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א א   א
  

אא،
، ، א

  ـــ
  

  :المبـدأ  
  

  
  

 باألردن إال بعد أن يزاول عمالً) األجنبي( األردني ال يجوز لغير -

 .من ينيبه قبل مباشرة العمل الحصول على ترخيص من الوزير أو

إن عقود العمل التي يجريها العامل األجنبي ال ترتب أثارها  -

عن تلك العقود الناجمة القانونية ومنها المطالبة الحقوق العمالية 

كن العامل قد حصل على تصريح بالعمل من الجهة ما لم ي

 .المختصة

إن إدعاء وكيل المدعي أن هناك اتفاق بين األردن وسوريا على  -

 من الحصول على تصاريح إعفاء عمال كل منهما في بلد اآلخر

العمل هو إدعاء ال يدعمه أى دليل فال بد لوكيل المدعى في مثل 

  .وتاريخ التصديق عليههذا الحال أن يشير إلى اسم االتفاق 
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  2955/99تمييز حقوق رقم 

  18/5/2000تاريخ 

  

يوسـف  : الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي الـسيد     
  الحمود

  
بسام العتوم، فوزي   : وية القاضيين السيدين  وعض
  .العمري

  
: وكيله المحـامي  / محمد بديع اليونس    :المميز 

  .على خلف الشوابكة 
  

وكيلهـا  /  نور نعمـه بطارسـة     :المميز ضدها 
  .فارس جمالية: المحامي

  
 للطعن  15/9/99قدم هذا التمييز بتاريخ     

بالقرار الصادر عن محكمة اسـتئناف عمـان        
 القاضـي   9/5/99 فصل   599/99 بالقضية رقم 

بفسخ الحكم المـستأنف وإعـادة األوراق إلـى         
 3/محكمة الدرجة األولى للتثبت من المبـرز م       

على ضوء ما اسلفنا وتكليف المـدعي بـابراز         
عقود العمل عن مدة خدمته لدى المدعي عليهـا         
للوصول إلى حقـوق المـدعي علـى ضـوء          
مضمون تلك العقود والسير في الدعوى حـسب        

  .ألصول ا
  

  :وتتلخص أسباب التمييز بما يلي
  

 24/9/88إن عمل المميز كـان منـذ         -1
 22/12/96وحتى فصله تعـسفياً فـي       
 .دون انقطاع وبشكل مستمر

أن القول بأن محكمة الدرجة األولى لـم         -2
تثبت من جواز سفر المميز وتـصاريح       

 .العمل فهو مخالف للقانون

أخطأت محكمة االستئناف عندما أخذت      -3
العمل ذلك   غير مغطاة بتصاريح   بفترات

أن المميز كان عامالً لدى المميز ضده       
في تلك الفترة وكان يراجع في تصاريح       

 .العمل والتأخير ناتج عن وزارة العمل

 هناك اتفاقية ثنائيـة بـين       بالتناوب فإن  -4
األردن وسوريا ال تحرم العامـل مـن        

 .حقوقه العمالية

عامل أيضاً فإن مخالفة القانون ال تحرم ال       -5
  .من حقوقه العمالية

  
ولهذه األسباب يلتمس وكيل المميز قبول      
التمييز شكالً ونقض القرار المميـز موضـوعاً        

 مع تضمين   والحكم للمميز حسب الئحة الدعوى    
المميز ضدها الرسوم والمـصاريف وأتعـاب       

  .المحاماة 
  

  القـرار
  ـــ

  
بعد التدقيق والمداولة تبـين أن محكمـة        

 599/99ت بالـدعوى رقـم      االستئناف قد قرر  
قرار محكمة الـصلح الـصادر بتـاريخ        فسخ  

 القاضي بإلزام   12/97 بالدعوى رقم    11/3/99
بـدفع حقـوق    ) ا  المميز ضده ( المدعي عليها   

) 3803(العماليـة البالغـة     ) المميـز (المدعي  
دنانير، وقد استندت محكمة االستئناف بقرارهـا       

قق إلى أن محكمة الصلح مصدرة القرار لم تتح       
 المثبـت   3/ما إذا كانت صور الجواز مبـرز        

 تعود للمدعي أم ال وأنـه        العمل عليها تصاريح 
يتعين عليها ذلك ما يتعين أن يبـرز المـدعي          

 المـصادق عليهـا مـن الجهـات         عقود العمل 
الرسمية ألن العامل األجنبي وحتـى يـستحق        
الحقوق العمالية يتوجب أن تكون مـدة خدمتـه         
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ق عليها من الجهـات     مغطاة بعقود عمل مصاد   
  .الرسمية 
  

لم يرتض المدعي بـالقرار فطعـن بـه         
  .تمييزاً

  
بالنسبة لألسباب الثاني والثالث والخامس     

 مـن قـانون   أ  / 13/7فإن ما يستفاد من المادة      
والتعديالت التي   ) 1960 لسنة   60( العمل رقم   

جرت عليها أنـه ال يجـوز لغيـر األردنـي           
ألردن إال بعـد    أن يزاول عمـالً بـا     ) األجنبي(

الحصول على ترخيص من الوزير أو من ينيبه        
قبل مباشرة العمل وقد اعتبر المـشرع مخالفـة     
ذلك من رب العمل جرماً معاقباً عليه بالغرامـة         

ه يح من القانون المشار إل    /13/7بموجب المادة   
 يجعل العامل مستحقاً للتسفير وقـد أكـد         ومما

حكـام  قانون العمل الساري المفعـول هـذه األ       
 منه وبذلك فإن عقود العمـل التـي         12بالمادة  

يجريها العامل األجنبي ال ترتب أثارها القانونية       
ومنها المطالبة بالحقوق العمالية الناجمة عن تلك       
العقود ما لم يكن العامل قد حصل على تصريح         

قـرار  (بالعمل من الجهة المختصة وفق القانون       
 14/4/91 تـاريخ    400/91محكمة التمييز رقم    

، ) 27/2/2000 تـاريخ    766/99والقرار رقم   
فسخت قـرار   ولما كانت محكمة االستئناف قد      

محكمة الصلح وأعادت األوراق إليها للتحقق ما       
إذا كانت صور الجواز الذي أبـرزه المـدعي         

 المثبت عليها صور تصاريح العمـل       3/مبرز م 
هي صورة تعود لجواز المدعي هو في محلـه         

  .ترد على القرار ويتعين ردهاوهذه األسباب ال 
  

عن السبب األول فإن محكمة االسـتئناف       
لم تفصل في موضوع المطالبة ومـا إذا كـان          
العامل المميز يستحق الحقوق العماليـة التـي        
يطالب بها ومنها الفصل التعسفي أم ال وعليـه         

  .فإن هذا السبب سابق ألوانه 

عن السبب الرابع فإن زعم وكيل المدعي       
 اتفاق بين األردن وسوريا على إعفـاء        أن هناك 

عمال كل منهما في بلد اآلخر من الحصول على         
تصاريح العمل ال يدعمه أي دليل إذ يتعين على         
وكيل المدعي في مثل هذا الحال أن يشير إلـى          
اسم االتفاق وتاريخ التصديق عليه وبالتالي فإن       

  .هذا السبب جديراً بالرد 
  

 على أسـباب    وتأسيساً على ما جاء بردنا    
التمييز نقرر باألكثرية رد التمييـز موضـوعاً        
  .وتصديق القرار وإعادة األوراق إلى مصدرها

  
 صـفر سـنة     14قراراً صدر بتـاريخ     

  .م18/5/2005هـ الموافق 1421
  
  

  قرار المخالفة المعطى من القاضي
  السيد بسام العتوم

  في القضية التمييزية الحقوقية
  2955/99رقم 

  ـــ
  

فاً لما ذهبـت إليـه األكثريـة        أرى وخال 
المحترمة أنه ومن الرجوع إلى أحكـام المـادة         

 1960 لسنة   21أ من قانون العمل رقم      / 12/7
وتعديالته والذي بدأ عمل المستأنف في ظله قد        

  -:د فيها ور
  

على صاحب العمـل أن ال يـستخدم أي         
ا كان بحاجة إلى خبـرة      عامل غير أردني إال إذ    

ين لدى العمال األردنيين أو      متوفرت أو كفاءة غير  
  .كان العدد المتوفر منهم ال يفي بالحاجة 

  
وحددت في نفس الفقرة كيفية الحـصول       
على تصريح عمل للعامل غير األردني وحددت       
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ب من نفـس القـانون الرسـوم        /13/7المادة  
  .الواجب دفعها من قبل العامل 

  
من نفس المادة عدم    ) ج(واعتبرت الفقرة   

 على تصريح جريمة ونصت     حصول رب العمل  
  .على عقوبة لها 

  
هـ من قانون العمل    /12وجاء في المادة    

 واعتبرت صاحب العمل أو     1996 لسنة   8رقم  
ردنـي  أمدير المؤسسة الذي يشغل عامل غيـر       

بدون تصريح مخالف ألحكام القانون واعتبرت      

عمله هذا جريمة وحددت لها عقوبـة وجـاءت         
 وذكـرة أن    و  من نفـس القـانون      / 12الفقرة  

العامل غير الحاصل على تصريح عمل يـستفر        
 العمـل أو    بإلى خارج المملكة على نفقة صاح     

  .مدير المؤسسة 
  

ومن هذه النـصوص جميعهـا نجـد أن         
المشرع أوجب علـى رب العمـل إذا رغـب          
بتشغيل عامل أجنبي أن يحصل على تـصريح        

  .عمل له أو أن يكون مع العامل تصريح 
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א   א
  

א א
אא

  ـــ
  
  

  :المبـدأ  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

يترتب على ثبوت العالقة الشغلية بين األجير ورب العمل  -

قيام هذا األخير بدفع مساهمات اشتراكه وإجرائه في 

  .جتماعيالضمان اال
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  2006 مارس 28 بتاريخ 111حكم عدد 

  صادر عن المحكمة االبتدائية بالكاف

  برئاسة السيد طارق شعبان

  
  الحمد هللا ،

  
أصدرت دائرة قضاء الضمان االجتماعي     

ائية بالكاف عند انتصابها للقضاء     بالمحكمة االبتد 
 برئاسة السيد طارق    28/03/2006بجلسة يوم   

شعبان الممضي أسفله وبمساعدة كاتبة الجلـسة       
  :السيدة زهرة سيف ، الحكم اآلتي بيانه بين 

  
  . رجب :المدعي 
         من جهة      

  

 جالل نائبه األسـتاذ عبـد اهللا        :المدعي عليه   
  .العائدي

  أخرى       من جهة       
  

ــدخيل  ــضمان  : ال ــوطني لل ــصندوق ال ال
  .االجتماعي في شخص ممثله القانون

  
  اإلجراءات

  
بمقتضى الشكاية المرفوعة من المـدعي      
إلى كتابة الدائرة معفاة من المعاليم القانونية في        

 قيدت القضية بالدفتر المعد لهـا       21/10/2005
 ووقـع إسـتدعاء الطـرفين       111تحت عـدد    

لحية المعينــة يــوم للحــضور بالجلــسة الــص
  . في الدعوى اآلتي بيانها 09/11/2005

  
  موضوع الدعوى

  

يعرض المدعي أنه أنتدب للعمل بـصفة       
 إلـى   1992عامل بحمام المدعى عليه منذ سنة       

 الـضمان   اليوم دون أن يقع دفع للمساهمات في      
االجتماعي المتعلقة به عن مدة عمله المـذكورة        
طالبا إلزام المدعي عليه بدفع ما تخلد بذمته من         

  .مساهمات من تاريخ االنتداب 
  

  :الطور الصلحي 
  

 حضر المـدعي    09/11/2005وبجلسة  
وتمسك بأنه انتدب للعمل لدى المطلوب بـصفته      
عامال بالحمام وقد امتنع هذا األخير عـن دفـع          

  اهمات الـضمان االجتمـاعي منـذ تـاريخ         مس
 إلى حـين تفويـت      1992انتدابه في شهر ماي     

المطلــوب فــي الحمــام بــالبيع للغيــر فــي 
 طالبا إلزامه بأداء ما تخلد بذمته       14/06/2005

من مساهمات ، وبالتحرير بذات التاريخ علـى        
  اقر بأنه مـرتبط بعالقـة شـغلية        المدعي عليه 

 هذا األخير بالعمل    مع المدعي تتمثل في أن يقوم     
لديه ليوم واحد أسبوعيا وهو يوم االثنين والذي        

 لعامل آخر كان يـشتغل      يقابل الراحة األسبوعية  
 وقـد تغيـر     1992لديه وذلك منذ شهر مـاي       

االتفاق بينهما منذ وفاة العامل الذي كان يعوضه        
الطالب بأن حل هذا األخير محله فـي العمـل          

  كـداً  مؤ 2004بصفة مـستمرة منـذ مـارس        
 دينـاراً   80أنه كان يسلم المدعي أجرة قـدرها        

حين كان يشتغل ليوم واحد في األسبوع ثم مـن          
 أصبح يتقاضى أجرة قدرها     2004شهر مارس   

   ديناراً شـهريا وصـادقه المـدعي فـي         280
ما ذكره بخصوص األجرة متمسكا باسـتمرارية     
عمله وطلب الطرفان سماع بينتهما ، وبانتدابهما       

ـ      ل منهمـا بموقفـه وانتهـت       للصلح تمسك ك
  المحاولــة الــصلحية بينهمــا بالفــشل فأذنــت 

لكل منهما بإحـضار بينتـه وبتـاريخ         المحكمة
ا ـاعهـ أكدت بينة المدعي بسم    23/11/2005

أن هذا األخير كان يشتغل بصفة مستمرة لـدى         
   .1994المدعي عليه منذ سنة 
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وحيث لم يقدم المدعي عليه بينته لسماعها       
ه بتقديمها بذات التاريخ فـصرفت      رغم اإلذن ل  

  .القضية للطور الحكمي 
  

  :الطور الحكمي 
  

حضر المدعي وتمسك وحـضر ممثـل       
الصندوق وقدم ما يفيد إنجاز المأمورية وحضر       
األستاذ العايدي وقدم إعالم نيابته عن المطلوب       

 حضر األستاذ العايـدي     07/03/2006وبجلسة  
إلثبـات  وقدم تقريراً طالبا سماع بينـة منوبـه         

  .العالقة الشغلية بين الطرفين
  

إثرها توالى نشر القضية بعـدة جلـسات        
اقتضاها سيرها ثم حجزها للتأمـل والتـصريح        
بالحكم بجلسة يوم الطالع وبها وبعد التأمل طبق        

  :القانون صرح بما يلي 
  

  المستندات
  

حيث كانت الدعوى تهدف إلى القـضاء       
  .هاوفق ما تضمنته من طلبات مبينة بعريضت

  
وحيث أجاب المدعي عليه عند التحريـر       
عليه باإلقرار بالعالقة الشغلية بداية من شـهر        

 ديناراً إلى شـهر     80 بأجرة قدرها    1992ماي  
 يتقاضـى    حيث أصبح المـدعي    2004مارس  

 ديناراً شهريا مؤكداً أنها لـم       280أجرة قدرها   
تتجاوز يوما واحدا من    تكن في المرحلة األولى     

 في حين أصبحت مستمرة بدايـة       العمل أسبوعيا 
   .2004من مارس 

  
وحيث تم تكليف ممثل الصندوق الوطني      
للضمان االجتماعي بموجب الحكم التحـضيري      

 باحتساب المساهمات   29/11/2005الصادر في   
غير المدفوعة من المـدعي عليـه للـصندوق         

الوطني للضمان االجتماعي عن مدة العمل مـن        
   .14/06/2005 إلى 1992ماي 

  
وحيث أنجز ممثل الـصندوق الـوطني       
للضمان االجتماعي أعمالـه ضـمن تقريـره        

 والذي انتهى فيه إلى     20/02/2006المؤرخ في   
) د3767.288(أن المدعي عليه مدين بما جملته       

عن المساهمات في الضمان االجتمـاعي غيـر        
   منـه لمـدة العمـل المطلوبـة مـع           المدفوع

ـ      ) د  1017.168(  دة عن خطايـا التـأخير للم
  .المذكورة 

   المحكمة
  

حيث طلب المدعي إلزام المـدعى عليـه     
بأن يؤدي إليه مـا تخلـف عـن سـداده مـن             
مساهمات في الضمان االجتماعي عن مدة عمله       

 1992كأجير بالحمام الراجع للمطلوب من ماي       
   .14/06/2005إلى 

  
وحيث تأيد قيام العالقـة الـشغلية بـين         

ص مساهمات  الطرفين خالل المدة المطلوبة خال    
الضمان االجتماعي في حدودها بمـا أقـر بـه          
المدعي عليه نفسه من عالقة شـغلية تجمعـه         

 إلى حـدود    1992بالمدعي تعود إلى شهر ماي      
 إال أنها كانت في بدايتها متقطعة       14/06/2005

بما ال تدعو معه الحاجة لسماع بينته من جديـد          
فالعبرة بما تضمنه إقراره بخـصوص وجـود        

لشغلية ومدة العمل بداية ونهاية وهـي       الرابطة ا 
  .محل اتفاق بين الطرفين

  
وحيث بثبوت العالقة الشغلية بين المدعي      
بصفته أجيراً والمدعي عليه بـصفته مـستأجراً        
يترتب على هذا األخير التصريح بأجر المدعي       
وتسديد ما يقابل ذلك من مساهمات في الضمان        

 مـن   45االجتماعي وفق ما اقتـضاه الفـصل        
ــانون  ــسنة 30الق ــي  1960 ل ــؤرخ ف  الم
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يطالب المـستأجرون   "  من أنه    14/12/1960
بدفع معلوم اشتراكهم ومعلوم اشتراك أجـرائهم       
في موفى كل ثالثة أشهر ويتعين على المستأجر        
دفع معاليم االشتراك عن الثالثة أشهر الماضية       
في أجل ال يتجاوز اليوم الخامس عـشر مـن          

  ".شهر المعنية باألمر الشهر الموالي للثالثة أ
  

وحيث لم يثبت من أوراق القضية ما يقوم        
دليال على أن المدعي عليه بصفته مستأجراً قام        
بدفع اشتراكاته المتعلقة بالمدة المطلوبـة وتأيـد    
ذلك ما تضمنه مكتوب ممثل الصندوق الوطني       
للضمان االجتماعي الواقع إدخاله تطبيقا ألحكام      

 1960 لـسنة    30دد   من القانون ع   114الفصل  
 والمشار إليه فيمـا     14/12/1960المؤرخ في   

انتهى إليه من أن المـدعي عليـه لـم يـسدد            
مساهماته المتعلقة بالضمان االجتمـاعي عـن       

ثالثيات  وجميع   1992 لسنة   4 و 3 و 2الثالثيات  
 1997 و 1996 و 1995 و 1994 و 1993

 2002 و 2001 و 2000 و 1999 و 1998و
 2005 لـسنة    2و 1 والثالثية   2004 و 2003و

بعنـوان  ) د3767.288(والبالغة في مجملهـا     
) د1017.168(مساهمات عن المدة المذكورة و    

بعنوان خطايا عن المدة موضوع الطلـب بمـا         
  .يتجه معه إلزامه بأداء ما ذكر 

وحيث تحمل المصاريف القانونية علـى      
  .ت.م.م. من م128المحكوم عليه طبق الفصل 
  
   األسبابلذا ولهذه

  
لمحكمة ابتدائيا بـإلزام المـدعي      قضت ا 

عليه جالل بأن يؤدي للصندوق الوطني للضمان       
االجتماعي في حق المدعي مبلـغ ثالثـة آالف         

 288وسبعمائة وسبع وستين ديناراً ومليمـات       
 في الـضمان    عن المساهمات )  د 3767.288(

 3 و 2االجتماعي غير الخاصة عن الثالثيـات       
 1994 و 1993 وجميع ثالثيات    1992 لسنة   4و
 1999 و 1998 و 1997 و 1996 و 1995و
 2004 و 2003 و 2002 و 2001 و 2000و

 مع مبلـغ ألـف      2005 لسنة   2 و 1والثالثيتان  
) د1017.168(168ومليمات   دينارا عشر وسبعة

عن خطايا التـأخير للمـدة المـذكورة وحمـل        
  .المصاريف القانونية على المحكوم ضده 

  
  وحرر في تاريخه      
  
  
  

  
  


