
 

 

 اإلجازة السنويةدراسة حول 
 
 :ليي امعلى  قانون العملمن  93المادة  تنص  ـ 1

كامل بشرط أن يكون مستخدمًا في  في إجازة سنوية خمسة عشر يومًا بأجر   أجير الحق   لكل  
 المؤسسة منذ سنة على األقل.

العمل أن يختار تاريخ هذه اإلجازات بحسب مقتضيات الخدمة. وليس له أن يصرف األجير  لرب  
 ه إليه علم الصرف خالل اإلجازة.وال أن يوج  

 
وذلك سندًا ، األجير خدمةلعدد سنين يومًا وفقًا  11من الممكن زيادة مدة اإلجازة السنوية عن ـ 2

ة )في حال إلزاميالمعني ة  للشركةعائد لنظام داخلي لعقد عمل جماعي أو و لعقد العمل الفردي أ
 وجوده(. 

 ،العمل -صادر بين التشريع واإلجتهادموسوعة  من قانون العمل في 93نقرأ في شرح المادة 
 ما حرفيته: 983 صفحة

وال يمكن اإلتفاق على النزول عن هذا يومًا( هي من اإلنتظام العام  11مدة اإلجازة السنوية ) إن  
 زاد سواء باإلتفاق أو بنظام األجراء أو بعقد عمل جماعي.إال أنه يمكن أن ت   الحد  

المبرمة أوجبت التدرج في زيادة أيام اإلجازة وفقًا لزيادة مدة  12إتفاقية العمل الدولية رقم  علمًا أن  
 ريخه أيا اأنه لم يصدر حتى ت إلا الخدمة، وذلك بالشروط التي تحددها القوانين أو اللوائح القومية، 

نص قانوني تطبيقي لذلك. فيقتضي، تاليًا، الرجوع في هذا الموضوع الى أحكام العقود الفردية 
 أو عقود العمل الجماعية أو األنظمة الداخلية للمؤسسات أو األعراف المتبعة في المؤسسة. 

 
 ي:لعلى ما ي المتعلق بوجوب اعتماد نظام داخلي للشركات من قانون العمل 66المادة  نص  تـ 3

ي ف ضع نظامًا لألجراء ولتنظيم العملعمل يستخدم خمسة عشر أجيرًا فأكثر أن ي على كل رب  
 مؤسسته.

 قتصاد الوطني.يجب أن يقترن هذا النظام بمصادقة وزير اإل
 

 
 

 :في الخالصة



 

 

يومًا  11على إعطاء األجراء إجازة سنوية تزيد عن  ينص   داخلي خاص نظام وجودفي حال ـ 1
  :وفقًا لسنين الخدمة

 لمدة تزيد عن ا وحسب سنين خدمته لكل  أجير الحق في إجازة سنوية بأجر كامل صبحي
 :، وفقًا لما يليها في قانون العملليالمنصوص ع

 91ة مدتها *يحق لكلا أجير أمضى من سنة كاملة حتى خمس سنوات في الخدمة إجازة سنوي
 يوم عمٍل فعلي بأجٍر كامل. 

*يحق لكلا أجير أمضى من خمس سنوات كاملة حتى عشر سنوات في الخدمة إجازة سنوية 
 يوم عمٍل فعلي بأجٍر كامل.  91مدتها 

*يحق لكلا أجير أمضى من عشر سنوات كاملة حتى خمسة عشر سنة في الخدمة إجازة سنوية 
 يوم عمٍل فعلي بأجٍر كامل.  93مدتها 

 19*يحق لكلا أجير أمضى أكثر من خمسة عشر سنة كاملة في الخدمة إجازة سنوية مدتها 
 يوم عمٍل فعلي بأجٍر كامل. 

 

عند عدم وجود عقد فردي خاص  أو للشركة داخليلوضع نظام  عدم توفر الشروط ـ في حال2
 :يتعلق بهذا الموضوع و عقد جماعيأ

 من قانون العمل.  93المادة  لتزام بنص  اإل جبي 

 
 


