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 (7)تعتبر مكافأة نهاية الخدمة أحد أهم الحقوق العمالية التي كفلها المشرررف في نانوا العما الفليرر يني رنم  

وكونها تشرركا أحد أهم اارار    كونها تمس شررريحة كبيرة ما شرررالم الم تمف الفليرر يني  (م2000)  يررنةل

 ا ورب العما.الهامة المترتبة على إنتهاء / إنهاء العالنة التعاندية ما بيا العام

البعض انري وما اليرررررهولرة بمكراا معرفرة  ميف ااحكرام النراظمرة لهر ا   فرننري يالحظ نوا  وبنظرة يرررررريعرة

الموضرررروفك ولكا اامر ليس به س اليررررهولةه حين أني وما خالا خبرتنا القانونية والعملية في ه ا الم اا 

الحظنا أا اامر ليس به س اليررهولة حين أريرو وترار العديد ما اايررللة الهامة وخًرروًرراخ حيا الخوض 

 حكام القانونية الناظمة لمكافاة نهاية الخدمة.و زلياو اإل ار واابتفاًيا 

التي أريرو حوا ه ا   لتيرراتالو فنننا يررنت رق الى الحدين حوا م موعة ما اس الدرايررة القانونية  وفي ه  

الموضرروف حين يررنيررتعيا بخبرتنا القانونية والعملية العميقة ويررنحاوا أا نت نب تقليدية الكتابة ونخوض  

الر   أظهر العرديرد ما  في تفراًررررريرا الموضررررروف في محراولرة إلحرا تري ما كرا  رانرب وإزالرة ال موض  أكرر 

وبرالترالي وضرررررف حلوا نرانونيرة لبعض الميرررررالرا المختل  عليهرا والتي  اإل تهراداو  او الًرررررلرة و العالنرة.  

 خضعو إل تهاد كبير.

وني النراظم لهرا  وما هي الفلرة أو وعليري فمرا مفهوم مكرافراة نهرايرة الخردمرة  ومرا هي احكرامهرا وا رارهرا القران

خ عليي )الراتب اايرايري   الشرريحة التي تيرتحقها وكيفية ايرتحقانها  وما هو الدخا ال   يكوا اإلحتيراب مبنيا

ومرا مًرررررير تونيف العرامرا على مخرالًررررراو تتعلة بمكرافرأة نهرايرة الخردمرة وهو على رأس عملري   أم اا ر(   

 ار ارناء كتابة ه س المقالة كا في ونتي ومونعي. وغيرها الكرير ما التياتالو التي يتر

 ي:: مفهوم مكافاة نهاية الخدمة وإطارها القانونأ

  يرنةل  (7)رنم  بداية ونبا الخوض في مفهوم المكافاة ال بد لنا أا نشرير بدايةخ إلى أا نانوا العما الفلير يني  

 47والمادة  )  45و    42المواد   ما شررررملتيخاًررررةخ   أة  هو القانوا الناظم أيررررايرررراخ احكام المكاف  (م2000)

 .48والمادة  (التعيفي ًاوالخاًة بالف

المشررررررف   المر كور نالحظ أاالفليررررر يني  النظر الى نرانوا العمرا  أمرا مفهوم مكرافرأة نهرايرة الخردمرة فرانري وبر

المقابا النقد  ال   يدفعي ًرراحب   اأنه  على  ويمكننا تعريفهالم يقم بوضررف تعري  خاب بها ه    الفليرر يني

مقابا فترة عملي وحتى نهايتها  العما الى العاما بمو ب مواد واحكام نانوا العما اليرار  ولوالحي التنفي ية  

 أو إنتهالها.



المبالغ التي يدفعها   "تلك  اأنهالى  محكمة النقض الفلي ينية )وهي محكمة نانوا( أشارو    وفي ه ا الًدد فنا

 على العيش بكرامة بعد أْا نضى شبابي في مزاولة عملي".  رب العما للعاما في نهاية خدمتي لييتعيا بها

يررنة ما العما الحة في مكافأة  ى  "للعاما ال   أمضررما نانوا العما الم كور على أني    45نًررو المادة 

نهاية خدمة مقدارها أ ر شررهر عا كا يررنة نضرراها في العما على أيرراس تخر أ ر تقاضرراس دوا احتيرراب  

 ياعاو العما اإلضافيةه وتحتيب له ا ال رض كيور الينة". 

 العناصر التالية:المحددات ووبالتدقيق في هذه المادة فإننا نالحظ وجوباً توفر 

وال بد لنا في ه ا البند النظر الى الشرررالم التي تم ايررترناتها ما نانوا العما بمو ب المادة ل  عالقة عم  -1

( وال   حدد عناًرررر  24ه كما ال بد لنا ما النظر الى تعري  عقد العما الفرد  الوارد في المادة )( مني3)

نواعد   ة العما التي تن بة عليها"العماه اا ره اإلشرررا  والتبعية" وهنا تكما اهمية تحديد عالنعقد العما 

ن راق ت بية  تخرج ما ال تتوفر فيهرا العنراًرررررر أعالس أو أحردهرا فرننهرا نرانوا العمرا ه وأا أ  عالنرة أخر  

 . وعلى يبيا المراا )عقد الشراكةه عقد المقاولة... الخ( القانوا "نانوا العما"أحكام ه ا 

هي القاعدة اايايية والعامة في احتياب بدا مكافأة نهاية الخدمة وأا اإليترناء الوحيد   45تعتبر المادة  -2

خ.  و 42/2الوارد عليها هو ما نًو عليي المادة    التي ينقوم بالت رق اليها الحقا

قد رار العديد ما التيررراتالو حوا ايرررتحقاق العماا لمكافاة نهاية الخدمة نبا وهنا ف  السننننة وكسنننورها:  -3

بلوغ العاما يررنة في خدمتي لد  المنشررأة حتى ييررتحة    أشررار بو وب بلوغهم اليررنة فما االشررخاب ما  

فاا العاما ييررتحقها ولو لم يمضرري يررنة في   المكافاةه ومنهم ما نفى  لك حين اني وبو هة نظر ه ا الفرية

 خدمتي.

وما بين هذا الفريق وذاك فإنه وبرأينا فإن العامل يسنتحق بدل مكافئة نهاية الخدمة ولو لم يسنتكمل السننة  

ويمكننا    المذكورة،  45ة في المادة وأن هذا الرأي يتفق وفلسننفة المشننرو الوارد من خدمته لدى المنشننأة

 :تبرير ذلك على النحو اآلتي

قتضررري ت بيقي بعيد عا أ  تأويا يمكا أا ييررراهم في زعزعة وايرررتقرار  إا عدالة ومن قية النب ت:  أوالخ   

اا عدم ت بيقي في ه ا االت اس ييرراهم في تعيرر  بعض اًررحاب العما في فكرة التعاند العالناو التعاندية و

ًرا العماا مرارا وتكرارا نبا بلوغهم اليرنة وبالتالي حرمانهم ما اهم    واالماا الوظيفي النيربي بحين يتم ف

 أرر النتهاء العالنة التعاندية اال وهو مكافاة نهاية الخدمة .و حة

خ: اا ما ورد بنب المادة   عملية حيابية لمعرفة مقدار المكافأة ال أكرر.ناعدة وال يتعد  تربيو  45رانيا

خ: نب المادة ) عقد عما  ( ما نانوا العما وبمو بي فنا العامليا بعقود عما محددة المدة يررواءخ كاا  27رالرا

عرضررري أو عقد عما مويرررمي ييرررتحقوا مكافاة نهاية الخدمة باإلضرررافة الى  ميف الحقوق ااخر  التي  

ييرررتحقها العاملوا بعقود عما غير محددة المدة في ظرو  ممارلة. وه س المادة تتكد لنا ايضرررا اا العالناو 

يربة ااشرهر التي عملو فيها حين يمكا  التعاندية انا ما يرنة ييرتحة بمو بها العاملوا مكافأة نهاية خدمة بن

اا يكوا عقد العما العرضري او المويرمي رالن او اربعة اشرهر فق  وبالتالي تنيرحب كيرور اليرنة الى ما 

خ.  نبلها أيضا



خ  الشرك باليقيا حين  اء   623/2011ن ف نرار محكمة النقض الفلير ينية )وهي محكمة نانوا( رنم  :  رابعا

ما نانوا    45يرررربب الراني المتعلة ببدا مكافأة نهاية الخدمةه ولما كانو المادة في متا النب "وبالنيرررربة لل

تنب على اني )للعاما ال   أمضررى يررنة ما العما الحة في مكافأة نهاية    (م2000)  يررنةل  (7)رنم  العما 

  خدمة مقدارها أ ر شرهر عا كا يرنة نضراها في العما ... وتحتيرب له ا ال رض كيرور اليرنة(. وييرتفاد ما

ه ا النب اا المشررف لم يشرتر  اا يمضري العاما يرنة كاملة في العما حتى ييرتحة  مكافأة نهاية خدمة ه 

با بيا اا العاما ييرتحة عا كا يرنة عما كاملة ا رة شرهره فن ا كانو مدة العما أنا ما يرنة فنني ييرتحة  

ا محكمة االيتلنا  ند  بقو نب نيربة ما ا رة الشرهر تعادا المدة التي نضراها في العما الى الينة ه وتكو

خ يليما ...الخ". 45المادة   ما نانوا العما ت بيقا

ًً عليه:  -4 ًرورة  لية أا المشررف الفلير يني بمو ب المادة   الراتب الذي يتم االحتسناب بنا ونالحظ هنا وب

نرد أورد مًررررر لم اا ر إلحتيررررراب نيمرة وبردا مكرافرأة نهرايرة الخردمرةه وبرالر وف الى المرادة ااولى ما   45

 45هما )الراتب اايرايري واا ر( وكوا المادة نانوا العما نالحظ اا المشررف ند اورد مفهوميا للراتب و

اال ر فقد عرفي القانوا ضرررما المادة االولى على اني "ويعنى بي اا ر    مًررر لم  ت رنو الىالم كورة ند 

خ اليي العالواو والبدالو". وعليي فنا احتيراب مكافأة نهاية الخدمة يكوا   الكاما وهو اا ر اايرايري مضرافا

خ اليي البدالو والعالوا   و.على أياس تخر أ ر تقاضاس العاما وهو اا ر الكاما مضافا

 :ب: اإلستقالة وأثرها على مكافأة نهاية الخدمة

( أعالس يحة للعاما إ ا ايررتقاا ما عملي خالا 1"ايررترناء مما ورد في البند )  على أني  42/2نًررو المادة 

اليرررررنواو الخمس ااولى رلرن مكرافلرة نهرايرة الخردمرةه ورلري مكرافلرة نهرايرة الخردمرة إ ا كرانرو االيرررررتقرالرة خالا 

 ".لتاليةه وييتحة المكافلة كاملة إ ا أمضى عشر ينواو أو أكرر في العماالينواو الخمس ا

تعتبر القاعدة ااياس في احتياب مكافأة نهاية الخدمة وإا اإليترناء الوحيد عليها    45يبة وأشرنا اا المادة 

أعالس ضررما الفلاو والفتراو الزمنية المنًرروب عليهاه ولوضررو    42هو ما  اء بالبند الراني ما المادة  

لعام   7المحكمة الديررررتورية رنم    النب فنني ال داعي لنا لإليررررهاب في شرررررحيه ويتكد  لك ما  اء بقرار

بحين  بخًوب كيفية احتياب بدا مكافأة نهاية الخدمة اغراض اإلنضمام الى الضماا اإل تماعي    2018

وبناءخ عليي انرو شررهر عا كا يررنة للعماا ( كقاعدة ايرراس إلع اء مكافأة نهاية الخدمة  45اعتمدو المادة )

 المنضميا الى الضماا اإل تماعي.

ند حددو م موعة ما الحاالو التي ي وز للعاما ترك العما بناءخ    42/1اإلشرررارة الى أا المادة   وهنا ت در

ي وز للعاما ترك العما بعد إشرعار ًراحب العما مف  - 1)  حين  اء فيهاعليها بعد اشرعار ًراحب العما 

لرك في أ  ما الحراالو  احتفراظري بحقونري القرانونيرة بمرا فيهرا مكرافرأة نهرايرة الخردمرة ومرا يترترب لري ما حقوق ه و  

أ. تشررر يلي في عما يختل  في نوعي أو در تي اختالفا بينا عا العما ال   اتفة عليي بمقتضرررى عقد   :ااتية

ب. تشر يلي   .العماه إال إ ا دعو الضررورة إلى  لك ولمدة متنتة منعا لونوف حادن أو في حالة القوة القاهرة

وو بتقرير  بي ًادر عا الل نة ال بية إا ايتمرارس في عملي  ج. الرب .بًورة تدعو إلى ت يير مكاا إنامتي

ًراحب العما أو ما يمرلي على العاما أرناء العما أو بيرببي بالضررب أو  .يشركا خ را على حياتي د. اعتداء 

 .(التحقير

أ   ةوالميزة هنرا أا العرامرا في حراا تحققرو هر س البنود أو أحردهرا يتحًرررررا على بردا مكرافرأة نهرايرة خردمرة كراملر

 ( يالفة ال كر. 45شهر على كا ينة نضاها في العما على اياس المادة )



ويالحظ على ه س المادة انها او بو على العاما إع اء شررهر بدا اشررعارلًرراحب العماه في حيا اا المادة 

ًرا العاما ودوا إشرعار بالرغم ما ت ابة عدد ما البنود التي تشركا    40 ًرالحية ف ًراحب العما  أع و ل

خ اإل راء انتها كاو في كلتا المادتياك ونحا نر  أا العدالة والمن ة يقتضرري توحيد اإل راءاو وخًرروًررا

 الخاب باإلشعار في كلتا المادتيا.  

 :الفصل التعسفي -ج

ًراخ ضرما المواد ) ًرو ًرا التعيرفي وخ ه 47ه  46أنظر  بالرغم ما اا المشررف الفلير يني ند تناوا احكام الف

ًرريحا وواضرحا لي في حيا اكتفى بالقوا ضرما المادة إال أني لم يضرف تعري  (48 خ  خ    46/3فا اني "يعتبر تعيرفيا

حاالو غير مبررة   3( على  39ه في حيا نًرررو المادة )انهاء عقد العما دوا و ود ايرررباب مو بة ل لك"

ًرر ًروب ما  إلنهاء العقد وردو على يربيا الح   حين  اء فيها "ال يمكا اعتبار الحاالو التالية بو ي الخ

االنخرا  النقابي أو المشررراركة في . 1 -:اايرررباب الحقيقية التي تبرر إنهاء العما ما نبا ًررراحب العما

إندام العاما على   2 .أنشررر ة نقابية خارج أوناو العماه أو أرناء العما إ ا كاا  لك بموافقة ًررراحب العما

 إندام .3 لب مماريررة نيابة تمريلية عا العمااه أو كوني يمارس ه س النيابة حاليا أو ماريررها في الماضرري  

العاما على رفف نضررية أو مشرراركتي في إ راءاو ضررد ًرراحب العما بندعاء خرق القانواه وك لك تقديمي  

فًرا ربو اني ارتب  بأ  بند ما البنود الم كورة " ه وعليي فنا ا   .لشركو  أمام الهيلاو اإلدارية المختًرة

خ بوضو   النب. اإلشارة و يعتبر فًالخ تعيفيا

ًرا التعيرفيه وما القراراو ما   ما  انبها فقد ت رنو محكمة النقض الفلير ينية في اكرر ما نرار الى الف

ما القانوا المدني   66/2الواردة في المادة ضررما نظرية التعيرر  في ايررتخدام الحة    يقف  المحكمةا  تعال ه

(ه ما  انب تخر فقد اعتمدو 182/2004ما م لة ااحكام العدلية )انظر نقض مدني    91ااردني والمرادة  

ًرا التعيرفي بالحاالو التي تخرج ما ت بية احكام المادة  ًرر الف  40بعض نراراو محكمة النقض على ح

 .(94/2009 ما نانوا العما على يبيا الحًر )انظر نقض فلي يني رنم 41و 

وبراينا فنني وبالنظر الى مواد نانوا العما الفلي يني ن د اا هنالك عدد ما المواد التي نًو على انهاء أو 

ًرورة غير مباشررة لها( ومنها المادة   38و  37و  36و    35انتهاء العالنة التعاندية )او على االنا اشرارو ب

وافترض المشرررف الفليرر يني اا يكوا هنالك توافة نانوني ما بيا انهاء او انتهاء    42ه  41و    40و    39و  

العالنرة التعرانرديرة ومرا بيا نًررررروب نرانوا العمرا  او العالنرة وعليري فرانري يمكننرا القوا اا ا  انهراء للعالنرة 

ما نبا ًرراحب العما في ايررتخدام الحة    التعاندية بشرركا ال يتفة واحكام تلك المواد يمكا اا يكوا تعيررفا

خ.وبالتالي   اعتبار الفًا فًالخ تعيفيا

ضف م موعة ما اإلشترا او والمعايير إلنهاء  وفي ه ا الًدد بقي أا نشير الى اا المشرف الفلي يني ند و

ي وز  بنود    9الم كورة على    40بحين نًررو المادة (  41ه   40ضررما المواد )  خدماو العماا وخًرروًرراخ 

ًرا ًرا العاما فيها في حاا ارتكب ا  ما المخالفاو التيرعة التي  اءو فيهال  ضرما ا راءاو  حب العما ف

ًرة بالحادن خالا    ميربقة وفي المقابا اشرتر و المادة   هيراعة ..الخ  48منها االان ار أو ابالغ ال هاو المخت

ًرة بانهاء عقد العما ايرباب فنية أو خيرارة إشرعار الوزارة ب لك  41) )وهي وزارة العما(. وهنا ال  ( والخا

بد ما اإلشرررارة الى و وبية تحقة تلك االشرررترا او وإا عدم التزام ًررراحب العما بت بيقها يرتب ب الا  

خ.   اإل راء ال   يمكا أا يكل  ًاحب العما بدا فًالخ تعيفيا



ه فها ييرتحة  الم كورتيا  41و    40وبالمتابعة فقد رارو م موعة ما التيراتالو حوا ت بية ت بية المواد 

ًروا ضرما المادة  ًرةخ اا المشررف لم ينب على ايرتحقانها في متا    40العاما المف مكافأة نهاية الخدمة خا

عا  رية دوالرها    ه س المرادة  وها يو د دور لوزارة العما وبالتحديد اإلدارة العامة للتفتيش وحماية العما

  .(41ه40ى ت بية تلك المواد )بالرنابة عل وانيامها المنتشرة في  ميف محافظاو الو ا

ًراحب العما إنهاء عقد العما ما  ر  40بنظرة يرريعة الى المادة ) ( ن د اا المشررف بدأ فيها بالقوا " ل

..."ه  :واحد دوا إشعار مف حقي في م البة العاما بكافة الحقوق ااخر  عند ارتكابي أيا ما المخالفاو التالية

خ أا إرادة  المشرررررف ات هو الى حرماا العاما بدا اإلشررررعار واع و الحة لًرررراحب العما ونالحظ  ليا

المتضرررر في م البة العاما بكافة الحقوق ااخر  )وعلى يرربيا المراا الع ا والضرررر( دوا حرماني ما  

مكافأة نهاية الخدمةه وبرأينا لو أراد المشررررف  لك لنب ًرررراحة على حرماا العاما منها لكني اكتفى فق  

ا العاما بدا اإلشررررعار واع و الحة لًرررراحب العما المتضرررررر في م البة العاما بكافة الحقوق  بحرما

ااخر  )و لك على يبيا الحًر( وبرأينا فنا ت بية ه ا التو ي ما شأني تحقية حماية وعدالة أكرر للعاما 

ًرا اا هنالك بنود "مرنة" وردو في المادة ًرو ًرحاب اليمكا اا يتويرف فيها    40 وخ   واوييرهب  عمابعض ا

( ما  9ا المراا البند )وعلى يررربي مما ي رد النب ما المبرراو التي وضرررف ما أ لهافي تحليلها وت بيقها  

وال    اء فيي " اعتدالي بالضرب أو التحقير على ًاحب العما أو على ما يمرلي أو على رلييي    40المادة  

يتد  الى ايرت الا ه ا النب ب ريقة    يمكا أا  المباشرر " فمفهوم التحقير مرا ويمكا التويرف بي بشركا كبير

وبدورها فقد اكدو .  وبالتالي زعزعة العالناو التعاندية ما بعض أًرررحاب العما  غير يرررليمة وغير عادلة

ًروا بمو ب   محكمة النقض الفلير ينية في اكرر ما نضرية ه ا التو ي واشرارو الى عدم حرماا العاما المف

 في العديد ما نراراتها.  مةما مكافأة نهاية الخد  40المادة 

أمرا عا دور دوالر التفتيش وحمرايرة العمرا فرانري وبرالرغم ما نوا البعض انري ال يو رد ا  ًرررررالحيرة للتفتيش  

ه إال أننرا نر  انري  رانرب هر ا الرأ  خ رأ كبير حيرن انري وبرالر وف الى احكرام  للرنرابرة على ت بية هر س المواد 

و واختًاًاو التفتيش نالحظ اا المشرف ند أكد وبوضو   ( والخاًة بًالحيا115وحتى    110المواد )

ًرالحية التفتيش   ًرة ما يتعلة بشررو  وظرو  العما تام على  ًرة في متابعة ت بية تشرريعاو العما خا خا

( و اءو ه س المادة شرراملة  10/1بكافة الويررالا المشررروعة بما في  لك ايررتقباا الشرركاو  والبالغا )المادة  

ولم تخًررب او تيررترني مادة معينة    (م2000)  يررنةل  (7)رنم    نوا العما الفليرر ينيووافية ل ميف مواد نا

و    40المواد  القانوا ومنها  منيه وبراينا فاا ه ا يع ي التفتيش ًرررالحياو وايرررعة في متابعة ت بية احكام  

يتم ايرررررتخردامي داخليراخ ومف ال هاو الريرررررمية ااخر   او العالنة وفي  لك   بحيرن   واعداد تقرير ب لك  41

خ وت بيق  ريراءخ إ ه اضر  الى  لك اعتماد عدد ما القراراو القضرالية على شرهادة او للعدالة مفهوماخ ومماريرة  ا

 دوالر التفتيش في مد  ًحة ت بية احكام ه س المواد.تقارير  /تحقية 

وما  انب تخر فقد رارو م موعة تيررراتالو حوا ه ا الموضررروف اهمها التفيررريراو التي تشرررعبو ما بيا  

ًرلي تعيرفيا  المشرت ليا بالقانوا   فمنهم ما ناا اا ارادة المشررف حوا عدد االشرهر التي ييرتحقها العاما عا ف

المشررف ات هو الع اء   ات هو الع اء العاما اربعة شرهور فق  عا فًرلي تعيرفيا ومنها ما ناا اا ارادة

ًرا التعيرفي عا   مدة العاما شرهريا عا كا يرنة نضراها بالعما بشرر  اال يزيد مقدار التعويض الخاب بالف

الى اع اء العاما شررهريا عا كا ه وما  انبنا فنننا نر م اإلت اس ال   ي هب  شررهر(  24)ما يعادا    يررنتيا

ًرا التعيرفي عا  -يرنة نضراها بالعما بشرر  اال يزيد مقدا عا مدة يرنتيا )ما يعادا ر التعويض الخاب بالف

ما نانوا العما واا ا  تفيررير تخر  47وبراينا ه ا هو الفهم الواضررم والًررريم لنب المادة  شررهر(    24



يخرج عا  لك انما هو را  يخال  ارادة المشررررف الًرررريحة وال ليي في ه ا الموضررروفه وه ا ما اكدتي 

و    656/2018برال عوا رنم    2010-7-1بتراريخ  يرة ومنهرا مرا  راء بقرارهرا  محكمرة النقض الفليررررر ين

ًروب تفيرير  حين  اء فيي "    808/2018 اما انواا ال اعنة بأا المحكمة خالفو ارادة المشررف وغايتي بخ

( ما القانوا يرررال  ال كر وكاا عليها اا تحكم )الم عوا ضررردها( بما ييررراو  ا ر اربعة  47حكم المادة )

وفي ه ا نقوا أا اختًررراب المحكمة ت بية النب ب ض النظر عا كمالي او ة عملها لديهاه  اشرررهر عا مد 

نقًرري ال يرريما عندما يكوا واضررحا وًررريحا وليس لها االنقاب مني او الزيادة عليي بًررر  النظر عا  

  اتفرانهرا مف مضرررررموا مرا  راء فيري او لمخرالفتهرا لم راالة حكمري او ل ير  لرك واال نفزو عا اختًررررراًررررراتهرا

خ للقانوا وحين اا  باعتبارها ال هة التي ت بة القانوا ولييررو الشررارعة لي واال كاا نضرراءها ند ونف خالفا

ًرراحة داللتي فنا حكمها يكوا والحالة   المحكمة ت بة النب يرال  االشرارة بما ينير م مي وضرو  عبارتي و

خ للقانوا مما يكوا ما و ي اليي ما ه س الناحي خ يليما خ بالرد". ه س  اء ت بيقا  ة وحريا

نضرري  اا العاما المحكوم لي بفًررا تعيررفي ييررتحة باإلضررافة الى ما  كر في ه ا الموضرروف اعالس وهنا  

( حيا بردأو برالقوا  47كرامرا حقونري القرانونيرة ااخر  ومنهرا بردا مكرافرأة نهرايرة الخردمرةه وهر ا مرا أكردتري المرادة )

  وه ا ما أكدتي القراراو القضررررالية  ة العاما ...الخ"." مف احتفاظي بكافة حقوني القانونية ااخر  ه ييررررتح

خ الًادرة عا محكمة النقض  خ في ه ا الشأا.  وخًوًا  ايضا

( أوضرررررحرو ال ريقرة الحيرررررابيرة لمكرافرأة وتعويض العرامليا برالق عرة أو 48بقي أا نقوا أا المرادة )واخيرا 

وتعويض الفًررا التعيررفي للعاما بالق عة أو تحتيررب مكافلة نهاية الخدمة   العمولةه حين نًررو على أني "

 ".بالعمولة على أياس متوي  أ رس الشهر  في مدة الينة ااخيرة

 :مكافأة نهاية خدمةهل يستحق العامل بعقد عمل محدد المدة  -د

( حين نًررو على أني "ال ي وز  25عالج نانوا العما الفليرر يني عقود العما محدة المدة ما خالا المادة )

ًراحب العما بما في  لك حاالو الت ديد عا يرنتيا  أا تزي ًرو  لعقد العما محدد المدة لد  نفس  د المدة الق

متتاليتيا". وييرررتفاد ما ه ا النب توافر عدة عناًرررر تم توضررريحها ما خاللي فالنب ا از بوضرررو  تام  

فترة زمنيرة للعقرد   عمراليرة لفترة محرددةه وعلى ًرررررعيرد تخر لم تحردد المرادة  عالنراو تعرانرديرةامكرانيرة ا راء  

 اال تزيد مدد الت ديد عا ينتيا متتاليتيا. الواحده واخيراخ اشتر و 

وعودة على يررررتالنا الم رو  حوا ايررررتحقاق العاما بعقود عما محدد المدة لمكافأة نهاية الخدمة نقوا اا 

حين نًرو المادة المشررف الفلير يني ند أ اب بًرورة واضرحة و لية ال تدعو الى الشرك على ه ا اامر 

 :( ما نانوا العما على أني27)

 يتمتف العاملوا بعقود عما محددة المدة بما فيهم العاملوا بمو ب عقد عما عرضي أو عقد عما“

 مويمي بنفس الحقوق وعليهم نفس الوا باو التي يخضف لها العاملوا بعقود عما غير محددة المدة

 ”بالعما لمدة محددة أو عرضية أو مويمية في ظرو  ممارلة مف مراعاة ااحكام الخاًة

ييررتحقوا  يررواءخ كاا عقد عما عرضرري أو عقد عما مويررمي  وعليي فاا العامليا بعقود عما محددة المدة 

مكافاة نهاية الخدمة باإلضافة الى  ميف الحقوق ااخر  التي ييتحقها العاملوا بعقود عما غير محددة المدة 

  في ظرو  ممارلة.



لتوضريم تيراتا تخر حوا ايرتمرار عقد العما ما بعد اليرنتيا   وهنا نقوا اا ايرتمراد العالناو  ويدفعنا ه ا

هراء مردة اليرررررنتيا  تالتعرانرديرة في عقود العمرا محرددة المردة مرا بيا العمراا واًرررررحراب العمرا الى مرا بعرد ان

خ تحوا العقرد ما عقرد محردد المردة الى ع25المنًررررروب عليهرا في المرادة ) قرد غير محردد المردة ( يو رب نرانونرا

بحكم ونوة القرانوا  و لرك اا المرادة المر كورة بردأو ب "ال ي وز..." وبرالترالي هي نراعردة تمرة ال ي وز  

  )ايتمرار التعاند اكرر ما ينتيا(  مخالفتها أو االتفاق على مخالفتها وأا أ  إنهاء أو إنتهاء للعقد يخضف هنا

ًرة بعقود عما غير محددة ا )انظر في  ه س الدرايرةلمدة والتي يربة وتم شررحها في بداية  الى الحاالو الخا

 (. 14/7/2010بتاريخ  94/2010 لك الى نرار محكمة النقض الفلي ينية رنم 

 :استمرار نفاذ العقد بعد تغير صاحب العمل -نه

الى بقاء عقد العما ناف اخ حتى لو ت ير ًرراحب    (م2000)  يررنةل  (7)رنم  نب نانوا العما الفليرر يني رنم  

أو بيعي أو اندما ي أو انتقالي ب رية اإلرن حين نًرررو المادة العما ضرررما حاالو نقا ملكية المشرررروف  

ًراحب العما بيربب نقا ملكية المشروف أو بيعي أو 37) ( مني على أني " يبقى عقد العما ناف ا حتى لو ت ير 

ًرلي وال ديد ميرلوليا بالتضراما مدة يرتة أشرهر اندما ي أو انتقالي ب رية   ًراحب العما اا اإلرنه ويظا 

عا تنفي  االلتزاماو النا مة عا العقد وميرتحقة ااداء نبا تاريخ الت ييره وبعد انقضراء اليرتة أشرهر يتحما  

 ًاحب العما ال ديد الميتولية وحدس".

العناًررر والمحدداوه حين نًررو على حاالو ت ير ًرراحب  نالحظ اا ه س المادة يتوفر فيها م موعة ما  

ًراحب العما القديم وال ديد ميرتوليا بالتضراما مدة يرتة   ًرره إضرافة الى انها أبقو  العما على يربيا الح

ًراحب العما  اشرهر عا تنفي  االلتزاماو النا مة عا العقد وميرتحقة االداء نبا الت ييره اضرافة الى تحميا 

 . س االلتزاماو بعد انقضاء اليتة اشهرال ديد وحدس ل ميف ه

  :قانونية توقيع العمال على مخالصات مكافأة نهاية الخدمة وهم على رأس عملهم -و

ي هب بعض أًررحاب العما إلى القيام بتونيف عمالهم على مخالًرراو يررنوية تتضررما حًرروا العاما على  

ويعوز البعض اتخرا  مررا هر ا اإل راء للتخفي  عا كراهرا اًرررررحراب العمرا بقيمرة  بردا مكرافرأة نهرايرة الخردمرةه  

لعدم إع اء العماا   ااتعاب اإل ماليةه كما يعوز البعض ااخر  لك إلى نيام بعض أًرررحاب العما بالتحايا

 تلك الحقوق ميت ليا و ودهم على راس عملهم داخا المنشأة.

خ المادة ) ( مني فنننا نالحظ وبشررركا واضرررم و لي أا 45وبالنظر إلى نانوا العما الفليررر يني وخًررروًرررا

ة  ف اشرررتر  انتهاء العالنة التعاندية ما بيا العاما وًررراحب العما حتى ينشرررأ الحة ببدا مكافأة نهاي رالمشررر

خ إع اء العاما بدا مكافأة نهاية الخدمة وهو على رأس  الخدمة والحًرررروا علييه وب لك فنني ال ي وز نانونا

 عمليه وبرأينا فنا في ت بية  لك ميزة وحماية ل رفي اإلنتاج على حد يواء حين:

 * يشكا حماية للعاما ما ا  تحايا خالا الحياة الوظيفية يمكا اا يقوم بي ًاحب العما.

يشرركا حماية لًرراحب العما حين أا إع اء ًرراحب العما للعاما بدا مكافأة نهاية الخدمة شررهر/اليررنة  *  

ًراحب عما بنع اء العاما  خكك وعلى يربيا المراا يمكا اا يقوم  ًريا بشركا يرنو  يشركا إ حا  بحقي شرخ

أع ى  لك العاما   ينواو وما رم ييتقيا العاماه هنا يكوا ًاحب العما ند   4بدا المكافأة شهر/الينة لمدة  

يرالفة    42/2أكرر ما حقي حين ييرتحة في ه س الحالة رلن مكافأة نهاية الخدمة ولييرو كاملة بمو ب المادة 

 ال كر.



* يشرركا ايضررا حماية للعاما حين أا العاما عند نهاية خدمتي ييررتحة أ ر شررهر عا كا يررنة نضرراها في 

 مراو ومراو   العاما براتب بيرري  لكني يتضرراع   العما على أيرراس تخر أ ر تقاضرراسه وهنا يمكا أا يبدأ

بعد مرور خمس يرررنواو على يررربيا المراا وبالتالي يكوا ًررراحب العما ند أ ح  في حقي بنع اءس بدا 

 المكافأة في الينواو اليابقة على أ رس القديم. 

ًرة تتضرما مكافأة نهاية الخدمة وهو     على رأس عمليوعودة على يرتالنا في حاا تم تونيف العاما على مخال

يكوا ند خال  القرانوا وأا المبرالغ التي نام بدفعهرا ًررررراحب العمرا   يمكننرا القوا أا    هنرافمرا هو مًررررريرها

مرديا( وال دخرا لهرا بقرانوا العمراه وأمرا في حراا ًررررروريرة المخرالًرررررة   -تكوا أنرب للعالنرة المردنيرة )دالا  

بمعنى تونيف العاما دوا دفف ا  مبالغ فنا وبمو ب القضرراء الفليرر يني يمكا إب الها وبالتالي ال ترتب أ  

-أا القانوا المدني   يها بمكافأة نهاية الخدمة أم الحقوق العمالية ااخر . ونضري  أخيراخ  أرر يرواء ما ورد ف

أال وهي ال با /الت رير/ال ش/ التدليس /  )عيوب اإلرادة(  أشررار إلى مب الو التًررر    -مًررادر اإللتزام

ام فنا أ  تًر   اإلكراس يمكا أا يكوا ماد  ويمكا أا يكوا معنو . وبشكا ع  ااهنا  نضي   واإلكراسه و

ًراو يشرو ًرر  با الخ وال يرتب  أو تونيف ما نبا العاما على مخال بي أ  عيب ما عيوب اإلرادة ي عا الت

 أ  أرر. 

( ما نانوا العما الفلير يني نًرو على عدم  وازية تنازا العاما عا حقونة  6ونضري  أخيراخ أا المادة )

لواردة في هر ا القرانوا الحرد اادنى لحقوق العمراا التي ال  ردة في القرانوا حيرن  راء فيهرا " تمررا ااحكرام اوال

ي وز التنرازا عنهراه وحيرمرا و رد تنظيم خراب لعالنراو العمرا تن بة على العمراا أحكرام هر ا القرانوا أو أحكرام 

 التنظيم الخاب أيهما أفضا للعاما". وفي ه ا حماية أكرر للعاما حتى ما نفيي. 

ل وانب القانونية والقضررالية المتعلقة به س الدرايررةه كما نأما أا تحقة الفالدة نأما أا نكوا ند أح نا بكافة ا

خ للعدالة خ لنًررروًررري وتحقيا ه وبما ينعكس إي اباخ على دور وزارة المر وة ل ميف المشرررت ليا بالقانوا ت بيقا

  اإلشررركالياو وبما ييرررهم في التقليا ما    العما الفليررر ينية وريرررالتها في حفظ الحقوق القانونية اًرررحابها

التي يمكا أا تبرز خالا وبعرد حيراة العرامرا الوظيفيرة عا  رية رفف الكفراءة والمعرفرة    والنزاعراو العمراليرة

 .الرالن ما ا را  اإلنتاج المتعلقة بقانوا العما 

 جميع الحقوق محفوظة -


