نظــرة تحليلية على تعديل
المــادة  77من نظام العمل
وما يترتب عليها
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مقدمة
4

المادة 77

من نظام العمل

هل هي ظالمة
أم مظلومة؟
تاريخي ًا ،نشـــأت فكـــرة عقـــود العمل في أعقـــاب الثـــورة الصناعيـــة ،وماترتب على
اســـتخدام اآلالت الحديثـــة من ظهـــور طبقة العمـــال ،التي تعرضت لظلـــم اجتماعي
فتـــرة من الزمن نتيجة ســـيادة المذهـــب الفردي ومايقـــرره من حريـــة التعاقد .ولكن
التقـــدم الصناعي واالقتصادي عمومـــ ًا وزيادة قوة الطبقة العاملـــة والحاجة لحفظ
حقوقهم وحمايتهم من تعســـف أصحـــاب العمل جعل وضع التنظيمـــات التي تقدر
حقـــوق وواجبـــات العمـــال وأصحاب العمـــل أمـــر ًا ضروري ًا تســـعى إلنشـــائه وتطويره
الحكومات والجهـــات الدولية.
في المملـــكة العربيـــة السعــــودية صــدر المرســـوم الملكـــــي رقـــم م 21/بتاريــــخ
 1389/9/6هــــ بالموافقـــة علـــى نظـــام العمـــل بناء على قـــرار مجلس الـــوزراء رقم
 745بتاريـــخ 1389/8/23هـ ونُ شـــر في جريدة أم القرى في عددهـــا رقم  2299بتاريخ
 1389/9/19هـ.
ثـــم جـــاء نظـــام التأمينـــات االجتماعيـــة الذي نشـــأ في أحضـــان نظام العمـــل  ،فهو
يضـــم القواعد التـــي تنظـــم التأمينـــات االجتماعية التـــي تضمن للعامـــل الحق في
الحصـــول علـــى دخل عنـــد التقاعد أو اإلصابة أو المـــرض أو العجز أو الشـــيخوخه  ،وإن
كانـــت هذه القواعـــد بدأت حديثـــ ًا تنفصل عن نظـــام العمل مكونة فرعـــ ًا جديد ًا هو
نظـــام التأمينـــات االجتماعيـــة  ،الذي يهدف إلـــى تأمين المخاطر التـــي تهدد العمال
مقابل اشـــتراكهم لدى المؤسســـة العامة للتأمينات االجتماعيـــة التي تتولى نظام
التأمينات برمته.
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تنظم عقود العمل العالقـــة بين العامل وصاحب
العمـــل ،ما يترتب على ذلك مـــن حقوق وواجبات
يكفلهـــا نظـــام العمل لـــكال الطرفيـــن خاصة ما
يتعلـــق باســـتحقاق العامـــل ألجـــره مقابـــل أداء
العمـــل .هـــذا يعنـــي أن العالقـــة التعاقدية بين
صاحـــب العمـــل والعامل هي فـــي األصل عالقة
توافقيـــة ترتكز علـــى مراعاة المصالح المشـــتركة بينهما ،وتعتمد علـــى التوازن بين
وواجبات مطلقة قد يســـاء
الحقـــوق والواجبات بحيـــث ال تعطي أي منهمـــا حقوق ًا
ٍ
اســـتخدامها أو يتم اســـتغاللها من طـــرف دون اآلخر.
فمثـــا ال تعطـــي صاحب العمـــل حقا مطلقـــا في إنهـــاء خدمات العامـــل وقتما
شـــاء دون عواقـــب ،وفـــي المقابل ال تلـــزم صاحب العمل باالســـتمرار فـــي تنفيذ
عقـــد العمـــل رغم عـــدم إلتزام العامـــل بمتطلبـــات العقد..
يجيـــز نظـــام العمل إنهـــاء العالقـــة التعاقدية بين صاحـــب العمل والعامـــل في حاالت
محـــددة وألســـباب معينـــة تحافظ علـــى مصالـــح كل منهما وهـــي غالبا مـــا تتعلق
بتحقيـــق مصلحـــة العمل مثـــل حاالت إغالق المنشـــأة كليـــ ًا أو جزئيـــ ًا أو تقليص حجم
نشـــاطها أو اســـتبدال نظام إنتـــاج بآخر بما يمس حجـــم العمالة ،ومـــا يترتب على ذلك
من إعـــادة تخطيـــط مواردها البشـــرية واحتياجاتها العماليـــة الفعلية.

وعليـــه فعقـــود العمل ليســـت أبديـــة ،خاصة مـــع انتفـــاء المنفعـــة المتبادلـــة بين
طرفيهـــا ،ومـــن الطبيعـــي أن يأتـــي عليهـــا وقـــت وتنتهي .واألصـــل هو جـــواز قيام
العامـــل أو صاحـــب العمل بالتحلـــل من الرابطـــة العقدية حتى قبل انتهـــاء مدة العقد
فـــي العقـــود المحددة المـــدة وفي العقـــود غير المحـــددة المدة ألســـباب وحاالت
حددهـــا المشـــرع كما جـــاء في المـــواد ( )74 - 80-81من نظـــام العمل .أمـــا إن تجاوز
أحـــد الطرفيـــن منفـــردا في ممارســـة هذا الحـــق أو اســـتعمله إللحاق الضـــرر بالطرف
اآلخـــر فان ذلـــك يعد مخالفة صريحة تســـتوجب علـــى مرتكبها تعويـــض الطرف اآلخر.
ويتنـــاول هذا التقرير شـــرحا ألحـــكام إنهاء عقد العمـــل الواردة في نظـــام العمل
الســـعودي -الصادر بالمرســـوم الملكي رقم م 51/بتاريخ  1426-8-23هـ ،والمعدل
بالمرســـوم الملكي رقم م 24/بتاريخ  1434-5-12هـ والمعدل بالمرســـوم الملكي
رقـــم م 46/بتاريـــخ  1436-6-6هــــ -من منظور المـــادة  77والتي تـــم تعديلها في
النظـــام الجديد لتتطرق بالتحديد إلـــى مقدار تعويض طرفي العالقـــة نتيجة إنهاء
عقد العمـــل دون مبرر نظامي.
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قبـــل التعليـــق علـــى المـــادة  77المعدلـــة يجدر بنا اإلشـــارة إلـــى أنها فـــي حقيقة
األمـــر لم تتطرق إلى أســـباب إنهـــاء عالقة العمل والتـــي تطرق لها النظـــام من خالل
مجموعـــة من المواد ســـيتم التطـــرق لها وذكرهـــا الحقا،
جـــاءت المـــادة  77بغـــرض تحديد التعويـــض المســـتحق ألي من طرفـــي التعاقد

العامـــل وصاحـــب العمل -في حال قيـــام أحدهما منفـــردا بإنهـــاء عقد العملدون توافـــر المبررات المشـــروعة لذلك والتي حددها نظام العمـــل ومن جانب آخر

فالتعويـــض المنصوص عليه في المادة يســـري على الطرف المتضـــرر من إنهاء عقد
العمل دون مبرر نظامي ،وهذا يشمل العامل وصاحب العمل على حد سواء.

يســـلط هذا التقرير الضوء على المادة  ٧٧بعـــد التعديل األخير عليها ،ويتناول
مختلـــف وجهـــات النظر حول أثـــر هذا التغييـــر على العالقـــة التعاقدية بين
العامـــل وصاحب العمـــل .كما يحاول هـــذا التقرير البقاء في منطقة وســـط
تمكـــن القارئ من االطالع علـــى تفاصيل المادة ووجهـــات النظر حولها.
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إنهاء عقد العامل
السعودي في نظام
العمل
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إنهاء عقد العامل السعودي في نظام العمل:
نســـتطيع تصنيـــف إنهـــاء عقد العمل إلـــى عدة تصنيفـــات ،فإمـــا أن يكون العقد محـــدد المدة
أو غيـــر محـــدد المـــدة وكذلـــك يجـــب التطرق إلـــى أســـباب إنهاء العقـــد المبـــررة وغيـــر المبررة
ســـواء كان العقد
(التعســـفي) .وتتناول المادة  77موضوع إنهاء عقد العامل ألســـباب غير مبررة
ً

محدود المـــدة أم غير محـــدود المدة.

الفصل المبرر:
كمـــا جـــاء في المـــادة  80فصاحـــب العمـــل يحق له إنهـــاء عقد
العمـــل محدد المـــدة دون مكافأة أو إشـــعار أو تعويض ،إذا حكم
علـــى العامل نهائيـــ ًا بعقوبة جنايـــة أو بعقوبة مقيـــدة للحرية
في جريمة ماســـة بالشـــرف واألمانـــه أو اآلداب العامة.

الفصل غير المبرر:
فـــي هـــذه الحالـــة نواجه فصالً تعســـفي ًا فـــي حال وجـــد العقد
المحـــدد المـــدة أو غير محـــدد المدة وعـــدم وجود ســـابق إنذار
وغيـــاب األســـباب المبررة لهـــذا اإلنهـــاء .وهو مالم يتطـــرق نظام
العمل الســـعودي للتعريـــف به ،ولكننـــا في هـــذه الحالة نعتبر
مافي ذلـــك مخالفة لنصـــي المادتيـــن اآلنف ذكرهمـــا  74و 80
من نظـــام العمـــل والعمال.
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لـــم يمنع نظـــام العمل القديـــم صاحب العمـــل من إنهـــاء عقد العامل بغير ســـبب
مشـــروع حيث جاء نص المـــادة  77من نظـــام العمل قبل التعديـــات األخيرة كاآلتي
"إذا انهـــى العقـــد (العمل) لســـبب غير مشـــروع كان للطـــرف الذي أصابـــه ضرر من
هذا اإلنهـــاء الحق في تعويـــض تقدره هيئة تســـوية الخالفـــات العمالية".
وهنـــا يتضح أن المـــادة  77في النظـــام القديم لم تحـــدد مقـــدار التعويض بل ترك
تقديره الجتهاد الهيئـــات العمالية المخولة لفض المنازعـــات العمالية ،والتي كانت
تقـــوم بتقديره بعـــد مراعاة ما لحق بالطـــرف المتضرر من أضرار ماديـــة وأدبية .ولم
تكـــن آلية تحديد التعويض المســـتحق معلنـــة حينذاك بل كانت متروكـــة لتقديرات
الهيئة وكان يســـتوجب علـــى العامل المتضرر رفـــع دعوى لدى الهيئـــات العمالية
للحصـــول علـــى التعويض مما تســـبب في عـــدد من االشـــكاليات نظ ًرا لطـــول فترة
التقاضـــي والـــذي كان يقضيهـــا العامل بـــدون راتب يغطـــي ما عليه مـــن التزامات

مالية شـــخصية وعائلية من أقســـاط وإيجـــار وخالفه.

التعديل

جـــاء تعديـــل المادة  77في نظام العمـــل الجديد الصادر في عـــام  1436هـ كالتالي:
"مالـــم يتضمن العقـــد تعويض ًا محـــدد ًا مقابل إنهائه لســـبب غير مشـــروع من أحد
الطرفيـــن ،فإن الطـــرف المتضرر من إنهـــاء العقد يعوض علـــى النحو اآلتي:
أجـــر  15يوم عن كل ســـنة من ســـنوات خدمـــة العامل في حـــال كان العقد غير
محدد المدة.
أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
يجب أال يقل التعويض في الحالتين عن أجر العامل لمدة شهرين".
ويتبيـــن لنـــا من خـــال النـــص محاولتـــه للتخفيف مـــن اآلثـــار المترتبة علـــى إنهاء
التعاقـــد دون مبرر مشـــروع ،حيث قامت المادة  77المعدلـــة بتحديد قيمة التعويض
المســـتحق للطرف المتضـــرر بعد أن كان متروك ًا للســـلطة التقديرية "هيئة تســـوية
الخالفـــات العمالية" حســـب مواد نظام العمـــل القديم ،وبذلك تكـــون المادة -في
جوهرهـــا -قـــد نجحت في غلـــق الباب أمام االجتهـــادات التقديرية الشـــخصية في
هـــذه القضايـــا ،إضافـــة إلـــى توفيـــر مرجعية قانونيـــة على مبـــدأ المســـاواة بين
األطـــراف المتضـــررة ،وتزيد من شـــفافية النظام حيـــث أصبح طرفـــي التعاقد على
علـــم ودرايـــة بحقوقهـــم المترتبة علـــى إنهاء عالقتهـــم التعاقدية خاصـــة إن لم
يكـــن لها مبررات مشـــروعة.
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هل ساهم تعديل
المادة  77في إنهاء
عقد العامل السعودي
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هل ساهم تعديل المادة  77في إنهاء عقد العامل السعودي؟:
القت المادة  77ســـمعة ســـلبية داخل أوســـاط العاملين بالقطاع الخاص بســـبب االدعاء بأنها ال تصب
في مصلحـــة العامل الســـعودي وال تحقق له األمـــان الوظيفي المطلوب ،واتهامهـــا بأنها أعطت
أصحـــاب العمـــل الحريـــة في إنهاء خدمـــات العمـــل دون مبرر مشـــروع .وقد تفاقـــم الهجوم على
المـــادة  77مؤخـــرا على قنـــوات التواصل االجتماعي ووســـائل اإلعـــام بأنواعهـــا وزادت المطالبات
بضـــرورة إلغائهـــا أو تعديلها وقـــد ترابط ذلك بادعـــاء تزايد أعـــداد العمال الســـعوديين ممن فقدوا
وظائفهـــم في اآلونـــة األخيرة ،وتم تشـــكيل لجنة في مجلس الشـــورى لدراســـة الموضوع.
بالنظـــر إلـــى التعديل المذكور أعـــاه ،نجـــد أن التعديل على المـــادة  77أتى فقـــط ليحدد مبلغ
ســـواء كان العامـــل أو صاحب العمـــل .ولكن لمعرفة مـــا إذا كان لذلك
التعويـــض للطـــرف المتضرر
ً

أثـــر فـــي عملية إنهاء عقد العامل الســـعودي فعلينـــا مقارنة مبلغ التعويض الـــذي تم تحديده
ســـابقا .األمر الذي لـــم نتمكن من
ً
فـــي تعديـــل المـــادة  77بمبالغ التعويض المقـــدرة من الهيئة
الوصـــول إليه في غيـــاب وجود آليـــة معلنة من الهيئـــة حينذاك.
ولذلـــك قمنـــا بالتواصل مع عـــدد من الخبـــراء والمحاميـــن ذوي العالقـــة والذين امتدت
خبرتهـــم لمـــا قبل تعديـــل المادة  ،77لنجـــد اختالف فـــي اآلراء حول مـــا إذا كانت المادة
ســـهلت فعال عملية إنهـــاء عقد العامل الســـعودي.
األستاذة سمر الســـالم مديرة التوظيف في شـــركة االتصاالت المتقدمة أخبرتنا
أن التعديـــل على المادة  77أضر بالموظفين الســـعوديين الذيـــن يعملون بعقود
مفتوحـــة (غيـــر محـــددة المـــدة) حيث أنه وحســـب المـــادة  77ماقبـــل التعديل
فـــإن الموظف الســـعودي بعقد مفتـــوح (غير محـــدد المدة ) يحق لـــه اللجوء
لهيئة المنازعات العمالية إذا ماتم فصله لســـبب غير مشـــروع ،وذكرت األســـتاذة ســـمر أن التعويض
ســـابق ًا قـــد يزيد في بعض الحاالت عـــن ما أقرته المـــادة  77بعد التعديل ،باإلضافـــة إلى كون بعض
الشـــركات تجد في إمكانية وصـــول دعوى فصل الموظف الســـعودي لهيئـــة المنازعات العمالية
رادعـــ ًا كافيـــ ًا وخصوص ًا أن الشـــركات لم تكن تعلـــم مقدار الغرامـــة التي من الممكـــن فرضها .كما
أضافت األســـتاذة ســـمر أن تســـهيل فصل الســـعوديين ال يرتبط فقط بالمـــادة  77ولكن ً
أيضـــا بإزالة
المـــادة  78التـــي تجيز إرجاع الســـعودي إلى جهـــة عمله إذا إرتـــأت ذلك هيئة المنازعـــات العمالية
وكان الفصل لســـبب غير مشروع.
من جهـــة أخرى ذكـــر الدكتـــور المحامي قيصر مطـــاوع ،وهو أحـــد المحامين
الخبـــراء بنظـــام العمـــل أن التعديـــل الجديـــد علـــى نظـــام العمل حـــدد مبالغ
التعويـــض بطريقـــة ال يمكـــن أن تكـــون أقل من المبالـــغ التي كانـــت تغرم بها
ســـابقا عند فصل الموظف الســـعودي  ،وأضاف "الكثير من الشركات
ً
الشـــركات
والموظفيـــن ال يعلمـــون بهذه التفاصيـــل كون آلية تحديد التعويض الســـابقة لم تكن منشـــورة
ولكـــن بعد إطالعـــي على عدد مـــن القضايا المشـــابهة في ظل المادة الســـابقة أجـــد أن اآللية
الموضحـــة فـــي تعديل المـــادة  77األخيـــر تجعل التعويـــض بقيمة أكبر ممـــا كان عليه"
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ســـابقا أعلـــى أو أقل من التعويض المحدد
ً
ونعتقـــد أن هذا الخالف بين ما إذا كان التعويض
ســـابقا كانت تجعل تحديـــد قيمة التعويض
ً
فـــي اآللية الجديـــدة يأتي نظـــ ًرا ألن المادة 77

خاضعة للســـلطة التقديرية لهيئة منازعـــة العمالة بدون اإلعالن عـــن آلية واضحة.

عالقــة المــواد األخــرى والتعديــات األخيــرة عليهــا بإنهــاء عقــد
العامــل الســعودي:
عندمـــا نريد تحليـــل تأثير التعديالت األخيـــرة على عملية إنهـــاء عقدالعامل الســـعودي فإن ذلك
يجـــب أن يتجاوز النظـــر إلى المادة  ،77فهنالك مواد أخرى تم تعديلها قد تؤثر بشـــكل مباشـــر أو
غير مباشـــر علـــى عملية إنهاء عقد العامل الســـعودي  .فنجـــد أن النظام الجديـــد ألزم صاحب

العمـــل بإمهـــال العامل الســـعودي للبحث عن فرصة عمـــل أخرى والتأكيد على اســـتحقاق
العامـــل ألجره خالل تلـــك المهلة كما جاء فـــي المادة (.)78

ونصـــت المـــادة  57علـــى :أنـــه إذا كان العقـــد من أجـــل القيام بعمـــل معين ،فـــإن العقد
ينتهـــي فـــور إنتهاء العامـــل من تنفيذ هـــذا العمل المتفـــق عليه .وما تم اســـتحداثه في
هـــذا الخصوص هـــو انتهاء العقد إذا اتفـــق الطرفان على إنهائه شـــريطة أن تكون موافقة
العامـــل كتابيـــة .وإن كان إنهـــاء العقد باتفـــاق الطرفين يعـــد موافقة علـــى إرادتهما وال
يشـــترط هنـــا موافقة خطيـــة على ذلك
أمـــا المـــادة ( )78من نظـــام العمل والتي تـــم إلغاء نصها فـــي التعديل األخيـــر وإحالل نص
آخـــر مفاده أنه" :إذا كان اإلشـــعار مـــن جانب صاحب العمـــل ،فيحق للعامـــل أن يتغيب خالل
مهلـــة اإلشـــعار يوم ًا كامالً في األســـبوع أو ثماني ســـاعات أثنـــاء األســـبوع ،وذلك للبحث
عـــن عمل آخر مع اســـتحقاقه ألجر هـــذا اليوم أو ســـاعات الغيـــاب .ويكـــون للعامل تحديد
يوم الغياب وســـاعاته بشـــرط أن ُيشـــعر صاحب العمل بذلك في اليوم الســـابق للغياب على
األقـــل .ولصاحب العمـــل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة اإلشـــعار مع احتســـاب مدة

خدمتـــه مســـتمرة إلى حيـــن انتهاء تلـــك المهلة ،والتـــزام صاحـــب العمل بمـــا يترتب على
ذلك مـــن آثار وبخاصة اســـتحقاق العامـــل أجره عن مهلة اإلشـــعار"

التعديل على المادة :78
التغيـــرات التـــي طرأت على نظـــام العمل والمـــادة ( )77على وجه الخصوص طالـــت كذلك المادة
( )78التـــي نصت في الســـابق على انـــه في حال فصل الموظف تعســـفي ًا فـــإن حكم المحكمة
بعودتـــه إلـــى العمـــل يلزم الجهة ،أمـــا اليوم فقد تـــم إلغاء المـــادة وأصبحت غيـــر ملزمة حتى
فـــي حال صدور حكـــم يثبت أن فصله كان تعســـفي ًا.
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استحداث
مقدمة
ساند
برنامج
14

استحداث برنامج ساند:

جـــاءت الصياغة لبعض المـــواد في النظام لتلزم صاحـــب العمل بتقديم مهلة للعامل الســـعودي
للبحـــث عن فرصـــة عمل أخرى مع إلـــزام صاحب العمل بدفـــع األجر الخاص بتلـــك المهلة كما جاء
فـــي المـــادة ( )57وأكدت عليه المـــادة ( .)78ومـــن هذا المنطلـــق ،ورغبة من الجهـــات المعنية
فـــي دعم العامل الســـعودي خـــال فترة تعطله عـــن العمل فقـــد تعاونت كل مـــن وزارة العمل
والتنميـــة االجتماعية والمؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة لتأمين حياة كريمـــة للعامل
خـــال فترة تعطلـــه عن العمل من خـــال دعمه لفترة طويلة تصـــل الى  12شـــهر ًا .وهو ما يعرف
ببرنامـــج "ســـاند" بموجـــب مرســـوم ملكي يهـــدف إلى توفيـــر الحمايـــة االجتماعية وتحســـين
كفـــاءة ســـوق العمـــل وتعزيز االمـــان الوظيفي .يتـــم فيها اقتطـــاع ( )2%من رواتـــب الموظفين
المشـــتركين بصـــورة إلزامية من أجل حمايـــة من فقدوا وظائفهـــم لظروف خارجة عـــن إرادتهم،
ســـد للفجـــوة االنتقالية التي يواجهها العامل الســـعودي خالل الفتـــرة االنتقالية بين
وفي ذلك
ٌ

وظيفتـــه الســـابقة وفرصة حصوله علـــى وظيفة جديدة ،ويبلـــغ هذا التعويض الشـــهري ()60%
من متوســـط األجور الشـــهرية للمشـــتركين ،أي ان التعويض يتراوح مابين  2000و  9000ريال شهري ًا
لمدة  12شهر ًا.
يطبـــق هـــذا البرنامج بصـــورة إلزامية على جميع الســـعوديين المشـــتركين في نظـــام التأمينات
االجتماعيـــة مـــن دون تمييـــز الجنس .على أن يكون ســـن المشـــترك دون  59عام ًا .ويشـــترط كذلك
توفـــر مـــدة اشـــتراك في التأمينـــات االجتماعيـــة ال يقل عـــن  12شـــهر ًا وأن ال يكـــون العامل ترك
العمـــل بإرادتـــه أو بســـببه وأال يكون لديه دخـــل من عمل أو نشـــاط خاص.
وتأتـــي أهميـــة ذكـــر برنامج ( ســـاند ) في ســـياق الحديث عـــن المـــادة  77وعمليـــة إنهاء عقد
العامـــل الســـعودي في كونهـــا خطوة مهمة لضمـــان الحمايـــة االجتماعية للعامل الســـعودي
خصوص ًا في الظروف الخارجة عن إرادته.
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الخالصة
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الخالصة:
آتـــى نـــص المـــادة  77الجديد ضمـــن عدد مـــن التعديالت علـــى نظـــام العمل خالل
العـــام  1436هــــ  ،وكان التعديـــل علـــى المادة  77يهـــدف إلى تحديـــد التعويض،
المســـتحق للعامل في حال تم إنهاء عقد عمله ألســـباب غير مبـــررة .ويبدو أن هذا
التعديـــل كان يســـعى لضمان مســـتوى محدد من الحمايـــة االجتماعيـــة واالبتعاد
عن التقديـــرات أو االجتهادات.
وعنـــد النظـــر إلى هـــذا التعديل أو الســـعي إلـــى تطوير وتحســـين أي مـــن مواد
النظـــام فيجـــب علينا أن نبقـــي نصب أعيننا ما يجـــب أن تهدف إليـــه عقود العمل
من تـــوازن بين حقـــوق وواجبـــات الطرفين.
ويجـــب أن تأخـــذ عملية تطويـــر النظام جميـــع المـــواد ذات العالقة في الحســـبان
للتأكـــد مـــن خلـــق منظومة عمـــل جاذبـــة وعادلة لطرفـــي العالقة ،فـــكل تعديل
فـــي المواد يأتـــي مكمالً لآلخر في طريـــق الحد من البطالة ورفع مســـتوى األمن
االجتماعي.
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