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  مقدمة عامة:  الوحدة األولى

اذ تعتبر فئة العماؿ الشريحة الكبرل في اطار , تتخذ ىذه الدراسة العامؿ الفمسطيني مجاالن لمدراسة ك البحث
 السياسية المجتمع الفمسطيني ك كذلؾ سائر المجتمعات العربية ك الدكلية لما ليا مف أثر فعاؿ كافة االصعدة 

ك العربية ك العالمية باحاطتيا بالرعاية  ةالفمسطينيمما أؿ بكافة التشريعات العمالية , االجتماعية ك االقتصادية 
.  ك الحماية ك الحفاظ عمى حقكقيا

بؿ تـ بعد أطالع مستفيض عمى نصكص القانكف ك مكاده المتعمقة بمكضكع , اختيارنا لممكضكع عشكائيان لـ تكف 
كتـ المجكء في دراستنا الى المقارنة بيف قكانيف مختمفة كذلؾ لتفسير كافة النصكص ك المكاد القانكنية ك , الدراسة

كلنا االنظمة الصادرة مف كزارة العمؿ الفمسطينية تناك كذلؾ , تحميميا ك بياف النقص ك الغمكض المكجكد أحكامة 
حيث اف ىنالؾ نقص كبير في المراجع المتخصصة , ك انظمة بعض النقابات مختاريف منيا كؿ ما يخدـ دراستنا

بقانكف العمؿ ك كذلؾ لجأنا لعقد جمسات نقاش مع المستشار القانكني لالتحاد العاـ لنقابات عماؿ فمسطيف 
 .  عقد اجتماعات في كزارة العمؿ ايضان  رصااالستاذ فتحي ف

 
 ( :الدراسة ) مشاكؿ البحث 

 عدـ تكفر دراسات سابقة  -1 
 ... (قانكف الخدمة مدنية , قانكف العمؿ ) تشعب الدراسات التي تدخؿ في مكضكع الدراسة  -2 
 ..... (مرض , حادث)تداخؿ العديد مف المصطمحات القانكنية  -3 
 .... (إصابات العمؿ ) لمفسرة لبعض مكاد القانكف قمة االحكاـ ا -4 
 

  :-أسباب الدراسة 
 .قمة الدراسات المتعمقة بالمكضكع  -1 
 (ميني ك شخصي ) االىتماـ بفئة العماؿ  -2 
 .الغمكض في قانكف العمؿ ك نصكصو  -3 
 

قانون عمل مع اختالف التسمً 
 

منذ كقت طكيؿ فإف ما يسمى اليـك بػ قانكف العمؿ كاف  تسمياتياخالفان لمقكانيف كفركعيا األخرل التي استمدت 
)) فمف مجمؿ ىذه التسميات ما أطمؽ عميو بػ .بعضيا مستعمالن حتى كقتنا ىذا  مكضكعان لعدة تسميات كمازاؿ

ـ أال كىك اآلال كيرد البعض سبب ىذه التسمية إلى األمر الذم أدل إلى نشكء قانكف العمؿ(( الصناعي  التشريع
االصطالح انتقد الحقان بأنو ضيؽ جدان ذلؾ  إال أف ىذا. كالعكارض التي ألحقت بالعماؿ في عيد الثكرة الصناعية 

ىذا مف جانب كمف جانب آخر نجد أف ىذه التسمية تتسع لتشمؿ ما  ألف قانكف العمؿ ال ينطبؽ فقط عمى العماؿ
 . ختراع عمى سبيؿ المثاؿفيذا القانكف ال يشمؿ براءة اال ىك خارج عف قانكف العمؿ

لكتابو  التي استخدميا الفقيو جكرج سيؿ كعنكاف(( قانكف العماؿ )) بدأ الفقياء يطمقكف عبارة  كنتيجة ليذا االنتقاد
العماؿ بؿ يشمؿ أيضان أرباب  إال أف ىذه التسمية ليست صحيحة إلى حد ما ألف قانكف العمؿ ال يطبؽ فقط عمى

ىذه التسمية إف تزرع نكعان مف الطبقية في  ف بو كقطب ثاف كفعاؿ كما مف شأفالعمؿ فيـ اآلخركف معنيك
.  المجتمعات 
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فكاف بدكره مفيـك كاسع كفضفاض ألف القكانيف بمجمميا اجتماعية (( االجتماعي  القانكف)) ثـ جاء ما يسمى بػ 
 . في صميـ الحياة االجتماعية ك كلدت

مجمكعة مف القكاعد القانكنية التي تحكـ : العمؿ فعرفكه بأنو  ما لقانكف كأخيران اتفقكا عمى تعريؼ مكحد إلى حد
 . المأجكر التابع, العمؿ الخاص 

 
كالثبات فإف كانت كممة العمؿ تعني  فأصبح المفيـك الشائع لمعمؿ رغـ أنو ال يحتكم عمى جانب كبير مف الدقة

 . الجيد كىي في االصطالح ال تصيب عيف الحقيقة قانكف أداء الجيد فإف العبارة تعني لغكيان قانكف الجيد أك
جكازه إلى  القانكنية ىذه التي تحكـ قانكف العمؿ تنقسـ تبعان لجكاز االتفاؽ عمى خالفيا كعدـ إف مجمكعة القكاعد

:  قسميف 
قكاعد قانكنية آمرة ال يجكز االتفاؽ عمى خالفيا   -1
 تفاؽ عمى خالفياقانكنية مكممة أك تفسيرية كىي التي يجكز اال كقكاعد -2

 
يتمتع بمركز  قانكف العمؿ آمرة ألنيا جاءت باألصؿ لحماية الطبقة العاممة فرب العمؿ غالبان ما كتعتبر قكاعد

قكاعد قانكف العمؿ اآلمرة المنتمية  كقكة اقتصادية أقكل تخكلو فرض شركط عمى العماؿ كال يردعو عف ذلؾ إال
 . لمنظاـ العاـ

 
 الرغـ مف حداثة نشأة ىذا القانكف فإنو يعتبر أىـ فركع القانكف نظران ألىميتو لىع: أىمية قانكف العمؿ 

 . االجتماعية كاالقتصادية
بأحكامو فيـ يشكمكف األغمبية العظمى في البالد الصناعية  فتعكد أىميتو اجتماعيان إلى كثرة األفراد المخاطبيف

 العاممة نظران لتدخمو في قضايا األجكر كساعات العمؿأثر عميؽ في حياة الطبقة  كلما يتركو ىذا القانكف مف
تكمف أىميتو لمسالـ  كمف ىنا. كأكقاتو كاإلجازات كالحاالت المرضية كالمنح ك الترفيعات كالمكافآت كغيرىا 

 . االجتماعي كلتجانس كاستقرار عالقات األمة بشكؿ عاـ
 

اإلنتاج كتكاليفو ألنو إذا كاف  نعكس عمى شركطأما مف الناحية االقتصادية فنالحظ أف تطكر قانكف العمؿ م
 . يستطيع ذلؾ إال في اإلطار الممكف اقتصاديان  يبحث عف تحقيؽ كامؿ األماني االجتماعية فإنو ال

 
اجتماعي أك مكسب مالي إنما يترتب عبر قنكات اقتصادية كليذا دعت الحاجة  كمما الشؾ فيو بأف كؿ مفيـك

االجتماعية  بػ العبء االجتماعي الذم يشمؿ مثالن التعكيض العائمي كالتأميناتإلى ما يسمى  إلى االىتماـ
 . يتجزأ مف التشريعات االقتصادية حتى أصبح قانكف العمؿ جزء ال..... كالجازات المأجكرة كالمرضية الخ 

ل زيادة األعباء عمى حساب المزايا االقتصادية يؤدم حتمان إؿ كلكف يجب أال نغفؿ بأف منح المزايا االجتماعية
دكؿ  ما يفسره سابقان اشتراط الكاليات المتحدة التي تمنح مزايا اجتماعية أكثر مما تمنحو االقتصادية لمدكلة كىذا

 . جنكب شرؽ آسيا عمى تمؾ الدكؿ شرطان اسمو الشرط االجتماعي في اتفاقية الكات
لتكجيو االقتصاد بشكؿ عاـ كرسـ  في يد الدكلة ك في أيامنا ىذه أصبحت تشريعات العمؿ األداة كالكسيمة المتبعة

تقميص نسبة البطالة مف خالؿ إتباع عدة إجراءات سائدة  سياسات التشغيؿ كاالستخداـ كالمحاكلة المستمرة في
 . أك تخفيض سف التقاعد بالنسبة لمعامميف كىـ عمى رأس عمميـ نذكر منيا تخفيض أكقات العمؿ
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 في فمسطيف الحركة العماليةالتي تكاجو  المشاكؿ كالعقبات

األرض المحتمة , كالتي  ىناؾ العديد مف المشاكؿ كالصعكبات التي تعترض سبيؿ الحركة العمالية الفمسطينية في
 : النقابية , كأىـ ىذه المشاكؿ تقؼ عقبة كأداء كحجر عثرة أماـ تنفيذ المشاريع كالمخططات

 
 : كالتدخالت الخارجية عدـ جكد السمطة المحمية المسئكلة :أوال 

كيعمؿ عمى إحداث فراغ كنقص في التخطيط  إف غياب السمطة الكطنية الحقيقي في األرض المحتمة عمؿ
التي تتعمؽ بالشعب الفمسطيني إذ النقابات العمالية كالحالة ىذه  كاإلشراؼ عمى النشاطات كالمشاريع االقتصادية

االىتماـ  ؤدم إلى حالة الالمباالة مف قبؿ جماىير العماؿ كعدـاالقتصادية النقابية مما م مفرغة مف الناحية
إذا ما قسنا ذلؾ  –مف انتسابو لمنقابة  باالنتساب كاإلنضكاء تحت لكاء النقابات إذ ما الفائدة التي يجنييا العامؿ

  . مؿأف تحقؽ لو حتى بعض حقكقو كالمقرة في قانكف الع ما دامت ال تستطيع –عمى أساس الربح كالخسارة 
عدـ استجابة أرباب العمؿ كتعاكنيـ مع النقابييف بإعطاء العماؿ حقكقيـ مما  كفي ظؿ ىذا الكضع كفي ظؿ

مف جكع سكل أنيا  العماؿ يتيربكف مف االنضماـ لمنقابات التي يعتبركنيا ككأنيا مكاتب ال تسمف كال تغني يجعؿ
  . بناية مكجكدة كبيا مكاتب كطاكالت ككراسي كأثاث

الشؤكف  كالذم كاف يعد تدخال في(  825) الصييكني , فباإلضافة إلى القرار العسكرم رقـ  االحتالؿكزمف 
كقد جاء ىذا األمر . االحتالؿ  الداخمية لمنقابات العمالية الفمسطينية في األرض المحتمة مف قبؿ سمطات

 21قانكف ) ف العمؿ األردني مف قانك 83المادة  جاء ليمغي 1980الذم صدر في عاـ (  825) العسكرم رقـ 
 : حيث نصت ىذه المادة عمى(  1965لسنة 

كالشؤكف االجتماعية خالؿ شير  كجكب رفع أسماء المنتخبيف لعضكية الييئة اإلدارية لكؿ نقابة إلى كزارة العمؿ
  . مف تاريخ االنتخابات

  . ية مخمة بالشرؼ كالسرقة كغيرىاالييئات اإلدارية كؿ مف ارتكب مخالفات جنائ يحـر مف الترشيح النتخابات
  : المذككر المتعمؽ بالحركة العمالية فجاء كالتالي(  825) األمر العسكرم  أما

  . تاريخ االنتخابات رفع أسماء المرشحيف لمييئات اإلدارية لمنقابات العمالية إلى ضابط العمؿ قبؿ شيرمف يجب
العسكرية الصييكنية كحكـ عميو بالسجف الفعمي لمدة  المحاكـكؿ مف حككـ أماـ ( المرشحيف ) يحـر مف الترشيح 

  . خمس سنكات فما فكؽ
أذا لـ ( بعد الفكز  ) شطب أسماء المرشحيف لمييئات اإلدارية كأسماء المنتخبيف( الييكدم ) لضابط العمؿ  يحؽ

  . تتكفر فييـ الشركط السابقة
في القدس بدعكة مف االتحاد ( سنة صدكر القرار )  1980مؤتمرا عماليا في نيساف  كقد عقدت الحركة العمالية

العمالية الفمسطينية ,  لنقابات العماؿ في الضفة الغربية , لمقاكمة كصد اليجمة المعادية عمى النقابات العاـ
تخذت القرارات الرافضة لذلؾ كما زالت (. 1986) النقابات ترفض ىذا القرار  كأقيمت الندكات كا 

 : العمالية حاب العمؿ السيئة لمنقاباتنظرة أص :ثانيا 
سمطتيـ عمى العماؿ كعمى زيادة تكاليؼ  ينظر أصحاب العمؿ كأربابو إلى النقابات العمالية ككأنيا تريد الحد مف

استجابة أرباب العمؿ كتعاكنيـ مع النقابييف ممثمي الجماىير  منتجاتيـ مف جراء إعطائيـ حقكقيـ ز فنالحظ عدـ
 العماؿ حقكقيـ كاإلجازات السنكية كالمرضية كعطؿ األعياد كرفع مستكل األجكر كتحديد ؿ منحالعمالية مف أج



ٗ 
 

العالـ , مف شرقو إلى  كىذه حقكؽ يقرىا قانكف العمؿ كالعماؿ في أية بقعة مف. ساعات العمؿ بثماني ساعات 
اط كاليأس كالقنكط مف ىذه النقابييف باإلحب فيذا األمر يؤدم إلى شعكر. غربو , كمف شمالو عمى جنكبو , 

  . األكضاع في بعض األحياف
 - مف األحياف يتعرض أعضاء الييئات اإلدارية لعمميات مالحقة كلألسؼ مف قبؿ أصحاب العمؿ كفي كثير

كتشغيؿ ىؤالء النقابييف  حيث ال يرغب صاحب العمؿ في استيعاب –باإلضافة إلى مالحقة السمطات الصييكنية 
ففي بعض األحياف يخر . كاألعراؼ كالمكاثيؽ الدكلية  ـ النقابي المسمكح بو ضمف القكانيفالنشطاء في مجالو

ما الطرد مف العمؿ  عضك الييئة اإلدارية إما العمؿ كىذا في . في المصنع أك الكرشة مع ترؾ العمؿ النقابي , كا 
الشركة أك  عمى( خطرا ) كف األمر يرجع ألف أصحاب العمؿ ىؤالء يعتقدكف أف ىؤالء النقابييف يشكؿ حقيقة

كزيادة مستكل األجرة كتحديد  المصنع إذ يعمؿ عمى بث ركح المقاكمة لمكضع الفاسد كالعمؿ عمى إصالحو
  . ساعات العمؿ بثماني ساعات فيمجأكف عمى اإلضراب عف العمؿ

 
الفرعية المكازية كالت النقابات  لقد أصبحت بعض النقابات الفرعية منقسمة عمى نفسيا بحيث كصؿ عدد :ثالثا 

حيث . نقابة عماؿ البمديات كالمؤسسات العامة في نابمس  مثاؿ ذلؾ. نقابات عمالية  4أك  3يتحمؿ نفس االسـ 
نقابات عمالية كؿ كاحدة منيا تابعة أك متعاطفة مع كتمة سياسية أك تيار سياسي  كاف يحمؿ ىذا االسـ أربع

منقسمة إلى  عمى اختالؼ المناطؽ , حيث كجد العديد مف النقاباتفيذه األمكر منتشرة كبشكؿ كاسع ك معيف
  . اثنتيف أك ثالث نقابات ككؿ كاحدة تتعاطؼ مع اتجاه معيف

ينضـ ألية نقابة ,  األمر , كذلؾ كاف يؤدم إلى عدـ ثقة العامؿ الفمسطيني بتمؾ النقابات إذ لك أراد أف إف ىذا
مما يؤدم بالمحصمة النيائية إلى نبذ  ر عميو كاستقطابو لصالحوفأييا سكؼ يختار ككؿ تيار يحاكؿ التأثي

كتصبح لديو القناعة أف تمؾ النقابات لـ تنشأ مف أجؿ خدمة  النقابات لما يخمؽ لو مف البمبمة كاإلضطراب ,
ـ كعد المغمكبة عمى أمرىا كالدفاع عف حرياتيا كحقكقيا فتؤدم إلى شعكره باليأس كالقنكط الجماىير العمالية

  . كبيف الجماىير العمالية كبيذا فإف تمؾ التصرفات خمقت اليكة بيف القادة النقابييف. جدكل العمؿ النقابي 
 
  : الخالفات الفئكية كالشخصية داخؿ النقابات العمالية :راابا ً 

متعددة كمناصب  كىذه مشكمة ىامة كميمة إذ أصبح الشغؿ الشاغؿ لبعض النقابييف الحصكؿ عمى مراكز
( مخترة ) ككأف العمؿ النقابي أصبح  كمف أجؿ الظيكر بمظير الكجاىة. رمكقة في إحدل النقابات العمالية ـ

المنصب أك المناصب رجال مناسبا أك لديو الكفاءة أـ ال ؟ مع  ككجاىة كال ييـ إف كاف ىذا اإلنساف الراغب في
 تنافسا كمجاال غير شريؼ في األسمكب أكالمناصب اإلدارية يأخذ في بعض األحياف  العمـ أف التنافس عمى

كبشكؿ كبير  الكسيمة إذ يصؿ األمر إلى حمالت تشكيو كتشكيؿ كبير ضد الخصـ , كىذا األمر أيضا مضر
  . عمى النقابات العمالية

 
  : إيجاد فرص عمؿ لمعماؿ البطالة كعدـ تمكف النقابات مف : ااما ً 

إلى أسكأ كفي ظؿ عدـ كجكد سمطة تعمؿ عمى إيجاد  سائرة مف سيءففي ظؿ األكضاع االقتصادية المتدىكرة كاؿ
البطالة تفشت بيف الجماىير العمالية , كفي ظؿ عدـ كجكد إمكانيات لتشغيؿ  كتطبيؽ خطط تنمية اقتصادية فإف
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جؿ بأيدييـ مف أ ىؤالء العماؿ فإنيـ يمجأكف إلى النقابات العمالية المسؤكلة عنيـ لمساعدتيـ كتأخذ كاستيعاب
المصانع كالمنشآت المحمية الستيعاب  إيجاد فرص العمؿ كلكف النقابات ليس بيدىا أية خطة أك أم تنسيؽ مع

  . استيتار القكل العاممة العاطمة عف العمؿ بتمؾ النقابات العمالية ىؤالء العاطميف عف العمؿ مما يؤدم إلى زيادة

كجماىيرىا  النقابات العمالية في األرض الفمسطيني المحتمةعف المشاكؿ كالعقبات التي تعترض سبيؿ  إف كتابتنا
العماؿ إنما مف أجؿ كضع  الغفيرة ليس مف أجؿ بذر بذكر اليأس كالتيئيس في نفكس النقابييف أك جماىير

لكضع اإلصبع عمى الجرح لمنعو مف النزؼ أكثر  المشاكؿ أماـ أعينيـ فقبؿ تحديد الدكاء يجب تحديد الداء
كالمناسبة كبذؿ كافة الجيكد كبتعاكف الجميع مف أبناء شعبنا الفمسطيني المخمصيف  اد الحمكؿ المالئمةكأكثر كإليج

ففي ىذه المرحمة يجب  , )كأف ليس لإلنساف إال ما سعى) فقد آف األكاف أف نصحك كنفيؽ مف سباتنا العميؽ  ,
في العطاء كاالنجازات مف أجؿ مستقبؿ كفاعمة  أف نحافظ عمى كجكدنا كأف نحافظ عمى مؤسساتنا شامخة فعالة

 . مشرؽ

كىنا يجب أف نمفت االنتباه بعد دراستنا لممشاكؿ ك العقكبات المترتبة عمى عدـ كعي العامؿ أك المكظؼ 
الفمسطيني بحقكقو المنصكص عمييا في قانكف العمؿ ك قانكف الخدمة المدنية ك ىذه القكانيف تشكؿ أدنى الحقكؽ 

ال بد مف التعاكف ك البحث ك التطكير لمكصكؿ لمرحمة يككف فييا العامؿ الفمسطيني كاعي لمعامؿ الفمسطيني ؼ
. الف ذلؾ يعكد بالفائدة  عمية ك عمى كطنو فمسطيف حريص عمى عممة مرتاح في عممة  لما يقـك بيو 

عندما طمبت ـ  1992مؿ فمسطيني مسيرة شاقة ك طكيمة فقد كانت البدايات عاـ قانكف ع كانت مسيرة إقرار
منظمة التحرير الفمسطينية في تكنس مف منظمة العمؿ العربية ترتيب االجتماعات ك المقاءات الضركرية مف اجؿ 

. كضع مسكدة لقانكف عمؿ فمسطيني 

ك قد أف قانكف  العمؿ ك العماؿ  الفمسطيني ىك القانكف الذم يحمي حقكؽ عماؿ فمسطيف في القطاعات العمالية 
ك تعديالتو المعمكؿ بو في محافظات  1960لسنة ( 21)كف بعد االطالع عمى قانكف العمؿ رقـ ك ضع ىذا القاف

ك تعديالت المعمكؿ بو في محفظات غزة ك بعد إقرار  1964لسنة ( 16)الضفة ك عمى قانكف العمؿ رقـ 
المصدر في ( 7)اصدر قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ  29/3/2000المجمس التشريعي في جمستو المنعقدة بتاريخ 

. ـ  2000سنة 

باب التشغيؿ الميمة في سكؽ العمؿ الفمسطيني ك يرل أيضا ن   التعريؼبعض  نكف العمؿ يرل فيو ك القارئ لقا
) ك باب عالقات العمؿ الجماعية ( انتياء العقكد,تككيف العقكد الفردم  ) ك التدريب الميني ك باب عقكد العمؿ 

)  ك باب شركط  كظركؼ العمؿ(الجماعية  اإلضراباتك , اتفاؽ العمؿ الجماعي ك تسكية النزاعات الجماعية 
ك  15ؿ اإلحداث الذم يحذر فيو تشغيؿ األطفاؿ دكف سف كباب تنظيـ عـ( األجكر, اإلجازات , ساعات العمؿ

ك يرل , باب تنظيـ عمؿ النساء ك باب تفتيش العمؿ ك باب إصابات العمؿ كباب العقكبات ك األحكاـ الختامية 
المينية ك عمؿ النساء ك األحداث  كالمكائح المتعمقة بسالمة , فيو أيضا ن المكائح المتعمقة بشركط ك ظركؼ العمؿ 
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ىنا نشيد بعمؿ دراسات بحثية تطكرية لقانكف العمؿ ك العماؿ الفمسطيني ك القكانيف الميتمة بذلؾ كقانكف  ك
ىنالؾ طرؽ لمكصكؿ لمعماؿ ك التعامؿ  الخدمة المدنية ك أف تمبي ىذه الدراسات حقكؽ العماؿ الميدكرة ك يككف

. مع حقكقيـ ك كاجباتيـ عمى أكمؿ األكجو 
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 هخٕٗٞ حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ حُلِغط٢٘٤ ٝهخٕٗٞ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش : الوحدة الثانٌة

 

 اقانون البال الفممطيني  التبريف 2.1    

قانكف العمؿ قانكف حديث في المجتمع اإلنساني, ارتبط ظيكره بالثكرة الصناعية التي حدثت في أكركبا, كما 
كاجتماعية أدت إلى إلحاؽ الظمـ بالطبقة العاممة التي كانت مضطرة إلى رافقيا مف تطكرات سياسية كاقتصادية 

ـّ فقد كانت العالقة التي تربط ىذه الطبقة  العمؿ لدل أصحاب رؤكس األمكاؿ بظركؼ غير إنسانية , كمف ث
بطبقة أصحاب رؤكس األمكاؿ غير متكازنة, كذلؾ لميميا لصالح أصحاب العمؿ عمى حساب الطبقة العاممة؛ 

. اء قانكف العمؿ لينظـ ىذه العالقة كليحقؽ التكازف بيف مصالح الطرفيف فج
 

  حقوق الباال حمب قانون البال الفممطيني
يعتبر فيـ العماؿ لمقانكف مف أىـ األدكات التي يستفيد منيا العماؿ في الحفاظ عمي حقكقيـ كحمايتيا مف أم 

ركؼ كشركط العمؿ , كىذا طبعا ينعكس عمي الكاقع استغالؿ كاف ؛ كما يساىـ ذلؾ في كضع أساس لتحسيف ظ
االجتماعي لمعماؿ كعمي قدرتيـ اإلنتاجية لما لذلؾ مف أثر في عممية التنمية كالتي يعتبر اإلنساف ىك أداتيا 

كىدفيا , كىنا رأينا كاجب إصدار ىذا الدليؿ عمو يساعد العماؿ في فيـ قانكف العمؿ الفمسطيني , كيساعد في 
. قيـ القانكنية كاالجتماعية حماية حقك

: مفاىيـ عامة 
 :قانون البال الفممطيني 

ىك اإلطار القانكني الذم ينظـ عالقات العمؿ مف حقكؽ ككاجبات بيف أطراؼ اإلنتاج العماؿ كأصحاب العمؿ 
. كيعتبر الحد األدنى لتمؾ الحقكؽ كالتي ال يجكز التنازؿ عنيا 

  :االتحاد البام لنقااات الباال 
تحاد العاـ لنقابات عماؿ فمسطيف منظمة عمالية جماىيرية نقابية نضالية مستقمة يمثؿ النقابات العمالية اال

المنضكية تحت لكائو, بيدؼ تكحيد الجيكد كتعزيز النضاؿ مف أجؿ الدفاع عف مصالح الطبقة العاممة 
. الفمسطينية كحماية حقكقيا 

العمالية الفمسطينية مف اجؿ التنظيـ النقابي الذم بدأ منذ عاـ   ـ كىك يشكؿ امتدادان لمنضاالت1965تأسس عاـ 
. ـ 1919
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  :النقااة الباالية 
ىي المنظمة العمالية التي تنظـ عماؿ القطاع الكاحد الذيف يعممكف في ميف متشابو كمترابطة كمتماثمة كمتكممة , 

عف حقكقيـ كحماية مصالحيـ في  تصنؼ في إطار ميني نقابي يحدد الميف التي تمثميا ؛ تعمؿ لمدفاع
حجر الزاكية فيو كأساسو, كثـ عمي ( نقابة منشاة) المجاالت المختمفة , كتعتبر الجنة النقابية في مكقع العمؿ 

( . النقابة العامة) ثـ عمي الصعيد الكطني ( النقابة الفرعية ) الصعيد المحافظة 

 :الحق في البال 
. حؽ في العمؿ كضماف تكافؤ الفرص لمجميع بدكف أم تمييز كاف أف قانكف العمؿ الفمسطيني كفؿ اؿ

:- ك قانكف العمؿ يقكؿ انو ال يجكز      
. التمييز بيف الرجؿ كالمرأة في العمؿ           -
. أف جميع القضايا العمالية معفاة مف الرسـك أماـ القضاء          -
. ثبات أنو يحؽ لمعامؿ إثبات حقكقو بكؿ طرؽ اإل         -
. أف ما كرد بقانكف العمؿ يعتبر الحد األدنى لحقكقؾ التي ال يجكز التنازؿ عنيا          -
لؾ الحؽ في االعتراض عمى أم إجراء تأديبي أك غرامة تفرض عميؾ أماـ مفتش العمؿ خالؿ أسبكع          -

. كاحد مف عممؾ بذلؾ كتابيان 
( . سنة 15)ـ سف الخامسة عشر يحذر تشغيؿ األحداث قبؿ بمكغو         -
                                                              

: ساعات العمؿ كالراحة األسبكعية كاألجكر : أواًل 
. ساعات العمؿ الفعمي في األسبكع خمس كأربعكف ساعة, أم بكاقع سبع ساعات كنصؼ يكميان      -
ما ال يقؿ عف ساعة كاحدة في األعماؿ الخطرة أك الضارة بالصحة تخفض ساعات العمؿ اليكمي ب     -

. كاألعماؿ الميمية, كتحدد ىذه األعماؿ بقرار مف الكزير بعد استشارة المنظمات المعنية ألصحاب العمؿ كالعماؿ 
 يجب أف تتخمؿ ساعات العمؿ اليكمي فترة أك أكثر لراحة العامؿ ال تزيد في مجمكعيا عف ساعة مع     -

. مراعاة أال يعمؿ العامؿ أكثر مف خمس ساعات متصمة 
يجكز لطرفي اإلنتاج االتفاؽ عمى ساعات عمؿ إضافية ال تتجاكز اثنتي عشرة ساعة في األسبكع كىذا     -

. يعني العمؿ اإلضافي ليس إجباريان 
. يدفع لمعامؿ أجر ساعة كنصؼ عف كؿ ساعة عمؿ إضافية     -
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: بالنقد المتداكؿ قانكنان شريطة أف يتـ الدفع كفقان لما يمي  يدفع األجر لمعامؿ**
. في أياـ العمؿ كمكانو   -أ

. في نياية كؿ شير لمعامميف بأجر شيرم   -ب
. أك الساعة أك المياكمة أك األسبكع ( القطعة)في نياية كؿ أسبكع لمعامميف عمي أساس كحدة اإلنتاج   -ت
. أكثر مف خمسة أياـ مف تاريخ االستحقاؽ ال يجكز تأخير دفع أجر العامؿ -د
ف لـ يؤدم عمالن ألسباب تتعمؽ بالمنشأة -ذ . يستحؽ العامؿ أجره إذا تكاجد في مكاف العمؿ كا 

. اإلجازات كاألعياد الدينية كالكطنية مدفكعة األجر : ثانياً 
. سنكات ( 5)اإلجازة السنكية أسبكعيف لمف أمضي في العمؿ أقؿ مف   -أ
سنكات في نفس مكقع العمؿ, كذلؾ ثالثة أسابيع ألم عامؿ يعمؿ في ( 5)بيع سنكيان بعد مضي أسا( 3)ك

. األعماؿ الخطرة أك الضارة بالصحة حسب القانكف 
. يـك الراحة األسبكعي مدفكع األجر   -ب
:  مف حقؾ جميع اإلجازات الدينية كالكطنية التي تقررىا السمطة مدفكعة األجر كمنيا-ج

:- عيادإجازات األ
أياـ   3الفطر  -
أياـ   4األضحى  –
بداية السنة الميالدية يـك كاحد   –
يـك العماؿ العالمي األكؿ مف أيار   –
نكفمبر   15يـك االستقالؿ  –
يـك بداية السنة اليجرية   –
يـك المكلد النبكم الشريؼ   –
..... إلجازة السنكية يـك سنكيان ال تحتسب مف ا 13يـك اإلسراء كالمعراج أم ما مجمكعة  –
. إجازة ثقافية مدتيا أسبكع ال تحتسب مف اإلجازة السنكية بقرار مف كزير العمؿ  -د
إجازة الحج ال تقؿ عف أسبكعيف كلمرة كاحدة لدم صاحب العمؿ نفسو كذلؾ لمف أمضي خمس سنكات في  -ق

. العمؿ كال تحتسب مف اإلجازة السنكية 
. أياـ في حاؿ كفاة أحد أقاربؾ حتي الدرجة الثانية  3اصة مدتيا مف حقؾ أف تحصؿ عمي إجازة خ -ك
.  اإلجازة السنكية لإلحداث ثالثة أسابيع كال يجكز تأجيميا  -ؿ
لممرأة العاممة التي أمضت في العمؿ قبؿ كؿ كالدة مدة مائة كثمانيف يكمان الحؽ في إجازة كضع لمدة عشرة  -م

. ع عمي األقؿ بعد الكالدة أسابيع مدفكعة األجر منيا ستة أسابي
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. ال يجكز فصؿ المرأة العاممة بسبب اإلجازة المذككرة إال إذا ثبت أنيا اشتغمت بعمؿ آخر خالليا **
ة سنة مف لممرأة المرضع الحؽ بفترة أك فترات رضاعة أثناء العمؿ ال تقؿ في مجمكعيا عف ساعة يكميان لمد-ف

" . لرضاعة المذككرة مف ساعات العمؿ اليكمية كتحتسب ساعة ا" (.الميالد)تاريخ الكضع 

يجكز لمعامؿ التغيب عف العمؿ لسبب عارض مثبت لمدة عشرة أياـ في السنة, تحتسب مف اإلجازة السنكية *   
. عمي أف ال تتجاكز المدة ثالثة أياـ متتالية في المرة الكاحدة 

 
غرامة مالية كتتعدد العقكبة كتتضاعؼ بتعدد في حاؿ اخؿ صاحب العمؿ أم مف البنكد السابقة يعاقب ب*   

. مف قانكف العمؿ الفمسطيني  132-131المخالفات كتكرارىا كذلؾ كفقان لممادة 
كبالتالي فمف حقؾ المطالبة بإلزاـ صاحب العمؿ بيذه الشركط كأنت عمي رأس عممؾ عمي أف يتـ إثبات ىذه 

. المطالبة بأف تككف خطية مثالن 
لذات المخالفات فاف االستقالة تعتبر مبررة كتحتفظ بكافة حقكقؾ كاممة في مكافأة نياية  كفي حاؿ االستقالة

. الخدمة كغيرىا مف الحقكؽ 

: مكافأة نياية الخدمة :ثالثاُا 
. مف حقؾ الحصكؿ عمي شيادة خدمة عف فترة عممؾ تتضمف اسمؾ كنكع عممؾ كمدتو  -
:- في الحاالت التالية مف حقؾ ترؾ العمؿ كالحصكؿ عمي مكافأة كاممة  -
. إذا تـ تشغيمؾ في عمؿ يختمؼ عف طبيعة العمؿ المتفؽ مع صاحب العمؿ . 1
. إذا تـ نقمؾ إلى فرع مف فركع المنشأة يستدعي تغيير مكقع سكنؾ . 2
. إذا ثبت بتقرير طبي أف استمرارؾ في العمؿ يشكؿ خطران عمي حياتؾ . 3
. أثناء العمؿ أك بسببو عميؾ بالضرب أك التحقير إذا اعتدم صاحب العمؿ أك مف يمثمو . 4
. عدـ كفاء صاحب العمؿ بالتزاماتو تجاىؾ رغـ مطالبتو بيا كتابيان . 5
يحؽ لمعامؿ إذا استقاؿ مف عممو خالؿ السنكات الخمس األكلي ثمث مكافئة نياية الخدمة كثمثي مكافئة نياية  -

س التالية, كيستحؽ المكافئة كاممة إذا أمضي عشر سنكات أك الخدمة إذا كانت االستقالة خالؿ السنكات الخـ
. أكثر في العمؿ 

لمعامؿ الذم امضي سنة مف العمؿ الحؽ في مكافأة نياية الخدمة مقدارىا أجر شير عف كؿ سنة قضاىا في  -
. العمؿ عمي أساس أخر أجر تقضاه دكف احتساب ساعات العمؿ اإلضافية كتحتسب ليذا الغرض كسكر السنة 

. سنكات عمؿ  10شير عف كؿ سنة في حالة فصمؾ مف العمؿ أكفي حاؿ االستقالة بعد مضي  -
شير  24إضافة لممكافأة تحصؿ عمي أجرة شيريف عف كؿ سنة في حالة ثبكت فصمؾ تعسفيان بما ال يزيد عف  -

. بمجمكعيا 
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عمؿ نقابي, أك بسبب تقديـ  كيعتبر الفصؿ تعسفيان إذا تـ بدكف أسباب مكجبة لمفصؿ, أك بسبب ممارسة -
. شككل أك رفع قضية عمي صاحب العمؿ أثناء العمؿ 

 
:  عقد العمؿ  :رااباً 
مف حقؾ أف تكقع عقد عمؿ بينؾ كبيف صاحب العمؿ عمي أف يككف بالمغة العربية, كذلؾ لحفظ حقكقؾ, عممان  -

تو, كما يجب أف يكقع العقد مف قبؿ األجر كنكع العمؿ كمكانو كمد: بأف عقد العمؿ يجب أف يتضمف عمي األقؿ
. صاحب العمؿ كالعامؿ بحيث يحتفظ العامؿ بنسخة أصمية مف العقد

. مدة عقد العمؿ ال تزيد عمي سنتيف  -
عقد العمؿ الفردم ىك اتفاؽ كتابي أك شفيي صريح أك ضمني يبـر بيف صاحب عمؿ كعامؿ لمدة محددة أك " -

" . ـ فيو صاحب العمؿ بدفع األجر المتفؽ عميو لمعامؿغير محددة أك إلنجاز عمؿ معيف كيمتز
يجكز أف يبدأ عقد العمؿ بفترة تجربة مدتيا ثالثة أشير كال يجكز تكرارىا ألكثر مف مرة كاحدة عند نفس " -

" . صاحب العمؿ 
ؼ اآلخر قبؿ يجكز لمعامؿ كصاحب العمؿ إنياء عقد العمؿ بمقتضي إشعار يرسؿ بعمـ الكصكؿ الي الطر -

شير مف إنياء العمؿ  

 

تحسب مكافئة نياية الخدمة كتعكيض الفصؿ التعسفي لمعامؿ بالقطعة أك بالعمكلة عمي أساس متكسط أجره  -
. الشيرم في مدة السنة األخيرة 

يحؽ لمعامؿ الذم تمقي إشعاران مف صاحب العمؿ بإنياء عقد العمؿ التغيب عف العمؿ طيمة النصؼ الثاني  -
" . حتي يتسنى لو البحث عف عمؿ أخر " كيعتبر تغيبو عمالن فعميان في المنشأة ( إلشعارمدة ا)مف الشير

 
يتمتع العاممكف بعقكد عمؿ محددة المدة بمف فييـ العاممكف بمكجب عقد عمؿ عرضي أك عقد عمؿ مكسمي  *  

ة في ظركؼ مماثمة بنفس الحقكؽ كعمييـ نفس الكاجبات التي يخضع ليا العاممكف بعقكد عمؿ غير محددة المد
. مع مراعاة األحكاـ الخاصة بالعمؿ لمدة محددة أك عرضية أك مكسمية 

يمتـز العامؿ بتأدية عممو بإخالص كأمانة كبالمحافظة عمي أسرار العمؿ كأدكاتو كال يعتبر العامؿ مسئكالن عف  *  
. خمؿ األدكات أك ضياعيا نتيجة أم ظرؼ طارئ خارج عف إرادتو أك قكة قاىرة 

. عمى العامؿ التقيد بتطبيؽ شركط الالئحة الداخمية لممنشأة كبقكاعد السالمة كالصحة المينية في العمؿ *  
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نياء عقد العمؿ الجماعي  : اامًا  :  إنياء عقد العمؿ الفردم كا 

:- بناء عمي رغبة العامؿ, شريطة إخطار صاحب العمؿ خطيان قبؿ الترؾ 
شيرم, بأسبكع إذا كاف يتقاضي أجره عمي أساس يكمي أك أسبكعي بالقطعة  بشير إذا يتقاضي أجره عمي أساس

أك بالعمكلة, بكفاة العامؿ أك إصابة بمرض أك عجز أقعده عف العمؿ لمدة تزيد عمى ستة أشير بناء عمى تقرير 
. طبي صادر عف المجنة الطبية مع عدـ كجكد مركز شاغر يالءـ قدراتو المينية ككضعو الصحي الجديد 

يبقي عقد العمؿ نافذان حتى لك تغير صاحب العمؿ بسبب نقؿ ممكية المشركع أك بيعو أك اندماجو أك انتقالو  -
بطريؽ اإلرث, كيظؿ صاحب العمؿ األصمي كالجديد مسئكليف بالتضامف مدة الستة أشير األكلي عف تنفيذ 

عد انقضاء الستة أشير يتحمؿ صاحب العمؿ االلتزامات الناجمة عف العقد كمستحقة األداء قبؿ تاريخ التغيير, كب
. الجديد المسؤكلية كحده 

ال ينتيي عقد العمؿ في حالة صدكر قرار إدارم أك قضائي بإغالؽ المنشأة أك بإيقاؼ نشاطيا مؤقتان لمدة ال  -
قت تزيد عمى شيريف, كعمى صاحب العمؿ االستمرار في دفع أجكر عمالو طيمة فترة اإلغالؽ أك اإليقاؼ المؤ

. مع مراعاة األحكاـ الكاردة في ىذا القانكف كالمتعمقة بفترة التجربة 
ينقضي االلتزاـ المذككر في الفقرة أعاله بعد مدة الشيريف كعمي صاحب العمؿ إف يدفع لعمالو زيادة عمي ما 

. سبؽ ذكره مكافأة نياية الخدمة كما نصت عمييا أحكاـ ىذا القانكف كأم حقكؽ آخرم 
تبار الحاالت التالية بكجو الخصكص مف األسباب الحقيقية التي تبرر إنياء العمؿ مف قبؿ صاحب ال يمكف اع

:- العمؿ 
االنخراط النقابي أك المشاركة في أنشطة نقابية خارج أكقات العمؿ, أك أثناء العمؿ إذا كاف ذلؾ بمكافقة . 1

. صاحب العمؿ 
ف العماؿ, أك ككنو يمارس ىذه النيابة حاليان أك مارسيا في إقداـ العامؿ عمي طمب ممارسة نيابة تمثيمية ع. 2

. الماضي 
إقداـ العامؿ عمي رفع قضية أك مشاركتو في إجراءات ضد صاحب العمؿ بإدعاء خرؽ القانكف,ككذلؾ تقديمو . 3

. لشككل أماـ الييئات اإلدارية المختصة 
اؽ أك شيادات أك أدكات كما كيمـز العامؿ بإعادة ما يمتـز صاحب العمؿ برد ما أكدعو العامؿ لديو مف أكر" لمعمـ 

. بحكزتو مف عيدة إلى صاحب العمؿ 
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" في حاؿ إنياء عقد العمؿ مف طرؼ صاحب العمؿ "لمعمـ *   
لصاحب العمؿ إنياء عقد العمؿ مف طرؼ كاحد دكف إشعار مع حقو في مطالبة العامؿ بكافة الحقكؽ االخرم  -

: المخالفات التالية عند ارتكابو أيا مف 
. انتحالو شخصيتو أك تقديمو شيادات أك كثائؽ مزكره لصاحب العمؿ . 1
ارتكابو خطان نتيجة إىماؿ مؤكد نشأت عنو خسارة جسيمة لصاحب العمؿ شريطة أف يبمغ صاحب العمؿ . 2

. الجيات المختصة بالحادث خالؿ ثماف كأربعيف ساعة مف كقت عممو بكقكعو 
فة النظاـ الداخمي لممنشأة المصادؽ عميو مف كزارة العمؿ أك التعميمات المكتكبة الخاصة بسالمة تكراره مخاؿ. 3

. العمؿ كصحة العماؿ رغـ إنذاره بيا حسب األصكؿ 
تغيبو دكف عذر مقبكؿ أكثر مف سبعة أياـ متتالية, أك أكثر مف خمسة عشر يكمان متقطعة خالؿ السنة . 4

. ذر كتابيان بعد غياب ثالثة أياـ في الحالة األكلي أك عشرة أياـ في الحالة الثانية الكاحدة, عمى أف يككف قد اف
. عدـ كفاء العامؿ بااللتزامات المترتبة عميو بمكجب عقد العمؿ رغـ إنذاره حسب األصكؿ . 5
. إفشاءه لألسرار الخاصة بالعمؿ التي مف شانيا أف تسبب الضرر الجسيـ . 6
. في جناية أك جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة أك األخالؽ العامةإدانتو بحكـ نيائي . 7
. كجكده أثناء العمؿ في حالة سكر أك متأثران بما تعاطاه مف مادة مخدرة يعاقب عمييا القانكف . 8
. اعتدائو بالضرب أك التحقير عمى صاحب العمؿ أك عمى مف يمثمو أك عمي رئيسو المباشر . 9
ء عقد العمؿ ألسباب فنية أك خسارة اقتضت تقميص عدد العماؿ مع احتفاظ العامؿ يجكز لصاحب العمؿ إنيا -

" . كزارة العمؿ " بحقو في بدؿ اإلشعار, كمكافئة نياية الخدمة, شريطة إشعار الكزارة بذلؾ 

 
:- المفاكضة الجماعية كاتفاقيات العمؿ الجماعية  :مادماً 

ف أم مف نقابات العماؿ أك ممثميف عف العماؿ كبيف صاحب المفاكضة الجماعية ىي الحكار الذم يجرم بي -
العمؿ أك أصحاب العمؿ أك ممثمييـ, بيدؼ حسـ النزاع الجماعي أك تحسيف شركط كظركؼ العمؿ أك رفع 

. الكفاءة اإلنتاجية 
. تجرم المفاكضة الجماعية بحرية كدكف ضغط أك تأثير  -
عربية يبرمو طرفان المفاكضة الجماعية كيتضمف أحكامان تتعمؽ اتفاؽ العمؿ الجماعي اتفاؽ مكتكب بالمغة اؿ -

. بتحسيف شركط كظركؼ العمؿ كرفع الكفاءة اإلنتاجية 
مدة اتفاؽ العمؿ الجماعي ثالث سنكات, كتجرم المفاكضة الجماعية بناء عمي طمب أحد طرفي العمؿ قبؿ  -

ا إلى أف يتـ التكصؿ إلى اتفاؽ جديد كيجكز أف يتفؽ انتياء االتفاقية انتيائيا بثالثة أشير كيبقي االتفاؽ سارم
. طرفان اإلنتاج عمى فتح باب التفاكض إذا اقتضت الضركرة ذلؾ 
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الحد االدني لألجكر عمي كؿ أنكاع  -حرية ممارسة العمؿ النقابي: يجب أف يتضمف اتفاؽ العمؿ الجماعي  -
عفائيـ مف العمؿ  –العمؿ  لجنة ثنائية لحسـ أية خالفات تنشا عف تطبيؽ  كتشكيؿ –شركط تشغيؿ العماؿ كا 
. االتفاؽ 

: تسكية نزاعات العمؿ الجماعية 
النزاع العمالي الجماعي ىك النزاع الذم ينشأ بيف كاحد أك أكثر مف أصحاب العمؿ كبيف العماؿ أك فريؽ منيـ 

. حكؿ مصمحة جماعية 
. ؿ تغيير شركط العمؿ السارية خالؿ النظر في منازعات العمؿ الجماعي ال يجكز لصاحب العـ

أعطي القانكف العماؿ كأصحاب العمؿ الحؽ بمتابعة كتقديـ شكاكل جماعية عف طريؽ مكاتب العمؿ كالنقابات 
. العمالية كاالتحاد العاـ 

:- اإلضراب أك اإلغالؽ 
. اإلضراب حؽ مكفكؿ لمدفاع عف مصالحيـ * 
باإلضراب أك اإلغالؽ إلى الطرؼ إلى اآلخر كالى الكزارة قبؿ يجب تكجيو تنبيو كتابي مف قبؿ الطرؼ المعني * 

. أسبكعيف مف اتخاذ اإلجراء مكضحان أسباب اإلضراب أك اإلغالؽ 

مف عدد العامميف في المنشاة عمى األقؿ, كفي حاؿ % 51في حاؿ اإلضراب يككف التنبيو الكتابي مكقعان مف 
. ة اإلغالؽ تككف نفس النسبة مف مجمس إدارة المنشا

. ال يجكز اإلضراب أك اإلغالؽ أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي 
. يترتب في حاؿ عرض نزاع العمؿ الجماعي عمي جية االختصاص كقؼ اإلضراب أك اإلغالؽ 

 

: الصحة كالسالمة المينية : مااباً 
ءات الخاصة بيا, كأف تعمؽ ىذه تمـز المنشاة بإصدار التعميمات الخاصة بالسالمة كالصحة المينية كالئحة الجزا

. التعميمات بعد مصادقة الكزارة عمييا في أماكف ظاىرة في المنشأة 
" . نفقات تكفير ىذه الشركط يتحمميا صاحب العمؿ كال يتحمميا العامؿ " لمعمـ 

: إصابات العمؿ كأمراض المينة 
. إلي اقرب مركز لمعالج عمى صاحب العمؿ تقديـ اإلسعافات األكلية الالزمة لممصاب كنقمو  -
ساعة مف كقكع اإلصابة كيسمـ العامؿ صكرة عف  48عمى صاحب العمؿ إبالغ الشرطة كجية التاميف خالؿ  -

. اإلخطار 
. يتحمؿ صاحب العمؿ كافة مصاريؼ العالج كعالج العامؿ المصاب, كخدمات التأىيؿ بعد اإلصابة  -
مؿ, شركة التأميف, كالشرطة فكر كقكع اإلصابة  تأكد مف قياـ صاحب العمؿ بإبالغ كزارة الع -
. تعتبر أمراض المينة في حكـ إصابة العمؿ حتى كلك ظيرت بعد سنتيف مف ترؾ العمؿ  -
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عمي صاحب العمؿ أف يمتـز بالتاميف عمى جميع عمالو عف إصابات العمؿ لدم الجيات المرخصة في  -
. فمسطيف

مف أجره اليكمي عند كقكع اإلصابة % 75لعممو يستحؽ العامؿ  إذا حالت إصابة العمؿ دكف أداء العامؿ -
. يكمان  180طيمة عجزه المؤقت بما ال يتجاكز 

إذا أدت إصابة العمؿ الي الكفاة أك نتج عنيا عجز كمي دائـ استحؽ الكرثة في الحالة األكلي كالمصاب في  -
مف األجر األساسي عف % 80ائة يـك عمؿ أك ثالثة آالؼ ـ( 3500)الحالة الثانية تعكيضان نقديان يعادؿ أجر

. المدة المتبقية حتي بمكغو سف الستيف أييما أكثر 
إذا ترتب عمى إصابة العمؿ عجز جزئي دائـ يستحؽ المصاب تعكيضان نقديان يعادؿ نسبة العجز الي العجز -

. الكمي الدائـ 
. األسبكعيف التالييف بكاقع نصؼ األجرلمعامميف الحؽ في إجازة مرضية مدفكعة األجر مدتيا أسبكعيف ك -

: تشغؿ األحداث :ثاانًا 
. سنة  18كلـ يتجاكز-15العامؿ الحدث ىك الذم بمغ سف 

. يحظر تشغيؿ األطفاؿ قبؿ بمكغيـ سف الخامسة عشر -
يجب إجراء الكشؼ الطبي عمى األحداث قبؿ التحاقيـ بالعمؿ لمتأكد مف مالءمتيـ الصحية لو عمى أف يعاد -

. شؼ كؿ ستة أشير الؾ
_ :ال يجكز تشغيؿ األحداث في الصناعات الخطرة أك الضارة بالصحة 

ساعات عمؿ إضافية أك عمي أساس  –األعماؿ الميمية أك األعياد الرسمية أك الدينية أك أياـ العطؿ الرسمية . 1
. األماكف النائية أك البعيدة عف العمراف  -كحدة اإلنتاج 

. اليكمي لألحداث بما ال يقؿ عف ساعة عمؿ كاحدة يكميان  كتخفيض ساعات العمؿ. 2
تتخمؿ ساعات العمؿ اليكمي فترة أك أكثر لمراحة ال تقؿ في مجمميا عف ساعة بحيث ال يعمؿ الحدث أكثر . 3

. مف أربع ساعات متكاصمة 

بكؿ  العمؿ سجالن األحداث, كينظـ صاحب عمى المنشاة أف تعمؽ في أماكف العمؿ األحكاـ الخاصة بتشغيؿ . 4
. لدل أقاربيـ مف الدرجة األكلى  ما يتعمؽ بيـ كيستثني مف تطبيؽ ىذا القانكف األحداث العامميف

العمؿ حؽ لكؿ مكاطف قادر عميو تعمؿ السمطة الكطنية عمي تكفيره عمي أساس تكافئ الفرص دكف أم نكع *  
. مف أنكاع التمييز 

 المدمج أخر الدراسة ( 2)ؿ في الرفؽ يمكف اإلطالع عمى القانكف كاـ: مالحظة
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ال داة الادنية التبريف اقانون   2.2

كاف المجتمع الفمسطيني يدار مف خالؿ خمسة أنظمة قانكنية ىي القانكف العثماني كقكانيف االنتداب 
البريطاني كالقانكف األردني في الضفة الغربية كالقانكف المصرم في قطاع غزة إضافة إلى األكامر 

 . العسكرية لالحتالؿ اإلسرائيمي

سف قكانيف تنظـ اإلدارة العامة كاألمكر المالية  لذلؾ أخذ المجمس التشريعي الفمسطيني عمى عاتقو
 24عمى  ياسر عرفاتقانكنا صادؽ رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية  29فأقر المجمس , كاالقتصادية

.  ىا مف أىميا قانكف الخدمة المدنيةمف

رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية بعد االطالع عمى نظاـ 
ـ المعمكؿ بو في محافظات الضفة الغربية, كعمى أنظمة كأسس الخدمة  1966لسنة   23الخدمة المدنية رقـ 

بيا في محافظات غزة كعمى مشركع القانكف المقدـ مف مجمس الكزراء, كعمى ـ المعمكؿ 1988العامة لسنة 
ميالدية  1998/  5/  28صدر بمدينة غزة بتاريخ  ,مكافقة المجمس التشريعي, أصدر قانكف الخدمة المدنية 

ىجرية ياسر عرفات رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس السمطة  1419/  2/  2المكافؽ 
.  الكطنية الفمسطينية

زينة المكظفيف العامميف في الدكائر الحككمية كيتقاضكف ركاتبيـ مف خ  -1 :-تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى
المكظفيف المعينيف بمقتضى قكانيف أك قرارات   -2. السمطة الكطنية الفمسطينية حسب نظاـ تشكيالت الكظائؼ

 .خاصة فيما لـ يرد بشأنو نص فييا

كيقصد بو المكظؼ أك المكظفة كىك الشخص المعيف بقرار مف جية مختصة لشغؿ كظيفة مدرجة في : المكظؼ
. لى مكازنة إحدل الدكائر الحككمية أيان كانت طبيعة تمؾ الكظيفة أك مسماىانظاـ تشكيالت الكظائؼ المدنية ع

مجمكعة المياـ التي تككميا جية مختصة إلى المكظؼ لمقياـ بيا بمقتضى ىذا القانكف أك أم تشريع : الكظيفة

 . ؤكلياتآخر أك تعميمات أك قرارات إدارية كما يتعمؽ بيا مف صالحيات كما يترتب عمى تمؾ المياـ مف مس

 :-يتكلى مجمس الكزراء اإلشراؼ العاـ عمى شؤكف الخدمة المدنية في فمسطيف كلو في سبيؿ ذلؾ القياـ بما يمي
إعادة النظر في جدكؿ الركاتب كالعالكات كمما اقتضت الضركرة ذلؾ في ضكء الدراسات الخاصة بتكمفة   -1

. بشأنيما إلى المجمس التشريعي لممصادقة عمييا المعيشة كاإلمكانيات المالية لمدكلة كتقديـ االقتراحات

تحديد قيمة عالكات االختصاص كالندرة كالمخاطرة أك أية عالكات أخرل كمستحقييا, ككضع الضكابط   -2 
. كالمعايير لصرفيا بناءن عمى ما يعرضو ديكاف المكظفيف بالتنسيؽ مع الدكائر الحككمية كالجيات المختصة

http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
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لخدمة مصمحة المكظفيف كتطكيرىا بما يكفؿ تكفير االطمئناف كاالستقرار المادم كضع أية مشركعات   -3 
. كاالجتماعي كالنفسي ليـ

. تحديد أياـ العمؿ في الدكائر الحككمية كساعات الدكاـ فييا كأياـ العطؿ الرسمية  -4 

.  إصدار المكائح كالقرارات األخرل المخكلة لو بمقتضى ىذا القانكف  -5 

لغايات المقصكدة مف التنمية اإلدارية في تطكير الجياز اإلدارم في فمسطيف يتكلى الديكاف المياـ تحقيقان ؿ
: كالمسؤكليات التالية

اإلشراؼ عمى تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف كالتحقؽ مف تطبيؽ الدكائر الحككمية لسائر تشريعات الخدمة   -1
.  المدنية بصكرة سميمة

ذ الخطط المتعمقة بالمكظفيف كالعمؿ عمى تنمية قدراتيـ عف طريؽ تنسيؽ التدريب المشاركة في إعداد كتنفي  -2
. كالبعثات داخؿ فمسطيف كخارجيا

المشاركة في كضع القكاعد الخاصة بإجراء امتحانات تنافسية بيف المتقدميف لمتعييف في الكظائؼ العامة   -3 
أك كمما دعت الحاجة إلييا, كذلؾ بالتنسيؽ مع الدكائر كاتخاذ اإلجراءات الالزمة لعقد تمؾ االمتحانات سنكيان 

. الحككمية كالجيات األخرل المعنية

مراجعة القرارات اإلدارية الصادرة مف الدائرة الحككمية بالتعييف كالترقية التي تمتـز بتبميغيا لمديكاف خالؿ   -4 
منيا ألحكاـ ىذا القانكف كالمكائح السارية  خمسة عشر يكمان مف صدكرىا, كلمديكاف أف يعترض عمى ما يراه مخالفان 

بشأف الخدمة المدنية كيبمغ أسباب اعتراضو إلى الدائرة الحككمية خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ تبميغو بيا, كفي 
حالة عدـ االتفاؽ بيف الديكاف كالدائرة الحككمية المعنية يرفع الديكاف األمر إلى مجمس الكزراء التخاذ ما يراه 

. بان كفقان ألحكاـ ىذا القانكفمناس

. إعداد سجؿ مركزم لجميع مكظفي الخدمة المدنية في فمسطيف  -5 

إعداد اإلحصاءات عف المكظفيف كأية إحصاءات أخرل تتطمبيا مياـ الديكاف كمتابعة تمؾ اإلحصاءات   -6 
. كتحديثيا

. تكثيؽ التشريعات كالمراجع المتعمقة بالخدمة المدنية  -7 

إعداد دليؿ لمخدمة المدنية في فمسطيف تكضح فيو كاجبات المكظؼ كحقكقو التي يتضمنيا ىذا القانكف   -8 
.  كسائر التشريعات المعمكؿ بيا في فمسطيف كالتي يجب عمى المكظؼ اإللماـ بيا
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:- ات الاوظفين ئتصنيف الوظائف الحكواية وف

: الفئة الخاصة :-الحككمية في فمسطيف إلى الفئات التاليةفيما عدا الكزراء تقسـ الكظائؼ في الدكائر   -1
كتشمؿ الكظائؼ التخطيطية كاإلشرافية : الفئة األكلى. كتشمؿ مف يعيف بدرجة كزير مف رؤساء الدكائر الحككمية

العميا, كتككف مسؤكليات مكظفي ىذه الفئة اإلشراؼ عمى تنفيذ أىداؼ الدكائر الحككمية في المجاالت 
كيشترط فييـ تكفر المؤىالت . المختمفة ككضع الخطط كالبرامج كاتخاذ القرارات كاإلجراءات لتنفيذىاالتخصصية 

العممية كالخبرات العممية المطمكبة, كيتـ تعييف الككالء كرؤساء الدكائر كالمديريف العاميف مف مكظفي ىذه الفئة 
ائؼ ىذه الفئة كفقان لمدرجة الكظيفية الكاردة في تحدد الركاتب كسائر الحقكؽ المالية لشاغمي كظ. أك ما يعادليا

كتشمؿ الكظائؼ التخصصية في مختمؼ المجاالت كتككف : الفئة الثانية. قرار التعييف كفقان ألحكاـ القانكف
مسؤكليات مكظفي ىذه الفئة القياـ باألعماؿ التخصصية في الميف الطبية كاليندسية كاإلدارية كالقانكنية كالمالية 

كتضـ ىذه الفئة مكظفي الدكائر الحككمية التي . سبية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتربكية كغيرىاكالمحا
كيتـ اختيار مف يمتمككف ميارات إدارية كقيادية مف بيف مكظفي ىذه الفئة أك . تتطمب ميارات تخصصية محددة

. يف كرؤساء األقساـ كرؤساء الشعب كالكحداتما يعادليا لشغؿ الكظائؼ اإلدارية كاإلشرافية الكسطى كالمدير
: الفئة الرابعة. كتشمؿ الكظائؼ الفنية كالكتابية كأعماؿ السكرتارية مف طباعة كحفظ كثائؽ كغيرىا: الفئة الثالثة

كتشمؿ الكظائؼ الحرفية في مجاالت التشغيؿ كالصيانة كالحركة كالنقؿ كالكرش الميكانيكية كالكيربائية كمحطات 
. كتشمؿ كظائؼ الخدمات كالحراس كالسعاة كمف في حكميـ: الفئة الخامسة. كغيرىاالقكل 

تعتبر كؿ فئة مف ىذه الفئات كحدة متميزة في مجاالت شؤكف الخدمة المدنية مف تعييف كترقية كنقؿ   -2 
 . كيككف ليا قائمة مستقمة بأقدمية مكظفييا في كؿ الدرجات التي تتضمنيا

:- اتيـركاتب المكظفيف كعالك

. تحدد ركاتب المكظفيف طبقان لسمـ الركاتب الممحؽ بيذا القانكف  -1

يجكز لمجمس الكزراء تقديـ اقتراح بتعديؿ سمـ الركاتب مف حيف إلى آخر إلى المجمس التشريعي   -2 
. الفمسطيني لممصادقة عميو

:- يصرؼ الراتب اإلجمالي لممكظؼ عمى أساس  -3 

عالكة اجتماعية  -ج . عالكة االختصاص -ب . الراتب األساسي مع عالكة الدرجة -أ  :-االستحقاقات: أكالن  
. عالكة ندرة -ك . عالكة غالء المعيشة -ىػ . بدؿ انتقاؿ مف مكاف السكف إلى مكاف العمؿ -د . لمزكج كاألكالد

كتمنح لمف يشغمكف مكاقع إشرافية قيادية كفقان : عالكة إدارية -ط . عالكة طبيعة عمؿ -ح . عالكة مخاطرة -ز 
الممحؽ (  2) لمييكؿ التنظيمي كجدكؿ الكظائؼ المعتمديف لمدكائر المختمفة عمى الكجو المبيف في الجدكؿ رقـ 
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أ  :-االستقطاعات : ثانيان . بيذا القانكف كال يجكز الجمع بينيا كبيف عالكة االختصاص بحيث يصرؼ أييما أكبر
 . أية استقطاعات أخرل يحددىا القانكف -د . ضريبة الدخؿ -ج . قسط التأميف الصحي -ب . اعدقسط التؽ_ 

) يمنح المكظؼ الذم أمضى سنة فأكثر في الخدمة عالكة دكرية سنكية تصرؼ لو في األكؿ مف كانكف الثاني 
مف جية ذات اختصاص  مف كؿ عاـ كبالحد األقصى لعدد العالكات المقررة لدرجتو ما لـ يصدر قرار( يناير 

 . بحجبيا أك بتأخيرىا عنو كفقان ألحكاـ ىذا القانكف

:-  كاجبات المكظؼ كسمككو الكظيفي

كعمى . الكظائؼ العامة تكميؼ لمقائميف بيا, ىدفيا خدمة المكاطنيف تحقيقان لممصمحة العامة طبقان لمقكانيف كالمكائح
:- كتنفيذىا كأف يمتـز بما يميالمكظؼ مراعاة أحكاـ ىذا القانكف كالمكائح 

تأدية العمؿ المنكط بو بنفسو بدقة كأمانة كأف يخصص كقت العمؿ الرسمي ألداء كاجبات كظيفتو, كأف   -1 
يمتـز بالعمؿ في غير أكقات العمؿ الرسمية بناءن عمى تكميؼ مف الجية المختصة إذا اقتضت مصمحة العمؿ 

. ذلؾ

. ينجز معامالتيـ في الكقت المحدد أف يحسف معاممة الجميكر كأف  -2 

. احتراـ مكاعيد العمؿ  -3 

. المحافظة عمى األمكاؿ كالممتمكات العامة  -4 

احتراـ التسمسؿ اإلدارم في اتصاالتو الكظيفية كتنفيذ ما يصدر إليو مف أكامر كتعميمات في حدكد القكانيف   -5 
امر التي تصدر منو كما يككف مسؤكالن عف حسف سير العمؿ كالمكائح النافذة, كيتحمؿ كؿُّ مسؤكؿ مسؤكلية األك

.  في حدكد اختصاصاتو

أف يعمؿ عمى تنمية قدراتو ككفاءاتو العممية كالعممية كاالطالع عمى القكانيف كالمكائح كالتعميمات المتعمقة   -6
.  ئرة كرفع مستكل األداء فييابعممو كاإلحاطة بيا كتقديـ االقتراحات التي يراىا مفيدة لتحسيف طرؽ العمؿ في الدا

:- يحظر عمى المكظؼ ما يمي

 2. مخالفة أحكاـ ىذا القانكف أك القكانيف كالمكائح األخرل المعمكؿ بيا كالمتعمقة بالخدمة المدنية كالمكظفيف  -1 
نكف كتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القا. الجمع بيف كظيفتو كبيف أم عمؿ آخر يؤديو بنفسو أك بالكاسطة -

الضكابط كاألحكاـ لألعماؿ التي يجكز لممكظؼ أداؤىا في غير أكقات الدكاـ الرسمية بما ال يضر أك يتعارض 
.  أك يتناقض مع الكظيفة أك مقتضياتيا
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استغالؿ كظيفتو كصالحياتو فييا لمنفعة ذاتية أك ربح شخصي أك القبكؿ مباشرة أك بالكاسطة ألية ىدية أك   -3
. عمكلة بمناسبة قيامو بكاجبات كظيفتو مكافأة أك منحة أك

أف يحتفظ لنفسو بأصؿ أّية كرقة رسمية أك صكرة أك نسخة أك ممخص عنيا أك أف ينزعيا مف الممفات   -4 
. المخصصة لحفظيا كلك كانت خاصة بعمؿ كّمؼ بو شخصيان 

لتي يجيزىا القانكف حتى كلك ترؾ أف يفشي أّيان مف اأُلمكر التي يطمع عمييا بحكـ كظيفتو خالفان لممجاالت ا  -5 
. الكظيفة

 7. الخركج عمى مقتضى الكاجب في أعماؿ كظيفتو أك الظيكر بمظير مف شأنو اإلخالؿ بكرامة الكظيفة  -6 
 . شرب الخمر كلعب القمار في األندية أك في المحاؿ العامة -

:- تنتيي خدمة المكظؼ ألحد األسباب التالية :-انتياء الخدمة

(. تنتيي خدمة المكظؼ إذا أكمؿ الستيف مف عمره)بمكغ السف القانكنية لترؾ الخدمة   -1 

.  عدـ المياقة الصحية  -2 

. االستقالة  -3

. فقد الكظيفة  -4 

. اإلحالة إلى المعاش أك الفصؿ مف الخدمة  -5 

. بالشرؼ أك األمانة الحكـ عميو بحكـ نيائي مف محكمة فمسطينية مختصة بجناية أك بجنحة مخمة  -6 

. الكفاة  -7 

  المدمج فً أخر الدراسة ( ٖ)ٌمكن اإلطالع على القانون كامل فً الملحق : مالحظة 
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 أٛذحف هخٕٗٞ حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ حُلِغط٢٘٤ ٝهخٕٗٞ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش 2.3

كالعدالة كاالنصاؼ , اليدؼ مف قانكف العمؿ منع االستغالؿ كخمؽ ظركؼ عمؿ تحقؽ قدرا معقكال مف الكرامة 
كليذا جاء قانكف العمؿ بيدؼ تنظيـ مختمؼ جكانب التشغيؿ , كضماف حماية حقكؽ االشخاص العامميف في 
القطاع الخاص , أم الذيف يعممكف في شركات كمؤسسات كمصانع كبنكؾ كجمعيات اىمية كمدارس كمعاىد 

لعادييف, كغيال التاابعيف لمحككمة كىالييئات كجامعات خاصة , كغيرىا مف المؤسسات المممككة مف االشخاص ا
الحككمية , كبحسب قانكف العمؿ الفمسطيني يطبؽ قانكف العمؿ في فمسطيف عمى جميع العماؿ كالمستخدميف 

: سكاءا كانكا فمسطيني ناك اجانب باستثناء أكالئؾ الذيف يعممكف في 

ككف ىؤالء االشخاص يخضعكف لقانكف أم مكظفي الدكلة المثبتيف كالمصنفيف , ؿ: القطاع الحككمي  .1
 .اخر ىك قانكف الخدمة المدنية

 .أم مكظفي البمديات: العاممكف في الييئات المحمية  .2
 .الخدـ في المنازؿ كمف في حكميـ , مف مثؿ السائؽ الخاص لمشخص اك الحارس الشخصي .3

. لدم صاحب العمؿ فقط افراد اسرة صاحب العمؿ العامميف معو مف الدرجة االكلى , أم االبناء اك كا

: قانكف الخدمة المدنية بما يمي  كيمكف اجماؿ اىداؼ قانكف العمؿ كالعماؿ الفمسطيني ك

. تحقيؽ المصمحة العامة في كافة مؤسسات الدكلة  -1

. رفع المستكل االقتصادم لممؤسسات كبالتالي تحسيف الكضع االقتصادم لرباب العمؿ ك المكظفيف  -2

. لحؿ أم نزاعات بيف صاحب العمؿ ك المكظؼ يعتبر كمرجع  -3

. كضبط التجاكزات داخؿ المؤسسات ,ثكضيح حقكؽ كاكاجبات كؿ مف صاحب العمؿ ك المكظفيف -4

  .بما يساعد في تحقيؽ المصمحة العامة لممؤسسة يعرؼ دكر كؿ فرد مف افراد المؤسسة  -5

. تحقيؽ العدالة االجتماعية  -6

الكطني  تكحيد تشريعات العمؿ  -7

. مصدر الياـ لمعمؿ الكطني يعتبر القانكف  -8
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 آ٤ُش ٝػغ ٝطؼذ٣َ هخٕٗٞ حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ حُلِغط٢٘٤ ٝهخٕٗٞ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش 2.4

عند كضع أم قانكف في الدكلة يتـ الرجكع دائما الى السمطة التشريعية األكلى ك التي تعتبر رأس ىـر القرارات  ك 
ك في ,مقدار مف المصمحة العامة التي تصدر اك تعّدؿ اك تمغي أم قرار بشكؿ يضمف الكصكؿ لتحقيؽ اعمى 

, تعديؿ , نّص )م مف تمؾ العمميات القرارية دكلتنا الفمسطينية يعتبر المجمس التشريعي ىك  المصّدؽ عمى أ
ك المصمحة العامة لمدكلة  ( في دراستنا قطاع العماؿ )بما يتماشى ك ظركؼ الدكلة ك الفئة المعنية ....( ,الغاء 

: كيتـ تعديؿ قكانيف القكل العاممة في فمسطيف بعدة مراحؿ مف أىميا 

م ىذه المرحمة اقتراح قانكف جديد خاص اقتراح التعديؿ مف أعضاء المجمس التشريعي يتـ ؼ -1
 .بقكانيف الفكل العاممة  لتمبية احتياجات القكل العاممة لحفظ حقكقيـ

مرحمة التعديؿ , يتـ في ىذه المرحمة التصكيت مف أعضاء المجمس عمى القانكف الجديد كلتطبيقو  -2
 .يجب مكافقة أغمبية أعضاء المجمس التشريعي

أغمبية أعضاء المجمس عميو يرسؿ القانكف إلى رئيس الدكلة بعد عممية التصكيت كمكافقة  -3
 .لممصادقة عميو 

لجريدة الرسمية كىي جريدة الكقائع الجديد في ا إذا تمت المكافقة مف قبؿ رئيس الدكلة بنشر القانكف -4
 .الفمسطينية 

العمؿ يكما مف تاريخ نشره في جريدة الكقائع يدخؿ القانكف حيز التنفيذ كيمـز أصحاب  30بعد  -5
 .تنفيذه
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 آ٤ُش ٓشحهزش حالُظضحّ رظطز٤ن هخٕٗٞ حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ حُلِغط٢٘٤ ٝهخٕٗٞ حُخذٓش حُٔذ٤ٗش 2.5

مما ال شؾ فيو اف المقصكد بتفتيش العمؿ ك غاياتو مراقبو تنفيذ العمؿ ك قانكف العمؿ ذلؾ اف التشريعات 
فعاؿ ك متابعو مدل تنفيذ صاحب العمؿ اللتزاماتو القانكنيو العماليو ال تككف مجديو اال اذا اقترنت بكجكد جياز 

.تحقيقا لمغايو مف صدكر تشريعات العمؿ ك ىذا االمر الذم اعتمده المشرع الفمسطيني مف خالؿ ىذا الباب   
 

 ىيئو تفتيش العمؿ 
 

مقتضى ىذا القانكف يشكؿ الكزير ىيئو تسمى ىيئو تفتيش العمؿ مف عدد مالئـ مف المفتشيف ك  -1        
.الصادرة بمقتضاه  االنظمةالمؤىميف أكاديميا ك مينيا لمتابعو تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف ك   

.  تمتع اعضاء ىيئو تفتيش العمؿ في ممارساتيـ لمياميـ بصالحيات الضبط القضائية -2.         
 
 

.تشكيؿ ىيئو التفتيش _ 1  
: بمكجب ىذه المادة عمى كزير العمؿ اف يشكؿ ىيئو تسمى ىيئو تفتيش العمؿ عمى اف تشكؿ مف   

عدد مالئـ مف مفتشي العمؿ ك المقصكد بالمالئمة ىك اف يككف المفتشكف مؤىميف عمميا ك مينيا لمتابعو أحكاـ 
المجاالت المختمفة المتعمقة بالمياـ المككمة إلييـ بمقتضى المادة الصادرة بمقتضاه في  االنظمةقانكف العمؿ ك 

مف ىذا القانكف ( 110)  
يتمتع مفتشك العمؿ في ممارستيـ لمياميـ بصالحيات الضبط القضائية بمكجب أحكاـ األصكؿ الجزائية  ك  _2

.تحديد الصالحيات ك المياـ   
 

.القسـ القانكني لمفتشي العمؿ   
 

عمؿ قبؿ ممارسو عممو إماـ الكزير عمى اف يؤدم عممو بأمانو ك إخالص ك أال يفشي اإلسرار يقسـ كؿ مفتش " 
. "التي يتطمع عمييا بحكـ كظيفتو   

نظرا لمخصكصية الخاصة بالمياـ الممقاة عمى مفتشي العمؿ فقد أكجب القانكف ك كشرط لممارسو مفتش العمؿ 
يف إماـ كزير العمؿ عمى اف يؤدم عممو بأمانو ك إخالص ك أال ميامو القانكنيو بالتفتيش اف يؤدم المفتش اليـ

يفشي اإلسرار التي يطمع عمييا بحكـ القانكف كدائما المقصكد بالسرية ىك المعمكمات التي يطمع عمييا المفتش 
.إثناء أداءه لميامو كالتي ال تشكؿ مخالفو قانكنيو   
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.المصمحة الخاصة لمفتشي العمؿ    
اختيار مفتش العمؿ لمقياـ بميمة تفتيش اال تككف لو مصمحو مباشره في المنشأة الخاضعة لتفتيشو  يراعى عند" 
" . 

مما ال شؾ فيو اف لمفتش العمؿ أىميو خاصة فيك المككؿ إليو في كثير مف األحياف تحقيؽ نكع مف العدالة ك 
غير مباشر في المنشأة الخاضعة مف مقتضيات العدالة اف يككف لمفتش العمؿ مصمحو خاصة بشكؿ مباشر أك 

: لتفتيشو ك ىذا الشرط يضمف عدالة التفتيش ك حياديتو مف خالؿ صكرتيف   
ا كقد تككف ىذه العالقة مف خالؿ قاال يككف لمفتش العمؿ الذم يقـك بتفتيش منشأه معينو أية عالقة مباشره ب -أ

.ابة بيف مفتش العمؿ ك أصحاب المنشأة ممكيو المفتش لممنشأة أك جزء منيا أك اف يككف ىناؾ عالقة قر  
إما الشرط الثاني فيجب اف ال يككف لمفتش العمؿ عالقة غير مباشرة بالمنشأة التي تخضع لتفتيشو ك صكرة  -ب

.ذلؾ اال يقـك بتفتيش منشأه منافسة لمصمحو خاصة بو أك ألحد أقاربو   
عالقة مباشرة أك غير مباشرة بالمنشأة كلكف لـ  كلكف يالحظ عمى النص اف قانكف العمؿ أكجب مراعاة عدـ كجكد

.يحظرىا عمى اإلطالؽ مما يضعؼ الغاية ك اليدؼ مف كجكد ىذا النص   
 

: اختصاصات مفتشي العمؿ   
:يختص مفتش العمؿ بما يمي   

متابعو تطبيؽ تشريعات العمؿ خاصة ما يتعمؽ بشركط ك ظركؼ العمؿ بكافو الكسائؿ ألمشركعو بما في  -1
.ستقباؿ الشكاكم ك البالغات ذلؾ ا  

.تزكيد أصحاب العمؿ ك العماؿ بالمعمكمات ك اإلرشادات الفنية التي تساعد عمى تنفيذ أحكاـ القانكف  -2  
إبالغ الجيات المختصة بأكجو النقص ك المخمفات التي يكتشفيا إثناء عممو بمكجب ىذه المادة فإف  -3

:اختصاصات مفتش العمؿ ىي   
طبيؽ تشريعات العمؿ خاصة فيما يتعمؽ بشركط كظركؼ العمؿ بكافة الكسائؿ ألمشركعو بما في متابعو ت -1.  

.ذلؾ استقباؿ الشكاكم ك البالغات   
:تعتبر ىذه الميمة ىي الميمة الرئيسية ك الضمانة المتكخاه لتطبيؽ قانكف العمؿ مما يحقؽ   

.حماية حقكؽ العماؿ  -ا  
.نفقات التشغيؿ عمى أصحاب العمؿ تحقيؽ عدالة اقتصاديو بخصكص  -ب  
.ضماف تطبيؽ جيد لشركط العمؿ مما يشكؿ حماية اجتماعيو لمعماؿ بشكؿ خاص ك لممجتمع بشكؿ عاـ  -ج  

كيقـك مفتش العمؿ بميمتو مف خالؿ قيامة بالمياـ المككمة إليو ك الصالحيات التي خكليا لو القانكف حسب نص 
خالؿ استقباؿ الشكاكم ك البالغات مف العماؿ أك غيرىـ في كؿ ما يتعمؽ  مف قانكف العمؿ أك مف( 111)المادة 

.بمخالفو صاحب العمؿ ألم مف أحكاـ القانكف أك األنظمة الصادرة بمقتضاه   
ىي اف يتقدـ إم شخص صاحب مصمحو مباشره أك غير مباشره بشككل ضد صاحب : ك المقصكد بالشكاكم 

القانكف ك يجب اف تككف ىذه الشككل مكتكبة ك مكقعو مف شخص  العمؿ حكؿ إيو حالو مف حاالت مخالفو
.معيف   
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فيك اإلعالـ المقدـ مف إم شخص صاحب مصمحو لمفتش العمؿ كتابو أك شفاىة ك : إما المقصكد بالبالغ 
.بدكف اشتراط ألكتابو حكؿ مخالفو المنشأة ألحكاـ القانكف   

تشريعات العمؿ بأيو كسيمو أخرل يراىا مناسبة بشرط عدـ  كما اف لمفتش العمؿ ممارسو حقو لمتابعو تطبيؽ
مخالفو أحكاـ قانكف العمؿ أك القكانيف األخرل ذات العالقة فعميو دائما اف يؤدم ميمتو في حدكد القانكف كدكف 

.االعتداء عمى الحريات العامة ك الخاصة  لألفراد أك األماكف التي كمفيا النظاـ األساسي   
.اب العمؿ ك العماؿ بالمعمكمات كاإلرشادات الفنية التي تساعد في تنفيذ أحكاـ ىذا القانكف تزكيد أصح -2.    

مف قانكف العمؿ اف ىيئو التفتيش مككنو مف عدد مف المفتشيف المؤىميف أكاديميا ك ( 107)لقد الحظنا في المادة 
مف ىذا المفيـك يكمؼ ىؤالء المفتشيف  مينيا فالمفترض إنيـ مدنيكف كمينيكف كخبراء في مجاالت عمميـ كانطالقا

بتزكيد العماؿ ك أصحاب العمؿ بالمعمكمات الخطية أك الشفيية ك التكجييات ك اإلرشادات الفنية التي تساعدىـ 
.في تنفيذ أحكاـ قانكف العمؿ   

يو فأنو اف ميمة مفتش العمؿ تتمثؿ في دكر كقائي ك دكر عالجي لمخالفات أحكاـ القانكف ك شركط العمؿ ك عؿ
 االنظمةمف مياميـ خمؽ الثقافة العممية ك القانكنيو في أماكف التفتيش لما يضمف تطبيؽ أفضؿ لقانكف العمؿ ك 

.الصادرة بمقتضاه   
ك ميمة صاحب العمؿ ىذه قد يقـك بيا بنفسو ك دكف طمب مف احد كىك مكمؼ أيضا بتزكيدىا بالعماؿ ك 

لمتدقيؽ في نص .) لمادةخاصة اذا ما قرانا ىذه المادة مع نص ا أصحاب العمؿ أك ممثمييـ بناءا عمى طمبيـ
بالنزاعات العماليو حيث مف حؽ األطراؼ في  الخاصةمف قانكف العمؿ ك ( المادة اك عالقتيا في المكضكع 

 المفاكضات مطالبو ذكم العالقة بالمعمكمات ك البيانات الالزمة
  
.لمخالفات التي يكتشفيا إثناء عممو إبالغ الجيات المختصة بأكجو النقص ك ا -3    

قد يكتشؼ مفتش العمؿ ك إثناء أداءه لميامو مخالفات لقانكف العمؿ أك القكانيف األخرل أك قد يكتشؼ أكجو 
نقص في شركط العمؿ ك الصحة ك ألسالمو المينية ك عميو دائما تبميغ الجيات ذات العالقة داخؿ كزارة العمؿ 

ك ,  ت التي يكتشفيا أك أكجو النقص في شركط العمؿ ك الصحة  ك ألسالمو المينية أك خارجيا بجميع المخالفا
.مثاؿ ذلؾ  اف يالحظ مخالفات في المنشاة تخالؼ شركط البيئة   
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 حُـٜخص حُشهخر٢ حُخخص رٔظخرؼش ٓذٟ حالُظضحّ رظطز٤ن هٞح٤ٖٗ حُوٟٞ حُؼخِٓش 2.6

ازداد النمك االقتصادم في ذلؾ البمد, كأصبحت الحاجة ممحة إلى كمما اتسعت الحياة االقتصادية في بمد ما 
. مكاكبة التطكر عمى كافة األصعدة

كفي فمسطيف نمت القطاعات االقتصادية كاإلنتاجية نمكان متزايدان بعد قدـك السمطة الكطنية الفمسطينية, األمر الذم 
 . لمالية التقميدية إلى الرقابة المالية المتطكرةتطمب إحداث تحكؿ في نظاـ الرقابة عمى األمكاؿ, مف الرقابة ا

فأف الشركات كالمؤسسات كنتيجة ليذا التزايد في عدد المشاريع االقتصادية كالتجارية, كزيادة المنافسة فيما بينيا,  
تبذؿ كؿ الجيكد مف أجؿ المحافظة عمى رأس الماؿ كالعمؿ عمى زيادتو, لذلؾ كاف ال بد مف إيجاد كسيمة 

الحسابات لتمؾ المشاريع, كالتي تنعكس عمييا التصرفات اإلدارية كالمالية لمجالس اإلدارة إلصدار قراراتيا لفحص 
 .بفعالية, فكاف ال بد مف التركيز في الكقت نفسو عمى الرقابة المالية بشكؿ عاـ

مف الكقكع في األخطاء فالرقابة المالية تعتبر صماـ األماف الذم ينبو اإلدارة العميا في المؤسسات كالشركات 
. كاإلسراؼ كالتبذير, كلفت النظر إلى ما ينشأ مف انحرافات تؤثر عمى الفاعمية الكمية لمشركة أك المؤسسة

 :-ىناؾ عقبات متعددة تعترض مسار عممية الرقابة المالية سيما في مجاؿ التدقيؽ المالي الداخمي كمف أىميا
اص, كعدـ كفاية التشريعات التي تنظـ كتحدد عمؿ ىذه الكحدات, عدـ تكفر الككادر المؤىمة مف ذكم االختص

كنطاؽ الصالحيات الممنكحة ليا كمدل مكضكعيتيا كغيرىا مف األمكر المتعمقة بفاعمية عمؿ ىذه الكحدات, فما 
العمميات زالت معظـ ىذه الكحدات تتبنى المفيـك التقميدم لمرقابة, كالتدقيؽ المالي كالذم يركز عمى االىتماـ بدقة 

الحسابية كالمالية, كمدل االلتزاـ بالتعميمات كالمكائح كالقكانيف المكضكعة, بينما أصبح المفيـك الحديث ييتـ 
بالتدقيؽ عمى البرامج كمشركعات خطط التنمية كمتابعتيا بشكؿ خاص تشمؿ رقابة األداء كالكفاءة باإلنتاجية 

. كقياس النتائج كفاعميتيا

ـ القانكني كالجياز القضائي بالمجتمع كذلؾ بتفعيؿ مكاد القكانيف المكجكدة دعـ كتطكير النظا -1
كالعمؿ عمى القياـ بالدراسات المقارنة كالتكصيات بإصدار قكانيف جديدة بشأف محاربة لمفساد كتضمف 

تمؾ القكانيف مف خالؿ الجياز المزيد مف الشفافية كضركرة تطكير آليات كاضحة يتـ بمقتضاىا تطبيؽ 
  ائي الفعاؿقضاؿ
 
تككيف لجاف لمنزاىة في المؤسسات المختمفة , كذلؾ مف خالؿ تنمية الممارسات اإلدارية األخالقية  -2

كااللتزاـ بالقيـ في أداء الكظائؼ المختمفة التي تقـك بيا مؤسسات الدكلة , كما تيدؼ ىذه المجاف إلى 
الجة الحاالت التأديبية باإلضافة إلى مع التغمب عمى المشاكؿ المالية كالتصدم ليا في حاؿ حدكثيا

. استخداـ السمطة كالفساد اإلدارم ككذلؾ حاالت سكء المختمفة,
 
إنشاء ككاالت لمحاربة الفساد كذلؾ بأف تككف قكانيف الدكلة تسمح بإنشاء كفتح الييئات  -3

حيات التي كالمؤسسات كالجمعيات الحككمية كاألىمية المختصة في مكافحة الفساد كمنحيا الصال
تمكنيا مف القياـ بمياميا أك عمى أف ينصب جكىر عمؿ ىذه الككاالت في الحصكؿ عمى المعمكمات 
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عطاء التكصيات الخاصة بتكجيو االتياـ لألفراد المسؤكليف عف الفساد  جراء التحريات الالزمة , كا  كا 
لمختمفة فيما يتعمؽ اإلدارم في المؤسسات فضالن عف تقديـ النصح لرؤساء اإلدارات كاألجيزة ا

لى كقكع الفساد اإلدارم بالتغيرات التي تطرأ عمى األداء المؤسسي التي يمكف أف تساعد في القضاء ع
.  مستقبالن 

 
تنمية القيـ الدينية كالتركيز عمى البعد األخالقي في محاربة الفساد كذلؾ ألف معظـ حاالت الفساد  -4

تتـ بسرية كبطرؽ عالية الميارة فيككف مف الصعب كضع تشريعات كقكانيف تقضي عمى أنماط الفساد 
يتضح جميان دكر  بصكرة تامة في ظؿ ىذه السرية كاستغالؿ التقدـ التقني في تغطية الفساد , كبذلؾ

القياـ الدينية في مكافحة الفساد كالقضاء عميو , فال شؾ أف القيـ الدينية في جميع الديانات السماكية 
تدعك إلى الفضيمة كااللتزاـ باألخالؽ في جميع نكاحي السمكؾ البشرم , كيقـك جكىر تمؾ القيـ عمى 

زاـ كؿ فرد بيذه الرقابة الذاتية كالتي تقـك فرض رقابة ذاتية عمى الفرد في كؿ أعمالو , ففي حاؿ الت
عمى الخكؼ مف اهلل سبحانو كتعالى فأف ذلؾ يعد األسمكب األمثؿ لمنع حدكث الفساد بكؿ صكره 

.  كأنكاعو 
 
تييئة بيئة عمؿ صحية حيث تقـك بيئة العمؿ الصحية عمى ثالثة محاكر ىي أرضاء العامميف  -5

ماعة , فال شؾ أف المكظؼ الذم يتحقؽ لو الرضاء الكظيفي المتابعة المكضكعية , كبث ركح الج
سكؼ يككف أكثر حرصان مف غيره عمى االلتزاـ بالممارسات اإلدارية السميمة كاالبتعاد عف الممارسات 

الفاسدة , كما أف المتابعة المستمرة ألداء العامميف في المراحؿ المختمفة تساعد عمى اكتشاؼ 
ؿ تفاقـ تمؾ االنحرافات , ككذلؾ التزاـ العامميف داخؿ مؤسسة معينة بركح االنحرافات أكالن بأكؿ قب

.  الجماعة كالعمؿ معان كفريؽ كاحد يككف مف الصعب معو انتشار الفساد فيما بينيـ 
 
دراسة كتطبيؽ آليات المكاشفة كالمصارحة مف خالؿ التأكد عمى التزاـ مكظفي القطاع الحككمي  -6

.  معمكمات لممكاطنيف عبر آليات منظمة قانكنان كالرد عمى استفساراتيـ بمسؤكلياتيـ عف نشر اؿ
 
تنمية كعي مكظفي القطاع العاـ كالمتعامميف معو بمختمؼ أشكاؿ الفساد كمعرفة األدكات كاألساليب  -7

ة الالزمة لمكافحة كأىمية بناء الشفافية في األنظمة اإلدارية كالمالية ككذلؾ فكائد تطبيؽ قيـ الشفافي
 .  والنزاهة ونظم المحاسبة فً محاربة الفساد

تضييؽ ضركرات األمف كأخطار اإلفشاء لحجب المعمكمات كالبيانات التي قد تككف أىمية كصكليا  -8 -
. لممكاطنيف تفكؽ مخاطر إخفائيا , كنشر المعمكمات كالكثائؽ السرية بعد فترة معينة محددة قانكنان 

 
 .نات كالمعمكمات ؽ المعرفة كاإلطالع كحؽ الحصكؿ عمى البياتبني برنامج لتنمية ثقافة ح -8
 
 المالية كاإلطالع عمى تقارير تمكيف المستثمريف كالمساىميف مف اإلحاطة الفكرية بحركة األسكاؽ -9

  .العمؿ 
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 ٓغئ٤ُٝخص ٝطالك٤خص حألؿٜضس حُشهخر٤ش 2.7

  حقوق افتشي البال
ال بد مف تكافر صالحيات لمفتشي العمؿ لضماف أدائيـ لكاجباتيـ بأفضؿ صكرة كىذه الحقكؽ المينية عالجتيا 

: يحؽ لمفتش العمؿ ما يمي: " مف قانكف العمؿ حيث نصت عمى ( 111)المادة   
احب دخكؿ أماكف العمؿ الخاضعة لمتفتيش بحريو تامة إثناء العمؿ دكف سابؽ إنذار مع كجكب إشعار ص -1

.العمؿ أك ممثمو عند دخكؿ المنشأة   
االستفسار مف صاحب العمؿ أك مف العماؿ مجتمعيف أك منفرديف أك بحضكر شيكد بشأف تطبيؽ أحكاـ ك  -2

.تشريعات العمؿ   
اإلطالع عمى السجالت ك الدفاتر ك أيو كثائؽ أخرل تتعمؽ بشركط العمؿ أك اخذ الصكر أك مستخرجات  -3

.منيا   
ك صحة العمؿ مع  العينة   لسالمة عينات مف المكاد المستعممة لغرض تحميميا لمتأكد مف مدل مالئـاخذ  -4

.إشعار صاحب العمؿ أك ممثمو بذلؾ ك يككف ذلؾ كفقا ألنظمو خاصة تضعيا الكزارة  
ر الناتج ك المعدات المستعممة أك ألزالو الضر األجيزةإصدار األكامر ك التعميمات ألزالو أكجو النقص في  -5

عف استخداميا عمى صحة ك سالمو العماؿ كلو اف يطمب التنفيذ الفكرم لإلجراءات التي يراىا الزمو لدرء خطر 
."محقؽ   

 
التي نصت عمى حؽ ( 110)حؽ مفتش العمؿ في دخكؿ أماكف العمؿ كىذا الحؽ يفيـ أيضا مف نص المادة _1

.ائؿ مفتش العمؿ بمتابعو التشريعات العماليو بكافو الكس  
مع كجكب إشعار صاحب  العمؿ ك دكف سابؽ إنذار عمى اف يككف ىذا الدخكؿ حرا ك غير مقيد كاف يككف إثناء

كاألصؿ انو ال يجكز ألم شخص كضمانا لمحريات دخكؿ إم مكاف بدكف إذف , العمؿ أك ممثمو عند الدخكؿ 
إذف مف صاحب المنشاة عمى اف اال اف ىذا النص أعطى مفتش العمؿ الحؽ بدخكؿ المنشاة بدكف ,صاحبو 

يككف ىذا الدخكؿ إثناء العمؿ كاكتفى الشرع ك احتراما لحقكؽ صاحب العمؿ ك حريتو اف يقـك مفتش العمؿ 
.بإشعار صاحب العمؿ أك ممثمو ك بشكؿ متزامف مع دخكؿ المنشاة بأنو قرر الدخكؿ لممنشاة   

ماعي أك بشكؿ منفرد سكاء أكاف ذلؾ بحضكر االستفسار مف صاحب العمؿ أك مف العماؿ سكاء بشكؿ ج_ 2
شيكد أك بدكف حضكرىـ حكؿ مدل التزاـ صاحب العمؿ بشاف تطبيؽ أحكاـ تشريعات العمؿ بجزأييا القكانيف ك 

. االنظمة  
اإلطالع عمى السجالت ك الدفاتر ك إيو كثائؽ أخرل تتعمؽ بشركط العمؿ كلو الحؽ بأخذ صكر عنيا أك _ 3

مف ىذا القانكف (108)بنقؿ أية  معمكمات مع شرط الحفاظ عمى السرية الخاصة بالمعكمات عمال بأحكاـ المادة 
 . 

جالت لديو التي فرض القانكف عمى كعادا ما تنفذ ىذه الميمة في تكجيو صاحب العمؿ في النقص في الس
.صاحب العمؿ تنظيميا أك تدقيؽ ىذا التنظيـ   

أك نتاجيا أك البيئة المحيطة بيا أك طمب فحص  اإلنتاجيةاخذ عينات مف المكاد المستعممة في العممية _ 4
ثمو بذلؾ ك العماؿ مخبرينا لمتأكد مدل تكافر شركط الصحة ك ألسالمو المينية مع إشعار صاحب العمؿ أك مـ

.يككف ذلؾ كفقا ألنظمو خاصة تحددىا كزاره العمؿ  
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: يشترط ألداء مفتش العمؿ ىذه الميمة   
.اف يشعر صاحب العمؿ بأخذه لمعينات كاف لـ يكف ممزما بإطالعو عمى النتائج  -ا  

ال تتعارض التي نصت عمييا كزارة العمؿ كالتي يفترض اف تككف  ةاف تتـ عمميو اخذ العينات كفؽ االنظـ -ب
.مع القكانيف العامة كالخاصة   

ك المعدات المستعممة أك إلزالة الضرر الناتج   النقص في األجيزة إصدار األكامر كالتعميمات ألزالو أكجو_ 5
كلو اف يطمب التنفيذ , عف استخداميا عمى الصحة ك ألسالمو الخاصة بالعماؿ كفي بيئة العمؿ بشكؿ عاـ 

.يراىا ضركرية لمنع خطر محدؽ ك محقؽ قد يمحؽ بالعماؿ لسبب أك أخر الفكرم لإلجراءات التي   
 

.تكميؼ صاحب العمؿ بتقديـ المعمكمات   
عمى أصحاب العمؿ أك مف ينكبكف عنيـ تقديـ جميع المعمكمات التي يطمبيا مفتش العمؿ في ميمة التفتيش "      

طمب مفتش العمؿ إثناء أداءه لميمة التفتيش أك  أكجبت ىذه المادة عمى أصحاب العمؿ أك ممثمييـ ك بناءا عمى
لسببيا عمى اف تككف المعاكنات ذات عالقة بالمياـ المككمة لمفتش العمؿ ك بسببو كلـ تشترط ىذه المادة شكال 

.معينا لمطمب فقد يككف خطيا أك شفييا   
 

.صالحيات مفتش العمؿ   
ا كلو اف يتخذ أيا مف اإلجراءات التالية بحؽ عمى مفتش العمؿ اف ينظـ محضرا بالمخالفة التي يضبطو" 

: المخالؼ ك ذلؾ بما يتالءـ ك طبيعة المخالفة ك مدل خطكرتيا   
.إسداء النصح ك اإلرشاد  -1  
.تكجيو تنبيو شفيي إلزالة المخالفة خالؿ مده محدده  -2  
."التكصية لييئة تفتيش العمؿ بتكجيو إنذار خطي بشاف المخالفة  -3  

مف ىذا القانكف اف ينظـ محضرا رسميا ..... العمؿ بصفتو مف الضابطة العدلية عمال بإحكاـ المادةيكمؼ مفتش 
.بالمخالفة أك المخالفات التي يكتشفيا أك يضبطيا كلو اف يتخذ أيا مف اإلجراءات التالية بحسب طبيعة المخالفة  

.إسداء النصح كاإلرشاد  -ا  
خالؿ مدة محددة تكجيو تنبيو شفيي ألزالو المخالفة  -ب  
.التكصية لييئة تفتيش العمؿ بتكجيو إنذار خطي بشأف المخالفة  -ج  
 

.تقارير مفتشي العمؿ  
يقدـ مفتشك العمؿ إلى ىيئو تفتيش العمؿ تقارير دكريو شيريو كسنكية عف نتائج نشاطاتيـ في التفتيش   -1" 

.كفؽ نماذج تقرىا الكزارة  
.تقـك الكزارة بتقرير عاـ دكرم عف إعماؿ ىيئو تفتيش العمؿ  -2      

.تنظيـ عمؿ مفتشي العمؿ   
تصدر الكزارة التعميمات الالزمة لتنظيـ عمؿ مفتش العمؿ كاإلجراءات الالزمة لتنفيذ اإلحكاـ القانكنية الخاصة "

." بيذا القانكف
 

ت الالزمة لتنظيـ عمؿ المفتشيف كاالجرائات الالزمة لتنفيذ أكجبت ىذه المادة عمى كزارة العمؿ إصدار التعميما
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االحكاـ القانكنية الخاصة بقانكف العمؿ كلـ يحدد القانكف الجية المختصة بتنظيـ ىذه اإلجراءات كالتي مف 
المفترض اف يصدرىا كزير العمؿ كلكف نص ىذه المادة ال يمنع اف تصدر ىذه التعميمات مف مستكيات إدارية 

 مف كزير العمؿ        أكلى 
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                              انذراضاخ اإلحصائٛح انًطحٛح :  انٕحذج انخانخح

 

 : تبريف الدرامات اإلحصائية الامحية 3.1        

 أنواع الاناىج الاحثية 

 (: المسح)المنيج الكصفى :اوال ً 

عمييا الباحثكف فى الحصكؿ عمى معمكمات كافية كدقيقة تصكر الكاقع المنيج الكصفى ىك طريؽ يعتمد     
كيرتبط بالمنيج الكصفى عدد مف المناىج االخرل المتفرعة عنو اىميا .االجتماعى كتسيـ فى تحميؿ ظكاىره 
المنيج المسحى ك منيج دراسة الحالة 

 :تعريؼ المنيج المسحى أك المسح -1

ثقافية اك اجتماعية كالمكتبات  لمبيانات المتعمقة بمؤسسات ادارية اك عممية اكيعرؼ بأنو عبارة عف تجميع منظـ 
لمدراسات األساسية كالكظيفة .كمكظفييا  خالؿ فترة زمنية معينة كالمدارس كالمستشفيات مثال كانشطتيا المختمفة

 .نتاجات منيايمكف فيما بعد تحميميا كتفسيرىا كمف ثـ الخركج باست التيجمع المعمكمات م المسحية ق

 :-البحثي أىداؼ المنيج -2

مجتمع معيف أك منطقة جغرافية  أككمؤسسة )ما  بشيكصؼ ما يجرل كالحصكؿ عمى حقائؽ ذات عالقة -أ
 ((.ما

تحديد كتشخيص المجاالت التى تعانى مف مشكالت معينة كالتى تحتاج الى تحسينات  -ب

 .بالمتغيرات المستقبميةتكضيح التحكالت كالتغيرات الممكنة كالتنبؤ  -ج

كعف طريؽ المنيج المسحى اك الدراسة المسحية يستطيع الباحث تجميع المعمكمات عف ىيكؿ معيف, لتكضيح ك  
دراسة االكضاع كالممارسات المكجكدة بيدؼ الكصكؿ الى خطط افضؿ لتحسيف تمؾ االكضاع بالييكؿ الممسكح 

 .ىا مسبقامف خالؿ مقارنتيا بمستكيات كمعايير تـ اختيار

مؤسسة اك شريحة اجتماعية فى مدينة  كمجاؿ ىذه الدراسات المسحية قد يككف كاسعا يمتد الى اقميـ جغرافى أك
اك منطقة أك فرد مف افراد المجتمع 

كقد اثبتت الدراسات اف .كمف االساليب المستخدمة فى جمع البيانات فى الدراسات المسحية االستبياف كالمقابمة
عد فعالة بالنسبة لعدد مف المكضكعات المعاصرة اليامة مثؿ المكضكعات السياسية كالتعميمية طريقة المسح ت

 . كالتربكية 
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 :المجاالت التى يعالجيا المنيج المسحى-3

 :تعالج الدراسات المسحية عدد مف المكضكعات التى يمكف أف يناقشيا الباحث كيطرح اسئمتو بشأنيا كمف اىميا

كالتى فى اطارىا يمكف دراسة طبيعة الخدمات التى تقدميا الييئات الحككمية كنكعيا  :الحككمة كالقكانيف-أ
 كالتنظيمات السياسية المكجكدة كالجماعات أك الشخصيات المسيطرة عمييا,كالقكانيف المتعمقة بفرض الضرائب 

المجتمع كأىـ االنشطة  كفى اطارىا يمكف بحث االحكاؿ االقتصادية الفراد:األكضاع االقتصادية كالجغرافية -ب 
 . االقتصادية السائدة

كىنا يمكف بحث عدد مف القضايا مثؿ االمراض االجتماعية المنتشرة فى :الخصائص االجتماعية كالثقافية  -ج
 .مجتمع ما,االنشطة كالخدمات الثقافية المكجكدة بو

ف ,كحركة السكاف كمعدالت نكىـ كىنا يمكف التساؤؿ حكؿ تككيف السكاف مف حيث السف كالجنس كالدم:السكاف-د
 .الخ ...ككذلؾ معدالت الكفيات كالمكاليد

 :مالحظات عف المنيج المسحى-4

المنيج المسحى ىك أحد انكاع الدراسات  الكصفية كمف خاللو يقـك الباحث بجمع بيانات تفصيمية عف  -أ
ية كذلؾ مف اجؿ  مؤسسات ككحدات اداريةاك اجتماعية أك تعميمية أك ثقافية أك منطقة جغراؼ

اثبت المنيج البحثى فعاليتو فى دراسة العديد مف المجاالت مثؿ المسح التعميى كاالجتماعى ك االقتصادل  -د
كما اثبت المنيج فعاليتو فى دراسة العالقات السببية مثؿ عالقة التدخيف بالسرطاف كعالقة المستكل الثقافى ,

  .باستخداـ المكتبة

 (: دراسة الحالة)المنيج الكصفى :ثانيا ً 

 : مقدمة -1  

يقـك عمى أساس اختيار حالة معينة يقـك الباحث بدراستيا قد تككف كحدة ادارية أك اجتماعية,أك فرد مدمف 
مثال,أكجماعة كاحدة مف االشخاص,كتككف دراسة ىذه الحالة بشكؿ مستفيض يتناكؿ كافة المتغيرات المرتبطة بيا 

 .الكامؿ كالتحميؿ كتناكليا بالكصؼ

ك يمكف أف تستخدـ دراسة الحالة ككسيمة لجمع البيانات كالمعمكمات فى دراسة كصفية, ككذلؾ  يمكف تعميـ 
 .نتائجيا عمى الحاالت المشابية بشرط أف تككف الحالة ممثمة لممجتمع الذل يراد الحكـ عميو 
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 :كمف ثـ يمكف التأكيد عمى اآلتى

 .المناىج الكصفية أف دراسة الحالة ىى احدل*

 . بمكف أف تستخدـ دراسة الحالة الختبار فرضية أك مجمكعة فركض*

 .عند استخداميا لمتعميـ ينبغى التأكد مف أف الحالة ممثمة لممجتمع الذل يراد التعميـ عميو*

ل عممية مف الضركرل مراعاة المكضكعية كاالبتعاد عف الذاتية فى اختيار الحالة كجمع المعمكمات عنيا ثـ ؼ*
 .التحميؿ كالتفسير

 :-مزايا دراسة الحالة -2

يتميز منيج دراسة الحالة بعدد مف المزايا 

يمكف الباحث مف تقديـ دراسة شاممة متكاممة كمتعمقة لمحالة المطمكب بحثيا ,حيث يركز الباحث عمى الحالة  -أ
 التى يبحثيا كاليشتت جيده عمى حاالت متعددة

 .الباحث عمى تكفير معمكمات تفصيمية كشاممة بصكرة تفكؽ المنيج المسحىيساعد ىذا المنيج  -ب

 .يعمؿ عمى تكفير كثير مف الجيد كالكقت  -ج

 :مساكئ دراسة الحالة

 قد ال تؤدل دراسة الحالة إلى تعميمات صحيحة اذا ما كانت غير ممثمة -ا

 .                                          لممجتمع كمو أك لمحاالت االخرل بأكمميا

أف ادخاؿ عنصر الذاتية أك الحكـ الشخصى فى اختيار الحالة أك جمع البيانات عنيا كتحميميا قد ال يقكد  -ب
 .إلى نتائج صحيحة

 : خطكات دراسة الحالة -3

 .استياتحديد الحالة أك المشكمة المراد در –

 جمع البيانات االكلية الضركرية لفيـ الحالة أك المشكمة كتككيف فكرة كاضحة عنيا  -

 .صياغة الفرضية أك الفرضيات التى تعطى التفسيرات المنطقية كالمحتممة لمشكمة البحث -

 .جمع المعمكمات كتحميميا كتفسيرىا كالكصكؿ إلى النتائج -
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 :أدكات جمع المعمكمات -4

المتعمقة حيث يحتاج الباحث الى تكاجده كبقاءه مع الحالة المدركسة لفترة كافية لتسجيؿ المالحظة  -أ -
  .البحث. مالحظاتو بشكؿ منظـ أكؿ باكؿ

المقابمة حيث قد يحتاج الباحث إلى الحصكؿ عمى معمكماتو بشكؿ مباشر مف الحاالت المبحكثة  -ب -
كتكجيو االستفسارات ليـ كالحصكؿ عمى  كذلؾ بمقابمة االشخاص الذيف يمثمكف الحالة كجيا لكجو

 .االجابات المطمكبة,كتسجيؿ االنطباعات الضركرية التى يتطمبيا البحث

 .الكثائؽ كالسجالت المكتكبة التى قد تعيف الباحث فى تسميط الضكء عمى الحالة المبحكثة -ج -

ات الكاردة بو مف جانب قد يمجأ الباحث إلى استخداـ االستبياف كطمب االجابة عمى بعض االستفسار -د -
 . االشخاص كالفئات المحيطة بالحالة محؿ البحث

 

 المنيج التجريبى  :ثالثا

 : التعريؼ -
ىك طريؽ يتبعو الباحث لتحديد مختمؼ الظركؼ كالمتغيرات التى تخص ظاىرة ما كالسيطرة عمييا  -

 .كالتحكـ فييا 
كيعتمد الباحث عمى ىذا المنيج عند دراسة المتغيرات الخاصة بالظاىرة محؿ البحث بغرض التكصؿ  -

 . إلى العالقات السببية التى تربط بيف المتغيرات المستقمة كالمتغيرات التابعة 
 كاستخداـ المنيج التجريبى لـ يعد مقتصرا عمى العمـك الطبيعية فقط  -
 أيضا فى العمـك االجتماعيةبؿ أصبح يستخدـ عمى نطاؽ كبير  -

 
كىى بذلؾ تختمؼ عف المالحظة المجردة التى عف طريقيا ال يتدخؿ الباحث كال يؤثر  فى المشكمة أك  •

 .الحالة المراد دراستيا كانما يككف دكره مراقبا كمالحظا كمسجال لما يراه

 : سمبيات المنيج التجريبى -

كالمكاقؼ االجتماعية كذلؾ بسبب الطبيعة المميزة صعكبة تحقيؽ الضبط التجريبى فى المكاضيع  -أ
مثؿ ارادة ) لإلنساف الذل ىك محكر الدراسات االجتماعية كاإلنسانية, فيناؾ عكامؿ انسانية عديدة

. يمكف أف تؤثر عمى التجربة كيصعب التحكـ فيياكضبطيا(الخ  ...االنساف,الميؿ لمتصنع
تؤثر فى المكقؼ التجريبى كيصعب السيطرة عمييا  ىناؾ عكامؿ سببية كمتغيرات كثيرة يمكف أف-ب

 .كمف ثـ يصعب الكصكؿ إلى قكانيف تحدد العالقات السببية بيف المتغيرات
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يحاكؿ الباحث ( مستقؿ كتابع)أف الباحث ذاتو يمكف أف نعتبره متغيرا ثالثا يضاؼ إلى ال متغيريف -ج
 .ايجاد عالقة بينيما

 
العديد مف المجاميع االنسانية مقارنة بالتشابو المكجكد فى المجاالت فقداف عنصر التشابو التاـ فى  -د

 .الطبيعية
ىناؾ الكثير مف القكانيف كالتقاليد كالقيـ التى تقؼ عقبة فى كجو اخضاع الكائنات االنسانية لمبحث  -ق

لما قد يترتب عمييا مف اثار مادية أك نفسية 

: خطكات المنيج التجريبي -

 .بحث تحديد  مشكمة اؿ -أ
 .صياغة الفركض  -ب
 :كضع تصميـ تجريبى كىذا يتطمب مف الباحث القياـ بالتى -ج

 .اختيار عينة تمثؿ مجتمع معيف أك جزءا مف مادة معينة يمثؿ الكؿ
 .تصنيؼ المبحكثيف فى مجمكعات متماثمة
 .تحديد العكامؿ غير التجريبية كضبطيا

 .تياتحديد كسائؿ قياس نتائج التجربة كالتأكد مف صح
 .القياـ باختبارات اكلية استطالعية بيدؼ استكماؿ ال اكجو لمقصكر

 .تعييف مكاف التجربة ككقت اجرائيا كالفترة التى تستغرقيا
 .القياـ بالتجربة المطمكبة -د
تطبيؽ اختبار داللة مناسب لتحيد مدل الثقة فى نتائج التجربة كالدراسة -ق

تقرير المنيج التجريبى   -

 : ينبغى التركيز فى مثؿ ىذا التقرير عمى االتى
 :كيكضح فييا الباحث االتى المقدمة

 .عرض نقاط الدراسة االساسية لمممشكمة -أ
 .عرض الفرضيات كعالقتيا بالمشكمة  -ب
 .عرض الجكانب النظرية كالتطبيقية لمدراسات السابقة-ج
  .الباحث القياـ بيا شرح عالقة تمؾ الدراسات السابقة بالدراسة التى ينكل -د
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 :ة كتشمؿ االتىالطريؽ
  .كصؼ ما قاـ بو الباحث ككيفية قيامو بالدراسة -أ

 الباحث فى تجربتو كالجيات التى شاركت مع( بشرية أك حيكانية)تقديـ كصؼ لمعناصر -ب
 .كصؼ االجيزة كالمعات المستخدمة كشرح كيفية استخداميا -ج
 .لة مف مراحؿ العمؿتمخيص لكسيمة التنفيذ لكؿ مرح -د

 :كتشتمؿ عمى االتى النتائج
 . تمخيص عف البيانات التى تـ جمعيا -
 .تزكيد القارئ بالمعالجات االحصائية الضركرية لمنتائج مع عرض جداكؿ كرسكمات كمخططات -
 . النتائج التى تتفؽ أك تتقاطع مع فرضياتؾ -

 المنيج االحصائى:راابا ً 

  :التعريؼ-1

استخداـ الطرؽ الرقمية كالرياضية  فى معالجة كتحميؿ البيانات كاعطاء التفسيرات ىك عبارة عف 
 :المنطقية المناسبة ليا كيتـ ذلؾ عبر عدة مراحؿ

 .جمع البيانات االحصائية عف المكضكع -أ
 .عرض ىذه البيانات بشكؿ منظـ كتمثيميا بالطرؽ الممكنة -ب
 .تحميؿ البيانات  -ج
 .خالؿ تفسير ماتعنيو االرقاـ المجمعة مف نتائجتفسير البيانات مف  -د

 :أنكاع المنيج االحصائى-2

 :المنيج االحصائى الكصفى -أ
  .كيركز عمى كصؼ كتمخيص االرقاـ المجمعة حكؿ مكضكع معيف كتفسيرىا فى صكرة نتائج 

     :المنيج االحصائى االستداللى أك االستقرائى-ب
البيانات الرقمية المجمعة عنيا كالكصكؿ إلى تعميمات عينة مف مجتمع اكبر كتحميؿ كتفسير 

 يعتمد عمى اختيار    .كاستدالالت عمى ما ىك اكسع كاكبر مف المجتمع محؿ البحث

 :المقاييس االحصائية -3

–الكسيط  -ىناؾ عدة مقاييس االحصائية التى يتـ استخداميا فى إطار ىذا المنيج منيا المتكسط
كيمكف لمباحث استخداـ اكثر مف طريقة فى تحميؿ .المعدالت كالجداكؿ التكراريةالمنكاؿ كالنسب الئكية ك

 .كتفسير البيانات
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 :مالحظات اساسية عف المنيج االحصائى -4
فى حيف يدخمو بعض الكتاب ضمف مناىج البحث العممى فاف اخريف ال يدخمكنو كاف كاف الجميع  -أ

 .تعامؿ مع البيانات البحثيةيقركف بكجكد طرؽ احصائية  يمكف اتباعيا فى اؿ
يستخدـ المنيج االحصائى الكسائؿ الرياضية كالحسابية لمعالجة البيانات كتقديـ التفسيرات  -ب

 .المنطقية ليا
كمف خالؿ ذلؾ يستطيع الباحث التعرؼ عمى تحديد نقاط التكازف أك الكسط فى المكضكع محؿ  -ج

. المطمكب بحثياكتحديد الحدكد الدنيا كالعميا لالمكر .البحث
 
المنيج االحصائى الكصفى كالمنيج :كما سبؽ ذكره_ىناؾ طريقتاف الستخداـ المنيج االحصائى  -د

 .االحصائى االستداللى
يمكف استخداـ الحاسكب فى تحميؿ االرقاـ االحصائية المجمعة مف اجؿ تأميف السرعة كالدقة  -ق

 .المطمكبة
 .االستبيانات ك المقابالتيتـ جمع البيانات عف طريؽ المصادر   -ك
 .كيمكف الجمع بيف اكثر مف طريقة -
يمكف استخداـ عددان مف المقاييس االحصائية كما سبقت االشارة كيمكف الجمع بيف اكثر مف  -ز

  .مقياس

 : مناىج البحث االخرل : ااما ً 

ر أف كؿ منيا المنيج المقارف كمنيج تحميؿ المضمكف كاف كاف المؤلؼ يعتب:مف امثمة ىذه المناىج
اما المنيج المقارف .يمكف ادراجو ضمف المناىج االخرل فتحميؿ المضمكف ال يتعدىككنو منيج كثائقى

فال يتعدل ككنو منيج مسحى  
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 : أْذاف انذراضاخ اإلحصائٛح انًطحٛح  3.2      

من الطرابق الرٌاضٌة أو ٌبحث علم اإلحصاء فً طرابق جمع البٌانات وتحلٌلها وتفسٌرها من خالل مجموعة 

 )وتهدؾ هذه العملٌة إلى وصؾ متؽٌر أو مجموعة من المتؽٌرات من خالل مجموعة من البٌانات. البٌانٌة

ومن المعروؾ أن . والتوصل بالتالً إلى قرارات مناسبة تعمم على المجتمع الذي أخذت منه هذه العٌنة( العٌنة

شاق ٌصعب تحقٌقه فً كثٌر من األحٌان، فذلك ٌحتاج إلى وقت جمع المعلومات من جمٌع أفراد المجتمع أمر 

وجهد ومال كثٌر، أما أخذ عٌنة عشوابٌة وممثلة من هذا المجتمع فعملٌة اسهل وتحتاج إلى جهد ووقت ومال 

. اقل

 والبحث الذي ٌستخدم األسالٌب اإلحصابٌة للخروج بالنتابج والقرارات ال بد أن ٌمر فً عدة خطوات .
 
ألنه إذا كان هدؾ الدراسة ؼٌر واضح كانت النتابج  تحدٌد المشكلة أو هدؾ الدراسة بوضوح ودقة،  :أوال 

. ؼامضة وؼٌر دقٌقة

 

. وهً هنا اإلستبانة تحدٌد األداة التً ستستخدم لجمع البٌانات :ثانٌا

 

. تحدٌد العٌنة التً ستجمع منها البٌانات وطرابق جمعها :ثالثا

 

وتحوٌلها إلى أرقام أو حروؾ حتى ٌسهل إدخالها إلى الحاسوب وٌسهل  (Coding)ترمٌز البٌانات  :رابعا

.  التعامل معها، ومن ثم إجراء التحلٌالت اإلحصابٌة حسب التحلٌالت اإلحصابٌة حسب أهداؾ البحث المنشود

 

اختٌار  –ٌرات المتػ) وقبل تناول عملٌات اإلدخال والتحلٌل البد من مراجعة الركابز األساسٌة لعلم اإلحصاء 

. ، الن هذه الركابز تحدد إلى حد كبٌر نوع التحلٌل اإلحصابً المنشود(تصمٌم ااإلستبانة -العٌنة
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 : إَٔاع انؼُٛاخ ٔاضتخذاياتٓا 3.3       

Sampling  ……. البينة؟كيف ت تار 

ىؿ ستسأؿ كؿ مف : سؤال ميما كىكعندما تقـك بإجراء استبياف فإنؾ تحدد مف سيجيب عميو كىنا تكاجو        
؟ فمثال إذا كنا سنجرم دراسة عف مميزات (عينة)أـ ستسأؿ بعضا منيـ ( مجتمع الدراسة)لو عالقة بالمكضكع 

الخدمة التي نقدميا فيؿ سنسأؿ كؿ المستيمكيف أـ بعضا منيـ؟ ربما يبدك سؤاؿ كؿ المستيمكيف كما لك كعيكب 
ىؿ تتصكر صعكبة سؤاؿ كؿ المستيمكيف؟ ىؿ تقدر . ألمر ليس بيذه البساطةكاف الحؿ الدقيؽ كالكاجب كلكف ا

الكقت كالتكمفة الالزميف لسؤاؿ كؿ المستيمكيف؟ ما ىك تأثير بطء جمع المعمكمات عمى قدرتنا عمى المنافسة؟ إف 
أكثر  سؤاؿ كؿ المستيمكيف ىك عممية صعبة تحتاج كقت طكيؿ كتكمفة عالية كتجعؿ عممية تحميؿ البيانات

 .كفي نفس الكقت فإننا إف سألنا عشر المستيمكيف أك أقؿ فما يدرينا أف رأييـ يمثؿ رأم كؿ المستيمكيف. صعكبة

 

 اختيار العينة 3.1شكؿ 

يبدك لنا مف ذلؾ أف طرح االستبياف عمى عينة محدكدة أمر سريع كأيسر مف سؤاؿ عدد ىائؿ مف الناس كلكف 
ال فإف البيانات التي سنحصؿ  البد مف أف نبحث عف الطرؽ التي تجعؿ رأم العينة ممثال لرأم كؿ المستيمكيف كا 

. عمييا ستقكدنا إلى استنتاجات خاطئة

 Surveyكعممية أخذ العينات ليست مقتصرة عمى طرح االستبيانات بؿ ىي مستخدمة كذلؾ في أم عممية مسح 
عف طريؽ المقابالت الشخصية أك المقابالت عف طريؽ التميفكف كىي مستخدمة عند أخذ عينات مف المنتج 
لمتحميؿ أك الفحص كىي مستخدمة عند مالحظة عينات مف عممية ما لتقدير كقتيا كعند قياس عدد الناس 

جدا فمنيا تطبيقات في مجاؿ  فالتطبيقات متشعبة(. عينات مف الكقت)المنتظريف في الطابكر في أكقات مختمفة 
الصحة كمنيا تطبيقات في مجاؿ الصناعة كمنيا تطبيقات في مجاؿ التعميـ كمنيا تطبيقات في مجاؿ السياسة 

فالكثير مف كسائؿ اإلعالـ األجنبية تقـك بعمؿ اقتراع لمعرفة رأم . كمنيا تطبيقات في مجاؿ التسكيؽ كىكذا
سيشترؾ  -كليس كميـ –الطبيعي أف بعض القراء أك المشاىديف أك السكاف السكاف أك المشاىديف أك القراء كمف 

ذا أرادت ىيئة معرفة العادات . في االقتراع كمع ذلؾ فإف نتيجة االقتراع تعتبر معبرة عف رأم المجتمع كمو كا 
. الصحية لسكاف بمد ما فإنؾ تسأؿ عينة مف الناس كتعتبر أنيا تمثؿ المجتمع كمو

 

http://samehar.files.wordpress.com/2009/10/samplepopu.jpg
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فالمجتمع أك مجتمع الدراسة يقصد األشخاص أك . المصطمحات المستخدمة في ىذه المقالةكأحب تكضيح بعض 
األشياء التي ندرسيا مثؿ السكاف أك العمالء أك المرضى أك الطمبة أك المنتجات أك المكاد الخاـ اك البيائـ أك 

بدال مف مفردات ألف الكثير مف كىذه األشياء تسمى مفردات المجتمع كقد أستخدـ احيانا األفراد . الدكاجف كىكذا
. ىذه الدراسات تتـ عمى البشر

 (:غير عشوائية)وعينات غير احتاالية ( عشوائية)عينات احتاالية 

كالتي تعتمد عمى كجكد فرصة ( العشكائية)النكع األكؿ ىك العينات االحتمالية . ىناؾ نكعاف رئيسياف مف العينات
أم أف عممية اختيار العينة . مجتمع الدراسة لكي يتـ اختياره في العينة لكؿ فرد مف( احتماؿ يمكف حسابو)معمـك 

أما العينات غير االحتمالية فيي عينة يتـ اختيارىا بطرؽ غير عشكائية كال . تتبع أسمكب عشكائي بطرؽ مختمفة
ر العينة بناء عمى ففي العينة غير االحتمالية يتـ اختيا. يمكف تحديد احتمالية اختيار كؿ فرد مف مجتمع الدراسة

اختيار عينة غير احتمالية يحتاج مجيكدا أقؿ في اختيار العينة كقد . قكاعد محددة مثؿ سيكلة الكصكؿ لألفراد
 .يساعد عمى تخفيض التكمفة كالكقت في االتصاؿ بأفراد العينة لجمع المعمكمات

تخرج أسماؤىـ في قرعة كنختار مف  كما لك كنا سنجرم( العشكائية)فيمكنؾ تصكر اختيار العينة االحتمالية 
كىناؾ أنكاع مف  . أما العينة غير االحتمالية فيمكنؾ أف تتصكر أننا نختار أفرادا محدديف ليشكمكا العينة. القرعة

 .العينات العشكائية كىناؾ أنكاع مف العينات غير االحتمالية كسكؼ نستعرضيـ بمشيئة اهلل في ىذه المقالة

أفضؿ مف ناحية اختيار عينة معبرة عف مجتمع الدراسة فطريقة االختيار ليس ( العشكائية)العينات االحتمالية 
( االختالؼ)كالعينة االحتمالية تمكننا مف حساب نسبة التغير . فييا تعمد الختيار أفرادا بعينيـ أك أجزاء بعينيا

أما في حالة العينات غير . الدراسة المتكقع بيف القيـ التي حصمنا عمييا مف العينة كبيف تمؾ الحقيقية لمجتمع
باإلضافة لذلؾ فإف ىناؾ . االحتمالية فال يمكننا أف نستخداـ أم أساليب إحصائية لتقدير قيمة الخطأ أك نسبتو

 .احتماالت لكجكد تحيز عند اختيار عينة غير احتمالية كبالتالي ىناؾ شؾ في أف العينة تمثؿ المجتمع

كلكف في الكاقع فإف العينات غير االحتمالية تستخدـ . خداـ العينات االحتماليةقد تتصكر أنو ال بديؿ عف است
نعـ العينات االحتمالية تعطي نتائج أدؽ كلكف في كثير مف األحياف يككف مف الصعب اختيار عينة . كثيرا

اختيار عينة  بالكصكؿ ألم فرد مف مجتمع الدراسة فتقررقد ال تسمح لؾ الميزانية أك طبيعة المكاف . عشكائية
مف أماكف محددة, قد تككف الدراسة مبدئية لتككيف فكرة عف المكضكع ثـ يستتبعيا دراسة شاممة فتقرر اإلكتفاء 

كفي . بعينة غير احتمالية في الدراسة المبدئية, قد يككف ضيؽ الكقت سببا في اختيار عينة غير احتمالية كىكذا
 .أفضؿ مف العينة العشكائية كما سنبيف في العينات االجتيادية بعض األحياف قد تككف العينة غير العشكائية

 

 

 



ٗٔ 
 

 (:االحتاالية)أنواع البينات البشوائية 

 Simple Random Sampleالعينة العشكائية البسيطة  -1     

ما فمثال إذا أردنا اختيار عينة مف طمبة جامعة . يتـ اختيار العينة العشكائية البسيطة بطريؽ بسيطة كىي القرعة
فإننا نكتب رقـ كؿ طالب أك اسمو في كرقة ثـ نضع األكراؽ في إناء كركم كيتـ تقميب األكراؽ داخؿ الدكرؽ 

في ىذه الحالة فإف كؿ طالب يتـ سحب رقمو يككف أحد أفراد العينة كال يمكف . ثمنبدأ عممية سحب عشكائي
 .تغيير طالب مكاف آخر أك إىماؿ أم طالب

. ذلؾ في زمننا ىذا حيث يمكننا اختيار العينة العشكائية البسيطة باستخداـ الحاسكب كقد أصبح األمر أيسر مف
فمك كانت أرقاـ الطمبة تتراكح . فمثال يمكف أف نستخدـ برنامج إكسؿ لتخميؽ عدد مف األرقاـ العشكائية بيف رقميف

فإننا نكتب في أم خمية  1600ك 1000بيف 

=RANDBETWEEN(1000,1600) 

كتككف ىذه األرقاـ ىي . 1600ك 1000رقـ بيف  100خمية مثال نحصؿ عمى  100لخمية في كبنسخ ىذه ا
 (.مجتمع الدراسة)عينة عشكائية بسيطة مف أرقاـ الطمبة أم مف الطمبة 

 Dataثـ  Toolsكىناؾ طريقة أخرل كىي أف تكتب األرقاـ التي ستختار منيا في عمكد ثـ تضغط عمى 
Analysis   ثـSampling .

 

 طريقة اختيار العينات في البرامج 3.2شكؿ 
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. F600إلى  F1ىك الخاليا التي كتبت فييا األرقاـ كىي في المثاؿ الذم استخدمتو  Input Rangeالحظ أف 
كيتـ . أم اختيار عشكائي Randomنختار الحالة ىذه في . Randomك  Periodicاختياريف ىما كىناؾ  

فيك الخاليا التي تريد أف يكتب  Output Rangeكأما . Number of Samplesكتابة حجـ العينة في خانة 
كبيذا نحصؿ عمى عينة عشكائية بسيطة . H100إلى H1فييا إكسؿ األرقاـ التي اختارىا كىي في ىذا المثاؿ 

 .مف الطمبة

قد تفاجأ بأف بعض مف تـ . العينة العشكائية البسطة ىي عينة خالية مف التحيز كلكنيا ال تخمك مف المشاكؿ
قد يككف مجتمع . اختيارىـ يصعب أف يجيبكا عمى االستبياف أك يصعب عميؾ الذىاب ليـ إلجراء مقابمة شخصية

عشكائية البسيطة لـ تحتك عمى عدد كاؼ مف الدراسة مككنا مف مجمكعات ليا سميات مميزة كقد تجد أف العينة اؿ
 . بعض ىذه المجمكعات كبالتالي فال يمكنؾ تحميؿ آراء أك بيانات كؿ مجممكعة كمقارنتيا باألخرل

 Stratified Sampleالعينة الطبقية   -2     

نة عشكائية إلى مجمكعات غير متداخمة ثـ يتـ اختيار عي( البحث)في ىذه الحالة يتـ تقسيـ مجتمع الدراسة 
فمثال لك كنا ندرس طمبة الجامعة فقد نقسميـ إلى تخصصات مختمفة كلك كنا ندرس . بسيطة مف كؿ مجمكعة

المرضى فقد نقسميـ إلى نكعيات مختمفة مف المرض كلك كنا ندرس العمالء فقد نقسميـ حسب حجـ تعامميـ 
 .نختار عينة عشكائية بسيطة مف كؿ مجمكعةبعد ذلؾ . معنا أك إلى رجاؿ كنساء أك إلى عائالت كأفراد كىكذا

 

العينة الطبقية  3.3شكؿ 

كلكف ىناؾ عدة خيارات في الحجـ النسبي لمعينات فقد نجعؿ حجـ العينات يتناسب مع حجـ كؿ مجمكعة كقد 
كقد يصؿ األمر أف تأخذ عينات ال يتناسب . نجعؿ حجـ العينات متساك بغض النظر عف حجـ المجمكعات

فمثال قد يككف مجتمع  .حجميا مع حجـ المجمكعة التي أخذت منيا كذلؾ لكجكد تبايف كبير داخؿ المجمكعة
كنحف (. طالب 400)كأجانب ( طالب 600)الدراسة ىك ألؼ طالب كىؤالء الطمبة ينقسمكف إلى طمبة محمييف 

لذلؾ فإننا قد نأخذ عينة أكبر . نعمـ أف آراء كمتطمبات الطمبة األجانب تتنكع كثيرا بتنكع بالدىـ التي نشؤكا فييا
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ثمة فعال ليذه المجمكعة, كأما بالنسبة لمطمبة المحمييف فربما كانت مف الطمبة األجانب لكي تككف عينة مـ
 .مجمكعة أصغر كافية لكجكد تجانس في أفكارىـ كآرائيـ إلى حد ما

بيذه الطريقة نستطيع تحميؿ نتائج كؿ مجمكعة كأف نقكؿ ىذه المجمكعة تفضؿ كذا كىذه تفضؿ كذا أك ىذه 
يستخدـ في . يبقى أف نقـك بتجميع ذلؾ لنعبر عف مجتمع الدراسة كموك. المجمكعة تتميز بكذا كىذه تتميز بكذا

فمثال لك كاف لدينا ثالث مجمكعات مف . Weighted Average( المكزكف)ذلؾ المتكسط الحسابي المرجح 
. العمالء كقمنا بقياس رضا كؿ مجممكعة عف الخدمة التي نقدميا كنريد تحديد رضا العمالء كميـ عف الخدـ

عمى  3.6, 4, 3كأف مستكل الرضا عف الخدمة ىك  200, 500, 300المجمات عددىا ىك  افترض أف
 : مجمكعة بقسمة حجـ المجمكعة عمى حجـ المجتمع كمو كالتاليلكؿ النسبي الكزف عمينا أف نحسب . التكالي

 0.3=  1000/  300= الكزف النسبي لممجمكعة األكلى

 0.5=  1000/  500= الكزف النسبي لممجمكعة األكلى

 0.2=  1000/  200= الكزف النسبي لممجمكعة األكلى

كاآلف نحسب المؤشر العاـ لرضا العمالء عف الخدمة بضرب نتيجة كؿ مجمكعة في كزنيا النسبي 

 4.7=  3.6*  0.5+  4*  0.5+  3*  0.3= المؤشر العاـ لمرضا عف الخدمة 

 Cluster Sampleالعينة العنقكدية   -3    

ف مجتمع الدراسة كبيرا كمكزعا بيف مناطؽ متباعدة بحيث يصعب الكصكؿ إلييا كميا فإنو يتـ اختيار عندما يكك
كفي حالة عدـ القدرة . المناطؽ المختارةكتعتبر العينة مككنة مف كؿ مفردات عينة مف المناطؽ بشكؿ عشكائي 

بيذا  .لى آراء أك بينات معظمياعمى الحصكؿ عمى آراء أك بيانات كؿ العينة فنحاكؿ عمى األقؿ أف نحصؿ ع
األسمكب نككف قد قممنا التكمفة كالكقت الالزميف لعممية المسح سكاء كانت عف طريؽ استبياف أك مقابالت 

 . كلكف المخاطرة تكمف في أف بعض المناطؽ قد ال تككف معبرة عف مناطؽ أخرل. شخصية

 

 العينة العنقكدية 3.4شكؿ 
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ىذه الطريقة ىي طريقة عممية الختيار عينة شبيية بالعينة  Systematic Sampleالعينة النظامية   -4 
 100في ىذه الحالة يتـ اختيار العينة بنظاـ محدد فمثال لك أردنا أف نختار عينة مككنة مف . العشكائية البسيطة
 10ؼ رقـ مكظؼ فإننا نختار مكظؼ مف كؿ عشرة بنظاـ ثابت أم أننا نختار المكظ 1000مكظؼ مف أصؿ 

كمثال لك كنا نختبر منتجات مرتبة في المخزف أك في المصنع فإننا ببساطة نختبر . ثـ عشريف ثـ ثالثيف كىكذا
ككذلؾ لك كنا نريد سؤاؿ . منتج مف كؿ عدد ثابت منيا مثؿ اف نختبر أكؿ منتج ثـ السادس ثـ الحادم عشر

ذا كنا نريد . عشر ثـ الحادم كالعشريف كىكذا العمالء عف خدمة ما فقد نختار أكؿ عميؿ يدخؿ ثـ الحادم كا 
قياس طكؿ طابكر العمالء المنتظريف فإننا قد نقيس طكلو كؿ فترة ثابتة مثؿ عشريف دقيقة فنقيس الساعة التاسعة 

 .كعشريف دقيقة ثـ التاسعة كأربعيف دقيقة ثـ العاشرة ثـ العاشرة كعشريف دقيقة كىكذا

 

العينة النظامية  3.5شكؿ 

كما ترل فيي طريقة عممية جدا كيمكف تنفيذىا في بعض األحياف بدكف استخداـ الحاسكب أك غيره كما في 
كتجدر اإلشارة إلى اف اختيار نقطة البداية . عممية اختبار المنتج النيائي أك سؤاؿ العمالء الزائريف لمركز الخدمة

فيف مثؿ أف نختار المكظؼ الثالث ثـ الثالث ىي عممية اختارية فقد نختار أحد المكظفيف في أكؿ عشرة مكظ
 .عشر ثـ الثالث كالعشريف كىكذا عمى فرض أننا نختار مكظؼ مف كؿ عشرة مكظفيف

كعمى الرغـ مف أف ىذه الطريقة تشبو كثيرا العينة العشكائية البسيطة فإنو ينبغي التفكير في كجكد تسمسؿ ما 
ر كؿ عشريف دقيقة فإننا لف نقيس الطابكر أبدا في منتصؼ لمجتمع الدراسة فمثال عندما نقيس طكؿ الطابك

فإف كانت ىناؾ فترات ازدحاـ قصيرة تحدث في . الساعة أم الساعة العاشرة كالنصؼ أك الحادية عشرة كالنصؼ
كمثال لك كاف لدينا منتج مخزف في أككاـ اك . تمؾ األكقات فمف نستطيع اإلحساس بيا مف خالؿ ىذه العينة

رنا اختبار منتج مف كؿ سادس صندكؽ أم السادس ثـ الحادم عشر ثـ الثامف عشر فقد ال تككف صناديؽ كقر
العممية عشكائية لك كاف ترتيب الصناديؽ يتبع أسمكبا محددا مثؿ أف يككف كؿ عشرة صناديؽ تمثؿ إنتاج يـك 

ق النقطة عند استخداـ العينة فينبغي العناية بيذ. محدد كبالتالي فإننا نقيس جكدة المنتج في منتصؼ اليـك فقط
 .النظامية

فمثال . قد نحتاج الختيار عينة عمى مراحؿ متعددة Multistage Samplingاالختيار متعدد المراحؿ    -5    
قد نختار عينة عنقكدية مف كؿ محافظات مصر ثـ عينة عنقكدية مف أحياء المحافظات التي تـ اختيارىا ثـ 

كالسبب في تعدد الرماحؿ ىك .  م تـ اختيارىا أك عينة نظامية مف بيكت تمؾ األحياءعينة طبقية مف األحيار الت
 . كينبغي مراعاة تناسب كؿ طريقة اختيار لكؿ مرحمة. الحاجة لمكصكؿ لعينة صغيرة نسبيا

 

 

http://samehar.files.wordpress.com/2009/10/systsample.jpg


ٗ٘ 
 

استخداـ عمى الرغـ مف أفضمية العينات العشكائية فإنو في كثير مف األحياف يتـ  :أنواع البينات غير البشوائية
 .نستعرض ىنا بعض ىذه الطرؽ. عينات غير عشكاية نتيجة لصعكبة أك تكمفة العينة العشكائية

 :Convenience Samplingعينة مريحة -1 

ىذه العينة تعني أف تختار عينة مريحة مثؿ أف تسأؿ بعض السكاف مف المناطؽ القريبة أك تسأؿ بعض 
ريقة تعتبر غير دقيقة كلكنيا تستخدـ في حالة الرغبة في اتخاذ قرارات ىذه الط. المكظفيف الذيف تعرفيـ أك كىكذا

فمثال قد تستخدـ ىذه الطريقة لمجرد اختبار االستبياف قبؿ إرسالو لمجمكعة عشكائية كقد . سريعة كغير ميمة
. تستخدـ الستطالع رأم مبدئي كىكذا

ما في ما يتعمؽ بالمكضكع الذم ندرسو كيعتبر كتعتبر ىذه الطريقة مناسبة لك كاف مجتمع الدراسة متشابيا تما
ككتبسيط لممكضكع فإف اختبار جكدة الطبخ لشيء متجانس تماما مثؿ . غير دقيؽ في حالة كجكد اختالفات كبيرة

الممكخية قد يصمح فيو عينة مريحة كأما اختبار جكدة شيء غير متجانس مثؿ شكاء المحـ فإف العينة المريحة قد 
 . دقةال تككف معبرة ب

 : Judgmental Samplingعينة اجتيادية  -2

فمثال قد يحدد مدنا . في ىذه الطريقة يقـك شخص خبير بالمكضكع كبمجتمع الدراة بتحديد أسمكب اختيار العينة
كفي ىذه الحالة فإف ىذا الشخص الخبير . بعينيا لدراستيا بدال مف دراسة كؿ المدف أك اختيار عينة عشكائية

ككذلؾ فإنو في حالة اختبار منتج فإف العينة . عبر فعال عف التنكع المكجكد في المدف كميايختار مدنا ت
االجتيادية قد تستخدـ باف يتـ اختيار عينات أكثر مف المناطؽ التي يحتمؿ كجكد العيكب بيا أك مف ظركؼ 

. العمؿ التي تنتج عيكبا أكثر

غير احتمالية كلكنيا في بعض األحياف قد تككف أفضؿ  العينة االجتيادية قد تحتمؿ بعض االنحياز فيي عينة
ففي حالة اختيار بعض المدف عشكائيا فإننا بعض المدف ذات الصفات الخاصة قد ال يقع . مف العينة العشكائية

كفي حالة فحص منتجات مصنعة فإف اختيار عينة عشكائية بسيطة سكؼ يجعمنا نفحص عددا . عمييا االختيار
. فاألمر يتكقؼ عمى طبيعة الدراسة كجدية االجتياد في اختيار العينة. التي نتكقع منيا العيكبأقؿ مف المنطقة 

 : Snowball Sampling( كرة الثمج)عينة مرجعية  -3

فمثال لك كنا نريد أف . ىذه العينة تستخدـ حيف ال يككف مجتمع الدراسة معمكما لدينا عمى مستكل األشخاص
صيف في دراسة تأثير االحتباس الحرارم عمى سمكؾ اإلنساف أك أردنا أف ندرس تأثير نطرح استبيانا عمى المتخص

تناكؿ الكحكليات عمى صحة اإلنساف أك أردنا أف ندرس احتياجات األطباء الذيف يستخدمكف أسمكبا محددا في 
. عينة عشكائية منيـ إجراء جراحة مافإننا في ىذه الحاالت كميا ال يمكننا تحديد ىؤالء األشخاص كمف ثـ اختيار

مذا نفعؿ؟ إننا نحاكؿ الكصكؿ إلى كاحد أك اثنيف أك ثالثة ثـ نسأليـ عف ما نريد ثـ نطمب منيـ ترشيح أشخاص 
كبيذا فإف كؿ شخص نقابمو يرشح لنا شخص أك اثنيف أك أكثر ممف تنطبؽ . لدييـ نفس المكاصفات المطمكبة

 .عمييـ شركط الدراسة
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عينة مرجعية  3.6شكؿ 

ىذه الطريقة ال تخمك مف االنحياز فيي عينة غير عشكائية كلكف استخداميا قد يككف ىك الحؿ الكحيد في بعض 
 .الحاالت مثؿ األمثمة المذككرة أعاله

 : Quota Samplingعينة حصصية  -4

ختيار مف بيف ثـ يتـ اال( شرائح)ىذه العينة شبيية جدا بالعينة الطبقية حيث يتـ تقسيـ المجتمع إلى عدة طبقات 
كبيذا تككف العينة قد . كلكف االختالؼ ىف اف االختيار مف داخؿ الطبقات ال يتـ بشكؿ عشكائي. ىذه الطبقات

حافظت عمى المجمكعات المكجكدة في المجتمع كفي نفس الكقت فيي أبسط مف العينة الطبقية في طريقة اختيار 
. ر عشكائيةكال يخفى عميؾ عيكب أنيا عينة غي. مفردات العينة

ما يناسب الدراسة التي تقـك بيا  –بعناية  –كما ترل فيناؾ طرقا مختمفة الختيار العينات كعميؾ اف تنقي منيا 
 .كطبيعة مجتمع الدراسة كقدراتؾ المادية كالكقت المتاح لمدراسة
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 : طرق جمع المعلومات 3.4 

: ىناك عدة طرق لجاع الايانات نذكر انيا

 Personal Interview  المقابمة الشخصية -1

كىي أف تقـك بمقابمة أفراد العينة كالتحدث إلييـ عف المكضكع الذم يتـ إجراء البحث فيو كبذلؾ فاف كمية 
المعمكمات التي سنقـك بجمعيا ستككف دقيقة إلى حد ما, إال أف تحميميا سيككف صعبا, كعميؾ أف تنتبو إلى 

. قابمة الف أم خطا في تدكيف ىذه البيانات يؤدم إلى خطا في النتائجتدكيف البيانات أثناء الـ

 

  Direct Observation المالحظة المباشرة -2
عندما ال يككف ىناؾ أفراد لمعينة, فانؾ تستخدـ ىذه الطريقة أم المالحظة المباشرة, كمف األمثمة عمييا أف تقؼ 

لتقاطع مف الساعة الثامنة كحتى التاسعة بيدؼ حصر عمى تقاطع طرؽ, كتعد السيارات التي تمر مف ىذا ا
كثافة السير في كقت ذىاب المكظفيف إلى أعماليـ, أك أف تقـك بمراقبة تصرؼ مجمكعة مف األطفاؿ أثناء 

. المعب كتدكيف المالحظات بيدؼ التعرؼ عمى سمككيات األطفاؿ في بعض المكاقؼ

 

 Questionnaire اإلستبانة -3

لة لجمع البيانات الالزمة لمتحقؽ مف فرضيات المشكمة قيد الدراسة, أك لإلجابة عمى أسئمة اإلستبانة ىك كسي
البحث, كعند تصميـ اإلستبانة يجب مراعاة بعض الشركط حتى تضمف دقة النتائج كصحتيا, كمف أىـ ىذه 

: الشركط

 

I  .كف غامضةيجب أف تككف أسئمة اإلستبانة بسيطة كمفيكمة لمجميع بنفس الطريقة كال تؾ .

كـ عدد األطفاؿ لديؾ ؟ : مثاؿ

...  ىنا يتحير المجيب ليساؿ ىؿ الطفؿ مف ىك دكف سف الخامسة أـ السابعة أـ العاشرة

: كلذلؾ عمى الباحث أف يعيد السؤاؿ ليصبح مثال

؟ ..سنة لديؾ 12كـ عدد األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف 
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II . كغالبا ما تككف األسئمة المنفية مكحية . التي تكحي باإلجابةيجب عمى الباحث أف يبتعد عف تمؾ األسئمة
باإلجابة 

أال تعتقد أف أسمكب ىذا الكتاب مبسط لمدارس ؟       : مثاؿ 

فالمجيب سيقـك باختيار اإلجابة األكلى, ككاف الباحث يريد أف يقـك المستجيب 
. باإلجابة كما يريد الباحث

 

III  .يجب تحديد الكميات أك الكحدات عندما تككف اإلجابات أرقاما .
.... كـ تحتاج مف كمية الماء لمشرب يكميا؟ : مثاؿ

... كئكس , أك  5سيجيب أحد األشخاص لتر ماء كيجيب آخر 
؟  ... لذلؾ يعاد صياغة السؤاؿ إلى  كـ لترا مف الماء تشرب في اليـك

 

IV .كاضحة كاف ال يفكر المستجيب بعمؽ ليجيب عمى األسئمةيجب أف تككف األسئمة مباشرة ك .
V  . يجب أف تككف اإلستبانة قصيرة قدر اإلمكاف, حيث قد ال يككف عند المجيب كقتا طكيال إلجابة أسئمة

. اإلستبانة
 

VI .يفضؿ أف تكزع اإلستبانة عمى مجمكعة صغيرة لمتجريب كتعديؿ األخطاء قبؿ التطبيؽ النيائي .
 

VIII .أما إذا لـ تكف . يجب أف تككف اإلستبانة صادقة كثابتة, فاف لـ تكف صادقة فمف تككف المعمكمات دقيقة
اإلستبانة ثابتة فمف نستطيع تعميـ اإلستبانة, كلف يككف قرارنا صالحا لفترة مف الزمف كسنكضح كيفية التأكد مف 

. SPSSصدؽ أسئمة اإلستبانة كدرجة ثباتيا مف خالؿ برنامج 
 

 

 

 

 

 

 

  ال  نعـ
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 : طرٌقة عمل االستبٌان  3.5     

ماذا تفعؿ لكي تقيس رضا العمالء عف المنتج الجديد أك الخدمة؟ ماذا نفعؿ لتتعرؼ عمى ما يعجب العمالء كما 
ال يعجبيـ؟ ماذا تفعؿ لتتبيف مدل كالء العامميف كرضاىـ عف المؤسسة التي يعممكف بيا؟ ماذا تفعؿ لتتبيف مايراه 

كسائؿ المستخدمة لإلجابة عف مثؿ ىذه األسئمة ىك العاممكف أك العمالء مف مشاكؿ في عممية ما؟ إف أحد اؿ
االستبياف ىك عبارة عف مجمكعة مف األسئمة المكتكبة التي تطمب مف العمالء أك . Questionnaireاالستبياف 

 .العامميف أك مجمكعة ما مف الناس أف تجيب عمييا

: ال طوات الرئيمية إلعداد االمتايان

ىذا االستبياف  تحديد ما نريد قياسو باستخداـ -1

التي سيتـ تكجيو ىذا االستجكاب ليا ( …العمالء, العامميف, السياح, السكاف)تحديد المجتمع  -2

صياغة األسئمة التي تخدـ اليدؼ مف االستبياف أم أنيا تؤدم إلى قياس ما نريد قياسو  -3

ألحد المؤشرات التي نريد تنقيح الصياغة كتقسيـ األسئمة إلى مجمكعات بحيث تككف كؿ مجمكعة مقياسا  -4
قياسيا 

اختبار االستبياف عف طريؽ تجربتو عمى عدد قميؿ مف األفراد مثؿ بعض العمالء أك العامميف أك المرضى  -5
كذلؾ لمتأكد مف كضكح الصياغة كسيكلة التعامؿ مع االستبياف 

تنقيح االستبياف طبقا لما يظير في االختبار مف أخطاء أك غمكض  -6

: ئمةنوعية األس

ىناؾ نكعاف أساسياف . ىناؾ عدة أنكاع مف أساليب األسئمة التي يمكف استخداميا ككؿ نكع منيا لو فكائده كعيكبو
 :مف األسئمة

كىي األسئمة التي تككف اإلجابة عمييا مفتكحة بمعنى : Opend-Ended Questionsاألسئمة المفتكحة  -1
مثؿ نعـ كال أك أكافؽ كال أكافؽ أك أم مجمكعة مف أف اإلجابة ليست محصكرة في عدد مف االختيارات 

مثاؿ ذلؾ . عند استخداـ ىذه األسئمة فإنؾ تترؾ مساحة خالية لكي يكتب المجيب عف السؤاؿ ما يراه. االختيارات
 : أف تسأؿ

 ما ىي األشياء التي ال تعجبؾ في منتجنا؟ 

  أك ما ىي األشياء التي تتمنى أف تجدىا في ىذا المطعـ؟
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كىي األسئمة التي تككف إجابتيا محددة كال تسمح بإسياب : Closed-Ended Questionsألسئمة المغمقة ا -2
 :مف أمثمة ذلؾ. أك إيضاح مف المجيب عمى االستبياف

 ال  –        نعـ    -ىؿ تحب القياـ برحالت ثقافية في الصيؼ؟

 درىما فيؿ ستشتريو؟ 75إذا تـ طرح ىذا المنتج الجديد بسعر 
 لف أشتريو بكؿ تأكيد  –    ال أدرم     –    أشتريو  ربما    –  بكؿ تأكيد سأشتريو   -

 تتكرر المشكمة في السيارة بعد إصالحيا في مركز الخدمة؟
 ال أكافؽ بالمرة  -      ال أكافؽ    -ال أدرم     -أكافؽ    –أكافؽ جدا  -

 المكتبة؟ما ىي الخدمات األخرل التي تتمنى أف تجدىا في ىذه 
 التسجيالت الصكتية    -  الكتب األجنبية    –األدكات العممية   -تغميؼ الكتب   -

. كما ترل فإف المجيب عف ىذه األسئمة ليس عميو سكل اختيار إحدل اإلجابات. كؿ ىذه أمثمة عمى أسئمة مغمقة

كلة كسرعة اإلجابة عمييا فاألمر األسئمة المغمقة تتميز بسو. يمكنؾ اآلف أف تتكقع بعض مميزات كعيكب كؿ نكع
كذلؾ فإف عممية تحميؿ ىذه اإلجابات ىي عممية أسيؿ بكثير . ال يتعدل قراءة السؤاؿ كاختيار اإلجابة المناسبة

مف األسئمة المفتكحة ألف اإلجابات محصكرة في االختيارات المحددة سمفا كأما في األسئمة المفتكحة فسنكاجو 
. بإجابات عديدة كمتنكعة

فقد نفاجأ . في نفس الكقت فإف األسئمة المفتكحة تتيح لنا معرفة رأم العميؿ أك المجيب عف االستبياف بكضكح
فمثال عندما نسأؿ العميؿ عف الخدمات التي . بأف اإلجابة مختمفة عما تكقعناه كبالتالي نعرؼ ما لـ نكف نعرؼ

تجد أف العميؿ يذكر خدمات لـ تكف تخطر عمى  يتمنى أف تككف متكفرة في المكتبة باستخداـ سؤاؿ مفتكح فقد
. بالؾ كىك ما لف يحدث لك استخدمت سؤاال مغمقا كما ىك مكضح أعاله

األسئمة المفتكحة يعيبيا أنيا تستغرؽ كقتا أطكؿ لإلجابة عمييا كأف اإلجابات قد تككف متنكعة جدا بحيث يككف 
كحة تككف بكممات المجيب عمى االستبياف كبالتالي فقد اإلجابات عمى األسئمة المفت. تصنيفيا كتحميميا مجيدا

. نعاني مف عدـ كضكح المعنى أك عدـ دقة المجيب في إجابتو

كؿ ىذا يجعؿ األسئمة المغمقة مفضمة بصفة عامة ما لـ يكف ىناؾ سبب قكم الستخداـ األسئمة المفتكحة مثؿ 
ب عمى االستبياف لمتعبير بكمماتو أك إضافة عدـ قدرتنا عمى حصر اإلجابات أك حاجتنا لترؾ الحرية لممجي

كفي كثير مف األحياف تككف أغمب أسئمة االستبياف مغمقة مع كجكد عدد قميؿ مف األسئمة . تكضيحات إلجاباتو
فقد تككف كؿ األسئمة مف النكع المغمؽ ماعدا سؤاليف أك ثالثة في نياية االستبياف مف النكع المفتكح . المفتكحة

مجيب إلبداء أم مشاكؿ أك مقترحات لـ يتناكليا االستبياف أك لتكضيح أمر يصعب تكضيحو بترؾ مساحة لؿ
. باستخداـ األسئمة المغمقة
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: تحديد الاطموب قيامو

ما ىي األشياء التي نريد تحديدىا مف ىذا : ال يمكف أف تبدأ في إعداد أسئمة االستبياف دكف أف تسأؿ نفسؾ
قطة فسينتيي بنا األمر بمعمكمات كثيرة ال أىمية ليا كبمعمكمات ناقصة لـ نحصؿ لك لـ نيتـ بيذه الف. االستبياف

: كلذلؾ فإنو مف الميـ أف تسأؿ نفسؾ. عمييا

لماذا نقـك بيذه الدراسة؟ فمثال إذا كاف ىذا االستبياف لقياس أداء مركز طبي فإننا قد نيتـ بقياس رضا  -1
ا أقارب المرضى عف الخدمات المساعدة, رضا المرضى عف المرضى عف نتيجة العالج كاىتماـ الطبيب, رض

. الخدمة الطبية, شعكر المريض تجاه كقت االنتظار, كىكذا

فمثال في مسألة استبياف المركز . ما ىي األمكر التي يمكف أف نسأؿ المجيبيف عف ىذا االستبياف عنيا -2
ية فيذه عممية طبية ككذلؾ ال يمكننا أف نسألو الطبي ال يمكف أف نسأؿ المريض عف رأيو في أسمكب إجراء العمؿ

. عف رأيو في مركز األشعة بالمستشفى كىك لـ يزره

كلمقياـ بيذا فإنو مف المناسب التحدث مع المسئكؿ الذم طمب ىذا االستبياف كمع زمالئو ككذلؾ التحدث مع عدد 
كاب بيدؼ معرفة آرائيـ بصفة عامة محدكد مف المجتمع المستيدؼ أم العمالء أك المرضى أك العامميف أك الر

. ىذا يساعد كثيرا عمى تحديد األشياء الميمة. كالنقاط األساسية بالنسبة ليـ في المكضكع الذم ندرسو

كالتحديد . فالتحديد األفقي يعني المكاضيع الرئيسية التي نريد قياسيا. كالبد مف تحديد ما نريد قياسو أفقيا كرأسيا
فإنو ال . كعند قيامنا بذلؾ فإنو يككف في بالنا طكؿ االستبياف. التفاصيؿ التي سنتطرؽ إليياالرأسي يعني مستكل 

ال تتصكر أف كؿ مف ستطمب منو أف يجيب عف . يمكنؾ قياس كؿ شيء بكؿ التفاصيؿ الدقيقة في استبياف كاحد
في حالة . م كضعتيا لوىذا االستبياف سيخصص ساعة مف الزمف لكي يجيب عف األسئمة الكثيرة كالمعقدة الت

طكؿ االستبياف فإنو سنكاجو قمة الردكد التي سنحصؿ عمييا أك أف المجيب سيؤشر عمى أم إجابات لكي 
. يتخمص منا

 :تحديد الاجياين عن االمتايان

فمثال لك كنت . مف الميـ أف نحدد مف سيجيب عف ىذا االستبياف كذلؾ قبؿ إعداد األسئمة كالدخكؿ في التفاصيؿ
. ق االستبياف إلى أطباء المستشفى فقط فقد تكتب االستبياف باإلنجميزية كقد يككف ىذا أكضح بالنسبة ليـستكج

كال . كلكف إذا كاف االستبياف يكجو إلى األطباء كأعضاء ىيئة التمريض فقد يككف مف األنسب كتابتو بالعربية
 .كاضحة لكؿ المجيبيف عف ىذا االستبياف يقتصر األمر عمى المغة بؿ إف المفردات المستخدمة البد أف تككف

ىنا يعني كؿ مف لو عالقة بمكضكع االستجكاب مثؿ  Populationكالمجتمع . قد تقرر أف تسأؿ المجتمع كمو
كىذا قد يككف صعبا جدا في كثير مف . كؿ العمالء أك كؿ العامميف أك كؿ السياح أك كؿ المعتمريف كىكذا

كلكف في بعض . مكنيا أف تحصؿ عمى كجية نظر كؿ العمالء فيـ كثير جدافالشركات الكبرل ال م. األحياف
الحاالت يككف ذلؾ ممكنا مثؿ تقييـ التدريس في المدرسة فإنو مف الطبيعي أف يتـ الحصكؿ عمى آراء كؿ الطمبة 

. المؤسسةككذلؾ فإف مف الممكف أف يتـ سؤاؿ كؿ العامميف عندما يتـ قياس شعكرىـ بالرضا تجاه . أك الطالبات
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كعند اختيار عينة فإنو مف الميـ أف تككف عينة ممثمة لممجتمع فال تختر أشخاصا بعينيـ رغبة منؾ في تبني 
. فاختر عينة كبيرة بقدر اإلمكاف كبحيث ال تتحيز لفئة معينة. كجية نظر محددة

: وضوح ودقة األمئمة

 :كعمى سبيؿ المثاؿ. يقةالبد أف تككف األسئمة دؽ. ىذا أمر يبدك سيال كلكنو أمر دقيؽ

فإف حصمت . إف المكظؼ يبتسـ لؾ كينيي الخدمة بسرعة كبيرة: ال تسأؿ عف أمريف في سؤاؿ كاحد كأف تقكؿ -
 .عمى إجابة سمبية فإنؾ لف تعرؼ إف كانت المشكمة في االبتسامة أـ سرعة تقديـ الخدمة

أنت تريد أف تسألو إف كاف المكظؼ يبتسـ ؼ. المكظؼ شخص مبتسـ: ال تسأؿ سؤاال غير محدد مثؿ أف تسأؿ -
لو عند تقديـ الخدمة أـ ال كال تريد سؤالو عف شخصية المكظؼ طكاؿ الكقت فمما الشؾ فيو أف المكظؼ لف 

فالعميؿ قد يجيب بال أعرؼ ألنو ال يعرؼ . المكظؼ شخص ميذب: كال تقؿ مثال. يظؿ مبتسما لعدة ساعات
د أف تسألو إف كاف المكظؼ يتعامؿ معو بطريقة ميذبة كىك سؤاؿ يستطيع كفي الحقيقة أنت كنت ترم. المكظؼ

 .العميؿ اإلجابة عنو إف طرحتو بدقة

فالمجيب . الطعاـ المقدـ في ىذا المطعـ ىك كالثريد بالنسبة لمعرب: ال تستخدـ كممات غامضة مثؿ أف تقكؿ -
فكممة عفكم . الخدمة ىنا تتـ بشكؿ عفكم :كال تقؿ مثال. ال يعرؼ ما ىك الثريد كما ىي قيمتو عند العرب

ىؿ المقصكد أف المكظؼ يتصرؼ بسرعة حسب مقتضيات األمكر . يصعب تحديد المقصكد منيا في ىذا السياؽ
 .كقد يفيـ بعض العمالء كممة عفكم عمى أنو يكجد جك مف التسامح. أـ أنو لـ يتمؽ تدريبا

الخدمة في ىذا : فمثال ال تسأؿ العميؿ. ال تستخدـ صياغة ُترجح إجابة ما أك تشجع عمى اتجاه ما في اإلجابة -
كال تسأؿ . في ىذه الحالة أنت منعت العميؿ مف اختيار ضعيفة. ثـ تخيره بيف ممتازة كجيدة كمتكسطة..…المكاف
فأنت ىنا تحرج مف يجيب عمى السؤاؿ, فأنت تقكؿ لو  .الخبراء يقكلكف إف ىذه المؤسسة تقدـ خدمة رائعة: العميؿ

 . ىؿ ستتفؽ مع الخبراء أـ ال؟ فأنت تشجعو عمى المكافقة عمى أف الخدمة رائعة

: اإلرشادات الاصاحاة لالمتايان

ال تتصكر أف كؿ مف ستقدـ لو أك ترسؿ لو ىذا االستبياف سيفيـ كيؼ يجيب ككيؼ يرد عميؾ كسيعرؼ اليدؼ 
: لذلؾ فإنو مف الالـز أف تكتب مقدمة لالستبياف تبيف. ف كلماذا تـ اختياره لإلجابة عميومف االستبيا

اليدؼ مف ىذا االستبياف ىك قياس مدل رضا أعضاء ىيئة التدريس عف خدمات الجامعة : اليدؼ منو مثؿ -1
. ات الفندؽاليدؼ مف ىذا االستبياف التعرؼ عمى مدل رضا النزالء عف خدـ: أك أف تقكؿ. التعميمية

في بعض الحاالت يككف ىذا كاضحا مثؿ أف : السبب في اختيار المرسؿ إليو لكي يجيب عف ىذا االستبياف -2
كلكف عندما يتـ إرساؿ . يككف االستبياف مكضكعا عمى المائدة في المطعـ أك غرفة الفندؽ أك غرفة المريض

كقد تـ إرساؿ ىذا : م فالبد مف تكضيح ذلؾ كأف تقكؿاالستبياف عف طريؽ البريد أك الفاكس أك البريد اإللكتركف
. االستبياف لكـ بصفتكـ أحد عمالئنا الكراـ أك ألنكـ قد تعاممتـ معنا في كقت قريب أك ألنكـ أحد العامميف كىكذا
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تأكد أف تكضيحؾ مناسب لكؿ مف . كضح طريقة اإلجابة ككيفية إرساؿ الرد: أسمكب اإلجابة عمى االستبياف -3
. ليـ االستبياف أم أف يككف الشرح بسيطا بما يناسب المرسؿ إلييـترسؿ 

: ا تاار االمتايان

اختبار االستبياف ىك أمر مفيد جدا فميما قرأت أنت االستبياف كقرأه زمالؤؾ فقد يفكتكـ بعض الغمكض في 
جدا مف المجتمع المكجو لذلؾ فإنو مف الميـ أف تختبر االستبياف بأف تجعؿ عينة محدكدة . األسئمة أك اإلرشادات

 :ىذا االختبار يساعدؾ عمى اكتشاؼ ما يمي. لو االستبياف تجيب عميو

 بعض الغمكض في بعض األسئمة فتجد المجيب يقكؿ لؾ لـ أفيـ السؤاؿ أك لـ أفيـ ىذه الكممة تحديدا -

 الحاجة لتحديد بعض األسئمة بشكؿ أدؽ فتجد المجيب يقكؿ لؾ أتقصد كذا أـ كذا -

 كضكح اإلرشادات مثؿ عدـ كضكح اليدؼ مف االستبياف أك طريقة اإلجابة عدـ -

ىذا أمر ميـ جدا فأنت ال تريد أف يحتاج المجيب . الزمف الذم يستغرقو المجيب عمى االستبياف الستكمالو -
لذلؾ فإف تسجيؿ الزمف الذم يستغرقة المجيب يساعدنا عمى معرفة طكؿ . لساعة مف الزمف لكي يكممو

 .تبيافاالس

بعض التعميقات العامة التي تحصؿ عمييا مف المجيبيف عمى االستبياف مثؿ أف االستبياف أىمؿ مكضكع كذا  -
 أك أنو ركز عمى جانب محدد

قد تتعرؼ عمى ىذه األشياء عف طريؽ إجراء حكار مع المجيب عمى االستبياف أثناء اإلجابة عميو أك بأف تطمب 
جابة كقد تطمب منو قراءة األسئمة كتكضيح الغمكض أك عدـ الدقة أك االنحياز منو تسجيؿ مالحظاتو أثناء اإل

كقد تتعرؼ عمى بعض المشاكؿ مف خالؿ اإلجابات فقد تجد أف كؿ مف أجاب عمى االستبياف . الذم يالحظو
 . في مرحمة االختبار قد ترؾ سؤاؿ محددا أك استغرؽ كقتا طكيال لإلجابة عميو
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 العمل المٌدانً  : الوحدة الرابعة 

بارزا في  حيث تمعب دكرا,تشكؿ القكل العاممة كاحد مف أىـ عناصر ك اىداؼ التنمية االقتصادية في المجتمع 
اإلحصاءات ك  ـك استخدا, العممية االقتصادية فيي احد مدخالت االنتاج ك احد مصادر الدخؿ في ذات الكقت 

الدراسات لمقكل العاممة مؤشر اقتصادم لمراقبة أداء االقتصاد ك التطكرات التي تطرأ عمى المككنات األساسية 
لمقكل العاممة في عممية التقييـ العاـ لمسياسات التنمكية التي تسعى الى تطكير سكؽ العمؿ مف حيث الفعالية ك 

ع كفاءة أداء السكؽ في استيعاب القكل البشرية ك تكفير فرص التطكر في الكصكؿ الى اليدؼ التنمكم ك رؼ
 .عمؿ مالئمة لممنخرطيف في السكؽ 

تساىـ بصكرة ,لذلؾ فأف ألية القياس التي تبنى عمى اساسيا معدالت المشاركة في عممية االنتاج ك نسبة البطالة 
السكؽ بشكؿ خاص ك مجمؿ العممية جمية بتخاذ قرارات في االتجاه الذم يرغب متخذ القرار اف تتجة اكضاع 

 .التنمكية االقتصادية بشكؿ عاـ 

يسرنا ىنا اف نقدـ دراسة كاممة لتبيف مدل فيـ ك تطبيؽ قانكف العمؿ الفمسطيني في مختمؼ القطاعات العمؿ 
 الفمسطيني ك( المكظؼ ) في شماؿ الضفة الغربية كالذم نرجك مف خالليا اف نبيف اىمية العامؿ  ةالفمسطيني

 .دكرة في االنتاج ك ايضا حقكقو ك الكاجبات التي تعكد عمية 

 انيجية البال  4.1

عندما فكرنا في عمؿ دراسة تمثؿ العامؿ الفمسطيني ك تبياف حقكقو ك ذلؾ لعممنا بأف العامؿ الفمسطيني انو 
لمكظفيف في مختمؼ مصدر الثكرة ليذا الكطف الحبيب فتبعنا أسس ك طرؽ لفيـ القانكف الذم يحكـ العماؿ اك ا

 :ك كانت مف أىميا  ةالقطاعات الفمسطيني

قراءة ك مناقشة مكاد قانكف العمؿ مع األستاذ محمد السيد ك  ك تـ مف خالليا :االجتااعات الدورية           
 .الكقكؼ عند النقاط غير الكاضحة ك غير المفيكمة في كؿ مادة ك تمؾ التي فييا لبس 

ك تـ خالؿ ذلؾ االجتماع مناقشة :  تحي ناصر فاالجتااع اع احااي اتحاد نقااات الباال األمتاذ            
مف ثـ تـ , ك الحاجة مف كراء اختيارنا لممشركع ك عالقتو بدراستنا لميندسة الصناعية, المشركع مف حيث فكرتو 

كما تـ مناقشة , عف الثغرات المكجكدة في كؿ منيا التطرؽ الى مكاد القانكف ك االستفسار عف كؿ مادة منيا ك 
مدل تطبيؽ ىذه المكاد في المؤسسات الفمسطينية مف قبؿ أرباب العمؿ ك طريقة أقرار القانكف ككضع مكاده ك 

المسئكليف عف كضعيا  كسنيا ك آلية تعديؿ أك إقرار مادة في القانكف ك مناقشة ضركرة زيادة الكعي العامميف ك 
 . انكف الذم يحكـ أعماليـ كمصدر رزقيـ فيميـ لمؽ
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ك قمنا باالستعالـ عف عدد المؤسسات التابعة ك المقيدة بقانكف العمؿ الفمسطيني ك عدد العامميف ك تصنيفيـ 
 . ـكقطاعاتو

كىي اف مكظفي  اتـ التعرؼ عمى المشكمة الكحيدة التي كاجيتف, ك خالؿ ىذا االجتماع  ك ىذه المناقشات
الحككمة ك األجيزة األمنية ال يتبعكف القانكف العاـ لمعماؿ الفمسطيني بؿ لقانكف الخدمة المدنية  كبتالي ضركرة 

 .التعامؿ مع المكظؼ الحككمي مف خالؿ قانكف الخدمة المدنية كذلؾ ما تـ تعديمو الحقا في االستمارة 

خاصة التي تتبعيا النقابات المنطكية لالتحاد العاـ لنقابات العامميف كما تـ االستفسار عف األنظمة ك القكانيف اؿ
 . كنقابة الميندسيف كطريقة تعديؿ تمؾ األنظمة 

تـ مف خالؿ ىذا االجتماع التعرؼ عمى األنظمة المتبعة في كضع القكانيف ك :  االجتااع في وزارة البال      
ٓشحهزش حالُظضحّ رظطز٤ن ك آلية كضع المفتشيف عمى قطاعات العمؿ ك آلية , تعديميا الخاصة بالعماؿ ك المكظفيف

هخٕٗٞ حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ حُـٜخص حُشهخر٢ حُخخص رٔظخرؼش ٓذٟ حالُظضحّ رظطز٤ن ك , هخٕٗٞ حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ حُلِغط٢٘٤

 .  ٓغئ٤ُٝخص ٝطالك٤خص حألؿٜضس حُشهخر٤شك , حُلِغط٢٘٤

ك تـ مناقشة المحاكر التي سنتكجو لكضع أسئمة خاصة بيا  عداد االستمارة أقبؿ البدء ب: أعداد االمتاارة       
 .تـ تقسيـ االستمارة إلى محاكر 

ك , كالجنس ( المكظؼ)المحكر العاـ تـ فية جمع معمكمات مرتبطة بشكؿ خاص بكضع العامؿ :  الاحور األول
 .كقطاع العمؿ كغيرىا ,مكاف القامة كالعمؿ ,العمر 

المتعمؽ بمدل كعي العامؿ كفيمو لقانكف العمؿ الفمسطيني كمدل تطبيؽ المؤسسة لمكاد القانكف :  الحور الثاني
 .كالتزاميا بو 

المتعمؽ بمدل رضا العامؿ عف بيئة العمؿ كظركفو كمدل ارتباط رضاه بإنتاجيتو كانتماءه :  الثالثالاحور 
 .  لممؤسسة 

تساؿ فيو العامؿ لتقديـ اقتراحات ك تكصيات تتعمؽ بالتجاكزات التي ال تمتـز فييا المؤسسة بمكاد :  الاحور الرااع
 .قانكف العمؿ 

 .المدمج مع ىذه الدراسة ( 1)الممحؽ رقـ  إلىلشكؿ الكامؿ انظر عمى االستمارة با علإلطال:  االحظة
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 آنٛح جًغ انًؼهٕياخ 4.2

مع العامؿ ك طرح األسئمة بطريقة مباشرة ( interview)تمثمت طريقة جمع المعمكمات بالمقابمة الشخصية 
ك ذلؾ لتكضيح فكرة المشركع لمعامؿ أك المكظؼ ك إذا كاف ىنالؾ إم سؤاؿ لـ يتـ فيمو , كاإلجابة عمييا 
 ( . المكظؼ)تكضيحو لمعامؿ 

كاف ىنالؾ  إذاكما تعطي ىذه الطريقة مصداقية كبيرة ألنؾ تكجو األسئمة بطريقة مباشرة لمشخص الذم إمامؾ ك 
الصحيحة ك السميمة مما يعكد عميؾ بتحميؿ شيء لـ يتـ فيمة تكضحو لمعامؿ مما يعكد عميؾ بنتائج  إم أكلبس 

 . سميـ ك خالي مف األخطاء 

األدكات الرئيسية لجمع المعمكمات ك البيانات في دراسة األفراد ك الجماعات ك تعرؼ المقابمة عمى أنيا  
مف أكثر كسائؿ جمع المعمكمات شيكعا ك فعالية في الحصكؿ عمي البيانات الضركرية اإلنسانية كما أنيا تعد 

أداة بحث مباشرة تستخدـ في مساءلة األشخاص ,  لكؿ بحث ك المقابمة ليست بسيطة بؿ ىي مساءلة فنية
لدل المبحكثيف فرديا أك جماعيا قصد الحصكؿ عمى المعمكمات كيفية ذات عالقة باستكشاؼ العمؿ العميقة 

المقابمة ما ىي , ىي التفاعؿ المفظي المنظـ بيف الباحث ك المبحكث أك المبحكثيف لتحقيؽ ىدؼ معيف , األفراد
إال محادثة جادة مكجية نحك ىدؼ محدد , ترتبط بجمع البيانات الخاصة ببحث معيف ك تعتبر مف أكثر أساليب 

المعمكمات عند الحاالت ك األكضاع التي قد ال جمع البيانات إنتاجية ك فعالية حيث تساعد في الحصكؿ عمى 
 .ف مسجمة في المستندات ك الكثائؽتكك

ك مف كؿ ما سبؽ يمكف أف نعطي تعريفا شامال لممقابمة التي ىي محادثة مكجية يقـك بيا الفرد مع فرد آخر أك  
ات التكجيو ك آخريف بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات الستخداميا في بحث عممي أك االستعانة بيا في عممي

 بيف شخصيف ىما الباحث ك المبحكثتبادؿ لفضي  لخصائص التي تتميز بيا المقابمةك مف أىـ ا.التشخيص 
لممقابمة  فيد في تحميؿ النتائج ك ترميزىاتسجيؿ رد فعؿ المبحكث مف انفعاالت ك ردكد أفعاؿ التي مف شأنيا أف ت

. ىدؼ كاضح ك محدد ك مكجو نحك غرض معيف

 : ابمة ىمية المؽأ
. أنيا تمكف الباحث مف االلتقاء المباشر بالمبحكث دكف كسيط قد ال يككف ناقال آمنا لممعمكمات ك البيانات•
. أنيا تفيد في الدراسة ك التشخيص ك العالج لمحاالت النفسية ك سكء التكيؼ ك التكافؽ االجتماعي•
ت التي تطرأ عمى كجيو أك حركاتو مف خالؿ أنيا تمكف الباحث مف استقراء ردكد أفعاؿ المبحكث ك التغيرا•

. عالمات التفاعؿ ك االنفعاؿ عمى سماتيـر استقرا
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. تعتبر كسيمة ىامة لتحقيؽ التنفيس الكجداني عف المبحكث ك ىمكمو•
تسمح لمباحث ك المبحكث بتصحيح المعمكمات ك االستفسار حكؿ أم لبس أك غمكض عمى األسئمة المطركحة •

  .أك مكتكبة نت شفكيةسكاء كا

 
: مزايا المقابمة

تساعد الباحث في شرح األسئمة ك يجيب المبحكث عمييا بدقة ك بالتالي تقؿ األخطاء شريطة أف يككف الباحث •
. محايدا

. المقابمة مفيدة جدا إذا كاف المبحكث ال يعرؼ القراءة ك الكتابة•
. جيدا تزكد الباحث بمعمكمات إضافية عف المكضكع ك تساعده عمى فيمو•
. نسبة اإلجابات أك الردكد تككف أعمى مف إجابات االستمارة•
. تتميز بفيـ حقيقي ك تشخيص لممشاكؿ اإلنسانية•
. تعتبر أفضؿ كسيمة الختبار ك تقكيـ صفات الشخصية•
. تحدد المقابمة الشخص الذم أجاب عف األسئمة•
. بعض اإلجاباتيمكف لمباحث أف يعكد لممبحكث لتكممة بعض األسئمة أك تكضيح •
. يحصؿ القائـ بالمقابمة عمى اإلجابات لجميع األسئمة ك يكمؿ الناقص في تمؾ اإلجابات•
يمكف تكجيو األسئمة بالترتيب ك التسمسؿ الذم يريده الباحث دكف أف يطمع المبحكث عمى األسئمة األخرل قبؿ •

. اإلجابة عمييا
. لى إطالتيا أك تقصيرىا كفؽ ما تقتضيو الظركؼيستطيع الباحث التحكـ في مدة المقابمة بالعمؿ ع•
يمكف لمباحث أف يكتشؼ التناقض في إجابات المبحكث مف كاقع مشاىداتو ك مالحظاتو لمبيئة ك مقارنتيا بتمؾ •

. اإلجابات مما يتيح لو فرصة مراجعتو فييا
ظاىرة ك يالحظ سمكؾ المقابمة تجمع بيف الباحث ك المبحكث ك ىذا يتيح الفرصة لممبحكث لكي يفيـ اؿ•

. المبحكث ك مدل جديتو في اإلجابات
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 منيجية الدراسة  4.3

تعتمد الدراسة بصفة أساسية عمى المنيج الكصفي في تشخيص السمات الديمغرافية كاالجتماعية كاالقتصادية 
خصائص المشتغميف في كما أنيا تأخذ بالمنيج المقارف إلجراء المقارنات كمحاكلة إبراز الفجكة في . لممشتغميف

. عدة مستكيات باالستناد إلى المتغيرات األساسية قيد الدراسة

 : تعرٌفات 

لحساب الؽٌر بؤجر أو لحسابه أو بدون اجر لمصلحة عمال معٌنا سواء كا هو الشخص الذي ٌباشر شؽال أو: المشتغل

حب عمل ٌعمل لحسابه، مستخدم اجر، وعضو صا: العابلة، وٌصنؾ العاملون حسب الحالة العملٌة فً المجموعات التالٌة

 . أسرة ؼٌر مدفوع األجر

 : وهو القطاع الذي تتبع له جهة العمل التً ٌعمل فٌها الفرد حالً، وصنؾ القطاع إلى: القطاع

  فؤكثر% ٔ٘إذا كان الفرد ٌعمل فً جهة مملوكة لفرد أو مجموعة من األفراد أو مإسسات فلسطٌنٌة بنسبة : خاص وطنً

 . فؤكثر% ٔ٘إذا كان الفرد ٌعمل لدى منشبة مملوكة للقطاع الخاص األجنبً بنسبة : أجنبًخاص 

 .تشمل الحكومة المركزٌة والسلطات المحلٌة وشركات القطاع الحكومً :حكومة وطنٌة 

 .مإسسة حكومٌة تابعة لحكومة أجنبٌة أيتشمل  :حكومة أجنبٌة

 .مإسسة ال تهدؾ إلى الربح أيتشمل الجمعٌات الخٌرٌة أو : هٌئة أو جمعٌة خٌرٌة

 .تشمل مإسسات وكالة ؼوث الدولٌة لتشؽٌل الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن :وكالة الغوث

 .منظمة دولٌة أو إقلٌمٌة أيتشمل الهٌبات الدبلوماسٌة التابعة لألمم المتحدة، أو  :هٌئة دولٌة

 .ل لدى منشبة ثابتة تابعة إلحدى القطاعات المذكورة حسب تعرٌؾ المنشؤةإذا تبٌن أن الشخص ال ٌعم: خارج المنشئات

 .وٌقصد به القطاع الوطنً الخاص والقطاع الخاص األجنبً: القطاع الخاص

 .وٌقصد به حكومة وطنٌة وحكومة أجنبٌة :القطاع الحكومً

 .ة العمل الذي ٌمارس فٌه الفرد المشتؽل عملههو مكان جه :مكان العمل

 

 :واالجتماعٌة ت الدٌمغرافٌةالسما

تكاجو األراضي الفمسطينية تحديات صعبة في مجاؿ التنمية في ظؿ ظركؼ االحتالؿ اإلسرائيمي كمخمفاتو :  عدد السكاف
كتشير النتائج النيائية لمتعداد العـ لمسكاف . مف بطالة كفقر كاحتكار لمكارده الطبيعية, باإلضافة إلى النمك السكاني المرتفع

فردا, يتكزعكف بكاقع  2,895,683بمغ  1997ساكف كالمنشئات أف عدد السكاف الكمي في األراضي الفمسطينية سنة كالـ
بنسبة  1997كبمغ معدؿ النمك السكاني في األراضي الفمسطينية في العاـ . إناث 1,425,177ذككر, ك  1,470,506

عدؿ مرتفع في قطاع غزة إذا ما قكرف بالضفة كيالحظ أف ىذا الـ%  3.81, كعمى مستكل الضفة الغربية 3.97%
. الغربية, كيعزل ذلؾ إلى العديد مف األسباب االقتصادية كاالجتماعية
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عدد الاشتغمين وتوزيبيم حمب اكان البال والجنس ونوع التجاع المكاني  

مكاف العمؿ بكاقع مشتغال, يتكزعكف حسب  491,271بمغ عدد الفمسطينييف المشتغميف مف األراضي الفمسطينية 
يعممكف في داخؿ إسرائيؿ  94,831, كىناؾ %76.3مشتغال في األراضي الفمسطينية, أم ما يعادؿ  374,887
 8,170باإلضافة إلى %. 2.2يعممكف في المستكطنات أك ما يعادؿ  10,855, بينما كاف %19.3كيشكمكف 

مشتغال ال تعرؼ أماكف عمميـ,  2528م ىك , كالباؽ%1.7مشتغال يعممكف خارج األراضي الفمسطينية بنسبة 
مشتغال  439,976كيتكزعكف المشتغمكف مف األراضي الفمسطينية حسب الجنس بكاقع %. 0.5كشكمكا ما يقارب 

كيتكزع ىؤالء المشتغمكف حسب %. 10.4امرأة مشتغمة أم بنسبة  51,295, مقابؿ %89.6مف الذككر, كشكمكا 
مف قطاع غزة أم  878’151مقابؿ % 69.1ف الضفة الغريبة أم ما نسبتو مشتغال ـ 339,393المنطقة بكاقع 

% 30.9بنسبة 

لإلناث, كتجدر % 11.6لمذككر مقابؿ % 88.4كيتكزع المشتغمكف مف الضفة الغربية حسب الجنس بنسبة 
فمسطينية, اإلشارة ىنا إلى أف نسبة مشاركة اإلناث االقتصادية في القكل العاممة تعتبر منخفضة في األراضي اؿ

. في قطاع غزة% 6.3في الضفة الغربية مقابؿ % 14.5, كتتكزع بكاقع %(11.5) 1997حيث بمغت في عاـ 

% 14.2مف الريؼ ك % 32.1مف الحضر ك % 53.7حسب نكع التجمع السكاني يتكزعكف المشتغمكف بنسبة 
مشتغميف مف الحضر ك  165,804 أما الفمسطينيكف المشتغمكف مف الضفة الغربية فيتكزعكف بكاقع.مف المخيمات
, % 44.4, % 48.8مشتغال مف المخيمات, أم ما يعادؿ  22,944مشتغال مف الريؼ, ك  150,645

مشتغال مف الحضر,  97,991بينما يتكزع المشتغمكف الفمسطينيكف مف قطاع غزة بكاقع . عمى التكالي% 6.8
, كالباقي مف الريؼ كبمغ %40يعادؿ حكالي  مشتغال مف المخيمات, أم ما 47,044, مقابؿ %64.5كشكمكا 
مشتغال أك ما  6,843, كالباقي مف الريؼ, كبمغ عددىـ %40مشتغال أك ما يعادؿ حكالي  6,843عددىـ 
%  4.5يعادؿ 

 1997حسب نكع التجمع كالقطاع سنة الفمسطينيكف المشتغمكف  4.1جدكؿ رقـ  

)%(  المجمكع)%( أخرل )%( حككمي )%( خاص نكع التجمع  

 100.00 15.8 22.6 61.6حضر 

 100.00 23.9 16.1 60ريؼ 

 100.00 18.3 32.5 49.3مخيـ 

% 43.3مف الحضر, ك% 51.4مف ناحية أخرل يتكزع المشتغمكف مف الضفة الغربية في القطاع الخاص بنسبة 
% 40.4مف الحضر ك % 51.0مف المخيمات, بينما يتكزعكف في القطاع الحككمي بكاقع % 6.2مف الريؼ, ك
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فإنيـ ( طني ك األجنبيالك) أما المشتغمكف ؼ قطاع غزة في القطاع الخاص . مف المخيمات% 8.6مف الريؼ ك
كفي القطاع الحككمي . مف المخيمات% 27.8فقط مف الريؼ % 4مف الحضر ك % 68.2يتكزعكف بكاقع 

. مف المخيمات 35.5مف الريؼ ك % 4.2مف الحضر ك% 60.3فإنيـ يتكزعكف بنسبة 

أف اقؿ نسبة مشتغميف مف  1997يتضح مف ىذه النتائج النيائية لمتعداد العاـ لمسكاف كالمساكف كالمنشئات لسنة 
الضفة الغربية في كال القطاعيف الحككمي كالخاص ىـ مف المخيمات, في حيف كانت اقؿ نسبة لممشتغميف مف 

كربما يعكس ذلؾ كاقع التكزيع الجغرافي لمسكاف الفمسطينييف حسب نكع التجمع في كؿ . قطاع غزة ىـ مف الريؼ
.. مف الضفة الغربية كقطاع غزة

: نماة الجنس

بينت النتائج النيائية لمتعداد العاـ لمسكاف أف نسبة الجنس لألفراد الذيف تـ عدىـ فعال في األراضي الفمسطينية 
, كاف نسبة الجنس لسكاف األراضي الفمسطينية الذيف يقيمكف في المناطؽ كالتجمعات الحضرية %103.2ىي 
. في المخيمات الفمسطينية% 101.9غت لسكاف التجمعات الريفية, في حيف بؿ% 103.3كبمغت% 103.8ىي 

أما نسبة الجنس لممشتغميف الفمسطينييف في األراضي الفمسطينية في القطاعيف الحككمي كالخاص كبقية 
أم أف المشتغميف الذككر في الضفة الغربية في كافة القطاعات قد بمغك أكثر مف % 857.7القطاعات فقد بمغت 

كعمى مستكل . ىذه تعد نسبة مرتفعة جدا لصالح المشتغميف الذككرأضعاؼ مف المشتغالت اإلناث, ك 8.5
أم أف المشتغميف الذككر في الضفة الغربية في % 763.7المنطقة فقد بمغت نسبة الجنس في الضفة الغربية 

أضعاؼ مف المشتغالت اإلناث, كىي نسبة كما نالحظ تقؿ عف نسبة  7.5كافة القطاعات قد بمغكا أكثر مف 
, أم أف المشتغميف %1165.7مستكل األراضي الفمسطينية, بينما كانت ىذه النسبة في قطاع غزة  الجنس عمى

.  ضعفا مف المشتغالت اإلناث 11.6الذككر في قطاع غزة بمغكا أكثر مف 

مما سبؽ نستنتج أف نسبة اإلناث المشتغالت مف مجمؿ اإلناث في الضفة الغربية تفكؽ مثيمتيا في قطاع غزة, 
. مف أف ىذه النسبة ؼ الضفة الغربية منخفضة جدا إذا ما قكرنت مع نسبة المشتغميف الذككربالرغـ 

, بينما %654.8عمى مستكل القطاع بمغت نسبة الجنس في القطاع الخاص لممشتغميف مف األراضي الفمسطينية 
جنس في القطاع كبتفصيؿ أعمؽ بمغت نسبة اؿ%. 453.8بمغت بينما بمغت ىذه النسبة في القطاع الحككمي 

, بينما بمغت ىذه النسبة لممشتغميف في قطاع غزة في القطاع الخاص األجنبي %1020.7الخاص الكطني 
لممشتغميف مف كافة األراضي % 429.3كفي القطاع الكطني الحككمي بمغت نسبة الجنس % 2839.6

.. في القطاع األجنبي الحككمي% 1187.2الفمسطينية, مقابؿ 
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القطاع كالمنطقة فقد كانت نسبة الجنس في القطاع الخاص لممشتغميف مف الضفة الغربية اما عمى مستكل 
لممشتغميف مف الضفة الغربية في القطاع الحككمي, بينما بمغت ىذه النسبة % 329.1, مقابؿ 1104.2%

ليف أم ما يفكؽ ثالثة كعشريف ضعفا لصالح المشتغ% 2308.6لممشتغميف مف قطاع غزة في القطاع الخاص 
.. في القطاع الحككمي% 735.1الذككر, مقابؿ 

 

كاذا ما اتبعنا نفس التفصيؿ الذم اتبعناه عمى مستكل األراضي الفمسطينية نجد النسب التالية لممشتغميف مف 
: الضفة الغربية

%... 1833.3بمغت نسبة المشتغميف في القطاع الخاص الكطني 

%.. 6442.1بي بمغت نسبة المشتغميف في القطاع الخاص االجف

%.. 713.5بمغت نسبة المشتغميف في القطاع الحككمي الكطني 

%.. 1307.4بمغت نسبة المشتغميف في القطاع الحككمي االجنبي 

يتضح مف النسب اعاله اف نسبة الجنس في القطاع الخاص في قطاع غزة اعمى مف مثيمتيا في الضفة الغربية, 
ع الحككمي, حيث كانت النسبة اعمى في القطاع الحككمي في قطاع كذلؾ الحاؿ بالنسبة لممشتغميف في القطا

غزة عف مثيمتيا في القطاع الحككمي في الضفة الغربية, مما يؤدم الى نفس النتيجة السابقة كىي اف نسبة 
االناث المشتغالت عمى مستكل القطاعيف الحككمي كالخاص ىي منخفضة جدا, بالرغـ مف انيا في القطاع 

ت اعمى منيا في القطاع الخاص سكاء في الضفة الغربية اـ في قطاع غزة, كنالحظ اف اعمى الحككمي كاف
ضعفا لممشتغالت االناث  64.0النسب كانت في القطاع الخاص االجنبي في قطاع غزة حيث فاؽ عدد الذككر 

تغالت باجر في كعمى مستكل المشتغميف بأجر في داخؿ االراضي الفمسطينية كانت نسبة المش. في ىذا القطاع
, اما النسبة العظمى المتبقية فتمثؿ الذككر %13.0اعمى مف نظيرتيا في القطاع الخاص % 17.6القطاع العاـ 

.. المشتغميف بأجر

:  الكثافة المكانية

عمى مستكل االراضي الفمسطينية بمغ  1997تشير النتائج النيائية الى اف معدؿ الكثافة السكانية في عاـ 
 2,800ك  331.3كؿ كـ مربع كعمى مستكل كؿ مف الضفة الغربية كقطاع غزة بمغ ىذا المعدؿ فردا ؿ 481.0

فرد لكؿ كـ مربع عمى التكالي, كىي معدالت كما نالحظ مرتفعة مما يؤثر عمى مستكل معيشة االفراد مف حيث 
 .تكفر االراضي كالمساحات الزراعية خاضة لممشتغميف في القطاع الزراعي
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ؿ االكبر في ىذا المجاؿ في قطاع غزة حيث نالحظ اف الكثافة السكانية مرتفعة جدا اذا ما قكرنت كتتركز المشؾ
بالضفة الغربية, كىي تعتبر مف اعمى النسب بالعالـ مما ينعكس سمبا عمى االراضي الزراعية كبالتالي عمى 

مناطؽ الزراعية, كذلؾ عدـ تكفر القطاع الزراعي كالمشتغميف فيو, نظرا لزحؼ المناطؽ العمرانية عمى حساب اؿ
االراضي الكافية لمبناء كالتعمير كاقامة المساكف المخصصة لالفراد اك لمعمؿ, مما يخمؽ مشكمة الكثافة السكانية 

ىـ جزء مف افراد  العالية في قطاع غزة, االمر الذم يؤثر عمى الظركؼ السكنية لممشتغميف في القطاع كالذيف
. المجتمع ككؿ 

 لمشتغمكف مف االراضي الفمسطينية بصرؼ النظر عف المنطقة, في القطاعيف الخاص كالحككمي حسبكيتكزع ا
: فئات االعمار عمى النحك التالي

% 34.3في القطاع الحككمي, ك % 20.1سنة في القطاع الخاص مقابؿ ( 24-15)لمفئة العمرية% 30.1
لمفئة العمرية % 19.4في القطاع الحككمي, ك % 37.9سنة في القطاع الخاص مقابؿ ( 34-25)لمفئة العمرية 
لمفئة % 9.5في القطاع الحككمي, ك % 22.9سنة في القطاع الخاص بينما بمغت ( 44-35)لمفئة العمرية 

-55)لمفئة العمرية % 4.2في القطاع الحككمي, ك% 14.2سنة في القطاع الخاص مقابؿ ( 54-45)العمرية 
سنة فأكثر في القطاع  65لمفئة العمرية % 2.3القطاع الحككمي, ك  سنة في القطاع الخاص كمثميا في( 64

في القطاع % 0.03اص ك غير مبيف في القطاع الخ% 05.في القطاع الحككمي كىناؾ % 0.7الخاص مقابؿ 
... الحككمي

سنة ىي في القطاع الخاص اعمى مف ( 34-15)يتضح مما تقدـ أف نسبة المشتغميف الشباب مف فئة العمر
% 64.4بمغت ( كال الجنسيف)ىا في القطاع الحككمي, فعمى مستكل المشتغميف مف االراضي الفمسطينيةنظيرت

( 54-35)كذلؾ بمغت نسبة المشتغميف مف الفئة العمرية. في القطاع الحككمي% 58في القطاع الخاص مقابؿ 
. في القطاع الحككمي% 37.1ابؿ في القطاع الخاص مؽ% 28.9سنة 

المشتغميف في القطاع الحككمي يعكد بصفة اساسية الى نشأة القطاع الحككمي الفمسطيني, اف ارتفاع اعمار 
المكركث مف " االدارة المدنية"فرغـ أنو يعتبر حديث النشأة اال أف معظـ المشتغميف فيو ىـ مف مكظفي جياز 

لتكظيؼ الحككمي التي ال عيد االحتالؿ كمكظفي منظمة التحرير الفمسطينية, باالضافة الى قيكد الحد االدنى ؿ
كشار ىنا الى اف نسبة . سنة كربما اقؿ مف ذلؾ 15سنة بينما في القطاع الخاص يبدأ مف  18تقؿ عف 

في القطاع الحككمي بينما % 20.1سنة بمغت ( 24-15)المشتغميف مف االراضي الفمسطينية مف الفئة العمرية 
 . في القطاع الخاص% 30.1بمغت 
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الغراية وقطاع غزة  في الضفة فممطين عاال ألف عاال عدد 650
 

العاممة في فمسطيف حسب تقديرات الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني في  في سياؽ آخر , يبمغ تعداد األيدم
 60 مف العامالت النساء كالفتيات , إضافة إلى حكالي%  10ألؼ عامؿ منيـ  650قرابة  2009 أكاخر نيساف

فمسطيني في الضفة  مالييف 4مختمؼ أجزاء النسيج االقتصادم الفمسطيني مف أصؿ ألؼ طفؿ يعممكف في 
 . الغربية كقطاع غزة

سكؽ العمؿ المحمي , سكؽ العمؿ العربي , سكؽ : عمى عدة أسكاؽ عمؿ ىي  كتتكزع الطاقة العاممة الفمسطينية
ارض  ة في سكؽ العمؿ الفمسطيني فيكتعاني الشريحة العمالية المنخرط. كسكؽ العمؿ العالمي  العمؿ الييكدم

الركاتب كاألجكر في ظؿ  الكطف بجناحييا في القطاعيف العاـ كالخاص عمى حد سكاء مف انخفاض في مستكيات
فمسطيف كىما الشيكؿ االسرائيمي كالدينار االردني  اليبكط المتكاصؿ في قيمة العممتيف األساسيتيف المتداكلتيف في

األجكر غير معمكؿ بيا لغاية اآلف في القطاع الخاص أسكة بالقطاع العاـ  دنى مف, كما أف سياسة الحد األ
 ككذلؾ أف قانكف.العماؿ لالستغالؿ االقتصادم مف قبؿ بعض المؤسسات أك أصحاب العمؿ  لتقميؿ تعرض

ؼ كال يطبؽ إلنصا العمؿ الفمسطيني االكؿ كرغـ طرحو منذ عدة سنكات عجاؼ اال انو ما زاؿ يراكح مكانو
ىذا باإلضافة الى غياب آلية تنفيذ . فمسطيف  العماؿ كالمينييف بشتى القطاعات االقتصادية في األرض المقدسة

ناثا , بالنسبة لألجكر اليكمية كالشيرية ,  ىذا القانكف كتحكـ أصحاب رؤكس األمكاؿ في مصير العماؿ ذككرا كا 
  . السنكية كالمرضية كالثقافية كالطارئة كاإلجازات

الى إقرار تنفيذ قانكف العمؿ الفمسطيني كتطبيقو لتنظيـ العالقات كالشؤكف  ذا فاف الحركة العمالية تصبككبو
اما بشأف  . األجكر العادلة كاإلجازات السنكية كالمرضية كالثقافية كغيرىا: مع أصحاب العمؿ مف  العمالية

نقابة  13نقابة عمالية الى  193 األخيرة مف النقابات العمالية الفمسطينية فقد جرل تقميص عددىا في السنكات
مف مجمكع القكل %  9يتجاكز عدد المنتسبيف ليا نسبة  عمالية كطنية عامة ما زالت في طكر النشأة األكلى كال

العمالية النقابية في فمسطيف ال زالت مشرذمة كتئف مف كطأة الضعؼ كالترىؿ  كاالتحادات. العاممة الفمسطينية 
 . نقابي كالحقكقي كالثقافي حتى اآلفكاؿ التنظيمي

العمالية الفمسطينية الممتحقة بسكؽ العمؿ الصييكني كالتي تأتي في المرتبة  كعمى صعيد آخر , اف الشريحة
تعاني مف  كيقدر عددىا بستيف الؼ عامؿ , النصؼ منيـ متحصمكف عمى تصاريح عمؿ ييكدية , فإنيا الثانية

كاالستغالؿ االقتصادم  عية ال تحسد عمييا حيث تتعرض لمتمييز العنصرمظركؼ سياسية كاقتصادية كاجتما
العمؿ مف الجيات الييكدية الى تزايد أياـ  كاالبتزاز السياسي كالعسكرم المتكاصؿ يكميا مف إصدار تصاريح

الفمسطينية مف قبؿ سمطات االحتالؿ الصييكني كقد كصمت عدد  الحصار العسكرم المفركض عمى األراضي
 كال ننس المجازر البشعة التي. الفمسطينية مئات أياـ العمؿ غير مدفكعة األجر  أياـ اإلغالؽ األخرل لألرض

  2000,  ,1998, 1995,  1990,  1987ارتكبيا االحتالؿ الصييكني ضد العماؿ الفمسطينييف في األعكاـ 
 . كغيرىا
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 الاطالة

سكاءن كانكا يبحثكف عف عمؿ أك ال )راد الذيف ال يعممكف كفقان لمتعريؼ المكسع لمبطالة, انخفضت نسبة األؼ

, في حيف كانت 2009في الربع الرابع % 30.2إلى  2009في الربع الثالث % 31.4مف ( يبحثكف عف عمؿ

أما كفقان لمعايير منظمة العمؿ الدكلية, حافظت نسبة األفراد الذيف لـ . 2008في الربع الرابع % 33.4النسبة 

حيث أف  2009ا عف عمؿ في األراضي الفمسطينية عمى نفس المستكل ما بيف الربع الثالث كالرابع يعممكا كبحثك

الفركؽ الظاىرة في البيانات المذككرة ليست ذات داللة إحصائية لكؿ مف األراضي الفمسطينية كالضفة الغربية, 

في الربع الرابع % 24.8إلى  2009في الربع الثالث % 25.8فقد أظيرت النتائج انخفاض معدؿ البطالة مف 

كقد أشارت النتائج إلى أف نسبة البطالة في . 2008في الربع الرابع % 27.9, في حيف كانت النسبة 2009

, في حيف 2009في الربع الرابع % 39.3إلى  2009في الربع الثالث % 42.3قطاع غزة قد انخفضت مف 

. خالؿ نفس الفترة% 18.1ل إؿ% 17.8ارتفعت نسبة البطالة في الضفة الغربية مف 

كقد سجمت محافظة الخميؿ النسبة األعمى لمبطالة مف بيف محافظات الضفة الغربية حيث بمغت النسبة 

, في حيف سجمت محافظة أريحا كاألغكار أدنى معدؿ بطالة بيف %(23.4), كيمييا محافظة قمقيمية %(23.6)

%( 50.4)احتمت محافظة خانيكنس أعمى معدؿ لمبطالة , أما في قطاع غزة ؼ%(7.1)محافظات الضفة الغربية 

%(. 38.2)يمييا مدينة غزة %( 39.1)يمييا محافظة رفح 

سنة, كسجمت الفئة  29-15بينما بينت النتائج أف أعمى معدؿ لمبطالة تركز بيف فئات الشباب في الفئة العمرية 

في الضفة الغربية % 30.3اقع بك% )40.4سنة أعمى نسبة لمبطالة حيث كصمت إلى  24-20العمرية 

في الضفة الغربية % 32.3بكاقع % )38.2سنة كبمغت  19-15, يمييا الفئة العمرية (في قطاع غزة% 60.5

ة الغربية في الضؼ% 19.6بكاقع % )29.1سنة كبمغت  29-25, يمييا الفئة العمرية (في قطاع غزة% 57.5ك

(. في قطاع غزة% 45.3ك

, %2.7معدؿ بطالة بيف اإلناث ُسجؿ بيف المكاتي لـ ينييف أم سنة دراسية حيث بمغ كأظيرت النتائج أف أدنى 

سنة دراسية فأكثر حيث بمغت نسبة البطالة  13بينما سجؿ أعمى معدؿ بطالة بيف اإلناث المكاتي أنييف 

سنة دراسية لمذككر, بينما بمغت أعمى نسبة بطالة بيف الذككر لمذيف لـ ينيكا أم % 17.3, مقارنة مع 37.5%

%. 32.0بكاقع 
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  األجور وماعات البال

اليكمية ( النقدية) بداية نشير الى اف المتاح لدينا مف بيانات حكؿ االجكر يتحصؿ في معدالت االجكر

كقد تـ التركيز عمى معدالت االجكر اليكمية في كؿ مف القطاع العاـ كالقطاع الخاص داخؿ . لممستخدميف باجر

 . االراضي الفمسطينية

بصفة عامة كبغض النظر عف القطاع الذم يعممكف فيو بمغ المعدؿ العاـ لألجكر النقدية : الابدل البام لألجور

, أك ما يعادؿ نحك 1997شيكؿ إسرائيمي كذلؾ في عاـ  59.3اليكمية لممشتغميف باجر مف األراضي الفمسطينية 

.. دكالر أمريكي 14.8

األراضي الفمسطينية فإنيا تتكزع حسب الجنس كالقطاع كما في الجدكؿ  أما معدالت أجكر المشتغميف باجر داخؿ

: التالي4.2

معدالت أجكر المشتغميف  4.2جدكؿ 

القطاع الخاص القطاع العاـ  الجنس  
 55.3 51.3ذككر 
 32.3 46.5إناث 

 43.8 48.9معدؿ األجكر 
 

:  يتضح لنا مف ىذا الجدكؿ

, %10.3المشتغميف في القطاع العاـ يزيد عف نظيره لإلناث بنسبة إف معدؿ األجكر اليكمية لمذككر  -1
%.. 71.2بينما في القطاع الخاص يزيد لصالح الذككر, بفارؽ مممكس بمغت نسبتو 

إف معدؿ أجكر اإلناث المشتغالت في القطاع العاـ يزيد عف معدؿ أجكر اإلناث في القطاع الخاص  -2
أجكر الذككر المشتغميف في القطاع الخاص فانو يزيد عف أما معدؿ %. 44بنسبة مممكسة بمغت نحك 

 ...فقط% 7.8معدؿ أجكر الذككر المشتغميف في القطاع العاـ لكف بنسبة قميمة بمغت 
في القطاع الخاص يزيد عف نظيره لممشتغميف في ( كال الجنسيف)إف المعدؿ العاـ ألجكر المشتغميف  -3

 ...فقط %2.9القطاع العاـ, كلكف بنسبة ضئيمة بمغت 
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: ابدالت األجور حمب فئات البار والقطاع

بصفة عامة سكاء في القطاع الخاص أـ في الحككمي ىي عالقة ( كال الجنسيف)إف معدؿ أجكر المشتغميف 
طردية مع فئات العمر, حيث يزداد معدؿ األجكر اليكمية كمما ازدادت فئات أعمار المشتغميف باجر, كربما يعكد 

.  برة كالكفاءة مع تزايد العمر فضال عف العالكات السنكية التي تزداد مع زيادة سنكات العمؿذلؾ إلى تراكـ الخ

شيكال لممشتغميف  34.9سنة, حيث بمغ ( 24-15)كفي الضفة الغربية كاف اقؿ معدؿ لألجكر في الفئة العمرية 
عمى معدؿ لألجكر في فئة بينما كاف أ. شيكال لممشتغميف باجر في القطاع الخاص 43.8في القطاع العاـ ك 

لممشتغميف في القطاع   66.5شيكال لممشتغميف في القطاع العاـ مقابؿ  62.8سنة, كبمغ ( 54-45)العمر 
 . الخاص

انخفضت القيمة االسمية لمعدؿ األجر اليكمي الصافي لممستخدميف بأجر العامميف في الضفة الغربية, حيث 
, بينما كاف المعدؿ 2009كالربع الرابع  2009بيف الربع الثالث شيكؿ ما  85.6شيكؿ إلى  87.5انخفضت مف 

 62.1, في حيف ارتفع معدؿ األجر اليكمي بشكؿ طفيؼ في قطاع غزة مف 2008شيكؿ في الربع الرابع  87.4
أما معدالت األجكر اليكمية . 2009شيكؿ يكميا في الربع الرابع  62.3إلى  2009شيكؿ يكميا في الربع الثالث 

شيكؿ ما بيف  156.4شيكؿ إلى  147.7يكؿ لممستخدميف بأجر في إسرائيؿ كالمستكطنات فقد ارتفعت مف بالش
بينما . 2008شيكؿ في الربع الرابع  138.0, في حيف بمغ المعدؿ 2009كالربع الرابع  2009الربع الثالث 

 2009بيف الربع الثالث  ساعة ما 41.0ساعة إلى  42.5انخفض معدؿ ساعات العمؿ األسبكعية لمعامميف مف 
ساعة, كما انخفض  38.1ساعة إلى  41.2, حيث انخفض المعدؿ في قطاع غزة مف 2009كالربع الرابع 

ساعة عمؿ, كانخفاض آخر في معدؿ ساعات العمؿ  42.3ساعة إلى  43.3المعدؿ في الضفة الغربية مف 
 .ساعة 40,2ساعة إلى 41.4األسبكعية في إسرائيؿ كالمستكطنات مف 
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 د انتحهٛمَتائ :الوحدة ال اامة 

قبؿ البدء في عممية التحميؿ يجب عمينا دراسة االشخاص الذيف نكد القاء الضكء عمييـ ام الذيف تشمميـ الدراسة 
ك تحديد عددىـ ك تبياف مناطؽ ك جكدىـ ك كمنا ذكرنا في الكحد السابقة عف مفيـك المسح الميداني ك أخذ 

ىنا في دراستنا تحديد العينة المراد دراستيا ك ىـ العماؿ الفمسطينييف اك القكل العاممة العينة فيجب عمينا 
 الستمارات التي ستكزع عمى العماؿاما مف ناحية تحديد عدد العماؿ اك ا الفمسطينية في شماؿ الضفة الغربية

.  طريؽ تحديد العينة المراد دراستيالتعريؼ بمدل فيـ العماؿ بقانكف العمؿ الفمسطيني ك تبيف المعدالت التالية 

 

   sample size (ss)الابادلة االولى تاين حماب البينة ***   

𝑠𝑠 =
 𝑧2 ∗  𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑐2  

Z= Z value  (e.g  1.96 for 0.95 confidence level ) 

P= percentage picking choice expressed as decimal (0.5 use for sample size needed) 

C= confidence interval, expressed as decimal (e.g 0.04=∓4) 

 

 

   new ssالابادلة الثانية البينة الجديدة *** 

𝑛𝑒𝑤 𝑠𝑠 = 𝑠𝑠

1+
𝑠𝑠−1

𝑝𝑜𝑝

 

Where pop = population  
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In our case  

Confidence interval ( z= 0.95%) 

P= 50% 

Confidence level = 4% 

Pop = we assumed that there is about 628000 persons in north of the west bank . 

Z0.95=1..96 

 

Ss= sample size = 𝟏.𝟗𝟔𝟐∗ 𝟎.𝟓 (𝟎.𝟓)

𝟎.𝟎𝟒𝟐 

 

                        = 601 

 

  New ss = 𝟔𝟎𝟏

𝟏+
𝟔𝟎𝟎

𝟔𝟐𝟖𝟎𝟎𝟎

 

                                                                                     = 603                                

كمف ىذه المعدالت تبيف لنا اف عدد االستمارات الكاجب تكزيعيا في المنطقة المستيدفة في الدراسة ك ىي شماؿ 
 .استمارات   603الضفة الغربية كانت 

 .كالمراحؿ التالية تبيف كصؼ العينة ك ربط مدخالت االستمارة ك عالقتيا مع العينات 

 :مالحظة
A        :المحكر االكؿ في االستمارة 
B       :المحكر الثاني  في االستمارة 
C       :المحكر الثالث في االستمارة 
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 وصف البينة: الاحور األول
 

الميدانية مف أىـ الكسائؿ العممية لمحصكؿ عمى معمكمات كاقعية, كلضماف كاقعية إف تنفيذ الدراسات المسحية 
بشكؿ  الت عمى تصميـ العينةصؼ دقتيا, حيث يعتمد في ىذه الحاالنتائج ال بد مف اتباع اسمكب عممي كمي لك

االعتماد عمى  مف خالؿ االعتماد عمى البيانات الحقيقية لممجتمع المنكم دراستو, كفي ىذه الدراسة تـ عممي
العامميف في منطقة شماؿ  بيانات جياز االحصاء المركزم الفمسطيني المتعمقة بالعماؿ كالمكظفيف الفمسطينييف

 دقتيا تصؿلحساب عينة الدراسة, كقد احتسبت العينة لتمكف الباحثيف مف الحصكؿ عمى نتائج  الضفة الغربية
استمارات عمى مختمؼ مناطؽ الدراسة مف خالؿ  603حيث تـ تكزيع  %.4+كبيامش خطأ يبمغ % 95 إلى

فيف المكجكديف بالمنطقة مف عدد د بالكزف الخاص عدد العماؿ كالمكظحساب الكزف الخاص بيذا المنطقة, كيقص
 .عماؿ كمكظفي مناطؽ الدراسة بالكامؿ

 :أدناه 5.1رقـ مف أفراد العينة كانكا مف الذككر كما ىك مبيف بالشكؿ % 60.9كبينت نتائج التحميؿ بأف 
 

 
 .كصؼ عينة الدراسة فيما يتعمؽ بنسبة الذككر كاالناث: 5.1شكؿ رقـ 

 
 24أما فيما يتعمؽ بالفئات العمرية لممبحكثيف, فقد بينت النتائج بأف غالبية المبحكثيف تقع بيف الفئات العمرية مف 

ظفي فمسطيف مجتمع فتي, , مما يدؿ عمى أف مجتمع عماؿ كمك%70.6سنة كبنسبة مئكية بمغت  44إلى 
يبيف نتائج التحميؿ التفصيمية لمفئات العمرية الخاصة بالمبحكثيف كالتي بينتيا نتائج  5.1كالجدكؿ التالي رقـ 
 . 5.2كيمكف االطالع عمى ىذه النتائج أيضان بالرجكع إلى الشكؿ رقـ . تحميؿ االستبانات

 
 
 
 
 

ذكر
61%

انثى
39%
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 .الفئات العمرية كنسبيا المئكيةكصؼ عينة الدراسة فيما يتعمؽ ب: 5.1جدكؿ رقـ 
 النماة الائوية الفئة البارية

 0.7 سنة 15 مف اقؿ

 0.8 سنة 18 الى 15 مف

 8.6 سنة23 الى19 مف

 45.9 سنة 34 الى 24 مف

 25.7 سنة 44 الى 35 مف

 13.8 سنة 54 الى 45 مف

 4.5 سنة 54 مف اكبر

 
 

 
 .بالفئات العمرية كنسبيا المئكيةكصؼ عينة الدراسة فيما يتعمؽ : 5.2شكؿ رقـ 

 
بأف كاف معظـ تكاجد  تكبالنسبة لتكزيع عينة المبحكثيف حسب مناطؽ سكناىـ فقد بينت نتائج تحميؿ االستبيانا

ك ذلؾ يدؿ عمى تكجو معظـ العامميف لمسكف في المدف بالقرب مف مناطؽ عمميـ % 61العماؿ في المدف بنسبة 
تكزيع العماؿ حسب مناطؽ سكناىـ  5.2بسبب تكفر العمؿ في المدف بكثرة عف تكفره في القرل كيكضح جدكؿ 

 .طؽ نسبة تكاجد العماؿ في تمؾ المنا 5.3كيكضح الشكؿ 
 

 مكاف اإلقامةكصؼ العينة الدراسة في ما يتعمؽ  5.2جدكؿ 
 النسبة المئوٌة اكان اإلقااة

 60.7 مدٌنة

 33.2 قرٌة

 6.1 مخٌم

 

0.7 0.8

8.6

45.9

25.7

13.8

4.5

مناقل سنة 15  18الى 15من
سنة

19من الى

سنة23
 34الى 24من

سنة

 44الى 35من
سنة

 54الى 45من
سنة

مناكبر 54 
سنة
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 مكاف اإلقامةكصؼ عينة الدراسة حسب  5.3شكؿ رقـ 
 تيـإقاـكاف نسب تكزيع العماؿ حسب بعدىـ مف مكاف  مكاف العمؿك بالنسبة لتكزيع عينة المبحكثيف حسب 

ك يكضح الشكؿ , نسب تكزيع العماؿ حسب مكاف العمؿ ك بعده اك قربو مف مكاف االقامة  5.3كيبيف جدكؿ 
 .نسب تكزعيـ  5.4

 
 مكاف العمؿ عينة الدراسة في ما يتعمؽكصؼ  5.3جدكؿ 

 النسبة المئوٌة اكان البال

 23.2 لممكاصالت داعي كال االقامة مكاف مف بالقرب

 43.6 االقامة مكاف مف كـ 5 ضمف

 33.0 االقامة مكاف مف كـ5 مف ابعد

 
  

 
 العمؿ مكافكصؼ عينة الدراسة حسب  5.4شكؿ رقـ 

ٙٔ%

ٖٖ%

ٙ%

مكان اإلقامةتوزٌع العمال حسب 

مدٌنة

قرٌة

مخٌم

ٕٖ%

ٗٗ%

ٖٖ%

توزٌع العمال حسب منطقة العمل 

بالقرب من مكان االقامة 
والداعً للمواصالت

كم من مكان  ٘ضمن 
االقامة

كم من مكان ٘ابعد من 
االقامة
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تبيف اف نسبة الحاصميف عمى درجة البكالكريس اعمى  العممي تحصيميـك بالنسبة لتكزيع عينة المبحكثيف حسب 
يمييا الدبمـك كىذا يدؿ عمى اف المنطقة المستيدفة في منطقة الشماؿ يككف فييا نسبة التعميـ عالية نسبيا , نسبة

كالجدكؿ التالي يكضح نسب تكزيعيـ ك ىذا يؤدم الى ضركرة زيادة الكعي ك الفيـ لممكاد ك احكاـ القانكف الذم 
 النسب المئكية لمدرجات العممية الحاصؿ عمييا المبحكثيف  5.4ك يكضح الجدكؿ .ـ اعماليـ يحؾ

 
 كصؼ عينة المبحكثيف فيما يتعمؽ بالتحصيؿ العممي 5.4جدكؿ 

 النسبة المئوٌة التحصيؿ العممي

 2.2 ممـ

 11.6 دكف فما عامة ثانكية

 20.7 دبمـك

 56.7 بكالكريكس

 8.8 عميا دراسات

 
 

 
 كصؼ عينة الدراسة حسب التحصيؿ العممي  5.5شكؿ رقـ 

 
ك فيما يتعمؽ بتكزيع عينة المبحكثيف حسب الحالة الصحية بمغت نسبة االشخاص الذيف ال يعانكف مف اعاقات 

ك ىذا يدؿ عمى عدـ االلتزاـ بمادة قانكف العمؿ المتعمقة بنسبة تشغيؿ ذكم االحتيجات , %97.7جسدية 
 : التالي 5.5يف  في الجدكؿ رقـ الخاصة كما ىك مب

 كصؼ عينة المبحكثيف حسب الحالة الصحية  5.5جدكؿ 
 نمب التوزيع النمب ان االمتاارات الحالة الصحية

 97.7 589 سميـ

 2.3 14 الخاصة االحتياجات ذكم مف

 

2.2

11.6

20.7

56.7

8.8

ٓ

ٔٓ

ٕٓ

ٖٓ

ٗٓ

٘ٓ

ٙٓ

ثانوٌة عامةفما ملم
دون

دراسات علٌابكالورٌوسدبلوم



7ٖ 
 

 :التالي نسبة العماؿ السميميف  بالنسبة لذكم االحتياجات الخاصة  5.6ك يكضح الشكؿ رقـ 
 

 
 كصؼ الحالة الصحية لممبحكثيف  5.6شكؿ رقـ 

 
الذم يعد مف اىـ االمكر المؤثرة في رضى  متكسط الدخؿ الشيرم اما بالنسبة لتكزيع عينة المبحكثيف حسب

التالي اف نسبة الدخؿ متدنية لدل االغمبية كبالتالي كاف رضا العامؿ  5.6يكضح الجدكؿ رقـ العامؿ ك انتاجيتو 
 عف انتاجيتو سمبيان 

 ك صؼ عينة المبحكثيف حسب متكسط الدخؿ الشيرم  5.6جدكؿ رقـ 
 نماة الائوية النمب ان االمتاارات اتومط الد ل الشيري

 47.4 286 2500 الى 1501 مف

 18.9 114 1500 مف اقؿ

 23.4 141 3500 الى 2501 مف

 5.6 34 4500 الى 3501 مف

 4.6 28 4500 مف اكثر

 
 نسب تكزيع المبحكثيف حسب دخميـ الشيرم  5.7ك يكضح الشكؿ رقـ 

 

 
 المبحكثيف حسب دخميـ الشيرمكصؼ  5.7شكؿ رقـ 

98%

ٕ%

الحالة الصحٌة 

سلٌم

من ذوي االحتٌاجات 
الخاصة

ٗ7.ٗ

ٔ8.9
ٕٖ.ٗ

٘.ٙٗ.ٙ

ٓ

ٔٓ

ٕٓ

ٖٓ

ٗٓ

٘ٓ

الى  ٔٓ٘ٔمن ٓٓ٘ٔاقل من 
ٕ٘ٓٓ

الى  ٕٔٓ٘من 
ٖ٘ٓٓ

الى  ٖٔٓ٘من 
ٗ٘ٓٓ

ٓٓ٘ٗاكثر من 
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االعمى  أف نسبة المتزكجيف كانت الحالة االجتماعية بينت الدراسةحسب   المبحكثيفك مف ناحية تكزيع عينة 
 5.7مقارنة مما يدؿ عمى اف نسبة البطالة بيف غير المتزكجيف كبيرة ك يكضح جدكؿ % 68بنسبة تصؿ الى 

  :ىذه النسب 
 كصؼ عينة المبحكثيف حسب الحالة االجتماعية ليـ  5.7جدكؿ رقـ 

 النماة الائوية  الحالة االجتااعية

 30.5 اعزب

 68.2 متزكج

 1.3 ذلؾ غير

 
 ك يبيف الرسـ التالي الفرؽ الكبير بيف نسبة العامميف المتزكجيف مف غيرىـ 

 

 
 عينة المبحكثيف حسب الحالة االجتماعيةكصؼ  5.8شكؿ رقـ 

 
اظيرت الدراسة تركز معظـ المبحكثيف في القطاعيف  قطاع العمؿحسب  اما بالنسبة لتكزيع عينة المبحكثيف

الحككمي ك الخاص لما يتميزاف بو مف استقرار ك ظيفي نكعا ما ك ميزات كظيفية مقابؿ اعماليـ بالنسبة 
 نسب تكزعيـ حسب قطاع عمميـ  5.8لممؤسسات ك القطاعات االخرل ك يبيف الجدكؿ 

 مؿكصؼ عينة المبحكثيف حسب قطاع الع 5.8جدكؿ رقـ 
 نماة الائوية قطاع البال

 41.0 حككمي

 36.0 خاص

 8.6 اىمية مؤسسات

 9.0 محمي حكـ ىيئات

 5.5 بنكؾ

 

اعزب
ٖٔ%

متزوج
ٙ8%

ؼٌر ذلك
ٔ%

الحالة االجتماعٌة
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 :كصؼ العينو حسب قطاع العمؿ  5.9يكضح الشكؿ 
 

 
 كصؼ عينو المبحكثيف حسب قطاع العمؿ 5.9شكؿ رقـ 

 
 

الدراسة اف االدارم المكتبي قد بمغت نسبتو أظيرت نتائج  طبيعة العمؿحسب  كبالنسبة لتكزيع عينة المبحكثيف   
 5.10كالشكؿ  5.9, كيكضح الجدكؿ  12.1كاف العامميف في مجاؿ االشراؼ الميدني بمغت نسبتيـ % 43.6

 :ىذه النسب
 

 حسب طبيعة العمؿ كصؼ العينة 5.9جدكؿ رقـ 
 نماة الائوية طايبة البال

 43.6 مكتبي ادارم

 12.1 مدني اشراؼ

 8.6 حرفي/ عامؿ

 35.7  ذلؾ غير

  
 
 

ٗٔ

ٖٙ

8.ٙ9

٘.٘

بنوكهٌبات حكم محلًمإسسات اهلٌةخاصحكومً

قطاع العمل
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 حسب طبيعة العمؿ كصؼ العينة 5.10الشكؿ                                  

 
عدد األشخاص الذيف يعيميـ العامؿ ,تبيف اف النسبة االكثر مف العماؿ حسب  كبالنسبة لتكزيع عينة المبحكثيف

 : ىذه النسب 5.11اشخاص,كيكضح الشكؿ 6_4بعيمكف مف 
 

 
  العامؿ عدد األشخاص الذيف يعيميـحسب  كصؼ عينة المبحكثيف 5.11 شكؿ رقـ

 
قد تبيف أف أعمى نسبة ىي عدد  عدد المكظفيف العامميف بمؤسستؾ,حسب  اما بالنسبة لتكزيع عينة المبحكثيف

, كيكضح الشكؿ رقـ  %50مكظؼ, كقد بمغت ىذه النسبو  50-11ؤسسات مف ـالمكظفيف العامميف في اؿ
 :   النسبىذه  5.12

 

ٖٗ%

ٕٔ%

9%

ٖٙ%

طبٌعة العمل

اداري مكتبً اشراؾ مدنً حرفً/عامل  وضح،ؼٌر ذلك 

28.7

8.69.3
11.411.111.1

9.1

4.13.6
1.21.7

ٕٖٓٔٗ٘ٙ789ٔٓ

عدد األشخاص الذٌن ٌعٌلهم 
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 بالمؤسسةالعامميف  األشخاصكصؼ عينة المبحكثيف حسب عدد  5.12شكؿ رقـ 

 
 
 
 

اما بالنسبو لتكزيع عينو البحكثيف حسب عمميـ باف قانكف العمؿ كالعماؿ الفمسطيني ىك ادنى حقكقيـ العماليو 
 نسب عمميـ بذلؾ  5.13المحفكظو بمكجب القانكف الفمسطيني ميما كاف قطاع العمؿ, يكضح الشكؿ رقـ  

 

 
 

 أدنى حقكقيـ العماليةيبيف نسب عمـ العماؿ باف فانكف العمؿ ىك  5.13الشكؿ رقـ  
 

موظفٌن ٓٔاقل من 
ٕٔ%

 ٓ٘الى  ٔٔمن 
موظؾ

٘ٓ%

موظؾ ٓ٘اكثر من 
ٕ9%

عدد الموظفٌن العاملٌن بمؤسستك

نعم
8ٓ%

ال
ٕٓ%

هل تعلم بأن قانون العمل والعمال الفلسطٌنً 
هو أدنى حقوقك العمالٌة 
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كبالنسبو لتكزيع عينو المبحكثيف حسب تطبيؽ المؤسسة لقانكف العمؿ كالعماؿ الفمسطيني كااللتزاـ بمختمؼ بنكده 
, تبيف لنا مف خالؿ الدراسو االحصائيو نسبو المؤسسات التي تقـك بتطبيؽ القانكف ككانت اكبر نسبو ىي 

 : ىذه النسب 5.14المؤسسات التي تطبؽ القانكف بشكؿ جزئي , كيبيف الشكؿ رقـ   
 

 
 يبيف نسب المؤسسات التي تطبؽ القانكف 5.14الشكؿ رقـ 

 
أما بالنسبة لتكزيع عينو المبحكثيف حسب عمـ العماؿ بكجكد نقابات عماليو مف كاجبيا الدفاع عف حقكقيـ 

 :ىذه النسب  5.15, كيكضح الشكؿ رقـ  % 45نسبو الغير متأكديف بمغت أف تبييف كالحفاظ عمييا,
 

 
 يبيف نسب عمـ العماؿ بكجكد نقابات تدافع عف حقكقيـ  5.15الشكؿ رقـ  

 
 
 

نعم بالكامل
ٖٔ%

نعم بشكل جزبً 
حسب االهواء

ٖٖ%

ال
ٔ٘%

ال أعرؾ
ٕٔ%

هل تقوم مؤسستك بتطبٌق قانون العمل والعمال الفلسطٌنً وااللتزام 
بمختلف بنوده

نعم
ٖٔ%

ال
ٕٗ%

لست متؤكدا  
ٗ٘%

هل تعلم بوجود نقابات عمالٌة من واجبها الدفاع عن حقوقك والحفاظ 
علٌها
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أما بالنسبو لتكزيع عينو المبحكثيف حسب ثقو العماؿ بالنقابات ,قد تبيف اف نسبو الكاثقيف بيذه النقابات كعمميا ك 
 :ىذه النسب   5.16, كيكضح الشكؿ رقـ  %92دكرىا في حماية حقكقيـ  بمغت 

 
 

 
 بات العماليةالعماؿ بالنقا يبيف ثقة 5.16رقـ الشكؿ 

 
 

العمؿ كالراتب كمدة  كجكد عقد عمؿ بيف العامؿ كالمؤسسة يبيف طبيعةلتكزيع عينو المبحكثيف حسب  أما بالنسبة
ىذه  5.17ىي كجكد عقد كمكثؽ, كيكضح الشكؿ رقـ   األكبر ق كمكاف العمؿ,فقد تبيف اف النسبةالعقد كشركط

 :  النسب
 

 
 يبيف نسب كجكد عقد عمؿ بيف المؤسسة ك العامؿ   5.17رقـ  الشكؿ 

 

نعم
9ٕ%

ال
8%

فً حال احتجت لهذه النقابات للوقوف بجانبك ومساندتك فً تحصٌل 
حقوقك، فهل تثق بها

نعم و موثق
ٙ8%

نعم ولكن شفهً
ٔ٘%

ال ٌوجد
ٔ7%

هل ٌوجد عقد عمل ما بٌنك وبٌن مؤسستك ٌبٌن طبٌعة عملك 
والراتب ومدة العقد وشروطه ومكان العمل
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كبالنسبو لتكزيع عينو المبحكثيف حسب تناسب طبيعو العمؿ مع ما تـ االتفاؽ عميو مع صاحب العمؿ ,تبيف اف 
ىذه   5.18,كيبيف الشكؿ رقـ % 85النسبو االكبر ىي تناسبيا مع ما تـ االتفاؽ عميو كقد بمغت ىذه النسبو 

 :النسب
 

 
 يبيف تناسب طبيعة العمؿ مع ما تـ االتفاؽ عميو مع صاحب العمؿ 5.18الشكؿ رقـ  

 
 

أما بالنسبو لتكزيع عينو المبحكثيف حسب عدد ساعات العمؿ االسبكعيو المتفؽ عمييا , قد تبيف اف النسبو 
 :ىذه النسب 5.19ساعة عمؿ , كيكضح الشكؿ رقـ   45االعظـ ىي اقؿ مف 

 

 
 يبيف نسب عدد ساعات العمؿ المتفؽ عمييا  5.19لشكؿ  رقـ ا

نعم
8٘%

ال
ٔ٘%

هل تتناسب طبٌعة عملك مع ما تم االتفاق علٌه مع صاحب العمل 
عند بداٌة العمل

٘ٗأقل من 
٘9%

ٗ٘
ٕٖ%

٘ٗأكثر من 
ٔ8%

ما هو عدد ساعات العمل األسبوعٌة المتفق 
علٌا
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كبالنسبو لتكزيع عينو المبحكثيف حسب كجكد سمـ ركاتب في المؤسسو , تبيف اف نسبو كجكد سمـ لمركاتب ىي 

 :ىذه النسب 5.20, كيبيف الشكؿ رقـ % 80اكبر نسبو كقد بمغت 
 

 
 تب في المؤسساتركالؿيبيف نسب كجكد نظاـ سمـ   5.20الشكؿ رقـ  

 
أما بالنسبو لتكزيع عينو المبحكثيف حسب حفظ حؽ العامؿ في االجازات السنكيو الخاصو المدفكعو االجر , تبيف 

 :ىذه النسب   5.21, كيكضح الشكؿ رقـ % 77اف نسبو العماؿ المحفكظ حقيـ 
 

 
 مدفكعة الجر الخاصةاألجازات السنكية يبيف نسب العماؿ المحفكظ حقيـ في  5.21الشكؿ رقـ 

نعم
8ٓ%

ال
ٕٓ%

هل ٌوجد نظام لسلم الرواتب فً 
مؤسستك

نعم
77%

ال
ٕٖ%

هل حقك محفوظ فً اإلجازات السنوٌة الخاصة مدفوعة األجر 
ٌوم لمن خدم أكثر من   30سنوات و 5ٌوم لمن خدم أقل من  14)

(سنوات 5
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أما بالنسبو لتكزيع عينو المبحكثيف حسب حفظ حقكؽ العماؿ في االجازات السنكيو المرضيو مدفكعو الجر , تبيف 

 :ىذه النسب  5.22لممحفكظ حقكقيـ , كيكضح الشكؿ رقـ  % 78اف نسبة 
 

 
 جازات السنكية المرضيةر المحفكظ حقيـ باأليبيف  نسبة العماؿ المحفكظ حقيـ كغي  5.22الشكؿ رقـ 

 
أما بالنسبو لتكزيع عينو المبحكثيف حسب  منح المؤسسو اجازة مدفكعة االجر في االعياد كالمناسبات الرسمية, 

 :ىذه النسب   5.23,كيكضح الشكؿ رقـ  % 89فقد تبيف اف نسبو المؤسسات التي تمنح ىذه االجازات بمغت
 

 
  األعياد األجر في التي تمنح كالتي ال تمنح اجازات مدفكعة يبيف نسب المؤسسات     5.23الشكؿ رقـ 

 

نعم
78%

ال
ٕٕ%

هل حقك محفوظ فً اإلجازات السنوٌة المرضٌة مدفوعة 
(ٌوم لكل سنة 14)األجر 

نعم
89%

ال
ٔٔ%

هل تمنحك مؤسستك إجازة مدفوعة األجر فً األعٌاد 
التً ٌتم إقرارها من قبل مجلس )والمناسبات الرسمٌة 

(الوزراء الفلسطٌنً
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أما بالنسبة لتكزيع عينو المبحكثيف حسب اعتقاد العامؿ باف طمب ام حؽ مف حقكقو العماليو مف صاحب العمؿ 
كاصراره عميو قد يؤدم الى فصمو مف العمؿ اك مضايقتو بشكؿ عاـ , تبيف اف نسبو العماؿ الذيف يتضرركف عند 

 :ىذه النسب 5.24,كيكضح الشكؿ رقـ  % 41طالبة حقكقيـ بمغتـ
 

 
 بة حقكقيـ مف صاحب العمؿؿنسب العماؿ الذيف يتضرركف كالذيف ال يتضرركف عند مطا 5.24الشكؿ رقـ 

أما بالنسبو لتكزيع عينة المبحكثيف حسب رضاىـ عف بيئة العمؿ التي يعممكف بيا, تبيف اف نسبو العامميف 
ىذه  5.12, كيكضح الجدكؿ %9.8,كاف الراضيف بشده قد بمغت %43.9بيئو العمؿ قد بمغتالراضيف عف 

 :النسب
 

 نمب الراضين عن ايئة البال 5.10جدول رقم 
  النماو الائويو رضى الباال عن ايئة البال 

  9.8 واشدة نبم 

  43.9 نبم 

  23.4 اتتكداً  لمت 

  15.4 ال 

  7.5 اشدة و ال 

 
 
 
 

نعم
ٗٔ%

ال
٘9%

هل تعتقد بأن طلبك ألحد حقوقك العمالٌة من صاحب 
العمل وإصرارك علٌه قد ٌؤدي إلى فصلك من العمل أو 

مضاٌقتك بشكل عام
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عمؿ بيا مف حيث االنظمة معف بيئة العمؿ التي العامؿ  ىذه النسب التي تبيف نسبة رضا  5.25الشكؿ ك يبيف 
 ك القكانيف 

 

 
 عمؿ بيا مف حيث االنظمة ك القكانيفمعف بيئة العمؿ التي العامؿ  نسبة رضا  5.25شكؿ رقـ 

 
% 87عمى انتاجيتو ,تبيف اف نسبة   عف بيئة العمؿ العامؿ رضا  تأثيرنسبو لتكزيع عينو المبحكثيف حسب كباؿ

 : ىذه النسب 5.26ىـ في مكاف العمؿ, كيكضح الشكؿ مف العماؿ يؤثر رضاىـ عف بيئو العمؿ عمى انتاجيت

 
نتاجيةاؿ 5.26الشكؿ رقـ                                 العامؿ رضا عف بيئة العمؿ كا 

٘9

ٕٙ٘
ٔٗٔ

9ٖ

ٗ٘

هل أنت راضً عن بٌبة العمل 
من حٌث األنظمة ) التً تعمل بها 

(و القوانٌن 

نعم وبشدة

نعم

لست متؤكدا  

ال

ال و بشدة

نعم
87%

ال
9%

ال أعرؾ
ٗ%

هل تعتقد بؤن بٌبة عملك ومدى رضاك عنها تإثر على 
إنتاجٌتك بشكل عام
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مدل انتماء العامؿ لمؤسستو, تبيف اف نسبو العمامميف الذيف ال يشعركف كعند تكزيع عينو المبحكثيف حسب 

 :ىذه النسب 5.27ف كيكضح الشكؿ %84باالنتماء لمؤسساتيـ قد بمغت 
 

 
 مدل انتماء العامؿ لمؤسستو 5.27الشكؿ رقـ                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نعم
8ٗ%

ال
8%

ال أعرؾ
8%

هل تشعر باالنتماء إلى مؤسستك
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 10_0النتاجيتو في المؤسسة التي يعمؿ بيا بكضع رقـ ما بيف كعند تكزيع عينو المبحكثيف كطمب تقييـ العامؿ 
كىذا يدؿ عمى انتاجيتيـ العاليو في المؤسسات التي  10_8, تبيف اف العدد االكبر مف العماؿ يضعكف رقـ مف 

 : اعداد العماؿ كاالرقاـ المختارة 5.28يعممكف بيا, كيكضح الشكؿ 
 

 
 حيث انتاجيتو تقييـ العامؿ لنفسو مف 5.28الشكؿ رقـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٔٔٙٔٔٗ

ٗٙ
٘ٔ

79

ٔ٘٘

ٔٓٓ

ٔٗٓ

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

ٔٙٓ

ٔ8ٓ
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 وصف راط البينات: الاحور الثاني 
 

اف تنفيذ الدراسات المسحية يتطمب تبياف ربط المدخالت العينية كالعالقة مع بعضيا البعض, الذم بدكره يبيف 
المستقمة فحك الدراسة العممية , كنحف في ىذا المحكر نبيف العالقات االساسية في العينة حيث قمنا بربط البنكد 

 :مع بعضيا البعض كتبياف ذلؾ عمى النحك التالي
 

لقد تبيف عند ربط الجنس مع العمر اف نسبو العامميف مف الذككر اعمى منيا عند االناث , كىذا يدؿ عمى اف 
عدد المكظفيف مف الذككر  5.13حقكؽ المرأة في حصكليا عمى العمؿ ىك ادنى منو عند الذككر, كيبيف الجدكؿ 

 : سنة 54_15كالذيف تتراكح اعمارىـ مف  كاالناث
 
 عدد المكظفيف كاعمارىـ مف الذككر ك االناث 5.11جدكؿ رقـ  

 الجنس
            

  العمر 

 15 من اقل
 سنة

 الى 15 من
 سنة 18

 الى19 من
 سنة23

 الى 24 من
 سنة 34

 الى 35 من
 سنة 44

 الى 45 من
 سنة 54

 54 من اكبر
 سنة

Total    

   367 22 61 94 149 33 4 4 ذكر

   236 5 22 61 128 19 1 0 انثى

Total  4 5 52 277 155 83 27 603  

 
سنة كانت نسبة عالية, كقد بمغ عدد  34_ 24اف عدد المكظفيف الذيف تتراكح اعمارىـ مف  5.29كيبيف الشكؿ  

سنة كانت اعداد الذككر ضئيمة جدا  15اما الفئة العمرية اقؿ مف  128كاالناث  149الذككر في ىذه الفئة 
 .كاالناث لـ يالحظ تكاجدىف في ىذه الفئة

 

 
 تكزيعو في  الفئات العمرية الجنس ك 5.29شكؿ رقـ 

ٗٗ

ٖٖ

ٔٗ9

9ٗ

ٙٔ

ٕٕ

ٓٔ

ٔ9

ٕٔ8

ٙٔ

ٕٕ

٘

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

ٔٙٓ

 ٘ٔاقل من 
سنة

الى  ٘ٔمن 
سنة 8ٔ

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ

الى  ٕٗمن 
سنة ٖٗ

الى  ٖ٘من 
سنة ٗٗ

الى  ٘ٗمن 
سنة ٗ٘

 ٗ٘اكبر من 
سنة

ذكر

انثى
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كعند ربط الجنس مع التحصيؿ العممي , تبيف اف العدد االكبر مف  العامميف الذككر كاالناث ىـ الحاصميف عمى 

اعداد العماؿ كمدل  5.30الشكؿ  5.12درجة البكالكريكس كاقؿ عدد ىـ العامميف الممميف ,كيبيف الجدكؿ 
 :تحصيميـ العممي مف الذككر كاالناث 

 
 عالقة الجنس بالتحصيؿ العممي  5.12رقـ جدكؿ

                   
 الجنس 
 
 

التحصٌل العلمً      

ثانوٌة عامةفما  ملم
 دون

  Total دراسات علٌا بكالورٌوس دبلوم

 376 36 181 73 64 13 ذكر

 236 17 161 52 6 0 انثى

Total  13 70 126 342 53 603 

 
ك اف حامميف شيادة , يستنتج التكزيعات ما بيف الجنس ك التحصيؿ العممي ك المالحظ لمشكؿ في األسفؿ 

 .البكالكريكس تمثؿ اغمبية العماؿ في شماؿ الضفة الغربية 
 

 
 اعداد المكظفيف كتحصيميـ العممي 5.30شكؿ رقـ 
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 2500_1501كعند ربط الجنس مع الراتب الشيرم , تبيف اف العدد االكبر مف العامميف تتراكح ركاتبيـ مف 

شيكؿ ك يكضح الجدكؿ  4500مقارنة في عدد العامميف الذيف يتقاضكف اكثر مف  5.31شيكؿ , كيكضح الشكؿ 
 .ىذه التكزيعات  5.13

 ربط الجنس مع الراتب الشيرم  5.13جدكؿ رقـ 
 الجنس

 
 

الراتب  
 الشهري 

ٓٓ٘ٔاقل من  الى  ٔٓ٘ٔمن  
ٕ٘ٓٓ 

الى  ٕٔٓ٘من 
ٖ٘ٓٓ 

الى  ٖٔٓ٘من 
ٗ٘ٓٓ 

ٓٓ٘ٗاكثر من   Total  

 367 25 23 94 154 71 ذكر

 236 3 11 47 132 43 انثى

Total  114 277 141 34 28 603 

 
 

الرسـ التكضحي لمركاتب العماؿ في شماؿ الضفة الغربية ك الذم يزيد فية اعدد العماؿ  5.31كيبيف الشكؿ 
التي كانت نسبتيـ  4500يتقاضكف اكثر مف مقارنة مع العماؿ الذيف  2500الى  1501الذيف يتقاضكف مف 

 .ضئيمة 
 

 
 اعداد المكظفيف مع ما يتقاضكنو مف اجر  5.31شكؿ رقـ 
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ك عند تكزيع الجنس حسب قطاع العمؿ تبيف لنا بأف كاف اكثر تكاجد لمعماؿ في القطاع الحككمي لما يعكد عمية 
خالؼ القطاع الخاص الذم ىك ثاني اكبر تكاجد  مف استقرار ك ظيفي ك كانت الذككر ك االناث متقاربة بو عمى

التالي اعداد العامميف ك تكزعيـ عمى  5.14لمعماؿ فيو ك اختالؼ نسبة الذككر عف االناث بو ك يكضح الجدكؿ 
 .قطاعات العمؿ 

 ربط الجنس مع قطاع العمؿ  5.14جدكؿ 
 الجنس  

                                                                                                                                                                                                                 
 طاع العمل ق

 حكم هٌئات اهلٌة مؤسسات خاص حكومً
 محلً

    Total بنوك

   367 24 44 33 138 128 ذكر 

   236 9 10 19 79 119 انثى 

 Total  247 217 52 54 33 603   

 
 
لقد بٌنت نتابج تحلٌل االستمارات بؤن معظم المبحوثٌن ٌعملون بالقطاعٌن الخاص والحكومً كما هو مبٌن  

أدناه، كما بٌنت نتابج التحلٌل بؤن عدد الذكور العاملٌن أكثر من عدد االناث فً كافة قطاعات  ٕٖ.٘بالشكل رقم 

 .العمل الفلسطٌنٌة

 
 ـ في القطاعات قاعداد المكظفيف ك تكزع 5.32شكؿ رقـ 
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سنة كانت اؼلبٌة ٖٗ -ٕٗعمر العامل مع متوسط دخله الشهري انه فً فبة العمر وقد تبٌن لنا عندما قمنا بربط 
العمل هً التً شٌقل و نؤكد هنا ان طبٌعة  ٕٓٓ٘الى  ٔٓ٘ٔالعمال فً هذه القترة ٌتقاضون راتب ٌتراوح بٌن 

تحدد الراتب و عن ضرورة و جود سلم للرواتب فً المإسسات الفلسطٌنٌة ألن عدد العمال فً فبة العمر من 
القارنة بٌن  ٘ٔ.٘و ٌوضح الجدول ،كانت نسبة الرواتب المرتفعة فً هذه الفترة ضبٌلة نوعا ما ٗ٘الى ٘ٗ

. فبات أعمار العمال و ما ٌتقاضونه من اجر   
 
 

ربط فبات العمر للعمال مع متوسط الدخل الشهري بالشقل  ٘ٔ.٘جدول   
 العمر  

 
 متوسط الدخل 

 الى 1501 من 1500 من اقل
2500 

 الى 2501 من
3500 

 الى 3501 من
4500 

    Total 4500 من اكثر

   4 0 0 1 0 3 سنة 15 من اقل 

   5 0 0 0 2 3 سنة 18 الى 15 من 

   52 0 0 8 18 26 سنة23 الى19 من 

   277 2 15 56 157 47 سنة 34 الى 24 من 

   155 13 6 40 73 23 سنة 44 الى 35 من 

   83 9 10 28 27 9 سنة 54 الى 45 من 

   27 4 3 8 9 3 سنة 54 من اكبر 

 Total  114 286 141 34 28 603   

 
يتقاضكنو مف أجر مقابؿ اعماليـ فئات األعمار لمعماؿ ك مقارنتيـ فيما بعضيـ مع ما  5.33ك يبيف الشكؿ 

 .التي يقكمكف بيا 
 

 
 فئات العمر ك ربطيا في معدؿ الدخؿ  5.33شكؿ 
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مع مدل رضا العامؿ عف بيئة العمؿ التي يعمؿ  10-1ك عندما قمنا بربط تقيـ إنتاجية العامؿ التي تتراكح مف 
كانكا راضيف عف بيئة  10-5مكا انتاجيتيـ بيا مف حيث االنظمة ك القكانيف تبيف لنا اف معظـ العماؿ الذيف قي

كانكا غير راضيف تك غير نتأكديف عف  5-1العمؿ الذيف يعممكف بيا اما العماؿ الذيف قيمكا انتاجيتيـ مف 
 .  رضاىـ عف بيئة العمؿ 

 مؿ عف بيئة العمؿ  امع رضا الع اإلنتاجيةربط تقيـ  5.16جدكؿ رقـ 
 تقٌمك ألنتاجٌتك  

 
 

 عن بٌئة العملهل انتا راضً 

    Total بشدة و ال ال متأكداًا  لست نعم وبشدة نعم

 1 0 1 3 3 4 11   

 2 0 3 1 0 2 6   

 3 1 5 1 2 2 11   

 4 0 1 1 1 1 4   

 5 3 8 24 8 3 46   

 6 2 21 13 11 4 51   

 7 4 34 21 14 6 79   

 8 12 77 31 25 10 155   

 9 13 48 20 13 6 100   

 10 24 67 26 16 7 140   

 Total 59 265 141 93 45 603   

 
رضا العماؿ عف بيئة العمؿ مف حيث االنظمة ك القكانيف ك تقيـ انتاجيتيـ التي تتراكح مف  5.34ك يبيف الشكؿ 

1-10 . 

 
 رضا العماؿ عف بيئة العمؿ مف حيث االنظمة ك القكانيف ك تقيـ اتاجيتيـ  5.34شكؿ 
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 رضاك مدى و عملك بٌبة بؤنمع ىؿ يعتقد العامؿ  10-1ك عندما ربطنا تقيـ انتاجية العامؿ التي تتراكح مف 

كاف بعتقادىـ اف بيئة العمؿ تؤثر عمى  10-5العماؿ الذيف كانت انتاجيتيـ مف ,  تاجٌتكنعلى اتإثر عنها
كانت احابتيـ بأنيا ال تؤثر اك ال يعرفكف انيا تؤثر اك ال ك  10-5االنتاجية بعكس العماؿ التي كانت انتاجيتيـ 

 .يبيف ذلؾ  5.17الجدكؿ 
 هعلى اتاجٌتتإثر عنها هرضا مدى و هعمل بٌبة بؤنأعتقاده تقيـ انتاجية العامؿ مع  5.17جدكؿ 

نتاجٌتك تقٌمك ال   
 
 

 مدى و عملك بٌئة بأن تعتقد هل
 على اتاجٌتك تؤثر عنها رضاك

    Total أعرف ال ال نعم

 1 10 1 0 11   

 2 5 0 1 6   

 3 10 0 1 11   

 4 4 0 0 4   

 5 35 5 6 46   

 6 46 4 1 51   

 7 69 10 0 79   

 8 136 12 7 155   

 9 87 11 2 100   

 10 122 11 7 140   

 Total  524 54 25 603   

 
 رضاك مدى و عملك بٌبة بؤنٌعتقد العامل   هلمع  10-1انتاجية العامؿ التي تتراكح مف  5.35ك يبيف الشكؿ 

 .على اتاجٌتكتإثر عنها
 

 
 .على اتاجٌتكتإثر عنها رضاك مدى و العمل  بٌبة مع  انتاجية العامؿربط   5.35شكؿ 
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 القطاع الحكواي ووصف البينة  : الاحور الثالث 

 
عندما بدأنا في دراسة العينات ككصفيا ك تحميميا تبيف اف قطاعات العمؿ يحكميا قكانيف مختمفة فمثالن القطاع 

يتبعكف الخاص يحكمو قانكف العمؿ ك العماؿ الفمسطيني ك القطاع الحككمي فأف المكظفيف في ذلؾ القطاع 
قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني ك لذلؾ قمنا بتحميؿ القطاع الحككمي عمى حدا كما سنرل في ىذا المحكر ك 

. القطاع الخاص ك القطاعات االخرل في المحكر التالي 
 

عف تبيف اف نسبة الذككر تزداد عف نسبة االناث في القطاع الحككمي ك اف نسبة العامميف  في ىذا القطاع تزداد 
% 41القطاعات االخرل لما يعكد عمى ىذا القطاع مف استقرار كظيفي ك اف نسبة العماؿ في ىذا القطاع كاف 

.  603استمارة مف اصؿ  247ك أف عدد االستمارات التي كزعت 
 

اف كصؼ العينة يتطمب ربط المحاكر مع بعضيا كذلؾ لمضركرة العممية كطريقة لتحميؿ البيانات المدخمة 
 .ليدؼ التعميمي كاليدؼ مف تحميؿ ىذه العينةلتكضيح ا

 
: مالحظة

A  : المحكر االكؿ في االستمارة
B : المحكر الثاني  في االستمارة
C : المحكر الثالث في االستمارة
 

الحككمي بعممو أف قانكف العمؿ ك العماؿ الفمسطيني ( ذكر أك انثى ) قدرة معرفة المكظؼ  (a1*b1)تـ ربط 
عمالية تبيف اف كال الجنسيف ك بصكرة كبيرة عمى معرفة بقانكف الخدمة كقانكف العمؿ ىك ادنى حقكقو اؿ

. اعداد الذككر ك االناث ك عمميـ بالقانكف  5.18الفمسطيني ك يكضح جدكؿ رقـ 
 

  الخدمة المدنية ربط الجنس في مدل معرفة العامؿ بقانكف  5.18جدكؿ رقـ 
 الجنس  

 
   الخدمة المدنٌة معرفة العامل بقانون

   Total انثى ذكر

   195 95 100 نعم 

   52 24 28 ال 

 Total 128 119 247   
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مف المكظفيف % 79بكضكح معرفة كال الجنسيف ك بشكؿ كبير قانكف الخدمة المدنية كاف  5.36ك يبيف الشكؿ 
.  مف المكظفيف ال يعرفكف كىذا يدؿ عمى كعي المكظفيف بأحكاـ قانكنيـ%  21الحككمييف يعرفكف مقارنة ب 

 

 
  الخدمة المدنية  في قانكف ة العامؿ ربط الجنس مع مدل  معرفت 5.36قـ شكؿ ر

 
 ((b2كقانكف الخدمة المدنية  ىك ادنى حقكقؾ العمالية  ((a2الفئة العمرية كقد تبيف عند دراسة العالقة ما بيف  

.  5.19كنالحظ ذلؾ في الجدكؿ  44-24كانت النسبة االعمى باالجابة نعـ تتراكح مف الفئة العمرية 
 

دمة المدنية  ىك ادنى حقكقؾ العمالية ربط الفئة العمرية كاف قانكف الخ 5.19جدكؿ 
 الى 15 من الفبة  العمربة

 سنة 18
 الى19 من

 سنة23
 الى 24 من

 سنة 34
 الى 35 من

 سنة 44
 الى 45 من

 سنة 54
 54 من اكبر

 سنة
 المجموع

 بان تعلم هل
الخدمة  قانون

 المدنٌة
 هو الفلسطٌنً

 حقوقك أدنى
 العمالٌة

 195 7 31 70 74 11 2 نعم

 52 7 8 11 24 2 0 ال

 247 14 39 81 98 13 2 المجموع
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العالقة ما بيف مدل عمـ العماؿ بأف قانكف الخدمة المدنية  ىك ادنى حقكقيـ العمالية  5.37ك يبيف الشكؿ 
. كربطو مع معدؿ العمرم لمعماؿ

 

 
بقانكف عمميـ  المكظفيفالعالقة بيف الفئة العمرية كمعدؿ معرفة 5.37شكؿ رقـ 

 
 

كمعرفة اف قانكف الخدمة المدنية  ىك ادنى حقكقيـ a3) )كقد تبيف عند دراسة العالقة ما بيف التحصيؿ العممي 
كانت نسبة الكعي لدل المكظفيف الذيف يحممكف شيادات البكالكريكس أعمى نسبة ك يكضح  b1))العمالية 
. ىذه العالقة  5.20الجدكؿ 
ك العالقة بينيـ  ( (a3*b1ربط  5.20جدكؿ 

 ثانوٌة التحصٌل العلمً
 دون عامةفما

 المجموع علٌا دراسات بكالورٌوس دبلوم

 بان تعلم هل
الخدمة  قانون

  المدنٌة 
 هو الفلسطٌنً

 حقوقك أدنى
العمالٌة 

 

 195 19 124 39 13 نعم

 52 6 32 11 3 ال

 247 25 156 50 16 المجموع
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بكضكح مدل عمـ المكظفيف بقانكف الخدمة المدنية  كربطو مع تحصيميـ العممي    5.38ك يبيف الشكؿ 
 

 
 b1ربط التحصيؿ العممي مع  5.38شكؿ 

 
ك ( b1)عمـ المكظؼ بقانكف الخدمة المدنية  ىك ادنى حقكقيـ العمالية  كقد تبيف عند دراسة العالقة ما بيف 

ك عمميـ بقانكف الخدمة المدنية  a9) ) ربطو مع عدد المكظفيف الذيف يعممكف داخؿ المؤسسات الحككمية 
 . ىذه التكزيعات  5.21الخاص بيـ يبيف الجدكؿ 

 
 b1ربط قطاع الحككمي مع  5.21جدكؿ 

 المجموع  قطاع العمل الحكومً 

 بان تعلم هل
الخدمة  قانون

المدنٌة 
 هو الفلسطٌنً

 حقوقك أدنى
 العمالٌة

   195 195 نعم

   52 52 ال

   247 247 المجموع 
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مدل معرفة المكظؼ الحككمي بأف قانكف الخدمة المدنية  ىك أدنى حقكقيـ العمالية   5.39ك يبيف الشكؿ 
 

 
 b1ربط المكظؼ الحككمي مع  5.39شكؿ 

 

مؤسستؾ بتطبيؽ قانكف الخدمة المدنية  الفمسطيني مع سؤاؿ المكظؼ ىؿ تقـك ( (a1ك قد تبيف عند ربط الجنس 
تبيف اف نسبة المكظفيف الذيف أجابكا عمى السؤاؿ بتطبيؽ القانكف داخؿ مؤسساتيـ b2)  )ك االلتزاـ بمختمؼ بنكده 

نعـ بشكؿ جزئي كانت نسبتيـ األكبر كأف المكظفيف الذيف ال يعممكف بالقانكف ك تطبيقو كانت نسبتيـ األقؿ ك 
 .ىذا الربط  5.22لجدكؿ بيف ا

 
 b2ربط الجنس مع  5.22جدكؿ  

الجنس 
 

 المجموع انثى ذكر

 مإسستك تقوم هل
الخدمة  قانون بتطبٌق

 المدنٌة 
 
 
 

 76 38 38 بالكامل نعم

 حسب جزبً بشكل نعم
 االهواء

44 37 81 

 37 12 25 ال

 53 32 21 أعرؾ ال

 المجموع
 

128 119 247 

 

 
 
 
 
 

79%

ٕٔ%

قطاع العمل حكومً

نعم

ال



99 
 

التالي بكضكح مدل معرفة كال الجنسيف بتطبيؽ قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني داخؿ  5.40ك يبيف الشكؿ 
. مؤسساتيـ بمختمؼ بنكده ك تشريعاتو القانكنية 

 

 
 b2ربط الجنس مع 5.40شكؿ 

 

مع مدل تطبيؽ المؤسسة التي يعمؿ بيا لقانكف الخدمة المدنية كانت (  a2) كقد تبيف عند ربط عمر المكظؼ 
سبة األكبر تتمحكر في تطبيؽ المؤسسة لمقانكف بشكؿ جزئي ك حسب األىكاء ك تركزت  في الفئة العمرية مف الف
. ذلؾ  5.23سنة ك يبيف الجدكؿ  24-44
 

 b2ربط عمر المكظؼ مع  5.23جدكؿ 
العمر 
 

 الى 15 من
 سنة 18

 الى19 من
 سنة23

 الى 24 من
 سنة 34

 الى 35 من
 سنة 44

 الى 45 من
 سنة 54

 54 من اكبر
 سنة

 المجموع

 تقوم هل
 مإسستك

 قانون بتطبٌق
 الخدمة المدنٌة
 الفلسطٌنً

 76 4 17 26 24 5 0 بالكامل نعم

 بشكل نعم 
 حسب جزبً

 االهواء

0 3 33 31 11 3 81 

 37 3 4 13 13 3 1 ال 

 53 4 7 11 28 2 1 أعرؾ ال 

المجموع 
 

2 13 98 81 39 14 247 
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ٔٓٓ 
 

. ربط معدؿ العمر لممكظؼ مع ىؿ تقـك مؤسستؾ بتطبيؽ قانكف الخدمة المدنية  5.41ك يبيف الشكؿ 
 

 
 b2ربط معدؿ العمر لممكظؼ مع  5.41شكؿ 

كقد تبيف عند ربط التحصيؿ العممي لممكظؼ بمدل تطبيؽ المؤسسة التي يعمؿ بيا لمقانكف الخدمة المدنية ك 
كيبيف جدكؿ , ريكس كانت االعمى بيف كافة التحصيؿ العمميااللتزاـ بمختمؼ بنكده أف نسبة حاممي شيادة البكالك

 .  ىذه التكزيعات  5.24

 
 b2ربط التحصيؿ العممي مع  5.24جدكؿ رقـ 

 عامة فما ثانوٌة العلمً التحصٌل
 دون

 المجموع  علٌا دراسات بكالورٌوس دبلوم

 مإسستك تقوم هل
 قانون بتطبٌق

 الخدمة المدنٌة 
 الفلسطٌنً

 76 6 55 10 5 بالكامل نعم

 جزبً بشكل نعم
 االهواء حسب

5 20 43 13 81 

 37 4 22 8 3 ال

 53 2 36 12 3 أعرؾ ال

 247 25 156 50 16 المجموع

 

 
 
 
 

ٓ

٘

ٔٓ

ٔ٘

ٕٓ

ٕ٘

ٖٓ

ٖ٘

الى  ٘ٔمن 
سنة 8ٔ

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ

الى  ٕٗمن 
سنة ٖٗ

الى  ٖ٘من 
سنة ٗٗ

الى  ٘ٗمن 
سنة ٗ٘

اكبر من 
سنة ٗ٘

نعم بالكامل

نعم بشكل جزبً حسب االهواء  

ال  

ال أعرؾ  



ٔٓٔ 
 

تحصيؿ المكظفيف العممي ك ربطو مع تطبيؽ المؤسسة التي يعمؿ بيا لقانكف الخدمة  5.42ك يبيف الشكؿ 
. المدنية 

 

  
 b2ربط التحصيؿ العممي مع  5.42شكؿ 

 
مع قياـ المكظؼ بقراءة قانكف الخدمة المدنية أف النسبة االكبر مف المكظفيف لـ  a1عند ربط الجنس كقد تبيف 

 :ىذه التكزيعات 5.25بشكؿ سريع دكف دخكؿ بتفاصيمو كيبيف الجدكؿ  قرؤكهتقـ بقراءة القانكف اك 

 b3ربط الجنس مع  5.25جدكؿ 
   المجموع  انثى ذكر الجنس

 قمت وان لك سبق هل
الخدمة  قانون بقراءة

 الفلسطٌنً المدنٌة

   25 13 12 تفصٌلً وبشكل نعم

   101 46 55 سرٌع وبشكل نعم

   121 60 61 ال

   247 119 128 المجموع 

 

 
 
 
 
 

ٓ

ٔٓ

ٕٓ

ٖٓ

ٗٓ

٘ٓ

ٙٓ

ثانوٌة عامةفما 
دون

دراسات علٌابكالورٌوسدبلوم

نعم بالكامل

نعم بشكل جزبً حسب االهواء  

ال  

ال أعرؾ  



ٕٔٓ 
 

: الخدمة المدنية تقارب نسبة الذككر الى نسبة االناث في عدـ قراءتيـ لقانكف  5.43كيبيف الشكؿ 
 

 
 b3ربط الجنس مع  5.43شكؿ 

 
-24مع اذا ما كاف قد سبؽ لو أف قرأ قانكف الخدمة المدنية أف الفئة مف  a2عند ربط عمر المكظؼ كقد تبيف  

: ذلؾ بكضكح 5.26سنة كانت االكثر قراءه لمقانكف ك بشكؿ تفصيمي مف بيف كافة الفئات كيبيف الجدكؿ  44
 

 b3ربط العمر مع  5.26جدكؿ 
 الى 15 من العمر

 سنة 18
 الى19 من

 سنة23
 الى 24 من

 سنة 34
 الى 35 من

 سنة 44
 الى 45 من

 سنة 54
 54 من اكبر

 سنة
 المجموع 

 لك سبق هل
 قمت وان
 قانون بقراءة

 الخدمة المدنٌة
 الفلسطٌنً

 وبشكل نعم
 تفصٌلً

0 2 7 10 3 3 25 

 وبشكل نعم
 سرٌع

0 8 36 35 18 4 101 

 121 7 18 36 55 3 2 ال

 247 14 39 81 98 13 2 المجموع 
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ٖٔٓ 
 

نسبة المكظفيف الذيف لـ يقكمكا بقراءة القانكف كلك بشكؿ سريع تمركزت في الفئة العمرية مف  5.44كيبيف الشكؿ 
: سنة  24-34
 

 
  b3ربط العمر مع  5.44شكؿ 

 
 

المدنية تبيف أف نسبة المكظفيف حاممي شيادة البكالكريكس كعند ربط التحصيؿ العممي مع قراءة قانكف الخدمة 
عالقة 5.27كانت االعمى في قراءة القانكف بشكؿ تفصيمي اك بشكؿ سريع مف بيف كافة الشيادات كيبيف الجدكؿ 

: التحصيؿ العممي مع قراءة القانكف 
 

 b3ربط التحصيؿ العممي مع  5.27جدكؿ 
 
 العلمً التحصٌل

 فما عامة ثانوٌة
 ندو

 المجموع علٌا دراسات بكالورٌوس دبلوم

 لك سبق هل
 قمت وان
 قانون بقراءة

 الخدمة المدنٌة 
الفلسطٌنً 

 
 

 وبشكل نعم
 تفصٌلً

4 1 13 7 25 

 وبشكل نعم
 سرٌع

8 17 67 9 101 

 121 9 76 32 4 ال

 lالمجموع 
 

16 50 156 25 247 
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ٔٓٗ 
 

: العامة فما دكف كانت األقؿ قراءة لقانكف الخدمة المدنية أف نسبة حممة الثانكية  5.45كيبيف الشكؿ 
 

 
 b3ربط التحصيؿ العممي مع  5.45شكؿ 

 
 

 

 
أف نسبة المكظفيف العامميف في مركز ادارم مكتبي كانت االعمى في قراءة قانكف الخدمة المدنية مف كقد تبيف 

مع قياـ المكظؼ بقراءة سابقة لقانكف  a10ربط طبيعة العمؿ  5.28بيف كافة المراكز الكظيفية كيبيف الجدكؿ 
: الخدمة المدنية 

 b3ربط طبيعة العمؿ مع  5.28جدكؿ 
 المجموع  ذلك ؼٌر حرفً/ عامل مدنً اشراؾ مكتبً اداري العمل طبٌعة

 وان لك سبق هل
 بقراءة قمت
الخدمة  قانون
 الفلسطٌنًالمدنٌة 

 وبشكل نعم
 تفصٌلً

12 5 0 8 25 

 101 48 3 16 34 سرٌع وبشكل نعم

 121 80 5 9 27 ال

 247 136 8 30 73 المجموع 
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ٔٓ٘ 
 

: العامؿ الحرفي ىك المكظؼ االقؿ قراءة لمقانكف الخدمة المدنية  5.46كيبيف الشكؿ 
 

  
 b3ربط طبيعة العمؿ مع  5.46شكؿ 

 
مع عممو بكجكد نقابات عمالية كاجبيا الدفاع عف حقكؽ المكظؼ ك   a2كقد تبيف عند ربط عمر المكظؼ 

 5.29كانت االكثر معرفة بكجكد ىذه النقابات كيبيف الجدكؿ  34-24الحفاظ عمييا أف نسبة المكظفيف في عمر 
: ىذه التكزيعات 

  b4ربط عمر المكظؼ مع  5.29جدكؿ 
 العمر

 
 الى 15 من

 سنة 18
 الى19 من

 سنة23
 الى 24 من

 سنة 34
 الى 35 من

 سنة 44
 الى 45 من

 سنة 54
 54 من اكبر

 سنة
 المجموع

 بوجود تعلم هل
 عمالٌة نقابات
 واجبها من

 عن الدفاع
حقوقك 

 

 228 13 37 75 91 10 2 نعم

 19 1 2 6 7 3 0 ال

 المجموع
 

2 13 98 81 39 14 247 
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: نقابات عمالية عالقة عمر المكظؼ مع عممو بكجكد  5.47كيبيف الشكؿ 
 

 
 b4ربط عمر المكظؼ مع  5.47شكؿ 

 
 

كقد تبيف عند ربط الجنس مع عمـ المكظفيف بكجكد نقابات عمالية مف كاجبيا الدفاع عف حقكؽ المكظؼ تقاربت 
:  ىذا التقارب  5.30نسبة الذككر مع االناث ممف يعممكف بكجكد ىذه النقابات ك يبيف الجدكؿ 

 b4ربط الجنس مع  5.30جدكؿ 
 

 الجنس
 المجموع انثى ذكر

 بوجود تعلم هل
 عمالٌة نقابات
 واجبها من

 عن الدفاع
 حقوقك

 228 114 114 نعم

 19 5 14 ال 

 المجموع
 

128 119 247 
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ٔٓ7 
 

:  مدل المعرفة بكجكد نقابات عمالية   5.48كيبيف الشكؿ 
 

 
 b4ربط الجنس مع  5.48شكؿ 

 

مع كجكد عقد بيف المكظؼ ك صاحب العمؿ يبيف طبيعة العمؿ ك الراتب كيبيف   a1الجنسكقد تبيف عند ربط 
كانت النسبة االعمى تفيد بكجكد عقد عمؿ مكثؽ بيف صاحب العمؿ ك المكظؼ كيبيف b6 أيضا مدة ىذا العقد  

:  ىذه التكزيعات  5.31جدكؿ 
   b6ربط الجنس مع  5.31جدكؿ 

 المجموع انثى ذكر الجنس

 بٌنك عمل عقد ٌوجد هل
 ٌبٌن مإسستك بٌن و

 والراتب عملك طٌبعة
العقد  ومدة

 
 

 185 88 97 موثق و نعم

 18 6 12 شفهً ولكن نعم

 44 25 19 ٌوجد ال

المجموع 
 

128 119 247 
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ٔٓ8 
 

اف عدـ تكاجد عقد عمؿ لكؿ مف الجنسييف  بيف صاحب العمؿ ك المكظؼ كانت النسبة قميمة  5.49كيبيف شكؿ 
مقارنة بكجكد عقكد لممكظفيف لمعمؿ داخؿ المؤسسات الحككمية تبيف طبيعة العمؿ داخؿ المؤسسات ك مدة ىذه 

: العقكد 
 

 
 b6ربط الجنس مع  5.49شكؿ

 
مع كجكد عقد بيف المكظؼ ك صاحب العمؿ يبيف طبيعة العمؿ ك الراتب   a2كقد تبيف عند ربط العمر لممكظؼ 

ك مدة ىذا العقد كمما ماف عمر المكظؼ اكبر زاد كعيو لكجكد مثؿ ىذه العقكد التي تمـز صاحب العمؿ ك تككف 
:  ىذه التكزيعات 5.32 مرجعية في كثير مف األمكر ك يبيف جدكؿ 

 
 b6ربط العمر لممكظؼ مع  5.32جدكؿ 

العمر 
 

 الى 15 من
 سنة 18

 الى19 من
 سنة23

 الى 24 من
 سنة 34

 الى 35 من
 سنة 44

 الى 45 من
 سنة 54

 54 من اكبر
 سنة

 المجموع

 عقد ٌوجد هل
 و بٌنك عمل
 مإسستك بٌن

 طٌبعة ٌبٌن
 والراتب عملك

العقد  ومدة
 
 

 185 12 30 60 76 5 2 موثق و نعم

 ولكن نعم
 شفهً

0 3 7 7 1 0 18 

 44 2 8 14 15 5 0 ٌوجد ال

 المجموع
 

2 13 98 81 39 14 247 
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سنة  كانت األكثر حيازة عمى عقكد عمؿ تبيف مدة العمؿ ك  34-24اف الفئة العمرية مف  5.50ك يبيف شكؿ 
 : سنة  تساكت فييا كجكد عقكد مع عدمو مع ك جكد عقكد شفيية تقريبان  23-19طبيعتو كاف الفئة مف 

 

 
 b6ربط العمر مع  5.50شكؿ 

مع كجكد عقد عمؿ يبيف طبيعة العمؿ ك مدتو كانت نسبة   a5كقد تبيف عند ربط التحصيؿ العممي لممكظؼ 
المكظفيف حاممي شيادة البكالكريكس ىـ االكثر مف ناحية كجكد عقكد عمؿ مع المؤسسة تبيف طبيعة العمؿ 

: ات ىذه التكزيع 5.33داخميا ك الركاتب كيبيف جدكؿ 
 

 b6ربط التحصيؿ العممي مع  5.33جدكؿ 
التحصٌل العلمً 

 
 عامة فما ثانوٌة

 دون
 المجموع علٌا دراسات بكالورٌوس دبلوم

 عقد ٌوجد هل
 بٌن و بٌنك عمل

 ٌبٌن مإسستك
 عملك طٌبعة

 ومدة والراتب
العقد 
 
 

 185 23 113 36 13 موثق و نعم

 18 0 13 4 1 شفهً ولكن نعم

 44 2 30 10 2 ٌوجد ال

المجموع 
 

16 50 156 25 247 
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ٔٔٓ 
 

أف نسبة عدـ كجكد عقكد عمؿ تبيف طبيعة العمؿ ك الراتب ك فترة العمؿ داخؿ المؤسسة  5.51كيبيف شكؿ 
: كانت قميمة في مختمؼ مراحؿ التحصيؿ العممي 

 

 
 b6ربط التحصيؿ العممي مع  5.51شكؿ 

 
طبيعة العمؿ ك الراتب ك فترة العمؿ داخؿ مع كجكد عقد عمؿ يبيف  a10عند ربط طبيعة العمؿ كقد تبيف 

ك يبيف جدكؿ المؤسسة زادت نسبة كجكد عقكد عند المكظفيف الذيف يعممكف في اإلشراؼ أك اإلدارة المكتبية 
: ىذه التكزيعات  5.34
  b6ربط طبيعة العمؿ مع  5.34جدكؿ 

 طبٌعة العمل
 

   المجموع وضح, ذلك ؼٌر حرفً/ عامل مدنً اشراؾ مكتبً اداري

 عقد ٌوجد هل
 بٌن و بٌنك عمل

 ٌبٌن مإسستك
 عملك طٌبعة

 ومدة والراتب
العقد 
 
 

   185 94 5 22 64 موثق و نعم

   18 10 1 4 3 شفهً ولكن نعم

   44 32 2 4 6 ٌوجد ال

المجموع 
 

73 30 8 136 247   
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ٔٔٔ 
 

: عند العماؿ الحرفييف قمة نسبة ك جكد عقكد عمؿ  5.52ك يبيف الشكؿ 
 

 
  b6ربط طبيعة العمؿ مع  5.52شكؿ 

 
مع ىؿ طبيعة عمؿ المكظؼ الحالية  تتناسب مع ما تـ االتفاؽ عمية مع صاحب   a1كقد تبيف عند ربط الجنس 

 اف كؿ مف الجنسيف زادة نسبة تناسب العمؿ مع ما تـ االتفاؽ عمية في بداية العمؿ(  b7)العمؿ عند بداية العمؿ
: ىذه التكزيعات  5.35ك يبيف جدكؿ 

 
  b7ربط الجنس مع  5.35جدكؿ 

الجنس 
 

 المجموع انثى ذكر

 عملك طبٌعة تتناسب هل
 مع علٌه االتفاق تم ما مع

 بداٌة عند العمل صاحب
العمل 
 

 213 110 103 نعم

 34 9 25ال 

المجموع 
 

128 119 247 
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ٕٔٔ 
 

: الذيف تغير عمميـ مع ما تـ االتفاؽ عمية  في بداية العمؿ كانت قميمة أف نسبة المكظفيف  5.53ك يبيف الشكؿ 
 

 
 b7ربط الجنس مع  5.53شكؿ 

 
مع ىؿ تتناسب طبيعة العمؿ لممكظؼ مع ما تـ االتفاؽ عمية في بداية العمؿ  a2ك قد تبيف عند ربط  العمر 

: ىذه التكزيعات  5.36االكثر استقراران كظيفيان كيبيف الجدكؿ  34-24كانت نسبة المكظفيف في سف 
 

 b7ربط طبيعة العمؿ مع  5.36جدكؿ 
العمر 
 

 الى 15 من
 سنة 18

 الى19 من
 سنة23

 الى 24 من
 سنة 34

 الى 35 من
 سنة 44

 الى 45 من
 سنة 54

 54 من اكبر
 سنة

 المجموع

 تتناسب هل
 عملك طبٌعة
 تم ما مع

 علٌه االتفاق
 صاحب مع
 بداٌة عند العمل

العمل 
 

 213 11 34 71 84 11 2 نعم

 34 3 5 10 14 2 0 ال

المجموع 
 

2 13 98 81 39 14 247 
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ٖٔٔ 
 

يعانكف مف عدـ استقرار كظيفي كاف الكظيفة التي تككؿ إليو  23-15اف المكظفيف في سف  5.54كيبيف الشكؿ 
:  تغير باستمرار ك ذلؾ الستغالؿ المكظؼ في جميع أقساـ المؤسسة 

 

 
 b7ر المكظؼ مع ـربط ع 5.54شكؿ 

 
ا تـ االتفاؽ عمية في بداية العمؿ كفد تبيف عند ربط طبيعة العمؿ مع ىؿ تتناسب طبيعة العمؿ لممكظؼ مع ـ

ىـ ....( الخ, أطباء,أساتذة جامعات,معمميف) المكظفيف الذيف أجابكا عمى طبيعة العمؿ بغير ذلؾ  كانت
: ىذه التكزيعات  5.37المكظفيف الذيف لـ يتغير عمميـ مع مركر السنيف ك يبيف الجدكؿ 

 
  b7ربط طبيعة العمؿ مع  5.37جدكؿ 

 المجموع وضح, ذلك ؼٌر حرفً/ عامل مدنً اشراؾ مكتبً اداري طبٌعة العمل

 طبٌعة تتناسب هل
 تم ما مع عملك
 مع علٌه االتفاق
 عند العمل صاحب
 العمل بداٌة

 213 119 5 25 64 نعم

 34 17 3 5 9 ال

 247 136 8 30 73 المجموع
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 ٖٗالى  ٕٗمن 
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ٔٔٗ 
 

:  إف المكظفيف الذيف يعممكف عماؿ حرفيف تتغير طبيعة عمميـ باستمرار 5.55كيبيف شكؿ 
 

 
 b7ربط طبيعة العمؿ مع  5.55شكؿ 

 
المكظفيف  فأ ( b8) مع عدد ساعات العمؿ األسبكعية a7كقد تبيف عند ربط متكسط الدخؿ الشيرم لممكظؼ 

 3500الى  1501ساعة أسبكعيا ك يتقاضكف معظـ المكظفيف ركاتب مف  45في القطاع الحككمي يعممكف دكف 
: ىذه التكزيعات  5.38شيقؿ ك يبيف جدكؿ 

 
 b8مع  الشهري الدخل متوسطربط  5.38جدكؿ 

 
 سٌقل) الشهري الدخل متوسط

 الى 1501 من 1500 من اقل
2500 

 الى 2501 من
3500 

 الى 3501 من
4500 

   المجموع 4500 من اكثر

 عدد هو ما
 العمل ساعات

األسبوعٌة 
 
 

   171 2 9 39 111 10 45 من أقل

45 2 33 10 1 3 49   

   27 2 1 6 9 9 45 من أكثر

المجموع 
 

21 153 55 11 7 247   
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ٔٔ٘ 
 

: أسبكعيا ساعة  45قمة عدد المكظفيف الذيف يعممكف أكثر مف  5.56كيبيف الشكؿ 
 

 
 b8مع  الشهري الدخل متوسطربط  5.56شكؿ 

 
كانت اجاية كؿ مف الجنسيف نعـ  (b9)مع ىؿ يكجد داخؿ مؤسستؾ سمـ لمركاتب a1كقد تبيف عند ربط الجنس 

: ىذه التكزيعات  5.39يكجد بصكرة كبيرة مقارنة بعدـ كجكد سمـ لمركاتب في القطاع الحككمي ك يبيف جدكؿ 
 

 b9ربط الجنس مع  5.39جدكؿ 
 الجنس
 

   المجموع انثى ذكر

 لسلم نظام ٌوجد هل
مإسستك  فً الرواتب

 

   228 114 114 نعم

   19 5 14 ال

المجموع 
 

128 119 247   
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ٔٔٙ 
 

: إف القطاع الحككمي محافظ عمى كجكد سمـ لمركاتب داخمة  5.57كيبيف الشكؿ 
 

 
 b9ربط الجنس مع  5.57شكؿ 

 
 

( b10)مع ىؿ حؽ المكظؼ محفكظ في اإلجازات السنكية الخاصة كتككف مدفكعة األجرة   a1كعند ربط الجنس 
مف المكظفيف ال يحفظ حقيـ كجدكؿ % 23مقارنة ب % 77كانت نسبة المكظفيف الذيف حقيـ كاف محفكظ 

:   يبيف ىذه التكزيعات  5.40
 b10ربط الجنس مع  5.40جدكؿ 

الجنس 
 

 جموعالم انثى ذكر

 محفوظ حقك هل
 اإلجازات فً

 الخاصة السنوٌة
األجر  مدفوعة

 

 192 90 102 نعم

 55 29 26 ال

المجموع 
 

128 119 247 
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ٔٔ7 
 

: اف معظـ المكظفيف حقيـ محفكظ باألجازات السنكية الخاصة كتككف مدفكعة األجرة  5.58شكؿ  ك يبيف
 

 
 b10ربط الجنس مع  5.58شكؿ 

 

كانت نسبة  األجر مدفكعة الخاصة السنكية اإلجازات فيحقو مع  a6كقد تبيف عند ربط الحالة الصحية لممكظؼ 
 :ىذه التكزيعات  5.41المكظفيف السميميف ك ذكم االحتياجات الخاصة يتمتعكف بيذه اإلجازات كيكضح جدكؿ 

 
 b10ربط الحالة الصحية مع  5.41جدكؿ  

 االحتٌاجات ذوي من سلٌم الحالة الصحٌة
 الخاصة

   المجموع

 محفوظ حقك هل
 اإلجازات فً

 الخاصة السنوٌة
 األجر مدفوعة

   192 2 190 نعم

   55 1 54 ال

   247 3 244 المجموع
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ٔٔ8 
 

: زيادة أعداد المكظفيف السميميف ك الذيف يتمتعكف بأجازات سنكية مدفكعة األجر  5.59كيبيف شكؿ 
 

 
 b10ربط الحالة الصحية مع   5.59شكؿ 

 
كانت  (b11)األجر مدفكعة المرضية السنكية األجازات في محفكظ حقؾ ىؿمع   a1الجنس تبيف عند ربط كقد 
ىذه  5.42ال يعممكف كيبيف جدكؿ % 20مف المكظفيف ذككرا أك أناثا يعممكف ىذه الحقكؽ ك نسبة % 80نسبة 

 : التكزيعات 
  b11ربط الجنس مع  5.42جدكؿ 

   المجموع انثى ذكر الجنس

 فً محفوظ حقك هل
 السنوٌة األجازات

 األجر مدفوعة المرضٌة

   198 94 104 نعم

   49 25 24 ال

   247 119 128 المجموع
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ٔٔ9 
 

أف نسبة الذككر ك اإلناث الذيف يعممكف باف حقيـ محفكظ في اإلجازات  السنكية المرضية  5.60كيبيف شكؿ 
: مرتفعة مقارنة بالمكظفيف الذيف ال يعممكف مدفكعة األجر كانت 

 

 
 b11ربط الجنس مع  5.60شكؿ 

 
 األجر  مدفكعة المرضية السنكية األجازات في المحفكظ حقومع كقد تبيف عند ربط الحالة الصحية لممكظؼ 

ىذه  5.43كانت نسبة المكظفيف السميميف ك ذكم االحتياجات الخاصة يتمتعكف بيذه اإلجازات كيكضح جدكؿ 
: التكزيعات 

 
 b11ربط الحالة الصحية مع  5.43جدكؿ 

 الحالة الصحٌة
 

 االحتٌاجات ذوي من سلٌم
 الخاصة

   المجموع

 فً محفوظ حقك هل
 السنوٌة األجازات

األجر  مدفوعة المرضٌة
 

   198 2 196 نعم

   49 1 48 ال

المجموع 
 

244 3 247   
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ٕٔٓ 
 

: السميميف ك الذيف يتمتعكف بأجازات سنكية مرضية  مدفكعة األجر  زيادة أعداد المكظفيف 5.61كيبيف شكؿ 
 

 
 b11ربط الحالة الصحية مع  5.61شكؿ 

 
 الرسمية المناسبات ك األعياد في األجر مدفكعة إجازة  مؤسستؾ تمنحؾ ىؿكقد تبيف عند ربط الجنس مع 

(b12  ) ـ  كيبيف جدكؿ ال يتـ منحو% 8في مقارنة % 92كانت نسبة األشخاص الذيف يمنحكف ىذه اإلجازات
 : ىذه التكزيعات  5.44

 
 b12ربط الجنس مع  5.44جدكؿ 

الجنس 
 

 المجموع انثى ذكر

 مإسستك تمنحك هل
 فً األجر مدفوعة اجازة

 المناسبات و األعٌاد
الرسمٌة 
 

 228 113 115 نعم

 19 6 13 ال

المجموع 
 

128 119 247 
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ٕٔٔ 
 

 المناسبات ك األعياد في األجر مدفكعةأف كؿ مف الذككر ك اإلناث يتمتعكف بإجازات  5.62كيبيف شكؿ 
: الرسمية 

 

 
 b12ربط الجنس مع  5.62شكؿ 

 
 إصرارؾ أك فصمو إلى يؤدم قحقكؽ مف حؽ ألم ىؿ باعتقاد المكظؼ باف طمبوكقد تبيف عند ربط الجنس مع 

ك المكظفيف الذيف يعتقدكف ذلؾ % 55الذيف ال يعتقدكف كانت نسبة المكظفيف  (b13)مضايقتؾ يؤدم قد عميو
: ىذه التكزيعات  5.45كيبيف جدكؿ % 45
 

 b13مع  الجنسربط  5.45جدكؿ 
 المجموع انثى ذكر الجنس

 ألي طلبك بؤن تعتقد هل
ٌإدي  حقوقك من حق
 إصراركو  فصلك الى 

 الى  ٌإدي قد علٌه
 مضاٌقتك

 110 52 58 نعم

 137 67 70 ال

 247 119 128 المجموع
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ٕٕٔ 
 

 الى قد يؤدم حقكقؾ مف حؽ ألم طمبؾ بأفتقارب نسب اعتقاد المكظفيف كعدـ اعتقادىـ  5.63كيبيف شكؿ  
: ((b13مضايقتؾ  يؤدم قد عميو إصرارؾ ك  فصمؾ

 

 
 b13ربط الجنس مع  5.63شكؿ 

 
 ك العمؿ مف  فصمو إلى يؤدمقد  حقكقو مف بأف طمبو ألم حؽ اعتقاد المكظؼكعند ربط عمر المكظؼ مع 

سنة النسبة األكبر التي ال تعتقد بأف طمبؾ  34-24كانت النسبة مف  b13))مضايقتو يؤدم قد عميو إصراره
 : ىذه التكزيعات  5.46ألم حؽ مف حقكقؾ قد يؤدم الى فصمؾ ك يبيف جدكؿ 

 
 b13ربط العمر لممكظؼ مع  5.46جدكؿ 

 الى 15 من العمر
 سنة 18

 الى19 من
 سنة23

 الى 24 من
 سنة 34

 الى 35 من
 سنة 44

 الى 45 من
 سنة 54

 54 من اكبر
 سنة

 المجموع 

 بؤن تعتقد هل
 حق ألي طلبك
 من حقوقك من

 العمل صاحب
 اصرارك و

 ٌإدي قد علٌه
 او فصلك الى

 مضاٌقتك

 110 6 16 36 46 5 1 نعم

 137 8 23 45 52 8 1 ال

 247 14 39 81 98 13 2 المجموع 
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ٕٖٔ 
 

 فصمو إلى قد يؤدم حقكقو مف بأف طمبو ألم حؽ تقارب  اعتقاد المكظؼ مع عدـ اعتقاده  5.64كيبيف شكؿ 
 :سنة  44-24في سف  مضايقتو يؤدم قد عميو إصراره ك العمؿ مف 

 

 
 b13ربط عمر المكظؼ مع  5.64شكؿ 

 
 فصمو إلى قد يؤدم حقكقو مف بأف طمبو ألم حؽ اعتقاد المكظؼتبيف عند ربط طبيعة العمؿ لممكظؼ مع كقد 
إف المكظفيف الذيف يعممكف إعماؿ غير إدارة المكاتب ك  b13))مضايقتو إلىيؤدم  قد عميو إصراره ك العمؿ مف 

 :  ىذه التكزيعات  5.47اإلشراؼ ك الحرؼ ال يعتقدكف أف طمبيـ قد يؤثر عمى كظيفتيـ كيبيف جدكؿ 
  

 b13ربط طبيعة العمؿ مع  5.47جدكؿ 
 المجموع وضح, ذلك ؼٌر حرفً/ عامل مدنً اشراؾ مكتبً اداري العمل طبٌعة

 بؤن تعتقد هل
 من حق ألي طلبك

 من حقوقك
 و العمل صاحب
 قد علٌه إصرارك

 فصلك الى ٌإدي
 مضاٌقتك او

 110 57 5 15 33 نعم

 137 79 3 15 40 ال

 247 136 8 30 73 المجموع
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ٕٔٗ 
 

 فصميـ إلى قد يؤدم حقكقيـ مف ألم حؽ ـأف طمبوأف العماؿ الحرفييف ىـ االكثر اعتقاد  5.65كيبيف شكؿ 
 :مضايقتيـ  إلىيؤدم  قد عميو إصرارىـ ك العمؿ مف

 

 
 b13ربط طبيعة العمؿ مع  5.65شكؿ 

 
 (c1)كقد تبيف عند دراسة المكظفيف في القطاع الحككمي ك رضاىـ عف مؤسساتيـ مف حيث األنظمة ك القكانيف

مدل رضا المكظفيف مقارنة بعدـ رضاىـ عف ىذه  5.66زيادة نسبة الرضا مقارنة مع عدـ الرضا  كيبيف  شكؿ 
:  األنظمة 

 

 
 c1ربط قطاع الحككمي مع  5.66شكؿ 
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ٕٔ٘ 
 

كقد  تبيف عند ربط طبيعة العمؿ لممكظؼ مع رضا المكظؼ عف بيئة العمؿ التي يعمؿ بيا مف حيث األنظمة ك 
ليسك راضيف عف بيئة % 28مف المكظفيف راضيف كبشدة أيضا عف بيئة العمؿ كاف % 52أف  (c1)القكانيف

 :ىذه التكزيعات  5.48العمؿ كيبيف جدكؿ 

 
 c1ربط طبيعة العمؿ مع 5.48جدكؿ 

طبٌعة العمل 
 

 المجموع وضح, ذلك ؼٌر حرفً/ عامل مدنً اشراؾ مكتبً اداري

 راضً أنت هل
 العمل بٌبة عن
 ) بها تعمل التً
 األنظمة حٌث من
 ( القوانٌن و

 
 
 
 

 22 6 0 6 10 وبشدة نعم

 107 56 1 15 35 نعم

 48 29 3 3 13 متؤكدا   لست

 51 30 2 5 14 ال

 19 15 2 1 1 بشدة و ال

المجموع 
 

73 30 8 136 247 

 

:  أف النسبة األكبر مف المكظفيف راضيف عف بيئة العمؿ لتي يعممكف بيا 5.67كيبيف شكؿ 
 

 
 c1ربط طبيعة العمؿ مع  5067شكؿ 

 

ٓ

ٔٓ

ٕٓ

ٖٓ

ٗٓ

٘ٓ

ٙٓ

ال و بشدةاللست متؤكدا  نعمنعم وبشدة

اداري مكتبً

اشراؾ مدنً

حرفً/عامل 

وضح،ؼٌر ذلك 



ٕٔٙ 
 

مف حيث ) متكسط الدخؿ الشيرم لممكظؼ مع رضا المكظؼ عف بيئة العمؿ التي يعمؿ بيا كقد تبيف عند ربط 
شيقؿ ىـ االكثر رضا عف بيئة  2500الى  1501أف المكظفيف الذيف يتقاضكف مف  (c1)(األنظمة ك القكانيف 
:  ىذه التكزيعات  5.49العمؿ كيبيف جدكؿ 

 c1مع  ربط متكسط الدخؿ الشيرم 5.49جدكؿ 
 الى 1501 من 1500 من اقل متوسط الدخل الشهري

2500 
 الى 2501 من

3500 
 الى 3501 من

4500 
 المجموع  4500 من اكثر

 راضً أنت هل
 العمل بٌبة عن
 ) بها تعمل التً

 حٌث من
 و األنظمة
 (القوانٌن

 22 1 0 8 11 2 وبشدة نعم

 107 2 6 23 67 9 نعم

 48 1 3 8 29 7 متؤكدا   لست

 51 3 2 13 33 0 ال

 19 0 0 3 13 3 بشدة و ال

 247 7 11 55 153 21 المجموع 

 
 

:  2500الى  1501أف نسبة المكظفيف الذيف يشعركف برضا في بيئة العمؿ يتقاضكف  5.68كيبيف شكؿ 
 

 
 c1ربط مستكل الدخؿ مع  5.68شكؿ 

 

ٓ

ٔٓ

ٕٓ

ٖٓ

ٗٓ

٘ٓ

ٙٓ

7ٓ

8ٓ

الى  ٔٓ٘ٔمن ٓٓ٘ٔاقل من 
ٕ٘ٓٓ

الى  ٕٔٓ٘من 
ٖ٘ٓٓ

الى  ٖٔٓ٘من 
ٗ٘ٓٓ

ٓٓ٘ٗاكثر من 

نعم وبشدة

نعم  

لست متؤكدا    

ال  

ال و بشدة  



ٕٔ7 
 

تعتقد بأف بيئة عممؾ ك مدل رضاؾ عنيا تؤثر  ىؿمع اعتقاد المكظؼ بأف a1) )تبيف عند ربط الجنس كقد 
كيبيف الجدكؿ % 12ك الذيف اليعتقدكف ذلؾ % 88أف نسبة مف يعتقدكف ذلؾ ( (c2عمى إنتاجيتؾ بشكؿ عاـ 

  :ىذه التكزيعات  5.50

 c2ربط الجنس مع  5.50جدكؿ 
 المجموع انثى ذكر الجنس

 عملك بٌبة بؤن تعتقد هل
 عنها رضاك مدى و

 إنتاجٌتك على تإثر
 عام بشكل

 216 109 107 نعم

 19 6 13 ال

 12 4 8 أعرؾ ال

 247 119 128 المجموع

 

 عمى تؤثر عنيا رضاؾ مدل ك عممؾ بيئة بأفتقارب نسب الذككر ك اإلناث الذيف يعتقدكف   5.69 كيبيف شكؿ
 : عاـ بشكؿ انتاجيتؾ

 

 
 c2ربط الجنس مع  5.69 شكؿ

 
 
 

 

ٔٓ7

ٖٔ
8

ٔٓ9

ٙٗ

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ال أعرؾالنعم

ذكر

انثى



ٕٔ8 
 

 بشكؿ إنتاجيتؾ عمى تؤثر عنيا رضاؾ مدل ك عممؾ بيئة بأف تعتقد ىؿمع ( (a2كعقد تبيف عند ربط العمر 
سنة ثؤثر بيئة العمؿ كمدل رضاىـ عنيا عمى انتاجيتيـ كيبيف الجدكؿ  44-24أف الفئة العمرية مف  (c2) عاـ 
 : ىذه التكزيعات  5.51

 

 c2ربط العمر مع  5.51جدكؿ 
العمر 
 

 الى 15 من
 سنة 18

 الى19 من
 سنة23

 الى 24 من
 سنة 34

 الى 35 من
 سنة 44

 الى 45 من
 سنة 54

 54 من اكبر
 سنة

 المجموع

 بؤن تعتقد هل
 و عملك بٌبة
 رضاك مدى
 على تإثر عنها

 بشكل إنتاجٌتك
عام 
 
 

 216 14 34 67 92 7 2 نعم

 19 0 5 7 3 4 0 ال

 12 0 0 7 3 2 0 أعرؾ ال

المجموع 
 

2 13 98 81 39 14 247 

 
أف الذيف يعتقدكف أف رضا العامؿ يؤثر عمى مدل إنتاجيتو كانت النسبة الكبرل ممف كانت  5.70كيبيف شكؿ  

 :سنة 34-24أعمارىـ مف 

 
 

 
 c2ربط العمر مع  5.70الشكؿ 

 
 

 

ٓ

ٔٓ

ٕٓ

ٖٓ

ٗٓ

٘ٓ

ٙٓ

7ٓ

8ٓ

9ٓ

ٔٓٓ

 8ٔالى  ٘ٔمن 
سنة

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ

 ٖٗالى  ٕٗمن 
سنة

 ٗٗالى  ٖ٘من 
سنة

 ٗ٘الى  ٘ٗمن 
سنة

 ٗ٘اكبر من 
سنة

نعم

ال

ال أعرؾ



ٕٔ9 
 

مع متكسط دخؿ المكظؼ شيريا ( C2)عممو يؤثر عمى انتاجيتو كعند ربط اعتقاد العامؿ كمدل رضاه عف بيئة 
(A7 ) شيكؿ شيريا , كيبيف  2500_1501مكظؼ يتقاضكف  134مكظؼ يؤيدكف ذلؾ منيـ  216, تبيف اف

:  ىذه العالقة  5.52جدكؿ 
 

 A7ك  C2يبيف العالقة بيف  5.52جدكؿ رقـ 

 

تعتقد بأف بيئة عممؾ ك مدل رضاؾ عنيا تؤثر  ىؿالعالقة بيف متكسط الدخؿ الشيرم ك  5.71كيبيف شكؿ 
:  عمى انتاجيتؾ بشكؿ عاـ

 

 
 A7ك  C2يبيف العالقة بيف  5.71شكؿ رقـ 

 
 

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

ٔٙٓ

الى  ٔٓ٘ٔمن ٓٓ٘ٔاقل من 
ٕ٘ٓٓ

الى  ٕٔٓ٘من 
ٖ٘ٓٓ

الى  ٖٔٓ٘من 
ٗ٘ٓٓ

ٓٓ٘ٗاكثر من 

نعم

ال  

ال أعرؾ  

اقل من   متوسط الخل الشهري
ٔ٘ٓٓ 

 ٔٓ٘ٔمن 
ٕٓٓ٘الى   

 ٕٔٓ٘من 
ٖٓٓ٘الى   

 ٖٔٓ٘من 
ٓٓ٘ٗالى   

اكثر من 
ٗ٘ٓٓ 

 المجموع

تعتقد بؤن  هل
بٌبة عملك و 
مدى رضاك 
عنها تإثر 
على انتاجٌتك 
بشكل عام 

  
  

 6 10 48 134 18 نعم

216 
 19 1 1 7 8 2 ال

 12 0 0 0 11 1 ال أعرؾ

لمجموعا  21 153 55 11 7 247 



ٖٔٓ 
 

 
تعتقد بأف بيئة عممؾ ك مدل رضاؾ عنيا تؤثر عمى إنتاجيتؾ بشكؿ عاـ  ىؿ مع( A10ِ(عند ربط طبيعة العمؿ 

((C2 , أكثر مف يعتقدكف ذلؾ يعممكف في مراكز غير إدارية أك مف المكظفيف يعتقدكف ذلؾ ككاف  216تبيف أف
:   ىذه العالقة  5.53إشرافية كيبيف جدكؿ 

 
 

 C2مع  A10 ربط  5.53جدكؿ 
ؼٌر ذلك  حرفً/عامل  اشراؾ مدنً اداري مكتبً طبٌعة العمل

 وضح،
 المجموع

تعتقد بؤن  هل
بٌبة عملك و 
مدى رضاك 
عنها تإثر 

على انتاجٌتك 
بشكل عام 

 

 216 117 6 27 66 نعم

 19 13 0 3 3 ال

 12 6 2 0 4 ال أعرؾ

 المجموع
73 30 8 136 247 

 
, تدريس) العالقة بيف طبيعة العمؿ التي كاف معظـ تكاجد المكظفيف بيا في مراكز  5.72كيبيف شكؿ 

التي أجاب تعتقد بأف بيئة عممؾ ك مدل رضاؾ عنيا تؤثر عمى انتاجيتؾ بشكؿ عاـ  ىؿمع ( أدارة ,أشراؼ
: عمييا المكظفيف بكثرة بنعـ 

 

 
 A10مع  C2 ربط  5.72شكؿ 

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

وضح،ؼٌر ذلك حرفً/عامل اشراؾ مدنًاداري مكتبً

نعم

ال  

ال أعرؾ  



ٖٔٔ 
 

 
مف كال الجنسييف % 84اف ( C3)مع ىؿ تشعر باالنتماء إلى مؤسستؾ  (A1 )كقد تبيف عند ربط الجنس 

 باالنتماء الى المإسسةمف المكظفيف ال يشعركف % 16باالنتماء إلى المؤسسة الذيف يعممكف بيا كأف يشعركف 

 :ىذه التكزيعات  5.54كيبيف جدكؿ 

 
 C3مع  A1 ربط  5.54جدكؿ 

 المجموع انثى ذكر الجنس
تشعر  هل

باالنتماء الى 
مإسستك 

 

 105 104 نعم

209 
 7 15 ال

22 
 7 9 ال أعرؾ

16 

 247 119 128 المجموع

 
  :الجنس ك شعكرىـ باالنتماء الى مؤسساتيـ  العالقة بيف 5.73كيبيف شكؿ 

 

 
 C3مع  A1ربط  5.73شكؿ 

 
 
 

ٔٓٗ

ٔ٘
9

ٔٓ٘

77

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ال أعرؾالنعم

ذكر

انثى



ٖٕٔ 
 

 
 

مف المكظفيف  209أف نسبة C3)  )مع ىؿ تشعر باالنتماء الى مؤسستؾ  (A2)ر كقد تبيف عند ربط العـ
مكظؼ اذا كانت نسبة مف  247مكظؼ ال يشعركف بو مف  38مكظؼ كاف   247يشعركف باالنتماء مف 

: ىذىو التكزيعات  5.55يشعكف باالنتماء مرتفعة كيبيف جدكؿ 
 

 A2مع   C3ربط  5.55جدكؿ 
الى  ٘ٔمن  العمر

 سنة 8ٔ
الى 9ٔمن 
 سنةٖٕ

الى  ٕٗمن 
 سنة ٖٗ

الى  ٖ٘من 
 سنة ٗٗ

الى  ٘ٗمن 
 سنة ٗ٘

 ٗ٘اكبر من 
 سنة

 المجموع

تشعر  هل
باالنتماء الى 
مإسستك 

 

 13 36 69 78 11 2 نعم

209 
 1 1 8 10 2 0 ال

22 
 0 2 4 10 0 0 ال أعرؾ

16 

 247 14 39 81 98 13 2 المجموع

 
ىـ أكثر المكظفيف الذيف يشعركف باالنتماء لمؤسساتيـ التي  44-24أف فئة العمر مف  5.74كيبيف شكؿ 
: يعممكف بيا 

 

 
 A2مع  C3 ربط  5.74شكؿ 

 

ٓ

ٔٓ

ٕٓ

ٖٓ

ٗٓ

٘ٓ

ٙٓ

7ٓ

8ٓ

9ٓ

الى  ٘ٔمن 
سنة 8ٔ

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ

الى  ٕٗمن 
سنة ٖٗ

الى  ٖ٘من 
سنة ٗٗ

الى  ٘ٗمن 
سنة ٗ٘

 ٗ٘اكبر من 
سنة

نعم

ال  

ال أعرؾ  



ٖٖٔ 
 

 
أف نسبة  C3))مع ىؿ تشعر باالنتماء لمؤسستؾ التي تعمؿ بيا  A10))عند ربط طبيعة العمؿ كقد تبيف

مراكز إدارية مكتبية كانكا األكثر انتماء إلى ( تدريس أك غير ذلؾ) المكظفيف الذيف يعممكف بمراكز حككمية
:  ىذه العالقة  5.56مؤسساتيـ كيبيف جدكؿ 

 
 A10مع  C3ربط  5.56جدكؿ 

ؼٌر ذلك  حرفً/عامل  اشراؾ مدنً اداري مكتبً طبٌعة العمل
 وضح،

 المجوع

تشعر  هل
الى  باالنتماء

مإسستك 
 

 209 114 5 27 63 نعم

 22 13 2 2 5 ال

 16 9 1 1 5 ال أعرؾ

 247 136 8 30 73 المجموع

 
: قمة انتماء المكظفيف الذيف يعممكف في مراكز حرفية  5.75كيبيف شكؿ 

 

 
 A10مع  C3ربط  5.75شكؿ 

 
 
 

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

وضح،ؼٌر ذلك حرفً/عامل اشراؾ مدنًاداري مكتبً

نعم

ال  

ال أعرؾ  



ٖٔٗ 
 

 
تقارب كؿ  C4))الجيد ك استغالؿ الميارات مع ما ىك تقيمؾ إلنتاجيتيـ تشمؿ   A)1)كقد تبيف عند ربط الجنس

 :ىذه العالقة  5.57كيبيف جدكؿ  10-6مف الجنسييف في تقيميـ إلنتاجيتيـ عند نسبة  
 

 A1مع  C4ربط  5.57جدكؿ 
 المجموع انثى ذكر الجنس

 النتاجٌتك تقٌمك هو ما
 استؽالل و الجهد تشمل

 المهارات

1 1 0 1 

2 2 2 4 

3 2 3 5 

4 1  1 

5 9 7 16 

6 15 11 26 

7 19 13 32 

8 34 35 69 

9 22 21 43 

10 23 27 50 

 247 119 128 المجموع

 
 

كيدؿ عمى زيادة حب العمؿ  10-8زيادة عدد المكظفيف الذيف اجابك عمى سؤاؿ االنتاجية  5.76كيبيف شكؿ 
  :عند المكظفيف 

 

 
 A1مع  C4ربط  5.76شكؿ 

ٓ

٘

ٔٓ

ٔ٘

ٕٓ

ٕ٘

ٖٓ

ٖ٘

ٗٓ

ٕٖٔٗ٘ٙ789ٔٓ

ذكر

انثى



ٖٔ٘ 
 

أف الفئة C4)  )مع ما ىك تقيمؾ إلنتاجيتيـ تشمؿ الجيد ك استغالؿ الميارات A2)  )لممكظؼ كقد تبيف عند ربط 
كيبيف جدكؿ  8كىي الكثر تكاجد في القطاع الحككمي كانت نسبة إنتاجية المكظفيف تتراكح مف  34-24العمرية 
:  ىذه التكزيعات  5.58
 A2مع C4 ربط  5.58جدكؿ 

العمر 
 

 الى 15 من
 سنة 18

 الى19 من
 سنة23

 الى 24 من
 سنة 34

 الى 35 من
 سنة 44

 الى 45 من
 سنة 54

 54 من اكبر
 سنة

 المجموع

 تقٌمك هو ما
 النتاجٌتك

 و الجهد تشمل
 استؽالل

المهارات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 0 0 0 0 1 0 1 

2 0 0 3 1 0 0 4 

3 0 0 3 2 0 0 5 

4 0 0 0 1 0 0 1 

5 0 0 7 9 0 0 16 

6 0 1 12 7 5 1 26 

7 0 5 16 5 4 2 32 

8 0 3 30 22 10 4 69 

9 0 2 12 18 7 4 43 

10 2 2 15 16 12 3 50 

المجموع 
 

2 13 98 81 39 14 247 

 

 
 

: سنة  23قمة إنتاجية المكظفيف مف ىـ دكف  5.77كيبيف شكؿ 

 
 C4ربط العمر مع  5.77شكؿ 

ٓ

٘

ٔٓ

ٔ٘

ٕٓ

ٕ٘

ٖٓ

ٖ٘

ٕٖٔٗ٘ٙ789ٔٓ

سنة 8ٔالى  ٘ٔمن 

سنةٖٕالى 9ٔمن 

سنة ٖٗالى  ٕٗمن 

سنة ٗٗالى  ٖ٘من 

سنة ٗ٘الى  ٘ٗمن 

سنة ٗ٘اكبر من 



ٖٔٙ 
 

أف  C4) )مع ما ىك تقيمؾ إلنتاجيتيـ تشمؿ الجيد ك استغالؿ الميارات A10))كقد تبيف عند ربط طبيعة العمؿ 
المكظفيف الذيف يعممكف بمركز غير ادارم اك اشرافي كانت انتاجيتيـ اكثر مف المكظفيف الذيف يعممكف بمثؿ ىذه 

: بكضكح ىذه العالقة   5.78كيبيف شكؿ, ىذه التكزيعات 5.59المراكز ك يبيف جدكؿ 
 A10مع  C4ربط  5.59جدكؿ 

 المجموع وضح, ذلك ؼٌر حرفً/ عامل مدنً اشراؾ مكتبً اداري طبٌعة العمل

 تقٌمك هو ما
 تشمل النتاجٌتك

 استؽالل و الجهد
 المهارات

1 0 0 0 1 1 

2 1 1 0 2 4 

3 1 1 0 3 5 

4 0 0 0 1 1 

5 4 3 0 9 16 

6 11 4 0 11 26 

7 8 4 2 18 32 

8 20 7 2 40 69 

9 10 4 2 27 43 

10 18 6 2 24 50 

 247 136 8 30 73 المجموع

 
 

 
 A10مع  C4ربط  5.78شكؿ 

ٓ

٘

ٔٓ

ٔ٘

ٕٓ

ٕ٘

ٖٓ

ٖ٘

ٗٓ

ٗ٘

ٕٖٔٗ٘ٙ789ٔٓ

اداري مكتبً

اشراؾ مدنً

حرفً/عامل 

وضح،ؼٌر ذلك 



ٖٔ7 
 

مع ما ىك تقيمؾ إلنتاجيتيـ تشمؿ الجيد ك استغالؿ A7) )كقد تبيف عند ربط متكسط الخؿ الشيرم 
تقيميـ شيقؿ  ككانت 2500-1501اف اكبر عدد مف المكظفيف في القطاع الحككمي يتقاضكف ( C4)الميارات

 :ىذه التكزيعات  5.60كيبيف جدكؿ  10-5ألنتاجيتيـ تمركزت مف 

 
 A7مع  C4ربط  5.60جدكؿ 

اقل من  متوسط الدخل الشهري
ٔ٘ٓٓ 

 ٔٓ٘ٔمن 
 ٕٓٓ٘الى 

 ٕٔٓ٘من 
 ٖٓٓ٘الى 

 ٖٔٓ٘من 
 ٓٓ٘ٗالى 

اكثر من 
ٗ٘ٓٓ 

 المجموع

هو تقٌمك  ما
النتاجٌتك تشمل 

الجهد و 
استؽالل 
المهارات 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 0 1 0 0 0 

1 
2 1 3 0 0 0 

4 
3 0 4 1 0 0 

5 
4 1 0 0 0 0 

1 
5 1 11 3 1 0 

16 
6 1 20 4 1 0 

26 
7 5 20 6 1 0 

32 
8 5 39 18 5 2 

69 
9 5 20 13 1 4 

43 
10 2 35 10 2 1 

50 

 247 7 11 55 153 21 المجموع

 

 



ٖٔ8 
 

 : شيقؿ 1500التالي قمة إنتاجية المكظفيف الذيف يتقاضكف دكف  5.79ك يبيف شكؿ 
 

 
 A7مع   C4ربط  5.79شكؿ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ٓ

٘

ٔٓ

ٔ٘

ٕٓ

ٕ٘

ٖٓ

ٖ٘

ٗٓ

ٗ٘

ٕٖٔٗ٘ٙ789ٔٓ

ٓٓ٘ٔاقل من 

ٕٓٓ٘الى  ٔٓ٘ٔمن 

ٖٓٓ٘الى  ٕٔٓ٘من 

ٓٓ٘ٗالى  ٖٔٓ٘من 

ٓٓ٘ٗاكثر من 



ٖٔ9 
 

مع ما ىك تقيمؾ إلنتاجيتيـ تشمؿ الجيد ك  A12))كقد تبيف عند ربط عدد المكظفيف العامميف بمؤسستؾ 
مكظؼ كانكا المكظفيف االكثر  50الى  11أف المؤسسات الحككمية التي يعمؿ بيا مف ( C4)استغالؿ الميارات

: ىذه التكزيعات  5.61انتاجية كيبيف جدكؿ 
 

 A12مع  C4ربط  5.61جدكؿ 
 ٓٔاقل من  عدد الموظفٌن العاملٌن بمإسستك

 موظفٌن
الى  ٔٔمن 
موظؾ ٓ٘  

 ٓ٘اكثر من 
 موظؾ

 المجموع

هو تقٌمك النتاجٌتك  ما
تشمل الجهد و استؽالل 

 المهارات
 
 
 
 
 
 
 
 

1 0 1 0 

1 
2 1 3 0 

4 
3 0 4 1 

5 
4 0 1 0 

1 
5 2 14 0 

16 
6 7 15 4 

26 
7 6 20 6 

32 
8 3 59 7 

69 
9 4 30 9 

43 
10 8 41 1 

50 

 247 28 188 31 المجموع

 

 
 
 
 
 
 



ٔٗٓ 
 

 :مكظؼ  50تقارب انتاجية المكظفيف في المؤسسات التي يعمؿ بيا أكثر مف  5.80كيبيف شكؿ 
 

 
 A12مع  C4ربط  5.80شكؿ 

 

 
 
 
 
 

 

ٓ

ٔٓ

ٕٓ

ٖٓ

ٗٓ

٘ٓ

ٙٓ

7ٓ

ٕٖٔٗ٘ٙ789ٔٓ

موظفٌن ٓٔاقل من 

موظؾ ٓ٘الى  ٔٔمن 

موظؾ ٓ٘اكثر من 



ٔٗٔ 
 

 ةربط القطاع الخاص مع وصف العٌن  :المحور الرابع

اف كصؼ العينة يتطمب ربط المحاكر مع بعضيا كذلؾ لمضركرة العمميو كطريقة لتحميؿ البيانات المدخمة 
.. التعميمي كاليدؼ مف تحميؿ ىذه العينولتكضيح اليدؼ 

فعند ربط محاكر العينة مع المحكر االكؿ فييا تبيف اف ىناؾ اختالؼ كاضح بيف القطاع الخاص كالقطاع   
الحككمي ,فاليدؼ مف ىذا المحكر ىك  ربط القطاع الخاص مع كصؼ العينو لتكضيح االختالؼ بيف ىذا 

باف عدد االستمارات التي كزعت عمى العماؿ الذيف يعممكف في القطاع القطاع ك قطاعات العمؿ االخرل,عمما 
. استمارات 603استمارة مف اصؿ  356الخاص 

: مالحظة

           :A  المحور االول فً االستمارة

           :B  المحور الثانً فً االستمارة

           C : المحور الثالث فً االستمارة

تبيف اف ىناؾ اختالؼ كاضح بيف ( االستمارة)في العينو  A))مع المحكر االكؿ  ( B) عند ربط المحكر الثاني
, فقد بمغ عدد الذككر ( B1)مف حيث عمميـ اف قانكف العمؿ ىك ادنى حقكقيـ العماليو  A1))الذككر كاالناث 

ت في نفس مف المكظفيف الذيف يعممكف في القطاع الخاص بينما بمغ عدد المكظفا 199الذيف يعممكف بذلؾ 
: ىذا االختالؼ  5.81مكظفة , كيبيف الشكؿ  89قطاع العمؿ 

 

   ا

فً العٌنة  B1و  A1العالقة بٌن   8ٔ.٘شكل رقم              

ٔ99

ٗٓ

89

ٕ8

ٓ

٘ٓ

ٔٓٓ

ٔ٘ٓ

ٕٓٓ

ٕ٘ٓ

هل تعلم بان قانون 
العمل و العمال 

الفلسطٌنً هو أدنى 
حقوقك العمالٌة

ال نعم

ذكر

انثى



ٕٔٗ 
 

 

فً ( A2)مع  اعمار الموظفٌن( B1)وعند ربط  مدى علم الموظفٌن بان قانون العمل هو ادنى حقوقه العمالٌه 

االكبر من الموظفٌن من كال الجنسٌن الذٌن ٌعلمون بذلك كانت اعمارهم من القطاع الخاص  تبٌن ان العدد 

هذه العالقة    8ٕ.٘والشكل    ٕٙ.٘سنة ، وٌبٌن الجدول   ٖٗ_ٕٗ

  A2و  B1العالقة بٌن  ٕٙ.٘جدول رقم 

 ٘ٔاقل من  العمر
 سنة

الى  ٘ٔمن 
سنة 8ٔ  

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ  

الى  ٕٗمن 
سنة ٖٗ  

الى  ٖ٘من 
سنة ٗٗ  

الى  ٘ٗمن 
سنة ٗ٘  

 ٗ٘اكبر من 
 سنة

 المجموع

 تعلم  هل
بان قانون 
العمل و 
العمال 

الفلسطٌنً 
هو أدنى 
حقوقك 
 العمالٌة

 12 39 67 136 31 1 2 نعم

288 
 1 5 7 43 8 2 2 ال

68 

 356 13 44 74 179 39 3 4 المجموع

 

 

 

 A2و  B1العالقة بٌن  8ٕ.٘شكل رقم 

 

 

21

31

136

67

39

12

22
8

43

75
1

 8ٔالى  ٘ٔمن سنة ٘ٔاقل من 
سنة

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ

 ٖٗالى  ٕٗمن 
سنة

 ٗٗالى  ٖ٘من 
سنة

 ٗ٘الى  ٘ٗمن 
سنة

سنة ٗ٘اكبر من 

نعم ال



ٖٔٗ 
 

مع ( B1)علم الموظؾ بان قانون العمل والعمال هو ادنى حقوقه العمالٌةاما النتابج التً ظهرت عند ربط 

عند العامل ، تبٌن انه كلما زاد التحصٌل العلمً للموظؾ زاد علمه بان قانون العمل هو ( A5)التحصٌل العلمً

:  هذه العالقة8ٖ.٘والشكل  ٖٙ.٘ادنى حقوقه العمالٌه، وٌبٌن الجدول 

 A5و  B1العالقة بٌن ٖٙ.٘جدول رقم   

 التحصٌل العلمً             

ثانوٌة  ملم دراسات علٌا
 عامةفما دون

 المجموع بكالورٌوس دبلوم

هل تعلم بان 
قانون العمل 

و العمال 
الفلسطٌنً هو 
أدنى حقوقك 

العمالٌة 

  

 288 25 148 61 45 9 نعم

 68 3 38 14 9 4 ال

المجموع 
  13 54 75 186 28 356 

 

 

 

 A5و  B1العالقة بٌن  8ٖ.٘شكل رقم 

9; دراسات علٌا

٘ٗ; ملم

ٔٙ; ثانوٌة عامةفما دون

8ٗٔ; دبلوم

;  بكالورٌوس
ٕ٘



ٔٗٗ 
 

و عدد الموظفٌن فً المإسسة (  (B1اما العالقة بٌن علم الموظفٌن بان قانون العمل هو ادنى حقوقهم العمالً 

، تبٌن انه كلما زاد عدد العاملٌن فً المإسسة زاد علمهم بذلك ، وٌبٌن الشكل  A12))التً ٌعمل بها العامل

 :هذه العالقة   8ٗ.٘

  

 

  A12و  B1العالقة بٌن 8ٗ.٘شكل رقم  

ان العدد  B2))مع قٌام المإسسة بتطبٌق قانون العمل  ( A1)ومن ناحٌة اخرى ، فقد تبٌن عند ربط الجنس 

عامل وان اكبر عدد من الموظفات  8ٕاالكبر من الموظفٌن الذكور كانت اجاباتهم نعم بالكامل وقد بلػ عددهم 

:   هذه العالقة8٘.٘عاملة، وٌوضح الشكل   ٕٗكانت االجابة نعم وبشكل جزبً وقد بلػ عددهن 

 

 

 A1و   B2العالقة بٌن 8٘.٘شكل رقم  

7٘

97

ٔٔٙ

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

موظؾ ٓ٘اكثر من موظؾ ٓ٘الى  ٔٔمن موظفٌن ٓٔاقل من 

عدد الموظفٌن العاملٌن  
بمإسستك

 

نعم ال

8279

34
44

29

42

18
28

هل تقوم مإسستك 
بتطبٌق قانون 
العمل و العمال 

الفلسطٌنً

نعم بشكل جزبً  نعم بالكامل
حسب االهواء

ال أعرؾال

ذكر انثى



ٔٗ٘ 
 

،تبٌن ان  اكبر عدد من الموظفٌن  B2))م المإسسة بتطبٌق قانون العمل والعمال مع قٌا A2))وعند ربط العمر 

سنة  اجابو نعم بالكامل ، وانا العدد االكبر من الموظفٌن الذٌن تتراوح اعمارهم  ٖٗ_ٕٗالذٌن تتراوح اعمارهم 

: ذلك8ٙ.٘والشكل  ٗٙ.٘كانت اجابتهم نعم وبشكل جزبً ، وٌوضح الجدول  ٗ٘_ٗٗ

 A2و  B2العالقة بٌن  ٗٙ.٘جدول رقم 

العمر      اقل من      
ٔ٘ 
 سنة

 ٘ٔمن 
 8ٔالى 
 سنة

من 
الى 9ٔ
سنةٖٕ  

 ٕٗمن 
 ٖٗالى 
 سنة

 ٖ٘من 
 ٗٗالى 
 سنة

 ٘ٗمن 
 ٗ٘الى 
 سنة

اكبر من 
سنة ٗ٘  

 المجعوع

هل تقوم 
 مإسستك

بتطبٌق 
قانون 
العمل و 
العمال 
 الفلسطٌنً

 111 2 11 20 66 10 1 1 بالكامل نعم

بشكل نعم 
جزبً 
حسب 
 االهواء

1  0 14 56 27 17 6 121 

 52 2 6 15 22 7 0  0  ال

 72 3 10 12 35 8 2 2 ال أعرؾ

 المجموع
 4 3 39 179 74 46 13 356 

 

 

 

 A2  و B2العالقة بٌن  8ٙ.٘شكل رقم 

 

11

10

66

20

11

2 10

14

56

27

17

6
00

7

22
15

6
2 22

8

35

1210
3

ٓ

ٔٓ

ٕٓ

ٖٓ

ٗٓ

٘ٓ

ٙٓ

7ٓ

 8ٔالى  ٘ٔمن سنة ٘ٔاقل من 
سنة

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ

 ٖٗالى  ٕٗمن 
سنة

 ٗٗالى  ٖ٘من 
سنة

 ٗ٘الى  ٘ٗمن 
سنة

 ٗ٘اكبر من 
سنة

نعم بالكامل نعم بشكل جزبً حسب االهواء ال ال أعرؾ



ٔٗٙ 
 

، ( A5)للموظؾ مع التحصٌل العلمً B2) )وعد ربط قٌام المإسسة بتطبٌق قانون العمل والعمال فً المإسسة

تبٌن ان العدد االكبر من العمال كانو حاصلٌن على درجة البكالورٌوس ، وان عدد العمال الذٌن اجابوا نعم 

اجوبة  العمال مع اختالؾ  87.٘و الشكل   ٘ٙ.٘عامل ، وٌبٌن الجدول    ٕٔٔوبشكل جزبً  قد بلػ عدد 

: تحصٌلهم العلمً من حٌث قٌام المإسسات التً ٌعملون بها بتطبٌق قانون العمل والعمال 

 

  A5و   B2العالقة بٌن  ٘ٙ.٘جدول رقم 

ثانوٌة  ملم التحصٌل العلمً
عامةفما 

 دون

دراسات  بكالورٌوس دبلوم
 علٌا

 المجموع

 هل تقوم مإسستك
بتطبٌق قانون   
العمل و العمال   
الفلسطٌنً    

 9 67 19 11 5 نعم بالكامل

111 
بشكل  نعم

جزبً 
حسب 
 االهواء

2 22 30 56 11 

121 
 3 22 14 12 1 ال

52 
 5 41 12 9 5 أعرؾ ال

72 

 356 28 186 67 54 13 المجموع 

 

 

 

 

  A5و  B2العالقة بٌن  87.٘الشكل رقم 

5
11

19

67

9
2

22

30

56

11

1

1214

22

3 5
912

41

5

دراسات علٌابكالورٌوسدبلومثانوٌة عامةفما دونملم

نعم بالكامل نعم بشكل جزبً حسب االهواء ال ال أعرؾ



ٔٗ7 
 

تبٌن ان (  A9)مع  قطاع العمل ( B2)المإسسة بتطبٌق قانون العمل والعمالوعند تحلٌل االستمارة وربط  قٌام 

 ٙٙ.٘عامل ، وٌبٌن الجدول  ٕٔٔوقد بلػ عددهم (( نعم وبشكل جزبً))اكبر عدد من العمال قد اجابوا  

: التالٌٌن هذه اعداد الموظفٌن الذٌن تم توزٌع االستمارات علٌهم فً القطاع الخاص واجاباتهم  88.٘والشكل 

 

  A9و  B2العالقة بٌن ٙٙ.٘جدول رقم 

  

 

 

 

  A9و  B2العالقة بٌن  88.٘الشكل رقم 

78

16
11

6

63

2223

13

31

5
11

5

45

999

بنوكهٌبات حكم محلًمإسسات اهلٌةخاص

نعم بالكامل نعم بشكل جزبً حسب االهواء ال ال أعرؾ

هٌبات حكم  مإسسات اهلٌة خاص قطاع العمل
 محلً

 المجموع بنوك

هل تقوم مإسستك 
بتطبٌق قانون العمل و 

ً العمال  الفلسطٌن

 111 6 11 16 78 بالكامل نعم

نعم بشكل جزبً 
 حسب االهواء

63 22 23 13 121 

 52 5 11 5 31 ال

 72 9 9 9 45 ال أعرؾ

 المجموع
217 52 74 33 356 



ٔٗ8 
 

(  B3)ومن ناحٌة اخرى ، عند تحلٌل العٌنة ودراسة العالقة بٌن قراءة العامل لقانون العمل و العمال الفلسطٌنً 

عامل  9ٓٔ، تبٌن ان العدد االكبر من العاملٌن هم الذٌن لم ٌقومو بقراءة القانون وقد بلػ عددهم ( A1)و الجنس 

التالٌٌن اعداد العاملٌن الذٌن قرءوا القانون واعداد    89.٘والشكل  7ٙ.٘عاملة  ، وٌوضح الجدول   ٓٙو 

:  العمال الذٌن لم ٌقوموا بقراءة القانون

 

 A1و  B3العالقة بٌن  7ٙ.٘جدول رقم  

 

 

 

 

 

 A1و  B3العالقة بٌن  89.٘شكل رقم                                                     

ٕ7

ٖٔٓ
ٔٓ9

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

النعم وبشكل سرٌعنعم وبشكل تفصٌلً

هل سبق لك وان قمت بقراءة قانون 
العمل والعمال الفلسطٌنً

  

ذكر

انثى

 انثى ذكر  الجنس
 المجموع

هل سبق لك وان 
قمت بقراءة قانون 

العمل والعمال 
 الفلسطٌنً

  
  

 40 13 27 تفصٌلً نعم وبشكل

 147 44 103 سرٌع نعم وبشكل

 169 60 109 ال

المجموع 
  239 117 356 



ٔٗ9 
 

, كاف العدد ( A2)كعمر المكظؼ  ( B2)كعند تكضيح العالقة بيف قياـ المكظؼ بقراءة قانكف العمؿ كالعماؿ 
 179كقد بمغ عددىـ  34_24االكبر مف العامميف الذيف تـ تكزيع العينة عمييـ ىـ الذيف تتراكح اعمارىـ مف 

عامؿ , كيكضح 169عامؿ , ككاف العدد االكبر ىـ العماؿ الذيف لـ يقكمك بقراءة القانكف كقد بمغ عددىـ 
: التالييف  اعداد العامميف حسب تفاكت اعمارىـ   5.90ك الشكؿ   5.68الجدكؿ 

 A2و  B3العالقة بٌن  8ٙ.٘جدول رقم  

 

 ٘ٔاقل من   العمر
 سنة

 الى ٘ٔمن 
سنة 8ٔ  

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ  

الى  ٕٗمن 
سنة ٖٗ  

الى  ٖ٘من 
سنة ٗٗ  

الى  ٘ٗمن 
سنة ٗ٘  

 ٗ٘اكبر من 
 سنة

 المجموع

 
 
 

سبق  هل
لك وان 
قمت 
بقراءة 
قانون 
العمل 
والعمال 
الفلسطٌنً 

  
  

نعم وبشكل 
 تفصٌلً

0 0 2 15 9 11 3 

40 
نعم وبشكل 

 سرٌع
0 0 14 71 40 18 4 

147 
 6 15 25 93 23 3 4 ال

169 

 3 4 المجموع

 
 
 
 
 
 

39 179 74 44 13 356 



ٔ٘ٓ 
 

 

 A2و  B3العالقة بٌن  9ٓ.٘شكل رقم  

, قد كاف عدد العامميف ( A5)ك التحصيؿ العممي ( B3)كعد تبييف العالقة بيف قراءة العامؿ لقانكف العمؿ 
الذيف اجابكا ب ال عامؿ , فقد كاف عدد العامميف  186الحاصميف عمى درجة البكالكريكس حيث كاف عددىـ 

عامؿ , حيث اف اكبر عدد مف العامميف مع اختالؼ تحصيميـ العممي  89كالحاصميف عمى درجة البكالكريكس 
التالييف  5.91كالشكؿ   5.69عامؿ, كيكضح الجدكؿ  169لـ يقكمكا بقراءة القانكف كقد بمغ عدد ىؤالء العماؿ 

: يف لـ يقكمكا بدراستو اعداد العماؿ الذيف قامكا بدراسة القانكف كالذ

 A5و  B3العالقة بٌن  9ٙ.٘جدول رقم 

 

ٓ

ٔٓ

ٕٓ

ٖٓ

ٗٓ

٘ٓ

ٙٓ

7ٓ

8ٓ

9ٓ

ٔٓٓ

اقل من 
سنة ٘ٔ

 ٘ٔمن 
 8ٔالى 
سنة

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ

 ٕٗمن 
 ٖٗالى 
سنة

 ٖ٘من 
 ٗٗالى 
سنة

 ٘ٗمن 
 ٗ٘الى 
سنة

اكبر من 
سنة ٗ٘

نعم وبشكل تفصٌلً

نعم وبشكل سرٌع  

ال  

ثانوٌة  ملم  التحصٌل العلمً
 عامةفما دون

 المجموع دراسات علٌا بكالورٌوس دبلوم

هل سبق 
لك وان 

قمت بقراءة 
قانون 
العمل 

والعمال 
 الفلسطٌنً

  
  

نعم 
 وبشكل
 تفصٌلً

  7 5 20 8 

40 
نعم 

 وبشكل
 سرٌع

4 18 40 77 8 

147 
 12 89 30 29 9 ال

169 

المجموع 
  13 54 75 186 28 356 



ٔ٘ٔ 
 

 

 A5و  B3العالقة بٌن   9ٔ.٘شكل رقم 

 

( A9)حسب قطاع العمؿ الذم يعمؿ فيو العامؿ ( B3)كعند دراسة العالقة بيف قياـ العامؿ بقراءة قانكف العمؿ 
عامؿ كاف العدد االكبر مف ىؤالء العماؿ بمغ  217تبيف اف عدد العماؿ الذيف يعممكف في القطاع الخاص قد بمغ 

عامؿ ككانت اجاباتيـ بعدـ قراءة قانكف العمؿ , كبشكؿ عاـ كاف مجمكع الذيف لـ يقكمكا بقراءة القانكف بمغ  114
: التالييف ىذه العالقة 5.92كالشكؿ  5.70عامؿ, كيكضح الجدكؿ 169

 A9و  B3العالقة بٌن  7ٓ.٘جدول رقم  

هٌبات حكم  مإسسات اهلٌة خاص  قطاع العمل
 محلً

 المجموع بنوك

 هل سبق لك 
 

 وان قمت 
 

 بقراءة 
 

 قانون العمل 
 

 والعمال
 
الفلسطٌنً   
 
 
 
  
  

 نعم وبشكل
 تفصٌلً

18 10 8 4 40 

 نعم وبشكل
 سرٌع

85 21 27 14 147 

 169 15 19 21 114 ال

 لمجموعا
  217 52 54 33 356 

ٓ

ٔٓ

ٕٓ

ٖٓ

ٗٓ

٘ٓ

ٙٓ

7ٓ

8ٓ

9ٓ

ٔٓٓ

ثانوٌة عامةفما ملم
دون

دراسات علٌابكالورٌوسدبلوم

    

نعم وبشكل تفصٌلً

نعم وبشكل سرٌع  

ال  



ٕٔ٘ 
 

 

 

 

 A9و  B3العالقة بٌن  9ٕ.٘شكل رقم 

 

, كاف ( A10)ك طبيعة عمؿ المكظؼ( B3)كعند تكضيح العالقة بيف قياـ المكظؼ بقراءة قانكف العمؿ كالعماؿ
عامؿ , كيبيف الجدكؿ  169اكبر عدد مف العماؿ ىـ الذيف لـ يقكمكا بدراسة القانكف كبمغ عدد ىؤالء العماؿ 

: التالييف ىذه العالقة  5.93كالشكؿ 5.71

 A10و  B3العالقة بٌن 7ٔ.٘جدول رقم  

18
1084

85

21
27

14

114

211915

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

بنوكهٌبات حكم محلًمإسسات اهلٌةخاص

   

نعم وبشكل تفصٌلً نعم وبشكل سرٌع   ال  

 المجموع وضح،غٌر ذلك  حرفً/عامل  اشراف مدنً اداري مكتبً طبٌعة العمل

هل سبق لك وان 

قمت بقراءة 

قانون العمل 

والعمال 

 الفلسطٌنً

 

نعم وبشكل 
 تفصٌلً

24 2 3 11 40 

نعم وبشكل 
 سرٌع

83 25 9 30 147 

 169 38 32 16 83 ال

 356 79 44 43 190 المجموع



ٖٔ٘ 
 

 

 

 A10و  B3العالقة بٌن  9ٖ.٘شكل رقم 

 

( A2)ك عمر العامؿ ( B4)كعند دراسة العالقة بيف عمـ العامؿ بكجكد نقابات عمالية كاجبيا الدفاع عف حقكقو 
سنة كقد بمغ  34-24كقد بينت النتائج اف العدد االكبر مف العماؿ في ىذه العينة ىـ الذيف تتراكح اعمارىـ مف 

   5.94كالشكؿ 5.72عامؿ يعمـ بكجكد ىذه النقابات ,كيكضح الجدكؿ  165عامؿ ك منيـ  179عددىـ 
: التالييف ىذه العالقة 

 A2و  B4العالقة بٌن  7ٕ.٘جدول رقم 

 العمر
 ٘ٔاقل من 
 سنة

الى  ٘ٔمن 
سنة 8ٔ  

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ  

الى  ٕٗمن 
سنة ٖٗ  

الى  ٖ٘من 
سنة ٗٗ  

الى  ٘ٗمن 
سنة ٗ٘  

 ٗ٘اكبر من 
 سنة

 المجموع

هل تعلم 
بوجود 
نقابات 
عمالٌة 
من 

واجبها 
الدفاع 
عن 
 حقوقك

 329 12 42 68 165 35 3 4 نعم

 27 1 2 6 14 4 0 0 ال

 356 13 44 74 179 39 3 4 المجموع

 

24

8383

2

25

16

3
9

32

11

30

38

هل سبق لك وان 
قمت بقراءة قانون 
العمل والعمال 
الفلسطٌنً

ال نعم وبشكل سرٌع نعم وبشكل تفصٌلً

اداري مكتبً         اشراؾ مدنً         حرفً/عامل          وضح،ؼٌر ذلك         



ٔ٘ٗ 
 

 

 A2و  B4العالقة بٌن   9ٗ.٘شكل رقم

 

( A9)كقطاع العمؿ ( B4)الدفاع عف حقكقو كعند دراسة العالقة بيف عمـ العامؿ بكجكد نقابات عمالية كاجبيا 
عامؿ يعممكف بكجكد نقابات عمالية كمعظميـ مف المؤسسات االخاصة كالمؤسسات االىمية,  329تبيف لنا اف 

: التالييف ىذه العالقة 5.95كالشكؿ 5.73كيكضح الجدكؿ 

 

 A9و  B4العالقة بٌن  7ٖ.٘جدول رقم              

 

 

 

 

 

 

 

        

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

ٔٙٓ

ٔ8ٓ

 ٘ٔاقل من 
سنة

الى  ٘ٔمن 
سنة 8ٔ

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ

الى  ٕٗمن 
سنة ٖٗ

الى  ٖ٘من 
سنة ٗٗ

الى  ٘ٗمن 
سنة ٗ٘

 ٗ٘اكبر من 
سنة

نعم

ال  

 قطاع العمل
  

اهلٌةمإسسات  خاص هٌبات حكم  
 محلً

 المجموع بنوك

هل تعلم 
بوجود 
نقابات 

عمالٌة من 
واجبها 

الدفاع عن 
 حقوقك

  

 329 32 47 50 200 نعم

 27 1 7 2 17 ال

المجموع 
  217 52 54 33 356 



ٔ٘٘ 
 

 

 A9و  B4العالقة بٌن  9٘.٘شكل رقم 

 

تبيف لنا ( A1)ك الجنس ( B6)كالمؤسسة التي يعمؿ فييا كعند دراسة العالقة بيف كجكد عقد عمؿ بيف العامؿ 
مف االناث, كيكضح الجدكؿ  73مف الذككر ك  153, كمنيـ 226اف الذيف اجابكا بنعـ كمكثؽ كاف عددىـ 

: التالييف ىذه العالقة5.96كالشكؿ 5.74

( A1)و ( B6) العالقة بٌن7ٗ.٘جدول رقم 

 انثى ذكر الجنس

 المجموع
هل ٌوجد عقد عمل 

بٌنك و بٌن 
مإسستك ٌبٌن 
طٌبعة عملك 

 ومدة العقد والراتب
  
  

 73 153 نعم و موثق

226 
 28 46 شفهً نعم ولكن

74 
 16 40 ال ٌوجد

56 

المجموع 
  239 117 356 

 

ٕٓٓ

٘ٓٗ7

ٖٕ

ٔ7

ٕ7
ٔ

ٓ

٘ٓ

ٔٓٓ

ٔ٘ٓ

ٕٓٓ

ٕ٘ٓ

بنوكهٌبات حكم محلًمإسسات اهلٌةخاص

نعم

ال  



ٔ٘ٙ 
 

 

( A1)و ( B6) العالقة بٌن9ٙ.٘شكل رقم 

تبيف لنا اف الذيف اجابكا ( A2) ك العمر ( B6)كعند تكضيح العالقة بيف كجكد عقد عمؿ بيف العامؿ كمؤسستو 
, كيكضح 44-24, كاف معظـ اعمارىـ تتراكح مابيف 226نعـ كمكثؽ ىـ اغمبية االستمارات ككاف عددىـ 

:  التالييف ىذه العالقة 5.97كالشكؿ 5.75الجدكؿ 

( A2)و ( B6)ٌبٌن العالقة بٌن 7٘.٘جدول رقم 

 ٘ٔاقل من  العمر
 سنة

الى  ٘ٔمن 
سنة 8ٔ  

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ  

الى  ٕٗمن 
سنة ٖٗ  

الى  ٖ٘من 
سنة ٗٗ  

الى  ٘ٗمن 
سنة ٗ٘  

 ٗ٘اكبر من 
 سنة

 المجموع

هل ٌوجد 
عقد عمل 
بٌنك و 

بٌن 
مإسستك 

ٌبٌن 
طٌبعة 
عملك 

 والراتب
ومدة 
 العقد

  
  

 8 34 46 118 18 0 2 نعم و موثق

226 
 نعم ولكن

 شفهً
2 3 14 37 10 5 3 

74 
 2 5 18 24 7 0 0 ال ٌوجد

56 

المجموع 
  

 
 
 
4 

 
 
 
3 39 179 74 44 13 356 

ٖٔ٘

ٗٙ
ٗٓ

7ٖ

ٕ8

ٔٙ

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

ٔٙٓ

ٔ8ٓ

ال ٌوجدنعم ولكن شفهًنعم و موثق

هل ٌوجد عقد عمل بٌنك و بٌن 
مإسستك ٌبٌن طٌبعة عملك 

والراتب ومدة العقد

  

ذكر

انثى



ٔ٘7 
 

 

 

( A2)و ( B6)ٌبٌن العالقة بٌن 97.٘شكل رقم 

تبيف لنا اف ( A5)كالتحصيؿ العممي( B6)كعند تكضيح العالقة ما بيف كجكد عقد عمؿ بيف العامؿ كمؤسستو 
العممي بكالكريكس كيكضح ككاف تحصيميـ  226الذيف اجابكا نعـ كمكثؽ ىـ اغمبية االستمارات ككاف عددىـ

:  التالييف ىذه العالقة5.98كالشكؿ  5.76الجدكؿ

( A5)و (B6)العالقة بٌن  7ٙ.٘جدول رقم

20

18

118

46

34

8
23

14

37

10
53 00

7

24
18

52

 8ٔالى  ٘ٔمن سنة ٘ٔاقل من 
سنة

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ

 ٖٗالى  ٕٗمن 
سنة

 ٗٗالى  ٖ٘من 
سنة

 ٗ٘الى  ٘ٗمن 
سنة

سنة ٗ٘اكبر من 

نعم و موثق نعم ولكن شفهً   ال ٌوجد  

ثانوٌة  ملم التحصٌل العلمً
 عامةفما دون

 المجموع دراسات علٌا بكالورٌوس دبلوم

هل ٌوجد 
عقد عمل 
بٌنك و 

بٌن 
مإسستك 

ٌبٌن 
طٌبعة 
عملك 

 والراتب
ومدة 
 العقد

  
  

و موثقنعم   4 19 43 134 26 

226 
 نعم ولكن

 شفهً
8 12 19 35 0 

74 
 2 17 13 23 1 ال ٌوجد

56 

المجموع 
  

13 

54 75 186 28 356 



ٔ٘8 
 

 

 

 

 A5و  B6العالقة بٌن 98.٘شكل رقم 

, تبيف اف ( A9)كقطاع العمؿ  ( B6)كعند تكضيح العالقة بيف كجكد عقد بيف العامؿ كالمؤسسة التي يعمؿ بيا 
االكبر مف العماؿ يكجد بينيـ كبيف المؤسسة التي يعممكف بيا عقد عمؿ ك مكثؽ ,كاكبر عدد مف ىؤالء  العدد

: التالييف ىذه العالقة  5.99كالشكؿ5.77العماؿ يعممكف في القطاع الخاص, كيكضح الجدكؿ 

 

 A9و  B6العالقة بٌن 77.٘جدول رقم 

هٌبات حكم  مإسسات اهلٌة خاص قطاع العمل
 محلً

 المجموع بنوك

هل ٌوجد 
عقد عمل 
بٌنك و 

بٌن 
مإسستك 

ٌبٌن 
طٌبعة 
عملك 

 والراتب
ومدة 
 العقد

  
  

 226 27 34 37 128 نعم و موثق

 74 3 3 9 59 شفهً نعم ولكن

 56 3 17 6 30 ال ٌوجد

المجموع 
  217 52 54 33 356 

 

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

ٔٙٓ

ثانوٌة عامةفما ملم
دون

دراسات علٌابكالورٌوسدبلوم

نعم و موثق

نعم ولكن شفهً  

ال ٌوجد  



ٔ٘9 
 

 

 A9و  B6العالقة بٌن  99.٘شكل رقم 

 

 

, تبيف اف العدد ( A10)ك طبيعة العمؿ ( B6)العامؿ كالمؤسسة التي يعمؿ بيا ربط كجكد عقد عمؿ بيف  كعند
عامؿ , كاف اكبر عدد مف ىؤالء العماؿ  226االكبر مف العماؿ يكجد بينيـ كبيف المؤسسة عقد عمؿ كبمغ عدد 

:   ىذه العالقة5.100كالشكؿ التالييف 5.78ىـ االدارم المكتبي يكيضح الجدكؿ 

 A10و  B6لعالقة بٌن ا78.٘جدول رقم  

حرفً/عامل  اشراؾ مدنً اداري مكتبً طبٌعة العمل وضح،ؼٌر ذلك    المجموع 

ٌوجد  هل
عقد عمل 
بٌنك و 

بٌن 
مإسستك 

ٌبٌن 
طٌبعة 
عملك 

والراتب 
ومدة 
 العقد

  
  

 52 15 25 134 نعم و موثق

226 
نعم ولكن 

 شفهً
30 10 19 15 

74 
 12 10 8 26 ال ٌوجد

56 

 356 79 44 43 190 المجموع

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

بنوكهٌبات حكم محلًمإسسات اهلٌةخاص

نعم و موثق

نعم ولكن شفهً  

ال ٌوجد  



ٔٙٓ 
 

 

 

 A10و  B6العالقة بٌن  ٓٓٔ.٘شكل رقم 

 

كانت االغمبية العظمى  يكجد اتفاؽ ( A1)ك الجنس ( B7)االتفاؽ عميو مع صاحب العمؿ  ما تـ  كعند ربط  
ككانت النسبة االكثر مف لمذككر يكيضح  298يتالءـ ما بيف طبيعة العمؿ مع صاحب العمؿ حيث بمغت 

: التالييف ىذه العالقة5.101كالشكؿ  5.79الجدكؿ

( A1)و ( B7)العالقة بٌن79.٘جدول رقم 

 الجنس
 المجموع انثى ذكر

هل تتناسب طبٌعة 
عملك مع ما تم االتفاق 
علٌه مع صاحب العمل 

 عند بداٌة العمل
 298 96 202 نعم

 58 21 37 ال

 المجموع

239 117 356 

 

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

ٔٙٓ

وضح،ؼٌر ذلك حرفً/عامل اشراؾ مدنًاداري مكتبً

نعم و موثق

نعم ولكن شفهً  

ال ٌوجد  



ٔٙٔ 
 

 

 A1و  B7العالقة بٌن ٔٓٔ.٘شكل رقم 

 

ك ربطو مع عمر ( B7)كعند سؤاؿ العامؿ عف تناسب طبيعة عممو مع ما تـ االتفاؽ عميو مع صاحب العمؿ 
, تبيف اف العدد االكبر مف العماؿ تتناسب طبيعة عمميـ مع ما تـ االتفاؽ عميو مع صاحب العمؿ  ( A2)العامؿ

: التالييف ىذه العالقة5.102كالشكؿ  5.80,كيكضح الجدكؿ 

 A2و   B7العالقة بٌن 8ٓ.٘جدول رقم 

202

96

298

37
21

58

239

117

356

المجموعانثىذكر

نعم ال المجموع

 ٘ٔمن اقل   العمر
 سنة

الى  ٘ٔمن 
سنة 8ٔ  

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ  

الى  ٕٗمن 
سنة ٖٗ  

الى  ٖ٘من 
سنة ٗٗ  

الى  ٘ٗمن 
سنة ٗ٘  

 ٗ٘اكبر من 
 سنة

 المجموع

هل 
تتناسب 
طبٌعة 

عملك مع 
ما تم 

االتفاق 
علٌه مع 
صاحب 
العمل 

بداٌة  عند
 العمل

  

 12 38 62 151 28 3 4 نعم

298 
 1 6 12 28 11 0 0 ال

58 

المجموع 
  4 3 39 179 74 44 13 356 



ٕٔٙ 
 

 

 A2و  B7العالقة بٌن ٕٓٔ.٘شكل رقم 

 

ك  متكسط الدخؿ الشيرم لمعامؿ ( B8)كعند تكضيح العالقة بيف عدد الساعات التي يعمؿ بيا العامؿ اسبكعيا 
((A7  عامؿ , كاف العدد  187ساعة اسبكعيا كبمغ عددىـ  45, تبيف اف العدداالكبر مف العماؿ يعممك اقؿ مف

مف ( شيقؿ)ساعة كاف متكسط دخميـ الشيرم  45االكبر ما العماؿ الذيف يعممكف اسبكعيا باقؿ مف 
:  ذه العالقة التالييف ق 5.103كالشكؿ  5.81عامؿ, كيكضح الجدكؿ 69شيقؿ ككاف عددىـ  2500_1501

 

 A7و  B8العالقة بٌن  8ٔ.٘جدول رقم

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

ٔٙٓ

 ٘ٔاقل من 
سنة

الى  ٘ٔمن 
سنة 8ٔ

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ

الى  ٕٗمن 
سنة ٖٗ

الى  ٖ٘من 
سنة ٗٗ

الى  ٘ٗمن 
سنة ٗ٘

 ٗ٘اكبر من 
سنة

نعم

ال  

متوسط الدخل 
(شٌقل)الشهري  

اقل من 
ٔ٘ٓٓ 

 ٔٓ٘ٔمن 
ٕٓٓ٘الى   

 ٕٔٓ٘من 
ٖٓٓ٘الى   

 ٖٔٓ٘من 
ٓٓ٘ٗالى   

اكثر من 
ٗ٘ٓٓ 

 المجموع

ما هو 
عدد 

ساعات 
العمل 

 االسبوعٌة
  
  

٘ٗأقل من   45 69 47 15 11 

187 
45 26 32 24 2 7 

91 
أكثر من 

ٗ٘ 
22 32 15 6 3 

78 

المجموع 
  93 133 86 23 21 356 



ٖٔٙ 
 

 

 

 A7و  B8العالقة بٌن ٖٓٔ.٘شكل رقم 

 

, تبيف اف ( A8)مع الحالة االجتماعية لمعامؿ ( B8)التي يعمؿ بيا العامؿ اسبكعيا  عدد الساعاتكعند ربط 
عامؿ حيث بمغ عدد  187ساعة اسبكعيا كقد بمغ عددىـ  45العدد االكبر مف العماؿ يعممكف اقؿ مف 

 78ساعة اسبكعيا  45عامؿ , كقد بمغ عدد العماؿ الذيف يعممكف اكثر مف  133المتزكجكف مف ىؤالء العماؿ 
التالييف العالقة بيف عدد ساعات العمؿ  5.104كالشكؿ 5.82عامؿ معظميـ مف المتزكجيف  كيكضح الجدكؿ

  :اسبكعيا مع الحالة االجتماعية لمعامؿ 

 A8و  B8العالقة بٌن  8ٕ.٘جدول رقم 

45

69

47

15
11

26

32

24

2
7

22

32

15

6
3

ٓٓ٘ٗاكثر من ٓٓ٘ٗالى  ٖٔٓ٘من ٖٓٓ٘الى  ٕٔٓ٘من ٕٓٓ٘الى  ٔٓ٘ٔمن ٓٓ٘ٔاقل من 

 ما هو عدد ساعات العمل االسبوعٌة

٘ٗأقل من    ٗ٘ ٘ٗأكثر من   

 الحالة االجتماعٌة                                   

 المجموع ؼٌر ذلك متزوج اعزب

ما هو عدد ساعات العمل 
االسبوعٌة 

  
  

٘ٗأقل من   52 133 2 

187 
45 30 60 1 

91 
٘ٗأكثر من   31 47 0 

78 

المجموع 
  113 240 3 356 



ٔٙٗ 
 

 

 

 A8و  B8العالقة بٌن   ٗٓٔ.٘شكل رقم 

 

ك قطاع العمؿ ( B8)ك يبيف الجدكؿ كالشكؿ التالييف العالقة بيف عدد ساعات التي يعمؿ بيا العامؿ اسبكعيا 
عامؿ  187ساعة قد بمغ عددىـ  45, حيث اف عدد العماؿ الذيف يعممكف اقؿ مف ( A9)الذم يعمؿ بو العامؿ 

يعممكف في ىيئات الحكـ  44يعممكف في المؤسسات االىمية ك  26يعممكف في المؤسسات الخاصة ك  95منيـ 
: التالييف ىذه العالقات  5.105ك شكؿ  5.83يعممكف في البنكؾ كيبيف جدكؿ  22المحمي ك 

 A9و  B8العالقة بٌن 8ٖ.٘جدول رقم 

 المجموع بنوك هٌبات حكم محلً مإسسات اهلٌة خاص قطاع العمل

ما هو 
عدد 

ساعات 
العمل 

 االسبوعٌة
  
  

أقل من 
ٗ٘ 

95 26 44 22 187 

ٗ٘ 60 17 7 7 91 

أكثر من 
ٗ٘ 

62 9 3 4 78 

المجموع 
  217 52 54 33 356 

 

ٕ٘

ٖٖٓٔ

ٖٖٔ

ٙٓ

ٗ7

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

ما هو عدد 
ساعات العمل 
االسبوعٌة

٘ٗأكثر من  ٘ٗ ٘ٗأقل من 

اعزب

متزوج

ؼٌر ذلك



ٔٙ٘ 
 

 

 

  A9و  B8العالقة بٌن  ٘ٓٔ.٘شكل رقم 

ك قطاع العمؿ الذم ( B9)كعند تكضيح العالقة بيف كجكد سمـ ركاتب في المؤسسة التي يعمؿ فييا العامؿ 
عامؿ ككاف  254, تبيف اف عدد العماؿ الذيف يكجد في مؤسساتيـ نظاـ سمـ ركاتب بمغ ( A9)يعمؿ بو العامؿ 

عامؿ ال يكجد في مؤسساتيـ ىذا النظاـ , كيكضح الجدكؿ  101معظميـ يعممكف في المؤسسات الخاصة, كاف 
: التالييف ىذه العالقة 5.106كالشكؿ  5.84

 A9و  B9العالقة بٌن  8ٗ.٘جدول رقم 

هٌبات حكم  مإسسات اهلٌة خاص قطاع العمل
 محلً

 المجموع بنوك

ٌوجد  هل
نظام لسلم 
الرواتب 

فً 
 مإسستك

  

 نعم

147 38 45 24 254 

 ال

69 14 9 9 101 

المجموع          
      

216 52 54 33 355 

 

95

26

44

22

60

17

77

62

9
34

بنوكهٌبات حكم محلًمإسسات اهلٌةخاص

ما هو عدد ساعات العمل االسبوعٌة 

٘ٗأقل من    ٗ٘ ٘ٗأكثر من   



ٔٙٙ 
 

 

 A9و  B9العالقة بٌن   ٙٓٔ.٘شكل رقم 

 

 

التالييف العالقة بيف حفظ حقكؽ العامؿ في االجازات السنكية الخاصة  5.107كالشكؿ   5.85يبيف الجدكؿ 
مف االناث حقكقيـ محفكظة في  83مف الذككر ك  189, فقد تبيف اف  ( A1)ك الجنس ( B10)مدفكعة االجر 

. مف االناث حقكقيـ غير محفكظة في االجازات السنكية مدفكعة االجر 34مف الذككر ك  50ىذه االجازات كاف 

 A1و  B10العالقة بٌن  8٘.٘دول رقم ج

 

ٔٗ7

ٖ8
ٗ٘

ٕٗ

ٙ9

ٔٗ
99

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

ٔٙٓ

بنوكهٌبات حكم محلًمإسسات اهلٌةخاص

نعم

ال  

 المجموع انثى ذكر الجنس
هل حقك 
محفوظ 

فً 
االجازات 
السنوٌة 
الخاصة 
مدفوعة 
 األجر

  

 272 83 189 نعم

 84 34 50 ال

المجموع 
  239 117 356 



ٔٙ7 
 

 

 

 A1و  B10العالقة بٌن  7ٓٔ.٘شكل رقم 

 

مع قطاع العمؿ الذم يعمؿ بو ( B10)مدفكعة االجر كعند ربط حؽ العامؿ في االجازات السنكية الخاصة 
تبيف اف العدد االكبر مف العماؿ حقكقيـ محفكظة ككاف االغمب ممف يعممكف في المؤسسات ( A9)العامؿ 

التالييف ىذه العالقة  5.108كالشكؿ   5.86الخاصة كالييئات الحككمية , كيبيف الجدكؿ 

 A9و  B10العالقة بٌن  8ٙ.٘جدول رقم 

189

83

50

34

انثىذكر

هل حقك محفوظ فً االجازات السنوٌة الخاصة مدفوعة 
  األجر

نعم ال  

مإسسات  خاص قطاع العمل
 اهلٌة

هٌبات حكم 
 محلً

 المجموع بنوك

هل حقك 
محفوظ 

فً 
االجازات 
السنوٌة 
الخاصة 
مدفوعة 
 األجر

  

 272 27 44 39 162 نعم

 84 6 10 13 55 ال

المجموع 
  217 52 54 33 356 
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 A9و  B10العالقة بٌن  8ٓٔ.٘شكل رقم  

 

 

ك الحالة الصحية ( B10)العامؿ في االجازات السنكية الخاصة مدفكعة االجر كعند تكضيح العالقة بيف حؽ 
عماؿ حقيـ غير  6عامؿ منيـ  11مع العمـ اف عدد العماؿ مف ذكم االحتياجات الخاصة بمغ ( A6)لمعامؿ 

عامؿ حقيـ غير محفكظ في ىذه  78عامؿ منيـ  345محفكظ في ىذه االجازات , كبمغ عدد العماؿ السميميف 
: التالييف ىذه العالقة  5.109كالشكؿ  5.87الجازات  , كيكضح الجدكؿ ا

 

 

 

 

 

 

 

ٕٔٙ

ٖ9
ٗٗ

ٕ7

٘٘

ٖٔٔٓ
ٙ

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

ٔٙٓ

ٔ8ٓ

بنوكهٌبات حكم محلًمإسسات اهلٌةخاص

نعم

ال  
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 A6و  B10العالقة بٌن  87.٘جدول رقم 

 من ذوي االحتٌاجات الخاصة سلٌم الحالة الصحٌة
 المجموع

هل حقك 
محفوظ 

فً 
االجازات 
السنوٌة 
الخاصة 
مدفوعة 
 األجر

  

 272 5 267 نعم

 84 6 78 ال

المجموع 
  345 11 356 

 

 

 

 A6و  B10العالقة بٌن  9ٓٔ.٘شكل رقم  

التالييف العالقة بيف حؽ العامؿ في االجازات السنكية المرضية مدفكعة  5.110كالجدكؿ  5.88كيكضح الشكؿ 
عماؿ مف ذكم االحتياجات الخاصة  9, فقد تبيف اف ىناؾ ( A6)ك الحالة الصحية لمعامؿ ( B11)االجر 

مف العماؿ ذكم االحتياجات الخاصة  حقكقيـ غير محفكظة في ىذه  2ىذه االجازات كاف حقكقيـ محفكظة في 
. االجازات 

 

 

 

ٕٙ7

٘

78

ٙ

ٓ

٘ٓ

ٔٓٓ

ٔ٘ٓ

ٕٓٓ

ٕ٘ٓ

ٖٓٓ

من ذوي االحتٌاجات الخاصةسلٌم

نعم

ال  
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 A6و  B11العالقة بٌن  88.٘جدول رقم 

 من ذوي االحتٌاجات الخاصة سلٌم الحالة الصحٌة

 المجموع
هل حقك 
محفوظ 

فً 
األجازات 
السنوٌة 

المرضٌة 
مدفوعة 
 االجر

  

 274 9 265 نعم

 82 2 80 ال

 356 11 345 المجموع

 

 

 A6و  B11العالقة بٌن  ٓٔٔ.٘شكل رقم  

, ( A1)مع الجنس ( B13)العامؿ عند مطالبتو لحؽ مف حقكقو  مضايقةكعند تكضيح العالقة بيف فصؿ اك 
كالشكؿ   5.89عامؿ يتـ معاقبتيـ اك فصميـ عند مطالبة حؽ مف حقكقيـ ,كيكضح الجدكؿ  140تبيف اف 
: التالييف ىذه العالقة  5.111

 

ٕٙ٘

9

8ٓ

ٕ
ٓ

٘ٓ

ٔٓٓ

ٔ٘ٓ

ٕٓٓ

ٕ٘ٓ

ٖٓٓ

من ذوي االحتٌاجات الخاصةسلٌم

نعم

ال  
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 A1و  B13العالقة بٌن  89.٘جدول رقم 

 انثى ذكر الجنس

 المجموع
هل تعتقد 
بؤن طلبك 
ألي حق 

من 
حقوقك 

من 
صاحب 
العمل و 
 اصرارك
علٌه قد 

ٌإدي الى 
فصلك او 
 مضاٌقتك

  

 140 46 94 نعم

 216 71 145 ال

المجموع 
  239 117 356 

 

 

 A1و  B13العالقة بٌن  ٔٔٔ.٘شكل رقم 

 

9ٗ

ٗٙ

ٔٗ٘

7ٔ

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

ٔٙٓ

انثىذكر

نعم

ال  
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( A2)مع العمر ( B13)كعند تكضيح العالقة بيف اعتقاد العامؿ بفصمو اك معاقبتو عند مطالبة حؽ مف حقكقو 
سنة ,  34_24ىعامؿ تتراكح اعمارىـ مف 69عامؿ يتـ معاقبتيـ عند مطالبة حقكقيـ كمنيـ  140, تبيف اف 

: التالييف ىذه العالقة  5.112كالشكؿ   5.90كيبيف الجدكؿ 

 

 

 A2و  B13العالقة بٌن  9ٓ.٘جدول رقم 

 ٘ٔاقل من  العمر
 سنة

 8ٔالى  ٘ٔمن 
 سنة

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ  

الى  ٕٗمن 
سنة ٖٗ  

الى  ٖ٘من 
سنة ٗٗ  

الى  ٘ٗمن 
سنة ٗ٘  

 ٗ٘اكبر من 
 سنة

 المجموع

هل تعتقد 
بؤن طلبك 
ألي حق 

من 
حقوقك 

من 
صاحب 
العمل و 
 اصرارك
علٌه قد 

ٌإدي الى 
فصلك او 
 مضاٌقتك

  

 140 4 17 28 69 22 0 0 نعم

 216 9 27 46 110 17 3 4 ال

المجموع 
  4 3 39 179 74 44 13 356 

 

 A2و  B13العالقة بٌن  ٕٔٔ.٘شكل رقم 

ٓٓ

ٕٕ

ٙ9

ٕ8

ٔ7

ٗ ٖٗ

ٔ7

ٔٔٓ

ٗٙ

ٕ7

9

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

 ٘ٔاقل من 
سنة

الى  ٘ٔمن 
سنة 8ٔ

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ

الى  ٕٗمن 
سنة ٖٗ

الى  ٖ٘من 
سنة ٗٗ

الى  ٘ٗمن 
سنة ٗ٘

 ٗ٘اكبر من 
سنة

نعم

ال  
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 75عامؿ يتـ معاقبتيـ عند مطالبة حقكقيـ منيـ  140,تبيف اف ( A10)مع طبيعة العمؿ  B13كعند ربط 
: التالييف ىذه العالقة   5.113ك الشكؿ  5.91, كيبيف الجدكؿ  ادارم مكتبي

 

 A10و  B13العالقة بٌن  9ٔ.٘جدول رقم           

 

 

 A10و  B13العالقة بٌن   ٖٔٔ.٘شكل رقم

 

7٘

ٔ٘ٔ7

ٖٖ

ٔٔ٘

ٕ8ٕ7

ٗٙ

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

وضح،ؼٌر ذلك حرفً/عامل اشراؾ مدنًاداري مكتبً

نعم

ال  

حرفً/عامل  اشراؾ مدنً اداري مكتبً  طبٌعة العمل ؼٌر ذلك  
وضح،  

 المجموع

هل تعتقد 
بؤن طلبك 
ألي حق 

من 
حقوقك 

من 
صاحب 
العمل و 
 اصرارك
علٌه قد 

ٌإدي الى 
 فصلك او
 مضاٌقتك

  

 140 33 17 15 75 نعم

 216 46 27 28 115 ال

المجموع 
  190 43 44 79 356 
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عامؿ  158, تبيف اف ( A10)ك طبيعة العمؿ لمعامؿ  ( C1)كعند ربط مدل رضا العمؿ عف بيئة عممو 
التالييف ىذه  5.114كالشكؿ    5.92كيبيف الجدكؿ غير راضيف عنيا ,  42راضكف عف بيئة عمميـ كاف 

: العالقة 

 A10و  C1العالقة بٌن  9ٕ.٘جدول رقم 

حرفً/عامل  اشراؾ مدنً اداري مكتبً  طبٌعة العمل وضح،ؼٌر ذلك    المجموع 

أنت  هل
راضً 
عن بٌبة 
العمل 
التً 
تعمل بها 

من ) 
حٌث 
األنظمة 
و 
  )القوانً

  
  
  
  

 37 10 2 6 19 نعم وبشدة

 158 39 16 21 82 نعم

 93 16 13 11 53 لست متؤكدا  

 42 6 10 3 23 ال

 26 8 3 2 13 ال و بشدة

 356 79 44 43 190 المجموع

 

 

 A10و  C1العالقة بٌن   ٗٔٔ.٘شكل رقم 

ٓ

ٔٓ

ٕٓ

ٖٓ

ٗٓ

٘ٓ

ٙٓ

7ٓ

8ٓ

9ٓ

ال و بشدةاللست متؤكدا  نعمنعم وبشدة

اداري مكتبً

اشراؾ مدنً

حرفً/عامل 

وضح،ؼٌر ذلك 
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راضيف عامؿ غير  68, تبيف اف ( A2)مع العمر ( C1)كعند ربط العالقة بيف رضا العامؿ عف طبيعة العمؿ  
عامؿ , كيكضح  29شيكؿ كبمغ عددىـ  2500_1501عف بيئة العمؿ كمعظميـ الذيف يتقاضكف راتب مف 

: التالييف ىذه العالقة  5.115كالشكؿ 5.93الجدكؿ 

 

 A2و  C1العالقة بٌن  9ٖ.٘جدول رقم 

اقل من   متوسط الدخل الشهري
ٔ٘ٓٓ 

 ٔٓ٘ٔمن 
ٕٓٓ٘الى   

 ٕٔٓ٘من 
ٖٓٓ٘الى   

 ٖٔٓ٘من 
ٓٓ٘ٗالى   

اكثر من 
ٗ٘ٓٓ 

 المجموع

أنت  هل
راضً 
عن بٌبة 
العمل 
التً 

تعمل بها 
من ) 

حٌث 
األنظمة 

و 
 ( القوانٌن

  
  
  
  

 37 2 4 9 7 15 نعم وبشدة

 158 15 10 37 60 36 نعم

 93 2 6 22 37 26 لست متؤكدا  

 42 2 2 11 18 9 ال

 26 0 1 7 11 7 ال و بشدة

 356 21 23 86 133 93 المجموع              

 

 

 A2و  C1العالقة بٌن  ٘ٔٔ.٘شكل رقم 

ٓ

ٔٓ

ٕٓ

ٖٓ

ٗٓ

٘ٓ

ٙٓ

7ٓ

اقل من 
ٔ٘ٓٓ

 ٔٓ٘ٔمن 
ٕٓٓ٘الى 

 ٕٔٓ٘من 
ٖٓٓ٘الى 

 ٖٔٓ٘من 
ٓٓ٘ٗالى 

اكثر من 
ٗ٘ٓٓ

نعم وبشدة نعم  

لست متؤكدا     ال  

ال و بشدة  
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كربطيا مع الجنس  ( C2)كعند سؤاؿ العامؿ عف اعتقاده باف بيئة العمؿ كرضاه عنيا سكؼ يؤثر عمى انتاجيتو 
(A1) 5.94مف العماؿ يعترضكف عمى ذلؾ , كيكضح الجدكؿ  35مف العماؿ يؤيدكف ذلؾ كاف  308, تبيف اف 

: التالييف ىذه العالقة  5.116كالشكؿ 

 

 

 A1و  C2العالقة بٌن  9ٗ.٘جدول رقم                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A1و  C2العالقة بٌن   ٙٔٔ.٘شكل رقم  

ٕٓٙ

ٕ٘

8

ٕٔٓ

ٔٓ٘

ٓ

٘ٓ

ٔٓٓ

ٔ٘ٓ

ٕٓٓ

ٕ٘ٓ

ال أعرؾالنعم

ذكر

انثى

 انثى ذكر الجنس

 المجموع
هل تعتقد 
بؤن بٌبة 
عملك و 

مدى 
رضاك 
عنها 
تإثر 
على 

 انتاجٌتك
بشكل 
 عام

  
  

 308 102 206 نعم

 35 10 25 ال

 13 5 8 ال أعرؾ

المجموع 
  239 117 356 
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 35مف العماؿ يعتقدكف ذلؾ , ك  308, تبيف اف ( A7)مع متكسط الدخؿ الشيرم لمعامؿ ( C2)كعند ربط 
 5.117كالشكؿ  5.95شكؿ شيريا , كيكضح الجدكؿ  1500عماؿ يتقاضكف  8عامؿ ال يعتقدكف ذلؾ منيـ 

: التالييف ىذه العالقة 

 

 A7و  C2العالقة بٌن  9٘.٘جدول رقم   

اقل من  متوسط الدخل الشهري
ٔ٘ٓٓ 

 ٔٓ٘ٔمن 
ٕٓٓ٘الى   

 ٕٔٓ٘من 
ٖٓٓ٘الى   

 ٖٔٓ٘من 
ٓٓ٘ٗالى   

اكثر من 
ٗ٘ٓٓ 

 المجموع

تعتقد  هل
بؤن بٌبة 
عملك و 

مدى 
رضاك 
عنها 
تإثر 
على 

انتاجٌتك 
بشكل 
 عام

  
  

 308 21 22 74 122 69 نعم

 35 0 1 8 10 16 ال

 13 0 0 4 1 8 ال أعرؾ

 356 21 23 86 133 93 المجموع               

 

 

  A7و  C2العالقة بٌن   7ٔٔ.٘شكل رقم 

ٙ9

ٕٕٔ

7ٗ

ٕٕٕٔ

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

الى  ٔٓ٘ٔمن ٓٓ٘ٔاقل من 
ٕ٘ٓٓ

الى  ٕٔٓ٘من 
ٖ٘ٓٓ

الى  ٖٔٓ٘من 
ٗ٘ٓٓ

ٓٓ٘ٗاكثر من 

نعم

ال  

ال أعرؾ  
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يعارضكف منيـ  35مف العماؿ يؤيدكف ذلؾ كاف  308, تبيف اف ( A10)مع طبيعة العمؿ ( C2)كعند ربط  
: التالييف ىذه العالقة  5.118كالشكؿ   5.96عامؿ حرفي , كيبيف الجدكؿ  11

 

 A10و  C2العالقة بٌن  9ٙ.٘جدول رقم  

حرفً/عامل  اشراؾ مدنً اداري مكتبً  طبٌعة العمل وضح،ؼٌر ذلك    المجموع 

تعتقد  هل
بؤن بٌبة 
عملك و 
مدى 
رضاك 
عنها 
تإثر 
على 
انتاجٌتك 
بشكل 
عام 

  
  

 308 69 29 38 172 نعم

 35 9 11 4 11 ال

 13 1 4 1 7 ال أعرؾ

 356 79 44 43 190 المجموع               

 

 

  A10و  C2العالقة بٌن  8ٔٔ.٘شكل رقم  

 

ٔ7ٕ

ٖ8
ٕ9

ٙ9

ٔٔ
ٗ

ٔٔ9

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

ٔٙٓ

ٔ8ٓ

ٕٓٓ

ؼٌر ذلك حرفً/عامل اشراؾ مدنًاداري مكتبً
وضح،

نعم

ال  

ال أعرؾ  
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عامؿ يشعركف  295, تبيف اف ( A1)كربطو مع الجنس ( C3)كعند سؤاؿ العامؿ عف شعكره باالنتماء لمؤسستو 
اناث , كيكضح  9ذككر ك  18ال يشعركف باالنتماء منيـ  27اناث , كاف  91ذككر ك  204باالنتماء منيـ 

: التالييف ىذه العالقة  5.119كالشكؿ   5.97الجدكؿ  

 

 

 A1و   C3العالقة بٌن   97.٘جدول رقم               

 انثى ذكر  الجنس

 المجموع
هل تشعر 
باالنتماء 

الى 
 مإسستك

  
  

 295 91 204 نعم

 27 9 18 ال

 34 17 17 ال أعرؾ

المجموع 
  239 117 356 

 

 

  A1و   C3العالقة بٌن   9ٔٔ.٘شكل  رقم                                                

ٕٓٗ

ٔ8ٔ7

9ٔ

9
ٔ7

ٓ

٘ٓ

ٔٓٓ

ٔ٘ٓ

ٕٓٓ

ٕ٘ٓ

ال أعرؾالنعم

ذكر  

انثى  
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عامل تتراوح اعمارهم  ٖٗٔعامل ٌشعرون باالنتماء منهم  9ٕ٘، تبٌن ان   A2))مع العمر ( C3) وعند ربط 

سنة ،  ٗ٘_ٖ٘عمال تتراوح اعمارهم من  9عامل ال ٌشعرون باالنتماء منهم  7ٕسنة ، و  ٖٗ_ٕٗمن 

: التالٌٌن هذه العالقة  ٕٓٔ.٘والشكل 98.٘وٌوضح الجدول 

 

 

 A2و  C3العالقة بٌن  98.٘جدول رقم 

 

 

  A2و  C3العالقة بٌن  ٕٓٔ.٘شكل رقم 

 

ٖٖ

ٖٖ

ٖٔٗ

ٙٔ

ٗٓ

ٕٔ

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

ٔٙٓ

 ٘ٔاقل من 
سنة

الى  ٘ٔمن 
سنة 8ٔ

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ

الى  ٕٗمن 
سنة ٖٗ

الى  ٖ٘من 
سنة ٗٗ

الى  ٘ٗمن 
سنة ٗ٘

 ٗ٘اكبر من 
سنة

نعم

ال  

ال أعرؾ  

 ٘ٔاقل من   العمر
 سنة

الى  ٘ٔمن 
سنة 8ٔ  

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ  

الى  ٕٗمن 
سنة ٖٗ  

الى  ٖ٘من 
سنة ٗٗ  

الى  ٘ٗمن 
سنة ٗ٘  

 ٗ٘اكبر من 
 سنة

 المجموع

تشعر  هل
باالنتماء 
الى 
مإسستك 

  
  

 295 12 40 61 143 33 3 3 نعم

 27 1 1 7 15 3 0 0 ال

 34 0 3 6 21 3 0 1 ال أعرؾ

 356 13 44 74 179 39 3 4 المجموع               
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عامؿ حرفي ال يشعركف  34عامؿ ادارم مكتبي ك  155, تبيف اف ( A10)مع طبيعة العمؿ ( C3)كعند ربط  
: التالييف ىذه العالقة  5.121كالشكؿ  5.99بذلؾ كاف , كيكضح الجدكؿ 

 

 A10و   C3العالقة  99.٘جدول رقم             

 

 

 

 

 

 

 

 A10  و  C3العالقة  ٕٔٔ.٘شكل رقم 

ٔ٘٘

ٖ9ٖٗ

ٙ7

ٓ

ٕٓ

ٗٓ

ٙٓ

8ٓ

ٔٓٓ

ٕٔٓ

ٔٗٓ

ٔٙٓ

ٔ8ٓ

وضح،ؼٌر ذلك حرفً/عامل اشراؾ مدنًاداري مكتبً

نعم

ال  

ال أعرؾ  

حرفً/عامل  اشراؾ مدنً اداري مكتبً  طبٌعة العمل ؼٌر ذلك  
وضح،  

 المجموع

تشعر  هل
باالنتماء 
الى 
مإسستك 

  
  

 295 67 34 39 155 نعم

 27 6 3 2 16 ال

 34 6 7 2 19 ال أعرؾ

المجموع              
         190 43 44 79 356 
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عامؿ  90, كاف ىناؾ ( A1)كربطو مع الجنس ( C4) 10_1كعند الطمب مف العامؿ تقييـ انتاجيتو مف 
اناث , كيكضح  5ذككر ك  5منيـ  1عماؿ تقييميـ  10اناث ككاف ىناؾ  41ذككر ك  49منيـ  10تقييميـ 
:   التالييف ىذه العالقة  5.122كالشكؿ   5.100الجدكؿ 

 

 A1و   C4العالقة بٌن  ٓٓٔ.٘جدول رقم   

 المجموع انثى ذكر  الجنس
هو  ما

تقٌمك 
النتاجٌتك 
تشمل 
الجهد و 
استؽالل 
المهارات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 5 5 

10 
2 2 0 

2 
3 3 3 

6 
4 0 3 

3 
5 23 7 

30 
6 18 7 

25 
7 35 12 

47 
8 61 25 

86 
9 43 14 

57 
10 49 41 

90 

 356 117 239 المجموع                   

 

 

 A1و   C4العالقة بٌن  ٕٕٔ.٘شكل رقم  

ٓ

ٔٓ

ٕٓ

ٖٓ

ٗٓ

٘ٓ

ٙٓ

7ٓ

ٕٖٔٗ٘ٙ789ٔٓ

ذكر

انثى
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عامل كان تقٌٌمهم  9ٓوان  ٔعمال كان تقٌٌم انتاجٌتهم  ٓٔ، تبٌن ان ( A2)مع العمر (  (C4وعند ربط 

: التالٌٌن هذه العالقة   ٖٕٔ.٘والشكل  ٔٓٔ.٘، وٌوضح الجدول   ٓٔالنتاجٌتهم 

 A2و  C4العالقة بٌن  ٔٓٔ.٘جدول رقم  

 

 ٘ٔاقل من  العمر
 سنة

الى  ٘ٔمن 
سنة 8ٔ  

الى 9ٔمن 
سنةٖٕ  

الى  ٕٗمن 
سنة ٖٗ  

الى  ٖ٘من 
سنة ٗٗ  

الى  ٘ٗمن 
سنة ٗ٘  

 ٗ٘اكبر من 
 المجموع سنة

هو  ما
تقٌمك 
النتاجٌتك 
تشمل 
الجهد و 
استؽالل 
المهارات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 
  

2 4 4 
 

0 10 

2 0 0 0 0 1 1 0 2 

3 0 0 1 4 1 0 0 6 

4 0 0 0 2 1 0 0 3 

5 1 1 5 11 4 5 3 30 

6 1 0 1 12 7 3 1 25 

7 0 0 9 17 11 8 2 47 

8 1 1 11 46 15 10 2 86 

9 0 0 2 32 9 9 5 57 

10 1 1 8 51 21 8 0 90 

 356 13 44 74 179 39 3 4 المجموع               
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 A2و  C4العالقة بٌن  ٖٕٔ.٘شكل رقم 

 

 

عامل من ذوي االحتٌاجات  ٓمن العمال السلٌمٌن و ٓٔ، تبٌن ان ( A2)الحالة الصحٌة  مع ( C4)وعند ربط 

من ذوي االحتٌاجات الخاصة كان تقٌمه النتاجٌتهم  ٗعامل سلٌم  و  8ٙوان   ٔالخاصة  كان تقٌمهم النتاجٌتهم 

: التالٌٌن هذه العالقة   ٕٗٔ.٘والشكل  ٕٓٔ.٘، وٌوضح الجدول   ٓٔ

 

 A2 و  C4العالقة بٌن   ٕٓٔ.٘جدول رقم    

 من ذوي االحتٌاجات الخاصة سلٌم الحالة الصحٌة
 المجموع

ما هو 
تقٌمك 

النتاجٌتك 
تشمل 
الجهد و 
استؽالل 
 المهارات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 10 0 
10 

2 2 0 
2 

3 6 0 
6 

4 3 0 
3 

5 30 0 
30 

6 25 0 
25 

7 43 4 
47 

8 84 2 
86 

9 56 1 

57 
10 86 4 

90 

المجموع 
 345 11 356 

 

ٓ

ٔٓ

ٕٓ

ٖٓ

ٗٓ

٘ٓ

ٙٓ

ٕٖٔٗ٘ٙ789ٔٓ

سنة ٘ٔاقل من 

سنة 8ٔالى  ٘ٔمن 

سنةٖٕالى 9ٔمن 

سنة ٖٗالى  ٕٗمن 

سنة ٗٗالى  ٖ٘من 

سنة ٗ٘الى  ٘ٗمن 

سنة ٗ٘اكبر من 



ٔ8٘ 
 

 

 A2 و  C4العالقة بٌن  ٕٗٔ.٘شكل رقم  

 

، تبٌن ان العمال الذٌن ٌتقاضون رواتب من ( A7)مع متوسط الدخل الشهري للعامل  ( C4)وعند ربط 

التالٌٌن   ٕ٘ٔ.٘والشكل   ٖٓٔ.٘، وٌوضح الجدول ٓٔ_ٙشٌكل كان تقٌٌمهم من  ٓٓ٘ٗاكثر من _ٖٔٓ٘

:  هذه العالقة 

 

 

 A7 و  C4العالقة بٌن   ٖٓٔ.٘جدول رقم    

 متوسط الدخل الشهري

اقل من 
ٔ٘ٓٓ 

 ٔٓ٘ٔمن 
ٕٓٓ٘الى   

 ٕٔٓ٘من 
ٖٓٓ٘الى   

 ٖٔٓ٘من 
ٓٓ٘ٗالى   

اكثر من 
ٗ٘ٓٓ 

 المجموع

ما هو 
تقٌمك 

النتاجٌتك 
تشمل 
الجهد و 
استؽالل 
 المهارات

       1 5 3 2 0 0 10 
2 0 1 1 0 0 2 
3 1 3 2 0 0 6 
4 2 1 0 0 0 3 
5 14 9 7 0 0 30 
6 4 15 5 0 1 25 
7 11 24 6 4 2 47 
8 17 27 26 8 8 86 
9 10 21 18 3 5 57 

10 29 29 19 8 5 90 

 356 21 23 86 133 93 المجموع

ٓ

ٔٓ

ٕٓ

ٖٓ

ٗٓ

٘ٓ

ٙٓ

7ٓ

8ٓ

9ٓ

ٔٓٓ

ٕٖٔٗ٘ٙ789ٔٓ

سلٌم

من ذوي االحتٌاجات الخاصة
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 A7 و  C4العالقة بٌن   ٕ٘ٔ.٘شكل رقم 

- 

 

 

ٓ

٘

ٔٓ

ٔ٘

ٕٓ

ٕ٘

ٖٓ

ٖ٘

ٕٖٔٗ٘ٙ789ٔٓٔٔ

ٓٓ٘ٔاقل من 

ٕٓٓ٘الى  ٔٓ٘ٔمن 

ٖٓٓ٘الى  ٕٔٓ٘من 

ٓٓ٘ٗالى  ٖٔٓ٘من 

ٓٓ٘ٗاكثر من 
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 اقارنة قوانين البال الفممطينية االقوانين في الدول الاجاورة: المادمة الوحدة 

خالؿ الدراسة تـ التطرؽ لمقارنة بعض االحكاـ ك المكاد في قانكف العمؿ ك العماؿ الفمسطيني مع بعض القكانيف 
نكد بيف ىذه القكانيف كذلؾ لبياف  االختالؼ في بعض الب( القانكف االردني , الفانكف المصرم ) العمالية العربية 

لحة العامؿ ك القانكف الفبسطيني كايضا ألخذ افكار تطكيرية عمى ىذه البنكد بما يككف ايجابيا كمتكافقا مع مص
كرب العمؿ ك المؤسسة  

 
 لك كاف فماذا .عممي غير ( 40 ) المادة مف الثاني البند أف إلى األعماؿ أرباب بعض فعمى سبيؿ المثاؿ ذكر

 كأربعيف ثمافٍن  خالؿ الجيات المختصة إبالغ بمقدكره يكف كلـ المشكمة, حدثت عندما البالد خارج العمؿ صاحب
الجيات؟  ىذه تككف مف الكاضح فمف غير غامضة, تبقى " المختصة الجيات" أف كما . ساعة

 
 تشمؿ ال فييالعمؿ,  صاحب عمى االعتداء مسألة تعالج التيك ,( 40 ) المادة مف التاسع لمبند بالنسبة أما

 أف يجب العمؿ في زميؿ عمى أف االعتداء إلى العمؿ أصحاب مف عدد كأشار .العمؿ زمالء عمى االعتداء
نتاجيتو, العمؿ سير عمى تؤثر أف العماؿ يمكف بيف العداكة أف حيث البند, ضمف يككف  قانكف يغفؿ لـ إذ كا 
 مدير أك العمؿ صاحب عمى اعتداء حالة كؿ الفصؿ كشمؿ ذلؾ, ( 17 ) في مادتو السابؽ األردني العمؿ

 ) المادة مف  بند في 1996 لمعاـ األردني العمؿ لقانكف بالنسبة الحاؿ ككذلؾ .فييا آخر عامؿ أم المؤسسة أك
 أم أك رؤسائو, أحد أك المدير المسؤكؿ, أك العمؿ, صاحب عمى العامؿ اعتدل إذا" :عمى ينص الذم ( 28
 ."التحقير أك بالضرب بسببو كذلؾ أك العمؿ, أثناء آخر شخص أم عمى أك عامؿ,

 
 41 ) المادة في كرد خسارة كما أك فنية ألسباب العمؿ عقد إنياء بمكضكع يتعمؽ فيما كاضح غير العمؿ كقانكف

 العامؿ احتفاظ مع العماؿ عدد تقميص اقتضت أك خسارة فنية ألسباب العمؿ عقد إنياء العمؿ لصاحب يجكز(
 فيي كاضحة, الخسارة فمسألة ." ؾ بذؿ الكزارة إشعار شريطة الخدمة, كمكافأة نياية اإلشعار, بدؿ في بحقو
 فعمى .كاضحة المعالـ غير فيي الفنية, األسباب في تقع المشكمة كلكف .ا فيو لبس ال حسابية عف عممية عبارة
 ذلؾ أف ظنت أنيا حيث بذلؾ, لمقياـ استخدمت شركة ألنيا الحراسة عماؿ بفصؿ ما شركة قامت المثاؿ, سبيؿ
 .تعسفي فصؿ أنو أساس مقاضاتيا عمى تـ ثـ ," فنية أسباب" بند تحت يقع
 
 

 قانكف مع شعار مقارنة إل ا فترة حيث مف أكبر حريات العمؿ صاحب الحالي الفمسطيني العمؿ قانكف يمنح
 ساريان  كاف الذم 1964 لمعاـ المصرمالعمؿ  كقانكف الضفة, في سارينا كاف الذم 1965 لمعاـ األردني العمؿ
 بينما بالفصؿ, العامؿ إشعار العمؿ صاحب مف يتطمب ال فيك .لمدكؿ المجاكرة الحالية كالقكانيف غزة, قطاع في

 .اإلشعار كجكب عمى األخرل جميع القكانيف تنص
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 الخدمة إلنهاء المطلوبة اإلشعار فترة ٔ.ٙرقم  جدول

 
 كقانكف ,1964 لمعاـ المصرم العمؿ كقانكف , 2000 لمعاـ الفمسطيني العمؿ كقانكف , 1996 لمعاـ األردني العمؿ قانكف :المصدر 

 1965 لمعاـ كتعديالتو 1960 لمعاـ األردني العمؿ
 

 المثاؿ, سبيؿ فعمى .فترة اإلشعار تنقضي أف قبؿ عممو العامؿ ترؾ مسألة يعالج ال الفمسطيني العمؿ قانكف كلكف
 طرؼ مف اإلشعار كاف إذا" : اإلشعار فترة خالؿ العامؿ عممو ترؾ بخصكص 1996 لمعاـ األردني القانكف يقر

 صاحب تعكيض كعميو العمؿ, تركو فترة عف أجران  يستحؽ فال اإلشعار, انقضاء مدة قبؿ العمؿ كترؾ العامؿ
 ."عنيا أجره يعادؿ بما الفترة عف تمؾ العمؿ

 
 

 الباال قال ان اإلشبار فترة البال صاحب ان اإلشبار فترة الامد

 الفمسطيني العمؿ قانكف
 2000 لمعاـ

 ك الشيرم األجر حالة في شيرشير 
 في 15
 .اليكمي أك األسبكعي األجر حالة

 يعفي أف لو كيجكز , كاحد شير 1996قانكف العمؿ االردني لمعاـ 
 العامؿ

 يشغمو أك اإلشعار, مدة العمؿ مف
 إال
 كيستحؽ األخير, األسبكع في

 العامؿ
ا  في اإلشعار مدة عف تعكيضن
 جميع

األحكاؿ 

ذا كاحد, شير  قبؿ العمؿ ترؾ كا 
 يستحؽ ال اإلشعار مدة انقضاء

 أجرنا
 أف كعميو العمؿ, تركو فترة عف

 تمؾ عف العمؿ صاحب يعكض
 الفترة
 .عنيا أجره يعادؿ بما

 عشر يمض لـ إذا شيريف قبؿالمصرم  العمؿ قانكف
 سنكات,

 10 مف أكثر عمؿ لمف أشير 3 ك
سنكات 

 عشر يمضِ  لـ إذا شيريف قبؿ
 سنكات

 10 مف أكثر عمؿ لمف أشير 3 ك
سنكات 

 األردني العمؿ قانكف
 1965 لمعاـ

 ح في شير أك أسبكع لمدة إشعاراإلشعار  بدؿ دفع أك أسبكع
 يف
اإلشعار  ببدؿ يغـر

 المصرم العمؿ قانكف
 1964 لمعاـ

 عف التعكيض إلزاـ مع يكمنا 30
المدة 

 ك شيرم بأجر لمعماؿ يكمنا 30
 يكمنا 15

اآلخريف  لمعماؿ
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والارضية  واألماوعية المنوية اإلجازات

 
 السنكية اإلجازة عدد أياـ حيث مف المنطقة في األخرل القكانيف مع متماشيان  الفمسطيني العمؿ قانكف يعتبر

جازات  انقضاء بعد أسابيع ثالثة تصبح إجازة سنكية, أسبكعيف العامؿ يمنح الفمسطيني فالقانكف . األعياد كا 
 المصرم, القانكف أما . 1996 لمعاـ األردني القانكف عميو ما ينص مع يتطابؽ كىذا . ؿ العـ في سنكات خمس
 عشر مف أكثر العامؿ قضى حالة في يكمان  30 تصبح يكمان, 21 إلى تصؿ إجازة سنكية العماؿ يمنح فيك

 .العمؿ في سنكات
 

المختمفة  العمؿ قكانيف كالمرضية حسب السنكية كاإلجازات األعياد, إجازات 6.2رقـ  جدكؿ
 
 الارضية اإلجازات األعياد إجازات المنوية اإلجازة أيام عدد 

 األجر ادفوعة
 الفمسطيني العمؿ قانكف

الحالي 
 ثة ثال كتصبح أسبكعاف,

 خمس قضاء العامؿ بعد
 لمف أك عممو في سنكات
 األعماؿ في يعممكف
الخطرة 

 اإلجازة مف تحتسب ال
السنكية 

 عمى ء بنا يكمنا 14
طبي  تقرير تقديـ

 لسنة األردني العمؿ قانكف
الضفة  - 1965

 اإلجازة مف تحتسبيكمنا  21 
السنكية 

أسبكعاف 

 المصرم العمؿ قانكف
غزة  قطاع – 1964 لمعاـ

 21 كتصبح يكمنا, 14
 بعد يكمنا

 خمس العامؿ قضاء
عممو  في سنكات

 اإلجازة مف تحتسب ال
السنكية 

أسبكعاف 

 المصرم العمؿ قانكف
الحالي 

 30 كتصبح يكمنا, 21
 مف أكثر قضى لمف يكمنا
العمؿ  في سنكات 10

 اإلجازة مف تحتسب ال
السنكية 

 إجازة في الحؽ لمعامؿ
طبي  تقرير حسب مرضية

 لمعاـ األردني العمؿ قانكف
1996 

 21 كتصبح يكمنا, 14
 العامؿ بعد قضاء يكمنا

 عممو في سنكات خمس
 في يعممكف لمف أك

الخطرة  األعماؿ

 اإلجازة مف تحتسب ال
السنكية 

  بنا السنة في يكمنا 14
طبي  تقرير تقديـ عمى

 كقانكف , 1964لمعاـ المصرم العمؿ كقانكف , 2000 لمعاـ  الفمسطيني العمؿ كقانكف , 1996 لمعاـ األردني العمؿ قانكف :المصدر
 1965 لمعاـ  كتعديالتو 1960 لمعاـ األردني العمؿ
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 , كالمصرم األردني الضفة كالقطاع في سالفنا المطبقة كالقكانيف , 2000 لمعاـ الفمسطيني القانكف أف ىنا كيظير
 أكثر عممكا الذيف لمعماؿ األجازة مدة زادت بية, الغر بالنسبة لمضفة كلكف . ة الفعمي اإلجازات في متساكية شبو
إجازة  العامؿ يستحؽ حيث , 1965 لمعاـ األردني العمؿ قانكف مع مقارنة كاحد, بكاقع أسبكع سنكات خمس مف

 .العمؿ صاحب عمى أكبر تكمفة يضيؼ ما األعياد, أياـ إلييا مضافان  أسابيع ثالثة
 

الا تمفة  والتبويضات ال داة نياية اكافتة
 

 العمؿ مف سنة الذم أمضى لمعامؿ" : ف أ عمى 2000 لمعاـ الفمسطيني العمؿ قانكف مف ( 45 ) المادة تنص
 تقاضاه أجر آخر أساس عمى العمؿ في سنة قضاىا كؿ عف شير أجر مقدارىا خدمة نياية مكافأة في الحؽ
 حاالت عمى ينطبؽ النص كىذا ." ة السف كسكر الغرض ليذا اإلضافية, كتحتسب العمؿ ساعات احتساب دكف
 العامؿ, حسب بإقالة العمؿ صاحب قاـ حالة ففي . ؿ العاـ باستقالة العمؿ عقد إنياء الخدمة باستثناء إنياء
 الذم 1965 لمعاـ القانكف األردني ككاف سنة, كؿ مقابؿ شير أجرة لو يدفع أف عميو الفمسطيني, العمؿ قانكف
 مف سنة كؿ عف كاحد شير أجرة لمعامؿ صاحب العمؿ يدفع أف عمى ينص الغربية, الضفة في ساريان  كاف

 مجمكع تزيد أال عمى التالية, السنكات مف سنة كؿ عف شير نصؼ استخدامو, كأجرة مف األكلى الثالث السنكات
 ا استقالة حالة في أما .العمؿ صاحب عمى ميمة إضافية تكمفة ىذه أف ىنا كنرل .أشير ستة عف أجكر المكافأة
 مكافأة ثمث سنكات خمس مف أقؿ عمؿ العامؿ الذم منح يجب أنو عمى الفمسطيني العمؿ قانكف فينص لعامؿ,
 بينما التالية, الخمس السنكات خالؿ االستقالة كانت إذا المكافأة ثمثي كما يستحؽ,سنة كؿ عف شير الخدمة نياية

 يستحؽ
 المستقيؿ العامؿ كلـ يكف . فأكثر سنكات عشر لو ـ ع عمى مضى إذا ( سنة كؿ عف شير أجرة) كاممة المكافأة
 ميما الغربية, الضفة في ساريان  كاف الذم 1965 لمعاـ األردني القانكف بمكجب الخدمة نياية مكافأة بدؿ يستحؽ
 .العمؿ تكاليؼ إلى أضاؼ فإنو لمعامؿ, عادؿ إنصاؼ ىذا مف أف الرغـ كعمى . خدماتو سني بمغت
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المختمفة  العمؿ قكانيف التعسفي حسب الفصؿ كتعكيضات الخدمة نياية مكافأة 6.3رقـ  جدكؿ
 
 صاحب قام حالة في 

الباال  اإقالة البال
التبمفي  الفصل حالة في الباال امتقالة حالة في

 يستحؽ سنة مضي بعدالفمسطيني  العمؿ قانكف
 كؿ عف شير مكافأة العامؿ
سنة 

 سنة كؿ عف شير أجر ثمث
 األكلى, الخمس السنكات مف
 السنكات خالؿ األجر ثمثا ثـ

 شير كأجرة التالية, الخمس
سنكات  مف تبقى عما

 سنة, كؿ عف شيريف أجر
 التعكيض يتجاكز أال عمى
سنتيف  عف أجره

 لمعاـ األردني العمؿ قانكف
1965 

 مضي بعد العامؿ يستحؽ
 عف شير مكافأة أشير ستة
 الثالث السنكات مف سنة كؿ

 شير نصؼ كأجر األكلى,
 السنكات مف سنة ؿ ؾ عف

 تزيد ال بحيث التالية,
 أجكر عمى المكافأة مجمكع
 الحالة في أشير تسعة

ا 36كأجكر األكلى,  أسبكعن
 .األخرل  الحالة في

 أف عمى سنة, كؿ عف شيرشيء  ال
شيريف  أجر تتجاكز ال

 المصرم العمؿ قانكف
 لمعاـ

1964 

 أكؿ عف شير نصؼ أجرة
 عف شير ثـ سنكات, خمس
ذلؾ  بعد سنة كؿ

 إذا الشيرم األجر سدس
 عمى تزيد خدمتو مدة كانت
 سنكات, خمس إلى سنتيف
 عشر حتى كثمثاه

 تبقى عما شير سنكات,كأجرة
سنكات  مف

ذلؾ  في المحكمة تقرر

 األردني العمؿ قانكف
الحالي 

 نياية مكافأة لمعامؿ يحؽ
 كؿ عف شير بمقدار خدمة
سنة 

 نياية مكافأة لمعامؿ يحؽ
 كؿ عف شير بمقدار خدمة
سنة 

 أجر عف يقؿ ال تعكيض
 عمى يزيد كال أشير ثالثة
أشير  ستة

 المصرم العمؿ قانكف
الحالي 

 نياية مكافأة لمعامؿ يحؽ
 خدمة
سنة  كؿ عف شير بمقدار

 سنة كؿ عف شير نصؼ
 األكلى, الخمس السنكات مف
 مف سنة كؿ عف شير ثـ

 التالية السنكات

سنة  كؿ عف شيريف أجر

 
 كقانكف  1964 لمعاـ المصرم العمؿ كقانكف , 2000 لمعاـ الفمسطيني العمؿ كقانكف , 1996 لمعاـ األردني العمؿ قانكف :المصدر
 1965 لمعاـ  كتعديالتو 1960 لمعاـ األردني العمؿ
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 القانكف لصدكر السنكات السابقة معالجة مسألة أغفؿ الحالي القانكف أف المنشآت أصحاب مف العديد ذكر كقد
 بأف طبعان, العمؿ, أصحاب بعض كيظف أـ الجديد؟ القديـ القانكف حسب العماؿ مع التعامؿ يتـ فيؿ . د الجدم

 صاحب إللزاـ منعان  كذلؾ العامؿ, فييا عمؿ التي الفترة قانكف حسب أف تتـ يجب السابقة الفترة عف التعكيضات
 . العامميف لتعكيض المرصكدة احتياطاتو ضمف تدخؿ كلـ حساباتو, في أصالن  تكف بنفقات لـ العمؿ
 قانكف تطبيؽ بدء منذ  الفترة عف فقط لعماليـ تعكيضات كيقدمكف ذلؾ, بتطبيؽ فعميان  العمؿ أرباب بعض كيقـك
 االستقالة حالة في العامؿ يقدميا أف يجب التي التعكيضات في غمكض كىناؾ 2000 لمعاـ الفمسطيني العمؿ
 حاؿ العامؿ بالتعكيض مطالبة العمؿ صاحب باستطاعة القانكف, ينص فكما .ة المد محدد غير نياية العقد قبؿ
 ككما . ق كأحكاـ العقد بمكجبات بسبب اإلخالؿ العقد, أحكاـ إلى استنادنا العقد زمف انقضاء قبؿ العمؿ تركو
 حيث ب, فقرة ( 26 ) المادة في المسألة ىذه بمعالجة القانكف األردني قاـ ,( 2002 ) الجالد المحامي يذكر
 لسبب العقد العامؿ أنيى إذا" : م التاؿ النص كفؽ العمؿ لرب المستحؽ لمقدار التعكيض األقصى الحد حدد

 عف ينشأ مطالبتو بما العمؿ لصاحب جاز القانكف, مف ( 29 ) المادة في عميو المنصكص الحاالت خارج عف
 عمى بو يحكـ ما مبمغ اكز يتج أف ال عمى المختصة, المحكمة إلى تقديره يعكد كضرر عطؿ مف اإلنياء ىذا

 اآلثار يعالج صريح نص الفمسطيني القانكف في يرد كلـ ." د العؽ في المتبقية المدة مف شير نصؼ أجر العامؿ
 مف لحقو ما لقاء تركو تبرر التي القانكنية المسكغات تكفر دكف العامؿ قبؿ العمؿ مف عقد إنياء عمى المترتبة

 العمؿ قانكف مف ( 47 ) المادة نصت فقط التعسفي, لمفصؿ بالنسبة أما .لمعمؿ العامؿ ترؾ أضرار بسبب
المساس  دكف سنة, كؿ عف شيريف بأجر تعسفيان  فصمو عف التعكيض لو يحؽ أف العامؿ عمى الفمسطيني
 كذلؾ . المعالـ كاضحةليست  كقكعو ككيفية كماىيتو التعسفي الفصؿ تعريؼ كلكف لمعامؿ, األخرل بالحقكؽ

 تضييع إلى يؤدم ما أنفسيـ, كالعماؿ ,كالنقابات العمالية العمؿ, أصحاب قبؿ مف كثيران, لمتأكيؿ المجاؿ يترؾ
 .الفصؿ ىذا يعني ماذا حكؿ إلى اتفاؽ الكصكؿ محاكلة في كالجيد الكقت

 
 الضفة في السابؽ حسب القانكف بو ال  ن  معمك كاف مما بكثير أكبر التعسفي الفصؿ عف العامؿ تعكيض أف كما

 الفمسطيني, القانكف أما . ف شيرم بأجر الفصؿ التعسفي بدؿ 1965 لمعاـ األردني القانكف حدد فقد .ية الغرب
 العامؿ أجر يتجاكز ال أعمى سقؼ ضمف سنة, كؿ عف شيريف التعسفي بأجر الفصؿ عف التعكيض حدد فقد
 التعكيض ىك ىذا أف اصة كبخ العمؿ, ألرباب بالنسبة العمؿ تكاليؼ عمى كبيرة إضافة سنتيف, كىذه مدة عف

 الخدمة نياية مكافأة كبدؿ اإلشعار, بدؿ مثؿ األخرل, لمحقكؽ إضافة
. 

والتتاينات  والبقواات الجزاءات
 

 ينذره, أك العامؿ أف ينبو العمؿ لصاحب كيمكف العمؿ, عف التغيب لمعامؿ يمكف أنو عمى العمؿ قانكف ينص
 في العمؿ قانكف أف كما .لمعامؿ عميو بالنسبة المترتبة اآلثار أك , ر اإلنذا ىذا ماىية يكضح لـ القانكف كلكف
 ممقاة إضافية تكمفة كىي العمؿ, إصابات عمالو إزاء جميع يؤمف أف العمؿ صاحب عمى يكجب ( 116 ) المادة
 تغطي كما المصاب, شفاء لحيف كافة كالتأىيمية العالجية تغطية النفقات لضماف العمؿ صاحب عمى

عمى  فيـؤ أف العمؿ صاحب مف مطمكبان  يكف كلـ . ؿ عـ إصابة كقكع عند القانكف المقررة في التعكيضات
 .كالقطاع الضفة في سابقان  المطبقة القكانيف في عمالو
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النماء  عال
 
 العمؿ لساعات كتخفيضان  سبعكف يكمان, قيمتيا األجر مدفكعة إجازات المتزكجة المرأة الفمسطيني العمؿ قانكف منح
 1965 لسنة األردني العمؿ قانكف في أقؿ بشكؿ كانت متكفرة الحقكؽ كىذه . ة كامؿ سنة لمدة يكميان  ساعة بكاقع
خالليا  تحصؿ أمكمة, إجازة يـك 42 عمى الحصكؿ لممرأة يحؽ كاف حيث الضفة الغربية, في مطبقنا كاف الذم
غزة  قطاع في سارم كاف الذم المصرم القانكف في أما .ا أجره مف فقط % 50 عمى

 
 

 ىذه خالؿ أجرىا مف %70 ليا يدفع العمؿ صاحب كلكف أمكمة, إجازة يـك 70 تأخذ أف لممرأة يحؽ فكاف سابقان,
 الضفة في سالفان  المطبقة القكانيف مف أكبر حقكقان  يمنح المرأة الفمسطيني العمؿ قانكف أف مف الرغـ كعمى .اإلجازة

أك  دكلينا عميو متعارؼ ىك ما عمى تزيد ال الحقكؽ ىذه فإف المالية, األعماؿ أعباء أصحاب مف يزيد ما كالقطاع,
 .حاليان  المجاكرة الدكؿ تطبقو ما عمى
 

البال  عالقات
 
 أصحاب بيف عمى صراع يقـك العمؿ لعالقات المشرع مفيـك فإف ,( 2006 ) الشعيبي المحامي يكضح كما

 فقد العمؿ, عالقات مع التعامؿ في قديـ كىذا مفيـك . الصراع ىذا مف الحد ىك القانكف دكر كأف كالعماؿ, العمؿ
 بالتعاكف عالقتيا كأف بينيا, الصراع مف أفضؿ بشكؿ األطراؼ مصالح ىذه تحقؽ جديدة نماذج ظيكر أغفؿ

 المشرع أف عمى كاف فقد . الجميع عمى نفعو يعكد الذم كاالجتماعي االقتصادم التقدـ تؤدم إلى كالمشاركة
 كقد .العامة المصمحة الحكار لحماية في كشريؾ لمدكلة أكبر كدكر الجيتيف, بيف كالشراكة الحكار دكر عمى يشدد
 ليس كلكف ما, عمالية كقكع مشكمة عند فقط تبدأ العمالية النقابات مع العالقة أف العمؿ أرباب مف العديد أكضح
 بالنسبة الحاؿ ككذلؾ . كالعماؿ العمؿ أرباب العالقة بيف تنظيـ عممية في العمالية لمنقابات حضكر أم ىناؾ
 العمالية المشاكؿ الممحؽ في 4 جدكؿ كيظير .العمؿ أرباب كبيف بينيـ أية عالقة ىناؾ ليس حيث العمؿ, لكزارة

 منذ كذلؾ العماؿ, قبؿ مف العامميف - مجمكعة أف الجدكؿ كيظير 2006 كحقكؽ الديمقراطية لمؤسسة المقدمة
صابات العمؿ الفصؿ, بأتعاب المتعمقة القضايا تكررت فمثالن  تتغير, لـ المشاكؿ ىذه مف 1996 العاـ   كباقي كا 
 أف إال .ق بعد كما 2000 لمعاـ الفمسطيني العمؿ قانكف تطبيؽ قبؿ ما فترتي خالؿ كالقطاع, الضفة في األجر

 المياكمة كعماؿ كالمرضية لسنكية ا كاإلجازات المدة محددة تتعمؽ بالعقكد مشاكؿ متابعة عمييا كاف المؤسسة
 فقد العمؿ, قانكف تطبيؽ تمت التي الفترة في أما .الفمسطيني العمؿ قانكف تطبيؽ بدء قبؿ في الفترة أكبر بشكؿ
 ظركؼ كتغيير كاالستقالة, كالضرب, لمشتـ العامؿ بتعرض تتعمؽ مثؿ قضايا المشاكؿ, مف جديدة نكعية ظيرت
 .النشاط النقابي بسبب الفصؿ كحاالت الراتب, كتكقؼ الترقية, في كالتمييز الكظيفي, كتغيير المسمى العمؿ,
 بمتابعة لمعماؿ ال أكسع مجا أتاح الفمسطيني العمؿ قانكف أف عمى تدؿ العمالية القضايا في التطكرات كىذه
 .المختصة الجيات مع المشاكؿ مف أكسع نكعية
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التشغيل  وارونة اإلجاالية التكمفة
 
 األردني العمؿ مع قانكف مقارنة كذلؾ العمؿ, أرباب عمى التكمفة مف 2000 لمعاـ الفمسطيني العمؿ قانكف زاد

 في مطبقان  كاف الذم 1964 لمعاـ العمؿ المصرم كقانكف الغربية, الضفة في مطبقان  كاف الذم 1965 لمعاـ
 مف العمؿ ساعات تقميص تشمؿ كىذه . التكاليؼ في كالزيادة جكانب االختالؼ 11 جدكؿ كيظير .ة غز قطاع
 باإلضافة أجر شيريف كدفع سنكات, خمس مف أكثر عممكا لمذيف اإلجازات أياـ عدد كزيادة أسبكعيان, 45 إلى 48
جازة عمى كالتأميف التعسفي, الفصؿ حالة في األخرل الحقكؽ إلى  كمكافأة الرضاعة, كساعة األمكمة العماؿ, كا 

العمؿ اف ىذه العناصر ادت الى زيادة في تكمفة العمالة تصؿ الى حكالي  أرباب ذكر بعض كقد . الخدمة نياية
. مف تكاليؼ االنتاج% 6-12
 
 

 كتعديالتو 1960 لمعاـ األردني القانكف مع مقارنة الغربية الضفة في التعكيضات في الزيادة 6.4رقـ   جدكؿ
 1964 لمعاـ  المصرم العمؿ كقانكف , 1965 لمعاـ

 البال قانون 
 لمبام األردني
1960 

 البال قانون
 الاصري

 البال قانون
 الفممطيني

 التتثير

 البال ماعات
المنوية 

 ساعة 147 خسارةساعة  2205ساعة  2352ساعة  2352
عمؿ 

 المنوية اإلجازات
 ان أكثر قضى لان

 اع منوات  اس
األعياد  إجازات

 عمؿ أسبكع خسارةأسابيع  أربعةأسابيع  أربعةأسابيع  ثالثة
 القانكف مع مقارنة

األردني 

 ضد الباال تتاين
البال  إصااات

 مف مطمكبنا يكف لـ
العمؿ  صاحب

 مطمكبنا يكف لـ
العمؿ  صاحب مف

 العمؿ صاحب عمى
 تأميف
اإلصابات  ضد عمالو

العماؿ  تأميف تكمفة

 بأقصى شيريف أجرةالتبمفي  الفصل
 إلى باإلضافة حد

 الخدمة نياية مكافأة
اإلشعار  كبدؿ

 تقديرالتعكيض يعكد
لممحكمة 

 كؿ عف شيريف أجرة
 يتجاكز أال سنةعمى
 عف أجره التعكيض

 إلى سنتيف,باإلضافة
 نيايةالخدمة مكافأة
اإلشعار  كبدؿ

 يعطي األردني القانكف
 شيريف, أجرة العامؿ
 القانكف بينما

 الفمسطيني
 أجرة العامؿ يعطي
شيكر  أربعة

 إجازة أيام عدد
األاواة 

 أف عمى أسابيع 6
 50 عمى تحصؿ %
 خالؿ األجر مف

اإلجازة 

 عمى أسابيع 10
 عمى تحصؿ أف

 األجر مف %70
اإلجازة  خالؿ

 أف عمى أسابيع 10
 كامؿ عمى تحصؿ
اإلجازة  خالؿ األجر

 كانت السابقة القكانيف
 المرأة أجرة مف تقتص
 في غيابيا خالؿ
 إجازة

الكالدة 
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 لمدة يكمينا ساعةشيء  الالرضاعة  ماعات
عاـ 

 يكمينا عمؿ ساعةعاـ  لمدة يكمينا ساعة
 القانكف مع مقارنة

المصرم 
 نياية اكافتة
 ال داة

 امتقالة حالة في
البال  ان الباال

 أجر بدؿ يستحؽ
 تسعة

 يككف أف عمى شيكر,
 سنة 15 عميو مضى

العمؿ  في

 أجر بدؿ يستحؽ
 تسعة

 يككف أف عمى شيكر,
 سنة 15 عميو مضى

العمؿ  في

 األجر سدس
 كانت إذا الشيرم

 تزيد خدمتو مدة
 إلى سنتيف عمى
 سنكات, خمس
 عشر حتى كثمثاه

 كأجرة سنكات,
 تبقى عما شير
سنكات  مف

 عف شير أجر ثمث
 كؿ
 السنكات مف سنة

 ثـ األكلى, الخمس
 خالؿ األجر ثمثا

 الخمس السنكات
 شير كأجرة لتالية,
سنكات  مف تبقى عما

 نياية اكافتة
 ال داة

 قام حالة في
 صاحب
الباال  اإقالة البال

 بعد العامؿ يستحؽ
 أشير ستة مضي
 كؿ عف شير مكافأة
 السنكات مف سنة

 كأجر األكلى, الثالث
 كؿ عف شير نصؼ
 السنكات مف سنة

 تزيد ال بحيث التالية,
 عمى المكافأة مجمكع
 في أشير تسعة أجكر
 كأجكر األكلى, الحالة
ا 36  الحالة في أسبكعن

 نصؼ أجر األخرل
 خمس أكؿ شيرعف
 شير عف ثـ سنكات,

 ذلؾ بعد سنة كؿ
 مكافأة العامؿ يستحؽ

 سنة كؿ شير عف
 المكافأة ضعؼ تقريبنا

 القكانيف في المحددة
 لسابقة

 

 شير نصؼ أجر
 خمس أكؿ عف

 شير ثـ سنكات,
 بعد سنة كؿ عف
 ذلؾ

 مكافأة العامؿ يستحؽ
 شير
سنة  كؿ عف

 المكافأة ضعؼ تقريبنا
 القكانيف في المحددة
السابقة 

 كقانكف 1964 لمعاـ المصرم العمؿ كقانكف , 2000 لمعاـ الفمسطيني العمؿ كقانكف , 1996 لمعاـ األردني العمؿ قانكف :المصدر
 1965 لمعاـ  كتعديالتو 1960 لمعاـ األردني العمؿ
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 كانت التي العمؿ مع قكانيف مقارنة العمؿ صاحب تكمفة إلى أضاؼ الحالي العمؿ قانكف أف مف الرغـ كعمى
 العمؿ لقكانيف مشابو السابؽ, التحميؿ خالؿ ظير مف ككما فإنو, , 2000 العاـ قبؿ كالقطاع الضفة في مطبقة
 أقؿ العمؿ لصاحب نسبةباؿ الفمسطيني القانكف تكمفة أف نجد األحياف, كفي بعض .ة المجاكر الدكؿ في المطبقة

ا ذلؾ كيظير .ا كتركي مصر كبخاصة المجاكرة, البالد بعض في تمؾ المكجكدة مف  مقارنات مف خالؿ كاضحن
 البنؾ مشركع مؤشرات خالؿ مف المقارنات تظير كما .األعماؿ أنشطة بممارسة المتعمؽ الدكلي البنؾ مشركع
الدكؿ  في المطبقة الحالية العمؿ قكانيف مع مقارنة أكبر بمركنة يتصؼ العمؿ الفمسطيني قانكف أف الدكلي,

 .اإلشعار بمسألة يتعمؽ فيما كبخاصة المجاكرة,
 
 

 في ىذه الوحدة في الامحقات الارفقة في الدرامة  والانود ياكن اإلطالع عمى كل ان القوانين:  االحظو
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 اضتُتاجاخ ٔتٕصٛاخ: انٕحذج انطاتؼح 

 :-االستنتاجات فً عٌنة الدراسة ٔ.ٕ 

 : الجنس

 ٙ  ذكور فً عٌنة الدراسة % ٔ

 ٖ  اناث فً عٌنة الدراسة% 9

 :الفبة العمرٌة

 ٓ.7 % سنة  ٘ٔاقل من 

 ٓ.8 % سنة 8ٔ-٘ٔمن 

 8.ٙ % سنة ٖٕ-9ٔمن 

 ٗ٘.9 % سنة ٖٗ-ٕٗمن 

 ٕ٘.7 % سنة ٗٗ-ٖ٘من 

 ٖٔ.8 % ستة ٗ٘-٘ٗمن 

 ٗ.٘ % سنة ٘ٗاكبر من 

 :مكان االقامة

 ٙٓ.7 %فً المدن 

 ٖٖ.ٕ %فً القرى 

 ٙ.ٔ %فً المخٌمات 

 :بعد مكان العمل عن منطقة السكن

 ٕٖ.ٕ %بالقرب من مكان االقامة 

 ٖٗ.ٙ % كم من مكان االقامة ٘ضمن 

 ٖ  كم ٘ابعد من %  ٖ

 :التحصٌل العلمً 

 ٕ.ٕ %ملم 

 ٔٔ.ٙ %ثانوٌة عامة فما دون 

 ٕٓ.7 %دبلوم 

 ٘ٙ.7 %بكالورٌوس 

 8.8 %دراسات علٌا 

 :الحالة الصحٌة

 97.7 %سلٌم 

 ٕ.ٖ %ذوي احتٌاجات خاصة 
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 :متوسط الدخل الشهري 

 ٔ8.9 % ٓٓ٘ٔاقل من 

 ٗ7.ٗ % شٌكل ٕٓٓ٘-ٔٓ٘ٔمن 

 ٕٖ.ٗ % شٌكل ٖٓٓ٘-ٕٔٓ٘من 

 ٘.ٙ % شٌكل ٓٓ٘ٗ-ٖٔٓ٘من 

 ٗ.ٙ % ٓٓ٘ٗاكثر من 

 :الحالة االجتماعٌة 

 ٖٓ.٘ %اعزب 

 ٙ8.ٕ %متزوج 

 ٔ.ٖ % (مطلق،ارمل،)ؼٌر ذلك... 

 :العملقطاع 

 ٗ  حكومً% ٔ

 ٖ  خاص% ٙ

 8.ٙ %مإسسات اهلٌة 

 9 %ًهٌبات حكم محل 

 ٘.٘ %بنوك 

 :طبٌعة العمل

 ٖٗ.ٙ %ًاداري مكتب 

 ٕٔ.ٔ %ًاشراؾ مدن 

 8.ٙ ًعامل حرف 

 ٖ٘.7 %ؼٌر ذلك 

 :عدد االشخاص المعالٌن

 ٕ8.7 %ال  احد 

 8.ٙ %شخص واحد 

 9.ٖ %شخصٌن 

 ٔٔ.ٗ %ٖ اشخاص 

 ٔٔ.ٔ %ٗ اشخاص 

 ٔٔ.ٔ %٘ اشخاص 

 9.ٔ %ٙ اشخاص 

 ٗ.ٔ %7 اشخاص 

 ٖ.ٙ %8 اشخاص 

 ٔ.ٕ %9 اشخاص 

 ٔ.7 %ٔٓ اشخاص 
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 :عدد الموظفٌن العاملٌن فً المإسسات

 ٕ  موظفٌن ٓٔاقل من % ٔ

 ٘  موظؾ ٓ٘_ٔٔمن % ٓ

 ٕ  موظؾ ٓ٘اكثر من % 9

 

 :-بعد االنتياء مف تحميؿ االستبانة كاظيار العالقات بيف المحاكر المختمفة تبيف ما يمي 

التنظيمية كبيف أداء كحدات شؤكف المكظفيف في الكزارات الفمسطينية , كيمكف  عالقة بيف العكامؿتكجد : أكالن 
العممية,  العكامؿ التنظيمية المتعمقة بالييكؿ التنظيمي, كالرسمية كالالرسمية, كالتخصصات تفسير ذلؾ أف

كالتنسيؽ, كاالعتمادات المالية ليا أىمية  كالتدريب, كالتضخـ الكظيفي, كاالنتماء الكظيفي, كاألجكر كالحكافز,
  .عمى أداء كحدات شؤكف المكظفيف في الكزارات الفمسطينية  كبيرة بالنسبة لممكظفيف كتؤثر في مجمميا

يتعمؽ بالعناصر المككنة لمعكامؿ التنظيمية كماىية عالقتيا بأداء المكظفيف فقد تكصمت الدراسة إلى ما  أما فيما 
  :يمي

التنظيمي لكحدات شؤكف المكظفيف في المؤسسات كبيف مستكل أدائيا,  جد عالقة بيف طبيعة الييكؿال تك   1-
فييا, ألف  إلى عدـ اىتماـ مكظفي كحدات شؤكف بمكقعيا في الييكؿ التنظيمي لممؤسسة التي يعممكف كقد يعزل

ا كيتمتع المكظفيف في ىذه الكحدات مكقعيا في الييكؿ التنظيمي يعطييا أىمية كبيرة تحظى باىتماـ اإلدارة العمي
إلى عدـ اىتماميـ بالييكؿ التنظيمي لكحدات شؤكف المكظفيف, حيث يعتبركف  بمراكز كظيفية مناسبة, باإلضافة

  .التنظيمي لممؤسسات يتميز بالبساطة كالكضكح كعدـ التعقيد أف الييكؿ

إلى أف  يف كبيف مستكل أدائيا, كقد يفسر ذلؾالرسمية كالالرسمية لممكظؼ تكجد عالقة بيف طبيعة العالقات- 2
بينما العالقة بيف كحدات  العالقة القائمة بيف المكظفيف في كحدات شؤكف المكظفيف تقـك عمى أسس شخصية

 عمى أساس رسمي مما يؤدم إلى تكحيد الجيكد كتضافرىا لتحقيؽ شؤكف المكظفيف كاإلدارات األخرل في تقـك
 .األىداؼ

العممية لمكظفي كحدات شؤكف المكظفيف كمستكل أدائيا, كقد يعزل  ة بيف طبيعة التخصصاتال تكجد عالؽ 3-
اشتراط تكفر  أعداد حممة الشيادات الجامعية بيف مكظفي كحدات شؤكف المكظفيف في , ىذا إلى أف انخفاض

تعييف كالترقية في العممية ضركرية لؿ المؤىؿ العممي كحد أدنى لمتعييف كيرل الباحث أف التخصصات كالمؤىالت
تساعد المكظفيف في إنجاز المياـ المككمة إلييـ عمى أحسف كجو كتؤدم إلى  كحدات شؤكف المكظفيف ككنيا

  .كحدات شؤكف المكظفيف في الكزارات تحسيف أداء
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شؤكف المكظفيف كبيف مستكل أدائيا, كقد يعزل إلى قمة البرامج  ال تكجد عالقة بيف تدريب مكظفي كحدات- 4
 لكحدات شؤكف المكظفيف كعدـ تدريب المكظفيف قبؿ استالـ العمؿ باإلضافة إلى ندرة عقد لتدريبية المتاحةا

يحصؿ عمييا المكظؼ مما  دكرات تدريبية لممكظفيف كعدـ انتظاميا, كعدـ ربط التدريب بالترقيات كاألجكر التي
  .يؤدم إلى ضعؼ اإلقباؿ عمى التدريب مف قبؿ المكظفيف

لمكظفي كحدات شؤكف المكظفيف كبيف مستكل أدائيا, كيفسر ذلؾ  عالقة بيف درجة التضخـ الكظيفيتكجد  5-
 . شؤكف المكظفيف في الكزارات اليمنية يتناسب مع المياـ المككمة إلييـ أف عدد المكظفيف في كحدات

ائيا, كقد يعزل إلى أف لمكظفي كحدات شؤكف المكظفيف كبيف مستكل أد ال تكجد عالقة بيف االنتماء الكظيفي- 6
أدائيا,  شؤكف المكظفيف لدييـ رغبة في إنجاز المياـ المككمة إلييـ كال يشعركف بالتذمر مف المكظفيف في كحدات

  .فيـ ال يربطكف بيف االنتماء الكظيفي كبيف مستكل أداء ىذه الكحدات

مستكل أدائيا, كقد يعزل إلى مكظفي كحدات شؤكف المكظفيف كبيف  تكجد عالقة بيف تدني أجكر كحكافز 7-
كحدات شؤكف المكظفيف مع طبيعة األعماؿ المككمة إلييـ كعدـ كجكد ىيكؿ لمركاتب  عدـ تناسب ركاتب مكظفي

حكافز مادية  بيـ حيث ال يتـ تحديد الركاتب لممكظفيف كفقان لطبيعة العمؿ, باإلضافة إلى عدـ كجكد خاص
  .ـكمعنكية تشجع المكظفيف عمى أداء أعمالو

المالية لكحدات المكظفيف كبيف مستكل أدائيا, كقد يعزل إلى أف  تكجد عالقة بيف ضعؼ االعتمادات- 8
اعتمادات مالية إضافية  المالية لكحدات المكظفيف غير كافية كعدـ قياـ كزارة الخدمة المدنية بتكفير االعتمادات

  .ضافة إلى عدـ كجكد مكارد مالية أخرلباإل تساعدىا عمى القياـ بالمياـ كالكاجبات المككمة إلييا,

 والدوام بالفصل التعسفً، ٌتعلق فٌما وبخاصة ونقاطه، وبنوده القانون مواد  من العدٌد وضوح عدم .-9
 .العمل وإصابات العمل، عن العامل واستنكاؾ الجزبً،

 
 العامل، التعسفً، واستقالة الفصل بحاالت ٌتعلق فٌما وبخاصة العمل، أصحاب على التكلفة زٌادة .-10 

  .والقطاع  الضفة فً سالفا   المطبقة القوانٌن مع مقارنة وذلك النساء، وحقوق

 

بالعادات  كبيف مستكل أداء المكظفيف, كقد يعزم إلى تأثر المكظفيف تكجد عالقة بيف العكامؿ البيئية: ثانيان 
المدنية بالعكامؿ السياسية مف خالؿ تعييف  نظاـ الخدمةكالتقاليد السائدة في المجتمع كالمستكل المعيشي, كتأثر 

كانتمائيـ الحزبي, باإلضافة تأثير التعميمات كالقرارات كالقكانيف عمى أداء  كترقية المكظفيف عمى أساس كالئيـ
 .شؤكف المكظفيف  كحدات
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  :التكصؿ إلى النتائج التالية أما فيما يتعمؽ بعكامؿ البيئة فقد تـ

 االجتماعية كبيف أداء كحدات شؤكف المكظفيف, كقد يعزم إلى أف العادات كالتقاليد قة بيف العكامؿتكجد عال   *
ىـ أقؿ خبرة ككفاءة  كاألعراؼ االجتماعية السائدة في المجتمع تتدخؿ في تعييف كتقييـ المكظفيف كترقية مف

اإلحباط كىذا يؤثر عمى مستكل أدائيـ بالغبف ك كبالتالي فإف المكظفيف األكفاء كذكم الخبرات الطكيمة يشعركف
  .المكظفيف التي يعممكف فييا كبالتالي مستكل أداء كحدات شؤكف

كبيف أداء كحدات شؤكف المكظفيف, كقد يعزم إلى أف كحدات شؤكف  تكجد عالقة بيف العكامؿ التشريعية*
المعمكؿ بيا  ,  تتقيد باألنظمة كالمكائحبالتعميمات كالتكجييات الصادرة عف كزارة الخدمة المدنية ك المكظفيف تمتـز

  .التشريعية عند القياـ بالمياـ كالكاجبات المككمة إلييا باإلضافة إلى القكانيف كالتشريعات الصادرة عف السمطة

كبيف أداء كحدات شؤكف المكظفيف, كقد يعزم إلى أف االنتماءات الحزبية  تكجد عالقة بيف العكامؿ السياسية*
عطائيـ كظائؼ قيادية دكف تتدخؿ في النظر إلى  التعييف كالترقية حيث يسعى كؿ حزب إلى تكظيؼ أعضائو كا 

تأثير عدـ االستقرار السياسي عمى  مؤىالتيـ كخبرتيـ مما ينعكس سمبان عمى أداء ىذه الكحدات, باإلضافة إلى
  .أداء ىذه الكحدات

ات شؤكف المكظفيف, كقد يعزم إلى أف تردم األكضاع كبيف أداء كحد تكجد عالقة بيف العكامؿ االقتصادية   *
أداء  أسعار السمع كالخدمات كعدـ تناسب الركاتب مع تكاليؼ الحياة المعيشية يؤثر سمبان عمى االقتصادية كارتفاع

المعيشة كانخفاض  كحدات شؤكف المكظفيف كالتغاضي عف التجاكزات كاالنحرافات التي تحصؿ نتيجة غالء
  .ية لمعممة كتخمي الحككمة عف دعـ السمع كالخدماتالقيمة الشرائ
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: التكصيات 2.2

: ك مف خالؿ ىذه الدراسة المفصمة لمقانكف  ك تبعان لممحكر الرابع في االستمارة تـ التكصؿ لمتكصيات التالية

 . اختيار الككادر البشرية كفؽ معايير الكفاءة كالجدارة* 

ضركرة كضع برامج تدريبية لمكظفي كحدات شؤكف المكظفيف, كمكظفي الجياز اإلدارم بشكؿ عاـ, كتشجيع * 
.  المكظفيف عمى االلتحاؽ بيا

.  ضركرة كضع نظاـ لمركاتب كاألجكر يتناسب مع الغالء المعيشي, كبما يضمف لممكظفيف حياة كريمة* 

لمكظفيف كاستخداـ األساليب العممية الحديثة إلنجاز ضركرة إدخاؿ أجيزة الحاسكب في كحدات شؤكف ا*. 
.  األعماؿ

التركيز عمى تطبيؽ أسس الجدارة عند تعييف كتقييـ أداء المكظفيف كعدـ الخضكع لمضغكط االجتماعية * 
كضركرة عزؿ االنتماءات كالكالءات الحزبية عند عممية التعييف كالترقية التي تحصؿ كاعتماد الكفاءة كالخبرة 

.  مؤىؿ العممي كأساس لعممية التعييف كالترقيةكاؿ

التقيد بالقكانيف كالتشريعات المتعمقة بالخدمة المدنية, ككذلؾ االلتزاـ بالتعميمات الصادرة عف كزارة الخدمة * 
. المدنية

ة الخدمة بالتعميمات الصادرة عف كزار التقيد بالقكانيف كالتشريعات المتعمقة بالخدمة المدنية, ككذلؾ اإللتزاـ* 
  .كتحسيف مستكل أداء ىذه الكحدات المدنية, لمكاكبة التطكرات الحاصمة في المجتمع,

الحزبية عند عممية التعييف كالترقية التي تحصؿ كاعتماد الكفاءة كالخبرة  ضركرة تحييد االنتماءات كالكالءات *
  .الحزبية ة عف االنتماءاتالعممي كأساس لعممية التعييف كالترقية أم عزؿ الكظيفة العاـ كالمؤىؿ

لمتقاعد, كتشجيع المكظفيف عمى التقاعد المبكر كذلؾ مف خالؿ إعطائيـ  ضركرة التقيد بقانكف الخدمة المدنية *
  .المالية التي تشجعيـ عمى ذلؾ بعض الحكافز

  المتغيراتكاألبحاث حكؿ ىذا المكضكع مع األخذ بمجمكعة أخرل مف  ضركرة إجراء المزيد مف الدراسات *

المكظفيف بصكرة تكفؿ التكامؿ كالتنسيؽ بينيا كبيف اإلدارات األخرل  تطكير الييكؿ التنظيمي لكحدات شؤكف *
الكاقع الحالي  كبما يتالئـ مع
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 .كالعامؿ العمؿ حقكؽ صاحب ك العقد, طبيعة حيث مف أفضؿ, بشكؿ الجزئي العمؿ تنظيـ إلى الحاجة *
 

 .المدة المحدكدة العقكد في العقد طرفي بيف العالقة طبيعة تبيف* 
 
. كحقكقيما كالتزاماتيما العقد طرفي كاجبات تبيف *

 
 قصره كعدـ فترتو, في تحديد أكثر مركنة كالعامؿ العمؿ صاحب كمنح المدة, محدد العقد مسألة في النظر*

فقط  سنتيف عمى
 
 المختصة إبالغ السمطات العمؿ صاحب عمى أف عمى تنص التي ( 40 ) المادة مف (2 ) البند معالجة .*

 ككنو حالة في كذلؾ لمتبميغ, أطكؿ فترة صاحب العمؿ يعطى أف فيجب . ة بالمشكؿ ساعة كأربعيف ثمافٍن  خالؿ
 .المختصة الجيات ىي تحديد مف يتـ أف يجب كما البالد, خارج
 
 صاحب حؽ بإضافة العمؿ صاحب عمى االعتداء مسألة تعالج التي ( 40 ) المادة مف (9 ) البند تعديؿ .*

 .ركاد المنشأة عمى أك لو زميؿ عمى اعتدل إذا العامؿ فصؿ في العمؿ
 
 أنيا لدرجة جدان  العبارة مطاطة فيذه . ة فني ألسباب العقد إنياء مسألة كبخاصة ,( 41 ) رقـ المادة تكضيح .*

 يكفر أف يمكف أكبر بشكؿ تكضيحيا فإف ؿ, كبالتالي  العـ كأصحاب العماؿ بيف المشاكؿ مف الكثير تخمؽ
 .المحاكـ في كثيرة قضايا

 
 نظاـ ككضع العمؿ, مف قانكف ( 41 ) المادة نص مع تتعامؿ متخصصة لجاف تشكيؿ العمؿ كزارة مف الطمب *

 .فييا خاص
 

 .اإلشعار فترة تنقضي أف قبؿ عممو العامؿ ترؾ مسألة تكضيح .* 
 
 .العمؿ مكاف في كاألماف كالسالمة الصحية بالظركؼ تتعمؽ التي األنظمة إصدار *
 
 أصحاب عالقة حيث أف العمؿ, كأصحاب العماؿ بيف أفضؿ بشكؿ لمعمؿ العمالية النقابات دكر تفعيؿ .* 

 .جدنا ميمنا أمران  تعتبر معان  كالعماؿ العمؿ
االحتياجات الخاصة مف اجمالي المكظفيف ممف ىـ مف ذكم % 5ضركرة الزاـ ارباب العمؿ بتشغيؿ ما نسبتو * 

 .كما نص عميو القانكف 
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: الضاان االجتااعي*

االعتبارات كمف أىميا المحافظة عمى الركاتب  الجديد راعى في نصكصو عددان مف  االجتماعي الضماف قانكف
الركاتب  ع مف المؤمف عمييـ عند سف الشيخكخة ككذلؾ حماية القكة الشرائية لجمي التقاعدية لمغالبية العظمى 

بيف الركاتب التقاعدية في إطار مف حكافز  التقاعدية كدعـ كتكسيع قاعدة الطبقة المتكسطة كتقميص الفجكة 
المدربة كذات الخبرة عمى االستمرار في العمؿ لفترات أطكؿ حفاظان  العدالة, كتشجيع القكل العاممة 

العمؿ كتحقيؽ المزيد مف التكامؿ  المشاركة في سكؽ االقتصاد الكطني كاإلنتاجية المرتفعة, ككذلؾ تعزيز  عمى 
. ة لمقكل العاممةاالجتماعية لتحقيؽ المزيد مف الحماية االجتماعي كالترابط بيف مختمؼ التأمينات 

 

 عاـ كالفركع كالنقابات فيا يتعمؽ بالضماف االجتماعي متابعة خطط كبرامج كفعاليات االتحاد اؿ .1
الضغط مف اجؿ تنفيذ قانكف التأمينات االجتماعية كالمكائح كالقرارات ذات الشأف   .2
مراقبة التنفيذ في المؤسسات المؤمنة   .3
عمؿ الدراسات كاألبحاث الخاصة بالضماف االجتماعي   .4
بناء ككادر نقابية في فركع االتحاد كالنقابات في الضماف االجتماعي   .5
تثقيؼ النقابييف كالعماؿ في قانكف التأمينات االجتماعية كالمكائح كنظـ الحماية االجتماعية   .6
رفع التكصيات كاالقتراحات لمسكرتاريا الكطنية كالمجنة التنفيذية بخصكص تطكير قانكف  .7

ا يتفؽ مع اتفاقيات كمعايير العمؿ الدكلية كالعربية بشاف الحماية التأمينات االجتماعية بـ
االجتماعية  

إيجاد مجمكعات ضاغطة مع كافة الجيات المعنية لتنفيذ القانكف كتطكيره   .8
 إقامة كتطكير العالقة مع دكائر الضماف في االتحادات كالمنظمات العربية كالدكلية  .9

: األاان و المالاة*

كالصحة المينية بالنسبة لمعامؿ تساكم مجمكعة االشتراطات كاالحتياطات الالزمة إليجاد بيئة إذا كانت السالمة 
عمؿ آمنة كسميمة تحفظ صحة العامؿ كسالمتو في العمؿ كحقكقو المكفكلة بالقكانيف كالتشريعات, فإف احتراـ 

لو كفاءتو كمينيتو كتكفميا كتقدير مينية المكظؼ كعدـ التعدم عمى حقكقو الكظيفية المشركعة التي تؤمنيا 
القكانيف كالتشريعات يمكف أف نسمييا السالـ كاألماف الكظيفي الذم يكازم كيناظر حقكؽ السالمة المينية لمعامؿ 
ذا كانت سرقة الماؿ العاـ كانتياؾ  كىك أمر ال يقؿ أىمية كال خطكرة عند انتياؾ اشتراطات السالمة المينية, كا 

مف الدرجة األكلى, فإف انتياؾ الحقكؽ الكظيفية لممكظؼ كمنعيا عمف يستحؽ لصالح  الحقكؽ العامة تعد فسادان 
كيخطئ مف يعتقد أننا ال نأخذ . مف ال يستحؽ ىك الفساد األكبر كاألخطر الذم ما بعده فساد كال تعدٍّ كال انتياؾ

درجة احتساب المكظؼ بالحسباف كاالحتراـ اعتبارات أية سمطة حاكمة في سياسات التكظيؼ كلكف ليس إلى 
. لكف ما عمينا فممبيت كالحالة ىذه ربٌّ يحميو. المستحؽ شييدان عمى مذبح األجيؿ كاألقؿ خبرةن كعممان 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-05-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-05-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-05-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-05-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-05-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-05-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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إف فمسطيف ال تزاؿ بحاجة لمعكف كالمساعدة مف أجؿ رفع قدرات السمطة الكطنية الفمسطينية عمى مساعدة القطاع 
البنى التحتية لمسالمة كالصحة المينية لتصبح المنشآت قادرة  الخاص كأصحاب العمؿ عمى إعادة بناء كتأىيؿ

كىك ما . عمى مكاكبة كمجاراة عمميات التطكير كالبناء الالزمة التي تتطمبيا اشتراطات بيئة العمؿ اآلمنة كالسميمة
سبيؿ  يقكدني لمتأكيد عمى أىمية تعزيز سبؿ التعاكف كالعمؿ المشترؾ ما بيف الحككمة كشركات التأميف عمى

األمر . المثاؿ, التي ىي صاحبة المصمحة األكلى في التقميؿ مف حجـ المخاطر كالحكادث كأعداد إصابات العمؿ
الذم يؤكد اليـك كأكثر مف أم كقت مضى أف التنمية االقتصادية كاالجتماعية لممناطؽ الفمسطينية أصبحت 

ر لقياـ الدكلة الفمسطينية المستقمة القابمة لمتطكر تشكؿ الممر الضركرم الالـز كالضامف الذم يؤسس بجدية كاقتدا
كالحياة, ما يحتـّ عمينا أف ننظر لمستكيات السالمة كالصحة المينية كتطمعاتنا المستقبمية ليا كلعممية النيكض 

الحقيقي بيا مف منظكر اقتصادم سياسي تنمكم قبؿ كؿ شيء, باعتبار السالمة كالصحة المينية تشكؿ جزءان ال 
أ مف مجمؿ عممية التنمية كالتطكير االقتصادم كمككنة ليا, فكمما ارتفعت مستكيات النمك االقتصادم يتجز

كالصناعي بكجو خاص كمما كانت الفرص ميّيأة أكثر لتطكير مستكيات السالمة كاألماف كالصحة المينية في 
. بيئة العمؿ كبشكؿ مكازٍن كمساكٍن ليا في الكـّ كالكيؼ كاألىمية

خطة التنمية التي تسعى السمطة الكطنية حثيثان لكضعيا كتحاكؿ مف خالليا مالمسة كافة مناحي الحياة كلعّؿ في 
الفمسطينية كبشكؿ يجعؿ منيا خطة تنمكية كاقعية مرتبطة كمتناغمة مع مكازنة عامة كاقعية ىي األخرل 

دائرة اإلحساف كاإلغاثة إلى كمممكسة, عمى نحك يخرج عمميات الدعـ كالتمكيؿ المادم المكجية لفمسطيف مف 
دائرة البناء كالتطكير الذم يصّب في بكتقة التنمية المستدامة القادرة عمى مساعدة المشركع الكطني الفمسطيني 
قامة دكلة عصرية نامية كقابمة لمحياة, ما يجعمنا نتطمع إلى تعاكف كتنسيؽ مثمر  عمى الكصكؿ ليدؼ بناء كا 

عربية كالدكلية بشكؿ يمحظ ىذه الحقائؽ كيساعد فمسطيف عمى جعؿ السالمة كبناء ما بيف منظمتي العمؿ اؿ
كالصحة المينية جزءان مككنان كمتّممان لعمميات التنمية االقتصادية كقابالن لمتطكير المكاكب لمستكيات التقدـ 

لى إعادة اعتبار أك التفاتة إلى ميني ة المكظؼ كسالمو كأمنو االقتصادم كالرفاه االجتماعي المتكقع ليا عمكمان, كا 
الكظيفي, عسى أف نصؿ يكمان كلك إلى الحد األدنى مف التكازف ما بيف الذيف يعممكف كيكدحكف كالذيف ال يعممكف 
كيقدحكف مف الرابضيف كالمتربصيف عمى درجات السّمـ الكظيفي الذم ضجر كضاؽ ىك اآلخر, كىك ما ألمحت 

فإذا كانت السالمة المينية في مكقع العمؿ تساكم حياة العامؿ . لعمكميةإليو مؤخران نقابة العامميف في الكظيفة ا
! فإف السالـ كاألماف الكظيفي بيذا المعنى يكاد يساكم اليـك حياة المكظؼ
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: حقوق الارأة*

ف االتفاقيات كالقكاني منح المرأة العاممة إجازة مدفكعة األجر , حؽ معترؼ بو مف قبؿ العديد مف المكاثيؽ ك إف
منحة أك منة مف أصحاب العمؿ , بؿ ىك كاجب  الدكلية ك العربية المتعمقة بعمؿ المرأة , كاف ىذا الحؽ ليس

باإلضافة الى ككنيا عاممة كمنتجة في المجتمع , فإنيا ىي التي تحمؿ  عمى المجتمع بشكؿ عاـ , ألف المرأة
الجانب  شرل , ما يتطمب حماية خاصة في ىذاكتمدىـ , كمف خالليا يستمر التناسؿ كالنمك الب كترضع األطفاؿ

عشرة أسابيع قبؿ الكضع كبعده ,  , كقد استجاب قانكف العمؿ الفمسطيني ليذا الحؽ كمنحيا إجازة مرضية مدتيا
حيث . أسكة ببعض التشريعات العمالية العربية  يكما 180كلكنو اشترط ذلؾ بأف يككف قد مضى عمى عمميا 

العاممة التي أمضت في العمؿ قبؿ كؿ كالدة مدة مائة ك ثمانيف يكما الحؽ  لممرأة)نو عمى ا( 103)نصت المادة 
 ) , لمدة عشرة أسابيع مدفكعة األجر منيا ستة أسابيع عمي األقؿ بعد الكالدة في إجازة كضع

كمقبكلة قياسيا معقكلة  إف مالحظتنا عمى النص ال تنصب عمي مدة اإلجازة المحددة بعشرة أسابيع , فيذه المدة
نما تنصب . كبعضيا اآلخر اقؿ مف ذلؾ  ببعض التشريعات العربية التي حدد بعضيا المدة بخمسيف يكما كا 

يكما في العمؿ قبؿ  180المدفكعة األجر بأف تمضى العاممة  المالحظة عمي اشتراط الحصكؿ عمي ىذه اإلجازة
 المساكاة مع الرجؿ , خاصة إذا عممنا إف فترة التجربةإجحاؼ بحؽ المرأة كخرؽ لمبدأ  الكالدة ,كفي ىذا الشرط

, عالكة عمى إف القانكف  أشير يستحؽ بعدىا العامؿ كالعاممة كؿ الحقكؽ التي نص عمييا القانكف 3لكمييما تبمغ 
د كما إف معظـ القكانيف العصرية ؽ. بينيما في الحقكؽ  قد اقر بمبدأ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة كحظر التمييز

ف كاف . مدفكعة األجر بصرؼ النظر عف المدة التي أمضتيا في العمؿ قبؿ الكالدة  منحت المرأة إجازة الكضع كا 
. بثالثة أشير  مف اشتراط فترة عمؿ الستحقاؽ اإلجازة فإننا نفصؿ أف تككف فقط فترة التجربة المحددة البد

نصت عمي انو ال يجكز فصؿ المرأة  سطيني قدمف قانكف العمؿ الفؿ(  103) كتجدر اإلشارة إلي إف المادة 
كمصاريؼ الكالدة , فقد خال مشركع قانكف العمؿ الفمسطيني  أما بالنسبة لمنحة األمكمة. العاممة بسبب اإلجازة 

التشريعات العمالية العربية , قد منح المرأة أمكمة منحة أمكمة , باإلضافة الى  مف ىذا الحؽ , عمما إف بعض
نحبذ لك تضمف  الكالدة , كمساىمة مف المجتمع في دعـ المرأة كتشجيعيا عمى اإلنجاب , كلذا مصاريؼ تغطية

 . الكالدة تقديرا لممرأة كدعما ليا كألسرتيا قانكف العمؿ منح المرأة منحة أمكمة , باإلضافة إلي تغطية مصاريؼ

ف تكفير المنشأة كسائؿ راحة خاصة عمى أ كمف األىمية بمكاف اإلشارة الى إف قانكف العمؿ الفمسطيني قد نص
قانكف العمؿ الفمسطيني أيضا عمى حظر تشغيؿ النساء ساعات  مف مشركع( 101)بالعامالت كما نصت المادة 
 كلستة اشتر التالية لمكالدة , كما اقر القانكف ابيضا حماية خاصة لممرأة العاممة عمؿ إضافية , أثناء الحمؿ

في الفترة التي تعقب  , حتى تتكفر ليا الظركؼ المناسبة لرعاية طفميا كتربيتوكخاصة أثناء مدة إرضاع طفميا 
, كقد جاء ىذا النص ( راحة خاصة بالعامالت  عمى المنشأة تكفير كسائؿ( ) 102)الكالدة , فقد نصت المادة 

ص ضمنت أك فترة بعد الكالدة مباشرة , كما كانت ىناؾ نصك بشكؿ عاـ , دكف أف يقتصر عمى فترة الحمؿ
عمى انو اليجكز فصؿ المرأة العاممة بسبب إجازة ( 103)مباشرة , حيث نصت المادة  حماية لممرأة بعد الكالدة
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دكف أجر  كفقا لمصمحة العمؿ يجكز لممرأة العاممة الحصكؿ عمى إجازة( ) 105),كما نصت المادة  الكضع
يقضى بأنو عمى المنشأة أف تعمؽ  قا آخر لمنساء ,ح( 106)كما كرست المادة (. لرعاية طفميا أك لمرافقة زكجيا 

. في مكاف العمؿ األحكاـ الخاصة بتشغيؿ النساء

ك االتفاقات كالمكاثيؽ الدكلية بشأف العمؿ عمى حظر تشغيؿ النساء في  حرصت معظـ التشريعات العمالية
في  بشأف المرأة العاممة 1976لسنة ( 5)فقد نصت االتفاقية العربية رقـ . كالضارة بالصحة  األعماؿ الخطرة

بالصحة أك األخالؽ التي  يحظر تشغيؿ النساء في األعماؿ الخطرة أك الشاقة أك الضارة) المادة السادسة عمي 
الفمسطيني استجابة جزئية ليذا الحؽ , فقد نص في  كقد استجاب قانكف العمؿ(. يحددىا التشريع في كؿ دكلة 

(.  األعماؿ الخطرة أك الشاقة التي يحددىا الكزير )في  اءعمي حظر تشغيؿ النس( 101)المادة 

األخرل التي مف شأنيا أف تمحؽ ضررا صحيا أك أخالقيا بيا , خاصة إف المرأة قد  كلكنو لـ يتطرؽ الى األعماؿ
في مكاف  أثناء العمؿ الى أفعاؿ مف شأنيا أف تمس بسمعة المرأة كأخالقيا , مثؿ التحرش الجنسي تتعرض
المعمكؿ  1965لسنة ( 2)رقـ  كالمعدؿ بالقانكف 1960لسنة ( 21)قانكف العمؿ األردني رقـ )فإف كاف . العمؿ 

المطبؽ في قطاع غزة لـ يحميا النساء  1964 لسنة( 16)بو في الضفة الغربية ككذلؾ قانكف العمؿ رقـ 
فاألجر (. ة ليذه االعتداءات , كبالتالي لـ يضعا عقكبات مالئـ العامالت مف التحرش الجنسي في مكاف العمؿ

المرأة  الفمسطيني الجديد الذم كحد التشريعات العمالية في الضفة كالقطاع , أف يضمف حماية بقانكف العمؿ
 . االعتداءات العاممة مف التحرش الجنسي كأف يضع عقكبات مالئمة عمي مرتكبي مثؿ ىذه

العربية , باإلضافة الى عدد  اممة , كالتشريعات العماليةمف خالؿ استعراضنا لممعايير الدكلية لحقكؽ المرأة الع
, كتحديدا في  2000لسنة ( 7)العمؿ الفمسطيني رقـ  مف المقترحات كالدراسات ذات الصمة , كمقارنتيا بقانكف

 النساء كجدنا إف حقكؽ المرأة العاممة الفمسطينية , مكفكلة في قانكف العمؿ الباب السابع الخاص بتنظيـ عمؿ
المجتمع الدكلي في ىذا الشأف ,  فمسطيني, كفقا لممعايير الدكلية كالعربية , التي تمثؿ الحد األدنى مف اتفاؽاؿ

كاالقتراحات , مساكاة ليا مع المرأة العاممة في البمداف  كما خمصنا في ىذا البحث الى عدد مف التكصيات
ا مع الجيد الذم يبذلو المنظمات كاالتحادات االقتراحات كالتكصيات , انسجاـ كتأتي أىمية ىذه. المتقدمة 
في مجاؿ  كالنسكية الفمسطينية كمراكز األبحاث كالدراسات العمالية , كعدد مف المؤسسات العاممة النقابية

ديمقراطيا عصريا , يكفؿ حقكؽ  الديمقراطية كالقانكف كحقكؽ اإلنساف في فمسطيف آمميف أف نمتمؾ قانكف عمؿ
كرامتيا لتعيش حياة حرة كريمة إلى جانب الرجؿ , في ظؿ  قتصادية كاالجتماعية , كيصكفالمرأة المينية كاال

كالمرأة في الحقكؽ كالكاجبات , في كطف حر مستقؿ كفي ظؿ مجتمع تتكطد فيو  المساكاة الكاممة بيف الرجؿ
كشعبيا تقـك  أرضيا القانكف , كتتعزز فيو الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف ,كفي ظؿ دكلة ذات سيادة عمى سيادة

  . كالتنفيذية عمى أساس مبدأ الفصؿ كالتكامؿ بيف سمطاتيا العامة التشريعية كالقضائية
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 :فرص البال*  

مكاجية البطالة القادمة ترتبط بتغيير كتطكير النظرة االجتماعية لمحياة, كتنظيـ المجتمع كتحديد النسؿ بناء عمى 
دكف استئثار أحد بالثركة, إضافة إلى تكزيع عادؿ كتغيير التفكير لمكاجية ما  المكارد المتاحة, كتقاسـ ما لدينا,

. ىك قادـ

البطالة تشكؿ المعضمة االقتصادية كاالجتماعية األخطر, كالتحدم األكبر الذم يكاجو السمطة الكطنية كشركائيا 
, 2000منذ العاـ 

كع الكطني الفمسطيني, ألنيا تجبر اآلالؼ مف تفاقـ البطالة أصبح يشكؿ إحدل التيديدات الخطيرة عمى المشر
أبناء شعبنا عمى اليجرة إلى خارج الكطف بحثا عف العمؿ كلقمة العيش 

تركزت عمى استخداـ القدرة االستيعابية القصكل  2010-2008خطة اإلصالح كالتنمية المتكسطة المدل 
نعاش القطاع الفمسطيني الخاص بصفتو لالقتصاد مف االستثمارات العامة كالخاصة,حيث تركزت الخطة عمى إ

المشغؿ األكبر لأليدم العاممة كالمصدر الرئيس لالستثمارات الخاصة, إضافة إلى تكفير شبكة أماف لضماف 
استثماراتو كصادراتو إزاء المخاطر السياسية كغيرىا مف التسييالت, إضافة إلى جذب استثمارات مف الخارج 

كيج لمفرص االستثمارية في األراضي الفمسطينية كعقد العديد مف المؤتمرات لمتر

كأكد ممثؿ منظمة العمؿ الدكلية في فمسطيف أف المنظمة مستمرة في العمؿ مع السمطة كالشركاء االجتماعييف 
مف أجؿ إيجاد الحمكؿ كتطبيقيا عمى ارض الكاقع, كاستعدادىا التاـ لمتعاكف مع أطراؼ اإلنتاج الثالثة مف اجؿ 

يجيات الالزمة لمحد مف االرتفاع المستمر لنسبة البطالة كالفقر, مؤكدا أف المطمكب كحؿ عاجؿ كضع االسترات
لكاقع البطالة ىك تكفير شبكات الحماية المجتمعية كمنيا إقرار التشريعات كالقكانيف كاليات تنفيذىا كتطكير قانكف 

كيؿ برنامج المساعدات الطارئة إلى التأمينات االجتماعية إضافة إلى تطكير برامج التشغيؿ المؤقتة كتح
. إستراتيجية تنمكية

ضركرة الحؽ في األجر العادؿ الذم يكفؿ لمفرد كأسرتو مستكل معيشي الئؽ, مف خالؿ تحديد الحد  .1
 .األدنى لألجكر مرتبط بمستكل غالء المعيشة

عتبارىا الحد األدنى العمؿ عمى تمكيف جميع العامالت كالعامميف مف االستفادة مف مكاد قانكف العمؿ, با .2
. لحقكقيـ, عف طريؽ رفع المستكل المعرفي لدل العامؿ بحقكقو المكفكلة بالقانكف

تقكية كتكسيع الضمانات حكؿ حماية الحريات النقابية كممثمييا, كمنحيـ التسييالت الضركرية ألداء  .3
. مياميـ

معيشي الئؽ دكف اعتباره ثمنان إقرار المفيـك االجتماعي لألجر ككسيمة تضمف لمعامؿ كألسرتو مستكل  .4
. لمعمؿ, كربط زيادة األجكر بزيادة األسعار حفاظان عمى القدرة الشرائية لمعامؿ

. ضماف المساكاة الفعمية بيف النساء كالرجاؿ بشأف الحؽ في العمؿ كجميع الحقكؽ العمالية .5
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. ماكف العمؿتحسيف شركط العمؿ, كىذا يستكجب بالضركرة تحسيف شركط الصحة كالسالمة في أ .6
عامان, مع اتخاذ اإلجراءات  15اتخاذ اإلجراءات الفعالة ضد تشغيؿ األطفاؿ ضمف السف القانكني  .7

. الالزمة لحماية اليافعيف المجبريف عمى العمؿ
. تحمؿ السمطة لمسؤكلياتيا بشأف حقكؽ العماؿ الفمسطينييف في إسرائيؿ كاالىتماـ بقضاياىـ .8
. جة النزاعات العمالية كبشكؿ فعاؿ كسريع, الفردية كالجماعية منياكضع آليات فعالة كعادلة لمعاؿ .9

تكفير الشركط الكفيمة باحتراـ الحؽ في التنمية كالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية لعمـك المكاطنيف, كىذا  .10
. ما يستكجب العمؿ عمى كضع سياسة اقتصادية تضمف التنمية المستدامة

لبطالة مف خالؿ تحفيز المشاريع الصغيرة كالتعاكنيات الصناعية بمكرة سياسة كطنية لحماية مكضكع ا .11
. كالزراعية, كتكفير التدريب كالتأىيؿ المناسبيف لذلؾ

. إيجاد آلية فعالة لمتعامؿ مع شكاكل العماؿ كالمكاطنيف حكؿ مكضكع التشغيؿ كقضايا العمؿ المختمفة .12
. إنشاء صناديؽ لمحماية االجتماعية كلمحد مف البطالة .13
 مؤتمر كطني لمعالجة قضايا الفقر كالبطالة عقد .14

 

: الاحاكم الباالية*

كزارة العمؿ  : في الدكؿ الصناعية كثيرا ما يتـ العمؿ عمى إنشاء محاكـ عمالية متخصصة تضـ ممثميف عف
الحقكؽ مف األجكر كاإلجازات السنكية  كاالتحاد العمالي كأصحاب العمؿ كقانكنييف كحقكقييف لمبت في قضايا

جازات األمكمة كالطفكلة كنياية العمؿ كالنزاعات العمالية  كالمرضية كالثقافة العمالية كحقكؽ المرأة العاممة كا 
  . الحقكؽ القانكنية المطمبية كذلؾ لتسييؿ البت في ىذه المسائؿ بشكؿ سريع كمتخصص كغيرىا مف

 

عمالية فمسطينية لتنفيذ قانكف  إلى محاكـكنحف ىنا في فمسطيف , كحسب النقابات العمالية الفمسطينية بحاجة 
ارباب العمؿ ايضا أم اف الحاجة ماسة لمثؿ ىذه  العمؿ كبنكده كالسير عمى راحة العماؿ كانصافيـ كانصاؼ

لممجمس القضائي األعمى كقاضي القضاة كرئيس المحكمة الفمسطينية العميا  كدعكة. المحاكـ العمالية المركزية 
 . السيد الرئيس الفمسطيني , دعكة لمنظر في ىذا المكضكع بشكؿ جدمتعيينو عف  الذم بصدر

تشمؿ اطراؼ  العالـ المتحضر عادة يصار الى تشكيؿ محاكـ عمالية مختصة في كافة المجاالت العمالية كفي
كمف الممكف . كحقكققيف متخصصيف  الحككمة كارباب العمؿ كممثميف عف العماؿ إضافة الى محاميف: العمؿ 
االحكاـ المتعمقة بالعمؿ لمحفاظ عمى اكقات العماؿ  اىـ مثؿ ىذه المحاكـ العمالية في سرعة اصداراف تس

قد تستمر عدة اشير اك سنة اك سنتيف اك لبضع سنيف اكثر اك اقؿ كذلؾ  كتحاشي عممية التأجيؿ لعدة جمسات
  . العمالي الذم قد ينشأ ىنا كىناؾ بيف العامؿ كصاحب العمؿ حسب نكع النزاع

اك  العمالية مف شأنيا اف تككف قراراتيا شاممة كسريعة اضافة الى الحفاظ عمى قيمة االجكر ككذلؾ فإف المحكمة
  . الالزمة االستحقاقات المالية لمعماؿ في حالة البت السريع كاصدار القرارات القانكنية
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العاـ اال انو كنكع مف التخصيص يتـ  الفمسطيني كمف نافمة القكؿ , إف ىذه المحاكـ ستككف تابعة لجياز القضاء
ردع الجشعيف الذيف يستغمكف جيد كعرؽ العامؿ كال يدفعكف االجكر اك  اقتراح انشاء ىذه المحاكـ لتساىـ في

 لمعماؿ في أم مينة اك حرفة كانت في الكقت المحدد , كمف المقبكؿ ايضا اف تعمؿ ىذه االمكاؿ المستحقة
. الصحاب العمؿ  نتاج الثالثة الى تحديد حد أدنى لالجكر تككف ممزمةالمحاكـ بالتنسيؽ مع اطراؼ اال

العمالية في مرات  العاـ لنقابات عماؿ فمسطيف , بدكره كاف قد طالب بالعمؿ عمى تطبيؽ نظاـ المحاكـ كاالتحاد
في فمسطيف لمبت في القضايا العمالية  كتـ تعييف أك تحديد قضاة. سابقة كجدد ىذه المطالبة مف جديد مؤخرا 

الكزارة : مركزية عمالية مختصة في الشؤكف العمالية الثالثية  كلكف ىذا ال يكفي بؿ يجب أف يككف ىناؾ محكمة
  . كنكع مف القضاء السريع الراقي الذم يمارس إجراءات كقائية كعالجية في اآلف ذاتو كالعماؿ كاصحاب العمؿ

طكيمة الصدار االحكاـ  اماـ القضاء العادم تحتاج الى فتراتعمى أم حاؿ , إف القضايا العمالية المطركحة 
الذيف ال حكؿ ليـ كال قكة في تحصيؿ حقكقيـ القانكنية  بشأنيا األمر الذم كلد كيكلد يأسا كاحباطا مف قبؿ العماؿ

المصنع اك التأجيؿ المتتالية لمناقشة النزاعات التي قد تنشأ ىنا اك ىناؾ في ىذا  كيقفكف مشدكىيف اماـ عمميات
 . منية غير طكيمة األمديطالبكف بتحقيؽ حقكقيـ في فترة زالكرشة اك المنشأة ك تمؾ

لحماية  عصبة األمـكجزء مف  1919في عاـ  التي تأسست  منظمة العمؿ الدكليةكىذه التكصيات تتفؽ مع 
األمـ المتحدة نفسيا أكدت حقكؽ العماؿ ك . األمـ المتحدةأدمجت المنظمة بعد ذلؾ في منظكمة . حقكؽ العماؿ

 . اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنسافذلؾ بإدراج فقرتيف ؿ 

: 23المادة 

. الةلكؿ شخص الحؽ في العمؿ, كلو حرية اختياره بشركط عادلة مرضية كما أف لو حؽ الحماية مف البط(  1) 

. لكؿ فرد دكف أم تمييز الحؽ في أجر متساك لمعمؿ(  2) 

لكؿ فرد يقـك بعمؿ الحؽ في أجر عادؿ مرض يكفؿ لو كألسرتو عيشة الئقة بكرامة اإلنساف تضاؼ إليو, (  3) 
, كسائؿ أخرل لمحماية االجتماعية . عند المزـك

. تولكؿ شخص الحؽ في أف ينشئ كينضـ إلى نقابات حماية لمصمح(  4) 

: 24المادة 

ت دكرية لكؿ شخص الحؽ في الراحة, كفي أكقات الفراغ, كالسيما في تحديد معقكؿ لساعات العمؿ كفي عطال
 .بأجر

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_23:&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_24:&action=edit&redlink=1
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 "امتاارة الدرامة "  -1-امحق رقم 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 

 جايؼح انُجاح انٕغُٛح

لطى انُٓذضح انصُاػٛح  

 

 

 

 ..................اختً العاملة اخً العامل ، بعد التحٌة و السالم 

تلك المسٌرة المتمثلة فً تحدٌات تطبٌق قانون العمل  ، اننا ندرك بان المسٌرة امامنا طوٌلة

وذلك فً طرٌق نضالنا من اجل سٌادة القانون فً مجتمعنا ، وملحقاته ولوائحه التنفٌذٌة 

دولة المؤسسات والقانون ، الفلسطٌنً وفً طرٌقنا من اجل اقامة الدولة الفلسطٌنٌة المستقلة 

ٌتطلع مشروعنا لعمال فلسطٌن لتكثٌف النضال ضد الفقر والبطالة ومن اجل الدفاع عن  حٌث

حقوق العمال سواء المكتسبة منها او تلك التً ٌضمنها القانون وكذلك نضاله من اجل العمل 

الالئق للجمٌع ومن اجل اخذ البعد االجتماعً فً عٌن االعتبار اثناء عملٌة التنمٌة التً نصبو 

 . مٌعاالٌها ج

ونؤكد على حرصنا على تعزٌز ، آملٌن ان ٌلبً مشروعنا هذا الحاجة والفائدة المرجوة منه

وتطوٌر الثقافة العمالٌة فً المجتمع الفلسطٌنً عامة وفً صفوف عمالنا وكوادرنا العمالٌة 

 .الخاصة 

 وهذه االستمارة تفٌد فً التعرف على بعض المشاكل التً تمارس فً قطاع العمل تجاه

 .العاملٌن 

ونرجو منكم االتزام بالمصداقٌة فً االجابة عن جمٌع االسئلة الواردة فٌها النها تفٌد فً 

 .مع فائق االحترام والتقدٌر لكم ،الغرض العلمً وذلك لمصلحة العامل نفسه
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 عام: الاحور األول

 A1 أنثى (2 ذكر (1 :الجنس 
 

A2 العمر: 

 سنة 18إلى  15مف  (2 سنة 15أقؿ مف  (1
 سنة 34إلى  24مف  (4 سنة 23 – 19مف  (3
 سنة 54إلى  45مف  (6 سنة 44إلى  35مف  (5
 سنة 54أكبر مف  (7

 A3 مخيـ (3 قرية (2 مدينة (1 :مكاف اإلقامة 
 

A4 مكاف العمؿ: 
 بالقرب مف مكاف اإلقامة كال داعي لممكاصالت (1
 كـ عف مكاف اإلقامة 5أبعد مف  (3 كـ مف مكاف اإلقامة 5ضمف  (2

 
A5  العمميالتحصيؿ: 

 ثانكية عامة فما دكف (2 ممـ (1
 دراسات عميا (5 بكالكريكس (4 دبمـك (3

 A6 مف ذكم االحتياجات الخاصة, كضح (2 سميـ (1 :الحالة الصحية 

 
A7  (:شيقؿ)متكسط الدخؿ الشيرم 

 2500إلى  1501مف  (2 1500أقؿ مف  (1
 4500إلى  3501مف  (4 3500إلى  2501مف  (3
 4500أكثر مف  (5

 A8  غير ذلؾ (3 متزكج (2 أعزب (1 :االجتماعيةالحالة 
 

A9 قطاع العمؿ: 
 مؤسسات أىمية (3 خاص (2 حككمي (1
 غير ذلؾ (6 بنكؾ (5 ىيئات حكـ محمي (4

 
A10 طبيعة العمؿ 

 حرفي/عامؿ (3 إشراؼ ميداني (2 إدارم مكتبي (1
 :غير ذلؾ, كضح (4

 A11 عدد األشخاص الذيف تعيميـ :  
 

A12 مكظؼ 50إلى  11مف  (2 مكظفيف 10أقؿ مف  (1 عدد المكظفيف العامميف بمؤسستؾ 
 مكظؼ 50أكثر مف  (3

 

 هاتطايق أصحاب البالالتزام وعي الاوظفين اقانون البال والباال الفممطيني وادى : الاحور الثاني

 

B1 

ىؿ تعمـ بأف قانكف العمؿ كالعماؿ 
الفمسطيني ىك أدنى حقكقؾ العمالية 
المحفكظة بمكجب القانكف الفمسطيني 

 عممؾميما كاف قطاع 

 ال (2 نعـ (1

 
B2 

ىؿ تقـك مؤسستؾ بتطبيؽ قانكف 
العمؿ كالعماؿ الفمسطيني كااللتزاـ 

 بمختمؼ بنكده

 نعـ بشكؿ جزئي حسب األىكاء (2 نعـ بالكامؿ (1
 ال أعرؼ (4 ال (3

 
B3 

ىؿ سبؽ لؾ كأف قمت بقراءة قانكف 
 العمؿ كالعماؿ الفمسطيني

 ال (3 نعـ بشكؿ سريع (2 نعـ بشكؿ تفصيمي (1
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B4 

نقابات عمالية مف  ىؿ تعمـ بكجكد
كاجبيا الدفاع عف حقكقؾ كالحفاظ 

 عمييا

 ال (2 نعـ (1

 
B5 

في حاؿ احتجت ليذه النقابات 
لمكقكؼ بجانبؾ كمساندتؾ في 
 تحصيؿ حقكقؾ, فيؿ تثؽ بيا

 لست متأكدان  (3 ال (2 نعـ (1

 
B6 

ىؿ يكجد عقد عمؿ ما بينؾ كبيف 
مؤسستؾ يبيف طبيعة عممؾ كالراتب 

 العمؿكمدة العقد كشركطو كمكاف 

 ال يكجد (3 نعـ كلكف شفيي (2 نعـ كمكثؽ (1

 
B7 

ىؿ تتناسب طبيعة عممؾ مع ما تـ 
االتفاؽ عميو مع صاحب العمؿ عند 

 بداية العمؿ

 ال (2 نعـ (1

 
B8 

ما ىك عدد ساعات العمؿ األسبكعية 
 المتفؽ عميا

 45أكثر مف  (3 45 (2 45أقؿ مف  (1

 
B9 

ىؿ يكجد نظاـ لسمـ الركاتب في 
 مؤسستؾ

 ال (2 نعـ (1

 

B10 

محفكظ في اإلجازات  ىؿ حقؾ
 14)السنكية الخاصة مدفكعة األجر 

 30سنكات ك 5يـك لمف خدـ أقؿ مف 
 (سنكات 5يـك لمف خدـ أكثر مف  

 ال (2 نعـ (1

 
B11 

ىؿ حقؾ محفكظ في اإلجازات 
 14)السنكية المرضية مدفكعة األجر 

 (يـك لكؿ سنة

 ال (2 نعـ (1

 

B12 

ىؿ تمنحؾ مؤسستؾ إجازة مدفكعة 
كالمناسبات الرسمية األجر في األعياد 

التي يتـ إقرارىا مف قبؿ مجمس )
 (الكزراء الفمسطيني

 ال (2 نعـ (1

 

B13 

ىؿ تعتقد بأف طمبؾ ألحد حقكقؾ 
صرارؾ  العمالية مف صاحب العمؿ كا 
عميو قد يؤدم إلى فصمؾ مف العمؿ 

 أك مضايقتؾ بشكؿ عاـ

 ال (2 نعـ (1
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 عمى إنتاجيتيم ادى رضا الباامين عن عاميم وتتثير ذلك: الاحور الثالث

 
C1 

ىؿ أنت راض عف بيئة العمؿ التي 
مف حيث األنظمة )تعمؿ بيا 
 (كالقكانيف

 ال كبشدة (5 ال (4 لست متأكدان  (3 نعـ (2 نعـ كبشدة (1

 
C2 

ىؿ تعتقد بأف بيئة عممؾ كمدل 
رضاؾ عنيا تؤثر عمى إنتاجيتؾ 

 بشكؿ عاـ

 ال أعرؼ (3 ال (2 نعـ (1

 C3 ـ (1 ىؿ تشعر باالنتماء إلى مؤسستؾ  ال أعرؼ (3 ال (2 نع
 

C4 

تشمؿ الجيد )ما ىك تقيمؾ إلنتاجيتؾ 
التي تبذليا في ( كاستغالؿ الميارات

عممؾ حاليان, الرجاء كضع عالمة مف 
داللة عمى  1بحيث يككف  10إلى  1

نتاجيتؾ متدنية  أنؾ محبط بشدة كا 
بأنؾ تعمؿ  10مقارنة لقدراتؾ ك 

 بأقصى طاقتؾ اإلنتاجية

 

 

 قانون البال والباال الفممطيني الحاليالاقترحات لتطوير : الاحور الرااع

 

D1 

الرجاء ذكر أىـ ثالثة محاكر 
ينبغي ( بالترتيب كحسب األىمية)

مف سمطة )عمى صناع القرار 
( الخ...فمسطينية كنقابات عمالية

العمؿ عمى تعديميا أك إدخاليا في 
قانكف العمؿ كالعماؿ الفمسطيني 

قرارىا بشكؿ رسمي  كا 
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 "قانون البال و الباال الفممطيني "  -2-امحق رقم 

 لإٌَ انؼًم انفهططُٛٙ

 و2000نطُح ( 7)لإٌَ انؼًم رلى 

  

 سث٤ظ حُِـ٘ش حُظ٘ل٤ز٣ش ُٔ٘ظٔش حُظلش٣ش حُلِغط٤٘٤ش

 سث٤ظ حُغِطش حُٞؽ٤٘ش حُلِغط٤٘٤ش

ٓلخكظخص حُؼلش، ٝطؼذ٣الطٚ حُٔؼٍٔٞ رٚ ك٢  1960ُغ٘ش  21رؼذ حإلؽالع ػ٠ِ هخٕٗٞ حُؼَٔ سهْ 

ّ ٝطؼذ٣الطٚ حُٔؼٍٔٞ رٚ ك٢ ٓلخكظخص ؿضس، 1964ُغ٘ش  16ٝػ٠ِ هخٕٗٞ حُؼَٔ سهْ 

 .29/3/2000ٝرؼذ اهشحس حُٔـِظ حُظشش٣ؼ٢ ك٢ ؿِغظٚ حُٔ٘ؼوذس رظخس٣خ 

 :أطذسٗخ حُوخٕٗٞ حُظخ٢ُ

انثاب األٔل 

تؼارٚف ٔأحكاو ػايح 

  

انفصم األٔل 

 تؼارٚف

 (1)انًادج 

رح حُوخٕٗٞ ٣ٌٕٞ ٌُِِٔخص ٝحُؼزخسحص حُظخ٤ُش حُٔؼخ٢ٗ حُٔخظظش ُٜخ أدٗخٙ ٓخ ُْ طذٍ حُوش٣٘ش ػ٠ِ ُـخ٣خص ططز٤ن أكٌخّ ٙ

 :خالف رُي

  :حُغِطش حُٞؽ٤٘ش

  .حُغِطش حُٞؽ٤٘ش حُلِغط٤٘٤ش

  :حُٞصحسس

  .ٝصحسس حُؼَٔ

  :حُٞص٣ش

  .ٝص٣ش حُؼَٔ
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  :طخكذ حُؼَٔ

  .أٝ حًؼش ُوخء أؿشًَ شخض ؽز٤ؼ٢ أٝ حػظزخس١ أٝ ٖٓ ٣٘ٞد ػ٘ٚ ٣غظخذّ شخظخً 

  حُؼخَٓ

  .ًَ شخض ؽز٤ؼ٢ ٣ئد١ ػٔال ُذٟ طخكذ حُؼَٔ ُوخء أؿش ٣ٌٕٝٞ أػ٘خء أدحثٚ حُؼَٔ طلض ادحسطٚ ٝاششحكٚ

  :حُ٘وخرش

  (.هخٕٗٞ حُ٘وخرخص)أ١ ط٘ظ٤ْ ٢ٜ٘ٓ ٣شٌَ ٝكوخً ُِوخٕٗٞ 

  :حُؼَٔ

  .حُؼَٔ دحثٔخ أٝ ٓئهظخ أٝ ػشػ٤خ أٝ ٓٞع٤ٔخًَ ٓخ ٣ززُٚ حُؼخَٓ ٖٓ ؿٜذ ر٢٘ٛ أٝ ؿغٔخ٢ٗ ُوخء أؿش عٞحء ًخٕ ٛزح 

  :حُؼَٔ حُٔئهض

  .حُؼَٔ حُز١ طوظؼ٢ ؽز٤ؼش ط٘ل٤زٙ ٝاٗـخصٙ ٓذس ٓلذٝدس

  :حُؼَٔ حُؼشػ٢

  .حُؼَٔ حُز١ طغظذػ٤ٚ ػشٝسحص ؽخسثش ٝال طض٣ذ ٓذس اٗـخصٙ ػٖ ػالػش أشٜش

  :حُؼَٔ حُٔٞع٢ٔ

  .ًَ ػَٔ ٣٘لز ٣ٝ٘ـض ك٢ ٓٞحعْ دٝس٣ش ع٣ٞ٘ش

  :حألعخع٢حألؿش 

أٝ حُؼ٢٘٤ حُٔظلن ػ٤ِٚ حُز١ ٣ذكؼٚ طخكذ حُؼَٔ ُِؼخَٓ ٓوخرَ ػِٔٚ، ٝال طذخَ ك٢ رُي حُؼالٝحص /ٛٞ حُٔوخرَ حُ٘وذ١ ٝ

  .ٝحُزذالص أ٣خ ًخٕ ٗٞػٜخ

  :حألؿش

  .٣ٝؼ٢٘ رٚ حألؿش حٌُخَٓ ٝٛٞ حألؿش حألعخع٢ ٓؼخكخ ا٤ُٚ حُؼالٝحص ٝحُزذالص

  :حُٔ٘شؤس

  .ٓخٍ أػٔخُْٜحٌُٔخٕ حُز١ ٣ئد١ ك٤ٚ حُغ

  :حُلذع

  .ًَ ٖٓ رِؾ حُخخٓغش ػششس ٖٓ ػٔشٙ ُْٝ ٣ظـخٝص حُؼخٓ٘ش ػششس

  :ح٤َُِ
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  .كظشس حػ٘ظ٢ ػششس عخػش ٓظظخ٤ُش طشَٔ ٝؿٞرخً ٓخ ر٤ٖ حُؼخٓ٘ش ٓغخًء كظ٠ حُغخدعش طزخكخً 

  :حُغ٘ش

  .أ٣خّ( 7)٣ٞٓخ، ٝحألعزٞع ( 30)٣ٞٓخ ٝحُشٜش ( 365)طؼظزش حُغ٘ش ك٢ ططز٤ن أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ 

  :حُِـ٘ش حُطز٤ش

  .حُـٜش حُطز٤ش حُظ٢ ٣ؼظٔذٛخ ٝص٣ش حُظلش

  :اطخرش حُؼَٔ

حُلخدع حُز١ ٣وغ ُِؼخَٓ أػ٘خء حُؼَٔ أٝ رغززٚ أٝ أػ٘خء رٛخرٚ ُٔزخششس ػِٔٚ حٝ ػٞدطٚ ٓ٘ٚ، ٣ٝؼظزش ك٢ كٌْ رُي حإلطخرش 

  .رؤكذ أٓشحع حُٜٔ٘ش حُظ٢ ٣لذدٛخ حُ٘ظخّ

  :حُٔؼٞم

٣ؼخ٢ٗ ٖٓ ػـض ك٢ رؼغ هذسحطٚ حُـغذ٣ش أٝ حُلغ٤ش أٝ حُز٤٘ٛش، ٗظ٤ـش ٓشع أٝ كخدع أٝ عزذ خِو٢ ٛٞ حُشخض حُز١ 

أٝ ػخَٓ ٝسحػ٢، أدٟ ُؼـضٙ ػٖ حُؼَٔ أٝ حالعظٔشحس أٝ حُظشه٢ ك٤ٚ، أٝ أػؼق هذسطٚ ػٖ حُو٤خّ ربكذٟ حُٞظخثق 

  .اػخدس دٓـٚ ك٢ حُٔـظٔغحألعخع٤ش حألخشٟ ك٢ حُل٤خس ٣ٝلظخؽ ا٠ُ حُشػخ٣ش ٝحُظؤ٤َٛ ٖٓ أؿَ دٓـٚ أٝ 

  :حُظؤ٤َٛ

ػ٤ِٔش ٓ٘ظٔش ٝٓغظٔشس ٓز٤٘ش ػ٠ِ أعظ ػ٤ِٔش طٜذف ا٠ُ حالعظلخدس ٖٓ حُوذسحص حُٔظخكش أل١ شخض ٖٓ خالٍ ط٤ٔ٘ش 

  .هذسحطٚ عٞحء حُـغذ٣ش أٝ ح٤ُٜ٘ٔش

 .حُٔلٌٔش حُٔخظظش رخُوؼخ٣خ حُؼٔخ٤ُش: حُٔلٌٔش حُٔخظظش

  

انفصم انخاَٙ 

أحكاو ٔيثادئ ػايح 

 (2)دج انًا

حُؼَٔ كن ٌَُ ٓٞحؽٖ هخدس ػ٤ِٚ، طؼَٔ حُغِطش حُٞؽ٤٘ش ػ٠ِ طٞك٤شٙ ػ٠ِ أعخط طٌخكئ حُلشص ٝدٕٝ أ١ ٗٞع ٖٓ أٗٞحع 

 . حُظ٤٤ٔض

 (3)انًادج 

 :طغش١ أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُؼٔخٍ ٝأطلخد حُؼَٔ ك٢ كِغط٤ٖ رخعظؼ٘خء

 .ط٣ٌٖٞ ٗوخرخص خخطش رْٜٓٞظل٢ حُلٌٞٓش ٝح٤ُٜجخص حُٔل٤ِش ٓغ ًلخُش كوْٜ ك٢  -1
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 .خذّ حُٔ٘خصٍ ٖٝٓ ك٢ كٌْٜٔ ػ٠ِ إٔ ٣ظذس حُٞص٣ش ٗظخٓخ خخطخ رْٜ-2

 . أكشحد أعشس طخكذ حُؼَٔ ٖٓ حُذسؿش حأل٠ُٝ-3

 (4)انًادج 

٣ؼل٠ حُؼٔخٍ ٖٓ حُشعّٞ حُوؼخث٤ش ك٢ حُذػخٟٝ حُؼٔخ٤ُش حُظ٢ ٣شكؼٜٞٗخ ٗظ٤ـش ٗضحع ٣ظؼِن رخألؿٞس أٝ حألؿخصحص أٝ رٌٔخكآص 

 .س حُخذٓش أٝ رخُظؼ٣ٞؼخص ػٖ اطخرش حُؼَٔ أٝ رلظَ حُؼخَٓ كظال طؼغل٤خٜٗخ١

 (5)انًادج 

ٝكوخ ألكٌخّ حُوخٕٗٞ ُِؼٔخٍ ٝأطلخد حُؼَٔ حُلن ك٢ ط٣ٌٖٞ ٓ٘ظٔخص ٗوخر٤ش ػ٠ِ أعخط ٢ٜ٘ٓ رٜذف سػخ٣ش ٓظخُلْٜ 

 .ٝحُذكخع ػٖ كوٞهْٜ

 (6)انًادج 

ُلوٞم حُؼٔخٍ حُظ٢ ال ٣ـٞص حُظ٘خصٍ ػٜ٘خ، ٝك٤ؼٔخ ٝؿذ ط٘ظ٤ْ خخص طٔؼَ حألكٌخّ حُٞحسدس ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ حُلذ حألد٠ٗ 

 .ُؼالهخص حُؼَٔ ط٘طزن ػ٠ِ حُؼٔخٍ أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ أٝ أكٌخّ حُظ٘ظ٤ْ حُخخص أ٣ٜٔخ أكؼَ ُِؼخَٓ

  

انثاب انخاَٙ 

 انتشغٛم ٔانتذرٚة ٔانتٕجّٛ انًُٓٙ

 

انفصم األٔل 

 انتشغٛم

 (7)انًادج 

حُلٌٞٓش، )عظشخس٣ش ػالػ٤ش رشثخعش ٝص٣ش حُؼَٔ ٝرؼذد ٓظغخٝ ٖٓ أؽشحف حإلٗظخؽ حُؼالػش ٣شٌَ ٓـِظ حُٞصسحء ُـ٘ش ح

ٝطغ٠ٔ ُـ٘ش حُغ٤خعخص حُؼٔخ٤ُش ٝطٌٕٞ ٜٓٔظٜخ حهظشحف حُغ٤خعخص حُؼخٓش خخطش ك٢ ٓـخٍ حُظشـ٤َ ( أطلخد حُؼَٔ، حُؼٔخٍ

 . ٝحُظذس٣ذ ٝحُظٞؿ٤ٚ ح٢ُٜ٘ٔ

 .أػؼخثٜخ ٣لذد هشحس طش٤ٌَ ٛزٙ حُِـ٘ش ٗظخّ ػِٜٔخ ٝػذد

 . ٣ـٞص ُشث٤ظ حُِـ٘ش دػٞس ٖٓ ٣شحٙ ٓ٘خعزخً ُالعظج٘خط رشأ٣ٚ

 (8)انًادج 
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ط٘شت حُٞصحسس ٌٓخطزخ ُِؼَٔ ٓٞصػش رشٌَ ٓالثْ رل٤غ ٣غَٜ ػ٠ِ أطلخد حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ حالطظخٍ رٜخ، ٝطوذّ طِي 

 .حٌُٔخطذ خذٓخطٜخ ٓـخٗخ، ٝطلذد حُٞصحسس ٗظخّ ػِٜٔخ ٝحخظظخطخطٜخ

 (9)انًادج 

 . ُٞصحسس ربػذحد اكظخث٤خص دٝس٣ش خخطش رخُزطخُش ٝحُظشـ٤َ ًٔخ ٝٗٞػخطوّٞ ح

 (10)انًادج 

ػ٠ِ ًَ شخض هخدس ػ٠ِ حُؼَٔ ٝسحؿذ ك٤ٚ إٔ ٣غـَ حعٔٚ ك٢ ٌٓظذ حُؼَٔ حُٞحهغ ك٢ دحثشس اهخٓظٚ، ٝػ٠ِ حٌُٔظذ ه٤ذ 

 .حُٔظؼِوش رطِذ حُؼَٔ ٝشٜخدس طغـ٤ِٚؽِزخص حُؼَٔ ٝاػطخء ؽخُز٤ٚ شٜخدس رزُي، ٝط٘ظْ حُٞصحسس حُز٤خٗخص ٝحإلؿشحءحص 

 (11)انًادج 

ػ٠ِ ٌٓخطذ حُؼَٔ حالُظضحّ رظ٘غ٤ذ حُؼٔخٍ حُٔغـ٤ِٖ ُذ٣ٜخ، ٓشحػ٤ش ك٢ رُي حالخظظخطخص ٝحٌُلخءس ٝحألعزو٤ش ك٢ حُظغـ٤َ 

 .ٝكن طخكذ حُؼَٔ ك٢ حالخظ٤خس

 (12)انًادج 

رز٤خٕ شٜش١ ػٖ أعٔخء حُؼٔخٍ ٝػذدْٛ ٝٝظخثلْٜ ػ٠ِ ًَ طخكذ ػَٔ إٔ ٣ٞحك٢ ٌٓظذ حُؼَٔ حُٞحهغ ك٢ دحثشس ػِٔٚ 

 .ٝعْٜ٘ ٝؿ٘غْٜ ٝٓئٛالطْٜ ٝأؿٞسْٛ ٝطخس٣خ حُظلخهْٜ رخُؼَٔ ٝحُٞظخثق حُشخؿشس ُذ٣ٚ

 (13)انًادج 

%( 5) ٣ِظضّ طخكذ حُؼَٔ رظشـ٤َ ػذد ٖٓ حُؼٔخٍ حُٔؼٞه٤ٖ حُٔئ٤ِٖٛ رؤػٔخٍ طظالءّ ٓغ اػخهظْٜ، ٝرُي ر٘غزش ال طوَ ػٖ 

 .ػخِٓش ك٢ حُٔ٘شؤسٖٓ كـْ حُوٟٞ حٍ

 (14)انًادج 

ُِٞصحسس إٔ طٔ٘ق طشخ٤ظخ رخُؼَٔ ك٢ كِغط٤ٖ ُـ٤ش حُلِغط٤٤٘٤ٖ ٣ٝلظش ػ٠ِ طخكذ حُؼَٔ إٔ ٣ِلن ،ٓزخششس أٝ رٞحعطش 

 .حُـ٤ش، أ١ ػخَٓ ؿ٤ش كِغط٢٘٤ هزَ حُظؤًذ ٖٓ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُظشخ٤ض حُٔشخس ا٤ُٚ

 (15)انًادج 

حُـٜخص حُٔؼ٤٘ش رٔخ ك٢ رُي ٗوخرخص أطلخد حُؼَٔ ٝٗوخرخص حُؼٔخٍ ٣ظذس حُٞص٣ش  ٝكوخً ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ٝرخُظ٘غ٤ن ٓغ

 .ٗظخٓخً ُظلذ٣ذ ششٝؽ ٓ٘ق طشخ٤ض حُؼَٔ ُِؼٔخٍ ؿ٤ش حُلِغط٤٤٘٤ٖ

 (16)انًادج 

 .٣لظش حُظ٤٤ٔض ك٢ ظشٝف ٝششٝؽ حُؼَٔ ر٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ كِغط٤ٖ

 (17)انًادج 
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أطلخد حُؼَٔ ٝٗوخرخص حُؼٔخٍ طظ٠ُٞ حُٞصحسس ط٘ظ٤ْ عٞم حُؼَٔ ٝحُظشـ٤َ رخُظ٘غ٤ن ٓغ حُـٜخص حُٔؼ٤٘ش رٔخ ك٤ٜخ ٗوخرخص 

 .ُِؼٔخٍ حُلِغط٤٤٘٤ٖ ك٢ حُخخسؽ

  

انفصم انخاَٙ 

 انتذرٚة ٔانتٕجّٛ انًُٓٙ

 (18)انًادج 

 :ُـشع ططز٤ن أكٌخّ ٛزح حُلظَ

حكش حُظ٢ طظ٘خعذ ٓغ ٜٓخسحطْٜ ٣وظذ رخُظٞؿ٤ٚ ح٢ُٜ٘ٔ حُ٘شخؽخص حُظ٢ طٜذف ا٠ُ طٞؿ٤ٚ حُؼٔخٍ ُلشص حُؼَٔ ٝحُظذس٣ذ حُٔض

 ٤ُْٜٓٝٞ ٝهذسحطْٜ 

٣وظذ رخُظذس٣ذ ح٢ُٜ٘ٔ حُ٘شخؽخص حُظ٢ طٜذف ا٠ُ طٞك٤ش حكظ٤خؿخص حُظ٤ٔ٘ش ٖٓ حُؼٔخٍ حُٔذسر٤ٖ، ٝط٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ حًظغخد 

 .حُٜٔخسحص ٝحُوذسحص حُالصٓش ٝطط٣ٞشٛخ رظلش ٓغظٔشس

 (19)انًادج 

س٣ذ ٝحُظٞؿ٤ٚ ح٢ُٜ٘ٔ، رٔخ ٣لون حُظ٘غ٤ن ٝحُظٌخَٓ ٓغ حُٞصحسحص طوّٞ حُٞصحسس رٞػغ ٝٓظخرؼش ٝططز٤ن ع٤خعخص حُظذ

 .ٝحُٔئعغخص حُٔؼ٤٘ش حألخشٟ، ٝرٔخ ٣ٞكش حكظ٤خؿخص رشحٓؾ حُظ٤ٔ٘ش ٖٓ حُؼٔخُش حُل٤٘ش ٝحُٔذسرش

 (20)انًادج 

 .ط٘شت حُٞصحسس ٓشحًض ُِظذس٣ذ ح٢ُٜ٘ٔ كغذ حُلخؿش ٣ٝظْ طلذ٣ذ ٗظخّ ػِٜٔخ ٝحخظظخطخطٜخ روشحس ٖٓ حُٞص٣ش

 (21)يادج ال

٣ظذس حُٞص٣ش ٗظخٓخً ُِظذس٣ذ ٝحُظٞؿ٤ٚ ٣ٌلَ ٓزذأ طلو٤ن طٌخكئ حُلشص ٓغ ٓشحػخس كش٣ش حالخظ٤خس ٝاػطخء حأل٣ُٞٝش ألر٘خء 

 :حُشٜذحء ٣ٝظؼٖٔ حُ٘ظخّ ٓخ ٢ِ٣

 . ػوذ حُظذس٣ذ ح٢ُٜ٘ٔ

 .رشحٓؾ حُظذس٣ذ

 .كوٞم حُٔظذسد

 (22)انًادج 

 .حُـٜش حُٞك٤ذس حُٔخُٞش رٔ٘ق حُظشخ٤ض إلٗشخء ٓئعغخص حُظذس٣ذ ح٢ُٜ٘ٔحُٞصحسس ٝرخُظ٘غ٤ن ٓغ حُـٜخص حُٔؼ٤٘ش ٢ٛ 
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ك٢ كخُش ػذّ حالُظضحّ رششٝؽ ٓ٘ق حُظشخ٤ض ٣ـٞص ُِٞص٣ش اطذحس هشحس رخإلؿالم ح٢ٌُِ أٝ حُـضث٢ ُِٔئعغش أٝ رب٣وخف 

 .رشٗخٓؾ طذس٣ز٢ ك٤ٜخ رشٌَ ٓئهض أٝ ٜٗخث٢ كغذ ؽز٤ؼش حُخطؤ ٝؿغخٓظٚ

 (23)انًادج 

ٓئعغش طذس٣ذ ؿ٤ش ك٤ٌٓٞش إٔ طغ١ٞ أٝػخػٜخ ٝكوخً ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ك٢ ٓذس أهظخٛخ عظش حشٜش ٖٓ طخس٣خ ػ٠ِ ًَ 

 .ٗلخرٙ

  

انثاب انخانج 

 ػمذ انؼًم انفرد٘

 

انفصم األٔل 

 تكٍٕٚ انؼمذ

 (24)انًادج 

ددس أٝ ؿ٤ش ٓلذدس ػوذ حُؼَٔ حُلشد١ ٛٞ حطلخم ًظخر٢ أٝ شل٢ٜ طش٣ق أٝ ػ٢٘ٔ ٣زشّ ر٤ٖ طخكذ ػَٔ ٝػخَٓ ُٔذس ٓق

أٝ إلٗـخص ػَٔ ٓؼ٤ٖ ٣ِظضّ رٔٞؿزٚ حُؼخَٓ رؤدحء ػَٔ ُٔظِلش طخكذ حُؼَٔ ٝطلض ادحسطٚ ٝاششحكٚ، ٣ِٝظضّ ك٤ٚ طخكذ 

 .حُؼَٔ رذكغ حألؿش حُٔظلن ػ٤ِٚ ُِؼخَٓ

 (25)انًادج 

حُظـذ٣ذ ػٖ ع٘ظ٤ٖ  ال ٣ـٞص إٔ طض٣ذ حُٔذس حُوظٟٞ ُؼوذ حُؼَٔ ٓلذد حُٔذس ُذٟ ٗلظ طخكذ حُؼَٔ رٔخ ك٢ رُي كخالص

 .ٓظظخ٤ُظ٤ٖ

 (26)انًادج 

 ارح حعظٔش ؽشكخ ػوذ حُؼَٔ ٓلذد حُٔذس ك٢ ط٘ل٤زٙ رؼذ حٗوؼخء ٓذطٚ حػظزش حُؼوذ ؿ٤ش ٓلذد حُٔذس

 (27)انًادج 

٣ظٔظغ حُؼخِٕٓٞ رؼوٞد ػَٔ ٓلذدس حُٔذس رٖٔ ك٤ْٜ حُؼخِٕٓٞ رٔٞؿذ ػوذ ػَٔ ػشػ٢ أٝ ػوذ ػَٔ ٓٞع٢ٔ ر٘لظ حُلوٞم 

حُٞحؿزخص حُظ٢ ٣خؼغ ُٜخ حُؼخِٕٓٞ رؼوٞد ػَٔ ؿ٤ش ٓلذدس حُٔذس ك٢ ظشٝف ٓٔخػِش ٓغ ٓشحػخس حألكٌخّ ٝػ٤ِْٜ ٗلظ 

 .حُخخطش رخُؼَٔ ُٔذس ٓلذدس أٝ ػشػ٤ش أٝ ٓٞع٤ٔش

 (28)انًادج 
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٣٘ظْ ػوذ حُؼَٔ رخُِـش حُؼشر٤ش، ٓظؼٔ٘خً ششٝؽ حُؼَٔ حألعخع٤ش خخطش حألؿش ٝٗٞع حُؼَٔ ٌٝٓخٗٚ ٝٓذطٚ، ٣ٝٞهغ ٖٓ 

 .ٙ، ٝطؼط٠ ٗغخش ٓ٘ٚ ُِؼخَٓ، ُِٝؼخَٓ اػزخص كوٞهٚ رٌخكش ؽشم حإلػزخص حُوخ٤ٗٞٗشؽشك٢

 (29)انًادج 

 . ٣ـٞص إٔ ٣زذأ ػوذ حُؼَٔ رلظشس طـشرش ٓذطٜخ ػالػش حشٜش ٝال ٣ـٞص طٌشحسٛخ ألًؼش ٖٓ ٓشس ٝحكذس ػ٘ذ ٗلظ طخكذ حُؼَٔ

 (30)انًادج 

حألط٢ِ أٝ ُظخُلٚ ٣ٌٕٞ حالػ٘خٕ ٓغج٤ُٖٞ رخُظؼخٖٓ ػٖ ط٘ل٤ز ارح ٗلز ٓظؼٜذ كشػ٢ حُؼَٔ رخ٤ُ٘خرش ػٖ طخكذ حُؼَٔ 

 .حالُظضحٓخص حُ٘خشجش ػٖ حُؼوذ

 (31)انًادج 

 .ال ٣ِضّ حُؼخَٓ رخُؼَٔ ك٢ ٌٓخٕ ؿ٤ش حُٔظلن ػ٤ِٚ ك٢ حُؼوذ ارح أدٟ ا٠ُ طـ٤٤ش ٌٓخٕ اهخٓظٚ

 (32)انًادج 

حُٔظلن ػ٤ِٚ ك٢ ػوذ حُؼَٔ، اال ارح دػض حُؼشٝسس ا٠ُ  ال ٣ـٞص ط٤ٌِق حُؼخَٓ رؼَٔ ٣خظِق حخظالكخً ر٤٘خً ػٖ ؽز٤ؼش حُؼَٔ

 .رُي ٓ٘ؼخ ُٞهٞع كخدع، أٝ ك٢ كخُش حُوٞس حُوخٛشس ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ رُي رظلش ٓئهظش رٔخ ال ٣ظـخٝص شٜش٣ٖ

 (33)انًادج 

ٕ خَِ ٣ِظضّ حُؼخَٓ رظؤد٣ش ػِٔٚ ربخالص ٝأٓخٗش ٝرخُٔلخكظش ػ٠ِ أعشحس حُؼَٔ ٝأدٝحطٚ ٝال ٣ؼظزش حُؼخَٓ ٓغجٞال ع

 .حألدٝحص أٝ ػ٤خػٜخ ٗظ٤ـش أ١ ظشف ؽخسة خخسؽ ػٖ اسحدطٚ أٝ هٞس هخٛشس

 (34)انًادج 

 .ػ٠ِ حُؼخَٓ حُظو٤ذ رظطز٤ن ششٝؽ حُالثلش حُذحخ٤ِش ُِٔ٘شؤس ٝروٞحػذ حُغالٓش ٝحُظلش ح٤ُٜ٘ٔش ك٢ حُؼَٔ

  

انفصم انخاَٙ 

 اَتٓاء ػمذ انؼًم انفرد٘

 (35)انًادج 

 :-أ١ ٖٓ حُلخالص ح٥ط٤ش٣٘ظ٢ٜ ػوذ حُؼَٔ حُلشد١ ك٢ 

 .رخطلخم حُطشك٤ٖ

 .رخٗظٜخء ٓذطٚ ك٢ حألػٔخٍ حُؼشػ٤ش أٝ حُٔئهظش أٝ حُٔٞع٤ٔش
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 . رشؿزش أكذ حُطشك٤ٖ خالٍ ٓذس حُظـشرش

 :ر٘خء ػ٠ِ سؿزش حُؼخَٓ، شش٣طش اخطخس طخكذ حُؼَٔ خط٤خ هزَ حُظشى

 .رشٜش ارح ًخٕ ٣ظوخػ٠ أؿشٙ ػ٠ِ أعخط شٜش١

 .أؿشٙ ػ٠ِ أعخط ٢ٓٞ٣ أٝ أعزٞػ٢ أٝ رخُوطؼش أٝ رخُؼُٔٞشرؤعزٞع ارح ًخٕ ٣ظوخػ٠ 

رٞكخس حُؼخَٓ أٝ اطخرظٚ رٔشع أٝ ػـض أهؼذٙ ػٖ حُؼَٔ ُٔذس طض٣ذ ػ٠ِ عظش أشٜش ر٘خء ػ٠ِ طوش٣ش ؽز٢ طخدس ػٖ حُِـ٘ش 

 .حُطز٤ش ٓغ ػذّ ٝؿٞد ٓشًض شخؿش ٣الثْ هذسحطٚ ح٤ُٜ٘ٔش ٝٝػؼٚ حُظل٢ حُـذ٣ذ

 (36)انًادج 

 .ُؼَٔ رغزذ ٝكخس طخكذ حُؼَٔ اال ارح ًخٕ ٓٞػٞع حُؼوذ ٣ظؼِن رشخض طخكذ حُؼَٔال ٣٘ظ٢ٜ ػوذ ح

 (37)انًادج 

٣زو٠ ػوذ حُؼَٔ ٗخكزح كظ٠ ُٞ طـ٤ش طخكذ حُؼَٔ رغزذ ٗوَ ٤ٌِٓش حُٔششٝع أٝ ر٤ؼٚ أٝ حٗذٓخؿٚ أٝ حٗظوخُٚ رطش٣ن حإلسع، 

ػٖ ط٘ل٤ز حالُظضحٓخص حُ٘خؿٔش ػٖ حُؼوذ ٝٓغظلوش ٣ٝظَ طخكذ حُؼَٔ حألط٢ِ ٝحُـذ٣ذ ٓغج٤ُٖٞ رخُظؼخٖٓ ٓذس عظش أشٜش 

 .حألدحء هزَ طخس٣خ حُظـ٤٤ش، ٝرؼذ حٗوؼخء حُغظش أشٜش ٣ظلَٔ طخكذ حُؼَٔ حُـذ٣ذ حُٔغئ٤ُٝش ٝكذٙ

 (38)انًادج 

ال ٣٘ظ٢ٜ ػوذ حُؼَٔ ك٢ كخُش طذٝس هشحس ادحس١ أٝ هؼخث٢ ربؿالم حُٔ٘شؤس أٝ رب٣وخف ٗشخؽٜخ ٓئهظخ ُٔذس ال طض٣ذ ػ٠ِ 

٣ٖ ،ٝػ٠ِ طخكذ حُؼَٔ حالعظٔشحس ك٢ دكغ أؿٞس ػٔخُٚ ؽ٤ِش كظشس حإلؿالم أٝ حإل٣وخف حُٔئهض ٓغ ٓشحػخس حألكٌخّ شٜش

 . حُٞحسدس ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ ٝحُٔظؼِوش رلظشس حُظـشرش

م أػالٙ رؼذ ٓذس حُشٜش٣ٖ ٝػ٠ِ طخكذ حُؼَٔ إٔ ٣ذكغ ُؼٔخُٚ ص٣خدس ػ٠ِ ٓخ عذ( 1)٣٘وؼ٢ حالُظضحّ حُٔزًٞس ك٢ حُلوشس 

 .رًشٙ ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش ًٔخ ٗظض ػ٤ِٜخ أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ

  

انفصم انخانج 

 إَٓاء ػمذ انؼًم انفرد٘

 (39)انًادج 

 :-ال ٣ٌٖٔ حػظزخس حُلخالص حُظخ٤ُش رٞؿٚ حُخظٞص ٖٓ حألعزخد حُلو٤و٤ش حُظ٢ طزشس اٜٗخء حُؼَٔ ٖٓ هزَ طخكذ حُؼَٔ

 .ٗوخر٤ش خخسؽ أٝهخص حُؼَٔ، أٝ أػ٘خء حُؼَٔ ارح ًخٕ رُي رٔٞحكوش طخكذ حُؼَٔحالٗخشحؽ حُ٘وخر٢ أٝ حُٔشخسًش ك٢ أٗشطش . 1

 .اهذحّ حُؼخَٓ ػ٠ِ ؽِذ ٓٔخسعش ٤ٗخرش طٔؼ٤ِ٤ش ػٖ حُؼٔخٍ، أٝ ًٞٗٚ ٣ٔخسط ٛزٙ ح٤ُ٘خرش كخ٤ُخ أٝ ٓخسعٜخ ك٢ حُٔخػ٢. 2
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حُوخٕٗٞ، ًٝزُي طوذ٣ٔٚ ُشٌٟٞ  اهذحّ حُؼخَٓ ػ٠ِ سكغ هؼ٤ش أٝ ٓشخسًظٚ ك٢ اؿشحءحص ػذ طخكذ حُؼَٔ ربدػخء خشم. 3

 .أٓخّ ح٤ُٜجخص حإلدحس٣ش حُٔخظظش

 (40)انًادج 

ُظخكذ حُؼَٔ اٜٗخء ػوذ حُؼَٔ ٖٓ ؽشف ٝحكذ دٕٝ اشؼخس ٓغ كوٚ ك٢ ٓطخُزش حُؼخَٓ رٌخكش حُلوٞم حألخشٟ ػ٘ذ حسطٌخرٚ 

 :أ٣خ ٖٓ حُٔخخُلخص حُظخ٤ُش

 .م ٓضٝسٙ ُظخكذ حُؼَٔحٗظلخُٚ شخظ٤ش ؿ٤ش شخظ٤ظٚ أٝ طوذ٣ٔٚ شٜخدحص أٝ ٝػخة. 1

حسطٌخرٚ خطؤ ٗظ٤ـش اٛٔخٍ ٓئًذ ٗشؤص ػ٘ٚ خغخسس ؿغ٤ٔش ُظخكذ حُؼَٔ شش٣طش إٔ ٣زِؾ طخكذ حُؼَٔ حُـٜخص . 2

 .حُٔخظظش رخُلخدع خالٍ ػٔخٕ ٝأسرؼ٤ٖ عخػش ٖٓ ٝهض ػِٔٚ رٞهٞػٚ

ص حٌُٔظٞرش حُخخطش رغالٓش حُؼَٔ طٌشحسٙ ٓخخُلش حُ٘ظخّ حُذحخ٢ِ ُِٔ٘شؤس حُٔظخدم ػ٤ِٚ ٖٓ ٝصحسس حُؼَٔ أٝ حُظؼ٤ِٔخ. 3

 .ٝطلش حُؼٔخٍ سؿْ اٗزحسٙ رٜخ كغذ حألطٍٞ

طـ٤زٚ دٕٝ ػزس ٓوزٍٞ أًؼش ٖٓ عزؼش أ٣خّ ٓظظخ٤ُش ، أٝ أًؼش ٖٓ خٔغش ػشش ٣ٞٓخ ٓظوطؼش خالٍ حُغ٘ش حُٞحكذس ، ػ٠ِ . 4

 .ُلخُش حُؼخ٤ٗشإٔ ٣ٌٕٞ هذ حٗزس ًظخر٤خً رؼذ ؿ٤خد ػالػش أ٣خّ ك٢ حُلخُش حأل٠ُٝ أٝ ػششس أ٣خّ ك٢ ح

 .ػذّ ٝكخء حُؼخَٓ رخالُظضحٓخص حُٔظشطزش ػ٤ِٚ رٔٞؿذ ػوذ حُؼَٔ سؿْ اٗزحسٙ كغذ حألطٍٞ. 5

 .اكشخءٙ ُألعشحس حُخخطش رخُؼَٔ حُظ٢ ٖٓ شخٜٗخ إٔ طغزذ حُؼشس حُـغ٤ْ. 6

 . ادحٗظٚ رلٌْ ٜٗخث٢ ك٢ ؿ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش ٓخِش رخُششف أٝ حألٓخٗش أٝ حألخالم حُؼخٓش. 7

 .أػ٘خء حُؼَٔ ك٢ كخُش عٌش أٝ ٓظؤػشح رٔخ طؼخؽخٙ ٖٓ ٓخدس ٓخذسس ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ ٝؿٞدٙ. 8

 .حػظذحثٚ رخُؼشد أٝ حُظلو٤ش ػ٠ِ طخكذ حُؼَٔ أٝ ػ٠ِ ٖٓ ٣ٔؼِٚ أٝ ػ٠ِ سث٤غٚ حُٔزخشش . 9

 (41)انًادج 

حكظلخظ حُؼخَٓ رلوٚ ك٢ رذٍ ٣ـٞص ُظخكذ حُؼَٔ اٜٗخء ػوذ حُؼَٔ ألعزخد ك٤٘ش أٝ خغخسس حهظؼض طو٤ِض ػذد حُؼٔخٍ ٓغ 

 .حإلشؼخس، ٌٝٓخكجش ٜٗخ٣ش حُخذٓش، شش٣طش اشؼخس حُٞصحسس رزُي

 (42)انًادج 

٣ـٞص ُِؼخَٓ طشى حُؼَٔ رؼذ اشؼخس طخكذ حُؼَٔ ٓغ حكظلخظٚ رلوٞهٚ حُوخ٤ٗٞٗش رٔخ ك٤ٜخ ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش ٝٓخ  -1

 :٣ظشطذ ُٚ ٖٓ كوٞم ، ٝرُي ك٢ أ١ ٖٓ حُلخالص ح٥ط٤ش

طشـ٤ِٚ ك٢ ػَٔ ٣خظِق ك٢ ٗٞػٚ أٝ دسؿظٚ حخظالكخ ر٤٘خ ػٖ حُؼَٔ حُز١ حطلن ػ٤ِٚ رٔوظؼ٠ ػوذ حُؼَٔ، اال ارح دػض . أ

 .حُؼشٝسس ا٠ُ رُي ُٝٔذس ٓئهظش ٓ٘ؼخ ُٞهٞع كخدع أٝ ك٢ كخُش حُوٞس حُوخٛشس
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 .طشـ٤ِٚ رظٞسس طذػٞ ا٠ُ طـ٤٤ش ٌٓخٕ اهخٓظٚ. د

 .ؽز٤ش إ حعظٔشحسٙ ك٢ ػِٔٚ ٣شٌَ خطشح ػ٠ِ ك٤خطٚحُؼزٞص رظوش٣ش ؽز٢ طخدس ػٖ حُِـ٘ش حٍ. ؽ

 .حػظذحء طخكذ حُؼَٔ أٝ ٖٓ ٣ٔؼِٚ ػ٠ِ حُؼخَٓ أػ٘خء حُؼَٔ أٝ رغززٚ رخُؼشد أٝ حُظلو٤ش. د

 .ػذّ ٝكخء طخكذ حُؼَٔ رخُظضحٓخطٚ طـخٙ حُؼخَٓ سؿْ ٓطخُزظٚ رٜخ ًظخر٤خً 

ٍ ٖٓ ػِٔٚ خالٍ حُغ٘ٞحص حُخٔظ حأل٠ُٝ ػِغ ٌٓخكجش ٜٗخ٣ش أػالٙ ٣لن ُِؼخَٓ ارح حعظوخ( 1)حعظؼ٘خء ٓٔخ ٝسد ك٢ حُز٘ذ  -2

حُخذٓش، ٝػِؼ٢ ٌٓخكجش ٜٗخ٣ش حُخذٓش ارح ًخٗض حالعظوخُش خالٍ حُغ٘ٞحص حُخٔظ حُظخ٤ُش، ٣ٝغظلن حٌُٔخكجش ًخِٓش ارح أٓؼ٠ 

 .ػشش ع٘ٞحص أٝ أًؼش ك٢ حُؼَٔ

 (43)انًادج 

أٝ شٜخدحص أٝ أدٝحص، ًٔخ ٣ِٝضّ حُؼخَٓ ربػخدس ٓخ رلٞصطٚ ٖٓ ٣ِضّ طخكذ حُؼَٔ رشد ٓخ أٝدػٚ حُؼخَٓ ُذ٣ٚ ٖٓ أٝسحم 

 .ػٜذس ا٠ُ طخكذ حُؼَٔ

 (44)انًادج 

 .٣ٔ٘ق حُؼخَٓ ػ٘ذ حٗظٜخء خذٓظٚ ر٘خء ػ٠ِ ؽِزٚ شٜخدس خذٓش ٣زًش ك٤ٜخ حعٔٚ ٝٗٞع ػِٔٚ ٝٓذطٚ

 (45)انًادج 

شٜش ػٖ ًَ ع٘ش هؼخٛخ ك٢ حُؼَٔ ػ٠ِ ُِؼخَٓ حُز١ أٓؼ٠ ع٘ش ٖٓ حُؼَٔ حُلن ك٢ ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش خذٓش ٓوذحسٛخ أؿش 

 .أعخط آخش أؿش طوخػخٙ دٕٝ حكظغخد عخػخص حُؼَٔ حإلػخك٤ش، ٝطلظغذ ُٜزح حُـشع ًغٞس حُغ٘ش

 (46)انًادج 

٣ـٞص أل١ ٖٓ ؽشك٢ ػوذ حُؼَٔ ؿ٤ش ٓلذد حُٔذس اٜٗخثٚ رٔوظؼ٠ اشؼخس ٣شعَ رؼِْ حُٞطٍٞ ا٠ُ حُطشف ح٥خش هزَ . 1

 .شٜش ٖٓ اٜٗخء حُؼَٔ

ُِؼخَٓ حُز١ طِو٠ اشؼخسح ٖٓ طخكذ حُؼَٔ ربٜٗخء ػوذ حُؼَٔ حُظـ٤ذ ػٖ حُؼَٔ ؽ٤ِش حُ٘ظق حُؼخ٢ٗ ٖٓ حؿَ  ٣لن. 2

 .حإلشؼخس ٣ٝؼظزش طـ٤زٚ ػٔال كؼ٤ِخ ك٢ حُٔ٘شؤس

 .٣ؼظزش طؼغل٤خ اٜٗخء ػوذ حُؼَٔ دٕٝ ٝؿٞد أعزخد ٓٞؿزش ُزُي . 3

 (47)انًادج 

طلن حُؼخَٓ طؼ٣ٞؼخ ػٖ كظِٚ طؼغل٤خ ٓوذحسٙ حؿش شٜش٣ٖ ػٖ ًَ ع٘ش ٓغ حكظلخظٚ رٌخكش كوٞهٚ حُوخ٤ٗٞٗش حألخشٟ، ٣ظ

 .هؼخٛخ ك٢ حُؼَٔ ػ٠ِ أال ٣ظـخٝص حُظؼ٣ٞغ حؿشٙ ػٖ ٓذس ع٘ظ٤ٖ

 (48)انًادج 
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طلظغذ ٌٓخكجش ٜٗخ٣ش حُخذٓش ٝطؼ٣ٞغ حُلظَ حُظؼغل٢ ُِؼخَٓ رخُوطؼش أٝ رخُؼُٔٞش ػ٠ِ أعخط ٓظٞعؾ أؿشٙ حُشٜش١ ك٢ 

 . ٓذس حُغ٘ش حألخ٤شس

  

نثاب انراتغ ا

ػاللاخ انؼًم انجًاػٛح 

  

انفصم األٔل 

 انًفأظح انجًاػٛح

 (49)انًادج 

حُٔلخٝػش حُـٔخػ٤ش ٢ٛ حُلٞحس حُز١ ٣ـش١ ر٤ٖ أ١ ٖٓ ٗوخرخص حُؼٔخٍ أٝ ٓٔؼ٤ِٖ ػٖ حُؼٔخٍ ٝر٤ٖ طخكذ حُؼَٔ أٝ 

 .سكغ حٌُلخءس حإلٗظخؿ٤ش أطلخد حُؼَٔ أٝ ٓٔؼ٤ِْٜ ، رٜذف كغْ حُ٘ضحع حُـٔخػ٢ أٝ طلغ٤ٖ ششٝؽ ٝظشٝف حُؼَٔ أٝ

 (50)انًادج 

 .طـش١ حُٔلخٝػش حُـٔخػ٤ش رلش٣ش ٝدٕٝ ػـؾ أٝ طؤػ٤ش

 (51)انًادج 

 .٣لن ٌَُ ؽشف ٖٓ ؽشك٢ حُٔلخٝػش حُـٔخػ٤ش طغ٤ٔش ٓٔؼ٤ِٚ ًظخرش دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ أل٣ٜٔخ كن حالػظشحع ػ٠ِ ٛزح حُظٔؼ٤َ

 (52)انًادج 

 .٠ُ حُـٜخص رحص حُؼالهش طوذ٣ْ حُٔؼِٞٓخص ٝحُز٤خٗخص حُٔطِٞرشر٘خء ػ٠ِ ؽِذ أ١ ٖٓ ؽشك٢ حُٔلخٝػش حُـٔخػ٤ش ع

 (53)انًادج 

 :طـش١ حُٔلخٝػش حُـٔخػ٤ش

 . ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُٔ٘شؤس ر٤ٖ طخكذ حُؼَٔ أٝ ادحسس حُٔ٘شؤس ٝر٤ٖ ٓٔؼ٢ِ حُؼٔخٍ ك٢ حُٔ٘شؤس. 1

 .حُؼٔخ٤ُش رحص حُؼالهشػ٠ِ ٓغظٟٞ ٗشخؽ حهظظخد١ ٓؼ٤ٖ ر٤ٖ ٓٔؼ٢ِ أطلخد حُؼَٔ ك٢ ٛزح حُ٘شخؽ ٝحُ٘وخرش . 2

 . ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُٞؽ٢٘ ر٤ٖ حطلخد أطلخد حُؼَٔ ٝر٤ٖ حطلخد ٗوخرخص حُؼٔخٍ. 3
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انفصم انخاَٙ 

 اتفاق انؼًم انجًاػٙ

 (54)انًادج 

حطلخم حُؼَٔ حُـٔخػ٢ حطلخم ٌٓظٞد رخُِـش حُؼشر٤ش ٣زشٓٚ ؽشكخ حُٔلخٝػش حُـٔخػ٤ش ٣ٝظؼٖٔ أكٌخٓخ طظؼِن رظلغ٤ٖ ششٝؽ 

 .ػَٔ ٝسكغ حٌُلخءس حإلٗظخؿ٤شٝظشٝف حٍ

 (55)انًادج 

٣ٌٕٞ حطلخم حُؼَٔ حُـٔخػ٢ ِٓضٓخ ٖٓ حُظخس٣خ حُٔلذد ك٤ٚ ٝطؼط٠ ٗغخش ٓ٘ٚ ٌَُ ٖٓ ؽشك٢ حُٔلخٝػش حُـٔخػ٤ش ٝطٞدع 

 .ٗغخش ُذٟ حُٞصحسس

 (56)انًادج 

حُؼَٔ هزَ حٗظٜخثٜخ رؼالػش ٓذس حطلخم حُؼَٔ حُـٔخػ٢ ػالع ع٘ٞحص، ٝطـش١ حُٔلخٝػش حُـٔخػ٤ش ر٘خء ػ٠ِ ؽِذ أكذ ؽشك٢ 

أشٜش ٣ٝزو٠ حالطلخم عخس٣خ ا٠ُ إٔ ٣ظْ حُظٞطَ ا٠ُ حطلخم ؿذ٣ذ ٣ٝـٞص حٕ ٣ظلن ؽشكخ حإلٗظخؽ ػ٠ِ كظق رخد حُظلخٝع ارح 

 .حهظؼض حُؼشٝسس رُي

 (57)انًادج 

 :ٝكوخ ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ٣ـذ إٔ ٣ظؼٖٔ حطلخم حُؼَٔ حُـٔخػ٢ ًلذ أد٠ٗ حُز٘ٞد حُظخ٤ُش

 .ٓٔخسعش حُؼَٔ حُ٘وخر٢كش٣ش . 1

 .حُلذ حألد٠ٗ ُألؿٞس ػ٠ِ ًَ أٗٞحع حُؼَٔ. 2

 .ششٝؽ طشـ٤َ حُؼٔخٍ ٝاػلخثْٜ ٖٓ حُؼَٔ. 3

 .ُـ٘ش ػ٘خث٤ش ُلغْ أ٣ش خالكخص ط٘شخ ػٖ ططز٤ن حالطلخم. 4

 (58)انًادج 

 :طغش١ أكٌخّ حطلخم حُؼَٔ حُـٔخػ٢ ػ٠ِ -1

 .ؿ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ ُذٟ طخكذ حُؼَٔ -أ

 .ٖٝٓ ٣لَ ٓلِْٜد أطلخد حُؼَٔ 

 .ُـ٤ش ؽشك٢ حطلخم حُؼَٔ حُـٔخػ٢ كن حالٗؼٔخّ ا٤ُٚ ر٘خء ػ٠ِ حطلخم ٌٓظٞد ر٤ْٜ٘ ٣وذّ ا٠ُ حُٞصحسس -2

 (59)انًادج 

 .٣ظذس حُٞص٣ش حُظؼ٤ِٔخص حُالصٓش ُظ٘ل٤ز حطلخم حُؼَٔ حُـٔخػ٢
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انفصم انخانج 

 تطٕٚح انُساػاخ انؼًانٛح انجًاػٛح

 (60)انًادج 

حُ٘ضحع حُؼٔخ٢ُ حُـٔخػ٢ ٛٞ حُ٘ضحع حُز١ ٣٘شؤ ر٤ٖ ٝحكذ أٝ أًؼش ٖٓ أطلخد حُؼَٔ ٝر٤ٖ حُؼٔخٍ أٝ كش٣ن ْٜٓ٘ كٍٞ 

 . ٓظِلش ؿٔخػ٤ش

 (61)انًادج 

٣لن ٌَُ ٖٓ ؽشك٢ ٗضحع حُؼَٔ حُـٔخػ٢ حُِـٞء ا٠ُ ٓ٘ذٝد حُظٞك٤ن ك٢ حُٞصحسس، ارح ُْ ٣لَ ٛزح حُ٘ضحع رخُطشم 

 . حُظلخٝػ٤ش دحخَ حُٔ٘شؤس

 (62)انًادج 

ارح كشَ ٓ٘ذٝد حُظٞك٤ن ك٢ كَ حُ٘ضحع خالٍ ػششس أ٣خّ ػ٠ِ حُٞص٣ش اكخُش حُ٘ضحع ا٠ُ ُـ٘ش طٞك٤ن طشٌَ ٖٓ أكذ ٓٞظل٢ 

 .حُٞصحسس سث٤غخً ٖٝٓ ػذد ٓظغخٝ ٖٓ حألػؼخء ٣٘غزْٜ ًَ ٖٓ طخكذ حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ

 (63)انًادج 

 .٣لن أل١ ٖٓ ؽشك٤ٚ حُِـٞء ا٠ُ حُٔلٌٔش حُٔخظظشارح كشِض ُـ٘ش حُظٞك٤ن ك٢ كَ حُ٘ضحع خالٍ أعزٞػ٤ٖ . 1

ارح ُْ ٣ِـؤ أ١ ٖٓ حُطشك٤ٖ ُِوؼخء ًٝخٕ حُ٘ضحع حُؼٔخ٢ُ حُـٔخػ٢ ٣ٔظ رخُٔظِلش حُؼخٓش ٣لن ُِٞص٣ش اُضحّ حُطشك٤ٖ . 2

 :رخُٔؼٍٞ أٓخّ ُـ٘ش طل٤ٌْ ٣شٌِٜخ حُٞص٣ش رخُظ٘غ٤ن ٓغ حُـٜخص حُٔؼ٤٘ش ٖٓ

 .هخع سث٤غخً ُِـ٘ش

 .ٓٔؼَ ػٖ حُٞصحسس

 .ٓٔؼَ ػٖ حُؼٔخٍ

 .ٓٔؼَ ػٖ أطلخد حُؼَٔ

 (64)انًادج 

ػ٘ذ حُ٘ظش ك٢ ٗضحع ػٔخ٢ُ ٣ٌٕٞ ُٔ٘ذٝد حُظٞك٤ن ُِٝـ٘ظ٢ حُظٞك٤ن أٝ حُظل٤ٌْ طالك٤ش حُٔلٌٔش حُٔخظظش ك٤ٔخ ٣ظؼِن 

 .ربكؼخس حُشٜٞد ٝعٔخع أهٞحُْٜ ٝاؿشحء حُٔؼخ٣٘ش ٝحالعظؼخٗش رؤَٛ حُخزشس

 (65)انًادج 

 .ص حُؼَٔ حُـٔخػ٢ ال ٣ـٞص ُظخكذ حُؼَٔ طـ٤٤ش ششٝؽ حُؼَٔ حُغخس٣شخالٍ حُ٘ظش ك٢ ٓ٘خصػخ
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انفصم انراتغ 

 اإلظراب ٔانغهك

 (66)انًادج 

 .ٝكوخً ألكٌخّ حُوخٕٗٞ حإلػشحد كن ٌٓلٍٞ ُِؼٔخٍ ُِذكخع ػٖ ٓظخُلْٜ

 (67)انًادج 

٥خش ٝح٠ُ حُٞصحسس هزَ أعزٞػ٤ٖ ٣ـذ طٞؿ٤ٚ ط٘ز٤ٚ ًظخر٢ ٖٓ هزَ حُطشف حُٔؼ٢٘ رخإلػشحد أٝ حإلؿالم ا٠ُ حُطشف ح -1

 .ٖٓ حطخخر حإلؿشحء ٓٞػلخ أعزخد حإلػشحد أٝ حإلؿالم

 .٣ٌٕٞ حُظ٘ز٤ٚ هزَ أسرؼش أعخر٤غ ك٢ حُٔشحكن حُؼخٓش -2

ٖٓ ػذد حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُٔ٘شؤس ػ٠ِ حألهَ، ٝك٢ كخٍ حإلؿالم % 51ك٢ كخٍ حإلػشحد ٣ٌٕٞ حُظ٘ز٤ٚ حٌُظخر٢ ٓٞهؼخ ٖٓ  -3

 .ٓـِظ ادحسس حُٔ٘شخسطٌٕٞ ٗلظ حُ٘غزش ٖٓ 

 .ال ٣ـٞص حإلػشحد أٝ حإلؿالم أػ٘خء اؿشحءحص حُ٘ظش ك٢ حُ٘ضحع حُـٔخػ٢ -4

 .٣ظشطذ ػ٠ِ ػشع ٗضحع حُؼَٔ حُـٔخػ٢ ػ٠ِ ؿٜش حالخظظخص ٝهق حإلػشحد أٝ حإلؿالم -5

  

انثاب انخايص 

 شرٔغ ٔظرٔف انؼًم

 

انفصم األٔل 

 ضاػاخ انؼًم ٔانراحح األضثٕػٛح

 (68)انًادج 

 .عخػخص حُؼَٔ حُلؼ٢ِ ك٢ حألعزٞع خٔظ ٝأسرؼٕٞ عخػش

 (69)انًادج 

طخلغ عخػخص حُؼَٔ ح٢ٓٞ٤ُ رٔخ ال ٣وَ ػٖ عخػش ٝحكذس ك٢ حألػٔخٍ حُخطشس أٝ حُؼخسس رخُظلش ٝحألػٔخٍ ح٤ِ٤ُِش، 

 .ٝطلذد ٛزٙ حألػٔخٍ روشحس ٖٓ حُٞص٣ش رؼذ حعظشخسس حُٔ٘ظٔخص حُٔؼ٤٘ش ألطلخد حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ
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 (70)انًادج 

٣ـذ إٔ طظخَِ عخػخص حُؼَٔ ح٢ٓٞ٤ُ كظشس أٝ أًؼش ُشحكش حُؼخَٓ ال طض٣ذ ك٢ ٓـٔٞػٜخ ػٖ عخػش ٓغ ٓشحػخس أال ٣ؼَٔ 

 .حُؼخَٓ أًؼش ٖٓ خٔظ عخػخص ٓظظِش

 (71)انًادج 

 . ٣ـٞص ُطشك٢ حإلٗظخؽ حالطلخم ػ٠ِ عخػخص ػَٔ اػخك٤ش ال طظـخٝص حػ٘ظ٢ ػششس عخػش ك٢ حألعزٞع -1

 .أؿش عخػش ٝٗظق ػٖ ًَ عخػش ػَٔ اػخك٤ش٣ذكغ ُِؼخَٓ  -2

 (72)انًادج 

عخػش ٓظظخ٤ُش، ٝ ٣ـٞص ر٘خء ػ٠ِ حطلخم ؽشك٢ حإلٗظخؽ  24ُِؼخَٓ حُلن ك٢ سحكش أعزٞػ٤ش ٓذكٞػش حألؿش ال طوَ ػٖ  -1

 .طـ٤ٔؼٜخ ٓشس ٝحكذس ك٢ حُشٜش

ح، ٣ٝلغْ ٖٓ رُي ٗغزش حأل٣خّ حُظ٢ طلظغذ حُشحكش حألعزٞػ٤ش ٓذكٞػش حألؿش ارح ػَٔ حُؼخَٓ عظش أ٣خّ ٓظظِش هزِٚ -2

 .طـ٤زٜخ حُؼخَٓ ػٖ حُؼَٔ

 (73)انًادج 

 .٣ّٞ حُـٔؼش ٛٞ ٣ّٞ حُشحكش حألعزٞػ٤ش اال ارح ًخٗض ٓظِلش حُؼَٔ طوظؼ٢ طلذ٣ذ ٣ّٞ أخش رظٞسس ٓ٘ظظٔش

  

انفصم انخاَٙ 

 األجازاخ

 (74)انًادج 

ًَ ع٘ش ك٢ حُؼَٔ، ٝػالػش أعخر٤غ ُِؼخَٓ ك٢ حألػٔخٍ  ٣غظلن حُؼخَٓ اؿخصس ع٣ٞ٘ش ٓذكٞػش حألؿش ٓذطٜخ أعزٞػخٕ ػٖ. 1

 .حُخطشس أٝ حُؼخسس رخُظلش ُٖٝٔ أٓؼ٠ خٔظ ع٘ٞحص ك٢ حُٔ٘شؤس

 .ال ٣ـٞص ُِؼخَٓ حُظ٘خصٍ ػٖ حإلؿخصس حُغ٣ٞ٘ش. 2

 . ر٘خء ػ٠ِ حطلخم ؽشك٢ حإلٗظخؽ ٣ـٞص طـضثش حإلؿخصس حُغ٣ٞ٘ش.3

 .ع٘ظ٤ٖال ٣ـٞص طـ٤ٔغ حألؿخصحص حُغ٣ٞ٘ش ألًؼش ٖٓ . 4

 (75)انًادج 

 .ُِؼخَٓ حُلن ك٢ اؿخصس ٓذكٞػش حألؿش ك٢ حألػ٤خد حُذ٤٘٣ش ٝحُشع٤ٔش ال طلظغذ ٖٓ حألؿخصحص حُغ٣ٞ٘ش
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 (76)انًادج 

 .ُِؼخَٓ حُلن ك٢ اؿخصس ػوخك٤ش ػٔخ٤ُش ٓذكٞػش حألؿش، ٓذطٜخ أعزٞع ك٢ حُغ٘ش حُٞحكذس، ٝط٘ظْ روشحس ٖٓ حُٞص٣ش

 (77)انًادج 

ٓؼ٠ خٔظ ع٘ٞحص ك٢ حُٔ٘شؤس اؿخصس ٓذكٞػش حألؿش ال طوَ ػٖ أعزٞػ٤ٖ ألدحء كش٣ؼش حُلؾ طٔ٘ق ٣غظلن حُؼخَٓ حُز١ أ

 .ُٚ ُٔشس ٝحكذس

 (78)انًادج 

٣غظلن حُؼخَٓ اؿخصس ٓذكٞػش حألؿش ُٔذس ػالػش أ٣خّ ك٢ كخٍ ٝكخس أكذ أهخسرٚ كظ٠ حُذسؿش حُؼخ٤ٗش ؿ٤ش ٓلظغزش ٖٓ اؿخصطٚ 

 .حُغ٣ٞ٘ش

َٓ ُغزذ ػخسع ٓؼزض ُٔذس ػششس أ٣خّ ك٢ حُغ٘ش، طلظغذ ٖٓ حإلؿخصس حُغ٣ٞ٘ش ػ٠ِ إٔ ال ٣ـٞص ُِؼخَٓ حُظـ٤ذ ػٖ حُغ

 .طظـخٝص حُٔذس ػالػش أ٣خّ ٓظظخ٤ُش ك٢ حُٔشس حُٞحكذس

 (79)انًادج 

ر٘خًء ػ٠ِ طوش٣ش ٖٓ حُِـ٘ش حُطز٤ش ٣غظلن حُؼخَٓ اؿخصس ٓشػ٤ش ٓذكٞػش حألؿش خالٍ حُغ٘ش حُٞحكذس ٓذطٜخ أسرؼش ػششس 

 . ر٘ظق حألؿش ُٔذس أسرؼش ػششس ٣ٞٓخً أخش٣ٟٞٓخً ، ٝ

 (80)انًادج 

ر٘ظخّ ٣ظذس ػٖ ٓـِظ حُٞصسحء، ٝر٘خء ػ٠ِ حهظشحف ٖٓ حُٞص٣ش رخُظ٘غ٤ن ٓغ حُـٜخص حُٔؼ٤٘ش ٣ـٞص حعظؼ٘خء ػٔخٍ 

 .حُضسحػش ٝرؼغ حُٜٖٔ حُخخطش ٖٓ ًَ أٝ رؼغ أكٌخّ ٛزح حُزخد 

  

انفصم انخانج 

 األجــٕر

 (81)انًادج 

 .ٍ أؿشٙ ارح طٞحؿذ ك٢ ٌٓخٕ حُؼَٔ ٝحٕ ُْ ٣ئد ػٔال ألعزخد طظؼِن رخُٔ٘شخس٣غظلن حُؼخّ

 (82)انًادج 

 :٣ذكغ حألؿش ُِؼخَٓ رخُ٘وذ حُٔظذحٍٝ هخٗٞٗخ شش٣طش إٔ ٣ظْ حُذكغ ٝكوخ ُٔخ ٢ِ٣-1

 .ك٢ أ٣خّ حُؼَٔ ٌٝٓخٗٚ. أ

 .ك٢ ٜٗخ٣ش ًَ شٜش ُِؼخ٤ِٖٓ رخؿش شٜش١.د
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 .أعخط ٝكذس حإلٗظخؽ أٝ حُغخػش أٝ ح٤ُٔخٝٓش أٝ حألعزٞعك٢ ٜٗخ٣ش ًَ أعزٞع ُِؼخ٤ِٖٓ ػ٠ِ . ؽ

 .ال ٣ـٞص طؤخ٤ش دكغ حؿش حُؼخَٓ أًؼش ٖٓ خٔغش أ٣خّ ٖٓ طخس٣خ حالعظلوخم-2

 (83)انًادج 

 :-ك٤ٔخ ػذح حُلخالص حُظخ٤ُش ال ٣ـٞص كغْ أ٣ش ٓزخُؾ ٖٓ أؿش حُؼخَٓ. 1

 .ط٘ل٤زح ُلٌْ هؼخث٢ هطؼ٢

 .ٖٓ حألؿش حألعخع٢%( 10)شش٣طش إٔ ال ٣ض٣ذ ًَ كغْ ػٖ أ٣ش عِلش ٓغظلوش ُظخكذ حُؼَٔ . د

 .حُـشحٓخص حُٔلشٝػش ػ٠ِ حُؼخَٓ ٝكوخ ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ أٝ حألٗظٔش حُظخدسس رٔوظؼخٙ.ؽ

 .ٖٓ حألؿش حألعخع٢%( 15)أػالٙ ػٖ ( 1)ٖٓ حُلوشس ( د،ؽ)ال ٣ـٞص إٔ ٣ض٣ذ ٓـٔٞع ٓخ ٣لغْ رٔوظؼ٠ حُز٘ذ٣ٖ . 2

 (84)انًادج 

طخكذ حُؼَٔ حطخخر أ١ اؿشحء طؤد٣ز٢ أٝ كشع ؿشحٓش ػ٠ِ حُؼخَٓ اال ػٖ ٓخخُلش ٓ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ الثلش ال ٣ـٞص ٍ

 :حُـضحءحص حُٔظذهش ٖٓ هزَ حُٞصحسس، ػ٠ِ إٔ ٣شحػ٠ ٓخ ٢ِ٣

 .ال ٣ض٣ذ ٓوذحس حُـشحٓش ػٖ أؿش ػالػش أ٣خّ ك٢ حُشٜش. أ

 .طخس٣خ حُظؼزض ٖٓ حُٔخخُلش ال ٣ظخز أ١ اؿشحء طؤد٣ز٢ ػذ حُؼخَٓ رؼذ حٗوؼخء أعزٞػ٤ٖ ٖٓ.د

 . إٔ ٣٘ظْ عـَ خخص رخُـشحٓخص حُظ٢ طلشع ٣ظؼٖٔ حعْ حُؼخَٓ ٝٓوذحس أؿشٙ ٝأعزخد كشع حُـشحٓش ػ٤ِٚ.ؽ

 .طخظض حُـشحٓخص ُِخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش حُؼٔخ٤ُش ك٢ حُٔ٘شخس. د

ٍ خالٍ أعزٞع ٝحكذ ٖٓ ُِؼخَٓ حُلن ك٢ حالػظشحع ػ٠ِ أ١ اؿشحء طؤد٣ز٢ أٝ ؿشحٓش طلشع ػ٤ِٚ ُذٟ ٓلظش حُؼْ -2

 .طز٤ِـٚ رزُي ًظخر٤خ

 (85)انًادج 

 .ٝكوخً ألكٌخّ حُوخٕٗٞ ٣ؼظزش حؿش حُؼخَٓ ٖٓ حُذ٣ٕٞ حُٔٔظخصس

 (86)انًادج 

ٖٓ ػذد ٓظغخٝ ٖٓ ٓٔؼ٤ِٖ ػٖ حُلٌٞٓش "ُـ٘ش حألؿٞس"ر٘خء ػ٠ِ طٞط٤ش ٖٓ حُٞص٣ش ٣شٌَ ٓـِظ حُٞصسحء ُـ٘ش طغ٠ٔ . 1

 .ٝػٖ أطلخد حُؼَٔ ٝػٖ حُؼٔخٍ

 . طظ٠ُٞ حُٔ٘ظٔخص حُ٘وخر٤ش ألطلخد حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ ٓغئ٤ُٝش طغ٤ٔش ٓٔؼ٤ِٜخ ك٢ حُِـ٘ش .2

 .٣ؼ٤ٖ ٓـِظ حُٞصسحء سث٤غخ ُِـ٘ش ٖٓ ر٤ٖ أػؼخثٜخ . 3
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 .ُِـ٘ش حُلن ك٢ حالعظؼخٗش رٖٔ طشحٙ ٓ٘خعزخً إلٗـخص ٜٓٔخطٜخ. 4

 (87)انًادج 

 :طوّٞ ُـ٘ش حألؿٞس رخُٜٔخّ حُظخ٤ُش

 . ػخٓش ُألؿٞس ٝٓذٟ ٓالءٓظٜخ ُٔغظٟٞ حُٔؼ٤شش ٝطوذ٣ْ حُظٞط٤خص رشؤٜٗخ ا٠ُ ٓـِظ حُٞصسحءدسحعش حُغ٤خعخص حٍ -1

 .طلذ٣ذ حُلذ حألد٠ٗ ُألؿٞس ػ٠ِ إٔ ٣ظذس رٚ هشحس ٖٓ ٓـِظ حُٞصسحء -2

 (88)انًادج 

ػ٢ِ أ١ طـظٔغ ُـ٘ش حألؿٞس دٝس٣خ ًَ ع٘ش ٓشس ػ٠ِ حألهَ، ٝطـظٔغ ػ٘ذ حُؼشٝسس ر٘خء ػ٠ِ ؽِذ ٖٓ سث٤غٜخ أٝ ٖٓ ْٓ

 .ٖٓ أؽشحكٜخ حُؼالػش

 (89)انًادج 

 .ال ٣ـٞص إٔ ٣وَ حؿش حُؼخَٓ ػٖ حُلذ حألد٠ٗ حُٔوش هخٗٞٗخً 

  

انفصم انراتغ 

 انطاليح ٔانصحح انًُٓٛح

 (90)انًادج 

ر٘خًء ػ٠ِ حهظشحف حُٞص٣ش رخُظ٘غ٤ن ٓغ ؿٜخص حالخظظخص ٣ظذس ٓـِظ حُٞصسحء حألٗظٔش حُخخطش رخُظلش ٝحُغالٓش 

 :ٝر٤جش حُؼَٔ ٓظؼٔ٘ش رظلش خخطش ٓخ ٢ِ٣ح٤ُٜ٘ٔش 

 .ٝعخثَ حُلٔخ٣ش حُشخظ٤ش ٝحُٞهخ٣ش ُِؼخ٤ِٖٓ ٖٓ أخطخس حُؼَٔ ٝأٓشحع حُٜٔ٘ش -1

 .حُششٝؽ حُظل٤ش حُالصٓش ك٢ أٓخًٖ حُؼَٔ -2

 .ٝعخثَ حإلعؼخف حُطز٢ ُِؼٔخٍ ك٢ حُٔ٘شؤس -3

 .حُللض حُطز٢ حُذٝس١ ُِؼٔخٍ-4

 (91)انًادج 

ٕ ٝحألٗظٔش حُظخدسس رٔوظؼخٙ طظذس حُٔ٘شؤس حُظؼ٤ِٔخص حُخخطش رخُغالٓش ٝحُظلش ح٤ُٜ٘ٔش ٝالثلش ٝكوخ ألكٌخّ ٛزح حُوخٗٞ

 .حُـضحءحص حُخخطش رٜخ ٓظذهش ٖٓ حُٞصحسس، ٝ طؼِن ٛزٙ حُظؼ٤ِٔخص ك٢ أٓخًٖ ظخٛشس ك٢ حُٔ٘شخس

 (92)انًادج 
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 .٣ش ششٝؽ حُغالٓش ٝحُظلش ح٤ُٜ٘ٔشال ٣ـٞص أل٣ش ٓ٘شؤس طل٤َٔ حُؼخَٓ أ٣ش ٗلوخص أٝ حهظطخػخص ٖٓ حؿشٙ ُوخء طٞف

  

انثاب انطادش 

 تُظٛى ػًم األحذاث

  

 (93)انًادج 

 .٣لظش طشـ٤َ حألؽلخٍ هزَ رِٞؿْٜ عٖ حُخخٓغش ػشش

 (94)انًادج 

٣ـذ اؿشحء حٌُشق حُطز٢ ػ٠ِ حألكذحع هزَ حُظلخهْٜ رخُؼَٔ ُِظؤًذ ٖٓ ٓالءٓظْٜ حُظل٤ش ُٚ ػ٠ِ إٔ ٣ؼخد حٌُشق ًَ عظش 

 .حشٜش

 (95)ج انًاد

 :ال ٣ـٞص طشـ٤َ حألكذحع ك٢

 .حُظ٘خػخص حُخطشس أٝ حُؼخسس رخُظلش حُظ٢ ٣لذدٛخ حُٞص٣ش

 .حألػٔخٍ ح٤ِ٤ُِش أٝ حألػ٤خد حُشع٤ٔش أٝ حُذ٤٘٣ش أٝ أ٣خّ حُؼطَ حُشع٤ٔش

 .عخػخص ػَٔ اػخك٤ش أٝ ػ٠ِ أعخط ٝكذس حإلٗظخؽ

 .حألٓخًٖ حُ٘خث٤ش أٝ حُزؼ٤ذس ػٖ حُؼٔشحٕ

 (96)انًادج 

 .عخػخص حُؼَٔ ح٢ٓٞ٤ُ ُألكذحع رٔخ ال ٣وَ ػٖ عخػش ػَٔ ٝحكذس ٤ٓٞ٣خ طخلغ -1

طظخَِ عخػخص حُؼَٔ ح٢ٓٞ٤ُ كظشس أٝ أًؼش ُِشحكش ال طوَ ك٢ ٓـِٜٔخ ػٖ عخػش رل٤غ ال ٣ؼَٔ حُلذع أًؼش ٖٓ أسرغ  -2

 .عخػخص ٓظٞحطِش

 (97)انًادج 

 .٣ِٜخطٌٕٞ حإلؿخصس حُغ٣ٞ٘ش ُإلكذحع ػالػش أعخر٤غ ع٣ٞ٘خ ٝال ٣ـٞص طؤؽ

 (98)انًادج 

 .ػ٠ِ حُٔ٘شخس إٔ طؼِن ك٢ أٓخًٖ حُؼَٔ حألكٌخّ حُخخطش رظشـ٤َ حإلكذحع، ٣ٝ٘ظْ طخكذ حُؼَٔ عـال رٌَ ٓخ ٣ظؼِن رْٜ
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 (99)انًادج 

٣غظؼ٠٘ ٖٓ أكٌخّ ٛزح حُزخد حألكذحع حُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ُذٟ أهخسرْٜ ٖٓ حُذسؿش حأل٠ُٝ ٝطلض اششحكْٜ، ػ٠ِ إٔ ٣ظْ حُؼَٔ ك٢ 

 .حٍ ٝكن ششٝؽ طل٤ش ٝحؿظٔخػ٤ش ٓالثٔش رٔخ ال ٣ئػش عِزخً ػ٠ِ ْٗٔٞٛ حُؼو٢ِ ٝحُـغذ١ ٝػ٠ِ طؼ٤ِْٜٔؿ٤ٔغ حألكٞ

  

انثاب انطاتغ 

 تُظٛى ػًم انُطاء

  

 (100)انًادج 

 .ٝكوخ ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ٝحألٗظٔش حُظخدسس رٔوظؼخٙ ٣لظش حُظ٤٤ٔض ر٤ٖ حُشؿَ ٝحُٔشأس

 (101)انًادج 

 :٣لظش طشـ٤َ حُ٘غخء ك٢

 .حألػٔخٍ حُخطشس أٝ حُشخهش حُظ٢ ٣لذدٛخ حُٞص٣ش

 .عخػخص ػَٔ اػخك٤ش أػ٘خء حُلَٔ ٝحُغظش حشٜش حُظخ٤ُش ُِٞالدس

 .عخػخص ح٤َُِ ك٤ٔخ ػذح حألػٔخٍ حُظ٢ ٣لذدٛخ ٓـِظ حُٞصسحء

 (102)انًادج 

 .ػ٠ِ حُٔ٘شخس طٞك٤ش ٝعخثَ سحكش خخطش رخُؼخٓالص

 (103)انًادج 

حُؼَٔ هزَ ًَ ٝالدس ٓذس ٓخثش ٝػٔخ٤ٖٗ ٣ٞٓخ حُلن ك٢ اؿخصس ٝػغ ُٔذس ػششس أعخر٤غ  ُِٔشأس حُؼخِٓش حُظ٢ أٓؼض ك٢

 .ٓذكٞػش حألؿش ٜٓ٘خ عظش أعخر٤غ ػ٠ِ حألهَ رؼذ حُٞالدس

 .أػالٙ اال ارح ػزض أٜٗخ حشظـِض رؼَٔ آخش خالُٜخ( 1)ال ٣ـٞص كظَ حُٔشأس حُؼخِٓش رغزذ حإلؿخصس حُٔزًٞسس ك٢ حُلوشس 

 (104)انًادج 

ُِٔشأس حُٔشػغ حُلن رلظشس أٝ كظشحص سػخػش أػ٘خء حُؼَٔ ال طوَ ك٢ ٓـٔٞػٜخ ػٖ عخػش ٤ٓٞ٣خ ُٔذس ع٘ش ٖٓ طخس٣خ 

 .حُٞػغ

 .أػالٙ ٖٓ عخػخص حُؼَٔ ح٤ٓٞ٤ُش( 1)طلظغذ عخػش حُشػخػش حُٔزًٞسس ك٢ حُلوشس 
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 (105)انًادج 

 .س ُشػخ٣ش ؽلِٜخ أٝ ُٔشحكوش صٝؿٜخٝكوخ ُٔظِلش حُؼَٔ ٣ـٞص ُِٔشأس حُؼخِٓش حُلظٍٞ ػ٠ِ اؿخصس رذٕٝ أؽ

 (106)انًادج 

 .ػ٠ِ حُٔ٘شخس إٔ طؼِن ك٢ ٌٓخٕ حُؼَٔ حألكٌخّ حُخخطش رظشـ٤َ حُ٘غخء

  

انثاب انخايٍ 

 تفتٛش انؼًم

  

 (107)انًادج 

٤٘ٛخ رٔوظؼ٠ ٛزح حُوخٕٗٞ ٣شٌَ حُٞص٣ش ٤ٛجش طغ٠ٔ ٤ٛجش طلظ٤ش حُؼَٔ ٖٓ ػذد ٓالثْ ٖٓ حُٔلظش٤ٖ ٝحُٔئ٤ِٖٛ أًخد٤ٔ٣خ ّٝ

 .ُٔظخرؼش ططز٤ن أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ٝحألٗظٔش حُظخدسس رٔوظؼخٙ

 .٣ظٔظغ أػؼخء ٤ٛجش طلظ٤ش حُؼَٔ ك٢ ٓٔخسعظْٜ ُٜٔخْٜٓ رظالك٤خص حُؼزط٤ش حُوؼخث٤ش

 (108)انًادج 

١ ٣وغْ ًَ ٓلظش ػَٔ هزَ ٓزخششس ػِٔٚ ح٤ٔ٤ُٖ أٓخّ حُٞص٣ش ػ٠ِ إٔ ٣ئد١ ػِٔٚ رؤٓخٗش ٝاخالص ٝأال ٣لش٢ حألعشحس حُض

 .٣طِغ ػ٤ِٜخ رلٌْ ٝظ٤لظٚ

 (109)انًادج 

٣شحػ٠ ػ٘ذ حخظ٤خس ٓلظش حُؼَٔ ُِو٤خّ رٜٔٔش طلظ٤ش أال طٌٕٞ ُٚ ٓظِلش ٓزخششس أٝ ؿ٤ش ٓزخششس ك٢ حُٔ٘شخس حُخخػؼش 

 .ُظلظ٤شٚ

 (110)انًادج 

 :٣خظض ٓلظش حُؼَٔ رٔخ ٢ِ٣

حُٞعخثَ حُٔششٝػش رٔخ ك٢ رُي حعظوزخٍ ٓظخرؼش ططز٤ن طشش٣ؼخص حُؼَٔ خخطش ٓخ ٣ظؼِن رششٝؽ ٝظشٝف حُؼَٔ رٌخكش 

 .حُشٌخٟٝ ٝحُزالؿخص

 .طض٣ٝذ أطلخد حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ رخُٔؼِٞٓخص ٝحإلسشخدحص حُل٤٘ش حُظ٢ طغخػذ ك٢ ط٘ل٤ز أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ

 .ارالؽ حُـٜخص حُٔخظظش رؤٝؿٚ حُ٘وض ٝحُٔخخُلخص حُظ٢ ٣ٌظشلٜخ أػ٘خء ػِٔٚ



ٕٖ7 
 

 (111)انًادج 

 :٣لن ُٔلظش حُؼَٔ ٓخ ٢ِ٣

خٍٞ أٓخًٖ حُؼَٔ حُخخػؼش ُِظلظ٤ش رلش٣ش طخٓش أػ٘خء حُؼَٔ دٕٝ عخرن اٗزحس ٓغ ٝؿٞد اشؼخس طخكذ حُؼَٔ أٝ ٓٔؼِٚ د

 .ػ٘ذ دخٍٞ حُٔ٘شخس

 .حالعظلغخس ٖٓ طخكذ حُؼَٔ أٝ ٖٓ حُؼٔخٍ ٓـظٔؼ٤ٖ أٝ ٓ٘لشد٣ٖ أٝ رلؼٞس شٜٞد رشخٕ ططز٤ن أكٌخّ ٝطشش٣ؼخص حُؼَٔ

 .ٝأ٣ش ٝػخثن أخشٟ طظؼِن رششٝؽ حُؼَٔ ٝحخز طٞس أٝ ٓغظخشؿخص ٜٓ٘خحإلؽالع ػ٠ِ حُغـالص ٝحُذكخطش 

حخز ػ٤٘خص ٖٓ حُٔٞحد حُٔغظؼِٔش ُـشع حُظل٤َِ ُِظؤًذ ٖٓ ٓذٟ ٓالءٓظٜخ ُغالٓش ٝطلش حُؼٔخٍ ٓغ اشؼخس طخكذ حُؼَٔ 

 .أٝ ٓٔؼِٚ رزُي ٣ٌٕٝٞ رُي ٝكوخ ألٗظٔش خخطش طؼؼٜخ حُٞصحسس

ؿٚ حُ٘وض ك٢ حألؿٜضس ٝحُٔؼذحص حُٔغظؼِٔش أٝ إلصحُش حُؼشس حُ٘خطؾ ػٖ حعظخذحٜٓخ اطذحس حألٝحٓش ٝحُظؼ٤ِٔخص إلصحُش أٝ

 .ػ٠ِ طلش ٝعالٓش حُؼٔخٍ ُٝٚ إٔ ٣طِذ حُظ٘ل٤ز حُلٞس١ ُإلؿشحءحص حُظ٢ ٣شحٛخ الصٓش ُذسء خطش ٓلون

 (112)انًادج 

 .ك٢ ٜٓٔش حُظلظ٤ش ػ٠ِ أطلخد حُؼَٔ أٝ ٖٓ ٣٘ٞرٕٞ ػْٜ٘ طوذ٣ْ ؿ٤ٔغ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣طِزٜخ ٓلظش حُؼَٔ

 (113)انًادج 

ػ٠ِ ٓلظش حُؼَٔ إٔ ٣٘ظْ ٓلؼشح رخُٔخخُلش حُظ٢ ٣ؼزطٜخ ُٝٚ إٔ ٣ظخز أ٣خ ٖٓ حإلؿشحءحص حُظخ٤ُش رلن حُٔخخُق ٝرُي رٔخ 

 :٣ظالءّ ٝؽز٤ؼش حُٔخخُلش ٝٓذٟ خطٞسطٜخ

 .اعذحء حُ٘ظق ٝحإلسشخد

 .طٞؿ٤ٚ ط٘ز٤ٚ شل٢ٜ إلصحُش حُٔخخُلش خالٍ ٓذس ٓلذدس

 .٤ُٜجش طلظ٤ش حُؼَٔ رظٞؿ٤ٚ اٗزحس خط٢ رشخٕ حُٔخخُلشحُظٞط٤ش 

 (114)انًادج 

٣وذّ ٓلظشٞ حُؼَٔ ا٠ُ ٤ٛجش طلظ٤ش حُؼَٔ طوخس٣ش دٝس٣ش شٜش٣ش ٝع٣ٞ٘ش ػٖ ٗظخثؾ ٗشخؽخطْٜ ك٢ حُظلظ٤ش ٝكن ٗٔخرؽ طوشٛخ 

 .حُٞصحسس

 .طوّٞ حُٞصحسس ر٘شش طوش٣ش ػخّ دٝس١ ػٖ أػٔخٍ ٤ٛجش طلظ٤ش حُؼَٔ

 (115)انًادج 

دس حُٞصحسس حُظؼ٤ِٔخص حُالصٓش ُظ٘ظ٤ْ ػَٔ ٓلظش حُؼَٔ ٝحإلؿشحءحص حُالصٓش ُظ٘ل٤ز حألكٌخّ حُوخ٤ٗٞٗش حُخخطش رٜزح طض

 .حُوخٕٗٞ
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انثاب انتاضغ 

 إصاتاخ انؼًم ٔأيراض انًُٓح

  

 (116)انًادج 

 .٣ـذ ػ٠ِ طخكذ حُؼَٔ إٔ ٣ئٖٓ ؿ٤ٔغ ػٔخُٚ ػٖ اطخرخص حُؼَٔ ُذٟ حُـٜخص حُٔشخظش ك٢ كِغط٤ٖ

 (117)انًادج 

 :ػ٘ذ ٝهٞع اطخرش ػَٔ ػ٠ِ طخكذ حُؼَٔ حُو٤خّ رٔخ ٢ِ٣

 .طوذ٣ْ حإلعؼخكخص حأل٤ُٝش حُالصٓش ُِٔظخد ٝٗوِٚ ا٠ُ حهشد ٓشًض ُِؼالؽ

 .طز٤ِؾ حُششؽش كٞس ٝهٞع أ٣ش اطخرش أدص ا٠ُ ٝكخس حُؼخَٓ أٝ أُلوض رٚ ػشسحً ؿغٔخ٤ٗخً كخٍ دٕٝ حعظٔشحسٙ رخُؼَٔ

عخػش ٖٓ ٝهٞػٜخ ٣ٝغِْ حُٔظخد طٞسس ػٖ  48حُٔئٖٓ ُذ٣ٜخ خط٤خً ػٖ ًَ اطخرش ػَٔ خالٍ اخطخس حُٞصحسس ٝحُـٜش 

 .حإلخطخس

 (118)انًادج 

 :ٝكوخ ألكٌخّ حُوخٕٗٞ ٝحألٗظٔش حُظخدسس رٔوظؼخٙ ٣ظٌلَ طخكذ حُؼَٔ رٔخ ٢ِ٣

ٗلوخص حُخذٓخص حُظؤ٤ِ٤ٛش ػالؽ حُؼخَٓ حُٔظخد ا٠ُ إٔ ٣ظْ شلخإٙ، ٝطـط٤ش ًخكش حُ٘لوخص حُؼالؿ٤ش حُالصٓش رٔخ ك٤ٜخ 

 .ٝٓغظِضٓخطٜخ

 .ؿ٤ٔغ حُلوٞم حُٔظشطزش ػ٠ِ حإلطخرش ُٝٞ حهظؼض ٓغئ٤ُٝش ؽشف ػخُغ

 (119)انًادج 

ٖٓ أؿشٙ ح٢ٓٞ٤ُ ػ٘ذ ٝهٞع حإلطخرش ؽ٤ِش ػـضٙ % 75ارح كخُض اطخرش حُؼَٔ دٕٝ أدحء حُؼخَٓ ُؼِٔٚ ٣غظلن حُؼخَٓ 

 .٣ٞٓخً  180حُٔئهض رٔخ ال ٣ظـخٝص 

 (120)انًادج 

ارح أدص اطخرش حُؼَٔ ا٠ُ حُٞكخس أٝ ٗظؾ ػٜ٘خ ػـض ٢ًِ دحثْ حعظلن حُٞسػش ك٢ حُلخُش حأل٠ُٝ ٝحُٔظخد ك٢ حُلخُش . 1

ٖٓ حألؿش حألعخع٢ ػٖ حُٔذس % 80ػالػش آالف ٝخٔظ ٓخثش ٣ّٞ ػَٔ أٝ ( 3500)حُؼخ٤ٗش طؼ٣ٞؼخً ٗوذ٣خً ٣ؼخدٍ حؿش 

 .حُٔظزو٤ش كظ٠ رِٞؿٚ عٖ حُغظ٤ٖ أ٣ٜٔخ أًؼش

 .رح طشطذ ػ٠ِ اطخرش حُؼَٔ ػـض ؿضث٢ دحثْ ٣غظلن حُٔظخد طؼ٣ٞؼخً ٗوذ٣خً ٣ؼخدٍ ٗغزش حُؼـض ا٠ُ حُؼـض ح٢ٌُِ حُذحثْا. 2
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ارح طشطذ ػ٠ِ اطخرش حُؼَٔ أًؼش ٖٓ ػـض ؿضث٢ دحثْ ٣غظلن حُٔظخد طؼ٣ٞؼخ ٗوذ٣خ ػٖ ٓـٔٞع ٗغذ حُؼـض رٔخ ال . 3

 .٣ظـخٝص حُظؼ٣ٞغ حُٔوشس ُِؼـض ح٢ٌُِ حُذحثْ

 (121)ج انًاد

ٝكوخ ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ طوذس حُِـ٘ش حُطز٤ش ٗغزش حُؼـض حُٔغظلوش ػٖ اطخرش حُؼَٔ رٔوظؼ٠ أكٌخّ حُوخٕٗٞ أٝ حُ٘ظخّ ر١ 

 .حُؼالهش حُغخس١ حُٔلؼٍٞ ٝهض حإلطخرش 

 (122)انًادج 

 .طخس٣خ طز٤ِـٚ رخُوشحس ُِٔظخد حُلن ك٢ حُطؼٖ ك٢ هشحس طوذ٣ش ٗغزش حُؼـض أٝ هشحس ػٞدطٚ ُِؼَٔ خالٍ ػالػ٤ٖ ٣ٞٓخً ٖٓ

 (123)انًادج 

 :٣غوؾ كن حُٔظخد ك٢ حُظؼ٣ٞغ ارح ػزض رؼذ طلو٤ن طـش٣ٚ ؿٜش رحص حخظظخص إٔ حإلطخرش ٗظـض ػٔخ ٢ِ٣. 1

 .ػٖ كؼَ ٓظؼٔذ ٖٓ حُٔظخد

 .طؤػ٤ش حُخٔش أٝ حُٔخذسحص

 .سكؤًغ% 35أػالٙ كخُش حُٞكخس أٝ حُؼـض حُذحثْ ر٘غزش ( 1)٣غظؼ٠٘ ٖٓ أكٌخّ حُلوشس . 2

 (124)انًادج 

ٓخ ُْ ٣ٌٖ حُظؤخ٤ش ٗخطـخ ػٖ ػذّ حعظوشحس حإلطخرش أٝ ػٖ ػزس ٓششٝع ٣غوؾ كن حُٔظخد ك٢ حُٔطخُزش رخُظؼ٣ٞغ ػٖ 

 .اطخرش حُؼَٔ رخٗوؼخء ع٘ظ٤ٖ ػ٠ِ ٝهٞع حإلطخرش

 (125)انًادج 

 .ال ٣لٍٞ حُظؼ٣ٞغ ػٖ اطخرش حُؼَٔ دٕٝ حُلظٍٞ ػ٠ِ ٌٓخكؤس ٜٗخ٣ش حُخذٓش حُٔغظلوش

 (126)ج انًاد

 .٣٘ظْ طخكذ حُؼَٔ عـال طلظ٤ِ٤خ إلطخرخص حُؼَٔ

٣وّٞ طخكذ حُؼَٔ ربرالؽ حُٞصحسس خط٤خً ك٢ كخُش حُؼـض حُذحثْ خالٍ شٜش ٖٓ ػزٞص رُي حُؼـض ٝٓوذحس حُظؼ٣ٞغ حُز١ 

 .دكؼٚ ُِٔظخد أٝ حُٔغظلو٤ٖ أٝ طؼٜذ رذكؼٚ ُْٜ

 (127)انًادج 

 .ٝكوخً ألكٌخّ ٛزح حُزخد ٖٓ حُوخٕٗٞ ٣ِظضّ طخكذ حُؼَٔ رخُلوٞم حُٔوشسس ُِؼخَٓ. 1

ارح حهظؼض اطخرش حُؼَٔ ٓغئ٤ُٝش ؽشف آخش خالف طخكذ حُؼَٔ ٣لن ُِؼخَٓ حُٔطخُزش رلوٞهٚ حُٔظشطزش ػ٠ِ . 2

 .حإلطخرش ٖٓ أ١ ٜٓ٘ٔخ
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 (128)انًادج 

٣ٖ ٖٓ طخس٣خ حٗظٜخء ارح ظٜشص ػ٠ِ حُؼخَٓ أػشحع أكذ أٓشحع حُٜٔ٘ش حُٞحسدس ك٢ حُـذٍٝ حُِٔلن رٜزح حُوخٕٗٞ خالٍ ع٘ض

 .خذٓظٚ ٣ِظضّ طخكذ حُؼَٔ رـ٤ٔغ حُلوٞم حُٔوشسس ُٚ ٝكوخ ألكٌخّ ٛزح حُزخد ٖٓ حُوخٕٗٞ

 (129)انًادج 

ال ٣ـٞص رؤ١ كخٍ ٖٓ حألكٞحٍ كـض حُظؼ٣ٞغ حُٞحؿذ دكؼٚ اال ُغذحد حُ٘لوش ٝك٤ٔخ ال ٣ظـخٝص ػِغ ٓزِؾ حُظؼ٣ٞغ ًٔخ ال 

 .أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػ٣ٚ٘ـٞص اكخُظٚ أل١ شخض آخش ؿ٤ش حُؼخَٓ 

 (130)انًادج 

 .٣لغذ حُظؼ٣ٞغ حُٔغظلن ٝكوخ ألكٌخّ ٛزح حُزخد ػ٠ِ أعخط ٓظٞعؾ حألؿش ٥خش ػالػش حشٜش

  

انثاب انؼاشر 

 انؼمٕتاخ ٔاألحكاو انختايٛح

 

انفصم األٔل 

 انؼمٕتاخ

 (131)انًادج 

حُزخد حُخخٓظ ٝأ١ ٗظخّ طخدس رٔوظؼخٙ ٣ؼخهذ طخكذ حُؼَٔ ػ٠ِ ٓخخُلش أ١ ٖٓ أكٌخّ حُلظَ حألٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٖٓ 

د٣٘خس، ٝطظؼذد حُؼوٞرش رظؼذد حُٔخخُلخص ٝطؼخػق ك٢ كخُش ( 300)د٣٘خس ٝال طض٣ذ ػ٠ِ ( 100)رـشحٓش ال طوَ ػٖ 

 .حُظٌشحس

 (132)انًادج 

ال طوَ ٣ؼخهذ طخكذ حُؼَٔ ػ٠ِ ٓخخُلش أ١ ٖٓ أكٌخّ حُلظَ حُؼخُغ ٖٓ حُزخد حُخخٓظ ٝأ١ ٗظخّ طخدس رٔوظؼخٙ رـشحٓش 

د٣٘خس ٓغ اُضحٓٚ رذكغ كشم حألؿش ُِؼخَٓ، ٝطظؼذد حُـشحٓش رظؼذد حُؼٔخٍ حُز٣ٖ ٝهؼض ( 100)د٣٘خس ٝال طض٣ذ ػ٠ِ ( 50)ػٖ 

 .ك٢ شخْٜٗ حُٔخخُلش

 (133)انًادج 
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ارح خخُق طخكذ حُؼَٔ أ١ كٌْ ٖٓ أكٌخّ حُلظَ حُشحرغ ٖٓ حُزخد حُخخٓظ ٝحألٗظٔش حُظخدسس رٔوظؼخٙ كِِٞص٣ش كؼال 

اؿالم حُٔ٘شخس ٤ًِخ أٝ ؿضث٤خ أٝ ا٣وخف أ٣ش آُش ك٤ٜخ ٝرُي ا٠ُ إٔ ٣ض٣َ ( 131)حُؼوٞرش حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدس ػٖ 

 .طخكذ حُؼَٔ حُٔخخُلش

 (134)انًادج 

( 200)٣ؼخهذ ًَ ٖٓ ٣خخُق كٌٔخ ٖٓ أكٌخّ حُزخد حُغخدط ٝحُزخد حُغخرغ ٝحألٗظٔش حُظخدسس رٔوظؼخٙ رـشحٓش ال طوَ ػٖ 

د٣٘خس ٝطظؼذد حُـشحٓش رؼذد حُؼٔخٍ حُز٣ٖ ٝهؼض ك٢ شؤْٜٗ حُٔخخُلش ٝك٢ كخُش حُظٌشحس طؼخػق ( 500)طض٣ذ ػ٠ِ د٣٘خس ٝال 

 .حُؼوٞرش

 (135)انًادج 

( 200)ًَ ٖٓ ٣ٔخٗغ أٝ ٣ؼخسع أٝ ٣ؼ٤ن أػٔخٍ ٓلظش حُؼَٔ أٝ ٤ٛجش حُظلظ٤ش ٣ؼخهذ ربصحُش حُٔخخُلش ٝرـشحٓش ال طوَ ػٖ 

 .د٣٘خس( 500)د٣٘خس ٝال طض٣ــذ ػِــ٠ 

 (136)انًادج 

( 500)د٣٘خس ٝال طض٣ذ ػ٠ِ ( 300)٣ؼخهذ رـشحٓش ال طوَ ػٖ( 116،117)ارح خخُق طخكذ حُؼَٔ أ٣خ ٖٓ أكٌخّ حُٔخدط٤ٖ 

 .د٣٘خس

 (137)انًادج 

ال ٣ـٞص حُلٌْ رٞهق حُظ٘ل٤ز ك٢ حُؼوٞرخص حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ ٛزح حُزخد أٝ حُ٘ضٍٝ ػٖ حُلذ حألد٠ٗ ُِؼوٞرش حُٔوشسس 

 .هخ٤ٗٞٗخ ألعزخد طوذ٣ش٣ش

 (138)حُٔخدس 

 . ألؿشحع ططز٤ن أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ طلظغذ ه٤ٔش حُـشحٓش رخُذ٣٘خس حألسد٢ٗ أٝ ٓخ ٣ؼخدُٚ رخُؼِٔش حُٔظذحُٝش هخٗٞٗخ

  

انفصم انخاَٙ 

 أحكاو ختايٛح

 (139)انًادج 

 .ٛزح حُوخُٕٗٞٔـِظ حُٞصسحء ر٘خء ػ٠ِ ط٘غ٤ذ حُٞص٣ش اطذحس حألٗظٔش حُالصٓش ُظ٘ل٤ز أكٌخّ 

 (140)انًادج 
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ُغ٘ش  16حُٔؼٍٔٞ رٚ ك٢ ٓلخكظخص حُؼلش حُـشر٤ش ٝطؼذ٣الطٚ، ٝهخٕٗٞ حُؼَٔ سهْ  1960ُغ٘ش  ٣21ِـ٠ هخٕٗٞ حُؼَٔ سهْ 

 .حُٔؼٍٔٞ رٚ ك٢ ٓلخكظخص ؿضس ٝطؼذ٣الطٚ ًَٝ ٓخ ٣خخُق أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ 1964

 (141)انًادج 

ٗل٤ز أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ، ٣ٝؼَٔ رٚ رؼذ ػالػ٤ٖ ٣ٞٓخ ٖٓ طخس٣خ ٗششٙ ك٢ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُـٜخص حُٔخظظش ًَ ك٤ٔخ ٣خظٚ ص

 .حُـش٣ذس حُشع٤ٔش

 ٤ٓالد٣ش 30/4/2000:طذس رٔذ٣٘ش ؿضس ك٢

 . 1421/ٓلشّ/26حُٔٞحكن 

 ٚاضر ػرفاخ

 رئٛص انطهطح انٕغُٛح انفهططُٛٛح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٕٖٗ 
 

 "قانون ال داة الادنية "  -3-امحق رقم 

 م بإصدار قانون الخدمة المدنٌة 998ٔلسنة (  ٗ) قانون رقم 

 

ربٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة بعد االطالع على نظام 

م المعمول به فً محافظات الضفة الؽربٌة، وعلى أنظمة وأسس الخدمة  9ٙٙٔلسنة  ٖٕالخدمة المدنٌة رقم 

م المعمول بها فً محافظات ؼزة وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وعلى 988ٔة لسنة العام

:  موافقة المجلس التشرٌعً، أصدرنا القانون التالً

 (  ٔ) مادة 

ٌعمل بؤحكام قانون الخدمة المدنٌة المرافق على أن ٌبدأ تطبٌق الجانب المالً منه على مراحل وفقا  لإلمكانات 

 . ٌة للسلطة الوطنٌة كما ٌقرر مجلس الوزراءالمال

 

 (  ٕ) مادة 

بما ال ٌتعارض مع أحكام هذا القانون ٌستمر العمل بالقوانٌن واللوابح السارٌة بشؤن الخدمة المدنٌة لحٌن قٌام 

 . مجلس الوزراء بإصدار اللوابح والقرارات المنفذة إلحكامه خالل مدة أقصاها سنة من تارٌخ نفاذه

 

 (  ٖ) مادة 

على جمٌع الجهات المختصة، كل فٌما ٌخصه تنفٌذ أحكام هذا القانون، وٌعمل به بعد ثالثٌن ٌوما  من تارٌخ 

 . نشره فً الجرٌدة الرسمٌة

 

 

الباب األول  

 

الفصل األول  

تعارٌؾ  

 (  ٔ) مادة 

ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة الواردة فً هذا القانون المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة على ؼٌر 

أٌة وزارة أو إدارة أو مإسسة عامة أو : الدابرة الحكومٌة. السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة: السلطة الوطنٌة :-ذلك

: الوزٌر. العامة للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة أو ملحقة بها سلطة أو أٌة جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة

ولؽاٌات هذا القانون تشمل كلمة . كل وزٌر أدى الٌمٌن الدستورٌة وُمنح الثقة من المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً

 :ربٌس الدٌوان. دٌوان الموظفٌن العام: الدٌوان. الوزٌر فٌما ٌختص بوزارته والدوابر المرتبطة به: الوزٌر

الخدمة . لجنة انتقاء الموظفٌن المإلفة بمقتضى أحكام هذا القانون: لجنة االختٌار. ربٌس دٌوان الموظفٌن العام
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وٌقصد به الموظؾ أو الموظفة : الموظؾ. العمل فً أي من الدوابر الحكومٌة وفقا  ألحكام هذا القانون: المدنٌة

رجة فً نظام تشكٌالت الوظابؾ المدنٌة على وهو الشخص المعٌن بقرار من جهة مختصة لشؽل وظٌفة مد

مجموعة المهام التً توكلها : الوظٌفة. موازنة إحدى الدوابر الحكومٌة أٌا  كانت طبٌعة تلك الوظٌفة أو مسماها

جهة مختصة إلى الموظؾ للقٌام بها بمقتضى هذا القانون أو أي تشرٌع آخر أو تعلٌمات أو قرارات إدارٌة وما 

اإلجازة أو : الشهادة الجامعٌة األولى. الحٌات وما ٌترتب على تلك المهام من مسإولٌاتٌتعلق بها من ص

: الراتب. منح الموظؾ درجة أعلى من درجته: الترقٌة. الزوج أو الزوجة: الزوج. اللٌسانس أو البكالورٌوس

تً ٌشؽلها، وال ٌشمل الراتب األساسً الشهري الذي ٌستحقه الموظؾ وٌتقاضاه مقابل قٌامه بمهام الوظٌفة ال

إٌفاد الموظؾ للدراسة فً مإسسة تعلٌمٌة أو تدرٌبٌة معترؾ : البعثة. العالوات أو البدالت من أي نوع كانت

إٌفاد الموظؾ للتدرب بؽرض : الدورة. بها مدة تزٌد على ثمانٌة أشهر سواء كانت داخل فلسطٌن أو خارجها

ا معا  وذلك لمدة ال تزٌد عن ثمانٌة أشهر سواء كانت داخل إكسابه معرفة علمٌة أو مهارة عملٌة أو كلٌهم

إٌفاد الموظؾ لحضور مإتمر أو حلقة دراسٌة أو لقاء علمً أو للقٌام : المهمة الرسمٌة. فلسطٌن أو خارجها

بزٌارة أو جولة استطالعٌة أو لما هو مماثل ألي من هذه األمور على أن ٌكون اإلٌفاد لمدة ال تزٌد على شهر 

الموظؾ الذي ٌوفد فً بعثة أو دورة وفقا  ألحكام : الموفد. سواء كانت المهمة داخل فلسطٌن أو خارجها واحد

اللجنة : اللجنة الطبٌة. قانون التؤمٌن والمعاشات أو أي قانون أو نظام تقاعدي آخر: نظام التقاعد. هذا القانون

الجزء من : الٌوم. من اثنً عشر جزءا  من السنةالجزء : الشهر. حسب التقوٌم الشمسً: السنة. الطبٌة المختصة

 . ثالثٌن جزءا  من الشهر

 

 

الفصل الثانً  

مبادئ عامة  

 (  ٕ) مادة 

الموظفٌن العاملٌن فً الدوابر الحكومٌة وٌتقاضون رواتبهم من خزٌنة   -ٔ :-تسري أحكام هذا القانون على

الموظفٌن المعٌنٌن بمقتضى قوانٌن أو قرارات   -ٕ .السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة حسب نظام تشكٌالت الوظابؾ

 . خاصة فٌما لم ٌرد بشؤنه نص فٌها

 

 (  ٖ) مادة 

 :-ٌتولى مجلس الوزراء اإلشراؾ العام على شإون الخدمة المدنٌة فً فلسطٌن وله فً سبٌل ذلك القٌام بما ٌلً

ك فً ضوء الدراسات الخاصة بتكلفة إعادة النظر فً جدول الرواتب والعالوات كلما اقتضت الضرورة ذل  -ٔ

  -ٕ. المعٌشة واإلمكانٌات المالٌة للدولة وتقدٌم االقتراحات بشؤنهما إلى المجلس التشرٌعً للمصادقة علٌها

تحدٌد قٌمة عالوات االختصاص والندرة والمخاطرة أو أٌة عالوات أخرى ومستحقٌها، ووضع الضوابط 

  -ٖ. دٌوان الموظفٌن بالتنسٌق مع الدوابر الحكومٌة والجهات المختصة والمعاٌٌر لصرفها بناء  على ما ٌعرضه

وضع أٌة مشروعات لخدمة مصلحة الموظفٌن وتطوٌرها بما ٌكفل توفٌر االطمبنان واالستقرار المادي 

. ٌةتحدٌد أٌام العمل فً الدوابر الحكومٌة وساعات الدوام فٌها وأٌام العطل الرسم  -ٗ. واالجتماعً والنفسً لهم

 . إصدار اللوابح والقرارات األخرى المخولة له بمقتضى هذا القانون  -٘
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 (  ٗ) مادة 

أن تحدد أسالٌب تحقٌق األهداؾ والمهام الموكولة إلٌها بكفاءة   -ٔ :-على الدوابر الحكومٌة القٌام بما ٌلً

أن تضع مشروعا    -ٕ. وفعالٌة وأن تعتمد الوسابل الكفٌلة بتعرٌؾ الموظفٌن والمواطنٌن بؤهدافها ومهامها

أن   -ٖ. صدر باعتماده قرار من مجلس الوزراءلهٌكلها التنظٌمً بتقسٌماته محددا  فٌه اختصاصات كل منها وي

تضع جدوال  لوظابفها مرفقا  به بطاقة وصؾ لكل وظٌفة محددا  به واجباتها ومسإولٌاتها وشروط شؽلها 

الملحق بهذا القانون على أن ٌقدم إلى مجلس (  ٔ) وتصنٌفها وترتٌبها وفقا  للفبات الواردة فً الجدول رقم 

أن تحدد حاجتها السنوٌة من الوظابؾ الواردة فً جدول وظابفها المعتمد   -ٗ. بشؤنه الوزراء إلصدار القرار

أن توفر وسابل العمل الضرورٌة للموظؾ لتحسٌن أدابه لواجباته مع مراعاة   -٘. إلدراجها فً الموازنة العامة

لدٌها تحت التجربة  أن تقوم بتوجٌه الموظؾ المعٌن  -ٙ. االقتصاد فً النفقات والحرص على أموال الدولة

لتعرٌفه على جهاز الدابرة وأهدافها ومهامها، وتنظٌمها اإلداري، والتشرٌعات الخاصة بها وبشإون الخدمة 

 . المدنٌة، وإٌقافه على مهام وظٌفته وتدرٌبه على أسالٌب العمل فً وحداتها اإلدارٌة المختلفة

 

 (  ٘) مادة 

التعاون مع متخذي القرارات فً   -ٔ :-موظفٌن تتولى المهام التالٌةُتنشؤ فً كل دابرة حكومٌة وحدة لشبون ال

الدابرة الحكومٌة التابعة لها لوضع السٌاسات الخاصة بالموظفٌن فٌها، وتنفٌذها ومتابعتها، ومراجعتها بٌن وقت 

د الموظفٌن فٌها المساهمة فً تهٌبة المناخ المناسب للعمل فً الدابرة الحكومٌة التابعة لها مما ٌساع  -ٕ. وآخر

المشاركة فً تطوٌر األسالٌب الحدٌثة فً عملٌات إدارة شإون   -ٖ. على االرتفاع بمستوى أدابهم وإنتاجهم

الموظفٌن وتطبٌقها فً إطار من التخطٌط للقوى البشرٌة وتقٌٌم األداء فً الدابرة الحكومٌة التابعة لها وتصنٌؾ 

ة إجراءات شإون الموظفٌن كالتعٌٌن والترقٌة والنقل والندب متابع  -ٗ. الوظابؾ وإدارة المحفوظات فٌه

إجراء الدراسات الالزمة لتحدٌد مدى حاجة   -٘. واإلعارة وؼٌرها وضبط الملفات والسجالت الخاصة بها

الموظفٌن للتدرٌب، وإٌفادهم فً بعثات دراسٌة وعلمٌة ومتابعة أعمال الموفدٌن منهم وذلك كله بالتنسٌق مع 

وتبٌن الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون اإلجراءات والسجالت والنماذج التً تستخدم فً عمل   -ٙ. موظفٌندٌوان ال

 . هذه الوحدة

 

 

الفصل الثالث  

دٌوان الموظفٌن العام  

 (  ٙ) مادة 

 وٌعنً بشإون الخدمة المدنٌة وٌتولى إدارته ربٌس( دٌوان الموظفٌن العام ) تنشؤ دابرة مستقلة تسمى   -ٔ

ٌعٌن ربٌس الدٌوان بقرار من ربٌس السلطة الوطنٌة بناء  على تنسٌب من مجلس   -ٕ. ٌرتبط بمجلس الوزراء

  -ٗ. ٌمارس ربٌس الدٌوان صالحٌاته فً إدارة الشإون المتعلقة بالدٌوان وفقا  ألحكام هذا القانون  -ٖ. الوزراء

 . إلصدار القرار بشؤنه ٌقدم دٌوان الموظفٌن مشروع هٌكله التنظٌمً لمجلس الوزراء

 

 (  7) مادة 

تحقٌقا  للؽاٌات المقصودة من التنمٌة اإلدارٌة فً تطوٌر الجهاز اإلداري فً فلسطٌن ٌتولى الدٌوان المهام 

اإلشراؾ على تطبٌق أحكام هذا القانون والتحقق من تطبٌق الدوابر الحكومٌة لسابر   -ٔ :-والمسإولٌات التالٌة

داد وتنفٌذ الخطط المتعلقة بالموظفٌن والعمل على المشاركة فً إع  -ٕ. تشرٌعات الخدمة المدنٌة بصورة سلٌمة



ٕٗٙ 
 

المشاركة فً وضع القواعد   -ٖ. تنمٌة قدراتهم عن طرٌق تنسٌق التدرٌب والبعثات داخل فلسطٌن وخارجها

الخاصة بإجراء امتحانات تنافسٌة بٌن المتقدمٌن للتعٌٌن فً الوظابؾ العامة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لعقد تلك 

 ٗ. سنوٌا  أو كلما دعت الحاجة إلٌها، وذلك بالتنسٌق مع الدوابر الحكومٌة والجهات األخرى المعنٌة االمتحانات

مراجعة القرارات اإلدارٌة الصادرة من الدابرة الحكومٌة بالتعٌٌن والترقٌة التً تلتزم بتبلٌؽها للدٌوان خالل  -

مخالفا  منها ألحكام هذا القانون واللوابح خمسة عشر ٌوما  من صدورها، وللدٌوان أن ٌعترض على ما ٌراه 

السارٌة بشؤن الخدمة المدنٌة وٌبلػ أسباب اعتراضه إلى الدابرة الحكومٌة خالل ثالثٌن ٌوما  من تارٌخ تبلٌؽه 

بها، وفً حالة عدم االتفاق بٌن الدٌوان والدابرة الحكومٌة المعنٌة ٌرفع الدٌوان األمر إلى مجلس الوزراء التخاذ 

  -ٙ. إعداد سجل مركزي لجمٌع موظفً الخدمة المدنٌة فً فلسطٌن  -٘. اه مناسبا  وفقا  ألحكام هذا القانونما ٌر

إعداد اإلحصاءات عن الموظفٌن وأٌة إحصاءات أخرى تتطلبها مهام الدٌوان ومتابعة تلك اإلحصاءات 

إعداد دلٌل للخدمة المدنٌة فً فلسطٌن   -8. توثٌق التشرٌعات والمراجع المتعلقة بالخدمة المدنٌة  -7. وتحدٌثها

توضح فٌه واجبات الموظؾ وحقوقه التً ٌتضمنها هذا القانون وسابر التشرٌعات المعمول بها فً فلسطٌن 

 . والتً ٌجب على الموظؾ اإللمام بها

 

 (  8) مادة 

ربعة أشهر من انتهاء السنة ٌقدم ربٌس الدٌوان لمجلس الوزراء تقرٌرا  سنوٌا  عن أعمال الدٌوان ونشاطاته قبل أ

 . المالٌة، أو كلما طلب منه ذلك

 

 

الباب الثانً  

 

الفصل األول  

تصنٌؾ الوظابؾ الحكومٌة وفبات الموظفٌن  

 (  9) مادة 

وتشمل : الفبة الخاصة :-فٌما عدا الوزراء تقسم الوظابؾ فً الدوابر الحكومٌة فً فلسطٌن إلى الفبات التالٌة  -ٔ

وتشمل الوظابؾ التخطٌطٌة واإلشرافٌة : الفبة األولى. وزٌر من رإساء الدوابر الحكومٌة من ٌعٌن بدرجة

العلٌا، وتكون مسإولٌات موظفً هذه الفبة اإلشراؾ على تنفٌذ أهداؾ الدوابر الحكومٌة فً المجاالت 

فٌهم توفر وٌشترط . التخصصٌة المختلفة ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات واإلجراءات لتنفٌذها

المإهالت العلمٌة والخبرات العملٌة المطلوبة، وٌتم تعٌٌن الوكالء ورإساء الدوابر والمدٌرٌن العامٌن من 

تحدد الرواتب وسابر الحقوق المالٌة لشاؼلً وظابؾ هذه الفبة وفقا  للدرجة . موظفً هذه الفبة أو ما ٌعادلها

وتشمل الوظابؾ التخصصٌة فً مختلؾ : الفبة الثانٌة. القانونالوظٌفٌة الواردة فً قرار التعٌٌن وفقا  ألحكام 

المجاالت وتكون مسإولٌات موظفً هذه الفبة القٌام باألعمال التخصصٌة فً المهن الطبٌة والهندسٌة واإلدارٌة 

وظفً وتضم هذه الفبة م. والقانونٌة والمالٌة والمحاسبٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والتربوٌة وؼٌرها

وٌتم اختٌار من ٌمتلكون مهارات إدارٌة وقٌادٌة من . الدوابر الحكومٌة التً تتطلب مهارات تخصصٌة محددة

بٌن موظفً هذه الفبة أو ما ٌعادلها لشؽل الوظابؾ اإلدارٌة واإلشرافٌة الوسطى كالمدٌرٌن ورإساء األقسام 

نٌة والكتابٌة وأعمال السكرتارٌة من طباعة وحفظ وتشمل الوظابؾ الؾ: الفبة الثالثة. ورإساء الشعب والوحدات

وتشمل الوظابؾ الحرفٌة فً مجاالت التشؽٌل والصٌانة والحركة والنقل والورش : الفبة الرابعة. وثابق وؼٌرها

وتشمل وظابؾ الخدمات كالحراس والسعاة : الفبة الخامسة. المٌكانٌكٌة والكهربابٌة ومحطات القوى وؼٌرها
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تعتبر كل فبة من هذه الفبات وحدة متمٌزة فً مجاالت شإون الخدمة المدنٌة من تعٌٌن   -ٕ. ومن فً حكمهم

 . وترقٌة ونقل وٌكون لها قابمة مستقلة بؤقدمٌة موظفٌها فً كل الدرجات التً تتضمنها

 

 (  ٓٔ) مادة 

وظٌفٌة للموظؾ من فٌما عدا الفبة الخاصة تقسم الفبات الوظٌفٌة إلى عدد من الدرجات تؽطً مدة الخدمة ال

 . الملحق بهذا القانون(  ٔ) تارٌخ التحاقه وحتى انتهابها، وفقا  ما هو وارد فً الجدول رقم 

 

 (  ٔٔ) مادة 

 . ٌجوز نقل موظفً الفبة الثانٌة بالترقٌة إلى الفبة األولى عند استٌفابهم للشروط المنصوص علٌها فً هذا القانون

 

 (  ٕٔ) مادة 

فً الفبة الثالثة إلى الفبة الثانٌة لكل من ٌحصل على الشهادة الجامعٌة األولى على األقل أثناء ٌجوز نقل موظ  -ٔ

وفً هذه الحالة ٌنقل الموظؾ إلى الدرجة المقابلة التً ٌعادل   -ٕ. خدمته وأن تكون الشهادة فً مجال العمل

 . راتبها ما كان ٌتقاضاه قبل النقل

 

 (  ٖٔ) مادة 

ٌجوز نقل الموظؾ من إحدى الفبتٌن الرابعة والخامسة إلى الفبة الثالثة عند حصوله على الثانوٌة العامة فما 

فوقها إلى الدرجة المقررة لمإهله على أن ٌتقاضى راتبه المقرر للدرجة المنقول إلٌها أو الراتب األصلً قبل 

 . النقل أٌهما أكثر

 

 

الفصل الثانً التعٌٌنات  

 (  ٗٔ) مادة 

ال ٌعٌن على إحدى وظابؾ الخدمة المدنٌة إال من توافرت فٌه شروط شؽل الوظٌفة، وٌحظر الجمع بٌن 

 . وظٌفٌتٌن

 

 (  ٘ٔ) مادة 

 . ٌعٌن ربٌس دابرة الرقابة المالٌة واإلدارٌة بقرار من ربٌس السلطة الوطنٌة ومصادقة المجلس التشرٌعً
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 (  ٙٔ) مادة 

ٌعٌن باقً رإساء الدوابر الحكومٌة المستقلة من الفبة األولى بقرار من ربٌس السلطة الوطنٌة بناء  على تنسٌب 

 . من مجلس الوزراء

 

 (  7ٔ) مادة 

( أو ما ٌعادلها من خارج الدابرة الحكومٌة ) ٌعٌن الوكالء والمدٌرون العامون من موظفً الفبة األولى   -ٔ

ٌعٌن موظفو الفبة األولى بقرار من   -ٕ. الوطنٌة وبناء  على تنسٌب من مجلس الوزراءبقرار من ربٌس السلطة 

 . مجلس الوزراء بناء  على تنسٌب ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص

 

 (  8ٔ) مادة 

 . ٌُعٌن موظفو الفبات األخرى بقرار من ربٌس الدابرة المختص

 

 (  9ٔ) مادة 

الخالٌة بها التً ٌكون التعٌٌن فٌها بقرار من الجهة المختصة خالل  تعلن الدوابر الحكومٌة عن الوظابؾ

أسبوعٌن من خلوها من صحٌفتٌن ٌومٌتٌن على األقل وٌتضمن اإلعالن البٌانات المتعلقة بالوظٌفة وشروط 

ٌُشعر الدٌوان بذلك   شؽلها و

 

 (  ٕٓ) مادة 

ٌتم اإلعالن عن إجراء المسابقات الكتابٌة أوال ، فً الوظابؾ التً ٌستدعً شؽلها إجراء مسابقات كتابٌة وشفهٌة 

وٌدعى الناجحون فً االمتحان الكتابً فقط إلجراء المسابقات الشفهٌة وٌتم اإلعالن عن أسماء الناجحٌن فً 

 . المسابقات الشفهٌة حسب الترتٌب النهابً لنتابج المسابقات

 

 (  ٕٔ) مادة 

تقوم لجان االختٌار باإلعالن عن أسماء المقبولٌن للتقدم لمسابقات التعٌٌن فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن لٌومٌن متتالٌٌن 

 . على األقل بحٌث ٌتضمن اإلعالن موعد ومكان المسابقة

 

 (  ٕٕ) مادة 

عند التساوي فً ٌكون التعٌٌن فً الوظابؾ بحسب األسبقٌة الواردة بالترتٌب النهابً لنتابج االمتحان، و  -ٔ

الترتٌب ٌعٌن األعلى مإهال  فاألكثر خبرة، فإن تساوٌا تقدم األكبر سنا ، وتسقط حقوق من لم ٌدركه الدور 

ٌتم الشروع فً عملٌة التعٌٌن خالل مدة شهر من   -ٕ. للتعٌٌن بمضً سنة من تارٌخ إعالن نتٌجة االمتحان

من عملٌة التعٌٌن للشواؼر المعلن عنها خالل مدة أقصاها سنة  ٌجب االنتهاء  -ٖ. تارٌخ إعالن النتابج المذكورة

 . من تارٌخ إعالن نتٌجة االمتحان
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 (  ٖٕ) مادة 

تحدد بقرار من مجلس الوزراء نسبة من الوظابؾ التً تخصص لألسرى المحررٌن وللجرحى الذٌن   -ٔ

لوظابؾ كما ٌحدد القرار وصفا  للجرحى أصٌبوا فً عملٌات المقاومة والذٌن تسمح حالتهم بالقٌام بؤعمال تلك ا

ٌجوز أن ٌعٌن فً تلك الوظابؾ أزواج هإالء الجرحى أو أحد   -ٕ. المذكورٌن وقواعد شؽل تلك الوظابؾ

أوالدهم أو أحد إخوانهم أو أخواتهم القابمٌن بإعالتهم وذلك فً حالة عجزهم عجزا  تاما  أو وفاتهم، إذا توافرت 

 . من هذه المادة على أسر الشهداء(  ٕ) تنطبق أحكام الفقرة   -ٖ. بؾفٌهم شروط شؽل تلك الوظا

 

 (  ٕٗ) مادة 

قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره   -ٕ. فلسطٌنٌا  أو عربٌا    -ٔ :-ٌشترط فٌمن ٌعٌن فً أي وظٌفة أن ٌكون

ْثُبت عمر الموظؾ بشهادة مٌالده الرسمٌة وفً األحوال التً ال ٌتٌسر فٌها ال ٌَ حصول على شهادة المٌالد ٌقدر و

خالٌا  من األمراض   -ٖ. عمره بقرار تتخذه اللجنة الطبٌة المختصة وٌعتبر قرارها فً هذا الشؤن نهابٌا  

والعاهات البدنٌة والعقلٌة التً تمنعه من القٌام بؤعمال الوظٌفة التً سٌعٌن فٌها بموجب قرار من المرجع الطبً 

الكفٌؾ فً عٌنٌه أو فاقد البصر فً إحدى عٌنٌه أو ذي اإلعاقة الجسدٌة، إذا لم  المختص، على أنه ٌجوز تعٌٌن

ٌّن فٌها بشهادة المرجع الطبً المختص على  تكن أي من تلك اإلعاقات تمنعه من القٌام بؤعمال الوظٌفة التً سٌع

علٌه من محكمة فلسطٌنٌة  متمتعا  بحقوقه المدنٌة ؼٌر محكوم  -ٗ. أن تتوافر فٌه الشروط األخرى للٌاقة الصحٌة

 . مختصة بجناٌة أو بجنحة مخلة بالشرؾ أو األمانة ما لم ٌرد إلٌه اعتباره

 

 (  ٕ٘) مادة 

ال ٌكون التعٌٌن بؤثر رجعً وٌعتبر تعٌٌن الموظؾ فً   -ٔ :-ٌراعى فً التعٌٌن ألول مرة القواعد التالٌة

. بواسطة الدابرة الحكومٌة التابع لها ومباشرته العمل فٌهاالخدمة من تارٌخ إخطاره كتابٌا  بذلك من قبل الدٌوان 

وٌعتبر قرار تعٌٌنه الؼٌا  إذا لم ٌباشر عمله خالل ثالثٌن ٌوما  من تارٌخ تبلٌؽه كتابٌا  وفً هذه الحالة ٌعٌن من 

ي وظٌفة ال ٌجوز تعٌٌن الطالب المتفرغ فً الدراسة ؾ  -ٕ. ٌلٌه فً الترتٌب إذا كان التعٌٌن بموجب مسابقة

ال ٌقبل مرشح للخدمة المدنٌة لوظٌفة تتطلب رخصة بموجب قانون إال إذا كان المرشح   -ٖشاؼرة فً الموازنة 

أن تكون الشهادات العلمٌة التً ٌجري التعٌٌن   -ٗ. حاصال  على الرخصة المطلوبة من الجهة ذات االختصاص

ٌّة مإسسة أخرى معترؾ على أساسها أصلٌة أو مصدقة حسب األصول صادرة عن معهد أ و كلٌة أو جامعة أو أ

تكون معادلة الشهادات من قبل وزارتً التربٌة أو التعلٌم العالً كٌل حسب اختصاصها وذلك وفقا    -٘. بها

 . أن ال ٌقل السن عن ثمانً عشرة سنة  -ٙ. ألحكام القانون

 

 (  ٕٙ) مادة 

  -ٔ :-شاؼرة فً الدوابر الحكومٌة من ممثلٌن عن كل منتشكل لجان اختٌار الموظفٌن للتعٌٌن على الوظابؾ ال

 . وتوضح الالبحة التنفٌذٌة تفصٌال  بذلك. دٌوان الموظفٌن  -ٕ. الدابرة المعنٌة
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 (  7ٕ) مادة 

ٌجوز شؽل الوظٌفة الدابمة بصفة مإقتة فً األحوال المبٌنة بهذا القانون وفً هذه الحالة ٌسري على الموظؾ 

 . لوظٌفة الدابمة وبمراعاة شروط العقد المبرم معهالمعٌن أحكام ا

 

 (  8ٕ) مادة 

ٌضع مجلس الوزراء بناء  على اقتراح دٌوان الموظفٌن العام نظاما  لتوظٌؾ الخبراء المحلٌٌن واألجانب ولمن 

 . ٌقومون بؤعمال مإقتة عارضة أو موسمٌة

 

 (  9ٕ) مادة 

ٌصدر دٌوان الموظفٌن البحة بالضوابط واإلجراءات ونماذج العقود التً تبرم مع المعٌنٌن وفقا  للمادتٌن 

 . السابقتٌن

 

 

الفصل الثالث  

فترة التجربة  

 (  ٖٓ) مادة 

فٌما عدا وظابؾ الفبة األولى تعتبر السنة األولى من عمل الموظؾ الذي ٌتم اختٌاره لشؽل وظٌفة شاؼرة   -ٔ

ٌتم تقٌٌم أداء الموظؾ وفقا  للنماذج والضوابط واإلجراءات التً توضحها   -ٕ. من خارج الخدمة فترة تجربة

عدم اجتٌازها عن إنهاء عمله قبل أسبوعٌن من ٌخطر الموظؾ الخاضع للتجربة فً حالة   -ٖ. الالبحة التنفٌذٌة

 . انتهابها وٌتم إشعار الدٌوان بذلك

 

 (  ٖٔ) مادة 

إذا اجتاز الموظؾ فترة التجربة بنجاح ٌقوم ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص بتثبٌته بقرار فً الوظٌفة من 

 . تارٌخ مباشرة العمل فٌها وٌتم إشعار الدٌوان بذلك

 

 

الفصل الرابع  

قٌٌم األداء  ت

 (  ٕٖ) مادة 

) جٌد (  ٖ% ( 8ٗ  -7٘) جٌد جدا  (  ٕ% ( ٓٓٔ  -8٘) ممتاز (  ٔ :-تقدر مراتب األداء بؤربع مراتب هً

 . وما دون ذلك ضعٌؾ% ( ٗٙ  -ٓ٘) متوسط (  ٗ% ( 7ٗ  -٘ٙ
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 (  ٖٖ) مادة 

كفاٌة األداء الواجب تحقٌقه بما ٌتفق  تضع الدابرة الحكومٌة بالتنسٌق مع الدٌوان البحة تنفٌذٌة تكفل قٌاس  -ٔ

مع الوصؾ الوظٌفً لنشاط الدابرة الحكومٌة وأهدافها ونوعٌة الوظابؾ بها واإلجراءات التً تتبع فً وضع 

ٌعتبر األداء العادي هو المعٌار الذي ٌإخذ أساسا  لقٌاس   -ٕ. وتقدٌم واعتماد تقارٌر الكفاٌة وطرق التظلم منها

ٌقوم الربٌس المباشر بتقدٌر   -ٖ. ن تقدٌر الكفاٌة وفقا  للمراتب المذكورة فً المادة السابقةكفاٌة األداء وٌكو

وتنتهً ( ٌناٌر ) كفاٌة األداء لموظفٌه بموضوعٌة ودقة وأمانة مرة واحدة فً كل سنة تبدأ من أول كانون الثانً 

وتعتمد ( فبراٌر ) وشباط ( ٌناٌر ) ي من كل عام وتقدم خالل شهري كانون الثان( دٌسمبر ) فً كانون األول 

ال ٌجوز سحب التقرٌر أو إدخال أي   -ٗ. من العام التالً( مارس ) من الوزٌر المختص خالل شهر آذار 

ٌعلن للموظفٌن معاٌٌر قٌاس   -٘. تعدٌل علٌه بعد إرساله إلى الدٌوان كما ال ٌجوز محو أو كشط أي بٌانات فٌه

 . فً شؤنهمكفاٌة األداء التً تستخدم 

 

 (  ٖٗ) مادة 

تعد التقارٌر السنوٌة على النموذج المخصص لهذه الؽاٌة وتدون فٌها كفاءات الموظفٌن وسلوكهم ونشاطهم، 

وتقدر كفاٌة أداء الموظؾ حسب الدرجات المدونة فً النموذج، وٌراعى فً تقٌٌم عمل الموظؾ إنجازه 

لوظٌفة، كما  ونوعا ، وتقٌم أسالٌب عمله من حٌث المواظبة لواجباته على ضوء المستوٌات المنتظرة من شاؼل ا

 . والسلوك الشخصً والصفات الذاتٌة التً ٌمارس فً ظلها صالحٌاته وٌتخذ قراراته

 

 (  ٖ٘) مادة 

 . ٌشكل ربٌس كل دابرة حكومٌة لجنة برباسته لتدقٌق التقارٌر السنوٌة ووضع التقرٌر العام لكفاٌة أداء الموظؾ

 

 (  ٖٙ) مادة 

ُتْعلم الدابرة المختصة الموظؾ الذي ٌعمل لدٌها بصورة من تقرٌر الكفاٌة عن أدابه بمجرد اعتماده من   -ٔ

للموظؾ أن ٌتظلم للوزٌر المختص من التقرٌر المذكور خالل عشرٌن ٌوما  من تارٌخ   -ٕ. الجهة المختصة

وزٌر المختص تتكون من ثالثة من كبار تشكل لجنة تظلمات ُتنشؤ لهذا الؽرض بقرار من ال  -ٖ. عمله به

الموظفٌن ممن لم ٌشتركوا فً وضع التقرٌر للبت فً التظلم خالل مدة أقصاها ستون ٌوما  من تارٌخ تقدٌمه 

ال ٌعتبر تقرٌر كفاٌة األداء نهابٌا  إال بعد انقضاء مٌعاد التظلم منه   -ٗ. للوزٌر، وٌكون قرار هذه اللجنة نهابٌا  

 . أو البت فٌه

 

 (  7ٖ) مادة 

ٌمنح الموظؾ الذي حصل على مرتبة ممتاز فً تقارٌر كفاٌة األداء شهادة تقدٌر من الدابرة الحكومٌة التابع 

 . لها، وٌعلن عن اسمه فً لوحة مخصصة لذلك
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 (  8ٖ) مادة 

تضع الدابرة الحكومٌة المختصة التقرٌر السنوي عن الموظؾ المنتدب أو المعار منها بعد أخذ رأي الدابرة 

 . الحكومٌة أو الجهة التً انتدب أو أعٌر إلٌها كتابة  

 

 (  9ٖ) مادة 

درجة ٌنبه الموظؾ الذي ٌرد عنه تقدٌر بدرجة متوسط إلى أوجه تقصٌره، وٌنذر الموظؾ الذي ٌرد عنه تقدٌر ب

 . ضعٌؾ، وٌطلب من كل منهما تحسٌن أدابه، وتالفً تقصٌره، وترسل نسخة اإلنذار إلى الدٌوان

 

 (  ٓٗ) مادة 

ٌجوز وقؾ العالوة الدورٌة عن الموظؾ من تارٌخ استحقاقها إذا ورد عنه تقرٌر سنوي بدرجة ضعٌؾ ولحٌن 

 . تحسن أدابه الوظٌفً بحصوله على تقدٌر متوسط فما فوق

 

 (  ٔٗ) مادة 

ٌُحال الموظؾ الذي ٌقدم عنه تقرٌران سنوٌان متتالٌان بدرجة ضعٌؾ إلى لجنة تشكل من قبل الدابرة المختصة 

وقؾ العالوة الدورٌة   -ٔ :-بالتنسٌق مع الدٌوان، وٌجوز أن توقع علٌه واحدة أو أكثر من الجزاءات التالٌة

 . تنزٌل الوظٌفة  -ٖ. تنزٌل الدرجة  -ٕ. السنوٌة

 

 (  ٕٗ) ادة م

إذا قدم عن الموظؾ المشار إلٌه فً المادة السابقة تقرٌر ثالث بدرجة ضعٌؾ ٌتعٌن على اللجنة المختصة النظر 

 . فً فصله

 

 

الفصل الخامس  

الترقٌات  

 (  ٖٗ) مادة 

ال تتم الترقٌة إال على درجة شاؼرة فً الموازنة المعتمدة شرٌطة قضاء الموظؾ سنوات الحد األدنى للمدة 

 . الملحق بهذا القانون(  ٔ) المقررة للبقاء على الدرجة المشار إلٌها فً الجدول رقم 

 

 (  ٗٗ) مادة 

ر جٌد جدا  طٌلة سنوات الخدمة فً ٌشترط للترقٌة على الدرجات داخل الفبة األولى حصول الموظؾ على تقدي

تعطى . الدرجة وٌتم اعتماد الترقٌة من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسٌب ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص
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األولوٌة باالختٌار لمن حصل على تقدٌر ممتاز طٌلة سنوات الخدمة فً هذه الدرجة وعند التساوي فً تقٌٌم 

 . ٌة فٌما بٌنهماألداء ٌتم االختٌار حسب األقدم

 

 (  ٘ٗ) مادة 

ٌشترط للترقٌة على الدرجات داخل باقً الفبات حصول الموظؾ على متوسط تقدٌر جٌد فما فوق آلخر ثالث 

 . سنوات

 

 (  ٙٗ) مادة 

تتم الترقٌة داخل الفبتٌن الثانٌة والثالثة للموظفٌن المستوفٌن لشروط الترقٌة فً الدابرة الحكومٌة المختصة بقرار 

وتعطى األولوٌة فً الترقٌات لألقدمٌة واألداء مع البدء بالنسبة المخصصة للترقٌة . من ربٌس الدابرة المختص

الخامسة الرابعة % ٕٓ% 8ٓدمٌة أداء من إلى السادسة الخامسة الدرجة أق :-باألقدمٌة وذلك وفقا  للنسب التالٌة

 % 8ٓ% ٕٓالثانٌة األولى % ٓٙ% ٓٗالثالثة الثانٌة % ٓ٘% ٓ٘الرابعة الثالثة % ٓٗ% ٓٙ

 

 (  7ٗ) مادة 

تتم جمٌع الترقٌات فً باقً درجات الفبة الثالثة والفبتٌن الرابعة والخامسة باألقدمٌة من بٌن المستوفٌن لشروط 

 . وٌصدر القرار بذلك من ربٌس الدابرة المختص بناء على توصٌة اللجنة المختصة. الترقٌة

 

 (  8ٗ) مادة 

تتم الترقٌة من الفبة الثانٌة إلى الفبة األولى للموظفٌن المستوفٌن لشروط الترقٌة بتنسٌب من ربٌس الدابرة 

من حصل على تقدٌر ممتاز طٌلة سنوات الخدمة وتعطى األولوٌة للترقٌة باالختٌار ل. وبقرار من مجلس الوزراء

 . فً هذه الدرجة، وعند التساوي فً تقٌٌم األداء ٌتم االختٌار حسب األقدمٌة فٌما بٌن المستحقٌن

 

 (  9ٗ) مادة 

  -ٕ. ٌصدر قرار الترقٌة من الجهة المختصة بالتعٌٌن، وتعتبر الترقٌة نافذة  من تارٌخ صدور القرار بها  -ٔ

وظؾ من تارٌخ الترقٌة أول مربوط الدرجة الجدٌدة أو عالوة من عالوات هذه الدرجة مضافة إلى ٌستحق الم

 . راتبه األصلً أٌهما أكبر

 

 (  ٓ٘) مادة 

مت بحق موظؾ شكوى تستوجب اتخاذ إجراءات تؤدٌبٌة أو جزابٌة فال ٌنظر فً ترقٌته إال بعد   -ٔ إذا قُدِّ

إذا تقرر عدم اتخاذ إجراءات تؤدٌبٌة بحقه أو تمت تبربته من التهمة   -ٕ. صدور القرار النهابً فً قضٌته

 . الموجهة إلٌه ٌنظر فً ترقٌته من تارٌخ استحقاقها
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الباب الثالث  

 

الفصل األول  

رواتب الموظفٌن وعالواتهم  

 (  ٔ٘) مادة 

مجلس الوزراء تقدٌم اقتراح ٌجوز ل  -ٕ. تحدد رواتب الموظفٌن طبقا  لسلم الرواتب الملحق بهذا القانون  -ٔ

ٌصرؾ الراتب   -ٖ. بتعدٌل سلم الرواتب من حٌن إلى آخر إلى المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً للمصادقة علٌه

عالوة  -ب . الراتب األساسً مع عالوة الدرجة -أ  :-االستحقاقات: أوال   :-اإلجمالً للموظؾ على أساس

عالوة  -هـ . بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل -د . دعالوة اجتماعٌة للزوج واألوال -ج . االختصاص

وتمنح لمن : عالوة إدارٌة -ط . عالوة طبٌعة عمل -ح . عالوة مخاطرة -ز . عالوة ندرة -و . ؼالء المعٌشة

ه ٌشؽلون مواقع إشرافٌة قٌادٌة وفقا  للهٌكل التنظٌمً وجدول الوظابؾ المعتمدٌن للدوابر المختلفة على الوج

الملحق بهذا القانون وال ٌجوز الجمع بٌنها وبٌن عالوة االختصاص بحٌث ٌصرؾ (  ٕ) المبٌن فً الجدول رقم 

أٌة  -د . ضرٌبة الدخل -ج . قسط التؤمٌن الصحً -ب . قسط التقاعد_ أ  :-االستقطاعات : ثانٌا  . أٌهما أكبر

 . استقطاعات أخرى ٌحددها القانون

 

 (  ٕ٘) مادة 

) ٌمنح الموظؾ الذي أمضى سنة فؤكثر فً الخدمة عالوة دورٌة سنوٌة تصرؾ له فً األول من كانون الثانً 

من كل عام وبالحد األقصى لعدد العالوات المقررة لدرجته ما لم ٌصدر قرار من جهة ذات اختصاص ( ٌناٌر 

 . بحجبها أو بتؤخٌرها عنه وفقا  ألحكام هذا القانون

 

 (  ٖ٘) مادة 

تدفع العالوة االجتماعٌة للموظؾ عن زوجه ؼٌر الموظؾ وعن أبنابه وبناته حسب الفبات المقررة لكل   -ٔ

(  ٔ) على أن ٌستمر صرؾ العالوة أليٍّ من المذكورٌن فً الفقرة   -ٕ. منهم حتى بلوؼهم سن الثامنة عشرة

ٌّة مإسسة  -أ  :-أعاله فً األحوال التالٌة تعلٌمٌة معترؾ بها ولحٌن إتمامه دراسته أو إذا كان ٌتابع دراسته فً أ

إذا كان معاقا  أو أصبح معاقا  وبنسبة إعاقة تحددها اللجنة  -ب . إكماله الخامسة والعشرٌن من العمر أٌهما أسبق

إذا   -ٖ. إذا كانت مطلقة أو أرملة وؼٌر موظفة -د . إذا كانت بنتا  ؼٌر متزوجة وؼٌر موظفة -ج . الطبٌة العلٌا

 . ان الزوجان موظفٌن بالخدمة المدنٌة فتدفع العالوة االجتماعٌة للزوج فقطما ك

 

 (  ٗ٘) مادة 

وٌوقؾ   -ٕ. ٌبدأ صرؾ العالوة عن الموالٌد وحاالت الزواج اعتبارا  من تارٌخ المٌالد أو عقد الزواج  -ٔ

التً تزوجت اعتبارا  من  صرؾ العالوة عن المتوفٌن من األبناء أو عن الزوج المتوفى أو المطلق أو البنت

 . تارٌخ الوفاة أو الطالق أو الزواج حسب األحوال
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 (  ٘٘) مادة 

ٌجوز منح شاؼل الوظٌفة مقابال  عن األعمال التً ٌكلؾ بها فً ؼٌر أوقات العمل الرسمٌة إذا توفر اعتماد مالً 

أن ٌكون العمل المراد تنفٌذه   -أ :-مخصص لها، بقرار من ربٌس الدابرة الحكومٌة المختصة بالشروط التالٌة

أال تتجاوز المبالػ  -ب . من األعمال الطاربة أو الموسمٌة الملحة التً ال ٌتسنى أداإها وقت الدوام الرسمً

أن ٌقتصر صرفها على الموظفٌن التنفٌذٌٌن من الفبة الثانٌة فما  -ج . المدفوعة عنها ربع راتب الموظؾ المعنً

وتحدد الالبحة التنفٌذٌة األحكام والضوابط واإلجراءات للعمل فً ؼٌر أوقات . بساعةدونها على أساس الساعة 

 . العمل الرسمٌة

 

 

الفصل الثانً  

الحوافز والعالوات التشجٌعٌة  

 (  ٙ٘) مادة 

 ٌضع الدٌوان مع الدابرة المختصة نظاما  للحوافز المادٌة والمعنوٌة للموظفٌن فٌها بما ٌكفل تحقٌق األهداؾ  -ٔ

ٌجوز   -ٕ. وتحسٌن األداء وترشٌد النفقات على أن ٌتضمن هذا النظام فبات الحوافز المادٌة وشروط منحها

. للدابرة المختصة صرؾ مكافؤة تشجٌعٌة للموظؾ الذي ٌقدم أعماال  أو بحوثا  لرفع كفاءة األداء وترشٌد النفقات

العالوة الدورٌة المقررة إذا حصل على تقرٌر  ٌجوز للدابرة المختصة منح الموظؾ عالوة تشجٌعٌة تعادل  -ٖ

كفاٌة األداء بمرتبة ممتاز عن العامٌن األخٌرٌن على أال ٌزٌد عدد الموظفٌن الذٌن ٌمنحون هذه العالوة عن 

من عدد الموظفٌن العاملٌن على هذه الدرجة فإذا قل عددهم عن خمسة تمنح لواحد منهم على أال ٌتكرر % ٕٓ

 . بعد سنتٌن على األقل من تارٌخ منحها لهمنحها للموظؾ إال 

 

 

الفصل الثالث  

النقل والندب واإلعارة  

 (  7٘) مادة 

ٌجوز نقل الموظؾ أو ندبه أو إعارته داخل فلسطٌن أو خارجها بطلب خطً من الموظؾ بعد موافقة الجهات 

 . المختصة أو بناء  على مصلحة العمل

 

 (  8٘) مادة 

مع مراعاة ما نصت علٌه أحكام المواد األخرى من هذا القانون ال ٌجوز نقل الموظؾ من وظٌفته إلى وظٌفة 

أخرى أقل منها درجة إال بناء  على موافقته الخطٌة، على أال ٌإثر النقل على أقدمٌته فً الدرجة أو حقه فً 

 . الترقٌة
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 (  9٘) مادة 

ى دابرة أخرى بناء  على طلبه وموافقة الدابرتٌن المختصتٌن وٌصدر ٌجوز نقل الموظؾ من دابرة حكومٌة إل

 . قرار النقل من الجهة المختصة بالتعٌٌن

 

 (  ٓٙ) مادة 

إذا نقل موظؾ من دابرة حكومٌة إلى أخرى ٌصرؾ راتبه مع استحقاقاته األخرى من تارٌخ النقل على حساب 

 . موازنة الدابرة المنقول إلٌها

 

 (  ٔٙ) مادة 

ٌجوز بقرار من ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص بالتنسٌق مع دٌوان الموظفٌن ندب الموظؾ مإقتا  لمدة أقصاها 

سنة قابلة للتجدٌد مرة واحدة للعمل فً دابرة حكومٌة أخرى بنفس درجة وظٌفته أو وظٌفة تعلوها إذا اقتضت 

 . وتنظٌم الالبحة القواعد الخاصة بالندب. المصلحة العامة ذلك

 

 (  ٕٙ) مادة 

ٌجوز إعارة الموظؾ بموافقته الخطٌة إلى أٌة حكومة أخرى أو إلى منظمة دولٌة أو إقلٌمٌة أو مإسسة عامة 

بناء  على طلب أي منها سواء داخل فلسطٌن أو خارجها، كما ٌجوز إعارته بالطرٌقة نفسها إلى أٌة سلطة محلٌة 

 . تساهم فٌها الحكومة أو مإسسة ذات نفع عام داخل فلسطٌن أو إلى شركة

 

 (  ٖٙ) مادة 

أال تتجاوز مدة اإلعارة األولى فً الداخل سنة، وٌجوز تجدٌدها كل   -ٔ :-ٌراعى عند إعارة الموظؾ ما ٌلً

أال تتجاوز مدة اإلعارة للخارج   -ٕ. مرة لمدة سنة أخرى بحٌث ال تتجاوز مدة اإلعارة فً مجملها أربع سنوات

 . وز إعارة الموظؾ بعدها إال بعد انقضاء خمس سنوات من عودته للعملعن أربع سنوات، وال ٌج

 

 (  ٗٙ) مادة 

ٌصدر قرار اإلعارة من الجهة المختصة بالتعٌٌن بناء  على طلب الجهة المستعٌرة بالتنسٌق مع الدٌوان،   -ٔ

راتب الموظؾ ٌكون   -ٕ. وٌحدد القرار مدة اإلعارة وشروطها وتارٌخ بداٌتها واسم الجهة المستعٌرة

واستحقاقاته طوال مدة اإلعارة على حساب الجهة المستعٌرة وتعتبر مدة اإلعارة كاملة مدة خدمة مقبولة للتقاعد 

 . واستحقاق الترقٌة والعالوة الدورٌة، على أن تستوفى منه العابدات التقاعدٌة المستحقة
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 (  ٘ٙ) مادة 

ه إلى وظٌفته األولى أو إلى وظٌفة معادلة لها بالدرجة والراتب تلتزم الدابرة التً أعٌر منها الموظؾ بإعادت

اللذٌن كان ٌستحقهما الموظؾ فً الوقت الذي أعٌد فٌه للوظٌفة، وفً جمٌع األحوال ٌحتفظ الموظؾ المعار 

 . بممٌزات الوظٌفة جمٌعها التً كان ٌشؽلها قبل اإلعارة

 

 

الفصل الرابع  

واجبات الموظؾ وسلوكه الوظٌفً  

 (  ٙٙ) ادة م

. الوظابؾ العامة تكلٌؾ للقابمٌن بها، هدفها خدمة المواطنٌن تحقٌقا  للمصلحة العامة طبقا  للقوانٌن واللوابح

تؤدٌة العمل المنوط به   -ٔ :-وعلى الموظؾ مراعاة أحكام هذا القانون واللوابح وتنفٌذها وأن ٌلتزم بما ٌلً

رسمً ألداء واجبات وظٌفته، وأن ٌلتزم بالعمل فً ؼٌر أوقات بنفسه بدقة وأمانة وأن ٌخصص وقت العمل ال

أن ٌحسن معاملة   -ٕ. العمل الرسمٌة بناء  على تكلٌؾ من الجهة المختصة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك

المحافظة على األموال   -ٗ. احترام مواعٌد العمل  -ٖ. الجمهور وأن ٌنجز معامالتهم فً الوقت المحدد

احترام التسلسل اإلداري فً اتصاالته الوظٌفٌة وتنفٌذ ما ٌصدر إلٌه من أوامر   -٘. عامةوالممتلكات ال

وتعلٌمات فً حدود القوانٌن واللوابح النافذة، وٌتحمل كلُّ مسإول مسإولٌة األوامر التً تصدر منه كما ٌكون 

وكفاءاته العلمٌة والعملٌة  أن ٌعمل على تنمٌة قدراته  -ٙ. مسإوال  عن حسن سٌر العمل فً حدود اختصاصاته

واالطالع على القوانٌن واللوابح والتعلٌمات المتعلقة بعمله واإلحاطة بها وتقدٌم االقتراحات التً ٌراها مفٌدة 

 . لتحسٌن طرق العمل فً الدابرة ورفع مستوى األداء فٌها

 

 (  7ٙ) مادة 

القوانٌن واللوابح األخرى المعمول بها والمتعلقة مخالفة أحكام هذا القانون أو   -ٔ :-ٌحظر على الموظؾ ما ٌلً

وتحدد الالبحة . الجمع بٌن وظٌفته وبٌن أي عمل آخر ٌإدٌه بنفسه أو بالواسطة  -ٕ. بالخدمة المدنٌة والموظفٌن

التنفٌذٌة لهذا القانون الضوابط واألحكام لألعمال التً ٌجوز للموظؾ أداإها فً ؼٌر أوقات الدوام الرسمٌة بما 

استؽالل وظٌفته وصالحٌاته فٌها لمنفعة ذاتٌة   -ٖ. ٌضر أو ٌتعارض أو ٌتناقض مع الوظٌفة أو مقتضٌاتها ال

أو ربح شخصً أو القبول مباشرة أو بالواسطة ألٌة هدٌة أو مكافؤة أو منحة أو عمولة بمناسبة قٌامه بواجبات 

ٌّة ورقة رسمٌة أو صورة أو   -ٗ. وظٌفته نسخة أو ملخص عنها أو أن ٌنزعها من أن ٌحتفظ لنفسه بؤصل أ

ا  من األُمور التً ٌطلع   -٘. الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلّؾ به شخصٌا   ٌّ أن ٌفشً أ

الخروج على مقتضى   -ٙ. علٌها بحكم وظٌفته خالفا  للمجاالت التً ٌجٌزها القانون حتى ولو ترك الوظٌفة

شرب الخمر ولعب القمار   -7. هور بمظهر من شؤنه اإلخالل بكرامة الوظٌفةالواجب فً أعمال وظٌفته أو الظ

 . فً األندٌة أو فً المحال العامة
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الفصل الخامس  

اإلجراءات والعقوبات التؤدٌبٌة  

 (  8ٙ) مادة 

إذا ثبت ارتكاب الموظؾ مخالفة للقوانٌن واألنظمة والتعلٌمات والقرارات المعمول بها فً الخدمة المدنٌة أو فً 

الخصم من   -ٖ. اإلنذار  -ٕ. التنبٌه أو لفت النظر  -ٔ :-تطبٌقها فتوقع علٌه إحدى العقوبات التؤدٌبٌة التالٌة

الحرمان من العالوة الدورٌة أو تؤجٌلها مدة ال تزٌد عن   -ٗ. الراتب بما ال ٌزٌد عن راتب خمسة عشر ٌوما  

الوقؾ عن العمل مدة ال تتجاوز ستة أشهر   -ٙ. الحرمان من الترقٌة حسب أحكام هذا القانون  -٘. ستة أشهر

 . الفصل من الخدمة . -اإلحالة إلى المعاش . -اإلنذار بالفصل . -تخفٌض الدرجة  -7. مع صرؾ نصؾ الراتب

 

 (  9ٙ) مادة 

فٌما عدا   -ٕ. تكون اإلحالة للتحقٌق على مخالفة تؤدٌبٌة ممن ٌملك سلطة توقٌع العقوبة على الموظؾ  -ٔ

عقوبة التنبٌه أو لفت النظر ال ٌجوز توقٌع عقوبة على الموظؾ إال بعد إحالته إلى لجنة للتحقٌق معه وسماع 

 . قرار الصادر بتوقٌع العقوبة مسببا  أقواله، وٌتم إثبات ذلك بالتسجٌل فً محضر خاص، وٌكون ال

 

 (  7ٓ) مادة 

  -ٖ. اإلحالة إلى المعاش  -ٕ. اللوم -ا  :-ال توقع على موظفً الفبة الثانٌة إال إحدى العقوبات التؤدٌبٌة التالٌة

 . الفصل من الخدمة

 

 (  7ٔ) مادة 

تكون إحالة موظفً الفبة األولى للتحقٌق على المخالفات التؤدٌبٌة بقرار من مجلس الوزراء بناء  على طلب  -أ 

تتولى التحقٌق لجنة ٌشكلها مجلس الوزراء من موظفٌن ال تقل  -ب . من ربٌس الدابرة الحكومٌة التابعٌن لها

توصٌاتها إلى مجلس الوزراء التخاذ القرار ترفع اللجنة  -ج . درجاتهم عن درجة الموظؾ المحال للتحقٌق

 . المناسب بشؤنها وفقا  ألحكام هذا القانون

 

 (  7ٕ) مادة 

إذا نسب للموظؾ ما من شؤنه توقٌفه أو احتجازه أو التحقٌق معه فً شؤن ٌخرج عن نطاق وظٌفته فعلى الجهة 

ؾ فورا  للنظر فً شؤنه وفقا  ألحكام هذا القابمة على هذا اإلجراء إبالغ الدابرة الحكومٌة التابع لها الموظ

 . القانون

 

 (  7ٖ) مادة 

ال ٌجوز إحالة الموظؾ إلى التحقٌق وفقا  ألحكام هذا القانون بسبب مخالفة تؤدٌبٌة مضى على اكتشافها أكثر من 

 . ستة أشهر
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 (  7ٗ) مادة 

ربٌسه إال إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان  ال ٌعفى الموظؾ من العقوبة التؤدٌبٌة استنادا  إلى أمر صادر إلٌه من

 . تنفٌذا  ألمر خطً بذلك صادر إلٌه من ربٌسه المذكور بالرؼم من تنبٌهه للمخالفة خطٌا  

 

 

الفصل السادس  

محو العقوبات التؤدٌبٌة  

 (  7٘) مادة 

ستة أشهر فً حالة التنبٌه أو  -أ  :-تمحى العقوبات التؤدٌبٌة التً توقع على الموظؾ بانقضاء المدد اآلتٌة  -ٔ

سنة فً حالة الخصم من األجر مدة تزٌد  -ب . اللوم أو اإلنذار أو الخصم من الراتب مدة ال تتجاوز خمسة أٌام

سنتان بالنسبة إلى العقوبات األخرى فٌما عدا عقوبتً  -ج . على خمسة أٌام أو تؤجٌل العالوة أو الحرمان منها

بالنسبة لؽٌر شاؼلً الوظابؾ العلٌا ٌتم المحو فً   -ٕ. الفصل واإلحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تؤدٌبً

ٌن بقرار من اللجنة المختصة وفقا  ألحكام الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون إذا تب(  ٔ) الحاالت المذكورة فً الفقرة 

لها أن سلوك الموظؾ وعمله منذ توقٌع العقوبة مرضٌا  وذلك من واقع تقارٌر كفاٌة أدابه السنوٌة وملؾ خدمته 

 . وما ٌبدٌه رإساإه عنه

 

 (  7ٙ) مادة 

ٌترتب على محو العقوبة التؤدٌبٌة اعتبارها كؤن لم تكن بالنسبة للمستقبل، وال ٌإثر ذلك على الحقوق 

نتٌجة لها، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة لها، وما ٌتعلق بها من ملؾ خدمة  والتعوٌضات التً ترتبت

 . الموظؾ

 

 (  77) مادة 

تحتفظ كل دابرة حكومٌة فً حساب خاص بحصٌلة عقوبات الخصم الموقعة على الموظفٌن، وٌكون الصرؾ 

قا  للشروط واألوضاع التً من هذه الحصٌلة فً األؼراض االجتماعٌة أو الثقافٌة أو الرٌاضٌة للموظفٌن طب

 . تحددها الدابرة الحكومٌة المختصة وفقا  ألحكام الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون
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الباب الرابع  

 

الفصل األول  

اإلجازات  

 (  78) مادة 

 ال ٌجوز للموظؾ أن ٌنقطع عن عمله إال إلجازة ٌستحقها فً حدود اإلجازات المقررة فً هذا القانون ووفقا  

 . للضوابط واإلجراءات التً تضعها الدابرة الحكومٌة التابع لها

 

 (  79) مادة 

  -ٖ. اإلجازة العارضة  -ٕ. اإلجازة السنوٌة  -ٔ :-تكون اإلجازات المستحقة للموظؾ على النحو التالً

إجازة   -7. ةإجازة األمومة والوالد  -ٙ. اإلجازة دون راتب  -٘. اإلجازة الدراسٌة  -ٗ. اإلجازة المرضٌة

 . الحج

 

 (  8ٓ) مادة 

ٌستحق الموظؾ إجازة اعتٌادٌة سنوٌة براتب كامل ال ٌدخل فً حسابها أٌام العطل الرسمٌة فٌما عدا ٌوم العطلة 

خمسة عشر ٌوما  فً السنة األولى وذلك بعد مضً ستة أشهر من   -ٔ :-األسبوعٌة وذلك على التفصٌل التالً

خمسة وثالثٌن ٌوما  لمن تجاوز عمره   -ٖ. ثالثٌن ٌوما  لمن أمضى سنة فؤكثر  -ٕ. تارٌخ مباشرته العمل

 . الخمسٌن وأمضى فً الخدمة عشر سنوات على األقل

 

 (  8ٔ) مادة 

) المقصود بالسنة لؽاٌات منح اإلجازات االعتٌادٌة فً هذا القانون سنة مٌالدٌة تبدأ من األول من كانون الثانً 

 . من ذات السنة( دٌسمبر ) وتنتهً فً الٌوم األخٌر من كانون األول ( ٌناٌر 

 

 (  8ٕ) مادة 

ها طبقا  للوابح التً تضعها الدابرة تكون اإلجازة السنوٌة لموظفً المإسسات التعلٌمٌة بمختلؾ مستوٌات  -ٔ

وٌجوز استثناء بموافقة ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص منح الموظؾ الذي ٌعمل فً   -ٕ. الحكومٌة المختصة

 . حقل التعلٌم إجازة ال تتجاوز عشرة أٌام فً السنة الواحدة

 

 (  8ٖ) مادة 

سنوٌة إال ألسباب قوٌة تقتضٌها مصلحة العمل وٌوافق ال ٌجوز تقصٌر أو تؤجٌل أو إنهاء اإلجازة االعتٌادٌة ال

علٌها ربٌس الدابرة الحكومٌة المعنٌة، وفً هذه الحالة ٌتم االستفادة من الرصٌد المرحل حتى نفاذه مع اإلجازة 

 . االعتٌادٌة المستحقة له فً السنوات التالٌة بحٌث ال تزٌد فً سنة واحدة عن ستٌن ٌوما  
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 (  8ٗ) مادة 

الموظؾ إجازة عارضة براتب كامل لمدة ال تزٌد عن عشرة أٌام فً السنة وذلك بسبب طارئ ٌتعذر  ٌستحق

 . معه الحصول على أٌة إجازة أخرى

 

 (  8٘) مادة 

ٌستحق الموظؾ كل ثالث سنوات تقضى فً الخدمة إجازة مرضٌة تمنح بقرار من اللجنة الطبٌة المختصة   -ٔ

 -ج . من الراتب الكامل% 7٘ستة أشهر براتب ٌعادل  -ب . أشهر براتب كاملثالث  -أ  :-فً الحدود التالٌة

من الراتب الكامل إال إذا تجاوز الموظؾ عمر الخمسٌن فترفع هذه النسبة إلى % ٓ٘ستة أشهر براتب ٌعادل 

. ابهثالثة أشهر أخرى بدون راتب إذا قررت اللجنة الطبٌة المختصة احتمال شؾ -د . من الراتب الكامل% 7٘

للدابرة الحكومٌة التً ٌتبعها الموظؾ زٌادة المدة ستة أشهر أخرى دون راتب إذا كان الموظؾ مصابا    -ٕ

ٌجوز لربٌس الدابرة   -ٖ. بمرض ٌحتاج لشفابه عالجا  طوٌال  وذلك وفقا  لما تقرره اللجنة الطبٌة المختصة

ار إلٌها فً هذه المادة أن ٌقرر زٌادة المدد التً الحكومٌة المذكورة بمراعاة الحد األقصى لمجموع المدد المش

. ٌحصل فٌها الموظؾ على إجازة مرضٌة بؤجر مخفض، كما ٌجوز له أن ٌقرر منحه بتلك اإلجازة بؤجر كامل

  -٘. للموظؾ الحق فً طلب تحوٌل اإلجازة المرضٌة إلى إجازة اعتٌادٌة إذا كان رصٌده منها ٌسمح بذلك  -ٗ

ٌُخطر الدابرة الحكومٌة التابع لها عن مرضه خالل أربع وعشرٌن ساعة من تخلفه  على الموظؾ المرٌض أن 

ٌجوز للموظؾ المرٌض الحصول على إجازة   -ٙ. عن العمل ما لم ٌكن ذلك قد تعذر علٌه ألسباب قهرٌة

ثالثة أٌام  مرضٌة ال تزٌد على ثالثة أٌام تمنح من طبٌب تابع لوزارة الصحة، وٌجوز تمدٌدها لمدة ال تتجاوز

استثناء من أحكام اإلجازات   -7. أخرى بناء  على تقرٌر طبً ٌصدر عن طبٌب أخصابً تابع لوزارة الصحة

المرضٌة ٌمنح الموظؾ المرٌض بؤحد األمراض المزمنة التً ٌصدر بتحدٌدها من وزٌر الصحة بناء  على 

ٌُشفى أو تستقر حالته استقرارا  ٌمكنه من العودة  إجازة استثنابٌة بؤجر كامل إلى -موافقة اللجنة الطبٌة العلٌا  أن 

ٌضع دٌوان الموظفٌن اإلجراءات   -8. إلى العمل وإذا تبٌن عجزه عجزا  كامال  تنهى خدمته لعدم اللٌاقة الصحٌة

إذا رؼب الموظؾ   -9. المتعلقة بحصول الموظؾ على اإلجازة المرضٌة وذلك بالتنسٌق مع وزارة الصحة

ٌعتبر تمارض   -ٓٔ. نهاء إجازته والعودة لعمله فال ٌتم ذلك إال بموافقة اللجنة الطبٌة المختصةالمرٌض فً إ

 . إخالال  بواجبات الوظٌفة -الذي ٌثبت بقرار من اللجنة الطبٌة المختصة  -الموظؾ 

 

 (  8ٙ) مادة 

بما ال ٌتعارض مع مصلحة العمل ٌجوز لربٌس الدابرة الحكومٌة التً ٌتبعها الموظؾ الذي أمضى سنتٌن   -ٔ

تمنح اإلجازة الدراسٌة لمدة سنة قابلة للتجدٌد   -ٕ. فً الخدمة الموافقة على منحه إجازة دراسٌة بناء على طلبه

ون راتب وفقا  للشروط والضوابط التً تتضمنها تكون اإلجازة الدراسٌة د  -ٖ. سنوٌا  بحد أقصى أربع سنوات

 . الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون

 

 (  87) مادة 

ٌمنح الموظؾ إجازة دون راتب بناء على طلبه لمرافقة زوجه المسافر إلى الخارج للعمل أو الدراسة والذي   -ٔ

ٌجوز للدابرة   -ٕ. فً الخارج ال تقل مدة سفره عن ستة أشهر شرٌطة أال تجاوز اإلجازة مدة بقاء الزوج

 ٖ. الحكومٌة المختصة منح الموظؾ إجازة دون راتب لألسباب التً ٌبدٌها فً طلبه والتً تقدرها جهة اإلدارة

ال ٌستحق الموظؾ الذي منح إجازة دون راتب عالوة أو ترقٌة طوال مدة إجازته، وال تحتسب مدة هذه  -
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 ٗ. الترقٌات والعالوات دونما إخالل باألحكام الخاصة بالتؤمٌن والمعاشاتاإلجازة فً أقدمٌة درجته فٌما ٌتعلق ب

ٌجوز للدابرة التابع لها الموظؾ شؽل وظٌفة الموظؾ المرخص له بإجازة دون راتب لمدة سنة على األقل  -

 . بالتعٌٌن أو الترقٌة علٌها وفقا  ألحكام القانون

 

 (  88) مادة 

للموظفة   -ٕ. براتب كامل لمدة عشرة أسابٌع متصلة قبل الوضع وبعده تمنح الموظفة الحامل إجازة  -ٔ

المرضعة الحق فً االنصراؾ من العمل قبل موعد انتهابه بساعة واحدة ولمدة سنة من تارٌخ مولد الطفل ولها 

 . الحق فً إجازة دون راتب لمدة عام لرعاٌته

 

 (  89) مادة 

 . فً إجازة ألداء فرٌضة الحج براتب كامل لمدة ثالثٌن ٌوما   للموظؾ الحق ولمرة واحدة طوال مدة خدمته

 

 

الفصل الثانً  

التؽٌب عن العمل  

 (  9ٓ) مادة 

ٌفقد الموظؾ وظٌفته إذا تؽٌب عن عمله دون إذن مدة تزٌد عن خمسة عشرة ٌوما  متصلة ما لم ٌقدم عذرا    -ٔ

 . تحتسب مدة الؽٌاب فً هذه الحالة براتب كامل أو ؼٌر ذلك وفقا  لمقتضٌات الحال  -ٕ. مقبوال  

 

 (  9ٔ) مادة 

ة تدرٌبٌة كؤنها عمل رسمً وبراتب كامل وفقا  تعتبر المدد التً ٌوفد فٌها الموظؾ فً بعثة رسمٌة أو دور

 . ألحكام القوانٌن واللوابح الخاصة المنظمة لها

 

 (  9ٕ) مادة 

ٌستحق الموظؾ الذي ٌوفد فً مهمة عمل رسمٌة البدالت والمصارٌؾ التً تقررها وتحدد شروطها وضوابطها 

 . البحة خاصة ٌصدرها مجلس الوزراء
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الفصل الثالث  

عن العمل  التوقٌؾ 

 (  9ٖ) مادة 

عند إحالة الموظؾ للتحقٌق ٌجوز لربٌس الدابرة الحكومٌة التً  :-مع مراعاة األحكام األخرى لهذا القانون

ٌتبعها وقؾ الموظؾ عن عمله أو نقله إلى وظٌفة أخرى فً الدابرة نفسها بصفة مإقتة رٌثما ٌنتهً التحقٌق 

 . معه

 

 (  9ٗ) مادة 

 . ؾ عن عمله راتبه كامال  فترة وقفهٌدفع للموظؾ الموقو

 

 

الفصل الرابع  

إصابة العمل  

 (  9٘) مادة 

مع عدم اإلخالل بؤحكام القوانٌن واللوابح المعمول بها بخصوص إصابات العمل، إذا أصٌب الموظؾ فً حادثة 

ا اللجنة الطبٌة ٌمنح اإلجازة المرضٌة التً تقرره -وهً التً تقع له أثناء تؤدٌته عمله أو بسببه  -عمل 

 . المختصة وال تعتبر ضمن اإلجازات المرضٌة المقررة فً هذا القانون

 

 

الباب الخامس  

انتهاء الخدمة  

 (  9ٙ) مادة 

  -ٖ. عدم اللٌاقة الصحٌة  -ٕ. بلوغ السن القانونٌة لترك الخدمة  -ٔ: تنتهً خدمة الموظؾ ألحد األسباب التالٌة

الحكم علٌه بحكم نهابً من   -ٙ. اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة  -٘. فقد الوظٌفة  -ٗ. االستقالة

 . الوفاة  -7. األمانة محكمة فلسطٌنٌة مختصة بجناٌة أو بجنحة مخلة بالشرؾ أو

 

 (  97) مادة 

 . تنتهً خدمة الموظؾ إذا أكمل الستٌن من عمره
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 (  98) مادة 

ال ٌجوز إنهاء خدمة الموظؾ لعدم   -ٕ. تثبت عدم اللٌاقة الصحٌة للخدمة بقرار من اللجنة الطبٌة العلٌا  -ٔ

اللٌاقة الصحٌة للخدمة قبل استنفاذ إجازاته المرضٌة واالعتٌادٌة ما لم ٌطلب كتابٌا  إنهاء خدمته دون انتظار 

 . استنفاد إجازاته المذكورة

 

 (  99) مادة 

ٌبت ربٌس   -ٕ. أن ٌقدم استقالته من وظٌفته بطلب خطً إلى ربٌس الدابرة الحكومٌة التابع لها للموظؾ  -ٔ

تعتبر   -ٖ. الدابرة الحكومٌة المذكور فً طلب االستقالة خالل مدة أقصاها ثالثون ٌوما  من تارٌخ تقدٌمها إلٌه

ال تقبل استقالة   -ٗ. أعاله(  ٕ) ٌها فً الفقرة االستقالة مقبولة حكما  إذا لم ٌتم البت فٌها خالل المدة المشار إل

ٌستمر   -٘. الموظؾ المحال إلى التحقٌق إال بعد انتهابه بؽٌر إحدى عقوبتً الفصل أو اإلحالة إلى المعاش

(  ٕ) الموظؾ فً عمله إلى أن ٌبلػ كتابٌا  بقرار قبول االستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص علٌه فً الفقرة 

 . مادةمن هذه ال

 

 (  ٓٓٔ) مادة 

من هذا (  9ٓ) التؽٌب وفقا  ألحكام المادة   -ٔ: تنتهً خدمة الموظؾ بفقده وظٌفته فً إحدى الحالتٌن التالٌتٌن

إذا تؽٌب عن عمله بؽٌر إذن أو عذر مقبول أكثر من ثالثٌن ٌوما  ؼٌر متصلة فً السنة وتعتبر   -ٕ. القانون

لٌوم التالً الكتمال هذه المدة شرٌطة أن ٌكون قد تم إنذاره خطٌا  بعد تؽٌبه خدمته منتهٌة فً هذه الحالة من ا

 . خمسة عشر ٌوما  

 

 (  ٔٓٔ) مادة 

. من هذا القانون(  7ٓو  8ٙ) وفقا  ألحكام المادتٌن   -ٔ: تنتهً خدمة الموظؾ بإحالته إلى المعاش فً حالتٌن

خطً من الموظؾ شرٌطة أال ٌقل عمره عند تقدٌمه  بموافقة من ربٌس الدابرة الحكومٌة بناء على طلب  -ٕ

 . هذا الطلب عن خمسٌن سنة وبشرط استٌفاء الحد األدنى من السنوات الستحقاق معاش التقاعد

 

 (  ٕٓٔ) مادة 

تكون حقوق من تنتهً خدمته من الموظفٌن ألحد األسباب الواردة فً هذا القانون وفقا  لألحكام والقواعد الواردة 

 . قاعدبشؤن الت
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الباب السادس  

أحكام عامة وانتقالٌة  

 (  ٖٓٔ) مادة 

ٌحدد مجلس الوزراء قواعد وأحكام نقل الموظفٌن الموجودٌن فً الخدمة المدنٌة وقت نفاذ هذا القانون   -ٔ

تشكل بقرار من ربٌس كل دابرة   -ٕ. ووفقا  ألحكامه إلى الفبات والدرجات الواردة فً الجداول الملحقة به

وظفٌها وفقا للقواعد واألحكام المشار إلٌها حكومٌة بالتنسٌق مع دٌوان الموظفٌن لجنة أو أكثر للنظر فً نقل م

إذا تبٌن أن الراتب الذي ٌتقاضاه الموظؾ عند نقله وفقا  ألحكام الفقرتٌن السابقتٌن   -ٖ. أعاله(  ٔ) فً الفقرة 

ٌزٌد عن الراتب المستحق له فً الدرجة المنقول إلٌها ٌحتفظ براتبه األصلً على أن ٌتم احتساب أٌة عالوات أو 

ت تستحق له ضمن تسوٌة راتبه براتب الدرجة الجدٌدة لحٌن استنفاد الفرق وذلك وفقا  لإلجراءات التً زٌادا

 . ٌصدر بشؤنها قرار من مجلس الوزراء

 

 (  ٗٓٔ) مادة 

ٌضع مجلس الوزراء القواعد واألحكام والشروط المنظمة لتنفٌذ أٌة زٌادات قد تستحق فً الرواتب نتٌجة   -ٔ

ٌجوز التدرج فً تنفٌذ   -ٕ. ون للموظفٌن الموجودٌن فً الخدمة أو المعٌنٌن وفق أحكامهتطبٌق هذا القان

ال ٌستفٌد المعٌنون   -ٖ. الزٌادات المشار إلٌها أعاله شرٌطة أن ٌتم البدء بالمستفٌدٌن من الفبات والدرجات الدنٌا

 . ٌذها ألقرانهم الموجودٌن فً الخدمةوفق أحكام هذا القانون من الزٌادات المذكورة المقررة فٌه إال عند تنؾ

 

 (  ٘ٓٔ) مادة 

للموظؾ أن ٌتظلم لربٌس الدابرة الحكومٌة من أي قرار إداري وذلك خالل عشرٌن ٌوما  من تارٌخ علمه   -ٔ

وٌتم البت فً التظلم خالل ستٌن ٌوما  من تارٌخ تقدٌمه، فإذا انقضت هذه المدة دون الرد خطٌا  على   -ٕ. به

للموظؾ اللجوء إلى القضاء خالل ستٌن ٌوما  من تارٌخ إبالؼه رفض   -ٖ. أعتبر تظلمه مرفوضا  المتظلم 

تنظم الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون   -ٗ. أعاله(  ٕ) تظلمه أو انقضاء المدة المنصوص علٌها فً الفقرة 

 . اإلجراءات الخاصة بالتظلم من القرارات اإلدارٌة

 

 (  ٙٓٔ) مادة 

بقرار من مجلس الوزراء البحة تحدد معادلة وظابؾ ودرجات كادر قوات األمن العام وكادر منظمة  تصدر  -ٔ

التحرٌر الفلسطٌنٌة ومإسساتها، وكذلك كادر أٌة جهة فلسطٌنٌة أخرى بالفبات والدرجات المقابلة لها فً 

عند النظر فً التعٌٌن أو النقل من (  ٔ) على الدوابر الحكومٌة مراعاة أحكام المعادلة وفقا  للفقرة   -ٕ. القانون

 . الفبات المذكورة أعاله إلى كادر الخدمة المدنٌة

 

 (  7ٓٔ) مادة 

بما ال ٌتعارض مع أحكام هذا القانون تصدر بقرار من مجلس الوزراء البحة تبٌن قواعد احتساب مدة الخدمة أو 

اصر المقاومة واألسرى المحررٌن ومن فً الخبرة السابقة لموظفً مإسسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وعن

حكمهم، وؼٌرهم ممن لهم مدد خدمة أو خبرة سابقة وٌراعى فً ذلك عدم تمٌز من ٌستفٌد من هذا الحكم عن 

 . نظٌره
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 (  8ٓٔ) مادة 

م بما ال ٌتعارض مع أحكام هذا القانون ٌستمر العمل بالقوانٌن واللوابح السارٌة بشؤن الخدمة المدنٌة لحٌن قٌا

 . مجلس الوزراء بإصدار اللوابح والقرارات المنفذة ألحكامه خالل مدة أقصاها سنة من تارٌخ نفاذه

 

هجرٌة ٌاسر عرفات ربٌس اللجنة  9ٔٗٔ/  ٕ/  ٕمٌالدٌة الموافق  998ٔ/  ٘/  8ٕصدر بمدٌنة ؼزة بتارٌخ 

 التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 
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 "هخٕٗٞ حُؼَٔ حألسد٢ٗ"  4ِٓلن سهْ 

 بسم ام الرحمم الرحسمم
 

المملكة األردنية الهاشمية 

 

  

هخٕٗٞ حُؼَٔ 

 1996لسنة (  8) رقم 

 1997لسنة ( 12)واملعدل رقم 

 1998لسنة ( 12)واملعدل رقم 
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  (1)قانون العمل

 1996لسنة (  8) رقم 

 

 

الفصل األول 

 انمإٌَ ٔتفطٛر يصطهحاتّيذٖ تطثٛك 

 

 

:  1المادة 

 :اضى انمإٌَ ٔتذء انؼًم تّ

وٌعمل به بعد مرور ستٌن ٌوما  على تارٌخ نشره فً (  99ٙٔقانون العمل لسنة ) ٌسمى هذا القانون 

. الجرٌدة الرسمٌة

:  2المادة 

 :تؼرٚفــاخ

المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل على ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا القانون 

: ؼٌر ذلك

وزارة العمل  :                الوزارة

وزٌر العمل  :                 الوزٌر

األمٌن العام للوزارة  :           األمٌن العام

. كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً أو أكثر مقابل أجر:        صاحب العمل

. الهٌبة التً تمثل أصحاب العمل:  ابة أصحاب العمل نق

كل شخص ذكراً كان أو أنثى يؤدي عمالً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وحتت إمرتو ويشمل ذلك األحداث ومن كان قيد :                  العامل
. التجربة أو التأىيل

. كل جهد فكري أو جسمانً ٌبذله العامل لقاء أجر سواء  كان بشكل دابم أو عرضً أو مإقت أو موسمً:                   العمل

. العمل الذي تستدعٌه ضرورات طاربة وال تزٌد مدة إنجازه على ثالثة أشهر:         العمل العرضً

                                                             

ــــــــــــــ 
الصادر بتاريخ ( 3  4) من عدد اجلريدة الرمسية رقم( 73  )نشر ىذا القانون على الصفحة (  )

. م996 /6/04 
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. ة محدودةالعمل الذي تقتضً طبٌعة إنجازه مد:           العمل المؤقت

. العمل فً مواسم محدودة من كل سنة وال تزٌد مدته على ستة أشهر:           العمل الموسمً

اتفاق خطً تنظم بمقتضاه شروط العمل بٌن صاحب العمل أو الجمعٌة من جهة :    عقد العمل الجماعً

. ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى

أو كتابً صرٌح أو ضمنً ٌتعهد العامل بمقتضاه أن ٌعمل لدى صاحب اتفاق شفهً :  عقد العمل            
وٌكون عقد العمل لمدة محدودة أو غٌر . العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر

. محدودة أو لعمل معٌن أو غٌر معٌن

حقاقات األخرى أٌا  كان كل ما ٌستحقه العامل لقاء عمله نقدا  أو عٌنا  مضافا  إلٌه سابر االست:              األجــر

نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلً أو استقر التعامل على دفعها 

. باستثناء األجور المستحقة عن العمل اإلضافً

.  كل شخص ذكرا  كان أو أنثى بلػ السابعة من عمره ولم ٌتم الثامنة عشرة:                  الحدث

. الجهة التً تقدم خدمات أو تعمل فً إنتاج السلع أو توزٌعها:              المؤسـسة

. الطبٌب المعتمد أو اللجنة الطبٌة المعتمدة من الوزٌر:            المرجع الطبً

أو اإلصابة بؤي من (  ٔ) اإلصابة بؤحد األمراض الصناعٌة المبٌنة فً الجدول رقم :             المرض المهنً

. الملحقٌن بهذا القانون( ٕ)اإلصابات المهنٌة المبٌنة فً الجدول رقم 

ما  إصابة العامل نتٌجة حادث أثناء تؤدٌة العمل أو بسببه وٌعتبر فً حكم ذلك الحادث:             إصابة العمل

. ٌقع للعامل أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه

المنتفع أو المنتفعون من عابلة العامل المنصوص علٌهم فً قانون الضمان االجتماعً :                 المستحق

. المعمول به

. تنظٌم مهنً عمالً ٌشكل وفق أحكام هذا القانون:                   النقابة

. الهٌبة اإلدارٌة للنقابة:           الهٌئة اإلدارٌة

كل خالؾ ٌنشؤ بٌن مجموعة من العمال أو النقابة من جهة وبٌن صاحب عمل أو :  النزع العمالً الجماعً

نقابة أصحاب عمل من جهة أخرى حول تطبٌق عقد عمل جماعً أو تفسٌره أو 

. ٌتعلق بظروؾ العمل وشروطه

:  3المادة 

 :انمإٌَانًطتخٌُٕ يٍ تطثٛك 

من هذا القانون تطبٌق أحكام هذا القانون على جمٌع العمال ( ٕٔ)من المادة ( ج)مع مراعاة أحكام الفقرة 

: وأصحاب العمل باستثناء

. الموظفٌن العامٌن وموظفً البلدٌات -أ   

. أفراد عابلة صاحب العمل الذٌن ٌعملون فً مشارٌعه دون أجر -ب 

. وطهاتها ومن فً حكمهمخدم المنازل وبساتٌنها   -ج 

عمال الزراعة عدا الذٌن ٌتم إخضاعهم ألي من أحكام هذا القانون وتحدد فباتهم واألحكام المتعلقة بهم   -د  

. بمقتضى نظام ٌصدر لهذه الؽاٌة
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:  4المادة 

 :َطاق تطثٛك انمإٌَ

نون آخر أو اتفاق ال تإثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التً ٌمنحها للعامل أي قا - أ
أو قرار إذا كان أي منها ٌرتب للعامل حقوقا  أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا 

. القانون

ٌعتبر باطال  كل شرط فً عقد أو اتفاق سواء  أبرم قبل هذا القانون أو بعد ٌتنازل بموجبه أي  - ب
. عامل عن أي حق من الحقوق التً ٌمنحها إٌاه هذا القانون

ل الثانً  الفص

 التفتٌش على العمل

:  5المادة 

 :يٓاو انتفتٛش

. تتولى الوزارة القٌام بمهام التفتٌش تطبٌقا  ألحكام هذا القانون

:  6المادة 

 :ٔاجثاخ يفتش انؼًم

ٌترتب على كل من ٌتولى مهام التفتٌش أن ٌوقع تصرٌحا  مشفوعا  بالقسم بؤن ٌإدي عمله بؤمانة وإخالص وأن 

. األسرار التً ٌطلع علٌها بحكم عملهال ٌفشً 

:  7المادة 

 :أَظًح انتفتٛش

تحدد مإهالت مفتشً العمل ومهامهم وصالحٌاتهم ومكافآتهم كما تحدد التزامات صاحب العمل تجاههم بموجب 

. أنظمة تصدر لهذه الؽاٌة

:   8المادة 

 :ٔاجثاخ صاحة انؼًم تجاِ انتفتٛش

: ٌلً على صاحب العمل أو من ٌنوب عنه ما

أن ٌرسل إشعارا  إلى الوزارة أو إلى أي من مدٌرٌاتها فً منطقة العمل ٌتضمن عدد العمال  - أ
لدٌه وموقع عمل كل منهم وطبٌعة عمله وتارٌخ مباشرته العمل وأجره وذلك فً الشهر 

. األول من كل سنة

ال أن ٌحتفظ فً مإسسته بالسجالت الواجب علٌه االحتفاظ بها بما فً ذلك سجالت العم - ب
 .والمتدربٌن منهم
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:  9المادة 

 :صالحٛاخ يفتش انؼًم

ٌمارس مفتش العمل أثناء قٌامه بوظٌفته الصالحٌات المخولة ألفراد الضابطة العدلٌة بموجب  - أ
قانون أصول المحاكمات الجزابٌة المعمول به وٌعمل بالضبط الذي ٌنظمه فً حدود وظٌفته 

. حتى ٌثبت ؼٌر ذلك

صاحب العمل إزالة المخالفة خالل مدة ال تزٌد على سبعة أٌام من تارٌخ للمفتش الطلب من  - ب
تبلؽه إنذارا  خطٌا  بذلك وفً حالة تخلفه فللوزٌر أو من ٌفوضه أن ٌقرر إؼالق المإسسة 

. لحٌن إزالة المخالفة أو صدور قرار المحكمة بشؤنها

ن خمسٌن دٌنارا  وال تزٌد على تحكم المحكمة على المخالؾ بإزالة المخالفة وبؽرامة ال تقل ع - ٖ
خمسمابة دٌنار وال ٌجوز تخفٌض الؽرامة عن حدها األدنى ألي سبب من األسباب التقدٌرٌة 

.  المخففة

الفصل الثالث  

التشغٌل و التوجٌه المهنً  

 :  10المادة 

 :تُظٛى ضٕق انؼًم

ٌم سوق العمل، والتوجٌه المهنً، تتولى الوزارة، بالتنسٌق والتعاون مع الجهات المختصة، مهام تنظ -أ   

وتوفٌر فرص العمل والتشؽٌل لألردنٌٌن داخل المملكة وخارجها ولهذه الؽاٌة ٌجوز لها إنشاء مكاتب 

. لتشؽٌل األردنٌٌن أو الترخٌص بإنشاء مكاتب خاصة لهذه الؽاٌة

ظٌم استخدام واستقدام مع مراعاة أحكام أي تشرٌع آخر، ٌجوز للوزٌر الترخٌص بإنشاء مكاتب خاصة لتن -ب 

.  خدم المنازل وبستانٌها وطهاتها ومن هم فً حكمهم من ؼٌر األردنٌٌن

من هذه المادة بما فً ذلك ( ب)و ( أ)تحدد أحكام وشروط إنشاء المكاتب الخاصة المشار إلٌها فً الفقرتٌن  -ج 

ه المكاتب بمقتضى أنظمة تصدر كٌفٌة إدارتها وإشراؾ الوزارة علٌها وتحدٌد بدل الخدمات التً تقدمها هذ

. لهذه الؽاٌة

:  11المادة 

 :حًاٚح ضٕق انؼًم

ال ٌجوز لؽٌر مدٌرٌات التشؽٌل العامة ومكاتب التشؽٌل الخاصة المرخصة القٌام بؤعمال الوساطة 

لتشؽٌل أو تسهٌل تشؽٌل العمال فً داخل المملكة وخارجها، وللوزٌر إؼالق المحل المخالؾ ألحكام هذه المادة 

ل عن مابتً دٌنار وال تزٌد على ألؾ وإحالته إلى المحكمة وٌعاقب كل من ٌخالؾ أحكام هذه المادة بؽرامة ال تق

دٌنار أو بالحبس لمدة ال تقل عن ثالثٌن ٌوما  أو بكلتا العقوبتٌن وإقفال أي محل ٌستعمل لهذه الؽاٌة ومصادرة 

.  موجوداته المتعلقة بؽرض التشؽٌل

 :العمال غٌر األردنٌٌن:  12المادة 

ال ٌجوز استخدام أي عامل ؼٌر أردنً إال بموافقة الوزٌر أو من ٌفوضه شرٌطة أن ٌتطلب العمل خبرة . أ   

وكفاءة ؼٌر متوفرة لدى العمال األردنٌٌن أو كان العدد المتوفرة منهم ال ٌفً بالحاجة وتعطً األولٌة 

.  للخبراء والفنٌٌن والعمال العرب
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ردنً على تصرٌح عمل من الوزٌر أو من ٌفوضه قبل استقدامه أو ٌجب أن ٌحصل العامل ؼٌر األ. ب 

. استخدامه وال ٌجوز أن تزٌد مدة التصرٌح على سنة واحدة قابلة للتجدٌد

تستويف الوزارة من صاحب العمل رمساً مقابل صرف تصريح العمل لكل عامل غري أردين أو جتديده ويعترب ىذا الرسم إيراداً للخزينة . ج 
. ار ىذا الرسم مبوجب نظاموحيدد مقد

للوزير بناًء على توصية من وزارة التنمية االجتماعية أن يعفي املعوق شديد اإلعاقة أو ويل أمره أو وصيو من دفع رسم تصريح العمل . د  
إذا كانت مهام العامل لعامل غري أردين واحد إذا كان املعوق حباجة ماسة دائمة إىل املساعدة من الغري للقيام بأعباء حياتو اليومية و

. غري األردين تقتصر على تقدمي العون للمعوق

هـ ٌعاقب صاحب العمل أو مدٌر المإسسة حسب مقتضى الحال بؽرامة ال تقل عن خمسٌن دٌنارا  وال تزٌد على 

مابة دٌنار عن كل شهر أو الجزء من الشهر عن كل عامل ؼٌر أردنً ٌستخدم بصورة تخالؾ أحكام هذا 

. وال ٌجوز تخفٌض الؽرامة عن حدها األدنى فً أي حالة من الحاالت أو ألي سبب من األسبابالقانون 

: تعترب خمالفة ألحكام ىذا القانون استخدام العامل غري األردين يف أي من احلاالت التالية. و  

. استخدامو دون احلصول على تصريح عمل  - 

. مل لديو ما مل يكن حاصالً على إذن بذلك من اجلهة املختصة يف الوزارةاستخدامو لدى صاحب عمل غري املصرح لو بالع  -2

. استخدامو يف مهنة غري املهنة املصرح لو العمل هبا  -3

يصدر الوزير قراراً بتسفري العامل املخالف ألحكام ىذه املادة إىل خارج اململكة على نفقة صاحب العمل أو مدير املؤسسة ويتم تنفيذ . ز  
. ار من قبل السلطات املختصةىذا القر

:  13المادة 

 :اضتخذاو انؼًال انًؼٕلٍٛ

على صاحب العمل الذي ٌستخدم خمسٌن عامال  أو أكثر وتسمح طبٌعة عمله باستخدام العمال المعوقٌن 

الذٌن تم تؤهٌلهم مهنٌا  بواسطة برامج وترتٌبات ومعاهد التؤهٌل المهنً للمعوقٌن التً اعتمدتها الوزارة أو 

اثنٌن % )  ٕأنشؤتها بالتعاون مع المإسسات الرسمٌة أو الخاصة أن ٌستخدم من أولبك العمال عددا  ال ٌقل عن 

من مجموع عماله وأن ٌرسل إلى الوزارة بٌانا  ٌحدد فٌه األعمال التً ٌشؽلها المعوقون الذٌن تم ( بالمابة 

. تؤهٌلهم مهنٌا  وأجر كل منهم

:  14المادة 

 :انؼاجس جسئٛاًا  اضتخذاو انؼايم

إذا أصٌب عامل إصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئً ال ٌمنعه من أداء عمل غٌر عمله الذي كـان 
ٌقوم به وجب على صاحب العمل تشغٌله فً عمل آخر ٌناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل وباألجر 

ى أساس أجره األخٌر قبل المخصص لذلك، على أن تحسب حقوقه المالٌة عن المدة السابقة إلصابته عل
. اإلصابة
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الفصل الرابع  

  عقد العمل

 : 15المادة 

 :إَٓاء االضتخذاو، اَتٓاء انؼًم نًذج يحذدج، انؼًم تانمطؼح، ػمذ انؼًم انفرػٙ/ تُظًّٛ 

للعامل ٌنظم عقد العمل باللؽة العربٌة وعلى نسختٌن على األقل ٌحتفظ كل من الطرفٌن بنسخة  منه، وٌجوز . أ   

. إثبات حقوقه بجمٌع طرق اإلثبات القانونٌة إذا لم ٌحرر العقد كتابة  

ٌعتبر العامل المعٌن لمدة ؼٌر محدودة بؤنه مستمرا  بعمله إلى أن تنتهً خدمته بموجب أحكام هذا القانون . ب 

. تلك المدةأما فً الحاالت التً ٌستخدم فٌها العامل لمدة محدودة فٌعتبر أنه مستمر فً عمله خالل 

إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ٌنتهً من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه فً تنفٌذه بعد . ج 

. انقضاء مدته اعتبر ذلك تجدٌدا  له لمدة ؼٌر محدودة وذلك من بداٌة االستخدام

قوم بسلسلة من األعمال بالقطعة أنه ٌعتبر العامل الذي ٌستخدم بانتظام بالقطعة فً محل العمل أو الذي ي. د  

. عامل لمدة ؼٌر محدودة

لعمال المقاول الذٌن ٌشتؽلون فً تنفٌذ مقاولة رفع دعوى مباشرة على صاحب المشروع للمطالبة بما   -ٔهـ 

ٌستحق لهم قبل المقاول وذلك فً حدود ما ٌستحق للمقاول على صاحب المشروع وقت رفع 

. الدعوى

الفرعً رفع دعوى مباشرة على كل من المقاول األصلً وصاحب المشروع فً  ولعمال المقاول  -ٕ

حدود المستحق للمقاول األصلً والمستحق على المقاول األصلً للمقاول الفرعً وقت رفع 

. الدعوى

للعمال المذكورٌن فً الفقرتٌن السابقتٌن أن ٌستوفوا حقوقهم باالمتٌاز على المبالػ المستحقة للمقاول   -ٖ

. صلً أو المقاول الفرعً وٌستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة حق كل منهماأل

:  16المادة 

 :ضرٚاٌ ػمذ انؼًم ػهٗ انخهف انؼاو ٔانخاص

ٌبقى عقد العمل معموال  به بؽض النظر عن تؽٌٌر صاحب العمل بسبب بٌع المشروع أو انتقاله بطرٌق 

العمل األصلً و الجدٌد مسإولٌن بالتضامن مدة ستة اإلرث أو دمج المإسسة أو ألي سبب آخر وٌظل صاحب 

أشهر عن تنفٌذ االلتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة األداء قبل تارٌخ التؽٌٌر وأما بعد انقضاء تلك المدة 

. فٌتحمل صاحب العمل الجدٌد المسإولٌة وحده

:  17المادة 

 :إنساو انؼايم تؼًم يختهف ػٍ ػًهّ

ٌام بعمل ٌختلؾ اختالفا  بٌنا  عن طبٌعة العمل المتفق علٌه فً عقد العمل إال إذا دعت ال ٌلزم العامل بالق

الضرورة إلى ذلك منعا  لوقوع حادث أو إلصالح ما نجم عنه أو فً حالة القوة القاهرة وفً األحوال األخرى 

. ضى هذا العملالتً ٌنص علٌها القانون على أن ٌكون ذلك فً حدود طاقته وفً حدود الظرؾ الذي اقت
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:  18المادة 

 :اضتثذال يكاٌ انؼًم

ٌُلزم العامل بالعمل فً مكان ؼٌر المكان المخصص لعمله إذا أدى ذلك إلى تؽٌٌر مكان إقامته وذلك  ال 

.  ما لم ٌرد نص صرٌح ٌجٌز ذلك فً عقد العمل

:   19المادة 

 :ٔاجثاخ انؼايم

: على العامل

فً تؤدٌته عناٌة الشخص العادي وأن ٌلتزم بؤوامر صاحب العمل المتعلقة  تؤدٌة العمل بنفسه وأن ٌبذل  -أ  

بتنفٌذ العمل المتفق علٌه وذلك ضمن الحدود التً ال تعرضه للخطر أو تخالؾ أحكام القوانٌن المعمول 

. بها أو اآلداب العامة

ة من الصور ولو بعد المحافظة على أسرار صاحب العمل الصناعٌة والتجارٌة وأن ال ٌفشٌها بؤي صور -ب 

. انقضاء عقد العمل وفقا  لما ٌقتضٌه االتفاق أو العرؾ

الحرص على حفظ األشٌاء المسلمة إلٌه لتؤدٌة العمل ومنها أدوات العمل والمواد وسابر اللوازم الخاصة  -ج 

. بعمله

الخضوع للفحوصات الطبٌة الالزمة التً تقتضً طبٌعة العمل ضرورة إجرابها قبل االلتحاق بالعمل أو   -د  

.  بعد ذلك للتحقق من خلوه من األمراض المهنٌة والسارٌة

:  20المادة 

 :االختــراع

صاحب العمل، أو إذا تكون حقوق الملكٌة الفكرٌة لصاحب العمل إذا ابتكرها العامل، وكانت تتعلق بؤعمال   -أ 

استخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو آالته أو مواده األولٌة فً التوصل إلى هذا االبتكار 

.  ما لم ٌتفق خطٌا  على ؼٌر ذلك

تكون حقوق الملكٌة الفكرٌة للعامل إذا كان حق الملكٌة الفكرٌة المبتكر من قبله ال ٌتعلق بؤعمال صاحب  -ب

ٌستخدم خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده األولٌة فً التوصل إلى هذا العمل ولم 

.  االتفاق ما لم ٌتفق خطٌا  على ؼٌر ذلك 

: 21المادة 

 : اَتٓاء ػمذ انؼًم

: ٌنتهً عقد العمل فً أي من الحاالت التالٌة

. إذا اتفق الطرفان على إنهابه   -أ 

. أو انتهى العمل نفسهإذا انتهت مدة عقد العمل  -ب 

. إذا توفً العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرٌر طبً صادر عن المرجع الطبً  -ج 
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:  22المادة 

 :ٔفاج رب انؼًم

. ال ٌنتهً عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إال إذا روعً فً العقد شخصٌة صاحب العمل

:  23المادة 

 :إَٓاء االضتخذاو

إذا رؼب أحد الطرفٌن فً إنهاء عقد العمل ؼٌر المحدد المدة فٌترتب علٌه إشعار الطرؾ اآلخر خطٌـا    -أ  

. برؼبته فً إنهاء العقد قبل شهر واحد على األقل وال ٌجوز سحب اإلشعار إال بموافقة الطرفٌن

. لخدمةٌبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة اإلشعار وتعتبر مدة اإلشعار من مدة ا -ب 

إذا كان اإلشعار من طرؾ صاحب العمل فله أن ٌعفً العامل من العمل خالل مدته وله أن ٌشـؽله إال فً  -ج 

. األٌام السبعة األخٌرة منها وٌستحق العامل أجره عن مدة اإلشعار فً جمٌع األحوال

ٌستحق أجرا  عن فترة تركه إذا كان اإلشعار من طرؾ العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة اإلشعار فال   -د 

. العمل وعلٌه تعوٌض صاحب العمل عن تلك الفترة بما ٌعادل أجره عنها

:  24المادة 

 :اضتخُاءًا يٍ إَٓاء االضتخذاو

من هذا القانون ال ٌجوز فصل العامل أو اتخاذ أي إجراء تؤدٌبً ( ٖٔ)مع مراعاة ما ورد فً المادة 

ت التً تقدم بها العامل إلى الجهات المختصة والمتعلقة بتطبٌق أحكام بحقه ألسباب تتصل بالشكاوى والمطالبا

. هذا القانون علٌه

 : 25المادة 

 :انفصم انتؼطفٙ

إذا تبٌن للمحكمة المختصة فً الدعوى التً أقامها العامل خالل ستٌن ٌوما  من تارٌخ فصله أن الفصل 

أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله األصلً  كان تعسفٌا  ومخالفا  ألحكام هذا القانون جاز لها إصدار

و ( ٕٖ)أو بدفع تعوٌض له باإلضافة إلى بدل اإلشعار واستحقاقاته األخرى المنصوص علٌها فً المادتٌن 

من هذا القانون على أن ال ٌقل مقدار هذا التعوٌض عن أجور ثالثة أشهر وال ٌزٌد على ستة أشهر ( ٖٖ)

. أساس آخر أجر تقاضاه العاملوٌحتسب التعوٌض على 

:   26المادة 

 :إَٓاء ػمذ انؼًم يحذد انًذج

إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته أو أنهاه العامل ألحد األسباب الواردة فً   -أ  

عقد كما من هذا القانون ٌحق للعامل استٌفاء جمٌع الحقوق والمزاٌا التً ٌنص علٌها ال( 9ٕ)المادة 

ٌستحق األجور التً تستحق حتى انتهاء المدة المتبقٌة من العقد ما لم ٌكن إنهاء عقد العمل فصال  بموجب 

. من هذا القانون( 8ٕ)المادة 
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من ( 9ٕ)إذا كان إنهاء العقد محدد المدة صادرا  عن العامل فً ؼٌر الحاالت المنصوص علٌها فً المادة  -ب 

لعمل مطالبته بما ٌنشؤ عن هذا اإلنهاء من عطل وضرر ٌعود تقدٌره إلى هذا القانون جاز لصاحب ا

المحكمة المختصة على أن ال ٌتجاوز مبلػ ما ٌحكم به على العامل أجر نصؾ شهر عن كل شهر من 

. المدة المتبقٌة من العقد

:  27المادة 

 :اضتخُاء يٍ إَٓاء االضتخذاو

لمادة ال ٌجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل أو توجٌه إشعار من هذه ا( ب)مع مراعاة أحكام الفقرة   -أ  

: إلٌه إلنهاء خدمته فً أي من الحاالت التالٌة

. المرأة العاملة الحامل ابتداء  من الشهر السادس من حملها أو خالل إجازة األمومة   -ٔ

. بتلك الخدمةالعامل المكلؾ بخدمة العلم أو الخدمة االحتٌاطٌة فً أثناء قٌامه    -ٕ

العامل فً أثناء إجازته السنوٌة أو المرضٌة أو اإلجازة الممنوحة له ألؼراض الثقافة العمالٌة أو    -ٖ

الحج أو فً أثناء إجازته المتفق علٌها بٌن الطرفٌن للتفرغ للعمل النقابً أو لاللتحاق بمعهد أو 

. كلٌة أو جامعة معترؾ بها

من هذه المادة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل آخر ( أ)حكام الفقرة ٌصبح صاحب العمل فً حل من أ -ب 

. خالل أي مدة من المدد المنصوص علٌها فً تلك الفقرة

:  28المادة 

 :انفصم دٌٔ إشؼار

: لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك فً أي من الحاالت التالٌة

شهادات أو وثابق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو  إذا انتحل العامل شخصٌة أو هوٌة ؼٌره أو قدم  -أ  

. اإلضرار بؽٌره

. إذا لم ٌقم العامل بالوفاء بااللتزامات المترتبة علٌه بموجب عقد العمل -ب 

إذا ارتكب العامل خطؤ  نشؤ عنه خسارة مادٌة جسٌمة لصاحب العمل بشرط أن ٌبلػ صاحب العمل الجهة أو  -ج 

. خالل خمسة أٌام من وقت علمه بوقوعه الجهات المختصة بالحادث

إذا خالؾ العامل النظام الداخلً للمإسسة بما فً ذلك شروط سالمة العمل والعمال رؼم إنذاره كتابة    -د 

. مرتٌن

إذا تؽٌب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرٌن ٌوما  متقطعة خالل السنة الواحدة أو أكثر من عشرة   -ـٛ

ن ٌسبق الفصل إنذار كتابً ٌرسل بالبرٌد المسجل على عنوانه وٌنشر فً إحدى أٌام متتالٌة على أ

. الصحؾ الٌومٌة المحلٌة مرة واحدة

. إذا أفشى العامل األسرار الخاصة بالعمل  -و 

. إذا أدٌن العامل بحكم قضائً اكتسب الدرجة القطعٌة بجناٌة أو جنحة ماسة بالشرف واألخالق العامة  -ز 

أثناء العمل فً حالة سكر بٌن أو متؤثرا  بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مإثر عقلً أو ارتكب عمال  إذا وجد  -ح 

. مخال  باآلداب العامة فً مكان العمل

إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدٌر المسإول أو أحد رإسابه أو أي عامل أو على أي شخص  -ط 

. ب أو التحقٌرآخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضر
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:  29المادة 

 :ترن انؼًم دٌٔ إشؼار

ٌحق للعامل أن ٌترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونٌة عن انتهاء الخدمة وما ٌترتب له 

: من تعوٌضات عطل وضرر وذلك فً أي من الحاالت التالٌة

اتفق على استخدامه فٌه بمقتضى عقد استخدامه فً عمل ٌختلؾ فً نوعه اختالفا  بٌنا  عن العمل الذي   -أ  

. من هذا القانون( 7ٔ)العمل على أن تراعى فً ذلك أحكام المادة 

. استخدامه بصورة تدعو إلى تؽٌٌر محل إقامته الدابم إال إذا نص فً العقد على جواز ذلك -ب 

.  نقله إلى عمل آخر فً درجة أدنى من العمل الذي اتفق على استخدامه فٌه -ج 

. من هذا القانون( ٗٔ)تخفٌض أجره، على أن تراعى أحكام المادة   -د 

. إذا ثبت بتقرٌر طبً صادر عن مرجع طبً أن استمراره فً العمل من شؤنه تهدٌد صحته   -ٛ

. إذا اعتدى صاحب العمل أو من ٌمثله علٌه فً أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقٌر  -و 

عن تنفٌذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه شرٌطة أن  إذا تخلؾ صاحب العمل  -ز 

. ٌكون قد تلقى إشعارا  من جهة مختصة فً الوزارة تطلب فٌه التقٌد بتلك األحكام

:  30المادة

 :شٓادج انخذيح

ا اسم على صاحب العمل أن ٌعطً للعامل عند انتهاء خدمته بناء  على طلبه ذلك شهادة خدمة ٌذكر فٌه

العامل ونوع عمله وتارٌخ التحاقه بالخدمة وتارٌخ انتهاء الخدمة كما وٌلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل 

. لدٌه من أوراق أو شهادات أو أدوات

:  31المادة 

 :تؼهٛك ػمذ انؼًم غٛر يحذد انًذج

و استبدال نظام إنتاج بآخر أو إذا اقتضت ظروؾ صاحب العمل االقتصادٌة أو الفنٌة تقلٌص حجم العمل أ  -أ  

التوقؾ نهابٌا  عن العمل مما قد ٌترتب علٌه إنهاء عقود عمل ؼٌر محددة المدة أو تعلٌقها، كلها أو 

.  بعضها، فعلٌه تبلٌػ الوزٌر خطٌا  معززا  باألسباب المبررة لذلك

احب العمل وتقدٌم تصوٌباتها ٌشكل الوزٌر لجنة من أطراؾ اإلنتاج الثالثة للتحقق من سالمة إجراءات ص -ب 

. بشؤنها إلى الوزٌر خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر ٌوما  من تارٌخ تقدٌم التبلٌػ

ٌصدر الوزٌر قراره بشؤن التوصٌة، خالل سبعة أٌام من تارٌخ رفعها بالموافقة على إجراء صاحب العمل  -ج  

. أو إعادة النظر فٌها

اللجنة أن على صاحب العمل إعادة عدد من العمال إلى مواقعهم وأن  إذا قرر الوزٌر فً ضوء توصٌات -د   

ظروؾ صاحب العمل تحتمل ذلك فٌجوز لصاحب العمل الطعن بقرار الوزٌر أمام محكمة االستبناؾ 

خالل عشرة أٌام من تارٌخ تبلٌػ هذا القرار وتنظر المحكمة فٌه تدقٌقا  بصورة مستعجلة بحٌث ٌبت فً 

. ة ال تتجاوز شهر وٌكون قرارها قطعٌا  االستبناؾ خالل مد

من هذه المادة بالعودة إلى العمل خالل سنة من تارٌخ ( أ، ب)هـ   ٌتمتع العمال الذٌن أنهٌت خدماتهم وفقا  للفقرة 

. تركهم العمل إذا عاد العمل إلى طبٌعته وأمكن استخدامهم لدى صاحب العمل
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من هذه المادة أن ٌترك العمل دون إشعار مع احتفاظه ( أ)للفقرة  ٌحق للعامل الذي ُعلِق عقد عمله وفقا    -و  

.       بحقوقه القانونٌة عن انتهاء الخدمة

:   32المادة 

 :يكافأج َٓاٚح انخذيح

من هذا القانون ٌحق للعامل الذي ٌعمل لمدة ؼٌر محدودة وال ٌخضع ( 8ٕ)مع مراعاة أحكام المادة 

وتنتهً خدمته ألي سبب من األسباب الحصول على مكافؤة نهاٌة الخدمة ألحكام قانون الضمان االجتماعً 

بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلٌة وٌعطى عن كسور السنة مكافؤة نسبٌة وتحتسب المكافؤة على 

أساس آخر أجر تقاضاه خالل مدة استخدامه أما إذا كان األجر كله أو بعضه ٌحسب على أساس العمولة أو 

فٌعتمد لحساب المكافؤة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعال  خالل االثنً عشر شهرا  السابقة النتهاء  القطعة

خدمته وإذا لم تبلػ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التً تقع بٌن عمل وآخر 

. أةوال تزٌد على شهر كؤنها مدة استخدام متصلة عند حساب المكاؾ

:  33المادة 

 :صُادٚك االدخار ٔانتٕفٛر ٔانتماػذ

باإلضافة إلى مكافؤة نهاٌة الخدمة ٌحق للعامل الخاضع ألنظمة خاصة للمإسسة التً ٌعمل فٌها تتعلق   -أ  

بصنادٌق االدخار أو التوفٌر أو التقاعد أو أي صندوق آخر مماثل الحصول على جمٌع االستحقاقات 

. ه األنظمة فً حالة انتهاء الخدمةالممنوحة له بموجب هذ

من هذه المادة من قبل الوزٌر أو من ( أ)تعتمد األنظمة الخاصة بالصنادٌق المنصوص علٌها فً الفقرة  -ب 

. ٌفوضه

من هذه المادة على أن ٌكون ( أ)ٌجوز أن ٌنص نظام أي من الصنادٌق المنصوص علٌها فً الفقرة  -ج  

. ا  فً أسهم أو حصص الشركة التً أسس فٌها ذلك الصندوقاستثمار أمواله كلٌا  أو جزبً

من هذه المادة شخصٌة اعتبارٌة مستقلة وٌجب أن ٌتضمن ( أ)ٌكون للصنادٌق المنصوص علٌها فً الفقرة  -د  

: نظام أي منها على األمور المتعلقة بإدارة الصندوق بما فً ذلك ما ٌلً

العاملٌن األعضاء فً الصندوق تجتمع مرة واحدة على  وجود هٌبة عامة للصندوق تتؤلؾ من جمٌع  -ٔ

األقل إلقرار حسابات الصندوق ومناقشة األمور اإلدارٌة والمالٌة وانتخاب ممثلٌها فً لجنة إدارة 

. الصندوق

إدارة أموال الصندوق واستثماراته من قبل لجنة ٌتكون أعضابها من عمال المإسسة األعضاء فً   -ٕ

. الصندوق

:  34المادة 

 :حمٕق انؼايم انًتٕفٗ

إذا توفً العامل تإول إلى ورثته الشرعٌٌن جمٌع حقوقه المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون باإلضافة 

. إلى حقوقه فً أي من الصنادٌق المنصوص علٌها
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:  35المادة 

 :يذج انتجرتح

وإمكاناته للقٌام بالعمل المطلوب لصاحب العمل استخدام أي عامل قٌد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته   -أ  

وٌشترط فً ذلك أن ال تزٌد مدة التجربة فً أي حالة من الحاالت على ثالثة أشهر وأن ال ٌقل أجر 

. العامل قٌد التجربة عن الحد األدنى المقرر لألجور

. ربةٌحق لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل تحت التجربة دون إشعار أو مكافؤة خالل مدة التج -ب 

إذا استمر العامل فً عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة ؼٌر محدودة وتحسب مدة  -ج 

. التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل

الفصل الخامس 

عقد التدرٌب المهنً  

 : 36انًادج 

 :تُظٛى ػمذ انتذرٚة

ٌن العامل وصاحب العمل وأن ٌكون المدرب حابـزا  على ٌجب أن ٌكون عقد التدرٌب المهنً خطٌا  ب  -أ  

المإهالت والخبرات الكافٌة فً المهنة أو الحرفة المراد تدرٌب العامل فٌها كما ٌجب أن تتوفر فً 

. المإسسة نفسها الشروط المناسبة للتدرٌب

موجب تعلٌمات تصدرها ٌنظم عقد التدرٌب وفق النموذج و الشروط التً تحددها مإسسة التدرٌب المهنً ب -ب 

. لهذا الؽرض وتنشر فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعفى العقد من رسوم الطوابع

. ٌتولى المتدرب الذي أتم الثامنة عشرة من العمر التعاقد بنفسه وأما إذا كان حدثا  فٌنوب عنه ولٌه أو وصٌه -ج 

:  37المادة 

 :يذج ػمذ انتذرٚة

المتعاقبة واألجور المستحقة للمتدرب فً كل مرحلة وٌجـب أن ال تحدد فً عقد التدرٌب مدته ومراحله 

ٌقل األجر فً المرحلة األخٌرة عن الحد األدنى لألجر المعطى لعمل مماثل وأن ال ٌكون تحدٌده بحال من 

األحوال على أساس القطعة أو اإلنتاج وٌنظم التدرٌب وفق البرامج التً تحددها مإسـسة التدرٌب المهنً 

. ت تصدرها لهذا الؽرض وتنشر فً الجرٌدة الرسمٌةبتعلٌما

:  38المادة 

 :إَٓاء ػمذ انتذرٚة

: ٌجوز إنهاء عقد التدرٌب بناء  على طلب أحد الفرٌقٌن فً أي من الحاالت التالٌة

. إذا ارتكب أحدهما أي مخالفة ألحكام هذا القانون أو األنظمة الصادرة بموجبه  -أ  

. بواجباته وفقا  لشروط العقد المبرم بٌنهماإذا لم ٌقم أحدهما  -ب 
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. إذا استحال تنفٌذ شروط العقد ألسباب خارجة عن إرادة أحد الفرٌقٌن -ج 

إذا نقل صاحب العمل مكان التدرٌب المحدد فً العقد إلى مكان آخر ٌشكل االنتقال إلٌه صعوبة على   -د 

ا السبب بعد مضً شهر واحد على نقله إلى المتدرب أو ٌضر بمصلحته وال ٌجوز للمتدرب أن ٌحتج بهذ

. مكان التدرٌب الجدٌد

إذا كان استمرار المتدرب فً العمل ٌهدد سالمته أو صحته وثبت ذلك بتقرٌر مفتش العمل أو تقرٌر طبً  -هـ

. صادر عن لجنة طبٌة معتمدة

الفصل السادس  

  عقد العمل الجماعً

 : 39المادة 

 :تُظٛى ػمذ انؼًم انجًاػٙ

عقد العمل الجماعً على ثالث نسخ أصلٌة على األقل وٌحتفظ كل طرؾ بنسخة منه وتودع  ٌنظم

النسخة الثالثة لدى الوزارة لتسجٌلها فً سجل الخاص، وٌكون عقد العمل الجماعً ملزما  من التارٌخ المحدد فٌه 

. وفً حالة عدم تحدٌد التارٌخ فمن تارٌخ تسجٌله فً الوزارة

:  40المادة 

 :انؼًم انجًاػٙ يذج ػمذ

ٌكون عقد العمل الجماعً لمدة معٌنة أو ؼٌر معٌنة فإذا عقد لمدة معٌنة فال ٌجوز أن تتجاوز السنتٌن 

وإذا عقد لمدة ؼٌر معٌنة ومضى على تنفٌذه سنتان على األقل فٌكون لكل من طرفً العقد حق إنهابه بموجب 

. رٌخ اإلنهاء وتبلػ الوزارة بنسخة عن هذا اإلشعارإشعار ٌبلػ إلى الطرؾ اآلخر قبل شهر على األقل من تا

:  41المادة 

 :تجذٚذ ػمذ انؼًم انجًاػٙ

من هذا ( ٓٗ)إذا انتهى عقد العمل الجماعً بانتهاء أجله أو بإنهابه من قبل أحد الطرفٌن وفقا  ألحكام المادة   -أ  

مفعوله ٌبقى سارٌا  طٌلة المفاوضات  القانون وكانت هناك مفاوضات لتجدٌده أو تمدٌد مدته أو تعدٌله فإن

. لمدة ال تزٌد على ستة أشهر، فإذا لم تنته المفاوضات إلى اتفاق خالل هذه المدة ٌعتبر العقد منتهٌا  

إن انتهاء عقد العمل الجماعً ال ٌجٌز لصاحب العمل المساس بؤي صورة من الصور بالحقوق التً  -ب 

. هماكتسبها العمال الذٌن كان العقد ٌشمل

 :الفئات الملزمة بعقد العمل الجماعً: 42المادة 

: ٌكون عقد العمل الجماعً ملزما  للفبات التالٌة  -أ  

أصحاب العمل وخلفهم بمن فٌهم ورثتهم واألشخاص الذٌن انتقلت إلٌهم المإسسة بؤي صورة من   -ٔ

. الصور أو عند اندماجها بؽٌرها

انسحابهم من النقابة أو انسحاب النقابة من االتحاد والذي هو العمال المشمولٌن بؤحكامه فً حالة   -ٕ

طرؾ فً العقد الجماعً إذا كانوا أعضاء فً تلك النقابة أو كانت النقابة عضوا  فً االتحاد وقت 

. إبرام العقد

. عمال أي مإسسة خاضعة ألحكام عقد العمل الجماعً ولو لم ٌكونوا أعضاء فً أي نقابة  -ٖ
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أي مإسسة خاضعة ألحكام عقد العمل الجماعً وٌرتبطون بعقود عمل فردٌة مع هذه العمال فً   -ٗ

. المإسسة وكانت شروط عقودهم أقل فابدة لهم من األحكام الواردة فً العقد الجماعً

ٌعتبر باطال  كل شرط مخالؾ لعقد العمل الجماعً ٌرد فً أي عقد فردي أبرم بٌن أشخاص مرتبطٌن  -ب 

. ا لم ٌكن هذا الشرط أكثر فابدة للعمالبالعقد الجماعً م

:  43المادة 

 :تٕضٛغ َطاق ػمذ انؼًم انجًاػٙ

للوزٌر بناء  على طلب أي من أصحاب العمل أو العمال وبعد إجراء دراسة مناسبة تشتمل النظر فً 

جماعً  توصٌات لجنة ٌشكلها الوزٌر من أصحاب العمل والعمال المعنٌٌن أن ٌقرر توسٌع نطاق شمول أي عقد

مضى على تنفٌذه مدة ال تقل عن شهرٌن لٌسري بجمٌع شروطه على أصحاب العمل والعمال فً قطاع معٌن أو 

على فبة منهم فً جمٌع المناطق أو فً منطقة معٌنة وتنشر القرارات الصادرة بمقتضى هذه المادة فً الجرٌدة 

. الرسمٌة

 

 

:  44المادة 

 :تؼهًٛاخ تطجٛم ػمٕد انؼًم انجًاػٛح

ٌصدر الوزٌر تعلٌمات تحدد كٌفٌة تسجٌل عقود العمل الجماعٌة واالنضمام إلٌها واستخراج صور عنها 

وؼٌر ذلك من األمور التنظٌمٌة المتعلقة بهذه العقود وٌتم تعلٌق بٌان ٌشٌر إلى وجود العقد الجماعً وإلى طرفً 

. العقد وتارٌخه ومكان إجرابه داخل المإسسة وفى أماكن العمل

الفصل السابع  

حماٌة األجور  

 : 45المادة 

 :تحذٚذ األجر

ٌحدد مقدار األجر فً العقد وإذا لم ٌنص عقد العمل علٌه فٌؤخذ العامل األجر المقدر لعمل من نفس 

النوع إن وجد وإال قُِدّر طبقا  للعرؾ فإذا لم ٌوجد العرؾ تولت المحكمة تقدٌره بمقتضى أحكام هذا القانون 

. اعا  عمالٌا  على األجرباعتباره نز

:  46المادة 

 :اضتحماق ٔاضتالو األجر

ٌدفع األجر خالل مدة ال تزٌد على سبعة أٌام من تارٌخ استحقاقه وال ٌجوز لصاحب العمل حسم أي جزء   -أ  

. منه إال فً الحاالت التً ٌجٌزها القانون

قٌمة المبلػ المسجل فٌه ال ٌعنً إسقاط إن توقٌع العامل على أي كشؾ أو سجل لألجور أو على إٌصال ب -ب 

. حقه فً أي زٌادة على المبلػ المقبوض بموجب القانون أو النظام أو العقد
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:  47المادة 

 :انحطى يٍ األجر

: ال ٌجوز حسم أي مبلػ من أجر العامل إال فً الحاالت التالٌة

قسط ٌتم استرداده من السلفة على استرداد ما قدم صاحب العمل من ُسلؾ للعامل بحٌث ال ٌزٌد كل   -أ  

. من األجر%( ٓٔ)

. استرداد أي مبلػ دفع للعامل زٌادة على استحقاقه -ب 

اشتراكات الضمان االجتماعً وأقساطه المستحقة على العامل والحسمٌات الواجب إجراإها بموجب  -ج 

. القوانٌن األخرى

. اشتراكات العامل فً صندوق االدخار  -د 

الخاصة بتسهٌالت اإلسكان التً ٌقدمها صاحب العمل وؼٌر ذلك من مزاٌا أو خدمات حسب الحسمٌات   -ٛ

. المعدالت أو النسب المبوٌة المتفق علٌها بٌن الطرفٌن

. كل دٌن ٌستوفى تنفٌذا  لحكم قضابً  -و 

العمل أو مقابل ما المبالػ التً تفرض على العامل بسبب مخالفته ألحكام النظام الداخلً للمإسسة أو لعقد   -ز 

أتلفه من المواد أو األدوات بسبب إهماله أو أخطابه وذلك وفق األحكام الخاصة المنصوص علٌها فً 

. هذا القانون

 

:  48المادة 

 :اإلجراءاخ انتأدٚثٛح ٔانغراياخ

ال ٌجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تؤدٌبً أو فرض ؼرامة على العامل عن مخالفة ؼٌر منصوص 

: - فً البحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزٌر أو من ٌفوضه على أن ٌراعى ما ٌلً علٌها

أن ال تفرض على العامل ؼرامة تزٌد على أجر ثالثة أٌام فً الشهر الواحد أو إٌقافه عن العمل بدون أجر   -أ  

عن نفسه قبل فرض لمدة تزٌد على ثالثة أٌام فً الشهر الواحد وأن تتاح له فرصة سماع أقواله للدفاع 

و أن ٌكون للعامل حق االعتراض على العقوبة التً فرضت علٌه لدى مفتش العمل خالل . العقوبة علٌه

. أسبوع واحد من تارٌخ تبلٌؽها له

ٌُتخذ بحق العامل أي إجراء تؤدٌبً أو فرض ؼرامة علٌه عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص  -ب  أن ال 

. المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر ٌوما  على ارتكابها علٌها فً البحة الجزاءات

أن تسجل الؽرامات التً تفرض بمقتضى هذه المادة فً سجل خاص ٌبٌن فٌه اسم العامل ومقدار أجره  -ج 

وأسباب فرض الؽرامة علٌه وأن تخصص الؽرامات لتحقٌق خدمات اجتماعٌة للعمال فً المإسسة وفق 

. ما ٌقرره الوزٌر أو من ٌفوضه

:  49المادة 

 :االلتطاع يٍ األجر

إذا ثبت أن العامل قد تسبب فً فقد أو إتالؾ أدوات أو آالت أو منتجات ٌملكها أو ٌحوزها صاحب 

العمل أو كانت فً عهدة العامل وكان ذلك ناشبا  عن خطؤ العامل أو مخالفته تعلٌمات صاحب العمل فلصاحب 
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ء المفقودة أو المتلفة أو كلفة إصالحها على أن ال ٌزٌد ما ٌقتطع لهذا العمل أن ٌقتطع من أجر العامل قٌمة األشٌا

الؽرض على أجر خمسة أٌام فً الشهر ولصاحب العمل حق اللجوء إلى المحاكم النظامٌة المختصة بالمطالبة 

.  بالتعوٌض عن األضرار التً تسبب العامل بها 

:  50المادة 

 :ٔلف انؼًم

العمل بصورة مإقتة بسبب ال ٌعزى إلٌه ولٌس فً وسعه دفعه  إذا اضطر صاحب العمل إلى وقؾ

فٌستحق العامل األجر الكامل عن مدة ال تزٌد على العشرة أٌام األولى من توقؾ العمل خالل السنة وأن ٌدفع 

للعامل نصؾ أجره عن المدة التً تزٌد على ذلك بحٌث ال ٌزٌد مجموع التعطٌل الكلً المدفوع األجر على 

. ا  فً السنةستٌن ٌوم

 :امتٌازات أجور وحقوق العمال: 51المادة 

تعتبر األجور والمبالػ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون، للعامل أو ورثته أو أي مستحقٌن لها بعد     -ٔ

. وفاته، دٌونا  ممتازة امتٌازا  عاما  من الدرجة األولى بالمعنى القانونً لهذه الكلمة

من هذه الفقرة إذا ثبت للمحكمة المختصة ( ٔ)فً االمتٌاز العام المنصوص علٌه فً البند ٌفقد العامل حقه    -ٕ

. أن األجور والمبالػ المتحققة له والتً ٌشملها هذا االمتٌاز ال تستند إلى أي أساس قانونً

 

:  52المادة 

 :انحذ األدَٗ نألجٕر

تتؤلؾ من عدد متساِو من ممثلٌن عن الوزارة والعمال ٌشكل مجلس الوزراء بناء  على تنسٌب الوزٌر لجنة   -أ  

وأصحاب العمل وٌعٌن المجلس ربٌسا  لها من بٌن أعضابها تتولى تحدٌد الحد األدنى لألجور مقدرا  

بالنقد األردنً وذلك بصفة عامة أو بالنسبة لمنطقة معٌنة أو مهنة معٌنة وتكون مدة العضوٌة فٌها سنتٌن 

. قابلة للتجدٌد

عقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من ربٌسها وتقدم قراراتها إلى الوزٌر إذا لم تكن ت -ب 

باإلجماع لٌتولى رفعها إلى المجلس الوزراء لٌتخذ القرار بشؤنها على أن تؤخذ بعٌن االعتبار فً تقدٌرها 

ات النهابٌة التً تصدر بمقتضى هذه لألجر تكالٌؾ المعٌشة التً تضعها الجهات المختصة وتنشر القرار

. المادة فً الجرٌدة الرسمٌة بما فً ذلك تارٌخ بدء العمل بها

:   53المادة 

 :حًاٚح انحذ األدَٗ نألجٕر

ٌعاقب صاحب العمل أو من ٌنوب عنه بؽرامة ال تقل عن خمسة وعشرٌن دٌنارا  وال تزٌد على مابة 

أجرا  ٌقل عن الحد األدنى المقرر لألجور وذلك باإلضافة إلى الحكم دٌنار عن كل حالة ٌدفع فٌها إلى عامل 

. للعامل بفرق األجر وتضاعؾ العقوبة كلما تكررت المخالفة

:  54المادة 

 :إجراءاخ دػٕٖ األجٕر/ شرٔغ لثٕل دػٕٖ األجٕر / ضهطح األجٕر 

ة واالختصاص فً شإون العمل لمجلس الوزراء بناء  على تنسٌب الوزٌر أن ٌعٌن سلطة من ذوي الخبر  -أ  

تتؤلؾ من شخص أو أكثر للنظر فً الدعاوى المتعلقة باألجور فً منطقة معٌنة ( سلطة األجور)تسمى 
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ومنها النقص فً األجر المدفوع أو الحسمٌات ؼٌر القانونٌة منه أو تؤخٌر دفعه أو أجور ساعات العمل 

ترط فً قبول الدعوى أن ٌكون العامل على اإلضافٌة على أن ٌتم الفصل فٌها بصورة مستعجلة وٌش

رأس عمله أو لم ٌمِض على انتهاء عمله مدة تزٌد على ستة أشهر وفً حالة عدم توفر هذا الشرط 

. فللعامل الحق اللجوء إلى المحكمة النظامٌة

ال تكون سلطة األجور ملزمة بتطبٌق اإلجراءات واألصول المتبعة فً المحاكم وتكون لها نفس  -ب 

:- صالحٌات الممنوحة للمحاكم النظامٌة فً األمور التالٌةال

دعوة أي شخص لسماع شهادته بعد القسم وإحضاره بواسطة سلطات األمن المختصة فً حالة    -ٔ

. تخلفه عن الحضور

. الطلب من أطراؾ الدعوى تقدٌم المستندات والبٌانات التً تراها ضرورٌة للفصل فً الدعوى   -ٕ

ل نفسه أو نقابة العمال بالنٌابة عنه اإلدعاء خطٌا  وٌجوز تقدٌم ادعاء واحد من عدد من العمال إذا ٌقدم العام -ج 

كانوا ٌعملون فً المإسسة ذاتها وكان سبب دعواهم واحدا  ولكل من الطرفٌن المتنازعٌن توكٌل من 

تتجاوز سبعة ٌنوب عنه أمام سلطة األجور المختصة، كما ٌتوجب على صاحب العمل وخالل مدة ال 

أٌام من تارٌخ تبلؽه أوراق الدعوى، أن ٌقدم إلى سلطة األجور جوابا  مفصال  على البحة الدعوى على 

كل واقعة من وقابعها مرفقا  به المستندات والبٌانات التً تثبت وفابه باألجور التً ٌطالب بها العامل أو 

اإلدعاء أن تطلب من أي من الطرفٌن تزوٌدها وللسلطة وقبل عقد جلساتها للنظر فً . عدم استحقاقه لها

. بؤي إٌضاحات أو مستندات أو بٌانات تراها ضرورٌة للفصل فً الدعوى

 

ٌجوز لسلطة األجور أن تطلب إلى صاحب العمل ضمن فترة تحددها أن ٌدفع للعامل األجور المحسومة   -د 

ء أو التً تؤخر عن دفعها فً المدة بصورة ؼٌر قانونٌة أو األجور ؼٌر المدفوعة أو المستحقة األدا

المعٌنة لهذا الؽرض ولها أن تضٌؾ تعوٌضا  تقدره شرٌطة أن ال ٌتجاوز مبلػ التعوٌض المبلػ المحسوم 

أو ؼٌر المدفوع عن المدة المطالب بؤجور عنها، وٌشترط فً ذلك أن ال ٌلزم صاحب العمل بدفع 

اقتنعت السلطة أن التؤخر كان ناجما  عن خطؤ بحسن تعوٌض عن األجور الناقصة أو المتؤخر دفعها إذا 

نٌة، أو عن نزاع على المبلػ الواجب دفعه أو عن حدوث حالة طاربة أو عن تخلؾ العامل عن المطالبة 

. بدفع األجور أو قبولها

 تنظر سلطة األجور فً الدعوى المقدمة إلٌها بحضور الطرفٌن أو من ٌنوب عنهما وتسقط الدعوى إذا  -ــ ٛ

تؽٌب العامل المدعً وتنظر فٌها بحضوره إذا ؼاب صاحب العمل المدعى علٌه وتصدر قرارها بحق 

األخٌر فً هذه الحالة ؼٌابٌا  وٌكون قرارها قابال  لالستبناؾ لدى محكمة االستبناؾ خالل عشرة أٌام من 

. تارٌخ تبلٌؽه إذا كان المبلػ المحكوم به للعامل ٌزٌد على مابة دٌنار

تم تنفٌذ قرارات سلطة األجور من قبل دوابر اإلجراء المختصة كؤنها قرارات صادرة عن المحاكم ي  -و 

. النظامٌة شرٌطة أن ال تخضع المبالػ المحكومة بها للتقسٌط

ٌعفى من الرسوم والطوابع االدعاء المقدم من العامل لسلطة األجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفٌذ إلى   -ز 

. اءدوابر اإلجر

تصرؾ للسلطة وللموظفٌن العاملٌن معها المكافآت التً ٌقررها الوزٌر وٌإخذ بعٌن االعتبار عدد القضاٌا   -ح 

. التً قدمت إلٌها وفصلت فٌها وٌشترط فً ذلك أن تقوم السلطة بمهامها خارج أوقات الدوام الرسمً
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الفصل الثامن  

تنظٌم العمل واإلجازات  

 : 55المادة 

 :انذاخهٛحاألَظًح 

على كل صاحب عمل ٌستخدم عشرة عمال فؤكثر أن ٌضع نظاما  داخلٌا  لتنظٌم العمل فً مإسسته ٌبٌن 

فٌه أوقات الدوام وفترات الراحة الٌومٌة واألسبوعٌة ومخالفات العمل والعقوبات والتدابٌر المتخذة بشؤنها بما فً 

تقتضٌها طبٌعة العمل وٌخضع النظام الداخلً ذلك الفصل من العمل وكٌفٌة تنفٌذها وأي تفاصٌل أخرى 

. للمإسسة لتصدٌق الوزٌر أو من ٌفوضه وٌعمل به من تارٌخ تصدٌقه

:  56المادة 

 :تحذٚذ ضاػاخ انؼًم

ال ٌجوز تشؽٌل العامل أكثر من ثمانً ساعات ٌومٌا  أو ثماٍن وأربعٌن ساعة فً األسبوع إال فً الحاالت  -أ   

. لقانون وال ٌحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحةالمنصوص علٌها فً هذا ا

ٌجوز توزٌع الحد األعلى لساعات العمل األسبوعٌة وفترات الراحة بحٌث ال ٌزٌد مجموعها على إحدى  -ب 

. عشر ساعة فً الٌوم

:  57المادة 

 :انؼًم اإلظافٙ اإلنسايٙ

الٌومٌة أو األسبوعٌة وذلك فً أي من ٌجوز لصاحب العمل تشؽٌل العامل أكثر من ساعات العمل 

الحاالت التالٌة على أن ٌتقاضى العمل فً أي من هذه الحاالت األجر اإلضافً المنصوص علٌه فً هذا 

: القانون

القٌام بؤعمال الجرد السنوي للمإسسة وإعداد المٌزانٌة والحسابات الختامٌة واالستعداد للبٌع بؤثمان مخفضة   -أ  

ٌزٌد عدد األٌام التً تنطبق علٌها أحكام هذه الفقرة على ثالثٌن ٌوما  فً السنة وأن ال تزٌد بشرط أن ال 

. ساعات العمل الفعلٌة على عشر ساعات فً كل ٌوم منها

من أجل تالفً وقوع خسارة فً البضابع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلؾ أو لتجنب مخاطر عمل فنً أو  -ب 

. تسلٌمها أو نقلها من أجل تسلم مواد معٌنة أو

:  58المادة 

 :االضتخُاء يٍ تحذٚذ ضاػاخ انؼًم

ال تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص علٌها فً هذا القانون على األشخاص الذٌن 

ٌتولون مهام اإلشراؾ العام أو اإلدارة فً أي مإسسة والذٌن ٌعملون فً بعض الحاالت خارج المإسسة أو 

. الهم السفر أو التنقل داخل المملكة أو خارجهاتتطلب أعم

:  59المادة 

 :انؼًم اإلظافٙ االختٛار٘

ٌجوز تشؽٌل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل الٌومٌة أو األسبوعٌة على أن ٌتقاضى العامل عن   -أ  

. من أجره المعتاد%( ٕ٘ٔ)ساعة العمل اإلضافٌة أجرا  ال ٌقل عن 
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عامل فً ٌوم عطلته األسبوعٌة أو أٌام األعٌاد الدٌنٌة أو العطل الرسمٌة ٌتقاضى لقاء عمله عن إذا اشتؽل ال -ب 

. من أجره المعتاد% (  ٓ٘ٔ)ذلك الٌوم أجرا  إضافٌا  ال ٌقل عن 

:  60المادة 

 :انؼطهح األضثٕػٛح

. بٌعة العمل ؼٌر ذلكٌكون ٌوم الجمعة من كل أسبوع ٌوم العطلة األسبوعٌة للعامل إال إذا اقتضت ط  -أ  

ٌجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع أٌام عطلته األسبوعٌة والحصول علٌها خالل مدة ال تزٌد على  -ب 

. شهر

ٌكون ٌوم العطلة األسبوعٌة للعامل بؤجر كامل، إال إذا كان ٌعمل على أساس ٌومً أو أسبوعً فٌستحق   -ج 

ٌة إذا عمل ستة أٌام متصلة قبل الٌوم المحدد للعطلة، وٌستحق فً كلتا الحالتٌن أجر ٌوم العطلة األسبوع

. من ذلك األجر نسبة األٌام التً عمل فٌها خالل األسبوع إذا كانت ثالثة أٌام أو أكثر

:  61المادة 

 :اإلجازج انطُٕٚح

م االتفاق على لكل عامل الحق بإجازة سنوٌة بؤجر كامل لمدة أربعة عشر ٌوما  عن كل سنة خدمة إال إذا ت  -أ  

أكثر من ذلك على أن تصبح مدة اإلجازة السنوٌة واحدا  وعشرٌن ٌوما  إذا أمضى فً الخدمة لدى 

صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، وال تحسب أٌام العطل الرسمٌة واألعٌاد الدٌنٌة وأٌام العطلة 

. األسبوعٌة من اإلجازة السنوٌة إال إذا وقعت خاللها

غ مدة خدمة العامل السنة فٌحق له الحصول على إجازة بؤجر بنسبة المدة التً عمل خاللها فً إذا لم تبل -ب 

. السنة

ٌجوز تؤجٌل إجازة العامل عن أي سنة باالتفاق بٌن العامل وصاحب العمل إلى السنة التالٌة مباشرة لتلك   -ج 

ت السنة التً أجلت إلٌها ولم السنة وٌسقط حق العامل فً اإلجازة المإجلة على هذا الوجه إذا انقض

. ٌطلب استعمالها خالل تلك السنة، وال ٌجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على إجازته

لصاحب العمل أن ٌحدد خالل الشهر األول من السنة تارٌخ اإلجازة السنوٌة لكل عامل وكٌفٌة استعمالها   -د 

. ا على أن ٌراعً فً ذلك مصلحة العاملللعامل فً مإسسته وذلك حسب مقتضٌات العمل فٌه

:  62المادة 

 :تجسئح اإلجازج انطُٕٚح

. إذا لم تإخذ اإلجازة السنوٌة دفعة واحدة فال ٌجوز أن ٌقل الجزء منها عن ٌومٌن فً أي مرة

:  63المادة 

 :إَٓاء االضتخذاو لثم اضتؼًال اإلجازج

ٌستعمل إجازته السنوٌة فٌحق له تقاضً األجر إذا انتهت خدمة العامل ألي سبب من األسباب قبل أن 

. عن األٌام التً لم ٌستعملها من تلك اإلجازة
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:  64المادة 

 :انتُازل ػٍ اإلجازج انطُٕٚح

. ٌعتبر باطال  كل اتفاق ٌقضً بتنازل العامل عن إجازته السنوٌة أو عن أي جزء منها

:  65المادة 

 :اإلجازج انًرظٛح

ة مرضٌة مدتها أربعة عشر ٌوما  خالل السنة الواحدة بؤجر كامل بناء  على لكل عامل الحق فً إجاز

تقرٌر من الطبٌب المعتمد من قبل المإسسة، وٌجوز تجدٌدها لمدة أربعة عشر ٌوما  أخرى بؤجر كامل إذا كان 

نزٌل أحد  نزٌل أحد المستشفٌات وبنصؾ األجر إذا كان بناء  على تقرٌر لجنة طبٌة تعتمدها المإسسة ولم ٌكن

. المستشفٌات

: 66المادة 

 :اإلجازاخ اإلظافٛح

:- لكل عامل الحق فً إجازة مدتها أربعة عشر ٌوما  فً السنة مدفوعة األجر فً أي من الحاالت التالٌة  -أ  

إذا التحق بدورة للثقافة العمالٌة معتمدة من الوزارة بناء  على ترشٌح صاحب العمل أو مدٌر    -ٔ

. بالتنسٌق مع النقابة المعنٌةالمإسسة 

ألداء فرٌضة الحج وٌشترط لمنح هذه اإلجازة أن ٌكون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة    -ٕ

. وال تعطى هذه اإلجازة إال مرة واحدة خالل مدة الخدمة. على األقل لدى صاحب العمل

ا التحق للدراسة فً جامعة أو معهد أو ٌحق للعامل الحصول على إجازة مدتها أربعة أشهر دون أجر إذ -ب 

. كلٌة معترؾ بها بصورة رسمٌة

:  67المادة 

 :إجازج األو نرػاٚح أغفانٓا

للمرأة التً تعمل فً مإسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق فً الحصول على إجازة دون أجر لمدة 

بعد انتهاء هذه اإلجازة، على أن تفقد هذا  ال تزٌد على سنة للتفرغ لتربٌة أطفالها، وٌحق لها الرجوع إلى عملها

. الحق إذا عملت بؤجر فً أي مإسسة أخرى خالل تلك المدة

:  68المادة 

 :إجازج انسٔجٍٛ الَتمال ػًم أحذًْا

لكل من الزوجٌن العاملٌن الحصول على إجازة لمرة واحدة دون أجر لمدة ال تزٌد على سنتٌن لمرافقة 

. ٌقع خارج المحافظة التً ٌعمل فٌها داخل المملكة أو إلى عمل ٌقع خارجها زوجه إذا انتقل إلى عمل آخر

:  69المادة 

 :انمٕٛد ػهٗ اضتخذاو انًرأج

: تحدد بقرار من الوزٌر بعد استطالع رأي الجهات الرسمٌة المختصة

. الصناعات واألعمال التً ٌحظر تشؽٌل النساء فٌها  -أ  
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. نساء فٌها والحاالت المستثناة منهااألوقات التً ال ٌجوز تشؽٌل ال -ب 

:  70المادة 

 :إجازج األيٕيح

للمرأة العاملة الحق فً الحصول على إجازة أمومة بؤجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة 

أسابٌع، على أن ال تقل المدة التً تقع من هذه اإلجازة بعد الوضع عن ستة أسابٌع، وٌحظر تشؽٌلها قبل انقضاء 

. المدة تلك

:  71المادة 

 :إرظاع انًٕنٕد

من هذا القانون الحق فً أن ( 7ٓ)للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة األمومة المنصوص علٌه فً المادة 

تؤخذ خالل سنة من تارٌخ الوالدة فترة أو فترات مدفوعة األجر بقصد إرضاع مولودها الجدٌد ال ٌزٌد فً 

. حدمجموعها على الساعة فً الٌوم الوا

:  72المادة 

 :رػاٚح أغفال انؼايالخ

على صاحب العمل الذي ٌستخدم ما ال ٌقل عن عشرٌن عاملة متزوجة تهٌبة مكان مناسب ٌكون فً 

عهدة مربٌة مإهلة لرعاٌة أطفال العامالت الذٌن تقل أعمارهم عن أربع سنوات، على أن ال ٌقل عددهم عن 

. عشرة أطفال

:  73المادة 

 :حذاث دٌٔ انطادضح ػشرجيُغ اضتخذاو األ

مع مراعاة األحكام المتعلقة بالتدرٌب المهنً ال ٌجوز بؤي حال تشؽٌل الحدث الذي لم ٌكمل السادسة 

. عشرة من عمره بؤي صورة من الصور

:  74المادة 

 :لٕٛد اضتخذاو األحذاث دٌٔ انطاتؼح ػشرج

األعمال الخطرة أو المرهقة أو ال ٌجوز تشؽٌل الحدث الذي لم ٌكمل الثامنة عشرة من عمره فً 

. المضرة بالصحة وتحدد هذه األعمال بقرارات ٌصدرها الوزٌر بعد استطالع آراء الجهات الرسمٌة المختصة

:  75المادة 

 :اضتخذاو األحذاث

: ٌحظر تشؽٌل الحدث

عد عمل أربع أكثر من ست ساعات فً الٌوم الواحد على أن ٌعطى فترة للراحة ال تقل عن ساعة واحدة ب  -أ  

. ساعات متصلة 

. بٌن الساعة الثامنة مساء  والسادسة صباحا   -ب 

. فً أٌام األعٌاد الدٌنٌة والعطل الرسمٌة وأٌام العطل األسبوعٌة -ج 
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:   76المادة 

 :شرٔغ اضتخذاو األحذاث

: على صاحب العمل قبل تشؽٌل أي حدث أن ٌطلب منه أو من ولٌه تقدٌم المستندات التالٌة

. صورة مصدقة عن شهادة المٌالد  -أ  

. شهادة بلٌاقة الحدث الصحٌة للعمل المطلوب صادرة عن طبٌب مختص ومصدقة من وزارة الصحة -ب 

موافقة ولً أمر الحدث الخطٌة على العمل فً المإسسة، وتحفظ هذه المستندات فً ملؾ خاص للحدث مع  -ج 

. العمل الذي استخدم فٌه وأجره وإجازاتهبٌانات كافٌة عن محل إقامته وتارٌخ استخدامه و

:  77المادة 

 :ػمٕتح يخانفح أحكاو انفصم انخايٍ

ٌعاقب صاحب العمل أو مدٌر المإسسة عن أي مخالفة ألي حكم من أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو 

ة حالة قرار صادر بمقتضاه بؽرامة ال تقل عن مابة دٌنار وال تزٌد على خمسمابة دٌنار وتضاعؾ العقوب

. التكرار وال ٌجوز تخفٌض العقوبة عن حدها األدنى لألسباب التقدٌرٌة المخففة

الفصل التاسع  

  السالمة والصحة المهنٌة

 : 78المادة 

 :ٔاجثاخ صاحة انؼًم نطاليح انؼًال

: ٌتوجب على صاحب العمل ما ٌلً  -أ  

األخطار واألمراض التً قد تنجم عن العمل توفٌر االحتٌاطات والتدابٌر الالزمة لحماٌة العمال من    -ٔ

. وعن اآلالت المستعملة فٌه

توفٌر وسابل الحماٌة الشخصٌة والوقاٌة للعاملٌن من أخطار العمل و أمراض المهنة كالمالبس،    -ٕ

والنظارات والقفازات واألحذٌة وؼٌرها وإرشادهم إلى طرٌقة استعمالها والمحافظة علٌها وعلى 

. نظافتها

إحاطة العامل قبل اشتؽاله بمخاطر مهنته وسبل الوقاٌة الواجب علٌه اتخاذها وأن ٌعلق بمكان    -ٖ

ظاهر تعلٌمات وإرشادات توضح فٌها مخاطر المهنة ووسابل الوقاٌة منها وفق األنظمة 

. والقرارات التً تصدر بهذا الشؤن

للمستوٌات التً تحدد بقرار من  توفٌر وسابل وأجهزة اإلسعاؾ الطبً للعمال فً المإسسة وفقا     -ٗ

. الوزٌر بعد استطالع آراء الجهات الرسمٌة المختصة

. من هذه المادة( أ)ال ٌجوز تحمٌل العمال أي نفقات تترتب على تنفٌذ أو توفٌر ما ورد فً الفقرة  -ب 

:  79المادة 

 :تؼهًٛاخ انطاليح انؼايح

: تصة بتعلٌمات ٌصدرها ما ٌلًٌحدد الوزٌر بعد استطالع رأي الجهات الرسمٌة المخ

االحتٌاطات والتدابٌر التً ٌجب اتخاذها أو توفٌرها فً جمٌع المإسسات أو فً أي منها لحماٌة العمال   -أ  

. والمإسسات من أخطار العمل وأمراض المهنة
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أخطار العمل األجهزة والوسابل التً ٌجب توفٌرها فً المإسسات أو فً أي منها لحماٌة العاملٌن فٌها من  -ب 

. وأمراض المهنة ووقاٌتهم منها

األسس والمعاٌٌر الواجب توافرها فً المإسسات الصناعٌة لضمان بٌبة خالٌة من التلوث بجمٌع أشكاله  -ج 

والوقاٌة من الضوضاء واالهتزازات وكل ما ٌضر بصحة العامل ضمن المعاٌٌر الدولٌة المعتمدة، 

. لضبط هذه المعاٌٌروتحدٌد طرق الفحص واالختبار الخاص 

:  80المادة 

 :انٕلاٚح يٍ انًٕاد انخطرج

على صاحب العمل اتخاذ االحتٌاطات الالزمة لحماٌة المإسسة والعاملٌن فٌها من أخطار الحرٌق 

واالنفجارات أو تخزٌن المواد الخطرة القابلة لالشتعال أو نقلها أو تداولها وتوفٌر الوسابل واألجهزة الفنٌة 

. وذلك وفقا  لتعلٌمات السلطات الرسمٌة المختصةالكافٌة 

:  81المادة 

 :انحظر ػهٗ إدخال انًؤحراخ انؼمهٛح نًكاٌ انؼًم

ال ٌجوز لصاحب العمل أو العامل أن ٌسمح بإدخال أي نوع من الخمور أو المخدرات والمإثرات العقلٌة 

جوز ألي شخص الدخول إلى تلك األماكن أو أو العقاقٌر الخطرة إلى أماكن العمل أو أن ٌعرضها فٌها كما ال ي

. البقاء فٌها ألي سبب من األسباب وهو تحت تؤثٌر تلك المشروبات أو العقاقٌر

:  82المادة 

 : تمٛذ انؼًال تتؼهًٛاخ انٕلاٚح

ٌجب على العمال فً أي مإسسة التقٌد باألحكام والتعلٌمات والقرارات الخاصة باحتٌاطات الوقاٌة 

ة المهنٌة واستعمال األجهزة الخاصة بها والمحافظة علٌها واالمتناع عن أي فعل ٌحول دون والسالمة والصح

تنفٌذ تلك األحكام والقرارات والتعلٌمات واالمتناع عن العبث بؤجهزة الوقاٌة والسالمة والصحة المهنٌة أو إلحاق 

وص علٌه فً النظام الداخلً الضرر بها أو إتالفها وذلك تحت طابلة التعرض للعقوبات التؤدٌبٌة المنص

. للمإسسة

:  83المادة 

 :تؼهًٛاخ انٕلاٚح انصحٛح

للوزٌر بعد استطالع آراء الجهات المعنٌة أن ٌصدر تعلٌمات تحدد بموجبها كل عمل ال ٌجوز تشؽٌل أي 

التً شخص فٌه قبل إجراء الفحص الطبً علٌه للتؤكد من لٌاقته الصحٌة للقٌام بذلك العمل وتنشر التعلٌمات 

. تصدر بمقتضى هذه المادة فً صحٌفتٌن محلٌتٌن ٌومٌتٌن وفً الجرٌدة الرسمٌة

:  84المادة 

 :ػمٕتح يخانفح أحكاو انفصم انتاضغ

إذا خالؾ صاحب العمل أي حكم من أحكام هذا الفصل فللوزٌر إؼالق المإسسة أو مكان العمل كلٌا  أو   -أ  

ن شؤن تلك المخالفة تعرٌض العمال أو المإسسة أو اآلالت للخطر جزبٌا  أو إٌقاؾ أي آلة فٌهما إذا كان م

. وذلك إلى أن ٌزٌل صاحب العمل المخالفة

من هذه المادة قبل توجٌه إنذار إلى ( أ)ٌشترط أن ال ٌصدر الوزٌر قراره المنصوص علٌه فً الفقرة  -ب 
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وذلك وفقا  لجسامة المخالفة صاحب العمل بإزالة المخالفة خالل المدة التً ٌحددها له فً اإلنذار 

. وخطورتها

ٌراعى فً حالة إؼالق المإسسة أو مكان العمل أو إٌقاؾ آالت فٌهما عدم اإلخالل بحق العمال فً تقاضً  -ج 

. أجورهم كاملة عن مدة اإلؼالق أو اإلٌقاؾ

عن مابة دٌنار وال تزٌد للوزٌر إحالة المخالؾ إلى المحكمة المختصة وٌعاقب فً هذه الحالة بؽرامة ال تقل   -د 

على خمسمابة دٌنار وتضاعؾ الؽرامة فً حالة التكرار وال ٌجوز تخفٌض الؽرامة المحكوم بها عن 

. حدها األدنى ألي سبب من األسباب

:  85المادة 

 :األَظًح انًتؼهمح تانطاليح ٔانصحح انًُٓٛح

: األمور التالٌةٌصدر مجلس الوزراء بناء  على تنسٌب الوزٌر األنظمة الالزمة فً 

تشكٌل لجان السالمة والصحة المهنٌة وتعٌٌن المشرفٌن فً المإسسات العامة والخاصة وتحدٌد اختصاص   -أ  

. تلك اللجان والمشرفٌن وواجباتها

العناٌة الطبٌة الوقابٌة والعالجٌة للعمال وواجبات أصحاب العمل فً توفٌرها وكٌفٌة إنشاء الوحدات الطبٌة  -ب 

ة بٌن أكثر من مإسسة وطرٌقة تموٌلها واألجهزة الفنٌة الواجب توافرها فً هذه الوحدات المشترك

. والفحوص الطبٌة الدورٌة للعمال

. الوقاٌة والسالمة من اآلالت والماكٌنات الصناعٌة ومواقع العمل -ج 

الفصل العاشر 

 إصابات العمل وأمراض المهنة

 : 86المادة 

 :تطثٛك أحكاو انفصم انؼاشر

طبق أحكام هذا الفصل المتعلقة بإصابات العمل وأمراض المهنة على العمال الذٌن ال تسري علٌهم ت

. أحكام قانون الضمان االجتماعً المعمول به

:   87المادة 

 :تثهٛغ اإلصاتاخ تعرر جطًاَٙ

ره فً العمل إذا أصٌب عامل بإصابة عمل أدت إلى وفاته أو ألحقت به ضررا  جسمانٌا  حال دون استمرا  -أ  

فعلى صاحب العمل نقل المصاب إلى مستشفى أو أي مركز طبً وتبلٌػ الجهات األمنٌة المختصة 

. ساعة من وقوع الحادث( 8ٗ)بالحادث وأن ٌرسل إشعارا  إلى الوزارة بذلك خالل مدة ال تزٌد على 

. وٌتحمل صاحب العمل نفقات نقل المصاب إلى المستشفى أو المركز الطبً لمعالجته

من هذه المادة ( أ)ٌعاقب صاحب العمل أو مدٌر المإسسة أو من ٌمثلها فً حالة مخالفته ألحكام الفقرة  -ب 

بؽرامة ال تقل عن مابة دٌنار وال تزٌد على خمسمابة دٌنار عن كل مخالفة وتضاعؾ العقوبة فً حالة 

. التكرار
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:  88المادة 

 :يطؤٔنٛح صاحة انؼًم ػٍ دفغ انتؼٕٚط

صاحب العمل مسإوال  عن دفع التعوٌض المنصوص علٌه فً هذا القانون للعامل الذي ٌصاب ٌكون 

. بمرض من أمراض المهنة ناشا عن عمله وذلك باالستناد إلى تقرٌر من المرجع الطبً

:   89المادة 

 :انتؼٕٚط ػٍ اإلصاتح ٔأيراض انًُٓح

ب أو للمستحق عنه مطالبة صاحب العمل مع مراعاة ما ورد فً أي قانون أو تشرٌع آخر ال ٌحق للمصا

بؤي تعوٌضات ؼٌر واردة فً هذا القانون وذلك فٌما ٌتعلق بإصابات العمل إال إذا كانت اإلصابة ناشبة عن خطؤ 

. صاحب العمل

:  90المادة 

 : يمذار انتؼٕٚط

ٌض ٌساوي أجر إذا نشؤ عن إصابة العمل وفاة العامل أو عجزه الكلً فٌستحق على صاحب العمل تعو  -أ  

. ألؾ ومابتً ٌوم عمل على أن ال ٌتجاوز التعوٌض خمسة آالؾ دٌنار وال ٌقل عن ألفً دٌنار

من معدل أجره الٌومً %( 7٘)إذا نشؤ عن إصابة العمل عجز مإقت للعامل فٌستحق بدال  ٌومٌا  ٌعادل  -ب 

تً تحدد بناء  على تقرٌر من اعتبارا  من الٌوم الذي وقعت فٌه اإلصابة وذلك خالل مدة المعالجة ال

من ذلك األجر إذا %( ٘ٙ)المرجع الطبً إذا كانت معالجته خارج المستشفى وٌخفض ذلك البدل إلى 

. كان المصاب ٌعالج لدى أحد مراكز العالج المعتمدة

ى إذا نتج عن إصابة العمل عجز جزبً دابم بناء  على تقرٌر من المرجع الطبً فٌدفع للعامل تعوٌض عل -ج 

. الملحق بهذا القانون( ٕ)أساس نسبة ذلك العجز إلى التعوٌض المقرر للعجز الكلً بموجب الجدول رقم 

إذا نتج عن إصابة العمل الواحدة أكثر من ضرر جسمانً واحد فٌستحق العامل المصاب عن كل ضرر من   -د 

وز مجموع المبلػ الواجب هذه األضرار وفقا  لألسس المنصوص علٌها فً هذا القانون على أن ال ٌتجا

.  دفعه فً هذه الحالة مقدار التعوٌض الواجب دفعه فً حالة العجز الكلً

:  91المادة 

 :حطاب انتؼٕٚط

ٌحسب التعوٌض المنصوص علٌه فً هذا القانون على أساس األجر األخٌر الذي ٌتقاضاه العامل، أما إذا 

. ألجر خالل األشهر الستة األخٌرة من عملهكان العامل عامال  بالقطعة فٌحسب على أساس متوسط ا

:  92المادة 

 :تمذٚر انتؼٕٚط

ٌتم تقدٌر التعوٌض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون بناء  على طلب صاحب العمل أو العامل أو   -أ  

المستحقٌن عنه، وفً حالة عدم االتفاق على التعوٌض ٌقدره األمٌن العام باعتباره المفوض بتقدٌر 

ض، وٌكون خصما  فً الدعوى المتعلقة به، وللوزٌر تعٌٌن مفوضٌن آخرٌن من موظفً الوزارة التعوي

لممارسة صالحٌات المفوض فً أي منطقة فً المملكة، وٌدفع التعوٌض دفعة  واحدة خالل ثالثٌن ٌوما  

. من تارٌخ تبلٌػ قرار المفوض بتقدٌره إلى ذوي العالقة
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علٌه فً هذا القانون دون حصول العامل أو المستحقٌن عنه على مكافؤة  ال ٌحول دفع التعوٌض المنصوص -ب 

. نهاٌة الخدمة إذا توافرت شروط استحقاقها

ال تسمع أي دعوى أمام أي محكمة تتعلق بالتعوٌض المنصوص علٌه فً هذا القانون إذا كان الطلب قد قدم  -ج 

. بشؤنه إلى المفوض وكان ال زال قٌد النظر لدٌه

:  93المادة 

 :تمادو انًطانثح تانتؼٕٚط

ال ٌقبل الطلب بالتعوٌض عن أي إصابة عمل ما لم ٌقدم إلى المفوض خالل سنتٌن من تارٌخ وقوعها أو 

من تارٌخ وفاة العامل المصاب على أنه ٌجوز للمفوض قبول الطلب بعد مرور سنتٌن من تارٌخ وقوع اإلصابة 

. عن عذر مشروع بما فً ذلك عدم االستقرار النهابً لنتابج اإلصابة أو الوفاة إذا كان التؤخر فً تقدٌمه ناشبا  

:  94المادة 

 :ضمٕغ حك انؼايم فٙ انتؼٕٚط

من هذه المادة ٌسقط حق المصاب فً البدل الٌومً والتعوٌض ( ب)مع مراعاة ما نص علٌه فً الفقرة   -أ  

المختصة بعد سماع أقوال صاحب العمل أو من النقدي على أن تثبت بنتٌجة التحقٌق الذي تجرٌه الجهات 

: ٌمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحٌة بذلك فً أي من الحاالت التالٌة

. إذا نشؤت اإلصابة عن فعل متعمد أو خطؤ أو إهمال جسٌمٌن من المصاب   -ٔ

. ٌةإذا كانت اإلصابة ناتجة عن تؤثٌر الخمر أو المخدرات أو المإثرات العقل   -ٕ

إذا خالؾ المصاب التعلٌمات المقررة بشؤن عالجه من اإلصابة أو بشؤن الوقاٌة واألمن الصناعً    -ٖ

. المعلن عنها والواجب اتباعها وكان لهذه المخالفة أثر فً وقوع اإلصابة

وص من هذه المادة على أي حالة من حاالت اإلصابة ومنها الحاالت المنص( أ)ال تنطبق أحكام الفقرة  -ب 

%( ٖٓ)علٌها فً تلك الفقرة إذا نشؤت عنها وفاة المصاب أو أصٌب بعجز دابم بسببها ال تقل نسبته عن 

. وٌصرؾ للمصاب فٌها أو المستحقٌن عته البدل الٌومً أو التعوٌض النقدي حسب مقتضى الحال

:  95المادة 

 :انحجس ػهٗ انتؼٕٚط

الواجب دفعه بمقتضى أحكام هذا القانون أو الحجز علٌه ال ٌجوز فً أي حالة من الحاالت رهن التعوٌض 

إال لدٌن النفقة وفٌما ال ٌتجاوز ثلث مبلػ التعوٌض كما ال ٌجوز إحالته إلى أي شخص آخر ؼٌر العامل أو 

. المستحقٌن عنه أو االدعاء بتقاص التعوٌض المستحق بعد وفاة العامل

:  96المادة 

 :تٕزٚغ انتؼٕٚط

من هذا القانون ٌوزع التعوٌض فً حالة وفاة العامل على المستحقٌن عنه ( 9٘)لمادة مع مراعاة أحكام ا

. الملحق بهذا القانون( ٖ)وفقا  لألنصبة المعٌنة فً الجدول 

الفصل الحادي عشر  

نقابات العمال وجمعٌات أصحاب العمل  

 : 97المادة 
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 :االَتطاب نهُماتح

خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون وللعامل فً تلك المهنة الحق فً للعمال فً أي مهنة تؤسٌس نقابة   -أ  

. االنتساب إلٌها إذا توافرت فٌه شروط العضوٌة

ٌحظر على صاحب العمل أن ٌجعل استخدام أي عامل خاضعا  لشرط عدم انتسابه إلى نقابة عمال أو  -ب 

جحاؾ بؤي حق بحقوقه النتسابه إلى التنازل عن عضوٌته فٌها أو أن ٌعمل على فصله من أي نقابة أو اإل

. عضوٌتها أو المساهمة فً نشاطها خارج أوقات العمل

ٌحظر على نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل القٌام بؤي أعمال تنطوي على تدخل من أي منها إزاء  -ج 

. أعمالهااآلخر، بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة، فٌما ٌتعلق بتكوٌنها أو إدارتها أو كٌفٌة تسٌٌر 

:  98المادة 

 :تأضـٛص انُماتح

من هذه المادة تإسس النقابة من قبل مإسسٌن ال ٌقل عددهم عن خمسٌن ( ب)مع مراعاة أحكام الفقرة   -أ  

. شخصا  من العاملٌن فً المهنة الواحدة أو المهن المتماثلة أو المرتبط بعضها ببعض فً إنتاج واحد

ؾ المهن والصناعات التً ٌحق لعمالها تؤسٌس نقابة لهم وذلك باالتفاق مع للوزٌر أن ٌصدر قرارا  بتصنً -ب 

االتحاد العام لنقابات العمال وأن ٌحدد فً قراره مجموعات المهن والصناعات التً ال ٌجوز تؤسٌس 

أكثر من نقابة عامة واحدة لجمٌع العمال فٌها وذلك بحكم تماثلها أو المرتبط بعضها ببعض أو اشتراكها 

. إنتاج واحد أو متكامل وأن ٌجعل قراره بذلك ساري المفعول على النقابات القابمةفً 

:  99المادة 

 :أْذاف انُماتح

: تمارس النقابة نشاطها لتحقٌق األهداؾ التالٌة  -أ  

رعاٌة مصالح العاملٌن فً المهنة والدفاع عن حقوقهم فً نطاق األحكام المنصوص علٌها فً هذا    -ٔ

. القانون

تقدٌم الخدمات الصحٌة واالجتماعٌة للعمال المنتسبٌن للنقابة وإنشاء العٌادات الطبٌة ومإسسات    -ٕ

. الرعاٌة االجتماعٌة واالستهالكٌة لهم

. العمل على رفع المستوى االقتصادي والمهنً والثقافً للعمال   -ٖ

علقة بالعالقة بٌن النقابة وفروعها بموجب للنقابة فتح فروع لها فً المملكة وتحدد األحكام واإلجراءات المت -ب 

. نظامها الداخلً

م                    02/03/1996                                                        

الحسٌن بن طالل                                                               
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 المصريقانون العمل  -5-ملحق رقم 

 

 (  1ٓخدس ) 

 

 : روظذ ك٠ ططز٤ن أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ رخُٔظطِلخص ح٥ط٤ش حُٔؼخ٢ٗ حُٔز٤٘ش هش٣ٖ ًَ ٜٓ٘خ 

  َٓشخض ؽز٤ؼ٢ ٣ؼَٔ ُوخء أؿش طخكذ ػَٔ ٝطلض ادحسطٚ أٝ اششحكٚ : حُؼخ ًَ . 
  َٔشخض أٝ حػظزخس١ ٣غظخذّ ػخٓال أٝ أًؼش ُوخء أؿش : طخكذ حُؼ ًَ . 
 ٓخ ٣لظَ ػ٤ِٚ حُؼخَٓ ُوخء ػِٔٚ ػخرظخ ًخٕ أٝ ٓظـ٤شح ٗوذحً أٝ ػ٤٘خ ٣ٝؼظزش أؿشح ػ٠ِ حألخض ٓخ : حألؿش ًَ

 ٢ِ٣ : 

 

o  حُظ٠ طذخَ ك٠ اؽخس ػالهش حُؼَٔ . حُؼُٔٞش . 
o  ٚٓحُ٘غزش حُٔج٣ٞش،٠ٛٝ ٓخ هذ ٣ذكغ ُِؼخَٓ ٓوخرَ ٓخ ٣وّٞ ربٗظخؿٚ أٝ ر٤ؼٚ أٝ طلظ٤ِٚ ؽٞحٍ ه٤خ

 . رٙ حُ٘غزش رخُؼَٔ حُٔوشس ُٚ ٙ
o  حُؼالٝحص أ٣خ ًخٕ عزذ حعظلوخهٜخ أٝ ٗٞػٜخ . 
o  َٔحُٔضح٣خ حُؼ٤٘٤ش حُظ٠ ٣ِظضّ رٜخ طخكذ حُؼَٔ دٕٝ إٔ طغظِضٜٓخ ٓوظؼ٤خص حُؼ . 
o  حُٔ٘ق، ٠ٛٝ ٓخ ٣ؼط٠ ُِؼخَٓ ػالٝس ػ٠ِ أؿشٙ ٝٓخ ٣ظشف ُٚ ؿـضحء أٓخٗظٚ أٝ ًلخءطٚ ٓظ٠ ًخٗض

ٛـزٙ حُٔ٘ق ٓوـشسس ك٠ ػوـٞد حُؼٔـَ حُلشد٣ـش أٝ حُـٔخػ٤ش أٝ ك٠ حألٗظٔش حألعخع٤ش ُِؼَٔ ًٝزُي ٓخ 

 . ؿشص حُؼخدس رٔ٘لٚ ٓظ٠ طٞحكشص ُٜخ طلخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ حُذٝحّ ٝ حُؼزخص 
o  ٞٛٝ، ٍٓخ ٣ؼط٠ ُِؼخَٓ ُوخء ظشٝف أٝ ٓخخؽش ٓؼ٤٘ش ُٜخ ك٠ أدحء ػِٔٚحُزذ . 
o  ٗظ٤ذ حُؼخَٓ ك٠ حألسرخف . 
o  حُٞٛزش حُظ٠ ٣ظَ ػ٤ِٜخ حُؼخَٓ ارح ؿشص حُؼخدس رذكؼٜخ ًٝخٗض ُٜخ هٞحػذ طغٔق رظلذ٣ذٛخ ٝطؼظزش

  .ك٠ كٌْ حُٞٛزش حُ٘غزش حُٔج٣ٞش حُظ٠ ٣ذكؼٜخ حُؼٔالء ٓوخرَ حُخذٓش ك٠ حُٔ٘شآص حُغ٤خك٤ش 

٣ٝظذس هشحس ٖٓ حُٞص٣ش حُٔخظض رخالطلخم ٓغ حُٔ٘ظٔش حُ٘وخر٤ش حُٔؼ٤٘ش ر٤ٌل٤ش طٞص٣ؼٜخ ػ٠ِ حُؼخ٤ِٖٓ ٝرُي 

 . رخُظشخٝس ٓغ حُٞص٣ش حُٔؼ٠٘ 

  حُؼَٔ حُز١ ٣ذخَ رطز٤ؼظٚ ك٤ٔخ ٣ضحُٝٚ طخكذ حُؼَٔ ٖٓ ٗشخؽ ٝطوظؼ٠ ؽز٤ؼش اٗـخصٙ ٓذس : ُؼَٔ حُٔئهض

 . ٟ رخٗظٜخثٚ ٓلذدس، أٝ ٣٘ظذ ػ٠ِ ػَٔ رزحطٚ ٣ٝ٘ظٚ
  حُؼَٔ حُز١ ال ٣ذخَ رطز٤ؼظٚ ك٤ٔخ ٣ضحُٝٚ طخكذ حُؼَٔ ٖٓ ٗشخؽ ٝال ٣غظـشم اٗـخصٙ أًؼش : حُؼَٔ حُؼشػ٢

 . ٖٓ عظش أشٜش 
  حُؼَٔ حُز١ ٣ظْ ك٠ ٓٞحعْ دٝس٣ش ٓظؼخسف ػ٤ِٜخ : حُؼَٔ حُشع٢ٔ . 
  َحُلظشس ٓخ ر٤ٖ ؿشٝد حُشٔظ ٝششٝهٜخ : ح٤ُِ . 
  حُٞص٣ش حُٔخظض رخُوٟٞ حُؼخِٓش : حُٞص٣ش حُٔخظض . 
  حُٞصحسس حُٔخظظش رشجٕٞ حُوٟٞ حُؼخِٓش : حُٞصحسس حُٔخظظش . 

 (  2ٓخدس ) 
 . ٣ٞٓخ اال ارح طْ حالطلخم ػ٠ِ خالف رُي  ٣30ٞٓخ ٝ حُشٜش  365ططز٤ن أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ طؼظزش حُغ٘ش  
 

 

 

 

 

 

 

 أكٌخّ ػخٓش 

 (  3ٓخدس )  

 

 

٣ؼظزش ٛزح حُوخٕٗٞ ،حُوخٕٗٞ حُؼخّ حُز١ ٣لٌْ ػالهخص حُؼَٔ، ٝرُي ٓغ ٓشحػخس حطلخه٤خص حُؼَٔ حُـٔخػ٤ش ٝ أكٌخّ 

 . ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ( 5)حُٔخدس 
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 (  4ٓخدس ) 

 

 

 

 : ال طغشٟ أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ػ٠ِ 

 

  حُؼخ٤ِٖٓ رؤؿٜضس حُذُٝش رٔخ ك٠ رُي ٝكذحص حإلدحسس حُٔل٤ِش ٝ ح٤ُٜجخص حُؼخٓش . 
  ٌْٜٔػٔخٍ حُخذٓش حُٔ٘ض٤ُش ٖٝٓ ك٠ ك . 
  أكشحد أعشس طخكذ حُؼَٔ حُز٣ٖ ٣ؼُْٜٞ كؼال . 

 ٝرُي ٓخ ُْ ٣شد ٗض ػ٠ِ خالف رُي 

 
 (  5ٓخدس ) 

 

 

 

ُٝٞ ًخٕ عخروخ ػ٠ِ حُؼَٔ رٚ، ارح ًخٕ ٣ظؼٖٔ حٗظوخطخ ٖٓ ٣وغ رخؽال ًَ ششؽ أٝ حطلخم ٣خخُق أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ 
 . كوٞم حُؼخَٓ حُٔوشسس ك٤ٚ 

٣ٝغظٔش حُؼَٔ رؤ٣ش ٓضح٣خ أٝ ششٝؽ أكؼَ طٌٕٞ ٓوشسس أٝ طوشس ك٠ ػوٞد حُؼَٔ حُلشد٣ش أٝ حُـٔخػ٤ش أٝ حألٗظٔش 

 . حألعخع٤ش أٝ ؿ٤شٛخ ٖٓ ُٞحثق حُٔ٘شؤس، أٝ رٔوظؼ٠ حُؼشف 
طظؼٖٔ حٗظوخطخ أٝ ارشحء ٖٓ كوٞم حُؼخَٓ حُ٘خشجش ػٖ ػذ حُؼَٔ خالٍ ٓذس عش٣خٗٚ أٝ  ٝطوغ رخؽِش ًَ ٓظخُلش

 خالٍ ػالػش أشٜش ٖٓ طخس٣خ حٗظٜخثٚ ٓظ٠ ًخٗض طخخُق أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ 

 

 
 (  6ٓخدس ) 

 

 

 

طؼل٠ ٖٓ حُشعّٞ حُوؼخث٤ش ك٠ ؿ٤ٔغ ٓشحكَ حُظوخػ٢ حُذػخٟٝ حُ٘خشجش ػٖ حُٔ٘خصػخص حُٔظؼِوش رؤكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ 

حُظ٠ ٣شكؼٜخ حُؼخِٕٓٞ ٝ حُظز٤ش حُٔظذسؿٕٞ ٝػٔخٍ حُظِٔزس حُظ٘خػ٤ش أٝ حُٔغظلوٕٞ ػٖ ٛئالء ٝ ُِٔلٌٔش ك٠ 
ٛخ ك٠ كخُش سكغ حُذػٟٞ إٔ طلٌْ ػ٠ِ سحكؼٜخ ؿ٤ٔغ حألكٞحٍ إٔ طشَٔ كٌٜٔخ رخُ٘لخر حُٔؼـَ ٝرال ًلخُش ٍٝ

ٝطؼل٠ حُلجخص حُٔشخس ا٤ُٜخ ك٠ حُلوشس حُغخروش ٖٓ سعْ حُذٓـش ػ٠ِ ًَ حُشٜخدحص ٝ . رخُٔظشٝكخص ًِٜخ أٝ رؼؼٜخ 

 . حُظٞس حُظ٠ طؼط٠ ُْٜ ٝ حُشٌخٟٝ ٝ حُطِزخص حُظ٠ طوذّ ْٜٓ٘ ططز٤وخ ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ 

 

 
 (  7ٓخدس ) 

 

 

 

حُؾ حُٔغظلوش ُِؼخَٓ أٝ حُٔغظلو٤ٖ ػ٘ٚ رٔوظؼ٠ أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ حٓظ٤خص ػ٠ِ ؿ٤ٔغ أٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ ٖٓ طٌٕٞ ُِٔذ

ٓ٘وٍٞ ٝػوخس ، ٝطغظٞك٠ ٓزخششس رؼذ حُٔظشٝكخص حُوؼخث٤ش ٝ حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ُِخضحٗش حُؼخٓش ٝٓغ رُي ٣غظٞك٠ 

 .حألؿش هزَ ؿ٤شٙ حُلوٞم حُٔشخس ا٤ُٜخ ك٠ حُلوشس حُغخروش 

 
 (  8ٓخدس ) 

 

 

 

 . ارح طؼذد أطلخد حُؼَٔ ًخٗٞح ٓغج٤ُٖٞ رخُظؼخٖٓ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ػٖ حُٞكخء رخالُظضحٓخص حُ٘خشجش ػٖ ٛزح حُوخٕٗٞ 
٣ٌٕٝٞ ٖٓ ط٘خصٍ ُٚ طخكذ حُؼَٔ ػٖ حألػٔخٍ حُٔغ٘ذس ا٤ُٚ ًِٜخ أٝ رؼؼٜخ ٓظؼخٓ٘خ ٓؼٚ ك٠ حُٞكخء رـ٤ٔغ 

 . حالُظضحٓخص حُظ٠ طلشػٜخ أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ 

 

 

 
 (  9ٓخدس ) 

 

 
 . عٜخ ال ٣ٔ٘غ ٖٓ حُٞكخء رـ٤ٔغ حالُظضحٓخص حُ٘خشجش ؽزوخً ُِوخٕٗٞ ،كَ حُٔ٘شؤس أٝ طظل٤ظخ أٝ اؿالهٜخ أٝ اكال

 -ُٝٞ ًخٕ رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘ -ٝال ٣ظشطذ ػ٠ِ ادٓخؽ حُٔ٘شؤس ك٠ ؿ٤شٛخ أٝ حٗظوخُٜخ رخإلسع أٝ حُٞط٤ش أٝ حُٜزش أٝ حُز٤غ
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أٝ حُ٘ضٍٝ أٝ حإل٣ـخص أٝ ؿ٤ش رُي ٖٓ حُظظشكخص ، اٜٗخء ػوٞد حعظخذحّ ػٔخٍ حُٔ٘شؤس ٝ ٣ٌٕٞ حُخِق ٓغجٞال  

 . ر ؿ٤ٔغ حالُظضحٓخص حُ٘خشجش ػٖ ٛزٙ حُؼوٞد رخُظؼخٖٓ ٓغ أطلخد حألػٔخٍ حُغخرو٤ٖ ػٖ ط٘ل٢

 

 

 
 (  10ٓخدس ) 

 

 
 

 . ٣ظذس حُٞص٣ش حُٔخظض هشحًس رظلذ٣ذ حُـٜخص حإلدحس٣ش حُٔخظظش رظطز٤ن أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ 

 
 

 

 

 حُظشـ٤َ 

 

 
 

 (  11ٓخدس ) 

 

 

 

ط٘شؤ ُـ٘ش ػ٤ِخ ُظخط٤ؾ ٝ حعظخذحّ حُوٟٞ حُؼخِٓش ك٠ حُذحخَ ٝ حُخخسؽ رشثخعش حُٞص٣ش حُٔخظض، ٝطؼْ ٓٔؼ٤ِٖ 

ُِٞصحسحص حُٔؼ٤٘ش، ًٝزُي ٓٔؼ٤ِٖ ُالطلخد حُؼخّ ُ٘وخرخص ػٔخٍ ٓظش ٝ ٓ٘ظٔخص أطلخد حألػٔخٍ طخظخسْٛ ٓ٘ظٔخطْٜ 

حُؼخٓش العظخذحّ حُؼٔخُش حُٔظش٣ش ك٠ دحخَ  ٣ٝذخَ ك٠ حخظظخص ٛزٙ حُِـ٘ش سعْ حُغ٤خعش. رخُظغخ١ٝ ر٤ْٜ٘ 
 . ؿٜٔٞس٣ش ٓظش حُؼشر٤ش أٝ خخسؿٜخ، ٝٝػغ حُ٘ظْ ٝ حُوٞحػذ ٝ حإلؿشحءحص حُالصٓش ُٜذح حالعظخذحّ 

٣ٝظذس رظش٤ٌَ حُِـ٘ش ٝٗظخّ ع٤ش حُؼَٔ رٜخ هشحس ٖٓ سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء ك٠ ٓذس أهظخٛخ عظش أشٜش ٖٓ طخس٣خ 

 . حُؼَٔ رٜزح حُوخٕٗٞ 

 

 

 

 
 حُلظَ حألٍٝ 

 
 ط٘ظ٤ْ طشـ٤َ حُٔظش٣ٖ ك٠ حُذحخَ ٝ حُخخسؽ 

 
 (  12ٓخدس ) 

 

 

 

رشؤٕ طؤ٤َٛ حُٔؼٞه٤ٖ، ػ٠ِ ًَ هخدس ػ٠ِ حُؼَٔ ٝسحؿذ ك٤ٚ إٔ  1975ُغ٘ش  39ٓغ ػذّ حإلكالٍ رؤكٌخّ حُوخٕٗٞ سهْ 
٣خٕ ع٘ٚ ٜٝٓ٘ظٚ ٝٓئٛالطٚ ٣ظوذّ رطِذ ُو٤ذ حعٔٚ رخُـٜش حإلدحس٣ش حُٔخظظش حُظ٠ طوغ ك٠ دحثشطٜخ ٓلَ اهخٓظٚ ٓغ د

ٝخزشحطٚ حُغخروش ٝػ٠ِ ٛزٙ حُـٜش ه٤ذ طِي حُطِزخص رؤسهخّ ٓغِغِش كٞس ٝسٝدٛخ ٝاػطخء حُطخُذ شٜخدس رلظٍٞ ٛزح 

ٝطلذد حُز٤خٗخص حُظ٠ ٣ـذ إٔ طظؼٜٔ٘خ حُشٜخدس حُٔشخس ا٤ُٜخ ك٠ حُلوشس حُغخروش روشحس ٖٓ حُٞص٣ش . حُو٤ذ دٕٝ ٓوخرَ 
 . حُٔخظض 

 
 (  13ٓخدس ) 

 

 

 

ارح ًخٕ حُشحؿذ ك٠ حُؼَٔ ٣ٔخسط كشكش ٖٓ حُلشف حُظ٠ ٣ظذس رٜخ حُوشحس ٖٓ حُٞص٣ش حُٔخظض حُٔشخس ا٤ُٜخ ك٠ 
ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ٝؿذ ػ٤ِٚ إٔ ٣شكن رطِذ حُو٤ذ شٜخدس طلذد ٓغظٟٞ ٜٓخسطٚ ٝطشخ٤ض ٓضحُٝش حُلشكش ( 139)حُٔخدس 

ٝال ٣ـٞص طشـ٤َ أ١ ػخَٓ اال ارح ًخٕ . شٜخدس حُو٤ذ  ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ، ٝطؼز٤ض دسؿش ٜٓخسطٚ ك٠( 140)ؽزوخً ُِٔخدس 

 . كخطال ػ٠ِ ٛزٙ حُشٜخدس 

 
 (  14ٓخدس ) 

 

 

 

رشؤٕ طؤ٤َٛ حُٔؼٞه٤ٖ ُظخكذ حُؼَٔ حُلن ك٠ طؼ٤٤ٖ ٖٓ ٣وغ ػ٤ِٚ  75ُغ٘ش  39ٓغ ػذّ حإلخالٍ رؤكٌخّ حُوخٕٗٞ سهْ 

ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ،ٝؿذ ( 12)حخظ٤خسٙ، كبرح ُْ طٌٖ حُٔششق ٖٓ ر٤ٖ حُلخط٤ِٖ ػ٠ِ شٜخدس حُو٤ذ حُٔشخس ا٤ُٜخ ك٠ حُٔخدس 
 . ُؼَٔ ػ٤ِٚ ه٤ذ حعٔٚ خالٍ خٔغش ػشش ٣ٞٓخ ٖٓ اُلخهٚ رخ

٣ٝـٞص ُظخكذ حُؼَٔ إٔ ٣غظٞك٠ حكظ٤خؿخطٚ حُٞظ٤ل٤ش ٝ ح٤ُٜ٘ٔش ٝ حُلشك٤ش رخُ٘غزش ُِٞظخثق ٝ حألػٔخٍ حُظ٠ خِض أٝ 

أٗشجض ُذ٣ٚ ٖٓٔ طششلْٜ حُـٜش حإلدحس٣ش حُٔخظظش حُظ٠ طوغ ك٠ دحثشطٜخ ٓلَ ػِٔٚ ٖٓ حُٔغـ٤ِٖ ُذ٣ٜخ ٓشحػ٤ش أعزو٤ش 
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 . حُو٤ذ 

 
 (  15ٓخدس ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣ِظضّ طخكذ حُؼَٔ ك٠ حُٔ٘شآص حُوخثٔش ٝهض ططز٤ن أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ، ٝطِي حُظ٠ ط٘شؤ ٓغظوزال رؤٕ ٣شعَ ا٠ُ 

حُـٜش حإلدحس٣ش حُٔخظظش حُظ٠ ٣وغ ك٠ دحثشطٜخ ٓلَ حُؼَٔ خالٍ خٔغش ػشش ٣ٞٓخ ٖٓ طخس٣خ حُؼَٔ رٜزح حُوخٕٗٞ أٝ ٖٓ 

ٓلظال رؼذد حُؼٔخٍ ؽزوخً ُٔئٛالطْٜ ْٜٜٝٓ٘ ٝكجخص أػٔخسْٛ  ر٤خٗخ -ػ٠ِ كغذ حألكٞحٍ -طخس٣خ رذء حُؼَٔ رخُٔ٘شؤس
ٝػ٤ِٚ خالٍ ػالػ٤ٖ ٣ٞٓخ ٖٓ طخس٣خ شـَ حُٞظ٤لش حُظ٠ خِض ُذ٣ٚ إٔ . ٝؿ٘غ٤خطْٜ ٝٗٞػْٜ ٝحألكٞحٍ حُظ٠ ٣ظوخػٜٞٗخ 

٣ٖٝ سهْ شٜخدس ٣ؼ٤ذ ا٠ُ حُـٜش حإلدحس٣ش شٜخدس ه٤ذ حُؼخَٓ حُظخدسس ٜٓ٘خ رؼذ حعظ٤لخء حُز٤خٗخص حُٔذٝٗش رٜخ، ٝػ٤ِٚ طذ

 . حُو٤ذ ٝطخس٣خٜخ أٓخّ حعْ حُؼخَٓ ك٠ عـَ ه٤ذ حُؼٔخٍ رخُٔ٘شؤس 
ٝػ٠ِ طخكذ حُؼَٔ ك٠ حُٔ٘شآص حُٔشخس ا٤ُٜخ ك٠ حُلوشس حأل٠ُٝ ٣شعَ ا٠ُ رحص حُـٜش خالٍ شٜش ٣٘خ٣ش ٖٓ ًَ ػخّ 

 : حُز٤خٗخص ح٥ط٤ش 

 

  ٓخ ؽشأ ٖٓ طؼذ٣الص ػ٠ِ حُز٤خٗخص حُٞحسدس ك٠ حُلوشس حُغخروش . 
  ػذد حُٞظخثق حُشخؿشس رغزذ حإلكالٍ ٝ حُظٞعؼخص حُـذ٣ذس . 
  ر٤خٕ رظوذ٣ش حالكظ٤خؿخص حُٔظٞهؼش ٓٞصػش رلغذ حُلخُش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝ ح٤ُٜ٘ٔش خالٍ حُؼخّ حُظخ٠ُ . 

 

 (  16ٓخدس ) 

 

 

 

ُظخكذ حُؼَٔ حإلػالٕ ػٖ حُٞظخثق حُشخؿشس رٔخظِق ٝعخثَ حإلػالٕ ٝإٔ ٣ؼٜذ ا٠ُ أكذ حٌُٔخطذ حالعظشخس٣ش 
. رذسحعش حُطِزخص حُظ٠ طوذّ ا٤ُٚ ٝارذحء حُشأ١ أٝ حُظٞط٤ش أٝ حُٔغخػذس رشؤٕ حخظ٤خس أكؼَ حُٔششل٤ٖ ُٜزٙ حُٞظخثق 

 . ٓخٍ ٝال ٣ـٞص ُٚ طشـ٤َ ػٔخٍ ػٖ ؽش٣ن ٓظؼٜذ أٝ ٓوخٍٝ طٞس٣ذ ع
٣ٝـٞص ُِٞص٣ش حُٔخظض روشحس ٓ٘ٚ حُظشخ٤ض ُِـٔؼ٤خص ٝ حُٔئعغخص ٝ حُٔ٘ظٔخص حُ٘وخر٤ش رخُ٘غزش ألػؼخثٜخ ربٗشخء 
ٌٓخطذ ُظشـ٤َ حُٔظؼط٤ِٖ، ٝك٠ ٛزٙ حُلخُش ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ ٛزٙ حُـٜخص ٓشحػخس حألكٌخّ حُٞحسدس ك٠ ٛزح حُلظَ ٝ حُوشحس 

 .حُٔشخس ا٤ُٚ 

 
 (  17ٓخدس ) 

 

 

 

كالٍ رخالطلخه٤خص حُذ٤ُٝش حُٔظؼِوش رخُظشـ٤َ ، طٌٕٞ ٓضحُٝش ػ٤ِٔخص اُلخم حُٔظش٤٣ٖ رخُؼَٔ ك٠ حُذحخَ أٝ ٓغ ػذّ حإل

 : ك٠ حُخخسؽ ػٖ ؽش٣ن 

 

  حُٞصحسس حُٔخظظش . 
  حُٞصحسس ٝ ح٤ُٜجخص حُؼخٓش . 
  حالطلخد حُؼخّ ُ٘وخرخص ػٔخٍ ٓظش . 
  ششًخص حُوطخع ٝ هطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ٝ حُوطخع حُخخص حُٔظش٣ش ك٤ٔخ طزشٓٚ ٖٓ طؼخهذحص ٓغ حُـٜخص

 . حألؿ٘ز٤ش ك٠ كذٝد أػٔخُٜخ ٝؽز٤ؼش ٗشخؽٜخ 
  حُششًخص حُٔغخٛٔش أٝ ششًخص حُظٞط٤خص رخألعْٜ أٝ رحص حُٔغج٤ُٞش حُٔلذٝدس ،رؼذ حُلظٍٞ ػ٠ِ

 . طشخ٤ض رزُي ٖٓ حُٞصحسس حُٔخظظش 
 ص ح٤ُٜ٘ٔش رخُ٘غزش ألػؼخثٜخ كوؾ حُ٘وخرخ 

 

 (  18ٓخدس ) 

 

 

 

ُِٔ٘ظٔخص حُذ٤ُٝش إٔ طضحٍٝ ػ٤ِٔخص اُلخم حُٔظش٤٣ٖ ُِؼَٔ خخسؽ ؿٜٔٞس٣ش ٓظش حُؼشر٤ش ارح ًخٕ حُظؼخهذ ٓغ ؿٜخص 

 . ك٤ٌٓٞش أٝ ٤ٛجخص ػخٓش ػشر٤ش أٝ أؿ٘ز٤ش 

 
 (  19ٓخدس ) 



ٕ99 
 

 

 

 

طظ٠ُٞ حُٞصحسس حُٔخظظش رخُظؼخٕٝ ٓغ ٝصحسس حُخخسؿ٤ش ٓظخرؼش ط٘ل٤ز حالطلخه٤خص حُذ٤ُٝش ٝ حُظؼخهذحص حُٔظؼِوش رخُؼٔخ٤ُش 

 . حُٔظش٣ش ك٠ حُخخسؽ ٝرلغ طغ٣ٞش حُٔ٘خصػخص حُ٘خشجش ػٖ ط٘ل٤ز ٛزٙ حالطلخه٤خص ٝ حُظؼخهذحص 

 
 (  20ٓخدس ) 

 

 

 

ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ا٠ُ حُٞصحسس حُٔخظظش ٗغخش ٖٓ حُطِذ حُٞحسد ا٤ُٜخ ( 17،18)طوذّ حُـٜخص حُٔشخس ا٤ُٜخ ك٠ حُٔخدط٤ٖ 

ٖٓ حُخخسؽ رشؤٕ طٞك٤ش كشص حُؼَٔ ٝششٝؽٜخ ٓٞػوش ٖٓ حُغِطخص حُٔخظظش ، ًٔخ طوذّ ٗغخش ٖٓ حالطلخه٤خص ٝػوٞد 

  .حُؼَٔ حُٔزشٓش ٓظؼٔ٘ش طلذ٣ذ حُؼَٔ ٝ حألؿش حُٔلذد ُٚ ٝششٝؽ ٝظشٝف أدحٗٚ ٝ حُظضحٓخص حُؼخَٓ 
٣ٌٕٝٞ ُِٞصحسس خالٍ ػششس أ٣خّ ػ٠ِ حألًؼش ٖٓ طخس٣خ اخطخسٛخ رخالطلخهخص ٝ حُطِزخص ٝ حُؼوٞد ٓغظٞكخس، حالػظشحع 

ػ٤ِٜخ ك٠ كخُش ػذّ ٓ٘خعزش حألؿش أٝ ٓخخُلظٜخ ُِ٘ظخّ حُؼخّ أٝ ح٥دحد حُؼخٓش ، كبرح حٗوؼض حُٔذس حُٔشخس ا٤ُٜخ دٕٝ 

 . ُزخص ٝ حُؼوٞد ٓٞحكوخ ػ٤ِٜخ حػظشحع ٖٓ حُٞصحسس حػظزشص حالطلخهخص ٝ حُؾ

 
 (  21ٓخدس ) 

 

 

 

ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ طوخػ٠ أ١ ٓوخرَ ٖٓ حُؼخَٓ ٗظ٤ش اُلخهٚ رخُؼَٔ ،  ٣17لظش ػ٠ِ حُـٜخص حُٔشخس ا٤ُٜخ ك٠ حُٔخدس 

ٝٓغ رُي ٣ـٞص طوخػ٠ أ١ ٓوخرَ ٖٓ حُؼخَٓ ٗظ٤ش اُلخهٚ رخُؼَٔ ، ٝٓغ ُي ٣ـٞص طوخػ٠ ٓوخرَ ػٖ رُي ٖٓ طخكذ 

 . حُؼَٔ 
ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ طوخػ٠ ٓزِؾ  17حُٔشخس ا٤ُٜخ ك٠ حُز٘ذ ٛـ ٖٓ حُٔخدس ٝحعظؼ٘خء ٖٓ أكٌخّ حُلوشس حُغخروش ٣ـٞص ُِششًخص 

ٖٓ أؿش حُؼخَٓ حُز١ ٣ظْ اُلخهٚ رخُؼَٔ ٝرُي ػٖ حُغ٘ش حأل٠ُٝ كوؾ ًٔظشٝكخص ادحس٣ش ، ٣ٝلظش % 2ال ٣ـخٝص 

 . طوخػ٠ أ٣ش ٓزخُؾ أخشٟ ٖٓ حُؼخَٓ طلض أ١ ٓغ٠ٔ 

 
 (  22ٓخدس ) 

 

 

 

ٝؿزٜخ هخٕٗٞ ششًخص حُٔغخٛٔش ٝ حُظٞط٤ش رخألعْٜ ٝ حُششًخص رحص حُٔغج٤ُٞش ٓغ ػذّ حإلكالٍ رخُششٝؽ حُظ٠ ١

ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ٓخ ٣ؤط٢ ( 17)ٖٓ حُٔخدس ( ٛـ )حُٔلذدس، ٣شظشؽ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُظشخ٤ض حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٠ حُلوشس 
 : 

 

  ُْٝ ٖإٔ ٣ٌٕٞ حُٔئعغٕٞ ٝأػؼخء ٓـِظ حإلدحسس ٝ حُٔذ٣شٕٝ حُٔخظظٕٞ رؼ٤ِٔخص حُظشـ٤َ ٖٓ حُٔظش٤٣
٣غزن حُلٌْ ػ٠ِ أ١ ْٜٓ٘ رؼوٞرش ؿ٘خ٣ش أٝ رؼوٞرش ؿ٘لش ٓخِش رخُششف أٝ حألٓخٗش أٝ ح٥دحد حُؼخٓش ٓخ ُْ 

 . ٣ٌٖ هذ سد ا٤ُٚ حػظزخسٙ 
 ًِٓٔٞخ رؤًِٔٚ ُٔظش٤٣ٖ رخُ٘غزش ُِششًخص حُظ٠ آال ٣وَ سأعٔخٍ حُششًش ػٖ ٓخثش أُق ؿ٤٘ٚ ٝإٔ ١ ًٕٞ

طضحٍٝ ػ٤ِٔخص طشـ٤َ حُٔظش٤٣ٖ خخسؽ ؿٜٔٞس٣ش ٓظش حُؼشر٤ش ٣ظؼ٤ٖ أال ٣وَ سأعٔخُٜخ ػٖ ٓخثش أُق 
% 51ؿ٤٘ٚ ٝ إٔ طٌٕٞ حألؿِز٤ش حُٔطِوش ُِٔئعغ٤ٖ ٝأػؼخء ٓـِظ حإلدحسس ٖٓ حُٔظش٤٣ٖ حُز٣ٖ ٣ٔظٌِٕٞ 

 . ػ٠ِ حألهَ ٖٓ سأعٔخُٜخ 
 دّ حُششًش خطخد ػٔخٕ ؿ٤ش ٓششٝؽ ٝؿ٤ش هخرَ ُإلُـخء طخدسح ٖٓ حكذ حُز٘ٞى حُؼخِٓش ك٠ إٔ طن

ؿٜٔٞس٣ش ٓظش حُؼشر٤ش رٔزِؾ ٓخثش أُق ؿ٤٘ٚ ُظخُق حُٞصحسس حُٔخظظش، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٛزح حُخطخد عخس٣خً 

ؽٞحٍ ٓذس عش٣خٕ حُظشخ٤ض ٣ٝظؼ٤ٖ حعظٌٔخٍ ه٤ٔش خطخد حُؼٔخٕ رٔوذحس ٓخ خظْ ٖٓ ؿشحٓخص أٝ 

حص ٓغظلوش ؽزوخً ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ،ٝرُي خالٍ ػششس أ٣خّ ٖٓ طخس٣خ اخطخس حُششًش حُٔشخض طؼ٣ٞغ

 . ُٜخ رٌظخد ٓٞط٠ ػ٤ِٚ ٓظلٞد رؼِْ حُٞطٍٞ 

٣ٌٕٝٞ حُظشخ٤ض ُٔذس خٔظ ع٘ٞحص هخرِش ُِظـذ٣ذ ٝكوخً ُِوٞحػذ ٝ حإلؿشحءحص حُظ٠ ٣ظذس رٜخ هشحس ٖٓ حُٞص٣ش 
 . ١ ٣لذدٙ ُٔ٘ق حُظشخ٤ض أٝ طـذ٣ذٙ رٔخ ال ٣ـخٝص خٔغش آالف ؿ٤٘ٚ حُٔخظض ٝرُي ٓوخرَ أدحء حُشعْ حُز

ٝٓغ رُي ٣ـٞص ُِٞص٣ش حُٔخظض ٝهق اطذحس طشحخ٤ض ؿذ٣ذس أٝ طـذ٣ذ حُظشحخ٤ض حُوخثٔش ك٠ ػٞء حكظ٤خؿخص عٞم 

 . حُؼَٔ حُلؼ٤ِش 

 

 

 

 



ٖٓٓ 
 

 

 
 (  23ٓخدس ) 

 

 

 

 : ٣ِـ٠ حُظشخ٤ض روشحس ٖٓ حُٞص٣ش حُٔخظض ػ٘ذ ػزٞص أ١ ٖٓ حُلخالص ح٥ط٤ش 

 

  كوذ حُششًش ششؽخ ٖٓ ششٝؽ حُظشخ٤ض . 
  َطوخػ٠ حُششًش أ٣ش ٓزخُؾ ٖٓ حُؼخَٓ ٗظ٤ش طشـ٤ِٚ رخُٔخخُلش ألكٌخّ ٛزح حُلظ . 
 َٔر٘خء ػ٠ِ ٓخ  كظٍٞ حُششًش ػ٠ِ حُظشخ٤ض أٝ طلذ٣ذٙ أٝ ػذّ حػظشحع حُٞصحسس ػ٠ِ حطلخم أٝ ػوذ ػ

 . هذٓظٚ ٖٓ ر٤خٗخص ؿ٤ش طل٤لش 

٣ٝـٞص روشحس ٖٓ حُٞص٣ش حُٔخظض اُـخء حُظشخ٤ض ك٠ كخُش ػزٞص ٓخخُلش حُششًش ُلٌْ ٖٓ حألكٌخّ حُـٞٛش٣ش 
 . حُٞحسدس ك٠ حُوشحسحص حُظخدسس ط٘ل٤زحً ألكٌخّ ٛزح حُلظَ 

عزخد ؿذ٣ش أ١ ٖٓ حُلخالص حُٔز٤٘ش ك٠ ٛزٙ ٝحُٞص٣ش حُٔخظض ا٣وخف ٗشخؽ حُششًش ٓئهظخ ارح ٗغذ ا٤ُٜخ ر٘خء ػ٠ِ أ

حُٔخدس ٝرُي ُل٤ٖ حُلظَ ك٠ ٓذٟ ػزٞص طِي حُلخالص أٝ ك٤ٖ صٝحٍ حُٔخخُلش ك٠ حُلخُش حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٠ حُلوشس 
 . حُغخروش 

 .  ٝال ٣خَ اُـخء حُظشخ٤ض ك٠ أ١ ٖٓ حُلخالص حُٔز٤٘ش ك٠ ٛزٙ حُٔخدس رخُٔغج٤ُٞش حُـ٘خث٤ش أٝ حُٔذ٤ٗش أٝ حُظؤد٣ز٤ش

 
 (  24ٓخدس ) 

 

 

 

٣ظذس حُٞص٣ش حُٔخظض حُوشحسحص حُالصٓش ُظ٘ل٤ز أكٌخّ ٛزح حُلظَ ، ٝػ٠ِ حألخض حُوشحسحص حُٔظؼِوش رٞحؿزخص 

حُششًخص حُٔشخض ُٜخ رخُؼَٔ ك٠ ٓـخٍ حُظشـ٤َ ٝ حُششٝؽ حُٞحؿذ طٞحكشٛخ ك٠ ٓوش حُششًش ٝط٘ظ٤ْ اؿشحءحص حُؼَٔ 

ُٔزخششس ػِٜٔخ ٝهٞحػذ حُو٤ذ ك٤ٜخ ٝحُشهخرش ٝحُظلظ٤ش  ك٠ ٛزح حُ٘شخؽ ٝطلذ٣ذ حُغـالص حُظ٠ ٣ظؼ٤ٖ آغخًٜخ ٝ حُالصٓش
ػ٤ِٜخ حُٞحؿذ طٞحكشٛخ ك٠ حإلػالٗخص حُظ٠ ط٘شش ك٠ ؿٜٔٞس٣ش ٓظش حُؼشر٤ش ػٖ كشص حُؼَٔ ًٝزُي طلذ٣ذ أعِٞد 

ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ رخػظشحع حُٞصحسس ٝرُي ًِٚ خالٍ (  17،18)ٝٝع٤ِش اخطخس حُـٜخص حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٠ حُٔخدط٤ٖ 

 . ٓخ ٖٓ طخس٣خ حُؼَٔ رٜزح حُوخٕٗٞ عظ٤ٖ ٣ٞ

 
 (  25ٓخدس ) 

 

 

 

 : ٣غظؼ٠٘ ٖٓ ططز٤ن أكٌخّ ٛزح حُلظَ ٓخ ٣ؤط٢ 

 

  حألػٔخٍ حُؼشػ٤ش . 
  َٔحُٞظخثق حُشث٤غ٤ش حُظ٠ طؼظزش شخؿِٞٛخ ًٝالء ٓلٞػ٤ٖ ػٖ طخكذ حُؼ . 

ٝحُٞص٣ش حُٔخظض إٔ ٣ظذس هشحسح رغش٣خٕ أكٌخّ ٛزح حُلظَ ػ٠ِ ًَ أٝ رؼغ حألػٔخٍ ٝ حُٞظخثق ٝحُلجخص حُٔشخس 

 . ا٤ُٜخ ك٠ حُز٘ذ٣ٖ حُغخرو٤ٖ 

 
 (  26ٓخدس ) 

 

 

 

طظ٠ُٞ حُٞصحسس حُٔخظظش سعْ ع٤خعش ٝ ٓظخرؼش طشـ٤َ حُؼٔخُش ؿ٤ش حُٔ٘ظظٔش ٝػ٠ِ حألخض ػٔخٍ حُضسحػش حُٔٞع٤٤ٖٔ 

 . ٝػٔخٍ حُزلش ٝػٔخٍ حُٔ٘خؿْ ٝحُٔلخؿش ٝ ػٔخٍ حُٔوخٝالص 
٣ٝظذس حُٞص٣ش حُٔخظض رخُظشخٝس ٓغ حُٞصسحء حُٔؼ٤٤ٖ٘ ٝ حالطلخد حُؼخّ ُ٘وخرخص ػٔخٍ ٓظش حُوشحسحص حُخخطش 

طلذ٣ذ حُوٞحػذ حُٔ٘ظظٔش ُظشـ٤َ ٛزٙ حُلجخص ٝ حشظشحؽخص حُغالٓش ٝ حُظلش ح٤ُٜ٘ٔش ٝ حالٗظوخٍ ٝ حإلػخشش حُٞحؿذ ٍ

 . حطخخرٛخ رشؤْٜٗ ٝ حُِٞحثق حُٔخ٤ُش ٝ حإلدحس٣ش حُظ٠ ط٘ظْ ٛزح حُظشـ٤َ 

 

 
 

  



ٖٓٔ 
 

 

 

 

 

 
 ط٘ظ٤ْ ػَٔ حألؿخٗذ 

 

 (  27ٓخدس )  

 

 

 

٣خؼغ حعظخذحّ حألؿخٗذ ك٠ ؿ٤ٔغ ٓ٘شآص حُوطخع حُخخص ٝٝكذحص حُوطخع حُؼخّ ٝهطخع حألػٔخٍ حُؼخّ ٝ ح٤ُٜجخص 

حُؼخٓش ٝ حإلدحسس حُٔل٤ِش ٝ حُـٜخص حإلدحس١ ُِذُٝش ُألكٌخّ ُٞحسدس ك٠ ٛزح حُلظَ ، ٝرُي ٓغ ٓشحػخس ششؽ حُٔؼخِٓش 
 . ٛزح حُششؽ  ٣ٝلذد حُٞص٣ش حُٔخظض كخالص اػلخء حألؿخٗذ ٖٓ. رخُٔؼَ 

 
 (  28ٓخدس ) 

 

 

 

ال ٣ـٞص ُألؿخٗذ إٔ ٣ضحُٝٞح ػٞال اال رؼذ حُلظٍٞ ػ٠ِ طشخ٤ض رزُي ٖٓ حُٞصحسس حُٔخظظش، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٓظشكخ 
 . ُْٜ رذخٍٞ حُزالد ٝ حإلهخٓش روظذ حُؼَٔ 

٣ٝوظذ رخُؼَٔ ك٠ ططز٤ن أكٌخّ ٛزح حُلظَ ًَ ػَٔ طخرغ أٝ أ٣ش ٜٓ٘ش أٝ كشكش رٔخ ك٠ رُي حُؼَٔ ك٠ حُخذٓش 

 . حُٔ٘ض٤ُش 

 
 (  29ٓخدس ) 

 

 

 

٣لذد حُٞص٣ش حُٔخظض روشحس ٓ٘ٚ ششٝؽ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُظشخ٤ض رخُؼَٔ حُٔشخس ا٤ُٚ ك٠ حُٔخدس حُغخروش ٝاؿشحءحطٚ 

 . ءحص طـذ٣ذٙ ٝ حُشعْ حُز١ ٣لظَ ػ٘ٚ رٔخ ال ٣وَ ػٖ أُق ؿ٤٘ٚ ٓظشٟ ٝحُز٤خٗخص حُظ٠ ٣ظؼٜٔ٘خ ٝاؿشح
 . ًٔخ ٣لذد كخالص اُـخء حُظشخ٤ض هزَ حٗظٜخء ٓذطٚ ٝكخالص اػلخء حألؿخٗذ ٖٓ ششؽ حُلظٍٞ ػ٤ِٚ 

٣ِٝظضّ ًَ ٖٓ ٣غظخذّ أؿ٘ز٤خ أػل٠ ٖٓ ششؽ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُظشخ٤ض رؤٕ ٣خطش حُـٜش حإلدحس٣ش حُٔخظظش رزُي 

 . خالٍ عزؼش أ٣خّ ٖٓ ٓضحُٝش حألؿ٘ز٢ ُِؼَٔ ًٝزُي ػ٘ذ حٗظٜخء خذٓظٚ ُذ٣ٚ  حالعظخذحّ

 
 (  30ٓخدس ) 

 

 

 

٣لذد حُٞص٣ش حُٔخظض روشحس ٓ٘ٚ حُٜٖٔ ٝ حألػٔخٍ ٝ حُلشف حُظ٠ ٣لظش ػ٠ِ حألؿخٗذ حالشظـخٍ رٜخ، ًٔخ ٣لذد 

 . ٕ ٛزح حُوخٕٗٞ ّ( 27)حُ٘غزش حُوٟٞ العظخذحْٜٓ ك٠ حُٔ٘شآص ٝ حُـٜخص حُٔز٤٘ش ك٠ حُٔخدس 

 

 

 
   

 

 ػوذ حُؼَٔ حُلشد١ 

 
 

 

 

 حُزخد حُؼخ٢ٗ ػوذ حُؼَٔ حُلشد١

 

 

 
 (  31ٓخدس ) 

 

 

 

طغشٟ أكٌخّ ٛزح حُزخد ػ٠ِ حُؼوذ حُز١ ٣ظؼٜذ رٔوظؼخٙ ػخَٓ رؤٕ ٣ؼَٔ ُذٟ طخكذ حُؼَٔ ٝطلض ادحسطٚ أٝ اششحكٚ 

 . ُوخء أخش 

 

 

 

 



ٖٕٓ 
 

 

 

 
 (  32ٓخدس ) 

 

 

 

٣ِظضّ طخكذ حُؼَٔ رظلش٣ش ػوذ حُؼَٔ ًظخرش رخُِـش حُؼشر٤ش ٖٓ ػالع ٗغخ ٣لظلع طخكذ حُؼَٔ رٞحكذس ٣ٝغِْ ٗغخش 

 . ُِؼخَٓ ٝطٞدع حُؼخُؼش ٌٓظذ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش حُٔخظض 
 : ٣ٝـذ إٔ ٣ظؼٖٔ حُؼوذ ػ٠ِ حألخض حُز٤خٗخص ح٥ط٤ش 

 

  َٔحعْ طخكذ حُؼَٔ ٝػ٘ٞحٕ ٓلَ حُؼ . 
 ٝ َٓٓئِٛٚ ٜٝٓ٘ظٚ أٝ كشكظٚ ٝسهٔٚ حُظؤ٠٘٤ٓ ٝٓلَ إلهخٓظٚ ٝٓخ ٣ِضّ إلػزخص شخظ٤ظٚ حعْ حُؼخ . 
  ؽز٤ؼش ٝٗٞع حُؼَٔ ٓلَ حُظؼخهذ . 

 . ٝارح ُْ ٣ٞؿذ ػوذ ٌٓظٞد ُِؼخَٓ ٝكذس اػزخص كوٞهٚ ًخكش ؽشم حإلػزخص 
 . ٣ٝؼط٠ طخكذ حُؼَٔ ا٣ظخال رٔخ ٣ٌٕٞ هذ أٝدػٚ ُذ٣ٚ ٖٓ أٝسحم ٝشٜخدحص 

 

 

 
 (  33ٓخدس ) 

 

 

 

طلذد ٓذس حالخظزخس ك٠ ػوذ حُؼَٔ، ٝال ٣ـٞص طؼ٤٤ٖ حُؼخَٓ طلض حالخظزخس ُٔذس طض٣ذ ػ٠ِ ػالػش أشٜش أٝ طؼ٤٤٘ٚ طلض 
 . حالخظزخس أًؼش ٖٓ ٓشس ٝحكذس ػ٘ذ طخكذ ػَٔ ٝحكذ 

 
 

 

 

 

 

 حألؿــــٞس 

 

 

 

 

 حُزخد حُؼخُغ 

 
 حألؿــــٞس 

 

 
 (  34ٓخدس ) 

 

 

 

٣٘شؤ ٓـِظ ه٢ٓٞ ُألؿٞس رشثخعش ٝص٣ش حُظخط٤ؾ ٣خظض رٞػغ حُلذ حألد٠ٗ ُألؿٞس ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُو٢ٓٞ 

 . رٔشحػخس ٗلوخص حُٔؼ٤شش ٝرب٣ـخد حُٞعخثَ ٝ حُظذحر٤ش حُظ٠ طٌلَ طلو٤ن حُظٞحصٕ ر٤ٖ حألؿٞس ٝ حألعؼخس 
ٖٓ حألؿش حألعخع٢ حُز١ % 7ٕ ًٔخ ٣خظض حُٔـِظ رٞػغ حُلذ حألد٠ٗ ُِؼالٝس حُغ٣ٞ٘ش حُذٝس٣ش رٔخ ال ٣وَ ع

طلغذ ػ٠ِ أعخعٚ حشظشحًخص حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ، ٝك٠ كخُش طؼشع حُٔ٘شؤس ُظشٝف حهظظخد٣ش ٣ظؼزس ٓؼٜخ 

طشف حُؼالٝس حُذٝس٣ش حُٔشخس ا٤ُٜخ ، ٣ؼشع حألٓش ػ٠ِ حُٔـِظ حُو٢ٓٞ ُألؿٞس ُظوش٣ش ٓخ ٣شحٙ ٓالثٔخ ٓغ 
٣ٝظذس سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء خالٍ عظ٤ٖ ٣ٞٓخ . ع حألٓش ػ٤ِٚ ظشٝكٜخ ك٠ خالٍ ػالػ٤ٖ ٣ٞٓخ ٖٓ طخس٣خ ػش

 : ٖٓ طخس٣خ حُؼَٔ رٜزح حُوخٕٗٞ هشحسح رظش٤ٌَ ٛزح حُٔـِظ ٣ٝؼْ ك٠ ػؼ٣ٞظٚ حُلجخص ح٥ط٤ش 

 

  ْٜأػؼخء رلٌْ ٝظخثلْٜ أٝ خزشحط . 
  أػؼخء ٣ٔؼِٕٞ ٓ٘ظٔخص أطلخد حألػٔخٍ طخظخسْٛ ٛزٙ حُٔ٘ظٔخص . 
 ُّ٘وخرخص ػٔخٍ ٓظش ٣خظخسْٛ حالطلخد  أػؼخء ٣ٔؼِٕٞ حالطلخد حُؼخ . 

 



ٖٖٓ 
 

 

٣ٝشحػ٠ إٔ ٣ٌٕٞ ػذد أػؼخء حُلجش حأل٠ُٝ ٓغخ٣ٝخ ُؼذد أػؼخء حُلجظ٤ٖ حُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼش ٓؼخ ٝإٔ ٣ظغخٟٝ ػذد 
 . أػؼخء ًَ ٖٓ حُلجظ٤ٖ حُؼخ٤ٗش ٝ حُؼخُؼش 

 . ٣ٝلذد ك٠ هشحس طش٤ٌَ حُٔـِظ حخظظخطخطٚ حألخشٟ ٝ ٗظخّ حُؼَٔ رٚ 

 

 

 
 (  35ٓخدس ) 

 

 

 

 . ٣لظش حُظ٤٤ٔض ك٠ حألؿٞس رغزذ حخظالف حُـ٘ظ أٝ حألطَ أٝ حُِـش أٝ حُذ٣ٖ أٝ حُؼو٤ذس 

 

 

 
 (  36ٓخدس ) 

 

 

 

٣لذد حألؿش ٝكوخ ُؼوذ حُؼَٔ حُلشد١ أٝ حطلخه٤ش حُؼَٔ حُـٔخػ٢ أٝ الثلش حُٔ٘شؤس، كبرح ُْ ٣لذد حألؿش رؤ١ ٖٓ ٛزٙ 

إ ٝؿذ، ٝاال هذس حألؿش ؽزوخ ُؼشف حُٜٔ٘ش ك٠ حُـٜش حُظ٠ طئدٟ ك٤ٜخ حُؼَٔ، حُطشم حعظلن حُؼخَٓ أؿش حُٔؼَ 

ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ طوذ٣ش حألؿش ٝكوخ ُٔوظؼ٤خص ( 71)كبٕ ُْ ٣ٞؿذ ػشف طُٞض حُِـ٘ش حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٠ حُٔخدس 
 . ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ( 34،35)حُؼذحُش، ٝرُي ًِٚ ٓغ ٓشحػخس كٌْ حُٔخدط٤ٖ 

 

 

 
 (  37ٓخدس ) 

 

 

 

ارح طْ حالطلخم ػ٠ِ طلذ٣ذ حألؿش رخإلٗظخؽ أٝ رخُؼُٔٞش ٝؿذ أال ٣وَ ٓخ ٣لظَ ػ٤ِٚ حُؼخَٓ ػٖ حُلذ حألد٠ٗ 

 . ُألؿٞس 

 

 

 
 (  38ٓخدس ) 

 

 

 

طئدٟ حألؿٞس ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ُِؼخَٓ رخُؼِٔش حُٔظذحُٝش هخٗٞٗخ ك٠ أكذ أ٣خّ حُؼَٔ ٝك٠ ٌٓخٗٚ ٓغ 

 : ٓشحػخس حألكٌخّ حُظخ٤ُش 

 

  حُؼٔخٍ حُٔؼ٤ٕ٘ٞ رؤؿش شٜش١ طئدٟ أؿٞسْٛ ٓشس ػ٠ِ حألهَ ك٠ حُشٜش . 
  ارح ًخٕ حألؿش رخإلٗظخؽ ٝحعظِضّ حُؼَٔ ٓـذس طض٣ـذ ػ٠ِ أعزٞػ٤ٖ ٝؿذ إٔ ٣لظَ حُؼخَٓ ًَ أعزٞع

ػ٠ِ دكؼش طلض حُلغخد طظ٘خعذ ٓغ ٓخ أطٔٚ ٖٓ حُؼَٔ ٝإٔ ٣ئدٟ ُٚ رخه٢ حألؿش خالٍ حألعزٞع حُظخ٢ُ 
 . ٓخ ًِق رٚ 

 ػ٠ِ حألًؼش ٓخ ُْ ٣ظلن ػ٠ِ  ك٠ ؿ٤ش ٓخ رًش ك٠ حُز٘ذ٣ٖ حُغخرو٤ٖ طئدٟ حُؼٔخٍ أؿٞسْٛ ٓشس ًَ أعزٞع

 . ؿ٤ش رُي 
  ٕارح حٗظٜض ػالهش حُؼَٔ ٣ئدٟ طخكذ حُؼَٔ ُِؼخَٓ أؿشٙ ٝؿ٤ٔغ حُٔزخُؾ حُٔغظلوش ُٚ كٞسحً اال ارح ًخ

حُؼخَٓ هذ طشى حُؼَٔ ٖٓ طِوخء ٗلغٚ ك٤ـذ ك٠ ٛزٙ حُلخُش ػ٠ِ طخكذ أدحء أؿش حُؼخَٓ ٝؿ٤ٔغ 

 . س٣خ ٓطخُزش حُؼخَٓ رٜزٙ حُٔغظلوخص ٓغظلوخطٚ ك٠ ٓذس ال طـخٝص عزؼش أ٣خّ ٖٓ طخ

 



ٖٓٗ 
 

 

 
 (  39ٓخدس ) 

 

 

 

٣ٌٕٞ كغخ ٓظٞعؾ حألؿش ح٢ٓٞ٤ُ ُؼٔخٍ حإلٗظخؽ أٝ حُؼٔخٍ حُز٣ٖ ٣ظوخػٕٞ أؿٞسحً ػخرظش ٓؼخكخ ا٤ُٜخ ػُٔٞش أٝ 

ٗغزش ٓج٣ٞش ػ٠ِ أعخط ٓظٞعؾ ٓخ طوخػخٙ حُؼخَٓ ػٖ أ٣خّ حُؼَٔ حُلؼ٤ِش ك٠ حُغ٘ش حألخ٤شس أٝ ػٖ حُٔذس حُظ٠ 
 . حُؼَٔ حُلؼ٤ِش ػٖ رحص حُلظشس حشظـِٜخ إ هِض ػٖ رُي إ هِض ػٖ رُي ٓوغٞٓخً ػ٠ِ ػذد أ٣خّ 

 

 

 

 

 
 (  40ٓخدس ) 

 

 

 

٣لظش ػ٠ِ طخكذ حُؼَٔ إٔ ٣٘وَ ػخٓال رخألؿش حُشٜش١ ا٠ُ كجش ػٔخٍ ح٤ُٔخٝٓش أٝ حُؼٔخٍ حُٔؼ٤٘٤ٖ رخألؿش 

حألعزٞػ٢ أٝ حُغخػش أٝ رخإلٗظخؽ اال رٔٞحكوش حُؼخَٓ ػ٘ذ ٗوِٚ ًظخرش، ٣ٌٕٝٞ ُِؼخَٓ ك٠ ٛزٙ حُلخُش ؿ٤ٔغ حُلوٞم 

 . ُظ٠ حًظغزٜخ ك٠ حُٔذس حُظ٠ هؼخٛخ رخألؿش حُشٜش١ ح

 

 

 
 (  41ٓخدس ) 

 

 

 

ارح كؼش حُؼخَٓ ا٠ُ ٓوش ػِٔٚ ك٠ حُٞهض حُٔلذد ُِؼَٔ ًٝخٕ ٓغظؼذح ُٔزخششس ػِٔٚ ٝكخُض دٕٝ رُي أعزخد 

 . طشؿغ ا٠ُ طخكذ حُؼَٔ ، حػظزش ًؤٗٚ أدٟ ػِٔٚ كؼال ٝ حعظلن أؿشٙ ًخٓال 
أٓخ ارح كؼش ٝكخُض ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٓزخششس ػِٔٚ أعزخد هٜش٣ش خخسؿش ػٖ اسحدس طخكذ حُؼَٔ حعظلن ٗظق أؿشٙ 

 . 

 

 

 
 (  42ٓخدس ) 

 

 

 

ال ٣ـٞص ُظخكذ حُؼَٔ اُضحّ حُؼخَٓ رششحء أؿز٣ش أٝ عِغ أٝ خذٓخص ٖٓ ٓـخٍ ٓؼ٤٘ش أٝ ٓٔخ ٣٘ظـٚ طخكذ 

 . حُؼَٔ ٖٓ عِغ أٝ ٣وذٓٚ ٖٓ خذٓخص 

 

 

 
 (  43ٓخدس ) 

 

 

 

ٝكخء ُٔخ ٣ٌٕٞ هذ أهشػٚ ٖٓ ٓخٍ أػ٘خء %  10ال ٣ـٞص ُظخكذ حُؼَٔ إٔ ٣وظطغ ٖٓ أؿش حُؼخَٓ أًؼش ٖٓ 

 . عش٣خٕ حُؼوذ أٝ إٔ ٣ظوخػ٠ أ٣ش كخثذس ػٖ ٛزٙ حُوشٝع ٣ٝغشٟ رُي حُلٌْ ػ٠ِ حألؿٞس حُٔذكٞػش ٓوذٓخ 

 

 

 
 (  44ٓخدس ) 

 

ٖٓ هخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ رؼغ أٝػخع ٝاؿشحءحص حُظوخػ٢ ك٠ ٓغخثَ ( 77، 76، 75)ٓغ ٓشحػخس أكٌخّ حُٔٞحد  



ٖٓ٘ 
 

،ال ٣ـٞص ك٠ ؿ٤ٔغ حألكٞحٍ حالعظوطخع أٝ حُلـض أٝ 2000ُغ٘ش  1حألكٞحٍ حُشخظ٤ش حُظخدس رخُوخٕٗٞ سهْ  

٣ٝـٞص سكغ ٗغزش حُخظْ ٖٓ ٛزح حألؿش ، % 25حُ٘ضٍٝ ػٖ حألؿش حُٔغظلن ُِؼخَٓ ألدحء أ١ د٣ٖ اال ك٠ كذٝد 
 . ك٠ كخُش د٣ٖ حُ٘لوش %  50ا٠ُ 

ٝػ٘ذ حُظضحكْ ٣وذّ د٣ٖ حُ٘لوش ػْ ٓخ ٣ٌٕٞ ٓطِٞرخ ُظخكذ حُؼَٔ رغزذ ٓخ أطِلٚ حُؼخَٓ ٖٓ أدٝحص أٝ ٜٓٔخص أٝ 

 . حعظشدحدح ُٔخ طشف ا٤ُٚ رـ٤ش ٝؿٚ كن، أٝ ٓخ ٝهغ ػ٠ِ حُؼخَٓ ٖٓ ؿضحءحص 
 . د حُ٘غزش حُٔوشسس رٜزٙ حُٔخدس إٔ طظذس رٚ ٓٞحكوش ٌٓظٞرش ٖٓ حُؼخَٓ ٣ٝشظشؽ ُظلش حُ٘ضٍٝ ػٖ حألؿش ك٠ كذٝ

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 حألؿخصحص 

 

  
 (  47ٓخدس ) 

 

 

 

٣ٞٓخ رؤؿش ًخَٓ ُٖٔ أٓؼ٠ ك٠ حُخذٓش ع٘ش ًخِٓش، طضحد ا٠ُ ػالػ٤ٖ ٣ٞٓخ ٓظ٠  21طٌٕٞ ٓذس حألؿخصس حُغ٣ٞ٘ش 

أٓؼ٠ حُؼخَٓ ك٠ حُخذٓش ػشش ع٘ٞحص ُذٟ طخكذ ػَٔ أٝ أًؼش، ًٔخ طٌٕٞ حألؿخصس ُٔذس ػالػ٤ٖ ٣ٞٓخ ك٠ حُغ٘ش 

ػ٤خد ٝ حُٔ٘خعزخص حُشع٤ٔش ٝ حُشحكش ُٖٔ طـخٝص عٖ حُخٔغ٤ٖ، ٝال ٣ذخَ ك٠ كغخد حألؿخصس أ٣خّ ػطالص حأل
 . حألعزٞػ٤ش 

ٝارح هِض ٓذس خذٓش حُؼخَٓ ػٖ ع٘ش حعظلن أؿخصس ر٘غزش حُٔذس حُظ٠ هؼخٛخ ك٠ حُؼَٔ رششؽ إٔ ٣ٌٕٞ هذ أٓؼ٠ عظش 

 . أشٜش ك٠ خذٓش طخكذ حُؼَٔ 
ٍ حُظؼزش أٝ حُخطشس أٝ ٝك٠ ؿ٤ٔغ حألكٞحٍ طضحد ٓذس حألؿخصس حُغ٣ٞ٘ش عزؼش أ٣خّ ُِؼٔخٍ حُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ك٠ حألػٔخ

حُٔؼشس رخُظلش أٝ ك٠ حُٔ٘خؽن حُ٘خث٤ش ٝ حُظ٠ ٣ظذس رظلذ٣ذٛخ هشحس ٖٓ حُٞص٣ش حُٔخظض رؼذ أخز سأٟ حُـٜخص 

 . حُٔؼ٤٘ش 
 . ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ال ٣ـٞص ُِؼخَٓ حُ٘ضٍٝ ػٖ أؿخصطٚ ( 48)ٝٓغ ٓشحػخس كٌْ حُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخدس 

 

 

 
 (  48ٓخدس ) 

 

 

 

د حُؼَٔ ٓٞحػ٤ذ حألؿخصس حُغ٣ٞ٘ش كغذ ٓوظؼ٤خص حُؼَٔ ٝظشٝكٚ، ٝ ال ٣ـٞص هطؼٜخ اال ألعزخد ه٣ٞش ٣لـذد طخف
 . طوظؼ٤ٜخ ٓظِلش حُؼَٔ 

٣ِٝظضّ حُؼخَٓ رخُو٤خّ رخألؿخصس ك٠ حُظخس٣خ ٝ ُِٔذس حُظ٠ كذدٛخ طخكذ حُؼَٔ ٝارح سكغ حُؼخَٓ ًظخرش حُو٤خّ 

 . رخألؿخصس عوؾ كوٚ ك٠ حهظؼخء ٓوخرِٜخ 
٤ٓغ حألكٞحٍ ٣ـذ إٔ ٣لظَ حُؼخَٓ ػ٠ِ اؿخصس ع٣ٞ٘ش ٓذطٜخ خٔغش ػشش ٣ٞٓخ، ٜٓ٘خ عظش أ٣خّ ٓظظِش ػ٠ِ ٝك٠ ؽ

حألهَ ٣ِٝظضّ طخكذ حُؼَٔ رظغ٣ٞش سط٤ذ حألؿخصحص أٝ حألؿش حُٔوخرَ ُٚ ًَ ػالع ع٘ٞحص كبرح حٗظٜض ػالهش حُؼَٔ 

 . ح حُشط٤ذ هزَ حعظ٘لخد حُؼخَٓ سط٤ذ أؿخصطٚ حُغ٣ٞ٘ش حعظلن حألؿش حُٔوخرَ ُٜز
 . ٝال ٣ـٞص طـضثش حإلؿخصس أٝ ػٜٔخ أٝ طؤؿ٤ِٜخ رخُ٘غزش ُألؽلخٍ 
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 (  49ٓخدس ) 

 

 

 

ُِؼخَٓ حُلن ك٠ طلذ٣ذ ٓٞػذ أؿخصطٚ حُغ٣ٞ٘ش ارح ًخٕ ٓظوذٓخ ألدحء حالٓظلخٕ ك٠ اكذٟ ٓشحكَ حُظؼ٤ِْ رششؽ إٔ 

 . ٣خطش طخكذ حُؼَٔ هزَ ه٤خٓٚ رخألؿخصس رخٔغش ػشش ٣ٞٓخ ػ٠ِ حألهَ 

 

 

 
 (  50ٓخدس ) 

 

 

 

أؿش ػٜ٘خ، ارح ػزض حشظـخُٚ خالُٜخ ُظخكذ حُؼَٔ إٔ ٣لشّ حُؼخَٓ ٖٓ أؿشٙ ػٖ ٓذس حألؿخصس، أٝ ٣غظشد ٓخ أرحٙ ٖٓ 

 . ُذٟ طخكذ ػَٔ أخش، ٝرُي دٕٝ اخالٍ رخُـضحء حُظؤد٣ز٢ 

 

 

 
 (  51ٓخدس ) 

 

 

 

ُِؼخَٓ إٔ ٣٘وطغ ػٖ حُؼَٔ ُغزذ ػخسع ُٔذس ال طظـخٝص عظش أ٣خّ خالٍ حُغ٘ش ٝرلذ أهظ٠ ٣ٞٓخٕ ك٠ حُٔشس 
 . حُٞحكذس ٝطلغذ حألؿخصس حُؼخسػش ٖٓ حألؿخصس حُغ٣ٞ٘ش حُٔوشسس ُِؼخَٓ 

 

 

 
 (  52ٓخدس ) 

 

 

 

٣ش حُٔخظض رلذ أهظ٠ ػالػش ُِؼخَٓ حُلن ك٠ اؿخصس رؤؿش ًخَٓ ك٠ حألػ٤خد حُظ٠ ٣ظذس رظلذ٣ذٛخ هشحس ٖٓ حُٞص
 . ػشش ٣ٞٓخ ك٠ حُغ٘ش 

ُٝظخكذ حُؼَٔ طشـ٤َ حُؼخَٓ ك٠ ٛزٙ حأل٣خّ ارح حهظؼض ظشٝف حُؼَٔ رُي، ٣ٝغظلن حُؼخَٓ ك٠ ٛزٙ حُلخُش 

 . رخإلػخكش ا٠ُ أؿشٙ ػٖ ٛزح ح٤ُّٞ ٓؼ٢ِ ٛزح حألؿش 

 

 

 
 (  53ٓخدس ) 

 

 

 

ُِؼخَٓ حُز١ أٓؼ٠ ك٠ خذٓش طخكذ حُؼَٔ خٔظ ع٘ٞحص ٓظظِش حُلن ك٠ أؿخصس رؤؿش ًخَٓ ُٔذس شٜش ألدحء 

 . كش٣ؼش حُلؾ أٝ ص٣خسس ر٤ض حُٔوذط، ٝطٌٕٞ ٛزٙ حألؿخصس ٓشس ٝحكذس ؽٞحٍ ٓذس خذٓظٚ 

 

 

 
 (  54ٓخدس ) 

 

 

 

طظش، ٣ٝغظلن حُؼخَٓ خالُٜخ ُِؼخَٓ حُضٟ ٣ؼزض ٓشػٚ حُلن ك٠ أؿخصس ٓشػ٤ش طلذدٛخ حُـٜش حُطز٤ش حُٔخ
 . طؼ٣ٞؼخ ػٖ حألؿش ٝكوخ ُٔخ ٣لذدٙ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ 

ٖٓ حُوخٕٗٞ  8،  ٣ٝ1ٌٕٞ ُِؼخَٓ حُز١ ٣ؼزض ٓشػٚ ك٠ حُٔ٘شآص حُظ٘خػ٤ش حُظ٠ طغشٟ ك٠ شؤٜٗخ أكٌخّ حُٔخدط٤ٖ 

ع ع٘ٞحص طوؼ٠ ك٠ ك٠ شؤٕ ط٘ظ٤ْ حُظ٘خػش ٝطشـ٤ؼٜخ حُلن ك٠ أؿخصس ٓشػ٤ش ًَ ػال 1958ُغ٘ش  12سهْ 
ٖٓ أؿشٙ ػْ ػالػش أشٜش دٕٝ حؿش ٝرُي ارح % 75حُخذٓش ػ٠ِ أعخط شٜش رؤؿش ًخَٓ ػْ ػٔخ٤ٗش أشٜش رؤؿش ٣ؼخدٍ 

 . هشسص حُـٜش حُطز٤ش حُٔخظظش حكظٔخٍ شلخثٚ 
ُِٝؼخَٓ إٔ ٣غظل٤ذ ٖٓ ٓظـٔذ اؿخصطٚ حُغ٣ٞ٘ش ا٠ُ ؿخٗذ ٓخ ٣غظلوٚ ٖٓ أؿخصس ٓشػ٤ش، ًٔخ ُٚ إٔ ٣طِذ طل٣َٞ 

 . ألؿخصس حُٔشػ٤ش ا٠ُ أؿخصس ع٣ٞ٘ش ارح ًخٕ ُٚ سط٤ذ ٣غٔق رزُي ح



ٖٓ7 
 

 

 

 
 (  55ٓخدس ) 

 

 

 

ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ، طلذد حطلخهخص حُؼَٔ حُـٔخػ٤ش أٝ ُٞحثق حُؼَٔ رخُٔ٘شؤس حُششٝؽ ٝ ( 49)ٓغ ٓشحػخس ٓخ ٝسد رخُٔخدس 

 . حألٝػخع حُخخطش رخألؿخصحص حُذسحع٤ش ٓذكٞػش حألؿش حُظ٠ طٔ٘ق ُِؼٔخٍ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  ٔاجثاخ انؼًال

 

 

 

 

 
 (  56ٓخدس ) 

 

 

 

 ٣ـذ ػ٠ِ حُؼخَٓ 

 

  َٔإٔ ٣ئدٟ ر٘لغٚ حُٞحؿزخص حُٔ٘ٞؽش رٚ رذهش ٝأٓخٗش ٝرُي ٝكوخ ُٔخ ٛٞ ٓلذد رخُوخٕٗٞ ُٝٞحثق حُؼ
ٝػوٞد حُؼَٔ حُلشد٣ش ٝ حُـٔخػ٤ش ، ٝإٔ ٣٘ـضٛخ ك٠ حُٞهض حُٔلذد، ٝإٔ ٣ززٍ ك٤ٜخ ػ٘خ٣ش حُشخض 

 . حُٔؼظخد 
 ٗطخم حُؼَٔ حُٔ٘ٞؽ إٔ ٣٘لز أٝحٓش ٝطؼ٤ِٔخص طخكذ حُؼَٔ حُخخطش رظ٘ل٤ز حُٞحؿزخص حُظ٠ طذخَ ف ٟ

رٚ،ارح ُْ ٣ٌٖ ك٠ ٛزٙ حألٝحٓش ٝحُظؼ٤ِٔخص ٓخ ٣خخُق حُؼوذ أٝ حُوخٕٗٞ أٝ حُِٞحثق أٝ ح٥دحد حُؼخٓش ُْٝ 

 . ٣ٌٖ ك٠ ط٘ل٤زٛخ ٓخ ٣ؼشع ُِخطش 
  إٔ ٣لخكع ػ٠ِ ٓٞحػ٤ذ حُؼَٔ، ٝإٔ ٣ظزغ حإلؿشحءحص حُٔوشسس ك٠ كخُش حُظـ٤ذ ػٖ حُؼَٔ أٝ ٓخخُلش

 . ٓٞحػ٤ذٙ 
 ظ ػ٠ِ ٓخ ٣غِٔٚ ا٤ُٚ طخكذ حُؼَٔ ٖٓ أدٝحص أٝ أؿٜضس أٝ ٓغظ٘ذحص أٝ أ٣ش أش٤خء أخشٟ، إٔ ٣لخف

 . ٝإٔ ٣وّٞ رـ٤ٔغ حألػٔخٍ حُالصٓش ُغالٓظٜخ ٣ِٝظضّ رؤٕ ٣ززٍ ك٠ رُي ػ٘خ٣ش حُشخض حُٔؼظخد 
  َٔإٔ ٣لغٖ ٓؼخِٓش طخكذ حُؼ . 
 حُٔ٘شؤس حُظ٠ ٣ؼَٔ رٜخ  إٔ ٣لظشّ سإعخء ٝصٓالءٙ ك٠ حُؼَٔ ٝإٔ ٣ظؼخٕٝ ٓؼْٜ رٔخ ٣لون ٓظِلش . 
  ٚإٔ ٣لخكع ػ٠ِ ًشحٓش حُؼَٔ، ٝإٔ ٣غِي حُٔغِي حُالثن ر . 
  إٔ ٣شحػ٠ حُ٘ظْ حُٔٞػٞػش ُِٔلخكظش ػ٠ِ عالٓش حُٔ٘شؤس ٝأٜٓ٘خ . 
  إٔ ٣لخكع ػ٠ِ أعشحس حُؼَٔ، كال ٣لش٠ حُٔؼِٞٓخص حُٔظؼِوش رخُؼَٔ ٓظ٠ ًخٗض عش٣ش رطز٤ؼظٜخ أٝ ٝكوخ

 . حدسس ٖٓ طخكذ حُؼَٔ ُِظؼ٤ِٔخص حٌُظخر٤ش حُض
  إٔ ٣خطش ؿٜش حُؼَٔ رخُز٤خٗخص حُظل٤لش حُٔظؼِوش رٔلَ اهخٓظٚ ٝكخُظٚ حالؿظٔخػ٤ش ٝٓٞهلش ٖٓ أدحء

حُخذٓش حُؼغٌش٣ش ٝ حُز٤خٗخص حألخشٟ حُظ٠ طظطِذ حُوٞح٤ٖٗ ٝ حُ٘ظْ ادسحؿٜخ ك٠ حُغـَ حُخخص رٚ، 
 . د حُٔلذدس ُزُي ٝرٌَ طـ٤٤ش ٣طشأ ػ٠ِ ر٤خٕ ٖٓ حُز٤خٗخص حُغخروش ك٠ حُٔٞحػ٢

  ِٚإٔ ٣ظزغ حُ٘ظْ حُظ٠ ٣ؼؼٜخ طخكذ حُؼَٔ ُظ٤ٔ٘ش ٝطط٣ٞش ٜٓخسحطٚ ٝ خزشحطٚ ٤ٜ٘ٓخً ٝػوخك٤خً أٝ ُظؤ٤ٛ

 . ُِو٤خّ رؼَٔ ٣ظلن ٓغ حُظطٞس حُظو٢٘ ك٠ حُٔ٘شؤس رخالشظشحى ٓغ حُٔ٘ظٔخص حُ٘وخر٤ش حُٔخظظش 
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 (  57ٓخدس ) 

 

 

 

 : ٣لظش ػ٠ِ حُظؼخَٓ إٔ ٣وّٞ ر٘لغٚ رٞحعطش ؿ٤شٙ رخألػٔخٍ ح٥ط٤ش 

 

  َٔحالكظلخظ ُ٘لغٚ رؤطَ أ٣ش ٝسهش أٝ ٓغظ٘ذ خخص رخُؼ . 
  حُؼَٔ حُـ٤ش عٞحء رؤؿش أٝ رذٕٝ أؿش ارح ًخٕ ك٠ ه٤خٓٚ رٜزح حُؼَٔ ٓخ ٣خَ ٣لغٖ أدحثٚ ُؼِٔٚ أٝ ال

٣ظلن ٓغ ًشحٓش حُؼَٔ أٝ ٣ٌٖٔ حُـ٤ش أٝ ٣غخػذٙ ػ٠ِ حُظؼشف ػ٠ِ أعشحس حُٔ٘شؤس أٝ حُٔ٘شؤس أٝ 
 . ٓ٘خكغش طخكذ حُؼَٔ 

 س عش٣خٕ ػوذٙ، أٝ حالشظشحى ك٠ ٓٔخسعش ٗشخؽ ٓٔخػَ ُِ٘شخؽ حُز١ ٣ٔخسعٚ طخكذ حُؼَٔ أػ٘خء ٓذ

 . ٗشخؽ ٖٓ ٛزح حُوز٤َ عٞحء رظلظٚ شش٣ٌخً أٝ ػخٓال 
  حالهظشحع ٖٓ ػٔالء طخكذ حُؼَٔ أٝ ٖٓٔ ٣ٔخسعٕٞ ٗشخؽخ ٓٔخػال ُِ٘شخؽ حُزٟ ٣ٔخسعٚ طخكذ

 . حُؼَٔ ٝ ال ٣غشٟ ٛزح حُخطش ػ٠ِ حالهظشحع ٖٓ حُٔظخس٣ق 
  ٝأش٤خء أخشٟ رؤ٣ش طلش ًخٗض رٔ٘خعزش ه٤خٓش رٞحؿزخطٚ هزٍٞ ٛذح٣خ أٝ ٌٓخكآص أٝ ػٔٞالص أٝ ٓزخُؾ أ

 . رـ٤ش سػخء طخكذ حُؼَٔ 
  َٔؿٔغ ٗوٞد أٝ طزشػخص أٝ طٞص٣غ ٓ٘شٞسحص أٝ ؿٔغ طٞه٤ؼخص أٝ ط٘ظ٤ْ حؿظٔخػخص دحخَ ٌٓخٕ حُؼ

 . رذٕٝ ٓٞحكوش طخكذ حُؼَٔ، ٓغ ٓشحػخس ٓخ طوؼ٠ رٚ أكٌخّ حُوٞح٤ٖٗ حُٔ٘ظٔش ُِ٘وخرخص حُؼٔخ٤ُش 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 حُظلو٤ن ٓغ حُؼٔخٍ ٝٓغخءُظْٜ 

 
 

 
 (  70ٓخدس ) 

 

 

 

ارح ٗشؤ ٗضحع كشدٟ ك٢ شؤٕ ططز٤ن أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ؿخص ٌَُ ٖٓ حُؼخَٓ ٝطخكذ حُؼَٔ إٔ ٣طِذ ٖٓ حُـٜش 

حإلدحس٣ش حُٔخظظش خالٍ عزؼش أ٣خّ ٖٓ طخس٣خ حُ٘ضحع طغ٣ٞظٚ ٝد٣خ، كبرح ُْ طظْ حُظغ٣ٞش ك٢ ٓٞػذ أهظخٙ ػششس أ٣خّ 

ك٢ ٛزح حُوخٕٗٞ ( 71)هؼخث٤ش حُٔشخس ا٤ُٜخ ك٢ حُٔخدس ٖٓ طخس٣خ طوذ٣ْ حُطِذ ؿخص ٌَُ ٜٓ٘ٔخ حُِـٞء ا٠ُ حُِـ٘ش حٍ
 . ك٢ ٓٞػذ أهظخٙ ػالػٕٞ ٣ٞٓخ ٖٓ طخس٣خ حُ٘ضحع ٝأال عوؾ كوٚ ك٢ ػشع حألٓش ػ٠ِ حُِـ٘ش 

 

 

 
 (  71ٓخدس ) 

 

 

 

 : طشٌَ ُـخٕ هؼخث٤ش روشحس ٖٓ ٝص٣ش حُؼذٍ رخالطلخم ٓغ حُـٜخص حُٔؼ٤٘ش ٖٓ

 

 حػ٤ٖ٘ ٖٓ حُوؼخس طٌٕٞ حُشثخعش ألكذ ٛٔخ ٝكوخ ُِوٞحػذ حُٔوشسس روخٕٗٞ حُغِطش حُوؼخث٤ش . 
  ٚٓذ٣ش ٓذ٣ش٣ش حُوٟٞ حُؼخِٓش ٝحُٜـشس حُٔخظض أٝ ٖٓ ٤٘٣ز . 
  ٍػؼٞ ػٖ حطلخد ٗوخرخص حُؼٔخ . 
  ػؼٞ ٖٓ ٓ٘ظٔش أطلخد حألػٔخٍ حُٔؼ٤٘ش . 
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ٝطخظض ٛزٙ حُِـ٘ش دٕٝ ؿ٤شٛخ رخُلظَ ك٢ حُٔ٘خصػخص حُلشد٣ش حُ٘خشجش ػٖ ططز٤ن أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ػ٠ِ 

 : حألخض

 

  َٓششٝػ٤ش هشحس حُلظ . 
  ٕٞٗحُطؼٖ حُٔوذّ ٖٓ حُؼخَٓ ك٢ كخُش اٜٗخء حُؼوذ ؽزوخ ألكٌخّ حُزخد حُغخرغ ٖٓ ٛزح حُوخ . 
 د حُؼَٔ ٝخخطش ٓخ ٣ظؼِن رٔغظلوخص حُؼخَٓ ٖٓ حُٔ٘خصػخص حُ٘خشجش ػٖ حُلظَ حُظؤد٣ز٢ ٝاٜٗخء ػن

 . أؿٞس ٝطؼ٣ٞؼخص 

 . ٝطلظَ حُِـ٘ش ك٢ حُ٘ضحع حُٔؼشٝع ػ٤ِٜخ خالٍ طغؼ٤ٖ ٣ٞٓخ ٖٓ طخس٣خ ػشع حألٓش ػ٤ِٜخ 
ٝػ٠ِ حُِـ٘ش إٔ طلظَ ك٢ ؽِذ ٝهق ط٘ل٤ز هشحس حُلظَ ، أٝ اٜٗخء حُؼوذ خالٍ خٔغش ػشش ٣ٞٓخ ٖٓ طخس٣خ أٍٝ 

ٛخث٤خ، كبرح أٓشص رٞهق حُظ٘ل٤ز أُضٓض طخكذ حُؼَٔ إٔ ٣ئدٟ ا٠ُ حُؼخَٓ ٓزِـخ ٣ؼخدٍ ؿِغش ٣ٌٕٝٞ هشحسٛخ ٕ
أؿشٙ ػٖ ػالػش أشٜش ػ٠ِ حألًؼش ٖٓ طخس٣خ كظِٚ أٝ اٜٗخء ػوذٙ ، ٝػ٠ِ ٛزٙ حُِـ٘ش إٔ طلظَ ك٢ حُٔٞػٞع 

 . رخُظؼ٣ٞغ ارح ؽِذ حُؼخَٓ رُي ًٝخٕ ُِظؼ٣ٞغ ٓوظغ 

 
حعظٞكخٛخ ط٘ل٤زح ُوشحس حُِـ٘ش رٞهق حُظ٘ل٤ز ٖٓ ٓزِؾ حُظؼ٣ٞغ حُز١ هذ ٣لٌْ  ٝطخظْ حُٔزخُؾ حُظ٢ ٣ٌٕٞ حُؼخَٓ هذ

 . ُٚ رٚ أٝ ٖٓ أ٣ش ٓزخُؾ أخشٟ ٓغظلوش ُذٟ طخكذ حُؼَٔ 
كبرح ًخٕ كظَ حُؼخَٓ أٝ اٜٗخء ػوذٙ رغزذ ٗشخؽٚ حُ٘وخر٢ هؼض حُِـ٘ش ربػخدطٚ ا٠ُ ػِٔٚ ارح ؽِذ رُي ، ٓخ ُْ 

 . ٜٗخء ُْ ٣ٌٖ رغزذ ٛزح حُ٘شخؽ ٣ؼزض طخكذ حُؼَٔ إٔ حُلظَ أ ٝ حإل
 . ٣ٝظزغ ك٤ٔخ ُْ ٣شد رشؤٗٚ ٗض خخص أكٌخّ هخ٢ٗٞٗ حُٔشحكؼخص ٝحإلػزخص ك٢ حُٔٞحد حُٔذ٤ٗش ٝحُظـخس٣ش 

 

 

 
 (  72ٓخدس ) 

 

 

 

٣ظذس هشحس حُِـ٘ش رؤؿِز٤ش ح٥سحء ٣ٌٕٝٞ ٓغززخ ٣ٝؼظزش رٔؼخرش كٌْ طخدس ػٖ حُٔلٌٔش حالرظذحث٤ش ٝرُي رؼذ 

 . ٝػغ حُظ٤ـش حُظ٘ل٤ز٣ش ػ٤ِٚ ٖٓ هِْ ًظخد حُٔلٌٔش حالرظذحث٤ش حُٔخظظش
ُٔشحكؼخص ٣ٝـٞص حُطؼٖ ك٢ حُوشحس حُظخدس ٖٓ حُِـ٘ش أٓخّ حُٔلٌٔش حالعظج٘خك٤ش حُٔخظظش ٝكوخ ألكٌخّ هخٕٗٞ ح

 . حُٔذ٤ٗش ٝحُظـخس٣ش 

 

 

 
 (  73ٓخدس ) 

 

 

 

ارح طغزذ حُؼخَٓ رخطجٚ ٝرٔ٘خعزش ػِٔٚ ك٢ كوذ أٝ اطالف ٜٓٔخص أٝ آالص أٝ خخٓخص أٝ ٓ٘ظـخص ٣ٌِٜٔخ طخكذ 

 . حُؼَٔ أٝ ًخٗض ك٢ ػٜذطٚ حُظضّ رؤدحء ه٤ٔش ٓخ كوذ أٝ أطِق 
دأ رخهظطخع حُٔزِؾ حُٔزًٞس ٖٓ أؿشٙ ػ٠ِ أال ٣ض٣ذ ٓخ ُٝظخكذ حُؼَٔ رؼذ اؿشحء حُظلو٤ن ٝاخطخس حُؼخَٓ إٔ ٣ذ

٣وظطغ ُٜزح حُـشع ػ٠ِ أؿش خٔغش أ٣خّ ك٢ حُشٜش حُٞحكذ، ٣ٝـٞص ُِؼخَٓ إٔ ٣ظظِْ ٖٓ طوذ٣ش طخكذ حُؼَٔ 
 . ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ٝٝكوخ ُِٔذد ٝحإلؿشحءحص حُٞحسدس رٜخ ( 71)أٓخّ حُِـ٘ش حُٔشخس ا٤ُٜخ ك٢ حُٔخدس 

ُؼَٔ رخُٔزِؾ حُز١ هذسٙ ُإلطالف أٝ هؼ٠ ُٚ رؤهَ ٓ٘ٚ ٝؿذ ػ٤ِٚ سد ٓخ حهظطغ دٕٝ ٝؿٚ كبرح ُْ ٣وغ ُظخكذ ح

 . كن خالٍ عزؼش أ٣خّ ٖٓ طخس٣خ طذٝس هشحس حُِـ٘ش
ٝال ٣ـٞص ُظخكذ حُؼَٔ إٔ ٣غظٞك٠ ٓغظلوخطٚ رطش٣ن حالهظطخع ٝكوخ ُلٌْ ٛزٙ حُٔخدس ارح رِؾ ٓـٔٞػٜخ أؿش 

 . شٜش٣ٖ

 

 

 
 (  74ٓخدس ) 

 

 
ال طخَ حألكٌخّ حُٞحسدس رٜزح حُزخد رخُؼٔخٗخص حُٔوشسس روخٕٗٞ حُ٘وخرخص حُؼٔخ٤ُش ألػؼخء ٓـخُظ ادحسس حُٔ٘ظٔخص 

 . حُ٘وخر٤ش 



ٖٔٓ 
 

  

 

 
 (  75ٓخدس ) 

 

 

 

٣ـذ ػ٠ِ طخكذ حُؼَٔ ه٤ذ حُـضحءحص حُٔخ٤ُش حُظ٢ طٞهغ ػ٠ِ حُؼٔخٍ ك٢ عـَ خخص ٓغ ر٤خٕ عزذ طٞه٤ؼٜخ 

ٕ ٣لشد ُٜخ كغخرخ خخطخ ٣ٌٕٝٞ حُظظشف ك٤ٜخ ؽزوخ ُٔخ ٣وشسٙ حُٞص٣ش حُٔخظض ٝحعْ حُؼخَٓ ٝٓوذحس أؿشٙ ٝأ

 . رخالطلخم ٓغ حالطلخد حُؼخّ ُ٘وخرخص حُؼٔخٍ 

 
 

 

 

 

 

 ط٘ظـ٤ْ حُؼٔـَ 

 

 (  76ٓخدس )  

 

 

٣لظش ػ٠ِ طخكذ حُؼَٔ إٔ ٣خشؽ ػ٠ِ حُو٤ٞد حُٔششٝؽش ك٢ ػوذ حُؼَٔ حُلشد١ أٝ حطلخه٤ش حُؼَٔ حُـٔخػ٤ش 
أٝ إٔ ٣ٌِق حُؼخَٓ رؼَٔ ؿ٤ش ٓظلن ػ٤ِٚ اال ارح دػض حُؼشٝسس ا٠ُ رُي ٓ٘ؼخ ُٞهٞع كخدع أٝ إلطالف ٓخ 

إٔ ٣ٌِق حُؼخَٓ رؼَٔ ؿ٤ش ٓظلن ٗشؤ ػ٘ٚ أٝ ك٢ كخُش حُوٞس حُوخٛشس ، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ رُي رظلش ٓئهظش ، ُٝٚ 

 . ػ٤ِٚ ارح ًخٕ ال ٣خظِق ػ٘ٚ حخظالكخ ؿٞٛش٣خ رششؽ ػذّ حُٔغخط رلوٞم حُؼخَٓ 
ٝٓغ رُي ٣ـٞص ُظخكذ حُؼَٔ طذس٣ذ حُؼخَٓ ٝطؤ٤ِٛٚ ُِو٤خّ رؼَٔ ٓخظِق ٣ظٔخش٠ ٓغ حُظطٞس حُظو٢٘ ك٤خُٔ٘شؤس 

 . 

 
 (  77ٓخدس ) 

 

 

 

ػ٠ِ طخكذ حُؼَٔ إٔ ٣٘شت ِٓلخ ٌَُ ػخَٓ ٣زًش ك٤ٚ ػ٠ِ حألخض ، حعٔٚ ٜٝٓ٘ظٚ ٝدسؿش ٜٓخسطٚ ػ٘ذ 
حُظلخهٚ رخُؼَٔ ٝٓلَ اهخٓظٚ ٝكخُظٚ حالؿظٔخػ٤ش ٝطخس٣خ رذح٣ش خذٓظٚ ٝأؿشٙ ٝر٤خٕ ٓخ ٣ذخَ ػ٤ِٚ ٖٓ ططٞسحص 

 . ٙ ٝأعزخد رُي ٝحُـضحءحص حُظ٢ ٝهؼض ػ٤ِٚ ٝر٤خٕ ٓخ كظَ ػ٤ِٚ ٖٓ أؿخصحص ٝطخس٣خ ٜٗخ٣ش خذٓض
ٝػ٤ِٚ إٔ ٣ٞدع ك٢ حُِٔق ٓلخػش حُظلو٤ن ٝطوخس٣ش سإعخثٚ ػٖ ػِٔٚ ٝكوخ ُٔخ طوشسٙ الثلش حُٔ٘شؤس ، ٝأ٣ش 

 . أٝسحم أخشٟ طظؼِن رخذٓش حُؼخَٓ ٝال ٣ـٞص حإلؽالع ػ٠ِ ٛزٙ حُز٤خٗخص اال ُٖٔ سخض ُٚ هخٗٞٗخ رزُي 
 . ٖٓ طخس٣خ حٗظٜخء ػالهش حُؼَٔ  ٝػ٤ِٚ إٔ ٣لظلع رِٔق حُؼخَٓ ُٔذس ع٘ش ػ٠ِ حألهَ طزذأ

 
 (  78ٓخدس ) 

 

 

 

٣ِظضّ طخكذ حُؼَٔ ر٘وَ حُؼخَٓ ٖٓ حُـٜش حُظ٢ طْ حُظؼخهذ ٓؼٚ ك٤ٜخ ا٠ُ ٌٓخٕ حُؼَٔ ًٔخ ٣ِظضّ ربػخدطٚ ا٢ُ طِي 

حُـٜش خالٍ ػالػش أ٣خّ ٖٓ طخس٣خ حٗظٜخء ػوذ حُؼَٔ ألكذ حألعزخد حُٔز٤٘ش ك٢ حُوخٕٗٞ ، اال ارح سكغ حُؼخَٓ 

 . ًظخرش حُؼٞدس خالٍ حُٔذس حُٔزًٞسس 
كبرح ُْ ٣وْ طخكذ حُؼَٔ رزُي ٝؿذ ػ٠ِ حُـٜش حإلدحس٣ش حُٔخظظش ارح طوذّ ا٤ُٜخ حُؼخَٓ ك٢ ٜٗخ٣ش حُٔذس 

حُٔزًٞسس اػخدطٚ ا٠ُ حُـٜش حُظ٢ طْ حُظؼخهذ ٓؼٚ ك٤ٜخ ػ٠ِ ٗلوظٜخ ٣ٝـٞص ُٜزٙ حُـٜش حعظشدحد ٓخ أٗلوظٚ رطش٣ن 

 . حُلـض حإلدحس١ 

 
 (  79ٓخدس ) 

 

 

 

ارح ػٜذ طخكذ حُؼَٔ ا٠ُ آخش رظؤد٣ش ػَٔ ٖٓ أػٔخُٚ أٝ ؿضء ٜٓ٘خ ٝرُي ك٢ ٓ٘طوش ػَٔ ٝحكذس ٝؿذ ػ٠ِ 

ٛزح حألخ٤ش إٔ ٣غٟٞ ر٤ٖ ػٔخُٚ ٝػٔخٍ طخكذ حُؼَٔ حألط٢ِ ك٢ ؿ٤ٔغ حُلوٞم ٣ٌٕٝٞ حألخ٤ش ٓظؼخٓ٘خ ٓؼٚ 
 . ك٢ رُي 

 

 

 
 

    

 



ٖٔٔ 
 

 "SPSSطل٤َِ حالعظٔخسحص رخعظخذحّ "  6ِٓلن سهْ 

كالجداكؿ ك األشكاؿ في الكحدة الخامسة , SPSSبعد تكزيع االستمارات تـ تحميؿ بياناتيا باستخداـ برنامج 
 . المرفؽ في الدراسة  CD) )كىذه البيانات كالتحميؿ مكجكد داخؿ القرص ,كانت نتيجة ىذا التحميؿ
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