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 ػ١شاق-س٠ّٝ وٛسدسزبْ ٘خ       عٌراق -هه رٌمى كوردستان

   ئخٔغِٛخٟٔ دادٚحسٞ                                                             مجلس المضاء        

                                     
 

                                                     
 
 

 

د اٌزٟ وفٍٙب اٌّششع اٌؼشالٟ ٌٍؼبًِ فٟ ظًاٌؼّبٔب  

 لبْٔٛ اٌؼًّ إٌبفز ٚرطج١مبرٙب اٌمؼبئ١خ
 
 
 

 بحث تمدم به الماضً
 ػجذاٌجبسؾ ِسؼٛد اؽّذ

 عضو المحكمة االدارٌة فً أربٌل

 
 
 

طلبات الترلٌة من الصنؾ الثانً الى الصنؾ االولتكجزء من م  
  مجلس لضاء أللٌم كوردستان ضاة الىمن اصناؾ الم

 
 

 بإشراؾ الماضً
 

 ٔٛصاد وش٠ُ ؽى١ُ
 رئٌس محكمة االحداث ونائب رئٌس محكمة االستئناؾ لمنطمة أربٌل
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ول هللا ﴿ملسو هيلع هللا ىلص﴾لال رس  
 

ً   اعشٖ   ش  ع١ا٤ اإػطٛ   {{ {{ ػشلٗ   أْ ٠غف   لج
 

 )صدق رسول هللا(                                                            
 

 [ رناؤوطلبانً وشعٌب األماجه عن عبدهللا بن عمروصححه األ رواه ابن ]
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 اٌّششف  رٛط١خ                                                          

 

  .اٌؾّذ هلل رّبَ ؽّذٖ ... ٚثؼذ

ّٓ خالي اششافٟ ػٍٝ ثؾش اٌمبػٟ ]ػجذاٌجبسؾ ِسؼٛد اؽّذ[ اٌّسّٝ ]اٌؼّبٔبد اٌزٟ ف

لذِٗ [  ٚاٌزٞ ٚرطج١مبرٙب اٌمؼبئ١خ وفٍٙب اٌّششع اٌؼشالٟ ٌٍؼبًِ فٟ ظً لبْٔٛ اٌؼًّ إٌبفز

بف اٌمؼبح ٚلشاءرٟ ٌٗ ثئِؼبْ فمذ سأ٠زٗ ثؾضبً طٕأٚي ِٓ ٌٍزشل١خ ثظٕفٗ اٌٝ اٌظٕف ا٤

ؽىبَ ٍِخ ٚلشاءح ٚاف١خ ٣ٌساء اٌفم١ٙخ, ٚا٤عذ٠شاً ثبٌمجٛي ٌّب ٠زؼّٕٗ ِٓ دساسخ شجٗ وب

ػطٝ اٌجؾش ؽمٗ ٚثزي أش اٌفبػً لذ ْ اٌجبؽأاٌمب١ٔٛٔخ, ٚاٌمشاساد اٌمؼبئ١خ, ٚأٟ أسٜ 

 .دٔبٖ سشؾٗ ٌٍّٕبلشخ ٚاٌمجٛي ... ػ١ٍٗ ٚلؼذ اأعٙذٖ, ٌزٌه 

 

 اٌّششف                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خطخ اٌجؾش                                                     
 

اٌزؼش٠ف ثمبْٔٛ اٌؼًّ، ٚاٌؼبًِ، ٚاربؽخ اٌؼًّ ٌُٙ، ٚػمذ اٌؼًّ، ٚاؽز١بؽبد اٌؼًّ. -اٌفظً االٚي:  

ٚػمذ اٌؼًّ. ،ٚاٌؼبًِ ،اٌزؼش٠ف ثمبْٔٛ اٌؼًّ -اٌّجؾش االٚي:  
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اٌزؼش٠ف ثمبْٔٛ اٌؼًّ ٚاٌؼبًِ. -اٌّطٍت االٚي:  

رؼش٠ف لبْٔٛ اٌؼًّ -اٌفشع االٚي:  

رؼش٠ف اٌؼبًِ. -اٌفشع اٌضبٟٔ:  

اربؽخ اٌؼًّ ٌٍؼّبي. -اٌفشع اٌضبٌش:  

ٚأزٙبءٖ. ،ٚرفس١شٖ ،ٚششٚؽٗ ،ٚوزبثزٗ ،رؼش٠ف ػمذ اٌؼًّ -اٌّطٍت اٌضبٟٔ:  

ٚوزبثزٗ. ،رؼش٠ف ػمذ اٌؼًّ -شع االٚي:اٌف  

رؼش٠ف ػمذ اٌؼًّ. -اٌفمشح االٌٚٝ.  

وزبثخ ػمذ اٌؼًّ. -اٌفمشح اٌضب١ٔخ:  

ٚرفس١شٖ. ،ششٚؽ ػمذ اٌؼًّ -اٌفشع اٌضبٟٔ:  

ششٚؽ ػمذ اٌؼًّ. -اٌفمشح االٌٚٝ:  

رفس١ش ػمذ اٌؼًّ. -اٌفمشح اٌضب١ٔخ:  

أٚ أزٙبءٖ. ،أٙبء ػمذ اٌؼًّ -اٌفشع اٌضبٌش:  

أٙبء ػمذ اٌؼًّ. -فمشح االٌٚٝ:اٌ  

ِٓ لجً اٌؼبًِ. -أٚال:  

ِٓ لجً طبؽت اٌؼًّ. -صب١ٔب:  

ػذَ رأص١شرغ١١ش أٚ ٚفبح طبؽت اٌؼًّ ػٍٝ ػمذ اٌؼًّ. -:اٌفشع اٌشاثغ   

ٚاالؽز١بؽبد اٌٛاعت رٛف١ش٘ب ٌٍؼبًِ. ،اٌزضاِبد طبؽت اٌؼًّ -اٌّجؾش اٌضبٟٔ:  

؟ ٌزٗ ٌّخبؽش إٌّٙخاٌزضاِبد طبؽت اٌؼًّ ٚوفب -اٌّطٍت االٚي:  

اٌزضاِبد طبؽت اٌؼًّ. -اٌفشع االٚي:  

وفبٌخ طبؽت اٌؼًّ ٌّخبؽش إٌّٙخ. -اٌفشع اٌضبٟٔ:  

االؽز١بؽبد اٌٛاعت رٛف١ش٘ب ٌٍؼبًِ. -اٌّطٍت اٌضبٟٔ:  

.ٍّشأحثبٌٕسجخ ٌ  -اٌفشع االٚي:  

ثبٌٕسجخ ٌالؽذاس. -اٌفشع اٌضبٟٔ:  

ثبٌٕسجخ ٌؼّبي اٌّمبٌغ -اٌفشع اٌضبٌش:  

اٌؼّبْ اٌظؾٟ ٌٍؼّبي، ٚا٤ػّبي االػبف١خ، ٚػّبْ ا٤عش ٚاالعبصاد، ٚاٌذػٜٛ اٌزٟ  -:ظً اٌضبٟٔاٌف 

 ٠شفؼٙب.

اٌؼّبْ اٌظؾٟ ٌٍؼّبي، ٚا٤ػّبي االػبف١خ. -اٌّجؾش االٚي:  

اٌؼّبْ اٌظؾٟ ٌٍؼّبي. -اٌّطٍت االٚي:  

 

 

 

 

ثبٌٕسجخ ٌٍؼّبي اٌّؼ١ّٔٛٓ. -اٌفشع االٚي:  

ؼّبي غ١ش اٌّؼ١ّٔٛٓ.ثبٌٕسجخ ٌٍ -اٌفشع اٌضبٟٔ:  
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رؼش٠ف االػّبي االػبف١خ، ٚأٔٛاع االػّبي ٚأؽىبِٙب. -اٌّطٍت اٌضبٟٔ:  

رؼش٠ف االػّبي االػبف١خ، ٚأٔٛاع االػّبي. -اٌفشع االٚي:  

االؽىبَ اٌخبطخ ثبالػّبي االػبف١خ، ٚص٠بدح سبػبد اٌؼًّ. -اٌفشع اٌضبٟٔ:  

ٚاٌؼّبٔخ اٌمؼبئ١خ.ػّبْ اٌؼبًِ فٟ االعش ٚاالعبصاد،  -اٌّجؾش اٌضبٟٔ:  

ػّبْ اٌؼبًِ فٟ االعش، ِٚىبفئخ ٔٙب٠خ اٌخذِخ. -اٌّطٍت االٚي:  

ػّبْ اٌؼبًِ فٟ االعش. -اٌفشع االٚي:  

ِىبفئخ ٔٙب٠خ اٌخذِخ. -اٌفشع اٌضبٟٔ:  

ػّبْ اٌؼبًِ فٟ االعبصاد. -اٌّطٍت اٌضبٟٔ:  

االعبصاد االػز١بد٠خ. -اٌفشع االٚي:  

خ.االعبصاد اٌّشػ١ -اٌفشع اٌضبٟٔ:  

اٌؼّبٔخ اٌمؼبئ١خ. -اٌّطٍت اٌضبٌش:  

ػّبْ دػٜٛ اٌؼبًِ. -اٌفشع االٚي:  

اٌّؾىّخ اٌزٟ رٕظش فٟ لؼب٠ب اٌؼًّ. -اٌفشع اٌضبٟٔ:  

ػّبْ عضاء ِخبٌفخ أؽىبَ لبْٔٛ اٌؼًّ -اٌفشع اٌضبٌش:  

 ٚلبْٔٛ اٌزمبػذ ٚاٌؼّبْ االعزّبػٟ ٌٍؼّبي.

.اٌخبرّخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 اٌّمذِخ                                                      
 
 

 الحمد هلل حك حمده والصالة والسالم على من ال نبً بعده ..



 6 

فً محكمة العمل لفترة لم ٌتعدى السنة احببت العمل فٌها , مما دفعنً  وبعد فمن خالل عملً كماض
, ولانون العمل وهو متعلمة بالعمالاحدى المواضٌع ال الى كتابة بحثً االخٌر الخاص بالترلٌة حول

, فمع ازدٌاد عدد السكان وكثرة الدول ص العامل واالعمال التً ٌموم بهالانون مهم جداً لتعلمه بشخ
مشاكل المستجدة , صارت الحاجة الى اصدار لوانٌن تعالج , وصدور لوانٌن تعالج التنظٌماتوتعدد ال

داٌة المرن التاسع عشر وظهور ما سمٌت بالثورة موضوع العمل والعمال ضرورة ملحة وخاصة فً ب
ت تهدر فً انمنادٌن بحمولهم التً ؼالباً ماك الصناعٌة , وظهور حركة العمال فً عموم الدول الكبرى

, وبعد انمسام العالم الى معسكرٌن متضادٌن وهو المعسكر االموال مواجهة اصحاب العمل ورؤوس
, فأصبحت كل ت اهمٌة الفكر والفلسفة العمالٌةً الحر زاداالشتراكً الشٌوعً والمعسكر الرأسمال
بد لهذه وكان ال ذٌن المعسكرٌنه من االفكار النابعة من فلسفة هدولة تشرع الموانٌن حسب ما تؤمن ب

تحمً فئة العمال وتنظم شؤونهم لما لهذه الفئة من اهمٌة كبٌرة فً نهضة  نالتشرٌعات والموانٌن ا
تً من االركان ال, فالٌد العاملة كانت والتزال هً الركن الركٌن دة االنتاجالدول وسٌر العمل وزٌا

, وكثٌرة هً الدول التً تعانً من نمص فً الٌد العاملة لذلن ؼالباً ما تلجأ ترتكز علٌها التجارة العالمٌة
االسواق , وذلن كً تزداد انتاجها وتطرحها فً الدول النامٌة لفتح مصانعها هنانالدول المتمدمة الى 

منظمة العمل الدولٌة كلٌة تنادي بحموق الطبمة العاملة بسعر تنافسً , ونتٌجة لذلن نشأت منظمات دو
عى الى تعزٌز بممتضى احكام معاهدة فرساي , وتس 1919التابعة لألمم المتحدة والتً تأسست عام 

لن منظمة العمل العربٌة , وكذحموق العمال والعدالة االجتماعٌةهم العاللة بٌن فالحموق فً العمل و
ومع اهمٌة المسألة العمالٌة رأٌت ان اكتب فً  1965التابعة لجامعة الدول العربٌة التً تأسست عام 

هذا الموضوع وخاصة لما رأٌت إٌالء المشرع العرالً اهمٌة بالؽة للعامل واعطائه ضمانات كافٌة 
ن اود ان انوه الى ان المانون النافذ فً اللٌم ساٌراً بذلن التشرٌعات العالمٌة الحدٌثة فً العالم ولكم

ً حوله , اما (1987لسنة  71رلم )ال ذي كوردستان هو المانون المدٌم , والذي سٌكون بحثنا منصبا
ذلن فمد حاولت  مع, و(2015لسنة  37رلم )ذي الالمانون النافذ فً العراق االتحادي فهو المانون 

ؼم ضٌك ولتً وصعوبة ظروفً .. ارجو ان اكون لد وفمت المانونٌن فً بعض المواضٌع رممارنة 
 فً اختٌار الموضوع وتوضٌع مضمونه . وهللا الموفك وهو هادي السبٌل . 

 
 

 
 الباحث                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٚي اٌفظً ا٤                                           
                

 

   ٚاؽز١بؽبد اٌؼًّ  ،ٚاربؽخ اٌؼًّ ٌُٙ ،ٚاٌؼبًِ ،اٌزؼش٠ف ثمبْٔٛ اٌؼًّ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .اٌؼًّ اٌزؼش٠ف ثمبْٔٛ اٌؼًّ ٚاٌؼبًِ ٚػمذ -:اٌّجؾش االٚي

 ،العمل والعامل فً فرعٌنسنمسم هذا المبحث الى مطلبٌن نتحدث فً المطلب االول عن التعرٌؾ بمانون 
 ونتحدث فً المطلب الثانً حول التعرٌؾ بعمد العمل وطبٌعته وانتهاءه . 

 
 .اٌزؼش٠ف ثمبْٔٛ اٌؼًّ ٚاٌؼبًِ  -اٌّطٍت االٚي :

 اٌزؼش٠ف ثمبْٔٛ اٌؼًّ  -اٌفشع االٚي :
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لناشئة بٌن اصحاب هو مجموعة المواعد المانونٌة التً تنظم العاللات الفردٌة والجماعٌة ا-: لبْٔٛ اٌؼًّ

ومن خالل نظرتنا الى لوانٌن العمل  .(1)هم ممابل اجر الذٌن ٌعملون تحت اشرافهم وتوجٌهعمل والعمال لا
ئٌات وتفاصٌل نظم حموق العمال والتزاماتهم وجز, دول لم تلدولمن ا ٌنبلدان العالم رأٌنا ان هنان نوعفً 

االساسٌة فً  يءاب العمل معهم, واكتفت بذكر بعض المبادود التً ٌنظمها اصح, وانما ترن ذلن للعماعمالهم
ودول اخرى ذكرت تفاصٌل حموق , كا واسترالٌا ونٌوزلندا وانكلترااو ضمن الدستور كأمرٌ ،لانون خاص

تنظٌم عمود بمفصلة مع جواز لٌام اصحاب العمل العمال والتزاماتهم ونظمت عملهم فً مواد ونصوص 
ولم تكتؾ هذه الدول بذلن بل اضفت  .فتها للمواعد المانونٌة الموضوعةعدم مخاخاصة مع العمال اٌضاً شرط 

, والى رلابة ادارٌة لضمان تنفٌذ اعموبة جنائٌة على مخالفة لواعده تطابع الحماٌة على هذه الموانٌن وفرض
لعربٌة وبعض , والدول اول االشتراكٌة والشٌوعٌة السابمةومن هذه الدول الد ( 2)من ناحٌة اخرى  ااحكامه

 هً والتً تجدر االشارة الٌها والتً هً ضمانة من ضمانات العامل ومن النماط الهامة ،الدول االخرى كالمانٌا وفرنسا

كون لواعد لانون العمل من المواعد االمرة، وذلن الن حماٌة العامل هً الهدؾ والؽاٌة التً ابتؽى المشرع من تشرٌع لانون 
لحماٌة العامل فً حٌن تعتبر صحٌحة كل مخالفة  ةل مخالفة اذا ما انتمصت من الحد االدنى الممررالعمل، بحٌث تمع باطلة ك

لانون العمل، وأن كثٌرا من نصوصها  احكام ولواعد من تزٌد من هذه الحماٌة. وأن المشرع لرر عموبة المخالؾ لكثٌر

 ..(3)مفسرة أو ممررة الرادة االفراد جاءت بصٌؽة الوجوب وااللزام، فأكثر لواعد لانون العمل امرة ولٌست
 . رؼش٠ف اٌؼبًِ -اٌفشع اٌضبٟٔ :

وٌكون  ,كل من ٌؤدي عمالً لماء أجر  ﴿﴿العامل بأنه  1987( لسنة 71عرؾ لانون العمل العرالً رلم )
ً فً عمله الدارة وتوجٌه صاحب العمل الذي ٌمصد به كل شخص طبٌعً او معنوي  ستخدم عامالً او ٌتابعا

ٌكون اال شخصاً طبٌعٌاً حٌث ان االلتزام الذي ٌتعهد  ناذاً بالمفهوم المتمدم الٌمكن ا فالعامل لماء أجر ﴾﴾اكثر 
   ( 4)ال ٌمكن ان ٌكون طرفاً فً عمد العمل بوصفه عامالً .  ه الشخص االعتباري بنفسهب

العمال الطبٌعٌن عامالً بما انه والسؤال الذي ٌتبادر الى الذهن هو هل ٌعتبر االنسان اآللً الذي ٌموم بمهام 
آلة وهذه  عن ٌمكن ان ٌكلؾ باالعمال حاله حال االنسان الطبٌعً ؟ والجواب هو ان االنسان اآللً هو عبارة

اآللة هً ملن لشخص او لجهة ما وٌموم بتأجٌره لشخص أو لجهة اخرى فنكون هنا امام عمد او عملٌة تأجٌر 
   آللة ولٌس عمد عمل ٌتعلك بعامل . 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  .ٌخلو من مكان وسنة الطبع،.49، ص10، جد اللبنانٌةشرح لانون الموجبات والعمود. زهدي ٌكن،   (3)
 . 235د. عدنان العابد , و د. ٌوسؾ الٌاس .المصدر السابك ص ( 4)

  
 
 

 اربؽخ اٌؼًّ ٌٍؼّبي  -اٌفشع اٌضبٌش :

ٌجر الدولة الى  , ألن ازدٌاد عدد العاطلٌن عن العملدولة مسؤولٌة اتاحة العمل للعمالٌمع على عاتك ال
االحزاب لبل االنتخابات تحاول  أن , لذلن نرىوتكون فً االخٌر معرضة لالنهٌار ,بطالةالكساد وال

ً حشد االجماهٌر لطرح برن , ولد نص الدستور العرالً على امجها بتوفٌر فرص العمل للعاطلٌندائما
بر ومبدأ اتاحة فرص العمل للعمال ٌعت ،(1)مة رالٌٌن بما ٌضمن لهم حٌاة كرٌان العمل حك لكل الع

ضمانة مهمة للعمال ولد خصص لانون العمل العرالً مواده االولى للحدٌث عن تشؽٌل العامل وكٌفٌة 
العمل فً خدمة عملٌة ٌهدؾ هذا المانون الى توظٌؾ  ﴿﴿اتاحة العمل له فمد نص فً المادة االولى على 
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العمل لكل مواطن  وان ضمان حك ،ة وتحسٌن ظروؾ الحٌاة ﴾﴾بناء االلتصاد الوطنً من اجل الرفاهٌ
اما   ،(2)واتاحة الفرصة لكل مواطن فً التدرٌب  ،بشروط وفرص متكافئة دون تمٌز تكون لادر علٌه

ً دائرة العمل والضمان االجتماعً فً هالجهة التً تتولى تشؽٌل العمال واٌجاد فرص العمل لهم ف
وٌتم تشؽٌلهم حسب الفرص  وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة عن طرٌك مكاتب العمل التابعة لها

وتستعٌن دائرة العمل  ،(3)المتاحة فً مجاالت العمل بما ٌضمن تحمٌك العدالة والمساواة بٌنهم 
والضمان االجتماعً فً مجال التشؽٌل بلجنة استشارٌة تشكل بمرار من وزٌر العمل وتمدم هذه اللجنة 

( عن االجراءات التً تتخذها 23-17واد )وتحدثت الم ،(4)بتمدٌم الممترحات والتوصٌات بهذا الشأن 
كاتب لهذا الؽرض سواء بالنسبة للعامل العرالً او العامل العربً الذي ٌعامل معاملة العامل مال

ولهذه المكاتب اهمٌة بالؽة اذا كانت فعالة ونشطة .  ة.العامل االجنبً فأحكامه مختلف ماا (5)العرالً 
ً لمشكلة البطالة ً ٌذكر لهذه المكاتب فً ظل كثرة الشركات وال ،وكان حال جذرٌا  نرى اآلن نشاطا

دون تدخل الحكومة . لهذا تً تجلب الٌد العاملة معها فً بلدانها االم لاالجنبٌة المتواجدة فً االللٌم وا
منظمة العمل نالحظ كثرة العمال العاطلٌن وهم ٌفترشون الطرلات بانتظار من ٌؤجرهم . ولد اهتمت 

الخاصة بتنظٌم مصلحة  1948لسنة  88الموضوع اٌضاً فأصدرت االتفالٌة الدولٌة رلم بهذا الدولٌة 
وهً تنص على الزام كل عضو  1951لسنة  11االستخدام ولد صادق العراق علٌها بالمانون رلم 

. وبموجب  (6) تطبك االتفالٌة ان ٌؤمن وٌنظم شؤون التشؽٌل بالتعاون مع الهٌئات العامة والخاصة
طالبً العمل فً سجل خاص . ثم  ( تلتزم مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل بتسجٌل اسماء19)المادة 

م بتثبٌت نوع العمل الذي ٌطلبه العامل استناداً الى الوثائك والشهادات التً ٌمدمها ثم تمنح العامل وتم
  مل الذي طلبه .وثٌمة تسمى )بطالة التشؽٌل( تثبت فٌها البٌانات الشخصٌة الخاصة به وبنوع الع

 
 

 
 
 . 2005/ اوالً( من الدستور العرالً لسنة 22ٌنظر المادة ) (1)
 .  1987( لسنة 71( من لانون العمل رلم )2المادة )( 2)
 .  1987( لسنة 71( من لانون العمل رلم )15المادة ) (3)
 . ( من لانون العمل16المادة ) (4)
لمشرع العرالً اسلوبه فً التعامل . فعامل العامل العربً معاملة العامل االجنبً سواء بسواء فً لانون مساٌراً بذلن الموانٌن العربٌة ؼٌر ا (5)

 .2015( لسنة 37العمل الجدٌد رلم )
 .  71( د. عدنان العابد , و د. ٌوسؾ الٌاس .المصدر السابك , ص6)

 
 

 . ٚأزٙبءٖ ،ٚرفس١شٖ ،ٚششٚؽٗ ،ٚوزبثزٗ ،اٌزؼش٠ف ثؼمذ اٌؼًّ -اٌّطٍت اٌضبٟٔ :
 رؼش٠ف ػمذ اٌؼًّ ٚوزبثزٗ .  -اٌفشع االٚي :

   رؼش٠ف ػمذ اٌؼًّ . -اٌفمشح االٌٚٝ :
اتفاق بٌن العامل وصاحب العمل , ٌلتزم فً  ( هو ﴿﴿29ن العمل فً المادة )عمد العمل كما عرفه لانو

ً لتوجٌهه وارادته وٌلتزم فٌه صاحب ال بأداء االجر عمل العامل بأداء عمل معٌن لصاحب العمل تبعا
وهذا التعرٌؾ لرٌب جداً من التعرٌؾ الذي ساله المانون المدنً فً المادة  المتفك علٌه للعامل﴾﴾

ر, وٌكون العامل لخدمة الطرؾ اآلخ عمد ٌتعهد به احد طرفٌه بأن ٌخصص عمله وهو ﴿﴿ (900/1)
﴾﴾ ً د العمل الخاضع لمانون ومن خالل التعرٌفٌن لد ٌحصل هنان خلط والتباس بٌن عم أجٌراً خاصا



 10 

المدنً حٌث ٌكون النزاع الذي لد ٌحصل من اختصاص محكمة وعمد العمل الخاضع للمانون العمل 
للدعاوي بٌن  نمل عملٌةوكثٌراً ما تحدث  .العمل وعمد المماولة وكذلن ٌحصل الخلط بٌن عمد ،البداءة

ً لذلن ٌس هامحكمة البداءة ومحكمة العمل مما ٌعرلل حسم توجب توضٌع طبٌعة العمد الخاضع سرٌعا
بٌن  االلتباسن العمل ورفع اللبس عن الموضوعٌن. ففٌما ٌخص نواللمانون المدنً والعمد الخاضع لم

عمد العمل فً لانون العمل وبٌن عمد العمل فً المانون المدنً فلٌس هنان معٌار معٌن وال تفرلة 
ها محكمة التمٌٌز فً بعض لراراتها من أن عمد نواضحة ودلٌمة تبٌن الفرق بٌن العمدٌن سوى ما بٌ  

الدعوى فٌها من اختصاص محكمة البداءة هو عبارة عن  العمل الخاضع للمانون المدنً والتً تكون
ومحدد وٌؽلب علٌه طابع العفوٌة اعمال ولتٌة ٌموم بها العامل لشخص او جهة معٌنة خالل ولت لصٌر 

اما بخصوص الفرق بٌن عمد العمل وعمد المماولة (  1)بٌنهما ندر ان ٌتفك الطرفان على كتابة عمد ٌو
عمدٌن بالرجوع الى ركن التبعٌة , فاذا كان االجٌر لد اعتمد فً اٌجاد الفارق بٌن الفالوالع ان الفمه 

ٌعمل تحت اشراؾ وادارة رب العمل كان العمد عمد عمل , واذا احتفظ المماول مستمالً فً تنفٌذ عمله 
وهذا  .  (2)خاضعاَ لتبعٌة فنٌة او تنظٌمٌة فان العمد عمد مماولة الٌه الؽٌر دون ان ٌكون الذي عهد به 

 ما تبٌن من تعرٌؾ عمد العمل كما مر ذكره . 
 وزبثخ ػمذ اٌؼًّ  -اٌفمشح اٌضب١ٔخ :

جهة استؽالل العامل فً موٌعتبر كتابة العمد اهم عنصر من عناصر العمل ونمطة الحماٌة الرئٌسٌة ل
النافذ فً االللٌم أكثر إصراراً على وجوب  . 1987لسنة ( 71. ولد كان لانون العمل رلم )العملرب 

ً , وٌحدد فٌه ن ( على ﴿﴿30عمد حٌث نص فً المادة )كتالة ال وع العمل ٌجب ان ٌكون العمد مكتوبا
ا عدا االللٌم فمد النافذ فً العراق م 2015( لسنة 37المانون الحالً رلم ) ا.ام﴾﴾ وممدار االجر....الخ

  /اوال(   37العمود مع العمال حٌث جاءت فً المادة ) وارخص ألرباب العمل أن ال ٌحرر
ً باتفاق طرفٌه المتمثلٌن  ﴿﴿ ً أو تحرٌرٌا  الخ ﴾﴾ .بصاحب العمل والعامل...ٌبرم عمد العمل شفهٌا

 ٌماً فً هذا الشأن ذلن ألن ارباب ( النافذ فً االللٌم كان اكثر توف71المانون رلم )وٌتضــح مـن هـذا أن 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ٌر صحٌح ومخالؾ للمانون حٌث كان . ان الحكم الممٌز ؼ 1/11/2018فً  2018/ عمل /  167(  جاء فً المرار التمٌٌزي المرلم  1) 

ً بالنظر فً دعوى المدعً وفٌما اذا كانت عاللة المدعً بالمدعى علٌه هً عاللة  ىٌستوجب على المحكمة التحمك من مد اختصاصها وظٌفٌا
هما ٌتعلك بعمل تصلٌح الكهرباء عمدٌة بٌن العامل ورب العمل بشكلها المانونً المعلوم سواء كانت تحرٌرٌة او شفهٌة . او ان العاللة التً تربط

لمتفرلة وفً حالة عدم وجود عمد دائمً بٌنهما فان طلب التعوٌض ٌكون امام محكمة البداءة ولٌس امام محكمة العمل ... الخ . الهٌئة الزراعٌة وا
 والعمل فً محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان لرار ؼٌر منشور .   

 . 50، ص10، جات والعمود اللبنانٌة ون الموجبهدي ٌكن  . شرح لاند. ز ( 2)
 

 
العمد مع العمال فٌنكرون الحموق التً تم االتفاق علٌها معهم . ولكن من ناحٌة عملٌة كتابة العمل ؼالباً ماٌستؽلون عدم كتابة 

تحرٌره بثالث لبات العصر عندما لضى بأنه فً حالة كتابة العمد ٌتم طت( اكثر تطوراً واٌفاًء بم37العمد فأن المانون رلم )
وتودع النسخة الثالثة لدى دائرة العمل  ةظ كل من العامل وصاحب العمل بنسخٌـحـتف .مولع من لبل صـاحـب الـعـمـلنسخ 

  .  ( . وهذا هو مسلن الموانٌن المعاصرة كالمانون المصري واللبنان1ًوالضمان االجتماعً )
 ٚرفس١شٖ  ،ششٚؽ ػمذ اٌؼًّ -اٌفشع اٌضبٟٔ :

 ششٚؽ ػمذ اٌؼًّ  -الٌٚٝ :اٌفمشح ا
شروطاً محددة لكتابة العمد وتنظٌم عاللة العمل بٌن صاحب العمل والعامل بل  1987( لسنة 71لم ٌبٌن لانون العمل رلم )

ذا فٌما ترن ذلن لألتفاق الذي ٌحصل بٌنهما سوى وجود شرط عام وهو عدم مخالفة العمود المنظمة مع العمال للمانون . ه
ً واحداً ٌجب مراعاته لكتابة العم ا, امط الموضوعٌةٌتعلك بالشرو د وهو اللؽة التً الشروط الشكلٌة فمد ذكر المانون شرطا
ع عاللات العمل وعموده اللؽة العربٌة هً اللؽة المعتمدة فً جمٌ ( على ﴿﴿10) , حٌث نص المانون فً المادةٌكتب بها العمد
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, وال ٌجوز االحتجاج فً ة فً منطمة كردستان للحكم الذاتًى جانب اللؽة العربٌوثائمه , وتعتمد اللؽة الكوردٌة الوسجالته و
وذلن الن , وهذا الشرط ضمانة للعامل. (2) ﴾﴾ مواجهة العامل بأي مستند محرر بلؽة اجنبٌة حتى وان كان موثماً بتولٌعه

. وفً حالة ترجمة كون ذلن سبباً لهدر حمولهفسٌ هاا كتب العمد بلؽة اخرى الٌعرفاالم فاذ العامل ؼالباً ال ٌعرؾ سوى لؽته
ة الى شرط اللؽة فباالضاف 2015( لسنة 37اما لانون رلم ) .(3العمد تحصل هنان خالؾ ربما ٌنتهً لؽٌر صالح العامل )

ها فً فمد ذكر اٌضاً بعض البٌانات الواجب توافر (4بالعبارة نفسها )ذكره لانون العمل الجدٌد اٌضاً ووالذي  .الذي ذكرناه
, ﴿﴿ اسم صاحب العمل ونوع المشروع, واسم العامل وتفاصٌل عن شخصٌته -:( منه وه16ًد ادنى فً المادة )العمد كح

فاصٌل مهمة جداً وهذ الت ،كافئات, وساعات العمل ... الخ ﴾﴾, واالجر واٌة مزاٌا او مه وتارٌخ بدءهوطبٌعة ونوع العمل ومدت
ذه المسائل وخاصة اذا كانت هنان دعوى من لبل العامل للمطالبة بالحموق ٌمكن الرجوع للعامل ألنه فً حالة الخالؾ على ه

    حتكام الى العمد فٌوفر على العامل وسائل االثبات االخرى . واال

 

 رفس١ش اٌؼمذ  -اٌفمشح اٌضب١ٔخ :
ر على حموق الل فتكون التً خلد تحتوي بنود العمد او نصوص الئحة العمل فً بعضها على حموق اكثر للعامل وبعضها اآل

. مع االشارة الى انه ال ٌجوز تجزئة البند هذه البنود تعالج المسائل ذاتها خر اذا كانتا حمولاً اكثر هً الصحٌحة دون اآلفٌه
, بل ٌجب تمدٌر البند خر الذي ال ٌكون فً مصلحتههو فً مصلحة العامل دون الشك اآل الواحد فً العمد واالخذ بالشك الذي

ً اذا كان فً مجموعكل اجزائب ومن  .(5كان فً مجموعة الل فائدة له ) ااذ وباطال اكثر فائدة للعامل هه لتكون صحٌحا
المعروؾ أن لانون العمل أصبح االن لائما بذاته ممٌزا بصفاته واتجاهاته الخاصة، ومن ثم فان من المواعد المهمة التً 

االجتماعٌة تعتبر وحدة واحدة ٌكمل بعضها بعضا، وأن من الالزم  ٌستهدي بها فً تفسٌر نصوصه ان جمٌع النصوص
ومبدأ حرٌة العمل، وان التفسٌر االصلح للعمال  الحرٌة الشخصٌة احترام المباديء االساسٌة فً تشرٌعات العمل كمبدأ

شارع فً حماٌة كماعدة هو الذي ٌتبع عند وجود ؼموض فً تحدٌد ممصود احد النصوص المانونٌة، وهذ ٌتفك مع لصد ال
العامل، اال انه ٌنبؽً عدم اطالق هذه الماعدة بما ٌؤدي الى الخروج بالتفسٌر عن الؽرض الحمٌمً من النص وذلن النه اذا 
كان لانون العمل ٌستهدؾ اساسا حماٌة العمال اال انه هنان لواعد موضوعة لحماٌة اصحاب العمل اٌضا لذلن وجب ان 

 (.6العامل وبٌن مصلحة رب العمل)ٌكون هنان توازن بٌن مصلحة 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .  2015( لسنة 37/ اوالً( من لانون العمل رلم ) 37المادة )( 1)
 مل .( من لانون الع10( المادة )2)
تموم  مركات االجنبٌة العاملة فً االللٌ( اهتم لانون العمل بشرط اللؽة فً العمود , اال ان محكمة التمٌٌز ال تولً شرط اللؽة اٌة اهمٌة , فالش3)

ر السكوت ثز دائماً تواال ان محكمة التمٌٌ بكتابة عمود العمال الذٌن ٌعملون لدٌها بلؽة الدولة التً تنتمً الٌها هذه الشركات ورؼم صراحة النص
 وال تعٌرها اهمٌة . 

 .2015لسنة  37( من لانون العمل رلم 16( المادة )4)
  89كً , المصدر السابك , صز( د . محمود جمال الدٌن 5)
 38و37د. عدنان العابد، ود. ٌوسؾ الٌاس، المصدر السابك، ص ( 6)

 

 
 ٙبئٗ زأٙبء ػمذ اٌؼًّ اٚ أ -اٌفشع اٌضبٌش :
اط ٌة الضمانات التً كفلها المشرع للعامل فسنخصص حدٌثنا حول بعض النمضوع بحثنا ٌتناول للكون موض

فً  ضبشكل اجمالً ودون الخوعمد العمل او انهائه  ءفً موضوع انتها املالهامة التً تنصب لصالح الع
صاحب العمل هذا الصدد ٌجب التفرلة بٌن انهاء عمد العمل من لبل العامل او من لبل  . وفًالتفاصٌل

 .  , وبٌن انتهاء عمد العمل لألسباب التً ذكرها المانونبارادتهما
 اٌفمشح االٌٚٝ : أٙبء ػمذ اٌؼًّ 

  .من لبل صاحب العملعمد العمل اما ان ٌكون من لبل العامل نفسه واما ان ٌكون  ءانها

 أٙبء ػمذ اٌؼًّ ِٓ لجً اٌؼبًِ  -اٚالً :
بشرط ان الٌكون لد انمضى اكثر من نصؾ  ةنهً عمد التدرٌب بأرادته المنفردٌ اذا كان العامل متدرباً فله ان

مدة التدرٌب , ولٌس له فً هذه الحالة مطالبة صاحب العمل بالتعوٌض . وله كذلن انهاء عمد العمل وان لم 
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ً ودون اٌة اسباب ولكن ٌشترط توجٌه انذار مكتوب الى صاحب العمل لبل ثالثٌن ٌوم على  اٌكون متدربا
ٌستطٌع العامل االلل من التارٌخ الذي ٌحدده ألنهاء العمد , وٌشترط كذلن ان ٌكون العمد ؼٌر محدد المدة . و

ً اذا ارتكب صاحب العمل جنحة او جناٌة ضد العامل او احد افراد اسرتهٌانهاء عمد العمل ا هذه هً  .ضا
  ( .  1عمده )ٌستطٌع العامل من خاللها انهاء والمشرع  االحاالت التً ذكره

 

 . أٙبء ػمذ اٌؼًّ ِٓ لجً طبؽت اٌؼًّ -صب١ٔبً:
امل ضماناً للعامل وحتى الٌموم العمل انهاء عمد الع برالً من االسباب التً ٌستطٌع صاحالمشرع الع ضٌك

صاحب العمل بانهاء عمد العامل  . ولد ذكر المشرع منها لٌامافهةحاب العمل بانهاء عمود العمال ألسباب تصا
المهنة او لمتدرب فً اي ولت اذا وجدت لدٌها مبررات موضوعٌة تتصل بمابلٌة المتدرب على تعلم ا

امل بمرض العده وٌستطٌع صاحب العمل انهاء عمد عمل العامل كذلن اذا اصٌب الع. انضباطه اثناء التدرٌب
وكذلن اذا اصٌب  ة رسمٌةمنه بعد ستة اشهر من االصابة به وثبت ذلن بشهادة طبٌ عن العمل ولم ٌشؾ

% فاكثر من الحجز الكلً بموجب شهادة طبٌة رسمٌة . 75جز العده عن العمل وبلؽت نسبته عالعامل ب
ر العمل والشؤون االجتماعٌة واٌضا اذا التضت ظروؾ العمل فً المشارٌع تملٌص حجمه شرط اخبار وزٌ

ر وزٌر مل ولكن ٌشترط كذلن اخبا. وٌجوز لصاحب العمل تصفٌة المشروع وبالتالً انهاء عمد العابذلن
, ا. وٌستطٌع صاحب العمل فصل العامل من العمل عموبة له على مخالفة ارتكبهالعمل والشؤون االجتماعٌة

ولكن الفصل ٌختلؾ عن انهاء العمد من حٌث طبٌعته واحكامه , وان كان ذلن ٌحدث بارادة صاحب العمل . 
العمل العامل فً المحكمة فاذا ظهر ان  بث حٌن ٌتهم صاحهو حالة مؤلتة تحداما االٌماؾ عن العمل ف

االتهام لائم على اساس الخطأ او الكٌد وحكمت المحكمة باالفراج عن العامل او برائته فانه ٌعاد الى عمله 
ئذ ٌستطٌع . ام اذا ادٌن عن التهمة التً اولؾ على اساسها فحٌناجوره طٌلة مدة اٌمافه عن العمل وٌستحك

وباالضافة . (2مدة التً تم اٌمافه عن العمل ). دون ان ٌستحك اي تعوٌض عن الل انهاء عمدهصاحب العم

 بوضع شروط الى لٌام المشرع بتضٌك االسباب على صاحب العمل ألنهاء عمد العامل وانهاء عمله لام 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ( من لانون العمل .37و  36ادتٌن )ٌنظر الم( 1)
 ( من لانون العمل . 127,  126,  40,  39,  37,  36, 28ٌنظر المواد )( 2)
 

 
 
 
العمل ,  ( الخاصة بفصل العامل من127بتلن االجراءات كالشروط التً وضعها لتطبٌك المادة )مٌام لل

لى كشفها اكثر من خمسة عشر ( المتعلمة بعدم جواز اتهام العامل عن مخالفة مضى ع128والمادة )
 ً ممثل عن الجهة  ل اال بعد التحمٌك معه واالستماع الى دفاعه بحضورما, وعدم جواز معالبة العٌوما

( فهذه كلها ضمانات 129). وكذلن الشروط واالجراءات الشكلٌة الموجودة فً المادة النمابٌة المختصة
ننا اٌضاً ٌجب ان ال نمٌد كلووهو اتجاه معمول وممبول ( . 1)تمثل مصلحة العامل تجاه سلطة رب العمل 

ٌد صاحب العمل فً ادارة مشروعه بالشكل الذي ٌرٌد بحجة حماٌة العامل خاصة اذا كان لدٌه 
عمل محماً فً انهاء عمد العمال ولم ٌكن . ولكن اذا لم ٌكن صاحب الملامبررات معمولة ألنهاء عمد الع

له اٌة مبررات والعٌة ومنطمٌة فً انهائه فسنكون امام الفسخ التعسفً للعمد , وفً حالة الفسخ التعسفً 
المتضرر له الحك فً التعوٌض عما اصابه من ضرر من جراء هذا الفسخ وعلى المحكمة عند فان 

وطبٌعة االعمال  ،عرؾ الجاريفً تمدٌر التعوٌض الالحكم بالتعوٌض عن فسخ التعسفً ان تراعً 
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والمدة البالٌة من خدمته اذا كان عمده محدد المدة , فضالً عن  ،لماخدمة الع ةومد ،تم التعالد علٌهاالتً 
ولد ( . 2)انه ٌجوز للطرفٌن تحدٌد ممدار التعوٌض بعمد العمل او ان تستعٌن المحكمة بالخبراء لتمدٌره 

ٍض بموضوع التعوٌض فً لانون العمل وان هذا المانون لم ٌتطرق الٌه فً اٌة مادة صدٌك لً لا نشك
ولكن هذا الرأي ؼٌر صحٌح من موادها وبذلن فال ٌستحك العامل اي تعوٌض جراء فسخ عمده . 

 ً , وان كل ضرر ٌمكن الرجوع الى المواعد العامة . ألنه حتى فً حالة عدم وجود نص بذلناطاللا
( من لانون العمل انه فً حالة انهاء العمد من 28ض ثم ان المشرع صرح فً المادة )ٌستوجب التعوٌ

لبل اي من الطرفٌن سواًء من لبل المتدرب او الجهة التً تمدم بتدرٌبه لٌس له ان ٌطاللب الطرؾ 
. اضافة التعوٌض جائز فً الحاالت االخرى االخر بالتعوٌض والمفهوم المخالؾ لهذه المادة ان طلب

شن بأمكانٌة طلب ( من المانون المدنً لم ٌدع مجاالً لل923/  919ى ذلن فان صراحة المواد )ال
, وٌكون انهاء العمد وفسخه مشروعاً اذا الفسخ التعسفًي من طرفً العمد فً حالة أالتعوٌض من لبل 

انهى احد كان من مارس الحك فً انهاء العمد ؼٌر مسًء فً استعمال حمه وال متعسؾ فً ذلن , فاذا 
خر اعتبر االنهاء ؼٌر مشروع , وكذلن ضرار بالمتعالد اآلالاالعالدٌن العمد متعسفاً بال مبرر لاصداً 

 (3)اذا كانت المصالح التً ترمً الٌها من انهاء العمد ضئٌال ال تتعادل مع الضرر 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
( لضت محكمة التمٌٌز بأن لرار محكمة العمل ؼٌر صحٌح ومخالؾ للمانون حٌث لضت برد دعوى المدعً الممٌز لكونه لم ٌعترض امام 1)

البالؽة خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ تبلؽه بمرار انهاء خدمته وذلن ( من لانون العمل و129محكمة العمل خالل المدة المانونٌة المبٌنة فً المادة )
 رؼم مرور سنٌن على صدور ذلن المرار ودون ان تالحظ ان مضً المدة على المرار الصادر بأنهاء خدمته ال ٌعنً تبلؽه بالمرار بل ال بد من

نمالً عن الماضً )شهاب احمد ٌاسٌن( والمحامً )خلٌل  . 20/7/2004فً  2004/ مدنٌة اولى /  4390 .وجود محضر بذلن ٌفٌد تبلؽه به
 .  2011من منشورات المكتبة المانونٌة ,  124ابراهٌم المشاهدي( , لضاء العمل وفك المبادىء المضائٌة الممررة . ص 

 تبة المانون الممارن .  , من منشورات مك 2019, الطبعة االولى  90المحامً )لتٌبة عدنان حمد( المدخل لدراسة محكمة العمل , ص (2)
 .  277هدي ٌكن , المصدر السابك , ص . ز( د3)
 

 
 
 

 .ػذَ رأص١ش رغ١ش اٚ ٚفبح طبؽت اٌؼًّ ػٍٝ ػمذ اٌؼًّ  - :اٌفشع اٌشاثغ

وبٌن انتمال  ،ٌن تؽٌر رئٌس المشروع بسبب وفاته وانتمال ملكٌة المشروع الى الخلؾ العامب هنان فرق
رتب على انتمال ملكٌة المشروع بسبب ت. فٌحٌاته على عمود العمل الخاص حال ملكٌته الى الخلؾ

فانها تنفسخ بوفاة  الوفاة الى الورثة أن العمود اذا كانت شخصٌة وروعٌت فً ابرامها شخصٌة المتعالد
ن العمود فً حدود اذا لم تكن شخصٌة فانها تبمى وتلتزم الورثة بمراعاة تل ا. امصاحب المشروع

لؾ خاص فال اثر له على عمود خل ملكٌة المشروع حال الحٌاة الى التركة اما انتما منماٌؤول الٌهم 
. وفً هذا الصدد نص لانون (1)محددة المدة ام ال العمل , بل نرجع الى طبٌعة العمد فٌما اذا كان 

( انه فً حالة انتمال ملكٌة المشروع الخاص او حك االنتفاع الى ؼٌر صاحب 14العمل فً المادة )
االنتفاع به  ذي انتملت الٌه ملكٌة المشروع اولعمل الذي تعالد معه العامل ٌعتبر صاحب العمل الا

( على عدم انتهاء 38. ونصت فً المادة )فً مواجهة سلفهمسؤوالً عن الوفاء بالحموق الناشئة للعامل 
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صت ل نفسه ن. وعلى المنوااال اذا كانت شخصٌته محل اعتبار عمد العمل بسبب وفاة صاحب العمل
. فهذه االحكام كلها ضمانة للعامل ألننا نرى اثناء نظر الدعوى أن ( من لانون المدن923ًالمادة )

كثٌراً من ارباب العمل ٌحاولون التنصل من المسؤولٌة والتخلص من اعباء حموق العمال بحجة أنهم 
     مدراء او رؤساء جدد وال عاللة لهم بما لام به سلفهم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 .   105( د . محمود جمال الدٌن زكً , المصدر السابك , ص1)

 
 
 

 

 . بًِٛاعت رٛف١ش٘ب ٌٍؼاالؽز١بؽبد اٌٚ ،اٌزضاِبد طبؽت اٌؼًّ -اٌّجؾش اٌضبٟٔ : 
سنمسم هذا المبحث الى مطلبٌن نتحدث فً المطلب االول عن التزامات صاحب العمل وكفالته لمخاطر 

 , ونتحدث فً المطلب الثانً عن االحتٌاطات الواجب توفٌرها للعامل .هنةالم

 

 .  اٌزضاِبد طبؽت اٌؼًّ ٚوفبٌزٗ ٌّخبؽش إٌّٙخ  -اٌّطٍت االٚي : 
 .  اٌزضاِبد طبؽت اٌؼًّ -:اٌفشع االٚي 

( اصحاب العمل بالتزامات كثٌرة تجاه العمال وهذه االلتزامات 71الزم لانون العمل العرالً رلم )
تنصب كلها لصالح العمال وهً ضمانة لحٌاتهم ومستمبلهم ولد تحدث عن هذه التزامات فً الباب 

ول ما أتفرلة فً ثناٌاه, ولد ذكر المانون الى مواد اخرى م الرابع والخامس والسادس من المانون اضافة
( ثم 29ذكر موضوع االجر وهو االلتزام االساسً الذي ٌمع على عاتك رب العمل فً المادة )

( للحدٌث عن االلتزامات االخرى مع تكرار موضوع االجر فً الفمرة )ثانٌاً( 34خصصت المادة )
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. وهذه االلتزامات عبارة عن تمكٌن فصللت الحك ان شاء هللا وبشكل منوسنتكلم عن االجر فً و
 ،وتوفٌر الظروؾ الصحٌة لمكان العمل ،وتهٌئة المستلزمات الممتضاة لذلن ،العامل من اداء عمله

ً فً ذلن مع المادة )  ،( من المانون المدن913ًواالحتٌاطات الالزمة لولاٌة العامل اثناء العمل متفما
وتسلٌم العامل عند مباشرته  ،ل لتطوٌر مستواه الثمافً والفنًوكذلن توفٌر الفرص والوسائل امام العام

وعدم نمل  ،شهادة عند انتهاء عمد العمل هواعطاء ،العمل وصالً بما سلمه له من وثائك ومستندات
. اما الفمرة )ثانٌاً / ب( من المادة ؤولٌة نمابٌة دون موافمة النمابةالعامل او انهاء خدمته الذي ٌمارس مس

تجاه العامل ؼٌر المضمون د تحدثت عن التزام صاحب العمل بدفع التعوٌض عن التزاماتها ( فم112)
الفصل االول من الباب السادس للحدٌث  تماعً, كما خصصدائرة الضمان االج المحددة الىبالنسب 
وخـصص الـفصل الثانً مـن الباب نـفسه للحدٌث عن  ،لةماامات صاحب العمل تجاه المرأة الععن التز

وسنتحدث عن كل ذلن فٌما بعد كما الزم المشرع اصحاب  ،التزامات صاحب العمل تجاه االحداث
, وتوفٌر آلٌة عمد العمل شرط اٌفاءه بالتزاماتهالعمل بتزوٌد العمال بوثٌمة براءة الذمة عند انتهاء 

اضبارة شخصٌة وتنظٌم  ،مناسبة للتعامل مع شكاوي العمال وتظلماتهم وتسهٌل الوصول الى تلن اآللٌة
ه وكفاءته , من لبل رئٌسه المباشر خاص بسلوك واعداد تمرٌر سنوي عن كل عامل ،خاصة لكل عامل

وضمان المساواة بٌن جمٌع العاملٌن وتوفٌر السلع والخدمات الالزمة للعمال فً االماكن النائٌة باسعار 
ب مسكها من لبل صاحب مدعومة . ولم ٌتحدث المشرع فً هذا الباب عن موضوع السجالت الواج

االحكام الختامٌة وخصص له المادة  عنالعاشر حٌث تحدث عنه عند حدٌثه العمل بل ترن ذلن للباب 
 ( حٌث الزم صاحب العمل بمسن السجالت االتٌة . 160)
   .سجل باسماء العمال -1
  .سجل بأجور العمال -2
  .سجل االجازات -3
  .سجل االحداث -4
  .تفتٌشٌةسجل الزٌارات ال -5
 
 

الضمان االجتماعً نماذج السجالت الواردة فً البند وفً فمرتها الثانٌة دائرة العمل  والزمت المادة
 ( ان على صاحب العمل مسن هذا 52. وفٌما ٌخص سجل االجور فمد نصت المادة )المادةاوالً من هذه 

. وصافً االجر الذي دفع الٌه ،واالستمطاعات التً لطع منه ،وٌدرج فٌه تفاصٌل اجر العامل ،السجل
ً من اي  واوجب ان ٌكون هذا السجل , وخاضعة لرلابة مفتشً العمل  ٌةشاو شطب او تح غافرخالٌا

وال ٌعتبر تولٌعه دون  ،ٌن االجر اال بتولٌع العامل فً سجل االجوردأ ذمة صاحب العمل من وال تبر
 له .اعتراض منه على المفردات تنازالً منه عن اي حك من حمو

 

 . اٌزضاِبد طبؽت اٌؼًّ ٌّخبؽش إٌّٙخ -اٌفشع اٌضبٟٔ :
 

( من لانون العمل اصحاب العمل باحاطة العامل كتابة لبل اشتؽاله بمخاطر مهنته 107الزمت المادة )
وٌجب ان تعلك فً مكان ظاهر تعلٌمات ٌوضح فٌها مخاطر  .(1)ووسائل الولاٌة الواجب علٌه اتخاذها 

ولد فرضت  ،ولاٌة منها وفك التعلٌمات التً ٌصدرها وزٌرالعمل والشؤون االجتماعٌةالمهنة ووسائل ال
  -( على اصحاب العمل عدة التزامات فً هذا الصدد منها :108المادة )
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ل اثناء العمل من االضرار الصحٌة, واخطار العمل اتخاذ االحتٌاطات الالزمة لحماٌة العما -1
 ت .آلواآل

اجور العمال لماء هذه  اخطار العمل وعدم جواز التطاع اي مبلػ من توفٌر وسائل الحماٌة من  -2
 الحماٌة 

 توفٌر االسعافات الطبٌة االولٌة للعمال . -3
وهنان احتٌاطات اخرى ٌموم وزٌر العمل والشؤون االجتماعٌة للعمال باصدارها بعد الولوؾ على 

( ان توفٌر االحتٌاطات وتنفٌذ 110رأي المركز الوطنً للصحة والسالمة المهنٌة واعتبرت المادة )
, وفً لواجبات االساسٌة على صاحب العمل( من ا108و  107التعلٌمات المذكورة فً المادتٌن )

ً مستوى وذلن تم سبٌل م لجنة تفتٌش العمل المختصة بزٌارة اماكن العمل وتعد تمرٌرها متضمنا
, وتكون اللجنة صحٌة والمهنٌةتعلٌمات السالمة الاحتٌاطات العمل ومدى التزام صاحب العمل ب

ً اذا اؼفلت عن عمد او   لتزام بتعلٌماتالاهمال وصؾ احتٌاطات العمل ومدى امسؤولة انضباطٌا
العمل عن تنفٌذ هذه التعلٌمات . وفً حالة امتناع صاحب مة الصحٌة والمهنٌة فً المشروعالسال
كثر وحتى زوال سبب الؽلك او االٌماؾ لة او اآرر ؼلك مكان العمل او اٌماؾ عمل وزٌر العمل ان ٌمفل
. وسبب اهتمام الشارع ن ان ٌؤثر الؽلك على اجور العمال. دووذلن بعد انذاره بأزالة المخالفة, 

 بمخاطر المهنة هو لصور لواعد المسؤولٌة المدنٌة عن االحاطة بوضع  العامل فً ظروؾ 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
( لضت محكمة التمٌٌز بأن لرار محكمة العمل صحٌح وموافك للمانون ذلن ألن المحكمة لد تأٌدت لها من خالل التحمٌمات وتمارٌر الخبراء 1)

العامل وبٌن طبٌعة عمله فً شركة صاحب العمل فتكون المطالبة بالتعوٌض ال سند لها من  سبباً للحكم عدم وجود عاللة بٌن مرضوالتً تصلح 
. نمالً عن المحامً ؼالب حسن التمٌمً ,  7/11/2018( فً 2018/ الهٌئة المدنٌة / 6506المانون . محكمة التمٌٌز االتحادٌة رلم المرار )

 ونٌة . . المكتبة المان 2019المختزل من مبادىء لضاء العمل 
 

 
 

 .   (1)االنتاج   الكبٌر 
 

ٌٍّشأح اٌؼبٍِخ ٚاالؽذاس  د اٌٛاعت ػٍٝ طبؽت اٌؼًّ رٛف١ش٘باالؽز١بؽب -اٌّطٍت اٌضبٟٔ :

 . ٌٚؼّبي اٌّمبٌغ
 

 ح أثبٌٕسجخ ٌٍّش -اٌفشع االٚي :

 
اعطى المشرع العرالً للمرأة حمولاً وضمانات كافٌة حتى تستطٌع من اداء عملها بشكل متواز مع 

االحكام الخاصة  نستخدم عاملة فأكثر ان ٌضع نسخة مالرجل , فمد الزم المانون صاحب العمل الذي ٌ
العمال الشالة ومنعه من تشؽٌل النساء فً ا  ،(2)بحماٌة المرأة العاملة فً لوحة االعالنات بممر العمل 

كن ان تؤدي الى اضافٌة ٌمومنعه كذلن من تشؽٌل النساء الحوامل باعمال  ،او الضارة بالصحة
تشؽٌل النساء فً االعمال اللٌلٌة اال  مناضرار بصحة المرأة او حملها, ومنع المشرع اصحاب العمل 

فً اللٌل اذا كان العمل متعلماً بمواد اولٌة او انتاج ٌكون عرضة للتلؾ السرٌع وكان استمرار العمل 
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نح النساء العامالت فترة راحة ٌومٌة . والزم المشرع كذلن اصحاب العمل بمضرورٌاً للمحافظة علٌها
ال تمل عن احدى عشرة ساعة متوالٌة ٌكون من بٌنها بالضرورة ما ال ٌمل عن سبع ساعات من الفترة 

( ٌوماً 72فمد منحها المشرع اجازة خاصة بالحمل والوالدة بأجر تام لمدة )النساء الحوامل  اام .اللٌلٌة
متع ٌوماً من التارٌخ المتولع بوضع الحمل وتستمر بعد الوضع بالت وٌحك لها التمتع باالجازة لبل ثالثٌن

فً حالة الوالدة الصعبة او والدة اكثر من طفل واحد او ظهور  ا. امبما تبمى لها من هذه االجازة
جعل مدة مضاعفات لبل الوضع او بعده فٌجوز فً هذه الحاالت ان تمرر الجهة الطبٌة المختصة 

, وألجل سالمتها فمد منعها هذه المدة الزائدة تكون بدون اجراشهر ولكن  ةاالجازة اكثر من تسع
مدة اجازتها المشرع من ممارسة اي عمل مأجور او اي عمل تعرض حالتها الصحٌة للضرر طٌلة 

الم العاملة وبموافمة صاحب العمل التمتع بأجازة امومة خاصة بدون اجر لمدة ال لوزٌادةً فً الضمان ف
, كما الزم المشرع ها اذا لم ٌكن سنة واحدة من عمرهواحدة تنصرؾ فٌها لرعاٌة طفل تزٌد على سنة

 ( . 3)العمل احة خاصة لهن حسب متطلبات توفٌر وسائل ربنساء  ونخدمٌست ناصحاب العمل الذٌ

 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 .  37( د . محمود جمال الدٌن زكً , المصدر السابك , ص 1)
 ( من لانون العمل .81(  ٌنظر المادة )2)
 / اوالً( من لانون العمل  .  84/ اوال و ثانٌا و  83,  82و  81( ٌنظر المواد )3)

 
 
 
 
 
 

  .االؽذاسثبٌٕسجخ ٌٍؼّبي  -اٌفشع اٌضبٟٔ :
. ولد اولى  المانون اهتماماً (1)ٌمصد بالحدث بموجب لانون العمل كل شخص لم ٌكمل الثامنة عشر من العمر
 -خاصاً باالحداث فمنع اصحاب العمل من تشؽٌلهم فً بعض االعمال وهً :

ً مهنٌة او معدٌة او تسممات خطرة -1 او  واالعمال التً تكون بطبٌعتها ،االعمال التً تسبب امراضا
بالطرق او بالظروؾ التً تجري بها خطرة على حٌاة االشخاص الذٌن ٌعملون فٌها او على اخاللهم 

 وتحدد تلن االعمال بتعلٌمات ٌصدرها وزٌر العمل والشؤون االجتماعٌة .  ،وصحتهم
 .  (2)ولادٌن  اولادون او مساعدواالعمال التً تجري على ظهر السفٌنة وٌمارسها  -2

فمرتٌن تحدث فً الفمرة االولى عن جواز تشؽٌل االحداث تشؽٌل االحداث فً  (89فً المادة) ثم اجاز المانون
ال المنصوص علٌها فً الذٌن بلؽوا الخامسة عشرة من العمر عدا االعمال المرهمة والضارة وعدا االعم

رة من العمر فً السابعة عش امرة الثانٌة تحدث عن جواز تشؽٌل االحداث الذٌن بلؽوف. وفً ال(90المادة )
ً من المادة )االعمال النهارٌة واللٌلٌة واالضافٌة من ؼٌر التً نص عل مرة ف. ثم ذكرت ال(90ٌها البند ثانٌا

شروط تشؽٌل الحدث وبٌنت المادة  حول( 94( بفمرتٌها والمادة )92دة ))ثالثاً( من هذه المادة وكذلن الما
ً  ط( من ضمن الشرو92) الحدث الذي لم ٌبلػ السادسة عشرة من العمر على سبع , اال ٌزٌد مدة عمل اٌضا
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ساعات ٌومٌاً ونصت فً الفمرة الثانٌة ان تتخلل ساعات العمل الٌومً فترة استراحة او اكثر لمدة التمل عن 
( 94, واوجب المانون فً المادة )المتواصل الٌزٌد على اربع ساعات ساعة ٌراعى فً تحدٌدها كون العمل

ً ٌجٌز المانون تشؽٌلهم وضع نسخة من االحكام الخاصة لحماٌة  على اصحاب العمل الذي ٌشؽل احداثا
 ،ة الٌهمدحداث فً لوحة االعالنات وتنظٌم سجل خاص بهم ٌتضمن اسمائهم واعمارهم واالعمال المسنالا

 ولرر عموبة المخالؾ لهذا االجراء . 
 

 ثبٌٕسجخ ٌؼّبي اٌّمبٌغ . -اٌضبٌش : اٌفشع
ممالع الفحم هم عمال ممالع المواد االنشائٌة فاستثنت بذلن عمال  فً لانون العمل الممالع الممصود بعمال

أنه الٌجوز تشؽٌل العامل ( الفمرة االولى منها 99المادة )ثم اوضحت  .الحجري والذهب واالحجار الكرٌمة
لؾ به وٌعاد هذا الكشؾ فً الممالع اال بعد اجراء الكشؾ الطبً علٌه وثبوت سالمته وصالحٌته للعمل الذي ك

بصورة دورٌة مرة فً السنة على االلل , وكما هو الحال فً موضوع االحداث على صاحب العمل وفك 
( ان ٌعلك وفً مكان ظاهر فً ممر العمل النظام الداخلً للعمل ٌبٌن فٌه اولات العمل وفترات 100ة )دالما

( من دخول العمال ألماكن 101ت المادة )منعو ،مهنٌةعلمة بالسالمة والصحة الالراحة وكذلن التعلٌمات المت
. وعلى صاحب العمل مسن سجل من ؼٌر االولات المحددة لعملهمو ،العمل وملحماتها من دون ترخٌص

, وهذه بة عمل والتأشٌر علٌه عند خروجهمبأسماء العمال الذٌن ٌدخلون اماكن العمل بسبب اعمالهم فً كل نو
ت المادة منعلجبلٌة المحفوفة بالمخاطر لذلن اد االنشائٌة تنتج عادة  فً المناطك ااالحتٌاطات مردها ان المو

وجوز ذلن استثناء وبصفة مؤلتة  .اثنتً عشرة ساعة فً الٌوم( ابماء العامل فً مكان العمل اكثر من 102)
  بشرط ولكنوفً حاالت الضرورة , استمرار العمل لمنع ولوع حادث او تالفً خطر او اصالح ما نشأ عنه 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( من لانون العمل .90( ٌنظر المادة )1)
الماطرة او السفٌنة , ٌنظر . احمد مختار عمر , معجم اللؽة العربٌة وصؾ للمبالؽة . وهو من ٌولد النار , ومن ٌمدم الولود الى  -(  الولاد :2)

 .   1994. دار الملم  2479, ص 3المعاصرة , ج
 
 
 
 
( 103, واعتبار مدة العمل الزائدة عمالً اضافٌاً . والزمت المادة )ب العمل والجهة النمابٌة بالحادثابالغ مكت 

 وزٌر العمل والشؤونعن لمهنٌة الصادرة اصحاب العمل بوضع تعلٌمات خاصة بالسالمة ا
. ومنع ةوامر خاصة بالسالمة المهنٌأحب العمل تدابٌر عدة منها اصدار . وان ٌتخذ صااالجتماعٌة

ً وعلى اصحاب أفجار اال بعد زوال الخطر وتفتٌش تواجد العمال فً مناطك االن ماكن العمل دورٌا
رع العمل فً المناجم او . ولد اعتبر المشذ واالسعاؾتوفٌر مستلزمات االنما( 104العمل وفك المادة )

, وٌعتبر نبعث منه ؼازات ضارةو الممالع عمالً شالاً حٌث ٌنمصه الضوء والهواء النمً كما تأالمحاجر 
و سموط أو تهاٌل االتربة أنهٌار الجدران العامل عرضة لفمد حٌاته نتٌجة ال كذلن عمالً خطراً اذ ٌكون

المشرع عناٌة خاصة بهؤالء من حٌث االجر واحتٌاطات االمن والسالمة والراحة ولى أاالحجار لذلن 
  ( 1)االسبوعٌة واالجازات السنوٌة والرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .346د. محمود جمال الدٌن زكً، المصدر السابك، ص (1)
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 اٌفظً اٌضبٟٔ                                          

              

 عش , ٚػّبْ ا٤ػّبي االػبف١خاٌؼّبْ اٌظؾٟ ٌٍؼّبي, ٚا٤                

 ٚاٌذػٜٛ اٌزٟ ٠شفؼٙب .  ،ٚاالعبصاد                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػّبي االػبف١خ .اٌؼّبْ اٌظؾٟ ٌٍؼّبي ٚا٤ -اٌّجؾش االٚي :

 ب االول عن الضمان الصحً للعمال،سوؾ نمسم هذا المبحث الى مطلبٌن نتكلم فً المطل
 ساعات العمل . عمال االضافٌة وزٌادةوفً المطلب الثانً سنتكلم عن األ

 

 .اٌؼّبْ اٌظؾٟ ٌٍؼّبي  -ٚي :اٌّطٍت ا٤

 

  .ثبٌٕسجخ ٌٍؼّبي اٌّؼ١ّٔٛٓ -اٌفشع االٚي :

االجتماعً للعمال على االدارات موجب المادة الرابعة والخمسون من لانون التماعد والضمان ب
مؤسسة التماعد وتلتزم  ،صحاب العمل المبادرة فوراً للعناٌة بالعامل الذي ٌتعرض ألصابة عملوأ

 ً ، وٌعتبر والضمان الجتماعً برعاٌة ومعالجة المصاب منذ اخطارها بالحادث وحتى شفاءه تماما
 . وٌمنح العامل(1)عجزه بحالة اجازة بدون اجر  و ثبوتالتام أمن تارٌخ اصابته وحتى شفاءه  العامل

. عنه االشتران اآلخرطوال فترة معالجته، وٌساوي كامل أجره الذي دفع  تعوٌض اجازة االصابة
/ ثانٌاً( فأن دائرة العمل والضمان االجتماعً تتحمل دفع االشتراكات الممررة فً  27وبموجب المادة )

ثناء التدرٌب لانون التماعد والضمان االجتماعً للعمال فً حالة اصابة العامل المتدرب لدٌها او وفاته ا
, لتماعد والضمان االجتماعً للعمالم لانون احكاوتطبك بحك المتدرب أٌب او بسببه عن فترة تدر
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العمل وبلؽت نسبته لعده عن / خامساً( من لانون العمل اذا أصٌب العامل بعجز أ 36جب المادة )مووب
وفً هذه  ،كثر من العجز الكلً بموجب شهادة طبٌة رسمٌة فان عمده مع صاحب العمل ٌنتهً% فأ75

ولد حددت المادة السابعة والعشرون من  ،ان االجتماعً للعمالالحالة ٌطبك بشأنه لانون التماعد والضم
المضمون لماء جر العامل تستمطع من العامل % من أ5د والضمان االجتماعً نسبة لانون التماع

، وٌعفى العامل من حساب فرع ضمان التماعد, وهذه النسبة تدخل بكاملها فً اشتراكه فً المؤسسة
% من 13صحاب العمل فعلٌهم دفع نسبة ضمان االخرى, أما أدفع أي اشتران آخر عن فروع ال

ووفك المادة السادسة  ،% لفرع اصابات العمل3هب نسبة تذ ،االجور التً تدفع للعامل الى المؤسسة
، أو من لانون التماعد والضمان االجتماعً اذا انتهت االصابة بالعامل الى العجز الكامل والخمسون

%( من متوسط 80حسب الحال راتب تماعد اصابة على أساس )و لخلفه أدت الى وفاته, ٌخصص له أ
, اما اذا خلفت االصابة فً العامل ةلل من سناألجر فً سنة عمله االخٌر أو خالل مدة عمله اذا كانت أ

كانت اذا  ا, امفٌخصص له راتب تماعد اصابة جزئً%( من العجز الكامل فاكثر 35عجزاً نسبته )
 عن نسبة عجزه ساس الرصٌد الناجمفٌمنح مكافأة تعوٌضٌة واحدة على أ%( 35)من  للنسبة العجز أ

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
( بأن لرار محكمة العمل صحٌح وموافك 28/4/2015فً  2015هٌئة المدنٌة / / ال 2044لضت محكمة التمٌٌز فً لرارها المرلم )( 1)

 للمانون ذلن ألن المدعً )الممٌز( وهو عامل لدى المدعً علٌه مضمون . ورؼم سموطه اثناء العمل واصابته فً عموده الفمري اال ان المدعى
وٌض العمال دائرة التماعد والضمان االجتماعً للعمال وهً المكلفة بتع مدٌر المفوض للشركة الٌصلح للخصومة فالخصم الحمٌمً هوالعلٌه وهو 
 .  164المحامً ؼالب حسن التمٌمً , المصدر السابك , ص -ٌنظر : المصابٌن .

 

 
 

الجزئً وفً حالة تكرار االصابة ٌراعى بشأن العامل المادة السابعة والخمسون من لانون التماعد 
او اذا  ،نه تعمد اصابة نفسهالعامل أٌة مكافأة أو تعوٌض اذا ثبت أ ، وال ٌستحكوالضمان االجتماعً

وجدٌر بالذكر هنا ان المشرع فً  (1)ممصود الحدثت االصابة بسبب سلون العامل المصاب الفاحش و
,  بتوفٌر االسعافات االولٌة للعمالالعمل الزم اصحاب العمل  ن/ رابعاً, وخامساً( من لانو 38المادة )
ووسائل الولاٌة وشروط  ،واالحتٌاطات الواجب اتخاذها ،تعلٌمات التً ٌصدرها وزٌر العملالوالتمٌد ب
ً من المادة نفسهاوتنظٌم العمل بها كما جاء فً الب ،استخدامها . وكذلن على صاحب المشروع ند ثانٌا

ً لشؤون االسعافات االولٌة، وأ ن ٌستخدم( عامالً أ50لذي ٌزٌد عماله على )ا الد مع ن ٌتعممرضا
اذا زاد عدد  ا, امدة تخصص فً ممر العمل لهذا الؽرضطبٌب ؼٌر متفرغ لمعالجة العمال فً عٌا

واذا زاد عدد  ،( عامل فٌكون دوام الطبٌب بما الٌمل عن ساعتٌن فً الٌوم الواحد100العمال على )
تمدٌم  , وٌجبعمل تعٌن طبٌب ممٌم فً ممر العمل( عامل وجب على صاحب ال500العمال على )
 / اوالً و ثانٌاً وثالثاً( .  111ممتضى المادة )ج الى العمال مجاناً ودون ممابل باالدوٌة والعال

 
 

 .ّؼ١ّٔٛٓ اٌثبٌٕسجخ ٌٍؼّبي غ١ش  -اٌفشع اٌضبٟٔ :
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فان هذه  اضافة الى ماذكرناه من اجراءات صحٌة واجراءات الهدؾ منها سالمة العمال المضمونٌن
سبة للعمال ؼٌر المضمونٌن, حٌث ان المشارٌع واماكن العمل تخضع نبال االجراءات نفسها تطبك
 ة العمل والشؤون االجتماعٌة وٌجب على اصحاب العمل توفٌر مستلزماتارللتفتٌش من لبل وز

ً او ؼ ٌر مضمون كما جاء واحتٌاطات الصحة والسالمة من اخطار المهنة سواء كان العامل مضمونا
 لعامل من لبل صاحب العمل ٌرجع اما. وسبب عدم تضمٌن الانون العمل( من 121-114فً المواد )

. ولد ٌكون هذا المول ؼرٌباً بعض الشًء ولكن هذا ما امل وحده, واما الى رؼبة العفٌناتفاق الطر الى
, حٌث ان الكثٌر من العمال لد الٌرٌدون تسجٌلهم فً دائرة حظناه خالل رؤٌتنا لبعض الدعاوىال

. وهم %( لماء اشتراكهم فً المؤسسة5و )اعً حتى الٌمتطع جزء من راتبهم وهالضمان االجتم
 , وكذلن الحال بالنسبةطرٌمة منهم ال ٌمكن استرداده بأٌة ن علم الٌمٌن بأن ما تم استمطاعهٌعلمو

 ٌنأى بنفسها بعٌداً عن  كوردستان اللٌمائرة الضمان االجتماعً للعمال فً ألصحاب العمل ألن د
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

على المحكمة ان تالحظ ان اسس تمدٌر  أنه كان 29/12/1984فً  1983ى / / موسعة اول 63لررت محكمة التمٌٌز فً لرارها المرلم  (1)

, ومدى جسامة حظة هذه الجهة عند تمدٌر التعوٌض. لذلن ٌتعٌن على الخبراء مالطأ تختلؾ عنه فً حالة وجود المصدفً حالة الخ التعوٌض
 ومساهمته فً حصول الحادث واشتركه فً احداث الضرر.  من الفاعل ومدى خطأ المجنً علٌه  )العامل(الخطأ الصادر 

 .  91در السابك , ص المحامً لتٌبة عدنان حمد , المص -ٌنظر :
 
 
 
 

 
 
 

ائرة تجاه العمال فٌضطر صاحب العمل الى تحمل االلتزامات التً هً اصالً من واجبات دالمسؤولٌة 
ن ٌدفع من لانون العمل على صاحب العمل أ (-ب –/ثانٌاً 112. فبموجب المادة )الضمان االجتماعً

  -: ماتها تجاه العامل ؼٌر المضمون وفك ما ٌأتًعن التزاالى دائرة التماعد والضمان االجتماعً تعوٌضاً 
 

جزاً بة للعامل ع% من اجر العامل الٌومً او الشهري لمدة سنة واحدة اذا سببت االصا50 -1
 جزئٌاً.

ة سنة واحدة اذا نتج عن االصابة عجز كلً او % من اجر العامل الٌومً او الشهري لمد100 -2
 .  (1)دت الى الوفاة أ

ابمة ٌعرض صاحب العمل للمسألة المانونٌة بموجب نصوص عمابٌة نص علٌها ومخالفة المادة الس
حكام السابمة ٌعتبر الالمشرع فً لانون العمل وكذلن فأن كل اتفاق بٌن العامل وصاحب العمل خالؾ ا

 .    (2)رباب العمل تهدر بأتفالات خاصة ٌجرونها مع أى ال والؼٌاً وذلن حفظاً لحموق العامل وحتباطالً 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
جة االصابة اذا لم ٌكن بأن العامل المتوفً نتٌ 30/4/1983فً  83-82/ موسعة اولى /  343( . لضت محكمة التمٌٌز فً لرارها المرلم 1)

ماضً ابراهٌم المشاهدي , ال -مضموناً ومشموالً باحكام لانون التماعد والضمان االجتماعً للعمال ٌتعٌن الزام صاحب العمل بالتعوٌض . ٌنظر :
 . 2000. مطبعة الزمان الطبعة االولى  74, ص  5من لضاء محكمة التمٌٌز , ج المختار

 .  277, ص  10السابك , ج  ( د . زهدي ٌكن , المصدر2)
فٌٌن فً هذا الصدد ٌجب ان ٌكون معلوماً بأنه كما ان عدم تسجٌل العمال ٌعتبر جرٌمة ومخالفة للمانون فكذلن االمر بالنسبة لتسجٌل عمال اضا

ضى بأن العبرة بما ٌستخدمه الذي ل 28/11/1981( فً 1981/ ثانٌة /1564وزٌادة عن العدد الحمٌمً , كما جاء فً المرار التمٌٌزي المرلم )
النصاب المانونً العددي للشمول  مال فمط لؽرض شموله بالضمان وال ٌصح اضافة عمال المماول الثانوي لؽرض اكمالعصاحب العمل من ال

 .  224ص ,  1981مجموعة االحكام العدلٌة , العدد الرابع / السنة الثانٌة عشر  -ن المماول الثانوي صاحب عمل مستمل . ٌنظر :أل
 

 
 
 
 

 ؽىبِٙب .، ٚأٛاع ا٤ػّبي، ٚأرؼش٠ف االػّبي االػبف١خ -اٌّطٍت اٌضبٟٔ :
وفً ظروؾ لد تكون  امل بشروط مجحفة تثمل كاهله،رباب العمل كً ٌتعالدوا مع العن أماكان المشرع لٌتر

ن له عدم استؽالله . لذلن لام بتمنٌن نصوص ٌضمالً حتى ٌوافك علٌها او ال ٌوافكوالتترن له مجاله، صعبة 
 عمد لو كان فً ظروؾ مناسبة اكثر، ولساعات زائدة ماكان لٌوافك على ال ،حملهتفً اعمال اضافٌة اكثر مما ٌ

  -وهذا ما سوؾ نتحدث عنه فً الفرعٌن اآلتٌٌن :
 . ٚأٛاع االػّبي ،رؼش٠ف االػّبي االػبف١خ -: اٌفشع االٚي

)) العمل الجاري فً اولات  -:انون العمل العمل االضافً بأنه( من ل64عرؾ المشرع العرالً فً المادة )
( 59ولد لسم المانون فً المادة ) .مً((الراحة الٌومٌة او االسبوعٌة او فً االولات الزائدة عن العمل الٌو

  -ولت اداءها الى ثالثة السام : االعمال
 ة صباحاً . اذا تم بٌن الساعة السادسة صباحاً وحتى التاسع -عمال نهارٌة :أ -1
 اذا تم بٌن الساعة التاسعة لٌالً وحتى السادسة صباحاً . -عمال لٌلة :أ -2
تزٌد ال, على ان لٌلً او بالعكساذا تم فً ولت ٌتصل فٌه العمل النهاري بالعمل ال -ختلطة :أعمال م -3

ات المختلط عن سبع ساعنسبة العمل اللٌلً على ثالث ساعات والٌجوز أن تتجاوز نسبة العمل فٌه 
اما من حٌث طبٌعة تلن االعمال فمد لسمها  ،داءهاهذا هو تمسٌم األعمال من حٌث ولت أ ونصؾ.

 -( البند ثانٌاً الى : 63المشرع فً المادة )
ن تتجاوز ساعات العمل االضافٌة عن ساعة التً تجري بالتناوب حٌث الٌجوز أ -عمال الصناعٌة :األ -1

 واحدة ٌومٌاً .
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 ربع ساعات ٌومٌاً .تتجاوز ساعات العمل االضافٌة عن أحٌث الٌجوز ان  -:عمال ؼٌر الصناعٌة األ -2
طبٌعة ؼٌر العادٌة( حٌث ال و )االعمال ذات الٌة والتكمٌلٌة لألعمال الصناعٌة أعمال التحضٌراأل -3

 ربع ساعات ٌومٌاً . ٌجوز أن تتعدى الساعات االضافٌة عن أ
)الولاااااات الااااااذي )ماااااال هااااااو عن لااااااانون ال( ماااااا54مااااااا ولاااااات العماااااال فالممصااااااود بااااااه حسااااااب المااااااادة )أ

فٌااااااه فتاااااارات  ٌكااااااون فٌااااااه العاماااااال تحاااااات تصاااااارؾ صاااااااحب العماااااال الااااااذي ٌسااااااتخدمه والتاااااادخل
ولكاااااان هنااااااان  ((., وٌجاااااادد صاااااااحب العماااااال موعااااااد باااااادء العماااااال وانتهاااااااءهالراحاااااة وتناااااااول الطعااااااام

صااااااحاب العماااااال الااااااى تكلٌااااااؾ العمااااااال ة نااااااص علٌهااااااا لااااااانون العماااااال لااااااد ٌاااااادفع أاسااااااباب اسااااااتثنائٌ
( وهااااااً حالااااااة 63او زٌااااااادة ساااااااعات العماااااال المعتااااااادة والتااااااً ذكرتهااااااا المااااااادة ) ،افٌةباعمااااااال اضاااااا

لااااااى اوجااااااود عملٌااااااات اصااااااالح او صااااااٌانة االجهاااااازة واالدوات واآلالت  التااااااً لااااااد ٌااااااؤدي تولفهااااااا 
مااااان العماااااال وكاااااذلن اذا كانااااات زٌاااااادة سااااااعات العمااااال مااااان  رتعطٌااااال العمااااال او تعطٌااااال عااااادد كبٌااااا

جاااااال الجاااااارد كااااااذلن اذا كااااااان العماااااال ماااااان أ, وللتلااااااؾ ي تعاااااارض المااااااواد او المنتجاااااااتاجاااااال تفاااااااد
  .(1) وافتتاح الموسم الجدٌد ،السنوي واعداد الموازنة او االستعداد لتصفٌة الموسم

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ان اتجااااااااه المحكماااااااة بااااااارد  21/1/2007فاااااااً  2006/ مدنٌاااااااة/ 699الممٌاااااااز رلااااااام   هلاااااااررت محكماااااااة التمٌٌاااااااز فاااااااً لااااااارار( 1)
سااااااعات االضاااااافٌة فهاااااو الالااااادعوى بالنسااااابة لطلاااااب المااااادعً لرواتباااااه لمااااادة سااااانة اتجااااااه سااااالٌم اال اناااااه بالنسااااابة للمطالباااااة بااااااجور 

ماااااا اذا كانااااات شاااااركة الممٌاااااز علٌاااااه تمسااااان ساااااجالت خاصاااااة ؼٌااااار صاااااحٌح ومخاااااالؾ للماااااانون حٌاااااث كاااااان علاااااى المحكماااااة التحماااااك فٌ
نتساااااابٌها ففااااااً حالااااااة وجااااااود هااااااذه السااااااجالت كااااااان ٌنبؽااااااً االطااااااالع علٌهااااااا بواسااااااطة مبالساااااااعات االضااااااافٌة والعطاااااال الرساااااامٌة ل

, ٌنظااااار ان اجااااوره كاااااان مااااان ضااااامن راتباااااه ام الخبٌاااار او اكثااااار لمعرفاااااة فٌماااااا اذا كاااااان الماااادعً ٌعمااااال خاااااارج اولاااااات الااااادوام وهااااال 
   .  24اضً شهاب احمد ٌاسٌن والمحامً خلٌل ابراهٌم الشاهدي المصدر السابك صالم -:
 

 

 ٚص٠بدح سبػبد اٌؼًّ .  ،ػّبي االػبف١خا٤ؽىبَ اٌخبطخ ثب٤ -اٌفشع اٌضبٟٔ :
 

فاااااً حالاااااة تولاااااؾ  ( مااااان لاااااانون العمااااال ٌجاااااوز تكلٌاااااؾ العامااااال بعمااااال اضااااااف65ًوفاااااك الماااااادة )
ً العمااااال جزئٌااااااً أ ن ال ٌزٌاااااد علاااااى سااااااعتٌن لولااااات الضاااااائع باااااال أجرعلاااااى أ، للتعاااااوٌض عااااان او كلٌاااااا

ولكاااان علٌااااه دفااااع اجااااوره عاااان ماااادة   تزٌااااد عاااان ثالثااااٌن ساااااعة فااااً الساااانة،وال ،فااااً الٌااااوم الواحااااد
ماااااا اذا كاااااان التولااااؾ بسااااابب صااااااحب العماااال فعلٌاااااه دفاااااع تولااااؾ بماااااا ال ٌزٌااااد علاااااى ساااااتٌن ٌوماااااً. أال

ضاااااافً بااااااضجر للتعاااااوٌض عااااان ولاااااه تكلٌاااااؾ العامااااال بعمااااال ا ،اجاااااور العماااااال طٌلاااااة فتااااارة التولاااااؾ
( بوجااااااوب 64جاااااار العماااااال االضااااااافً فمااااااد جاااااااء فااااااً المااااااادة ). أمااااااا بخصااااااوص أالولاااااات الضااااااائع

ناااااه ٌماااااوم بمجهاااااود اضاااااافً زٌاااااادة أحاااااد أٌاااااام االسااااابوع. وحٌاااااث أ تعاااااوٌض العامااااال بٌاااااوم راحاااااة فاااااً
لعماااال الموكااااول بااااه فمااااد جعاااال المشاااارع أجاااار العماااال االضااااافً ضااااعؾ أجاااار العماااال اذا كااااان عاااان ا

 ً جااااااار % مااااااان أ50أو مااااااان األعماااااااال الشاااااااالة أو الضاااااااارة. وٌكاااااااون بزٌاااااااادة نسااااااابتها  العمااااااال لٌلٌاااااااا
 ً العماااااال  ساااااااعات العماااااال فااااااان ولاااااات أمااااااا بخصااااااوص زٌاااااادة .(1) العامااااال اذا كااااااان العماااااال نهارٌااااااا

ثالثمائاااااة  300ن تزٌاااااد علاااااى الٌاااااومً ٌكاااااون ثماااااانً سااااااعات. أماااااا السااااااعات الزائااااادة فاااااال ٌجاااااوز أ
وال ٌجاااااوز ان تتجااااااوز  ،(63ا المشااااارع فاااااً الماااااادة )نهاااااسااااااعة  فاااااً السااااانة فاااااً الحااااااالت التاااااً بٌ  

عماااااااال ا. األعماااااااال التاااااااً تاااااااؤدى بااااااادوامٌن, واألمااااااانسااااااابة العمااااااال اللٌلاااااااً عااااااان سااااااابع سااااااااعات أ
ن تزٌااااااد ماااااادة بماااااااء العاماااااال فااااااً مكااااااان العماااااال علااااااى ( ٌجااااااوز أ56متمطعااااااة فبموجااااااب المااااااادة )ال

، ت فاااااً الٌاااااومالفعلٌاااااة علاااااى ثماااااانً سااااااعاعلاااااى ان ال تزٌاااااد سااااااعات عملاااااه  ،اثنتاااااً عشااااارة سااااااعة
، وال تزٌااااااد عمااااااال التااااااً تااااااؤدي باااااادوامٌن عاااااان ساااااااعةوال ٌجااااااوز أن تماااااال فتاااااارة الراحااااااة فااااااً األ

مً واالسااااابوعً ٌاااااتم . اماااااا فاااااً االعماااااال الشاااااالة والضاااااارة فولااااات العمااااال الٌاااااوعلاااااى ارباااااع سااااااعات
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صاااااحاب العمااااال وكاااااذلن مااااادة التحفاااااٌض وفاااااك تعلٌماااااات ٌصااااادرها وزٌااااار العمااااال تحدٌاااااده مااااان لبااااال أ
. أمااااااا /ثانٌااااااً(58صااااااحة والساااااالمة المهنٌاااااة وفاااااك الماااااادة )المركاااااز الاااااوطنً للنااااااًء علاااااى التاااااراح ب
ث نصاااااات علااااااى وجااااااوب أن تتخلاااااال / اوالً( حٌاااااا58ولااااااات الراحااااااة وماااااادتها فمااااااد بٌنتهااااااا المااااااادة )أ

عااااان نصاااااؾ سااااااعة  ، والٌمااااال مجموعاااااهكثااااار لتنااااااول الطعاااااام والراحاااااةسااااااعات العمااااال فتااااارة أو أ
ات العماااااال ن التزٌااااااد ساااااااععٌاااااادها علااااااى أوٌحاااااادد صاااااااحب  العماااااال موا ،والتزٌااااااد علااااااى الساااااااعة

المتصااااالة علااااااى خمااااااس ساااااااعات, أمااااااا المشااااااارٌع التااااااً الٌمكاااااان أن تتولااااااؾ العماااااال فٌهااااااا ألسااااااباب 
او الخدمااااااة التااااااً تؤدٌهااااااا فٌجااااااب ماااااانح العاماااااال فتاااااارة راحااااااة او  ،و بساااااابب طبٌعااااااة االنتاااااااجفنٌااااااة أ

الاااااذي حااااادد / ثانٌااااااً( ولاااااٌس للعامااااال 58اكثااااار الٌمااااال مجموعهاااااا عااااان عشااااارٌن دلٌماااااة وفاااااك الماااااادة )
علاااااى اناااااه اذا اعتااااااد  اعة أو باااااالٌوم حاااااك فاااااً اساااااتٌفاء األجااااار،و بالسااااااجاااااره علاااااى اسااااااس االنتااااااج أ

والٌجاااااوز لاااااه بعاااااد  ،الراحاااااة االسااااابوعٌة فأناااااه ٌصااااابح ملزمااااااً باااااه ه علاااااىرب العمااااال صااااارؾ اجااااار
 . (2)ذلن ان ٌتهرب منه 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

من  نحٌث تبنٌ نان لرار المحكمة صحٌح وموافك للمانو 31/1/2017فً  2017/الهٌئة المدنٌة/651جاء فً المرار التمٌٌزي المرلم ( 1)
براء حٌث لدرت الخ .ة آخر راتب ان دعواه له سند من المانونخالل التحمٌمات واالطالع على االضبارة الشخصٌة للمدعً )العامل( وشهاد

المحامً ؼالب حسن  -وان تمرٌرهم تصلح سبباً للحكم . ٌنظر : ،ته السنوٌة المتراكمة وساعات العمل االضافٌةالمختصٌن رواتب المدعً واجازا
         98التمٌمً المصدر السابك ,ص

 ومابعدها . 362ص  10د . زهدي ٌكن , المصدر السابك , ج (2)

 
 
 
 
دة سااااااعات العمااااال فالعامااااال ٌساااااتحك األجااااار االضاااااافً أٌااااااً كانااااات طرٌماااااة ماااااا فاااااً حالاااااة زٌااااااأ

ساااااااعات الزائاااااادة فااااااً االساااااابوع الجاااااار االضااااااافً عاااااان تحدٌااااااد أجااااااره كمااااااا ٌسااااااتحك هااااااذا األ
 .   (1)الواحد بصرؾ النظر عن ساعات العمل فً االسابٌع االخرى 
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---------------------------------------------------------------------- 
ان المرار الممٌز ؼٌر صحٌح ومخالؾ للمانون حٌث ثبت  22/1/2019فً  2019/الهٌئة المدنٌة/506جاء فً المرار التمٌٌزي المرلم  . (1)

ً وحتى المدعً )الممٌز( كان ٌعمل لدى صاحب العمل )من الولائع واالدلة ان العامل  المدعى علٌه( اضافة لوظٌفته من الساعة الثامنة صباحا
و )...( فً  28/5/2018ولم ٌكن لدٌه ساعات عمل اضافٌة بعد الدوام الرسمً , وان الشركة بكتبٌها المرلمٌن )...( فً  ،الساعة الثالثة عصراً 

المحامً ؼالب حسن التمٌمً  -. ٌنظر :ة لسندها المانونًاجابت بأن المدعً لم ٌعمل ساعات اضافٌة مما تكون الدعوى فالد 14/10/2018
 .  95المصدر السابك ,ص

 
 
 
 

 

 , ٚاٌؼّبٔخ اٌمؼبئ١خ .ػّبْ اٌؼبًِ فٟ ا٤عش ٚاالعبصاد -جؾش اٌضبٟٔ :اٌّ
 

. ومكافأة نهاٌة جرمطلب االول عن ضمان العامل فً األسنمسم هذا المبحث الى ثالث مطالب نتحدث فً ال
سنخصصه للحدٌث فالمطلب الثالث  ا, امتكلم عن ضمان العامل فً االجازاتلمطلب الثانً سنافً خدمة , وال

 عن الضمانة المضائٌة للعامل .
 

 ِٚىبفأح ٔٙب٠خ اٌخذِخ .  ،ػّبْ اٌؼبًِ فٟ االعش -اٌّطٍت االٚي :

  ػّبْ اٌؼبًِ فٟ االعش . -اٌفشع االٚي :
 

، ألنه انما ٌعمل كً ٌتماضى أجراً اٌته فً العمل وبذل الجهدساسٌة لضمان العامل وؼٌمثل األجر الركٌزة األ
وهو ما  ،ساسً الملمى على عاتك صاحب العملفٌنفمه على من ٌعوله, ومن جانب آخر فهو االلتزام األ

( من لانون العمل حٌن 8ٌمتضٌه تنفٌذ عمد العمل وٌعتبر من مستلزمات هذه التنفٌذ , ولد جاءت فً المادة )
. فالذي ٌؤدي عمالً دون اجر ال ((دي عمالً لماء اجر))كل من ٌؤ -العامل ان الممصود به هو: لامت بتعرٌؾ

ولى المشرع . ولد أ(1)و ألي سبب اخرجاملة أو ٌؤدٌه على سبٌل المة(, أٌسمى عامالً بل ربما ٌسمى )سخر
وٌمكنه من اعالة عناٌة خاصة بموضوع االجر فمد كفل له الحصول على اجر ٌكفً لسد حاجاته االساسٌة 

, وراعى على نحو ٌحمك ربط االجر باالنتاجوراعى فً تمدٌره نوع العمل الذي ٌؤدٌه العامل وكمٌته  ،اسرته
ولد عرؾ المشرع  .(2)فً ظروؾ متماثلة  لمتساوي فً النوع والكم الذي ٌؤدىفٌه المساواة بالنسبة للعمل ا

ا ٌصاحب العمل الذي ٌستخدمه من مال أ  للعمال على  ٌستحكما  ))كل  -( بأنه :41االجر فً المادة ) العرالً
د . وجاء من خالل تعرٌؾ المشرع لعموٌستحمه من تارٌخ مباشرته العمل((, لماء عمله كانت طرٌمة حسابه
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العمل .... وٌلتزم صاحب ك صاحب العمل هو األجر حٌث ذكر ))اة على عاتملالعمل أن االلتزام االساسً الم
  -ومن االحكام المهمة التً ذكرها المشرع بخصوص موضوع االجرهو : متفك علٌه للعامل .((داء األجر البأ

ان العامل اذا حضر ممر العمل وكان مستعداً ألداء عمله وحالة دون ذلن اسباب لم ٌكن له ٌد فٌها  -1
 . (3)ادى عمله واستحك اجره اعتبر كأنه 

الٌه من لبل صاحب العمل ثم ظهر ان االتهام كان  فً حالة اٌماؾ العامل عن العمل بسبب توجٌه اتهام -2
ً على اساس الخطأ او الكٌد وافرج عنه فً المحكمة فأن العامل ٌعاد الى عمله وٌستحك اجوره  لائما

 على مدى االٌماؾ .

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
اذا تخلؾ عنصر االجر عن عمد العمل صار عمداً اخر ؼٌر مسمى وٌدخل فً دائرة التبرعات وال تنطبك علٌه لواعد ذلن العمد , وال ٌتمٌد ( 1)

   . 220محمود جمال الدٌن زكً , المصدر السابك , ص -فٌه طرفاه بأحكامه . ٌنظر :
 العمل .  ن( من لانو4( ٌنظر المادة )2)
. بأن  17/9/2018( فً 2018/عمل/108محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان بمرارها المرلم )اعٌة والمتفرلة والعمل فً هٌئة الزرلضت ال (3)

لرار محكمة العمل ؼٌر صحٌح ومخالؾ للمانون ذلن ألن المحكمة بعد ان اعتبرت المدعى علٌه عاجزاً عن اثبات دفعه المثار بخصوص ذهابه 
ٌه الٌمٌن , ومنحته المحكمة حك توجاب التً بحوزته عاطل بفعل المدعًلفتح البالبطالة )كارت( االلكترونٌة  للعمل لدى الممٌز )المدعً( وجد ان

الٌمٌن المردودة وفك الصٌؽة رت صٌؽة الٌمٌن وان االخٌر رفض اداءها وردها الى المدعى علٌه وحلؾ االخٌر الحاسمة الى المدعً وصو
السند المانونً وثبت من المدعى علٌه المباشرة فً عمله بعد ٌوم واحد من انتماله لذلن الٌعد  المدعً دون ، وبذلن اصبحت دعوىرةالمصو

 .ته , وان دعوى المدعً حري بالرد . لرار ؼٌر منشور االمدعى علٌه مخالُ بالتزام
 
 
 

 

كز ٌتم دفع االجر الى العامل مرة واحدة فً الشهر على االلل وفً احد اٌام العمل وفً مكانه او مر -3
 مجاور له .

  .عمالت واالموالالوفاء لؽٌرها من ذمة المدٌن بال العامل بالعملة العرالٌة وال تبرأٌجب دفع االجر الى  -4

النظام  المانون او عمد العمل او كن ٌشترط ان ٌنصوال ٌعتبر المنح والمكافأت من متممات االجر, -5
ا مدة التمل عن ثالثة سنوات على نحو ٌتمٌز , او اذا استمر التعامل على دفعهالداخلً للعمل على دفعها

 .  (1)بالعمومٌة والثبات 

ً تعتبر -6  النسبة من المبٌعات والنسبة من االرباح المتفك علٌها فً عمد العمل من متممات االجر اٌضا
(2.) 

ل ممدار االجر تبعاً ألنتاج العام هٌجوز تحدٌد االجر على اساس المطعة او وفماً ألي نظام اخر ٌحدد فٌ -7
 ( . 3على ان الٌمل عن الحد االدنى ألجر العامل ؼٌر الماهر )

اذا كان العامل حدثاً فٌجب ان ٌدفع االجر الٌه مباشرة  ا, امع االجر الى العامل او الى وكٌلهٌجب دف -8
 ( . 4ذمته ) واال فال ٌبرأ

 ( . 5) الزامه بالشراء فً محالت معٌنة د حرٌة العامل فً التصرؾ بأجره اوٌالٌجوز تمٌ  -9

, والٌجوز التنازل %20لعامل اال بنسبة ال تزٌد على الٌجوز الحجز على االجر المستحك ل -10
. وال ٌجوز كذلن االتفاق دٌن على العامل اال فً حدود ضٌمةعنه وكذلن منع المماصة بٌن االجر و

  .هرابٌن صاحب العمل والعامل على اجر الل من الحد االدنى ألجر العامل ؼٌر الم

لى صاحب العمل دفع اجر العامل فً حالة انتهاء خدمته خالل سبعة اٌام من تارٌخ ٌجب ع -11
  . (6)انتهاءها 
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ؾك ثبالعش ِب٠ؼطٝ ػٍٝ سج١ً اٌؾالٚاد )ثمش١ش( اال فٟ اٌظٕبػخ اٚ اٌزغبسح اٌزٟ عشٜ ف١ٙب اٌؼشف ٍ( ِٕٗ ال 907٠ٟ اٌّبدح )( ثّٛعت اؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌّذ1ٔ)

ثك , بد , اٌّظذس اٌسبسٍّبْ ث١ -٠ٕظش:( 908)( ِٓ اٌّبدح 3ٚ  2ٕخ ٌؼجطٗ , ٚ٘زٖ اٌمٛاػذ ث١ٕٙب اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ فٟ اٌجٕذ٠ٓ )١ثذفغ اٌؾالٚاد ٚرىْٛ ٌٗ لٛاػذ ِؼ

 )اٌجبؽش(اال اْ ٘زٖ االؽىبَ أزٙذ ِفؼٌٛٙب ثٛعٛد رشش٠غ خبص ثبٌؼّبي ... 319, ص 1ط 

ثأٔٗ ِٓ اٌضبثذ فٟ اٌذػٜٛ اْ اٌّذػٟ ؽٍت االسزمبٌخ ٚاْ  10/3/2016فٟ  2016/ ا١ٌٙئخ اٌّذ١ٔخ / 1174لؼذ ِؾىّخ اٌز١١ّض فٟ لشاس٘ب اٌّشلُ  (2)

. ٚؽ١ش اْ اٌّذػٟ وبْ ِسزّشاً  2012. ٚاْ اٌّذػٟ ٌُ ٠سزٍُ سارجٗ ٌشٙش شجبؽ ٚٔظف شٙش اراس ِٓ ػبَ  1/4/2012اٌّذػٝ ػ١ٍٙب ٚافك ػ١ٍٙب اػزجبساً ِٓ 

. ٌزا لشس رظذ٠ك اٌؾىُ ا١ٌّّض . ٚعذ٠ش ثبٌزوش اْ اٌّمظٛد ثٕسجخ ِٓ  2011ٌزا فٙٛ ٠سزؾك ِجٍغ اٌؾٛافض ِٚجٍغ االسثبػ اٌس٠ٕٛخ ٌؼبَ  2011فٟ ػبَ ثؼٍّٗ 

د .  -ٔسجخ ِئ٠ٛخ ِٕٗ . ٚلذ ٠ىْٛ اشزشاوبً فشد٠بً اٚ عّبػ١بً. ٠ٕظش : حسٛلذساً ِٓ اٌشثؼ اٌزٞ ٠ؾممٗ فٟ ط ء ػٍّخ اٌّششٚع ص٠بدح ػٍٝ اعٛسُ٘االسثبػ ٟ٘ اػطب

 .    201ِؾّٛد عّبي اٌذ٠ٓ صوٟ , اٌّظذس اٌسبثك , ص 

لذ ارفمٛا ِغ  اارا ٌُ ٠ىٛٔٛ -ّؾبوُ فٟ اٌؼشاق رغٕؼ اٌٝ رؾذ٠ذ اعٛس اٌؼّبي لجً اْ ٠ٕض لبْٔٛ اٌؼًّ ػٍٝ ِٛػٛع اعش اٌؼبًِ اٌّب٘ش ٚغ١ش اٌّب٘ش وبٔذ اٌ (3)

ؤْٚ االعزّبػ١خ ثأعش اٌّضً ػٓ ؽش٠ك رؼ١ٓ اٚ أزخبة اٌخجشاء ثّٛعت لٛاػذ االصجبد , ٌٚىٓ اٌّششع اٌضَ ٚصاسح اٌؼًّ ٚاٌش –اطؾبة اٌؼًّ ػٍٝ ِجٍغ ِؼ١ٓ 

. وشثالء , ثأْ اٌّؾىّخ  1959/ ؽمٛل١خ / 12ؽست ِمزؼ١بد اٌظشٚف االلزظبد٠خ ؽ١ش عبء فٟ اٌمشاس اٌّشلُ ٚغ١ش اٌّب٘ش س٠ٕٛبً  بًِ اٌّب٘شثزؾذ٠ذ اعش اٌؼ

ح اٌزٟ اشزغً ف١ٙب اطذسد لشاس٘ب ثشد اٌذػٜٛ دْٚ اْ رٍزفذ اٌٝ اْ لشاس اٌششوبء ؽٛي ِٕؼ ِىبفأح اٌٝ ا١ٌّّض ال ٠ؾشِٗ ِٓ ؽك اٌّطب١ٌخ ثأعش اٌّضً ػٓ اٌّذ

 .    315, ص  1سٍّبْ ث١بد , اٌّظذس اٌسبثك , ط  -وخ اٌغضي ٚإٌس١ظ اٌظٛف١خ , ف١ّب ارا ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن ارفبق ػٍٝ ِمذاس االعش ٠ٕظش:ِذ٠شاً ِفٛػبً ٌشش

اٌؼًّ  / صب١ٔبً( ِٓ لبْٔٛ اٌؼًّ اٌضاَ اطؾبة49( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ٌٚىٓ اٌّششع فٟ اٌّبدح )905لجغ االؽذاس ٤عٛسُ٘ عبئضاً ثّٛعت اٌّبدح )( وبْ 4)

/ صب١ٔبً( اال ثزٛل١غ اٌؼبًِ فٟ سغً االعٛس اٌزٞ ٘ٛ ِٓ  52رِخ طبؽت اٌؼًّ ثّٛعت اٌّبدح ) أرِزُٙ . ٚال رجش أس اٌٝ اٌؾذس ِجبششح ٚاال فال ٠جشػٍٝ دفغ االعٛ

 بؽش .اٌسغالد االٌضا١ِخ . ٚال ٠ؼزجش رٛل١ؼٗ ف١ٗ دْٚ اػزشاع ػٍٝ اٌّفشداد رٕبصالً ِٕٗ ػٓ اٞ ؽك ِٓ ؽمٛلٗ .. اٌج

ٌؼبًِ وً ( اػزبد ثؼغ اطؾبة اٌؼًّ ػٍٝ اٌضاَ اٌؼّبي ثأْ ٠شزشٚا اٌجؼبئغ ِٓ ِؾالد ِؼ١ٕخ اٚ ٠مَٛ طبؽت اٌّؾً اٚ اٌششوخ ثألزطبع ٔسجخ ِٓ اعش ا5)

 ٌجبة .. اٌجبؽش . ؼبً ٌزٌه اغٍك ػ١ٍُٙ اٌّششع ٘زا إِؼبئغ ِٓ اٌّؾً اٌزٞ ٠ؼًّ ف١ٗ , ٚشٙش ػٍٝ اْ ٠مَٛ اٌؼبًِ ِمبثً ٘زٖ إٌسجخ ثششاء اٌج

 ( ِٓ لبْٔٛ اٌؼًّ . 50 - 42اٌّٛاد ) اٌٝاالؽىبَ اٌّزوٛسح ( ٠ٕظش فٟ 6)

 
جر الذي ٌحصل وٌجب أن ٌكون فً بالنا بخصوص موضوع األجر أنه فً الولت الراهن ال ٌمتصر األ

ب لٌسا، ذلن ألن ما أصاب أعلٌه العامل فً ممابل العمل على مبلػ من المال ٌحدد على نحو جزافً
سالٌب ، وخاصة فٌما ٌتعلك بأجرتنفٌذ العمل من تعمٌد انعكس فً نحو مباشرعلى اسلوب تحدٌد األ

 ن, وبناًء على ذلن فاتً عمل فٌهاوالمنشأة الالتحفٌز الذي ٌراد بها خلك مصلحة مشتركة بٌن العامل 
ً فً(1)ساسًالعدٌد من المتممات تضاؾ الى األجر األ ن موضوع األجرأ . ومن النماط المهمة أٌضا

جره ألن العامل عندما تعالد مع صاحب العمل فً عمله تمصٌراً مخالً ال ٌستحك أصر العامل الذي ٌم  
فً  ومن ضمن التزامات العامل هو االتمان, لعمد أنشأ التزامات على الجانبٌنفً عمد العمل فأن هذا ا

 .  (2)و ؼٌر ماهرعمله حسب كونه عامالً ماهراً أ
 

 خذِخ اٌِىبفأح ٔٙب٠خ  -ٟٔ :اٌفشع اٌضب

وانما ذكر فً لانون التماعد ، 1987( لسنة 71مكافأة نهاٌة الخدمة فً لانون العمل رلم )تأتً ذكرلم 
لانون العمل الجدٌد ، اال أن المشرع العرالً فً 1971( لسنة 39تماعً للعمال رلم )والضمان االج

الضمان مكافأة نهاٌة الخدمة فً لانون حكام وبأحكام تختلؾ عن أذكره  2015( لسنة 37رلم )
  -: اشترط استحماق العامل لهذه المكافأة بعض الشروط وهًحٌث ( 78فً المادة )( 71رلم )االجتماعً 

أن ٌكون العامل متماعداً سواًء أكان التماعد بسبب االصابة أو المرض أو انتهاء خدمته بسبب  -1
 . هعمدالسن أو انهاء 

ً أ -2  ومسجالً لدى مدٌرٌة التماعد والضمان االجتماعً .، ن ٌكون العامل مضمونا
و بسبب استحماله راتباً تماعدٌاً ب عدم توفر شروط االستحماق لدٌه أن ال ٌمنح راتباً تماعدٌاً بسبأ -3

 كامالً من ؼٌر المؤسسة . 
 ً ة ٌمثل مكافأاجمالٌاً دفعة واحدة  فاذا توفر فً العامل هذه الشروط فٌمنح من لبل المؤسسة تعوٌضاً نمدٌا

ساس ( فأن هذه المكافأة ٌحسب على أ39رلم )الضمان االجتماعً وبموجب لانون  ،ةمنهاٌة الخد
ً بعدد أأمتوسط  ً على اثنً عشر شهرجر العامل الشهري مضروبا  , وٌحسب كسرخدمته وممسوما
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( لسنة 37د رلم )ما لانون العمل الجدٌ(. أ78الشهر شهراً كامالً فً حاالت ذكرها المانون فً المادة )
الخدمة اذا انهٌت خدمته بممدار أجر  ( بأن العامل ٌستحك مكافأة نهاٌة45فً المادة ) هافمد ذكر 2015

 بأستثناء بعض الحاالت المذكورة فً البندٌن )اوالً اها لدى صاحب العمل د  اسبوعٌن من كل سنة خدمة أ
 , فمكافأة نهاٌة اختالفاً واضحاً بٌن المكافأتٌن ومن هنا نكتشؾ بأن هنان .(3)( 43وثانٌاً( من المادة ) ،
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  .  285د . ٌوسؾ الٌاس , المصدر السابك , ص و ( د. عدنان العابد1)
بان على المدعى علٌه األول أن ٌؤدي للمدعً الممٌز علٌه  . كربالء(1957/ صلحٌة / 2229لرارها المرلم )ت محكمة التمٌٌز فً ( لض2)

( الماضً بالزامه 57/ 481التً عٌن المدعً لحراستها , وحٌث ان الممٌز علٌه لد صدر بحمه الحكم المرلم ) أجر المثل عن مدة حراسته للتمور
, ألن فال ٌستحك اجراً عن عمل لصر فٌه عن كمٌة التمور التً ثبت تمصٌره فً المحافظة علٌها فٌكون ذلن الحكم حجة علٌه بتعوٌض الممٌز

, ص  1سلمان بٌات , المصدر السابك , ج -االجٌر انما ٌستحك االجر عن عمله اذا بذل من العناٌة فً تأدٌة ما ٌبذله الشخص المعتاد . ٌنظر :
335  . 

التعوٌض عن مكافأة نهاٌة الخدمة. فٌما ٌتعلك بكٌفٌة احتساب مبلػ  1958( لسنة 1المشرع العرالً هنا العمل بمانون العمل رلم )عاد ( أ3)
    ))الباحث((

   
 
 

( ال عاللة لها بموضوع التعوٌض نتٌجة ضرر لحك 39رلم )الضمان االجتماعً ة حسب لانون مالخد
صاب العامل نتٌجة انهاء ( تمثل تعوٌضاً لضرر أ37دٌد رلم )الج بٌنما فً لانون العمل .( 1)بالعامل 
. وكذلن عامل هذا التعوٌضن المشرع استثنى بعض الحاالت حٌث الٌستحك اللذلن نرى أ .(2)خدمته 

مؤسسة التماعد ( هو 39فأن الخصم فً دعوى المطالبة بهذه المكافأة بموجب لانون العمل رلم )
( 37العمل رلم ) نالخصم فً دعوى المطالبة لهذه المكافأة بموجب لانو. بٌنما والضمان االجتماعً
 هو صاحب العمل .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
( هو تمكٌن العامل من مواجهة الظروؾ الناشئة عن فمدان عمله , 39رلم ) المكافأة حسب لانون الضمان االجتماعًرٌر هذه ( الؽرض من تم1)

 وتوفٌر مبلػ من المال له , ٌتدارن به امره حتى ٌحصل على مصدر دخل جدٌد . او تمكٌن اسرته من مواجهة الظروؾ الناشئة عن وفاته . ٌنظر
 . 342الٌاس , المصدر السابك , صد. عدنان العابد د . ٌوسؾ  -:
 
بأنهاء خدمته دون  ة اثٌر( لالتصاالت مطالباً اٌاه بتعوٌضه عن لٌامه( رفع المدعً )العامل( دعواه على صاحب العمل )المدٌر المفوض لشرك2)

( فً 2018هٌئة المدنٌة/ / ال5887مرار المرلم )ب, وبعد لرار المحكمة لررت محكمة التمٌٌز فً به نتٌجة ذلن ضرراسابك انذار فاص
الدعوى وتأٌد لها بأن لرار محكمة العمل صحٌح وموافك للمانون حٌث استكملت محكمة العمل تحمٌماتها الالزمة فً موضوع  10/10/2018

د , المصدر السابك , تٌبة عدنان حمالمحامً ل -ة المتراكمة . ٌنظر :مكافأة نهاٌة الخدمة وتعوٌض االجازات السنوٌ هالممٌز علٌ استحماق المدعً
 . 203ص
 
 
 

 
 
 

  .فٟ االعبصاد ًِػّبْ اٌؼب -اٌّطٍت اٌضبٟٔ :
  .عبصاد االػز١بد٠خالا -اٌفشع االٚي :

 
لمدة عشرٌن ٌوماً عن كل سنة عمل,  ( من لانون العمل فأن العامل ٌستحك اجازة بأجر67بموجب المادة )

الضارة بالصحة فأنه وبموجب البند ثانٌاً من المادة نفسها و هذا فً االعمال االعتٌادٌة أما االعمال المرهمة أ
. ولصاحب العمل عند الضرورة منح العامل لمدة ثالثٌن ٌوماً عن كل سنة عملٌستحك العامل اجازة سنوٌة 

( ٌضاؾ ٌومان الى اجازة العامل السنوٌة بعد كل 68. وبموجب المادة )ازة بدون اجربناًء على طلبه اج
راد العامل التمتع باجازاته السنوٌة خدمة مستمرة لدى صاحب العمل ذاته, واذا أها فً خمس سنوات ٌمضٌ

. وٌجوز تجزئة االجازة السنوٌة اذا ( على صاحب العمل تمكٌنه من ذلن69دفعة واحدة فبموجب المادة )
الكٌفٌة التً ٌتفك والتمتع بالبالً ب ،( ٌوماً متصلة14التضت متطلبات العمل ذلن الى مدد ال تمل احداها عن )

ي عمل مأجور ن ٌمارس أ( الٌجوز للعامل أ70ووفك المادة ), مدة التتجاوز سنة العمل التالٌة علٌها خالل
ث, وٌة مراعاة لمصالح ثالنلمشرع انما لرر حك العامل فً االجازة السا, وخالل تمتعه بأٌام اجازته السنوٌة

ومصلحة الجماعة التً ٌعتبر العامل , ٌد نشاط عملهة صاحب العمل فً تجد, ومصلحالعامل مراعاة شخص
, ونتٌجة لرجحان المصلحة االجتماعٌة فً الحك فً ا من الثروة المومٌة وٌجب صٌانتهءبالنسبة لها جز

 ن مدة االجازة، وٌترتب على ذلن ،أاالجازة على المصلحة الفردٌة فمد جعل المشرع احكامها من النظام العام
 ومن أجل ضمان تمتع العامل .(1ا ٌستحمه من االجازة السنوٌة )دنى لمتعتبر حداً أ الممررة فً المانون
( 71ذلن المادة )و ألي سبب كان كما لضت بأو التنازل عنها كال أو جزءا بممابل أو بدونه أ باالجازة السنوٌة

ٌام ، وكذلن اجور األن تدفع للعامل اجوره عن مدة اجازته السنوٌة عند منحه اٌاهمن لانون العامل. وٌجب أ
. ء عمله ألي سبب كان, وعلى أساس األجر الذي كان ٌتماضاهالتً لم ٌتمتع بها من اجازته السنوٌة عند انتها

وتعتبراجور االجازات التً تراكمت للعامل بموجب الموانٌن السابمة دٌناً بذمة صاحب العمل وٌصبح واجب 
ٌدها بموجب السنوٌة فٌتم تحد ما عن أولات تمتع العامل بأجازاته(. أ2ٌنهما)االداء عند انتهاء عاللة العمل ب

العامل  ولات تمتعم ٌوجد فً النظام الداخلً موضوع أو لالنظام الداخلً للعمل, واذا لم ٌوجد نظام داخلً أ
ه تم نالسنوٌة باالتفاق مع صاحب العمل, واذا أثبت العامل أ الحك فً التمتع بأجازته بأجازاته, فٌكون للعامل
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مل من لبل صاحب العمل فٌجب علٌه أن ٌدفع أجره عن حرمانه من التمتع بأجازاته السنوٌة ضمن سنة الع
 ( . 3ٌعادل هذا االجر ) اة مضافاً الٌه تعوٌضمدة االجاز

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 . 97( د . عدنان العابد , و د ٌوسؾ الٌاس , المصدر السابك , ص1)
بأن لرار محكمة العمل صحٌح وموافك للمانون  28/12/2004فً  2004/ الهٌئة المدنٌة / 1894( لضت محكمة التمٌٌز فً لرارها المرلم 2)

واجور العطل  ،فٌه استحماق المدعً من اجور اجازاته السنوٌةعلى تمرٌر الخبٌر الذي احتسب وذلن ألن المحكمة اعتمدت فً اصدار حكمها 
الماضً شهاب احمد ٌاسٌن , والمحامً خلٌل  -تمرٌر جاء مستوفٌاً لشروط صحته مما ٌصح اعتماده سبباً للحكم . ٌنظر :الوان  ،واالعٌاد الرسمٌة

 .  19ابراهٌم المشاهدي , المصدر السابك , ص
 العمل .  ن/ اوالً وثانٌاً( من لانو 73)المادة  -( ٌنظر :3)
 
 

  
 
 
 
 

ؼراض المنصوص علٌها سواًء جورة خدمة عمالٌة مجزٌة لجمٌع األوتعتبر مدة االجازة السنوٌة المأ
االعٌاد والعطالت  ما. أ(1)( من لانون العمل 74. وفك المادة )ن العمل أو الموانٌن االخرىفً لانو

ً ٌجب أالرسمٌة ف استثناء ٌجوز تشؽٌل . ولكن ، وٌتماضى عنها اجراً كامالً ن ٌتمتع بها العامل اٌضا
( 63) حد االسباب المذكورة فً المادةالعامل خالل أٌام االعٌاد أو العطالت الرسمٌة اذا توافرا فٌها أ

 ( .76و  75جره وفك المادتٌن )من لانون العمل بأجر مضاعؾ, اضافة الى أ
 

  .االعبصاد اٌّشػ١خ -ٟٔ :اٌفشع اٌضب

 
ً ( من لانون الع77مدة االجازة المرضٌة للعامل بموجب المادة ) , مل عن سنة العمل هً ثالثون ٌوما

ً 180لعامل لحد )وٌجوز تراكم االجازات المرضٌة التً ٌستحمها ا , ولكن اذا استمرالعامل ( ٌوما
حكام لانون بأجر فحٌنئذ ٌطبك بشأنه أ المرضٌةته من االجازات االمضمون الذي استفاد من استحمال
. وٌستطٌع صاحب العمل الرجوع على دائرة الضمان بما دفعه (2)التماعد والضمان االجتماعً للعمال 
ً فً السنة. ام30ا الٌزٌد عن )ة ولكن بمللعامل عن اجور اجازاته المرضٌ ا عن كٌفٌة منح ( ٌوما

جهة طبٌة معتمدة لدى صاحب العمل,  ٌر طبً صادر عناالجازة المرضٌة فٌتم ذلن باالستناد الى تمر
. والتمتع باالجازة المرضٌة حاله حال االجازة االعتٌادٌة تعتبر خدمة أو صادر عن جهة طبٌة رسمٌة

 .( 3)ؼراض لانون العمل والموانٌن االخرى مٌع أعمالٌة مجزٌة لج
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. بأن لرار محكمة عمل السلٌمانٌة ؼٌر صحٌح ومخالؾ  30/10/1978فً  1978/ ثانٌاً /  1494( لضت محكمة التمٌٌز بمرارها المرلم 1)

ر المضمون الى الخدمة المضمونة ألن العبرة هو بأداء العمل ألي جهة كانت ومهما للمانون ألن المشرع لم ٌضع اي شرط ألضافة الخدمة ؼٌ
 -( من لانون التماعد والضمان االجتماعً . ٌنظر :100كان نوع العمل المؤدي لمصلحة االدارة او صاحب العمل حسب الفمرة )د( من المادة )

 . 270, ص  1978مجموعة االحكام العدلٌة العدد الرابع , السنة التاسعة 
 ( . 53- 43اد )لانون التفاعد والضمان االجتماعً للعمال المو -:( لمعرفة تفاصٌل موضوع اجازة العامل المرضٌة ٌنظر2)
تحك العامل اجازة مرضٌة ( من لانون التماعد والضمان االجتماعً للعمال . فً لانون الموجبات والعمود اللبنانٌة ٌس53 – 43( ٌنظر المواد )3)

 وما بعدها . 445, ص  10د. زهدي ٌكن المصدر السابك , ج  -حسب فترة خدمته لدى صاحب العمل . ٌنظر : مرضه مدة
 
 
 
 
 
 
 

 اٌؼّبٔخ اٌمؼبئ١خ ٌٍؼبًِ . -اٌّطٍت اٌضبٌش :

 .ػّبْ دػٜٛ اٌؼبًِ  -اٌفشع االٚي :
انون العمل ولانون التماعد حكام لالدعوى التً ٌمٌمها العامل وفك أ ( من لانون العمل فأن140وفك المادة )

و من ٌخلفه فً حموله ، وان المبالػ المستحمة للعامل أوالضمان االجتماعً للعمال من الدعاوى المستعجلة
موال صاحب العمل المدٌن المنمولة وؼٌر الناشئة عن عاللة العمل له أعلى درجات االمتٌاز على جمٌع أ

بها لصاحب  متٌاز لٌشمل جمٌع المبالػ التً ٌكون العامل دائنا, وٌتسع االالمنمولة بما فً ذلن دٌون الدولة
ة فً منازعات ن الدعاوي المرفوع. وأ(1)جره فمط ى لانون العمل ولٌس ممصوراً على أالعمل بممتض

ثل االدعاء العام فً لضاء العمل، أو و من لبل ممم محاكم العمل من لبل ذوي الشأن، أماالضمان تمام اٌضاً أ
. وكل تسوٌة تجري مع العامل المضمون عن تعوٌض اصابة العمل فً مدٌر العام أو من ٌخولهمن لبل ال

وال ٌعتمد بنتائجها فً مواجهة المؤسسة كما تمضً  ،وخارج محكمة العمل تعتبر باطلة ،معزل عن المؤسسة
من لانون العمل  (128). ووفك المادة لانون التماعد والضمان االجتماعًبذلن المادة السادسة والثمانون من 

ً ال ٌجوز اتهام العامل عن مخ . وال تجوز معالبة العامل اال الفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر ٌوما
ن ٌصدر المرار ممثل عن الجهة النمابٌة المختصة. على أ بعد التحمٌك معه واالستماع الى دفاعه بحضور

العامل. , وٌصدر لرار فرض العموبة كتابه وٌبلػ به ئهخمسة عشر ٌوماً من تارٌخ انتهامٌك خالل حبنتٌجة الت
ن ٌكون كتابة ( من لانون العمل، بل ٌلزم أ129ة )ها بموجب المادا كان نوعها ال ٌجوز شفاٌفمرار العموبة أ

وله أن ٌعترض  .(2)ن تتوفر فٌه واال كان المرار باطالً حٌحاً لانوناً، فهذه الشكلٌة ٌجب أكً ٌكون المرار ص
, وٌكون لرار المحكمة باتاً اً من تارٌخ تبلؽه بالمرارمام محكمة العمل المختصة خالل خمسة عشر ٌومأعلٌه 

 ً كانت العموبة هً الفصل من العمل,  . فاذاللطعن تمٌٌزاً  باستثناء لرار فرض عموبة الفصل فٌكون خاضعا
لعمل وتعتبر المدة التً تولؾ فٌها , فٌعاد العامل الى اولضت المحكمة بالؽائها أو استبدال عموبة اخرى بها

جرة المستحك عنها كامالً كما ٌلزم بدفع عمل خدمة له لكل االؼراض, وٌلزم صاحب العمل بدفع أعن ال
وفً  ،( من لانون العمل129االشتراكات عنها الى دائرة العمل والضمان االجتماعً كما لضت بذلن المادة )

ٌنهم ثر على المصلحة المشتركة للعمال التً تنشأ بماعٌة ذات األمل، وهً الخالفات الجنطاق منازعات الع
كثر حول ما ٌنجم عن تطبٌك وبٌن اصحاب العمل فً مشروع أو أكثر أو فً نطاق مهنة أو صناعة أو أ
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ن تبادر النمابٌة العمالٌة ذات العاللة أ جهزة، فٌتوجب على صاحب العمل أو على األلانون العمل وتعلٌماته
ورئٌس اتحاد العام لنمابات العمال بالنزاع الذي ٌنشب . فاذا  ،وزٌر العمل والشؤون االجتماعٌة الى احضار

الى حل ٌرضى الجمٌع خالل ثالثة  ن ٌتوصل( دون أ132نصوص علٌها فً المادة )لام الوزٌر بالمساعً الم
حالة النزاع نمابات العمال اس االتحاد العام لكثر وجب على وزٌر العمل ورئٌأٌام من تارٌخ االخطار على األ

كثر نعماد خالل ثمان وأربعٌن ساعة على األالى وزٌر العدل لدعوى هٌئة لضاٌا العمل فً محكمة التمٌٌز لال

 ورئٌس االتحاد وطرفً النزاع تصدر الهٌئة لرارها خاللللنظر فً الزاع وبعد دعوة الهٌئة لوزٌر العمل 
   
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 . 90د . محمود جمال الدٌن زكً , المصدر السابك . ص  -( ٌنظر :1)
  . 148د . عدنان العابد , د . ٌوسؾ الٌاس , المصدر السابك , ص  -(  ٌنظر :2)

 
 
 
 
 

طرفً النزاع وٌكون لرارها باتاً,  ماً من تارٌخ عرض النزاع علٌها فً جلسة علنٌة بحضورخمسة عشر ٌو
ً بالمرارمام الهٌئة ٌوم اصدار المرار واذا تخلؾ أحد طرفً النزاع عن الحضور أ . رؼم تبلٌؽه ٌعتبر مبلؽا

ا امتنع صاحب العمل ٌام من تارٌخ صدوره واذل تنفٌذ لرار الهٌئة خالل ثالثة أصاحب العمل والعما وعلى
ن ٌتولفوا عن العمل وتحسب لهم مدة التولؾ من تبلٌؽهم بالمرار جاز للعمال أ ٌامثالثة أعن تنفٌذ المرار بعد 

ً بأجراء التولؾ ، ولكن علٌهم أخدمة ٌستحمون عنها جمٌع حمولهم ن ٌبلؽوا وزٌرالعمل ورئٌس االتحاد معا
 ( . 1عن العمل الذي ٌتخذونه فور مباشرتهم له )

 

  ،اٌّؾىّخ اٌزٟ رٕظش فٟ لؼب٠ب اٌؼًّ -اٌفشع اٌضبٟٔ :
ن لاض واحد ٌعٌنه و اكثر فً كل محافظة وتنعمد م( من لانون العمل تشكل محكمة أ137بموجب المادة )
ً صائباً , ولد سلن المشرالتراح من رئٌس محكمة االستئناؾ . بناًء على(2وزٌر العدل ) ع العرالً اتجاها

. وتختص محكمة (3ؾ توفٌر الحماٌة المانونٌة لهم )اضٌاً خاصاً للنظر بالمنازعات العمالٌة بهدفرد لعندما أ
لانون التماعد و ،العمل نالعمل بالدعاوي والمضاٌا والمنازعات المدنٌة والجزائٌة المنصوص علٌها فً لانو

وفً حالة عدم  ،اختصاصها, وتختص كذلن بالمرارات المؤلتة فً الدعاوي الداخلة فً والضمان االجتماعً
انٌن على , وكذلن الدعاوي والمسائل االخرى التً تنص الموص محكمة البداءة بهاتوجود محكمة العمل فتخ

هٌئة  -ثالثٌة تسمى  ما جهة الطعن فتكون لدى محكة التمٌٌز المتشكل من هٌئةاختصاص محكمة العمل بها, أ
وذلن للنظر فً الطعون   ،ئة الزراعٌة والمتفرلة والعملالهٌلضاٌا العمل، وفً اللٌم كوردستان فً لدى 

حكام محكمة العمل لابالً لانون التماعد والضمان االجتماعً. وتكون أالعمل و نالمنصوص علٌها فً لانو
. وللمحكوم علٌه االعتراض على (4اض على الحكم الؽٌابً والتمٌٌز واعادة المحاكمة )للطعن بطرٌمة االعتر

. وٌكون الحكم الذي ة أٌام من الٌوم التالً لتبلٌؽهالصادر ضده من محكمة العمل خالل عشر الحكم الؽٌابً
ً تبدأ من الٌوم التالً لتبلٌؽه.  تصدره محكمة العمل لابالً للطعن فٌه لدى محكمة التمٌٌز خالل ثالثٌن ٌوما
المرارات  ام, أللمانون فصل فً موضوع الدعوى وفكو الولمحكمة التمٌٌز تصدٌك أو نمض المرار الممٌز أ

تئناؾ بصفتها التمٌٌزٌة . طعن لدى محكمة االسبصفتها الجزائٌة فتكون لابلة للحكمة العمل مالتً تصدرها 
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 زائٌة كل فً مجاله فٌما لم ٌرد فًحكام لانون اصول المحاكمات الجن المرافعات المدنٌة وأحكام لانووتطبك أ
 ( . 5لانون العمل نص خاص )

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 العمل . ن( من لانو136 -132( ٌنظر المواد )1)
م اصدار لانون التنظٌم المضائً بعد صدور دستور ( بهدؾ استمالل السلطة المضائٌة عن التنفٌذٌة اصبحت المحاكم تابعة للسلطة المضائٌة وت2)

 علٌه فأن تعٌن المضاة اصبح من مهام رئٌس مجلس المضاء. .2005العراق سنة 
  . 241لتٌبة عدنان حمد , المصدر السابك , ص -ٌنظر :( 3)
/موسعة  719التمٌٌز بمرارها المرلم الٌجوز الطعن فً لرارات محكمة العمل بطرٌك تصحٌح المرار التمٌٌزي وهذا ما لضت به محكمة ( 4)

 بأن لضاٌا العمل الٌمبل فٌها الطعن بطرٌك تصحٌح المرار التمٌٌزي .  28/11/1984فً  1983اولى / 
( من لانون العمل . وبخصوص الجهات التً لها الحك فً الامة الدعوى امام محكمة العمل فهً الشخص 146-137المواد ) -:ٌنظر( 5)

المحامً  -دعاء العام . ٌنظر :ان عامال او صاحب عمل وكذلن نمابة العمال واجهزة التفتٌش ودائرة الضمان االجتماعً , واالكأالمتضرر سواء 
 . 74تٌبة عدنان حمد , المصدر السابك , صل
 
 

 
 
 
 
 

ٚلبْٔٛ اٌزمبػذ ٚاٌؼّبْ االعزّبػٟ ٌٍؼّبي  ،ؽىبَ لبْٔٛ اٌؼًّػّبْ عضاء ِٓ ٠خبٌف أ -ع اٌضبٌش :اٌفش

.  

 

حكام لواعد ست مواد تتحدث عن جزاء من ٌخالؾ أهنان  1987( لسنة 71فً لانون العمل رلم )
مادة , والخالفة تشؽٌل عمال العرب واالجانب( وهً الخاصة بم24لانون العمل اآلمرة وهً المادة )

د األدنى اصة بأجور العمال واعطاء العامل أجراً ٌمل عن الححكام الخ( وهً الخاصة بمخالفة األ53)
( التً تعالب أصحاب العمل الذٌن ٌخالفون األحكام الخاصة بولت 79ة ), والمادألجر العامل الماهر

, وكذلن المادة لألحكام المتعلمة بتشؽٌل النساء ( التً تمضً بعموبة المخالؾ97, والمادة )العمل
ة موب( المتعلمة بع113ادة ), والمحكام الخاصة بحماٌة عمال الممالع( التً تعالب المخالفٌن لأل106)

ن . هذه هً جملة المواد العمابٌة التً نص علٌها الشارع فً لانواحتٌاطات العملالمخالؾ ألحكام 
د والضمان االجتماعً للعمال فمد أفرد لجزاء المخالؾ التماع نما لانو. أ1987( لسنة 71العمل رلم )

تعمال و اسعطاء أب العمل الذي ٌمدم على اتعالب صاح( التً 94المادة ) -حكامه خمس مواد هً :أل
 و كذبها بالزامه، وهو ٌعلم بتزوٌرها أو تتضمن ولائع كاذبةشهادات أو بٌانات أو معلومات مزورة أ

, اضافة الى ما لرره المشرع له من عموبة بتعوٌض المؤسسة بما ٌعادل خمسة أضعاؾ التعوٌض
حصول لب كل شخص ٌنتحل صفة العامل بمصد ال( التً تعا95دة )ن العموبات. والمابممتضى لانو

له ( الخاصة بعموبة صاحب العمل الذي الٌشترن عن عما96, وكذلن المادة )على حموق العامل
ل موظفً دائرة الضمان عما( الخاصة بمن ٌعرلل أ97المشمولٌن بأحكام هذا المانون. والمادة )

مضمون شهادة وبة الطبٌب الذي ٌعطً للعامل ال( المتعلمة بعم98, والمادة )االجتماعً أو مفتش العمل
فً تمرٌر العموبة المناسبة على أي مخالؾ ألحكام  ( التً اطلمت ٌد الماض99ً. والمادة )طبٌة كاذبة
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ل واحد مهما تعددت فً دعوى ن توحد المخالفات المنسوبة الى صاحب عملانون التماعد. وللمحكمة أ
العمل  ن. وصفة الماضً فً تمرٌر العموبات بموجب لانو(1), وٌشمل ذلن جمٌع لضاٌا العمل واحدة

 ،ولانون التماعد والضمان االجتماعً هً صفة لاضً الجنح بالعموبات الممررة فً هذٌن المانونٌن
ن االضابٌر التحمٌمٌة التً تحال محكمة العمل خالل سنة واحدة هو أ ولكن الذي الحظناه اثناء عملنا فً

، وأن هؤالء تنظٌمها من لبل الموظفٌن فً مدٌرٌة التماعد والضمان االجتماعًعلى محكمة العمل تتم 
ذه ن تستعٌن هالموظفٌن ٌفتمرون الى أدنى المام بأصول التحمٌك الجنائً, لذلن كان من الواجب أ

 تلن المنطمة . لن بالتعاون مع رئاسة االستئناؾ فً , وذالمدٌرٌة بالمحممٌن المضائٌٌن
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( من لانون التماعد والضمان 90نالحظ من خالل لراءة هذه المواد العمابٌة ان المادة الوحٌدة التً تخص العامل بالعموبة هً المادة )  (1)
 .  (الباحث)المواد االخرى سواء فً لانون العمل او لانون التماعد فكلها خاصة بصاحب العمل ..  اعً اماالجتما

 
 
 
 
 
 

 

 اٌخبرّخ
 

 

سغُ أْ اٌزشش٠غ اٌؼشالٟ فٟ ِغبي اٌؼًّ ٚاٌؼّبي ٠ؼزجش ِٓ اٌزشش٠ؼبد اٌّزطٛسح، ٠ٚؾبوٟ رشش٠ؼبد اٌذٚي 

( 11ٌؼّبٔبد اٌزٟ وفٍٙب اٌّششع ٌٗ فٟ لبْٔٛ اٌؼًّ سلُ )اٌّزمذِخ، وّب سأ٠ٕب ِٓ خالي اثشاص ؽمٛق اٌؼّبي ٚا

. اال أْ اٌزٞ ٠ؼٛصٖ ٘ٛ 1811( ٌسٕخ 31. ٚوزٌه لبْٔٛ اٌزمبػذ ٚاٌؼّبْ االعزّبػٟ ٌٍؼّبي سلُ )1891ٌسٕخ 

اٌزطج١ك اٌس١ٍُ ٚاٌّزمٓ ٌٍمبْٔٛ ؽبٌٗ ؽبي اٌزشش٠ؼبد االخشٜ فٟ اٌّغبالد اٌّخزٍفخ، فبسادح ثؼغ االفشاد فٟ 

ق ؽب١ٌب ٚوزٌه فٟ ال١ٍُ وٛسدسزبْ أطجؾذ ألٜٛ ِٓ اسادح اٌسٍطز١ٓ اٌمؼبئ١خ ٚاٌزٕف١ز٠خ ِغ االسف اٌؼشا

اٌشذ٠ذ. ٚلذ سأ٠ذ فٟ االٚٔخ االخ١شح ل١بَ ثؼغ اٌغٙبد ثجزي عٙٛد ؽض١ضخ فٟ سج١ً اٌغبء لبْٔٛ اٌؼًّ إٌبفز فٟ 

. إٌبفز فٟ ػَّٛ اٌؼشاق ػذا االل١ٍُ. 2011( ٌسٕخ 31. ٚاسزجذاٌٗ ثبٌمبْٔٛ سلُ )1891( ٌسٕخ 11االل١ٍُ سلُ )

ٔف اٌزوش، وٟ ٠سب٠ش االل١ٍُ اٌذٚي اٌّزمذِخ فٟ ٘زا بػذ ٚاٌؼّبْ االعزّبػٟ ٌٍؼّبي ا٢ٚوزٌه رؼذ٠ً لبْٔٛ اٌزم

فّؼ١بس رطٛس اٌذٚي ٘ٛ وْٛ اٌمبْٔٛ اٌزٞ ٠طجك ف١ٙب ٠ؼّٓ ؽمٛق  ،اٌشأْ. ٚثشأ٠ٟ فأْ ٘زا إٌٙظ غ١ش طؾ١ؼ

طجك ف١ٙب ثشىً س١ٍُ ِٓ عٙخ اخشٜ، أِب وْٛ ٘زا اٌمبْٔٛ أٚ ران ف١ٗ ثؼغ اٌمظٛس أٚ اٌّٛاؽٓ ِٓ عٙخ، ٠ٚ

أٚ أْ رم١ٕٕٗ عشٜ ِٕز أِذ ثؼ١ذ فٙزٖ ؽغظ ٚا١٘خ، فال ٠خٍٛ أٞ لبْٔٛ  -غ١ش ِؤصش فٟ اٌؾمٛق ٚاالٌزضاِبد -خًٍ

ال هللا رؼبٌٝ. ٚاٌمبسٞء فٟ اٌؼبٌُ ِٓ صغشاد أٚ لظٛس ٚثبٌزبٌٟ فالأؽذ ٠سزط١غ رشش٠غ لبْٔٛ ِٕضٖ ِٓ اٌؼ١ٛة ا
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ٌٙزا اٌجؾش س١ؼشف ؽزّب أْ اٌّششع اٌؼشالٟ ثزي عٙذٖ فٟ سج١ً رؼ١ّٓ ؽمٛق اٌطجمخ اٌؼبٍِخ...أسعٛ أْ 

                                                                         لذ ٚفمذ فٟ ثسؾ اٌّٛػٛع ثبٌمذس إٌّبست.أوْٛ 

                                                                                                        ٚهللا ِٓ ٚساء اٌمظذ.

 

 

 

        اٌجبؽش                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رٛط١بد ِٚمزشؽبد                                             

 
استحوذت  فمد رأٌنا كٌؾ أن حكومة االللٌم .االهتمام بمؤسسة التماعد والضمان االجتماعً للعمال -1

بحجة االزمة االلتصادٌة الخانمة التً تمر بها االللٌم،  ومازالت تستحوذ على أموال هذه المؤسسة
 وتموم بصرفها فً أوجه الصرؾ التً تم رصدها لها.

رئاسات االستئناؾ االهتمام بمحكمة على كلٌات الحموق االهتمام أكثر بدراسة تشرٌعات العمل. وعلى  -2
العمل ووضع المضاة الملمٌن بمضاٌا العمل، فمد لوحظ عدم تخصٌص لضاة لمحكمة العمل بل ٌتم 

ءة طبعا لٌتولى النظر فً دعاوٌها اضافة الى عملة ولاضً البداتنسٌب لاضً محكمة البداءة الٌها 
 الٌستطٌع تخصٌص ولت كاؾ للتدلٌك فً دعاوي العمل بسبب كثرة دعاوي البداءة.

فً تفتٌش  ان االجتماعً االجتماعً كً تموم بدورهاتفعٌل دور اللجان التفتٌشٌة فً دائرة الضم -3
 مضاٌا كفالة العمال.ب صد المخالفات فٌها وخاصة فٌما ٌتعلكالشركات والمعامل على أكمل وجه ور

شاء مراكز شرطة خاصة بمدٌرٌات الضمان االجتماعً لكً تموم بدورها فً اتخاذ االجراءات ان -4
 المانونٌة التً نص علٌها.

سوء تخصٌص محممٌن لضائٌٌن للتحمٌك فً الدعاوي الجزائٌة الخاصة بمحكمة العمل، ألننا الحظنا  -5
 تنظٌم االوراق التحمٌمٌة وعدم تنظٌمها على أسس سلٌمة.
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 دفاع عن شرٌحة العمال فً المحاكملبل الحكومة بنمابة العمال كً تموم بدورها فً ال االهتمام من -6
االجتماعً كما فً الدول المتمدمة، ولٌس كما نراها الٌوم عبارة عن نمابة شكلٌة ال ودائرة الضمان 

    روح فٌها مهمتها جمع بعض الرسومات من هنا وهنان. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

ِظبدس اٌجؾش                                                                       
 

 ( المعدل.1987( لسنة )71) متن لانون العمل العرالً رلم -1

 .2115( لسنة 37متن لانون العمل العرالً رلم ) -2

 .1971( لسنة 37د والضمان االجتماعً للعمال رلم)متن لانون التماع -3

 .2115الدستور العرالً لسنة  -4

 .1951( لسنة 41مانون المدنً العرالً رلم )ال -5

شرح لانون العمل العرالً . د.عدنان العابد و د.ٌوسؾ ألٌاس. مطبعة العمال المركزٌة. الطبعة  -6

 .1989الثانٌة 

 لانون العمل د. محمود جمال الدٌن زكً. الطبعة الثالثة. مطبعة جامعة الماهرة  -7

 المضاء المدنً العرالً سلمان بٌات . -8

 انون الموجبات والعمود اللبنانٌة د. زهدي ٌكن .شرح ل -9

لضاء العمل وفك المباديء المضائٌة الممررة. شهاب أحمد ٌاسٌن و خلٌل ابراهٌم المشاهدي.  -11

 .2111منشورات المكتبة المانونٌة. بؽداد 
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-نالمدخل لدراسة محكمة العمل. المحامً لتٌبة عدنان حمد. منشورات مكتبة المانون الممار -11

 .2119بؽداد. الطبعة االولى 

بؽداد.الطبعة -المختزل من مباديء لضاء العمل . المحامً ؼالب حسن التمٌمً. مطبعة الكتاب -12

 . 2119االولى 

 ،( 1977،1978،1981،1993مجموعة االحكام العدلٌة للسنوات ) -13

ً محكمة تمٌٌز أللٌم المرارات التمٌزٌة الصادرة عن الهٌئة المتفرلة والزراعٌة والعمل ف -14

 ( ؼٌر منشورة.2119-2118كوردستان لسنتً )

 . 1994، دار الملم 2479،ص3أحمد مختار عمر،ج ،المعاصرة معجم اللؽة العربٌة  -15

 

 

 
 


