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تتمحور هذه الدراسة حول مسألة التغيرات التي قد تصيب عقد العمل مع بيان أهم التغيرات التي يمكن 

( لعام 8و حقوق العامل في ظل المتغيرات حسب قانون العمل األردني رقم ) ،أن تطرأ أثناء تطبيق العقد

، وبيان المشاكل التي يثيرها هذا الموضوع وتهدف هذه الدراسة تحديد التغيرات التي تصيب عقد العمل 1996

التي تعالج  والمؤثرة على حقوق العامل كما تهدف هذه الدراسة إلى إزالة الغموض و القصور في المواد القانونية

 واالستفادة ،موضوع دخول التغيرات أثناء تطبيق العقد كون العامل هو الطرف الضعيف في العالقة العقدية

من الحاالت القضائية الموجودة في قوانين أخرى مثل المصري واللبناني والكويتي و أن المشرع األردني إعتبر 

وكيف أن المشرع األردني لم يعالج جميع المتغييرات التي  ،حقوق العامل ديونًا ممتازة تتقدم على سائر الديون 

 .تطرأ أثناء تطبيق العقد
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ABSTRACT 

This study focuses at the changes that may affect the employment contract, it 

points out the most important changes that may occur during the contract 

application, and elucidate the rights of the worker in light of the variables changes 

according to the Jordanian Labor Law No. (8) of 1996. also it shows the problems 

raised by this subject. The present study aims at appointing the changes in labor 

contract affecting the rights of the worker.it aims at eliminating the ambiguity and 

limitations in the legal texts dealing with the changes interference during the contract 

application where the worker is the weak party in the contractual relationship, 

additionally this study aims to benefit from the judicial cases found in other laws 

such as Egyptian, Lebanese and to show how the Jordanian legislator regarded the 



workers’ rights priority debts reveal  , how the Jordanian legislator did not deal with  

all the changes that occurring during the contract implementation. 

 

 


