ﺑطﻼن ﻋﻘد اﻟﻌﻣل
ﻟم ﺗٌﻧﺎول ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل ﻧﺻوﺻﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣوﺿوع ﺑطﻼن ﻋﻘد اﻟﻌﻣل واﻵﺛﺎر
اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﮫ ,وإﻧﻣﺎ أورد ﺑﻌض اﻹﺷﺎرات إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻌدھﺎ ﺑﺎطﻠﺔ ,وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ
اﻟﻣﺎدة ) (102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﻓذ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ) :إذا وﺟدت ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣل
ﺑﯾن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل وﺣدث ﻻ ﺟوز ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻠٌﺗزم ﺻﺎﺣب
اﻟﻌﻣل ﺑدﻓﻊ أﺟوره اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺑﺗﻌوﯾﺿﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل إﺻﺎﺑﺗﮫ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل أو ﻣن ﺟراﺋﮫ
ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺗوﻓر رﻛن اﻟﺧطﺄ (.
وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدن ﺑﺷﺎن ﺑطﻠن اﻟﻌﻘد ,ﻓﺈن اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل ﻻ ﯾﻧٌﻌﻘد ,وﻻ
ﯾﻔﯾد اﻟﺣﻛم أﺻل اﻟﻣﺎدة ) (138/1ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﺗﺿﻣن ﻋﻘد اﻟﻌﻣل ﺷرطﺎ ﯾﺧﺎﻟف
ﻗﺎﻋدة آﻣرة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل ,ﺑﺣﯾث ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎص ﻣن ﺣﻘوق
اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ,ﻓﺎن ھذا اﻟﻌﻘد ﻻ ﯾﺑطل ﻛﻠﮫ  ,ﺑل ﯾﻧﻌﻘد ﺻﺣﯾﺣﺎ وﯾﺑطل
اﻟﺷرط اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون وﺣده
وﻟﮭذا إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻗد ﻧﻔذ ,وﻛﺎن ﺑﺎطل  ,وﺟب إﻋﺎدة اﻟطرﻓﯾن إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد ,ﻓﺈذا ﻛﺎن ھذا ﻣﺳﺗﺣﯾل ,ﺟﺎز اﻟﺣﻛم ﺑﺗﻌوﯾض ﻋﺎدل.اﻟﻣﺎدة )(138/2
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ .
و ﯾﻧٌطﺑق اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘود ,ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻘود اﻟﻣدة ,وﻣﻧﮭﺎ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر
وﻋﻘد اﻟﻌﻣل ,ﻓﯾﻌدم اﻟﺑطﻼن ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج آﺛﺎره ,ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻘط ,وإﻧﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ أﯾﺿﺎ  ,وﺑﮭذا ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺑطﻼن ﻋن اﻟﻔﺳﺦ اﻟذي ﻻ ﻛٌون ﻟﮫ أﺛر رﺟﻊ
.
وﻣﻘﺗﺿﻰ ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻣﺑﺎدئ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﻌﻣل ,أن ﻋﺎد طرﻓﺎه ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑطﻼﻧﮫ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد ,ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟطرﻓﺎن ﻟم ﯾﻧٌﻔذا ھذا اﻟﻌﻘد ,ﻓﺈن ھذا ﻻ ﯾﺛﯾر ﺻﻌوﺑﺔ ,أﻣﺎ
إذا ﻛﺎﻧﺎ ﻗد ﻧﻔذا اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑت ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل ,ﻓﺈن إﻋﺎدﺗﮭﻣﺎ ﻓﻲ
ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻠﮫ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻛٌون ﻣﺳﺗﺣﯾل إذ ﻟﯾس ﻓﻲ ﻣﻘدور ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل
أن ﯾﻌﯾد اﻟﺟﮭد اﻟذي ﻗدﻣﮫ إﻟﯾﮫ اﻟﻌﺎﻣل ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل.

وإذا ﻣﺎ دﺧل ﻋﻘد اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺎطل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﺳﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣل واﻗﻌﯾﺔ ﯾﺳٌﺗﻠزم
ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﻓق اﻷﺳس اﻵﺗﯾﺔ :
 -1ﻗﺑض اﻷﺟر ﻗﺑل ﺗﻘدﯾم اﻟﻌﻣل  :إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣل ﻗد ﻗﺑض أﺟره ﻣﻘدﻣﺎ ﻗﺑل ﻗﯾﺎﻣﮫ
ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘد اﻟﻌﻣل  ,ﻓﯾﻠزم ﺑرد اﻷﺟر ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺛر اﻟرﺟﻌﻲ ﻟﻠﺑطﻼن
وﺑذﻟك ﯾﻧﺷﺎ اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﺎﻟرد ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﻋﺎدة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻗﺑل إﺑرام اﻟﻌﻘد .
 -2اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻟﻌﻘد اﻟﻌﻣل  :ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟوﺿﻊ ﯾﻛون اﻟﻌﺎﻣل ﻗد ﻗﺑض اﺟره
ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﻧﻔذ ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻘد اﻟﻌﻣل  ,ﻓﻔﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل
ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﺑرد ﻣﺎ ﻗﺑﺿﮫ إﯾﺎه ﻣن اﺟر  ,ﻷﻧﮫ ﻣﻘﺗﺿﻰ ذﻟك وﺟوب إن ﯾﻛون
اﻻﺳﺗرداد ﻣﺗﺑﺎدﻻ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ  ,ﺑﻣﺎ اﻧﮫ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل إن ﯾرد ﻟﻠﻌﺎﻣل
ﻣﺎ ﻗدﻣﮫ ﻟﮫ ﻣن ﺟﮭد وﻧﺷﺎط  ,ﻟذا ﻓﮭو ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑرد ﻣﺎ ﻗﺑﺿﮫ ﻣن ﻣﺑﻠﻎ
ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل ,
 -3ﻗﯾﺎم اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻌﻣل ﻗﺑل ﻗﺑض اﻷﺟر  :إﻣﺎ إذا ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘد اﻟﻌﻣل ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻌﺎﻣل ﻗﺑل إن ﯾﺗم ﻗﺑض اﻷﺟر ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل وﺗﻘرر اﻟﺑطﻼن  ,ﻓﯾﻔﺗرض
إﻋﺎدة اﻟطرﻓﯾن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل إﺑرام ﻋﻘد اﻟﻌﻣل  ,ﺣﯾث إن اﻷﻣر ﯾﻛون
ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ  ,ﻟذا ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻌﺎﻣل ,
وان ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﺗﺣﻛم ﺑﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻗد ﯾﻛون ھو اﻷﺟر اﻟﻣﺗﻔق
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻛوﻧﺎ ﻗد اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار اﻷﺟر ﻓﯾﺻﺎر اﺟر
اﻟﻣﺛل .ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘرﯾر ﺑطﻼن ﻋﻘد اﻟﻌﻣل ,ﻻ ﺑٌرر ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم
اﻵﻣرة اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل .ﺑﺣﺟﺔ ﺑطﻼن ھذا اﻟﻌﻘد .ﻷن ھذه اﻷﺣﻛﺎم ﻣﺎ
وﺟدت إﻻّ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم .وﻻ ﯾﺗوﻗف وﺟودھﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم ﻋﻘد ﺻﺣﯾﺢ ﻣن
ﻋدﻣﮫ .وإﻧﻣﺎ ﯾرﺗﮭن وﺟودھﺎ ﺑﻘﯾﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣل ﺗﺎﺑﻊ ﻣن ﻋدﻣﮫ .وﺑذﻟك ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺗظل ﺑﺎﻗﯾﺔ ﺑﺷﺎن ﺧطﺎ اﻟﻌﺎﻣل ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﺣدﺛﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣل ﻟﻠﻐﯾر
ﺧﻼل ﻣدة ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل أﻣﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻌراﻗﻲ  ,ﻓﺈﻧﮫ ھو اﻵﺧر ﻗد أﺧذ ﺑﮭذه
اﻟﻔﻛرة ,وﻟﻛن ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺣدود ,ﺣﯾث ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﺑٌرﻣﮫ اﻟﺣدث ﺧﻼف
اﻟﻘﺎﻧون آﺛﺎر اﻟﻌﻘد اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺑﻘوﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﻓذ) :إذا
وﺟدت ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣل ﺑﯾن ﺻﺎﺣب ﻋﻣل وﺣدث ﻻ ﯾﺟٌوز ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا

اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻠٌﺗزم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺑدﻓﻊ أﺟوره اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ,وﺑﺗﻌوﯾﺿﮫ ﺣﺎل إﺻﺎﺑﺗﮫ
إﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل أو ﻣن ﺟراﺋﮫ  ,ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺗوﻓر رﻛن اﻟﺧطﺄ.

أﺛﺎر ﻋﻘد اﻟﻌﻣل
ان ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻘد اﻟﻌﻣل ,اﻧﮫ ﻣن ﻋﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺔ) ﻋﻘد ﺗﺑﺎدل ﻣﻠزم ﻟﻠﺟﺎﻧﺑﯾن (
ﻓﺈذا ﻣﺎ اﻧﻌﻘد ﻋﻘد اﻟﻌﻣل ﻣﺳﺗوﻓﯾﺎ ﻷرﻛﺎﻧﮫ وﺷراﺋطﮫ ,رﺗب اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔﻋﻠﻰ

طرﻓﯾﮫ ,ﻓﮭﻧﺎك اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻌﺎﻣل ,وأﺧرى ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﺻﺎﺣب
اﻟﻌﻣل .وإﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣراﻋﺎة ان اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق
اﻟطرﻓﯾن ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ھذا اﻟﻌﻘد ﻗد ﺗﺗدﺧل اﻹرادة ﻓﻲ ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ,وﻗد ﻓٌرﺿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ,إذ
ﻓٌرض ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺧﺿوع ﻟﮭﺎ ,واﻟﺗﻘﯾد ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ .و ﯾرٌاﻋﻰ أن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ وٌردھﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻗد ﺗرد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣدﻧﻲ  ,ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗرد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل ﻧﻔﺳﮫ .وﯾﺗٌﺿﺢ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧطﺎق أن اﻷﺣﻛﺎم
اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل ﺗﺣﯾط ﺗﻧﻔذ اﻻﻟﺗزام ﺑﺄداء اﻟﻌﻣل واﻻﻟﺗزام ﺑﺄداء اﻷﺟر
ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻛﻔل دﻗﺔ ھذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ ,وان أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق
ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل اﻟﺗزاﻣﺎت ﻻ ﻧظﯾر ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  .ﻟذﻟك ﺳﻧدرس اﺛﺄر ﻋﻘد
اﻟﻌﻣل ﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﻌﺎﻣل واﺛﺄر ﻋﻘد اﻟﻌﻣل ﻣن ﺟﮭﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل

اﻟﺗزاﻣﺎت ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل
إن اﻻﻟﺗزام اﻷﺻﻠﻲ اﻟذي ﯾﻘٌﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻌﺎﻣل ,ھوا ﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺄدﯾﺗﮫ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻔق
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻧﻔﺳﺔ ,وان ﻛل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى إﻧﻣﺎ ﺗدور ﺣول ھذا اﻻﻟﺗزام اﻷﻣر اﻟذي

ﯾﺳٌﺗدﻋﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﻟﺗزام اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻘرة ﺛم ﻧﻔرد ﻓﻘرة أﺧرى ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋن ﻣﺑدأ ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘود.

اﻻﻟﺗزام اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺗﺄدﯾﺗﮫ اﻟﻌﻣل
ﯾﻠٌﺗزم اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎن ﯾؤدي اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ,وأن ﯾؤدﯾﮫ ﺑﻧﻔﺳﮫ ,وأن
ﯾﺑٌذل ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟرﺟل اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣل ,وأن ﯾﺣٌرص ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج وأدوات

اﻟﻌﻣل اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﮫ ,وأن ﯾﻠﺗزم ﺑطﺎﻋﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل.

أوﻻ  :أداء اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد :
ﯾﻠٌﺗزم اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎن ﯾؤدي اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ,ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺣٌدد ﻧوع اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌﻘد
وﻛﺎن ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن اﻟﺗزم اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺄداﺋﮫ ﺑﻌد ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ,وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﻻ ﺟٌوز ﻟﻠﻌﺎﻣل
أن ﯾﻐﯾر ﻋﻣﻠﮫ ﺑﺈرادﺗﮫ اﻟﻣﻧﻔردة ,ﺑل ﯾﻠزم ﻟذﻟك ﻣواﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل أﯾﺿﺎ ,وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل
ﻻ ﯾﺟٌوز ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل إﻟزام اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻌﻣل ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ اﺧﺗﻠﻔﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎ
.أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻟﯾس ﺑﯾﻧﺎ ﻓﯾﺣق ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺗﻛﻠﯾف اﻟﻌﺎﻣل ﺑﮫ .
وﻗد ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻌراﻗﻲ ﺑﻣوﺟب ﻧص اﻟﻣﺎدة ) /42ﺛﺎﻧﯾﺎ ا (ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﻓذ
رﻗم ) (37ﻟﺳﻧﺔ  2015ﺻراﺣﺔ ﺑوﺟوب أن ﯾؤدي اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﻔﺳﮫ اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧوطﺔ
ﺑﮫ ﺑدﻗﺔ وأﻣﺎﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘد اﻟﻌﻣل وأﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة
ﻟﺗﻧﻔﯾذه وأﻧظﻣﺔو ﯾرﺗﺑط ﺑﮭذا اﻟﻣوﺿوع اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺑﺗﻐﯾﯾر
ﻣﻛﺎن أداء اﻟﻌﻣل ,وذﻟك ﺑﺎن ﻧٌﻘل اﻟﻌﺎﻣل إﻟﻰ ﻣﺷروع آﺧر ﯾﻣٌﻠﻛﮫ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ,دون
أن ﯾﻧٌطوي ھذا اﻟﻧﻘل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل أو ﻧوﻋﮫ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﺻﺎدرة
ﻋن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل.
وﻧﺟﯾب ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﺑﺎﻟﻘول ﺑﺄﻧﮫ ﻟﯾس ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻧﻘل اﻟﻌﺎﻣل ﻣﺗﻰ ﺗﺿﻣن
اﻟﻌﻘد ﺗﺣدﯾدا ﺻرﯾﺣﺎ ﻟﻣﻛﺎن أداء اﻟﻌﻣل ,ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣٌﻠك ذﻟك ﻣﺗﻰ اﺳﺗدل ﻋﻠﻰ وﺟود
ﻣﺛل ھذا اﻟﺗﺣدﯾد ﺿﻣﻧﺎ ﻣن واﻗﻊ اﻟﺣﺎل ,ﻛﺎن ﻻ ﯾﻛٌون ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺳوى
ﻣﺷروع واﺣد ,ﻓﺈذا اﻧﺷﺄ ﺑﻌد ذﻟك ﻣﺷروع ﻣﻣﺎﺛل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧر ,ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻛٌون ﻟﮫ ﻧﻘل
اﻟﻌﺎﻣل إﻟﯾﮫ دون ﻣواﻓﻘﺗﮫ  ,ﻹﻣﻛﺎن إﻓﺗراض ﺑﺎن ﻧﯾﺔ اﻟطرﻓﯾن - -اﻧﺻرﻓت ﺿﻣﻧﺎ ﻋﻧد

اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ أن ﯾؤدب اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻣﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻗد .وﺣﯾﻧﺋذ ﻓﺈن اﻟﻧﻘل
ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻧٌطوي ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﻌﻘد ﺑﺎﻹرادة اﻟﻣﻧﻔردة.
ﻐﯾر أن ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻟﯾس إﻻ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﻣﺑدأ ﻋﺎم ,ھو إن ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺑﻣوﺟب
ﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻲ اﻹدارة ,أن ﯾﻌﯾد ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾراه ,ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﻧٌطوي
ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺳف ,وﺑذﻟك ﯾﻛٌون ﻟﮫ أن ﯾﻧٌﻘل ﻋﻣﺎﻟﮫ إﻟﻰ أي ﻣﺷروع ﻣن ﻣﺷروﻋﺎﺗﮫ,
إذا ﻟم ﯾﻠﺣق ھذا اﻟﻧﻘل ﺿررا ﺑﮭم.

عقد العمل تحت التجربة
األصل في عقد العمل الفردي ان يكون باتا منذ البداية ،ولكن قد يرى المتعاقدين
أو أحدهما عدم االرتباط نهائيا بعقد العمل حتى يتأكد ان العقد يحقق مصلحته،
فيتفق المتعاقدان على مدة اختبار أو تجربة يستطيع صاحب العمل أن يتأكد فيها
من صالحية العامل ويمكن للعامل أن يتعرف على ظروف العمل وتناسب
األجرة مع طبيعة العمل في هذه المدة.
أوال :المقصود بعقد العمل تحت التجربة.
يمكن تعريف عقد العمل تحت التجربة بأنه اتفاق بين العامل وصاحب العمل
يتعهد بمقتضاه العامل بالعمل لدى صاحب العمل تحت التجربة لمدة معينة ،للتأكد
من مدى صالحيته للعمل المطلوب ومدى مالئمة العمل للعامل.
فعقد العمل تحت التجربة يتحقق باتفاق الطرفين على أن يعمل أحدهما (العامل)
تحت إشراف اآلخر (صاحب العمل) وإدارته لقاء أجر ،بيد أن هذا اإلتفاق ليس
باتا ،وإنما لكل منهما مدة من الزمن يستطيع فيها أن يمضي في العقد فيصبح باتا
أو يكتفي بالتجربة فينقضي العقد.
ويالحظ أنه قد يفهم ان شرط التجربة يقتصر على تحقيق مصلحة صاحب العمل،
إال أن شرط التجربة يحقق مصلحة العامل أيضا بجانب مصلحة صاحب العمل،
وتتمثل هذه المصلحة في ان العامل يتأكد في فترة التجربة من ظروف العمل
ومدى مقدار مناسبة األجر للجهد المبذول ،وكذلك صفات صاحب العمل وطباعه
ثانياً :شروط عقد العمل تحت التجربة
يشترط العتبار العقد تحت التجربة ثالث شروط :
الشرط األول :أن تكون مدة التجربة محددة  :للتجربة أو اإلختبار مدة محددة،
تقتضيها التجربة وتتناسب معها يتحقق فيها أطراف العقد ،كل لما يصبو إليه،
وبمقتضى ذلك يجب أن تكون قصيرة ،إذ إن اطالتها تخدم صاحب العمل وتسمح
له بالتخلص من بعض التزاماته واعطائه الحق بالفسخ دون إخطار أو مكافاة.

وتحديد مدة عقد التجربة يترتب عليه نتيجة ،هي انه إذا استعمل صاحب العمل
حقه في فسخ العقد في المدة المحددة فإن الفسخ يعد مشروعاً ،أما إذا فسخ العقد
بعد ذلك ،أي في المدة الزائدة ،فإن الفسخ يعد غير مشروع ،ألن العقد بعد
مرور المدة المحددة يعد عقداً باتا ،أي عقد عمل عادي ،ومن ثم يخضع للقواعد
العامة في اإلنتهاء .وألهمية المدة نجد أن تشريعات العمل الحديثة تضع حدا
أقصى لمدة التجربة ال يمكن تجاوزه وإال أصبح العقد باتا .وهذه المدة في الغالب
ال تزيد على ثالثة أشهر ،وذلك قطعا ً لدابر تحايل صاحب العمل على القانون،
وحتى ال يكون متعسفا في استخدام الحق باستغراقه في إطالة هذه المدة تحقيقا
لمصلحته.
وتحديد حد أقصى لفترة االختبار يتيح للطرفين أن يتفقا على مدة تقل عن هذا
الحد ألن مثل هذا االتفاق الذي يقصر فترة االختبار ،يصب في مصلحة العامل،
ومن ثم يكون جائزاً .أما االتفاق على وضع العامل قيد االختبار فترة أطول ،فإنه
يعد شرطا ً باطالً لمخالفته لقاعدة قانونية أمرة ،ويؤدي بطالئه إلى اعتبار مدة
االختبار محددة بتلك التي يقررها القانون كحد أقصي ،أما إذا أغفل الطرفان
تحديد مدة التجربة ،مع النص صراحة في العقد على أن العامل قيد التجربة ،فإن
هذا يفسر على أنهما قصداً التزام الحد األقصى لهذه المدة المقررة في القانون.
وقد حدد المشرع العراقي مدة التجربة بموجب المادة ( /٣٧ثانيا) من قانون
العمل النافذ ،بحد أقصى ،وذلك بأن ال تزيد على ( )3أشهر من تاريخ مباشرته
العمل ،وال يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب
العمل نفسه.
ا لشرط الثاني :أن ال يقل أجر العامل في مدة التجربة عن الحد األدنى المقرر
لألجور :لم تكتف التشريعات بوجوب النص على أجر العامل أثناء مدة التجربة،
بل اشترطت أن ال يقل عن الحد األدنى المقرر لألجور ،ومن ثم ال يجوز االتفاق
على أجر يقل عن الحد األدنى المقرر لألجور ألن األجر يعد مورد رزق العامل
الرئيسي إن لم يكن الوحيد  ،ان العامل يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل
العادي وذلك باعتبار ان عقد العمل تحت التجربة هو عقد عمل عادي وان العامل
خالل هذه المدة ،هو عامل بالمعنى الصحيح المقصود بقانون العمل طبقا ً لنص
المادة (األولى /سادساً) من قانون العمل العراقي النافذ باستثناء حق الفسخ الذي
يجيزه القانون في هذه المدة.

الشرط الثالث :عدم امتالك العامل شهادة مهنية تثبت مهارته في العمل الموكل
إليه.
ثالثاً :الطبيعة القانونية لعقد العمل تحت التجربة:
اختلف الفقه في تكييف عقد العمل تحت التجربة فذهب رأي ،إلى القول بأن هذا
العقد معلق على شرط واقف قوامه نجاح التجربة ،وذلك قياسا ً على عقد البيع
بشرط التجربة ،باعتباره معلقا ً على شرط غير أن هذا الرأي تعرض لسهام النقد،
فقياسه على البيع بشرط التجربة يعد قياسا ً مع الفارق ،فإذا كان هذا التكييف يتفق
مع طبيعة العقود الفورية ،فإنه يختلف عن طبيعة العقود المستمرة التنفيذ ،ومنها
عقد العمل تحت التجربة الذي يرتب آثاره منذ تاريخ إبرامه في مدة التجربة،
بمعنى أن العامل ملزم بااللتزامات التي يلتزم بها كافة ،وكذا صاحب العمل ملزم
بالتزاماته كافة .أما الرأي الغالب في الفقه ،فيرى أن هذا العقد معلق على شرط
فاسخ يتمثل في عدم صالحية العامل للعمل المطلوب ،فإن تحقق الشرط في مدة
التجربة ،جاز لصاحب العمل فسخ العقد بغير أثر رجعي ،أي ليس للفسخ أثر
على االلتزامات التي نفذت ،وذلك ألن عقد العمل من عقود المدة التي يعد الزمن
فيها عنصراً جوهريا والمستثناة من مبدأ األثر الرجعي.
رابعاً :إنهاء عقد العمل تحت التجربة :
وقد أجاز المشرع العراقي صراحة لصاحب العمل بموجب المادة ( /37ثالثاً)،
إنهاء العقد في مدة التجربة إذا تبين له عدم صالحية العامل ألداء العمل ،شريطة
أن يخطر العامل بذلك قبل ( )7سبعة أيام في األقل من تاريخ إنهاء العقد .وتقدير
صالحية العامل ألداء العمل ،يختص به صاحب العمل ،وهو في هذا التقدير في
رأي القضاء الفرنسي ال معقب عليه .في حين يرى الفقه وبعض القضاء في
مصر أن صاحب العمل يتقيد في استعمال حقه في اإلنهاء بما تتقيد به الحقوق
عموما ً من وجوب عدم التعسف في استعمالها ،فإذا كان هذا اإلنهاء لسبب ال
يرتبط بصالحيه التجربة ،أو قصد منه تحقيق مصلحة غير مشروعة ،فإن اإلنهاء
يكون غير مشروع ،ويلتزم من أقدم عليه بتعويض الطرف اآلخر عن الضرالذي
لحقه على أن يشمل هذا التعويض ما لحق العامل من خسارة ،وما فاته من كسب.

أنعقاد عقد العمل
ان الحديث عن انعقاد عقد العمل ،يتطلب أن تحدد المسائل الجوهرية في
موضوع انعقاد العقد ،من خالل التعرف على طرفي عقد العمل أوأل ،ودراسة
التراضي من حيث وجوده وصحته ومضمونه ثانيا.
أوال :طرفا عقد العمل
العامل و صاحب العمل
 -۱تعريف العامل:
وفقا للمادة ( /1سادسا) من قانون العمل النافذ يعد عامال (كل شخص طبيعي
سواء أكان ذكرا أم التي يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت إدارته،
سواء أكان يعمل بعقد مكتوب أم شفوي ،صريح أم ضمني ،أو على سبيل
التدريب أو اإلختبار أو يقوم بعمل فكري أو بدني لقاء أجر أيا كان نوعه بموجب
هذا القانون).
وبهذا يكون هذا التعريف الوارد في قانون العمل قد قطع الطريق أمام
اإلجتهاد بأن يكون الشخص اإلعتباري طرفا في عقد عمل بوصفه عامال .وقد
سبق الكالم عن الشروط الواجب توافرها في الشخص كي ينطبق عليه
صفة العامل.
 -۲تعريف صاحب العمل:
عرفت المادة ( /1ثامنا) من قانون العمل النافذ صاحب العمل بأنه (كل شخص
طبيعي أو معنوي يستخدم عامال أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه)
ومن هذا التعريف يتضح أن صاحب العمل بخالف العامل ،يمكن أن يكون
شخصا طبيعيا أو معنويا ،مع مالحظة أنه في الحالة األخيرة يجب أن يكون من
األشخاص المعنوية الخاصة ،ألن عالقة العمل التي يكون أحد األشخاص
المعنوية العامة طرفا فيها تخرج عن نطاق سريان قانون العمل.
وال يشترط قانون العمل النافذ في صاحب العمل أن يتخذ من العمل الذي يزاوله
حرفة له أو مهنة ،على خالف قانون العمل الملغى رقم ( )1لسنة .۱٩٥٨

كما لم يشترط قانون العمل النافذ في صاحب العمل أن يسعى من خالل عمله إلى
تحقيق الربح أو الكسب المادي .لذلك فإن الجمعيات الدينية ،والخيرية والهيئات
العلمية والثقافية والسياسية والرياضية والتنظيمات النقابية وما شابهها ،تعد
صاحب عمل بالمعنى القانوني ،وتخضع عالقتها بعمالها ألحكام قانون العمل.
أركان عقد العمل الفردي
العقد بصورة عامة كما عرفتة المادة ( )٧٣من القانون المدني ( :العقد هو إرتباط
اإليجابي؛ الصادر من أحد العاقدين بقبول اآلخر على وجه يثبت أثره في
المعقود عليه).
ان عقد العمل الفردي يتساوى في األحكام مع غيره من العقود األخرى ،إذ يرتب
التزام على كل من طرفيه تجاه الطرف اآلخر ألنه بمقتضى المادة ( )3 /74من
القانون المدني العراقي (يصح أن يرد العقد على عمل معين أو على خدمة
معينة).
كما ان المادة ( /1خامسا) من قانون العمل النافذ عرفت العمل بأنه (كل جهد
إنساني فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ،سواء أكان بشكل دائم أم
عرضي أم مؤقت ام جزئي أم موسمي).
وتفترض النظرية العامة للعقود في القانون المدني ان لطرفي العقد الحرية عند
التعاقد ومناقشة شروط العقد وفي التعبير عن إرادتهما وتحديد التزاماتهما
المتقابلة وفي عدم جواز تعديل شروط العقد أو انهائه إال بإرادتهما ،وعقد العمل
الفردي يخضع لما تخضع له العقود األخرى من األحكام العامة بالنسبة لتوفر
األركان والشروط التي يتطلبها القانون المدني ألنعقاد العقد بشكل عام.
أهلية طرفي عقد العمل الفردي
لم يورد قانون العمل النافذ نصوصا خاصة تحكم أهلية طرفي العقد ،وبذلك فإن
هذه األهلية تخضع للقواعد العامة التي تحكم األهلية .وعلى وفق ما تقضي به
المادة ( )٩٣من القانون المدني فإن (كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون
عدم أهليته أو يحد منها).
وعدم األهلية أو نقصها يتأثران وفقا ألحكام القانون المدني بالسن ،فهو يميز في
هذا الشأن بين ثالث مراحل ،أولها مرحلة عدم التمييز ،وتبدأ باليوم األول لوالدة

اإلنسان وحتى إتمامه السابعة من العمر ،وثانيها مرحلة التمييز وتبدأ باليوم األول
من السنة الثامنة من عمر اإلنسان وتنتهي بأكماله الثامنة عشر ،وثالثها مرحلة
الرشد وتبدأ من اليوم األول من السنة التاسعة عشر من العمر.
ويعتبر القانون عديم التمييز ،عديم أهلية األداء ،وهو لذلك ال يستطيع أن يباشر
أي نوع من أنواع العقود .أما المميز فيعتبر ناقص األهلية ،وهو يستطيع أن
يباشر من العقود ما كان نافعا نفعا محضا فقط ،أما العقود الضارة ضررا محضا
فإنه ال يستطيع مباشرتها في حين تنعقد العقود الدائرة بين النفع والضرر موقوفة
على إجازة الولي .أما من بلغ سن الرشد فيعتبر كامل األهلية – ما لم تتأثر أهليته
بأحد العوارض ، -ويكون له أن يباشر العقود جميعا .وعوارض األهلية كما نعلم
الجنون والعته والسفه والغفلة ،حيث تؤدي هذا العوارض رغم بلوغ سن الرشد
إلى انعدام األهلية أو نقصها.
وحيث ان عقد العمل من عقود المعاوضة ،لذلك فهو يعتبر من العقود الدائرة بين
النفع والضرر ،وعليه ال يمكن أن يباشره عديم التمييز ،أما المميز فإن له أن
يباشره ،إال أنه ينعقد موقوفا على إجازة الولي.
على أنه البد من مالحظة أنه إذا كان المميز طرفا في عقد العمل باعتباره
صاحب عمل فإن هذا الحكم ال يعمل به إذا كان المميز مأذونا له بالتجارة .حيث
يعتبر المميز المأذون له بالتجارة بمنزلة الراشد.
أما إذا كان المميز طرفا في عقد العمل بأعتباره عامال ،فإن هذا العقد ينعقد
التراضي على عقد العمل
يقصد بالتراضي قانونا ،اتفاق إرادتين على أحداث أثر قانوني ،ولكي يكتسب
التراضي مثل هذا الوصف البد من التحقق من وجوده وصدوره عن إرادتين
صحيحتين ووقوعه على المسائل الجوهرية.
وجود التراضي
يتحقق وجود التراضي في عقد العمل كغيره من العقود بتطابق إرادتي طرقيه،
وفقا للقواعد العامة المقررة في القانون المدني .ويقتضي هذا أن يلتقي اإليجاب
البات الصادر عن صاحب العمل أو العامل بقبول الطرف اآلخر.

ويثار في هذا اإلطار نقاشات بصدد األسلوب الذي يتبعه أصحاب العمل في
اإلعالن عن حاجتهم إلى عمال وفقا لشروط معينة ،يقوم االختالف هذا بشأن
تكييف هذا اإلعالن على أنه إيجاب بات أم ال ؟ إذ يتوقف على البت في هذه
المسألة تحديد الطبيعة القانونية لما سيترتب على قبول العامل انعقاد العقد ،أما إذا
قلنا بخالف ذلك ،فإن العقد ال ينعقد بهذا القبول.
ويرى البعض أن الوصف الصحيح لهذا اإلعالن هو (دعوة للتعاقد) ،تخضع
لألحكام الواردة في المادة ( )٨٠من القانون المدني ،وعليه فإذا عرض أحد
العمال العمل بالشروط التي سبق أن أعلنها صاحب العمل ،فإن ما يصدر عن
العامل يكيف قانونا على إيجاب بات صادر عن العامل ،إذا قبله صاحب العمل
انعقد العقد.
إال أن التساؤل في الفقه يدور حول مدى حرية صاحب العمل في أن يرفض
اإليجاب الموجه إليه من العامل ،ما دام قد عرض على الجمهور التعاقد بالشروط
التي سبق أن أعلنها.
هناك رأي يذهب إلى أن صاحب العمل حر في أن يقبل التعاقد مع العامل أو
يرفضه ،لذ ال يمكن إجباره على التعاقد ،غير أن هذا ال يعني الخروج على ما
تقضي به القواعد العامة بشأن مسؤولية صاحب العمل عن تعويض العامل في
هذه الحالة ،متى توافرت أركان المسؤولية التقصيرية.
وحيث أن عقد العمل من العقود الرضائية ،فإنه ينعقد بالتقاء اإليجاب بالقبول دون
اشتراط أية شكلية ،ولهذا ال تشترط الكتابة النعقاده.ويشترط ان يكون عقد العمل
خاليا من عيوب اإلرادة (اإلكراه والغلط والتغرير مع الغبن) وقانون العمل ال
يحتوي على أحكام خاصة بهذه العيوب ،فيتم تطبيق أحكام القانون المدني التي
تسري على جميع العقود.
التراضي على المسائل الجوهرية في العقد
أجاز المشرع العراقي بموجب المادة ( /37أوال) من قانون العمل النافذ ،أن يبرم
عقد العمل شفهيا أو تحريريا ،بأتفاق طرفيه المتمثلين بصاحب العمل والعامل،
وفي حالة عقد العمل المكتوب يتولى صاحب العمل تنظيم عقد العمل كتابيا
ومحررا بثالث نسخ موقع عليها من قبله ومن قبل العامل ،ويحتفظ كل منهما

بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى الدائرة ،ويجب أن يتضمن عقد العمل -استنادا
للنص نفسه -بالحد األدنى ،البيانات اآلتية:
 -۱اسم صاحب العمل ونوع المشروع وعنوانه.
 -۲اسم العامل وتاريخ ميالده ومؤهله ومهنته ومحل إقامته وجنسيته.
 -3طبيعة ونوع العمل ومدته وتاريخ بدنه.
 -٤األجر وأية مزايا أو مكافنات يستحقها العامل بموجب شروط العمل النافذة
وطريقة وموعد ومكان أداء األجر المتفق عليه.
 -5ساعات العمل وطريقة تقسيمها.
يفهم من نص المادة أعاله ،ان المشرع العراقي أوجب تضمين عقد العمل ،سواء
أكان شفهيا أم تحريريا ،عددا من البيانات التي ذكرها ،وال يوجد أدنى شك في ان
ما تم ذكره من بيانات لعقد العمل التي أوجبها المشرع إنما ورد على سبيل المثال
وال يوجد ما يمنع اإلتفاق على بعض التفصيالت ،في حدود النظام العام واآلداب.
فالتراضي بين طرفي عقد العمل ال يتناول عادة إال األمور الجوهرية وهي
(العمل المطلوب ،ومقدار األجر الذي يحصل عليه العامل ،ومدة العقد).
اما شروط العقد األخرى ،فإن عدم االتفاق عليها صراحة أو ضمنا ال يؤثر في
صحة انعقاد العقد ،ألن السكوت عن تنظيمها اتفاقا يعني انصراف إرادة طرفي
العقد إلى التزام حكم القانون فيها ،مع اإلشارة إلى أن إرادة الطرفين تتقيد في
تنظيم هذه الشروط بعدم األنتقاص من الحقوق المقررة للعامل في القانون ،مع
بقائها حرة في اإلتفاق على ما يزيد على ذلك .وإذا قام خالف على المسائل التي
لم يتم اإلتفاق عليها ،فإن المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة وألحكام
القانون والعرف والعدالة.

ﺗمﯾﯾز ﻋﻘد اﻟﻌﻣل ﻣن ﻏﯾره ﻣن

اﻟﻌﻘود. -

ﻗد ﺗدق اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻋﻘد اﻟﻌﻣل  ,وﻏﯾره ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﺎﺑﮫ ﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﺑﻌض
اﻟﻌﻧﺎﺻر .وﺗدق اﻟﺗﻔرﻗﺔ أﻛﺛر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان اﻟﻌﻘد ﺑﻐﯾر ﺣﻘﯾﻘﺗﮫ ,ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن
اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﮫ ﻋﻘد ﻋﻣل ﻓﻲ طٌﻠﻘﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺳﻣﻰ ﻋﻘد ﻣﻘﺎوﻟﺔ أو ﺷرﻛﮫ او ﻏﯾر ذﻟك
.
وﻛذﻟك ﻛٌون اﻟوﺿﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠط اﻷﻣور ﺳواء ﻓﻲ وﺿﻊ ﺷروط اﻟﻌﻘد أو ﻋﻧد
ﺗﻧﻔﯾذه .
وھذا ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻰ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن ﻏﯾره

ﻣن

اﻟﻌﻘود .وﺗﺣد ﯾدٌ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻋﻘد اﻟﻌﻣل و رٌه ﻣن اﻟﻌﻘود ﺗظﮭر اھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻟﻛل ﻣن
اﻟﻌﺎﻣل وﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل.
ﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل أن ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ أن

ﯾﻛﯾف اﻟﻌﻘد ﺑﺎﻧﮫ ﻋﻘد ﻋﻣل ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن

ﻣن اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﮭﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل ,أﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺻﺎﺣب
اﻟﻌﻣل ﻓﻣﺻﻠﺣﺗﮫ أن ﯾوﺻف اﻟﻌﻘد ﺑﺎﻧﮫ ﻟﯾس ﺑﻌﻘد ﻋﻣل ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ اﻟﻣﻘررة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل واﻟﺿﻣﺎن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ً .

 -1ﻋﻘد اﻟﻌﻣل وﻋﻘد اﻟﻣﻘﺎوﻟﮫ :
ﺳؤال  /ﻣﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻋﻘد اﻟﻌﻣل وﻋﻘد اﻟﻣﻘﺎوﻟﮫ
ج/

ﻋﻘد اﻟﻌﻣل
-1

-2
-3
-4

ﻋﻘد اﻟﻌﻣل )اي اﺗﻔﺎق ﺳواء ﻛﺎن ﺻرﯾﺢ او ﺿﻣﻧﯾﺎ  ,ﺷﻔوﯾﺎ ام ﺗﺣرﯾرﯾﺎ ﯾﻘوم
ﺑﻣوﺟﺑﮫ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻌﻣل او ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﺗﺣت اﺷراف ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻟﻘﺎء اﺟر
اﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮫ اﻟﻣﺎدة ) / 1ﺗﺎﺳﻌﺎ ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﻓذ
اﻟﻌﺎﻣل ﯾﺧﺻص ﻛل ﻋﻣﻠﮫ وﻧﺷﺎطﮫ ﻟﺧدﻣﺔ ﺻﺎﺣب ﻋﻣل واﺣد
اﺟرة اﻟﻌﻣل ﺑﻌﻘد اﻟﻌﻣل ﺷﺎﺑﺗﮫ ﺷواء ﻓﻲ اﻟﻌﻘد او اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻌﺎﻣل ﯾﺧﺿﻊ ﻻﺷراف وﺗوﺟﯾﮫ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل وﻗد اﺧذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
اﻟﻌراﻗﻲ ﺑﮭذا اﻟﻣﻌﯾﺎر  ,اذ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  ( 2/900ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ )ﯾﺗﻣﯾز ﻋﻘد
اﻟﻌﻣل ﻋن ﻋﻘد اﻟﻣﻘﺎوﻟﮫ  ,ﺑﺎن ﻓﻲ اﻻول دون اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﻘﺎ ﻟرب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ادارة
ﺟﮭود اﻟﻌﺎﻣل  ,وﺗوﺟﯾﮭﮭﺎ اﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻌﻣل او ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ﻓﻲ اﻻﺷراف ﻋﻠﯾﮫ

ﻋﻘد اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ
-1
-2
-3
-4

ﻋﻘد اﻟﻣﻘﺎوﻟﮫ )ﻋﻘد ﺑﻊ ﯾﺗﻌﮭد اﺣد اﻟطرﻓﯾن  ,ان ﯾﺿﻊ ﺷﯾﺋﺎ او ﯾؤدي ﻋﻣﻼ ﻟﻘﺎء
اﺟر ﯾﺗﻌﮭد ﺑﮫ اﻟطرف اﻻﺧر ( اﻟﻣﺎدة ) (864ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻧﺎﻓذ
اﻟﻣﻘﺎول ﻻ ﯾﺧﺻص ﻛل ﻋﻣﻠﮫ وﻧﺷﺎطﮫ ﻟﺧدﻣﺔ ﺻﺎﺣب ﻋﻣل واﺣد ﺣﺻرا
اﺟرة اﻟﻣﻘﺎول ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﺛﺎﺑﺗﮫ ﺑل ﻣﺗﻐﯾره وﻓق ﻣراﺣل اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻣﻘﺎول ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻻﺷراف او ﺗوﺟﯾﮫ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل

 /2ﻋﻘد اﻟﻌﻣل وﻋﻘد اﻟﺷراﻛﮫ
ﺳؤال  /ﻣﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻋﻘد اﻟﻌﻣل وﻋﻘد اﻟﺷراﻛﺔ
ﺟواب /

ﻋﻘد اﻟﻌﻣل
 -1ﻋﻘد اﻟﻌﻣل )اي اﺗﻔﺎق ﺳواء ﻛﺎن ﺻرﯾﺢ او ﺿﻣﻧﯾﺎ  ,ﺷﻔوﯾﺎ ام ﺗﺣرﯾرﯾﺎ ﯾﻘوم
ﺑﻣوﺟﺑﮫ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻌﻣل او ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﺗﺣت اﺷراف ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻟﻘﺎء اﺟر
اﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮫ اﻟﻣﺎدة ) / 1ﺗﺎﺳﻌﺎ ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﻓذ

 -2اﻟﻌﺎﻣل ﯾﺧﺿﻊ ﻻﺷراف وﺗوﺟﯾﮫ وادارة ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل وﯾﻌﺗﺑر ﺗﺎﺑﻊ ﻟﮫ

ﻋﻘد اﻟﺷرﻛﺔ
 -1ﻋﻘد اﻟﺷرﻛﺔ )ﻋﻘد ﯾﻠﺗزم ﺑﮫ ﺷﺧﺻﺎن  ,ﺑﺎن ﯾﺳﺎھم ﻛل ﻣﻧﮭم ﻓﻲ ﻣﺷروع
اﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺗﻘدﯾم ﺣﺻﺔ ﻣن ﻣﺎل ,او ﻋﻣل ,ﻻﻗﺗﺳﺎم ﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺷﺎ ﻋن ھذا
اﻟﻣﺷروع ﻣن رﺑﺢ او ﺧﺳﺎرة ( اﻟﻣﺎدة ) (626ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻧﺎﻓذ
 -2اﻟﺷرﯾك ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻻﺷراف وﺗوﺟﯾﮫ او ادارة اﻟﺷرﻛﺎء وﻟﯾس ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﮭم

 /3ﻋﻘد اﻟﻌﻣل وﻋﻘد اﻟوﻛﺎﻟﺔ
ﺳؤال /ﻣﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻋﻘد اﻟﻌﻣل وﻋﻘد اﻟوﻛﺎﻟﺔ

ﻋﻘد اﻟﻌﻣل
-1

-2
-3
-4
-5

ﻋﻘد اﻟﻌﻣل ) اي اﺗﻔﺎق ﺳواء ﻛﺎن ﺻرﯾﺢ او ﺿﻣﻧﯾﺎ  ,ﺷﻔوﯾﺎ ام ﺗﺣرﯾرﯾﺎ ﯾﻘوم
ﺑﻣوﺟﺑﮫ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻌﻣل او ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﺗﺣت اﺷراف ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻟﻘﺎء اﺟر
اﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮫ اﻟﻣﺎدة ) / 1ﺗﺎﺳﻌﺎ ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﻓذ
اﻟﻌﺎﻣل ﯾﺧﺻص ﻛل ﻋﻣﻠﮫ وﻧﺷﺎطﮫ ﻟﺧدﻣﺔ ﺻﺎﺣب ﻋﻣل واﺣد
اﻟﻌﺎﻣل ﯾﻘوم ﺑﺎﻋﻣﺎل ﺑدﻧﯾﺔ او ذھﻧﯾﺔ وﯾﻠﺗزم ﺑوﺳﯾﻠﺔ
اﺟرة اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻌﻣل ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻌﻘد او اﻟﻘﺎﻧون وﯾﻛون اﻻﺟر
ﻋﻧﺻرا اﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻌﻣل
اﻟﻌﺎﻣل ﯾؤدي ﻋﻣﻠﮫ ﺗﺣت اﺷراف وﺗوﺟﯾﮫ وادارة ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل

ﻋﻘد اﻟوﻛﺎﻟﺔ
 -1ﻋﻘد اﻟوﻛﺎﻟﺔ) ﻋﻘد ﯾﻘﯾم ﺑﮫ ﺷﺧص ﻏﯾره ﻣﻘﺎم ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ ﺗﺻرف ﺣﺎﺋز ﻣﻌﻠوم(
اﻟﻣﺎدة) (927ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ

 -2اﻟوﻛﯾل ﻻ ﯾﺧﺻص ﻛل ﻋﻣﻠﮫ وﻧﺷﺎطﮫ ﻟﺧدﻣﺔ ﻣوﻛل واﺣد
 -3اﻟوﻛﯾل ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻘط ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻣوﻛﻠﮫ وﯾﻠﺗزم ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ
 -4اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺗﻛون ﺑﺎﺟر او ﺑدون اﺟر  ,وھﻲ ﺑﮭذه اﻟﺻﻔﺔ ﺗﻘﺳم ﺑطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻔﺿﯾل
 -5اﻟوﻛﯾل ﯾؤدي ﻋﻣﻠﮫ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋن ﻣوﻛﻠﮫ وان ﻛﺎن ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻣﻧﮫ اﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻌض
اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت

اإلجراءات اإلنضباطية
العم ي اإلنضييط طي وسييعي إل ي ضييم ع ي
ف ي اط ي تقيي ي سييةط ص ي
اس ي اسييتعم ل ف ي غي ي أغ اض ي يق ي الق ي نو جمة ي إج ي ا ا نوجزه ي
طم ية :
 - 1اإلتهااااا والتحقيااا  :ال تتيي ي القييييواني المع صيي ي سييييةط صيي ي
العم ي ف ي توجي ي اإلت ي أوتوقي ي العقوط ي مطةق ي ف ي الزم ي ط ي ي تصييط
العم ي فيي مواج تيي
ه ي السييةط سييي مسييةط عة ي الع ميي يش ي صيي
متيي شيي ي يي ط يي  .كميي ا هيي القيييواني ال تجييييز مع قطيي الع ميي و
الت قيي معي وإت ي ال صي لي لةي ف عي ن سي  .وقي تضييم قي نو العمي
الع اق الن ف م تق م أ ك نوجزه ط آلت - :
العميي إتخيي أييي عقوطيي إنضييط طي ط يي الع ميي
أ -ال يجييوز لصيي
عيي أييي مخ ل يي قيي ط يي طعيي مضيي (  ) 15خمسيي عشيي يوميي عةيي
العم أو أ ممثةي ط ل  .الم (  / ١٣٨أوال) ق. .
عة ص
 لةع مي ي ال ي ي في ي أ يسي ي ع ممثي ي العمي ي أو النق طي ي أو أي شيييخآخيي يختيي لةيي ف عيي ن سيي ضيي إ عيي ا تخيي سييةوك أو أ ا والتيي
ق تؤ ي إل إن عق عمة  .الم (  / ١٤٣ث لث ) ق. .
العقوطيي اإلنضييط طي عةيي الع ميي إال طعيي من يي ف صيي
ج  -اليجييوز فيي
ليي كييو العقوطيي غ اميي
لةيي ف عيي ن سيي وط ضييو ممثيي العميي وفيي
فيكو مطةغ لصن وق ضم وتق ع العم الم (  ) ١٤٠ق. .
العم ي ف ي
 - ٢كتابااة قاارار فاار العقوبااة  :ظ ي الق ي نو عة ي ص ي
العقوطيي أييي كيي نوع يي شيي ه ييي أوجطيي الميي (  ) ١٤٤ميي قيي نو
العقوطيي كت طيي  .)...ول يي ا
العميي الع اقيي الن فيي أ (يصيي قيي ا فيي
العقوطيي صيي ي ق نونيي ال طيي أ تتييواف فييي هيي
لكيي يكييو قيي ا فيي
الشكةي وه الكت ط وإال ك ط طل.
 - 3اإلعتااارا علا ا قااارار فااار العقوباااة  :أجي ي ز قي ي نو العمي ي الن في ي
العقوطيييي
طموجيييي الميييي (  / 145أوال) لةع ميييي الطعيييي طقيييي ا فيييي

جيي الزييي السيينوي تنزييي ال جيي )
(اإلنيي ا اإليقيي عيي العميي
لي ي م كمي ي العمي ي خيييل (  ) ١٥خمسي ي عشي ي يومي ي مي ي تي ي ي تطةغي ي
طيي لق ا ويكيييو قيي ا الم كميي الصيي ط يي ا الشيي ط تيي  .أميي إ ا ك نيي
العقويي ه ي ال صي م ي العمي فتكييو م ي تقي ي الطع ي أمي م كم ي العم ي
خييل (  ) 30ثلثييي يوميي ميي تيي ي تطةيي الع ميي طقيي ا ال صيي ويكييو
ق ي ا الم كميي خ ضييع لةطعيي تمييييزا أم ي م كميي التمييييز اإلت ييي خييل
(  ) ٣٠ثلثي يوم م ت ي تطةغ  .الم (  / ١٤٥ث ني ) ق. .
جييي ي ط لييي ك أ المشييي الع اقييي فييي قييي نو العمييي
تتن سيي العقوطي ي اإلنضيييط طي مي ي جسي ي م المخ ل ي ي التي ي
العمي ي
المي ي (  / ١٣٨ث لثي ي ) ق . .ولي ي يجيييز لصي ي
عقوطي ي وا ي ي عةي ي الع مي ي عي ي المخ ل ي ي ات ي ي  .المي ي
ق. .

الن فييي أوجييي أ
أ تكط ي ي الع مي ي
أكثي ي مي ي
في ي
(  / ١٣٨اطعي ي )

عقد العمل الفردي
إ علقيي العميي الخ ضييع ق كيي قيي نو العميي تصيين إليي نييوعي ميي
علقيي العميي أول ميي علقيي العميي ال ييي التيي تتجسيي طعقيي العميي
عميي وا يي وث ني ميي علقيي
ال يي ي وتطيي طييي ع ميي وا يي وصيي
العميي الجم عييي التيي تتجسيي طعقيي العميي الجميي ع اليي ي تيينظ طمقتضيي
العم ي م ي ج ي
العم ي أو نق ط ي تمث ي أص ي
ش ي وط العم ي طييي ص ي
وهي ي ا اقمي ي
ومجموعي ي عمي ي أو النق طي ي التي ي تميييثة مي ي ج ي ي أخي ي
يسييت ع تقسييي هيي ا الموضييو إليي قسييمي تتنيي و فيي القسيي اقو أ كيي
عق العم ال ي وف القس الث ن نتن و أ ك عق العم الجم ع .
 - ۱تعريف عقد العمل الفردي.
القيي نو الميي ن الع اقيي الن فيي فيي الميي (  ) ٩٠٠عقيي العميي ط نيي
عيي
اآلخيي
(عقيي يتع يي طيي ا يي ط فييي طيي يخصيي عمةيي لخ ميي الطيي
ويكيييو فيي ا ائيي ت يي توجي يي وإ ا تيي مق طيي أجيي يتع يي طيي الطيي
اآلخ ي ويكييو الع ميي أجييي ا خ صيي ) .وع فيي المشيي الع اقيي فيي قيي نو
العميي الن فيي قيي (  ) ٣٧لسيين  ٢٠١٥ط نيي (أي ات يي ق سييوا كيي صيي ي

أ ضييمني شيي وي أو ت ي ييي يقييو طموجطيي الع ميي ط لعميي أو تقيي ي خ ميي
العم ي لق ي أج ي أي ي ك ي نوع ي ) .الم ي ( / ١
ت ي إ ا وإش ي ا ص ي
ت سع ).
وقيي وصيي عقيي العميي هيي ا ط نيي فيي ي قنيي يطيي طييي فيي ي أ يي هم
العمي تمييييزا لي مي عقي العمي الجمي ع الي ي يطي
ع مي واآلخي صي
طي نق ط أو
عم ي أو أكث ي طقص ي تنظييي ظ ي و العم ي أو ت ي ي ش ي وط
أكث ي وص ي
العم ي الت ي يتع ي الط ف ي ط ت ام ي ف ي عقييو العم ي ال ي ي  .وم ي خييل
تع ي عق العم يتطي لن ان يتص بالخصائص اآلتي :
(  ) ۱أناااق عقاااد رضاااائ  :ف يييو عقي ي ينعقي ي طمجي ي ات ي ي ق إ ا تي ي ط فيي ي
(إ تطيي ط اإليجيي طيي لقطو ) طعطيي أخيي أنيي ينعقيي ط إلت يي ق المجيي و
ال جي ي لشيييكةي معيني ي ي ي ي إل في ي ي هي ي ا اإلت ي ي ق كمي ي في ي طيي ي العقي ي أو
كيي الكت طيي طيي يكييو
وإ ا ك نيي طعيي التشيي يع قيي أو
السييي
اإلثطيي ولييي االنعقيي ف لمشيي
العقيي مكتوطيي فييت الكت طيي هنيي لغيي
الع اقيي ليي يشييت ط كت طيي العقيي إ اكت يي طييي(اإلت ق الخطيي أو الشيي وي) (
الصيي ي أو الضييمن ) اليي ي يخضيي فيي كييل ال يي لي ق كيي قيي نو العميي .
العميي ) اثطيي عقيي العميي عةيي وفيي
ويسييتطي الط فيي (الع ميي وصيي
القواعييي الع مييي فييي اإلثطييي  .إ وصييي عقييي العمييي (أي ات ييي ق )...
طموجيي نيي الميي (اقوليي  /ت سييع ) ميي قيي نو العميي يطقيي عقيي العميي
خ ضييع إل ا الطيي في شيي ط عيي مخ ل يي مقتضيي النظيي العيي واآل ا
الع مييي أو اق كييي الق نونيييي ا الصييي اإللزاميييي سيييوا أك نييي هييي
اق كيي ي م وضيي ي طمقتضيي ي قيي ي نو العميي ي أو طمقتضيي ي عقيي ي العميي ي
الجميي ع  .ق هيي اق كيي تمثيي ال يي اق نيي لة ع ييي التيي تك يي المشيي
ط يي ل م ييي العميي فييل شيي يمنيي ال يي يقي ميي أ يضييمن عقيي العميي
قييوق الع ميي وت سييي أوضيي ع المعيشييي طميي
أ ك ميي ييي ت عن يي زييي
ي وق ه ال م ي التش يعي .
(  ) ٢أنااق ماا عقااود المعاوضااة (عقيي تطيي ل مةيييز لط فييي ) إ ي صيي
ك ي م ي ط في ي عة ي مق ط ي لم ي يعطي ي ف لع م ي يتق ض ي اقج ي ف ي مق ط ي

العميي ييي ف اقجيي
العميي  .وصيي
صيي
وضيي نشيي ط ت يي تصيي
مق طيي اإلنت يي طنشيي ط الع ميي ويت تيي عةيي هيي الخ صييي الق عيي الع ميي
ل ي ع ي قي ي أ ي الط ي في م ي تن ي ي
ف ي العقييو المةزم ي لةج ي نطي وه ي
اآلخيي طةيي ال سيي أو اليي ف طعيي التن ييي  .ييي
الت اميي فيجييوز لةطيي
اآلخ .
سطط قلتزا الط
يكو م التزا ك ط
(  ) ۳عقااد العماال ماا عقااود المااد أو المسييتم التن ييي إ يسييتغ ق تن ييي
م ي م ي الييزم سييوا عين ي ه ي الم ي أ ل ي تعييي  .وطع ي الييزم ف ي ه ي
ال ليي عنصيي ا جوه ييي ميي عن صيي العقيي ويسييتخ مقي سيي لت ييي ميي
التزامي ي و قيييوق الطي ي في  .ف لمن عي ي ال يمكي ي تقي ي ي ه إال طمضي ي مي ي
معين ي م ي الييزم  .ويت ت ي عة ي اعتط ي عق ي العم ي م ي عقييو الم ي أم ي ا
ه م هم :
آثيي عةيي الم ضيي طيي ث جعيي  .طمعنيي أ
أ -أ ططييل العقيي ال تنسيي
ططلن ي ال يييؤ ي آث ي إال ف ي المسييتقط و ا يكييو ل ي أث ي جع ي ط ي ي
يعو الط ف إل ال ل الت ك ن عةي قط التع ق .
ليي القيييو القيي ه
 فيييؤ ي ل إل ان ئ .

يتوقيي

تن ييي العقيي إلسيييت ل التن ييي

و أ

نسيييتخة مي ي التع يي ي الي ي ي أو القي ي نو لعقي ي العمي ي أ ل ي ي ا العقي ي
ثلثيي عناصاار هيي العميي اليي ي يةتييز ط ائيي الع ميي واقجيي اليي ي يةتييز
العميي إليي الع ميي و ليي التطعييي التيي يتواجيي في يي الع ميي
ط ائ ي صيي
أثن العم .
المشي ي الع اقي ي في ي المي ي (  / 1خ مسي ي ) مي ي
ا۔ عنصااار العمااال :عي ي
قيي نو العميي الن فيي العميي ط نيي (كيي ج يي انسيي ن فكيي ي أو جسييم ن يط ليي
الع ميي لقيي أجيي سييوا أكيي طشييك ائيي أ ع ضيي أ مؤقيي ا جزئيي أ
مؤسسيي ) .وطيي ل يخيي ج عيي م ييو (العميي ) ليي الج يي اليي ي يط ليي أي
و أ
كي ي ئ آخي ي غيي ي اإلنسي ي وكي ي ل الج ي ي الي ي ي يؤ يي ي اإلنسي ي

يتق ض ي أج ي أ عن ي  .وطن ي عة ي م ي تق ي فييت العم ي عة ي وف ي ه ي ا الم ييو
يع أ عن ص عق العم .
عنصاار ارجاار :وهييو العنصيي الثيي ن ميي عن صيي عقيي العميي
وقي ع في قي نو العمي الن في في المي (  / 1اطي عشي ) ط ني ( كي
العمي نقي أ أو عيني لقي عمي أيي كي
م يسييت لةع مي عةي صي
نوعي ي وية ي ي طي ي ويعي ي مي ي متمم تي ي كي ي مي ي يمييين لةع مي ي مي ي
مخصصييي م مييي كييي نوع ييي واقجيييو المسيييت ق عييي العمييي
اإلضي ف ) .فييت ا تخة ي عنص ي اقج ي ف ي العق ي الم ي كو فييل يع ي ه ي ا
لي اليين صي ا
العق عقي عمي وإنمي يكييو عقي ا آخي  .كمي في
ل ي السييكو
في العق ي عة ي ع ي أ ا أي أج ي مق ط ي العم ي أم ي ف ي
ع ي ت ي ي مق ي ا اقج ي ف ي العق ي فييل يمن ي ه ي ا م ي أ يكييو العق ي
العميي طيي ف اقجيي يكييو ضييمن
عقيي عميي ليي ق التييزا صيي
و ينئي ي جي ف ي ت يي مق ي ا اقجي إل ي ق عي أج ي المثي إ وج ي
الج يي التيي يييؤ في يي
الم نيي وعيي
وإق فيقيي اقجيي ططقيي لعيي
تييول الق ض ي تق ي ي اقج ي وعة ي وف ي
العم ي  .ف ي ل ي يوج ي ع ي
مقتضي الع ال
ج -عنصاار التبعيااة :ا العميي التيي ط هييو اليي ي يميييز عقيي العميي عيي
العقييو اقخيي  .فييل يك يي لتكييوي علقيي العميي أ يعميي الشييخ
العم ي ) مق ط ي أج ي عة ي ال ي غ م ي
(الع م ي ) ل س ي آخ ي (ص ي
أ ه ي ي العنصيي ي (العم ي واقجيي ) يشييكل ال ع م ي اقس سييي لعقيي
العم ي ال ي ي ط ي يج ي أ يتييوف ل ي العلق ي عنص ي التطعي ي  .ل ي ل
نج ي ا المش ي ف ي التش ي يع الم ني ي والعم لي ي الوطني ي والمق نيي
عنيي تع ي يي لعقيي العميي ال يي ي قيي اشييت ط أ يييؤ ي الع ميي عمةيي
العم تطع لتوجي وإ ا ت .
لص

ﺛﺎﻟﺛﺎ :أﻧواع اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻧﺿﺑﺎطﯾﺔ :
ﻟﻘد أﺟﺎزت اﻟﻣﺎدة  ) 138ﺛﺎﻧﯾﺎ ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﻧﺎﻓذ ﻟﺻﺎﺣب
اﻟﻌﻣل ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣل إذا ارﺗﻛب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت أو أﺧل ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﺑﻣوﺟب
ﻋﻘد اﻟﻌﻣل ,إذ ﺗطﺑق ﺑﺣﻘﮫ إﺣدى اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ أوردھﺎ اﻟﻘﺎﻧون .وﻻﺷك أن
اﻟﻣﺷرع ﻗد أورد ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺗﻌددة ﻟﺗﺗﻧﺎﺳب وﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻌﺎﻣل,
وﺑﻧﺎ ء ﻋﻠﻰ ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌل ﺗﺣدد اﻟﻌﻘوﺑﺔ.
وﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم ﻧﺗﻧﺎول ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﺑﺎﻋﺎ:
أوﻻ ا  :اﻹﻧذار  :و ﯾﺗم ﻋن طرﯾق إﺷﻌﺎر اﻟﻌﺎﻣل ﺗﺣرﯾرﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﮭﺎ ,
وﺗﺣذ رٌه ﻣن اﻻﺧﻼل ﺑواﺟﺑﺎت ﻋﻣﻠﮫ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ  .اﻟﻣﺎدة  ) 138ﺛﺎﻧﯾﺎ  /أ (ق.ع.
ﺛﺎﻧﺎ :اﻟﻐراﻣﺔ  :ﯾﻘٌﺻد ﺑﮭﺎ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻠﺗزم ﺑدﻓﻌﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺧﻼﻟﮫ
ﺑﺄﺣد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ ,أو ھﻲ إﺳﺗﻘطﺎع ﻣﺎﻟﻲ ﻣن أﺟر اﻟﻌﺎﻣل
ﻋﻘوﺑﺔ ﻋن إﺧﻼﻟﮫ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﮫ أو ﻋدم إطﺎﻋﺗﮫ ﻷواﻣر ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل.
وﻟم ﯾﻧٌص اﻟﻣﺷرع اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ اﻟﻐراﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻧﺿﺑﺎطﯾﺔ,
ﻻﺑل ﺣظرھﺎ وﻟم ﯾﺟٌزھﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ وٌﺟد ﻓﯾﮭﺎ اﺗﻔﺎق
ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣطﺑق ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺧﻼف ذﻟك .اﻟﻣﺎدة ) 139ق.ع .ﻋﻠﻰ أن ﺗودع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﻣﺳﺗﺣﺻﻠﺔ ﻋن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ ﻟﺻﻧدوق ﺿﻣﺎن وﺗﻘﺎﻋد اﻟﻌﻣﺎل .اﻟﻣﺎدة) 140
ق.ع .ﻣﻧﻌﺎ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻻﻏراض أﺧرى ﻣن ﻗﺑل ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل.
ﺛﺎﻟﺛﺎ  :اﯾﻘﺎق اﻟﻌﺎﻣل ﻋن اﻟﻌﻣل ﻣدة ﻻﺗز دٌ ﻋﻠﻰ) ( 3ﺛﻼﺛﺔ اﯾﺎم .اﻟﻣﺎدة138
/ﺛﺎﻧﯾﺎ  /ب (ق.ع.
راﺑﻌﺎ :ﺣﺟب اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛب ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
اﻟﺗﻲ اﺳﺗوﺟﺑت اﻹﺟراء اﻻﻧﺿﺑﺎطﻲ ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ (  ) 181ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻣﺎﻧون

ﯾوﻣﺎ .اﻟﻣﺎدة  ) 138ﺛﺎﻧﯾﺎ  /ب (ق .ع.
ﺧﺎﻣﺳﺎ :ﺗﻧزﯾل اﻟدرﺟﺔ و ﯾﺳٌﺗﺗﺑﻌﮫ ﺗﻧزﯾل أﺟره ﻓﻲ ﺿوء درﺟﺗﮫ اﻟﺟدﯾدة ﺑﻌد
اﻟﺗﻧزﯾل .اﻟﻣﺎدة  ) 138ﺛﺎﻧﯾﺎ  /د (ق.ع.
ﺳﺎدﺳﺎ  :اﻟﻔﺻل ﻣن اﻟﻌﻣل  :ﺗﻌد ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻔﺻل ﻣن أﺷد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻲ وٌﻗﻌﮭﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل ,و ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗٌرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺣرﻣﺎن
اﻟﻌﺎﻣل ﻣن ﻣﺻدر رزﻗﮫ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣﻊ اﺣﺗﻣﺎل ﺻﻌوﺑﺔ ﺣﺻوﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل
آﺧر ,ﻷﻧﮫ ﺗرك ﻋﻣﻠﮫ اﻷول ﻟﺧطﺎ اﺳﺗوﺟب إﻧﮭﺎء ﺧدﻣﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﻔﺻل.
وﻗد ﻧص ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻌراق اﻟﻧﺎﻓذ ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻔﺻل ﻣن اﻟﻌﻣل
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  ) 138ﺛﺎﻧﯾﺎ  /ه ( ﻣﻧﮫ وﺣدد ﺣﺎﻻﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة( ) 141
وﻷھﻣﯾﺔ ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﺳوف ﻧﺗﻧﻧﺎوﻟﮭﺎ ﺗﺑﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ وردت ﻓﻲ ﻧص
اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة:
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ  :ارﺗﻛﺎب اﻟﻌﺎﻣل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻧﺷﺎ ﻋﻧﮭﺎ ﺿرر ﻣﺎدي ﺟﺳﯾم
ﺑﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل .اﻟﻣﺎدة  ) 141أوﻻ ( ق.ع.
و ﯾﺷﺗرط ﻟﻔﺻل اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ وﻓق ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻵﺗﯾﺔ:
ارﺗﻛﺎب اﻟﻌﺎﻣل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ,ﻟذﻟك ﻻ ﺟٌوز ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻓﺻل اﻟﻌﺎﻣلإذا ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻻ ﺗرﺗق ﻟﻣﻧزﻟﺔ اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ.
أن ﯾﻧﺷﺎ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﺿرر ﻣﺎدي ﺟﺳﯾم ﺑﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ,ﻟذﻟك ﻻﺟٌوز ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﮭذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺻل اﻟﻌﺎﻣل إذا ﻟم ﯾﺗرﺗب ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ
اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﺿرر ﻣﺎدي ﺟﺳﯾم أو إذا ﺗرﺗب اﻟﺿرر ﻟﻛﻧﮫ ﻏﯾر ﺟﺳﯾم او ﻛﺎن ﻣﻌﻧوﯾﺎ
وﻟﯾس ﻣﺎدﯾﺎ .
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :إﻓﺷﺎء اﻟﻌﺎﻣل ﺳر ا ﻣن أﺳرار اﻟﻌﻣل.
ﺗﺗﻘرر ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة  ) 141ﺛﺎﻧﯾﺎ ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﻓذ,

و ﯾﻛٌون ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل اﻟﺣق ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﻌﺎﻣل دون إﺧطﺎر إذا أﻓﺷﻰ
اﻟﻌﺎﻣل أﺳرار اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎص .وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻵﺗﯾﺔ :
ﻗﯾﺎم اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺈﻓﺷﺎء ﺳر ﻣن أﺳرار اﻟﻌﻣل.أن ﺛﺑت ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻗﯾﺎم اﻟﻌﺎﻣل ﺑذﻟك.أن إٌدي إﻓﺷﺎء اﻟﻌﺎﻣل ﻷﺣد أﺳرار اﻟﻌﻣل إﻟﻰ إﻟﺣﺎق ﺿرر ﺟﺳﯾم ﺑﻣﺷروعاﻟﻌﻣل.
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  :ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻼﻣﮫ اﻟﻌﻣل وﺻﺣﺗﮫ.
ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻓﺻل اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻧد إرﺗﻛﺎﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣل وﺻﺣﺗﮫ ,وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗٌوﺟب ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل إرﺳﺎل
إﻧذار ﺧطﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣل ﻹﻋﻼﻣﮫ ﺑﻔﺳﺦ ﻋﻘد اﻟﻌﻣل دون إﺷﻌﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛرار ھذا
اﻟﺳﻠوك .اﻟﻣﺎدة  ) 141ﺛﺎﻟﺛﺎ ( ق.ع.
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ  :وﺟود اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛر ﺑﯾن ,أو ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺧدر
أﻛﺛرﻣن ﻣرة ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل .اﻟﻣﺎدة  ) 141راﺑﻌﺎ ( ق.ع.

ﯾﺷٌﺗرط ﻟﻔﺻل اﻟﻌﺎﻣل إﺳﺗﻧﺎد ا ﻟﮭذه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻵﺗﯾﺔ :
ﺗواﺟد اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ,وﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل.ان ﯾﻛٌون اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛر ﺑﯾن ,أو ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺧدر وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘرﯾرﺻﺎدرﻋن طﺑﯾب ﻣﺧﺗص.
أن ﯾﺗم إﻧذاره ﻋن ﻓﻌﻠﮫ ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣرة ,ﻟذﻟك ﻻ ﯾﻌد ﻓﺻل اﻟﻌﺎﻣل ﻣﺳﺗوﻓﯾﺎﻟﺷروطﮫ إذا ﺗم ﻓﺻﻠﮫ دون إﻧذار ,أو ﺗم إﻧذاره ﻟﻣرة واﺣدة.
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  :اﺗﯾﺎن اﻟﻌﺎﻣل ,ﻷﻛﺛرﻣن ﻣرة ,ﺳﻠوﻛﺎ ﻻ ﯾﺎﺗﻠف وﺷرف

اﻟﻌﻣل.
ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل أن ﯾﻔٌﺻل اﻟﻌﺎﻣل إذا أﺗﻰ اﻟﻌﺎﻣل أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ,ﺳﻠوﻛﺎ ﻻ
ﯾﺎﺗﻠف وﺷرف اﻟﻌﻣل ,ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛٌون ﻗد ﺗم إﻧذاره ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺳﻠوك ﺳﺎﺑﻘﺎ .اﻟﻣﺎدة
) 141ﺧﺎﻣﺳﺎ ( ق.ع.
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ  :اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل أو ﻋﻠﻰ أﺣد رإﺳﺎﺑﮫ أو ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﺛﻧﺎء
اﻟﻌﻣل او ﺧﺎرﺟﮫ اﻟﻣﺎدة  141ﺳﻠدﺳﺎ ( ق ع
زﻣﻠﺑﮫاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ  :ﺗﻐﯾب اﻟﻌﺎﻣل ﻋن اﻟﻌﻣل ﺑدون ﻋذر ﻣﺷروع ( ) 10ﻋﺷرة
اﯾﺎم ﻣﺗﺻﻠﺔ أو ( ) 30ﺛﻼﺛون ﯾوﻣﺎ ﻣﺗﻘطﻌﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌﻣل .اﻟﻣﺎدة
) 141ﺳﺎﺑﻌﺎ ( ق.ع .
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ  :ارﺗﻛﺎب اﻟﻌﺎﻣل أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﺑﺣق أﺣد زﻣﻼﺋﮫ
ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﺟﻠﮭﺎ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎت .اﻟﻣﺎدة  ) 141ﺛﺎﻣﻧﺎ ( ق.ع.
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ  :اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﺗز دٌ ﻋﻠﻰ ) ا(ﺳﻧﺔ واﺣدة
وأﻛﺗﺳب اﻟﺣﻛم درﺟﺔ اﻟﺑﺗﺎت .اﻟﻣﺎدة  ) 141ﺗﺎﺳﻌﺎ ( ق.ع.

سلطات صاحب العمل
لصاحب العمل داخل المشروع سلطتان ،سلطة إدارية تتمثل في توجيهه نشاط
العمال واإلشراف عليهم ،وسلطة انضباطية تتمثل في صالحياته في فرض
العقوبات االنضباطية في حالة مخالفتهم ألوامره.
أوال  :سلطة صاحب العمل اإلدارية .يمتلك صاحب العمل باعتباره رئيسا ً إدرايا ً
لمشروعه سلطة إدارية تتمثل في توزيع العمال على قطاعات العمل المختلفة،
وإعادة هذا التوزيع وفقا ً لمصلحة العمل ،ورسم طريقة العمل التي يلتزم العمال
باتباعها ،ووضع القواعد التفصيلية المتعلقة بأسلوب تنفيذ العمل وتحديد قواعد
السلوك داخل المشروع ،وكذلك وضع قواعد الترقية والمكافأة ،واتخاذ القرار
بشأن حجم العمل داخل المشروع بما في ذلك زيادة عدد العمال أو نقصانهم
بحسب األحوال أو تصفية العمل نهائياً .في حياته فإن سلطة صاحب العمل
اإلدارية ليست مطلقة بل مقيدة بالقيود اآلتية :
 – ١ال يجوز لصاحب العمل أن يصدر أوامر إلى العامل تخالف القانون أو
العقد أو النظام العام أو اآلداب ،كتلك األوامر التي تعد تدخالً الشخصية أو في
نشاطه السياسي أو النقابي أو معتقداته الدينية ،لذلك ينبغي وبالنظر ألهمية هذه
السلطة اإلدارية فقد بات من الضروري تقييدها بقيود تضمن حماية المصلحة
العامة ومصلحة العمال من سوء استعمالها ،لذلك أن تكون األوامر متعلقة بتنفيذ
العمل دون غيره .
 – ٢أال يكون في األوامر ما يعرض العامل للخطر .كخطر الموت أو اإلصابة
أو المسائلة القانونية.
ثانياً -:سلطة صاحب العمل االنضباطية.
ان السلطة االنضباطية ليست خاصة بعالقات العمل ،بل تالئم جميع المؤسسات
العامة والخاصة ،الغرض منها احترام القواعد قانون العمل بموجب المادة (
 ) ١٣٨منه .وفي نطاق سلطة صاحب العمل اإلنضباطية ،نجد ان صاحب العمل
ينفرد وحده بسلطتين ،سلطة وضع القواعد التأديبية ،وسلطة تطبيقها على العامل

في إطار عقد العمل في داخل المشروع ،وهاتان السلطتان تثبتان لكل صاحب
عمل من دون حاجة إلى نص خاص ،طالما أنها متفرعة عن رابطة التبعية التي
البد أن تقوم في كل عقد عمل .لسلوك الجماعة ،وقد أقر قانون العمل العراقي
النافذ هذه السلطة لصاحب
وفي ضوء ما تقدم نتناول موضوع سلطة صاحب العمل اإلنضباطية من خالل
الفقرات اآلتية :
أوال  :الجزاء المدني والجزاء التأديبي.
ثانيا ً  :النظام الداخلي للعمل.
ثالثا ً  :أنواع العقوبات اإلنضباطية.
رابعا ً  :اإلجراءات اإلنضباطية.
أوال :الجزاء المدني والجزاء التأديبي تقضي القواعد العامة بأنه إذا لم يقم العامل
بتنفيذ التزاماته على النحو المحدد بالعقد أو القانون ،فإنه يكون مسؤوالً عن ذلك
في مواجهة صاحب العمل مسؤولية عقدية .وقد أكد قانون العمل العراقي النافذ
مسؤولية العامل بموجب نص المادة ( ( : ) ١٣۷أوالً  :يكون العامل مسؤوالً
أمام صاحب العمل عن األضرار التي يتسبب بها نتيجة إخالله بواجبات عمله ،أو
بما يتصل بهذه الواجبات بشكل مباشر أو غير مباشر .ثانيا ً  :على صاحب العمل
إثبات خطأ العامل ،ويحدد التعويض الذي يجب على العامل دفعه بقرار قضائي
إال إذا اتفق الطرفان على تسويته بطريقة ودية .ثالثا ً  :يقصد ب (اإلخالل
بالواجبات) المنصوص عليه في البند (أوال) من هذه المادة  :األضرار الناتجة
عمداً أو عن إهماال أو نتيجة خطأ جسيم ).
ومقتضى ما تقدم ،أن لصاحب العمل أن يطالب العامل بتعويض مالي عن كل
إخالل بالتزام عقدي بالشروط المذكورة ،غير أن هذا الجزاء المدني قد يكون
غير مجد في أغلب األحوال ،وذلك ألن العامل في المعتاد يكون غير قادر على
الوفاء بمبلغ التعويض لعدم يساره ،إضافة إلى ان المشرع يحيط أجر العامل
بحماية كبيرة تجعل استيفاء التعويض من العامل باالقتطاع من أجره أمراً صعبا ً
للغاية .ولهذا فان تطبيق القواعد العامة (المدنية) ،يبدو غير عملي في إطار

عالقات العمل في أغلب األحوال ،وإن كان تطبيق هذه القواعد أصالً عاما ً حيثما
توافرت شروط تطبيقها .لهذا فقد اقتضت الحال ،لضمان سير العمل وانتظامه،
أن يوجد جزاء خاص في إطار عالقات العمل ،هو الجزاء التأديبي ،يتولى
صاحب العمل توقيعه على العامل نتيجة إخالله ببعض التزاماته أو بنظام العمل
أوعدم اطاعته أوامر صاحب العمل .وهذا الجزاء يتميز من الجزاء المدني في
انه ليست له صفة التعويض ،كما ان توقيعه ال يتوقف على تحقق ضرر لصاحب
العمل ،وان القصد منه هو الزجر ،ومن ثم فإنه يتناسب عادة مع جسامة المخالفة،
ال مع جسامة نتيجتها.
ثانياً :النظام الداخلي للعمل  :غالبا ً ما يلجأ صاحب العمل إلى وضع أوامره في
صيغة وثيقة مكتوبة بغية االستغناء عن إصدار األوامر الفردية بشأن عامل
معين ،محققا ً توحيد نظام العمل في مشروعه من جهة ،ويضمن سهولة فهم أحكام
تنظيم العمل وحسن تطبيقها وإشعار العمال باألمان لمعرفتهم حقوقهم وواجباتهم
من جهة أخرى ،وهذه هي األوامر الجماعية العامة ،وقد أطلق عليها المشرع
العراقي الذي يضعه صاحب العمل لتنظيم تنفيذ العمل وسلوك العمال في الم
بشكل وثيقة مكتوبة ويصبح نافذاً بعد استيفائه لشروط معينة .في قانون العمل
النافذ ( النظام الداخلي للعمل) والذي يمكن تعريفه بأنه "النظام الذي يضعه
صاحب العمل لتنظيم تنفيذ العمل وسلوك العمال في المشروع بشكل وثيقة مكتوبة
ويصبح نافذاً بعد استيفائه لشروط معينة) وقد الزم قانون العمل العراقي النافذ
صاحب العمل الذي يستخدم بشكل منظم (  ) ١۰عشرة عمال فأكثران يعد قواعد
داخلية عن الحاالت اآلتية  :المادة (  / 136أوال) ق.ع.
.١ساعة فتح المشروع وبدأ العمل واالستراحة اليومية واألسبوعية
 ٢مقدار األجر ومقدار العمل اإلضافي
 – ٣إجراءات الصحة والسالمة المهنية.
 – ٤التزامات العمال وقواعد االنضباط.
 – ٥اإلجازات السنوية واإلجازات الخاصة
 – ٦األسماء والعناوين الوظيفية للمشرفين على العمل.

وتصدر وزارة العمل والشؤون االجتماعية أنظمة داخلية نموذجية يسترشد بها
أصحاب العمل ،ولدائرة التشغيل والقروض مساعدة صاحب العمل بإعداد هذه
األنظمة إذا طلب صاحب العمل منها ذلك.
ألزم المشرع صاحب العمل أن يعد نظاما ً داخليا ً مع ممثلي العمال في المشروع
إن وجدوا ،وذلك خالل (  ) ٣أشهر التالية إلفتتاح المشروع ،أو خالل ( ) 3
ثالثة أشهر من تنفيذ هذا القانون إذا كان المشروع موجوداً أصالً .المادة ( ١٣6
/ثالثاً) ق.ع .حيث يقوم صاحب العمل بعرض األنظمة الداخلية قبل بدء تنفيذها
على دائرة التشغيل والقروض أو القسم القانوني للمصادقة عليها ،أو عند تعديلها
على أن يبلغ صاحب العمل بالموافقة عليها بصيغتها النهائية أو المعدلة خالل (
 ) ٣۰ثالثين يوما ً من تقديمها إليه ،وإال اعتبرت األنظمة الداخلية موافقا ً عليها
بانقضاء تلك المدة  .المادة (  / 136رابعاً) ق.ع.
وال شك في أن األنظمة الداخلية تتمتع بأهمية خاصة للعمال ولجان التفتيش ،لذلك
ألزم قانون العمل العراقي صاحب العمل بتعليق األنظمة الداخلية في مكان بارز
في موقع العمل بعد المصادقة عليها ،وعليه المحافظة عليها في حالة جيدة
ومقروءة .المادة (  / ١٣٦خامساً) ق.ع .جدير بالذكر ان المادة (  / 136سادسا ً
) من ق.ع .قضت ببطالن أي نص في األنظمة الداخلية ينتقص من حقوق العمل
المنصوص عليها في قانون العمل أو في االتفاق الجماعي.

اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻘررة ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘﺎﻟﻊ واﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣواد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ
ﯾﻌد اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﻟﻊ واﻟﻣﻧﺎﺟم ﻋﻣﻸ ﺿﺎرا وﻣرھﻘﺎ وﺧطرا ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣل وﺳﻼﻣﺗﮫ،
وﻟذﻟك أﻓرد اﻟﻣﺷرع اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻟﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭذا اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ
اﺳﺗﮭدف ﺑﮭﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﺎل ،واﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻻﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن
ظروف ﻋﻣﻠﮭﺎ.
وﻋﻠﯾﮫ ﺳﻧﺗﻧﺎول ھذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻘرات اﻻﺗﯾﺔ :
أوﻻ  :ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘﺎﻟﻊ واﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣواد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ  :اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎل.
ﺛﺎﻟﺛﺎ  :اﻟﺗزاﻣﺎت ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل.
راﺑﻌﺎ  :ﻣدة ﺑﻘﺎء اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل.
أوﻻ  :ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘﺎﻟﻊ واﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣواد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ
ﻗﺿت اﻟﻣﺎدة )  ( 106ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻌراﻗﻲ رﻗم )  ( ٣٧ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠١۵ﻋﻠﻰ أن  ) :أوﻻ
 :ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ اﻋﻣﺎل ﻣﻘﺎﻟﻊ اﻟﻣواد اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣواد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ
وﺑوﺟﮫ ﺧﺎص ﻣﺎﯾﺄﺗﻲ

 .1ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣواد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ واﻟﺣﺟرﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ

ذﻟك اﻟﻣﺟوھرات و ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺧراﺟﮭﺎ أو ﺗﺻﻧﻌﮭﺎ اﻟﻲ – ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺧراج أو ﺗرﻛﯾز أو
ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟرواﺳب اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻷرض أم ﻓﻲ ﺑﺎطﻧﮭﺎ ج – ﻛل ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺗﺑﻊ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن )أ( و )ب( ﻣن ھذا اﻟﺑﻧد ﻣن أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء وﺗﺷﯾﯾد
ﻣﺻﺎﻧﻊ وﺗرﻛﯾب أﺟﮭزة (.
وﺑﮭذا ﯾﻛون ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﻓذ ﻗد اﺧﺗﻠف ﻋن ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ھذا
اﻟﻔﺻل ،ذﻟك ﻷن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻠﻐﻲ رﻗم )  ( 11ﻟﺳﻧﺔ  ١٩٨٧ﻗد ﻗﺻر ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة )
 ( ٩٨ﻣن ﻧطﺎق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎل ﻣﻘﺎﻟﻊ اﻟﻣواد اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻓﻘط ،ﻋﻠﻰ اﺳﺎس أن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ

اﻟﻣﻧﺎﺟم ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗﻛره اﻟدوﻟﺔ ،وﻣن ﺛم ﻟم ﯾﻌد ھﻧﺎك ﻣﺑرر ﻟﺗﻧظﯾم أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل،
ﻣﺎدام ﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﯾﻌﻣل ﻟدى دواﺋر اﻟدوﻟﺔ واﻟﻘطﺎع اﻹﺷﺗراﻛﻲ اﻧذاك ﻗد اﺳﺗﺑﻌد ﻣن اﻟﺧﺿوع
اﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون
ﺛﺎﻧﯾﺎ  :اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎل .إن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﻟﻊ واﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣواد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﺿﺎرة واﻟﻣرھﻘﺔ ،ﻟذﻟك ﯾﺣظر اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳﺎء واﻷﺣداث ﻓﯾﮭﺎ ،وﻋﻠﯾﮫ ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ
اﻟذﻛور اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن وﺑﮭذا ﻓﺈن ﺧﺻوﺻﯾﺔ ھذا اﻟﻌﻣل دﻓﻌت اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ ﺗوﺧﻲ اﻟﻣزﯾد ﻣن
اﻟﺣﯾطﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎل ﻓﯾﮫ ،وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺛﺑت ﻣن أھﻠﯾﺗﮭم اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻗﺑل ﻣﺑﺎﺷرﺗﮭم
اﻟﻌﻣل ﻓﻘررت اﻟﻣﺎدة )  / ١٠ﺛﺎﻧﯾﺎ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﻓﺔ ﻋﻠم ﺟواز ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﻣﮭن واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد أوﻻ ﻣن ذات اﻟﻣﺎدة – اﻟﻣذﻛورة
ﺳﺎﺑﻘﺎ – إﻻ ﺑﻌد إﺟراء اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻣﮭﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ ،وﺛﺑوت ﻟﯾﺎﻗﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟذي
ﺳوف ﯾﻛﻠف ﺑﮫ .وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﻘدم ،أﻧﮫ إذا ﺛﺑت ﺑﺎﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل
ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﻟﻊ واﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣواد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ،اﻣﺗﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ،ﻓﺈذا ﺧﺎﻟف
ذﻟك ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼ ،ووﻗﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )
 ( ١١٢ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﻓذ .وﯾﺟب ﻗﺑل اﻧﮭﺎء ﻋﻘد ﻋﻣل اﻟﻌﺎﻣل ،ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب،
أن ﯾﺟدد اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﮫ ،ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم إﺻﺎﺑﺗﮫ ﺑﻣرض ﻣﮭﻧﻲ .اﻟﻣﺎدة )
 / 106ﺛﺎﻟﺛﺔ( .ق.ع .وﻗد أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻌراﻗﻲ ﺑﺎن ﯾﺟري اﻟﻔﺣص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎل
أﺛﻧﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل دون ﺗﺣﻣﻠﮭم ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔﺣص .اﻟﻣﺎدة )  ( 106راﺑﻌﺎ( ق.ع.
وﯾراﻗب ﺟﮭﺎز ﺗﻔﺗﯾش اﻟﻌﻣل ﻗﯾﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺣص اﻟﻌﻣﺎل ﻗﺑل
اﻟﺗﺷﻐﯾل ،وأﺛﻧﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل دون ﺗﺣﻣﻠﮭم ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔﺣص اﻟﻣﺎدة ( /١٠6ﺧﺎﻣﺳﺎ) ق.ع
وھﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﺿرورة أن ﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ ﻟﮭذه اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﺎل ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
وﻗﺑل اﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻟﻌﻣل ،ﺑل ﯾﻛون ﺑﺻورة دورﯾﺔ ﻻن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﻟﻊ واﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣواد
اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﺗﻧﺷﺎ ﻋﻧﮫ أﺿرار ﺻﺣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻷﻣر اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣل وﻟﯾﺎﻗﺗﮫ
ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة

ﺛﺎﻟﺛﺎ :اﻟﺗزاﻣﺎت ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل
ﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗزاﻣﺎت ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻊ وﻣﻧﺎﺟم اﻟﻣواد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ،ﻓﻘرر اﻟزاﻣﮫ ﺑﺟﻣﻠﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ  .اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺑق دراﺳﺗﮭﺎ  ،-ﻣراﻋﯾﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺧﺻوﺻﯾﺔ
ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻣل ودرﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﮭﺎ أداؤه ،ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﺗﺧﺎذ إﺟرءات
اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺛﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ .وﻣن اﺳﺗﻌراض ﻧﺻوص اﻟﻔﺻل
ﻧﺳﺗﺧﻠص
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
 .ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل أن ﯾﻌﻠق أﯾﻌﻠن( ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ظﺎھر ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﻌﻣل

ﻣﺎﯾﺎﺗﻲ :
 -ﻧظﺎم داﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﯾﺑﯾن ﻓﯾﮫ أوﻗﺎت اﻟﻌﻣل وﻓﺗرات اﻟراﺣﺔ ﻋﻠﻰ

أن ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﮫ إﻟﻰ ﺗﻔﺗﯾش اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺎدة )  ( ١٠٧ارة ( ق .ع – اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع .اﻟﺳﺎدة )  / ١٠٧ﺛﺎﻧﯾﺎ ) ق.ع .و وﻓﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟوزارة اﻟﻣﺎدة ( /١ ١٠أوا) ق.ع.
 -٢ﺣظر دﺧول أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ
أﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺟم أو اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ وﺗﻔﺗﯾﺷﮭﺎ وﺣراﺳﺗﮭﺎ وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺎدة )  / ١٠٨أوﻻ  ( 1 /ق.ع .ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺣظر دﺧول اﻟﻌﻣﺎل أﻧﻔﺳﮭم ھذه اﻷﻣﺎﻛن –
دون ﺗرﺧﯾص  .ﻓﻲ ﻏﯾر اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻌﻣل .اﻟﻣﺎدة )  / ١٠٨أوﻻ /ب( ق.ع .وﻋﻠﯾﮫ أن
ﯾﻣﺳك ﺳﺟﻼ ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾدﺧﻠون أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل ﺑﺳﺑب أﻋﻣﺎﻟﮭم واﻟﺗﺄﺷﯾر ﻋﻠﯾﮫ
ﻋﻧد

ﺧروﺟﮭم .اﻟﻣﺎدة )  / ١٠٨ﺛﺎﻧﯾﺔ ( ق  .ع – اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻵﺗﯾﺔ  :اﻟﻣﺎدة )  / ١١٠ﺛﺎﻧﯾﺔ( ق.
ع – اﺻدار اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت واﻷواﻣر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ دﻋت
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟك

 ﻣﻠﻊ وﺟود اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻻﻧﻔﺟﺎرات اﻻ ﺑﻌد زوال اﻟﺧطر ﻋﻧﮭﺎ – ﺗزوﯾد اﻟﻌﻣﺎلﺑﻣﻌدات اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﻛل ﻋﺳل.

 وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ ﺣدوث أﺧطﺎر ﻓﯾﮭﺎ – ﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎتاﻹﻧﻘﺎذ واﻹﺳﻌﺎف اﻷوﻟﻲ ﻟﻠطواري

 ﺗﻔﺗﯾش أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل دورﯾﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺳن ﺗطﺑﯾق اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎﻓﻲ ھذا اﻟﺑﻧد.
راﺑﻌﺎ  :ﻣدة ﺑﻘﺎء اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل.
ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻼرھﺎق اﻟذي ﯾﺳﯾﯾﮫ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﻟﻊ واﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣواد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع وﺿﻊ
ﺣدا أﻗﺻﻰ ﻟﻣدة ﺑﻘﺎء اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ،ﻓﻘﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )  ( ١٠٩اوﻻ ( ﻣن ﻗﺎﻧون
اﻟﻌﻣل اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﻧﺎﻓذ ﺑﺄﻧﮫ ) :ﻣدة اﻟﻌﻣل اﻟﯾوﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﯾن واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻧد ) أوﻻ ( ﻣن اﻟﻣﺎدة )  ( 106ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ھﻲ )  ( 7ﺳﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت،
وﻻﯾﺟوز ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال إﺑﻘﺎء اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻣل أﻛﺛر ﻣن ) ٨

ﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﯾوم ( وﻗﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﺎدة ذاﺗﮭﺎ ﺑﺎﻧﮫ  :اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﺣﻛم اﻟﺑﻠد
) أوﻻ ( ﺳن ھذه اﻟﻣﺎدة ﯾﺟوز ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺿرورة اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻣل ﻟﻣﻧﻊ
وﻗوع ﺣﺎدث
أو ﻟﺗﻼﻓﻲ ﺧطر وﻗرﻋﮫ أو إﺻﻼح ﺳﺎﻧﺷﺎ ﻋﻠﮫ ﺑﺎﻟﺷروط اﻵﺗﯾﺔ  :اﻟﻣﺎدة )  / ١٠٩ﺛﺎﻧﯾﺔ( ق
 اﺑﻼغ ﺗﻔﺗﯾش اﻟﻌﻣل واﻟﺟﮭﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎدث اﻟطﺎرئ أو اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺧﻼل )  ( ٢۶ارﺑﻊوﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ ﻣن ﺑدء اﻟﻌﻣل
 -٢اﻋﺗﺑﺎر ﻣدة اﻟﻌﻣل اﻟزاﺋدة ﻋﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد )أوﻻ( ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﻋﻣﺔ
إﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﺟري ﺗﻌوﯾﺿﮫ وﻓق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ھذا اﻟﻧص ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻘﺎﻧون اﺟﺎز
اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ذﻛرھﺎ ،أن ﺗزﯾد ﻣدة ﺑﻘﺎء اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻋن )  ( ٨ﺛﻣﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻋﺎت ،وﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻋدم ﺗﺣدﯾده ﺣدا أﻗﺻﻰ ﻟﻣدة ﺑﻘﺎء اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت
اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )  ،( ١٠٩أن اﻟﻌﺎﻣل ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻗﺗﺎ إﺿﺎﻓﯾﺎ ﻻﻟم
ﻣدﺗﮫ ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻣواﺟﮭﺔ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
وﻟﻛﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﻣراﻗﺑﺔ ھذا اﻟﺷﻐل اﻹﺿﺎﻓﻲ
اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ،أوﺟب ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل أن ﯾﻘوم ﺑﺈﺑﻼغ أﺟﮭزة ﺗﻔﺗﯾش اﻟﻌﻣل واﻟﺟﮭﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺣﺎدث اﻟطﺎري أو اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺧﻼل )  ( ٢۶ارﺑﻊ وﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ ﻣن ﺑدء اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ
ﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻣﻧﻊ وﻗوﻋﮫ أو إﺻﻼح ﻣﺎ ﻧﺷﺄ ﻋﻧﮫ ،ﻓﻣﺗﻰ ﺗﻠﻘت ھذه اﻟﺟﮭﺎت ﭘﻼع
ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻛﺎن ﺑﻣﻘدورھﺎ اﻟﺗﺛﺑت ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ اﺳﺗدﻋت اﻟﺗﺷﻐﯾل ،وﻣن ﺗم
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى اﻟﺗزام ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌﻣل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﻌﺎﻣل
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ھو ﻋﻣل ﻣﺄﺟور ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ ﻋﻧﮫ اﻟﻌﺎﻣل أﺟرأ اﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺣﺳوﺑﺔ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدھﺎ

اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻷﺟر اﻹﺿﺎﻓﻲ وأﺧﯾرا ﻓﻘد أﻗر اﻟﻣﺷرع اﻟﻌراﻗﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﻓذ
ﺟزاء ﺟﻧﺎﻧﯾﺎ ﻋﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ أو ﻏراﺳﺔ ( ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﻟﻊ
واﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣواد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻﺗﻘل ﻋن )  ( ١٠ﻋﺷرة أﯾﺎم وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ )
 ( ٣ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أو ﺑﻐراﻣﺔ ﻻﺗﻘل ﻋن )  ( ١٠٠,٠٠٠ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر وﻻﺗزﯾد ﻋن )
 ( 5٠٠,٠٠٠ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﺧﺎﻟف
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘﺎﻟﻊ واﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣواد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻣوﺟب
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﻓذ.

))اﻟﻘﯾوٌد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺷﻐﯾل

اﻷﺟﺎﻧب((

ﯾﻌد اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺣق ﻣواطﻧﯾﮭﺎ دون اﻷﺟﺎﻧب ,ﻟﻛن ﻻﻋﺗﺑﺎرات
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗد ﺳٌﻣﺢ ﻟﻸﺟﺎﻧب أن ﻣٌﺎرﺳوا اﻟﻌﻣل وﻓق ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ وان دراﺳﺔ-
ﻣرﻛز اﻟﻌﻣﺎل اﻷﺟﺎﻧب ھب ﻣن ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﻓﻘد ﺳٌﻣﺢ-
ﻟﻸﺟﺎﻧب ﺑﺎﻻﺷﺗﻐﺎل ﺑﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟواطﻧﮫ ﺑﺻورة
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
إن اﻟﻣﺷرع اﻟﻌراﻗﻲ أراد أن ﯾﻧٌظم ﺗﺷﻐﯾل اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟﻌراق وﯾراﻗﺑﮭم
ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻛوﻧوا ﻣﺻدرا ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻹﺧﻼل ﺑﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﻼد
وﻣزاﺣﻣﺔ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻌراﻗﯾﯾن وﺑﺎﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ,إذ رﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌض اﻷﺟﺎﻧب
إﻟﻰ اﻟﺑﻠد و ﯾﻣﺎرﺳون اﻟﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ ظﺎھرﯾﺎ ,وﻟﻛﻧﮭم رﺑﻣﺎ ﯾﻘﺻدون ﻏﺎﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
او ﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ ﺧﻔﯾﮫ ﻟذا وﺟﺑت ﻣراﻗﺑﺗﮭم وﻓرض اﻟﻘﯾوٌد ﻋﻠﯾﮭٌم ﻛﺿرورة اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣن وزارة اﻟﻌﻣل واﻟﺷﺋون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗٌطﻠب دراﺳﺔ ھذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
أوﻻ :ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺟﻧﺑﻲ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ :اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﻌﻣل وﺷروطﮭﺎ.
ﺛﺎﻟﺛﺎ :واﺟﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺟﻧﺑﻲ وﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل.
راﺑﻌﺎ :أﺣﻛﺎم ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎل اﻷﺟﺎﻧب.
أوﻻ ا :ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺟﻧﺑﻲً .
ﻋرف ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﻧﺎﻓذ اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺄﻧﮫ )  :ﻛل ﺷﺧص
طﺑﯾﻌﻲ ﻻ ﺣٌﻣل اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﯾﻌﻣل أو ﯾرﻏب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺑﺻﻔﺔ
ﻋﺎﻣل (...اﻟﻣﺎدة / ) 1ﺛﺎﻟث وﻋﺷرون (ق.ع.
وﻋرﻓت اﻟﻣﺎدة ) اﻷوﻟﻰ /أوﻻ ( ﻣن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣل
ﻓﻲ اﻟﻌراق رﻗم  ) 18ﻟﺳﻧﺔ  1987اﻟﻣﻌدﻟﺔ ,اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺎن ) اﻷﺟﻧﺑﻲ:
ﻛل ﺷﺧص ﻻ ﯾﺣﻣل اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ أو ﺟﻧﺳﯾﺔ أﺣد اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ﯾرﻏب
اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻣﺧﺗﻠط واﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ(.
وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ان ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌراق رﻗم18
ﻟﺳﻧﺔ  1987ﻧﺷرت ﻓﻲ ﺟرﯾدٌةاﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدد )(3175ﻓﻲ  1987اﻟﺗﻲ
ﻋدﻟت ﺑﻣوﺟب ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وزارة اﻟﻌﻣل واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻗم 4ﻟﺳﻧﺔ 1989
اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌراﻗﯾﺔ وأن ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺻدرت ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل

ﺛﺎﻧﯾﺎ :اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﻌﻣل وﺷروطﮭﺎ
ان اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻌراق أوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟذي ﯾرﯾدٌ اﻟﻌﻣل
ﻓﻲ اﻟﻌراق ان ﯾﺣٌﺻل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﻋﻣل ﺑﺣﺳب اﻟﺷروط واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺣددت
ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌراق.
إن إﺟﺎزة اﻟﻌﻣل ھﻲ وﺛﯾﻘﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﺗﺻدر ﻣن وزارة اﻟﻌﻣل واﻟﺷؤون
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻓق ﻧﻣوذج ﺧﺎص ﺑﮭذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت .اﻟﻣﺎدة / ) 1ﺛﺎﻟﺛﺎ ( ﻣن
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ,وﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  ) 30اﻟﺛﻼﺛون ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﻓذ ,واﻟﻣﺎدة)
3اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣذﻛورة ,إذ ﻻ ﯾﺟٌوز ﻟﻸﺟﻧﺑﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌراق إﻻ ا
ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ وزارة اﻟﻌﻣل واﻟﺷﺈون
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺻدر ھذه اﻹﺟﺎزة ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﺎﺗﻘﺗﺿﯾﮫ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌراق
ﻟﻼﯾدٌي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺑﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛل ﻣﺣﺎﻓظﺔ وﻋﻠﻰ وﻓق ﻣﺎﺗﻘرره داﺋرة اﻟﻌﻣل
واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻐداد وأﻗﺳﺎم اﻟﻌﻣل واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت
ﺑﻌد ﺗﺎﯾﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻌدم وﺟود ﻣﺎﻧﻊ أﻣن ﻣن
اﺷﺗﻐﺎل اﻟﺷﺧص اﻷﺟﻧب  .اﻟﻣﺎدة  4ﻣن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌراق
أﻣﺎ ﺷروط اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﻌﻣل ﻓﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻛون اﻟﺷﺧص
اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣوﺟود ا ﺧﺎرج اﻟﻌراق أو داﺧﻠﮫ:
أوﻻ ا :إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣوﺟود ا ﺧﺎرج اﻟﻌراق و ﯾرﯾد ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻌﻣل
ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻓﻌﻠﯾﮫ اﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻻﺗﯾﺔ ﻟﻐرض اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﻌﻣل.
اﻟﻣﺎدة  6أوﻻ ( ﻣن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌراق.
 -1أن ﺗٌﻘدم ﺑطﻠب ﺗﺣرﯾري إﻟﻰ وزارة اﻟﻌﻣل واﻟﺷﺈون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن-
طرﯾق اﻟﻣﻣﺛﻠﯾﺎت اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ,أو وﻛﯾﻠﮫ اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق ,أو
ﺑواﺳطﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾرﯾد ﺗﺷﻐﯾﻠٌﮫ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮫ.
 -2ﯾﺟٌب أن ﺗٌﺿﻣن اﻟطﻠب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣؤھﻼﺗﮫ ﻣوﺛﻘﺎ-
ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدات واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﮫ ,ﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﺳﻣﮫ وﺟﻧﺳﯾﺗﮫ ,وﻧوع اﻟﻌﻣل
وﻣدﺗﮫ ,واﺳم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل وﻋﻧواﻧﮫ اﻟﻛﺎﻣل.
.

 -3ﺗﻘوم داﺋرة اﻟﻌﻣل واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻐداد وأﻗﺳﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت-
ﺑﺎﻟﺗﺛﺑت ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺣﺻول اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌراق ,وﻣن ﺛم
ﺗﻔﺎﺗﺢ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻣﻧﺢ ﺳﻣﺔ اﻟدﺧول ﻟﻠﺷﺧص اﻷﺟﻧﺑﻲ  ,وﻋﻠﻰ ھذا
اﻻﺧﯾر ﻋﻧد دﺧوﻟﮫ اﻟﻌراق ﻣراﺟﻌﺔ داﺋرة اﻟﻌﻣل واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻐداد
وأﻗﺳﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺧﻼل ﻣدة ﺳﺑﻌﺔ اﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ دﺧوﻟﮫ اﻟﻌراق
ﻟﻐرض اﻟﺗﺎﺷﯾر واﺳﺗﻛﻣﺎل اﺟراءات ﻣﻧﺢ

اﻹﺟﺎزة.

ﺛﺎﻧﯾﺎ :إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣوﺟود ا داﺧل اﻟﻌراق و ﯾرﯾدٌ ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻌﻣل
ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻓﻌﻠﯾﮫ إﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻵﺗﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﻌﻣل .اﻟﻣﺎدة
 /6ﺛﺎﻧﯾﺎ ( ﻣن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌراق.
ﺗﻘد مٌ اﻟﻣﺳﺗﻣﺳﻛﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت دﺧوﻟﮫ اﻟﻌراق وإﻗﺎﻣﺗﮫ ﻓﯾﮫ ﺑﺻورة-
ﻣﺷروﻋﺔ.
 -2أن ﺗٌﻘدم ﺑطﻠب ﺗﺣرﯾري إﻟﻰ داﺑرة اﻟﻌﻣل واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻐداد أو
أﻗﺳﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت أو ﺑواﺳطﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾروم ﺗﺷﻐﯾﻠٌﮫ.
 -3ﯾﺟٌب أن ﺗٌﺿﻣن اﻟطﻠب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣؤھﻼﺗﮫ ﻣوﺛﻘﺎ
ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدة واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﮫ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﺳﻣﮫ وﺟﻧﺳﯾﺗﮫ وﻧوع اﻟﻌﻣل
وﻣدﺗﮫ واﺳم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل وﻋﻧواﻧﮫ اﻟﻛﺎﻣل

ﺛﺎﻟﺛﺎ :واﺟﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣل اﻻﺟﻧﺑﻲ وﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل
ﯾﺟٌب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺟﻧﺑﻲ اﺳﺗﻧﺎد ا ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﻧﺎﻓذ رﻗم
 37ﻟﺳﻧﺔ  2015إﻟﻣﺎدة ) (33ﻣﻧﮫ ,وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ(
اﻟﻌراق رﻗم  ) 18ﻟﺳﻧﺔ ( 1987اﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرھﺎ وزﯾر اﻟﻌﻣل واﻟﺷﺈون
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟٌب اﻟﺗﻘﯾد ﺑﮭﺎ ,وﻓق  :اﻟﻣﺎدة  (7ﻣن
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت:
 -1اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻌﻣل ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء ﻣدة ﻧﻔﺎذ اﻹﺟﺎزة ﻣﺎﻟم ﺗﺟدد.
 -2ان ﯾﻘدم اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻔﻧﻲ ﺗﻌﮭد ا ﺧطﯾﺎ ﺑﺗدرﯾب ﻋﺎﻣل أو أﻛﺛر ﻣن -اﻟﻌﻣﺎل
اﻟﻌراق اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﯾﻣٌﺎرﺳﮫ ﺧﻼل ﻣدة
اﻹﺟﺎزة.
ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟزﻣت اﻟﻣﺎدة ) (8ﻣن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌراق
ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ

 -1إﺧﺑﺎر داﺋرة اﻟﻌﻣل واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻐداد أو أﻗﺳﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓﺿﺎت
ﻋن ﺗرك اﻟﻌﺎﻣل اﻻﺟﻧﺑﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء ﺧدﻣﺗﮫ او اﻧﺗﮭﺎء ﻣدة اﺟﺎزﺗﮫ او
ﻣﻐﺎدرﺗﮫ اﻟﻌراق
 -2ان ﯾﻣﺳك ﺳﺟﻼ ﺗدون ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﺎل اﻻﺟﺎﻧب
 -3اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﺟﺎزة اﻟﻌﻣل ﻟدﯾﮫ واﻋﺎدﺗﮫ اﻟﻰ داﺋرة اﻟﻌﻣل واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻓﻲ اﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐداد او اﻗﺳﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓﺿﺎت ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء ﻋﻘد اﻟﻌﻣل ﻻي ﺳﺑب
ﻛﺎن )اﻟﻣﺎدة /8ﺛﺎﻟﺛﺎ( ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
 -4ﯾﻠزم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣل اﻻﺟﻧﺑﻲ اﻟذي اﺳﺗﻘدﻣﮫ اﻟﻰ اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮫ
ﺗذﻛرة اﻟﺳﻔراﻟﻰ اﻟﺑﻠد اﻟذي اﺳﺗﻘدﻣﮫ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎﻟم ﯾﻛن ﻗد اﻧﻘطﻊ ﻣن اﻟﻌﻣل ﻗﺑل
اﻧﺗﮭﺎء ﻣدة اﻟﻌﻘد ﻟﺳﺑب ﻏﯾر ﻣﺷروع
 -5ﯾﺗﺣﻣل ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻋﻧد وﻓﺎة اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻧﺑﻲ ﺗﺟﮭﯾز وﻧﻘل ﺟﺛﻣﺎﻧﮫ اﻟﻰ ﻣوطﻧﮫ
اﻻﺻﻠﻲ او ﻣﺣل اﻗﺎﻣﺗﮫ اذا طﻠب ذوﯾﮫ ذﻟك0
راﺑﻌﺎ :أﺣﻛﺎم ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺟﻧﺑﻲ:
ان اﻟﻌﺎﻣل ,إن ﻛﺎن أﺟﻧﺑﯾﺎ ,ﻓﺈﻧﮫ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ,
وﻟم ﯾرٌﺑط اﻟﻣﺷرع اﻟﻌراﻗﻲ ﺑﯾن اﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻟﻌﻣل وﺗرﺧﯾصٌ اﻹﻗﺎﻣﺔ ,إذ إﻧﮫ ﻟم
ﯾﻌٌﺗﺑراﻟﻌﺎﻣل اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﻘﯾم ﺑﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻣن أﺟل اﻟﻌﻣل ﻓﻲ وﺿﻊ
ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ او ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﻲ ﻟﻣﺟرد اﻧﮫ ﻓﻘد وظﯾﻔٌﺗﮫ ,وﻻ ﯾﺗٌﺑﻊ ﻓﻘدان اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ
ﺣد ذاﺗﮫ ﺳﺣب ﺗرﺧﯾصٌ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو إذن اﻟﻌﻣل ,ﻣﺎﻟم ﯾﻛٌن اﻟﻌﺎﻣل ﻗد ﻗﺎم ﺑﺧرق
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ .اﻟﻣﺎدة  ) 34ق.ع(.
ﻟﻛن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑوﺻﻔﮫ ﻋﺎﻣﻼ ﯾﺟٌب أن ﻻ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﻠد وأﻣﻧﮫ ,إذ أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﻐﺎء إﺟﺎزة اﻟﻌﻣل ﻓﻲ أي وﻗت
ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن أﺛﻧﺗﯾن :اﻟﻣﺎدة) اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ( ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت:
 -1إذا ﺛﺑت أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻋﻧد طﻠب اﻻﺟﺎزة ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺟﺔ
 -2إذا أﺻﺑﺢ وﺟود اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﺿر ا ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻗد أﺳﺗﺛﻧﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻌراﻗﻲ ﻣن أﺣﻛﺎم ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣل
ﻓﻲ اﻟﻌراق

.-

 -1اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻟدى اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ,واﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ,واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻌراق
 -2إﻷﺟﺎﻧب اﻟذﯾن ﺗﺳﻣﺢ ﻟﮭم اﻟﻘواﻧﯾن واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﻟﻣﻌﺎھدات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ-
ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ طرﻓﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻌراق .
 -3اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷﺗﻐﻠون ﻟدى اﻟﺣﻛوﻣﺔ– .
وﻗد ﯾﻛون اﻹﺳﺗﺛﻧﺎء ﺟزﺋﯾﺎ ﻣن ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﺎل
اﻷﺟﺎﻧب اﻟذﯾنٌ ﯾﺳٌﺗﻘدﻣون ﻟﻣدة ﻻﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺛون ﯾوﻣﺎ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺑﺻﻔﺔ
ﺧﺑراء ,أو ﻻﻏراض اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ أو اﻹداﻣﺔ أو ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
)اﻟراﺑﻌﺔ  /اوﻻ( واﻟﻣﺎدة )اﻟﺳﺎدﺳﺔ ( ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
وﻗد ﻧص ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟﻛل ﺷﺧص ﻣﺧﺎﻟف اﺣﻛﺎم ﺗﻧظﯾم ﻋﻣل
اﻻﺟﺎﻧب )ﺑﻐراﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﺿﻌﺎف اﻟﺣد اﻻدﻧﻰ ﻟﻼﺟر اﻟﯾوﻣﻲ ( )وﺛﻼﺛﺔ اﺿﻌﺎف
اﻟﺣد اﻻدﻧﻰ ﻟﻼﺟر اﻟﺷﮭري ﻟﻠﻌﺎﻣل (

