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 مقدمة

وعلى  للى   تستمد منه آليات عالقات العمل، الذياألساس  هيواجبات وحقوق العمال 

رع قد أكد عل  أن الضابط العام ومن هنا نجد المش فإن المخالفات تستمد من الواجبات،

وتوقيى   للمخالفة أن تكون المخالفة لا صلة بالعمل وأن يكون الجزاء مناسى  للمخالفىة،

المخالفة يؤدى ال  حالتين األول  ردع خىا  لمرتكى  المخالفىة وللى  بتوقيى  الجىزاء 

 وردع عام لبقية العاملين حت  ال يرتكبوا مخالفات.   عليه،

 22من موسوعة قانون العمل رقم  العمل الفرديةالكتاب األول عالقات  فيولقد تناولنا 

وسىىون نسىىتكمل مىىن خىىالل هىىذا  ،ومراحلىىه المختلفىىة الفىىرديعقىىد العمىىل  2003لسىىنة 

العمىل الفرديىة وهىو الخىا  بواجبىات وحقىوق العمىال عالقات  فيالكتاب الجزء الهام 

ل الف ىىل األول منهىىا يتنىىاو وللىى  مىىن خىىالل عشىىر  ف ىىول، .وانقضىىاء عالقىىة العمىىل

ويتناول الف ل  التحقيق م  العمال، الثانيويتناول الف ل  ،ومساءلتهمواجبات العمال 

 ويتنىاول الف ىل الرابى  اجىراءات عمىل اللجنىة القضىا ية، الثالث حاالت ف ل العامل،

ويتنىاول الف ىل السىادس ازجىا ات  ويتناول الف ل الخامس التزامات صاح  العمل،

ويتنىىاول الف ىىل الثىىامن االلتزامىىات  تنىىاول الف ىىل السىىاب  سىىاعات العمىىل،وي السىىنوية،

ويتنىاول الف ىل التاسى  انقضىاء عالقىة  قىانون العمىل، فيالمتفرقة عل  صاح  العمل 

 الف ل العاشر ازضراب واالغالق. لالعمل، ويتناو

والقىىرارات  2003لسىىنة  22وسىىيتم للىى  مىىن خىىالل ن ىىو  مىىواد قىىانون العمىىل رقىىم 

مىن التف ىيل ليتسىن  للقىارو الوصىول الى   ءبشي  القانون، وللرية المنفذ  لهذا الو ا

 المعلومة المطلوبة.

هىذا  فىيتقديم هذا الجهد المتواضى   في وفقنيأمال من المول  العل  القدير أن يكون قد 

الشىىنون القانونيىىة وازداريىىة والمىىوارد  ولمىىديريوألصىىحاب األعمىىال  للعمىىالالمجىىال 

 العلم. وطالبيباحثين البشرية ولل

 /مجدى عبد الله شرارهدكتور

2022     
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 مقدمة

العامىىل، المشىىرع علىى  عىىاتق  التىىي وضىىعهاهىىذا الف ىىل سىىون نتنىىاول االلتزامىىات  فىىي

.وقد استمد المشرع 2003لسنة  22( من قانون العمل رقم 52،57ين )المادت اوتضمنته

وكذل  ما ن ت عليىه نمىم العىاملين بالقطىاع  المدنيهذه االلتزامات من أحكام القانون 

 .والحكوميالعام 

ثىم  نالمثال، ومىوهذه االلتزامات المشار إليها لم ترد عل  سبيل الح ر بل عل  سبيل 

ال حة العمل واجبات أخرى ال تخالف النمىام العىام أو  يجو  ل اح  العمل أن يضمن

 اآلداب أو تعرض العامل للخطر.

عشىر  ى( إحد22) 2003لسنة  22( من قانون العمل رقم 52وقد تضمنت الماد  رقم )

 2003لسىنة  22قىانون العمىل رقىم  ن( مى57الماد  رقم ) تالعامل، وتضمنواجبا عل  

 ( ستة محمورات عل  العامل.2)

( هىو مخالفىة 52المىاد  رقىم ) فىييقى  على  العامىل  الىذي التىدديبيتال  فإن الجىزاء وبال

 العامل لواج  نص عليه القانون أو عقد العمل.

( هىو اتيىان العامىل 57المىاد  رقىم ) فىييقى  على  العامىل  يالىذ التىدديبيوأيضا الجىزاء 

 لمحمور نص عليه القانون أو عقد العمل.

 مد المخالفات من الواجبات والمحمورات.ومن هنا نجد أن المشرع يست

مىن التف ىيل مىن خىالل اسىتعراض  ءبشيوسون نتناول هذه الواجبات والمحمورات 

 .2003لسنة  22رقم ( من القانون 52،57ن و  المادتين )
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 أوال:واجبات العمـال

 -عل :  2003لسنة  22( من قانون العمل رقم 52تنص الماد  )

 يج  علي العامل :

( أن يىىؤدى بنفسىىه الواجبىىات المنوطىىة بىىه بدقىىة وأمانىىة، وللىى  وفقىىا لمىىا هىىو محىىدد  ) أ

ينجزهىىا فىىي الوقىىت  والجماعيىىة، وأنبالقىىانون ولىىوا ع العمىىل وعقىىود العمىىل الفرديىىة 

 المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

تىدخل فىي ) ب ( أن ينفذ أوامر وتعليمات صاح  العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التىي 

نطىىاق العمىىل المنىىوط بىىه، إلا لىىم يكىىن فىىي هىىذه األوامىىر والتعليمىىات مىىا يخىىالف العقىىد أو 

 القانون أو اللوا ع أو اآلداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

مواعيد العمل، وأن يتب  ازجراءات المقرر  في حالة التغي  عن  عل ) ج ( أن يحافظ 

 .العمل أو مخالفة مواعيده

ما يسلمه إليه صاح  العمل مىن أدوات أو أجهىز  أو مسىتندات أو  عل ) د ( أن يحافظ 

بدن يبذل في للى   لسالمتها، ويلتزمأية أشياء أخري، وأن يقوم بجمي  األعمال الال مة 

 عناية الشخص المعتاد.

 ) هـ ( أن يحسن معاملة عمالء صاح  العمل.

ل، وأن يتعىىاون معهىىم بمىىا يحقىىق م ىىلحة ) و ( أن يحتىىرم راسىىاءه و مىىالءه فىىي العمىى

 المنشد  التي يعمل بها.

 كرامة العمل، وأن يسل  المسل  الال ق به. عل )   ( أن يحافظ 

 يراعي النمم الموضوعة للمحافمة علي سالمة المنشد  وأمنها  ن( أ ) ح

 أسرار العمل، فىال يفشىي المعلومىات المتعلقىة بالعمىل متى  كانىت عل ) ط ( أن يحافظ 

 سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية ال ادر  من صاح  العمل.  

) ى ( أن يخطىىىر جهىىىة العمىىىل بالبيانىىىات ال ىىىحيحة المتعلقىىىة بمحىىىل إقامتىىىه وحالتىىىه 

االجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات األخىرى التىي تتطلى  القىوانين 
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غيير يطرأ علي بيان من البيانات السابقة ت به، وبكلوالنمم إدراجها في السجل الخا  

 في المواعيد المحدد  لذل .

) ك ( أن يتبىى  الىىنمم التىىي يضىىعها صىىاح  العمىىل لتنميىىة وتطىىوير مهاراتىىه وخبراتىىه 

مهنيــا وثقافيا أو لتدهيله للقيام بعمل يتفق م  التطور التقني فىي المنشىد  باالشىتراك مى  

 المنممة النقابية المخت ة.

 يق:شرح وتعل

 حقىوق هي والتيالر يسية  العامل التزامات عل  بالنصالمشرع  أحسنهذه الماد   في

 على  العامىل مسىاءلة تكىون حتى  القىانون صىل  فىي وهي العامل لدىالعمل  ل اح 

 ال جريمىة مبىدأ من إطالقا للعامل مسبقا معروفة االلتزامات هذه وتكون واضع أساس

المىاد  بعىا الواجبىات منهىا مىا هىو موجىود هىذه  فىيوقد استحدث المشرع .نص بدون

 . 2978لسنة  48بقانون العاملين بالقطاع العام رقم 

 لحىق حتميىة نتيجىة االلتىزام بنفسىه هىذا وهنىا نجىد أن العامىل ملتىزم بىدن يىؤدى العمىل

 منشدته. تنميم في وحقه وازدار  ازشران في العمل صاح 

 - يلي:وسون نتناول هذه الواجبات بالتف يل كما 

 االلتزام بأداء العمل

) أ ( أن يىىؤدى بنفسىىه الواجبىىات المنوطىىة بىىه بدقىىة وأمانىىة، وللىى  وفقىىا لمىىا هىىو محىىدد 

ينجزهىىا فىىي الوقىىت  والجماعيىىة، وأنبالقىىانون ولىىوا ع العمىىل وعقىىود العمىىل الفرديىىة 

 المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

ال  انىه بمعنى  بنفسىه بهىا المنىوط واجباتىه يؤدى بدن المشرع العامل هذه الفقر  الزم في

 علىم أو إلن بىدون العامىل قبىل مىن تفىويا تىم إلا وانىه الغيىر تفىويا للعامىل يجىو 

 إنجىا  فىي خطىد أي عن مسنوليته من العامل التفويا ال يعف  هذا فان العمل صاح 

 العمل. هذا
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 العمىل أوقىاتهىي وللعمىل  المحىدد الوقىت فىي واجباتىه بدداء العامل المشرع الزم كما 

 أوقىات غيىر فىي العمىل زنجا  هذا الحضور له يجو  فال ،المنشد  في للعامل الرسمية

 .العمل صاح  إلن بدون الرسمية العمل

 لخطىة طبقىا زنجىا ه المحىدد الوقىت فىي العمىل هذا بإنجا  المشرع العامل الزم كذل  

العمل، اسل البعا عن العمل وقد حر  المشرع عل  إدراج هذا االلتزام لمواجهة تك

 تعمدهم تعطيله بطريقة مباشر  أو غير مباشر . وأ

 السلطة اآلمرة لصاحب العمل

) ب ( أن ينفذ أوامر وتعليمات صاح  العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التىي تىدخل فىي 

نطىىاق العمىىل المنىىوط بىىه، إلا لىىم يكىىن فىىي هىىذه األوامىىر والتعليمىىات مىىا يخىىالف العقىىد أو 

 اللوا ع أو اآلداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.القانون أو 

هذه الفقر  وطبقا لما يتميز به عقد العمل عن غيره من العقود وهو وجود عن ىر  في*

التبعيىة هىذه  وتقتضىيبما يعنيه من خضوع العامل زدار  وإشران رب العمل  التبعية،

يحىافظ على  مىا يسىلمه إليىه  نره، وأأواميلتزم العامل بإطاعة صاح  العمل وتنفيذ  أن

صاح  العمل من أدوات أو أجهز  أو مستندات أو أية أشياء أخىري، وأن يقىوم بجميى  

إتىالن هىذه المىواد أو تىدميرها أو إهمىال صىيانتها  رلسىالمتها، ويعتبىاألعمىال الال مىة 

 التدديبية. للمسا لخطد تدديبيا يعرض العامل 

 -يلي: اعة هذه األوامر ما ولكن يشترط اللتزام العامل بإط

كفلهىىا لىىه  التىىيال يجىىو  لتعليمىىات صىىاح  العمىىل أن تمىىس ممارسىىة العامىىل لحقوقىىه -2

ولجىىوء العامىىل الىى  سىىاحة القضىىاء  ،التقاضىىيالدسىىتور والقىىانون كحىىق الشىىكوى وحىىق 

 للمطالبة بحقوقه المشروعة ال يعتبر مخالفة ألوامر وتعليمات صاح  العمل.

األوامىىر مىىا ورد بعقىىد العمىىل وب ىىفة خاصىىة إلا كانىىت صىىادر  ال يجىىو  أن تخىىالف -2

 لل  العقد. فيبتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه 
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للعامل ألن هذا  النقابيال يجو  أن تتضمن تعليمات صاح  العمل تقييد حق النشاط -3

 الحق مقرر بمقتض  القانون والدستور.

غير مشىروعة لمخالفتهىا للقىانون  ال يجو  أن تتضمن تعليمات صاح  العمل أوامر-4

 أو اآلداب كدن يدمر العامل بالتزوير أو تقديم الرشو .

تنفيذ األوامر ما يعرض العامىل للخطىر ومىن قبيىل للى  تكليىف العامىل  فيأال يكون -5

 بالعمل عل  ماكينة دون ارتداء أجهز  الوقاية الال مة.  

 المحافظة على مواعيد العمل

مواعيد العمل، وأن يتب  ازجراءات المقرر  في حالة التغي  عن  عل ) ج ( أن يحافظ 

 العمل أو مخالفة مواعيده.

 هىىىذه الفقىىىر  وضىىىمانا لحسىىىن سىىىير العمىىىل ومحافمىىىة علىىى  م ىىىالع المنشىىىد   فىىىي

 الىذيتقىدم لىه المنشىد  خىدماتها يتعىين على  العامىل احتىرام النمىام  الذيوالجمهور 

ا وما تنص عليه ال حة تنمىيم العمىل بشىدن به اليوميوضعته المنشد  لتنميم العمل 

مواعيىد الحضىور أو التبكيىر  فىيإثبات حضور العمال وان ىرافهم وعىدم التىدخير 

 مواعيد االن ران بغير إلن. في

يقررهىىا القىىانون أو اللىىوا ع إلا أراد  التىىيكىىذل  يتعىىين علىى  العامىىل اتبىىاع ازجىىراءات 

 عيد العمل. الغياب عن العمل ليوم أو أكثر أو مخالفة موا

 المتعلقة بالعمل اإلنتاج والمستنداتالمحافظة على أدوات 

ما يسلمه إليه صاح  العمل مىن أدوات أو أجهىز  أو مسىتندات أو  عل ) د ( أن يحافظ 

بدن يبذل في للى   لسالمتها، ويلتزمأية أشياء أخري، وأن يقوم بجمي  األعمال الال مة 

 عناية الشخص المعتاد.

 ألىىىزم المشىىىرع العامىىىل بىىىدن يحىىىر  علىىى  أدوات ومىىىواد العمىىىل  هىىىذه الفقىىىر  فىىىي

 الموضوعة تحت ت رفه وأن يحافظ عليها بحر  وعناية الشخص المعتىاد فقىط،

وهىو  يدفعها العامل لتنفيذ هىذا االلتىزام. التيعل  أن يتحمل صاح  العمل النفقات 
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وقىد أفىرد . /ج مىن تدكيىد هىذا االلتىزام285  المىاد فىي المىدنيما نص عليه القانون 

عمل بمسنولية العامل عىن  (73المشرع لهذا االلتزام ن ا مستقال هو نص الماد  )

فقىىد أو إتىىالن أو تىىدمير مهمىىات أو  فىىيتعىىويا صىىاح  العمىىل إلا تسىىب  بخطنىىه 

فيتحمىل العامىل المبلى   عهدتىه، فيآالت أو منتجات يملكها صاح  العمل أو كانت 

 الال م نمير لل . 

 صاحب العمل حسن معاملة عمالء

 ) هـ ( أن يحسن معاملة عمالء صاح  العمل.

 هذه الفقر  أكد المشرع عل  ضرور  أن يحسن العامل معاملىة عمىالء صىاح   في

يجىى  أن يىىتم معىىاملتهم  وبالتىىالي اسىىتمرار المنشىىد ، فىىيالعمىىل حيىىث أنهىىم األسىىاس 

العمىل  فىيالوقت المناس  وبالدقة  فيب ور  طيبة وإنجا  م الحهم لدى المنشد  

 مقدور العامل وضمن مسنولياته. فيوالعناية به. وحل مشاكلهم إلا كان لل  

 احترام الرؤساء والزمالء في العمل والتعاون معهم

) و ( أن يحتىىرم راسىىاءه و مىىالءه فىىي العمىىل، وأن يتعىىاون معهىىم بمىىا يحقىىق م ىىلحة 

 المنشد  التي يعمل بها.

 فىيأصىل االسىتقرار  وهىية وهامىة هذه الفقر  أكىد المشىرع على  نقطىة أساسىي في 

العامل ألن لل  سىيؤدى  فيتدت  من احترام العامل لراسا ه و مال ه  والتيالعمل 

تكىىون ثمىىر  للىى   وبالتىىاليبىىالطب  الىى  تبىىادل الراسىىاء والىىزمالء نفىىس الشىىعور 

يىؤدى الى   يىاد  ازنتاجيىة وارتفىاع الجىود   الىذيالعمىل  فىيالتعاون  هياالحترام 

 . والعكس صحيع
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 كرامة العمل وسلوك المسلك الالئق به علىالمحافظة 

 كرامة العمل، وأن يسل  المسل  الال ق به. عل )   ( أن يحافظ 

 هىىذه الفقىىر  ألىىزم المشىىرع العامىىل بىىدن يحىىافظ علىى  كرامىىة العمىىل سىىواء داخىىل  فىىي

قد تؤدى الى  حىدوث  والتيالمنشد  أو خارجها، ولل  ببعده عن األماكن المشبوهة 

 عل  المنشد . سلبيمشاكل يكون لها تدثير 

 المحافظة علي سالمة المنشأة وأمنها

 أن يراعي النمم الموضوعة للمحافمة علي سالمة المنشد  وأمنها  ) ح (

 هىىذه الفقىىر  أكىىد المشىىرع علىى  ضىىرور  أن يراعىىي العامىىل الىىنمم الموضىىوعة  فىىي

ع تعليمىىات األمىىن وللىى  مىىن خىىالل اتبىىا للمحافمىىة علىىي سىىالمة المنشىىد  وأمنهىىا،

للمحافمىىة علىى  العامىىل نفسىىه  بالتىىاليللىى  يىىؤدى  نالمهنيىىة، ألوالسىىالمة وال ىىحة 

 ولل  باستخدامه الوسا ل المخ  ة لذل . 

 أسرار العمل علىالمحافظة 

أسرار العمل، فىال يفشىي المعلومىات المتعلقىة بالعمىل متى  كانىت  عل ) ط ( أن يحافظ 

 ت الكتابية ال ادر  من صاح  العمل.  سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليما

 أسىىرار العمىىل، فىىال يفشىىي  علىى هىىذه الفقىىر  ألىىزم المشىىرع العامىىل بىىدن يحىىافظ  فىىي

المعلومات المتعلقىة بالعمىل متى  كانىت سىرية بطبيعتهىا أو وفقىا للتعليمىات الكتابيىة 

من القانون  285االلتزام من و  عليه بالماد   االعمل. وهذال ادر  من صاح  

ويندرج تحت عبار  أسرار العمل جمي  أنواع األسىرار الخاصىة بالمنشىد   ،نيالمد

سواء كانت صناعية أم  راعيىة أو تجاريىة أو مدنيىة إل ورد الىنص على  األسىرار 

عبار  مطلقة دون تخ يص. وهنا أراد المشرع أن يحافظ عل  المنشىد  نفسىها  في

عىىود بالضىرر على  مجمىىوع ألن ربمىا ازفشىاء قىىد يىؤدى الى  إفىىالس المنشىد  ممىا ي

 العاملين بها كما يخل بمبدأ ازنتاج ومبدأ حسن سير وانتمام العمل.   
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 اإلبالغ عن محل اإلقامة والحالة االجتماعية

 والموقف من أداء الخدمة العسكرية والبيانات األخرى

) ى ( أن يخطىىىر جهىىىة العمىىىل بالبيانىىىات ال ىىىحيحة المتعلقىىىة بمحىىىل إقامتىىىه وحالتىىىه 

اعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات األخىرى التىي تتطلى  القىوانين االجتم

تغيير يطرأ علي بيان من البيانات السابقة  به، وبكلوالنمم إدراجها في السجل الخا  

 في المواعيد المحدد  لذل .

 حالىة تقىديم العامىل بيانىات  فيهذه الفقر  أراد المشرع أن يحم  صاح  العمل  في

يهرب من حكم أو جريمة ارتكبهىا ولىم يعلىم بهىا صىاح  العمىل  لكيحيحة غير ص

أو قبل التحاقىه بالعمىل كىذل  تغييىر محىل إقامىة العامىل مهىم إبىالب العامىل بالمكىان 

بىل  حالىة الضىرور ، فىيالجديد حت  يستطي  صاح  العمل مخاطبته أو استدعا ه 

 وتوفير المواصالت له إلا كان يستخدمها. 

 ر مهارات العامل وخبراته المهنيــة والثقافيةتنمية وتطوي

) ك ( أن يتبىى  الىىنمم التىىي يضىىعها صىىاح  العمىىل لتنميىىة وتطىىوير مهاراتىىه وخبراتىىه 

مهنيــا وثقافيا أو لتدهيله للقيام بعمل يتفق م  التطور التقني فىي المنشىد  باالشىتراك مى  

 المنممة النقابية المخت ة.

 نص عل  اشتراك صاح  العمل م  المنممة ف  هذه الفقر  أحسن المشرع بال

النقابية المخت ة ف  وض  النمم وازجراءات الخاصة بتنمية وتطوير مهارات 

العامل وخبراته المهنيــة والثقافية،ألن المنممات النقابية ه  الجهة المخت ة طبقا 

لسنة  2والمعدل بالقانون رقم  2972لسنة  35لقانون النقابات العمالية رقم 

( ف  الفقره 24حيث ن ت الماد  ) 2995لسنة  22والمعدل بالقانون رقم 2982

)ج( عل  أن من أهم واجبات النقابة العامة العمل عل  رف  مستوى العامل الثقاف  

( فقر  ) و( من قانون النقابات العمالية المشار إليه 27واالجتماع ،ون ت الماد  )

ات عمال م ر إنشاء المؤسسات الثقافية عل  أن من مسنوليات االتحاد العام لنقاب
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والعلمية واالجتماعية والتعاونية واال تمانية وال حية والترفيهية العمالية الت  تقدم 

خدماتها عل  مستوى الجمهورية.وأيضا وضعت هذه الفقر  تمشيا م  ما ورد 

والت  أجا ت ل اح  العمل  2003لسنة  22( من قانون العمل رقم 72بالماد  )

 ي  العامل وتدهيله للقيام بعمل مختلف يتماش  م  لل  التطور.تدر

 

 

 على العامل تثانيا: المحظورا

 -عل : 2003لسنة  22( من قانون العمل رقم 57تنص الماد  )

 العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره باألعمال اآلتية:  عل يحمر 

 عمل.) أ ( االحتفاظ لنفسه بدصل أية ورقة أو مستند خا  بال

قيامىىه بهىىذا العمىىل مىىا يخىىل  فىىيللغيىىر سىىواء بىىدجر أو بىىدون أجىىر إلا كىىان  ل( العمىى ) ب

التعىرن  على بحسن أدا ه لعمله أو ال يتفق م  كرامة العمل أو يمكن الغيىر أو يسىاعده 

 أسرار المنشد  أو منافسة صاح  العمل.  عل 

عقده، اء مد  سريان ) ج ( ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاح  العمل أثن

 االشتراك في نشاط من هذا القبيل،سواء ب فته شريكا أو عامال. وأ

) د ( االقتىىراض مىىن عمىىالء صىىاح  العمىىل أو ممىىن يمارسىىون نشىىاطا ممىىاثال للنشىىـاط 

 االقتــراض مــن الم ارن. عل الذي يمارسه صاح  العمل وال يسرى هذا الحمر 

ت أو مبىىال  أو أشىىياء أخىىرى بديىىة صىىفة كانىىـت هىىدايا أو مكافىىوت أو عمىىوال هىىـ( قبىىول)

 بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاح  العمل.

نقـىىىـود أو تبرعىىىات أو تو يىىى  منشىىىورات أو جمىىى  توقيعىىىات أو تنميــىىىـم  ( جمىىى ) و

اجتماعىات داخىل مكىان العمىىل بىدون موافقىة صىىاح  العمىل مى  مراعىىا  مىا تقضىي بىىه 

 العمالية.أحكام القوانين المنممة للنقابات 
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 شرح وتعليق:

 التيالقانون وأراد المشرع أن يحدد للعامل األشياء  فيهذه الماد  من المواد المستحدثة 

يكىون المشىرع قىد حىدد الواجبىات  وبالتىالي يحمر عليه إتيانها بنفسه أو بواسطة غيره،

ة لسىن 48مىن القىانون  79وهىذه المىاد  أيضىا مسىتقا  مىن المىاد   والمحمورات للعامل،

الخىىىىىا  بالعىىىىىاملين بالقطىىىىىاع العام.وهنىىىىىا نجىىىىىد أن المشىىىىىرع أراد أن يحىىىىىدد  2978

المحمورات للعامل ب ور  واضحة حت  ال يق  تحت طا لة القانون وهىوال يعلىم شىينا 

 ارتكبه. الذيعن الجرم 

  -يلي: وسون نتناول هذه المحمورات بالتف يل كما 

 حظر االحتفاظ  بأصول األوراق الخاصة بالعمل

 أ ( االحتفاظ لنفسه بدصل أية ورقة أو مستند خا  بالعمل.) 

  ف  هذه الفقر  حمر المشرع عل  العامل االحتفاظ لنفسه بدصل أية ورقة أو مستند

خا  بالعمل،حيث أن مكانها الطبيع  هو مقر العمل،وخوفا عليها من الضياع أو 

 العبث أو استغاللها عل  وجه سيئ،وحت  يمكن الرجوع إليها عند

الحاجة،ويستوى ف  لل  أن تكون الورقة أو المستند مما يدخل ف  اخت ا  

 العامل أم ال،كما يستوى أن يحتفظ بها لنفسه أو يعطيها للغير. 

 حظر القيام بأعمال للغير سواء بأجر أو بدون أجر

قيامىىه بهىىذا العمىىل مىىا يخىىل  فىىيالعمىىل للغيىىر سىىواء بىىدجر أو بىىدون أجىىر إلا كىىان  ) ب( 

التعىرن  على  ه لعمله أو ال يتفق م  كرامة العمل أو يمكن الغيىر أو يسىاعده بحسن أدا

 أسرار المنشد  أو منافسة صاح  العمل.  عل 

 به تنفيذ عقد العمل وهو تفىرب العامىل  يقتضيهذه الفقر  يؤكد المشرع عل  ما  في

بدجر أو عليه االشتغال لدى الغير سواء  فيمتن  وبالتالي الكامل للعمل المتفق عليه،

أكىان  ءدا مىة، وسىواكىان العمىل عرضىيا مؤقتىا أو لات طبيعىة  ءأجر، وسوابدون 

 فىىيغيىىر أوقىىات العمىىل أو حتىى   فىىيأو  العمىىل يىىتم خىىالل أوقىىات العمىىل الرسىىمية،
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( مىن قىانون العمىل رقىم 50وهذا يتفق م  ما ورد بالماد  رقىم ) الراحة األسبوعية.

حرمان العامل من أجره إلا  فيلحق تعط  ل اح  العمل ا والتي 2003لسنة  22

 . التدديبيال  الجزاء  آخر بازضافةثبت اشتغاله خالل ازجا   لدى صاح  عمل 

 االلتزام بعدم المنافسة

عقده، ) ج ( ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاح  العمل أثناء مد  سريان 

 أو عامال.ب فته شريكا  ءالقبيل، سوااالشتراك في نشاط من هذا  وأ

 تنفيىذ العقىد  فىيهذه الفقر  حر  المشىرع على  الحفىاظ على  مبىدأ حسىن النيىة  في

عمل  يتضمن منافسىة ل ىاح   أي فيوالذى بمقتضاه يمتن  العامل عن المساهمة 

ولل  لحماية صىاح  العمىل والمنشىد  مىن خطىر  نشاطه أثناء قيام العقد، فيالعمل 

األعمىىال اآلخىىرين الىىذين يباشىىرون  المنافسىىة غيىىر المشىىروعة مىىن جانىى  أصىىحاب

نشاطا مماثال أو مرتبطا بنشاط المنشد ،ولل  عىن طريىق العامىل الىذى يكىون لديىه 

فقىىد حمىىر المشىىرع علىى   وبالتىىالي قىىدر  كبيىىر مىىن المعلومىىات عىىن نشىىاط المنشىىد ،

مشروع مشابه لنشاط المنشد   فيالعامل أن يقوم بهذه المنافسة سواء ب فته شريكا 

نفس المجال حت  ولىو كىان للى   فيامال لدى صاح  عمل آخر يعمل أو ب فته ع

عقد العمل أن يتفقا عل  من   لطرفيأجا  المشرع  دالمقرر . وقبعد مواعيد العمل 

العامل من منافسة صاح  العمل بعد انتهاء العقد ولكن بشىروط معينىة طبقىا لىنص 

التفىاق على  عىدم تنص على  شىروط صىحة ا والتي المدنيمن القانون  282الماد  

 المنافسة ولل  من خالل:

له بمعرفة عمالء رب العمل أو باالطالع عل   إلا كان العمل الموكول للعامل يسمع-2

للطرفين أن يتفقىا على  أال يجىو  للعامىل بعىد انتهىاء العقىد أن ينىافس  نألعماله، كاسر 

 مشروع يقوم بمنافسته. أي فيأن يشترك  العمل، والرب 

 -يدتي: ترط ل حة هذا االتفاق أن يتوفر فيه ما غير أنه يش-2

 .أن يكون العامل بالغا رشده وقت إبرام العقد 

 ،عل  القدر  أن يكون القيد مق ورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل

 لحماية م الع رب العمل المشروعة. الضروري

 فىي جزا ىيعلى  أنىه )إلا اتفىق على  شىرط  المىدنيمىن القىانون  287كما ن ت الماد  

الشىىرط مبالغىىة تجعلىىه وسىىيلة زجبىىار  فىىيحالىىة ازخىىالل باالمتنىىاع عىىن المنافسىىة وكىىان 

كىان هىذا  المتفىق عليهىا، مىن المىد صناعة رب العمل مد  أطىول  فيالبقاء  العامل عل 

 جملته. فيالشرط باطال وينسح  بطالنه أيضا ال  شرط عدم المنافسة 
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 و أصحاب األعمال اآلخرينحظر االقتراض من عمالء صاحب العمل أ

) د ( االقتىىراض مىىن عمىىالء صىىاح  العمىىل أو ممىىن يمارسىىون نشىىاطا ممىىاثال للنشىىـاط 

 االقتــراض مــن الم ارن. عل الذي يمارسه صاح  العمل وال يسرى هذا الحمر 

 التىيهذه الفقر  أراد المشرع أن يجنى  العامىل مىن مىواطن الشىبهات والشى   في 

بازضىىافة الىى  تجنبىىه مىىن  مىىن عمىىالء صىىاح  العمىىل،حالىىة اقتراضىىه  فىىيتنشىىد 

حالىىة احتياجىىه للمىىال ممىىا قىىد يعرضىىه لهخىىالل بواجباتىىه  فىىيوسوسىىة نفسىىه لىىه 

ينطبق على  االقتىراض مىن أصىحاب عمىل آخىرين ألنىه  الشيءونفس  الوظيفية،

 ربما تحت حالة احتياجه للمال ربما يفش  بعا أسرار المنشد .

مىن الم ىارن مىن هىذا الحمىر حيىث أن طبيعىة  وقد استثن  المشرع االقتراض

 ازقراض واالقتراض.   هيعمل الم ارن 

 حظر قبول هدايا أو مكافآت أو عموالت أو مبالغ

هىىدايا أو مكافىىوت أو عمىىوالت أو مبىىال  أو أشىىياء أخىىرى بديىىة صىىفة كانىىـت  هىىـ( قبىىول)

 بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاح  العمل.

 لتجن  العامل الشبهات أكد المشرع عل  حمر قبول هىدايا  هذه الفقر  وأيضا في

أو مكافوت أو عموالت أو مبال  أو أشياء أخرى بدية صىفة كانىـت بمناسىبة قيامىه 

اشترط المشرع هنا أن يكون لل  بغير رضاء صىاح   نالوظيفية، ولكبواجباته 

أو مبىال  فإنه يجو  للعامل قبول هدايا أو مكافوت أو عموالت  العمل، وعل  لل 

 بموافقته.  أيأو أشياء أخرى ولكن برضاء صاح  العمل 

 حظر جمع نقــود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات 

 أو تنظيـــم اجتماعات داخل مكان العمل

جم  نقــود أو تبرعات أو تو ي  منشورات أو جم  توقيعات أو تنميم اجتماعات  ) و(

ة صاح  العمل م  مراعا  ما تقضي بىه أحكىام القىوانين داخل مكان العمل بدون موافق

 المنممة للنقابات العمالية.

 هىىذه الفقىىر  حمىىر المشىىرع علىى  العامىىل جمىى  نقـىىـود أو تبرعىىات أو تو يىى   فىىي

وهىىذا  منشىىورات أو جمىى  توقيعىىات أو تنميــىىـم اجتماعىىات داخىىل مكىىان العمىىل،

وع ذ أمىىر غيىىر مشىىرالحمىىر مق ىىود بىىه إلا كىىان الهىىدن مىىن وراء للىى  هىىو تنفيىى

أو إثىار  المشىاكل مى  صىاح  العمىل أو  يكالتحريا عل  إضىراب غيىر قىانون

فدن هذا الحمر ال يكون مبررا إلا كان الهدن  وبالتالي الراساء بدون وجه حق،

 واج  فىيأو مسىاعد  عامىل  من وراء هذا العمل هو مساعد  أسر  عامل تىوف ،

 إلخ.…أحد األبناء 
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 مقدمة

فقىد  وبالتىاليالغال  ال يتضمن عقد العمل كافة التف يالت المتعلقة بالعمل والعامل  في

مىوادا تتضىمن قواعىد وإجىراءات  2003لسىنة  22قىانون العمىل رقىم  فيأفرد المشرع 

ولكنىه  صىاح  العمىل محاسىبة العمىال المق ىرين، من خاللها يسىتطي  والتي التددي ،

نفىىىس الوقىىىت الىىىذى أعطىىى  فيىىىه السىىىلطة التدديبيىىىة ل ىىىاح  العمىىىل حىىىدد وح ىىىر  فىىي

بىىل أنىىه نىىص علىى   يجىىو  توقيعهىىا علىى  العامىىل دون غيرهىىا، التىىيالجىىزاءات التدديبيىىة 

كمىا كىان متبعىا  و اريصل  القانون ولىم يتركهىا لقىرار  فيقواعد وإجراءات التددي  

مىن الجىزاء  األساسيفقد أحسن المشرع بذل  ألن الهدن  وبالتالي القوانين السابقة، يف

ليس معاقبىة العامىل المخطىئ فقىط، بىل ردع غيىره مىن العىاملين وحسىهم على   التدديبي

 تستوج  توقي  العقوبة التدديبية عليهم. التيعدم ارتكاب األخطاء 

الفعىل  فىي اشىتراطهدديى  منهىا وقد أضىان المشىرع ضىمانات جديىد  الى  ضىمانات الت

وإلغىاء عقوبىة الوقىف  يجو  مسا لة العامل عنه تدديبيا أن يكىون لا صىلة بالعمىل، الذي

 عن العمل اكتفاء بعقوبة الخ م من األجر.

بر اسىىة  والتىىي تشىىكلاللجنىىة الخماسىىية بىىدال مىىن اللجنىىة الثالثيىىة  وقىىد اسىىتحدث المشىىرع

قىىا للقواعىىد المقىىرر  بقىىانون السىىلطة قاضىى  وعضىىوية قاضىى  آخىىر يىىتم اختيىىارهم وف

إليهم ممثل عن العامل وممثل عن صاح  العمل وممثل عن الجهة  نالقضا ية، ويضا

وأصىىبع لهىىذه اللجنىىة اخت اصىىات متعىىدد  تتعلىىق بعالقىىات العمىىل  ازداريىىة المخت ىىة.

 اللجنة الثالثية. فيالفردية ولم تقت ر عل  نمر الف ل فقط مثلما كان متبعا 

رار هذه اللجنة بمثابة حكم صادر من المحكمىة االبتدا يىة بعىد وضى  ال ىيغة وأصبع ق

 التنفيذية من قلم كتاب المحكمة االبتدا ية المخت ة. 

المكفىىول دسىىتوريا للعامىىل  التقاضىىيوحرصىىا مىىن المشىىرع علىى  عىىدم المسىىاس بحىىق 

سية من الطرفين الطعن عل  القرار ال ادر من اللجنة الخما أليوصاح  العمل أباح 

أنىه  اوالتجاريىة، كمىأمام المحكمة االستننافية المخت ة وفقا لقىانون المرافعىات المدنيىة 



 24 

أحال بشدن اخت اصات اللجنة وإجراءات العمل بها فيما لم يرد بشدنه نص خا  ال  

 أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

وضىعها  التىياءلتهم هذا الف ل إجىراءات التحقيىق مى  العمىال ومسى فيوسون نتناول 

 22( مىن قىانون العمىل رقىم 75الى  م رقىم  58المواد مىن )م رقىم  المشرع، وتضمنتها

 2003لسنة 

 (4) الئحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية

 (58ماد  )

علىىي صىىاح  العمىىل أن يضىى  ال حىىة تنمىىيم العمىىل والجىىزاءات التدديبيىىة موضىىحا بهىىا 

المخت ىة، يبيىة م ىدقا عليهىا مىن الجهىة ازداريىة قواعد تنميم العمل والجىزاءات التدد

هىذه الجهىة أخىذ رأي المنممىة النقابيىة التىي يتبعهىا عمىال المنشىد  قبىل الت ىديق  وعل 

الال حىة خىالل  على لم تقم الجهىة ازداريىة بالت ىديق أو االعتىراض  االال حة، فإل عل 

أن ي ىدر بقىرار منىه  المخىتص رنافذ ، وللىو يثالثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت 

يسترشد بها أصحاب األعمىال. وعلىي صىاح   لكيأنممة نمولجية للوا ع والجزاءات 

 مكان ظاهر. فيحالة استخدام عشر  عمال فدكثر أن يض  هذه الال حة  فيالعمل 

 شرح وتعليق:

يسىتخدم عشىر  عمىال  الىذيهذه المىاد  اسىتبق  المشىرع حكىم إلىزام صىاح  العمىل  في

مكان ظاهر ال حة تنميم العمىل والجىزاءات التدديبيىة م ىدقا عليهىا  في فدكثر أن يض 

 من الجهة ازدارية المخت ة بعد أخذ رأى المنممة النقابية التىي يتبعهىا عمىال المنشىد ،

ولكن تم إدخىال بعىا التعىديالت على  المواعيىد وازجىراءات الال مىة للت ىديق على  

 مواعيد  في الرأيممة النقابية بالرد وإبداء هذه الال حة بق د إلزام جهة ازدار  المن

 محدد  يترت  عل  انقضا ها أن ت بع هذه الال حة نافذ  بانتهاء هذه المواعيد دون 

 وقد أعط  المشرع للو ير المختص سلطة إصدار قرار يتيع وض  توقف عل  الرد.

  9/9/2003بتاريخ  (285رقم ) الو اريصدر القرار  (2)
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 يسترشد بها أصحاب األعمال. لكيع الجزاءات أنممة نمولجية للوا 

 المق ود بال حة تنميم العمل والجزاءات التدديبية:  

وبقيىة  كما سبق ازشار  مىن أن عقىد العمىل ال يتضىمن سىوى المسىا ل الجوهريىة فقىط،

مىىن  58تحىىدد واجبىىات وحقىىوق كىىل مىىن الطىىرفين فقىىد ألزمىىت المىىاد   التىىيالتف ىىيالت 

كىىل صىىاح  عمىىل أن يضىى  ال حىىة تنمىىيم العمىىل  2003ة لسىىن 22قىىانون العمىىل رقىىم 

والجزاءات التدديبية موضحا بها قواعد تنميم العمل والجزاءات التدديبية م دقا عليهىا 

هذه الجهة أخىذ رأي المنممىة النقابيىة التىي يتبعهىا  وعل  من الجهة ازدارية المخت ة،

 الال حة. عل عمال المنشد  قبل الت ديق 

حالىة اسىتخدام عشىر  عمىال فىدكثر أن يضى   فىي  صاح  العمىل وأضان المشرع عل

 مكان ظاهر. فيهذه الال حة 

 -هما: ويهدن المشرع من وض  هذه الال حة ال  هدفين أساسيين 

ستوق  علىيهم  التيبالجزاءات   العمل، وكذلأن يحاط العمال مقدما بتف يالت نمام -2

 الال حة. هذه فيحالة ارتكاب أية مخالفة من و  عليها  في

وض  قيد عل  أصحاب األعمال بحيث ال يخرجوا عن أحكام الال حة فيوقعوا جزاء -2

 غير وارد بها،أو ال يطابق ما ورد بها عن المخالفة. 

 مضمون الال حة:

لم يحدد قانون العمل موضوع الال حة من حيث تنميم العمىل ولكىن جىرى العىرن بىدن 

وفتىرات الراحىة  الحضور واالن ىران داعيالعمل، كموتشمل الال حة تف يالت نمام 

اليومية والورديات وشىروط تسىليم واسىتالم أدوات العمىل وإجىراءات طلى  ازجىا ات 

 االبيانات، كمالخ.وال يوجد ح ر لهذه ……وعالقة العمال براسا هم وشروط ازنتاج

 األمر متروك لحرية صاح  العمل وطبيعة عمل كل منشد . للها، بال يوجد حد أدن  

إال أن المق ىود  ولم يحدد القانون أيضا موضوع الال حة من حيث الجزاءات التدديبية،

تجيىز ل ىاح  العمىل توقيى  الجىزاء  التىيبذل  هو أن تشتمل عل  المخالفات التدديبيىة 
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 حالىة العىود، فىيوالجزاء األشد  عل  مخالفتها وكذل  الجزاء المناس  عن كل مخالفة،

 فىيعلى  أن يكىون للى   وبيىان كيفيىة تنفيىذ الجىزاءات، ل،وإجراءات التحقيق م  العمىا

 القانون. فيحدود المخالفات والجزاءات الوارد  

وقد خول القانون لو ير القوى العاملة والهجر  أن ي ىدر بقىرار منىه أنممىة نمولجيىة 

 للوا ع والجزاءات ليسترشد بها أصحاب األعمال.

ن المق ود بها هو استرشاد أصحاب أل وهذه النمالج ليست ملزمة ألصحاب األعمال،

وردت بهىىا أو  التىىيفيجىىو  لهىىم عىىدم تضىىمين لىىوا حهم جميىى  المخالفىىات  األعمىىال بهىىا،

كما يجو  إضافة مىا يرونىه مىن مخالفىات لىم تىرد بهىا وتتفىق مى  طبيعىة عمىل  بعضها،

ولكىىن بشىىرط أال تتضىىمن هىىذه المخالفىىات مىىا يخىىالف القىىانون أو القىىرارات  المنشىىد ،

 ة المنفذ .الو اري

 التزام أصحاب األعمال بوض  ال حة تنميم العمل والجزاءات

اقت ر المشرع االلتزام بوض  ال حة تنميم العمل والجزاءات التدديبيىة على  أصىحاب 

وعلى  للى   األعمال الخاضعين لقانون العمل والىذين يسىتخدمون عشىر  عمىال فىدكثر،

وكىذا أصىحاب األعمىال  عمىال، فإن أصحاب األعمال الذين يستخدمون أقل مىن عشىر 

غيىىر ملىىزمين بإصىىدار هىىذه الال حىىة ويسىىتطيعون  ،المىىدنيالخاضىىعين ألحكىىام القىىانون 

ومى  للى   تنميم أعمالهم باالت ىال المباشىر مى  العمىال عىن طريىق األوامىر الشىفوية،

 فليس هناك ما يمنعهم من وض  هذه الال حة ألن إصدار الال حة حق وواج .

يحكم عالقة العمل، ولكنه من ناحية  الذياألعمال أيا كان النمام فهو حق لكل أصحاب 

الواج  مق ور على  بعىا أصىحاب األعمىال وهىم الخاضىعين ألحكىام قىانون العمىل 

 ويستخدمون عشر  عمال فدكثر.
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 تصديق الجهة اإلدارية على الالئحة: 

شىىرع أن الم العمىىل، إالإلا كىىان وضىى  ال حىىة العمىىل والجىىزاءات هىىو حىىق ل ىىاح  

اشىترط  االقانون، ولهذاستهدن مراقبة أحكام الال حة وضمان خلوها من مخالفة أحكام 

 :وهياتخال بعا ازجراءات قبل الت ديق عليها 

يقوم صاح  العمل بإعداد الال حة وإرسىالها الى  الجهىة ازداريىة المخت ىة )مكتى  -2

 .االعاملة( العتمادهالقوى 

يتبعهىىا عمىىال المنشىىد  قبىىل  التىىيالمنممىىة النقابيىىة تقىىوم الجهىىة ازداريىىة بدخىىذ رأى -2

لل  متسقا م  قانون النقابات العمالية  فيوقد جاء قانون العمل  الت ديق عل  الال حة،

/د 22إل قض  قانون النقابات العماليىة فى  المىاد  رقىم  وتعديالته، 2972لسنة  35رقم 

لجزاءات وغيرهىا مىن اللىوا ع عل  اخت ا  اللجان النقابية "بإبداء الرأى ف  لوا ع ا

 والنمم المتعلقة بالعاملين بالمنشد  سواء عند وضعها أو تعديلها".

ولهىا حىق االعتىراض على  الال حىة أو أحىد  تقوم الجهة ازداريىة بمراجعىة الال حىة،-3

وفىى  هىذه الحالىىة يىىتم إبىىداء االعتىىراض  بنودهىا خىىالل ثالثىىين يومىىا مىن تىىاريخ تقىىديمها،

 إبالب صاح  العمل به.خالل نفس المد  و

إلا لم يتم اعتماد الال حة أو االعتراض عليها خالل ثالثىين يومىا فىإن الال حىة تعتبىر -4

 لفوات هذه المد . التاليمن اليوم  معتمد  ضمنا

حق العمال إال من تاريخ علمهم  في-ضمناصراحة أو –ال تنفذ الال حة بعد اعتمادها -5

مكىىان ظىىاهر  فىىياب األعمىىال بتعليىىق الال حىىة ولىىذل  ألىىزم المشىىرع أصىىح بدحكامهىىا،

واعتبر هذا التعليق إعالنا للعمىال بدحكامهىا  مكان يرتاده العمال عاد ، في أي بالمنشد ،

 حقهم من تاريخ ح وله.   فيفتنفذ 

 إمكانية تعديل الال حة:

إلا كان من حق صاح  العمل إصدار ال حة تنميم العمىل والجىزاءات فمىن حقىه أيضىا 

وضىىعت فيهىىا  التىىيحالىىة حىىدوث تغييىىر للمىىرون  فىىيوللىى   تلىى  األحكىىام، فىىي التعىىديل



 28 

ويسىرى  أو عدم مناسبة الجزاءات لبعا المخالفات مما يتعارض م  العدالة، الال حة،

ضىرور  الت ىديق  واألصىلية، وهىعل  هذا التعديل كافة االلتزامات المتعلقىة بالال حىة 

 مكان ظاهر بعد التعديل. في عليها من الجهة ازدارية المخت ة وتعليقها

 :العقوبة

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 58تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

 والقرارات الو ارية المنفذ  لها.

دنهم الجريمىة وتضىاعف الغرامىة فىي وتتعدد الغرامة بتعدد العمىال الىذين وقعىت فىي شى

 حالة العود. 

 القيود المفروضة على توقيع الجزاءات التأديبية

أعط  المشرع ل اح  العمل السلطة ف  توقي  الجزاءات التدديبية، ولكنه لم يترك له 

هذه السلطة مطلقة،بل وض  له بعا الضوابط لحماية العامل من ناحية،ولحسن 

طته التدديبية من ناحية أخرى،بما يحقق الهدن األصل  من استعمال صاح  العمل لسل

 هذه الجزاءات وهو م لحة العمل.  

 اشتراط صلة الفعل بالعمل وسقوط االتهام

 (59ماد  )

 تجىىو  مسىىاءلة العامىىل عنىىه تدديبيىىا أن يكىىون لا صىىلة بالعمىىل، الىىذييشىىترط فىىي الفعىىل 

لها مما هو من و  عليىه فىي وتحدد ال حة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقرر  

 ( من هذا القانون وبما يحقق تناس  الجزاء م  المخالفة.20الماد  )

المخالفىة  فىيالعامل بعد تاريخ االنتهاء من التحقيىق  عل وال يجو  توقي  جزاء تدديبي 

 بدكثر من ثالثين يوما.
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 شرح وتعليق:

 فيأصبع بموجبها يشترط  والتيهذه الماد  أضان المشرع ن ا لضمانات التددي   في

 يجو  مسا لة العامل عليه تدديبيا أن يكون لا صلة بالعمل.  الذيالفعل 

تسىىتوج  توقيىى  جىىزاء مىىن  التىىيوكىىذل  قىىرر أن تحىىدد ال حىىة الجىىزاءات المخالفىىات 

 من القانون مى  مراعىا  تناسى  الجىزاء مى  المخالفىة، (20الماد ) فيالجزاءات المبينة 

القىانون ولكنهىا مىدخول  ممىا اسىتقرت  فىي  المخالفىة مسىتحدثة وفكر  تناس  الجزاء مى

عليىىه أحكىىام القضىىاء تدكيىىدا لضىىرورتها مىىن جهىىة واتفاقىىا مىى  قواعىىد العدالىىة مىىن جهىىة 

 أخرى. 

العامىل بعىد  عل وأضافت الفقر  الثالثة من نفس الماد  أنه ال يجو  توقي  جزاء تدديبي 

ويهدن المشرع هنا ال   كثر من ثالثين يوما،المخالفة بد فيتاريخ االنتهاء من التحقيق 

أنىه يوقى  على  العامىل  جىرا لىه وردعىا لغيىره مىن العمىال  التىدديبيالجزاء  فياألصل 

فسرعة توقي  الجزاء تؤدى ال  تحقيق الهىدن مىن هىذا الجىزاء وهىو  وبالتاليالمهملين 

 الردع أما طول االنتمار فإنه يفقد أهمية وم داقية الجزاء. 

 :العقوبة

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 59تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

 والقرارات الو ارية المنفذ  لها.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم الجريمىة وتضىاعف الغرامىة فىي 

 ة العود. حال

 الجزاءات التأديبية

يوقعىه صىاح  العمىل على  أحىد  الىذيالجىزاء  هىيقانون العمل  فيالجزاءات التدديبية 

مىن هىذا  نبالعمىل. والهىديلحىق اضىطرابا  الىذيعماله زخاللىه بالتزاماتىه على  النحىو 

الجزاء هو  جر العامل المخطىئ وردع لبقيىة العمىال اآلخىرين كمىا سىبق ازشىار  الى  
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يجو  توقيعها عل  العامل مىن  التيفقد نمم المشرع موضوع الجزاءات  وبالتالي لل .

 خالل لوا ع تنميم العمل والجزاءات التدديبية.

 

 تحديد الجزاءات التأديبية

 (20ماد  )

العامل وفقا للوا ع تنميم العمل والجزاءات  عل الجزاءات التدديبية التي يجو  توقيعها 

 هي:التدديبية في كل منشد  

 ( ازنذار. 2) 

 ( الخ م من األجر. 2) 

 ( تدجيل موعد استحقاق العالو  السنوية لمد  ال تجاو  ثالثة أشهر 3) 

 ( الحرمان من جزء من العالو  السنوية بما ال يجاو  ن فها. 4) 

 سنة. عل  دال تزي( تدجيل الترقية عند استحقاقها لمد   5) 

 األكثر.  عل ( خفا األجر بمقدار عالو   2) 

كان  الذي بقيمة األجرمباشر  دون إخالل  األدن وظيفة في الدرجة  إل ( الخفا  7) 

 يتقاضاه.

 ( الف ل من الخدمة وفقا ألحكام هذا القانون. 8) 

 شرح وتعليق:

توقى  على  العامىل  التىيهذه الماد  حر  المشرع عل  تحديىد الجىزاءات التدديبيىة  في

 فىيصل  القىانون ولىيس  فيبيان الجزاءات التدديبية دون غيرها حت  يرد النص عل  

نمىرا لخطىور  ممارسىة السىلطة  2982لسىنة  237القىانون  فىيكما كان  و اريقرار 

 التدديبية من ناحية واستقرارا للقواعد الخاصة بها من ناحية أخرى.
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قيعها يجو  تو التيوقد اتجه المشرع من ناحية ثانية ال   ياد  عدد الجزاءات التدديبية 

علىى  العمىىال الىىذين يخلىىون بالتزامىىاتهم حتىى  يسىىهل مبىىدأ تناسىى  الجىىزاء مىى  المخالفىىة 

 المرتكبة.

 فىي 2978( لسىنة 48( مىن القىانون)82المىاد  ) فيلل  بما جاء  فيواستهدى المشرع 

 شدن العاملين بالقطاع العام.

بىة الوقىف وألغيىت عقو وف  هذا ال دد راى استخدام عبار  الخ م بدال من الغرامىة،

أثير حىول  الذي الفقهيعن العمل اكتفاء بعقوبة الخ م من األجر ولل  حسما للخالن 

كمىا راى اسىتبعاد  مضمون العقوبتين ومدى تعارضهما ومدى إمكانيىة تطبيقهمىا معىا،

بالف ل كجزاء م  ازبقاء عليىه باعتبىاره إجىراء مىن إجىراءات الف ىل  الكتابيازنذار 

ال حة الجزاءات الخاصىة بالمنشىد  ال ىادر  تنفيىذا  فيواضحا أن يكون  ينبغيوهو ما 

ويالحظ أخيرا استخدام عبار  الجزاء بىدال مىن عبىار   من القانون. (58ألحكام الماد  )

 القوانين السابقة.   فيوردت ببعا الن و   التيالعقوبة 

 من التفصيل: ءبشي( 21وردت بالمادة ) التيوسوف نتناول الجزاءات 

 نذار:( از 2) 

 فىىيارتكبهىىا وتحىىذيره مىىن العىىود  الىى  تكرارهىىا  التىىيهىىو تنبيىىه العامىىل الىى  المخالفىىة 

 المستقبل. وازنذار نوعان:

ارتكى   الىذياألول: ويعتبر عقوبة تدديبية مستقلة ويكون مضمونه توجيه اللوم للعامل 

يىل التىدخير ومن هذا القب تستوج  ازنذار طبقا لال حة العمل والجزاءات، التيالمخالفة 

 عن مواعيد الحضور حت  رب  ساعة. 

والثان  ويعتبر مقدمة لعقوبة أكبر غالبا ما تكون الف ل وهو بهذه المثابة يمثىل شىرطا 

من شروط توقيعها، ويمكن تعريفه بدنه تنبيه للعامل الى  خطىور  نتىا ل المخالفىة وبىدن 

 تكرارها سيعرضه للعقوبة األشد.
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وازنذار بنوعيىىه لىىيس لىىه شىىكل خىىا  فقىىد يكىىون باسىىتالم ومثىىال للىى  ازنىىذار بالف ىىل.

يحتفظ بها صاح  العمل وقىد يرسىل بكتىاب  التيال ور   وتوقيعه عل العامل األصل 

 موص  عليه وقد يرسل عل  يد محضر. 

 ( الخ م من األجر: 2) 

عقوبىة ماليىة أو جىزاء  فهىيالقانون السابق تسم  الغرامة وف  كلتىا الحىالتين  فيكانت 

( مىن القىانون 22وقىد ن ىت المىاد  ) القىانون الجديىد، فىيطبقا لمىا أقىره المشىرع  ليما

 الشهر الواحد.   فيجزاء الخ م عن خمسة أيام  أال يزيدعل   الحالي

 تدجيل موعد استحقاق العالو  السنوية لمد  ال تجاو  ثالثة أشهر: (3)

ارتكبىىه  الىىذيلخطىىد هىىذا الجىىزاء مسىىتحدث ويق ىىد بىىه المشىىرع لفىىت نمىىر العامىىل الىى  ا

 وضرور  عدم تكراره حت  ال يؤدى لل  الحرمان من العالو  السنوية.

 ( الحرمان من جزء من العالو  السنوية بما ال يجاو  ن فها: 4) 

هذا الجزاء يعتبر استكمال للجزاء السابق وهو يستهدن ت عيد الجزاء للعامل تدريجيا 

حرمىىان العامىل مىن العىالو  كاملىىة  يفىوهنىا نجىد المشىرع لىم يطلىىق يىد صىاح  العمىل 

لهدفين أولهما أن هذه العالو  تقابل  ياد  النفقات لدى العامل ومواجهة ارتفاع األسعار 

حالة خ م جزء من العىالو  وهىذا  فيمحاولة تعديل سلوك العامل  اوالتضخم، وثانيهم

 لكل الجزاءات. األصليهو الهدن 

 سنه: عل د  ال تزيد ( تدجيل الترقية عند استحقاقها لم 5) 

القطىاع الخىا  لىيس لىه  فىيهذا الجزاء مستحدث وبالرغم مىن أن موضىوع الترقيىات 

الغالىى  يكىىون  فىىيالحكومىىة والقطىىاع العىىام حيىىث أنىىه  فىىيمعىىايير ثابتىىة كمىىا هىىو الحىىال 

هىذه النقطىة يعطى  حىق  فيخاض  لكفاء  العامل ورغبة صاح  العمل إال أن المشرع 

المطالبىة  فىيالترقيىة وفى  نفىس الوقىت يعطى  للعامىل الحىق  تدجيىل فيل اح  العمل 

 حالة عدم ح وله عليها. فيبالترقية 
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 األكثر: عل ( خفا األجر بمقدار عالو   2)  

األكثر وهذه النقطة من النقاط  عل ينص المشرع هنا عل  خفا األجر بمقدار عالو  

ها تنص على  الخفىا مىن سيكون هناك ت ادم بين العمال وأصحاب األعمال ألن التي

وحيث أن المشرع تركها مفتوحة بدون تحديد فإن صاح  العمل  األجر بمقدار عالو ،

الىخ. 000عىالو  سىواء كانىت سىنوية أو تشىجيعية أو اجتماعيىة أييستطي  الخفا من 

 وهذه ألول مر  يتم فيها وض  مثل هذه العقوبة.  

  دون إخالل بقيمة األجر الذى ( الخفا إلي وظيفة في الدرجة األدني  مباشر 7) 

 كان يتقاضاه:

( حيىىث أنىىه تىىنص علىى  2( والبنىىد )4أيضىىا هىىذه الفقىىر  مسىىتحدثة وتتنىىاقا مىى  البنىىد )

سون تثيىر  التيمباشر  وتل  أيضا من الفقرات  األدن وظيفة في الدرجة  إل الخفا 

ظيفية مشاكل بين العمال وأصحاب األعمال بالرغم أيضا من أن موضوع الدرجات الو

القطاع الخا  ال تحكمها معايير معينة يمكن تطبيقها ولكنها تختلف من منشد  الى   في

 منشد  أخرى.

 ( الف ل من الخدمة وفقا ألحكام هذا القانون: 8) 

ف  هذه الفقر  أراد المشرع أن ال تكون هناك ا دواجية ف  توقي  العقوبة ولذل  ربط 

( من هذا 29ن والت  ورد النص عليها ف  الماد  )هذه الفقر  باألحكام الوارد  بالقانو

القانون.وكذل  ما يرد بال حة الجزاءات المعتمد .مراعيا ف  لل  العرض عل  اللجنة 

والمنوط بها دون  2003لسنة  22من قانون العمل رقم  72الخماسية الوارد  بالماد  

 غيرها النمر ف  طلبات الف ل من الخدمة.
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 زاءات التأديبيةضمانات توقيع الج

 الخصم من األجر

 (22ماد  )

العامل عىن المخالفىة الواحىد  بمىا  عل ال يجو  ل اح  العمل أن يوق  جزاء الخ م  

يجو  أن يقتطى  مىن أجىر العامىل وفىاء للجىزاءات التىي  أيام، واليزيد علي أجر خمسة 

محىدد  مىن  يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشىهر الواحىد.وإلا حىدد الخ ىم بنسىبة

 اليومي للعامل. األساسياألجر اعتبر أن المق ود بذل  هو األجر 

 شرح وتعليق:

هذه الماد  أراد المشرع أن يؤكد عل  أنه بالرغم مىن إعطىاء صىاح  العمىل سىلطة  في

فقىد حىدد  وبالتىالي توقي  الجزاء إال أنه لم يتركها مطلقة بق د ضمان حسن استعمالها،

أيضىا أال يقتطى  مىن  اء الخ م عل  العامل للمخالفىة الواحىد ،الحد األق   لتوقي  جز

 من اجر خمسة أيام في الشهر الواحد. أكثرأجره وفاء للجزاءات التي يوقعها 

الفقىر  األخيىر  نقطىة  فىيوحذن المشرع من النص السابق عقوبىة ازيقىان واسىتحدث 

يىتم  الىذيبىاألجر المق ىود  وهىيظل القانون السابق  فيهامة جدا كانت تسب  مشاكل 

 فقد أ ال اللبس بورود هذه الفقر .    وبالتاليعل  أساسه الخ م 

 العقوبة:

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 22تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم والقرارات الو ارية المنفىذ

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 عدم جواز تعدد الجزاء عن المخالفة الواحدة

إحىدى الممىاهر  هىيتوقي  الجزاءات التدديبية عل  العامل  فيإن سلطة صاح  العمل 

عمل، وما لألخيىر مىن حىق الرقابىة تربط العامل ب اح  ال التيالبار   لرابطة التبعية 
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وصاح  العمل ال يستعمل حق التدديى   وازشران عل  العامل فيما يتعلق بدداء عمله،

وبىالرغم مىن للى  فقىد  عقىد العمىل، فىيإال إلا أخل العامل بالتزاماته المن و  عليهىا 

 أكد المشرع عل  عدم جوا  تعدد الجزاء عن المخالفة الواحد .

 (22ماد  )

  ل اح  العمل توقي  أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحد ، كما ال يجو  ال يجو

( مىن هىذا القىانون 22له الجم  بين اقتطاع جزء من أجىر العامىل تطبيقىا لحكىم المىاد  )

 أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. عل وبين أي جزاء مالي إلا  اد ما يج  اقتطاعه 

 شرح وتعليق:

تم وضعها عل  سىلطة صىاح  العمىل  التيلمشرع عل  أن القيود هذه الماد  يؤكد ا في

وهنا  بهدن من  إساء  استخدامها وف  نفس الوقت حماية للعامل، هيتوقي  الجزاء  في

يؤكد عل  عىدم ا دواجيىة الجىزاء عىن المخالفىة الواحىد .ولكن للى  ال يمنى  مىن توقيى  

ل يشكل جريمىة جنا يىة وتىم توقيى  ارتكبه العام الذيالعقوبة عل  العامل إلا كان الفعل 

عل  العامىل عىن فعىل معىين ال يمنى   تدديبيكذل  فإن توقي  جزاء  عقوبة جنا ية عليه.

سىب  لىه هىذا الفعىل ضىررا أن يسىتوف  التعىويا المقابىل عىن هىذا  االعمل، إلصاح  

 عقوبة.  المدنيال يعتبر التعويا  لالضرر، إ

المشرع ال  وض  قاعد  تلزم صاح  العمل بعدم  وف  الفقر  الثانية من هذه الماد  لجد

حدود معينىة وفى  كىل األحىوال حىدد هىذا  فيالجم  بين الجزاءات وبعضها البعا إال 

كما ال يجو  له الجم  بين اقتطاع جزء من )األخير  الجم  طبقا لما ن ت عليه الفقر  

ء مىالي إلا  اد مىا ( مىن هىذا القىانون وبىين أي جىزا22أجر العامل تطبيقا لحكم الماد  )

 أجر خمسة أيام في الشهر الواحد(. عل يج  اقتطاعه 
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 العقوبة:

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 22تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

 والقرارات الو ارية المنفذ  لها.

تتعدد الغرامة بتعدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم الجريمىة وتضىاعف الغرامىة فىي و

 حالة العود. 

 جواز تشديد الجزاء

أعط  المشرع ل اح  العمل الحق ف  تشديد الجزاء ف  حالة عود  العامل ال  

ارتكاب مخالفة من نفس نوع المخالفة التي سبق مجا ا  العامل عنها،ولل  خالل ستة 

 تاريخ توقي  الجزاء السابق. أشهر من

 -وهما: وهنا نجد المشرع قد وض  قيدين لجوا  تشديد الجزاء 

وقى  عليىه  التيارتكبها العامل من نفس نوع المخالفة السابقة  التيأن تكون المخالفة -2

 بسببها عقوبة تدديبية.

يىى  أن يكىىون العامىىل قىىد ارتكىى  المخالفىىة خىىالل سىىتة أشىىهر مىىن تىىاريخ إبالغىىه بتوق-2

الجزاء السىابق.فإلا تخلىف أحىد الشىرطين أو كالهمىا اعتبىرت المخالفىة الجديىد  وكدنهىا 

 ارتكبت ألول مر . 

 (23ماد  )

يجو  تشديد الجزاء إلا عاد العامل ال  ارتكىاب مخالفىة جديىد  مىن نىوع المخالفىة التىي 

يخ سبق مجا ا  العامىل عنهىا، متى  وقعىت المخالفىة الجديىد  خىالل سىتة أشىهر مىن تىار

 إبالب العامل بتوقي  الجزاء السابق. 

 شرح وتعليق:

ف  هذه الماد  يؤكد المشرع عل  تشىديد عقوبىة الجىزاء على  العامىل إلا كىرر المخالفىة 

 المخطىىئخىىالل سىىتة أشىىهر مىىن وقىىوع المخالفىىة األولىى  وللىى  بهىىدن ردع العامىىل  فىىي
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رادع يمنى   وحت  يتناس  حجم الجزاء مى  الجىرم المرتكى  وحتى  يكىون هنىاك جىزاء

 وأيضا بهدن من  اآلخرين من ارتكاب المخالفات. العامل من تكرار المخالفة،

 العقوبة:

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 23تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

منفىذ  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم والقرارات الو ارية ال

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 شروط توقيع جزاء على العامل وضمان حرية الدفاع

 أن سلطة توقي  الجزاءات التدديبية حىق أصىيل ل ىاح  العمىل كمىا سىبق ازشىار ، بما

العامىل أوجى  على  صىاح  العمىل قبىل إال أن المشرع وتحقيقىا لضىمانات الىدفاع عىن 

 توقي  جزاء عليه أن يبلغه كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

 (24ماد  )

يحمر توقي  جزاء علي العامل إال بعد إبالغه كتابة بما نس  إليه وسماع أقواله 

يبدأ التحقيق وتحقيق دفاعه وإثبات لل  في محضر يودع في ملفه الخا ، علي أن 

خالل سبعة أيام علي األكثر من تاريخ اكتشان المخالفة، وللمنممة النقابية التي يتبعها 

 العامل أن تندب ممثال عنها لحضور التحقيق.

يعاقى  عليهىا بازنىذار أو الخ ىم مىن األجىر الىذي ال يزيىد  التىيالمخالفىات  فيويجو  

أن يثبىىت مضىىمونه فىىي  علىى  ،ةيشىىفاهمقىىداره علىىي أجىىر يىىوم واحىىد أن يكىىون التحقيىىق 

جمي  الحاالت يشترط أن يكون القرار ال ادر  يالجزاء. وفالقرار الذي يقضي بتوقي  

 بتوقي  الجزاء مسببا.
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 شرح وتعليق:

أن يبىدأ التحقيىق  على هذه الماد  استحدث المشرع حكما جديدا يلزم صىاح  العمىل  في

المخالفىة، كمىا يجيىز للمنممىة النقابيىة األكثر مىن تىاريخ اكتشىان  عل خالل سبعة أيام 

 التي يتبعها العامل أن تندب ممثال عنها لحضور التحقيق.

والمق ود هنا بممثل النقابة عضو من أعضا ها أو محام تنيبه عنها. وأعطى  المشىرع 

يعاقى  عليهىىا  التىىيالمخالفىات  فىىي ةشىفاهيإجىراء التحقيىىق  فىىيل ىاح  العمىىل السىلطة 

ن األجر الذي ال يزيد مقداره علي أجر يوم واحىد بشىرط أن يثبىت بازنذار أو الخ م م

وللىى  تيسىىيرا لهجىىراءات وتىىوفيرا  مضىىمونه فىىي القىىرار الىىذي يقضىىي بتوقيىى  الجىىزاء،

آن واحىد، بمنى  صىاح  العمىل مىن المبىادر  الى  توقيى   فىيللضمانات الال مة للعامل 

فضىىال عىىن  مجا اتىىه، يقتضىىيجىىزاء دون أن يكىىون العامىىل قىىد ارتكىى  خطىىد أو إخىىالال 

 رقابة استعمال لسلطته التدديبية.

 العقوبة:

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 24تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم والقرارات الو ارية المنفىذ  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد 

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 من له سلطة التحقيق

توقي  الجزاءات التدديبية عل  العامل، فقد أجا  لىه  فيبما أن صاح  العمل له السلطة 

تفىويا مىن  فىيكما أعط  لىه الحىق  المشرع التحقيق م  العامل بنفسه إلا رغ  لل ،

 تحقيق.يراه زجراء هذا ال

 (25ماد  )

إدار  الشىىنون  إلىى أن يعهىىد بىىالتحقيق  وبنفسىىه، أل ىىاح  العمىىل أن يحقىىق مىى  العامىىل 

موضوع المخالفة أو أحد العاملين  فيالخبر   لويشخص أخر من  أي إل القانونية أو 

 بالمنشد  بشرط أال يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.
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 شرح وتعليق:

ف  هذه الماد  أجا  المشرع ل اح  العمل أن يحقق م  العامل بنفسه كما يجو  له أن 

 فىيالخبىر   لويأي شىخص أخىر مىن  إل إدار  الشنون القانونية أو  إل يعهد بالتحقيق 

موضوع المخالفىة كالمحىامين أو المكاتى  االستشىارية مىثال، أو أحىد العىاملين بالمنشىد  

 يفي للمحقق عن مستوي العامل الذي يحقق معه.بشرط أال يقل المستوي الوظ

 العقوبة:

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 25تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

لىذين وقعىت فىي شىدنهم والقرارات الو ارية المنفىذ  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد العمىال ا

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 الوقف االحتياطى عن العمل بأجر كامل

يق ىد بىه إبعىاد  تحفمىيأو  وقىا يعن العمل بدجر كامىل هىو إجىراء  االحتياطيالوقف 

ارتكبهىىا حتىى  ال يىىؤثر على  الشىىهود أو يطمىىس معىىالم  التىيالعامىل عىىن مكىىان المخالفىىة 

التهمىة أو المخالفىة  فىيبعىاد العامىل عىن مكىان العمىل حتى  يىتم الف ىل ويتم إ المخالفة،

 التدديبية المنسوبة إليه.  

 (22ماد  )

ل ىىاح  العمىىل أن يوقىىف العامىىل عىىن عملىىه مؤقتىىا لمىىد  ال تزيىىد علىى  سىىتين يومىىا مىى  

صرن أجره كامال إلا اقتضت م لحة التحقيق للى  أو طلى  مىن اللجنىة المشىار إليهىا 

 هذا القانون ف له من الخدمة. ن( م72) الماد  في

 شرح وتعليق:

ف  هذه الماد  أجا  المشرع ل اح  العمل أن يوقىف العامىل عىن عملىه مؤقتىا لمىد  ال 

تزيد عل  ستين يوما م  صرن أجره كامال إلا اقتضت م ىلحة التحقيىق معىه للى  أو 

 الخدمة. ( من هذا القانون ف له من72الماد  ) فيطل  من اللجنة المشار إليها 
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إيقىان العامىل مقابىل إعطىاء  فىيوقد أراد المشرع هنا أن يعط  ل ىاح  العمىل الحىق 

وحىدد المشىرع الحىد  الح ول على  أجىره كىامال خىالل مىد  ازيقىان، فيالعامل الحق 

األق ىى  لفتىىر  ازيقىىان بشىىهرين.  وهنىىا نجىىد المشىىرع قىىد حىىدد حىىالتين يجىىو  فيهمىىا 

 -وهما: عن العمل  ل اح  العمل وقف العامل احتياطيا

مخالفىات منسىوبة إليىه وقىد رأى المحقىق  فىيإلا كان يجرى م  العامل تحقيقا إداريا -2

 إيقان العامل عن العمل. تقتضيأن م لحة التحقيق 

إلا انتهت التحقيقىات مى  العامىل وأسىفرت نتيجتهىا على  ضىرور  ف ىل العامىل بعىد -2

اللجنىىة  وهىىيمىىن قىىانون العمىىل  (72المىىاد  ) فىىيعرضىىه علىى  اللجنىىة المشىىار إليهىىا 

وف  هاتين الحالتين ال يجو  ل ىاح  العمىل أن  ولل  لت در قرار بف له. الخماسية،

صىىرن أجىىر العامىىل كىىامال طىىوال مىىد    يومىىا، مىىيوقىىف العامىىل لمىىد  تزيىىد عىىن سىىتين 

 الوقف. 

 العقوبة:

ة ال ( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامى247وطبقا لنص المىاد  )

 22تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

والقرارات الو ارية المنفىذ  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم 

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 الوقف االحتياطى عن العمل بنصف أجر

 ىىف أجىىر ال يىىتم إال إلا ارتكىى  العامىىل جريمىىة وفقىىا عىىن العمىىل بن االحتيىىاطيالوقىىف 

فىال يجىو  وقفىه عىن العمىل إلا كىان الفعىل الىذى ارتكبىه مهمىا كانىت  لقانون العقوبىات،

جىىرا م  فىىيبىىل أن المشىىرع لىىم يسىىمع بهىىذا الوقىىف إال  جسىىامته ال يشىىكل ثمىىة جريمىىة،

  -معينة:

 المخىىدرات، فىىيتجىىار الجنايىىات عمومىىا أيىىا كىىان نوعهىىا مثىىل جنايىىات القتىىل أو اال-2

 واالغت اب نمرا لما لهذه الجرا م من خطور  عل  المجتم .
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مثىل جىنع السىرقة أو هتى  العىرض  الجنع المخلة بالشرن واألمانة واآلداب العامة،-2

فىىإلا كانىىت الجنحىىة ال ينطبىىق عليهىىا هىىذا الوصىىف مثىىل جىىنع  أو إدار  منىىزل للقمىىار،

يجىو  ل ىاح  العمىل وقىف العامىل  ، فىالالخطىدالضرب أو السى  أو القتىل وازصىابة 

 احتياطيا إلا ارتك  إحداها.

سواء كانت مخلة بالشىرن  أيدا ر  العمل عموما أيا كان نوعها  فيتق   التيالجنع -3

 بها.   خلل أيمن حدوث  عل  المنشد ولل  حفاظا  أو األمانة أو اآلداب العامة أم ال،

 (27ماد  )

ة أو بارتكىاب جنحىة مخلىة بالشىرن أو األمانىة أو اآلداب إلا أتهم العامل بارتكاب جنايى

جنحة داخل دا ر  العمىل جىا  ل ىاح  العمىل وقفىه مؤقتىا،  أيالعامة أو أتهم بارتكاب 

هذا القىانون خىالل  ن( م72اللجنة المشار إليها في الماد ) عل وعليه أن يعرض األمر 

 ثالثة أيام من تاريخ الوقف. 

 االعىرض، فىإللحالة المعروضة خىالل سىبعة أيىام مىن تىاريخ اللجنة أن تبت في ا وعل 

الوقف  عل في حالة عدم الموافقة  اأجره، أمالوقف ي رن للعامل ن ف  عل وافقت 

 في رن أجر العامل كامال من تاريخ وقفه. 

فىىإلا رأت السىىلطة المخت ىىة عىىدم تقىىديم العامىىل للمحاكمىىة الجنا يىىة أو قىىدم للمحاكمىىة 

عادته للعمل م  تسوية مستحقاته كاملة وإال اعتبىر عىدم إعادتىه وقضي ببراءته وج  إ

ف ال تعسفيا.وإلا ثبت أن اتهام العامل كىان بتىدبير صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه وجى  

 أداء باقي أجره عن مد  الوقف. 

 شرح وتعليق:

وهنا يج  ازشار  ال  أن الوقف  االحتياطيهذه الماد  ينمم المشرع قواعد الوقف  في

ليس عقوبة توق  عل   االحتياطييختلف عن الوقف كعقوبة تدديبية فالوقف  حتياطياال

جريمىة مىن الجىرا م  فىييتهم  الذييق د به إبعاد العامل  وقا يالعامل وإنما هو إجراء 

 التهمة.  فيتتيع هذا ازيقان عن العمل ال  أن يبت  التي
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تهىىم بارتكىىاب جنايىىة أو وقىىد أجىىا  المشىىرع ل ىىاح  العمىىل وقىىف العامىىل مؤقتىىا إلا أ

بارتكاب جنحة مخلة بالشرن أو األمانة أو اآلداب العامة أو بارتكىاب أي جنحىة داخىل 

( مىن هىذا 72اللجنة المشار إليها فىي المىاد  ) عل دا ر  العمل وعليه أن يعرض األمر 

 اللجنة الخماسية خالل ثالثة أيام من تاريخ الوقف.  وهيالقانون 

تبىىت فىىي الحالىىة المعروضىىة عليهىىا خىىالل سىىبعة أيىىام مىىن تىىاريخ وعلىىي هىىذه اللجنىىة أن 

العىىرض، فىىإلا وافقىىت علىىي الوقىىف ي ىىرن للعامىىل ن ىىف أجىىره، أمىىا فىىي حالىىة عىىدم 

الموافقة علي الوقف في رن أجر العامل كىامال مىن تىاريخ وقفىه.وعل  أسىاس القىرار 

 ير عالقة جريمة العامل يتحدد م فيالذى ت دره السلطة المخت ة أو حكم المحكمة 

العامل فإلا قررت السلطة المخت ة حفظ التهمة أو قضت المحكمة ببراءته تعىين على  

صاح  العمل إعادته للعمل م  تسوية مسىتحقاته كاملىة وإال اعتبىر عىدم إعادتىه ف ىال 

تعسفيا.وإلا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاح  العمل أو من يمثله وج  أداء باقي 

 ف. أجره عن مد  الوق

 العقوبة:

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 27تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

والقرارات الو ارية المنفىذ  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم 

 امة في حالة العود. الجريمة وتضاعف الغر

 

 من له سلطة توقيع الجزاء

 االمنشىد ، وحرصىضمانا الستقرار العالقة التعاقدية وحفاظا عل  عىدم ازخىالل بنمىام 

نىص  دالعامىل، فقىمن المشرع عل  عدم إسىاء  اسىتعمال سىلطة توقيى  الجىزاءات على  

 .يليلما المشرع عل  اخت ا  من لهم حق توقي  الجزاءات عل  العمال طبقا 
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 (28ماد  )

 72 المىاد  فىييكون االخت ا  بتوقي  جزاء الف ىل مىن الخدمىة للجنىة المشىار إليهىا 

 من هذا القانون. 

ويكىىون  الجىىزاءات التدديبيىىة ل ىىاح  العمىىل أو مىىن يفوضىىه لىىذل . بىىاقيويكىىون توقيىى  

 ازنذار والخ م من األجر لمد  ال تجاو  ثالثة أيام.  يلمدير المنشد  توقي  جزا

 لتعليق:ا

 :لآلتيف  هذه الماد  حدد المشرع االخت ا  بتوقي  الجزاءات عل  العامل طبقا 

 تم استبدالها بالمحكمة العمالية:اللجنة الخماسية: -2

( مىن هىذا القىانون بإصىدار 72المىاد  ) فيالمشار إليها  المحكمة العماليةاختص المشرع 

يى  جىزاء الف ىل على  العامىل دون فإلا قىام صىاح  العمىل بتوق وبالتالي قرار الف ل،

 أعتبر لل  ف ال تعسفيا من جان  صاح  العمل.  المحكمة العماليةالرجوع ال  

 صاح  العمل أو من يفوضه لذل :-2

أعط  المشرع ل اح  العمل أو من يفوضه في لل  توقي  جميى  الجىزاءات التدديبيىة 

انيىة تفىويا مىن يىراه عدا الف ىل مىن الخدمىة.وهنا أتىاح المشىرع ل ىاح  العمىل إمك

 بتوقي  الجزاءات التدديبية بدال منه. 

 مدير المنشد :-3

ازنذار أو الخ م من األجر لمىد  ال  جزا يتوقي   فيحدد المشرع سلطة مدير المنشد  

 تجاو  ثالثة أيام.

 العقوبة:

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 28ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد   تقىىل عىىن

الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم  دلها. وتتعدوالقرارات الو ارية المنفذ  

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
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 حاالت فصل العامل

 (29ماد  )

ال يجو  ف ل العامل إال إلا ارتك  خطد جسيما ويعتبر من قبيل الخطد الجسيم 

 الحاالت اآلتية :

 ثبت انتحال العامل لشخ ية غير صحيحة أو قدم مستندات مزور   ا( إل 2) 

مة ل ىاح  العمىل بشىرط ( إلا ثبت ارتكاب العامل لخطد نشدت عنه أضىرار جسىي 2) 

أن يبل  صاح  العمل الجهات المخت ة بالحادث خالل أرب  وعشرين ساعة من وقت 

 علمه بوقوعه.

( إلا تكىىرر مىىن العامىىل عىىدم مراعىىا  التعليمىىات الىىال م اتباعهىىا لسىىالمة العمىىال  3) 

رغىىم  –بشىىرط أن تكىىون هىىذه التعليمىىات مكتوبىىة ومعلنىىة فىىي مكىىان ظىىاهر  –والمنشىىد  

 ه عليه كتابة بمراعا  لل .التنبي

( إلا تغي  العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خالل السىنة  4) 

أن يسىىبق الف ىىل إنىىذار كتىىابي بخطىىاب  علىى الواحىد  أو أكثىىر مىىن عشىىر  أيىىام متتاليىىة، 

موص  عليه بعلم الوصول من صاح  العمل للعامل بعد غيابه عشىر  أيىام فىي الحالىة 

 وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.األولي، 

( إلا ثبت أن العامل أفشي أسرار المنشد  التي يعمل بها أدت ال  إحداث أضرار  5) 

 جسيمة بالمنشا .

 لات نشاطه. في( إلا قام العامل بمنافسة صاح  العمل  2) 

تعاطىاه مىن ( إلا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بىين أو متىدثرا بمىا  7) 

 ماد  مخدر .

وقى  منىه  العىام، وكىذل  إلا( إلا ثبت اعتداء العامل علي صاح  العمل أو المدير  8)  

 اعتداء جسيم علي أحد راسا ه أثناء العمل أو بسببه.

( مىىن 294( الىىي )292( إلا لىىم يىىراع العامىىل الضىىوابط الىىوارد  فىىي المىىواد مىىن ) 9) 

 الكتاب الراب  من هذا القانون.
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 :عليقالت

ف  البداية يج  ازشار  ال  أن صاح  العمل ال يسىتطي  ف ىل العامىل طبقىا للحىاالت 

المشىار إليهىا  المحكمة العماليةمن هذا القانون إال بعد العرض عل   29الوارد  بالماد  

الفقر  األول  من هذا القانون. وفى   28من هذا القانون طبقا لنص الماد   72الماد   في

يتم ف له ثىم حىدد الحىاالت  لكيشترط المشرع ارتكاب العامل خطد جسيما هذه الماد  ا

وبناء عليه فإن هذه الحاالت وارد  عل  سبيل المثىال ال الح ىر  التسعة للخطد الجسيم،

ارتكبىه حىدا مىن الجسىامة ولىو لىم يكىن مكونىا  الذيإل يجو  ف ل العامل إلا بل  الخطد 

الال حة  فينص بشرط أن يكون من وصا عليه ال فيألحد ال ور التسعة المشار إليها 

هىىذا الخ ىىو  بىىدن "تقىىدير قيىىام  فىىيأو أن يخضىى  الىى  مىىا قضىىت بىىه محكمىىة الىىنقا 

تى  أقىام المبرر لف ل العامل هو مسدلة موضوعية يستقل بتقديرها قاض  الموضوع م

  التسعة:وسون نستعرض بالشرح الحاالت  قضا ه عل  استخال  سا  .

 ل العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة. إذا ثبت انتحا (4)

هىىذه الحالىىة المق ىىود بانتحىىال العامىىل لشخ ىىية غيىىر صىىحيحة هىىو إيهىىام صىىاح   فىىي

 العمل بدنه شخص آخر أو بدنه الشخص المطلوب للوظيفة أو  ور بطاقة لغيره.

م مىزور كىدن يقىد دراسىيوالمق ود بتقىديم مسىتندات مىزور  هىو تقىديم العامىل لمؤهىل 

أو أن يقىدم  أوراقه عل  أنه مهندس أو طبي  بشهادات مزور  لم يح ل عليهىا أصىال،

يخفىى  ارتكابىىه  لكىىيأو أن ينتحىىل اسىىما مىىزورا  حرفىىة مىىا، فىىيشىىهادات خبىىر  مىىزور  

إلا كانىت الورقىة المىزور  مقدمىة  االعسىكرية. وهنىة أو لهروبه من الخدمة لجرا م معين

على  أتهىا مثال اعتبرت ورقة عرفية وت ىنف  من جهة عادية كمكت  أو شركة تدري 

أما إلا كانت من جهة حكومية أصبحت ورقة رسمية وت نف جنا يىا على  أنهىا  جنحة،

 جناية.    
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إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العملل بشلرط أن  (6)

ن وقلت يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلالل أربلع وعشلرين سلاعة مل

 علمه بوقوعه.

هذه الحالة يشترط المشرع ثبوت ارتكاب العامل لخطد نشىدت عنىه أضىرار جسىيمة  في

فمىىن الممكىىن أن  وبالتىىالي ل ىىاح  العمىىل حتىى  تتناسىى  مىى  المقابىىل لهىىا وهىىو الف ىىل،

وهنىا  وقى  على  صىاح  العمىل جسىيما، الىذي المىادييكون الخطد بسيطا إنما الضىرر 

بازضىافة الى  شىرط آخىر وهىو  لتحديىد الضىرر الجسىيم. يللقاضىترك المشىرع األمىر 

إبالب صاح  العمل الجهات المخت ة بالحادث خالل أرب  وعشىرين سىاعة مىن وقىت 

ف ىل العامىل حتى  ولىو ثبىت خطىد العامىل والضىرر  فىيوإال سقط حقه  علمه بوقوعه،

ر  الجسيم ل اح  العمل، وقىد تقىرر هىذا الحكىم خوفىا مىن أن يترتى  على  انقضىاء فتى

مىىن  كيىىديطويلىىة بىىين وقىىوع الحىىادث وإبىىالب صىىاح  العمىىل السىىلطة المخت ىىة تىىدبير 

جان  صاح  العمىل لنسىبة الفعىل الى  العامىل أو أن يىتمكن العامىل مىن طمىس الىدال ل 

ترت  عليه ضرر جسيم ل ىاح  العمىل. وإبىالب الحىادث  الذيالمتعلقة بارتكابه للفعل 

الب الىى  الشىىرطة أو النيابىىة العامىىة إلا كىىان بىىدن يىىتم ازبىى يقتضىىيالىى  الجهىىة المخت ىىة 

 فىىيويجىىو   كسىىرقة أو إشىىعال حريىىق عمىىدا أو بإهمىىال، الخطىىد منطويىىا علىى  جريمىىة،

ويجو  أن يقوم بازبالب عىن  الحاالت األخرى إبالب الحادث ال  مكت  القوى العاملة،

 الحادث وكيل صاح  العمل أو المدير المسنول أو أحد راساء العمل.  

تكلللرر ملللن العاملللل علللدم مراعلللاة التعليملللات اللللالزم اتباعهلللا لسلللالمة العملللال  اذإ (8)

رغلم  –بشرط أن تكلون هل ه التعليملات مكتوبلة ومعلنلة فلي مكلان ظلاهر  –والمنشأة 

 التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

 -وهي:  لف ل العاملهذه الحالة يشترط المشرع ثالثة شروط  في

بعىىدم مراعاتهىىا خاصىىة بسىىالمة العمىىال  الىى  العامىىل نسىى  التىىيأن تكىىون التعليمىىات -أ

 فليست كل تعليمات تستوج  مخالفتها الف ل. والمنشد ،



 50 

  يتسن  للعامل ازحاطة بها  ظاهر، حتأن تكون التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان -ب

 أن يكون قد تم إنذار العامل كتابة بالف ل إن خالفها مر  أخرى.-ج

أماكن العمل الممنوع فيها التدخين كمحطات الوقود مثال أو  في ومن أمثلة لل  التدخين

 مجال المواد الكيماوية. فيتعمل  التيالمنشوت 

ومت  توافرت هذه الشروط الثالثة وعاد العامل الرتكاب المخالفة جا  ف له حت  ولو 

المشرع قد جعل جزاء الف ل عل  تكرار ارتكاب المخالفىة  نأضرار، أللم يترت  أية 

 ترتبت عليها.  التيليس عل  النتيجة و

إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعلة خلالل السلنة  (1)

أن يسلبق الفصلل إنل ار كتلابي بخطلاب  عللىالواحدة أو أكثر من عشرة أيلام متتاليلة  

موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيلام فلي الحاللة 

 ألولي  وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.ا

 -هي: هذه الحالة يشترط المشرع لف ل العامل ثالثة شروط  في

  -مشروع: أن يتغي  بدون مبرر -الشرط األول

أن  يكفىىيفىىال  هنىىا نجىىد المشىىرع اشىىترط أن يكىىون تغيىى  العامىىل بىىدون مبىىرر مشىىروع،

مل ال  العامل بالتغي  وم  لل  يكىون فقد ال يدلن صاح  الع يكون الغياب بدون إلن،

كمىىا لىىو منىى  العامىىل مىىن الحضىىور قىىو  قىىاهر  أو حالىىة  لهىىذا التغيىى  سىىب  مشىىروع،

أو اعتقىال العامىل أو  ضرور  أو خطد صاح  العمىل نفسىه مثىل انقطىاع المواصىالت،

مرضه.وانقطاع العامل عن العمل بسب  تخلف صاح  العمل عن أداء األجر ال يعتبر 

هذه الحالة عن العمىل دفعىا بعىدم  فيإل يكون انقطاع العامل  ون سب  مشروع،غيابا بد

 التنفيذ نتيجة تخلف رب العمل عن أداء األجر له.

الغياب أكثر من عشرين يوما متقطعة خالل السنة الواحد  أو أكثر مىن -الثاني: الشرط 

 -متتالية: عشر  أيام 

بشىرط أن تكىون  الغيىاب المتقطى ول األ وهنا نجد المشرع قد لكر نوعىان مىن الغيىاب،

بالسىنة هىو السىنة التعينيىة للعامىل  دالسىنة، والمق ىومدته أكثر من عشرين يوما خالل 
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والسىنة الميالديىة لغيىر  عل  خدمته لدى صاح  العمىل أكثىر مىن سىنة، يمضيلم  الذي

 فىيبشىرط أن تكىون مدتىه أكثىر مىن عشىر  أيىام مت ىلة  الغيىاب المت ىل والثاني لل .

إل ي ىع أن  وال يشترط أن تكون مىد  العشىر  أيىام المت ىلة خىالل سىنة واحىد ، سنة،ال

يىام أو تكملهىا فى  السىنة سنة وتستمر حت  تجىاو  عشىر  أ فيتبدأ مد  الغياب المت لة 

تحسىى  أيىىام الراحىىات وإجىىا ات األعيىىاد والمناسىىبات الرسىىمية ضىىمن أيىىام  التاليىىة. وال

 . الفعليالمنشد  الغياب، والعبر  تكون بديام عمل 

 الشرط الثالث: إرسال إنذار كتابي بخطاب موص  عليه بعلم الوصول.

ألزم المشرع صاح  العمل بضىرور  إنىذار العامىل كتابىة بخطىاب موصى  عليىه بعلىم 

الوصول بعد غيابه عشر  أيام في الحالة األولي )الغيىاب المتقطى ( وبعىد غيابىه خمسىة 

المسىتمر(. وفى  حالىة تعمىد إرسىال صىاح  العمىل الى  أيام في الحالىة الثانيىة )الغيىاب 

حت  ال تكون هنىاك فرصىة  المتتاليحالة الغياب  فيالعامل ازنذار بعد ثمانية أيام مثال 

نجىد المشىرع يؤكىد على  احتسىاب الفتىر  السىابقة  أمام العامل لمجرد العود  ال  العمل،

حالة الغياب المسىتمر، وأن يىتم  فيعل  ازنذار بخمسة أيام مهما كانت هذه المد  ولل  

حالىىة الغيىىاب  فىىياحتسىىاب الفتىىر  السىىابقة علىى  ازنىىذار بعشىىر  أيىىام مهمىىا كانىىت المىىد  

 ولل  حت  ال يتالع  صاح  العمل بهذا الخ و . المتقط ،

وهنا يج  إرسال ازنذار للعامل عل  محل إقامته بالعنوان الثابت بملف خدمته،أو 

إخطار صاح  العمل بعنوان محل ازقامة الجديد،أو معرفة بمحل إقامته الجديد بشرط 

صاح  العمل بمحل إقامة العامل الجديد ضمنيا، كدن تحضر سيار  صاح  العمل 

 العامل من مكانه الجديد من وال  العمل.  

ثبت أن العامل أفشي أسلرار المنشلأة التلي يعملل بهلا أدت اللى إحلداث أضلرار  اإذ (5)

 جسيمة بالمنشاة.

ذه الحالة يشترط المشرع إفشىاء العامىل ألسىرار المنشىد  التىي يعمىل بهىا أدى الى  ه في

 إحداث أضرار جسيمة بالمنشا .
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نوع مىن  أيوهنا المق ود بدسرار المنشد  ال ناعية والتجارية والمدنية بازضافة ال  

وحينمىا اشىىترط  نىوع مىن أنىواع العمىل، أي فىىياألسىرار يكىون قىد وقىف عليهىا العامىل 

رع أن يؤدى هذا ازفشاء ال  إحىداث أضىرار جسىيمة بالمنشىا  ممىا قىد يىؤدى الى  المش

 ازضرار بمجموع العمال. وبالتالي عزعة الثقة فيها أو إفالس المنشد  

وبشرط أال يكون هذا الكتمان ساترا لجريمة جنا ية أو حىا ال دون الكشىف عىن جريمىة 

 مرحلة الشروع.  فيتمت أو 

 ذات نشاطه. فيمنافسة صاحب العمل إذا قام العامل ب (2)

لات  فىيهذه الحالة مستحدثة ويشترط المشرع فيها قيام العامل بمنافسة صاح  العمىل 

نفس نشىاط صىاح   فينشاطه بمعن  أن يقوم العامل باالشتراك م  شخص آخر يعمل 

نفىىس نشىىاط  فىىيالعمىىل أو أن يقىىوم العامىىل بنفسىىه بممارسىىة نشىىاط بعىىد مواعيىىد العمىىل 

 لعمل.  صاح  ا

وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سلكر بلين أو متلأثرا بملا تعاطلاه ملن  ا( إذ7)

 مادة مخدرة.

 -وهي: هذه الحالة يشترط المشرع لف ل العامل خمسة أسباب  في

وجود العامل في حالة سكر بين،والمق ود هنا بالسكر البين هىو السىكر الشىديد الىذى -أ

ات الشىىخص المىىاهر  بحيىىث يفقىىده القىىدر  علىى  و ن يكىىون تىىدثيره واضىىحا مىىن ت ىىرف

للى  بحسى  طبيعىة العمىل ومىا يقتضىيه مىن يقمىة  القاضىيويقىدر  األمور و نا سليما،

وتلى  الحالىة وضىعها المشىرع مؤكىدا على  أن مىن فقىد وعيىه كليىا أو  العامل وانتباهىه،

ة فضىال عىن جز يا نتيجة تدثير المواد المخدر  ال يستطي  أن يؤدى عمله ب ور  سليم

أن السىىكر أو تعىىاط  المخىىدر يفقىىد العامىىل الىىذى تعاطىىاه ثقىىة صىىاح  العمىىل واحترامىىه 

ولهذا فىإن تلى   ويخل بنمام العمل وسمعة المنشد ، بازضافة ال  فقد ثقة  مال ه أيضا،

 الجريمة تشكل خطد تدديبيا الت الها بمجموع المنشد  وليس بشخص صاحبها فحس .

ولو كىان العامىل قىد تنىاول المىاد    العمل، حتأو المخدر أثناء أن تمهر آثار السكر -ب

 المسكر  أو المخدر خارج مكان العمل وف  غير أوقاته.
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أن يكون العامل قد تعىاط  المىاد  المسىكر  أو المخىدر  عىن إراد  واختيىار ومىدركا -ج

هىىا أو تناولهىىا مىىن قبيىىل الخطىىد أو دون أن يكىىون عالمىىا بطبيعت اوتدثيرهىىا، فىىإلطبيعتهىىا 

 مشروب ما دون أن يعرن فال يجو  ف له. فيوضعها له أحد 

 البد من وجود شهود لحالة السكر.-د

 وإجراء التحاليل.  الطبيالبد من إثبات الحالة عن طريق الكشف -هـ

إذا وقلع منله  كالعلام  وكل لإذا ثبت اعتداء العاملل عللي صلاحب العملل أو الملدير  (3)

 أثناء العمل أو بسببه.اعتداء جسيم علي أحد رؤسائه 

هذه الحالة فرق المشىرع بىين ثبىوت اعتىداء العامىل علىي صىاح  العمىل أو المىدير  في

اعتداء العامل علي صىاح   ففيالعام من ناحية وعل  راساء العمل من ناحية أخرى، 

 وبالتىالي العمل أو المدير العام لم يستلزم المشرع جسىامة االعتىداء أو ات ىاله بالعمىل،

تداء العامل عل  صاح  العمىل أو المىدير العىام سىواء بىاللفظ أو الفعىل داخىل أو فإن اع

بىل أن مجىرد السىخرية أو الىتهكم على   خارج العمل ولو كان يسيرا يسىتوج  الف ىل،

منهما أو تقديم شكاوى أو بالغات كيدية تتضمن اتهام العامىل ألى منهمىا بىالغو أو  أي

وتقىدير للى   االعتىداء الىذى يجيىز ف ىل العامىل، التالع  أو السرقة مثال تعد من قبيل

 .للقاضيمتروك 

هىذه الحالىة ترجى  الى  أن صىاح  العمىل أو  فىياالكتفىاء باالعتىداء البسىيط  فىيوالعلة 

تنمىيم المنشىد  وفى  السىيطر  على  نمامهىا  فىيمديره المسنول يكىون صىاح  السىلطة 

وتلى   لال م نحىوه مىن العمىال.وعمالها بما يتعين معه المحافمة عل  هيبته واالحترام ا

وازخىالل بهىا يخىل بىاالحترام  تتميىز بهىا عالقىة العمىل التىاب ، التىيعالقىة التبعيىة  هي

 ويخل بنمام المنشد  وحسن سير العمل بها.  الواج ،

يقىوم بىإدار  المنشىد  أو فىرع منهىا بحيىث  الىذيوالمق ود هنا بالمدير العام هىو المىدير 

أمىىا المىىدير العىىام كموظىىف عىىادى إلا كىىان بالمنشىىد   ل،يكىىون لىىه سىىلطات صىىاح  العمىى

 يعتبر ر يس عمل. الوظيفة فإنهويشغل هذه 
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الفقر  الثانية فيشترط المشرع وقوع اعتداء جسيم من العامل علي أحىد راسىا ه  فيأما 

هنىا   بالعمل، ويجىوهنا البد أن يكون االعتداء جسيما وله صلة  أثناء العمل أو بسببه،

أنه ال يشترط أن يكون المعتدى عليىه ر يسىا مباشىرا للعامىل بالىذات ولكىن  ازشار  ال 

 رعمومىا. وتقىدياحترام راساء العمل  تقتضيأن يكون ر يسا ألن م لحة العمل  يكفي

تنطبىىق المىىاد  إلا كىىان االعتىىداء متبىىادال بىىين  أيضىىا. وال للقاضىىيالجسىىامة هنىىا متىىروك 

أن يكون المعتدى أقل درجىة مىن درجىة  ر يسين من راساء العمل ألن المشرع اشترط

 المعتدى عليه.

( مللن 485( الللي )486إذا لللم يللراع العامللل الضللوابة الللواردة فللي المللواد مللن ) (8)

 الكتاب الرابع من ه ا القانون.

بشىدن الحريىة  2948لسىنة  87حيث أن م ىر قىد صىدقت على  كىل مىن االتفاقيىة رقىم 

بشىدن تطبيىق مبىادو حىق  2949لسىنة  98قىم النقابية وحماية حىق التنميم،واالتفاقيىة ر

لسىىنة   537التنمىىيم والمفاوضىىة الجماعية،وقىىد صىىدر قىىرار ر ىىيس الجمهوريىىة رقىىم 

ونشرت بالجريد   خ و  الموافقة عل  هذه االتفاقية طبقا للدستور الدا م، في 2982

.وبموج  هذه االتفاقية فإن حىق ازضىراب مكفىول للمنممىات 8/4/2982 فيالرسمية 

إجىراء مىن شىدنه حرمىان النقابىات مىن  أيالية ويمتن  عل  الىدول األعضىاء اتخىال العم

وبت ديق م ر عل  هذه االتفاقيات ت بع أحكامها طبقا للدسىتور  ممارسة هذا الحق،

 ويلتزم المشرع باحترام هذه األحكام.  الداخليجزء من القانون 

الضوابط الوارد  في المىواد وهذه الحالة مستحدثة ويق د المشرع بعدم مراعا  العامل 

 ، وهىي2003لسنة  22العمل رقم  من قانون( من الكتاب الراب  295( الي )292من )

  -عل : تنص  والتيالمواد الخاصة بازضراب 

 (292ماد  )

للعمىىال حىىق ازضىىراب السىىلمي ويكىىون إعالنىىه وتنميمىىه مىىن خىىالل منممىىاتهم النقابيىىة 

دية واالجتماعيىىة، وللىى  فىىي الحىىدود وطبقىىا دفاعىىا عىىن م ىىالحهم المهنيىىة واالقت ىىا



 55 

للضوابط وازجراءات المقىرر  فىي هىذا القىانون.وفي حالىة اعتىزام عمىال المنشىد  لات 

اللجنة النقابية علي ازضراب في األحوال التي يجيزها هذا القانون، يجى  علىي اللجنىة 

 -لثىىي عىىدد أعضىىا هبعىىد موافقىىة مجلىىس إدار  النقابىىة العامىىة المعنيىىة بدغلبيىىة ث -النقابيىىة

إخطار كل من صاح  العمل والجهة ازدارية المخت ة قبل التاريخ المحدد لهضراب 

بعشر  أيىام علىي األقىل وللى  بكتىاب مسىجل بعلىم الوصىول.فإلا لىم يكىن بالمنشىد  لجنىة 

نقابية يكون ازخطار باعتزام العمال ازضراب للنقابىة العامىة المعنيىة، وعلىي األخيىر  

مجلىىىس إدارتهىىىا باألغلبيىىىة المن ىىىو  عليهىىىا فىىىي الفقىىىر  السىىىابقة القيىىىام بعىىىد موافقىىىة 

بازخطار المشار إليه.وفي جمي  األحوال يتعين أن يتضىمن ازخطىار األسىباب الدافعىة 

 لهضراب، والمد  الزمنية المحدد  له. 

 (293ماد  )

اتفاقيىة  العمال ازضراب أو إعالنه بواسطة منمماتهم النقابية بق د تعىديل عل يحمر 

العمل الجماعية أثنىاء مىد  سىريانها، وكىذل  خىالل جميى  مراحىل وإجىراءات الوسىاطة 

 والتحكيم.

 (294ماد  )

 عل يحمر ازضراب أو الدعو  إليه في المنشوت االستراتيجية أو الحيوية التي يترت  

توقىىىف العمىىىل فيهىىىا ازخىىىالل بىىىاألمن القىىىومي أو بالخىىىدمات األساسىىىية التىىىي تقىىىدمها 

 اطنين. وي در قرار من ر يس مجلس الو راء بتحديد هذه المنشوت.للمو

 (295ماد  )

( مىىن هىىذا القىىانون احتسىىاب مدتىىه 292المىىاد ) فىىيازضىىراب المشىىار إليىىه  علىى يترتىى  

الجىزء الخىا   فىيإجا   للعامل بدون أجر.وسون نقوم بشىرح هىذه المىواد بالتف ىيل 

 بازضراب
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 مقدمة:

وجد المشرع أن هناك حاجة ماسة  العمليبعد صدور القانون وما أسفر عنه التطبيق 

تشكيل اللجنة  فيلتعديل عمل اللجنة القضا ية خاصة وأن هناك شبهة عدم دستورية 

بعمل وتشكيل  ة( الخاص72-72-70المواد ) قام المشرع بتعديل وبالتالي الخماسية.

بتعديل بعا احكام قانون  2005لسنة  90القانون رقم  بإصدارولل   ،اللجنة القضا ية

 تاب () 22ونشر بالجريد  الرسمية العدد  2003لعام  22العمل ال ادر بالقانون رقم 

 .2005يونية  2في 

 2008لسنة  280بالقانون رقم  (72-72-70ثم قام المشرع مر  أخرى بتعديل المواد )

 .2008 يونية 22 فيمكرر  25العدد  الرسميةونشر بالجريد  

 فيتتحقق به عدالة ناجز  غير تفعيل مبدأ التخ يص ل التشريعيتدخل الوكان البد من 

يد جهة واحد  يحكمها فرد  فيقضاء العمال لتلتنم أواصر منا عات العمل الفردية 

لسنة  12واج  التطبيق عليها سواء كان قانون العمل رقم واحد أيا كان القانون ال

أو أي من القوانين أو اللوا ع المنممة لعالقات العمل الفردية مستلهما فلسفة  2003

السعي  فيقانون العمل من وجوب مشاركة الجهة ازدارية ومنممات رجال األعمال 

أوجه ق ور ومثال  نالت  لحل المنا عات العمالية م  تالف  ما أسفر عنه التطبيق من

 من المواد محل التعديل عل  أن ينضبط لل  كله بن و  الدستور .

 فيمزيد من تنميم عالقات العمل وسرعة الف ل  بهذا التعديلالمدمول أن يتحقق و

المنا عات بما يؤدى إل  استقرار طا فة عريضة من طوا ف المجتم  وينعكس عل  

  وتقدما.المجتم  والوطن رفاهية 
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 الودية ةأوال: التسوي

 (71مادة )

إلا نشد نزاع فردى بين صاح  العمل والعامل في شان تطبيق أحكام هذا القانون أو 

أي من القوانين أو اللوا ع المنممة لعالقات العمل الفردية فألي منهما أن يطل  من 

لنقابية ، تشكل من ممثل للجهة ازدارية المخت ة )مقررا( ، وممثل للمنممة ا -لجنة 

خالل عشر  أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا ،  –وممثل لمنممة أصحاب األعمال 

الطل  جا  ألي منهما  -من تاريخ تقديم -التسوية خالل واحد وعشرين يومافإلا لم تتم 

أن يطل  من الجهة ازدارية المخت ة إحالة النزاع إل  المحكمة العمالية المن و  

( من هذا القانون أو أن يلجد إليها مباشر  في موعد أق اه خمسة 72عليها في الماد  )

وأربعين يوما من تاريخ انتهاء المد  المحدد  للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة ازدارية 

  .بطل  التسوية أو لم يتقدم به و إال سقط حقه في عرض األمر عل  المحكمة

 :التعليق

القانون  فيلجزء األول من الماد  المقابلة لها ف  هذه الماد  نجد أن المشرع حذن ا

والخاصة بف ل العامل من العمل بغير مبرر حيث أنه أحال ال  2982لسنة  237

موضوع ف ل العامل، واستحدث عبار  إلا نشد نزاع فردي في شدن المحكمة العمالية 

-ة لجنتطبيق أحكام هذا القانون جا  لكل من العامل وصاح  العمل أن يطل  من 

وممثل  النقابية،للمنممة  (، وممثلمن ممثل للجهة ازدارية المخت ة )مقررا تشكل

وهنا أعاد  أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا،عشر  خالل لمنممة أصحاب األعمال 

 المشرع عمل اللجنة الثالثية مر  أخرى.

يق وبالتال  أراد المشرع أن يحيل جمي  موضوعات المنا عات الناشنة عن تطب

فإن  وبالتالي نطاق عالقات العمل الفردية ال  المفاوضة الودية، فيالقانون وخاصة 

عرض الموضوع عل  اللجنة  فيالمشرع أعط  للعامل وأيضا ل اح  العمل الحق 

نمر الطرفين المتنا عين والوصول ال   وجهتيلتسويته وديا وهذا من شدنه تقري  
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خالل عشر  أيام من تاريخ  فيتسوية وديا  في حالة فشل اللجنة فيحل للمشكلة، ولكن 

أن يطل  من الجهة ازدارية المخت ة إحالة النزاع إل  تقديم الطل  جا  لكل منهما 

والخا  بازجراءات  2003لسنة   272طبقا للقرار الو ارى رقم المحكمة العمالية 

عالقات العمل تقديم طل  إلي مكت  لمحكمة العمالية لتتب  للتقدم  التيالقانونية 

( من هذا 72المشار إليها في الماد  )المحكمة العمالية المختص بإحالة النزاع ال  

القانون في موعد أق اه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وإال سقط حقه في 

 .المحكمة العماليةعرض األمر علي 

لتسوية هذا النزاع مدتها خمسة وأربعون يوما  لطرفيوقد ترك المشرع فرصة أخرى 

الحد األق    هيوهذه المد   ،المحكمة العماليةالنزاع وديا ولل  قبل اللجوء ال  

 وقت خالل هذه المد . أي فيالمحكمة العمالية من الطرفين اللجوء ال   أليويمكن 

 (6) تشكيل المحكمة العمالية واختصاصاتها

 (72ماد  )

 ر المحكمة االبتدا ية وتختص دون تشكل المحكمة العمالية من دا ر  أو أكثر من دوا

من هذا  70غيرها بالف ل في كافة المنا عات العمالية الفردية المشار إليها في الماد  

، وممثال عن منممة ثال عن المنممة النقابية المعنيةوتخطر المحكمة مم .القانون

عن فإلا تخلف أي منهما  أصحاب األعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة،

  الحضور استمرت المحكمة في نمر الدعوى.

وجه السرعة وبحكم واج  النفال ولو تم  عل -وعل  المحكمة العمالية أن تف ل 

طل  صاح  العمل بف ل العامل خالل خمسة عشر يوما من تاريخ أول  في-استننافه 

فإلا رفضت الطل  قضت باستمرار العامل في عمله وبإلزام صاح  العمل أن  جلسة،

 يؤدي إليه ما لم ي رن له من مستحقات.

 

  20/7/2003بتاريخ  3539صدر قرار و ير العدل رقم ( 2)
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فإلا لم يقم صاح  العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر لل  ف ال 

 .القانونمن هذا  222تعسفيا يستوج  التعويا لنص الماد  

مؤقت  بتعويا-كم واج  النفال مستعجلة وبح ب فة-وتقضي المحكمة العمالية 

فإن  كاملة،عشر شهرا إلا جاو ت مد  عمله سنة  أثن للعامل يعادل أجره الشامل لمد  

كانت أقل من لل  كان التعويا المؤقت بقدر أجره الشامل عن مد  عمله إلا طل  

منها لل . وعل  العامل إعالن صاح  العمل بطلباته النها ية خالل ثالثين يوما من 

. ؤقت إلا لم يكن قد سبق له إبدااهيوم التالي لتاريخ صدور الحكم بالتعويا المال

وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبل  التعويا النها ي وفي باقي طلباته بعد أن 

 .المؤقتتخ م المبال  التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم ال ادر بالتعويا 

نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار  كان طل  ف ل العامل بسب  فإلا

العامل في عمله إلا طل  لل  ما لم يثبت صاح  العمل أن طل  الف ل لم يكن بسب  

فيما لم يرد بشدنه نص خا  في هذا القانون أحكام قانوني  ويتب  .النشاطهذا 

 .المرافعات وازثبات في المواد المدنية والتجارية

 التعليق:

استحدثها المشرع للقضاء عل  المشاكل  التيمن أهم األحكام حكمة العمالية المتعتبر 

كانت تطيل من أمد  والتي، 2982لسنة  237القانون  فيواجهت اللجنة الثالثية  التي

النزاع وما يترت  عل  لل  من إضرار سواء بالنسبة للعامل أو بالنسبة ل اح  

جمي  عناصر  فيواحد  تختص بالنمر  العمل، لذل  راى توحيد ازجراءات أمام جهة

صرن أجر العامل  فيالنزاع من وقف عن العمل ال  الف ل بازضافة ال  النمر 

حدد المشرع  دالموضوع. وق فيالنمر  أيالنزاع ال  الحكم بالتعويا  فيلحين البت 

حالة  فيأما  النزاع المعروض عليها، فيمد  ستين يوما للف ل للمحكمة العمالية 

طل  الف ل خالل  فيبدن تف ل المحكمة العمالية العامل فقد ألزم المشرع ف ل 

فقد تم حل  وبالتالي ويكون قرارها نها يا، خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة
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سرعة اتخال القرار سواء كان ل الع  وهيحالة ف ل العامل  فيالمشكلة الر يسية 

 العامل أو ل الع صاح  العمل.

الطل  المقدم من صاح  العمل ألزمته بإعاد  حكمة العمالية الموف  حالة رفا 

وأن يؤدي إليه ما لم ي رن له من مستحقات. فإلا لم يقم صاح   العامل ال  عمله،

بإعاد  العامل ال  عمله اعتبر لل  ف ال تعسفيا المحكمة العمالية العمل بتنفيذ قرار 

تنص عل  صرن  والتي ( من هذا القانون222يستوج  التعويا طبقا للماد  )

شهرين من األجر الشامل للعامل كحد أدن  عن كل سنة من سنوات الخدمة بازضافة 

 استحقاقاته المقرر  قانونا. باقي فيال  حق العامل 

أن تف ل في الموضوع بالتعويا المؤقت إلا للمحكمة العمالية وأعط  المشرع الحق 

 ول عل  بعا مستحقاته لك  يستطي  الح فيوهذا تيسيرا للعامل  طل  العامل لل ،

فإن المشرع جعل قرار  وبالتالي النزاع نها يا، فيتسيير حياته العا لية لحين الف ل 

ف  هذه الحالة واج  النفال فورا ولو طل  استننافه ولل  حت  ال المحكمة العمالية 

بال  التي وف  المقابل تخ م الم يتحايل صاح  العمل عل  القرار ويتهرب من التنفيذ،

بوقف التنفيذ من مبل  التعويا المحكمة العمالية يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار 

الذى قد يحكم له به أو من أية مبال  أخرى مستحقة له لدى صاح  العمل. وتطبيقا 

لنص قانون النقابات العمالية وللحفاظ عل  أعضاء مجالس إدارات المنممات النقابية 

 للنقابيحالة مطالبتهم بحقوق العمال فقد أعط  المشرع  فيالعمل من بطو صاح  

ووض   حق العود  ال  العمل إلا كان ف ل العامل بسب  نشاطه النقابي إلا طل  لل ،

 عل  عاتق صاح  العمل إثبات أن الف ل لم يكن بسب  هذا النشاط.

عات وازثبات وأحال المشرع فيما لم يرد بشدنه نص خا  ال  أحكام قانوني المراف

 في المواد المدنية والتجارية.
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 المحكمة العماليةصدور قرار 

 (76مادة )

يتب  في الطعن عل  أحكام المحاكم العمالية األحكام الوارد  في قانون المرافعات 

  .المدنية والتجارية

 :الماد  الثانية

و  لقانون تستبدل عبار  "المحكمة العمالية" بعبار  "اللجنة" أينما وردت في ن 

  2003لسنة  22العمل رقم 

  :الماد  الثالثة

عل  اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منا عات ودعاوى 

أصبحت من اخت ا  المحاكم العمالية بمقتض  هذا القانون. ولل  بالحالة التي تكون 

كتاب بإعالنه بدمر الخ وم يقوم قلم ال أحدوفي حالة غياب  رسوم،عليها وبدون 

  .ازحالة م  تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة العمالية التي تحال إليها الدعوى

وال تسري أحكام الفقر  األول  عل  المنا عات والدعاوى المحكوم فيها وتخض  

 .صدورهااألحكام ال ادر  فيها للقواعد المنممة لطرق الطعن السارية في تاريخ 

 :التعليق

المكفول دستوريا للعامل  التقاضيرصا من المشرع عل  عدم المساس بحق ح

منهما حق الطعن في القرار ال ادر من اللجنة أمام  أليول اح  العمل فقد أعط  

 المحكمة االستننافية المخت ة وفقا ألحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 تعويض اإلتالف وحق  العامل فى التظلم

 (78مادة )

إلا تسب  العامل بخطنه وبمناسبة عمله في فقد أو إتالن مهمات أو آالت أو خامات أو 

منتجىىىات يملكهىىىا صىىىاح  العمىىىل أو كانىىىت فىىىي عهدتىىىه التىىىزم بىىىدداء قيمىىىة مىىىا فقىىىد أو 

أتلف.ول ىىاح  العمىىل بعىىد إجىىراء التحقيىىق وإخطىىار العامىىل أن يبىىدأ باقتطىىاع المبلىى  

أجر خمسة أيام في الشىهر  عل تط  لهذا الغرض أال يزيد ما يق عل المذكور من أجره 
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المشىار المحكمة العمالية الواحد. ويجو  للعامل أن يتملم من تقدير صاح  العمل أمام 

 هذا القانون ووفقا للمدد وازجراءات الوارد  بها.  ن( م72إليها في الماد )

ل منىه وجى  فإلا لم يقا ل اح  العمىل بىالمبل  الىذي قىدره لهتىالن أو قضىي لىه بدقى

 المحكمة.عليه رد ما اقتط  دون وجه حق خالل سبعة أيام من تاريخ صدور قرار 

وال يجو  ل اح  العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق االقتطاع وفقا لحكم هىذه المىاد  

 إلا بل  مجموعها أجر شهرين.

 :التعليق

ه فىىي فقىىد أو هىىذه المىىاد  قىىرر المشىىرع أنىىه إلا تسىىب  العامىىل بخطنىىه وبمناسىىبة عملىى فىىي

إتالن مهمات أو آالت أو خامات أو منتجات يملكها صاح  العمل أو كانت في عهدتىه 

التزم بدداء قيمة ما فقىد أو أتلف.وهنىا أعطى  المشىرع ل ىاح  العمىل سىلطة االقتطىاع 

يىد  فىينفس الوقىت لىم يجعىل هىذه السىلطة مطلقىة  فيمن األجر المستحق للعامل ولكنه 

 -يلي: بقا لما صاح  العمل بل قننها ط

ل اح  العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامىل أن يبىدأ باقتطىاع المبلى  المىذكور -2

 أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.  عل أال يزيد ما يقتط  لهذا الغرض  عل من أجره 

المشىار إليهىا المحكمىة العماليىة يجو  للعامل أن يتملم من تقدير صاح  العمل أمىام -2

 هذا القانون ووفقا للمدد وازجراءات الوارد  بها.  ن( م72) في الماد 

عدم أحقية صاح  العمل بالمبل  الذي قىدره لهتىالن أو المحكمة العمالية إلا قررت -3

قررت له بدقل منه وج  عليه رد ما اقتط  دون وجه حق خالل سىبعة أيىام مىن تىاريخ 

 .المحكمة العماليةصدور قرار 

مل أن يستوفي مستحقاته بطريق االقتطاع وفقا لحكم هذه الماد  ال يجو  ل اح  الع-4

فىإن المشىرع حينمىا صىاب هىذه المىاد  راعى   وبالتىالي إلا بل  مجموعهىا أجىر شىهرين.

االقتطىاع مىن أجىر  فىيفدعط  ل اح  العمل الحىق  الطرفين صاح  العمل والعامل،

ف  نفس الوقت أعطىت و ينجم عنه خسار  ل اح  العمل، الذيحالة الخطد  فيالعامل 

 التملم من القرار. فيللعامل الحق 
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 العقوبة: 

يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا  :248طبقا لنص الماد  

والقىرارات الو اريىة المنفىذ  لهىا بغرامىة ال تقىل عىن خمسىما ة  73/3 من أحكام المىاد 

 جنيه وال تجاو  ألف.

 الحصانة النقابية

 (71ة )ماد

ال تخىىل األحكىىام الىىوارد  بهىىذا البىىاب بالضىىمانات المقىىرر  بقىىانون النقابىىات العماليىىة 

 ألعضاء مجالس إدار  المنممات النقابية.

 التعليق:

ون النقابىات هذه الماد  حر  المشرع عل  عدم ازخالل بالضىمانات المقىرر  بقىان في

دار  المنممىات النقابيىة كمىا ألعضاء مجىالس إ وتعديالته 2972لسنة  35العمالية رقم 

 كالعمىىال. وهنىىاتلىى  الضىىمانات علىى  أعضىىاء مجىىالس ازدار  المنتخبىىين عىىن  تسىىري

 نوعين من الضمانات بالنسبة ألعضاء مجالس إدار  المنممات النقابية:

بحماية العضو ضد الف ل من التشكيل سىواء مىن مجلىس ازدار  أو مىن   األول: خا

 من قانون النقابات العمالية. 42النقابية وهذه تحكمها الماد  الجمعية العمومية للمنممة 

 التىىيالثىان  : خىا  بحمايىة العضىو ضىد توقيى  الجىزاءات التدديبيىة عليىه مىن المنشىد  

تنص عل  أنه ال يجو  وقف عضو  والتيمن قانون النقابات  48الماد   طبقايعمل فيها 

التاب  لها احتياطيا أو تدديبيىا أو توقيى   مجلس إدار  المنممة النقابية عن العمل بالمنشد 

عقوبة الف ل عليه إال بناء على  قىرار أو حكىم مىن السىلطة القضىا ية المخت ىة.كما ال 

 التىييجو  ندبه لمد  تزيد على  أسىبوعين أو نقلىة مىن المنشىد  داخىل أو خىارج المدينىة 

تابية عل  لل .وتسىرى يوجد بها مقر عملة خالل مد  الدور  النقابية إال بعد موافقته الك

أحكام الفقرتين السابقتين عل  المرشىع لعضىوية المنممىة النقابيىة خىالل فتىر  الترشىيع 

السىابقة. من الفقىرات  أيلهذه المنممة. ويعتبر باطال كل قرار ي در بالمخالفة ألحكام 

المشىىرع مىىن هىىذه المىىاد  وضىى  مزيىىدا مىىن الحمايىىة ألعضىىاء مجىىالس إدار   نويهىىد

 عل  أكمل وجه. النقابييتمكنوا من ممارسة نشاطهم  كينقابية المنممات ال

 العقوبة: 

صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا   : يعاق248طبقا لنص الماد  

والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن خمسىما ة جنيىه  74 من أحكام الماد 

بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم الجريمىىة  وال تجىىاو  ألىىف جنيىىه وتتعىىدد الغرامىىة

 وتضاعف الغرامة في حالة العود.
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 مقدمة

تعتبىر بمثابىة  هىي والتىيالجزء السابق التزامات العامل لدى صىاح  العمىل  فيتناولنا 

 حق ل اح  العمل لدى العامل.

 التىىيهىىذا الجىىزء سىىون نسىىتعرض بمشىىينة اللىىه تعىىال  التزامىىات صىىاح  العمىىل  وفىى 

حق للعامل لىدى صىاح   بالتالي هي والتي ،2003لسنة  22وردت بقانون العمل رقم 

المدن  من التزامات صاح   البداية ما ورد بالتقنين فيولكننا سون نستعرض  العمل،

بىالتزام صىاح   المىدنيمىن القىانون  (292-290) أنه لم يرد بنص المواد ثالعمل. حي

قىد أوجبىت  المىدنيمىن التقنىين  293غيىر أن المىاد   العمل سوى التزامىه بىدداء األجىر،

ومن أهم هىذه  ين الخاصة،تفرضها القوان التيعل  صاح  العمل أن يقوم بااللتزامات 

 فىىرض كثيىىرا مىن االلتزامىىات عليىىه. الىذي 2003لسىىنة  22قىىانون العمىل رقىىم القىوانين 

 وهو ما سنتعرض له بالتف يل كما سبق ازشار  ال  لل .

التزام آخر غيىر  أليال يخض   المدنيوهذا ال يعن  أن صاح  العمل الخاض  للتقنين 

تنفيىىذ  فىىيإل أن هنىىاك التزامىىات أخىىرى تفرضىىها القواعىىد العامىىة  التزامىىه بىىدداء األجىىر،

الخاض  له وسىواء وجىد نىص  يالقانونفيلتزم بها صاح  العمل أيا كان النمام  العقود،

 بذل  أم لم يوجد.

 

 أوال:االلتزامات التى تفرضها القواعد العامة

علىى  رب العمىىل الىى  جانىى    يجىى“أنىىه علىى   المىىدنيمىىن التقنىىين  923ن ىىت المىىاد  

 تفرضها القىوانين الخاصىة التيالمواد السابقة أن يقوم بااللتزامات  فيالتزاماته المبينة 

لتلىىى   المىىىدني  التىىىزام أصىىىحاب األعمىىىال الخاضىىىعين للقىىىانون غيىىىر أن للىىى  ال يعنىىى"

تنفيىىذ  فىىيالقىىوانين الخاصىىة مىىا لىىم تكىىن تمليهىىا القواعىىد العامىىة  فىىيااللتزامىىات الىىوارد  

أما ما ال يعتبر تطبيقا للقواعد العامة فال يمكن إلىزامهم بهىا إال باتفىاق الطىرفين  العقود،

 ترد الى  التيوااللتزامات  األعمال بها. أو كان العرن يقض  بازلزام أصحاب عليها،

يجى   تىنص على  أنىه" التىي المىدنيمن القىانون  248تطبيق للماد   هيالقواعد العامة 

 تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق م  ما يوجبه حسن النية.
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وال يقت ىىر العقىىد علىى  التىىزام المتعاقىىد بمىىا ورد فيىىه ولكىىن يتنىىاول أيضىىا مىىا هىىو مىىن 

 مستلزماته وفقا للعرن والعدالة بحس  طبيعة االلتزام".

وتطبيقا لهذا النص يلتزم صاح  العمل بعد  التزامات رغم عىدم الىنص صىراحة على  

 -وهي: صور هذه االلتزامات 

 تمكين العامل من القيام بالعمل: -2

العمىل فىال يمنعىه مىن أداء  يلتزم صاح  العمل بتقديم العمىل الى  العامىل وتشىغيله فيىه،

 التىيإل أن هىذا المنى  يفىوت على  العامىل الخبىر   المتفق عليه ولو كان يؤدى له أجىره،

فضال عما يسببه من آالم نفسية أو مسىاس بكرامتىه أو  تكس  بالممارسة الفعلية للعمل،

إال أن يكون المن  مؤقتا تقتضىيه م ىلحة العمىل أو كىان غيىر راجى   شعوره بازحباط،

 لعمل.لخطد من جان  صاح  ا

 تهينة مكان العمل وتوفير أدواته: -2

وأن يىوفر  يباشىر فيىه تنفيىذ العمىل، الىذييلتزم صاح  العمل بىدن يعىد للعامىل المكىان  

كمىا يلتىزم بىدن  تكفىل المحافمىة على  سىالمته وصىحته، التىيللعامل المرون المال مة 

فىى  مىىن هىىذا غيىىر أن صىىاح  العمىىل يع يقىىدم لىىه المىىواد األوليىىة الال مىىة ألداء العمىىل،

االلتىىزام إلا نىىص علىى  للىى  صىىراحة فىى  العقىىد أو جىىرى العىىرن أو العىىاد  بىىذل .فيقوم 

أو يىؤدى العمىل فى  مكىان آخىر غيىر  العامل بدداء العمل بىددوات تخ ىه هىو شخ ىيا،

 كمنزل العامل نفسه أو محله. محل صاح  العمل،

 معاملة العامل معاملة إنسانية: -3

 فال يعتدى عليه بىالقول أو بالفعىل، لعامل معاملة إنسانية،يلتزم صاح  العمل بمعاملة ا

أو  أو يكلفىىه بدعمىىال منافيىىة لىىآلداب أو األخىىالق، وال يكلفىىه بدعمىىال أكبىىر مىىن طاقتىىه،

وإلا اضىىطر  خ وصىىياته الخاصىىة عنىىو ، فىىييعتىىدى عليىىه أو علىى  أسىىرته ويتىىدخل 

عتبر لل  بمثابىة ف ىل في العامل ال  إنهاء العقد نتيجة لت رفات صاح  العمل السينة،

 عمل(. 222، م مدني 292)م تعسفي

 حينه. فيبازضافة ال  التزامات أخرى سنعرض لها بالتف يل 
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 يفرضها قانون العمل التيثانيا: االلتزامات 

 لألجور القانونيالنظام 

 مقدمة

فال يجو  أن يضرب العامل  البداية البد من ازشار  ال  أن األجر هو نمير العمل، في

ثىم يطالى  بىدجره عىن هىذه  أو يتغي  عن العمل لمىرون خاصىة بىه، يقانونغير سند ب

حيىث أن شىروط العقىد تعبىر  ألنه سون يترت  على  هىذا االنقطىاع فقىد األجىر، الفتر ،

 الىىذيالغالىى  األعىىم يعتبىىر األجىىر  فىىيعىىن مبىىدأ التقابىىل بىىين األجىىر والعمىىل. وبمىىا أنىىه 

ب العمىل بىدداء فقىد أخضى  المشىرع التىزام ريتقاضاه العامل هو م در ر قه الوحيد، 

وأحاطىه  خا  راع  فيه األهمية الكبيىر  لألجىر بالنسىبة للعامىل، ياألجر لنمام قانون

 رب العمىل، دا نىيمواجهىة  فيرب العمل أو  مواجهة فيواعد وحماية خاصة سواء بق

 -اآلتي: وسون نتناول األجر من خالل  العامل. دا نيأو 

 تعريف األجر.-2

 المنحة. تعريف-2

 تعريف الوهبة.-3

 لألجور. القوميالمجلس -4

 األجور. فيالتمييز -5

 كيفية تحديد األجر.-2

 الحد األدن  لألجور.-7

 طريقة أداء األجور.-8

 طريقة حساب متوسط األجر.-9

 .الشهريحمر نقل عمال األجر -20

 حالة منعه من العمل. فيأجر العامل -22

 ء أغذية أو سل  مما ينتجه صاح  العمل.عدم إلزام العامل بشرا-22
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 حماية األجر من اقتطاع صاح  العمل.-23

 حدود الحجز أو النزول من أجر العامل.-24

 إثبات تقاض  العامل لألجر.-25

 الوفاء باألجر للطفل. -22

 أوال: تعريف األجر

ء مىا يح ىل عليىه العامىل لقىا لك“بدنه األجر  2003لسنة  22عرن قانون العمل رقم 

 عمله ثابتا كان أو متغيرا نقدا أو عينا".

)كىل مىا  2982لسىنة  237القىانون  فىيوهنا تكىون ال ىياغة أشىمل وأوضىع ممىا ورد 

يتقاضاه العامل لقاء عمله نقدا مضىافا إليىه جميى  العىالوات أيىا كىان نوعهىا( وللى  ألن 

 هذا النص يعن  أن األجر عموما البد أن يكون نقديا.

ازحالىىة الىى  مفهىىوم األجىىر  وهىىيالىى  نقطىىة هامىىة تركهىىا المشىىرع ويجىى  ازشىىار  هنىىا 

وهو مفهوم ضيق فضال عن أنه يض  حدودا ق وى  االجتماعيالوارد بقانون التدمين 

 والتىىيتحديىىد شىىروط وأوضىىاع حسىىاب بعىىا العناصىىر ) فىىيويحيىىل  األساسىىيلألجىىر 

 ال  قرارات تنفيذية ي درها و ير التدمينات.  (تسم  باألجر المتغير

وتل  من النقاط الهامىة حيىث يلجىد كثيىر مىن أصىحاب األعمىال الى  التىدمين على  الحىد 

وللىى  بهىىدن  األدنىى  ألجىىر العامىىل ناهيىى  عىىن الىىذين ال يؤمنىىون أصىىال علىى  العمىىال،

تعتبر مرتفعىة  والتيالهروب من سداد نسبة التدمينات الخاصة ب اح  العمل والعامل 

حالىة مرضىه  فىياكل متعدد  للعامل أو ألسرته ال  حدوث مش بالتاليوهذا يؤدى  جدا،

حالىىة  فىىيأو إصىىابته أو وفاتىىه. ومىىن هنىىا يجىى  علىى  المشىىرع أن يراعىى  هىىذه النقطىىة 

  قانون التدمينات االجتماعية.    حدوث تعديل ل

لمىة  فىيوقد استقر قضاء محكمة النقا عل  أن األجىر يشىمل بمفهومىه كىل مىا يىدخل 

 قابل قيامه بالعمل موضوع العقىد ومهمىا كانىت تسىميته،العامل من مال أيا كان نوعه م

ومن هنا فان عالو  غالء المعيشة تعتبر جزءا ال يتجزأ من األجر فيتعين عند احتساب 
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. ويترتى  على  األصىليمكافد  نهاية الخدمة االعتداد بهذه ازعانة وإضافتها ال  األجر 

قىىوق العامىىل علىى  أسىىاس اعتبىىار إعانىىة غىىالء المعيشىىة جىىزءا مىىن األجىىر أن حسىىاب ح

وتعتبىىر  علىى  إهىىدار لحىىق فرضىىه القىىانون، ينطىىويالمرتىى  دون إعانىىة غىىالء المعيشىىة 

 العالو  االجتماعية صور  من صور إعانة غالء المعيشة.

 ثانيا:تعريف المنحة

تعتبر المنحة جىزءا مىن األجىر  المدنيمن القانون  283وفقا لحكم قانون العمل والماد  

 -ة: اآلتياألحوال  في

 العقد بدفعها للعامل. في) أ ( إلا التزم صاح  العمل صراحة 

 ) ب ( إلا ن ت عليها ال حة المنشد  أو اتفاقية العمل المشتركة.

 ) جـ( إلا جرى بها العرن بحيث أصبع العمال يعتبرونها جزءا من األجر ال تبرعا.

المنحىىة ثالثىىة  فىىيويلىىزم لألخىىذ بىىالعرن علىى  مىىا درج عليىىه قضىىاء التحكىىيم أن تتىىوافر 

 -شروط: 

 صرفها لجمي  عمال المنشد . أي األول: عموميتها:

فيىه مىد  قىدرها قضىاء  يكفىيتكىرار صىرفها وهىذا التكىرار  أي : دوامها:الثاني

 التحكيم من ثالث ال  خمس سنوات.

 صرن مبل  ثابت طوال هذه الفتر . أي الثالث: ثبات قيمتها:

أصبحت حقا مكتسبا للعمال وجزءا ال يتجزأ من  المنحة هذه الشروط فيفمت  توافرت 

األجر يلتزم صاح  العمل بددا ه إليهم وال يمن  مىن للى  تحقيىق الخسىار  أو انخفىاض 

 الربع بعد استقراره.

تل  من الفقرات المستحدثة ف  القانون والت  وض  بها  ن ي  العامل ف  األرباح

العمال وأصحاب األعمال وهو أيضا المشرع حال للمشاكل الت  كانت تحدث دا ما بين 

وض  مبدأ المساوا  بالعاملين بقطاع األعمال العام والت  تنص ال حته التنفيذية ف  

أوال :"أال يقل  ن ي  العاملين بالشركة ف  األرباح الت  يتقرر تو يعها عن  40الماد  

 "،وهذه الفقر  من الفقرات الهامة ف  هذا القانون.20%
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 وهبةثالثا: تعريف ال

الوهبة مبل  من المال يدفعه العمالء للعمىال مباشىر  أو ل ىاح  العمىل بمناسىبة خدمىة 

يجىىو  أن يعمىىل العامىىل لقىىاء وهبىىة فقىىط ألن نىىص  فإنىىه ال وبالتىىالي يؤديهىىا لهىىم عمالىىه،

القانون أورد الوهبة ك ىور  مىن صىور األجىر، وقىرر كقاعىد  عامىة ضىرور  الوفىاء 

 التىىي 2949لسىىنة  95مىى  اتفاقيىىة العمىىل الدوليىىة رقىىم  وهىىذا الحكىىم يتفىىق بىىاألجر نقىىدا،

أجىىا  الىىنص أن تكىىون الوهبىىة  ، كىىذل 2952سىىبتمبر  24 فىىيصىىدقت عليهىىا م ىىر 

 المحال العامة غير السياحية. في-األجروليس كل  –ك ور  من صور األجر 

ن و  القانون ما يمنى  رب العمىل مىن أن  فيوقد لهبت محكمة النقا ال  أنه ليس 

  عماله عل  أن يختص بجزء من الوهبة مقابل  ياد  أجورهم الثابتة وبمراعىا  يتفق م

 الحد األدن  لها فهو ال يعدو وأن يكون وسيلة لتحديد األجر. 

 -يلي: ويمكن إجمال األحكام الخاصة بالوهبة فيما 

 الىذي)أ( ال يجو  أن يعمل العامل لقاء وهبىة فقىط أيىا كانىت المنشىد  أو صىاح  العمىل 

 ل لديه.يعم

فقىىط كالطعىىام أو المسىىكن أيىىا كانىىت  عينىىي)ب( ال يجىىو  أن يعمىىل العامىىل مقابىىل أجىىر 

 يعمل لديها. المنشد  التيطبيعة نشاط صاح  العمل أو 

 الىذي)جـ( الوهبة ك ور  من صور األجىر يشىترط العتبارهىا كىذل  أن يكىون العمىل 

ى بدفعها وأن تكون لها منشد  غير سياحية وأن يكون العرن قد جر فييمارسه العامل 

 قواعد تسمع بتحديدها.

المنشىوت السىياحية  فىييىدفعها العمىالء  التىي %22حكم الوهبىة نسىبة الىـ  في)د( يعتبر 

 مقابل الخدمة.

يىىدفعها العمىىالء طواعيىىة لعمىىال المنشىىد  غيىىر السىىياحية أو لعمىىال  التىىي)هىىـ( الوهبىىة 

ال تعتبر مىن  فهيبالبقشيو   سمما ت وهي %22المنشوت السياحية  ياد  عن نسبة الـ 

 ملحقات األجر ألنه ال يوجد قواعد لضبطها كما أنها غير محدود .
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 لألجور القومي سرابعا: المجل

 (81مادة )

لألجىور  األدنى ينشد مجلس قومي لألجور بر اسة و ير التخطيط يختص بوض  الحىد 

والتىدابير التىي تكفىل المستوي القومي بمراعىا  نفقىات المعيشىة، وبإيجىاد الوسىا ل  عل 

 تحقيق التوا ن بين األجور واألسعار.    

 %7للعالوات السنوية الدورية بما ال يقل عن  األدن كما يختص المجلس بوض  الحد  

 تحس  عل  أساسه اشتراكات التدمينات االجتماعية. الذي األساسيمن األجر 

لعىىالو  الدوريىىة ا معهىىا صىىرنوفىى  حالىىة تعىىرض المنشىىد  لمىىرون اقت ىىادية يتعىىذر 

مى  لألجىور لتقريىر مىا يىراه مال مىا  القىوميالمشار إليها، يعرض األمر على  المجلىس 

 خالل ثالثين يوما من تاريخ عرض األمر عليه. في ظروفها

وي در ر يس مجلس الو راء خالل سىتين يومىا مىن تىاريخ العمىل بهىذا القىانون قىرار 

 تية:اآلبتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفنات 

 ( أعضاء بحكم وظا فهم أو خبراتهم.2)

 ( أعضاء يمثلون منممات أصحاب األعمال تختارهم هذه المنممات.2)

 ( أعضاء يمثلون االتحاد العام لنقابات عمال م ر يختارهم االتحاد.3)

ويراعي أن يكون عدد أعضاء الفنة األولي مساويا لعدد أعضاء الفنتين الثانية والثالثة  

قىرار تشىكيل  فىيويحىدد  يتساوى عدد أعضاء كل مىن الفنتىين الثانيىة والثالثىة.معا وأن 

 المجلس اخت اصاته األخرى ونمام العمل به.

 التعليق:

لألجىور بر اسىة و يىر التخطىيط  قىوميهذه المىاد  إنشىاء مجلىس  فياستحدث المشرع 

 يضم أعضاء بحكم وظىا فهم أو خبىراتهم وأعضىاء يمثلىون كىال مىن منممىات أصىحاب

ي در بتشكيله قرار من ر يس مجلىس الىو راء يبىين نمىام  بالتساوياألعمال والعمال 

لألجىور وبيىان  األدنى سير العمل بالمجلس واخت اصاته وعلى  األخىص تقريىر الحىد 
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 فىي روعىيوقىد  الوسا ل والتدابير التىي تكفىل تحقيىق التىوا ن بىين األجىور واألسىعار،

المجلىىس و يىىر التخطىىيط للداللىىة علىى  البعىىد  األحكىىام الىىوارد  بهىىذه المىىاد  أن يىىرأس

عالقىات العمىل. وفى  هىذا ال ىدد فىإن عبىار  "المسىتوي  فيلعن ر األجر  االقت ادي

 القومي" ال تمن  المجلس المشار إليه من تحديد حد أدن  يزيىد عىن الحىد العىام المقىرر،

ذا هى فىيقىد يىرى المجلىس ضىرور  تمييزهىا  التىيبعىا المنىاطق واألنشىطة  فيولل  

 الخ و . 

واتساقا م  اتفاقيات العمل الدولية يورد المشىرع عبىار  )نفقىات المعيشىة( للداللىة على  

الحىىىىد األدنىىىى  الىىىىال م لمعيشىىىىة العامىىىىل وأسىىىىرته وتتحىىىىدد بهىىىىا احتياجاتىىىىه المعيشىىىىية 

األساسىىية.وهنا أراد المشىىرع أن يؤكىىد علىى  مبىىدأ التىىوا ن وعىىدم الضىىغط علىى  طىىرن 

حالىة  فىيأنىه  34الفقىر  الثالثىة مىن المىاد   فىيفقد أورد  ليوبالتال الع الطرن اآلخر 

تعرض المنشد  لمرون اقت ادية يتعىذر معهىا صىرن العىالو  الدوريىة المشىار إليهىا، 

 فىي مى  ظروفهىالألجىور لتقريىر مىا يىراه مال مىا  القىومييعرض األمىر على  المجلىس 

وضىىوع صىىرن أصىىبع م وبالتىىالي خىىالل ثالثىىين يومىىا مىىن تىىاريخ عىىرض األمىىر عليىىه.

حالة مرور الشىركة بمىرون اقت ىادية  فيالعالو  من عدمه راجعا ال  قرار المجلس 

 وتل  مرونة من المشرع بهدن عدم ت ادم العمال م  أصحاب األعمال. صعبة،

 خامسا:التمييز فى األجور

 (85مادة )

 عقيد .يحمر التمييز في األجور بسب  اختالن الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو ال

 التعليق:

المنشىىد   فىياألجىور  فىيهىذه المىاد  حكمىا عامىا متعلقىا بالمسىاوا   فىياسىتحث المشىرع 

الواحد  عند تماثل األعمال دونما تفرقىة بسىب  الجىنس أو األصىل أو اللغىة أو الىدين أو 

 الم ىريالمشىرع قىد اسىتق  هىذا المبىدأ العىام مىن أحكىام الدسىتور  ويالحظ أنالعقيد . 

العمل الدولية والعربيىة وإن كىان قىد أسىقط عىدم التفرقىة بسىب  العىرق نمىرا واتفاقيات 

 ألن م ر ال تعرن هذه ال ور  من صور التمييز بين الناس "التفرقة العرقية". 
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 :العقوبة

( يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  بغرامة ال 247وطبقا لنص الماد  )

 35جنيه إلا خالف أيا من أحكام الماد  تقل عن ما ة جنيه وال تجاو  خمسما ة 

والقرارات الو ارية المنفذ  لها.وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شدنهم 

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 سادسا:كيفية تحديد األجر

 (82مادة )

فىإلا  المنشىد ،ة أو اتفاقية العمل الجماعي أو ال حى الفردييحدد األجر وفقا لعقد العمل   

من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجىد، وإال قىدر األجىر  بديلم يحدد األجر 

طبقا لعرن المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فىإن لىم يوجىد عىرن تولىت اللجنىة 

( من هذا القانون تقدير األجر وفقا لمقتضيات العدالة، 72المن و  عليها في الماد  )

 ( من هذا القانون.35، 34م  مراعا  حكم المادتين ) ولل  كله

 التعليق:

أو  الفىرديتضمنت هذه الماد  قواعد تحديىد األجىر فقىررت أنىه يحىدد وفقىا لعقىد العمىل 

فىال  مىن هىذه الطىرق، بىديفإلا لم يحىدد األجىر  أو ال حة المنشد ، الجماعياتفاق العمل 

بطىالن العقد،فقىد أراد المشىرع – رغم كونه من العناصىر الجوهريىة–يترت  عل  لل  

كانت ستترت  وفقا للقواعد العامة لوال حكم هذه الماد  فقرر أن  التيتجن  هذه النتيجة 

الجهىة  فىيطبقىا لعىرن المهنىة  حالة إغفال الم ادر المشار إليها، فييقدر أجر العامل 

جىر وفقىا المخىتص تقىدير األ القاضىيفإن لم يوجد عىرن تىول   يؤدى فيها العمل، التي

 ( من هذا القانون.35 ،34لمقتضيات العدالة ولل  كله دون إخالل بحكم المادتين )

 سابعا:الحد األدنى لألجور

 (87مادة )

تحديىد األجىىر بازنتىاج أو بالعمولىة وجىى  أال يقىل مىىا يح ىل عليىىه  علىى إلا تىم االتفىاق 

 لألجور. األدن العامل عن الحد 
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 :التعليق

ا يقض  بدال يقل ما يح ل عليه العامىل بازنتىاج أو بالعمولىة استحدثت هذه الماد  حكم

يتحىدد  الىذيلألجىور بشىرط أداء نفىس سىاعات العمىل المقىرر  للعامىل  األدن عن الحد 

العمليىة  طرفىيوتدت  هذه الماد  لتؤكد على  فكىر  التىوا ن بىين  أجره بالوحد  الزمنية،

الحفاظ للعامىل على  الحىد األدنى  أصحاب األعمال( وهذا يتضع من -العمال)ازنتاجية 

 ظرون عمل. أي فيلألجر 

أما بالنسبة ل اح  العمل فدنه يستطي  تحديد األجر بازنتاج )القطعة أو العمولة( عل  

لألجىىور بشىىرط أداء نفىىس سىىاعات العمىىل المقىىرر   األدنىى أن يىىؤدى الىى  العامىىل الحىىد 

 .  بالوحد  الزمنيةيتحدد أجره  الذيللعامل 

 :العقوبة

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 37تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

والقرارات الو ارية المنفىذ  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم 

 لعود. الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة ا

 ثامنا:طريقة أداء األجور

 (83مادة )

تؤدي األجور وغيرها من المبال  المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيىام 

  -التالية: العمل وفي مكانه م  مراعا  األحكام 

 األقل في الشهر. عل تؤدى أجورهم مر   شهريالمعينون بدجر  ل( العما ) أ

أسىبوعين وجى  أن يح ىل  على بازنتاج واستلزم العمل مد  تزيد ( إلا كان األجر )ب

دفعة تحت الحساب تتناس  م  ما أتمه من العمل وأن يؤدي لىه  عل العامل كل أسبوع 

 باقي األجر خالل األسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

 على البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مىر  كىل أسىبوع  في) ج( في غير ما لكر 

 غير لل . عل ألكثر ما لم يتفق ا
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) د( إلا انتهت عالقة العمل يؤدي صاح  العمل للعامل أجره وجمي  المبال  المسىتحقة 

له فورا إال إلا كان العامىل قىد تىرك العمىل مىن تلقىاء نفسىه فيجى  فىي هىذه الحالىة علىي 

تاريخ صاح  العمل أداء أجر العامل وجمي  مستحقاته في مد  ال تجاو  سبعة أيام من 

 مطالبة العامل بهذه المستحقات.

 التعليق:

هذه الماد  يؤكد المشرع على  ضىرور  ح ىول العامىل على  أجىره وكىذل  المبىال   في

والمق ىود بديىام العمىل هىو أيىام  أحىد أيىام العمىل وفى  مكانىه، فياألخرى المستحقة له 

عامىل المىريا أو وعل  للى  يجىو  لل العمل بالمنشد  وليس أيام العمل بالنسبة للعامل،

والمق ىود  للى . فىييىوم ازجىا   إلا رغى   فىيإجا   أن يتقاضى  أجىره  فيالموجود 

فلىو كانىت المنشىد  لهىا فىروع  الفعلييمارس فيه العامل عمله  الذيبمكان العمل المكان 

يعمىل فيىه  الىذيفليس ل اح  العمل أن يجبر العامل عل  تقاض  أجره من فرع غيىر 

توخاهىا  التىيلزمان الوفىاء بىاألجر فىإن الحكمىة  ةمثال. وبالنسب سيالر يأو من المركز 

يعتمىدون   التىيالمشرع أن يكون لها صفة الدورية حت  ينتمم قبا العمال ألجىورهم 

عليها ويرتبىون نمىام حيىاتهم ومعيشىتهم على  أساسىها فقضى  بىدن يىدف  األجىر للعمىال 

يتفىق مى  العىرن الىذى جىرى الشهر عل  األقل وهىو مىا   فيمر   الشهريلوى األجر 

 ،التىالياليوم األخير من الشهر أو من اليوم األول مىن الشىهر  فيعل  صرن أجورهم 

أو بالساعة فتدف  أجورهم مر  كل  اليوميأو  األسبوعيأما بالنسبة للعمال لوى األجر 

كل شىهر  فيأسبوع عل  األقل ما لم يوافقوا عل  أن يكون الوفاء مر  كل أسبوعين أو 

   واحد .        مر

 العقوبة:

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 38تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

والقرارات الو ارية المنفىذ  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم 

 ة وتضاعف الغرامة في حالة العود. الجريم
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 تاسعا:طريقة حساب متوسة األجر

 (88مادة )

يكون حسىاب متوسىط األجىر اليىومي لعمىال ازنتىاج أو العمىال الىذين يتقاضىون أجىورا 

ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة منوية علي أساس متوسط ما تقاضاه العامىل عىن أيىام 

عىن المىد  التىي اشىتغلها إن قلىت عىن للى  مقسىوما  العمل الفعلية فىي السىنة األخيىر  أو

 عدد أيام العمل الفعلية عن لات الفتر . عل 

 التعليق:

فىى  هىىذه المىىاد  أراد المشىىرع أن يحىىدد ب ىىور  واضىىحة كيفيىىة حسىىاب متوسىىط األجىىر 

اليىومي لعمىىال ازنتىىاج أو العمىىال الىىذين يتقاضىون أجىىورا ثابتىىة مضىىافا إليهىىا عمولىىة أو 

 -لفنتين: ل  بالنسبة ول نسبة منوية،

خدمىة صىاح  العمىل سىنة فىدكثر. ويحسى   فيالفنة األول  أن يكون العامل قد أمض  

تسىتبعد  أيالسىنة األخيىر   فىيمتوسط ما تناوله العامل من أجر عن أيام العمىل الفعليىة 

األيىام  فىياألعياد ثم يقسم حاصل ما تناوله العامىل وأيام ازجا ات والعطالت الرسمية 

 لعامل ازنتاج. اليوميبقية عل  هذه األيام ويكون الناتل هو متوسط األجر المت

خدمة صاح  العمل أقل من سنة. ويحس   فيوالفنة الثانية أن يكون العامل قد أمض  

العامل بعىد اسىتبعاد أيىام ازجىا ات والعطىالت الرسىمية  اشتغلها التيأيام العمل الفعلية 

األيىام المتبقيىة على  هىذه األيىام  فىيمىا تناولىه العامىل وإجا ات األعياد ثم يقسم حاصل 

مفهوم الىنص  فيويلحق بعمال ازنتاج  للعامل. اليوميويكون الناتل هو متوسط األجر 

فىإن  وبالتىالي العمال الذين يتقاضون أجىورا ثابتىة مضىافا إليهىا عمولىة أو نسىبة منويىة.

األجىر أو ازجىا ات المرضىية  ازجا ات السنوية المدفوعىة فياألجر المستحق للعامل 

أوردهىىا القىىانون أو إجىىا ات األعيىىاد المدفوعىىة األجىىر أو الراحىىة  التىىيبحسىى  النسىى  

ويمكىن أن  األسبوعية إلا كانت مدفوعة األجر وكذل  حاالت توقف المنشىد  أو العطىل.

أجر أو حقىوق  نبه( موما يلحق )ازنتاج يقاس عل  هذه الحاالت كل ما يستحقه عامل 
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وبة علىى  أسىىاس هىىذا األجىىر كحىىاالت الخ ىىم أو بىىدل أو الغرامىىة أو الوقىىف عىىن محسىى

 أو مكافد  نهاية الخدمة.    التعسفيالعمل أو التعويا عن الف ل 

 عاشرا:حظر نقل عمال األجر الشهرى

 (11مادة )

يحمر علي صاح  العمل أن ينقل عىامال بىاألجر الشىهري إلىي فنىة عمىال المياومىة أو 

ن باألجر األسبوعي أو بالساعة أو بازنتىاج إال بموافقىة العامىل عنىد نقلىه العمال المعيني

كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جمي  الحقوق التي اكتسىبها فىي المىد  التىي قضىاها 

 .الشهريباألجر 

 التعليق:

فنص عل  عىدم  الشهرييعمل باألجر  الذيأراد المشرع أن يحافظ عل  حقوق العامل 

الى  فنىة المياومىة إال بموافقىة العامىل كتابىة  الشىهريعامىل مىن فنىة األجىر جوا  نقىل ال

المىد  التىي  نقلىه جميى  الحقىوق التىي كسىبها فىي ويكون للعامىل فىي حالىة الموافقىة على 

والعكىس هنىا لىيس صىحيع إل يجىو  نقىل عامىل المياومىة الى   .الشهريقضاها باألجر 

 و حقوق مكتسبة.  يضار من ضياع مزايا أ بشرط أالعامل الشهرية 

 العقوبة:

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 40تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

والقرارات الو ارية المنفىذ  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم 

 ة وتضاعف الغرامة في حالة العود.الجريم

 إحدى عشر: أجر العامل  فى حالة منعه من العمل

 (14مادة )

، وكىان مسىتعدا لمباشىر  عملىه مقر عمله في الوقت المحدد للعمل إلا حضر العامل إلي

دى عمله فعال وأستحق وحالت دون لل  أسباب ترج  إلي صاح  العمل، اعتبر كدنه أ
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ضر وحالت بينه وبىين مباشىر  عملىه أسىباب قهريىة خارجىة عىن أما إلا ح أجره كامال.

 إراد  صاح  العمل استحق ن ف أجره.

 التعليق:

  -فقرتين: تنقسم هذه الماد  ال  

 الفقر  األول : حق العامل ف  صرن أجره كامال: 

الوقىت المحىدد للعمىل وكىان  فىيي رن العامل أجره كىامال إلا حضىر الى  مقىر عملىة 

العمىل وحالىت دون للى  أسىباب ترجى  الى  صىاح  العمىل مثىل عىدم  مسىتعدا لمباشىر 

 أو تعطل الماكينات.  وجود مواد خام،

 صرن ن ف أجره:  فيالفقر  الثانية حق العامل 

الوقىت المحىدد للعمىل وكىان  فىيي رن للعامل ن ف أجره إلا حضر الى  مقىر عملىة 

ن إراد  صاح  العمل مستعدا لمباشر  العمل وحالت دون لل  أسباب قهرية خارجة ع

مثل وجىود  لىزال أو فيضىان أو حىرب. وفى  رأينىا أن الفقىر  الثانيىة فيهىا ظلىم للعامىل 

يكيىف عليىه حياتىه  الىذي األساسىيولل  يرج  ال  كون أجر العامل هو م ىدر ر قىه 

يطرأ عل  هذا األجر يؤدى الى  حىدوث مشىاكل  مفاجئعجز  أيفإن  وبالتالياألسرية 

فمىن األفضىل أن يىتم التفىاوض بىين العمىال أو ممثلىيهم وبىين صىاح  للعامل. وبالتىال  

حالة حىدوث أسىباب قهريىة خارجىة عىن إراد  صىاح  العمىل  فيالعمل أو من يفوضه 

يىتم عليىه التفىاوض هىو  الذيكيفية صرن األجر للعمال عل  أن يكون الحد األدن   في

 ءا كبيرا.  صرن ن ف األجر خاصة وأن القانون الجديد أفرد للمفاوضة جز

 العقوبة:

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 42تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم  دلها. وتتعدوالقرارات الو ارية المنفذ  

 ضاعف الغرامة في حالة العود. الجريمة وت
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 إثنى عشر:عدم إلزام العامل بشراء أغ ية أو سلع مما ينتجه صاحب العمل

 (16مادة )

ال يجو  ل اح  العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سل  أو خدمات مىن محىال معينىة 

 أو مما ينتجه صاح  العمل من سل  أو يقدمه من خدمات. 

 التعليق:

هذه الماد  الحفاظ عل  أجر العامل مىن تعسىف صىاح  العمىل أو مىن  فيأراد المشرع 

يمثله عن طريق إلزام العامل شراء أغذية أو سىل  أو خىدمات مىن محىال معينىة أو ممىا 

وسىيلة مسىتتر   يكىون للى حتى  ال  ينتجه صاح  العمل من سل  أو يقدمه من خدمات،

م العامىل بتنىاول وجباتىه أو فهىذا ينطبىق أيضىا على  عىدم إلىزا وبالتالي زنقا  األجر،

مشىىروباته مىىن مق ىىف أو كافتيريىىا ملحىىق بالمنشىىد  حتىى  ولىىو كىىان للىى  بحجىىة تنمىىيم 

ريىات سىتارا يتو عدم جعل هذه المقاصف أو الكافوحسن سير العمل والهدن من لل  ه

 زجبار العامل الشراء منه.  

 العقوبة:

ه عىن المنشىد  بغرامىة ال ( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلى247وطبقا لنص المىاد  )

 42تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

والقرارات الو ارية المنفىذ  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم 

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 ثالث عشر:حماية األجر من اقتطاع صاحب العمل

 (18ادة )م

وفىاء لمىا يكىون قىد  %20ال يجو  ل اح  العمل أن يقتط  من أجر العامىل أكثىر مىن 

ويسري  هذه القروض، عل أية فا د   يتقاض أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن 

 لل  الحكم علي األجور المدفوعة مقدما. 
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 التعليق:

العامىىل مىىن تعسىىف هىىذه المىىاد  أن يؤكىىد علىى  الحفىىاظ علىى  أجىىر  فىىيحىىر  المشىىرع 

حالىة أن يكىون قىد أقرضىه مىن مىال أثنىاء سىريان العقىد  فىيصاح  العمل أو من يمثله 

 %20يستطي  اقتطاعىه مىن أجىر العامىل وهىو  الذيولل  بدن حدد نسبة الحد األق   

  -وهي: ووض  لذل  ثالثة شروط 

فىإلا ( أن يكون االقتطاع وفاء لدين قرض يكىون صىاح  العمىل قىد أقرضىه للعامىل 2)

كان م در مديونية العامل سببا قانونيا آخر كتعويا عن فعىل ضىار مىثال فىال يسىوب 

 ل اح  العمل أن يقتط  أية نسبة من األجر. 

 . الفعليال تتجاو ها من أجر العامل  %20حدود  في( أن تكون النسبة المقتطعة 2)

أو مياومىة أو ( أن يكون االقتطاع من األجر بحس  طريقة دفعه سواء كان مشاهر  3)

أسبوعيا وغير لل  فىال يحىق ل ىاح  العمىل أن يقتطى  مىن األجىر ديىن القىرض دفعىة 

بىل  واحد  ولو كان لل  باتفاقه م  العامل لمخالفة لل  لىنص آمىر يتعلىق بالنمىام العىام.

 يقرضىها لعمالىه. التىيمن  المشرع صاح  العمل من تقاض  أية فا د  على  القىروض 

مثىال  تىدف  مقىدما للعمىال، التىيعل  األجور  تسريه األحكام وأكد المشرع عل  أن هذ

بدايىىة العمىىل وللىى  لمواجهىىة  فىىيإعطىىاء صىىاح  العمىىل للعامىىل مرتىى  شىىهر أو أكثىىر 

الخ.فىال يجىو  ل ىاح  العمىل اقتطىاع …النفقات الضرورية كنفقات االنتقال أو السكن

 من أجر العامل.  %20 وهيأكثر من النسبة المقرر  

 العقوبة:

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247بقا لنص المىاد  )وط

 43تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

والقرارات الو ارية المنفىذ  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم 

 ود.العالجريمة وتضاعف الغرامة في حالة 
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 رابع عشر:حدود الحجز أو النزول عن أجر العامل

 (11مادة )

مىن قىانون تنمىيم بعىا أوضىاع وإجىراءات  (77، 72، 75)م  مراعا  أحكام المىواد 

يجىو   ، ال2000لسىنة  2مسا ل األحوال الشخ ية ال ادر بالقانون رقم  في التقاضي

المسىتحق للعامىل ألداء  جمي  األحوال االسىتقطاع أو الحجىز أو النىزول عىن األجىر في

 فىي 50% رفى  نسىبة الخ ىم الى   األجىر، ويجىومىن هىذا %25أي دين إال في حدود 

حالة ديىن النفقىة. وعنىد التىزاحم يقىدم ديىن النفقىة، ثىم مىا يكىون مطلوبىا ل ىاح  العمىل 

بسب  ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرن إليه بغير وجه حق، 

 العامل من جزاءات.  علأو ما وق  

ويشترط ل حة النزول عن األجر في حدود النسىبة المقىرر  بهىذه المىاد  أن ت ىدر بىه 

موافقة مكتوبة من العامل.وتحس  النسبة المشار إليها في الفقر  األولي من هىذه المىاد  

وقيمة المبىال  المسىتحقة وفقىا لقىوانين التىدمين  األجر، عل بعد استقطاع ضريبة الدخل 

جتماعي، وما يكون صاح  العمل قد أقرضىه للعامىل فىي حىدود النسىبة المن ىو  اال

 عليها في الماد  السابقة.

 التعليق:

تتعلق بدحكام االستقطاع والحجز والنزول عن أجىر العامىل حىر   التيهذه الماد   في

المشرع عل  التوفيق بين العديد من الم ىالع الجىدير  بالرعايىة ومنهىا مىا يتعلىق بىدين 

لهىىا طبقىىا لمىىا يقىىرره قىىانون المرافعىىات  عليهىىا وفىىاءيجىىو  الحجىىز  التىىيلنفقىىة والنسىىبة ا

تنمىيم شىنونه الماليىة ومواجهىة نفقاتىه المعيشىية  فيالمدنية والتجارية وم لحة العامل 

ومىىا قىىد يضىىطر إليىىه مىىن التنىىا ل عىىن جىىزء مىىن أجىىره شىىهريا للح ىىول علىى  حاجاتىىه 

كىان يتعىين أن يسىمع  ابىاالحترام، لىذلع جدير  الضرورية )بالتقسيط(. وكل هذه الم ا

للدا نين فيها باقتضاء حقوقهم وإال أحجموا عن مساعد  العامل عند احتياجىه.وف  نفىس 

اسىتقطاع جىزء مىن أجىر  فىيالوقت كىان يتعىين أيضىا مراعىا  م ىلحة صىاح  العمىل 
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عليىه مىن العامل سىواء للوفىاء بقيمىة مىا أتلفىه العامىل مىن أدوات أو مهمىات أو مىا وقى  

للىىردع العىىام واالنضىىباط داخىىل  احىىق، تحقيقىىجىىزاءات أو لىىرد مىىا اقتضىىاه بغيىىر وجىىه 

 ( عل  القواعد التالية:44ظل هذه األهدان ن ت الماد )  المنشد ، وف

( عدم إجا   االستقطاع أو الحجز أو النزول عىن األجىر المسىتحق للعامىل ألداء أي 2)

حالىة  فىي %50رف  نسبة الخ م الى    واألجر، ويجمن هذا  %25دين إال في حدود 

 دين النفقة. 

مىا قىد يكىون مطلوبىا ل ىاح  العمىل بسىب  مىا  التزاحم، يليىه( تقديم دين النفقة عند 2)

مىا  وحىق، أأتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو اسىتردادا لمىا صىرن إليىه بغيىر وجىه 

 العامل من جزاءات.  عل وق  

حدود النسىبة المقىرر  بهىذه المىاد  أن ت ىدر بىه  ويشترط ل حة النزول عن األجر في

 موافقة مكتوبة من العامل.

( احتساب النسبة المشار إليها في الفقر  األولي من هذه الماد  بعد اسىتقطاع ضىريبة 3)

وقيمة المبال  المستحقة وفقا لقوانين التدمين االجتماعي، ومىا يكىون  األجر، عل الدخل 

 (.43في حدود النسبة المن و  عليها في الماد  ) صاح  العمل قد أقرضه للعامل

 العقوبة:

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 44تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

ال الىذين وقعىت فىي شىدنهم والقرارات الو ارية المنفىذ  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد العمى

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 
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 خامس عشر:إثبات تقاضى العامل لألجر

 (15مادة )

ال تبرأ لمىة صىاح  العمىل مىن األجىر إال إلا وقى  العامىل بمىا يفيىد اسىتالم األجىر فىي  

أن تشىىمل بيانىىات هىىذه المسىىتندات  علىى السىىجل المعىىد لىىذل  أو فىىي كشىىون األجىىور، 

 فردات األجر. م

 التعليق:

طبقا لهذا النص ال تبرأ لمة صاح  العمل من األجر إال إلا وق  العامل بما يفيد استالم 

األجر في السىجل المعىد لىذل  أو فىي كشىون األجىور أو على  ازي ىال الخىا  المعىد 

ومىؤدى للى  أن  زعىداد األجىور، اآللىيتسىتخدم النمىام  التيالمنشوت  فيلهذا الغرض 

العمىىىل ال يسىىىتطي  إثبىىىات الوفىىىاء بىىىاألجر إال بالكتابىىىة أيىىىا كانىىىت قيمىىىة أجىىىر صىىىاح  

العامل.ويهىىدن المشىىرع مىىن للىى  تمكىىين مفىىتو العمىىل مىىن التدكىىد مىىن اسىىتيفاء العمىىال 

ألجورهم كاملة. ويق  ع ء إثبىات الوفىاء بىاألجر على  صىاح  العمىل تطبيقىا للقواعىد 

ومتى  ثبىت للى   يل عل  إبىرام عقىد العمىل،العامل إقامة الدل يكفيازثبات إل  فيالعامة 

كمىىا ألىىزم المشىىرع  تعىىين علىى  صىىاح  العمىىل وهىىو المىىدين بىىاألجر أن يثبىىت أنىىه وفىىاه.

سىىجل األجىىور أو كشىىون األجىىور أو ازي ىىال الخىىا   فىىيصىىاح  العمىىل بىىدن يثبىىت 

 فىيلكن إلا لىم يبىين صىاح  العمىل  مفردات األجر، المعد زثبات قبا العامل ألجره،

 فىيوراق مفردات األجر برات لمته من األجر إال أنه يتعرض للعقىاب المقىرر هذه األ

 من القانون.        249 الماد 

 العقوبة:

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 45تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

قرارات الو ارية المنفىذ  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم وال

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 
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 سادس عشر:الوفاء باألجر للطفل

 (12مادة )

عماله من األطفىال أجىورهم أو  إل م  مراعا  حكم الماد  السابقة، يسلم صاح  العمل 

 يستحقونه قانونا، ويكون هذا التسليم مبر ا لذمته.غير لل  مما  مكافوتهم، أو

 

 التعليق:

هذه الماد  تثبت براء  لمة صاح  العمىل بتسىليمه للطفىل أجىره أو مكافدتىه أو غيىر  في

لل  مما يستحقه وفقىا للقىانون. وقىد تىم نقىل هىذا الىنص مىن البىاب الثالىث بالقىانون رقىم 

األجىىور حيىىث راى أن للىى   والخىىا  بتشىىغيل األحىىداث الىى  بىىاب 2982لسىىنة  237

 أنس  من الناحية الفنية.

 العقوبة:

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 42تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

مىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم والقرارات الو ارية المنفىذ  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد الع

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 
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 مقدمة

الح ول عل  إجا   سنوية الى  تعويضىه عىن  فيتقرير حق العامل  في ترج  الحكمة

الماديىة والمعنويىة مىن  نشاطه وقواه بذله خالل سنة وظيفية ليستعيد خاللها الذيالجهد 

للعامىىل وضىىرور  أن  االجتمىىاعيناحيىىة أخىىرى نمىىر المشىىرع الىى  البعىىد  نناحيىىة، ومىى

يجتمىى  مىى  أسىىرته سىىواء داخىىل المنىىزل أو مىىن خىىالل لهابىىه معهىىم الىى  الم ىىايف أو 

وكىىل للىى  سىىيكون مىىردوده  تىىؤدى الىى   يىىاد  تىىرابط األسىىر ، التىىيالىىرحالت الق ىىير  

طب  عل  ازنتاج وجودته حيث أن العامل سيعود من ازجىا   السىنوية وقىد ازيجاب  بال

 استعاد نشاطه وحيويته مر  أخرى.

وقىىد حىىدد المشىىرع ازجىىا ات السىىنوية بعىىدد خمسىىة أنىىواع تنطبىىق علىى  جميىى  العىىاملين 

وإجىا   األعيىاد والمناسىبات  وازجىا   العارضىة، السىنوية،  وهي، ازجىا والعامالت 

 المرضية.  المقدس، وازجا فريضة الحل أو  يار  بيت   جا الرسمية، وإ

واسىتحدث  ونوعان خص بهما المرأ  العاملة وهما إجا   الوض  وإجا   رعايىة طفىل.

 ازجا   الدراسية مدفوعة األجر.  هيإجا   سادسة 

 (8) أوال: اإلجازة السنوية

 (17)مادة 

ن أمضي في الخدمة سنة كاملة تىزاد يوما بدجر كامل لم 22تكون مد  ازجا   السنوية 

ثالثين يومىا متىي أمضىي العامىل فىي الخدمىة عشىر سىنوات لىدي صىاح  عمىل أو  إل 

أكثر، كمىا تكىون ازجىا   لمىد  ثالثىين يومىا فىي السىنة لمىن تجىاو  سىن الخمسىين، وال 

يىىىدخل فىىىي حسىىىاب ازجىىىا   أيىىىام عطىىىالت األعيىىىاد والمناسىىىبات الرسىىىمية والراحىىىة 

ا قلت مد  خدمة العامل سنة استحق إجا   بنسبة المىد  التىي قضىاها فىي األسبوعية. وإل

 العمل بشرط أن يكون قد أمضي ستة أشهر في خدمة صاح  العمل. 

وفىىي جميىى  األحىىوال تىىزاد مىىد  ازجىىا   السىىنوية سىىبعة أيىىام للعمىىال الىىذين يعملىىون فىىي 

  ية والتي ي در األعمال ال عبة أو الخطر  أو المضر  بال حة أو في المناطق النا

 بتحديدها قرار من الو ير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

 203انمر الملحق    - 22/9/2003بتاريخ  200رقم  الو اريصدر القرار  (3)
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من هذا القانون ال يجو  للعامل النزول  (48الماد  )وم  مراعا  حكم الفقر  الثانية من 

 عن إجا ته. 

 :التعليق

 التيع عل  هذه الماد  عد  تعديالت هامة للغاية أنه  بها اللبس والمشاكل أدخل المشر

 -يلي: وأهم هذه التعديالت ما  2982لسنة  237حدثت أثناء تطبيق القانون 

يوما بدجر كامل لمن أمض  في الخدمة سنة كاملة  22( تكون مد  ازجا   السنوية 2) 

 ر سنوات لدي صاح  عمل أو أكثر.شهر مت  أمض  العامل في الخدمة عش إل تزاد 

( ال يدخل في حساب ازجىا   أيىام عطىالت األعيىاد والمناسىبات الرسىمية والراحىة 2) 

 األسبوعية. 

 التىيالنص الجديد حسمت كثيىرا مىن المشىاكل  فيأوردها المشرع  التيتل  ازضافة  -

ل طىرن كانت تحدث بىين العمىال وأصىحاب األعمىال نتيجىة االجتهىاد والتفسىير مىن كى

 التىيوهنىا نجىد أن المشىرع تمشىيا مى  مسىتويات العمىل الدوليىة  تناسىبه. التىيبالطريقة 

يسىىتحقها العامىىل وبىىين مىىد   التىىيربطىىت بىىين مىىد  ازجىىا   االعتياديىىة مدفوعىىة األجىىر 

حسىاب مىد  الخدمىة الى  عىدم  فىيخدمته وتقنينا لما استقر عليه القضىاء يتجىه المشىرع 

أمضاها العامل لدى صاح  العمل وإنما تضىان إليهىا المىدد  التياقت ارها عل  المد  

بحيىث تكىون مىد  ازجىا   ثالثىين  الخدمة لدى أكثر من صاح  عمىل، فيقضاها  التي

 يوما متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاح  عمل أو أكثر.

ألعيىاد حسىابها عطىالت ا فىيفىال يىدخل  وتحس  مد  ازجا   من أيام العمىل الفعليىة، -

ويتمشىى  هىىذا الحكىىم المسىىتحدث مىى  أحكىىام  والمناسىىبات الرسىىمية والراحىىة األسىىبوعية،

هىذه  االدوليىة، وأيضىالعمل العربية ومستويات العمل  تالمقارنة، واتفاقياقوانين العمل 

 . واالستثماريالفقر  فضت اشتباكا طالما عان  منه العاملون بالقطاع الخا  

لىىم يسىىتكمل مىىد  العمىىل لهجىىا    الىىذين المىىاد  لاتهىىا العامىىل وتعطى  الفقىىر  الثانيىىة مىى -

الخدمىة  فىيقضاها  التيالح ول عل  إجا   تتناس  م  المد   فيالسنوية كاملة الحق 

 العمل ستة أشهر عل  األقل.  فيبشرط أن يكون قد أمض  
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م صل  الماد  بزياد  مىد  ازجىا   السىنوية بمقىدار سىبعة أيىا فيوأيضا نص المشرع  -

في السنة للعمال الذين يعملون في األعمال ال عبة أو الخطر  أو المضىر  بال ىحة أو 

إصىدار قىرار بتحديىد  فىيالمشرع للو ير المخىتص الحىق   النا ية، وأعطفي المناطق 

 هذه األعمال والمناطق. 

وهنا نجد المشرع ف  الفقر  األخير  من هذه الماد  أقر بمبدأ تدصيل حق العامل ف   -

جا   وعدم الجوا  له بالنزول عنها،ولل  بهدن حماية القوى العاملة وه  حماية از

بال الع العام ألن إتاحة الفرصة للعامل للخلود والراحة يؤدى ال  استعادته لنشاطه 

وتجديد قواه بما يستطي  معه أن يواصل العمل وبالتال  يساهم إيجابيا ف   ياد  

م  العامل من نفسه كما يحميه من صاح  ازنتاج. ومن هنا فإن المشرع يح

العمل،فهو يبطل أى اتفاق عل  التنا ل عن ازجا   أو عدم القيام بها ألن العامل ال 

 يمل  ولو برضاه أن يخالف حكما يتعلق بالنمام العام.       

 العقوبة:

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 47ل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  تقىى

والقرارات الو ارية المنفىذ  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم 

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 قواعد وضوابة  اإلجازة السنوية وتنظيم استعمالها

 (13مادة )

لعمىىل مواعيىد ازجىىا   السىىنوية حسى  مقتضىىيات العمىىل وظروفىىه، وال يحىدد صىىاح  ا

 يجو  قطعها إال ألسباب قوية تقتضيها م لحة العمل. 

ويلتزم العامل بالقيام بازجا   في التاريخ للمد  التي حددها صىاح  العمىل وإلا رفىا 

 العامل كتابة القيام بازجا   سقط حقه في اقتضاء مقابلها. 
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إجىىا   سىىنوية مىىدتها خمسىىة عشىىر  علىى وال يجىى  أن يح ىىل العامىىل وفىىي جميىى  األحىى

األقل، ويلتزم صاح  العمل بتسوية رصيد ازجا ات  عل ستة أيام مت لة  ايوما، منه

األكثر فإلا انتهت عالقىة العمىل قبىل اسىتنفاد  عل أو األجر المقابل له كل ثالث سنوات 

 ل لهذا الرصيد.العامل رصيد إجا اته السنوية استحق األجر المقاب

 وال يجو  تجز ة ازجا   أو ضمها أو تدجيلها بالنسبة لألطفال.

 التعليق:

تحديىد ميعىاد  فىيأن المشرع أعط  ل اح  العمىل الحىق  (48يتضع من نص الماد ) 

تنمىيم  فىيللى  انطالقىا مىن حقىه  فىيازجا ات السنوية لعمال منشدته بىال معقى  عليىه 

حق ليس مطلقا ومقيد بعدم إساء  استعماله طبقىا للقواعىد وبالرغم من أن هذا ال منشدته،

العامة، بازضافة ال  أن المشرع قيد صاح  العمل أيضا فيما يتعلىق باسىتدعاء العامىل 

مىىىن أجا تىىىه إال ألسىىىباب جوهريىىىة تقتضىىىيها م ىىىلحة العمىىىل، إال أن بعىىىا أصىىىحاب 

القيىام بإجىا اتهم الضغط على  العمىال وإجبىارهم على   فياألعمال يستغلون هذه الماد  

بازضافة الى  اسىتغالل هىذه المىاد   مواعيد ال تتناس  م  ظروفهم العا لية، فيالسنوية 

حالىة حىدوث مشىاكل بىين العامىل وصىاح  العمىل وقىد حىذن المشىرع عبىار  )وال  في

ألن  2982لسىىنة  237مىىن القىىانون  45يجىىو  تق ىىيرها أو تدجيلهىىا( الىىوارد  بالمىىاد  

تحديىىده  فىىيدخالن فيمىىا قىىرره المشىىرع مىىن سىىلطة صىىاح  العمىىل التق ىىير والتدجيىىل يىى

لمواعيد ازجا   السنوية إل يجو  له بموج  هىذه السىلطة أن يق ىر مىن أجىل ازجىا   

الحدود المقرر  قانونا أو أن يؤجلها ال  أجل الحق دون حاجة للىنص على   فيالسنوية 

 لل  صراحة.

ح  العمىل إال أنهىا مشىروطة بثالثىة ولكن تجز ىة ازجىا   بىالرغم مىن أنهىا سىلطة صىا

 -هي: شروط 

أمور يقدرها صاح  العمىل تحىت  وهي( أن تكون راجعة لحاجة العمل ومقتضياته 2)

 رقابة مكت  العمل ورقابة القضاء من حيث عدم جوا  إساء  استعمال هذا الحق.
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  العامىل تكون التجز ة وارد  عل  ستة أيام وإنما تشمل ما يزيد عنها من إجىا  ( أال2)

 السنوية المستحقة

 أال يكون طفال. أيسنة  28( أال يقل سن العامل عن 3)

هذه الماد  حكما جديىدا يىنص على  ضىرور  ح ىول  فيأيضا  استحدث المشرعكما  -

العامل عل  إجا   سنوية مدتها خمسىة عشىر يومىا منهىا سىتة أيىام مت ىلة على  األقىل، 

ل  إتاحىة الفرصىة للعامىل للخلىود والراحىة ويهدن المشرع من لل  كما سبق ازشار  ا

 وبالتىاليحت  يستطي  استعاد  نشاطه وتجديد قواه، بما يستطي  معه أن يواصل العمىل 

 يىاد  ازنتىاج، ومىن هنىا فىإن المشىرع يحمى  العامىل مىن نفسىه كمىا  فىييساهم إيجابيىا 

يحميىىه مىىن صىىاح  العمىىل ويجبىىر االثنىىان علىى  ضىىرور  ح ىىول العامىىل علىى  إجىىا   

 أيام مت لة. 2يوما منها  25سنوية ال تقل عن

نهاية الفقر  الثالثة ن ا يلزم فيه صىاح  العمىل بتسىوية  فيوأيضا استحدث المشرع  -

األكثىر فىإلا انتهىت عالقىة  على رصيد ازجا ات أو األجر المقابل له كل ثالث سنوات 

قابىل لهىذا الرصىيد العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجا اتىه السىنوية اسىتحق األجىر الم

 أنه  إشكالية تسوية رصيد إجا ات العامل السنوية.   وبالتالي

 رصيد ازجا ات السابق: -

بالنسىىبة لرصىىيد ازجىىا ات السىىابقة والمرحلىىة للعمىىال عىىن سىىنوات سىىابقة قبىىل صىىدور 

 22000 رقميالطعنين  في،أكدت المحكمة االدارية العليا 2003لسنة  22القانون رقم 

أحقيىىىة العىىىاملين المىىىدنيين بالدولىىىة  2003ديسىىىمبر  24ق بجلسىىىة 47ة لسىىىن 22022،

لىم يح ىل عليهىا  التىيلرصىيد ازجىا ات االعتياديىة  النقىديوالكادرات الخاصة للبىدل 

وقالىىت المحكمىىة أن نىىص الفقىىر  األخيىىر  مىىن المىىاد   العامىىل فيمىىا جىىاو  أربعىىة أشىىهر،

معىىدال بالقىىانون رقىىم  2978سىىنة ل 47( مىىن قىىانون العىىاملين المىىدنيين بالدولىىة رقىىم 25)

 هىذا البىىدل فيمىىا ال يجىىاو  أربعىىة أشىىهر، فىىيالىىذى قىىرر حىىق العامىىل  2992لسىنة  229

بىه. قد أ يىل مىن تىاريخ العمىل  والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته،
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هىذا الىنص مىن عىدم المشىروعية ين ىرن بالضىرور  الى  الن ىو   بما شاأن  اكم

باعتبىار أن قضىاء المحكمىة الدسىىتورية  لىوا ع الهينىات العامىة، فىيلىوارد  المماثلىة لىه ا

يدور حول عدم مشروعية الحرمان من هذا البىدل فيمىا  الذي هذا الخ و ، فيالعليا 

ولكىرت المحكمىة أن خلىو  جاو  األربعة شهور ين رن ال  كل نص وض  هذا القيد.

ل  إجا ات اعتيادية لىم يبىت فيهىا ملف خدمة العامل مما يفيد تقدمه بطلبات للح ول ع

أو خلوه مما يفيد أن عدم ح ول العامل عل  ازجىا ات االعتياديىة راجى   أو رفضت،

للى  ألن العامىل وقىد  أحقيته لهذا البىدل، فيال  أسباب اقتضتها م لحة العمل ال يؤثر 

كىان إنمىا هىو بالضىرور   كان يسىتحق عنهىا إجىا   اعتياديىة، التيالمد   فيأدى العمل 

 ومن ثم تعين تعويضه عنه.  أمرا راجعا ال  ظرون العمل وم لحته،

 النقىىديوبالتىىال  فىىان هىىذا الحكىىم المهىىم للمحكمىىة االداريىىة العليىىا يكىىون موضىىوع البىىدل 

 جاو  األربعة شهور قد حسم من جمي  جوانبه. االعتيادية فيمالرصيد ازجا ات 

 العقوبة:

العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال ( يعاقى  صىاح  247وطبقا لنص المىاد  )

 48تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

والقرارات الو ارية المنفىذ  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم 

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 زاته السنويةحق العامل في تحديد موعد إجا

 (18مادة )

للعامل الحق في تحديد موعد إجا اته السنوية إلا كان متقدما ألداء االمتحان في إحدى  

مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاح  العمل قبىل قيامىه بازجىا   بخمسىة عشىر يومىا 

 األقل. عل 
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 التعليق:

ا تىه السىنوية تحديد موعد إج فيالحق  إعطاء العاملخ ص المشرع ماد  تنص عل  

إحىىدى مراحىل التعلىىيم مى  ضىىرور  إخطىار العامىىل  فىيإلا كىان متقىدما ألداء االمتحىىان 

ل اح  العمل بموعد أجا ته قبل قيامه بها بدسبوعين عل  األقل، وهنا يحفز المشىرع 

ضىغوط مىن جانى  صىاح  العمىل وهىو مىا قىد  أيالعامل على  مواصىلة تعليمىه بىدون 

عملىه أو السىماح لىه  فىيأعل  من الكفاء  إن هو استمر  يساعد العامل عل  بلوب درجة

 الىذييقوم به بعد ح وله عل  المؤهل  الذيإن هو بدل العمل  االجتماعيبتدرج السلم 

مراحىىل  هىىيوهنىىاك تسىىاال عىىن المق ىىود بمراحىىل التعلىىيم وهىىل  .عليىىهجىىد للح ىىول 

وجهىىة نمرنىىا  هىىي وهنىىا نىىود التدكيىىد وتلىى  االبتىىدا يأم  ازعىىداديأم  الثىىانويالتعلىىيم 

 وبالتىاليالشخ ية عل  أنها جمي  مراحل التعليم ألن لل  النص ينطبق على  األطفىال 

إحىىدى مراحىىل التعلىىيم فمىىا المىىان  مىىن أن يحىىدد  فىىيإلا كىىان الطفىىل  الطبيعىىيفإنىىه مىىن 

 مواعيد أجا ته بنفسه خاصة وأن الدولة تشج  عل  التعليم بل عل  محو أمية العاملين.

اد نص خا  لهذا الحكم تدكيدا عل  أنه استثناء من المبىدأ العىام المقىرر لذل  راى إفر

فلىوال هىذا الىنص  منشىدته، فىيتنمىيم ازجىا ات  فىييعط  ل اح  العمل الحق  والذي

علىى  قىىرار صىىاح  العمىىل بىىرفا إعطىىاء إجىىا    للنعىىيالخىىا  مىىا كىىان هنىىاك محىىل 

هذا القىرار ألنىه  فيالتعسف وما كان هناك مجال للطعن ب للعامل خالل فتر  االمتحان،

( يملىى  صىىاح  العمىىل 2003لسىىنة  22مىىن القىىانون 48مىىاد  )العامىىة بموجىى  القاعىىد  

رأى أن هىذه المقتضىيات  االعمل، وربمىالتوفيق بين موعد ازجا   السنوية ومقتضيات 

 تستلزم وجود العامل أثناء فتر  االمتحان.    

 العقوبة:

ح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال ( يعاقى  صىا247وطبقا لنص المىاد  )

 49تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  
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والقرارات الو ارية المنفىذ  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم 

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 ه عن مدة اإلجازةحالة حرمان العامل من أجر

 (51مادة )

يسىترد مىا أداه مىن أجىر  وازجىا  ، أل اح  العمل أن يحرم العامل من أجره عن مد  

ثبىىت اشىىتغاله خاللهىىا لىىدى صىىاح  عمىىل أخىىر، وللىى  دون إخىىالل بىىالجزاء  اعنهىىا، إل

 التدديبي. 

 التعليق:

امل عل  ح ول الع فيهذه الماد  ال  ضمان اقتضاء حق الجماعة  فييهدن المشرع 

مما يؤكد أن ازجا   ليست فقط حقا للعامل وإنما هى  واجى  عليىه أيضىا  إجا ته عينا،

فإلا خالف الواج  جا  ل اح  العمل مطالبته برد ما دف  له من أجر أو حرمانىه منىه 

وهذا تدكيدا عل  رغبة المشرع ف  قيام العامل بإجا ته والخلىود  إلا لم يكن قد دفعه له،

ذا يحقق بعدا اجتماعيا هاما وهو قضىاء العامىل هىذه ازجىا   مى  أسىرته ال  الراحة وه

 سواء كان ف  م يف أو خالفه.

 ثانيا:اإلجازة العارضة

 (54مادة )

للعامل أن ينقط  عن العمل لسب  عارض لمد  ال تتجاو  سىتة أيىام خىالل السىنة وبحىد 

   السىىنوية أق ىىي يومىىان فىىي المىىر  الواحىىد  وتحسىى  ازجىىا   العارضىىة مىىن ازجىىا

 المقرر  للعامل.

 التعليق:

استحدثت هىذه المىاد  حكمىا يجعىل مىد  ازجىا   العارضىة سىتة أيىام خىالل السىنة وبحىد 

أق   يومان ف  المر  الواحىد  تسىهيال للعامىل إلا مىا واجىه ظروفىا عارضىة تضىطره 

الىى  الغيىىاب دون أن  يىىتمكن مىىن إخطىىار صىىاح  العمل،وازجىىا   العارضىىة هىى  التىى  
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بها العامل بسب  ظرن خارجه عن إرادته لم يكن بوسىعه توقعهىا سىلفا فىال يكىون  يقوم

أمامه من سبيل سوى االنقطاع عن العمل ثىم ازبىالب بعىد للى  بدسىباب هىذا االنقطىاع، 

لسىنة  48عل  أنه تحقيقا للتوا ن بىين م ىالع الطىرفين وتوفيقىا بىين أحكامىا القىانونين 

رفىى  الحىىد األدنىى  المقىىرر لهجىىا    2003لسىىنة  22)العىىاملين بالقطىىاع العىىام(و 2978

لسىنة  237من القانون  44استبق  حكم الماد  من ثالثة أيام ال  ستة أيام كما العارضة 

والىىىذى يقضىىى  باحتسىىىاب ازجىىىا   العارضىىىة مىىىن ازجىىىا   السىىىنوية المقىىىرر   2982

طالمىىا كىىان للعامل.وهىذا الخ ىىم يعتبىىر مىن قبيىىل التفرقىىة بىين العىىاملين فىى  القطىاعين و

المشرع يهدن ال  توحيد القواعد والنمم بين مختلف القطاعات وبالتال  كىان يفتىرض 

 أن يقرر المشرع بعدم خ م هذه ازجا   من ازجا   السنوية.  

 (1) ثالثا:إجازات األعياد والمناسبات الرسمية

 (56مادة )

ا قىرار مىن الىو ير للعامل الحق في إجا   بدجر كامل في األعياد التىي ي ىدر بتحديىده

 المختص بحد أق ي ثالثة عشر يوما في السنة.

ول اح  العمل تشغيل العامل في هذه األيام إلا اقتضت ظرون العمل لل ، ويسىتحق 

 أجره عن هذا اليوم مثلي هذا األجر. إل العامل في هذه الحالة بازضافة 

 @ التعليق:

والمناسىبات المقىرر  بموجى  نىص ف  هذه المىاد  أخىذ المشىرع بدحكىام إجىا   األعيىاد 

ولكنه عدل ف  ال ياغة للجزء األخيىر للفقىر   2982لسنة  237من القانون  48الماد  

الثانية من هذه الماد  ق د به حسم الخالن والمنا عات حول قيمة مقابل ازجا   التى  

ر  يح ل عليها العامل ف  حالة استخدام صاح  العمل الرخ ة الت  خولته إياها الفقى

 بتشغيل العامل ف  هذه األيام مت   2003لسنة  22من القانون  52الثانية من الماد  

 يستحقه الذيفقرر أن العامل يستحق بازضافة ال  أجره  اقتضت ظرون العمل لل ،

 208انمر الملحق    30/2/2003بتاريخ  222رقم  الو اري( صدر القرار 4)
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لى  األجىر المقىرر. وبالتىال  فىإن المشىرع قضى  هىذا اليىوم يعىادل مث فيمقابال لتشغيله 

بهذا النص عل  ما كان قا ما من خالن حىول مقىدار مىا يسىتحقه العامىل مقابىل تشىغيله 

اليىوم فلو افترضنا أن أجىر العامىل عىن هىذا  ف  أحد أيام إجا ات األعياد أو المناسبات.

ا قىرر صىاح  عشىر  جنيهىات مىثال كىان سيح ىل عليهىا لىو اسىتفاد بإجا تىه، فىإل يبل 

 وبالتىالي هذا اليوم استحق بازضافة ال  أجره عشرون جنيها، فيالعمل تشغيل العامل 

جنيىىه أجىىر 20)م ىىريا مىىا يح ىىل عليىىه العامىىل هىىو ثالثىىون جنيهىىا  إجمىىاليي ىىبع 

البىد مىن ازشىار  الى  تدكيىد  ا(. وهنىهىذا اليىوم في إضافيجنيه مقابل تشغيله 20اليوم+

وال يجىو  إعطىاء العامىل يومىا آخىر عوضىا  إضىافيليىوم المشرع عل  احتساب للى  ا

عنه حت  ال يستغل صاح  العمل هذا االستثناء دون الحاجة مقابل إعطاء العامل يومىا 

 -التالي: آخر عوضا عنه. ونستطي  أن نلخص الثالثة عشر يوما عل  النحو 

يىىوم المولىىد وثالثىىة أيىىام عيىىد أضىىح ، و ،عيىىد فطىىريومىىان )دينيىىة ثمانيىىة أيىىام أعيىىاد -2

 ويوم عيد الميالد(. ويوم عيد رأس السنة الهجرية، ،النبوي

 وعيد الثور ، ون ر أكتوبر. وعيد العمال، )عيد سيناء، أربعة أيام أعياد قومية-2

 شم النسيم(.      )فرعوني يوم عيد -3

 العقوبة:

ال  ( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة247وطبقا لنص المىاد  )

 52تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم  دلها. وتتعدوالقرارات الو ارية المنفذ  

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 
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 رابعا:إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس

 (58مادة )

أمضي فىي خدمىة صىاح  العمىل خمىس سىنوات مت ىلة الحىق فىي إجىا    للعامل الذي

بدجر كامل لمد  شهر ألداء فريضة الحل أو  يار  بيىت المقىدس، وتكىون هىذه ازجىا   

 مر  واحد  طوال مد  خدمته.

 التعليق:

لسىنة  237مىن قىانون العمىل رقىم  49هذه الماد  قام المشرع بتعىديل واضىع للمىاد   في

   -تي: اآل فيوتتلخص  82

 ( رف  عدد سنوات الخدمة ال  خمس سنوات بدال من ثالث سنوات.2)

 األجر ال  شهر كامل بدال من ن ف شهر. في( رف  المقابل 2)

 . جوا يهازجا   بدال من كونها  في( قررت حق العامل 3)

فعىل  االقطاعات، وحسنوهذه التعديالت تدت  تطبيقا لتوحيد القواعد والنمم بين مختلف 

كانىىت تثيىىر مشىىاكل بىىين العامىىل  والتىىيمشىىرع بإلغىىاء كلمىىة يجىىو  مىىن الىىنص السىىابق ال

الح ول على  هىذه ازجىا   لمىد   فيوصاح  العمل، وأيضا لتؤكد عل  أحقية العامل 

لطبيعة  اعمل. ونمرر خمس سنوات مت لة لدى صاح  شهر بدجر كامل بشرط مرو

 سمية والراحات األسبوعية.  حسابها أيام العطالت الر فيهذه ازجا   ال يدخل 

 خامسا:اإلجازة المرضية

 (51مادة )

 المخت ىة،للعامل الذي يثبىت مرضىه الحىق فىي إجىا   مرضىية تحىددها الجهىة الطبيىة 

ويستحق العامل خاللها تعويضا عن األجر وفقىا لمىا يحىدده قىانون التىدمين االجتمىاعي. 

لتىي تسىري فىي شىدنها أحكىام ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشوت ال ناعية ا

فىىىي شىىىدن تنمىىىيم ال ىىىناعة  2958لسىىىنة  22( مىىىن القىىىانون رقىىىم 8)(، 2المىىىادتين )

أسىاس  على وتشجيعها، الحق في إجا   مرضية كل ثىالث سىنوات تقضىي فىي الخدمىة 

من أجره ثم ثالثة أشهر بدون أجىر  %75شهر بدجر كامل ثم ثمانية أشهر بدجر يعادل 
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وللعامىل أن يسىتفيد مىن متجمىد طبية المخت ة احتمىال شىفا ه. ة الولل  إلا قررت الجه

إجا اتىىه السىىنوية الىىي جانىى  مىىا يسىىتحقه مىىن إجىىا   مرضىىية كمىىا لىىه أن يطلىى  تحويىىل 

 إجا   سنوية إلا كان له رصيد يسمع بذل .  إل ازجا   المرضية 

 التعليق:

 فىيحقىوق العمىال تحكىم  التىيجاءت أحكام هذه الماد  انطالقا من فكر  توحيىد القواعىد 

والعمىىل علىى  توحيىىد حكىىم ازجىىا   المرضىىية بالنسىىبة لكىىل العمىىال  كافىىة القطاعىىات،

المختلفىىة القىىوانين  فىيومنعىىا للتعىارض بىىين األحكىام الىىوارد   الخاضىعين لهىىذا القىانون.

تنمىىيم مىىدد هىىذه  فىىي( حيىىث راى ازحالىىة االجتمىىاعيقىىانون العمىىل وقىىوانين التىىدمين )

حالىىة مىىرض العامىىل الىى  قىىوانين التىىدمين  فىىيتحقة مىىن األجىىر ازجىىا   والنسىى  المسىى

 تحقيقا لوحد  هذه األحكام. االجتماعي

كىل إجىا   مرضىية  فىيوف  الفقر  الثانية من هذه الماد  أعطى  المشىرع الحىق للعامىل 

 -التالي: الخدمة عل  النحو  فيسنوات تقض   ثالث

بىدون  أشىهرثالثىة  م، ثىاجىره مىن%75باجر يعىادل  أشهرثمانية  م، ثكامل)شهر باجر 

 ( إلا قررت الجهة الطبية المخت ة احتمال شفا ه. اجر

 فىي جوهريوالعام م  تعديل  الحكوميوهذا الحكم منقول من نمم العاملين بالقطاعين 

ال ىىياغة تىىؤدى الىى  اخىىتالن المعاملىىة بىىين هىىؤالء العىىاملين مىىن جهىىة وبىىين العىىاملين 

يتعلىىق بازجىىا   المرضىىية للعىىاملين بالمنشىىوت بالقطىىاع الخىىا  مىىن جهىىة أخىىرى فيمىىا 

بنمىىام  2978لسىىنة  47مىىن القىىانون رقىىم  22ن ىىت المىىاد   ال ىىناعية سىىالفة الىىذكر.

بنمىام  2978لسىنة  48مىن القىانون  27الدولىة والمطابقىة للمىاد   فىيالعاملين المىدنيين 

خدمىىة ال فىىيسىىنوات تقضىى   كىل ثىىالثالعىاملين بالقطىىاع العىىام علىى  أن يسىىتحق العامىىل 

  -اآلتية: الحدود  فيإجا   مرضية تمنع من الجهة الطبية المخت ة 

 أشىهرسىتة -األساسىيمىن اجىره %75بىاجر يعىادل  أشىهر سىتة-كامىلثالثة أشهر باجر 

فهىذا  وبالتىاليلمن يجاو  سن الخمسىين(  %75و األساسيمن اجره %50باجر يعادل 
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المىذكر  ازيضىاحية  فىيلمشىرع المعاملة بالرغم مىن تدكيىد ا فييؤدى ال  وجود تفرقة 

 فىيتحكم حقىوق العمىال  التيعل  أن أحكام هذه الماد  انطالقا من فكر  توحيد القواعد 

التعليىىق عليهىىا حكمىىين  الجىىاري 54كافىىة القطاعىىات. ون ىىت الفقىىر  الثالثىىة مىىن المىىاد  

  -المريا: هامين لم لحة العامل 

ية ال يجىو  حرمانىه مىن إجا تىه األول: أن العامل المريا المرخص له بإجا   مرض

الح ىىول عليهىىا وال يجىىو  أن تجىى  إجىىا   المىىرض ازجىىا    فىىيالسىىنوية فلىىه الحىىق 

 السنوية ألن لكل إجا   أساسها ودواعيها.

يسىتفيد  كيالثان : أنه يجو  للعامل أن يطل  خ م إجا   المرض من إجا ته السنوية 

مىىن ازجىىا ات السىىنوية تسىىمع  وشىىرط هىىذا الطلىى  أن يكىىون لىىه رصىىيد بىىاألجر كىىامال،

 بذل . 

 العقوبة:

( يعاقى  صىاح  العمىل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  بغرامىة ال 247وطبقا لنص المىاد  )

 54تقىىل عىىن ما ىىة جنيىىه وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه إلا خىىالف أيىىا مىىن أحكىىام المىىاد  

فىي شىدنهم  والقرارات الو ارية المنفىذ  لها.وتتعىدد الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 سادسا:اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر

 (55مادة )

( مىىن هىىذا القىىانون تحىىدد اتفاقيىىات العمىىل الجماعيىىة أو 49مىى  مراعىىا  مىىا ورد بالمىىاد  )

لوا ع العمل بالمنشد  الشروط واألوضاع الخاصة بازجا ات الدراسية مدفوعىة األجىر 

 ع للعمال.التي تمن

 التعليق:

تمشيا م  فلسفة هذا القانون والمبنيىة على  التفىاوض فقىد اسىتحدث المشىرع هىذه المىاد  

حيىث تقىرر أن يتىرك  تمىنع للعمىال، التىيالمتعلقة بازجا ات الدراسية مدفوعىة األجىر 
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التفاقيىىات العمىىل الجماعيىىة ولىىوا ع تنمىىيم العمىىل بالمنشىىد  تحديىىد الشىىروط واألوضىىاع 

نوع من التدري  للعامل حت   هيذه ازجا ات. وقد تكون ازجا   الدراسية الخاصة به

كما قد تكون دراسة خاصة بالعامل نفسه تعىود  تستفيد جهة العمل من التقنيات الحديثة،

 فيما بعد بالنف  عل  العمل ووظيفته.

ضىمن مىد  خدمتىه  عملىه فتىدخلوخالل ازجا   الدراسية ال تنقط  صىلة العامىل بجهىة 

 فيه اشىتراطاتيستحق عنها العالوات الدورية والترقيات إن حل دوره فيها وتوافرت و

مراعا  اختالن ازجا   الدراسية مدفوعة األجىر عىن ازجىا   الىوارد    الترقية. ويج

تحديىىد إجا تىىه السىىنوية إلا كىىان متقىىدما ألداء  فىىيبحىىق العامىىل  ة( الخاصىى49بالمىىاد  )

 يم. إحدى مراحل التعل فياالمتحان 

 سابعا:إجازة الوضع

 (84مادة )

للعاملىىة التىىي أمضىىت عشىىر  أشىىهر فىىي خدمىىة صىىاح  عمىىل أو أكثىىر الحىىق فىىي إجىىا   

وض  مدتها تسعون يوما بتعويا مساو لألجر الشامل تشمل المد  التي تسبق الوضى  

والتي تليه، بشرط أن تقدم شهاد  طبية مبينىا بهىا التىاريخ الىذي يىرجع ح ىول الوضى  

يجو  تشغيل العاملة خالل الخمسىة وأربعىين يومىا التاليىة للوضى . وال تسىتحق فيه.وال 

 إجا   الوض  ألكثر من مرتين طوال مد  خدمة العاملة. 

 التعليق:

جعل ازجا   الخاصة بالوضى  جوا يىة ل ىاح   2959لسنة  92ظل القانون رقم  في

لىنص المىىاد   أصىبحت وجوبيىة طبقىىا 2982لسىىنة  237وفى  ظىىل القىانون رقىم  العمىل،

تضمنتها  التيمن الدستور وكذل  المبادو  22 ،20ولل  وفقا لما تضمنته الماد   254

االتفاقية رقم  وهي صدقت عليها جمهورية م ر العربية، والتياتفاقيات العمل الدولية 

 فىي 2922لسنة  22شدن حماية األمومة، والتوصية الدولية رقم  في 2952لسنة  203

 ء قبل الوض  وبعده.شدن حماية النسا
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بزيىىاد  مىىد  إجىىا   الوضىى  عىىن  2978لسىىنة  48 م، ورقىى47ولقىىد تميىىز القىىانونين رقىىم 

وجعلها ثالثة أشهر ولكنهما اتفقىا مى  قىانون العمىل  2982لسنة  237قانون العمل رقم 

أن القىانونين  الخدمىة. يالحىظمنع هذا النوع من ازجا ات لثالث مرات طوال مىد   في

قد احتسبا مد  الثالثة أشىهر بعىد الوضى  غيىر أن قىانون  2978لسنة  48 ، رقم47رقم 

الوضى . بعىد  يومىا 40وأيام قبل الوضى   20أعتبر المد   2982لسنة  237العمل رقم 

الدولىىة  فىىيعلىى  )للعاملىىة  70تىىنص المىىاد   2992لسىىنة  22قىىانون الطفىىل رقىىم   وفىى

إجا   وض  مدتها ثالثة  فيلحق والقطاع العام وقطاع األعمال العام والقطاع الخا  ا

وفىى  جميىى  األحىىوال ال تسىىتحق العاملىىة هىىذه ازجىىا    أشىىهر بعىىد الوضىى  بىىدجر كامىىل،

 ألكثر من ثالث مرات طوال مد  خدمتها(.

أخذ المشرع عل  المزج بين كل القوانين السابقة ونىص على   الحاليوف  قانون العمل 

في خدمة صاح  عمىل أو أكثىر  حق العاملة في إجا   وض  مت  أمضت عشر  أشهر

مدتها تسعون يوما بتعويا مساو لألجر الشامل تشمل المد  التي تسبق الوضى  والتىي 

تليه، بشرط أن تقىدم شىهاد  طبيىة مبينىا بهىا التىاريخ الىذي يىرجع ح ىول الوضى  فيىه. 

وازجا   بعد الوض  تسم  إجا   إجبارية مدتها خمسة وأربعين يوما ال يجو  تشىغيل 

وازجا   قبل الوض  تسم  إجىا   اختياريىة ومىدتها  لة خاللها ولو رضيت بذل ،العام

خمسة وأربعين يوما يجو  للعاملة أن تح ل عليهىا بشىرط أن تقىدم شىهاد  طبيىة مبينىا 

 بها التاريخ الذي يرجع ح ول الوض  فيه.

ين يلىزم أن يكىون الجنى عىام، والوالمق ود بالوض  هو انف ال الجنين عن األم بوجه 

يكىون الجنىين  التيعل  حاالت  تسريفإن إجا ات الوض    التكوين، لذلحيا أو كامل 

موضىىوع تنمىىيم النسىىل  فىىيتتبعهىىا الدولىىة  التىىيوتمشىىيا مىى  السياسىىة  اميتىىا. وهنىىفيهىىا 

إجىا    فيومحاولة السيطر  عل  الزياد  السكانية الكبير  فقد حدد المشرع حق العاملة 

 طوال مد  خدمة العاملة.الوض  بمرتين عل  األكثر 
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 الملتزم باألجر خالل إجا   الوض :

أن هينىىىة التدمينىىىات  2975لسىىىنة  79رقىىىم  االجتمىىىاعيطبقىىىا ألحكىىىام قىىىانون التىىىدمين 

تلتىزم بىدداء أجىر العاملىة خىالل إجىا   الوضى  متى  كانىت مؤمنىا  التىي هياالجتماعية 

ت مخالفىىة ألحكىىام قىىانون إال أن أحكىىام هىىذا القىىانون قىىد جىىاء تىىدمين المىىرض، فىىيعليهىىا 

حىىددت تعىىويا األجىىر بمقىىدار  االجتمىىاعيمىىن قىىانون التىىدمين  79ألن المىىاد   العمىىل،

مىن قىانون العمىل تمنحهىا  92بينمىا المىاد   مىن األجىر المسىدد عنىه االشىتراكات،75%

مىن قىانون التىدمين  82ولمىا كانىت المىاد   الح ول على  األجىر الشىامل كلىه. فيالحق 

بدن أحكام هذا القانون ال تخىل بمىا يكىون للمىريا أو الم ىاب مىن تقض   االجتماعي

حقوق مقرر  بمقتض  القوانين واللوا ع أو النمم الخاصة فيما يتعلق بتعويا األجىر، 

 -التالي: فإن أجر إجا   الوض  يتحدد عل  النحو 

هر تدمين المرض ولها مد  خدمة قدرها عشر  أشى فيإلا لم تكن العاملة مؤمنا عليها -2

فإن جهة العمل تلتىزم بتعىويا األجىر عىن إجىا   الوضى   لدى صاح  عمل أو أكثر،

 بما يعادل أجرها الشامل.

التدمينات االجتماعية عشر  أشىهر فىدكثر فىإن هينىة  فيإلا بلغت مد  اشتراك العاملة -2

من األجىر المسىدد عنىه االشىتراك وتلتىزم  %75التدمينات تلتزم بتعويا األجر بنسبة 

 لعمل بدداء الفرق بين أجرها الشامل ونسبة التعويا.جهة ا

تح ل عليه العاملة خالل سنة أو  الذيويق د باألجر الشامل هو متوسط جمي  األجر 

 يحس  متوسط مد  الخدمة إن قلت عن سنة.

 العقوبة:

: يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا 249 طبقا لنص الماد 

من هذا القانون والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن  92 لماد من أحكام ا

ما ة جنيه وال تجاو  ما تي جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعىت فىي شىدنهم 

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 
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 فترة الرضاعة

 (88مادة )

عىىة والعشىىرين شىىهرا التاليىىة لتىىاريخ يكىىون للعاملىىة التىىي ترضىى  طفلهىىا فىىي خىىالل األرب

الحق في فترتين أخىريين للرضىاعة ال تقىل  –فضال عن مد  الراحة المقرر   –الوض  

وللعاملىة الحىق فىي ضىم هىاتين الفترتين.وتحسى  هاتىان  سىاعة،كل منهمىا عىن ن ىف 

 األجر. فيتخفيا  أيالفترتان ازضافيتان من ساعات العمل وال يترت  عليهما 

 التعليق:

  هذه الماد  أعط  المشرع للعاملة التي ترض  طفلها الحق في فتىرتين للرضىاعة ال ف

تقل كل منهما عن ن ف ساعة، وللعاملة الحىق فىي ضىم هىاتين الفتىرتين. وللى  خىالل 

األربعة وعشرين شهرا التاليىة لتىاريخ الوضى .وقد تىرى العاملىة أن ضىم الفتىرتين مىن 

حضىىانة  فىىياألحيىىان تضىى  العاملىة طفلهىىا بعىىا  فىيم ىلحتها وم ىىلحة وليىىدها ألنىىه 

تستطي  الخروج قبىل الميعىاد  لكيتريد ضم الفترتين حت  نهاية فتر  العمل  فهيولذل  

فىإلا طلبىت للى  تعىين على  صىاح  العمىل أن يجيبهىا لطلبها.وفترتىا  وبالتىالي بسىاعة،

 التىىيديىىة الراحىىة سىىواء ضىىمتا أم ال فدنهمىىا ال تتعارضىىان مىى  فتىىر  الراحىىة اليوميىىة العا

 وال يترت  عليهما أي تخفيا في األجر. 82ن ت عليها الماد  

 العقوبة:

: يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخالف أيا 249طبقا لنص الماد 

والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن ما ة جنيه وال  93من أحكام الماد 

غرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شدنهم الجريمة تجاو  ما تي جنيه. وتتعدد ال

 وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 ثامنا:إجازة رعاية الطفل

 (81مادة )

( مىن قىانون الطفىل ال ىادر بالقىانون رقىم 72م  مراعا  حكم الفقر  الثانية من الماد  )

ثر الحىق فىي يكون للعاملة في المنشد  التي تستخدم خمسين عامال فدك ،2992لسنة  22

إجا   بدون أجر لمد  ال تتجاو  سنتين ولل  لرعاية طفلهىا وال تسىتحق  عل الح ول 

 هذه ازجا   ألكثر من مرتين طوال مد  خدمتها.

 التعليق:

الخاصىة  2952لسىنة  95هذه الماد  المستمد  من أحكام توصية العمل الدولية رقىم  في

الح ىول على   فىيلمشىرع الحىق للعاملىة أعط  فيهىا ا والتيبحماية األمومة والطفولة 
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 فىيوبىالنمر الى  المىواد  إجا   بدون أجر لمد  ال تزيد عن سنتين ولل  لرعاية طفلها،

 -اآلتي: القوانين األخرى المتعلقة بنفس الموضوع نجد 

 التىيالمنشىد   فىيعلى  أنىه  2982لسىنة  237مىن قىانون العمىل رقىم  252تنص الماد  

الح ول عل  إجا   بىدون أجىر لمىد  ال  فيثر للعاملة الحق تستخدم خمسين عامال فدك

 تزيد عن سنة ولل  لرعاية طفلها وتمنع هذه ازجا   ثالث مرات طوال مد  خدمتها.

عل  أنه تسىتحق العاملىة إجىا    2978لسنة  47القانون رقم  في 70وتنص الماد  رقم 

واحد  لثالث مرات طوال المر  ال فيبدون أجر لرعاية طفلها ولل  بحد أق   عامين 

 االجتمىاعيمن قانون التىدمين  222 ،225واستثناء من حكم المادتين  حياتها الوظيفية،

والقىىوانين المعدلىىة لىىه تتحمىىل الجهىىة ازداريىىة  2975لسىىنة  79ال ىىادر بالقىىانون رقىىم 

اشتراكات التدمين المستحقة عليهىا وعلى  العاملىة وفىق أحكىام القىانون أو تمىنع العاملىة 

د  تىاريخ بىدء مى فىيكانت تستحقه  الذيمن المرت   % 25ويضا عن أجرها يساوى تع

 2978لسىنة  48مىن القىانون رقىم  72تىنص المىاد   االختيارها. كمىازجا   ولل  وفقا 

 70تضىمنتها المىاد   التيبإصدار قانون نمام العاملين بالقطاع العام عل  لات المبادو 

 ن ال ياغة واحد  ومطابقة تماما.بل أ 2978لسنة  47من القانون رقم 

واسىىتثناء مىىن  2992لسىىنة  22الفقىىر  الثانيىىة مىىن قىىانون الطفىىل رقىىم  72وتىىنص المىىاد  

أحكام قىانون التىدمين االجتمىاعي تتحمىل الجهىة التابعىة لهىا العاملىة باشىتراكات التىدمين 

عىىن  العاملىة وفىىق أحكىام هىذا القىىانون أو تمىنع العاملىىة تعويضىا وعلىى المسىتحق عليهىا 

من المرت  التي كانت تستحقه في تاريخ بدء فتر  ازجىا   وللى   %25أجرها يساوي 

عل  مراعا  حكم هذه الماد ، وقىد  الحاليالقانون  فيوقد نص المشرع  وفقا الختيارها.

حمايىىة األمومىىة ورعايىىة  هىىياسىىتهدن المشىىرع مىىن هىىذا الىىنص اعتبىىارات اجتماعيىىة 

تهىا ال يجىو  ل ىاح  الطفىل حىق للعاملىة فىإلا طلب وازجا   الخاصىة لرعايىة الطفولة.

القىانون مىا يحىول دون العاملىة وقطى  إجا تهىا والعىود  الى   فىيولىيس العمل رفضىها. 

وقىىىت إلا رأت أن ظروفهىىىا العا ليىىىة توجىىى  عليهىىىا العىىىود  الىىى  عملهىىىا  أي فىىىيعملهىىا 

جى  لهىىا المو انتهى اسىتحقت ازجىا   لرعايتىه  الىذيمىات الطفىل  أجرهىا. إلاواقتضىاء 

وتعين عل  العاملة العود  ال  عملهىا وإال أعتبىر غيابهىا عىن العمىل دون عىذر مقبىول. 

وتستطي  األم العاملة الح ول عل  أرب  سنوات عن طفل واحد وعلى  أن يكىون للى  

مىىر  واحىىد  طىىوال مىىد  خىىدمتها. أيضىىا مىىن حىىق األم العاملىىة الح ىىول علىى  ازجىىا   

التقيد بسن الطفل حيث مىن المت ىور أال تح ىل على  المشار إليها لرعاية طفلها دون 

( الجىىزء المتبقىىيكاملىىة أو )فيهىىا ازجىىا   عقىى  الوضىى  مباشىىر  فتمىىل محتفمىىة بحقهىىا 

 لمواجهة ما قد يطرأ من مرض أو غيره من عوارض تستلزم رعايتها لطفلها.     
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 الحد األقصى لساعات العمل

 (31مادة )

فىي شىدن تنمىيم تشىغيل العمىال فىي  2922لسىنة  233م  عدم ازخالل بدحكام القىانون 

سىاعات فىي  ثمىانييجو  تشغيل العامىل تشىغيال فعليىا أكثىر مىن  ال ناعية، الالمنشوت 

لمخ  ىة لتنىاول االيوم أو ثمان وأربعين ساعة في األسبوع، وال تدخل فيهىا الفتىرات 

لسىاعات  األق ى ويجو  بقىرار مىن الىو ير المخىتص تخفىيا الحىد  الطعام والراحة.

 العمل لبعا فنات العمال أو في بعا ال ناعات أو األعمال التي يحددها.

 :التعليق

لسىىنة  2اتفاقيىىة العمىىل الدوليىىة رقىىم  فىىيفىى  هىىذه المىىاد  أخىىذ المشىىرع بالمبىىادو المقىىرر  

ساعات العمىل بثمىان سىاعات يوميىا أو ثمىان وأربعىون سىاعة  والخاصة بتحديد 2929

التجىىار   فىىيات العمىىل بشىىدن تنمىىيم سىىاع 2930لسىىنة  30واالتفاقيىىة رقىىم  أسىىبوعيا،

وقد حىر  المشىرع على  الحفىاظ لعمىال المنشىوت ال ىناعية الىذين ينطبىق والمكات . 

ي المنشىوت فىي شىدن تنمىيم وتشىغيل العمىال فى 2922لسىنة  233عليهم أحكىام القىانون 

الشىركات الخاضىعة  فيال ناعية وهو القانون الذى قرر الحد األق   لساعات العمل 

ساعة أسبوعيا، وف  رأينىا كىان أولى  بالمشىرع أن  42ألحكامه بسب  ساعات يوميا أو 

المنشوت ال ناعية مباشر  بسىب  سىاعات يوميىا  فييحدد الحد األق   لساعات العمل 

يزيىل اللىبس الموجىود لىدى بعىا أصىحاب األعمىال الىذين ساعة أسبوعيا حت   42أو 

ساعة في األسبوع طبقا لما هىو وارد  48يروا عدد الساعات ثمان ساعات في اليوم أو 

 من الفقر  األول . الثانيالجزء  فيالماد   في

يؤديىىه العامىىل لحسىىاب صىىاح   الىىذيالعمىل  فىىي الفعلىىيوالعبىر  هنىىا بسىىاعات التشىىغيل 

سىىاعات لعمىىال  )سىىب  اليىىومين الحىىد األق ىى  لسىىاعات العمىىل العمىىل فىىال يىىدخل ضىىم

ثمىان سىاعات بالنسىبة لآلخىرين( فتىرات الراحىة المخ  ىة لتنىاول الطعىام  ال ناعة،

كذل  ال يدخل ضمن ساعات العمل ما  مجموعها عن ساعة، فيال تقل  والتي والراحة،
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يَ هه اللعىههز ىونهه ليْفقههالعىملٍههولٍههِلاالنههلرلعمّانههلسللَنههلُلعىمَههولناههوللذ ههالالاي ههللع

لعىمودةلىَْضىا.لللفيعىزهلبلىمَيالاالللفيعىملٍول

لالعألسهاوعيللعى هوٍيللعىفميهيلالللىشغٌلٍِلاُلعىَششعلحذدلعىحذلعألنصىلىسلعلرلعىمَهولل

تْن ٌلٍْشهتتالالتحذيهذلاالنهلرلعىمَهولفانهوُلىهاللللللللفيفئُلرىللمليخوللحقلصلحبلعىمَول

ُلللللفيعىحشيةل يحهذدلىنهولئل فهةلٍهِلعَلىهالللللللتحذيذلجذالهلسهلعلرلعىمَهوللح هسليسهاأ  لا

ف َنْهاللهزىللعمسهاَشعسلللل سلعلرلعَولٍسهاقيةلاالليحهذدلىمَلىهالسهلعلرلعَهولللىاْهلالب لللللل

ئلىَللاُلسلعلرلعىمَولعىفمي هةلللىْسهاةلىنهولعلٍهولمللللل ٍْشتتالدالُلتونف لفيعىمَوللفي

لتجلالصلعىحذلعألنصى.

سهلعةلاسهاوع للااللاَهلُلالاسلمهوُلسهلعةللللللل21الهْلكلآسعءلٍخايفهةللشهتُلتشه  ولعىملٍهوللللل

عى هوًلللفهيلاساوع لللفلىامضليهش لاّهالمليجهوصلتشه  ولعىملٍهولام هشلٍهِلسهامةلسهلعلرلللللللللل

عى وًلللىْساةلىآلخهشيِللَمْهىلاُلصهلحبلعىمَهولمللللللفيىمَلهلعىصْلعة لالاَلُلسلعلرل

لفهيلأليلًلعِلعىحذلعألنصىلعيىلاُليخف هلللمضلعلفييساأ  لاُليضيذلسلعلرلعىمَول

سهلعةلاسهاوع للىمَهلهلعىصهْلعةلللللل21ايلًلاخش للح هسلمليضيهذلٍجَهوعلسهلعلرلعىمَهولللللل

رىهللاُلعىَقصهودلٍهِلالحه لحهذلانصهىللللللللفهيلالحجاهٌل الاَلُلالاسلموُلسلعةلىآلخشيِ 

هههولحَليههةلصههحةلعىملٍو العىَقصههودلٍههِلالحهه لحههذلانصههىللللللللعى ههوٍيىسههلعلرلعىمَههولل

لهولإلشعصلنلعذةليوًلعىشعحة.لللللساوعيعألىسلعلرلعىمَول

العىههامضلعرخههشليههش لاُلعىَشههشعلح َْههللاالسدلعىحههذلعألنصههىللسهها لسههلعلرلااللاَههلُلللللل

سهلعةلااللاَهلُلالاسلمهوُلسهلعةلىسهلعلرلعىمَهولللللللل21االللعى هوٍيلسلعلرلىسلعلرلعىمَهولل

لفههيتحذيههذلاالنههلرلعىمَههولخلصههةللفههيمههلُليهههذىلعىههىلحشيههةلصههلحبلعىمَههوللعألسههاوعي

يؤيهذلللعىفمييالعىوعن ل .لولعيىلٍذعسلعألسل لالعىمششيِلسلعةتمَلعىايع ةلعىَْشآرلعىصْل

لللعىوسديههههلرلتمَههههوللْنههههلًللعىاههههيح ههههسلاُلجَ هههه لعىَْشههههآرلعىصههههْلع ةلللعىههههشا رىههههلل

عى هوًلللفهيلعيىلٍذعسلعألسله لالعىمشهشيِلسهلعةلمليَنهِلاُليشها ولعىملٍهولسها لسهلعلرللللللللل

لعألسههاوعلاليههاٌلللفههيلنهه لخَسههةلايههلًلللعى ههوًللوعلفههيليههاٌلتشهه  يالاَههلُلسههلعلرلللللالللىاههلىي
ل
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استعواض الساعات المتبقية عل  العامل كل ثالث أسابي  أو حس  مىا تىراه كىل منشىد  

 فىيوهذا النمام يحقق فا د  للطرفين العامل وصاح  العمل فالعامل يشتغل خمسة أيىام 

سىاعات  فىياألسبوع ويح ل على  يىومين راحىة وصىاح  العمىل ال يوجىد عنىده فاقىد 

فمعمم إن لم يكن كل المنشوت ال ناعية تطبىق هىذا النمىام ونحىن نؤيىد  بالتاليوالعمل 

 هذا النمام.

 20اليىوم لمىد  خمسىة أيىام بواقى   فيساعة  22وهناك منشوت أخرى تطبق نمام عمل 

 .  إضافيساعة  28ساعة أسبوعيا ويح ل العامل عل  يومين راحة بازضافة ال  

ا  المشىرع للىو ير المخىتص إصىدار قىرار بتخفىيا وف  الفقىر  الثانيىة مىن المىاد  أجى

الحد األق   لساعات العمل لبعا فنات العمال أو فىي بعىا ال ىناعات أو األعمىال 

 التي يحددها. 

 العقوبة:

الذي يخىالف أيىا : يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  249 طبقا لنص الماد 

ا ىة جنيىه وال ذ  لها بغرامة ال تقىل عىن مالو ارية المنف والقرارات 80 من أحكام الماد 

وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم الجريمىىة تجىىاو  مىىا تي جنيىىه. 

 وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 الحد األقصى لساعات العمل لألطفال

 (414مادة )

ر  أن تتخلل ساعات العمىل فتى  يوميا، ويجيحمر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات 

وتحىىدد هىىذه  واحىىد ،أو أكثىىر لتنىىاول الطعىىام والراحىىة ال تقىىل فىىي مجموعهىىا عىىن سىىاعة 

الفتر  أو الفترات بحيث ال يشتغل الطفل أكثر من أرب  ساعات مت لة. ويحمر تشغيل 

الطفىىىل سىىىاعات عمىىىل إضىىىافية أو تشىىىغيله فىىىي أيىىىام الراحىىىة األسىىىبوعية والعطىىىالت 

لطفىىل فيمىىا بىىين السىىاعة السىىابعة مسىىاء الرسىىمية.وفي جميىى  األحىىوال يحمىىر تشىىغيل ا

 والسابعة صباحا.
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 التعليق:

بشىدن الحىد األق ى   80المىاد   فىيهذه الماد  واستثناء من القاعد  العامىة المقىرر   في

، قىام المشىرع بوضى  قاعىد  خاصىة باألطفىال فيمىا يتعلىق بالحىد اليوميلساعات العمل 

 اليىوم، فىي ى  هىو سىت سىاعات األق   لساعات عملهم فنص عل  أن هذا الحىد األق

صىىباحا. وحمىىر هىىذا التشىىغيل حمىىرا تامىىا فيمىىا بىىين السىىاعة السىىابعة مسىىاء والسىىابعة 

أنه أوج  أن تتخلىل سىاعات العمىل فتىر  أو أكثىر لتنىاول الطعىام والراحىة ال  ةبازضاف

وترك المشرع ل اح  العمل حرية تحديد فترات  تقل في مجموعها عن ساعة واحد ،

يشتغل الطفل أكثر من أرب  ساعات مت لة.وحرصا من  أالل ولكن بشرط الراحة للطف

أسبغها عل  األطفال حمر تشغيل الطفل ساعات عمل  التيالمشرع عل  تدكيد الحماية 

 إضافية أو تشغيله في أيام الراحة األسبوعية والعطالت الرسمية.

 لبدنية.ويهدن من لل  رعاية صغار السن والمحافمة عل  سالمتهم وصحتهم ا

 العقوبة: 

صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا   : يعاق248طبقا لنص الماد  

والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن خمسما ة جنيه 202من أحكام الماد  

وال تجىىاو  ألىىف جنيىىه وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم الجريمىىة 

 الغرامة في حالة العود.وتضاعف 

 (5) فترات الراحة اليومية وتناول الطعام

 (34مادة )

يج  أن تتخلل ساعات العمل فتر  أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقل في مجموعها 

عن ساعة، وأن يراعي في تحديد هذه الفتر  أال يعمل العامىل أكثىر مىن خمىس سىاعات 

 مت لة.
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وللو ير المختص أن يحدد بقرار منه الحاالت أو األعمال التي يتحتم ـ ألسباب فنية أو 

لمرون التشغيل ـ استمرار العمل فيها دون فتر  راحة كمىا يحىدد األعمىال ال ىعبة أو 

 عمل الفعلية.المرهقة التي يمنع العامل فيها فترات راحة وتحس  من ساعات ال

 التعليق:

هذه الماد  أوج  المشىرع ضىرور  أن يتخلىل سىاعات العمىل فتىر  أو أكثىر لتنىاول  في

الطعىىام والراحىىة ال تقىىل فىىي مجموعهىىا عىىن ساعة.ويسىىتقل صىىاح  العمىىل بتحديىىد هىىذه 

فال  تنميم العمل بمنشدته، فيلل  انطالقا من حقه  فيالفتر  أو الفترات بال معق  عليه 

وكىل مىا يقيىد صىاح  العمىل هىو أن  مل أن يختار وقتا معينا للراحة اليومية،يجو  للعا

هذه الفتر  ال تقل عن سىاعة فيجىو  لىه أن يجعلهىا مت ىلة ويجىو  لىه أن يجز هىا على  

أنىه ال يجىو  أن  أيفترتين أو أكثر بشرط أن تكون فتر  الراحىة خىالل سىاعات العمىل 

ا أو بعىىد مىىرور أكثىىر مىىن خمىىس سىىاعات تمىىنع قبىىل بىىدء سىىاعات العمىىل أو بعىىد انتها هىى

وأعطىى  المشىىرع للىىو ير  ف  مىى  الحكمىىة مىىن الراحىىة اليوميىىة.مت ىىلة ألن للىى  يتنىىا

المختص تحديد قرار يشمل الحىاالت أو األعمىال التىي يتحىتم ألسىباب فنيىة أو لمىرون 

التشغيل اسىتمرار العمىل فيهىا دون فتىر  راحىة، كمىا يحىدد األعمىال الشىاقة أو المرهقىة 

 ي يمنع العامل فيها فترات راحة تحتس  من ساعات العمل الفعلية.الت

 العقوبة:

: يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخالف أيا 249طبقا لنص الماد 

والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن ما ة جنيه وال  82من أحكام الماد 

بتعدد العمال الذين وقعت في شدنهم الجريمة  تجاو  ما تي جنيه. وتتعدد الغرامة

 وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 

 



 222 

 (6) الحد األقصى لمدة بقاء العامل فى مكان العمل

 (36مادة )

يج  تنميم ساعات العمل وفترات الراحىة بحيىث ال تتجىاو  الفتىر  بىين بدايىة سىاعات 

تحسىى  فتىىر  الراحىىة مىىن العمىىل ونهايتهىىا أكثىىر مىىن عشىىر سىىاعات فىىي اليىىوم الواحىىد و

 ساعات التواجد إلا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثني من هذا الحكم العمال المشىتغلون فىي أعمىال متقطعىة بطبيعتهىا والتىي يحىددها 

عشىر  سىاعة فىي  اثنتىي على الو ير المختص بقرار منه بحيىث ال تزيىد مىد  تواجىدهم 

 اليوم الواحد.

 التعليق:

لسىىنة  2اتفاقيىىة العمىىل الدوليىىة رقىىم  فىىيأخىىذ المشىىرع بالمبىىادو المقىىرر   فىى  هىىذه المىىاد 

والخاصة بتحديد ساعات العمىل بثمىان سىاعات يوميىا أو ثمىان وأربعىون سىاعة  2929

التجىىار   فىىيبشىىدن تنمىىيم سىىاعات العمىىل  2930لسىىنة  30واالتفاقيىىة رقىىم  أسىىبوعيا،

 فىيال  أنه ال يجو  إبقىاء العامىل هذه الماد   فيفقد أوج  المشرع  وبالتالي والمكات .

عشر  ساعة في اليىوم الواحىد تحتسى  مىن سىاعة حضىوره  اثنتيمكان العمل أكثر من 

ات التواجىىد إلا كىىان العامىىل الىى  سىىاعة ان ىىرافه وتعتبىىر فتىىر  الراحىىة مىىن ضىىمن سىىاع

 ثناءها في مكان العمل.ا

عة بطبيعتها بموج  واستثني المشرع من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقط

 عشر  ساعة في اليوم الواحد. اثنتي عل قرار ي دره الو ير المختص. بحيث ال تزيد 

 العقوبة:

: يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا 249 طبقا لنص الماد 

وال والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقىل عىن ما ىة جنيىه  82 من أحكام الماد 

 تجاو  ما تي جنيه.وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شدنهم الجريمة

 .وتضاعف الغرامة في حالة العود
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 الغلق األسبوعى والراحة األسبوعية

 (38مادة )

راحىة أسىبوعية ال تقىل عىن  على مىل يج  تنميم العمل بالمنشد  بحيىث يح ىل كىل عا

األكثر، وفي جمي  األحوال  عل أرب  وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل مت لة 

 تكون الراحة األسبوعية مدفوعة األجر.

 التعليق:

لسىنة  24اتفاقيىة العمىل الدوليىة رقىم  فىيهذه الماد  أخىذ المشىرع بالمبىادو المقىرر   في

واالتفاقيىة رقىم  المنشىوت ال ىناعية، فيتطبيق الراحة والخاصة بشدن  2الماد   2922

 وبالتىاليالتجىار  والمكاتى .  فيبشدن الراحة األسبوعية  2،9الماد   2957لسنة  202

هذه الماد  ال  مراعا  تنميم الراحة األسبوعية للعامل عل  نحو  فيفقد أوج  المشرع 

يجو  تشغيل العامل أكثر من  وقرر أنه ال ال يلتزم معه صاح  العمل بإغالق المنشد ،

األسبوع يح ل بعدها العامل علي راحة أسبوعية ال تقل عن أرب   فيستة أيام مت لة 

وعشرين ساعة مت ىلة.وال يجىو  ل ىاح  العمىل تجز ىة مىدتها بإعطىاء العامىل مىثال 

وتحديىد يىوم الراحىة حىق مقىرر ل ىاح  العمىل وحىده  األسبوع، فين ف يوم مرتين 

يىىوم  فىىيإل هىىو ال يلىىزم بإعطىىاء العمىىال راحىىتهم األسىىبوعية  لعمىىل،بحسىى  مقتضىىيات ا

بىىل يجىىو  لىىه تو يىى  يىىوم الراحىىة  علىى  أيىىام األسىىبوع المختلفة،بشىىرط أن يدخىىذ  واحىىد،

وأكد المشرع عل  أن  أعقاب ستة أيام عمل مت لة علي األكثر. فيالعامل هذه الراحة 

وعل  لل  يسىتحق جميى  العمىال  الراحة األسبوعية في جمي  األحوال مدفوعة األجر،

 األسبوعيأو  اليوميأو  الشهرييوم الراحة سواء كانوا يعملون بنمام األجر  فيأجرا 

 أو يعملون بالساعة أو بالقطعة أو بازنتاج.  

 العقوبة:

: يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا 249 طبقا لنص الماد 

قرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقىل عىن ما ىة جنيىه وال وال 83 من أحكام الماد 
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تجىىاو  مىىا تي جنيىىه. وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم الجريمىىة 

 وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 تجميع الراحات األسبوعية

 (31مادة )

البعيد  عن العمران وفي  استثناء من الحكم الوارد في الماد  السابقة، يجو  في األماكن

األعمىىال التىىي تتطلبهىىا طبيعىىة العمىىل أو ظىىرون التشىىغيل فيهىىا اسىىتمرار العمىىل تجميىى  

الراحات األسبوعية المستحقة للعامل عن مىد  ال تتجىاو  ثمانيىة أسىابي ، وتحىدد ال حىة 

الراحىات األسىبوعية المجمعىة، وتضى   على تنميم العمل والجزاءات قواعىد الح ىول 

لتي يقل عدد عمالها عن عشر ، قواعىد تنمىيم الراحىات األسىبوعية المجمعىة المنشوت ا

 بها وفقا للقرارات التي ت درها المنشد .

ويراعي في حساب مد  الراحات األسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمىال 

 أقرب موق  به مواصالت وتنتهي ساعة العود  إليه. إل 

 التعليق:

لسىنة  202اتفاقيىة العمىل الدوليىة رقىم  فىيلمشرع بالمبادو المقرر  ف  هذه الماد  أخذ ا

 التجار  والمكات .  فيبشدن الراحة األسبوعية  7 الماد  2957

هذه الماد  واستثناء من الحكم الوارد فىي المىاد  السىابقة،  فيفقد أجا  المشرع  وبالتالي

و  ثمانيىىة أسىىابي  فىىي تجميىى  الراحىىات األسىىبوعية المسىىتحقة للعامىىل عىىن مىىد  ال تتجىىا

األمىىاكن البعيىىد  عىىن العمىىران وفىىي األعمىىال التىىي تتطلبهىىا طبيعىىة العمىىل أو ظىىرون 

نهاية الفقر  األول  حكما جديىدا  فيالتشغيل فيها استمرار العمل ، وقد استحدثت الماد  

مىؤداه أن تتىىرك لال حىىة تنمىيم العمىىل والجىىزاءات مهمىىة  وضى  قواعىىد الح ىىول علىىي 

بوعية المجمعة، وف  المنشىوت التىي يقىل عىدد عمالهىا عىن عشىر ، تىنمم الراحات األس

قواعىىىد تنمىىىيم الراحىىىات األسىىىبوعية المجمعىىىة بهىىىا وفقىىىا للقىىىرارات التىىىي ت ىىىدرها 

تنمىىيم  فىىيالمنشد .ويق ىىد بهىىذا الحكىىم مراعىىا  م ىىلحة صىىاح  العمىىل وحقىىه الثابىىت 
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ال حىىة  فىىيالقواعىىد منشىىدته وفىى  نفىىس الوقىىت تحقيىىق حمايىىة كافيىىة للعامىىل بىىإدراج هىىذه 

تعتمىىد مىىن الجهىىة ازداريىىة المخت ىىة فيكىىون لهىىذه الجهىىة  التىىيالمنشىىد  وهىى  الال حىىة 

 الرقابة عل  القواعد المذكور  ورفضها إلا رأت إنها لغير م لحة العامل.

وقد اشترط المشرع ضىرور  مراعىا  حسىاب مىد  الراحىات األسىبوعية المجمعىة بدايىة 

 رب موق  به مواصالت وانتهاء بساعة العود  إليه.أق إل من ساعة وصول العمال 

 العقوبة:

: يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا 249 طبقا لنص الماد 

والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقىل عىن ما ىة جنيىه وال  84 من أحكام الماد 

ل الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم الجريمىىة تجىىاو  مىىا تي جنيىىه. وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد العمىىا

 وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 حاالت عدم التقيد بمواعيد العمل واألجر اإلضافى

 (35مادة )

( مىىن هىىذا 80،82،82،83،84ل ىىاح  العمىىل عىىدم التقيىىد باألحكىىام الىىوارد  بىىالمواد )

القىىانون، إلا كىىان التشىىغيل بق ىىد مواجهىىة ضىىرورات عمىىل غيىىر عاديىىة أو ظىىرون 

ستثنا ية ويشترط في هذه الحاالت إبالب الجهىة ازداريىة المخت ىة بمبىررات التشىغيل ا

 موافقة كتابية منها. عل ازضافي والمد  الال مة زتمام العمل والح ول 

وفي هذه الحالة يستحق العامل بازضافة إلي أجره األصلي أجرا عىن سىاعات التشىغيل 

ال يقل عن  ثالجماعي، بحيد العمل الفردي أو ازضافية حسبما يتم االتفاق عليه في عق

عىن %70عىن سىاعات العمىل النهاريىة و %35األجر الذي يستحقه العامل مضىافا إليىه

 ساعات العمل الليلية. 

اليىوم، فإلا وقى  التشىغيل فىي يىوم الراحىة اسىتحق العامىل مثىل أجىره تعويضىا عىن هىذا 

التىىالي. وفىىي جميىى   صىىاح  العمىىل يومىىا أخىىر عوضىىا عنىىه خىىالل األسىىبوع هويمنحىى

 األحوال ال يجو  أن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد.
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 التعليق:

لسىنة  24اتفاقيىة العمىل الدوليىة رقىم  فىيهذه الماد  أخىذ المشىرع بالمبىادو المقىرر   في

واالتفاقيىة رقىم  المنشىوت ال ىناعية، فيوالخاصة بشدن تطبيق الراحة  4الماد   2922

التجىىىار   فىىىيبوعية بشىىىدن الراحىىىة األسىىى 8/3 ب، مىىىاد8/2المىىىاد   2957لسىىىنة  202

هذه الماد  ل اح  العمل واستثناء من قواعد  فيوبالتال  فقد أجا  المشرع والمكات . 

تنميم العمل الوارد  بالقانون بعدم التقيد بها إلا كان التشغيل بق د مواجهة ضىرورات 

ية ويشترط في هىذه الحىاالت إبىالب الجهىة ازداريىة عمل غير عادية أو ظرون استثنا 

 علىى المخت ىة بمبىىررات التشىىغيل ازضىىافي والمىىد  الال مىة زتمىىام العمىىل والح ىىول 

موافقة كتابية منها. وبحيث ال تزيد ساعات العمل الفعلية في جمي  األحىوال عىن عشىر 

 ساعات في اليوم الواحد.

عات العمل ازضافية يىتم االتفىاق عليىه فىي ويستحق العامل في هذه الحالة أجرا عن سا

عىن األجىر الىذي  ازضىافيال يقىل هىذا األجىر  ثالجمىاعي، بحيىعقد العمىل الفىردي أو 

عن ساعات العمىل %70عن ساعات العمل النهارية و %35يستحقه العامل مضافا إليه

ل األحىىوا فىىييح ىىل عليىىه  الىىذيالليليىىة. وترتيبىىا علىى  للىى  فإنىىه إلا كىىان أجىىر العامىىل 

المشىار إليىه  ازضىافي األدنى  ألجىرهالعادية قدره جنيه عىن السىاعة الواحىد  فىإن الحىد 

وسىبعين  ةالنهاريىة، وما ىوثالثين قرشا عن ساعة العمىل ازضىافية  يكون ما ة وخمسة

 الفعلىيكىل مىن الحىالتين أجىره  فييضان إليه  قرشا عن ساعة العمل ازضافية الليلية،

التشغيل في يوم الراحة استحق العامىل مثىل أجىره عىن هىذا  فإلا وق  وقدره ما ة قرش.

ويمنحه صاح  العمل يومىا أخىر عوضىا عنىه خىالل األسىبوع التىالي وال يجىو   اليوم،

 بدال من الراحة.  ماديل اح  العمل إعطاء العامل مقابل 

 العقوبة:

ف أيىا : يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىال249 طبقا لنص الماد 

والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقىل عىن ما ىة جنيىه وال  85 من أحكام الماد 
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تجىىاو  مىىا تي جنيىىه. وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم الجريمىىة 

 وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 الفئات المستثناة من أحكام تنظيم العمل

 (37مادة )

 -علي: ( من هذا القانون 80،82،82،84مواد )ال تسري أحكام ال

 ( الوكالء المفوضين عن صاح  العمل. 2) 

( العمال المشتغلين باألعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجا ها قبل أو بعىد   2) 

 انتهاء العمل.

 ( العمال المخ  ين للحراسة والنمافة. 3) 

لسىاعات العمىل الفعليىة  األق ى ( الحىد 2،3وتحدد األعمال المشىار إليهىا فىي البنىدين )

وازضافية فيها بقرار من الىو ير المخىتص ويسىتحق العمىال الىوارد لكىرهم فىي هىذين 

 ( من هذا القانون.85البندين أجرا إضافيا طبقا لنص الماد  )

 التعليق:

لسىنة  30اتفاقيىة العمىل الدوليىة رقىم  فىيهذه الماد  أخىذ المشىرع بالمبىادو المقىرر   في

 فىىي/أ المتعلقىىة بتنمىىيم سىىاعات العمىىل 2-7 /ب، المىىاد 7المىىاد   /ج،3-2المىىاد   2930

 التجار  والمكات . 

( واألحكىام الخاصىة 80)م واألسىبوعي اليىوميال تسرى األحكام المنممة لوقت العمىل 

( واألحكىىام 82ال يجىىو  أن يقىىل مجموعهىىا عىىن سىىاعة يوميىىا)م التىىيبفتىىرات الراحىىة 

اليىوم  فىيعشىر سىاعة  اثنتىيستبقاء العامل بمكان العمل أكثر مىن الخاصة بعدم جوا  ا

( واألحكام الخاصة بتجمي  الراحات األسبوعية للعامل عن مد  ال تتجاو  ثمانيىة 82)م

فىىال يتقيىىد صىىاح  العمىىل  87المىىاد   فىىي(علىى  األشىىخا  المشىىار إلىىيهم 84أسىىابي  )م

( اللهىم إال الحىد 80،82،82،84المىواد ) فيبالنسبة لهؤالء باألحكام المن و  عليها 

 فىييقررهىا الىو ير المخىتص للعىاملين  التياألق   لساعات العمل الفعلية وازضافية 
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األعمىال التجهيزيىىة والتكميليىىة التىي يتعىىين إنجا هىىا قبىىل أو بعىد انتهىىاء العمىىل والعمىىال 

 يحددها بقرار منه. التيالمخ  ين للحراسة والنمافة وه  األعمال 

 العقوبة:

: يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا 249 قا لنص الماد طب

والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقىل عىن ما ىة جنيىه وال  87 من أحكام الماد 

تجىىاو  مىىا تي جنيىىه. وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم الجريمىىة 

 د. وتضاعف الغرامة في حالة العو
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 مقدمة

عل  صاح  العمل العديد مىن االلتزامىات منهىا  2003لسنة  22ألق  قانون العمل رقم 

 لساعات العمل، القانونينميم مثل االلتزام باألجر وااللتزام بالت ما سبق أن عرضنا له،

وكمىىىا سىىبق ازشىىىار  فىىإن هىىىذه  وااللتىىزام بمىىنع العىىىاملين ازجىىا ات المقىىىرر  قانونىىا،

 وبالتىالي االلتزامات عل  صاح  العمل ه  حقوق واجبة من الناحية األخرى للعمىال.

قىانون العمىل  فىينىص عليهىا المشىرع  التىيااللتزامات األخرى  باقيسون نستعرض 

 يج  أن يلتزم بتنفيذها.  والتيعل  صاح  العمل  2003نة لس 22رقم 

 (7) االلتزام بقيد الجزاءات المالية التى توقع على العمال

 (75مادة )

العمىال فىي سىجل خىا ، مى   عل علي صاح  العمل قيد الجزاءات المالية التي توق  

، ويكىىون بيىان سىىب  توقيعهىىا واسىىم العامىىل ومقىىدار أجىىره، وأن يفىىرد لهىىا حسىىابا خاصىىا

الت رن فيها طبقا لما يقرره الو ير المختص باالتفاق م  االتحاد العام لنقابات عمىال 

 م ر.

 التعليق:

 جىزاءات)الغرامىات هذه الماد  يج  ازشار  أوال ال  أنه يج  التمييىز بىين أمىوال  في

وبىىين أمىىوال الغرامىىات  العمىىال بواسىىطة صىىاح  العمىىل، علىى توقىى   التىىيالخ ىىم( 

المن ىو  عليهىا  وهىييها بمعرفة المحاكم عن مخالفىات ن ىو  القىانون المحكوم ف

الماد  الخامسة من مواد إصدار القانون. وقد أكد المشرع عل  أن الجزاءات المالية  في

العمىىال بواسىىطة صىىاح  العمىىل تعتبىىر عقوبىىة ال تعويضىىا.وقد ق ىىد  علىى التىىي توقىى  

ة للعامىىل مىىن مغىىاال  أصىىحاب وحمايىى المشىىرع تدكيىىد هىىذا الوصىىف للجىىزاءات الماليىىة،

 دلنفسىه. وقى المىالييدخىذ الجىزاء  الىذيتوقيعها لو كىان صىاح  العمىل هىو  فياألعمال 

  فيهذه األموال بدن أوج  عل  صاح  العمل قيدها  فينمم القانون أسلوب الت رن 
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 هذا السجل  فيكما ألزمه بدن يدون  ابة وتفتيو مكات  العمل،سجل خا  يخض  لرق

وحمىر على  صىاح   مقدار الغرامة م  بيان سب  توقيعها واسم العامل ومقدار أجره،

أنهىا أمانىة تحىت يىده ويكىون الت ىرن  أيح يلة هذه األمىوال  فيالعمل أن يت رن 

 لعام لنقابات عمال م ر.   فيها طبقا لما يقرره الو ير المختص باالتفاق م  االتحاد ا

 & العقوبة: 

يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا  :248طبقا لنص الماد  

سىما ة جنيىه والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن خم 75من أحكام الماد  

شىدنهم الجريمىة وتتعىدد الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي وال تجاو  ألف جنيىه. 

 وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 الخروج على  الشروط  المتفق عليها

 (72مادة )

الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو  عل ال يجو  ل اح  العمل أن يخرج 

اتفاقيىىىة العمىىىل الجماعيىىىة، أو أن يكلىىىف العامىىىل بعمىىىل غيىىىر متفىىىق عليىىىه إال إلا دعىىىت 

لوقىىوع حىىادث أو زصىىالح مىىا نشىىد عنىىه أو فىىي حالىىة القىىو  للىى  منعىىا  إلىى الضىىرور  

أن يكون لل  ب فة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفىق عليىه  القاهر ، عل 

 إلا كان ال يختلف عنه اختالفا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل.

مى   يتماشى وم  لل  يجو  ل اح  العمل تدري  العامل وتدهيله للقيام بعمل مختلىف 

 التطور التقني في المنشد .

 التعليق:

 علىى  الشىىروطفىى  هىىذه المىىاد  أورد المشىىرع ن ىىا يمنىى  علىى  صىىاح  العمىىل الخىىروج 

 حالتين: فيالمتفق عليها أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إال 
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 فيجو  ل اح  العمل أن يكلف العامل الحالة األول : حالة الضرور  أو القو  القاهر ،

بعمل غير متفق عليه ولل  منعا لوقوع حادث أو زصالح مىا نشىد عنىه على  أن يكىون 

 لل  ب فة مؤقتة.

الحالة الثانية: يجو  ل اح  العمل أن يكلىف العامىل بعمىل آخىر غيىر المتفىق عليىه إلا 

المتفىق عليىه بشىرط عىدم  األصىليكان هذا العمل ال يختلف اختالفا جوهريا عن العمل 

يؤكد المشرع عل  أنه يج  أال يكون الفارق بين العملين  العامل. وهناالمساس بحقوق 

يريد صاح  العمل تكليف العامل  الذيويكون الفارق جوهريا إلا كان العمل  جوهريا،

به أقل درجة من الناحية المالية أو مىن الناحيىة األدبيىة البحتىة أو نقىل العامىل مىن عمىل 

يقىدر مىا  الىذيوقاض  الموضوع هو  حة.عادى ال  عمل شاق أو خطر أو ضار بال 

يعهد به ال  العامل يختلف أو ال يختلف اختالفا جوهريا عن  الذيإلا كان العمل الجديد 

 . األصليعمله 

الفقر  الثانية من هذه الماد  ن ىا جديىدا بمقتضىاه يجىو  ل ىاح   فيوأضان المشرع 

وقىد ق ىد  المنشىد ، فىي لتقنىياالعمل تدري  العامل وتدهيله للقيام بعمل يتفىق والتطىور 

مىىن هىىذا الحكىىم المضىىان إعطىىاء الفرصىىة ل ىىاح  العمىىل ألن يقىىوم بتىىدري  العامىىل 

. وربمىا المىاديأو  األدبىيوتدهيله للقيام بعمل جديد بشرط أال يمس لل  بمركز العامىل 

وجود مشاكل متعدد  بين العامل وصاح  العمىل ألن  في أساسيتكون هذه الفقر  سببا 

حالىة رفىا العامىل هىذا  فىيرك هذه الفقر  دون أن يوضىع النتىا ل المتوقعىة المشرع ت

أو إلا وافق عل  التدري  ولكن كانت النتيجة أنه لم يستفيد من هىذا التىدري .  التدري ،

فهل هذا يكون مبررا ل اح  العمل أن يوق  عل  العامل جىزاء أم ال.أضىف الى  للى  

تىدري  مىن األصىل على  أسىاس أنهىا الكر  ال  أن غالبية أصحاب األعمال يرفضون ف

 الحىاليسيكون موضوع التدري  بوضىعه  وبالتالي مضيعة للوقت والمال بدون مبرر،

 مثار الجتهادات من الطرفين ال يعرن أحد نتا جها سواء كانت سلبية أو إيجابية.     
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 العقوبة:

الذي يخىالف أيىا  يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  :249 طبقا لنص الماد 

والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقىل عىن ما ىة جنيىه وال  72 من أحكام الماد 

تجىىاو  مىىا تي جنيىىه. وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم الجريمىىة 

 وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 االلتزام بإنشاء ملفات للعمال

 (77مادة )

اسىمه ومهنتىه  األخىص، على ملفىا لكىل عامىل يىذكر فيىه  ينشىئأن علي صاح  العمىل 

ودرجىىة مهارتىىه عنىىد التحاقىىه بالعمىىل ومحىىل إقامتىىه وحالتىىه االجتماعيىىة وتىىاريخ بدايىىة 

خدمته وأجره، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعىت عليىه، وبيىان 

 ما ح ل عليه من إجا ات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب لل .

وعليه أن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير راسا ه عن عمله وفقا لما تقىرره  

هىذه  على ال حة المنشد  وأية أوراق أخىري تتعلىق بخدمىة العامىل، وال يجىو  االطىالع 

 على البيانات إال لمن رخص لىه قانونىا بذل .وعليىه أن يحىتفظ بملىف العامىل لمىد  سىنة 

 قة العمل.األقل تبدأ من تاريخ انتهاء عال

 التعليق:

هىذه المىاد  أراد المشىرع أن يحقىق م ىلحة العامىل وم ىلحة صىاح  العمىل على   في

السواء من حيث إثبات كل منهما لحقوقىه قبىل اآلخىر مى  مالحمىة أن العامىل يجىو  لىه 

 كقاعد  عامة أن يحىتل بكىل مىا هىو ثابىت بملىف خدمتىه المحفىوظ لىدى صىاح  العمىل،

بيان دونىه بىالملف ألن هىذا البيىان  بدييحتل عل  العامل  ولكن ليس ل اح  العمل أن

والقاعىىد  أنىىه ال يجىىو  لهنسىىان أن ي ىىطن  دلىىيال  المىىدون مىىن صىىن  صىىاح  العمىىل،

العمىل  مفتشىيلنفسه. كذل  ق د المشرع من تقرير هىذا االلتىزام الى  تسىهيل مدموريىة 

ن إل يسىهل علىيهم مىن التدمينات االجتماعية الذين يراقبون حسن تطبيق القىانو ومفتشي

االطالع عل  الملف معرفة مىدى التىزام صىاح  العمىل بتنفيىذ القىانون ومىدى ح ىول 
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العامل عل  حقوقه ومدى مطابقة األجر للقوانين النافىذ . وفى  الفقىر  األخيىر  مىن هىذه 

الماد  أراد المشرع أن يحافظ للعامل على  حقوقىه لىدى صىاح  العمىل وخاصىة األجىر 

تتقىادم بهىا  التىيالفتىر   وهىي ل باالحتفىاظ بملىف العامىل لمىد  سىنة،فدلزم صىاح  العمى

 .    المدنيمن القانون  378حقوق العامل طبقا لنص الفقر  ب من الماد  

 العقوبة:

: يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخالف أيا 249 طبقا لنص الماد 

ذ  لها بغرامة ال تقل عن ما ة جنيه وال والقرارات الو ارية المنف 77 من أحكام الماد 

تجاو  ما تي جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شدنهم الجريمة 

 وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 االلتزام بنفقات نقل العامل من موطنه وإعادته

 (73مادة )

مكىان العمىل،  إلى فيهىا يلتزم صاح  العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه  

تلى  الجهىة خىالل ثالثىة أيىام مىن تىاريخ انتهىاء عقىد العمىل ألحىد  إل كما يلتزم بإعادته 

األسىىىىباب المبينىىىىة فىىىىي القىىىىانون، إال إلا رفىىىىا العامىىىىل كتابىىىىة العىىىىود  خىىىىالل المىىىىد  

الجهىة ازداريىة المخت ىة إلا تقىدم  عل المذكور .فإلا لم يقم صاح  العمل بذل  وج  

 على الجهىة التىي تىم التعاقىد معىه فيهىا  إلى عامل في نهاية المد  المذكور  إعادته إليها ال

 .ازدارينفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز 

 التعليق:

ف  هذه الماد  ألزم المشرع صاح  العمل بنقل العامل مىن الجهىة التىي تىم التعاقىد معىه 

ته إل  تل  الجهة خالل ثالثة أيام من تاريخ انتهاء فيها إل  مكان العمل كما يلتزم بإعاد

وأكىد المشىرع بدنىه  عقد العمل ألحد األسباب المبينة في القانون أو أثناء فتر  االختبىار.

اسىتقدمه منىه فىإن  الىذيحالة رفا صاح  العمل بإعاد  العامىل الى  مسىقط رأسىه  في

تقىوم بإعىاد  العامىل  التىي يىة،هذا االلتزام ينتقل بنص القانون على  عىاتق الجهىة ازدار
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بشىرط أن  ،ازداريعل  نفقتها ثم تسترد ما أنفقتىه مىن صىاح  العمىل بطريىق الحجىز 

 نهاية الثالثة أيام المشار إليها.  فييتقدم العامل بطل  ال  الجهة ازدارية لنقله ولل  

 العقوبة:

الذي يخىالف أيىا : يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  249 طبقا لنص الماد 

والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقىل عىن ما ىة جنيىه وال  78 من أحكام الماد 

تجىىاو  مىىا تي جنيىىه. وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم الجريمىىة 

 وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 االلتزام بالتسوية بين العمال

 (78مادة )

مىل إلىي صىاح  عمىل آخىر بتدديىة عمىل مىن أعمالىه أو جىزء منهىا إلا عهد صاح  الع

هىىذا األخيىىر أن يسىىوى بىىين عمالىىه وعمىىال  علىى وللىى  فىىي منطقىىة عمىىل واحىىد  وجىى  

 صاح  العمل األصلي في جمي  الحقوق ويكون األخير متضامنا معه في لل .

 التعليق:

ين يسىندون كىل هذه الماد  أراد المشرع أن يسد الطريق عل  أصىحاب األعمىال الىذ في

أو بعىىا أعمىىالهم الىى  مقىىاولين أو أصىىحاب أعمىىال آخىىرين جريىىا وراء الىىتخلص مىىن 

وهذه التسوية مشروطة بدن يكون العمل  ح ل عليها عمالهم، التيالحقوق أو الميزات 

 األصىلييقىوم بهىا عمىال صىاح  العمىل  التىيوأن تتساوى األعمىال  منطقة واحد ، في

فىإلا اختلفىت  كفىاءتهم وخبىرتهم، فىيأن يتسىاوى العمىال و طبيعتها، فيوعمال المقاول 

 األصىليعمال صىاح  العمىل  –تعمل فيها الطا فتان من العمال  التيالبينة والمرون 

أو لم يكن ل اح  العمل عمال أصال  طبيعتها، فيأو تغايرت أعمالهم -وعمال المقاول

ع لم يق د بن ه عل  ألن المشر منطقة عمل عمال المقاولة ال تكون هناك تسوية، في

فىال تتسىاوى المىرون المبىرر  للمسىاوا  بىين  االلتزام بالتسوية إال من  التفرقة عموما،

إلا كانىىت ال ىىلة منقطعىىة بىىين عمىىال  األصىىليعمىىال المقىىاول وعمىىال صىىاح  العمىىل 

 الفريقين.   
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 العقوبة:

خىالف أيىا : يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي ي249 طبقا لنص الماد 

والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقىل عىن ما ىة جنيىه وال  79 من أحكام الماد 

تجىىاو  مىىا تي جنيىىه. وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم الجريمىىة 

 وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 االلتزام بوضع جدول للراحة األسبوعية وساعات العمل

 (32مادة )

األبواب الر يسية التي يستعملها العمال في الىدخول،  عل ي صاح  العمل أن يض  عل

وكذل  في مكان ظىاهر بالمنشىد  جىدوال ببيىان يىوم الراحىة األسىبوعية وسىاعات العمىل 

 هذا الجدول من تعديل. عل وفترات الراحة المقرر  لكل عامل، وما يطرأ 

 التعليق:

لسىىنة  2اتفاقيىىة العمىىل الدوليىىة رقىىم  فىىيالمقىىرر  هىىذه المىىاد  أخىىذ المشىىرع بالمبىىادو  فىىي

 المنشىىوت ال ىىناعية، فىىي/أ والخاصىىة بشىىدن تحديىىد سىىاعات العمىىل 2-8المىىاد   2929

 فىىيعات العمىىل /أ المتعلقىىة بتنمىىيم سىىا2-22المىىاد   2930لسىىنة  30واالتفاقيىىة رقىىم 

العمىىل وبالتىىال  ولضىىمان تنفيىىذ األحكىىام الخاصىىة بتنمىىيم سىىاعات التجىىار  والمكاتىى . 

ولتمكين مفتش  العمل مىن مراقبىة للى ، فقىد ألىزم  وفترات الراحة والراحة األسبوعية،

المشىىرع صىىاح  العمىىل بىىدن يضىى  علىىي األبىىواب الر يسىىية التىىي يسىىتعملها العمىىال فىىي 

الدخول، وكذل  في مكان ظاهر بالمنشد  جدوال ببيان يوم الراحة األسىبوعية وسىاعات 

   لكل عامل، وما يطرأ علي هذا الجدول من تعديل.العمل وفترات الراحة المقرر

 العقوبة:

: يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا 249 طبقا لنص الماد 

ا ىة جنيىه وال والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقىل عىن م 82 من أحكام الماد 
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ل الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم الجريمىىة وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد العمىىاتجىىاو  مىىا تي جنيىىه. 

 وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 حظر التمييز فى العمل متى تماثلت األوضاع

 (33مادة )

النسىىاء العىىامالت جميىى  األحكىىام  علىى مىى  عىىدم ازخىىالل بدحكىىام المىىواد التاليىىة تسىىري 

 المنممة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متي تماثلت أوضاع عملهم.

 :التعليق

هذه الماد  حر  المشرع أن تدت  األحكام الخاصة بتشغيل ورعاية النساء متمشية  في

صىىدقت عليهىىا م ىىر ولتدصىىيل المبىىادو العامىىة  التىىيمى  المواثيىىق واالتفاقيىىات الدوليىىة 

الوارد  بالدستور وتدكيد للقواعد العامة الوارد  بالقانون وبما يتفىق مى  أحكىام الشىريعة 

 حماية األسر  ورعاية األمومة والطفولة وبناء المجتم . فيم وبما يساه ازسالمية،

مىىن الدسىىتور على  أن تكفىىل الدولىىة التوفيىىق بىين واجبىىات المىىرأ  نحىىو  22تىنص المىىاد  

ميادين الحيا  السياسية واالجتماعية  فيالمجتم  ومساواتها بالرجل  فياألسر  وعملها 

ة ازسالمية.وعرفت الماد  األول  بنىد والثقافية واالقت ادية دون إخالل بدحكام الشريع

يعمىل لقىاء أجىر لىدى  طبيعىي)أ( من قانون العمل الىراهن بىدن العامىل هىو كىل شىخص 

صاح  عمل وتحت إدارته أو إشىرافه، سىواء كىان لكىرا أو أنثى  ومىؤدى للى  كلىه أن 

 للنساء حق العمل أسو  بالرجال. 

المسىىىاوا  بىىىين العمىىىال بىىىدأ م 2952لسىىىنة  200وتؤكىىىد اتفاقيىىىة العمىىىل الدوليىىىة رقىىىم 

ال ىناعة  فىيم ىر أول تشىري  يىنمم تشىغيل النسىاء  فىيوكان وقد صىدر والعامالت. 

 22ثىم جىرى تعديلىه بالمرسىوم بقىانون رقىم  2933لسىنة  80هو القانون رقم  والتجار 

 فىىيمنممىىا أحكىىام تشىىغيل النسىىاء  2959لسىىنة  92ثىىم صىىدر القىىانون رقىىم  2932 لسىىنة

منممىا أحكىام  2982لسىنة  237صدر القانون رقم  السادس ثمباب الف ل الثالث من ال

 22رقىم  الحىاليالف ل الراب  من الباب الثالث ثىم تىاله قىانون العمىل  فيتشغيل النساء 
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 السىادس. وتسىريمىن البىاب  الثانيالف ل  فيمنمما أحكام تشغيل النساء  2003لسنة 

 جات.هذه األحكام عل  جمي  النساء متزوجات أو غير متزو

 العقوبة:

: يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا 249 طبقا لنص الماد 

ا ىة جنيىه وال والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقىل عىن م 88الماد  من أحكام 

وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم الجريمىىة تجىىاو  مىىا تي جنيىىه. 

 امة في حالة العود. وتضاعف الغر

 حظر تشغيل النساء فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا

 (38مادة )

ي ىدر الىو ير المخىىتص قىرارا بتحديىىد األحىوال واألعمىال والمناسىىبات التىي ال يجىىو  

 فيها تشغيل النساء في الفتر  ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.

 التعليق:

 التىيمجتمعنىا  فىي  يحر  المشرع عل  تدصيل التقاليد والقيم األخالقيىة هذه الماد في

أشىد تعبىىا  الليلىيوإلا كىىان العمىل  تنمىر الى  المىرأ  نمىر  تختلىىف عىن نمرتهىا للرجىل،

فقد حر  المشرع عل  من  تشغيل النساء في الفتر  ما بىين  وإجهادا من العمل نهارا،

جىىد هنىىا أن المشىىرع هىىدن مىىن وجىىود هىىذا السىىاعة السىىابعة مسىىاء والسىىابعة صىىباحا. ون

المجتمى   فىيالحمر ال  تجمي  شمل األسر  وتمكين المرأ  من أداء وظيفتها األساسىية 

رعاية منزلها وتربية أطفالها وهذا يفرض عليها واجبات ومسنوليات تفوق بكثير  وهي

مناسبات األحوال واألعمال وال فيوض  المشرع استثناء  دالرجل. وقيتحملها  التيتل  

 ي در بتحديدها قرار من الو ير المختص.  التي

 العقوبة:

: يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا 248الماد  طبقا لنص 

هذا القانون والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن  من 89 من أحكام الماد 
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د الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي خمسما ة جنيىه وال تجىاو  ألىف جنيىه. وتتعىد

 شدنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 حظر تشغيل النساء فى األعمال الضارة صحيا أو أخالقيا

 (81مادة )

ي ىىدر الىىو ير المخىىتص قىىرارا بتحديىىد األعمىىال الضىىار  بالنسىىاء صىىحيا أو أخالقيىىا، 

 يها.وكذل  األعمال التي ال يجو  تشغيل النساء ف

 التعليق:

هىىذه المىىاد  فىىوض المشىىرع الىىو ير المخىىتص بإصىىدار قىىرارا يحىىدد فيىىه األعمىىال  فىىي

الضار  بالنساء صحيا أو أخالقيا، بازضافة ال  األعمال التىي ال يجىو  تشىغيل النسىاء 

ويترت  عل  تشغيل العاملة ف  عمل مىن هىذه األعمىال بطىالن عقىد العمىل  فيها مطلقا،

 من هذا القانون. 248نا ية طبقا للماد  فضال عن العقوبة الج

 العقوبة:

الذي يخىالف أيىا : يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  248الماد  طبقا لنص 

من هذا القانون والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن  90 من أحكام الماد 

دد العمىال الىذين وقعىت فىي وتتعىدد الغرامىة بتعىسما ة جنيىه وال تجىاو  ألىف جنيىه. خم

 شدنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 

 حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع

 (86مادة )

يحمر علي صاح  العمل ف ىل العاملىة أو إنهىاء خىدمتها أثنىاء إجىا   الوضى  المبينىة 

جرهىىا الشىىامل عىىن مىىد  بالمىىاد  السابقة.ول ىىاح  العمىىل حرمانهىىا مىىن التعىىويا عىىن أ

ازجا   أو استرداد ما تم أدااه إليها منه إلا ثبت اشىتغالها خىالل ازجىا   لىدي صىاح  

 ولل  م  عدم ازخالل بالمساءلة التدديبية. أخر،عمل 
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 التعليق:

هذه الماد  حر  المشرع عل  حماية العاملة من تعنت صاح  العمل أثناء قيامهىا  في

أثنىاء هىذه  فىياح  العمل ف ل العاملة أو إنهاء خىدمتها بإجا   الوض  فحمر علي ص

أثنىاء هىذه  فىيفإلا قىام صىاح  العمىل بف ىل العاملىة أو إنهىاء خىدمتها  وبالتاليالفتر . 

الفقىىر  الثانيىىة مىىن هىىذه المىىاد  أعطىى  المشىىرع   تعسىىفيا. وفىىالفتىىر  أعتبىىر للىى  ف ىىال 

ل عىن مىد  ازجىا   أو ل اح  العمل حرمان العاملة مىن التعىويا عىن أجرهىا الشىام

أخىر، استرداد ما تم أدااه إليها منه إلا ثبت اشتغالها خالل ازجىا   لىدي صىاح  عمىل 

 ال  مساءلتها وتوقي  الجزاء التدديبي المناس . ةبازضاف

 العقوبة:

: يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا 249الماد  طبقا لنص 

والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقىل عىن ما ىة جنيىه وال  92 من أحكام الماد 

تجىىاو  مىىا تي جنيىىه. وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم الجريمىىة 

 وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 االلتزام بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء

 (85مادة )

عىامالت فىدكثر أن يعلىق فىي أمكنىة  يج  علي صىاح  العمىل فىي حالىة تشىغيله خمىس

 العمل أو تجم  العمال نسخة من نمام تشغيل النساء.

 التعليق:

هىذه المىىاد  أوجى  المشىرع علىىي صىاح  العمىىل فىي حالىة تشىىغيله خمىس عىىامالت  فىي

فدكثر أن يعلق في أمكنىة العمىل أو تجمى  العمىال نسىخة مىن نمىام تشىغيل النسىاء وللى  

 مفتشىييسىهل على   ولكىيليعىرفن حقىوقهن وواجبىاتهن  بهدن أن تطل  عليه العامالت

 العمل مراقبة تنفيذ أحكام القانون
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 العقوبة:

: يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا 249الماد  طبقا لنص 

ما ىة جنيىه وال والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقىل عىن  95 من أحكام الماد 

الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم الجريمىىة  دجنيىىه. وتتعىىد تجىىاو  مىىا تي

 وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 االلتزام بتوفير دار للحضانة

 (82مادة )

علىىي صىىاح  العمىىل الىىذي يسىىتخدم ما ىىة عاملىىة فىىدكثر فىىي مكىىان واحىىد أن ينشىىئ دارا 

الشروط واألوضىاع التىي للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العامالت ب

 تحدد بقرار من الو ير المختص.

كما تلتزم المنشوت التي تستخدم أقل مىن ما ىة عاملىة فىي منطقىة واحىد  أن تشىترك فىي 

تنفيذ االلتزام المن و  عليه في الفقر  السابقة بالشروط واألوضاع التي تحدد بقىرار 

 من الو ير المختص.

 التعليق:

صىاح  العمىل الىذي يسىتخدم ما ىة عاملىة فىدكثر فىي مكىان  هذه الماد  ألزم المشرع في

واحىىد أن يىىوفر ألطفىىالهن دارا للحضىىانة سىىواء بإنشىىا ها أو االتفىىاق مىى  دار للحضىىانة 

يتخىذ مقىرا للىدار المواصىفات  الذيالمكان  فيأن يتوفر   العامالت. ويجبإيواء أطفال 

افىىىق والتجهيىىىزات العامىىىة لىىىدار الحضىىىانة مىىىن حيىىىث الموقىىى  والمبنىىى  والسىىىعة والمر

حضىانة بشىدن دور ال 2977لسىنة  50واالشتراطات ال حية طبقا ألحكام القانون رقىم 

ومنعىا لتحايىل أصىحاب األعمىال الىذين يحجمىون عىن الوصىول والقرارات المنفىذ  لىه. 

بحجم العامالت ال  ما ة عاملة بق د التهىرب مىن هىذا االلتىزام وحمايىة للعىامالت فقىد 

التي تستخدم أقل من ما ة عاملة في منطقة واحد  أن تشترك في  الزم المشرع المنشوت

تىىىوفيره بالشىىىروط  فىىىيتنفيىىىذ هىىىذا االلتىىىزام وهىىىو تىىىوفير دارا للحضىىىانة أو االشىىىتراك 

 واألوضاع التي تحدد بقرار من الو ير المختص.
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 العقوبة:

ا : يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيى249 طبقا لنص الماد 

والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقىل عىن ما ىة جنيىه وال  92 من أحكام الماد 

تجىىاو  مىىا تي جنيىىه. وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم الجريمىىة 

 وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 االلتزام بمنح الطفل بطاقة عمل

 (83مادة )

كل من بل  الرابعة عشر  سنة أو تجاو  سىن -ا القانونفي تطبيق أحكام هذ-يعتبر طفال

 عشر  سنة كاملة. ثمانيإتمام التعليم األساسي ولم يبل  

ويلتزم كل صاح  عمل يستخدم طفال دون سن السادسة عشر  بمنحه بطاقة تثبىت أنىه 

 يعمل لدية وتل ق عليها صور  الطفل وتعتمد من مكت  القوي العاملة المختص.

 التعليق:

هذه الماد  قام المشرع برف  سن من يعتبر طفال في تطبيىق أحكىام هىذا القىانون الى   في

أرب  عشر  سنة أو تجاو  سن إتمام التعليم األساسي دون بلوب ثمان عشر  سنة كاملىة 

التىى  وافقىىت 2977لسىىنة  2وهىىذا الىىنص مسىىتمد مىىن أحكىىام اتفاقيىىة العمىىل العربيىىة رقىىم 

يسىتخدم طفىال دون سىن السادسىة  الىذيعمىل  ألىزم المشىرع صىاح  دم ر، وقىعليها 

عشىىر  أن يمنحىىه بطاقىىة شخ ىىية تثبىىت أنىىه يعمىىل لديىىة وتل ىىق عليهىىا صىىور  الطفىىل 

 وتعتمد من مكت  القوي العاملة المختص.

 العقوبة: 

صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا   : يعاق248طبقا لنص الماد  

قانون والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن من هذا ال 98 من أحكام الماد 

خمسىىما ة جنيىىه وال تجىىاو  ألىىف جنيىىه وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي 

 شدنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.



 238 

 حظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم سن إتمام التعليم األساسي

 (88مادة )

ن ازناث والذكور قبل بلىوغهم سىن إتمىام التعلىيم األساسىي، أو يحمر تشغيل األطفال م

عشىر   اثنتىيومى  للى  يجىو  تىدريبهم متىي بلغىت سىنهم  ر،أرب  عشر  سنة أيهمىا أكبى

 سنة.

 التعليق:

ف  هذه الماد  أكد المشرع عل  حمر تشغيل األطفال من ازناث والىذكور قبىل بلىوغهم 

  سنة أيهما أكبر، والحكمة من هذا الحمر هو سن إتمام التعليم األساسي، أو أرب  عشر

رعايىىة وحمايىىة الطفىىل والحفىىاظ علىى  سىىالمته والحىىر  علىى  بلوغىىه قسىىط معىىين مىىن 

 عشر  سنة.  اثنتيالتعليم. ولكنه أجا  تدريبهم متي بلغت سنهم 

 العقوبة: 

صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا   : يعاق248طبقا لنص الماد  

الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن خمسىما ة جنيىه  والقرارات 99 أحكام الماد  من

الغرامىة بتعىدد العمىال الىذين وقعىت فىي شىدنهم الجريمىة  دجنيىه. وتتعىدوال تجاو  ألف 

 وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 

 حظر تشغيل األطفال فى بعض المهن والصناعات

 (411مادة )

قىىرارا بتحديىىد نمىىام تشىىغيل األطفىىال والمىىرون والشىىروط ي ىىدر الىىو ير المخىىتص 

واألحىىوال التىىي يىىتم فيهىىا التشىىغيل، وكىىذل  األعمىىال والمهىىن وال ىىناعات التىىي يحمىىر 

 تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.
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 التعليق:

ف  هذه الماد  أحال المشرع الى  الىو ير المخىتص إصىدار قىرارا يتضىمن تحديىد نمىام 

ال والمرون والشروط واألحوال التي يتم فيها التشغيل، وتحديد األعمىال تشغيل األطف

 والمهن وال ناعات التي يحمر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.

 التزامات صاحب العمل ال ى يقوم بتشغيل طفل

 (416مادة )

 أكثر:علي صاح  العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو 

األحكىىام التىىي  علىى  تحتىىويفىىي محىىل العمىىل نسىىخة  ) أ ( أن يعلىىق فىىي مكىىان ظىىاهر

 يتضمنها هذا الف ل.

) ب ( أن يحىىرر كشىىفا موضىىحا بىىه سىىاعات العمىىل وفتىىرات الراحىىة معتمىىدا مىىن الجهىىة 

 ازدارية المخت ة. 

) ج ( أن يبلىىى  الجهىىىة ازداريىىىة المخت ىىىة بدسىىىماء األطفىىىال العىىىاملين لديىىىه واألعمىىىال 

 نوط بهم مراقبة أعمالهم.المكلفين بها وأسماء األشخا  الم

 التعليق:

وأيضىا  تهدن ال  تمكين األطفال من معرفىة حقىوقهم المقىرر  لهىم، التيهذه الماد   في

أوجى  المشىرع على  صىاح  العمىل أن يعلىق  العمل من مراقبة تنفيذ القىانون، لمفتشي

األحكىام الخاصىة بتشىغيل األطفىال  على في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتىوي 

ن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفتىرات الراحىة على  أن يكىون معتمىدا مىن وأ

الجهىىة ازداريىىة المخت ىىة، وكلمىىا عىىدل المواعيىىد تعىىين عليىىه تجديىىد تحريىىر الكشىىف 

واعتمىىاده مىىن الجهىىة ازداريىىة المخت ىىة. وأن يبلىى  الجهىىة ازداريىىة المخت ىىة بدسىىماء 

هىىا وأسىىماء األشىىخا  الىىذين يسىىتخدمهم األطفىىال العىىاملين لديىىه واألعمىىال المكلفىىين ب

 لمراقبة أعمالهم.
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 العقوبة: 

صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا   : يعاق248طبقا لنص الماد  

والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن خمسما ة جنيه 202من أحكام الماد  

العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم الجريمىىة  وال تجىىاو  ألىىف جنيىىه وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد

 وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 االلتزام بمنحة الوفاة ونفقات الجنازة

 (468مادة )

 ينتهي عقد العمل بوفا  العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقرر .

تتعلق بشخص وال ينتهي عقد العمل بوفا  صاح  العمل إال إلا كان قد أبرم العتبارات 

 صاح  العمل أو بنشاطه الذي ينقط  بوفاته. 

وإلا تىىوفي العامىىل وهىىو فىىي الخدمىىة ي ىىرن صىىاح  العمىىل ألسىىرته مىىا يعىىادل أجىىر 

شهرين كاملين لمواجهىة نفقىات الجنىا   بحىد أدنىي قىدره ما تىان وخمسىون جنيهىا، كمىا 

ن التاليين لىه ي رن منحة تعادل أجر العامل كامال عن الشهر الذي توفي فيه والشهري

 طبقا لقواعد قوانين التدمين االجتماعي.

الجهة التىي اسىتقدم العامىل منهىا  إل ويلتزم صاح  العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان 

 أو الجهة التي تطل  أسرته نقله إليها.

 التعليق:

 فىيف  هذه الماد  أكد المشرع عل  أن وفا  العامل حقيقىة أو حكمىا تنهى  عالقىة العمىل 

به عقد العمل من جانى  العامىل مىن  الذي يتميز الشخ يأن الطاب   لاألحوال. إي  جم

 العامل. فالإجراء بمجرد وفا   أيشدنه أن ينه  عالقة العمل تلقا يا بقو  القانون ودون 

وال يجو  لهؤالء الورثىة أن  ورثة العامل بتنفيذ عقد العمل، إلزاميكون ل اح  العمل 

محل مورثهم. ويكون تقريىر وفىا  العمىال حكمىا بشىرط  حاللهمبإيلزموا صاح  العمل 

بالميىىت حكمىىا "المفقىىود" وهىىو الشىىخص  دنهىىا ي. ويق ىىتقريىىره بموجىى  حكىىم قضىىا ي 

بدنه إلا غلى  على   2929لسنة  25القانون رقم  صمماته. وينال تعرن حياته أو  الذي

لفقىىد. وقىىد أكىىد هىىالك المفقىىود فإنىىه يحكىىم بموتىىه بعىىد أربىى  سىىنوات مىىن ا القاضىىيلهىىن 
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ينفسىخ عقىد  )التىنص على   والتىي المىدنيمىن القىانون  297المشرع عل  نىص المىاد  

 إبرام العقد(. فيالعمل بوفا  رب العمل ما لم تكن شخ يته قد روعيت 

وف  الفقر  الثالثة من هذه الماد  ألىزم المشىرع صىاح  العمىل ب ىرن مىا يعىادل أجىر 

نفقات الجنا   بحد أدنى  قىدره ما تىان وخمسىون  شهرين كاملين ألسر  العامل لمواجهة

كمىىا ي ىىرن منحىىة تعىىادل أجىىر العامىىل كىىامال عىىن الشىىهر الىىذي تىىوف  فيىىه  جنيهىىا،

 79والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قانون التدمين االجتمىاعي ال ىادر بالقىانون رقىم 

لجهة التي وألزم المشرع صاح  العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إل  ا .2975لسنة 

وهىذه الفقىر  أجىرى عليهىا  استقدم العامل منها أو الجهىة التىي تطلى  أسىرته نقلىه إليهىا،

تىىم لكىىره بعاليىىه علىى  نفقتىىه وللىى   ملزمىىا بمىىاالمشىىرع تعىىديال فدصىىبع صىىاح  العمىىل 

القانون السابق  في نالماد . وكابداية  فيوردت  التي االلتزامات األخرىبازضافة ال  

 ات الجنا  . يخ مها من م روف

 العقوبة:

صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا  : يعاق 250طبقا لنص الماد  

( والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن مىا تي جنيىه 223من أحكام الماد )

وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه. وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم 

 ة وتضاعف الغرامة في حالة العود.الجريم

 عدم جواز إنهاء عقد العمل لمرض العامل

 (467مادة )

يحمىىر علىىي صىىاح  العمىىل إنهىىاء عقىىد العمىىل لمىىرض العامىىل إال إلا اسىىتنفد العامىىل 

متجمىىد  إلىى إجا اتىىه المرضىىية وفقىىا لمىىا يحىىدده قىىانون التىىدمين االجتمىىاعي، بازضىىافة 

صاح  العمل أن يخطر العامل برغبتىه فىي إنهىاء  يلله. وعإجا اته السنوية المستحقة 

فإلا شفي العامىل  اريخ استنفاد العامل زجا اته.العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من ت

 قبل تمام ازخطار امتن  علي صاح  العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
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 التعليق:

العامىل إال ف  هذه الماد  حمر المشرع عل  صىاح  العمىل إنهىاء عقىد العمىل لمىرض 

إلا استنفد العامل إجا اته المرضية وفقا لما يحدده قانون التدمين االجتماعي، بازضافة 

الفقىر  الثانيىة حكمىا  فىيالمشىرع  ثلىه. واسىتحدمتجمد إجا اته السىنوية المسىتحقة  إل 

جديدا مقتضاه أن يقوم صاح  العمل بإخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 

والهىدن مىن للى  تهينىة العامىل  يوما من تىاريخ اسىتنفاد العامىل زجا اتىه.خمسة عشر 

 فىيالفقىر  الثالثىة أكىد المشىرع على  أنىه   المرضية. وفىه باستنفال إجا اته النتهاء عقد

 .هحالة شفاء العامل قبل تمام ازخطار امتن  علي صاح  العمل إنهاء العقد لمرض

 العقوبة:

صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا  : يعاق 250طبقا لنص الماد  

( والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن مىا تي جنيىه 227من أحكام الماد )

الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم  دجنيىىه. وتتعىىدوال تجىىاو  خمسىىما ة 

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 لعامل شهادة نهاية الخدمة وشهادة الخبرةااللتزام بإعطاء ا

 (481مادة )

طلبىه  على يلتزم صىاح  العمىل أن يعطىي العامىل دون مقابىل عنىد انتهىاء عقىده وبنىاء 

شهاد  يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتها ها، ونوع العمل الىذي كىان يؤديىه، 

 والمزايا التي كان يح ل عليها. 

شىهاد  بتحديىد خبرتىه وكفاءتىه  على اح  العمل دون مقابىل وللعامل أن يح ل من ص

 المهنية ولل  أثناء سريان العقد وفي نهايته.

كىان يتقاضىاه وسىب   الىذيويجو  بناء عل  طل  العامل تضمين الشهاد  مقدار األجر 

صاح  العمل بدن يرد للعامل عند انتهاء عقده مىا يكىون قىد  مالعمل. ويلتزإنهاء عالقة 

 ه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.أودعه لدي
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 التعليق:

ف  هذه الماد  الزم المشرع صاح  العمل أن يعط  العامل مجانا في نهاية عقده وبنىاء 

عل  طلبه شهاد  يبين فيها تاريخ دخوله في الخدمة وتاريخ خروجه منهىا ونىوع العمىل 

كىىان يح ىىل  التىىياألخىىرى  الىىذي كىىان يؤديىىه ويبىىين فيهىىا أيضىىا قيمىىة األجىىور والمزايىىا

يتيسىر للعامىل مىن أن يثبىت  كىيتنفيىذ العقىود  فىيعليها. وهذا يرد ال  مبدأ حسىن النيىة 

يسىع  إليىه واثبىات مىد   الىذيالعمىل  فىيألصحاب األعمال الجدد مبل  درايته وخبرتىه 

ينص المشرع عل  مد  معينىة لطلى  هىذه الشىهاد  بعىد انتهىاء العقىد فىيمكن  مخدمته. ول

وقت بعد انتهاء العقد قبل انقضاء مد  سقوط الدعاوى الناشنة عىن  أي فيل طلبها للعام

الح ىول مجانىا على  شىهاد  بتحديىد  فىيعقد العمل. كما أعط  المشىرع للعامىل الحىق 

الفقىر  األخيىر  مىن   نهايتىه. وفىخبرته وكفاءته المهنية ولل  أثناء سىريان العقىد وفى  

مل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعىه مىن أوراق أو هذه الماد  ألزم المشرع صاح  الع

 شهادات أو أدوات فور طلبها.  

 العقوبة:

صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا  : يعاق 250طبقا لنص الماد  

( والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن ما تي جنيه 230) من أحكام الماد 

 ة جنيىىه. وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم وال تجىىاو  خمسىىما

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
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 أسباب انتهاء عقد العمل

 مقدمة

 عاديا تبعا لما إلا كان محدد المىد  أو غيىر محىدد المىد ،يختلف انتهاء عقد العمل انتهاء 

 ولكن ال  جان  لل  توجد أسباب عامة مشتركة النتهاء عقود العمل جميعها.

قضىاء محكمىة الىنقا أن عالقىة العمىل فيمىا بىين العامىل وصىاح  العمىل  فيوالمقرر 

وأن  ،الجىاريرن يحكمها العقد وال حة نمام العمل والجزاءات التدديبية والقانون والعى

ال حىىىة نمىىىام العمىىىل والجىىىزاءات التدديبيىىىة تىىىنمم األحكىىىام الخاصىىىة بىىىاألجور والمىىىنع 

والمكافىىوت وسىىا ر الملحقىىات األخىىرى والعىىالوات والترقيىىات ومواعيىىد العمىىل وفتىىرات 

يجىو  توقيعهىا على  العىاملين والقواعىد  التىيوالجىزاءات  الراحة وازجا ات وغيرهىا،

وأن هذه األحكىام ملزمىة ل ىاح   مراعاتها لدى توقي  الجزاء،يلزم  التيوازجراءات 

المنشىد  ووضى  قواعىد عامىة مجىرد   فيعليه من توحيد نمام العمل  تنطويالعمل لما 

كمىىا أنهىىا ملزمىىة للعامىىل وتسىىتمد قوتهىىا  تتحىىدد بموجبهىىا حقىىوق العىىاملين وواجبىىاتهم،

نشىىدته وازشىىران علىى  تنمىىيم م فىىيازلزاميىىة قبلىىه مىىن الحىىق  المقىىرر ل ىىاح  العمىىل 

 -التالية: العاملين بها. وسون نستعرض أسباب انتهاء عقد العمل من خالل المواد 

 انتهاء العقد محدد المدة

 (411مادة )

خمىىس  علىى فىىإلا أبىىرم العقىىد لمىىد  تزيىىد  العمىىل محىىدد المىىد  بانقضىىاء مدتىىه. ينتهىىي عقىىد

وللى  بعىد  –سىنوات عنىد انقضىاء خمىس  –سنوات، جا  للعامل إنهىااه دون تعىويا 

 علىى وتسىىري أحكىىام الفقىىر  السىىابقة  إخطىىار صىىاح  العمىىل قبىىل ازنهىىاء بثالثىىة أشىىهر.

 حاالت إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المد  المذكور .

 التعليق:

يتحدد انتهااه بتحقق حىادث مسىتقبل محقىق الوقىوع ولىو لىم  الذيالعقد المحدد المد  هو 

يعتبىر عقىدا   الطىرفين. لىذليتوقىف تحققىه على  إراد  بشىرط أال  يعرن تاريخ وقوعه،
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حدد النتها ه تاريخ معين أو نهايىة فتىر  معينىة كدسىبوع أو شىهر  الذيمحدد المد  العقد 

 الىىذيأو سىىنة أو موسىىم معىىين أو عمليىىة معينىىة. ويعتبىىر عقىىدا محىىدد المىىد  كىىذل  العقىىد 

الخدمىة العسىكرية. وفى   يستخدم فيه عامل مؤقتا محل عامل آخر أثناء مرضه أو أدا ه

هذه الماد  أكد المشرع عل  أنه إلا كىان عقىد العمىل محىدد المىد  انتهىي مىن تلقىاء نفسىه 

أنه إلا أبرم العقد لمد  أكثر من خمس سنوات جا  للعامل أن ينهى    مدته. علبانقضاء 

العقد دون تعويا عنىد انقضىاء خمىس سىنوات وللى  بعىد إخطىار صىاح  العمىل قبىل 

أن ينهى  العقىد وأن يوجىه  فىيأعطى  المشىرع الحىق للعامىل  دأشىهر. وقىثالثىة ازنهاء ب

السىنة الخامسىة بحيىث يجىو  لىه أن  فىيإخطار ازنهاء اعتبارا مىن أول الشىهر العاشىر 

المشىرع مىن للى  الى   نالخمىس. ويهىدالنقضاء السىنوات  التالياليوم  فييترك العمل 

جديد يتناس  م  مؤهالته ويسمع لىه  دياقت اإتاحة الفرصة للعامل للتحول ال  نشاط 

بتحسين ظرون حياته م  الحفاظ عل  مقتضيات استقرار عالقات العمل باشىتراط حىد 

 بمضىيومعنى  للى  أن إنهىاء العقىد  العقىود محىدد  المىد . فيأدن  من العالقة التعاقدية 

 للعامل إن شاء استخدام الرخ ة المقرر  له وإن عزن جوا يخمس سنوات هو أمر 

وقىت بشىرط  أي فىيإمكانىه إنهىاء العقىد  فىيتنفيىذ العقىد على  أن يمىل  فىيعنها اسىتمر 

 مراعا  المد  المحدد .

 استمرارية العقد محدد المدة

 (415مادة )

( من هذا القانون إلا انقضت مد  عقد العمل محىدد المىد  202م  مراعا  أحكام الماد  )

 ديدا للعقد لمد  غير محدد .اعتبر لل  منهما تج تنفيذه،واستمر طرفاه في 

 وال يسرى لل  عل  عقود عمل األجان .

 التعليق:

العمىل إلا كىان العقىد  فىياسىتمراره  فىيف  هذه الماد  نجد المشرع أعط  للعامل الحق 

محدد المد  واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته ويطابق هذا الحكم حكىم المىاد  
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 222رقىم  الىدولي( مىن توصىيات مىؤتمر العمىل 3اد  )والمى المدنيالقانون  ن( م279)

( مىىن هىىذا 202بدايىىة المىىاد  أشىىار الىى  مراعىىا  أحكىىام المىىاد  ) فىىي.ولكنىىه 2982لسىىنة 

 مد . أليتجديد العقد  فيتعط  ل اح  العمل الحق  والتيالقانون 

كانىت  والتىيفقىر  هامىة جىدا  2982لسىنة  237وقد حذن المشرع من القانون السىابق 

لى  "ويعتبىر التجديىد لمىد  غيىر محىدود  أيضىا ولىو ح ىل بتعاقىد جديىد يشىىمل تىنص ع

يترك صىاح  العمىل عقىد العمىل مفتوحىا  أال المنطقيفإنه من  وبالتاليشروطا جديد " 

ح ىل عليهىا أصىحاب  التىيبعد انقضاء مدته ألن هذا المطلى  كىان مىن أهىم المطالى  

 ظل هذا القانون. فياألعمال 

 مل محدد المدةجواز تجديد عقد الع

 (412مادة )

جا  تجديده باتفاق صىريع بىين طرفيىه  إلا انتهي عقد العمل محدد المد  بانقضاء مدته،

 سىنوات،خمىس  عل  ادت مد  العقد األصلية والمجدد   اأخرى. فإلولل  لمد  أو لمدد 

 ( من هذا القانون.204جا  للعامل إنهااه وفقا ألحكام الماد  )

 التعليق:

لسنة  237ماد  استحدث المشرع ن ا جديدا هو عكس النص الوارد بالقانون ف  هذه ال

 فىىيعلىى  مبىىدأ حريىىة ازراد   االسىىابقة. وتدكيىىدالمىىاد   فىىيوالسىىابق ازشىىار  إليىىه  2982

القىانون  فىيالتعاقد من  القانون تحول العقد المحىدد المىد  الى  عقىد دا ىم كمىا هىو الحىال 

عقد محدد المىد  مهمىا تعىددت عقىود تجديىده طالمىا ، واعتبر ال2982لسنة  237السابق 

كان التجديد لمدد محدد  وباتفاق صريع بىين الطىرفين. وأعطى  المشىرع الحىق للعامىل 

 إنهاء العقد إلا  ادت مد  العقد األصلية والمجدد  عل  خمس سنوات. في

 انتهاء عقد العمل إلنجاز عمل معين

 (417مادة )

انتهي العقد بإنجا  هذا العمل، فإلا استغرق هذا  ل معين،إلا أبرم عقد العمل زنجا  عم

خمىىس سىىنوات ال يجىىو  للعامىىل إنهىىاء العقىىد قبىىل إتمىىام إنجىىا   علىى ازنجىىا  مىىد  تزيىىد 

 العمل.
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 التعليق:

أوال:)ج(: طبقىىا لمىىا هىىو وارد مىىن المىىذكر  ازيضىىاحية - 72 هىىذه المىىاد  تقابىىل المىىاد 

جديد  تنص عل  عدم حق العامل إنهاء العقد  للقانون. ولكن المشرع أضان عليها فقر 

 اسىنوات. وهنىخمىس  على قبل إتمىام إنجىا  العمىل إلا اسىتغرق هىذا ازنجىا  مىد  تزيىد 

يتضع أن المشرع يق د بالعمل المعين العمل المؤقت وهو العمل الذي يىدخل بطبيعتىه 

ن ى  فيما يزاوله صىاح  العمىل مىن نشىاط وتقتضىي طبيعىة إنجىا ه مىد  محىدده، أو ي

 عمل بذاته وينتهي بانتها ه. عل 

 استمرارية عقد العمل إلنجاز عمل معين

 (413مادة )

إلا انتهىىي عقىىد العمىىل المبىىرم زنجىىا  عمىىل معىىين واسىىتمر طرفىىاه فىىي تنفيىىذ العقىىد بعىىد  

 إنجا  العمل، اعتبر لل  تجديدا منهما للعقد لمد  غير محدد .

 التعليق:

العمىل إلا كىان عقىد  فىياسىتمراره  فىيلعامىل الحىق ف  هذه الماد  نجد المشرع أعط  ل

العمل المبرم زنجا  عمل معين واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته ولل  هىو 

 الماد  التالية. فييلغ  هذه الماد  طبقا لما يرد  والذي( 205نفس ما ورد بالماد  )

 تجديد عقد العمل إلنجاز عمل معين

 (418مادة )

د العمل المبرم لعمل معين بإنجا ه، جا  تجديده باتفاق صريع بين طرفيىه إلا انتهي عق

 ولل  لعمل أو أعمال أخري مماثلة.

 خمىس سىنوات، على فإلا  ادت مد  إنجا  العمل األصلي واألعمال التي جدد العقد لها 

 ال يجو  للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجا  هذه األعمال.

 التعليق:

مى   207والماد   202الماد   فيد المشرع عل  تكرار ما نص عليه ف  هذه الماد  يؤك

نوع العقد وأجا  تجديد العقد المبرم زنجا  عمل معين طالما كىان التجديىد  فياختالن 
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االعتبار عدم حق العامل إنهىاء  فيلمدد محدد  وباتفاق صريع بين الطرفين. م  األخذ 

 خمس سنوات. عل ذا ازنجا  مد  تزيد العقد قبل إتمام إنجا  العمل إلا استغرق ه

 شرط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

 (441مادة )

( من هذا القانون وم  مراعا  أحكام المىواد التاليىة، 298)م  عدم ازخالل بحكم الماد  

إل كىىان عقىىد العمىىل غيىىر محىىدد المىىد ، جىىا  لكىىل مىىن طرفيىىه إنهىىااه بشىىرط أن يخطىىر 

 نهاء.الطرن اآلخر كتابة قبل از

( من هىذا 29حدود ما ورد بالماد  ) فيوال يجو  ل اح  العمل أن ينه  هذا العقد إال 

 القانون أو ثبوت عدم كفاء  العامل طبقا لما تنص عليه اللوا ع المعتمد .

مبرر مشروع وكان يتعلق بمروفه ال حية  إل كما يج  أن يستند العامل في ازنهاء 

 .أو االجتماعية أو االقت ادية

 ويراعي في جمي  األحوال أن يتم ازنهاء في وقت مناس  لمرون العمل. 

 التعليق:

عقىد العمىل  طرفىيأجىا  فيىه لكىل مىن  الىذيف  هذه الماد  استحدث المشرع هذا النص 

  -يلي: الغير محدد المد  إنهاء هذا العقد ووض  عد  شروط لهذا ازنهاء كما 

ذا القىىانون والخاصىىة بىىازغالق الكلىى  أو هىى ن( مىى298عىىدم ازخىىالل بحكىىم المىىاد )-2

 .الجز ي

 .220مراعا  أحكام المواد التالية للماد  -2

 إخطار الطرن اآلخر كتابة قبل ازنهاء.-3

( مىن 29حىدود مىا ورد بالمىاد  ) فىيإنهىاء العقىد إال  فىيعدم الجوا  ل اح  العمل -4

 يجو  فيها ف ل العامل. التيهذا القانون والخاصة بالحاالت 

 ثبوت عدم كفاء  العامل طبقا لما تنص عليه اللوا ع المعتمد .-5

مبرر مشروع وكان يتعلق بمروفه ال ىحية  إل ضرور  استناد العامل في ازنهاء -2

 أو االجتماعية أو االقت ادية.
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 ضرور  أن يتم ازنهاء في وقت مناس  لمرون العمل.-7

( مىن 72/2والمىاد  ) المىدنيلقىانون من ا (294/2)وحكم هذه الماد  يتفق ونص الماد  

مىن اتفاقيىة العمىل  (27)الملغ  كما يتفق مى  نىص المىاد   2959لسنة  92القانون رقم 

 .2972لسنة  2العربية رقم 

 العقوبة:

صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا  : يعاق 250طبقا لنص الماد  

ة المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن مىا تي جنيىه ( والقرارات الو اري220من أحكام الماد )

وتتعىىدد الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم  .وال تجىىاو  خمسىىما ة جنيىىه

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 مدة اإلخطار إلنهاء العقد

 (444مادة )

 ىلة للعامىل يج  أن يتم ازخطار قبل ازنهاء بشىهرين إلا لىم تتجىاو  مىد  الخدمىة المت

 على لدي صاح  العمل عشر سنوات، وقبل ازنهاء بثالثىة أشىهر إلا  ادت هىذه المىد  

 عشر سنوات.

 التعليق:

مد  مهلة ازخطار ما يكون قد أمضاه العامل مىن  فيف  هذه الماد  نجد المشرع راع  

فجعىىل مىىد  المهلىىة شىىهرين إلا لىىم تتجىىاو  مىىد  خدمىىة  مىىد  خدمىىة لىىدى صىىاح  العمىىل،

والهىدن مىن للى  هىو  وثالثة أشىهر إلا تجىاو ت عشىر سىنوات، مل عشر سنوات،العا

إتاحىىة مهلىىة أطىىول ل ىىاح  العمىىل كلمىىا ا دادت مىىد  خدمىىة العامىىل لديىىه لتىىدبير أمىىره 

 الىىذيفىىإلا كىىان ازنهىىاء مىىن صىىاح  العمىىل فىىإن حىىق العامىىل  ولتىىوفير البىىديل المناسىى .

 عن عمل آخر مناس . للبحثأطول خدمته مد  طويلة أن تتاح له فرصة  فيقض  
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 العقوبة:

صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا  : يعاق 250طبقا لنص الماد  

( والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن مىا تي جنيىه 222من أحكام الماد )

شىىدنهم  الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي دجنيىىه. وتتعىىدوال تجىىاو  خمسىىما ة 

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 عدم جواز تعليق اإلخطار وبداية سريان مهلة اإلخطار

 (446مادة )

 شرط واقف أو فاسخ. عل ال يجو  تعليق ازخطار بازنهاء 

ويبدأ سريان مهلة ازخطار من تىاريخ تسىلمه، وتحتسى  مىد  خدمىة العامىل مىن تىاريخ 

 تهاء مهلة ازخطار.تاريخ ان وحت تسلمه العمل 

 التعليق:

ف  هذه الماد  يؤكد المشرع عل  عدم الجوا  ل اح  العمىل تعليىق ازخطىار بازنهىاء 

والمق ود بالشىرط الواقىف هىو حالىة يتوقىف على  حىدوثها  شرط واقف أو فاسخ، عل 

نفذ االلتزام مثل تحديد تاريخ معين لنفال عقد نافذ عل  تاريخ إبرامىه.  والشىرط الفاسىخ 

 هو حالة يترت  عل  حدوثها فسخ العقد إلا تم ازنجاب مثال.

انقضىاء العقىد مىن تلقىاء نفسىه بمجىرد حىدوث  أياالنفسىا   :وهىيوهناك صور للفسىخ 

 اجراء. أيالواقعة دون حاجة ال  حكم أو انذار أو 

 تؤدى ال  االنقضاء   التيالتفاسخدى اتفاق الطرفان عل  انهاء العقد لحدوث الواقعة 

 وهو انهاء العقد بحكم من القضاء. :القضا يسخ الف

وفى  الفقىر  الثانيىة مىن هىذه المىاد  أكىد المشىىرع على  مبىدأ مهىم وهىو بىدأ سىريان مهلىىة 

من  التالع  بشدن كيفيىة حسىاب بدايىة مىد  المهلىة  وبالتالي ازخطار من تاريخ تسلمه،

العامىل وللى   وف  الجزء األخيىر مىن المىاد  أوضىع المشىرع كيفيىة حسىاب مىد  خدمىة
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تىاريخ انتهىاء  وحتى وتحتس  مد  خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمىل )التالي بالنص 

 مهلة ازخطار(.

 شرط  توجيه اإلخطار للعامل

 (448مادة )

ال يجو  توجيه ازخطار للعامل خالل إجا اته وال تحتس  مهلة ازخطار إال من اليىوم 

 التالي النتهاء ازجا  .

إجا   مرضية خالل مهلة ازخطىار يوقىف سىريان هىذه المهلىة  عل مل وإلا ح ل العا

 وال يبدأ سريانها من جديد إال من اليوم التالي النتهاء تل  ازجا  .

 التعليق:

ف  هذه الماد  وض  المشرع شرطا ل اح  العمل بعىدم توجيىه إخطىار للعامىل بإنهىاء 

إجىا   -مرضىية-عارضىة-سىنوية)أيا كان نوع هذه ازجىا    العقد ولل  خالل إجا اته،

 . الخ( وال تحتس  مهلة ازخطار إال من اليوم التالي النتهاء ازجا  . …وض 

 على إلا ح ىل العامىل  وهىيالفقر  الثانية من المىاد  نقطىة هامىة  فيوأضان المشرع 

إجا   مرضية خالل مهلة ازخطىار بإنهىاء عقىد العمىل، يوقىف سىريان هىذه المهلىة وال 

 ا من جديد إال من اليوم التالي النتهاء تل  ازجا  .يبدأ سريانه

 العقوبة:

صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا  : يعاق 250طبقا لنص الماد  

( والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن مىا تي جنيىه 223من أحكام الماد )

تعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم الغرامىىة ب دجنيىىه. وتتعىىدوال تجىىاو  خمسىىما ة 

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
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 استمرار عقد العمل قائما طوال مهلة اإلخطار

 (441مادة )

يمىىل عقىىد العمىىل قا مىىا طىىوال مهلىىة ازخطىىار ويلتىىزم طرفىىاه بتنفيىىذ جميىى  االلتزامىىات 

 الناشنة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

 التعليق:

ه الماد  مكملة للماد  السابقة ويؤكىد المشىرع على  اسىتمرار عقىد العمىل طىوال مهلىة هذ

ازخطار م  التزام طرفاه بتنفيذ جمي  االلتزامات الناشنة عنىه، وينتهىي العقىد بانقضىاء 

 هذه المهلة.

 عدم جواز االتفاق علي اإلعفاء من شرط اإلخطار أو تخفيض مدته

 (445مادة )

ازعفاء من شرط ازخطار أو تخفيا مدته، ولكن يجو  االتفاق  عل ال يجو  االتفاق 

ل اح  العمل إعفاء العامىل مىن مراعىا  مهلىة ازخطىار   المد . ويجوعلي  ياد  هذه 

 كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جان  العامل.

 التعليق:

دم الجىىوا  فىى  هىىذه المىىاد  ووفقىىا لمىىا اسىىتقر عليىىه الفقىىه والقضىىاء أكىىد المشىىرع علىى  عىى

ازعفىاء مىن شىرط ازخطىار أو تخفىيا مدتىه، ولكنىه أجىا   على العقد االتفاق  لطرفي

 في العمل الحقنفس الوقت أعط  المشرع ل اح    المد . وفاالتفاق علي  ياد  هذه 

إعفاء العامل من مراعا  مهلة ازخطار كلها أو بعضها فىي حالىة إنهىاء عقىد العمىل مىن 

 جانبه.

 لتغيب يوما كامال فى األسبوع أثناء مدة اإلخطارحق العامل فى ا

 (442مادة )

إلا كان ازخطار بازنهاء من جان  صاح  العمل، يحق للعامل أن يتغيى  يومىا كىامال 

فىىي األسىىبوع أو ثمىىاني سىىاعات أثنىىاء األسىىبوع، وللىى  للبحىىث عىىن عمىىل آخىىر ومىى  



 252 

يوم الغياب أو ساعاته  استحقاقه ألجره عن يوم أو ساعات الغياب.ويكون للعامل تحديد

 األقل. عل بشرط أن يخطر صاح  العمل بذل  في اليوم السابق للغياب 

 :التعليق

تنفيذ العقود وأعط  للعامىل الحىق  فيهذه الماد  يستند المشرع ال  مبدأ حسن النية  في

أن يتغيىى  يومىىا كىىامال فىىي األسىىبوع أو ثمىىاني سىىاعات أثنىىاء األسىىبوع، إلا كىىان  فىىي

زنهاء من جان  صاح  العمل، ولل  للبحث عن عمل آخر ومى  اسىتحقاقه ازخطار با

تحديىد يىوم الغيىاب أو  فىيألجره عن يوم أو ساعات الغياب. كمىا أعطى  للعامىل الحىق 

 األقل. عل ساعاته ولكن بشرط أن يخطر صاح  العمل بذل  في اليوم السابق للغياب 

 العقوبة:

ل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخالف أيا :يعاق  صاح  العم 250طبقا لنص الماد  

( والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن ما تي جنيه 222من أحكام الماد )

وال تجاو  خمسما ة جنيه.وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شدنهم الجريمة 

 وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 أثناء مهلة اإلخطارجواز إعفاء العامل من العمل 

 (447مادة )

ل اح  العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلىة ازخطىار مى  احتسىاب مىد  خدمىة 

لل  من أثار وبخاصىة  عل حين انتهاء تل  المهلة، وم  ما يترت   إل العامل مستمر  

 استحقاق العامل أجره عن مهلة ازخطار.

 التعليق:

أن يعفي العامل من العمل أثنىاء  فيح  العمل الحق هذه الماد  أعط  المشرع ل ا في

حين انتهاء تلى  المهلىة، ومى   إل مهلة ازخطار م  احتساب مد  خدمة العامل مستمر  

لل  من أثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة ازخطار ومقابل  عل ما يترت  
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المشىروط بسىداد رصيده من ازجا ات. وهنا يعط  المشرع ل اح  العمل هذا الحىق 

 .دون ضغوطااللتزامات للعامل زفساح المجال للعامل الجديد ليمارس عمله 

 حق العامل فى صرف أجره عن مدة مهلة اإلخطار

 (443مادة )

إلا أنهي صاح  العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة ازخطار التزم بدن 

 و الجزء الباقي منها.يؤدي للعامل مبلغا يعادل أجره عن مد  المهلة أ

وفىىي هىىذه الحالىىة تحسىى  مىىد  المهلىىة أو الجىىزء البىىاقي منهىىا ضىىمن مىىد  خدمىىة العامىىل، 

 لل . عل ويستمر صاح  العمل في تحمل األعباء وااللتزامات المترتبة 

 أما إلا كان ازنهاء صادرا من جان  العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.

 التعليق:

المواد السابقة والمواد الالحقة من هىذا البىاب تكمىل مىا  فيكما هو الحال  هذه الماد  في

إنهىاء عقىد العمىل دون إخطىار أو قبىل  فىينص عليه المشرع وهو حق صىاح  العمىل 

انقضاء مهلىة ازخطىار بشىرط أن يىؤدي للعامىل مبلغىا يعىادل أجىره عىن مىد  المهلىة أو 

 الجزء الباقي منها.

احتساب مد  المهلة أو الجزء الباقي منها في هذه الحالىة وقد أكد المشرع عل  ضرور  

ضىىمن مىىد  خدمىىة العامىىل، ويسىىتمر صىىاح  العمىىل فىىي تحمىىل األعبىىاء وااللتزامىىات 

وهىىو مىىا يعىىد بمثابىىة تعىىويا للعامىىل عىىن إخىىالل صىىاح  العمىىل  للىى . علىى المترتبىىة 

ن وقىت تركىه بالتزاماته. فإلا كان ازنهاء صادرا من جان  العامىل فىإن العقىد ينتهىي مى

الحالىة األخيىر  أن  فىيللعمل وإعماال للقواعد العامىة فإنىه يحىق ل ىاح  العمىل  الفعلي

 أصابه من جراء عدم مراعا  العامل لمهلة ازخطىار، الذييطل  تعويضا عن الضرر 

 ( من القانون.72ف  الماد ) المحكمة العماليةوله أن يطل  لل  من 
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 :العقوبة

يعاق  صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخالف أيا : 250طبقا لنص الماد  

( والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن ما تي جنيه 228) من أحكام الماد 

وال تجاو  خمسما ة جنيه.وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شدنهم الجريمة 

 وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 ة العاملشروط استقال

 (448مادة )

ال يعتد باستقالة العامل إال إلا كانىت مكتوبىة، وللعامىل المسىتقيل أن يعىدل عىن اسىتقالته 

كتابة خالل أسبوع من تاريخ إخطار صاح  العمل للعامل بقبىول االسىتقالة، وفىي هىذه 

 الة تعتبر االستقالة كدن لم تكن.الح

 التعليق:

مسىىتحدثة إال أن المشىىرع أراد أن يقابلهىىا بىىنص بىىالرغم مىىن أن هىىذه المىىاد  تعتبىىر مىىاد  

وقىد اسىتحدث المشىرع حكمىا  2982لسىنة  237( بند ثالثا من قىانون العمىل 72الماد  )

يقض  بعدم االعتداد باستقالة العامل إال إلا كانت مكتوبة، بازضافة ال  إعطاء العامىل 

اريخ إخطىار صىاح  أن يعدل عن استقالته كتابة خالل أسبوع من ت فيالمستقيل الحق 

العمل له بقبول االستقالة. وهنا يؤكد المشرع على  ضىرور  أن يكىون إخطىار صىاح  

وفىىي حالىىة  الوصىىول،العمىىل للعامىىل بقبىىول االسىىتقالة عىىن طريىىق خطىىاب مسىىجل بعلىىم 

وهنىا نجىد أن المشىرع قىد ق ىد  عدول العامل عن استقالته تعتبر االستقالة كدن لم تكن.

زثبات هذه االستقالة حت   شكليقالة العامل مكتوبة وض  قيد من اشتراط أن تكون است

ال ينس  للعامل استقالة غير حقيقية. كما اشترط للعدول عنها مد  أسبوع للتدكىد مىن أن 

ترتىى  عىىن  وقتىىيقىىرار العامىىل بإنهىىاء العقىىد كىىان قىىرارا واعيىىا لىىم ي ىىدر عىىن انفعىىال 

األعمال من إجبارهم للعمىال استثارته بازضافة ال  قط  الطريق عل  بعا أصحاب 

مالحمة أن القواعد العامة تقض  بىدن االسىتقالة ال   التعاقد. معل  االستقالة عند بداية 

 تنه  العقد بمجرد تقديمها وال ترت  آثارها إال من تاريخ موافقة صاح  العمل.

 



 259 

 العقوبة:

ي يخىالف أيىا صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذ : يعاق 250طبقا لنص الماد  

( والقرارات الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن ما تي جنيه 229) من أحكام الماد 

الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم  دجنيىىه. وتتعىىدوال تجىىاو  خمسىىما ة 

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 المبررات التى ال يجوز اإلنهاء بسببها

 (461مادة )

 اآلتية:تبر من المبررات المشروعة والكافية لهنهاء األسباب ال تع

)أ( اللون أو الجنس أو الحالة االجتماعية أو المسىنوليات العا ليىة أو الحمىل أو الىدين أو 

 الرأي السياسي.

نطىاق مىا تحىدده  فىيمنممة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي  إل )ب( انتساب العامل 

 القوانين.

تمثيىىل  إلىى فة ممثىىل العمىىال أو سىىبق ممارسىىة هىىذه ال ىىفة أو السىىعي )ج( ممارسىىة صىى

 العمال.

أو إقامة دعوي ضىد صىاح  العمىل أو المشىاركة فىي للى  تملمىا مىن  شكوى)د( تقديم 

 إخالل بالقوانين أو اللوا ع أو عقود العمل.

 مستحقات العامل تحت يد صاح  العمل. عل )هـ( توقي  الحجز 

 ه في ازجا ات.استخدام العامل لحق )و(

 :التعليق

 الىدوليحر  المشرع فيها عل  النزول لتوصيات مىؤتمر العمىل  والتيهذه الماد   في

ال تعد مبررا كافيا زنهاء عالقة العمل  التيوأورد بعا األمثلة  2982لسنة  222رقم 

التعبيىر عىن حقىه المشىروع  فيمن جان  صاح  العمل، وحت  يؤكد عل  حق العامل 

اب الىى  منممىىة نقابيىىة أو ترشىىيع نفسىىه أو إبىىداء رأيىىه أو تقىىديم شىىكوى أو االنتسىى فىىي

 الخ.  السياسي والرأيلل  وأيضا أدخل المشرع اللون والجنس والدين  فيالمشاركة 
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 جواز إنهاء العقد من جانب العامل

 (464مادة )

نة عىن للعامل إنهاء العقد إلا أخل صاح  العمىل بىالتزام مىن التزاماتىه الجوهريىة الناشى

القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو ال حة النمام األساسي للمنشىد  أو إلا وقى  

ازنهىاء فىي  ريمثلىه. ويعتبىالعامل أو أحد لويه اعتداء من صىاح  العمىل أو ممىن  عل 

 هذه الحالة بمثابة إنهاء للعقد من جان  صاح  العمل بغير مبرر مشروع.

 التعليق:

حدث المشرع جوا  قيام العامل بإنهىاء العقىد إلا أخىل صىاح  العمىل ف  هذه الماد  است

بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشنة عن القىانون أو عقىد العمىل الفىردي أو الجمىاعي 

العامىىل أو أحىىد لويىىه اعتىىداء مىىن  علىى أو ال حىىة النمىىام األساسىىي للمنشىىد  أو إلا وقىى  

( مىن 292ع هذا الحكم من حكم الماد  )استق  المشر ديمثله. وقصاح  العمل أو ممن 

وأكد عل  اعتبىار ازنهىاء فىي هىذه الحالىة يعتبىر بمثابىة إنهىاء للعقىد مىن  المدنيالقانون 

 جان  صاح  العمل بغير مبرر مشروع.

 التعويض  فى حالة إنهاء العقد دون مبرر مشروع وكاف

 (466مادة )

التىىزم بىىدن يعىىوض الطىىرن  إلا أنهىىي أحىىد الطىىرفين العقىىد دون مبىىرر مشىىروع وكىىان،

 األخر عن الضرر الذي ي يبه من جراء هذا ازنهاء.

فىإلا كىان ازنهىاء بىدون مبىرر صىادرا مىىن جانى  صىاح  العمىل، للعامىل أن يلجىد الىى  

وال يجو  أن يقىل  ( من هذا القانون بطل  التعويا،72الماد  ) فياللجنة المشار إليها 

رين مىىن األجىىر الشىىامل عىىن كىىل سىىنة مىىن تقىىرره اللجنىىة عىىن أجىىر شىىه الىىذيالتعىىويا 

 استحقاقاته المقرر  قانونا. باقي فييخل لل  بحق العامل  الخدمة. والسنوات 
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 التعليق:

ف  هذه الماد  وتطبيقا للقواعد العامة أقر المشرع بدنه إلا أنهي أحد الطرفين العقد دون 

ي ي ىيبه مىن مبرر مشروع وكان، التزم بدن يعوض الطرن األخىر عىن الضىرر الىذ

حر  المشىرع أن يقىرر حكمىا مسىتحدثا حىدد فيىه الحىد األدنى   دازنهاء. وقجراء هذا 

حالة ثبوت أن إنهاء العقد كىان إنهىاء تعسىفيا مىن جانى   فيمن التعويا الواج  دفعه 

( 72الماد  ) فيالمشار إليها  المحكمةصاح  العمل، فدعط  للعامل الحق أن يلجد ال  

عن  المحكمةتقرره  الذيوال يجو  أن يقل التعويا  ل  التعويا،من هذا القانون بط

الحدود الدنيا  هي  الخدمة. وتلأجر شهرين من األجر الشامل عن كل سنة من سنوات 

ضىوء ظىرون الواقى   فىيمن أن يقض  بما يزيد عنهىا  القاضيتمن   التي الللتعويا 

أكىد  االمشروع. كمىاء غير أصاب العامل من جراء ازنه الذيوتقديره لجسامة الضرر 

وقىد أحسىن  اسىتحقاقاته المقىرر  قانونىا. بىاقي فىيالمشرع بدن ال يخل لل  بحق العامل 

 .التعسفيالمشرع بإيراد هذا النص ألنه سون يمن  كثيرا من حاالت الف ل 

 إنهاء العقد بوفاة العامل حقيقة أو حكما

 (468مادة )

 حكما طبقا للقواعد القانونية المقرر .ينتهي عقد العمل بوفا  العامل حقيقة أو 

وال ينتهي عقد العمل بوفا  صاح  العمل إال إلا كان قد أبرم العتبارات تتعلق بشخص 

 صاح  العمل أو بنشاطه الذي ينقط  بوفاته. 

وإلا تىىوفي العامىىل وهىىو فىىي الخدمىىة ي ىىرن صىىاح  العمىىل ألسىىرته مىىا يعىىادل أجىىر 

  بحىد أدنىي قىدره ما تىان وخمسىون جنيهىا، كمىا شهرين كاملين لمواجهىة نفقىات الجنىا 

ي رن منحة تعادل أجر العامل كامال عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين لىه 

 طبقا لقواعد قوانين التدمين االجتماعي.

الجهة التىي اسىتقدم العامىل منهىا  إل ويلتزم صاح  العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان 

 ته نقله إليها.أو الجهة التي تطل  أسر
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 التعليق:

 فىيف  هذه الماد  أكد المشرع عل  أن وفا  العامل حقيقىة أو حكمىا تنهى  عالقىة العمىل 

به عقد العمل من جانى  العامىل مىن  الذي يتميز الشخ يأن الطاب   لاألحوال. إجمي  

 فال العامل.إجراء بمجرد وفا   أيشدنه أن ينه  عالقة العمل تلقا يا بقو  القانون ودون 

وال يجو  لهؤالء الورثىة أن  ورثة العامل بتنفيذ عقد العمل، إلزاميكون ل اح  العمل 

محل مورثهم. ويكون تقريىر وفىا  العمىال حكمىا بشىرط  بإحاللهميلزموا صاح  العمل 

بالميىىت حكمىىا "المفقىىود" وهىىو الشىىخص  دنهىىا ي. ويق ىىتقريىىره بموجىى  حكىىم قضىىا ي 

بدنه إلا غلى  على   2929لسنة  25القانون رقم  صنمماته. ويال تعرن حياته أو  الذي

هىىالك المفقىىود فإنىىه يحكىىم بموتىىه بعىىد أربىى  سىىنوات مىىن الفقىىد. وقىىد أكىىد  القاضىىيلهىىن 

ينفسىخ عقىد  )التىنص على   والتىي المىدنيمىن القىانون  297المشرع عل  نىص المىاد  

 إبرام العقد(. فيالعمل بوفا  رب العمل ما لم تكن شخ يته قد روعيت 

الفقر  الثالثة من هذه الماد  ألىزم المشىرع صىاح  العمىل ب ىرن مىا يعىادل أجىر  وف 

شهرين كاملين ألسر  العامل لمواجهة نفقات الجنا   بحد أدنى  قىدره ما تىان وخمسىون 

كمىىا ي ىىرن منحىىة تعىىادل أجىىر العامىىل كىىامال عىىن الشىىهر الىىذي تىىوف  فيىىه  جنيهىىا،

 79دمين االجتمىاعي ال ىادر بالقىانون رقىم والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قانون الت

وألزم المشرع صاح  العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إل  الجهة التي  .2975لسنة 

وهىذه الفقىر  أجىرى عليهىا  استقدم العامل منها أو الجهىة التىي تطلى  أسىرته نقلىه إليهىا،

تىىه وللىى  تىىم لكىىره بعاليىىه علىى  نفق ملزمىىا بمىىاالمشىىرع تعىىديال فدصىىبع صىىاح  العمىىل 

القانون السابق  في نالماد . وكابداية  فيوردت  التي االلتزامات األخرىبازضافة ال  

 يخ مها من م روفات الجنا  . 

 العقوبة:

صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا  : يعاق 250طبقا لنص الماد  

غرامة ال تقل عن ما تي جنيه ( والقرارات الو ارية المنفذ  لها ب223) من أحكام الماد 
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الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم  دجنيىىه. وتتعىىدوال تجىىاو  خمسىىما ة 

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 إنهاء عقد العمل بسبب عجز العامل كليا عن العمل

 (461مادة )

   هذا العجز.ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تددية عمله عجزا كليا أيا كان سب

فإلا كان عجز العامل عجزا جز يا فال تنتهي عالقة العمل بهذا العجىز إال إلا ثبىت عىدم 

وجود عمىل آخىر لىدى صىاح  العمىل يسىتطي  العامىل أن يقىوم بىه علىي وجىه مىرض، 

 ااالجتمىاعي. وإلويثبت وجود أو عدم وجود العمل اآلخىر وفقىا ألحكىام قىانون التىدمين 

آلخر كان علي صىاح  العمىل بنىاء علىي طلى  العامىل أن ينقلىه ثبت وجود هذا العمل ا

 لل  العمل م  عدم ازخالل بدحكام قانون التدمين االجتماعي. إل 

 التعليق:

ف  هذه الماد  استحدث المشرع نص إنهاء عقد العمل بعجز العامل عجزا كليا عن أداء 

 أيا كان سب  هذا العجز. األصليعمله 

ممارسة األعمال  فييعط  للعامل الحق  2982لسنة  237سابق القانون ال فيوقد كان 

 لات المنشد .  فيتتال م م  قدراته  التياألخرى 

 فىيتتال م مى  قدراتىه  التيممارسة األعمال األخرى  فيوأعط  المشرع للعامل الحق 

على  عىدم انتهىاء عالقىة  دجز يا. وأكىحالة إلا كان عجز العامل عجزا  فيلات المنشد  

ل بهذا العجز إال إلا ثبت عدم وجود عمل أخر لدي صاح  العمل يسىتطي  العامىل العم

أن يقوم به علي وجه مرض، وأحال الىنص الى  قىانون التىدمين االجتمىاعي فيمىا يتعلىق 

لعمىل هىدفها قيىود على  صىاح  ا وهىيبمال مة العمل الجديىد ووجىوده أو عىدم وجىوده 

حالة وجىود هىذا العمىل اآلخىر كىان  فيأنه أكد المشرع عل   االعاجز. كمرعاية العامل 

للى  العمىل مى  عىدم ازخىالل  إلى علي صاح  العمل بناء علي طلى  العامىل أن ينقلىه 

 بدحكام قانون التدمين االجتماعي.
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 العقوبة:

صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا  : يعاق 250طبقا لنص الماد  

تي جنيىه ت الو ارية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن مىا ( والقرارا224من أحكام الماد )

الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم  دجنيىىه. وتتعىىدوال تجىىاو  خمسىىما ة 

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 إنهاء عقد العمل لبلوغ العامل سن التقاعد

 (465مادة )

 ال يجو  تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.

جو  ل اح  العمىل إنهىاء عقىد العامىل إلا بلى  سىن السىتين، مىا لىم يكىن العقىد محىدد وي

ما بعد بلوغه هذه السن، ففىي هىذه الحالىة ال ينتهىي العقىد إال  إل المد  وكانت مدته تمتد 

جمي  األحوال يج  عدم ازخالل بدحكام قانون التدمين االجتماعي  يمدته. وفبانقضاء 

المعاش وبحق العامل في االستمرار في العمل بعد بلوغه هذه  فيما يتعلق بسن استحقاق

 السن استكماال للمد  الموجبة الستحقاق المعاش.

 التعليق:

ف  هذه الماد  حدد المشرع الحد األدن  لسن التقاعد بستين سنة وعل  لل  ال ي ىع أن 

ه يجىو  غيىر أنى يتضمن العقىد أو ال حىة المنشىد  ن ىا يحىدد للتقاعىد سىنا أقىل مىن للى ،

ل ىىاح  العمىىل اسىىتبقاء مىىن يختىىار مىىن العمىىال بعىىد بلىىوغهم هىىذه السىىن بحسىى  تقىىديره 

 المنشد .  فيلم لحة العمل 

 عقد العمل ليس من شدنه تحويل هذا العقد ال  عقد محدد المىد ، فيوتحديد سن التقاعد 

  إنهىاء عقىد العامىل إلا بلى فىيبل يترت  عل  تحديد سن التقاعىد الحىق ل ىاح  العمىل 

سن الستين تلقا يا دون الحاجة ال  إخطار سابق، مىا لىم يكىن العقىد محىدد المىد  وكانىت 

مدته تمتد إلي ما بعد بلوغه هذه السن، ففي هذه الحالة ال ينتهي العقد إال بانقضىاء مدتىه 

بغرض استكمال مد  االشىتراك الال مىة السىتحقاق معىاش مىن الهينىة العامىة للتدمينىات 
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لسىىىنة  79رقىىىم  االجتمىىىاعيمىىىن قىىىانون التىىىدمين  28نص المىىىاد  االجتماعيىىىة طبقىىىا لىىى

جميى   يوفى“بقولىه  225الفقىر  الثالثىة مىن المىاد   فىيوهو ما أكد عليه المشىرع 2975

األحوال يج  عدم ازخالل بدحكام قانون التدمين االجتماعي فيما يتعلق بسىن اسىتحقاق 

هىذه السىن اسىتكماال للمىد  المعاش وبحق العامىل فىي االسىتمرار فىي العمىل بعىد بلوغىه 

 الموجبة الستحقاق المعاش".

 مكافأة نهاية الخدمة بعد سن التقاعد

 (462مادة )

يستحق العامل عن مد  عمله بعد سىن السىتين مكافىد  بواقى  أجىر ن ىف شىهر عىن كىل 

سنة من السنوات الخمس األولي، وأجر شهر عن كل سنة من السىنوات الخمىس التاليىة 

تكىن لىه حقىوق عىن هىذه المىد  وفقىا ألحكىام تىدمين الشىيخوخة والعجىز لها، ولل  إلا لم 

 والوفا  المن و  عليها في قانون التدمين االجتماعي.

وتستحق المكافد  المن و  عليها في الفقر  السابقة عن سنوات الخدمىة السىابقة علىي 

علىي سن الثامنة عشر  ولل  للمتدرج والعامل عند بلوب هىذه السىن، وتحسى  المكافىد  

 أساس آخر ما كان يتقاضاه.

 التعليق:

هذه الماد  أراد المشرع من خاللها عدم حرمان العمال الىذين لىم يكملىوا مىد  االشىتراك 

الموجبىىة ل ىىرن المعىىاش وال يسىىتطيعون شىىراء مىىدد أو سىىداد أقسىىاط ولهىىذا فقىىد قىىرر 

سىتين سىنة  وهىيالمشرع لهم مكافد  لمواجهة أعباء الحيىا  بعىد بلىوغهم السىن القانونيىة 

المعىاش وقىد أطلىق المشىرع مىد  اسىتحقاق تلى  المكافىد  بعىد سىن  فىيدون ثبوت حقهىم 

بىل تمتىد لكامىل المىد   بحيث ال يقت ر االستحقاق عل  السنوات العشر التالية، الستين،

الفقر  الثانية ن ا يتيع للمتدرج والعامل عنىد بلىوب  فياستحدث المشرع  دكانت. وقأيا 

د  المن ىو  عليهىا فىي الفقىر  السىابقة عىن سىنوات الخدمىة السىابقة سن الستين المكافى

 أساس آخر ما كان يتقاضاه. عل علي سن الثامنة عشر  عل  أن تحس  هذه المكافد  
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 العقوبة:

صاح  العمل أو من يمثله عن المنشد  الذي يخىالف أيىا  : يعاق 250طبقا لنص الماد  

ية المنفذ  لها بغرامة ال تقل عن ما تي جنيه ( والقرارات الو ار222) من أحكام الماد 

الغرامىىة بتعىىدد العمىىال الىىذين وقعىىت فىىي شىىدنهم  دجنيىىه. وتتعىىدوال تجىىاو  خمسىىما ة 

 الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 أسباب إنهاء العقد من جانب العاملة

 (463مادة )

المد  بسب   واجهىا أو للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المد  أو غير محدد 

الحقوق المقرر  لهىا وفقىا ألحكىام هىذا القىانون  عل حملها أو إنجابها دون أن يؤثر لل  

 أو ألحكام قانون التدمين االجتماعي 

العاملة التي ترغ  في إنهاء العقد لألسباب المبينة فىي الفقىر  السىابقة أن تخطىر  وعل 

ثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الىزواج أو صاح  العمل كتابة برغبتها في لل  خالل ثال

 ثبوت الحمل أو من تاريخ الوض  بحس  األحوال.

 التعليق:

ف  هذه الماد  أراد المشرع أن يعط  للمرأ  العاملة الفرصة لتتمكن من رعاية أسرتها  

أن تنهىي عقىد العمىل سىواء كىان محىدد المىد  أو غيىر محىدد المىد   فىيفدعط  لها الحق 

الحقىوق المقىرر  لهىا وفقىا  على و حملها أو إنجابهىا دون أن يىؤثر للى  بسب   واجها أ

وللى  بشىرط أن تقىوم العاملىة  ألحكام هذا القانون أو ألحكام قانون التدمين االجتمىاعي.

التي ترغ  في إنهاء العقد لألسباب المبينىة فىي الفقىر  السىابقة بإخطىار صىاح  العمىل 

من تاريخ إبىرام عقىد الىزواج أو ثبىوت الحمىل  كتابة برغبتها في لل  خالل ثالثة أشهر

 أو من تاريخ الوض  بحس  األحوال.
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 حالة إنهاء عقد العمل

 (468مادة )

ل اح  العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محىدد المىد  أو مبرمىا زنجىا  عمىل معىين 

 العامىىل نها يىىا بعقوبىىة جنا يىىة أو بعقوبىىة مقيىىد  للحريىىة فىىي جريمىىة ماسىىة علىى إلا حكىىم 

 بالشرن أو األمانة أو اآلداب العامة، ولل  ما لم تدمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

 التعليق:

ف  هذه الماد  أعط  المشرع الحق ل اح  العمل أن ينهي عقد العمل ولو كىان محىدد 

 -التالية: بالشروط  المد  أو مبرما زنجا  عمل معين،

ا يىىة أو بعقوبىىة مقيىىد  للحريىىة فىىي أن يكىىون قىىد صىىدر علىىي العامىىل حكىىم بعقوبىىة جن-2

 جريمة ماسة بالشرن أو األمانة أو اآلداب العامة. 

اتهىىام العامىىل أو حتىى  رفىى  الىىدعوى الجنا يىىة  يكفىىيأن يكىىون الحكىىم نها يىىا. لىىذل  ال -2

 عليه.

 أال يكون الحكم م  وقف التنفيذ.-3

عقىد العمىل حتى  فإلا توافرت الشروط الثالثة سىالفة الىذكر جىا  ل ىاح  العمىل إنهىاء 

ارتكبها العامل يرجى  تاريخهىا الى  تىاريخ سىابق على  التحاقىه  التيولو كانت الجريمة 

 بالعمل. 

 أثر تجنيد العامل على عقد العمل

الخدمىة العسىكرية والوطنيىة ال ىادر بالقىانون رقىم  مىن قىانون( 43نممت الماد  رقم )

 -يلي: مكن إيجا ها فيما ي والتيأثر تجنيد العامل عل  عقد العمل 2980لسنة 227

صىاح  العمىل باالحتفىاظ للعامىل  ال يلتىزمبها أقل من عشر  عمىال  التيف  المنشد  -2

 المجند بوظيفته ويكون له إن شاء إنهاء عقد العمل.

بها عشر  عمال فدكثر يلتزم صاح  العمل باالحتفاظ للعامل المجند  التيف  المنشد  -2

ل لعملىىه الىى  أن ينتهىى  مىىن أداء الخدمىىة العسىىكرية بوظيفتىىه أو بعملىىه أو بعمىىل مماثىى



 228 

ويجىىو  ل ىىاح  العمىىل أن يشىىغل هىىذه الوظيفىىة مؤقتىىا حتىى  عىىود  العامىىل  والوطنيىىة،

وتكون عود  العامل بناء عل  طل  يتقدم به ل اح  العمل خالل ثالثين يومىا  المجند،

يومىا مىن ويلتزم صاح  العمىل خىالل سىتين  من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية،

ويعتبىر تىاريخ تقىديم العامىل للطلى  هىو تىاريخ  تقديم هذا الطلى  بإعادتىه لعملىه، تاريخ

إعادتىىه للعمىىل عىىن هىىذا التىىاريخ. أمىىا إلا   فىىيعودتىىه حتىى  ولىىو تراخىى  صىىاح  العمىىل 

رفا صاح  العمل إعاد  العامل ال  عمله اعتبر لل  إنهاء غير مشروع لعقد العمىل 

فضىىال عىىن تعىىرض  بىىالتعويا عنىىه إن كىىان لىىه مقىىتا، يحىىق معىىه للعامىىل أن يطالبىىه

مىن قىانون الخدمىة العسىكرية والوطنيىة  54صاح  العمل للعقوبة الجنا ية طبقا للمىاد  

 سالف الذكر.

الميعىاد المقىرر أو لىم يتسىلم عملىه خىالل  فىيإلا لم يتقدم العامىل بطلى  إعىاد  للعمىل -3

اح  العمىىل رفىا طلىى  إعادتىىه جىا  ل ىى ثالثىين يومىىا مىن تىىاريخ أمىىر العىود  للعمىىل،

 للعمل ما لم يكن التدخير لعذر مقبول.

يعتبر عقد العمل موقوفا خالل فتر  التجنيد وال يلزم صاح  العمل بدن يدف  للعامىل -4

أوردهىىا المشىىرع ويسىىتحق  التىىيالمجنىىد أجىىرا ألن فتىىر  التجنيىىد ليسىىت ضىىمن الحىىاالت 

 العامل خاللها أجرا أو جزء من األجر.

العامىل المجنىد خىالل فتىر  التجنيىد بالترقيىات والعىالوات كمىا لىو كىان يىؤدى يحتفظ -5

 المكافد  والمعاش. فيعمله فعال وضم مد  التجنيد ضمن مد  خدمته وحسابها 

هىىذا  فىىيمحىىدد المىىد  وحىىل أجلىىه أثنىىاء مىىد  التجنيىىد إنتهىى  العقىىد  عقىىد العمىىلإلا كىىان -2

للى  ألن العقىد ال تمتىد مدتىه  د تسىريحه،التاريخ وال يحق للعامل طل  إعادته للعمل بعى

 وقف العقود. فيبقدر مد  التجنيد طبقا للقواعد العامة 

 أثر اعتقال أو حبس  العامل على عقد العمل

يكىىاد الفقىىه يجمىى  علىى  أن اعتقىىال العامىىل تنفيىىذا ألمىىر مىىن أوامىىر الطىىوارو، أو حبسىىه 

عقىد  انفسىا منهىا  أيلى  أو صدور حكم بحبسه ال يترت  ع احتياطيا عل  لمة تحقيق،
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هىذه الحىاالت هىو  فىيالعمىل  فىيالعمل بقو  القىانون باعتبىار أن المىان  مىن االسىتمرار 

عمل بدداء األجر وعدم التزام صاح  ال فال يترت  عليه سوى وقف العقد، مان  مؤقت،

غيىىر أنىىه إلا اسىىتطالت مىىد  الحىىبس أو االعتقىىال وترتىى  علىى  للىى   طىىوال مىىد  الوقىىف.

 المنشد  جا  ل اح  العمل أن ينه  العقد. فيعمل اضطراب ال

وإلا كىىان العقىىد محىىدد المىىد  فىىال يترتىى  علىى  وقىىف العقىىد امتىىداده بقىىدر مىىد  الحىىبس أو 

 وقف العقود. فياالعتقال طبقا للقاعد  العامة 

عقىد العمىل  فوقى“بىدن وقىد قضى   2977مىارس  2 فىيولكن هنىاك حكىم نقىا عمىل 

 يرت  كل أثار الوقف إنما يبق  للعقد عل  الرغم من وقفه المنبثق عن اعتقال العامل ال

الناشنة عنه وهو التزام صاح  العمل بىدداء أجىر العامىل اليىه  الر يسيةأحد االلتزامات 

معىىه  ينبغىىيممىىا  معاشىىه" فىىي األساسىىيعىىن مىىد  االعتقىىال طالمىىا أن األجىىر هىىو عمىىاده 

أوقىف  الىذيمنىه بسىب  اعتقالىه  االعتداد ب فته الحيوية هذه بالنسبة لىه وعىدم حرمانىه

ونرى أن العامىل  الرأي نؤيد هذا نفيه. ونحا خارجا عن ارادته ال يد له عقده ويعد أمر

وعدم تعرض أسرته للضىياع يسىتحق أجىره  االجتماعيحالة اعتقاله ومراعا  للبعد  في

 ،للعامىل األساسىيخالل فتر  االعتقال ولكن يمكن هنا أن يكون لل  األجىر هىو األجىر 

 تستطي  أسرته مواجهة ظرون وأعباء المعيشة ب ور  انسانية.   لكي
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 مقدمة

الىى   الشىىمولينعيشىىها اآلن وتحىىول م ىىر مىىن النمىىام  التىىيفىى  ظىىل الثىىور  ال ىىناعية 

وهىذا  ازضراب لو أهمية كبرى بالنسبة للطبقىة العاملىة،أصبع حق  ،الرأسماليالنمام 

ازضراب ولل  من خالل ن و   فيما أدى ال  االعتران من المشرع بحق العمال 

 وف  المقابىل أعطى  ل ىاح  العمىل حىق ازغىالق.، 2003لسنة  22قانون العمل رقم 

صىىحاب تىىنمم العالقىىات بىىين العمىىال وأ التىىيوعلىى  الىىرغم مىىن وجىىود قىىوانين العمىىل 

الطىرن الضىعيف  باعتبىارهموتقرير الكثير من الحقىوق والضىمانات للعمىال  األعمال،

مثىل وضى  حىد أدنى  لألجىور وتحديىد سىاعات العمىل وغيىر للى  مىن  هذه العالقىة، في

على  الىرغم مىن  واالجتمىاعي االقت اديإال أن التطور  الضمانات والحقوق األخرى،

 من الملىم والمعانىا  على  أفىراد الطبقىة العاملىة.هذه الضمانات قد أدى ال  وقوع كثيرا 

أثىرت على  العمىال وعلى   والتييعيشها العالم اآلن  التيوالدليل عل  لل  فتر  الركود 

مى   أضف ال  لل  انخفاض القىو  الشىرا ية للنقىود، أصحاب األعمال عل  حد السواء،

بىين  واالجتمىاعي ادياالقت ىارتفاع األسعار بشكل كبير مما أدى ال  اختالل التوا ن 

وحيث أن هناك بعىا أصىحاب األعمىال الىذين  طبقة العمال وطبقة أصحاب األعمال،

يتعسفون م  العمال وي رون عل  عدم منحهم حقوقهم الناجمىة عىن عملهىم بازضىافة 

نجىد أن الحىل األمثىل والفعىال لتحقيىق مطالى  العمىال هىو  ال  ارتفاع تكاليف المعيشة،

 ازضراب.

  -العمل: التوقف عن  حالتيول من خالل هذا الف ل وسون نتنا

 حالة توقف العمال عن العمل.  في ازضراب-األول : 

 حالة توقف صاح  العمل عن العمل. فيازغالق -الثانية: 
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 عن العمل من جانب العمال )اإلضراب( فأوال: التوق

 (486مادة )

خىىالل منممىىاتهم النقابيىىة  للعمىىال حىىق ازضىىراب السىىلمي ويكىىون إعالنىىه وتنميمىىه مىىن

دفاعىىا عىىن م ىىالحهم المهنيىىة واالقت ىىادية واالجتماعيىىة، وللىى  فىىي الحىىدود وطبقىىا 

وفىي حالىة اعتىزام عمىال المنشىد  لات  للضوابط وازجراءات المقرر  في هذا القىانون.

اللجنىة  على ازضراب في األحوال التي يجيزها هذا القانون، يجى   عل اللجنة النقابية 

 إخطار-أعضا هموافقة مجلس إدار  النقابة العامة المعنية بدغلبية ثلثي عدد  بعد-يةالنقاب

كل من صاح  العمل والجهة ازدارية المخت ة قبل التاريخ المحدد لهضراب بعشىر  

 األقل ولل  بكتاب مسجل بعلم الوصول. عل أيام 

ازضراب للنقابة العامىة  فإلا لم يكن بالمنشد  لجنة نقابية يكون ازخطار باعتزام العمال

األخيىىر  بعىىد موافقىىة مجلىىس إدارتهىىا باألغلبيىىة المن ىىو  عليهىىا فىىي  وعلىى المعنيىىة، 

الفقىىر  السىىابقة القيىىام بازخطىىار المشىىار إليىىه. وفىىي جميىى  األحىىوال يتعىىين أن يتضىىمن 

 ازخطار األسباب الدافعة لهضراب، والمد  الزمنية المحدد  له. 

 التعليق:

ازضىراب صىراحة  فىياستحدث المشرع نص جديد يعط  الحق للعمال  ف  هذه الماد 

 فىيازضىراب  فىيينص فيها صراحة على  حىق العمىال  التيتعتبر المر  األول   وهي

 أحد ن و  أو تشريعات قانونية.

 فىيجاء لي حع ثغر  كبيىر   والذيوبالتال  فقد أصاب المشرع حينما أورد هذا النص 

 ثالدوليىة. حيىانت دا ما مثار نقد من جان  منممة العمىل م ر ك في التشريعيالنمام 

بشىدن الحريىة النقابيىة  2948لسىنة  87أن م ر قد صدقت عل  كل مىن االتفاقيىة رقىم 

بشىدن تطبيىق مبىادو حىق التنمىيم  2949لسىنة  98واالتفاقية رقم  وحماية حق التنميم،

مكفىول للمنممىىات  حىق ازضىرابوبموجى  هىذه االتفاقيىة فىإن  والمفاوضىة الجماعيىة،

إجىراء مىن شىدنه حرمىان النقابىات مىن  أي اتخىالالعمالية ويمتن  عل  الىدول األعضىاء 
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وبت ديق م ر عل  هذه االتفاقيات ت بع أحكامها طبقا للدسىتور  ممارسة هذا الحق،

 ويلتزم المشرع باحترام هذه األحكام.  الداخليجزء من القانون 

باعتبىىاره إجىىراء سىىلميا تمارسىىه  السىىلمي وقىىد أعطىى  المشىىرع للعمىىال حىىق ازضىىراب

منمماتهم النقابية دفاعا عىن م ىالحهم المهنيىة واالقت ىادية واالجتماعيىة، وللى  وفقىا 

للضوابط وازجراءات المقرر  في هذا القانون بما ال يضر بم ىالع صىاح  العمىل أو 

 الم لحة العامة.

عىىزم عمىىال المنشىىد  علىى  حالىىة  فىىيوتىىنمم المىىاد  لاتهىىا ازجىىراءات الواجىى  إتباعهىىا 

ازضراب فتوج  أن يكون الطل  مقدما من اللجنة النقابيىة للمنشىد  بعىد موافقىة النقابىة 

وف  حالة عدم وجود اللجنىة النقابيىة يكىون ازخطىار  عدد أعضا ه، ثلثيالعامة بدغلبية 

بىىالعزم علىى  ازضىىراب مىىن العمىىال للنقابىىة العامىىة المعنيىىة بعىىد موافقىىة مجلىىس ازدار  

الحىالتين المشىار إليهمىا إخطىار  فىيعدد أعضا ه. كما تنص عل  أنه يلزم  ثلثيبدغلبية 

كل مىن صىاح  العمىل والجهىة ازداريىة المخت ىة بكتىاب بعلىم الوصىول قبىل التىاريخ 

 المحدد لهضراب بعشر  أيام عل  األقل. 

 له. وتوج  أن يتضمن ازخطار األسباب الدافعة لهضراب والمد  الزمنية المحدد 

 وسون نستعرض اآلن التوقف عن العمل من جان  العمال وهو ما يعرن بازضراب.

 تعريف اإلضراب

 وتعريفىىات قانونيىىة، فهنىىاك تعريفىىات لغويىىة، هنىىاك العديىىد مىىن التعريفىىات لهضىىراب،

 وتعريفات قضا ية. وتعريفات فقهية،

 تعريف اإلضراب فى الفقه المصرى:

 سنتناول أهمها: الم ريولها الفقه هناك أكثر من تعريف لهضراب تنا

فيتعىذر  الم ىن ، فىيالعمال عن العمل بق د وقف سىير العمىل  عامتنا“هو ازضراب 

ويعطىل  ممىا يعرضىه لفقىد عمال ىه، عل  صاح  العمل إجابىة الطلبىات على  منتجاتىه،

وقد يؤدى ال  فساد ما لديه مىن مىواد أوليىة أو منتجىات  رأسماله خالل فتر  ازضراب،
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تحملىىه علىى   التىىي يكبىىد صىىاح  العمىىل الخسىىا ر الكبيىىر ، الىىذيعة التلىىف األمىىر سىىري

 التساهل م  عماله واالستجابة لمطالبهم".

بق ىىد  ازضىىراب هىىو "االتحىىاد بىىين جماعىىة مىىن العمىىال علىى  االمتنىىاع عىىن العمىىل،

 الح ول عل  مزايا معينة من صاح  العمل مقابل عودتهم ال  العمل".

 امتناعا إراديا ومدبرا لتحقيق مطال  مهنية". العمال عن العمل،ازضراب هو" امتناع 

 :  المصريالقضاء  فيتعريف اإلضراب 

  ، والخىا2987إبريىل  22 فىيبعد صدور حكىم محكمىة أمىن الدولىة العليىا)طوارو( 

 الجمىاعيعرفىت المحكمىة ازضىراب بدنىه" االمتنىاع  بإضراب عمال السك  الحديدية،

لممارسىىة الضىىغط  ة مىىن العىىاملين عىىن العمىىل لفتىىر  مؤقتىىة،المتفىىق عليىىه بىىين مجموعىى

 لالستجابة لمطالبهم".

 وهناك تعريف آخر لهضراب وهو:

ازضراب هىو "إنقطىاع العمىال جملىة، أو فريىق مىنهم، عىن تدديىة العمىل بق ىد تحقيىق 

 الغال  وسيلة زرغام صاح  العمل عل  إجابة مطالبهم". فيغرض معين، وهو 

 تعريف االعتصام:

 وبعيدا عن أماكن العمل   هو توقف العمال داخل المنشد  بعد انتهاء العمل،

 أسباب اإلضراب: 

 -الح ر: هناك أسباب عديد  لهضراب منها عل  سبيل المثال ال 

 عدم صرن المستحقات المالية للعمال من قبل صاح  العمل.-2

رن األجىر عدد ساعات العمل وعدم ص فيتعسف صاح  العمل م  العمال خاصة -2

 .ازضافي

 شعور العمال بعدم األمان نتيجة لكثر  حاالت الف ل بدون مبررات معقولة.-3
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 عناصر اإلضراب:

 يلزم لوجود ازضىراب تىوافر نىوعين مىن العناصىر إحىداهما ماديىة واألخىرى معنويىة،

 وسون نتناول هذان العن ران بالتف يل.

 المادية لإلضراب: رأوال: العناص

أمىا  األول هىو التوقىف عىن العمىل، ر الماديىة لهضىراب مىن عن ىرين،تتكون العناص

 هو أن يكون التوقف عن العمل جماعيا. الثانيالعن ر 

 التوقف عن العمل: العنصر األول:

حيث يؤدى تخلفه ال   تعريف ازضراب، في الر يسيالتوقف عن العمل هو العن ر   

المىىدلول  دلعمىىال. ولتحديىىاعىىدم إضىىفاء صىىفة ازضىىراب علىى  الت ىىرن ال ىىادر عىىن 

 للتوقف عن العمل سنتناوله بالتف يل. الحقيقي

 تعريف التوقف عن العمل:-أ

يمكن تعريف التوقف عىن العمىل بدنىه امتنىاع العمىال عىن أداء العمىل الملتىزمين بددا ىه 

فىىالتوقف يعنىى  امتنىىاع العمىىال عىىن الىىذهاب الىى  األمىىاكن  خىىالل فتىىر   منيىىة معينىىه،

تنفيىذ العمىل الملتىزمين بىه أصىال سىواء أكىان م ىدر هىذا االلتىزام ل المخ  ة للعمىل،

 ن ا قانونيا أو شرطا من شروط عقد العمل.

 صور التوقف عن العمل:-ب

 :التوقف الكامل عن العمل 

حيىث يمتنى  العمىال عىن  ال ور  التقليدية لهضىراب، يمثل التوقف الكامل عن العمل،

 متفق عليه.الذهاب ال  أماكن العمل ألداء العمل ال

  التقليديالتوقف: 

بق ىد  توقفىا كىامال ومىدبرا، توقف بعا العمال عن العمل، في التقليدييتمثل التوقف 

 إجابة المطال  المهنية.
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 :التوقف الدا ر 

مى   أحىد أقسىام المشىروع، فىيتوقف بعا العمىال عىن العمىل  فييتمثل التوقف الدا ر 

 فىيث التوقف عن العمل مىن جانى  العمىال ثم يحد أداء العمل، فيأقسام  باقياستمرار 

قسم آخر م  عود  عمال القسىم األول الى  العمىل وهكىذا ينتقىل التوقىف عىن العمىل مىن 

 قسم ال  آخر.

  الجز يالتوقف: 

مى  اسىتمرار  المنشىد  عىن العمىل، فيتوقف جزء من العمال  في الجز ييتمثل التوقف 

 أداء العمل المنوط بهم. فيالعمال الباقين 

 وقف المباغت:الت 

 يتمثل التوقف المباغت ف  توقف العمال الكامل عن العمل ب ور  مفاجنة.

  مكان العمل: فيالتوقف الكامل م  التواجد 

امتنىاع العمىال عىن أداء العمىل المكلفىين  فىيهىذه ال ىور   فييتمثل التوقف عن العمل 

الغيىر مخ  ىة  األمىاكن فىيمكىان العمىل أو  فىيم  اقتران هىذا التوقىف بالتواجىد  به،

 للعمل ك االت الطعام وقاعات االجتماعات.

 شروط التوقف عن العمل-ج

وأن يكون هذا التوقف عل   يفترض لوجود ازضراب أن يكون هناك توقفا عن العمل،

ممارسىة  فيفيج  أن يكون صريحا وكامال بحيث يمهر بجالء نية العمال  نحو معين،

التوقىف  فىيوعليه يج  أن يتوفر  المهنية، الضغط عل  صاح  العمل زجابة مطالبهم

 -وهما: عن العمل شرطان 

 التوقف الكامل عن العمل: الشرط األول:

 ازضىىراب أن يكىىون هىىذا التوقىىف كىىامال، فىىيالتوقىىف عىىن العمىىل كعن ىىر  فىىييشىىترط 

أداء  فىيبمعن  أن يمتن  العمال عن أداء العمل المطلوب منهم فال يكون مجرد ازبطاء 

 فر عن ر التوقف عن العمل.العمل لتوا
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 التوقف عن عمل ملزم: :الثانيالشرط 

أن يكىون هىذا التوقىف عىن عمىل ملىزم  القانونييلزم لتوافر التوقف عن العمل بالمعن  

عقد  فيقانونا ب رن النمر عن م در هذا االلتزام سواء أكان ن ا قانونيا أو شرطا 

توقفىا عىن العمىل  ال يعىدالشىرط  وبموجى  هىذا ،الجمىاعيأو عقد العمىل  الفرديالعمل 

فإلا امتن  العمال عىن  توقف العمال عن أداء ساعات العمل ازضافية غير الملزمة لهم،

 هذه الحالة توقفا عن العمل. فيأداء هذه الساعات ازضافية فال يشكل االمتناع 

 عن العمل: الجماعيالتوقف  :الثانيالعن ر 

 مىىن العناصىىر الماديىىة لهضىىراب، الثىىانير عىىن العمىىل العن ىى الجمىىاعييشىكل التوقىىف 

ويؤدى تخلف هذا العن ر ال  عدم تكييف االمتناع عن العمل ال ادر عن العمال بدنه 

 إضراب طالما لم يكتس  هذا االمتناع صفة الجماعية.

 عن العمل: الجماعيتعريف التوقف 

أداء العمىل  "امتناع عدد من العمال عىن عن العمل بدنه الجماعييمكن تعريف التوقف 

المنشىد  عىن أداء  فىيتوقف عدد من العمىال  يقتضي الجماعيفالتوقف  امتناعا مدبرا".

نمىىرا  فىىإلا امتنىى  أحىىد العمىىال عىىن العمىىل بمفىىرده فىىال يشىىكل امتناعىىه إضىىرابا، العمىىل،

وهذا يعنى  أن حىق ازضىراب وإن كىان حقىا فرديىا  امتناعه. فيلتخلف صفة الجماعية 

امتنىاع عىدد مىن العمىال عىن  فيوتتمثل هذه الجماعية  جماعية، إال أنه يمارس بطريقة

ولذل  ال يشكل امتناع الفرد عن العمل إضىرابا ولكنىه يعتبىر خطنىا جسىيما  أداء العمل،

نمىىرا لمىىا يمثلىىه  ت ىىل الىى  حىىد الف ىىل، والتىىييبىىرر توقيىى  العقوبىىات التدديبيىىة عليىىه 

 عقد العمل.      من مخالفة لاللتزامات المتولد  عن الفردياالمتناع 

 عن العمل: الجماعيمعايير التوقف 

ازضىراب حيىث يلىزم زضىفاء  فىيعن العمل عن ىرا جوهريىا  الجماعييمثل التوقف 

أن يكىون هىذا االمتنىاع صىادرا عىن  وصف ازضراب عل  امتناع العمىال عىن العمىل،

ال ىادر  االمتنىاع فىيولتحديىد العىدد الىال م لتىوافر عن ىر الجماعيىة  عدد من العمال،
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زثبىىات صىىفة وللىى   يوجىىد معيىىارين أحىىدهما عضىىويا واآلخىىر عىىدديا، عىىن العمىىال،

 توقف العمال. في الجماعية

  عن العمل: الجماعيوالتوقف  العضويالمعيار 

التوقف عن العمل وفقا لهذا المعيىار أن تقىوم النقابىة  فيتوافر ال فة الجماعية  يقتضي

مجىرد توقىف العمىال عىن العمىل  يكفىيفىال  ب،الممثلة للعمىال بىإعالن وتنمىيم ازضىرا

بىل يلىزم أن يكىون هىذا التوقىف عىن العمىل  زضفاء صفة الجماعيىة على  هىذا التوقىف،

يتقىرر بىدون  الىذيومعنى  للى  أن ازضىراب  لهىا العمىال، النقابىة التىاب معلنا بواسطة 

 تدخل النقابة يكون إضرابا غير مشروع.

 العمل: المعيار العددى والتوقف الجماع  عن 

توقىف عىدد  االمتنىاع عىن العمىل، فىيلتوافر صفة الجماعيىة  العدديوفقا للمعيار  يكفي

وحت  يشكل هذا التوقف إضرابا سواء تم إعالن ازضراب  من العمال عن أداء العمل،

يحىدد  مواقعية. ولأو عن طريق العمال أنفسهم كمجموعة  عن طريق النقابات العمالية،

امتنىاعهم عىن  فىيعىدد الىال م مىن العمىال لتىوافر صىفة الجماعيىة أن ار هذا المعيار ال

 العمل.

 التىيب ور  عارضة عند تحديده للحاالت  العدديبالمعيار  الم ريوقد أخذ المشرع 

حيىث نىص  (224الماد ) فييعتبر فيها ازضراب جريمة يعاق  عليها قانون العقوبات 

 أو المسىتخدمين العمىوميين عملهىم"."إلا ترك ثالثة عل  األقل مىن المىوظفين  عل  أنه

 فىيتحديىد صىفة الجماعيىة  فىي العىددييدخذ بالمعيىار  الم ريوهذا يعن  أن المشرع 

 يشكل فيها ازضراب جريمة يعاق  عليها قانون العقوبات.  التيالحاالت 

 

 المعنوية لإلضراب: رثانيا: العناص

أن يىتم هىذا التوقىف  ،زضىفاء صىفة ازضىراب على  توقىف العمىال عىن العمىل يكفيال 

وتتمثىىل  بىىل يلىىزم بازضىىافة الىى  للىى  تىىوافر عىىد  عناصىىر معنويىىة، ب ىىور  جماعيىىة،
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وتحقيىىىق  ،بوتىىىدبير ازضىىىرا )ق ىىىد ازضىىىراب،فىىىي العناصىىىر المعنويىىىة لهضىىىراب 

 المطال  المهنية(.

 قصد اإلضراب:

 للعمىال صىفة ازضىراب المشىروع متى  كىان لىدى العمىال الجمىاعيالتوقف  فييتوافر 

ولبيىىان عن ىىر ق ىىد ازضىىراب باعتبىىاره أحىىد العناصىىر  ق ىىد التوقىىف عىىن العمىىل،

 ازضراب، وتوافروتوافر ق د  أوال تحديد المق ود بق د ازضراب، ينبغيالمعنوية 

 نية ازضرار بم الع صاح  العمل. 

  :معن  ق د ازضراب 

لتحلل مؤقتىا يعن  توافر ق د ازضراب لدى العمال المضربين ان ران إرادتهم ال  ا

 من تنفيذ شروط عقد العمل ولل  بامتناعهم عن أداء العمل المكلفين بددا ه.

 :توافر ق د ازضراب 

يتطلىى  تىىوافر ق ىىد ازضىىراب لىىدى العمىىال المضىىربين أن تكىىون إرادتهىىم قىىد اتجهىىت 

ومعنى  للى  أن  بالفعل ال  التوقف عن أداء عمىل ملىزم مىن األعمىال المكلفىين بددا هىا،

 أداء عمل غير ملزم ال يتوافر معه ق د ازضراب. التوقف عن

 :توافر نية ازضرار بم الع صاح  العمل 

ين رن ق د العمال ال  التوقىف عىن العمىل زجابىة مطىالبهم المهنيىة وهىذا ال يسىتتب  

يضىار مىن  الذيصاح  العمل  ازضرار بم العبالضرور  ان ران نية العمال ال  

 التوقف عن العمل. 

 راب:تدبير اإلض

يق د بتدبير ازضراب توقف العمال عىن العمىل بطريقىة جماعيىة فيمىا بيىنهم سىواء تىم 

ومىؤدى  لىدى العمىال المضىربين، الجمىاعياالتفاق سابقا أو تم الحقا م  وحىد  الهىدن 

عىن  الفىرديناشىنا عىن مجىرد تىزامن لحىاالت التوقىف  الجمىاعي يكون التوقفلل  أال 

عىن العمىل قىد تىم  الجمىاعييجى  أن يكىون التوقىف  امختلفة، ولىذالعمل ألسباب فردية 
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نتيجة اتفاق سابق بين العمال أو اتفاق الحق م  وحىد  المطالى  الجماعيىة لىدى العمىال 

 المضربين.

 تحقيق المطالب المهنية:

فيترتىى   يمثىىل عن ىىر تحقيىىق المطالىى  المهنيىىة جىىوهر العناصىىر المعنويىىة لهضىىراب،

والمدبر  الجماعيازضراب المشروع عن التوقف عل  تخلف هذا العن ر انتفاء صفة 

 عن العمل.

 العالقة بين اإلضراب والحريات العامة

 عالقىات العمىل، فىي واالجتماعي االقت ادييهدن حق ازضراب ال  تحقيق التوا ن 

بىىىين الطبقىىىات  والقىىىانوني السياسىىىيوتهىىىدن الحريىىىات العامىىىة الىىى  تحقيىىىق التىىىوا ن 

 فىىيالىى  عىىدم وجىىود خىىالن  الفرنسىىيبىىت غالبيىىة الفقىىه وقىىد له االجتماعيىىة المختلفىىة،

الطبيعة بين حق ازضراب باعتباره أحىد الحقىوق االقت ىادية واالجتماعيىة والحريىات 

حريىة  فىيتتمثىل  والتىي الحريىات العامىة، يعتبىر أحىدكىان حىق ازضىراب  االعامة. وإل

 بىىاقيزهىا عىن إال أن هىذه الحريىة تتميىز بعىد  خ ىا ص تمي للعمىال، الجمىاعيالتعبيىر 

وكذل  فإن هذه الحرية بمالهىا مىن لاتيىة خاصىة تختلىف عىن بعىا  الحريات األخرى،

 هذا الشدن مثل الحرية النقابية. فيتتشابه معها  التيالحريات العامة 

 خ ا ص ازضراب باعتباره حرية عامة:

  الجماعيازضراب حرية فردية للتعبير: 

فلىه مطلىق الخيىار  ل عامىل ب ىفة شخ ىية،يعتبر ازضراب حرية فردية ألنه تقرر لك

يمىىارس بطريقىىة  حقىىا فرديىىاممارسىىة حىىق ازضىىراب ولكىىن بمىىا أن حىىق ازضىىراب  فىىي

يمكىىن  حتىى -الجمىىاعيالشىىكل -لىىذا يجىى  أن يتخىىذ التعبيىىر عىىن تلىى  الحريىىة،  جماعيىىة،

 إضفاء وصف ازضراب عل  الت رن ال ادر عن العمال.
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  الجماعيازضراب حرية للتعبير: 

 كونها حرية تعبر عىن م ىالع العمىال، فيز حرية ازضراب عن الحريات العامة تتمي

إال أنىه ال  فعل  الرغم من أن لكل عامىل ب ىفة فرديىة حريىة ممارسىة حىق ازضىراب،

جماعية  يمارس بطريقةألن حق ازضراب  يستطي  ممارسة تل  الحرية ب فة فردية،

اتفاقهم عل  التوقف عىن العمىل  فيال يج  أن تن هر تل  الحريات المختلفة للعم ولذا

وهىذه خاصىىية جوهريىىة تميىز حىىق ازضىراب عىىن بىىاق  بغيىة تحقيىىق المطالى  المهنيىىة،

ألن كل حريىة فرديىة هىدفها تحقيىق الم ىلحة الفرديىة وللى  عكىس  الحريات األخرى،

 حرية ازضراب.

 :ازضراب حرية تسب  ضررا 

ليس من منطلق  اصية تثير االنتباه،الحريات العامة بخ باقيتنفرد حرية ازضراب عن 

ولكىن  كون ازضراب يخالف شروط عقد العمل ووقفه خالل فتر  التوقىف عىن العمىل،

 التيهذه الخاصية جعلت الفقه يرى أنها السمة  من كونه يضر بم الع صاح  العمل،

 الحريات العامة األخرى. باقيتميز ب فة جوهرية حرية ازضراب عن 

  لهضراب: العضويرفا الت ور 

بمعنى  ال يجىو  تقريىر ازضىراب  فكر  اعتبار ازضراب نقابيا، الفرنسييرفا الفقه 

للىى  أن حىىق  فىىي العمىىال، وحجىىتهموإعالنىىه إال مىىن خىىالل المنممىىة النقابيىىة التىىاب  لهىىا 

ومىؤدى هىذا  وهىو النقابىة، المعنىويازضراب نشد وتقرر أصال للعمىال دون الشىخص 

 مكن تقييده وق ره عل  النقابات. القول أن حق ازضراب ال ي

 أنواع وصور اإلضراب

تعتىىرن  التىيالىبالد  فىيتدخىذ ممارسىة حىق ازضىراب صىورا وأشىىكاال متعىدد  السىيما 

بمشىىروعية هىىذا الحىىق كوسىىيلة لتحقيىىق المطالىى  العماليىىة، ولكىىن يلىىزم زضىىفاء صىىفة 

تكىون  أن المشروع عل  الت رن ال ىادر عىن العمىال المضىربين، المهنيازضراب 

 هذه المطال  لات صفة مهنية.  
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 :ازضراب العادى 

 ومىدبرا، أيتوقف العمال عن العمل توقفا جماعيىا وكىامال  في العادييتمثل ازضراب 

 االنقطاع عن العمل لجماعة أو لفريق من العمال بغية تحقيق المطال  المهنية. 

 :االمتناع عن العمل 

مىن  هىذا النىوعأطلىق على   دتدديتىه. وقىعىن أى الحضور ال  مكان العمل م  االمتنىاع 

 فىييجلىس العمىال المضىربون  أيال ىامت(  بازضراب)الفرنسي الفقه  فيازضراب 

 أماكن عملهم دون إحداث أية مشاغبات أو تخري  لآلالت.

 ال  أنواع أخرى من ازضراب أهمها. الفرنسيكما أشار الفقه 

  التقليديازضراب: 

فترض االتفاق السابق بين العمال ويكىون معلومىا زدار  وهذه ال ور  من ازضراب ت

شىىرط مىىن  أيالمنشىد  سىىلفا وتتعلىىق أسىىبابه بمىىرون العمىل كزيىىاد  األجىىور أو تحسىىين 

 شروط العمل.

 :ازضراب المتتاب  أو الدا ر 

ويحدث فيه التوقف فنويا وب ور  متتابعة فنيىة، فتتوقىف مجموعىة مىن عمىال المنشىد  

ال تضرب  أيالتوقف وهكذا،  فيال  العمل، لتبدأ مجموعة أخرى  لمد  معينة، ثم تعود

 كل الفنات مر  واحد .

  الجز ي:ازضراب المستتر أو 

العمىىل، وهىىذا النىىوع مىىن ازضىىراب ال يتىىرك فيىىه  فىىيوفيىىه يتفىىق العمىىال علىى  التبىىاطؤ 

النهايىة الى   فيالعمال عملهم كلية ولكن يخفضون كفاء  العمل ب ور  اختيارية تؤدى 

هىذا النىوع مىن ازضىراب  فىيخفا معدالت ازنتاج بنس  متفاوتة، وقىد يلجىد العمىال 

 جزء معين من المنشد  يكون له تدثير عل  بقية خطوط ازنتاج. فيال  تقليل العمل 
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  المفاجئازضراب: 

يتفق عليه العمال دون علم إدار  المنشد  وينفذونه ب ور  فجا ية تؤدى الى   الذيوهو 

ويتم هذا ازضراب ب ورتين األول  أن يحضر  جمي  أقسامه، فيبالم ن  شل العمل 

 والثانية عدم الحضور أصال ال  المنشد . العمال ال  المنشد  ويرفضون دخول العمل،

  يالتعويقازضراب: 

المنشىد  يترتى  عليىه  فىيمعين  في قطاعويقوم هذا ازضراب عل  فكر  توقف العمال 

 فىيخرى بالشلل التام نمرا لما يمثلىه للى  القطىاع مىن أهميىة القطاعات األ باقيإصابة 

م ىىان  المالبىىس  فىىيالمشىىروع. مثىىال توقىىف عمىىال القىىص  فىىيسىىير العمليىىة ازنتاجيىىة 

 الجاهز .

  ازداريإضراب الهمة وازضراب: 

صىىور ازضىىراب األخىرى بعىىدم وجىود توقىىف عىىن  بىاقيتتميىز هاتىىان ال ىورتان عىىن 

يقىوم العمىال بتنفيىذ العمىل  إضىراب الهمىة ففىي أدا ىه، في العمل أو حت  مجرد ازبطاء

مثىال قيىام عمىال السىك  الحديديىة  المطلوب طبقا للوا ع الخاصة بالعمىل تنفيىذا حرفيىا،

يتطلبها تنفيىذ العمىل ممىا  التيبمراعا  لوا ع العمل مراعا  تامة ودون قدر من المرونة 

البريد بتنفيذ لىوا ع  موظفيا قيام وأيض قيام ووصول القطارات، فييترت  عليه تدخير 

 العمل تنفيذا حرفيا يترت  عليه تكديس الرسا ل والطرود البريدية.

توقىف العمىال عىن جىزء مىن العمىل المطلىوب ولىيس  فىييتمثىل  ازداريازضراب أما 

قيىىام  فىىيالعمىىل المكلفىىين بددا ىىه كمىىا هىىو الحىىال  فىىي ازداريالعمىىل كلىىه السىىيما الشىىق 

 هذا الشدن.  فييمتنعوا عن مأل األوراق ازدارية المطلوبة ة بالمرض  واألطباء بالعناي
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 اإلضراب مع االعتصام:

 وفيه يقوم العمال بازضراب عن العمل م  عدم مغادر  مكان العمل.

 حظر اإلضراب على العمال

 (488مادة )

اتفاقيىة  العمال ازضراب أو إعالنه بواسطة منمماتهم النقابية بق د تعىديل عل يحمر 

العمل الجماعية أثنىاء مىد  سىريانها، وكىذل  خىالل جميى  مراحىل وإجىراءات الوسىاطة 

 والتحكيم.

 التعليق:

فىى  هىىذه المىىاد  يؤكىىد المشىىرع علىى  حمىىر ازضىىراب مىىن العمىىال أو إعالنىىه بواسىىطة 

بهدن تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثنىاء مىد  سىريانها حتى  تسىتقر  منمماتهم النقابية،

ت العمىىل، وكىىذل  حمىىر المشىىرع ازضىىراب خىىالل جميىى  مراحىىل وإجىىراءات عالقىىا

 الوساطة والتحكيم.

 حظر اإلضراب في المنشآت االستراتيجية أو الحيوية

 (481مادة )

 عل يحمر ازضراب أو الدعو  إليه في المنشوت االستراتيجية أو الحيوية التي يترت  

لخىىىدمات األساسىىىية التىىىي تقىىىدمها توقىىىف العمىىىل فيهىىىا ازخىىىالل بىىىاألمن القىىىومي أو با

 للمواطنين. وي در قرار من ر يس مجلس الو راء بتحديد هذه المنشوت.

 التعليق:

فىى  هىىذه المىىاد  يؤكىىد المشىىرع علىى  حمىىر ازضىىراب أو الىىدعو  إليىىه فىىي المنشىىوت 

توقف العمل فيها ازخالل بىاألمن القىومي أو  عل االستراتيجية أو الحيوية التي يترت  

الحيىىا  اليوميىىة لجمهىىور للمىىواطنين.  فىىيالتىىي تقىىدمها أو الىى  االضىىطراب  بالخىىدمات

 وأشارت الماد  ال  صدور قرار من ر يس مجلس الو راء بتحديد هذه المنشوت. 
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 مدة اإلضراب إجازة بدون أجر

 (485مادة )

( مىن هىذا القىانون احتسىاب مدتىه 292المىاد  ) فىيازضىراب المشىار إليىه  عل يترت  

 مل بدون أجر.إجا   للعا

 التعليق:

فى  هىذه المىىاد  يؤكىد المشىرع علىى  بيىان أثىر ازضىىراب على  عقىد العمىىل فترتى  عىىدم 

 وبالتىىالي اسىىتحقاق األجىىر خىىالل مىىد  ازضىىراب مىى  اعتبىىار العامىىل إجىىا   بىىدون أجىىر.

يجىى  علىى  المنممىىة النقابيىىة المسىىنولة عىىن ازضىىراب أن تىىوفر السىىيولة الكافيىىة لسىىداد 

وهىذا يتطلى  وجىود صىندوق  طلبىت مىنهم ازضىراب طىوال الفتىر ، يالتأجور العمال 

 خا  بازضراب.

 ثانيا:التوقف عن العمل من جانب صاحب العمل )اإلغالق(

 (482مادة )

لضرورات اقت ادية، حىق ازغىالق الكلىي أو الجز ىي للمنشىد   العمل،يكون ل اح   

وللىى  فىىي األوضىىاع أو تقلىىيص حجمهىىا أو نشىىاطها بمىىا قىىد يمىىس حجىىم العمالىىة بهىىا، 

 وبالشروط وازجراءات المن و  عليها في هذا القانون.

 التعليق:

فىى  هىىذه المىىاد  أعطىى  المشىىرع الحىىق ل ىىاح  العمىىل لضىىرورات اقت ىىادية إغىىالق 

أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بهىا وللى   منشاته كليا أو جز يا،

 (. 202وحت  ) (297واد من )الم فيوفقا لألوضاع وبالشروط المبينة 

تعريف التوقف عن العمل من جان  صاح  العمل وهو مىا يسىم  )ازغىالق الكلى  أو 

 (.الجز يازغالق 

يق د بوقف العمل إغالق المنشد  مؤقتا أو نها يا سىواء أكىان هىذا ازغىالق كليىا شىامال 

العمىىال،  للمنشىىد  كلهىىا، أو جز يىىا خاصىىا بىىبعا أقسىىام العمىىل، أو كىىان بتىىوفير بعىىا

 المخت ة أم لم تطل . من الجهاتلل   فيوسواء طلبت الترخيص لها 
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 ن ه: ي( اآلت9ف  الماد  رقم )2003لسنة  22وقد أورد قانون العمل رقم 

ال يمن  من الوفاء بجمي  االلتزامات الناشنة طبقىا للقىانون، حىل المنشىد  أو ت ىفيتها أو 

غيرهىا، أو انتقالهىا بىازرث أو  فىيالمنشىد  إغالقها أو إفالسىها وال يترتى  على  إدمىاج 

أو النىزول أو ازيجىار أو غيىر للى   ،بالمزاد العلنىيالوصية أو الهبة أو البي ، ولو كان 

إنهاء عقود استخدام عمال المنشد  ويكون الخلف مسنوال بالتضامن م   الت رفات،من 

 هذه العقود. أصحاب األعمال السابقين عن تنفيذ جمي  االلتزامات الناشنة عن

ها المنشد  وسون تتعرض ل التيهذه الماد  جمي  الحاالت  فينجد المشرع أورد 

  :نتناولها بإيجا 

  :  حل المنشد 

صىىاح  المنشىىد  وهىىو يقابىىل الوفىىا  بالنسىىبة  االعتبىىاريالحىل ال يىىرد إال علىى  الشىىخص 

 يها للغير.ويترت  عل  حل المنشد  إما إغالقها نها يا أو الت رن ف الطبيعيللشخص 

  المنشد :ت فية          

وإنمىىا يسىىتعمل لفىىظ  الم ىىريالقىىانون  فىىيالت ىىفية كنمىىام مسىىتقل بذاتىىه ال وجىىود لهىىا 

فيما  يهاء نشاط معين، وإما بمعن  قانونالت فية عندنا إما بمعناه الدارج للتعبير عن إن

لديون وتددية يقوم به سندي  التفليسة أو م ف  الشركة أو التركة من ح ر األموال وا

 الحقوق ال  أصحابها، وهذا قد يؤدى ال  إغالق المنشد  أو الت رن فيها للغير.

  المنشد :إغالق  

ازغالق قد يكون نها يا وقد يكون مؤقتا، وف  الحالتين قد يكىون سىببه راجعىا الى  فعىل 

أو  أجنبىيراجعىا لسىب   من جان  صاح  العمل سواء كان إيجابيا أو سلبيا وقىد يكىون

عل  إنىه إلا حضىر  2003لسنة  22من قانون العمل رقم  42الماد   صقاهر . وتنو  ق

المحىدد للعمىل وكىان مسىتعدا لمباشىر  عملىه، وحالىت  فىي الوقىتالعامل ال  مقر عملىه 

، اعتبر كدنىه أدى عملىه فعىال واسىتحق أجىره صاح  العملدون لل  أسباب ترج  ال  
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اشىر  عملىه أسىباب قهريىة خارجىة عىن إراد  كامال، إما إلا حضر وحالت بينه وبين مب

 أجر . استحق ن فصاح  العمل 

  المنشد :إفالس  

ازفىىالس وصىىف يلحىىق الشىىخص، فالمق ىىود هىىو إفىىالس صىىاح  العمىىل، وإن كىىان ال 

سىواء كانىت  يوجد ما يمن  من القول بإفالس المنشد  كىدثر أو كنتيجىة زفىالس صىاحبها

الحىالتين  فىيون بالتق ىير أو بالتىدليس، وهىو وازفىالس قىد يكى منشد  فردية أو شىركة.

حىدد لىه القىانون  الىذيإدارتها السىندي   فييغل يد المفلس عن إدار  أمواله وينوب عنه 

حالىىة مىىا إلا رأى السىىندي  أن  فىىيمهامىىا معينىىة، وقىىد يلتىىبس ازفىىالس بالت ىىفية وللىى  

 ن المستحقة عليها.لسداد الديو العلنيالمرون تحتم ت فية المنشد  أو بيعها بالمزاد 

  المنشد :دمل  

 تنقضىيأخرى ضم المنشدتين أو مزجهما، وف  الحالة األول   فييق د بإدماج المنشد  

المنشىدتان وتنشىد  تنقضىيوفى  الحالىة الثانيىة  المنشد  المدمجة وتبقى  المنشىد  الدامجىة،

بىل المنشىد  عقىود العمىل الخاصىة بالمنشىد  المندمجىة بىل تنفىذ ق تنتهيمنشد  جديد . وال 

لسىنة  22تعتبىر خلفىا بىالمعن  الىوارد بالمىاد  التاسىعة بقىانون العمىل رقىم  التىيالدامجة 

 الىىذي، وال يمنىى  ازدمىىاج مىىن وفىىاء الشىىركة الدامجىىة اللتزامىىات صىىاح  العمىىل 2003

 انتقلت ملكيته للشركة الدامجة قبل عماله، ولل  لعموم نص الماد  التاسعة من القانون.

 بازرث:المنشد   انتقال ملكية  

ليس النتقال ملكية المنشىد  بوفىا  صىاح  العمىل الى  خلىف عىام أثىر على  عقىد العمىل، 

 ويتفق ان ران أثر العقد ال  الخلف العام)الوارث( م  ما تقض  به القواعد العامة.

   آخر:ت رن  بديانتقال ملكية المنشد  

 لنزول.من الت رفات الناقلة للملكية البي  والوصية والهبة وا
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 العقوبة:

صاح  العمل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  الىذي يخىالف  : يعاق 254وطبقا لنص الماد  

( بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجاو  ألفي جنيه. وتتعىدد الغرامىة 292)حكم الماد  

 بتعدد العمال الذين وقعت في شدنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 

 (3) لتقدم بطلب اإلغالقشروط  وقواعد ا

 (487مادة )

صاح  العمل أن يتقىدم بطلى  إغىالق المنشىد  أو   السابقة، علفي تطبيق أحكام الماد  

 لجنة تشكل لهذا الغرض. إل تقليص حجمها أو نشاطها 

ويتضمن الطل  األسباب التىي يسىتند إليهىا فىي للى  وأعىداد وفنىات العامىل الىذين سىيتم 

األكثىر  على اللجنة أن ت در قرارها مسببا خىالل ثالثىين يومىا  عنهم. وعل االستغناء 

من تاريخ تقديم الطل  إليها فإلا كان القرار صادرا بقبول الطل  وج  أن يشتمل علي 

 بيان تاريخ تنفيذه.

ول اح  الشدن أن يتملم من هذا القرار أمام لجنة أخري تشكل لهذا الغىرض ويترتى  

 قبول الطل  وقف تنفيذه.التملم من القرار ال ادر ب عل 

وي در قرار من ر يس مجلس الو راء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد 

اخت اصىىىىاتهما والجهىىىىات وازجىىىىراءات التىىىىي تتبىىىى  أمامهمىىىىا ومواعيىىىىد وإجىىىىراءات 

التملم.ويراع  أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثال عن المنممىة النقابيىة العماليىة 

عىىن منممىىات أصىىحاب  م ىىر، وممىىثالاالتحىىاد العىىام لنقابىىات عمىىال  المعنيىىة يرشىىحه

 األعمال ترشحه المنممة المعنية بنشاط المنشد .

 @ التعليق:

هذه الماد  أكد المشرع عل  ضرور  أن يتقدم صاح  العمل بطل  إغىالق المنشىد   في

ب وأن يتضىمن طلبىه أسىبا لجنة تشكل لهىذا الغىرض، إل أو تقليص حجمها أو نشاطها 

أن تقىوم هىذه اللجنىة  على  ازغالق وأعداد وفنىات العامىل الىذين سىيتم االسىتغناء عىنهم.
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  الطلى ، وتوجىاألكثر من تاريخ تقىديم  عل بإصدار قرارها مسببا خالل ثالثين يوما 

حالة ما إلا كان صىادرا بقبىول الطلى . كمىا  فيأن يشمل القرار علي بيان تاريخ تنفيذه 

دن أن يىىتملم مىىن هىىذا القىىرار أمىىام لجنىىة أخىىري تشىىكل لهىىذا تجيىىز المىىاد  ل ىىاح  الشىى

التملم من القرار ال ادر بقبىول الطلى  وقىف تنفيىذه.ولل  حتى   عل الغرض ويترت  

 التملم.  فيتبت اللجنة 

فقرتها قبىل األخيىر  بىر يس مجلىس الىو راء تشىكيل كىل مىن اللجنتىين  فيوتنيط الماد  

الجهات وازجراءات التي تتب  أمامهما ومواعيد المشار إليهما وتحديد اخت اصاتهما و

وإجراءات التملم.م  مراعا  أن يتضىمن تشىكيل كىل مىن اللجنتىين ممىثال عىن المنممىة 

وممثال عن منممات  النقابية العمالية المعنية يرشحه االتحاد العام لنقابات عمال م ر،

 القرار.أصحاب األعمال ترشحه المنممة المعنية بنشاط المنشد  وقد صدر 

 & العقوبة:

صاح  العمل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  الىذي يخىالف  : يعاق 255وطبقا لنص الماد  

 ( بغرامة ال تقل عن خمسما ة جنيه وال تجاو  ألف جنيه.297أيا من أحكام الماد  )

 االخطار بصدور قرار اإلغالق

 (483مادة )

المعنيىىة بالطلىى  المقىىدم منىىه يخطىىر صىىاح  العمىىل العمىىال والمنممىىة النقابيىىة العماليىىة 

 وبالقرار ال ادر بازغالق الكلي أو الجز ي للمنشد  أو بتقليص حجمها أو نشاطها.

ويكون تنفيذ لل  القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحىدده اللجنىة التىي نمىرت الطلى  أو 

 التملم علي حس  األحوال.

 التعليق:

ل والمنممة النقابية بالطلى  المقىدم عل  صاح  العمل إخطار العما 298توج  الماد  

منه وبالقرار ال ادر بازغالق الكلي أو الجز ي للمنشد  أو بتقليص حجمها أو نشىاطها 

 الىذيبما قد يمس حجم العمالة بها عل  أن يكون تنفيذ لل  القىرار اعتبىارا مىن التىاريخ 

 تحدده اللجنة التي نمرت الطل  أو التملم علي حس  األحوال.
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 :العقوبة

صاح  العمل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  الىذي يخىالف  : يعاق 255وطبقا لنص الماد  

 ( بغرامة ال تقل عن خمسما ة جنيه وال تجاو  ألف جنيه.298أيا من أحكام الماد  )

 

 227 راج  الملحق   22/2/2003بتاريخ  984صدر قرار ر يس مجلس الو راء رقم ( 8)

 

 معايير االستغناء عن العمال

 (488دة )ما

في حالة ازغالق الجز ي أو تقليص حجىم المنشىد  أو نشىاطها، إلا لىم تتضىمن االتفاقيىة 

الجماعية السارية في المنشد  المعايير الموضىوعية الختيىار مىن سىيتم االسىتغناء عىنهم 

مىىن العمىىال، فإنىىه يتعىىين علىىي صىىاح  العمىىل أن يتشىىاور فىىي هىىذا الشىىدن مىى  المنممىىة 

ور القرار وقبل التنفيذ وتعتبىر األقدميىة واألعبىاء العا ليىة والسىن النقابية ولل  بعد صد

والقدرات والمهىارات المهنيىة للعمىال مىن المعىايير التىي يمكىن االسىتنناس بهىا فىي هىذا 

الشدن. وفي جمي  األحوال يتعين أن تراعي تل  المعايير الموا نة بين م الع المنشىد  

 وم الع العمال.

 التعليق:

 فيولل   االقت اديبازضافة ال  البعد  االجتماعيراع  المشرع البعد  هذه الماد  في

حالىة عىدم  فىيحالة ازغالق الجز ي أو تقليص حجم المنشد  أو نشاطها، فدكد عل  أنىه 

تطبيق المعايير الموضوعية ضمن االتفاقية الجماعية الختيار من سيتم االستغناء عنهم 

  التشىاور مى  المنممىة النقابيىة وللى  بعىد من العمال، أكد علي صاح  العمىل ضىرور

ويجىىى  مراعىىا  أن األقدميىىة واألعبىىاء العا ليىىة والسىىىن  صىىدور القىىرار وقبىىل التنفيىىذ.

والقدرات والمهىارات المهنيىة للعمىال مىن المعىايير التىي يمكىن االسىتنناس بهىا فىي هىذا 

م ىالع  الشدن. كما أكد المشرع على  ضىرور  أن تراعىي تلى  المعىايير الموا نىة بىين

 المنشد  وم الع العمال.

 حظر طلب اإلغالق علي صاحب العمل أثناء مراحل الوساطة والتحكيم

 (611مادة )

يحمر علي صاح  العمل التقدم بطل  ازغىالق الكلىي أو الجز ىي للمنشىد  أو تقلىيص  

 حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم.

 التعليق:
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ل  مبدأ سبق أن طبقه على  العمىال وهىو حمىر ازضىراب هذه الماد  أكد المشرع ع في

فهو مىن خىالل هىذه المىاد  يطبىق نفىس المبىدأ  وبالتالي أثناء مراحل الوساطة والتحكيم،

علىى  صىىاح  العمىىل بعىىدم التقىىدم بطلىى  ازغىىالق الكلىىي أو الجز ىىي للمنشىىد  أو تقلىىيص 

 حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم.

 العقوبة:

صاح  العمل أو مىن يمثلىه عىن المنشىد  الىذي يخىالف  : يعاق 255قا لنص الماد  وطب

 ( بغرامة ال تقل عن خمسما ة جنيه وال تجاو  ألف جنيه.200أيا من أحكام الماد  )

 حاالت تعديل شروط العقد ومكافأة االنهاء

 (614مادة )

التىي يحىق فيهىا  ( مىن هىذا القىانون، وفىي الحىاالت298م  عدم ازخىالل بحكىم المىاد  )

ل اح  العمل إنهاء عقد العمل ألسباب اقت ادية يجو  له بدال من استخدام هذا الحىق 

األخص أن يكلىف العامىل بعمىل غيىر  عل أن يعدل من شروط العقد ب فة مؤقتة، وله 

ا ال أن له أن ينقص أجىر العامىل بمى ااألصلي، كممتفق عليه ولو كان يختلف عن عمله 

شىىروط العقىىد وفقىىا  فىىيقىىام صىاح  العمىىل بتعىىديل  الألجىىور. فىىإل نىى األديقىل عىىن الحىىد 

للفقر  السابقة كان للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بازخطار، ويعتبىر ازنهىاء 

 العامىىل المكافىىد  قالعمىىل، ويسىىتحفىىي هىىذه الحالىىة إنهىىاء مبىىررا مىىن جانىى  صىىاح  

عنىىد إنهىىاء العقىىد ألسىىباب  صىىاح  العمىىل مالتاليىىة. ويلتىىزالمن ىىو  عليهىىا بىىالفقر  

( من هذا القانون بدن يؤدى 200 – 292اقت ادية وفقا لهجراءات المبينة بالمواد من )

أنهىي عقىده مكافىد  تعىادل األجىر الشىامل لشىهر عىن كىل سىنة مىن الخمىس  الىذيللعامل 

 السنوات األول  من سنوات الخدمة وشهر ون ف عن كل سنة تجاو  لل .

 التعليق:

يمىر   التىيهذه الماد  عل  مبىدأ مسىتحدث يتناسى  مى  المرحلىة الحاليىة  في أكد المشرع

وأهميىىة الحفىىاظ علىى  العمالىىة وللىى  بإعطىىاء صىىاح  العمىىل  ،الم ىىريبهىىا االقت ىىاد 

 فىيولىه  حالىة مىرور منشىدته بمىرون اقت ىادية صىعبة، فىيفرصة االحتفاظ بالعمالىة 

خىص أن يكلىف العامىل بعمىل لل  أن يعدل من شروط العقد ب فة مؤقتة، وله علىي األ

غير متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله األصىلي، كمىا أن لىه أن يىنقص أجىر العامىل 

يهىىدن المشىىرع الىى  إمكانيىىة الرجىىوع الىى   الألجىىور. وهنىى األدنىى ا ال يقىىل عىىن الحىىد بمىى

وهىذا يىؤدى الى   حالىة خىروج المنشىد  مىن المىرون ال ىعبة، فيشروط العقد السابقة 

نفس الوقت أعط  المشىرع  في نالعمل. ولكعاون بين العمال وصاح  تعميق روح الت

أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بازخطىار، ويعتبىر ازنهىاء فىي هىذه  فيللعامل الحق 

 الحالة إنهاء مبررا من جان  صاح  العمل. 
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وفىى  هىىذه الحالىىة حىىدد المشىىرع مكافىىد  للعامىىل تتناسىى  مىى  فتىىر  خدمتىىه لىىدى صىىاح  

ذه المكافىد  تعىادل األجىر الشىامل لشىهر عىن كىل سىنة مىن الخمىس السىنوات العمل، وهى

 األول  من سنوات الخدمة وشهر ون ف عن كل سنة تجاو  لل .

 

 المراجع

 مؤسسة ، الوسيط ف  التشريعات االجتماعية ،المستشار/أحمد شوقى المليجى

 رو  اليوسف(.

 (.2003/2004 ة،)الجامعة العمالي قانون العمل ،يالمستشار/عزت البندار 

 السباع  للطباعة،) ،التعليق عل  ن و  قانون العمل ،لالمستشار/عدلى خلي 

2992) 

 الفنىىيالمكتىى  )، 2003لسىىنة  22 الجديىىد رقىىمقىىانون العمىىل  ،عبللد الحميللد بللالل 

 (.2003 لهصدارات القانونية،

 .دار المطبوعات الجامعيىة،)، العملشرح قانون  فيجيز وال ،عوض حسن يعل د 

2992.) 

 .(.2995 دار التدمينات،)، العملموسوعة قانون  ،نجيب سامي د 

 .(.2997 الجامعة العمالية،)، النقابيمهارات العمل  ،عماد الدين حسن د 

 مجلىىة تنميىىة )، االقت ىىاديةالحركىىة النقابيىىة الم ىىرية والتطىىورات  ،السلليد راشللد

 (.2992السنة السادسة عشر، 4العدد  المجتم ،

 .رايىىة نقابيىىة، ،2003لسىىنة 22 قىىانون العمىىل رقىىم ،شللراره مجللدى عبللد الللله م 

(2003.) 

 ،7مكىىىىىرر، 24)العىىىىىدد رقىىىىىم  ،ملحىىىىىق للجريىىىىىد  الرسىىىىىمية الوقىىىىىا   الم ىىىىىرية 

 (.2003إبريل،

  اللجنىة المشىتركة مىن لجنىة تنميىة القىوى البشىرية وازدار   رالشورى، تقريىمجلس

 ال ىىناعيوازنتىىاج  الشىىنون الدسىىتورية والتشىىريعية، لجنتىىيالمحليىىة وهينىىة مكتىى  
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عن قرار ر يس جمهورية م ر العربية بمشروع قىانون بإصىدار قىانون  والطاقة،

 (.2002العمل)

 ، لجنتىىي ومكتبىىيتقريىىر اللجنىىة المشىىتركة مىىن لجنىىة القىىوى العاملىىة  مجلىىس الشىىع 

عىن مشىروع قىانون بإصىدار  ،الشنون الدستورية والتشريعية، وال ىناعة والطاقىة

 . (2002قانون العمل)

  الجىزء  ،كتاب العمل ،2003لسنة  22القرارات واللوا ع المنفذ  لقانون العمل رقم

 .2003األول والثان ،
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 ٓغبٍ ػالهبد اُؼَٔ اُلشد٣خ ك٢د٤َُ اإلعشاءاد 

 -ثٴصٳز: دقظ ثٞطٛج٬ٮ ثٌٞٓهٲز ثٸؽٌثءثس  ْٱٲضذى 

صًٌؼ ثٞطٛج٬ٮ ثٌٞٓهٲز ثٞضٯ صٌه ثٞٯ ث٣ٞٛضىخ ٲ٭٢ٳىج يٟىٯ ٢ىوٲٌ ث٣ٞٛضىخ ٖذىٝ ٖٳىو٪ج        -1

٬يٟٳ٩ أ٤ ٲٛٳّ ثٞ٭ٖجةى ٢٭ؾ٭و ثٞطٛ٭ٮ ْٳ٣ىج إىث ٚج٦ىش ٢كجٞىخ أ٬     دجٞسؾٝ ٞض٭ؽٳ٫٫ج،

 ْػٻ.

ٲٛضخ يٟٯ ثٞطٛ٭ٮ ٫٣ًٖج ث٣ٞسٟسٝ ث٣ٞذٳ٥ دجٞسؾٝ ١ًٖ٬ ث٧ٞطجـ دجٞوٞٳٝ ٢ىى ص٭ؾىٳـ   -2

 ٦٭و ثٞطٛ٭ٮ.

٬ٮ ثٞٯ ث٣ٞٓضص ث٣ٞنضع ٥٢ ٬ثٖى ثٞسؾٝ ٬ٲ٭ٖى أ٢ج٠ ثٞطىٛ٭ٮ دجسىضٻ٫٢ج   صس١ٟ ثٞطٛج-3

 ْٯ ثٞنج٦ز ث٣ٞنػػز ٞيٞٙ ٢ى إعذجس ثٞضجًٲل ٬ٲكٟى يٟٯ ثٞطٛ٭ٮ ٞٹ٣ٞج٠ دج٣ٞ٭ؾ٭و.

ٲٗ٭٠ ث٣ٞٓضص دجسضويجء قٌْٯ ث٧ٞىَثو دئًسىجٜ مكىجح ٢سىؾٝ ثٞىٯ ٚىٝ ٢ى٥ ثٞكىٌْٳ٥         -4

 ى٬سجيض٩، ٢صجًٲل ثٞقؿ٭ً  يٻٖجس ي٣ٝ( ٲ٭ؾـ ْٳ٫ج 10يٟٯ ث٣٧ٞ٭ىػ ث٣ًٞو ٞيٞٙ )

ثٶفى٭ثٜ   ٯث٧ٞىَثو، ٬ْى  دٳج٤ سذخ ث٧َٞثو ٬ثٞض٧ذٳ٩ دئفؿجً ٚجْز ث٣ٞسض٧وثس ثٞٻ٢ٍز ٫ٞيث 

ٲضذٳ٥ ْٳ٫ج د٭ؾ٭ؿ ٣ٟٞٓضص أ٩٦ سٳٛ٭٤ ٥٢ ثٞػً٭دز د٣ٛج٤ دقظ ثٞطٛ٭ٮ دػ٭ًر  ثٞضٱ

ثٺ٦ضٗجٜ ثٞٯ ٢ٛج٤ ث٣ًٞٝ ٢٭ؾ٭و ثٞطٛ٭ٮ ٞذقغ٫ج ٢ىى ثٞكىٌْٳ٥    ٩دج٣ٞٛضخ، ًْٟٳ٢ضٛج٢ٟز 

 ٬ىٞٙ دًو أمي ٢٭ثْٗز ٢وٲٌ ث٣ٞٛضخ يٟٯ ٪يث ثٸؽٌثء.

ٲقًٌ ث٣ٞٓضص ٢قؿٌث د٣ج ٲض١ ٥٢ إؽٌثءثس دج٧ٞسذز ٟٞطٛ٭ٮ ٬ٲ٭ٖى يٟٳ٫ج ثٶقىٌثِ  -5

٬ٲٌثيٯ صقٌٲٌ ٪ي٨ ث٣ٞقجؾٌ يٟٯ أ٬ًثٔ ٢سضٟٗز صٌْٕ دجٞطىٛ٭ٮ ٬أ٤   فؿٌس، ثٞضٱ

٧و يٟٳ٫ىج ٬يىٌؼ   ٲسىض  ثٞضىٱ ٲٛ٭٤ ثٞذقظ قذٗج ٶفٛج٠ ثٞٗج٦٭٤ ٢ى ىٚىٌ ث٣ٞى٭ثه ثٞٗج٦٭٦ٳىز    

 ٦ضٳؾز ثٞذقظ يٟٯ ٢وٲٌ ث٣ٞٛضخ.

إىث ص١ ثٞػٟـ دٳ٥ ثٞكٌْٳ٥ ٬ثٞضس٭ٲز ثٞ٭هٲز ٲقًٌ ث٣ٞقؿىٌ ثٞىٻ٠ٍ ٬ٲ٭ٖىى يٟٳى٩ ٢ى٥      -6

ثٞكٌْٳ٥ ث٣ٞض٧جٍيٳ٥ ٥٢٬ ث٣ٞٓضص ث٣ٞنضع ٬ٲًٌؼ يٟٯ ٢وٲٌ ث٣ٞٛضىخ ٣ٟٞ٭ثْٗىز يٟىٯ    

ز ٞىىيٞٙ ثٞنج٦ىىز ث٣ٞنػػىى ْىىٱ٬ٲٗىى٭٠ ث٣ٞٓىىضص ث٣ٞنىىضع دجٞضدضىىٳٌ د٧ضٳؾىىز ثٞذقىىظ  ثٞقٓىىم،



200

ع١ صس١ٟ ثٞطٛ٭ٮ د٣ٌْٗجص٫ج ثٞٯ سٌٛصٳٌ ث٣ٞٛضىخ   دجٞسؾٝ ٢ى إعذجس صجًٲل ث٦ض٫جء ثٞذقظ،

 ٲ٣ًٝ د٫ج ثًٞج٢ٝ. ثٞضٱٞقٓه٫ج د٣ّٟ ث٧٫٣ٞز 

٥٢ أ٤  2003ٞس٧ز  12( ٥٢ ٖج٦٭٤ ث٣ًٞٝ ١ًٖ 70) ٲٌثيٯ ٢ج ٦ػش يٟٳ٩ ث٣ٞجهر ١ًٖ-7

 و.صٗو٠ قٟذجس ثٞضس٭ٲز ثٞ٭هٲز مٻٜ سذًز أٲج٠ ٥٢ صجًٲل ث٧َٞث

ْٯ فجٞز صًيً ثٞضسى٭ٲز ثٞ٭هٲىز د٣ًٌْىز ٢ٛضىخ ث٣ًٞىٝ مىٻٜ ث٣ٞىور ث٧٣ٞػى٭ظ يٟٳ٫ىج          -8

٥٢ صجًٲل صٗوٲ١ قٟخ  أٲج٠(10) 2003ٞس٧ز  12( ٥٢ ٖج٦٭٤ ث٣ًٞٝ ١ًٖ 70دج٣ٞجهر ١ًٖ )

ٚضجدز د٧ضٳؾز دقظ ضٛ٭ث٨ ٬أ٦ى٩ ٲ٣ٛى٥ صٗىوٲ١ قٟىخ ثٟٞؾى٭ء       ثٞطجٚٱ ٌث٧َٞثو، ٲنكصس٭ٲز 

 ٬ٶٰ ٖج٦٭٤ ث٣ًٞىٝ،  ٥( 71٢ث٣ٞجهر ١ًٖ) ْٱث٣ٞطجً إٞٳ٫ج  ثٞٯ ثٟٞؾ٧ز ثٞٗؿجةٳز ث٣ٞنضػز

٥٢ ثٞكٌْٳ٥ أ٤ ٲكٟىخ ٢ى٥ ٢ٛضىخ ث٣ًٞىٝ ث٣ٞنىضع إفجٞىز ث٧ٞىَثو ثٞىٯ ثٟٞؾ٧ىز ثٞن٣جسىٳز           

 ْىٱ ٢٭يو أٖػج٨ م٣سز ٬أًدً٭٤ ٲ٭٢ج ٢ى٥ صىجًٲل ث٧ٞىَثو ٬إٺ سىٗف فٗى٩       ْٱث٣ٞنضػز 

ثصنىجى إؽىٌثءثس   يٌؼ ثٶ٢ٌ يٟٯ ثٟٞؾ٧ز ث٣ٞطجً إٞٳ٫ىج. ٬يٟىٯ ٢ٛضىخ ث٣ًٞىٝ ث٣ٞنىضع      

إفجٞز ثٞطٛ٭ٮ ٬ؽ٣ٳىى ٢ٌْٗجص٫ىج ٬ث٣ٞسىض٧وثس ٬قٟىخ ثٸفجٞىز. ٬صٛى٭٤ ثٸفجٞىز ٢طىٓ٭يز         

د٣ىىيٌٚر ٢ىى٥ م٣ىىس ٦سىىل ٬صقٓىىم ث٧ٞسىىنز ثٞسجهسىىز دج٣ٞٛضىىخ ٬صضؿىى٥٣ ثٸفجٞىىز ٢ٟنػىىج   

٧َٟٞثو ٬أسذجد٩ ٬فؾؼ ٬أٖ٭ثٜ ثٞكٌْٳ٥ ٬ٚجْز ث٣ٞسض٧وثس ثٞوثٞز ٢٬ج ثصنىي ٢ى٥ إؽىٌثءثس    

ٞٯ ثٞضس٭ٲز ثٞ٭هٲز ٬ثٺسىضويجءثس ٢٬ٻفهىجس ٬٬ؽ٫ىز ٦هىٌ     ٥٢ ٖذٝ ث٣ٞٛضخ ٟٞ٭غ٭ٜ ث

( ٬70ْٗىج ٣٧ٟٞى٭ىػ ث٣ًٞىو ٞىيٞٙ ٬ىٞىٙ د٣ٌثيىجر ث٣ٞىجهر )        ثٞٗىج٦٭٦ٱ ث٣ٞٛضخ ٢وي٣ىز دجٞسى٧و   

 إٞٳ٫ج. ًث٣ٞطج

ثٞى١ٌٖ ث٣ٞسٟسىٝ/صجًٲل   )دى٩  ٬ٲٗ٭٠ ث٣ٞٛضخ دٗٳو ثٞكٟذىجس دسىؾٝ ٲًىو ٫ٞىيث ثُٞىٌؼ ٲىو٤٬       

٦ىىىى٭و ث٧ٞطىىىىجـ -يىىىىج٠( /مجظ/أي٣ىىىىجٜ يج٠)ثٞٗكىىىىجو ث٧٣ٞطىىىىدر/٦٭و  ثسىىىى١صٗىىىىوٲ١ ثٞكٟخ/

 (.ثٺٖضػجهٰ

٢ٟىىّ ٫ٓ٢ىىٌُ مىىجظ   ْىىٱصقٓىىم ٦سىىل ث٣٧ٞىى٭ىػ ث٣ًٞىىو دًىىو صٌٖٳ٣ىى٩ ددًٖىىج٠ ٢سٟسىىٟز     -9

 ٬صٌسٝ ٦سنز ٞٹهثًر ثًٞج٢ز ًٞٻٖجس ث٣ًٞٝ ٺصنجى ٢ج ٲ٠َٟ.
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 ْٱ٢قٕ  ثٞطجٚٱ١ٞ ٲض٥ٛ٣ ث٣ٞٛضخ ٥٢ صس٭ٲض٫ج أ٤  ثٞضٱإى ثصؿـ ٥٢ دقظ ثٞطٛ٭ٮ -10

 -ثٴصٳز: ؽٌثءثس ضٛ٭ث٨ ْٳض١ ثصنجى ثٸ

 .ث٣ًٞجٞٱإمكجً ٢ٛضخ ثٞضٓضٳص -أ

 ثصني٪ج ٢ٛضخ يٻٖجس ث٣ًٞٝ. ثٞضٱص٭ؾٳـ ٚجْز ثٸؽٌثءثس -ح

 صقوه ث٣ٞ٭ثه ثٞٗج٦٭٦ٳز ٢٭ؾ٭و ث٣ٞنجٞٓز ٬ث٣ٞكٟ٭ح صقٌٲٌ ٢قؿٌ دطد٫٦ج.-ػ

أ٬ يو٠ ثمضػىجظ ث٣ٞٛضىخ    ثٞطجٚٱصذٳ٥ دًو دقغ٫ج يو٠ غقز أٖ٭ثٜ  ثٞضٱثٞطٛج٬ٮ -11

 ٣ٓضص دًٌؾ٫ج يٟٯ ٢وٲٌ ث٣ٞٛضخ قجٞذج ثٞقٓم.دذقغ٫ج ٲٗ٭٠ ثٞ

 -ثٞقجٺس: ٚجْز  ْٱٲؾخ ٢ٌثيجر ثٶ٢٭ً ثٴصٳز 

إىث صًيً يٟٯ ث٣ٞٓضص دقظ ث٧َٞثو ٢ٛضذٳج ْٳؾخ يٟٳ٩ ثٺ٦ضٗجٜ ثٞىٯ ٢ٗىٌ ي٣ىٝ ث٣ٞطىٛ٭     -أ

 ؾو٨ ٺسض٣ٛجٜ ثٞذقظ ٬ٲضٌ٘ صٌٗٲٌ ثٺ٦ضٗجٜ ثٞٯ ٢وٲٌ ث٣ٞٛضخ.

 ج٬ٮ.٢ٌثيجر سٌٲز ثٞذٳج٦جس ثٞ٭ثًهر دجٞطٛ-ح

صٌه ٣ٟٞٛضخ ٬ثسض٧ٓجه ٚجْز ثٞكٌٔ ثٞ٭هٲز ٟٞضسى٭ٲز   ثٞضٱٲٌثيٯ سٌيز دقظ ثٞطٛج٬ٮ -ػ

 ٢ور ٺ صؾج٬ٍ يطٌر أٲج٠ ٥٢ صجًٲل ٬ً٬ه ثٞطٛ٭ٮ ٣ٟٞٛضخ. ْٱدطد٫٦ج 

ٲؾى٭ٍ ٣ٟٞٛضىىخ فٓىىم ثٞطىٛج٬ٮ ث٣ٞٛىىًٌر قج٣ٞىىج عذىىش ٢ى٥ ثٞسىىؾٻس أ٤ ثٞطىىٛ٭ٮ سىىذٕ    -ه

 ثٞطىجٚٱ ٬صى١ ثٞىٌه يٟىٯ     ٭٦ٳز ثٞٻ٢ٍىز، ضد٫٦ج ثٸؽٌثءثس ثٞٗج٦ ْٱدقغ٫ج ٥٢ ٖذٝ ٬ثصنيس 

 ٦ضٳؾز دقغ٫ج.

ْٳ٣ىىىج ٲنىىىضع دجٞطىىىٛج٬ٮ ثٞىىى٭ثًهر يىىى٥ قٌٲىىىٕ ًةجسىىىز ثٞؾ٫٣٭ًٲىىىز أ٬ ثٞىىى٭ٍثًر أ٬  -٪ىىىـ

٣٦ى٭ىػ  )ث٣ٌْٕٞ ؽ٣ٳى ثٶف٭ثٜ قذٗج ٣٧ٟٞ٭ىػ  ْٱث٣ٞقجْهز أ٬ َٳٌ٪ج ْٳؾخ ثٌٞه يٟٳ٫ج 

 .ثٞطجٚٱ٢ٌثيجر ثٌٞه يٟٯ  ىضٛج٬ٮ( ٢ 7
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 قٟخ ١ًٖ...............................................................................

 .....................................٩ث٣ًٞٝ( ٬ي٧٭ث٦ثًٞج٢ٝ/غجفخ )ثٞكٟخ ٢ٗو٠  ثس١
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 َٳٌ ٢قوه ث٣ٞور-٢قوه ث٣ٞور-دُٳٌ ثٞٛضجدز-٦٭و ثًٞٗو ٬صجًٲن٩..........   دجٞٛضجدز
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 ض٩.....................................  ٢ٟنع أٖ٭ثٜ غجفخ ث٣ًٞٝ ٬أهٞ

 ًأٮ ث٣ٞٛضخ..................................... .....................................  

 ث٣ٞٓضص                          ٢وٲٌ ث٣ٞٛضخ           /   /   ْٱصقٌٲٌث     

 ث٣ٞق٣ٛز ث٣ًٞجٞٳزثٞسٳو/ًةٳس 

 صقٳز قٳذز ٬دًو

إًْٔ ثٶ٬ًثٔ ٬ث٣ٞسض٧وثس ثٞنجغز دجٞكٟخ يجٞٳ٩ ٬ىٞٙ صكذٳٗج ٣ٟٞجهر أصطٌِ دد٤ 

 2003ٞس٧ز  ٥٢12 ٖج٦٭٤ ث٣ًٞٝ ١ًٖ  70-71

 ٢وٲٌ ث٣ٞٛضخ                    ٬ثٞسٻ٠ يٟٳ١ٛ ٬ًف٣ز ثهلل ٬دٌٚجص٩
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 2002 ُس٘خ 200هشاس ٝص٣ش اُوٟٞ اُؼبِٓخ ٝاُٜغشح سهْ 

ثضضٌثقجس ٢٬٭ثغٓجس ٢سج٥ٚ ث٣ًٞجٜ ْٱ ضد٤ صقوٲو ث٧٣ٞجقٕ ثٞذًٳور ي٥ ث٣ًٌٞث٤ ٬

 صٗو٠ ٫٧٢ج ٞٛٝ يج٢ٝ ثٞضٱ٬صًٳٳ٥ أغ٧جِ ثٞكًج٠ ٬ث٣ٛٞٳجس 

 ٬ٍٲٌ ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ث٫ٞؾٌر

 12ٖج٦٭٤ ث٣ًٞٝ ثٞػجهً دجٞٗج٦٭٤ ١ًٖ  ( 47،221٥٢)١ًٖ دًو ثٸقٻو يٟٯ ث٣ٞجهر -

 .2003ٞس٧ز 

دطد٤ ص٭ؽٳ٩  96ٞس٧ز  101ث٣ًٞوٜ دجٞٗج٦٭٤ ١ًٖ  76ٞس٧ز  ٬106يٟٯ ثٞٗج٦٭٤ ١ًٖ -

 ٬ص٧هٳ١ أي٣جٜ ثٞذ٧جء ٬ٺةقض٩ ث٣ٌَٞٚٲز.

 ٬ٺةقض٩ ثٞض٧ٓٳيٲز. ث٣ًٌٞث٦ٱدئغوثً ٖج٦٭٤ ثٞضنكٳف  ٬82يٟٯ ثٞٗج٦٭٤ ١ًٖ ٞس٧ز -

 ٢٬٭ثْٗز ثٺصقجه ثًٞج٠ ٧ٞٗجدجس ي٣جٜ ٢ػٌ.-

 ٢٬٭ثْٗز ٧٢ه٣جس أغقجح ثٶي٣جٜ.-

 ٢٬٭ثْٗز ٬ٍٲٌ ثٸسٛج٤ ٬ث٣ٌٞثْٕ.-

 ج٢٬.٤٭ثْٗز ٬ٍٲٌ ثٞػقز ٬ثٞسٛ-

 ٖـــــًٌ

 )ث٣ٞجهر ثٶ٬ٞٯ(

صًضذٌ ٧٢جقٕ دًٳور ي٥ ث٣ًٌٞث٤ ْٱ صكذٳٕ أفٛج٠ ٖج٦٭٤ ث٣ًٞٝ ث٣ٞطجً إٞٳ٩ ثٞؾ٫جس 

  -ثٴصٳز: 

٢قجْهز  –٢قجْهز ثٞذقٌ ثٶف٣ٌ  –٢قجْهز ؽ٧٭ح سٳ٧جء  –٢قجْهز ض٣جٜ سٳ٧جء 

 ٧٢كٗز ضٌٔ ثًٞ٭ٲ٧جس.-٢قجْهز ثٞ٭ثهٰ ثٞؾوٲو ٧٢كٗز ص٭ضٛٯ –٢ٌسٯ ٢ك٬ٌؿ 

ضذٌ ٧٢جقٕ دًٳور ي٥ ث٣ًٌٞث٤ أ٢ج٥ٚ ث٣ًٞٝ ثٞضٱ صذًو م٣سز يطٌ ٚٳٟ٭ ٢ضٌث ٣ٚج صً

ٺ صػٝ إٞٳ٫ج ٬سجةٝ ث٣ٞ٭ثغٻس  ٬ثٞضٱيٟٯ ثٶٖٝ ي٥ أٌٖح فو٬ه ٢وٲ٧ز أ٬ ٌٖٲز 

 ثًٞجهٲز.
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 )ث٣ٞجهر ثٞغج٦ٳز(

٢ى يو٠ ثٺمٻٜ ددفٛج٠ ثٞٗ٭ث٦ٳ٥ ٬ثٟٞ٭ثةـ ٬ثٌٞٗثًثس ثٞنجغز دض٧هٳ١ أي٣جٜ ثٞذ٧جء 

ٲؾخ يٟٯ غجفخ ث٣ًٞٝ ٖذٝ ثٞقػ٭ٜ يٟٯ ثٞضٌمٳع دجٞذ٧جء  ،٣ٌث٦ٱث٬ًٞثٞضنكٳف 

٥٢ ثٞؾ٫ز ثٸهثًٲز ث٣ٞنضػز أ٤ ٲضٗو٠ ٣ٞوٲٌٲز ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ثٞضجدى ٫ٞج دٌس٭٢جس ٪ي٨ 

ثٶفٛج٠ ثٞضجٞٳز ٟٞقػ٭ٜ يٟٯ  ْٱث٣ٞسج٥ٚ ٢ى ٢ٌثيجر ثٞط٬ٌـ ٬ث٣ٞ٭ثغٓجس ثٞ٭ثًهر 

 ٟٯ ًمػز ثٞذ٧جء.صًو ضٌقج ؾ٬ًٌٲج ٟٞقػ٭ٜ ي ثٞضٱ٢٭ثْٗز ث٣ٞوٲٌٲز 

 )ث٣ٞجهر ثٞغجٞغز(

ٲٛ٭٤ قٟخ ثٞقػ٭ٜ يٟٯ ث٣ٞ٭ثْٗز ٢٭ًٖج يٟٳ٩ ٥٢ غجفخ ث٣ًٞٝ أ٬ ٥٢ ٲ٧٭ح ي٩٧ 

٢٬طض٣ٻ يٟٯ ٢ج  ٦ٗجدٱ٥٢ غ٭ًصٳ٥ ٢٭ًٖج يٟٳ٩ ٥٢ ٧٫٢وُ  ٪٧وسٱ٢٬ٌْٗج د٩ ًس١ 

 -ٲدصٱ: 

يٟٯ أ٤ ٲذٳ٥ ٢٭ٖى 1000:1ي٥ ث٣ٞ٭ٖى ث٣ٞكٟ٭ح ثٞذ٧جء ْٳ٩ د٣ٗٳجُ ًس١ ٺ ٲٗٝ -أ

سج٥ٚ ث٣ٞكٟ٭ح إ٦طجا٪ج دج٧ٞسذز ثٞٯ ث٧٣ٞكٗز ٬ث٧٣ٞطوس ثٞػ٧جيٳز ٬ثٞضنكٳف ثًٞج٠ ث٣ٞ

 ٣ٟٞؾ٣٭يجس ثٞس٧ٛٳز.

ث٣ٞسجٖف ثٶْٗٳز ٞٷه٬ثً ث٣ٞنضٟٓز ٬ثٞٗكجيجس ثٌٞةٳسٳز د٣ٗٳجُ ًس١ ٺ ٲٗٝ ي٥ -ح

(100:1.) 

 ثٶي٣جٜ ثٞػقٳز ٬٬سٳٟز ثٞػٌِ ٬ثٞض٭غٳٻس ث٫ٌٛٞدجةٳز.-ػ

ث٣ٞنضػز ثٌٞه يٟٯ ثٞكٟخ ًس٣ٳج مٻٜ عٻعٳ٥ ٲ٭٢ج ٥٢ ٬يٟٯ ٢وٲٌٲز ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز 

 يو ىٞٙ ٢٭ثْٗز ٫٧٢ج. ثٌْٞؽ، ٬إٺصجًٲل صٗوٲ١ ثٞكٟخ دج٣ٞ٭ثْٗز أ٬ 

 )ث٣ٞجهر ثٌٞثدًز(

ث٣ٞؾ٣٭يجس ثٞس٧ٛٳز ث٣ٞضؾج٬ًر أ٤ صٛ٭٤ ٢كجدٗز ٶفٛج٠ ٖج٦٭٤ ثٞضنكٳف  ْٱٲطضٌـ 

٬ص٧هٳ١ أي٣جٜ ثٞذ٧جء ١ًٖ أ٬ ٖج٦٭٤ ص٭ؽٳ٩  82ٞس٧ز  3ثٞػجهً دجٞٗج٦٭٤ ١ًٖ  ث٣ًٌٞث٦ٱ

 دقسخ ثٶف٭ثٜ. 96ٞس٧ز  ٬101ث٣ًٞوٜ دجٞٗج٦٭٤ ١ًٖ  76ٞس٧ز  106
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 )ث٣ٞجهر ثٞنج٢سز(

 ثٞضٱٲؾخ أ٤ ٲقوه ٢٭ٖى ث٣ٞسج٥ٚ دج٧ٞسذز ثٞٯ ث٧٣ٞطوس ثٞػ٧جيٳز ث٣ٞؾج٬ًر أ٬ ثٶي٣جٜ 

ثٞؾ٭ ٚجٶدنٌر ٬ثٞومج٤ ٬ثُٞذجً ٬َٳٌ ىٞٙ ٥٢ ث٣ٞنٟٓجس ط ٲ٧ضؼ ي٫٧ج ٢٭ثه صسذخ صٟ٭

ثٞسجةٟز أ٬ ثٞػٟذز دقٳظ ٺ صضًٌؼ ٧٢كٗز ث٣ٞسج٥ٚ أ٬ ث٣ٞؾجًٮ أ٬ مَث٦جس ث٣ٞٳج٨ 

 ث٣ٞ٭ؽ٭هر ٟٞضٟ٭ط.

 )ث٣ٞجهر ثٞسجهسز(

 -ثٴصٳز: ٲؾخ أٺ صٗٝ ث٣ٞسجفز ث٣ٞنػػز ٟٞس٥ٛ ي٥ ثٞقو٬ه 

دج٧ٞسذز ٣ٟٞسج٥ٚ ثٞؾ٣جيٳز ُٞٳٌ ث٣ٞض٬َؽٳ٥ ٲؾخ أ٤ ٲقوه ٦ػٳخ ثٌٞٓه ٥٢ ثٞس٥ٛ -أ

 ىٞٙ ه٬ًثس ث٣ٞٳج٨ ٬ث٣ٞكجدل. ْٱ٢ضجً ٢ٌدًز د٣ج أ 6د٣سجفز ٺ صٗٝ ي٥ 

دج٧ٞسذز ثٞٯ ث٣ٞض٬َؽٳ٥ ٲؾخ أ٤ ٲ٭ٌْ ٞٛٝ يجةٟز ٢ٛ٭٦ز ٥٢ ضنػٳ٥ ٌَْز ٺ ٲٗٝ -ح

٢سكق٫ج ي٥ يطٌر أ٢ضجً ٢ٌدًز ٬ه٬ًر ٢ٳج٨ ٢سضٟٗز ْئىث ٍثه يوه أٌْثه ثًٞجةٟز ي٥ 

ضنػٳ٥ ٲؾخ أ٤ صؿجِ ٌَْز دج٣ٞسجفز ث٧٣ٞػ٭ظ يٟٳ٫ج ٞٛٝ عٻعز أضنجظ 

 س٧٭ثس. 6ىٞٙ ثٶقٓجٜ ثٞيٲ٥ صٗٝ أي٣جً٪١ ي٥  ْٱٲومٝ ٬

٬صسضذًو ٥٢ ث٣ٞسجفجس ث٣ٞطجً إٞٳ٫ج س٣ٙ ثٞق٭ثةف ٬ثٶ٢ج٥ٚ ثًٞج٢ز ث٣ٞنػػز ٣ًٟٞجٜ 

 ٬َٳٌ٪ج ٥٢ ث٧٣ٞطوس ثٞضٌْٳ٫ٳز ٬ثٌٞٲجؾٳز ٬ثٺؽض٣جيٳز. ٬ث٧ٞ٭ثهٰٚج٣ٞكجي١ 

 )ث٣ٞجهر ثٞسجدًز(

ٟٳز ٢كجدٗز ٶفٛج٠ ٖج٦٭٤ ص٭ؽٳ٩ ؽ٣ٳى ث٣ٞسج٥ٚ أ٤ صٛ٭٤ ثٺًصٓجيجس ثٞوثم ْٱٲؾخ 

٬ٺةقض٩  96ٞس٧ز  ٬101ث٣ًٞوٜ دجٞٗج٦٭٤ ١ًٖ  76ٞس٧ز  ٬106ص٧هٳ١ أي٣جٜ ثٞذ٧جء ١ًٖ 

 ٫٧٢ج. 6ثٞض٧ٓٳيٲز مجغز ث٣ٞجهر 

 )ث٣ٞجهر ثٞغج٧٢ز(

٬ث٣ًٞوٜ دجٞٗج٦٭٤  76ٞس٧ز  106صكذٕ أفٛج٠ ٖج٦٭٤ ص٭ؽٳ٩ ٬ص٧هٳ١ أي٣جٜ ثٞذ٧جء ١ًٖ 

 ٫٧٢ج. 12ض٧ٓٳيٲز مجغز ث٣ٞجهر ٬ٺةقض٩ ثٞ 96ٞس٧ز  ١ًٖ101 
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 )ث٣ٞجهر ثٞضجسًز(

 12،13،14،15،16)أًٖج٠ ٲكذٕ ٢ج ؽجء دجٞٗ٭ث٦ٳ٥ ٬ثٟٞ٭ثةـ ث٧٣ٞه٣ز مجغز ث٣ٞ٭ثه 

 ثٞ٭ٍثًٰ( ٥٢ ثٞٻةقز ثٞض٧ٓٳيٲز ٞٗج٦٭٤ ص٭ؽٳ٩ ٬ص٧هٳ١ أي٣جٜ ثٞذ٧جء ثٞػجهًر دجٌٞٗثً 17

 .96ٞس٧ز  ١ًٖ268 

 )ث٣ٞجهر ثًٞجضٌر(

٥٢ ٢٭ثه ٢ٻة٣ز ٞكذٳًز ث٧٣ٞكٗز ص٭ثْٕ يٟٳ٫ج ٢وٲٌٲز ثٸسٛج٤  ث٣ٞذج٦ٱٲؾخ أ٤ صٗج٠ 

أ٤ ٲٛ٭٤ س٣ٙ ثٞق٭ثةف ٬ثٶسّٗ ٬ثٶًؾٳجس ٚجْٳز ٞ٭ٖجٲز ثٞسٛج٤  ٯث٣ٞنضػز، ٬يٟ

ٲؾخ أ٤ صٛ٭٤ ثٞق٭ثةف  ج٬ثٞػقز، ٥٢٣ٚ ث٣ٞؤعٌثس ثٞؾ٭ٲز ٬ث٣ٞسض٭ْٳز ٞ٭سجةٝ ثٶ٥٢ 

٢ُكجر د٣٭ثه ٢ج٦ًز ٢كٟٳز دكٻء ٧٢جسخ ٬أ٤ صٛ٭٤ ثٶًؾٳز دجٶه٬ثً ثٶًؾٳز 

 .ث٣ٞػٌٌٰٟٞق٭دز ٬ثٌٞضـ ٬قذٗج ٟٞٗ٭ث٦ٳ٥ ٬ثٟٞ٭ثةـ ث٧٣ٞه٣ز ٬ثٞٛ٭ه 

 )ث٣ٞجهر ثٞقجهٲز يطٌر(

ٲؾخ أ٤ ص٬َه ث٣ٞسج٥ٚ دج٣ٌٞثفٳؽ ٬ثٞق٣ج٢جس ٬َٳٌ٪ج ٥٢ ث٣ٌٞثْٕ ثٞٻ٢ٍز ٢ى 

 -ٲدصٱ: ٢ٌثيجر ٢ج 

ث٣ٞسج٥ٚ ثٞؾ٣جيٳز ٢ٌفجؼ ٬هش ٞٛٝ ع٣ج٦ٳز أضنجظ ٬ف٭ؼ ٞٛٝ  ْٱٲنػع -أ

 يطٌ ضنػج يٟٯ ثٶٖٝ. أع٧ٱ

 ثٶٲوٰث٣ٞسج٥ٚ ث٣ٞسضٟٗز ٣ٟٞض٬َؽٳ٥ ٲ٬َه ٚٝ ٢س٥ٛ د٣ٌفجؼ ٬ف٭ؼ ُٞسٳٝ  ْٱ-ح

٢ضٌث ٬إىث ص١ ٬ؾى ثٞوش هثمٝ 80x1,20أٺ صٗٝ أدًجه ث٣ٌٞفجؼ ي٥  ـ٬هش، ٬ٲطضٌ

 ٢ضٌث.1,20x1,50ث٣ٌٞفجؼ ٺ صٗٝ أدًجه ث٣ٌٞفجؼ ي٥ 

 )ث٣ٞجهر ثٞغج٦ٳز يطٌر(

ص٭ثْٕ يٟٳ٩ ٢وٲٌٲز ثٞػقز  غقٱ٣سج٥ٚ د٣٭ًه ٢ٳج٨ يٟٯ غجفخ ث٣ًٞٝ أ٤ ٲ٬َه ثٞ

ٲؾخ يٟٳ٩ ص٫ٳتز ثٞ٭سجةٝ ثٞػقٳز ثٞٻ٢ٍز ٞػٌِ ٢نٟٓجس ث٣ٞسج٥ٚ  جث٣ٞنضػز، ٣ٚ

ٚجٞنَث٦جس ٬آدجً ثٞػٌِ دج٣ٞؾجًٮ ٬َٳٌ٪ج ٣ٚج ٲؾخ يٟٳ٩ ص٫ٳتز ثٞ٭سجةٝ ثٞٻ٢ٍز 

ز ؽ٣ٳى ثٶف٭ثٜ ٲ٠َٟ ٢٭ثْٗ ٯغقٳز، ٬ْٟٞضنٟع ٥٢ ث٣ٗٞج٢ز ٬ثٞٓؿٻس دكٌٲٗز 



207

٪يث  ْٱ٢وٲٌٲز ثٞػقز ث٣ٞنضػز يٟٯ ٪ي٨ ثٞ٭سجةٝ ٬قذٗج ٟٞٗ٭ث٦ٳ٥ ٬ثٟٞ٭ثةـ ث٧٣ٞه٣ز 

 .ث٣ٞػٌٰثٞطد٤ ٬ثٞٛ٭ه 

 )ث٣ٞجهر ثٞغجٞغز يطٌر(

 ٲٛٓٱٲؾخ أ٤ ٲ٬َه ٚٝ ٢س٥ٛ دج٣ًٞوثس ثٞٻ٢ٍز ٧ٟٞ٭٠ ٬فٓم ث٣ٞٻدس ٬ىٞٙ د٣ج 

 زسذز، ٬ثٞٛجْٳث٧٣ٞجثٞٯ ص٭ْٳٌ ثٞ٭سجةٝ  زيجةٟض١٫، إؾجْدج٧ٞسذز ًٞوه ث٣ًٞجٜ ٬أٌْثه 

 صٌثؽى ٪ي٨ ثٞقو٬ه قذٗج ٶٚ٭ثه ثٞذ٧جء ث٣ًٞض٣ور. ٟٞ٭ٖجٲز ٥٢ ثٞقٌٲٕ.

 )ث٣ٞجهر ثٌٞثدًز يطٌر(

ثٶي٣جٜ ث٣ٞؤٖضز ٲؾ٭ٍ ٟٞسٟكز ث٣ٞنضػز أ٤ صس٣ـ دئٖج٢ز ٢سج٥ٚ ٢ؤٖضز دجٞٛٳٓٳز  ْٱ

 .ث٣ٞػٌٰصٌث٪ج ٥٢٬ ٢٭ثه ص٭ثْٕ يٟٳ٫ج ٬قذٗج ٟٞٗ٭ث٦ٳ٥ ٬ثٟٞ٭ثةـ ث٧٣ٞه٣ز ٬ثٞٛ٭ه  ثٞضٱ

 ث٣ٞجهر ثٞنج٢سز يطٌر()

ثٞ٭ؽذز ثٞ٭ثفور قذٗج ٣ٞج ٪٭  ْٱصٛ٭٤ أغ٧جِ ثٞكًج٠ ٣ٚ٬ٳز ٢ج ٲٗو٠ ٫٧٢ج ٞٛٝ يج٢ٝ 

ثٞؾو٬ٜ ٬ثٞضًٟٳ٣جس ث٣ٌْٞٗز ٫ٞيث ثٌٞٗثً يٟٯ ثٶٖٝ ٢ج ١ٞ ٲ٥ٛ دج٧٣ٞطدر ٦هج٠  ْٱ٬ثًه 

 أْؿٝ. َيثةٱ

 )ث٣ٞجهر ثٞسجهسز يطٌر( 

( ٥٢ ٖج٦٭٤ ث٣ًٞٝ د٣ٗجدٝ ٫ٞي٨ 221ٺ ٲؾ٭ٍ صق٣ٳٝ ثًٞج٢ٝ ث٧٣ٞضٓى دق١ٛ ث٣ٞجهر )

 ثٞ٭ؽذجس ٬صًضذٌ ؽَءث ٥٢ أؽٌ ثًٞج٢ٝ.

 )ث٣ٞجهر ثٞسجدًز يطٌر(

٢كجي١ ٲًو٪ج غجفخ ث٣ًٞٝ ٫ٞيث  ْٱثٞٳ٭٠  ْٱٲٗو٠ ًٟٞج٢ٝ عٻط ٬ؽذجس َيثةٳز 

 ثٌُٞؼ ٬صٛ٭٤ ٦هٳٓز ٢سض٭ْٳز ٟٞط٬ٌـ ثٞػقٳز.

 )ث٣ٞجهر ثٞغج٧٢ز يطٌر(

ج٥ٚ ث٣ًٞٝ ٲؾخ ثٞقػ٭ٜ يٟٯ ٢٭ثْٗز ٢وٲٌٲز فجٞز صٗوٲ١ ثٞ٭ؽذجس ٣ًٟٞجٜ هثمٝ أ٢ ْٱ

 ْٱ٬أ٤ صٗو٠ ثٞ٭ؽذجس ٢ُٟٓز صُٟٳٓج غقٳج أ٬ ٢ًذدر أ٬  ىٞٙ، ْٱثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ث٣ٞنضػز 

 أ٬ث٤ ٢ق٣ٛز ثُٞكجء.
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 )ث٣ٞجهر ثٞضجسًز يطٌر(

 .٢جٞٱدوٜ  أٰٺ ٲؾ٭ٍ ثٞض٧جٍٜ ي٥ صٗوٲ١ ثٞ٭ؽذجس ثُٞيثةٳز ٢ٗجدٝ 

 )ث٣ٞجهر ثًٞط٤٬ٌ(

أ٢ج٥ٚ  ْٱت٭ٺ ي٥ ص٭ْٳٌ ثٞط٬ٌـ ثٞػقٳز ٬ث٧ٞهجْز ثًٞج٢ز ٲٛ٭٤ غجفخ ث٣ًٞٝ ٢س

٬صوث٬ٜ ٬صٗوٲ١ ث٣ٞدٚ٭ٺس ٬ث٣ٞط٬ٌدجس ٬قذٗج ٟٞٗج٦٭٤ ١ًٖ  ٬ق٫ٱصنَٲ٥ ٬صؾ٫ٳَ 

ضد٤ ث٣ٞقجٜ ثٞػ٧جيٳز ٬ثٞضؾجًٲز ٬َٳٌ٪ج ٥٢ ث٣ٞقجٜ ث٣ٟٞٗٗز ٌٟٞثفز  ْٱ 54 453

ٞس٧ز ٤371 ١ًٖ ٬ث٣ٞؿٌر دجٞػقز ٬ثٞنكٌر ٬ثٌٞٗثًثس ث٧٣ٞٓير ٶفٛج٩٢ ٬ٚيث ثٞٗج٦٭

 ضد٤ ث٣ٞقجٜ ثًٞج٢ز ٬ثٌٞٗثًثس ث٧٣ٞٓير ٶفٛج٩٢. ْٱ 56

 )ث٣ٞجهر ثٞقجهٲز ٬ثًٞط٤٬ٌ(

 ٦ط٨ٌ.ٲ٧طٌ ٪يث ثٌٞٗثً ْٱ ثٞ٭ٖجةى ث٣ٞػٌٲز ٬ٲ٣ًٝ د٩ ٥٢ ثٞٳ٭٠ ثٞضجٞٱ ٞضجًٲل 

 9/2003/ 22ْٱ: صقٌٲٌث 

 ثًٞج٢ٟز ٬ث٫ٞؾٌر ٮ٬ٍٲٌ ثٞٗ٭   

 )أف٣و أف٣و ث٣ًٞج٬ٰ(     

 

 

 2002 ُس٘خ 112ٟٞ اُؼبِٓخ ٝاُٜغشح سهْ هشاس ٝص٣ش اُو

 رؾذ٣ذ أ٣بّ األػ٤بد اُز٢ رؼزجش أعبصٙ ثؤعش ًبَٓ ُِؼٔبٍ ثشــــؤٕ

 ٬ٍٲٌ ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ث٫ٞؾٌر

  2003ٞس٧ز ٥٢12 ٖج٦٭٤ ث٣ًٞٝ ثٞػجهً دجٞٗج٦٭٤ 52١ًٖدًو ثٸقٻو يٟٯ ث٣ٞجهر ١ًٖ 

 ٖـــــًٌ

 )ث٣ٞجهر ثٶ٬ٞٯ(

 ٥٢ ٖج٦٭٤ 52فٛج٠ ثٌٞٓٗر ثٶ٬ٞٯ ٥٢ ث٣ٞجهر ١ًٖ صًضذٌ إؽجٍر ددؽٌ ٚج٢ٝ قذٗج ٶ

 ثٞضجٞٳز:ث٣ًٞٝ ث٣ٞطجً إٞٳ٩ ثٶٲج٠ 
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 (.ثٞٳ٭٠ ثٶ٬ٜ ٥٢ ض٫ٌ ٢ق٠ٌ )يٳو ًثُ ثٞس٧ز ث٫ٞؾٌٲز -1

 (.ثٞٳ٭٠ ثٞغج٦ٱ يطٌ ٥٢ ض٫ٌ ًدٳى ثٶ٬ٜ )ث٣ٞ٭ٞو ث٧ٞذ٭ٰ ثٞطٌٲّ-2

 (.ثٞٳ٭٢ج٤ ثٶ٬ٜ ٬ثٞغج٦ٱ ٥٢ ض٫ٌ ض٭ثٜ )يٳو ثٞٓكٌ-3

٬ثًٞجضٌ ٬ثٞقجهٰ يطٌ ٥٢ ىٰ ثٞقؾز )ثٞ٭ٖ٭ِ دًٌْجس ٬أ٬ٜ ٬عج٦ٱ  ثٶٲج٠ ثٞضجسى-4

 (.أٲج٠ يٳو ثٶؾقٯ

 (.ثٞٳ٭٠ ثٞسجدى ٥٢ ٲ٧جٲٌ )يٳو ث٣ٞٳٻه ث٣ٞؾٳو-5

 ث٧ٞسٳـ١.ٲ٭٠ ض١ -6

 (.ثٞٳ٭٠ ثٞنج٢س ٬ثًٞطٌٲ٥ ٥٢ إدٌٲٝ )يٳو صقٌٲٌ سٳ٧جء-7

 (.ٲ٭٠ أ٬ٜ ٢جٲ٭ )يٳو ث٣ًٞجٜ-8

 (.ٳ٭ )يٳو ثٞغ٭ًرثٞٳ٭٠ ثٞغجٞظ ٬ثًٞط٤٬ٌ ٥٢ ض٫ٌ ٲ٭ٞ-9

  (.ثٞٳ٭٠ ثٞسجهُ ٥٢ ض٫ٌ أٚض٭دٌ )يٳو ثٞٗ٭ثس ث٣ٞسٟقز-10

 )ث٣ٞجهر ثٞغج٦ٳز(

 ثٌٞٗثً.ٲُٟٯ ٚٝ ٦ع سجدٕ ٲضًجًؼ ٢ى أفٛج٠ ٪يث 

 )ث٣ٞجهر ثٞغجٞغز(

 ٦ط٨ٌ.ٲ٧طٌ ٪يث ثٌٞٗثً ْٱ ثٞ٭ٖجةى ث٣ٞػٌٲز ٬ٲ٣ًٝ د٩ ٥٢ ثٞٳ٭٠ ثٞضجٞٱ ٞضجًٲل 

 ٬ٍٲٌ ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ث٫ٞؾٌر

 

 

 2003ُس٘خ  122ص٣ش اُوٟٞ اُؼبِٓخ ٝاُٜغشح سهْ هشاس ٝ

 دضقوٲىىو ثٞقىىىجٺس أ٬ ثٶي٣ىىىجٜ ثٞضىىىٱ ٲضقىىىض١ ثسىىىض٣ٌثً ث٣ًٞىىىٝ ْٳ٫ىىىج ه٤٬ ْضىىىٌر ًثفــــىىىـز 

ٲ٧٣ـ ثًٞج٢ٟ٭٤ ْٳ٫ج ْضىٌثس ًثفىز صقضسىخ ٢ى٥ سىجيجس       ثٞضٱ٬ثٶي٣جٜ ثٞطجٖز ٬ث٣ٌٞ٪ٗز 

 ث٣ًٞٝ ثًٟٞٓٳز

 ٬ٍٲٌ ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ث٫ٞؾٌر

 2003ٞس٧ز  12ٖج٦٭٤ ث٣ًٞٝ ثٞػجهً دجٞٗج٦٭٤ ١ًٖ ٥( 81٢) ردًو ثٸقٻو يٟٯ ث٣ٞجه
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 ٖـــًٌ

 ث٣ٞجهر ثٶ٬ٞٯ

 ثٴصٳز:ٲؾخ ثسض٣ٌثً ث٣ًٞٝ ه٤٬ ْضٌر ًثفز ْٱ ثٞقجٺس ٬ثٶي٣جٜ  

ثٶي٣جٜ ثٞضٱ ٲسض٣ٌ ثٞضطُٳٝ ْٳ٫ج ه٤٬ ص٭ّٖ ٢ى ص٧ج٬ح ث٣ًٞجٜ ٬ث٣ًٞٝ ْٱ ٦هج٠ -1

 ٲ٭٢ٳج.ثٞغٻط ٬ًهٲجس 

٦هج٠ ث٧٣ٞج٬دضٳ٥ ٲ٭٢ٳج ٬ٲطضٌـ ٢٭ثْٗز ث٣ًٞجٜ ٚضجدز يٟٯ  ثٶي٣جٜ ثٞضٱ ٲسض٣ٌ ْٳ٫ج-2

  .ىٞٙ

 ٬ثٞقٌثسز.ث٣ًٞٝ ْٱ ٬فوثس ث٣ٞٳج٨ ٬ث٧ٞ٭ً ٬ثٞػٌِ ثٞػقٱ ٬ث٧ٞهجْز -3

 ث٣ٞقٌٚز.ث٣ًٞٝ ْٱ إهثًر ثٴٺس ث٣ٞ٭ٞور ٟٞٗ٭ٮ -4

ث٣ًٞٝ ْٱ ٢ٛجصخ ث٧٣ٞطوس ثٞضٱ ٲطضُٝ ْٳ٫ج ث٣ًٞجٜ ٢ور ٺ صَٲو ي٥ سذى سجيجس ْٱ -5

 فو.ثٞٳ٭٠ ثٞ٭ث

أي٣جٜ ٦ٗٝ ثٌٞٚجح ٬ثٞذؿجةى دكٌٲٕ ثٞذٌ أ٬ دجٞسٛٙ ثٞقوٲوٲز أ٬ دجٞكٌٔ ث٣ٞجةٳز -6

ثٞوثمٟٳز أ٬ دجٞؾ٭ ٬ٲومٝ ْٱ ىٞٙ ث٣ًٞٝ ْٱ ٢ٛجصخ ضٌٚجس ثٞكٳٌث٤ ٬ْٱ ث٣ٞكجًثس 

يوث ثٶي٣جٜ ثٞض٣ٛٳٟٳز ٞضطُٳٝ ٪ي٨ ث٣ٌٞثْٕ ٚج٣ًٞٝ ْٱ ثٞقسجدجس ٬ضت٭٤ ثًٞج٢ٟٳ٥ 

 ٬ثٞطت٭٤ ثٞٗج٦٭٦ٳز ٬ثٞضوًٲخ 

أي٣جٜ ضق٥ ٬صٌٓٲٍ ثٞذؿجةى ْٱ ثٶف٭ثؼ ٬ثٶًغٓز ٬ث٣ٞ٭ث٦ٱ ٢٬نج٤ٍ ثٺسضٳوثو -7

 ص٣ًٝ ٧ْٗٝ ث٣ًٞجٜ. ثٞضٱىٞٙ ي٣جٜ قج١ٖ ث٧ٟٞطجس  ْٱ٬ٲومٝ 

 ثٞٛجضٓز.أي٣جٜ ًدف ثٞذ٭ثمٌ ٬ثٶ٦٭ثً -8

ث٣ًٞٝ ْٱ أي٣جٜ ص٣٭ٲ٥ ٬إغٻؿ ثٞس٥ٓ ي٧و ًس٭٪ج ْٱ ث٣ٞ٭ث٤ ٫ٞيث ثٌُٞؼ أ٬ أع٧جء -9

 ٭ٲس.يذ٭ً٪ج ٧ٖجر ثٞس

ث٣ًٞٝ ْٱ ث٣ٞ٭ث٦ٱ يٟٯ ثٞٗجقٌثس ثٞذقٌٲز ٬غ٧جهٜ ث٣ٞٳج٨ ٬ثٞ٭ٖ٭ه ٬ث٣ٞ٭ثيٳ٥ -10

٬ث٧٣ٞج٬ًر ٬ثٞذؿجيز ٬ٖجةو٪ج ٢٬ٳٛج٦ٳٛٳ٭٪ج ٬٬ٖجه٬٪ج ٬دقجًص٫ج ٬ٚيٞٙ دقجًر غجٺس 

 ثٞذؿجيز.
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 ثٶمٌٮ.ث٣ًٞٝ ْٱ ث٣ٞسضطٓٳجس ٬ث٣ٞػقجس ٬ه٬ً ثًٞٻػ -11

 ه٬ثس ثٞنجغز ٬إٖج٢ز ثٶٌْثؿ ٬ث٣ٞوص١ ث٣ًٞٝ ْٱ ٢قجٜ ثٌٞٓثضز ث٣ًٞور ٞضدؽٳٌ ثٶ-12

 ث٣ٞ٭صٯ.ث٣ًٞٝ ْٱ ٢ؾجٜ صؾ٫ٳَ ٬ه٥ْ -13

 ثٞذٻسضٳٙ.غ٧جيز -14

 ثٞسٳ٣٧ـج.غ٧جيز -15

أي٣جٜ ثٞك٭ثْٳ٥ ٬ثٞؾ٭ثدٳ٥ ٬ث٣٣ٞغٟٳ٥ ثٞضؾجًٲٳ٥ ٥٣٢ ٲٗ٭٢٭٤ ددي٣جٜ ثٞذٳى أ٬ -16

 ث٧٣ٞطوس.ثٞويجٲز أ٬ ثٞض٭ٍٲى أع٧جء ٖٳج١٫٢ د٫ي٨ ثٶي٣جٜ مجًػ 

 ٬ثٞػٳ٧ٱ.ٞنَِ غ٧جيز ث-17

أي٣جٜ د٭ًغز ٢ٳ٧جء ثٞذػٝ دجٸس٧ٛوًٲز س٭ثء ْٱ ٢ٌٗ ثٞذ٭ًغز ىثص٫ج أ٬ ْٱ -18

 أ٢ج٥ٚ صنَٲ٥ ثٞذؿجيز 

 ث٣ٞنجدَ.ث٣ًٞٝ ْٱ -19

 ثٞو٬ثء.غ٧جيز -20

 دجٞػٳوٞٳجس.ث٣ًٞٝ -21

 )ث٣ٞجهر ثٞغج٦ٳز(

يٟٯ غجفخ ث٣ًٞٝ أ٬ ث٣ٞوٲٌ ث٣ٞست٭ٜ ْٱ ٚٝ ٥٢ ثٶي٣جٜ ٬ثٞػ٧جيجس ثٞ٭ثًه دٳج٫٦ج 

ْٱ ث٣ٞجهر ثٞسجدٗز أ٤ ٲػٌؿ ًٟٞج٢ٝ دض٧ج٬ٜ ث٣ٞط٬ٌدجس أ٬ ثٶق٣ًز ثٞنٓٳٓز أ٬ دٌثفز 

 ث٣ًٞٝ.دكٌٲٗز ص٧ه٫٣ج إهثًر ث٧٣ٞطدر أع٧جء 

 )ث٣ٞجهر ثٞغجٞغز(

ْضٌر أ٬ أٚغٌ ٌٟٞثفز  ٲٟٱثٶي٣جٜ ثٞطجٖز أ٬ ث٣ٌٞ٪ٗز ث٣ٞ٭ؾقز ْٳ٣ج  ْٱٲ٧٣ـ ثًٞج٢ٟ٭٤ 

 ث٣ًٞٝ ثًٟٞٓٳز.   ٢ؾ٣٭ي٫ج ي٥ سجيز صقضسخ ٥٢ سجيجس ْٱٺ صٗٝ 

 ثٶٌْث٤ ث٣ًٞور ٞػ٫ٌ ث٣ٞ٭ثه ث٣ًٞو٦ٳز أ٬ صٌٛٲٌ٪ج أ٬ إ٦ؿجؽ٫ج  ْٱ ٝ( ث1٣ًٞ

 ث٣ًٌٖٞٓجس ٬ثٶي٣جٜ ث٣ٞضًٟٗز د٫ج. ز( غ٧جي2

 ثَٞؽجػ ٬إ٦ؿجؽ٩.  ز( إىثد3
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 ٞقج٠ ث٣ًٞجه٤ دجسضنوث٠ ثُٞجٍثس أ٬ ث٫ٌٛٞدجء.  ٜ( أي٣ج4

 ث٣ٌٞثٲج د٭ثسكز ثَٞةذٕ. ؽ( صٓؿٳ5

 ر ثٞو٬ٚ٭.د٣جه ٤( ثٞو٪ج6

٬ص٫ٳتز أ٬ ثمضَث٤ ث٢ٌٞجه ث٣ٞقض٭ٲز يٟٯ ثٌٞغجظ ٬ثسضنٻظ ثٞٓؿز ٥٢  ز( ٢ًجٞؾ7

 ثٌٞغجظ. 

 % ٥٢ ثٌٞغجظ. ٥٢10  أٚغٌثٞٗػوٲٌ ٬ث٣ٌٞٚذجس ث٣ًٞو٦ٳز ث٣ٞقض٭ٲز يٟٯ  ى( غ8٧

 ٬عج٦ٱ" أ٬ أٚسٳو ثٌٞغجظ ثٶغٌٓ ثٞي٪ذٱأ٬ٜ أٚسٳو ثٌٞغجظ "ث٣ٌٞصٙ  ى( غ9٧

 ثٞذٌصٗجٞٱٌد٭٦جس ثٌٞغجظ ٬أٚسٳو ثٌٞغجظ أٚسٳو ثٌٞغجظ "ثٞسٟٗ٭٤" ٬ٚ

 ٬سٟٓجس ٢٬ٌٚ٬جس ٬سذٳٛج ثٌٞغجظ. 

 غ٧جيز ٬إغٻؿ ثٞذكجًٲجس ث٫ٌٛٞدجةٳز.  ْٱث٣َٞػ ٬ثًٞؾ٥  س( ي٣ٟٳج10

 أ٬ ٢ٌثٖذز ث٣ٞجٚٳ٧جس ث٣ٞقٌٚز. ر( ثهث11ً

 ث٬ ص٧هٳّ ث٣ٞجٚٳ٧جس ث٣ٞقٌٚز أع٧جء إهثًص٫ج.  ـ( صػٟٳ12

 ثٶسٟٓش.  ز( غ٧جي13

 ث٣ٞوثدٍ.  ( ث٣ًٞٝ ْٱ14

٢سض٭هيجس ثٞس٣جه ث٣ٞسضنٌػ ٥٢ ث٣ٞ٭ثه ثٞذٌثٍٲز أ٬ ٬ًط ثٞذ٫جة١ أ٬  ْٱ ٝ( ث15٣ًٞ

 ثٞو٢جء ث٬ ثًٞهج٠. 

 ٬صٗكٳى ثٞقٳ٭ث٦جس ٬س٣ك٫ج ٬إىثدز ضق٫٣ج.  ل( س16ٟ

 ثٞٛج٬صط٭٘. ز( غ٧جي17

 ثٞٓق١ ٥٢ يهج٠ ثٞقٳ٭ث٦جس ٢ج يوث ي٣ٟٳز ٌٍْ ثًٞهج٠ ٖذٝ ف٫ٌٖج  ز( غ٧جي18

 ز()ث٣ٞجهر ثٌٞثدً

 ٲُٟٯ ٚٝ ٦ع سجدٕ ٲضًجًؼ ٢ى أفٛج٠ ٪يث ثٌٞٗثً.
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 )ث٣ٞجهر ثٞنج٢سز(

 ٦ط٨ٌ.ٲ٧طٌ ٪يث ثٌٞٗثً ْٱ ثٞ٭ٖجةى ث٣ٞػٌٲز ٬ٲ٣ًٝ د٩ ٥٢ ثٞٳ٭٠ ثٞضجٞٱ ٞضجًٲل 

 7/2003/ 12 ْٱ:صقٌٲٌث 

 ٬ٍٲـٌ ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ث٫ٞؾٌر

 )أف٣و أف٣و ث٣ًٞج٬ٰ(     

 

 

 2003ُس٘خ  123هـــشاس ٝص٣ش اُوٟٞ اُؼبِٓخ ٝاُٜغشح سهْ 

 ْٱ ضد٤ ثٞضػٌِ ْٱ فػٳٟز أ٢٭ثٜ ثٞؾَثءثس ث٣ٞجٞٳز ث٣ٞ٭ًٖــز يٟٯ ث٣ًٞـــجٜ

 ٬ٍٲٌ ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ث٫ٞؾٌر

دًو ثٸقٻو يٟٯ ٖج٦٭٤ ضٌٚجس ث٣ٞسج٪٣ز ٬ضٌٚجس ثٞض٭غٳز دجٶس١٫ ٬ضٌٚجس  -

 .1981( ٞس٧ز 159ىثس ث٣ٞست٭ٞٳز ث٣ٞقو٬هر ثٞػجهًر دجٞٗج٦٭٤ ١ًٖ )

  1991 ز( ٞس203٧س ٖكجو ثٶي٣جٜ ثًٞج٠ ثٞػجهً دجٞٗج٦٭٤ ١ًٖ)٬يٟٯ ٖج٦٭٤ ضٌٚج-

  2003ٞس٧ز  12( ٥٢ ٖج٦٭٤ ث٣ًٞٝ ثٞػجهً دجٞٗج٦٭٤ ١ًٖ ٬75يٟٯ ث٣ٞجهر ١ًٖ )-

 ٢ػٌ.٬يٟٯ ٢٭ثْٗز ثٺصقجه ثًٞج٠ ٧ٞٗجدجس ي٣جٜ  -

 ٖـــًٌ

 (٢1جهر )

 ٥٢:صطٛٝ ْٱ ٚٝ ٧٢طدر صسضنو٠ يطٌر ي٣جٜ ْدٚغٌ ٞؾ٧ز ٢ٛ٭٦ز 

 ًةٳسج     ٣ًٝ أ٬ ٥٢ ٲ٧ٳذـ٩ غجفخ ثٞ -أ 

 يج٢ٟٳ٥ ٥٢ ي٣جٜ ث٧٣ٞطدر صنضجً٪٣ج ثٟٞؾ٧ز ث٧ٞٗجدٳز ْئىث ١ٞ ص٭ؽو ٞؾ٧ز ٦ٗجدٳز -ح

 أيؿجء               ٖج٠ ث٣ًٞجٜ دجمضٳجً٪٣ــج

٬ٲؾ٭ٍ د٧جء يٟٯ قٟخ ًةٳس ثٟٞؾ٧ز أ٬ أفو ثٶيؿجء أ٤ ٲقؿٌ ثؽض٣جيجس ثٟٞؾ٧ز      

 ثٌٞةجسز.٫ؾٌر ث٣ٞنضػز ٬صٛ٭٤ ٩ٞ ٧٢و٬ح ٥٢ ٢وٲٌٲز ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ثٞ
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 (٢2جهر )

صػٌِ فػٳٟز أ٢٭ثٜ ثٞؾَثءثس ث٣ٞ٭ًٖز يٟٯ ي٣جٜ ث٧٣ٞطدر ْٱ ثٶٌَثؼ 

 ث٧٣ٞطدر.ثٺؽض٣جيٳز ٬ثٞغٗجْٳز ٬ثٌٞٲجؾٳز ٣ًٞجٜ 

٬ٺ ٲؾ٭ٍ ثٞػٌِ ٥٢ ٪ي٨ ث٣ٞذجٍٞ ٟٞ٭ْجء دجٺٞضَث٢جس ث٧٣ٞػ٭ظ يٟٳ٫ج ْٱ ث٣ٞجهر  

ز ٢ٛجْدر أ٬ ٞطٌثء فجؽٳجس ث٣ًٞٳطز ٚج٣ٞدٚٝ ٥٢ ٖج٦٭٤ ث٣ًٞٝ ث٣ٞطجً إٞٳ٩ دػٓ 222

 ٬ث٣ٟٞذس.

٣ٚج ٺ ٲؾ٭ٍ ثسضغ٣جً٪ج ْٱ أٰ ي٣ٝ ٲقض٣ٝ ثٞٛسخ أ٬ ثٞنسجًر ْٳ٣ج يوث ث٣ٞسج٪٣ز ْٱ 

 ثٺسض٫ٻٚٳز.ثٞؾ٣ًٳجس ثٞضًج٦٬ٳز 

 (٢3جهر )

ٲطضٌـ ٞػقز ث٦ًٗجه ثٟٞؾ٧ز فؿ٭ً أيؿجة٫ج ٬صػوً ٌٖثًثص٫ج د٣٭ثْٗز غجفخ ث٣ًٞٝ 

يٟٯ ثٶٖٝ ٥٢ ٣٢غٟٱ ث٣ًٞجٜ ٬ْٱ فجٞز ثٞنٻِ دٳ٥ ًةٳس ثٟٞؾ٧ز  أ٬ ٥٢ ٲ٧ٳذ٩ ٬٬ثفو

٣٢٬غٟٱ ث٣ًٞجٜ ٲًجه يٗو ثٟٞؾ٧ز دقؿ٭ً ٧٢و٬ح ٢وٲٌٲز ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ث٫ٞؾٌر 

 ثٌٞةٳس.ث٣ٞنضػز ْئىث صسج٬س ثٶغ٭ثس ًؽـ ثٞؾج٦خ ثٞيٰ ٩٧٢ 

يطٌ ٲ٭٢ج ٬صٟض٠َ ث٧٣ٞطدر دئٲوثو أ٬ إًسجٜ ٌٖثً ثٟٞؾ٧ز ٣ٟٞوٲٌٲز ْٱ ٢٭يو َجٲض٩ م٣سز 

 ٺيض٣جه٥٢.٨ صجًٲل غو٬ً ٌٖثً ثٟٞؾ٧ز 

 ٦جْيث.ْئىث ١ٞ صًضٌؼ يٟٳ٩ ث٣ٞوٲٌٲز مٻٜ عٻعٳ٥ ٲ٭٢ج ٥٢ صجًٲل ثسضٻ٩٢ ثيضذٌ 

 (٢4جهر )

ٲؾ٭ٍ ثٞضذٌو ٥٢ أ٢٭ثٜ ثٞؾَثءثس ٞٷٌَثؼ ثٞٗ٭٢ٳز دًو أمي ًأٰ ثٺصقجه ثًٞج٠ 

 ؾٌر.٥٢ ٬ٍٲٌ ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ث٫ٞ ٧ٞٗجدجس ي٣جٜ ٢ػٌ ٬ثيض٣جه ىٞٙ

 (٢5جهر )

إىث ٚج٤ ٧٣ٟٞطدر ٌْو أ٬ أٚغٌ أيو ْٱ ٚٝ ٌْو سؾٝ ٞٗٳو ثٞؾَثءثس ث٣ٞجٞٳز ثٞضٱ ص٭ٖى 

يٟٯ ي٣ج٩ٞ ٬ٲٛ٭٤ ثٺ٦ضٓجو دجٶ٢٭ثٜ ث٣ٞقػٟز ٢ٗػ٭ًث يٟٯ ٪يث ثٌٞٓو ٢ج ١ٞ صٌٮ 
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ثٟٞؾ٧ز إ٢ٛج٤ صقٗٳٕ ٢ط٬ٌو يج٠ ٬ثفو ٲ٧ضٓى د٩ ؽ٣ٳى ي٣جٜ ث٧٣ٞطدر ٬ْٱ ٪ي٨ ثٞقجٞز 

 ث٣ٞنضٟٓز.ٯ ث٣ٞط٬ٌو ٞؾ٧ز صؿ١ ٧٢و٬دٱ ث٣ًٞجٜ دج٬ٌٓٞو ٲؾخ أ٤ ٲ٭ثْٕ يٟ

 (٢6جهر )

ٲؾخ يٗو ثٟٞؾ٧ز ث٣ٞطجً إٞٳ٫ج ْٱ ث٣ٞجهر ثٶ٬ٞٯ ٥٢ ٪يث ثٌٞٗثً ٢ٌصٳ٥ يٟٯ ثٶٖٝ ٚٝ 

س٧ز ٟٞضػٌِ ْٱ أ٢٭ثٜ ثٞؾَثءثس قذٗج ٶفٛج٠ ث٣ٞ٭ثه ثٞسجدٗز ٬ٲؾ٭ٍ ٟٞؾ٧ز أ٤ صؤؽٝ 

 ثٞضػٌِ ٞس٧ز صجٞٳز يٟٯ ثٶٚغٌ.

 (٢7جهر )

ث٧٣ٞطوس ثٞضٱ صسٌٰ يٟٳ٫ج أفٛج٠ ٖج٦٭٤ ث٣ًٞٝ أ٤ ص٭ًه عٟظ فػٳٟز ثٞؾَثءثس  يٟٯ

 -ثٞضجٞٱ: ث٣ٞجٞٳز ث٣ٞ٭ًٖز يٟٯ ثًٞج٢ٟٳ٥ ٞوٲ٩ ٚٝ سضز أض٫ٌ يٟٯ ث٧ٞق٭ 

 % ٣ٟٞؤسسز ثٺؽض٣جيٳز ث٣ًٞجٞٳز. 30-         سسز ثٞغٗجْٳز ث٣ًٞجٞٳز % ٣ٟٞؤ70-

 (٢8جهر )

دجٞضسج٬ٰ يٟٯ ث٣ًٞجٜ  –ز ث٧٣ٞطدر ي٧و صػٓٳ –ص٭ٍو فػٳٟز أ٢٭ثٜ ثٞؾَثءثس 

 ثٞضػٓٳز.ث٣ٞ٭ؽ٭هٲ٥ د٫ج ٬ٖش 

 (٢9جهر )

 ثٌٞٗثً.صُٟٯ ٚٝ ثٌٞٗثًثس ثٞسجدٗز ٬ٚٝ ٢ج ٲضًجًؼ ٢ى أفٛج٠ ٪يث 

 (٢10جهر )

 ٦ط٬.٨ٌٲ٣ًٝ د٩ ٥٢ ثٞٳ٭٠ ثٞضجٞٱ ٞضجًٲل  ث٣ٞػٌٲز،ٲ٧طٌ ٪يث ثٌٞٗثً ْٱ ثٞ٭ٖجةى 

 7/2003/ 14 ْٱ:صقٌٲٌث 

 ٫ٞؾٌر٬ٍٲـٌ ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ث

 )أف٣و أف٣و ث٣ًٞج٬ٰ(     
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 2003لسنة  111رقم هشاس ٝص٣ش اُوٟٞ اُؼبِٓخ ٝاُٜغشح 

 دضقوٲو ثٶي٣جٜ ث٣ٞضٗكًز دكذٳًض٫ج ثٞضٱ ٲؾ٭ٍ ص٭ثؽو ثًٞج٢ٝ د٫ج 

 ْٱ ٢ٛج٤ ث٣ًٞٝ أٚغٌ ٥٢ يطٌ سجيجس ْٱ ثٞٳ٭٠ ثٞ٭ثفو 

 ثٞٳ٭٠ ثٞ٭ثفويطٌر سجيز ْٱ  ثع٧ضٱدقٳظ ٺ صَٲو ي٥ 

 ًج٢ٟز ٬ث٫ٞؾٌر٬ٍٲٌ ثٞٗ٭ٮ ثٞ

( ٞس٧ز 12( ٥٢ ٖج٦٭٤ ث٣ًٞٝ ثٞػجهً دجٞٗج٦٭٤ ١ًٖ )82دًو ثٸقٻو يٟٯ ث٣ٞجهر )

2003 

 ٖـــًٌ

 )ث٣ٞجهر ثٶ٬ٞٯ(

يطٌر  ثع٧ضٱٲؾ٭ٍ ص٭ثؽو ثًٞج٢ٝ ْٱ ٢ٛج٤ ث٣ًٞٝ أٚغٌ ٥٢ يطٌ سجيجس ٬دقو أٖػٯ 

 ثؽو:سجيز ْٱ ثٞٳ٭٠ ثٞ٭ثفو ْٱ ثٶي٣جٜ ثٴصٳز ٬صقسخ ْضٌر ثٌٞثفز ٥٢ سجيجس ثٞض٭

٦ٗٝ ثٌٞٚجح ٬ثٞذؿجةى دكٌٲٕ ثٞذٌ ٬ثٞسٛٙ ثٞقوٲوٲز أ٬ دجٞكٌٔ ث٣ٞجةٳز ثٞوثمٟٳز أ٬ -1

 دج٣ٞكجًثس.ىٞٙ ث٣ًٞٝ  ْٱدجٞؾ٭ ٬ٲومٝ 

-3أي٣جٜ ًدف ثٞذ٭ثمٌ ٬ثٶ٦٭ثً ثٞٛجضٓز ٬إغٻؿ ثٞس٥ٓ أع٧جء يذ٭ً٪ج ٧ٖجر ثٞس٭ٲس -2

٬ث٣ٞ٭ثيٳ٥  ث٣ًٞٝ ْٱ ث٣ٞ٭ث٦ٱ يٟٯ ثٞٗجقٌثس ثٞذقٌٲز ٬غ٧جهٜ ث٣ٞٳج٨ ٬ثٞ٭ٖ٭ه

٬ث٧٣ٞج٬ًر ٬ثٞذؿجيز ٬ٖجةو٬٪ج ٢٬ٳٛج٦ٳٛٳ٭٪ج ٬٬ٖجه٬٪ج ٬دقجًص٫ج ٬ٚيٞٙ دقجًر غجٺس 

 ثٞذؿجيز.

 ث٣ًٞٝ ْٱ ثٺسضٌثفجس ٬أ٢ج٥ٚ إٖج٢ز ث٣ًٞجٜ ٬ثًَٞثح ٬ثٶ٦وٲز ث٣ٟٞقٗز دج٧٣ٞطوس -4

 ثٞٗك٥.أي٣جٜ أ٧٢جء ث٣ٞنج٤ٍ ٬ثٞطت٭٤ ثٞنجغز د٧٣طوس ٚذس -5

 ًَثيٳز.ثٞث٣ًٞٝ ْٱ ضت٭٤ ث٣ٞقجغٳٝ -6

 ٬ثٶس٣ج٘.ث٣ًٞٝ ْٱ ٢ؾجٜ دٳى ثٞؾ٣ٟز ٟٞنؿٌ ٬ثٞٓج٫ٚز -7

 ٬ث٣ٞوص١.ث٣ًٞٝ ْٱ ٢ؾجٜ ثٌٞٓثضز ث٣ًٞور ٞضدؽٳٌ ثٶه٬ثس ثٞنجغز دئٖج٢ز ثٶٌْثؿ -8

 ث٣ٞ٭صٯ.ث٣ًٞٝ ْٱ ٢ؾجٜ صؾ٫ٳَ ٬ه٥ْ -9
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 دجٞػٳوٞٳـجس.ث٣ًٞٝ -10

 )ث٣ٞجهر ثٞغج٦ٳز(

 ٲُٟٯ ٚٝ ٦ع سجدٕ ٲضًجًؼ ٢ى أفٛج٠ ٪يث ثٌٞٗثً.

 ث٣ٞجهر ثٞغجٞغز()

 ٦ط٨ٌ.ٲ٧طٌ ٪يث ثٌٞٗثً ْٱ ثٞ٭ٖجةى ث٣ٞػٌٲز ٬ٲ٣ًٝ د٩ ٥٢ ثٞٳ٭٠ ثٞضجٞٱ ٞضجًٲل 

 6/2003/ 30ْٱ: صقٌٲٌث 

 ٬ٍٲـٌ ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ث٫ٞؾٌر

 )أف٣و أف٣و ث٣ًٞج٬ٰ(     

 

  2003 ُس٘خ 984هشاس سئ٤س ٓغِس اُٞصساء سهْ 

 قٟذجس ثٸَٻٔ ْٱدطد٤ صطٛٳٝ ثٟٞؾج٤ ث٣ٞقٟٳز 

 ز ث٣ٌَٞٚٲز ٟٞضه٣ٟجس ٥٢ ٌٖثًثس ٪ي٨ ثٟٞؾج٬٤ثٟٞؾ٧

 ًةٳس ٢ؾٟس ثٞ٭ًٍثء

 دًو ثٸقٻو يٟٯ ثٞوسض٭ً

  2003ٞس٧ز  ٬12يٟٯ ٖج٦٭٤ ث٣ًٞٝ ثٞػجهً دجٞٗج٦٭٤ ١ًٖ 

 ٖــــــــــــــــــــــــــًٌ

 ث٣ٞجهر ثٶ٬ٞٯ

 ْٱقٟذجس أغقجح ثٶي٣جٜ ثٞيٲ٥ ٲٌَذ٭٤  ْٱ٦كجٔ ٚٝ ٢قجْهز ٞؾ٧ز ٟٞذش  ْٱصطٛٝ 

٧٢طوص١٫ ٣ٞذًٌثس ثٖضػجهٲز أ٬ صٟٗٳع فؾ٫٣ج أ٬ ٦طجق٫ج د٣ج ٖو ٲ٣س فؾ١ إَٻٔ 

 ـ ثٞضجٞٱ:ث٣ًٞجٞز د٫ج، ٬ىٞٙ يٟٯ ثٞ٭ؽ٩ 

 ًةٳسج …………....       ث٣ٞنضع.٢وٲٌ يج٠ ٢وٲٌٲز ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ث٫ٞؾٌر -1

 ………………. ٥٢ ث٫ٞٳتز ثًٞج٢ز ٞٻسضغ٣جً  ٬ثٖضػجهٰ ٧ْٱ٣٢غٝ -2

 ………...............د٢ٳ٧جس ثٺؽض٣جيٳز ٣٢غٝ ي٥ ث٫ٞٳتز ثٞٗ٭٢ٳز ٟٞض-3
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 ٣٢غٝ ي٥ ٧٢ه٣جس أغقجح ثٶي٣جٜ ث٧ً٣ٞٳز صٌضق٩ ث٧٣ٞه٣ز ث٧ً٣ٞٳز       أيؿجء-4

 د٧طجـ ث٧٣ٞطدر..................................................................

 ػ٢ٌ ٌضق٩ ثٺصقجه ثًٞج٠ ٧ٞٗجدجس ي٣ج٣٢ٜغٝ ي٥ ٧٢ه٣جس ث٣ًٞجٜ ث٧ً٣ٞٳز ٲ-5

 ٢ًٌٗث(………………………........)٢وٲٌ ٢ٛضخ يٻٖجس ث٣ًٞٝ ث٣ٞنضع -6

 ٬ٲويٯ غجفخ ث٣ًٞٝ أ٬ ٥٢ ٲ٧ٳذ٩ ٞقؿ٭ً ثٞؾٟسز ه٤٬ أ٤ ٲٛ٭٤ ٩ٞ فٕ ثٞضػ٭ٲش

 ٬ٟٞؾ٧ز أمي ًأٮ ثٞؾ٫جس ثٶ٧٢ٳز ث٣ٞنضػز ٥٢٬ صٌٮ ثٺسضًج٦ز د١٫ ٥٢ ثٞنذٌثء.

 ث٣ٞجهر ثٞغج٦ٳز

صُٳٳٌ يٟٯ فؾ١  أٰٳج ٬ٖذٝ أ٤ صومٝ يٟٯ ث٧٣ٞطوس ٖذٝ أ٤ ص٭ّٖ ث٣ًٞٝ ٟٚٳج أ٬ ؽَة

٦طجق٫ج د٣ج ٲ٣س فؾ١ ث٣ًٞجٞز، أ٤ صضٗو٠ دكٟخ ديٞٙ ثٞٯ ثٟٞؾ٧ز ث٣ٞنضػز  ث٧٣ٞطدر أ٬

ث٣ٞطٟٛز ٫ٞيث ثٌُٞؼ ٢ضؿ٧٣ج أيوثه ٬ْتجس ث٣ًٞجٜ ثٞيٲ٥ سٳض١ ثٺسض٧ُجء ي١٫٧، ٬يٟٯ 

ٟٯ مٻٜ سذًز أٲج٠ ي ْٱثٟٞؾ٧ز أ٤ صًو صٌٗٲٌث ي٥ ن٬ٌِ ث٧٣ٞطدر ٬أسذجح ثٞكٟخ 

 ثٺٚغٌ ٥٢ صجًٲل صٗوٲ١ ثٞكٟخ.

 ث٣ٞجهر ثٞغجٞغز

صؾض٣ى ثٟٞؾ٧ز د٣ٌٗ ٢وٲٌٲز ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ث٣ٞنضػز ٬ٲٛ٭٤ ثٺؽض٣جو غقٳقج دقؿ٭ً 

 عٻعز أيؿجء ٬ٲػوً ًٌٖث٪ج دجٶَٟذٳز ٬ٲًض٣و ٥٢ ث٣ٞقجْم ث٣ٞنضع. 

 ث٣ٞجهر ثٌٞثدًز 

ٗوٲ١ ثٞكٟخ ثٞٳ٫ج ْئىث صػوً ثٟٞؾ٧ز ٌٖثً٪ج مٻٜ عٻعٳ٥ ٲ٭٢ج يٟٯ ثٶٚغٌ ٥٢ صجًٲل ص

 خص٧ٓٳي٨، ٬ٞػجفٚج٤ ثٌٞٗثً غجهًث دٗذ٭ٜ ثٞكٟخ ٬ؽخ أ٤ ٲطض٣ٝ يٟٯ دٳج٤ صجًٲل 

صطٛٝ د٭ٍثًر ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ث٫ٞؾٌر يٟٯ  ثٞضٱث٣ٌَٞٚٲز  أ٢ج٠ ثٟٞؾ٧زثٞطد٤ أ٤ ٲضه١ٟ 

 ــ ثٞضجٞٱ:ث٧ٞق٭ 

 ًةٳسج   ….      ًةس ثٸهثًر ث٣ٌَٞٚٲز ث٣ٞنضع د٭ٍثًر ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ث٫ٞؾٌر-1

 ....٥٢ ث٫ٞٳتز ثًٞج٢ز ٞٻسضغ٣جً ٲنضج٨ً ًةٳس ث٫ٞٳتز ٬ثٖضػجهٰ ٧ْٱ٣٢غٝ -2

 ٣٢غٝ ي٥ ث٫ٞٳتز ثٞٗ٭٢ٳز ٟٞضد٢ٳ٧جس ثٺؽض٣جيٳز ٲنضج٨ً ًةٳس ث٫ٞٳتز....... -3 

 ٣٢غٝ ي٥ ٧٢ه٣جس أغقجح ثٶي٣جٜ ث٧ً٣ٞٳز صٌضق٩ ث٧٣ٞه٣ز ث٧ً٣ٞٳز....... -4
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 ................................................د٧طجـ ث٧٣ٞطدر.....................

 ٢وٲٌ يج٠ ثٸهثًر ثًٞج٢ز ث٣ٞنضػز د٭ٍثًر ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ث٫ٞؾٌر........ أيؿجء -5

 ٢وٲٌ يج٠ ثٸهثًر ثًٞج٢ز ٟٞطت٭٤ ثٞٗج٦٭٦ٳز د٭ٍثًر ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ث٫ٞؾٌر -6

 د٧طجـ ث٧٣ٞطدر٧ًٳز ث٧ً٣ٞٳز صٌضق٩ ث٧٣ٞه٣ز ث٣ٞ ٣٢غٝ ي٥ ٧٢ه٣جس أغقجح ثٶي٣جٜ-7

 ٣٢غٝ ث٧٣ٞه٣ز ث٣ًٞجٞٳز ث٧ً٣ٞٳز ٲٌضق٩ ثٺصقجه ثًٞج٠ ٧ٞٗجدجس ي٣جٜ ٢ػٌ...-8

٬ٲويٯ ٢ٗو٠ ثٞضه١ٟ أ٬ ٥٢ ٲ٧٭ح ي٩٧ ٞقؿ٭ً ثٞضه١ٟ أ٬ ٥٢ ٲ٧٭ح ي٩٧ ٞقؿ٭ً 

 ثٞؾٟسجس ه٤٬ أ٤ ٲٛ٭٤ ٩ٞ فٕ ثٞضػ٭ٲش.

 ث٣ٞجهر ثٞنج٢سز

 ذش ث٣ٞطجً إٞٳ٫ج.ٲضٌصخ يٟٯ ٖذ٭ٜ قٟخ ثٞضه١ٟ ٬ّٖ ص٧ٓٳي ٌٖثً ٞؾ٧ز ثٞ

 ث٣ٞجهر ثٞسجهسز

ٲٛ٭٤ ٢ًٌٗ ثٟٞؾ٧ز ٥٢ أيؿجء ثٸهثًر ثًٞج٢ز ث٣ٞنضػز د٭ٍثًر ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ث٫ٞؾٌر 

 ٲنضج٨ً ًةٳس ثٟٞؾ٧ز.

 ث٣ٞجهر ثٞسجدًز

صؾض٣ى ثٟٞؾ٧ز د٧جء يٟٯ هي٭ر ٥٢ ًةٳس٫ج مٻٜ سذًز أٲج٠ يٟٯ ثٶٚغٌ ٥٢ صجًٲل صٗوٲ١ 

ؿٌر م٣سز أيؿجء. ٬ٲضًٳ٥ يٟٯ ثٟٞؾ٧ز ثٺ٦ض٫جء ثٞضه١ٟ ٬ٲٛ٭٤ ثٺؽض٣جو غقٳقج إىث ف

٥٢ ٦هٌ ثٞضه١ٟ ٬ثٞذش ْٳ٩ مٻٜ م٣سز يطٌ ٲ٭٢ج يٟٯ ثٶٚغٌ ٥٢ صجًٲل ٬ً٬ه ثٞكٟخ 

 إٞٳ٫ج ٬ٲًض٣و ٌٖثً٪ج ٥٢ ٬ٍٲٌ ثٞٗ٭ٮ ثًٞج٢ٟز ٬ث٫ٞؾٌر.

 ث٣ٞجهر ثٞغج٧٢ز

 ٞضجًٲل ٦ط٨ٌ  ثٞضجٞٱثٞ٭ٖجةى ث٣ٞػٌٲز ٬ٲ٣ًٝ د٩ ٥٢ ثٞٳ٭٠  ْٱٲ٧طٌ ٪يث ثٌٞٗثً 

 2003س٧ز  ٲ٭٦ٳز 11ث٣ٞ٭ثْٕ  1424ًدٳى ثٴمٌ س٧ز11:ءغوً دٌةجسز ٢ؾٟس ثٞ٭ًٍث

 ًةٳس ٢ؾٟس ثٞ٭ًٍثء

 هٚض٭ً/يجقّ يذٳو

 

٬ٖو فوهس ث٣ٞجهر ثٞغج٦ٳز ٥٢ ٪يث ثٌٞٗثً ؾ٬ًٌر أ٤ صضٗو٠ ث٧٣ٞطدر قجٞذز ثٞض٭ّٖ دكٟخ 

ٌث ي٥ يٟٯ ثٟٞؾ٧ز ث٣ٞيٚ٭ًر أ٤ صًو صٌٗٲ إؽٌثء، ٬ٲضًٳ٥ أٰ ث٣ٞنضػز ٖذٝثٞٯ ثٟٞؾ٧ز 

سذًز أٲج٠ يٟٯ ثٶٚغٌ ٥٢ صجًٲل صٗوٲ١ ثٞكٟخ  ْٱ مٻ٬ٜأسذجح ثٞكٟخ  ن٬ٌِ ث٧٣ٞطدر

 -ٲٟٱ: يٟٯ أ٤ ٲطض٣ٝ ثٞضٌٗٲٌ يٟٯ ٢ج 

 ث٧٣ٞطدر:دٳج٦جس يج٢ز ي٥  -أ

 ثٺٖضػجهٰ. ثٞٗج٦٭٦ٱ ٬ث٧ٞطجـثٞطٛٝ -2                       ٬ث٧ًٞ٭ث٤. ١ٞٻسث -1

 ط٫ٌٲز.ثٞيوه ي٣جٜ ث٧٣ٞطدر ٬ؽ٣ٟز أؽ٭ً٪١ -3
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 ثٞض٭ّٖ.يوه ث٣ًٞجٜ ث٣ًٌٞؾٳ٥ ٟٞذكجٞز ٦ضٳؾز -4

 ث٧٣ٞطدر:٢جٞٳز ي٥  دٳج٦جس-ح

 دجٞػ٧و٬ٔ.-دجٞذ٧ٙ  ثٞقجٞٱثٌٞغٳو -2                    ث٧٣ٞطدر.ًأُ ٢جٜ -1

 ثُٞٳٌ.- ثٞضد٢ٳ٧جس-ثٞضَث٢جس ث٧٣ٞطدر ٖذٝ ثٞؿٌثةخ -3

 ٢ٳَث٦ٳز.إؽ٣جٞٯ ثٌٞدـ أ٬ ثٞنسجًر ٥٢ ٬ثٖى آمٌ -4

 ث٧٣ٞطدر:ي٥ إ٦ضجػ  دٳج٦جس -ػ

 ثٞط٫ٌٰ.٣ٚٳز ثٸ٦ضجػ -2                              ث٧٣ٞضؾجس.أ٦٭ثو -1

 ثٸ٦ضجػ.أسذجح يو٠ صػٌٲّ -4     دج٣ٞنج٤ٍ.ٸ٦ضجػ ث٣ٞ٭ؽ٭ه فجٞٳج ٣ٚٳز ث-3

 دج٧٣ٞطدر:دٳج٦جس ي٥ فجٞز ث٣ًٞجٞز  -ه

 دطد٫٦ج.يوه فجٺس ثٞض٭ّٖ ثٞسجدٗز ٬صجًٲن٫ج ٬أسذجد٫ج ٢٬ج ص١ -1

- )٢كجٞخيوه ثٞطٛج٬ٮ ث٣ٞٗو٢ز ٥٢ ث٣ًٞجٜ مٻٜ ثٞس٧ز ثٶمٳٌر ٢٬ج ص١ دطد٫٦ج -2

 ْػٝ(.

       ٟٞذكجٞز.يوه ث٣ًٞجٜ ث٣ًٌٞؾٳ٥ -3

 ث٧٣ٞطدر:أسذجح صو٪٭ً فجٞز  -٪ـ

 ثًٞج٢ٟٳ٥:ث٣ٞقجْهز يٟٯ فٗ٭ٔ  ْٱ٢ٗضٌفجس ث٣ٞٛضخ ٬ث٣ٞوٲٌٲز ٬ؽ٫٭ه٪٣ج  -٬

ث٣ٞيٚ٭ً دًو٠ ثٞض٭ّٖ إٺ دًو صٌٗٲٌ ثٞذقظ  ْٱٲؾخ ثٞض٧ذٳ٩ يٟٯ غجفخ ث٣ًٞٝ ٬

  .قٟذجس ثٞض٭ّٖ ٬ثيض٣جه ٌٖثً٪ج ٥٢ ثٞسٳو ث٣ٞقجْم ْٱٞؾ٧ز ثٞذش  يٟٯ ٢٭ثْٗزثٞقػ٭ٜ 
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Egypt Office  

 

 ٝاعجبد ٝؽوٞم اُؼٔبٍ ٝاٗوعبء ػالهخ اُؼَٔ

 ششاسح *اػذاد د. ٓغذ١ ػجذ اهلل 

 

 ٲص إٲذٌس )٢ٛضخ ٢ػٌ(٦طٌ ٥٢ ٖذٝ ٢ؤسسز ٌْٲوً

 ٢قٓ٭نز ٣ٞؤسسز ٌْٲوًٲص إٲذٌس 2016 ©فٗ٭ٔ ثٞكذى 

 ؽ٣ٳى ثٞقٗ٭ٔ ٢قٓ٭نز

 ص٣ش ثٞكذجيز دؾ٫٣٭ًٲز ٢ػٌ ثًٌٞدٳز

 )٢ٛضخ ٢ػٌ( إٲذٌسأغوً ٥٢ ٖذٝ ٢ؤسسز ٌْٲوًٲص 

 

إٲذٌس ٬ ٲضق٣ٝ ث٣ٞؤّٞ ٚج٢ٝ ًأٮ ٢ؤسسز ٌْٲوًٲص * ٪يث ثٞٛضجح ٺ ٲًذٌ ي٥ 

 ث٣ٞسؤ٬ٞٳز ي٥ ٢قض٭ٮ ثٞٛضجح

 

 ٢ٻفهز ًٟٞٻ٢ز ثٞضؾجًٲز:

 

 ثًٞٻ٢ز ثٞضؾجًٲز ٬ ضًجً ٢ؤسسز ٌْٲوًٲص إٲذٌس ٬ ٢ؤسسز ٌْٲوًٲص إٲذٌس

 )٢ٛضخ ٢ػٌ(

 .٣٢Friedrich-Ebert-Stiftung e.Vٟ٭ٚز ٥٢ ٖذٝ: 

 .٬ صسضنو٠ د٣٭ؽخ صٌمٳع ٥٢ ٖذٝ ٢جٞٙ ثًٞٻ٢ز ثٞضؾجًٲز

 
 

 2003/  20491 سهْ اإل٣ذاع

 I.S.B.N. 977- 358 – 043 – 1   اُذ٢ُٝاُزشه٤ْ 
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 ؽٍٞ ٓئسسخ كش٣ذس٣ش ا٣جشد ك٢ ٓصش

٬ثًٞوثٞز  صًَٲَ ثٞوٲ٣ٌٗثقٳز ٬ث٣ٞض٣غٟز ْٱثًٞج٢ز  ٢ؤسسز ٌْٲوًٲص إٲذٌس ثسض٫ٟج٢ًج ٥٢ أ٪وثِ

ثٺؽض٣جيٳز، ٬هي١ ثٞض٣٧ٳز ثٺٖضػجهٲز ٬ثٺؽض٣جيٳز، ٬ثٞوي٭ر إٞٯ فٗ٭ٔ ثٸ٦سج٤ ٬ث٣ٞسج٬ثر دٳ٥ 

. ٲ٣ًٝ ث٣ٞٛضخ دجٞضًج٤٬ ٢ى ضٌٚجء ٢قٟٳٳ٥ 1976ثٞؾ٧سٳ٥، دوأس ث٣ٞؤسسز ي٫ٟ٣ج ْٱ ٢ػٌ ٧٢ي يج٠ 

ً ؽ٫٣٭ًٰ ١ًٖ ْٱ إقجً ثصٓجٖٳز ٢ذ٢ٌز ٢ى ثٞقٛ٭٢ز ث٣ٞػٌٲز. ٪ي٨ ثٺصٓجٖٳز ص١ ثيض٣جه٪ج دٌٗث

دٌٗثً  ٬ص١ ثيض٣جه٪ج 1988صؾوٲو ٪ي٨ ثٺصٓجٖٳز يج٠  ٬ٖو ص٢٬١٭ثْٗز ثٞذ٣ٌٞج٤ ث٣ٞػٌٰ.  139/1976

 .ث٣ٞػٌٰ ٢٬٭ثْٗز ثٞذ٣ٌٞج٤ 244/1989ؽ٫٣٭ًٰ ١ًٖ 

ٚج٦ش ث٣ٞكجٞذز دئفوثط صُٳٳٌ ثؽض٣جيٱ ٬سٳجسٱ ؽ٭٪ٌٰ ٪ٱ ث٣ٞقٌ٘ ٬ًثء ثٞغ٭ًر ث٣ٞػٌٲز س٧ز 

ث٣ٞكجٞخ ٪٭ ثٞضقوٰ ثٶسجسٱ أ٢ج٠ ث٧ً٣ٞٳٳ٥ ٬ث٣ٞؾض٣ى ث٣ٞػٌٰ  . ٬سٳٛ٭٤ ثٞضًج٢ٝ ٢ى ٪ي2011٨

إٲذٌس يٟٯ أص١ ثٺسضًوثه ٣ٞسجيور ثٞطًخ  ٢٬ؤسسز ٌْٲوًٲصددس٨ٌ يٟٯ ٢وثً ثٞس٧٭ثس ثٞٗجه٢ز 

 ث٣ٞػٌٰ أع٧جء ٪ي٨ ث٣ًٟٞٳز ثٺ٦ضٗجٞٳز

. 

 :رزؼبٕٝ ٓئسسخ كش٣ذس٣ش ا٣جشد ٓغ اُششًبء أُصش٤٣ٖ ك٢ ٓغبالد
 سضوث٢زثٞذٳتز ٬ثٞض٣٧ٳز ث٣ٞ 

 ثٞض٣٧ٳز ثٺٖضػجهٲز ٬ثٺؽض٣جيٳز 

  ص٣ٛٳ٥ ث٣ٞؾض٣ى ث٣ٞو٦ٱ 

 ثٞضًج٤٬ ٬ثٞق٭ثً ثٞو٬ٞٱ 
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 ٌٓزت ٓصش
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