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مقدمػػة
انصالقا مغ عسل السخكد في مجاؿ حقػؽ اإلنداف السيسا الحقػؽ االقترادية واالجتساعية والثقافية ،ونط اًخ لمحاجة الساسة الشالع

الجسيػر عمى كافة القػانيغ والتذخيعات الدارية السفعػؿ ،فاف السخكد يدعى إلصجار (سمدمة الجليل) التي تسيد بالبداشة والديػلة

بحيث تتشاسب مع جسيع الفئات ،وذلظ إدراكا مغ السخكد بسجػ الحاجة لتعسيق الػعي القانػني وزيادة التثقيف السجتسعي السيسا في

مجاؿ الحقػؽ والػاجبات.

ىحا الجليل ىػ الصبعة الثانية مغ الجليل األوؿ في سمدمة الجليل التي يشػؼ السخكد إصجارىا تباعاً ،والتي سػؼ تتشاوؿ مػاضيع
مختمفة ذات عالقة أساسية بحقػؽ اإلنداف.
دليل العامل يتشاوؿ مجسػعة مغ التداؤالت التي تجور في أذىاف العساؿ و أصحاب العسل وذوؼ العالقة بقانػف العسل والتي يخػ

السخكد بزخورة إزالة الغسػض حػؿ العجيج مشيا بتقجيع إجابات عمييا بصخيقة واضحة ومبدصة تسكغ الجسيع مغ استيعابيا لحلظ تع

تشاوؿ السػضػع بصخيقة الدؤاؿ والجػاب.

الحق في العسل وفقاُ لالتفاقات ذات العالقة
لقج نرت العيػد و االتفاقات الجولية عمى الحق في العسل ،و سشعسل عمى تحجيج السػاد الستعمقة بالحق في العسل وفق شخوط
عادلة ومخضية ،في عجد مغ العيػد و االتفاقات الجولية ،و ذلظ عمى الػجو التالي:

أوالً :اإلعالف العالسي لحقؾؽ اإلنداف:
نرت السادة ( )23مغ اإلعالف عمى:

 -1لكل شخز الحق في العسل ولو حخية اختياره بذخوط عادلة مخضية كسا أف لو حق الحساية مغ البصالة.
 -2لكل فخد دوف أؼ تسييد الحق في اجخ متداو لمعسل.

 -3لكل فخد يقػـ بعسل الحق في اجخ عادؿ مخض يكفل لو وألسختو عيذة الئقة بكخامة اإلنداف ،تزاؼ إليو عشج المدوـ وسائل
أخخػ لمحساية االجتساعية.

 -4لكل شخز الحق في أف يشذئ واف يشزع إلى نقابات حساية لسرمحتو.

ونرت السادة ( ) 24مغ اإلعالف سابق الحكخ عمى " لكل شخز الحق في الخاحة وفي أوقات الفخاغ والسيسا في تحجيج معقػؿ
لداعات العسل وفي عصالت دورية بأجخ".

ثانياً :العيػد الدولي الخاص بالحقػؾؽ االقتراديػة واالجتساعيػة و الثقافية:
نرت السادة ( )6مغ العيج عمى " . 1تعتخؼ الجوؿ األشخاؼ في ىحا العيج بالحق في العسل ،الحؼ يذسل ما لكل شخز مغ حق
في أف تتاح لو إمكانية كدب رزقو بعسل يختاره أو يقبمو بحخية ،وتقػـ باتخاذ تجابيخ مشاسبة لرػف ىحا الحق.

 .2يجب أف تذسل التجابيخ التي تتخحىا كل مغ الجوؿ األشخاؼ في ىحا العيج لتأميغ السسارسة الكاممة ليحا الحق و تػفيخ ب اخمج

التػجيو والتػجريب التقشييغ والسيشييػغ ،واألخح في ىحا السجػاؿ بدياسػات و تقشيات مغ شأنيا تحقيق تشسية اقترادية و اجتساعية و

ثقافية مصخدة و عسالة كاممة و مشتجة في ضل شخوط تزسغ لمفخد الحخيات الدياسية و االقترادية األساسية.
و نرت السادة ( )7عمى "تعتخؼ الجوؿ األشخاؼ في ىحا العيج بسا لكل شخز مغ حق في التستع بذخوط عسل عادلة و مخضية
تكفل عمى الخرػص:

أ -مكافأة تػفخ لجسيع العساؿ ،كحج أدنى:

 .1أج اًخ مشرفاً ،ومكافأة متداوية لجػ تداو قيسة العسل دوف أؼ تسييد ،عمى أف يزسغ لمسخأة خرػصا تستعيا بذخوط عسل ال
تكػف أدنى مغ تمظ التي يتستع بيا الخجل ،و تقاضييا أج اًخ يداوؼ أجخ الخجل لجػ تداوؼ العسل.
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 .2عيذاً كخيسا ليع و ألسخىع شبقاً ألحكاـ ىحا العيج.
ب -ضخوؼ عسل تكفل الدالمة و الرحة.

ج -تداوؼ الجسيع في فخص التخقية ،داخل عسميع ،إلى مختبة أعمى مالئسة ،دوف إخزاع ذلظ إال العتبارؼ األقجمية والكفاءة.
د -االستخاحة و أوقات الفخاغ ،والتحجيج السعقػؿ لداعات العسل ،و اإلجازات الجورية السجفػعة األجخ ،و كحلظ السكافأة عغ أياـ
العصل الخسسية.
ثالثاً :اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسييز ضد السرأة:

 نرت السادة ( )11في بشػدىا األوؿ والثاني مغ االتفاقيػة عمى "( )1تتخح الجوؿ األشخاؼ جسيع ما يقتزي الحاؿ اتخاذهمغ تجابيخ لمقزاء عمى التسييد ضج السخأة في ميجاف العسل لكي تكفل ليا ،عمى أساس تداوؼ الخجل والسخأة ،نفذ الحقػؽ

وال سيسا:
أ .الحق في العسل بػصفو حقاً غيخ قابل لمترخؼ لكل البذخ.

ب .الحق في التستع بشفذ فخص التػضيف ،بسا في ذلظ تصبيق معاييخ االختيار نفديا في شؤوف التػضيف.
ج .الحق في حخية اختيػار السيشة و العسػل ،و الحػق في التخقي و األمغ الػضيفي ،و في جسيع مدايا و شخوط الخجمة ،و
الحق في تمقي التجريب السيشي ،بسا في ذلظ التمسحة الرشاعية و التجريب السيشي الستقجـ و التجريب الستكخر.

د .الحق في السداواة في األجخ ،بسا في ذلظ االستحقاقات ،و الحق في السدػاواة في السعاممة فيسا يتعمق بالعسػل الستعادؿ
القيسة ،و كحلظ السداواة في السعاممة وفي تقييع نػعية العسل.
ىػ .الحق في الزساف االجتساعي وال سيسػا في حاالت التقاعػج ،و البصالة ،و السخض ،و العجد ،و الذيخػخة و أؼ شكل آخخ
مغ أشكاؿ عجـ القجرة عمى العسل و كحلظ الحق في إجازة مجفػعة األجخ.

و .و الحق في الػقاية الرحية و سالمة ضخوؼ العسل بسا في ذلظ حساية وضيفة اإلنجاب.
( )2تػخياً لسشػع التسييد ضج السػخأة بدبب الدواج أو األمػمػة و لزساف حقيا الفعمي ،تتخح الجوؿ األشخاؼ التجابيخ السشاسبة:

أ .لحطخ الفرػل مغ الخجمة بدبب الحسػل أو إجػازة األمػمػة و التسييد في الفرل مغ العسل عمى أساس الحالة الدوجية مع

فخض جداءات عمى السخالفيغ.

ب .إلدخاؿ نطاـ األمػمة السجفػعة األجخ أو مع التستع بسدايا اجتساعية مساثمة دوف أف تفقج السخأة الػضيفة التي تذغميا أو
أقجميتيا أو العالوة االجتساعية.
ج .لتذجيع تػفيخ ما يمدـ مغ الخجمات االجتساعية السدانجة لتسكيغ الػالجيغ مغ الجسع بيغ التداماتيسا األسخية و بيغ
مدؤوليات العسل و السذاركة في الحياة العامةػ و ال سيسا عغ شخيق تذجيع إنذاء و تشسية شبكة مغ مخافق و رعاية األشفاؿ.
د .لتػفيخ حساية خاصة لمسخأة أثشاء فتخة الحسل في األعساؿ التي يثبت أنيا مؤذية ليا.

رابعاً :االتفاقية الدولية لمقزاء عمى جسيع أشكاؿ التسييز العشرري:
أكجت االتفاقية عمى السداواة أماـ القانػف في الحقػؽ االقترادية و االجتساعية و الثقافية ػ حيث جاء في البشج األوؿ مغ الفقخة
(ىػ) مغ السادة الخامدة عمى وجػب السداواة في " الحق في العسل ،و في حخية اختيار نػع العسل ،و في شخوط عسل عادلة
مخضية ،و في الحساية مغ البصالة و في تقاضي أجخ متداو عغ العسل الستداوؼ ،و في نيل مكافأة عادلة مخضية.

خامداً :اتفاقية حقؾؽ الظفل:

نرت السادة ( )32مغ االتفاقية عمى "( )1تعتخؼ الجوؿ األشخاؼ بحق الصفل في حسايتو مغ االستغالؿ االقترادؼ ومغ أداء
أؼ عسل يخجح أف يكػف خصي اًخ أو أف يسثل إعاقة لتعميع الصفل ،أو أف يكػف ضا اًر برحة الصفل أو بشسػه البجني ،أو العقمي،
أو الخوحي ،أو السعشػؼ ،أو االجتساعي.

( )2تتخػح الػجوؿ األشػخاؼ التجابيػخ التذخيعيػة واإلداريػة و االجتساعية و التخبػية التي تكفل تشفيح ىحه السادة .و ليحا الغػخض ،و

مع مخاعاة الركػؾ الجولية األخخػ ذات الرمة ،تقػـ الجوؿ األشخاؼ بػجو خاص بسا يمي:
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أ .تحجيج عسخ أدنى أو أعسار دنيا لاللتحاؽ بعسل،

ب .وضع نطاـ مشاسب لداعات العسل و ضخوفو.

ج .وفخض عقػبات أو جداءات أخخػ مشاسبة بغية إنفاذ ىحه السادة.
عمى ذلػ كمو ،يجب عمى الدولة تؾفير ما يمي:

 .1تػفيخ عسل لكل قادر عمى أدائو ،لإلتاحة لكل شخز كدب رزقو.
 .2ضساف حخية اختيار العسل السشاسب.

 .3ضساف ضخوؼ و شخوط عسل عادلة ومخضية ،دوف تسييدػ تذسل أج اخ مشرفاً و عيذاً كخيساً و تكفل الدالمة و الرحة.
 .4ضساف األمغ الػضيفي مغ خالؿ االستسخار في العسل.
 .5ضساف تكافؤ الفخص في التخقية ،داخل العسل دوف إخزاع ذلظ إال العتبارؼ األقجمية و الكفاءة.
 .6ضساف الحق في الحساية مغ البصالة.

 .7ضساف تقاضي أجخ متداوؼ عغ العسل الستداوؼ.

ما ىؾ قانؾف العسل السظبق في فمدظيؽ؟

إنو القانػف رقع ( )7لدشة  ،2001الدارؼ السفعػؿ مشح ديدسبخ 2001ـ ،ويذسل  141مادة ،عذخة أبػاب ،يدتعخض الباب األوؿ
تعاريف و أحكاـ عامة ،والباب الثاني التذغيل والتجريب والتػجيو السيشي ،والثالث عقج العسل الفخدؼ ،والخابع عالقات العسل
الجساعية ،والخامذ شخوط وضخوؼ العسل ،والدادس تشطيع عسل األحجاث ،والدابع تشطيع عسل الشداء ،والثامغ تفتير العسل،
والتاسع إصابات العسل ،أما العاشخ يذسل العقػبات واألحكاـ الختامية.
وسشأتي في ىحا الجليل عمى إيزاح أىع الشقاط الػاردة فيو عمى شكل سؤاؿ وجػاب.
 -1مؽ ىؾ العامل ؟

أحكاـ ومبادئ عامة

كل شخز شبيعي يؤدؼ عسالً لجػ صاحب العسل لقاء أجخ ويكػف أثشاء أدائو العسل تحت إدارتو وإشخافو

 -2مؽ ىؾ صاحب العسل ؟

كل شخز شبيعي أو معشػؼ أو مغ يشػب عشو يدتخجـ شخراً أو اكثخ لقاء اجخ.
 -3ما ىي الفئات السذسؾلة بقانؾف العسل؟

تدخػ أحكاـ قانػف العسل عمى جسيع العساؿ و أصحاب العسل في فمدصيغ باستثشاء:

 -1مػضفي الحكػمة والييئات السحمية مع كفالة حقيع في تكػيغ نقابات خاصة بيع.
 -2خجـ السشازؿ ومغ في حكسيع ،عمى أف يرجر الػزيخ نطاماً خاصاً بيع.
 -3أفخاد أسخة صاحب العسل مغ الجرجة األولى.

-4ىل يجؾز التشازؿ عؽ الحقؾؽ الؾاردة في قانؾف العسل؟

ال يجػز التشازؿ عغ الحقػؽ الػاردة في قانػف العسل ،فإف األحكاـ الػاردة في القانػف تسثل الحج األدنى السقخ لحقػؽ العساؿ ،وحيثسا
وجج تشطيع خاص لعالقات العسل ،يشصبق عمى العساؿ القانػف أو الشطاـ األفزل لمعامل.

-5ىل يحق لمعساؿ تكؾيؽ مشغسات نقابية؟

نعع ،يحق لمعساؿ تكػيغ مشطسات نقابية ،بيجؼ رعاية مرالحيع والجفاع عغ حقػقيع.

 -6ىل يحق لمعساؿ تكؾيؽ مشغسات نقابية عمى أساس سياسي؟
ال ،يجب أف يكػف التشطيع الشقابي عمى أساس ميشي.

 -1ما ىؾ عقد العسل الفردي ؟

عقد العسػل الفػردي
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اتفاؽ يبخـ بيغ صاحب عسل و عامل لسجة محجدة أو غيخ محجدة أو إلنجاز عسل معيغ ،يمتدـ بسػجبو العامل بأداء عسل لسرمحة

صاحب العسل و تحت إدارتو وإشخافو ،و يمتدـ فيو صاحب العسل بجفع األجخ الستفق عميو لمعامل.
 -2ما ىي عشاصر عقد العسل الفردي ؟



العسل /وىػ الشذاط اإلنداني الحؼ يقػـ بو الذخز الصبيعي ،أياً كاف ىحا الجيج بجني أو ذىشي.

األجر /وىػ السقابل السالي الحؼ يأخحه العامل لقاء جيجه البجني أو الحىشي ،و يعشي بو األجخ الكامل وىػ األجخ األساسي

مزافاً إليو العالوات و البجالت.
التبعية /يجب أف يكػف العامل تحت إدارة و إشخاؼ صاحب العسل ،أؼ خزػع العامل لتعميسات و أوامخ صاحب العسل،

عمى نحػ يسكغ األخيخ مغ السخاقبة أو اإلشخاؼ عميو أثشاء العسل.

 -3ىل تعد العقؾد التي يبرميا أصحاب السيؽ الحرة مع عسالئيؼ عقؾد عسل؟

ال تعتبخ العقػد التي يبخىسا أصحاب السيغ الحخة مع عسالئيع عقػد عسل ،و ذلظ لعجـ تػافخ إدارة و إشخاؼ أحجىسا عمى اآلخخ.

 -4ىل يذترط كتابة عقد العسل؟

الكتابة ليدت شخشا لعقج العسل الفخدؼ ،فإما أف يكػف مكتػباً و إما أف يكػف شفػياً أو ضسشياً ،و في حالة كتابتو يجب أف يشطع

بالمغة العخبية ،متزسشاً شخوط العسل األساسية خاص ًة األجخ ونػع العسل ومكانو ومجتو ،ويػقع مغ شخفيو ،وتعصى ندخة مشو
لمعامل.
 -5ما ىي التزامات العامل ؟

يقع عمى عاتق العامل العجيج مغ االلتدامات ألداء العسل بشفدو وىي كالتالي:

-1

أداء العسل حدب تعميسات صاحب العسل (فقط يمتدـ بأداء العسل الستفق عميو).

-2

بحؿ عشاية الخجل السعتاد أثشاء تأدية العسل.

-3

التداـ العامل بالسحافطة عمى أسخار العسل ،وتتسثل ىحه األسخار في :
-

عجـ إفذاء معمػمات خافية عغ الغيخ.

-

أف يتختب عغ إفذاء تمظ السعمػمات اإلضخار براحب العسل.

-

أف تتعمق تمظ األسخار بأعساؿ السؤسدة
أف ال تكػف ىحه السعمػمات جخيسة جشائية.

-4

االلتداـ بعجـ السشافدة.

-5

الحخص عمى حفع معجات العسل.

-7

التداـ العامل بقػاعج األمغ الرشاعي.

-6

مخاعاة مقتزيات المياقة واآلداب أثشاء العسل.

ويخػ البعس أف قياـ العامل بتصػيخ كفاءتو الثقافية والسيشية يعتبخ مغ مقتزيات حدغ الشية في أداء العسل ،سعياً لتصػيخ األداء
داخل السشذأة أو السؤسدة.

 -6ما ىي التزامات صاحب العسل؟

مغ أىع االلتدامات التي تقع عمى عاتق صاحب العسل ىػ االلتداـ بجفع األجخ ذلظ ألنو مقابل العسل ،ويجب مخاعاة األمػر التالية

في ىحا االلتداـ:

 -1يجب أف ال يقل أجخ العامل عغ الحج األدنى السقخ قانػنياً.

 -2يدتحق العامل أجخة إذا تػاجج في مكاف العسل وإف لع يؤد عسمو ألسباب تتعمق بالسشذأة.
 -3يجب عمى صاحب العسل دفع األجخة في أياـ العسل ومكانو.
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 -4يجب عمى صاحب العسل دفع األجخة في نياية كل شيخ لمعامميغ باجخ شيخؼ وفي نياية كل أسبػع لمعامميغ عمى أساس
وحجة اإلنتاج أو الداعة أو السياومة أو األسبػع ،وال يجػز تأخيخىا ألكثخ مغ خسدة أياـ مغ تاريخ االستحقاؽ.

 -5ال يجػز حدع أية مبالغ مغ أجخ العامل ،إال تشفيحاً لحكع قزائي قصعي ،أو لغخامة مفخوضة عمى العامل بدبب مخالفة
مشرػص عمييا في الئحة الجداءات السرجقة مغ قبل و ازرة العسل ،أو ألية سمفة مدتحقة لراحب العسل وذلظ عمى أف ال يديج

مجسػع ما يحدع عغ أؼ سمفة أو غخامة عغ ( )%15مغ األجخ األساسي.

 -6ال يجػز إلداـ العامل بذخاء أغحية أو سمع مغ محاؿ معيشة أو بسا يشتجو صاحب العسل ،وذلظ خػفاً مغ السغاالة عمى
العامل وحفاضاً عمى مرمحتو.

 -7إذا تدبب العامل في فقج أو إتالؼ مشتجات يسمكيا صاحب العسل ،وكاف ذلظ ناشئاً عغ خصأ العامل ،يتحسل العامل
السبمغ الالزـ نطيخ ذلظ ،ولراحب العسل أف يبجأ في االقتصاع مغ أجخة العامل ،عمى أف ال تتجاوز ما نز عميو القانػف.
 -8يمتدـ صاحب العسل بجفع أجخة السثل وحدب العخؼ والعجالة لمعامل ،إف لع يكغ ىشاؾ تحجيج لألجخ ،فإف عجـ تحجيج
األجخ ال يعشي أف العامل يعسل بجوف أجخ ،فاألصل أف العامل يعسل بأجخ ،إف كاف غيخ ذلظ (كالتصػع) فعمى صاحب العسل

اإلثبات.

 -9يعتبخ أجخ العامل مغ الجيػف السستازة السدتحقة عمى صاحب العسل.

إضافة اللتداـ صاحب العسل بجفع األجخة ،فإف ىشاؾ التدامات أخخػ تقع عمى عاتق صاحب العسل ،كااللتداـ بفتح ممف لمعساؿ،

وتشطيع سجل خاص بالعقػبات وإصابات العسل ،وتػفيخ سبل األمغ الرشاعي والخعاية الصبية ،ومشح العامل عشج انتياء خجمتو بشاء
عمى شمبو شيادة خجمة يحكخ فييا اسسو نػع عسمو ومجتو ،ناىيكع عغ مدتحقات انتياء خجمة العامل .وعمى صاحب العسل إصجار
تعميسات خاصة بالدالمة والرحة السيشية والئحة الجداءات الخاصة بيا مرجقة مغ و ازرة العسل ،وتعميقيا في أماكغ ضاىخة في

السشذأة ،كسا يشبغي عمى صاحب العسل االلتداـ بالتشطيع القانػني ألوقات العسل وقػاعج اإلجازات.
 -7ىل يمزـ العامل بالعسل في مكاف غير الستفق عميو؟

إذا أدػ تغييخ مكاف العسل إلى تغييخ مكاف إقامة العامل ،فال يمدـ العامل بالعسل في السكاف غيخ الستفق عميو ،أما إف كاف مكاف

العسل الثاني قخيب إلى مكاف إقامة العامل فيجػز لراحب العسل إلداـ العامل بأداء عسمو في ىحا السكاف.
 -8ىل يجؾز تذغيل العامل بعسل يختمف عؽ طبيعة العسل الستفق عميو؟

يجػز في حالة االختالؼ البديط ،أما إف كاف االختالؼ بيشاً عغ شبيعة العسل الستفق عميو في عقج العسل ،فال يجػز إال إذا دعت
الزخورة إلى ذلظ مشعاً لػقػع حادث أو في حالة القػة القاىخة عمى أف يكػف ذلظ برفة مؤقتة بسا ال يتجاوز شيخيغ.

 -9ىل يتستع العاممؾف بعقؾد عسل محددة السدة بشفس حقؾؽ العامميؽ بعقؾد غير محددة السدة؟

نعع ،يتستع العاممػف بعقػد عسل محجدة السجة بسغ فييع العاممػف بسػجب عقج عسل عخضي أو عقج عسل مػسسي بشفذ الحقػؽ
وعمييع نفذ الػاجبات التي يخزع ليا العاممػف بعقػد عسل غيخ محجدة في ضخوؼ مساثمة ،مع مخاعاة األحكاـ الخاصة بالعسل لسجة

محجدة أو عخضية أو مػسسية.

عقػد العسل تحت التجربة

في كثيخ مغ األحياف يتفق العامل وصاحب العسل عمى فتخة تجخيبية ،تكػف بسثابة اختبار لمعامل ،خالليا يتسكغ صاحب العسل مغ

معخفة كفاءة العامل ومالءمتو لمعسل ،ومدتػػ التدامو في أداء العسل الستفق عميو ،ويحق لراحب العسل فدخ العقج بإرادتو السشفخدة

دوف سابق إنحار أو تعػيس أو مكافأة إذا فذل العامل في االختبار ،ومغ جية ثانية يتسكغ العامل خالؿ ىحه السجة مغ معخفة مجػ

مشاسبة العسل السكمف بو ،ولو الحق في تخؾ العسل دوف إخصار ،ويثػر التداؤؿ عغ األحكاـ الخاصة بعقج العسل تحت التجخبة؟
األحكاـ الخاصة بعقج العسل تحت التجخبة ىي:
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 -1يجػز أف يبجأ عقج العسل بفتخة تجخبة مجتيا ثالثة أشيخ ،وال يجػز تكخارىا ألكثخ مغ مخة واحجة عشج نفذ صاحب العسل،
ولراحػب العسل التحػمل مشو إذا فذل العامل في االختبػار (السجة التجخيبية) ،كسا لمعامل الحق في التحمل مشو إذا اكتذف أف

العسل ال يشاسبو.
 -2يجػز لسغ يسمظ شخط مجة التجخبة ،إنياء العقج في أؼ وقت خالؿ مجة التجخبة ،فال يمدـ بالتقيج بالعقج حتى نياية السجة
السحكػرة في البشج الدابق.

 -3شخط العسل لسجة تجخيبية غيخ إلدامي ،وال يعسل بو إال في حالة ذكخه في االتفاؽ ،وإف لع يحكخ شخط االختبار ،يكػف عقج
العسل نيائي وبات.

 -4أف ال يقل اجخ العامل في فتخة التجخبة عغ الحج األدنى ألجخ السيشة ،فميذ لراحب العسل مشح العامل خالؿ مجة التجخبة
أج اخ يقل عسا سيسشحو بعج ىحه التجخبة.

انتياء عقػد العسل
أوالً :ما ىي الحاالت التي يشتيي فييا عقد العسل الفردي؟
يشتيي عقج العسل الفخدؼ في الحاالت التالية:
 .1اتفاؽ الصخفيغ.
 .2بانتياء مجتو في األعساؿ العخضية أو السؤقتة أو السػسسية.
 .3بخغبة أحج الصخفيغ خالؿ مجة التجخبة.
 .4بشاء عمى رغبة العامل ،شخيصة إخصار صاحب العسل خصياً قبل التخؾ بذيخ إذا كاف يتقاضى أجخه عمى أساس شيخؼ،
وبأسبػع إذا كاف يتقاضى أجخه عمى أساس يػمي أو أسبػعي أو بالقصعة أو بالعسػلة.
ثانياً :ىل يشتيي عقد العسل بؾفاة العامل أو صاحب العسل؟
يعج عقج العسل مشتيياً في حاؿ وفاة العامل ،وال يشتيي بدبب وفاة صاحب العسل إال إذا كاف مػضػع العقج يتعمق بذخز صاحب
العسل ،مثل وفاة الصبيب فانو يتختب عميو إنياء عقج السسخض الحؼ كاف يعسل لجيو.

ثالثاً :ىل يشتيي عقد العسل لسرض العامل أو عجزه؟
يشتيي عقج العسل في حاؿ إصابة العامل بسخض أو عجد أقعجه عغ العسل لسجة تديج عمى ستة أشيخ بشاء عمى تقخيخ شبي صادر
عغ المجشة الصبية ،وذلظ في حاؿ عجـ وجػد مخكد شاغخ يالئع قجراتو السيشية ووضعو الرحي الججيج.

رابعاً :ىل يشتيي عقد العسل في حاؿ إغالؽ السؤسدة بقرار إداري أو قزائي؟
ال يشتيي عقج العسل في حالة إغالؽ السشذأة بقخار إدارؼ أو قزائي ،أو إيقاؼ نذاشيا مؤقتا لسجة ال تديج عمى شيخيغ ،وعمى ذلظ
يمتدـ صاحب العسل بجفع أجػر عسالو لسجة شيخيغ فقط.
خامداً :ىل يدتسر عقد العسل في حاؿ تغير صاحب العسل؟
يبقى عقج العسل نافحاً حتى لػ تغيخ صاحب العسل بدبب نقل ممكية السذخوع أو بيعو أو انجماجو أو انتقالو بصخيق اإلرث ،ويطل

صاحب العسل األصمي والججيج مدؤوليغ بالتزامغ مجة ستة أشيخ عغ تشفيح االلتدامات الشاجسة عغ العقج والسدتحقة األداء قبل

تاريخ التغييخ ،وبعج انقزاء الدتة أشيخ يتحسل صاحب العسل الججيج السدؤولية وحجه.

سادساً :ىل يعتبر انخراط العامل في العسل الشقابي أو كؾنو مسثالً عؽ العساؿ أو إقدامو عمى رفع قزية ضد صاحب العسل
بادعاء مخالفة القانؾف ،سبباً يبرر إنياء عقد العسل ؟

ال يعج سبباً يبخر إنياء عقج العسل مغ قبل صاحب العسل ،انخخاط العامل في العسل الشقابي أو تسثيمو الشيابي عغ العساؿ أو رفع
دعػة أو مذاركة في إجخاءات ضج صاحب العسل بادعاء خخؽ القانػف ،وكحلظ تقجمو بذكػػ أماـ الييئات اإلدارية السخترة.
سابعاً :ما ىي الحاالت التي يجؾز بسؾجبيا لراحب العسل إنياء عقد العسل مؽ طرؼ واحد دوف إشعار العامل بذلػ؟
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لراحب العسل إنياء عقج العسل بإرادتو السشفخدة ودوف إشعار عشج ارتكاب العامل لمسخالفات التالية:
 .1انتحالو شخرية غيخ شخريتو أو تقجيسو شيادات أو وثائق مدورة لراحب العسل.

 .2ارتكابو خصأ نتيجة إىساؿ مؤكج نذأت عشو خدارة جديسة لراحب العسل شخيصة أف يبمغ صاحب العسل الجيات
السخترة بالحادث خالؿ ثساف وأربعيغ ساعة مغ وقت عمسو بػقػعو.
 .3تكخار مخالفة الشطاـ الجاخمي لمسشذأة السرادؽ عميو مغ و ازرة العسل أو التعميسات السكتػبة الخاصة بدالمة العسل وصحة
العساؿ رغع إنحاره بيا حدب األصػؿ.

 .4تغيبو دوف عحر مقبػؿ أكثخ مغ سبعة أياـ متتالية أو أكثخ مغ خسدة عذخ يػماً متقصعة خالؿ الدشة الػاحجة ،عمى أف
يكػف قج أنحر كتابياً بعج غياب ثالثة أياـ في الحالة األولى أو عذخة أياـ في الحالة الثانية.
 .5عجـ وفاء العامل بااللتدامات الستختبة عميو بسػجب عقج العسل رغع إنحاره حدب األصػؿ.
 .6إفذاءه لألسخار الخاصة بالعسل التي مغ شأنيا أف تدبب الزخر الجديع.

 .7إدانتو بحكع نيائي في جشاية أو جشحة مخمة بالذخؼ أو األمانة أو األخالؽ العامة.

 .8وجػده أثشاء العسل في حالة سكخ أو متأث اًخ بسا تعاشاه مغ مادة مخجرة يعاقب عمييا القانػف.
 .9اعتجائو بالزخب أو التحقيخ عمى صاحب العسل أو عمى مغ يسثمو أو عمى رئيدو السباشخ.

الفرل التعدفي

أوالً :متى يعتبر انتياء عقد العسل فرالً تعدفياً؟
يعتبخ فرالً تعدفياً إنياء عقج العسل دوف وجػد أسباب مػجبة لحلظ وذلظ برخؼ الشطخ عسا أصاب العامل مغ ضخر ولمقاضي

تقجيخ مبخر الفرل وتحجيج مجػ صحتو.

ثانياً :ما مقدار التعؾيض الذي يدتحقو العامل لقاء فرمو تعدفياً؟
يدتحق العامل تعػيزاً عغ فرمو ،مقجاره أ جخ شيخيغ عغ كل سشة قزاىا في العسل ،عمى أف ال يتجاوز التعػيس اجخه عغ مجة
سشيتيغ ،ىحا مع احتفاضو بكافة حقػقو القانػنية.

ثالثاً :عمى أي أساس تحتدب أجرة العامميؽ بالقظعة أو العسؾلة؟

لغخض تحجيج التعػيس السدتحق لمعامل لقاء فرمة تعدفياً ،تحتدب أجخة العامميغ بالقصعة أو العسػلة عمى أساس متػسط أجخه
الذيخؼ في مجة الدشة األخيخة.
ما ىي قؾاعد إثبات عقد العسل؟

إثبات عقد العسل

لقج فخؽ القانػف بيغ العامل وصاحب العسل في قػاعج إثبات عقج العسل بالتالي:

أوالً :العامل:
إف كاف العقج مكتػبًا ،فممعامل التسدظ بشدختو إلثبات وجػد العقج وحقػقو الستفق عمييا ،أما إف كاف العقج غيخ مكتػب ،ونط ًاخ ألف العامل
ىػ الصخؼ األضعف في السعادلة فقج أجاز القانػف لو إثبات حقو بكافة شخؽ اإلثبات بسا في ذلظ الذيػد ،ميسا كانت الحقػؽ الستػلجة
عغ العقج ،ويخجع ذلظ إلى أف عجـ كتابة العقج يعػد إلى إىساؿ أو تقريخ صاحب العسل.

ثانياً :صاحب العسل:
يخزع صاحب العسل ،في إثبػات عقج العسػل لحكع السادة ( )68مغ قانػف البيشات الفمدصيشي رقع ( )4لدشػة  ،2001التي تشػز عمى "في
السػاد غيخ التجارية إذا كاف االلتداـ تديج قيستو عمى مائتي ديشار أردني أو ما يعادليا بالعسمة الستجاولة قانػنًا أو كاف غيخ محجد القيسة،
فال تجػز شيادة شيػد في إثبات وجػده أو انقزائو.

ويعشي ذلظ أف االلتداـ الحؼ تديج قيستو عمى مائتي ديشار أردني أو ما يعادليا ال يجػز إثباتو إال باألدلة الكتابية.
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آثار انتياء عقد العسل

إذا أنيى العامل خجمتو ألؼ سبب مغ األسباب ،فإنو يدتحق مكافأة لو وألسختو أو ورثتو ،وىي كالزساف أو التأميغ تجفع لمعامل

عشج انتياء عقج العسل ،كسا أف لو الحق في الحرػؿ عمى شيادة خجمة يحكخ فييا اسسو ونػع عسمو ومجتو ،ويمدـ صاحب العسل
بخد ما أودعو العامل لجيو مغ أوراؽ أو شيادات أو أدوات.
أوالً :ما ىي قؾاعد احتداب مكافأة نياية الخدمة؟
نرت السادة ( )45مغ القانػف عمى "لمعامل الحؼ أمزى سشة مغ العسل الحق في مكافأة نياية الخجمة مقجارىا أجخ شيخ عغ كل
سشة قزاىا في العسل عمى أساس آخخ اجخ تقاضاه دوف احتداب ساعات العسل اإلضافية ،وتحتدب ليحا الغخض كدػر الدشة"
مغ خالؿ الشز يتع احتداب مكافأة نياية الخجمة بالتالي:
 -1يدتحق العامل أجخة شيخ عغ كل سشة قزاىا في العسل ،ويجخل في ذلظ مجة التجخبة ،إف بجأ العسل بفتخة اختبار ،وتحدب
ليحا الغخض كدػر الدشة.

 -2يتع احتداب مكافأة نياية الخجمة عمى أساس أخخ أجخ تقاضاه العامل ،دوف احتداب ساعات العسل اإلضافية.

 -3لغخض احتداب مكافأة نياية الخجمة تحتدب أجخة العامميغ بالقصعة أو العسػلة عمى أساس متػسط األجخة الذيخؼ في مجة
الدشة األخيخة.
ثانياً :ىل تحدب اإلجازات التي حرل عمييا العامل مؽ مدة الخدمة التي تحتدب لسكافأة نياية الخدمة؟
نعع ،جسيع اإلجازات السقخرة في القانػف ،تجخل في حداب مكافأة نياية الخجمة لمعامل.
ثالثاً :ىل يختمف احتداب مكافأة نياية الخدمة في حالة االستقالة عؽ حالة الفرل؟

نعع  ،في حالة إنياء العسل باستقالة العامل فإنو يدتحق ثمث مكافأة نياية الخجمة إذا استقاؿ خالؿ عسمو في الخسذ سشػات األولى،
وثمثي مكافأة نياية الخجمة إذا كانت االستقالة خالؿ الدشػات الخسذ التالية ،ويدتحق السكافأة كاممة إذا أمزى عذخ سشػات أو

اكثخ في العسل.

أما في حالة الفرل مغ العسل ،فإف العامل يدتحق كامل مكافأة نياية خجمة ،ومقجارىا أجخة شيخ عغ كل سشة قزاىا في العسل.
 -1مؽ ىؾ السعػاؽ؟

القيؾد السفروضة لسرمحة العساؿ السعاقيؽ

ىػ الذخز الحؼ يعاني مغ عجد في بعس قجراتو الجدجية أو الحدية أو الحىشية ،نتيجة مخض أو حادث أو سبب خمقي أو عامل

وراثي ،أدػ لعجده عغ العسل أو االستسخار أو التخقي فيو ،أو اضعف قجرتو بإحجػ الػضائف األساسية األخخػ في الحياة ويحتاج
إلى الخعاية والتأىيل مغ اجل دمجو أو إعادة دمجو في السجتسع.
 -2ما ىي الرعاية التي أوالىا السذرع لمسعاقيؽ؟

لجمجيع في السجتسع ،وتػفيخ لقسة عيذيع ،ولتحقيق الغاية الحسائية لقانػف العسل ،قج أولى السذخع رعاية خاصة لمسعاقيغ فألدـ

صاحب العسل بتذغيل عجد مغ السعػقيغ السؤىميغ ميشياً بأعساؿ تتالءـ مع إعاقتيع وذلظ بشدبة ال تقل عغ ( )%5مغ حجع القػػ
العاممة في السشذأة.

ساعػات العسل

أوالً :ما ىؾ الحد األقرى لداعات العسل في األسبؾع؟
إف الحج األقرى لداعات العسل الفعمي في األسبػع خسذ وأربعيغ ساعة.
ثانياً :ىل يجؾز تخفيض ساعات العسل الفعمي؟
فػػي األعسػػاؿ الخصػخة أو الزػػارة بالرػػحة واألعسػػاؿ الميميػػة تخفػػس سػػاعات العسػػل اليػػػمي بسػػا ال يقػػل عػػغ سػػاعة واحػػجة ،وتحػجد ىػػحه
األعساؿ بقخار مغ الػزيخ ،بعج استذارة السشطسات السعشية ألصحاب العسل والعساؿ.
ثالثاً :ما ىي األعساؿ الخظرة أو الزارة بالرحة التي تخفض فييا ساعات العسل اليؾمي؟
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األعساؿ الخصخة أو الزارة بالرحة التي تخفس فييا ساعات العسل اليػمي ىي:

 .1العسػل تحػػت سػػصح األرض فػي السشػػاجع والسحػػاجخ ،وفػػػؽ سػصح األرض فػػي الكدػػارات والسشاشػيخ وجسيػػع األعسػػاؿ الستعمقػػة
باستخخاج السعادف واألحجار وما شابو ذلظ.
 .2األعسػاؿ الثقيمػة التػي تتصمػػب جيػجاً جدػسانياً مخىقػاً ومتػاصػالً كأعسػاؿ البشػػاء أو أعسػاؿ العتالػة أو حسػػل أو جػخ األثقػاؿ ومػػا
شابو ذلظ.

 .3األعساؿ التي يجخل في تجاوليا أو ترشيعيا مادة الخصاص أو القرجيخ أو السخكبػات السعجنيػة التػي تحتػػؼ عمػى أكثػخ مػغ
 %10مغ الخصاص.
 .4صشاعة األسسجة بأنػاعيا.
 .5العسل في أفخاف الريخ والسخاجل.
 .6مجابغ الجمػد.

 .7الحجادة بالكػر.
 .8صشاعة التبغ والتسباؾ.
 .9صشاعة الدجاج.
 .10صشاعة ومعالجة اإلسفمت.
 .11صشاعة اإلسسشت.

 .12الجىاف بالخش بصخيقة الجوكػ.
 .13صشاعة الكاوتذػؾ والسشتجات السصاشية.
 .14صشاعة الفحع بأنػاعو.

 .15صشاعة السفخقعات والسػاد الستفجخة.
 .16المحاـ باألوكدي استيميغ والقػس الكيخبائي.
 .17العسل بسعامل ملء االسصػانات بالغازات السزغػشة.

 .18األعساؿ التي يتعخض فييا العاممػف لإلشاعات السؤيشة.
 .19صشاعة الشايمػف ومذتقاتو.
 .20صشاعة الغخاء.

 .21صشاعة واستعساؿ السبيجات الحذخية.
 .22العسل الستػاصل في مدتػدعات التبخيج وصشاعة الثمج.
 .23أعساؿ الحفخيات بآالت الزغط اليجوية (الكسبخيرة).
 .24العسل في صشاعة األصباغ والػرنير.
 .25تفزيس السخايا بػاسصة الدئبق.
 .26سمخ وتقصيع الحيػانات وإذابة شحػميا.
رابعاً :ىل يتؾجب عمى العامل أداء ساعات عسمو اليؾمي بذكل متؾاصل؟

ال  ،فقج أوجب القانػف أف تتخمل ساعات العسل اليػمي فتخة أو أكثخ لخاحة العامل عمى أف ال تديج فػي مجسػعيػا عمػى سػاعة واحػجة،
وال يجػز لراحب العسل إلداـ عسالو بالعسل ألكثخ مغ خسذ ساعات مترمة.

خامداً :ىل تحدب فترة الراحة اليؾمية مؽ ساعات العسل؟

ال تحدب فتخة الخاحة اليػمية مغ ساعات العسل ،حيث أف القانػف قج حجد ساعات العسل الفعمية بخسذ وأربعػف ساعة في األسبػع.

سادساً :ىل يجؾز االتفاؽ عمى ساعات عسل إضافية؟
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نعع ،لقج أجاز السذخع لصخفي اإلنتاج (العامل وصاحب العسل) االتفاؽ عمى ساعات عسل إضافية ،عمى أف ال يتجاوز عػجدىا اثشتػي

عذخة ساعة في األسبػع.

سابعاً :ىل تحتدب ساعة العسل اإلضافية بشفس قيسة ساعة العسل العادي؟
ال ،اجخ ساعة العسل اإلضافية تداوؼ اجخ ساعة ونرف مغ ساعات العسل العادية.
ثامشاً :ما ىؾ جزاء مخالفة نغاـ تحديد ساعات العسل؟
لقج فخض السذخع جداءاً جشائياً عمى صاحب العسل في حاؿ مخالفة نطاـ تحجيج ساعات العسل ،بغخامة ال تقل عػغ ( )100ديشػار وال
تديج عغ ( )300ديشار ،وتستج العقػبة بتعجد السخالفات وتزاعف في حالة التكخار.

فترة الراحة األسبؾعية

لقج فخض السذخع يػـ راحة أسبػعية ،ألف االستسخار مغ العسل شيمة األسػبػع قػج يػؤدؼ إلػى مػخض العامػل نتيجػة لإلرىػاؽ ،وقػج يػؤثخ
عمى قجرتو اإلنتاجية ،وسشأتي إلى بياف األحكاـ الخاصة ،بفتخة الخاحة األسبػعية.
أوال :ما ىي األحكاـ الخاصة بفترة الراحة األسبؾعية؟

 -1يحق لمعامل فتخة راحة أسبػعية ال تقل عغ  24ساعة متتالية.
 -2يجػز تجسيعيا باالتفاؽ بيغ صاحب العسل والعامل مخة واحجة في الذيخ.

 -3يدتحق العامل اجخ يػـ الخاحة األسبػعية إذا عسل ستة أيػاـ متتاليػة ،ويحدػع مػغ ذلػظ ندػبة األيػاـ التػي تغيبيػا العامػل عػغ
العسل.
 -4يػـ الجسعة ىػػ يػػـ ال اخحػة األسػبػعية ،ويجػػز تحجيػج يػػـ آخػخ إذا كانػت مرػمحة العسػل تقزػي ذلػظ ،كالعسػل فػي األفػخاف
والسحاؿ التجارية الكبيخة.
ثانياً :ما ىي العقؾبة عمى مخالفة األحكاـ الدابقة؟
إف خػػالف صػػاحب العسػػل األحكػػاـ الخاصػػة بفتػخة ال اخحػػة األسػػبػعية ،يعاقػػب بغ اخمػػة ال تقػػل عػػغ ( )100ديشػػار وال تديػػج عمػػى ()300
ديشار ،وتتعجد العقػبة بتعجد السخالفات وتزاعف في حالة التكخار

اإلجػازات

يحتػػاج العامػػل إلػػى فتػخة ارحػػة سػػشػية ،يجػػجد مػػغ خالليػػا نذػػاشو ،ويػػتسكغ مػػغ إعػػادة قػػاه بشذػػاط وحيػيػػة ،مسػػا يعػػدز قجرتػػو اإلنتاجيػػة،

ويصػر أداء العسل ،إضافة إلى حاجة العساؿ إلى إجازات أخخػ تختمف أنػاعيا بحدب الغخض مشيا.
أوالً :ما ىي اإلجازات التي يجب عمى صاحب العسل أدائيا لمعامل؟
 -1اإلجازة الدشػية.
 -2األعياد الخسسية.
 -3إجازة الثقافة العسالية.
 -4اإلجازة العارضة .

 -5في حاؿ وفاة أحج أقاربو حتى الجرجة الثانية.
 -6إجازة أداء فخيزة الحج.
 -7اإلجازة السخضية.
 -1اإلجازة الدشؾية:

أوالً :ما ىي مدة اإلجازة الدشؾية؟
مػجة اإلجػػازة الدػشػية أسػػبػعاف عػغ كػػل سػشة فػػي العسػل ،خػػالؿ الدػشػات الخسػػذ األولػى ،وبعػػج الخسػذ سػػشػات وفػي األعسػػاؿ الزػػارة
بالرحة والخصخة يدتحق العامل إجازة سشػية مجتيا ثالثة أسابيع عغ كل سشة.
ثانياً :ىل يدتحق العامل أجره في مدة اإلجازة الدشؾية؟
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نعع ،إف اإلجازة الدشػية مجفػعة األجخ ،فممعامل أجخه بالكامل بسا في ذلظ مختمف السمحقات واالمتيازات السختبصة بو.
ثالثاً :ىل يجؾز لمعامل التشازؿ عؽ اإلجازة الدشؾية؟

إ ف اإلجازة الدشػية حق لمعامل ،ولكغ ال يجػز لو أف يتشازؿ عشيػا ،ألف الحكسػة مشيػا إعصػاء العامػل مػجة زمشيػة لم اخحػة أو االسػتجساـ
أو رعاية مرالح أسخية ،ويعج تشازؿ العامل عغ اإلجازة الدشػية عسالً باشالً وعجيع األثخ.

رابعاً :ىل يجؾز تجزئة اإلجازة الدشؾية؟
يجػز لمعامل وصاحب العسل باالتفاؽ فيسا بيشيسا عمى تجدئة اإلجازة الدشػية وذلظ تحقيقاً لسرالح العسل والعساؿ.

خامداً :ىل يجؾز تجسيع اإلجازات الدشؾية؟
أجاز القانػف تجسيع اإلجازات الدشػية لعاميغ فقط ،فرػاحب العسػل ممػدـ بإعصػاء العامػل إجازتػو الدػشػية عػغ العػاـ السشرػخـ ،و إال
اعتبخ مخالفاً لمتشطيع القانػني لإلجازات.

 -2األعياد الرسسية:

يدػػتحق العامػػل إجػػازة مجفػعػػة األجػػخ فػػي األعيػػاد الخسػػسية والجيشيػػة ،ويجػػخؼ تحجيػػج ىػػحه األعيػػاد مػػغ الجيػػات ذات االخترػػاص ،وال
تحتدب ىحه األعياد مغ أياـ اإلجازة الدشػية أو السخضية ،بل ىي إجازة مدتقمة بحاتيا.

 -3إجازة الثقافة العسالية:

يدتحق العامل مجة أسبػع في الدشة الػاحجة إجازة بغخض الثقافة العسالية ،وسيجخؼ تشطيسيا بقخار مغ وزيخ العسل.

 -4اإلجازة العارضة:

قج يتعخض العامل لطخوؼ تدتجعي تغيبو عغ العسل دوف معخفة سابقة ليحه الطخوؼ ودوف التسكغ مغ إعالف صاحب العسل مدبقاً

بالتغيب عغ العسل ،لحلظ نطع السذخع أحكاما لإلجازة العارضة بالتالي :

أوالً :ما ىي مدة اإلجازة العارضة؟
مجة اإلجازة العارضة عذخة أياـ في الدشة ،وال يجػز أف تتجاوز السجة ثالثة أياـ متتالية في السخة الػاحجة.
ثانياً :ىل تحتدب مدة اإلجازة العارضة مؽ اإلجازات الدشؾية؟

نعػػع ،فػػإف اإلجػػازة العارضػػة جػػدءاً مػػغ اإلجػػازة الدػػشػية ،وبالتػػالي فػػإف األيػػاـ التػػي يتغيػػب العامػػل فييػػا عػػغ أداء عسمػػو بدػػبب شػػارغ
تحتدب مغ أياـ اإلجازة الدشػية.

 -5اإلجازة في حاؿ وفاة أحد األقارب:

يدتحق العامل إجازة مجفػعة األجخ لسجة ثالثة أيػاـ فػي حػاؿ وفػاة أحػج أقاربػو حتػى الجرجػة الثانيػة ،وال تحتدػب مػجة ىػحه اإلجػازة مػغ

إجازتو الدشػية.

 -6إجازة الحج:

يدتحق العامل إجازة ألداء فخيزة الحج ،وقيجىا السذخع بالتالي:
-1

يدتحقيا العامل الحؼ أمزى خسذ سشػات في عسمو بالسشذاة.

-2

ال تقل مجة اإلجازة عغ أسبػعيغ.

-3

اإلجازة مجفػعة األجخ.

-4

الحق في اإلجازة مجفػعة األجخ لسخة واحجة.

 -7اإلجازة السرضية:

يدتحق العامل إجازة في حاؿ مخضو أثشاء عقج العسل ،حتى لػ كاف العامل في أياـ عسمػو األولػى ،وإذا لػع يرػب العامػل بسػخض مػا
فال يدتحق ىحه اإلجازة ميسا شاؿ عسمو لجػ صاحب العسل.

أوالً :ما ىؾ مقدار األجر الذي يحرل عميو العامل في اإلجازة السرضية؟

إف مقجار ما يدتحقو العامل خالؿ اإلجازة السخضية ىػ:
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يدتحق العامل إجازة مخضية مجفػعة األجخ عغ مجة أربعة عذخ يػماً.
يدتحق نرف األجخ لسجة أربعة عذخ يػماُ أخخػ.

أ-

ب-

وتدتحق اإلجازة السخضية بشاء عمى تقخيخ مغ المجشة الصبية.

العقؾبة عمى مخالفة التشغيؼ الخاص باإلجازات

ما ىي العقؾبة عمى مخالفة التشغيؼ الخاص باإلجازات؟



يعاقب صاحب العسل عمى مخالفة التشطيع الخاص باإلجازات بغ اخمػة ال تقػل عػغ ( )100ديشػار وال تديػج عمػى ( )300ديشػار ،وتتعػجد
العقػبة بتعجد السخالفات وتزاعف في حالة التكخار.

تشغيؼ عسل الشداء
إف السداواة بيغ السخأة والخجل في فخص العسل والسعاممة مدالة أكجىا قانػػف العسػل الفمدصيشػي ،حيػث نرػت السػادة ( )10عمػى "وفقػا
ألحكاـ ىحا القانػف واألنطسة الرادرة بسقتزاه يحطخ التسييد بيغ الخجل والسخأة" ،إال أف شبيعة التكػيغ الفيديػلػجي لمسػخأة مػغ جيػة،

والحفاظ عمى تػازف حياة السخأة األسخية وعسميا ،قج جعمت السذخع يخز السخأة العاممة بالعجيج مغ األحكاـ الخاصة.

أوالً :ما ىي األعساؿ أو األوقات التي يحغر تذغيل الشداء فييا؟
-1حطخ تذغيل الشداء في األعساؿ الذاقة أو الخصخة التي تؤثخ عمى صحة السخأة ويعسل وزيخ العسل عمى تحجيج ىحه األعساؿ.
 -2حطػخ تذػػغيل الشدػاء لػػيالً ،وذلػػظ مشعػاً لسبيتيػػا خػػارج البيػت ،مسػػا يػؤثخ سػػمباً عمػػى الكيػاف االجتسػػاعي لألسػخة وحفاضػاً عمػػى صػػحة
السخأة وصحة األجياؿ الشاشئة ويدتثشى مغ ذلظ األعساؿ التي يحجدىا مجمذ الػزراء ،كالعسل في دور العالج.
 -3حطخ تذغيل السخأة في ساعات عسل إضافية أثشاء الحسل والدتة اشيخ التالية لمػالدة ،حفاضػاً عمػى صػحتيا وصػحة الجشػيغ أثشػاء
الحسل.

ثانياً :ما ىي األعساؿ التي يحزر تذغيل الشداء فييا ،وفقاً لسا حدده وزير العسل؟
أصجر وزيخ العسل الفمدصيشي القخار رقع ( )2لدػشة 2004ـ"باألعسػاؿ الخصػخة أو الذػاقة التػي يحطػخ تذػغيل الشدػاء فييػا" ،وقػج حطػخ
القخار تذغيل الشداء في األعساؿ التالية:

 .1السشاجع والسحاجخ وأعساؿ الحفخ التي تؤدؼ تحت سصح األرض.
 .2صشاعة السفخقعات والسػاد الستفجخة واألعساؿ الستعمقة بيا.
 .3صشاعة ومعالجة اإلسفمت.
 .4صشاعة الكحػؿ وكافة السذخوبات الخوحية.
 .5صشاعة واستعساؿ السبيجات الحذخية.

 .6جسيع أعساؿ المحاـ التي يرجر مشيا أشعة وغازات ضارة.
 .7األعساؿ التي يجخل بيا بعس السحيبات التي تدتخجـ في تشطيف الساكيشات والسالبذ كيساوياً.
 .8العسل في الغابات وقصع األشجار والسحسيات الصبيعية.

وقج استثشى القخار الشداء المػاتي يقسغ بأعساؿ إدارية أو مكتبية مغ الحطخ.
ثالثاً :ما ىي األعساؿ التي يحغر تذغيل الشداء الحؾامل والسرضعات فييا؟
األعساؿ التي يحطخ تذغيل الشداء الحػامل والسخضعات فييا ىي:

 .1األعساؿ الرشاعية التي يدتخجـ فييا مادة الدئبق مثل تفزيس السخايا.
 .2العسل في أفخاف صيخ السعادف والدجاج.
 .3األعسػػاؿ التػػي يتػػجخل فػػي تػػجاوليا أو ترػػشيعيا مػػادة الخصػػاص ،والسخكبػػات السعجنيػػة السحتػيػػة عمػػى أكثػػخ مػػغ  %10مػػغ
الخصاص.
 .4أؼ عسل يدتجعي التعخض ألبخخة أو أدخشة مشبعثة مغ مذتقات الشفط.
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 .5األعساؿ التي تدتمدـ التعخض لإلشعاعات السؤيشة.
 .6الجىاف بصخيقة الجوكػ.
 .7صشاعة الكاوتذػؾ.
 .8صشاعة األسسجة بكافة أنػاعيا.
 .9صشاعة البصاريات الكيخبائية وإصالحيا.
رابعاً :ىل تدتحق السرأة العاممة إجازة وضع ،وما ىي شروط الحرؾؿ عمييا مدفؾعة األجر؟

تدػػتحق السػخأة العاممػػة إجػػازة وضػػع لسػػجة عذػػخ أسػػابيع ،مشيػػا سػػتة أسػػابيع عمػػى األقػػل بعػػج الػػالدة ،ويذػػتخط لمحرػػػؿ عمػػى اجػػخ ىػػحه

اإلجازة مزى العاممة في العسل قبل كل والدة مجة مائة وثسانيغ يػماً.

خامداً :ىل يجؾز فرل السرأة العاممة بدبب إجازة الؾضع؟

ال يجػز إشالقا فرل السخأة بدبب إجازة الػضع ،إال إذا اثبت أنيا اشتغمت بعسل آخخ.

سادساً :ىل تدتحق السرأة العاممة فترة أو فترات إلرضاع طفميا؟

نعع ،خالؿ الدشة األولى مغ تاريخ الػضع ،تدتحق السخأة العاممة فتخة أو فتخات رضاعة أثشاء العسل ال تقل في مجسػعيػا عػغ سػاعة
يػمياً ،وتحتدب ساعة الخضاعة مغ ساعات العسل اليػمية.

سابعاً :ىل تدتحق السرأة العاممة إجازة خاصة برعاية طفميا؟

لمسخأة العاممة الحق في إجازة غيخ مجفػعة األجخ لخعاية شفميا ،وذلظ وفقاً لسرمحة العسل.

ثامشاً :ىل تدتحق السرأة العاممة إجازة لسرافقة زوجيا خارج البالد؟
نعع ،وذلظ حفاضاً عمى التكػيغ األسخؼ ،والتخابط السجتسعي ،عمى أف تكػف ىحه اإلجازة بجوف اجخ.

تاسعاً :ىل يتؾجب عمى صاحب العسل تؾفير عروؼ عسل تحافظ عمى سالمة وصحة السرأة؟
نعػػع ،يتػجػػب عمػػى صػػاحب العسػػل تػػػفيخ وسػػائل ارحػػة خاصػػة بالعػػامالت ،كتػػػفيخ مقاعػػج مختفعػػة إذا تصمػػب العسػػل الػقػػػؼ لدػػاعات
شػيمة ...الخ

عاش اًر :ىل يجؾز الجسع بيؽ إجازة الؾضع واإلجازة السرضية؟
تدتحق السخأة العاممة إجازة وضع وإجازة مخضية ،فاف انتيت السجة الخاصة بإجازة الػضع ،فممعاممة وبشاء عمى تقخيخ شبي الحرػػؿ
عمى اإلجازة السخضية ،وال يجػز لراحب العسل السعارضة في ذلظ ،كسا ال يجػز لو فرل العاممة بدبب ذلظ.
الحادي عذر :ما ىؾ جزاء مخالفة التشغيؼ القانؾني لعسل الشداء؟

يعاقػػب كػػل مػػغ يخػػالف األحكػػاـ الخاصػػة بعسػػل الشدػػاء بغ اخمػػة ال تقػػل عػػغ ( )200ديشػػار وال تديػػج عمػػى ( )500ديشػػار وتتعػػجد الغ اخمػػة
بعجد العامالت التي وقعت في شانيغ السخالفة ،وفي حالة التكخار تزاعف العقػبة.

تشغيؼ عسل األحداث

أوالً :مؽ ىؾ الحدث؟
ىػ كل مغ بمغ الخامدة عذخة مغ عسخه ،ولع يتجاوز الثامشة عذخة.
ثانياً :ىل يجؾز تذغيل األطفاؿ قبل بمؾغ سؽ الخامدة عذر؟
ال يجػز تذغيل األشفاؿ قبل بمػغيع سغ الخامدة عذخ.

ثالثا :ما ىي األعساؿ واألوقات واألماكؽ التي يجؾز تذغيل األحداث فييا؟

ال يجػز تذغيل األحجاث في :

 -1الرشاعات الخصخة أو الزارة بالرحة ،التي يحجدىا الػزيخ.
 -2األعساؿ الميمية أو األعياد الخسسية أو الجيشية أو أياـ العصل الخسسية.
 -3ساعات عسل إضافية أو عمى أساس وحجة اإلنتاج.
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 -4األماكغ الشائية أو البعيجة عغ العسخاف.
رابعاً :ما ىي األعساؿ والرشاعات التي ال يجؾز تذغيل األحداث فييا ،عمى وجو التحديد؟
ال يجػز تذغيل األحجاث في األعساؿ والرشاعات التالية:
 .1األعساؿ التي تؤدؼ تحت سصح األرض.

 .2العسل في السشاجع والسحاجخ وجسيع األعساؿ األخخػ الستعمقة باستخخاج أية مادة.
 .3العسل في األفخاف السعجة لريخ السػاد السعجنية والدجاج أو تكخيخىا أو إنتاجيا.
 .4صشاعة السفخقعات والسػاد الستفجخة واألعساؿ الستعمقة بيا.
 .5صشاعة اإلسسشت.

 .6صشاعة ومعالجة اإلسفمت.
 .7صشاعة واستعساؿ السبيجات الحذخية.
 .8األعساؿ التي تعخض العامميغ بيا إلى إشعاعات مؤيشة.
 .9صشاعة التبغ والتسباؾ.

 .10العسل في السدالخ والسحابح.
 .11صشاعة السذخوبات الكحػلية وما يذتق مشيا وأماكغ شخائيا وبيعيا.
 .12جسيع أنػاع المحاـ التي يرجر مشيا أشعة وغازات ضارة.
 .13صشاعة الكاوتذػؾ.

 .14استخخاج البتخوؿ والغاز الصبيعي وصشاعة تكخيخ البتخوؿ ومرانع البتخوكيساويات.
 .15العسل في معامل تعبئة االسصػانات بالغازات السزغػشة.
 .16العسل في محصات تعبئة الػقػد.
 .17صشاعة الدساد.
 .18صشاعة البصاريات الكيخبائية وإصالحيا.
 .19دباغة الجمػد.

 .20إدارة أو مخاقبة أو ترميح أو تشطيف الساكيشات الستحخكة أثشاء دورانيا.
 .21الجىاف بصخيقة الجوكػ.
 .22تخكيب وصيانة اإلسبدت.

 .23األعساؿ التي يجخل في تجاوليا أو ترشيعيا مادة الخصاص أو القرجيخ ،أو السخكبات العزػية التي تحتػؼ عمى أكثخ
مغ ( )%10مغ مادة الخصاص.
 .24العسل في الحسامات العامة.

 .25العسل في األحػاض والسػانئ واألرصفة ومخازف االستيجاع.
 .26العسل في معامل الثمج والتبخيج.

 .27تفزيس السخايا بػاسصة الدئبق.
 .28العسل في تبييس وصباغة السشدػجات.
 .29العسل في مختبخات التحاليل الصبية والكيساوية.

 .30الرشاعات التي تجخل فييا السػاد السدببة لمدخشاف السيشي (ممحقة بججوؿ في القانػف).

 .31األعساؿ الثقيمة التي تتصمب جيجاً جدسانياً مخىقاً ومتػاصالً ،كأعساؿ العتالة وحسل أو جخ األثقاؿ ألكثخ مغ ( )10كغع
فسا فػؽ ،وأعساؿ البشاء ،وما شابييا مغ أعساؿ.
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 .32العسل في جسع الشفايات السشدلية والرشاعية ونزح الحفخ االمتراصية.
 .33العسل في الغابات وقصع األشجار والسحسيات الصبيعية.

خامداً :ما ىي األحكاـ الخاصة بداعات العسل بالشدبة لألحداث؟
لقج خفس القانػف ساعات عسل األحجاث عغ البالغيغ ،فقخر خفس ساعات العسل اليػميػة سػاعة واحػجة .كسػا فػخض فتػخة أو فتػخات
لمخاحة ال تقل في مجسميا عغ ساعة ،بحيث ال يعسل الحجث أكثخ مغ أربع ساعات متػاصمة.
سادساً :ما ىي مدة اإلجازة الدشؾية لألحداث ،وىل يجؾز تأجيميا؟
مجة اإلجازة الدشػية لألحجاث ثالثة أسابيع سشػياً ،وال يجػز تأجيميا إلى عاـ آخخ.

سابعاً :ما ىؾ جزاء مخالفة التشغيؼ القانؾني لعسل األحداث؟
يعاقب كل مغ يخالف التشطيع القانػني لعسل األحجاث بغخامة ال تقػل عػغ ( )200ديشػار وال تديػج عمػى ( )500ديشػار ،وتعػجد الغ اخمػة
بعجد العساؿ التي وقعت في شانيع السخالفة ،وفي حالة التكخار تزاعف العقػبة.

إصابات العسل
أوالً :ما ىي إصابة العسل؟
ىي الحادث الحؼ يقع لمعامل أثشاء العسل أو بدببو أو أثشاء ذىابو لسباشخة عسمو أو عػدتو مشػو ،ويعتبػخ فػي حكػع ذلػظ اإلصػابة بأحػج
أمخاض السيشة التي يحجدىا الشطاـ.

ثانياً :ىل يفرض القانؾف عمى صاحب العسل أف يؤمؽ عسالو عؽ إصابات العسل؟
نعػػع ،يجػػب عمػػى صػػاحب العسػػل أف يػػؤمغ جسيػػع عسالػػو عػػغ إصػػابات العسػػل لػػجػ الجيػػات السخخرػػة فػػي فمدػػصيغ ،ويعاقػػب صػػاحب
العسل إف لع يؤمغ عمى جسيع عسالو بغخامة ال تقل عغ ( )300ديشار.
ثالثاً :ما ىي اإلجراءات التي يجب عمى صاحب العسل القياـ بيا عشد وقؾع إصابة عسل؟
عمى صاحب العسل عشج وقػع إصابة عسل القياـ بالتالي:

 .1تقجيع اإلسعافات األولية الالزمة ونقل السراب إلى أقخب مخكد لمعالج.

 .2تبمغ الذخشة فػر وقػع أية إصابة عسل أدت إلى وفاة العامل أو ألحقت بو ضخ اًر جدسانياً حاؿ دوف استس اخره بالعسل.
 .3إخصار الػ ازرة خصياً خالؿ  48ساعة مغ لحطة وقػع اإلصابة.

 .4اخصار الجية السؤمغ لجييا العامل خالؿ  48ساعة مغ وقت وقػع اإلصابة.
 .5تدميع العامل ندخة عغ اإلخصارات سابقة الحكخ.
رابعاً :في حاؿ وقؾع إصابة عسل ،ما الذي يتكفمو صاحب العسل؟

يتكفل صاحب العسل نفقات عالج السراب إلى أف يػتع شػفاؤه بسػا فػي ذلػظ نفقػات الخػجمات التأىيميػة ومدػتمدماتيا ،ويمتػدـ بػجفع كافػة

الحقػؽ الستختبة عمى اإلصابة ولػ اقتزت مدؤولية شخؼ ثالث.

خامداً :ىل ىشاؾ حاالت يدقط فييا حق السراب في التعؾيض؟
إف ثبت أف اإلصابة ناتجة عغ الفعل الستعسج لمسراب أو تأثيخ الخسخ أو السخجرات فال يدتحق العامل تعػيس عغ اإلصابة إال
في حالة الػفاة أو العجد الجائع بشدبة  %35فأكثخ ،ال يدقط حق السراب في التعػيس.
سادساً :ىل حرؾؿ العامل عمى تعؾيض عؽ إصابة العسل يسشعو مؽ الحرؾؿ عمى مكافأة نياية الخدمة؟
ال يحػؿ التعػيس عغ إصابة العسل دوف الحرػؿ عمى مكافأة نياية الخجمة السدتحقة لمعامل.
انتيى
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