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 اآلية القرآنية 

 

ـْ َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوَف )  ۖ  َوُقِؿ اْعَمُموا َفَسَيَرى المَُّو َعَمَمُك
 ُكْنُتـْ  ِبَما َفُيَنبُِّئُكـْ  َوالشََّياَدةِ  اْلَغْيبِ  ِمـِ عَ  ِإَلى   َوَسُتَردُّوفَ 

 (501:َتْعَمُموف
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 اإلهداء

اليي ال يطيب الميؿ اال بشكرؾ وال يطيب النيار اال بطاعتؾ وال يطيب المحظات الى بذكرؾ وال   
 ... تطيب االخرة اال بعفوؾ وال تطيب الجنة اال برؤيتؾ

 ) اهلل جؿ جاللو (

 ...الى مف بمغ الرسالة وادى االمانة ونصح االمة واىدانا لإلسالـ  

 ) نبي الرحمة ونور العالميف (

 في نفسي والى لوحة في قمبي يستحيؿ اف يطالبيا يد النسياف الى روح ال زالت عالقة 

 اخي الشييد البطؿ ) عمي جميؿ جاسـ ( تغمده اهلل وأسكنو الفردوس االعمى

بكؿ بالييبة  والوقار الى مف عممني العطاء بدوف انتظار الى مف أحمؿ اسمو الى مف كممو اهلل  
في عمرؾ لترى ثمار حاف قطافيا بعد طوؿ انتظار وستبقى كمماتؾ  افتخار أرجو مف اهلل اف يمد

 نجـو اىتدي بيا اليوـ وفي الغد والى االبد ...

 ) والدي العزيز (

معنى الحناف والتفاني الى بسمة الحياة وسر الوجود الى مالكي في الحياة الى معنى الحب والى 
 الى مف كاف دعائيا سر نجاحي و حنانيا بمسـ جراحي ...

 ) أمي الحبيبة (

الى مف بو أكبر وعميو أعتمد الى شمعة متقدة تنير ظممة حياتي الى مف بوجوده أكتسب قوة 
 الحياة ذاتيا ... ومحبة بال حدود الى مف عرفت معو الحياة وكاف وجوده بالنسبة لي

 ) زوجي الغالي (

 الى أغمى ما أممؾ ونور عيناي ونبضة فؤادي ... 

 ) طفمتي الجميمة (
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 لتقديرالشكر وا

منحني القدرة عمى القياـ بيذا العمؿ ومف ال يشكر الشكر أواًل هلل تعالى الذي      
المساعد حساـ عبد درس ي الفاضؿ المفر يشكر الناس فأتقدـ بالشكر الى مشاهلل ال 

الذي قبؿ االشراؼ عمى ىذا البحث والذي لـ يبخؿ عمّي يومًا بالوقت  المطيؼ محي
والتفرغ والنصيحة واالرشاد كما أتوجو بالشكر الجزيؿ الى االساتذة أعضاء لجنة 
المناقشة الذيف قبموا مناقشة ىذا البحث وأتوجو بالشكر والتقدير لكافة أساتذتي الكراـ 

لقانوف والعموـ السياسية الذيف طالما استفدت مف عمميـ النافع وطريقيـ في كمية ا
المنير بالمعرفة وأتوجو بالشكر الى كؿ مف ساندني في ىذا البحث ورافقني طواؿ فترة 

 مسيرتي العممية لكي أخرج بيذا البحث المتواضع.

 

 

 

 

 الباحث
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 المحتويات

 رقـ الصفحة العنواف التفاصيؿ ت
 أ  القرآنية  اآلية ٔ
 ب  االىداء ٕ
 ج  الشكر والتقدير ٖ
 ٔ  المقدمة ٗ
 ٕ االجور المبحث االوؿ ٘
 ٖ التعريؼ باألجر ومتمماتو المطمب االوؿ ٙ
 ٖ باألجرالتعريؼ  الفرع االوؿ ٚ
 ٗ-ٖ متممات االجر الفرع الثاني ٛ
 ٙ-٘ طرؽ احتساب االجر المطمب الثاني ٜ

القواعد التي تحمي حؽ العامؿ اىـ  المطمب الثالث ٓٔ
 باستيفاء اجره

ٚ-ٛ 

 ٜ االجازات  المبحث الثاني ٔٔ
 ٓٔ االجازات االعتيادية المطمب االوؿ ٕٔ
االجازات السنوية والمرضية واالجازات  الفرع االوؿ ٖٔ

 الدراسية
ٔٓ-ٔٔ 

اجازات االعياد واالمومة واجازات االيفاد  الفرع الثاني  ٗٔ
 والتفرغ

ٕٔ-ٖٔ 

التكيؼ القانوني لحؽ العامؿ في االجازة  المطمب الثاني ٘ٔ
 وتراكـ االجازات

ٔٗ 

 ٘ٔ-ٗٔ التكيؼ القانوني لحؽ العامؿ في االجازة الفرع االوؿ ٙٔ
 ٙٔ تراكـ االجازات الفرع الثاني ٚٔ
 ٚٔ الضماف االجتماعي المبحث الثالث ٛٔ
 ٛٔ ومصادرهمفيـو قانوف الضماف االجتماعي  المطمب االوؿ ٜٔ
 ٜٔ-ٛٔ التعريؼ بقانوف الضماف االجتماعي الفرع االوؿ  ٕٓ
 ٕٓ مصادر قانوف الضماف االجتماعي الفرع الثاني ٕٔ
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 ٕٔ المخاطر المضمونة المطمب الثاني ٕٕ
الضماف الصحي وضماف العجز عف  الفرع االوؿ  ٖٕ

 العمؿ
ٕٔ-ٕٖ 

 ٕ٘-ٕٗ اصابات العمؿ والضماف التقاعد  الفرع الثاني ٕٗ
 ٕٙ  الخاتمة ٕ٘
 ٕٛ-ٕٚ  قائمة المصادر ٕٙ
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 المقدمة 

في بداية تناولي ليذا البحث المقدـ بعنواف ) الحقوؽ القانونية لمعماؿ ( البد مف االشارة الى      
اف الحقوؽ القانونية لمعماؿ تندرج تحت عدة أبواب مرتبطة بأصؿ العقد المبـر بيف رب العمؿ 

مالي ـ الرأسوالفئة العاممة حيث كانت بداية ىذه الحقوؽ بتشكيؿ النقابات العمالية في ظؿ النظا
والنظاـ االشتراكي وىذا الموضوع مف حيث العموـ يشكؿ موضوع واسع اال أف البحث المطروح 
يتناوؿ الحقوؽ القانونية لمعماؿ في دوائر الدولة وكيفية تنظيـ آليات العمؿ وتطبيؽ الفقرات 

ىمية كبيرة في القانونية في كيفية استحصاؿ الحقوؽ المادية والمعنوية لمعماؿ. وليذا الموضوع أ
حياة المجتمع لمحفاظ عمى سير العمؿ بصورة منظمة والحفاظ عمى سالمة العماؿ وديمومة 
العمؿ بصورة ال تتعارض مع بقية القوانيف وبصورة تحافظ عمى سالمة الحالة الصحية 

 قوؽ اىـيمس ح ألنواضافة الى اف ىذا الموضوع لو اىمية كبيرة جدا والمجتمعية لمفئات العاممة 
لعاممة. أما المجتمع والتي تعمؿ عمى تطويره اال وىي الطبقة ا طبقة في المجتمع وىي نواة

االشكالية التي اعترضت ىذه الحقوؽ ىي أف مف خالؿ النظر عمى قانوف العمؿ العراقي النافذ 
فنجد خاللو نصوص عالجت موضوع االجور الخاصة بالعماؿ ولكف ىناؾ بعض االمور 

 ألجورمف االفضؿ عمى المشرع اف يحدد رقـ معيف كحد ادنى  باألجوردنى المتعمقة بالحد اال
العماؿ حتى ال يتعرض العامؿ الى أي انتقاص في حقوقو اما المنيجية التي تـ استخداميا في 
المبحث ىي المنيج الوصفي في التطرؽ لحقوؽ العماؿ ولقد تـ تقسيـ البحث الى ثالث مباحث 

حث الثاني عف االجازات والمبحث الثالث ىو الضماف االجتماعي االوؿ عف االجور اما المب
 باألجرتناولنا المبحث االوؿ بثالث مطالب والمطمب االوؿ قسـ الى فرعيف االوؿ ىو التعريؼ 

والثاني متممات االجر اما المطمب الثاني طرؽ احتساب االجور والمطمب الثالث ىو اىـ القواعد 
. اما بالنسبة لممبحث الثاني فقسـ الى مطمبيف المطمب ء أجره التي تحمي حؽ العامؿ باستيفا

االوؿ انقسـ الى فرعيف االوؿ ىو االجازات السنوية والمرضية واالجازات الدراسية والثاني ىو 
اجازات االعياد واالمومة واجازات االيفاد والتفرغ والمطمب الثاني الى فرعيف االوؿ التكيؼ 

جازة والثاني تراكـ االجازات اما المبحث الثالث قسـ عبر مطمبيف القانوني لحؽ العامؿ في اال
االوؿ تضمف فرعيف االوؿ منو تناوؿ التعريؼ بقانوف الضماف االجتماعي والثاني مصادر قانوف 
الضماف االجتماعي اما المطمب الثاني فقسـ لفرعيف االوؿ الضماف الصحي وضماف العجز عف 

 ات اصابات العمؿ وضماف التقاعد .العمؿ اما الثاني فتناوؿ ضمان
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 المبحث األوؿ 

 األجور 

اننا دائما نتصور أف االجر ىو الشيء الطبيعي الذي ينبغي العامؿ أف يتقاضاه مقابؿ ما      
ينتجو أو ما يبذلو مف جيد جسماني أو ذىني في عميمة االنتاج ولكف التاريخ الطويؿ شيد عمى 

ـ بالمفيوـ المضموف الذي تقبمو اليو  باألجورمر العصور نظمًا و اوضاعًا  اجتماعية لـ تعترؼ 
ففي العصور القديمة كاف نظاـ الرؽ سائدًا حيث كاف صاحب العمؿ أو السيد يممؾ العبد ويممؾ 
حياتو وجيده وكؿ ما يبذلو مف جيد وما ينتجو مف انتاج وليس لمعبد أي قدر مف الحرية 
الشخصية فيو مرتبط بسيده أما يبيعو أو يدفنو عند الممات ومف الطبيعي في ظؿ ىذا النظاـ أف 

الحديث عف سعر العبد وليس عف اجره واف يختمؼ ىذا تبعًا لقوتو البدنية وبانييار العالـ  يجري
القديـ ونمو نظاـ االقطاع في القروف الوسطى ظير الرؽ في صورة جديدة اذ ارتبط المنتجوف 
الفالحوف يعمموف لحسابو خالؿ الجانب االكبر مف فصوؿ السنة بدوف مقابؿ أجر وانما مقابؿ 

حؽ فالحة قطعة صغيرة مف االرض لحسابيـ لكف لف يستطيع الممؾ اف يتممكيـ مثؿ منحيـ 
النظـ القديمة أما النظـ الحديثة فأنيا تعطي لمعامؿ حقوؽ كثيرة ومف أىـ تمؾ الحقوؽ التي يجب 
العامؿ اف يحصؿ عمييا ىي حقو في االجر حيث أبطؿ القانوف أي تنازؿ عف حؽ العامؿ في 

ومتمماتو وثانييما ىو طرؽ  باألجرؽ لألجر بثالث مطالب أوليما التعريؼ االجر لذلؾ سنتطر 
 احتساب االجر وثالثيما ىو أىـ القواعد التي تحمي حؽ العامؿ باستيفاء أجره.
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 المطمب األوؿ

 التعريؼ باألجر ومتمماتو  

ألىمية حؽ العامؿ في االجر وتأثيره عمى اداء العامؿ وتطويره لوسائؿ انتاجو سوؼ نتطرؽ     
 األوؿ ىو التعريؼ باألجر والثاني ىو متممات األجور .في ىذا المطمب بفرعيو 

 الفرع األوؿ

 التعريؼ باألجر

نفيذًا لعقد العمؿ يقصد باألجر اساسًا كؿ ما يدخؿ في ذمة العامؿ مقاب العمؿ الذي يؤديو ت    
وذلؾ أيًا كاف االسـ الذي يطمؽ عميو و أيًا كانت الطريقة التي يحتسب بمقتضاىا و أيًا كانت 
الصور أو األشكاؿ التي يتخذىا فاألجر اذف ىو المقابؿ القانوني لمعمؿ مما يعني أف بيف العمؿ 

وـ عمى فكرة السبب التقميدي في واالجر ارتباطًا وثيقًا فكالىما مرتبط باآلخر واف ىذا االرتباط يق
العقود الممزمة لمجانبيف حيث يعتبر سبب التزاـ كؿ مف المتعاقديف ىو التزاـ المتعاقد االخر 
فيكوف التزاـ صاحب العمؿ بدفع االجر اذف ىو التزاـ العامؿ بأداء العمؿ وسبب التزاـ العامؿ 

ر لو دو كبير وىامًا بالنسبة لمعامؿ بدفع االجر لذلؾ فإف االج ىو التزاـ صاحب العمؿ بأداء 
فيو مف يدفع العامؿ عمى تأديتو لواجباتو عمى أكمؿ وجو وبالتالي فاألجر ىو أحد أىـ االىداؼ 

 .(ٔ)التي تدفع العامؿ عمى أداء الواجب والعمؿ عمى تطويره لوسائؿ انتاجو

 الفرع الثاني

 متممات االجر

ع ذات الصمة باألجر وقد يتعتبر المنحة والمكافأة واالشتراؾ في االرباح ىي مف المواض    
 تكوف متممة لو وىي كما يمي :

 : المنحة والمكافأة  أوالا 

 عيني يمنحو صاحب العمؿ الى العامؿرؼ المنحة بأنيا مبمغ مف الماؿ نقدي أو تع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    

 .135,ص5791د. جالؿ القريشي, شرح قانوف العمؿ العراقي, مطبعة األزىر,  -5
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في مناسبات معينة وىي تعمؿ في داللتيا تعبيرا مف صاحب العمؿ عمى ارتياحو ورضائو عف  
العامؿ في أدائو لمعمؿ. أما المكافأة فتعرؼ بأنيا مبمغ مف الماؿ يدفعو صاحب العمؿ الى 

لمكافأة جزءًا ىامًا مف األجر في معينة تمثؿ نفعًا لممشروع وتكوف االعامؿ في حالة تحقيقو نتيجة 
لوقت الراىف وبعضيا يرجع بسبب دفعو الى اىتماـ صاحب العمؿ بالحصوؿ عمى نتيجة كزيادة ا

ومكافآت االقتصاد  االنتاج مكافآتوىكذا ظيرت  وخفض كمفة االنتاجاالنتاج وتحسيف الصنؼ 
الى الرغبة في مكافأة وفاء العامؿ في المواد االولية لكف يرجع سبب دفع المكافآت االخرى 

عف اقدميتو وتخصص لتحقيؽ استقرار العماؿ في المنشأة  واستمرار تدفع المكافأة لممنشأة ف
سببيا المباشر قد  أف واداء العمؿ حيثارتباطيـ بيا فنجد ىناؾ ارتباطًا وثيقًا بيف دفع المكافأة 

يكوف جيدًا أكب يبذلو العامؿ عمى أدائو بشكؿ أفضؿ واستمرار ارتباطو بالمنشأة والمنحة 
وط التي حددتيا تبرع ليذا ال يعتبراف مف متممات االجر اال اذا توافرت الشر ي االصؿ ة فوالمكافأ
 قانوف العمؿ وىي: ( مف ٖٗالمادة )

 الداخمي لمعمؿ عمى دفعيا.اذا نص القانوف أو عقد العمؿ أو النظاـ  - أ
اذا استقر التعامؿ عمى دفعيا مدة ال تقؿ عف ثالث سنوات عمى نحو تميز بالعمومية  - ب

 .(ٔ)والثبات

 : االشتراؾ في االرباح ثانياا 

ة بموضوع نظـ دفع االجور بؿ وتعتبر المشاركة في االرباح مف الموضوعات الوثيقة الصم    
مف خبراء العمؿ واالجور يدرجونيا ضمف تفريعات نظاـ االجور باالنتاج أو يضعونيا  يفكثير أف 

ممة ليذا النظاـ أي متممة لو والمشاركة في في  التصنيؼ النظري ضمف االشكاؿ االضافية والمك
االرباح تكوف حسب تعيد سابؽ مف صاحب العمؿ واف يتضمف ىذا التعيد ارباحًا لمعماؿ فوؽ 
اجورىـ السنوية ويحدد فيو موعد الصرؼ ونسبة المستحؽ لمعماؿ مف االرباح فالمشاركة في 

يقرر صاحب العمؿ ة واليبات التي قد االرباح بيذا المعنى تختمؼ بكثير عف انواع المنح السنوي
 .(ٕ)ما يقدرىا في الوقت الذي يحدد صرفيا ليـصرفيا لعمالو حسب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

, 2112بغداد, بيروت,  –ري وهالياس, قانون العمل , مكتبة السند. عدنان العابد  و د. يوسف  -1
 .282و286ص

 .71,ص5791د. أميف عز الديف, المدخؿ في شؤوف العمؿ وعالقاتو, مكتبة القاىرة الحديثة,  -1
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المطمب الثاني                                                                                 
 طرؽ احتساب االجور                                                                            

يتـ  نية حيثزم ب االجر أىميا حساب االجر بوحداتىنالؾ العديد مف الطرؽ الحتسا      
مف الذي يستغرقو القياـ باإلنتاج عمى اساس قدر مفترض الزمني  تحديد اجر العامؿ وفؽ الحيز

زمنية معينة ساعة ,  كؿ مينة ويتـ احتسابو بوحدات االنتاج وىو قدر تخميني حسب اعراؼىذا 
, أسبوع, شير, وبمقتضى ىذه الطريقة  دوف يتقاض كؿ عامؿ مف فئة معينة االجر نفسو يـو

النظر عف مدى الفروقات الفردية في االنتاج أو قد يتـ احتساب االجر وفؽ العمالة التي ىي 
مبمغ يعطى لممندوبيف الجوالييف والممثميف التجارييف مقابؿ نشاطيـ مع العمالء في الحصوؿ عمى 

ىذه ات اثناء تجوليـ في المدف أو القرى لمصمحة مف يمثموىـ وتحسب قتوصيات. أو عقد الصفال
مف  ت ومع ذلؾ فاف حساب االجر ال يمنعالمبالغ بنسبة مئوية مف قيمة ىذه التوصيات والصفقا

الى جانب النسبة المذكورة كما قد يتـ احتساب االجر عمى اساس نسبة مئوية  شيرياً منحيـ أجرًا 
 فإف الممثؿ أو المندوبمف ثمف ما يقوموف ببيعو عماؿ المحالت التجارية وبناء عمى ذلؾ 

شروط التبعية القانونية لصاحب العمؿ الذي يعمؿ لديو وبذلؾ لـ التجاري يعد عاماًل متى توافرت 
يعد تكييؼ العمالة بيذا الوصؼ انيا عقد وكالة كما كاف عميو االتجاه في فرنسا وانما ىي عقد 

. وقد يتـ احتساب االجر عمى اساس القطعة ويتحدد االجر وفؽ ىذه الطريقة عمى اساس (ٔ)عمؿ
مقدار االنتاج وليس عمى اساس الوحدات الزمنية وبموجبيا يتقاضى كؿ عامؿ عمى انفراد عوائد 
تختمؼ عف االخر اذ يتوقؼ االمر عمى كمية العمؿ المنتج لكؿ منيما ولقد اجاز قانوف العمؿ 

ر عمى اساس القطعة أو عمى اساس أي نظاـ آخر يتـ فيو تحديد مقدار االجر تبعًا تحديد االج
 . (ٕ)العامؿ الغير ماىر ألجرالعامؿ بشرط اف ال يقؿ ىذا االجر عف الحد االنى  إلنتاج

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 .151,ص1002المحجة البيضاء, بيروت, د. محمد عمي الطائي, قانوف العمؿ, -5
 .151د. محمد عمي الطائي, المصدر نفسو,ص -1
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ويحتسب االجر ايضًا عمى اساس المشاركة في االرباح أو االيراد فمقد أجاز        

القانوف المدني االتفاؽ بيف العامؿ وصاحب العمؿ عمى اف يكوف لمعامؿ فوؽ االجر 
المتفؽ عميو او بداًل مف ىذا االجر الحؽ في جزء مف ارباح المشروع او نسب مئوية مف 
ثمف المبيعات او قيمة االنتاج او مف قيمة ما يتحقؽ مف وفر ولقد اوجب القانوف بأف 

لى العامؿ او الى مف يثمؿ العامؿ او المحكمة المعموماتية عمى صاحب العمؿ اف يقدـ ا
الضرورية كافة بيدؼ التأكد مف صحة محتويات ىذا البياف خاصة االطالع عمى دفاتره 
ويالحظ بأف اعطاء العامؿ نسبة مئوية مف المبيعات او مف قيمة االنتاج عمى سبيؿ 

لربح فربما قد ال يتحقؽ الربح االجر يكوف لو اكثر ضمانة مف اعطائو نسبة مئوية في ا
المشاركة في االرباح ال تعني انتفاء  ئياًل وبذلؾ يتضرر العامؿ عمى أفأو لكونو ض

عالقة العمؿ واف العامؿ اصبح شريكًا, طالما توجد عالقة تبعية بينيما وىذا مما يميز 
ما داـ  ىذا العمؿ عف عقد الشركة أي اف المشاركة في االرباح ال تجعؿ العامؿ شريكاً 

.    ومف ناحية اخرى قد يأخذ االجر صورة (ٔ)يعمؿ تحت اشراؼ وتوجيو صاحب العمؿ
يقدـ عمى  نقدية وفي حالة االجر العيني فأنوالصورة الولكف تغمب عميو نقدية او عينية 

سكف او اداء خدمة كتعميـ حرفة معينة او صرفة معينة او مشكؿ غذاء او كساء او 
مينة ومتى ما اعدت المزايا العينية اجرًا او جزء منو فأنيا تأخذ حكمة وتسري عمييا 
ذات االحكاـ التي تسري عمى االجر النقدي لذا يجب تقويميا بالنقود واضافة مقدارىا 

عامؿ عمى سبيؿ الدقة لمعرفة اذا كاف الى االجر النقدي اذا ما اريد تحديد مقدار اجر ال
دائرة و لمعرفة االشتراكات التي تدفع لاجر العامؿ ال يقؿ عف الحد االدنى لألجور أ

 .(ٕ)الضماف االجتماعي فإف قانوف العمؿ أوجب اف تدفع االجور بالعممة العراقية الرسمية
 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .119ص بدوف سنة نشر,  الطبعة الثالثة, القاىرة, د. جالؿ الديف زكي, قانوف العمؿ, -5
 77,ص5729( لسنة  95شرح قانوف العمؿ رقـ ) د. يوسؼ الياس, الوجيز في  -1
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 المطمب الثالث
 أىـ القواعد التي تحمي حؽ العامؿ باستيفاء أجره

عمى حماية األجر وعدـ التعرض لو ووضع ضوابط تحمي العامؿ في  لقد أكد قانوف العمؿ     
انو لضماف حقو باستيفاء أجره حيث يجب اف تدفع االجور لمعامؿ في احد اياـ العمؿ وفي مك

عدـ استدعائو الستالـ اجوره في يوـ راحتو المنصوص عمييا قانونًا مف جية ولضماف عدـ 
تكميفو عناء ونفقات االنتقاؿ مف مكاف الى اخر ومف جية الى اخرى وال يجوز عرض أي قيد أو 
شرط عمى حرية العامؿ بالتصرؼ في اجوره غير أنو ال يجوز اف تبـر عقود عمؿ جماعية 

في االعاشة والسكف واالدخار لقاء حسـ جزء معيف مف االجر  لو تسييالت او ضمانات تتضمف
واف ىذا الحسـ مف اجر العامؿ ال يعتبر مجزمًا بمفيومو القانوني بؿ ىو حصيمة عقد رضائي 

 ويترتب عمى االخالؿ بو فسخ العقد والتوقؼ عف الحسـ مف اجر العامؿ.يتـ بيف الطرفيف 

واف المبالغ المستحقة لمعامؿ أو لمف يخمفو ويضمنيا االجور تعطى أعمى درجات االمتياز     
قبؿ جميع الديوف الممتازة االخرى بما في ذلؾ المبالغ  و عمى امواؿ صاحب العمؿ تستوفى

تبة اما اذا كانت المبالغ المستحقة لمعامؿ مر  ة والنفقات والرسوـ القضائية. المستحقة لخزينة الدول
ارة فإف أي تأخير غير مبرر في تأديتيا يعرض المسؤوؿ عف التأخير لممؤاخذة دفي ذمة اال

. اف اصحاب العمؿ (ٔ)االدارية ويعطى العامؿ الحؽ في تعويض عف الضرر الذي لحؽ بو
ممزموف اف يسددوا اجور العامؿ اما بصورة كاممة او جزئية بقواعد وضوابط محددة عندما يكوف 

يجب و موقوفًا لسبب التفرغ النقابي او المرض او الوالدة او التوقيؼ او لسبب طارئ. عقد العمؿ 
يعتبر مف االلتزامات الجوىرية في عقد  االجور وغيرىا الى العامؿ مباشرة الف االجراف تؤدى 

 .(ٕ)العمؿ ويمتاز ىذا االلتزاـ بأف استحقاقو ومقداره ودفعو واستالمو يكوف احيانًا موضع لمخالؼ
  

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                         

 .11, ص5720الحرية لمطباعة, بغداد, د. سامي احمد خميؿ, نظرة في قوانيف العمؿ, دار  -5
 .19د. سامي احمد خميؿ, مصدر نفسو, ص -1
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كذلؾ نصت المادة الرابعة مف قانوف العمؿ النافذ عمى اف العامؿ يجب اف يحصؿ عمى اجر     
ويتيح لو الفرصة لمتمتع بثمار ما يتحقؽ مف يكفي لسد حاجاتو االساسية ويمكنو مف اعالة اسرتو 

تأسيسًا عمى ذلؾ يجب اف يراعي في تقدير االجر نوع العمؿ الذي يؤديو العامؿ تقدـ اقتصادي و 
ربط االجر باإلنتاج وكذلؾ المساواة في االجر بالنسبة لمعمؿ المتساوي  يحقؽوكميتو عمى نحو 

في ظروؼ مماثمة وايضًا حماية االجر عمى نحو يكفؿ عدـ اقتطاع  يؤدى في النوع والكـ الذي
عمى اف يحتفظ العامؿ دائما بجزء مف االجر يمكنو واسرتو أي جزء منو اال اذا قرر القانوف ذلؾ 

 .(ٔ)مف العيش في مستوى مقبوؿ وفقًا لما يقرره القانوف

براء مف ااو  زؿطاًل كؿ صمح او تنامف قانوف العمؿ النافذ انو يقع با (ٔٔ) وقد نصت المادة     
أو الحقوؽ المقررة لمعامؿ بموجب احكاـ القانوف خالؿ فقترة المقررة لمعامؿ بموجب احكاـ القانوف 

 .(ٕ)خالؿ فترة قياـ عالقة العمؿ حتى انقضاء ستة أشير عمى انتيائيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     

 .5729( لسنة 95( مف قانوف العمؿ العراقي النافذ رقـ )1نص المادة ) -5
 ف العمؿ العراقي النافذ .( مف قانو55نص المادة ) -1
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 المبحث الثاني 

  االجازات

ال يكفي الستعادة العامؿ طاقتو االنتاجية وقوة عممو االعتراؼ لو براحة يـو في االسبوع      
وانما يكوف بأمس الحاجة الى اياـ متتالية مف الراحة يتوقؼ خالليا عف كؿ جيد بدني ونشاط 
متعب فيدؼ االجازات المعترؼ بيا لمعامميف براتب تاـ ىو اف يقضي العامؿ المجاز بعض 

أو تغير نمط الحياة اليومية بعيدًا عف جو العمؿ وذلؾ الف لإلجازة تأثير كبير في تحسيف  الوقت
وزيادة نشاطو لذلؾ  وقضاء فترة ىادئة مما ينعكس ايجابًا عمى طاقة العامؿ في النشاط العممي

منح المشرع العراقي العديد مف االجازات التي سنتطرؽ الييا في المطمب االوؿ وىي االجازات 
بفرعييا االجازة السنوية والمرضية واالجازات الدراسية في الفرع االوؿ واجازات االعياد العتيادية ا

والوالدة واجازات االيفاد والتفرغ بفرعييا الثاني اما المطمب الثاني فسوؼ نتطرؽ بفرعو االوؿ الى 
 .التكيؼ القانوني لحؽ العامؿ في االجازة وفرعو الثاني الى تراكـ االجازات 
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 المطمب االوؿ 

 االجازات االعتيادية 

قد منح المشرع العراقي العامؿ العديد مف االجازات االعتيادية الستعادة نشاطو وقواه مف      
اجؿ االنماء والتطوير والتحسيف مف نفسية العامؿ وسوؼ نتكمـ عنيا بفرعيف وىي االجازات 

 يا الثاني.السنوية والمرضية والدراسية بفرعيا االوؿ واجازات االعياد والوالدة وااليفاد والتفرغ بفرع

 الفرع االوؿ 

 الدراسية االجازات السنوية والمرضية واالجازات 

    ذه االجازات ىي كما يمي :                                                                                                     وى    
 أوالا : االجازات السنوية 

المقصود باإلجازات السنوية الفترة التي ينقطع فييا العامؿ عف عممو والتي تمتد الى        
بضعة اياـ متتالية  في كؿ عاـ عمى االقؿ وال تقؿ حاجة االنساف الى االجازة السنوية عف 

كفي حاجتو الى االجازة االسبوعية فالراحة االسبوعية تعد عالجًا وقتيًا لعناء العمؿ ولكنيا ال ت
 مى اجازة سنوية تمكنو مف تجديد لمقضاء عمى متاعب العاـ بأسره وىو ما يقتضي في الحصوؿ ع

نشاطو ويعود ذلؾ بالنفع عمى صاحب العمؿ وعمى مصمحة الجماعة نفسيا ىذا اف االجازة 
ة السنوية تمكف عماؿ المدف المتميف في االرياؼ مف السفر لزيادة اىميـ والواقع اف االجازة السنوي

طرؽ الوقاية مف االمراض والمحافظة عمى الصحة السميمة تعتبر وقتًا ضائعًا بؿ تعد مف  ال
 الىواستمرار النشاط بحيث يؤدي اىماليا الى مرض العامؿ وشيخوختو المبكرة واضطراره 

ت ربما تكوف أطوؿ مف مدة االجازة السنوية وعمى اف تكوف االجازة اعف العمؿ فتر االنقطاع 
ر خالؿ فترة تمتعو بأياـ أجر تاـ لمعامؿ لكف ال يجوز لو اف يمارس أي عمؿ مأجو السنوية ب

أنو  ٖٜٙٔلسنة  ٔ٘حيث نصت المادة الثانية مف االتفاقية الدولية رقـ . (ٔ)االجازة السنوية 
يشترط  الستحقاؽ العامؿ لإلجازة السنوية اف يكوف قد أمضى في خدمة صاحب العمؿ سنة 

 .(ٕ)كاممة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 .311, ص5792د. أحمد زكي بدوي, عالقات العمؿ والخدمة االجتماعية العمالية , مطبعة الوادي,  -5
 . 539د. احمد زكي بدوي, المصدر نفسو, ص -1
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 ثانياا : االجازة المرضية والدراسية 
وليذا نظـ المشرع العامؿ كأي انساف آخر قد يصاب بمرض يمنعو عف االستمرار في عممو     

العامؿ بقولو يستحؽ العامؿ او المستخدـ اجازة مرضية بأجر تاـ  حقوؽت مف اجازة المرض  كح
ي أمدىا أربعة اياـ عف كؿ ثالثة أشير مف الخدمة المستمرة ويجوز تراكـ االجازة حسب تقرير طب

استحقاؽ العامؿ االجازة المرضية بأجر تاـ فمقد  بمبدأوتدويرىا نالحظ اف المشرع العراقي قد أخذ 
اجاز قانوف العمؿ العراقي تراكـ وتدوير االجازات المرضية وحسنًا فعؿ المشرع بيذا اذ يقمؿ مف 

فسوؼ عادلة العماؿ في التعارض لمحصوؿ عمى االجازة الف العامؿ يعمـ انو اذا لـ يتمتع بيذا م
يكوف حقو محفوظًا خاصة واف اجور االجازات المرضية المتراكمة تحسب عمى اساس اخر اجرة 
يتقاضاىا العامؿ وقد جعؿ قانوف العمؿ العراقي مدة االجازة المرضية خمسة اياـ عف كؿ ثالثة 
أشير مف الخدمة المستمرة وال يمـز رب العمؿ اف يدفع لمعامؿ او المستخدـ أجر ألكثر مف تسعة 
اسابيع مف االجازة المرضية خالؿ فترة امدىا اثنا عشر شيرًا واذا استنفذ العامؿ او المستخدـ ما 
يستحقو مف االجازات المرضية ولـ يشؼ مف مرضو حؽ لو التمتع باإلجازة السنوية التي 

 .(ٔ)يستحقيا
اما االجازات الدراسية فيجوز لرب العمؿ اف يمنح العامؿ او المستخدـ بناء عمى طمبو اجازة      

بنصؼ االجر ألغراض تدريبية او دراسية في معاىد عممية او معامؿ فنية بشرط اف ال يكوف قد 
واف يتعيد مضى عمى خدمة العامؿ او المستخدـ لدى رب العمؿ مدة ال تقؿ عف ثالث سنوات 

العامؿ او المستخدـ بالخدمة لدى رب العمؿ مدة ال تقؿ عف ضعؼ مدة االجازة بأجر يناسب 
مؤىالتو الجديدة المكتسبة بنتيجة التدريب او الدراسة وقد عدؿ المشرع العراقي بعض االمور التي 

دـ المدة فمرب العمؿ اف يمنح العامؿ او المستخضرر عمى الطرفيف حيث الغي شرط تسبب 
 .(ٕ)قد تكوف فييا مصمحة لكال الطرفيف ألنيابناءًا عمى طمبو اجازة دراسية 
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 .529, ص5792ـ, بغداد,  ـ. د. شاب توما منصور, شرح قانوف العمؿ, شركة الطبع والنشر االىمية ذ. -5
 .522. شاب توما منصور, المصدر نفسو , صد -1
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 الفرع الثاني

 مومة واجازات االيفاد والتفرغ  وىذه االجازات ىي كما يمي :اجازات االعياد واال

 :وىذه االجازات ىي كما يمي 

 اجازات االعياد واالمومة  :اوالا 

يتمتع العامؿ باستراحة في اياـ االعياد او العطالت الرسمية المقررة بموجب قانوف العمؿ      
.  اما اجازة االمومة فتعتبر اجازة االمومة او (ٔ)ىذه االجازات اجر كامالً  عفالعراقي ويتقاضى 

والضماف االجتماعي حيث اعطت تمؾ القوانيف الوضع مف اىـ الحقوؽ التي كفميا قانوف العمؿ 
المرأة العاممة ذلؾ الحؽ ونظمت االجازة الخاصة بيا وتختمؼ ىذه االجازة عف االجازة المرضية 
وذلؾ الف المرأة العاممة تستحقيا بسبب وجود حالة اعتيادية طبيعية لممرأة نظرًا لمتكويف 

ير الحالة الطبيعية او االعتيادية أي ىي الجسماني ليا اما المرضية فيي اجازة عارضة في غ
. (ٕ)تحدث بسبب عارض صحي يحدث لمعامؿ تجبره عمى االجازة في الوضع الغير اعتيادي

لظروؼ المرأة العاممة االعتيادية ) االمومة ( مراعاٌة منو  لإلجازةويأتي تنظيـ قانوف العمؿ 
لياتو الكبيرة وكذلؾ االمر بالنسبة لقانوف الحامؿ وذلؾ نظرًا لما أودع فييا مف فطرة ومراعاة لمسؤو 

الضماف االجتماعي فإنو اضاؼ نوعًا مف التأمينات عمى احكامو وىو تأميف االمومة حيث 
بموجبو نظـ ىذا النوع مف اجازة المرأة العاممة وبيف حقوقيا مف حيث تمتعيا بأجر تاـ في مدة 

 .(3)زمنية معينة وبنصؼ اجر في مدة اخرى
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 .5729( لسنة 95( مف قانوف العمؿ العراقي النافذ رقـ )91نص المادة ) -5

 .591,ص1055ثـ حامد, التنظيـ القانوني لالجازات, دار الثقافة لمنشر والتوزيع, عماف,د. ىي -1

    -رسالة ماجستير مقدمة الى كمية النجاح الوطنية, قسـ القانوف, نابمس مراد شاىر عبد اهلل ابو عرة,  -3
 .99,ص1053فمسطيف,
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 اجازة االيفاد والتفرغ  :ثانياا 

اجازة االيفاد والتفرغ وضمانًا لحقوؽ العماؿ المتفرغيف في العمؿ النقابي الـز قانوف  ألىمية      
العمؿ صاحب العمؿ الذي يزيد عدد العماؿ الذيف يستخدميـ عمى العشريف اف يدفع لمعامؿ اجره 
كاماًل خالؿ مدة ايفاده بميمة نقابية خارج مقر عممو عمى اف تزيد ىذه المدة عمى ثالثة أشير 

شرط موافقة وزير العمؿ بذا ازدادت ىذه المدة  ذلؾ فيعتبر العامؿ خالليا مجازًا بدوف اجر وا
العاـ فالحالة تختمؼ بالنسبة لشروط والشؤوف االجتماعية عمى االيفاد اما بالنسبة لعماؿ القطاع 

مدتيا الف  ايفادىـ اذ اف عمى االدارة اف تدفع لمعامؿ اجره كاماًل طيمة اجازة االيفاد ميما كانت
بمياـ تخص جية العمؿ التي يعمؿ لدييا واف ال يكوف ىذا االيفاد قـو يالعامؿ في ىذه الحالة 

خارج عف نطاؽ العمؿ الذي يخص الجية التي يعمؿ لدييا فيحصؿ العامؿ اجره كاماًل طيمة فترة 
ى االدارة اف ( بالمائة مف االجر كتعويض اقامة كما اف عمٓٓٔااليفاد والتفرغ مضافًا الييا )

تتحمؿ نفقات الموفديف النقابييف مف عماليا الى الخارج سواء كاف ذلؾ االيفاد في ميمات مؤقتو 
تخص العمؿ او بشكؿ بعثات دراسية تمنح لفترات الدراسة او دورات تدريبية تعمؿ عمى زيادة 

 .(ٔ)خبرة العامؿ وتطويره
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, قانوف العمؿ وشروحاتو , مكتبة النيضة , بيروت  -5  .95وص17, صبدوف سنة نشرد. عبد الواحد كـر
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 المطمب الثاني

 التكييؼ القانوني لحؽ العامؿ في االجازة وتراكـ االجازات

مؿ في االجازة ىو امر ميـ ولو انعكاسًا ايجابيًا عمى العامؿ مف ااف التكيؼ القانوني لحؽ الع   
حيث حقو في خموده الى الراحة التي تساىـ في استعادة الطاقة االيجابية لمقوى العاممة وبالتالي 
فاف ذلؾ سوؼ يحسف مف المستوى الميني لمعامؿ ويجعمو اكثر قوة ونشاط في انتاج عممو وىذا 

لمطرفيف فيي تفيد العامؿ مف جية وتفيد العمؿ مف جية  ايجابي نبجايعني اف االجازة ذات 
اخرى فيتحقؽ مف خالليا المصمحتيف وكذلؾ تراكـ االجازات اذا احالت الظروؼ دوف اف يتمتع 
بيا العامؿ لذلؾ يبقى حقو فييا موجودًا وال يجوز اف يحـر منيا. وألىمية كال الموضوعيف 

فرعيف االوؿ ىو التكيؼ القانوني لحؽ العامؿ في االجازة  سنتطرؽ الييا في ىذا المطمب عبر
 والفرع الثاني ىو تراكـ االجازات .

 

 الفرع االوؿ

 التكيؼ القانوني لحؽ العامؿ في االجازة

وقد اثير الجدؿ حوؿ تأجيؿ حؽ العامؿ في االجازة السنوية الف القاعدة االساسية لمعمؿ ىو   
لعامؿ يتقاضى اجره في حالة االجازة بدوف اف يقوـ ىذا العامؿ اف االجر يكوف مقابؿ العمؿ واف ا

بأداء عممو والرأي الراجح اف االجازة ىدفيا حماية القوى العاممة وىي حماية تتعمؽ بالصالح العاـ 
لمخمود والراحة يؤدي الى استعادتو لنشاطو وتجديد قواه بما يستطيع الف اتاحة الفرصة لمعامؿ 

مؿ وبالتالي يساىـ ايجابيًا في زيادة االنتاج وكذلؾ التطوير مف االنتاج العامؿ اف يواصؿ الع
 .(ٔ)واالرتفاع بمستواه
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 . 335,ص5779د. عمي عوض حسف, الوجيز في شرح قانوف العمؿ , دار المطبوعات الجامعية, -5
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ومف ىنا فاف المشرع يحمي العامؿ نفسو كما يحميو مف صاحب العمؿ فيو يبطؿ أي        
اتفاؽ عمى التنازؿ عف االجازة او عدـ القياـ بيا الف العامؿ ال يممؾ ولو برضاه اف يخالؼ 
حكمًا يتعمؽ بالنظاـ العاـ كما اثير الجدؿ حوؿ مدى حؽ العامؿ في التنازؿ عف اجازتو وقد 

ازة واف كانت حقًا اوجبو الشارع سنويًا لمعامؿ الستعادة نشاطو وقواه المادية قضت بأف االج
والمعنوية مما يجعؿ ىذا الحؽ بسبب ذلؾ متعمقًا بالنظاـ العاـ ال يجوز التنازؿ عنو اال اف مناط 
ذلؾ اف تكوف السنة التي يستحؽ عنيا االجازة قد مضت قبؿ حصوؿ العامؿ فييا واال فقد 

بيف االجازة المذكورة واعتبارات النظاـ العاـ وانقضى تبعًا لذلؾ عمة ىذا الحضر  انقطعت الصمة
تمؾ االجازة بعد ذلؾ كسائر حقوؽ العماؿ االخرى التي يرد عمييا بالنسبة إلجازة السنة وأصبحت 

التنازؿ بيا او جزء منيا حيث قضت محكمة النقض بانقطاع الصمة بيف االجازة وبيف اعتبارات 
العاـ التي تبررىا اذا ما أحؿ موعدىا وانقضت السنة التي يستحؽ عنيا دوف اف يحصؿ النظاـ 

العامؿ عمييا وىنا القضاء مف وجية النظر سميـ الف العامؿ اذا ترؾ العمؿ الخاص بو قبؿ 
حصولو عمى االجازة التي يستحقيا في ذلؾ العمؿ فميس ثمة في سبيؿ نحو االلتزاـ بيا عينًا 

ذا االلتزاـ الى تعويض نقدي يتمثؿ مقابؿ أياـ االجازة التي لـ يحصؿ عمييا والتي وانما يتحوؿ ى
 .(ٔ)احالت الظروؼ دوف تمتعو بيا
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 الفرع الثاني 

  تراكـ االجازات

يتمتع العامؿ بإجازتو كاماًل حفظًا عمى صحتو وحيويتو ومف اجؿ اغتناـ مف المفروض اف       
ىذه الفرصة لدفع وتنمية امكانيتو الفنية والثقافية وااللتزاـ ىذا ال يقيده اال وجود ظروؼ خاصة 

تحوؿ دونو غير انو ميما كانت ىذه الظروؼ فيجب اف يستعمؿ العامؿ نصؼ اجازتو بالعمؿ 
ما النصؼ االخر فيو اما اف يجزأ ويوزع عمى مراحؿ لما تبقى مف أشير السنوية دفعة واحدة ا

ىكذا تتراكـ انصاؼ االجازات وميما بمغت  السنة وفقًا لرغبة العامؿ واف يدور لألعواـ التالية 
عدد االجازات المتراكمة بيذا الشكؿ يحؽ لمعامؿ اف يتمتع بجميعيا دفعة واحدة عمى اف يثبت 

ية ويعكس ذلؾ فال يحؽ لو اف يستعمؿ بة منيا لالشتراؾ في دورة ثقافية او تدريبأنو يريد االستفاد
. غير انو قد يضطر العامؿ في االنقطاع عف (5)منيا كؿ عاـ اال مدة تعادؿ اجازتو االعتيادية 

العمؿ في وقت كاف قد استنفذ اجازتو السنوية او تمتع بنصفيا وُدوّر النصؼ االخر بسبب 
واصحاب العمؿ منح العامؿ اجازة اعتيادية مف ظروؼ خاصة بالعمؿ فأجاز تخويؿ االدارات 

ت بعض الحاالت وقد بين االجازات السنوية المتراكمة لمعامؿ في الحاالت االضطرارية
استصحاب العامؿ الحد افراد عائمتو أو احد افراد عائمة العامؿ او وفاتو  االضطرارية وىي مرض

 لمعالج في الخارج او اداء العامؿ لفريضة الحج والمرأة العاممة التي تضطر لمعالجة طفميا.

صاحب العمؿ وينظـ بيا واف اجور االجازات المتراكمة تبقى دينًا عمى االدارة أو عمى     
حساب احتياطي وىي تؤدى كاممة عند تمتع العامؿ بقسـ منيا او بأكمميا وىي تدفع لو ايضًا 

كاف يتقاضاه العامؿ قبؿ فسخ أجر كاممة في حالة فسخ عقد العمؿ وتحسب عمى اساس أخر 
 .(ٕ)العقد
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 المبحث الثالث

 الضماف االجتماعي

االنساف الممحة الى االماف االجتماعي ىي حاجة قديمة قد ارتبطت بوجود اف حاجة      
قديـ الزماف اال اف الوسائؿ في تحقيقيا قد اختمفت مف عصر الى اخر ومف نظاـ  ذاالنساف من

اقتصادي الى آخر غير انيا لـ تخرج عف وسيمتيف ىما التضامف االجتماعي وتركيـ الثورة وقد 
النساف مف اف يواجو المخاطر االجتماعية قرونًا طويمة الى اف كانت مكنت ىاتاف الوسيمتاف ا

حيث لـ تعد الوسيمتاف التي نشأ عمى أثرىا المجتمع الرأسمالي الصناعي الثورة الصناعية 
لمواجية المخاطر االجتماعية التي تعرض ليا المجتمع الجديد المجتمع المتقدمتاف ىما صالحتيف 

ثورة الصناعية ذلؾ ألسباب عديدة ونتيجة لزيادة المخاطر االجتماعية الرأسمالي الصناعي بعد ال
وتنوعيا وبذلؾ  امؿترتبط بطبيعة االعماؿ التي يقوـ بيا الع ألسبابوتنوعيا في ظؿ ىذا النظاـ 

كاف يجب وضع ضمانات متنوعة تختمؼ بحسب العمؿ الذي يؤديو العامؿ فإف الحاجة الى 
اىمية فكاف مولد نظاـ الضماف االجتماعي تعد وسيمة لتمبية االماف االجتماعي اصبحت أكثر 

ىذه الحاجة في صورتيا الجديدة فمكي نستطيع دراسة اىـ اوجو الضماف االجتماعي المقدمة 
لمعماؿ سوؼ نتطرؽ لضمانات ميمة وسنتناوؿ في المطمب االوؿ التعريؼ بالضماف االجتماعي 

 في قانوف الضماف االجتماعي . صادره والمطمب الثاني المخاطر المضمونةمو 
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 المطمب االوؿ 

 مفيوـ قانوف الضماف االجتماعي ومصادره

الضماف االجتماعي لكنيا ترد عمى مدلوؿ واحد قانوف لقد تعددت التعريفات الواردة بصدد    
سوؼ نتطرؽ في الفرع االوؿ مفيوـ قانوف الضماف االجتماعي وتطوره ونتطرؽ في الفرع الثاني 

 الى مصادر قانوف الضماف االجتماعي .

 الفرع االوؿ  

 التعريؼ بقانوف الضماف االجتماعي وتطوره

عالمية الثانية لقد أولت التطورات االجتماعية عمى الدوؿ الحديثة وال سيما اباف الحرب ال      
ت التشريعات التأمينية االجتماعية بحيث اصبح مف الواجب العمؿ عمى بعوبعدىا توسعت وتش

فيبحث االنساف دائمًا عف طريؽ الوقاية مف المرض توحيدىا وجمع تمؾ االنظمة المبعثرة 
والحوادث والبطالة وغيرىا مف المخاطر اال انو ميما تعددت وتنوعت تمؾ طرؽ الوقاية مف ىذه 

ما بمغت تمؾ الطرؽ مف الجودة والكماؿ فإف قسمًا مف ىذه المخاطر ونتائجيا المؤلمة ومي
.   (ٔ)المخاطر يختمؼ باختالؼ الظروؼ االقتصادية واالجتماعية السائدة سوؼ يصعب تجنبو

 االفراد بعدالة ومساواة وقد كاف اال انو مف بداية ىذا القرف تصاعد االىتماـ بفكرة ضماف عيش
ييد الطريؽ لمتعريؼ بقانوف الضماف االجتماعي عمى لمنظمة العمؿ الدولية دور ميـ في تم

ضوء االبحاث والدراسات والمؤتمرات الدولية فساعدت بذلؾ وضع البرامج الشاممة فيما يعد ليذا 
مرة في عالـ  ألوؿالضماف االجتماعي وال سيما منذ أوائؿ الحرب العالمية الثانية وقد ظير 

في اسـ قانوف  ٖٜٓٔف المشرع االمريكي عاـ التشريع تعبير الضماف االجتماعي عمى لسا
الضماف االجتماعي الذي ييدؼ الى اصالح المساوئ المادية التي كانت تقمؽ االفراد في حالة 

الناجمة عنيا لذلؾ قرر تأسيس قانوف البطالة والشيخوخة و المرض ومعالجة االثار السيئة 
 .(ٕ)لمتأميف االجتماعي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    

, 5790/5795بغداد , -عارؼد. صادؽ ميدي السعيد, العمؿ والضماف االجتماعي في االسالـ, مطبعة الم -5
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فإف مفيوـ الضماف االجتماعي في الدوؿ الرأسمالية يختمؼ عنو في الدوؿ االشتراكية ففي      
بر تعكرة تأميف دخؿ مادي لمفرد الذي يالدوؿ الرأسمالية يشيد بمفيوـ الضماف االجتماعي عمى ف

الشرائية لمجموع السكاف في نفس الوقت يساعد عمى ضمانًا لمعيشتو ويحوؿ دوف انخفاض القوة 
االستمرار في الطمب عمى السمع والخدمات وبذلؾ يتجنب ازمة فائض االنتاج في النظاـ 

فقد عرفو ) بيفرج ( بأنو )) تأميف دخؿ معيف يحؿ محؿ االخر في الرأسمالي عمى ىذا االساس 
 رض او االصابات  او الشيخوخة ويتحوؿحالة انقطاع المشتغؿ عف العمؿ بسبب البطالة او الم

طية النفقات الطارئة كالزواج او الوالدة او الوفاة عمى اف يكوف الى عائمتو في حالة الوفاة او تغ
ذلؾ مقرونًا بالعمؿ. اال اف الدوؿ االشتراكية تعمؿ عمى تحقيؽ الضماف االجتماعي عف طريؽ 

مباشرة وغير مباشرة وعميو فإف الضماف  اشباع حاجات السكاف المادية وغير المادية بصورة
بأنو           ٜ٘ٗٔاالجتماعي فييا اوسع نطاقًا واكثر شمواًل. فمقد عرفو المشرع الفرنسي عاـ 

)) الضماف المعطي لكؿ مواطف ليكوف قادرًا في جميع االحواؿ عمى تأميف وسائؿ العيش لو 
ثانية والعشروف مف اعالف حقوؽ االنساف ولعائمتو بصورة الئقة محترمة (( وقد جاءت المادة ال

تنص عمى اف )) لكؿ انساف بصفتو عضوًا في الجماعة الحؽ في الضماف  ٜٛٗٔالصادر عاـ 
 .(ٔ)االجتماعي ((

اما تشريعنا الحالي فمقد عرؼ قانوف الضماف االجتماعي بأنو )) مجموعة القواعد القانونية      
لتحقيؽ االماف االجتماعي لالفراد في مواجية المخاطر  يةالتي تنظـ بيا الدولة وسيمة الزام

 االجتماعية التي يحددىا القانوف بحصوليـ عمى اعانات نقدية او عينية في مقابؿ اشتراكات
التأمينات االجتماعية  يدفعيا أصحاب العمؿ والعماؿ ويوضح مف خالؿ ىذا التعريؼ أف نظاـ 

مف عمييـ في مقابؿ االشتراكات التي يدفعونيا واف انو نظاـ الزامي واف منافعو تعود عمى المؤ 
 .(ٕ)عمى نظاـ التأمينات االجتماعية العاـ الذي يشرؼ ادارة المرفؽ الدولة تتولى 
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 الفرع لثاني

 مصادر قانوف الضماف االجتماعي

لقانوف الضماف االجتماعي مصادر متعددة سوؼ نتناوؿ تمؾ المصادر اليامة التي ساىمت      
 في تكممة النقص في القانوف وىي كاالتي :

 العادي الدستور والتشريع  اوالا :

االجتماعي لالرتباط الوثيؽ  باألمافالدستور نظرًا لألىمية الخاصة لبعض القواعد المتصمة    
بيف مجمؿ السياسة االجتماعية لمدولة والوسائؿ القانونية المحققة ليذا االماف فمقد اخذ الدستور 

 مف المرسوـ بػ    فقرر في مادتو العاشرة الواردة ضمف الباب الثاني ٜٓٚٔالمؤقت الصادر سنة 
التضامف االجتماعي ىو االساس  ))االسس االجتماعية واالقتصادية لمجميورية العراقية بأف 

 في المجتمع واف يكفؿ المجتمع االوؿ لممجتمع ومضمونو اف يؤدي كؿ مواطف واجبو كامالً 
الدوؿ المختمفة عمى اصدار  أيتد. اما التشريع العادي فمقد  ((ممواطف كامؿ حقوقو وحرياتول

وقد اخذ  لألفرادتشريعات تنظيـ االحكاـ الخاصة بالوسائؿ القانونية التي تحقؽ االماف االجتماعي 
واستمر عمى ذلؾ حيث اصدر عدة قوانيف  ٜٙ٘ٔالمشرع العراقي بيذا االسموب اعتبارًا مف سنة 

 .(ٔ)يالتووتعد ٜٔٚٔ( لسنة  ٜٖالى حيث الوصوؿ لمقانوف النافذ رقـ ) 

 القضاء والفقو و  تعميماتالنظمة و اال  ثانياا :

يكثر المجوء الى اصدار االنظمة والتعميمات في اطار قانوف الضماف االجتماعي       
اف احكاـ ىذا القانوف تنظـ حكامًا تعالج مسائؿ فنية بحتة يصعب تناوليا العتبارات ىامة منيا 

مف مصادر القانوف عمومًا ومنو قانوف الضماف في صمب القانوف اما القضاء كونو مصدر 
االجتماعي استنباط المبادئ واالحكاـ القانونية او استخالصيا مف النصوص او انشاؤىا ابتداًء 
مف قبؿ المحاكـ والقضاء اما الفقو كمصدر مف مصادر القانوف فيقصد بو استنباط المبادئ 

اء ومعروؼ اف اراء الفقياء ليست ليا قوة الزامية والقواعد القانونية بالطرؽ العممية مف قبؿ الفقي
 .(ٕ)بعد ذاتيا فيي ال تمـز المشرع وال القاضي
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 المخاطر المضمونة

يتعرض ليا العامؿ اطر االجتماعية التي خييدؼ قانوف الضماف االجتماعي الى مواجية الم    
مف ىذا المخاطر ينتاب جسـ العامؿ كالمرض والعجز والشيخوخة واصابات  اً حيث اف كثير 

العمؿ واالمراض  كإصاباتالعمؿ يرجع بعضيا الى ظروؼ العمؿ والمينة التي يمارسيا العامؿ 
لممرض المينية وبعضيا االخر يرجع الى الحياة االنسانية بصفة عامة كما ىو الحاؿ بالنسبة 

والعجز والشيخوخة والوفاة اال انو اذا كانت اسباب المخاطر االجتماعية متعددة اال اف النتائج 
يتعرض ليا تمس المركز االقتصادي لمعامؿ الذي  ألنياالتي ترتبت عمييا ىي ذات طبيعة واحدة 

ؼ القانوف اذ تؤدي الى فقداف مورده او نقص ىذا المورد وىو االجر الضروري لمعيشتو لذلؾ ييد
الى توفير الضماف االقتصادي لمعامؿ في ىذه الحالة وذلؾ بالمحافظة عمى حد أدنى مف 
المستوى االقتصادي لو بما يقرره مف اعانات ورواتب الى جانب الرعاية الطبية ولـ يقتصر قانوف 

تي المعدؿ عمى شموؿ المخاطر ال ٜٜٚٔ( لسنة  ٜٖالتقاعد والضماف االجتماعي لمعماؿ رقـ ) 
درجت اغمب القوانيف عمى تغطيتيا بؿ امتدت احكامو الى مسائؿ اخرى تتمثؿ في توفير 
الخدمات بمختمؼ انواعيا وتقديـ المساعدات. لذا سنبحث في الفرع االوؿ الضماف الصحي 

 في اصابات العمؿ وضماف التقاعد. والعجز عف العمؿ اما الفرع الثاني فسنبحث

 الفرع االوؿ

 العجز عف العمؿالضماف الصحي و 

ألىمية ىذا الضماف االجتماعي بالنسبة لمعامؿ والمحافظة عمى كرامتو وضماف عيش حياة 
كريمة سوؼ نبحث في ىذا الفرع الى الضمانات التي تحيط بالعامؿ وىي أواًل الضمانات 

 عف العمؿ وىي كاالتي: الصحية وثانيًا ضمانات العجز

 أواًل : الضماف الصحي 

اورد فرعًا وىو الضماف الصحي فيتحقؽ مرض العامؿ المستوجب  فأنو لمقانوف العراقيبالنسبة 
المرضية بشيادة طبية تصدر مف الطبيب المختص الذي تعتمده المؤسسة او الجية التي  لإلجازة

تستخدـ العامؿ عمى شرط اف تكوف ىذه الشيادة صادرة خالؿ االياـ الثمانية االولى لبدء المرض 
 فإذا 
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تضمنت ىذه الشيادة اجازة مرضية ال تتعدى ثمانية اياـ تمتـز الجية التي تستخدـ العامؿ       
بدفع كامؿ اجره عف اياـ االجازة المذكورة ويحؽ لكؿ عامؿ مشموؿ بقانوف الضماف اف يراجع 

لو الدوائر الصحية التي تعتمدىا المؤسسة باالستناد الى ىوية الضماف والشيادة الطبية الممنوحة 
لمحصوؿ عمى المعالجة الالزمة واالدوية التي يحتاجيا دوف مقابؿ. واذا تكررت ىذه الحالة لمرات 
عديدة فإف الجية التي تستخدـ العامؿ ال تمتـز حياؿ العامؿ بأكثر مف اجر ثالثيف يوـ وفي 

تمتـز زادت مدة المرض مف ذلؾ فتعتبر ايامًا مرضية مضمونة ذا خالؿ سنة العمؿ الواحدة اما ا
مغطاة بتقرير طبي بيا المؤسسة استنادًا الى احكاـ ىذا القانوف عمى شرط اف تكوف ىذه الفترة 

صادر عف الجية الطبية التي تعتمدىا المؤسسة او مصدقة مف قبميا. اذا استحؽ المضموف 
ف اجازة مرضية مضمونة تبمغ المؤسسة بصورة مف ىذه الشيادة الطبية الممنوحة لمعامؿ ونسخًا م

 .(ٔ)الشيادات الالحقة اف وجدت لمجية التي يعمؿ لدييا العامؿ المريض

 إلجازتووعمى الجية التي تستخدـ العامؿ اف تعتبره مجازًا بدوف اجر ابتداء مف اليوـ التاسع   
( مف ٖٔالمرضية وحتى تاريخ شفائو او ثبوت عجزه او وفاتو مع عدـ االخالؿ بأحكاـ المادة )

 .(ٕ)ىذا القانوف 
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مؤسسة الثقافة العمالية, دراسة مقارنة في قانوف التقاعد والضماف االجتماعي وتشريعات التأميف  في لجنة -5
 .15, ص5799بغداد ,-االجتماعي في الدوؿ العربية , مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية

 .11مؤسسة الثقافة العمالية , مصدر نفسو, صفي لجنة  -1
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 ثانياا: ضمانات العجز عف العمؿ
العجز مف ابرز الطوارئ او  االخطار التي يتعرض ليا االنساف في حياتو والتي تغطييا     

نظـ التأمينات االجتماعية او الضماف االجتماعي سواء لجميع السكاف اـ بالنسبة لمعامميف 
والمقصود بالعجز ىو فقد المقدرة عمى اداء العمؿ او العيش في ظروؼ عادية نتيجة مرض او 

متعمقة بالعمؿ مما يترتب عميو عدـ امكاف العامؿ القياـ بالعمؿ كميًا او جزئيًا فإذا ر اصابة غي
كاف العامؿ قد فقد القدرة مؤقتًا أي لفترة محدودة يسترد بعدىا قدرتو الكاممة سمي العجز مؤقتًا 

نسبة واذا استمر فقد  االنساف القدرة عمى العمؿ بصفة مستديمة او انخفضت ىذه القدرة ايضًا ب
ئة واما اف يكوف يـ اما كميًا أي بنسبة مائة بالممستديمة سمى العجز مستديمًا والعجز المستد

المئوية لمعجز الجزئي تبعًا لمدى قداحة ىذا التخمؼ ومدى تأثيره  النسب جزئيًا وتختمؼعجز 
 . ( ٔ)في قدرة الشخص عمى العمؿ

مادة مستقمة لبحث االعانات التي تدفع واف قانوف الضماف االجتماعي افرد ىذا القانوف      
لمشخص المضموف حيث جعؿ اعانة العجز المستديـ احدى ىذه االعانات فيستحؽ اعانة 
العجز المستديـ اذا اثبت لمدير العمؿ والضماف االجتماعي انو عاجزًا عف العمؿ عجزًا مستديمًا 

تقرير لجنة طبية رسمية  % مف قدرتو الجسمانية العامة حسب٘ٚواف درجة عجزه ال تقؿ عف 
وىذا يعني اف الشخص المصاب ) بعجز مؤقت ( يطبؽ عميو قانوف العمؿ اذا ما كاف ىذا 

واف الشخص المصاب بعجز دائـ فإنو يمنح راتب العجز نتيجة اصابة اثناء العمؿ وبسببو . 
العمؿ تقاعدي بعد فسخ عقده بالعمؿ اذا كانت ىذه االصابة قد حدثت اثناء العمؿ او سبب 

وعالوة عمى ذلؾ يستحؽ المصاب بعجز دائـ بسبب العمؿ او اثنائو مكافآت نياية الخدمة. 
تأميف االجتماعي ضد العجز التشريع في أي وىكذا نجد بقية القوانيف العمالية العربية خموًا مف 

ؿ طوارئ التي تقع اثناء العمالوقد اكتفت كميا ببحث مكافأة نياية الخدمة والتعويضات عف 
 .(ٕ)وبسببو
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د. خالد العزي , التأمينات االجتماعية لمعماؿ في الدوؿ العربية , مكتبة القاىرة الحديثة ,  -5

 .522,ص5717
 .572د. خالد العزي, مصدر نفسو ,  -1
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 الفرع الثاني

 اصابات العمؿ وضماف التقاعد

سوؼ نتطرؽ ليا في محوريف المحور االوؿ ضماف اصابات  ألىمية الضمانات المحيطة بالعامؿ
 :العمؿ والمحور الثاني ضماف التقاعد وىي كما يمي 

 أوالا : ضماف اصابات العمؿ

تعرؼ اصابة العمؿ ىي االصابة بمرض ميني او االصابة بعطؿ عضوي نتيجة حادث وقع    
اثناء العمؿ او بسببو ويعتبر في حكـ ذلؾ الحادث الذي يقع لمعامؿ المضموف اثناء ذىابو 

اثناء عودتو المباشرة منو. وتحدد االمراض المينية واالعطاؿ العضوية  وأالى العمؿ المباشر 
ممحؽ بالقانوف تصدر بقرار مف الوزير بناء عمى اقتراح مجمس االدارة بعد استطالع  تبعًا لجدوؿ

.                         (ٔ)وؿارأي وزارة الصحة كما تحدد بالخبرة الطبية في الحاالت غير الممحوظة في الجد
خارجي  واف تحديد حالة المرض اما اف تكوف داخمية أي تنشأ داخؿ الجسـ  وال تأخذ أي مظير

اال بعد مدة تطوؿ او تقصر حسب نوعية المرض او حالة تدريجية أي اف ينشأ المرض بشكؿ 
تدريجي داخؿ الجسـ أي ىناؾ فترة زمنية فاصمة بيف نشوء او بداية المرض وبيف ظيور 
االعراض عمى الجسـ او تكوف حالة ذات تأثير غير مباشر أي اف تأثير المرض ال يكوف في 

نشأ فييا المرض وانما يستغرؽ ظيور االعراض بعد فترة تطوؿ او تقصر. واف المحظة التي ي
مباشر لكف يجب او ذات تأثير تحديد حالة الحادث اما اف تكوف واقعة مادية او واقعة خارجية 

اف تكوف ىنالؾ عالقة سببية مباشرة بيف المرض الذي يتعرض لو العامؿ وطبيعة العمؿ الذي 
ذا االساس يتـ اعداد جدوؿ االمراض المينية المضمونة مف خالؿ الربط يمارسو فعال الف عمى ى

بيف المرض وطبيعة العمؿ. الف الحماية التي تقؼ عمييا القانوف لمعامؿ ىي المرض الميني او 
والى العمؿ فإف  مف الحادث بسبب العمؿ او حادث اثناء العمؿ او حادث في الذىاب المباشر

ا العامؿ لضماف اجتماعي متى ما كاف عممو قد اخذ فيو عناية كافة ىذه الحاالت يخضع فيي
اًل في عممة خرجت عنو نطاؽ الحماية ماو ميالرجؿ المعتاد اال انو اذا ثبت انو كاف مقصرًا 

 .(ٕ)االجتماعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 .1321( لسنة  33( من قانون التقاعد و الضمان االجتماعي رقم ) 54نص المادة ) -1
المعدل ,  1321لسنة  33عي رقم لجنة في مؤسسة الثقافة العمالية , شرح قانون التقاعد والضمان االجتما -2

 .81وص28,ص1323بغداد,  –مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية 
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 ثانياا : ضماف التقاعد 

ممضموف ؿ او الجزئي الذي تدفعو الدائرة لقانوف التقاعد بأنو الراتب التقاعدي الكاماليعرؼ     
 .(ٔ)ىذا القانوف ـألحكااو خمفو مف بعده عند انتياء خدمتو او عجزه او وفاتو وفقًا 

اف الراتب التقاعد ليس ىو التقاعد بمعناه الحقيقي وامنا ىو اثر يترتب عمى ترؾ العمؿ او     
القعود عنو نيائيًا بسبب انتياء الخدمة او العجز او الوفاة في حالة توفر الشروط التي حددىا 

 .(ٕ)القانوف او بتعبير اخر ىو اثر يترتب عمى التقاعد

ىنالؾ نوعيف مف التقاعد وىو التقاعد االعتيادي ىو الذي فمف حيث استحقاؽ ضماف التقاعد   
وذلؾ كأف يبمغ  ال تمت الى الصحة الجسمية الفردية بصمة ألسبابيستحقو باالستقالة او االقالة 

 سبابألعمى المعاش وتقاعد العجز ىو الذي يستحقو باالستقالة او االقالة  لإلحالةالمدة المحددة 
صحية تقعد العامؿ عف االستمرار في العمؿ كأف يصاب بعاىة دائمة ال يرجى شفاؤىا بسبب 
العمؿ او اثناء القياـ بو. واف التقاعد في العراؽ يحوؿ مف االستقطاعات التي تجري مف رواتب 

يوجد مف بيف الموظفيف يمتعوف  ألنويف اؿ ( الخاضعيف لمتقاعد غير المعفو الموظفيف ) العم
أي المعفوف مف االستقطاعات لضالة رواتبيـ لذلؾ يتبيف بأف  بحقوؽ التقاعد ولكنيـ معفوف منيا

نظاـ التقاعد في العراؽ يموؿ بالدرجة االولى مف الميزانية العامة وثانيًا  مف استقطاعات بعض 
 .(ٖ)الخاضعيف ليذا النظاـ مف نماء اموالو
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 .517د. عدناف العابد و د. يوسؼ الياس, مصدر سابؽ, ص -5
ا ما وواجباتيمة الفردية بيف العماؿ واصحاب العمؿ وحقوقيد. صادؽ ميدي السعيد, تنظيـ العالقات االنتاجي -1

 .193,ص5799المتبادلة, بغداد , 
, 5719االجتماعي دراسة مقارنة وتطبيقية في العراؽ, مطبعة االعتماد, د. صادؽ ميدي السعيد , الضماف  -3

 .117وص112ص
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 الخاتمة

في نياية ىذا البحث الذي تناولنا بو الحقوؽ القانونية لمعماؿ وعميو فإف النتائج والمقترحات   
 التي يمكف استنباطيا مف خالؿ البحث تمثؿ ما يمي :

 أواًل: النتائج

اف التوسع الكبير في تعريؼ االجر حسب قانوف العمؿ والضماف االجتماعي حقؽ نتائج  -ٔ
حقوؽ العامؿ المؤمف لو في مواجية المؤسسة وصاحب  ايجابية وانعكس ايجابيًا عمى

 العمؿ.
اف قانوف العمؿ والضماف االجتماعي يؤدياف دورًا تكامميًا في حصوؿ العامؿ عمى حقوقو  -ٕ

 القانونية المترتبة بموجبيا.
اف كال القانونيف أبطال أي تنازؿ عف حؽ مف حقوؽ العماؿ ومنيا االجر فإف تنازؿ  -ٖ

 باطاًل وىذه اىـ اوجو الحماية المقررة لمعامؿ.عنيا اعتبر التنازؿ 

 ثانيًا: المقترحات

مف االفضؿ عمى وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية العمؿ بعقد ورشات عمؿ وندوات  -ٔ
خاصة لتوعية العماؿ بحقوقيـ القانونية لزيادة الوعي العمالي بيذه الحقوؽ وتشجيع 

 العماؿ عمى المطالبة قضائيًا بيذه الحقوؽ.
حؽ مف حقوؽ العامؿ ترح الباحث بضرورة وجود بحوث مستقبمية تركز عمى كؿ يق -ٕ

 وتعمؿ عمى ايجاد الخمؿ والنقص في التشريعات الخاصة بحقوؽ العماؿ.
مف االفضؿ اف يقوـ المشرع بزيادة االجور لمطبقة العاممة النيا مف اىـ الحقوؽ التي  -ٖ

ر مف االمور التي تنعكس ايجابيًا تمنح لمعامؿ مقابؿ جيده المبذوؿ وتعد زيادة االجو 
 عمى اداء العامؿ ورغبتو في العمؿ.

مف االفضؿ عمى المشرع اقامة مؤسسات نقابية عمالية تابعة لقطاع الدولة تقوـ بمراقبة  -ٗ
اصحاب العمؿ والعماؿ ومراقبة مدى تمتع العامؿ بحقوقو والتزامو بواجباتو اتجاه عممو 

 مى الحقوؽ.الف الدور الرقابي امر ميـ يقع ع
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 قائمة المصادر

 القرآف الكريـ .

 أواًل : الكتب

د. احمد زكي بدوي, عالقات العمؿ والخدمة االجتماعية العمالية, مطبعة الوادي,  -ٔ
ٜٔٙٛ. 

 .ٜٗٙٔتو , مكتبة القاىرة الحديثة, اد. أميف عز الديف, المدخؿ في شؤوف العمؿ وعالق -ٕ
 البيضاء, القاىرة, بدوف سنة نشر. د. جالؿ الديف زكي , قانوف العمؿ , المحجة -ٖ
 .ٕٜٚٔد. جالؿ القريشي, شرح قانوف العمؿ العراقي , مطبعة االزىر, بغداد,  -ٗ
خالد العزي, التأمينات االجتماعية لمعماؿ في الدوؿ العربية , مكتبة القاىرة الحديثة,  -٘

ٜٜٔ٘. 
 .ٜٓٛٔداد, د. سامي أحمد خميؿ, نظرة في قوانيف العمؿ , دار الحرية لمطباعة , بغ -ٙ
د. شاب توما منصور, شرح قانوف العمؿ, شركة الطبع والنشر االىمية, ذ. ـ. ـ /بغداد,  -ٚ

ٜٔٙٛ. 
د. صادؽ ميدي السعيد , الضماف االجتماعي دراسة مقارنة وتطبيقية في العراؽ ,  -ٛ

 .ٜٚ٘ٔمطبعة االعتماد ,
المعارؼ , د. صادؽ ميدي السعيد , العمؿ والضماف االجتماعي في االسالـ , مطبعة  -ٜ

 .ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔبغداد, 
د. صادؽ ميدي السعيد , تنظيـ العالقات االنتاجية الفردية بيف العماؿ واصحاب  -ٓٔ

 .ٜٙٚٔالعمؿ وحقوقيا وواجباتيا المتبادلة , مطبعة المعارؼ, بغداد , 
, بيروت , بدوف سنة د. عبد الواحد كـر , قانوف العمؿ وشروحاتو, مكتبة النيضة  -ٔٔ

 نشر.
ية , نعابد و د. يوسؼ الياس, قانوف الضماف االجتماعي , المكتبة القانو د. عدناف ال -ٕٔ

 بغداد , بدوف سنة نشر.
 .ٕٕٔٓيوري, بيروت,ؼ الياس, قانوف العمؿ , مكتبة السند. عدناف العابد و د. يوس -ٖٔ
 .ٜ٘ٚٔد. عزيز ابراىيـ , شرح قانوف العمؿ العراقي , مطبعة الجامعة, بغداد,  -ٗٔ
 .ٖٜٛٔو د. عبد الرسوؿ عبد جاسـ , اقتصاد العمؿ, بغداد ,د. عالء شفيؽ الراوي  -٘ٔ
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د. عمي عوض حسف, الوجيز في شرح قانوف العمؿ , دار المطبوعات  -ٙٔ
 .ٜٜٙٔالجامعية,

لجنة في مؤسسة الثقافة العمالية , دراسة مقارنة في قانوف التقاعد والضماف  -ٚٔ
بعة مؤسسة الثقافة االجتماعي وتشريعات التأميف االجتماعي في الدوؿ العربية , مط

 .ٜٙٚٔالعمالية , بغداد , 
 ٜٖلجنة في مؤسسة الثقافة العمالية, شرح قانوف التقاعد والضماف االجتماعي رقـ  -ٛٔ

 .ٜٜٚٔالمعدؿ , مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية , بغداد , ٜٔٚٔلسنة 
 .ٕٛٓٓد. محمد عمي الطائي , قانوف العمؿ , المحجة البيضاء, بيروت , -ٜٔ
ود الوتري , الجانب القانوني لعقد العمؿ , مطبعة الجاحظ الطبعة االولى د. منير محم -ٕٓ

 ,ٜٜٕٔ. 
, دار الثقافة لمنشر والتوزيع, عماف, لإلجازاتد. ىيثـ حامد , التنظيـ القانوني  -ٕٔ

ٕٓٔٔ. 
, ٜٚٛٔ( لسنة ٔٚافذ رقـ ), الوجيز في شرح قانوف العمؿ الند. يوسؼ الياس  -ٕٕ

ٜٔٛٚ. 

 ريح الجامعية و األطاثانيًا: الرسائؿ 

مراد شاىر عبد اهلل ابو عرة, رسالة ماجستير مقدمة الى كمية النجاح الوطنية , قسـ القانوف , 
 .ٖٕٔٓفمسطيف ,  -نابمس

 ثالثا: القوانيف

 .ٜٔٚٔ( لسنة ٜٖقانوف التقاعد والضماف االجتماعي رقـ ) -ٔ
 .ٜٚٛٔ( لسنة ٔٚقانوف العمؿ العراقي النافذ رقـ ) -ٕ

 
 

 

 
 
 


