
بطالن عقد العمل
 واآلثار العمل عقد بطالن موضوع تعالج خاصة نصوصا العمل قانون تٌناول لم

وتحدیدا في  ,باطلة یعدھا التي الحاالت إلى اإلشارات بعض أورد وإنما ,الناشئة عنھ
 عالقة عمل وجدت إذا ( :انھ على تنص والتي النافذ العمل قانون ) من102المادة (

 صاحب یلٌتزم القانون ھذا أحكام تشغیلھ بموجب     جوز ال وحدث العمل صاحب بین
جرائھ  من أو العمل أثناء علیھا وبتعویضھ في حال إصابتھ المتفق أجوره بدفع العمل

.)الخطأ  ركن توفر عن بصرف النظر

 وال ,ینٌعقد ال الباطل العقد فإن ,العقد بطلن بشان المدن القانون أحكام إلى وبالرجوع
یخالف  شرطا العمل عقد تضمن إذا أنھ على تنص) 138/1( المادة أصل الحكم یفید 
 حقوق من انتقاص على تنطوي المخالفة ھذه  بحیث كانت,العمل قانون في آمرة قاعدة

في القانون , فان ھذا العقد ال یبطل كلھ , بل ینعقد صحیحا ویبطل  المقررة العامل
الشرط المخالف للقانون وحده 

 كان التي الحالة الطرفین إلى إعادة وجب , باطل وكان ,نفذ قد العقد كان إذا ولھذا
) 138/2( المادة.عادل بتعویض الحكم جاز ,مستحیل  ھذا كان فإذا ,التعاقد قبل علیھا

المدني . القانون

 اإلیجار عقد ومنھا ,المدة عقود فیھا بما ,العقود جمیع على المتقدم الحكم ینٌطبق و
 وإنما ,فقط للمستقبل بالنسبة لیس ,آثاره إنتاج على قدرتھ البطالن فیعدم ,العمل وعقد

 رجع أثر لھ كٌون ال الذي الفسخ عن یختلف البطالن وبھذا , أیضا الماضي إلى بالنسبة
.

 ما إلى بطالنھ  حالة في طرفاه عاد أن ,العمل عقد على المبادئ تطبیق ھذه ومقتضى
 أما ,صعوبة یثیر ال ھذا فإن ,العقد ھذا ینٌفذا لم الطرفان كان فإذا ,التعاقد قبل علیھا كانا
 في إعادتھما فإن ,الباطل العقد بموجب علیھما ترتبت التي االلتزامات نفذا قد كانا إذا

 العمل صاحب مقدور لیس في مستحیل إذ كٌون التعاقد قبل علھ كانا ما إلى الحالة ھذه
.الباطل فترة تنفیذ العقد خالل العامل إلیھ قدمھ الذي الجھد یعید أن



  واقعیة یسٌتلزم عمل عالقة عنھ  التنفیذ فستنشأ حیز الباطل العمل عقد دخل ما وإذا
: اآلتیة األسس وفق على معالجتھا

قبض األجر قبل تقدیم العمل : إذا كان العامل قد قبض أجره مقدما قبل قیامھ -1
بتنفیذ عقد العمل , فیلزم برد األجر تطبیقا لقاعدة األثر الرجعي للبطالن 

وبذلك ینشا التزاما بالرد في سبیل إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیھا 
قبل إبرام العقد . 

التنفیذ المتبادل لعقد العمل : بموجب ھذا الوضع یكون العامل قد قبض اجره -2
في المدة التي نفذ فیھا عقد العمل , ففي ھذه الحالة ال یستطیع صاحب العمل 

ألنھ مقتضى ذلك وجوب إن یكون , مطالبة العامل برد ما قبضھ إیاه من اجر 
االسترداد متبادال بینھما , بما انھ یستحیل على صاحب العمل إن یرد للعامل 

ما قدمھ لھ من جھد ونشاط , لذا فھو ال یستطیع برد ما قبضھ من مبلغ 
بموجب العقد الباطل , 

إذا تم تنفیذ عقد العمل من قبل  إما : قیام العامل بتقدیم العمل قبل قبض األجر-3
العامل قبل إن یتم قبض األجر من صاحب العمل وتقرر البطالن , فیفترض 

األمر یكون  إعادة الطرفین التي كانا علیھا قبل إبرام عقد العمل , حیث إن
مستحیال , لذا یقتضي الحكم بالتعویض العادل للعامل , 

وان مقدار التعویض الذي تحكم بھ المحكمة المختصة قد یكون ھو األجر المتفق 
علیھ بین الطرفین فإذا لم یكونا قد اتفقا على تحدید مقدار األجر فیصار اجر 

 األحكام مخالفة العمل لصاحب بٌرر ال ,العمل عقد بطالن تقریر أن المثل. على
 ما األحكام ھذه ألن .العقد ھذا بطالن بحجة .العمل قانون في الواردة اآلمرة
 من صحیح عقد قیام على یتوقف وجودھا وال .العام الصالح لحمایة إالّ وجدت
 مسؤولیة فإن وبذلك .عدمھ من تابع عمل عالقة بقیام وجودھا یرتھن وإنما .عدمھ

للغیر  العامل یحدثھا التي األضرار عن العامل خطا بشان باقیة تظل العمل صاحب
 بھذه أخذ قد اآلخر ھو فإنھ , العراقي العمل قانون أما الباطل العقد تنفیذ خالل مدة

خالف  الحدث یبٌرمھ الذي العقد على حیث یترتب ,محدود نطاق في ولكن ,الفكرة
 إذا( :النافذ العمل قانون من)  102 ( المادة في بقولھ الصحیح العقد آثار القانون
 ھذا أحكام بموجب تشغیلھ  یجٌوز ال وحدث عمل صاحب عمل بین  عالقة وجدت



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

أثار عقد العمل

 ) للجانبین ملزم تبادل عقد( المعاوضة عقود من انھ ,العمل عقد خصائص من ان

 متقابلةعلى التزامات رتب ,وشرائطھ ألركانھ مستوفیا العمل عقد انعقد ما فإذا

 صاحب عاتق على تلقى وأخرى ,العامل عاتق على تلقى التزامات فھناك ,طرفیھ

عاتق على تلقى التي االلتزامات ان ینبغي مراعاة ذلك جانب وإلى .العمل

إذ ,القانون فٌرضھا وقد ,قیامھا في اإلرادة تتدخل قد العقد ھذا بمناسبة الطرفین

الرغم من على بھا والتقید ,لھا الخضوع یتعین التزامات األحیان بعض في فٌرض

 القانون في ترد قد القانون وٌردھا التي األحكام أن یرٌاعى و .بشأنھا االتفاق عدم
 األحكام أن النطاق ھذا في ویتٌضح  .نفسھ العمل قانون في ترد قد كما , المدني
 األجر بأداء وااللتزام العمل بأداء االلتزام تنفذ تحیط العمل قانون في الواردة

 عاتق على تلقي العمل قانون أحكام وان ,التنفیذ ھذا دقة تكفل خاصة بضمانات
لذلك سندرس اثأر عقد . المدني  القانون في لھا نظیر ال التزامات العمل صاحب

العمل من جھة العامل واثأر عقد العمل من جھة صاحب العمل 

التزامات صاحب العمل
 المتفق العمل بتأدیتھ ھوا اللتزام ,العامل عاتق على یقٌع الذي األصلي االلتزام إن

 الذي األمر االلتزام ھذا حول تدور إنما األخرى االلتزامات كل وان ,بنفسة علیھ



 التزامات  فیھا نعالج أخرى فقرة نفرد ثم فقرة في األصلي االلتزام معالجة یسٌتدعي
.العقود تنفیذ في النیة حسن مبدأ عن المتفرعة األخرى العامل

االلتزام األصلي على العامل بتأدیتھ العمل
وأن ,بنفسھ یؤدیھ وأن ,العقد في علیھ المتفق العمل بان یؤدي العامل یلٌتزم

وأدوات اإلنتاج وسائل على یحٌرص وأن ,العمل تنفیذ في المعتاد الرجل عنایة یبٌذل

.العمل صاحب بطاعة یلتزم وأن ,تصرفھ تحت الموضوعة العمل

أوال : أداء العمل المتفق علیھ في العقد : 
 العقد في العمل نوع یحٌدد لم فإذا ,العقد في علیھ المتفق العمل یؤدي بان العامل یلٌتزم
 للعامل جٌوز ال األساس ھذا وعلى ,تعیینھ بعد بأدائھ العامل التزم للتعیین قابل وكان

 وبالمقابل ,أیضا العمل صاحب موافقة لذلك یلزم بل ,المنفردة بإرادتھ أن یغیر عملھ
 بیانا  اختلفا علیھ المتفق العمل یختلف عن بعمل العامل إلزام العمل لصاحب یجٌوز ال
. بھ تكلیف العامل العمل لصاحب فیحق لیس بینا العمل االختالف في  كان إذا أما .

 النافذ العمل قانون / ثانیا ا )من42 ( المادة نص بموجب العراقي المشرع نص وقد
 المنوطة الواجبات بنفسھ العامل یؤدي أن بوجوب صراحة   2015 لسنة) 37 ( رقم
 الصادرة والقرارات  والتعلیمات العمل قانون وأحكام العمل لعقد وفقا وأمانة بدقة بھ

بتغییر  العمل لصاحب كان إذا عما التساؤل الموضوع بھذا یرتبط  وأنظمةو لتنفیذه 
 دون ,العمل صاحب یمٌلكھ آخر مشروع إلى العامل نٌقل بان  وذلك ,العمل أداء مكان

 الصادرة بالمنشاة  العمل نوعھ أو العمل طبیعة تغییر في على النقل ھذا ینٌطوي أن
.العمل صاحب عن

 تضمن متى العامل نقل العمل لصاحب لیس بأنھ  بالقول التساؤل ھذا على ونجیب
 وجود على استدل متى ذلك یمٌلك ال أنھ كما ,العمل أداء لمكان صریحا تحدیدا العقد
 سوى التعاقد عند العمل لصاحب یكٌون ال كان ,الحال واقع من ضمنا التحدید ھذا مثل

 نقل لھ یكٌون ال فإنھ ,آخر مكان في مماثل مشروع ذلك بعد انشأ فإذا ,واحد مشروع
 عند ضمنا انصرفت - - الطرفین نیة بان إفتراض إلمكان , موافقتھ دون إلیھ العامل



 النقل فإن وحینئذ .التعاقد عند القائم المشروع في عملھ العامل یؤدب أن على التعاقد
.المنفردة باإلرادة العقد تعدیل على ینٌطوي الحالة ھذه في

بموجب العمل لصاحب إن ھو ,عام مبدأ من استثناء إال لیس تقدم ما أن غیر

ینٌطوي أال على ,یراه لما وفقا المشروع في العمل یعید تنظیم أن ,اإلدارة في سلطتھ

,مشروعاتھ من مشروع أي إلى عمالھ ینٌقل أن لھ یكٌون وبذلك ,على التعسف ذلك

.بھم ضررا  النقل ھذا یلحق لم إذا



 التجربة تحت العمل عقد

 

 المتعاقدين يرى قد ولكن البداية، منذ باتا يكون ان الفردي العمل عقد في األصل

  مصلحته، يحقق العقد ان يتأكد حتى العمل بعقد نهائيا االرتباط عدم أحدهما أو

  فيها يتأكد أن العمل صاحب يستطيع  تجربة أو اختبار مدة على المتعاقدان فيتفق

 وتناسب العمل ظروف على يتعرف أن للعامل ويمكن العامل صالحية من

 . المدة هذه في العمل طبيعة مع األجرة

 

 . التجربة  تحت العمل  بعقد المقصود: أوال

  العمل وصاحب العامل بين اتفاق بأنه التجربة تحت العمل عقد تعريف يمكن

 للتأكد معينة، لمدة التجربة تحت العمل صاحب لدى بالعمل العامل بمقتضاه يتعهد

 . للعامل العمل مالئمة ومدى المطلوب للعمل صالحيته مدى من

(  العامل) أحدهما يعمل أن على الطرفين باتفاق يتحقق التجربة تحت العمل فعقد

  ليس اإلتفاق هذا أن بيد أجر، لقاء وإدارته(  العمل صاحب) اآلخر إشراف تحت

  باتا فيصبح العقد في يمضي أن فيها يستطيع الزمن من مدة منهما لكل وإنما باتا،

 . العقد فينقضي بالتجربة يكتفي أو

  العمل، صاحب مصلحة تحقيق على  يقتصر التجربة شرط ان يفهم قد أنه ويالحظ

  العمل، صاحب مصلحة بجانب أيضا العامل مصلحة يحقق التجربة شرط أن إال

  العمل ظروف من التجربة فترة  في يتأكد العامل ان في المصلحة هذه وتتمثل

 وطباعه العمل صاحب صفات وكذلك المبذول، للجهد األجر مناسبة  مقدار ومدى

 انياً: شروط عقد العمل تحت التجربة ث

 العقد تحت التجربة ثالث شروط : العتباريشترط 

مدة محددة،   للتجربة أو اإلختبار :  الشرط األول: أن تكون مدة التجربة 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. 

 



يجة، هي انه إذا استعمل صاحب العمل  وتحديد مدة عقد التجربة يترتب عليه نت

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

وألهمية المدة نجد أن تشريعات العمل الحديثة تضع حدا  اإلنتهاء. في  العامة

أقصى لمدة التجربة ال يمكن تجاوزه وإال أصبح العقد باتا. وهذه المدة في الغالب  

ال تزيد على ثالثة أشهر، وذلك قطعاً لدابر تحايل صاحب العمل على القانون،  

في إطالة هذه المدة تحقيقا  هباستغراقوحتى ال يكون متعسفا في استخدام الحق 

 لمصلحته.

يتيح للطرفين أن يتفقا على مدة تقل عن هذا   االختباروتحديد حد أقصى لفترة 

، يصب في مصلحة العامل،  االختبارالذي يقصر فترة  االتفاقالحد ألن مثل هذا 

على وضع العامل قيد االختبار فترة أطول، فإنه  االتفاقومن ثم يكون جائزاً. أما 

عد شرطاً باطالً لمخالفته لقاعدة قانونية أمرة، ويؤدي بطالئه إلى اعتبار مدة ي

محددة بتلك التي يقررها القانون كحد أقصي، أما إذا أغفل الطرفان  االختبار

تحديد مدة التجربة، مع النص صراحة في العقد على أن العامل قيد التجربة، فإن 

 ألقصى لهذه المدة المقررة في القانون. هذا يفسر على أنهما قصداً التزام الحد ا

/ ثانيا( من قانون  ٣٧وقد حدد المشرع العراقي مدة التجربة بموجب المادة )

( أشهر من تاريخ مباشرته  3العمل النافذ، بحد أقصى، وذلك بأن ال تزيد على )

صاحب   العمل، وال يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى

 العمل نفسه. 

لشرط الثاني: أن ال يقل أجر العامل في مدة التجربة عن الحد األدنى المقرر ا

لم تكتف التشريعات بوجوب النص على أجر العامل أثناء مدة التجربة،   لألجور:

 االتفاقبل اشترطت أن ال يقل عن الحد األدنى المقرر لألجور، ومن ثم ال يجوز 

على أجر يقل عن الحد األدنى المقرر لألجور ألن األجر يعد مورد رزق العامل  

، ان العامل يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل  الرئيسي إن لم يكن الوحيد

العادي وذلك باعتبار ان عقد العمل تحت التجربة هو عقد عمل عادي وان العامل  

صحيح المقصود بقانون العمل طبقاً لنص  خالل هذه المدة، هو عامل بالمعنى ال

المادة )األولى/ سادساً( من قانون العمل العراقي النافذ باستثناء حق الفسخ الذي  

 يجيزه القانون في هذه المدة. 



 العامل شهادة مهنية تثبت مهارته في العمل الموكل  امتالكالشرط الثالث: عدم 

 إليه. 

 

 العمل تحت التجربة:ثالثاً: الطبيعة القانونية لعقد 

فذهب رأي، إلى القول بأن هذا   اختلف الفقه في تكييف عقد العمل تحت التجربة

التجربة، وذلك قياساً على عقد البيع   العقد معلق على شرط واقف قوامه نجاح

غير أن هذا الرأي تعرض لسهام النقد،   بشرط التجربة، باعتباره معلقاً على شرط

بشرط التجربة يعد قياساً مع الفارق، فإذا كان هذا التكييف يتفق  فقياسه على البيع 

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،  

كافة، وكذا صاحب العمل ملزم  بمعنى أن العامل ملزم بااللتزامات التي يلتزم بها 

أما الرأي الغالب في الفقه، فيرى أن هذا العقد معلق على شرط   بالتزاماته كافة.

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 

ي نفذت، وذلك ألن عقد العمل من عقود المدة التي يعد الزمن  على االلتزامات الت

 فيها عنصراً جوهريا والمستثناة من مبدأ األثر الرجعي. 

 

 رابعاً: إنهاء عقد العمل تحت التجربة : 

/ ثالثاً(،  37وقد أجاز المشرع العراقي صراحة لصاحب العمل بموجب المادة )

دم صالحية العامل ألداء العمل، شريطة إنهاء العقد في مدة التجربة إذا تبين له ع

وتقدير   ( سبعة أيام في األقل من تاريخ إنهاء العقد.7أن يخطر العامل بذلك قبل )

صالحية العامل ألداء العمل، يختص به صاحب العمل، وهو في هذا التقدير في  

في حين يرى الفقه وبعض القضاء في  رأي القضاء الفرنسي ال معقب عليه.

ب العمل يتقيد في استعمال حقه في اإلنهاء بما تتقيد به الحقوق  مصر أن صاح

عموماً من وجوب عدم التعسف في استعمالها، فإذا كان هذا اإلنهاء لسبب ال 

يرتبط بصالحيه التجربة، أو قصد منه تحقيق مصلحة غير مشروعة، فإن اإلنهاء 

الذي  الضر يكون غير مشروع، ويلتزم من أقدم عليه بتعويض الطرف اآلخر عن

 .  التعويض ما لحق العامل من خسارة، وما فاته من كسب لحقه على أن يشمل هذا



 



 العمل  عقد نعقادأ

  في الجوهرية المسائل تحدد أن يتطلب العمل، عقد انعقاد عن الحديث ان

  ودراسة أوأل، العمل عقد طرفي  على التعرف خالل من العقد، انعقاد موضوع

 . ثانيا   ومضمونه وصحته وجوده حيث من التراضي

 العمل  عقد طرفا: أوال

 العامل و صاحب العمل  

 :العامل تعريف -۱

  طبيعي شخص كل) عامال   يعد النافذ العمل قانون من( سادسا  / 1) للمادة وفقا  

 إدارته، وتحت عمل صاحب وإشراف بتوجيه يعمل التي أم ذكرا   أكان سواء

 سبيل على أو ضمني، أم صريح شفوي، أم مكتوب بعقد يعمل أكان سواء

 بموجب  نوعه كان أيا أجر لقاء بدني أو فكري بعمل يقوم أو اإلختبار أو التدريب

 (. لقانونا هذا

 أمام الطريق قطع  قد العمل قانون في الوارد التعريف هذا يكون وبهذا

  وقد. عامال   بوصفه عمل عقد في  طرفا   اإلعتباري الشخص يكون بأن اإلجتهاد

 عليه  ينطبق كي الشخص  في توافرها الواجب الشروط عن الكالم سبق

 .العامل صفة

 :العمل صاحب تعريف -۲

  شخص كل) بأنه العمل صاحب النافذ العمل قانون من( ثامنا/ 1) المادة عرفت

 ( نوعه كان أيا أجر  لقاء أكثر أو عامال   يستخدم معنوي أو طبيعي

  يكون أن يمكن العامل، بخالف العمل صاحب أن يتضح التعريف هذا ومن

 من يكون أن يجب األخيرة الحالة في أنه مالحظة مع معنويا ، أو طبيعيا   شخصا  

  األشخاص أحد يكون التي العمل عالقة ألن الخاصة، المعنوية األشخاص

 . العمل  قانون سريان نطاق  عن تخرج فيها طرفا   العامة المعنوية

وال يشترط قانون العمل النافذ في صاحب العمل أن يتخذ من العمل الذي يزاوله 

 .۱٩٥٨( لسنة 1العمل الملغى رقم )حرفة له أو مهنة، على خالف قانون 



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 

 عمل بالمعنى القانوني، وتخضع عالقتها بعمالها ألحكام قانون العمل.صاحب 

 أركان عقد العمل الفردي 

( من القانون المدني : )العقد هو إرتباط ٧٣العقد بصورة عامة كما عرفتة المادة )

 الصادر من أحد العاقدين بقبول اآلخر على وجه يثبت أثره في اإليجابي؛

 المعقود عليه(.

الفردي يتساوى في األحكام مع غيره من العقود األخرى، إذ يرتب   ان عقد العمل

( من 3/ 74التزام على كل من طرفيه تجاه الطرف اآلخر ألنه بمقتضى المادة )

 خدمة  القانون المدني العراقي )يصح أن يرد العقد على عمل معين أو على 

 معينة(.

ت العمل بأنه )كل جهد  / خامسا ( من قانون العمل النافذ عرف1كما ان المادة )

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 

وتحديد التزاماتهما  التعاقد ومناقشة شروط العقد وفي التعبير عن إرادتهما 

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. 

 فردي أهلية طرفي عقد العمل ال

تحكم أهلية طرفي العقد، وبذلك فإن   خاصةلم يورد قانون العمل النافذ نصوصا  

هذه األهلية تخضع للقواعد العامة التي تحكم األهلية. وعلى وفق ما تقضي به 

( من القانون المدني فإن )كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون ٩٣المادة )

 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 

اإلنسان وتنتهي بأكماله الثامنة عشر، وثالثها مرحلة  من السنة الثامنة من عمر

 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 

باشر من العقود ما كان نافعا  نفعا  محضا  فقط، أما العقود الضارة ضررا  محضا  ي

فإنه ال يستطيع مباشرتها في حين تنعقد العقود الدائرة بين النفع والضرر موقوفة  

ما لم تتأثر أهليته   –على إجازة الولي. أما من بلغ سن الرشد فيعتبر كامل األهلية 

ن يباشر العقود جميعا . وعوارض األهلية كما نعلم  ، ويكون له أ -بأحد العوارض

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 

عديم التمييز، أما المميز فإن له أن  النفع والضرر، وعليه ال يمكن أن يباشره 

 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  

 رة بمنزلة الراشد.يعتبر المميز المأذون له بالتجا

ينعقد  أما إذا كان المميز طرفا  في عقد العمل بأعتباره عامال ، فإن هذا العقد 

 على عقد العمل  يالتراض

 

يقصد بالتراضي قانونا ، اتفاق إرادتين على أحداث أثر قانوني، ولكي يكتسب  

التراضي مثل هذا الوصف البد من التحقق من وجوده وصدوره عن إرادتين 

 ن ووقوعه على المسائل الجوهرية.صحيحتي

 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.



ا اإلطار نقاشات بصدد األسلوب الذي يتبعه أصحاب العمل في  ويثار في هذ

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  

اد العقد، أما إذا  الطبيعة القانونية لما سيترتب على قبول العامل انعق المسألة تحديد

 قلنا بخالف ذلك، فإن العقد ال ينعقد بهذا القبول.

ويرى البعض أن الوصف الصحيح لهذا اإلعالن هو )دعوة للتعاقد(، تخضع  

( من القانون المدني، وعليه فإذا عرض أحد ٨٠لألحكام الواردة في المادة )

ا يصدر عن العمال العمل بالشروط التي سبق أن أعلنها صاحب العمل، فإن م

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. 

 أي يذهب إلى أن صاحب العمل حر في أن يقبل التعاقد مع العامل أو هناك ر

 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  

 الحالة، متى توافرت أركان المسؤولية التقصيرية.  هذه

عقد العمل من العقود الرضائية، فإنه ينعقد بالتقاء اإليجاب بالقبول دون وحيث أن 

ويشترط ان يكون عقد العمل  اشتراط أية شكلية، ولهذا ال تشترط الكتابة النعقاده.

خاليا  من عيوب اإلرادة )اإلكراه والغلط والتغرير مع الغبن( وقانون العمل ال  

تطبيق أحكام القانون المدني التي   يحتوي على أحكام خاصة بهذه العيوب، فيتم

 تسري على جميع العقود. 

 التراضي على المسائل الجوهرية في العقد 

/ أوال( من قانون العمل النافذ، أن يبرم 37أجاز المشرع العراقي بموجب المادة ) 

عقد العمل شفهيا  أو تحريريا ، بأتفاق طرفيه المتمثلين بصاحب العمل والعامل،  

وفي حالة عقد العمل المكتوب يتولى صاحب العمل تنظيم عقد العمل كتابيا   

ن قبل العامل، ويحتفظ كل منهما ومحررا  بثالث نسخ موقع عليها من قبله وم



استنادا   -بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى الدائرة، ويجب أن يتضمن عقد العمل

 األدنى، البيانات اآلتية:  بالحد -للنص نفسه

 . وعنوانه المشروع ونوع العمل صاحب اسم -۱

 .وجنسيته إقامته ومحل ومهنته ومؤهله ميالده وتاريخ العامل اسم -۲

 . بدنه وتاريخ ومدته العمل ونوع طبيعة -3

  النافذة العمل شروط بموجب العامل يستحقها مكافنات أو مزايا وأية األجر -٤ 

 .عليه المتفق األجر أداء ومكان وموعد وطريقة

 .تقسيمها وطريقة العمل ساعات -5 

 سواء العمل، عقد تضمين أوجب العراقي المشرع ان أعاله، المادة نص من يفهم

  ان في شك  أدنى يوجد وال ذكرها، التي البيانات من عددا   تحريريا ، أم شفهيا   أكان

 المثال سبيل على ورد إنما المشرع أوجبها التي العمل لعقد بيانات من ذكره تم ما

.  واآلداب العام النظام حدود في التفصيالت، بعض على اإلتفاق يمنع ما يوجد وال

  وهي الجوهرية األمور إال عادة يتناول ال العمل عقد طرفي بين فالتراضي

 (. العقد ومدة العامل، عليه  يحصل الذي األجر ومقدار  المطلوب، العمل)

 في يؤثر ال ضمنا   أو صراحة عليها االتفاق عدم فإن األخرى، العقد شروط اما

 طرفي إرادة انصراف يعني  اتفاقا   تنظيمها عن السكوت ألن العقد، انعقاد صحة

 في تتقيد الطرفين إرادة أن إلى اإلشارة  مع فيها، القانون حكم التزام إلى العقد

  مع القانون، في  للعامل المقررة الحقوق من األنتقاص بعدم الشروط هذه تنظيم

 التي المسائل على خالف قام وإذا. ذلك على يزيد ما على اإلتفاق في حرة بقائها

 وألحكام المعاملة لطبيعة طبقا   فيها تقضي المحكمة  فإن عليها، اإلتفاق يتم لم

 . والعدالة والعرف القانون

 



- .العقود  غیره منمن  عقد العملییزتم

بعض في معھ تتشابھ التي العقود  وغیره من ,العمل عقد بین التفرقة تدق قد

كان لو كما ,بغیر حقیقتھ العقد المتعاقدان یسمى عندما أكثر التفرقة وتدق .العناصر

شركھ او غیر ذلك      أو مقاولة عقد مسمى علیھ طٌلقان في عمل عقد حقیقتھ في العقد
.

عند أو العقد شروط وضع في سواء األمور تختلط عندما الوضع كٌون وكذلك

. تنفیذه

من  للتمییز بینھ وبین غیره   معاییر وضع الحال یستدعى  بطبیعة  ما وھذا

من لكل اھمیتھا تظھر العقود من رٌه و العمل عقد التمییز بین یدٌ وتحد .العقود

.العمل وصاحب العامل

   یكیف العقد بانھ عقد  عمل حتى یتمكن    أن مصلحتھ من أن العامل ناحیة فمن

صاحب ناحیة من أما ,العمل قانون بھا جاء التي والحمایة المزایا  من اإلستفادة من

من التخلص یستطیع حتى عمل بعقد بانھ لیس العقد أن یوصف فمصلحتھ العمل

ً. اإلجتماعي  والضمان العمل قانون بمقتضى المقررة عاتقھ على تقع التي االلتزامات

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

ج/ 



عقد العمل 
عقد العمل (اي اتفاق سواء كان صریح او ضمنیا , شفویا ام تحریریا یقوم -1

بموجبھ العامل بالعمل او تقدیم خدمة تحت اشراف صاحب العمل لقاء اجر 
 / تاسعا ) من قانون العمل النافذ 1ایا كان نوعھ المادة (

العامل یخصص كل عملھ ونشاطھ لخدمة صاحب عمل واحد-2
اجرة العمل بعقد العمل شابتھ شواء في العقد او القانون -3
العامل یخضع الشراف وتوجیھ صاحب العمل وقد اخذ القانون المدني -4

 ) منھ على انھ (یتمیز عقد 2/900العراقي بھذا المعیار , اذ نصت المادة 
العمل عن عقد المقاولھ , بان في االول دون الثاني حقا لرب العمل في ادارة 
جھود العامل , وتوجیھھا اثناء قیامھ بالعمل او على االقل في االشراف علیھ 

 عقد المقاولة
عقد المقاولھ (عقد بع یتعھد احد الطرفین , ان یضع شیئا او یؤدي عمال لقاء -1

) من القانون المدني النافذ 864اجر یتعھد بھ الطرف االخر ) المادة (
المقاول ال یخصص كل عملھ ونشاطھ لخدمة صاحب عمل واحد حصرا -2
اجرة المقاول قد ال تكون ثابتھ بل متغیره وفق مراحل التنفیذ  -3
او توجیھ صاحب العمل  المقاول ال یخضع الشراف-4

 الشراكھعقد العمل وعقد / 2
سؤال / ما الفرق بین عقد العمل وعقد الشراكة 

جواب / 

 عقد العمل
عقد العمل (اي اتفاق سواء كان صریح او ضمنیا , شفویا ام تحریریا یقوم -1

بموجبھ العامل بالعمل او تقدیم خدمة تحت اشراف صاحب العمل لقاء اجر 
 / تاسعا ) من قانون العمل النافذ1ایا كان نوعھ المادة (



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

 عقد الشركة
عقد الشركة (عقد یلتزم بھ شخصان , بان یساھم كل منھم في مشروع -1

اقتصادي بتقدیم حصة من مال ,او عمل ,القتسام ما قد ینشا عن ھذا 
) من القانون المدني النافذ 626المشروع من ربح او خسارة ) المادة (

ادارة الشركاء ولیس تابعا لھم  الشریك ال یخضع الشراف وتوجیھ او-2

 / عقد العمل وعقد الوكالة3

سؤال/ ما الفرق بین عقد العمل وعقد الوكالة 

 عقد العمل
عقد العمل ( اي اتفاق سواء كان صریح او ضمنیا , شفویا ام تحریریا یقوم -1

بموجبھ العامل بالعمل او تقدیم خدمة تحت اشراف صاحب العمل لقاء اجر 
 / تاسعا ) من قانون العمل النافذ 1ایا كان نوعھ المادة (

العامل یخصص كل عملھ ونشاطھ لخدمة صاحب عمل واحد -2
العامل یقوم باعمال بدنیة او ذھنیة ویلتزم بوسیلة -3
اجرة العامل في عقد العمل ثابتة بحسب العقد او القانون ویكون االجر -4

عنصرا اساسیا في عقد العمل 
العامل یؤدي عملھ تحت اشراف وتوجیھ وادارة صاحب العمل -5

 عقد الوكالة

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



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

 التوجیھات



 اإلنضباطية  اإلجراءات                                 

 

 عيي   ضييم   إليي  وسييعي    اإلنضييط طي   العميي  صيي    سييةط  تقيييي  اطيي   فيي 

 نوجزهيي  إجيي ا ا  جمةيي  القيي نو  يقيي   أغ اضيي    غييي  فيي  اسييتعم ل   اسيي   

 : طم ية 

 صيييي    سييييةط  المع صيييي   القييييواني  تتيييي   ال:  والتحقياااا  اإلتهااااا  - 1 

 تصييط  ط ييي  الزميي   فيي  مطةقيي  العقوطيي  أوتوقييي  اإلت يي   توجييي  فيي  العميي 

 مواج تيي  فيي  العميي  صيي    يشيي    الع ميي  عةيي  مسييةط    سييي     السييةط  هيي  

  و  الع مييي  مع قطييي  تجييييز ال القيييواني  هييي   ا  كمييي . ط ييي  ي ييي    شييي   متييي 

 العميي  قيي نو  تضييم  وقيي . ن سيي  عيي  لةيي ف   ليي  ال  صيي  وإت  يي  معيي  الت قييي 

  -:  ط آلت  نوجزه  أ ك   م   م  تق  الن ف   الع اق 

 الع ميي  ط يي  إنضييط طي  عقوطيي  أييي  إتخيي   العميي  لصيي    يجييوز ال -أ

 عةيي  يوميي    عشيي  خمسيي (  15)  مضيي  طعيي  ط يي  قيي   مخ ل يي  أييي  عيي 

 .  .ق( أوال/  ١٣٨)   الم   . ط ل  ممثةي  أ   أو  العم  ص    عة 

 شيييخ  أي أو النق طييي  أو العمييي   ممثييي  يسييي ع   أ  فييي  ال ييي  لةع مييي  -  

 والتيي  أ ا   أو سييةوك  تخيي  إ عيي  ا  ضيي  ن سيي  عيي  لةيي ف   يختيي    آخيي 

 .  .ق( ث لث   /  ١٤٣)  الم   . عمة  عق  إن    إل  تؤ ي  ق 

 ف صيي  من يي  طعيي  إال الع ميي  عةيي  اإلنضييط طي  العقوطيي  فيي   اليجييوز -ج 

 غ اميي  العقوطيي  كييو    ليي  وفيي  العميي   ممثيي  وط ضييو  ن سيي  عيي  لةيي ف  

 .  .ق(  ١٤٠)  الم    العم   وتق ع  ضم   لصن وق مطةغ   فيكو 

 فيي   العميي  صيي    عةيي  القيي نو   ظيي  : العقوبااة فاار  قاارار كتابااة - ٢

 قيي نو  ميي (  ١٤٤)  الميي    أوجطيي   ييي  شيي  ه    نوع يي   كيي   أييي  العقوطيي  

 ول ييي ا...(.  كت طييي  العقوطييي  فييي   قييي ا  يصييي  ) أ  الن فييي  الع اقييي  العمييي 

 هيي   فييي  تتييواف  أ  طيي  ال ق نونيي    صيي ي     العقوطيي  فيي   قيي ا  يكييو  لكيي 

 .ط طل   ك   وإال الكت ط    وه  الشكةي  

 الن فييي  العمييي  قييي نو  أجييي ز : العقوباااة فااار  قااارار علااا  اإلعتااارا  - 3 

 العقوطيييي  فيييي   طقيييي ا  الطعيييي  لةع ميييي ( أوال/  145)  الميييي    طموجيييي 



  ( ال  جييي  تنزييي  السيينوي   الزيييي     جيي  العميي   عييي  اإليقيي   اإلنيي ا  )

 تطةغييي  تييي  ي  مييي  يومييي  عشييي  خمسييي (  ١٥)  خيييل  العمييي  م كمييي  لييي  

 ك نييي  إ ا أمييي  .ط تييي  الشييي   ط ييي ا الصييي    الم كمييي  قييي ا  ويكيييو  طييي لق ا  

 العميي  م كميي  أميي   الطعيي  تقيي ي  ميي   فتكييو  العميي   ميي  ال صيي  هيي  العقوييي 

 ويكييو  ال صيي   طقيي ا  الع ميي  تطةيي  تيي  ي  ميي  يوميي  ثلثييي (  30)  خييل 

 خييل  اإلت   ييي  التمييييز م كميي  أميي   تمييييزا   لةطعيي  خ ضييع    الم كميي  قيي ا 

 . .ق( ث ني /  ١٤٥)  الم   . تطةغ  ت  ي  م  يوم  ثلثي (  ٣٠) 

جييي ي  ط لييي ك  أ  المشييي   الع اقييي  فييي  قييي نو  العمييي  الن فييي  أوجييي  أ  

تتن سييي  العقوطييي  اإلنضيييط طي  مييي  جسييي م  المخ ل ييي  التييي  أ تكط ييي  الع مييي   

/ ث لثييي  ( ق. . ولييي  يجيييز لصييي    العمييي  فييي   أكثييي  مييي   ١٣٨المييي    ) 

/  اطعييي (  ١٣٨عقوطييي  وا ييي   عةييي  الع مييي  عييي  المخ ل ييي   ات ييي . المييي    ) 

 ق. .

 د العمل الفردي عق

 

إ  علقيي   العميي  الخ ضييع  ق كيي   قيي نو  العميي  تصيين  إليي  نييوعي  ميي  

علقيي   العمييي   أول مييي  علقييي   العمييي  ال   ييي  التييي  تتجسييي  طعقييي  العمييي  

ال يي  ي وتطيي   طييي  ع ميي  وا يي  وصيي    عميي  وا يي   وث ني ميي  علقيي   

مقتضييي   العميي  الجم عييي  التييي  تتجسيي  طعقييي  العميي  الجميي ع  الييي ي تيينظ  ط

شيي وط العميي  طييي  صيي    العميي  أو نق طيي  تمثيي  أصيي    العميي  ميي  ج يي   

ومجموعييي  عمييي   أو النق طييي  التييي  تميييثة   مييي  ج ييي  أخييي    وهييي ا اقمييي  

يسييت ع  تقسييي  هيي ا الموضييو  إليي  قسييمي  تتنيي و  فيي  القسيي  اقو  أ كيي   

  الجم ع .عق  العم  ال   ي  وف  القس  الث ن  نتن و  أ ك   عق  العم  

 .الفردي العمل  عقد فيتعر - ۱

 ط نيي  العميي  عقيي (  ٩٠٠)  الميي    فيي  الن فيي  الع اقيي  الميي ن  القيي نو  عيي  

 اآلخييي  الطيي   لخ ميي  عمةيي  يخصيي  طييي   ط فييي  ا يي  طيي  يتع يي  عقيي )

 الطييي   طييي  يتع ييي  أجييي  مق طييي  وإ ا تييي  توجي ييي  ت ييي  ا ائييي  فييي  ويكيييو 

 قيي نو  فيي  الع اقيي  المشيي   وع فيي (. خ صيي    أجييي ا   الع ميي  ويكييو  اآلخيي  

 صيي ي     كيي   سييوا  ات يي ق أي) ط نيي  ٢٠١٥ لسيين (  ٣٧)   قيي  الن فيي  العميي 



 خ ميي  تقيي ي  أو ط لعميي  الع ميي  طموجطيي  يقييو  ت  ي ييي    أو شيي وي   ضييمني    أ 

/  ١)  الميي   (. نوعيي  كيي   أييي  أجيي  لقيي   العميي  صيي    وإشيي ا  إ ا   ت يي 

 (.ت سع   

 

 أ يي هم  فيي  ي  طييي  يطيي   قنيي  فيي  ي  ط نيي  هيي ا العميي  عقيي  وصيي  وقيي 

 يطيي   اليي ي الجميي ع  العميي  عقيي  ميي  ليي  تمييييزا   العميي  صيي    واآلخيي  ع ميي 

 أو نق ط  طي 

أكثيي  وصيي    عميي  أو أكثيي   طقصيي  تنظييي  ظيي و  العميي  أو ت  ييي  شيي وط 

وميي  خييل   العميي  التيي  يتع يي  الط فيي   ط  ت ام يي  فيي  عقييو  العميي  ال   ييي .

 اآلتي  :  بالخصائصتع ي  عق  العم  يتطي  لن  ان  يتص  

: ف يييو عقييي  ينعقييي  طمجييي   ات ييي ق إ ا تييي  ط فيييي  ( أناااق عقاااد رضاااائ  ۱) 

)إ تطيي ط اإليجيي   طيي لقطو (  طعطيي    أخيي   أنيي  ينعقيي  ط إلت يي ق المجيي    و  

ال  جييي  لشيييكةي  معينييي  ي ييي إل في ييي  هييي ا اإلت ييي ق  كمييي  فييي  طيييي  العقييي   أو 

لسييي     وإ ا ك نيي  طعيي  التشيي يع   قيي  أو     كيي  الكت طيي  طيي   يكييو  ا

العقيي  مكتوطيي    فييت  الكت طييي  هنيي  لغيي   اإلثطييي   ولييي  االنعقيي   ف لمشييي   

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 

ويسييتطي  الط فيي   )الع ميي  وصيي    العميي ( اثطيي   عقيي  العميي  عةيي  وفيي  

إ  وصييي  عقييي  العمييي   )أي ات ييي ق ...( . القواعييي  الع مييي  فييي  اإلثطييي  

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  

 مييي  أو اق كييي   الق نونيييي   ا  الصييي   اإللزاميييي   سيييوا  أك نييي  هييي   الع

اق كيييي   م  وضيييي  طمقتضيييي  قيييي نو  العميييي   أو طمقتضيييي  عقيييي  العميييي  

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  

عن يي  زييي     قييوق الع ميي   وت سييي  أوضيي ع  المعيشييي  طميي    ييي تأ ك ميي  

 ي وق ه   ال م ي  التش يعي .

 ي صييي  إ   (لط فيييي  مةيييز  تطييي  ل  عقييي ) المعاوضااة عقااود ماا  أنااق(  ٢) 

 مق طيي  فيي  اقجيي  يتق ضيي  ف لع ميي  يعطييي   لميي  مق طيي  عةيي  ط فييي  ميي  كيي 



 اقجيي  ييي ف  العميي  وصيي   . العميي  صيي    تصيي   ت يي  نشيي ط  وضيي 

 الع ميي  الق عيي   الخ صييي  هيي   عةيي  ويت تيي  الع ميي   طنشيي ط اإلنت يي   مق طيي 

 تن ييي  ميي  الطيي في  أ يي  قييي   عيي     ليي  وهيي  لةجيي نطي   المةزميي  العقييو  فيي 

  ييي . التن ييي  طعيي   اليي ف  أو ال سيي   طةيي  اآلخيي  لةطيي   فيجييوز الت اميي 

 .اآلخ  الط   قلتزا  سطط    ط    ك  التزا   م   يكو 

 

 تن ييي   يسييتغ ق إ  التن ييي  المسييتم   أو  المااد  عقااود ماا  العماال  عقااد(  ۳) 

 هيي   فيي  الييزم  وطعيي . تعييي  ليي  أ  الميي   هيي   عينيي  سييوا  الييزم   ميي  ميي  

 ميي   لت  ييي  مقي سيي    ويسييتخ   العقيي   عن صيي  ميي  جوه ييي    عنصيي ا   ال  ليي 

 مييي   طمضييي  إال تقييي ي ه   يمكييي  ال ف لمن عييي . الطييي في  و قيييوق التزامييي  

 أميي ا  الميي   عقييو  ميي  العميي  عقيي  اعتطيي   عةيي  ويت تيي  .الييزم  ميي  معينيي 

 :هم  ه م  

 أ  طمعنيي .  جعيي  طيي ث  الم ضيي  عةيي  آثيي    تنسيي   ال العقيي  ططييل  أ  -أ

 ط ييي   جعيي  أثيي  ليي  يكييو  ا   و  المسييتقط  فيي  إال آثيي    يييؤ ي ال ططلنيي 

 .التع ق  قط  عةي   ك ن  الت  ال  ل  إل  الط ف   يعو 

 أ   و  التن يييي   إلسيييت  ل  العقييي  تن يييي  يتوقييي  القييي ه   القيييو    لييي  فييي  - 

 .ان  ئ   إل   ل  يؤ ي

 العقييي  ل ييي ا أ  العمييي   لعقييي  القييي نو  أو    الييي ي التع يييي  مييي  نسيييتخة 

 يةتييز  اليي ي واقجيي  الع ميي   ط  ائيي  يةتييز  اليي ي العميي  هيي  عناصاار ثلثيي 

 الع ميي  في يي  يتواجيي  التيي  التطعييي  و  ليي  الع ميي   إليي  العميي  صيي    ط  ائيي 

 .العم  أثن  

 

 مييي ( خ مسييي   /  1)  المييي    فييي  الع اقييي  المشييي   عييي   :العمااال  عنصااار۔ ا

 يط ليي  جسييم ن  أو فكيي ي انسيي ن  ج يي  كيي ) ط نيي  العميي  الن فيي  العميي  قيي نو 

 أ  جزئيي  ا  مؤقيي  أ  ع ضيي  أ   ائيي  طشييك  أكيي   سييوا  أجيي  لقيي   الع ميي 

 أي يط ليي  اليي ي الج يي   ليي ( العميي ) م  ييو  عيي  يخيي ج وطيي ل  (.مؤسسيي 

 أ   و  اإلنسييي    يؤ يييي  الييي ي الج ييي  وكييي ل  اإلنسييي    غيييي  آخييي   كييي ئ 



 الم  ييو  هيي ا وفيي  عةيي  العميي  فييت  تقيي   ميي  عةيي  وطنيي   .عنيي  أجيي أ يتق ضيي 

 .العم  عق  عن ص   أ   يع 

: وهييو العنصيي  الثيي ن  ميي  عن صيي  عقيي  العميي   عنصاار ارجاار - 

/  اطيي  عشيي ( ط نيي  ) كيي   1وقيي  ع فيي  قيي نو  العميي  الن فيي  فيي  الميي    ) 

م  يسييت   لةع ميي  عةيي  صيي    العميي  نقيي أ أو عينيي  لقيي   عميي  أييي  كيي   

نوعييي   وية ييي  طييي  ويعييي  مييي  متمم تييي  كييي  مييي  يمييين  لةع مييي  مييي  

عييي  العمييي   مخصصييي   م مييي  كييي   نوع ييي   واقجيييو  المسيييت ق 

فييت ا تخةيي  عنصيي  اقجيي  فيي  العقيي  الميي كو  فييل يعيي  هيي ا  اإلضيي ف (.

العق  عقيي  عميي   وإنميي  يكييو  عقيي ا  آخيي . كميي  فيي    ليي  اليين  صيي ا   

فيي  العقيي  عةيي  عيي   أ ا  أي أجيي  مق طيي  العميي   أميي  فيي    ليي  السييكو  

عيي  ت  ييي  مقيي ا  اقجيي  فيي  العقيي  فييل يمنيي  هيي ا ميي  أ  يكييو  العقيي  

ميي    ليي  ق  التييزا  صيي    العميي  طيي ف  اقجيي  يكييو  ضييمن  عقيي  ع

و ينئيي  ي جيي  فيي  ت  ييي  مقيي ا  اقجيي  إليي  ق عيي   أجيي  المثيي  إ  وجيي   

اقجيي  ططقيي   لعيي   الم نيي  وعيي   الج يي  التيي  يييؤ  في يي   فيقيي  وإق 

العميي . فيي   ليي  يوجيي  عيي   تييول  الق ضيي  تقيي ي  اقجيي  وعةيي  وفيي  

  الع ال مقتضي   

ا  العميي  التيي ط  هييو اليي ي يميييز عقيي  العميي  عيي   بعيااة:عنصاار الت -ج

العقييو  اقخيي  . فييل يك يي  لتكييوي  علقيي  العميي  أ  يعميي  الشييخ  

)الع ميي ( ل سيي   آخيي  )صيي    العميي ( مق طيي  أجيي   عةيي  اليي غ  ميي  

أ  هيي ي  العنصيي ي  )العميي  واقجيي ( يشييكل  ال ع ميي  اقس سييي  لعقيي  

ليي ل   قيي  عنصيي  التطعييي .العميي  ال يي  ي  طيي  يجيي  أ  يتييوف  ل يي   العل

نجيي  ا  المشيي   فيي  التشيي يع   الم نييي  والعم لييي  الوطنييي  والمق  نيي   

عنيي  تع ي يي  لعقيي  العميي  ال يي  ي  قيي  اشييت ط أ  يييؤ ي الع ميي  عمةيي  

 لص    العم  تطع   لتوجي   وإ ا ت .

 



  :االنضباطیة العقوبات أنواع :ثالثا

لصاحب النافذ العراقي العمل قانون من ) ثانیا 138 ( المادة أجازت لقد

بموجب بالتزاماتھ أخل أو للتعلیمات مخالفة ارتكب إذا العامل معاقبة العمل

أن والشك. القانون أوردھا التي العقوبات إحدى بحقھ تطبق إذ ,العمل عقد

,العامل من الصادرة المخالفة وحجم لتتناسب متعددة عقوبات أورد قد المشرع

.العقوبة تحدد الفعل جسامة على ء وبنا

: تباعا العقوبات ھذه نتناول المقام ھذا وفي

 ,ارتكبھا التي بالمخالفة تحریریا العامل إشعار طریق یتم عن و : اإلنذار : ا أوال
.ع.ق )أ / ثانیا 138 ( المادة . مستقبال عملھ بواجبات االخالل من رٌه وتحذ

اخاللھ نتیجة العامل بدفعھا یلتزم مالیة  عقوبة بھا یقٌصد : الغرامة :ثانا

العامل أجر مالي من إستقطاع ھي أو ,عاتقھ على المترتبة التزاماتھ بأحد

.العمل صاحب ألوامر إطاعتھ عدم أو بالتزامھ إخاللھ عن عقوبة

,االنضباطیة العقوبات الغرامة ضمن على العراق المشرع ینٌص ولم

اتفاق فیھا وٌجد التي الحالة ه واحدة حالة في إال یجٌزھا ولم حظرھا البل

المبالغ تودع أن على .ع.ق139 ( المادة .یقضي بخالف ذلك مطبق جماعي

140 ( المادة .العمال وتقاعد ضمان الغرامة لصندوق عقوبة عن المستحصلة

.العمل صاحب قبل من أخرى الغراض استخدامھا من منعا .ع.ق

138 المادة . ایام ثالثة) (3 على دٌ التز مدة العمل عن العامل ایقاق : ثالثا

.ع.ق )ب / ثانیا /

المخالفة فیھا ارتكب التي للسنة العامل عن الزیادة السنویة حجب :رابعا

 وثمانون  مائة ) 181 ( على تزید  ال لمدة االنضباطي اإلجراء استوجبت التي



.ع. ق )ب / ثانیا 138 ( المادة .یوما

بعد الجدیدة درجتھ ضوء في أجره تنزیل یسٌتتبعھ و الدرجة تنزیل :خامسا

.ع.ق )د / ثانیا 138 ( المادة .التنزیل

التأدیبیة  العقوبات أشد من الفصل عقوبة تعد : العمل من الفصل : سادسا

حرمان من علیھ تٌرتب لما ذلك یرجع و ,بالعامل العمل صاحب وٌقعھا التي

عمل على حصولھ صعوبة احتمال رزقھ الرئیسي مع مصدر من العامل

.بالفصل خدماتھ إنھاء استوجب لخطا األول عملھ ترك ألنھ ,آخر

العمل من الفصل عقوبة على النافذ العراق العمل قانون نص وقد

) 141 ( المادة في حاالتھ وحدد منھ ) ه / ثانیا 138 ( المادة بموجب

نص في وردت ما نحو على تباعا سوف نتنناولھا الحاالت ھذه وألھمیة

: المذكورة المادة

جسیم مادي ضرر جسیمة نشا عنھا  مخالفة العامل ارتكاب : األولى الحالة

.ع.ق ) أوال 141 ( المادة .العمل بصاحب

: اآلتیة الحالة ھذه وفق على العامل لفصل یشترط و

العامل فصل العمل لصاحب جٌوز ال لذلك ,جسیمة مخالفة العامل ارتكاب -

.الجسامة لمنزلة ترتق ال العامل مخالفة كانت إذا

ال لذلك ,العمل بصاحب جسیم مادي ضرر العامل مخالفة عن ینشا أن -

مخالفتھ عن یترتب لم إذا العامل فصل الحالة لھذه وفقا العمل لصاحب جٌوز

 الضرر لكنھ غیر جسیم او كان معنویا  ترتب إذا أو جسیم مادي الجسیمة ضرر
. ولیس مادیا   

.العمل أسرار من ا سر العامل إفشاء :الثانیة الحالة

,النافذ العمل قانون من ) ثانیا 141 ( المادة بمقتضى الحالة ھذه تتقرر



أفشى إذا إخطار دون العامل فصل في الحق العمل لصاحب بمقتضاه یكٌون و

: اآلتیة للشروط وفقا .الخاص العمل أسرار العامل

.العمل أسرار من سر بإفشاء العامل قیام -

.بذلك العامل قیام العمل صاحب ثبت أن -

بمشروع جسیم ضرر إلحاق إلى العمل أسرار ألحد العامل إفشاء إٌدي أن -

.العمل

.وصحتھ العمل بسالمھ الخاصة التعلیمات مخالفة : الثالثة الحالة

الخاصة التعلیمات مخالفة إرتكابھ عند العامل فصل العمل لصاحب

إرسال العمل صاحب على تٌوجب الحالة ھذه وفي ,وصحتھ العمل بسالمة

ھذا تكرار حالة في إشعار دون العمل عقد بفسخ إلعالمھ للعامل خطي إنذار

.ع.ق ) ثالثا 141 ( المادة .السلوك

مخدر تاثیر تحت أو ,سكر بین حالة في العامل وجود : الرابعة الحالة

.ع.ق ) رابعا 141 ( المادة .العمل ساعات أثناء في مرة أكثرمن

: اآلتیة  الحالة لھذه ا إستناد العامل لفصل یشٌترط

.العمل ساعات أثناء وفي ,العمل مكان في العامل تواجد -

 لتقریر وفقا مخدر تاثیر تحت أو ,بین سكر حالة في العامل یكٌون ان -

.مختص طبیب صادرعن

 مستوفیا العامل فصل یعد ال لذلك ,مرة من ألكثر فعلھ عن إنذاره یتم أن -

.واحدة لمرة إنذاره تم أو ,إنذار دون فصلھ تم إذا لشروطھ

یاتلف وشرف ال سلوكا ,مرة ألكثرمن ,العامل اتیان : الخامسة الحالة



.العمل

ال سلوكا ,مرة من أكثر العامل أتى إذا العامل یفٌصل أن العمل لصاحب

المادة  .سابقا السلوك ھذا على إنذاره تم قد یكٌون أن على ,یاتلف وشرف العمل

.ع.ق ) خامسا 141 (

أو في العمل اثناء  رإسابھ أحد على أو العمل صاحب على اإلعتداء : السادسة الحالة
 سلدسا ) ق  ع 141العمل او خارجھ المادة 

عشرة )10 ( مشروع عذر بدون العمل عن تغیب العامل : السابعة الحالةزملبھ

المادة .العمل سنة خالل متقطعة ثالثون یوما )30 ( أو متصلة ایام

 .ع.ق ) سابعا141 (

زمالئھ أحد بحق جنحة أو جنایة  العمل أثناء العامل ارتكاب : الثامنة الحالة

.ع.ق ) ثامنا 141 ( المادة .بات قضائي بحكم أجلھا من علیھ وحكم العمل في

واحدة ا)سنة ( على دٌ تز مدة بالحبس العامل على الحكم : التاسعة الحالة

.ع.ق ) تاسعا 141 ( المادة .البتات درجة الحكم وأكتسب

 



 سلطات صاحب العمل 

 

نشاط   توجيههلصاحب العمل داخل المشروع سلطتان، سلطة إدارية تتمثل في 

تتمثل في صالحياته في فرض    انضباطيةالعمال واإلشراف عليهم، وسلطة 

 في حالة مخالفتهم ألوامره.  االنضباطيةالعقوبات 

. يمتلك صاحب العمل باعتباره رئيساً إدراياً  أوال : سلطة صاحب العمل اإلدارية 

لمشروعه سلطة إدارية تتمثل في توزيع العمال على قطاعات العمل المختلفة،  

وإعادة هذا التوزيع وفقاً لمصلحة العمل، ورسم طريقة العمل التي يلتزم العمال  

تنفيذ العمل وتحديد قواعد   بأسلوبلقة المتع ةالتفصيليباتباعها، ووضع القواعد 

السلوك داخل المشروع، وكذلك وضع قواعد الترقية والمكافأة، واتخاذ القرار  

بشأن حجم العمل داخل المشروع بما في ذلك زيادة عدد العمال أو نقصانهم 

في حياته فإن سلطة صاحب العمل   العمل نهائياً. ةأو تصفيبحسب األحوال 

 قة بل مقيدة بالقيود اآلتية : اإلدارية ليست مطل

ال يجوز لصاحب العمل أن يصدر أوامر إلى العامل تخالف القانون أو   – ١ 

العقد أو النظام العام أو اآلداب، كتلك األوامر التي تعد تدخالً الشخصية أو في  

وبالنظر ألهمية هذه   نشاطه السياسي أو النقابي أو معتقداته الدينية، لذلك ينبغي

ا بقيود تضمن حماية المصلحة  الضروري تقييده السلطة اإلدارية فقد بات من

أن تكون األوامر متعلقة بتنفيذ   استعمالها، لذلك العامة ومصلحة العمال من سوء

 العمل دون غيره .  

 ةأو اإلصابيعرض العامل للخطر. كخطر الموت  ااألوامر مأال يكون في  – ٢

 أو المسائلة القانونية. 

 

 . االنضباطيةسلطة صاحب العمل  -ثانياً:

 

المؤسسات   جميع تالئمليست خاصة بعالقات العمل، بل  االنضباطيةطة ان السل

العمل بموجب المادة )  قانون العامة والخاصة، الغرض منها احترام القواعد 

( منه. وفي نطاق سلطة صاحب العمل اإلنضباطية، نجد ان صاحب العمل   ١٣٨

ينفرد وحده بسلطتين، سلطة وضع القواعد التأديبية، وسلطة تطبيقها على العامل 



في إطار عقد العمل في داخل المشروع، وهاتان السلطتان تثبتان لكل صاحب 

الما أنها متفرعة عن رابطة التبعية التي عمل من دون حاجة إلى نص خاص، ط

لسلوك الجماعة، وقد أقر قانون العمل العراقي   البد أن تقوم في كل عقد عمل.

 النافذ هذه السلطة لصاحب

 

من خالل  وفي ضوء ما تقدم نتناول موضوع سلطة صاحب العمل اإلنضباطية

 الفقرات اآلتية : 

 أوال : الجزاء المدني والجزاء التأديبي. 

 ثانياً : النظام الداخلي للعمل.  

 ثالثاً : أنواع العقوبات اإلنضباطية. 

 . رابعاً : اإلجراءات اإلنضباطية

 

تقضي القواعد العامة بأنه إذا لم يقم العامل   أوال: الجزاء المدني والجزاء التأديبي

ك  بتنفيذ التزاماته على النحو المحدد بالعقد أو القانون، فإنه يكون مسؤوالً عن ذل

وقد أكد قانون العمل العراقي النافذ   في مواجهة صاحب العمل مسؤولية عقدية.

( : )أوالً : يكون العامل مسؤوالً   ١٣۷مسؤولية العامل بموجب نص المادة ) 

أمام صاحب العمل عن األضرار التي يتسبب بها نتيجة إخالله بواجبات عمله، أو 

مباشر. ثانياً : على صاحب العمل  بما يتصل بهذه الواجبات بشكل مباشر أو غير 

إثبات خطأ العامل، ويحدد التعويض الذي يجب على العامل دفعه بقرار قضائي 

إال إذا اتفق الطرفان على تسويته بطريقة ودية. ثالثاً : يقصد ب )اإلخالل 

بالواجبات( المنصوص عليه في البند )أوال( من هذه المادة : األضرار الناتجة  

 نتيجة خطأ جسيم (.   أوإهماال عمداً أو عن 

ي عن كل  مال، أن لصاحب العمل أن يطالب العامل بتعويض مما تقدومقتضى 

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 

عدم يساره، إضافة إلى ان المشرع يحيط أجر العامل الوفاء بمبلغ التعويض ل

من أجره أمراً صعباً  باالقتطاعبحماية كبيرة تجعل استيفاء التعويض من العامل 

للغاية. ولهذا فان تطبيق القواعد العامة )المدنية(، يبدو غير عملي في إطار 



اماً حيثما  عالقات العمل في أغلب األحوال، وإن كان تطبيق هذه القواعد أصالً ع

لهذا فقد اقتضت الحال، لضمان سير العمل وانتظامه،  توافرت شروط تطبيقها.

أن يوجد جزاء خاص في إطار عالقات العمل، هو الجزاء التأديبي، يتولى  

العمل  مأو بنظاصاحب العمل توقيعه على العامل نتيجة إخالله ببعض التزاماته  

زاء يتميز من الجزاء المدني في أوعدم اطاعته أوامر صاحب العمل. وهذا الج

  على تحقق ضرر لصاحب فال يتوقانه ليست له صفة التعويض، كما ان توقيعه 

، ومن ثم فإنه يتناسب عادة مع جسامة المخالفة،  رهو الزج العمل، وان القصد منه 

 ال مع جسامة نتيجتها.

 

غالباً ما يلجأ صاحب العمل إلى وضع أوامره في  :  ثانياً: النظام الداخلي للعمل 

األوامر الفردية بشأن عامل  إصدارعن  االستغناءصيغة وثيقة مكتوبة بغية 

معين، محققاً توحيد نظام العمل في مشروعه من جهة، ويضمن سهولة فهم أحكام 

تنظيم العمل وحسن تطبيقها وإشعار العمال باألمان لمعرفتهم حقوقهم وواجباتهم 

ن جهة أخرى، وهذه هي األوامر الجماعية العامة، وقد أطلق عليها المشرع م

العراقي الذي يضعه صاحب العمل لتنظيم تنفيذ العمل وسلوك العمال في الم  

في قانون العمل   بشكل وثيقة مكتوبة ويصبح نافذاً بعد استيفائه لشروط معينة.

ذي يضعه  النظام البأنه "النافذ ) النظام الداخلي للعمل( والذي يمكن تعريفه 

بشكل وثيقة مكتوبة  صاحب العمل لتنظيم تنفيذ العمل وسلوك العمال في المشروع 

وقد الزم قانون العمل العراقي النافذ  (ويصبح نافذاً بعد استيفائه لشروط معينة

يعد قواعد   فأكثران( عشرة عمال  ١۰منظم )  صاحب العمل الذي يستخدم بشكل

 / أوال( ق.ع. 136اآلتية : المادة ) داخلية عن الحاالت 

   واألسبوعيةفتح المشروع وبدأ العمل واالستراحة اليومية  .ساعة١

 مقدار األجر ومقدار العمل اإلضافي  ٢

 إجراءات الصحة والسالمة المهنية. – ٣

 . االنضباطالتزامات العمال وقواعد  – ٤ 

 اإلجازات السنوية واإلجازات الخاصة  – ٥ 

 األسماء والعناوين الوظيفية للمشرفين على العمل.   – ٦



أنظمة داخلية نموذجية يسترشد بها  االجتماعيةوتصدر وزارة العمل والشؤون 

أصحاب العمل، ولدائرة التشغيل والقروض مساعدة صاحب العمل بإعداد هذه  

 ك. إذا طلب صاحب العمل منها ذل األنظمة

ألزم المشرع صاحب العمل أن يعد نظاماً داخلياً  مع ممثلي العمال في المشروع   

(   3التالية إلفتتاح المشروع، أو خالل )  أشهر(  ٣إن وجدوا، وذلك خالل ) 

 ١٣6القانون إذا كان المشروع موجوداً أصالً. المادة )  هذاثالثة أشهر من تنفيذ 

الداخلية قبل بدء تنفيذها   األنظمةصاحب العمل بعرض ثالثاً( ق.ع. حيث يقوم /

على دائرة التشغيل والقروض أو القسم القانوني للمصادقة عليها، أو عند تعديلها  

أو المعدلة خالل ) على أن يبلغ صاحب العمل بالموافقة عليها بصيغتها النهائية 

الداخلية موافقاً عليها   األنظمة( ثالثين يوماً من تقديمها إليه، وإال اعتبرت  ٣۰

 / رابعاً( ق.ع. 136بانقضاء تلك المدة . المادة ) 

الداخلية تتمتع بأهمية خاصة للعمال ولجان التفتيش، لذلك  األنظمةوال شك في أن 

الداخلية في مكان بارز  األنظمةتعليق ألزم قانون العمل العراقي صاحب العمل ب

في موقع العمل بعد المصادقة عليها، وعليه المحافظة عليها في حالة جيدة 

/ سادساً  136جدير بالذكر ان المادة )  / خامساً( ق.ع. ١٣٦ومقروءة. المادة ) 

( من ق.ع. قضت ببطالن أي نص في األنظمة الداخلية ينتقص من حقوق العمل  

 الجماعي.  االتفاققانون العمل أو في  ها فيالمنصوص علي



القیود المقررة لحمایة عمال المقالع والمناجم والمواد المعدنیة

یعد العمل في المقالع والمناجم عمأل ضارا ومرھقا وخطرا على صحة العامل وسالمتھ، 
ولذلك أفرد المشرع العراقي الفصل الثاني عشر لبعض األحكام الخاصة بھذا العمل التي 

استھدف بھا حمایة ھذه الفئة من العمال، والسعي إلى تقلیل االثار السلبیة الناشئة عن 
ظروف عملھا. 

وعلیھ سنتناول ھذا الموضوع من خالل الفقرات االتیة :

أوال : نطاق تطبیق أحكام حمایة عمال المقالع والمناجم والمواد المعدنیة.

ثانیا : الفحص الطبي للعمال.

ثالثا : التزامات صاحب العمل.

رابعا : مدة بقاء العامل في مكان العمل.

أوال : نطاق تطبیق أحكام حمایة عمال المقالع والمناجم والمواد المعدنیة

 على أن : ( أوال ٢٠١۵ ) لسنة ٣٧ ) من قانون العمل العراقي رقم ( 106قضت المادة ( 
: تطبق أحكام ھذا الفصل على اعمال مقالع المواد اإلنشائیة والمناجم والمواد المعدنیة 

وبوجھ خاص مایأتي

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

 عملیات استخراج أو تركیز أو  –ذلك المجوھرات و عملیات استخراجھا أو تصنعھا الي
 كل ما یستتبع –على سطح األرض أم في باطنھا ج  تصنیع الرواسب المعدنیة سواء أكانت

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 
 قد قصر بموجب المادة ( ١٩٨٧ ) لسنة 11الفصل، ذلك ألن قانون العمل الملغي رقم ( 

 ) من نطاق الحمایة على عمال مقالع المواد اإلنشائیة فقط، على اساس أن العمل في ٩٨



المناجم كانت تحتكره الدولة، ومن ثم لم یعد ھناك مبرر لتنظیم أحكامھ في قانون العمل، 
انذاك قد استبعد من الخضوع مادام جمیع من یعمل لدى دوائر الدولة والقطاع اإلشتراكي

األحكام ھذا القانون

ثانیا : الفحص الطبي للعمال. إن العمل في المقالع والمناجم والمواد المعدنیة من األعمال 
الضارة والمرھقة، لذلك یحظر استخدام النساء واألحداث فیھا، وعلیھ یقتصر العمل على 

وبھذا فإن خصوصیة ھذا العمل دفعت المشرع إلى توخي المزید من  الذكور البالغین
الحیطة في تشغیل العمال فیھ، وذلك بالتثبت من أھلیتھم الصحیة والبدنیة قبل مباشرتھم 

 / ثانیا) من قانون العمل النافة علم جواز تشغیل العامل في ١٠العمل فقررت المادة ( 
 المذكورة –الصناعات والمھن واألعمال المنصوص علیھا في البند أوال من ذات المادة 

 إال بعد إجراء الفحوصات الطبیة والمھني علیھ، وثبوت لیاقتھ الصحیة للعمل الذي –سابقا 
سوف یكلف بھ. ویترتب على ماتقدم، أنھ إذا ثبت بالفحص الطبي عدم صالحیة العامل 

للعمل في المقالع والمناجم والمواد المعدنیة، امتنع على صاحب العمل تشغیلھ، فإذا خالف 
الجنائي المقررة في المادة (  ذلك كان العقد باطال، ووقع صاحب العمل تحت طائلة الجزاء

 ) من قانون العمل النافذ. ویجب قبل انھاء عقد عمل العامل، ألي سبب من األسباب، ١١٢
أن یجدد الفحوصات الطبیة المھنیة علیھ، للتأكد من عدم إصابتھ بمرض مھني. المادة ( 

 / ثالثة). ق.ع. وقد ألزم المشرع العراقي بان یجري الفحص على العمال106

.ق.ع  ) رابعا)106أثناء ساعات العمل دون تحملھم مصاریف الفحص. المادة ( 

ویراقب جھاز تفتیش العمل قیام صاحب العمل بتنفیذ التزاماتھ الخاصة بفحص العمال قبل 
/ خامسا( ق.ع ١٠6التشغیل، وأثناء ساعات العمل دون تحملھم مصاریف  الفحص المادة )

وھناك من یرى ضرورة أن ال یقتصر الفحص الطبي لھذه الشریحة من العمال قبل التشغیل 
وقبل انھاء عقد العمل، بل یكون بصورة دوریة الن العمل في المقالع والمناجم والمواد 

المعدنیة تنشا عنھ أضرار صحیة مما یستدعي األمر 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 االلتزامات 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 األعمال اإلعتیادیة. ومن استعراض نصوص الفصل 

نستخلص

االلتزامات 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-

 التعلیمات المتعلقة – ) ارة ) ق. ع ١٠٧أن تبلغ نسخة منھ إلى تفتیش العمل المادة ( 
 / ثانیا ( ق.ع. و وفا التعلیمات ١٠٧بالصحة والسالمھ المھنیة في المشروع. السادة ( 

.ق.ع( / أوا١ ١٠والبیانات الصادرة عن الوزارة المادة )

- حظر دخول أماكن العمل وملحقاتھا على غیر العمال والموظفین المكلفین بالعمل في ٢
أماكن المنجم أو السلع أو المكلفین بمراقبتھا وتفتیشھا وحراستھا وممثلي النقابات العمالیة 

 – ) ق.ع. بما في ذلك حظر دخول العمال أنفسھم ھذه األماكن 1 / أوال / ١٠٨المادة ( 
 / أوال /ب) ق.ع. وعلیھ أن ١٠٨دون ترخیص . في غیر األوقات المحددة للعمل. المادة ( 

یمسك سجال بأسماء األشخاص الذین یدخلون أماكن العمل بسبب أعمالھم والتأشیر علیھ 
عند



 / ثانیة) ق. ١١٠ اتخاذ التدابیر اآلتیة : المادة ( – / ثانیة ) ق . ع ١٠٨خروجھم. المادة ( 
 اصدار التوجیھات واألوامر المتعلقة بالصحة والسالمة المھنیة كلما دعت–ع 

الحاجة إلى ذلك

 تزوید العمال –ملع وجود العمال في مناطق االنفجارات اال بعد زوال الخطر عنھا -
بمعدات الوقایة الشخصیة المناسبة لمخاطر كل عسل.

 توفیر مستلزمات –وضع عالمات دالة على األماكن التي یتوقع حدوث أخطار فیھا -
اإلنقاذ واإلسعاف األولي للطواري

تفتیش أماكن العمل دوریا للتأكد من حسن تطبیق التدابیر المنصوص علیھا-

في ھذا البند.

رابعا : مدة بقاء العامل في مكان العمل.

بالنظر لالرھاق الذي یسییھ العمل في المقالع والمناجم والمواد المعدنیة، فإن المشرع وضع 
 ) اوال ) من قانون ١٠٩حدا أقصى لمدة بقاء العامل في مكان العمل، فقضى في المادة ( 

العمل العراقي النافذ بأنھ : (مدة العمل الیومي في األعمال والمین والصناعات المنصوص 
 ) سبع ساعات، 7 ) من ھذا القانون ھي ( 106علیھا في الجند ( أوال ) من المادة ( 

٨والیجوز في جمیع األحوال إبقاء العامل في موقع العمل أكثر من ( 



ثماني ساعات في الیوم ) وقضى في البلد ثانیة من السادة ذاتھا بانھ : استثناء من حكم البلد 
( أوال ) سن ھذه المادة یجوز بصفة مؤقتة وفي حاالت الضرورة استمرار العمل لمنع 

وقوع حادث

 / ثانیة) ق١٠٩أو لتالفي خطر وقرعھ أو إصالح سانشا علھ بالشروط اآلتیة : المادة ( 

 ) اربع٢۶ابالغ تفتیش العمل والجھة النقابیة بالحادث الطارئ أو المتوقع خالل ( -

وعشرین ساعة من بدء العمل

- اعتبار مدة العمل الزائدة عما ھو منصوص علیھ في البند (أوال) من ھذه المادة عمة٢

إضافیة یجري تعویضھ وفق أحكام ھذا القانون من ھذا النص یتضح أن القانون اجاز 
 ) ثماني ٨استثناء في الحاالت التي ذكرھا، أن تزید مدة بقاء العامل في مكان العمل عن ( 

ساعات، ویستنتج من عدم تحدیده حدا أقصى لمدة بقاء العامل في مكان العمل في الحاالت 
 )، أن العامل یستمر في العمل وقتا إضافیا اللم ١٠٩المشار إلیھا في البند ثانیة من المادة ( 

مدتھ مع مقتضیات مواجھة

الحالة اإلستثنائیة

ولكي یمكن المشرع الجھات ذات العالقة من مراقبة ھذا الشغل اإلضافي

اإلستثنائي، أوجب على صاحب العمل أن یقوم بإبالغ أجھزة تفتیش العمل والجھة النقابیة 
 ) اربع وعشرین ساعة من بدء العمل على ٢۶بالحادث الطاري أو المتوقع خالل ( 

مواجھة مستلزمات منع وقوعھ أو إصالح ما نشأ عنھ، فمتى تلقت ھذه الجھات پالع 
صاحب العمل كان بمقدورھا التثبت من صحة الوقائع التي استدعت التشغیل، ومن تم 

التحقق من مدى التزام صاحب العمل بأحكام القانون والعمل اإلضافي الذي یقوم بھ العامل 
في الحاالت المتقدمة ھو عمل مأجور یتقاضى عنھ العامل أجرأ اضافیة محسوبة وفقا 

للقاعدة التي اعتمدھا



القانون في حساب األجر اإلضافي وأخیرا فقد أقر المشرع العراقي في قانون العمل النافذ 
جزاء جنانیا عقوبة سالبة أو غراسة ) عن مخالفة األحكام الخاصة بتنظیم العمل في المقالع 

 ) عشرة أیام وال تزید على ( ١٠والمناجم والمواد المعدنیة تمثلت بالحبس مدة التقل عن ( 
 ) مائة ألف دینار والتزید عن ( ١٠٠,٠٠٠ ) ثالثة أشھر أو بغرامة التقل عن ( ٣

 ) خمسمائة ألف دینار كل من خالف5٠٠,٠٠٠

األحكام المتعلقة بحمایة عمال المقالع والمناجم والمواد المعدنیة المنصوص علیھا بموجب 
الفصل الثاني عشر من قانون العمل النافذ.



))األجانب بتشغیل تتعلق التي القیوٌد((
العتبارات لكن ,األجانب دون مواطنیھا حق من الدولة في العمل یعد

- دراسة معینة وان شروط وفق العمل مٌارسوا أن لألجانب سٌمح قد مختلفة
- سٌمح فقد الخاص الدولي مواضیع القانون ھب من األجانب العمال مركز

لواطنھ بصورة  فیھا الید العاملة تقل التي األعمال ببعض باالشتغال لألجانب
استثنائیة

ویراقبھم العراق في تشغیل األجانب ینٌظم أن أراد العراقي المشرع إن
اإلخالل بحركة التشغیل في البالد مصادر من ال یكونوا مصدرا بحیث

األجانب یأتي بعض ربما إذ ,واالستقرار وباألمن العراقیین العمال ومزاحمة
یقصدون غایات سیاسیة  ربما ولكنھم ,فیھا ظاھریا العمل یمارسون و البلد إلى

الحصول كضرورة علیھٌم القیوٌد وفرض مراقبتھم وجبت او بولیسیة خفیھ لذا
.والشئون االجتماعیة العمل وزارة من بالعمل إجازة على
الفقرات التالیة  خالل من الموضوع ھذا دراسة تٌطلب تقدم ما خالل ومن

. األجنبي العامل تعریف :أوال
.وشروطھا العمل إجازة على الحصول :ثانیا
.العمل وصاحب األجنبي العامل واجبات :ثالثا
. األجانب العمال تشغیل أحكام :رابعا

ً. األجنبي العامل تعریف :ا أوال
شخص كل ( : األجنبي بأنھ العامل النافذ العراقي العمل عرف قانون

بصفة العراق في یرغب العمل یعمل أو العراقیة الجنسیة حٌمل ال طبیعي
.ع.ق )وعشرون / ثالث1 ( المادة )...عامل

العمل األجانب تعلیمات ممارسة من ) أوال/ األولى ( المادة وعرفت
: األجنبي( بان  األجنبي العامل ,المعدلة 1987 لسنة 18 ( رقم العراق في
یرغب و العربیة األقطار جنسیة أحد أو العراقیة الجنسیة یحمل ال شخص كل

.) والتعاوني والمختلط الخاص القطاع في عامل بصفة العراق في العمل

18 رقم العراق في العمل األجانب ممارسة تعلیمات ان بالذكر وجدیر
التي  1987 )في3175جریدٌةالوقائع العراقیة بالعدد ( في نشرت 1987 لسنة

 1989 لسنة4 رقم االجتماعیة  والشؤون العمل وزارة تعلیمات بموجب عدلت
العمل قانون بموجب صدرت التعلیمات ھذه وأن العراقیة الوقائع في المنشورة

 



وشروطھا العمل إجازة على الحصول :ثانیا
العمل یریدٌ الذي األجنبي العامل على أوجب العراق العمل القانون ان
 حددت التي واإلجراءات الشروط بحسب عمل إجازة على یحٌصل ان العراق في

.العراق في العمل األجنبي ممارسة بتعلیمات

والشؤون العمل وزارة من تصدر ھي وثیقة رسمیة  العمل إجازة إن
من ) ثالثا  /1 ( المادة .التعلیمات بھذه خاص نموذج وفق على اإلجتماعیة
( والمادة ,النافذ العمل قانون من الثالثون 30 ( المادة وبموجب ,التعلیمات

ا إال العراق في العمل لألجنبي یجٌوز ال إذ ,المذكورة التعلیمات من الثالثة 3
والشإون العمل وزارة تصدرھا التي العمل إجازة على الحصول بعد

العراق حاجة ماتقتضیھ اساس على اإلجازة ھذه تصدر اإلجتماعیة حیث
العمل دائرة ماتقرره وفق وعلى محافظة كل متطلبات وبحسب العاملة لالیدٌي

 المحافظات في االجتماعي والضمان العمل وأقسام االجتماعي في بغداد والضمان
من أمن مانع وجود بعدم المختصة االمنیة تایید الدوائر بعد

في العراق العمل األجانبي ممارسة تعلیمات من 4 المادة . األجنب الشخص اشتغال

الشخص كون على فتتوقف العمل إجازة على الحصول شروط أما
: داخلھ أو العراق خارج ا موجود األجنبي

العمل مزاولة یرید و العراق خارج ا موجود األجنبي الشخص كان إذا :ا أوال
.العمل إجازة على الحصول لغرض االتیة اإلجراءات اتباع فعلیھ العراق في

.العراق في العمل األجانبي ممارسة تعلیمات من ) أوال 6 المادة
- عن االجتماعیة والشإون العمل وزارة إلى تحریري بطلب تٌقدم أن-1
أو ,العراق وكیلھ الرسمي في أو ,في الخارج العراقیة الممثلیات طریق

.عنھ نیابة یرید تشغیلٌھ الذي العمل صاحب بواسطة
- موثقا بمؤھالتھ تتعلق التي المعلومات جمیع الطلب تٌضمن أن یجٌب-2

العمل ونوع ,وجنسیتھ بیان اسمھ مع ,لدیھ المتوفرة والمستندات بالشھادات
.الكامل وعنوانھ العمل صاحب واسم ,ومدتھ

.

- المحافظات في وأقسامھا بغداد االجتماعي في والضمان العمل دائرة تقوم-3

ثم ومن ,العراق في للعمل الموافقة وحصول القانونیة الشروط من بالتثبت

ھذا وعلى , األجنبي للشخص الدخول سمة لمنح المختصة السلطات تفاتح

 بغداد االجتماعي في والضمان العمل دائرة  مراجعة العراق دخولھ عند االخیر
العراق تاریخ دخولھ  من ایام سبعة مدة خالل المحافظات في وأقسامھا

.اإلجازة منح اجراءات واستكمال التاشیر لغرض



العمل مزاولة یریدٌ و العراق داخل ا موجود األجنبي الشخص كان إذا :ثانیا

المادة .العمل إجازة على للحصول اآلتة اإلجراءات إتباع فعلیھ العراق في

.العراق في العمل األجانب مممارسة تعلیمات من ) ثانیا /6

- بصورة فیھ وإقامتھ العراق دخولھ تثبت القانونیة التي  المستمسكات مٌ تقد

.مشروعة

 أو االجتماعیة في بغداد والضمان العمل دابرة إلى تحریري بطلب تٌقدم - أن2
.یروم تشغیلٌھ الذي العمل صاحب بواسطة أو المحافظات في أقسامھا

 موثقا بمؤھالتھ تتعلق التي المعلومات جمیع الطلب تٌضمن أن - یجٌب3

العمل مع بیان اسمھ وجنسیتھ ونوع لدیھ المتوفرة والمستندات بالشھادة

الكامل وعنوانھ العمل صاحب واسم ومدتھ

العمل وصاحب االجنبي العامل واجبات :ثالثا

رقم النافذ العراقي العمل قانون ألحكام ا استناد األجنبي العامل على یجٌب

) في العمل األجانب ممارسة وتعلیمات ,منھ) 33( إلمادة 2015 لسنة 37 

والشإون العمل وزیر أصدرھا التي المعدلة 1987 )لسنة 18 ( رقم العراق

من 7) المادة : وفق ,بھا التقید یجٌب التي الواجبات ببعض القیام االجتماعیة 

:التعلیمات

 .تجدد مالم اإلجازة نفاذ مدة انتھاء عند العمل عن التخلي-1
 العمال- من أكثر أو عامل بتدریب خطیا ا تعھد الفني األجنبي العامل یقدم ان-2

مدة خالل یمٌارسھ الذي المتواجدین في المشروع العراق
.اإلجازة

) من تعلیمات ممارسة االجانب العمل في العراق 8في حین الزمت المادة (
صاحب العمل بما یلي 



في المحافضات  أقسامھا أو االجتماعي في بغداد والضمان العمل دائرة إخبار-1
عن ترك العامل االجنبي العمل عند انتھاء خدمتھ او انتھاء مدة اجازتھ او 

مغادرتھ العراق
ان یمسك سجال تدون فیھ المعلومات الالزمة عن العمال االجانب-2
الى دائرة العمل والضمان االجتماعي   االحتفاظ باجازة العمل لدیھ واعادتھ-3

اقسامھا في المحافضات عند انتھاء عقد العمل الي سبب  في امانة بغداد او
/ثالثا) من التعلیمات8كان (المادة 

یلزم صاحب العمل منح العامل االجنبي الذي استقدمھ الى العراق على نفقتھ -4
تذكرة السفرالى البلد الذي استقدمھ منھا مالم یكن قد انقطع من العمل قبل 

انتھاء مدة العقد لسبب غیر مشروع 
یتحمل صاحب العمل عند وفاة العامل الجنبي تجھیز ونقل جثمانھ الى موطنھ -5

0اذا طلب ذویھ ذلك او محل اقامتھ االصلي

: األجنبي العامل تشغیل أحكام :رابعا

,معینة حاالت في خاصة لحمایة بحاجة فإنھ ,أجنبیا كان إن ,العامل ان

لم إنھ إذ ,اإلقامة وترخیصٌ العمل عقد انھاء بین العراقي المشرع یرٌبط ولم

وضع في العمل أجل من العراق قانوني في بشكل المقیم األجنبي یعٌتبرالعامل

 الوظیفة في  فقدان یتٌبع وال ,وظیفٌتھ فقد انھ لمجرد نظامي   غیر او غیر قانوني
بخرق قام قد العامل یكٌن مالم ,العمل إذن أو اإلقامة ترخیصٌ سحب ذاتھ حد

.)ع.ق 34 ( المادة .العراقیة القوانین

حساب على تكون ال أن یجٌب عامال بوصفھ األجنبي  حمایة لكن

وقت أي في العمل إجازة العراقي الغاء المشرع أجاز إذ ,وأمنھ البلد مصلحة

:التعلیمات من ) التاسعة( المادة :أثنتین حالتین في كان

- .   طلب االجازة غیر صحیجة عند والمستندات المعلومات أن ثبت إذا-1
.العامة بالمصلحة ا مضر األجنبي العامل وجود أصبح إذا-2

العمل األجانب ممارسة تعلیمات أحكام من العراقي المشرع أستثنى وقد

العراق في



والقنصلیات التجاریة  ,الدبلوماسیة والبعثات ,لدى الھیئات الدولیة العاملون-1
واألجنبیة المعتمدة في العراق

- الدولیة التي والمعاھدات القوانین واالتفاقات لھم تسمح الذین إألجانب-2

 .العراق في األعمال طرفا فیھا بممارسة العراقیة الحكومة تكون

– .الحكومة لدى المشتغلون األجانب-3

للعمال التعلیمات ھذه أحكام بعض من جزئیا اإلستثناء یكون وقد

 بصفة العراق في للعمل یوما ثلثون على التزید لمدة یسٌتقدمون الذینٌ األجانب
المشورة الفنیة في المادة  تقدیم أو اإلدامة الغراض الصیانة أو أو ,خبراء

(الرابعة / اوال) والمادة (السادسة ) من التعلیمات

وقد نص قانون العمل على العقوبة لكل شخص مخالف احكام تنظیم عمل 
االجانب (بغرامة ثالثة اضعاف الحد االدنى لالجر الیومي ) (وثالثة اضعاف 

الحد االدنى لالجر الشھري للعامل ) 


