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 قانون العمل 

 4857:  رقم القانون

 22/5/2003:  تاريخ القبول 

 25143العدد:    10/6/2003: التاريخ:  الجريدة الرسمية التي تم اعالنه فيها

  42المجلد:    5: الترتيب:  التشريع الذي تم اعالنه فيه

 

 الباب األول 

 أحكام عامة 

 الهدف والمحتوى 

إن الهدف من هذا القانون هو تنظيم الحقوق والمسؤوليات المتعلقة ببيئة العمل وبشروط عمل العمال الذين يتم توظيفهم  – 1المادة 

 باإلستناد إلى عقد عمل مع أرباب العمل. 

يع عن مواض، وذلك بغض النظر الرابعة يتم تطبيق هذا القانون على جميع أماكن العمل، فيما عدا تلك التي تم استثناؤها في المادة

 نشاطات العمال وعن أرباب وأصحاب أماكن العمل هذه أو وكالئهم أو ممثليهم. 

في المادة  اإلبالغيكون كل من أماكن العمل والعمال وأرباب العمل ووكالئهم مرتبطين بأحكام هذا القانون، وذلك بغض النظر عن يوم 

 الثالثة. 

 

 تعاريف 

مة العامل على الشخص الحقيقي الذي يعمل وفقاً لعقد عمل، وتُطلق كلمة رب العمل على الشخص الحقيقي أو تُطلق كل -2المادة 

اإلعتباري الذي يوظف العامل، أو على الهيئات والمؤسسات غير اإلعتبارية التي توظف العامل، وتُطلق كلمة عالقة العمل على العالقة 

وتُطلق كلمة مكان العمل على الوحدة التي يتم فيها تنظيم العامل مع العناصر المادية وغير التي تم تأسيسها بين العامل ورب العمل. 

 المادية بهدف انتاج السلع والخدمات من قبل رب العمل. 

إن األماكن المرتبطة بالسلع أو الخدمات التي ينتجها رب العمل في مكان العمل والمدرجة تحت نفس اإلدارة )أماكن مرتبطة بأماكن 

العمل( باإلضافة إلى أماكن مثل أماكن اإلسترخاء واإلستراحة، ودور حضانة األطفال، وأماكن الطعام، والغسيل، والفحص والرعاية، 

 والفناءات وغيرها من األماكن الملحقة تُعد جزءاً من أماكن العمل كذلك. وأماكن التدريب المهني والبدني، 

التي تشمل كذلك المركبات وغيرها من العمل هي كل ال يتجزأ ضمن نطاق منظومة العمل  إن مكان العمل واألماكن المرتبطة بمكان

 الملحقات. 

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012؛ الفقرة الرابعة الملغاة: 6009/48مادة  - 23/7/2010)فقرة ملحقة: 

ن العمل والعملية التشغيلية. ويُعد رب العمل تُطلق كلمة وكيل رب العمل على أي شخص يتصرف باسم رب العمل وتم تعيينه إلدارة مكا

 مسؤوالً بشكل مباشر عن التزامات وعمليات وكيل رب العمل اتجاه العمال  بصفته وكيله. 

غي صفة لعمل. وال تليتم تطبيق كل أنواع اإللتزامات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة لرب العمل بحق وكالء رب ا

 ليات والحقوق المعترف بها للعمال. المسؤو عملوكيل رب ال
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تُطلق عبارة عالقة رب العمل الفرعي مع رب العمل األصلي على  العالقة التي يتم تأسيسها بين رب عمل حصل على العمل وبين رب 

التي تتطلب الخبرة واإلختصاص عمل آخر يوظف العمال الذين يتم تعيينهم من أجل هذا العمل فقط ويخصص مكاناً للعمل في األعمال 

ألسباب تقنية بحسب ضرورة العمل والعملية التشغيلية في جزء ما من العمل األصلي أو في مكان عمل مساعد مرتبط بانتاج السلع أو 

ن معاً  سؤولينفذها رب العمل في مكان العمل. يكون رب العمل األصلي في هذه العالقة باإلضافة إلى رب العمل الفرعي مالخدمات التي ي

عن اإللتزامات الناجمة عن عقد العمل أو عن عقد العمل الجماعي الذي يكون فيه رب العمل الفرعي طرفاً فيه، وعن هذا القانون وذلك 

 فيما يتعلق بمكان العمل اتجاه العمال التابعين لرب العمل الفرعي. 

قة أو ال يجوز أن يتم تأسيس عال الفرعي بتوظيف العمال،رب العمل عن طريق استمرار  رب العمل األصليال يمكن أن يتم تقييد حقوق 

ً  بين رب العمل الفرعي وبين أي أحد يتم توظيفه يتم اعتبار أن عالقة رب العمل األصلي ، وبشكل عام وإال. في مكان العمل هذا مسبقا

على أنهم عمال تابعين لرب العمل األصلي منذ وأن عمال رب العمل الفرعي تتم معاملتهم  برب العمل الفرعي قائمة على التزوير،

البداية. ال يمكن أن يتم تقسيم العمل األصلي ومنحه ألرباب عمل فرعيين فيما عدا األعمال التي تتطلب الخبرة ألسباب تقنية ولضرورة 

 العمل والعملية التشغيلية. 

اداً استنالتي تم تأسيسها  المؤسسات العامة والمنظماتفي ل الذين يتم توظيفهم عبر مقاو( 5538/18مادة  - 1/7/2006)فقرة ملحقة: 

على األقل من رأس المال بشكل  و إلى السلطة التي منحها القانون، وفي الشراكات التي يملكون فيها  خمسين في المائةإلى القانون أ

ره من القوانين، وبموجب العقود التي يتم أو أحكام غي 4734مباشر أو غير مباشر، وضمن اطار أحكام قانون المناقصات العامة رقم 

  لهم ما يلي:  ال يحقواستناداً على هؤالء الذين لم يعملوا بهذا الشكل ابرامها بهدف الحصول على الخدمات، 

a)  هذه المؤسسات والمنظمات والشركات. ل تابعةالتعيين في مناصب أو في كوادر 
b)  اإلستفادة من جميع أنواع الحقوق المالية و المساعدات اإلجتماعية المحددة وفقاً ألحكام عقد العمل الجماعي، أو أحكام قوانين

هذه ل التابعةالموظفين، أو أحكام غيرها من التشريعات ذات الصلة من أجل العاملين في مناصب وكوادر أماكن العمل 

 المؤسسات والمنظمات والشركات. 

الذين يتم توظيفهم من قبل رب عمل فرعي، ما عدا المقاولين، في أماكن العمل المحددة ( 5538/18مادة  - 1/7/2006رة ملحقة: )فق

في الفقرة الثامنة، والعمال أنفسهم يخضعون لنفس األحكام في المناقصات التي يتم تعهدها عبر ابرام عقد لحسابهم وباسمهم ضمن إطار 

ي مناصب وكوادر التعيين ف ي تخضع لها أماكن العمل هذه. يتم تطبيق أحكام الفقرة الثامنة أيضاً فيما يتعلق بطلباتتشريعات المناقصة الت

اإلستفادة من الحقوق المالية والمساعدات اإلجتماعية السارية في هذه المؤسسات العامة أو المنظمات في وضع الشراكة أو الشركات، أو 

شركات، وذلك بالنسبة للعمال الذين يعملون في مناصب أو كوادر المؤسسات العامة والمنظمات و الشركات سسات أو المنظمات أو الالمؤ

تطبيق األحكام في الشروط والعقود التي ستشكل أساس شراء الخدمات في  يجوزالمشاركة برأس المال والمحددين في الفقرة الثامنة. ال 

 الحاالت التالية: 

a)  يتم تعيينهم، وترك صالحية التسريح من العمل للمؤسسات العامة والمنظمات والشركات. حديد األشخاص الذين تفي 
b)  .أن يتم اإلستمرار في توظيف هؤالء الذين قد عملوا مسبقاً في مكان العمل كعمال مؤقتين أو ضمن إطار عقود شراء الخدمات 
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 مكان العمل  اإلبالغ حول

نطاق هذا القانون، أو نقل مكان العمل بأي شكل من األشكال، أو  ضمنعمل بتأسيس مكان عمل ذو طبيعة تدخل إذا قام رب ال - 3المادة 

فيجب على رب العمل أن يقوم بابالغ ر كامل مجال عمله أو جزءاً منه، أو أنهى نشاطه أو أغلق مكان عمله ألي سبب من األسباب، غي  

كان العمل واسمه التجاري، وبعدد العمال الذين تم توظيفهم، ومجال العمل، وتاريخ بدء مديرية المنطقة في غضون شهر واحد بعنوان م

 العمل أو انتهائه، وباسمه الشخصي وكنيته أو باسمه التجاري، وعنوانه، وباسم وعنوان وكيله أو وكالئه إن ُوجد. 

الحاصل على العمل وفقاً للفقرة السادسة من المادة الثانية إن رب العمل الفرعي ( 5763/1مادة  - 15/5/2008: معدلةالثانية الفقرة ال)

من هذا القانون مسؤول عن اإلبالغ عن عقد المقاوالت الفرعية الخطي والذي حصل عليه من رب العمل األصلي من أجل تسجيل مكان 

مل عند الحاجة بتدقيق األوراق الخاصة بمكان الع العمل الخاص به مرفقاً بالوثائق الالزمة وذلك وفقاً ألحكام الفقرة األولى. يقوم المفتشون

ت هذه لتدقيق، يتم ارسال تقرير المفتش الذي يثبهذا الذي تم تسجيله من قبل مديرية المنطقة. في حالة ثبت وجود عملية تزوير بنتيجة ا

يوم عمل إعتباراً  30غضون مدة  يستطيع رب العمل اإلعتراض على هذا التقرير لدى محكمة العمل المختصة فيالواقعة لرب العمل. 

في غضون مدة أربعة في اإلعتراض  يتم البت   (6552/1مادة  - 16/9/2014)الجملة الخامسة المعدلة: . اإلنذارمن تاريخ استالمه 

ل ن قبأشهر بناءاً على اجراء قضائي بسيط لدعوى اإلعتراض التي سيتم النظر فيها. في حالة الطعن في القرار الذي تم اتخاذه م

المحكمة، تصدر المحكمة العليا قرارها القطعي في غضون مدة ستة أشهر. يجب أن يتم اإلعتراض على هذه التقارير من قبل اإلدارات 

العامة لدى محكمة العمل المختصة ويجب أن يتم تقديم طلبات اإلعتراض على قرارات المحكمة بالطرق القانونية األخرى. إذا لم يتم 

التقرير في غضون مدة ثالثين يوم عمل، أو إذا أثبتت المحكمة عملية التزوير، يتم الغاء عملية التسجيل، ويتم اعتبار أن اإلعتراض على 

 ( 3( )2)عمال رب العمل الفرعي هم عمال رب العمل األصلي منذ البداية. 

ءاً على الوثائق التي أرسلتها مكاتب السجل ولكن يتم اجراء قيود تسجيل الشركات بنا: (4884/10مادة  - 11/6/2003)فقرة ملحقة: 

التجاري، ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بارسال هذه الوثائق إلى مديريات المنطقة المرتبطة بوزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل 

 في غضون مدة شهر واحد. 

: إن األساسات واألصول المتعلقة بتأسيس العالقة بين رب العمل األصلي ورب العمل (5763/1مادة  - 15/5/2008)فقرة ملحقة: 

الفرعي، والتبليغ، وتسجيل مكان العمل، باإلضافة إلى النقاط األخرى الالزمة الموجودة في العقد الذي سيتم ابرامه، يتم تحديدها 

 مل. بالتشريعات التي ستصدر من قبل وزارة التأمينات اإلجتماعية والع

 

 استثناءات 

 وعالقات العمل المحددة أدناه:ال يتم تطبيق أحكام هذا القانون على األعمال  - 4المادة 

a)  .في أعمال النقل البري والبحري 
b)  عامل  50ويتم فيها توظيف أقل من  والغاباتفي أماكن العمل والعمليات التشغيلية التي يتم فيها اجراء األعمال الزراعية

 مل(. عا 50شامالً )

c)  .جميع أنواع أعمال البناء المتعلقة بالزراعة وتبقى ضمن حدود اقتصاد العائلة 

d)  في األعمال الحرفية وفي األعمال التي يتم تنفيذها منزلياً بحيث ال يشارك فيها أحد سوى أفراد العائلة الواحدة واألقارب حتى

 الدرجة الثالثة )شامالً أقارب الدرجة الثالثة(. 
e)  المنزلية. في الخدمات 
f) )...((1 ) .حول المتدربين 

g)  .حول الرياضيين 
h)  .حول أولئك الذين تم تأهيلهم 
i) 507في المادة الثانية من قانون التجار والحرفيين رقم  الوارد في أماكن العمل التي يعمل فيها شخص ثالث طبقاً للتعريف. 

______________ 

 6331من القانون رقم  37المادة من خالل مع عدم اإلخالل بأحكام الصحة والسالمة المهنية" الواردة في هذا البند ( تم ازالة عبارة "1)

 ن نص المادة. م 20/6/2012وبتاريخ 

 10/9/2014وبتاريخ  6552المادة األولى من القانون رقم  من خالل( تم تغيير عبارات "ستة أيام عمل" الواردة في هذه الفقرة 2)

 لتصبح "ثالثون يوم عمل". 

 6552والجملة في المادة األولى من القانون رقم  4857تم تعديل الجملة الخامسة من الفقرة الثانية من المادة الثالثة لقانون العمل رقم ( 3)

 لتصبح على شكل جملتين.  10/9/2014وبتاريخ 
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 األعمال التالية خاضعة ألحكام هذا القانون: 

a) ميل والتفريغ التي يتم اجراؤها في السواحل أو في الموانئ، من السفن إلى البر، ومن البر إلى السفن. أعمال التح 

b)  .األعمال التي يتم تنفيذها في كافة المنشآت الجوية 
c) وفنون الزراعة الزراعية األعمال التي يتم انجازها في المصانع والورشات التي يتم فيها صناعة اآلالت والمعدات والقطع.  
d)  .أعمال البناء التي يتم تنفيذها في العمليات التشغيلية الزراعية 
e)  .أعمال الحدائق المفتوحة أمام العامة أو الملحقة بمكان العمل 
f)  بمصن عي المنتجات المائية التي تعمل في البحار التي ال تُعد من األعمال الزراعية والتي ال تدخل في نطاق األعمال المتعلقة

 لبحري. قانون العمل ا
 

  مبدأ المساواة في المعاملة

ألسباب تتعلق باللغة، العرق، اللون،  بين العمال ال يجوز في عالقة العمل التمييز( 6518/57مادة  - 6/2/2014)ملحق:  -5المادة 

 الجنس، العجز، الرأي السياسي، اإلعتقاد الفلسفي، الدين والمذهب وما شابه ذلك من أسباب. 

قوم بالتفريق في المعاملة بين العامل الذي يعمل بعقد محدد المدة وبين العامل الذي يعمل بعقد غير محدد المدة، العمل أن يال يجوز لرب 

 . ومبررات لذلكوال بين العامل الذي يعمل بدوام كامل وبين العامل الذي يعمل بدوام جزئي طالما لم يكن هناك أسباب 

ق في المعاملة بشكل مباشر أو غير مباشر لعامل عند ابرام عقد العمل معه، وال عند وضع شروط ال يجوز لرب العمل أن يقوم بالتفري

العقد، وال عند تطبيقه أو انهائه وذلك بسبب الجنس أو الَحْمل طالما لم تقتِض الحاجة لذلك ألسباب تتعلق بطبيعة العمل أو ألسباب 

 بيولوجية. 

 من قيمة األجور نفسها أو ما يساويها لعمٍل ما بسبب الجنس. ال يجوز تحديد أجور منخفضة أكثر 

 إن تطبيق أحكام وقائية خاصة بسبب جنس العامل ال يبرر تطبيق أجور منخفضة أكثر. 

نها، م عند انتهاك أحكام الفقرة الواردة أعاله في عالقة العمل أو عند انهاء عالقة العمل، يستطيع العامل المطالبة بحقوقه التي تم حرمانه

 محفوظة.  2821من قانون النقابات رقم  31أحكام المادة تكون أربعة أشهر. و بتعويض مناسب بقيمة تصل إلى أجر عدا عن المطالبة

. ولكن عندما 20إن العامل مسؤول عن إثبات أن رب العمل لم يمتثل ألحكام الفقرة الواردة أعاله، مع عدم اإلخالل بأحكام المادة رقم 

 مل عن حالة تبين بشكل جلي  احتمال وجود انتهاك ما، يكون رب العمل مسؤوالً عن اثبات أن مثل هذا اإلنتهاك غير موجود. يكشف العا

 

 نقل مكان العمل أو قسماً منه

ان ودة في مكعند نقل مكان العمل أو قسماً من مكان العمل إلى شخص آخر استناداً إلى عملية قانونية، تنتقل عقود العمل الموج - 6المادة 

 العمل أو في قسم منه في تاريخ النقل مع جميع الحقوق والديون إلى المنقول إليه. 

قاً للتاريخ وف تم اإلستناد فيها إلى الفترة الزمنية لخدمات العاملإن رب العمل المنقول إليه مسؤول عن انجاز العمليات في الحقوق التي ي

 لى جانب رب العمل الذي نقل العمل. بالعمل إ رب العمل المنقول إليه الذي بدأ فيه

ن عن الديون الواجب دفعها في تاريخ النقل والتي بل من الناقل والمنقول إليه مسؤولفي حالة النقل وفقاً لألحكام الواردة أعاله، يكون ك

 اعتباراً من تاريخ النقل. نجمت مسبقاً عن النقل. ولكن مسؤولية رب العمل الناقل عن هذه اإللتزامات محددة بسنتين فقط 
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 ال يتم تطبيق أحكام المسؤولية مجتمعة في حالة اإلندماج مع شخص اعتباري أو مشاركته أو تغيير النوع مع اإلنهاء. 

لرب العمل الناقل أو المنقول إليه فسخ عقد العمل فقط بسبب نقل مكان العمل أو نقل قسم منه، وال يشكل النقل سبباً محقاً إلنهاء  جوزال ي

خدمات العامل. إن حقوق الفسخ التي تستدعيها ضرورة تغيير منظمة العمل أو ألسباب اقتصادية وتقنية هي محفوظة لرب العمل الناقل 

 حقة هي محفوظة لرب العمل وللعامل. ، أو حقوق الفسخ الفوري ألسباب م أو المنقول إليه

 ال يتم تطبيق األحكام الواردة أعاله في حالة نقل مكان العمل أو نقل قسم منه نتيجة تصفية األصول أو بسبب اإلفالس. 

 

 عالقة العمل المؤقتة 

 ( 6715/1مادة  - 6/5/2016)تعديل:  - 7المادة 

، أو من خالل تعيين في مكان الشركةتم تأسيس عالقة عمل مؤقتة عن طريق مكتب خاص للتوظيف ، أو ضمن هيكلية من الممكن أن ي

 عمل آخر تابع لنفس المجموعة من الشركات. 

وإبرام مكتب التوظيف الخاص الذي تم منحه اإلذن بذلك من قبل  من الممكن تأسيس عالقة عمل مؤقتة عن طريق مكتب خاص للتوظيف

 في الحاالت التالية:  وذلك مؤقت مع رب العمل ونقل العامل إلى رب العمل هذا بشكل مؤقتل عامتزويد بة العمل في تركيا لعقد هيئ

a) وفي حالة الخدمة العسكرية للعامل من هذا القانون، 13وفي الفقرة الخامسة من المادة   74في المادة  في الحاالت المحددة في ، 

 التي يتم فيها تعليق عقد العمل. وفي غيرها من الحاالت 

b)  .في األعمال الزراعية الموسمية 
c)  .في الخدمات المنزلية 
d)  .في األعمال المتقطعة والتي ال تُعد من األعمال اليومية للعملية التشغيلية 

e)  تؤثر بشكل كبير على اضطرارية في األعمال الطارئة التي تتعلق بالصحة والسالمة المهنية، أو في حالة بروز أسباب

 التصنيع. 
f)  في حالة زيادة الطاقة اإلنتاجية الوسطية للسلع والخدمات في العملية التشغيلية بشكل غير متوقع وبمستوى سيتطلب تأسيس

 عالقة عمل مؤقتة. 

g)  زيادة الفترات الدورية للعمل فيما عدا األعمال الموسمية. في حالة 
 

( من الفقرة الثانية، وفي aؤقت غير محدد المدة طالما استمرت الحاالت المذكورة في البند )عامل مب تزويدمن الممكن تأسيس عقد 

لمدة أربعة أشهر كحد أقصى في الحاالت المذكورة في البنود األخرى. من الممكن تجديد هذا  (، وc( و )bالحاالت المذكورة في البنود )

( من الفقرة الثانية. ال يستطيع رب العمل gمجموع مدة ثمانية أشهر، فيما عدا البند )العقد المبرم لمرتين كحد أقصى على أن ال يتجاوز ال

الذي يوظف عامل مؤقت أن يوظف عامل مؤقت من جديد طالما لم تمر فترة ستة أشهر من أجل نفس العمل في نهاية الفترة الزمنية 

 المحددة. 

حت استخراج المعادن ت في أماكن العمل التي يتم فيها الثانية من هذه المادة ضمن نطاق الفقرةال يمكن أن يتم تأسيس عالقة عمل مؤقتة 

بشكل جماعي ضمن اطار توظيف عمال  األرض وفي المؤسسات والشركات العامة وأثناء مدة ثمانية أشهر في أماكن العمل التي يتم فيها

 من هذا القانون.  29المادة 

أثناء تنفيذ اإلضرابات واإلعتصامات بشرط لرب العمل الذي يوظف عامل مؤقت بأن يقوم بتوظيف عامل بعالقة عمل مؤقتة  جوزال ي

 . 18/10/2012وبتاريخ  6356من قانون عقد العمل الجماعي والنقابات رقم  65عدم اإلخالل بأحكام المادة 
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( من الفقرة الثانية ال يجوز أن يتجاوز ربع عدد العمال الموظفين fبعالقة عمل مؤقتة ضمن اطار البند )إن عدد العمال الذين يتم توظيفهم 

في مكان العمل. ولكن من الممكن تأسيس عالقة عمل مؤقتة مع عدد يصل إلى خمسة عمال في أماكن العمل التي يعمل فيها عشرة عمال 

ن بعقد عمل بدوام جزئي إلى عمل بدوام كامل بعد األخذ بعين اإلعتبار الفترات الزمنية عند تثبيت العمال، يتم تحويل العاملوأو أقل. 

الذين يتم توظيفهم بشكل مؤقت وعمال المكتب الخاص مؤقت ال يشمل عدد عمال رب العمل  تزويدقد إن عدد العاملين بموجب عللعمل. 

 . 30للتوظيف عند تطبيق المادة رقم 

مؤقت ال يستطيع توظيف عامل بشكل مؤقت تم فسخ عقد عمله قبل مرور ستة أشهر اعتباراً من تاريخ رب العمل الذي يوظف عامل 

 الفسخ. 

على الراتب على أن يتم تقاص بدل خدمات مكتب التوظيف الخاص من رب العمل  سلفةين أو ال يجوز للعامل المؤقت الحصول على دَ 

 الذي وظف العامل المؤقت. 

 عامل مؤقت:  رب العمل الذي يوظفإن 

a)  مؤقت وحسب ضرورة العمل. التزويد بعامل يمتلك التخويل باعطاء التعليمات للعامل المؤقت بما يتوافق مع عقد 

b)  مسؤول عن ابالغ العامل المؤقت بمناصب العمل في مكان العمل بشكل واضح، وعن الحفاظ على الفترات الزمنية المحددة

 هيئة العمل في تركيا. وعلى الوثائق التي سيتم طلبها من قبل 

c)  ية التي يتعرض لها العامل المؤقت، ابالغ مكتب التوظيف الخاص فوراً بحاالت حوادث العمل واألمراض المهنمسؤول عن

من قانون التأمين الصحي العام والتأمينات اإلجتماعية رقم   14و 13وكذلك ابالغ السلطات المختصة بذلك وفقاً للمادتين 

 . 31/5/2006وتاريخ  5510

d)  الحرص على أن يستفيد العمال المؤقتون بشكل متساٍو من الخدمات اإلجتماعية في مكان العمل في الفترات الزمنية التي

يعملون فيها. الحرص على أن يستفيد العمال المؤقتون من خدمات رعاية األطفال والتعليم في مكتب التوظيف الخاص في 

 . الفترات الزمنية التي ال يعملون فيها

e)  .مسؤول عن ابالغ ممثل نقابة مكان العمل بالمعلومات المتعلقة بحالة توظيف العمال المؤقتين في مكان العمل إن ُوجدوا 
f)  من قانون الصحة والسالمة المهنية رقم  17مسؤول عن تقديم الدروات التدريبية المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة

العامل المؤقت في  اشراكتخاذ التدابير الالزمة من ناحية الصحة والسالمة المهنية، وعن ، وعن ا20/6/2012وتاريخ  6331

 هذه الدورات التدريبية أيضاً. 
 

العمل في مكان العمل الخاص برب العمل الذي يوظف عامل مؤقت ال يمكن أن طوال فترة  للعامل المؤقت شروط العمل األساسيةإن 

 توفيرها في حالة توظيف هؤالء العمال بشكل مباشر من أجل نفس العمل من قبل نفس رب العمل.تكون تحت الشروط التي سيتم 

  

في عالقة العمل المؤقت، رب العمل هو مكتب التوظيف الخاص. يتم تأسيس عالقة عمل مؤقتة عبر مكتب التوظيف الخاص خطياً عن 

طريق ابرام عقد تزويد بعامل مؤقت مع رب العمل الذي يوظف عامل مؤقت، وابرام عقد عمل مع العامل المؤقت. في عقد التزويد 

ن رب العمل الذي يوظف عامل مؤقت وبين مكتب التوظيف الخاص، فإن تاريخ بداية وانتهاء العقد، بعامل مؤقت الذي سيتم ابرامه بي

وطبيعة العمل، وبدل خدمات مكتب التوظيف الخاص، هي من مسؤوليات مكتب التوظيف الخاص ورب العمل الذي يوظف عامل مؤقت 

لذي يعمل كعامل مؤقت في مكان عمل رب عمل آخر وذلك بعد ال يمكن وضع أحكام تعيق العمل في مكان عمل رب العمل اإن ُوجد. 

تنفيذ الخدمات أو الحصول على خدمات العامل المؤقت من هيئة العمل في تركيا أو من مكتب توظيف خاص آخر. في عقد العمل الذي 

 م استدعاؤه إلى العمل ضمن الفترةسيتم ابرامه مع العامل المؤقت، يتم تحديد أن العامل يستطيع فسخ عقد العمل لسبب محق إذا لم يت

 الزمنية المحددة في العقد. على أن ال أن تتجاوز هذه الفترة مدة ثالثة أشهر.
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، يكون رب العمل الذي يوظف عامالً مؤقتاً مسؤوالً عن ( من الفقرة الثانيةfفي عالقة العمل المؤقتة التي يتم تأسيسها ضمن نطاق البند )

كل شهر وطوال الفترة التي يعمل فيها العمال المؤقتون لديه ألكثر من شهر واحد في مكان العمل فيما إذا تم دفع أجورهم أم ال، التحقق 

وابرازها شهرياً لرب العمل الذي يوظف عمال وأما مكتب التوظيف الخاص يكون مسؤوالً عن الوثائق التي تبين أن األجور قد تم دفعها 

في حسابات  التي تصل إلى ثالثة أشهر كحد أقصى  لعمل الذي يوظف عمال مؤقتين بإيداع أجور العمال المؤقتينمؤقتين. يقوم رب ا

العمال مباشرةً، بشرط تقاص مستحقات مكتب التوظيف الخاص ودفعها في حال كانت هناك أجور غير مدفوعة. ويتم ابالغ مديرية 

 لذي يوظف عمال مؤقتين بالعمال الذين لم يتم أجورهم وبمبالغ األجور غير المدفوعة. المنطقة لهيئة العمل والعمال من قبل رب العمل ا

 

 اً في حالة استمرار عالقة العمل المؤقتة على الرغم من تحديد المدة في العقد، يُعتبر عقد العمل على أنه عقد عمل غير محدد المدة اعتبار

ً من تاريخ انتهاء العقد بين رب العمل الذي يوظف عام وبين العامل. في هذه الحالة، يكون مكتب التوظيف الخاص مسؤوالً بشكل  الً مؤقتا

 التأمينات اإلجتماعية.  ودفعاتديون  العامل، وعن حمايةمقيد بمدة العقد عن األجور الناجمة عن عالقة العمل المؤقتة للعامل، وعن 

إن العامل المؤقت مسؤول أمام رب العمل الذي يوظف عامالً مؤقتاً عن األضرار التي تحدث بسبب خطأه، بشرط أن تكون مرتبطة 

 بالعمل وبمكان العمل. 

في حالة نقل عامل، بعد الحصول على موافقة رب العمل أثناء النقل، إلى مكان عمل آخر مرتبط بنفس مجموعة شركات رب العمل أو 

بتنفيذ مهام عمله في مكان العمل هذا، فتكون عالقة العمل هذه مؤقتة أيضاً. من  ضمن هيكلية الشركة بشكل مؤقت على أن يقومنقله 

الممكن تأسيس عالقة عمل مؤقتة ضمن اطار هذه الفقرة على أن ال تتجاوز مدتها فترة ستة أشهر بشكل خطي، ومن الممكن تجديدها 

سؤولية رب العمل الناقل في دفع أجور العامل بشكل مؤقت. إن رب العمل الذي أسس عالقة عمل مؤقتة لمرتين على األكثر. وتستمر م

ورب العمل الناقل مسؤوالن معاً عن األجور غير المدفوعة في الفترة التي عمل فيها العامل عند رب العمل، وعن حماية العامل وعن 

ل التي يتم تأسيسها وفقاً لهذه الفقرة، يتم فيها أيضاً تطبيق الحقوق والمسؤوليات التي تم ديون ودفعات التأمينات اإلجتماعية. في عالقة العم

( في الفقرات الرابعة والخامسة والعاشرة والرابعة عشر وفي الفقرة التاسعة f( و )a( والبنود )dتنظيمها في الجملة األولى من البند )

 عشر. 

 

 الباب الثاني 

 عقد العمل، أنواعه وفسخه

 

 التعريف والشكل 

أيضاً من طرف آخر )رب  على طرف ما )العامل(، ودفع األجرتنفيذ العمل باإلعتماد عقد العمل هو العقد الذي يتضمن  - 8المادة 

 العمل(. عقد العمل ليس خاضعاً ألي شكل خاص طالما لم يتم تحديد عكس ذلك في القانون. 

ا سنة واحدة وأكثر بشكل مكتوب. هذه الوثائق معفاة من ضريبة الختم ومن كل أنواع يجب أن يتم ابرام عقود العمل التي تكون مدته

 الرسوم. 

في الحاالت التي ال يتم فيها ابرام عقد عمل مكتوب، يكون رب العمل مسؤوالً عن اعطاء العامل وثيقة خطية في غضون مدة أقصاها 

دفع  ُوجد، وفترة إن ليومية أو األسبوعية، واألجر األساسي واألجر اإلضافيمل اشهرين تبي ن الشروط العامة والخاصة للعمل، وفترة الع

، ومدة العقد إذا كان محدود المدة، وتبين األحكام التي يجب على الطرفين اإلمتثال لها وتطبيقها في حالة الفسخ. ال يتم تطبيق أحكام األجر

ء فترة شهرين، فيجب اعطاء تها شهراً واحداً. إذا انتهى عقد العمل قبل انقضاهذه الفقرة على عقود العمل محدودة المدة التي ال تتجاوز مد

 هذه المعلومات بشكل خطي للعامل في تاريخ انتهاء العقد كحد أقصى. 
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 حرية تحديد أنواع العمل وأشكاله

 يستطيع الطرفان تنظيم عقد العمل بحسب احتياجاتهما وبالشروط التي ال تخل بالقيود التي تفرضها أحكام القانون.  - 9المادة 

من نوع دوام كامل أو دوام جزئي أو ذات فترة هذه العقود  تكونيتم ابرام عقود عمل محدودة أو غير محدودة المدة. ومن الممكن أن 

 بحسب أشكال العمل. تجربة أو غيرها من األنواع وذلك 

 

 عقود العمل في األعمال المستمرة وغير المستمرة

لعمل ا، أما العمل المستمر هو بحسب صالحياته العمل غير المستمر هو العمل الذي يستمر لمدة ثالثين يوم عمل كحد أقصى - 10المادة 

 الذي يستمر ألكثر من ذلك. 

, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 34, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 17, 15, 14, 13, 12, 8, 3ال يتم تطبيق المواد رقم 

ى عل على عقود العمل التي يتم ابرامها في األعمال غير المستمرة. ويتم تطبيق أحكام قانون الديون 6والمادة المؤقتة رقم  80, 75, 59

 د. األعمال غير المستمرة  في المواضيع التي تم تنظيمها في هذه الموا

 

 عقد العمل محدود المدة وغير محدود المدة 

يُعتبر عقد العمل غير محدود المدة في حال لم يتم اجراء عالقة عمل مرتبطة بفترة زمنية ما. أما عقد العمل محدود المدة فهو  - 11المادة 

ط موضوعية مثل اكمال عمل محدد في عقد العمل الذي يتم ابرامه خطياً بين رب العمل وبين العامل بشكل يكون فيه مرتبطاً بشرو

 حتى بروز ظاهرة معينة. األعمال محدود المدة، أو 

ابرام عقد عمل محدود المدة ألكثر من مرة واحدة على التوالي، مالم يكن هناك سبباً جوهرياً لذلك. وإال يتم القبول بأن عقد  جوزال ي 

 ن تاريخ بدايته. العمل هو عبارة عن عقد عمل غير محدود المدة اعتباراً م

 إن عقود العمل المتتالية المستندة إلى سبب جوهري تحافظ على ميزتها بأنها محدودة المدة. 

 

 حدود تمييز عقد العمل محدود المدة وغير محدود المدة

أن يخضع لمعاملة مختلفة مقارنةً بأمثاله من العمال الذين تم  جوزيفه بعقد عمل محدود المدة ال يإن العامل الذي يتم توظ - 12المادة 

 توظيفهم بعقد عمل غير محدود المدة، وذلك لكون عقد عمله المطلق محدود، طالما لم يكن هناك مبرراً للتمييز. 

ي قة الدفع بناءاً على معيار زمنيتم اعطاء العامل الذي يعمل بعقد عمل محدود المدة منافع قابلة للتقسيم متعلقة بالمال وباألجور مستح

ألقدمية ا شروط طبق عليهدود المدة تُ محدد وذلك بشكل يتناسب مع المدة التي عمل فيها العامل. بالنسبة للعامل الذي يعمل بعقد عمل مح

ذين يعملون ه من العمال الفي العمل عندما يتم استيفاء شروط األقدمية في نفس مكان العمل أو في نفس العملية التشغيلية على أساس أمثال

 بعقد عمل غير محدود المدة من أجل أن يستفيد من أي من شروط العمل، طالما لم يكن هناك سبباً يبرر تطبيق شروط أقدمية مختلفة. 

 

ال يتواجد  األمثال من العمال هم العمال الذين تم توظيفهم بعقد عمل غير محدود المدة في نفس مكان العمل أو في عمل مشابه. وعندما

ي مكان أو فمثل هؤالء العمال في مكان العمل، يتم اعتبار العامل الذي تم توظيفه بعقد عمل غير محدود المدة ليعمل في نفس مكان العمل 

 عمل مشابه بما يتوافق مع شروط هذا التخصص من العمل. 

 

 عقد العمل بدوام كامل أو بدوام جزئي

هو عقد يتم فيه تحديد فترة العمل األسبوعية العادية للعامل بشكل أقل بنسبة كبيرة مقارنة بأمثاله من عقد العمل بدوام جزئي  - 13لمادة ا

 العمال الذين يعملون بعقد عمل بدوام كامل. 

ام كامل وأن يخضع لمعاملة مختلفة مقارنةً بأمثاله من العمال الذين يعملون بد جوزظيفه بعقد عمل بدوام جزئي ال يإن العامل الذي يتم تو

لذي ا بسبب أن عقد عمله ذو دوام جزئي، طالما لم يكن هناك مبرراً للتمييز. يتم دفع المنافع القابلة للتقسيم المتعلقة بأموال وأجور العامل

 يعمل بدوام جزئي بما يتناسب مع المدة التي يعمل بها أمثاله من العمال بدوام كامل. 
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وعندما ال يتواجد مثل هؤالء العمال م العمال الذين يتم توظيفهم في نفس مكان العمل أو في عمل مشابه بدوام كامل. األمثال من العمال، ه

في مكان العمل، يتم اعتبار العامل الذي تم توظيفه بعقد عمل بدوام كامل ليعمل في نفس مكان العمل أو في مكان عمل مشابه بما يتوافق 

 مل.مع شروط هذا التخصص من الع

 يأخذ رب العمل بعين اإلعتبار طلبات العمال الذين يعملون في مكان العمل الذين يريدون اإلنتقال من العمل بدوام جزئي إلى العمل بدوام

كامل، ومن العمل بدوام كامل إلى العمل بدوام جزئي وذلك عندما يتوفر هناك شاغراً بما يتناسب مع كفاءاتهم، ويتم اإلعالن عن 

 لشاغرة في وقتها. المناصب ا

يستطيع أحد األبوين وفقاً لهذه المادة تقديم طلباً للعمل بدوام جزئي حتى بداية الشهر ( 6663/21مادة  - 29/1/2016)فقرة ملحقة: 

هذا القانون. من  74الذي يلي التاريخ الذي يبدأ فيه سن التعليم اإلبتدائي اإللزامي بعد اإلنتهاء من الموافقات المنصوص عليها في المادة 

زئي يستطيع العامل الذي بدأ بالعمل بدوام ج ضمن اطار هذه الفقرة، ويتم تلبية هذا الطلب من قبل رب العمل، وال يُعد سبباً صالحاً للفسخ.

ي م جزئالعودة للعمل بدوام كامل على أن ال يستفيد بأكثر من هذا الحق من أجل نفس الطفل. في حالة بدأ العامل الذي كان يعمل بدوا

غب ربالعمل بدوام كامل، ينتهي تلقائياً عقد عمل العامل الذي كان يعمل بدالً عنه. العامل الذي يرغب بالعودة للعمل بدوام كامل أو الذي ي

 عباإلستفادة من هذا الحق يقوم بابالغ رب العمل بذلك خطياً قبل شهر واحد على األقل. في حالة كان أحد األبوين ال يعمل، ال يستطي

يستفيد األبوين، معاً أو منفردين، الذين لديهم طفل لم يتجاوز الثالثة من عمره من هذا الزوج أو الزوجة تقديم طلب للعمل بدوام جزئي. 

 الحق اعتباراً من التاريخ الذي يولد فيه هذا الطفل. 

األساسات واإلجراءات المتعلقة بتطبيق وامكانية العمل بدوام جزئي في أماكن العمل   (6663/21مادة  - 29/1/2016)فقرة ملحقة: 

 التي ستصدر من قبل وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل.  تشريعاتيتم تحديدها بال أو في أي قطاع ضمن اطار الفقرة الخامسة

 

 ( 1)العمل عند الطلب والعمل عن بعد

دعت الحاجة للعامل فيما يتعلق بالعمل الذي تعهد التي يتم فيها تحديد العمل الذي سيتم تنفيذه في حالة إن عالقة العمل  - 14المادة 

 بإنجازه بعقد خطي، هي عبارة عن عقد عمل بدوام جزئي يعتمد على العمل عند الطلب. 

سيعمل ضمنها العامل، فيتم اعتبار أن وقت العمل  في حال لم يحدد الطرفان الشريحة الزمنية، سواءاً كانت أسبوعاً أو شهراً أو سنةً، التي

 قد تم تحديده بعشرين ساعة أسبوعياً. ويحق للعامل الحصول على أجرته من أجل توظيفه للعمل عند الطلب سواءاً عمل أم لم يعمل. 

عليه فعل ذلك، أي طلب العامل  إن صاحب العمل الذي يحق له طلب تنفيذ التزام انجاز العمل من العامل بطريقة الطلب عند العمل، يجب

ما بللعمل، قبل أربعة أيام على األقل من الوقت الذي سيعمل فيه العامل، مالم يتم تحديد غير ذلك. ويكون العامل الذي يعمل عند الطلب 

على رب  ددة في العقد، فيجبيتناسب مع الفترة الزمنية لذلك ملزماً بتنفيذ العمل المنوط به. إذا لم تكن الفترة الزمنية للعمل اليومي مح

 العمل تشغيل العامل عند الطلب في كل مرة يطلبه للعمل لمدة أربعة ساعات متتالية في اليوم كحد أقصى. 

العمل عن بعد: هو عالقة العمل التي يتم تأسيسها خطياً وتستند إلى تنفيذ العمل الواجب  (6715/2مادة  - 6/5/2016)فقرة ملحقة: 

 مة العمل، التي تتألف من العامل ورب العمل، خارج مكان العمل عبر طرق اإلتصال التكنولوجية أو في المنزل. انجازه ضمن منظو

في عقد العمل الذي سيتم ابرامه وفقاً للفقرة الرابعة، يرد فيه أحكاماً تتعلق بوصف العمل،  (6715/2مادة  - 6/5/2016)فقرة ملحقة: 

، ومسؤوليات تتعلق بالمعدات التي يوفرها رب العمل ومكانه، واألجر والنقاط التي تتعلق بدفع األجرفيذه، ومدة العمل وطريقة تن

 ومسؤوليات حمايتها، وشروط العمل العامة والخاصة مع طريقة اتصال رب العمل بالعامل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 



في حين كان عنوانها  6/5/2016وتاريخ  6715من القانون رقم  2المادة  من خاللان هذه المادة وتمت معالجة نصها تم تعديل عنو( 1)

 "العمل عند الطلب" 
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إن العمال عند العمل عن بعد، ال يمكن أن يخضعوا لمعاملة مختلفة مقارنةً بأمثالهم من  (6715/2مادة  - 6/5/2016)فقرة ملحقة: 

اباً جوهرية. إن رب العمل مسؤول عن ابالغ الموظف بخصوص تدابير الصحة العمال بسبب طبيعة عقود عملهم، مالم يكن هناك أسب

والسالمة مع األخذ بعين اإلعتبار طبيعة العمل الذي يقوم به الموظف الذي يعمل بعالقة عمل عن بعد، ومسؤول عن تقديم الدورات 

 مهنية الضرورية المتعلقة بالمعدات التي زوده بها. التدريبية الالزمة، وعن توفير المراقبة الصحية، وعن اتخاذ تدابير السالمة ال

يتم تحديد أساسات واجراءات العمل عن بعد عن طريق ما يتم اصداره من وزارة  (6715/2مادة  - 6/5/2016)فقرة ملحقة: 

 ة العمل، وبخصوصمع األخذ بعين اإلعتبار طبيع التأمينات اإلجتماعية والعمل بخصوص ما هي األعمال عن بعد غير قابلة للتنفيذ

 ومشاركة البيانات، إضافةً إلى غيرها من النقاط. تطبيق شروط التشغيل المتعلقة بحماية 

 

 عقد العمل مع فترة تجربة 

عندما يتم وضع شرط تجربة في عقد العمل من قبل الطرفين، يمكن أن تكون هذه الفترة شهرين كحد أقصى. ولكن من   - 15المادة 

 الممكن تمديد فترة التجربة في عقود العمل الجماعية لتصل إلى أربعة أشهر. 

ول العامل بحقه في الحصر. ويحتفظ يستطيع الطرفان فسخ عقد العمل ضمن فترة التجربة بدون تعويض وبدون الحاجة إلى مهلة انذا

 من الحقوق بالنسبة لأليام التي عمل فيها.  على األجر وغير ذلك

 

 من عقد فريق  تتألفعقود العمل التي 

العمال الذين يمثلون فريقاً يتألف من أكثر من عامل واحد  أحد رب العمل مع على العقد الذي يبرمه عقد الفريقتُطلق كلمة  - 16المادة 

 ته قائد الفريق. بصف

يجب أن يتم ابرام عقد الفريق بشكل خطي، وذلك بصرف النظر عن المدة التي تم اإلتفاق عليها من أجل عقود العمل التي ستنشأ. ويتم 

 التي سيحصل عليها في العقد بشكل منفصل. تبيان هوية كل عامل وأجرته 

ريق بالعمل، يتم اعتبار أنه تم ابرام عقد عمل بين رب العمل وبين هذا العامل مع بداية كل عامل من العمال المكتوبة أسمائهم في عقد الف

 من قانون الديون على عقد الفريق.  110بالشروط المحددة في عقد الفريق. ويتم أيضاً تطبيق أحكام المادة 

ن في عقد العمل بشكل منفصل لكل مع بداية العمال بالعمل، يتوجب على رب العمل أو وكيل رب العمل بدفع أجور العمال المذكوري

 لقائد الفريق، ال يجوز اقتطاع أي عمولة له أو ما شابه ذلك من أجور العمال ضمن الفريق. عامل منهم. بالنسبة 

 

 الفسخ بأجل 

أن يتم ابالغ الطرف اآلخر بحالة فسخ عقود العمل غير محدودة المدة مسبقاً. يتم اعتبار أن عقود العمل قد تم فسخها يجب  - 17المادة 

 في الحاالت التالية: 

a)  ستة أشهر.لمدة تقل عن بالنسبة للعامل الذي استمر بالعمل بعد أسبوعين من ابالغ الطرف اآلخر 

b)  .بعد أربعة أسابيع من ابالغ الطرف اآلخر بالنسبة للعامل الذي استمر بالعمل لمدة ستة أشهر وحتى سنة ونصف 
c)  .بعد ستة أسابيع من ابالغ الطرف اآلخر بالنسبة للعامل الذي استمر بالعمل لمدة سنة ونصف وحتى ثالث سنوات 

d)  الذي استمر بالعمل ألكثر من ثالث سنوات. بعد ثمانية أسابيع من ابالغ الطرف اآلخر بالنسبة للعامل 
 

 من الممكن زيادة هذه الفترات وانقاصها بحسب كل عقد. 

 . اإلنذار، يتوجب عليه دفع تعويض بقيمة األجر المتعلق بمدة اإلنذارإن الطرف الذي يفشل في تحقيق شرط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8429 

 

 مقدماً.  اإلنذارعلى فترة  العائدفسخ عقد العمل عن طريق دفع األجر يستطيع رب العمل 

، 18، ال يعيق تطبيق أحكام المواد اإلنذار مقدماً أو عدم امتثاله لشرط اإلنذار على مدة  سخ رب العمل للعقد بعد دفع األجر العائدإن ف

في الحاالت التي اإلنذار عاف مدة ، يتم دفع تعويض للعامل بقيمة ثالثة أض18من هذا القانون. وفقاً للفقرة األولى من المادة  21، 20، 19

ويجب وفقاً من هذا القانون.  21، 20، 19، 18يتم فيها اساءة استخدام حق الفسخ وانهاء عقد عمل العمال خارج نطاق تطبيق المواد 

 من أجل الفسخ. اإلنذار للفقرة الرابعة أن يتم دفع تعويض أيضاً لعدم اإلمتثال لشرط 

والتعويضات المستحقة وفقاً لهذه المادة، يتم األخذ بعين اإلعتبار اإلنذار دفع مقدماً العائدة على فترات عند حساب األجور مستحقة ال

، إضافةً إلى المال المدفوع للعامل أوالعقد الممكن قياسه بالمال، والمنافع الناجمة عن 32األجور الواردة في الفقرة األولى من المادة رقم 

 القانون.  

 

 إلى سبب صالح وقانونياستناد الفسخ 

رب العمل الذي يفسخ عقد عمل غير محدود المدة لعامل قضى أقل من ستة أشهر في مكان العمل الذي يوظف ثالثين عامالً  - 18المادة 

لوك سأو أكثر، يجب عليه أن يستند إلى سبب صالح وقانوني ناجم عن ضرورات العمل أو مكان العمل أو العملية التشغيلية، أو ناجم عن 

ال يوجد هناك شرط لألقدمية في العمل بالنسبة للعمال الذي  (6552/2مادة  - 10/9/2014)جملة ملحقة: العامل أو عدم كفائته. 

 يعملون في أماكن عمل تحت األرض. 

 من هذا القانون.  66في حساب أقدمية العمل لستة أشهر، يتم األخذ بعين اإلعتبار الفترات الواردة في المادة 

 نقاط التالية بشكل خاص ال تشكل سبباً صالحاً للفسخ: ال

a)  خارج ساعات العمل، أو ضمن ساعات العمل بموافقة رب أن يكون العامل عضواً في النقابة، أو المشاركة في نشاطات نقابية

 العمل. 

b)  .انشاء ممثلية نقابة لمكان العمل 
c)  من أجل تنفيذ اإللتزامات أو متابعة الحقوق الناجمة عن العقد أو تقديم طلبات للسلطات اإلدارية أو القضائية ضد رب العمل

 (1)التشريعات القانونية، أو المشاركة في عملية قد تم البدء بها بهذا الخصوص.

d)   ألسباب الِعرق، اللون، الجنس، الحالة المدنية، اإللتزامات العائلية، الَحمل، الوالدة، الدين، الرأي السياسي وما شابه ذلك من

 أسباب. 
e)  74عدم القدوم للعمل خالل الفترات التي يكون فيها توظيف العمال من النساء ممنوع والمنصوص عليها في المادة . 

f) ( الغياب المؤقت عن العمل خالل فترة النقاهة المنصوص عليها في البندb( من البند رقم )I من المادة )بسبب مرض أو  25

 حادث. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 



،  تم إضافة عبارة " تنفيذ اإللتزامات" على أن تأتي بعد عبارة 18/2/2009وتاريخ  5838من القانون رقم  32المادة  من خالل( 1)

 "متابعة الحقوق الناجمة عن العقد أو التشريعات القانونية" الواردة في هذا البند. 
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يتم حساب أقدمية عمل ستة أشهر للعامل من خالل جمع الفترات التي مرت في مكان عمل واحد أو في أماكن عمل مختلفة عند رب 

 العمل نفسه. 

رب العمل، يتم تحديد عدد العمال الذين يعملون في مكان العمل وفقاً لعدد  في حالة وجود أكثر من مكان عمل واحد في نفس مجال عمل

 العمال اإلجمالي الذي يعملون في أماكن العمل هذه. 

وكالء ومساعدي رب العمل الذين يديرون كامل العملية  على  25، والفقرة األخيرة من المادة 21و  19ال يتم تطبيق هذه المادة والمادتين 

 . وكالء رب العمل المخولين بتوظيف العمال وتسريحهم من العمل والذين يديرون كامل مكان العمل علىوال التشغيلية، 

 

 فسخ العقد  طريقة

 الفسخ بشكل خطي، ويجب عليه تحديد سبب الفسخ بشكل واضح ودقيق.  اشعاريجب على رب العمل كتابة  - 19المادة 

ما ألسباب تتعلق بسلوك أو كفاءة هذا العامل بدون السماح له بالدفاع عن نفسه ضد  ال يمكن فسخ عقد عمل غير محدود المدة لعامل

 . 25( من المادة IIاإلدعاءات عليه. ولكن يحتفظ رب العمل بحقه في الفسخ وفقاً لشروط البند رقم )

 

 (1)طريقة تبليغ الفسخ واإلعتراض عليه

ع دعوى لدى محكمة العمل في غضون مدة شهر واحد اعتباراً من تاريخ تبليغه يستطيع العامل الذي يتم فسخ عقد عمله رف - 20المادة 

الحاً أو قانونياً. ليس سبباً ص اإلنذار، أو بأن السبب المذكور في اإلنذاراشعار الفسخ، ويستطيع اإلدعاء بأنه لم يتم تحديد سبب للفسخ في 

 (1)وافق الطرفان. يتم احالة الخالف إلى حَكم خاص في نفس المدة إذا  (1))...(

إن رب العمل مسؤول عن اثبات أن الفسخ يستند إلى سبب صالح وقانوني. في حال ادعى العامل أن الفسخ يستند إلى سبب آخر، فإنه 

 مسؤول عن اثبات هذا اإلدعاء. 

ة ذه المحكمة، تتخذ المحكميتم البت في الدعوى في غضون شهرين وفقاً إلجراءات محاكمة سريعة. وفي حال استئناف القرار الذي تتخ

 العليا قرارها القطعي في غضون شهر واحد. 

 ( 19/10/2005وتاريخ  E.:2003/66, K.:2005/72)الغاء الفقرة الرابعة: بقرار من المحكمة الدستورية برقم 

 

 نتائج الفسخ الذي يتم بسبب غير صالح أو غير قانوني

حكمة أو من قبل حَكم خاص بأن رب العمل لم يبين صالحية الفسخ بعدما يتم التحديد من قبل المعندما يتم اتخاذ قراراً بعدم  - 21المادة 

ر هسبباً صالحاً أو قانونياً أو بأن السبب الُمبي ن لم يكن صالحاً أو قانونياً، فيتوجب على رب العمل اعادة العامل إلى عمله في غضون ش

بناءاً على طلبه في غضون شهر واحد، يكون رب العمل ملزماً بدفع تعويضاً للعامل بقيمة  لم يعد رب العمل العامل إلى العملواحد. إذا 

 أجر أربعة أشهر على األقل وثمانية أشهر على األكثر. 

عندما تتخذ المحكمة أو يتخذ الَحكم الخاص قراراً بعدم صالحية الفسخ، وفي حالة عدم عودة العامل إلى العمل، تحدد المحكمة أو يحدد 

 الَحكم الخاص مقدار التعويض الذي سيتم دفعه.  

 يتم توظيفه فيها حتى يصبح القرار يتم دفع األجر الناجم وغيره من الحقوق للعامل حتى أربعة أشهر كحد أقصى من أجل المدة التي لم

 قطعياً. 

المدفوعة مقدماً من الدفعة التي سيتم دفعها اإلنذار العمل العائدة على فترة  نهاية الخدمةإذا عاد العامل إلى العمل، يتم تقاص تعويضات 

مقدماً، يتم إلنذار االعائد على فترة  إذا لم يتم دفع األجروفقاً ألحكام الفقرة أعاله. إذا لم يتم منح العامل الذي لم يعد إلى العمل فترة تبليغ أو 

 دفع مبلغ األجر العائد على هذه الفترات أيضاً. 

يجب على العامل تقديم طلباً لرب العمل من أجل البدء بالعمل ضمن مدة عشرة أيام عمل اعتباراً من تبليغ قرار المحكمة أو قرار الَحكم 

عامل بتقديم الطلب ضمن هذه المدة، يُعتبر الفسخ الذي أجراه رب العمل فسخاً صالحاً، ويكون رب العمل الخاص القطعي. وإذا لم يقم ال

 مسؤوالً عن النتائج القانونية له. 

 

 

__________ 



، بقرار من تم الغاء الجزء " أو إذا كان هناك حكم في عقد العمل الجماعي .." من الجملة األخيرة من الفقرة األولى من هذه المادة( 1)

 . 19/10/2005وتاريخ  E.:2003/66, K.:2005/72المحكمة الدستورية برقم 
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 حة. لال يجوز تغيير أحكام الفقرات األولى والثانية والثالثة من هذه المادة في العقود بأي شكل من األشكال، وإال تكون أحكام العقد غير صا

 

 التغييرات في شروط العمل، وفسخ عقود العمل 

يستطيع رب العمل اجراء تغيير جوهري في شروط العمل ناجم عن عقد العمل، أو عن لوائح الموظفين الملحقة بعقد العمل  - 22المادة 

إن التغييرات التي ال يتم اجرائها بهذا الشكل، ولكن يقوم بابالغ العامل خطياً بذلك.  ،وما شابهها من مراجع، أو عن تطبيق مكان العمل

ل والتي ال يتم قبولها خطياً من قبل العامل في غضون مدة ستة أيام عمل، ال يتم ربطها بالعامل. إذا لم يقبل العامل التغيير المقترح خال

لح طي أن التغيير يستند إلى سبب صا، ويوضح بشكل خاإلنذار هذه المدة، يستطيع رب العمل فسخ عقد العمل بشكل يتوافق مع فترة 

 17وقانوني، أو أن هناك سبباً صالحاً وقانونياً آخر للفسخ. وفي هذه الحالة، يستطيع العامل رفع دعوى قضائية وفقاً ألحكام المواد من 

 . 21إلى 

رجعي في  تنفيذ بشكل يكون فيه ذا أثرالتغيير حيز اليستطيع الطرفان دائماً تغيير شروط العمل باإلتفاق فيما بينهما. وال يمكن وضع 

 شروط العمل. 

 

 مسؤولية رب العمل الجديد

 اإلنذارفترة بالعمل دون التقيد ترك إذا إن العامل الذي بدأ بالعمل لدى رب عمل ما بعقد عمل محدود المدة أو غير مستمر، و - 23المادة 

بالتالي إلى جانب مسؤولية العامل بسبب فسخ هذا العقد، كذلك يكون رب  أو قبل انتهاء مدة العقد، وإذا بدأ بالعمل عند رب عمل آخر،

 العمل الجديد مسؤوالً أيضاً في الحاالت التالية: 

a)  الذي بدأ عمالً جديداً العامل على هذا السلوك. إذا حرض رب العمل  

b)  .إذا وظف رب العمل الجديد العامل وهو يعلم هذا السلوك عنه 
c)  .إذا استمر رب العمل الجديد بتوظيف العامل حتى بعد أن علم هذا السلوك عنه 

 

  العامل في الفسخ الفوريحق 

يستطيع العامل، سواءاً كان يعمل بعقد محدود المدة أم ال، أن يفسخ عقد العمل في الحاالت التالية بدون فترة انذار أو قبل  - 24المادة 

 انتهاء مدة عقد العمل: 

I. صحية:  ألسباب 

a)  إذا كان تنفيذ العمل، الذي هو موضوع عقد العمل، يشكل خطراً على صحة العامل أو حياته لسبب ناجم عن طبيعة

 العمل. 

b)  إذا كان العامل مريض بمرض ال يتناسب مع عمله، أو إذا كان العامل على تماس مباشر ويجتمع بشكل دائم مع

 عامل آخر أو مع رب عمل مريض بمرض معٍد. 

II.  :حاالت ال تتوافق مع األخالق وحسن النية وما شابه ذلك من حاالت 

a)  إذا ضلل رب العمل العامل بأن ً معلومات منافية للحقيقة أو أن يبين له شروط أو ميزات يعطيه أو  يقول له كالما

 خاطئة بالنسبة لكل نقطة من النقاط األساسية في عقد العمل الذي يبرمه معه. 
b) العامل جنسياً، أو إذا تصرف رب العمل بتصرف أو قال كلمات تمس شرف وِعرض العامل إذا تحرش رب العمل ب

 أو أحد أفراد عائلته. 

c)  ،أو قام بالتشجيع على سلوك إذا قام رب العمل بتهديد العامل أو اهانته وسبه أو قام بتهديد واهانة أحد أفراد عائلته

أو استفزه، أو إذا ارتكب رب العمل بحق العامل أو بحق أحد غير قانوني ضد العامل أو ضد أحد من أفراد عائلته، 

من أفراد عائلته جناية تتطلب السجن، أو إذا طعن رب العمل العامل بشرفه وبكرامته أو اتهمه بتهمة زائفة ال أصل 

 لها. 
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d)  إذا تعرض العامل لتحرش جنسي في مكان العمل من قبل عامل آخر أو من قبل شخص ثالث، ولم يتخذ رب العمل

 التدابير الالزمة على الرغم من ابالغ العامل له بهذه الحادثة. 
e)  .إذا لم يقم رب العمل بحساب ودفع أجر العامل وفقاً ألحكام القانون ولشروط العقد 
f)  العمل، أو إذا كان يتم دفع أجر العامل على أساس أوقات مختلفة بين كل أجر وآخر ولم يتم إذا لم يتم تطبيق شروط

الوفاء بدفع األجر الناقص للعامل، وذلك في الحاالت التي يتم فيها يكلف رب العمل العامل بعمل أقل من المقدار 

كل دفع األجر بناءاً على مجموع العمل أو بش والكمية التي يستطيع القيام بها، وفي الحاالت التي يتم فيها اإلتفاق على

  جزئي. 

III.  :ألسباب قاهرة 
 إذا كان هناك أسباب قاهرة للعامل تضطره للتوقف عن العمل في مكان العمل الذي يعمل فيه لمدة تزيد عن أسبوع واحد. 

 

 حق رب العمل في الفسخ الفوري

يستطيع رب العمل فسخ عقد العمل، سواءاً كان محدود المدة أم ال، في الحاالت الواردة أدناه، وذلك بدون انتظار فترة اإلنذار  - 25المادة 

 أو قبل انتهاء مدة العقد: 

I-      :ألسباب صحية 

a)  ،مل ال يمتثل أو في حال كان العافي حال أصبح العامل معاقاً أو مصاباً بمرض ما نتيجة ادمانه على شرب الكحول

وإذا استمر عدم اإللتزام بذلك لمدة ثالثة أيام على التوالي أو ألكثر للقواعد الصحية العامة للعمل في اللباس وغيره، 

 (1)من خمسة أيام في الشهر. 

b)  في حال ثبت من قبل هيئة صحية وجود اعاقة أو عجز للعامل في مكان العمل بسبب اصابته بمرض ال يمكنه الشفاء

 منه. 

(a) بالنسبة لرب عمل في حاالت مثل مرض، حادث، َحمل، والدة،  بدون انذار إن حق فسخ عقد عمل العامل

وفقاً لمدة العمل في مكان  17فترات اإلنذار في المادة باستثناء األسباب الواردة في البند أدناه، ينجم بعد تجاوز 

والدة عند نهاية المدة المحددة في المادة رقم عمل العمال لحاالت محددة. وتبدأ هذه المدة في حاالت العمل وال

 . وال يتقاضى العامل أجراً من أجل الفترات التي لم يذهب فيها إلى العمل بسبب تعليق عقد العمل. 74

 

II -      :الحاالت التي ال تتناسب مع األخالق وقواعد حسن النية وما شابهها من حاالت 

a) يقول له كالماً غير حقيقياً، أو في حال لم يتوفر في العامل نافى مع الحقيقة وأن يقدم العامل لرب العمل معلومات تت

الشروط والمواصفات الالزمة في بعض من النقاط األساسية في عقد العمل والتي ادعى أنها متوفرة لديه عند ابرام 

 هذا العقد. 

b)  ًمن أفراد عائلته، أو تكلم العامل عن  تفوه العامل بكمات أو قيامه بسلوكيات تمس شرف وِعرض رب العمل أو أحدا

 رب العمل ونشر أخبار ال أصل لها تتعلق بالشرف والكرامة. 

c)  .تحرش العامل جنسياً برب العمل أو برب عمل آخر 

d)  تحرش العامل برب العمل أو بأحد أفراد عائلة رب العمل أو بعامل آخر تابع لرب العمل، أو قدوم العامل إلى العمل

 (2)المسكرات أو المواد المخدرة، أو استخدام هذه المواد في مكان العمل.وهو تحت تأثير 

e)  تصرف العامل تصرفات غير ملتزمة وغير مناسبة مثل: اساءة استخدام ثقة رب العمل به، والسرقة، واإلفصاح عن

 األسرار المهنية الخاصة برب العمل. 
f) بدون أن يتم ارجاء الحكم. زيد عن سبعة أيام وارتكاب العامل لجناية في مكان العمل تستوجب السجن لمدة ت 

 

 

____________ 



وتاريخ  6462المادة األولى من القانون رقم  من خاللأو في حالة حدوث عجز" والواردة تحت هذا البند، ( تم تعديل عبارة "1)

 أصبح العامل معاقاً أو مصاباً". لتصبح على الشكل التالي "في حال  25/4/2013

 6331من القانون رقم  32المادة  من خالل" والواردة تحت هذا البند، 84و تصرف بعكس ما ورد في المادة يل عبارة "أ( تم تعد2)

أو قدوم العامل إلى العمل وهو تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة، أو استخدام  لتصبح على الشكل التالي " 20/6/2012وتاريخ 

 ". هذه المواد في مكان العمل

8433 

 

g)  عدم قدوم العامل إلى العمل بدون الحصول على موافقة رب العمل وبدون مبرر في ثالثة أيام غير متتالية في

 الشهر، أو في يوم العمل الذي يلي أي يوم عطلة لمرتين في شهر واحد، أو ليومي عمل متتابعين. 

h)  تم تذكيره بانجازها. اصرار العامل على عدم انجاز مهامه التي تم توكيله بتنفيذها في حال 

i)  تعريض العامل أمن العمل للخطر بسبب طلب منه شخصياً أو بسبب خطأ، والحاق الضرر واألذى باآلالت أو

التجهيزات أو غيرها من المواد واألشياء الموجودة بعهدته، سواءاً كانت تخص مكان العمل أو ال تخص مكان 

 ثالثين يوماً أن يغطيه. العمل، وكان األذى بدرجة ال يمكن ألجر العامل ل

III :أسباب قاهرة   . 

 وجود سبب قاهر يمنع العامل من العمل في مكان العمل لمدة تزيد عن أسبوع واحد.               

IV في حالة احتجاز العامل أو وضعه رهن اإلعتقال.  17.   تجاوز مدة الغياب عن العمل مدة اإلنذار الواردة في المادة 

واإلدعاء بأن فسخ عقده غير مطابق لألسباب  21، 20، 18ل أن يقدم طلباً عبر الطرق القانونية ضمن اطار أحكام المواد يستطيع العام

 المنصوص عليها في البنود أعاله. 

 

 فترة استخدام حق الفسخ الفوري

 لتي ال تتوافق مع األخالق وحسن النية المبينة فيإن تخويل فسخ العقد الُمقر  به للعامل أو لرب العمل باإلستناد إلى الحاالت ا - 26المادة 

بعد مرور ستة أيام عمل بدءاً من اليوم الذي علم فيه أحد الطرفين أن الطرف اآلخر قد قام بهذا  ، ال يمكن استخدامه25و  24في المادتين 

 القيام بالفعل في كل األحوال. بعد سنة واحدة اعتباراً من التصرف، وال يمكن استخدامه 

 حقق العامل منفعة مادية عند الحادث. في حال لكن ال يتم تطبيق فترة السنة الواحدة 

إن حقوق التعويض من العامل أو من رب العمل للطرف اآلخر الناجمة عن عمليات فسخ عقد العمل بسبب هذه الحاالت ضمن الفترة 

 المنصوص عليها أعاله هي محفوظة. 

 

 إذن البحث عن عمل جديد

إن رب العمل ملزم، ضمن أوقات اإلنذار، باعطاء العامل إذن البحث عن عمل الالزم من أجل ايجاد العامل لعمٍل جديد وذلك  - 27لمادة ا

ال يجوز أن يكون وقت إذن البحث عن عمل أقل من ساعتين في اليوم، ويستطيع  أي جزء من أجره.  خصمضمن ساعات العمل، وبدون 

مج ويجمع ساعات إذن البحث عن عمل ساعات إذن البحث عن العمل. ولكن يجب على العامل الذي يد العمل، إذا أراد ذلك، دمج وجمع

 العمل، وأن يبلغ رب العمل بهذه الحالة.  سيترك فيهأن يقوم باختيار أيام البحث عن عمل قبل اليوم الذي 

إذا لم يمنح رب العمل العامل إذن البحث عن عمل جديد أو سمح له باستخدام جزء من هذا اإلذن فقط ، يتم دفع األجر المتعلق بهذه المدة 

 للعامل. 

ها، يإذا قام رب العمل بتشغيل العامل أثناء فترة إذن البحث عن عمل، يدفع له زيادة مائة في المائة على أجر العامل للفترة التي شغله ف

 دامه إلذن البحث عن عمل. اضافةً إلى األجر المستحق بدون أن يتم مقاطعته بعمل ما أثناء استخ

 

 وثيقة الخبرة 

يقوم رب العمل بمنح العامل الذي يترك العمل وثيقة تبي ن نوع العمل الذي كان يقوم به العامل والفترة الزمنية التي عمل فيها.  - 28المادة 

ويستطيع رب العمل الجديد الذي يوظف العامل، أو العامل الذي تضرر من عدم منحه الشهادة في وقتها أو تضرر من وجود معلومات 

 طلب تعويضاً من رب العمل القديم.  غير صحيحة في الوثيقة،

 يتم اعفاء هذه الوثائق من كافة أنواع الضرائب والرسوم. 
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 التسريح الجماعي للعمال

عندما يريد رب العمل تسريح العمال بشكل جماعي لضرورات العمل أو بسبب مكان العمل، أو ألسباب اقتصادية، أو فنية،  - 29المادة 

، أو ما شابه ذلك، يقوم بابالغ ممثلية النقابة في مكان العمل، ومديرية المنطقة ذات الصلة، وهيئة العمل في تركيا بذلك قبل أو تنظيمية

 ثالثين يوماً على األقل. 

احد ووفقاً ر وعقد العمل لعدد العمال أدناه الذين يعملون في مكان العمل في نفس التاريخ أو في تواريخ مختلفة ضمن فترة شهإذا تم انهاء 

 ، فيُعتبر ذلك تسريح عمال جماعي: 17للمادة رقم 

a)  عامل.  100و 20عمال على األقل، إذا كان عدد العمال الكلي ما بين  10تسريح 

b)  عامل.  300و  101تسريح عشرة في المائة من العمال على األقل، إذا كان عدد العمال الكلي ما بين 

c)  301عامل على األقل، إذا كان عدد العمال الكلي أكثر من  30تسريح . 

 

عند التبليغ باإلنذار الذي سيتم اجراؤه وفقاً للفقرة األولى، يجب أن يتوفر معلومات حول أسباب تسريح العمال، وحول مجموعات وعدد 

 عمل. العمال الذي سيتأثرون بذلك، وفي أي وقت سيتم اجراء عمليات التسريح من ال

في المفاوضات التي سيتم اجراؤها بين رب العمل وبين ممثلي النقابة في مكان العمل بعد التبليغ باإلنذار، سيتم التطرق إلى مواضيع 

تجنب التسريح الجماعي للعمال، أو تقليل عدد العمال الذينن سيتم تسريحهم، أو تخفيض اآلثار السلبية لتسريح العمال على العمال إلى 

 األدنى. ويتم في نهاية المفاوضات تنظيم وثيقة يتم فيها شرح ما تم بحثه في اإلجتماع. الحد 

 تكون انذارات الفسخ فعالة بعد ثالثين يوماً من ابالغ مديرية المنطقة بعدد العمال الذين يريد رب العمل تسريحهم جماعياً. 

قه بشكل كامل، يكون رب العمل مسؤوالً عن ابالغ مديرية المنطقة بعد اغالفي حالة انهاء نشاطات مكان العمل بصورة دائمة وقطعية 

ذات الصلة وهيئة العمل في تركيا بهذه الحالة فقط قبل ثالثين يوماً على األقل، وعن اعالن ذلك في مكان العمل. في حال أراد رب العمل 

اً من التسريح الجماعي للعمال بشكل قطعي، يقوم باستعادة العمال من أجل للعمل بنفس طبيعة العمل ضمن فترة ستة أشهر اعتبار

 باستدعاء من يفضلهم من العمال وأكثرهم مالئمةً للعمل وطبيعة العمل.  

بالنسبة لتسريح العمال الذين يعملون في أعمال موسمية أو في أعمال الحمالت من العمل، وإذا تم تسريحهم من العمل ألسباب تتعلق 

 تم تطبيق األحكام المتعلقة بالتسريح الجماعي من العمل. بطبيعة هذه األعمال، فال ي

، وإذا 21، 20، 19، 18ال يجوز لرب العمل استخدام األحكام المتعلقة بالتسريح الجماعي من العمل بهدف اعاقة تطبيق أحكام المواد رقم 

 قام بذلك، يستطيع العامل رفع دعوى قضائية وفقاً لهذه المواد. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8434-1 

 

 ( 3()2()1)السابقينوالمحكومين الخاصة  اإلحتياجاتاإللتزام بتوظيف ذوي 

 ( 5763/2مادة  - 15/5/2008)تعديل:  - 30المادة 

من قانون  21أحداث ارهابية والواردة في المادة  نتيجة، عاجزينال يتم اعتبارهم فيه  بشكلالمصابين،  بتوظيفإن أرباب العمل ملزمون 

ضمن نطاق قانون الخدمة العسكرية رقم  ، أثناء قيامهم بالخدمة العسكرية التي تدخل12/4/1991وتاريخ  3713هاب رقم مكافحة اإلر

عامل ، أو توظيف 16/6/1927وتاريخ  1076أو ضمن نطاق قانون ضباط ومجندي اإلحتياط رقم  21/6/1927وتاريخ  1111

صة أربعة الخااإلحتياجات نية والجسدية والنفسية، بحيث تكون نسبة العمال من ذوي تهم المهفي األعمال التي تناسب حاالمحكوم سابقاً  

في المائة، ونسبة العمال المحكومين السابقين اثنان في المائة في أماكن العمل أو المؤسسات العامة، وتكون نسبة العمال من ذوي 

زم  أو أكثر. إن عدد العمال الملخاص التي تقوم بتشغيل خمسين عامالً الخاصة ثالثة في المائة في أماكن العمل في القطاع الاإلحتياجات 

 رب العمل بتوظيفه في أكثر من مكان عمل واحد ضمن حدود نفس المحافظة يتم حسابه وفقاً للعدد الكلي للعمال. 

العمال الذين يتم توظيفهم وفقاً لعقد عمل محدود المدة وغير محدود المدة عند تحديد عدد العمال في هذا السياق، يتم األخذ بعين اإلعتبار 

يتم تحويل عقود عمل العمال الذين يعملون بدوام جزئي إلى عقود عمل بدوام كامل بعد أخذ فترات العمل بعين الذين سيتم توظيفهم. 

حساب المعدل، ويتم تدوير الكسور بقيمة النصف وما فوق إلى أقرب رقم صحيح. يتم اإلعتبار. ال يتم اعتبار الكسور ما دون النصف في 

 أثناء عملهم في مكان العمل.  ةالخاص اإلحتياجاتاعطاء األولوية للعمال الذين يصبحون من ذوي 

ة وائح ستصدر من قبل وزارتقوم هيئة العمل في تركيا بتوفير العمال الملزم أرباب العمل بتوظيفهم. وفي هذا الصدد، يكون هناك ل

يفهم، مؤهالت العمال الذين سيتم توظ، يتم فيها تنظيم والعائلية التأمينات اإلجتماعية والعمل، بعد األخذ برأي وزارة السياسات اإلجتماعية

ن اكن العمل عدا عوالتوجيهات المهنية في العمل الخاص التي ستكون متعلقة بأموأي منهم سيكون من الممكن توظيفه في مكان العمل، 

 ( 4)األحكام العامة، وكيف سيتم توظيف العمال من قبل رب العمل من الناحية المهنية.

ال يمكن توظيف العمال من ذوي اإلحتياجات الخاصة في أماكن عمل تحت األرض أو تحت الماء، وال يتم األخذ بعين اإلعتبار العمال 

 الماء عند تحديد عدد العمال في أماكن العمل وفقاً لألحكام أعاله.  الذين يعملون في أماكن عمل تحت األرض أو تحت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

في حين كان  15/5/2008وتاريخ  5763من القانون رقم  2المادة  من خاللان هذه المادة وتمت معالجة نصها ( تم تعديل عنو1)

 عنوانها "اإللتزام بتوظيف المعاقين والمحكومين السابقين وضحايا اإلرهاب". 

من قانون مكافحة  21المصابين، بشكل ال يتم اعتبارهم فيه عاجزين، نتيجة أحداث ارهابية والواردة في المادة  ( تم اضافة العبارة "2)

 1111، أثناء قيامهم بالخدمة العسكرية التي تدخل ضمن نطاق قانون الخدمة العسكرية رقم 12/4/1991وتاريخ  3713اإلرهاب رقم 

أو عبارة " ها" على أن تأتي بعد16/6/1927وتاريخ  1076أو ضمن نطاق قانون ضباط ومجندي اإلحتياط رقم  21/6/1927وتاريخ 

 . 4/7/2012وتاريخ  6353من القانون رقم  79المادة  خاللمن عامل محكوم مسبقاً" والواردة في الفقرة األولى من هذه المادة، 

( تم تعديل عبارة "معاق" الواردة في عنوان هذه المادة لتصبح "من ذوي اإلحتياجات الخاصة"، وتم تعديل عبارة "معاق" الواردة في 3)

 الفقرة الثانية لتصبح "الذين أصبحوا من ذويالفقرة األولى لتصبح "من ذوي اإلحتياجات الخاصة"، وتعديل عبارة "العجزة" الواردة في 



المادة  ، من خاللاإلحتياجات الخاصة"، و تم تعديل عبارة "معاق" الواردة في الفقرة الرابعة لتصبح "من ذوي اإلحتياجات الخاصة"

 .25/4/2013وتاريخ  6462األولى من القانون رقم 

" على أن تأتي بعد عبارة "كيف سيتم توظيف العمال"  والعائلية اإلجتماعية السياسات( تم اضافة عبارة " بعد األخذ برأي وزارة 4)

 .  6/2/2014وتاريخ  6518من القانون رقم  58الواردة في هذه الفقرة، من خالل المادة رقم 
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ينبغي أن يتم فصل العاجزين في مكان العمل، وفي حال أراد العمال الذين زال سبب عجزهم اعادة توظيفهم مرة أخرى في أماكن عملهم 

اللحظة في أماكن عملهم القديم إن كانت متوفرة، وإذا لم تكن متوفرة، فيجب  هذهالقديمة، فيجب على رب العمل توظيفهم بالشروط في 

إذا لم ينفذ رب العمل التزامه بابرام عقد العمل في حال توفر الراغبين اآلخرين بالعمل عندما يتوفر الشاغر.  عليه أن يفضلهم عن

 الشروط المطلوبة، يدفع رب العمل للعامل القديم الذي يرغب بالعودة للعمل تعويضاً بقيمة أجر ستة أشهر. 

 

 

 

 73و  72كامل حصص رب العمل العائدة على قسط التأمين المحسوب على الحد األدنى للدخل على أساس القسط المذكور في المادتين 

ن عليهم  من ذوي اإلحتياجات الخاصة الذين يتم توظيفهم في أماكن العمل المحمي ة المحددة من نفس القانون،  78والمحدد في المادة  للمؤم 

ن عليهم  من ذوي اإلحتياجات الخاصة الخاضعين لقانون التأمينات ، مع 1/7/2005وتاريخ  5378ن القانون رقم م 14في المادة  المؤم 

والذين يتم توظيفهم من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص بموجب هذه المادة، وكامل  17/7/1964وتاريخ  506اإلجتماعية رقم 

المحسوب على الحد األدنى للدخل على أساس القسط من أجل كل عامل من ذوي حصص رب العمل العائدة على قسط التأمين 

اإلحتياجات الخاصة الذين يوظفهم أرباب العمل بهذه الطريقة في حال لم يكونوا ملزمين بهم للعمال من ذوي اإلحتياجات الخاصة الذين 

ئد على حصة رب العمل غير المغطاة من الخزينة مع المبلغ يتم توظيفهم الزائدون عن النصاب، يتم تغطيتها من الخزينة. المبلغ العا

ائق تم تقديم وثويجب أن ييجب أن تكون مدفوعة،  المقابل لحصة المؤمن عليهم من أقساط التأمين العائدة على كامل العمال المؤمن عليهم

ً لمؤسسة التأمينات اإلجتماعية ضمن الفترة القانونية الخدمات واألقساط الشهرية  ، وذلك فيما يتعلق بالعمال المؤمن 506للقانون رقم  وفقا

المستحقات المتأخرة الناجمة عليهم الذين يوظفهم أرباب العمل من أجل أن يتم تغطية األقساط العائدة على حصة رب العمل من الخزينة. 

أخر تحصيلها من رب العمل، في حال تم الت عن التأخير في الدفعات التي سيتم دفعها لمؤسسة التأمينات اإلجتماعية من قبل الخزينة يتم

في دفع األقساط الواجبة الدفع من قبل رب العمل وفقاً لهذه الفقرة. إن ضريبة المؤسسات وايرادات مجموع األقساط التي يتم تغطيتها من 

يتم أيضاً تطبيق  (5797/10دة ما - 31/7/2008)جملة ملحقة: قبل الخزينة ال يتم اعتبارها كعناصر تكلفة أو كنفقات في التطبيقات. 

من القانون رقم  20لتشريعات التمويل ضمن اطار المادة المؤقتة رقم الحوافز التي تم تنظيمها في هذه الفقرة من أجل الموظف الخاضع 

م تحديد ، باستثناء المؤسسات العامة. يت506، على أن تكون على أساس النسب المتعلقة بالمؤمن عليهم بموجب القانون رقم 506

 األساسات واألصول المتعلقة بتطبيق هذه الفقرة من قبل كل من وزارة المالية، ووزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل، ومستشارية الخزينة

   ( 3()2()1)بشكل مشترك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

وتاريخ  5763من القانون رقم  38، من خالل المادة 1/7/2008تم تشريع هذه الفقرة بموجب الحكم الذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ ( 1)

15/5/2008 . 



 6462من القانون رقم  1( تم تعديل العبارات "معاق" الواردة في هذه الفقرة لتصبح "ذوي اإلحتياجات الخاصة"، من خالل المادة 2)

 . 25/4/2013وتاريخ 

وتاريخ  6518من القانون رقم  58الفقرة لتصبح "كامل"، من خالل المادة  ( تم تعديل عبارة "خمسون في المائة" الواردة في هذه3)

6/2/2014 . 
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في حاالت اإلخالل بهذه المادة، يتم استخدام الغرامات التي سيتم  (KHK-665/28مادة  - 11/10/2011)تعديل الفقرة السابعة: 

بذوي اإلحتياجات الخاصة والمحكومين السابقين، وفي تقنيات دعم تأسيس مشاريع عمل خاصة في  101تحصيلها وفقاً للمادة رقم 

ستضمن ايجاد عمل لذوي اإلحتياجات الخاصة، وفي تعيين ذوي اإلحتياجات الخاصة في العمل، وفي ضمان مطابقة األعمال وأماكن 

ل لجنة تتألف ار من قبات التي يتم تحصيلها بقرالعمل لهم، وفي غير ذلك من المشاريع المماثلة. يتم ربط النقاط المتعلقة باستخدام الغرام

تياجات الخاصة وممثل من أكثر المؤسسات تمثيالً للعمال وأرباب العمل، ومن المؤسسات العليا تمثيالً لذوي اإلح من ممثل من أكثر

،  ةوالعائلي السياسات اإلجتماعيةة المديرية العامة للسجون ووزارة العدل، ومن المديرية العامة لخدمات المسنين والعجزة التابعة لوزار

ن م ومن المديرية العامة للسالمة والصحة المهنية، ومن المديرية العامة للعمل التابعة لوزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل، وذلك بتنسيق

يتم اصدارها من قبل وزارة التأمينات اإلجتماعية  لوائحهيئة العمل في تركيا. وتعمل اللجنة على تنظيم أساسات وأصول العمل عبر 

 (     1)والعمل.

 جميع األحكام الخاصة في القوانين والمتعلقة بالخدمات المرتبطة بأمن المجتمع محفوظة في توظيف المحكومين السابقين. 

 

 الخدمة العسكرية والعمل الناتج عن القانون 

لعمل بسبب مناورة عسكرية خارج الخدمة العسكرية اإلعتيادية أو مهمة عمل ناجمة عن إن عقد عمل العامل الذي ترك ا - 31المادة 

 مقانون تجنيد مع حمل السالح ألي سبٍب كان أو عن أي قانوٍن كان، يتم اعتباره عقداً مفسوخاً من قبل رب العمل بعد شهرين بدءاً من اليو

 الذي ترك فيه العامل العمل. 

ل لمدة سنة واحدة على األقل في هذا العمل ليتمكن من اإلستفادة من هذا الحق. ويتم اضافة يومين اثنين أيضاً يجب أن يكون العامل قد عم

 من أجل كل سنة قد عمل فيها تزيد عن سنة واحدة، على أن ال تتجاوز كامل هذه المدة فترة تسعين يوماً. 

يتم اعتبار عقد العمل قد تم فسخه. ولكن أحكام القوانين الخاصة  ال يتم دفع أجر العامل ضمن الفترة الواجب انتظارها من أجل أن

محفوظة في هذا الخصوص. وتبدأ الفترة الموضحة في القانون من أجل الفسخ بعد انتهاء هذه الفترة، حتى ولو تم ابالغ أحد الطرفين أن 

داً إلى سبب قانوني آخر. لكن ال يتم تطبيق أحكام هذه عقد العمل ضمن هذه المدة قد تم فسخه من قبل العامل أو من قبل رب العمل استنا

 المادة إذا انتهى عقد العمل تلقائياً ضمن الفترة الواردة أعاله، أو إذا تم ابرام عقد عمل محدود المدة. 

ءاً من ين اثنين ابتداإن العمال الذين يتركون العمل بسبب أي مهمة عسكرية أو قانونية، وفي حال أرادوا العودة إلى العمل ضمن فترة شهر

لى رب العمل توظيفهم بالشروط في هذه اللحظة في عملهم القديم أو في أماكن عمل مشابهة إن كان متوفراً، انتهاء هذه المهمة، فيتوجب ع

ابرام عقد تزامه بوإذا لم يكن متوفراً، فيجب عليه أن يفضلهم عن الراغبين اآلخرين بالعمل عندما يتوفر الشاغر. إذا لم ينفذ رب العمل ال

 العمل في حال توفر الشروط المطلوبة، يدفع رب العمل للعامل القديم الذي يرغب بالعودة للعمل تعويضاً بقيمة أجر ثالثة أشهر. 

 

 

 

 الباب الثالث

 األجر 

 األجر ودفع األجر

 األجر بمعناه العام، هو المال والمبلغ المدفوع الذي يوفره رب العمل أو طرف ثالث لشخٍص ما مقابل عمٍل ما.   - 32المادة 

 

 

 

______________ 

( تم تعديل العبارات "من المعاقين"، "من المعاق"، "معاق"، "المعاق" الواردة في هذه الفقرة لتصبح "من ذوي اإلحتياجات الخاصة"، 1)

 . 25/4/2013وتاريخ  6462من القانون رقم  1اجات الخاصة"، من خالل المادة "ذوي اإلحتي
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كقاعدة عامة يتم دفع األجر، والمكافأة، والمنحة، وكل ما شابه ذلك من أنواع  (5754/85مادة  - 17/4/2008)فقرة ثانية معدلة: 

على الدفع  وإذا تم اإلتفاقوبالليرة التركية.  لذلك أو بشكل خاصمستحقات عن طريق التحويل إلى حساب بنكي يتم فتحه في مكان العمل 

ة لبالعملة األجنبية، فمن الممكن دفع األجر، والمكافأة، والمنحة، وكل ما شابه ذلك من أنواع مستحقات بالعملة التركية وتحويله إلى العم

والمكافأة، والمنحة، وكل ما شابه ذلك من أنواع مستحقات للعامل الذي األجنبية بسعر الصرف الحالي في يوم الدفع. بالنسبة لدفع األجر، 

يتم توظيفه عن طريق اإليداع في حساب بنكي يتم فتحه بشكل خاص لذلك، تكون كل من وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل، ووزارة 

لزام أرباب العمل أو األشخاص الثالثة باألخذ بعين وزارة الدولة المسؤولة عن مستشارية الخزينة مسؤولين بشكل مشترك عن االمالية و

اإلعتبار عناصر مثل: نوع اإللتزام الضريبي الخاضعين له، حجم الشركة، عدد العمال الذين يتم توظيفهم، المحافظة الموجود فيها مكان 

شابه ذلك من أنواع مستحقات سيتم ايداعها العمل وما شابه ذلك، ومسؤولين عن تحديد فيما إذا كان األجر، والمكافأة، والمنحة، وكل ما 

في الحساب البنكي ستكون بناءاً على المقدار الصافي المتبقي بعد خصم اإلستقطاعات القانونية أو بناءاً على المقدار اإلجمالي )غير 

ه ذلك من أنواع مستحقات للعمال الصافي(. إن أرباب العمل أو األشخاص الثالثة الملزمين بدفع األجر، والمكافأة، والمنحة، وكل ما شاب

الذي يوظفونهم عن طريق الحسابات البنكية التي يتم فتحها بشكل خاص، ال يمكن لهم دفع األجر، والمكافأة، والمنحة، وكل ما شابه ذلك 

 من أنواع مستحقات في حسابات غير الحسابات البنكية التي تم فتحها بشكل خاص.

األساسات واألصول األخرى المتعلقة بدفع األجر، والمكافأة، والمنحة، وكل ما شابه إن  (5754/85مادة  - 17/4/2008)فقرة ملحقة: 

سيتم  وائحلالبنكية التي يتم فتحها بشكل خاص، يتم تنظيمها من خالل ذلك من أنواع مستحقات للعامل عن طريق اإليداع في الحسابات 

 ك. اصدارها من قبل الوزارات المذكورة أعاله بشكل مشتر

يتم الزعم بأنه يمثل عملة متداولة في البالد، أو بواسطة أي طريقة ال يجوز دفع األجر بواسطة سند دين )سند مالي(، أو قسيمة، أو سند 

 أخرى مشابهة. 

عمل اليتم دفع األجر مرة كل شهر كحد أقصى. من الممكن تقليص مدة دفع األجر إلى مرة في األسبوع بالنسبة لعقود العمل أو لعقود 

 الجماعية. 

 عند انتهاء عقود العمل، يجب أن يتم دفع كامل أجر العامل مع المال الناجم عن العقد والقانون ومع المستحقات القابلة للقياس. 

 ك. اال يجوز دفع األجور في البارات وما شابهها من أماكن للتسلية، وفي محالت ومتاجر بيع السلع بالتجزئة، باستثناء للذين يعملون هن

 إن فترة التقادم للمطالبة باألجور هي خمس سنوات. 

 

 عجز رب العمل عن الدفع

 ( 5763/37مادة  - 15/5/2008)ملغاة:  - 33المادة 
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 عدم دفع األجر في يومه 

إن العامل الذي ال يتم دفع أجره ضمن فترة عشرين يوماً اعتباراً من يوم استحقاق دفع األجر، باستثناء األسباب القاهرة، قد  - 34المادة 

 ً ن ع يمتنع عن تنفيذ عمله المنوط به. لذلك، فإن عدم تنفيذ األعمال المنوطة بالعمال بناءاً على قرارات شخصية، ال يمكن أن يُعتبر إضرابا

لو أخذ ذلك طابعاً جماعياً وبأعداد جماعية. يتم تطبيق أعلى نسبة فائدة مطبقة في الودائع بالنسبة لألجور غير المدفوعة في العمل حتى و

 يومها. 

عمل هؤالء العمال الذين ال يعملون لهذه األسباب، وال يجوز استبدالهم بعمال جدد، وال يجوز توكيل أعمالهم ال يجوز فسخ عقود 

 لآلخرين. 

 

 جزء من األجر  حجز

ال يجوز حجز أكثر من ربع األجور الشهرية للعمال، أو تحويل أجورهم لآلخرين. ولكن المبلغ الذي يقدره القاضي من أجل  - 35المادة 

 جميع حقوق مقرضي النفقة محفوظة. أفراد العائلة الذين يجب أن يرعاهم العمال غير مشمول ضمن هذه األجور. 

 

 ة في خصم األجور من مستحقات أرباب العمل األصليين مسؤولية السلطات العام

المؤسسات والبنوك التي تم اإلدارات المحلية للدوائر العامة و دوائر الموازنة الملحقة، أو المؤسسات اإلقتصادية العامة، أو إن - 36المادة 

من العمال الذين يعملون في جميع أنواع أعمال  يتأكدون ستناداً إلى صالحية ممنوحة بموجب قانون خاص أو إلى قانون خاص،تأسيسها ا

البناء والصيانة مثل: المباني والجسور وشق الطرق، و فيما إذا كان هناك أجوراً غير مدفوعة من قبل المقاولين أو المقاولين الفرعيين 

التي سيتم طلبها من المقاول أو من  وفقاً لكشوفات األجورن مستحقات هؤالء يدفعون هذه األجور مالذين يتعاقد معهم أرباب العمل، و

 ين يعملون وال يتم دفع أجورهم. المقاول الفرعي، إن ُوجد، الذين ال يدفعون األجور، بناءاً على طلب من العمال الذ

جد فيها الذلك، يتم تعليق اعالن خطي من قبل اإلدارة المختصة بدفع المستحقات في أماكن يستطيع العمال رؤيته مثل: األماكن التي يتو

العمال بشكل جماعي، أو على لوحة اإلعالنات الخاصة بمكان العمل في مقر إدارة موقع البناء. وال تقع أي مسؤولية على عاتق اإلدارات 

 الوارد ذكرها فيما يتعلق بمستحقات األجور التي تزيد عن ثالثة أشهر والتي تكون من أجل كل فترة يستحق فيها العامل أجره. 

ع عمليات النقل والتسليم أو عمليات السير في إجراءات الحجز التنفيذي التي سيتم اجراؤها على كل التأمينات والمستحقات في جميع أنوا

مكان العمل هذا للمقاولين المذكورين تكون صالحة وسارية المفعول على الجزء المتبقي بعد اقتطاع الجزء الذي سيقابل مستحقات أجور 

 في هذا العمل. العمال الذين يعملون 

عمليات اجراءات الحجز التنفيذي التي سيتم تطبيقها على المنشآت، والمواد، والمواد األولية، والسلع نصف المعالجة، والسلع المعالجة 

بشكل كامل، وعلى غيرها من األصول الموجودة في مكان العمل بسبب الديون لرب العمل أو لشخص ثالث، تصبح سارية المفعول 

على الجزء المتبقي بعد اقتطاع الجزء الذي سيقابل مستحقات األجور للعمال الذين يعملون في مكان العمل هذا، وذلك ضمن وصالحة 

 فترة ثالث سنوات التي تسبق تاريخ اتخاذ القرار القضائي التنفيذي. 

يكون أرباب العمل مسؤولين عن التحقق مقاول فرعي باألعمال، في حالة تكليف  (6552/3مادة  - 10/9/2014: )فقرة خامسة معدلة

تم دفع أجور هؤالء العمال أم ال، وعن ايداع األجور غير المدفوعة، إن ُوجدت، أو بناءاً على طلب العامل فيما إذا بصفة رسمية وشهرياً 

 في الحسابات البنكية للعمال، من خالل اقتطاعها من مستحقات المقاول الفرعي. 

 

 جدول حساب األجور

يجب على رب العمل تقديم جدوالً موقعاً أو يحتوي على إشارات خاصة بالعمال، يوضح حساب أجر العامل في الدفعات  - 37المادة 

 التي تم دفعها في مكان العمل أو في البنك. 

التأمين  لضرائب وأقساطفي هذا الجدول، يجب أن يتم بشكل منفصل توضيح جميع أنواع اإلقتطاعات مثل جميع أنواع المبالغ اإلضافية وا

وخصم الدفعات المقدمة والنفقات والرسوم التي يتم اجراؤها على األجر األصلي، إضافةً إلى أجور العمل اإلضافي، والعطل األسبوعية، 

 والعطل الرسمية والعامة، مع الفترة التي تكون متعلقة بيوم الدفعة. 

 ع الرسوم. هذه العمليات معفاة من ضريبة الختم ومن كافة أنوا
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 األجورغرامة خصم 

ال يجوز لرب العمل أن يفرض على العامل غرامة بخصم أجره، باستثناء األسباب المبينة في عقود العمل أو في عقود العمل  - 38المادة 

 الجماعية. 

األسباب المباشرة لذلك. ال يجوز أن تكون يجب أن يتم ابالغ العامل باإلقتطاعات التي سيتم خصمها من أجور العامل كغرامة إلى جانب 

دخل العامل لمدة يومين من  أو أن تكون أكثر من يومين في الشهر، اإلستقطاعات التي سيتم خصمها من أجور العامل بهذه الطريقة أكثر

 في األجور التي يتم تقديمها وفقاً لكمية العمل المنجز أو بناءاً على العمل بالقطعة. 

في أحد البنوك التي تملك صالحية قبول ودائع والذي تم تأسيسه في في حساب وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل  األمواليتم ايداع هذه 

الوزارة، ويتم استخدام هذه األموال وانفاقها  هذه البنوك من قبل تحديد تركيا، ضمن فترة شهر واحد اعتباراً من تاريخ اإلقتطاع، وسيتم

عية للعمال وتدريبهم. يتوجب على كل رب عمل اإلبقاء على حساب بنكي منفصل لهذه األموال. إن المقدار الذي على الخدمات اإلجتما

 رستنفقه وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل من أموال الغرامات المتراكمة لديها، والجهات التي ستنفق هذه األموال فيها، كل هذه األمو

 تبين من هم األعضاء الذين ستتألف منهم الهيئة، وما هي لوائحك فيها ممثلين عن العمال. وسيتم اصدار متعلقة بقرار من قبل هيئة سيشار

 األساسات التي ستعمل عليها الهيئة وكيف. 

 

 الحد األدنى لألجور

عن طريق لجنة تحديد الحد األدنى لألجور من قبل وزارة يتم تحديد الحدود الدنيا لألجور مرة واحدة كل سنتين على األقل  - 39المادة 

التأمينات اإلجتماعية والعمل من أجل تنظيم الحاالت اإلقتصادية واإلجتماعية لجميع أنواع العمال المشمولين وغير المشمولين ضمن هذا 

 القانون والعاملين بموجب عقد عمل. 

ون برئاسة أحد األعضاء الذي ستحدده وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل، وستتألف يتم تأسيس لجنة تحديد الحد األدنى لألجورالتي ستك

به، ئهذه اللجنة من المدير العام للعمل في وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل أو نائبه، ومن المدير العام للصحة والسالمة المهنية أو نا

ة لإلحصاء أو نائبه، ومن ممثل مستشارية الخزينة، ومن رئيس الدائرة المختصة ومن رئيس دائرة اإلحصاءات اإلقتصادية في معهد الدول

ن  م من خمسة ممثلين سيتم اختيارهم من منظمات العمالالشخص الذي سيكلفه، وبالموضوع من مستشارية هيئة تخطيط الدولة أو من 

مسة ممثلين سيتم اختيارهم من منظمات  أرباب العمل من خأكبر عدد من العمال في بنيتها، وقطاعات عمل مختلفة والتي تحتوي على 

من أرباب العمل في بنيتها. تجتمع لجنة تحديد الحد األدنى لألجور بحضور  من  قطاعات عمل مختلفة والتي تحتوي على أكبر عدد

ت، يتم اعتبار الطرف الذي عشرة أعضاء على األقل. ويتخذ المجلس قراراته بإجماع أغلبية أصوات األعضاء. وفي حالة تساوي األصوا

 حدده الرئيس قد حقق األغلبية. 

 قرارات اللجنة هي قرارات قطعية. وتدخل قراراتها حيز التنفيذ مع نشرها في الصحيفة الرسمية. 

رئيس ل، واألسس التي سيتم تطبيقها أثناء تحديد الحد األدنى لألجور، وحقوق حضور كل من ايتم تحديد طريقة عمل اللجنة واجتماعها

 يقوم بإعدادها وزارة المالية ووزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل معاً.  لوائحمن خالل  واألعضاء والمراسلين

 يتم تنفيذ خدمات السكرتارية للجنة تحديد الحد األدنى لألجور من قبل وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل. 

 

 نصف األجر 

يوم لمدة أسبوع واحد للعامل الذي ال يمكنه أن يعمل، أو الذي ال يمكن تشغيله ألسباب قاهرة  عن كليتم دفع نصف أجر  - 40المادة 

 ، وذلك ضمن فترة اإلنتظار هذه. 25و  24( من المادتين IIIمبينة في البند رقم )
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 أجرة العمل اإلضافي 

من الممكن القيام بعمل إضافي ألسباب مثل: مصالح عامة للدولة، أو طبيعة العمل، أو زيادة اإلنتاج. إن العمل اإلضافي هو  - 41المادة 

إن األعمال التي عبارة عن األعمال التي تتجاوز خمس وأربعون ساعة عمل أسبوعياً، وذلك ضمن اطار الشروط المكتوبة في القانون. 

، ال 63ل األسبوعية الوسطية للعامل في الحاالت التي يتم فيها تطبيق مبدأ الموازنة وفقاً ألحكام المادة رقم يتم انجازها ضمن مدة العم

تُعتبر عمالً إضافياً، حتى لو تجاوزت مجموع ساعات العمل خمس وأربعين ساعة في بعض األسابيع، بشرط عدم تجاوزها فترة العمل 

 األسبوعية العادية. 

 عن طريق زيادة خمسين في المائة على أجر كل ساعة عمل عادية. عة من العمل اإلضافي كل سا أجر يتم دفع

إن األعمال التي يتم انجازها التي تصل إلى خمس وأربعين ساعة والتي تتجاوز مدة العمل األسبوعية الوسطية المطبقة ضمن األسس 

المحددة أعاله في الحاالت التي يتم فيها تحديد فترة العمل األسبوعية تحت خمس وأربعين ساعة بموجب العقد، هي أعمال بساعات 

ساعة من العمل اإلضافي في األعمال بساعات إضافية عن طريق زيادة خمس وعشرين في المائة على أجر كل إضافية. يتم دفع أجر كل 

 ساعة عمل عادية. 

ألجر اإذا أراد العامل العمل عمالً إضافياً أو لفترات إضافية، يستطيع استخدام ساعة وثالثين دقيقة مقابل كل ساعة اضافية يعملها بدالً من 

 ويستطيع استخدام ساعة وخمسة عشر دقيقة مقابل كل ساعة يعملها لفترات إضافية وذلك كوقت حر. ذه األعمال، اإلضافي مقابل ه

 يتم استخدام الوقت الحر الذي يحق للعامل في ظرف ستة أشهر بدون وضمن فترات العمل بدون اقتطاع أي شيء من أجرته. 

ذات المدة المقيدة والقصيرة المستندة إلى أسباب صحية والواردة في الفقرة األخيرة ، واألعمال 69إن األعمال الليلية المحددة في المادة 

 ، ال يمكن أن يتم اعتبارها أعماالً إضافية. 63من المادة 

 يجب أن يتم الحصول على موافقة العامل من أجل العمل لساعات إضافية. 

 سبعين ساعة في السنة الواحدة. ال يجوز أن يكون مجموع ساعات العمل اإلضافي أكثر من مائتين و

ال يجوز توظيف العمال الذين يعملون في المناجم تحت األرض بساعات عمل إضافية، ( 6552/4مادة  - 10/9/2014)فقرة ملحقة: 

 . 43و  42باستثناء الحاالت الواردة في المادتين 

من أجل كل ساعة عمل يعملون في المناجم تحت األرض إن األجر المقدم للعمال الذين  (6552/4مادة  - 10/9/2014)فقرة ملحقة: 

من هذا القانون، يتم دفعه بشكل زيادة  43و  42إضافية تزيد عن سبع وثالثين ساعة ونصف أسبوعياً في الحاالت الواردة في المادتين 

 ( 2()1)على األجر العادي للعمل، على أن ال يكون أقل من مائة بالمائة من أجر كل ساعة. 

 ي اللوائح التي سيتم اصدارها توضيح طريقة تطبيق العمل اإلضافي واألعمال بساعات عمل إضافية. يتم ف

 

  اضطراريةالعمل اإلضافي ألسباب 

من الممكن تشغيل قسم من العمال أو جميعهم بشكل عمل إضافي في األعمال الطارئة الواجب تنفيذها فوراً من أجل اآلالت  - 42المادة 

أو التجهيزات أو المركبات، في حالة حدوث عطل ما، أو في حالة توقع حدوث عطل ما، أو عندما تبرز أسباب اضطرارية، بشرط أن ال 

سيوفرها العمل العادي لمكان العمل. وفي هذه الحالة، يجب أن يتم توفير فترة استراحة تتناسب مع  تتجاوز هذه األعمال الدرجة التي

 العمال الذين يعملون عمالً إضافياً. 

 بالنسبة لألعمال اإلضافية التي يتم تنفيذها ألسباب اضطرارية.  41يتم تطبيق أحكام الفقرات األولى والثانية والثالثة من المادة 

 

 اإلضافي في الحاالت غير العاديةالعمل 

إذا كان هناك حاجة للعمل اإلضافي في أماكن العمل التي تلبي متطلبات الدفاع الوطني أثناء النفير العام، بشرط عدم تجاوز  - 43المادة 

نوع األعمال، ودرجة في أوقات العمل اليومية، وذلك بحسب استخراج أقصى طاقة عمل لدى العمال فيستطيع مجلس الوزراء هذه المدة، 

 الحاجة. 

 حول األجور بالنسبة للعمال الذين يتم تشغيلهم بشكل إضافي بهذا الشكل.  41ويتم تطبيق أحكام الفقرات األولى والثانية والثالثة من المادة 

 

 

_____________ 

 6552من القانون رقم  145الل المادة ، من خ1/1/2015تم تشريع هذه الفقرة بموجب الحكم الذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ   (1)

 .10/9/2014وتاريخ 

عبارة "تجاوز ثالث وستين ساعة أسبوعياً" الواردة في هذه الفقرة، لتصبح "تجاوز ثالث وسبعين ساعة ونصف أسبوعياً"، ( تم تعديل 2)

 . 4/4/2015وتاريخ  6645من القانون رقم  34من خالل المادة 
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 العمل في األعياد الوطنية وفي أيام العطل العامة 

يتم اإلتفاق بموجب عقد العمل أو بموجب عقد العمل الجماعي على العمل أو عدم العمل في أماكن العمل في األعياد الوطنية  - 44المادة 

 لعمل في هذه األيام المذكورة أمراً ضرورياً. وفي أيام العطل العامة. وفي حالة عدم ورود أي حكم في العقود، فتكون موافقة العامل على ا

 

 . 47يتم دفع األجور العائدة على هذه األيام وفقاً للمادة رقم 

 

 الحقوق المحفوظة 

ال يجوز وضع أحكام في عقود العمل أو في عقود العمل الجماعية تخالف الحقوق المعترف بها للعمال في العطل األسبوعية،  - 45المادة 

الوطنية، وفي العطل العامة، أو تخالف الحقوق المعترف بها بموجب هذا القانون للعمال الذين يعملون على أساس النسبة  وفي األعياد

 المئوية. 

جميع الحقوق المكتسبة الناجمة عن القانون الذي يضمن الحقوق والمنافع بشكل مناسب أكثر للعمال بهذا الخصوص، وعن عقد العمل أو 

 أو عن التقاليد واألعراف، محفوظة.  عقد العمل الجماعي

 

 أجر العطلة األسبوعية

يتم اعطاء استراحة )عطلة أسبوعية( ألربع وعشرين ساعة متواصلة ضمن فترة سبعة أيام، بشرط أن يكون العمال قد عملوا  - 46لمادة ا

 ضمن اطار هذا القانون.  قبل يوم العطلة، وفي أماكن العمل التي تدخل 63في أيام العمل المحددة وفقاً للمادة 

 يقوم رب العمل بدفع كامل أجر يوم العطلة األسبوعية الذي ال يتم العمل فيه ودون الحصول على أي عمل بالمقابل. 

 كأنها أيام تم العمل فيها: اعتبار األيام والحاالت التالية يتم 

a) أجرتها وغير المدفوع أجرتها مع األوقات التي تُعتبر من فترات العمل   أيام العطل الناجمة عن القانون أو عن العقد المدفوع

 قانوناً في حالة عدم العمل فيها. 

b)  :2الواردة في الملحق رقم  اإلجازةفترات  (6645/35مادة  - 4/4/2015)تعديل . 

c)  األخرى الممنوحة من قبل رب  اإلجازاتالنقاهة الممنوحة بتقرير من الطبيب باإلضافة إلى اجازات واإلجازات المرضية

 العمل، على أن تكون ضمن فترة أسبوع واحد. 
 

ون في مكان العمل، دفي يوم أو بضعة أيام في األسبوع  من العمل إن أيام األسبوع التي ال يتم العمل فيها في حالة منح رب العمل عطلة

تم العمل فيها وذلك من أجل الحصول على حق العطلة األسبوعية  أن يكون هناك سبباً اضطرارياً أو اقتصادياً، تُعتبر هذه األيام قد

 المأجورة. 

عندما تبرز أسباباً اضطرارية تستوجب منح عطلة من العمل لمدة تزيد عن أسبوع واحد في مكان عمل ما، يتم دفع نصف األجر الذي يتم 

، وعن يوم 25و  24( من المادتين IIIية المبينة في البند رقم )دفعه للعمال عن األيام التي ال يتم العمل فيها نتيجة األسباب اإلضطرار

 العطلة األسبوعية أيضاً. 

 النسبة المئوية.  مبدأيدفع رب العمل أجر العطلة األسبوعية للعامل في أماكن العمل التي يتم فيها تطبيق 

 

 أجر العطلة العامة 

ل ضمن اطار هذا القانون يعملون في أيام العطل كأيام األعياد الوطنية وأيام إذا لم يكن العمال في أماكن العمل التي تدخ - 47المادة 

 العطل العامة في القوانين، يتم دفع أجورهم كاملة في هذا اليوم دون الحصول على عمل في المقابل، وإذا عملوا دون الحصول على عطلة   

 يتم دفع أجر يومي عن كل يوم يتم العمل فيه. 

 ور األعياد الوطنية وأيام العطل العامة للعمال في أماكن العمل التي يتم فيها تطبيق مبدأ النسبة المئوية. يدفع رب العمل أج
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 عدم القدرة على العمل بشكل مؤقت 

تقوم هيئات أو صناديق التمويل بدفع أجر األعياد الوطنية وأيام العطل العامة والعطل األسبوعية التي تقابل فترة عدم القدرة  - 48المادة 

على العمل بشكل مؤقت في األوقات التي يستوجب فيها دفع بدالت عدم القدرة على العمل بشكل مؤقت للعمال، وذلك بناءاً على قياس 

 بشكل مؤقت. عدم القدرة على العمل 

يتم تقاص بدل عدم القدرة على العمل بشكل مؤقت المدفوع من قبل هيئة التأمينات اإلجتماعية في األيام ال يتم العمل فيها بسبب المرض 

 . من أجور العمال

  

 أجر العطلة وفقاً ألشكال األجور

 أجر يوم عطلة العامل هو أجر يوم واحد بناءاً على األيام التي عمل فيها.  - 49المادة 

 العمال الذين يعملون على أساس القطعة، أو باإلتفاق، أو بشكل مبلغ مقطوع، أو بمبدأ النسبة المئوية، يتم حساب أجر يوم العطلة لهم عن

 ي عملوا فيها ضمن نفس الفترة. األجر الذي يكسبونه خالل فترة الدفع على األيام الت قسمةطريق 

 هو سبعة أضعاف ونصف أجرة الساعة الواحدة. إن أجر يوم عطلة العمال الذين يعملون باألجر الساعي 

على العمال الذين يتقاضون أجراً شهرياً يُدفع بشكل كامل كل شهر في الحاالت  48، 47، 46ال يتم تطبيق أحكام الفقرة األولى من المواد 

كون فيها عذراً بسبب المرض أو اإلجازة أو غيرها من األسباب. ويتم دفع أجر يوم واحد عن كل يوم يعملون فيه هؤالء العمال التي يمتل

 في أيام األعياد الوطنية والعطل العامة. 

 

 األقسام التي ال تندرج تحت بند أجر العطلة 

لتي ا والمكافآت ال يتم اعتبار األجور ية والعطل األسبوعية والعطل العامة،أثناء تحديد األجور المقدمة من أجل األعياد الوطن - 50المادة 

في أعمال التحضير واإلنجاز عليها العمال المساعدات اإلجتماعية واألجور التي يحصل يتم تقاضيها مقابل العمل اإلضافي، وال 

 مكان العمل. والتنظيف، باستثناء ساعات العمل العادية كعامل في 

 

 ى أساس نسب مئويةالدفع عل

األموال التي يتم جمعها تحت مراقبة رب العمل، أو التي يتركها الزبون لرب العمل بناءاً على رغبة الزبون، مع األموال  - 51المادة 

أو مقابل خدمات من قبل أو من خالل إضافة "نسبة مئوية" إلى جداول حسابات الزبائن مع غيرها من األسماءى المأخوذة بأشكال مختلفة 

وذلك في المؤسسات التي يتم فيها تطبيق طريقة "النسبة المئوية" مثل الفنادق والمطاعم وما شابهها من أماكن تسلية، رب العمل، 

جب ل يباإلضافة إلى أماكن بيع المأكوالت المتنوعة واستهالكها هناك بشكل فوري واألماكن التي تقدم المشروبات الروحية، هذه األموا

 أن يتم دفعها بشكل كامل لجميع العمال الذين يعملون في مكان عمل رب العمل. 

رب العمل أو وكيل رب العمل، عند استالمه لألموال المذكورة في الفقرة أعاله بنفسه، يكون مسؤوالً عن توثيق توزيعها بشكل كامل 

 على العمال. 

عة  من النسب المئوية على أساسها بين العمال الذين يعملون في مكان العمل هذا، وفقاً األسس والنسب التي سيتم توزيع األموال المجم 

 سيتم اعدادها من قبل وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل.  لوائحلطبيعة األعمال المنجزة، يتم توضيحها عبر 

 

 توثيق النسب المئوية 

تطبيق مبدأ النسبة المئوية مسؤوالً عن تقديم وثيقة تبين المجموع العام لكل يكون رب العمل في أماكن العمل التي يتم فيها  - 52المادة 

جدول حساب لممثل سيختاره العمال بأنفسهم فيما بينهم. ويتم توضيح شكل الوثائق وطرق تطبيقها في عقود العمل أو في عقود العمل 

 الجماعية. 

 

 حق اإلجازة السنوية مدفوعة األجر ومدة اإلجازات

يتم منح اجازة سنوية مدفوعة األجر للعمال الذين قد عملوا لمدة سنة واحدة على األقل، شاملةً لفترة التجربة أيضاً، اعتباراً  - 53المادة 

 من يوم بدء العامل بالعمل في مكان العمل. 
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 ال يجوز التنازل عن حق اإلجازة السنوية مدفوعة األجر

اإلجازات السنوية مدفوعة األجر الواردة في هذا القانون على الذين يعملون في أمكان عمل موسمية أو في ال يتم تطبيق األحكام المتعلقة ب

 الحمالت والتي تستمر لمدة تقل عن سنة واحدة وذلك بسب طبيعة أعمالهم. 

  بالنسبة لمدة اإلجازة السنوية التي يتم منحها للعمال تكون كالتالي: 

a) مس سنوات )شامالً السنة الخامسة(. من سنة واحدة إلى خفترة خدمة أربعة عشر يوماً، بالنسبة ل 
b)  .عشرون يوماً، بالنسبة لفترة خدمة أكثر من خمس سنوات وأقل من خمس عشرة سنة 
c)  .ست وعشرون يوماً، بالنسبة لفترة خدمة خمسة عشر سنة وأكثر 

يتم اضافة أربع أيام على مدة اإلجازات السنوية مدفوعة األجر بالنسبة للعمال الذين  (6552/5مادة  - 10/9/2014)جملة ملحقة: 

 يعملون في أماكن عمل تحت األرض. 

 ولكن ال يجوز أن تكون مدة اإلجازة السنوية مدفوعة األجر أقل من عشرين يوماً بالنسبة للعمال الذين هم بسن الثامنة عشر من العمر وما

 هم في الخمسين من العمر وما فوق.  دون، وللعمال الذين

 من الممكن زيادة مدة اإلجازة السنوية في عقود العمل أو في عقود العمل الجماعية. 

 

 اكتساب حق اإلجازة السنوية مدفوعة األجر وفترة استعمالها 

عند حساب المدة الالزمة من أجل اكتساب حق اإلجازة السنوية مدفوعة األجر يتم األخذ بعين اإلعتبار وجمع الفترات التي  - 54المادة 

عمل فيها العمال في نفس مكان العمل أو في أماكن عمل مختلفة. يتم أيضاً احتساب الفترات التي قضاها العمال الذين يعملون في مكان 

 ج ضمن اطار هذا القانون، دون الفترات التي ال تندرج ضمن اطارهذا القانون في أماكن عمل نفس رب العمل. عمل رب العمل التي تندر

 

ضمن فترة سنة واحدة، يتم اضافة فترة الخدمة بالقدر الذي سيقابل هذه  55في حالة انقطاع دوام العامل لغير األسباب الواردة في المادة 

يتم تحويل تاريخ انقضاء فترة الخدمة لسنة واحدة الالزمة من أجل أن يتمكن العامل من الحصول على الفجوات الزمنية، وبهذه الصورة، 

 حق اإلجازة إلى سنة الخدمة القادمة. 

 يتم حساب فترة الخدمة لسنة واحدة الواجب انقضاؤها من أجل حقوق العامل في اإلجازة القادمة على أساس سنة الخدمة القادمة ابتداءاً من

 وأحكام الفقرة أعاله.  55وم الذي يتولد فيه حق اإلجازة السابق، ووفقاً ألحكام المادة رقم الي

وأحكام الفقرة أعاله، وذلك ضمن سنة الخدمة  55يستخدم العامل اإلجازة السنوية عن كل سنة خدمة يتم حسابها وفقاً ألحكام المادة 

 القادمة. 

ر للعامل، يتم اعتبار الفترات التي مرت في أماكن العمل المرتبطة بنفس الوزارة، وفي عند حساب حق اإلجازة السنوية مدفوعة األج

أماكن العمل التابعة ألشخاص اعتباريين مرتبطة بنفس الوزارة، وفي المؤسسات الحكومية، أو الفترات التي مرت في المؤسسات والبنوك 

 إلى السلطة الممنوحة بموجب قانون خاص أو إلى قانون خاص. وفي أماكن العمل المرتبطة بها والتي تم تأسيسها استناداً 

 

 الحاالت التي يُعتبر أنه قد تم العمل فيها فيما يتعلق باإلجازة السنوية

 تُعتبر الفترات التالية وكأنها قد تم العمل فيها عند حساب حق اإلجازة السنوية مدفوعة األجر:  - 55المادة 

a) عامل القدوم إلى العمل بسبب اصابته بمرض ما أو تعرضه لحادث ما )ولكن على أن ال تتجاوز األيام التي ال يستطيع فيها ال

 (. 25( من المادة I( من البند رقم )bالمدة المنصوص عليها في البند )

b)  74األيام التي ال تستطيع فيها العامالت النساء العمل قبل الوالدة وبعدها بموجب المادة . 

c) فيها العامل القدوم إلى العمل بعد تكليفه بالقيام بمناورة أو بأي مهمة أخرى بسبب القانون، باستثناء  األيام التي ال يستطيع

 يوماً في السنة(.  90الخدمة العسكرية اإللزامية )على أن ال تزيد هذه المدة عن 

d) سبوع لسبب اضطراري في خمسة عشر يوماً من الوقت الذي يقضيه العامل في العمل كنتيجة لعمله المتواصل ألكثر من أ

 مكان عمل قيد التشغيل )بشرط بدء العامل في العمل من جديد(. 

e)  66األوقات المذكورة في المادة رقم . 
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f)  .العطل األسبوعية، واألعياد الوطنية، وأيام العطل العامة 

g)  ًاإلجازات لنصف يوم الواجب منحها، عدا عن أيام األحد، للذين يعملون في عيادات األشعة السينية وفقاً للوائح الصادرة استنادا

 . 3153للقانون رقم 

h)  األيام التي ال يستطيع فيها العمال متابعة أعمالهم بسبب المشاركة كممثلين عماليين أو نقابيين في إجتماعات ومؤتمرات

المنظمات الدولية المتعلقة بالمواضيع العمالية، أو في المجالس واللجان واإلجتماعات التي يتم تنظيمها وفقاً للتشريعات ومجالس 

المتعلقة بالحياة المهنية، واجراءات تعيين ممثليات عمالية في هذه المجالس، أو لحضورهم جلسات قضائية، أو لمشاركتهم في 

 اجتماعات الوساطة. 
i)  :2فترات اإلجازات الواردة في المادة الملحقة رقم  (6645/35مادة  - 4/4/2015)تعديل . 

j)  65اإلجازات األخرى الممنوحة من قبل رب العمل، وفترات العمل القصيرة في المادة . 

k)  .اإلجازات السنوية مدفوعة األجر الممنوحة للعامل نتيجةً لتطبيق هذا القانون 
 

 األجرتطبيق اإلجازات السنوية مدفوعة 

 ال يجوز تقسيم اإلجازة السنوية مدفوعة األجر من قبل رب العمل.  - 56المادة 

 .53يجب منح هذه اإلجازة بشكل مستمر من قبل رب العمل ضمن الفترات المبينة في المادة رقم 

 53ليها في المادة رقم ولكن من الممكن استخدام فترات اإلجازات المنصوص ع (6704/16مادة  - 14/4/2016)فقرة ثالثة معدلة: 

 بشكل مجزأ، على أن ال يقل الجزء الواحد عن عشرة أيام باتفاق الطرفين. 

اإلجازات المرضية واجازات النقاهة أو اإلجازات المدفوعة وغير مدفوعة األجر وغيرها من اإلجازات الممنوحة من قبل رب العمل، ال 

 يجوز خصمها من اإلجازة السنوية. 

ة والعطل األسبوعية وأيام العطل العامة التي تتزامن مع فترة اإلجازة، ال يتم اعتبارها من فترة اإلجازة عند حساب أيام األعياد الوطني

 اإلجازة السنوية مدفوعة األجر. 

  .أربعة أيام لما مجموعهيجب على رب العمل منح اجازة غير مدفوعة األجر 

ء الذين لهؤالتبين اإلجازات السنوية المدفوعة للعمال الذين يعملون في مكان العمل يتوجب على رب العمل اإلحتفاظ بسجالت اإلجازات 

يق يقوموا بتوثعلى أن سيقضون اجازاتهم السنوية مدفوعة األجر في مكان آخر غير المكان الذي يتواجد مكان عملهم، بناءاً على طلبهم،

 . ذهابهم وعودتهم بالوثائق

يتم حساب مدة اإلجازة السنوية مدفوعة األجر لهؤالء الذين يستمرون بالعمل في نفس  (6552/6مادة  - 10/9/2014)فقرة ملحقة: 

، من العمال التابعين لرب العمل الفرعي، بعد األخذ بعين اإلعتبار الفترات التي عملوا فيها رب العمل الفرعي تغيرمكان العمل، في حال 

 عن التحقق فيما إذا تم استخدام اإلجازات السنوية مدفوعة األجر التي يكتسبها في نفس مكان العمل. يكون رب العمل األصلي مسؤوالً 

العمال الذي يتم تشغيلهم من قبل رب العمل الفرعي، وعن ضمان أن يكون استخدامها ضمن السنة ذات الصلة، أما رب العمل الفرعي 

 ت التي يجب عليه اإلحتفاظ بها وفقاً للفقرة السادسة. فيكون مسؤوالً عن تقديم نموذجاً لرب العمل األصلي عن سجالت اإلجازا

 

 أجر اإلجازة السنوية

األجر المتعلق بفترة اإلجازة السنوية لكل عامل يستخدم حق اإلجازة السنوية مدفوعة األجر  يدفعيجب على رب العمل أن  - 57لمادة ا

 لى الراتب. مقدماً قبل أن يبدأ العامل اجازته السنوية، أو أن يقدم له سلفة ع

 عند حساب هذا األجر.  50يتم تطبيق أحكام المادة رقم 

 ً األجر الذي سيُعطى من أجل فترة اجازة العامل الذي يأخذ أجره ، أو أسبوعياً، أو شهرياً، فإن مع عدم اإلستناد إلى أجر محدد سواءاً يوميا

ربح، نسبة مئوية،  يتم حسابه بناءاً على المتوسط الذي سينتج عن بناءاً على مدة ومبلغ غير محددين مثل: اتفاق، عمولة، مشاركة في ال

 األيام التي عمل فيها بشكل فعلي.  عدد علىاألجر الذي يكسبه العامل ضمن فترة آخر سنة  قسمة

بين  لولكن عندما يتم رفع أجر العامل ضمن فترة آخر سنة، يتم حساب أجر اإلجازة عن طريق قسمة األجر الذي حصل عليه العام

 تاريخ الزيادة وبين بداية الشهر الذي سيذهب فيه إلى اإلجازة على عدد األيام التي عمل فيها ضمن نفس المدة. 

يقوم رب العمل بدفع هذا األجر في األماكن التي فيها تطبيق طريقة النسبة المئوية بدون احتساب األموال التي يتم جمعها من النسب 

 المئوية. 
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 ً  دفع أجور العطلة األسبوعية واألعياد الوطنية والعطل العامة التي تتزامن مع فترة اإلجازة السنوية مدفوعة األجر.  يتم أيضا

 

 منع العمل في اإلجازة 

إذا تم اإلتفاق على أن يعمل العامل الذي يستخدم اجازته السنوية مدفوعة األجر في عمل مقابل أجر ضمن فترة اإلجازة،  - 58المادة 

 يكون األجر المدفوع للعامل ضمن فترة اجازته قابالً لإلسترداد من قبل رب العمل. 

 

 أجر اإلجازة عند انتهاء العقد 

والمستحقة للعامل، في حالة انتهاء عقد العمل ألي سبب من األجر العائد على فترات اإلجازة السنوية غير المستخدمة  - 59المادة 

جر األسباب، يتم دفعه للعامل أو لصاحب الحق بناءاً على األجر في التاريخ الذي انتهى فيه عقد العمل. يبدأ وقت التقادم المتعلق بهذا األ

 نتهاء العقد. اعتباراً من تاريخ ا

في حالة فسخ عقد العمل من قبل رب العمل، ال يجوز أن تتداخل فترات اإلجازة السنوية مدفوعة األجر مع أذونات البحث عن عمل جديد 

 . 17، في فترة اإلنذار الواردة في المادة 27الواجب منحها للعامل وفقاً للمادة رقم 

 

 تنظيم اإلجازات 

تبي ن في أي األوقات سيتم استخدام اإلجازات السنوية  سيتم اعدادها من قبل وزارة التأمينات اإلجتماعية والعملاللوائح التي  - 60المادة 

مدفوعة األجر على مدار السنة وفقاً لطبيعة األعمال التي يتم انجازها، ولمن سيتم منح اإلجازات السنوية مدفوعة األجر وما هو شكل 

ي سيتم اإلستناد إليه في منح هذه اإلجازات، وشكل السجالت التي يجب حفظها من قبل رب العمل اإلجازات، أو ما هو التسلسل الذ

 واألصول المتعلقة بموضوع استخدام اإلجازات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل رب العمل من أجل أن تكون اإلجازة السنوية مفيدة.

 

 أقساط التأمين 

اط التأمين، باستثناء أقساط األمراض المهنية وحوادث العمل، الموجهة للعمال وأرباب العمل بناءاً يتم اإلستمرار بدفع أقس - 61المادة 

على األجور التي سيتم دفعها من أجل فترة اإلجازة مدفوعة األجر للمؤمن عليهم، وضمن اطار األساسات الواردة في قانون التأمينات 

 . 506اإلجتماعية رقم 

 

 األجر تخفيضيها الحاالت التي ال يجوز ف

ال يجوز بأي شكل من األشكال اجراء خصم من أجور العامل استناداً إلى نتيجة تطبيق أحد أحكام هذا القانون، أو بسبب تنفيذ  - 62المادة 

 العمل، أو خفض أوقات العمل المطبقة في العمل إلى ما دون الحد المسموح به قانوناً. التزاماً قانونياً على رب 

 

 

 الباب الرابع 

 تنظيم العمل 

 

 ( 1)وقت العمل

بشكل عام، عدد ساعات العمل هو خمس وأربعون ساعة في األسبوع كحٍد أقصى. يتم تقسيم هذه الساعات على أيام العمل  - 63المادة 

، جملة معدلة: 6552/7مادة  - 10/9/2014)جملة ملحقة: األسبوعية في مكان العمل بشكل متساٍو، مالم يتم اإلتفاق على غير ذلك. 

عدد ساعات عمل العمال الذين يعملون في المناجم تحت األرض هو سبع ساعات في اليوم كحٍد أقصى،  (6645/36مادة  - 4/4/2015

 وسبع وثالثون ساعة في األسبوع كحٍد أقصى. 

من الممكن توزيع ساعات العمل األسبوعية، باتفاق الطرفين، على أيام العمل األسبوعية في أماكن العمل بشكل غير متساٍو، بشرط عدم 

ن ال يجوز أمتوسط ساعات العمل األسبوعية للعامل خالل فترة سنتين، فإن تجاوزها أحد عشر ساعة في اليوم الواحد. في هذه الحالة، 

لعمل األسبوعية العادية. بالنسبة لعقود العمل الجماعية، من الممكن زيادة فترة الموازنة حتى أربعة شهور. )جملة يزيد عن ساعات ا

(  متوسط ساعات العمل األسبوعية للعامل في قطاع السياحة ضمن فترة أربعة أشهر، ال يجوز أن 6715/3مادة  - 6/5/2016ملحقة: 

 بالنسبة لعقود العمل الجماعية، من الممكن زيادة فترة الموازنة حتى ستة شهور.  ية، وتزيد عن ساعات العمل األسبوعية العاد

______________ 

التي دخلت حيز التنفيذ من  145المادة   ، من خالل1/1/2015تم تشريع هذه الفقرة بموجب الحكم الذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ   (1)

 10/9/2014وتاريخ  6552من القانون رقم  7المادة  نفس القانون مكان هذه الجملة المضافة إلى الفقرة األولى من هذه المادة من خالل 
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 نات اإلجتماعية والعمل. يتم تنظيم ساعات العمل بموجب األسس الواردة أعاله عبر لوائح يتم اعدادها من قبل وزارة التأمي

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)فقرة رابعة ملغاة: 

 

 العمل بالتعويض 

في حاالت توقف العمل ألسباب اضطرارية، أو تعطيل مكان العمل قبل أو بعد العطل العامة أو األعياد الوطنية، أو تعطيل  - 64المادة 

العادية ألسباب مشابهة، أو منح إجازة للعامل بناءاً على طلبه، يستطيع رب العمل العمل أو العمل لساعات أقل بكثير من ساعات العمل 

 تعويض العمل ضمن فترة شهرين من أجل الفترات التي لم يتم العمل فيها. وال يُعتبر هذه األعمال أعماالً إضافية أو أوقات عمل إضافية. 

أعمال التعويض عن ثالث ساعات في اليوم، بشرط أن ال تتجاوز الحد األقصى لساعات العمل اليومية. وال يجوز  تزيدال يجوز أن 

 تعويض العمل في أيام العطل. 

 

 العمل لوقت قصير وبدل العمل لوقت قصير 

 (5763/37مادة  - 15/5/2008)ملغاة:  - 65المادة 

 

 الحاالت التي تُعد من وقت العمل 

 تُعتبر األوقات التالية من أوقات العمل اليومية للعامل:  - 66المادة 

a)  األوقات التي يتطلب فيها نزول العمال أو دخولهم إلى األنفاق أو إلى اآلبار في أماكن العمل التي سيتم العمل فيها تحت األرض

طلب فيها خروجهم من هذه أو تحت الماء، بغض النظر عن الطريقة، أو في المحاجر، أو في المناجم، واألوقات التي يت

 األماكن. 
b)  الطريق في حال ارسال رب العمل العمال للعمل في أماكن عمل أخرى.  يستغرقهااألوقات التي 
c) عامل من دون أن يعمل وهو في انتظار العمل الذي سيصدر، مع كونه متواجد في العمل وفي حالة األوقات التي يقضيها ال

 جاهزية للعمل في كل لحظة. 

d)  األوقات التي يقضيها العامل من دون أن ينفذ عمله األصلي بسبب ارسال رب العمل العامل إلى مكان آخر، أو لكون العامل

 مشغول مع رب العمل  في مكتبه أو في منزله أو في أي مكان آخر. 

e)  .األوقات التي يتم تحديدها من أجل أن تقوم العامالت المرضعات بتقديم الحليب ألطفالهن 

f) وقات التي تمر أثناء توصيل العمال بشكل جماعي ومنتظم في جميع األعمال الواجب توصيلهم فيها إلى أماكن عمل تبعد األ

عمال أانشاء وحماية السكك الحديدية، والطرق البرية، والجسور، أو مثل  العمل التي تم تعيينهم فيها مثل مسافة بعيدة عن أماكن

 الصيانة والتصليح. 
تي تستغرقها الرحلة في المركبات إلى مكان العمل بسبب المساعدة اإلجتماعية فقط من قبل رب العمل وغير المتعلقة بطبيعة إن األوقات ال

 العمل، ال تُعتبر من أوقات العمل. 

 

 أوقات بداية ونهاية دوام العمل اليومي

 أوقات بداية ونهاية دوام العمل اليومي باإلضافة إلى أوقات اإلستراحة يتم اعالنها للعمال في أماكن العمل.  - 67المادة 

 من الممكن أن تكون أوقات بداية ونهاية دوام العمل مختلفة وفقاً لطبيعة العمل. 

 

 أوقات اإلستراحة 

حاجة العمل ووفقاً لألعراف السائدة في مكان العمل هذا ومتوسط ساعات يتم منح أوقات استراحة للعمال بشكل منفصل وفقاً ل - 68المادة 

 العمل اليومية، وتكون فترات اإلستراحة على الشكل التالي: 

a)  .خمسة عشر دقيقة في األعمال التي مدتها أربع ساعات أو أقل 
b) ملةً سبع ساعات ونصف(. نصف ساعة في األعمال التي تكون مدتها أكثر من أربع ساعات وحتى سبع ساعات ونصف )شا 
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c)  .ساعة واحدة في األعمال التي تكون مدتها أكثر من سبع ساعات ونصف 
 يتم منح الحد األدنى من أوقات اإلستراحة هذه وتكون بشكل متواصل. 

ولكن قد يتم السماح باستخدام هذه األوقات بشكل متقطع بموجب العقود مع األخذ بعين اإلعتبار طبيعة العمل واألعراف السائدة في مكان 

 العمل هذا، والمواسم، والمناخ. 

 قد يتم السماح للعمال باستخدام فترات اإلستراحة في مكان العمل في نفس الوقت أو في أوقات مختلفة. 

 إلستراحة ال تُعتبر من أوقات العمل. فترات ا

 

 الفترة الليلية واألعمال الليلية 

على أقل تقدير،  06.00تنتهي عند الساعة كحٍد أقصى و 20.00"الليلة" في الحياة العملية، هي الفترة التي تبدأ من الساعة  - 69المادة 

 ر لمدة أحد عشرة ساعة كحٍد أقصى في كل حال من األحوال. تستمو

لتقديم ساعة البدء "الليلة" المرتبطة بالحياة العملية، وتتعلق بخصائص بعض المناطق في البالد أو وفقاً لضرورة  لوائح يتم اصدار قد

وطبيعة بعض األعمال، أو لتعديل أوقات الصيف والشتاء، أو لتحديد أشكال تطبيق األحكام في الفقرة األولى عن طريق تحديد ساعات 

يلية للعمال منع األعمال اللترة النهارية، أو لوضع أصول لدفع أجراً اضافياً بأي نسبة من النسب لبعض اإلعمال الليلية، أو لبداية ونهاية الف

 ورة اقتصادية للتشغيل الليلي. في أمكان العمل التي ال يوجد فيها ضر

لكن يجوز  (6645/37مادة  - 4/4/2015قة: )جملة ملحال يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الليلية للعمال السبع الساعات ونصف. 

تشغيل العامل في مكان عمل يقدم خدمات صحية وأمن خاص وسياحية في أعمال ليلية ألكثر من سبع ساعات ونصف، بشرط الحصول 

 على موافقة خطية من العامل. 

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)فقرة رابعة ملغاة: 

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)فقرة خامسة ملغاة: 

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)فقرة سادسة ملغاة: 

يتم تشغيل  يتم وضع نظام مناوبة بحيث، ة ويتم فيها استخدام نوبات العملفي األعمال التي يتم فيها تنفيذ عمليات تشغيلية نهارية وليلي

ق مبدأ يالعمال ليعملوا ليالً ألسبوع عمل واحد، وبعد ذلك يتم تشغيلهم ليعملوا نهاراً لألسبوع الثاني الذي يليه. ويكون من الممكن أيضاً تطب

 النوبات لمدة أسبوعين في األعمال الليلية والنهارية. 

 ال يجوز تشغيل العامل الذي ستتغير نوبته في نوبة أخرى ما لم تمر أحد عشرة ساعة متواصلة على األقل. 

 

 واإلكمال والتنظيف  التجهيزأعمال 

ظيم نأي من األحكام لن يتم تطبيقها فيما يتعلق بت تبين اللوائح التي سيتم اعدادها من قبل وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل - 70المادة 

العمل من أجل العمال الذين يعملون في أعمال التجهيز أو اإلكمال أو التنظيف الالزمة قبل أو بعد ساعات العمل المحددة في مكان عمل 

 ما بشكل عام، وتبين أي نوع من الشروط  واإلجراءات المختلفة التي سيتم تطبيقها.

 

 سن التوظيف ومنع تشغيل األطفال 

إن توظيف األطفال الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشر ممنوع. ولكن ( 6645/38مادة  - 4/4/2015لى معدلة: )فقرة أو - 71المادة 

فة ال تعيق مال خفياألطفال الذين بلغوا سن الرابعة عشر ولم يكملوا عمر التعليم اإلبتدائي اإللزامي، فمن الممكن أن يتم تشغيلهم في أع

يق تطورهم البدني والذهني واإلجتماعي واألخالقي. أما األطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة عشر تعليمهم في مدارسهم، وال تعاستمرار 

ات فنية وثقافية ودعائية ال تعيق استمرار تعليمهم في مدارسهم، وال تعيق تطورهم البدني والذهني فمن الممكن تشغيلهم في نشاط

 عهم ، وبشرط الحصول على موافقة منفصلة من أجل كل نشاط. واإلجتماعي واألخالقي، بشرط أن يتم ابرام عقد خطي م

في األعمال التي يكون من الممكن فيها تشغيل العمال األطفال والشباب وتعيينهم في العمل، يتم األخذ بعين اإلعتبار سالمتهم، وصحتهم، 

وط بالطفل ال يجوز أن يعيق ذهابه إلى المدرسة، أو وتطوراتهم البدنية والذهنية والنفسية، ومواهبهم، وميولهم الشخصية. إن العمل المن

 استمرار تعليمه المهني، وال يجوز أن يضر متابعته لدروسه بشكل منتظم. 
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مال نوع األع لعمل وما هوسيتم اصدار لوائح في غضون ستة أشهر من قبل وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل يتم فيها تحديد قواعد ا

ون من الممكن فيها تشغيل العمال الشباب الذين بلغوا سن السادسة عشر ولم يكملوا سن الثامنة عشر بعد، وتحديد األعمال الخفيفة التي يك

كملوا سن التعليم اإلبتدائي اإللزامي، وتحديد األعمال التي الذين بلغوا سن الرابعة عشر وأ التي سيكون من الممكن فيها تشغيل األطفال

ن العمل فيها للعمال الشباب الذين بلغوا سن الخامسة عشر ولم يكملوا سن الثامنة عشر بعد، باإلضافة إلى األعمال الممنوعة سيتم منح اذ

  ( 2()1)المتعلقة بالعمال الشباب واألطفال الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر.

ال يجوز أن تكون ساعات عمل األطفال الذين لم يكملوا التعليم اإلبتدائي اإللزامي  (6645/38مادة  - 4/4/2015فقرة رابعة معدلة: )

األسبوع، وألكثر من خمس ساعات في اليوم في التعليم الرسمي ألكثر من سبع ساعات في اليوم وخمس ثالثين في  المداومينوغير 

مانية طات فنية وثقافية ودعائية. قد تزيد هذه الساعات لتصل إلى ثوثالثين ساعة في األسبوع بالنسبة لألطفال الذين يتم تشغيلهم في نشا

 ساعات في اليوم وأربعين ساعة في األسبوع بالنسبة لألطفال الذين أكملوا سن الخامسة عشر. 

م ساعتين في اليوإن ساعات عمل األطفال المداومين في المدرسة في فترة التعليم واألطفال قبل دخولهم المدرسة من الممكن أن تكون 

وعشر ساعات في األسبوع على األكثر، على أن تكون خارج أوقات التعليم. في الفترات التي تكون فيها المدرسة مغلقة ال يجوز أن 

 ( 3)تتجاوز ساعات العمل الساعات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة أعاله.

محتوى ح من قبل وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل يتم فيها تحديد سيتم اصدار لوائ (6645/38مادة  - 4/4/2015: فقرة ملحقة)

النشاطات الفنية والثقافية والدعائية، وتحديد منح اذن العمل لألطفال الذين سيعملون في هذه النشاطات، وتحديد شروط وبيئة العمل مع 

س والقواعد المتعلقة بدفع األجر، إضافةً إلى غير ذلك من النقاط، فترات العمل واإلستراحة وفقاً لنوع النشاط والفئة العمرية، وتحديد األس

، ووزارة السياحة والثقافة، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم الوطني،  والعائلية السياسات اإلجتماعية وزارة وذلك بعد استشارة كل من

 والهيئة العليا لإلذاعة والتلفزيون. 

 

 منع التشغيل تحت األرض وتحت الماء 

يُمنع تشغيل الذكور الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر، واإلناث من جميع األعمار في األعمال التي سيتم تنفيذها تحت األرض  - 72المادة 

 أو تحت الماء مثل أفران المعادن، مد الكابالت، بناء األنفاق، الصرف الصحي. 

 

 منع التشغيل الليلي

يُمنع تشغيل العمال األطفال والشباب الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر ليالً في األعمال الصناعية. وسيتم اصدار لوائح من قبل  - 73المادة 

ر شوزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل يتم فيها توضيح القواعد واألسس المتعلقة بتشغيل العامالت اإلناث اللواتي لم يبلغن سن الثامنة ع

 ليلية، وذلك بعد استشارة وزارة الصحة. في نوبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

وما هو نوع األعمال التي يكون من الممكن فيها تشغيل العمال الشباب الذين بلغوا سن السادسة عشر ولم يكملوا  ( تم اضافة عبارة "1)

 6331من القانون رقم  32ذه الفقرة، من خالل المادة سن الثامنة عشر بعد" على أن تأتي قبل عبارة "أعمال خفيفة" والواردة في ه

 .20/6/2012وتاريخ 

شر ع( تم تعديل عبارة "الذين أنهوا سن الرابعة عشر وأكملوا التعليم اإلبتدائي" الواردة في هذه الفقرة، لتصبح "الذين بلغوا سن الرابعة 2)

 . 4/4/2015وتاريخ  6645من القانون رقم  38وأكملوا سن التعليم اإلبتدائي اإللزامي"، من خالل المادة 

 ل( تم تعديل عبارة "المداومين في المدرسة" الواردة في هذه الفقرة لتصبح "األطفال المداومين في المدرسة في فترة التعليم واألطفال قب3)

 .4/4/2015وتاريخ  6645من القانون رقم  38دخولهم المدرسة"، وتعديل عبارة "األولى" لتصبح "الرابعة"، من خالل المادة 
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 اإلرضاع واذنالعمل في حالة األمومة 

ثمانية أسابيع لما قبل الوالدة،  إلى ال يتم تشغيل العامالت من النساء لما مجموعه ستة عشر أسبوعاً، على أن تُقسم هذه المدة - 74المادة 

طيع مدة الثمانية أسابيع لما قبل الوالدة. ولكن تست إلىوثمانية أسابيع لما بعد الوالدة. في حالة الحمل المتعدد، يتم اضافة فترة أسبوعين 

في حال كانت حالتها الصحية  العاملة العمل في مكان العمل حتى قبل ثالثة أسابيع من الوالدة إذا أرادت بموجب موافقة من الطبيب،

مادة  - 13/2/2011)جملة ملحقة: مناسبة. في هذه الحالة، يتم اضافة الفترات التي عملت فيها العاملة إلى فترات ما بعد الوالدة. 

ضافتها لما الوالدة وافي حالة الوالدة المبكرة للعاملة، يُسمح لها باستخدام الفترات التي لم تعمل فيها والتي لم تستخدمها قبل ( 6111/76

في حال وفاة األم أثناء الوالدة أو بعد الوالدة، يُسمح لألب باستخدام  (6663/22مادة  - 29/1/2016)ُجمل ملحقة: بعد الوالدة. 

م يبلغ سن الثالث ل اعتباراً من التاريخ الفعلي لتسليم الطفل الذيالفترات التي لم يتم استخدامها بعد الوالدة. يُسمح باستخدام اجازة األمومة 

 سنوات إلى عائلة الطفل بالتبني، أو إلى أحد األزواج الذين تبنوا الطفل. 

يتم منح اجازة غير مدفوعة األجر حتى نصف مدة العمل األسبوعية مع مدة ستين يوماً ( 6663/22مادة  - 29/1/2016)فقرة ملحقة: 

مائة وثمانين يوماً في الوالدات الالحقة في حال طلبتها العاملة أو العمال أو ثانية، وفي الوالدة األولى، ومائة وعشرين يوماً في الوالدة ال

بشرط أن يكون الطفل على قيد الحياة، وذلك بهدف تربية الطفل والعناية به اعتباراً من  العامالت الذين تبنوا طفالً لم يبلغ سن الثالثة،

امها وفقاً للفقرة األولى. في حالة الوالدة المتعددة، يتم اضافة ثالثين يوماً إلى هذه الفترات. انتهاء اجازة األمومة بعد الوالدة التي تم استخد

ستفادوا من اإلرضاع على الذين ا باذنفي حالة والدة طفل ذو اعاقة، يتم تطبيق فترة ثالثمائة وستين يوماً. ال يتم تطبيق األحكام المتعلقة 

 .الفترة الواردة في أحكام هذه الفقرة

من الممكن زيادة الفترات المنصوص عليها أعاله، إذا دعت الحاجة لذلك، قبل وبعد الوالدة وفقاً لخصائص العمل وللحالة الصحية 

 للعامل. ويتم تحديد هذه الفترات بموجب تقرير من الطبيب. 

 يتم منح اجازة مدفوعة من أجل زيارات العاملة الدورية للطبيب أثناء فترة الحمل. 

يتم تشغيل العاملة الحامل في أعمال خفيفة أكثر ومالئمة لصحتها، إن دعت الحاجة لذلك وبموجب تقرير الطبيب. في هذه الحالة ال يتم 

 اجراء خصم على أجر العاملة. 

تة بعد اكمال فترة السيتم منح اجازة غير مدفوعة األجر للعاملة حتى مدة ستة أشهر بعد مدة الثمانية أسابيع في حالة الحمل المتعدد، أو 

يتم منح هذه اإلجازة ألحد األزواج أو للمتبني في حال  (6663/22مادة  - 29/1/2016)جملة ملحقة: عشر أسبوعاً بناءاً على طلبها. 

 هذه الفترة في حساب حق اإلجازة السنوية مدفوعة األجر. تبني طفل لم يبلغ سن الثالثة. ال يتم اعتبار 

جموع مدته ساعة ونصف في اليوم للعاملة من أجل ارضاع األطفال الصغار تحت عمر السنة. وتحدد العاملة يتم منح اذن ارضاع م

 بنفسها كيف سيتم تقسيم هذه المدة وفي أي الساعات ستستخدمها. وتُعتبر هذه المدة من ضمن ساعات العمل اليومية. 

ه المادة على كل العمال الذين يعملون بموجب عقد عمل المشمولين يتم تطبيق أحكام هذ (6663/22مادة  - 29/1/2016فقرة ملحقة: )

 وغير المشمولين في هذا القانون. 
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 الملف الشخصي للعامل 

بمعلومات العامل الشخصية في هذا  ينظم رب العمل ملفاً شخصياً من أجل كل عامل يوظفه. ويجب على رب العمل اإلحتفاظ - 75المادة 

التي يجب تنظيمها وفقاً لهذا القانون وغيره من القوانين، ويجب على رب العمل ابرازها كافة أنواع الوثائق والسجالت الملف إلى جانب 

 للسلطات المختصة وللموظفين المختصين عندما يتم طلبها. 

 لتي تخص العامل، وابقائها سرية، واستخدامها وفقاً للقانون ولقواعد النزاهة. إن رب العمل مسؤول عن عدم اإلفصاح عن المعلومات ا

 

 التشريعات 

عمل في فترات ال يتم اعداد لوائح تشريعية من قبل وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل تنظم القواعد التي ستضمن تطبيق - 76المادة 

اليومية واألسبوعية عليه بحكم طبيعته بالشكل المنصوص عليه في المادة رقم  فترات العمل أماكن العمل وتنظم العمل غير القابل تطبيق

 تة أشهر كحد أقصى بحيث ال تتجاوز أوقات العمل اليومية القانونية. ، علماً أن فترة الموازنة هي س63

واألسس الخاصة المتعلقة بأوقات العمل، والعطل يتم اعداد لوائح تشريعية من قبل وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل تنظم القواعد 

 ااألسبوعية، واألعمال الليلية واإلستراحات اإللزامية أثناء العمل، وذلك في األعمال التي يتم انجازها عبر نوبات عمل أو التي يتم فيه

  تشغيل العمال في نوبات عمل متتالية بدون توقف ليستمروا في العمل بسبب طبيعة هذه األعمال.

 

 الباب الخامس

 الصحة والسالمة المهنية 

 

 مسؤوليات أرباب العمل والعمال 

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)ملغاة:  - 77مادة 

 

 ( 1)تشريعات الصحة والسالمة المهنية

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)ملغاة:  - 78مادة 

 

 ايقاف العمل أو اغالق مكان العمل 

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)ملغاة:  - 79مادة 

 

 قواعد الصحة والسالمة المهنية 

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)ملغاة:  - 80مادة 

 

 (2)خدمات الصحة والسالمة المهنية

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)ملغاة:  - 81مادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

، حيث كان عنوانها "تشريعات وقوانين 15/5/2008وتاريخ  5763من القانون رقم  3( تم تغيير عنوان هذه المادة من خالل المادة 1)

 الصحة والسالمة المهنية". 

 العمل". ، حيث كان عنوانها "طبيب مكان 15/5/2008وتاريخ  5763من القانون رقم  3( تم تغيير عنوان هذه المادة من خالل المادة 2)
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 المهندسون والفنيون المختصون بالسالمة المهنية 

 ( 5763/37مادة  - 15/5/2008  )ملغاة: - 82مادة 

 حقوق العمال 

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)ملغاة:  - 83مادة 

 منع استخدام المشروبات الروحية والمواد المخدرة 

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)ملغاة:  - 84مادة 

 األعمال الشاقة والخطرة 

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)ملغاة:  - 85مادة 

 تقرير في األعمال الشاقة والخطرة

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)ملغاة:  - 86مادة 

 تقرير من أجل العمال الصغار دون سن الثامنة عشر 

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)ملغاة:  - 87مادة 

 أجل النساء الحوامل أو المرضعاتتشريعات من 

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)ملغاة:  - 88مادة 

 تشريعات متنوعة

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)ملغاة:  - 89مادة 

 

 

 الباب السادس

 ايجاد عمل وعامل 

 الوساطة في ايجاد عمل وعمال 

إن مهمة الوساطة في ايجاد عمال مالئمين ألعمال متنوعة وفي توظيف الباحثين عن عمل في أعمال مالئمة لهم، يتم تنفيذها  - 90المادة 

 من قبل هيئة العمل في تركيا، ومن قبل مكاتب التوظيف الخاصة التي يُمنح لها اإلذن بهذا الخصوص. 

 

 

 الباب السابع 

 مراقبة ظروف العمل واإلشراف عليها 

 

 مة الدولة مه

تتابع الدولة وتراقب وتشرف على تطبيق التشريعات المرتبطة بظروف العمل. يتم تنفيذ هذه المهمة من قبل مفتشي عمل  - 91المادة 

 مختصين بالمراقبة واإلشراف، بميزات وأعداد ستكون كافية لحاجة وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل. 

في الشكاوي  تنظر مديريات المنطقة التابعة لوزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل (6111/77مادة  - 13/2/2011)فقرة ملحقة: 

المتعلقة بمستحقات األفراد الناجمة عن عقد العمل أو عن عقد العمل الجماعي وعن قانون العمال الذين انتهت عقود عملهم بشكل فعلي 

 . 30/1/1950وتاريخ  5521من قانون محاكم العمل رقم  10استناداً إلى المادة 

إن عمليات الرقابة واإلشراف ونتائجها في أماكن العمل التي تنتج المواد الالزمة من أجل األمن الوطني في أماكن العمل العسكرية يتم 

 تنفيذها وفقاً للوائح التي سيتم اعدادها من قبل وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل ووزارة الدفاع الوطني معاً. 
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 السلطات المختصة والموظفين المختصين 

، هم 91واإلشراف على ظروف العمل من أجل تطبيق أحكام المادة رقم  والمراقبةالُمسند لهم مهمة المتابعة  المفتشينإن  - 92لمادة ا

مخولون بالبحث في ومراقبة واستقصاء أماكن العمل وملحقاتها، والوثائق المتعلقة بأسلوب تنفيذ العمل، واألدوات والمعدات، واألجهزة 

افق والترتيبات المتعلقة بحياة وصحة وأمن وتدريب واآلالت، والمواد الخام والمعالَجة، والمواد الضرورية من أجل العمل، والمر

، ومخولون بمراقبة فيما 93لوسهم واستراحتهم، وذلك بما يتوافق مع األسس الواردة في المادة ، أو أماكن جفي أوقاتها واستراحة العمال

وضحة في لوائح مراقبة العمل التي ستصدر إذا تم القيام بأعمال تُعتبر جريمة بموجب القانون، ومخولون بتجنب هذه الحاالت بالطرق الم

 من قبل وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل بهذا الخصوص. 

ن عن ، يكون أرباب العمل مسؤوليأثناء عمليات المراقبة واإلشراف والتفتيش( 6111/78مادة  - 13/2/2011)فقرة ثانية معدلة: 

منطقة الذين ينظرون في شكاوي العمال، ومن قبل مفتشي العمل المخولين الحضور عندما يتم استدعاؤهم من قبل موظفي مديرية ال

نظر إليهم على أنهم مرتبطين بهذا العمل، ويكون أرباب العمل بمراقبة ومتابعة واإلشراف على العمال وعلى األشخاص اآلخرين الذين يُ 

ألدلة الالزمة، وتقديم كل أنواع التسهيالت لمفتشي العمل من مسؤولين عن تقديم المعلومات واإلفادات، وتقديم وابراز واحضار الوثائق وا

 أجل القيام بمهامهم الواردة في الفقرة األولى، وتنفيذ ما يطلبونه منهم في هذا الصدد بدون تأخير. 

في شكاوي  إن التقارير التي يكتبها موظفو مديرية المنطقة المخولون بالنظر( 6111/78مادة  - 13/2/2011معدلة:  ثالثة)فقرة 

العمال، والتقارير التي يكتبها بها مفتشو العمل المخولون بمتابعة ومراقبة واإلشراف على ظروف العمل، هي تقارير صالحة وسارية 

اإلعتراض على األجزاء المتعلقة بمستحقات العمال في التقارير التي يكتبها والتي ينظمها يستطيع األطراف المفعول حتى يثبت ذلك. 

فترة ثالثين يوماً. ويستطيع األطراف تقديم طلبات ضد قرار محكمة العمل مفتشو العمل، أمام محكمة العمل المختصة، وذلك ضمن 

طلب المقدم بالطرق القانونية ال يشكل عائقاً أمام تحصيل مستحقات العامل . إن ال5521من القانون رقم  8بالطرق القانونية وفقاً للمادة 

 بموجب الحكم الذي أصدرته له محكمة العمل. 

 

 مهمة الموظفين المختصين

إن مفتشي العمل المخولين بمتابعة ظروف العمل ومراقبتها واإلشراف عليها مسؤولون، وأثناء قيامهم بمهامهم، عن عدم  - 93المادة 

العملية التشغيلية لمكان العمل وسير العمل اإلعتيادي، قدر استطاعتهم وفقاً لطبيعة القانون الذين يراقبونه  وعدم ايقاف وتعقيد قةاعا

مسؤولون عن الحفاظ على السرية الكاملة للنقاط التي يرونها ويعرفونها حول الحاالت واألوضاع التجارية ويشرفون على تطبيقه، و

الشروط واألسرار المهنية للعمال ولمكان العمل، ما لم يكن هناك حاجة لإلفصاح عنها من أجل تنفيذ واكمال  واإلقتصادية وحول

المعامالت الرسمية، ومسؤولون عن عدم اإلفصاح عن أسماء وهويات العمال وغيرهم من األشخاص الذين يحصلون منهم على 

 شعارات. المعلومات واإلفادات، والذين يقدمون لهم الطلبات واإل

 

 اإلعفاء 

إن العرائض وكل ما يتعلق بها من تقارير ووثائق وسجالت ومعامالت في حال تقديمها بشكل خطي لوزارة التأمينات  - 94المادة 

ن فاة مي معفي األعمال المتعلقة بظروف العمل التي يتم توثيقها من قبل العمال وأرباب العمل ومؤسساتهم المهنية، ه اإلجتماعية والعمل

 . ضريبة الختم ومن كل أنواع الرسوم

 

 عمليات المراقبة والتفتيش المنفذة من قبل سلطات أخرى

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)ملغاة:  - 95المادة 
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 مسؤولية العامل ورب العمل 

يُمنع على أرباب العمل تقديم اقتراحات بشكل مباشر وغير مباشر للعمال الذين يطلب منهم مفتشو العمل المخولين بالتفتيش  - 96المادة 

 تومراقبة العمل معلومات وإفادات، ويُمنع عليهم اخفاء الحقيقة أو تغييرها، أو منع العمال من تقديم الطلبات واألخبار واإلفادات للجها

 عقبات أمامهم، أو التصرف معهم بشكل سيء. المختصة أو وضع ال

يُمنع على العمال التصرف بنية سيئة كتعقيد اجراءات التفتيش والمراقبة والتأثير بشكل خاطئ عليها، من خالل تقديم أجوبة غير صحيحة 

مفتشو العمل، ويُمنع عليهم التسبب بعمليات غير ضرورية من خالل تقديم أخبار غير حقيقية حول أرباب العمل على األسئلة التي يسألها 

 في أماكن العمل التي يعملون فيها أو التي تركوها، كما يُمنع قيامهم بمحاوالت لتوريط أرباب العمل بغير وجه حق. 

 

 مساعدة الشرطة 

خولين بمراقبة وتفتيش أماكن العمل طلب كل أنواع المساعدة من قوات الشرطة عندما يحتاجونها من بامكان مفتشي العمل الم - 97المادة 

أجل امكانية تطبيق أحكام هذا القانون بشكل كامل وعلى الوجه المطلوب منهم، على أن تكون قوات الشرطة مسؤولة عن ضمان أن يقوم 

 مفتشو العمل بالقيام بمهامهم على النحو األمثل. 

 

 لباب الثامن ا

 أحكام الغرامات اإلدارية 

 مكان العمل  عن تبليغالاإلخالل بالتزام 

قيمتها مائة ليرة تركية جديدة على رب يتم فرض غرامة مالية إدارية  (5763/8مادة  - 15/5/2008)فقرة أولى معدلة:  - 98المادة 

ة من الوارد في الفقرتين األولى والثانيومكان العمل  عن تبليغالكل عامل يتم تشغيله لإلخالل ب عنالعمل الناقل أو على وكيل رب العمل 

كما يتم فرض غرامة مالية إدارية قيمتها عشر آالف ليرة تركية جديدة بشكل منفصل على كل من رب  (1)المادة الثالثة لهذا القانون، )...(

الذان يبلغان عن مكان العمل بالتواطؤ والواردة في الفقرة الثانية من المادة العمل األصلي، ورب العمل الفرعي أو على كل من وكالئهما 

3.(1 ) 

تبليغ عن مكان العمل بعد اقتطاع هذه الغرامة المالية، يتم تطبيق نفس المقدار من الغرامة من أجل كل في حالة استمرار اإلخالل بالتزام ال

 تالي. شهر 

 اإلخالل باألحكام العامة 

 ( 6715/4مادة  - 6/5/2016)تعديل:  - 99المادة 

 يتم فرض الغرامات المالية اإلدارية التالية بموجب هذا القانون: 

a) ركية عن كل عامل على رب العمل الناقل أو على وكيل رب العمل لإلخالل باإللتزامات و المبادئ مائة وخمسون ليرة ت

 . 5المنصوص عليها في المادة 

b) مائتان وخمسون ليرة تركية عن كل عامل على رب العمل أو على وكيل رب العمل الذي يوظف عامالً مؤقتاً لإلخالل 

 . 7المادة باإللتزامات و المبادئ المنصوص عليها في 

c)  مائة وخمسون ليرة تركية عن كل عامل على رب العمل الناقل أو على وكيل رب العمل الذي ال يقدم للعامل الوثيقة الواردة في

 . 14، لإلخالل بأحكام المادة 8الفقرة األخيرة من المادة 

d) ب معلومات مخالفة للحقيقة في مائة وخمسون ليرة تركية عن كل عامل على رب العمل أو على وكيل رب العمل الذي يكت

 . 28وثيقة العمل، أو على رب العمل الناقل لإلخالل بالتزام تنظيم وثيقة عمل وبشكل مخالف للمادة 

( من الفقرة األولى على رب العمل الناقل أو على وكيل رب العمل بعد مضاعفة الغرامة bيتم تطبيق الغرامة المالية المحددة في البند )

 .7( من الفقرة الثانية من المادة fمرات لإلخالل بالبند ) المالية أربع

 

 ً  ( 2)اإلخالل باألحكام المتعلقة بتسريح العمال جماعيا

يتم فرض غرامة مالية ادارية قيمتها أربعمائة ليرة تركية عن كل عامل يُسرح من العمل على رب العمل أو على وكيل   - 100المادة 

 من هذا القانون.  29رب العمل الذي يُسرح عامالً بشكل مخالف ألحكام المادة 

____________________ 

" من نص المادة والتي 85غيله في أماكن العمل ضمن اطار المادة ( تم حذف العبارة "ألف ليرة تركية جديدة عن كل عامل يتم تش1)

 . 20/6/2012وتاريخ  6331من القانون رقم  37وردت في هذه الفقرة، من خالل المادة 

دارية ا ( تم تعديل العبارة "غرامة مالية قيمتها مائتي مليون ليرة" والتي وردت في الفقرة األولى من هذه المادة، لتصبح "غرامة مالية2)

 . 17/1/2012وتاريخ  6270من القانون رقم  17قيمتها أربعمائة ليرة تركية"، من خالل المادة 
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 ( 2()1)اإلخالل بضرورة تشغيل ذوي اإلحتياجات الخاصة والمحكومين السابقين

يتم فرض غرامة مالية ادارية قيمتها ألف وسبعمائة ليرة تركية عن كل شهر ال يتم فيه توظيف أي شخص من ذوي  - 101المادة 

اإلحتياجات الخاصة ومحكوم سابق، على رب العمل أو وكيل رب العمل الذي ال يوظف شخص من ذوي اإلحتياجات الخاصة ومحكوم 

 ن. وال يتم بأي شكل من األشكال اعفاء المؤسسات العامة من هذه الغرامة أيضاً. من هذا القانو 30سابق بشكل مخالف ألحكام المادة 

 

 اإلخالل باألحكام المتعلقة باألجر

 يتم بموجب هذا القانون فرض الغرامات التالية:  - 102المادة 

a)  :ن كل شهر وعن كل غرامة مالية ادارية قيمتها مائة وخمس وعشرين ليرة تركية ع (5754/85مادة  - 17/4/2008)تعديل

عامل، على رب العمل، وعلى وكيل رب العمل، وعلى شخص ثالث الذي ال يقوم بدفع أجر العامل، أو يدفعه ناقصاً، ضمن 

والذي ال يقوم أ، 32فترة دفع األجور الناجمة عن عقد العمل أو عن عقد العمل الجماعي أو عن هذا القانون والواردة في المادة 

، أو الذي يدفعه ناقصاً، أو الذي ال يدفع للعامل األجر، والمكافأة، 39دنى الذي تم تحديده في المادة بالحد األبدفع األجر للعامل 

والمنحة،وما شابه ذلك، في حال كان ملزماً بأي نوع من أنواع هذه اإلستحقاقات، وعد ايداعها في البنك الذي تم فتحه خصيصاً 

 لذلك. 
b) عمائة وخمسين ليرة تركية على رب العمل أو على وكيل رب العمل الذي ال ينظم جدول حساب غرامة مالية ادارية قيمتها أرب

، أوالذي ال يقدم سبباً 38، أوالذي يفرض غرامة على أجور العامل بشكل مخالف للمادة 37متعلق باألجور بشكل مخالف للمادة 

 . 52 للخصم الذي أجراه على األجر، وال يقدم الوثيقة الواردة في المادة

c)  غرامة مالية ادارية قيمتها مائتين وعشرين ليرة تركية عن كل عامل، على رب العمل أو على وكيل رب العمل الذي ال يحصل

على موافقة العامل من أجل األعمال التي يتم تنفيذها في ساعات إضافية، والذي ال يدفع األجر المتعلق باألعمال اإلضافية كما 

 الذي ال يسمح للعامل باستخدام وقته الحر الذي يستحقه في ظرف ستة أشهر. ، و41هو محدد في المادة 

 

 (4)اإلخالل بأحكام اإلجازة السنوية مدفوعة األجر

يتم فرض غرامة مالية ادارية قيمتها مائتين وعشرين ليرة تركية عن كل عامل، على رب العمل أو على وكيل رب العمل  - 103المادة 

من هذا القانون، أو يدفع أجر اإلجازة بشكل مخالف للقواعد المحددة  56نوية مدفوعة األجر بشكل مخالف للمادة الذي يقسم اإلجازة الس

، أو يدفعه بشكل ناقص، أو الذي ال يدفع األجر العائد على اإلجازة في حالة انتهاء عقد العمل 57في الفقرات الثالثة والرابعة من المادة 

، أو الذي ال يسمح باستخدام اإلجازة مخالفاً القواعد واألسس للتشريعات المحددة 59المستحقة بموجب المادة  دون استخدام العامل إلجازته

 ، أو يسمح باستخدامها بشكل ناقص. 60في المادة 

 

 

 

 

 

______________________ 

الفقرة األولى من هذه المادة، لتصبح "غرامة  ( تم تعديل العبارة "غرامة مالية قيمتها سبعة ماليين ونصف ليرة" التي كانت واردة في1)

 . 17/1/2012وتاريخ  6270من القانون رقم  17مالية ادارية قيمتها ألف وسبعمائة ليرة تركية"، من خالل المادة 

اصة"، من ( تم تعديل عبارة "معذور" التي كانت واردة في الفقرة األولى وفي عنوان هذه المادة، لتصبح "من ذوي اإلحتياجات الخ2)

 . 25/4/2013وتاريخ  6462خالل المادة األولى من القانون رقم 

( من الفقرة األولى من هذه المادة، لتصبح "مائة وخمس a( تم تعديل العبارة "مائة ليرة تركية جديدة" التي كانت واردة في البند )3)

(، لتصبح "غرامة مالية bمليون ليرة" التي كانت واردة في البند )وعشرين ليرة تركية"، وتم تعديل العبارة "غرامة مالية قيمتها مائتي 

(، cادارية قيمتها أربعمائة وخمسين ليرة تركية"، وتم تعديل العبارة "غرامة مالية قيمتها مائة مليون ليرة" التي كانت واردة في البند )

 . 17/1/2012وتاريخ  6270من القانون رقم  17المادة  مائتين وعشرين ليرة تركية"، من خالللتصبح "غرامة مالية ادارية قيمتها 

لتصبح "غرامة مالية  "غرامة مالية قيمتها مائة مليون ليرة" التي كانت واردة في الفقرة األولى من هذه المادة،( تم تعديل العبارة 4)

 . 17/1/2012وتاريخ  6270من القانون رقم  17ادارية قيمتها مائتين وعشرين ليرة تركية"، من خالل المادة 
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 (1)اإلخالل باألحكام المتعلقة بتنظيم العمل

وكيل رب العمل الذي يشغل العمال يتم فرض غرامة مالية ادارية قيمتها ألف ومائتين ليرة تركية على رب العمل أو على  - 104المادة 

من هذا القانون، أوالذي ال يطبق أوقات  63بشكل مخالف ألوقات العمل المحددة في اللوائح المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 

شكل مخالف للمادة ووفقاً لهذه المادة، أو الذي يشغل العمال ألكثر من سبع ساعات ونصف وفي الليل ب 68اإلستراحة الواردة في المادة 

، أو الذي ال يقوم بتغيير النوبات الليلية والنهارية، أو الذي يتصرف بشكل مخالف ألحكام التشريعات المذكورة في الفقرة األخيرة 69رقم 

لنساء من كل ، أو الذي يوظف األطفال الذكور والشباب الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر وا71من هذه المادة ومخالف ألحكام المادة رقم 

والذي يشغل العمال األطفال والشباب ليالً بشكل أ، 72األعمار في أماكن العمل المحددة في هذه المادة وبشكل مخالف ألحكام المادة 

 والذي يشغل النساء اللواتي ولدن حديثاً أوأوالذي يتصرف بشكل مخالف ألحكام التشريعات المذكورة في نفس المادة، أ، 73مخالف للمادة 

ال يمنح لهن اجازة غير مدفوعة األجر، أو الذي ال والذي أ، 74الحوامل في فترات قبل وما بعد الوالدة بشكل مخالف ألحكام المادة رقم 

 (2).76، أو الذي ال يطابق أحكام التشريعات المحددة في المادة رقم 75ينظم ملفات شخصية للعمال كما ورد في المادة 

رية قيمتها مائتين وعشرين ليرة تركية عن كل عامل، على رب العمل أو على وكيل رب العمل الناقل الذي يتم فرض غرامة مالية ادا

 . 64 (3)يخالف األحكام المنصوص عليها في المادة )...(

 

 اإلخالل باألحكام المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية 

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012)ملغاة:  - 105لمادة ا

 

 اإلخالل بأحكام ايجاد عمال وعمل 

يتم فرض غرامة مالية ادارية قيمتها مليار ليرة على رب العمل الذي يعمل بدون الحصول على الموافقة المنصوص عليها  - 106المادة 

 من هذا القانون.  90في المادة 

 

 اإلخالل باألحكام المتعلقة بمراقبة ظروف العمل والتفتيش

 ( 5728/500مادة  - 23/1/2008: )تعديل - 107المادة 

 بموجب هذا القانون، يتم فرض غرامة مالية ادارية قيمتها ثمانية آالف على رب العمل أو على وكيل رب العمل الذي: 

a)  92ال ينفذ التزاماته الواردة في الفقرة الثانية من المادة . 

b) 96تجنب الممنوعات الواردة في المادة ال ي . 

 ليتم فرض غرامة مالية ادارية قيمتها ثمانية آالف ليرة تركية عندما يتم ارتكاب جناية فعلية بحق األشخاص الذي يعيقون قيام مفتشو العم

 لمهام المراقبة والتفتيش الناجمة عن هذا القانون أو عن قوانين أخرى. بمهامهم واكمالها، وذلك أثناء تنفيذ أي مفتش 

 

 الغرامات المالية اإلدارية  نقاط متعلقة بتطبيق

تفرض مديرية المنطقة التابعة لوزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل الغرامات المالية اإلدارية المنصوص عليها في هذا  - 108المادة 

مادة  - 13/2/2011ة: )جملة ثانية معدل. 106و  101القانون بعد تحديد سببها، باستثناء الغرامات المالية اإلدارية الواردة في المادة 

من قبل مديرية المحافظة التابعة لهيئة العمل في تركيا   106و  101يتم فرض غرامات مالية ادارية ضمن اطار المادتين  (6111/79

 مباشرةً، ويتم فرض الغرامات المالية اإلدارية التي يتم تطبيقها على أرباب العمل الذين تتواجد أماكن عملهم في أكثر من محافظة واحدة

ظة التابعة لهيئة العمل في تركيا في األماكن التي يتواجد فيها مركز أماكن العمل، ويتم تحصيل هذه الغرامات وفقاً من قبل مديرية المحاف

بالنسبة للغرامة المالية اإلدارية التي  4904من القانون رقم  20( من المادة hلهذه األسس العامة. ال يتم اعتبار المبالغ الواردة في البند )

 ً  . 106للمادة  سيتم فرضها وفقا

_______________________ 

ليرة" التي كانت واردة في الفقرة األولى من هذه المادة، لتصبح "غرامة مالية  خمسمائة مليون( تم تعديل العبارة "غرامة مالية قيمتها 1)

من هذه  ثانيةال" التي كانت واردة في الفقرة مائة مليون ليرةتعديل العبارة "غرامة مالية قيمتها و ليرة تركية"، ومائتينادارية قيمتها ألف 

 . 17/1/2012وتاريخ  6270من القانون رقم  17من خالل المادة  ليرة تركية مائتين وعشرينالمادة، لتصبح "غرامة مالية ادارية قيمتها 

"، من 71بعدها عبارة "أحكام المادة  اضافة عبارة "أحكام التشريعات المذكورة في الفقرة األخيرة من هذه المادة" على أن تأتي( تم 2)

   . 4/4/2015وتاريخ  6645من القانون رقم  39خالل المادة 

وتاريخ  6645من القانون رقم  35 ، من خالل المادة" من النص التي كانت واردة في هذه الفقرة 65و "الغاء الغاء العبارة  ( تم3) 

4/4/2015  .  
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 التاسع الباب 

 أحكام متنوعة ومؤقتة وختامية 

 

 الخطي  اإلشعار

يجب أن يتم ارسال اإلشعارات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الشخص المعني بشكل خطي وأن تكون موقعة. إذا لم   - 109المادة 

ار القانون رقم التي تدخل ضمن اط يقم الشخص الذي يرسل اإلشعار بتوقيعه، يتم تحديد ذلك بتقرير في مكانه. ولكن يتم ارسال التبليغات

 وفقاً ألحكام القانون اآلنف الذكر.  7201

 

 المباني بحراسشروط عمل خاصة 

سيتم اعداد لوائح من قبل وزارة التأمينات والعمل تنظم القواعد واألسس المعدلة التي سيتم تطبيقها في تنظيم النقاط المتعلقة  - 110المادة 

بساعات عمل حراس المباني بحسب طبيعة ونطاق الخدمات، والعطلة األسبوعية، وحقوق اإلجازة السنوية مدفوعة األجر وإجازات 

 ل العامة، والمباني ذات حارس البناء. األعياد الوطنية وأيام العط

 

 األعمال الصناعية والتجارية والزراعية وأعمال األحراش 

 ( 5763/11مادة  - 15/5/2008)تعديل:  - 111المادة 

 تم أدناه تحديد األعمال التي سيتم اعتبارها من أعمال الصناعة والتجارة والزراعة واألحراش فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون. 

 أساسات األعمال التي سيتم اعتبارها أعمال صناعية هي كالتالي: 

a)  ،وأفران الكلس والحجر والرمل. جميع أنواع أعمال التنقيب عن المعادن، واستخراجها من األرض  
b)  .تحضير المواد الخام والمصنعة ونصف المصنعة من أجل التشغيل، التنظيف، التعديل، الزخرفة، البيع 
c) ل التركيب، والتصليح، والتفكيك، والهدم. جميع أنواع أعما 

d)  .بناء المباني وصيانتها، واصالحها، وهدمها، وجميع أنواع اإلنتاج الصناعي المساعد لذلك 

e)  ،تنفيذ واصالح الطرق، السكك الحديدية، سكك الترام وي، الموانئ، المرافئ، األقنية، السدود، المطارات، األنفاق، الجسور

 وتجفيف المستنقعات، وازالة الحطام. المجارير، واآلبار، 

f)  .توليد وتغيير ونقل وتأسيس وتوزيع الكهرباء وكافة أنواع القوى المحركة 

g)  .تأسيس وتشغيل مرافق الماء والغاز 
h)  .تأسيس الهاتف، التلغراف، الالسلكي، الراديو، والتلفزيون 
i)  .بناء السفن والقوارب، واصالحها، وتعديلها وتوزيعها وتحطيمها 

j) ميل األشياء والسلع وتفريغها في المحطات، والمستودعات، واألرصفة البحرية، والموانئ، والمطارات. تح 
k)  .دور الطباعة 

 

 أساسات األعمال التي سيتم اعتبارها أعمال تجارية هي كالتالي: 

a)  بيع وشراء جميع أنواع السلع والمنتجات الصناعية، أو الحيوانية، أو الزراعية، سواءاً كانت مواد خام أو مصنعة بشكل كامل

 أو نصف مصنعة. 

b) قطاع الخدمات المصرفية والتمويل. التأمين، والوساطة، والتخزين، والشحن، واألعمال المتعلقة ب 

c)  .بيع وشراء المنتجات المائية 

d) أو الحيوانات أو البضائع براً وفي البحيرات واألنهار. نقل الناس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8458-1 

 

 أساسات األعمال التي سيتم اعتبارها أعمال زراعية وأحراش هي كالتالي: 

a)  ،زراعة وانتاج وتحسين وتعديل جميع أنواع منتجات الفواكه والنباتات المثمرة، الشاي، القطن، التبغ، النباتات ذات األلياف

ضيات، األرز، البقوليات، األشجار، الشجيرات، الكروم، البذور، الشتالت، الخضروات والمحاصيل الحقلية، ومنتجات الحم

األلبان، واأللياف، وفيما يتعلق بها من أعمال الغرس، والبذر، والتلقيح، والتشذيب، والري، والتسميد، والحصاد، والمزج، 

وحماية المروج  صالح التربة، استال التربة، ومكافحة األمراض واآلفات، ولتحضير، وكل أنواع أعموالجمع والتنظيف وا

 والمراعي والتربة والمياه. 
b)  ،التحكم حماية الغابات وزراعتها وتشغيلها وأعمال التسييج، وما يتعلق بذلك من أعمال بناء، جمع بذور، غرس، تشجير

بانجراف التربة، ومشاريع مسح للتربة واعادة تأهيلها، وأبحاث الغابات، باإلضافة إلى الحدائق الوطنية، وأماكن الترفيه داخل 

 الغابات، وانشاء الغابات داخل المدن، وأعمال الرعاية والتطوير. 

c) شابههما(  واألعمال، وما يتعلق بها من أعمال  تربية وانتاج واصالح جميع أنواع الحيوانات )بما فيها النحل ودود القز وما

الرعاية، والتوجيه، والتربية، والقص، والحلب، وتحصيل المنتجات وجمعها وتخزينها، باإلضافة إلى مكافحة األمراض 

 والطفيليات التي تصيب هذه الحيوانات. 
d) ها، بشرط أن ال يتم اإلخالل بأحكام قانون تخزين ونقل المنتجات التي يتم تحصيلها عن طريق انتاجها أو زراعتها أو صيد

 . 845العمل البحري رقم 

 

سيتم اصدار لوائح في غضون ستة أشهر من قبل وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل تنظم أي من األعمال الصناعية والتجارية 

ات الواردة أعاله، وذلك بعد استشارة وزارة التجارة عمالً ضمن األساسوالزراعية والغابات فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون سيتم اعتبارها 

 والصناعة، ووزارة الزراعة والبيئة والغابات، ووزارة الشؤون الريفية. 

 

 تعويض نهاية الخدمة للعاملين في بعض المؤسسات والمنظمات العامة

ن فهم بعقد لدى المؤسسات العامة باإلضافة للموظفيبمعنى تعويض نهاية الخدمة للذين يتم توظيإن الدفعات التي يتم دفعها  - 112المادة 

في حقوق المؤسسات والمنظمات العامة التي يتم  5434، و5953، و854الذين ال تنطبق عليهم أحكام هذا القانون وال أحكام القوانين رقم 

 .اً للتشريعات والعقود  تعويضات نهاية خدمةتأسيسها استناداً إلى السلطة التي يمنحها القانون أو إلى القانون، تُعتبر هذه الدفعات وفق

 

( eتعويضات نهاية الخدمة للعمال الذين يتم تشغيلهم من قبل أرباب العمل بموجب البند ) (6552/8مادة  - 10/9/2014)فقرة ملحقة: 

يداعها في الحساب ايتم دفعها عن طريق  4/1/2002وتاريخ  4734من قانون المناقصات العام رقم  62من الفقرة األولى من المادة 

 البنكي للعام. 

a)  إن فترات الخدمة التي يتم على أساسها حساب تعويض نهاية الخدمة المتعلق بالفترات التي عمل فيها العاملون في أماكن عمل

حد، وذلك بغض النظر مختلفة تابعة لنفس المؤسسة أوالمنظمة العامة يتم اعتبار أنها فترات عمل متواصلة في مكان عمل وا

عن تغيير أرباب العمل الفرعيين، ويتم اإلستناد على أساس جمع فترات العمل التي قضوها  في مكان عمل تابع لنفس 

بالشكل الذي سيستحقون فيه دفع  ،لهؤالء الذين انتهت عقود عملهمتعويضات نهاية الخدمة  إنالمؤسسمة أو المنظمة العامة. 

ل قبمن يتم دفعها المبرمة مع آخر رب عمل فرعي منهم،  ،1475من قانون العمل رقم  14وفقاً للمادة تعويضات نهاية الخدمة 

 المؤسسات أو المنظمات العامة.

b) بالشكل الذي سيستحقون فيه دفع تعويضات نهاية الخدمة وفقاً  ،إن تعويضات نهاية الخدمة لهؤالء الذين انتهت عقود عملهم

من العمال الذين تم تشغيلهم في مؤسسات أو منظمات عامة مختلفة بموجب نفس عقد  ،1475رقم من قانون العمل  14للمادة 

العمل ومن قبل نفس رب العمل الفرعي يتم دفعها من قبل آخر مؤسسة أو منظمة عامة تم تشغيلهم فيها، مع األخذ بعين 

( e) و منظمات عامة مختلفة ضمن اطار البنداإلعتبار مجموع فترات الخدمة التي قضوها في أماكن عمل تابعة لمؤسسات أ

 ،. 4734للقانون رقم  62من الفقرة األولى من المادة 

 

 

 

 

 

 



8458-2 

 

مرار بتشغيله من قبل رب عمل فرعي، وكأن عقد عمله الذي تم اإلستلعامل الذي اإن  (6552/8مادة  - 10/9/2014)فقرة ملحقة: 

 فإن، 4734وجودة ضمن اطار القانون رقم مكان عمل خارج أماكن العمل التابعة لإلدارات المفي أبرمه مع رب العمل الفرعي لم ينتِه، 

تعويضات نهاية الخدمة لهذا العامل الذي انتهى عقد عمله والذي تم تشغيله بهذه الطريقة، بالشكل الذي سيستحق فيه دفعة تعويضات نهاية 

جزئياً، بحيث يتم دفع جزء من تعويضات نهاية الخدمة المتعلق بالمدة التي قضاها في يتم دفعها الخدمة، في حالة طلب العامل ذلك خطياً، 

أماكن عمل تابعة للمؤسسات أو المنظمات العامة عن طريق ايداعه في حساب العامل من قبل آخر مؤسسة أو منظمة عامة من خالل 

إلعتبار نسب زيادة األجر بالحدود الدنيا المتعلقة بسنوات أجره حساب الجزء من التعويضات بناءاً على المبلغ المحدث بعد األخذ بعين ا

في آخر مكان عمل تابع لمؤسسة أو منظمة عامة. في حال كان مبلغ تعويضات نهاية الخدمة المدفوع بعد حسابه بهذه الطريقة أقل من 

قه في قد بعد اعتبار نفس الفترات، فيحتفظ العامل بحمبلغ تعويضات نهاية الخدمة في حال تم حسابه بناءاً على األجر في تاريخ انتهاء الع

 المطالبة بالفرق بينهما من رب العمل الفرعي. 

فترات الخدمة التي مرت في بناءاً على مجموع  في حال دفع تعويضات نهاية الخدمة (6552/8مادة  - 10/9/2014)فقرة ملحقة: 

( من الفقرة الثانية، فتقوم آخر مؤسسة أو منظمة عامة bلفقرة الثالثة أو البند )وفقاً لمكان عمل تابع لمؤسسات أو منظمات عامة مختلفة 

التي دفعت تعويضات نهاية الخدمة هذه بتحصيل الجزء المتعلق بفترة الخدمة التي مرت لدى مؤسسات أو منظمات أخرى لمبلغ 

حصيل بين اإلدارات العامة تعويضات نهاية الخدمة المدفوع من المؤسسات أو المنظمات ذات الصلة. ولكن، ال يتم اتخاذ أي اجراءات ت

 ضمن نطاق اإلدارة المركزية وفقاً ألحكام هذه الفقرة. 

يتم دفع مبلغ تعويضات نهاية الخدمة من مخصصات الميزانية التي سيتم تخصيصها فيما  (6552/8مادة  - 10/9/2014)فقرة ملحقة: 

من القانون رقم  8( من الفقرة األولى للمادة الملحقة رقم aد )يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة في أماكن العمل المحددة ضمن نطاق البن

(، فيتم دفع مبلغ تعويضات نهاية الخدمة من بند نفقات شراء الخدمات، b، أما بالنسبة ألماكن العمل المحددة ضمن نطاق البند )4734

 بغض النظر إذا كان البدل كافياً أو ال. 

اصدار لوائح من قبل وزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل يتم فيها تحديد حساب مدة  يتم (6552/8مادة  - 10/9/2014)فقرة ملحقة: 

الخدمة التي تمر في أماكن العمل هذه بالنسبة للعمال الذين يعملون إلى جانب أرباب العمل الفرعيين ضمن نطاق هذه المادة، وتحديد 

التي سيتم طلبها من رب العمل الفرعي ومن العامل التابع لرب العمل الفرعي،  القواعد واألسس األخرى المتعلقة بعملية الدفع وبالوثائق

 ويتم اصدار هذه اللوائح بعد استشارة وزارة المالية وهيئة المناقصات العامة. 

 ي تقومعلى الشركات الت اإليرادات التي يتم تحصيلها من مصادرة أو بيع السلع العائدة (6645/40مادة  - 4/4/2015)فقرة ملحقة 

بعمليات استخراج المعادن من تحت األرض من قبل صندوق التأمينات وودائع اإلدخار وذلك بموجب عقود اإلمتياز ضمن اطار قانون 

، يتم استخدامها، أي هذه 5/1/2002وتاريخ  4735وقانون عقود المناقصات العامة رقم  4/6/1985وتاريخ  3213المعادن رقم 

ت تعويضات نهاية الخدمة وتعويضات فترة اإلنذار، واإلجازات، والعمل اإلضافي، وغيرها من مستحقات اإليرادات، في دفع مستحقا

األجور للذين انتهت عقود عملهم، بالشكل الذي سيستحقون فيه تعويض نهاية الخدمة، من العمال الذين قد عملوا في هذه الشركات بموجب 

دفعات من قبل صندوق التأمينات وودائع اإلدخار عن طريق ايداعها في الحسابات البنكية ذات هذه العقود آنفة الذكر. ويتم االيفاء بهذه ال

  .الصلة. ويتم تسليم الوثائق والمعلومات المتعلقة بالدفع إلى صندوق التأمينات وودائع اإلدخار من قبل آخر رب العمل قام بتشغيل العامل

 

 ضمان األجور للذين يعملون في بعض األعمال 

( ı( و )bعلى العمال الذين يعملون في أماكن العمل الواردة في البندين ) 38، 37، 35، 32يتم تطبيق أحكام المواد رقم  - 113المادة 

 وفي حال مخالفة هذه المواد، يتم تطبيق أحكام الغرامات ذات الصلة على من يخالفها. من هذا القانون.  4من الفقرة األولى للمادة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8459 

 

 ةالثالثي ةستشارياإل الهيئة

يتم تشكيل هيئة استشارية ترتكز إلى ثالث ممثلين، لضمان اجراء مشاورات فعالة بين كل من الحكومة ورب العمل  - 114المادة 

ما يخص ذلك فيوالمسؤولين الحكوميين واتحادات نقابات العمال، وبهدف مراقبة تطبيقات وأعمال التشريعات المتعلقة بظروف العمل، و

 تطوير العالقات الصناعية وتحقيق السالم في العمل. 

 وسيتم اصدار لوائح تنظم قواعد وأسس عمل هذه الهيئة. 

 

 افتتاح المقاصف

يقوم أرباب العمل بتخصيص مكاناً في أماكن العمل للتعاونيات اإلستهالكية التي سيتم تأسيسها من قبل العمال بهدف تلبية  - 115المادة 

 حتياجات الضرورية للعمال وعائالتهم، وذلك في تشغيل مائة وخمسين عامل أو أكثر في مكان العمل. اإل

 

حول تنظيم العالقات بين الذين يعملون في مهنة الصحافة وبين من  13.6.1952وتاريخ  5953)تتعلق بالقانون رقم  - 116المادة 

 مكان هذه المادة(  اإلستناد إليهيوظفهم، وتم 

 

 مكان هذه المادة(  اإلستناد إليه، وتم  5.5.1983وتاريخ  2821رقم  النقابات تتعلق بقانون) - 117المادة 

 

 مكان هذه المادة( اإلستناد إليه، وتم  5.5.1983وتاريخ  2821رقم  النقابات تتعلق بقانون) - 118المادة 

 

 التشريعات 

 في هذا القانون ضمن فترة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القانون.  يتم اصدار التشريعات المنصوص عليها - 119المادة 

 

 تم الغاؤها التي األحكام 

 .14، باستثناء المادة رقم 25.8.1971وتاريخ  1475الغاء مواد قانون العمل رقم تم  - 120المادة 

 

 أجور األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة الذين يعملون في أماكن عمل محمي ة

 ( 6518/59مادة  - 6/2/2014)ملحقة:  - 1مادة ملحقة 

من األجور المدفوعة في وقتها من قبل أرباب العمل لألشخاص المعاقين عقلياً الذين يتم تشغيلهم في أماكن عمل محمية المبالغ التالية هي 

لخزينة، بشرط أن تكون اإللتزامات القانونية يتم دفعها لرب العمل من قبل ا، ووالذين يكون من الصعب اعتبارهم كقوى عاملة في السوق

 : المتعلقة بهذه األجور قد تم اإليفاء بها بشكل كامل وفي وقتها

a) ( بقدر المبلغ الشهري المدفوع وفقاً للبندa من الفقرة األولى للمادة رقم )حول  1/7/1976وتاريخ  2022من القانون رقم  2

، وذلك عن كل عامل من ذوي 65الرواتب الشهرية للمواطنين األتراك العجزة والضعفاء والوحيدين الذين بلغوا سن 

 اإلحتياجات الخاصة يعمل في أماكن عمل محمية. 
b)  إضافة ً إلى( عشرون بالمائة من المبلغ المحدد في البندa )عمل كل شخص من ذوي اإلحتياجات الخاصة يعمل في أماكن  عن

حول اجراء  29/1/2004وتاريخ  5084من القانون رقم  2محمية متواجدة ومؤسسة في المحافظات ضمن اطار المادة 

 تغييرات في بعض القوانين مع حوافز التوظيف واإلستثمار. 
c) ( إضافة ً إلى عشرون بالمائة من المبلغ المحدد في البندaعن كل شخص من ذوي اإلحتياجات الخاصة يتم تشغي ) له فوق العدد

اإللزامي في أماكن العمل التي تشغل أشخاص من ذوي اإلحتياجات الخاصة أكثر من العدد الواجب تشغيله بموجب التشريعات 

 ذات الصلة من أجل الحصول على تصنيف مكان عمل محمي. 

 

يتم اصدار لوائح من قبل وزارة السياسات اإلجتماعية والعائلية تحدد القواعد واألساسات المتعلقة بدفع األجزاء من األجور المحددة في 

 الفقرة األولى، وذلك بعد استشارة وزارة المالية، ووزارة التأمينات اإلجتماعية والعمل، ومستشارية الخزينة. 

 

 

 

 



8460  

 

 اإلجازة العارضة 

 ( 6645/35مادة  - 4/4/2015)ملحقة:  - 2مادة ملحقة 

و يتم منح العامل اجازة مدفوعة األجر لمدة ثالثة أيام في حال وفاة زوجته )أو زوجها اذا كانت عاملة(، أو والدته، أو والده، أو أخيه أ

لعامل اجازة مدفوعة األجر لمدة خمسة أيام في حالة والدة أخته، أو ولده أو ابنته سواءاً كانوا من أوالده البيولوجيين أو بالتبني، ويتم منح ا

 زوجته. 

مجزأة أو مفرقة، لعالج ابنه أو ابنته المصاب بمرض ، سواءاً كانت في السنة الواحدةيتم منح العامل اجازة مدفوعة األجر لمدة عشرة أيام 

استخدام هذه اإلجازة من قبل أحد األبوين العاملَين وبناءاً على  مزمن أو إذا كان معاقاً بنسبة سبعين في المائة على األقل، بشرط أن يتم

 تقرير طبي. 

 

 في غير ذلك من التشريعات، تُعتبر قد تم احالتها إلى هذا القانون.  1475اإلحاالت التي يتم احالتها إلى قانون العمل رقم  - 1مادة مؤقتة 

، وإلى 1475من قانون العمل رقم  14من الفقرة األولى للمادة  2و  1 ينالبندو الفقرة الخامسة عشر إن اإلحاالت التي يتم احالتها إلى

من هذا القانون، تُعتبر قد تم احالتها إلى  120من نفس القانون المذكور والتي تم ايقاف العمل بها بموجب المادة  26، 17، 16المواد رقم 

 من هذا القانون.  32، 25، 24المواد 

 

 ( 6331/37مادة  - 20/6/2012اة: )ملغ - 2مادة مؤقتة 

 

 39يبقى ساري المفعول حتى يتم تحديده وفقاً للمادة ، 1475إن قرار الحد األدنى لألجور الصادر بموجب القانون رقم  - 3مادة مؤقتة 

 من هذا القانون. 

 

، بالنسبة 12.8.1967من هذا القانون اعتباراً من تاريخ  6يبدأ حق تعويض نهاية الخدمة المذكور في المادة المؤقتة رقم  - 4مادة مؤقتة 

 . 3008من قانون العمل الملغي رقم  13للذين ال يطبقون أحكام المادة 

 من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.  تبدأ حقوق تعويضات نهاية الخدمة التي تدخل ضمن نطاق هذا القانون ألول مرة اعتباراً 

 

 1475من القانون رقم  25، والمادة رقم 3713للقانون رقم  1( من المادة الملحقة رقم Bتكون النسب الواردة في الفقرة ) - 5مادة مؤقتة 

 لقانون. من هذا ا 30سارية المفعول وصالحة حتى يتم تحديدها من جديد من قبل مجلس الوزراء وفقاً للمادة 

 

يتم تأسيس صندوق تعويضات نهاية خدمة من أجل تعويضات نهاية الخدمة. وتكون جميع حقوق تعويضات نهاية الخدمة  - 6مادة مؤقتة 

، بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة للعمال وذلك حتى التاريخ التي سيدخل 1475من قانون العمل رقم  14مادة محفوظة بموجب أحكام ال

 المتعلق بصندوق تعويضات نهاية الخدمة حيز التنفيذ.  فيه القانون

 

 ( 6715/5مادة  - 6/5/2016)ملحقة:  - 7مادة مؤقتة 

ط نقلها بشكل مؤقت ليتم تنفيذ األعمال لرب عمل آخر، بشرالتي تم تأسيسها عن طريق ، وفقاً لبنود العقود، المؤقتة تستمر عالقات العمل

 قبل تاريخ نشر القانون الذي أحدث هذه المادة.  7ابهة للعمل الذين يقومون به، وفقاً للمادة أن يتم تشغيل العمال في أعمال مش

 

 الصالحية 

 يدخل هذال القانون حيز التنفيذ في تاريخ نشره.  - 121المادة 

 

 التنفيذ

 يقوم مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون. - 122المادة 

  

 

 

 

 



8460-1 

 

 حيز التنفيذ 4857والملحقة بقانون رقم  تعديلهاقائمة تبين تاريخ دخول التشريعات التي تم 

 

 
رقم القانون / المرسوم 

 التشريعي

تاريخ الجريدة الرسمية 
للقانون/ للمرسوم 

 التشريعي

تاريخ دخول 
القانون/المرسوم 

 التشريعي حيز التنفيذ

رقم وتاريخ 
قرار المحكمة 

 الدستورية

في القانون  تعديلهاالمواد التي تم 
 4857رقم 

1 . 4884 17/6/2003 17/6/2003 - 3 

2. 5378 7/7/2005 7/7/2005 - 108 

3. 5538 12/7/2006 12/7/2006 - 2 ،18 

4. 5728 8/2/2008 8/2/2008 - 107 ،108 

5. 5754 8/5/2008 8/5/2008 - 32 ،102 

6. 5763 26/5/2008 26/5/2008 
- 3 ،33 ،65 ،78 ،81 ،82 ،88 ،

95 ،98 ،105 ،108 ،111 

7. 5763 26/5/2008 1/7/2008 - 30 

8. 5763 26/5/2008 1/1/2009 - 85 

9. 5797 19/8/2008 

في تاريخ نشره، على 
أن يكون ساري المفعول 

 من تاريخ
1/7/2008 

- 

30 

10. 5838 
28/2/2009 

 )مكرر(
28/2/2009 

- 
18 

11. 6009 1/8/2010 1/8/2010 - 2 ،81 

12. 6111 
25/2/2011 

 . مكرر(1)
25/2/2011 

- 
74 ،91 ،92 ،108 

 665مرسوم تشريعي/ .13
2/11/2011 

 )مكرر(
2/11/2011 

- 
30 

14. 6270 26/1/2012 26/1/2012 
- 99 ،100 ،101 ،102 ،103 ،

104 ،105 

15. 6353 12/7/2012 12/7/2012 - 30 

16. 6331 30/6/2012 30/12/2012 

- 2 ،4 ،7 ،25 ،63 ،69 ،71 ،77 ،

78 ،79 ،80 ،81 ،83 ،84 ،85 ،

86 ،87 ،88 ،89 ،95 ،98 ،

 2، المادة المؤقتة  105

17. 6462 3/5/2013 3/5/2013 - 25 ،30 ،101 

18. 6518 
6/2/2014 

28918 
19/2/2014 

- 
 1، المادة الملحقة 30، 5

  

 

 

 



8460-2 

 

 حيز التنفيذ 4857والملحقة بقانون رقم  تعديلهاقائمة تبين تاريخ دخول التشريعات التي تم 

 

رقم قرار المحكمة الدستورية التي ألغت 
 القانون/ المرسوم التشريعي المعدل

 تاريخ الدخول حيز التنفيذ 4857المواد التي تم الغاؤها أو تعديلها في القانون رقم 

6552 3 ،18 ،36 ،41 ،53 ،56 ،112 ،41 ،63 
11/9/2014 
1/1/2015 

 23/4/2015 2، المادة الملحقة 112، 104، 71، 69، 63، 55، 46، 41 6645

6663 13 ،74 10/2/2016 

6704 56 26/4/2016 

 20/5/2016 7، المادة المؤقتة 99، 63، 14، 7 6715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


