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القانون المدني 

 1976لسنة  ( 43 )قانون مؤقت رقم 

 1/8/1976 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2645العدد نشر في 
_____________________________________________________________________  

 

 لفصل الثاني من الكتاب الثانيا

عقد العمل 
 

 وشرائطو انعقاده – 1
 :( 805)المادة 

 . عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيو بأن يقوم بعمل دلصلحة اآلخر حتت إشرافو أو إدارتو لقاء أجر – 1
 أما إذا كان العامل غري مقيد بأن ال يعمل لغري صاحب العمل أو مل يوقت لعملو وقت فال ينطبق عليو عقد – 2

 .العمل وال يستحق بو أجره إال بالعمل حسب اإلتفاق
 :( 806)المادة 

 . جيوز أن يكون عقد العمل دلدة حمدودة أو غري حمدودة ولعمل معني– 1
 .عقد دلدة أطول ردت إىل مخس  وال جيوز أن تتجاوز مدتو مخس سنوات فإذا– 2

 :( 807)المادة 
إذا مل تكن ادلدة حمددة يف العقد جاز لكل من طرفيو أن يفسخو يف أي وقت بشرط أن يعلن الطرف اآلخر 

 . يف ادلواعيد احملددة يف القوانني اخلاصة 
 :( 808)المادة 

تبدأ مدة العمل من الوقت الذي عني يف العقد فإن مل يعني وقت بدئو فمن تاريخ العقد ما مل يقض العرف أو 
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 .ظروف العقد بغري ذلك
 :( 809)المادة 

 مدتو فإذا استمر طرفاه يف تنفيذه بعد إنقضاء بانتهاء إذا كان عقد العمل دلدة معينة انتهى من تلقاء نفسو – 1
 .مدتو أعترب ذلك جتديداً لو دلدة غري معينة 

 . فإن كان العمل حمل العقد معيناً وقابالً بطبيعتو للتجدد فإن العقد يتجدد للمدة الالزمة – 2
 :( 810)المادة 

 .أجر العامل ىو ما يتقاضاه مبقتضى العقد من مال أو منفعة يف أي صورة كانت  - 1
 فإذا مل يكن األجر مقدراً يف العقد كان للعامل أجر مثلو طبقاً دلا جرى عليو العرف فإذا مل  يوجد عرف – 2

 . وفقاً دلقتضيات العدالة هتولت احملكمة تقدير
 :( 811)المادة 

تدخل يف أجر العامل وتعترب جزءاً منو العموالت والنسب ادلئوية وادلنح ومقابل اخلدمة يف األعمال اليت جرى 
 .العرف فيها على منحها وحتتسب عند تسوية حقوقو أو توقيع احلجز عليها

 :( 812)المادة 
إذا عمل أحد آلخر عمالً بناًء على طلبو دون اتفاق على األجر فلو أجر ادلثل إن كان ممن يعمل باألجرة وإال 

 .فال
 :( 813)المادة 

إذا كان العمل ادلعقود عليو تعليم شيء مما يكون يف تعلمو مساعدة من ادلتعلم للمعلم ومل يبني يف العقد أيهما 
.  يف ذلك عرف ذوي الشأن يف مكان العمليتبع يستحق أجراً على اآلخر فإنو 
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  آثار عقد العمل– 2

 إلتزامات العامل. أ 
 :( 814)المادة 

 :جيب على العامل
 . أن يؤدي العمل بنفسو ويبذل يف تأديتو عناية الشخص العادي– 1
 . أن يراعي يف تصرفاتو مقتضيات اللياقة واآلداب– 2
 أن يأمتر بأوامر صاحب العمل اخلاصة بتنفيذ العمل ادلتفق عليو يف كل ماال يعرضو للخطر وال خيالف القانون  –3

 .واآلداب
 . أن حيرص على حفظ األشياء ادلسلمة إليو لتأدية عملو  –4
 أن حيتفظ بأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقاً دلا يقتضيو اإلتفاق أو – 5

 .العرف
 :( 815)المادة 

 .م العامل بكل ما جرى العرف على أنو من توابع العمل ولو مل يشًتط يف العقدزيلت
 :( 816) المادة 

ال جيوز للعامل أن يشغل نفسو وقت العمل بشيء آخر وال أن يعمل مدة العقد لدى غري صاحب العمل 
 . وإال جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص األجر بقدر تقصري العامل يف عملو لديو 

  :(817)المادة 
 .و تلف أو فقد بسبب تقصريه أو تعديو أيضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص 

  :(818)المادة 
 إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح لو باإلطالع على أسرار العمل ومعرفة عمالء ادلنشأ جاز للطرفني أن يتفقا – 1

 . العقد انتهاءعلى أن ال جيوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشًتك يف عمل ينافسو بعد 
 على أن اإلتفاق ال يكون مقبوالً إال إذا كان مقيداً بالزمان وادلكان ونوع العمل بالقدر الضروري حلماية – 2
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 .ادلصاحل ادلشروعة لصاحب العمل
 :( 819)المادة 

 ادلنافسة تضميناً مبالغاً فيو بقصد إجباره ن عباالمتناعإذا اتفق الطرفان على تضمني العامل يف حالة اإلخالل 
 .على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غري صحيح

 :( 820)المادة 
 : جديد أثناء عملو فال حق لصاحب العمل فيو إال يف األحوال اآلتيةاكتشاف أو اخًتاع إذا وافق العامل إىل  –1

 .إذا كانت طبيعة العمل ادلتفق عليو تستهدف ىذه الغاية. أ 
 .اخًتاعاتإذا اتفق يف العقد صراحًة على أن يكون لو احلق يف كل ما يهتدي إليو العامل من . ب 
ت آأدوات أو منش وأ بواسطة ما وضعو صاحب العمل حتت يده من مواد اخًتاعوإذا توصل العامل إىل . ج 

 . ذلذه الغاية الستخداموأو أي وسيلة أخرى 
ن يطالب أ كبرية جاز للعامل اقتصادية يف احلاالت السالفة أمهية االكتشاف أو لالخًتاع على أنو إذا كان – 2

. مقابل خاص تراعى فيو مقتضيات العدالة كما يراعى فيو ما قدمو صاحب العمل من معونة
 

  إلتزامات صاحب العمل–ب 
 :( 821)المادة 

 يسندن يؤدي للعامل أجره ادلتفق عليو مىت أدى عملو أو أعد نفسو وتفرغ لو وإن مل أعلى صاحب العمل 
 .إليو عمل
  :(822)المادة 

 :على صاحب العمل
  .التزاماتو كل ما يلزم لتمكني العامل من تنفيذ يهيئتو وأن آ أن يوفر كل أسباب األمن والسالمة يف منش- 1
 . أن يعين بصالحية اآلالت واألجهزة اخلاصة بالعمل حىت ال يقع منها ضرر- 2
 . أن يراعى مقتضيات اآلداب واللياقة يف عالقتو بالعامل -3
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 ومقدار أجره وكل ما كان وانتهائو مباشرتو وتاريخ هأن يعطي للعامل يف هناية خدمتو شهادة بنوع عمل - 4
 .يتقاضاه من إضافات أخرى

 . أن يرد للعامل كافة األوراق اخلاصة بو –5
  :(823)المادة 

 .ه لزمو أجر مثلو سواء كان ممن يعمل بأجر أم المإذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكر
 :( 824)المادة 

 .العقد أم اليف  ذلك اشًتطه إذا جرى العرف بو سواء ميلزم صاحب العمل كسوة العامل أو إطعا
  :(825)المادة 

إذا انقضت ادلدة ادلعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد أجلها يستمر العقد بقدر احلاجة ويلزم صاحب العمل 
 .أجر مثل ادلدة ادلضافة 

 :( 826)المادة 
و عيب يف أ مدتو بال عذر انقضاءإذا كانت مدة العمل معينة يف العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل 

 .ىل متام ادلدة إعمل العامل وجب عليو أداء األجر 
 :( 827)المادة 

 االلتزامات اليت تفرضها القوانني اخلاصة إىل جانب بااللتزاماتعلى كل من صاحب العمل والعامل أن يقوم 
. ادلبينة يف ادلواد السابقة 

 

  عقد العملانتهاء – 3
 :( 828)المادة 

 . ادلدة احملددة لو ما مل يشًتط جتديده كما ينتهي بإجناز العمل ادلتفق عليو بانتهاء ينتهي عقد العمل – 1
 أو بنوع العمل أو بالغرض منو جاز لكل من العاقدين إهناء العقد يف أي باالتفاق وإذا مل تكن ادلدة معينة – 2

 .ن ال يتجاوز األجر ادلسمىأوقت أراد وللعامل أجر ادلثل عن ادلدة اليت عمل فيها على 



 Page 6  حماده أبو نجمة –مجموعة تشريعات العمل 

 

  :(829)المادة 
 . جيوز فسخ العقد إذا حدث عذر دينع تنفيذ موجبو– 1
 . يتعلق بو أن يطلب فسخ العقدطارئ وجيوز ألحد العاقدين وعند وجود عذر – 2
 .سخ من ضرر للمتعاقد اآلخرفا يضمن طالب الفسخ ما ينشأ عن الم ويف احلالتني ادلشار إليو–3

 :( 830)المادة 
 .ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل إذا كانت شخصيتو قد روعت يف إبرام العقد

 :( 831)المادة 
 . العقدانتهاء ال تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد إنقضاء سنة على تاريخ – 1
 . حرمة أسرار رب العمل بانتهاك وال تسري ىذه ادلدة على الدعاوى ادلتعلقة – 2

 :( 832)المادة 
 . تسري أحكام اإلجيار على عقد العمل يف كل ما مل يرد عليو نص خاص– 1
 ال تسري أحكام عقد العمل على العمال اخلاضعني لقانون العمل إال بالقدر الذي ال تتعارض فيو صراحًة أو – 2

 .ضمناً مع التشريعات اخلاصة هبم
 


