
  

  دليل حقوق المرأة العاملة في قانون العمل

  حمادة أبو نجمة: إعداد 

  

  :قانون العمل* 

صحاب العمل والعمال أمجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العالقات الفردية والجماعية الناشئة بين هو 

   .جرأ مقابل دارتهم إشرافهم وإتحت  يعملون الذين

  : قانون العملتطبيقنطاق * 

 العمل قانونم عامال خاضعا ألحكامجتمعة   آل من تتوفر فيه الشروط الثالثة التاليةبريعت :  

 .لصالح صاحب عمليؤدي عمال  .1

 .يتقاضى أجرا مقابل هذا العمل .2

 .  يؤدي عمله تحت إشراف وإدارة صاحب العمل .3

 

 ملين من هاتين العا شؤون تم تنظيم فقد،  البلدياتال يشمل قانون العمل الموظفون العامون وموظفوا

نظام الخدمة المدنية الفئتين وحقوقهم بموجب تشريعات خاصة بهم حيث يخضع الموظفون العامون ل

 .قانون البلدياتموظفوا البلديات ليخضع و

 2008 / 8 / 17اعتبارا من   بأحكام قانون العمل المنازل وعمال الزراعةفي  العاملينتم شمول( 

  ).مة خاصة ستصدر لهذه الغايةوعلى أن تنظم شؤونهم بموجب أنظ

 :إمتياز حقوق العمال في قانون العمل * 

  قل منه أ الذي ال يجوز اعطاء العامل دنىالحد األتمثل الحقوق العمالية الواردة في قانون العمل . 

  ال تؤثر أحكام قانون العمل على أي حق  أفضل ترتب للعامل بموجب أي قانون آخر أوعقد عمل أو

 .  رارإتفاق أو ق

  يتنازل بأي صورة من الصورتم بين العامل وصاحب العمل  في عقد أو إتفاقيعتبر باطال آل شرط 

 . عن أي حق منحه له قانون العمل بموجبهالعامل

  :تفتيش العمل/ الرقابة على تنفيذ أحكام قانون العمل * 
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 ة يعطاؤهم صفة الضابطة العدل مهمة الرقابة على تطبيق احكامه لمفتشي العمل الذين تم ا القانونوآلأ

   .في ادائهم لمهامهم 

  يوقع المفتش تصريحا مشفوعا بالقسم بأداء عمله بأمانة وإخالص وأن ال يفشي األسرار التي يطلع

 .عليها

  :عقد العمل* 

  وفي الحالتين  ومن الممكن أن يكون شفهيا آتابيعلى شكل اتفاقمن الممكن أن يكون عقد العمل ،

 . وملزما يحا وقانونيايكون العقد صح

 ينظم العقد الخطي على نسختين على األقل ويحتفظ العامل بنسخة منه. 

  إذا لم يكن العقد خطيا فيستطيع العامل أن يثبت حقوقه بجميع طرق اإلثبات في حالة حصول النزاع

 . القضائي مع صاحب العمل

  ويمكن أن يكون لمدة  ،) أو أيامسنة مثال أو شهر أوعدة أشهر (يكون العقد لمدة محدودةيمكن أن

 . لعمل معين أو غير معين ، وقد يكونغير محدودة

*   :االستخدام قيد التجربة

 لصاحب العمل استخدام العامل في بداية خدمته تحت التجربة للتأآد من آفاءته. 

 سبب  وال يجوز تكرار فترة التجربة أو تمديدها ألييجب أن ال تزيد مدة التجربة على ثالثة أشهر 

 .آان

  ال يعتبر العامل تحت التجربة في الثالثة شهور األولى من خدمته إال إذا تم اإلتفاق على ذلك مسبقا بين

  .العامل وصاحب العمل

 نهاية  مكافأةدون أن يستحقو  له اشعار توجيهيجوز انهاء خدمات العامل خالل مدة التجربة دون 

 . الخدمة

  :إلتزامات العامل * 

 نفسهتأدية العمل ب. 

 أن يبذل في أداء العمل عناية الشخص العادي. 

  أن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه في الحدود التي ال تعرضه للخطر

 .أو تخالف القوانين أو اآلداب العامة
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 المحافظة على األسرار المتعلقة بالعمل. 

 المحافظة على األدوات واللوازم المسلمة له. 

 لخضوع للفحوص الطبية الالزمة التي تقتضيها طبيعة عملها.   

  :الحمايات التي يتمتع بها العامل* 

  :يحظر على صاحب العمل .1

 .لقيام بعمل يختلف اختالفا بينا عن طبيعة العمل المتفق عليه  با إلزام العامل -

ن إقامته،  إلزامه بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله إذا أدى ذلك إلى تغيير مكا -

 .ويستثنى من ذلك الحاالت التي يتفق فيها الطرفان على ذلك بنص صريح في عقد العمل

 .نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل المتفق عليه  -

 . تخفيض أجره  -

 . بالضرب أو التحقيراإلعتداء عليه أثناء العمل أو بسببه -

الفات ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه للعامل في حالة ارتكاب صاحب العمل ألي من هذه المخ .2

باإلضافة إلى التعويضات عن العطل والضرر الذي  القانونية عن انتهاء الخدمة  المطالبة بحقوقهبحق

   .أصابه نتيجة ذلك

 :آما يجوز للعامل اتخاذ هذه اإلجراءات أيضا في حالة .3

 .أنه تهديد صحتهإذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي أن استمراره بالعمل من ش -

رغم إنذاره من قبل وزارة إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام قانون العمل  -

  .العمل

 :يحظر على صاحب العمل إنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار له إلنهاء عمله في الحاالت التالية .4

 .ومةالمرأة الحامل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل وخالل إجازة األم -

  . أو الخدمة اإلحتياطيةالعلمأثناء أداء خدمة  -

 أثناء إجازته السنوية أو المرضية أو أي من اإلجازات األخرى المنصوص عليها في قانون -

 .العمل

يتوجب عليه العودة عنها وبعكس ذلك و  إجراءات صاحب العمل في هذه الحاالت غير قانونية تعتبر (

  .)لبة ببدل الفصل التعسفي وحقوق نهاية الخدمةفللعامل إقامة الدعوى ضده للمطا
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 :تغير صاحب العملمصير عقد العمل في حالة * 

 في حالة تغير صاحب العمل بسبب بيع  بنفس الشروط واألحكاميبقى عقد العمل معموال به 

 .كية أي منهما لمالك جديد ألي سببالمشروع أو المؤسسة التي يعمل بها العامل أو انتقال مل

 احب العمل األصلي وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ إلتزاماتهما تجاه يكون ص

 . ولمدة ستة أشهرالعامل عن الفترة السابقة النتقال الملكية

   تنفيذ هذه اإللتزامات يكون صاحب العمل الجديد مسؤول وحده عنانقضاء مدة الستة أشهربعد . 

 : العمل نتهاء عقدحاالت ا* 

 ق الطرفين على انهائهاذا اتف.  

 اذا انتهت مدة العقد او انتهى العمل نفسه.  

  طبي بناء على تقرير طبي صادر عن المرجع الاذا توفي العامل او اقعده مرض او عجز عن العمل

  .الذي يعتمده وزير العمل

 في حالة آون العقد قائما على وجوده شخصيا (اذا توفي صاحب العمل (.    

 :ز القانون لصاحب العمل فصل العامل دون إشعارالتي يجيحاالت ال* 

  انتحال شخصية أوهوية غيره أو تقديم وثائق مزورة.  

 عدم الوفاء باإللتزامات المترتبة عليه في عقد العمل. 

 ارتكابه لخطأ نشأ عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. 

 ره آتابة مرتينمخالفة النظام الداخلي للمؤسسة وشروط السالمة والصحة المهنية رغم إنذا. 

 ام متتالية أو عشرين يوما متقطعة خالل السنة بشرط تغيبه عن العمل دون سبب مشروع عشرة أي

 . وفي إحدى الصحف اليومية من قبل صاحب العملإنذاره خطيا بالبريد المسجل

 إفشاء األسرار الخاصة بالعمل. 

 العامةإدانته بحكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة ماسة بالشرف واألخالق . 

  بمواد مخدرة أو ارتكب عمال مخال باآلداب إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر واضح أو متأثرا

 .العامة

 إذا اعتدى أثناء العمل أوبسببه على صاحب العمل أو على أي شخص آخر بالضرب أو التحقير .    
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  :  التي تجيز إنهاء خدمات العامل أو تعليق عمله مؤقتا الطارئةاألسباب* 

 تقليص حجم العمل أو التوقف نهائيا عن   ظروف اقتصادية او فنية يعاني منها صاحب العملاذا اقتضت

  .أو تعليق عملهم مؤقتاالعمل مما يستدعي إنهاء خدمات بعض العاملين لديه أو جميعهم 

 على صاحب العمل تبليغ وزير العمل خطيا بذلك معززا باألسباب المبررة فورا. 

 وبناء على طلب لجنة مشكلة من ممثلين عن آل من أصحاب العمل و العمال و الحكومة تتولى النظر بال

ذلك يصدر الوزير قراره بالموافقة أو الرفض ويكون قراره هذا خاضعا للطعن أمام محكمة اإلستئناف 

  . صاحب العمل قبلالعمال أو منقبل سواء من 

  :اشعار انهاء عقد العمل* 

 قبل  خطيا انهاء عقد العمل غير محدود المدة اشعار الطرف اآلخر يتوجب على الطرف الراغب في

 .شهر واحد على األقل

  اذا آان االشعار من طرف صاحب العمل فله اعفاء العامل من الدوام خالله أو تشغيله اال في األيام

  .السبعة األخيرة منه التي يجوز للعامل التوقف عن العمل خاللها

 امل أجر الشهر آامال ، وتحسب مدة االشعار ضمن مدة خدمتهفي جميع األحوال يستحق الع.  

  ال يعني مجرد توجيه اإلشعار من صاحب العمل إلى العامل أن أسباب فصله قد أصبحت قانونية ما

 .دام أن الفصل لم يستند ألسباب أجازها القانون 

 هه لصاحب العمل فال في حالة ترك العامل العمل دون إشعار أو قبل انتهاء مدة اإلشعار الذي وج

 .   يستحق أجرا عن فترة ترآه العمل ويلزم بتعويض صاحب العمل بما يعادل أجره عن تلك الفترة

  :الفصل التعسفي* 

 العمليعتبر انهاء خدمة العامل فصال تعسفيا اذا لم يستند لألسباب التي أجازها قانون . 

  بما ال يقل عن أجور ثالثة شهور وال يزيد تقدر المحكمة مقدار التعويض عن الفصل التعسفي للعامل

 .عن أجور ستة شهور

 إذا طلب العامل ذلك من المحكمةللمحكمة اصدار األمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله .  

  :عقد العمل محدود المدة إنهاء * 

 وآافة المدة المتبقية منه قانوني فيستحق العامل آامل اجورذا أنهاه صاحب العمل دون مبررإ 

  .اإلستحقاقات األخرى المنصوص عليها في عقد العمل
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 ذا انهاه العامل دون مبرر قانوني فيستحق صاحب العمل تعويضا ال يتجاوز مقداره أجر نصف شهر إ

 تقدره المحكمة بناء على دعوى يقيمها لهذه الغاية إلثبات عن آل شهر من الشهور المتبقية منه

   .حصول العطل والضرر

*  :مكافأة نهاية الخدمةستحقاق شروط ا

  . العامل لمدة غير محدودةخدمةكون تان  .1

  .أن يكون غير خاضع ألحكام قانون الضمان االجتماعي .2

  .أن تكون خدمته قد انتهت ألي سبب من األسباب .3

  .أجر شهر واحد عن آل سنة من سنوات خدمة العامل :  مقدار المكافأة

  :شهادة الخدمة* 

 طائها للعامل عند انتهاء خدمته يلتزم صاحب العمل بإع. 

 يذآر .  إسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء خدمته فقط فيها

  في حالة امتناع صاحب العمل عن إعطاء العامل شهادة الخدمة أو عدم إلتزامه بالصيغة المبينة أعاله

  .محكمة إلزامه بذلك ضمن حقوقه األخرىفللعامل تقديم شكوى بذلك إلى مفتش العمل أو الطلب من ال

  :وراألج* 

  :يتكون األجر من 

  .األجر المحدد في العقد نقدا أو عينا . 1

  .االستحقاقات التي ينص عليها القانون . 2

  .االستحقاقات التي ينص عليها عقد العمل . 3

  .االستحقاقات التي ينص عليها النظام الداخلي لمؤسسة العمل . 4

    .قات التي استقر التعامل على دفعها للعاملاالستحقا. 5

  أجور العمل اإلضافي (  المستحقة عن العمل اإلضافيمبالغالال يدخل في مفهوم األجر(. 

                   ى أساس اعي عل تحسب آافة حقوق العامل سواء أثناء خدمته أو بعد انتهائها واقتطاعات الضمان اإلجتم

 .تي تمثلها مكونات األجر ومجموع المبالغ المفهوم األجر المبين أعاله
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    د العمل أو النظام                 التي  المكاسب واالستحقاقات   أمثلة على انون أو عق تدخل في مفهوم األجر إذا نص الق

 :الداخلي أو استقر التعامل على دفعها 

( ع  بدل عالوة الموق ،دل المناوبة ب ، بدل التحميل والتنزيل   العموالت عن المبيعات، بدل السكن النقدي والعيني،      ( 

ادق           ،  بدل العمل الخطر    ،  )الميدان   املين في الفن ة للع دل الخدم اء  ،  العالوة األساسية  ، ب صناديق  عالوة أمن ،  ال

ام  ،نية وعالوة االختصاص والمسؤولية    ، العالوة الف    طيران  بدل ساعات  /عالوة العاملين في الطيران       بدل الطع

 ).األجر تعليمات صاحب العمل اعتبارها جزءا من جيزتمبالغ ، أي  ، أجور الثالث عشر والرابع عشرالنقدي

*   :دفع األجور

  ستحقاقهاالمتفق عليه التاريخ ال خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام من  األجوردفعتيجب أن. 

  توقيع العامل على أي آشف أو سجل لألجور أو إيصال باستالم مبلغ معين أقل مما يستحقه ال يعني

 . بلغإسقاط حقه في باقي الم

 البالغ حاليا في المملكة يجوز أن يقل مقدار األجر في الشهر الواحد عن الحد األدنى المقرر لألجورال 

  . بغرامة تصل إلى مئة دينارعن آل حالة المخالف ، ويعاقب صاحب العمل شهرياينار د150

  :الحسم من األجر *

 -: القانونا  أجازهالتيالتالية ال في الحاالت إيجوز الحسم من األجر  ال 

  من األجر للقسط الواحد% 10استرداد السلف التي دفعت للعامل وبما ال يزيد على.  

 استرداد أي مبالغ دفعت له زيادة عما يستحقه.  

 اشتراآات الضمان اإلجتماعي وأي مبالغ توجب اقتطاعها أي قوانين أخرى.  

 اشتراآات صندوق اإلدخار.  

 ها صاحب العملتسهيالت اإلسكان وأي مزايا أخرى يقدم.  

 التي تصدر بحق العاملتنفيذ األحكام القضائية .   

 قيمة العقوبات التأديبية بموجب النظام الداخلي.  

  :الغرامات التأديبية* 

 ال يجوز فرضها إال بموجب الئحة جزاءات معتمدة من الوزارة. 

 إيقاف العامل عن جوزال يو شهر الواحد على أجور ثالثة أيام،يجب أن ال تزيد قيمة الغرامات في ال 

  .العمل دون أجر لما يزيد على ثالثة أيام في الشهر
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 تتاح للعامل فرصة سماع أقواله قبل فرض العقوبة عليه. 

 للعامل  حق اإلعتراض على العقوبة التي تفرض عليه لدى مفتش العمل خالل أسبوع من تبلغه بها. 

  يوم على ارتكابها15ال يجوز فرض العقوبة بعد مضي .  

 سجل الغرامات في سجل خاص يبين فيه إسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه، ت

  . لتحقيق خدمات اجتماعية للعمالالغرامات وتخصص 

  :األجور في حالة وقف العمل* 

  ال يمكنه منعهاقاهرة في حالة اضطرار صاحب العمل وقف العمل مؤقتا ألسباب. 

 أيام من وقف العمل10 ال تزيد على أول يدفع للعامل أجوره آاملة عن مدة .  

  يوما أخرى50يدفع للعامل عن المدة التي تزيد على ذلك نصف األجور ولمدة ال تزيد على . 

*   :دعاوى األجور

  تقام الدعوى المتعلقة باألجور المتأخر دفعها أو النقص فيها أو الحسميات غير القانونية منها وأجور

 .ألجورالعمل اإلضافي أمام سلطة ا

 وفي المناطق التي ال يوجد فيها سلطة لألجور تتولى المحاآم النظامية مهام سلطة األجور. 

 يشترط في قبول الدعوى أن يكون العامل على رأس عمله أو لم يمض على انتهاء خدمته ستة أشهر. 

 لمبالغ تعتبر دعاوى األجور من الدعاوى المستعجلة وهي معفاة من الرسوم و الطوابع وال تخضع ا

  . المحكوم بها في هذه الدعاوى للتقسيط أي أنه يتوجب تسديدها دفعة واحدة

*   :ساعات العمل

 ساعة في األسبوع 48يجب أن ال تزيد ساعات العمل العادية على ثمان ساعات في اليوم الواحد و 

 .الواحد

  ال يزيد مجموعه على  ساعة على أيام األسبوع وبما48يجوز توزيع ساعات العمل األسبوعية البالغة 

 . ساعة في اليوم الواحد شامال أوقات الراحة11

 :العمل اإلضافي* 

 بشرط موافقته على ذلكيجوز تشغيل العامل ساعات عمل اضافية . 

 من أجره المعتاد% 125 أجر اضافي مقداره  ذلك مقابليتقاضى العامل.  
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  بأعمال الجرد السنوي والميزانية والحسابات ال يجوز إلزام العامل بالعمل اإلضافي إال لغايات القيام

 10 يوما في السنة وأن ال يزيد مجموع ساعات العمل في اليوم على 30على الختامية وبما ال يزيد 

  .ساعات، أو في الحاالت الطارئة لتالفي وقوع الخسائر والتلف في البضائع

  :العطل* 

  طبيعة العمل أن يكون يوم العطلة األسبوعية يوم يوم الجمعة هو يوم العطلة األسبوعية اال اذا اقتضت

 . ويجوز أن تكون العطلة األسبوعية أآثرمن يوم واحدخرآ

  اذا اشتغل العامل في يوم عطلته األسبوعية أوفي أيام العطل الرسمية أو الدينية فيتقاضى عن ذلك اجرا

  .   من أجره المعتاد% 150اضافيا ال يقل مقداره عن 

  :االجازات* 

 جازة السنوية اال:  

 يوما لمن أمضى 21، وتصبح مدتها بأجر آاملوهي   على األقليوم 14 في السنة الواحدة مدتها -

  .في العمل خمس سنوات متصلة

يجوز تأجيل اإلجازة إلى السنة التالية باإلتفاق بين الطرفين، وتسقط اإلجازة المؤجلة في حالة عدم  -

 .استيفائها خالل تلك السنة

 يوم أخرى بأجر آامل 14يوم بأجر آامل وتجدد لمدة  14 في السنة الواحدة مدتها :مرضية االجازة ال 

   . نزيل المستشفى وبنصف األجر اذا لم يكن نزيل المستشفى العاملاذا آان

 وبشرط أن تكون   يوم بأجر آامل14 مدتها في السنة الواحدة : اجازة لاللتحاق بدورة للثقافة العمالية ،

  . دة من وزارة العمل وباإلتفاق بين صاحب العمل والنقابةالدورة معتم

  متصلة يوم بأجر آامل بعد خدمة خمس سنوات14 مدتها :)لمرة واحدة( داء فريضة الحج أاجازة .   

 شهور4دون اجر ولمدة  تكون : االجازة الدراسية  .  

 سنتين دون مدتها ( محافظة اجازة لكل من الزوجين لمرافقة زوجه اذا انتقل للعمل خارج المملكة او ال

   ).اجر 

 :المرأة العاملةب  الخاصةجازاتاإل* 

 بعد منها ، ويشترط أن ال تقل المدة سابيع قبل الوضع وبعده بأجر آامل أعشرة مدتها  :مومةألاجازة ا

    . ، ويمنع تشغيلها قبل انقضاء تلك المدةعن ستة أسابيعالوالدة 
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 ويشترط في استحقاقها أن يكون عدد العاملين  دون اجر واحدة سنةتهامد : اجازة المرأة لتربية اطفالها ،

  .في المؤسسة عشر عمال فأآثر

 يكون مجموع هذه ،  الوالدة  من تاريخسنة تستحقها بعد انتهاء إجازة األمومة ولمدة : رضاعإلفترات ا

  .الفترات ساعة واحدة في اليوم

 رعاية األطفال : 

 . بعهدة مربية مؤهلة مكان مناسب لرعاية أطفال العامالتيتوجب على صاحب العمل تهيئة -

 وعدد  عاملة20يشترط لذلك أن يكون عدد العامالت لديه من المتزوجات ما ال يقل عن  -

 . أطفال10 سنوات 4األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

  :الدعاوى العمالية* 

  تختص محاآم الصلح بنظر الدعاوى العمالية. 

 شهور3لدعاوى بصورة مستعجلة وعلى أن يتم الفصل فيها خالل يتم النظر في هذه ا . 

 تكون الدعاوى معفاة من جميع الرسوم. 

  سنتين فأآثرال تسمع الدعاوى للمطالبة باي حقوق مضى على نشوء سبب المطالبة بها.   
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