحك ػاـ التػػي تخضػػع لي ػا العقػػود األخػػرى مػػف حيػػث

وجوب توافر األركاف والشروط التي يتطمبيا القانوف المدني النعقػاد العقػد بشػكؿ عػاـ؛
وىي األىمية والرضا والمحؿ والسبب.

المبحث األول
أطراف عقد العمل وأركانو ومدتو واثباتو
ينعقد عقد العمؿ بيف العامؿ وصاحب العمؿ باالتفاؽ ,وىذا االتفاؽ -كعقد -يخضع

لمقواعد العامة المنصوص عمييا في القانوف المدني ,إضافة إلى أحكاـ خاصة قضى
بيا قانوف العمؿ.

المطمب األول :أطراف عقد العمل وأركانو
عقػػد العمػػؿ مػػف العقػػود الرضػػائية ,وال بػػد مػػف تطػػابؽ اإليجػػاب والقبػػوؿ النعقػػاد

عقد العمؿ .ولكػف تتميػز عقػود العمػؿ بػأف سػمطاف اإلرادة مقيػد بػالقيود المقػررة لحمايػة

قػػوة العمػػؿ أي العامػػؿ ,ولقػػوة رأس المػػاؿ أي صػػاحب العمػػؿ ,بمػػا يتناسػػب مػػع قواعػػد
النظاـ العاـ في ىذا الشأف.
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الفرع األول
العامل وصاحب العمل
في أي عقد عمؿ البد لو مف طرفيف عمى األقؿ ,وطرفا عقد العمؿ ىما

صاحب العمؿ والعامؿ.

وتقضي المادة األولى مف قانوف العمؿ بأف - " :العامؿ  :كؿ شخص طبيعي

يعمؿ لدى صاحب عمؿ لقاء أجر ميما كاف نوعو وتحت سمطتو واشرافو.

 -صاحب العمؿ :كؿ شخص طبيعي أو اعتباري يستخدـ عامبلً أو أكثر لقاء أجر

ميما كاف نوعو".

أوالً -صــاحب العمــل :اســتناداً إلــى التعري ػؼ ال ػوارد فػػي المػػادة األولػػى  :صػػاحب
العمؿ ىو كؿ شخص يتعاقد مػع آخػر لمقيػاـ بػأداء عمػؿ تحػت إدارتػو و إشػرافو مقابػؿ

أج ػػر .ول ػػذلؾ يمك ػػف أف يك ػػوف ص ػػاحب العم ػػؿ شخصػ ػاً طبيعيػ ػاً أو اعتباريػ ػاً« ,يقص ػػد
بصػػاحب العمػػؿ كػػؿ شػػخص طبيعػػي أو اعتبػػاري »..ويسػػتوي األمػػر أف يكػػوف نشػػاط

صػػاحب العمػػؿ نشػػاطاً إنتاجيػاً (صػػناعياً ,زراعيػاً ,تجاريػاً) أو نشػػاطاً يقػػوـ عمػػى تقػػديـ
خدمػػة .و ال فػػرؽ بػػيف مباشػرة النشػػاط عمػػى سػػبيؿ االحتػراؼ ,أو مباشػرتو لفتػرة معينػػة

وبغير احتراؼ لو.
وك ػػذلؾ يش ػػمؿ التعري ػػؼ الش ػػركات التجاري ػػة ومعاى ػػد التعم ػػيـ الخ ػػاص والييئ ػػات
الديني ػػة والنػ ػوادي االجتماعي ػػة والرياض ػػية ,والنقاب ػػات ,إذ تعتب ػػر ى ػػذه الييئ ػػات بمثاب ػػة
صػػاحب عمػػؿ ,بالنسػػبة لمعمػػاؿ الػػذيف تسػػتخدميـ لقػػاء أجػػر ,ويػػؤدوف عمميػػـ لحسػػابيا

وتحت إدارتيا واشرافيا.1

كذلؾ ال يعتد بعػدد العمػاؿ الػذيف يسػتخدميـ صػاحب العمػؿ فسػياف أف يسػتخدـ
1
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عماالً متعدديف أو أف يستخدـ عامبلً واحداً.1
ثانياً-العامل :يتضح مف التعريؼ الوارد في المادة األولػى أف العامػؿ البػد أف يكػوف

شخصاً طبيعياً (إنساناً) سواء أكاف ذك اًر أـ أنثى ,وال يمكف أف يكوف شخصاً اعتبارياً.
ومبػػرر ذلػػؾ ىػػو أف العمػػؿ جيػػد إنسػػاني ,س ػواء أكػػاف ىػػذا الجيػػد عضػػمياً أو فكري ػاً.
وبالتالي ال يتصور صدور ىذا الجيد اإلنساني مف شخص اعتباري.
الفرع الثاني
أىمية طرفي العقد
بحسػػب القاعػػد العامػػة يجػػب أف تكػػوف أىميػػة صػػاحب العمػػؿ والعامػػؿ كاممػػة

لمدخوؿ في رابطة تعاقدية وممارسة الحقوؽ المدنيػة فيشػترط لصػحة عقػد العمػؿ كغيػره
مف العقود أف يكوف صاد اًر عف ذي أىمية وخالياً مف عيوب الرضا.
إف ما ذكرناه أعبله ىو ما تقتضيو القاعدة العامة في التعاقد؛ بحيث يفتػرض
أف يكػوف المتعاقػػد سػواء أكػػاف عػامبلً أـ صػػاحب عمػػؿ فػػي عقػد العمػػؿ كامػػؿ األىميػػة,
إال أف إعمػػاؿ أو تطبيػػؽ ىػػذا المبػػدأ لػػيس مطمق ػاً فػػي عقػػد العمػػؿ لمػػا فػػي إطبلقػػو مػػف
انعكاسػػات سػػمبية عمػػى حجػػـ القػػوى العاممػػة ف ػي المجتمػػع؛ فرفػػع السػػف المسػػموح فييػػا
العمؿ يؤدي إلى انخفاض حجـ القوى العاممة وارتفاع معدؿ اإلضرار بمصمحة الناس

واالقتصاد الوطني .وليذا سمح المشػرع لؤلفػراد ذكػو اًر واناثػاً العمػؿ فػي سػف مبكػرة قبػؿ
اكتماؿ أىميتيـ استثناء القاعدة العامة .و تختمػؼ األىميػة البلزمػة إلبػ ارـ العقػد بالنسػبة

لصاحب العمؿ عنيا بالنسبة لمعامؿ.

أوالً– أىمية صاحب العمل :لـ ينص قانوف العمؿ عمى أحكاـ خاصة تنظـ أىمية
صاحب العمؿ في إبراـ عقد العمؿ ,لذلؾ ينبغي الرجوع إلى القواعد العامة في
1
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األىمية؛ وبمقتضى ىذه القواعد ال يجوز لمصغير غير المميز إبراـ عقد العمؿ بصفة

صاحب عمؿ وذلؾ تحت طائمة البطبلف (مادة  111من القانون المدني).

و يعػػد عقػػد العمػػؿ ,باعتبػػاره مػػف التص ػرفات الػػدائرة بػػيف النفػػع والضػػرر ,قػػاببلً

لئلبط ػػاؿ لمص ػػمحتو ,إذا ت ػػولى إب ارم ػػو الص ػػبي الممي ػػز بص ػػفتو ص ػػاحب عم ػػؿ (الم ػػادة
نصػت عميػو المػادة  113مػف
 2/112مف القػانوف المػدني) .والبػد مػف اإلشػارة إلػى مػا ّ
القانوف المدني مف أنو «إذا بمغ الصبي المميز الخامسة عشػرة مػف عمػره وأذف لػو فػي
تسػػمـ أموالػػو إلدارتيػػا ,أو تسػػمميا بحكػػـ القػػانوف ,كانػػت أعمػػاؿ اإلدارة الصػػادرة عنػػو

صحيحة في الحدود التي رسميا القانوف».

فكمػا يعػد عقػػد العمػؿ؛ فػي الوقػػت نفسػو مػف عقػػود اإلدارة ,ألنػو الوسػيمة العاديػػة

إلدارة أم ػواؿ صػػاحب العمػػؿ واسػػتغبلليا ,ولػػذلؾ ونػػزوالً عمػػى الحكػػـ ال ػوارد فػػي المػػادة

 113مف القانوف المدني ,إذا بمغ الصبي الخامسة عشػرة مػف عمػره وأذف لػو فػي تسػمـ
أموالػػو إلدارتيػػا ,فػػإف لػػو الحػػؽ فػػي إب ػراـ عقػػد العمػػؿ كصػػاحب عمػػؿ فػػي حػػدود األذف
الصػػادر لػػو بػػاإلدارة .كمػػا يسػػري نفػػس الحكػػـ عمػػى األم ػواؿ التػػي كسػػبيا القاصػػر مػػف

عممو الخاص متى بمغ الثالثة عشرة مف عمره ,إال أف القاصر ال يكوف ضامناً لديونػو

الناشػػئة عػػف إدارة ىػػذه األمػواؿ إال بقػػدر ذلػػؾ المػػاؿ (المػػادة  169قمػػف قػػانوف األحػواؿ

الشخصية).

ولممحجوز عميو لسفو أو غفمة – كالصبي المميز – والمأذوف لو بتسػمـ أموالػو,

أىمية إبراـ عقد العمؿ كصاحب عمؿ ,وذلؾ في حدود ىذا اإلذف( 1مػادة  2/117مػف
القانوف المدني).
ثانيـــاً– أىميـــة العامـــل :باعتبػػار أف عقػػد العمػػؿ مػػف التص ػرفات الػػدائرة بػػيف النفػػع

والضرر ,فوفقاً لمقواعد العامة ,يجوز لمعامػؿ إذا كػاف قاصػ اًر إبػراـ عقػد العمػؿ ,إال أف
1
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ى ػػذا التص ػػرؼ قاب ػػؿ لئلبط ػػاؿ لمص ػػمحتو .و ق ػػد خ ػػرج المش ػ ّػرع ف ػػي ق ػػانوف العم ػػؿ ع ػػف
القواعػػد العامػػة لؤلىميػػة ,عنػػدما سػػمح لكػػؿ مػػف أتػػـ الخامسػػة عشػرة مػػف العمػػر أف يبػػرـ
عقد العمؿ بصفة عامؿ أو أتـ التعميـ األساسي أييما أكبر .وذلػؾ عمػبلً بػنص المػادة

 773قانوف العمؿ .1ومبرر ذلؾ ,أف تطبيؽ القواعد العامة في األىميػة قػد يػؤدي إلػى
إلحاؽ الضرر بالقصر الذيف لـ يبمغوا سف الرشػد ,ولػيس لػدييـ مػورد لمػرزؽ سػوى قػوة

س ػواعدىـ ,فض ػبلً عػػف أف إتاحػػة المجػػاؿ أمػػاـ ى ػؤالء القصػػر لمعمػػؿ يمكػػنيـ مػػف تعمػػـ

مينة أو حرفة معينة.

وال بد مػف التنويػو إلػى أف تحديػد سػف األىميػة إلبػراـ عقػد العمػؿ بتمػاـ الخامسػة

عش ػرة مػػف العمػػر ,ال يمنػػع الػػولي أو الوصػػي مػػف المطالبػػة بإنيػػاء العقػػد الػػذي أبرمػػو

القاصػر بصػفة عامػؿ رعايػة لمصػمحتو ,كػأف تكػوف الحالػة الصػحية لمقاصػر ال تسػمح
بتحمؿ مشاؽ العمؿ ,أو أف مصمحتو تقتضي متابعة الدراسة.
الفرع الثالث
الرضا
العقػػد بصػػورة عامػػة ىػػو ارتبػػاط اإليجػػاب الصػػادر مػػف أحػػد المتعاقػػديف بقب ػوؿ
اآلخر وتوافقيما عمى وجو يثبت أثره في المعقود عميو ,ويترتب عميو التػزاـ كػؿ منيمػا

بما وجب عميو لآلخر ,وليذا فإف عقد العمؿ يتساوى في األحكاـ العامة مع غيره مػف

العقػػود  .فاألصػػؿ أف المتعاقػػديف ليمػػا مطمػػؽ الحريػػة فػػي تحديػػد شػػروط عقػػد العمػػؿ
وتفصيبلتو طبقا لمبدأ سمطاف اإلرادة؛ وال يحد مف سمطانيما في ذلؾ إال عػدـ مخالفػة

القواعد اآلمرة أو الناىية المتعمقة بالنظاـ العاـ .

وتفتػػرض النظريػػة العامػػة لمعقػػود فػػي القػػانوف المػػدني أف لمطػرفيف الحريػة عنػػد
1
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التعاقػػد ومناقشػػة شػػروط العقػػد وفػػي التعبيػػر عػػف إرادتيمػػا وتحديػػد التزاماتيمػػا المتبادلػػة

وفي عدـ تعديؿ شروط العقد أو إنيائو إال بإرادتيما.

ويجب أف يػنظـ عقػد العمػؿ بالمغػة العربيػة وبنسػختيف عمػى األقػؿ يحػتفظ كػؿ

مف الطرفيف بنسخة منو تجنبا لمخبلفات وتسييبل لئلثبات .ولكف عػدـ الكتابػة ال تنفػي
عنػػو صػػفة العقػػد فػػإذا لػػـ يحػػرر عقػػد العمػػؿ كتابػػة يجػػوز لمعامػػؿ إثبػػات تعاقػػده بجميػػع

طػػرؽ اإلثبػػات القانونيػػة .ويش ػػترط أف يكػػوف العقػػد خالي ػاً م ػػف عيػػوب الرضػػا ك ػػاإلكراه

والتغريػػر مػػع الغػػبف والغمػػط ,وقػػانوف العمػػؿ ال يتضػػمف أحكام ػاً خاصػػة بيػػذه العيػػوب,

فيتـ إعماؿ أحكاـ القانوف المدني التي تسري عمى جميع العقود .

فػإذا حصػؿ إكػراه العامػػؿ عمػى التعاقػد بغيػر وجػػو حػؽ لكػي يػؤدي عمػػبل دوف

رضاه يعد ىذا (اإلكراه) معيباً لمرضا؛ ويجعؿ العقد موقوفاً.

واذا وقع غمط في اختيار شخص المتعاقد فإف ىػذا (الغمػط) يعتبػر سػبباً لعػدـ

لػزوـ العقػد واذا غػرر بأحػد المتعاقػديف وأدى ذلػؾ إلػي غػبف فػاحش كػاف لمػف غػرر بػػو
فسخ العقد بسبب (التعزيز و الغبف ) وعػدـ االسػتمرار فػي تنفيػذه طبقػا لمنظريػة العامػة

في شروط العقد وعيوب الرضا.

غيػػر أنػػو نػػاد اًر مػػا يصػػار إلػػى إبطػػاؿ عقػػد العمػػؿ فػػي ىػػذه الحالػػة وانمػػا إلػػى

فسػػخو ,لصػػعوبة إ ازلػػة اآلثػػار الناشػػئة عػػف تنفيػػذه بحيػػث ال يمكػػف لمعامػػؿ اسػػترداد قػػوة
عمم ػػو؛ وال لص ػػاحب العم ػػؿ اس ػػترداد األج ػػر ال ػػذي دفع ػػو ,العتم ػػاد العام ػػؿ عمي ػػو ف ػػي
معيشتو اليومية.
بػؿ يحػػؽ لمعامػػؿ المطالبػػة بمػػا تبقػػى منػػو؛ ولػػو كػػاف العقػػد بػػاطبل ,إال إذا كػػاف

العمؿ المؤدي غير مشروع ومخالؼ لمنظاـ العاـ واآلداب.
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الفرع الرابع
المحل

يج ػػب أف يك ػػوف مح ػػؿ عق ػػد العم ػػؿ مش ػػروعاً ومعينػ ػاً أو ق ػػاببلً لمتعي ػػيف ونافيػ ػاً

لمجيالة وغير مخالؼ لمقوانيف والنظاـ العاـ واآلداب ,وأف ال يكوف مستحيبلً.

فمحؿ االلتزاـ في عقد العمؿ بالنسبة لمعامؿ ىو تخصػيص قػوة عممػو لمصػمحة

صاحب العمؿ وبالنسبة لصاحب العمؿ ىو أداء األجر المتفؽ عميو إلى العامؿ .
الفرع الخامس
السبب

السػػبب ىػػو الغػػرض المباشػػر المقصػػود مػػف العقػػد ,ويجػػب أف يكػػوف ممكن ػاً ً
ومباحاً وصحيحاً وغير مخالؼ لمقوانيف والنظػاـ العػاـ واآلداب ,وال يصػح العقػد إذا لػـ
يك ػػف في ػػو س ػػبب مش ػػروع يتمث ػػؿ ف ػػي منفع ػػة مش ػػروعة لعاقدي ػػو .فس ػػبب التػ ػزاـ العام ػػؿ
وصاحب العمؿ في عقد العمؿ ىو تنفيذ كؿ واحد منيما اللتزامو.

بنػػاء عمػػى مػػا سػػبؽ :أداء العامػػؿ لمعمػػؿ ىػػو السػػبب الػػذي يػػدفع صػػاحب العمػػؿ

إلى التعاقد معو ,وأف دفعو لؤلجر ىو الذي يدفع العامؿ إلى التعاقد معو ,فدفع األجر
ىو سبب ومحؿ التزاـ صاحب العمؿ ,لذا يكوف العمؿ واألجػر محػبلً وسػبباً إف نظرنػا

إلييما مف جية العامؿ أو مف جية صاحب العمؿ .
المطمب الثاني  :مدة العقد

باعتبػػار أف عقػػد العمػػؿ مػػف عقػػود المػػدة ,مػػف المبػػادئ المسػػمـ بيػػا اليػػوـ عػػدـ
إبراـ عقد العمؿ لمدى الحياة .فقد يبرـ عقد العمؿ لمدة محددة ,أو لمدة غير محددة,

أو إلنجػاز عمػؿ معػيف(1المػادة  52مػف قػانوف العمػؿ) .وليػذا االخػتبلؼ أىميتػو عنػد
1
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د .توفيؽ حسف فرج -المرجع السابؽ -ص.353:
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إنياء العقد عمى ما سنبينو الحقاً.
أوالً-العقــد المبــرم لمــدة محــددة :ىػػو العقػػد الػػذي حػػددت مدتػػو فيػػو ص ػراحة ,أو
كانت طبيعة العمػؿ المعقػود ألجمػو دالػة عمػى التحديػد .وأكثػر عقػود العمػؿ ال تتضػمف

تحديد مدة .والمتعاقداف يتمتعاف بحرية فػي تحديػد مػدة العقػد .ولكػف ىػذه الحريػة مقيػدة
بشرطيف:
-7ال يجػػوز أف يػرتبط إنسػػاف بعقػػد مػػدى الحيػػاة واال تحػػوؿ لنػػوع مػػف الػػرؽ .واعتبػػر
القانوف ىذا العقد باطؿ لمخالفتو لمنظاـ العاـ.
-2ال يج ػػوز أف تتج ػػاوز م ػػدة العق ػػد خم ػػس س ػػنوات(عمبل ب ػػنص المػ ػادة  55قػ ػانوف
العمؿ).

ولممتعاقديف حريػة تحديػد مػدة عقػد العمػؿ شػريطة أف ال تزيػد عػف خمػس سػنوات ,فػإذا
عقػد لمػػدة أطػػوؿ ردت إلػػى الحػد المػػذكور .وقػػد اعتمػػد المشػرع ىػػذا السػػقؼ الزمنػػي فػػي
القانوف المدني خشية تأبيد عقد العمؿ لمدى الحياة .
ويعػػد عقػػد العمػػؿ محػػدد المػػدة إذا حػػددت فيػػو تػػاريخ معػػيف النتيائػػو أو إذا كػػاف لموسػػـ

واحد؛ كاالتفاؽ عمى إنيائو بعد تسعة أشير مػف تػاريخ إب ارمػو أو لمػدة سػنة مػف تػاريخ
إبرامو أو بنياية الموسـ كموسـ السياحة مثبلً .
ويعػػد عقػػد العمػػؿ محػػدد المػػدة كػػذلؾ إذا كػػاف لعمػػؿ معػػيف كاالتفػػاؽ عمػػى بنػػاء منػػزؿ
معيف .ويعد العامؿ المعيف لمدة محددة مستم اًر في عممو مف بدايػة االسػتخداـ ,بغػض
النظر عف األياـ التي لـ يعمؿ فييا أثناء تمؾ المدة.

ثانياً-العقد المبرم لمدة غير محددة :يظير في عدة أنواع مف التعاقد عمػى عقػد
عمؿ:

-7العقػػد الػػذي لػػـ ي ػنص ص ػراحة فػػي بنػػوده عمػػى مػػدة لػػو ,وال تفيػػد طبيعػػة العمػػؿ
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المعقػود ألجميػػا أي تحديػػد لؤلجػػؿ .ويعػػد العامػػؿ الػػذي يسػػتخدـ بانتظػػاـ فػػي محػػؿ
العمؿ عمى أساس القطعة أو الذي يقوـ بسمسمة مف األعمػاؿ بالقطعػة ,أنػو عامػؿ

لمدة غير محددة .ويعد العامؿ الذي يقوـ بسمسمة مف األعماؿ بالقطعة أنػو عامػؿ
لمدة غير محددة ,ويعد عممو مستم اًر بموجب عقد عمؿ غيػر محػدد المػدة إلػى أف
تنتيي خدمتو وفقا ألحكاـ القانوف .

-2العقػػود المحػػدد أجميػػا إذا اسػػتمر المتعاقػػداف عمػػى تنفيػػذىا بعػػد انتيػػاء مػػدتيا ,دوف

اتفاؽ عمى التجديد أو إعادة االنعقاد بمدة محددة ,تصبح اعتبا اًر مف تاريخ انتيػاء

مدتيا عقوداً لمدة غير محددة األجؿ.

-3العقد المحدد المدة إذا جدد أكثر مف مرة لمدة تتجاوز الخمس سنوات .عمبلً
بنص المادة  54مف قانوف العمؿ التي قررت أنو :أ -ينقضي عقد العمؿ

المحدد المدة مف تمقاء ذاتو بانقضاء مدتو ,إال أنو يجوز تجديده باتفاؽ صريح

بيف طرفيو وذلؾ لمدة معينة أو لمدد أخرى ,واذا ما زادت مدة العقد األصمية

والمجددة عمى خمس سنوات ,انقمب عقد العمؿ إلى عقد غير محدد المدة,

شريطة أال تزيد فترات االنقطاع مجتمعةً ,خبلؿ ىذه المدة ,عمى أربعة أشير.

ب -إذا انقضػػت مػػدة عقػػد العمػػؿ محػػدد المػػدة واسػػتمر طرفػػاه بتنفيػػذه  ,اعتبػػر ذلػػؾ
اتفاقاً ضمنياً عمى جعمو عقداً غير محدد المدة ".

المطمب الثالث  :إثبات عقد العمل
أوالً – شكل العقد :كما بينا سابقاً ,أف عقد العمؿ الفردي مف العقود الرضائية,

التي ال تحتاج النعقادىا شكمية معينة.

ليذا فإف العقد قد يكوف مكتوباً كما قد يكوف شفوياً ,واذا كػاف مكتوبػاً فيجػب أف

يحػػرر بالمغػػة العربيػػة وعمػػى نسػػختيف لكػػؿ مػػف طرفيػػو نسػػخة (مػػادة  47قػػانوف العمػػؿ)
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ومخالفة ىذا الحكـ ال تؤدي إلى بطبلف العقد ,وانما مف حؽ العامؿ أف يطمػب نسػخة
مترجمة إلى العربية .ويجوز تحرير العقد بالمغة األجنبية إذا كاف العامؿ غير عربي.

نصت
ثانياً -إثبات العقد :ذكر
المشرع في قانوف العمؿ أحكاماً خاصة باإلثبات ,إذ ّ
ّ
المادة  47مف قانوف العمؿ يجب أف ":أ -يمتزـ صاحب العمؿ بتحرير عقد العمؿ
المبرـ مع العامؿ كتابةً وبالمغة العربية عمى ثبلث نسخ  ,لكؿ مف الطرفيف نسخة,

ونسخة بالمغة األجنبية في حاؿ كاف العامؿ غير عربي ,ويمتزـ صاحب العمؿ بإيداع

الثالثة لدى مديرية التأمينات االجتماعية المختصة خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ
تحرير العقد .ب -إذا لـ يوجد عقد مكتوب جاز لمعامؿ إثبات حقوقو بجميع طرؽ
اإلثبات ولصاحب العمؿ إثبات العكس بنفس الطريقة.
ج -يعطى العامؿ إيصاالً بما يكوف قد أودعو لدى صاحب العمؿ مف أصوؿ
الوثائؽ".

المشرع قد خرج عمى القواعد العامة في اإلثبات,
نستشؼ مف ىذا النص أف
ّ
المشرع بيف العامؿ وبيف صاحب العمؿ .فصاحب العمؿ ال يجوز لو
فرؽ
ّ
حيث ّ
إثبات العقد إال بالكتابة ,ولو لـ تتجاوز قيمتو  500خمسمائة ليرة سورية ,لذلؾ ال
يستطيع ,عند عدـ وجود الكتابة إثبات العقد بغير اإلقرار أو اليميف الحاسمة .وىذا

يدلنا كذلؾ عمى أف الكتابة وسيمة إثبات وليست شرطاً النعقاد العقد.1

أمػػا بالنسػػبة لمعامػػؿ فػػإف المشػ ّػرع قػػد أجػػاز لػػو أف يثبػػت جميػػع حقوقػػو بجميػػع
طرؽ اإلثبات ,أياً كانت قيمة العقد ,ومف ىذه الطرؽ الشيادة والقرائف.
ويبدو أف اليػدؼ مػف ذلػؾ تػوفير الحمايػة لمعامػؿ ,باعتبػاره الطػرؼ الضػعيؼ

اقتصادياً في العقد ,خاصة إذا عرفنا أف عػدـ وجػود كتابػة لعقػد العمػؿ غالبػاً مػا ترجػع

إلى تقصير صاحب العمؿ وليس العامؿ.
1
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كمػ ػػا يجػ ػػب أف نشػػػير إلػ ػػى أف حػ ػػؽ العامػ ػػؿ فػ ػػي إثبػ ػػات العق ػػد بجميػ ػػع طػ ػػرؽ

اإلثبات ,مرىوف بحالة عدـ وجود عقد مكتوب ,أما إذا وجد مثؿ ىذا العقد ,فبل يجوز
لمعامؿ عندئذ إثبات ما يخالؼ الكتابة أو ما يجاوزىا إال بالكتابة ,وفقاً لمقواعد العامة,
وعمبلً بالفقرة األولى مف المادة  55مف قانوف البينات.

ولكف يجوز لمعامؿ إثبات ما يخالؼ عقد العمؿ المكتوب ,أو مػا يجػاوزه بالبينػة
الشخصػػية ,إذا ك ػػاف ىنػػاؾ غ ػػش ض ػػد القػػانوف .ك ػػذلؾ إذا ك ػػاف العقػػد تجاريػ ػاً بالنس ػػبة
لصاحب العمؿ ,يجوز لمعامؿ عندئذ إثبات ما يخالؼ الكتابة بكؿ طرؽ اإلثبات.
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المبحث الثاني
عناصر عقد العمل
تبيف لنا مف تعريؼ عقد العمؿ أف ىذا العقد يرد عمى العمؿ التابع المػأجور,

فالعمػػؿ ىػػو أوؿ عناصػػر العقػػد ,ويقابمػػو فػػي األىميػػة األجػػر ,ومػػف ثػػـ يػػأتي العنصػػر
الثالث وىو التبعية ,وبالتالي فإف انتفاء أي عنصر مف العناصر الثبلثة سػوؼ يترتػب

عميو انتفاء صفة عقػد العمػؿ عػف ىػذه العبلقػة ,ونعػرض ليػذه العناصػر عمػى الصػورة

اآلتية:

المطمب األول :عنصر العمل
موضوع عقد العمؿ ىػو عمػؿ اإلنسػاف ,أي مجيػوده الشخصػي ,ولػيس عمػؿ
اآللة .وىذا ما يميزه عف عقد اإليجار الذي يرد عمى األشياء المادية .فالعمؿ كعنصر

مػػف عناصػػر عقػػد العمػػؿ ,يشػػمؿ كػػؿ النشػػاط اإلنسػػاني ,أي ػاً كػػاف نوعػػو ,وميمػػا كانػػت
طبيعتو ,وال يرد عميو مف قيد سوى أال يكوف مخالفاً لمنظػاـ العػاـ واآلداب العامػة .فقػد

يكػػوف العمػػؿ موضػػوع عقػػد العمػػؿ عم ػبلً عضػػمياً أو فكري ػاً ,مادي ػاً أو قانوني ػاً ,وبغػػض

النظػػر عمػػا إذا كػػاف عم ػبلً فػػي مجػػاؿ الصػػناعة أو الز ارعػػة أو التجػػارة .وىكػػذا اتسػػع
نطػػاؽ عقػػد العمػػؿ ليشػػمؿ جميػػع األعمػػاؿ الماديػػة واألعمػػاؿ القانونيػػة ,فالعمػػؿ أصػػبح
وظيفة اجتماعية يػرتبط القػائموف بيػا بعقػود عمػؿ تتحػد فػي آثارىػا القانونيػة ,فالمػدرس

البنػ ػػاء
والطبيػ ػػب والمحػ ػػامي يعتبػ ػػروف عمػ ػػاالً إلػ ػػى جانػ ػػب الخيػ ػػاط والنجػ ػػار والخػ ػػادـ و ّ

والسائؽ.
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الفرع األول
حرية التعاقد عمى العمل
حؽ اإلنساف في العمؿ ىو مف الحقوؽ التي كفميا الدستور ,واالعتراؼ بحؽ
اإلنسػػاف فػػي العمػػؿ يسػػتتبع االعتػراؼ لػػو بحريػػة العمػػؿ ,و يعػػد مػػف أىػػـ األسػػس التػػي
يقوـ عمييا النظاـ القانوني في العصر الحديث .ومقتضى ذلؾ أف يكػوف لكػؿ شػخص
الحػػؽ فػػي أف يختػػار مػػف األعمػػاؿ مػػا يناسػػبو ,فمػػو حريػػة العمػػؿ وحريػػة اختيػػار العمػػؿ
ال ػػذي يق ػػوـ ب ػػو ,ول ػػو ك ػػذلؾ حري ػػة اختي ػػار ص ػػاحب العم ػػؿ ال ػػذي يعم ػػؿ لدي ػػو .كم ػػا أف
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لصاحب العمؿ الحرية في أف يختار العامؿ الذي يعمؿ لديو ,أو يعمؿ في منشأتو.1
حرٌة التعاقد على العمل:

كما أن لصاحب العمل الحرٌة فً أن ٌختار العامل الذي ٌعمل لدٌه

الفرع الثاني
القيود الواردة عمى حرية التعاقد عمى العمل
عقػػد العمػػؿ باعتبػػاره عقػػداً رضػػائياً ,ينعقػػد بػػإرادة الط ػرفيف الح ػرة .فمػػف البػػدييي

القػػوؿ بأنػػو ال يصػػح إلػزاـ أي شػػخص بالعمػػؿ دوف موافقتػػو ورضػػاه ,واال عػػد ذلػػؾ مػػف

قبيؿ السخرة المحرمة قانوناً .كما أنو ال محؿ إللزاـ صاحب عمؿ باستخداـ عامػؿ مػا
قيػػد ىػػذه الحريػػة فػػي بعػػض الح ػػاالت
لػػـ يكػػف ذلػػؾ بموافقتػػو ورضػػاه .إال أف المش ػ ّػرع ّ
العتبػػارات مختمفػػة .وىػػذه القيػػود عمػػى حريػػة التعاقػػد البػػد مػػف مراعاتيػػا عنػػد إبػراـ عقػػد
العم ػػؿ ,و إال تع ػػرض المخ ػػالؼ لي ػػا لمؤي ػػدات مدني ػػة وجزائي ػػة .ويمك ػػف أف نح ػػدد ى ػػذه
1
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القيود بنوعيف أحدىما يقوـ عمى اعتبارات وطنية ,كمنع تشػغيؿ األجانػب ,وآخػر يقػوـ

العتبارات إنسانية واجتماعية.

أوالً-قيود مقررة العتبارات وطنية( :قيود عمل األجانب) :تتمثؿ ىذه القيود بتقييد

عمؿ األجانب حماية لميد العاممة السورية مف مزاحمة األيدي العاممة األجنبية .فقد

وجد في ىذه المزاحمة سبباً مف أسباب البطالة.1

القٌود الواردة على حرٌة التعاقد على العمل:
قيود عمل األجانب:

جزاء مخالفة التقييد

 بناء عمى ماسبق أخضع المشرع السوري عمؿ األجانب في سورية إلى شروطتتمثؿ في الحصوؿ عمى ترخيص والمعاممة بالمثؿ ,و أف يكوف عمميـ ضمف حدود
1
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نسب قصوى لبلستخداـ ,عمى ما سنوضحو فيما يمي:
أ -تعريف عمل األجنبي :ويقصد بكممة العمؿ ,كؿ عمؿ صناعي أو تجاري أو
زراعي أو مالي أو غيره ,وكذلؾ أية مينة أخرى بما في ذلؾ الخدمة المنزلية.كما

يقصد باألجنبي كؿ شخص ال يتمتع بالجنسية العربية السورية.1

ب -شروط عمل األجانب في سورية :حددت المادة  27مف قانوف العمؿ شروط
اء
عمؿ األجانب ,حيث قضت بأف"  :أ -يخضع عمؿ غير العرب السورييف  ,سو ً
أكانوا أصحاب عمؿ أـ عماالً  ,في جميع جيات القطاع العاـ أو في إحدى الو ازرات

أو اإلدارات أو الييئات العامة أو المؤسسات العامة أو المنش ت العامة أو الوحدات
اإلدارية المحمية أو البمدية أو في أي مف جيات القطاع العاـ األخرى أو جيات
القطاع الخاص أو التعاوني أو األىمي أو المشترؾ أو في المنظمات الشعبية أو

النقابات المينية لؤلحكاـ الخاصة بتنظيـ عمؿ غير العرب السورييف الواردة في ىذا

الباب.

 -7ال يجوز ألي شخص مف غير العرب السورييف أف يعمؿ في الجميورية العربية
السورية إال بعد الحصوؿ عمى ترخيص بالعمؿ مف الوزير أو مف يفوضو بذلؾ.

 -2يقصد بكممة " عمؿ " الوارد ذكرىا في الفقرة ( أ ) مف ىذه المادة كؿ عمؿ
صناعي أو تجاري أو زراعي أو حرفي أو مصرفي أو خدمي أو فني أو غيره ,بما
في ذلؾ عماؿ الخدمة المنزلية  ,وكذلؾ أي مينة عممية أو غير عممية".

كما قضت المادة  28مف قانوف العمؿ بأف " :أ -يخضع عمؿ غير العرب السورييف

1

 "-ولك ػػف يمحػػظ أف القػ ػرار ال ػػوزاري الصػػادر ع ػػف وزي ػػر الشػػؤوف االجتماعي ػػة والعم ػػؿ رقػػـ  953لس ػػنة  9129تنفي ػػذاً

لمتفػػويض التش ػريعي المنصػػوص عميػػو فػػي المػػادة  02عمػػؿ ,قػػد عػ ّػرؼ األجنبػػي فػػي الفق ػرة ب مػػف المػػادة األولػػى بقولػػو

« يقصد بكممة "أجنبي" كؿ مف ال يتمتع بالجنسية العربية السورية أو جنسية بمد عربي آخر».
د .شواخ محمد األحمد-المرجع السابؽ -ص.925:
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في جميع المنش ت الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف إلى شرط المعاممة بالمثؿ .ب-
يحدد الوزير بقرار منو حاالت إعفاء غير العرب السورييف مف الشرط المشار إليو في

الفقرة السابقة أو مف شرط الحصوؿ عمى الترخيص بالعمؿ أو اإلعفاء منو .ج-

يجب عمى صاحب العمؿ الذي يستخدـ عامبلً مف غير العرب السورييف أعفي مف

أي مف الشرطيف السابقيف ,أف يخطر المديرية المختصة عف ذلؾ خبلؿ خمسة عشر
يوماً مف تاريخ بدء االستخداـ .د -في معرض تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف يعامؿ

العرب الفمسطينيوف المشمولوف بأحكاـ القانوف  / 262 /لعاـ  7956معاممة العرب
السورييف" .وبناء عمى نص ىاتيف المادتيف نجد أف الشروط تتجسد في:
-1الشرط األول :الحصول عمى ترخيص بالعمل :يتعين عمى األجنبي
الحصوؿ عمى ترخيص بالعمؿ ,و يعتبر ىذا الشرط شرطاً أساسياً  ,يجب توافره قبؿ

مزاولة العمؿ في سورية.

و البد مف التأكيد عمى أف اشتراط الحصوؿ عمى ترخيص بالعمؿ ضروري

والزـ ,حتى واف كاف صاحب العمؿ غير سوري ,ألف نص المادة  28قانوف العمؿ
اشترط الحصوؿ عمى ذلؾ الترخيص لمزاولة العمؿ في سورية دوف اإلشارة إلى

جنسية صاحب العمؿ.

-2الشرط الثاني :يكون مصرحاً لألجنبي باإلقامة في سورية":ال يكفي

لمزاولة العمؿ في سورية أف يحصؿ األجنبي عمى ترخيص بالعمؿ مف مديريات
الشؤوف االجتماعية والعمؿ ,حيث تقتضي ىذه المزاولة أف يكوف لؤلجنبي حؽ اإلقامة

في سورية ,بمعنى أف يكوف األجنبي قد دخؿ الببلد بطريقة شرعية ومستوفياً الشروط
المنصوص عمييا في نظاـ اإلقامة المعموؿ بو في الدولة .وىذا شرط بدييي طالما

أنو يعمؿ في سورية".1
1
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-3الشرط الثالث :شرط المعاممة بالمثل وفي حدود تمك المعاممة :يقتضي
ىذا الشرط أال يسمح لؤلجنبي أف يعمؿ في سورية ,إال في الحدود التي تسمح دولتو

لمسورييف بمزاولة العمؿ فييا وليس فيما يجاوز الحدود .ويمحظ ىنا أف المصمحة
الوطنية قد تقتضي اإلعفاء مف ىذا الشرط في بعض األحاييف.
و غني عف البياف أف شرط اإلقامة ,ومبدأ المعاممة بالمثؿ ليسا شرطي ابتداء

فحسب ,وانما ىما شرطا استمرار كذلؾ ,بحيث ال يسمح لؤلجنبي باالستمرار بالعمؿ
في سورية إذا لـ يعد مصرحاً لو باإلقامة ,أو إذا تراجعت دولتو عف معاممة السورييف

فييا بالمثؿ.

-4الشرط الرابع :أن يكون العمل ضمن النسب المحددة قانوناً :وذلؾ عمبلً بنص

المادة  29مف قانوف العمؿ التي قضت بأف" :يحدد الوزير بقرار منو ما يمي.... :د-
النسب القصوى الستخداـ غير العرب السورييف في بعض الميف واألعماؿ والحرؼ

األخرى." .

ومبرر ىذا الشرط أف تشغيؿ األجانب قد يؤدي إلى منافسة السورييف ,فجعؿ

المشرع ىذا الحؽ منوط بالحاجة ضمف نسب يحددىا وزير الشؤوف االجتماعية

والعمؿ.1

 -3جزاء مخالفة أحكام التقييد الوارد في المادتين  22و  22من قانون العمل:2
يعاقب كؿ صاحب عمؿ يخالؼ أحكاـ المادتيف السابؽ ذكرىما إلى عقوبة
جزائية ىي الغرامة ,كما يتـ ترحيؿ العامؿ عمى نفقة صاحب العمؿ(عمبلً بأحكاـ
1

 د .جماؿ الديف زكي-المرجع السابؽ-ص.903:2

 -قضػػت المػػادة  32مػػف قػػانوف العمػػؿ بأنػػو ":يعػػد مخالفػػة ألحكػػاـ ىػػذا القػػانوف اسػػتخداـ العامػػؿ مػػف غيػػر العػػرب

السورييف في أي مف الحالتيف التاليتيف :أ -العمؿ لدى صاحب عمؿ غير المرخص لو بالعمؿ لديو ما لػـ يكػف حاصػبلً
عمى إذف بذلؾ مف المديرية المختصة .ب -العمؿ بمينة غير مرخص لو بالعمؿ فييا ".
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المادة  257مف قانوف العمؿ .)1كما يترتب عمى قياـ األجنبي بالعمؿ دوف الحصوؿ
عمى الترخيص المطموب مؤيد مدني ,ىو بطبلف عقد العمؿ لمخالفتو أحكاـ مف

النظاـ العاـ.
عمى أف لوزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ تحديد الحاالت التي يجوز فييا

الترخيص لؤلجنبي العمؿ ولو لـ يتحقؽ شرط المعاممة بالمثؿ أو الحصوؿ عمى
ترخيص( الفقرة ب مف المادة  28قانوف العمؿ).

ثانياً-قيود قائمة عمى اعتبارات إنسانية :وتتمثؿ بااللتزاـ بتشغيؿ العاجزيف

المؤىميف مينياً ,و إلزاـ أصحاب العمؿ بتشغيؿ العماؿ وفقاً لتواريخ القيد في مكاتب
التوظيؼ والتشغيؿ .و قيود تشغيؿ األحداث والنساء:

أ– االلتزام بتشغيل المعوقين المؤىمين مينياً ,سبق أن أكدنا حرية التعاقد في

عبلقات العمؿ في العصر الحديث فمكؿ صاحب عمؿ حرية اختيار العامؿ الذي

يعمؿ لديو ولكؿ عامؿ حرية اختيار صاحب العمؿ الذي يتعاقد معو لكف ىذه الحرية

ليست مطمقة بؿ أورد عمييا المشرع بعض القيود التي تقتضييا اعتبارات عامة أو

خاصة ومنيا اعتبار إنساني لمصمحة المعوقيف .

حيث تناول قانون العمل 2األحكاـ الخاصة بتشغيؿ المعوقيف وتأىيميـ عمى
 -1المػادة  257مػف قػانوف العمػؿ ":أ-يعاقػب كػؿ صػػاحب عمػؿ يخػالؼ أحكػاـ المػواد  32-29-28-27مػف البػػاب
الثال ػػث م ػػف أحك ػػاـ ى ػػذا الق ػػانوف بغ ارم ػػة ال تق ػػؿ ع ػػف ( )72222عشػ ػرة آالؼ ليػ ػرة س ػػورية وال تزي ػػد عم ػػى ( )52222
ػاء عمػػى اقتػراح مػف الػػوزير بترحيػؿ العامػػؿ المخػالؼ ألحكػػاـ البػػاب
خمسػيف ألػػؼ ليػرة سػػورية .ب -تقػوـ و ازرة الداخميػػة بن ً
الثالػػث وذلػػؾ عمػػى نفقػػة صػػاحب العمػػؿ.ج -ال يجػػوز اسػػتقداـ أو إعػػادة تشػػغيؿ العامػػؿ غيػػر السػػوري الػػذي تػػـ ترحيمػػو
لمخالفتو أحكاـ الباب الثالث مف ىذا القانوف قبؿ مضي ثبلث سنوات مف تاريخ تنفيذ قرار الترحيؿ".
2

 -المادة  732سض قاطوص الرش "أ -يحتفظ كؿ عامؿ أصبح معوقاً  ,لسبب مػف األسػباب  ,بعممػو الػذي يشػغمو ويسػند

إليػػو عمػػؿ يبلئػػـ نػػوع إعاقتػػو بعػػد تأىيمػػو  ,إال إذا تعػػذر ذلػػؾ لحػػدة إعاقتػػو أو لطبيعػػة العمػػؿ الموكػػؿ إليػػو  ,ويحػػدد ذلػػؾ
بموجػب تقريػر طبػي معتمػد مػف طبيػب العمػؿ- .ب -يجػوز لصػاحب العمػؿ  ,عنػدما يصػبح مػردود العامػؿ المعػوؽ قػد
تدنى بشكؿ ممحوظ بموجب شيادة طبية ,إجراء تخفيضات في األجر مف خبلؿ شروط تحدد بقرار مف الوزير" .
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الصورة اآلتي:
-يقصد بالمعوؽ كؿ فرد نقصت قدرتو عمى أداء عمؿ مناسبة واالستمرار فيو نقصاً

فعمياً نتيجة لعاىة بدنية أو عقمية (المادة 728مف قانوف العمؿ).

 معاونة ىؤالء المعوقيف في االلتحاؽ بالوظائؼ واألعماؿ التي تناسبيـ وتتفؽ معأعمارىـ

وكفاءاتيـ(المادة

735

مف

قانوف

العمؿ).

 يمتزـ أصحاب العمؿ الذيف يستخدموف خمسيف عامبلً فأكثر سواء كاف العماؿيشتغموف لدى صاحب عمؿ في مكاف واحد أو في أمكنة مختمفة ضمف أراضي

الجميورية العربية السورية ,استخداـ مف ترشحيـ ليـ المكاتب العامة لمتشغيؿ مف

واقع سجؿ قيد المعوقيف الذيف تـ تأىيميـ مينياً وذلؾ بنسبة (  ) %2مف مجموع عدد

عمالو(المادة  729و المادة  736مف قانوف العمؿ).

يجوز ألصحاب العمؿ شغؿ ىذه النسبة باستخداـ المعوقيف عف غير طريؽالترشيح مف المكاتب العامة لمتشغيؿ بشرط حصوؿ القيد في سجؿ المكاتب العامة

لمتشغيؿ.
 -في حاؿ عدـ تقيد صاحب العمؿ بتشغيؿ النسبة المحددة في الفقرة ( أ )

مف ىذه المادة ,يجب عميو دفع بدؿ نقدي يعادؿ الحد األدنى ألجور ىؤالء العماؿ

يودع في حساب خاص لممعوقيف لدى الييئة العامة لمتشغيؿ وتنمية المشروعات مف

أجؿ تمويؿ المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناىية الصغر الخاصة بيـ.

 -يجوز لصاحب العمؿ ,عندما يصبح مردود العامؿ المعوؽ قد تدنى بشكؿ

ممحوظ بموجب شيادة طبية ,إجراء تخفيضات في األجر مف خبلؿ شروط

تحدد بقرار مف الوزير.

 يتمتع المعوقوف الذيف يتـ تشغيميـ طبقاً ألحكاـ ىذا الفصؿ بجميع الحقوؽالمقررة لمعماؿ اآلخريف في ىذا القانوف.
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 يجب عمى صاحب العمؿ أف يجيز أماكف العمؿ بالمعدات البلزمة لتسييؿ قياـالعماؿ المعوقيف بعمميـ ,وأف يحرص عمى توفير كؿ شروط الوقاية الصحية

والسبلمة المينية ليؤالء العماؿ.
ب–تشغيل المتعطمين:
لمتشغيؿ أىمية كبرى في عممية اإلنتاج وليذا اىتمت بو الدوؿ كثي ار وخاصة

أف مبدأ حرية العمؿ يعني أف لمعامؿ حؽ اختيار صاحب العمؿ الذي يريد أف يعمؿ
لديو وأف لصاحب العمؿ أف يختار العامؿ الذي يريد أف يعمؿ لديو .
ولكف ىذه الحرية ال قيمة ليا إال مف الناحية النظرية بالنسبة لمجانب الضعيؼ والذي
ىو العامؿ في الغالب حيث يضطر إلى قبوؿ شروط صاحب العمؿ التعسفية بسبب

وضعو االقتصادي الضعيؼ .

كما أف المنافسة الحرة في سوؽ العمؿ قد تؤدي إلى نتائج سيئة بالنسبة
لمعماؿ األكثر ضعفا فيتضرر االقتصاد الوطني وليذا فإف قانوف العمؿ يحد مف ىذه
الحرية بتنظيمو سوؽ العمؿ عف طريؽ رسـ سياسة عامة لمتشغيؿ يراد بيا توفير

العمؿ لمعامؿ الذي ال عمؿ لو مف جية وايجاد العامؿ لمعمؿ الذي ال عامؿ لو مف
جية أخرى فمدار سياسة التشغيؿ ىي العامؿ والعمؿ معا.

وتختمؼ أسس سياسة التشغيؿ باختبلؼ مشكبلت اليد العاممة مف بمد إلى آخر.
فالدوؿ المتخمفة اقتصادياً تعاني بالدرجة األولى مف مشكمة البطالة ولذلؾ تيدؼ
سياستيا في التشغيؿ إلى مكافحة البطالة بزيادة النشاط االقتصادي وتدريب وتوجيو

اليد العاممة .
أما الدوؿ التي بمغت درجة التشغيؿ الكامؿ فقد تجابو مشكبلت تختمؼ

بطبيعتيا عف تمؾ التي تعانييا الدوؿ المتخمفة اقتصادياً .ومف ىذه المشكبلت عدـ
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توفر اليد العاممة الكافية فييا أو ىجرة اليد العاممة منيا؛ مما يقتضي رسـ سياسة
تشغيؿ تحافظ عمى التوازف بيف التطور التكنيكي وسوؽ االستخداـ .

وبالنظر ألىمية التشغيؿ في مكافحة البطالة ومساعدة العماؿ العاطميف

واعادة القدرة والتأىيؿ المعني ونقؿ سياسة التصنيع إلى المناطؽ المتخمفة؛ فقد

أنشأت الحكومات أجيزة ومكاتب عمالية رسمية واجبيا تنفيذ السياسة العامة لمتشغيؿ
في الدولة .وقبؿ أف تقوـ الحكومات بإنشاء دوائر أو مكاتب لمتشغيؿ وجدت في سوؽ
العمؿ (حرفة االستخداـ) وكاف صاحبيا يقوـ بالتوسط بيف العماؿ وأصحاب األعماؿ

لقاء عوض يحصؿ عميو مف أحد الطرفيف أو مف كمييما .
وقد استغمت مكاتب االستخداـ التجارية حاجة العماؿ؛ وفرضت عمييـ

شروطا قاسية ,وكاف مف الطبيعي أف يكافح العماؿ مف أجؿ التخمص مف ىذه
المكاتب وخاصة بعد أف أصبح العمؿ حقاً لئلنساف .ولـ يعد يتصور أف يدفع الماؿ
لقاء الحصوؿ عمى الحؽ ,وليذا عندما تأسست منظمة العمؿ الدولية أخذت تيتـ منذ
أياميا األولى بتنظيـ مراقبة مكاتب االستخداـ الخاصة ودعت إلى تأسيس دوائر

تشغيؿ ومراقبة رسمية ومجانية ,وأوصت بإلغاء النوع التجاري وأقرت عدة اتفاقيات

دولية تتعمؽ بتأسيس دوائر االستخداـ الرسمية المجانية .

ونص قانوف العمؿ عمى أنو ال يجوز لغير مديريات التشغيؿ العامة ومكاتب

التشغيؿ الخاصة المرخصة القياـ بأعماؿ الوساطة لتشغيؿ أو تسييؿ تشغيؿ العماؿ

في داخؿ الجميورية وخارجيا وأجاز لوزير العمؿ إغبلؽ المحؿ المخالؼ واحالتو إلى
المحكمة ويعاقب المخالؼ في ىذه الحالة وفقا لممادة مف  256مف قانوف العمؿ

بغرامة ال تقؿ عف مئتي ألؼ ليرة وال تزيد عف خمسمائة ألؼ ليرة سورية واقفاؿ أي
محؿ يستعمؿ ليذه الغاية ومصادرة موجوداتو المتعمقة بغرض التشغيؿ .

لكي يثمر عقد العمؿ يجب أف يتقابؿ العامؿ الباحث عف عمؿ وصاحب

العمؿ ,ومف ىنا جاءت أىمية تبني أحكاـ لمكاتب تشغيؿ العاطميف عف العمؿ.
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فالغاية منيا أف تُعيف العاطميف عف العمؿ ,وتجمع بيف العاطميف -عف العمؿ-
الباحثيف عف عمؿ وبيف أصحاب العمؿ الباحثيف عف أيدي عاممة .فالدولة لـ تعد
تقؼ موقفاً سمبياً مف األيدي العاممة ,بؿ صارت تيتـ بتشغيؿ المتعطميف وتنظمو,

وتشرؼ عمى الجيات التي تقوـ بالوساطة في التشغيؿ .فنجد أف المشرع ألزـ

أصحاب العمؿ بتشغيؿ العماؿ وفقاً لتواريخ القيد في مكاتب التوظيؼ والتشغيؿ.

وتنص المادة-1-مف قانوف العمؿ بأف...":المتعطؿ :كؿ مواطف سوري قادر

عمى العمؿ ويرغب فيو ويبحث عنو ومتاح لو ,إال أنو لـ يجد الفرصة لذلؾ".

وبالنظر إلى قانوف العمؿ نجد أف المشرع السوري عني بتوفير فرص عمؿ

ليؤالء المتعطميف عف طريؽ إلزاـ أصحاب العمؿ باستخداـ العماؿ استناداً لتاريخ
قيدىـ في مكاتب التوظيؼ والتشغيؿ ,وذلؾ بالشروط واألوضاع التي يحددىا وزير
الشؤوف االجتماعية والعمؿ ,فبل يجوز قيد المتعطميف في السجؿ إذا لـ يكونوا مف

العرب السورييف أو مف في حكميـ.1

ويظير بوضوح أف اليدؼ مف إنشاء مكاتب التشغيؿ العامة ىو تسييؿ إيجادعمؿ لممتعطميف ,وتوجيو المتعطميف حسب الحاجة وحسب مياراتيـ.2

تنظيـ إحصاءات عف عدد المتعطميف في كؿ منطقة وكؿ مينة.3 وعبلقة أصحاب العمؿ بمكاتب التشغيؿ العامة حددتيا المادة -25مف قانوفالعمؿ -التي قررت أف عمى كؿ صاحب عمؿ أف يرسؿ خبلؿ خمسة عشر

1

 -المادة  23سض قاطوص الرش  ....":ج -تحدد بقرار مف الوزير أحكاـ ترخيص وشروط عمؿ المكاتب المشار إلييا

في البنديف (  7و  ) 2مف الفقرة  /أ  /مف ىذه الماد
 .د -تمتزـ المكاتب الخاصة لمتشغيؿ بما يمي  :1-تنفيذ سياسة االستخداـ التي تضعيا الو ازرة  ,والمبادئ التي تقوـ
عمييا  .2-موافاة المكتب العاـ لمتشغيؿ في المحافظة ببياف شيري بأسماء المتعطميف المسجميف لدييا وأسماء الذيف
وفرت ليـ فرص العمؿ مف ىؤالء ونوع ىذا العمؿ ومكانو وأجرىـ "
2

 -حسيف عبد المطيؼ حمداف -المرجع السابؽ-فقرة -22:ص.921:

3

-د .توفيؽ حسف فرج -المرجع السابؽ -ص.920:- 116 -

يوماً مف تاريخ استخداـ أحد المتعطميف في وظيفة أو عمؿ لديو ,وثيقة القيد

الخاصة بو إلى المكتب العاـ لمتشغيؿ الذي صدرت عنو مرفقاً بيا بياف يتضمف
تاريخ تسممو العمؿ ,واألجر المخصص لو ,ونوع الوظيفة أو العمؿ المسند إليو,

وعميو أيضاً تدويف رقـ وثيقة القيد وتاريخيا أماـ اسـ العامؿ بسجؿ قيد العماؿ

لديو.

 عدـ قيد المتعطؿ لدييا إال إذا كاف مف المواطنيف العرب السورييف ومف فيحكميـ.
إف األحكاـ الخاصة بالتشغيؿ ال تسري عمى جميع األشخاص والوظائؼ ,فقداستثنى القانوف بموجب المادة  16مف قانوف العمؿ:
 -1الوظائؼ الرئيسة التي يعتبر شاغموىا وكبلء مفوضيف عف أصحاب األعماؿ.
-2الفئات التي تمتزـ الدولة بتعيينيـ استناداً ألحكاـ القانوف األساسي لمعامميف
بالدولة.

 -3المعينوف بالمسابقات المعمف عنيا لدى الجيات العامة حيث يكتفى بتقديـ
شيادة قيد العمؿ فقط.
-4المستقيموف أو المعتبروف بحكـ المستقيميف الذيف تجيز القوانيف واألنظمة النافذة
إعادتيـ إلى العمؿ.

-5المصروفوف مف الخدمة الحاصموف عمى قرار مف رئيس مجمس الوزراء
بإعادتيـ إلى العمؿ.

ج -قيود تشغيل األحداث :أخضع المشرع السوري تشغيؿ األحداث لقيود
حددىا مراعاة منو لضعفيـ ولحمايتيـ ,باعتبارىـ يشكموف الثروة الوطنية لقوة العمؿ

المنتج المستقبمية ,التي ال يجوز إىدارىا في الوقت الحالي ,والعمؿ عمى حمايتيا
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والعناية بيا ,لمحصوؿ عمى أكبر مردود عندما تبمغ أشدىا بدالً مف استيبلكيا قبؿ

أوانيا.

وقد حرص المشرع السوري عمى وضع أحكاـ خاصة في مجاؿ تشغيؿ األحداث

حماية ليـ مف مخاطر العمؿ والعتبارات صحية وتكفؿ رعاية الطفولة وتجنب

مخاطر االشتغاؿ في سف مبكرة ولغرض الربط بيف الحد األدنى لسف التشغيؿ
ومرحمة معينة مف التعميـ عمى األقؿ .
فمسألة الحد مف حرية الحدث في العمؿ ترتبط بضرورة قطع مرحمة معينة مف
التعميـ فضبل عف االعتبارات الصحية واالجتماعية عمى أساس أنو مف البلزـ توفير

الظروؼ المبلئمة لمحدث مف أجؿ نموه ومتابعة دراستو بدال مف تركو يعمؿ وىو

أمي.

إال أف تحقيؽ ىذا اليدؼ صعب المناؿ في كثير مف الدوؿ النامية عمى الرغـ

مف وجود قواعد قانونية تمنع تشغيؿ األحداث ,ألف عائمة الحدث بأمس الحاجة إلى
عوف ولدىا لتحسيف وضعيا المالي الصعب.

وعند استقراء النصوص المتعمقة بتشغيؿ األحداث في قانوف العمؿ السوري؛

نجد أف المشرع قد أورد بعض القيود عمى تشغيؿ الحدث بقواعد آمرة أو ناىية ال
يجوز االتفاؽ عمى خبلفيا لتعمقيا بالنظاـ العاـ .وبالتالي يعد أي اتفاؽ مخالؼ ليا

ويعرض المخالؼ لمعقوبات المنصوص عييا في القانوف  .ويمكف تحديد
باطبلً ؛ ّ
القيود التي فرضيا المشرع وفؽ اآلتي:
-وضع حد أدنى لمنع تشغيؿ األطفاؿ :حيث منع المشرع تشغيؿ األحداث قبؿ

بموغيـ سف معينة ,وذلؾ لحمايتيـ صحياً وتربوياً ,حيث إف عمميـ قبؿ سف معينة
يؤثر عمى نموىـ الجسماني فيعوقو ,ويمنعيـ مف إتماـ تعميميـ .وذلؾ عمبلً بنص

المادة  773قانوف العمؿ التي تقضي بأنو ":أ -يمنع تشغيؿ األحداث مف الذكور
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واإلناث قبؿ إتماـ مرحمة التعميـ األساسي أو إتماـ سف الخامسة عشرة مف عمرىـ

أييما أكبر .ب -يصدر بقرار مف الوزير نظاـ تشغيؿ األحداث والظروؼ والشروط
واألحواؿ التي يتـ فييا التشغيؿ وكذلؾ األعماؿ والميف الصناعات 1التي يحظر

تشغيميـ فييا وفقاً لمراحؿ السف المختمفة"  .و نبلحظ أف المشرع ربط بدء حياة العمؿ
أي سف التشغيؿ و بيف انتياء مرحمة التعميـ األساسي.2

 حددت المادة  ( 776مف قانوف العمؿ) قواعد إبراـ عقد العمؿ ,حيث قضت أنوال يجوز لصاحب العمؿ تشغيؿ أي حدث قبؿ أف يقدـ الولي أو الوصي عميو

المستندات التالية- 7:إخراج قيد مدني  -2-شيادة صحية صادرة عف طبيب مختص
تثبت مقدرتو الصحية عمى القياـ بالعمؿ الموكوؿ إليو -3-.موافقة الولي أو الوصي

الخطية عمى العمؿ في المنشأة.

 -تنظيـ وقت العمؿ :عمبلً بنص المادة  774مف قانوف العمؿ يحظر تشغيؿ

الحدث أكثر مف ست ساعات يومياً عمى أف تتخمميا فترة أو أكثر لتناوؿ الطعاـ
والراحة؛ ال تقؿ في مجموعيا عف ساعة كاممة .وتحدد ىذه الفترات بحيث ال يشتغؿ

الحدث أكثر مف ثبلث ساعات متصمة.

 كما ال يجوز تكميؼ الحدث بساعات عمؿ إضافية؛ ميما كانت األحواؿ أو إبقائوفي محؿ العمؿ بعد المواعيد المقررة لو وال تشغيمو في أياـ الراحة.
-يضاؼ إلى ما سبؽ أنو يحظر تشغيؿ الحدث في العمؿ الميمي.

 منحيـ إجازة سنوية :يستحؽ الحدث إجازة سنوية مأجورة مدتيا ثبلثوف يوماً(عمبلًبنص المادة  77مف قانوف العمؿ).

1

 -قرار صادر عف وزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ -رقـ  95تاريخ :5393/2/2

"ال يجػػوز تشػػغيؿ األحػػداث ذكػػو اًر أو إناثػاً فػػي األعمػػاؿ التاليػػة-9 :األعمػػاؿ التػػي تػػؤدى تحػػت األرض-5-

الكسارات"..........
العمؿ في المناجـ والمحاجر و ّ
2

 د .شاب توما منصور -المرجع السابؽ -ص.922 :- 119 -

 يستثنى مف القيود المذكورة سابقاً األحداث الذيف يشتغموف في الصناعات المنزليةالتي ال يعمؿ فييا سوى أفراد العائمة تحت إشراؼ األب أو األـ أو األخ أو العـ

أو

الخاؿ-

المادة

778

مف

قانوف

العمؿ.-

 -جزاء مخالفة أحكام تشغيل األحداث :إف الجزاء الذي يترتب عمى مخالفة

القيود الواردة سابقاً عمى تشغيؿ الحدث ,ىو بطبلف عقد العمؿ لمخالفتو قواعد

آمرة تتعمؽ بالنظاـ العاـ .1كما يفرض عميو غرامة استناداً ألحكاـ المادة 264

مف قانوف العمؿ.2

د– قيود تشغيل النساء :كاف مف نتائج التقدـ الصناعي ودخوؿ اآللة الحديثة
في اإلنتاج أف قؿ االعتماد عمى القوة البدنية ,فأقبمت النساء عمى العمؿ في المصانع
فضؿ أصحاب العمؿ تشغيؿ النساء واألحداث
كما أقبؿ األحداث عميو أيضاً ,وقد ّ
في مصانعيـ عمى الرجاؿ ,ألجورىـ الزىيدة .وكاف لذلؾ أثر سمبي عمى حجـ العمالة
مف الرجاؿ ومستوى األجور ,ومف ناحية ثانية لـ تكف ظروؼ العمؿ مناسبة لممرأة

ولمحدث ,فتدخمت الدولة لتوفير وسائؿ حماية تشغيؿ النساء بوضع قيود عمى

التشغيؿ.

وتدخؿ المشرع في تقييد تشغيؿ النساء -بعد أف أكد عمى المساواة بينيا
ّ
وبيف الرجؿ ,3تتركز في الحقوؽ ال األعباء ,-حيث فرض المشرع قيوداً لتشغيؿ
 "-1ويمحظ ىنا أف بطبلف العقد في ىػذه الحالػة يثيػر مشػكمة تتعمػؽ بػأف العقػد الباطػؿ ال يترتػب عميػو أي أثػر ,وبالتػالي
ال يسػػتطيع أي مػػف الطػرفيف أف يتمسػػؾ بػػو ,ومػػف المحتمػػؿ أف يكػػوف الحػػدث قػػد قػػدـ عمػبلً إلػػى صػػاحب العمػػؿ قبػػؿ أف

يحكـ ببطبلف العقد .ليذا حاوؿ الفقو إيجاد حؿ ليذه المسػألة عػف طريػؽ استعاضػة الحػدث عػف أجػرة المػدة التػي اشػتغؿ

خبلليا بمطالبة صاحب العمؿ بتعويض استناداً إلى نظرية اإلثراء ببل سبب".
د.شواخ محمد األحمد-المرجع السابؽ -ص.922:

 -2المػػادة  523مػف قػػانوف العمػػؿ ":يعاقػب كػػؿ صػاحب عمػػؿ يخػالؼ أحكػػاـ المػواد 992-992-992-993-990
بغرامة ال تقؿ عف  52333خمسة وعشريف ألؼ ليرة سورية وال تزيد عمى ( )23333خمسيف ألؼ ليرة سورية".
3

 -المػػادة ( 779سييض قيياطوص الرش ي )":مػػع عػػدـ اإلخػػبلؿ بأحكػػاـ الم ػواد ال ػواردة فػػي ىػػذا الفصػػؿ تسػػري عمػػى النسػػاء

العامبلت جميع األحكاـ الناظمة لتشغيؿ العماؿ دوف تمييز بينيـ متى تماثمت أوضاع عمميـ".
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النساء ,مراعاة لطبيعة النساء وظروفيف ,فينالؾ بعض األعماؿ ال تتناسب مع

قدراتيف البدنية ,كما أف المرأة كأـ تحتاج إلى رعاية خاصة ,فخصيا المشرع في
مجاؿ العمؿ بيذه الرعاية سواء مف ناحية وقت العمؿ أو مف حيث نوعية العمؿ.

ويمكف تحديد األحكاـ الخاصة بتشغيؿ النساء بما يمي:

 من حيث وقت العمل (منع استخدام النساء ليالً) :تحدد بقرار مف الوزير األعماؿوالحاالت والمناسبات التي يجوز فييا تشغيؿ النساء في فترة العمؿ الميمي ,وكذلؾ

األعماؿ الضارة بالنساء صحياً أو أخبلقياً وغيرىا مف األعماؿ التي ال يجوز تشغيؿ

النساء فييا(المادة  722مف قانوف العمؿ).

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف المبرر لحظر تشغيؿ النساء ليبلً يتجمى في أف

عمؿ المرأة ليبلً قد يؤدي لئلضرار بصحتيا ,1ألنو يؤدي إلى حرمانيا مف الراحة
خبلؿ الميؿ ,يضاؼ إلى ذلؾ أف وجود المرأة خارج المنزؿ خبلؿ تمؾ الفترة يخالؼ

ما تجري عميو التقاليد والعادات في ببلدنا ,دوف أف يكوف مرده إلى عدـ الثقة فييا.2

عمبلً بنص المادة ( 727قانوف العمؿ) تمنح العاممة ,التي أمضت ستة أشيرمتصمة

لدى

صاحب

العمؿ,

إجازة

أمومة

بكامؿ

األجر.

 -وتقرر المادة (725قانوف العمؿ) بأنو يجب عمى صاحب العمؿ في حالة تشغيمو

تجمع العامبلت
خمس عامبلت أو أكثر أف يعمف بشكؿ ظاىر في مكاف العمؿ أو ّ
نسخة مف نظاـ تشغيؿ النساء.

 وتقوؿ المادة ( 726قانوف العمؿ) بأنو عمى صاحب العمؿ الذي يستخدـ مائة1

 -قرار صادر عف وزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ -رقـ  92تاريخ : 5393/2/95

ػاء
" المػػادة األولػػى :يقصػػد بفت ػرة العمػػؿ الميمػػي ,فػػي معػػرض تنفيػػذ ىػػذا الق ػرار الفت ػرة الواقعػػة مػػا بػػيف السػػاعة السػػابعة مسػ ً
والساعة السابعة صباحاً.

المادة  -3ال يجوز تشغيؿ النساء بالصناعات واألعماؿ التالية -9 :صنع القصػدير والمركبػات المعدنيػة المحتويػة عمػى
أكثر مف  %93مف الرصاص -55..........سمخ وتقطيع الحيوانات وسمطيا واذابة شحميا"
2

 د.شواخ محمد األحمد-المرجع السابؽ -ص.922:- 121 -

عاممة فأكثر في مكاف واحد أف يوفر دا اًر لمحضانة أو يعيد إلى دار لمحضانة برعاية

أطفاؿ العامبلت عمى أال يقؿ عدد ىؤالء األطفاؿ عف خمسة وعشريف طفبلً وال تزيد

أعمارىـ عمى خمس سنوات ويحدد الوزير بقرار منو أحكاـ ترخيص وشروط عمؿ
ىذه الدور.

ويجوز لممنش ت العائدة إلى أصحاب عمؿ مختمفيف والتي تستخدـ كؿ منيا
أقؿ مف مائة عاممة في منطقة واحدة أف تشترؾ فيما بينيا في تنفيذ االلتزاـ

المنصوص عميو في ىذه المادة.

 في حاؿ عدـ توفر الشروط الواردة سابقاً عمى صاحب العمؿ الذي يستخدـ مااليقؿ عف عشريف عاممة متزوجة تييئة مكاف مناسبة يكوف في عيدة مربية مؤىمة

لرعاية أطفاؿ العامبلت الذيف تقؿ أعمارىـ عف خمس سنوات؛ فيما إذا كاف عددىـ
ال يقؿ عف عشرة أطفاؿ (المادة  727قانوف العمؿ).
 الجزاء عمى مخالفة أحكام تشغيل النساء :بموجب المادة ( 265قانوف العمؿ)1يعاقب صاحب العمؿ الذي يخالؼ القواعد المقرر في تشغيؿ النساء إلى الغرامة,
إضافة إلى فرض التعويض عف الضرر ,كمؤيد مدني لبللتزاـ باألحكاـ القانونية.
المطمب الثاني :عنصر التبعية
بناء عمى تعريؼ عقد العمؿ الوارد في المادة  47مف قانوف العمؿ رأينا أف
العامؿ يخضع في قيامو بعممو لسمطة صاحب العمؿ ورقابتو واشرافو .وىذا الخضوع
 -1المػػادة 265مػػف قػػانوف العمػػؿ":أ-يعاقػػب كػػؿ صػػاحب عمػػؿ يخػػالؼ أحكػػاـ المػواد  931-901-952بغ ارمػػة ال تقػػؿ
عف ( )2333خمسة آالؼ ليرة سورية وال تزيد عمى ( )93333عشرة آالؼ ليػرة سػورية .ب -يعاقػب كػؿ صػاحب عمػؿ
يخػػالؼ أحكػػاـ المػواد ( 955-959-953أ)  952-952بغ ارمػػة ال تقػػؿ عػػف ( )2333خمسػػة آالؼ ليػرة سػػورية وال تزيػػد
عمى  93333عشرة آالؼ ليػرة سػورية وتقضػي المحكمػة عمػى صػاحب العمػؿ المخػالؼ ألحكػاـ المػادة  959فضػبلً عػف

الغ ارمة بإلزامو منح العاممة اإلجازة المستحقة".
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يعبر عنو بالتبعية القانونية.
ّ
أوالً-مفيوم التبعية :التبعية القانونية التي اتخذت معيا اًر لتمييز العمؿ التابع

تميز في الوقت عينو
عف العمؿ المستقؿ ,وبالتالي لتطبيؽ قانوف العمؿ ,ىي التي ّ
عقد العمؿ عف العقود األخرى التي ترد عمى العمؿ ,فحيثما وجدت كنا أماـ عقد

عمؿ ,وحيثما تخمفت كاف عقداً مف نوع آخر.

فالتبعية القانونية يقصد بيا :أف يقوـ العامؿ بأداء العمؿ تحت سمطة وادارة
صاحب العمؿ ,فصاحب العمؿ يتمتع بسمطة توجيو العامؿ فيما يقوـ بو مف عمؿ

واصدار أوامره إليو في شأنو ومراقبتو في تنفيذه ,وفرض الجزاء عميو في حاؿ

المخالفة لؤلوامر ولمتعميمات الخاصة بالعمؿ.1
إذاُ عناصر التبعية القانونية:

-1حؽ صاحب العمؿ في توجيو العامؿ واألشراؼ عميو ورقابتو أثناء قيامو بأداء
العمؿ.
 -2حؽ صاحب العمؿ في توقيع الجزاءات عمى العامؿ عند مخالفتو ألوامره
وتوجيياتو,التي أصدره إليو بمناسبة قيامو بأداء

العمؿ.

وتختمؼ التبعية القانونية عف التبعية االقتصادية التي تتمثؿ في اعتماد

العامؿ في رزقو ومعيشتو عمى األجر الذي يتقاضاه مف صاحب العمؿ في مقابؿ
1

" -إف العبلقػػة بػػيف البػػائع المتجػػوؿ واحػػدى شػػركات الم ػواد المشػػتعمة التػػي تقػػوـ عمػػى ش ػرائو ىػػذه الم ػواد وبيعيػػا فػػي

المن ػػاطؽ الت ػػي يختارى ػػا وف ػػي األوق ػػات الت ػػي تبلئم ػػو غي ػػر مقي ػػدة بس ػػاعات عم ػػؿ معين ػػة أو بس ػػاعات حض ػػور وانصػ ػراؼ
ويحتفظ باستقبللو في بيعيا نقداً أو بالديف ,ويتحمػؿ مػا ينػتج عػف تصػرفو مػف تمػؼ أو خسػارة ,إف ىػذه العبلقػة ال تشػكؿ
عقد عمؿ ولو جرى البيع بواسطة إحدى عربات الشركة".
نقض سوري قرار رقـ  /232تاريخ 9129 /0/99
مشػػار إليػػو فػػي :إدوار حشػػوة -الموسػػوعة العماليػػة القضػػائية فػػي شػػرح قػػانوف العمػػؿ الموحػػد-الطبعػػة األولػػى-الجػػزء
األوؿ -المطبعة الجديدة-دمشؽ -9121-قاعدة رقـ-91 :ص.52 :
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العمؿ .فالتبعية االقتصادية ىي استئثار صاحب العمؿ جيود العامؿ مقابؿ ما يدفعو
لو مف أجر .وفي ىذه التبعية يحتكر صاحب العمؿ نشاط العامؿ وبالتالي العامؿ ال
يستطيع أف يعمؿ عند صاحب عمؿ أخرى.
وطبعاً ال نستطيع اعتماد معيار التبعية االقتصادية ,بمعنى أف األخذ بيذه

التبعية يؤدي إلى نتائج غير مقبولة ,وىي طغياف عقد العمؿ عمى سائر العبلقات
المتعمقة بالعمؿ ,ومف ثـ تطبيؽ قانوف العمؿ عمى كؿ مف يستند في رزقو عمى
عممو ,دوف تمييز بيف مف يقوـ بعمؿ تابع ومف يقوـ بعمؿ مستقؿ .1كما أف االعتماد

عمى عنصر التبعية يؤدي إلى توصيؼ العقد استناداً عمى عنصر خارجي عنو ,وىو

الحالة االقتصادية لمعامؿ ,أي حاجتو إلى األجر الذي يحصؿ عميو مف عممو.2

كما أف االعتماد عمى التبعية االقتصادية ال يساعد في توصيؼ العقد ,فقد
يعمؿ العامؿ لدى أكثر مف صاحب عمؿ وبالتالي تتعدد مصادر رزقو ,بحيث يكوف

بعضيا مصد اًر تكميمياً لممصدر األساسي ,فيؿ ننفي عف العقد -الذي يعد أجره
بمثابة األجر التكميمي -صفة عقد عمؿ .يضاؼ إلى ما سبؽ أف ىناؾ أشخاصاً في
وضع مالي موسر ومع ذلؾ يعمموف لكسب المزيد مف الماؿ ,دوف أف يكونوا بحاجة

لؤلجر الذي سيتقاضونو ,3فيؿ تنتفي صفة عقد العمؿ عف عقودىـ؟ اإلجابة عف ىذا
السؤاؿ كاف في نص المادة  46مف قانوف العمؿ التي أكدت عمى اعتبار أف العقد
عقد عمؿ إذا توافرت التبعية القانونية.

1

 -حسيف عبد المطيؼ حمداف -المرجع السابؽ-ص.932:

2

 -د .توفيؽ حسف فرج -المرجع السابؽ -ص.953:

3

 د .محمد فاروؽ الباشا -المرجع السابؽ -ص.920:- 124 -

6

ثانياً -مظـاىر التبعيـة القانونيـة :قػد تظيػر التبعيػة القانونيػة بأشػكاؿ مختمفػة,

تختمؼ باختبلؼ األشػخاص ونػوع العمػؿ والظػروؼ التػي يجػري ضػمنيا العمػؿ .وىػذه
األشكاؿ تتمحور حوؿ نوعيف:
-1التبعية الفنيـة :وتتمثػؿ بخضػوع العامػؿ لسػمطة صػاحب العمػؿ و إشػرافو خضػوعاً
تام ػاً ,بحيػػث ييػػيمف ىػػذا األخيػػر عمػػى كػػؿ تفاصػػيؿ العمػػؿ ,فيرسػػـ لػػو خطػػة العم ػػؿ
ويوجييػا ويشػرؼ عمػى تنفيػذىا .وتػوافر ىػذا النػوع مػف التبعيػة يسػتمزـ إحاطػة صػػاحب

العمػػؿ بجػػوىر العمػػؿ وجزئياتػػو ,لكػػي يػػتمكف مػػف اإلش ػراؼ الكامػػؿ عمػػى العامػػؿ ,وال

يحػػدث ذلػػؾ إال إذا كػػاف صػػاحب العمػػؿ محترف ػاً لمعمػػؿ أو المينػػة التػػي يسػػتخدـ فييػػا

العامؿ .ىنا يتولى صاحب العمؿ اإلشػراؼ عمػى العامػؿ إشػرافاً كامبلً(.البػد مػف إلمػاـ

صػػاحب العم ػػؿ باألص ػػوؿ الفني ػػة ليػػذا العم ػػؿ) ,مث ػػاؿ ذل ػػؾ الطبيػػب ال ػػذي يتعاق ػػد م ػػع
مستشفى خاص متخصص بأمراض القمب وصػاحبيا طبيػب مخػتص بػأمراض القمػب.

وكذلؾ صاحب ورشة الصيانة الذي يعمؿ بنفسو في ورشتو ويشرؼ فنياً عمى عمالو.

-2التبعية اإلدارية والتنظيمية :وفييا تقتصر سمطة صاحب العمؿ عمى تحديد مكاف
العمػؿ و أوقاتػو ,والقيػػاـ بػالتفتيش عمػػييـ لمتأكػد مػػف م ارعػاتيـ لمتعميمػػات المعطػاة ليػػـ,
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وتنظػػيـ مواعيػػد الحصػػوؿ عمػػى اإلجػػازات (دور صػػاحب العامػػؿ اإلشػراؼ فقػػط) .ففػػي

ىػػػذا النػػػوع مػػػف التبعيػ ػػة يجػ ػػري االعتمػ ػػاد عمػ ػػى الظػ ػػروؼ الخارجيػػػة ,دوف أف يتػ ػػدخؿ
صػػاحب العمػػؿ فػػي طريقػػة أداء العامػػؿ لعممػػو مػػف الناحيػػة الفنيػػة .مثػػاؿ ذلػػؾ الطبيػػب
الذي يتعاقد مع شركة عمى عبلج عماليا .فصاحب الشركة يمارس تجاه ىػذا الطبيػب

رقابة وسمطة إدارية وتنظيمية فقط ,دوف سمطة فنية.

يتبػ ػػيف ممػ ػػا سػ ػػبؽ ,أف عبلقػ ػػة التبعيػ ػػة ال تسػ ػػتمزـ حتم ػ ػاً قيػ ػػاـ صػ ػػاحب العمػ ػػؿ

باإلش ػراؼ والتوجيػػو عمػػى العامػػؿ مػػف الناحيػػة الفنيػػة ,فيكفػػي لقيػػاـ عقػػد العمػػؿ ت ػوافر
التبعيػػة اإلداريػػة أو التنظيميػػة .إذاً اكتفػػى القػػانوف السػػوري بت ػوافر أي مػػف الصػػورتيف

السابقتيف؛ لبلعتراؼ بوجود التبعية القانونية.

المطمب الثالث  :عنصر األجر
األجر ىو عنصر جوىري مف عناصر عقد العمؿ ,وشرط مف شروط وجوده,

فإذا تخمؼ األجر ,ال يكوف العقد عقد عمؿ ,بؿ عقد مف عقود التبرع ,وال يخضع مف
ثـ لقانوف العمؿ.

15
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الفرع األول
أىمية األجر
لػػيس مػػف الضػػروري أف يتفػػؽ الطرفػػاف ص ػراحة عمػػى األجػػر مقابػػؿ لمعمػػؿ,إذا

كانػػت نيتيمػػا قػػد انص ػرفت إلػػى التعاقػػد عمػػى عمػػؿ مػػأجور .وعم ػبلً بالمػػادة  647مػػف

القانوف المدني السوري ,1يقدر أف األجر مشروط في الحاالت اآلتية:
-1إذا كاف العمؿ المتفؽ عميو ليس مف المعتاد إجراؤه تبرعاً.
-2إذا كاف العمؿ يدخؿ في مينة مف يقوـ بو.

إال أف وجػػود النيػػة عمػػى اعتبػػار العمػػؿ مػػأجو اًر فػػي ىػػاتيف الحػػالتيف لػػيس أم ػ اًر

نيائياً ,إذ يمكف إثبات عكس ما تقضياف بو.

و األجػػر كمػػا سػػبؽ وقػػدمنا ,ىػػو العػػوض الػػذي يحصػػؿ عميػػو العامػػؿ فػػي مقابػػؿ

عممػػو ,أي ػاً كانػػت طبيعتػػو وأي ػاً كانػػت تسػػميتو ,وال يخفػػى الػػدور الكبيػػر لؤلجػػر بالنسػػبة

لمعامؿ ,ألف األخير يعوؿ كثي اًر عمى مقدار األجر ,لمػا لػو مػف طػابع معاشػي بالنسػبة
إلى أغمبية العماؿ ,بمعنى أف األجر الذي يتقاضػاه العامػؿ مػف صػاحب العمػؿ يشػكؿ

مص ػػدر ال ػػدخؿ األساس ػػي؛ إف ل ػػـ يك ػػف الوحي ػػد بالنس ػػبة ل ػػو .لي ػػذا ,ف ػػإف دوري ػػة األج ػػر
وانتظاـ الحصوؿ عميو مف شأنيا أف تؤمف القوت اليومي لمعامؿ وأسرتو ,ومف ثـ فإف

حصػػوؿ العامػػؿ عمػػى أجػػر يغطػػي حاجاتػػو األساسػػية يعتبػػر أم ػ اًر حيوي ػاً بالنسػػبة لػػو,
فينظر إلى األجر باعتباره وسيمة حياة بالنسبة لمعامؿ ,لذلؾ يجب أف يتحدد بما يكفػؿ

حد أدنى مف مستوى المعيشة البلئقة.

1

 -تنص المادة  232مف القانوف المدني السوري عمى أنو ":يفترض في أداء الخدمة أف يكوف بػأجر إذا كػاف قػواـ ىػذه

الخدمة عمبلً لػـ تجػري العػادة عمػى التبػرع بػو ,أو عمػبلً داخػبلً فػي مينػة مػف أداه .فػإذا لػـ يكػف العمػؿ المنفػذ داخػبلً فػي
النشاط المعتاد لصاحبو ,ال يعتبر العقد عقد عمؿ".
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9

الفرع الثاني
تحديد األجر
عرفت المادة األولى مف قانوف العمؿ األجر بأنو  ":كؿ ما يعطى لمعامؿ
لقاء عممو ميما كاف نوعو نقداً أو عيناً ,مضافاً إليو جميع العبلوات المقررة لمعامؿ
بموجب عقود العمؿ الفردية أو اتفاقات العمؿ الجماعية أو األنظمة األساسية لمعمؿ,

سواء أكاف األجر يومياً أـ أسبوعياً أـ شيرياً أـ موسمياً أـ سنوياً .وال يدخؿ في مفيوـ

األجر بدالت السفر والمصاريؼ اليومية التي يتكبدىا العامؿ في معرض أدائو لعممو"
ويتضح مف ىذا التعريؼ أف األجر ىو مقابؿ العمؿ الذي يؤديو العاـ

بموجب عقد العمؿ ,وبناء عميو ال يعد أج اًر ما يتقاضاه العامؿ و ال يكوف بسبب ما

قاـ بو مف عمؿ.
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10

وتبدو أىمية التحديد القانوني لؤلجر ,وىؿ ىو كؿ ما يتقاضاه العامؿ مف
صاحب العمؿ أو ال ,مف حيث التكييؼ القانوني وأثره في حقوؽ العامؿ مف
االستفادة مف المزايا والحقوؽ إف بالنسبة لؤلجور أو بالنسبة لئلجازات أو تعويض

إنياء العقد.

واألجرة غالباً ما تتجمى بمبمغ مف النقود ,وقد يشترط أف تكوف عينية كميا أو

بعضيا ,و لكف ال يجوز أف تدفع األجرة عيناً إذا شرط دفعيا نقداً.
الفرع الثالث
طريقة حساب األجر

أوالً -حساب األجر عمى أساس الزمن :قد يحدد الطرفاف المتعاقداف األجر عمى
أساس الزمف ,أي عمى أساس وحدة زمنية معينة ,قد تكوف الشير أو األسبوع أو
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اليوـ أو الساعة دوف مبلحظة مقدار ما أنجزه العامؿ مف عمؿ ,أو مقدار ما أنتجو.1
بحيث يحصؿ العامؿ عمى أجر يتناسب مع الوقت الذي أمضاه في العمؿ أو الزمف

الذي يستحؽ عنو األجرة .فيكوف أجر العامؿ مئة ليرة في الساعة ,أو  500ليرة في

اليوـ أو  15ألؼ في الشير الخ...

و نؤكد ىنا أف حساب األجر عمى أساس الزمف أي عمى أساس الوحدة
الزمنية ,يضمف مصمحة أفضؿ لمعامؿ ,وأكثر الصور ميزة بالنسبة لمعامؿ ىي

حساب األجر عمى أساس الشير ,فاألجر الشيري يحدد جزافاً ,أي أنو ال يأخذ بعيف
االعتبار عدد ساعات العمؿ ,أو عدد أياـ العمؿ الفعمية خبلؿ الشير .كما أنو

يضمف لمعامؿ استق ار اًر في األجر ,حيث إف األجر في ىذه الحالة ال يتأثر بإنقاص
ساعات العمؿ اليومية ,أو باألياـ التي ال يعمؿ فييا .ليذا تعد ىذه الطريقة في

حساب األجر ىي األكثر انتشا اًر في سورية وفي دوؿ العالـ.
و لكف مف عيوب ىذه الطريقة في حساب األجر ,أنيا ال تدفع العامؿ إلى بذؿ
مطمئف عمى أنو سوؼ يتقاضى أجره في نياية
المزيد مف الجيد لزيادة اإلنتاج ,ألنو ّ
الوحدة الزمنية المتفؽ عمييا ,ليذا فإنو ال يعمؿ إال بالقدر الذي يضمف بقاءه في
العمؿ ,مما يؤدي إلى النقص في اإلنتاج ,كما أف ىذه الطريقة في حساب األجر

تسوي بيف أصحاب الكفاءات المتفاوتة.

1

 -د .جماؿ الديف زكي-المرجع السابؽ-ص.23:
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11

ثانياً -حساب األجر عمى أساس اإلنتاج :يحسب أجر العامؿ وفقاً ليذه الطريقة,
عمى أساس ما ينتجو بغض النظر عف الوقت الذي يستغرقو في ىذا اإلنتاج .ويفضؿ

أصحاب العمؿ ىذه الطريقة ألنيا تحث العامؿ عمى زيادة إنتاجو لزيادة أجره .ولكف
ليا آثار سيئة عمى العامؿ وعمى اإلنتاج ,فبالنسبة لئلنتاج ,يؤدي ذلؾ إلى زيادة الكـ
عمى النوع .أما بالنسبة لمعامؿ تدفعو ىذه الطريقة إلى إرىاؽ نفسو وتحميميا فوؽ

طاقتيا لمحصوؿ عمى أجر أكبر ,كما أف ىذه الطريقة ال تضمف لو أج اًر ثابتاً ومحدداً
يضبط معيشتو عمى أساسو ,فقد ال يصؿ أجر العامؿ في بعض الحاالت إلى الحد

األدنى القانوني لؤلجر؛ مما يستمزـ حساب أجره عمى أساس الزمف ,ولو كاف االتفاؽ
أف يكوف التقدير عمى أساس اإلنتاج.1

1

د .شواخ محمد األحمد -المرجع السابؽ -ص.593 :- 131 -

12

-تحديد األجر اليومي بالنسبة لمعماؿ الذيف يتقاضوف أجورىـ باإلنتاج:

تتميز الطريقة التي تتخذ في تحديد مقدار األجر اليومي بالنسبة لمعماؿ الذيف

يتقاضوف أجورىـ عمى أساس الوحدة الزمنية ,بالسيولة والوضوح ,ولكف الصعوبة

تثار بالنسبة لمعماؿ الذيف تحدد أجورىـ عمى أساس اإلنتاج ,نظ اًر ألف مقدار اإلنتاج

قد يزيد في يوـ وينقص في يوـ آخر ,وقد يعمموف أياماً وال يعمموف أياماً أخرى.

وتبدو أىمية معرفة األجر اليػومي بالنسػبة ليػؤالء العمػاؿ ,لتحديػد مػا يسػتحقونو

أثناء اإلجازات السنوية ,أو المرضية ,أو ال ارحػة األسػبوعية ,أو فػي حػاالت العطػؿ أو
التوقؼ عمؿ العمؿ.

ويكػػوف حسػػاب متوسػػط األجػػر الشػػيري لي ػؤالء العمػػاؿ عمػػى أسػػاس متوسػػط مػػا

يتقاضػػاه العامػػؿ فػػي السػػنة األخي ػرة مقسػػوماً عمػػى عػػدد أشػػير السػػنة (المػػادة  77مػػف

قػػانوف العمػػؿ) ,فمػػو أف عػػامبلً قػػد تقاضػػى خػػبلؿ السػػنة األخي ػرة مػػف عممػػو مبمػػغ قػػدره

 /300000/ليرة سورية ,فيحسب متوسط األجر الشػيري مػف خػبلؿ قسػمة ىػذا المبمػغ
عمى عدد أشير السنة ,فالناتج ىو مقدار األجر الشيري لمعامؿ.1

 -1المادة 77 :مف قانوف العمؿ  ":أ -إذا تـ االتفاؽ عمػى تحديػد األجػر باإلنتػاج أو بالعمولػة وجػب أال يقػؿ مػا يحصػؿ
عميو العامؿ عف الحد األدنػى ألجػر فئتػو .ب -يكػوف حسػاب متوسػط األجػر الشػيري لمعمػاؿ الػذيف ال يتقاضػوف أجػورىـ
بالشػػير أو باألسػػبوع أو بػػاليوـ  ,عمػػى أسػػاس متوسػػط مػػا يتقاضػػاه العامػػؿ فػػي السػػنة األخيػرة مقسػػوماً عمػػى عػػدد أشػػير

السنة ".
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ثالثاً -حساب األجر بالطريحة(األسموب المختمط) :تجمع ىذه الطريقة بيف طريقتي
حساب األجر بالزمف وحسابو باإلنتاج ,وذلؾ لتجنب ما يمحؽ بكؿ منيما مف

عيوب .1ومفاد ىذه الطريقة ,أف يتـ حساب األجر عمى أساس الزمف ,ولكف مع
األخذ بعيف االعتبار مقدار اإلنتاج في نفس الوقت ,بحيث يزيد األجر بزيادة اإلنتاج

أو ينقص بنقصانو .2و تبرز ىذه الطريقة عندما يحدد لمعامؿ أجر يومي عمى أساس
إنتاج حد أدنى مف القطع ,بحيث يزداد ىذا األجر في مقابؿ كؿ قطعة أو وحدة

ينتجيا العامؿ زيادة عف الحد األدنى المتفؽ عميو والعكس صحيح .أو قد يحدد

لمعامؿ أجر عمى أساس وحدة زمنية (ساعة ,يوـ ,أسبوع ,شير) مع إعطائو مبمغاً

محدداً عف كؿ وحدة ينتجيا.

و لق ػػد تجنب ػػت ى ػػذه الطريق ػػة ف ػػي حس ػػاب األج ػػر عي ػػوب طريق ػػة حس ػػاب األج ػػر

بػػالزمف ,إال أنيػػا لػػـ تتفػػادى مسػػاوئ طريقػػة حسػػاب األجػػر عمػػى أسػػاس اإلنتػػاج .فقػػد
يترتب عمييا أيضاً سعي العامؿ إلى زيادة اإلنتػاج عمػى حسػاب النوعيػة .كمػا أف ىػذه

الطريقػػة قػػد تػػدفع بالعمػػاؿ إلػػى التسػػابؽ إلػػى زيػػادة اإلنتػػاج أمػبلً فػػي زيػػادة األجػػر ,بمػػا
يؤدي إلى زرع بوادر الخبلؼ والشػقاؽ بيػنيـ ,فضػبلً عمػا يترتػب عػف ذلػؾ مػف إجيػاد

لمعمػػاؿ ممػػا يػػؤدي إلػػى إلحػػاؽ الضػػرر بيػػـ صػػحياً .ولكػػف ىػػذه الطريقػػة – رغػػـ ىػػذه

تمكػػف العامػػؿ مػػف ضػػماف حػػد أدنػػى مػػف األجػػر مػػع إمكانيػػة زيادتػػو لمعامػػؿ
الم خػػذ – ّ
النشػػيط ,كمػػا أنيػػا تضػػمف لصػػاحب العمػػؿ حػػداً أدنػػى مػػف اإلنتػػاج عمػػى خػػبلؼ طريقػػة
حساب األجر عمى أساس الزمف وحده.

1
2
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الفرع الرابع
التحديد القانوني لألجر
أوالً-تشكيل المجنة الوطنية لمحد األدنى لألجور :لـ يشأ المشرع أف يترؾ تحديد

األجر ح اًر بيف العماؿ وأصحاب العمؿ ,لما قد يترتب عمى ذلؾ مف ظمـ قد يمحؽ
العامؿ نتيجة حاجتو لمعمؿ بأف يخفض لو األجر ,أو ظمـ يمحؽ صاحب العمؿ إذا

كاف بحاجة لخدمات العامؿ فيفرض عميو أج اًر مرتفعاً .فأخذ المشرع بمبدأ تعييف الحد
األدنى لؤلجر في جميع الميف ,والحد األدنى ىو ما يكفي لمقياـ بحاجات العامؿ

األساسية .1وقد عيف القانوف لتحديد األجور ىيئة وطنية سندرس أحكاميا وفؽ اآلتي:

عمبلً بنص المادة  69من قانون العمل :أ -تشكؿ بقرار مف رئيس مجمس الوزراء
وبرئاستو لجنة تسمى المجنة الوطنية لمحد األدنى العاـ لؤلجور وتضـ كبلً مف:

 -7وزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ
 -2وزير المالية
 -3وزير االقتصاد والتجارة

 -4رئيس االتحاد العاـ لنقابات العماؿ
 -5رئيس اتحاد غرؼ التجارة

 -6رئيس اتحاد غرؼ السياحة
-7رئيس اتحاد غرؼ الصناعة.
 -8نقيب مقاولي اإلنشاءات.
ب -تستعيف المجنة بمف تراه مناسباً مف العامميف في الدولة والخبراء..

1
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و -تصدر ق اررات المجنة بتوقيع مف رئيس مجمس الوزراء  ,وتعد ممزمة
ألصحاب العمؿ المشموليف بأحكاـ ىذا القانوف.

14

ثانياً-ضابط الحد األدنى لألجر :تقرر المادة 74من قانون العمل بأنو ال يجوز أف

يقؿ الحد األدنى العاـ ألجر العماؿ العادييف غير المتدرجيف الخاضعيف ألحكاـ ىذا

القانوف عف الحد األدنى العاـ لؤلجور.1

و يحدد األجر في عقد العمؿ الفردي ,أو باالستناد التفاؽ العمؿ الجماعي,

أو لمنظاـ األساسي لمعمؿ في المنشأة ,أما إذا لـ يحدد األجر بأي مف ىذه الطرؽ
استحؽ العامؿ الحد األدنى لؤلجر في المينة أو الحرفة ذات العبلقة(المادة  76مف
1

 -المادة  – 75سض قاطوص الرش  ":-أ -يمتزـ صاحب العمؿ بتطبيؽ مبدأ األجر المتساوي عف األعماؿ ذات القيمة

المتساوية عمى جميع العامميف لديو دوف تمييز قائـ عمى العرؽ أو الموف أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو
الرأي السياسي أو االنتماء النقابي أو الجنسية أو األصؿ االجتماعي
.ب -يقصد باألعماؿ ذات القيمة المتساوية األعماؿ التي تتطمب مف العامميف قد اًر موازياً مف المؤىبلت العممية
والمعارؼ المينية تثبتيا وثيقة أو شيادة خبرة في العمؿ ".
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قانون العمل).1
وفي حاؿ قبوؿ العامؿ بإبراـ عقد عمؿ بأجر بما ىو دوف الحد األدنى ألجر

المينة التي يمارسيا ,ال يفيد تنازلو عف الحد األدنى لتعمؽ ذلؾ بالنظاـ العاـ.2
الفرع الخامس
صور األجر وممحقاتو

يبرز مف تعريؼ المادة األولى مف قانون العمل أف األجرة التي يستحقيا
العامؿ ,ىي كؿ ما يعطى لو مقابؿ عممو ,وبحكـ ارتباطو بعقد العمؿ .وقد أظير

الواقع العممي صو اًر مختمفة لؤلجر تختمؼ تسمياتيا ,فكاف ال بد مف تحديد ما يعد

أج اًر ,وما ال يعد كذلؾ ,وىو ما سنوضحو وفؽ اآلتي:

أوالً-العمالة :العمالة ,أو العمولة كما ىو شائع في تسميتيا في المغة الدارجة,
وتتمثؿ بنسبة مئوية تدفع لمعامؿ عف ثمف ما يبيعو( المادة  649قانون العمل  ,)3أي

نسبة مئوية مف قيمة الصفقات التي تمت بجيد العامؿ ولمصمحة صاحب العمؿ.
كمندوب التأميف الذي يبرـ وثائؽ تأميف مع األشخاص لصالح شركة التأميف.4

وقد تكوف العمالة جزءاً مف األجر الذي يتقاضاه العامؿ ,بحيث يحدد أجر العامؿ
بمبمغ مقطوع ,وبذلؾ تعد العمالة ممحقة بيذا المبمغ المقطوع ,لكنيا قد تمثؿ في

بعض األحياف كؿ ما يحصؿ عميو العامؿ مف أجر ,فتكوف ىي األجر الوحيد لو.
1

 -المادة  76ؽ.ع :يحدد األجر في عقد العمؿ الفردي  ,أو باالستناد التفاؽ العمؿ الجماعي  ,أو لمنظاـ األساسي

لمعمؿ في المنشأة  ,أما إذا لـ يحدد األجر بأي مف ىذه الطرؽ استحؽ العامؿ الحد األدنى لؤلجر في المينة أو
الحرفة ذات العبلقة.
2

 -نقض سوري مجموعة ق اررات تاريخ  9122 / 5/9مشار إليو في :إدوار حشوة -المرجع السابؽ --قاعدة رقـ:

-52ص.03 :
3

 -المادة  231ؽ.مدني -9":العمالة التي تعطى لمطوافيف والمندوبيف الجوابيف والممثميف التجارييف"..

4
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 -1حساب العمالة :تقدر العمالة عمى أساس نسبة مئوية مف قيمة الصفقة,

بغض النظر عما إذا كاف صاحب العمؿ قد حقؽ أرباحاً أـ ال .وبذلؾ فيي تختمؼ
عف حساب األجر عمى أساس المشاركة في األرباح ,حيث يفترض أف صاحب

العمؿ قد حقؽ أرباحاً واال فبل يستحؽ العامؿ شيئاً سوى ما نص عميو القانوف مف
ضرورة حصوؿ العامؿ عمى الحد األدنى لؤلجر.

-2حق العامل في استحقاقيا:

القاعدة أف العمالة تستحؽ لمعامؿ بمجرد إتماـ

الصفقة التي توسط في إتماميا بغض النظر عف تنفيذ العقد ,و لكف يجب اإلشارة

إلى أف يقوـ حؽ العامؿ في استحقاؽ العمالة ليس مقيداً بقبض صاحب العمؿ قيمة

الصفقة التي توسط في إتماميا ,بؿ يتحدد ىذا الحؽ استناداً إلى الجيد الذي بذلو

لمصمحة صاحب العمؿ ,وىو ساعياً إلى إتماـ الصفقة.

ولكف ىذا ال يمنع مف االتفاؽ عمى تأجيؿ استحقاقيا إلى حيف تنفيذ العقد والوفاء
بالثمف ,ومثؿ ىذا االتفاؽ ال يمنع استحقاؽ العامؿ لمعمالة إذا كاف عدـ تنفيذ الصفقة

راجعاً إلى خطأ صاحب العمؿ ,كعدـ مطابقة البضاعة المباعة لمعينة.

ثانياً -المزايا العينية :الغالب في أوساط العمؿ أف يكوف األجر مبمغاً مف النقود,
لكف ذلؾ ال يمنع مف أف يكوف األجر عينياً أي أشياء ذات قيمة مادية ,كالطعاـ

والمباس والمسكف ,وقد يكوف منفعة أو تقديـ خدمة .ويسمى األجر في مثؿ ىذه

الحاالت باألجر العيني ,كما كاف شائعاً في القديـ مف كوف األجر في بعض

الحاالت عينياً بشكؿ كامؿ.

و يغمب اليوـ ,إذا وجد األجر العيني أف يكوف مجرد أجر إضافي إلى جانب األجر
األساسي النقدي ,كما ىو الحاؿ بالنسبة لبعض الفئات مف العماؿ ,حيث جرت
العادة ,أو تقتضي الضرورة ,أو تفترض طبيعة عمميا الحصوؿ عمى جزء مف األجر

عينياً ,كعماؿ البحر يتقاضوف باإلضافة إلى األجر النقدي المسكف والمأكؿ ,وعماؿ
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الفنادؽ والمطاعـ يتقاضوف إضافة لؤلجر المأكؿ واإلقامة.1
 – 1شروط اعتبار المزايا العينية أج ارً -1:تتطمب المزايا العينية أداء متكر اًر مف
صاحب العمؿ طواؿ مدة العقد ,كتقديـ الطعاـ أو المسكف -2-أف ال تكوف تبرعاً مف

صاحب العمؿ ,وانما حقاً لمعامؿ -3 -أف تكوف ال تكوف مف أدوات العمؿ كالمباس
الرسمي الذي يقدـ في بعض أماكف العمؿ ,بؿ يجب أف تكوف في مقابؿ العمؿ

المقدـ مف العامؿ  -4-أف تكوف دوف مقابؿ يدفع مف العامؿ ,فإذا كاف العامؿ يدفع
مقاببلً لمسكف الذي يقدـ لو مف قبؿ صاحب العمؿ ,فإف ىذا المقابؿ ال يجعؿ منو
مزايا عينية بغض النظر عف قيمة ىذا المقابؿ ,أي سواء أكاف ىذا المقابؿ يعادؿ

القيمة الحقيقية لمميزة أـ يقؿ عنيا.
 – 2اآلثار التي تترتب عمى اعتبار المزايا العينية أج ارً :يترتب عمى اعتبار مزية

عينية أج اًر أو جزءاً مف أجر ,سرياف أحكاـ األجر ,فيذه األحكاـ ال تقتصر عمى
األجور النقدية ,ليذا يمتزـ صاحب العمؿ بأدائيا لمعامؿ ,وال يجوز لصاحب العمؿ

كذلؾ االنتقاص منيا بإرادتو المنفردة ,واذا استحاؿ عميو الوفاء بالميزة العينية ,لسبب
أجنبي ,يمتزـ عندئذ بدفع بدؿ نقدي عنيا.2

ولذلؾ فيجب تقويـ ىذه المزايا بالنقود واضافة قدرىا عمى األجر النقدي,

وذلؾ عند تحديد مقدار األجر كامبلً.3
1
2

 -د.شواخ محمد األحمد -المرجع السابؽ -ص.555:

 " -حيث أف الدعوى تتمخص أف المدعي عيف لدى الجية المدعى عمييا بمينة مراقب قباف ...و أعطي ضمف

المعمؿ سكناً حيث استمر فيو عاميف ونص العاـ وبعد أف تزوج سكف خارج المعمؿ ألف اإلدارة رفضت إعطاؤه ما

يتبلءـ ووضعو الجديد وأخذت الغرفة منو ,وما كاف السكف يعتبر جزءاً مف األجر لذلؾ فإنو يطمب دعوتيا والمحاكمة
معيا والحكـ لو بأجر المثؿ عف خمس سنوات تسبؽ اإلدعاء"...

قرار نقض سوري رقـ أساس  229وقرار رقـ  313تاريخ 9122 /3/92
مشار إليو في  :مصطفى ناصر إماـ -المرجع السابؽ -ص.532 :
3

 " عمى أنو بالرغـ مف النص صراحة عمى اعتبار المزايا العينية جزءاً مف األجر ,فالحاصؿ عمبلً أنيا ال تضـ- 138 -

ثالثاً-العالوة :تظير العبلوة في عدة أشكاؿ:
أ -عالوة الترقية :يقصد بيا كؿ زيادة في األجر يستحقيا العامؿ نتيجة لترقيتو أثناء
خدمتو لصاحب العمؿ ,وىي عبارة عف مبمغ نقدي ,يضاؼ إلى أجر العامؿ:إما
بصورة دورية أي في مواعيد دورية تتناسب مع خدمتو_ بحيث يستحقيا العامؿ في

نياية كؿ فترة زمنية مف الخدمة_ ,أو قد تقرر العتبار خاص في العامؿ كحصولو

عمى شيادة عممية أعمى مما كاف حاصبلً عمييا سابؽ .1وتحدد برقـ ثابت يضاؼ

إلى أجر العامؿ ,أو بنسبة مئوية مف األجر.

و ىذه العبلوة ال تستحؽ إال إذا وجد التػزاـ عمػى عػاتؽ صػاحب العمػؿ يػدفعيا,
س ػواء ك ػػاف مص ػػدر ى ػػذا االلت ػزاـ ف ػػي عق ػػد العم ػػؿ الفػػردي أو الجم ػػاعي أو ف ػػي الئح ػػة
النظاـ األساسي لمعمؿ أو إذا جرى العرؼ بدفعيا.

ب -عالوة غالء المعيشة :مف مقتضيات العدالة أف تراعى التبدالت التي تط أر عمػى
نفقػات معيشػة العامػػؿ ,فيعطػى تعػػويض ىػو عػبلوة غػػبلء المعيشػة ,ويجػػب منحػو ىػػذه

العػ ػػبلوة فػ ػػي كػ ػػؿ فت ػ ػرة زمني ػ ػة وبشػ ػػكؿ يتناسػ ػػب واإلحصػ ػػاءات التػ ػػي تجرييػ ػػا اإلدارات
المختصػػة لمواجيػػة ارتفػػاع تكػػاليؼ المعيشػػة وانخفػػاض القػػوة الشػرائية لمنقػػود ممػػا يقمػػؿ
مف القيمة الحقيقية لؤلجر .ونحف نرى أف فرض ىػذه العػبلوة عمػى أصػحاب العمػؿ ال

يسػػبب ليػػـ اإلرىػػاؽ ,بمػػا أف البضػػائع والسػػمع التػػي تنتجيػػا منش ػ تيـ تػػزداد قيمػػة تبع ػاً

الزدياد قيمة خدماتو وانتاجو ,في حيف يبقى العامؿ مرتبطاً بػأجر ,ال يجػري عميػو أي

إلى األجور عند حساب األجر الشامؿ ,ويرجع ذلؾ إلى أف ضـ ىذه المزايا إلى األجور يتطمب تقويميا بالنقود ,وىذا
التقويـ ليس باألمر السيؿ ,وغالباً ما يكوف محبلً لمنزاع بيف صاحب العمؿ والعامؿ ,ولذلؾ يجب أف يقوـ المشرع ذاتو

بتقويـ ىذه المزايا ,أو عمى األقؿ أف يضع األسس التي يمكف تقويميا وفقاً ليا".
د .محمد لبيب شنب -المرجع السابؽ -فقرة -532 :ص.050 :

1
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تعديؿ يغطي متطمبات ارتفاع تكاليؼ الحياة.1
وىنا نؤكد عمى الطبيعة القانونية لعبلوة غبلء المعيشة باعتبارىا جزء اليتج أز
مف األجر ,إذا وجد التزاـ عمى عاتؽ صاحب العمؿ يدفعيا ,سواء كاف مصدر ىذا
االلتزاـ في عقد العمؿ الفردي أو الجماعي أو في الئحة النظاـ األساسي لمعمؿ أو

إذا جرى العرؼ بدفعيا.

ج -عالوة أعباء العائمة (التعويض العائمي) :كانت ىذه العبلوة تعتبر مف قبيؿ
المنح التي يقدميا صاحب العمؿ إلى العامؿ كمساعدة في تحمؿ أعبائو العائمية,

وكنتيجة لزيادة أعبائو العائمية المتمثمة في الزواج وانجاب األطفاؿ ,وليذا فإف ىذه
العبلوة ال يصح اعتبارىا جزءاً مف األجر ,ألف األجر بالمعنى القانوني الدقيؽ البد

المشرع
أف يكوف في المقابؿ العمؿ ,ويبدو أف الرغبة في إفادة العامؿ ىي التي دفعت
ّ
لمد سرياف النظاـ القانوني لؤلجر عمى ىذه العبلوة حيث تشترؾ مع األجر في توفير
معاش العامؿ ومعاش أسرتو.2

إال أف قانوف العمؿ لـ ينص عمى التزاـ صاحب العمؿ بدفعيا لمعماؿ ,وليذا
فبل يمتزـ بدفعيا لمعماؿ إال إذا ورد النص عمييا في عقد العمؿ الفردي أو الجماعي

أو الئحة النظاـ األساسي ,أو إذا جرى العرؼ بدفعيا(المادة  649مف القانوف

المدني).

رابعاً-المنحة والمكاف ة:
 -1المنحة :تجري العادة لدى بعض المنش ت إلى صرؼ مبالغ معينة لعماليا
بانتياء موسـ معيف أو بانتياء سنتيا المالية( منحة الشير الثالث عشر) أو بمناسبة
عيد مف األعياد ,وىي عبارة عف مبمغ مف الماؿ نقدي أو أشياء عينية.
1

 -صبلح الديف النحاس  -المرجع السابؽ -ص.931 :

2

 د .توفيؽ حسف فرج -المرجع السابؽ -ص.023 :- 140 -

و مف حيث المبدأ أف صرؼ المنحة ُيعد مف قبيؿ التبرع ,وبالتالي ليس ليا
صفة اإللزاـ لصاحب العمؿ .ولكف ىذه المنحة تصبح جزءاً مف األجر ,وتفقد بالتالي

صفتيا التبرعية في حالتيف:

 -1إذا التزـ صاحب العمؿ بأدائيا لمعامؿ ,بموجب نص في عقد العمؿ الفردي
أو عقد العمؿ الجماعي أو ورد النص في الئحة النظاـ األساسي لمعمؿ.

 -2جرى العرؼ بمنحيا حتى أصبح العماؿ يعتبرونيا جزءاً مف األجر ال تبرعاً.
أي يجب أف يتوافر في منحيا مف قبؿ صاحب العمؿ صفة الثبات

والعمومية واالستمرار .مما يدؿ عمى انعداـ حرية صاحب العمؿ في منحيا.
و إذا أصبحت المنحة إلزاماً عمى صاحب العمؿ ,فإنيا تعد مف ممحقات

األجر .ليذا يمتزـ صاحب العمؿ بأدائيا لمعامؿ ,بغض النظر عما إذا كانت المنشأة
قد حققت أرباحاً أو لحقت بيا خسائر.
-2المكاف ـ ة :ىػػي نػػوع مػػف المػػنح يعطييػػا صػػاحب العمػػؿ لمعامػػؿ ل ػيس فػػي مناسػػبات
معينػة ,بػؿ فػػي مقابػؿ أمانتػو واخبلصػػو أو كفاءتػو(المادة  3/649القػانوف المػػدني) أي
مقابػػؿ جيػػد إضػػافي أو عنايػػة خاصػػة بػػذلت فػػي تنفيػػذ العمػػؿ ,كالمكافػػأة التػػي تصػػرؼ

لمعامؿ الذي يحقؽ وف اًر فػي المػواد األوليػة المسػتخدمة فػي اإلنتػاج ,أو الزيػادة المحققػة

فػ ػ ػ ػػي قػ ػ ػ ػػدر اإلنتػ ػ ػ ػػاج ,أو الت ازمػ ػ ػ ػػو الػ ػ ػ ػػدقيؽ بمواعيػ ػ ػ ػػد العمػ ػ ػ ػػؿ وعػ ػ ػ ػػدـ ارتكابػ ػ ػ ػػو أليػ ػ ػ ػػة

مخالفػػات(كالمكافػػأة التػػي تقررىػػا شػػركة النقػػؿ القتصػػاد الوقػػود أو لضػػبط المواعيػػد أو
لتفادي حوادث السير ,)1أو زيادة مؤىبلتو الفنية ,أو معرفتو بمغات أجنبية.

ومف حيث المبدأ تعد المكافأة (كالمنحة) تبرعاً مف قبؿ صاحب العمؿ ,ليذا

فإنو ال يمتزـ بأدائيا إال إذا كانت مقررة في عقد العمؿ الفردي أو المشترؾ أو الئحة

النظاـ األساسي لمعمؿ ,أو جرى العرؼ بدفعيا حتى أصبح العماؿ يعتبرونيا جزءاً
1

 د .جماؿ الديف زكي-المرجع السابؽ-ص.23:- 141 -

مف األجر ال تبرعاً.1
خامساً-الوىبة  :الوىبة (البقشيش) ,مبمغ مف النقود يتقاضاه العامؿ ال مف صاحب

العمؿ بؿ مف عمبلئو ,وذلؾ بمناسبة عمؿ يؤديو تنفيذاً لعقد العمؿ ,دوف أف تربطو
بيـ أي رابطة تعاقدية .وتكوف داللة عف رضا العميؿ عف خدمة العامؿ المنفذة.

ويشترط العتبار الوىبة أج اًر:

الشرط األوؿ :أف يكوف العرؼ قد جرى بدفعيا(عمبلً بنص الفقرة األولى مف المادة

 650مف القانوف المدني) .مما يصبغيا بالمشروعية كي ال تنقمب إلى رشوة.
الشرط الثاني :أف تكوف لموىبة قواعد تسمح بضبط مقدارىا.
الشرط الثالث :أف ال تكوف خفية.2

سادساً-البدل :يقصد بالبدؿ مبمغ مف النقود يتقاضاه العامؿ مف صاحب العمؿ,
لتعويضو عف افتقار في ذمتو نتيجة ما تكبده مف مصاريؼ في سبيؿ قيامو بالعمؿ

المطموب منو ,كبدؿ االنتقاؿ إذا كمؼ بالعمؿ بعيداً عف مكانو المعتاد ,وبدؿ السفر

إذا كانت طبيعة العمؿ تستمزـ منو التنقؿ .3وبدؿ التمثيؿ والضيافة الذي يصرؼ
لمعامؿ لمواجية االلتزامات التي يفرضيا عميو المركز الذي يشغمو ,كظيوره بمظير

معيف ونفقات استقباؿ العمبلء في المكتب ,وبدؿ المبلبس إذا ألزمو صاحب العمؿ
ارتداء مبلبس معينة.
ويتضح مما سبؽ ,أف البدؿ بيذا المعنى ال يعتبر جزءاً مف األجر ,ألنو ليس
1

 " -المكافأة ال تعتبر جزءاً مف األجر إال إذا تحقؽ فييا أحد الشرطيف التالييف:

أوالً -أف يكوف عقد العمؿ الفردي والجماعي قد لحظيا.

ثانياً -أف تتوافر فييا عناصر العمومية واالستمرار والثبات"
نبيمة زيف -المرجع السابؽ -فقرة -7:ص.13:
2
3

 د .أحمد السماف -د .جورج ع ّشي -المرجع السابؽ -ص.533: د .فتحي عبد الرحيـ عبد اه -المرجع السابؽ-ص.922 :- 142 -

مقاببلً لمعمؿ الذي يؤديو العامؿ ,وانما ىو تعويض عف نفقة أو خسارة لحقت بالذمة

المالية لمعامؿ .ولكف عندما يحسب البدؿ جزافاً ,بحيث يزيد مقداره عف النفقة الحقيقية
أو الخسارة التي جاء البدؿ ليعوضيا ,ففي ىذه الحالة تحسب الزيادة جزءاً مف
األجر ,ويسري عمييا نظامو القانوني.

كما ُيعد البدؿ جزءاً مف األجر ,إذا أعطي لمعامؿ لقاء طاقة يبذليا ,أو
مخاطر معينة يتعرض ليا في أدائو لعممو ,1كبدؿ طبيعة العمؿ ,وبدؿ العدوى ,وبدؿ
الخطر ,وبدؿ العمؿ في األماكف النائية ,وغيرىا مف البدالت التي ترتبط بطبيعة

العمؿ.2

سابعاً -المشاركة في األرباح  :كثي اًر ما نجد في مجاؿ المحبلت التجارية اتفاؽ
بيف صاحب العمؿ وعمالو عمى أف تكوف أجورىـ محسوبة عمى أساس نسبة معينة

مف أرباح المتجر ,أو أف يخصص ليـ نسبة معينة مف األرباح إضافة إلى أجرىـ

المقطوع ,وذلؾ تشجيعاً ليـ عمى بذؿ جيد أكبر حيث يصبح العامؿ معنياً بنجاح

المتجر (المادة  657مف القانوف المدني.)3

ويبلحظ أف النسبة المئوية في اإلرباح تختمؼ عف الحصة في الربح ,فالنسبة
المئوية تستحؽ سواء حقؽ صاحب العمؿ ربحاً أو لـ يحقؽ ,بؿ ولو أصيب بخسارة,
1

 "-البدؿ ..يعطى  ..إلػى العامػؿ ....لقػاء طاقػة يبػذليا أو مخػاطر معينػة يتعػرض ليػا فػي أدائػو لعممػو ,فيعتبػر جػزءاً

مف األجر"...

الطعف رقـ  222لسنة  02ؽ جمسة 9125 /5/5
مش ػػار إلي ػػو ف ػػي :د .س ػػعيد أحم ػػد ش ػػعمة -موس ػػوعة قض ػػاء ال ػػنقض العم ػػالي -منش ػػأة المع ػػارؼ -اإلس ػػكندرية-9122-
ص.32:
2

 -د.شواخ محمد األحمد -المرجع السابؽ -ص.502:

3

 -المادة  222مه القاوون المدوي -9 ":إذا نص العقد عمى أف يكوف لمعامؿ فوؽ األجػر المتفػؽ عميػو أو بػدالً منػو,

حؽ فػي جػزء مػف أربػاح رب العمػؿ ,أو فػي نسػبة مئويػة مػف جممػة اإليػراد أو مػف مقػدار اإلنتػاج أو مػف قيمػة مػا يتحقػؽ
مف وفر أو ما شاكؿ ذلؾ ,وجب عمى رب العمؿ أف يقدـ إلى العامؿ بعد كؿ جرد بياناً بما يستحقو مف ذلؾ"....
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إذ تحسب النسبة عمى أساس رقـ مبيعاتو ,أما حصة األرباح فبل تستحؽ إال إذا حقؽ

صاحب العمؿ ربحاً .فإذا لـ يحقؽ المشروع ربحاً في سنة معينة ,سقط حؽ العامؿ
في ىذه النسبة ,وال صعوبة في األمر عندما تكوف ىذه النسبة مضافة إلى مبمغ
مقطوع متفؽ عميو ,ولكف الصعوبة سوؼ تثور عندما تكوف ىذه النسبة ىي كامؿ

األجر وال يحقؽ المشروع ربحاً ,وباعتبار أف األجر ىو أحد العناصر األساسية لعقد
العمؿ ,ليذا يستحؽ العامؿ في ىذه الحالة الحد األدنى ألجر المينة التي يؤدييا,

( 648مف القانوف المدني).1

والبد مف اإلشارة إلى أف انتياء خدمة العامؿ أياً كاف السبب قبؿ انقضاء السنة

المالية ال يحرـ العامؿ مف نصيبو في األرباح ,بؿ يستحؽ جزءاً مف أرباح السنة
يتناسب مع مدة الخدمة التي قضاىا في العمؿ.

1

 -9" -إذا لـ تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو نظاـ المعمؿ أو النظاـ األساسي عمى األجػر الػذي يمتػزـ بػو

صػاحب المعمػؿ ,أخػذ بػاألجر المقػدر لعمػػؿ مػف ذات النػوع إف وجػد ,واال ق ّػدر األجػػر طبقػاً لعػرؼ المينػة وعػرؼ الجيػػة
التي يؤدي فييا العمؿ فإف لـ يوجد عرؼ تولى القاضي تقدير األجر وفقاً لمقتضيات العدالة"
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الباب الثالث
عقود التدرج والتدريب الميني واالختبار
يسبؽ انعقاد عقد العمؿ مرحمة إلعداد العامميف ,وتأىيميـ لممارسة المينة.
ويتـ ىذا اإلعداد بعقد يطمؽ عميو مصطمح عقد التدرج ,وىناؾ في نفس المضمار
عقد التدريب .وقد يكوف ىناؾ عقد عمؿ ولكف يتفؽ طرفاه عمى فترة لبلختبار.
فالتنظيـ القانوني لعقد العمؿ ال يقتصر عمى مراحؿ انعقاده وتنفيذه وانيائو ,بؿ
يتناوؿ المراحؿ التي تسبؽ ذلؾ .وفي سبيؿ ذلؾ كرس قانوف العمؿ أحكاماً لتنظيـ
عقد التدرج والتدريب واالختبار.
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الفصل األول
عقد التدرج
قد يكوف الباحػث عػف عمػؿ بحاجػة إلػى اكتسػاب الخبػرة التػي تؤىمػو الحتػراؼ

عمؿ ما ,والغاية مف عقد التدرج ىي تعميـ العامؿ مينة أو صػناعة معينػة ,لػذلؾ فػإف

ليػػذا العقػػد أىميػػة كبي ػرة ,وخاصػػة فػػي الػػدوؿ الناميػػة ,حيػػث ال يػػتمكف عػػدد كبيػػر مػػف
األح ػػداث ال ػػذيف أتمػ ػوا مرحم ػػة التعم ػػيـ اإلل ازم ػػي م ػػف متابع ػػة د ارس ػػتيـ ,ل ػػذلؾ غالبػ ػاً م ػػا
يمجأوف إلى أصحاب العمؿ بغية تعمـ مينة أو صناعة معينة كوسيمة لكسب رزقو.

وتب ػػدو ك ػػذلؾ أىمي ػػة عق ػػد الت ػػدرج كوس ػػيمة ل ػػتعمـ مين ػػة أو ص ػػناعة ف ػػي ال ػػدوؿ

النامية ,عمى خبلؼ الدوؿ المتطورة اقتصادياً ,حيث أف اإلمكانيات المادية لؤلولى قد
ال تسػػمح ليػػا فػػي إنشػػاء معاىػػد خاصػػة أو مػػدارس ,أو م اركػػز لمتػػدريب المينػػي تمحػػؽ
بالمصانع الكبرى ,فيقوـ أصحاب العمؿ في الػورش والمصػانع بإنشػاء مػدارس إلعػداد

العم ػػاؿ م ػػف الناحي ػػة الفني ػػة .1لي ػػذا ف ػػإف عق ػػد الت ػػدرج ي ػػؤدي خدم ػػة ىام ػػة سػ ػواء عم ػػى
المس ػػتوى الف ػػردي أو عم ػػى المس ػػتوى االجتم ػػاعي م ػػف إم ػػداد المجتم ػػع ب ػػالكوادر الفني ػػة
والمينية المدربة ,باإلضافة إلى أف تعمـ المينة أو الحرفة يعتبر وسيمة لتأميف مصػدر

دخؿ لمعامؿ.2

1

 -د .توفيؽ حسف فرج -المرجع السابؽ -ص.920:

2

 د.شواخ محمد األحمد -المرجع السابؽ -ص.512:- 147 -
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المبحث األول
ماىية عقد التدرج
أوالً-تعريف عقد التدرج :عرفت المادة ( 31مف قانوف العمؿ) المتدرج عمى

الصورة التالية :يعتبر عامبلً متدرجاً كؿ مف يتعاقد مع صاحب لمعمؿ لديو بقصد
تعمـ مينة أو حرفة معينة.

ثانياً – الطبيعة القانونية لعقد التدرج  :اختمؼ الفقياء في تكييؼ عقد التدرج,

حيث ذىب جانب منيـ إلى اعتبار عقد التدرج ىو عقد عمؿ ,و يخضع بالتالي

لؤلحكاـ القانونية المنظمة ليذا العقد ,حتى في الحاالت التي ال يحصؿ فييا العامؿ

المتدرج عمى أجر مف صاحب العمؿ ,عمى أساس أف العامؿ المتدرج يعمؿ تحت
إدارة أو إشراؼ صاحب العمؿ ,واف لـ يحصؿ عمى أجر نقدي فإنو يحصؿ عمى
أجر عيني يتمثؿ في تعممو لمينة أو صناعة معينة ,لذلؾ يتوافر لعقد العمؿ

العناصر المميزة لو ,والمتمثمة في عبلقة التبعية واألجر.
في حيف يرى البعض اآلخر مف الفقياء أف عقد التدرج ليس بعقد عمؿ ,ألف

اليدؼ األساسي ليذا العقد ,يتمثؿ في تعمـ العامؿ المتدرج لممينة أو الصناعة ,وما
التزامو بأداء العمؿ لمصمحة لصاحب العمؿ ,سوى وسيمة ليذا التعمـ ,لذلؾ فإف
التزامو بأداء العمؿ ليس ىو االلتزاـ األصمي بؿ ىو تابع لبللتزاـ بالتعميـ ,مما يجعؿ

مف ىذا العقد عقد تعميـ لمعمؿ ال عقد عمؿ,وال يغير مف ىذا الحكـ وجود أجر

لممتدرج ,فاألجر ليس غاية بحد ذاتو.1

وىذا االتجاه ىو أقرب لمقانوف الذي لـ يقضي بأف تحسب مدة التدرج في
حساب مدة خدمة العامؿ ,إذا استمر العامؿ بالعمؿ بعد انتياء عقد التدرج.
1

د .محمد فاروؽ الباشا-المرجع السابؽ -فقرة-23:ص922:- 149 -

المبحث الثاني
التنظيم القانوني لعقد التدرج
يختمؼ عقد التدرج عف عقد العمؿ مف حيث موضوعو وشكمو ومدتو وآثاره

واألجر الذي يتقاضاه المتدرج ,وحاالت إنياء العقد ,وىذا ما سيبرز بعرض األحكاـ
اآلتية:
 -7بموجب أحكاـ المادة  32مف قانوف العمؿ:أ -يجب أف يكوف عقد عمؿ

المتدرج مكتوباً وبالمغة العربية ومحر اًر عمى نسختيف يحتفظ كؿ مف الطرفيف

منيما.

بنسخة

ب-يحدد الوزير بقرار منو وبالتنسيؽ مع الو ازرات المختصة والجيات المعنية
الميف الخاضعة لمتدرج وسف التدرج ومدة تعمـ المينة أو الحرفة ومراحميا

المتتابعة والمكافأة في كؿ مرحمة بصورة تصاعدية ,عمى أال تقؿ ىذه المكافأة

في المرحمة األخيرة عف الحد األدنى العاـ لؤلجر المحدد لفئة العماؿ في

المينة التي يتدرج فييا العامؿ.
 -2عمبلً بالمادة  33مف قانوف العمؿ":إذا كاف العامؿ المتدرج حدثاً فيتـ إبراـ
عقد التدرج مع وليو أو الوصي عميو".

وفي اعتقادنا أف تدريب الحدث في ىذه السف داخؿ بيئة عمؿ لمكبار خطأ .

ألف العامؿ الحدث يتأثر في ىذه المرحمة بغيره وىو يعمؿ بعيداً عف رقابة أسرتو

ويكوف عمى صمة زمالة بأشخاص يكبرونو سناً ,وىـ العماؿ الذيف يستخدميـ صاحب

الحرفة ,و يتيح ذلؾ الفرصة إلتياف أفعاؿ شاذة مخمة بالحياء ,تشكؿ جرائـ بينو وبيف
زمبلئو .كما أف الصبي حينما يرى العماؿ مف زمبلئو ينفقوف مف أجورىـ وىو ال
يتناوؿ مف األجر إال النذر القميؿ قد تدفعو الرغبة في اإلنفاؽ إلى ارتكاب جرائـ

االعتداء عمى األمواؿ والسيما السرقة.
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وعميو نرى ضرورة تدريب الحدث قبؿ بموغ سف الرشد ,في مؤسسات مينية

خاصة لمتدريب ال في المؤسسات الصناعية لدى أصحاب األعماؿ.

أما إذا كاف المتدرب قد أتـ الثامنة عشرة مف العمر ,فإنو يتولى التعاقد مع

صاحب العمؿ بنفسو .ومما يبلحظ أف المتدرب سواء أكاف ذك ار أـ أنثى ,راشدا أـ

قاصر يتمقى أج اًر ,واف كاف منخفضاً بالنسبة إلى أجور العماؿ الذيف يقوموف بنفس
العمؿ في بداية تدريبو ,وال يجوز حرمانو مف األجر ,وىذا مف قبيؿ الحافز المادي
والتشجيعي لو .أما في المرحمة النيائية مف تدريبو فيجب أال يقؿ أجره عف الحد

األدنى لؤلجر المعطى لعمؿ مماثؿ لعممو.

 -3المادة  35مف قانوف العمؿ":تسري عمى المتدرجيف األحكاـ الخاصة
باإلجازات بمختمؼ أنواعيا وساعات العمؿ وفترات الراحة المنصوص عمييا في

ىذا القانوف".

 -4المادة  36قانوف العمؿ":عمى صاحب العمؿ عند انتياء فترة التدرج أف يمنح
المتدرج شيادة تثبت التحاقو بفترة التدرج ومدتيا ومستوى ميارتو في المينة أو

الحرفة  ,عمى أف تصدؽ ىذه الشيادة مف المديرية المختصة والو ازرة"1 .

 -5إنياء العقد :تقضي المادة  34قانوف العمؿ":أ -لصاحب العمؿ أف ينيي عقد
العامؿ المتدرج إذا ثبت لديو عدـ كفاءتو أو عدـ استعداده لتعمـ المينة أو

الحرفة بصورة حسنة.

ب -يجوز لممتدرج أف ينيي العقد إذا لـ يمؽ العناية المناسبة مف صاحب العمؿ.

ج -عمى الطرؼ الراغب في إنياء العقد إخطار الطرؼ اآلخر بذلؾ قبؿ ثبلثة أياـ
عمى األقؿ ".
1

 -تقضي المادة األولى مف قانوف العمؿ بأنو  ":يقصد بػ......

الوزارة :و ازرة الشؤوف االجتماعية والعمؿ
الوزير وزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ
المديرية المختصة :مديرية الشؤوف االجتماعية والعمؿ"
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الفصل الثاني
عقد التدريب الميني
يختمؼ عقد التدريب أو التمريف عف عقد العمؿ مف حيث موضوعو وشكمو
ومدتو وآثاره واألجر الذي يتقاضاه العامؿ ,وحاالت إنياء العقد ,وىذا ما سيبرز

بعرض األحكاـ اآلتية:

5
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المبحث األول
ماىية عقد التدريب الميني
يقصد بالتدريب الميني التدريبات المينية النظرية أو التطبيقية أو كبلىما لدى

صاحب العمؿ  ,الكتساب الميارات في مينة أو حرفة معينة قبؿ االلتحاؽ بالعمؿ,
باإلضافة إلى تدريب العماؿ أثناء خدمتيـ لرفع درجة ميارتيـ المينية( المادة 37

قانوف العمؿ).

ويختمؼ عقد التدريب عف عقد العمؿ في أف العامؿ يكوف مؤىبلً لتنفيذ العمؿ

المطموب منو ,في حيف أف المتدرب يكوف في طور اإلعداد.1

المبحث الثاني
التنظيم القانوني لعقد التدريب الميني
 -7يخضع إبراـ عقد التدريب إلى القواعد العامة إلبراـ العقود ,غير أف المشرع
أحاطو ببعض القواعد الخاصة بالشكؿ وبأىمية كؿ مف طرفي العقد .حيث
تقضي المادة  38مف قانوف العمؿ بأنو ":أ -يجب أف يكوف عقد التدريب
الميني خطياً وأف يكوف المدرب حائ اًز المؤىبلت والخبرات الكافية في المينة أو
الحرفة المراد تدريب العامؿ فييا ,كما يجب أف يتوافر في المنشأة نفسيا
الشروط المناسبة لمتدريب.
ت -ينظـ عقد التدريب بيف صاحب العمؿ والعامؿ المتدرب كتابةً وبالمغة العربية
1

 حسف عبد المطيؼ حمداف -المرجع السابؽ-فقرة-29 :ص.925:- 155 -

عمى ثبلث نسخ لكؿ مف الطرفيف نسخة والثالثة تودع لدى مديرية التأمينات

االجتماعية المختصة.

ج -يتولى المتدرب الذي أتـ الثامنة عشرة مف العمر التعاقد بنفسو أما إذا كاف
حدثاً فينوب عنو وليو أو الوصي عميو".

 -2يحدد الوزير بقرار منو وبالتنسيؽ مع الو ازرات المختصة والجيات المعنية الميف
الخاضعة لمتدريب وسف المتدرب ومدة التدريب ومراحمو المتتابعة واألجر ,عمى
أال يقؿ عف الحد األدنى ألجر فئة العامؿ في المينة التي يتدرب فييا (المادة

 39قانوف العمؿ).
بناء عمى طمب أحد الطرفيف في
 -3انتياء عقد التدريب :يجوز إنياء عقد التدريب َ
أي مف الحاالت التالية:
أ -إذا ارتك ػ ػ ػ ػػب أح ػ ػ ػ ػػد الطػ ػ ػ ػ ػرفيف أي مخالف ػ ػ ػ ػػة ألحك ػ ػ ػ ػػاـ ى ػ ػ ػ ػػذا القػ ػ ػ ػ ػانوف.

ب -إذا لػ ػػـ يقػ ػػـ أحػ ػػد الط ػ ػرفيف بواجباتػ ػػو وفق ػ ػاً لشػ ػػروط العقػ ػػد المبػ ػػرـ بينيمػ ػػا.
ج

-إذا اسػ ػػتحاؿ تنفيػ ػػذ العقػ ػػد ألسػ ػػباب خارجػ ػػة عػ ػػف إرادة أحػ ػػد الط ػ ػرفيف.

د -إذا نقػػؿ صػػاحب العمػػؿ مكػػاف التػػدريب المحػػدد فػػي العقػػد إلػػى مكػػاف آخػػر.

ىػ ػ -إذا كػػاف اسػػتمرار المتػػدرب فػػي العمػػؿ ييػػدد سػػبلمتو أو صػػحتو وثبػػت ذلػػؾ
بتقري ػػر ص ػػادر ع ػػف المجن ػػة الطبي ػػة المعتم ػػدة ل ػػدى

االجتماعية(المادة  42مف قانوف العمؿ).
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المؤسس ػػة العام ػػة لمتأمين ػػات

الفصل الثالث
عقد العمل تحت االختبار
قد ال يرغب أطراؼ العبلقة القانونية في االرتباط بصفة نيائية بعقد عمؿ إال
بعد أف يتحقؽ كؿ منيما أو أحدىما بظروؼ العمؿ ,فيبرماف عقد عمؿ تحت التجربة

أو بشرط االختبار.

كأف يتفؽ العامؿ وصاحب العمؿ عمى عدـ االرتباط النيائي بالعقد إال بعد

فترة اختبار أو تجربة تسمح ألحدىما أو كبلىما أف يقدر ما إذا كانت مصمحتو

تقتضي المضي في ىذا العقد أـ ال .حيث يستطيع صاحب العمؿ خبلؿ فترة التجربة
أف يقؼ بصورة عممية عمى مدى ميارة العامؿ وخبرتو وصبلحيتو إلنجاز العمؿ

المطموب منو ,ويستطيع العمؿ أف يتأكد مف مبلئمة ظروؼ العمؿ لو ومف تناسب
األجر مع الجيد المبذوؿ

فعقد العمؿ لمتجربة يبرـ مباشرة بيف العمؿ وصاحب العمؿ ,وقد يتدخؿ

شخص ثالث ليقوـ بالتقريب بينيما ,وىذا الشخص الثالث قد يكوف فرداً (كمقاوؿ
توريد عماؿ) وقد يكوف مكتباً رسمياً تابعاً لمدولة أو مكتباً خاصاً تبعاً لمقطاع الخاص

ترخصو الدولة وتشرؼ عمى عممو .

9
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المبحث األول

ماىية عقد العمل تحت االختبار
أوالً – تعريف عقد العمل تحت االختبار:
عقد العمؿ بشرط االختبار ىو اتفاؽ بيف صاحب عمؿ وعامؿ ,يتفقاف فيو
عمى فترة لبلختبار ,أو يضعاف في متنو شرطاً لبلختبار؛ بمعنى أف مف تقرر الشرط

لمصمحتو يمكنو التأكد مف مدى مبلئمة العقد لو خبلؿ تمؾ الفترة ,فإذا وجد أف ىذا

العقد يحقؽ مصالحو المقصودة مضى قدماً في تنفيذه ,واذا وجد األمر عمى خبلؼ
ذلؾ ,استخدـ الشرط المقرر لمصمحتو لمتخمص مف االلتزامات التي يفرضيا ىذا

العقد ,بشرط أف يتـ ىذا التخمص قبؿ انقضاء فترة االختبار (التجربة) المتفؽ عمييا.

ويتضح مما سبؽ أف عقد العمؿ تحت االختبار أو فترة تجربة يحقؽ مزايا

لطرفي العقد ,أي لصاحب العمؿ والعامؿ ,كما لو رغب صاحب العمؿ مف خبلؿ

فترة التجربة ىذه أف يتأكد مف الكفاية المينية لمعامؿ ,ومدى صبلحيتو عمى القياـ
بالعمؿ المسند إليو ,ومدى استطاعتو عمى االنسجاـ مع زمبلئو في العمؿ .كما أف

العامؿ يتأكد مف خبلؿ ذلؾ التحقؽ مف ظروؼ العمؿ ومدى مبلءمتيا لقدراتو
وتخصصو ,والتأكد مف أف األجر الذي يتقاضاه يناسب الجيد الذي يبذلو فعبلً ,كما
أف ىذا الشرط يدؿ عمى حرص صاحب العمؿ الشديد في اختيار أفضؿ العماؿ

لمشروعو.1

ثانياً – تمييز عقد العمل تحت االختبار عن غيره من العقود المشابية لو:
تبدو أىمية تحديد وصؼ العقد ,لبياف األحكاـ التي ستطبؽ عميو ,مف ىنا

يبرز أف الفارؽ الجوىري بيف عقد العمؿ بشرط االختبار وعقد التدرج الميني ,يكمف
1

 د.شواخ محمد األحمد -المرجع السابؽ -ص.032:- 159 -

في اليدؼ مف كؿ منيما ,فاليدؼ مف عقد التدرج تعمـ العامؿ لمينة أو صناعة

عف طريؽ عممو تحت إدارة أو إشراؼ صاحب العمؿ ,فيمتزـ األخير بتمقينو أصوؿ
المينة .مف حيث أف ىدؼ عقد العمؿ بشرط االختبار ,ىو وقوؼ صاحب العمؿ
عمى مدى صبلحية العامؿ لمقياـ بالعمؿ الذي يسند إليو ,وتحقؽ العامؿ مف ظروؼ

العمؿ ,ومدى التناسب بيف الجيد الذي يبذلو واألجر الذي يقبضو ,قبؿ أف يصبح

العقد نيائي.1

وليذا يختمؼ عقد العمؿ لمتجربة عف عقد العمؿ لمتدريب الذي ييدؼ إلى
تعميـ العامؿ أصوؿ المينة وتدريبو عمييا .بينما يفترض في عقد العمؿ تحت التجربة

أف العامؿ ممـ بأصوؿ المينة وال تنقصو الخبرة أو التجربة وانما يريد صاحب العمؿ
التأكد مف مدى إلمامو وكفاءتو لمقياـ بالعمؿ .كما أف أجر العامؿ قيد التجربة يجب

أف ال يقؿ عف الحد األدنى المقرر لؤلجور؛ بينما المتدرب قد ال يناؿ أي أجر أو

يناؿ أج اٌر أقؿ مف الحد األدنى المقرر لؤلجور .

كما يتعيف أف نميز بيف عقد العمؿ بشرط االختبار واالمتحاف المبدئي الذي

يجريو صاحب العمؿ لمعامؿ قبؿ إبراـ العقد معو ,كاالمتحاف الذي يجريو صاحب
العمؿ لمعامؿ المرشح لمعمؿ عمى الحاسوب ليتأكد مف كفاءتو ,فمثؿ ىذا االختبار

الذي يجريو صاحب العمؿ يكوف عادة لفترة قصيرة جداً ,وقبؿ التعاقد مع العامؿ ,أما
فترة االختبار أو التجربة فتكوف بعد إبراـ عقد العمؿ مع العامؿ ,وتكوف المدة طويمة

نسبياً بالمقارنة مع فترة االمتحاف المبدئي الذي يختبر فيو صاحب العمؿ العامؿ

المرشح لمعمؿ لديو.

1
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المبحث الثاني
التنظيم القانوني لعقد العمل بشرط االختبار
ال تعتبر فترة االختبار أو التجربة حقاً ألي مف طرفي عقد العمؿ ,ليذا ال

يخضع العامؿ إلى التجربة أو االختبار إال إذا نص عمى ذلؾ في عقد العمؿ.

وتقضي المادة ( 49قانوف العمؿ) بأف ":أ -تحدد مدة االختبار في عقد

العمؿ ,وال يجوز تعييف العامؿ تحت االختبار لمدة تزيد عمى ثبلثة أشير أو تعيينو

تحت االختبار أكثر مف مرة واحدة عند صاحب عمؿ واحد ويحؽ لكؿ مف الطرفيف
خبلؿ ىذه الفترة إنياء العقد دوف سابؽ إخطار أو تعويض ودوف أف تترتب عمى

صاحب العمؿ أي مسؤولية.

ب -إذا انتيت مدة االختبار ,ولـ يفسخ العقد ,تدخؿ ىذه المدة ضمف مدة خدمة
العامؿ الفعمية".

بناء عمى نص المادة السابقة ,يتبيف أف مدة االختبار يجب أف ال تتجاوز
الثبلثة أشير ,واالتفاؽ عمى مدة أطوؿ يجعؿ الزيادة باطمة .كما أف األحكاـ القانونية

تقضي بعدـ تعييف العامؿ تحت التجربة أكثر مف مرة لدى صاحب عمؿ واحد .وىذا

أمر نعارضو إذ يمكف أف يكوف ىناؾ فرصة لمعامؿ ألف يعمؿ تحت االختبار لدى

ذات صاحب العمؿ ولكف في مينة مختمفة.

أما فيما يتعمؽ بإنياء العقد فقد أعطى المشرع لكبل المتعاقديف أي العامؿ
وصاحب العمؿ الحؽ في إنياء العقد دوف أف تترتب عميو أي مسؤولية ,وبدوف

إخطار الطرؼ اآلخر.
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الباب الرابع
آثار عقد العمل الفردي
إذا كاف األصؿ أف لممتعاقديف حرية تحديد اآلثار التي تترتب عمى
تعاقدىما ,إال أف المشرع قيد ىذه الحرية إلى حد كبير بعدة قيود ال يجوز ليما
استبعادىا باتفاقيما الخاص .حيث يترتب عمى إبراـ عقد العمؿ آثار تتعمؽ بكبل
طرفيو ,وتتمثؿ بالحقوؽ وااللتزامات ,وسنبيف ىذه اآلثار مف خبلؿ بحث االلتزامات
الممقاة عمى عاتؽ كبل المتعاقديف أي العامؿ وصاحب العمؿ ,والتي تمثؿ في المقابؿ
حقوقاً لمطرؼ اآلخر .والى جانب ذلؾ سنبيف أف االلتزامات التي تتولد عمى عاتؽ
المتعاقديف بمناسبة ىذا العقد قد تتدخؿ اإلرادة في قياميا ,وقد يفرضيا القانوف عمى
الرغـ مف عدـ االتفاؽ عمييا ,ويجب التقيد بيا وتنفيذىا.
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الفصل األول
حقوق العامل و التزاماتو
يضع عقد العمؿ عمى عاتؽ العامؿ التزامات يجب التقيد بيا وتنفيذىا تجاه

صاحب العمؿ ,كما يمنحو جممة مف الحقوؽ ضمنيا لو القانوف ,سنبينيا عمى

الصورة اآلتية:

المبحث األول
حقوق العامل
نظـ قانوف العمؿ حقوؽ العامؿ في الفصؿ الثاني مف الباب السادس في
المادتيف  93و ,94و قرر لو الحقوؽ التالي:

6
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المطمب األول  :الحقوق المترتبة لمواجية ظروف العمل
أوالً -العناية الطبية  :أ -يتمتع العامؿ بالعناية الطبية ويجب عمى صاحب العمؿ
في ىذا المجاؿ أف:

 -7يوفر وسائؿ اإلسعاؼ األولية ,ميما كاف عدد العماؿ في المنشأة.
 -2يستخدـ ممرضاً ممماً بوسائؿ اإلسعاؼ الطبية يخصص لمقياـ بيا ,وأف يعيد إلى
طبيب بعيادتيـ وعبلجيـ في المكاف الذي يعده ليذا الغرض وأف يقدـ ليـ األدوية

البلزمة لمعبلج وكذلؾ الصور الشعاعية والتحاليؿ الطبية وذلؾ كمو بالمجاف,

متى زاد عدد عمالو في مكاف واحد أو في دائرة نصؼ قطرىا خمسة عشر كيمو

مت اًر عمى مائة عامؿ ولـ يتجاوز مائتي عامؿ.

 -3يوفر لمعماؿ ,فضبلً عما ورد في البند السابؽ  ,جميع وسائؿ العبلج األخرى
التي يتطمب عبلجيا االستعانة بأطباء أخصائييف أو القياـ بعمميات جراحية أو

غيرىا وكذلؾ األدوية البلزمة ,وذلؾ كمو بالمجاف ,متى زاد عدد عمالو عمى
مئتي عامؿ.
 -4يؤدي إلدارة المستشفى مقابؿ نفقات العبلج واألدوية واإلقامة إذا عولج العامؿ
في الحالتيف المنصوص عمييما في البنديف (  ) 3-2مف الفقرة السابقة في

مستشفى حكومي أو خيري.

ب -يتبع في تحديد نفقات العبلج واألدوية واإلقامة المنصوص عمييا في الفقرة
السابقة الطرؽ واألوضاع التي يصدر بيا قرار مف الوزير باالتفاؽ مع وزير الصحة,

بما فييا تحديد نفقات المعالجة والتداوي واإلقامة عف طريؽ صناديؽ الضماف

الصحي أو مؤسسات التأميف الخاصة التي تتولى ىذه األمور.
ثانياً -الحق في الزيادة الدورية لألجور ,مرة كؿ سنتيف ,وفؽ النسبة المحددة في
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النظاـ الداخمي أو في عقد العمؿ.
ثالثا-الحق في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاممة وعدم التمييز.
رابعا-الحق في الحفاظ عمى كرامتو اإلنسانية.
خامسا -الحق في ت مين ظروف عمل تكفل السالمة واألمان في عممو.
سادساً-الحق في االنضمام إلى النقابات العمالية والجمعيات الحرفية :
نصت المادة  277مف قانوف العمؿ عمى فرض عقوبة الغرامة عمى
صاحب العمؿ الذي يفصؿ عامؿ أو يفرض عميو عقوبة إلرغامو عمى االنضماـ أو

عدـ االنضماـ إلى نقابة العماؿ أو بسبب قيامو بعمؿ مف أعماؿ النقابة أو تنفيذ

ق ارراتيا المشروعة.1

المطمب الثاني :حق العامل في اإلجازات
أعطى قانوف العمؿ لمعامؿ الحؽ في الحصوؿ عمى أنواع متعددة مف

اإلجازات ,كاإلجازة السنوية واجازات األعياد ,واإلجازة المرضية ,باإلضافة إلى إجازة

األمومة واجازة الحج واجازة الزواج واجازة ببل راتب.

1

 529 -مف قانوف العمؿ  ":يعاقب كؿ صاحب عمؿ أو مف ينوب عنو بفصؿ أحد العماؿ أو بإيقاع عقوبة عميو

إلرغامو عمى االنضماـ إلى النقابة أو عدـ االنضماـ إلييا أو االنسحاب منيا أو بسبب قيامو بعمؿ مف أعماؿ النقابة
أو تنفيذ ق ارراتيا المشروعة بغرامة ال تقؿ عف ( )93333عشرة آالؼ ليرة سورية وال تزيد عمى ( )52333خمسة
وعشريف ألؼ ليرة سورية".
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13

الفرع األول
اإلجازة السنوية
أوالً  – :اإلجازة من متعمقات النظام العام:
قب ػػؿ زم ػػف ل ػػيس ببعي ػػد ,أىم ػػؿ العم ػػاؿ المطالب ػػة بإج ػػازة س ػػنوية ,ول ػػـ يت ػػدخؿ

المشرع عند تنظيمو لعبلقات العمؿ إلقرار ىذه اإلجػازة ,فمػـ يكػف مػف المقبػوؿ انقطػاع
ّ
العامػػؿ عػػف العمػػؿ مػػع تقاضػػيو األجػػر ,أو مػػا يسػػمى فػػي الوقػػت الحاضػػر باإلجػػازة
الس ػػنوية .ألف العم ػػؿ ك ػػاف ينظ ػػر إلي ػػو عم ػػى أن ػػو س ػػمعة كغيػ ػره م ػػف الس ػػمع ,ي ػػدفع في ػػو
المشتري(صاحب العمؿ) بقدر ما يحصؿ عميو مف أداء .لػذلؾ تعتبػر اإلجػازة السػنوية

التي تقررىا قوانيف العمؿ كسباً مف المكاسػب التػي حققتيػا الطبقػة العاممػة فػي نضػاليا
عقب الثورة الصناعية ,لتحسيف شروط العمؿ.
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وتتمتػػع اإلجػػازة السػػنوية بطابعيػػا الحيػػوي ,ممػػا دفػػع المشػػرع إلػػى ربػػط اسػػتحقاؽ

العامؿ ليا بالنظػاـ العػاـ ,حيػث يمتقػي فييػا حػؽ المجتمػع وحػؽ العامػؿ وحػؽ صػاحب
العمػػؿ ,ومبػػرر ذلػػؾ أف صػػحة العامػػؿ وسػػبلمة بدنػػو مقدم ػة فػػي نظػػر المجتمػػع عمػػى
المنفعػػة الماديػػة التػػي قػػد تعػػود عميػػو مػػف العمػػؿ دوف انقطػػاع .لػػذلؾ فػػإف ىػػذا المعنػػى

لئلجػػازة السػػنوية جعػػؿ منيػػا حق ػاً متعمق ػاً بالنظػػاـ العػػاـ .وىػػذا مػػا أكدتػػو المػػادة 758

قانوف العمؿ ,التي قررت بأنػو يحظػر كػؿ اتفػاؽ يقضػي بػالتخمي عػف حػؽ العامػؿ فػي
اإلجازة المتصمة المنصوص عمييا في المادة  /755/مف ىذا القانوف أو التنازؿ عنيا
لقاء تعويض ألي سبب كاف ,وذلؾ كمو تحت طائمة البطبلف.1

ثاني ـاً– مــدة اإلجــازة الســنوية :يبلحػػظ مػػف نػػص المػػادة  155مػػف قػػانوف العمػػؿ  2أف

يوحػػد مػػدة اإلجػػازة السػػنوية بالنسػػبة لجميػػع العمػػاؿ ,وانمػػا جعػػؿ تمػػؾ المػػدة
المشػ ّػرع لػػـ ّ
تتناسػػب طػػرداً مػػع خدمػػة العامػػؿ ,ليػػذا فػػإف تمػػؾ اإلجػػازة تبػػدأ بأربعػػة عشػػر يومػاً وتػزاد

لتصؿ إلى ثبلثيف ,واطالة مدة اإلجازة مع تقدـ العامؿ في الخدمة أمر مبرر ومفيوـ,
بضرورة احتراـ األقدمية وازدياد الحاجة إلى الراحة مع تقدـ الخدمة.
وبناء عمى نص المادة 155مف قانوف العمؿ:

 -7لمعامػػؿ الحػػؽ بإجػػازة سػػنوية لمػػدة أربعػػة عشػػر يػػوـ عمػػؿ بػػأجر كامػػؿ لمػػف
أمضى في الخدمة سنة كاممة ولـ تتجاوز مدة خدمتو خمس سنوات.

 -2تزاد اإلجازة إلى واحد وعشريف يوـ عمؿ متى أمضى العامؿ في الخدمة خمس
سنوات ولـ تتجاوز مدة خدمتو عشر سنوات .

1

 -المادة 0 -قاطوص الرش  " :تعتبر السنة في مجاؿ تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف  / 365 /يوماً والشير  / 32 /يوماً

إال إذا تـ االتفاؽ عمى غير ذلؾ" .
2

 -المادة  756قاطوص الرش  :أ -تزداد اإلجازة السنوية  ,إضافة إلى ما ورد في المادة السابقة  ,سبعة أياـ عمؿ

لمعماؿ الذيف يعمموف في األعماؿ الشاقة والصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطؽ النائية.
ب -يحدد الوزير بقرار منو  ,بعد استطبلع رأي الجيات المعنية  ,األعماؿ والمناطؽ التي تدخؿ في أحكاـ الفقرة
السابقة".
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-3تزداد اإلجازة إلى ثبلثيف يوـ عمؿ لمف أمضػى فػي الخدمػة عشػر سػنوات فػأكثر
أو تجاوز الخمسيف مف عمره.

-4ال يػدخؿ فػػي حسػػاب اإلجػػازة السػنوية أيػػاـ األعيػػاد والمناسػػبات الرسػػمية وال ارحػػة
األسبوعية.

-5إذا قمت مدة خدمة العامؿ عف سنة استحؽ إجازة بنسبة المدة التػي قضػاىا فػي
العمؿ.
ويجػػب اإلشػػارة إلػػى أف حسػػاب خدمػػة العامػػؿ يبػػدأ مػػف التػػاريخ الفعمػػي لمباش ػرة
العمؿ ,وليس مف تاريخ إبراـ العقد ,وذلؾ عندما يكػوف ىنػاؾ فاصػؿ زمنػي بػيف تػاريخ

إبراـ العقد وتاريخ تنفيذ العمؿ .و يجب إدخاؿ مدة التجربة في مدة خدمة العامػؿ عنػد

حساب مدة اإلجازة السنوية.

كمػػا نشػػير ىنػػا إلػػى عػػدـ تػػأثر مػػدة خدمػػة العامػػؿ مػػف انتقػػاؿ ممكيػػة المشػػروع أو

1
بينػػا فيمػػا سػػبؽ ,أف انتقػػاؿ ممكيػػة المشػػروع,
المنشػػأة إلػػى صػػاحب عمػػؿ جديػػد  .حيػػث ّ
تغير صاحب العمؿ ال يؤثر في اعتبار خدمة العامؿ متصمة.2
بمعنى ّ

ثالثاً – استحقاق العامل لألجر كامالً خالل اإلجازة السنوية ,عمبلً بنص المادة

 155قانوف العمؿ ,كي ال يؤدي إلى إعطاء العامؿ راحة في مقابؿ تحممو خسارة

مالية ألجره أو جزء منو.

عمى أنو لصاحب العمؿ أف يحرـ العامؿ مف أجره عف مدة اإلجازة أو يسترد
1

 -المادة  72قاطوص الرش  :ال يترتب عمى إدماج المنشأة في غيرىا أو انتقاليا باإلرث أو الوصية أو اليبة أو

اإليجار أو البيع ولو كاف بالمزاد العمني أو غير ذلؾ مف التصرفات إنياء عقود استخداـ عماؿ المنشأة ويكوف
أصحاب العمؿ السابقوف مسؤوليف بالتضامف مع الخمؼ عف تنفيذ جميع االلتزامات الناشئة عف ىذه العقود حتى تاريخ
التنازؿ".
2
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ما أداه لو مف أجر عنيا إذا ثبت اشتغالو خبلليا لحساب صاحب عمؿ آخر(حسب

المادة  762قانوف العمؿ) ومبرر ذلؾ ,أف اليدؼ مف اإلجازة السنوية ىو الراحة
واالمتناع عف العمؿ.

رابعاً– سمطة تحديد وقت اإلجازة :أعطػى المشػرع لصػاحب العمػؿ سػمطة تحديػد وقػت
اس ػػتفادة العام ػػؿ م ػػف اإلج ػػازة الس ػػنوية ,فيح ػػؽ لص ػػاحب العم ػػؿ أف يخت ػػار ت ػػاريخ ى ػػذه

اإلجػػازات ,حسػػب مقتضػػيات العمػػؿ أو أف يمنحيػػا بالتنػػاوب بػػيف عمػػاؿ منشػػأتو ,لكػػي
يؤمف سير عممو .حيث قضت المادة  757قانوف العمػؿ بأنػو :يحػدد صػاحب العمػؿ

مواعيػػد مػػنح اإلجػػازة السػػنوية لعمالػػو حسػػب مقتضػػيات العمػػؿ وظروفػػو عمػػى أف يػػتـ
إعػػبلـ العامػػؿ عػػف مواعيػػد اسػػتعماؿ ىػػذه اإلجػػازة قبػػؿ شػػير عمػػى األقػػؿ مػػف مواعيػػد

استعماليا ,ويمتزـ العامؿ باستعماؿ إجازتو السنوية في الموعد المحدد لو.

ونػػورد ىنػػا حكػػـ خػػاص قػػرر فيػػو المشػػرع لمعامػػؿ الحػػؽ فػػي أف ينقطػػع عػػف
العمػػؿ لسػػبب عػػارض ومبػػرر لمػػدة ال تتجػػاوز سػػتة أيػػاـ خػػبلؿ السػػنة ,وبحػػد أقصػػى
يوماف في المرة الواحدة ,وتحسب اإلجازة العارضة مف اإلجازة السنوية المقررة لمعامؿ

 .وفػي حػاؿ كػاف العامػؿ قػد اسػتنفد إجازتػو السػنوية ,فػإف اإلجػازة العارضػة تكػوف بػبل

أجر(المادة  765قانوف العمؿ).

خامساً -تجزئة اإلجازة السنوية وت جيميا :القانوف لـ يمزـ صاحب العمػؿ أف يعطػي

العامؿ إجازتو دفعة واحدة ,فيجوز لو تجزئتيا وفقاً لمقتضيات العمؿ.

و ىذا ما أكدتو الفقرة ب مف المادة  157قانوف العمؿ التي قضػت بأنػو ":عمػى

صػاحب العمػؿ تمكػيف العامػؿ مػف التمتػع بإجازتػو السػنوية المنصػوص عمييػا فػي ىػذا
القػانوف إال إذا وجػدت أسػػباب جديػة تتعمػؽ بطبيعػػة العمػؿ أو ظروفػػو تسػتدعي تػػأخير
منح اإلجازة ,شريطة استعماؿ ستة أياـ متصمة مف إجازتو السنوية المنصػوص عمييػا

فػي المػادة  /762/مػف ىػذا القػانوف ,وفػي ىػذه الحالػة تضػـ أيػاـ اإلجػازة المتبقيػة إلػى
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إجازتو السنوية في السنة البلحقة ,أو يعوض لو صاحب العمؿ عنيا نقداً " .

و مػػع أف الحكمػػة مػػف اإلجػػازة السػػنوية تقتضػػي حصػػوؿ العامػػؿ عمػػى إجازتػػو

دفعة واحدة ,إال أننا نجد أف المادة  160قانوف العمػؿ سػمحت لصػاحب العمػؿ تجزئػة
اإلجػ ػػازة إذا اقتضػ ػػت ذلػ ػػؾ مصػ ػػمحة العمػ ػػؿ ,وصػ ػػاحب العمػ ػػؿ ىػ ػػو الػ ػػذي يقػ ػػدر ىػ ػػذه

المصػػمحة بمػػا لػػو مػػف سػػمطة تنظيميػػة فػػي إدارة المشػػروع تحػػت رقابػػة القضػػاء ,منع ػاً

لتعسؼ صاحب العمؿ.1

إال أف حريػػة صػػاحب العمػػؿ فػػي تحدي ػد موعػػد اإلجػػازة وكيفيػػة حصػػوؿ العامػػؿ

عمي ػػو ليس ػػت مطمق ػػة ,ب ػػؿ ى ػػي مقي ػػدة بع ػػدة قواع ػػد آمػ ػرة ارع ػػى فيي ػػا المش ػػرع مص ػػمحة

العماؿ ,وتتمثؿ ىذه القيود بػ:

-1عػػدـ ج ػواز تجزئػػة اإلجػػازة إال فيمػػا زاد عمػػى سػػتة أيػػاـ متصػػمة ,بمعنػػى أف
العامؿ يجب أف يحصؿ عمػى إجػازة متصػمة مػدتيا سػتة أيػاـ ,ومػا ازد عمػى

تمؾ المدة مف اإلجازة يجوز تجزئتو وفقاً لمقتضيات العمؿ.

 -2عدـ جواز تجزئة اإلجازة السنوية المقررة لؤلحداث.2

واألصؿ أف يحصؿ العامؿ عمى كامؿ إجازتو السنوية في سنة االسػتحقاؽ ,إال

أف الفقرة ب مف المادة  161قانوف العمؿ أجػازت لصػاحب العمػؿ أيضػاً – بنػاء عمػى

طم ػب كتػػابي مػػف العامػػؿ – أف يؤجػػؿ إعطػػاء العامػػؿ إجازتػػو إلػػى السػػنة التاليػػة لسػػنة
االسػػتحقاؽ بشػػرط أف يحصػػؿ العامػػؿ عمػػى إجػػازة متصػػمة مػػدتيا سػػتة أيػػاـ فػػي سػػنة

االستحقاؽ .3
1

 -حسيف عبد المطيؼ حمداف -المرجع السابؽ -فقرة-930:ص.512:

2

 -المػادة  762مػف قياطوص الرشي  ":يجػب عمػى صػاحب العمػؿ أف يم ّكػف العامػؿ مػف الحصػوؿ عمػى سػتة أيػاـ متصػمة

مف إجازتو السنوية في السنة عمى األقؿ  ,أما األياـ المتبقية فيجػوز لػو مػنح مػا تبقػى منيػا بشػكؿ مجػ أز وفقػاً لمقتضػيات

المصمحة ,وال يسري ىذا الحكـ عمى اإلجازة المقررة لؤلحداث" .
3

 -المػادة  767مػػف قيياطوص الرشي :أ -يجػوز لمعامػؿ تأجيػػؿ رصػيد إجا ازتػػو السػنوية المتبقيػػة إلػى السػػنة التاليػة  ,وذلػػؾ

بطمب خطي مقدـ منو وموافؽ عميو مف صاحب العمؿ.
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كما يستطيع صاحب العمؿ قطع اإلجازة السنوية لمعامؿ في حاؿ وجود أسباب

اضط اررية وجوىرية لذلؾ ,عمى أف يعوض العامؿ عنيا في وقت الحػؽ ,وي ارعػى فػي
تحديدىا رغبة العامؿ (عمبلً بنص المادة  759قانوف العمؿ).
الفرع الثاني
إجازة األعياد
أوالً -تحديـــد أيـــام األعيـــاد :بداي ػػة ,يج ػػب التنوي ػػو إل ػػى أف ى ػػذه اإلج ػػازة تق ػػوـ عم ػػى
اعتب ػػارات إنس ػػانية واجتماعي ػػة تتمث ػػؿ ف ػػي إتاح ػػة الفرص ػػة لمعام ػػؿ ف ػػي المش ػػاركة ف ػػي

المناسبات الدينية والوطنية ,ضػمف نطػاؽ أفػراد أسػرتو أو ضػمف نطػاؽ المجتمػع الػذي
يعػػيش فيػػو عموم ػاً .ليػػذا يمتػػزـ صػػاحب العمػػؿ بإعطػػاء العامػػؿ إجػػازة بمناسػػبة بعػػض
األعي ػػاد الديني ػػة والقومي ػػة الت ػػي أحي ػػؿ بتحدي ػػدىا إل ػػى قػ ػرار يص ػػدر م ػػف وزي ػػر الش ػػؤوف

االجتماعية والعمؿ .وتقضي المادة  766قانوف العمؿ بأنو :
 -7لمعامػػؿ الحػػؽ بإجػػازة بػػأجر كامػػؿ فػػي أيػػاـ األعيػػاد والمناسػػبات الرسػػمية التػػي

يصدر بتحديدىا قرار مف الوزير ,عمى أال يقؿ عف ثبلثة عشر يومػاً فػي السػنة.

ولصاحب العمؿ الحؽ بتشغيؿ عمالو فػي ىػذه األيػاـ إذا اقتضػت ظػروؼ العمػؿ

ذلؾ ,وفي ىذه الحالة يستحؽ العامؿ إضافة ألجره اليومي مثمي ىذا األجر.

 -2إذا وقع أحد أياـ عطمة العيد في يوـ الراحة األسبوعية يستحؽ العامؿ في ىذه
الحالة يوماً بدالً عنو في أوؿ يوـ عمؿ يمي عطمة العيد.

و تحدد أياـ إجازات األعياد و المناسبات الرسمية التي يتقاضى عنيا العامؿ
أج اًر كامبلً بما ال يقؿ عف ثبلثة عشر يوماً في السنة ,وتوزع عمى النحو اآلتي:
ب -في حاؿ عدـ تمكيف صاحب العمؿ العامؿ مف التمتع بالرصيد المتبقي مػف إجازتػو عػف السػنة المنصػرمة فػإف حػؽ
العامؿ ينقمب إلى البدؿ النقدي عنو".
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-1ثبلثة أياـ لعيد الفطر السعيد
-2أربعة أياـ لعيد األضحى المبارؾ
-3يوـ واحد لعيد المولد النبوي الشريؼ
-4يوـ واحد لعيد ثورة الثامف مف آذار
-5يوـ واحد لعيد الفصح المجيد
-6يوـ واحد لعيد الجبلء السابع عشر مف نيساف
-7يوـ واحد لعيد العماؿ األوؿ مف أيار
-8يوـ واحد لعيد الميبلد المجيد
-9يوـ واحد لمسادس مف تشريف األوؿ (حرب تشريف التحريرية).1
ثاني ـاً– اســتقالل إجــازات األعيــاد عــن يــوم الراحــة األســبوعية :يجػػب اإلشػػارة إلػػى أف
إجػػازة األعي ػػاد تس ػػتقؿ ع ػػف ي ػػوـ ال ارح ػػة األس ػػبوعية-كم ػػا تس ػػتقؿ ع ػػف اإلج ػػازة الس ػػنوية
والمرضية ,-بمعنػى إذا وقػع يػوـ ال ارحػة األسػبوعية فػي يػوـ عيػد التػزـ صػاحب العمػؿ
بمنح العامؿ عطمتو األسبوعية في أوؿ يوـ يمي عطمة العيد.

و بمػػا أف الحكمػػة مػػف إجػػازة األعيػػاد ,إتاحػػة الفرصػػة أمػػاـ العامػػؿ لبلحتفػػاء

بي ػػذه المناس ػػبات ف ػػي نط ػػاؽ األسػ ػرة أو المجتم ػػع ,ول ػػيس ال ارح ػػة ,ل ػػذلؾ ال يش ػػترط أف
يقض ػػييا العام ػػؿ ف ػػي ال ارح ػػة ,وم ػػف ث ػػـ ال يس ػػتطيع ص ػػاحب العم ػػؿ حرمان ػػو م ػػف أج ػػر

اإلجازة إذا ثبت لو أنو اشتغؿ خبلليا.2

1

 -قرار وزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ رقـ  /5/تاريخ .5393 /2/52

2
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ثالثــاً– إمكانيــة تشــغيل العمــال فــي إجــازات األعيــاد :ال يسػػتطيع العامػػؿ أف ي ػرفض

العمػػؿ خػػبلؿ أيػػاـ األعيػػاد ,إذا طمػػب منػػو صػػاحب العمػػؿ ذلػػؾ واال تعػػرض لمعقوبػػات
التأديبية.

وتشغيؿ العامؿ خػبلؿ تمػؾ األيػاـ مشػروط بػأف يػدفع لػو أجػ اًر مضػاعفاً ,زيػادة

عمػػى األجػػر الػػذي يسػػتحقو إذا لػػـ يػػؤد خبلليػػا عم ػبلً .فػػإذا كػػاف أجػػر العامػػؿ 1000

ؿ.س يوميػاً ,فػػإذا كمفػػو صػػاحب العمػػؿ بالعمػػؿ فػػي يػػوـ العيػػد تعػػيف عميػػو أف يػػدفع لػػو

فضػ ػبلً ع ػػف األج ػػر ال ػػذي يس ػػتحقو ( )1000ؿ.س أجػ ػ اًر مض ػػاعفاً ,أي  2000ؿ.س
فيصبح مجموع ما يستحقو العامؿ – في ىذا المثاؿ –  3000ؿ.س.

إذا لصاحب العمؿ الحؽ في إلزاـ العمػاؿ بالعمػؿ فػي األعيػاد بػأجر مضػاعؼ,

وحؽ الخيار ىنا لصاحب العمؿ فقط ,فبل يستطيع العامؿ إجبار صاحب العمؿ عمػى

تشغيمو في يوـ عيد لقاء أجر مضاعؼ.1

المشرع لصاحب العمؿ في المحاؿ العامة التي يصدر بتحديدىا قرار
وقد أجاز
ّ
مف و ازرة الشؤوف االجتماعية والعمػؿ تشػغيؿ العمػاؿ فػي تمػؾ األيػاـ؛ عمػى أف يحصػؿ
كؿ عامؿ عمى أياـ أخرى عوضاً عنيا.
الفرع الثالث
اإلجازة المرضية
ال شؾ أف العامػؿ كغيػره مػف البشػر مػف حقػو إذا كػاف مريضػاً أف ينقطػع عػف

العمؿ إلى أف يسترد صحتو ويشفى مف مرضو دوف أف ينقطع عنػو أجػره .وعمػى ذلػؾ

قرر المشرع أحكاماً خاصة باإلجازة المرضية لمعامؿ سنبيف أحكاميا وفؽ التالي:
1
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أوالً – مدة اإلجازة المرضية وطريقة حسابيا:
أعطى المشرع لمعامؿ حقاً بإجازة مرضية ,فقرر فػي المػادة  767قػانوف العمػؿ

بأنو" :أ -لمعامؿ الذي يثبت مرضو الحؽ في إجازة مرضية مػأجورة بنسػبة () % 72
مف أجره عف التسعيف يوماً األولى ,تزاد بعدىا إلى (  ) % 82مف أجره عف التسعيف
يوماً التالية وذلؾ خبلؿ السنة العقدية الواحدة".

ويتضػػح مػػف ىػػذا الػػنص أف العامػػؿ يمكػػف أف يحصػػؿ خػػبلؿ سػػنة عمػػى إجػػازة
مرضػػية لمػػدد متفرقػػة ال تزيػػد جممتيػػا عمػػى مػػائتي يوـ(اسػػتناداً ألحكػػاـ المػػادة  62مػػف

قانوف العمؿ) ,أو لمدة متصػمة ال تزيػد عمػى مائػة وثمػانيف يومػاً .وتحسػب السػنة التػي
يسػػتحؽ العامػػؿ عنيػػا اإلجػػازة المرضػػية بػػدءاً مػػف تػػاريخ التحاقػػو بالعمػػؿ لػػدى صػػاحب

العمػػؿ ,لكػػف لػػيس ىنػػاؾ مػػا يمنػػع صػػاحب العمػػؿ مػػف أف يحسػػب السػػنة بػػدءاً مػػف أوؿ
شير كانوف الثاني ,عمى أف يستحؽ العامؿ إجازة جزئية تتناسب مع مدة خدمتو التػي

أمضاىا قبؿ األوؿ مف كانوف الثاني.
واذا لـ يحصؿ العامؿ عمػى إجػازة مرضػية فػي سػنة مػف السػنوات ,فػبل يسػتطيع
أف يطالب بضـ مدة اإلجازة التي لـ يستيمكيا إلى السنة البلحقة.
ثانياً– طريقة إثبات المرض:
حدد المشرع في المادة  167مف قانون العمل بأف تمنح اإلجازة المرضية
بناء عمى تقرير طبي مف الطبيب المعتمد مف قبؿ صاحب العمؿ .فإذا لـ
لمعامؿ ً
يعيف صاحب العمؿ طبيباً معتمداً جاز منح تمؾ اإلجازة مف قبؿ أي طبيب آخر .كما

قررت المادة  768من قانون العمل بأنو ال يعتد بالتقارير الطبية الممنوحة لمعامؿ
خارج منطقة العمؿ إال إذا كانت صادرة عف أحد المستشفيات العامة أو معتمدة

أصوالً مف قبؿ الجية المختصة بو ازرة الصحة في تمؾ المنطقة.
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ثالثاً – المقابل الذي يتقاضاه العامل خالل اإلجازة المرضية:
بناء عمى نص المادة  62مف قانوف العمؿ :يستحؽ العامؿ أجػ اًر مخفضػاً أثنػاء

اإلجازة المرضية يقدر بنسبة  %70مف أجره خبلؿ التسػعيف يومػاً األولػى ,يػزاد بعػدىا

إلى  %80عف التسعيف يوماً التالية .ومبػرر ىػذه الزيػادة أنػو كممػا طالػت مػدة المػرض
زادت نفقات العبلج .ويمحظ ىنا بأنػو إذا كانػت اإلجػازة متفرقػة فػإف المػأجور منيػا ىػو

 180يوماً والباقي إجازة بدوف أجر.

رابعاً – أثر اإلجازة المرضية عمى عقد العمل:
إف وقؼ عقد العمؿ بسبب حصوؿ العامؿ عمػى إجػازة مرضػية ال يػؤثر عمػى

عقػػد العمػػؿ مػػف حيػػث بقػػاء العبلقػػة التعاقديػػة بػػيف الط ػرفيف ,فيبقػػى العامػػؿ معتب ػ اًر مػػف
عماؿ المشروع ,وليذا تعتبر مدة اإلجازة المرضية خدمة فعمية.
الفرع الرابع
إجازة األمومة
أ-عمبلً بنص المادة ( 727قانون العمل) تمنح العاممة ,التي أمضت ستة أشير
متصمة لدى صاحب العمؿ ,إجازة أمومة بكامؿ األجر مدتيا:
 ( 120 ) -7يوماً عف الوالدة األولى.
 ( 90 ( -2يوماً عف الوالدة الثانية.
( 75 ) -3يوماً عف الوالدة الثالثة فقط.
ب -يجوز لمعاممة أف تطمب منحيا إجازة أمومة خبلؿ الشيريف األخيريف مف
الحمؿ.
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ج -في حاؿ وفاة المولود تخفض اإلجازة المتبقية إلى النصؼ.
د -تمنح إجازة األمومة باالستناد إلى شيادة طبية مصدقة أصوالً.
ىػ -يجوز منح مف ترغب مف العامبلت إجازة أمومة إضافية مدتيا شير واحد بدوف
أجر.

و -يحظر عمى صاحب العمؿ فصؿ العاممة أو إنياء خدمتيا أثناء إجازة األمومة.
ز -لصاحب العمؿ حرماف العاممة مف أجرىا الكامؿ عف مدة اإلجازة أو استرداد ما
تـ أداؤه إلييا منو ,إذا ثبت اشتغاليا خبلؿ ىذه اإلجازة لدى صاحب عمؿ آخر
وذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بالمساءلة التأديبية(المادة  722قانون العمل).

ح-يكوف لمعاممة التي ترضع طفميا خبلؿ األربع والعشريف شي اًر التالية لتاريخ
الوضع فضبلً عف مدة الراحة المقررة ,الحؽ في فترتيف إضافيتيف لمرضاعة ال
تقؿ كؿ منيما عف نصؼ ساعة في اليوـ ,ولمعاممة الحؽ في ضـ ىاتيف

الفترتيف ,وتحسب الفترتاف اإلضافيتاف مف ساعات العمؿ وال يترتب عمييما أي
تخفيض في األجر( المادة)  723من قانون العمل).

ط-كما تقضي المادة  724من قانون العمل بأنو :أ -يجوز لممرأة العاممة في
المنشأة التي تستخدـ أكثر مف خمسة عشر عامبلً طمب الحصوؿ عمى إجازة
بدوف أجر لمدة ال تتجاوز سنة واحدة وذلؾ لرعاية طفميا ,مع احتفاظيا بحقيا
بالرجوع إلى عمميا بعد انتياء ىذه اإلجازة ,وتفقد ىذا الحؽ إذا عممت لدى

صاحب عمؿ آخر خبلؿ ىذه المدة  ,وال تستحؽ ىذه اإلجازة ألكثر مف ثبلث
مرات طواؿ مدة خدمتيا.
ي -يجب عمى العاممة في حاؿ االستفادة مف اإلجازة األولى تسديد االشتراكات
الواجبة عمييا إلى المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية .أما بالنسبة لئلجازات
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األخرى فإنو يتعيف عمييا التسديد إلى المؤسسة المذكورة جميع االشتراكات

التأمينية الواجبة عمييا وعمى صاحب العمؿ.

3

الفرع الخامس
إجازة الحج والزواج والوفاة
أوالً -إجازة الحج :عمبلً بنص المادة  773قانون العمل :أ -يمنح العامؿ لمرة

واحدة طواؿ خدمتو ,إجازة بكامؿ األجر ألداء فريضة الحج مدتيا  :/ 30 /يوماً

لممسمميف / 7 / -أياـ لممسيحييف

ب -يتوقؼ منح ىذه اإلجازة عمى وجود العامؿ مدة ال تقؿ عف خمس سنوات في
خدمة صاحب العمؿ.
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ث -ال تدخؿ ىذه اإلجازة في حساب اإلجازة السنوية.
ثانياً -إجازة الزواج :منحت المادة  774مف قانون العمل :لمعامؿ الذي أمضى في
خدمة صاحب العمؿ مدة ستة أشير متصمة عمى األقؿ الحؽ بإجازة زواج لمدة سبعة

أياـ ٍ
بأجر كامؿ وتكوف ىذه اإلجازة لمرة واحدة فقط.

ثالثاً-إجازة الوفاة  :لمعامؿ الحؽ بإجازة وفاة ٍ
بأجر كامؿ لمدة خمسة أياـ في حاؿ
وفاة أحد أصولو أو فروعو أو إخوتو أو أخواتو أو زوجو(المادة  775قانون العمل)

.إذاً ال بد أف تتعمؽ الوفاة بشخص ممف ذكرىـ المشرع ,فالتحديد عمى سبيؿ الحصر.
-المادة  776مف قانوف العمؿ  :ال تدخؿ اإلجازات المذكورة في المواد الثبلث

السابقة في حساب اإلجازة السنوية.

الفرع سادس
اإلجازة بال أجر
تكوف لمدة ثبلثوف يوماً متصمة في السنة الواحدة ,واذا وافؽ صاحب العمؿ

عمى اإلجازة ,يجب عمى العامؿ تسديد االشتراكات الواجبة عميو وعمى صاحب

العمؿ لممؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية(المادة  772قانون العمل).

- 180 -

المبحث الثاني
التزامات العامل
يرتب عقد العمؿ بموجب أحكاـ قانون العمل والقواعد العامة في القانوف
ويفرض عمى مخالفتيا جزاء مناسب
المدني ,جممة مف االلتزامات عمى عاتؽ العامؿُ ,
وفؽ اآلتي.

7

المطمب األول :التزام العامل بتنفيذ العمل المتفق عميو
عمبلً بأحكاـ الفقرة ب مف المادة  95قانون العمل ,ومع مراعاة أحكاـ

المادة  / 652 /مف القانوف المدني يجب عمى العامؿ ما يمي  :أف يؤدي بنفسو
األعماؿ المكمؼ بيا بدقة وأمانة ,وذلؾ وفقاً لما ىو محدد بالقانوف ونظاـ العمؿ

وعقود العمؿ الفردية والجماعية ,وأف ينجزىا في الوقت المحدد ,وأف يبذؿ فييا عناية

الشخص المعتاد .واستناداً إلى النص القانوف يتجسد ىذا االلتزاـ بما يمي:
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أوالً– التزام العامل ب داء العمل بنفسو :يجب عمى العامؿ أف يؤدي العمؿ بنفسو,

(مادة /651آ مف القانوف المدني) لما ليذا األداء مف طابع شخصي ,حيث إف

شخصية العامؿ محؿ اعتبار لدى صاحب العمؿ ,نظ اًر ألف األخير قد راعى

اعتبارات معينة في شخص العامؿ عندما تعاقد معو ,ككفاءتو وأمانتو واخبلصو,
ومقدرتو عمى أداء العمؿ .فالتزاـ العامؿ بتنفيذ العمؿ إنما ىو التزاـ بعمؿ لذلؾ لو

طابع شخصي ,فبل يجوز لمعامؿ أف ينفذ ىذا االلتزاـ مف خبلؿ شخص آخر ,ما لـ
يوافؽ صاحب العمؿ عمى ذلؾ صراحة أو ضمناً ,أو يستدؿ عمى ذلؾ بالعرؼ

والعادات الجارية .وال يجوز أف يكوف تنفيذ ىذا االلتزاـ محبل لئلكراه أي ال يحؽ

لصاحب العمؿ إجبار العامؿ بالقوة عمى أداء عممو؛ وانما لو حؽ فسخ عقده مف

جانب واحد ,بعد اتخاذ اإلجراءات القانونية أو بالتراضي أو بحكـ المحكمة إذا كاف

أداء العامؿ لمعمؿ معيباً وال يبذؿ فيو مف العناية ما يبذلو الشخص العادي.

ويترتب عمى الطابع الشخصي اللتزاـ العامؿ بأداء العمؿ انقضاء العبلقة

التعاقدية بوفاتو (مادة  1/663مف القانوف المدني) فبل يستطيع صاحب العمؿ عندئذ
إلزاـ ورثة العامؿ بأداء العمؿ الذي كاف مورثيـ يتعيد بو ,كما ال يجوز ليؤالء أف
يحموا محؿ مورثيـ في أداء العمؿ.

ثانياً – التزام العامل بـ داء العمـل المتفـق عميـو :يجػب عمػى العامػؿ أف يػؤدي العمػؿ
المتفػػؽ عميػػو ,وال يجػػوز لػػو أف يقػػوـ بعمػػؿ غي ػره إال بموافقػػة صػػاحب العمػػؿ ,كمػػا ال

يسػتطيع صػػاحب العمػػؿ تغييػػر نػػوع العمػػؿ وفرضػػو عمػػى العامػػؿ إال برضػػاه ,ولػػو كػػاف
فػػي ىػػذا التغييػػر مصػػمحة لمعمػػؿ .إال أف المشػػرع وضػػع اسػػتثناء عمػػى ذلػػؾ فػػي المػػادة

( 51قانوف العمؿ) التي قررت ما يمي:
أ -يجوز لصاحب العمؿ تكميؼ العامؿ بعمؿ غير العمؿ المتفؽ عميو إذا كاف

ال يختمؼ عنو اختبلفاً جوىرياً .مثاؿ ذلؾ :إلزاـ العماؿ الذيف يعمموف في صناعة
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القمصاف ,بالعمؿ في صناعة البيجامات.1

ب -يجوز لصاحب العمؿ تكميؼ العامؿ بغير العمؿ المتفؽ عميو حتى ولو

اختمؼ عنو اختبلفاً جوىرياً وذلؾ في حالتي الضرورة والقوة القاىرة ومنعاً لوقوع
حادث أو إلصبلح ما نشأ عنو ولمدة ال تزيد عمى ثبلثة أشير .وحالة الضرورة في
ىذا المجاؿ ىي حالة مؤقتة ,بحيث يعود العامؿ إلى ذات عممو األصمي بعد زواؿ

الحالة .كإطفاء حريؽ وقع في مصنع ومف ثـ إصبلح ما نجـ عف الحريؽ .2وكما لو

غاب زميؿ لو عف عممو بسبب اإلجازة المرضية أو السنوية وكاف القياـ بذلؾ العمؿ
ضرورياً لسير العمؿ في المؤسسة ويقع عبء إثبات حالة الضرورة عمى صاحب

العمؿ .

ج -يجوز لصاحب العمؿ تكميؼ العامؿ بعمؿ آخر ,غير المتفؽ عميو ,إذا

استخدـ وسائؿ تقنية حديثة أو إذا لجأ إلى تغيير في ىيكمية األعماؿ والوظائؼ بقصد
تطوير العمؿ ضمف منشأتو ,وكانت ىذه الوسائؿ والتغييرات تتطمب مف العامؿ

ميارات نوعية جديدة ,ويجب عمى صاحب العمؿ في ىذه الحالة أف يقوـ بتدريب
العماؿ وتأىيميـ عمى اكتساب ىذه الميارات لمقياـ باألعماؿ الجديدة .

واذا رفض العامؿ التدريب والتأىيؿ لمعمؿ الجديد تطبؽ في ىذه الحالة ,عمى

إنياء عممو ,أحكاـ التسريح المبرر المنصوص عميو في المادة (64قانون العمل) .
المطمب الثاني :التزام العامل باالمتثال ألوامر صاحب العمل

يجب أف ينفذ العامؿ أوامر وتعميمات صاحب العمؿ الخاصة بتنفيذ الواجبات

التي تدخؿ في نطاؽ العمؿ المنوط بو  ,إذا لـ يكف في ىذه األوامر والتعميمات ما
يخالؼ العقد أو القانوف أو نظاـ العمؿ أو اآلداب العامة ولـ يكف في تنفيذىا ما
1

 -حسيف عبد المطيؼ حمداف -المرجع السابؽ-ص.522:

2

 محمد مجدي البتيتى -التشريعات االجتماعية-المكتب الجامعي الحديث -اإلسكندرية-5339 -ص.992:- 183 -

يعرضو لمخطر .وأف يتقيد بمواعيد العمؿ ,وأف يتبع اإلجراءات المقررة في حالة
التغيب عف العمؿ أو مخالفة مواعيده.

سواء أكانت التعميمات شفيية أـ كتابية ألنو ممزـ بأداء العمؿ تحت إشراؼ

وتوجيو صاحب العمؿ بحسب تبعيتو القانونية لو في العمؿ التابع .

وىنا البد أف ننوه إلى أف سمطة صاحب العمؿ في إصدار األوامر والتعميمات
لمعامؿ ,والتزاـ األخير بتنفيذىا ليست بسمطة مطمقة ,بؿ ىي سمطة مقيدة بتوافر

شروط ثبلثة(عمبلً بنص الفقرة –ب-مف المادة  651مف القانوف المدني):

الشرط األول :أف يكوف األمر الصادر مف صاحب العمؿ متعمقاً بالعمؿ

المكمؼ بو العامؿ ,ذلؾ أف سمطة اإلشراؼ والرقابة إنما تثبت لصاحب العمؿ بالنسبة

لمعمؿ الذي يقوـ بو العامؿ لحسابو .ولذلؾ فبل يجوز ممارستيا إال في حدود التزاـ

العامؿ بأداء العمؿ المتفؽ عميو ,أما خارج ىذا العمؿ فميس عمى العامؿ سمطاف ,ولو
أف يسمؾ السموؾ الذي يشاء ,وليس لصاحب العمؿ تقويمو ,إال إذا كاف لسموؾ

العامؿ خارج دائرة العمؿ تأثير عمى عممو ,فعندئذ يكوف لصاحب العمؿ الحؽ في أف
يوجو لو األوامر والتعميمات التي تتناوؿ سموكو خارج دائرة العمؿ ,كما لو كاف األمر

يتعمؽ بإدارة مدرسة خاصة لمبنات مثبلً ,فعندئذ يكوف لسموؾ المدير خارج نطاؽ

أثر كبير عمى سمعة المدرسة.
العمؿ ٌ

الشرط الثاني :يجب أال يخالؼ األمر الصادر عف صاحب العمؿ العقد
أوالقانوف أو اآلداب :كما لو أمر صاحب العمؿ إحدى العامبلت بالعمؿ في ساعات

الميؿ في غير الحاالت التي استثناىا القانوف مف حظر تشغيؿ النساء ليبلً ,أو
اآلداب ,أو كما لو طمب مف أحد العماؿ القياـ بتفتيش العامبلت .فإف ىذه األوامر

تكوف غير واجبة الطاعة ,وبالتالي ال يعتبر امتناع العامؿ عف تنفيذىا إخبلالً

بالتزامو.
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الشرط الثالث :يجب أال يكوف في شأف مف شأف إطاعة العامؿ األمر الصادر

عف صاحب العمؿ تعرض العامؿ أو غيره لمخطر :1فبل يجوز لصاحب العمؿ في
حالة ما إذا شب حريؽ في مكاف العمؿ أف يأمر أحد العماؿ باقتحاـ ىذا الحريؽ

بقصد المساعدة في إطفائو ,فيذا األمر ال يكوف واجب الطاعة.
المطمب الثالث :االلتزام بالمحافظة عمى األشياء المتعمقة بالعمل

عمبلً بنص المادة ( 95قانون العمل) يجب عمى العامؿ أف يحافظ عمى ما

يسممو إليو صاحب العمؿ مف أدوات أو أجيزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى ,وأف

يقوـ بجميع األعماؿ البلزمة لسبلمتيا ,وأف يبذؿ في ذلؾ عناية الشخص المعتاد .و
إذا ىمكت األشياء المسممة لو بسبب قيامو بالعمؿ ,كاف لصاحب العمؿ أف يقتطع

مف أجر العامؿ المبمغ البلزـ إلصبلحيا أو استبداليا بغيرىا ,في الحدود التي نص

عمييا المشرع.2

• ثالثا ً-االلتزام بالمحافظة على األشٌاء المتعلقة بالعمل:

13

1

 -د .توفيؽ حسف فرج -المرجع السابؽ -ص.521:

2
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المطمب الرابع  :االلتزام بعدم منافسة صاحب العمل والحفاظ عمى أسراره
أوالً -ماىية االلتزام بعد المنافسة :عمبلً بنص المادة  95قانون العمل يجب أف
يحافظ العامؿ عمى أسرار العمؿ ,فبل يفشي المعمومات المتعمقة بالعمؿ متى كانت

سرية بطبيعتيا أو وفقاً لمتعميمات الكتابية الصادرة عف صاحب العمؿ بيذا الشأف

1

.كما تقضي المادة  96قانون العمل ,بأنو يحظر عمى العامؿ:
أ -االحتفاظ بأصؿ أية ورقة أو مستند خاص بالعمؿ.

ب -العمؿ لدى الغير بدوف موافقة صاحب العمؿ سواء بأجر أو بدوف أجر.
ج -العمؿ لمصمحة الغير بما ال يتفؽ مع كرامة العمؿ أو يم ّكف الغير أو يساعده

لمتعرؼ عمى أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمؿ.

د -ممارسة نشاط مماثؿ لمنشاط الذي يمارسو صاحب العمؿ أثناء مدة سرياف عقده,
أو االشتراؾ في نشاط مف ىذا القبيؿ  ,سواء بصفتو عامبلً أو شريكاً ,ما لـ يتـ

االتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ.

يتضح مما سبؽ ,أف المشرع تنبو إلى أف قيػاـ العامػؿ بالعمػؿ لحسػاب صػاحب
عمػػؿ صػػناعي أو تجػػاري ,قػػد يمكنػػو مػػف التعػػرؼ عمػػى أس ػرار العمػػؿ ,فػػبل يجػػوز أف
ينقميا إلى الغير ,بمقابػؿ أو دوف مقابػؿ ,كمػا أف العامػؿ بعػد انتيػاء عممػو ,لػو الحريػة

في االستفادة مف أوقات فراغو ,كأف يقوـ بالعمؿ لحسابو الخاص أو لحساب صػاحب

عمؿ آخر (بعد أخذ موافقة صاحب عممو) ,لكف ال يجوز لػو منافسػة صػاحب العمػؿ.
وبناء عمى ذلؾ إذا كاف العامؿ يشتغؿ في مصنع لؤللبسة ,ال يجػوز لػو أف يعمػؿ فػي

وقػػت ف ارغػػو فػػي صػػناعة األلبسػػة ,ولكػػف يجػػوز ليػػذا العامػػؿ أف يعمػػؿ بصػػناعة أثػػاث

المن ػػزؿ ,ذل ػػؾ أن ػػو ال ين ػػافس ص ػػاحب العم ػػؿ ,وال يس ػػرب أسػػ ارره أو يس ػػتثمرىا لحس ػػابو
1

د .محمد لبيب شنب -المرجع السابؽ -فقرة-930:ص901 :- 186 -

الشخصي ضد مصمحة صاحب العمؿ.

15

ثانياً– االلتزام بعدم المنافسة عند وجود شرط في العقد:
-1شروط صحة االتفاق عمى عدم المنافسـة :أحػاط المشػرع إدراج شػرط عػدـ

المنافسػػة فػػي عقػػد العمػػؿ بقيػػود الغػػرض منيػػا كفالػػة حمايػػة العامػػؿ وتحقيػػؽ مصػػالح
صاحب العمؿ المشروعة في آف واحد:
الشرط األوؿ -:توافر مصمحة جدية بالنسبة لصاحب العمؿ ,فػي االتفػاؽ عمػى
ػة:وبناء عمػػى ذلػؾ ,إذا كػػاف العمػػؿ الػػذي أسػنده صػػاحب العمػػؿ لمعامػػؿ ال
عػدـ المنافسػ
ً
يسمح لو بمعرفة عمبلء صاحب العمػؿ ,أو بػاالطبلع عمػى أسػرار أعمالػو ,فػبل يجػوز
عندئذ تقييد حرية العامؿ ببل مبرر ,وبناء عمى ذلؾ إذا كاف العمؿ المسند إلى العامؿ

نظافة أماكف العمؿ أو حراستيا.
كذلؾ ال يصح مثؿ ىػذا الشػرط إذا كانػت المعمومػات التػي يريػد صػاحب العمػؿ

إخفاءى ػػا ع ػػف منافس ػػيو ق ػػد تجاوزى ػػا ال ػػزمف ,وانتف ػػت عني ػػا ص ػػفة السػ ػرية .1ف ػػإذا اتف ػػؽ
1
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الطرفاف عمى عدـ المنافسة في مثؿ ىذه الحالة كاف االتفاؽ باطبلً.
الشرط الثاني :أف يكػوف المنػع مػف المنافسػة نسػبياً أي محػدداً مػف حيػث الزمػاف

والمكاف ونوع العمؿ.

الشرط الثالث  :يجب أال يقترف االتفاؽ بعدـ المنافسة بشرط ج ازئػي مبػالغ فيػو:

فإذا تضمف االتفاؽ عمى عدـ المنافسة شرطاً جزائيػاً مبالغػاً فيػو ,بقصػد إجبػار العامػؿ
عمى البقاء في خدمة صاحب العمػؿ مػدة أطػوؿ مػف المػدة المتفػؽ عمييػا ,كػاف الشػرط

باطبلً ( 1مادة  653مف القانوف المدني).

الش ػػرط ال ارب ػػع :أف يك ػػوف العامػ ػػؿ بالغػ ػاً ارش ػػداً عن ػػد االتفػ ػػاؽ عم ػػى ش ػػرط عػ ػػدـ

المنافسة ,وىذه أىمية خاصة تختمؼ عف األىمية البلزمة إلبراـ عقد العمؿ.2

 –2تحمــل العامــل مــن شــرط عــدم المنافســة :وذلػػؾ فػػي حػػالتيف نصػػت عمييمػػا
الفقرة الثالثة مف المادة  652مف القانوف المدني:
الحالة األولى :إذا فسخ صاحب العمؿ العقد أو رفض تجديده دوف أف يقع مػف

العامؿ ما يبرر ذلؾ.3

الحالة الثانية :إذا وقع مف صاحب العمؿ ما يبرر لمعامؿ إنياء العقد.4
المطمب الخامس :التزامات يفرضيا مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود
وىي ما قررتيا المادة  95والمادة  96مف قانون العمل عمى الوجو اآلتي:
 -7أف يحسف معاممة زبائف صاحب العمؿ.
1

 -د .حمدي عبد الرحمف – د .محمد يحيى مطر-المرجع السابؽ -ص.923 :

2

 -د .فتحي عبد الرحيـ عبد اه-المرجع السابؽ -ص.923 :

3
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 -2أف يحترـ رؤساءه وزمبلءه في العمؿ ,وأف يتعاوف معيـ بما يحقؽ مصمحة
المنشأة التي يعمؿ بيا.

 -3أف يحافظ عمى كرامة العمؿ وأف يسمؾ المسمؾ البلئؽ بو.
 -4أف يراعي النظـ الموضوعة لممحافظة عمى سبلمة المنشأة وأمنيا.
 -5أف يزود صاحب العمؿ أو مف يمثمو بالبيانات الصحيحة المتعمقة بمحؿ إقامتو
وحالتو االجتماعية ووضعو بالنسبة ألداء الخدمة اإللزامية والبيانات األخرى التي

تتطمب القوانيف والنظـ إدراجيا في السجؿ الخاص بو ,وبكؿ تغيير يط أر عمى
البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلؾ.
 -6أف يتبع النظـ التي يضعيا صاحب العمؿ لتنمية وتطوير مياراتو وخبراتو مينياً
وثقافياً أو لتأىيمو لمقياـ بعمؿ يتفؽ مع التطور التقني في المنشأة  ,وذلؾ مع

مراعاة أحكاـ المادة  / 57 /مف قانون العمل.

 -7يحظر عمى العامل جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات
أو تنظيـ اجتماعات داخؿ مكاف العمؿ بدوف موافقة صاحب العمؿ ,مع مراعاة
ما تقضي بو أحكاـ القوانيف الناظمة لمنقابات العمالية.

 -8االقتراض مف زبائف صاحب العمؿ أو ممف يمارسوف نشاطاً مماثبلً لمنشاط الذي
يمارسو صاحب العمؿ وال يسري ىذا الحظر عمى االقتراض مف المصارؼ.

 -9قبوؿ ىدايا أو مكاف ت أو عموالت أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت
بمناسبة قيامو بواجباتو بدوف موافقة صاحب العمؿ.
النية في تنفيذ العقد ,قبوؿ العامؿ ألي
فما يتعارض مع مقتضيات حسف ّ
عطية أو ىدية أو مكافأة مف عمبلء صاحب العمؿ دوف عمـ األخير وموافقتو ,إال

إذا كاف العرؼ قد جرى عمى دفع ىذه اليدية أو المكافأة ,كما ىو الحاؿ بالنسبة
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النية أف قبوؿ العامؿ ليذه
لموىبة .ويبرر ىذا التعارض بيف قبوؿ اليدية ومبدأ حسف ّ
اليدية يقابمو محاباة لمعميؿ عمى حساب مصمحة العمؿ ,كما أف ىذا األمر يؤدي إلى
اإلساءة لسمعة المشروع الذي يعمؿ فيو العامؿ.
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الفصل الثاني
حقوق صاحب العمل و التزاماتو
إف حس ػػف س ػػير العم ػػؿ يتطم ػػب إعط ػػاء ص ػػاحب العم ػػؿ جمم ػػة م ػػف الس ػػمطات
تمكنػػو مػػف إدارة مشػػروعو ,كمػػا تقضػػي غايػػة المشػػرع فػػي حمايػػة العامػػؿ فػػرض بعػػض

االلتزامات عمى صاحب العمؿ سنبينيا عمى الصورة اآلتية:

المبحث األول
حقوق صاحب العمل
يتمتع صاحب العمؿ بحقوؽ تخولو السمطات التالية:
-7سمطة تنظيمية(تشريعية)
-2سمطة إدارية
-3سمطة تأديبية
وسنبحث في ىذه السمطات 1عمى الوجو اآلتي:

1

 "-األسػػاس الحقيقػػي الػػذي تقػػوـ عميػػو سػػمطة رب العمػػؿ يكمػػف فػػي المسػػؤوليات التػػي تقػػع عمػػى عاتقػػو ,ففػػي النظػػاـ

االقتصػػادي السػػائد ,يكػػوف رب العمػػؿ أو اإلدارة مسػػؤوالً عػػف اإلنتػػاج وعػػف تص ػريؼ ىػػذا اإلنتػػاج .وىػػو يتحمػػؿ مخػػاطر
المشروع كما يترتب عميو ضماف حقوؽ جميع العامميف في المشروع "
د .شاب توما منصور -المرجع السابؽ -ص.922 :
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المطمب األول :السمطة التنظيمية (التشريعية)

4

تتمثؿ في حؽ صاحب العمؿ بوضع النظاـ الداخمي ,وعمبل بنص المادة  92مف

قانون العمل :عمى كؿ صاحب عمؿ يستخدـ خمسة عشر عامبلً فأكثر أف يضع
نظاماً داخمياً لمعمؿ لديو,يتضمف النظاـ الداخمي عمى األخص:

 -7غاية النظاـ.

- 2شروط العمؿ وظروفو.

 -3التزامات صاحب العمؿ:

 -تنظيـ عقد العمؿ.

 -منح العامؿ اإلجازات واألعياد والعطؿ الرسمية المنصوص عمييا بأحكاـ ىذا

القانوف.

 الترفيع الدوري.- 192 -

 المكاف ت . الزيادة الدورية لؤلجور  ...الخ. -4حقوؽ صاحب العمؿ.
 -5التزامات وحقوؽ العامؿ.
ب -يجب لنفاذ ىذا النظاـ والئحة الجزاءات اعتمادىا مف قبؿ الو ازرة خبلؿ خمسة
وأربعيف يوماً مف تاريخ تسجيميما في ديواف الو ازرة  ,فإذا انقضت تمؾ المدة دوف

صدور موافقة الو ازرة ُع ّد ىذا النظاـ والبلئحة نافذيف حكماً.

ج -يعمف النظاـ الداخمي والئحة الجزاءات في مكاف العمؿ بشكؿ ظاىر.
د -يصدر الوزير بقرار منو نموذجاً استرشادياً لكؿ مف النظاـ الداخمي والئحة
بناء عمى اقتراح لجنة مشكمة بقرار منو
الجزاءات ليسترشد بيا أصحاب العمؿ وذلؾ ً
تضـ ممثميف عف الو ازرة والعماؿ وأصحاب العمؿ.
ىػ -يجوز لمو ازرة قبوؿ طمبات تعديؿ األنظمة الداخمية المعتمدة لدييا إذا كاف التعديؿ
ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف.
ومف المستقر عميو لدى االجتياد القضائي أف ما يحدده النظاـ الداخمي

لممنشأة مف مزايا وحقوؽ تعد حقوقاً مكتسبة ,ال يصح ىدرىا .فيذا النظاـ يعد بمثابة
شروط لعقد العمؿ يجب عمى صاحب العمؿ رعايتيا .1فالعقد شريعة المتعاقديف ,أي

أف أحكامو تنظـ العبلقة القائمة بيف العامؿ وصاحب العمؿ.

إذاً النظاـ األساسي أو الداخمي الذي يضعو صاحب العمؿ ىو جزء مف عقد

العمؿ وال يجوز تطبيؽ قانوف العمؿ إال في الواقعات التي لـ يضع ليا النظاـ حؿ

غير مخالؼ لقواعد ىذا القانوف.
1

 -قرار نقض سوري رقـ أساس  5000وقرار رقـ  521تاريخ 9110 /2/99

مشار إليو في  :مصطفى ناصر إماـ -المرجع السابؽ -ص.20 :
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المطمب الثاني :السمطة اإلدارية

5

أوالً -حق اإلدارة :بموجب المادة  92مف قانوف العمؿ ,يتمتع صاحب العمؿ
بالحقوؽ التالية:

 - 7تنظيـ العمؿ بمنشأتو واتخاذ الق اررات والتوجييات البلزمة لذلؾ.
 -2تحديد الميارات المطموبة مف العماؿ ومسؤولياتيـ.
ب -حؽ صاحب العمؿ في االختراعات التي يتوصؿ إلييا العامؿ أثناء العمؿ:
إذا توصؿ العامؿ خبلؿ خدمتو وعممو لدى صاحب العمؿ إلى اختراع,

فنطبؽ األحكاـ التالية التي قررتيا المادة  92مف قانوف العمؿ:
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 -7إذا وصؿ العامؿ إلى اخت ارع جديد في أثناء خدمة صاحب العمؿ ,فبل يكوف
ليذا األخير أي حؽ في ذلؾ االختراع ولو كاف العامؿ قد استنبطو بمناسبة ما
قاـ بو مف أعماؿ في خدمة صاحب العمؿ.
 -2إف ما يستنبطو العامؿ مف اختراعات في أثناء عممو يكوف مف حؽ صاحب

العمؿ إذا كانت طبيعة األعماؿ التي يقوـ بيا العامؿ تقتضي منو إفراغ جيده

في االبتداع  ,أو إذا كاف صاحب العمؿ قد اشترط في العقد صراحة أف يكوف
لو الحؽ فيما ييتدي إليو العامؿ مف اختراعات.

 -3واذا كاف االختراع ذا أىمية اقتصادية جدية ,جاز لمعامؿ في الحاالت

المنصوص عمييا فيما سبؽ أف يطالب بمقابؿ خاص يقدر وفقاً لمقتضيات

العدالة .ويراعى في تقدير ىذا المقابؿ مقدار المعونة التي قدميا صاحب
العمؿ وما استخدمو في ىذا السبيؿ مف منش تو.

ثانيــاً -القيــود المفروضـــة عمــى حـــق اإلدارة :لصػػاحب العمػػؿ باعتبػػاره رئيس ػاً إداري ػاً

لمؤسسػتو حػؽ تعيػيف العمػاؿ لؤلعمػاؿ ,وترقيػة مػف يعتقػد أنيػـ جػديروف بػذلؾ ,كمػا لػو
أف يسػػتغني عػػف خػػدمات بعػػض العمػػاؿ وفقػػا لمتطمبػػات حسػػف إدارة العمػػؿ؛ ألف حريػػة

ص ػػاحب العم ػػؿ ف ػػي تحدي ػػد أى ػػداؼ المش ػػروع واختي ػػاره الوس ػػائؿ الت ػػي يعتق ػػدىا الزم ػػة

لتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ؛ تمنحػػو ىػػذا الحػػؽ .إال أنػػو نظػ ار ألىميػػة ىػػذه السػػمطة فقػػد بػػات
مػػف الضػػروري أف تقيػػد بقيػػود تضػػمف المصػػمحة العامػػة ومصػػمحة العمػػاؿ وأىػػـ ىػػذه

القيود ىي :

أ-ال يجػ ػػوز لصػ ػػاحب العمػ ػػؿ أف يصػ ػػدر أوامػ ػػر إلػ ػػى العامػ ػػؿ تخػ ػػالؼ الق ػ ػوانيف

واألنظمة واال فإف ىذه األوامر ال تمزـ مف وجيت إليو ألف قواعد العمػؿ القانونيػة تعػد

قيودا عمى حرية صاحب العمؿ في ممارستو ليذه السمطة.

ب-إف سػ ػػمطة صػ ػػاحب العم ػ ػؿ اإلداريػ ػػة ال تمتػ ػػد إلػ ػػى حيػ ػػاة العامػ ػػؿ الخاصػ ػػة
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فالعامؿ حػر فػي حياتػو الخاصػة خػارج العمػؿ ,وال أثػر لنشػاطو الخػاص كقاعػدة عامػة

في عبلقتو بالعمؿ ,ولكف متطمبات العمػؿ قػد تفػرض بعػض القيػود عمػى حريػة العامػؿ
خارج العمؿ ,إذ قد يؤدي السموؾ السيئ لمعامؿ إلى اإلضرار بسمعة المؤسسة .
المطمب الثالث :السمطة الت ديبية
يتطمب بياف السمطة التأديبية لصاحب العمؿ؛ توضيح:
 -9ماىية السمطة التأديبية
 -5نطاؽ االلتزاـ بوضع الئحة الجزاءات
 -0العقوبات التأديبية
 -3القواعد المنظمة لمسمطة التأديبية

1

- 196 -

الفرع األول
ماىية السمطة الت ديبية
تعرض ػ ػو
يترتػ ػػب عمػ ػػى إخػ ػػبلؿ العامػ ػػؿ بالتزاماتػ ػػو الناشػ ػػئة عػ ػػف عقػ ػػد العمػ ػػؿ,
ّ

لمجػ ػزاءات الت ػػي تفرض ػػيا القواع ػػد العام ػػة ,فيس ػػتطيع ص ػػاحب العم ػػؿ – عندئ ػػذ – أف

يطالب العامؿ ,إعماالً لمبدأ المسؤولية العقديػة ,بػالتعويض عػف األضػرار التػي لحقػت

بػػو نتيجػػة إلخػػبلؿ العامػػؿ بالتزاماتػػو ,كمػػا يسػػتطيع صػػاحب العمػػؿ أيضػاً أف يمجػػأ إلػػى

القضاء طالباً فسخ العقد المبرـ بينو وبيف العامؿ لنفس السبب أيضاً .والى جانب ىذه
الج ػزاءات التػػي تػػنص عمييػػا القواعػػد العامػػة ,1نجػػد أف قػػانوف العمػػؿ يعطػػي لصػػاحب

العمؿ سمطة تأديػب عمالػو ,ولقػد نظػـ المش ّػرع ىػذه السػمطة فػي المػواد مػف  97ولغايػة
105مػػف قػػانوف العمػػؿ ,باإلضػػافة إلػػى القػ اررات الو ازريػػة الصػػادرة بنػػاء عمػػى التفػػويض

التشريعي الوارد في تمؾ المواد.

و يجب أف نضع فػي االعتبػار أف صػاحب العمػؿ عنػدما يمػارس ىػذه السػمطة’

سيكوف الحكـ وىو في الوقت ذاتػو الخصػـ والمحقػؽ .ممػا دفػع المشػرع إلػى تقييػد ىػذه

السمطة ,فبل يجوز لصاحب العمؿ أف يوقع عقوبة أخرى عمى العامؿ خبلفاً لمعقوبات
التي ذكرىا المشرع عمى سبيؿ الحصر ,كأف يحرمو مف إجازتو السنوية.2

وكػػاف االعتقػػاد السػػائد ىػػو أف أسػػاس سػػمطة العقػػاب ىػػو كػػوف صػػاحب العمػػؿ
مالكػاً لممشػػروع وىػػذا غيػػر صػػحيح .ألف حػػؽ الممكيػػة ال يخػػوؿ صػػاحبو سػػمطة معاقبػػة

الغير ,فمصدر سمطات صاحب العمؿ ىو القانوف والعقد؛ ألف عقد العمؿ يتميز بأنػو
يخوؿ صاحب العمؿ سمطة معاقبػة العامػؿ وىػذه السػمطة ىػي أحػد المظػاىر المتولػدة

مف رابطة الخضػوع والتبعيػة بػيف العامػؿ وصػاحب العمػؿ .فقبػوؿ العامػؿ لشػروط عقػد
1
2

 ال تخؿ مساءلة العامؿ تأديبياً ,بالحؽ في إقامة الدعوى المدنية والجزائية. -محمد مجدي البتيتى -المرجع السابؽ -ص.950 :
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العمػػؿ يعنػػي قبولػػو وموفقتػػو عمػػى االمتثػػاؿ لسػػمطة صػػاحب العم ػؿ اإلداريػػة ولعقوباتػػو

االنضباطية ولمتعميمات التي يضعيا باعتبارىا اتفاقاً ممحقاً بشروط العقد .ولكف خشية

مف أف يسيء صاحب العمؿ استخداـ سمطاتو ىذه ويخرج بيػا عػف اليػدؼ المقصػود؛

فق ػػد أحاطي ػػا المش ػػرع بقي ػػود وض ػػمانات تكف ػػؿ حس ػػف اس ػػتخداميا وتمن ػػع التعس ػػؼ ف ػػي

استعماليا .

الفرع الثاني
نطاق االلتزام بوضع الئحة الجزاءات
االلتػ ػزاـ بوض ػػع الئح ػػة الجػ ػزاءات ,يقتص ػػر عم ػػى أص ػػحاب العم ػػؿ الخاض ػػعيف
لقانوف العمؿ ,والذيف يستخدموف خمسة عشر عامبلً فأكثر.
ويجػػب أف تتضػػمف ىػػذه البلئحػػة تحديػػداً دقيق ػاً لممخالفػػات التأديبيػػة أو األخطػػاء

التأديبيػػة التػػي يمك ػػف أف يرتكبيػػا العام ػػؿ ,كمػػا يج ػػب أف تحػػدد الجػػزاء المناسػػب لك ػػؿ
مخالفة أو خطأ ,سواء عند ارتكابيا ألوؿ مرة أو في حالة التكرار ,ويمكف أف تتضمف

أيض ػاً تحديػػد المسػػؤوؿ عػػف توقيػػع الج ػزاءات ,واج ػراءات التحقيػػؽ مػػع العمػػاؿ ,وبيػػاف
كيفية تنفيذ الجزاءات.

فإذا كاف صاحب العمؿ يستقؿ بوضع الئحة لمجػزاءات ,فنفػاذ تمػؾ البلئحػة ,أو

أي تعديؿ عمييا مرىوف باعتمادىا مف الجية اإلدارية المختصة خبلؿ خمسة وأربعيف
يوماً مف تاريخ تقديميا إلييا.
المشرع بأف اشترط اعتماد البلئحة مف الجية اإلدارية المختصة ,بؿ
ولـ يكتؼ
ّ
ألػػزـ صػػاحب العمػػؿ أف يضػػع تمػػؾ البلئحػػة فػػي مكػػاف ظػػاىر مػػف مؤسسػػتو(المادة 90
مف قانوف العمؿ).
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الفرع الثالث
العقوبات الت ديبية
حددت المادة  98من قانون العمل  1العقوبات التي يمكف لصاحب العمؿ فرضيا
عمى العامؿ ,عمى الوجو األتي:
أوالً -العقوبات الخفيفة:
أ -التنبيــو :ىػػو تػػذكير يوجػػو إلػػى العامػػؿ متضػػمناً اإلشػػارة إلػػى المخالفػػة التػػي

ارتكبيػػا مػػع لفػػت انتباىػػو إلػػى ضػػرورة التقيػػد بالنظػػاـ ,وتعػػد عقوبػػة التنبيػػو مػػف أخػػؼ
العقوبػػات التأديبيػػة التػػي يمكػػف أف يتعػػرض ليػػا العامػػؿ ,ولػػـ يتطمػػب القػرار الػػوزاري أف

يكػػوف التنبيػػو مكتوبػاً ,ممػػا يعنػػي أنػػو يصػػح أف يكػػوف شػػفيياً .2ولكػػف يفضػػؿ أف يكػػوف

مكتوباً كي يكوف محؿ اعتبار عند التكرار.3

ب -اإلنـذار الكتـابي :وىػو توجيػػو كتػاب خطػي لمعامػؿ فػػي حػاؿ ارتكابػو مخالفػة مػػا,
وتنبييو إلػى أنػو سػوؼ يتعػرض لعقوبػات أشػد مػف اإلنػذار فػي حالػة اسػتمرار المخالفػة

أو تكرارىا.

ج -حسم أجر يوم واحد :وتعػد ىػذه العقوبػة مػع العقوبػات السػابقة الػذكر ,مػف ضػمف
1

 -المادة  98سض قاطوص الرش ":تحدد الجزاءات التي يجوز فرضيا عمى العامؿ في حاؿ مخالفتو لواجباتو في ىذا

القانوف أو في عقد العمؿ أو النظاـ الداخمي لمعمؿ بما يمي:
أ -التنبيو .ب -اإلنذار الكتابي .ج -حسـ أجر يوـ واحد .د -الحسـ مف األجر األساسي بما ال يزيد عمى أجر
وفاء لمجزاءات التي توقع عميو أكثر مف
خمسة أياـ عمؿ عف المخالفة الواحدة  .شريطة أال يقتطع مف أجر العامؿ ً
أجر خمسة أياـ في الشير الواحد
ىػ -تأخير موعد استحقاؽ عبلوة الترفيع الدوري لمدة ال تزيد عمى سنة.
و -الحرماف مف عبلوة الترفيع الدورية .ز -الفصؿ مف الخدمة وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف" .
2
3

 -د .توفيؽ حسف فرج -المرجع السابؽ -ص.039:

 صبلح الديف النحاس – المرجع السابؽ -ص.513 :- 199 -

صػػبلحية صػػاحب العمػػؿ ,أي يسػػتطيع ىػػو أو مػػف يفوضػػو أف يفرضػػيا عمػػى العامػػؿ,
بخبلؼ العقوبات الشديدة التػي ال يمكػف فرضػيا إال مػف قبػؿ لجنػة تأديبيػة تتشػكؿ مػف

صػػاحب العمػػؿ وممثػػؿ عػػف المجنػػة النقابيػػة التػػي ينتمػػي إلييػػا العامػػؿ ,أو منػػدوب عػػف

العماؿ(المادة  103مف قانوف العمؿ).
ثانياً -العقوبات الشديدة:

أ -حسم جزء من أجر العامل :ونظ اًر لمػا لمغ ارمػة مػف أثػر عمػى دخػؿ العامػؿ نجػد أف
المػػادة األولػػى (مػػف قػػانوف العمػػؿ) قػػد حػػددت مقػػدار ىػػذه الغ ارمػػة بمػػا يتػراوح بػػيف أجػرة

يوـ وخمسة أياـ في الشير.
بالتالي إف ارتكاب العامؿ لعدة مخالفات يعاقب عمييا بالغرامة فػي شػير واحػد,
ال يمنػػع مػػف فػػرض العقوبػػة نفسػػيا عمػػى العامػػؿ ,إال أف الحسػػـ مػػف أج ػرة العامػػؿ ال

يجوز أف يتجاوز أجر خمسة أياـ في الشير الواحد.

التصرف في أموال الغرامات :كي ال يكوف لصاحب العمؿ مصمحة في توقيعالغ ارمػػة غيػػر مصػػمحة العمػػؿ ,نجػػد أف المشػ ّػرع قػػرر عػػدـ دخػػوؿ الغ ارمػػات المفروضػػة
عم ػػى العم ػػاؿ إل ػػى ص ػػندوؽ ص ػػاحب العم ػػؿ ,ب ػػؿ ت ػػودع ف ػػي ص ػػندوؽ خ ػػاص لتحقي ػػؽ
خدمات اجتماعية لصالح عماؿ المنشأة(المادة  103مف قانوف العمؿ).

ب -الوقف عن العمل :الوقؼ عف العمؿ ,كعقوبة ىو منع العامؿ عف ممارسة عممو

مػػدة معينػػة ,وذلػػؾ ج ػزاء المخالفػػة التػػي اقترفيػػا .1ولكػػف العامػػؿ يبقػػى مقيػػداً بالعقػػد.2
ونشير ىنا إلى أنو ال يترتب عمى الوقؼ عف العمؿ حرماف العامؿ مف أجػره ,كمػا أف

1

 -المادة  727سض قاطوص الرش .. ":د -لصاحب العمؿ أف يوقؼ العامؿ عف عممو مؤقتاً لمدة ال تزيد عمػى شػير مػع

صرؼ أجره كػامبلً عنػدما تقتضػي ذلػؾ مصػمحة التحقيػؽ المشػار إليػو فػي ىػذه المػادة  ,ويعػاد العامػؿ إلػى عممػو السػابؽ

بعد انتياء مدة التوقيؼ أو في حاؿ ثبوت براءتو صراحة".
2

 د .توفيؽ حسف فرج -المرجع السابؽ -ص.035 :- 200 -

مدتو يجب أف ال تتجاوز الشير(المادة  101مف قانوف العمؿ).
 -التمييـــز بـــين الوقـــف الت ديبي(بحســـب المـــادة )101والوقـــف االحتياطي(بحســـب

المادة  22مف قانوف العمؿ):

يتضػػح مػػف نػص المػػادة  101مػػف قػػانوف العمػػؿ أف الوقػػؼ عػػف العمػػؿ التػػأديبي

يختمػػؼ عػػف الوقػػؼ االحتيػػاطي ,فاسػػتناداً إلػػى المػػادة  88مػػف قػػانوف العمػػؿ  1يجػػوز
لصاحب العمؿ إذا ما نسػب إلػى العامػؿ ارتكػاب جنايػة أو التحػريض عميػو أو ارتكابػو

أية جنحة داخؿ دائرة العمؿ أف يوقفو عف العمؿ مف تاريخ إببلغ الحادث إلى السمطة
المختصة لحيف صدور قرار منيا في شأنو.
ويبلحظ مف نص المادة  ,88أف الوقؼ االحتياطي ال يعتبر عقوبة ,وانما ىو
إجراء وقائي أو تحفظي يتخذه صاحب العمؿ حتػى تنجمػي حقيقػة االتيػاـ الموجػو إلػى

العامػػؿ .فػػإذا رأت السػػمطة المختصػػة عػػدـ تقػػديـ العامػػؿ المػػتيـ لممحاكمػػة لعػػدـ كفايػػة

األدلة مثبلً ,أو قضت ببراءتو ,وجب عندئذ عمى صػاحب العمػؿ أف يعيػد العامػؿ إلػى
عممػ ػػو ,واال اعتبػ ػػرت عػ ػػدـ إعادتػ ػػو فص ػ ػبلً تعسػ ػػفياً ,2وال ازمػ ػػو بػ ػػدفع تعػ ػػويض التس ػ ػريح
1

 -المادة  88سض قاطوص الرش :أ -إذا نسب إلى العامؿ ارتكاب جناية أو جنحة شائنة ضمف دائرة العمؿ جاز

لصاحب العمؿ وقفو عف العمؿ مف تاريخ إببلغ الحادث إلى السمطة المختصة .ب -في حاؿ عدـ تقديـ العامؿ
لممحاكمة أو إذا قضت المحكمة المختصة ببراءتو أو عدـ مسؤوليتو أو منع محاكمتو أو كاف توقيفو احتياطياً وجب

إعادتو إلى عممو مع دفع كامؿ أجوره المستحقة عف فترة التوقيؼ وكأنو عمى رأس عممو ,وفي حاؿ رفض صاحب
العمؿ إعادة العامؿ إلى عممو اعتبر ذلؾ منو تسريحاُ تعسفياً يوجب التعويض المنصوص عميو في المادة  / 65 /مف

ىذا القانوف .ج -في حاؿ ثبت أف اتياـ العامؿ كاف بتدبير مف صاحب العمؿ أو وكيمو المسؤوؿ جاز لمعامؿ
باإلضافة إلى التعويض المنصوص عميو في الفقرة السابقة المطالبة بالتعويض عف الضرر المادي والمعنوي الذي
لحؽ بو مف جراء ذلؾ االتياـ".
2

 -المادة  722سض قاطوص الرش  :أ -إذا تػـ توقيػؼ العامػؿ مػف قبػؿ السػمطات العامػة خػبلؿ مػدة سػرياف عقػده لمػدة ال

تزيد عمى ثبلثة أشػير  ,وجػب عمػى صػاحب العمػؿ إعادتػو إلػى عممػو بعػد انتيػاء توقيفػو دوف أف يكػوف لمعامػؿ أي حػؽ
فػي األجػػر المقػػرر لػػو  ,مػػا لػػـ يقػػرر صػػاحب العمػؿ خػػبلؼ ذلػػؾ  .وفػػي حػػاؿ رفػػض صػػاحب العمػػؿ إعػػادة العامػػؿ إلػػى
عمم ػ ػ ػ ػػو  .يج ػ ػ ػ ػػب عمي ػ ػ ػ ػػو دف ػ ػ ػ ػػع التع ػ ػ ػ ػػويض المنص ػ ػ ػ ػػوص عمي ػ ػ ػ ػػو ف ػ ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػ ػػادة  /65/م ػ ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػ ػػذا الق ػ ػ ػ ػػانوف.
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التعسػػفي لمعامػػؿ ,إال إذا زادت مػػدة التوقيػػؼ عمػػى ثبلثػػة أشػػير فػػبل يوجػػد الت ػزاـ عمػػى

صاحب العمؿ بإعادة العامؿ إلى عممو.

و ال يستحؽ العامػؿ خػبلؿ مػدة الوقػؼ أجػ اًر حتػى ولػو ثبتػت براءتػو مػف التيمػة

1
نصت عمييا المادة  88مف قانوف العمؿ ,وىػي إذا
الموجية إليو  ,إال في حالة واحدة ّ
ثبت أف االتياـ الموجو إلى العامؿ كاف بتدبير مف صاحب العمؿ أو وكيمو المسؤوؿ,

فعندئػػذ يجػػب عمػػى صػػاحب العمػػؿ أف يػػؤدي أجػػر العامػػؿ عػػف مػػدة الوقػػؼ ,باإلضػػافة
إلػػى تعػػويض عػػف الضػػرر المػػادي والمعنػػوي الػػذي لحػػؽ بػػو مػػف جػراء االتيػػاـ ,ويتعػػيف
عمػػى السػػمطة المختصػػة أو المحكمػػة إذا مػػا تبػػيف ليػػا ىػػذا التػػدبير أف تشػػير إليػػو فػػي

قرارىا أو حكميا.2

واذا رفػػض صػػاحب العمػػؿ إعادتػػو لمعمػػؿ اعتبػػر تس ػريحاً تعسػػفياً يس ػتحؽ عميػػو

التعػػويض المناسػػب .وفػػي حػػاؿ ثبػػت أف صػػاحب العمػػؿ ىػػو الػػذي دبػػر لمعامػػؿ ىػػذه

التيمػػة,جاز لمعامػػؿ أف يطالػػب بػػالتعويض عػػف الضػػرر المػػادي والمعنػػوي الػػذي لحقػػو
مف جراء ذلؾ االتياـ.
ج -ت خير موعد استحقاق عالوة الترفيع الدوري لمدة ال تزيد عمى سنة.
د -الحرمان من عالوة الترفيـع الـدوري :واليػدؼ مػف ىػذه العقوبػة ,ىػو حجػب
أيػػة زيػػادة فػػي األج ػرة تقػػرر لمعامػػؿ وفق ػاً ألحكػػاـ الئحػػة النظػػاـ األساسػػي لمعم ػػؿ ,أو
بمقتضى العرؼ السائد.

ب -إذا زادت مدة توقيؼ العامؿ عمى ثبلثة أشير  ,فبل يجب عمى صاحب العمؿ إعادة العامؿ إلػى عممػو  ,وفػي ىػذه
الحالة تطبؽ األحكاـ المتعمقة بالتسريح المبرر المنصوص عميو في المادة  /64/مف ىذا القانوف".
1

" -إف عقػػد اسػػتخداـ األجيػػر الػػذي يوقػػؼ عػػف العمػػؿ مػػف قبػػؿ القضػػاء يعتبػػر موقوفػاً حكمػاً ثػػـ يعػػاد إلػػى عممػػو عنػػدما

يخمى سبيمو ,ويحسـ أجر األياـ التي أوقؼ خبلليا عقد االستخداـ مف أجره الشيري"
نبيمة زيف -المرجع السابؽ -فقرة -8:ص.99 :
2

 د.شواخ محمد األحمد -المرجع السابؽ -ص.020:- 202 -

ىـــ -الفصــل مــن الخدمــة :أي إنيػػاء عقػػد العامػػؿ ,بتعػػويض أو بػػدوف تعػػويض
عمى ما سنبينو الحقاً في بحث انتياء عقد العمؿ .وىو يختمؼ عف الفسخ الذي يثبت
الحؽ فيو لصاحب العمؿ بموجب القواعد العامة ,في حيف أف الفصؿ مف الخدمة ىو

عقوبػة تأديبيػة يفرضػيا صػاحب العمػؿ اسػتناداً إلػى سػمطتو التأديبيػة ,فيكػوف لػو فصػػؿ
العامؿ دوف أف يتقيد بقواعد اإلخطار و دوف االلتزاـ بالتعويض عف اإلنياء.1
الفرع الرابع
القواعد المنظمة لمسمطة الت ديبية
عمبلً بنص المادة  101من قانون العمل

2

 ,تبرز الضمانات التي قررىا المشرع

والتي تشكؿ في ذات الوقت قيد عمى سمطة صاحب العمؿ العقابية:
 -1القيد الزمني لسمطة صاحب العمل في اتيام العامل وتوقيع العقوبة

عميو :بموجب المادة  101مف قانوف العمؿ  ,يحظر عمى صاحب العمؿ التحقيؽ

مع العامؿ في مخالفة مضى عمى اكتشافيا أكثر مف خمسة عشر يوماً .وتبدأ ىذه

المدة مف تاريخ عمـ صاحب العمؿ بيا.كما ال يجوز فرض أي جزاء بحؽ العامؿ بعد
انقضاء  /75/يوماً عمى اكتشاؼ المخالفة التي ارتكبيا  ,وكذلؾ بعد انقضاء /30/

يوماً عمى االنتياء مف التحقيؽ في تمؾ المخالفة .أي يجب عمى صاحب العمؿ
1
2

 د .توفيؽ حسف فرج -المرجع السابؽ -ص.031 :-المادة  727سض قاطوص الرش  :عندما ينسب إلى العامؿ ارتكاب مخالفة معينة فإنو يجب لمتحقيؽ فييا اتخاذ ما

يمي:
أ -إببلغ العامؿ كتابةً بما ينسب إليو والقياـ بالتحقيؽ معو خبلؿ / 75/يوماً مف تاريخ اكتشاؼ المخالفة.

ب -لصاحب العمؿ أف يحقؽ مع العامؿ بنفسو أو أف يتعيد بالتحقيؽ إلى أي شخص آخر مف ذوي الخبرة في
موضوع المخالفة  ,شريطة أف يكوف مف العامميف في المنشأة وأال يقؿ مستواه الوظيفي عف المستوى الوظيفي لمعامؿ

الذي يحقؽ معو .
ج -سماع أقواؿ العامؿ ودفاعو عف نفسو وسماع أقواؿ شيوده  ,في حاؿ وجودىـ واثبات ذلؾ في محضر يودع في
ممؼ العامؿ الخاص  .ولممنظمة النقابية التي يتبع إلييا العامؿ أف تندب ممثبلً عنيا لحضور التحقيؽ".
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عندما يعمـ بارتكاب العامؿ مخالفة ,فيجب أف يتيمو فييا خبلؿ خمسة عشر يوماً,
ثـ يقوـ بالتحقيؽ وفرض العقوبة خبلؿ ثبلثيف يوماً مف االنتياء مف التحقيؽ.

لتقيد صاحب العمؿ بمواعيد معينة_تحت طائمة سقوط حقو في إيقػاع
والمبرر ّ
العقوبة_ ,مف حيث اتياـ العامؿ أو توقيع العقوبة التأديبية عميو ,كي ال يبقى التيديد

بذلؾ سيفاً مسمطاً عمى رقبػة العامػؿ إلػى مػا ال نيايػة ,باإلضػافة إلػى أف اتيػاـ العامػؿ
بمخالفة أو فرض عقوبة تأديبية مضى عمى كشفيا أو ثبوت ارتكابيا مػف قبػؿ العامػؿ

مدة طويمة ال يحقؽ الغرض المقصود مف العقوبة وىو الردع.

 -2تقييــد ســمطة صــاحب العمــل فــي التحقيــق وضــمان حريــة الــدفاع :عم ـالً

بنص المادة  101مف قانوف العمؿ :ال يجوز لصاحب العمؿ أف يفرض عقوبػة عمػى
العامؿ قبػؿ أف يحػدد لػو المخالفػة المنسػوبة إليػو كتابػة ,وقبػؿ التحقيػؽ معػو فيمػا نسػب
إليو ,حتى يتمكف العامؿ مف الدفاع عف نفسو.

-و مػػف ثػػـ يجػػب عمػػى صػػاحب العمػػؿ تػػدويف كػػؿ ذلػػؾ فػػي محضػػر يحفػػظ فػػي

ممؼ العامؿ.1
1

 -المادة  723سض قاطوص الرش :أ -تفرض العقوبات المشار إلييا في البنود ( أ – ب – ج ) مف المادة  /98/مف

ىذا القانوف مف قبؿ صاحب العمؿ أو مف يفوضو بذلؾ .ب -تفرض العقوبات األخرى المنصوص عمييا في المادة
 /98/مف قبؿ لجنة تأديبية في المنشأة تضـ :
 -7صاحب العمؿ أو مف يفوضو رئيساً  2-رئيس القسـ الذي يعمؿ فيو العامؿ عضواً 3-رئيس المجنة النقابية أو

مندوباً عف العماؿ حسب الحاؿ عضواً ج -يكوف القرار الصادر بفرض العقوبة مسبباً  ,كما يشترط لنفاذ العقوبة

إببلغ العامؿ بيا".

المادة  104سض قاطوص الرش  ":أ -ال يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة عمى العامؿ عف مخالفة غير
منصوص عمييا في الئحة الجزاءات المعتمدة مف قبؿ الوزير.
ب -كما ال يجوز وقؼ العامؿ عف عممو بدوف أجر لمدة تزيد عمى خمسة أياـ في الشير الواحد.
ج -يحظر فرض أية عقوبة بحؽ العامؿ قبؿ إتاحة الفرصة لو لسماع أقوالو لمدفاع عف نفسو.
د -تسجؿ الغرامات التي تفرض بمقتضى ىذه المادة في سجؿ خاص يبيف فيو اسـ العامؿ ومقداره أجره وأسباب فرض
الغرامة عميو ,وتودع في صندوؽ خاص لتحقيؽ خدمات اجتماعية لصالح عماؿ المنشأة.
ىػ -إذا حدد الحسـ بنسبة محددة مف األجر اعتبر أف المقصود بذلؾ ىو األجر األساسي اليومي لمعامؿ" .
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العمؿ.

 -3أن تكون المخالفة متعمقة بالعمـل ,عمػبلً بػنص المػادة  1 97مػف قػانوف
 -4تقييــد ســمطة صــاحب العمــل فــي تشــديد العقوبــة فــي حالــة تكـرار ارتكــاب

المخالفــة .فقــد ســمحت المػػادة  722مػػف قػػانوف العمػػؿ  :لصػػاحب العمػػؿ أف يشػػدد
العقوبة إذا عاد العامؿ إلى ارتكاب مخالفة جديدة مف نوع المخالفة التي سبؽ معاقبتػو
عمييا ,وذلؾ إذا ما وقعت المخالفة الجديدة خبلؿ ستة أشػير مػف تػاريخ إبػبلغ العامػؿ
بفرض العقوبة السابقة.

ويصػػار إلػػى تشػػديد العقوبػػة كمػػا فػػي المثػػاؿ التػػالي :عقوبػػة مخالفػػة النػػوـ أثنػػاء

العمػػؿ فػػي الحػػاالت التػػي تسػػتدعي اليقظػػة المسػػتمرة دوف التسػػبب فػػي إلحػػاؽ الضػػرر

بصاحب العمؿ:

أوؿ مرة :العقوبة ىي حسـ أجر خمسة أياـ.
سنة.

ثػػاني مػرة :العقوبػػة ىػػي تػػأخير موعػػد اسػػتحقاؽ عػػبلوة الترفيػػع لمػػدة ال تزيػػد عػػف
ثالث مرة :الحرماف مف عبلوة الترفيع الدوري.

رابع مرة :الفصؿ مف الخدمة وفؽ أحكػاـ القػانوف(عمبلً بأحكػاـ الجػدوؿ رقػـ :2

مخالفات تتعمؽ بالعمؿ ,صادر عف و ازرة الشؤوف االجتماعية والعمؿ عاـ .)2010
 - 5عدم جواز تعدد العقوبة عن المخالفة الواحدة.2
1

 -المادة 97

سض قاطوص الرش " يشترط في الفعؿ الذي يستدعي مساءلة العامؿ عنو تأديبياً أف يكوف ذا صمة

بالعمؿ وتحدد الئحة الجزاءات  ,المخالفات والعقوبات المقررة ليا في المادة  / 98 /مف ىذا القانوف".
2

 -مادة  99سض قاطوص الرش

"أ -ال يجوز فرض أكثر مف عقوبة واحدة عمى العامؿ عمى المخالفة الواحدة.

ب -ال يجوز الجمع بيف اقتطاع جزء مف أجر العامؿ تطبيق ًا ألحكاـ المادة  / 98 /مف ىذا القانوف وبيف أي عقوبة
مالية إذا زاد ما يجب اقتطاعو عمى أجر خمسة أياـ عمؿ في الشير الواحد.

ج -ال يجوز فرض أي جزاء بحؽ العامؿ بعد انقضاء  /75/يوماً عمى اكتشاؼ المخالفة التي ارتكبيا  ,وكذلؾ بعد

انقضاء  /30/يوماً عمى االنتياء مف التحقيؽ في تمؾ المخالفة".
- 205 -

- 206 -

المبحث الثاني
التزامات صاحب العمل المتصمة بإدارة العمل
تتمثؿ التزامات صاحب العمؿ المتصمة بإدارة العمؿ؛ في:
 -9االلتزاـ بتمكيف العامؿ مف القياـ بالعمؿ
 -5االلتزاـ بحسف معاممة العامؿ
-0التزاـ صاحب العمؿ بالمحافظة عمى األشياء التي يحضرىا العامؿ إلى مكاف
العمؿ.
 -3التزامات خاصة بإدارة العمؿ.
المطمب األول  :االلتزام بتمكين العامل من أداء العمل
األصػػؿ أنػػو ال يجػػوز لصػػاحب العمػػؿ أف يمنػػع العامػػؿ مػػف أداء العمػػؿ المتفػػؽ
عميػػو ,ولػػو كػػاف يػػدفع أجػره كػػامبلً ,ألنػػو سػػيحرمو مػػف الخبػرة التػػي تكتسػػب بالممارسػػة.

حيث يمتزـ صاحب العمؿ بتمكػيف العامػؿ مػف أداء العمػؿ ,وىػذا التمكػيف يتضػمف أوالً

الس ػػماح لمعام ػػؿ بال ػػدخوؿ إلػػػى مك ػػاف العم ػػؿ ,وأف يتػ ػوافر فػػػي ى ػػذا المك ػػاف الشػ ػػروط
المناسػػبة التػػي تكفػػؿ المحافظػػة عمػػى سػػبلمة العامػػؿ وصػػحتو وأخبلقػػو ,ليػػذا البػػد أف

يك ػػوف ص ػػاحب العم ػػؿ ق ػػد اتخ ػػذ االحتياط ػػات البلزم ػػة لحماي ػػة العم ػػاؿ م ػػف األضػ ػرار
الصحية وأخطار آالت العمؿ ,وتمكيف العامؿ مف أداء العمؿ يقتضي أف يقػدـ العمػؿ

لمعامؿ؛ بمعنى تشغيمو في ذات العمؿ المتفؽ عميو.

كما يػدخؿ فػي نطػاؽ ىػذا االلتػزاـ تييئػة مكػاف العمػؿ وتقػديـ العمػؿ لمعامػؿ ,أف

أداء العمؿ مف األخير قد يحتاج إلى أدوات ومواد أولية لكػي يػتمكف العامػؿ مػف تنفيػذ
العمػػؿ المطمػػوب منػػو ,لػػذلؾ يتعػػيف عمػػى صػػاحب العمػػؿ أف يقػػوـ بتػػأميف تمػػؾ الم ػواد
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واآلالت مػػا لػػـ يكػػف قػػد جػػرى االتفػػاؽ أو العػػرؼ عمػػى غيػػر ذلػػؾ(أي أف يكػػوف العامػػؿ

ىو الممزـ بإحضار أدوات العمؿ).

المطمب الثاني  :االلتزام بحسن معاممة العامل
يمت ػػزـ ص ػػاحب العم ػػؿ بمعامم ػػة العام ػػؿ معامم ػػة إنس ػػانية ,وذل ػػؾ عن ػػدما يم ػػارس

السمطة التنظيمية عميو .فبل يجوز لو ضربو أو سبو ,كما ال يممػؾ صػاحب العمػؿ أف

يطالب العامؿ ببذؿ جيود تفوؽ طاقتو وامكانياتو ,كما يتعيف عمى صػاحب العمػؿ أف
ي ػػوفر الظ ػػروؼ المناس ػػبة ألداء العم ػػؿ م ػػف ناحي ػػة األخ ػػبلؽ واآلداب ,وخاص ػػة عن ػػدما
يكوف العماؿ مف النساء واألحداث.

لػػذلؾ فقػػد اعتبػػرت المػػادة  1/662مػػف الق ػانوف المػػدني :اسػػتقالة العامػػؿ بسػػبب

المعاممػػة الجػػائرة مػػف صػػاحب العمػػؿ بمثابػػة إنيػػاء غيػػر مشػػروع لمعقػػد يجيػػز لمعامػػؿ
المطالبة بالتعويض.

المطمب الثالث :التزام صاحب العمل بالمحافظة عمى األشياء التي يحضرىا العامل
إلى مكان العمل
وىػو مػػا أدى إلػػى ظيػور عػػدة عقػػود تبعيػة مػػف جػراء وضػع العامػػؿ مبلبسػػو فػػي

محؿ داخؿ المعمؿ أو دراجتو أو سػيارتو فػي (كػراج) تػابع لممعمػؿ (عقػد وديعػة) ويعػد
صاحب العمؿ مسؤوالً مسػؤولية تعاقديػة فػي حالػة سػرقتيا مػا لػـ يوجػد شػرط فػي العقػد
يعفيو مف ىذه المسؤولية .

المطمب الرابع :التزامات خاصة بإدارة العمل
بموجب المادة  93مف قانوف العمؿ  :قاـ المشرع بتحديد واجبات صاحب
العمؿ ,عمى الوجو التالي:
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أ -توفير ظروؼ وشروط واحتياطات العمؿ وبيئتو المقررة في ىذا القانوف والق اررات
المنفذة لو واتفاقيات العمؿ الجماعية المتعمقة بعممو.

ب -توزيع العماؿ وتوجيييـ بما يتناسب مع مؤىبلتيـ العممية والعممية وكفاءتيـ
ويحقؽ مصمحة العمؿ ,وال يجوز تغيير مينة العامؿ إلى مينة أخرى ال تتناسب

مع مؤىبلتو وقدراتو إال بموافقتو.

ح -وضع برامج لتدريب واعداد الكوادر التي تتطمبيا خطة العمؿ وتوفير التسييبلت
الضرورية أماـ العامؿ بما يمكنو مف تطوير مستواه الميني والفني والثقافي.
د -توفير وسائؿ االنتقاؿ المناسبة لنقؿ العماؿ إلى أماكف العمؿ التي ال تصؿ إلييا

وسائؿ المواصبلت العامة ,ما لـ يتـ االتفاؽ عمى منح التعويض كبدؿ انتقاؿ لمعامؿ.
ىػ -االمتناع عف اإلساءة إلى شخص العامؿ وكرامتو.

و -وضع وحفظ سجبلت خاصة وعامة تبيف شروط وشؤوف خدمة العماؿ وفؽ
األوضاع والشروط التي تحددىا الو ازرة.
ز -إعبلـ العماؿ بجميع شروط العمؿ وابرازىا في مكاف ظاىر عند صدورىا.
ح -إشراؾ العماؿ أو ممثمييـ في مناقشة األمور التي تؤدي إلى تطوير العمؿ
وزيادة اإلنتاج وتعالج شؤونيـ مف خبلؿ االجتماعات التي يدعوف إلييا.

ط -تقديـ الرعاية الصحية وفؽ الشروط المنصوص عمييا في ىذا القانوف.
ي -تقػػديـ الوجبػػة الغذائيػػة لمعػػامميف الػػذيف تتطمػػب ظػػروفيـ وطبيعػػة عمميػػـ مػػنحيـ
ىذه الوجبة.
ؾ -تسجيؿ جميع العامميف لديو في التأمينات االجتماعية أصوالً.
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المبحث الثالث
االلتزام باألجر
يحتؿ األجر مكانة ىامة في قانوف العمؿ ,نظ اًر إلى أىميتو االجتماعية

واالقتصادية بالنسبة إلى العامؿ وأسرتو ,فيو ليس مقابؿ العمؿ فقط ,بؿ يجب أف

يغطي التكاليؼ المعيشية لمعامؿ .وبالنسبة لصاحب العمؿ يمثؿ األجر عنصر مف

عناصر تكاليؼ اإلنتاج ,أي عبء يجب عميو النيوض بو بحسب ما تقرره
النصوص القانونية .وسنبيف وفؽ التالي كيفية تنفيذ ىذا االلتزاـ.

7
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المطمب األول :استحقاق األجر
األصؿ أف العامؿ يستحؽ األجر عندما يقوـ بالعمؿ .ىذا إذا نظرنا إلى أف

عقد العمؿ عقد ممزـ لجانبيف ,وعقد معاوضة ,أي يمتزـ صاحب العمؿ بتقديـ األجر
عندما يحصؿ عمى عمؿ يقدمو العامؿ لو .ولكف ىناؾ استثناءات يستحؽ فيو العامؿ

األجر ولو لـ يقدـ عمبلً:

 -1إذا حضر العامؿ إلى مكاف عممو في الوقت المحدد لمعمؿ وكاف مستعداً
لمباشرة عممو وحالت دوف ذلؾ أسباب ترجع إلى صاحب العمؿ اعتبر كأنو أدى

عممو فعبلً واستحؽ أجره كامبلً ,أما إذا حضر وحالت بينو وبيف مباشرتو العمؿ

أسباب قيرية خارجة عف إرادة صاحب العمؿ استحؽ العامؿ نصؼ أجره ,وذلؾ
مع مراعاة أحكاـ التوقؼ الجزئي أو الكمي لمعمؿ(عمبلً بنص المادة  86من

قانون العمل).

 -2إذا جرى توقيؼ العامؿ بسبب جناية أو جنحة ارتكبيا ومتصمة بالعمؿ ,ثـ
انتيى التحقيؽ إلى براءة العامؿ أو منع محاكمتو ,فعندىا يستحؽ أجوره كاممة

عف فترة التوقيؼ ,وكأنو عمى رأس عممو ( المادة  88من قانون العمل).

 -3إذا جرى إغبلؽ مكاف العمؿ بسبب أمر قضائي أو إداري لمخالفة صاحب
العمؿ القانوف ,فبل تتأثر حقوؽ العامؿ باألجر طواؿ مدة الوقؼ .ألف المخالفة

ترجع لسبب مف صاحب العمؿ(المادة  658مف القانوف المدني).
المطمب الثاني :زمان الوفاء باألجر ومكانو
أوالً-زمان الوفاء باألجر :يجب أف يؤدي صاحب العمؿ األجر لمعامؿ في الوقت
الذي اتفؽ مع العامؿ عميو ,ولكف قانوف العمؿ مراعاة منو العتبارات خاصة بحماية
العامؿ وضع قواعد تستيدؼ حصوؿ العامؿ عمى أجره في مواعيد دورية .ونجد أف
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المادة  78من قانون العمل حددت أسس مواعيد دفع األجر عمى الوجو اآلتي:
أ-تؤدى األجور كغيرىا مف المبالغ المستحقة لمعامؿ بالعممة الوطنية في أحد أياـ
العمؿ وفي مكاف عممو ,وخبلؿ ساعات الدواـ الرسمي ,مع مراعاة األحكاـ التالية:

 -7تؤدى أجور العماؿ المعنييف بأجر شيري مرة عمى األقؿ في الشير وفي موعد
ال يتجاوز اليوـ السادس مف الشير التالي.

 -2إذا كاف األجر بالقطعة أو عمى اإلنتاج واستمزـ العمؿ مدة تزيد عمى أسبوعيف
وجب أف يحصؿ العامؿ كؿ أسبوع عمى دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمو

مف العمؿ وأف يؤدى لو باقي األجر كامبلً خبلؿ األسبوع التالي لتسميـ ما كمؼ
بو.

 -3في غير ما ذكر أعبله تؤدى لمعماؿ أجورىـ مرة كؿ أسبوع عمى األكثر ما لـ
يتـ االتفاؽ عمى غير ذلؾ.

ب -يجوز االتفاؽ عمى أداء األجر عف طريؽ أحد المصارؼ العاممة محمياً.
ثانياً-مكان الوفاء باألجر :حددت المادة  78من قانون العمل السابقة الذكر ,مكاف
أداء األجر لمعامؿ ,وىو مكاف العمؿ ,ومبرر ىذه القاعدة ىو حماية العامؿ مف أف
يفرض عميو صاحب العمؿ مكاف آخر بعيد عف مكاف عممو أو سكنو ,أو مكاف قد

يغريو في إنفاقو بسرعة.

ويعد ىذا الحكـ خروجاً عمى القواعد العامة المقررة في القانوف المدني التي نصت
عمى أف الوفاء بااللتزاـ يجب أف يتـ في موطف المديف أي صاحب العمؿ.

وأي اتفاؽ بيف العامؿ وصاحب العمؿ يتضمف الخروج عمى ىذا الحكـ ,أي االتفاؽ
عمى مكاف آخر لموفاء باألجر ,يعد باطبلً.
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المطمب الثالث :إثبات الوفاء باألجر
نصت المادة  82من قانون العمل  :عمى أف يحدد الوزير ,بقرار منو,
الشروط التي تتبع في إثبات تقاضي األجر .وبناء عمى ىذا النص أصدر السيد وزير

الشؤوف االجتماعية والعمؿ قرار رقـ  5تاريخ  ,2277/ 6/ 32حدد فيو األصوؿ
الواجبة اإلتباع مف جانب صاحب العمؿ في تنظيـ إثبات أدائو األجر لمعامؿ:

-7إشعار مصرفي ,ويعيف اإلشعار المصرفي مقدار األجر وتاريخ تحويؿ كتمة
األجور لمبنؾ.

-2إذا كاف صاحب العمؿ يؤدي األجور بناء عمى بطاقات فيجب أف يحتفظ الطرفاف
فيضمف صاحب العمؿ البطاقة بياناً عف األجر الذي دفع لمعامؿ عف
بنسخة منياّ .
كؿ مدة .واذا كاف األجر عمى أساس اإلنتاج فتبيف البطاقة األجر الذي يستحقو
العامؿ عف القطعة المنتجة .ويوقع العامؿ عمى النسخة التي يحتفظ بيا صاحب

العمؿ.
-3إذا كاف صاحب العمؿ ينظـ جدول لؤلجور ,فيجب أف يضع العامؿ توقيعو في
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الحقؿ المخصص الستحقاقو وقبضو األجر.
المطمب الرابع :أىمية قبض األجرة
عمى صاحب العمؿ أف يسمـ إلى العماؿ القصر أنفسيـ ,الذيف تبمغ أعمارىـ
ستة عشر عاماً فأكثر أجورىـ ومكاف تيـ ومستحقاتيـ األخرى ويكوف ىذا التسميـ

مبرئاً لذمتو(المادة  87من قانون العمل) .تبيف مف ىذا النص أف الذمة المالية

لصاحب العمؿ ال تب أر مف االلتزاـ بأداء األجر ,إال إذا بمغ القاصر  76سنة .واال

فيجب أف يقوـ بتسميـ األجر إلى نائبو الشرعي .إذاً حدد المشرع أىمية قبض األجرة

بسف الػ 76سنة.

13
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المطمب الخامس :الحماية القانونية لألجر
أوالً-االمتيازات القانونية لألجر :يكوف لممبالغ المستحقة لمعامؿ أو لمف يستحقيا مف

بعده(ورثتو) بموجب أحكاـ ىذا القانوف حؽ االمتياز عمى جميع األمواؿ المنقولة
وغير المنقولة لصاحب العمؿ المديف ,وتستوفى مباشرة بعد المصروفات الفضائية

والمبالغ المستحقة لمخزانة العامة مف ضرائب ورسوـ ومصروفات الحفظ والترميـ

(المادة  9من قانون العمل) .وبذلؾ يكوف المشرع قد كفؿ ألجر العامؿ حماية مف
دائني صاحب العمؿ.
ثانياً-حماية األجر من اقتطاعات صاحب العمل :تتمثؿ ىذه الحماية بأف صاحب
العمؿ ال يممؾ االقتطاع مف أجر العامؿ إال في الحاالت التي حددىا القانوف .والقيد

اآلخر يتمثؿ بالمقدار الذي يمكف لصاحب العمؿ أف يقتطعو مف األجر.

16
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أ-عندما يكون صاحب العمل دائناً لمعامل فال يجوز لو أف يقتطع مف أجر العامؿ
وفاء لما يكوف قد أقرضو مف ماؿ أثناء سرياف العقد أو أف
أكثر مف () %22
ً
يتقاضى عف ىذا القرض أي فائدة(المادة  83من قانون العمل).فإذا كاف القرض
الذي حصؿ عميو العامؿ مف صاحب العمؿ ,فيمكف لصاحب العمؿ إجراء التقاص
بشرط عدـ تجاوز نسبة  %22مف أجر العامؿ.
ويجب االنتباه إلى أف السمفة التي يتقاضاىا العامؿ مف صاحب العمؿ عمى األجر,

ال تخضع لتمؾ النسبة مف االقتطاع ,فيجوز لصاحب العمؿ اقتطاعيا دفعة واحدة.

ألنيا عبارة عف أجرة ُدفعت قبؿ حموؿ موعدىا.1

ب-كمػػا تقضػػي المػػادة  725مــن قــانون العمــل بأنػػو إذا تسػػبب العامػػؿ بخطئػػو (عػػف
قصػد أو بػػدوف قصػػد) أو بمناسػػبة عممػػو فػػي فقػػد أو إتػػبلؼ مػواد أو آالت أو خامػػات
يممكيػػا صػػاحب العمػػؿ أو كانػػت فػػي عيدتػػو التػػزـ بػػأداء قيمػػة مػػا فقػػد أو أتمػػؼ .أي

يتحمؿ العامؿ تعويضاً يساوي ما أحدثو مف ضرر بصاحب العمؿ

ولصاحب العمؿ بعػد إجػراء التحقيػؽ واخطػار العامػؿ أف يبػدأ باقتطػاع المبمػغ المػذكور
مػػف أج ػره؛ عمػػى أال يزيػػد مػػا يقتطػػع ليػػذا الغػػرض عمػػى أجػػر خمسػػة أيػػاـ فػػي الشػػير

الواحد.

و يجوز لمعامؿ أف يتظمـ مف مقدار المبمغ الذي حدده صاحب العمؿ لمشيء المفقود

أو المتمؼ أماـ المحكمة المختصة ويكوف قرارىا مبرماً في ىذه الحالة .فإذا لـ يقض
لصاحب العمؿ بالمبمغ الذي قدره لئلتبلؼ أو الفقداف أو قضي لو بأقؿ منو ,وجب
1

 " -إف االقتطاع مف مستحقات العامؿ في حدود النسب المشار إلييا إنما يكوف محمو عندما يكوف العامؿ ال يزاؿ

مستم اًر في عممو فإذا انتيت خدمتو فإنو يتعيف تصفية حساب العامؿ وأف يعطى صافي مالو بعد إجراء خصـ كؿ ما

عميو"

قرار نقض سوري رقـ أساس  999وقرار رقـ  212تاريخ 9123 /3/52
مشار إليو في  :مصطفى ناصر إماـ -المرجع السابؽ -ص.991 :
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عميو رد ما اقتطع دوف وجو حؽ خبلؿ مدة سبعة أياـ مف تاريخ صدور قرار

المحكمة المختصة.

ج-إذا كاف االقتطاع تنفيذاً لعقوبة تأديبية يجب أف ال يتجاوز أجر خمسة أياـ في

الشير الواحد.

ثالثاً-حماية األجر تجاه دائني العامل :إذا كاف العامؿ مديناً فبل يجوز لدائنيو أف
يوقعوا عمى أجره حجو اًز تحت يد صاحب العمؿ ,1إال في الحدود التي قررىا القانوف

بموجب نص المادة  84من قانون العمل التي قررت ما يمي:

 -7ال يجوز إلقاء الحجز االحتياطي أو التنفيذي عمى أجور العماؿ إال ضمف
الحدود القصوى التالية:

) (%50مف األجر ألداء ديف النفقة.
)  (%30مف األجر ألداء المير.
) (%10مف األجر لقاء سائر الديوف أياً كاف نوعيا أو سببيا.
 -2ال تجمع المعدالت المشار إلييا في الفقرة السابقة إذا تنوعت وتعدد الدائنوف ,بؿ

يعتبر حدىا األعمى نصؼ األجر ,وتقسـ المبالغ المطموب حجزىا بيف مستحقييا تبعاً

لمنسب المذكورة أعبله.

 -3تحسب ىذه النسب بعد استقطاع ضريبة الدخؿ عمى األجر ,وقيمة المبالغ

المستحقة وفقاً لقانوف التأمينات االجتماعية  ,وما يكوف صاحب العمؿ قد أقرضو

لمعامؿ في حدود النسب المنصوص عمييا في المادة السابقة(المادة 84من قانون

العمل).

1

 د .أحمد السماف -د .جورج ع ّشي -المرجع السابؽ -ص.593:- 218 -

وتطبيقاً لنص المادة  ,84إذا كاف أجر العامؿ الشيري  722ألؼ ليرة ,فيقتطع أوالً

ضريبة الدخؿ وقيمة المبالغ المستحقة لمتأمينات االجتماعية ,وما يكوف لصاحب
العمؿ مف ديوف بما ال يتجاوز  , %22فمو افترضنا أف مجموع المبالغ السابقة بمغ

 32ألؼ ,فيكوف الباقي  72ألؼ .و ال يجوز أف يزيد االقتطاع لديوف النفقة والمير
وغيرىا مف الديوف عف نصؼ أجر العامؿ أي  52ألؼ ,مما يضمف حماية لمعامؿ

في حدود نصؼ أجره.

رابعاً -تضامن أصحاب العمل :أضفى المشرع حماية ألجر العامؿ في حالة تغيير
صاحب العمؿ  ,فقرر في المادة  72من قانون العمل أنو :ال يترتب عمى إدماج

المنشأة في غيرىا أو انتقاليا باإلرث أو الوصية أو اليبة أو اإليجار أو البيع ولو

كاف بالمزاد العمني أو غير ذلؾ مف التصرفات إنياء عقود استخداـ عماؿ المنشأة,

ويكوف أصحاب العمؿ السابقوف مسؤوليف بالتضامف مع الخمؼ عف تنفيذ جميع
االلتزامات الناشئة عف ىذه العقود حتى تاريخ التنازؿ.
يتبيف مف نص المادة  72أف العامؿ يتمتع بحقو في األجر وامتيازاتو وضماناتو

- 219 -

طيمة مدة العقد دوف أف يتأثر بتغيير صاحب العمؿ ,ألي سبب.1

خامساً -ال يجوز إلزاـ العامؿ شراء سمع أو أغذية مما ينتجو صاحب العمؿ(المادة

 82من قانون العمل).

سادساً -تقاضي نسبة من األجر خالل النزاعات القضائية  :إذا لجأ العامؿ إلى

القضاء ,فإف المحكمة تقرر بأف يدفع لو صاحب العمؿ ,خبلؿ فترة التقاضي %50

مف أجره الشيري ,عمى أال يزيد عف الحد األدنى ألجر مينتو وأال تتجاوز مدة صرؼ
ىذه النسبة سنة( الفقرة د مف المادة  208من قانون العمل).

1

د .بشار عدناف ممكاوي -المرجع السابؽ -ص.21 :- 220 -

المطمب السادس :تقادم الحق في األجر
لـ ينص قانوف العمؿ عمى مدة تقادـ الحؽ في األجر إال عند انتياء العقد ,أما

أثناء العقد فمـ يحددىا ,فكاف ال بد مف االستعانة بأحكاـ القانوف المدني .وبالعودة
إلى ىذه األحكاـ ,نجد أف تقادـ الحؽ في األجر نوعيف :أحدىما تقادـ حولي (مادة

 375مف القانوف المدني) واآلخر تقادـ خمسي (مادة  273مف القانوف المدني).
وبمقتضى ىذيف النصيف ,فإف العامؿ الذي ال يطالب بحقو خبلؿ سنة مف استحقاقو

األجر أو خمس سنوات ,فيفقد حقو بالمطالبة أماـ القضاء.
ويعرؼ بالتقادـ
أوالً-التقادم الحولي :مدتو سنة واحدة مف تاريخ استحقاؽ األجرُ ,
القصير .ويقوـ ىذا التقادـ عمى قرينة افتراض الوفاء باألجر ,1لذلؾ فمف غير الجائز
التمسؾ بو إذا كاف المديف أي صاحب العمؿ قد اتخذ موقفاً يتعارض مع ىذه القرينة,
كما لو نازع في وجود الديف أصبلً أو نازع في قيمتو.

ولمػػا كانػػت قرينػػة الوفػػاء فػػي ىػػذه الحالػػة قرينػػة ضػػعيفة ,فقػػد فػػرض المشػ ّػرع عمػػى مػػف
يتمسػ ػ ػػؾ بالتقػ ػ ػػادـ الحػ ػ ػػولي أف يعػ ػ ػػزز ىػ ػ ػػذه القرينػ ػ ػػة بحمػ ػ ػػؼ اليمػ ػ ػػيف عمػ ػ ػػى أنػ ػ ػػو أدى

الػ ػ ػػديف(األجر) فع ػ ػ ػبلً .و ق ػ ػ ػد مػ ػ ػػنح المشػ ػ ػػرع القاضػ ػ ػػي سػ ػ ػػمطة توجيػ ػ ػػو اليمػ ػ ػػيف إلػ ػ ػػى

المديف(صاحب العمؿ) مف تمقاء نفسو وتسمى بيميف االستيثاؽ ,كما توجو اليميف بعد

وفػاة صػاحب العمػػؿ إلػى ورثتػػو أو األوصػياء عمػػييـ ,إذا كػانوا قصػ اًر بػأنيـ ال يعممػػوف

بوجود الديف أو يعمموف بحصػوؿ الوفػاء بػو ,فػإذا مػا نكػؿ صػاحب العمػؿ أو ورثتػو أو
األوص ػػياء عم ػػييـ ع ػػف حم ػػؼ اليم ػػيف س ػػقطت قرين ػػة الوف ػػاء الت ػػي يق ػػوـ عميي ػػا التق ػػادـ

الحولي.

ثانياً-التقادم الخمسي :قرر المشرع في المادة  323من القانون المدني التقادـ
1

--د.محمد لبيب شنب -المرجع السابؽ -فقرة 552 :ص.022:
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الخمسي لمحقوؽ الدورية والمتجددة ,ومنيا األجر ,وىذا النوع مف التقادـ ال يقوـ عمى

قرينة الوفاء ,وانما يقوـ عمى أساس تجنيب المديف (صاحب العمؿ) عبء الوفاء بما
تراكـ مف تمؾ الديوف لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد عمى خمس سنوات ,فيضطر
عندئذ إلى الوفاء بيا مف رأس الماؿ ,بينما يفترض أف المديف يوفي ديونو مف إيراده,

وليذا يجوز لصاحب العمؿ أف يتمسؾ بالتقادـ بانقضاء ىذه المدة ,ولو بعد إق ارره
بوجود الديف في ذمتو.
المشرع في المادة  373مف القانوف المدني ,قد
وىنا البد مف التنويو إلى أف
ّ
وضع مبدأً عاماً ,بحيث تخضع لمتقادـ الخمسي كؿ الحقوؽ الدورية المتجددة,
كاألجور ,واإلجازات السنوية ,واألسبوعية ,وغير ذلؾ مف الحقوؽ التي ليا صفة

الدورية والتجدد.1

واألجر الذي يرد عميو التقادـ الحولي ىو نفسو األجر الذي يرد عميو التقادـ

الخمسي .ليذا ,فإذا انقضت مدة سنة عمى تاريخ استحقاؽ األجر ,جاز لصاحب
العمؿ أف يتمسؾ بانقضاء الحؽ في األجر بالتقادـ الحولي ,وذلؾ ما لـ يوجد ما

ينفي قرينة الوفاء الذي يقوـ عمييا ىذا التقادـ ,كما لو نازع صاحب العمؿ في أصؿ
الديف ,أو حمؼ اليميف بعدـ مديونيتو باألجر أي أنو قاـ بالوفاء ,أو نكؿ عف حمؼ

اليميف .فإذا سقطت قرينة الوفاء التي يقوـ عمييا التقادـ الحولي ,و انقضت مدتو,

فبل يبقى أماـ صاحب العمؿ سوى التمسؾ بالتقادـ الخمسي ,ولو أقر بعدـ الوفاء
باألجر ,ألنو ال يقوـ عمى قرينة الوفاء.2

1

 " -حيث أف قبض العامؿ أقؿ مف أجره المقرر لػو بالعقػد أو بقػرار الحػد األدنػى لؤلجػور أو سػكوتو عػف المطالبػة

بالتعويضات التي يستحقيا ال يعتبر رضاء منو بالتنازؿ عنيا طالما أف حقو بالمطالبة فييا قائـ لـ يسقط بالمطالبة"
قرار نقض سوري رقـ أساس  9222وقرار رقـ  222تاريخ 9122 / 2/52
مشار إليو في  :مصطفى ناصر إماـ -المرجع السابؽ -ص.22 :
2

 د.شواخ محمد األحمد -المرجع السابؽ -ص.522:- 222 -

المبحث الرابع
التزام صاحب العمل بالتنظيم القانوني لوقت العمل
سواء تحدد أجر العامؿ بالمدة الزمنية أو بالقطعة أو بحصة مف األرباح؛

فإف تحديد ساعات العمؿ اليومية يبقى مف الضرورات القصوى ,ألسباب مختمفة منيا
أف العمؿ اليومي الطويؿ الذي ال يجد فيو العامؿ وقتا لؤلكؿ والنوـ يضعؼ مقاومتو

البدنية والفكرية ,ويعدـ تدريجيا طاقتو اإلنتاجية .وتبدو الراحة بالنسبة لو كأنيا لحظة

العمر التي يحمـ بيا؛ خاصة في المشروعات الصناعية ذات اإلنتاج الكبير التي
يكوف العمؿ فييا متعباً وشاقاً ,ال يمكف أف يقضي فييا العامؿ ساعات طويمة في

تحوؿ إلى عبد لآللة وتستيمكو بمرور الزمف .
اإلنتاج واال ّ

ومف جية أخرى فإف تشغيؿ العامؿ فوؽ طاقتو في ساعات عمؿ يومية أو أسبوعية

كثيرة يؤدي حتما إلى نتيجة معكوسة .

فبدال مف أف يؤدي إلى زيادة إنتاجو تقود المبالغة في استغبلؿ طاقتو إلى
قمة إنتاجو ألف لمطاقة البشرية (البدنية والفكرية) حدود وال يقدر اإلنساف عمى
االستمرار في العمؿ عند بموغ ىذه الحدود مما يستمزـ تمتعو بفترة مف التوقؼ والراحة

السترجاع طاقتو اإلنتاجية وفي ىذا كمو مصمحة لجميع األطراؼ في عقد العمؿ .
كذلؾ فإف لتحديد ساعات العمؿ اليومية صمة بالتقدـ اآللي في التصنيع .ففي بداية

التصنيع في أوروبا لـ تكف ساعات العمؿ اليومية محددة وكاف العمؿ مستم اًر؛ مما
أثر ذلؾ في العامؿ واآللة عمى حد سواء إلى أف تدخؿ المشرع وفرض وجوب إنقاص
ساعات العمؿ اليومية؛ كوسيمة مف وسائؿ تشغيؿ األيدي العاممة العاطمة ,والتخفيؼ
مف البطالة بتوزيع ساعات العمؿ عمى أكبر عدد ممكف مف العماؿ.
ألف تشغيؿ العماؿ ساعات أطوؿ ال يسمح بتشغيؿ عدد جديد مف العماؿ والحد مف

البطالة.
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فمكؿ ىذه االعتبارات تـ تحديد ساعات العمؿ اليومية واألسبوعية والشيرية وتقرير

راحة يومية وأسبوعية لمعامؿ كاآلتي:

6

المطمب األول :التنظيم القانوني لوقت العمل اليومي
تدخؿ المشرع لتنظيـ مدة العمؿ استناداً إلى مبررات تتمثؿ في حماية طاقة

العمؿ مف االستيبلؾ في ساعات طويمة ,دوف أف يعود ذلؾ بالفائدة عمى اإلنتاج,

فزيادة ساعات التشغيؿ ال يعني زيادة في المردود مف الناحية النوعية والكمية .كما
أنيا قد تخمؽ مشاكؿ في فيض اإلنتاج .وال شؾ أف تجاوز الحد المعقوؿ لمعمؿ

اليومي ييدد صحة العامؿ ويحرمو مف التمتع بحياة عادية وبقدر كاؼ مف الحرية

والراحة ,كما يكوف لو آثار سمبية مف الناحية االقتصادية واالجتماعية ,ألجؿ ذلؾ لـ
تدخؿ
يترؾ المشرع تنظيـ وقات العمؿ إلرادة كؿ مف صاحب العمؿ والعامؿ ,ولكنو ّ
بوضع حد أقصى لساعات العمؿ وحدد فترة الراحة التي يجب أف تتخمؿ فترة العمؿ,
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كذلؾ وضع حد أقصى لبقاء العامؿ في مكاف العمؿ ,1ويمكف أف نشير ليذه القيود

فيما يمي:

أوالً-الحد األقصى لساعات العمل :حدد القانوف مدة عمؿ العامؿ يومياً عمى الوجو
اآلتي:

 -7ال يجوز تشغيؿ العامؿ تشغيبلً فعمياً أكثر مف ثماني ساعات في اليوـ الواحد ال
تدخؿ فييا الفترات المخصصة لتناوؿ الطعاـ والراحة(المادة  726مف قانوف العمؿ).

 -2زيادة الحد األقصى لساعات العمؿ اليومية :استثناء مف قاعدة الثماني ساعات
عمؿ في اليوـ أجازت المادة  107مف قانوف العمؿ زيادة ساعات العمؿ في اليوـ
إلى تسع ساعات بالنسبة إلى بعض الفئات مف العماؿ أو في بعض الصناعات
واألعماؿ التي ال يشتغؿ فييا العامؿ باستمرار .وأحالت المادة (107من قانون

العمل) في تحديد فئات العماؿ أو الصناعات أو األعماؿ إلى قرار يصدر مف وزير
الشؤوف االجتماعية والعمؿ.
عمما بأنو ال يعد مف ضمف ساعات العمؿ اليومية الوقت الذي يستغرقو الذىاب إلى
العمؿ واإلياب منو أو التييؤ ألدائو أو مغادرتو.
 -3تخفيض الحد األقصى لساعات العمل اليومية :أجازت المادة  107مف قانوف
العمؿ تخفيض ساعات العمؿ إلى سبع ساعات في اليوـ لبعض فئات العماؿ أو في
بعض الصناعات أو األعماؿ الخطرة والضارة بالصحة .وأناطت نفس المادة تحديد

فئات العماؿ أو الصناعات أو األعماؿ المشار إلييا بقرار يصدر مف وزير الشؤوف

االجتماعية والعمؿ.2

 د .أحمد السماف -د .جورج ع ّشي -المرجع السابؽ -ص.921:2
 -المادة 107 :سض قاطوص الرش " :أ -استثناء مف أحكاـ المادة السابقة يجوز زيادة ساعات العمؿ إلى تسع

1

ساعات في اليوـ بالنسبة لبعض فئات العماؿ أو في بعض الصناعات واألعماؿ  .كما يجوز تخفيضيا إلى سبع
ساعات في اليوـ لبعض فئات العماؿ أو في بعض الصناعات واألعماؿ الخطرة أو الضارة بالصحة  ,ويتـ تحديد
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ولكف كؿ تخفيض في ساعات العمؿ اليومية ,عف النصاب المحدد قانوناً,

يمجأ إليو صاحب العمؿ ,في أي وقت مف األوقات أو أي حالة في موسـ معيف ,ال
يعتبر حقاً مكتسباً لمعامؿ ,ويكوف مف حؽ صاحب العمؿ العودة عنو ,في أي وقت

يشاء ,عمى أال يتأثر األجر المخصص لمعامؿ بيذا التخفيض.1

ثانياً-فترات الراحة اليومية :يجب أف تتخمؿ ساعات العمؿ فترة أو أكثر لتناوؿ

الطعاـ والراحة ال تقؿ في مجموعيا عف ساعة .ويراعى في تحديد ىذه الفترة أال

يعمؿ العامؿ أكثر مف خمس ساعات متتالية ,ولموزير أف يحدد بقرار منو الحاالت أو

األعماؿ التي يتحتـ ألسباب فنية أو لظروؼ التشغيؿ استمرار العمؿ فييا دوف فترة

راحة(المادة  728من قانون العمل).

ثالثاً-الحد األقصى لمدة بقاء العامل في مكان العمل :يجب تنظيـ ساعات العمؿ
وفترات الراحة بحيث ال يتطمب وجود العامؿ في مكاف العمؿ أكثر مف عشر ساعات

في اليوـ الواحد(عمبلً بنص المادة  726من قانون العمل).

المشرع وضع حداً أقصى لساعات العمؿ في اليوـ
و مبرر ىذا النص ,أف
ّ
الواحد ,وفرض عمى صاحب العمؿ عدـ تشغيؿ العامؿ أكثر مف خمس ساعات
متوالية يرتاح بعدىا فترة ال تقؿ عف ساعة لتناوؿ الطعاـ أو الراحة ,ثـ يتابع عممو.

إال أف صاحب العمؿ قد يحترـ تنظيـ العمؿ بيذه الطريقة ,ولكف يجعمو مستم اًر في
العمؿ لساعات متقطعة مف اليوـ الواحد ,مما يؤدي إلى بقاء العامؿ في مكاف العمؿ

مدة طويمة تضيع معيا الفائدة مف وضع حد أقصى لساعات العمؿ اليومي.2

فئات العماؿ أو الصناعات أو األعماؿ المشار إلييا في ىذه الفقرة بقرار مف الوزير بالتشاور مع الجيات المعنية.
ب -كؿ تخفيض في ساعات العمؿ اليومية  ,عف النصاب المحدد قانوناً  ,يمجأ إليو صاحب العمؿ  ,في أي وقت
مف األوقات أو أي حالة في موسـ معيف  ,ال يعتبر حق ًا مكتسباً لمعامؿ ,ويكوف مف حؽ صاحب العمؿ العودة عنو,
في أي وقت يشاء ,عمى أال يتأثر األجر المخصص لمعامؿ بيذا التخفيض".
1
2

 -د .أحمد السماف -د .جورج ع ّشي -المرجع السابؽ -ص.923:

 د .حمدي عبد الرحمف – د .محمد يحيى مطر-المرجع السابؽ -ص.553 :- 226 -

9

المطمب الثاني :التنظيم القانوني لوقت العمل األسبوعي
تقضي المادة  106من قانون العمل  :بأنو ال يجوز تشغيؿ العامؿ فعمياً أكثر مف

الرحة.
 48ساعة في األسبوع ,ال تدخؿ فييا الفترات المخصصة لتناوؿ الطعاـ و ا

و يجب تنظيـ العمؿ بالمنشأة بحيث يحصؿ كؿ عامؿ عمى راحة أسبوعية ال
تقؿ مدتيا عف أربع وعشريف ساعة متواصمة وبأجر كامؿ بعد ستة أياـ عمؿ متصمة

عمى األكثر( .الفقرة أ مف المادة  729مف قانوف العمؿ).

كما نشير ىنا إلى ما يعرؼ باإلغبلؽ األسبوعي ,1و صاحب العمؿ لكي
1

 " -يسػػتثنى مػػف حكػػـ اإلغػػبلؽ كػػؿ مػػف :الفنػػادؽ والمطػػاعـ والمقػػاىي والبوفييػػات واألنديػػة والمسػػارح ودور السػػينما

وخانػػات الموسػػيقى والغنػػاء وكافػػة المحػػبلت المماثمػػة ,وأيض ػاً محػػاؿ بيػػع الخضػػر والفاكيػػة واألسػػماؾ والزىػػور الطبيعيػػة
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يخضع لحكـ اإلغبلؽ األسبوعي البد أف يدير محبلً تجارياً واقعاً في مراكز إحدى

المحافظات ,أو في الجيات التي يصدر بإضافتيا قرار مف وزير الشؤوف االجتماعية
والعمؿ.1

و راحة العامؿ يومية كانت أو أسبوعية ضرورية لمصمحة أطراؼ عقد العمؿ

عمى أساس أف العامؿ يضره العمؿ المتواصؿ ويضعؼ مقاومتو البدنية والفكرية,
ويعدـ تدريجيا طاقتو اإلنتاجية فيؤدي ذلؾ إلى انخفاض اإلنتاج بدال مف زيادتو .إذف
ال بد مف فترات توقؼ عف العمؿ والتمتع بفترات مف الراحة لكي يسترد العامؿ طاقتو

اإلنتاجية وقوة عممو .

وكاف االعتراؼ بيوـ راحة في األسبوع لمعامؿ يستند قبؿ ظيور تشريعات

العمؿ الحديثة واالتفاقيات الدولية إلى اعتبارات دينية تنصح العامؿ وصاحب العمؿ
باالمتناع عف العمؿ يوـ الجمعة أو يوـ األحد .ولما كاف جزاء مخالفة التعاليـ الدينية

ىو العقاب في اآلخر وليس جزاء مادياً دنيوياً حاالً لذا لـ يكف مبدأ الخمود لمراحة
األسبوعية مف األمور الممزمة مف الناحية القانونية ال لمعامؿ وال لصاحب العمؿ وال

يترتب عمى مخالفة ذلؾ أي جزاء دنيوي .

وبتقدـ الصناعة وترسيخ مبدأ حرية العمؿ بالمفيوـ الحالي بدأ النظر إلى يوـ

الراحة األسبوعية وكأنو عقبة في طريؽ التقدـ الصناعي؛ وعائؽ أماـ نموه فتقرر

إلغاؤه إلى أف تـ االعتراؼ بو كحؽ لمعامؿ تبرره ضرورة الحفاظ عمى صحتو

وظروفو االجتماعية ليتمكف مف الجمع بيف متطمبات العمؿ والحياة العائمية بفضؿ
ضغط النقابات والمؤسسات العمالية .

ومحػػبلت بيػػع البن ػزيف والج ارجػػات المعػػدة إلي ػواء السػػيارات ومحػػاؿ بيػػع الصػػحؼ اليوميػػة ومحػػاؿ تجييػػز دفػػف المػػوتى
ومحػاؿ الف ارشػػة المعػػدة لتػػأجير األدوات الخاصػػة بػػاألفراح والمػ تـ ,عمػػى أنػػو فػػي جميػػع األحػواؿ يجػػب مبلحظػػة أف يمػػنح
كؿ عامؿ راحة أسبوعية ال تقؿ عف  53ساعة"
محمد مجدي البتيتى -المرجع السابؽ-ص.993 :
1

 د.شواخ محمد األحمد -المرجع السابؽ -ص.330:- 228 -

المطمب الثالث :استثناء بعض األعمال من التنظيم القانوني لوقت العمل
وبما أف ساعات العمؿ اليومية واألسبوعية قد حددت بقواعد آمرة كقيد عمى حرية

التعاقد في عبلقات العمؿ ,فإنيا تعد مف النظاـ العاـ ,وال يجوز االتفاؽ بيف صاحب
العمؿ والعماؿ عمى زيادتيا عف السقؼ المحدد في القانوف اعتباطاً؛ بدوف موافقة

العامؿ وأجرة إضافية ,ولكف يجوز اتفاقيما عمى األقؿ مف ىذا السقؼ .

ألف تحديد ساعات العمؿ جاء مف أجؿ منع المبالغة في استغبلؿ طاقة وجيد

العامؿ في العمؿ وعدـ تعريضو لئلرىاؽ واستيبلؾ طاقتو اإلنتاجية وتقميؿ إنتاجو

كما ونوعاً ومنع إصابتو بالمزيد مف إصابات العمؿ ولذلؾ ال يجوز تشغيؿ العامؿ
أكثر مف ()8ساعات في اليوـ و( )48ساعة في األسبوع إال في الحاالت التي
يجيزىا القانوف.

أوالً-االستثناءات الدائمة :عمالً بنص المادة  772من قانون العمل:

أ -ال تسري األحكاـ المنظمة لوقت العمؿ عمى األشخاص اآلتي بيانيـ:
- )1العماؿ المشتغموف باألعماؿ التجييزية والتكميمية التي يتعيف إنجازىا قبؿ أو

بعد انتياء العمؿ .ومثاؿ عمى ىذه األعماؿ :األعماؿ البلزمة لتشغيؿ اآلالت
واألفراف والغبليات والقوى المحركة ,التي تحتاج إلى زمف قبؿ بدء العمؿ

اليومي والتي مف شأنيا تمكيف المنشأة مف مزاولة العمؿ اليومي في مواعيد

العمؿ المقررة.

 - )2الوكبلء المفوضوف عف صاحب العمؿ .ىذا االستثناء مبرره الحرية التي
يتمتع بيا الوكيؿ المفوض في تحديد أياـ عممو وساعاتو.1

 )3العماؿ المخصصوف لمحراسة والنظافة.

 -fتحدد األعماؿ المبينة في البنديف (  ) 3-2مف الفقرة السابقة والحد األقصى
1

 -نقض سوري أساس  / 223 /قرار رقـ /225 /تاريخ 9122 /0/53

مشار إليو في :إدوار حشوة -المرجع السابؽ -قاعدة رقـ-932 :ص.995 :
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لساعات العمؿ فييا بقرار مف الوزير.

ثانياً-االستثناءات العارضة :حددتيا المادة  772من قانون العمل:

أ -يجوز لصاحب العمؿ عدـ التقيد باألحكاـ الواردة في المواد السابقة مف ىذا
الفصؿ في الحاالت التالية:

 )1إذا كاف العمؿ لمنع وقوع حادث خطير أو إصبلح ما نشأ عنو أو لتبلفي
خسارة محققة.

)2

أعماؿ الجرد السنوي واعداد الميزانية والتصفية وقفؿ الحسابات واالستعداد

لمبيع بأثماف مخفضة واالستعداد الفتتاح المواسـ  .ويشترط في ىذه الحاالت
أال يزيد عدد األياـ التي يعمؿ فييا العامؿ عمى خمسة عشر يوماً في السنة,
ما لـ ترخص الجية اإلدارية المختصة بمدد أطوؿ.

 )3إذا كاف التشغيؿ بقصد مواجية ضرورات عمؿ غير عادية .مف أجؿ تبلفي
وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض لمتمؼ أو لتجنب مخاطر

عمؿ فني أو مف أجؿ تسمـ مواد معينة أو تسميميا أو نقميا.

 )4في األعياد والعطؿ الرسمية والمناسبات التي تحدد بقرار مف الوزير بالتنسيؽ

ت-

مع الجيات المعنية.1

ويشترط في الحاالت المشار إلييا أعبله إببلغ المديرية المختصة ,باألمر

وبالمدة المتوقعة إلتماـ العمؿ ,وذلؾ خبلؿ أربع وعشريف ساعة مف وقوع إحدى

الحاالت السابقة.
1

 -قرار و ازرة الشؤوف االجتماعية والعمؿ رقـ  -93-تاريخ 5393 /2/2

"المناسبات - :األسبوع األخير مف شير رمضاف المبارؾ.
األسبوع الذي يسبؽ عيد األضحىاألسبوع الذي يسبؽ عيد الميبلداليوـ الذي يسبؽ عيد المولد النبويوذلؾ بالنسبة إلى جميع المحاؿ التجارية ومحاؿ صناعة األغذية واألحذية والممبوسات".
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المطمب الرابع :القيود الواردة عمى إرادة صاحب العمل في العمل اإلضافي
يجػػب حصػػر سػػاعات العمػػؿ اإلضػػافية بحػػاالت اسػػتثنائية ذكرناىػػا فػػي موضػػوع

سػػاعات العمػػؿ اليوميػػة ,والتػػي أجػػاز فييػػا المش ػرع تشػػغيؿ العامػػؿ أكثػػر مػػف سػػاعات
العمؿ اليومية االعتيادية .وليذا عمى أصحاب األعماؿ المبادرة إلػى اتخػاذ اإلجػراءات

الماليػػة واإلداريػػة؛ والكفيمػػة بتكييػػؼ ظػػروفيـ ووضػػعيـ القػػانوني لتشػػغيؿ عمػػاؿ آخ ػريف
عمػػى شػػكؿ نوبػػات مسػػتمرة بػػدالً مػػف تشػػغيؿ عمػػاليـ سػػاعات عمػػؿ إضػػافية ,إال وفقػػا

لمظروؼ والحاالت المحددة في القانوف ألف تقميؿ ساعات العمؿ اإلضافية مبػدأ تمميػو

اعتبػارات عديػػدة منيػػا تػوخي التخفيػػؼ مػػف البطالػة وعػػدـ إرىػػاؽ العمػاؿ وا ازلػػة الشػػعور
بالتمػػايز واالسػػتعبلء بيػػنيـ عنػػدما تػػزداد سػػاعات العمػػؿ اإلضػػافية لػػبعض العمػػاؿ دوف

غيرىـ ويخمؽ ذلؾ الشعور بعدـ المساواة لدى العامؿ الذي يممؾ نفس الكفاءة والمقدرة

اإلنتاجي ػػة وال يس ػػتمـ أجػ ػ ار مس ػػاوياً ألج ػػر زميم ػػو .كم ػػا يخم ػػؽ طبق ػػة برجوازي ػػة ال تخ ػػدـ
مصػػمحة العمػػؿ والعمػػاؿ وليػػذا يجػػب تػػرؾ أمػػر تشػػغيؿ العمػػاؿ سػػاعات عمػػؿ إضػػافية

لمجيػػة المعنيػػة مػػع تقييػػد ذلػػؾ وتحديػػد حاالتيػػا ب ػ ػ ( قػػدر الضػػرورة البلزمػػة) وأف يكػػوف
أجر الساعة اإلضافية ليبل أو في األعماؿ المرىقة أو الضارة بالصحة أكثر مػف أجػر

سػاعة العمػؿ اإلضػافية نيػا اًر ومػف أجػػر سػاعة العمػؿ اإلضػافية غيػر المرىقػة أو غيػػر

الضارة بالصحة.

أوالً -وضع حد أقصـى لمتشـغيل اإلضـافي :ال يجػوز فػي جميػع الحػاالت المتقدمػة أف
تزيد ساعات العمؿ الفعمية عمى  / 72/سػاعات عمػؿ فػي اليػوـ الواحػد تعػد مػف بينيػا
ساعتاف إضافيتاف(عمبلً بأحكاـ الفقرة ب مف المادة  772مف قانوف العمؿ).

ثاني ـاً -األجــر اإلضــافي لمعامــل :تػػنص المػػادة  111مػػف قػػانوف العمػػؿ أنػػو  ": :يجػػب
عمػػى صػػاحب العمػػؿ أف يمػػنح العامػػؿ عػػف سػػاعات العمػػؿ اإلضػػافية أجػػر السػػاعة

العاديػ ػػة مضػ ػػافاً عميػ ػػو (  ) %25عػ ػػف سػ ػػاعات العمػ ػػؿ النياريػ ػػة و (  ) %52عػ ػػف
ػاء
سػاعات العمػػؿ الميميػػة(العمػػؿ الميمػػي  :العمػػؿ الػذي يمتػػد مػػف السػػاعة السػػابعة مسػ ً
- 231 -

وحتى الساعة السابعة صباحاً-عمبلً بنص المادة األولى مف قانوف العمؿ .)-

وتضاعؼ ىذه النسبة في حاؿ وقوع سػاعات العمػؿ اإلضػافية فػي أيػاـ ال ارحػة

األسػبوعية أو األعيػاد والعطػؿ الرسػمية .فػإذا وقػع العمػؿ فػي يػوـ ال ارحػة وكػاف العامػؿ
يتقاضى أج اًر في أياـ راحتو حسب األجر اإلضافي في ىذه الحالة مضاعفاً".

إذف ,وتنفيػػذاً ليػػذا الػػنص القػػانوني يتعػػيف عمػػى صػػاحب العمػػؿ أف يمػػنح العامػػؿ

أجػ اًر إضػػافياً فػػي مقابػػؿ سػػاعات العمػػؿ ال ازئػػدة عػػف الحػػد األقصػػى المتفػػؽ عميػػو ,وىػػذا
األجػػر اإلضػػافي ي ػوازي أج ػره الػػذي كػػاف يسػػتحقو عػػف الفت ػرة اإلضػػافية ,مضػػافاً إليػػو
 %25عمػػى األقػػؿ إذا جػػرى العمػػؿ اإلضػػافي نيػػا اًر و %50إذا جػػرى العمػػؿ اإلضػػافي

ل ػػيبلً ,بمعن ػػى أف أج ػػر س ػػاعة العم ػػؿ اإلض ػػافي يتػ ػراوح م ػػا ب ػػيف  %125م ػػف األج ػػر

األصػػمي إذا كػػاف العمػػؿ نيػػا اًر و %150مػػف األجػػر األصػػمي إذا نفػػذ العمػػؿ فػػي الميػػؿ.

فإذا كاف العامؿ يتقاضى أج اًر يومياً مقػداره  800ؿ.س ويعمػؿ ثمػاني سػاعات يوميػاً.
معنػى ذلػػؾ أف أجػر ىػػذه السػاعة اإلضػػافية عندئػذ  125ؿ.س إذا نفػػذ العمػؿ نيػػا اًر ,و

 150ؿ.س إذا نفذ العمؿ ليبلً.

أمػػا إذا وقػػع العمػػؿ اإلضػػافي فػػي يػػوـ ال ارحػػة األسػػبوعية وكػػاف العامػػؿ يتقاضػػى

أج اًر في يوـ راحتو فيحسب األجر اإلضافي فػي ىػذه الحالػة مضػاعفاً .والػنص واضػح
عم ػػى مض ػػاعفة النس ػػبة ,األم ػػر ال ػػذي يحق ػػؽ مع ػػو لمعام ػػؿ أج ػػر إض ػػافي يس ػػاوي أجػ ػره

الع ػػادي مض ػػافاً إلي ػػو ض ػػعؼ النس ػػبة .ألن ػػو ق ػػد تقتض ػػي طبيع ػػة العم ػػؿ االش ػػتغاؿ ي ػػوـ

الجمع ػػة؛ والستعاض ػػة ع ػػف ي ػػوـ الجمع ػػة ب ػػأي ي ػػوـ آخ ػػر م ػػف أي ػػاـ األس ػػبوع كم ػػا ف ػػي
المستشفيات والمطاعـ والمطابع والكيرباء والنقؿ واإلذاعة و التمفاز.

ولكف تكميؼ العامؿ بعمؿ آخر إضافة إلى عممو األصمي ال يستحؽ التعويض

عنو ,طالما انو يقوـ بتنفيذه خبلؿ ساعات عممو نفسيا ,ولـ يعترض.1
1

 -قرار نقض سوري رقـ أساس  239وقرار رقـ  592تاريخ 9120 /5/52

مشار إليو في  :مصطفى ناصر إماـ -المرجع السابؽ -ص.202:
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الباب الخامس
انقضاء عقد العمل
عقد العمؿ مف العقود الممزمػة لمجػانبيف ,لػذلؾ فإنػو يخضػع لمقواعػد العامػة فيمػا
يتعمػػؽ بوضػػع نيايػػة لػػو ,باإلضػػافة إلػػى أف قػػانوف العمػػؿ قػػد نػػص عمػػى أحكػػاـ خاصػػة
فيما يتعمؽ بإنياء صاحب العمؿ أو العامؿ لمعقد.
وبناء عمػى ماسػبؽ ,سػنبحث فػي األحكػاـ الخاصػة بإنيػاء عقػد العمػؿ ,وبقواعػد
حؿ النزاعات العمالية الناشئة عف إنياء العقد أو عف تنفيذ العقد.
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الفصل األول
حاالت انقضاء عقد العمل
إف انتيػػاء عقػػد العمػػؿ يعتبػػر المصػػير المحتػػوـ لكػػؿ عقػػد يػػرد عمػػى العمػػؿ ,ألف
القػػوؿ بخػػبلؼ ذلػػؾ يػػؤدي إلػػى تأبيػػد العبلقػػة التعاقديػػة ,وتتحػػوؿ بالنسػػبة لمعامػػؿ إلػػى
ضرب مف ضروب العبودية.
بينػػا سػػابقاً ,فالعقػػد المحػػدد المػػدة ينتيػػي تمقائي ػاً بانقضػػاء مدتػػو إذا كػػاف
وكمػػا ّ

مبرماً لمدة معينة ,أو بإنجاز العمؿ إذا كاف مبرمػاً لتنفيػذ عمػؿ معػيف .وىػذا الحكػـ مػا
ىػػو إال تطبيػػؽ لمقاعػػدة العامػػة فػػي العقػػود التػػي تقتضػػي بػػأف العقػػد شػريعة المتعاقػػديف,
فبل يجوز نقضو وال تعديمو إال باتفاؽ الطرفيف ,أو لؤلسباب التي يقررىا القانوف (مادة
 1/148القانوف المدني).
و عقػػد العمػػؿ ينقسػػـ مػػف حيػػث المػػدة إلػػى عقػػد محػػدد المػػدة وعقػػد غيػػر محػػدد
المػػدة ,والشػػؾ فػػي أف التمييػػز بػػيف النػػوعيف لػػو أىميػػة كبي ػرة مػػف حيػػث طريقػػة إنيائػػو,
فالعقد الذي لـ تحدد لو مدة تتحػدد قوتػو الممزمػة فػي الزمػاف باسػتمرار إرادة طرفيػو فػي

االلتزاـ بو ,بينما العقد الذي تحدد مدتػو تتحػدد قوتػو الممزمػة فػي الزمػاف بالمػدة المتفػؽ
عمييا بيف أطراؼ العقد.

- 235 -

- 236 -

المبحث األول
الحاالت الخاصة النقضاء العقد
ينتيي عقد العمؿ محدد المدة بانقضاء مدتو ,إذا كاف مبرماً لمدة زمنية

معينة ,أو بإنجاز العمؿ الذي أبرـ مف أجمو.
المطمب األول :اإلخطار بإنياء عقد العمل

7

أوالً-تعريف اإلخطار(اإلنذار) :ىو إعبلف إرادة أحد طرفي عقد العمؿ بإنياء العقد,
فيو تصرؼ قانوني مف جانب واحد .وقد اشترط قانوف العمؿ في المادة ( 56من

قانون العمل) أف يكوف مكتوباً .وفي حاؿ صدوره مف جانب العامؿ يبدو في صورة

استقالة ,أما في حاؿ صدوره مف جانب صاحب العمؿ فإنو يعد إنذا اًر أو تنبيياً

بالتسريح.1
1
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والمبرر الشترط اإلخطار ىو إزالة عنصر المفاجأة في إنياء العقد ,بالنسبة

لمف وجو إليو .فممعامؿ مصمحة باإلنذار تكمف في إعطاء وقت لمبحث عف عمؿ

آخر تفادياً لوقوعو في حالة البطالة .ومف ناحية صاحب العمؿ ,اإلخطار يعطيو

ميمة إليجاد عامؿ بديؿ .

ثانياً-أثر اإلخطار :يتمثؿ أثر اإلخطار عمى عقد العمؿ في اآلثار التالية:
-7يظؿ عقد العمؿ قائماً طواؿ ميمة اإلخطار ويمتزـ طرفاه بتنفيذ جميع
االلتزامات الناشئة عنو ,وينتيي العقد بانقضاء ىذه الميمة( 1المادة  58من

قانون العمل) .فيبقى العقد ممزماً لطرفيو خبلؿ اإلخطار ,أي يبقى العامؿ

ممتزماً بأداء العمؿ وخاضعاً إلشراؼ صاحب العمؿ ,ويبقى صاحب العمؿ

ممتزماً بدفع األجر لمعامؿ كامبلً بصوره المختمفة .ويترتب عمى ذلؾ أنو إذا

أخؿ العامؿ بالتزاماتو كاف لصاحب العمؿ أف يعاقبو تأديبياً ولو الحؽ في فصمو

إذا كاف ما ارتكبو يجيز ىذا الفصؿ.

-2لصاحب العمؿ أف يعفي العامؿ مف العمؿ أثناء ميمة اإلخطار ,مع احتساب
مدة خدمة العامؿ مستمرة إلى حيف انتياء تمؾ الميمة ,ومع ما يترتب عمى ذلؾ

مف آثار وبخاصة استحقاؽ العامؿ أجره عف ميمة اإلخطار.

 -3إذا كاف اإلخطار باإلنياء مف جانب صاحب العمؿ ,يحؽ لمعامؿ أف يتغيب

يوماً كامبلً في األسبوع أو ثماني ساعات أثناء األسبوع خبلؿ ميمة اإلخطار,
وذلؾ لمبحث عف عمؿ آخر مع استحقاقو ألجره عف يوـ أو ساعات الغياب.

-4كما أف لمعامؿ تحديد يوـ الغياب أو ساعاتو بشرط إخطار صاحب العمؿ بذلؾ
قبؿ يوـ مف الغياب(المادة  59من قانون العمل).

1
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ثالثاً-أحكام اإلخطار:
 -7يجب أف يتـ اإلخطار قبؿ اإلنياء بشيريف.
 -2ال يجوز تعميؽ اإلخطار باإلنياء عمى شرط واقؼ أو فاسخ.
-3يجب أف يبمغ اإلخطار إلى صاحب العبلقة ,ويبدأ سرياف ميمتو مف تاريخ تسممو

 -4ال يجوز لصاحب العمؿ إعفاء نفسو مف شرط اإلخطار أو تخفيض مدتو ,ولكف
يجوز االتفاؽ عمى زيادة ىذه المدة.

 -5يجوز لصاحب العمؿ إعفاء العامؿ مف مراعاة ميمة اإلخطار كمياً أو جزئياً في
حالة إنياء العقد مف جانب العامؿ.

 -6ال يجوز توجيو اإلخطار :لممرأة الحامؿ أو إذا كانت في إجازة األمومة ,ولمعامؿ
أثناء اإلجازة العادية أو خبلؿ اإلجازة المرضية(المادة  57من قانون العمل).

10
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المطمب الثاني :إنياء عقد العمل المحدد األجل
أوالً-إنياء عقد العمل المحدد األجل:
أ -بإرادة صاحب العمؿ :يجوز لصاحب العمؿ أف ينيي عقد العمؿ المحدد المدة في
أي وقت خبلؿ مدة سريانو شريطة أف يدفع لمعامؿ أجوره عف المدة المتبقية مف العقد

(المادة  53من قانون العمل).

ب-بإرادة العامؿ :كما يجوز لمعامؿ أف ينيي العقد المذكور في أي وقت أيضاً
شريطة إخطار صاحب العمؿ خطياً بذلؾ قبؿ شيريف مف الموعد المحدد لئلنياء,
وفي حاؿ عدـ مراعاة ىذه الميمة يجب عمى العامؿ دفع تعويض إلى صاحب العمؿ

يعادؿ بدؿ أجره عف مدة اإلخطار أو الجزء الباقي منيا.
ثانياً-إنياء عقد العمل المبرم إلنجاز عمل معين :تقرر المادة  55من قانون

العمل أنو:

أ -إذا كاف العقد مبرماً إلنجاز عمؿ معيف فإنو ينتيي بإنجاز العمؿ المتفؽ عميو.
ب -إذا كاف العمؿ قاببلً بطبيعتو ألف يتجدد ,واستمر تنفيذ العقد بعد انتياء العمؿ

المتفؽ عميو ,اعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة البلزمة لمقياـ بالعمؿ ذاتو مرة

أخرى.

المطمب الثالث :إنياء عقد العمل غير المحدد األجل
قضت المادة  56من قانون العمل أنو:
أ -يجوز لكؿ مف صاحب العمؿ والعامؿ في عقد العمؿ غير محدد المدة إنياؤه
بشرط أف يخطر الطرؼ اآلخر كتابةً قبؿ اإلنياء.

ب -يمتزـ الطرؼ الذي ينيي عقد العمؿ دوف إخطار أو قبؿ انقضاء ميمة اإلخطار
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بدفع تعويض إلى الطرؼ اآلخر يعادؿ بدؿ أجر العامؿ عف مدة اإلخطار أو الجزء

الباقي منيا ,ما لـ يكف العامؿ معفياً مف مراعاة ميمة اإلخطار.
المطمب الرابع  :إنياء عقد العمل بسبب تجنيد العامل

منح المشرع العامؿ حؽ الخيار عند دعوتو لتأدية الخدمة العسكرية اإللزامية
واالحتياطية ,بيف أف يطمب إنياء العقد أو اإلبقاء عمى عقد عممو .فإذا اختار إنياء
العقد فيكوف لو الحؽ بمكافأة نياية الخدمة إذا لـ تشممو أحكاـ قانوف التأمينات
االجتماعية (المادة  68من قانون العمل).

- 241 -

- 242 -

المبحث الثاني
الحاالت العامة النقضاء العقد
تتمثؿ الحاالت العامة إلنقضاء عقد العمؿ بالحاالت التالية:

 -1انقضاء العقد بدون تعويض
 -2انقضاء العقد بإرادة منفردة بدون إخطار

13
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المطمب األول :انقضاء العقد بدون تعويض
ّبيف قانوف العمؿ أسباب إنياء عقد العمؿ بموجب أحكػاـ المػادة  62مػف قػانوف
العمؿ التي قضت بأنو:
أ -ينتي ػػي عق ػػد العم ػػؿ ,ميم ػػا

ك ػػاف نوع ػػو ,ف ػػي أي م ػػف الح ػػاالت التالي ػػة:

 -7اتفاؽ الطرفيف كتابةً عمى إنياء العقد.

-2بموغ العامؿ سف الستيف مف العمر ,ما لـ يكف العقد محدد المدة وكانت مدتو تمتػد
إلى ما بعد بموغو ىذه السف ,حيث ال ينتيي العقد في ىذه الحالة إال بانقضاء مدتػو .
وفػػي جميػػع األح ػواؿ يجػػب عػػدـ اإلخػػبلؿ بأحكػػاـ قػػانوف التأمينػػات االجتماعيػػة فيمػػا

يتعمػ ػػؽ بسػ ػػف اسػ ػػتحقاؽ المعػ ػػاش التقاعػ ػػدي وبحػ ػػؽ العامػ ػػؿ االسػ ػػتمرار بالعمػ ػػؿ لحػ ػػيف

اسػتكماؿ المػدة الموجبػة ليػذا المعػاش ,أو لسػف الخامسػة والسػتيف ,حيػث ينتيػي العقػد
حكماً.

-3وفػػاة العامػػؿ ,وفػػي ىػػذه الحالػػة يصػػرؼ ألس ػرتو أو لمشػػخص الػػذي يحػػدده العامػػؿ

خبلؿ حياتو بموجب وثيقة خطية تودع لدى صاحب العمؿ إعانة وفاة بما يعادؿ أجر
شػيريف كػامميف إضػافة إلػى أجػر الشػير الػذي تػوفي فيػو العامػؿ كػامبلً .ويرجػع انتيػاء

العقػػد فػػي ىػػذه الحالػػة إلػػى أف شخصػػية العامػػؿ محػػؿ اعتبػػار ,والػػى أف اللت ازمػػو طػػابع

شخصي ,فبل ينتقؿ إلى ورثتو_كما بينا آنفاً_.1

-4عجز العامؿ عف أدائو عممو عجػ اًز كميػاً أيػاً كػاف سػبب ىػذا العجػز  ,أمػا فػي حػاؿ
عجػػز العامػػؿ جزئي ػاً فػػبل ينتيػػي عقػػد العمػػؿ إال إذا ثبػػت عػػدـ وجػػود عمػػؿ آخػػر لػػدى

صػػاحب العمػػؿ يسػػتطيع أف يقػػوـ بػػو العامػػؿ ,واذا ثبػػت وجػػود ىػػذا العمػػؿ يجػػب عمػػى
ػاء عمػػى طمػػب العامػػؿ أف ينقمػػو إلػػى ذلػػؾ العمػػؿ مػػع عػػدـ اإلخػػبلؿ
صػػاحب العمػػؿ بنػ ً
1
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بأحكاـ العجز المنصوص عميو في قانوف التأمينات االجتماعية.
-5مرض العامؿ مرضاً يستوجب انقطاعو عف العمؿ مدة ال تقػؿ عػف مائػة وثمػانيف

يوماً متصمة أو مدداً متفرقة تزيد في جممتيا عمى مائتي يوـ خبلؿ سنة عقدية واحد.

 - 6القوة القاىرة.
ب -ال يترتػػب عمػػى إنيػػاء العقػػد فػػي الحػاالت السػػابقة التعػػويض عػػف التسػريح
المبرر.
ج -يكػػوف إثبػػات العجػػز أوالمػػرض فػػي الحػػالتيف ( )5 - 4المنصػػوص عمييمػػا
في الفقرة  /أ  /مف ىػذه المػادة بموجػب شػيادة طبيػة يقػدميا العامػؿ ,ولصػاحب العمػؿ

إذا لـ يقبؿ بيذه الشيادة أف يعرض العامؿ عمى طبيب آخر ,فإذا اختمفت الشيادتاف,
تطبؽ في ىذه الحالة األحكاـ المرعية في قانوف التأمينات االجتماعية.

المطمب الثاني :انقضاء العقد بإرادة منفردة بدون إخطار
يتبيف مف النصوص السابقة الذكر ,أف لكؿ مف العامؿ وصاحب العمؿ الحؽ

في إنياء عقد العمؿ سواء كاف محدد المدة أو غير محدد المدة ,بشرط اإلخطار.

أوالً-اإلنياء بإرادة صاحب العمل (التسريح) :يقصد بالتسريح إنياء العمؿ بإرادة

منفردة مف صاحب العمؿ .واستناداً لنص المادة  64من قانون العمل:

أ -يحؽ لصاحب العمؿ أف ينيي عقد العمؿ سواء كاف محدد المدة أو غير محدد

المدة أو إلنجاز عمؿ معيف دوف إخطار أو مكافأة أو تعويض في الحاالت التالية:

 -7إذا انتحؿ العامؿ شخصية غير صحيحة أو قدـ شيادات أو توصيات مزورة ثبت
تزويرىا بحكـ قضائي مبرـ.
-2إذا ارتكب العامؿ خطأً نشأت عنو خسارة مادية جسيمة لصاحب العمؿ ,شريطة
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أف يبمغ صاحب العمؿ الجيات المختصة بالحادث خبلؿ  /48/ساعة مف وقت

عممو بوقوعو.

-3إذا لـ يراع العامؿ التعميمات البلزـ اتباعيا لسبلمة العماؿ والمنشأة رغـ إنذاره
كتابةً ,شريطة أف تكوف ىذه التعميمات مكتوبة ومعمنة في مكاف ظاىر.

-4إذا تغيب العامؿ دوف سبب مشروع أكثر مف عشريف يوماً منفصمة خبلؿ السنة

العقدية الواحدة ,أو أكثر مف عشرة أياـ متصمة ,عمى أف يسبؽ الفصؿ توجيو إنذار
كتابي مف صاحب العمؿ لمعامؿ بعد غيابو عشرة أياـ في الحالة األولى وانقطاعو

خمسة أياـ في الحالة الثانية وفؽ األحكاـ المرعية في قانوف أصوؿ المحاكمات.

-5إذا لـ يقـ العامؿ بتأدية التزاماتو الجوىرية المترتبة عميو بموجب عقد العمؿ أو
النظاـ الداخمي لممنشأة.
-6إذا أفشى العامؿ األسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمؿ بيا.
-7إذا حكـ عمى العامؿ بحكـ قضائي مبرـ بعقوبة جنائية أو جنحة مخمة باألخبلؽ
وباآلداب العاـ.
متأثر بما تعاطاه مف
 -8إذا وجد العامؿ أثناء ساعات العمؿ في حالة سكر ّبيف أو
اً
مادة مخدرة.
-9إذا وقع مف العامؿ اعتداء عمى صاحب العمؿ أو المدير المسؤوؿ وكذلؾ إذا وقع
منو اعتداء جسيـ عمى أحد رؤساء العمؿ أثناء العمؿ أو بسببو.

ب -يقع عبء اإلثبات في البنود السابقة عمى صاحب العمؿ بالطرؽ المقبولة
قانوناً ويعتبر إنياء العقد في ىذه الحاالت مبر اًر.

ث -في حاؿ إنياء عقد العمؿ وفقاً ألحكاـ الفقرة /أ  /مف ىذه المادة يتوقؼ
تسديد اشتراكات صاحب العمؿ والعامؿ لدى المؤسسة العامة لمتأمينات

االجتماعية لحيف البت في الدعوى.
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ثانياً-اإلنياء بإرادة العامل (االستقالة):
أ-أعطى المشرع لمعامؿ الحؽ في إنياء عقد العمؿ بإرادة منفردة .ولكنو قيد ىذه
االستقالة ,بأف قرر في المادة  67من قانون العمل أنو :ال يعتد باستقالة العامؿ إال
إذا كانت مسجمة مف قبؿ العامؿ لدى ديواف المديرية المختصة ,ولمعامؿ المستقيؿ أف

يعود ,ولمرة واحدة ,عف استقالتو كتابةً خبلؿ أسبوع مف تاريخ إخطار صاحب العمؿ

لمعامؿ بقبوليا ,وفي ىذه الحالة تعتبر االستقالة كأف لـ تكف.
ب -وبناء عمى أحكاـ المادة  66من قانون العمل:

يجوز لمعامؿ أف يترؾ العمؿ قبؿ نياية العقد وبدوف إخطار صاحب العمؿ في

الحاالت التالية:

 -7إذا كاف صاحب العمؿ أو مف يمثمو قد أدخؿ عميو الغش وقت التعاقد فيما يتعمؽ
بشروط العمؿ.

 -2إذا لـ يقـ صاحب العمؿ إزاء العامؿ بالتزاماتو الجوىرية طبقاً ألحكاـ ىذا القانوف
 -3إذا ارتكب صاحب العمؿ أو مف يمثمو أم اًر مخبلً باآلداب نحو العامؿ أو أحد
أفراد أسرتو.

اعتداء عمى العامؿ.
-4إذا وقع مف صاحب العمؿ أو مف يمثمو
ً
-5إذا كاف ىناؾ خطر جسيـ ييدد سبلمة العامؿ أو صحتو بشرط أف يكوف صاحب
العمؿ قد عمـ بوجود ذلؾ الخطر ولـ يقـ بتنفيذ التدابير المقررة أو التي تفرضيا

الجية المختصة في الموعد المحدد لذلؾ.

ج -يحؽ لمعامؿ الذي ترؾ العمؿ قبؿ نياية عقده ألي سبب مف األسباب السابقة
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أف يرفع دعوى تسريح غير مبرر أماـ القضاء ,ويقع عبء اإلثبات في ىذه الحاالت
عمى العامؿ  ,وعند الثبوت يكوف لمعامؿ الحقوؽ الناجمة عف التسريح غير

المبرر(المادة  65من قانون العمل).
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الفصل الثاني
آثار انقضاء عقد العمل
يترتػػب عمػػى انتيػػاء عقػػد العمػػؿ تصػػفية الت ازمػػات نشػػأت عمػػى عػػاتؽ صػػاحب
العمػػؿ اسػػتناداً لعقػػد العمػػؿ ,وتتجسػػد أىػػـ ىػػذه االلت ازمػػات فػػي مكافػػأة نيايػػة الخدمػػة.
فبالنسػػبة لممكافػػأة يبػػدو أف الغايػػة مػػف ترتيػػب ىػػذا االلت ػزاـ عمػػى كاىػػؿ صػػاحب العمػػؿ
المشرع عمى مسػاعدة العامػؿ فػي تػأميف مبمػغ مػف المػاؿ؛ يتػدارؾ بػو
تكمف في حرص
ّ
نفقاتو ريثما يتدبر أمره بعد أف انتيى عقده.

المبحث األول
تصفية الحقوق الناشئة عن عقد العمل
يترتب عمى انتياء عقد العمؿ التزاـ عمى عاتؽ صاحب العمؿ بتصفية
حقوؽ العامؿ تجاىو ,والناشئة عف عقد العمؿ.1

1

 -المادة  77مف قانوف العمؿ :في حاؿ حؿ المنشأة أو تصفيتيا أو إغبلقيا أو إفبلسيا أو إعسارىا تصفى حقوؽ

العامميف فييا طبقاً ألحكاـ ىذا القانوف.
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1

المطمب األول :ت دية األجر المستحق

أ-إذا انتيت عبلقة العمؿ يؤدي صاحب العمؿ لمعامؿ أجره وجميع المبالغ المستحقة
لو خبلؿ سبعة أياـ عمؿ مف تاريخ انتياء العقد إال إذا كاف العامؿ قد ترؾ العمؿ مف
تمقاء نفسو فيجب في ىذه الحالة عمى صاحب العمؿ أداء أجر العامؿ وجميع
مستحقاتو في مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوـ عمؿ مف تاريخ مطالبة العامؿ بيذا

األجر والمستحقات(المادة  79مف قانوف العمؿ).
ب-تقادم الحق في األجر وتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل:
قرر المشرع بموجػب نػص المػادة  664مػف القػانوف المػدني عمػى أنػو «تسػقط

بالتقادـ الدعاوى الناشئة عف عقد العمؿ بانقضاء سنة تبدأ مف وقػت انتيػاء العقػد ,إال

فيما يتعمؽ بالعمالة والمشاركة في األرباح والنسب المئوية في جممة اإليراد ,فإف المدة
ال تبدأ إال مف الوقت الذي يسػمـ فيػو رب العمػؿ إلػى العامػؿ بيانػاً بمػا يسػتحقو بحسػب

آخ ػػر ج ػػرد .وال يس ػػري ى ػػذا التق ػػادـ الخ ػػاص عم ػػى ال ػػدعاوى المتعمق ػػة بانتي ػػاؾ حرم ػػة
األس ػرار التجاريػػة أو بتنفيػػذ نصػػوص عقػػد العمػػؿ التػػي ترمػػي إلػػى ضػػماف احت ػراـ ىػػذه
األسرار».
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يتضػػح مػػف الػػنص السػػابؽ ,أف المشػػرع قيػػد حػػؽ العامػػؿ بالمطالبػػة القضػػائية بػػاألجرلمدة سنة ,لذلؾ فإف الحؽ في رفع الػدعوى لممطالبػة بػاألجر يسػقط بانقضػاء سػنة مػف

تاريخ انتياء العقد ,واف لـ تكف قد توافرت شروط التقادـ الحولي التي أوضحناىا آنفاً,
ألف ىػػذا التقػػادـ واف كػػاف تقادم ػاً قصػػي اًر (سػػنوياً) إال أنػػو مػػع ذلػػؾ ال يقػػوـ عمػػى قرينػػة

الوفاء ,وانما ييدؼ إلى اإلسراع في تصفية الم اركػز القانونيػة الناشػئة عػف عقػد العمػؿ
خبلؿ سنة مف تاريخ انتيائو.
 واستثنى المشرع مف التقادـ الحولي أجر العامؿ إذا كاف محدداً عمى أساس العمالةأو المشػػاركة فػػي األربػػاح أو كنسػػبة مئويػػة مػػف اإلي ػراد فػػإف تمػػؾ المػػدة (مػػدة السػػنة) ال

تبػػدأ بالس ػرياف إال مػػف الوقػػت الػػذي يسػػمـ فيػػو صػػاحب العمػػؿ إلػػى العامػػؿ بيان ػاً فيمػػا

يستحقو حسب آخر جرد.

 كذلؾ ال يسري ىذا التقادـ عمػى الػدعاوى المتعمقػة بانتيػاء حرمػة األسػرار التجاريػة,أو تنفيذ نصوص عقد العمؿ التي ترمي إلى ضماف احتراـ ىذه األسرار.

المطمب الثاني :ت دية أجر عن اإلجازة السنوية
تقضي المادة  763مف قانوف العمؿ بأنو  " :لمعامؿ الحؽ بالحصوؿ عمى أجره
عف أياـ اإلجازة المستحقة لو إذا ترؾ العمؿ قبؿ استعمالو ليا وذلؾ بالنسبة إلى المدة

التي لـ يحصؿ عمى إجازة عنيا ,ويحسب ىذا األجر عمى أساس آخر أجر تقاضاه".

ومقتضػػى ىػػذا الػػنص أف انتيػػاء عقػػد العمػػؿ ألي سػػبب مػػف األسػػباب ,اسػػتقالة

العامؿ ,أو فصمو ال يؤثر عمى حقو في اإلجازة السنوية التي لـ يحصؿ عمييا ,ولكنو
في ىذه الحالة يتعذر عميو الحصوؿ عمى حقو في اإلجازة عيناً ,لذلؾ يستحؽ العامؿ

أجره نقداً عف أياـ اإلجازة التي لـ يستيمكيا.
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المبحث الثاني
استحقاق العامل التعويض والمكاف ة والمعاش التقاعدي
إف انتياء عقد العمؿ يؤدي في أغمب الحياف إلػى نشػوء ديػوف ىػي التعػويض ومكافػأة

نياية الخدمة .والحؽ فػي المكافػأة وحػؽ التعػويض حقػاف مختمفػاف فػي مصػدرىما وفػي
طبيعتيمػػا :فمكافػػأة العامػػؿ عػػف مػػدة خدمتػػو التػزاـ مصػػدره القػػانوف وسػػبب قيػػاـ العامػػؿ
بأداء العمؿ نتيجة لمعقد الذي أبرمو معو .أما التعويض فمصدره الضرر الذي يصيب

العامؿ نتيجة تسريحو بدوف مبرر. 1

5

1

 .... "-المكافػأة نػػوع مػف األجػر اإلضػافي ...أوجػب قػػانوف عقػد العمػؿ الفػردي دفعػو لمعامػػؿ عنػد انتيػاء العقػد بغيػػر

خطأ أو تقصير مف جانبو" الطعف رقـ  593لسنة  53ؽ جمسة 9122 /93 /92
مشار إليو في :د .سعيد أحمد شعمة -المرجع السابؽ -ص.13:
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المطمب األول :استحقاق التعويض عن اإلنياء غير المبرر لعقد العمل
يترتب عمى انتياء عقد العمؿ دوف مراعاة األحكاـ التي نص عميو القانوف,

إلزاـ الطرؼ المخؿ بدفع تعويض لمطرؼ اآلخر عمى ما سنبينو وفؽ اآلتي:

أوالً-التعويض في حالة االستقالة-1 :في العقد المحدد األجؿ ,إذا استقاؿ العامؿ
دوف مراعاة ميمة اإلخطار وجب عميو دفع تعويض لؤلخير يعادؿ بدؿ أجره عف مدة
اإلخطار أو الجزء الباقي منيا.

 -2في العقد غير المحدد األجؿ :يمتزـ العامؿ الذي ينيي عقد العمؿ دوف إخطار أو
قبؿ انقضاء ميمة اإلخطار بدفع تعويض إلى الطرؼ اآلخر يعادؿ بدؿ أجر العامؿ
عف مدة اإلخطار أو الجزء الباقي منيا ,ما لـ يكف العامؿ معفياً مف مراعاة ميمة

اإلخطار(فقرة ب مف المادة  56من قانون العمل -وفؽ ما بيناه آنفاً.)-
ثانياً-التعويض في حالة التسريح:

-1في العقد المحدد األجل :يمتزـ صاحب العمؿ بدفع أجر العامؿ عف المدة الباقية
مف العقد.

 -2في العقد المبرم إلنجاز عمل معين :تقضي المادة  55من قانون العمل بأنو في
حاؿ إنياء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ قبؿ إنجاز العمؿ المتفؽ عميو ,يستحؽ
العامؿ التعويض المنصوص عميو في المادة  / 65 /مف ىذا القانوف .وتقضي المادة

 65من قانون العمل بأف  ":أ -إذا لـ يثبت صاحب العمؿ ارتكاب العامؿ إحدى
المخالفات المنصوص عمييا في المادة السابقة فإف إنياءه لعقد العمؿ يعد بمثابة

التسريح غير المبرر ,وفي ىذه الحالة يستحؽ العامؿ تعويضاً مقداره أجر شيريف عف
كؿ سنة خدمة عمى أف ال يزيد مجموع ىذا التعويض عف  / 752 /مائة وخمسيف
مثؿ الحد األدنى العاـ لؤلجور ,ويستحؽ تعويضاً عف كسور السنة بنسبة ما قضاه

منيا في العمؿ.

- 254 -

ب -يحسب التعويض عمى أساس األجر الشيري األخير الذي تقاضاه العامؿ ,وال
يخؿ ذلؾ بحؽ العامؿ في باقي استحقاقاتو المقررة قانوناً أو اتفاقاً.

ج -يبقى صاحب العمؿ ,مع ذلؾ ,ممزماً بتطبيؽ أحكاـ اإلخطار المنصوص عمييا

في المادة /56/وما بعدىا مف ىذا القانوف".
المطمب الثاني :مكاف ة نياية الخدمة

أوالً -تعريف مكاف ة نياية الخدمة :ىي مبمغ من الماؿ يمتزـ صاحب العمؿ,

في حدود معينة ,بدفعو إلى العامؿ.1

و قد تقمص نظاـ دفع مكافأة نياية الخدمة ,بعد أف اتسع نطاؽ تطبيؽ نظاـ

التأمينات االجتماعية .ومما الشؾ فيو أف النظاـ األخير يفضؿ عمى نظاـ المكافأة.

نظ اًر ألنو وفقاً لنظاـ التأمينات االجتماعية تمتزـ مؤسسة التأمينات االجتماعية

بصرؼ معاش شيري لمعامؿ الذي انتيى عقده ,وينقضي التزاـ صاحب العمؿ بدفع
المكافأة في مقابؿ المبمغ الذي يمتزـ بدفعو إلى المؤسسة المذكورة ,والذي يتمثؿ بنسبة

مئوية مف أجور عمالو ( %14مف أجور المؤمف عمييـ).

والمرسوـ التشريعي رقـ  593لسنة  9120استثنى مف سرياف أحكاـ تأميف
الشيخوخة أصحاب العمؿ الذيف يستخدموف أقؿ مف خمسة عماؿ ,لذلؾ فإف أصحاب
العمؿ ىؤالء ال يمتزموف بدفع اشتراكات التأميف عف العجز والشيخوخة والوفاة إلى

المؤسسة ,وانما يمتزموف بدفع مكافأة نياية الخدمة لعماليـ .ومما الشؾ فيو أف
أصحاب العمؿ ىؤالء يمثموف نسبة كبيرة في سوريا.2

1

 -د .جماؿ الديف زكي-المرجع السابؽ-ص. 523:

2
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ثانياً -شروط استحقاقيا:
أ -انتيــاء عقــد العمــل :مكافػػأة نيايػػة الخدمػػة كمػػا ىػػو مسػػتفاد مػػف اسػػميا ,ال
تستحؽ إال في نياية خدمة العامؿ ,أي في حالػة انتيػاء عقػد العمػؿ .فالمكافػأة إذف ال

تسػػتحؽ فػػي حالػػة وقػػؼ عقػػد العمػػؿ ,كمػػا ىػػو الحػػاؿ اسػػتدعاء العامػػؿ ألداء الخدمػػة
العسكرية إذا لـ يختر انتياء العقد.
ب -أن يكـــون صـــاحب العمـــل ىـــو الـــذي أنيـــى العقـــد:بالتػػالي أف العام ػػؿ ال
يستحؽ المكافأة في حالة االستقالة.
ج -أال يكون إنياء العقد بسـبب خطـ جسـيم اقترفـو العامـل:اسػتحقاؽ العامػؿ
لمكاف ػػأة نياي ػػة الخدم ػػة مػ ػرتبط ب ػػأال يك ػػوف إني ػػاء ص ػػاحب العم ػػؿ لمعق ػػد مب ػػر اًر بالخط ػػأ

الجسيـ الذي اقترفو العامؿ.

د -الشــــروط المتعمقــــة بالخدمــــة :تعم ػػؽ بع ػػض التشػ ػريعات اس ػػتحقاؽ العام ػػؿ
لمكافػػأة نيايػػة الخدمػػة ,عمػػى اسػػتم ارره فػػي خدمػػة صػػاحب العمػػؿ مػػدة معينػػة ,فػػإذا لػػـ

يكمػػؿ ىػػذه المػػدة ,ال يسػػتحؽ المكافػػأة .وربمػػا قصػػد المشػ ّػرع مػػف ىػػذا الحكػػـ تشػػجيع
العامؿ عمى البقاء في خدمة صاحب العمؿ.1
ثالثاً-تحديد مقدارىا :عمالً بنص المادة  63مف قانوف العمؿ:

أ -يمت ػػزـ ص ػػاحب العم ػػؿ ب ػػأف ي ػػؤدي

لمعام ػػؿ غي ػػر المش ػػموؿ بأحك ػػاـ ق ػػانوف

التأمينات االجتماعيػة ,عنػد انتيػاء عقػد العمػؿ فػي الحػاالت الػواردة فػي المػادة السػابقة

مكافػػأة عػػف مػػدة خدمتػػو تحسػػب عمػػى أسػػاس أجػػر شػػير عػػف كػػؿ سػػنة خدمػػة ,كمػػا
يستحؽ مكافأة عف كسور السنة بنسبة ما قضاه منيا في العمؿ.

ب -تحسػػب ىػػذه المكافػػأة عمػػى أسػػاس األجػػر الشػػيري األخيػػر الػػذي تقاضػػاه

العامؿ ,وال يخؿ ذلؾ بحؽ العامؿ في باقي استحقاقاتو المقررة قانوناً أو اتفاقاً.
1
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المطمب الثالث :المعاش التقاعدي
أوالً -التعريف بالمعاش التقاعدي :يدفع مف قبؿ مؤسسة التأمينات االجتماعية

لمعامؿ المؤمف عميو أو ورثتو مف بعده ,عند انتياء عقد العمؿ ,1وتتكوف موارد تأميف
العامميف ,مف العجز والوفاة والشيخوخة ,مف إلزاـ كبلً مف العامؿ وصاحب العمؿ
بتسديد نسبة تحسب عمى أساس أجر العامؿ .ويجري تأديتيا لمؤسسة التأمينات

االجتماعية:

 -1يمزـ صاحب العمؿ بدفع  %14مف أجر العامؿ.
 -2يمزـ العامؿ بدفع .%7
ثانياً-أنواع المعاش التقاعدي:
أ-معاش الشيخوخة:

الغاية مف نظاـ تأميف الشيخوخة كفالة استم اررية الدخؿ

لمعامؿ المؤمف عميو لدى المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية ,في حاؿ انقطاع

أجره مف العمؿ ببموغو سف الشيخوخة .2فقرر المشرع أحكاماً تضمف تأميف العامؿ

مف مخاطر إنقطاع أجره في حاؿ الشيخوخة .وعمبلً بنص المادة  9مف
القانوف(قانوف التأمينات االجتماعية) رقـ  78لعاـ  2001يستحؽ العامؿ معاش

الشيخوخة بػ:
-1انتياء الخدمة بسب إتماـ المؤمف عميو سف الستيف والمؤمف عمييا سف الخامسة
والخمسيف ,وبموغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ( 15سنة).
-2انتياء الخدمة بسب إتماـ المؤمف عميو سف الخامسة والخمسيف والمؤمف عمييا
سف الخمسيف ,وبموغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش  20سنة.
1

 -د .شاب توما منصور -المرجع السابؽ -ص.322 :

2

 محمد مجدي البتيتى -المرجع السابؽ-ص.512 :- 257 -

-3انتياء خدمة المؤمف عميو بعد بموغ خدمتو الفعمية في إحدى الميف الشاقة أو
الخطيرة المحسوبة في المعاش  15سنة عمى األقؿ.1

ب -معاش العجز والوفاة :يحسب معاش العجز الكامؿ الطبيعي الدائـ و معاش
الوفاة عمى أساس  %40مف متوسط األجر الشيري لمسنة األخيرة ثـ يضاؼ %2
عف كؿ سنة مف السنوات التالية لمسنة األولى اشتراؾ ,عمى أال تتجاوز  %80مف

متوسط األجر الذي حسب عمى أساسو األجر.2
المطمب الرابع :شيادة نياية الخدمة

شيادة نياية الخدمة ,مستند ,أو وثيقة ,يمنحيا صاحب العمؿ في نياية عقد العمؿ

إلى العامؿ .وتسمح لؤلخير أف يثبت خبرتو السابقة ,وأف يثبت أيضاً أنو حر مف كؿ

التزاـ تجاه صاحب العمؿ السابؽ.

فالوثيقة ,يجب أف تحتوي عمى بيانات أو معمومات .ويمحػظ ىنػا أف المش ّػرع لػـ
يتػػرؾ تحديػػد ىػػذه البيانػػات إلرادة الط ػرفيف ,وانمػػا نػػص عمػػى بيانػػات يتعػػيف تضػػمينيا
لموثيقة (بيانات إلزامية يبيف فييا تاريخ مباشرتو العمؿ وتاريخ انتياء العقد ونوع العمؿ

الػ ػػذي أداه) وبيانػ ػػات أخػ ػػرى يمكػ ػػف إضػ ػػافتيا بنػ ػػاء عمػ ػػى طمػ ػػب العامػ ػػؿ ,متػ ػػى كانػ ػػت
المعمومات المطموب إضافتيا مطابقة لمحقيقة (البيانات اإلضافية) (عمبلً بنص المادة

 10مف قانوف العمؿ).

كما يجب عمى صاحب العمؿ إعطاء العامؿ شيادة براءة ذمة عند انتيػاء عقػد
العمؿ شػرط أف يكػوف العامػؿ قػد أوفػى بجميػع االلت ازمػات المترتبػة عميػو تجػاه صػاحب

العمؿ  ,ويمتنع عمى صاحب العمؿ مطالبة العامؿ بأي مبمغ بعد منحو ىذه الشػيادة,
ما لـ تكف ىذه المطالبة مبنية عمى وقوع خطأ مادي في الشيادة ذاتيا.
1

-د .زىير حرح -د .عمي الجاسـ -التأمينات االجتماعية -منشورات جامعة دمشؽ-5332-ص.539:

2

 د .زىير حرح -د .عمي الجاسـ -المرجع السابؽ -ص520:- 258 -

المبحث الثالث
منازعات العمل الفردية والجماعية
إف منازعات العمؿ قد تكوف فردية تتمثؿ في الخبلؼ الذي يقوـ بيف العامؿ
وصاحب العمؿ بسبب إخبلؿ أحدىما بأحكاـ العقد الذي يربطيما؛ أو بأحكاـ القانوف

الذي ينظـ عبلقتيما .واليدؼ مف وضع قواعد ليذا النوع مف النزاعات ىو تنفيذ
االلتزاـ المنصوص عميو في العقد أو قانوف العمؿ ,وليس المطالبة بتعديمو أو تفسير

والغاء األساس أو التنظيـ الذي يحكـ ىذه العبلقة.

أما منازعات العمؿ الجماعية فيو خبلؼ ينشأ بيف مجموعة مف العماؿ أو
التنظيـ النقابي الممثؿ ليـ مف جية وصاحب العمؿ أو أصحاب العمؿ أو الجية

الممثمة ليـ مف جية أخرى ,حوؿ تفسير تنفيذ قاعدة قانونية أو اتفاقية جماعية أو
تنظيمية تتعمؽ بشروط وأحكاـ ظروؼ العمؿ االجتماعية واالقتصادية المتعمقة بالعمؿ

أو بأي أثر مف آثار عبلقات العمؿ الجماعية.
المطمب األول :منازعات العمل الفردية

تثير عبلقات العمؿ الفردية بيف العامؿ وصاحب العمؿ ,عدة إشكاالت
عممية أثناء سريانيا و تنفيذىا ,تؤدي إلى توتر العبلقة بيف كؿ مف العامؿ وصاحب

العمؿ .

أوالً -تعريف منازعات العمل الفردية:
يقصد بمنازعات العمؿ الفردية الخبلفات التي تنشأ بيف صاحب العمؿ والعامؿ في

معرض تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف وعقد العمؿ الفردي(المادة  203مف قانوف العمؿ).
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نجد أف المشرع السوري يعتبر المنازعة الفردية ىي كؿ خبلؿ يقوـ بيف عامؿ

وصاحب عمؿ بشأف تنفيذ عبلقة العمؿ التي تربط الطرفيف .إذا لـ يتـ حميا بصورة
ودية بيف العامؿ وصاحب العمؿ.

ثانياً -التسوية القضائية لمنازعات العمل الفردية :تقضي المادة ( 204مف قانوف

العمؿ ) بأنو ":إذا نشأ نزاع عمؿ فردي في شأف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف جاز لكؿ
مف العامؿ وصاحب العمؿ المجوء إلى المحكمة المختصة المشكمة وفؽ أحكاـ المادة

التالية لتسوية ىذا النزاع" .مف خبلؿ ىذه المادة نجد أف حؿ النزاعات الفردية عف

طريؽ القضاء تخضع لؤلحكاـ التالية:

أ -المحكمة المختصة بمنازعات العمل الفردية :عمبلً بأحكاـ المادة  205مف

قانوف العمؿ :نجد المشرع السوري أدخؿ تعديبلً ىيكيمياً عمى تشكيؿ محاكـ العمؿ؛
وجعميا تتكوف إضافة لمقاضي المختص ممثميف عف نقابات العماؿ وأصحاب العمؿ,

وذلؾ عمى الصورة اآلتية:

 -1تحدث في مركز كؿ محافظة بقرار مف وزير العدؿ محكمة بداية مدنية مف:


قاضي بداية يسميو وزير العدؿ رئيسا



ممثؿ عف التنظيـ النقابي يسميو المكتب التنفيذي لبلتحاد العاـ لنقابات العماؿ



ممثؿ عف أصحاب العمؿ يسميو اتحاد غرؼ الصناعة أو التجارة أو السياحة

عضوا

أو التعاوني حسب مقتضى الحاؿ لمنظر في المنازعات العمالية بيف العماؿ
وأصحاب العمؿ عضوا.
 -2يسمي كؿ مف المكتب التنفيذي التحاد نقابات العماؿ واتحاد غرؼ التجارة واتحاد
غرؼ الصناعة واتحاد غرؼ السياحة عضواً مبلزماً يقوـ مقاـ األصيؿ في حاؿ

غيابو.
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ب -خصائص التسوية القضائية:
 -1تفصؿ المحكمة المختصة عمى وجو السرعة في منازعات العمؿ الفردية وفؽ
أحكاـ ىذا القانوف وعقد العمؿ الفردي المبرـ بيف الطرفيف (المادة  206مف

قانوف العمؿ ).

 -2يقبؿ الحكـ الصادر عف المحكمة المختصة الطعف أماـ محكمة االستئناؼ
وقرارىا مبرـ وتطبؽ المحكمة قانوف أصوؿ المحاكمات(المادة  206مف قانوف

العمؿ ).

 -3اإلعفاء مف الرسوـ القضائية(المادة  7مف قانوف العمؿ ).
 -4حؽ اتخاذ التدابير المؤقتة بكفالة أو بدونيا.

 -5يجوز أف تتمتع األحكاـ الصادرة عف المحكمة بالنفاذ المعجؿ.

 -6في حاؿ رد الدعوى؛ لممحكمة أف تحكـ عمى المدعي بالمصروفات كميا أ
بعضيا.
ثالثاً-وساطة مديرية العمل لحل منازعات العمل الفردية الناتجة عن التسريح:
نظمت المادة  208والمادة  209أحكاـ حؿ النزاعات الفردية الناشئة عف التسريح,
أي بعد انتياء عقد العمؿ ,وفؽ اآلتي:
أ -إذا كاف النزاع يتعمؽ بتسريح عامؿ مف العمؿ أو بإخطاره بالفصؿ منو ,فإنو

بناء عمى طمب العامؿ يتقدـ مديرية العمؿ في
يجوز لمعامؿ أو لنقابة العماؿ؛ ً
المحافظة التي يوجد فييا؛ ألجؿ التوسط مف أجؿ تسوية ىذا النزاع خبلؿ عشرة أياـ
مف تاريخ تبميغو الفصؿ مف العمؿ أو إخطاره بالفصؿ منو.

ب -تقوـ مديرية العمؿ بالتوسط بيف صاحب العمؿ والعامؿ في محاولة لحؿ النزاع
الناشب بينيما خبلؿ شير كحد أقصى.

ج  -إذا لـ تفمح الوساطة فإنو يحؽ لمعامؿ صاحب العبلقة مراجعة القضاء.
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د -إذا لجأ العامؿ إلى القضاء فإف لممحكمة المذكورة سابقاً خبلؿ فترة التقاضي أف
تمزـ صاحب العمؿ بأف يصرؼ لمعامؿ نسبة  50بالمئة مف أجره الشيري عمى أال

تزيد عمى الحد األدنى ألجر مينتو وأال تتجاوز مدة صرؼ ىذه النسبة سنة.

د -إذا وجدت المحكمة أف التسريح غير مبرر ألزمت صاحب العمؿ بالتعويض عمى
العامؿ وفؽ أحكاـ المادة  65أو  67مف قانوف العمؿ حسب الحاؿ ,إال إذا قبؿ

صاحب العمؿ إعادة العامؿ إلى عممو وفي ىذه الحالة تصرؼ لو أجوره عف فترة

التوقؼ.

المطمب الثاني :منازعات العمل الجماعية
أوالً -تعريف منازعات العمل الجماعية:

يقصد بمنازعات العمؿ الجماعية كؿ نزاع ينشأ بيف صاحب عمؿ أو مجموعة مف

أصحاب العمؿ وبيف منظمة واحدة أو عدة منظمات عمالية بشأف شروط العمؿ أو

ظروفو أو قواعد االستخداـ (المادة  210مف قانوف العمؿ ).

تقوـ منازعات العمؿ الجماعية بيف العماؿ وصاحب العمؿ بسبب امتناع رب العمؿ

عف تمبية مطالب مينية معينة ,وتتمثؿ أسباب نزاعات العمؿ الجماعية غالبا في رفع
األجور أو تحسيف ظروؼ العمؿ أو لعػدـ تنفيذ صاحب العمؿ اللتزاماتو الواردة في

االتفاقية الجماعية أو في حالة تسريح فردي أو جمػاعي لمعمػاؿ أو الدفاع عف

مناصب الشغؿ بصفة عامة.

ونظ ار لما تمثمو مف أىمية في سير العبلقات المينية ,وما قد ينجـ عنيا مف أخطار

وأضرار اقتصادية واجتماعية فقد أحيطت بعناية كبيرة مف قبؿ التشريعات العمالية أو
االتفاقيات الجماعية حيث خصصت ليا أحكاـ وقواعد قصد الوقاية منيا أو عبلجيا

وتمثمت في اجتماعات دورية ,المصالحة ,الوساطة ,التحكيـ ,وقبؿ أف تصؿ إلى

اإلضراب ك خر حؿ.
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ثانياً -التسوية الودية لحل منازعات العمل الجماعية :تقضي المادة  211مف قانوف

العمؿ بأنو يجب عمى طرفي النزاع المجوء إلى حمو ودياً عف طريؽ المفاوضة

الجماعية .وبذلؾ نجد أف المشرع السوري فتح الطريؽ لحؿ النزاعات الجماعية عف
طريؽ التفاوض بيف أطراؼ النزاع دوف الحاجة إلى جية خارجية .ويمكف في ىذا

الخصوص االستناد إلى قواعد النظاـ الداخمي لممؤسسة أو لقواعد االتفاقات الجماعية

المبرمة بيف أطراؼ النزاع.

وفي حاؿ لـ تتـ تسوية النزاع كمياً أو جزئياً بصورة ودية جاز ألي مف الطرفيف أو

لمف يمثميما قانوناً التقدـ إلى مديرية العمؿ في المحافظة اتخاذ إجراءات الوساطة.

ثالثاً -وساطة مديرية العمل لحل منازعات العمل الجماعية:تقضي المادة  212مف

قانوف العمؿ:

أ -تتولى المديرية المختصة ممثمة بمديرىا أو مف يكمفو بذلؾ مف العامميف في
المديرية أو مف الخبراء المتمرسيف في القضايا العمالية مساعي الوساطة بيف الطرفيف

لتقريب وجيات النظر بيدؼ الوصوؿ إلى اتفاؽ لتسوية النزاع.

ب -يتمتع الوسيط بكافة الصبلحيات البلزمة لئلطبلع عمى أوجو النزاع وعمى
مستندات الطرفيف وأوجو الخبلؼ وأسبابو ولو في سبيؿ ذلؾ دعوة طرفي النزاع
لسماع وجية نظر كؿ منيما وطمب البيانات والمعمومات التي تعينو عمى أداء

ميمتو.

ج -عمى المدير أو مف ينوب عنو أو الخبير المكمؼ بالوساطة إنجاز ميمتو خبلؿ

مدة أقصاىا ثبلثوف يوماً مف تاريخ تسجيؿ الطمب لدى المديرية المختصة أو مف
تاريخ تبميغ المكمؼ بالوساطة حسب الحاؿ.

د -إذا لـ يتمكف الوسيط مف تقريب وجيات النظر كاف عميو أف يقدـ لمطرفيف كتابة
ما يقترحو مف توصيات لحؿ النزاع(المادة  213مف قانوف العمؿ ).
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ىػ -إذا قبؿ الطرفاف التوصيات التي قدميا الوسيط وجب عمى األخير تثبيت ذلؾ في
اتفاؽ خطي يوقعو مع الطرفيف.

و  -إذا قبؿ أحد الطرفيف توصيات الوسيط ورفضيا اآلخر وجب عمى مف رفضيا

بياف أسباب ىذا الرفض ويجوز لموسيط في ىذه الحالة منح الطرؼ الرافض ميمة ال

تزيد عمى سبعة أياـ لتعديؿ موقفو.

فإذا استجاب الطرؼ الرافض وعدؿ موقفو لجية قبوؿ ىذه التوصيات جرى تثبيت

ذلؾ في اتفاؽ خطي يوقعو الطرفاف والوسيط .

ز -إذا توافؽ الطرفاف عمى قبوؿ بعض توصيات الوسيط دوف بعضيا اآلخر جرى
تثبيت ما تمت الموافقة عميو باتفاؽ خطي يوقعو الطرفاف والوسيط وتنطبؽ عمى ما لـ
يتـ التوافؽ عميو أحكاـ الفقرة ج مف المادة  214مف ىذا القانوف .

ح  -يكوف االتفاؽ المشار إليو في الفقرات الثبلث السابقة ممزماً لمطرفيف ويتـ تنفيذه
عف طريؽ دائرة التنفيذ المختصة في منطقة عمؿ المديرية المختصة بعد تسجيمو

لدييا أصوالً .
ط -إذا لـ تنتو الوساطة إلى حؿ مقبوؿ مف الطرفيف كبلً أو جزءاً وجب عمى الوسيط
تقديـ تقرير بذلؾ إلى المديرية المختصة يتضمف ممخصاً لمنزاع والتوصيات المقترحة

وموقؼ الطرفيف منيا .

ٍ
بطمب
ي -يحؽ في ىذه الحالة ألي مف الطرفيف أف يتقدـ إلى المديرية المختصة
التخاذ اإلجراءات البلزمة لحؿ النزاع عف طريؽ التحكيـ(المادة  214مف قانوف

العمؿ ).

ؾ  -تحيؿ المديرية المختصة ىذا الطمب مع تقرير الوسيط إلى ىيئة التحكيـ خبلؿ
سبعة أياـ مف تاريخ تسجيؿ الطمب لدييا .
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رابعاً -حل منازعات العمل الجماعية من قبل ىيئة التحكيم:
أ -تشكيل الييئة :عمالً ب حكام المادة  215مف قانوف العمؿ ):

 -1تشكؿ بقرار مف الوزير في كؿ محافظة ىيئة تحكيـ:
ٍ
قاض بمرتبة مستشار يسميو وزير العدؿ رئيسا

 قاضي صمح يسميو وزير العدؿ عضوا

 محكـ ممثبلً عف التنظيـ النقابي يسميو المكتب التنفيذي لبلتحاد العاـ
لنقابات العماؿ عضوا

 محكـ عف أصحاب العمؿ يسميو اتحاد غرؼ الصناعة أو اتحاد غرؼ
التجارة أو اتحاد غرؼ السياحة أو ممثؿ نقابة مقاولي اإلنشاءات في

المحافظة حسب مقتضى الحاؿ عضوا

 محكـ عف الو ازرة يسميو الوزير عضوا

 - 2يحمؼ كؿ عضو مف أعضاء ىيئة التحكيـ مف غير القضاة أماـ رئيسيا وقبؿ
مباشرة عممو اليميف عمى أداء ميمتو بصدؽ وأمانة .

ٍ
كمقرر ليا وآخر
 - 3يسمي رئيس الييئة أحد العامميف في المديرية المختصة

ٍ
بناء عمى اقتراح المدير المختص .
كمحضر ً

ب -قواعد عمل ىيئة التحكيم:في حالة اتفاؽ طرفاف عمى عرض خبلفيما عمى
التحكيـ تطبؽ المواد مف  216إلى  223مف قانوف العمؿ  ,عمى الجو اآلتي:

 -1تعقد ىيئة التحكيـ جمساتيا في مقر مديرية العمؿ في المحافظة ما لـ تقرر ىيئة
التحكيـ خبلؼ ذلؾ .
 -2يحدد رئيس ىيئة التحكيـ خبلؿ أسبوع عمى األكثر مف تاريخ وصوؿ طمب
التحكيـ إليو جمسةً لمنظر في النزاع (المادة  217مف قانوف العمؿ ) .
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 - 3يخطر رئيس الييئة أعضاءىا كتابياً بالموعد المحدد لمجمسة قبؿ ثبلثة أياـ عمى
األقؿ مف موعد انعقادىا عف طريؽ المحضر.

-4

تفصؿ ىيئة التحكيـ في النزاع خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ أوؿ جمسة

ليا(المادة  218مف قانوف العمؿ ).

 -5يجوز لييئة التحكيـ عند الضرورة مد ىذا األجؿ لمدة مماثمة وعمى الييئة في
ىذه الحالة الفصؿ في النزاع عمى وضعو الراىف ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى تمديد مدة

التحكيـ لفترة أو لفترات أخرى.
ج -حكم ىيئة التحكيم:

 -1يصدر قرار ىيئة التحكيـ بأغمبية أصوات األعضاء (المادة 219مف قانوف
العمؿ) .

 -2يحرر قرار ىيئة التحكيـ عمى أربع نسخ توقع مف جميع أعضائيا الحاضريف
الجمسة تسمـ نسخة منيا لكؿ مف طرفي النزاع والثالثة لممديرية مع الممؼ  ,أما

الرابعة فترسؿ إلى الو ازرة .

 -3تتولى المديرية المختصة تسجيؿ الحكـ التحكيمي في سجؿ خاص ويكوف
ألطراؼ النزاع ولكؿ ذي شأف حؽ الحصوؿ عمى صورة عف ىذا الحكـ.

-4تطبؽ عمى األحكاـ الصادرة عف ىيئة التحكيـ القواعد الخاصة بتصحيح األحكاـ
وتفسيرىا المنصوص عمييا في قانوف أصوؿ المحاكمات (المادة  220مف قانوف

العمؿ ).

-5لكؿ مف طرفي النزاع أف يطعف في حكـ المحكميف أماـ محكمة النقض خبلؿ
ثبلثيف يوماً مف اليوـ التالي لتاريخ تبميغو ما لـ يتنازؿ الطرفاف عف ىذا الحؽ (المادة

 221مف قانوف العمؿ ).
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 -6يكوف حكـ ىيئة التحكيـ ممزماً لمطرفيف بعد تسجيمو في المديرية المختصة ويتـ
بناء عمى طمب
تنفيذه بعد اكتسابو الدرجة القطعية عف طريؽ دائرة التنفيذ المختصة ً
أي مف الطرفيف(المادة  222مف قانوف العمؿ ).
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