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معلومات قانونية منوعه للعامل و صاحب العمل 

مقدمة

يخص  وما  بها  يتعلق  وما  العمالية  الحقوق  بدراسة  تع��  ربحية  غ��  مؤسسة  هو  العما��  المرصد 
 � � ظروف العمل لجميع العامل�� � تحس��

نامج إ� المساهمة �� العامل وصاحب العمل و يهدف هذا ال��
 �

ال�� الدراسات والتقارير  الدولية ، من خ�ل إعداد  العربية وفق معاي�� العمل  � ا��ردن والمنطقة 
��

 ، العربية  والمنطقة  ا��ردن   �
�� بأجر   � والعامل�� العمل  بقضايا  المتعلقة  الجوانب  مختلف  تتناول 

� أماكن عملهم ، إ� جانب توف�� قواعد بيانات 
�� � � يتعرض لها العامل��

والكشف عن ا�نتهاكات ال��
 � والقوان�� العمالية  والمنظمات  والنقابات  العمل  بسوق  الخاصة  ات  ®̄ المؤ مختلف  تغطي  شاملة 
� تواجه سوق 

اح سياسات بديلة لمواجهة التحديات ال�� وا��نظمة الناظمة لعملها ، با�¶ضافة إ� إق��
امج التدريبية الهادفة إ� تطوير مهارات وقدرات  � ، إ� جانب تطوير وتنفيذ ال�� � والعر�¹

العمل ا��رد�¹
� والعربية.

� الحركة العمالية ا��رد�¹
�� � العامل��

��المرصد العما

 �
� المساهمة بشكل فعال ��

إن مهمة جمعية النهضة العربية للديمقراطية و التنمية –العون القانو�¹
� الفئات  اع وتسعى إ� ذلك عن طريق تمك�� � الوصول إ� مجتمع عادل ومستقر، خال من الظلم وال��
� الحصول عÂ حقوقهم والتمتع بحرياتهم ، والتأكيد 

المستضعفة من أفراد المجتمع ومساعدتهم ��
نسان ، والحكم الرشيد، وسيادة القانون ، كما تهدف النهضة العربية  ام بحقوق ا�¶ � ورة ا�ل�� �Æ Âع
ومنحهم  للعدالة،  للوصول  والمجتمعات  ا��فراد  لمساعدة   �

القانو�¹ –العون  التنمية  و  للديمقراطية 
 � � وغ�� وا��ردني�� القدرة عÂ إستخدام القانون كأداة لتمكينهم ، وتقدم خدماتها المجانية ل��ردني��

عÂ حٍد سواء.

�
النهضة العربية للديمقراطية و التنمية –العون القانو��

و إن المعلومات الواردة تشكل مجموعه من ا��سئلة ا��ك�® شيوعا من عّمال وأصحاب عمل حيث تم 
جمعها بالتعاون مع المرصد العما�� و تنقيحها من جمعية النهضة العربية للديمقراطية  و التنمية  - 
� ا��ردنية سارية   � وفقاً لقانون العمل و القوان�� � المختص�� � ل�¶جابة عليها ع��  المحام��

العون القانو�¹
المفعول ، و تحتوي هذه المعلومات  عÂ مواضيع متنوعة و استفسارات قانونية تحكم الع�قة ما 
� العامل وصاحب العمل تم تقسميها حسب الموضوع و طبيعة ا��سئلة المطروحه لعدة أبواب  ب��

من خ�ل تصنيفها عÂ شاكلة أبواب  يسهل عÂ الباحث وصوله للمعلومة.
 : �Âو تقسيمات ا��بواب هي كماي



باب عقد العمل
  "وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي¹ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال  
� عقد العمل عÂ أنه إذا قام أحدهما بفسخ عقد العمل  قبل إنتهاء مدته 

١- اتفق عامل و صاحب عمل  ��
ر الذي أصابه و يكون مبلغ  �Óم من قام بالفسخ بتعويض الطرف ا��خر عن ال� وع بأن يل�� ®Õدون سبب م
ط المهلة  ®̄ � حاله عدم مراعاة 

ط ا�¶خطار المسبق بشهر عÂ ا��قل و �� التعويض بمقدار أجر شهر و يش��
�م من قام بالفسخ بدفع ما يعادل أجر المدة المتبقية من مهله ا�¶خطار فهل من الجائز قانونا المطالبة   يل��

ر ؟  �Óبدفع أجور ما تبقى من مده العقد و كذلك دفع بدل ال

جواب: 
� عقد العمل فأنه يحق ��حد أطراف عقد العمل بموجب 

بغض النظر عن أي إتفاق مكتوب أو شفوي ��
� حال  قيام أحد أطرافه بفسخ عقد العمل  محدد المدة بإرادته المنفردة و دون 

��  �
قانون العمل ا��رد�¹

وع  أن يطالب الطرف ا��خر  بالتعويض ،  فإذا كان الفسخ من قبل العامل فإنه يحق  ®Õم �
سبب قانو�¹

� عدد ا��شهر المتبقية من مدة العقد بغض 
وب �� �Óلصاحب العمل مطالبة العامل بنصف راتب العامل م

إذا كان فسخ العقد من قبل صاحب  أما  أنه لحق به،  ر الذي يدعي صاحب العمل  �Óالنظر عن كم ال
� مدة العقد با�¶ضافة ��ية حقوق نص عليها العقد و قانون 

العامل فإنه يحق للعامل المطالبة برواتب با��
� العامل و صاحب العمل فيه مخالفة  لنصوص قانون العمل  و يحرم العامل  العمل ، و إن  أي إتفاق ب��

من حقوق نص عليها قانون العمل فيعت�� باط� .

سؤال 
� العقد ؟

٢- هل يجوز لصاحب العمل إلغاء راتب الثالث عÕ® فما فوق و المنصوص علية ��

جواب: 
عرفت المادة رقم ٢ من قانون العمل ا��جر عÂ أنه : كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً 
إليه سائر ا�ستحقاقات ا��خرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخ�Â أو استقر 

. �
ضا�� التعامل عÂ دفعها باستثناء ا��جور المستحقة عن العمل ا�¶

 �
كما نصت المادة رقم ٤ من ذات القانون عÂ أنه : � تؤثر أحكام هذا القانون عÂ أي حق من الحقوق ال��

يمنحها للعامل أي قانون أخر أو عقد عمل أو اتفاق أو إقرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل 
من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون وعليه و وفقا لنصوص المواد أع�ه فانه � يجوز قانونا 
بأن يقوم صاحب العمل بإلغاء راتب الثالث عÕ® فما فوق أو أية مزايا أخرى للعامل نص عليها عقد العمل 
م خطيا أو شفهيا أو كان محدد المدة أم غ�� محدد المدة وسواء أكان ذلك  سواء أكان عقد العمل الم��
منصوصا عليه باتفاق  أو إقرار ، وعليه فان أي إخ�ل بهذه الحقوق أثناء ¯يان مدة العقد  من جانب 

صاحب العمل يستلزم تعويض العامل عنها .

?

?
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سؤال 
٣- هل يجوز لصاحب العمل تعديل العقود محدودة المدة دون موافقة الموظف؟

جواب: 
بما  ام  � ا�ل�� العقد  أنه يجب عÂ أطراف  أي  المتعاقدين  يعة  ®̄ العقد  أن   Âالقانونية ع القاعدة  نصت 
اشتمل عليه العقد و� يحق ��ي طرف من أطرافه القيام بإجراء أي تعديل عليه دون موافق الطرف ا��خر 
� العامل فإنه � يحق له القيام  � حال قيام صاحب العمل بإجراء أي تعديل عÂ العقد الموقع بينه وب��

و ��
� حال قام صاحب العمل  بإجراء أي تعديل 

بإجراء أي تعديل دون موافقة العامل عÂ ذلك التعديل و��
القانونية  القاعدة  � وفقا لنص 

أثر قانو�¹ تب عليه أي  كأنه لم يكن و� ي�� العامل فأنه يعت��  دون موافقة 
المذكورة أع�ه. 

سؤال 
� حالة ا�ستقالة، هل يعت�� هذا 

كة منافسة �� ®̄ � أي 
� عقد العمل منع العامل من العمل ��

٤- إذا ورد ��
؟ وهل يحق لصاحب العمل منع العامل من العمل بأية منشأة منافسة؟ �

ط قانو�¹ ®Õال

جواب: 
� بتنازل العامل عن أي حق من حقوقه ، لكن باستعراض 

�åعقد العمل أو اتفاق يق �
ط �� ®̄ يعت�� باط� أي 

� صاحب العمل  وطا معينة عÂ ا�تفاق ب�� ®̄ � باعتباره قانون عام فإنه قد وضع 
نصوص القانون المد�¹

والعامل عÂ عدم عمل العامل لدى منشاة  منافسة  و ح�� يكون هذا ا�تفاق صحيحا ومقبو�  كونه يعد 
وط التالية :-  ®Õحرية العامل فأنه يتوجب توفر ال Âقيدا ع

̄ار العمل ومعرفة عم�ء المنشاة. أ . العمل الذي يقوم به العامل يسمح له با�ط�ع عÂ أ
وعة  ®Õوري لحماية المصالح الم �Óط المنافسة مقيدا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل بالقدر ال ®̄ ب . 

لصاحب العمل
ط قانونيا و بعكس  ®Õح�� يعت�� هذا ال �

� نص عليها القانون المد�¹
وط ال�� ®Õو بالتا�� فانه يتوجب توفر ال

ذلك فهو باطل .

سؤال 
� العقد محدد المدة حول كيفية إنهاء العقد؟ عÂ سبيل المثال إعطاء شهر 

٥- هل من الممكن وضع بند ��
إنذار؟ وإن لم يكن ذلك ممكنا واضطر الموظف إ� ا�ستقالة قبل انتهاء مدة العقد فما هي ا�éثار القانونية 

تبة جراء ذلك ؟ الم��

?

?

?
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جواب: 
وط تحدد كيفية  إنهاء عقد  ®̄  Âقانون العمل ما يمنع من اتفاق العامل و صاحب العمل ع �

� يوجد ��
� عÂ إنهائه سندا لنص  العمل ما لم يكن مخالفا ��حكام القانون و ينتهي عقد العمل أيضا إذا اتفق الطرف��
� العقود محددة 

نذار و �� ط شهر ا�¶ ®̄ � القانون ما يمنع من وجود 
المادة ٢١/ا من قانون العمل و � يوجد ��

المدة إذا  قدم العامل استقالته أو ترك العمل قبل انتهاء العقد و دون موافقة مع صاحب العمل أو كانت 
� المادة ( ٢٩ ) من قانون العمل جاز لصاحب العمل مطالبته 

ا�ستقالة بغ�� الحا�ت المنصوص عليها ��
ر يعود تقديره إ� المحكمة المختصة عÂ أن � يتجاوز مبلغ ما  �Æنهاء من عطل و بما ينشأ عن هذا ا�¶
يحكم به عÂ العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد و ذلك سندا لنص المادة 

٢٦/ب من قانون العمل .

سؤال 
كات ولم يقم بتوقيع عقد عمل سوى طلب توظيف عند  ®Õإحدى ال �

٦- موظف يعمل  منذ سنة ونصف ��
التحاقه بالعمل، وا�éن أتيحت له فرصة عمل أخرى فهل يحق للعامل تقديم استقالته و مغادرة العمل 
� حال قدم ا�ستقالة وتم رفضها وغادر 

نذار ؟ و�� دون أن يعطي صاحب العمل  و� يوم من  شهر ا�¶
تبة عÂ ذلك و هل يعت�� العقد الشفوي قانونيا   ؟ العمل ، فما هي ا�éثار القانونية الم��

جواب: 
ثبات سندا لنص المادة ١٥/أ من  من الجائز أن يكون عقد العمل غ��  مكتوب و يجوز إثابته بكافة طرق ا�¶
� صاحب العمل و العامل سندا لنص المادة ٢١ من  � ما ب��

�íا قانون العمل و يجوز إنهاء عقد العمل بال��
�  فأنه يتوجب عليه  قانون العمل أما إذا كان إنهاء  عقد العمل غ�� المحدد المدة من قبل أحد الطرف��
العمل ساري  يبقى عقد  و  ا��قل   Âقبل شهر واحد ع العقد  إنهاء   �

�� برغبته  ا��خر خطيا  الطرف  إشعار 
شعار من مدة الخدمة سندا ��حكام المادة ٢٣/أ+ب من قانون  شعار وتعت�� مدة ا�¶ المفعول طوال مدة ا�¶

العمل .
شعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خ�ل مدته وله أن يشغله إ�   أما إذا كان ا�¶
عفاء  � جميع هذه ا��حوال أي أن ا�¶

شعار �� ة منها ويستحق العامل أجره عن مدة ا�¶ � ا��يام السبعة ا��خ��
��

نذار هو من حق صاحب العمل سندا ��حكام المادة ٢٣/ج .  من شهر ا�¶
ة تركه  شعار ف� يستحق أجرا عن ف�� شعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة ا�¶ أما إذا كان ا�¶
ة بما يعادل أجره عنها و ذلك سندا لنص المادة ٢٣ /د  العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الف��

من قانون العمل.  
أما فيما يتعلق بموضوع تقديم ا�ستقالة  و رفضها و ترك العمل فأنه بجميع ا��حوال يتوجب إعطاء شهر 
� يجوز فيها ترك العمل دون 

إنذار لصاحب العمل كون المادة ٢٩ من قانون العمل حدد حÓا الحا�ت  ال��
إشعار و بعكس ذلك � يجوز للعامل ترك العمل دون إشعار صاحب العمل . 

?
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سؤال 
كة و� يزال عÂ رأس عملة ، و بسبب الظروف ا�قتصادية الصعبة و الحاجة  ®̄ ٧- موظف يعمل  لدى 
 Âكة السابقة و � يؤثر ذلك ع ®Õعن ال �Âمؤسسة خاصة أخرى تختلف اخت�ف ك  �

لدخل أخر عمل أيضا  ��
بإلزام  تهدف من خ�له   � الموظف��  Âإقرار ع و  تعهد  بتوزيع  قامت   ا��و�   كة  ®Õال أن  إ�  ا��ول   عمله 
� لديها  بعدم العمل لدى أية جهة أخرى سواء كانت حكومية أو شبة حكومية أو خاصة أو جهة  الموظف��
أخرى,  بخ�ف ذلك يقر الموظف بفقدان و وظيفته لديها وكافة حقوقه العمالية كاملة مهما بلغت فهل  
قرار و التعهد ؟  كة و مدى قانونية  هذا ا�¶ ®̄ قرار بمثابة تنازل عن كافة حقوق العامل  لدى  يعت�� هذا ا�¶
� حالة رفض الموظف  التوقيع عÂ هذا التعهد, ما 

�  التوقيع عليه؟ و �� كة إجبار الموظف�� ®Õو هل يحق لل
كة أن تقوم به بحق الموظف ؟ ®Õتستطيع ال �

� ال��
هو ا�¶جراء القانو�¹

جواب: 
� عÂ التوقيع  عÂ مثل هذا التعهد خاصة وأن التعهد جاء عاما  كة أن تقوم بإجبار الموظف�� ®Õيجوز لل �
كات المنافسة و إنما كان شام� ��ية  وظيفة مهما كانت  ®Õالوظائف المماثلة لعملها لدى ال Âع Óو لم يقت
� أي تعقيدات قانونية فأن عليه 

و هو أمر � يمكن إلزام  الموظف به و بالعموم و  ح�� � يدخل الموظف ��
� بحق الموظف و بخ�ف ذلك وإذا ما  

كة � تملك اتخاذ أي إجراء قانو�¹ ®Õا�متناع عن التوقيع و هنا فأن ال
باتخاذ  أي إجراء بحقه فإنها تكون قد  التوقيع  أو قامت   كة  بمعاقبة الموظف الذي رفض  ®Õقامت ال

خالفت القانون. 

سؤال 
كات ، و تم وضعتهم تحت التجربة لمدة شهرين، وبعد  ®Õ٨- مجموعة من العمال عملوا لدى  إحدى ال
كة من هؤ�ء العمال التوقيع عÂ عقد جديد  أو تقديم ا�ستقالة،  علما بان العقد  ®Õمرور ٣ أشهر طلبت ال
� حصلوها خ�ل الث�ث أشهر من العمل، و هل 

الجديد يحرم هؤ�ء العمال من مجموعة من  الحقوق ال��
تب اية حقوق لهم ؟ � حال تقديم ا�ستقالة هل ي��

��

جواب: 
ة  إن عقد العمل بدء ببداية العمل نفسه سواء أكان هذا العقد مكتوبا أو غ�� مكتوب و حيث مضت ف��
ر  كة أن تنهي العقد بإرادتها المنفردة و دون م�� ®Õالعقد بتنفيذه فأنه � يمكن لل �

التجربة و استمر طر��
هم عÂ التوقيع عÂ نسخة عقد  �  كما � يمكنها أن تج�� العمال عÂ ا�ستقالة و � يمكنها أن تج��

قانو�¹
� تم تعيينهم عÂ أساسها و بالتا�� فأنه يتوجب عÂ العمال عدم 

وط مختلفة عن ال�� ®̄ جديد  تتضمن 
كة باتخاذ  ®Õحال قيام ال �

توقيع أي ورقة و عدم تقديم ا�ستقالة و ا�ستمرار بالعمل بشكل طبيعي و ��
أي إجراء سواء عقوبات تأديبية أو ح�� الفصل من العمل فإن من حقهم اللجوء إ� القضاء و المطالبة 

بحقوقهم . 

?

?
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سؤال 
� العامل و صاحب العمل  � حال حدوث خ�ف ب��

� عقد العمل و ذلك ��
اط �� ٩- هل من الجائز قانونا ا�ش��

العمال عن  الكث�� من  يمتنع  الذي   و  اع    � ال�� لتسوية  التحكيم  إ�  اللجوء  و  المحاكم  إ�  اللجوء  عدم 
� قانون العمل ينص عÂ أنه 

الخوض فيها بسبب تكاليفها مما يتسبب بسكوته وضياع حقه ا� يوجد بند ��
� يمنحها إياه قانون 

� عقد العمل يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق ال��
ط �� ®̄ يعت�� باط� أي 

العمل ؟

جواب: 
باط�  العمل  � عقد 

�� التحكيم  ط  ®̄ أن  اعت��  الموقرة   � التمي�� الصادر عن محكمة    �
القضا�¹ ا�جتهاد  إن 

�نتقاصه حق من حقوق العامل و مخالفا لنص المادة ٤ من قانون العمل و اعت�� القرار أن اللجوء إ� 
ط التحكيم يتكبد فيها   ®̄ القضاء حق من حقوق العامل كون القضايا العمالية مجانية و أن اللجوء إ� 
� العامل ورب العمل ، وأعطى القضايا  العامل رسوم و مصاريف ، و إن قانون العمل نظم  الع�قة ب��
العمالية صفة ا�ستعجال ، كما أعفى القضايا العمالية من الرسوم ، حماية للطرف ا��ضعف وهو العامل، 

� حقوق رقم ٢٠١٥/٣٢٠ تاريخ ٢٠١٥/٣/٣١ ( هيئه عامه )  و هو ما ورد بقرار محكمة تمي��

سؤال 
كات  المطالبة بحقوق تعطى لفئة من العمال دون آخرين؟ أيضا  ®Õإحدى ال �

١٠- هل يحق لفئة من العمال ��
كة؟ وهل يحق للعمال إلزام  ®Õكة با�ستغناء عن خدمات أي موظف باسم إعادة هيكله ال ®Õهل يحق لل
كة وجود تسلسل وظيفي حسب  ®Õال Â؟ وهل يتوجب ع � كة بعقد الدورات التدريبية لتطوير الموظف�� ®Õال

ات؟  الكفاءات و الخ��

جواب: 
إن قانون العمل قد رتب حقوق عماليه أساسيه للعامل  و أقر بأية  حقوق تكون أفضل مما نص عليها قانون 
� صاحب العمل و العامل أو النظام الداخ�Â الخاص بصاحب  العمل و  يرتبها عقد عمل أو أي  اتفاق ب��
العمل ، و إذا نص عقد العمل أو ا�تفاق أو النظامي الداخ�Â عÂ حقوق إضافية للعامل  با�¶ضافة إ� 
�  نص عليها القانون  فتصبح حقا للعامل و ملزمه لصاحب العمل أما إذا نص عÂ فئه معينه 

الحقوق ال��
بالدورات  العمال ��نه قد تختلف من عامل ��خر  و ، و فيما يتعلق   �

لبا�� العمال فانه � يرتب حقا  من 
التدريبية و التسلسل الوظيفي  فأنه � يوجد بالقانون ما يلزم صاحب العمل بعمل دورات تدريبيه للعامل 
ام بمعيار التسلسل الوظيفي ، بإنهاء الخدمات بعض العمال تحت بند إعادة الهيكلة ففي العقود  � أو ا�ل��
الغ�� محددة المدة � يجوز إنهاء عقد العمل إ� بحدود ما نصت عليه المواد ٢١ و ٢٧و ٢٨ من قانون 
� العقود محددة المدة فأنه 

العمل و بعكس ذلك  يعت�� فص� تعسفيا و إن إعادة الهيكله ليس منها ، أما ��
ر  يجوز إنهاء عقد العمل بانتهاء العقد  أما إذا كان انهاء عقد العمل خ�ل ¯يان مدة العقد و دون م��
العقد   مدة   �

با�� هي  و  التعسفي  الفصل  ببدل  المطالبة  للعامل  يحق  و   �
قانو�¹ غ��  إنهاء  فأنه    �

قانو�¹
ضافة إ�  حقوقه  القانونية   . با�¶

?

?
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سؤال 
اب مفتوح للمطالبة ببعض الحقوق  إ� أن   �Æكات  قاموا بعمل  بإ ®Õإحدى ال �

�� � ١١- مجموعة من الموظف��
� صادف انتهاء هذه العقود 

كة عقود العمال   و ال�� ®Õاب لم تجدد ال �Æ¶كة و أثناء قيام العمال با� ®Õال
كة إنهاء الخدمات بدون سابق إنذار؟ و هل هنالك اية حقوق عمالية للعمال ؟   ®Õبذات فهل يحق لل

جواب: 
تنتهي العقود محددة المدة بانتهاء مدتها و � يوجد ما يلزم صاحب العمل أو العامل بتجديدها و بالتا�� 
و ليس للعامل  أي حق يستطيع المطالبة به  ناتج عن عدم تجديد  عقده المحدد المدة عند انتهاء مدته  
� و معروف و  � تاريخ مع��

نذار �ن عقود العمل محددة المدة تنتهي �� المقررة و ليس هناك حق بشهر ا�¶
طراف بانتهائها طالما يعرفون ذلك مسبقا و أبدى أحد ا��طراف رغبته بعدم التجديد  � داعي �ن يشعر ا�¶
� يستطيع العمال المطالبة بها هي فقط أية حقوق غ�� مدفوعة مثل بدل ا�¶جازات  و 

و أن الحقوق ال��
� للضمان ا�جتماعي . � و مكافأة نهاية الخدمة إن لم يكنوا خاضع��

العمل ا�¶ضا��

سؤال
ك العمل عن شهر واحد ، علما بأن عقد العمل يتضمن بند ينص  شعار ب�� ١٢- هل يجوز أن تزيد مدة ا�¶
كة قبل ث�ث شهور من ترك العمل ، وهل صحيح أن ساعات العمل  ®Õالعامل إنذار ال Âأنه يتوجب  ع Âع

شعار ٤ ساعات ليتاح للموظف البحث عن عمل جديد.؟   ة ا�¶ خ�ل ف��

جواب: 
شعار عن شهر وذلك سندا ��حكام المادة ٢٣/أ من قانون العمل حيث أن  من الجائز قانونا  أن تزيد مدة ا�¶
� حال ا�تفاق 

شعار وهي شهر ولم يحدد الحد ا��عÂ وبالتا�� �� قانون العمل  حدد الحد ا��د�¹ لمدة ا�¶
. � عÂ مدة أعÂ  فأنه يصبح ملزم للطرف��

سؤال 
كة بغايات  ®̄ � بحيث  تقوم كل  كت�� ®̄ كة إ�  ®Õحال فصل ال �

كة تغي�� عقود موظفيها �� ®Õ١٣- هل يجوز لل
العقد  أن  � واحد علما  � لهما هيئة مديرين واحده وقسم ما�� وشؤون موظف�� كت�� ®Õمحدده رغم أن ال

� تقديم استقالتهم قبل توقيع العقد ؟  الجديد يبدأ من تاريخ جديد ويتم الطلب من الموظف��
 

?

?

?
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جواب: 
 Âلديها ع � كة القديمة إنهاء أعمال العامل�� ®Õكة جديدة  و رغبة ال ®̄ � و إنشاء  كت�� ®̄ كة إ�  ®Õإن تقسيم ال
� هذه الحالة احتساب حقوق العمال 

كة �� ®Õال Âكة  الجديدة  فإن ذلك يتوجب  ع ®Õأن تتعاقد معهم ال
العمال  يكن  لم  إذا  الخدمة  نهاية  مكافأة  بدل  و  شعار  ا�¶ بدل  و  التعسفي  الفصل  بدل  فيها  بما  كاملة 
 �

�� �Âبالضمان ا�جتماعي  و أية حقوق نص عليها قانون العمل أو عقد العمل أو النظام الداخ � ك�� مش��
� من المنوي فتحها 

كة ا��خرى ال�� ®Õال �
كة إن وجد و دفع قيمة هذه الحقوق  و من ثم إعادة تعيينهم �� ®Õال

كة ا��و� أي ع�قة و ليس هناك ما يجعلها مسئولة  عن حقوق العمال  ®Õكة الثانية � يربطها بال ®Õن ال��
قبل التعاقد أو إن عمل العمال فيها يعت�� وفقا لعقد عمل جديد .

سؤال 
أربع سنوات  بالزرقاء، قبل  بالمصفاة  كات و خدمته  ٢٤ سنه كنت اخدم  ®Õإحدى ال �

١٤-سائق يعمل ��
� محافظه العقبة و 

� للعمل بدائرة مستودعات العقبة التابعة لها �� � أثن�� كة نقل سائق�� ®Õطلبت إدارة ال
� العقبة وبقي ث�ث سنوات و بعدها تم 

تقدم هذا الموظف بطلب خطي وتمت الموافقة وانتقل للعمل ��
ر مما اضطر معه الموظف ل�ستقالة �ن بيته وأو�ده بالعقبة فهل يحق  نقله  إ� محافظة الزرقاء دون م��

كة نقله علما وإذا كان عقد العمل ينص عÂ ذلك فهل يعت�� قانونيا ؟ ®Õلل

جواب :
كة أو ضمن تعهد بذلك  فإن ذلك يعت�� ملزم  ®Õالعمل بجميع مواقع ال Âعقد العمل ع �

إذا تم ا�تفاق ��
للعامل سندا لنص المادة ٢/٢٩ حيث جاء بالنص � يجوز استخدام العامل بصورة تدعو إ� تغ�� محل 

� العقد عÂ جواز ذلك.
إقامته الدائم إ� إذا نص ��

?
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باب ا��جور 
"وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال 
، وهل يحق للعامل المطالبة فيها؟ 



 قانون العمل ا��رد�	
١- ما هي نسبة الزيادة السنوية �	

الجواب:

 عموما يلزم صاحب 


 قانون العمل أي نص يتعلق بالزيادة السنوية و � يوجد أي نص قانو�	
 � يوجد �	


 أي مرحلة من عقد العمل طالما أن راتبه يزيد ع� الحد ا��د�	 ل��جور والمقرر 
العمل بزيادة راتب العامل �	

حسب قرار اللجنة المختصة بمبلغ ١٩٠ دينار .

سؤال
الخاصة  كونه يستخدم سيارته  تنق�ت  بدل  مبلغ  يتقا¤	  وكان  منذ ٧ سنوات  
 ̈©كة 

	� يعمل  ٢-موظف 
كة تؤمن  ¨̄ ال بان  كة ،علما  ¨̄ ال بها غ°
 مخدومة بحاف�ت  
 يسكن 

³́ ال المنطقة  كة كون  ¨̄ ال  µللحضور إ
تعبئة من  بطاقات  ثم  كوبونات ومن  تسلم  ين  	 ب°	 ل³°   ١٠٠ يعادل  بما  المبلغ  ،كان   	 
للموظف« المواص�ت 
كة هذا  ¨̄ محطات الوقود حيث أن أخر مبلغ تقاضاه العامل هو  ١٠٠ دينار شهري و  قبل ٧ أشهر أوقفت ال
المبلغ وقد قام الموظف بالمطالبة فيه عده مرات ولم يكن هناك استجابة فقدم شكوى إµ مكتب العمل 
كة أÆت  ¨̄ كة أن تقوم بدفع المبلغ وأن تقوم بدفعه بأثر رجعي ولكن ال ¨̄ وجاء التفتيش وطلب من ال
تفاق علية ، رفض الموظف ذلك وطالب بالمبلغ  Ïء أخر كما تم ا� 
Ð̈ ع� دفع نصف المبلغ وعدم دفع أي
كة بنقله من عمله كرئيس قسم المالية واستحداث قسم غ°
 موجود سابقا يسمى بقسم  ¨̄ كامل فقامت ال

 هذه 

متابعة شؤون الموردين ونقله إليه. فهل يستحق له بدل فصل تعسفي وماذا يجب عليه أن يفعل �	
الحالة؟

الجواب:

 اعتاد صاحب العمل ع� دفعها للعامل بانتظام واطراد تصبح جزءا من أجره 

³́  إن بدل المواص�ت ال

 � يجوز لصاحب أن يمتنع عن دفعها ��ي سبب كان و إن توقف صاحب العمل عن 

³́ وحقوقه وامتيازاته ال
را  Ø°م Ø°ار ع� المخالفة القانونية بعد تنبيه مكتب العمل له يعتÆÏمخالفة قانونية كما أن ا� Ø°دفعها يعت

ك العمل مع ا�حتفاظ بحقه بالتعويض و كافة حقوقه العمالية ا��خرى .  قانونيا للعامل ب³°

سؤال
	 صندوق وبعد مرور عام من است�مهم  
	 صندوق ع�وة ع� الراتب كع�وة آم« 
٣-إذا تم منح موظف أم«


 الع�وة و هل تخصم من راتبه أم �؟ 
ت وظيفته إµ موظف إداري فهل يفقد حقه �	 
تغ°

?

?

?
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الجواب: 
: 
µالمادة ٢ منه ع� النحو التا 



 ا��جر �	
عرف قانون العمل ا��رد�	

 
	 الصندوق إذا ما تم تغي° 
لم يخص القانون هذه المسالة بنص إ� انه وبرأينا � يستحق العامل ع�وة أم«

 قانون العمل حيث أن ا��جر 


 ل��جر �	
عمله ونقله ليصبح إداريا ( بموافقته )  انط�قا من التعريف القانو�	

فيه هو ( كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر ا�ستحقاقات ا��خرى أياً كان نوعها 

 فان هناك µأو استقر التعامل ع� دفعها ....... ) وبالتا 
إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخ�
	 ا��جر ف� يستحق العامل أجرا عن عمل لم يعمله وحيث أن الع�وة  
	 تأدية العامل للعمل  وب« 
ارتباط ب«
	 الصندوق فقط و حيث لم يعد العامل يؤدي هذه المهمة فإنه � يستحق  
المذكورة مخصصة لعمل أم«
شارة إµ أن قيام صاحب العمل و بتغ°
 وظيفة العامل  و نوع عمله هو أمر  Ïهذا الجزء من ا��جر مع ا�
العمل  بينا عن  العامل إµ عمل يختلف اخت�فا  العمل نقل  بقيود قانونية حيث � يجوز لصاحب  مقيد 


 العقد . 
المتفق عليه �	

سؤال 
ة التجربة؟ وهل من الجائز  قانونيا أن يبقى راتب الموظف  ٤- هل يجب زيادة راتب الموظف بعد انقضاء ف³°

ة التجربة دون إطراء أي تعديل ع� راتبه؟ كما هو الحال خ�ل ف³°

الجواب:
ة التجربة وتثبيت العامل وهو   � يوجد قانونا ما يج°Ø صاحب العمل ع� زيادة راتب العامل بعد إنتهاء ف³°

وك �تفاق أطراف العقد وتوافقهم عليه. أمر م³°

?
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ة التجربة  باب ف��
"وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال 

 عقد العمل مع العلم بوجود بند 

ة التجربة المنصوص عليها �	 ١-هل يستطيع العامل ترك العمل خ�ل ف³°

 مدة العقد؟


 العقد يلزم العامل بتعويض صاحب العمل عن با�³
	�

جواب: 
رادة المنفردة دون تعويض خ�ل مدة  Ïحقيقتها القانونية عبارة عن خيار فسخ العقد با� 


ة التجربة �	 إن ف³°
معينة يتم ا�تفاق عليها و يحددها القانون  لصالح أحد أطراف العقد أو لكليهما بحسب ا�تفاق و قد جاء 

 المادة ٣٥ منه  حيث جعل ا�تفاق ع� هذا الخيار هو اتفاق جائز عندما 


 قانون العمل �	
النص عليها �	


 أن هذا الخيار � يكون إ� لصاحب 
	́ يكون لصالح صاحب العمل و � يخالف القانون إ� أن هذا � يع


 مصلحة العامل 
العمل بل يجوز أن يكون أيضا للعامل ع� اعتبار أن أي اتفاق مع صاحب العمل يصب �	

ط لصالح صاحب العمل و ليس لكليهما فان خيار التجربة يكون فقط  ¨̄ هو اتفاق صحيح أما إذا كان فقط ال
لصاحب العمل وليس للعامل .

سؤال 

 العقود محددة المدة خ�ل الث�ثة أشهر ا��وµ دون تعويض العامل، 

٢-هل يجوز إنهاء خدمات العامل �	
ة التجربة؟ 
 بنود العقد ما يدل ع� ̈©ط ف³°

مع العلم انه لم يرد �	

جواب: 
	 العامل وصاحب العمل ̈©ط التجربة وبشكل Æيح فإنه � يجوز إنهاء  

 العقد الموقع ب«


 حال لم يرد �	
	�


 هذه الحالة تعسفيا، وذلك 

 أول ث�ثة أشهر بحجة انه تحت التجربة، ويعت°Ø الفصل �	

خدمات العامل �	
يذكر  أن  العمل، ويجب  أنها خيار لصاحب  العمل  قانون  من   ٣٥ المادة  التجربة وحسب نص  ة  ف³° �ن 
ط  	 حقوق، حيث اش³° 
	 رقم ٢٠١٣/٣٩٠٩ تم° 

 قرار لمحكمة التمي°

Æاحة وهذا ما استقر عليه القضاء و�	

 العقد.

Æاحة وجود ̈©ط التجربة �	

سؤال 
ة التجربة من تاريخ بدء العامل بالعمل أم من تاريخ إبرام العقد، مع العلم بورود ̈©ط  ٣-هل تحسب ف³°

التجربة بالعقد؟

?

?

?
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جواب: 
ة  
 ف³°


 العقد فهي صحيحة ويمكن لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل �	
ة التجربة واردة �	 بداية بما أن ف³°

تاريخ  من  التجربة  ة  ف³° إحتساب  وتبدأ  العمل،  قانون  من   ٣٥ المادة  أحكام  إشعار حسب  التجربة دون 
العمل الفع�
 للعامل.

سؤال 
وع ولكن بعد  ¨̄ ٤-قام  شخص بتوقيع عقد عمل مع إحدى المنظمات و ينتهي  عقد العمل  بإنتهاء الم
ة تجربة علما بأن عقد العمل  شهر قام المدير بإنهاء خدمات العامل  بحجة أن الث�ثة شهور ا��وµ ف³°

ة التجربة فهل يحق لصاحب العمل ذلك ؟ محدد المدة ولم يذكر فيه ف³°

جواب: 
نصت المادة (٣٥) من قانون العمل ع� انه:-

بالعمل  للقيام  إمكاناته  كفائتة و  لتتحقق من  التجربة وذلك  قيد  أي عامل  العمل استخدام  أ: لصاحب 

 ذلك أن � تزيد مدة التجربة عن ث�ثة أشهر وان � يقل اجر العامل قيد التجربة عن 

ط �	 المطلوب ويش³°
الحد ا��د�	 ل��جور.

ب: يحق لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل تحت التجربة دون إشعار أو مكافأة خ�ل مدة التجربة.
ة تجربة للعامل و بما � يزيد  من خ�ل ما نصت عليه المادة رقم أع�ه فان قانون العمل حيث تعت°Ø ف³°
ث�ثة أشهر ا��وµ من تاريخ بداية العمل  عمل سواء أكان عقد العمل محدد المدة آو غ°
 محدد المدة و 

 إذا µو بالتا 
 Øسندا لقانون العمل فان خيار التجربة هو أمر جوازي لصاحب العمل و ليس ̈©ط وجو�
ة تجربة فانه يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل  اتجهت نية المتعاقدين أن الث�ث شهور ا��وµ هي ف³°
ة كما يحق للعامل ترك العمل خ�ل تلك المدة دون إشعار أو إنذار أما إذا اتجهت نية  خ�ل تلك الف³°
ر  Ø°ة التجربة ف� يحق لصاحب إنهاء عقد العمل دون م المتعاقدين ببدء العمل فورا و دون اعتبار لف³°


 و يعت°Ø فص� تعسفيا .
قانو�	

?

ة التجربة  باب ف��
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جازات  باب ا��
"وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال 
	 وبعد  

 انتقلت للعمل خارج المحافظة لمدة سنت«

³́ ١- موظف قام بأخذ إجازة لغايات ا�لتحاق بزوجته ال

 السنة تقدم بطلب لقطع ا�Ïجازة وتم رفض الطلب بسبب عدم انتفاء السبب حيث أن زوجته � µحوا

 نفس المحافظة وقت اخذ ا��جازة مع العلم أن هنالك أشخاص قاموا بقطع ا�Ïجازة بدون 

تزال تعمل �	
دارة  Ïهل يحق ل� ، ( 
ìأن يتم طلب انتفاء السبب (مع العلم أن الرفض الذي هو تعسف إداري وشخ

 القانون ع� ذلك أو هل هنالك ما ينص ع� وجوب قبول طلب 

رفض هذا الطلب وهل هنالك ما ينص �	
الموظف ؟

جواب :
ط القانون   لقد جاء نص قانون العمل ع� إط�قه بخصوص طلب إجازة ا�لتحاق بالزوج أو الزوجة وأش³°
 ¨̄ 	 ولم يقم ي 
أن هذه ا�Ïجازة  تأخذ لمرة واحده وتكون من دون اجر وع� أن � تزيد مدتها عن سنت«
³́  قبول قطعها أو استكمالها  القانون  فيما  يخص قطع ا�Ïجازة و العودة اµ العمل قبل انتهاء ا�Ïجازة  أو ح

 المؤسسة ع� ذلك فهو أمر جائز قانونا و 

	� 

 إذا نص النظام الداخ�µو ترك النص ع� إط�قه  و بالتا
يؤخذ به إذا كان النظام الداخ�
 صادرا بما يوافق القانون  .

سؤال 
كة قبل مدة  ¨̄ 
 إجازة ا��مومة وهل يجب عليها تبليغ ال


 ̈©كة كيف تستطيع حفظ حقها �	
٢- سيدة تعمل �	

معينة من تاريخ ا�Ïجازة ؟

جواب:
بالنسبة لحق المرأة العاملة بإجازة ا��مومة فهو محفوظ بنصوص قانون العمل  و نصت  المادة ( ٧٠ ) من 
إجازة  ع�  الحصول  الو�دة  وشك  ع�   


³́ ال الحامل  العاملة  المرأة  حق  من  حيث جعل  العمل   قانون 
ة أسابيع يمكن لها أن تحصل عليها كلها بعد الو�دة  أو لها أن تبدأ ا�Ïجازة قبل  ¨̄ مدفوعة الراتب لمدة ع

ط أن � تقل المدة الباقية من ا�Ïجازة بعد الو�دة عن ستة أسابيع . ¨̄ الو�دة  ب

سؤال 
كة قطعت عنهم  ¨̄ ال ا�Ïجازة كون  تلك  إµ إحضار  لجأ  انه  ؛ ويقول  إجازة مزورة  بإحضار  ٣- قام عامل 
	 بحيث أصبح كل ا��طباء والمستشفيات يرفضون ع�جهم ، واضطر لعدم قدرته ع� دفع ثمن  
التأم«

 يعمل فيها ابن أخيه كممرض للع�ج 

³́ الع�ج وكشف الطبيب إµ اللجوء إµ احد المستشفيات الخاصة وال
بالطوارئ بحيث � يدفع ثمن الكشف ، وتم إعطاؤه إجازة مرضية موقعه من المستشفى ولكن باسم طبيب 

 هذه الحالة ، هل يحق لهم 

	 ا��مر �	 
غ°
 موجود بالمستشفى، وبعد ذلك كشف مدير شؤون الموظف«
فصل العامل؟ وإذا كان هناك إجراء فع�
 يقوم به العامل لحفظ حقه ، فما هو؟

?

?

?

جازات  باب ا��
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جواب:

 أي من الحا�ت 

نصت المادة  (٢٨ من قانون العمل انه لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك �	
ه أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة  
التالية:- أ- إذا أنتحل العامل شخصية أو هوية غ°

 النص 


 عموم اللفظ الوارد �	

 فان تقديم العامل �Ïجازة مزورة تدخل �	µه.) و بالتا 
ار بغ° 	ÆÏلنفسه أو ا�


 تعطي الحق 
³́ ال حول تقديم العامل أي وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه كسبب من ا��سباب 

لصاحب العمل بفصله دون تعويض .

سؤال 
مارات، بعد  Ïفرعهم با� 



 ا��ردن وبعدها انتقل للعمل بعقد جديد �	
٤-أنهى عامل عقد عمله مع ̈©كة �	

كة سوف تقوم بتعويضه ماديا عن  ¨̄ 
 ٤٥ يوم عمل والµجازات للعامل استحق حواÏاحتساب عدد أيام ا�
 



 تم تعريفه �	Ðا��سا ، 


 وإضا�	Ðأسا : 	 
كة يقسم إµ قسم« ¨̄ هذه ا��يام حيث أن راتب العامل مع ال

الراتب  أن  العلم  مع  (أن وجد)،  ل��و�د  والتعليم  والسيارة  السكن  بدل  
 هو 
ا�Ïضا�	 بينما  كراتب  العقد 


 يمثل نصف المدفوعات الشهرية تقريبا فعند احتساب التعويض µهو تقريبا مساوي للراتب وبالتا 

ا�Ïضا�	


 فقط خ�ل عمليه احتساب التعويض المادي بدل ا�Ïجازات ، هل هذا Ðكة بأخذ الراتب ا��سا ¨̄ قامت ال
كة بقسمه راتب العامل  ¨̄ 
 أيضا ؟و قامت ال


 أم يجب احتساب الراتب ا�Ïضا�	
مطابق لقانون العمل ا��رد�	

القيمة  يوم �حتساب   ٤٥ الناتج ب  ب  	Æ ثم ومن  يوما   ٣٦٥ كأمله وهي  ألسنه  أيام  عدد  السنوي ع� 
النهائية للتعويض ، وحيث أن العامل يعلم أن عدد أيام ا�Ïجازات هي "أيام عمل" فالقسمة ع� ٣٦٥ 
ضافة ل�Ïجازات الرسمية مما أدى إµ تقليص قيمه التعويض النهائية بشكل  Ïاحتسبت أجازه نهاية ا��سبوع با�

 أم � ، علما أن الموظف يعمل 

كب°
 ، هل طريقه ا�حتساب هذه صحيحة ومطابقة لقانون العمل ا��رد�	

 ا��ردن منذ ما يقارب الخمس سنوات ؟ .

كة �	 ¨̄ بال

الجواب :

  احتساب بدل ا�Ïجازات وإنما 

يحسب التعويض بناءا ع� الراتب  أما ا�متيازات  و الحوافز ف� تدخل �	

 فقط ، و إن عملية احتساب بدل التعويض تكون ليس ع� عدد أيام السنة وإنما يكون Ðع� الراتب ا��سا
نقوم  لذا  السنة  يعرف  ولم  يوما   	 
ث�ث« أنه  ع�  الشهر  عرف  القانون  أن  حيث  شهري  بشكل  احتسابها 
ب ٤٥ يوم إجازات و� تحتسب ع� مدار السنة كونها  	Æ قيمة العمل اليومي 
µبا�حتساب ع� النحو التا

إجازات .

?

جازات  باب ا��
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سؤال 
٥- فتاة تعمل مدرسة بمدرسة خاصة وينتهي عقدها بشهر ٦ من عام ٢٠١٢ وان معلمة طلبت الحصول ع� 
إجازة من صاحب العمل للزواج إ� انه رفض منحها إجازة براتب أو بدون راتب ،فقررت الموظفة بناءا ع� 

 وهو ٥٠٠ دينار فما هي الحالة 

ذلك  ترك العمل قبل إنتهاء المدة المحددة للزواج ودون دفع ̈©ط الجزا��
القانونية و هل يحق لصاحب العمل رفض ا�Ïجازة ؟

جواب :
ع� صاحب العمل أن يقوم خ�ل الشهر ا��ول من كل عام بتحديد تاريخ ا�Ïجازة السنوية لكل عامل و 

 كل مرة 


 حالة تجزئة ا�Ïجازة يجب أن � يقل عدد أيامها �	
كيفية استعمالها مع مراعاة مصلحة العامل و �	

	 إذا أراد ذلك ( سندا  
	 و � يجوز إجبار العامل ع� تأجيلها للسنة التالية بل يجب موافقة الطرف« 
عن يوم«
لنصوص المواد من ٦١-٦٤ من قانون العمل ) و  عليه و من خ�ل استقراء نصوص قانون العمل المتعلقة 
ا�Ïجازة  بتحديد وقت  الحق  العمل  الخصوص فلصاحب  بهذا  العرف  استقر عليه  ما  السنوية و  با�Ïجازة 
	 ، أما  
السنوية للعامل ع� أن يأخذ العامل إجازته كاملة خ�ل السنة و أن � يقل كل جزء منها عن يوم«

 فان هذه المسالة و أن كانت محل 

ط الجزا�� ¨̄ 
 هذه الحالة من ال
ك العمل و خوف الموظف �	 بالنسبة ل³°


 عقد العمل باطل و � يلزم العامل باعتبار أن القانون حدد 
	� 


ط الجزا�� ¨̄ خ�ف إµ حد ما فالراجح أن ال
ك فيها العامل العمل قبل أنتها مدة العقد  
 ي³°

³́ 
 الحالة ال
سلفا التعويض الذي يستحقه صاحب العمل �	

	 ا��ردنية رقم ٢٠٠٩/٨٨٩ هيئة خماسية تاريخ  
شارة بهذا الخصوص إµ قرار محكمة التمي° Ïمحدد المدة مع ا�
.٢٠٠٩/١٠/١٤

 سؤال 
٦- أجرى عامل عملية جراحية و خرج من المستشفي بعد ٣ أيام و وقد حصل ع�  إجازة مرضيه لمده شهر 
اف بكامل ا�Ïجازة و قالت انه � يحق للعامل  كة رفضت ا�ع³° ¨̄ كامل و هي مختومة من المستشفى و لكن ال


 بهذه الحالة ؟
غ°
 ١٤ يوم و أن المستشفى � تعت°Ø جهة طبية معتمده ما هو الرأي القانو�	

جواب :

 المادة ٦٥ منه سواء وافق 


 نص عليها قانون العمل �	
³́ إن ا�Ïجازات المرضية هي حق من حقوق العامل ال


 إجازة مرضية مدتها 
عليها صاحب العمل أم لم يوافق حيث نصت هذه المادة ع�  :- ( لكل عامل الحق �	

̄¨ يوماً خ�ل السنة الواحدة بأجر كامل بناء ع� تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة،  أربعة ع
̄¨ يوما أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات أو بناء ع� تقرير  ويجوز تجديدها لمدة أربعة ع

 إذا كان العامل نزيل إحدى المستشفيات فإن ا�Ïجازة المرضية µلجنة طبية تعتمدها المؤسسة )) و بالتا

 تبلغ با��صل ١٤ يوم تكون قابلة للتجديد لمدة ١٤ يوم و إن المقصود بجهة طبية معتمدة أن تقوم 

³́ ال
ع�ن  Ïا� أو   
الداخ� النظام  
 مثل هكذا حا�ت بموجب 


 تعتمدها �	
³́ ال الطبية  الجهات  بتحديد  كة  ¨̄ ال


 معتمد ما لم يثبت عدم صحة التقرير . Ǿ 
 حال لم يكن ذلك فيعت°Ø أي مرجع ط
المسبق عن ذلك و �	

?

?
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سؤال 
٧- كيف يتم احتساب بدل ا�Ïجازات عند ا�ستقالة ، من المعلوم أنه يتم دفع بدل كل يوم من ا�Ïجازة 

السنوية للموظف إذا لم تستعمل حسب نص المادة٦٣ ولكن ما هي آلية ا�حتساب ؟

جواب:

 ع� عمله ٥ سنوات فأك̈° ١٤ يوم إجازة عن كل سنة و يستحق العامل 

	ìيستحق العامل  الذي لم يم
 
الذي مì	 ع� عمله ٥ سنوات فأك̈° ٢١ يوم عن كل سنة مع م�حظة انه إذا نص العقد أو النظام الداخ�
للعامل  الواحد  اليوم  أجر  بمقدار  تكون  ا�حتساب  آلية  إن  و  العمل  فإنه ملزم لصاحب   Ø°أك ع� عدد 

وبا بعدد ا�Ïجازات المستحقة للعامل  . 	öم

سؤال 

 حال أن الموظف كان مجاز إجازة سنوية وأثناء ذلك حصل ع� إجازة مرضية فهل تحسم ذلك من 

	�  -٨

 حال إنهاء الموظف المريض ا�Ïجازات المرضية وكذلك ا�Ïجازات 

إجازته السنوية أم � تؤخذ با�عتبار ؟   �	
السنوية هل يحق للشــركة إنهاء خدماته أم � وإذا الجواب � كم المدة المسموح للموظف البقاء ع� 

رأس عمله ؟

جواب:
̄¨ يوما عن  نصت المادة ٦١ من قانون العمل ع� "  لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة ع
كل سنة خدمة إ� إذا تم ا�تفاق ع� أك̈°، و� تحسب أيام العطل الرسمية وا��عياد الدينية وأيام العطلة 

 تحسب من 

³́ 
 لم يذكر النص ا�Ïجازة المرضية من ضمن العطل الµجازة السنوية" و بالتاÏا��سبوعية من ا�
ا�Ïجازة السنوية و بالمفهوم المخالف فإنها تحسب منها .


 حال استنفادها 

 حال تعرض الموظف لحالة صحية تمنعه من العمل يستفيد من ا�Ïجازة المرضية و �	

	� 

 حال استنفادها يحق لصاحب العمل أن يفصله بإتباع أحكام الفقرة (هـ) 

يستفيد من ا�Ïجازة السنوية و �	

 نصت ع� أنه يحق لصاحب العمل فصل العامل من العمل دون إشعار 

³́ من المادة ٢٨ من القانون و ال
ين يوماً مقتطعة خ�ل السنة الواحدة أو  ¨̄ وع أك̈° من ع ¨̄ أو تعويض " إذا تغيب العامل دون سبب م
 


	� ¨̄ يد المسجل ع� عنوانه وين Ø°يرسل بال 
 Øة أيام متتالية ع� أن يسبق الفصل إنذار كتا� ¨̄ أك̈° من ع
إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة." 

?

?
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سؤال 
٩- موظف له رصيد إجازات من سنة٢٠١١ ، عند دخول العام ٢٠١٣ ، هل رصيد ا�Ïجازات للعام ٢٠١١ يلغى ؟

جواب :
ع� العامل أن يحصل ع� إجازته السنوية خ�ل نفس العام إ� انه و وفقا لنص المادة ٦١ /ج من قانون 

 و يكون صاحب العمل µالعام التا µجازة إÏالعمل يجوز أن يتفق العامل و صاحب العمل ع� تأجيل ا�

 حال عدم مطالبة العامل بها أو 

ملزما بالسماح للعامل باستغ�لها خ�ل هذا العام الذي تأجلت إليه و �	

 و بالنسبة إµ السؤال المطروح هنا أن 

	́ سكوته عن المطالبة بها يفقد حقه بها بانقضاء هذا العام مما يع

 بدخول العام ٢٠١٣ .

	ìجازة السنوية لعام ٢٠١١ تنقÏرصيد ا�

سؤال 

 حال رغب صاحب العمل بأن يقبل استقالة عامل لديه حيث أن مدة عمل العامل  لديه سنة تقريبا  

	� -١٠
، ما هي حقوق العامل بالنسبة ل�Ïجازات السنوية ، وتاريخ استحقاقه ل�Ïجازة ، وÆف بدل ا�Ïجازات ؟

جواب 
يستحق العامل إجازة سنوية مقدارها ١٤ يـوم ( إذا كانت خدمته � تزيد عن خمس سنوات ) و ذلك لكل 
	 العامل  
سنة من عمله و إذا لم يتم السنة يستحق عدد أيام من ا�Ïجازة  بنسبة ما عمله  و يحدد ا�تفاق ب«
و صاحب العمل كيفية استعمالها فإذا لم يحصل عليها العامل و انتهت ع�قته بالعمل ��ي سبب كان 

 يستحق ١٤ µتقريبا سنة كاملة و بالتا 	ìيستحق العامل بد� نقديا عنها و بالنسبة للسؤال فان العامل ق
لم  أيام  له  بقي  إذا  أما  عنها  ببدل  المطالبة  له  فليس  منها  جزءا  استعمل  أو  استعملها  فإذا  فقط  يوم 

يستعملها فإنه يستحق بدل نقديا عنها .

سؤال 
١١- تقدم موظف بإجازة سنوية مدتها ١٤ يوم ولم يكن له أي رصيد إجازات مدور غ°
 رصيد سنه  وبعد 
القانونية  ا�úلية  هي  ما   ، باستقالة  تقدم  الشهر  يكمل  ان  قبل  و  شهر  راتب  تقا¤	  ا�Ïجازة  مده  انتهاء 

 منح فيها ا�Ïجازة السنوية للعام  الذي  لم يتم فيه  إ� شهـرين من 

³́ لمحاسبة الموظف عن ا��يام ال
العام ؟ وهل يحق لصاحب عدم منح الموظف إجازته السنوية إ� بعد استحقاقها لنهاية العام ؟

?

?

?

جازات  باب ا��

٢٣



جواب :
يستحـق العامل إجازة سنوية مقدارها ١٤ يوم ( إذا كانت خدمته � تزيد عن خمس سنوات ) و ذلك لكل 
	 العامل  
سنة من عمله و إذا لم يتم السنة يستحق عدد أيام من ا�Ïجازة  بنسبة ما عمله  و يحدد ا�تفاق ب«
و صاحب العمل كيفية استعمالها فإذا لم يحصل عليها العامل و انتهت ع�قته بالعمل ��ي سبب كان 
	 أن العامل حصل ع� إجازة مدفوعة ا��جر  
يستحق العامل بد� نقديا عنها و بالنسبة للسؤال فانه إذا تب«
أية  من  القيمة  هذه  خصم  أو  بها  للمطالبة  دعوى  رفع  العمل  لصاحب  يجوز  فانه  يستحق  مما  أك̈° 

مستحقات أخرى للعامل .

سؤال 

 حال ا�Ïجازة العادية 

	 من الراتب �	 

 أحد المدارس الخاصة، هل يحق للمديرة أن تخصم يوم«
١٢- مدرّسة �	

³́ با�Ïجازة المرضية ؟ أو ح

جواب :
� يجوز لصاحب العمل أن يخصم أجر العامل إذا استعمل اجتازته السنوية أو المرضية و للعامل الحق 

بالمطالبة بها. 

سؤال 

 حال أن الموظف يتقا¤	 نصف الراتب بسبب ا�Ïجازة المرضية الطويلة ، هل يكون الثالث والرابع 

	� -١٣
	 ، وعند مراجعة الموظف  لقسم الرواتب  
̄¨ بمقدار النصف أيضا ، علما بأنه تم Æفهم للموظف كامل« ع
كة قامت بخصم ما دفعته سابقا  ¨̄ وسألهم عن ذلك  أجابوا أن هذه مكافأة و� ع�قة لها بالراتب ، إ� أن  ال

	 ؟ 
̄¨ كامل« 
 حا�ت مشابهة الثالث والرابع ع
علما بأنهم دفعوا �	

جواب :
من غ°
 الجائز قانونا الحسم من الراتب بسبب ا�Ïجازة المرضية حيث أنها حق للعامل و منصوص عليها  

 فإن أي حسم من الراتب بسبب ذلك يعت°Ø باط� و مخالفا µو بالتا 


بالمادة ٦٥ من قانون العمل ا��رد�	
للقانون مادام أن ا�Ïجازة المرضية جاءت موافقة �حكام القانون  و ي¯ي ا��مر إذا تم الحسم أيضا ع� 
اعتبار  ا��ردنية ع�   	 
التمي° اجتهاد محكمة  باط�  حيث استقر   Ø°فيعت ¨̄ ع الرابع  ̄¨ و  ع الثالث  رواتب 
	 ا��ردنية بصفتها الحقوقية  
̄¨ جزءا من ا��جر ( لطفا انظر قرار محكمة التمي° ̄¨ و الرابع ع رواتب الثالث ع
رقم ٢٠٠٦/٨١٢ (هيئة خماسية) تاريخ ٢٠٠٦/٧/٣١) ، و �يجوز فرض أي حسم ع� الراتب  غ°
 منصوص عليها 

. 
بقانون العمل او النظام الداخ�

?

?

جازات  باب ا��
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سؤال 

 الحصول ع� إجازاته السنوية المستحقة ؟

³́ يسقط حق العامل �	 ١٤- م

جواب :
ع� العامل أن يحصل ع� إجازته السنوية خ�ل نفس العام إ� انه و وفقا لنص المادة ٦١ /ج من قانون 

 و يكون صاحب العمل µالعام التا µجازة إÏالعمل و يجوز أن يتفق العامل و صاحب العمل ع� تأجيل ا�

 حال عدم مطالبة العامل بها أو 

ملزما بالسماح للعامل باستغ�لها خ�ل هذا العام الذي تأجلت إليه و �	
سكوته عن المطالبة بها يفقد حقه بها بانقضاء هذا العام .

سؤال 

 ظل 

	 بسبب الظروف الجوية أو ��ي سبب آخر،  و�	 

 حال قرر رئيس الوزراء تعطيل المؤسسات يوم«
	� -١٥

هذا القرار إذا قررت ̈©كة خصم من موظفيها جزء من المكافآت السنوية وا�Ïجازات السنوية بسبب هذا 

 ذلك ؟

	� 

التعطيل . ما الرأي القــــانو�	

جواب:
المشابهة  الظروف  الثلوج و  أيام   


الحكومية �	 الدوائر  الوزراء بتعطيل  مبدئيا فانه � يعت°Ø قرار مجلس 

 القطاعات لكون هذا القرار لم ينص ع� ذلك إ� انه أيضا � يجوز الخصم من راتب 

عطلة رسمية لبا�³

 تحكم العقود و 

³́ 
 تلك الظروف ، با�ستناد إµ القواعد العامة ال
العامل بسبب عدم توجهه إµ العمل �	

امه تعفيه من مسؤوليته عن التعويض و هو  	 
 تمنع المتعاقد من تنفيذ ال³°
³́ 
 تعت°Ø أن القوة القاهرة ال

³́ ال

 قرارها رقم 

	 عالجت موضوعا مشابها �	 
ما يسمى استحالة التنفيذ و مما يؤيد هذا الطرح أن محكمة التمي°
١٩٧٢/٣٩٦ تاريخ ١٩٧٢/١٢/١٤ منشورات عدالة و الذي جاء به ( " إن حوادث أيلول لسنة ١٩٧٠ تشكل قوة 
قاهرة تمنع العامل عن القيام بعمله و لهذا فان تغيبه خ�ل هذه الحوادث � يسد مسد ا�Ïجازة العادية 
	 رفضت  

 قررها القانون للعامل من اجل الراحة و ا�ستجمام ") ، حيث ن�حظ هنا أن محكمة التمي°

³́ ال
³́ خصم ا�Ïجازة السنوية فكيف يخصم من ا��جر ، كما أن المادة ٤٧ من قانون العمل حددت الحا�ت  ح

 تعطي الحق لصاحب العمل للخصم من راتب العامل و ذكرت هذه الحا�ت ع� سبيل الحö و لم 

³́ ال
يذكر منها غياب العامل عن العمل لقوة قاهرة أو أسباب خارجه عن إرادته . 

?

?

جازات  باب ا��
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سؤال 
كة مقاو�ت بوظيفة رئيس قسم ، اضطر الموظف للغياب عن العمل لمدة ١٠ أيام   ¨̄ ١٦- موظف يعمل ب
 
كة (بواسطة الهاتف) منحه إجازة غ° ¨̄ بسبب وضع صحي طارئ يتعلق بأو�ده وقد طلب  شفهياً من ال
كة قد وجهت له إنذارا بحجة الغياب دون عذر رسمي  ¨̄ مدفوعة الراتب وعندما عاد إµ العمل فوجئ بأن ال

 لهذه الحالة؟ و ماذا بالنسبة للخصم 

كة أو لصاحب العمل  ذلك و ما هو التحليل القانو�	 ¨̄ ، هل يحق لل
نذار علما بان عدد أيام ا�Ïجازات للمهندس اقل من مدة الغياب ، علماً بأنه  كان  Ïمن الراتب بعد تلقي ا�

³́ أيام الجمع و لكن دون أن تكون موثقة كتابياً ؟ غالباً ما يعمل ��وقات متأخرة و ح

جواب :
نذار  Ïا� له  توجه  باستعمالها  يقوم  أن  بعد  و  ثم  من  و  راتب  بدون  إجازة  العامل  منح  كة  ¨̄ لل يجوز   �

 يجوز فيها لصاحب 

³́ 
 المادة (٢٨ /هـ ) من قانون العمل و الذي ورد ضمن الحا�ت ال
المنصوص عليه �	

 

ء النية  � يرتب أثرا �	 
Ð فا احتيا� و سلوكاöذلك ت Ø°العمل بإنهاء خدمات العامل دون تعويض  و يعت

العقود عموما ع�وة ع� عقد العمل ا��وµ بالحماية أما بالنسبة للخصم من الراتب فان من حق صاحب 
كة ) أن تخصم من راتب الموظف الذي يتغيب عن العمل دون إذن أو الحصول ع� إجازة  ¨̄ العمل ( ال

 نص عليها قانون العمل و � يمكن إلزامه بخصم هذه ا��يام من ا�Ïجازة 

³́ ها من ا�Ïجازات ال 
مرضية أو غ°

 هذه 


 للعمل �	
السنوية و إن العمل متأخرا أو ��يام الجمع يرتب للعامل حقوقا أخرى تتعلق با��جر ا�Ïضا�	

	 و تراضيهما.  
وك �تفاق الطرف« ا��وقات و � يرتب له الحق بمقايضتها بعطل أو مغادرات و هو أمر م³°

سؤال 

 ؟ 

١٧- هل يجوز لصاحب عمل  احتساب أيام العطل الرسمية يوم مقابل يوم عطلة دون أجر إضا�	

 لم يعمل بها بدل 

³́ عندما يحصل الموظف ع� إجازة مرضية بخصم من راتب الموظف عن تلك ا��يام ال

 ؟

الخدمة ، هل هذا قانو�	

جواب :
بالنسبة للعطل الرسمية فإنه إذا عمل العامل خ�لها فإنه يتم احتساب أجره عنها بواقع ١٥٠٪ من أجره عن 

 يوم دوام عادي  ليس قانونيا ��نه ينتقص 


 فإن تعويضها له بالسماح له بالتعطيل �	µاليوم العادي و بالتا
من أجره عن الدوام بالعطلة الرسمية .

 

و بالنسبة ل�Ïجازة المرضية فان المادة ٦٥ ألزمت صاحب العمل (المؤسسة ) بدفع اجر العامل الكامل �	


 حدود ٢٨ يوما فقط ، 
حال حصوله ع� إجازة مرضية و ذلك �	

?

?

جازات  باب ا��
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̄¨ يوما ا��وµ أن يحصل ع� تقرير من الطبيب المعتمد  ط لحصوله ع� أجره عن ا��ربعة ع بحيث يش³°
:ا��ول: أن يكون نزيل  	 
	 التالي« 
ط« ¨̄ ̄¨ يوما التالية فيجب أن يتوفر أحد ال من قبل المؤسسة، أما ا��ربعة ع
: أو أن يحصل ع� تقرير من اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة ، و  


إحدى المستشفيات و الثا�	
ذلك   


	� بما  بالقانون  جاءت   

³́ ال من  أفضل  عمالية  حقوق  ع�  للمؤسسة  الداخلية  ا��نظمة  نصت  إذا 

 
µو بالتا ، 

ا�Ïجازات المرضية فإنها تعت°Ø ملزمة للمؤسسة سندا ��حكام المادة ٤/أ من قانون العمل ا��رد�	


 حدود ا��يام الممنوحة له بالقانون 

 ا�Ïجازة المرضية �	


 يعطلها العامل �	
³́ � يجوز خصم أجرة ا��يام ال

وفقا لما تم توضيحه أع�ه .

جازات  باب ا��

٢٧



باب تأخ�� ا��جور 
"وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال 
كة؟  ¨̄ 	 لمدة أسبوع من حق صاحب ال 
١- هل التأخر بöف الرواتب للموظف«

الجواب:
عرفت المادة رقم (٢) من قانون العمل ا��جر: كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً  إليه 

استقر  أو   
الداخ� النظام  أو  العمل  عقد  أو  القانون  نص  إذا  نوعها  كان  أياً  ا��خرى  ا�ستحقاقات  سائر 

 . 

ضا�	 Ïالتعامل ع� دفعها باستثناء ا��جور المستحقة عن العمل ا�

كما نصت المادة ٤٨ من قانون العمل ع� أنه: يدفع أجر العامل خ�ل مدة � تزيد عن سبعة أيام من 

ها القانون. 	 

 يج°
³́ 
 الحا�ت ال

تاريخ استحقاقه و� يجوز لصاحب عمل حسم أي جزء منه إ� �	

وبموجب نص المادة أع�ه فإنه يجب ع� صاحب العمل دفع ا��جر للعامل خ�ل مدة � تزيد عن سبعة 

العمل  قانون  الحالة يشكل مخالفة Æيحة ��حكام  
 هذه 
العامل �	 أجر  تأخر صاحب بدفع  أيام، وإن 

ويستطيع العامل تقدم شكوى إµ وزارة العمل بحق صاحب العمل ، كما إن تخلف صاحب العمل عن 


 يحق للعامل بها ترك العمل دون إشعار والمطالبة بالتعويض 
³́ ال دفع أجر العامل يعت°Ø من ا��سباب 


 وزارة 
	� تلقى إشعارا من جهة مختصة  العمل قد  يكون صاحب  أن  ط  ¨̄ ب العمالية وذلك  بكافة حقوقه 

العمل تطلب فيه التقيد بتلك ا��حكام.

?

باب تأخ°
 ا��جور 

٢٩



باب التغيب عن العمل
 "وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال 
	 عن العمل  

 نفس الوقت للعامل الذي تغيب يوم«

١.هل يجوز الحسم من راتب العامل وإعطاء إنذار �	

دون موافقة صاحب العمل؟

جواب: 
	 ع� نفس المخالفة حيث يعت°Ø ذلك مخالف للقانون و� يجوز توجيه أو فرض  
� يجوز توجيه عقوبت«

كة وذلك حسب أحكام المادة ٤٨  ¨̄ 
 �ئحة الجزاءات للنظام الداخ�
 لل
عقوبة ع� العامل ليست واردة �	


 العمل فإنه 
من قانون العمل، وحيث أن تغيب الموظف دون إذن يعت°Ø مخالفة ويعت°Ø تقص°
 منه �	


 �ئحة الجزاءات من النظام الداخ�
 للمؤسسة المصادق 

 المنصوص عليه �	 Ǿ يتوجب اتخاذ ا�Ïجراء التأدي


 حال عدم وجود نظام معتمد للمؤسسة فإنه وبالرجوع لقانون العمل نجد 
عليه من قبل وزارة العمل و�	

امه بالعمل والتغيب  	 
 محدد بحق الموظف الذي يخالف ̈©وط العمل بعدم ال³° Ǿ أنه � يوجد إجراء تأدي

ر وعليه فإن صاحب العمل يملك الحق بتوجيه إنذار له أو يمكن أن يتخذ عقوبة أخف وهي تنبيه  Ø°دون م

وك لتقدير صاحب العمل ع� أن � يرتقي إµ فصل العامل إ� إذا خالف  شفوي أو خطي وا��مر هنا م³°


 المادة (٤٧/ ز) من قانون العمل 
النظام الداخ�
 أو س�مة و̈©وط العمل بعد إنذاره مرتان، وفقاً لما جاء �	

 

 حال مخالفته للنظام الداخ�
رقم ٨ لسنة ١٩٩٦ فإنه يحق لصاحب العمل حسم أي مبالغ من الموظف �	


 تلك ا��يام فإنه � يستحق ا��جر عن هذه 
وط أو س�مة العمل وعليه وحيث أن الموظف لم يعمل �	 ¨̄ أو ل

 

ا��يام ̈©يطة مراعاة المادة ٤٨ من قانون العمل بأن � يزيد مدة الحسم من الراتب عن ث�ث أيام �	

الشهر الواحد .

سؤال 
 Ø°٢- إذا لم يستطع الموظف ا�لتحاق بعمله وذلك بسبب ظروف قاهرة  ووجود خطر يهدد حياته هل تعت

هذه الحالة غياب ؟

جواب: 

 قد تج°Ø العامل ع� التغيب عن 

³́ 
 قانون العمل ما يش°
 إµ القوة القاهرة بشكل مبا̈© و ال
� يوجد �	

العامل دون  العمل يستطيع فصل  القانون أشارت إµ أن صاحب  ( ٢٨ / هـ ) من  المادة  العمل إ� أن 

ط أن يكون التغيب بدون  ¨̄ تعويض إذا تغيب عن عمله لمدة تزيد ع� ١٠ أيام متصلة أو ٢٠ يوم متقطعة  ب

يد المسجل و بجريدة يومية  Ø°وع و أن يقوم صاحب العمل قبل إصدار قرار الفصل بإنذاره بال ¨̄ سبب م

باعتبار أن مسائل  للمحكمة  العمل من عدمه يعود  للغياب عن  وع  ¨̄ م السبب  تقدير كون  أن  واحدة و 

. 


  تخضع للسلطة التقديرية للقا¤	

³́ الفصل  من العمل من المسائل الموضوعية ال

?

?

باب التغيب عن العمل 

٣١



باب ا�ستقالة من العمل 
"وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال 

 عقد العمل ع� أنه إذا قام أحدهما بفسخ العقد قبل إنتهاء مدته دون 

١- اتفق صاحب العمل و العامل �	
مبلغ  يكون  و  أصابه  الذي  ر  	öال ا��خر عن  الطرف  بتعويض  بالفسخ  قام  من  	م  يل³° فإنه  وع  ¨̄ م سبب 

 حاله عدم مراعاة ̈©ط المهلة 

ط ا�Ïخطار المسبق بشهر ع� ا��قل و �	 التعويض بمقدار أجر شهر و يش³°
العمل  المتبقية من مهله ا�Ïخطار فهل يحق صاحب  المده  بالفسخ بدفع ما يعادل أجر  	م من قام  يل³°

ر؟ 	Æ مطالبة العامل بدفع أجور ما تبقى من مده العقد و كذلك دفع بدل

جواب: 

 حالة قيام العامل بفسخ عقد العمل محدد المدة بإرادته المنفردة و قبل 

إن من حق صاحب العمل �	

 أن يطالب العامل  بالتعويض و قد حدده القانون بنصف 

إنتهاء مدة العقد و دون وجود مسوغ  قانو�	
يدعي  الذي  ر  	öال النظر عن كم  العقد بغض  المتبقية من مدة  ا��شهر  
 عدد 

	� وب  	öالعامل م راتب 
صاحب العمل انه لحق به و بغض النظر عن أي اتفاق مكتوب او شفوي.

سؤال 
	 قام  مدير المدرسة بك̈°ة ا�ستجوابات  

 أخر سنت«


 مدرسة خاصة و�	
٢- أستاذ بكالوريوس منذ ٧ سنوات �	

يله إµ ما دون رئيس قسم ا��مر الذي أدى إµ استفزاز العامل  وقدم  	 و ترقيته إµ رئيس قسم ثم ت°	
استقالته  وتم الموافقة عليها وبعدها ذهب العامل  إµ مدير عام المدرسة بعد موافقة ا�ستقالة  و وعد 
العامل  شفهيا و بوجود شهود بإعادته إµ العمل ولم يفعل  فهل يستطيع العامل  إلزام صاحب العمل 
 

 باب ا��ذى المعنوي أو النف{

بإعادته إµ العمل  وهل تعت°Ø  المضايقات الخطية قبل ا�ستقالة تدخل �	
علما إن المدرسة غ°
 مرخصة  فهل تعت°Ø  ا�ستقالة باطلة ؟

جواب: 

 إنهاء عقد العمل من جانب العامل و هي تعت°Ø تöفا قانونيا ملزما لصاحبه إذا وافق 

	́ إن ا�ستقالة تع
رادة هي الغش و  Ïعليها صاحب العمل طالما أنها صدرت عن إرادة صحيحة خالية من العيوب و عيوب ا�

 إرادة السائل عند تقديمه �ستقالته 

كراه و بتقديرنا لم تتوفر أي من هذه العيوب �	 Ïو ا� 	 Ø»التدليس و الغ
كراه بحسب فقهاء القانون يجب أن يكون إكراها  Ïن ا��� 


́	 القانو�	 و إن ما أشار إليه � يعت°Ø إكراها بالمع
ء ذو قيمة عالية لديه و � يكون ذلك  
Ð̈ ة يهدد حياة الشخص أو يهدد 
́	 أن يكون بدرجة كب° ملجئا بمع
يل درجته يعت°Ø مخالفة عمالية إ� أن ذلك لم  	 بمجرد الضغط النف{
 عليه و إن قيام صاحب العمل بت°	
يعد موضوعا يمكن ا�حتجاج به بانتهاء عقد العمل و كان ا��وµ أن يقوم السائل بتقديم شكوى لمكتب 

 حينه ليحفظ حقوقه العمالية با�ستقالة 


 حينه  لمعالجة هذه المسالة �	
العمل لمعالجة هذه المسالة �	


 عقود 
مع المطالبة بالتعويض كما أن وعد مدير عام المدرسة بإعادته إµ العمل ليس ملزما له �ن الوعد �	


 � يوجد µمرخصة و بالتا 

 ذلك كله كون المدرسة مرخصة أو غ°
العمل � يعت°Ø ملزما بطبيعته و � يؤثر �	

عادة العامل إµ عملة. Ï� صاحب العمل Ø°يج 

سند قانو�	

?

?

باب ا�ستقالة من العمل 

٣٣



سؤال

 يعمل بها منذ تسع سنوات وإن تاريخ ا�ستقالة هو 

³́ كة الخاصة ال ¨̄ ٣- قام عامل  بكتابة استقالته من ال
٢٠١٥/٨/٣ وذكر فيها  بأنه يقدم  استقالته هذه اعتبارا من ٢٠١٥/٩/٣٠ لذلك يود العامل معرفة تاريخ أخر 
ه أم أن ٢٠١٥/٩/٣٠ يعت°Ø أخر  ¨̄ تب بناءا ع� ا�ستقالة  وهل يستحق  اخذ راتب شهر ع يوم بالعمل سي³°

ة الشهرين هما شهر إنذار؟ يوم وف³°

جواب: 
نصت المادة رقم (٢٣) من قانون العمل ع� انه:- 

تب عليه إشعار الطرف ا��خر خطيا  
 إنهاء عقد العمل غ°
 محدد المدة في³°
	� 	 
أ- إذا رغب احد الطرف«

. 	 
شعار إ� بموافقة الطرف« Ïإنهاء العقد قبل شهر واحد ع� ا��قل و� يجوز سحب ا� 

برغبته �	

شعار من الخدمة. Ïمدة ا� Ø°شعار وتعت Ïب- يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة ا�
ة تركه  شعار ف� يستحق أجر عن ف³° Ïشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة ا� Ïد- إذا كان ا�

ة بما يعادل أجره منها. العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الف³°

 السؤال أع�ه فان تاريخ ترك العمل يكون بنهاية دوام يوم ٢٠١٥/٩/٣٠  وعلية فان 

  من خ�ل ما تم ذكره �	

 نهاية شهر ٢٠١٥/٩ 


 حال تم ترك العمل �	
العامل  � يستحق بعد ذلك التاريخ أي راتب عن شهر ٢٠١٥/١٠ �	

وذلك �نتهاء عقد العمل.

سؤال 
يستقيل  أن  يجوز  هل  و  خطية  العمل  من  ا�ستقالة  تكون  أن  العمل  قانون  يوجب  هل   -٤
العمل أم   


بريده �	 المتعارف عليه كونه  بريده  
 من 
و�	 بريد ا�لك³° الموظف من خ�ل إرسال 

يجب أن تكون نسخه ورقيه موقعه بخط اليد؟

جواب: 
يد  Ø°إذا كان هناك إمكانية ا�ط�ع ع� ال 


و�	 يجوز أن يستقيل الموظف برسالة  من بريد ا�لك³°

 وتخزينه والرجوع إليه.

و�	 ا�لك³°
-: 
ونية ع� ما ي� حيث نصت المادة ٦ من قانون المعام�ت ا�لك³°

 Ø°فيعت 
 Øيع تقديم أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتا� ¨̄ إذا استوجب أي ت
-: 

 الخاص بأي منها منتجاً ل�úثار القانونية ذاتها ̈©يطة ما ي�

و�	 تقديم السجل ا�لك³°

 والرجوع 

و�	 لك³° Ïو بإمكانية تخزين السجل ا� 

و�	 إمكانية ا�ط�ع ع� معلومات السجل ا�لك³°


 أي وقت دون إحداث أي تغي°
 عليه.
إليه �	

?

?

?
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سؤال
 µعائلتها مشكلة، فذهبت أختها إ 	 

 إحدى المدارس الخاصة ، حصلت بينها وب«

٥- إحدى المعلمات �	
المدرسة وتقدمت عنها باستقالة، وهي � تعلم بذلك وتمت الموافقة ع� هذه ا�ستقالة، فكيف يمكن 

الطعن بذلك ؟ علما أنها � تريد ا�ستقالة ؟

جواب: 

 هذه ا�ستقالة وع� فرض الثبوت 

إن هذه ا�ستقالة غ°
 قانونيه و ا��صل عدم ا�عتداد بها وان الطعن �	
وير . 	 أنها � تحمل توقيعها أو خطها فقد تعرض من قام بكتابتها أو توقيعها ا إµ جريمة ال³°

سؤال 
ة تجربة  ٦- وقع عامل عقد مع ̈©كه و بعد  يوم١٥ قرر ترك العمل ، و بنود العقد أدناه تش°
 إµ وجود ف³°

 بند 

(يستطيعون إنهاء خدمات العامل  و يستطيع العامل تركهم بدون شهر إنذار) و تش°
 إµ ̈©ط آخر �	

 بنود العقد : 

١٠ أدناه.و قد ورد �	

 مساء يوم ٢٠١٢...... . 

	 المستخدم من صباح اليوم ................ ولمدة سنة واحدة تنتهي �	 
أ) يبدأ تعي«
	 عند انتهاء مدته.  
ويجوز تجديد هذا العقد بموافقة الفريق«
ة تجربة مدتها ث�ثة أشهر . 	 المستخدم لف³° 
ب) يخضع تعي«


 حالة اضطرار 

 البند (٢) أع�ه و/أو �	


 حالة تقديم المستخدم استقالته قبل انتهاء مدة العقد المحددة �	
	�

يتعهد  العمل  قانون  من   (٢٨) المادة  لنص  وفقا  المستخدم  فصل   

	� حقه  لممارسة  العمل  صاحب 

العامل   يستطيع  فهل    ( العقد.  هذا  مدة ©يان  من  المتبقية  ا��شهر  رواتب  بدفع  	م  ويل³° المستخدم 
تقديم استقالته؟

جواب: 
رادة المنفردة دون تعويض خ�ل مدة  Ïحقيقتها القانونية عبارة عن خيار فسخ العقد با� 


ة التجربة �	 إن ف³°
معينة يتم ا�تفاق عليها أو يحددها القانون  لصالح أحد أطراف العقد آو لكليهما بحسب ا�تفاق و قد جاء 

 المادة ٣٥ منه  حيث جعل ا�تفاق ع� هذا الخيار هو اتفاق جائز عندما 


 قانون العمل �	
النص عليها �	


 أن هذا الخيار � يكون إ� لصاحب 
	́ يكون لصالح صاحب العمل و � يخالف القانون إ� أن هذا � يع


 مصلحة العامل 
العمل بل يجوز أن يكون أيضا للعامل ع� اعتبار أن أي اتفاق مع صاحب العمل يصب �	

ط أع�ه أن خيار التجربة هنا وضع لصالح صاحب  ¨̄ هو اتفاق صحيح و من الواضح من خ�ل قراءة ال
	 ) و حيث جرى العرف ع� أن هذا  
العمل و ليس لكليهما و ذلك من خ�ل استعمال كلمة ( يخضع تعي«
الخيار يوضع دائما لصالح صاحب العمل فان المتعاقدين كان عليهما أن يذكرا بوضوح و Æاحة كاملة أن 
 


ط الجزا�� ¨̄ 
 حالتنا هذه  اما بالنسبة لل
³́ يستفيد منه العامل و هو ما لم يحصل �	 هذا الخيار لكليهما ح

?

?
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فان الموظف هنا ملزم بدفع راتب نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد و ليس دفع ما 
ط ما يزيد عليه  تبقى من شهور العقد �ن القانون حدد هذا التعويض و � يجوز لصاحب العمل أن يش³°

و أن وافق العامل ع� ذلك .

سؤال 

 ̈©كة بعقد عمل بمدة ٦ أشهر وبعد شهرين قدم إستقالته با�تفاق مع صاحب العمل 

٧- عمل شخص �	
أي  الموظف  آو  كة  ¨̄ ال تحمل  دون  ا�ستقالة  يقبل هذه  بأنه  عليها خطيا  بالكتابة  ا�ستقالة  وقبل هذه 
ة وبعد ذلك طلب صاحب العمل من العامل  Ø°امات عن فسخ العقد و تم إعطاء العامل  شهادة خ 	 ال³°
العودة للعمل ورفض صاحب العمل  دفع الراتب المستحق للعامل إ�  إذا عاد  و أنجز  بعض ا��عمال و 
يد للعامل  يطلب فيه من العامل العودة للعمل . فهل  Ø°هدد صاحب العامل بأنه  سوف يرسل  إنذار بال

يحق له فعل ذلك وكيف يمكن للعامل تحصيل راتبه؟

جواب: 
إجابة ع� التساؤل أع�ه فانه � يجوز لصاحب العمل القيام بذلك  و يستطيع العامل مراجعة المحكمة 

المختصة  لتحصيل أية حقوق عمالية يرفض صاحب العمل دفعها . 

سؤال 

 ̈©كة منذ أربعة أشهر بعقد محدد المدة ٤ سنوات و صاحب العمل يحاول استفزازه و 

٨- عمل شخص  �	
يقوم بتوجيه  ا��وامر بشكل غ°
 �ئق وبدء العامل يتضايق من تöفات صاحب العمل  و لكن العامل 

 مدة العقد و هي  نصف أجرة المدة المتبقية من العقد 

خائف من تقديم استقالته خوفا من المطالبة ببا�³

 العقد) وهي ٤٤ شهر فما هو الحل ؟            

(كما هو مذكور �	

جواب:

 و عليه � ننصح السائل 

ك العمل دون مسوغ قانو�	 � يستطيع العامل بموجب عقد محدد المدة أن ي³°

 سؤاله طالما أنه يحصل ع� حقوقه المنصوص عليها بالعقد كاملة .

ك العمل للسبب الذي ذكره �	 ب³°

?

?
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سؤال 

 القطاع الخاص أمì	  خدمه لدى نفس صاحب العمل  مده تزيد عن ٢٤ عاماً وتم توجيه 

٩- موظف �	
	  المدير ع� أن يقدم   

 له وبعدها مبا̈©ة تم فصله من العمل  و بعدها حصل إتفاق بينه و ب«

إنذار نها��
	 الصحي فبقي العامل  مöا ع� ذلك  
حام للتحول من فصل إµ استقالة }
 يحتفظ العامل  بالتأم« اس³°
	 أعلمه أنه  يطلب منه  أن يقدم   
³́ قابل صاحب العمل  إ� إن صاحب العمل و من خ�ل أحد الموظف« ح
استقالته  ع� إن يتم بعد شهرين إعادته إµ العمل  بأي وظيفة كانت ، فوافق العامل ع� ذلك و قدم 

 بوعده و لم يعد 


 إ� أن صاحب العمل لم يو�	µاستقالته  بناء ع� وعد من صاحب العمل و  المدير الما
العامل إµ العمل  فهل يملك العامل الحق بالمطالبة  بحقوقه العمالية ؟

جواب:
́	 من الحقوق العمالية بدل الفصل التعسفي و بدل  
 حالة التقدم با�ستقالة من قبل العامل  فإنه يستث

	�

 و بدل ا�Ïجازات و بدل العمل با��عياد الرسمية و 

شهر ا��شعار فقط و يحق المطالبة ببدل العمل ا�Ïضا�	
المطالبة  كا بالضمان ا�جتماعي يحق له  العامل  مش³° 
 حال لم يكن 

	 عمل ،  و�	 
الدينية عن أخر سنت«

 تتمثل براتب شهر عن كل سنه خدمه و يحتسب ع� أخر اجر كان يتقاضاه  .

³́ بمكافأة نهاية الخدمة و ال

سؤال 
ك العمل و ما هي ا��وراق  نذار ب³° Ïة ا� ١٠- إذا قدم العامل استقالته هل يحق له أخذ إجازة مرضية خ�ل ف³°

ثبات أن الوضع الصحي للعامل � يسمح له البقاء ع� رأس عمل؟ Ï� المطلوبة

جواب:
شعار من مدة الخدمة.ولكن  قد نص  Ïمدة ا� Ø°شعار وتعت Ïيبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة ا�
	 أحال دون استطاعت  
شعار بسبب مرض مع« Ïحال تغيب عن شهر ا� 


القانون ع� ا�Ïجازة ألمرضيه و �	
شعار � يوجد ما يمنع قانونا ولكن يجب إثبات المرض من خ�ل تقارير طببيه تثبت  Ïالعامل من تأدية شهر ا�

ألحاله من قبل  جهات معتمده.

سؤال 

 البنوك؟ هل يحق لهم  راتب شهر عن 

١١- ما هي الحقوق العمالية  ما بعد ا�ستقالة لموظفي العقود �	
كل سنة ؟

?

?

?
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جواب:
ا�ستقالة � تمنع من مطالبة العامل بكافة حقوقه العمالية المنصوص عليها بالقانون سواء تعلقت ببدل 
ها من الحقوق باستثناء التعويض عن الفصل  

 أو ببدل ا�Ïجازات السنوية أو بغ°

ساعات العمل ا�Ïضا�	

 هي حقوق عمالية تتعلق بإنهاء العمل من جهة صاحب العمل بدون مسوغ 

³́ شعار ال Ïالتعسفي و شهر ا�
نهاية  العامل يستحق مكافأة  أن  العمل نص ع�  قانون  فإن  الخدمة  نهاية  لمكافأة  بالنسبة  أما   ،  


قانو�	
كا بالضمان ا�جتماعي   كا بالضمان ا�جتماعي فإذا كان ع� عكس ذلك و كان مش³° الخدمة إذا لم يكن مش³°
شارة إµ أنه إذا نص  Ïيكون صاحب العمل ملزما بدفع هذه المكافأة عند ا�ستقالة أو الفصل  ، مع ا� �
اكه بالضمان  النظام الداخ�
 أو عقد العمل ع� خ�ف ذلك ومنح العامل مكافأة نهاية خدمة رغم اش³°

ا�جتماعي فإن ذلك يعت°Ø ملزما لصاحب العمل و عليه دفعها  .

سؤال 
فوافقت  كة  ¨̄ ال من  استقالته  قدم  وبعدها  أربع سنوات وشهرين  مدة  كة خاصة  ¨̄ ب ١٢- عمل شخص  
نذار علما بأن العامل قام بتوف°
 البديل عنه مبا̈©ة  Ïكة عليها وطلب العامل من  أن يعفى  من شهر ا� ¨̄ ال

فهل يحق للعامل أن  يطالب  بحقوقه العمالية  و ما هي طبيعة هذه الحقوق؟

جواب:
تب للعامل حقوق عمالية نتيجة لعقد العمل بعضها له ع�قة بطريقة إنتهاء العقد و بعضها ليس له  ي³°
شعار و هي  Ïلها ع�قة بطريقة إنتهاء العقد فهي الفصل التعسفي و بدل ا� 


³́ ع�قة بذلك أما الحقوق ال

 ليس لها ع�قة بطريقة إنتهاء 

³́ حقوق � تثبت إ� إذا تم إنهاء العقد بطريقة الفصل و أما الحقوق ال

 لم يتم دفعها 

³́ 
 ال
ضا�	 Ïلم يتم استه�كها و بدل ساعات العمل ا� 


³́ العقد فهي بدل ا�Ïجازات السنوية ال

 لم يتم دفعها  و كذلك مكافأة نهاية الخدمة 

³́ 
 العطل الدينية و الرسمية وا��سبوعية ال
و بدل العمل �	

عند  قبضها   قد  العامل  يكن  لم  أخرى  حقوق  أية  و  ا�جتماعي  بالضمان  ك  مش³° العامل  يكن  لم  إذا 

 نص عليها القانون أو النظام 

³́ استحقاقها كفروق الرواتب أو الرواتب المتأخرة أو غ°
 ذلك من الحقوق ال
 .  



 عليها مدة التقادم المنصوص عليها بقانون العمل ا��رد�	
	ìإن وجد و لم يم 
الداخ�

?

باب ا�ستقالة من العمل 

٣٨



سؤال 

 مفوضية تابعة لجهة رسمية حكومية   وذلك بسبب   ظروف 

١٣- مهندسة قدمت إستقالتها  من العمل  �	
عائلية خاصة ، و بعدها راجعت العمل و ذلك ع� اعتبار  حالتها  إنسانية بحته قدمت بعد ١٤ يوم من 
صدور الموافقة ع� ا�ستقالة طلبت العودة للعمل شارحة فيها الظروف فهل يحق لرئيس هذه الجهة  

إعادتها  للعمل ؟ 

جواب:
	 لدى هذه الجهة المعنية   إ� أنه وعموما  
من حيث المبدأ فإن ما يحكم هذه المسالة هو نظام الموظف«

 النظام الداخ�
 فإنه � يوجد ما يمنع مدير هذه 

و من الناحية القانونية إذا لم يكن هنالك نصوص �	
الجهة  من ا�لتفات عن ا�ستقالة و عدم ا��خذ بها أو عدم الموافقة عليها خاصة بوجود ظروف إنسانية 

ه ع� إعادة العامل للعمل   .  Ø°تستدعي ذلك و أيضا � يوجد ما يج

سؤال
نذار   Ï١٤- قام عامل  بتقديم استقالته لسبب خاص وقد طلب منه مدير القسم التابع له  بأن يداوم شهر ا�
٣٠ يوماً دون إنقطاع فقام العامل  بالمطالبة ببدل  إجازاته و أن تحسب  بدل ٣٠ يوماً دوام إ� أن صاحب 
نذار  وهو  ٣٠ يوماً و طلب أيضا من العامل  Ïإنتهاء شهر ا� 	 
العمل رفض و طلب من العامل أن يبقى لح«
أن يعمل  ١٠ ساعات و٣٠ يوماً ، فهل يحق لصاحب العمل ذلك و هل يحق للعامل تقديم شكوى بحق 

رئيس القسم ؟

جواب:
ة  ك العمل قبل شهر ع� ا��قل حيث يقوم بعمله خ�ل ف³° ع� العامل أن يشعر صاحب العمل برغبته ب³°

 حدود ٨ ساعات 

ام  بساعات العمل �	 	 شعار بشكل اعتيادي و ذلك طوال مدة الشهر و يجب عليه ا�ل³° Ïا�
ة الراحة ) أما تقديم  شكوى بحق رئيس  ة الراحة و ٩ ساعات مع ف³° 
 نص عليها القانون ( بدون ف³°

³́ ال
القسم  فإن  مكتب العمل الذي يعت°Ø الجهة المختصة بضبط مخالفات العمل المرتكبة من قبل أصحاب 
العمل عموما ، و يوجد نص بالقانون يلزم صاحب العمل باستبدال ا�جازه للموظف بد� من شهر ا�نذار 

و يحق للموظف بد� نقديا عن أيام ا�Ïجازة المستحقة و الغ°
 مستعملة .  

?

?

باب ا�ستقالة من العمل 

٣٩



سؤال 
اجع عن ا�ستقالة؟ اجع عن ا�ستقالة من العمل و ما المدة المسموح بها ل³° ١٥- هل يجوز ال³°

جواب :

 القانون مدة معينة تبقى فيها 

ا�ستقالة هي تعب°
 عن إرادة العامل بفسخ عقد العمل و ليس هناك �	

 فانه � يوجد مدة معينة ل�ستقالة و � يجوز الرجوع عنها إذا µرادة صالحة و تفسد بانقضائها و بالتا Ïا�

تمسك بها صاحب العمل.

سؤال
١٦- هل يحق لعامل  موقع ع� عقد مدته سنة ويرغب  با�ستقالة من العمل لعدم زيادة الراتب كما كان 
ة التجربة فهل يستطيع العامل   كة حيث تم ا�تفاق أن الزيادة ع� الراتب تكون بعد  ف³° ¨̄ متفق عليه مع ال

كة بجزاءات معينة ؟ ¨̄ تقديم إستقالته بدون أن تطالبه  ال

جواب :
العقد  أن  تنص ع�   


³́ وال القانونية  للقاعدة  وفقا  العقد  تحكمها ̈©وط  أطرافها   	 
ب« مة  Ø°الم العقود  إن 
ة التجربة فإنه  
 حال إنقضاء ف³°


 العقد بند ينص Æاحة ع� زيادة الراتب �	
̈©يعة المتعاقدين ، فإذا ورد �	

	م صاحب العمل بتلك الزيادة فإنه يحق للعامل ترك العمل وفسخ العقد  
 حال لم يل³°
تدفع الزيادة وأنه �	


 حال لم يكن هنالك سببا قانونيا لفسخ العقد محددة المدة فإنه � 
دون إشعار الطرف ا��خر ، و أما �	

الحالة  بهذه  يلزم  و  ا��خر  الطرف  موافقة  دون  المتعاقدين  ��حد  المنفردة  رادة  Ïبا� العقد  فسخ  يجوز 
تعويض الطرف ا��خر .

سؤال

 نفس اليوم؟

١٧- هل يحق للعامل إلغاء ا�ستقالة �	

جواب:

 القانون مدة معينة تبقى فيها 

ا�ستقالة هي تعب°
 عن إرادة العامل بفسخ عقد العمل و ليس هناك �	

 فانه � يوجد مدة معينة ل�ستقالة و � يجوز الرجوع عنها إذا µرادة صالحة و تفسد بانقضائها و بالتا Ïا�

تمسك بها صاحب العمل.

?

?

?

باب ا�ستقالة من العمل 

٤٠



سؤال 
١٨- عمل شخص  لدى محل تصوير و وقع  ع� عقد عمل محدد المدة و بعد شهرين  قام العامل  بإخبار 
 	 
الطرف« أنه � يحق ��ي من  العمل  بعقد  بند  يوجد   لكن  و  العمل  ك  ب³° برغبته  العمل  خطيا  صاحب 
ا�ستغناء عن الطرف ا��خر إ� بعد إخطاره خطيا قبل إنتهاء هذا العقد بمده � تقل عن شهر و إذا نشأ عن 
مسؤولية  مسئول   


الثا�	 الطرف  يكون  ا��ول  بالطرف   	öت أية خسائر  العقد  هذا  إنتهاء  قبل  العمل  ترك 
	م بتعويض الطرف ا��ول تعويض كام� عن كامل ما يلحقه من خسارة و ما يفوته  قانونيه تعاقديه عنها و يل³°

من كسب بسب ذلك فهل يعت°Ø ذلك قانونيا ؟
             
جواب:


 حالة قيام العامل بفسخ عقد العمل محدد المدة بإرادته المنفردة و دون 
إن من حق صاحب العمل �	


  أن يطالب بالتعويض و قد حدده القانون بنصف راتب 

 وفق ما نص علية قانون العمل ا��رد�	

ر قانو�	 Ø°م
ر الذي يدعي صاحب العمل أنه لحق  	öالعامل عن كل شهر متبقي من مدة العقد بغض النظر عن كم ال

به .
 

سؤال 
ك العمل للع�ج  ١٩- عامل يعمل لدى مقاول ، أصيب هذا العامل بمرض وأخ°Ø صاحب العمل أنه سي³°
ك العمل للشفاء ، وبعد شهر عاد العامل لعمله إ� أن صاحب  ه صاحب العمل أن له ذلك وأن ي³° Ø°فأخ
العمل رفض إعادته وعندما طالب بحقوقه قال له ليس له أية حقوق  و طالبة بدفع غرامة  مقدارها ٣٥٠ ، 


 بهذه الحالة ؟
ما الرأي القانو�	

جواب :
كان ا�وµ ع� العامل عدم ترك العمل و ذلك ��ن ما قام به العامل يعت°Ø استقالة من العمل و العقد 
̈©يعة المتعاقدين و كان ا��وµ أن يأخذ العامل إجازة مرضية و ذلك ��ن  ا�Ïجازة المرضية هي حق من 

 المادة ٦٥ منه سواًء وافق عليها صاحب العمل أم لم يوافق 


 نص عليها قانون العمل �	
³́ حقوق العامل ال

̄¨ يوماً خ�ل السنة الواحدة  
 إجازة مرضية مدتها أربعة ع
حيث نصت هذه المادة ع� (( لكل عامل الحق �	

̄¨ يوما  بأجر كامل بناء ع� تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة أربعة ع
أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات أو بناء ع� تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة )) و 

 حال أن تجاوزت إجازة 


 حالة المرض و �	

 يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله لمدة أقصاها ٢٨ يوم �	µبالتا


 القانون فان صاحب العمل غ°
 ملزم بدفع اجر العامل عن 
العامل المرضية  المدة المنصوص عليها �	


 جميع 

 هذه الحالة خصم ا�Ïجازة من الراتب  أو من ا�Ïجازات السنوية لكنه و �	

تلك المدة و يحق له �	
الحا�ت � يحق له فصل العامل أثناء إجازته المرضية و إذا وقع الفصل فان ذلك يعت°Ø فص� تعسفيا ، 
أما الحالة المعروضة فإنه يحق للعامل المطالبة بحقوقه العمالية الغ°
 مدفوعة باستثناء التعويض عن 
الفصل التعسفي . مثل رواتب أو بدل إجازات و مكأفاة نهاية الخدمة إن لم يكن خاضع �Ïحكام الضمان 

ا�جتماعي.  

?

?

باب ا�ستقالة من العمل 

٤١



نذار باب شهر ا��
 "وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال
نذار بعد ا�ستقالة شهرين بدل من شهر مع العلم بأن العقد كتب  Ïه ا� كة أن تجعل ف³° ¨̄ ١- هل يحق لل

نذار؟  Ïة ا� م العامل بف³° 	 تبة ع� العامل إن لم يل³° فيه بأنه يخضع لقانون العمل وما المسؤولية الم³°

جواب:
	  فانه يتوجب  عليه إشعار الطرف ا��خر  
إذا كان إنهاء  عقد العمل غ°
 المحدد المدة من قبل احد الطرف«

المفعول طوال مدة  العمل ساري  يبقى عقد  ا��قل و  العقد قبل شهر واحد ع�  إنهاء   

	� برغبته  خطيا 

شعار من مدة الخدمة سندا �Ïحكام المادة  ٢٣/أ+ب من قانون العمل . Ïمدة ا� Ø°شعار وتعت Ïا�

شعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خ�ل مدته وله أن يشغله إ�  Ïو إذا كان ا�


 جميع هذه ا��حوال و أما إذا كان 
شعار �	 Ïة منها ويستحق العامل أجره عن مدة ا� 

 ا��يام السبعة ا��خ°

	�

ة تركه العمل وعليه  شعار ف� يستحق أجرا عن ف³° Ïشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة ا� Ïا�

ة بما يعادل أجره عنها سندا �Ïحكام المادة ٢٣/ج+د من قانون العمل. تعويض صاحب العمل عن تلك الف³°

شعار، بأن � تقل عن شهر  Ïلمدة ا� 	يستفاد من نص المادة ٢٣/أ من قانون العمل أنها حددت الحد ا��د�

شعار تزيد عن الشهر. Ïعقد العمل بان يتفقا ع� مدة ل� 

ولم يحدد الحد ا��ع� ، وعليه فانه يجوز لطر�	

نذار إذا زادت عن شهر و متفق عليها من قبل العامل و صاحب العمل � تخالف  Ïفان مدة ا� 
µوبالتا 

أو  العمل  صاحب  قبل  من  العمل  إنهاء  كان  سواء   	 
للطرف« بالتساوي  الحق  تعطي  أنها  مادام  القانون 

العامل.  

سؤال   
ة تساقط  الثلوج وكل المناسبات والعطل الرسمية أي ما يقارب ٢٤٠ ساعة  
 بف³°

كة عمل إضا�	 ¨̄ ٢-موظف ب

كة و  ¨̄ 
 رفضت ال
كة وعندما طالب الموظف ببدل العمل ا�Ïضا�	 ¨̄ 	 من ال 
إضافية بناءا ع� طلب ٤ إداري«

كة  ¨̄ كة أعلموه  بأنه لم يعطي ال ¨̄ كة و ترك العمل و عند مراجعته لل ¨̄ بناءا علية قدم استقالته من ال

كة طلبت منه داوم شهر إنذار فهل يعت°Ø ذلك قانونيا ؟. ¨̄ شهر  إنذار مع العلم بأن ال

جواب:
مع  إشعار  دون  العمل  ك  ي³° أن  للعامل  تتيح   


³́ وال العمل  قانون  من   (٢٩) المادة   

	� ورد  ما  مراعاة  مع 


 الظروف العادية فانه يتوجب عليه 

 حال قام العامل بتقديم استقالته �	

احتفاظه بحقوقه القانونية  و�	


 حال لم يقم العامل 

 ترك العمل وذلك قبل شهر واحد ع� ا��قل و�	

إشعار صاحب العمل خطيا برغبته �	

بإشعار صاحب العمل قبل شهر وتركه للعمل فانه يكون ملزما بتعويض صاحب العمل بمقدار اجر راتب 

شعار. Ïشهر واحد ما لم يقم صاحب العمل بإعفائه خطيا عن العمل أثناء مدة ا�

?

?

نذار باب شهر ا��

٤٣



سؤال

 الضمان ا�جتماعي لمدة 

ة التجربة وبعد ١٢ شهر تم إ̈©اكه �	 
 قطاع خاص حيث أنهى ف³°
٣-عامل يعمل �	

 


 اليوم ملزم بها �	

١٢ شهر و قام بتقديم استقالته قبل شهر من انتهاء السنة، السؤال كم ساعة عمل �	


 هي ٢٣ يوم ؟ 
³́ نذار وال Ïة شهر ا� ف³°

جواب :
الحا�ت   


	� ا�  ا��سبوع   

	� 	 ساعة  
واربع« ثمان  او  يوميا  
 ساعات 

ثما�	 من  اك̈°  العامل  تشغيل  يجوز   �


 القانون و� يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة وذلك  سندا لنص 
المنصوص عليها �	

 

نذار أيضا ، و �	 Ïالماده ٥٦ من قانون العمل و ت¯ي أحكام هذه الماده ع� ساعات الدوام خ�ل شهر ا�

. 

ضا�	 Ïساعات فإنها تدخل باب العمل ا� 


حال عمل أك̈° من ثما�	

?

نذار باب شهر ا��

٤٤



باب ساعات العمل  
"وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال  
١- ̈©كة تعمل بقرية العقبة اللوجستية بنظام الشفت الواحد ( شفت صباحي فقط ) منذ تأسيسها عام 
دخال نظام الورديات بحيث يكون هناك شفت  Ï� كة ¨̄ ³́ هذه اللحظة وهناك توجه من إدارة ال ٢٠٠٨ وح
مع  الموقعة  الفردية  العمل  عقود  أو  كة  ¨̄ لل  
الداخ� النظام  بأن  العلم  مع   


مسا�� وشفت  صباحي 
كة بإدخال نظام الورديات منسجم مع أحكام  ¨̄ 	 � تنص ع� نظام الورديات .  هل إجراء ال 
الموظف«

قانون ؟

جواب:
ة تتعلق به ا� انه �  
ع� الرغم من  أن قانون العمل حدد ̈©وط العمل و مقدار ساعاته و تفاصيل كث°
 µأوقات العمل اليومي و بالعودة ا 
	 فيه فيما اذا كان من حق صاحب العمل تغي° 
يوجد نص Æيح يب«

 ̈©وط العقد دون موافقة الطرف ا��خر 

القواعد العامة للعقود فانه � يجوز ��حد المتعاقدين ان يعدل �	

 اتفق مع العامل عليها دون موافقته و يكون 

³́ 
 يمتنع ع� صاحب العمل ان يغ°
 ̈©وط العمل الµو بالتا

 ا��وقات المتفق عليها فقط  ما لم يكن هنالك نص يمنح صاحب العمل هذا 

للعامل الحق بالدوام �	
 
الحق سواء بعقد العمل او النظام الداخ�

سؤال 

 ا��سبوع � يتجاوز ٤٨ ساعة و لكن هل يدخل من ضمنهم ساعة الراحة اليومية 

٢-  إن عدد ساعات العمل �	
	 عطلة أسبوعية) و � يوجد ساعة راحة ؟؟؟ و هل يحق  
, أي ع� سبيل المثال  أن الدوام من ٩-٦ (يوم«

للموظف بالمطالبة بساعة راحة؟؟ 

جواب:
ثمان  او  يوميا  
 ساعات 

ثما�	 اك̈° من  العامل  ( � يجوز تشغيل  أنه  القانون ع�  المادة ٥٦ من  أ- نصت 
الوقت  منها  يحسب  و�  القانون  هذا   


	� عليها  المنصوص  الحا�ت   

	� إ�  ا��سبوع   


	� ساعة   	 
واربع«
المخصص لتناول الطعام والراحة)

ات الراحة بحيث � يزيد مجموعها ع� إحدى  ب- يجوز توزيع الحد ا��ع� لساعات العمل ا��سبوعية وف³°

 اليوم. )

ة ساعة �	 ¨̄ ع
ع  جعل  ¨̄ 
 لهذا النص نجد أن الم

 باستقراء النص السابق و من خ�ل ما إستقر عليه التطبيق القضا��

 هذه المسالة أن � يتجاوز الحد ا��قì لساعات العمل خ�ل ا��سبوع  ما مجموعه ٤٨ ساعة و 

ا��صل �	

 من ا��سبوع هو خمسة أيام  و بالنظر اµ مجمل النص و 


 ا��سبوع فإن البا�³
حيث أن هناك يومي عطلة �	

	 " أ و ب " منه فإننا نجد انه يمكن لصاحب العمل أن يوزع ساعات العمل البالغة ٤٨  
	 الفقرت« 
بالتوفيق ب«
ساعة ع� أيام ا��سبوع  الخمسة بالتساوي بحيث يكون عدد ساعات العمل اليومي ٩٫٦ ساعات دون أن 

 فإن صاحب العمل غ°
 ملزم بإعطاء ساعة راحة حسب النص µات الراحة و الطعام  و بالتا يشمل ذلك ف³°
أيضا  إذا نص النظام الداخ�
 أو تم ا�تفاق أو التعاقد مع العامل بشكل يوفر ظروفا أفضل له فيما يتعلق 

 ذلك ساعات العمل فإن ذلك يعت°Ø ملزما لصاحب العمل سندا للمادة ٤/أ 

بالحقوق العمالية عموما بما �	


 من المفضل ا�ط�ع ع� النظام الداخ�
 ان وجد او ع� عقود العمل لمعرفة ذلك.µمن القانون  و بالتا

?

?

باب ساعات العمل

٤٦



سؤال  
كة  ٩ساعات مع  ¨̄ ٣- عامل يعمل ٦ ساعات مدة الشفت والعطل ا��سبوعية يوم واحد بينما العمل بال


 ٦ ساعات بد� عنه 

 يقوم بتغطية الشفت الثا�	


 الشفت الثا�	

 حال إجازة زميله �³


 ا��سبوع  �	
	 عطل �	 
يوم«

تتجاوز٤٠كم ويحاسب ع� ساعات   

³́ ال للعمل  المسافة  أي يكون دوام ١٢ ساعة متواصلة دون حساب 


 وتقسيم راتبه ع� أساس ٨ ساعات 
العمل ا�Ïضا�	 العمل وليس ع� تغطية يوم عمل ويتم احتساب 

والمبلغ الناتج يحسب ل٦ ساعات هل هذا وهل يجوز تقسيم راتب الشهر ع� أساس ٨ ساعات وحساب 

تب ودفعه ل ٦ ساعات ؟ ما المبلغ الم³°

جواب:
 	 

 ساعات يوميا أو ثمان وأربع«

نصت المادة ٥٦ من القانون ع� أنه  ( � يجوز تشغيل العامل أك̈° من ثما�	


  هذا القانون  و� يحسب  منها الوقت المخصص 

 الحا�ت  المنصوص  عليها �	


 ا��سبوع ا� �	
ساعة �	

ات الراحة بحيث �  لتناول الطعام والراحة) و يجوز توزيع الحد ا��ع� لساعات العمل  ا��سبوعية وف³°


 اليوم . )
ة ساعة �	 ¨̄ يزيد مجموعها ع� إحدى ع

ع  جعل  ¨̄ الم 
 لهذا النص نجد أن 
التطبيق القضا�� باستقراء النص السابق و من خ�ل ما استقر عليه 


 هذه المسالة أن � يتجاوز الحد ا��قì لساعات العمل خ�ل ا��سبوع  ما مجموعه ٤٨ ساعة و 
ا��صل �	


 من 

 ا��سبوع  وفق لما نص عليه القانون و تعارف عليه الناس فان البا�³

حيث أن هناك يوم عطلة واحد �	

ا��سبوع هو ستة أيام  و بالنظر إµ مجمل النص منه فإننا نجد انه يمكن لصاحب العمل أن يوزع ساعات 

 

العمل البالغة ٤٨ ساعة ع� أيام ا��سبوع  الستة بالتساوي بحيث يكون عدد ساعات العمل اليومي ثما�	

ط أن �  ¨̄ ات الراحة و الطعام  كما يمكن له أن يوزعها ع� نحو أخر ب ساعات دون أن يشمل ذلك ف³°

ات المخصصة للراحة  
 ذلك الف³°

 جميع الحا�ت ع� ١١ ساعة  بما �	

يتجاوز مجموع ساعات العمل اليومي �	

والطعام .  وعليه فإنه � يجوز _مث� _ أن يوزعها ع� أربع أيام ��ن ساعات العمل اليومية ستكون ١٢ ساعة 

و هكذا ...

 كما أنه إذا نص النظام الداخ�
 أو تم ا�تفاق أو التعاقد مع العامل بشكل يوفر ظروفا أفضل له فيما 


 ذلك ساعات العمل فإن  ذلك يعت°Ø ملزما لصاحب العمل سندا 
يتعلق بالحقوق العمالية عموما بما �	

للمادة ٤/أ من القانون .

سؤال 
	 علما بأن العمل يخضع لنظام الورديات وقام  
٤- هل يحق لصاحب العمل تغي°
 مواعيد دوام الموظف«

أحد العمال بتثبيت موعد الدوام الذي يرغب بدوامة عند تقديم طلب التوظيف ؟ فهل يحق لصاحب 

العمل تغي°
 موعد الدوام الذي يرغب العامل به ؟

?

?

باب ساعات العمل

٤٧



جواب: 
ة تتعلق به إ� أنه � يوجد  
رغم أن قانون العمل حدد ̈©وط العمل و مقدار ساعات العمل  و تفاصيل كث°

 µأوقات العمل اليومي و لكن و بالعودة إ 
	 فيه فيما إذا كان من حق صاحب العمل تغي° 
نص Æيح يب«


 ̈©وط العقد دون موافقة الطرف ا��خر 
القواعد العامة للعقود فإنه � يجوز ��حد المتعاقدين أن يعدل �	


 اتفق مع العامل عليها دون موافقته و يكون 
³́ 
 يمتنع ع� صاحب العمل أن يغ°
 ̈©وط العمل الµو بالتا


 ا��وقات المتفق عليها فقط ، أما إذا كان تغ°
 أوقات الدوام عند تقديم طلب 
للعامل الحق بالدوام �	

رادة المتعاقدين و ما يتم ا�تفاق علية . Ï� التوظيف و قبل البدء بالعمل فهو أمر خاضع

باب ساعات العمل

٤٨



�
��ضا باب العمل ا��

 "وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 
رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال  
� أم � علما بأنه ملزم بالعمل 

�١- هل يحق لموظف يعمل كمدير للمبيعات المطالبة بدل العمل ا��ضا
بالدوام  �م  يل�� لم  حال   �

�و كة  ال��  �
� الدوام  لقانون  يخضع  فإنه  ذلك  ومع  الحاجة  دعت  إذا   �

�ا��ضا
(التأخ�� الصباحي مث©) ̈�ي سبب كان سيتم معاقبته بالتنبيه الخطي ثم الخصم من الراتب حسب النظام 

كة فهل هذا جائز قانونا ؟  الداخ±� لل��

جواب: 
� سندا لنص المادة 

�دارة � يستحق بدل العمل ا��ضا اف أو ا�� �¶ إن القاعدة  هي  أن من يمارس وظيفة ا��
وط  � أن هناك ¶� � بهذا الخصوص يتب«� ٥٨ من قانون العمل و لكن  و من استقراء قرارات محكمة التمي��
� المادة ٥٨ من 

�اف المقصودان  �¶ دارة وا�� � مفهوم ا��
�� يتو�ها العامل تدخل 

�Áعتبار أن الوظيفة ال�
� وهي :

�� استثنتهما من أحكام العمل ا��ضا
�Áوال �

�Ãقانون العمل ا̈�رد
اف مثل .. (  �¶ دارة أو ا�� كة الرسمية للوظيفة يحمل وصف ا�� � سج©ت ال��

�أ- أن يكون المسمى الوظيفي 
ف .. رئيس ...). مدير .. م��

� و هي عدم إمكانية ضبط 
�� �̈جلها استثنت الوظيفة من أحكام العمل ا��ضا

�Áب-  أن تتحقق العلة ال
� � تتقيد بساعات حضور و � تتقيد بساعات خروج و 

�Áدارية ال ساعات العمل بسبب طبيعة الوظيفة ا��
كة و بشكل � يمكن معه تحديد ساعات العمل  تتضمن الكث�� من ا�جتماعات و اللقاءات داخل وخارج ال��
� ينص فيها العقد أو النظام الداخ±� ع± استحقاق ساعات العمل 

�Áالحا�ت ال �
�اليومي و ضبطها و 

� عقد أو نظام 
�كة ع± اعتبار أن أي نص  � فإن ذلك يعت�Î ملزما لل�� � العام«� ف«� � للمدراء و الم��

�ا��ضا
يرتب حقوقا أفضل للعامل تكون واجبة التطبيق .

سؤال  
 � كات إذا كانت  خ©ل دوام أيام العطل الرسمية وا̈�عياد بالنسبة للموظف«� ٢- هل تخالف إدارة إحدى ال��

يحسب اليوم بيوم وليس بيوم ونصف؟ 
 

جواب: 
 �

�� كل ا�̈حوال يجوز تشغيل العامل بموافقته أك�� من ساعات العمل اليومية أو ا�̈سبوعية مقابل أجر إضا
�

� يوم عطلته ا�̈سبوعية 
�يطة أن � يقل  أجر العامل فيها عن ١٢٥٪ من أجره المعتاد و إذا عمل العامل  �¶

أو أيام ا̈�عياد الدينية أو العطل الرسمية (سواء بموافقته أو بدون موافقته) فيجب أن � يقل أجر العامل 
 . �

�Ãمقابل ذلك اليوم عن ١٥٠٪ من أجره المعتاد و ذلك سندا لنص المادة ٥٩ من قانون العمل ا̈�رد

?

?

�
��ضا باب العمل ا��

٥٠



سؤال  
� أوقات الثلج وكل المناسبات والعطل الرسمية أي 

�كة و كان يعمل بعد ساعات الدوام  و  ٣- موظف ب��
� أعلموه أنه ليس 

�ضا كة و عندما طالب ببدل العمل  ا�� ما يقارب ٢٤٠ ساعة إضافية بناءا ع± طلب من ال��
كة للحصول ع± مخالصة أعلموه  كة و عند مراجعته لل�� له أية حقوق و ع± إثرها  قدم استقالته من ال��

؟   �
�نذار فما هي حقوق العامل فيما يتعلق ببدل العمل ا��ضا �م  بشهر ا�� أنه لم يل��

 

جواب: 
� و المنصوص عليها بموجب هذا 

� بموجب نص المادة ٥٨ من قانون العمل فإن ساعات العمل ا��ضا
� أي مؤسسة .

�دارة  اف العام أو ا�� �¶ القانون � ت�ي ع± أحكامها ع± ا�̈شخاص الذين يتولون مهام ا��
كما نصت المادة ٥٩من قانون العمل ع± أنه:-

أ-يجوز تشغيل العامل بموافقته أك�� من ساعات العمل اليومية أو ا�̈سبوعية ع± أن يتقا�Þ العامل عن 
ضافية أجرا � يقل عن ١٢٥٪ من أجره المعتاد. ساعة العمل ا��

� يوم عطلته ا�̈سبوعية وأيام ا̈�عياد الدينية أو العطل الرسمية يتقا�Þ  لقاء عمله 
�ب-إذا اشتغل العامل 

عن ذلك اليوم أجرا إضافيا � يقل عن (١٥٠٪) من أجره المعتاد.
العمل  ساعات  عن  أجره  ببدل  المطالبة  للعامل  يستحق  فإنه  أع©ه  المادة  أحكام  وبموجب  أنه  حيث 
� يقوم بها العامل عن ١٢٥٪ من أجره 

�� عملها ع± أن � يقل التعويض عن كل ساعة عمل إضا
�Áضافية ال ا��

 �Þحال قام بها العامل أثناء العطل ا�̈سبوعية أو الرسمية أو أيام ا̈�عياد الدينية فإنه يتقا �
�المعتاد و 

وهذه الحالة أجرا إضافيا عن كل ساعة يقوم بها � يقل عن ١٥٠٪ من بدل أجره المعتاد. 
ك العمل دون إشعار مع  � تتيح للعامل أن ي��

�Áالمادة (٢٩) من قانون العمل وال �
� و مع مراعاة ما ورد 

� الظروف العادية فإنه يتوجب عليه 
�� حال قام العامل بتقديم استقالته 

�احتفاظه بحقوقه القانونية  و
� حال لم يقم العامل 

�� ترك العمل وذلك قبل شهر واحد ع± ا̈�قل و
�إشعار صاحب العمل خطيا برغبته 

بإشعار صاحب العمل قبل شهر وتركه للعمل فإنه يكون ملزما بتعويض صاحب العمل بما يعادل أجره 
شعار . عنها  ما لم يقم صاحب العمل بإعفائه خطيا عن العمل أثناء مدة ا��

سؤال
كة � تعتمد نظام لتسجيل  كة و كان يعمل ساعات إضافية بشكل يومي وال�� ٤- موظف إداري  لدى ¶�
� بل تعتمد النظام لعمل المصنع فقط فلم يتم تسجيل ساعات الدوام  ،  و  داري«� � ا�� الدوام للموظف«�
� � يحتسب لهم عدد ساعات إضافية بل يحتسب لهم  داري«� � ا�� � أعلمه  أن الموظف«� مدير شؤون الموظف«�
� وكيف يتم 

�� الدوام ا��ضا
�كة  � حال استقالة هذا الموظف فهل يحق له  مطالبة ال��

�ع©وة اخر السنة 
احتسابه اذا كان الجواب نعم ، وهل يستطيع المطالبة ببدل الع©وات ؟ 

?

?

�
��ضا باب العمل ا��

٥١



جواب: 
بموجب هذا  عليها  المنصوص  و   �

�ا��ضا العمل  فإن ساعات  العمل  قانون  المادة ٥٨ من  بموجب نص 
� أي مؤسسة  

�دارة  اف العام أو ا�� �¶ القانون � ت�ي ع± أحكامها ع± ا�̈شخاص الذين يتولون مهام ا��
� بد� نقديا عن الساعات 

�Ãقانون العمل ا̈�رد äخرين يستحق كل عامل منهم  يخضع اåا� � أما الموظف«�
وبا بــ  �çيقضيها بالعمل ع± أن يحسب البدل النقدي بما يساوي أجر الساعة العادية م �

�Áا�ضافيه ال
� صاحب العمل و العامل و يعطي حقوقا أفضل مما نص عليه قانون العمل فإنه  ١٢٥٪ أما أي إتفاق ب«�
� حال كان متفق 

�يصبح ملزما و فيما يتعلق بçف بدل ع©وات نهاية السنة فهي ملزمة لصاحب العمل 
عليها مسبقا .

سؤال 
عنها    بد�  الغ�� مدفوع  و  السابق  العام   �

�  �
�ا��ضا العمل  إحتساب ساعات  يتم  أن  الممكن  من  ٥-هل 

� العام الذي يليه  سواء ببدل ما�ä وبإبدالها بساعات تأخ�� أو مغادرة؟ 
�وتعويضها  

جواب: 
 �

�Áضافية ال � بد� نقديا عن الساعات ا��
�Ãقانون العمل ا̈�رد äمن حيث المبدأ يستحق كل عامل يخضع ا

وبا بــ  �çضافية الواحدة باجر الساعة العادية م يقضيها بالعمل ع± ان يحسب البدل النقدي للساعة ا��
� من تاريخ نشوء الحق فيها ا� انه يجوز لصاحب العمل و العامل  ١٢٥٪ و يبقى هذا الحق ساريا مدة سنت«�
ا�تفاق ع± تعويض هذه الساعات بشكل أخر سواء بإجازات او مغادرات طالما أن العامل يرغب و يوافق 

ع± ذلك .

سؤال  
�  ولم ينهي ذلك بالوقت المحدد هل يجوز  ٦- موظف ح�ç اä الدوام ومطلوب منة أن يقوم بعمل مع«�
� ؟ 

�ه عن ساعات العمل اليومية  أم � وإذا طلب من التأخ�� هل يستحق بدل  ساعات العمل ا��ضا تأخ��

جواب: 
 �

�ة راحة و ان يبذل  ع± العامل ان يعمل خ©ل اليوم الواحد ثمان ساعات دون راحة او ٩ ساعات مع ف��
المدة  واجباته ضمن هذه  تنتهي  لم  فإذا  مهنته   �

� السائد  العرف  المعتاد بحسب  الشخص  عناية  عمله 
يؤجلها اä اليوم التا�ä و اذا طلب صاحب العمل منه ا�ستمرار لساعات اخرى ح�Á تنتهي واجباته يكون 

ذلك عم© إضافيا يستحق لكل ساعة منه أجرا إضافيا يعادل ١٢٥٪ من اجر الساعة العادي .

?

?

�
��ضا باب العمل ا��

٥٢



اب عن العمل  �باب ا���
"وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال 
� حال الحصول ع± 

�اب عن العمل بدون موافقة من وزارة العمل و �ë�١.هل يجوز للموظف التوقف أو ا�
اب مدفوعة الثمن ؟ �ë�الموافقة هل مدة ا�

جواب: 
� المادة ١٣٥/أ إب©غ 

�ط  ورة إب©غه وإنما اش�� �ë اب أو �ë�ط القانون موافقة وزير العمل ع± ا� لم يش��
اب وتضاعف المدة فيما إذا كان  �ë�©اب قبل أربعة ع�� يوما من التاريخ المقرر ل �ë�صاحب العمل با�
وط  ال�� ويحدد  قانونية  كانت  إذا  الثمن  مدفوعة  اب  �ë�ا� مدة  وتكون  العام،  بالصالح  متعلق  العمل 

وا��جراءات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

سؤال 
اب؟ �ë�خبار المنشأة قبل بدأ ا��حددها القانون � �

�Á٢. ما هي المدة ال

جواب: 
اب بأربعة  �ë�©يجب إع©م المنشأة قبل التاريخ المحدد ل �

�Áالمادة ١٣٥/أ المدة ال �
�حدد قانون العمل 

ع�� يوما وإذا كان العمل متعلق بمصلحة عامة فتضاعف المدة.

  

سؤال 
� عن العمل؟  ب«� �ç٣.هل يجوز فصل العمال الم

جواب: 
� و لم تتبع فيه ا��جراءات 

�Ãاب غ�� قانو �ë�و ولو كان ا� �Áعن العمل ح � ب«� �çيجوز فصل العمال الم �
ا̈�ردنية بصفتها   � التمي�� (قرار محكمة  قراراتها   �

� ا̈�ردنية   � التمي�� إليه محكمة  لما ذهبت  الصحيحة وفقا 
الحقوقية رقم ٢٠٠٠/٣٧٩٤ (هيئة خماسية) تاريخ ٢٠٠١/١٠/٩ و قرار رقم ١٩٦٣/٣٥٩ (هيئة خماسية) تاريخ 
المادة   �

�القانون و )، وقد حدد  تاريخ ١٩٦٣/١٢/٢٣  ١٩٦٣/١٢/٢٣ و قرار رقم ١٩٦٣/٣٥٩ (هيئة خماسية) 
الفصل  ا�̈جر ولكن لم يحدد  � بغرامات وحرمان من 

�Ãقانو ب والغ��  �çالم العامل  الجزاءات ع±  ١٣٦/أ 
كجزاء.

?

?

?

اب عن العمل �باب ا���

٥٤



يقاف عن العمل باب ا��
 "وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال 
� حال براءته هل 

�١: هل يجوز توقيف الموظف لغايات التحقيق بدون راتب وكم المدة المسموح فيها و
تعت�Î مدة توقيفه مدفوعة الثمن ؟

جواب:
 �

�نصت المادة ٤٨/أ من قانون العمل ع± انه � يجوز إيقاف العامل بدون أجر لمدة تزيد عن ث©ث أيام 
الشهر الواحد وأن تتاح له فرصة سماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه، وأن يكون للعامل 
� فرضت عليه لدى مفتش العمل خ©ل أسبوع واحد من تاريخ تبليغها له . 

�Áاض ع± العقوبة ال حق ا�ع��

يقاف عن العمل باب ا��

٥٦

?



باب الفصل من العمل 
"وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال 
� يفصل عليها الموظف قانونيا"؟

�Áنذارات ال ١- كم عدد ا��

جواب: 
ط  كة ويش�� � ع± أن يكون قد خالف النظام الداخ±� لل�� يفصل العامل بعد حصوله ع± إنذارين كتابي«�
، وفقا لنص المادة  � �ئحة الجزاءات للنظام الداخ±�

�نذار للمخالفة واردة  إنذاره كتابيا وان تكون عقوبة ا��
٢٨/د من قانون العمل.

سؤال
ه  Îك العمل للع©ج فأخ� ة أصيب بالمرض وأخ�Î صاحب العمل أنه سي�� � ف��

�٢- شاب يعمل لدى مقاول، و
ك العمل للشفاء، وبعد شهر عاد العامل لعمله إ� أن صاحب العمل  صاحب العمل أن له ذلك وان ي��
الرأي  ء عندي وعليك غرامة مقدارها ٣٥٠ ، ما  �

�ó إعادته وعندما طالب بحقوقه قال له ليس لك رفض 
� بهذه القضية و هل يعت�Î فص© من العمل ؟ 

�Ãالقانو

جواب: 
� المادة ٦٥ منه سواء أوافق 

�� نص عليها قانون العمل 
�Áجازات المرضية هي حق من حقوق العامل ال�إن ا�

عليها صاحب العمل آم لم يوافق حيث نصت هذه المادة ع±  و بالتا�ä يجوز للعامل ان يتغيب عن عمله 
� حال أن تجاوزت إجازة العامل المرضية  المدة المنصوص عليها 

�� حالة المرض و 
�لمدة أقصاها ٢٨ يوم 

� هذه الحالة خصم 
�� القانون فان صاحب العمل غ�� ملزم بدفع اجر العامل عن تلك المدة و يحق له 

�
� جميع الحا�ت � يحق له فصل العامل أثناء إجازته 

�ا��جازة من الراتب  او من ا��جازات السنوية لكنه و 
المرضية و إذا وقع الفصل فان ذلك يعت�Î فص© تعسفيا .

سؤال
 � � فجأة بدون إنذار تحت بند إعادة الهيكلة وتقليص عدد الموظف«� كة بفصل خمس  موظف«� ٣- قامت ¶�
كة اتخذت  � هذه  الحالة و أن ال��

�حيث تم إب©غهم  بتاريخ �حق لوقت الفصل أنه تقر ما هي حقوقهم  
� علما أن أقل واحد يعمل منذ ١٢ سنة وبعضهم  منذ ٢٠ سنة 

�Ãب©غ بإعادة الهيكلة بشكل قانو إجراءات ا��
فما هي حقوقهم  وهل يستطيعون إقامة  دعوى قضائية أم ماذا؟ 

?

?

?

باب الفصل من العمل

٥٨



جواب: 
إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقود العمل غ�� المحددة المدة للعمال الذين يعملون لديه وفقا ل©�جراءات 
� يرغب بها صاحب العمل بتعليق 

�Áالمادة ٣١ من قانون العمل و المتعلقة بالحالة ال �
�المنصوص عليها 

نتاج أو التقليص منه �̈سباب اقتصادية قاهرة فإنه � يكون ملزما بدفع بدل فصل تعسفي و بدل إشعار  ا��
� بالضمان ا�جتماعي ) و لهم الحق بالمطالبة ببدل  ك«� � المش�� و ( مكافأة نهاية الخدمة  لغ�� الموظف«�
العطل   �

� العمل  بدل  و  وجد  ان   �
�ا��ضا العمل  بدل  كذلك  و  يستعملوها  لم   �

�Áال السنوية  ا��جازات 
الرسمية و ع± العموم أية حقوق ترتبت لهم أثناء عملهم و لم يتقاضوها سواء نص عليها قانون العمل 

كة و/أو عقد العمل  . و/أو النظام الداخ±� لل��

سؤال
ب©غ  نهاء الخدمات أو الفصل أم يكفي ا�� كة  �� ٤:  هل من حق العامل الحصول ع± كتاب خطي من ال��

شفويا ؟ 

جواب: 
� إنهاء لعقد العمل من طرف صاحب العمل و هو بحقيقته 

�Ãالقانو �Áإن الفصل من العمل يمثل بالمع
العمل  صاحب  بإلزام  القول  يمكن   �  �äبالتا و  لوقوعها  معينا  شك©  القانون  ط  يش�� لم  قانونية  واقعة 
بالتعب�� عن إرادته بإنهاء عقد العمل كتابة وع± العكس فإنه يكفي من صاحب العمل أن يع�Î عن إرادته 

بانتهاء عقد العمل بأي قول أو فعل يفيد ذلك.

سؤال
 �

� � كة خاصة وصدر قرار الهيئة العامة بالتصفية ا�ختيارية ، ما هي حقوق العامل«� � لدى ¶� ٥- موظف«�
هذه الحالة ؟ و هل يتم التعامل مع هذه الحالة مثل الفصل التعسفي؟ 

جواب: 
فيها  مقيدين  المتعاقدين  و جعل  �̈هميتها  قانونا خاصا  ع  الم�� لها  نظم   �

�Áال العقود  من  العمل  عقد 
 �

�Áكة أو المؤسسة ال ط ع± ال�� يعة المتعاقدين و حيث أن قانون العمل اش�� استثناءا من قاعدة العقد ¶�
ورة إب©غ وزير العمل و الحصول ع± موافقة الوزارة ع± إجرائها و  �çنتاج ب غ©ق أو تخفيض ا�� ترغب با��
كة تحت التصفية ا�ختيارية بذلك فإن إنهاء عقود العمل لديها يعت�Î فص© تعسفيا  حيث لم تقم ال��
� يجب دفعها قبل 

�Áكة وال يوجب التعويض علما بأن حقوق العمال تحتل مرتبة الديون الممتازة ع± ال��
ورة تحريك الدعاوى العمالية تجاه لجنة التصفية بال�عة  �ë سداد الديون العادية أو المضمونة برهن مع
الممكنة للحصول ع± أحكام قضائية قطعية بها قبل اكتمال لجنة التصفية من تسديد الديون و التçف 

كة .  بأموال ال��

?

?

باب الفصل من العمل

٥٩



سؤال
� المؤسسة 

�كة  منهيا بها خدمات الموظف   � لموظف  من قبل مدير ال��
�Ãو ٦- تم إرسال رسالة بريد الك��

� العمل لمدة شهر كإنذار فما هي الحقوق 
�ورة استمراره   �ë الرسالة �

�دون سابق إنذار أو تنويه ذاكراً 
� الضمان ا�جتماعي والعقد 

�� حال كان فص© تعسفيا علما بأن العامل لم يكن مسج© 
�العمالية للعامل 

محدد المدة ؟

جواب: 
� يستحقها العامل بعقد محدد المدة عند فصله من العمل فص© تعسفيا و هي ع± 

�Áالحقوق العمالية ال
 : �äالنحو التا

� رواتبه عن المدة المتبقية من العقد  .
�١. بدل فصل تعسفي بمقدار يعادل با

� عمل بها إذا عمل أقل 
�Áالمدة ال ä٢. بدل نهاية خدمة بمقدار راتب شهر عن كل سنة و بنسبة هذا الراتب إ

من سنة  إذا لم يكن العامل منتسبا للضمان ا�جتماعي.
� حيث أن كل عامل يستحق إجازة مدفوعة كل سنة  ٣. بدل ا��جازات السنوية غ�� المستعملة عن آخر سنت«�

بواقع ١٤ يوم  .
 �

�Áضافية ال � ١٢٥٪ و ذلك عن الساعات ا��
�وب  �çو بما يعادل اجر الساعة م �

�٤. بدل ساعات العمل ا��ضا
تزيد ع± ساعات العمل المقررة قانونا و البالغة ٤٨ ساعة با�̈سبوع أو ٨ ساعات يوميا كما هو متعارف عليه.
� أيام العطل 

�٥. بدل عطل رسمية و دينية و بما يعادل ١٥٠٪ من ا�̈جر اليومي و ذلك عن عمل العامل 
الرسمية والدينية و ا�̈سبوعية .

٦. أي حق رتبه العقد أو ا�تفاق أو النظام الداخ±� للمؤسسة لم يذكره القانون . 

سؤال
� مطعم لمدة ستة شهور و ٩ أيام و تم فصله من العمل فص© تعسفيا علماً بأنه غ�� 

�٧- عمل شخص  
� إجازة  � الساعة بساعة فقط كما أنه  كان  يحصل ع± يوم«�

�خاضع للضمان و كانت تحسب له  ساعة ا��ضا
� الساعة بساعة فقط لم يحصل  ع± أي عطل  

�� حاله عدم أخذ العطلة كان أجره إضا
�� الشهر الكامل و 

�
�  بل دوام عادي و � يوجد 

�من العطل الرسمية و الدينية و ا̈�عياد  و لم يتم احتسابه ع± أنه عمل إضا
راتبه فما هي حقوق  العطلة من  ه تعرض لوعكة صحيه و تم خصم  أسبوعيا و  قبل ف�� احة  يوم اس��

� هذه الحالة ؟
�العامل  القانونية 

?

?

باب الفصل من العمل

٦٠



جواب: 
إذا قام صاحب العمل بفصل العامل فص© تعسفيا فإن العامل يستحق عندها تعويضا يعادل راتب نصف 
 �Ãراتبا أقل من الحد ا�̈د �Þشهر عن سنة خدمة ع± أن � يقل عن راتب شهرين و إذا كان العامل يتقا
ضافة إä أنه يستحق بدل العطل الرسمية والدينية و ا�̈سبوعية  ل©̈جور يحق له المطالبة بهذا الفرق با��
� بواقع ١٢٥٪ من اجر الساعة العادية و إذا 

�بواقع ١٥٠٪ من اجر اليوم العادي و بدل ساعات عمل إضا
امتنع صاحب العمل عن دفعها يجوز للعامل أن يجري احتساب لهذه الحقوق بعد أن يضبط  عدد أيام 
� لم يستعملها و من ثم يلجا للقضاء 

�Áجازات ال�ضافية و عدد ا� � عملها و عدد الساعات ا��
�Áالعطل ال

للمطالبة بها .

سؤال
يعطى  (بمع�Á هل   �Ã̈نها إنذار  يسمى  ما  يوجد  الموظف وهل  عليها  يفصل   �

�Áال نذارات  ا�� عدد  كم   -٨
� المرة الثانية ̈�ي مخالفة يفصل )

�الموظف إنذار نها�Ã̈ ع± مخالفة و

جواب: 
� عقد العمل 

��م بتأدية العمل المطلوب منه  � المادة ٢٨/ب من قانون العمل انه ع± العامل أن يل��
�جاء 

وط العقد المتعلقة بكيفية تأدية العمل حسب ا�تفاق الذي تم مع صاحب العمل و  �م ب�� و كذلك يل��
ام يتطلبه منه العقد سواء أكان عقدا مكتوبا أو شفويا  يحق لصاحب العمل أن  � إذا خالف العامل أي ال��
اماته مرة ثانية يحق  � يوجه إليه إنذارا يتضمن تحذيره من ارتكاب أي مخالفة أخرى و إذا عاد و خالف ال��
لصاحب العمل إنذاره مرة أخرى و إذا خالف للمرة الثالثة يجوز لصاحب العمل أن يفصله من العمل دون 
نذارات موافقة للنظام الداخ±� للمؤسسة إن  يطة ان تكون هذه ا�� أن يدفع له تعويض أو بدل إشعار ¶�

وجد .

سؤال
٩- إذا تم إنهاء الخدمات للموظف الذي تغيب ٢٠ يوم خ©ل السنة عن العمل هل المقصود بها خ©ل سنة 
تاريخية ام سنة إعتبارا من تاريخ تعيينه و إذا كان جديد هل تكون السنة متصلة بما بعدها أم سنة بسنة؟

?

?

باب الفصل من العمل

٦١



جواب: 
ون يوما متقطعة  نصت المادة ٢٨/هـ من قانون العمل ع± أنه و بما معناه إذا تغيب العامل أك�� من ع��
� جريدة يومية 

�نذار  خ©ل السنة الواحدة يجوز لصاحب العمل فصله من عمله بعد إنذاره كتابيا و ن�� ا��
 �

�� المتعلقة  واحدة و حيث أن السؤال هنا يتعلق بتفس�� النص فقد تم الرجوع اä قرارات محكمة التمي��
نا الخاص عليه  هذا الباب و قرارات ديوان التفس�� إ� انه لم نجد أي قرار يف�ه و عليه فإننا سنقدم تفس��
بما يمكن أن نفهمه من منطوق النص و د��ته القانونية حيث نرى أن المقصود بالغياب هنا أن يكون لمدة 
� وحدة زمنية مقدارها سنة واحدة سبقت آخر يوم غياب دون النظر 

�ون يوما متقطعة فأك��  واحد و ع��
� بانتهاء السنة العقدية و بداية سنة أخرى و لعدم 

�öبداية العقد و نهايته �ن الغياب مخالفة � تنق äإ
� قانون العمل.

�وجود مبدأ لتقادم المخالفة و العقوبة 

سؤال
�  ولدى محاولة صاحب العمل  ا��ص©ح بينهم  قامت المديرة  � المديرة وأحد الموظف«� ١٠- حدث خ©ف  ب«�
ب بيدها ع± مكتب صاحب العمل  وقامت برمي المفاتيح بوجه صاحب العمل  �çاخ والçبرفع صوتها وال
وأخذت تçخ وخرجت من مكان العمل   بدون إذن وحاول صاحب العمل  ا�تصال بها لمدة ٣ أيام إ� 
أنها لم تجب ع± الهاتف .. بعدها عادت إä مكان العمل  وتريد العودة للعمل .. السؤال هل يحق لصاحب 

العمل فصلها استناداً للمادة ٢٨/ط من قانون العمل ؟

جواب: 
نصت المادة ٢٨/ط من قانون العمل أنه إذا قام العامل با�عتداء ع± صاحب العمل أو ع± أحد زم©ئه 
ب أو التحق�� يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصله من عمله دون إشعار أو تعويض ع± أن تقدير  �çبال

اع . � هذه المسالة يعود للمحكمة فيما لو عرض عليها ال��

سؤال
كة بإجراء تعديل ع± �ئحة الجزاءات  بحيث يعاقب من يقوم بإحداث خطأ غ�� مقصود  ١١- قامت ¶�
بالفصل من العمل هل الخطأ الغ�� مقصود عقوبته كما عقوبة الخطأ أو إحداث خلل بالعمل قصدا؟ وهل 

يجوز ذلك؟

?

?

باب الفصل من العمل

٦٢



جواب: 
ة عمال فأك�� أن يضع نظاما  سندا لنص المادة ٥٥ من قانون العمل ((ع± كل صاحب عمل يستخدم ع��
ات الراحة اليومية وا�̈سبوعية و مخالفات  � فيه أوقات الدوام وف�� � مؤسسته يب«�

�داخليا لتنظيم العمل 
� ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل 

�العمل والعقوبات والتداب�� المتخذة بشأنها بما 
أخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخ±� للمؤسسة لتصديق الوزير أو من يفوضه ويعمل به 

من تاريخ تصديقه .))
� تتحدث عن م�Á يحق لصاحب العمل فصل العامل 

�Áوال  �
�Ãكما نصت المادة ٢٨ /د من قانون العمل ا̈�رد

يبلغ  أن  ط  العمل ب�� العامل خطاء نشاء عنه خسارة ماديه جسيمه لصاحب  ارتكب  اذا   )  : دون إشعار 
صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خ©ل خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه) ، أي أن 
ط أن يكون الخطاء جسيم  القانون لم يقم بتحديد فيما إذا كان الخطاء عن قصد أو غ�� قصد فقط اش��

ه. أو خسارة  ماديه كب��

سؤال
� حال فصل الموظف بدعوى أن الموظف تسبب بخسارة المؤسسة ماديا. دون أن تقوم بإب©غ الجهات 

� -١٢
كة ، فهل يمكن  المعنية بذلك أو أن يتم التحقق من ذلك ، وكان ا�̈مر غ�� صحيح و� يوجد أي خسارة لل��
ثبات عدم صحة  إدعاءات المؤسسة ؟ وكيف إذا كانت ا��جابة نعم؟ للموظف المفصول ا�تجاه للقضاء ��

جواب: 
القضاء وإقامة دعوى فصل تعسفي، كونه تم فصله تعسفيا دون أن يسبب   äاللجوء إ للموظف  يحق 
كة أن تقوم بإب©غ الجهة أو الجهات  كة ، ع± ال�� � حال سبب خسارة مادية لل��

�كة، و خسارة مادية لل��
المختصة بالحادث خ©ل خمسة أيام من وقت العلم بوقوع الخسارة المادية.سندا �̈حكام المادة ٢٨ فقرة 

. �
�Ãج من قانون العمل ا̈�رد

 

سؤال
اض ع±  كة بعد إعطائه ٣ إنذارات بأقل من شهر بعد أن قام العامل  با�ع�� ١٣- تم فصل عامل  من ال��
نذارات قام مكتب العمل برفض أول إنذار بسبب إجراء خاطئ  أول إنذار لمكتب العمل ورفض توقيع ا��
� والثالث 

�Ãنذار الثا نذار ا̈�ول  ، وا�� نذار بعد أسبوع وهو ذات  ا�� كة بإعطائه ا�� نذار وقامت ال�� باتخاذ ا��
كان بسبب انتهاء ا��جازات الطبية ١٤ يوم وطلب من العامل  بعد مرور ١٥ يوم من آخر إجازة إحضار تقرير 
� من دكتور مختص وإ� سوف يعت�Î ا��جازة ملغيه وتعت�Î غياب بدون عذر ولم يقم العامل بإحضار   ÎÁط
  �

�Ãأي تقرير ̈�نه � يوجد إي طبيب يعطي تقرير بعد مرور أك�� من يوم ع± أي حاله فتم توجيه إنذار ثا
للعامل  من قبل مدير الموارد بسبب التغيب بدون عذر وقام المدير العام بطلب نفس التقرير ع± نفس 

�   ؟
�Ãإجراء قانو Îوفصل العامل من العمل فهل يعت� �Ã̈جازة و بناءا عليه تم إعطائه إنذار نها�ا�

?

?

باب الفصل من العمل
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جواب: 
� إجازة مرضية مدتها أربعة ع�� يوما خ©ل السنة 

�� حق العامل  
�Ãحددت الماده ٦٥ من قانون العمل ا̈�رد

الواحدة بأجر كامل بناء ع± تقرير من الطبيب المعتمد و الذي يحدده صاحب العمل بشكل مسبق  ، 
ويجوز تجديدها لمدة أربعة ع�� يوما أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات أو بناء ع± تقرير 
لجنة طبية تعتمدها المؤسسة و بالتا�ä فإنه يتوجب ع± صاحب العمل تحديد الجهات الطبية المعتمدة 

لغايات ا��جازات المرضية .
� يجوز فيها فصل العامل و � يعت�Î فص© تعسفيا و 

�Áكما حددت المادة ٢٨ من قانون العمل الحا�ت ال
� حال تغيب 

�وط نص المادة ٢٨  يطة  توافر كامل ¶� ر لمدة ١٠ أيام متتالية ¶� Îمنها تغيب العامل دون م�
 � ر و هو إرسال إشعار خطي للعودة للعمل و هو ما جاء باجتهادات محكمة التمي�� Îالعامل عن عمله دون م�
ون يوما  ة أيام متواصلة أو ع�� � حال قام العامل بالتغيب لمدة ع��

�الموقرة بالقرار رقم ٣٧٤٦/ ٢٠١٢  ((
ورة عودته للعمل وذلك وفقا  �çط أن ينذره كتابيا ب متقطعة عن العمل ، يحق لرب العمل إنهاء خدماته ب��
� حال تغيب العامل عن العمل و أنذره صاحب 

��̈حكام المادة ٢٨ من قانون العمل)). أي انه و بشكل عام 
نذار الموجه من صاحب العمل فإنه  ورة العودة إä العمل و عاد العامل  إä العمل بناءا ع± ا�� �çالعمل ب
را أم � و يتم بعدها توجيه  Îالغياب م� كان  العمل سواء  العامل  من  العمل فصل  �  يجوز لصاحب 
و  نذارات  ا�� �ئحة  و  العمل  قانون  �̈حكام  وفقا  كان  إن  الغياب  ع±  المناسبة  العقوبة  أو   نذارات  ا��
شارة انه بجميع ا�̈حوال إن  الجزاءات الواردة بالنظام الداخ±� لصاحب العمل إن وجد ، و لكن تجدر ا��
المختصة  للمحكمة  تقديرها  أمر  ك  ي�� اجتهادية  أم �  هي مسالة  كان تعسفيا  إن  الفصل  تقدير  مسالة 
� بقرارها رقم ٢٠١٢/٣٤٣٢ (تدخل مسألة  � الدعوى و هو ما إستقر عليه اجتهادات محكمة التمي��

�الناظرة 
� إنهاء خدمة العامل  ضمن ص©حية المحكمة التقديرية حيث أنها مسألة من 

�وجود التعسف من عدمه 
� القانون)

�مسائل الواقع وليست مسألة قانونية تنضبط بنصوص محددة 

 

سؤال
� حالة 

�� المؤسسة و أحد النقابات أن يتم فصل موظف من العمل؟  ١٤- هل يجوز أثناء وجود نزاع عما�ä ب«�
اع العما�ä عن وجود موظف مفصول من العمل أثناء  � نهاء ال�� عدم إع©م المؤسسة مفوض وزارة العمل ��
� حالة قيام 

�� هذه الحالة؟ و 
� �

�Ãما هو الرأي القانو.. �äاع العما � اع وتم التوقيع ع± اتفاقية إنهاء ال�� � ال��
اع العما�ä للعمل من أجل إتمام ا�تفاقية ثم  � أثناء ال�� مدير المؤسسة بادعاء إعادة الموظف المفصول 
؟ ماذا يجب للموظف المفصول أن يقوم من إجراء  �

�Ãاجع بعد التوقيع عن ا�تفاقية..فما هو الرأي القانو ي��
� هذه الحالة؟

� �
�Ãقانو

?
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جواب: 
� نص المادة ٢٨ من قانون العمل، 

�� يجوز فصل العامل من عمله ̈�ي سبب كان سوى الحا�ت الواردة 
� نص المادة (٢٨) من قانون 

�ر لفصل العامل وغ�� وارد  Îالمؤسسة وأي جهة ليس م� � وإن وجود أي نزاع ب«�
� برفع قضية مطالبة بالفصل التعسفي ع± المؤسسة، 

�Ãجراء القانو�العمل  ، ويستطيع العامل إتخاذ ا�
ويستحق بذلك تعويض عن الفصل التعسفي ويقدر بمقدار راتب نصف شهر عن كل سنة عمل فيها ع± 
 äضافة إ�شعار وتحسب ع± أساس أخر راتب يتقاضاه  العامل با� أن � تقل عن شهرين ويضاف شهر ا��

أية حقوق مستحقة له ، وذلك حسب أحكام المادة ٢٥ من قانون العمل.

سؤال
� أحد 

�كة  محدودة المسؤولية و  لمدة ٦ شهور ،  و  �¶ �
�١٥- عمل موظف  بعقد عمل غ�� محدد المدة 

كة تم إغ©قها و أنه لم يبقى له عمل لديها  من بعد تلك اللحظة ، فيما بعد علم  ا̈�يام تم إع©مه أن ال��
كة؟ ما هي قيمة بدل  � تحق له  ع± هذه ال��

�Áكة ،  ما هي الحقوق ال الموظف  أنه تمت تصفية ال��
� الضمان ا�جتماعي؟

�اكه  �¶ نذار ؟ ما هي حقوق الموظف بالنسبة �� الفصل التعسفي و/أو شهر ا��

جواب: 
وع  � م��

�Ãإذا قام صاحب العمل بفصل العامل الذي يعمل بموجب عقد غ�� محدد المدة دون سبب قانو
بالقانون براتب نصف شهر عن كل سنة  فإن من حق العامل المطالبة ببدل الفصل التعسفي و المقدر 
ك  شعار و بدل مكافأة نهاية خدمة إذا لم يكن العامل مش�� خدمة بما � يقل عن راتب شهرين و بدل ا��
بالضمان ا�جتماعي  با��ضافة إä أي حق عما�ä ترتب له أثناء عمله و لم يحصل عليها  كفروق الرواتب أو 

ها  . � أو غ��
�بدل ا��جازات أو ساعات العمل ا��ضا

سؤال
 �

�Á١٦- هل يجوز منح الموظف إنذار أك�� من مرة باليوم وع± مخالفات مختلفة ؟ و ما هي المخالفات ال
� ع± نفس  � لفصله؟ و هل يجوز أن يتم إيقاع  عقوبت«�

�يمكن فصل الموظف عليها وهل إنذار عدد ٢ كا
المخالفة ؟ و فصل العامل من عملة ؟

جواب: 
� نصت عليه المادة ٢٨ من قانون العمل 

�Áيتم فصل العامل من العمل إذا قام العامل  بإحدى الحا�ت ال
� ما يخص العقوبات و الجزاءات تكون حسب ما ينص عليه النظام الداخ±� وحسب نص المادة ٥٥ 

�أما 
كة أو المؤسسة أن � تخالف الجزاءات الواردة ضمن قانون العمل و النظام  من قانون العمل و ع±  ال��

الداخ±� .   

?

?
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سؤال
١٧- موظف خدمته ١٣ سنة قام باستقبال أميل ليس من اختصاصه  أو عائد له وبد� من إب©غ مديرة المبا¶� 
ر  Îالقانون ت� �

�أو حذفه حسب التعليمات المكتوبة قام بإرساله إä موظف أخر ,  هل يوجد هناك مادة 
المحكمة  إذا حكمت  العامل  ما هي حقوق  كان فص©  تعسفيا  � حال تم فصلة و 

�, و فصلة ع± ذلك 
� النظام الداخ±� المصادق علية تش�� إä مثل هكذا أمر ؟

�لصالحة علما بأنة � يوجد أي مادة 

جواب: 
ر لصاحب العمل فصل العامل من العمل و بالتا�ä لن  Îت� �

�Áنوع المخالفة ال � � القانون نص يب«�
� � يوجد 

� �̈خر او استقباله لها إ� أن أي 
�Ãو � القانون نصا يعالج مسالة قيام عامل بإرسال رسالة بريد الك��

�� يوجد 
� حال مخالفة 

�ر الفصل أو  Îرا جسيما لصاحب العمل فإنه ي� �ë تب عليه سلوك يقدم عليه العامل و ي��
� المؤسسة ، إ� أنه إذا قام صاحب العمل بفصل العامل دون 

�العامل للتعليمات و ا̈�نظمة المعمول بها 
شعار و بدل  � فإن له الحق بالمطالبة بجميع حقوقه العمالية كبدل الفصل التعسفي و بدل ا��

�Ãر قانو Îم�
� و بدل ا��جازات السنوية و بدل العطل الرسمية و الدينية و مكافأة نهاية الخدمة ( 

�ساعات العمل ا��ضا
ك بالضمان ا�جتماعي ) و فروق الرواتب أن وجدت و هكذا ، و هي جميعا حقوق تحتاج  إذا لم يكن مش��

إä معلومات مفصلة ليتم حسابها بدقة. 

سؤال
تب عليها الفصل من العمل ؟ لهية من قبل الموظف ؟ وهل ي�� ١٨- ما عقوبة شتم الذات ا��

جواب: 
لهية بحق صاحب العمل آو بحق احد العمال إ�  � يوجد عقوبة مخصوصة للعامل الذي يسب الذات ا��
� أعطت الحق لصاحب العمل 

�Áمفهوم المادة ٢٨/ط من القانون و ال �
�أن هذا السلوك يمكن أن يدخل 

ب أو التحق�� " باعتبار أن  �çبفصل العامل دون تعويض أو إشعار  إذا تعدى عليه أو ع± احد زم©ئه " بال
 � � و يمكن إدراجها بمع�Á التحق�� مع ا�̈خذ بع«�

�Áعنفا لفظيا و إساءة للشعور الدي Îلهية يعت� سب الذات ا��
اع . � � الموضوع فيما لو عرض عليه ال��

�Þا�عتبار أن تقدير هذه المسالة يعود لقا

?

?
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ة  باب شهادة الخ��
"وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال 
ة .؟ Î١- هل يحق للموظف المفصول قانونيا الحصول ع± شهادة خ�

جواب: 
العمل  انتهاء  عند  الخدمة  بشهادة  القانون  سماها  كما  أو  ة  Îالخ� شهادة  ع±  بالحصول  الحق  للعامل 
ويتوجب ع± صاحب العمل إعطائها للعامل ح�Á لو كان هناك فصل للعامل و� تتأثر بسبب إنهاء العمل، 

وذلك حسب أحكام المادة ٣٠ من قانون العمل.

?

ة  باب شهادة الخ��

٦٨



باب أحكام النقابات 
"وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦) 
� ا��خرى " و القوان¢�



سؤال
� لديه بفصلهم عن العمل بسبب انتسابهم  ١-هل يحق لصاحب العمل أو من ينوب عنه تهديد العامل«�

للنقابات العمالية ؟ 

جواب: 
� حال قام بذلك فإنه يعت�Î فص© 

�� يجوز لصاحب العمل فصل العامل بسبب انتمائه ̈�ي نقابة عمالية و 
تعسفيا يوجب التعويض بما يعادل راتب نصف شهر عن كل سنة خدمة و بما � يقل عن راتب شهرين 
ضافة إä راتب شهر بدل إشعار و أية حقوق عمالية لم يسبق للعامل تقاضيها من إجازات أو رواتب أو  با��
� جاء بها (- يحظر ع± صاحب العمل أن يجعل استخدام 

�Áغ�� ذلك وفقا لما نصت عليه المادة ٩٧/ب ال
ط عدم انتسابه إä نقابة عمال أو التنازل عن عضويته فيها أو أن يعمل ع± فصله  أي عامل خاضعاً ل��
� نشاطها خارج أوقات 

�من أي نقابة أو ا��جحاف بأي حق بحقوقه �نتسابه إä عضويتها أو المساهمة 
العمل). 

سؤال
٢- هل يحق لصاحب العمل أو من ينوب عنه السماح بالنقابات المهنية ا̈�ردنية بوضع إع©ناتها ع± لوحة 
ع©ن  ا�� لوحة  ع±  إع©ناتها  بوضع  ا̈�ردنية  العمالية  للنقابات  السماح  وعدم  بالمنشأة  الخاصة  ع©ن  ا��

الخاصة بالمنشأة ؟

جواب: 
� مكان العمل و له 

�ع©نات الخاصة بالنقابة فإن صاحب العمل غ�� ملزم بتوف�� لوحة لها  فيما يتعلق با��
� مكان العمل بإعتبار أن هذا حق لصاحب العمل .

�الخيار بالموافقة ع± أي إع©ن ين�� 

سؤال
� النقابة وأين يمكن تقديم مثل هذه القضية؟

�دارية  ٣- هل يحق لمنتسب النقابة رفع دعوى ضد الهيئة ا��

جواب:
دارية فقط سندا لنص  دارية لنقابات لدى المحكمة ا�� � قرارات مجلس النقابة أو الهيئة ا��

� يجوز الطعن 
داري. المادة ٩/أ/١ من قانون القضاء ا��

?

?

?
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سؤال  
دارية لنقابه عمالية معينه ، وهل يعت�Î ذالك قانونياً ، وهل يستطيع أعضاء  ٤- هل يجوز التمديد للهيئة ا��

الهيئة العامة إبطال هكذا قرارات إذا تم التمديد ؟

جواب:
 أي قرار يصدر عن أي نقابة عمالية يتوجب أن يكون موافقا �حكام قانونها أو نظامها الداخ±� و أي قرار 
� قرارات مجلس 

�مخالف للقانون أو النظام أو التعليمات الخاصة بهذه النقابة و بالتا�ä فإنه  يجوز الطعن 
دارية فقط سندا لنص المادة ٩/أ/١ من قانون القضاء  دارية للنقابات لدى المحكمة ا�� النقابة أو الهيئة ا��

داري. ا��

سؤال
 �

�دارية  ا�� الهيئات  دارية ��حدى  ا�� الهيئة  الثقة من  سقاط وسحب  القانونية �� ٥- ما هي الطرق والسبل 
إحدى النقابات العمالية ؟

جواب:
سقاط وسحب  � كيفية ا��

� قد رسم النظام الداخ±� و القانون �åي هيئة إدارية �åية نقابة عمالية  الطريق 
الثقة و ذلك من خ©ل المواد القانونية المشتملة ع± جميع كيفية وآلية ا�نتخاب وسحب الثقة من الهيئة 

دارية وما أسبابها.  ا��

سؤال
� تتبع لنقابة عامه من 

�Áقانون ا�تحاد العام للنقابات العمالية من حصول اللجان ال �
�٦-هل يوجد ما يمنع 

� ا�تحاد العام وتكون هذه اللجان مسجله رسميا وقانونيا ويحملون 
�حق ا�نتساب والعضوية النقابية 

� و أنه و  يحة موظف«� � ل�� رقم انتساب ل©تحاد العام حيث يوجد  لجنه و عددهم  سبعه أعضاء وممثل«�
� لدى ا�تحاد العام للنقابات العمالية علما  لغاية ا�åن ليس لديهم  أرقام وبطاقات إنتساب وليس مسجل«�
بأنهم يتبعون  إä إحدى النقابات العمالية  ، ما هي الطرق القانونية للحصول ع± الصفة القانونية كأعضاء 

� لدى ا�تحاد العام ؟ � ومسجل«� نقابه قانون«�

?

?

?
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جواب:
وط العضوية   بموجب نص المادة ٦ من النظام الداخ±� ل©تحاد العام لنقابات العمال حيث حددت ¶�

فقد جاء فيها ما ي±� :
العضوية 

أ- يتكون ا�تحاد من مجموعه من  النقابات المكونة لعضويته 
ط لذلك  ما ي±� : ب- ع± كل نقابة عماٌلة ا�نضمام  �لتحاد ويش��

-أن تكون مسجله وفقا للقانون.
- أن � يتعارض النظام الداخ±� للنقابة مع أحكام هذا النظام.

وعليه فان ا�نضمام ل©تحاد العام للنقابات العمال � يكون إ� من خ©ل النقابة نفسها و � يجوز من 
خ©ل اللجنة التابعة لنقابة عامه دون ا�نضمام من خ©ل النقابة العامة التابعة لها.

وط ا�نتساب إä ا�تحاد العام لنقابات العمل سندا لنص المادة ٧ من النظام الداخ±� هي : و أن ¶�
.  �óامها بنظامه ا�̈سا � ١.تقدم النقابة طلبا خطيا تعلن فيه عن رغبتها با�نضمام  �لتحاد و ال��

 : ٢. يرفق مع الطلب ما ي±�
دارية أ- أسماء أعضاء الهيئة ا��

ب- صور عن محا�ë ا�نتخاب . 
ً� رسم انتساب �لتحاد .

�Ãج-  شيك بمبلغ ١٠٠ دينار  أرد
� أول اجتماع له بعد يقدم الطلب ويعد تقريرا تضمنه توصيه 

�� طلب النقابة 
�٣. ينظر المكتب التنفيذي 

� أول اجتماع له بعد تقديم الطلب.
�بالقبول أو الرفض مع بيان ا�̈سباب و يقدم إä المؤتمر 

سؤال
� الجامعات ا̈�ردنية وإذا كان يجوز ما هي ا��جراءات القانونية لذلك من 

� � ٧-هل يجوز إنشاء نقابه للعامل«�
� الطلب ومن مسئول؟ عدد مقدم«�

جواب:
� تأسيس نقابة لها وهو حق كفله الدستور  � مجال مع«�

� من حيث المبدأ فإن من حق أي مجموعة تعمل 
� الجامعات ا̈�ردنية � يخضعون �̈حكام قانون العمل وإنما يخضعون �̈حكام 

� � � وحيث أن العامل«�
�Ãا̈�رد

وط  ال�� فإن  مستقلة  حكومية  مؤسسات  باعتبارها  فيها  يعملون   �
�Áال للجامعات  الداخلية  ا̈�نظمة 

 � نشاء نقابة لهم  تتحدد بموجب قانون يصدر لهذه الغاية وبالتا�ä فان ع± العامل«� وا��جراءات المطلوبة ��
 . � � الجامعات ا̈�ردنية المطالبة بإصدار هذا القانون ع± غرار ما حصل مع نقابة المعلم«�

�

?

باب أحكام النقابات 
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باب الضمان ا�جتماعي 
"وفقاً لقانون الضمان ا�جتماعي 

رقم (١) لسنة (٢٠١٤)"



سؤال 
� دولة الكويت 

�كة مقرها ا�̈م  � ا̈�ردن منذ حوا�ä السنة لمكتب مبيعات تابع ل��
�� يعمل 

�Ã١- مهندس مد
� أو  ÎÁط � � يشمل فقط الراتب ا�̈سا�ó بدون أي تأم«�

�Ãكة مؤخرا بإرسال عقد أرد (قطاع خاص) وقامت ال��
كة بدفع نسبة ا�قتطاع من الراتب  ء بالنسبة للضمان وسؤا�ä هو هل يحق �ä مطالبة ال�� �

�ó ذكر أي �Áح
ا��جما�ä لصالح الضمان ا�جتماعي؟ 

جواب: 
 �

�Áالضمان ا�جتماعي هو إلزامي بموجب قانون الضمان ا�جتماعي وحدد النسب ال �
�اك الموظف  إن إ¶�

اكه بالضمان ا�جتماعي  تقتطع من العامل و من صاحب العمل و بالتا�ä فانه يحق للموظف المطالبة بإ¶�
كة بدفع النسبة المقررة.  كما يحق للموظف إلزام ال��

سؤال
� الضمان ا�جتماعي عن سنوات سابقة انقطع فيها عن العمل علما بأن مدة 

�اك  ٢- هل بإمكان عامل ا�ش��
� الضمان ا�جتماعي هي ١٠ سنوات متقطعة و بلغ من العمر ٤٦ عاماً ؟

�اك هذا العامل  اش��

جواب: 
� لم 

�Áاكات عن السنوات ال � للشخص بدفع اش�� � قانون الضمان ا�جتماعي � يوجد ما يج��
�وفقاً لما جاء 

يطة إتمام عدد  اء مدد مستقبلة ولكن ¶� يكن يعمل بها و لكن قانون الضمان ا�جتماعي أجاز للعامل ¶�
اكات ووفقاً للتقاعد المرجو من قبل العامل فيما إذا كان تقاعد مبكر أم تقاعد شيخوخة  � من ا�ش�� مع«�

وإتمام العمر المحدد لهذه الغاية.

سؤال 
� الضمان ا�جتماعي؟ 

�ك  امات صاحب العمل عند إصابة احد العمال، علماً بأن العامل مش�� �  ٣- ما هي ال��
� حال الغياب؟ أم أن ا̈�يام هذه تخصم من 

�كيف يحسب الراتب للعامل؟ هل يدفع له فقط نسبة ٧٥٪ 
صابة والع©ج أك�� من ٢٨ يوم مع أن الضمان يحسب له  رصيد ا��جازات المرضية وماذا لو تجاوزت مدة ا��

٧٥٪ من راتبه؟

?

?

?

باب الضمان ا�جتماعي

٧٤



جواب: 
� الضمان ا�جتماعي بإصابة عمل ع± 

� � ك«� امات صاحب العمل عند إصابة احد عماله المش�� � تقتç ال��
نقل العامل إä المستشفى ع± نفقته و  إب©غ  مؤسسة الضمان ا�جتماعي بالحادث خ©ل سبعة أيام من 
إب©غ  المدة و كذلك  �م بهذه  يل�� إذا لم  الع©ج  صابة تحت طائلة تحمل ١٥٪ من نفقات  ا�� تاريخ وقوع 
� و تحمل اجر العامل عن الث©ثة أيام ا̈�وä من  � تتطلبها ا̈�نظمة والقوان«�

�Áا�̈حوال ال �
�الجهات ا�̈منية 

صابة و فيما عدا ذلك تتحمل مؤسسة الضمان ا�جتماعي نفقات الع©ج و تدفع للعامل ٧٥٪ من راتبه  ا��
� تمنعه عن العمل وفقا لما جاء بالمواد من ٢٥ إä ٢٩ من قانون الضمان ا�جتماعي  

�Áة ع©جه ال طوال ف��
� هذه الحالة فانه � يتم خصم إجازاته المرضية �ن ا��جازة المرضية 

�أما بالنسبة لغياب العامل عن عمله 
� حالة تعرضه لوعكة صحية غ�� ناجمة عن عمله أما غياب العامل بسبب إصابة عمل فإنها 

�حق للعامل 
حالة يتحملها صاحب العمل فقط .

سؤال 
� الضمان ا�جتماعي ؟

�اك الموظف  � طور التأسيس  هل يتم إ¶�
�كة  �¶ -٤

جواب: 
اكات المستحقة عليه   نص قانون الضمان ا�جتماعي ëاحة ع± أن صاحب العمل ملزم بدفع كامل ا�ش��
و ع± المؤمن عليه ( العامل) من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل و ح�Á تركه له شهر بشهر و يعت�Î ك� 
الشهر شهرا كام© وفقا لنص الفقرة ج من المادة ٢٠ من قانون الضمان ا�جتماعي، ووفقاً ��جراءات المؤسسة 
 �Áاكه ح � حال مرور ١٦ يوماً ع± عمل الموظف أن يتم إ¶�

�كة  ط ع± ال�� العامة للضمان ا�جتماعي تش��
إن ترك بعد ذلك التاريخ.

سؤال 
وطه؟ � التعطل لدى مؤسسة الضمان ا�جتماعي؟ وما هي ¶� ٥- هل يوجد نظام تأم«�

?

?

باب الضمان ا�جتماعي

٧٥



جواب: 
نعم يوجد و يسمى نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان ا�جتماعي رقم ١٥ لسنة ٢٠١٥ ، وتم 
� النظام  من خ©ل  المواد من ٢٠ و لغاية 

�� التعطل عن العمل  تطبيقه اعتبارا من ٢٠١٥/٣/١ و قد  ورد تأم«�
� بالضمان ا�جتماعي )  و نصت عليه  ك«� ٣٤ من النظام  و يطبق ع± جميع المؤمن عليهم (العمال المش��
 � �  نصت ع±  ((تعت�Î إيرادات تأم«�

�Áالمادة  ٥٧ من قانون الضمان ا�جتماعي رقم ١ لسنة ٢٠١٤  أيضا و ال
التعطل عن العمل حسابا ادخاريا للمؤمن عليه ، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائيا 

من أحكام هذا القانون وفقا ل©�جراءات التالية:-
المقتطعة من أجره  اكات  � حسابه ا�دخاري والمتكون من ا�ش��

�اكم  الم�� الرصيد  أ- يعاد للمؤمن عليه 
اكات المدفوعة من المنشأة مضافا إليها الريع ا�ستثماري المتحقق للحساب ا�دخاري ع± المبالغ  وا�ش��
تبة ع± إدارة  المستثمرة مخصوما منها جميع المبالغ المçوفة له بدل التعطل عن العمل والنفقات الم��

� يحددها المجلس .
�Áتحسب وفقا ل©̈سس ال �

�Áهذا الحساب ال
د مقدار هذا الرصيد من راتب  ب-إذا كان رصيد الحساب ا�دخاري للمؤمن عليه مدينا ففي هذه الحالة يس��
التقاعد أو راتب ا�عت©ل أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له 
الصادرة  ل̈©نظمة  وفقا  له  المخصص  ا�عت©ل  راتب  أو  التقاعد  راتب  من  المبالغ  هذه  تقسيط  ويجوز 

بمقت�ö أحكام هذا القانون .)) 
و قد نصت المادة ٢٦ / ب من النظام ع± : 

� عنه وفقا �حكام الفقرة (أ) من هذه المادة  - يحسب تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو للمستحق«�
وفقا للنسب التالية:-

اكا فأقل. اكاته (١٢٠) اش�� - (١٠٪) من مجموع ا�̈جر الخاضع ل©قتطاع اذا كان عدد اش��
اكا. اكا وقل عن   (٢١٦) اش�� اكاته ع± (١٢٠) اش�� - (١٢٪)  من مجموع ا�åخر الخاضع ل©قتطاع اذا زاد عدد اش��

اكا. اكاته � يقل عن (٢١٦) اش�� - (١٥٪)  من مجموع ا�̈جر الخاضع ل©قتطاع اذا كان عدد اش��
� عنه المبالغ المسددة  � حال استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، تعاد للمؤمن عليه او المستحق«�

�ت- 
� قام المؤمن عليه بدفعها قبل ¶يان أحكام القانون.))

�Áمقابل إضافة مدد الخدمة السابقة ال
و نصت المادة ٢٧ من ذات النظام ع± :

يطة تغ��  اكه ال©حقة ¶� � تعويض الدفعة الواحدة للمرة الثانية عن مدة اش��
�Ãف للمؤمن عليه ا̈�ردçي <<

اكا. اكاته ال©حقة عن (٦٠) اش�� سبب الçف وان � يقل عدد اش��
اكه ال©حقة �ي  � تعويض الدفعة الواحدة للمرة الثانية عن مدة اش��

�Ãف للمؤمن عليه غ�� ا̈�ردçي <<
اكا. اكاته ال©حقة عن (٢٤) اش�� يطة ان � يقل عدد اش�� سبب من اسباب الçف ¶�

� حال وفاته او إكماله 
�ة  � جميع ا�̈حوال يçف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه للمرة ا�̈خ��

� <<
وط استحقاق أي راتب تقاعد او راتب  السن او تجاوزها خ©ل الخدمة او خارجها دون ان يكون قد أكمل ¶�

اعت©ل.
وط و التعليمات و الجنسية و فيما إذا كانت تعويض الدفعة  شارة أن كل حالة تختلف بحسب ال�� مع ا��

ها  . الواحدة أو غ��

باب الضمان ا�جتماعي
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سؤال 
تب ع± صاحب  ة عمله؟ فماذا  ي�� � الضمان ا�جتماعي خ©ل ف��

�ك الموظف   كة لم ت�� ٦- حال كانت ال��
العمل؟

جواب: 
اك العامل بالضمان ا�جتماعي من تاريخ نفاذ قانون الضمان ا�جتماعي رقم ١ لعام ٢٠١٤ و    إن  عدم إ¶�
ممن تنطبق عليهم تعريف الفئات الخاضعة �̈حكام الضمان ا�جتماعي سندا لنص المادة ٤ من قانون 
دفع  يتحمل  و  ذلك   ع±  تبة  الم�� القانونية  المسؤولية  من  العمل  يعفي صاحب   � ا�جتماعي  الضمان 

�  ٢٠ و ٢١ من قانون الضمان ا�جتماعي . � نصت عليها  المادت«�
�Áالغرامات ال

سؤال 
 �

�الموظف يعمل  أن  العمل خ©ل عام ٢٠١٦؟ علماً  العامل ومن صاحب  ٧- ما هو مقدار ا�قتطاع من 
القطاع الخاص؟

جواب: 
� لديهم  � القطاع الخاص، وع± العامل«�

�اكات الشهرية ا��جمالية المستحقة ع± أصحاب العمل  إن ا�ش��
نسبته  ما  العمل  صاحب  يتحمل  حيث   ، � العامل«� أجور  من   (٪٢١) بنسبة   ٢٠١٦/١/١ من  إعتباراً  ستصبح 
 � � إصابات العمل، وتأم«� � الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأم«� (١٣٫٧٥٪) والمؤمن عليه (٧٫٢٥٪) شاملة تأم«�

� التعطل عن العمل. ا�̈مومة، وتأم«�

سؤال 
٨-أصيب عامل إصابة عمل و تم التبليغ خ©ل السبعة أيام، فما هي  آلية دفع راتب الموظف من قبل 
 �

�صابة، وبعد ذلك تقوم مؤسسة الضمان بتغطية با كة ا̈�يام الث©ثة ا̈�وä من ا�� كة.  هل تتحمل ال�� ال��
ا̈�يام؛ وتتحمل مؤسسة الضمان الع©ج؟  "علما بأن الموظف حاليا مجاز لمدة أسبوع، وهل تعت�Î إصابة 

العمل إجازة مرضية". 

جواب :
� نص المادة 

�كة اجر العامل المصاب عن ا̈�يام الث©ثة ا̈�وä من إصابته كام© وفقا لما جاء  تتحمل ال��
� ا̈�يام بنسبة ٧٥٪ من قيمة 

�٢٩/ج من قانون الضمان ا�جتماعي و تتحمل مؤسسة الضمان ا�جتماعي با
اك ع± أساسه  وفقا للمادة ٢٩/أ. الراتب الذي اتخذ ا�ش��

باب الضمان ا�جتماعي

٧٧
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سؤال 
� الضمان؟ بمع�Á صاحب العمل 

� � ك«� امات صاحب العمل عند اصابة احد العمال المش�� � ٩- ما هي ال��
� تحسب له كإجازة تعت�Î من ضمن ا��جازات 

�Áكيف يحسب الراتب له؟ هل فقط نسبة ٧٥٪ ؟ أم أن ا̈�يام ال
صابة والع©ج اك�� من ٢٨ يوم مع ان الضمان يحسب له ٧٥٪) المرضية وماذا لو تجاوزت مدة ا��

جواب :
� الضمان ا�جتماعي بإصابة عمل ع± 

� � ك«� امات صاحب العمل عند اصابة احد عماله المش�� � تقتç ال��
نقل العامل اä المستشفى ع± نفقته و  إب©غ  مؤسسة الضمان ا�جتماعي بالحادث خ©ل سبعة أيام من 
إب©غ  المدة و كذلك  �م بهذه  يل�� اذا لم  الع©ج  صابة تحت طائلة تحمل ١٥٪ من نفقات  ا�� تاريخ وقوع 
� و تحمل اجر العامل عن الث©ثة أيام ا�وä من  � تتطلبها ا̈�نظمة والقوان«�

�Áا�̈حوال ال �
�الجهات ا�̈منية 

صابة و فيما عدا ذلك تتحمل مؤسسة الضمان ا�جتماعي نفقات الع©ج و تدفع للعامل ٧٥٪ من راتبه  ا��
� تمنعه عن العمل وفقا لما جاء بالمواد من ٢٥ اä ٢٩ من قانون الضمان ا�جتماعي  

�Áة ع©جه ال طوال ف��
� هذه الحالة فانه � يتم خصم إجازاته المرضية �ن ا��جازة المرضية 

�اما بالنسبة لغياب العامل عن عمله 
� حالة تعرضه لوعكة صحية غ�� ناجمة عن عمله أما غياب العامل بسبب إصابة عمل فإنها 

�حق للعامل 
حالة يتحملها صاحب العمل فقط .

باب الضمان ا�جتماعي

٧٨
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باب المخالصة وإبراء الذمة 
"وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال
كة وقد انتهت خدماته من تاريخ  ٢٠١٥/٨/٣١ بداعي التصفية ا�ختيارية بسبب الخسارة  ١- موظف عمل ب��
وتم منحه راتب شهر إنذار ووعدوه براتب شهرين آخرين بأقرب وقت عندما يتم بيع الماكينات لمستثمر 
حيث يتم تفكيكها ا�åن السؤال هل لدى هذا الموظف حقوق أخرى با��ضافة إä بدل ا��جازات و العمل 
� وعد بها أمام كل 

�Áنذار الذي استلمناه؟ وفيما لو لم يعطى الموظف أجرة الشهرين ال � وشهر ا��
�ا��ضا

كة وقعته ع± مخالصة.  � علماً بأن ال�� الموظف«�

الجواب:
� حال تمنعت 

�� الواقع إذا تم دفع هذه المبالغ للموظف يكون بذلك حصل ع± حقوقه العمالية ولكن 
�

كة يعت�Î إقرار خطي بالحصول ع± كافة المستحقات وإبراًء  كة فإن توقيع الموظف لمخالصة مع ال�� ال��
كة و� يمكن دحضها ببينة شخصية  كة ، حيث أن توقيع المخالصة يعت�Î بينة خطية بيد ال�� لذمة ال��
� إ� من خ©ل  ÎÃضعيف جداً و � يمكن إثبات عكس الدليل الكتا �

�Ã(شهود) وعليه فإن موقف الموظف القانو
قرار. � عدم كذب ا�� توجيه يم«�

سؤال
كة  وقد أنهيت خدماتهم  بداعي التصفية ا�ختيارية بسبب الخسارة ،  ٢- مجموعة من العمال يعملون ب��
تم منحهم  راتب شهر إنذار و تم وعدهم  براتب شهرين آخرين بأقرب وقت عندما يتم بيع الماكينات 
نذار الذي استلموه  � وشهر ا��

�لمستثمر حيث كان يتم تفكيكها فهل لهم  حقوق عدا بدل ا��جازات وا��ضا
� فما هو ا��جراء علماً بان هؤ�ء  ؟ وفيما لو لم يتم دفع  أجرة الشهرين المتفق عليها  أمام كل الموظف«�

كة؟  العمل قاموا بالتوقيع  ع± مخالصة مع ال��
 

جواب: 
ذمة  وإبراء  المستحقات  كافة  ع±  بالحصول  إقرار خطي   Îيعت� كة  ال�� مع  مخالصة  بتوقيع  القيام  عند 

كة. ال��

?

?

باب المخالصة وإبراء الذمة
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باب استفسارات عامة 
"وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال 
� إحدى الجهات الرسمية 

�هم ليحلوا مؤقتا  ١- هل يحق لوزير الداخلية أن يكلف أفراد من ا�̈من العام وغ��
�  مقاضاة وزير الداخلية ع± ذلك؟ � أثناء اعتصامهم، وهل يحق للموظف«� مكان موظف«�

جواب: 
 �

� � ب«� �çالم � الموظف«� هم للعمل بدل  العام أو من غ�� بتكليف أفراد من ا�̈من  الداخلية  إن قرار وزير 
و  المبدأ  حيث  من  العليا  العدل  محكمة  أمام  للطعن  قابل  إداريا  قرارا   Îيعت� الرسمية   الجهات  إحدى 
وعة  ط المصلحة الم�� داري إ� إذا توفر للطاعن ¶� � هذا الخصوص أنه � يجوز الطعن بالقرار ا��

�القاعدة 
� تفرض 

�Áرا شخصيا من هذا القرار بأي وجه من الوجوه و يعود تقدير ذلك للمحكمة ال �çو هي أن يكون مت
بتقديرنا  بإقامتها أم � و  كان للشخص مصلحة  إذا  أركانها و تحدد فيما  الدعوى من جميع  رقابتها ع± 
رون من  �çبإقامة مثل هذه الدعوى حيث أنهم � يت � ب«� �çالم � الشخ�ö  فانه � يوجد مصلحة للموظف«�
اب حق  �ë�ابهم مع تأكيدنا ع± أن ا� �ëو إن كان هذا التعطل سببه إ �Áقيام الدولة بتسي�� مرفق عام ح

� ضمنته المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق العمالية .
�Ãأنسا

سؤال
ميكروفونات  ات  الكام��  äإ العمل وأضاف  بجميع غرف  مراقبه  ات  كام�� كيب  ب�� العمل  قيام صاحب   -٢  

� للتصنت ع± ك©مهم أثناء العمل فهل هذا جائز ؟   حساسة للصوت بدون موافقة العامل«�

الجواب: 
تثبت هذه  أن  ط  العمل ب�� � موقع 

� مراقبة  ات  كام�� تركيب  قانونا من  العمل  يمنع صاحب  ما  يوجد   �
� الغرف أو الزوايا المخصصة لممارسة العمل فقط و� تكشف أي غرفة أو مكان محدد لتوف�� 

�ات  الكام��
ها،  أما بالنسبة للميكروفونات الحساسة فإن  الخصوصية للعامل كمكان تغي�� الم©بس أو الحمامات أو غ��
� موقع 

� � � العامل«� � تدور ب«�
�Áتركيبها بشكل يجعل من مقدور صاحب العمل سماع الحوارات الشخصية ال

� � تتعلق بتأديتهم لعملهم يعت�Î انتهاكا لحياتهم 
�Áيجرونها وال �

�Áالعمل أو سماع المكالمات الهاتفية ال
الخاصة وهو فعل يعاقب عليه القانون وفقا لما نصت عليه  المادة ٣٤٨ مكرر من قانون العقوبات . 

 

باب استفسارات عامة 
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سؤال 
ة طويلة من أسلوب وطريقة صاحب العمل معها حيث انه يقوم باحتساب ساعات  � منذ ف��

�Ã٣- موظفة تعا
ة من الراتب علما أن المؤسسة هي من تتوä توصيل  العمل بالدقيقة وهذا يرتب عليها خصم مبالغ كث��
� من واä العمل، كذلك لم تحصل ع± أية زيادات أو مكافآت أو تعديل راتب منذ أك�� من خمسة  الموظف«�
ة  ة لدى الموظفة  ع�� Îرواتبهم علما أن مدة الخ� �

�� ع± زيادات  � الموظف«�
�سنوات بالرغم من حصول با

� ضوء ما ورد؟
�� هذه الحالة وما هي حقوق الموظفة 

�امات صاحب العمل  � سنوات، ما هي ال��

جواب:
 بالنسبة إä احتساب ساعات العمل بالدقيقة فإنه � يشكل مخالفة قانونية من قبل صاحب العمل و ع± 
� قانون العمل ما يلزم صاحب 

�العكس إنه أمر  مطلوب قانونا ، و بالنسبة للزيادة السنوية فإنه � يوجد 
� المعاملة فإن صاحب 

� � العمل بزيادة راتب الموظف مهما بلغت سنوات العمل لديه ، وبالنسبة إä التمي��
امتياز  بإعطائه أي  الحق  له  ام وظيفي و  � ال�� � لديه من أي  العامل«� بإعفاء أي عامل من  الحق  له  العمل 
� الحق با�حتجاج طالما أنهم يحصلون ع± حقوقهم العمالية وفقا  � الموظف«�

�وظيفي  دون أن يكون لبا
لعقد العمل و القانون والنظام الداخ±� للمؤسسة إن وجد مثل هذا النظام  .

 

سؤال 
٤. هل الزيادة السنوية إجبارية ؟

جواب: 
لم ينص قانون العمل ع± وجوب الزيادة السنوية للعامل، ولكن بما أن الزيادة تعت�Î حقا أفضل للعامل 
كة وذلك حسب  � النظام الداخ±� لل��

�� العقد أو وردت 
�� حال تم ا�تفاق عليها 

�فإنها تعت�Î إلزامية 
أحكام المادة ٤/أ من قانون العمل.

سؤال
� تم إنهاء  ٥- تم تصفيه إحدى المعاهد بسبب إحالته إä هيئة مكافحة الفساد و  هناك عدد من العامل«�
� إä ا�åن ما زالوا  ع± رأس  � وبحسب قانون العمل، إ� أن هناك ما يقارب الـ٧ موظف«�

�Þا خدماتهم بال��
كافة  من  وحرمتهم  رواتبهم  بتسليمهم  تقم  لم  المعهد  إدارة  أن  مشكلتهم  بالجرد  ويقومون  عملهم 
دارة بإخبارهم أن حقوقهم سيحصلون عليها عند التصفية وإنهاء المشكلة الحالية  ا�متيازات، وقامت ا��
� وهل هناك لهم  � ، وما هي حقوق الموظف«�

�Ãعطائهم حقوقهم ؟ ما هو الموقف القانو و� يوجد موعد ��
مكافئة لنهاية الخدمة لهم أم �؟

باب استفسارات عامة 
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جواب: 
بحسب أحكام قانون العمل  فإن حقوقهم العمالية تتمثل ببدل الفصل التعسفي بما يعادل راتب نصف 
ط  ضافة إä مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة ب�� شهر عن كل سنة خدمة با��
� لم يكن الموظف قد حصل عليها  أثناء 

�Áبدل الحقوق ال äضافة إ�عدم الخضوع للضمان ا�جتماعي با�
ها أو أية   � و الرواتب أو الرواتب غ�� مدفوعة  أو غ��

�ة عمله كا��جازات السنوية و بدل العمل ا��ضا ف��
� رتبها قانون العمل و نص عليها عقد العمل أو النظام الداخ±�  .

�Áحقوق أخرى أفضل من الحقوق ال

سؤال 
كات التوظيف اخذ راتب شهر او ١٠٪ من راتب اول سنة من  يع  بقانون العمل يسمح ل�� ٦- هل هنالك ت��

العمل  ؟ 

جواب :
 ١٩٩٩ لسنة   ٢١ رقم  للتشغيل  الخاصة  المكاتب  نظام  بموجب  التوظيف  مكاتب  عمل  نظم  ع  الم�� إن 
الخاصة  المكاتب  تتقاضاها   �

�Áال ا̈�تعاب  بدل  تعليمات  و  العمل   قانون  من   ١٠ المادة  بموجب  الصادر 
للتشغيل لسنة ٢٠١٢ صادر بموجب المادة ١ من المادة ٧ من نظام المكاتب الخاصة للتشغيل و قد نصت 
� هي ٧٪ 

�Ãحال توف�� فرصة عمل حقيقية للمواطن ا̈�رد �
�� يتقاضاها المكتب 

�Áالتعليمات ع± أن النسبة ال
� حساب هذه ا̈�تعاب البدل المتعلق بالسكن 

�� عقد العمل و لمرة واحدة و � يدخل 
�من المبلغ المحدد 

� و ذلك عن عقد العمل المحدد بسنة أو أك�� أما إذا كانت مدة العقد أقل من سنة فتكون 
�و العمل ا��ضا

نسبة ا̈�تعاب بما يتناسب  مع مدة العقد . 

سؤال 
� إذا 

�� ملزم بالعمل ا��ضا
�Áأم � علما بأن �

�٧-هل يحق �ä كمدير للمبيعات المطالبة بدل العمل ا��ضا
م بالدوام (التأخ�� الصباحي  � � حال لم ال��

�كة و � ال��
�� اخضع لقانون الدوام 

�Áدعت الحاجة ومع ذلك إن
ك؟ � بالتنبيه الخطي ثم الخصم من الراتب حسب النظام الداخ±� لل��

�Áمث©) ̈�ي سبب كان سيتم معاقب
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جواب: 
� سندا لنص المادة ٥٨ 

�دارة � يستحق بدل العمل ا��ضا اف آو ا�� �¶ القاعدة هي أن من يمارس وظيفة ا��
من قانون العمل ولكن:

� يتو�ها 
�Áوط �عتبار أن الوظيفة ال � أن هناك ¶� � بهذا الخصوص يتب«�  و من استقراء قرارات محكمة التمي��

� استثنتهما 
�Áوال �

�Ãالمادة ٥٨ من قانون العمل ا̈�رد �
�اف المقصودان  �¶ دارة وا�� � مفهوم ا��

�العامل تدخل 
� وهي:

�من أحكام العمل ا��ضا
اف مثل (  �¶ دارة آو ا�� كة الرسمية للوظيفة يحمل وصف ا�� � سج©ت ال��

�أ- أن يكون المسمى الوظيفي 
ف .. رئيس ... الخ ) . مدير .. م��

إمكانية ضبط  � و هي عدم 
�ا��ضا العمل  أحكام  الوظيفة من  استثنت  � �̈جلها 

�Áال العلة  تتحقق  أن  ب- 
� � تتقيد بساعات حضور و � تتقيد بساعات خروج و 

�Áدارية ال ساعات العمل بسبب طبيعة الوظيفة ا��
كة و بشكل � يمكن معه تحديد ساعات العمل  تتضمن الكث�� من ا�جتماعات و اللقاءات داخل وخارج ال��

اليومي و ضبطها.

و  للمدراء   �
�ا��ضا العمل  ساعات  استحقاق  ع±  الداخ±�  النظام  أو  العقد  فيها  ينص   �

�Áال الحا�ت   �
�

� عقد آو نظام يرتب حقوقا افصل 
�كة ع± اعتبار أن أي نص  � فان ذلك يعت�Î ملزما لل�� � العام«� ف«� الم��

للعامل تكون واجبة التطبيق .

سؤال 
كة  القانون إذا كانت  خ©ل دوام أيام العطل الرسمية وا̈�عياد باحتساب اليوم بيوم  ٨-هل تخالف ال��

� ؟. للموظف«�

جواب:
� كل ا�̈حوال يجوز تشغيل العامل بموافقته أك�� من ساعات العمل اليومية أو ا�̈سبوعية مقابل أجر 

� 
. �

�إضا
� بموافقة العامل أ��� من ساعات العمل الیومیة فیجب أن � یقل أجر العامل مقابل 

• إذا �ان العمل ا��ضا��
ضافية عن ١٢٥٪ من أجره المعتاد. ساعة العمل ا��

� یوم عطلته ا��سبوعیة أو أیام ا��عیاد الدینیة أو العطل الرسمیة (سواء بموافقته أو 
• إذا اشتغل العامل ��

بدون موافقته) فيجب أن � يقل أجر العامل مقابل ذلك اليوم عن ١٥٠٪ من أجره المعتاد. 
. �

�Ãو ذلك سندا لنص المادة ٥٩ من قانون العمل ا̈�رد 
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سؤال
دارة تم نقل  مكان عملها إä  مكاتب شؤون  كات وبسبب تغ�� ا�� � إحدى ال��

�٩- مديرة مكتب مدير عام 
� دون تحديد مهامها الوظيفية آو مسماها ولم يتم إخبارها إ� فقط أنه تم  نقلها  إä دائرة شؤون  الموظف«�
� وبنفس الراتب السؤال هل يحق لهم النقل وهل يحق لهم إلغاء ا�متيازات الممنوحة للموظفة  الموظف«�

منذ ٥ سنوات ؟           

جواب:
وط التالية : يجوز لصاحب العمل إن ينقل العامل من موقع وظيفي إä موقع أخر و لكن بتوفر ال��

 ١. أن � ينتقص ذلك من درجته الوظيفية. 
٢. أن � ينتقص ذل من راتبه.

ه ع± تغي�� مكان سكنه. Îمكان آخر يج� �
�٣. أن � يحتم عليه النقل العمل 

سؤال
� وتخفيض المسميات الوظيفية لعامليها، وهل يحق لها   ١٠-هل يحق لمؤسسة إعادة هيكلة نظام الموظف«�
� بعد ٣ سنوات عمل التوقيع ع± تعهد بعدم إفشاء أ¶ار المؤسسة، وهل يحق  ان تطلب من الموظف«�

لها توقيعهم ع± مسميات وظيفية بعد مرور ٣ سنوات ع± العمل، وإلزامهم بمدونة سلوك) ؟

جواب:
الوظائف  لهذه  تحدد  ان  و  نتاج  ا�� و  العمل  مصلحة  يخدم  بما  فيها  الوظائف  تنظم  أن  كة  لل�� يجوز 
من  أي  رواتب  بتخفيض  التنظيم  يتسبب هذا   � ان  ذلك هو  الوحيد ع±  القيد  و  أوصاف  و  مسميات 
ام الموظف بأ¶ار العمل هو  � � من السؤال فان ال��

�Ãيل درجاتهم ، و بالنسبة للشق الثا � � او ت�� الموظف«�
� المادة ١٩/ب منه و ليس هناك حاجة لتوقيعه 

�� قانون العمل 
�� تم النص عليه ëاحة 

�Ãأص© واجب قانو
� حدود توافقها مع قانون العمل و النظام 

�ع± تعهد بذلك و كذلك فان مدونة السلوك � تكون ملزمة ا� 
الداخ±� المصادق عليه من وزير العمل ان وجد .

سؤال
 ١١- يوجد  نظام داخ±� ومصادق علية من قبل وزارة العمل فهل يمكن تطبيق بنوده ح�Á لو كان ذلك 

�  ؟
�Ãمخالف لقانون العمل ا̈�رد
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جواب:
كة او المؤسسة و ذلك ليضمن أن  ط قانون العمل أن يصادق وزير العمل ع± النظام الداخ±� لل�� اش��
بأي حال من  العمل  لقانون  الداخ±�  النظام  يخالف  أن  أنه � يجوز  إ�  القانون  يوافق  الداخ±�  النظام 
وعية حيث أن القضاء يمتنع عن  ا�̈حوال ح�Á و إن صادق عليه الوزير و إن مصادقة الوزير � تمنحه الم��

تطبيق أحكام أي نظام مخالف القانون.

سؤال
� النص القديم للمادة ٥٨ من قانون العمل والنص الجديد بعد التعديل سنة ٢٠١٠ ؟  ١٢- ما الفرق ب«�

 جواب:
� رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٠ نجد انه 

�Ãالتعديل الذي ادخل ع± نص المادة ٥٨ من قانون العمل ا̈�رد äبالرجوع ا 
� الموقرة بهذا  � جوهره و بالرجوع اä اجتهادات محكمة التمي��

�� يتعدى كونه تعدي© لغويا و لم يؤثر 
النص  � ظل 

� اجتهاداتها  إط©قا عن  تختلف  لم  انها  نجد  القانون  لتعديل  ال©حقة  للسنوات  الخصوص 
القديم و لم تعت�Î ان لهذا التعديل أي اثر ع± حكمه   .

سؤال
كة  كة فوافقت ال�� كة خاصة مدة أربع سنوات وشهرين وبعدها قدم استقالته من ال�� ١٣-عمل موظف ب��

� يستحقها الموظف؟
�Áعليها وما هي طبيعة الحقوق ال

جواب:
تب للعامل حقوق عمالية نتيجة لعقد العمل بعضها له ع©قة بطريقة إنتهاء العقد و بعضها ليس له  ي��
شعار و هي  � لها ع©قة بطريقة إنتهاء العقد فهي الفصل التعسفي و بدل ا��

�Áع©قة بذلك أما الحقوق ال
� ليس لها ع©قة بطريقة إنتهاء 

�Áحقوق � تثبت إ� ’ذا تم انتهى العقد بطريقة الفصل و أما الحقوق ال
� لم يتم دفعها 

�Áال �
�ضا � لم يتم استعمالها و بدل ساعات العمل ا��

�Áجازات السنوية ال�العقد فهي بدل ا�
� لم يتم دفعها  و كذلك مكأفاة نهاية الخدمة 

�Áالعطل الدينية و الرسمية وا�̈سبوعية ال �
�و بدل العمل 

عند  قبضها  قد  العامل  يكن  لم  أخرى  حقوق  أية  و  ا�جتماعي  بالضمان  ك  مش�� العامل  يكن  لم  إذا 
� نص عليها القانون أو النظام 

�Áاستحقاقها كفروق الرواتب أو الرواتب المتأخرة أو غ�� ذلك من الحقوق ال
الداخ±� إن وجد .
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?



سؤال
بالوفاء                     يقم  لم  ما  إشعار  دون  العامل  يفصل  "ب"  الفقرة  والعمال  العمل  قانون  من   ٢٨ ١٤-المادة 

� العمل ؟ ما المقصود بذلك ؟
�تبة علية  امات الم�� � با�ل��

جواب:
�م بتأدية العمل المطلوب منه  إن المقصود من نص المادة ٢٨/ب من قانون العمل أنه ع± العامل أن يل��
الذي تم مع  ا�تفاق  العمل حسب  تأدية  بكيفية  المتعلقة  العقد  وط  �م ب�� يل�� العمل و كذلك  � عقد 

�
ام يتطلبه منه العقد سواء أكان عقدا مكتوبا أو شفويا  يحق  � صاحب العمل و إذا خالف العامل أي ال��
اماته  � لصاحب العمل أن يوجه إليه إنذارا يتضمن تحذيره من إرتكاب أي مخالفة أخرى و إذا عاد و خالف ال��
مرة ثانية يحق لصاحب العمل إنذاره مرة أخرى و إذا خالف للمرة الثالثة يجوز لصاحب العمل أن يفصله 

من العمل دون أن يدفع له تعويض عن الفصل  أو بدل إشعار . 

سؤال
كة ولم يذكر له المدير القيام بأي أعمال أخرى ..  ١٥-عامل قام بتوقيع عقد عمل بوظيفة محاسبه لدى ¶�
كة وطلب منهم أن يقوموا بأعمال تنظيف  من  بعد ٤ شهور قام المدير با�جتماع معه ومع موظفات ال��
� ̈�نه ليس من واجباتهم وقام  مرافق عامه واä أخره ... و لم يتم ا�ستجابة  لهذا ا�̈مر من قبل العامل«�
تب  المدير بإرسال تنبيه خطي نها�Ã̈ لجميع الموظفون بان هذه من مسؤوليتهم وأنهم مقçون هل ي��
كة والمرافق العامه علما بأنها لم تذكر بالعقد ؟؟وهل  � أي مسؤولية بخصوص تنظيف ال�� عليهم كموظف«�

تب ع± التنبيه الخطي النها�Ã̈ أي حقوق لديه من خصم الراتب او الفصل ؟ ي��

جواب:
بتطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العمل  فإنه �  يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اخت©فا بينا عن 
ورة إä ذلك منعا لوقوع حادث أو ��ص©ح ما  �çعقد العمل إ� إذا دعت ال �

�طبيعة العمل المتفق عليه 
� حدود 

�� ينص عليها القانون ع± أن يكون ذلك 
�Áا�̈حوال ا�̈خرى ال �

�� حالة القوة القاهرة و
�نجم عنه أو 

� حدود الظرف الذي أقت�ö هذا العمل ، كما نصت الماده ٢٩ من قانون العمل –أ: يحق للعامل 
�طاقته و

تب له من تعويضات  ك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن إنتهاء الخدمة وما ي�� أن ي��
� نوعه اخت©فا بينا عن العمل 

�� عمل يختلف 
�� أي من الحا�ت التالية: ١:استخدامه 

�ر وذلك  �ëعطل و
� ذلك أحكام المادة ( ١٧ ) من القانون.

�الذي اتفق ع± استخدامه فيه بمقت�ö عقد العمل ع± أن تراعى 
� تم 

�Áا عن طبيعة العمل ال و بالتا�ä � يحق لصاحب العمل إلزام العامل بأداء عمل يختلف اخت©فا كب��
ا�تفاق عليه و نص عليه عقد العمل.

وفيما يتعلق بالتنبيه الخطي النها�Ã̈ فإنه  يرتب اثر لصاحب العمل إذا تم توجيه التنبيه وفق أحكام النظام 
الداخ±� و قانون العمل و بسبب مخالفه إرتكبها العامل و كانت وفق أحكام القانون و النظام الداخ±� و 

بعكس ذلك فإنه يعت�Î باط© و � يرتب أية حقوق لصاحب العمل.

باب استفسارات عامة 

٨٨

?

?



 �
��ط الجزا باب ال��

"وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 
رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال 
كة صناعية منذ ١٥ عاما ع
 نظام العقد السنوي ، وقع عقد التجديد السنوي  ١- موظف عمل لدى ��
كة أخرى ، ويرغب هذا الموظف با�ستقالة من  بتاريخ ٢٠١٥/١١/١ وحصل هذا الموظف ع
 عرض عمل ب��
� حال  

� هذه الحالة ؟ و��
� المناسب الذي يجب ع
 الموظف إتباعه ��

كة الحالية ما هو ا�¤جراء القانو¡� ال��
 
تب عليه علما بان العقد يحتوي ع §̈ � يمكن أن ت

§ªتقدم الموظف باستقالة ، ما هي ا�¬عباء أو العقوبات ال
كة المنافسة ؟ � بخصوص ال��

� بقيمة ١٠٠٠٠ دينار أرد¡�
ط جزا¡¬ ��

 �µكة ا�¬خرى بنفس مجال العمل الحا � ع
 الموظف إذا انتقل للعمل لدى ال��
ط الجزا¡¬ هل ينطبق ال��

كة منهما ؟ � أي ��
يك �� � وليس مؤسس أو �� مع العلم بأن الموظف يعمل لدى الجهت¾�

 

جواب :
� وهي: 

� ينتهي بها عقد العمل سندا لنص المادة ٢١ من قانون العمل ا�¬رد¡�
§ªحدد القانون الحا�ت ال

- إذا اتفق الفريقان ع
 إنهاء العقد .
- إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهاء العمل نفسه .

. � Äªل تقرير طÆالعامل أو وقع به مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك من خ �
- إذا تو��

- إذا بلغ العامل سن التقاعد ( الشيخوخة ) .
 �̈ � غ

كما نصت المادة ٢٦/ب من ذات القانون : ( إذا كان إنهاء العقد محدد المدة صادر عن العامل ��
� المادة ٢٩ من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا 

الحا�ت المنصوص عليها ��
ر يعود تقديره إµ المحكمة المختصة ع
 أن � يتجاوز مبلغ ما يحكم به ع
 العامل  �Ï نهاء من عطل و ا�¤
Ä̈ باطÆ و  ط دون ذلك التعويض يعت اجر نصف شهر عن كل شهر من المده المتبقية من العقد . وأي ��

تعسفيا بحق العامل .

  

سؤال  
̈� مجدد  � عند ترك العمل سواء أكان العقد محدد المدة أو غ

ط جزا¡¬ �� 
٢- إذا احتوى عقد العمل ع
كة رفع قضية ومطالبة العامل بهذه الغرامة وهل تستطيع منع العامل من السفر  المدة. فهل يحق لل��

مثÆ ؟

جواب: 
 µبالرجوع إ القول اجتهادا و  أنه يمكن  � نص Ïيح إ� 

المسألة �� �  هذه 
ا�¬رد¡� العمل  لم ينظم قانون 

� عقد العمل � يكون 
�� ( �

تفا�§ � أو ما يطلق عليه فقها ( التعويض ا�¤
ط الجزا¡¬ � فإن ال�� �̈ قرارات محكمة التمي

العامل  صحيحا إذا وضع لمصلحة صاحب العمل لمخالفته لقانون العمل الذي وضع لحماية مصلحة 
� عقد العمل و بمع�ª أخر فأن  صاحب العمل  � يملك حق  مطالبة العامل  

Ä̈ طرفا ضعيفا �� الذي يعت
� التعويض إذا ترك 

ط لقانون العمل وليس لصاحب العمل إ� الحق �� � لمخالفة ال��
ط الجزا¡¬ بمقدار ال��

� ا�¬ردنية  �̈ � حدود ما نص عليه قانون العمل وهو ما جاء بقرار محكمة التمي
العامل العمل بÆ إشعار و ��

رقم ٢٠٠٩/٨٨٩ هيئة خماسية تاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٤ .

?

?

 �
��ط الجزا باب ال��

٩٠



سؤال 
كات بموجب عقد سنوي و تم توقيع عقد تجديد و بعدها حصل العامل  ٣- موظف يعمل لدى إحدى  ال��
 �

القانو¡� ا�¤جراء  فما هو  الحالية  كة   ال�� من  با�ستقالة  ويرغب   منافسة   أخرى  كة  ب�� عمل  ع
 عرض 
شارة بأن العقد  تب عليه بسبب ذلك مع ا�¤ §̈ � يمكن أن ت

§ªامات القانونية  ال � §̈ المناسب للعامل وما هي ا�ل
كة منافسة فهل ينطبق ع
 العامل إذا انتقل  � حال قيام العامل بالعمل لدى ��

�� �
ط جزا¡¬ �� 
يحتوي ع

كة ا�¬خرى بنفس مجال عمله الحا�µ ؟ للعمل لدى ال��

جواب: 
� يجوز فيها إنهاء العقد و منها :

§ªالحا�ت ال 
� ع
 نصت المادة ٢١ من قانون العمل ا�¬رد¡�

- إذا اتفق الفريقان ع
 إنهاء العقد 
- إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهاء العمل نفسه.

 �̈ � غ
كما نصت المادة ٢٦/ب من ذات القانون إذا كان إنهاء العقد محدد المدة إذا كان صادرا عن العامل ��

� المادة ٢٩ من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا 
الحا�ت المنصوص عليها ��

ر يعود تقديره إµ المحكمة المختصة ع
 أن � يتجاوز مبلغ ما يحكم به ع
 العامل  �Ï نهاء من عطل و ا�¤
 Æباط Ä̈ أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد . وأي تعويض يخالف هذا  التعويض يعت
� حال عمل 

�� �
ط الجزا¡¬ و تعسفيا بحق العامل ما لم يكن أفضل لمصلحة العامل  ، أما فيما يتعلق بال��

� باعتباره قانون عام فأنه قد وضع 
� منشاة منافسة  فإنه و باستعراض نصوص القانون المد¡�

العامل ��
 §ªعدم عمل العامل لدى منشاة  منافسة  و ح 
� صاحب العمل والعامل ع وطا معينة ع
 ا�تفاق ب¾� ��
وط التالية :-  يكون هذا ا�تفاق صحيحا ومقبو�  كونه يعد قيدا ع
 حرية العامل فأنه يتوجب توفر ال��

١. العمل الذي يقوم به العامل يسمح له با�طÆع ع
 أ�ار العمل ومعرفة عمÆء المنشاة.
وعة  وري لحماية المصالح الم�� �ßط المنافسة مقيدا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل بالقدر ال �� .٢

لصاحب العمل.
ط قانونيا و بعكس  Ä̈ هذا ال�� � حª§ يعت

� نص عليها القانون المد¡�
§ªوط ال و بالتا�µ فانه يتوجب توفر ال��

ذلك فهو باطل.

سؤال 
 �

�� �
ط جزا¡¬ �� 
٤- موظفة ترغب بتقديم استقالتها من العمل علما أن عقد العمل محدد المدة و ينص ع

حال ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد ؟ 

?

?

 �
��ط الجزا باب ال��

٩١



جواب: 
إذا كان عقد العمل محدد المدة و قدم استقالته  قبل نهاية مدة العقد فأنه يحق لصاحب العمل المطالبة 
� مدة العقد سندا لنص المادة ٢٦/ب من قانون العمل ع
 أن � يتجاوز ما يحكم به 

بالتعويض عن با�§
� بموجب أحكام عقد العمل .

ط الجزا¡¬ � المدة أو المطالبة بال��
أجر نصف شهر عن كل شهر من با�§

� نص Ïيح إ� أنه يمكن 
� لم ينظم هذه المسألة ��

� فان  قانون العمل ا�¬رد¡�
ط الجزا¡¬ أما فيما يتعلق بال��

� أو ما يطلق عليه فقها ( التعويض 
ط الجزا¡¬ � فإن ال�� �̈ القول اجتهادا و بالرجوع إµ قرارات محكمة التمي

� عقد العمل � يكون صحيحا إذا وضع لمصلحة صاحب العمل لمخالفته لقانون العمل الذي 
�� ( �

ا�تفا�§
� عقد العمل و بمع�ª أخر فأن  صاحب العمل  � 

Ä̈ طرفا ضعيفا �� وضع لحماية مصلحة العامل الذي يعت
ط لقانون العمل وليس لصاحب العمل إ�   � لمخالفة ال��

ط الجزا¡¬ يملك حق  مطالبة العامل  بمقدار ال��
 µشارة إ � حدود ما نص عليه قانون العمل مع ا�¤

� التعويض إذا ترك العامل العمل بÆ إشعار و ��
الحق ��

� ا�¬ردنية رقم ٢٠٠٩/٨٨٩ هيئة خماسية تاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٤. �̈ قرار محكمة التمي

 �
��ط الجزا باب ال��

٩٢



باب مكافأة نهاية الخدمة 
"وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال 
كة أخرى . إ� أنه  �� µث سنوات ، ويرغب هذا الموظف با�نتقال إÆكة منذ ث ١- موظف يعمل  لدى ��
� ترك العمل لديها  لم تدفع الضمان المستحق عنه لمدة سنة ونصف ، ما هي 

§ªكة ال أكتشف بأن ال��
كة وما هي ا�äلية لذلك  داد حقوقه من هذه ال�� §̈ � يستطيع من خÆلها الموظف  اس

§ªالطريقة القانونية ال
العمل  بعقد  لديها وهو موضح  للعمل   � �̈ كتحف الموظف  الضمان عن  كامل  تدفع  كة  ال�� أن  العلم  مع 

لديها؟

جواب :
اكه فيها بالضمان بما يعادل  � لم يتم إ��

§ªمن حق الموظف المطالبة بمكافأة  نهاية الخدمة عن السنوات ال
راتب شهر عن كل سنة من تلك السنوات و إذا لم يتجاوب صاحب العمل معه يستطيع اللجوء للمحكمة 
إنتهاء  تاريخ  من   � سنت¾� وهي  العمالية  الدعوى  سماع  من  المانعة  التقادم  مدة  مراعاة  مع  بها  للمطالبة 

العمل.

سؤال 
وط تقاعد الشيخوخة من مؤسسة الضمان ا�جتماعي  كة ،  و قد حقق �� ٢- التحق موظف بالعمل لدى ��
كة ،  ما هو التعويض المستحق للموظف من  � العمل لدى ال��

وحصل ع
 التقاعد و � يزال مستمر ��
 §ªالفصل كنصف راتب عن كل سنة وهل يتم احتساب التعويض عن طيلة مدة الخدمة من تاريخ ١٩٩٣ وح
 
٢٠١٢ أم احتساب التعويض ما بعد التقاعد من الضمان ا�جتماعي من تاريخ ٢٠٠٨ وحª§ ٢٠١٢ وبناءا ع
نهاية  مكافأة  وبدل  شعار  ا�¤ وشهر  ع��  والرابع  ع��  الثالث  راتب  تشمل   �

§ªوال أعÆه  والعÆوات  الراتب 
الخدمة بموجب القانون والمستحقات ا�¬خرى ؟

جواب :
أي  ا�جتماعي  الضمان  لصالح  راتبه  من  يقتطع   � أن  الخدمة  نهاية  لمكافأة  العامل  �ستحقاق  ط  §̈ يش  

. �
اكات وفقا لما نص عليه قانون العمل ا�¬رد¡� §̈ اش

إن العامل الذي خصص له راتب من الضمان ا�جتماعي � يجوز له إذا عمل عمÆ جديدا أو استمر بالعمل 
اكات لصالح الضمان ا�جتماعي سندا لنص المادة ( ٦٣/ د ) من قانون  §̈ لدى نفس الجهة أن يقتطع منه اش
� يعملها 

§ªفانه يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات ال �µالضمان ا�جتماعي رقم ١ لسنة ٢٠١٤ و بالتا
� فقط . بعد تخصيص الراتب له وبعد بلوغه الست¾�

إذا رتب النظام الداخ
� أو العقد حقوقا أفضل للعامل فإنها ملزمة لصاحب العمل و بالتا�µ إذا ورد نص 
فان  ا�جتماعي  الضمان   �

�� اك  §̈ ا�ش برغم  للعامل  خدمة  نهاية  مكافأة  بدفع  العمل  صاحب  يلزم  فيها 
�م بذلك و يدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات الخدمة عمÆ بالمباد  §̈ � هذه الحالة يل

صاحب العمل ��
� الذي أسسه قانون العمل بتطبيق النص ا�¬صلح للعامل أينما ورد .

القانو¡�

?

?

باب مكافأة نهاية الخدمة 

٩٤



سؤال 
� أول ثÆث أشهر ونصف من مدة عقد العمل 

كة دعاية وإعÆن منذ ٣سنوات ،  �� ٣- موظف يعمل لدى ��
اكه  بالضمان ا�جتماعي  ، و قام صاحب العمل بفصل العامل فصÆ شفويا ودون  كة  بإ�� لم تقم ال��
 
تبة ع §̈ امات الم � §̈ ة و ماهي ا�ل §̈ ذكر ا�¬سباب  فهل يستحق بد� عن مكافأة  نهاية الخدمة عن هذه الف

صاحب العمل  ؟

جواب :
 
̈� الخاضع �¬حكام قانون الضمان ا�جتماعي وتنتهي خدمته �¬ي سبب من ا�¬سباب الحصول ع للعامل غ
مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة 
 �̈ نسبية وتحتسب المكافأة ع
 أساس أخر أجر تقاضاه وهذا ما جاء بßاحة المادة ٣٢ : ((يحق للعامل غ
ا�¬سباب الحصول ع
 مكافأة  الخاضع �¬حكام قانون الضمان ا�جتماعي وتنتهي خدماته �¬ي سبب من 
السنة مكافأة نسبية  الفعلية ويعطى عن كسور  نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته 
وتحتسب المكافأة ع
 أساس آخر أجر تقاضاه خÆل مدة استخدامه أما إذا كان ا�¬جر كله أو بعضه يحسب 
ع
 أساس العمولة أو القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعÆً خÆل 
اثنا ع�� شهراً السابقة �نتهاء خدمته وإذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته 
� يوما كأنها مدة استخدام متصلة عند  � عمل وآخر و� يزيد أي منها ع
 ست¾� � تقع ب¾�

§ªالفواصل ال Ä̈ وتعت
حساب المكافأة.) .

اك العامل بالضمان ا�جتماعي من تاريخ نفاذ قانون الضمان ا�جتماعي رقم ١ لعام ٢٠١٤  إ� أن عدم إ��
و ممن تنطبق عليهم تعريف الفئات الخاضعة �¬حكام الضمان ا�جتماعي سندا لنص المادة ٤ من قانون 
دفع  يتحمل  و  ذلك    
ع تبة  §̈ الم القانونية  المسؤولية  من  العمل  يعفي صاحب   � ا�جتماعي  الضمان 

�  ٢٠ و ٢١ من قانون الضمان ا�جتماعي . � نصت عليها  المادت¾�
§ªالغرامات ال

سؤال 
� حال رفض  صاحب العمل 

٤- عامل يعمل لدى صاحب العمل من تاريخ ٢-١-٢٠١٢ اµ تاريخ ٣٠-٩-٢٠١٢ ، ��
إعطاء العامل مكافأة نهاية الخدمة مع العلم أنه لم يقم بإدخال العامل بالضمان ا�جتماعي واقتطاع 

نسبته من راتب العامل ؟

جواب :
ك بالضمان ا�جتماعي و ذلك بواقع  §̈ يستحق العامل عند إنتهاء عمله مكافأة نهاية خدمة إذا لم يكن مش
ة  §̈ راتب شهر عن كل سنة خدمة و إذا كانت الخدمة اقل من سنة فانه يستحق مكافأة نهاية خدمة بنسبة الف
 �

§ªب الناتج بعدد ا�¬شهر ال �ß١٢ شهر و من ثم ي 
� قضاها بالعمل و للتوضيح يتم تقسيم راتبه ع
§ªال

� هذه الحالة  .
� يستحقها العامل ��

§ªعملها العامل و يكون ذلك هو مقدار المكافأة ال

?

?

باب مكافأة نهاية الخدمة 
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سؤال
اك بالضمان ا�جتماعي  §̈ كة بخصم بدل اش كه لمدة ٨ أشهر تقريبا ، حيث تقوم ال�� �� �

٥- يعمل عامل  ��
اك العامل لدى الضمان  §̈ كة لم تقم بدفع اش � أن ال�� ، وعند مراجعه العامل للضمان ا�جتماعي تب¾�

� هذه الحالة ؟
�� �

ا�جتماعي ، إضافة أن للعامل إجازات لم يستغلها ، ما هو الرأي القانو¡�

جواب :
� الضمان ا�جتماعي يستحق مكافأة 

̈� مسجل �� حسب أحكام المادة ٣٢ من قانون العمل فإن العامل الغ
كة وتحسب ع
 أساس أخر راتب تقاضاه العامل، وإذا كانت  نهاية خدمة عن كل سنة عمل فيها لدى ال��

� عن الكسور من السنة. Äªمدة خدمته أقل من سنة أو جزء من السنة فتحسب المكافأة بشكل نس
 µويمكن للعامل الذي تم اقتطاع نسبة الضمان من راتبه التقدم بدعوى للمطالبة بنسبة الخصم إضافة إ

مكافأة نهاية الخدمة ، و/ أو التوجه إµ الضمان ا�جتماعي وتقديم شكوى لدى مفتش العمل لديهم.

سؤال 
كات مدة سبع سنوات ، ولكنه ترك العمل منذ ثمان شهور فهل يستحق  ٦- عمل عامل لدى إحدى ال��

� يستطيع المطالبة بالمكافأة ؟
§ªالمكافأة وما هي المدة القانونية ال

جواب :
ط  §̈ يحق للموظف المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن ترك العمل أو طريقة ترك العمل، واش
قانون العمل وحسب أحكام المادة ٣٢ منه عدم خضوع الموظف للضمان ا�جتماعي و بالتا�µ إذا توفر 
ط المنصوص علية بالمادة ٣٢ من القانون فإن العامل  يستحق المطالبة ببدل مكافأة نهاية الخدمة ،  ال��
وتحسب بمعدل راتب شهر عن كل سنة خدمة وا�¬جزاء من السنة تحسب أيضا بنسبة أخر راتب ، وإن مدة 

� من تاريخ إنتهاء العمل وفقا لقانون العمل  التقادم للمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة  هي سنت¾�

?

?

باب مكافأة نهاية الخدمة 
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سؤال
٧- ما هي حقوق موظف متقاعد من الضمان ا�جتماعي وبقي ع
 رأس عملة لمدة ع�� سنوات وتم فصله 

بدون أي مستحقات،  فما هي مستحقاته؟؟

جواب :
 �̈ يستحق العامل جميع حقوقه العمالية حª§ لو كان متقاعد من الضمان ا�جتماعي ، فيستحق الرواتب غ
� حالة كان إنهاء 

� عمل وإذا عمل بأيام عطل دينية أو رسمية ، و��
§ªالمقبوضة وبدل ا�¤جازات عن أخر سن

� ومخالف �¬حكام المادة ٢٨ من قانون العمل فانه يستحق بدل فصل تعسفي وبدل 
̈� قانو¡� عمل العامل غ

̈� خاضع �¬حكام قانون الضمان  شعار حسب أحكام المادة ٢٥ من قانون العمل ، وبما أن العامل غ شهر ا�¤
ا�جتماعي فإنه يستحق تعويض نهاية الخدمة وهو راتب أخر شهر تقاضاه عن كل سنة عمل فيها حسب 

أحكام المادة ٣٢ من قانون العمل .

?

باب مكافأة نهاية الخدمة 
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� لقانون العمل  باب العمال غ�� الخاضع��
"وفقا ��حكام قانون العمل و تعدي�ته 

رقم (٨ ) لسنة (١٩٩٦)"



سؤال 
� قطاع الزراعة لقانون العمل ؟

�� � ١-هل يخضع العامل¾�

الجواب: 
� عمال الزراعة من 

�ªته  لم يستثÆته رقم (٨) لسنة ١٩٩٦ و تعديÆمن حيث المبدأ فإن قانون العمل وتعدي
أحكامه لكنه وبنفس الوقت نص Ïاحة ع
 وجود أحكام خاصة بهم ع
 أن تتحدد هذه ا�¬حكام بموجب 
 
نظام يصدر لهذه الغاية و أن هذا النظام لم يصدر بالتا�µ فإن القواعد العامة لقانون العمل تنطبق ع

امات . � §̈ هذه الفئة بما لها من حقوق و ما عليها من ال

سؤال 
� إجازة سنوية وخارج المملكة لمرافقة 

� وزارة النقل ع
 العقود الشاملة منذ تاريخ ٢٠١٠/٨/١ و��
٢-موظف ��

مريض لمدة ٥٤ و يرغب بتقديم استقالته  و لكنه �  يحتفظ بنسخة من العقد و� يعلم كيفية ا�ستقالة  
� الدوائر الحكومية و فيما يتعلق بحقوقه العماليه فهل ينطبق عليه قانون 

فكيف يتم تقديم ا�ستقالة  ��
العمل أم � ؟

الجواب:
� الوزارات و الدوائر الحكومية التابعة لها بموجب عقود شاملة � يخضعون لقانون العمل وإنما 

�� �  العامل¾�
وط العقد من جهة  وأحكام نظام الخدمة المدنية ، أما بالنسبة لكيفية تقديم ا�ستقالة  يخضعون ل��
 µفإنه � يوجد طريقة مخصوصة لها سوى تقديمها كتابيا للمسئول المبا�� والذي بدوره يقوم برفعها إ
� قبولها أو رفضها أو 

دارة �� ̈� هذه ا�ستقالة وما هي صÆحيات ا�¤ المسئول ا�¬ع
 و� يمكن معرفة مص
تبة عليها إ� بعد ا�طÆع ع
 العقد و معرفة أحكامه بهذا الخصوص .  §̈ ا�äثار الم

?

?

� لقانون العمل باب العمال غ�� الخاضع��
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باب حقوق العامل 
”وفقاً لنظام الخدمة المدينة 

رقم ٨٢ لعام ٢٠١٣ و تعدي�ته“ 



سؤال 
 �

� إحدى البلديات  باجرة يومية سنة ١٩٨٨ ، وكان خاضع لنظام الضمان ا�جتماعي ، و��
� موظف  �� ١. تع¾�

سنة ١٩٩٥ تم تحويل راتب الموظف من نظام المياومة إµ نظام التصنيف ، وتم نقل الموظف إµ نظام 
اكات المالية للموظف وهي مبلغ ٩٥٠ دينار   §̈ �  وقامت مؤسسة الضمان ا�جتماعي بدفع ا�ش

التقاعد المد¡�
وعند احتساب سنوات الخدمة  للموظف  تفاجأ بأن السنوات من ١٩٨٨ اµ  ١٩٩٥   أي بواقع سبع سنوات 
الضمان  لمؤسسة  دينار    ٩٥٠ المبلغ  الموظف  يعيد  أن  يجوز  هل   ، الخدمة  ضمن  من  له  تحسب  لم 
بالتا�µ احتسابها من سنوات  ليتم  المدنية  الخدمة  المبلغ إµ نظام  يتم تحويل هذا  أن   
ا�جتماعي ع

؟ �
خدمة الموظف علما بأنه ما زال الموظف خاضع للتقاعد المد¡�

جواب: 
� إحتساب  � المبلغ الذي تم إعادته للموظف من قبل الضمان ا�جتماعي وب¾� ليس هناك عÆقة إطÆقا ب¾�
� أصÆ ( بشكل فردي )  و 

مدة الخدمة و � يجوز تحويل أية مبالغ من الضمان إµ صندوق التقاعد المد¡�
� جميع ا�¬حوال فإن تلك السنوات لم يتم احتسابها من الخدمة لكونها كانت تستند إµ عÆقة تنظيمية 

��
م عقد العمل ليوم واحد و هكذا حª§ يتم تثبيته وفقا لنظام التوظيف  Ä̈ مختلفة حيث أن عامل المياومة ي
وط و امتيازات  � أن عقد العمل طويل ا�¬مد و ليس يوميا و له أحكام و ��

�ªأن التصنيف يع � � ح¾�
النافذ ��

� عمل المياومة من مدة الخدمة الفعلية .
� قضاها السائل ��

§ªمختلفة  ولذلك لم تحتسب السنوات ال

سؤال 
� إجازة سنوية وخارج المملكة لمرافقة 

� إحدى الوزارات  ع
 نظام العقود الشاملة حيث انه ��
٢. موظف ��

مريض لمدة ٥٤ وحيث يرغب هذا الموظف  با�ستقالة ماهي ا�¤جراءات القانونية لتقديم ا�ستقالة  ؟ 

جواب: 
إن كيفية  تقديم ا�ستقالة فإنه � يوجد طريقة مخصوصة لها سوى تقديمها كتابيا للمسئول المبا�� و 
̈� هذه ا�ستقالة وما هي صÆحيات  الذي بدوره يقوم برفعها إµ المسئول ا�¬ع
 و � يمكن معرفة مص
بهذا  أحكامه  معرفة  و  العقد   
ع ا�طÆع  بعد  إ�  عليها  تبة  §̈ الم ا�äثار  أو  رفضها  أو  قبولها   �

�� دارة  ا�¤
الخصوص .

سؤال 
اك  §̈ ا�ش ١٩٩٠ ولم تستطيع  الحكومية  منذ سنة ١٩٧٩ حª§ عام  الجهات  ٣. موظفة عملت لدى إحدى 
� المؤسسات الحكومية إما راتب 

بالضمان ا�جتماعي ، وقد علمت الموظفة أنها تستحق ع
 مدة عملها ��
� هذه الحالة ؟

�� �
تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة عن ١١ سنة تقريبا ، ما هو الرأي القانو¡�

جواب: 
بغض النظر عن أية حقوق قد يتم اكتسابها فÆ يستطيع المطالبة بأية حقوق لعلة مرور الزمن عمÆ بأحكام 
 �

المبا¡� كأجرة  متجدد  دوري  حق  بأي  مطالبه  دعوى  تسمع   � حيث   )  �
المد¡� القانون  من   ١/٤٥٠ الماده 

 µعي ) ، با�¤ضافة ا ̈� عذر �� � الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات ع
 تركها بغ
�ñوا�¬را

أنه إذا كان الموظف العام خاضع لنظام الضمان ا�جتماعي فإن أية مطالبة تسقط بمرور ع�� سنوات من 
تاريخ ا�ستحقاق  وفقا لنص المادة ٩٥/أ  من قانون الضمان ا�جتماعي .

?

?

?

باب حقوق العامل 
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� ا��ردنية  � الختام فإننا ننوه  أن جميع ا��جابات ع� ا�ستفسارات الوارده أع	ه تمت  وفقا للقوان��
��

  �
عداد (آذار من عام ٢٠١٦) و قد يصار ا� وجود بعض ا�خت	فات �� السارية المفعول ح�� تاريخ ا��

� حال طرأ أي تعديل ع� أية نصوص قانونية ذات ع	قة تمت بالتساؤ�ت ، و إن هذه 
المستقبل ��

� من ذوي ا�ختصاص حيث قد تختلف  � عن استشارة المحام��
المعلومات تهدف للتثقيف و � تغ��

ا��جابة من حاله ا� أخرى  .

حسب  شخص  لكل  و  عمل  أصحاب  و/أو  عمال  سواء  الجميع   ع�  الفائدة   تعم   أن   � متمن��
بقانون  المرتبطة  القانونية  المسائل   �

��  �
القانو¿� الوعي   ÁÂبن الجهد   أن يساهم هذا  اختصاصه و 

� أن يحفظ  � ا��خرى ذات الع	قة و أن يساهم بتعزيز مبدأ سيادة القانون متمن�� العمل و القوان��
� حفظه الله .

� ظل صاحب الج	لة الملك عبدالله الثا¿�
الله ا�ردن ��

يمنع ا�قتباس أو الن�� أو النسخ أو التعديل  دون الحصول ع�  الموافقة الخطية المسبقة                                                                                                                                                                                                

�
جميع الحقوق محفوظة لجمعية النهضة العربية للديمقراطية و التنمية –العون القانو �

www.ardd-jo.org

www.phenixcenter.net
www.labor-watch.net


