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 مقّدمة
 ".1أيضاً  يأكؿ فال ،أف يعمؿ يريد ال إذا كاف أحدٌ "

ّككا  ػػّلكػػؿٌّّاّنالعمػػؿّ  ػػّييعىػػدٌّ ّىػػذاّال ػػؽوّ مايػػ الم  مػػىّكا ػػ ّعميػػووّكي ػػىّعمػػ ّعػػا ؽّّاّنإنسػػافو
  يػ ّ.ّمسػ  ٌم ّوّوّالّ وػكر ّو  عٌيػ ّوّالعمػؿّ وػكر ّويمارسػكفّّفالػذيّ  ػكؽّاشخػخاصمفّخػلؿّ نظػيـّذلؾّّك

ّالعمؿوّك غدكّ  كقيـّعرض نّلمضياع.ّمر ّوا  يككنكفّ  تّإ

روّك ػػ ّادا ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ  ػػكؽّالعامػػؿوّكنػػٌصّعمػػ ّ مايػػ ّ ٌ ػػوّ ػػ ّاش ػػّـنٌظػػّلػػذلؾو
ّ  ػؽٌّّمػىّاققػرارّالػذمّيممػؾّسػمط ّ نظػيـّالعمػؿّداخػؿّالمنخػ  .ّالعمؿّ عيػدانّعػفّ عٌسػؼّوػا  ّالعمػؿ

ّ  ّالعديدّمفّالمناس اتّكاشعياد.ّوّّكٌد ّاس ا ّولعالم  كر ّّالعامؿّ  ّال وكؿّعم ّاق از 

ّ ػػ ّ مػػـّيسػػمصّ اوػػؿّالعامػػؿّإالٌّّلسػػكرمّم ػػداّاسػػ مرارٌي ّع ػػدّالعمػػؿو  ٌنػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّاكمػػاّ
عمػ ّمػفّخػلؿّنٌوػوّع ػدّالعمػؿّإنيػا ّ ؽّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّكقٌيدّّعم ّس يؿّال ور.ّم ٌدد ّوّ االتّو

  كػػـّال ػػانكفوّمػػىّضػػركر ّمراعػػا ّميمػػ ّاقخطػػارّال ػػ ّّ عسػػاٌياّن ييػػاّّنيػػا ٌدّاقعىػػييّّو ػػاالتالّم مكعػػ ّمػػف
ّم ٌددّالمٌد .غيرّي  ّافّ س ؽّإنيا ّع دّالعمؿّ

ذاّكانػتّالنوػكصّالناظمػ ّكشٌفّىدؼّ خريىّالعمؿّ ػ ّ مايػ ّالعامػؿّالّيمكػفّافّي  ٌ ػؽّإاٌلّإ
 ّر طيػاّ النظػاـّ كزّمخالا ياّ  ػتّطالمػ ّال عػٌرضّل ػزا ّالغرامػ وّظيػرتّضػركّروا ّآمر ّالّ ّذاتّلو

افّّا اػػاؽوّخػػاص ٌّّفّنوػػكصّقػػانكفّالعمػػؿّىػػ ّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّيعنػػ ّاٌنػػوّالّي ػػكزّشمٌّ:ّإكال ػػكؿّالعػػاـ.
ّييخالاو.

ّ يفّالنظاـّالعاـّكالنظاـّالعاـّال مال ؟ ّكلكفوّماّىكّالم وكدّ النظاـّالعاـ؟ّكىؿّمفّ  ار و

كييػدؼّىػذاّالنظػاـّإلػ ّؼّالزمػافّكالمكػاف.ّ خ مػؼّ ػاخ لّ ؛ظاـّالعاـّىػ ّ كػر ّمرنػإٌفّ كر ّالن
اشمػرّالػذمّّو ماي ّالم  مىوّكذلؾّمفّخلؿّ ماي ّامنوّكاس  رارهوّكال ااظّعم ّنظمػوّكقيمػوّاشساسػٌي 

:ّ ػ ّىػذاّالم ػاؿّ   ّقػاؿّالا يػوّ ػكدافمفّوعك  ّ مكافّ عرياياوّّولذلؾي ٌ ؽّموم  ّالم  مىّككؿ.ّ
ّ ّعفّال عريؼ".ّ"ماّمفّ كر وّكالنظاـّالعاـّ    ٌّ

كيي سػػـّالنظػػاـّالعػػاـّإلػػ ّالنظػػاـّالعػػاـّالنوػػٌ وّكالنظػػاـّالعػػاـّالمضػػمر.ّكييعىػػٌدّالنظػػاـّالعػػاـّنوػػٌيانّ
ّ  ّال االتّال ػ ّي ػٌددّ ييػاّالمخػرعّوػرا  نّ اش كػاـّال ػ ّ يعىػٌدّمػفّالنظػاـّالعػاـوّكذلػؾّ ػ فّيمنػىّ وػي و
ّمخ ما وّاال ااؽّعم ّمخالا ّىذهّاش كاـ.ّ

                                                           
العيدّال ديدوّاالو احّالثال ّآي ّعخر وّرسال ّال ديسّ كلسّالثاني ّإل ّاىؿّ سالكني  وّالط ع ّّ-الك ا ّالم ٌدسّ((1

ّ.1988ّالثالث ّعخروّمنخكراتّدارّالمخرؽوّ يركتوّ
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كىنػاّ.ّقاعػد ّم ػٌرر ّاٌنيػاّمضمرانّعندماّالّ دلناّع ار ّالنصّعٌماّإذاّكانتّال اعد ّآمػر ّاـّكيككف
يػػ   ّدكرّال ضػػا وّإذّي ػػ ّعمػػ ّال اضػػ ّافّي  ػػ ّعػػفّمػػدلّا وػػاؿّال اعػػد ّ موػػم  ّمػػفّالموػػالصّ

ّماػػػادهّاٌفّ كػػػـّىػػػذاّالػػػنصّيػػػنظٌّ مػػػٌسّـّعلقػػػ ّ اشساسػػػي ّلمم  مػػػى.ّ ػػػ ذاّ كٌوػػػؿّال اضػػػ ّإلػػػ ّاسػػػ ن ااو
ّّموم  ّاساسٌي ّمفّموالصّالم  مىوّكانتّال اعد ّآمر .ّ

كمػػاّي سػػـّالنظػػاـّالعػػاـّإلػػ ّنظػػاـّعػػاـّسياسػػ ّكنظػػاـّعػػاـّاق وػػادم.ّكاشكؿّىػػكّالنظػػاـّالعػػاـّ
مفّ لع ّاش رادّ وّمػفّخػلؿّكالارد(ّّوكاشسر ّو)الدكل ال  ميدموّالذمّيرم ّإل ّ ماي ّاركافّالم  مىّ

دؼّإلػػ ّال ػػدٌخؿّ ػػ ّ ريػػ ّاش ػػرادوّكلػػوّمعنيػػافوّ وّ يػػكّالنظػػاـّالعػػاـّال ػػدي ّالػػذمّييػػاٌمػػاّالثػػانّع ػػكدىـ.
كييػدؼّالنظػاـّالعػاـّال ػك يي ّإلػ ّ ك يػوّاالق وػادّكىما:ّالنظاـّالعاـّال ػك يي ّكالنظػاـّالعػاـّال مػال .ّ

ّمعػػٌيفّو ّاق وػػادم  مايػػ ّالطػػرؼّ  ػػ ّ ػػيفّاٌفّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػال ّييػػدؼّإلػػ ّّ.الػػكطن ّ ا  ػػاهّمػػذى و
ّّّّاشضعؼّاق وادٌيانّ  ّ عضّالع كدوّكماّىكّال اؿّعميوّ النس  ّلع دّالعمؿ.

وّكالم مثٌػؿّ ػ ّ مايػ ّالعمػؿّ ػانكفاشساسػٌ ّليػدؼّالي عػارضّمػىّّاشخذّ اكر ّالنظاـّالعػاـشٌفّّك
 عطيػؿّدكرّّكذلؾّمػفّخػلؿوّ  تّخعارّال ماي ّال انكنٌي ّامامياّعثر ّوّ ك  ّر  كؽّالعامؿوّالّالكقكؼّ

رّمفّال  ّنٌصّعمييػاّقػانكفّا ااقاتّالعمؿّالاردٌي ّاكّال ماعٌي ّال  ّ ضيؼّضماناتّايخرلّلمعامؿوّاكث
ّ ػػاالع راؼّ سػػريافّخػػكالٌي .ّكمػػاّمػػفّطري ػػ وّا ضػػؿّل  اكزىػػاّإالٌّىػػذهّاقّ ػػؿٌّّكػػافّمػػفّالضػػركرمٌّّالعمػػؿو

ّاومصّلمعامؿ. ااؽّإذاّكافّاالّووّك  ديموّعم ّالنٌصّال انكن ٌّاال ااؽّالخاٌصّ

النظػػػػػاـّالعػػػػػاـّّكمػػػػػاّيسػػػػػٌم ّايضػػػػػاّنّاكّـّال مػػػػػال النظػػػػػاـّالعػػػػػا خػػػػػريعاتّالعمػػػػػؿّّ  ٌنػػػػػتك ػػػػػذلؾوّ
العامػؿوّعمػ ّعكػسّالنظػاـّالعػاـّّ م موػلّنيػ ّمخالا ػووّكالذمّيخ مؼّعػفّالنظػاـّالعػاـّ  مكااال  ماع 

ّمفّاش كاؿ ّ.ّّالذمّالّيمكفّمخالا وّ  ّاٌمّ اؿو

(ّال ػ ّ ػنٌصّعمػ ّ/ 4  ّقانكفّالعمػؿّالسػكرٌمّمػفّخػلؿّالمػاد ّ)ال مال ّّالعاـالنظاـّّـر ًّ يّّك
ىػذاّال ػانكفّال ػدكدّالػدنياّل  ػكؽّالعمػاؿّال ػ ّالّي ػكزّال نػازؿّ مٌثؿّال  كؽّالم ػٌرر ّ مك ػ ّا كػاـّاٌنو:ّ"

عنيػػاوّك يثمػػاّك ػػدّنظػػاـّخػػاصّلمعػػامميفّيػػنٌظـّعلقػػاتّكخػػركطّالعمػػؿّيطٌ ػػؽّعمػػ ّالعٌمػػاؿّا كػػاـّىػػذاّ
ّّّ".ال انكفّاكّالنظاـّالخاصّاييماّا ضؿ

 ة البحث:أىميّ  -أوالً 

ّمفّعٌد ّن اط:ّ ن ىّاىمٌي ّىذاّال   

ّخري  ّكاسع ّمفّخرالصّالم  مىوّكى ّخري  ّالعٌماؿ. -1  يعالجّمكضكعانّييـٌ

ّالمخػػػاكؿّال ػػػ ّ كا ػػػوّالعمػػػاؿوّكمخػػػكم ّ ػػػدٌن ّمسػػػ كلّاش ػػػكرّكعػػػدـّاسػػػ  رارّ -2 ـٌ ي  ػػػ ّ ػػػ ّاىػػػ
 ك ماي ّالعامؿّمفّىذهّالمخاكؿّيساىـّ  ّ ماي ّامفّالم  مىّكسلم و.علقاتّالعمؿ.ّ
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ي ػػٌيفّ ػػدكدّسػػمطاتّوػػا  ّالعمػػؿوّكالمسػػالؿّال ػػ ّالّي ػػكزّليػػذاّاشخيػػرّ  اكزىػػاوّكلػػكّ ا اػػاؽوّ -3
ّ. ّخاص 

 أىداؼ البحث: -ثانياً 

   ّ ال   ّم ؿّالدراس .الغمكضّالذمّيع رمّ عضّنوكصّقانكفّالعمؿّالم عمٌّإزال ّ -1
 .دراس ّ  ميمٌي ّن دٌي ّ  ّقانكفّالعمؿّ ط ي اتّالنظاـّالعاـّال مال ٌّس ّدرا -2
ّ يػػافّمػػػدلّ كا ػػػؽّالنظػػػاـّالعػػػاـّال مػػػال ّالػػػذمّ  نػػػاهّالمخػػػرعّالسػػػكرمّمػػػىّركحّقػػػانكفّالعمػػػؿّكىد ػػػوّ -3

ّالم مثؿّ  ّ ماي ّالعامؿ.ّّّاشساس ٌّ

 إشكالية البحث: -ثالثاً 

وّ مػال ّ ّيػاّذاتّطػا ىّولعمؿّالسكرمّعم ّالرغـّمفّانٌّقكاعدّقانكفّاّ كمفّإخكالي ّال   ّ  ّافٌّ
ليػػذاّاشخيػػروّ ضػػلنّّكريمػػ ّنّيػػاّالّ ػػحمفّ يػػا ّنّانٌّإالٌّّو مايػػ ّالعامػػؿىػػكّىػػد ياّاشكؿّّكمػػفّالماػػركضّافٌّ

ّ ّي رٌقػّيمكم ّع دّالعمؿّلمعامؿّالذمّيظؿٌّدمفّ حٌّّياّالعم ّانٌّ السػاع ّال ػ ّيسػ غن ّ ييػاّوػا  ّ  ػذرو
ّ   رّ ديدّ  ّسكؽّال طال ّالعمؿّعنووّلي   ّ ديدو  ك ير.ال ّعفّعمؿو

ّ د عناّإل ّال ساحؿّال ال :ّكٌؿّىذهّاقخكالياتّك
ّ ماي ّالعامؿ؟  ّالسكرمّقانكفّالعمؿّّا ّ  ناىال ّ ّمحسس ّالنظاـّالعاـّال مال ٌّمدلّمساىم

 البحث: يةمنيج -رابعاً 
ّرلػيس-ّال   ّ ػ ّني ػوّيع مدّىذا ذلػؾّالمػنيجّالػذمّّالم ػارفوّ  ميمػ ٌّعمػ ّالمػنيجّالّ-ك خػكؿو

ّايخػػرلوّ ّعمػػ ّ  ميػػؿّنوػػكصّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرموّكم ارن يػػاّمػػىّنوػػكصّقػػانكفّالعمػػؿّ ػػ ّدكؿو ي ػػـك
كقكانيفّالعمؿّال  ّسن ناكلياّ الدراس ّى :ّمفّدكؿّ لدّالخاـّل نػافّكاشردفوّكمػفّدكؿّالمغػر ّالعر ػ ّ

نظػػرانّشنيػػاّمػػفّالػػدكؿّالوػػاعد ّّ-كليػػاّال ػػظّاشك ػػر–عر ػػ ّوّكمػػفّدكؿّالخمػػيجّالكلي يػػاّال زالػػرّكالمغػػر 
ّمػفّاقمػاراتّالعر يػ ّالم  ػد ّ كقطػرّكالككيػتّ الوناع ّكال  ار ّكالخدماتّسن ناكؿّقكانيفّالعمؿّ  ّكػؿ 

كسػمطن ّعيمػافّكالسػعكدي ّكال  ػريفوّكمحكػدّال ػكاـّال ػاريخ ّل ػانكفّالعمػؿّالسػكرمّقػانكفّالعمػؿّالموػػرمّ
ّمفّالدكؿسكري ّّكا كاـّال ضا ّ  ّىذاّال   ّجّييعالكذلؾ.ّّك ّ.اشيخرلّعددو

 :خطة البحث -خامساً 

ّال  سيـّالثنال ّال ال :ّّالرسال ّا  عناّ  ّىذه

   عقد العمؿ صراعنبعض األوؿ: حماية النظاـ العاـ ل الباب
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ّالاوؿّاشكؿ:ّّال ماي ّال انكنيٌ ّش رّالعامؿ

ّسمط ّ نظيـّّالعمؿّإزا ّّال انكنيٌ  ماي ّالالاوؿّالثان :ّّ
    عقد العمؿ النظاـ العاـ مف سمطة إنياء حمايةالباب الثاني: 

  االتّالاوؿّال  دي  ٌّّالاوؿّاشكؿ:ّ ور

ّّإنيا ّع دّالعمؿّ  يدّالاوؿّالثان :
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 الباب األوؿ

 عناصر عقد العمؿبعض حماية النظاـ العاـ ل

 تمييد وتقسيـ:

ّع دّالعمؿّعم ّّ اٌفّعنوػرمّاش ػرّّإالّرّكى :ّاش رّكالعمؿّكعلق ّال  عٌيػ .عناوثلث ّي ـك
كسػكؼّن نػاكؿّعنوػرّال  عٌيػ ّل يػ ّال  عيػ ّ ّ ػ ّم ػاؿّ مايػ ّ  ػكؽّالعامػؿ.ّليماّمكانػ ّخاٌوػّكال  عٌي 

لدراس وّ  ّال ػا ّالثػان ّإمكانٌي ّ وؿّالعامؿّال الم ّاثنا ّقياـّالعامؿّ عممووّلن رؾّال  عي ّال الم ّل ي ّ
ّّّاٌماّعنورّالعمؿوّ الخرطّالك يدّالذمّيردّعميوّي مٌثؿّ  ّخرطّالمخركعٌي .ىذهّالرسال .ّّمف

اش ػػرّالػذمّسي وػػؿّم ػدارّّىػ عنػػدّإ رامػوّع ػدّالعمػػؿّمسػ ل ّاشساسػٌي ّال ػػ ّ خػغىؿّالعامػؿّالّك
ـٌّوػػا  ّالعمػػؿّمػػاّاٌّمػػاّعميػػو. ّي م ٌػػىّ كاػػا  وّعاليػػ ووّ سػػاعدهّعمػػ ّاد يػػكّييػػ ا ّالعمػػؿّ عاقػػدهّمػػىّعامػػؿو

ّالمي اؽّعميوّعم ّاكمؿّك وو.

.ّ مفّالنا ي ّاالق وػادٌي ّييعىػٌدّاش ػرّم ػا لنّكاآلخرّا  ماع ّ ّكلأل رّك يافوّا دىماّاق وادمّ ّ
يدّالذمّي ٌدموّالعامؿوّاٌماّمفّالنا ي ّاال  ماعيػ ّ  ٌنػوّكسػيم ّمػفّكسػالؿّ   يػؽّالعدالػ ّاال  ماعٌيػ وّ لم ي

وّكػػافّمػػفّالضػػركرمّكن ي ػػ نّليػػذاّاشمػػراػػاظّعمػػ ّالسػػمـّكاشمػػفّاال  مػػاع .ّكمػػاّي ر ػػ ّعمييػػاّمػػفّال 
مػفّيسػ طيىّالعامػؿّال يػاـّ   ػاعسّعػفّادا ّىػذهّالميٌمػ وّّوّإذا دٌخؿّالمخٌرعّل ماي ّا رّالعامؿوّذلػؾّاٌنػ

ّضػعيؼّهٌنػه؛ّش ياّ مارد  مػ ّوّيالمخػٌرعّعنػدماّي ػدٌخؿّل نظػيـّعلقػ ّمػاوّ  ٌنػّك ػ ّعلقػ ّالعمػؿ.ّّوّطػرؼه
ّلطرؼّاشضعؼوّكماّىكّال اؿّ  ّع دّاقذعاف.ّّا

  ػػتّّو  اىمػػوّخػػاص ّّكضػػىّ ػػد ّادنػػ ّلأل ػػكرّالّي ػػكزّشٌمّا اػػاؽّوّهّال مايػػ :كمػػفّمظػػاىرّىػػذّ
ك ط يػػؽّال ػػٌدّاشدنػػ ّال ػػانكن .ّكػػذلؾوّّالػػذمّينػػزؿّعػػفّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػروّطالمػػ ّ طػػلفّال نػػدّاال اػػاق ٌّ

للق طػػاعّالّّمعٌينػػ ّوّا ػػرّالعامػػؿّمػػفّاالق طػػاعوّكذلػػؾّ  خوػػيصّنسػػ ّوّ   ٌمػػ ّىػػذهّال مايػػ ّ ػػ ّ مايػػ 
 غيػػ ّمػػنصّالعامػػؿّال ػػٌؽّ ػػ ّاق ػػازاتّالمػػ  كر وّلأل ػػر.ّّكّىّالطػػا ىّالمعاخػػ ٌّيمكػػفّ  اكزىػػاوّ ماخػػيانّمػػ

ّالطا ىّاالق وادٌم.ّال عدّاال  ماعٌ ّليذهّالعلق ّذاتّيخرس 

خػػرا ووّ ػػ ٌفّكشٌفّ وػػكؿّالعامػػؿّعمػػ ّا ػػرهّمخػػركطّ  دالػػوّاّ لعمػػؿّ  ػػتّرقا ػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّكان
ّ عسػػاٌي ّك عػػػديؿّ ع ػػدّالعمػػػؿوّاسػػ غلالنّمػػػنيـّ نػػكدّاوػػ ا ّالعمػػؿّكثيػػػرانّمػػاّيعمػػػدكفّإلػػ ّ ػػرضّخػػػركطو

ّل ا  ّالعامؿّإل ّالعمؿوّكلث  يـّ  ٌنوّسيرضخّلخركطيـّال عساٌي وّنظرانّلكثر ّعرضّاشيدمّالعامم .ّ

غػدكّممارسػ ّالّ ّ لوػا  ّالعمػؿوّكػامؿّمفّالسمط ّال نظيمٌي ّؿّالمخٌرعّل ماي ّالعلذلؾوّ دخٌّّ
ّاس  ال و.ل  ديـّّكقووّكد عوىذهّالسمط ّسل انّمسٌمطانّ  ّك وّالعامؿوّ غي ّاقن اصّمفّ  
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ّاقن ػاصك يخٌكؿّىذهّالنوكصّال ٌدّاشدن ّلم ػٌؽّم ػؿّال مايػ وّ  يػ ّالّي ػكزّاال اػاؽّعمػ ّّ
ّايخػرلاال ااؽّعم ّّلكفّيمكفّكوّامنوكصّعمييالّمفّالضمانات  يعػ ّطالوّانطلقػانّمػفّإضا  ّضػماناتو

ّ.ياّمفّالنظاـّالعاـّال مال ٌّنٌّمنوكصّالناظم ّليذهّال  كؽوّشالخاٌو ّل

مػفّخػػلؿّ وػػميفوّّع ػػدّالعمػػؿّعناوػر عضّلػػمسػػ ل ّ مايػػ ّالنظػاـّالعػػاـّّسػنعالجّنػػاوّ  نٌّكعميػو
ّكذلؾّعم ّالخكؿّال ال :ّ

ّ ّال انكنٌي ّش رّالعامؿّالاوؿّاشكؿ:ّال ماي

ّسمط ّ نظيـّع دّالعمؿّال انكنٌي ّإزا  ماي ّالالاوؿّالثان :ّ

ّّ
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 الفصؿ األوؿ

 الحماية القانونّية ألجر العامؿ

 تمييد وتقسيـ:

 ّ مايػ ّىػذهّاسػ  رارّالم  مػىّي طٌمػعددانّ  ّالم  مػى.ّك ال ػال ّ يخكِّؿّالعٌماؿّالخري  ّاشك رّّ
ّوّكىكّاش ر.اكّاشساس ٌّّفّخلؿّ ماي ّمودرّرزقيـّالك يدالال وّكذلؾّم

ّيضػػمفّلػػوّ يػػا نّكريمػػ نّيػػنعكسّإي ا ػػانّعمػػ ّسػػمككوّالمينػػٌ ّّ ّعػػادؿو   وػػكؿّالعامػػؿّعمػػ ّا ػػرو
خػلصّوّكاال  مػاعٌ .ّ خػعكرهّ الرضػاّكاالك اػا ّالمػادمٌّ ّكان ّوداخػؿّالمنخػ  ّيد عػوّإلػ ّادا ّعممػوّ كػٌؿّ اػافو

دّاركانيػػػاّاشساسػػػٌي .ّكػػػذلؾوّ ػػػ ٌفّىػػػذاّالخػػػعكرّي عػػػؿّمنػػػوّإنسػػػانانّم كازنػػػانّداخػػػؿّع  ػػػرّالعامػػػؿّا ػػػال ػػػ ّيّي
ّالم  مىوّ كواوّ ردانّمفّا رادهوّالّي مؿّ ٌ دانّط  ٌيانوّكالّميكالنّن كّ  اكزّال كانيفّكاشنظم .

كمراعا نّمفّالمخٌرعّالسكرمّ  ّقػانكفّالعمػؿّلضػركر ّ مايػ ّىػذهّالخػري  ّالعريضػ ّمػفّخػرالصّّ
وّ  يػػ ّالّي ػػكزّاال اػػاؽّعمػػ ّمػػاّلم  مػػىوّ عػػؿّقكاعػػدّ مايػػ ّا ػػرّالعامػػؿّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػال ٌّا

ّييخالاياوّإاٌلّإذاّكانتّالمخالا ّ  ٌ ؽّمٌيز ّا ضؿّلمعامؿ.ّ

ّي ػٌؿّعػفّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػكروّّدّالمخٌرعك ذلؾوّقيٌّ مفّسمط ّوػا  ّالعمػؿّعمػ ّال عاقػدّ ػ  رو
كافّ كػر ّاش ػرّاال  مػاع ّ)الم  ػ ّاشكؿ(وّكنٌظػـّمسػ ل ّاالق طػاعّمػفّا ػرّكىكّمػاّسػن ناكلوّ  ػتّعنػ

ّالعامؿوّمخٌكلنّ ذلؾّمنظكم ّ ماي ّش رّالعامؿّمفّاالق طاعّ)الم   ّالثان (.ّ
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 المبحث األوؿ

 فكرة األجر االجتماعيّ 
 يػػذهّّفّاشخػذإذّالّيمكػّيع ّالم عاقػديف"ّ ػ ّعلقػػاتّالعمػؿوخػراّالمخػٌرعّعمػ ّقاعػد ّ"الع ػػدّخػّرّ

ل ػػانكفّّؿاليػػدؼّاشّكٌدّعىػػال ػػ ّ ّيّوومراعػػا نّلضػػركر ّ مايػػ ّ  ػػكؽّالعامػػؿّكموػػال ال اعػػد ّعمػػ ّإطلقيػػا؛ّ
ّ.ّّالعمؿ

مػػفّالنا يػػ ّ-ش ػػرّيعنػػ ّافّيناػػردّوػػا  ّالعمػػؿّ  ط يػػؽّىػػذهّال اعػػد ّ النسػػ  ّإلػػ ّعنوػػرّاّ
فّلػػػـّيكػػػفّ   ديػػػدّا ػػػرّالعامػػػؿوّكافّي  وػػػرّدكرّاشخيػػػرّعمػػػ ّق ػػػكؿّاّ- العممٌيػػػ ل عاقػػػدّ يػػػذاّاش ػػػروّكان
ّ.1ّّعادالّن

وّلػػذلؾوّكػػافّالّ ػػٌدّمػػفّال فّ كػػر ّاش ػػرّاال  مػػاعٌ ّ ػػدا ىّعػػ ػػدٌخؿوّككضػػىّضػػكا طّل  ديػػدّا ػػرو
ّمفّالّيمكفّ  ي ّّاش رّاالق وادٌموّاكثرّمف ّّالعمؿّ  اىمووّكاال ااؽّعمػ ّطر  ّع دشم  اقػٌؿوّا ػرو

مػػفّ يػػػ ووّك  ٌسػػ انّلم ػػزا ّمػػفّ يػػػ وّّمػػفّالنظػػػاـّالعػػاـّال مػػال ّدٌّعىػػىػػذهّال كاعػػػدوّال ػػ ّ ّيّا  رامػػانّلط يعػػ 
ّ.ّّّّّايخرل

دراكانّمفّالمخٌرعّّالسػكرمّ ػ ّقػانكفّالعمػؿّشىمٌيػ ّىػذهّالميٌمػ وّ  ٌنػ ّ ػ ّالاوػؿّالثالػ ّمػفّّ كان
فّلػػـّيعٌر ػػووّلكٌنػػوّ ػػكٌّ لم ػػٌدّّ ّ"الم نػػ ّالكطنٌيػػ  سػػمٌّّضّل نػػ ّنال ػػا ّالخػػامسّم ػػداّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػكروّكان

 ّمرا ع ػػػوّمػػػٌر نّكػػػٌؿّسػػػن ووّكذلػػػؾّلمسػػػاير ّالظػػػركؼّاشدنػػػ ّالعػػػاـّلأل ػػػكر"ّمسػػػ ل ّ  ديػػػدهوّكاككميػػػاّميٌمػػػ
كال طػػكراتّاالق وػػادٌي ّال اوػػم ّ ػػ ّال مػػدوّك ػػٌددّالمسػػالؿّال ػػ ّي ػػ ّاخػػذىاّ عػػيفّاالع  ػػارّعنػػدّ  ديػػدّ

ّال ٌدّاشدن ّلأل ر.ّ

لم ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػروّ وػػكر ّ ػػحٌمفّلمعامػػؿّ يػػػا نّ يػػؿّكػػافّالمخػػٌرعّالسػػكرٌمّمكٌ  ػػانّ ػػ ّ نظيمػػوّ
ّّّّّ الرغـّمفّ غٌيرّالمعطياتّاالق وادٌي ؟ّوكريم نّخلؿّ  ر ّادالوّالعمؿ

ق ا  ّعم ّىذاّال ساحؿّال عريؼّ ال ٌدّاشدن ّلأل ػرّ)المطمػ ّاشكؿ(وّكال طػٌرؽّإلػ ّ   ض ّاّ
ّ سا وّ)المطم ّالثال (.ضكا طّ  ديدهّ)المطم ّالثان (وّكالعناورّال  ّ دخؿّ  ّ

 

 

 

 
                                                           

ّ.111وّص1989الكدكدّي ي وّخرحّقانكفّالعمؿوّالط ع ّالثالث وّدارّالنيض ّالعر ي وّال اىر وّع دّّ(1)
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 المطمب األوؿ

 الحّد األدنى لألجرمفيـو 

عٌرؼّقانكفّالعمؿّالسكرمّاش رّ  ّالماد ّاشكل ّمنػوّ  ٌنػو:ّ"كػٌؿّمػاّييعطػ ّلمعامػؿّل ػا ّعممػوّ 
ر ّلمعامػؿّ مك ػ ّع ػكدّالعمػؿّالاردٌيػ ّاك ّميماّكافّنكعوّن دانّاكّعينانوّمضا انّإليوّ ميػىّالعػلكاتّالم ػر 
ا ااقػػاتّالعمػػؿّال ماعٌيػػ ّاكّاشنظمػػ ّاشساسػػٌي ّلمعمػػؿوّسػػكا ّاكػػافّاش ػػرّيكمٌيػػانّاـّاسػػ كعٌيانّاـّخػػيرٌيانّاـّ
ّاش ػرّ ػدالتّالسػارّكالموػاريؼّاليكمٌيػ ّال ػ ّي ك ػدىاّالعامػؿّ ػ ّ مكسمٌيانّاـّسنكٌيان.ّكالّيدخؿّ  ّمايـك

ّمعرضّادالوّلعممو".

)الاػػرعّاشكؿ(وّكمػػفّّككيػػؼّضػػمفّالمخػػرعّالك ػػا ّ ػػوّ ػػرمػػاّىػػكّ عريػػؼّال ػػٌدّاشدنػػ ّلألكلكػػفوّّ
ال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػرّ)الاػػرعّّ)الاػػرعّالثػػان (وّكمػػفّىػػ ّالالػػاتّالمسػػ ايد ّمػػفّ   ديػػدهّىػػ ّال يػػ ّالمخ ٌوػػ 

ّمدلّار  اطّال ٌدّاشدن ّلأل رّ النظاـّالعاـ؟ّ)الارعّالرا ى(.ىكّالثال (وّكماّ

ّالفرع األوؿ

 ألجرالحّد األدنى لبتعريؼ ال

ّ؟ذاّنيجّ اق ّالمخٌرعيفّكذلؾ يؿّكافّىّ ّلأل رولـّيعٌرؼّقانكفّالعمؿّالسكرمّال ٌدّاشدنّ

 تعريؼ الحد األدنى لألجر: -أوالً   

ّمفّخلؿّال كانيفوّاكّمفّخلؿّخيٌراحّال انكف.  ّإٌفّ عريؼّال دّاشدن ّلأل رّيمكفّافّي ـٌ

 التعريؼ التشريعي لمحّد األدنى لألجر: -1

ال ػػػٌدّاشدنػػػ ّلأل ػػػرّ  ٌنػػػو:ّ"اش ػػػرّالػػػذم1ّّنكفّالعمػػػؿّلدكلػػػ ّاقمػػػاراتّالعر يػػػ ّالم  ػػػد عػػػٌرؼّقػػػا
ّإنسانٌ ّاللؽ". ّييغطِّ ّال كاليؼّاشساسٌي ّالكا ي ّلمعيخ ّالعامؿّ خكؿو

الػذمّييػدع ّ"مدكنػ ّالخػغؿ"ّ  ٌنػو:ّ"ال يمػ ّالػدنياّالمسػ  ٌ  ّلأل يػرو2ّّكعٌر وّقانكفّالعمؿّالمغر  
 ػػػػرا ّذكمّالػػػػدخؿّالضػػػػعيؼّقػػػػدر ّخػػػػرالي ّمناسػػػػ  ّلمسػػػػاير ّ طػػػػكرّمسػػػػ كلّاشسػػػػعاروّكالػػػػذمّيضػػػػمفّلأل

ّكالمساىم ّ  ّال نمي ّاالق وادٌي وّكاال  ماعٌي وّك طكيرّالم اكل ".

                                                           
ّ/.1981(ّلعاـّ/8قانكفّالعمؿّاال  ادمّرقـّ)(ّمف63ّانظرّالماد ّ)ّ((1
(ّ ػػػاريخ103.194ّظييػػػرّخػػػريؼّرقػػػـّ)ّ-65.99)(ّمػػػفّمدكنػػػ ّالخػػػغؿّالوػػػادر ّ ال ػػػانكفّرقػػػـّ)358/1انظػػػرّالمػػػاد ّ)ّ(2)
ّ.2113يمكؿ//ا11
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يضػمفّالػذمّلم ػٌدّاشدنػ ّلأل ػر1ّّ عريؼّقانكفّالعمؿّالارنسػ ذاّال عريؼّقري ّإل ّ د ّماّلكى
ٌكؿّىػػكّ ػػ ميفّال ػػدر ّالخػػرالٌي ّمػػفّ يػػ ووّكالثػػان ّالمسػػاىم ّ ػػ ّلمعمػػاؿّذكمّاش ػػرّالضػػعيؼّىػػد اف:ّاش
ّال طٌكرّاالق وادمّلمدكل ّمفّ ي وّايخرل.

ّرّ ػػ ميفّ يػػا ّكريمػػ ّلمعامػػؿ.نيل ػػظّاٌفّالمخػػٌرعّاقمػػارا  ّقوػػدّمػػفّ  ديػػدهّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػّكّ
عّمػػفّال ػػكازفّ ػػيفّا عػػدّمػػفّذلػػؾوّ يػػ ّعمػػؿّعمػػ ّخمػػؽّنػػّككالارنسػػ ّ ػػ ّ ػػيفّذىػػ ّالمخػػٌرعّالمغر ػػ ّ

ّّاالع  ػػاراتّاال  ماعٌيػػ ّكاالق وػػادٌي .ّ يػػدؼّمػػفّخػػلؿّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػرّإلػػ ّ مايػػ ّالعامػػؿ كيػػدؼو
وّمىّاشخذ ّ عيداالق واديٌّال نمي ّّدكرهّ  ّ   يؽ عيفّاالع  ارّّقري و ّ. وّكيدؼو

ليكػػػكفّكا يػػػانّقخػػػ اعّّ  ٌنػػػو:ّ"المسػػػ كلّالم ػػػٌدرّلأل ػػػر2ّ(15كعر  ػػػوّا ااقٌيػػػ ّالعمػػػؿّالعر يػػػ ّرقػػػـّ)ّ
ّال ا اتّالضركري ّلمعامؿّكاسر وّكالعيشّ مس كلّإنسانٌ ّاللؽ".

نل ظّاٌفّىذهّاال ااقي ّراعتّضركر ّافّي ٌ ػؽّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػرّغرضػيفّاساسػييفوّكىمػا:ّّكّ
ّاللػػؽ.ّإذّالّيكاػػ ّافّيػػحمٌّّ ّلمعامػػؿوّكافّيضػػمفّعيخػػوافّيغٌطػػ ّال ا ػػاتّالضػػركريٌّ ّإنسػػان   فّ مسػػ كلن

ّومس كلّمعيخ وّم  كؿوّ ؿّالّ ٌدّافّيحٌمفّلوّمس كلّإنسان ّاعم ّمفّذلؾوّيكوػؼّ  ٌنػوّاللػؽّ اقنسػاف
ّكالكرام ّاقنسانٌي .

ّكلكفوّكيؼّعٌرؼّخيٌراحّال انكفّال ٌدّاشدن ّلأل ر؟

 التعريؼ الفقيي لمحّد األدنى لألجر:  -2

و:ّ"اش ػرّالػذمّيك ػ ّال ػانكفّافّي  اضػاهّاقػؿّال ٌدّاشدن ّلأل رّ  ٌنػ3ّاحّال انكفا دّخيرٌّّعٌرؼّ
العٌمػػاؿّميػػار نوّكالػػذمّالّي ػػكزّلطر ػػ ّع ػػدّالعمػػؿّاال اػػاؽّعمػػ ّافّي وػػؿّالعامػػؿّعمػػ ّا ػػرّاقػػٌؿّمنػػووّ

ّكي د رّ كااي وّل غطي ّ كاليؼّالمعيخ ّاشساسٌي ّلمعامؿّكا رادّاسر و".ّ

فّكٌناّنحٌيدّالخٌؽّالثان ّمفّىذاّال عريؼوّالم عمٌّّ ؽّ ضركر ّافّيكػكفّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػرّكا يػانّكان
ل غطيػػ ّم طم ػػاتّ يػػا ّالعامػػؿّكاسػػر ووّ  ٌننػػاّنعػػارضّالخػػٌؽّالػػذمّيػػر طّ ػػيفّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػرّكاش ػػرّ

ّ ينيمػػػػا؛ّذلػػػػؾّاٌفّال ػػػػٌدّاشدنػػػػ ّلأل ػػػػرّييعىػػػػٌدّكسػػػػيم ّنّشقػػػػٌؿّالعمػػػػاؿّميػػػػار نوّإذّالّنػػػػرلّالمسػػػػ  ؽٌّ ّاٌمّرا ػػػػطو
ّا  ماعٌيػػ ّول  ٌ يػػؽّاّاق وػػادي ّن  ػػ ّ ػػيفّاٌفّاش ػػرّالمسػػ  ٌؽّشقػػٌؿّّوّ   ٌسػػدّ ػػ ّالعدالػػ ّاال  ماعٌيػػ .ىػػداؼو

ّاق وػادٌي ّو ّعػادؿّلم يػدّاقنسػان ّ غػٌضّ   ػ ّوّالعماؿّميار نّيس ندّإلػ ّاع  ػاراتو وّ   ٌمػ ّ ػ ّ ػ ميفّم ا ػؿو
ّّّالنظرّعفّدر  ّالميار .ّّ

                                                           
ّ.2118ّ زيراف21ّّ(ّ اريخ2118ّ-596(ّمفّقانكفّالعمؿّالارنس ّرقـّ)2-3231انظرّالماد ّ)ّ((1
ّ/.1983(ّ خ فّ  ديدّك ماي ّاش كرّلعاـّ/15اال ااقي ّالعر ي ّرقـّ)ّ(2)
وّكميػ ّال  ػكؽوّ امعػ ّيكسؼّإلياسّ سكوّال ماي ّال انكني ّلأل رّ  ّقانكن ّالعمػؿّالعراقػ ّكالموػرموّرسػال ّدك ػكراهّ(3)

ّ.4ّّوّص1977عيفّخمسوّ



 

11 
 

ذمّالّي ػػكزّافّيػػنخاضّعنػػوّا ػػرّالعامػػؿّإلػػ ّ عرياػػوّ  ٌنػػو:ّ"المسػػ كلّالػػ1ّ ينمػػاّذىػػ ّرالّآخػػرّ
ّ  ّالمين ّال  ّيعمؿّ ييا".

ل يػػا ّشساسػػٌي ّم طم ػػاتّاالكيحخػػذّعمػػ ّىػػذاّالػػرامّ  اىمػػوّلغايػػ ّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػرّ ػػ ّ ػػ ميفّّ
 ػكىرّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػر.ّ يػذاّال عريػؼّينط ػؽّعمػ ّال ػٌدّاشدنػ ّّالعامؿوّكالػذمّييعىػٌدّمػفّك يػ ّنظرنػا

ّالػدنياّلمخػ  وّسػكا هّمػفّ  ػكؽوّاـوّإذاّماّقمناّ  زال ّكمم ّاش ػر.ّ ال ػٌدّاشدنػ ّىػكّالدر ػ ّ وكر ّعام 
.ّاّك ّاـّا رو ّ  اتو

كعميووّ  ٌفّال عريؼّالسا ؽّلـّيخٌصّال ٌدّاشدن ّلأل رّ ًسم وّ مٌيزهّعفّال ػٌدّاشدنػ ّلمعناوػرّ
ّخرلوّال  ّيمكفّافّيككفّلياّ د ّادن .ّّّّاشّي

:ّ"ال ػٌدّاش ػرمّالػػذمّالّي ػكزّ ػػ ٌمّ ػاؿّمػػفّال ػٌدّاشدنػػ ّلأل ػرّىػػكّإلػػ ّاف2ٌّّالػ كذىػ ّرالّثّ
اش ػكاؿّالنػزكؿّعنػػوّ ػ ّعلقػػاتّالعمػؿوّ رديػػ ّكانػتّاـّ ماعيػػ وّكىػكّالػػذمّييغٌطػ ّنا ػػاتّالمعيخػ ّ ػػ ّ

ّ دكدىاّاقنسانٌي وّدكفّاقخلؿّ ال كازفّاالق وادٌمّالكا  ّ يفّاش كرّكاشسعار".ّ

 ّىػػذاّالػػرامّ كػػرارهّلماكػػر ّذا يػػاّ  سػػمك يفّمخ ماػػيف؛ّذلػػؾّاٌنػػوّإذاّاخ اػػ ّال ػػكازفّ ػػيفّكيحخػػذّعمػػّ
ك ػكدّ الم ا ػؿوّ ّكاش كرّكاشسعاروّ يذاّيعنػ ّاٌفّاش ػرّ ػاتّعػا زانّعػفّ غطيػ ّنا ػاتّمعيخػ ّالعامػؿ.ّ

ّل غطي ّنا اتّمعيخ ّالعامؿ.ّّ كازفّو ّ يفّاش كرّكاشسعارّيعن ّاٌفّاش رّكاؼو

مػػػفّال عػػػريايفّالسػػػا  يفوّمػػػفّ يػػػ ّ نالػػػوّّ-مػػػفّك يػػػ ّنظرنػػػا-ريػػػؼّاكثػػػرّدقػػػ ّىػػػذاّال عّكي  ػػػ ّ
ال عريػػؼّعمػػ ّغايػػ ّال ػػٌدّاشدنػػػ ّكىػػدؼّك ػػكدهوّمػػىّإغاالػػوّل  ديػػػدّالعناوػػرّاشساسػػٌي ّال ػػ ّي ػػػ ّافّ

ّيغٌطيوّال ٌدّاشدن ّلأل روّكىكّماّسنسع ّإليوّ  ّ عرياناّلم ٌدّاشدن ّلأل ر.ّ

عريؼّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػرّ  ٌنػو:ّاش ػرّالػذمّيمكِّػفّالعامػؿّكاسػر وّمػفّال وػكؿّكعميووّيمكنناّ ّ
ّك عمػػػ ّكخػػػدماتّوعمػػػ ّال ا ػػػاتّاشساسػػػٌي ّل نسػػػافوّمػػػفّغػػػذا وّكسػػػكفو .ّكىػػػذهّالعناوػػػرّي ػػػ ّوػػػ ٌي ّوّيـو

ّمراعا ياّعندّ  ديدّال ٌدّاشدن ّلأل ر.

 عػدّالنيػكضّ االق وػادّ- ّلأل ػرّنحٌكدّعم ّضركر ّافّيضمفّال ٌدّاشدن  ٌنناّّكا عدّمفّذلؾوّ
ّ ػ ّالم  معػاتّالم مدنػ وّانطلقػانّّ-الكطن  ّعامػؿو  ٌؽّالعامؿّ  ّاالس  ماـوّالػذمّييعىػٌدّ ٌ ػانّلكػٌؿّإنسػافو

مفّالغاي ّال  ّخيرِّعتّاق از ّالسنكٌي ّالمػ  كر ّش ميػاوّكالم مثمػ ّ ػ ّ  ديػدّقػك ّالعامػؿّك يكي ػووّكد عػوّ
.ّإذّمفّغيػرّالمع ػكؿّافّيضػمفّالمخػٌرعّ ػٌؽّالعامػؿّ ػ ّال وػكؿّعمػ ّإ ػاز ّلممزيدّمفّالعمؿّكالعطا 

ّسنكٌي وّدكفّافّيضمفّلوّالكسالؿّال  ّ ساعدهّ  ّال مٌ ىّ يذاّال ٌؽ.

                                                           
ّ.174وّص1985ا مدّزك ّ دكموّعلقاتّالعمؿّ  ّالدكؿّالعر ي وّدارّالنيض ّالعر ي وّال اىر وّّ(1)
المخ ارّاعمر وّال نظيـّال انكن ّلم دّاشدن ّلأل رّ  ّظؿّالم غيراتّاالق وادي وّرسال ّدك كراهوّكمي ّال  كؽوّ امعػ ّّ(2)

ّ.49-48وّّص2115ّّال اىر و
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ّقخػػػ اعّ ا ػػػاتّاسػػػر ّالعامػػػؿوّكلػػػيسّكػػػذلؾوّ  ٌننػػػاّنحٌكػػػدّعمػػػ ّضػػػركر ّافّيكػػػكفّاش ػػػرّكا يػػػاّنّ
ّكمػ-يػ ـٌّاالع مػادّالعر ٌيػ ّخاو ّاٌنوّ  ّالدكؿّّوّالخخوٌي ّ  طّ. ا ا  عمػ ّرٌ ّاشسػر ّ ػ ّّ- ّ ك خػكؿو

ال يػػاـّ اشع ػػا ّالمادٌيػػ ّلممنػػزؿ.ّكىػػذاّالّيعنػػ ّاٌننػػاّنريػػدّال ػػكؿّإٌفّ ميػػىّالعػػامميفّىػػـّمػػفّالػػذككروّ ينػػاؾّ
ّعاممكفّ  ّال طاعّالخاصّمفّالذككرّكاقنا وّكلكفّغال ي يـّ  ّكاقىّال اؿّىـّمفّالذككر.

ّاساسػػ ّّكاخيػػرانوّ  ٌننػػا قػػانّمػػفّانطل-نػػرلّاٌفّ عريػػؼّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػرّي ػػ ّافّيسػػ ندّك خػػكؿو
عمػػ ّاالع  ػػاراتّاال  ماعٌيػػ ّك ػػدىاوّدكفّاشخػػذّ عػػيفّاالع  ػػارّاالع  ػػاراتّّ-اليػػدؼّالػػذمّخيػػرِّعّش مػػو

االق وػػػادٌي ّال ػػػ ّيمكػػػفّافّي ػػػذٌرعّ يػػػاّاوػػػ ا ّالعمػػػؿوّكضػػػعؼّالكضػػػىّاالق وػػػادمّلم مػػػدّاكّضػػػعؼّ
اتّالمنخآتّالواعد ؛ّذلؾّاٌفّكاقىّسكؽّالعمؿّاث تّاٌفّاو ا ّالعمػؿّكالمػاؿّليسػكاّ  ا ػ وّإلػ ّإمكاني

ىػذهّال مايػ وّ يػػـّي م عػكفّ  ػػك ّك  ػركتّالمػػاؿوّاٌمػاّالعٌمػاؿّ ػػ ٌنيـّ  ا ػ وّإلػػ ّ مايػ ّال ػػانكف.ّلػذلؾّ يػػـّ
ّكل ّمفّاو ا ّالعمؿّ  ّال مٌ ىّ يا.ّاش

 ّعمػػ ّالوػػعيدّاالق وػػادٌم؛ّاقنسػػانٌ وّالّيخمػػكّمػػفّ الػػد ّمادٌيػػإاٌلّاٌفّىػػذاّاليػػدؼّاال  مػػاعٌ ّ
 عطػػا ّالعٌمػػاؿّا ػػكرانّمر اعػػ ّييسػػاىـّ ػػ ّ  سػػيفّدكر ّراسّالمػػاؿوّاشمػػرّالػػذمّيػػحٌدمّإلػػ ّزيػػاد ّار ػػاحّ 

ّالخيرّعم ّال ميى. ّاو ا ّالعمؿوّك ال ال ّيعـٌ

ّيضػػػمفّلػػػوّ يػػا نّكري مػػػ ّ   ػػػ ّناقوػػ نّمػػػاّلػػػـّكشٌفّ مايػػ ّ ػػػٌؽّالعامػػػؿّ ػػ ّال وػػػكؿّعمػػػ ّا ػػرو
ّ يس كمؿّ  كاعدّ نٌظـّآلي ّالك ا ّ ووّمكانوّكزمانووّ  دّ دٌخؿّالمخٌرعّكنٌصّعميياّ  ّوم ّال انكف.

 آلّية الوفاء باألجر:-ثانياً 

ي رٌ  ّ  ّذٌم ّوػا  ّالعمػؿّديػفّلموػم  ّالعامػؿّي ػ ّالك ػا ّ ػووّ م ػردّقيػاـّاشخيػرّ  نايػذّ
غـّمػفّّاٌفّالعامػؿّ ػالّراٌفّالدالفّىكّالطرؼّاشقػكلّ ػ ّالعلقػ ّالع دٌيػ وّإالٌّّكاشوؿّال زاموّ  دا ّالعمؿ.

ّمػفّّالّييعىٌدّكذلؾ؛ّنظرانّلمطا ىّالمعاخ ٌّإالّاٌنوّ اش رّّاٌنوّدالفّه لأل رّمفّ ي ووّكضعؼّمركػزهّكم عاقػدو
ّ.1خرل ي وّاّي

لك ػػا ّ ػػووّعيممػػ ّاّلػػذلؾوّنٌظػػـّالمخػػٌرعّالسػػكرمّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّطػػرؽّالك ػػا ّ ػػاش رّمػػفّ يػػ 
.ّالنظػاـّالعػاـّال مػال ٌّّوّكاىمٌي ّق ضووّ  كاعدّ كوؼّاٌنياّمفالمكافّكّالزماف ي ّّكظر  ّالك ا ّ وّمف

ّ؟ يعىٌدّ ميىّقكاعدّالك ا ّ اش رّمفّالنظاـّالعاـّال مال ٌّكلكفوّا

ّ

ّ

ّ

                                                           
ّ.129وّص2111سيؼّ فّراخدّ فّمسمـّالينال وّال ماي ّال انكني ّلأل روّالمك  ّال امع ّال ٌدي وّاقسكندري وّّ((1
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 ػ ُعممة الوفاء باألجر: 1

ّقانكفّالعمؿّالسكرم .ّكمػفّ ي نػاّنع  ػدّاٌفّىػذه1ّ العممػ ّالكطنٌيػ ّالك ػا ّ ػاش ر  ّالعمػؿّوػاّالـز
.ّكعميػووّالّي ػػكزّالعمػػؿّ خل يػػاّكلػػكّال اعػد ّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّاالق وػادٌموّالّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػال ٌّ

  يفّالعامؿّكوا  ّالعمؿوّ ماي نّلمموالصّاالق وادٌي ّكالن دٌي ّلم مد.ّ ا ااؽوّخاص ّ

 مايػػػ ّاالق وػػػادّّتالغايػػػ ّالمر ػػػك ّمػػػفّىػػػذاّال ظػػػرّليسػػػّاف2ٌّّكيػػػرلّ انػػػ ّمػػػفّخيػػػر احّال ػػػانكف
 م ػػٌؽّ ػػوّاثنػػا ّعمميػػ ّوػػر وّلم مػػ ّّعامػػؿّمػػفّالموػػاع ّكالخسػػار ّال ػػ ّيمكػػفّاف مايػػ ّالّوّإٌنمػػاالػػكطن ٌّ

اعمػػاؿّالوػػرا  ّمػػفّاشعمػػاؿّالػػدالر ّ ػػيفّالناػػػىّّفٌّااش ػػر.ّكلكػػفّيحخػػذّعمػػ ّىػػذاّالػػرامّ  اىمػػوّل  ي ػػ ّ
ّؿّالر صّكالخسار .كالضرروّامّاٌنياّ   م

كمػاّّولذلؾوّ  ٌنناّنع  ػدّاٌفّالغايػ ّاشساسػي ّمػفّىػذاّال ظػرّىػكّ خػ يىّال عامػؿّ العممػ ّالكطنٌيػ 
وّك   يؽّ ماي ّ زلٌي ّلمعامؿّ ػ ّ عػضّاش يػافوّي ٌ ؽّذلؾّمفّمكاس ّعم ّمس كلّاالق وادّالكطن ٌّ

وّمػفّمكاسػ ّار اػاعّ الم ا ػؿّ رمانػّكذلؾّ  ّ ػاؿّانخاػاضّقيمػ ّالعممػ ّال ػ ّي  اضػ ّ يػاّا ػره.ّكلكػف
ّايخرل.ّّ-وّ النس  ّإل ّالدكالرّاكّاليكرككماّىكّال اؿّعمي-قيم ّالعمم ّ ّ  ّا يافو

كي اؽّىذاّالنيجّمػىّاال ااقٌيػ ّالدكلٌيػ ّل مايػ ّاش ػكرّال ػ ّالزمػتّد ػىّاش ػكرّالن دٌيػ ّالمسػ  ٌ  ّ
مػفّك يػ ّ-ىػذاّالػنصّ.ّكييػدؼ3ّاكّقسػالّـوّ ّوإذنٌيػّخػكؿّسػنداتّ العممػ ّالسػالد ّ ػ ّال مػدوّالّعمػ ّلمعماؿ
 ماي ّالعامؿّمفّالوعك اتّال ػ ّيمكػفّافّ كا يػوّ ػ ّ ػاؿّ وػكلوّعمػ ّم مػ ّا ػرهّعمػ ّإل ّّ-نظرنا

.ّعمػ ّعكػػسّمػػاّر ػػصّوري ػػ ّ ػ ّادا ّاش ػػرّاٌمّا  مػاؿّخػكؿّسػػنداتّاكّقسػالـوّدكفّافّ  ٌ ػػؽّلػوّىػػذهّالط
ّالك ػػا ّ ػػ ـٌ اش رّ العممػػ ّاش ن ٌيػػ وّإذّمػػفّالممكػػفّافّي ٌ ػػؽّالعامػػؿّر  ػػانّاثنػػا ّىػػكّال ػػاؿّعميػػوّ يمػػاّلػػكّ ػػ

ّور يا.

غرامػ 4ّّكلردعّاو ا ّاالل زاـّ د ىّاش رّعفّمخالا ّىذاّال ظروّ رضّقانكفّالعمؿّالسكرم
مّكيػػحدٌّّّ/87/المػػاد ّّكري ّعمػػ ّكػػٌؿّوػػا  ّعمػػؿّييخػػالؼ  ػػراكحّ ػػيفّخمسػػ ّآالؼّكعخػػر ّآالؼّليػػر ّسػػ

ّّّلعمالوّ غيرّالعمم ّالكطنٌي .ّاش رّالمس  ؽٌّ

                                                           
ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.ّ/ا(87الماد ّ)انظرّّ((1
ط كعػاتّال امعيػ وّ مػ وّقػانكفّالعمػؿوّال ػز ّاشكؿوّمديريػ ّالك ػ ّكالمّ-خكاخّم مدّاش مدوّال خػريعاتّاال  ماعيػ ّ((2

ّ.217وّص2114
ّ.135ايضانّسيؼّ فّراخدّ فّمسمـّالينال وّمر ىّسا ؽوّصّّّ
ّ(.1949(ّلعاـّ)95ل ماي ّاش كرّرقـّ)انظرّالماد ّالثالث ّمفّاال ااقي ّالدكلٌي ّّ((3
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.261انظرّالماد ّ)ّ((4
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ي ٌيػػػانّشوػػػ ا ّالعمػػػؿّيخػػػكؿّرادعػػػانّ  كن ػػػفّنع  ػػػدّاٌفّم مػػػ ّالغرامػػػ ّالمػػػذككرّضػػػليؿّ ػػػٌدانوّكالّ
لد عيـّلم  ٌيدّ يذهّال اعد ّكعدـّمخالا يا.ّلذلؾوّن  رحّر ىّم دارّالغرامػ ّك عميػاّ  ػراكحّ ػيفّعخػر ّآالؼّ

ّكخمس ّكعخريفّالؼّلير ّسكري .

الغرامػ ّالم ر ٌ ػ ّعمػ ّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّ ػاؿّ عػٌددّالعٌمػاؿّالػذيفّكقعػتّ ػ ّخػ نيـّىػذهّك  عٌددّ
ّ-قاطعػػ ّوّك وػػكر ّو-؛ّ  كػػرارّالمخالاػػ ّيػػدٌؿ2ّ.ّكػػذلؾوّ يضػػاعؼّالغرامػػ ّ ػػ ّ ػػاؿّ كػػرارّالمخالاػػ 1المخالاػػ 

ؿ.ّعمػػػ ّعػػػدـّ ػػػدكلّم مػػػ ّالغرامػػػ ّ ػػػ ّ   يػػػؽّالغايػػػ ّاشساسػػػٌي ّالمر ػػػٌك ّمنيػػػاوّكىػػػ ّردعّوػػػا  ّالعمػػػ
ّعمػػ ّمضػػاعا ّم مػػ ّالغرامػػ ّيمكػػفّافّك ال ػػال وّ ػػ ٌفّك ػػكد يكػػكفّكاػػيلنّ ػػد ىّاشخيػػرّإلػػ ّاالل ػػزاـّّنػػص 

ّ ّالثاني .ّكعدـّمخالا وّلممرٌّّو النٌصّال انكن ٌّ

ّما خػػ ّالعمػػؿّ ضػػركر ّ ك ػػ ّىػػذاّالوػػددّن  ػػرحّعمػػ ّالمخػػٌرعّالسػػكرمّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّافّييمػػـز
/ا(ّلمسػػ ل ّ ضػػاعؼّم مػػ ّالغرامػػ ّ ػػ ّ ػػاؿّال كػػرار.78ّنٌصّالمػػاد ّ) ن يػػوّاوػػ ا ّالعمػػؿّالمخػػالايفّلػػ

ال عاكفّالمخػ رؾّ ػيفّّ  ّىذاّالم اؿوّكلكفّمفّ ا ّو يصّاٌفّقاعد ّ"الّ يؿّ ال انكف"ّيمكفّ ط ي ياّ
اوػػ ا ّالعمػػؿّكال يػػاتّالمخ ٌوػػ ّل سػػػفّ ط يػػؽّقكاعػػدّقػػانكفّالعمػػػؿوّ  ٌننػػاّنػػرلّضػػركر ّافّي ضػػػٌمفّ

ّّّلا ّ ندانّيخيرّإل ّمضاعا ّم م ّالغرام ّ  ّ اؿّال كرار.م ضرّ  ريرّالمخا

كضػػػركر ّادا ّاش ػػػرّ العممػػػ ّالكطنٌيػػػ ّالّينػػػاؿّمػػػفّإمكانيػػػ ّالك ػػػا ّ ػػػاش رّعينػػػانوّذلػػػؾّاٌفّىػػػذهّ
ال اعد ّ خٌصّاش رّالن ػدمّدكفّافّ ػحثرّعمػ ّاش ػرّالعينػ وّالػذمّييعىػٌدّكسػيم نّمخػركع نّلمك ػا ّ ػاش رّ

ّ.3  كـّال انكف

لػزاـ ػرّعينػػاّنمػػفّال مييػزّ ػيفّإمكانٌيػ ّادا ّاشّ ػ ّىػذاّالوػددّالّ ػدٌّّك  خػرا ّاغذيػػ ّاكّالعامػؿّّوّكان
الّييع  ػػرّكسػيم ّمػفّكسػالؿّالك ػا ّ الػػديفوّّاّيين  ػوّوػا  ّالعمػؿ.ّ ػااللزاـاكّمٌمػػّونػ سػمىّمػفّم ػاؿّمعيٌّ

لوػػا  ّالعمػػؿّ وػػكر وّغيػػرّّ ػػؿّ  ييػػدانّل رٌيػػ ّالعامػػؿّ ػػ ّاالخ يػػاروّك  ػػايلنّعمػػ ّا ػػره؛ّكذلػػؾّ  ر اعػػو
ّّّم اخر .

ا ػػرهوّكػػافّالّ ػػٌدّمػػفّالػػنٌصّ وػػكؿّالعامػػؿّعمػػ ّ ػػ ٌخرّسػػٌ  ياّظػػرانّلمم اعػػ ّال ػػ ّيمكػػفّافّيكن
ّم دديفّلمك ا ّ وّ  ّوم ّال انكف.ّ ّكمكافو ّعم ّزمافو

ّ

ّ

                                                           
ّالسكرم.ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿ275انظرّالماد ّ)ّ(1)

ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.275انظرّالماد ّ)ّ(2)
م مػػكدّسػػلم ّ  ػػروّال مايػػ ّال انكنيػػ ّلأل ػػكرّك  ػػانّل ػػانكفّالعمػػؿّالعيمػػان وّالط عػػ ّاشكلػػ وّمط عػػ ّا نػػا ّكى ػػوّ سػػفوّّ((3

ّ.214وّص2115
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 األجر: ب ػ زماف ومكاف الوفاء2

.ّككػ ّالّيسػ غٌؿّ ٌددانوّماداـّع دّالعمؿّمسػ مٌراّنرّال زامانّدكرٌيانّم ييعىٌدّال زاـّوا  ّالعمؿّ  دا ّاش 
السػػكرمّكعػػدـّقػػدر يـّالػػد اعّعػػفّ  ػػكقيـّالمخػػركع وّ ػػدٌخؿّقػػانكفّالعمػػؿّّواوػػ ا ّالعمػػؿّ يػػدّعٌمػػاليـ

 ل نظيـّمس ل ّزمفّادا ّاش رّكمكانو.

ّخػ وّكمػػلألّانطلقػػانّمػفّالطػا ىّالمعاخػػ ٌّأػػ زمػػاف أداء األجػر:   ػ ّالكثيػػرّ-ّ ّ  ػروّكاع مػادّالعامػػؿّ خػكؿو
ّم  ار ػ .ّكىػذاّّ لّ ٌدّمفم م ّ  ّ  ميفّ ا ا وّالمعيخٌي وّالعم ّىذاّّ-مفّاش ياف الك ػا ّ ػوّ ػ ّ  ػراتو

ّلمرسكؿّالكريـّاكو ّ يوّ النيجّي ماخ ّ قومىّ دي و  فّييعط ّاش يرّا رهّق ؿّافّي ٌؼّعىرى
1ّّّّ. 

اٌلّ عػرضّل ػزا ّي  ّعم ّوا  ّالعمؿّافّيد ىّلمعامػؿّا ػرهّخػك ال ال وّّ وّكان يرٌيانّدكفّ ػ خيرو
؛ّ سػػ  ّإخػػلؿّوػػا  ّدكفّإخطػػارّع ػػدّالعمػػؿالعامػػؿّنيػػا ّقّاّن ػػٌرّرؿّمالغرامػػ .ّكمػػاّاٌفّعػػدـّالػػد ىّيخػػكٌّ

ّ.2العمؿّ ال زاما وّاشساسٌي ّال  ّنٌصّعميياّقانكفّالعمؿ

ك  ػانّ-ّاش رّ خ مػؼوّكعمميػ ّالك ػا ّ ػالزمنٌي ّال  ّيمكفّافّ اوػؿّ ػيفّادا ّالعامػؿّلعممػّالمٌد ّك
نػػػيفّ اػػؽّعمييػػاّلمك ػػا ّ ػػاش ر.ّ  النسػػ  ّإلػػ ّالعمػػاؿّالمعيٌّ ػػاخ لؼّالطري ػػ ّالمّيّ-ل ػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم

ّخيرمّ  ّالسػادسّي  ّافّ حدٌّ  ٌنوّوّ   رو ّالّي  اكزّاليػـك لّا كرىـّمٌر ّ  ّالخيرّعم ّاشقؿوّك  ّمكعدو
ّ.3مفّالخيرّال ال ّل اريخّاالس   اؽ

ّإ مػاـّالعمػؿّاكثػرّمػفّاسػ كعيفوّي ػ ّافّيػحد لّاٌماّإّّ ذاّكػافّاش ػرّ ال طعػ ّاكّاقن ػااّكاسػ مـز
ّ ّد ع نّ  ناس ّمىّم دارّماّان زهّمفّعمؿوّعم ّافّيسد دّلوّ ػاق ّاش ػرّخػلؿّاسػ كعو لمعامؿّكٌؿّاس كعو

ّ.4مفّ اريخّ سميموّالعمؿّكا دّو

وػػددّاٌنػػوّ  ٌنػػ ّك اعػػد ّعامػػ ّم ػػداّالك ػػا ّ ػػ ّىػػذاّال5ّّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمٌّمكقػػؼّكيحخػػذّعمػػ ّ
اٌنػوّلػـّّ اش رّمٌر ّكٌؿّاس كعّك د ّاقو وّ اس ثنا ّ ال  ّاش رّالخيرمّكاش رّ ال طعػ ّاكّاقن ػاا.ّإالٌّ

ّاال ااؽّعم ّغيرّذلؾ".ّّي عؿّىذهّال اعد  ّمفّالنظاـّالعاـّال مال وّ دليؿّقكلو:ّ"ماّلـّي ـٌ

الّمادامػػػتّمػػػٌد ّلمك ػػػا ّ ػػػاش رّييعىػػػٌدّوػػػ ي انّّ إٌفّاال اػػػاؽّعمػػػ ّاٌيػػػكىػػػذاّمػػػاّيػػػد عناّإلػػػ ّال ػػػكؿ:ّ
ّّ   ػػاكزّالخػػيرّالكا ػػد.ّ ػػ ّ ػػيفّاٌفّضػػركر   ػػ ّ ػػاؿّغيػػا ّا اػػاؽوّعمػػ ّ-الك ػػا ّ ػػاش رّمػػٌر ّكػػٌؿّاسػػ كعو

                                                           
ي ػػٌؼّعرقػػووّ)ا ػػفّما ػػوّعػػفّا ػػفّ(وّاعطػػكاّاش يػػرّا ػػرهّق ػػؿّاف1/4137ّ مػػىّال كامػػىّاكّال ػػامىّالك يػػرّلمسػػيكط ّ)ّ((1

ّعمر.ّا كّيعم وّك ماـوّكا فّعساكرّعفّا  ّىرير .ّالط ران ّ  ّاشكسطوّكالخطي ّعفّ ا ر.ّال كيـّعفّانس(.ّ
(2) PELISSIER Jean, AUZERO Gilles et DOCKES Emmanuel, Droit du travail, Précis Dalloz, 
26e édition, 2012, P.914. 

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.1-/ا78 ّ)انظرّالمادّ((3
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.2-/ا78انظرّالماد ّ)ّ((4
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.3-/ا78انظرّالماد ّ)ّ(5)



 

16 
 

ّ  راد ّوا  ّالعمؿّك ده؛ّإذّ  مكافّاشخيرّافّيع  ػرّسػككتّالعامػؿّمكا  ػ ّّ-خلؼّذلؾ يمكفّافّي ـٌ
دكفّافّيي ٌ ػػؽّىػػذاّالػنٌصّال ػػانكنٌ ّاٌيػػ ّّ-عمػػ ّسػػ يؿّالمثػاؿ- ّادا ّاش ػرّمػػٌر ّكػػٌؿّاسػ كعيفّمػػضػمني ّع

ّ الد وّلمعامؿّمفّالنا ي ّالاعمٌي .

افّالّّ-كفّالعمػؿّكىػد ياّ ػ ّ مايػ ّالعامػؿا  رامانّلط يع ّقكاعدّقان-لذلؾوّكافّ رٌيانّ المخٌرعّ
ّعمػ ّالػكرؽ.ّيسمصّ اال ااؽّعم ّخلؼّىذهّال اعد ؛ّكػ ّالّي يػدرّقيم يػاّال انكنٌيػ وّكي عميػاّم ػٌردّ  ػرو

ذلػػؾّاٌفّسػػككتّالعامػػؿّعػػفّ ػػ خرّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّالك ػػا ّ ػػاش رّلمػػٌد ّ زيػػدّعمػػ ّاسػػ كعّكا ػػدّكلا ػػر ّ
فّطكيم وّي مػؿّمعنػ ّالرضػاّعمػ ّادالػوّ ػ ّالمكعػدّالػذمّ ػٌددهّوػا  ّالعمػؿّمػفّالنا يػ ّال  انكنٌيػ وّكان

ّاّم ردّ رضّالطرؼّال كٌمّقراد وّعم ّالطرؼّالضعيؼ.ي  يكانتّالمس ل ّ  ّ  

/ّمػػف78ّ/كعميػػووّ ػػ ٌفّوػػا  ّالعمػػؿّالّي عػػٌرضّل ػػزا ّالغرامػػ ّالم ر ٌػػ ّعمػػ ّمخالاػػ ّالمػػاد ّ
وّإاٌلّإذاّ ػ خرّعػفّالك ػا 1ّوّكالذمّي ػراكحّ ػيفّخمسػ ّآالؼّكعخػر ّآالؼّليػر ّسػكري قانكفّالعمؿّالسكرم

ّالسادسّ ّمفّالخيرّال ال ّالس  ٌ اؽّاش ر.ّ اش رّشكثرّمفّاليـك

لػػذلؾوّ  ٌننػػاّن  ػػرحّ ػػذؼّع ػػزّىػػذهّالمػػاد ّالم عٌمػػؽّ السػػماحّلطر ػػ ّعلقػػ ّالعمػػؿّ ػػ  راـّا اػػاؽوّ
ّلمنٌصّال انكن ٌّ سػاريانّعمػ ّ ميػىّّ-كىكّنياي ّكٌؿّاسػ كعّو-لم داّالعاـّلزمفّالك ا ّ اش رّك عؿّاّمخالؼو

ّالمذيفّنٌصّعمييماّالمخٌرع.علقاتّالعمؿوّمىّا  راـّاالس ثنا يفّ

اٌمػػاّإذاّان يػػتّعلقػػ ّالعمػػؿوّ ػػ ٌفّا ػػرّالعامػػؿّك ميػػىّالم ػػال ّالمسػػ  ٌ  ّلػػوّ وػػ صّكا  ػػ ّاشدا ّ
ووّدكفّاٌمّخطػ ّيمكػفّخلؿّس ع ّاياـّمفّ اريخّان يا ّع دّالعمؿ.ّ اس ثنا ّ الػ ّ  ػديـّالعامػؿّالسػ  ال 

اتّعنػػػدىاّي ػػػ ّادا ّاش ػػػرّكالمسػػػ   ٌّ.ّالعامػػػؿّ ال سػػػ كيغػػػدكّم ػػػٌررانّالوّوػػػا  ّالعمػػػؿّنسػػػ ّإلػػػ افّيّي
ّ.2خرلّخلؿّميم ّخمس ّعخرّيكمانّمفّ اريخّمطال  ّالعامؿّ يااشّي

العمػؿّدكفّك ػكدّّكن فّنع  دّاٌفّس  ّال مييزّ يفّ ال  ّان يا ّع ػدّالعمػؿّك الػ ّ ػرؾّالعامػؿ
ّ ّقانكن   ٌي ّاشخيػرّ ػ ّإ ػدا ّىػذاّاقنيػا .ّ مػفّيس ندّإلػ ّمسػحكلّ-مفّ ي ّميم ّالك ا ّ االل زاـ-م ٌررو

خػػرلّاشّيّومسػػ  ٌ ا كييطال ػػوّ ػػاش رّّكّورّ ركػػوّالعمػػؿاػػاً اّالعامػػؿّوػػا  ّعممػػوّ  ػػراغيػػرّالمع ػػكؿّافّيّي
ّكا دّو ّ.ّّخلؿّميم ّاس كعو

كالع ر ّ  ّىذاّالوددّ عنورّالماا   ّالذمّيي دثوّالعامػؿّ  ػرارهوّعمػ ّعكػسّ الػ ّان يػا ّع ػدّ
ّمػػػػفّ ػػػاالتّاقنيػػػػا ّّاكّع ػػػػزهّاكّاال اػػػاؽّعمػػػ ّاقنيػػػػا .ّضّالعامػػػؿالعمػػػؿّن ي ػػػ ّمػػػػّر إذّالّ  مػػػؿّام 

الماا ػ  ّلألخيػروّاشمػرّّمػفّعناوػرّعنوػرّواٌمّك ال ّإنيا ّع ػدّالعمػؿّ ػ راد ّوػا  ّالعمػؿ3ّّال انكن ٌّ

                                                           
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.261انظرّالماد ّ)ّ(1)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.79انظرّالماد ّ)ّ(2)

(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّ ا ااؽّالطر يفوّك مكغّالعامؿّسفّالسػ يفوّكك ا ػووّكع ػزهو62ّين ي ّع دّالعمؿّك  انّلمماد ّ)ّ(3)
ّمناوم ّخلؿّالسن ّالع دي ّالكا د وّكال ك ّال اىر . ّكمرضوّلمٌد ّمال ّكثمانيفّيكمانّم وم ّاكّمال  ّيـك
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 ػرّضػػليلنّالػذمّيسػمصّلػوّ  ػدٌ رّخػحكنووّدكفّافّيسػػٌ  ّلػوّىػذاّاقنيػا ّإر اكػانّمالٌيػػانوّميمػاّكػافّم مػ ّاش
ّم ارن نّمىّقدرا وّالمادٌي .ّّّّ

كاممػ ّلم ػٌدّاشقوػ ّلسػاعاتّ ػك يرّ مايػ ّّعمػ السػكرمّقػانكفّالعمػؿّّإٌفّ رصب ػ مكاف أداء األجر: 
ّوـّاوػػ ا ّالعمػػؿّ ػػ دا ّاش ػػرّاثنػػا ّاكقػػاتّالعمػػؿّالرسػػمٌي الػػّزد عػػوّقك ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّاق ػػاز وّّوالعمػػؿ

 .1ّّك  ّمكانو

الػػػكارد ّ ػػػ ّال ػػػانكفّّد ّاسػػػ ثنا نّعمػػػ ّال اعػػػد ّالعامػػػ ّلمكػػػافّالك ػػػا ّ ػػػاالل زاـك خػػػكٌؿّىػػػذهّال اعػػػ
ّالمػديفّدهّ وّكال ػ ّ  ػد2ٌّالمدن  مكػافّادا ّالػدالفّّ الك ػا ّ ػ ّ-امّوػا  ّالعمػؿ-مػكطفّالمػديفوّك مػـز

ّعممو.ّّّّ-كىكّالعامؿ-

ذلػػؾّق ػػؿّ ػػد ّوػػا  ّالعمػػؿّالػػذمّيػػحدمّا ػػرّعٌمالػػوّخػػاراّاكقػػاتّالعمػػؿوّسػػكا ّاكػػافّكعميػػووّ 
مغرامػػ ّمعٌرضػػانّلّكيغػػدكّواـّال مػػال سػػاعاتّالعمػػؿّاـّ عػػدّان ياليػػاوّيخػػالؼّقاعػػد ّقانكنٌيػػ ّمػػفّالنظػػاـّالعػػ

ّ.ّّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّ/ا(261  ّالماد ّ)ّاالمنوكصّعميي

كن فّنرلّاٌفّضركر ّادا ّاش رّ  ّمكافّالعمػؿّي ػ ّ اسػيرهّ وػكر ّضػٌي  ؛ّ   ي ػانّلموػم  ّ
ّ النسػ  ّإلػ ّالعٌمػاؿّالػذيفّيعممػكفّ ػ ّالمنخػآتّالارعٌيػ وّالعامؿ.ّ إذّالّي كزّادا ّاش رّ  ّالمنخػ  ّاشـٌ

ّياٌكتّعم ّالمخٌرعّقوػدهّ ػ ّ إٌنماّي  ّاداحهّ  ّمكافّادا ّالعامؿّلعممو؛ّذلؾّاٌفّادا هّ  ّالمنخ  ّاشـٌ
ّ ارغانّمفّمضمكنو.ّّكي عؿّمفّالنٌصّال انكن ّنٌواّنّوال ك يرّعم ّالعامؿّمخٌ  ّال نٌ ؿ

اثنػا ّناػاذّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّّ–إمكانٌي ّادا ّاش رّ  ّا ػدّالموػارؼّّك   ّاقخار ّإل ّافٌّ
ّ  ّظٌؿّغيا ظمٌّّ-ال ديـ ّ ذلؾوّانطلقانّمفّاّم ٌؿّاس ن ااو ّوريصو قاعد ّالك ا ّ ػاش رّ ػ ّمكػافّّفٌّنص 

اال اػاؽّعمػ ّّالذمّا ػازّوػرا  ّن4ّالعمؿّال ديدّنكفوّ   ّودرّقا3ادا ّالعمؿّمفّالنظاـّالعاـّال مال 
ّادا ّاش رّعفّطريؽّا دّالموارؼّالعامم ّم مٌيان.

ك  ػراّذٌمػ ّوػػا  ّالعمػؿّ م ػٌردّ سػػميموّالعامػؿّا ػػرهّ الوػكر ّال ػ ّنػػٌصّعمييػاّال ػػانكف.ّإاٌلّاٌفّ
ّ يفّالمخٌرعيف.ّ ّضركر ّ سميموّلمعامؿّخخوٌيانّلـّيكفّم ٌؿّا ااؽو

ّ

ّ

ّ
                                                           

ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.78انظرّالماد ّ)ّ(1)
ّ انكفّالمدن ّالسكرم.(ّمفّال345/2انظرّالماد ّ)ّ((2
ّ.221خكاخّم مدّاش مدوّمر ىّسا ؽوّصّ((3
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.78انظرّالماد ّ)ّ((4
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ّ قبض األجر: ػ أىميّة3

ناسػوّعمػ ّم ا ػؿّ يػده.ّإاٌلّافًّ ػرصّالمخػٌرعّعمػ ّ لػ ّمعٌينػ ّمػفّ اشوؿّافّي وؿّالعامػؿّ
العٌمػاؿوّكىػـّ لػػ ّال ٌوػرّد عػوّإلػػ ّإلػزاـّاوػػ ا ّالعمػؿّ  سػميـّاش ػػرّإلػ ّكلػٌ ّالعامػػؿّال اوػر؛ّكػػ ّالّ

ّالّناىّلوّ ييا.  ي ٌددّم م ّا رهّ  ّامكرو

ل ػػديـّيسػػمصّ  خػػغيؿّاش ػػدا ّالػػذيفّ مغػػكاّالثالثػػ ّعخػػرّمػػفّالعمػػرّككػػافّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّاّ
ّمفّكزيرّالخحكفّاال  ماعٌي ّكالعمؿوّدكفّافّيككنكاّاىػلنّل ػ ضّاش ػروّ  ػ ّي مغػكاّالرا عػ ّعخػرّ   رارو

ّمفًّق ؿّا دّخيٌراحّال انكف ّوّالذمّدعاّإلػ ّ ك يػدّاىمٌيػ ّإ ػراـّع ػد1مفّالعمر.ّاشمرّالذمّ عموّم ٌؿّن دو
ّالعمؿّكق ضّاش روّك  ديدىماّ   ماـّالثالث ّعخرّمفّالعمر.

اىميػ ّإ ػراـّالع ػدّكقػ ضّاش ػرّم ػٌددان2ّّكل اادمّىذهّاقخكالٌي ّكٌ دّقانكفّالعمؿّالسكرمّال ديػدّ
إياىمػػاّ  مػػكغّالسادسػػ ّعخػػرّمػػفّالعمػػروّكلكػػفّ  سػػمك يفّمخ ماػػيف.ّإذّ ػػٌددّاىمٌيػػ ّاق ػػراـّ   مػػاـّالخامسػػ ّ

ىػػذاّالػػنيجّي ماخػػ ّمػػىّ زايػػدّاالى مػػاـّ.ّّكعمػػرّاكّ   مػػاـّمر مػػ ّال عمػػيـّاشساسػػٌ وّاييمػػاّاك ػػرعخػػرّمػػفّال
ّ العمـّكال عميـّ  ّسكري وّكاالى ماـّ رعاي ّالطاكل ّك ماي ّ  كقياّعم ّالوعيديفّالناسٌ ّكال سدٌم.

ّال ع يػػرّعنػػوّ ػػ ّضػػركر ّ اضػػيؿّال  وػػيؿّالعممػػٌ ّلم ػػد ّعمػػ ّعمّ ـٌ مػػوّىػػكّكلعػػٌؿّا ضػػؿّمػػاّ ػػ
"ال عمػػيـّىػػكّالػػرٌدّالسػػميـّّ/ّكىػػك:2118ح مرىػػاّالسػػنكمّعػػاـّ/الخػػعارّالػػذمّر ع ػػوّمنظمػػ ّالعمػػؿّالدكلٌيػػ ّلم

ّعم ّ خغيؿّاشطااؿ".ّ

اىمٌي ّق ضّاش رّ  مػكغّالسادسػ ّعخػرّمػفّالعمػروّم ااديػان3ّّقانكفّالعمؿّالسكرم ٌددّّ  ّ يف
ّ ذلؾّالمخاكؿّال  ّيمكػفّافّييثيرىػاّاالخػ لؼّ ػيفّ ّ ػ ّال ط يػؽوّك ػرصو اىمٌيػ ّاق ػراـّكال ػ ضّمػفّلغػطو

ّّّّّلمعمؿ.ّّ د وّ عدّافّر ىّالسٌفّال انكنٌ ّالمسمكحّ واك رّعم ّ  كؽّالعامؿّال

كشٌفّعنورّاش ػرّمػفّالعناوػرّال ػ ّ  ػ ٌثرّ   ػكالتّالسػكؽّكار اػاعّاشسػعاروّلػـّيكػفّ م ػدكرّ
  ديػدّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػكروّلّمخ ٌوػ ّوّ نػ ّو ّ خػكيؿّلالعمؿّسكلّافّينٌصّعمّالمخٌرعّالسكرٌمّ  ّقانكف

ّ؟كي ٌددّآلي ّعممياّ  ّوم ّال انكف.ّ مفّى ّال ي ّالمخ ٌو ّ   ديدّال ٌدّاشدن ّلأل كر

 

 

 

                                                           
ّ.224خكاخّم مدّاش مدوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.113انظرّالماد ّ)ّ((2
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.81انظرّالماد ّ)ّ(3)
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 الفرع الثاني

 الجية المختّصة بتحديد الحّد األدنى لألجر

لأل ػرّانػاطّميٌمػ ّ  ديػدهّّاىٌميػ ّال ػٌدّاشدنػ المخػٌرعّالسػكرمّ ػ ّقػانكفّالعمػؿّعمػ ّّمفّ  كيداّن 
ّاخخاوانّييا رضّ ييـّالعمـّ م ن ّرسمٌي وّ  ّ  ري  -ضـٌ  م دارّاش ػرّالػذمّيكػكفّكا يػانّقخػ اعّّ- خكؿو

ّال ا اتّاشساسٌي ّلممكاطفّالسكرموّكذلؾّ  كـًّعمميـّكخ ر يـّالمس ك ا ّمفّالكظالؼّال  ّيخغمكنيا.ّّ

ّمػػفّرلػػيسّم مػػسّالػػكزرا وّإذّ خػػك ؿّالم نػػ ّالمخ ٌوػػ ّ   ديػػدّالّّ  ػػٌدّاشدنػػ ّالعػػاـّلأل ػػكرّ  ػػرارو
ـٌّ كزيػرّال  ػار ّّكككزيػرّالمالٌيػ وّكزيػرّّكالعمػؿوّكزيػرّ:ّ ػ ّعضػكي ياك ع دّا  ماعا ياّ  تّرلاسػ و.ّك ضػ

ّكػٌلنّمػفّرحسػا ّاال  ػاداتّ ـٌ االق واد.ّىذاّعم ّوػعيدّالػكزاراتوّاٌمػاّعمػ ّوػعيدّاال  ػاداتوّ  ٌنيػاّ ضػ
 ػػػػادّالعػػػػاـّلن ا ػػػػاتّالعٌمػػػػاؿوّكا  ػػػػادّغػػػػرؼّال  ػػػػار وّكا  ػػػػادّغػػػػرؼّالسػػػػيا  وّكا  ػػػػادّغػػػػرؼّال اليػػػػ :ّاال 

ّ.1ّّالوناع وّكا  ادّال معياتّال ر ي وّكن ي ّم اكل ّاقنخا ات

ذاّار ػػ تّىػػذهّالم نػػ ّاٌنيػػاّ  ا ػػ ّإلػػ ّاس خػػار ّقانكنٌيػػ ّاكّاق وػػادٌي وّاكّاس خػػار ّمٌمػػفّي كمػػكفّ كان
ّآخروّلياّافّ س عيفّ مفّ راهّمناسػ انّمػفّالعػامميفّ  كالتّميدانٌي ّعم ّالمنخآ تّاكّاس خار ّمفّاٌمّنكعو

ّ.2ّّ  ّالدكل ّكالخ را 

ىػػذاّالّيعنػػ ّاٌفّىػػحال ّييعىػػٌدكفّاعضػػا نّ ػػ ّالم نػػ ّكليػػـّ ػػٌؽّال وػػكيتوّ ػػؿّ ػػ   ّآراليػػـّلكػػفّّك
لم نػػ ّالكطنٌيػػ ّ ػػ ّكم  ر ػػا يـّعمػػ ّسػػ يؿّاالسػػ لناسوّك كػػكفّ مثا ػػ ّدراسػػ ّاكلٌيػػ ّيسػػ عيفّ يػػاّاعضػػا ّا

ا خاذّقرارا يـ.ّكاليدؼّمفّك كدىـّىكّمساعد ّالم ن ّ  ّالكوكؿّإل ّ د ّادنػ ّلأل ػرّيكػكفّقري ػانّمػفّ
 الكاقىوّدكفّإعطاليـّسمط ّال رار.ّّّّّّ

ال ػٌدّمفّخلؿّال خكيؿّال انكنٌ ّلم نػ ّالمخ ٌوػ ّ   ديػدّسع ّالسكرٌمّّاٌفّقانكفّالعمؿكنل ظّّ
ّ ػػيفّاالع  ػػاراتّاالق وػػادٌي ّّكأل ػػكرّإلػػ ّاشدنػػ ّالعػػاـّل ّإلػػ ّ خػػكيؿّ مػػؾّإقامػػ ّ ػػكازفو ـٌ اال  ماعٌيػػ .ّ ضػػ

الم ن ّاعضا ّييا ىػرضّ ػييـّالػد اعّعػفّالموػالصّاالق وػادٌي ّشوػ ا ّالعمػؿّكالمنخػ  وّكاعضػا ّي ػ ّ
ّعمييـّالد اعّعفّموالصّالعٌماؿ.

خ ٌو ّ   ديػدّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػكرّعم ّ خكيؿّالم ن ّالم3ّ  ّ يفّنٌصّقانكفّالعمؿّالمورمّ
ّثػل ّ لػاتّمػفّالممثمػيفّكىػـ:ّاعضػا ّ  كػـّكظػالايـّ  خ  ّمفّالعمكمي ّكعدـّال خويص.ّ ي ّ ضـٌ

ّكخ را يـوّكاعضا ّيمٌثمكفّاو ا ّالعمؿوّكاعضا ّيمٌثمكفّاال  ادّالعاـّلن ا اتّالعٌماؿ.

                                                           
ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.ّّ/ا(69انظرّالماد ّ)ّ(1)
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.69انظرّالماد ّ)ّ((2
ّّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.(43/4ّ)انظرّالماد ّّ(3)



 

21 
 

مس خػػاركفّال ػػانكنيكفّكاالق وػػاديكف.ّكنع  ػػدّاٌفّالم وػػكدّ  عضػػا ّ"  كػػـّكظػػالايـّكخ ػػرا يـ"ّالّ
اكّا ػػرادانّعػػادييفّي ممػػكفّّويككنػػكاّكػػذلؾّإذّيمكػػفّافكنػػكاّمػػكظايفّلػػدلّإ ػػدلّالػػكزاراتوّكالّييخػػ رطّافّيك

خػػػياداتّكمػػػحىلتّعممٌيػػػ ّكعممٌيػػػ ّ يػػػد وّ سػػػاعدىـّ ػػػ ّاق ػػػراحّ ػػػد ّادنػػػ ّلأل ػػػكرّي ناسػػػ ّمػػػىّالكضػػػىّ
ّلم مد.ّالمعيخ ٌّ

افّ مث ػػؿّ ػػ ّالالػػ ّالم ايػػد ّال ػػ ّي ػػ 1ّّ ػػٌددّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ ّك خػػلؼّاال  ػػاهّالسػػا ؽوّ
المخػػػٌرعّكلػػػـّيعػػػٌيفّ.2ّ مػػػكظا ّالػػػكزار ّاؿّكاوػػػ ا ّالعمػػػؿإلػػػ ّ انػػػ ّممثمػػػ ّالعٌمػػػل نػػػ ّ  ديػػػدّاش ػػػكرّ

رليسػػانّليػػذهّالم نػػ وّكاككػػؿّميٌمػػ ّ عينػػوّلم مػػسّالػػكزرا وّّ-عمػػ ّخػػلؼّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم-اشردنػػ ّ
ّلم ن ّمفّ يفّاعضاليا.ّليخ ارّرليساّن

كػافّمكضػىّا اػاؽوّ ػيفّالمخػٌرعيفّّ ػكروكنظرانّشىمٌي ّالميٌم ّالميم ا ّعمػ ّعػا ؽّل نػ ّ  ديػدّاشّ
ّيوػدرّعػفّم مػسّالػكزرا .ّإاٌلّاٌفّالمخػٌرعّالسػكرمّ ػٌكضّّالسا  يف افّ خك ؿّىػذهّالم نػ ّ نػا نّعمػ ّقػرارو

ّالم مس.ّىذاّاالخ واصّلرليسّم مسّالكزرا ّخخوٌيانوّدكف

 ػػػػد ّادنػػػػ ّلأل ػػػػكرّ م مػػػػسّالػػػػكزرا .ّكاككػػػػؿّإليػػػػوّّميٌمػػػػ ّكضػػػػى3ّكانػػػػاطّقػػػػانكفّالعمػػػػؿّالعيمػػػػان ّ
كال ػ ّ  مػؿّ ػدليؿّقػكؿّالمخػٌرع:ّ"يضػىّالم مػس"ّ ال ػ ّ يعىػٌدّممزمػ نّلمم مػسو-ّالميٌمػ  اقضػا  ّإلػ ّىػذهّ

 ّميٌمػ ّكضػىّ ػد ّادنػ ّش ػكرّ لػ ّميٌم ّايخرلوّييعىٌدّ نايػذىاّامػرانّاخ يارٌيػانّلمم مػسوّكىػّ-معن ّال كميؼ
يػػاّىػػذاّال  ديػػدوّ يّالعمػػؿّط يعػػ كظػػالؼّاكّميػػفّ   ضػػ ّظػػركؼّاكّمعٌينػػ ّمػػفّالعٌمػػاؿّالػػذيفّيخػػغمكفّ
ّ.4ّّ دليؿّقكؿّالمخٌرعّ"كلوّافّيضى"

إلػػ ّدكرىػاّالاٌعػػاؿّ ػ ّ ػػ ميفّدنػ ّلأل ػكرّاى مػػاـّالمخػٌرعيفّعمكمػػانّ مسػ ل ّال ػػٌدّاشّيعػكدّسػ  ّكّ
.ّ  ػػ ميفّ يػػا وّالل ػػ ّلمعامػػؿّييسػػاىـّ ػػ ّ   يػػؽّالعدالػػ 5ّلخػػري  ّعريضػػ ّمػػفّا نػػا ّالم  مػػىّ يػػا وّكريمػػ ّو
ّ وّك رسيخّاس  رارّالم  مىّكازدىاره.اال  ماعيٌّ

كشٌفّمدلّكااي ّاش رّ  ّ غطي ّ ا اتّالعامؿّاشساسٌي ّمر  طّ عنورّم  ػٌرؾوّكىػكّاسػعارّّ
ّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمٌّالسمىّكالخدماتوّ  ٌفّال ٌدّاشدن ّلأل رّيّي 6ّعىٌدّىكّاآلخرّقػا لنّلم غييػر.ّلػذلؾوّالػـز

 ػػ ّّوّكذلػػؾسػػن الكا ػػد نّ ػػ ّّمػػٌر ّنّ ػػدكر وّعادٌيػػ ّوالم نػػ ّالمخ ٌوػػ ّ   ديػػدّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػكرّ اال  مػػاعّ

                                                           
ّ.1996(ّلعاـ8ّال انكفّرقـّ)ّ((1
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .52انظرّالماد ّ)ّ(2)
ّالسيمطان ّالسام ّرقـّ)ّ((3 ّ(.35/2113ودرّىذاّال انكفّ مك  ّالمرسـك
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالعيمان .51انظرّالماد ّ)ّ((4
ا مػدّ ميػػؿّا مػػدّمطػػاكعوّ مايػػ ّاش ػرّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ ّكالموػرموّرسػػال ّما سػػ يروّ امعػػ ّالػػدكؿّالعر يػػ وّّ((5

ّ.61ّوّص2113قسـّالدراساتّال انكني وّال اىر وّ
ّ/د(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.69انظرّلمماد ّ)ّ((6
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ّامػؿ.ل ػ ميفّ يػا وّكريمػ وّلمعّقعػاد ّالنظػرّ مػدلّكاايػ ّال ػٌدّاشدنػ ّال ػديـّواشس كعّاشكؿّمفّخػيرّاٌيػار
ّ. نا نّعم ّطم ّمفّاغم ي ّاعضا ّالم ن ّواس ثنالٌي ّوّوكر ّواال  ماعّ  سمصّلياّّك

ّكلكفّمفّى ّالالاتّالمس ايد ّمفّال ماي ّال خريعٌي ّلم ٌدّاشدن ّلأل ر؟

ّ

 الفرع الثالث

 الحّد األدنى لألجر فم ةالفئات المستفيد

يخضػػىّل ػػانكفّّكػػٌؿّعامػػؿّووّ فّالعمػػؿ.ّكعميػػوييعىػػٌدّنظػػاـّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػرّمٌيػػز ّمػػفّمزايػػاّقػػانّكّ
ييعىػػٌدّمخػػمكالنّ يػػذاّالنظػػاـ.ّكػػذلؾّالعٌمػػاؿّالم ػػدر كفّالػػذيفّيخضػػعكفّلنظػػاـّال ػػدري ّالمينػػٌ وّإذّالّّالعمػػؿ

ّ.1ي كزّافّ  ٌؿّا كرىـّعفّال ٌدّاشدن ّش رّ ل ّالعامميفّ  ّالمين ّال  ّي در كفّ ييا

ّاس ثنا ّ ل ّالعٌماؿّالمكلك  در يفّمفّىذهّالمٌيز وّكلكػفّ وػكر ّ زليػ .ّ يػ ّنٌوػتّالمػاد ٌّنوّ ـٌ
ّمنػػوّك ال نسػػيؽّمػػىّالػػكزاراتّالمخ ٌوػػ 32ّ) / (ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّعمػػ ّاٌنػػو:ّ"ي ػػددّالػػكزيرّ  ػػرارو

كال يػػاتّالمعنيػػ ّالميػػفّالخاضػػع ّلم ػػدراّكسػػفّال ػػدراّكمػػٌد ّ عمػػـّالمينػػ ّاكّال ر ػػ ّكمرا ميػػاّالم  ا عػػ ّ
 ػػ ّكػػؿّمر مػػ ّ وػػكر ّ وػػاعدي وّعمػػ ّاالّ  ػػؿّىػػذهّالمكا ػػ  ّّ ػػ ّالمر مػػ ّاشخيػػر ّعػػفّال ػػٌدّكالمكا ػػ  ّ

الػذمّني ػوّذا ػوّالػنيجّّ.ّكىػكاشدن ّالعاـّلأل رّالم ددّلال ّالعٌماؿّ ػ ّالمينػ ّال ػ ّي ػدراّ ييػاّالعامػؿ"
ّ.2قانكفّالعمؿّالمورم

الميػػفّالم ػػٌدد ّ ػػ ّال ػػرارّالػػكزارمّّك ال ػػال وّالّيمكػػفّافّ خضػػىّكػػٌؿّالميػػفّلنظػػاـّال ػػدراوّإٌنمػػا
ّ يػػكّيػػدٌؿّعمػػ ّمػػدلّاى مػػاـّالمخػػٌرعّ مسػػ ل ّال ػػدٌراوّك روػػوّعمػػ ّعػػدـّ   ػػط.ّكىػػذاّإفّدٌؿّعمػػ ّخػػ  و

ّا خاذىاّكسيم ّلم  ايؿّعم ّ  كؽّالعامؿوّكذلؾّ كواوّاٌنوّم دراّي عٌمـّالمين .

ّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّوس ل ّ كامػؿّ ااوػيمياكلض طّالم العمػؿّ ضػركر ّافّيػنٌصّ ػ ّّكزيػرّالػـز
قرارهّعم ّسٌفّال دراوّكمٌد ّ عٌمػـّالمينػ وّكمرا ميػاّالم  ا عػ وّكالمكا ػ  ّالم ػٌرر ّ ػ ّكػٌؿّمر مػ وّكلػـّي يػدهّ
ّكىػك:ّافّ كػكفّالمكا ػ  ّ وػاعدٌي وّ  يػ ّ وػؿّ ػ ّالمر مػ ّاشخيػر ّمػفّ ّكا دو   ّىذاّال  ديدّسكلّ  يدو

ّالعاـّلأل رّالم ررّلال ّالعٌماؿّ  ّالمين ّال  ّي دراّ يياّالعامؿ.ّّمرا ؿّال دراّلمس كلّال ٌدّاشدن 

ك ال ػػال وّيمكػػفّافّي ػػٌؿّمػػاّي وػػؿّعميػػوّالم ػػدراّ ػػ ّالمرا ػػؿّاشكلػػ ّلم ػػدراّعػػفّال ػػٌدّاشدنػػ ّ
إذّي وػػؿّالم ػػٌدراّعمػػ ّلأل ػػر.ّكلكػػفّ ػػ ّالمر مػػ ّاشخيػػر ّي ػػ ّافّيكػػكفّمطا  ػػانّلم ػػدّاشدنػػ ّلأل ػػر.ّ

ّي غٌيػػ رّ  عػػانّلنكعٌيػػ ّالخدمػػ ّال ػػ ّيحدييػػاّلوػػا  ّالعمػػؿ.ّكمحٌكػػدّاٌنػػوّ ػػ ّالمر مػػ ّاشخيػػر ّلم ػػدراّم ا ػػؿو

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.39رّلمماد ّ)انظّ((1
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.142انظرّلمماد ّ)ّ(2)
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سيككفّاقدرّعم ّادا ّخدماتّاكثرّ اعمٌي ّك دكلّّلوا  ّالعمؿ.ّلػذلؾوّ الم ا ػؿّالم ػٌررّلػوّي ػ ّافّ
ّ.1يككفّمطا  انّلم ٌدّاشدن ّلأل رّ  ّىذهّالمر م 

الّ خػٌكؿّقػٌك ّّككنيػاّاسػ ثنا ّىػذهّالالػ ّمػفّنظػاـّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػرو2ّكيي ررّا ػدّخيػر احّال ػانكفّ
عمؿّ عمٌي ّ ساىـّ  ّ طكيرّالعمػؿّداخػؿّالمنخػ  وّ اليػدؼّمػفّاسػ خدامياّىػكّ نميػ ّميػار يـّك زكيػدىـّ

ّ الخ ر ّالعممي .

كلكػفّمراعػا نّمعٌين ّعميػوّافّيػد ىّا ػرّ عميمػو.ّّاكّ ر  ّوّاٌفّمفّيريدّافّي عٌمـّمين ّو3ّآخرّهّكيرلّ
ّالم ػػدراّالراغػػ ّ ػػ ّّ- ػػ ّغالػػ ّاش يػػاف- ّالوػػع  ّلظػػركؼّالم ػػدراّالمادٌيػػ  ػػرلّالعػػرؼّعمػػ ّافّي ػػـك

خػرا وّوػا  ّالعمػؿّـّالمين ّ العمػؿّ  ػتّرعايػ  عمٌّ ؛ّوّدكفّافّي عػؿّذلػؾّمػفّع ػدّال ػدراّع ػدّعمػؿكان
ّاوػكؿّالمينػ ّاكّال ر ػ وّكلػيسّىػذاّىػّ يدؼّع دّال دراّىكّ م يفّالم ػدرا كّالعمػؿّالػذمّي ػ ّافّي ػـك

ّلأل ر.ّ ّ وّالعامؿّكم ا ؿو

ي يػانّعمػػ ّنظػاـّال ػٌدّاشدنػػ ّلأل ػر؛ّذلػػؾّاٌفّ خػػٌكؿّاسػ ثنا نّ  ّكمػفّ ي نػاّنػػرلّاٌفّىػذهّالالػ ّال
إذّييل ػظّّاعضالياّييعىٌدكفّم در يفوّي عٌممكفّالمينػ ّاكثػرّمػنيـّعٌمػاالنّ  ا ػ ّإلػ ّ مايػ ّقػانكفّالعمػؿ.

عمػػ ّمػػاّي وػػؿّعميػػوّّراّ سػػمي ّالعامػػؿوّكػػذلؾّلػػـّييطمػػؽعمػػ ّالم ػػدٌّّلػػـّييطمػػؽالسػػكرٌمّّقػػانكفّالعمػػؿاٌفّ
  ٌ يػـّ ػ ّال وػكؿّعمػ ّّقانكفّالعمؿّالسػكرماقٌرّك الرغـّمفّذلؾّّالم دراّ سمي ّاش روّإٌنماّالمكا   .

ّّّّكالكلكاّ  ّمر م ّالعمؿ.ّّوال ٌدّاشدن ّلأل رّ م ردّافّي  ر كاّمفّإنيا ّمر م ّال درا

 ػػ ّ ماي ػػوّلم ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػرّدر ػػ ّم  ٌدمػػووّإذّظػػٌؿّم مسػػكانّ ػػو4ّّك مػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ
كزيػػرّّ  ػػ ّ ػػ ّ ػػاالتّالكقػػؼّال زلػػ ّلع ػػدّالعمػػؿ.ّ مػػـّيسػػمصّلوػػا  ّالعمػػؿّالػػذمّ وػػؿّعمػػ ّمكا  ػػ 

العمػؿّّكقػؼّالعمػؿّ زليػانّ ػ ّمنخػ  ووّ خاػضّا ػرّالعامػؿّعػفّال ػٌدّاشدنػ .ّإذّ  مكػافّوػا  لّالعمؿ
ّ ّمفّخركطّع كدّالعمؿّالاردٌي ّلعمالووّكلػوّافّيكٌمػؼّالعامػؿّ عمػؿو ّام    ّىذهّال ال ّافّيم  ّإل ّ عديؿو
يخ مؼّعفّعمموّاشوم ّاخ ل انّ كىرٌيانوّكلوّافّيخٌاػضّمػفّا ػرّعٌمالػووّكلكػفّدكفّالنػزكؿّعػفّال ػٌدّ

ّاشدن ّلأل ر.ّ

                                                           
 اطم ّالرزازوّاش رّاشدن ّلمعامؿّ  ّقانكفّالعمؿّالمورموّم م ّال انكفّكاالق وادوّ امع ّال اىر وّالعددّالسادسّّ(1)

 .728وّص2116كالس عكفوّ
ا ّكال خريىّ  ّقانكفّالعمؿّال ديػدوّال ػز ّالثػان وّدارّم مػكدّلمنخػرّكال كزيػىوّم مدّعزم ّال كرموّمدكن ّالا وّكال ضّ(2)

 .31ّّوّص2113
ّ.96المخ ارّاعمر وّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.228انظرّالماد ّ)ّ((4
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 ٌفّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػرّالم ػٌررّ ػ ّسػكري ّىػكّ  ػٌدّعّ ػلمكقػؼّمػفًّق ىػؿّالمخػرٌّكيمكنناّ  ريرّىذاّاّ
مػػفّاليكمٌيػػ .ّلػػذلؾوّّال يػػا م طم ػػاتّاشدنػػ ّلّمػػفّال ػػدٌّّاقػػؿٌّم مغػػوّلمعامػػؿّسػػكلّكالّيػػحٌمفّ.1ّذا ػػوّضػػعيؼ

غيػػرّالمع ػػكؿّافّنسػػمصّلوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّ ػػاالتّالكقػػؼّال زلػػ ّلع ػػدّالعمػػؿّالنػػزكؿّعػػفّىػػذاّال ػػٌدوّ
وّمػػىّإمكانيػػ ّ  ػػديـّ سػػييلتّايخػػرلّلوػػا  ّالعمػػؿوّ عيػػد ّعػػفّالػػذمّيكوػػؼّاوػػلنّاٌنػػوّضػػعي ّكىػػش  ؼه

ّال ض ي ّ   كؽّالط   ّالعامم وّكاقعاا ّالضري  ّاكّال ركضّذاتّالاكالدّالم دٌني .

ّطوّ النظاـّالعاـ.مفّر ّكلد ىّاو ا ّالعمؿّإل ّال  ٌيدّ ال ٌدّاشدن ّلأل روّكافّالّ دٌّّ

ّ

 الفرع الرابع

 ألدنى لألجر بالنظاـ العاـالحّد ا عالقة

ال ػػػٌدّاشدنػػػ ّّكّو  وػػػكر ّعاٌمػػػالعامػػػؿّ  رّ ػػػّ مػػػاـى ػػػ ّاالالمخػػػٌرعّالسػػػكرمّمكقػػػؼّّمػػػىانّانسػػػ ام 
ّالسػػكرمّنٌظػػـّقػػانكفّالعمػػؿّووّكلضػػمافّ اعمٌيػػ ّالنوػػكصّال ػػ ّ  مػػ ّ لػػ ّالعٌمػػاؿأل ػػرّ وػػكر ّخاٌوػػ ل

ال مػال وّالّي ػكزّاال اػاؽّعمػ ّخل يػاوّّال ٌدّاشدن ّلأل ػرّ  كاعػدّآمػر وّ كوػؼّاٌنيػاّمػفّالنظػاـّالعػاـ
ّإاٌلّإذاّكانتّالمخالا ّاومصّلمعامؿ.

كالسحاؿّالذمّيطرحّناسوّ  ّىذاّالم اؿ:ّىػؿّكػافّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّمكٌ  ػانّ ػ ّإخػار وّإلػ ّّ
ّيطٌ ؽّعم ّمخالا ّىذاّال د؟ّّ ّضركر ّا  راـّال دّاشدن ّلأل ر؟ّكىؿّنٌصّعم ّمحٌيدو

 :في قانوف العمؿ السوري الحد األدنى لألجر احتراـ -أوالً  

ّ وّلػػـّي ػػ ف  ّكوػػريصو ّكاضػػصو قػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّم ػػداّضػػركر ّا  ػػراـّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػرّ ػػنص 
ّا دىماّناقصّكاآلخرّي  ااّإل ّ كضيص.ّيفّمناوميف.نوٌّدّعم ّضركر ّال  ٌيدّ وّ  ٌّنوّاكٌّكلك

 ػػػنٌصّعمػػػ ّاٌنػػػو:ّ"ي ػػػد دّاش ػػػرّ ػػػ ّع ػػػدّالعمػػػؿّ(ّال ػػػ 76ّالمػػػاد ّ) ػػػ ّ كانػػػتّاقخػػػار ّاشكلػػػ ّّ
الاػػردموّاكّ االسػػ نادّال اػػاؽّالعمػػؿّال مػػاع وّاكّلمنظػػاـّاشساسػػ ّلمعمػػؿّ ػػ ّالمنخػػ  وّاٌمػػاّإذاّلػػـّي ػػد دّ

ّمفّىذهّالطرؽّاس  ٌؽّالعامؿّال ٌدّاشدن ّلأل رّ  ّالمين ّاكّال ر  ّذاتّالعلق ".ّ ّاش رّ  م 

لعامػػؿوّ  ٌنػػوّيسػػ  ٌؽّال ػػٌدّاشدنػػ ّا ّاٌنػػوّإذاّلػػـّيي ػػٌددّع ػػدّالعمػػؿّا ػػرّييايػػـّمػػفّنػػٌصّىػػذهّالمػػادّ
وّال مػاع ٌّّاـّالعمػؿّالاػردمٌّّش رّالمين ّاكّال ر  ّال  ّييمارسيا.ّاٌماّإذاّ ـٌّ  ديػدّاش ػرّسػكا هّ ػ ّع ػد

عػػفّال ػػٌدّّاػػاق ٌّؽّعميػػووّدكفّافّينػػٌكهّالمخػػٌرعّإلػػ ّضػػركر ّافّالّي ػػٌؿّاش ػػرّاال   ٌنػػوّيسػػ  ٌؽّاش ػػرّالم اىػػ
ّاشدن ّلأل ر.ّ

                                                           
ّرقـّ/3 ددتّالماد ّ)ّ(1) ل عاكن ّكالمخ رؾّال دّاشدن ّش كرّعٌماؿّال طاعّالخاصّكا2111ّ/ّلعاـ41ّ(ّمفّالمرسـك

ّقدرهّ/ ّ/ّلير ّسكري ّخيرٌيان.9765ّ م م و
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ك ػػ ّىػػذاّالوػػددّن  ػػرحّ ػػذؼّاللل ػػ ّالداخمٌيػػ ّكطري ػػ ّمػػفّطػػرؽّ  ديػػدّا ػػرّالعامػػؿ؛ّذلػػؾّاٌفّ
اش ػػرّي  ػػٌددّمػػفّخػػلؿّاال اػػاؽ.ّعمػػ ّعكػػسّاللل ػػ ّالداخمٌيػػ وّال ػػ ّ ػػدخؿّ ػػ ّإطػػارّالسػػمط ّال نظيمٌيػػ ّ

ّ.ؿماك نٌظـّدكفّامّ دٌخؿّمفّق ؿّالعّولوا  ّالعمؿ

وّاكّال مػػاع ٌّّ ػػذاّلػػكّاٌفّالمخػػٌرعّوػػاغّالػػنصّكال ػػال :ّي ػػد دّاش ػػرّ ػػ ّع ػػدّالعمػػؿّالاػػردمٌّك ّ
وّاسػػ  ٌؽّ يف يالطػػّرّ ػػددّاش ػػرّ   ػػدلّىػػا يفوّاٌمػػاّإذاّلػػـّيّييقػػّؿ عػػف الحػػّد األدنػػى لألجػػور عمػػى أف ال
 ّاكّال ر ػ ّلممينػالوػادرّعػفّال يػ ّالمخ ٌوػ ّّالحػّد األدنػى لألجػر المنصػوص عميػو فػي القػرارالعامؿّ

ّذاتّالعلق .ّ

ر  ػػاطّال ػػٌدّاشدنػػ ّ النظػػاـّالعػػاـّمػػفّاك ػػرّالّكاليػػدؼّمػػفّىػػذهّاقضػػا  ّىػػكّإعطػػا ّقػػٌك وّقانكنٌيػػ ّو
ّ  يػ وّكال يمكلػ ّدكفّ اسػيرّ"ال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػرّ ػ ّالمينػ ّاكّال ر ػ ّذاتّالعلقػ "ّمػاّىػكّم  ػىّكعػػرؼو

ّال رارّالوادرّعفّال ي ّاقدارٌي ّالمخ ٌو .ّّاكّعاد ّ  ّالمين وّدكفّالنظرّلماّىكّم ٌددهّ  

كلعػػٌؿّقػػانكفّالعمػػؿّالموػػرمّاخػػارّإلػػ ّالمعنػػ ّذا ػػوّ خػػ ّمػػفّاالق ضػػا ّكالكضػػكحوّ يػػ ّ ػػا ّّ
(ّعمػػ ّاٌنػػو:ّ"إذاّ ػػـّاال اػػاؽّعمػػ ّ  ديػػدّاش ػػرّ اقن ػػااوّاكّ العمكلػػ وّك ػػ ّااٌلّي ػػٌؿّمػػا37ّ ػػ ّالمػػاد ّ)

ّأل كر".ي وؿّعميوّالعامؿّعفّال ٌدّاشدن ّل

(ّال ػػػ ّيع رييػػػاّخػػػ  ّمػػػف74ّالمػػػاد ّ)ّنػػػٌصّاٌمػػػاّاقخػػػار ّالثانيػػػ ّل ػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرموّ يػػػ ّّ
ش ػرّالعٌمػاؿّالعػادييفّغيػرّالم ػدر يفّّالحّد األدنػى العػاـالغمكض.ّإذّ نٌصّعم ّاٌنو:ّ"الّي كزّافّي ٌؿّ

ّالخاضعيفّش كاـّىذاّال انكفّعفّال ٌدّاشدن ّالعاـّلأل كر".ّ

ّالم نػ ّالمخػكّ 72عىٌدّىذهّالماد ّمحكِّػد ّلممػاد ّ) يؿّ ّيّ العمػؿّ مراعػا ّم ّ ػ ّمػديرياتّ/ا(ّال ػ ّ يمػـز
؟ّكعنػػػدىاّكػػػافّمػػػفّاكّ ر ػػػ ّوّعنػػػدّ  ديػػػدىاّال ػػػٌدّاشدنػػػ ّالخػػػاصّ كػػػٌؿّمينػػػ ّوّاشدنػػػ ّالعػػػاـّلأل ػػػكرّال ػػػدٌّ

ٌمػػاؿّالعػػادييفّغيػػرّش ػػرّالع1ّالحػػّد األدنػػى الخػػاصالماػػركضّوػػياغ ّالػػنٌصّكال ػػال :ّالّي ػػكزّافّي ػػٌؿّ
الم در يفّالخاضعيفّش كاـّىذاّال انكفّعػفّال ػٌدّاشدنػ ّالعػاـّلأل ػكر.ّاـّاٌفّالم وػكدّضػركر ّا  ػراـّ
ال ٌدّاشدنػ ّاال اػاق ّلم ػٌدّاشدنػ ّالعػاـّلأل ػكروّ  يػ ّ وػ صّوػياغ ّالمػاد ّكال ػال :ّالّي ػكزّافّي ػٌؿّ

يػػرّالم ػػدر يفّالخاضػػعيفّش كػػاـّىػػذاّال ػػانكفّعػػفّال ػػٌدّش ػػرّالعٌمػػاؿّالعػػادييفّغّالحػػّد األدنػػى االتفػػاقي
ّاشدن ّالعاـّلأل كر.

دّعمػػ ّضػػركر ّا  ػػراـّل ػػافّ  ديػػدّ حٌكػػىػػذهّالمػػاد ّامّاٌفّّ ي نػػاّنحٌيػػدّالخػػرحّاشكؿ.ن ػػفّمػػفّّ
لػ ّوّكذلؾّ الر كعّإلػ ّال ػا ّالثال  ديدّاش كرّاش كرّلم ٌدّاشدن ّالعاـّالم د دّمفًّق ؿّالم ن ّالكطني 

ّعخرّالخاصّ الع ك ات.ّ

                                                           
ّكن ودّىناّ ال ٌدّاشدن ّالخاصوّال ٌدّاشدن ّالخاصّ كٌؿّمين ّاكّ ر  .ّ((1



 

25 
 

 زا نّعم ّكػٌؿّمػفّيخػالؼّ كػـّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّ(261ّ ي ّ رضّالمخٌرعّ  ّالماد ّ)
 ػػ ّ-ّالخػػاٌصّال ػػٌدّاشدنػػ ّاكّّلأل ػػكروّ(ّكي ػػٌددّا ػػرّالعامػػؿّ مػػاّي ػػٌؿّعػػفّال ػػٌدّاشدنػػ ّالعػػاـ76المػػاد ّ)

ّ.ّّمنوّ(74مخالا ّا كاـّالماد ّ)دكفّافّي طٌرؽّشٌمّ زا ّيمكفّافّي رٌ  ّعم ّّ- اؿّك كده

ػػوّإلػػ ّل ػػافّ  ديػػدّ كىػػذاّإفّدٌؿّعمػػ ّخػػ  ّ يػػكّيػػدٌؿّعمػػ ّاٌفّال كػػـّالػػكاردّ ػػ ّىػػذهّالمػػاد ّمك  
غيػػػرّالمنط ػػػ ّافّياػػػرضّالمخػػػٌرعّغرامػػػاتّعمػػػ ّىػػػحال ّمػػػفّإذّّالعمػػػؿ.م ّ ػػػ ّمػػػديرياتّاش ػػػكرّالمخػػػكّ 

ّلمم اس  ّك  انّل انكفّالكظيا ّالعاٌم .ّالمكظايفوّالذيفّيخضعكفّ  ّ اؿّمخالا يـّش كاـّال انكف

ىػػػ ّر؛ّلطا عيػػػاّال مػػػالٌ ّالمػػػاد ّال ػػػ ّ حٌكػػػدّعمػػػ ّضػػػركر ّا  ػػػراـّال ػػػٌدّاشدنػػػ ّلأل ػػػك ال ػػػال وّ 
وّ ػػالرغـّمػػفّضػػعؼّوػػياغ ياّال خػػريعٌي وّ اقضػػا  ّإلػػ ّالمػػػاد ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ(76المػػاد ّ)

ّاشدن ّعندّ  ديدّاش رّ العمكل ّاكّ اقن اا.ّ/ا(وّال  ّ حٌكدّعم ّضركر ّا  راـّال د77ٌّ)

 اقضػػا  ّإلػػ ّال ػػػدّاالدنػػ ّال ػػػانكنٌ ّ-افّي  ٌيػػػدكاّّكا عػػدّمػػفّذلػػػؾوّي ػػ ّعمػػ ّاوػػػ ا ّالعمػػؿ
إذّلػػيسّشوػػ ا ّالعمػػؿّّو ال ػػٌدّاشدنػػ ّاق اػػاقٌ وّالػػذمّ ػػنٌصّعميػػوّا ااقػػاتّالعمػػؿّال ماعٌيػػ ّ-لأل ػػر

ّ.1ال ري ّالمطم  ّ  ّ  ديدّا رّالعامؿ

ّ ػ ّ نظػيـّعلقػاتّاش ػرادوّإاٌلّإذاّكػافّمحٌيػدانّ ػال زا ّالػذمّ ّ  ي ػ   ّالّييعىٌدّذاّاثرو كشٌفّاٌمّقانكفو
يخٌكؿّدا عانّ  ي ٌيػانّك ػدٌيانّلػدلّالميخػاط يفّ   كػاـّال ػانكفّللل ػزاـّ ػو.ّكل ػرصّالمخػٌرعّ ػ ّقػانكفّالعمػؿّ

ّآخػروّي مثٌػالمدن ٌّّ المحٌيدوّلـّيك ًؼّالسكرٌمّعم ّال  ٌيدّالكامؿّ   كامووّ  نٌّ ؿّ ػ ّوّإٌنماّنػٌصّعمػ ّ ػزا و
ّ.إل ّ ان ّالمحٌيدّالمدن ٌّّ زال ّ ّالغرام ّكمحٌيدّو

 األثر المترتب عمى عدـ احتراـ الحد األدنى لألجر: -ثانياً ّ

كشٌفّىػػػذاّّ  ػػػكؽّالعامػػػؿّالماليػػػ ّلمخطػػػر. عػػػريضّإٌفّعػػػدـّا  ػػػراـّال ػػػدّاشدنػػػ ّلأل ػػػرّيعنػػػ ّ 
ّالخركاّيحٌثرّس م انّعم ّالط   ّالعامم وّكعم ّامفّالم  مىّكػذلؾوّنػٌصّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّعمػ ّمحٌيػدو

ّي رٌ  ّعم ّىذهّالمخالا . ّ زال   ّكمحٌيدو ّمدن  

 :  المدنيّ  المؤّيد -1

ي ىّ ػاطلنّكػٌؿّخػرطّييخػالؼّا كػاـّّ- نٌصّالماد ّالسادس ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّاٌنو:ّ"اّ
ّفّسا  انّعم ّالعمؿّ وّإذاّكافّي ضٌمفّإن اوانّمفّ  كؽّالعامؿّالم ٌرر ّ مك  و.ّىذاّال انكفوّكلكّكا

يس مٌرّالعمػؿّ ػ ٌمّمزايػاّاكّخػركطّا ضػؿّلموػم  ّالعامػؿّ كػكفّم ػٌرر ّاكّ  ػٌررّ ػ ّع ػكدّّ- ّ
اكّّالعمػػػؿّالاردٌيػػػ ّاكّا ااقػػػاتّالعمػػػؿّال ماعٌيػػػ ّاكّاشنظمػػػ ّالداخمٌيػػػ ّلمعمػػػؿّاكّغيرىػػػاّمػػػفّلػػػكالصّالمنخػػػ  

ّ م  ض ّالعرؼّكالعاد ".

                                                           
1))ّCRISTAU Antoine, Droit du travail, 8 édition, Hachette, 2011, p. 66ّ
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ّاعمػػ ّمػػفّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػكروّكلكػػفّ  الّنسػػ ن جّمػػفّىػػذاّالػػنصّاٌنػػوّي ػػكزّاال اػػاؽّعمػػ ّا ػػرو
ّا ّاقػؿوّنػو.ّك ػ ّ ػاؿّاال اػاؽّمّقػؿٌّي كزّاال اػاؽّعمػ ّا ػرو يكػكفّالػ طلفّقاوػرانّعمػ ّالخػرطّعمػ ّا ػرو

؛ّذلػػؾّاٌفّالع ػػدّوػػ يصّكالّييخػػالؼّالنظػػاـّالمخٌاػػضّلأل ػػروّ ينمػػاّي  ػػ ّالع ػػدّوػػ ي انّ ػػ ّ ػػاق ّا زالػػو
 ّ ػػاش رّا كػػاـّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػال ّالػػكارد ّ ػػ ّالعػػاـّاكّاآلدا ّالعامػػ وّ ػػؿّيخػػالؼّ ػػ ّ زلي ػػوّالخاٌوػػ

ّّّل ٌدّاشدن ّش رّمين و.اؽّالعامؿّاقانكفّالعمؿ.ّك ال ال وّيس مٌرّالع دّمىّاس   

الم ر ٌػ ّد ىّالاػرؽّ ػمّييخػالؼّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػرّـّقانكفّالعمؿّالسكرٌمّوا  ّالعمؿّالذالّزكاّن
اٌفّال كػـّعمػ ّوػا  ّيعنػ ّّوّال1 يفّاش رّالاعمٌ ّكال ٌدّاشدن ّلأل ػكرّ ػ ّال ػا ّالخػاصّ الع ك ػات

العمػػؿّ ػػد ىّالاػػرؽّي مػػؿّمعنػػ ّال ػػزا ؛ّ ػػؿّيػػ   ّىػػذاّال كػػـّ نايػػذانّل اعػػد ّقانكنٌيػػ ّ يعىػػٌدّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّ
ـّوػػػا  ّالعمػػػؿّ  عمػػػاؿّ كميػػػاّ عػػػدّافّام نػػػىّعػػػفّاالل ػػػزاـّ يػػػاّطكاعٌيػػػ وّ  وػػػ صّمػػػفّال مػػػال وّكقلػػػزا

ّالكا  ّإلزاموّ ياّ مك  ّ كـّقضال .

فّ ػػػا ّ النسػػػ  ّلأل ػػػرّالم ػػػٌددّعمػػػ ّاسػػػاسّالعمكلػػػ ّاكّّ لػػػزاـّوػػػا  ّالعمػػػؿّ ػػػد ىّالاػػػارؽوّكان كان
إالّاٌفّم ػػٌررّّ ّ  ديػػدّا ػػرىـ.ميمػػاّكانػػتّطري ػػّاقن ػػااوّكلكننػػاّنػػرلّاٌفّىػػذاّال كػػـّيخػػمؿّ ميػػىّالعٌمػػاؿ

ّذكرّالمخٌرعّلياّىكّإمكانٌي ّال لع ّ ال ٌدّاشدن ّ  ّىذهّالطري  ّمفّطرؽّادا ّاش ر.ّ

ّ ّ زالػػ   ي ر ػػ ّعمػػ ّمخالاػػ ّكلػػـّيك ػػًؼّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ المحٌيػػدّالمػػدن وّ ػػنٌصّعمػػ ّمحٌيػػدو
ّال دّاشدن ّلأل كر.

 جزائّي:ال المؤّيد -2

ّوا  ّالعمؿّالمخالؼّلم ػٌدّاشدنػ ّلأل ػرّ  دالػو؛ّ غيػ ّ   يػؽّك  مٌثؿّ  ّم    م ّمفّالماؿّييمـز
عمػػ ّ ػػٌديفّليػػذاّال ػػزا :ّ ػػد ّادنػػ ّي مثٌػػؿّ ػػ 2ّّنػػٌصّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمردعّالخػػاصّكالػػردعّالعػػاـ.ّّكالػػ

ّم م ّخمس ّآالؼّلير ّسكري وّك د ّاعم ّيوؿّإل ّعخر ّآالؼّلير ّسكري .ّ

ّلعمػؿّالسػكرمّعمػ ّم ػداّ عػٌددّال ػزا ّ عػدٌّكلـّيػنٌصّقػانكفّاّ دّمػفّار يك ػتّالمخالاػ ّ  ٌ يػـّ خػكؿو
ّ النس  ّلكٌؿّمخالا ووّإٌنماّ مخالاػ وّمنوػكصّعمييػاّ ػ ّال ػا ّّ عؿّىذاّم داّالعاـّينط ؽّعم ّكؿٌّمس  ؿ 

ّ.3ّّالخاصّ الع ك ات

                                                           
/ا(ّ غرامػ 77ّ"يعاق ّكؿّوا  ّعمؿّيخالؼّا كػاـّالمػاد ّ)ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّانو:262 نٌصّالماد ّ)ّ((1

/ّعخػػػر ّآالؼّليػػػر ّسػػػكري وّك  ضػػػ ّالم كمػػػ ّعمػػػ 1111ّ/ّخمسػػػ ّآالؼّليػػػر ّسػػػكري ّكالّ زيػػػدّعمػػػ ّ/5111الّ  ػػٌؿّعػػػفّ/
شدنػػ ّوػا  ّالعمػؿّالمخػػالؼّش كػاـّىػذهّالمػػاد ّ ضػلنّعػفّالغرامػػ ّ  لزامػوّد ػػىّالاػرؽّ ػيفّمػػاّكػافّيحديػوّلمعامػػؿّكال ػٌدّا

 ش رّ ل و".
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.261انظرّالماد ّ)ّ(2)

 /ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.275انظرّالماد ّ)ّ(3)
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ايفّ وػكر وّىػذيفّالم ػد.ّكلعػٌؿّعػدـّذكػره1ّككذلؾوّ النس  ّإل ّمضاعا ّالغرام ّ  ّ ػاؿّال كػرار
ّ النس  ّل ّكٌؿّمخالا ووّيعكدّإل ّرغ  وّ  ّ  اخ ّال كرار.ّمس  ٌم و

نػػٌصّعمػػ ّ خػػديدّال ػػزا ّ ػػ ّ ػػاؿّال كػػرار.ّ مضػػاعا ّّسػػنانّ عػػؿّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّعنػػدماك 
 ّالغرامػػ ّالع ك ػػ ّيخػػكِّؿّرادعػػانّقكٌيػػانّلػػدلّاوػػ ا ّالعمػػؿّللل ػػزاـّ   كػػاـّقػػانكفّالعمػػؿ.ّكخاوػػ نّاٌفّم ػػال

ّيمكػفّمعػوّافّ خػٌكؿّرادعػانّ  ي ٌيػ انّشوػ ا ّالعمػؿّال  ّ  ناىاّقانكفّالعمؿّالسكرمّالّ رق ّإل ّمس كلن
ّكعدـّمخالا يا.ّّّال ٌدّاشدن   كاـّاالم ثاؿّ ّلد عيـّإل 

ّّ ّعخكال وّإٌنماّعم ّاساسّضػكا طّكمعػاييرّمخ ماػ ّوكالّي ـٌ .ّ مػاّ  ديدّال ٌدّاشدن ّلأل رّ خكؿو
ّّّ ّىذهّالضكا ط؟ى

 المطمب الثاني

 ضوابط تحديد الحّد األدنى لألجر

 ّل  ديػدّاش ػكروّلـّيك ًؼّالمخػٌرعّالسػكرمّ ػ ّقػانكفّالعمػؿّ ػالنٌصّعمػ ّ خػكيؿّالم نػ ّالكطنٌيػ 
/ (71ّالضكا طّال  ّي  ّافّ س عيفّ ياّعندّ  ديدىاّال ٌدّاشدنػ ّلأل ػر.ّ ػنٌصّ ػ ّالمػاد ّ) ؿّ ٌددّ

 ّعمػ ّالم نػ ّافّ يراعػ ّ ػ ّادا ّميم يػاّاشزمػاتّاالق وػادٌي ّكى ػكطّالن ػدّكسػعرّوػرؼّعم ّاٌنو:ّ"ي 
ّ.ّّ" العمم ّالكطنٌي ّكال ك ّالخرالٌي ّكالمس كلّالعاـّلألسعارّكغيرىاّمفّالم غيراتّاالق واديٌّ

المعػػاييرّال ػػ ّنػػٌصّعمييػػاّالمخػػٌرعّكردتّعمػػ ّسػػ يؿّالمثػػاؿّالّال وػػر.ّ ػػدليؿّقكلػػو:ّك ال ػػال وّ 
ّ ".ّ"كغيرىاّمفّالم غيراتّاالق واديٌّ

مػىّّو   ديدّال ٌدّاشدنػ ّش ػرّ الخاوٌّّنٌصّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّ عضّالضكا طوّكذلؾّ
ّ ػوّالعامػؿوّكذلػؾ  ػ ّمعػرضّ ديثػوّعػفّالم ػافّالمخ ٌوػ ّ  عػدادّّال ركيزّعمػ ّاىمٌيػ ّالعمػؿّالػذمّي ػـك

ّالعمؿ.اتّمديريلأل كرّ  ّال ٌدّاشدن ّالخاصّّعفّم  ر اتّو

ك ػػػ ّضػػػك ّىػػػذهّالمعػػػاييرّال انكنٌيػػػ ّنسػػػ طيىّافّن ػػػٌددّالضػػػكا طّال ػػػ ّ  كػػػـّمسػػػ ل ّ  ديػػػدّال ػػػٌدّ
اشدن ّلأل كروّ الضا طّاال  ماعٌ ّ)الارعّاشكؿ(وّكالضػا طّاالق وػادٌمّ)الاػرعّالثػان (وّكضػا طّاىمٌيػ ّ

ّالعمؿّ)الارعّالثال (.

 

 

 
                                                           

ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.275انظرّالماد ّ)ّ(1)
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ّالفرع األوؿ

 الضابط االجتماعيّ 

المخػػػػٌرعّ ي ػػػػكطّالن ػػػػدوّكسػػػػعرّوػػػػرؼّالعممػػػػ وّكال ػػػػٌك ّالخػػػػرالٌي وّيػػػػدٌؿّعمػػػػ ّاليػػػػدؼّّإٌفّاى مػػػػاـ
اال  ماعٌ ّلعنورّاش ر.ّإذّالّيكا ّافّيكػكفّاش ػرّم ناسػ انّمػىّم ػدارّال يػدّالػذمّي ذلػوّالعامػؿوّ ػؿّ

اشكضػػاعّّال ػػٌدّافّيكػػكفّم كازنػػانّمػػىّمسػػ كلّاشسػػعاروّليغػػدكّكا يػػانّل ػػ ميفّ يػػا وّكريمػػ وّلألخيػػروّ ػػ ّظػػؿٌّ
كيمكننػػػاّ سػػػمي ّىػػػذاّالضػػػا طّ" ضػػػا طّالكاايػػػ ّاال  ماعٌيػػػ ّلأل ػػػر".ّ مكػػػٌؿّاالق وػػػادٌي ّالسػػػالد ّ ػػػ ّال مػػػد.ّ

ّيعمؿّال ٌؽّ  ّمكا   ّعادل وّ حمفّلوّكشسػر وّ يػا نّكريمػ ّن  كسػالؿّّ- ػ ّ ػاؿّالضػركر -وّ ػدٌعـّّإنسافو
ّ.1ّّخرلال ماي ّاال  ماعٌي ّاشّي

م داّال دّاشدن ّلأل روّ ػنٌصّعمػ ّانػو:ّ"لكػؿّعامػؿ2ّّلعر ي ّالسكري ك  ٌن ّدس كرّال ميكري ّا
ا رّعادؿّ س ّنكعي ّالعمؿّكمردكدهوّعم ّافّالّي ٌؿّعفّال دّاشدن ّلأل ػكرّالػذمّيضػمفّم طم ػاتّ

ّرىا".غيٌّ ال يا ّالمعيخي ّّك

اش ػروّّكنس ن جّمفّىذاّالنصّمدلّاى ماـّالمخرعّالسكرمّ ال عدّاال  ماع ّاقنسان ّلعنوػر
ّ  ميفّم طم اتّال يا ّالمعيخٌي .ك اشخصّ ٌدهّاشدن وّالذمّي  ّافّيككفّكا يانّل

ّقخػ اعّ ا ا ػوّال وكؿّالعامؿّعمعىٌدّيّيكعميووّ ّكاؼو  ّكسػيم ّمػفّكسػالؿّال مايػ ّيٌّمعيخػ ّا رو
ّ يػػاّ ميػػىّالػػدكؿ .ّكموػػطمصّالم  ضػػر ّمنيػػاّكالناميػػ ّعمػػ ّ ػػد ّسػػكا ّواال  ماعٌيػػ وّال ػػ ّي ػػ ّافّ م ػػـز

ّشمنػػػوّّوعنػػػ ّ مايػػػ ّالم  مػػػىّمػػػفّالظمػػػـّكالاسػػػاد "ّي"ال مايػػػ ّاال  ماعٌيػػػ كمػػػاّي ر ٌػػػ ّعمييمػػػاّمػػػفّ يديػػػدو
ّكاس  راره.ّّّ

اليػػدؼّال عيػػدّمػػفّمسػػ ل ّ  ديػػدّ ػػد ّادنػػ ّلأل ػػروّاٌمػػاّاليػػدؼّال ريػػ ّكالم اخػػرّ يػػكّىػػكّىػػذاّّك
طاليـّا كرانّم دٌنيػ ّالّ  ناسػ ّمػىّال يػدّ ماي ّالعٌماؿّمفّاس غلليـّمفًّق ؿّاو ا ّالعمؿوّكذلؾّ  ع

فّكافّم ناس انّمىّ يدىـ ّ  ٌنوّالّ ٌدّافّيككفّكا يانّقخ اعّ ا ا يـّاشساسٌي .ّوالذمّي ذلكنو.ّكان

ي ّلمعامؿّال  ّي  ّافّيغطيياّوّىك:ّماّالم وكدّ ال ا اتّالمعيخكالسحاؿّالذمّيطرحّناس
لمادٌي ّ  طّاـّ يضاؼّإليياّال ا اتّاال  ماعٌي ّال ٌدّاشدن ّلأل ر؟ّىؿّ  ٌددّ ال ا اتّا

ّكذلؾ؟
ّ

                                                           
ّ(ّمفّاقعلفّالعالم ّل  كؽّاقنساف.23ّالماد ّ)ّ(1)
 .2112/خ اط/24 ي ّالسكري ّالوادرّ  ّ(ّمفّدس كرّال ميكري ّالعّر41/2انظرّالماد ّ)ّ(2)
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ٌي ّال  ّي ػ ّافّييغطييػاّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػرّّ  ػد دّال ا اتّالمعيخّاف1ٌّّيرلّا دّخير احّال انكف
ّلمعامػػػؿّكلمػػػفّيعكلػػػو.ّ ينمػػػاّيػػػرلّآخػػػر ٌي ّال ا ػػػاتّالمعيخػػػّاف2ٌّّ الغػػػذا ّكالػػػدكا ّكالسػػػكفّكالممػػػ سّالػػػلـز

ّ خمؿّال ا اتّاال  ماعٌي ّكذلؾ.ّلمعامؿّ م ٌدّل

ّد ػػػػدّ ال ػػػػ ّ ّيٌّي ّلمعامػػػػؿو ّلمسػػػػ ل ّال ا ػػػػاتّالمعيخػػػػنع  ػػػػدّاٌفّىػػػػذهّالنظػػػػر ّال  ميدٌيػػػػّكمػػػػفّ ي نػػػػا
ّوّكخاوػػ ّنإذّلػػيسّ ػػالخ رّك ػػدهّي يػػاّاقنسػػاف ال ا ػػاتّالمادٌيػػ ّ  ػػطوّلػػـّ يعىػػٌدّم ديػػ ّ ػػ ّكق نػػاّال اضػػروّ

ّسافوّك  ٌدـّ خريعاتّالعمؿّ  ّمسير ّ ماي ّالعامؿ.ّ عدّ طكرّانماطّال يا ّكازديادّ ا اتّاقن

 م ػػػٌدّل خػػػمؿّ ا ا ػػػوّّ ّافّييغطييػػػاّال ػػػٌدّاشدنػػػ ٌي ّلمعامػػػؿّال ػػػ ّي ػػػال ا ػػػاتّالمعيخػػػكعميػػػووّ 
وّكذلؾّاال  ماعٌي  وّانطلقانّمفّضركر ّال ااظّعم ّالو  ّالناسٌي ّلمعامػؿ.ّذلػؾّاٌفّالعامػؿّكػ ٌمّإنسػافو

ّإخػ اعّ ا ا ػوّالمادٌيػ ّ  ػطّليسػ مٌرّ ػ ّال يػا ّ وػكر وّم كازنػ ّوالّيس طيىّافّيع مدّعمػ ّ .ّ اقنسػافّناػسه
ّ ػ ّإ ػدلّىػذهّالنػكا  ّيػحثٌّ ّاكّ  وػيرو ّك سدهوّكاٌمّإىماؿو عمػ ّقدر ػوّعمػ ّادا ّعممػوّعمػ ّّرّسػم اّنكركحه

لديػوّ ػ ّقدر وّ  ّد ىّع م ّاقن ااّن كّاشماـوّكي ضػ ّعمػ ّركحّاق ػداعّكاال  كػارّعم ّاكمؿّك وووّّك
ّنياي ّالمطاؼ.

كانطلقػػػانّمػػػفّضػػػركر ّاالى مػػػاـّ الوػػػ  ّالناسػػػٌي ّل نسػػػافوّاع  ػػػرتّالعديػػػدّمػػػفّانظمػػػ ّال ػػػ ميفّ
ّ  ٌنػػػػوّيػػػػدٌؿّعمػػػػ ّمػػػػدلّاى مػػػػاـّ الوػػػػ  ّعممٌيػػػػاتّال  ميػػػػؿّمخػػػػمكل نّ نظاميػػػػا.ّكىػػػػذاّإفّدٌؿّعمػػػػ ّخػػػػ  و

ّالمخػ ٌرعّالعٌمػال ّ  ا ػاتّالعامػؿّالماديػ ّالمخٌرعيفّ اقنسافّككؿوّناسانّك سدان.ّ مػفّ ػا ّاكلػ ّافّييػ ـٌ
ّكالمعنكٌي ّعم ّ د ّسكا .ّّّّ

ىذاّمفّنا ي ّالو  ّالناسٌي وّاٌماّمفّالنا ي ّال انكنٌي ّ  ٌنناّنس طيىّافّن خػذّمػفّإقػرارّالمخػٌرعّ
  ػٌؽّالعامػػؿّ ػ ّالعطػػؿّكاق ػػازاتوّكعػدـّالسػػماحّلػػوّ ال نػازؿّعػػفّ ٌ ػوّ ػػ ّاق ػػاز ّالسػنكٌي وّدلػػيلنّعمػػ ّ
 ػػرصّالمخػػٌرعّعمػػ ّال  ػػكؽّاال  ماعٌيػػ ّلمعامػػؿ.ّ مػػفّغيػػرّالمع ػػكؿّافّي مػػ ّ ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّاق ػػاز ّ

ّّوّكالّيكاؿّلوّقدرانّمفّاش رّيساعدهّعم ّ   يؽّىذاّاليدؼ.3ّالسنكٌي ؛ّ غي ّ  ديدّنخاطو

 ػػػارّعنػػػدّمػػػفّموػػػم  ّالدكلػػ ّاكالنوّكالمنخػػػ  ّثانيػػػانوّثػػػـّالعامػػؿوّافّ حخػػػذّ عػػػيفّاالع ّولػػذلؾوّ  ٌنػػػ
  ديػػػدّال ا ػػػاتّاشساسػػػٌي وّال ا ػػػاتّالمادٌيػػػ ّكاال  ماعٌيػػػ ّلمعامػػػؿّعمػػػ ّ ػػػد ّسػػػكا وّ غيػػػ ّ   يػػػؽّال  ػػػٌدـّ

ّّاالق وادٌموّكاالس  رارّاال  ماعٌ .ّّّّّّّّ

ّلك ػده؛ّ   يػؽّىػذاّاليػدؼّ-مػفّالنا يػ ّالعممٌيػ ّ–لػفّيسػ طيىّالعٌمػالٌ ّكلكٌنناّنع  ػدّاٌفّالمخػٌرعّ
  ٌننػاّن  ػرحّافّيػ ـٌّّوك  ثيرىػاّالم اخػرّعمػ ّمراكػزّا خػاذّال ػرار.ّلػذلؾّوٌياتّاالق وػادٌي ضغطّالاعالن ي  ّ

ن ا ػاتّالعٌمػاؿّذا يػاوّكمػاّىػكّال ػاؿّ النسػ  ّلنػكادمّّ ّلمعمػاؿّ ال عػاكفّمػىاالى ماـّ ال ا اتّاال  ماعٌيػ
                                                           

ّ.78وّص2111سيؼّ فّراخدّ فّمسمـّالينال وّال ماي ّال انكني ّلأل روّالمك  ّال امع ّال دي وّاقسكندري وّّ(1)
ّ.112المخ ارّاعمر وّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
 371ّخكاخّم مدّاش مدوّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
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خػػػاصوّسػػػكا هّ النسػػػ  ّ ّ عٌمػػػاؿّال طػػػاعّالخاٌوػػػّممػػػيفوّكذلػػػؾّ  نخػػػا ّنػػػكادمالضػػػ اطّكنػػػكادمّن ا ػػػاتّالمع
ّم د د وّمىّال  كيدّعمػ ّضػركر ّ خوػيصّاكثػرّ لعٌماؿّكٌؿّمين ّعم ّ دهوّاـّ النس  ّلمعامميفّ  ّميفو
مػفّمنخػػ  ّ ر ييٌيػ ّكا ػػد ّ ػػ ّكػٌؿّم ا ظػػ ؛ّذلػػؾّاٌنػوّكٌممػػاّزادّعػددّالمسػػ ايديفّمػػفّالمنخػ  وّكٌممػػاّضػػعؼّ

ّمس كلّخدما يا.

ل  ديػػدّال ػػدّاشدنػػ ّلأل ػػرّدّ  ديػػدهّلمضػػكا طّال انكنٌيػػ ّكاشوػػؿّافّ   وػػرّاكلكيػػ ّالمخػػٌرعّعنػػ
ّ ػػػوّاالق وػػػػاديكف.ّإاٌلّاٌفّقػػػانكفّالعمػػػػؿّ عمػػػ ّالضػػػا طّاال  مػػػػاعٌ ؛ّذلػػػؾّاٌفّالضػػػػا طّاالق وػػػادٌمّييػػػػ ـٌ

ّؾ.كذلّالسكرمّنٌصّعم ّىذاّالضا ط

ّ

 الفرع الثاني

 الضابط االقتصاديّ 

عمػؿّالم نػ ّالكطنٌيػ ّل  ديػدّاش ػكرّ ضػػا طّ ػداّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّ عػدادهّالضػكا طّالناظمػػ ّل
اشزمػ ّاالق وػادٌي وّالػذمّيوػٌ ّاشخػػذّ ػوّ ػ ّموػم  ّوػا  ّالعمػػؿوّكمػدلّقدر ػوّعمػ ّد ػىّاش ػػكروّ
ق ػػؿّاالى مػػاـّ موػػم  ّالعامػػؿ.ّىػػذاّمػػفّ يػػ ّاشوػػؿوّإالّاٌنػػوّكعمػػ ّالمػػدلّال عيػػدّيمكػػفّافّيسػػاىـّ ػػ ّ

ّّ ماي ّ  كؽّالعامؿ.

.ّك يعىػػٌدّا ػػكر1ّإلػػ ّخاػػضّ كػػاليؼّإن ػػا يـوّ غيػػ ّزيػػاد ّار ػػا يـّعػػاد ّنّيسػػع ّاوػػ ا ّالعمػػؿإذّ
ّ كػاليؼّاقن ػااوّال ػ ّيػد ىّار ااعيػاّالمنخػآتّاالق وػادٌي ّالك يػر ّإلػ ّن ػؿّمركػزّاعماليػاّ العٌماؿّمفّاىـٌ

 إل ّدكؿّايخرلوّ نخاضّ يياّا كرّاشيدمّالعامم وّكالويفّمثلن.ّ

ّالمعيارّاالق وادمٌّ ر  ّاشكلػ ّ  ػدر ّالمنخػآتّعمػ ّادا ّاش ػكر.ّكىػذهّال ػدر ّ خ مػؼّدٌّ الّكيي ـٌ
ّ اخ لؼّالمركزّالمالٌ ّلممنخ  .ّ

قػػػدر ّالمنخػػآتّعمػػػ ّادا ّاش ػػػكرّمػػفّخػػػلؿّمراعػػػا ّالمسػػ كلّالعػػػاـّلأل ػػػكرّ ػػػ ّّيمكػػفّ  ديػػػدّكّ
ّوػػناع ٌّعّالاش ػػكرّ ػػ ّال طػػا.ّكمػػفّ ي نػػاّنػػرلّاٌفّىػػذاّالمسػػ كلّي  ػػٌددّ ػػالنظرّإلػػ ّمسػػ كل2ّالم ا ظػػ 

.ّ مػػفّخػػلؿّىػػذيفّالعنوػػريفّنسػػ طيىّ  ديػػدّالمسػػ كلّالعػػاـّلألسػػعاروّكمػػدلّال ػػٌك ّاالق وػػادٌي ّ  ػػارمٌّكال
لعماليػػػػاوّدكفّافّيػػػػحٌثرّذلػػػػؾّعمػػػػ ّّمر اعػػػػ ّوّكقػػػػدر ياّعمػػػػ ّادا ّا ػػػػكرّوّولممنخػػػػآتّالكالنػػػػ ّ ػػػػ ّالم ا ظػػػػ 

ّكقدر ياّال نا سٌي .ّوك كدىا

                                                           
  ّع دّالعمؿّ  ّال انكنيفّالعراق ّكالمورموّرسال ّما سػ يروّ امعػ ّّضماناتّ  ديدّاش رّعم ّم مدّرضاّيكنسوّ((1

ّ.57وّص2119الدكؿّالعر ٌي وّقسـّالدراساتّال انكنٌي وّال اىر وّ
ّ/ىػ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.72انظرّالماد ّ)ّ((2
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ّعمػػ ّادا ّاش ػػروّّمعيػػار1ّكين  ػػدّا ػػدّخيػػر احّال ػػانكف ّوػػناع   الػػذمّّكقػػدر ّكػػٌؿّمنخػػ  وّاكّقطػػاعو
اتّاشر ػاحّلممنخػآتّذّمػفّاش ػرّاك ػرّيحدمّإل ّاقخلؿّ م داّالمنا س ّالخريا وّكذلػؾّ ػ قرارّ ػد ّادنػ 

ّالمنخػآتّذاتّاشر ػاحّالعاليػ ّ مػٌرّ مرا ػؿّنمػكّ ّوّيػرلّافٌّ  ٌنػّووّك ال ال ّال  ميؿّمفّار ا يا.ّكذلؾالعالي 
. ّكازماتو وّكمرا ؿّ را ىو ّكازدىارو

كلكٌننػػاّنػػرلّاٌفّالمعيػػارّاالق وػػادٌمّكضػػىّاوػػلنّل مايػػ ّاوػػ ا ّالعمػػؿّذكمّالػػر صّالم ػػدكدوّ
الذيفّيممككفّمنخآتّوغير ّاكّم كسط ّال  ـوّكال ػ ّييخخػ ّ ػ ّ ػاؿّزيػاد ّ كػاليؼّعمميػاّافّ ضػطرّ

غلؽّمنخآ ياوّكيغدكّاوػ ا ياّىػـّايضػانّ   ا ػ ّإلػ ّالعمػؿّال ػا ى.ّاشمػرّالػذمّيزيػدّمػفّلكقؼّالعمؿّكان
رّك ػػكدىـّسػػم انّعمػػ ّعػػددّالعػػاطميفّعػػفّالعمػػؿوّكييرىػػؽّعػػا ؽّالدكلػػ ّ المزيػػدّمػػفّمخػػاكؿّال طالػػ وّكيػػحثٌّ

سكؽّاشيدمّالعامم ؛ّكذلؾّ ازديادّاعدادىـوّكماّي رٌ  ّعم ّذلؾّمفّازديادّاس غلليـّمػفًّق ػؿّاوػ ا ّ
ّالعمؿ.

فّاخػػػػٌؿّ العدالػػػػ ّال نا سػػػػٌي وّإاٌلّاٌنػػػػوّيسػػػػاىـّ ػػػػ ّ   يػػػػؽّالعدالػػػػ ّالضػػػػا طّاالق وػػػػلػػػػذلؾوّ  ادمّكان
اال  ماعٌي ؛ّكذلؾّ  ماي ّاو ا ّالر صّالم دكدّمفّ ي وّك ماي ّالط   ّالعامم ّكن ي  ّليػذهّال مايػ وّ

خرل.ّكىذاّيعنػ ّاٌفّالضػا طّاالق وػادٌمّيمكػفّافّييسػاىـّإلػ ّ انػ ّالضػا طّاال  مػاعٌ ّ ػ ّمفّ ي ّاّي
ّىّ د ّادن ّش رّالعامؿوّ حمفّلوّ يا نّكريم وّك ساىـّ  ّاس  رارّعلق ّالعمؿ.ّكض

ّكآخػػرّعمػػ ّّوّكىػػككىنػػاؾّضػػا طّآخػػرّيحخػػذّ ػػوّعنػػدّ  ديػػدّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػكر يميِّػػزّ ػػيفّا ػػرو
ّاساسّاىمٌي ّالعمؿ.

 الفرع الثالث

 ضابط أىميّة العمؿ

الخػػػاصّ كػػػٌؿّمينػػػ وّاكّ ر ػػػ ووّكالػػػذمّيػػػ ـٌّعنػػػدّكضػػػىّال ػػػٌدّاشدنػػػ ّاىمٌيػػػ ّالعمػػػؿّضػػػا طّيحخػػػذّ 
 ػػػيفّا ػػػرّالعٌمػػػاؿّ ػػػالنظرّإلػػػ ّّّزّىذاّالضا طالعمؿ.ّكيميٌّ ّ  ّمديرياتّاق را وّمفًّق ؿّالم افّالخاوٌّ
دّليػػـّاكثػػرّمػػفّ ػػد ّادنػػ ّكا ػػدوّ ػػدّ ييّّاممكفّداخػػؿّالمنخػػ  ّالكا ػػد ّيمكػػفّافالعمػػؿّالػػذمّي كمػػكفّ ػػو.ّ العػػ
 ػ ّاالسػ   اؿوّعػفّّ-عمػ ّسػ يؿّالمثػاؿ-خ مؼّال ػٌدّاشدنػ ّش ػرّمػفّيعمػؿّكالعامميفّ  ّالانادؽوّإذّي

ّالذمّييرخدّالنزال ّإل ّغر يـ.

وّلأل ػػكرّال ػػٌدّاشدنػػ ّالخػػاصالضػػا طّعنػػدّ ديثػػوّعػػفّىػػذاّّإلػػ 2ّكاخػػارّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم
ّمػػفًّق ػػؿّّك ّم ػػد ـو ّيوػػدرّعػػفّكزيػػرّالعمػػؿوّ نػػا نّعمػػ ّاق ػػراحو الم ػػافّالمخ ٌوػػ ّ ػػ ّالػػذمّيػػ ـٌّ  ديػػدهّ  ػػرارو

                                                           
 .119المخ ارّاعمر وّمر ىّسا ؽوّصّ((1
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.72انظرّالماد ّ)ّ(2)
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 ضػػػركر ّمراعػػػا ّّالمعػػػاييرّالناظمػػ ّلعمػػػؿّىػػػذهّالم ػػاف  ػػدّ ػػػٌددّقػػػانكفّالعمػػؿّالسػػػكرمّّ.1مػػديرياتّالعمػػػؿ
المػػػحٌىلتّكالخ ػػػراتّاللزمػػػ ّلم يػػػاـّ العمػػػؿوّكاىمٌيػػػ ّالعمػػػؿوّكدكرهّ ػػػ ّ طػػػكيرّاقن ػػػااوّكظػػػركؼّالعمػػػؿّ

ّ.2 ّضك ّال ٌدّاشدن ّالعاـّلأل كركمكانووّكالمس كلّالعاـّلأل كرّ  ّالم ا ظ وّذلؾّكٌموّ 

نل ظّاٌفّالمخٌرعّلاػتّنظػرّىػذهّالم نػ ّإلػ ّضػركر ّمراعػا ّال ػٌدّاشدنػ ّالعػاـّك  ّىذاّالوددّ
ّعػاـو3ّالم ٌررّمفًّق ؿّالم ن ّالكطنٌي  .ّمحٌكدانّ ذلؾّاٌفّال ػراراتّالوػادر ّعػفّىػذهّالم نػ ّ يعىػٌدّ مثا ػ ّنػص 

دّاش كرّ  ّمديرياتّالعمؿّا  راميا؛ّشٌنيػاّال خػريىّالعػاـّالػذمّي ػ ّي  ّعم ّالم افّالمخ ٌو ّ   دي
ّخاصّ ال  ٌيدّ ووّكذلؾّ عدـّمخالا وّ  قرارّ ػد ّادنػ ّخػاصّينػزؿّعػفّّ-  ّىذاّالودد-عم ّكٌؿّ خريىو

ّال ٌدّاشدن ّالعاـّلأل كروّمىّإمكاني ّإقرارّ ٌدانّادن ّلأل كرّاعم ّمفّال ٌدّاشدن ّالعاـ.ّ

شمػػػرّينسػػػ ـّمػػػىّاليػػػدؼّمػػػفّإنخػػػالياوّ الم نػػػ ّالكطنٌيػػػ ّ  ػػػٌددّال ػػػٌدّاشدنػػػ ّ ػػػالنظرّإلػػػ ّكىػػػذاّا
الظركؼّاال  ماعٌي ّكاالق وادٌي ّعم ّمس كلّالدكل .ّاٌماّالم افّالمخ ٌو ّ  ٌددىاّ ػالنظرّإلػ ّالظػركؼّ

مػػفّممٌثمػػ ّّالخاوػػ ّ كػػٌؿّمينػػ وّاكّ ر ػػ وّعمػػ ّمسػػ كلّالم ا ظػػ .ّك  خػػذّاق را يػػاّ عػػدّالسػػماعّلػػرامّكػػؿّ 
ّ ػ ّ خػكيمياّممٌثمػيفّعػف4ّاو ا ّالعمؿّكالعماؿّذكمّالخػ ف ـٌ .ّعمػ ّعكػسّالم نػ ّالكطنٌيػ ّال ػ ّالّ ضػ

ّاو ا ّالعمؿّكالعٌماؿوّكيع  رّاعضاحىاّذاتّوااتّرسمٌي .

كىػذاّيعنػػ ّاٌنػػوّاوػػ صّلػػديناّ ػ ّسػػكري ّ ػػٌديفّلأل ػػر:ّال ػػٌدّاشدنػ ّالعػػاـوّالػػذمّ خػػ ٌصّ   ديػػدهّ
نٌيػػ ّل  ديػػدّاش ػػكر.ّكال ػػٌدّاشدنػػ ّالخػػاصّ كػػٌؿّمينػػ ّاكّ ر ػػ وّالػػذمّيي ػػد دّ  ػػرارّمػػفّكزيػػرّالم نػػ ّالكط
ّالعمؿ.ّ

إاٌلّإٌفّال ػػٌدّاشدنػػ ّالخػػاصّيمكػػفّافّيسػػ غرؽّال ػػٌدّاشدنػػ ّالعػػاـّإذاّكػػافّاعمػػ ّمنػػو.ّكعنػػدىاّ
ال ػػذٌرعّ ػػ ٌفّّدكفّافّيسػػ طيىّ- ػػ ّ ػػاؿّك ػػكده-  ٌيػػدّ ال ػػٌدّاشدنػػ ّالخػػاصّي ػػ ّعمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّال

ّال عكيػؿّ ػ ّىػذهّال الػ ّعمػ ّال ػٌدّاشدنػ ّالخػاصّ اش رّالػذمّيعطيػوّمطػا ؽّلم ػٌدّاشدنػ ّالعػاـوّإذّيػ ـٌ
ّلم كٌثؽّمفّا  راـّوا  ّالعمؿّلم ٌدّاشدن ّلأل ر.

الضػػػػكا طّال ػػػػ ّ  ػػػػٌددّعمػػػػؿّالم ػػػػافّك  ػػػػدلّاىػػػػـّضػػػػا طّاىمٌيػػػػ ّالعمػػػػؿّكيمكننػػػػاّ  ريػػػػرّاشخػػػػذّ 
انّكنكعػػانّ ػػديرّلػػذمّييسػػاىـّ ػػ ّ طػػكيرّاقن ػػااّكٌمػػالعامػػؿّاالخػػاصّ ػػ ّاٌفّ ػػٌدّاشدنػػ ّالمخ ٌوػػ ّ   ديػػدّال

خػرل.ّ يػذاّ رعاي ّالمخٌرعوّمفّ ي ّضركر ّافّيككفّال ٌدّاشدن ّالم ٌررّليذهّالال ّاعم ّمػفّالالػاتّاشّي
ّككؿ.ّّلممنخ  ّ  طوّإٌنماّللق وادّالكطن ٌّّالعامؿّالّيحٌدمّخدم ّن

                                                           
(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ٌّانو:ّ" عرضّم  ر اتّكٌؿّل ن وّعم ّالكزيرّقودارّقرارّ  ديػدّال ػٌد73ّ نٌصّالماد ّ)ّ(1)

ّاشدن ّلأل كرّ  ّمين وّمعٌين ّضمفّمنط  ّعمميا".
ّّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.72انظرّالماد ّ)ّ(2)
ّانظرّالا ر ّ/ا/ّمفّالماد ّالسا   .ّّ((3
ّ/د(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.71اد ّ)انظرّالمّ((4



 

33 
 

 ػ ّمعػرضّ ديثػوّعػفّاشسػ ا ّّ انكفّالعمػؿّالسػكرمّال ديػدس ا ّالمك   ّل ا ّ  ّاشّولؾكذ
:ّ"مراعػػػا ّل ػػػافّ  ديػػػدّال ػػػٌدّضػػػركر صّاق ػػػراحّمخػػػركعّقػػػانكفّالعمػػػؿّمػػػفّالنا يػػػ ّاالق وػػػادٌي ّال ػػػ ّ كٌضػػػ

اشدنػػ ّلأل ػػكرّالمخػػك م ّ ػػ ّالم ا ظػػاتّالمػػحىلتّاللزمػػ ّلم يػػاـّ العمػػؿوّكال ركيػػزّعمػػ ّاىمٌيػػ ّالعمػػؿّ
ّ  ّ طكيرّاقن اا".ّكدكره

ّعاليػ وّيكٌمػؼّالعامػؿّ يػدانّمضػاعاانّمػفّ ّكخ ػراتو كشٌفّالعمؿّالذمّي  ااّال ياـّ وّإل ّمحٌىلتو
عمػػػ ّضػػػركر ّمراعػػػا ّالمػػػحٌىلت1ّّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرماٌكػػػدّّثنػػػا ّادالػػػوو يػػػ ّالدٌقػػػ ّكال ركيػػػزّالعػػػال ّا
ّكالخ راتّاللزم ّلم ياـّ العمؿ.ّ

 يفّالعٌماؿّمػفّ يػ ّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػروّ ػالنظرّإلػ ّّالسكرمّقانكفّالعمؿّك يذاّالمعيارّيمٌيز
الػذمّيعمػؿّعمػػ ّالعامػػؿّالعممٌيػ ّكالعممٌيػ .ّ العامػػؿّالػذمّي ػكٌل ّإدار ّ ػػرعّالمنخػ  وّيخ مػؼّعػفّّيـل مػحىٌّ

رّ المنخػ  ّن ػكّآل وّل غميؼّاكّ ع ل ّالمن  ات.ّ المحٌىؿّالعممٌ ّكالخ ر ّالعممٌي ّامرافّالّغن ّعنيمػاّلمسػي
ّال طٌكرّكالن اح.

ّعػفّظػركؼّادالػووّنػٌصّّكشٌنوّالّيمكفّالنظرّإل ّامٌّ ّ معػزؿو مػ ّع2ّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّعمػؿو
ّ مػػفّيعمػػؿّ ػػ ّظػػركؼّوّ.مراعػػا ّظػػركؼّالعمػػؿّكمكػػافّادالػػووّعنػػدّ  ديػػدّال ػػٌدّاشدنػػ ّالخػػاصّلأل ػػر

ّمك  ٌيػػ وّكىػػػذاّمػػاّيسػػػٌم ّ ػػػالظركؼّّال ػػػٌرّكال ػػردوّالّييخػػػ وّمػػفّي ػػػـك ػػػ ثيرّ  ػػتّّوػػػع  ّوّمناخٌيػػ ّو   عمػػػاؿو
ّالمناخٌي ّلمعمؿ.

ال ٌدّمفّمراعا ّط يع ّالعمؿّذا ووّ مفّيعمؿّ  ّوػناع ّال ٌديػدّكالمػكادّالوػم  ّيخ مػؼّّوكذلؾ
  دي ػػوّ ػػ ّامكنػػ ّم خػػا ي وّعػػفّالػػذمّيعمػػؿّ ػػ ّ وػػنيىّال مػػاش.ّك ػػ ّىػػذهّال الػػ ّنل ػػظّاٌفّالعمػػؿّيػػ ـٌّ

ط يع ّالعمؿ.ّ مراعا ّظػركؼّالعمػؿّ  ّىذهّال ال ّوّكلكفّالذمّيخ مؼّكرخ ّوكّاّمعمؿّواكّّمونىّوداخؿّ
يػؽّ  كمكافّادالوّ  ّ  ػديرّال ػٌدّاشدنػ ّ يعىػٌدّمػفّالكسػالؿّال ػ ّ يسػاىـّ ػ ّإنوػاؼّالعامػؿّمػفّ يػ وّك 

مػػاؿّخػػرل؛ّذلػػؾّاٌفّالعٌمػػاؿّلػػفّي  مػػكاّعػػفّاالل  ػػاؽّ اشعال ػػكازفّ ػػ ّ كزيػػىّاشيػػدمّالعاممػػ ّمػػفّ يػػ وّاّي
ّ.ّّذاتّالظركؼّالوع  ّلمعر  يـّاٌنيـّسينالكفّم ا لنّعادالنّليذاّال يدّاقضا  ٌّ

ضػػا طّاىمٌيػػ ّالعمػػؿّالّيمكػػفّاشخػػذّ ػػوّعنػػدّ  ديػػدّال ػػٌدّاشدنػػ ّالعػػاـّلأل ػػكرّعمػػ ّك ال ػػال ّ 
ّ.مس كلّالدكل وّإٌنماّيحخذّ وّعندّ  ديدّال ٌدّاشدن ّالخاصّ كٌؿّمين ّو

ّعػػػادؿّهكن ػػػفّنػػػرلّاٌفّىػػػذاّالم عػػػفّال كانػػػ ّّ-مػػػفّ يػػػ ّالم ػػػدا-وّكلكنػػػوّ عيػػػدّعيػػػارّىػػػكّمعيػػػاره
اقنسػػانٌي وّال ػػ ّكانػػتّالسػػ  ّاشكؿّ ػػ ّ نظػػيـّقػػانكفّالعمػػؿّلمسػػ ل ّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػكر.ّكلكػػفّمػػاّمػػفّ

ّآخرّليذهّالكسيم ّذاتّالطا ىّال مال ٌّ  ّلػد ىّالعامػؿّإلػّوّكذلؾّ  عميػاّكسػيم ّنخ  ّيمنىّمفّإضا  ّ يعدو
ّاعم .ّو وكلخ را وّكميارا ووّ غي ّّ طكير ّعم ّا رو

                                                           
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.72انظرّالماد ّ)ّ((1
ّ/د(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.72انظرّالماد ّ)ّ(2)
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الّينػػاؿّمػػفّم ػػداّعػػدـّّ-مػػفّنا يػ ّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػر-كمػفّ ي نػػاّنحٌكػػدّعمػػ ّاٌفّىػػذاّال مييػػزّ
ممًزمػانّاوػ ا ّالعمػؿّّ.1ال مييزّ يفّالعٌماؿّمفّ ي ّاش روّالذمّ  ناهّالمخٌرعّالسكرمّ  ّقانكفّالعمػؿ

اشعماؿّذاتّال يم ّالم ساكي ّعم ّ ميػىّالعػامميفوّدكفّال مييػزّ يػنيـّّ  ط يؽّم داّاش رّالم ساكمّعف
عم ّاساسّالعرؽّاكّالمكفّاكّال نسّاكّال ال ّالزك ٌي ّاكّالع يد ّاكّالػرامّالسياسػ ّاكّاالن مػا ّالن ػا  ّ

ّاكّال نسي ّاكّاشوؿّاال  ماعٌ .

ّ ػػػ ّ اسػػػيرّالم وػػػكدّ اشعمػػػاؿّذاتّال ّاكّغمػػػكضو  يمػػػ ّالم سػػػاكي ّكٌضػػػصّكلعػػػدـّ وػػػكؿّلػػػ سو
  ٌنيػػػا:ّ"اشعمػػػاؿّال ػػػ ّ  طٌمػػػ ّمػػػفّالعػػػامميفّقػػػدرانّمكازيػػػانّمػػػفّالمػػػحٌىلتّالعممٌيػػػ 2ّّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرم

ّكالمعارؼّالمينٌي ّ ثٌ  ياّكثي  ّاكّخياد ّخ ر ّ  ّالعمؿ".ّّّّّّّّّ

ّآخػرّمػفّ يػ ّا ش ػروّإذاّكعميووّليسّلمعامؿّافّي يـّوا  ّعممػوّ ػال مييزّ ينػوّك ػيفّعامػؿو
ّكافّاشخيرّم اٌكقانّعميوّمفّ ي ّالمحٌىؿّالعممٌ ّاكّالعممٌ .ّ

 ينػػوّّعمػػ ّ مايػػ ّالعامػػؿّمػػفّكا ػػ ّاخػػكاؿّال مييػػز3ّكل ػػرصّالمخػػٌرعّالسػػكرمّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿ
ّقػػانكن ّ ّ-مػػفّ يػػ ّاش ػػر-ك ػػيفّزمللػػوّ وّا ػػردّ ػػ ّال ػػا ّالثالػػ ّعخػػرّالخػػاصّلػػذلؾّدكفّك ػػكدّم ػػٌررو
 ّ مك  وّكٌؿّوا  ّعمػؿّييخػالؼّال كػـّالخػاصّ منػىّال مييػزّ غرامػ ّقػدرىاّملػ ّ اسييّّ الع ك اتّنٌواّن
ّالؼّلير ّسكري .

كيػ   ّم مػ ّىػذهّالغرامػ ّ ػ ّالدر ػ ّالثانيػ وّمػػفّ يػ ّسػ ؼّالغرامػاتّال ػ ّ  ٌناىػاّقػانكفّالعمػػؿّ
ّالم مثٌػػؿّ ػػ ّ ٌ ػػوّ ػػ ّالّكوّلمعامػػؿّ السػػكرموّكذلػػؾّل عٌم يػػاّ  ػػٌؽّمػػفّ  ػػكؽّاشساسػػيٌّ  وػػكؿّعمػػ ّم ا ػػؿو

يدهوّ غٌضّالنظرّعادؿّو ّ.ّّعفّاوموّاكّعرقوّاكّدينوّاكّالسماتّاشيخرلّال  ّالّ  وؿّ العمؿّل ي

لػػـّيػػنٌصّالمخػػٌرعّالسػػكرمّعمػػ ّ ػػٌديفّليػػذاّال ػػزا وّ ػػد ّاعمػػ ّك ػػد ّادنػػ .ّعمػػ ّعكػػسّمػػاّىػػكّّك
كالم ر ٌ ػ ّعمػ ّالمخالاػاتّال ػ ّال اؿّعميوّ النس  ّلمكثيرّمفّال زا اتّالم ػٌدد ّ ػ ّال ػا ّالثالػ ّعخػروّ

ّ  اهّعٌماليـ.ّير ك ياّاو ا ّالعمؿ

مػاّي ممػوّال مييػزّّإل ّ رصّالمخػٌرعّعمػ ّم ػداّالمسػاكا ّ ػيفّالعٌمػاؿ؛ّلخطػكر ّ ىّهاّرذلؾّّكلعؿٌّّ
ّكرغ  ػػوّ ػػ ّادا ّالعمػػؿّعمػػ ّّوعمػػ ّوػػعيدّموػػم  ّالمنخػػ  ّمػػفّمسػػاك    ضػػعاؼًّىٌمػػ ّالعامػػؿّالمظمػػـك

الػػكطفّالكا ػػدوّكمػػاّ ػػزرعّال ٌ ػػدّكالضػػغين ّ ػػيفّا نػػا ّكذلػػؾّّويدّالموػػم  ّالعامػػ اكمػػؿّك ػػوووّكعمػػ ّوػػع
وّكخاوػػ نّال مييػػزّال ػػالـّعمػػ ّاسػػاسّالع يػػد ّاكّمػػفّزعزعػػ ّللسػػ  رارّالػػكطن ٌّّيخم ػػوّعمػػ ّالمػػدلّال عيػػد

ّ.اشوؿّاال  ماع ٌّ

                                                           
 /ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.75انظرّالماد ّ)ّ(1)
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.75انظرّالماد ّ)ّ(2)
ّالسكرم.ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿ259انظرّالماد ّ)ّ(3)
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دّال ػٌدّاشدنػ ّىكّالضا طّالك يدّالػذمّي ػ ّاشخػذّ ػوّعنػدّ  ديػّالضا طّاال  ماع ٌّك ال ال وّ 
العاـّلأل كرّعم ّمس كلّالدكل .ّىذاّالضا طّالذمّييراعػ ّ ميػىّالعناوػرّكالمعطيػاتّاالق وػادٌي وّمػفّ
اسعارّالسمىّكالخػدماتوّكال ػٌك ّالخػرالٌي ّلمن ػكدوّكغيرىػاّمػفّالعناوػرّال ػ ّيوػٌ ّاشخػذّ يػاّ ػ ّموػم  ّ

ّالعامؿ.ّ

وّ ػػػرّالم  ػػػرحقػػػدر ّالمنخػػػآتّعمػػػ ّادا ّاشدلّمػػػاٌمػػػاّالضػػػا طّاالق وػػػادٌمّكالم مثٌػػػؿّ ػػػ ّمراعػػػا ّ
يمكفّمراعا يمػاّعنػدّ ػّ-الذمّيمٌيزّ يفّالعٌماؿّ النظرّإل ّالعمؿّالذمّي كمكفّ و-كضا طّاىمٌي ّالعمؿّ

ّ.وّمىّعدـّإىماؿّالضا طّاال  ماع ٌّ  ديدّال ٌدّاشدن ّلأل رّالخاصّ مين وّاكّ ر  وّمعٌين ّو

ذاّكػػاف يضػػمفّلمعامػػؿّ يػػا نّّا ػػرّو ػػ ميفّّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػرّىػػكمػػفّ نظيمػػوّّىػػدؼّالمخػػٌرعّّكان
ّ؟ّّّّّلأل رّوّ ماّى ّالعناورّال  ّ دخؿّ  ّ سا ّال ٌدّاشدن كريم ّن

 

 المطمب الثالث

 حساب الحّد األدنى لألجرعناصر 

اشوؿّافّي وؿّالعامؿّعم ّم ا ؿّعمموّن دانوّكلكفّليسّىناؾّماّيمنىّمفّاال اػاؽّعمػ ّافّ
 ػػ ذاّكػافّاش ػػرّم مغػانّمػػفّالمػاؿّي  اضػػاهّمػفّوػػا  ّالعمػؿوّ ػػلّمخػكم ّ ػػ ّ  ديػػدّّعينػان.يكػكفّاش ػػرّ
ّ ٌدهّاشدن .ّ

عمػػل ّالمنخػػ  وّاكّنسػػ  ّملكٌيػػ ّّمػػوكلكػػٌفّالمخػػكم ّ ثػػكرّعنػػدماّيكػػكفّاش ػػرّم مغػػانّمػػفّالمػػاؿّي دٌّ
العامػؿ.ّ يػؿّ ػدخؿّّمفّاشر ػاحوّاكّمزايػاّعينٌيػ ّي ػٌدمياّوػا  ّالعمػؿوّاكّمػنصّكمكا ػآتّي وػؿّعمييػا

ّاش ػػرّعنػػدّ سػػا ّ ىػػذهّالعناوػػرّ ػػ ّ سػػا ّال ػػٌدّاشدنػػ ّش ػػرّالعامػػؿوّاـّاٌنيػػاّ ػػدخؿّضػػمفّمايػػـك
ّمس  ٌ ا وّالعٌمالٌي ّدكفّ ٌدهّاشدن ؟ّّ

ّمفّىذهّالعناورّعم ّ ده.ّؿّال دٌّّحا سل  ا  ّعم ّىذاّال ّمفّدراس ّكٌؿّعنورو

ّ

 الفرع األوؿ

 األدنى لألجركجزء مف الحد  األجر العينيّ 

ّمػاّ سمصّقانكفّالعمؿّالسكرمّ  ّالماد ّاشكل ّمنوّلطر  ّعلقػ ّالعمػؿّ اال اػاؽّعمػ ّافّي ػـك
م مغػػانّّا ػػرّالعامػػؿي وػػؿّعميػػوّالعامػػؿّمػػفّمزايػػاّعينٌيػػ ّل ػػا ّعممػػوّم ػػاـّاش ػػر.ّإذّلػػـّي طمػػ ّافّيكػػكفّ

ّ  كيمياّ الماؿ.ّيمكفّّال  ّي وؿّعميياّى ّاخيا ّهالمزاياّالعينٌي ّّادامتموّن دٌياّن
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ّك ال ال وّييخ رطّ  ّاش رّالعينٌ ّالخركطّال الي :

ّي ذلػػووّالّعمػػ ّك ػػوّال  ػػرع؛ّ ع ػػدّالعمػػؿّمػػفّع ػػكدّّالخػػرطّاشكؿ: افّ  ػػد ـّلمعامػػؿّم ا ػػؿّ يػػدو
اٌلّيمكفّافّ يعىٌدّىذهّال  دم ّمن  نوّ  ّ اؿّ ػكا رّخػركطيا.ّكمادامػتّ  ػد ـّم ا ػؿ1ّالمعاكض  عمػؿوّالوّكان

ّ  دالياوّسكا هّلك ػكدّا اػاؽوّ ػذلؾوّاـّلمػنٌصّعمييػاّ ػ ّالنظػاـّالػداخم وّ يذ اّيعن ّاٌفّوا  ّالعمؿّممـز
ّاـّن ي  ّاالع يادّعم ّور يا.ّ

افّالّ ككفّمػفّمسػ مزماتّالعمػؿ؛ّإذّ يعىػٌدّعنػدىاّمػفّادكاتّالعمػؿوّالّ ػز انّمػفّّالخرطّالثان :
ّال مييزّ يفّماّييعىدٌّ عىٌدّمٌيػز ّعينٌيػ ّ ػالنظرّإلػ ّال يػ ّال ػ ّ يسػ ايدّماتّالعمؿّكماّ ّيمفّمس مّزّاش ر.ّكي ـٌ

 عػكدّ الاالػد ّعمػ ّلمعمػؿوّاٌمػاّإذاّكانػتّّادا ّتّ عػكدّ الاالػد ّعمػ ّالمنخػ  وّ يػ مفّىذهّاشدا .ّ ػ ذاّكانػ
ّ.2مٌيز ّعينٌي ّالعامؿوّ ي 

عىػػٌدّ ػػز انّمػػفّاش ػػرّاٌفّالمناعػػ ّالعينٌيػػ ّال ػػ ّ ّي3ّك ػػ ّىػػذاّالوػػددّقضػػتّم كمػػ ّالػػن ضّالسػػكي 
ى ّ مؾّال ػ ّيي وػدّمنيػاّ   يػؽّمناعػ ّخخوػٌي ّلمعامػؿ.ّاٌمػاّإذاّكانػتّالمناعػ ّالعينٌيػ ّالممنك ػ ّلمعامػؿّ

ّلنػػاظرّم ٌطػػ ّالسػػكؾّال ديدٌيػػ ّلمراق ػػ ّسػػيرّ-لػػ ّ سػػفّسػػيرّالعمػػؿّداخػػؿّالمنخػػ  ّ يػػدؼّإ ك ػػ ميفّسػػكفو
ٌفّالغايػػ ّمنػػوّ   يػػؽّموػػم  ّالمنخػػ  وّكلػػيسّمناعػػ ّ ػػلّييعىػػٌدّذلػػؾّ عكيضػػانّمم  ػػانّ ػػاش ر؛ّشّ-اتال طػػاّر
كذلؾوّمٌيز ّالسػكفّالم ٌدمػ ّلمعػامميفّ ػ ّالانػادؽ.ّإذّالّ يوػرؼّم ا ػؿّعمميػـوّإٌنمػاّل مكيػنيـّمػفّالعامؿ.ّ

ّ.4ّادا ّكا  اتّعمميـّعم ّاكمؿّك وّو

العينٌيػ ّ يعىػٌدّا ػرانوّافّي ـٌّور ياّ اسػ مرار.ّكيمكننػاّ  ريػرّىػذاّالخػرطّ ػ ٌفّالمزايػاّّالخرطّالثال :
داـّمػاوّكيسرمّعميياّماّيسػرمّعمػ ّاش ػرّمػفّا كػاـوّكاىٌميػا:ّاداليػاّ اسػ مرارّك  ػانّلمػاّىػكّم اػؽّعميػو

ّ.ّّع دّالعمؿّمس مٌراّن

يػاّشدنػ ّلأل ػروّ   ٌمػ ّ ػ ّ  ييمم ػٌدّا النسػ  ّلّمخػكم ّنّ-مفّك يػ ّنظرنػا-ّك يثيرّالمزاياّالعينٌي 
المزايػػاّالعينٌيػػ ّال ػػ ّي ػػٌدمياّاوػػ ا ّالعمػػؿّلعٌمػػاليـّن ػػ ّمعظػػـّاش يػػافنّقيمػػ ّىػػذهّ المػػاؿ.ّإذّالّ مثٌػػؿّ

يمكػػفّافّيكػػكفّمػػفّالكميػػاتّالزالػػد ّعػػفّالمطػػاعـّكالانػػادؽّّ ػػ ّمعمػػاؿلمادٌيػػ ّك يػػر .ّ الطعػػاـّالػػذمّيي ػػد ـّ
دخالػػولمعامػػؿّمػػاّمػػفّموػػم  وّ  ػػديـّالطعػػاـإنٌّّمػػؿولوػػا  ّالعّ.ّكالّ كٌمػػؼّىػػذاّال  دمػػ ّخػػيلاّن ا ػػا يـ ّوّكان

 ػػ ّ سػػا ّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػر.ّكلكػػفوّالّيكػػكفّاشمػػرّكػػذلؾّإذاّكانػػتّمينػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّ عيػػد ّعػػفّ

                                                           
ّ.212وّص2119ا مدّع دّالكريـّا كّخن وّخرحّقانكفّالعمؿوّدارّالث ا  وّعم افوّّ((1

و2116ّ اطم ّالرزاروّاش رّاشدن ّلمعامؿّ  ّقانكفّالعمؿّالمورموّمر ىّسا ؽوّالعددّالسادسّكالس عكفوّّ(2)
 .761ص
 وػػػدرىاّن ا ػػػ ّالم ػػػاميفّ ػػػ ّال ميكريػػػ ّّ.ّمنخػػػكرّ ػػػ ّم مػػػ ّالم ػػػامكفوّم مػػػ 23/6/1975وّ ػػػاريخ829/62ّن ػػػضّّ(3)

ّ.921وّقاعد 1975ّالعر ي ّالسكري وّ
ّ.761 اطم ّالرزاروّاش رّاشدن ّلمعامؿّ  ّقانكفّالعمؿّالمورموّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
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ّ ّيا ػػٌدمكادّال ػ ّيالمػ كرغػـّذلػػؾّّالمكاوػػلتو ميفّ ػلمعامػؿّكمٌيػز ّعينٌيػػ .ّكمػاّلػػكّكػافّوػناعٌيانّغيػػرّممػزـو
ّقاـّ   مينيا.ّ

وّنػ ّومعيٌّّإاٌلّ ػ ّ ػدكدّوّ  ّ سا ّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػرّلذلؾوّ  ٌنناّن  رحّعدـّإدخاؿّالمزاياّالعينٌي 
إذاّكانػتّالمٌيػز ّالم د مػ ّلمعامػؿّمر  طػ ّ العمػؿّوّم مػ ّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػرعخريفّ المالػ ّمػفّّ وؿّإل 

ّالذمّيمارسوّوا  ّالعمؿ.ّ

عامػؿّ(ّمػفّقػانكفّالعمػؿّالسػكرموّال ػ ّ منػىّإ  ػارّال82كيمكنناّ ػدعيـّراينػاّىػذاّ ػنٌصّالمػاد ّ)
كخاوػػػ ّإذاّاخػػػذناّ عػػػيفّّمػػػوّمػػػفّخػػػدماتوعمػػػ ّخػػػرا ّاغذيػػػ ّاكّسػػػمىّمٌمػػػاّيين  ػػػوّوػػػا  ّالعمػػػؿّاكّيي دٌّ

ّ  نظػػيـّا ػػػرّالعامػػػؿّ االع  ػػارّاٌفّىػػػذهّالمػػاد ّكردتّ ػػػ ّالاوػػؿّالثالػػػ ّمػػػفّال ػػا ّالخػػػامسوّالػػذمّييػػػ ـٌ
ّك ماي و.ّ

يسػ عيدّوػا  ّالعمػؿّّوّى ّعدـّال  ايؿّعم ّا رّالعامؿ؛ّكذلؾّ ػ فالم  رحّ ظرالكعم ّىذاّ
ّاٌفّاع  ػػارّمػػاّي ٌدمػػوّوػػا  ّالعمػػؿّمػػفّلمعامػػؿّعمػػ ّوػػكر ّار ػػاحّوّمػػاّيي ٌدمػػوّكػػ  رّو .ّكالّيخاػػ ّعمػػ ّا ػػدو

ّغيػػرّم اخػػرّمزايػاّعينٌيػػ  ّمػػفّإن ا ػػوّاكّإلزامػػوّالعامػػؿّ الخػػرا ّمػفّمن  ا ػػوّاكّخدما ػػووّينطػػكمّعمػػ ّر ػػصو
ّره.ّلوا  ّالعمؿّعم ّ سا ّ رٌي ّالعامؿّ  ّال وٌرؼّ   

اٌمػاّإذاّلػـّ كػفّالمزايػاّالعينٌيػ ّالم ٌدمػ ّلمعامػؿّمر  طػ ّ عمػؿّوػا  ّالعمػؿوّ  ٌننػاّالّنػرلّمانعػػانّ
وّكػ فّ كػكفّ ػ ّ ػدكدّ كاممػوّاش رّدكفّافّ س غرؽكلكفّوّمفّافّ دخؿّ  ّ سا ّال ٌدّاشدن ّلأل ر

ّ.ّّال دّاشدن ّلأل رّار عيفّ المال ّمفّم م 

ّاال اػػػاؽّعمػػػ ّافّيكػػػكفّا ػػػرّالعامػػػؿّنسػػػ  ّملكيػػػ ّمػػػفّقيمػػػ ّكالّ يثػػػارّىػػػذهّالمخػػػكم ّعنػػػد ماّيػػػ ـٌ
ّالوا اتّاكّاشر اح.

 

 الفرع الثاني

 والعالوة العمولة

اشر احّال  ّي   ياّلوا  ّالعمػؿوّكوػكر ّمػفّوػكرّّمفّعم ّنس  ّوّي وؿّالعامؿيمكفّافّ
ّلمزيػاد ّّاش رّالمع رؼّ وّقانكنان.ّكشٌفّاس مرارّالعامػؿّ العمػؿّالّيمكػفّافّيػ ـٌّ وّ ػؿّىػكّقا ػؿه ّثا ػتو  ػ  رو

ّضمفّالمخٌرعّ ؽّالعامؿّ  ّالعلك .ّّنكاتّخدم ووّكاع الوّالمالي ومىّازديادّس

ّ؟العلك ماّىكّالم وكدّ الم وكدّ العمكل ّّكّ ما

ّ
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  أواًلػػػ العمولة:  

ّكىػػ ّنسػػ  ّملكٌيػػ ّمػػفّقيمػػ ّالوػػا اتّال ػػ ّي كٌسػػطّ ييػػاّالعامػػؿوّاكّيع ػػدىاّل سػػا ّّوػػا  
ّا اػػاق ّ  مك ػػ ّىػػذهّالنسػػ ّكيمكػػفّ  ديػػدّ.ّعممػػو  ػػ ذاّلػػـّيػػ ـّّ. اللل ػػ ّالداخمٌيػػالػػنٌصّعمييػػاّ ػػ ّاكّّو نػػدو

ّالر كعّإل   ديدىاوّ ّ.1ّّالعرؼّالسالدّ  ّالمين ّي ـٌ

 ػػ ّّكعػػدـّالػػنٌصّعميػػوّو اػػاؽّعمػػ ّم ػػدارّاش ػػراالعػػدـّ الػػ 2ّّـّال ػػانكفّالمػػدن ّالسػػكرمنٌظػػّك
الٌّ ػػّ-العمكلػػ ّىػػ ّإ ػػدلّوػػكرّاش ػػرّك-ّلمعمػػؿّالنظػػاـّاشساسػػ ٌّ ّإلػػ ّاش ػػرّالر كعّإلػػ ّا ػػرّالمثػػؿوّكان

ّ ّال اض ّ  ديدهّك  انّلم  ضياتّالعدال .ّ اؿّعدـّك كدهّي كلٌّ  ّالسالدّك  انّلمعرؼوّّك

كاال ااؽّعم ّافّيككفّا رّالعامػؿّنسػ  ّملكٌيػ ّمػفّقيمػ ّالوػا  ّاكّار ػاحّالمنخػ  ّالّينػاؿّمػفّ
ّ العمػػػؿّ  ٌنػػػوّعامػػػؿط يعػػػ ّالع ػػػدوّكالًّمػػػ ػػػفّي ػػػـك فّكوػػػؼّمى

.ّك ػػػ ّىػػػذاّالوػػػددّقضػػػتّم كمػػػ ّالػػػن ض3ّ
دكّافّ كػكفّوّإذّالّ عػاٌفّاال ااؽّعم ّافّيككفّلمعامؿّنس  ّمفّار احّالمنخػ  ّالّي عمػوّخػريكاّن4ّالسكري 

ّي ٌدموّالعامؿ.ّ ّاكّعمؿو ّ مؾّالنس  ّا رانوّم  ّكانتّم ا ؿّ يدو

ّاالع مادّعم ّالعمكلػ ّاكّا ككسػيم ّلػد ىّّ-سػميياّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّال ػديـكمػاّيّي- ّلعٌمالػكي ـٌ
سػػينعكسّمػػاوّوػػا  وّاكّإ رامػػوّلمػػاّ؛ّذلػػؾّاٌفّ يعػػوّل طعػػ و5ّالعامػػؿّل ػػذؿّالمزيػػدّمػػفّال يػػدّقن ػػاحّعممػػو

ّ.حّوا  ّالعمؿّزادّا رّالعامؿإي ا انّعم ّدخمووّ كٌمماّزادتّار ا

اـّكانػػتّاش ػػرّ كاممػػووّ  ٌنيػػاّ   ػػٌددّ نسػػ  ّملكٌيػػ ّّكسػػكا هّاكانػػتّالعمكلػػ ّ ػػز انّمػػفّا ػػرّالعامػػؿ
وّإذّ اػكؽّ ػ ّ عػضّاش يػافّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػر7ّم ػدارىاّثا  ػاّنالّيككفّ.ّكن ي  نّلذلؾ6ّمفّقيم ّالوا  

ّكقػػدّ  ػػٌؿّعنػػو.ّك ػػ ّىػػذهّال الػػ ّي ػػ ّعمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّافّييغٌطػػ ّالاػػرؽّ ػػيفّقيمػػ ّمػػاّ لأل ػػرّ كثيػػرو
ّن ػدمّ ي  اضػاهّالعامػؿّكال ػٌدّاشد  كػاـّقػانكفّشّكذلػؾّا  رامػاّنّ؛نػ ّالم ػٌررّلعٌمػاؿّالمينػ ّعمػ ّوػكر ّا ػرو

ّم زا ّالم ٌررّليذهّالمخالا .وّك  ٌس انّلالعمؿ

وّكىػػػ ّقيمػػػ ّالوػػػا  ّ ّم  ػػػرؾو كشٌفّىػػػذهّالوػػػكر ّمػػػفّوػػػكرّاش ػػػرّ ي ػػػددّعمػػػ ّاسػػػاسّعنوػػػرو
ّالمي رم وّلـّي ٌددّقانكفّالعمؿّالسكرمّاساسانّل  ديرّقيم يا.ّ

                                                           
 .52المخ ارّاعمر وّمر ىّسا ؽوّصّ((1
 (ّمفّال انكفّالمدن ّالسكرم.648/1انظرّالماد ّ)ّ((2
خػػرحّع ػػدّالعمػػؿّالاػػردموّال ػػز ّالثػػان وّدارّالنيضػػ ّالعر يػػ وّّ-كسػػيطّ ػػ ّال ػػانكفّاال  مػػاع ا مػػدّ سػػفّال رعػػ وّالّ(3)

ّ.178وّص2113ال اىر وّ
 .481وّص571.ّمنخكرّ  ّم م ّالم امكفوّمر ىّسا ؽوّال اعد 26/3/1975ّوّ اريخ411/96ّن ضّّ(4)
ّ.182وّص2117 وّال اىر وّم مكدّسلم ّ  روّال ماي ّال انكني ّلأل كروّدارّالك  ّال انكني(5) 
ّ.196خكاخّم مدّاش مدوّمر ىّسا ؽوّصّ(6)
ّ.191وّص1991 ساـّالديفّكامؿّاشىكان وّخرحّقانكفّالعمؿوّمط ع ّا نا ّكى  ّ ٌسافوّال اىر وّّ(7)
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كلضػػمافّ ػػٌؽّالعامػػؿّالػػذمّي  اضػػ ّا ػػرهّعمػػ ّاسػػاسّىػػذهّالوػػكر ّمػػفّوػػكرّاش ػػروّ ػػ ّافّ
ّمفّاش ر  ّ ػ ّال وػكؿّعمػ ّاش ػرّكاؿّلوّ يا نّكريم نوّدكفّافّ غدكّىذهّالطري يّي وؿّعم ّم دارو

ّاال اػاؽّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّرّ  كقوّالمالٌي وّنٌصّس  انّ  ّىد ـٌ عمػ ّّوػرا  نّعمػ ّ ػٌؽّالعامػؿّالػذمّ ػ
ّالّي ٌؿّعفّال ٌدّاشدن ّش رّ ل و ّ.1ّّّ  ديدّا رهّ اقن ااّاكّ العمكل ّ  ّال وكؿّعم ّا رو

الّيغػػػدكّادا ّاش ػػػرّ العمكلػػػ ّكسػػػيم نّ ػػػ ّيػػػدّاوػػػ ا ّالعمػػػؿّلم يػػػٌر ّمػػػفّال ػػػٌدّاشدنػػػ ّّكلكػػػ 
عمػػ ّّلػػولأل ػػكروّا ػػردّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّنٌوػػانّي ضػػ ّ م اسػػ  ّكػػٌؿّوػػا  ّعمػػؿّيػػحٌدمّا ػػرّعٌما

 لزامػػوّ ػػد ىّغرامػػ ّالّ  ػػٌؿّعػػفّخمسػػ ّ ّوّكذلػػؾخػػالؼّ كػػـّال ػػٌدّاشدنػػ اسػػاسّالعمكلػػ ّاكّاقن ػػااوّإذاّ
آالؼّليػػر ّسػػكرٌي ّكالّ زيػػدّعمػػ ّعخػػر ّآالؼّليػػر ّسػػكرٌي وّ اقضػػا  ّإلػػ ّإلزامػػوّ ػػد ىّالاػػرؽّ ػػيفّمػػاّكػػافّ

2ّّّرّش رّ ل و.يحديوّلمعامؿّكال ٌدّاشدن ّالم رٌّ

مػفّار ػاحّّعمػ ّاسػاسّنسػ  ّوّافّيي  سػ ّا ػرّالعامػؿعمػ ّّؿّاال اػاؽ ػ ّ ػاّكيسرمّال كـّذا ػو
المنخ  .ّكالاارؽّ يفّال ال يفّاٌفّالعامػؿّ ػ ّ الػ ّالعمكلػ ّي وػؿّعمػ ّنسػ  ّمػفّقيمػ ّالوػا  وّاٌمػاّ ػ ّ

  ٌنػػوّي وػؿّعمػػ ّنسػ  ّمػػفّاشر ػػاحوّ ػ ّ ػػاؿّ  ٌ  يػا.ّّّّكالعمكلػػ ّاكّنسػػ  ّّو ػاؿّمخػػارك وّ ػ ّاشر ػػاح
فّار اعتّ اش رّعفّ ٌدهّاشدن وّ  ٌنيػاّ يعىػٌدّ ػز انّالّاشّر  احّال  ّي وؿّعميياّالعامؿّإضا  نّش رهوّكان

ّي  زاّمنووّك دخؿّ  ّ سا ّالمس  ٌ اتّالعٌمالي .ّ

وّعمػ ّعكػسّمػاّلػـّيػنٌصّعمػ ّىػذاّاشمػرّوػرا  ّنّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّال ديػدّك الرغـّمػفّافٌّ
الػػذمّعػػٌرؼّاش ػػرّ ػػ ّالمػػاد ّالثالثػػ ّمنػػوّ  ٌنػػو:ّ"كػػؿّمػػا3ّّالعمػػؿّال ػػديـكػػافّال ػػاؿّعميػػوّ ػػ ّضػػك ّقػػانكفّ

مػاّّييعط ّلمعامػؿّل ػا ّعممػوّميمػاّكػافّنكعػوّمضػا انّإليػوّ ميػىّالعػلكاتّاٌيػانّكػافّنكعيػاّكعمػ ّاشخػٌصّ
يػؼّكلكٌننػاّنػرلّ ػ ّ عّر يفّكالممٌثمػيفّال  ػارييف".ّالعمال ّال ػ ّ عطػ ّلمطػكا يفّكالمنػدك يفّال ػكاّ-1يم :ّ

المخػػٌرعّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّال ديػػدّلأل ػػرّ ػػ ّالمػػاد ّاشكلػػ ّمنػػوّ  ٌنػػوّ"كػػؿّمػػاّيعطػػ ّلمعامػػؿّل ػػا ّعممػػو"وّ
دالل ّكا ي ّعم ّاٌفّالعٌمال ّاكّالنس  ّاشر احّ يعىٌدّ ز انّمفّا ػرّالعامػؿّعنػدّ سػا ّمسػ  ٌ ا وّالعٌمالٌيػ ؛ّ

ّياموّ العمؿ.ّذلؾّاٌفّالعامؿّالّيس  ٌ ياّإاٌلّإذاّ  ٌ ؽّس  ياوّكىكّق

 ػػز انّمػػفّا ػػرّالعامػػؿوّ  ٌنػػوّيسػػرمّعمييمػػاّمػػاّيسػػرمّعمػػ ّيع  ػػرافّالعمكلػ ّكنسػػ ّاشر ػػاحّّكشفٌّ
ّ.4ّّاش رّمفّا كاـوّإذّالّي كزّ عديميماّإاٌلّ ا ااؽّالطر يفوّماّلـّيكفّال عديؿّاومصّلمعامؿ

ّ

ّ

                                                           
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.77انظرّالماد ّ)ّ(1)
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.262انظرّالماد ّ)ّ((2
ّ(.1959(ّلعاـّ)91نكفّرقـّ)ال اّ(3)
ّ.183م مكدّسلم ّ  روّال ماي ّال انكني ّلأل كرّك  انّل انكفّالعمؿّالعيمان وّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
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 ثانياًػػػ العالوة

وّّ يعىٌدّالعلك ّ كا  ّاخكالياّ ز انّالّي  زاّمف ّمسػ  ؿ  ا رّالعامؿ.ّ لّيينظرّإليياّعم ّاٌنياّا ػره
1ّي  ّافّالّي ٌؿّعفّال ٌدّاشدن ّلأل كرّك .ّ ي ّم م ّمفّالن كدّ يعط ّلمعامػؿّزيػاد ّعمػ ّا ػرهّشسػ ا و

 نايػػػذانّلم ػػػكانيفّكاشنظمػػػ وّكػػػالعلك ّالدكرٌيػػػ ّاكّعػػػلك ّغػػػل ّالمعيخػػػ وّاكّمراعػػػا نّلظرك ػػػوّّإٌمػػػاّمخ ماػػػ .
ّّّ.2 العالميٌّ

ّكالسحاؿّالذمّيطرحّناسووّىؿّ دخؿّالعلك ّ  ّ سا ّال ٌدّاشدن ّلأل ر؟

.3ّنل ظّاٌفّقانكفّالعمؿّالارنس ّال ديـّاس ثن ّعلك ّاشقدمٌيػ ّمػفّ سػا ّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػر
ّكي ػػدكّاٌفّالسػػ  ّ ػػ ّذلػػؾّاٌنػػوّإذاّادخمنػػاّعػػلك ّاشقدميػػ ّ ػػ ّ سػػا ّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػروّ يػػذاّيعنػػ ّاف

ّي ساكلّال ٌدّاشدن ّش رّالعامؿّالذمّي م ىّ اشقدمٌي ّمىّا رّالعامؿّال ديد.

مػفّ سػػا ّال ػٌدّاشدنػ ؛ّكذلػػؾّّ-  خػػكالياّكا ػ ّن-مػػفّإخػرااّالعػلك ّّكمػفّ ي نػاّنػػرلّاٌنػوّالّ ػدٌّ
نػ ّالخ لؼّاشسػاسّال ػانكنٌ ّلكػٌؿّمنيمػاوّىػذاّ اقضػا  ّإلػ ّاخػ لؼّغاي يمػا.ّ  ػٌؽّالعامػؿّ ػ ّ ػد ّاد

ّعػػفّ ٌ ػػػوّ ػػ ّالعػػلك و ّمسػػ  ؿ  ّقػػانكن     ػػدّاساسػػانّليػػاّ ػػػ ّّال ػػ ّيمكػػفّافّمػػفّاش ػػرّمسػػ مٌدّمػػفّنػػص 
ّاكّالعرؼ.ّواكّاشنظم ّوال انكف

كعميووّ  ٌنناّاماـّ ٌ يفّمالييفّمس  ٌميفّلمعامؿوّي دافّاساسانّليماّ  ّنٌوػيفّمسػ  ميفوّىػذاّمػفّ
ل كمػػؿّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػرّ ػػ ّ ػػاالتّعػػلك ّغػػل ّالمعيخػػ ّّ يػػ وّكمػػفّ يػػ وّايخػػرلوّ ػػ ٌفّالعػػلك ّ ػػ   

كعػػلك ّاشع ػػا ّالعالمٌيػػ وّ عػػدّافّيكػػكفّال ػػٌدّاشدنػػ ّقػػدّ خػػؿّ ماػػردهّ ػػ ّ ػػ ميفّ يػػا وّكريمػػ وّلمعامػػؿ.ّاٌمػػاّ
مػػفّعػػلك ّاشقدمٌيػػ ّكالعػػلك ّالدكرٌيػػ وّ  ٌنيػػاّ ػػ   ّل مييػػزّالعامػػؿّالػػذمّي م ٌػػىّ اشقدمٌيػػ وّكمػػاّي ر ٌػػ ّعمييػػاّ

ّ عينوّ ديثان. ّزياد ّ  ّخ را وّكميارا ووّعفّالعامؿّالذمّ ـٌ

لػػ ّ انػػ ّىػػذهّالعػػلكاتوّىنػػاؾّم ػػال ّ  ػػٌدـّلمعامػػؿّ  ػػتّمسػػٌم ّ ار  ػػاطّ مػػاّىػػكّمػػدلّّ.ال ػػدؿكان
ّ؟ال دؿّ   رّالعامؿ

 

 

 

                                                           
ّ.53المخ ارّاعمر وّمر ىّسا ؽوّصّ((1
 وّم مػػدّع ػػدّالا ػػاحّعمػػ ّم مػػدوّسػػمط ّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّإدار ّمنخػػ  ووّرسػػال ّدك ػػكراهوّكميػػ ّال  ػػكؽوّ امعػػ ّال ػػاىّرّ((2

 .384وّص2115
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالارنس ّال ديـ.8(ّالا ر ّ)1-141انظرّالماد ّ)ّ((3
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 الفرع الثالث

 البدؿ

.1ّ ّادالػوّالعمػؿكىكّماّييعط ّلمعامؿّل ا ّظركؼّالعمػؿّاكّالمخػاطرّال ػ ّقػدّي عػٌرضّليػاّاثنػا
اٌنػػوّي مػػؿّمعنػػ ّال عػػكيضّعػػفّاال   ػػارّالػػذمّ وػػؿّ ػػ ّذٌمػػ ّالعامػػؿوّن ي ػػ 2ّّاحّال ػػانكفكيػػرلّا ػػدّخيػػرٌّ

مواريؼّ ك ػدىاّاكّخسػالرّ  ٌمميػاّ مناسػ  ّادالػوّالعمػؿ.ّكلكٌننػاّنػرلّاٌنػوّالّي مػؿّمعنػ ّال عػكيضّعػفّ
عػػضّاش يػػافّليعػػٌكضّالعامػػؿّعػػفّال يػػدّاكّاال   ػػارّالمػػالٌ ّ ػػ ّكػػٌؿّال ػػاالت؛ّذلػػؾّاٌفّال ػػدؿّيػػ   ّ ػػ ّ 

ّالطاق ّاقضا ٌي ّال  ّي ذلياّ  ّالعمؿ.ّ

وّكمػػاّىػػكّال ػػاؿّعميػػوّ النسػػ  ّل ػػدؿّالسػػاروّ ميػػىّال ػػاالتّ ػػز انّمػػفّاش ػػرالّييعىػػٌدّال ػػدؿّ ػػ ّّك
ك  ّىذاّالوددّقضتّم كمػ ّالػن ضّّالذمّنوتّعميوّورا  نّالماد ّاشكل ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.

اٌفّال عكيضػػاتّالخاٌوػػ ّ ال مثيػػؿّكالضػػيا  ّكالسػػارّالّ ػدخؿّ ػػ ّاش ػػرّعنػػدّ سػػا ّ عكيضػػات3ّّري السػّك
ّالعامؿ.ّ

ّاش ػرّىػكّالػذمّيػ   ّل عػكيضّالعامػؿّعػفّالموػاريؼّ ال ال وّ ّك ال دؿّالػذمّيخػراّعػفّمايػـك
ي عػػٌرضّليػػاّاثنػػا ّّوّك ػدؿّال مثيػػؿّاكّالسػػار.ّاٌمػاّمػػاّييػػد ىّلػوّنظيػػرّاشخطػػارّال ػ 4المر  طػ ّ العمػػؿّذا ػػو

ادالػػػوّالعمػػػؿوّك ػػػدؿّط يعػػػ ّالعمػػػػؿوّ  ٌنػػػوّييعىػػػٌدّ ػػػز انّمػػػفّا ػػػػرّالعامػػػؿوّكيػػػدخؿّ ػػػ ّ سػػػا ّمسػػػػ  ٌ ا وّ
ّ.5العٌمالٌي 

ّذكمن ػاٌفّ عكيضّط يع ّالعمؿّكالمسحكلٌي ّيّي رل6ّّإاٌلّاٌفّم كم ّالن ضّالسكرٌي  ّافّل ػا ّعمػؿو
عػفّعمػؿّّتدّإل ّالعامؿ.ّك ال ال وّإذاّزالػالعمؿّالمسنّىط يع ّخاٌو وّاكّل ا ّمسحكلٌي ّمعٌين ّنا   ّعفّ

 وّككػػافّزكاليػاّامػرانّط يعٌيػػانوّ  يػ ّلػـّيم ػػ ّوػا  ّالعمػؿّإليػػوّالعامػؿّىػذهّالوػػا ّالخاٌوػ ّاكّالمسػحكليٌّ
ّغيػػػرّقػػػانكن ّ ّو  وػػػدّاقضػػػرارّ العامػػػؿ ي اػػػؽّكا كػػػاـّّوّ ػػػ ٌفّ  ػػػ ّال عػػػكيضّالم ا ػػػؿّلمعمػػػؿاكّ خػػػكؿو

يضاتّالّ يعىػٌدّ ػز انّمػفّاش ػرّميمػاّطػاؿّعمييػاّالػزمف؛ّ يػ ّ ػدكرّك ػكدانّكعػدمانّمػىّال انكف.ّ يذهّال عّك
ّالس  ّالذمّاٌدلّإل ّمن ياّلمعامؿ.

ّ يماّي عٌمؽّ  عػكيضّط يعػ ّالعمػؿّاشوػمٌي وّ كلكٌنناّمفّ ي ناّنع  دّاٌفّالم كم ّكقعتّ  ّل سو
 .ّ  لغػػػػا ّ عػػػػكيضّط يعػػػػ ّالعمػػػػؿّاكّك عػػػػكيضّط يعػػػػ ّالعمػػػػؿّالػػػػذمّكٌمػػػػؼّ ػػػػوّالعامػػػػؿّ وػػػػكر وّاسػػػػ ثناليٌّ

                                                           
 .162وّص2111سيدّم مكدّرمضافوّالكسيطّ  ّخرحّقانكفّالعمؿوّدارّالث ا  ّلمنخرّكال كزيىوّعم افوّّ(1)
 .531ّوّص1983 سفّكيرهوّاوكؿّقانكفّالعمؿوّالط ع ّالثالث وّمنخ  ّالمعارؼوّاقسكندري وّّ((2
 .439وّص519.ّمنخكرّ  ّم م ّالم امكفوّال اعد 27/7/1972ّوّ اريخ1181/1116ّن ضّّ(3)
 .46سيؼّ فّراخدّ فّمسمـّالينال وّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
ّ.214خكاخّم مدّاش مدوّمر ىّسا ؽوّصّ(5)
ّ.ّمفّس لتّالن ض.27/4/1976وّ اريخ499/211ّن ضّّ(6)
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ّّ ّيكػػكفّن ي ػػ ّ عػػديؿّوالمسػػحكليٌّ  ػػاقراد ّالمناػػرد ّلوػػا  ّالعمػػؿوّكىػػكّمػػاّالّيممكػػوّّع ػػدّالعمػػؿل ػػكىرم 
افٌّّي ّلمعامؿ.ّ كيػؼّيمكػفّإذاّنؽّالمالّكالعمؿّمخركطهّ عدـّالمساسّ ال  ّكخاو نّاٌفّ عديؿّع دّاشخير.

 ػػدٌخؿّوػػا  ّالعمػػؿوّك وػػكر ّ  اػؽّمػػىّال ػػانكفوّإاٌلّ ػػ ّ ػػاؿّ ػزكؿّىػػذهّالوػػا ّعػػفّعمػػؿّالعامػؿّدكفّ
خػػػرل.ّاكّافّيكػػػكفّالعمػػػؿّالػػػذمّيحديػػػوّإلغػػػا ّالكظياػػػ ّال ػػػ ّكػػػافّيخػػػغمياّالعامػػػؿوّك  كيمػػػوّإلػػػ ّكظياػػػ ّاّي

ؽّعميػػووّكعنػػدىاّيػػزكؿّىػػذاّال عػػكيضّ ر ػػكعّالعامػػؿّإلػػ ّعممػػوّالعامػػؿّمحٌق ػػانوّكمخ ماػػانّعػػفّالعمػػؿّالم اىػػ
ؽّعميػػػوّ ػػ ّع ػػػدّالعمػػػؿوّ ػػػ ٌفّكػػػافّال عػػكيضّنا  ػػػانّعػػػفّعمػػػؿّالعامػػؿّاشساسػػػ ّالم اىػػػاشوػػم .ّاٌمػػػاّإذاّ

ّال عكيضّييعىٌدّعندىاّ ز انّمفّاش رّالذمّالّيمكفّ عديموّاكّإن اووّ اقراد ّالمنارد ّلوا  ّالعمؿ.

فّكػافّمػفّمم  ػاتّاش ػروّإاٌلّاٌنػوّالّيػدخؿّ ػ ّ سػا ّ كن فّنرلّاٌفّ عكيضّط يع ّالعمػؿّكان
ّمنيمػا.ّ اليػدؼّمػفّإقػرارّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػرّىػكّّتالخػ لؼّالغايػ ّال ػ ّخيػٌرعّاشدن ؛ّه دٌّ ش ميػاّكػؿ 

 ػػ ميفّ يػػا ّكريمػػ ّلمعامػػؿوّ غػػٌضّالنظػػرّعػػفّم ػػدارّال يػػدّالػػذمّي ذلػػو.ّ ػػ ّ ػػيفّاٌفّىػػدؼّ ػػدؿّط يعػػ ّ
ّيككفّم ا لنّلم ي ّمادم  ّّّالذمّي ذلوّالعامؿ.ّّدّاقضا  ٌّالعمؿّىكّ ك يرّغطا و

ّكييثارّال ساحؿّ كؿّ دؿّال نٌ ؿوّىؿّييعىٌدّ ز انّمفّا رّالعامؿوّاـّالّييعىٌدّكذلؾ؟

ل  ا  ّعمػ ّىػذاّال سػاحؿّالّ ػٌدّمػفّمعر ػ ّمػدلّال ػزاـّالمنخػ  ّال ػ ّين مػ ّإلييػاّالعامػؿّ  ػك يرّ
و ّاكّقػانكن   ّا اػاق   مػ ّ نايػذانّلػنص  اكّشٌفّالعػرؼّ ػرلّعمػ ّّالمكاولتّلعٌماليػا.ّ ػ ذاّكانػتّالمنخػ  ّميمزى

ّالمنخػػ  ّ  ػػ ميفّالمكاوػػلتّلعٌماليػػاوّ ػػ ٌفّ ػػدؿّال نٌ ػػؿّالّييعىػػٌدّعنػػدىاّ ػػز انّمػػفّاش ػػر.ّاٌمػػاّإذاّلػػـّ افّ  ػػـك
مػػ وّكرغػػـّذلػػؾّقامػػ   ك يرهوعنػػدىاّ  خػػذّىػػذهّالخدمػػ ّكوػػؼّال ػػدؿّالػػذمّييعىػػٌدّ ػػز انّمػػفّا ػػرّّت كػػفّميمزى

ّّّى ّاشيخرلّعفّا رّالعامؿ؟ّ يؿّ خراّال  ديماتّال خ يعٌي ّالعامؿ.

 

ّالفرع الرابع

 ةالتقديمات التشجيعيّ 

وّ ػػ ذاّ ػػذؿّم يػػكدانّممٌيػػزانّاسػػ  ٌؽّم مغػػانّإضػػا ٌيانّمػػفّا ػػراّنّم ا ػػؿّالعمػػؿّالػػذمّيحٌديػػويسػػ  ٌؽّالعامػػؿّ
وّّمػػال ّ ّمكا ػػ  .ّكقػػدّي وػػؿّعمػػ ّم مػػ ّوالّكىػػ ّوالمػػاؿ  سػػٌم ّّك اسػػ   اؽوّاكّمناسػػ  وّّا  اػػاالّنإضػػا   
رنػػػاّ سػػػمي ياّكآثنص.ّكقػػػدّي وػػػؿّعمػػػ ّكى ػػػ ّمػػػفّعمػػػل ّالمنخػػػ  ّلم ع يػػػرّعػػػفّالرضػػػاّكاالم نػػػاف.ّالمػػػ

 ال  ديماتّال خ يعٌي ّانطلقانّمفّالغاي ّالمر ػٌك ّمػفّ  ػديمياّلمعامػؿوّ ػ ّ خػ يعوّعمػ ّادالػوّالعمػؿّ
  ماّى ّالمنصّكالمكا آت؟ّكماّىكّالم وكدّ الكى  ؟عم ّاكمؿّك و.ّ



 

43 
 

 مكافآت:المنح وال -أوالً 

ّخاٌوػػ وّ الّ ػػر  طّالمن ػػ ّ العمػػؿوّكمػػاّيػػدٌؿّعمػػ ّذلػػؾّاسػػمياوّ يػػ ّ مػػنصّلمعامػػؿّ ػػ ّمناسػػ اتو
وّعاٌمػػػػ ّوّ المنخػػػػ  وّكمػػػػاّلػػػػكّا رمػػػػتّوػػػػا  ّمر  ػػػػ ّاكّ مناسػػػػ  ّان يػػػػا ّالسػػػػن ّالمالٌيػػػػ وّاكّ ػػػػ ّمناسػػػػ اتّو

ّ.1كاشعياد

ؿّ  ػػديرانّمنػػوّ ّالعمػػكعمػػ ّالعكػػسّمػػفّالمن ػػ وّ ػػ ٌفّالمكا ػػ  ّ ػػر  طّ العمػػؿوّإذّيوػػر ياّوػػا 
 يػ ّقضػ ّاٌفّالم مػ ّالػذم2ّّلعمؿ.ّكىذاّماّاكدهّم مسّالعمؿّال  كيم ّ  ّ يركتل سفّادا ّالعامؿّا

ّخػػػاصّ المنخػػػ  وّكالم مثٌػػػؿّ ػػػ ّ مػػػكؿّم مكعػػػ ّمػػػفّالمسػػػاىميفّال ػػػددّم ػػػٌؿّ ـٌّوػػػر وّلمعامػػػؿّلسػػػ  و  ػػػ
ّ  ديمػوّلمعامػؿّن ي ػ نّلمػاّ ٌ  ػوّّالمساىميفّال دام ّ ػ ّم مػسّاقدار وّينػدراّ  ػتّ لػ ّالمػنص.ّاٌمػا ـٌ مػاّ ػ

ّ  ّالعمؿوّ  ٌنوّيندراّ  تّ ل ّالمكا آت.ّ ّمفّنخاطو

ىماّييعىٌدّ وٌر انّ  رعٌيػانّادا ّافٌّىكّّيمامعخ لؼّ يفّالمن  ّكالمكا   وّ ماّي ك الرغـّمفّىذاّاال
ك ا ػػػدّوّممزمػػػ ّن ػػػ  ّوّإذّ وػػػ صّالمن ػػػ ّاكّالمكا.ّىػػػذاّمػػػفّ يػػػ ّاشوػػػؿّكالم ػػػدا3مػػػفًّق ػػػؿّوػػػا  ّالعمػػػؿ

ّّىما:ّكوا ياّال  رعٌي ّ  ّ ال يفوّ

ال ػ ّقضػت4ّّافّينٌصّالع ػدّاكّالنظػاـّالػداخمٌ ّعمػ ّاداليػا.ّكىػذاّمػاّاكد ػوّم كمػ ّاسػ لناؼّدمخػؽّ-1
اٌفّالمن ػػػػ ّ يعىػػػػٌدّ ػػػػز انّمػػػػفّاش ػػػػرّإذاّكانػػػػتّم ػػػػٌرر ّ ػػػػ ّع ػػػػكدّالعمػػػػؿّالاردٌيػػػػ ّاكّال ماعٌيػػػػ ّاكّاشنظمػػػػ ّ

ّّّ.ؿ ّلمعماشساسيٌّ

افّيكػػػكفّالعػػػرؼّقػػػدّكٌرسػػػوّ النسػػػ  ّلممينػػػ ّال ػػػ ّيمارسػػػياّالعامػػػؿوّكذلػػػؾّ  ػػػكٌ رّعناوػػػرّالعمكمٌيػػػ ّّ-2
اٌفّالمن  ّالسػنكٌي ّالمعر ضػ ّلمزيػاد 5ّّكاالس مرارّكالث ات.ّك  ّىذاّالوددّقضتّم كم ّاس لناؼّدمخؽ

ّكالّّكلمزيػػاد ّكالن وػػافّكال ػػ ّ يعطػػ ّلمعمػػاؿّ ػػ ّ عػػضّالسػػنكاتوّكيكػػكفّم ػػدارىاّغيػػرّم ػػٌددوّ غيػػرّدكرم 
 الم ا ؿوّ  ٌفّالمن ػ ّال ػ ّ ػد عياّّكّ.انّمك س انّلمعامؿالّدالـوّالّ يعىٌدّ ز انّمفّاش رّكالّ خكؿّ  ٌّّكاعاـّ

معٌينػ ّمػفّالعٌمػاؿّّالمنخ  ّلعٌمالياّ م دارّم ماثؿّ  ّنياي ّكٌؿّسن ووّ وا وّثا   وّكدكفّافّ خٌصّ ياّ لػ ّن
ّ.6ّّاش ركلعٌد ّسنكاتوّ يعىٌدّ ز انّمفّ

                                                           
ّ.217 ؽوّصا مدّ سفّال رع وّمر ىّساّ((1
.ّمػذككرّلػدل:ّعايػؼّخػمسّالػديفو21/6/1988ّ(وّ ػاريخ48ّم مسّالعمؿّال  كيم ّ  ّ يركتوّالغر  ّالثاني وّرقـّ)ّ(2)

 .182وّص2112المونؼّ  ّقضاياّالعمؿّكالضمافّاال  ماع وّ يركتوّ
ّ.165سيدّم مكدّرمضافوّمر ىّسا ؽوّصّ(3)

و741ّنخػػػػػكرّ ػػػػػ ّم مػػػػػ ّالم ػػػػػامكفوّمر ػػػػػىّسػػػػػا ؽوّال اعػػػػػد ّ.ّم8/6/1983وّ ػػػػػاريخ241/864ّاسػػػػػ لناؼّدمخػػػػػؽوّّ(4)
 .1266ص
و741ّ.ّمنخػػػػػكرّ ػػػػػ ّم مػػػػػ ّالم ػػػػػامكفوّمر ػػػػػىّسػػػػػا ؽوّال اعػػػػػد 22/6/1983ّوّ ػػػػػاريخ354/881ّاسػػػػػ لناؼّدمخػػػػػؽّّ(5)
ّ.1267ص
ّ.11وّص22.ّمنخكرّ  ّم م ّالم امكفوّمر ىّسا ؽوّال اعد 28/1/1963ّوّ اريخ781/117ّن ضّّ(6)
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  ّ سا ّال ٌدّاشدن ّلأل ر؛ّشٌفّاشوػؿّ ييػاّّالمن  ّالّي كزّافّ دخؿك  ّ ميىّاش كاؿوّ
ّال عكيػؿّعمػ ّعنوػرّولوا  ّالعمؿ.ّلذلؾوّّاٌنياّغيرّممزم  لمكوػكؿّّا  مػال ّ ّمفّغيرّالمع ػكؿّافّيػ ـٌ

ّوكػذلؾٌّنػوّالّي سػـّ الث ػات.وّطالمػاّاال يػٌر ّمػفّادالػولوػا  ّالعمػؿّيمكػفّّإذّ؛إل ّال ٌدّاشدنػ ّلأل ػر
ّ  ٌفّاش رّخ  ّكالمن ػ ّخػ  ّآخػر؛ّ ػاش رّم ػٌررّم ا ػؿّالعمػؿوّاٌمػاّالمن ػ ّ  ٌنيػاّد عػ هّخاٌوػ ّ يعطػ 

ّمخ ما وّيمكفّاف ّ عيد نّعنوّكٌؿّال يعد.ّّوّاك ككفّمر  ط ّ العمؿّلمعامؿّ  ّظركؼو

 انّمفّاش روّعمػ ّعكػسّال ػانكفّعم ّاع  ارّالمن  ّ ّزّقانكفّالعمؿّالسكرمّال ديدكلـّينٌصّ
ّال ديـّالذمّاع  رّالمن  ّ ز انّمفّاش رّ  ّالماد ّالثالث ّمنو.ّ

كعمػػ ّالػػرغـّمػػفّىػػذاّالسػػككتوّ  ٌننػػاّنحٌكػػدّاٌفّالمن ػػ ّ يعىػػٌدّ ػػز انّمػػفّا ػػرّالعامػػؿّعنػػدّ سػػا ّ
 ّسػػ يؿّال وػػروّمسػػ  ٌ ا وّالعٌماليػػ ؛ّذلػػؾّاٌفّالمخػػٌرعّ ػػٌددّالعناوػػرّال ػػ ّ خػػراّعػػفّ سػػا ّاش ػػرّعمػػ

ذلػػؾّاٌفّىػػذهّالعناوػػرّ يعىػػٌدّمػػفّنا ػػاتّاقن ػػااّكالسػػ  ّّك وػػرىاّ  ػػدالتّالسػػارّكموػػاريؼّادا ّالعمػػؿ.
ال ػػ ّي  ٌمميػػاّوػػا  ّالعمػػؿوّكي وػػؿّعمييػػاّالعامػػؿّإٌمػػاّم ػػٌدمانّك ػػدالتّالسػػاروّاكّ عػػدّان يػػا ّالميٌمػػ وّ

فّال ػػاؿّعميػػوّ ػػ ّظػػٌؿّقػػانكفّالعمػػؿّكموػػاريؼّادا ّالعمػػؿوّكالّعلقػػ ّليمػػاّ ػػاش ر.ّعمػػ ّعكػػسّمػػاّكػػا
ّاش ر.ّ ّال ديـوّالذمّ ٌددّعم ّس يؿّالمثاؿّماّيخراّعفّمايـك

كقكؿّالمخٌرعّإٌنػوّ"يػدخؿّ ػ ّ سػا ّاش ػر"ّالّيعنػ ّاٌنػوّيػدخؿّ ػ ّ سػا ّ ػٌدهّاشدنػ .ّ يػدؼّ
ا وّلعناوػػرّال ػػ ّ ػػدخؿّ ػػ ّ سػػا ّاش ػػروّكىػػكّ مايػػ ّالعامػػؿّعنػػدّ سػػا ّمسػػ   ٌّمػػفّ  ديػػدهّاّالمخػػٌرع

العٌمالٌي .ّاٌماّىد وّمفّ نظيـّال ٌدّاشدن ّلأل رّكىػكّ مايػ ّالعامػؿّ ػ ّ يا ػوّاليكمٌيػ وّك مايػ ّالم  مػىّ
ّ  ّامنوّكاس  راره.ّ

لػػػذلؾوّ  ٌننػػػاّنحٌكػػػدّعمػػػ ّضػػػركر ّافّيكػػػكفّا ػػػرّالعامػػػؿّميطا  ػػػانّلم ػػػٌدّاشدنػػػ وّدكفّاشخػػػذّ عػػػيفّ
فّاكّالمكا آتّاالع  ارّالمنصّ ّكانتّم ٌرر ّ مك  ّالع دّاكّالنظاـّالداخم .الم ٌدم ّلووّكان

كلكػػػػفّإذاّ اكلنػػػػاّال مييػػػػزّ ػػػػيفّالمػػػػنصّكالمزايػػػػاّالعينٌيػػػػ وّمػػػػاّىػػػػ ّن ػػػػاطّاالل  ػػػػا ّكمػػػػاّىػػػػ ّن ػػػػاطّ
ّاالخ لؼ؟

ي ٌدمػػوّالعامػػؿوّك ال ػػال ّليػػاّوػػا ّالمعاكضػػ وّعمػػ ّعكػػسّّإٌفّالمزايػػاّالعينٌيػػ ّ كػػكفّم ا ػػؿّعمػػؿّو
ؿ.ّكذلؾوّ  ٌفّالمنصّ  د ـّ  ّمناس اتّمعٌين وّك  كػررّ  كػرارّالمناسػ  وّالمنصّال  ّالّ ككفّمر  ط ّ العم

ّاٌماّالمٌيز ّالعينٌي ّ  ٌنياّ س مٌرّ اس مرارّاش ر.

وّ  ٌنيػػاّالّ ػػدخؿّ ػػ ّ سػػا ّمسػػ  ٌ اتّالعامػػؿ.ّك ػػ ّىػػذاّـّالمن ػػ ّ وػػكر ّمسػػ مٌر   ػػدٌّلػػـّ ذاّ ػػ
ال  ّ رم ّالمدعي ّإلػ ّإدخاليػاّ ػ ّ سػا ّّاٌفّالمن  1ّالوددّقض ّم مسّالعمؿّال  كيم ّ  ّ يركت

                                                           
.ّمػذككرّلػدل:ّعايػؼّخػمسّالػديفو21/6/1988ّ(وّ ػاريخ48ّ كيم ّ  ّ يركتوّالغر  ّالثاني وّرقـّ)م مسّالعمؿّال ّ((1

ّ.183-181مر ىّسا ؽوّص
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ا رىاوّالّيمكفّاع  ارىاّكذلؾ؛ّذلػؾّاٌنػوّلػـّي ػـّالػدليؿّعمػ ّاسػ مرارّد عيػاوّ ػؿّعمػ ّالعكػسوّ  ػٌيفّاٌنيػاّ
ّّّوير تّلمٌر ّكا د وّ  ط.

إذاّكن طػػ ّاالل  ػػا ّ ػػيفّالمن ػػ ّكالمٌيػػز ّالعينٌيػػ ّ   ٌمػػ ّ ػػ ّاٌنيمػػاّالّ يعىػػٌدافّ ػػز انّمػػفّاش ػػروّإاٌلّ
لػػػيسّكعميػػػووّّ سػػػ  ّاالع يػػػادّعمػػػ ّاداليػػػا.ّن ي ػػػ ّاال اػػػاؽّاـّكػػػافّوػػػا  ّالعمػػػؿّممزمػػػانّ  داليػػػاوّسػػػكا ّه

اٌفّماّكافّيي ٌدموّلمعامؿّلـّيكفّم ػا لنّلمعمػؿوّكالّييعىػٌدّ ػز انّمػفّاش ػروّطالمػاّلوا  ّالعمؿّافّي ذٌرعّ
فّلػـّ  ػدّمسػ ندانّليػاّاٌنوّاع ادّعم ّمن ياّلمعامؿ.ّ يػذهّال  ػديماتّ يعىػٌدّ ػز انّمػ فّاش ػرّ  ػٌك ّال ػانكفوّكان

ّّّ  ّاال ااؽ.

كلكفّىؿّييطمؽّعم ّماّي وؿّعميوّالعامؿّمفّ  ديماتّمفّعمل ّالمنخ  ّ سػمي ّالمن ػ وّاـّ
ّاٌفّلياّ سمي ّايخرل؟

   الوىبة: -ثانياً 

ٌمغػػػ ّييطمػػػؽّعمػػػ ّمػػػاّي وػػػؿّعميػػػوّالعامػػػؿّمػػػفّعمػػػل ّالمنخػػػ  ّ سػػػمي ّالكى ػػػ وّاكّال  خػػػيشّ ال
ّ.1ّّالدار  

كعميػػووّ ػػ ٌفّالمن ػػ ّخػػ  هّكالكى ػػ ّخػػ  هّآخػػر.ّ الكى ػػ ّم مػػ ّمػػفّالمػػاؿّييعطيػػوّعمػػل ّالمنخػػ  ّ
لمعامؿّالذمّقٌدـّليـّالخدمػ .ّك ال ػال وّ ػ ٌفّال يػ ّال ػ ّ  ػدِّـّالكى ػ ّىػـّعمػل ّالمنخػ  وّاٌمػاّال يػ ّال ػ ّ

عامػػؿّلم ع يػػرّعػػفّ  ػػديرّالعميػػؿّل سػػفّادالػػوّالعمػػؿّ  ػػدِّـّالمن ػػ ّ يػػ ّالمنخػػ  .ّكػػذلؾّ ػػ ٌفّالكى ػػ ّ يمػػنصّلم
انّم اخػػػرانوّعمػػػ ّعكػػػسّالمن ػػػ ّال ػػػ ّالّ كػػػكفّالمككػػػكؿّإليػػػووّكعميػػػووّ  ٌنيػػػاّ كػػػكفّمر  طػػػ ّ العمػػػؿّار  اطػػػ

ّ.وّاكّدينٌي ّو المنخ  وّاكّعاٌم ّوّخاٌو ّوّ يعط ّ  ّمناس  ّوّعمؿوّإٌنمامر  ط ّ ال

 ّ نظػػيـّالكى ػػ وّعمػػ ّعكػػسّال ػػانكفّال ػػديـوّالػػذمّي طػػٌرؽّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّال ديػػدّإلػػّكلػػـ
ّإذاّ ػػػرلّنػػػٌصّ ػػػ ّالمػػػاد ّالثالثػػػ ّعمػػػ ّاٌنػػػو:ّ"الّيم ػػػٌؽّ ػػػاش رّمػػػاّيعطػػػ ّلمعامػػػؿّعمػػػ ّسػػػ يؿّالكى ػػػ ّإالٌّ

ّالعرؼّ د عياّككانتّلياّقكاعدّ سمصّ ض طيا".

امػرانّضػركرٌيانّّكىذاّاشمرّ ديرّ ال  ييػد؛ّذلػؾّاٌفّضػركر ّك ػكدّقكاعػدّ سػمصّ ضػ طّالكى ػ وّييعىػدٌّ
وّكل سػا ّمسػ  ٌ ا وّالعٌمالٌيػ ّمػف2ّمػفّ يػ ّم  ٌكدّمفّمراعا ّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػكرللمعر  ّم دارّاش روّ

ّ.3خرل ي ّاّي

                                                           
ّ.227ا مدّ سفّال رع وّمر ىّسا ؽوّصّ((1
ّ.212خكاخّم مدّاش مدوّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
ّ.156سيدّم مكدّرمضافوّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
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كلكػػػفّالمخػػػكم ّ كمػػػفّ ػػػ ّ كممػػػ ّالػػػنصّالػػػذمّ ػػػا ّ يػػػو:ّ"كي ػػػكزّ ػػػ ّ عػػػضّاشعمػػػاؿّك عمػػػاؿّ
سػكلّمػاّي وػؿّعميػوّمػفّكى ػ ّكي ناكلػوّمػفّالانادؽّكالمطاعـّكالم اى ّكالمخر ّاالّيككفّلمعامػؿّا ػرّ

ّطعاـّعم ّافّي ددّع دّالعمؿّقكاعدّض طيا".

خػرا وّكي عػٌرضّ  يؿّمفّالمع ػكؿّافّي عاقػدّوػا  ّالعمػؿّمػىّعامػؿّكػ ّيعمػؿّ  ػتّإدار ػوّكان
ّ ػػػد ىّاش ػػػرّإاٌلّ ػػػ ّ ػػػدكدّاش ػػػرّ لم ػػػزا ّال ػػػ دي  ّ ػػػ ّ ػػػاؿّميخالا ػػػوّشكامػػػرهّك عميما ػػػووّدكفّافّيم ػػػـز

ر صّلوػا  ّالعمػؿّعمػ ّ سػا ّككنوّيساىـّ  ّ   يػؽّالػ-ذمّس ؽّافّ ٌيناّك ي ّنظرناّ يوّل وّكاالعين
العمػؿّامػاـّسػككتّقػانكفّياّعمػل ّالم ػؿوّالّوػا  ّالعمػؿ؟ّّك اقضا  ّإل ّالكى  ّال  ّي ػدمّ-العامؿ

ّم ػػاـّيمكننػػاّافّن ػػكؿ:ّإٌفّالكى ػػ ّالم ٌدمػػ ّإلػػ ّالعامػػؿّمػػفّعمػػل ّال ديػػدّعػػفّ نظػػيـّالكى ػػ ّا الم ػػؿّ  ػػـك
ّاش ر؟

ن ػػػكؿ:ّإٌفّوػػػا  ّّ-مػػػفّاىػػداؼّقػػػانكفّالعمػػػؿّك كٌ يا ػػوّانطلقػػػاّن-ّىػػػذاّال سػػاحؿّ ل  ا ػػ ّعمػػػ
ّ ػػ دا ّا ػػرّالعامػػؿّ ػػ ّ ػػدكدهّالػػدنياوّ غػػٌضّالنظػػرّعػػفّالكى ػػ ّال ػػ ّي وػػؿّعمييػػاّالعامػػؿوّ العمػػؿّممػػـز

م ّقانكنانّ  ك يرّال ٌدّاشدن ّلأل رو مػ ّلم ػٌدّكىػكّوػا  ّالعمػؿ.ّ ال كاعػدّالمنظٌّّانطلقانّمفّال ي ّالميمزى
ي ّلألخيػروّك يمزمػوّ   ّم اخػرّو  اشدن ّمك   وّالّ  ييلػ ّالظػركؼّال ػ ّ سػاىـّ ػ ّ   ي ػووّكذلػؾّي ػوّ خػكؿو

ّمفّخلؿّعمل ّالم ؿ.ّّّ

عامػؿّاٌفّ  مكػافّوػا  ّالعمػؿّافّييعطػ ّال1ّكعم ّالعكسّمفّرايناّىذاّيرلّا دّخيٌراحّال انكف
اع مػػادانّعمػػ ّمػػاّي وػػؿّعميػػوّمػػفّكى ػػ ّمػػفّعمػػل ّالم ػػؿوّلر ػػىّا ػػرهّإلػػ ّّوفّال ػػٌدّاشدنػػ ٌؿّعػػا ػػرانّي ػػ

ّمس كلّال ٌدّاشدن .

فّكافّ عرياياّك  ديدّخركطياّكاركانياّم ػٌؿّا اػاؽوّ ػيفّ كلعٌؿّىذهّالعناورّال  ّ كٌممناّعنياّكان
ـٌّ ّوػػكرّامٌّالػػذيفّ نػػاكلكاّدراسػػ ياّ  ػػتّمسػػ2ّعػػددّمػػفّخيػػر احّال ػػانكف ش ػػرّاكّمم ٌ ا ػػووّ ػػ ٌفّخيػػرّمػػاّ ػػ

كوػػؼّىػػذهّالعناوػػرّ وػػكر ّ حٌكػػدّعمػػ ّاسػػ  للياّعػػفّاش ػػرّعنػػدّ سػػا ّ ػػٌدهّاشدنػػ وّكانػػدما ياّمػػىّ
وّالػذمّاع  ػر3ّاش رّعندّ سا ّالمس  ٌ اتّالعٌمالٌي وّىكّماّا  ّ وّم مسّالعمؿّال  كيم ّ ػ ّ يػركت

عىػٌدّمػفّال عكيضػاتّالم ٌممػ ّلأل ػروّامّاٌنيػاّالّيمكػفّافّاٌفّالمنصّكالمكا آتّكغيرىاّمفّىػذهّالعناوػرّ ّي
ّ  ٌؿّم ٌؿّاش روّكلكٌنياّ  ٌمموّ كواياّ عكيضانّإضا ٌيانّييضاؼّإل ّاشوؿوّىكّاش ر.ّّّ

                                                           
ّ.56المخ ارّاعمر وّمر ىّسا ؽوّصّ((1
ّ.176ا مدّ سفّال رع وّمر ىّسا ؽوّصّ((2
ّ.214ايضانّا مدّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽوّصّّ
ّ.151ايضانّسيدّم مكدّرمضافوّمر ىّسا ؽوّصّّ
 .195ايضانّخكاخّم مدّاش مدوّمر ىّسا ؽوّصّّ
لػدل:ّعايػؼّخػمسّالػديفوّّ.ّمػذككر21/6/1988(وّ ػاريخ48ّم مسّالعمؿّال  كيم ّ  ّ يركتوّالغر  ّالثاني وّرقـّ)ّ(3)

ّ.182ّمر ىّسا ؽوّّص
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آخػر.ّ مػيسّكػٌؿّمػاّييعىػٌدّ ػز انّّكاش ػرّاق مػال ّخػ  ّهّوك ال ال وّ  ٌفّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػرّخػ  ّه
سػػ  ٌ ا وّالعٌماليػػ ّيمكػػفّافّيػػدخؿّ ػػ ّ سػػا ّ ػػٌدهّاشدنػػ ؛ّانطلقػػانّمػػفّمػػفّا ػػرّالعامػػؿّعنػػدّ سػػا ّم

لم مػكؿّال ػ ّيمكػفّافّ سػٌدّالثغػراتّّاكّاق ػراحّوّىدؼّقانكفّالعمؿّ  ّ ماي ّالعامؿوّك اسيرّكٌؿّغمػكضّو
ّلموم  ّالعامؿ.ّ

ؿّاٌفّكػؿّمػاّيػدخؿّ ػ ّ سػا ّاش ػرّيػدخ1ّاحّال ػانكفلعكسّمفّرايناّىػذاوّيػرلّا ػدّخيػرٌّكعم ّا
 اعػػد ّال ػػ ّ  ػػكؿ:ّ"إٌفّالهّاشدنػػ .ّكلكػػفّىػػذاّالػػرامّيا ػػدّمسػػ ندهّال ػػانكن وّكييخػػالؼّ  مػػانّ ػػ ّ سػػا ّ ػػدٌّ

ّالن صّكالغمكضّياسرافّلموم  ّالعامؿ".ّ

 ػ ّ مايػ ّّكال نظيـّال خريعٌ ّلمس ل ّال ٌدّاشدنػ ّلأل ػرّالّيمكػفّافّياػ ّ ػالغرضّالمر ػٌكّمنػو
كىػػكّمػػاّسػػن ناكلوّ ػػ ّالم  ػػ ّ سػػع ّل ماي ػػوّمػػفّاالق طػػاع.ّّانكنٌيػػ ّهقّمػػاّلػػـّ يرا  ػػوّنوػػكصهّّا ػػرّالعامػػؿ

ّالثان .

 

ّالمبحث الثاني

 حماية أجر العامؿ مف االقتطاع
ّمالٌيػػ ّوّعػػضّاش يػػافيمػػٌرّالعامػػؿّ ػػ ّ  وّ   ػػرهّعمػػ ّافّيغػػدكّمػػدينانّلوػػا  ّالعمػػؿّاكّ ضػػغكطو

 طػػاعّمنػػوّ النسػػ ّال ػػ ّيرغ ػػكفّ يػػا.ّلمغيػػر.ّاشمػػرّالػػذمّيسػػمصّلمػػدالنيفّ  ل ػػا ّال  ػػزّعمػػ ّا ػػرهوّكاالق
 مايػ نّش ػرّالعامػؿّكىػكّمػاّسػن ناكلوّّلذلؾوّ دٌخؿّالمخٌرعّم ٌددانّنس انّمعٌين ّللق طاعّالّي ػكزّ  اكزىػا

ّ ّالك ا ّ الديفّ)المطم ّاشكؿ(. ّاالق طاعّلعمٌّ  تّمسمٌّ

سػ ّاالق طػاعّمخػٌرعّنكل ماي ّالعامؿّالذمّ سٌ  ّ  ّ  دّاكّإ لؼّإ دلّادكاتّالعمػؿوّ ػٌددّال
ّ)المطم ّالثان (.ّّال عكيض ٌّاالق طاعّّىكّكىذاّل عكيضّالضررّكخركطوو

خػرا و وّكافّيخضػىّكشٌفّمفّمسٌمماتّع دّالعمؿّافّيعمػؿّالعامػؿّ  ػتّرقا ػ ّوػا  ّالعمػؿّكان
المخػػٌرعّمسػػ ل ّالر كا ػػوّالخطػػ ّال ػػ دي  وّنٌظػػـّّ  مٌيػػ ّوّكن ي ػػ ّوإذاّخػػالؼّاكامػػرهّك عميما ػػووّّلم ػػزا ّال ػػ دي  ٌّ

ّاالق طاعّال  دي  ّ)المطم ّالثال (.

العامػػػػؿّيمكػػػػفّافّي ػػػػدّوػػػػعك  نّ ػػػػ ّال وػػػػكؿّعمػػػػ ّا ػػػػرهوّاكّعمػػػػ ّمسػػػػ   ا وّالعٌمالٌيػػػػ ّشٌفّّك
الق طػاعّيمكػفّالمسػ  ٌ ا وّالعٌمالٌيػ ّعمػ ّامػكاؿّوػا  ّالعمػؿوّ ّم يػازاتاشيخرلوّكافّالّ ٌدّمػفّ  ريػرّا

ّ وكر ّو ّ)المطم ّالرا ى(.ّكذلؾّغيرّم اخر ّافّي ـٌ

                                                           
ّ.58المخ ارّاعمر وّمر ىّسا ؽوّصّ((1
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ّالمطمب األوؿ

 االقتطاع لعّمة الوفاء بالديف

 ػالرغـّعػا زانّعػفّ ػ ميفّم طٌم ػاتّ يػا ّالعامػؿّاليكمٌيػ وّّ-  ّالكثيػرّمػفّاش يػاف-ي دكّاش رّ
الػذمّي سػـّّ.ّكنظػرانّلمطػا ىّالمعاخػ ٌّليذاّاشخيػرّالم ٌرر ّل ك يرّ يا وّكريم ّوال خريعٌي ّمفّكا  ّالضماناتّ

مسػ ل ّاالق طػاعّّلّ ػٌدّمػفّ نظػيـ ػالعامؿّمفّ ي وّكضعؼّمركزهّاالق وػادٌمّمػفّ يػ وّايخػرلوّّ وّا ر
ّمعٌينػ وّلّكذلػؾّاش ػرّلعمػ ّالك ػا ّ الػديفومػفّ خك ػانّمػفّ عٌسػؼّّ؛ي ػكزّ  اكزىػاّوّاللق طػاع   ديػدّنسػ و

ّك يػػػر ّو  ّ عػػػضّ ػػػ ّ   ي ػػػانّلموػػػم  يـّالخخوػػػيٌّّالعامػػػؿوّا ػػػرمػػػفّّاوػػػ ا ّالعمػػػؿّ ػػػ ّاق طػػػاعّنسػػػ و
ّاّي ّ.1خرلاش يافوّكان يازانّشو ا ّالديفّ  ّا يافو

مسػ ل ّاق ػراضّالعامػؿّمػفّوػا  ّالعمػؿوّك عميػاّدكفّ الػد .ّكىػكّالسػكرمّقانكفّالعمؿّكنٌظـّ
ّ)الارعّاشكؿ(.2ّماّسن ناكلوّ  تّمسم  ّاالق طاعّالداخم 

اػاظّعمػ ّ ػد ّادنػ ّمػفّكشٌفّاش رّىكّم ٌؿّ مايػ ّ ػ ّ خػريىّالعمػؿوّكػافّمػفّالضػركرمّال ّ
ّآخػر.ّكىػكّمػاّسػن ناكلوّ  ػتّمسػم  ّاالق طػاعّالخػار   وّاكّديػفو ّا رّالعامؿّالمديفّ ديفّنا  ووّاكّميرو

ّ)الارعّالثان (.3ّالم ٌررّلموم  ّالغيرّك
 

 الفرع األوؿ

 االقتطاع الداخمي

فوّالسػ ياا ّا ػرّالعامػؿّالمػدي ػز انّمػفّّلعمػؿّافّي  طػىسػمصّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّّلوػا  ّا
ّمعيٌّّوّكذلػػؾاثنػػا ّسػػريافّع ػػدّالعمػػؿّلػػوّاقرضػػياّ ال ػػّل ام ػػال .ّككػػ ّالّيسػػ غٌؿّوػػا  ّالعمػػؿ4ّنػػ ّو نسػػ و

ّ.ّّاٌي ّ الد ّعفّىذاّال رضكيارضّعميوّخركطوّال عساٌي وّمنعوّمفّ  اض ّّو ا  ّالعامؿّإل ّالماؿ
ّي  رضػػوّالعامػػؿّمػػيػػؿّ سػػرمّميػػز ّال  سػػيطّال ػػانكنٌ ّ  فّوػػا  ّعممػػووّاـّاٌنيػػاّعمػػ ّاٌمّم مػػ و

ّ؟ل ػػ ّ ػػٌددىاّالمخػػرعكمػػاّىػػ ّنسػػ  ّاالق طػػاعّاّ خػػمؿّالم ػػال ّال ػػ ّيوػػدؽّعمييػػاّكوػػؼّال ػػرضّ وػػران؟
ّكىؿّ خضىّىذهّالم ال ّلماالد ؟ّ

                                                           
ّ.72ا مدّ ميؿّا مدّمطاكعوّمر ىّسا ؽوّصّ((1
ّالمخٌرعّاالق طاعّالذمّيمكػفّافّييمارسػوّوػا  ّالعمػؿّالسػ ياا ّم مػ ّال ػرضّ يػذهّال سػمي وّكلكػفّانطلقػانّمػفّّ((2 لـّيسِـّ

خمي ّ    ّخاو ّ المنخ  وّ  ي ّالّيدخؿّ يياّاٌمّعنورّخػار  وّ  ػدّآثرنػاّ سػمي وّ االق طػاعّاٌفّىذاّاالق طاعّمس ل ّدا
ّالداخم .

عم ّالعكسّمفّاالق طاعّالػداخم وّ ػ ٌفّاالق طػاعّالخػار  ّم ػٌررّلموػم  ّاخػخاصّالّين مػكفّلممنخػ  وّكلػكّكػانكاّمػفّّ((3
ّاشمرّالذمّد عناّإل ّ سمي وّ االق طاعّالخار  .اسر ّالعامؿوّكلكٌنيـّيظٌمكفّغر ا ّعفّالعمؿّكالمنخ  وّ

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.83انظرّالماد ّ)ّ(4)
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 :زة التقسيط القانونيّ تخضع لميّ مبالغ التي ال -أوالً 
ّ-ل ػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمك  ػػػانّ- خػػػٌصّإٌفّمٌيػػػز ّ  سػػػيطّم مػػػ ّال ػػػرضّ الًنسػػػ ّالم ػػػٌدد ّقانكنػػػانّّ
ؽّعميػػوّكوػػؼّالعامػػؿ.ّاٌمػػاّإ رامػػوّع ػػدّالعمػػؿوّامّعنػػدماّيوػػدّال ػػ ّي وػػؿّعمييػػاّالم عاقػػدّ عػػدّالم ػػال 

فّ عاقػػدّ يمػػاّ عػػدّكاوػػ صّعػػاملنّي  اضػػ ّّالمٌيػػز . ػػلّ سػػ ايدّمػػفّىػػذهّّوالم ػػال ّال ػػ ّي  رضػػياّق ػػؿّذلػػؾ كان
ّا رانّمفّدالنوّوا  ّالعمؿ.
مخػػا وهّلمكضػػىّالػػذمّكػػافّسػػالدانّ ػػ ّظػػٌؿّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّالميمغػػ وّّكىػػذاّالكضػػىّال ػػانكن ٌّ
ّ ػ ّنسػ ّاالذمّنٌصّعم ّال كـّذا وّمػىّ مػفّعخػر ّ المالػ ّ%/11ّالق طػاع.ّإذّكانػتّالنسػ  ّ/اخػ لؼو

وّمرسػػػخانّ ػػػذلؾّعخػػػريفّ المالػػػ ّ%/21وّ ػػػ ّ ػػػيفّر ػػػىّقػػػانكفّالعمػػػؿّال ديػػػدّالنسػػػ  ّإلػػػ ّ/1ا ػػػرّالعامػػػؿ
ّ.ّّر ا ّالعمؿسياس ّاالن يازّش

اثنػػا ّسػريافّقػػانكفّ-نكن ّكرغ ػ ّمػفّ عػػضّاوػ ا ّالعمػػؿّ ػ ّال  ايػػؿّعمػ ّمٌيػز ّال  سػػيطّال ػا
المٌيػز وّكذلػؾّ كوػؼّم مػ ّّقامكاّ ال مٌسؾّ  ر ٌي ّالنٌصوّل رمافّعٌماليـّمفّال مسؾّ يذهّ-العمؿّال ديـ

ّ.2اٌنوّسما ّالّقرضالديفّ
(ّالػػذمّاضػػاؼّ  ػػر ّثانيػػ ّإلػػ 2111ّ/ّلعػػاـّ)24رقػػـّ/كلمعال ػػ ّىػػذهّاقخػػكالٌي ّوػػدرّال ػػانكفّّ
(ّمفّقانكفّالعمؿّال ديـوّاو  تّ مك  ياّالسمؼّال  ّ يد ىّلمعامػؿّك عػادؿّا ػر ّسػ  ّاخػير51ّالماد ّ)

ّ  خذّ كـّال رض.ّ
 ّ ػعم ّاٌفّمٌيز ّال  سيطّال انكن ّ سرمّعم ّال ػركضّال3ّ  ّ يفّنٌصّقانكفّالعمؿّالمورمّ

كعم ّاش كرّالمد كع ّم د مانوّمساكيانّ ذلؾّ يفّالسمؼّكال ركضّمفّ يػ ّال كػـّّومؿالعاّاي وؿّعميي
ّالخاصّ ال  سيط.ّّ

عم ّ ٌؽّوا  ّالعمؿّ  ّاالق طاعّمفّا رّالعامؿّل ػا ّالسػمؼ4ّّكنٌصّقانكفّالعمؿّاشردن 
ّال  ّي وؿّعميياوّكمفّ ا ّاكل ّال ركض؛ّذلؾّاٌفّمفّيممؾّاشكثرّيممؾّاشقؿ.

ّاٌفّمػاّي وػؿّعميػوّّإل ّال مييزّ يف5ّخيٌراحّال انكف ّ عضّكيذى السمؼّكال ركضّعمػ ّاسػاسو
ّ ػوالعامؿّم ا ػؿّ ّال ػرضّ يػكّم مػ ّهاٌمػاّّسػما .الييعىػٌدّمػفّق يػؿّاش ػرّالمػد كعّمسػ  انّامّّالعمػؿّالػذمّي ػـك

ّّّياكؽّا رّالعامؿّعفّالعمؿّالذمّقاـّ وّخلؿّالخير.
وّدكفّافّيكػكفّممزمػانّادالػوعنػدّّلمعامػؿّ ػرّالوػا  ا ّمػفّاشكي  طىّوا  ّالعمػؿّم مػ ّالسػم

                                                           
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّال ديـ.51انظرّالماد ّ)ّ(1)
ّ.228خكاخّم مدّاش مدوّمر ىّسا ؽوّصّ((2
افّي  طػىّمػفّا ػرّالعامػؿّاكثػرّمػفّّ(ّمفّقانكفّالعمػؿّالموػرمّعمػ ّاٌنػو:ّ"الّي ػكزّلوػا  ّالعمػؿ43 نٌصّالماد ّ)ّ(3)
%/ّك ا نّلماّيككفّقدّاقرضوّمفّماؿّاثنا ّسريافّالع دّاكّافّي  اض ّاي ّ الد ّعم ّىػذاّال ػرضّكيسػرمّذلػؾّال كػـ11ّ/

ّعم ّاش كرّالمد كع ّم ٌدمان".
مػؿّإالّ ػ ّال ػاالتّال اليػ :ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن ّعم ّاٌنو:ّ"الّي كزّ سـّامّم م ّمفّا ػرّالعا47 نٌصّالماد ّ)ّ(4)

ّ%(ّمفّاش ر".11ّاػّاس ردادّماّقدـّوا  ّالعمؿّمفّسيمىؼّلمعامؿوّ  ي ّالّيزيدّكؿّقسطّي ـّاس ردادهّعفّ)
ّ.451 سفّكيرهوّمر ىّسا ؽوّصّ(5)
ّ.231ايضانّع دّالكدكدّي ي وّمر ىّسا ؽوّصّّّ
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ّ سػديدهّّو.ّاٌمػاّ النسػ  ّلم ػرض مراعا ّنس ّاالق طاعّال انكنٌي وّماّلـّينٌصّالمخرعّعم ّخػلؼّذلػؾ  يػ ـٌ
ّالم ٌدد ّقانكنان.ّ النس  االق طاعّمفّاش رّالخيرمّالعامؿوّ

ـّ مػػنصّالعامػػؿّينمػػاّوػػا  ّالعمػػؿّغيػػرّممػػزّىمػػفّ ػػؽّالعامػػؿّطمػػ ّسػػما ّعمػػ ّا ػػرهوّ ك ال ػال وّ
ّ.1قرض

ثلثػ ّكمفّ ي ناّيمكنناّافّن ن ّال مييزّ ينيماّعم ّاساسّقيم ّالديف.ّ  ذاّكافّ  ّ دكدّا ػرّ
ّسما ّعم ّاش روّاٌماّإذاّ  اكزّذلؾّ يكّقرض.ّ يكّاخير

سػػػػرمّعمػػػػ ّانكن ّ اٌفّمٌيػػػػز ّال  سػػػػيطّال ػػػػؾّ ذريعػػػػ ّكلكػػػػفوّىػػػػؿّ  مكػػػػافّاوػػػػ ا ّالعمػػػػؿّال مٌسػػػػ
ّ  ّظٌؿّقانكفّالعمؿّالسكرمّال ديد؟ّّّّال ركضّدكفّالسمؼو

 اػ ّال ػال يفّيمكػفّّ. يفّالسما ّكال رضّ يماّي عٌمؽّ مٌيز ّال  سيطّال انكن ٌّّداعيانّلم مييزالّنرلّ
ّ سػداّسػكا ّهّمػفّاالق طػاعال انكنٌيػ ّدينػانّمخػمكالنّ ال مايػ ّاع  ارّماّيي ٌدمػوّوػا  ّالعمػؿّمػفّمػاؿوّ ـٌ ّيده ػ

نع  ػدّاٌفّقوػدّالمخػٌرعّا  ػوّإلػ ّال ػكؿ:ّإٌفّمٌيػز ّّكػذلؾّاٌننػاّاـّعم ّالمدلّالطكيؿ.عم ّالمدلّال ويروّ
ال  سيطّ سرمّعم ّماّاعطاهّوا  ّالعمؿّمفّماؿّلمعامؿّعم ّس يؿّالديفوّاثنا ّسػريافّع ػدّالعمػؿ.ّ

وّمػكضّياٌسػرافّلموػم  ّالعامػؿالخػٌؾّكالغكلـّيكفّال ودّمفّاس عماؿّكمم ّ"ال ػرض"ّاسػ  عادّالسػمؼ.ّ 
ّ.طالماّاٌفّغاي ّالمخٌرعّم  ٌ   ّ  ّال ال يف

كمٌيز ّال  سيطّال انكنٌ ّ س طّ ان يا ّع دّالعمؿ؛ّذلؾّاٌفّىذهّالمٌيز ّ ا ػرضّسػريافّع ػدّالعمػؿوّ
ك ّيس طيىّوا  ّالعمؿّاس ياا ّ ٌ وّمػفّا ػكرّالعامػؿ.ّك ان يػا ّع ػدّالعمػؿّي كقػؼّالعامػؿّعػفّادا ّ

ك الم ا ؿّالّي وؿّعم ّاش روّ اس ثنا ّميم ّاقخطاروّإذّيسػ مٌرّالع ػدّخػلؿّىػذهّالميمػ ّ  ػٌك ّّومؿالع
ّال انكف.ّ

ىّمػػفّافّي  طػػاٌنػػوّالّي ػػكزّلوػػا  ّالعمػػؿ2ّّك ػػ ّىػػذاّالوػػددّقضػػتّم كمػػ ّالػػن ضّالسػػكرٌي 
ّرضػوّمػفّمػاؿ.ك ػا نّلمػاّاقّ-%(ّ  ّظٌؿّقانكفّالعمػؿّال ديػد21)ّكى -(ّ%11)ا رّالعامؿّاكثرّمفّ

ّمسػ مٌرانّ ػ ّعممػو.ّ ػ ذاّان يػ ّع ػدّعممػوّعنػدماّيكػكفّالعامػؿإٌنمػاّييعمػؿّ ػوّّ ٌيدّ نس  ّاالق طاعإاٌلّاٌفّال 
ّ واي ّ سا ووّكييعط ّوا  ّمالوّ عدّ ّّّّّّخوـّكٌؿّماّعميو.ي ـٌ

 نسبة االقتطاع: -ثانياً 
ألخيػػرّ ال مٌسػػؾّ  كاعػػدّإ ػػرا ّإٌفّاع  ػػارّالعامػػؿّمػػدينانّعادٌيػػانّلوػػا  ّالعمػػؿّيعنػػ ّافّنسػػمصّل

ّاٌفّ ط يػػؽّالم اوػػ ّك  ػػانّلمػػاّىػػكّمنوػػكصّالم اوػػ وّكال ػػ ّ يعىػػٌدّطري ػػانّمػػفّطػػرؽّان ضػػا ّاالل ػػزاـ.ّإالٌّ
ّالعمؿ.ّّانّمفّاىداؼّقانكفييخالؼّم داّ ماي ّا رّالعامؿوّالذمّييعىٌدّىد انّاساسيٌّّعميوّ  ّال انكفّالمدن ٌّ

ّمطمػػؽّوؿّافّل ػػانكفّالعمػػّؿوّالّيمكػػف الم ا ػػ ؛ّكذلػػؾّ  ػػ ّالّيي  ػػـّيمنػػىّإ ػػرا ّالم اوػػ ّ خػػكؿو
او ا ّالعمؿّعفّإقراضّعٌماليـوّلعمميـّالمسػ ؽّاٌنػوّلػفّييسػمصّليػـّ ػ  را ّالم اوػ ّ ػيفّا ػرّالعامػؿّ

                                                           
(1)ّPELISSIER Jean, AUZERO Gilles et DOCKES Emmanuel, Droit du travail, op. cit., 
P.914. 

ّ.319.ّمنخكرّ  ّم م ّالم امكفوّالعددّالثان وّال اعد ّرقـ28/4/1971ّ(ّ اريخ597/111ّن ضّ)ّ((2
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ّ  ّذمٌّ 1ّ وكماّىكّمس  ٌؽّليـّمفّديفو ّللق طاع.معٌين وّ.ّ كافّال ٌؿّ  ّ  ديدّنس و
 :لمقارنةوفقًا لمقوانيف ا نسب االقتطاع .1

ّآلخػر.ّإذّ ػٌددىاّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّ نسػ  ّعخػريفّ المالػ ّاالق طػاعّّنس اخ ماتّ مػفّقػانكفو
وّكىػ ّعخػر ّ المالػ 3ّوّكاشردنػ 2%/.ّكى ّ عادؿّضعؼّالنس  ّال  ّ ددىاّقػانكفّالعمػؿّالموػرم21/
ّ%/ّمفّا رّالعامؿ.11/

مّكانػتّاشعمػ ّ ػيفّال ػكانيفّال ػ ّقٌمنػاّكي دكّاٌفّنس  ّاالق طاعّال ػ ّ  ناىػاّقػانكفّالعمػؿّالسػكّر
 اس عراضيا.ّكىكّ ذلؾّلـّييخالؼّاكلكٌي ّ خريىّالعمػؿّ ػ ّ مايػ ّالعامػؿّ  ػطوّإنٌمػاّخػالؼّا ااقيػ ّالعمػؿّ

ّ.4%(ّمفّا رّالعامؿّاشساس 11العر ي ّايضانوّال  ّ ٌددتّنس  ّاالق طاعّ ػعخر ّ المال ّ)
الػػذمّّ ػػرّالاعمػػٌ ّالّاش ػػرّالمسػػٌم ّ ػػ ّع ػػدّالعمػػؿوكالم وػػكدّ ػػاش رّ ػػ ّىػػذهّال الػػ وّىػػكّاش

يػػن صّّ وّكيمكػػفّافيزيػػدّن ي ػػ ّ وػػكؿّالعامػػؿّعمػػ ّمن ػػ ّاكّمكا ػػ  ّاكّعممػػوّسػػاعاتّإضػػا يٌّّيمكػػفّاف
.ّ ال مايػػ ّال ػػ ّقٌررىػػاّالمخػػٌرعّ نوػػرؼّإلػػ ّاش ػػرّالاعمػػ وّالػػذمّيع مػػدّعميػػو5ّن ي ػػ ّغيا ػػ ّعػػفّالعمػػؿ

سػػكلّّالػػذمّالّيعنػػ ّالمخػػٌرعّ خػػ  ّوّ وّدكفّاش ػػرّالمسػػٌم ّ ػػ ّالع ػػدوالعامػػؿّ ػػ ّ ػػ ميفّ ا ا ػػوّاليكمٌيػػ
ّال كٌثؽّمفّا  راـّال ٌدّاشدن ّلأل ر.ّ

ّلموػم  ّالعامػؿ.ّك   يػؽّمفّالنظاـّالعػاـّال مػال وّإذّالّي ػكزّمخالا يػاّإالٌّّىذهّالنس   يعىٌدّّكّ
ّاالق طاعّ نس ّو ّاعم .نكناّنم ٌددّقاّاقٌؿّمٌماّىكّموم  ّالعامؿّيعن ّافّي ـٌ ّوّالّ نس و

لوػػا  ّالعمػػؿّافّيناػػردّّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرموّسػػمصّل يػػدّنسػػ  ّاالق طػػاعّمػػفّاش ػػرّم ا ػػؿّوكّك
ّوّ خٌووّك دهّدكفّافّ   ثرّىذهّالنس  ّ ك كدّدالنيفّآخريف.االق طاعمفّّمعٌين ّوّ نس  ّو

عمييػػاّالعامػػؿّمػػفّّ خػػٌصّال ػػركضّال ػػ ّي وػػؿّ ّال  سػػيطّال انكنيػػ ّ النسػػ ّالم ػػٌدد ّقانكنػػاّنكميػػّز
وا  ّالعمؿّك دهوّدكفّال ياتّاشيخرلّال  ّ ككفّذاتّسمط ّرلاسٌي ّعميػووّكمػديرّالمنخػ  ّاكّرلػيسّ

(ّمػػػف83ّ(ّنكالم ا ػػػؿّلممػػػاد ّ)51اٌفّالمػػػاد ّ)6ّال سػػػـ.ّك ػػػ ّىػػػذاّالوػػػددّقضػػػتّم كمػػػ ّالػػػن ضّالسػػػكرٌي 
وا  ّالعمؿّىػكّالػدالفّ الػذاتوّكالّ يياّككفّال  ّي ال ّالم وكرّ ط ي ياّعم ّّنقانكفّالعمؿّال ديد
ّآخر. ّ خمؿّاٌمّدالفو

كالسحاؿّالذمّييطرحّ  ّىذاّالم اؿّىك:ّىؿّيمكفّالنظرّإل ّمس ل ّموػم  ّالعامػؿّمػفّك يػ ّ
يػػػؿّيمكػػػفّافّ نظػػػرهّالخخوػػػٌي ؟ّ معنػػػ ّلػػػكّرضػػػ ّالعامػػػؿّ نسػػػ  ّاق طػػػاعّ اػػػكؽّالنسػػػ  ّالم ػػػٌدد ّقانكنػػػانوّ

ّ؟عم ّ  اكزّالنس ّال انكنٌي ّاعّكوؼّالخرعٌي ييضا ّرضاهّعم ّ  اكزّنس ّاالق ط

                                                           
ّ.411ّيكسؼّإلياسّ سكوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.43انظرّالماد ّ)ّ((2
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .47انظرّالماد ّ)ّ(3)
ّ خ فّ ماي ّاش كر.1983(ّلعاـ15ّ(ّمفّا ااقٌي ّالعمؿّالعر ٌي ّرقـّ)11نظرّالماد ّ)اّ(4)
ّ.231ع دّالكدكدّي ي وّمر ىّسا ؽوّصّ((5
ّ.137(وّص162.ّمنخكرّ  ّم م ّالم امكفوّال اعد ّرقـّ)21/9/1976(ّ اريخ761/1111ّن ضّ)ّ((6
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   إمكانية الخروج عمى نسب االقتطاع: .2
ّيطٌ ػػؽّعمػػ 1ّّيػػرلّا ػػدّخيػػٌراحّال ػػانكف ّمكضػػكع   اٌفّالمخػػٌرعّ ػػٌددّنسػػ ّاالق طػػاعّك  ػػانّلمعيػػارو

عػػػ ّ ميػػىّال ػػػاالتّدكفّاسػػػ ثنا وّكالّيمكػػػفّاالع ػػدادّ رغ ػػػ ّالعامػػػؿّ ػػػ ّ  ػػاكزّىػػػذهّالنسػػػ  ّا  رامػػػانّلط ي
ّال  ّ يعىٌدّمفّالنظاـّالعاـّال مال .قكاعدّقانكفّالعمؿّ

كلكٌننػػاّنػػرلّاٌفّالعامػػؿّيمكػػفّافّ كػػكفّلػػوّموػػم  ّمخ ماػػ ّعػػفّالموػػم  ّال ػػ ّقػػٌدرىاّالمخػػٌرع.ّ
كىذهّالموم  ّقدّ ككفّناسٌي ؛ّ  خٌمصّالعامػؿّمػفّديكنػوّ سػرع ّيمن ػوّخػعكرانّ الرضػاّكالسػعاد وّطالمػاّ

  سػديدّالعامػؿّّ ؛الموػم  ّمادٌيػىػذهّ.ّكقدّ ككفّذلؾّدكفّافّي  ٌثرّمس كاهّالمعيخ ٌّّاٌنوّيممؾّال در ّعم 
لم مػػ ّال ػػرضّ سػػرع ّيخػػٌ ىّوػػا  ّالعمػػؿّعمػػ ّإعطالػػوّقرضػػانّآخػػرّ ػػ ّالمسػػ   ؿ.ّكخاوػػ نّاٌفّ  سػػيطّ

منػىّّوّكماّىػكّال ػاؿّعميػوّ النسػ  ّإلػ ّالاالػد وّال ػ الّيعن ّعدـّادا ّم م ّال رضّ الكامؿم م ّال رضّ
ّالمخٌرعّ  اضييا.ّ

الم عٌم ػػػػ ّ نسػػػػ ّاسػػػػ ثنا نّمػػػػفّال اعػػػػد ّال انكنٌيػػػػ ّ-ّوػػػػا  ّالعمػػػػؿالسػػػػماحّلووّ  ٌننػػػػاّن  ػػػػرحّكعميػػػػّّ
ّاك رّعافّي  طىّمفّا رّالعامؿّّ-االق طاع ٌماّىكّم ددّقانكنػانّ عػدّال وػكؿّعمػ ّمكا  ػ ّخطٌيػ ّ نس و

خضاعّىذهّالميكن ّلمرقا  ّاقدارٌي وّكذل ؾّ ػ فّ ػكدعّكثي ػ ّق ػكؿّ  ػاكزّنسػ  ّاالق طػاعّ ػ ّمفّالعامؿوّكان
سػػفّ ط يػػؽّىػػذاّاالسػػ ثنا  وّمػػىّخضػػكعّالممػػٌؼّالخػػاصّ العامػػؿ؛ّلي سػػٌن ّلما خػػ ّالعمػػؿّالرقا ػػ ّعمػػ ّ ي

ّ.ل زا ّالغرام وا  ّالعمؿّالذمّي  ايؿّعم ّىذهّالميز ّ
اـّاسػ كعٌيانوّ يػ ّّكيككفّاالق طاعّمفّاش رّ س ّطري  ّادالووّسكا ّاكافّمخػاىر نّاـّمياكمػ ّن

ّ.2يي  طىّمفّكٌؿّد ع ّالنس  ّالم ٌدد ّقانكناّن
وّ  ٌنػػوّالّالم انٌيػػ ّالم د مػػ ّلػػوكشٌفّال ػػركضّال ػػ ّي وػػؿّعمييػػاّالعامػػؿّ يعىػػٌدّمػػفّق يػػؿّالخػػدماتّ

ّي كزّ  اض ّاٌي ّ الد ّعمييا.ّ
ّ:عدـ سرياف الفائدة عمى مبمغ القرض -ثالثاً 

م مػ ّال ػػرضّالممنػكحّلمعامػؿ.ّإالّاٌفّالخػػركاّعػفّىػذهّال اعػػد ّاشوػؿّعػدـّسػريافّالاالػػد ّعمػ ّ
ّيمكفّافّيثيرّ دالنّ  يٌيانّ  ّ عضّال االت.

3ّخل ػػانّلم كاعػػدّالعامػػ ّ ػػ ّال ػػانكفّالمػػدن -ّمنػػىّالمخػػٌرعّالسػػكرمّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿ المبػػدأ:-1
  اضػػ ّاٌيػػ ّ الػػد ّعمػػ ّّ- ػػركض ّعمػػ ّال ّكال  خيرٌيػػافّالاكالػػدّ نكعييػػاّالاكالػػدّال عكيضػػيٌّال ػػ ّ ي يػػزّسػػري

 ال رضّالذمّي وؿّعميوّالعامؿّمفّوا  ّالعمؿ.
الػذمّّ.ّعمػ ّعكػسّقػانكفّالعمػؿّاشردنػ ٌّكذلؾّعم ّىذهّالضمان 4ّنٌصّقانكفّالعمؿّالمورمّك

ّالذمّلـّينصّعم ّمثؿّىذهّالضمان ّاليام .
فّكانػتّالمّ كا  ػ ّخطٌيػ ؛ّكذلػؾّكالّي كزّمخالا ّ كـّىذهّالماد ّكلكّ رضػاّالعامػؿّكمكا   ػووّكان

                                                           
ّ.311ا مدّ سفّال يرع وّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ.218ضاّيكنسوّمر ىّسا ؽوّصعم ّم مدّّرّ(2)
ّال خريع ّرقـّ)ّ(3) ّ.1949(ّلعاـ84ّودرّىذاّال انكفّ مك  ّالمرسـك
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.43ّانظرّالماد ّ)ّ(4)
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خخي ّافّيسػ غٌؿّوػا  ّالعمػؿّ ا ػ ّالعامػؿّإلػ ّاالق ػراضوّكي وػؿّمنػوّعمػ ّمكا  ػ ّخطٌيػ ّ ال نػازؿّ
عػػفّىػػذهّالضػػمان .ّإذّلػػكّسػػم ناّ ال نػػازؿّل  ٌكلػػتّىػػذهّالضػػمان ّإلػػ ّم ػػٌردّضػػمان ّخػػكمٌي ّالّك ػػكدّليػػاّ

دٌيػػ ّلوػػا  ّالعمػػؿ؛ّ   اضػػيوّالاالػػد ّعمػػ ّارضّالكاقػػى؛ّنظػػرانّلمػػاّي ٌ  ػػوّ  اضػػ ّالاالػػد ّمػػفّمكاسػػ ّما
ّيحٌديوّاكّمخاطرّي  ٌمميا. ّيعن ّافّي وؿّعم ّالماؿّدكفّعمؿو

كييعىػػٌدّ كػػـّىػػذهّالمػػاد ّ ط ي ػػانّسػػميمانّل كاعػػدّالخػػريع ّاقسػػلمٌي ّالغػػرا ّال ػػ ّ  ػػرِّـّ  اضػػ ّالاكالػػدّ
ّإنسانٌي ّو ّالر اّيـ:ّ"كا ؿٌّ  ّال رآفّالكّرّوّكذلؾّل كلوّ عال     ّوّكاخلقٌي ّوّشس ا و ّ".1ّّاهللّال يىّك ـر

كلكػػػفّىػػػؿّ سػػػرمّقاعػػػد ّعػػػدـّ ػػػكازّ  اضػػػ ّ الػػػد ّعمػػػ ّال ػػػركضّالم ٌدمػػػ ّلمعمػػػاؿّعمػػػ ّ ميػػػىّ
ّاو ا ّالعمؿ؟

وّالاكالػػدّمػػفّعٌمالػػوّ  اضػػ ّوػػا  ّالعمػؿإمكانيػ ّّإلػػ  ػ ّنظػػر يـّاخ مػؼّخيػػٌراحّال ػػانكفّ: االسػػتثناء-2
  اضػػ ّالاكالػػدّىػػ ّمػػفّوػػميـّنخػػاطّوػػا  ّالعمػػؿ.ّامّافّكذلػػؾّ النسػػ  ّل الػػ ّكا ػػد ّكىػػ :ّافّ كػػكفّ

 يككفّوا  ّالعمؿّييمارسّالنخاطّالمور ٌ .ّ
اٌفّىذاّال ظرّالّيسرمّعمػ ّوػا  ّالعمػؿّإذاّكػافّموػر انوّكذلػؾ2ّّإذّيرلّا دّخيٌراحّال انكف

كضّوػا  ّانطلقانّمفّاليدؼّالذمّخيرِّعّال ظرّش مو.ّ  ودّالمخٌرعّمفّمنعوّ  اض ّ كالػدّعمػ ّقػّر
العمؿّىكّ ماي ّالعامؿّمفّاالس غلؿوّالّ رمافّوا  ّالعمؿّمفّ ٌ وّ  ّاس غلؿّنخاطوّلم وػكؿّ

ّعم ّالر صوّالذمّييعىٌدّعملنّمخركعانّمفّالنا ي ّال انكنٌي .
إلػ ّال ػكؿّإٌفّال ظػرّيخػمؿّ ميػىّاوػ ا ّالعمػؿّ غػٌضّالنظػرّعػف3ّّ  ّ يفّذى ّرامّآخػر

ّ رمّعم ّإطلقوّماّلـّي ـّالدليؿّعم ّ  ييده.مين يـ؛ّذلؾّاٌفّالمطمؽّي
إلػػ ّال مييػػزّ ػػيفّال ػػال يفوّانطلقػػانّمػػفّغايػػ ّالمخػػٌرعّمػػفّ  ريػػرهّليػػذهّالمٌيػػز و4ّّكذىػػ ّرامّثالػػ 

كالم مٌثم ّ  ّمساعد ّالعامؿّ  ّمكا ي ّاع ا ّ يا وّاليكمٌي .ّ  ذاّكػافّىػدؼّال ػرضّ غطيػ ّالموػاريؼّ
ؼّالدراس ّاكّالزكااّاكّالعػلاّاكّ ػرميـّالمنػزؿوّ ػ ٌفّال ػرضّييعىػٌدّمخػمكالنّوّكمواري5االس يلكٌي ّلمعامؿ

 نظػػػػاـّال  سػػػػيطّال ػػػػانكنٌ ّالخػػػػاصّ العٌمػػػػاؿوّكانعػػػػداـّالاالػػػػد ّعميػػػػو.ّاٌمػػػػاّإذاّكػػػػافّىػػػػدؼّال ػػػػرضّ غطيػػػػ ّ
مػفّّمواريؼّم عٌم  ّ اشعمػاؿّاقن ا ٌيػ وّك مػؾّال ػ ّ يػدؼّإلػ ّاسػ ثمارّالمػاؿّ غيػ ّ   يػؽّالػر صوّ  ٌنػو

 ػػٌؽّوػػا  ّالعمػػؿّ  اضػػ ّ الػػد ّعمػػ ّىػػذاّالنػػكعّمػػفّال ػػركض؛ّذلػػؾّاٌفّالعامػػؿّي خػػذّال ػػرضّ ػػ ّىػػذهّ
ّال ال ّ كواوّعميلنّلممنخ  ّالّعاملنّ ييا.ّّّّّ

كمفّ ي ناّنرلّاٌنوّ  ّظؿّعمكمٌي ّالنٌصّكعدـّ  ييدهّ  الػ ّدكفّاشيخػرلوّي ػ ّ نظػيـّ ػٌؽّّّ

                                                           
ّ.275سكر ّال  ر وّاآلي ّّ((1
ّ.415وّمر ىّسا ؽوّصيكسؼّإلياسّ سكّ((2
ّ.511صّو1987م مدّل ي ّخن وّخرحّقانكفّالعمؿوّالط ع ّالرا ع وّّ((3
ّ.79ايضانّا مدّ ميؿّا مدّمطاكعوّمر ىّسا ؽوّصّّّ
ّ.313-312ا مدّ سفّال يرع وّمر ىّسا ؽوّصّ((4

ال رضّاالس يلك ّىكّال رضّالذمّي ـّاس يلكوّ  ّ يا ّالم  رضّاليكمي وّدكفّافّي ٌ ػؽّمػفّكرالػوّمكسػ انّماديػانّاكّ(5) 
ّيزيدّمفّدخمو.



 

54 
 

ّدكفّ الػد ّ وػكر وّمخ ماػ و.ّ  يػػ ّالّي ر ٌػ ّعمػ ّىػػذاّعٌمػاؿّال طػاعّالموػر  ّ ػػ ّال وػكؿّع مػ ّقػػرضو
ّالعامؿّمفّ ؽ ّكاموّلوّال انكف.ّ ّال نظيـّإ  اؼّ  ٌؽّوا  ّالعمؿّ  ّ   يؽّالر صوّكالّن ـر

كشٌنناّ  ّوػددّعلقػ ّعمػؿوّ ػلّ ػٌدّمػفّ غميػ ّموػم  ّالعامػؿّعمػ ّموػم  ّوػا  ّالعمػؿ.ّ
مؿوّاشوؿّ يوّعدـّسريافّالاالد ّالم ػٌرر ّعمػ ّال ػركضّالخاٌوػ ّكعميوّ  ٌفّاٌمّقرضّي وؿّعميوّالعا

 المورؼّالذمّيعمؿّ يوّعم ّم مػ ّقرضػو؛ّذلػؾّاٌنػوّا ػدّا ػرادّىػذهّالمنخػ  وّيسػاىـّ ػ ّ طكيرىػاّكزيػاد ّ
ّعنياوّك ّييعامؿّكماّييعامىؿّالغير. ّغري و ّر  ياوّكليسّ خخصو
ّآخػػروّّكلكػػفّلػػد ىّا  مػػاؿّ كاطػػحّالعامػػؿّلم وػػكؿّعمػػ ّقػػرض مػػفّالموػػرؼّل سػػا ّخػػخصو

ّوػػا  ّالعمػػؿّمػػفّ ٌ ػػوّ ػػ ّالػػر صوّالّ ػػٌدّمػػفّاققػػرارّ ػػ عضّالضػػكا طّ  م ا ػػؿّيخٌووػػوّلناسػػووّكي ػػـر
ّدكفّ الد . ّعم ّ ٌؽّالعامؿّ  ّال وكؿّعم ّقرضو

وّكذلػؾّ كضػىّثػل ّ ّمعػٌيفو كمفّق يؿّالضكا طّال  ّن  ر ياّ  ييدّ دكدّال رضّدكفّ الد ّ م مػ و
كضّالخاٌوػ ّ عمػاؿّال طػاعّالموػر  وّانطلقػانّمػفّم مػ ّال ػرضّالمطمػك وّ  يػ ّ  ػٌؿّمٌيػز ّخرالصّلم ػّر

ّاقعاا ّمفّالاالد ّكٌمماّزادّالم م وّكلكنياّالّ يمغ .
كعميػػووّ كػػكفّالالػػ ّاشكلػػ ّمعاػػا ّ مامػػانّمػػفّالاالػػد وّاٌمػػاّالالػػ ّالثانيػػ ّ  ٌنيػػاّ خضػػىّلماالػػد ّكلكػػفّّ

لم ٌرر ّ  ّالنظاـّالمور  وّاٌماّالال ّالثالث ّ  ٌنياّ خضػىّلماالػد ّ ػ ّ ػدكدّ  ّ دكدّنوؼّنس  ّالاالد ّا
ثلث ّار اعّنس  ّالاالد ّالم ٌرر وّمىّإخضاعّالعامؿّالذمّي  ايؿّعم ّىذهّالمٌيز ّالم ٌرر ّلوػال وّلم ػزا ّ

 ػ ّ   يػؽّّال  دي  ّالمال وّكل زا ّالاوؿّمػفّالعمػؿّ ػ ّ ػاؿّال كػرار؛ّ غيػ ّ مايػ ّ ػٌؽّوػا  ّالعمػؿ
الػػر صّمػػفّ يػػ وّك ماخػػيانّمػػىّاليػػدؼّالػػذمّخيػػٌرعّال ػػرضّدكفّ الػػد ّش مػػووّكالم مثٌػػؿّ ػػ ّمسػػاعد ّالعامػػؿّ

ّعم ّ  اكزّم ن وّالمالٌي وّالّ  صّالم اؿّاماموّل   يؽّالر صّعم ّ سا ّوا  ّالعمؿ.ّّّّّّّّّ
نػكع ّالاكالػدوّال عكيضػٌي ّّكاخيرانوّ  ٌفّ ظرّ  اض ّالاالد ّعم ّال ركضّالم ٌدمػ ّلمعٌمػاؿّ خػمؿ

ّإلػػ ّالعمػؿّكان طػػىّا ػػره1ّكال  خيرٌيػ ّعمػػ ّ ػد ّسػػكا  .ّ ػػ ذاّطػراتّظػػركؼّمعٌينػػ ّمنعػتّالعامػػؿّمػفّال ػػدـك
 وػػػكر ّمحٌق ػػػ وّلػػػيسّلوػػػا  ّالعمػػػؿّمطال ػػػ ّاشخيػػػرّ الاكالػػػدّالم ر ٌ ػػػ ّعمػػػ ّال ػػػ ٌخرّ ػػػ ّ سػػػديدّاقسػػػاطّ

ّ ّمفّالاكالدّدكفّاآلخر.ّال رض؛ّكذلؾّلعمكمٌي ّالنٌصوّكعدـّ  ييدهّ نكعو
كعميػػووّ العامػػؿّالػػذمّي  ػػرضّمػػفّوػػا  ّالعمػػؿّاثنػػا ّسػػريافّع ػػدّالعمػػؿّيسػػ اادّمػػفّمٌيػػز يفّ

ّقانكنٌي يف:ّمٌيز ّ  سيطّم م ّال رضّ النس ّالم ٌدد ّقانكنانوّكمٌيز ّعدـّسريافّالاالد ّعم ّقرضو.ّ
دكفّ وػكلوّعمػ ّلمػاؿّاكلكفّماذاّلكّر ضّوا  ّالعمػؿّإقػراضّالعامػؿوّاكّر ػضّإقراضػوّ

ّ الد ؟
 مدى إلزامية الموافقة عمى طمب االقتراض: -رابعاً 

طمػػ ّاالق ػػراضّّسػػمط ّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّر ػػضلػػـّييعػػالجّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّمسػػ ل ّمػػدلّ
ّاـّل ز ّمنو.ّّوالم د ـّمفّالعامؿوّسكا ّاكافّالر ضّلكامؿّم م ّال رض
االق ػػػراضّىػػػ ّمسػػػ ل ّخخوػػػٌي ّ   ػػػ ّيسػػػ  ٌؿّّكمػػػفّ ي نػػػاّنػػػرلّاٌفّمسػػػ ل ّالمكا  ػػػ ّعمػػػ ّطمػػػ 

                                                           
ّ.286وّصعمؿوّمر ىّسا ؽقانكفّال ساـّالديفّاشىكان وّّ(1)



 

55 
 

   ػػديرىاّوػػا  ّالعمػػؿوّكلػػيسّ  مكػػافّالسػػمط ّال خػػريعٌي ّاكّاقدارٌيػػ ّال ػػدخؿّ ييػػاوّكذلػػؾّ ػػالنٌصّعمػػ ّ
إلزامٌي ّالمكا   ّعم ّطم ّاالق راض؛ّ وا  ّالعمػؿّالّييعىػٌدّ يػ نّخيرٌيػ نّ النسػ  ّإلػ ّالعامػؿوّكىػكّغيػرّ

ّ    يؽّالعدال ّاال  م ّاعٌي وّكمساعد ّالعٌماؿّعم ّ  اكزّم نيـّالمالٌي .ّممـز
ّالمخػٌرعّوػا  ّالعمػؿّ المكا  ػ ّعمػ ّطمػ ّاققػراضوّعمػ ّعكػسّ الػ ّالمكا  ػ ّ لذلؾوّلـّييمػـز

وّمع  ػرانّإيػاهّادنػ ّدر ػ ّمػفّّالعامؿّال رضعم ّمنصّ ّوػريصو  خرطّال وػكؿّعمػ ّ الػد وّإذّمنعػوّ ػنص 
وّكخك انّمػفّافّي ػٌكؿّوػا  ّالعمػؿّرهّ يفّا رادّالمنخ  ّالكا د  ٌّ ّكالكا  ّّدر اتّال ضامفّاال  ماع ٌّ

ّ.مس ل ّإقراضّالعٌماؿّإل ّمين وّي ٌ ؽّمفّكرالياّالكس ّغيرّالمخركع
مانّمفّالنا ي ّال انكنٌي ّ   ديـّالدعـّالمالٌ ّلعٌمالووّ  ٌنناّنػرلّاٌنػوّّ فّلـّيكفّوا  ّالعمؿّممزى كان

ّ   ديـّالعكفّكالمساعد ّلعٌماؿّمنخ  و.ّممزىـّمفّالنا ي ّاشخلقٌي ّ
عػػدـّإلػػزاـّاوػػ ا ّالعمػػؿّ   ػػديـّال ػػركضّّخيػػرّال مػػكؿّاكسػطياّ  ػػانّل اعػػد ن  ػػرحّّككعميػووّ  ٌننػػاّ

ر.ّ يػػذاّعمػػ ّاش ػػروّكذلػػؾّ ػػ ّ ػػدكدّثلثػػ ّاخػػيليـوّكلكػػفوّإلػػزاميـّ المكا  ػػ ّعمػػ ّإعطػػاليـّسػػماانّالعٌمػػ
ف-انّضررانّ الغّاشمرّلفّييم ؽّ وا  ّالعمؿ لكٌنػوّ الم ا ػؿّسيسػاىـّّ-سٌ  ّلوّ عضّاقر ػاؾّالمػال ّكان
ّكلكّ وكر وّ زلٌي .ّو  ّ خٌط ّالعامؿّشزم وّالمالٌي 

  ػػػاهّوػػػا  ّالعمػػػؿّ ّ ػػػ ّذمػػػ ّالعامػػػؿّالّ   وػػػرّعمػػػ ّالػػػديفّالم ر ٌػػػّال ػػػانكن ّكمٌيػػػز ّال  سػػػيط
ّك دهوّ ؿّ خمؿّديكنوّا  اهّاآلخريفّايضان.

 
 الفرع الثاني

 الخارجيّ االقتطاع 
 (لمصمحة الغير ) االقتطاع

ي ػػٌؽّلمػػدالفّال نايػػذّعمػػ ّامػػكاؿّمدينػػوّل  وػػيؿّدينػػوّ الطري ػػ ّال ػػ ّيراىػػاّمناسػػ  وّك  ػػانّلمطػػرؽّ
اٌمػاّإذاّكػافّعػاملنّ ػ ٌفّالػدالفّّنػوّخخوػانّعادٌيػانوىػذاّإفّكػافّمدي.ّ اكمػاتالم ٌدد ّ  ّقػانكفّاوػكؿّالم

  كاعػػدّالّّنٌظـّمسػػ ل ّاالق طػػاعّمػػفّا ػػرّالعامػػؿفّالعمػػؿّال ػػ ّ ػػنّكسػػي دّناسػػوّمضػػطرانّلم  ٌيػػدّ  كاعػػدّقػػا
ّ.لموم  ّالعامؿّ؛ّإالٌّيمكفّالعمؿّ خل يا

 ػػػٌددتّقػػػكانيفّالعمػػػؿّنسػػػ ّمعينػػػ ّّولمعامػػػؿّكشىمٌيػػػ ّعنوػػػرّاش ػػػرّ ػػػ ّ ػػػ ميفّ يػػػا وّكريمػػػ ّوّ
ّ.1ّّ ماخيانّمىّطا عياّال مال ّ؛الّي كزّ  اكزىاّللق طاع
إذّان ػػازّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّش ػػرادّاسػػر ّالعامػػؿوّّو لؼّالػػدالف خ مػػؼّ ػػاخاالق طػػاعّنسػػ ّّك

لكٌنػوّ الم ا ػؿّلػـّيمػن يـّاٌيػ ّاكلكٌيػ ّ ػ ّاسػ ياا ّّككخٌويـّ نس  ّاق طاعّ اكؽّالنس ّالمخٌووػ ّلمغيػر.ّ
خػػرلوّكمػػاّ عػػؿّديػػنيـّعنػػدّال ػػزا ـوّكلػػـّيخٌوػػيـّ نسػػ  ّمسػػ  ٌم ّمػػفّاش ػػرّ عيػػد ّعػػفّنسػػ ّاالق طػػاعّاشّي

 ّلوا  ّالعمؿ.ّ ماّى ّنسػ ّاالق طػاعّالمسػمكحّ يػا؟ّككيػؼّنٌظػـّالمخػٌرعّاكلكٌيػ ّاسػ ياالياّعنػدّ النس 
ّال زا ـ؟

                                                           
ّ.266وّص2111السيدّعيدّنالؿوّخرحّقانكفّالعمؿّال ديدوّدارّالنيض ّالعر ي وّال اىر وّّ(1)
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 :تطاع الخارجيّ نسب االق -أوالً 
ك ػا نّلمػػديفّالم ر ٌػ ّ ػػ ّذٌمػػ ّّلعمػؿّالسػػكرمو عػٌددتّنسػػ ّاالق طػاعّالمسػػمكحّ يػاّك  ػػانّل ػػانكفّاّ

ّ%/ّلػديفّالميػروّكادنػ 31فّ المالػ /لديفّالنا ػ وّكثلثػّكّ%/51/اعلىاّخمسكفّ المال ّّتالعامؿ.ّ كان
ّ.1اٌيانّكافّنكعياّاكّس  ياخرلوّلمديكفّاشّيّ%/11عخر ّ المال ّ/ى ّالنس ّ

ي ضػػػصّلنػػػاّمٌمػػػاّسػػػ ؽوّاٌفّالمخػػػٌرعّقٌيػػػدّإمكانٌيػػػ ّال ٌ ػػػزّعمػػػ ّا ػػػرّالعامػػػؿّ  ػػػد ّاعمػػػ ّالّيمكػػػفّ
ّاقػٌؿّمػفّالنسػ ّالمػال  ػّكلكػفّيمكػفّنايػذٌيانو  اكزهوّسكا ّاكافّال ٌ زّ  زانّا  ياطٌيػانّاـّ  ذككر ّزّ نسػ و

ّ.لماّ  ّذلؾّمفّموم  ّلمعامؿّ  ّال انكف؛
-(52ّوػدهّالمخػٌرعّمػفّنػٌصّالمػاد ّ)اٌفّمػاّق2ّك  ّىذاّالوددّقضتّم كم ّالػن ضّالسػكرٌي 

ي  ػػ ّلػػوّمػػفّّىػػكّ ػػك يرّال مايػػ ّالكا يػػ ّلمعامػػؿوّ  يػػ ّ-(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّال ديػػد84مػػاد ّ)كالم ا ػػؿّلم
ّكمسػكفوّإذّار ػ لّالمخػٌرعّاٌفّالموػم  ّ ّكممػ سو ا ػرهّ ػد ّادنػ وّيكاػ ّل ػ ميفّامػكرهّالمعيخػٌي وّمػفّم كػؿو

ّّّعطا ّالعامؿّىذهّال ماي .اال  ماعٌي ّ   ض ّإ
ّ يؿّ  ٌنتّال كانيفّالم ارن ّنس ّاالق طاعّمخا ي ؟

 نسب االقتطاع وفقًا لقوانيف العمؿ المقارنة:  -1
 االق طػػػػاعّمػػػػفّا ػػػػرّالعامػػػػؿّشدا ّاٌمّديػػػػفّ ػػػػ ّ ػػػػدكدّخمسػػػػ 3ّّالعمػػػػؿّالموػػػػرمّسػػػػمصّقػػػػانكف

ّ%/ّ  ّ ال ّديفّالنا  .51%/وّكر ىّالنس  ّإل ّخمسيفّ/25كعخريفّ المال ّ/
ك ال ػػػال وّاكلػػػ ّقػػػانكفّالعمػػػؿّالموػػػرمّىػػػكّاآلخػػػرّديػػػفّالنا ػػػ ّاىمٌيػػػ ّخاٌوػػػ وّكخٌوػػػياّ نسػػػ  ّ

ديػػػفّالميػػػرّاٌيػػػ ّاىمٌيػػػ ّكاع  رىػػػاّ ػػػ ّ كػػػـّالػػػديفّالعػػػادم.ّاق طػػػاعّ عػػػادؿّنوػػػؼّاش ػػػر.ّكلكٌنػػػوّلػػػـّيعػػػًطّ
%/وّامّ مػػػاّيزيػػػدّعمػػػ ّضػػػعؼّالنسػػػ  ّال ػػػ 25ّ الم ا ػػػؿّخػػػٌصّالػػػديكفّاشيخػػػرلّ نسػػػ  ّاق طػػػاعّ عػػػادؿّ/

ّ%/ّمفّا رّالعامؿ.11 ٌددىاّقانكفّالعمؿّالسكرموّكى ّعخر ّ المال ّ/
ّمعٌينػ ّللق طػاع.  سػمصّ االق طػاعّمػفّا ػرّالعامػؿّّكلـّينصّقػانكفّالعمػؿّاشردنػ ّعمػ ّنسػ و

ّقضػػػال وّسػػكا هّاكػػػافّىػػذاّالػػػديفّلموػػم  ّوػػػا  ّالعمػػؿّاـّلموػػػم  ّ ّيسػػ ك  ّ نايػػػذانّل كػػـو  سػػ  ّديػػػفو
.ّ اش كػػػاـّال ضػػػالٌي ّممًزمػػػ ّلم ميػػػىوّكي ػػػ ّ نايػػػذىاّا  رامػػػانّلمخػػػرعٌي ّال انكنٌيػػػ و4ّدالنػػػ ّالعامػػػؿّاآلخػػػريف

ّ.5ّّك رسيخانّلم داّسياد ّدكل ّال انكف
اٌفّعدـّ  ن ّقانكفّالعمػؿّاشردنػ ّليػذهّالضػمان 6ّّم ّالرغـّمفّذلؾوّيرلّا دّخيٌراحّال انكفكع

ّالر ػػكعّإلػػ ّ الياٌمػػ ّالم عٌم ػػ ّ نسػػ ّاالق طػػاعّالّيعنػػ ّاٌفّ ػػٌؽّاالق طػػاعّييعمػػؿّ ػػوّعمػػ ّإطلقػػووّ ػػؿّيػػ ـٌ
فّثم ّا رّالعامػؿّك ػا نّ(ّمفّقانكفّ"اق را اتّاشردن "وّال  ّالّ سمصّ ال  زّعم ّاكثرّم69الماد ّ)

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.84ّانظرّالماد ّ)ّ((1
ّ.353(وّص485.ّمنخكرّ  ّم ٌم ّالم امكفوّال اعد ّ)21/6/1971(ّ اريخ419/366ّن ضّسكرمّ)ّ(2)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.44انظرّالماد ّ)ّ((3
ّ/ك(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .47انظرّالماد ّ)ّ((4
ّ.322سيدّم مكدّرمضافوّمر ىّسا ؽوّصّ(5)
ّ.222مر ىّسا ؽوّصّا مدّع دّالكريـّا كّخن وّ(6)
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وّاكّاٌمّ ػؽ ّآخػرّوػادرّعػفّ يػ ّنٌوػتّقكانينيػاّالخاوػ ّافّ ّم ػـر ّقضػال   ّمسػ  ؽ ّ مك ػ ّ كػـو لػديفو
ّ(ّمفّال انكفّذا و.2  كٌل ّ"دكالرّاق را "ّ نايذىاّك  انّلمماد ّ)

العمػؿّمػفّقػانكف2ّّ(25/4إل ّاٌفّىذاّالػن صّال خػريع ّ سػٌدهّالمػاد ّ)1ّ  ّ يفّذى ّرامّآخر
اشردن ّالسا ؽوّال  ّنٌظمتّمس ل ّاالق طاعّمفّا ػرّالعامػؿوّكاعطػتّاشكلكٌيػ ّعنػدّال ػزا ـّلػديفّالنا ػ ّ

/ا(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ ّال ديػػد4ّكديػػفّالم كػػؿّكالممػػ سّ ال سػػاكمّ يمػػاّ ينيمػػا.ّمحٌيػػدانّرايػػوّ المػػاد ّ)
فّال  ػكؽّال ػ ّيمن يػاّلمعامػؿّاٌمّقػانكفّآخػرّالذمّ ا ّ يو:ّ"الّ حثرّا كاـّىذاّال انكفّعم ّاٌمّ ٌؽّم

اكّع ػػػدّعمػػػؿّاكّا اػػػاؽّاكّقػػػراروّإذاّكػػػافّاٌمّمنيػػػاّير ٌػػػ ّلمعامػػػؿّ  كقػػػانّا ضػػػؿّمػػػفّال  ػػػكؽّالم ػػػٌرر ّلػػػوّ
مسػػػ ندانّقانكنٌيػػػانّقعمػػػاؿّنػػػٌصّالمػػػاد ّّ-مػػػفّك يػػػ ّنظػػػره- مك ػػػ ّا كػػػاـّىػػػذاّال ػػػانكف".ّ يػػػذهّالمػػػاد ّ يعىػػػٌدّ

ّديـوّمادامتّ رٌ  ّ  كقانّا ضؿّمفّ مؾّال  ّير ٌ ياّال انكفّال ديد.(ّمفّقانكفّالعمؿّال 25/4)
/ا(ّ"اٌمّقػانكفّآخػر"ّالّينوػرؼّإلػ ّقػانكف4ّكلكفّمفّ ي ناّنع  ػدّاٌفّقػكؿّالمخػٌرعّ ػ ّالمػاد ّ)

ّالعمػؿّال ػػديـ؛ّإذّي ػٌؿّال ػػانكفّال ديػدّم ػػؿّال ػانكفّال ػػديـّكييمغيػووّكالّيعػػكدّ عػدّذلػػؾّال ػانكفّال ػػديـّقانكنػػاّن
آخػػػرّإٌنمػػػاّقانكنػػػانّميمغػػػ .ّك ال ػػػال وّ ػػػ ٌفّقػػػكؿّالمخػػػٌرعّ"اٌمّقػػػانكفّآخػػػر"ّينوػػػرؼّإلػػػ ّال ػػػكانيفّاشيخػػػرلوّ

ّّكال انكفّالمدن ّكقانكفّاوكؿّالم اكماتّالمدنٌي .ّ
كعميووّ  ٌننػاّنحٌيػدّك يػ ّالنظػرّاشكلػ وّ ػ ٌفّنوػكصّقػانكفّاوػكؿّالم اكمػاتّالمدنٌيػ ّاشردنػ ّ

ّ صوّالّالنٌصّالذمّكافّمعمكالنّ وّ  ّظٌؿّال انكفّال ديـ.ى ّال  ّ كٌمؿّىذاّالن
كالم ػػال ّال ػػ ّ يعىػػٌدّمخػػمكل ّ مٌيػػز ّال  سػػيطّال ػػانكنٌ ّىػػ ّا ػػرّالعامػػؿّكمسػػ   ا وّاشيخػػرلوّسػػكا ّ
ّ ييػػا.ّ ال مايػػ ّ اق ضػياّالعامػػؿّمػػفّوػا  ّالعمػػؿوّاـّاٌنيػػاّ راكمػػتّكلػـّي  ضػػياوّإٌنمػػاّ وػػؿّعمػ ّ كػػـو

ي ّمطم  وّكعٌم ّذلؾّاٌفّالعامؿّالذمّلػـّي  ضػياّيكػكفّقػدّاسػ دافّعمييػاّلي ػدٌ رّامػكرّالم رر ّلياّى ّ ما
  يا وّاليكمٌي .ّ

   االقتطاع: أسس تحديد أولويات -2
انطلقػػانّمػػفّعػػٌد ّاع  ػػاراتوّمنيػػاّاع  ػػاراتّإنسػػانٌي ّاالق طػػاعّنسػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّّقػػٌرر

الم مٌثمػػ ّ ػػ ّمراعػػا ّموػػم  ّالػػدالنيفّ ػػ ّال وػػكؿّعمػػ ّّ  عٌمػػؽّ  مايػػ ّا ػػرّالعامػػؿوّكاع  ػػاراتّالعدالػػ 
ّ  كقيـوّدكفّافّي ٌ ؽّالمخٌرعّغاي وّ  ّ ماي ّا رّالعامؿوّعم ّ سا ّموال يـّالمخركع .

ّ ػيفّىػا يفّالموػم  يفّالم عارضػ يفوّموػم  ّالعامػؿّ ػ ّّ  ٌنوّسع ك ال ال وّ إلػ ّإقامػ ّ ػكازفو
مػػرّالػػذمّي عمػػوّعػػا زانّعػػفّمكا يػػ ّم طم ػػاتّ يا ػػوّاليكمٌيػػ وّوّاشك يػػر ّوّعػػدـّاالق طػػاعّمػػفّا ػػرهّ نسػػ ّو

وّدكفّافّي  ٌثرّ ٌ وّ ػ ّ  وػيؿّدينػوّممكن ّوّكموم  ّالدالفّ  ّال وكؿّعم ّم م ّدينوّ  قو ّسرع ّو
ّ ّ مدينو. الظركؼّالمادٌي ّالخاوٌّ

ّم ااك  .ّ كػافّالنوػي ّاشك ػرّلػديفّال نا ػ ؛ّ يػذاّلذلؾوّسمصّّ االق طاعّمفّا رّالعامؿّ نس و
خػرعٌيانّالديفّيخٌصّا رادّاسر ّالعامؿوّالزك  ّكالمع ٌد ّكاشكالدّكالكالديفوّكالػذمّييعىػٌدّاقناػاؽّعمػييـّكا  ػانّ

وّال ٌدّاشدن ّلأل رّي  ّافّيككفّكا يػانّل سػديدّ ا ػاتّالعامػؿّكاسػر ووّكىػذاّيعنػ ّاٌنػ.ّكذلؾوّ قانكنٌياّنّك
                                                           

ّ.37-36ا مدّ ميؿّا مدّمطاكعوّمر ىّسا ؽوّصّ((1
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن ّالسا ؽ.25/4انظرّالماد ّ)ّ((2
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ّم ّشدن ّلأل ر.راعا ّ ا ا يـّعندّ  ديدّال ٌدّا ـٌ
ّالمخػٌرعّمعاخ ّ ّطا ىّوّلّذاتخّرالنا  ّى ّاشّيّفٌّىذاّ اقضا  ّإل ّا وّ مفّغيرّالمع ػكؿّافّييػ ـٌ

ّمنيمػاّطػا ىهّم خػػا وهّ ّم ااك ػػ وّاكّافّيػكل ّا ػدىماّاى مامػانّاك ػػرّّّ-اش ػرّكالنا ػ - عنوػريفّلكػؿ   نسػ و
المخٌرعّعم ّنوؼّاش ػرّلمعامػؿوّكاعطػ ّىماّناسّالدر  ّمفّاشىمٌي وّ  ا ظّاعطاّمفّاآلخر.ّلذلؾو

ّالدالفّ ديفّالنا  ّ ٌؽّإل ا ّال  زّعم ّالنوؼّاآلخر.
وّمراعيػانّ ػ ّ%/31/كشٌفّديفّالميرّالّييعىٌدّذكّطا ىّمعاخ وّ  ػدّخٌوػوّالمخػٌرعّ نسػ  ّثلثػيفّ

ّوػػ يص.ّك ال ػػال وّالّيمكػػفّافّ يمن ػػوّالمخػػٌرعّذلػػؾّاٌفّىػػذاّ ػػٌؽّيث ػػتّلمزك ػػ ّ م ػػردّإ راميػػاّع ػػدّزكااو
ّي مػؿّطا عػانّمعاخػٌيان.ّكممػاّالّخػٌؾّ يػوّاٌفّىػذاّالػنيجّي كا ػؽّ ناسّدر  ّاشكلكٌي ّال ػ ّييعطييػاّشٌمّم مػ و

ّاقنسانٌي . ّمىّضركر ّمراعا ّاالع  اراتو
ىػػػ ّمػػػفّاسػػػر ّّ ٌ ومػػػفّال  ػػػكؽّالخػػػرعٌي وّكشٌفّمػػػفّ سػػػ ّىػػػكّ ػػػؽّ ديػػػفّالميػػػرٌّفّكلكػػػفوّنظػػػرانّش
ّعنػػػووّ ػػػر  طّ ػػػوّ علقػػػ ّزك ٌيػػػ ّم ٌدسػػػ ّ سػػػ  ٌؽّاال  ػػػراـّكال  ػػػديروّ  ػػػدّالعامػػػؿوّكليسػػػتّ خػػػخ ّغريػػػ و صو

ّاك رّمفّ ٌؽّاالق طاع ّّّالم ٌررّلمدالنيفّالعادييف.ّخٌوياّالمخٌرعّ نس  و
كلكػػفوّىػػؿّاك اػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرٌمّ  نظيمػػوّمسػػ ل ّنسػػ ّاالق طػػاعوّ اع  ػػارهّقانكنػػانّيسػػع ّ

  ػاكزّذلػؾّليػنٌظـّمسػ ل ّ ػزا ـّدالنػ ّالعامػؿوّمخػٌكلنّ ػذلؾّضػمان ّل  ػكؽّّل ماي ّ  كؽّالعامؿ؟ّاـّاٌنو
ّ س ّدر  ّ ا  يـّلم م ّالديف؟ّ الدالنيفوّ

 أولويّة استيفاء الديف عند التزاحـ: -ثانياً 
العامػػػؿّاكلكٌيػػػ ّ ػػػ ّاالسػػػ ياا وّ  عػػػانّشىمٌيػػػ ّ ػػػ ّ ػػػ ّذٌمػػػ ّاشوػػػؿّافّيمػػػنصّالمخػػػٌرعّالػػػديكفّالم ر ٌّ

ّا  ّمس  ٌ يياّلم مغو.ّالديفوّكمدلّ 
ّىػػذاّالػػنيج.ّ ػػنٌصّعمػػ ّم ػػداّعػػدـّ مػػىّمعػػدالتّاالق طػػاعّإالٌّ ّاٌفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّلػػـّي ػػ ف 

وّك  ٌسػػـّالم ػػال ّالمطمػػك ّحػػّدىا األعمػػى نصػػؼ األجػػرالم ػٌدد ّقانكنػػانّإذاّ نكعػػتّك يعىػػٌددّالػػدالنكفوّ ػػؿّييعىػػٌدّ
.ّعمػػ ّافّ ي سػػ ّىػػذهّالنسػػ ّ عػػد1ّقسػػم ّالغرمػػا ّ-انكنػػاّن  عػػانّلمنسػػ ّالمػػذككر ّق-اّ  زىػػاّ ػػيفّمسػػ  ٌ يي

 وّكمػػاّيكػػكفّاسػػ  طاعّضػػري  ّالػػدخؿّعمػػ ّاش ػػروّكالم ػػال ّالمسػػ  ٌ  ّك  ػػانّل ػػانكفّال  مينػػاتّاال  ماعٌيػػ
ّ.2ّّ%/ّمفّم م ّاش ر21وا  ّالعمؿّقدّاقرضوّمفّماؿّ  ّ دكدّعخريفّ المال ّ/

مػػؿّاشكلكٌيػػ وّلي  ػػٌدـّ ػػ ّاسػػ ياا ّدينػػوّعمػػ ّسػػالرّكعميػػووّمػػنصّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرٌمّوػػا  ّالع
%/ّال ػػ ّكانػػتّ ػػ ّظػػٌؿ11ّالػػدالنيفّاآلخػػريفوّكر ػػىّنسػػ  ّاالق طػػاعّالخاوػػ ّ دينػػوّمػػفّعخػػر وّ المالػػ ّ/

وّكغيػر21ّال انكفّال ديـّإل ّعخريفّ المال ّ/ ّكاضػصو ّ يػكّيػدٌؿّعمػ ّان يػازو %/.ّكىذاّإفّدٌؿّعمػ ّخػ  و
ّل ي ّاو ا ّالعمؿّع م ّ سا ّموالصّا رادّاسر ّالعامػؿوّال ػ ّلػـّيخٌوػياّالمخػٌرعّ  ٌيػ ّاكلكٌيػ ّم  كؿو
ّ  ّاس ياا ّدينيـّعندّال زا ـ.ّ
قػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّاٌنػػوّلػػـّيػػنٌظـّمسػػ ل ّ ػػزا ـّاالق طػػاعّل عػػكيضّمكقػػؼّكػػذلؾوّيحخػػذّعمػػ ّ

                                                           
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.84انظرّالماد ّ)ّ((1
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.84انظرّالماد ّ)ّ(2)
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وّكاالق طػػاع1ّعّال ػػ دي  ال مػػؼّكاالق طػػاعّال ػػ دي  ّمػػىّ ػػاق ّديػػكفّالعامػػؿ.ّعممػػانّاٌنػػوّ ػػٌددّنسػػ  ّاالق طػػا
ّك ػػػػد ّاقوػػػػ وّمػػػػىّالػػػػنٌصّعمػػػػ ّعػػػػدـّ ػػػػكازّال مػػػػىّ ػػػػيفّىػػػػذيف2ّّل عػػػػكيضّال مػػػػؼ  ػػػػ  رّخمسػػػػ ّايػػػػاـو

ّ  ّالخيرّالكا د.ّّ  ّاق طاعوّعم ّا رّخمس ّاياّـووّإذاّزادّماّي3االق طاعيف
%/ّمػفّاش ػروّال ػ ّ خػٌص11ّ يؿّيدخؿّم م ّىذيفّاالق طاعيفّضػمفّنسػ  ّالعخػر ّ المالػ ّ/

وّ  يػػ ّ غػػدكّطاعػػاتّالػػثل  قضػػاؼّإلػػ ّاالمػػؿّاٌيػػانّكػػافّنكعيػػاّاكّموػػدرىا؟ّاـّاٌنيػػاّ ّياميػػىّديػػكفّالع 
%/ّكا ػرّخمسػ ّايػاـّ ػ ّالخػػيرو11ّ%/ّكعخػر ّ المالػػ ّ/31%/ّكثلثػكفّ المالػ ّ/51خمسػكفّ المالػ ّ/

ّّّككٌؿّذلؾّ  ّ دكدّنوؼّا رّالعامؿ؟
اعّل عػػػكيضّال مػػػؼّالػػػذمّل ػػػؽّ   ػػػدلّادكاتّ  ييػػػدّا  مػػػاؿّافّيػػػدخؿّاالق طػػػّفاكػػػافّ اقمكػػػإذاّ

ّمػفّالعمؿّ  ّنس  ّالعخر ّ المال وّ  ٌنناّالّيمكفّ  ييدهّ النس  ّللق طاعّال  دي  ٌّ وّالذمّالّييعىٌدّ  ٌمّ ػاؿو
  ػػاهّوػػا  ّالعمػػؿ.ّىػػذاّ اقضػػا  ّإلػػ ّاٌفّنسػػ  ّالعخػػر ّ المالػػ ّ ػػ ّذٌمػػ ّالعامػػؿّّاش ػػكاؿّدينػػانّم ر ٌ ػػاّن
ّالنس  ّال  ّيي ٌ  ياّا رّخمس ّاياـّعمؿ.ّّيخ مؼّ سا ياّعف

/ّليػػػر 150111ّ عمػػػ ّسػػػ يؿّالمثػػػاؿوّإذاّكػػػافّالعامػػػؿّي  اضػػػ ّا ػػػرانّقػػػدرهّخمسػػػ ّعخػػػرّالػػػؼّ/
/ّلير ّسكرٌي ّمفّاش ر.ّ ػ ّ ػيفّاٌفّا ػر1511ّسكرٌي وّ  ٌفّنس  ّالعخر ّ المال ّ ككفّالؼّكخمسمال ّ/

ّلير ّسكرٌي ./2511ّخمس ّاياـّعمؿّ ككفّالاافّكخمسمال ّ/
ك ال ػػػػال وّ  ٌننػػػػاّنع  ػػػػدّاٌفّنسػػػػ  ّاالق طػػػػاعّال عكيضػػػػٌ ّكال ػػػػ دي ٌ وّمسػػػػ  م ّعػػػػفّنسػػػػ ّاالق طػػػػاعّ

ّاشيخرل.
دّاكلكٌيػ ّاسػ ياا ّالػديفّعنػدّال ػزا ـ.ّلػذلؾوّي ػدّىػذهّالمسػ ل وّكمػاّاٌنػوّلػـّالمخٌرعّلـّينٌظـكذلؾوّ

لي  ػٌدـّ مك  يػاّاٌمّـوّإعطا ّاشكلكٌيػ ّلػديفّالنا ػ وّ  ٌنناّن  رحّمفّ ي ّ ر ي ّاكلكٌي ّاالس ياا ّعندّال زا 
يمييػاّ ػ ّ.ّيـّاكثرّالػدالنيفّ ا ػ نّلم مايػ نٌّ؛ّشمفّا رادّاسر ّالعامؿّالدالنيفّ ديفّنا  ّعم ّ اق ّالدالنيف

م مغػػػوّيخػػػٌصّالمنخػػػ  ّكذٌم يػػػاّالماليػػػ وّاكثػػػرّمػػػفّّفٌّاالق طػػػاعّل عػػػكيضّال مػػػؼ؛ّكذلػػػؾّشّالمر  ػػػ ّالثانيػػػ 
العمػؿّنظػاـّعمػ ّظّا اػالوّييسػاىـّ ػ ٌّنػش ػ ّالمر  ػ ّذا يػا؛ّّ.ّكافّي   ّاالق طػاعّال ػ دي  ٌّعمؿوا  ّال

دّمنػوّوػا  ّالعمػؿوّإٌنمػاّيخٌوػصّلمناعػ ّيسػ ايؽّالردعّالعاـّكالردعّالخػاصوّكالّ  ٌّكيّوداخؿّالمنخ  
 ّايػػاـّإلػػ ّالخػػيرّ.ّمػػىّال  كيػػدّعمػػ ّعػػدـّ ػػكازّال مػػىّ ينيمػػاوّإذّيحٌ ػػؿّمػػاّيزيػػدّعػػفّا ػػرّخمسػػالعٌمػػاؿ
ّال ال .ّ

م ارنػػػ نّمػػػىّالػػػديكفّّ ّ ػػػوّمر اعػػػ ّننسػػػ  ّاالق طػػػاعّالخاوػػػّنظػػػرانّشفٌّ-كن  ػػػرحّكضػػػىّديػػػفّالميػػػرّ
خػرلّال ػ ّخٌوػياّ  ّالمر   ّالثالث .ّككضىّديػفّال ػرضّالخػاصّ وػا  ّالعمػؿوّكالػديكفّاشّيّ-خرلاشّي

 ػ ّ ػدكدّالنسػ  ّ- ّمػفّاش ػرّمكفّمػاّ  ٌ ػالمخٌرعّ نسػ  ّعخػر ّ المالػ ّ ػ ّالمر  ػ ّالرا عػ وّ  يػ ّي  اسػ

                                                           
ّ/د(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.98انظرّالماد ّ)ّ(1)
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.115انظرّالماد ّ)ّ(2)
/ّمس ل ّالخط ّالمػادٌمّالػذمّ وػؿ72ّ-71/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّ ي ّسنعالجّ  ّالوا  ّ/99انظرّالماد ّ)ّ((3

(.ّكسنيخيرّىناّإل ّالمػاد ّاسػ نادانّإلػ ّمعنػاهّالوػ يصّالػذمّقوػده115ّ(ّ دالنّمفّالماد ّ)98 يياوّكذلؾّ ذكرّرقـّالماد ّ)
 المخٌرع.



 

61 
 

ّقسم ّالغرما .ّ-زّعميياالمسمكحّإل ا ّال  ٌّ
اشكلكٌي ّلػديفّّ  عط ّوكنٌظـّقانكفّالعمؿّالمورمّمس ل ّ زا ـّنس ّاالق طاعّمفّا رّالعامؿ

ّماّيككفّمطمك انّلوا  ّالعمؿّ سػ  ّمػاّا ماػوّالعامػؿّمػفّادكاتّاكّميمػاتوّاكّاسػ رداد انّلمػاّالنا  وّثـٌ
 عػػػدّاسػػػ  طاعّضػػػري  ّالػػػدخؿّعمػػػ ّكذلػػػؾّّوػػػرؼّإليػػػوّ غيػػػرّك ػػػوّ ػػػٌؽوّاكّمػػػاّكقػػػىّعميػػػوّمػػػفّ ػػػزا ات.

اش ػػروّكقيمػػ ّالم ػػال ّالمسػػ  ٌ  ّك  ػػانّل ػػكانيفّال ػػ ميفّاال  مػػاع وّكمػػاّيكػػكفّوػػا  ّالعمػػؿّقػػدّاقرضػػوّ
ّ.1لمعامؿ

وّافّال انكنٌيػػ ّكاخػػ رطّقػػانكفّالعمػػؿّالموػػرمّلوػػٌ  ّنػػزكؿّالعامػػؿّعػػفّا ػػرهّ ػػ ّ ػػدكدّالنسػػ 
ىػػذاّالخػػرطّيضػمفّكقػػكعّاالق طػػاعٌّّراحّال ػانكفّافٌّكيػرلّا ػػدّخيػػ.2ّنػػوّمكا  ػػ ّمك ك ػ ّ يػػذاّالخػػ ف وػدرّع

ّ.3ّّ  راد ّالعامؿّكرضاه
ر؛ّذلػؾّاٌفّال  ػزّالميم ػ ّعمػ ّا ػرّمفّق يػؿّال ع يػدّغيػرّالم ػرٌّّكلكنناّنع  دّاٌفّىذاّالخرطّييعىدٌّ

انكنػػانّىػػكّ ػػٌؽّلمػػدالفّنظمػػوّال ػػانكفوّمػػىّ ػػك يرّاقوػػ ّ مايػػ ّممكنػػ ّالعامػػؿّ ػػ ّ ػػدكدّالنسػػ ّالم ػػٌدد ّق
كال ػػػ ّ عنػػػ ّنّ ػػػ ّ ػػػاؿّاخػػػ راطيانّعرقمػػػ ّّػلمعامػػػؿ.ّاشمػػػرّالػػػذمّالّيسػػػ دع ّاخػػػ راطّمكا   ػػػوّالك ا ٌي ػػػ

ّمثػؿّىػذاّّ وكؿّاو ا ّال ٌؽّعم ّ  كقيـّاكّ  خيرىػا. ك سػنانّ عػؿّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّانػوّلػـّي ػ ف 
ّالخرط.

اشكلكٌيػػػ ّال  ي ٌيػػػ ّلػػػديفّال ػػػرضّالػػػذمّقٌدمػػػوّوػػػا  ّّقػػػانكفّالعمػػػؿّالموػػػرماعطػػػ ّال وّك ال ػػػ
النعداـّم ػٌررّىػذهّالذمّ  ناهّقانكفّالعمؿّالسكرٌم.ّكمفّ ي ناّنن  دّىذاّالنيج؛ّذا وّالمكقؼّّكىكّالعمؿ.
 ّىػذاّالػديفوّكالّ ال رضّالّي دّاىمٌي نّلوّالّمفّ ي ّالغرضّالذمّيمكفّافّي ٌ  ػوّ سػديدّم مػّاشكلكي و

ّ.ّّإليوّ- ّالعمؿ اواّكىـ-ّيايمفّ ي ّال ا  ّالماس ّلمس   ٌّ
كي ػػدكّاٌفّقػػانكفّالعمػػؿّاقمػػارا  ّكػػافّاشكثػػرّرعايػػ نّلػػديفّالنا ػػ وّإذّسػػمصّ االق طػػاعّمػػفّا ػػرّ

ّقضػال ّ  ّيسػ ك  ّ نايػذانّل كػـو ذاّ يعىػٌددتّالػديكفّالعامؿّل ا ّديػفو اكّ يعىػٌددّوّ مػاّالّيزيػدّعمػ ّر ػىّاش ػر.ّكان
الػػػدالنكفوّاع  ػػػرّ ػػػٌدىاّاشعمػػػ ّنوػػػؼّاش ػػػر.ّك  سػػػـّالم ػػػال ّالمطمػػػك ّ  زىػػػاّ ػػػيفّمسػػػ  ٌ يياّقسػػػم ّ

ّ.4الغرما ّ عدّد ىّديفّالنا  ّالخرع 
اٌفّر ػػىّم مػػ ّاش ػػرّلػػفّيكػػكفّّ-دّالػػدالنيف ػػ ّ ػػاؿّ يعىػػدٌّ-اقمػػارا  ّّك ال ػػال وّا  ػػرضّالمخػػٌرعّ
وّاشمرّالذمّسي ر  ّعميوّ وػكؿّاوػ ا ّال ػٌؽّعمػ ّّكا يانّل سديدّاقساطّكٌؿّىذهّالديكف ّميرضو  خكؿو

ّخيريٌّ  كقي  وّضليم وّ ر ىّنس  ّال ٌ زّالمسمكحّ ياّإل ّالنوؼوّم ٌ  انّ ػذلؾّالعدالػ ّال خػريعٌي ّـّ نس و
ّكؽّالدالنيف.ّ   يفّ ماي ّا رّالعامؿّّك

ديفّ ػػر ػػ ّاشكلػػ ّ الدٌّى ٌمػػاّاّالموػػرمقػػانكفّالعمػػؿّكنل ػػظّاٌفّكػػٌلنّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّّك
ّ ػ ّالنسػ .ّ يػ ّعخػركفّ المالػ ّممٌيػز ّنّمر  ػ ّنّلوّالخاصّ وا  ّالعمؿوّمحمِّنيفّال رض وّمػىّاخػ لؼو

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.44انظرّالماد ّ)ّ((1
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.44الماد ّ)ّ(2)
ّ.277احّزاىروّمر ىّسا ؽوّصم مكدّع دّالا ّ((3
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّلدكل ّاقماراتّالعر ي ّالم  د .61انظرّالماد ّ)ّ((4
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%/ّك  ػػػانّل ػػػانكفّالعمػػػؿّالموػػػرم.ّ ػػػ ّ ػػػيف11ّ%/ّك  ػػػانّل ػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرموّكعخػػػر ّ المالػػػ ّ/21/
ّفّالنا  .اعط ّقانكفّالعمؿّاقمارا  ّىذهّالمر   ّلمس  ٌ  ّدي

كيػدخؿّ ػ ّ سػا ّالنسػ ّال ػ ّي ػكزّإل ػا ّال ٌ ػزّعمييػاوّاش ػرّكمم  ا ػووّمػفّمػنصّكمكا ػػآتّ
ّاخرلوّىذاّ اقضا  ّإل ّا كرّساعاتّالعمؿّاقضا ٌي  ّ.1ّّك عكيضاتو

وّك الخػركطّال ػ ّىاّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمك يعىٌدّقكاعدّال ٌ زّعم ّا رّالعامؿوّ النس ّال  ّ  نا
 غيػػ ّإٌنمػػاّّوالعامػػؿّك ػػدهنظػػاـّالعػػاـّال مػػال .ّإذّالّي ػػكزّ  اكزىػػاوّلػػيسّ غػػرضّ مايػػ ّوّمػػفّال رضػػيا
 مايػ ّال نازؿّعػفّالضػماناتّالم ػٌرر ّلّيمكف.ّلذلؾوّ  ٌنوّالّوّمفّمظاىرّالا رّكالعكزاسر وّكذلؾ ماي ّ

ّ  تّطالم ّال طلف.ّّوش را
 ّالػػديفّالػػذمّاق رضػػوّمػػفّوػػا  ّذٌمػػ ّالعامػػؿّيمكػػفّافّيكػػكفّموػػدرهّم مػػالػػديفّالم ر ٌػػ ّ ػػ ّّك

ّّّّّّّّّّّّّّ.الضررّالذمّال  وّ اشخيرّن ي  ّخط ّار ك وّ عكيضالعمؿوّاكّاالل زاـّ 
ّ

 المطمب الثاني

 تعويضيّ لااالقتطاع 

اتّالمممككػػ ّلوػػا  ّالعمػػؿوّالعمػػؿّ م مكعػػ ّمػػفّاشدكاتّكالمعػػدٌّ يسػػ عيفّالعامػػؿّاثنػػا ّادالػػو
إلييا.ّكال زامػوّ الم ا ظػ ّعمييػاّي ٌ ػؽّموػم  ّالمنخػ  ّكوػا  ّالعمػؿّكال  ّ خٌصّالمنخ  ّال  ّين م ّ

ّكا ػػد.ّ مسػػحكالنّعػػفّّكال مػػؼّكالا ػػدافوّإالّاٌفّالعامػػؿّالّيغػػدكّلمكسػػر ط يع يػػاّدكاتّقا مػػ ّكىػػذهّاشّ ػػ ّآفو
م كمػػ ّالػػن ضّقضػػتّك ػػ ّىػػذاّالوػػددّّعنوػػرّالخطػػ ّمػػفّ ي ػػو.رّ ٌّّ ػػ ّ ػػاؿّ ػػّك عػػكيضّقيم يػػاوّإالٌّ

ّو:ّ"مفّالم كٌ  ّقانكنانّعم ّالعامؿّافّيعٌكضّوا  ّالعمؿّعٌماّ  دهّاكّا ماوّ خط ّمنو".ان2ٌّّالسكري 

العمػؿّالسػكرمّقػانكفّال ػ ّ  ٌنيػاّ  ػ ٌفّآليػ ّال عػكيضّالسػماتّالخاٌوػ ّ ع ػدّالعمػؿوكانطلقانّمفّ
العامػؿّّالق طػاعّمػفّا ػرلوا  ّالعمػؿّ   ديػدّم ػدارّالضػررّالػذمّل ػٌؽّ ػووّكاّكانتّمخ ما .ّإذّسمص

ّّّ.3الضرروّمىّاال  ااظّ  ٌؽّاشخيرّ  ّال ظٌمـّمفّقرارّوا  ّالعمؿّل عكيض
در ػػ ّّ)الاػػرعّاشكؿ(وّكمػػاّىػػ ّ؟ال عػػكيضّخطػػ ّالػػذمّيكٌلػػدّمسػػحكلٌي ّالعامػػؿّعػػفنػػكعّالمػػاّىػػكّ ّ

ّالعنايػػ ّالمطمك ػػ ّمنػػو؟ّ)الاػػرعّالثػػان (وّككػػـّ  مػػ ّنسػػ  ّاالق طػػاعّال عكيضػػ ؟ّ)الاػػرعّالثالػػ (وّكىػػؿّنػػٌصّ
ّاالق طاع؟ّ)الارعّالرا ى(ّعّعم ّ ٌؽّالعامؿّ  ّال ظٌمـّمفّقرارالمخرٌّ

ّ

ّ

                                                           
ّ.292 ساـّالديفّاشىكان وّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّوّغيرّمنخكر.26/5/1976 اريخ915/655ّّن ضّعمال ّرقـّّ(2)
 /ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.115انظرّالماد ّ)ّ((3
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ّالفرع األوؿ
 لمسؤوليّة عف التعويضنوع الخطأ الذي يولّد ا

 الم ا ظػػ ّعمػػ ّادكاتّالعمػػؿّال زامػػانّم اٌرعػػانّعػػفّم ػػداّ سػػفّالنٌيػػ ّ ػػ ّ نايػػذّّال ػػزاـّالعامػػؿّييعىػػدٌّ
ع ػدّالعمػؿّمػفّّفٌّ اقضػا  ّإلػ ّا  ّضركر ّ ماي ّموالصّالمنخ  وّ.ّ يذاّاالل زاـّي دّاساسانّلو1ّالع كد

ّىػػاـّ ػػ ّاسػػ مرارّالعلقػػ ّالع دٌيػػ .ّ الع ػػكدّال المػػ ّعمػػ ّاالع  ػػارّالخخوػػٌ ؛ّ ممث ػػ ّ خػػخصّالعامػػؿّدكره
ك  دّالعامؿّاكّإ ل وّإ دلّادكاتّالعمؿّييعىٌدّ ور انّيزعزعّث ػ ّوػا  ّالعمػؿّ ػووّكي عػؿّمػفّاسػ مرارّ

ّمؿّامرانّوع انوّخاٌو نّ  ّ اؿّ كرارىاوّاكّإذاّكانتّاشدكاتّ اىظ ّالثمف.ّع دّالع
  سػػ وّييم ػػؽّالضػػررّ موػػالصّوػػا  ّالعمػػؿّالخاٌوػػ ّخطػػكر ّىػػذاّالخطػػ ّ ػػ ّاٌنػػوّالّ  ٌمػػ ّ ّك

ّإٌنماّيمٌسّموم  ّالمنخ  ّككؿ.
 ّكلِّػدّمسػحكليٌّنػكعّالخطػ ّالػذمّيّو2كالعديػدّمػفّالمخػرعيفّالعػر قػانكفّالعمػؿّالسػكرموّّدكلـّي ػدٌّ

ّ؟الخط ّالنا جّعفّإىماؿّوّعفّال عكيضوّاي  ّافّيككفّعمدٌيانّاـّيكا العامؿّ
ٌفّالم وػػكدّ خطػػ ّالعامػػؿّالػػذمّييم ػػؽّضػػررانّ مم مكػػاتّإلػػ ّا3ٌّراحّال ػػانكفمػػفّخيػػّذىػػ ّ انػػ ّه

مّ ػلّ م ػٌدّقٌمػ ّا  ػرازوّاٌمػاّالخطػ ّالعمػدّكاىكّالخط ّغيرّالعمدموّامّالخط ّالنا جّعفّإىماؿّّالمنخ  
إلػػ ّال ػػكؿ:ّإٌفّالعامػػؿ4ّّ ػػ ّ ػػيفّذىػػ ّرامّآخػػرّ.وّكذلػػؾّ يمػػاّي عٌمػػؽّ نسػػ ّاالق طػػاع مايػػ ّالػػنٌصّإليػػوّ

عمػػدٌيانّاـّ  وػػيرٌيان؛ّذلػػؾّاٌفّالمخػػٌرعّلػػـّي ػػٌددّنػػكعّّاكػػافّخطلػػويسػػ ايدّمػػفّال مايػػ ّ ػػ ّال ػػال يفوّسػػكا هّ
ّالخط وّكىذاّيعن ّاٌنوّقودّالخط ّ كا  ّاخكالو.ّّّ

ّعنػوّالق طاعّالم ٌدد ّقانكناّنمفّنس ّاّالعامؿّيس ايدنع  دّاٌفّكن فّ ّ م ػردّوػدكرّاٌمّ وػٌرؼو
ّاـّإىماؿّوّالضررييم ٌؽّ .ّكذلؾّانطلقانّمػفّاليػدؼّالػذمّ   دلّادكاتّالعمؿوّسكا ّاكافّنا  انّعفّقودو

وّالّ دري ٌيػػ ّوّ وػػكر ّوّش مػػووّكىػػكّ عػػكيضّالضػػررّالػػذمّل ػػؽّ وػػا  ّالعمػػؿّخيػػرِّعّاالق طػػاعّال عكيضػػ ٌّ
ّم اس  ّالعامؿّعم ّالخط ّالذمّار ك و.ّ

كنسػػ دٌؿّعمػػ ّراينػػاّىػػذاّ مكقػػؼّقػػانكفّالعمػػؿّال زالػػرمّالػػذمّاع  ػػرّإل ػػاؽّالعامػػؿّالضػػررّعمػػدانّ
ال ػػ ّالّ يػػدؼّإلػػ ّ ػػ ّىػػذهّال الػػ ّالمخػػٌرعّال زالػػرمّاخػػ رطّ ّ.5ي ػػٌررّ وػػموّتّالعمػػؿّخطػػ ّن   ػػدلّادكا

كوػػاانّمعٌينػػانوّكىػػكّالعمػػد.ّك ال ػػال ّ ػػ ٌفّالخطػػ ّغيػػرّّ ػػ ّالخطػػ ّعامػػؿ عػػكيضّالضػػررّ ػػؿّإلػػ ّم اسػػ  ّال
فّكافّي ٌررّالمسا ل ّالمدنٌي . ّالعمدمّالّييعىٌدّم ٌررانّل زا ّالاوؿوّكان

                                                           
وّقانكفّالعمؿوّدارّالث ا  وّعٌمافوّع ّ((1 ّ.111ّّوّص1999دّالكا دّكـر
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّلدكل ّاقماراتّالعر ي ّالم  د .61(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورموّكذلؾّالماد ّ)73انظرّالماد ّ)ّ(2)
ّ.511وّص1985    ّع دّالو كروّالكسيطّ  ّقانكفّالعمؿوّدارّاليناّلمط اع وّّ((3
ّ.491وّص2119دّع دّالا احّزاىروّال عميؽّعم ّقانكفّالعمؿوّمنخ  ّالمعارؼوّاقسكندري وّايضانّم مّكّّّّ

ّ.315ا مدّ سفّال رع وّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّال زالرم.73انظرّالماد ّ)ّ((5
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اٌف:1ّّك  كيػػدانّمػػفّال ضػػا ّعمػػ ّاىمٌيػػ ّافّيكػػكفّالخطػػ ّعمػػدٌيانوّقضػػتّالم كمػػ ّال زالريػػ ّالعميػػا
إلػػ ّال كػػػـّال اضػػ ّ  ػػػرا  ّالعامػػػؿّ ػػ ّدعػػػكلّ زالٌيػػ ّمػػػفّ يمػػػ ّّ"اسػػ نادّال كػػػـّالم ضػػمفّإلغػػػا ّالاوػػػؿ

ّإ لؼّع ادّالمحسس ّعمدان...ّييعىٌدّ ط ي انّسميمانّلم انكف".
كييعىػػٌدّىػػذاّال كػػـّ ط ي ػػانّم اخػػرانّل اعػػد ّال زالػػ ّيع ػػؿّالمػػدن .ّك ال ػػال ّ ػػ ٌفّ وػػؿّالعامػػؿّيغػػدكّ

مم مكاتّالمنخ  وّمىّال  كيدّعم ّ ػٌؽّوػا  ّالعمػؿّ عسايانّإذاّث  تّ را  وّمفّ يم ّاق لؼّالعمدمّل
  ّ عكيضّالضررّعػفّطريػؽّاالق طػاعّمػفّا ػرّالعامػؿ.ّكيمكننػاّافّنيضػيؼّإلػ ّ الػ ّالخطػ ّالعمػدمّ

ّإذاّكافّ سيمانوّامّالخط ّالذمّالّي ىّ يوّاقؿّالناسّ يط ّك ذران.ّالنا جّعفّإىماؿ ال ّالخط ّ
 رّالعامؿّك عكيضّعػفّالضػررّالػذمّل ػؽّ ػوّي  وػرّك ٌؽّوا  ّالعمؿّ  ّاالق طاعّمفّا

اـّكانػػػتّ ػػػ ّّعمػػػ ّالضػػػررّالػػػذمّييم  ػػػوّالعامػػػؿّ ػػػ دكاتّالعمػػػؿوّسػػػكا ّاكانػػػتّمممككػػػ ّلوػػػا  ّالعمػػػؿ
ّنػانّعمييػػام وّككػافّوػا  ّالعمػؿّمّح2كػ فّيكػكفّمسػ   رانّليػاّاكّاٌنيػاّ خػٌصّا ػدّعمػل ّالم ػؿّعيد ػوو
ذلػؾّ ػ ٌفّمػفّرغـّ ػالّكّ  ّ العمػؿ.دكفّمم مكا وّالخاٌو ّغيرّالم عمٌّّومؿالعياّ يعىٌدّادا نّمفّادكاتّطالماّانٌّ

العامؿّييعىٌدّممزمانّ الم ا ظ ّعم ّ ميػىّمم مكػاتّوػا  ّالعمػؿوّكلػيسّمػاّي عٌمػؽّمنيػاّ العمػؿّ  ػط؛ّإذّ
ّ.3عميوّال زامانّضمنٌيانّ الم ا ظ ّعمييا

دلّادكاتّالعمػؿّي ػػدّمسػػ ندانّالػذمّل ػػؽّ   ػػ  ػػديرّم ػدارّالضػػررّكشٌفّ ػٌؽّوػػا  ّالعمػؿّ ػػ ّ
وّ ػػ ٌفّالعامػػؿّالػػذمّ سػػٌمـّاخػػيا ّ عػػكدّلوػػا  ّالعمػػؿّكلكٌنيػػاّغيػػرّم عٌم ػػ ّ العمػػؿوّالػػنٌصّال ػػانكن ٌّلػػوّ ػػ ّ
مػػانّ الم ا ظػ ّعمييػػاوّكلكػٌفّمسػػحكلي وّ ػ ّ ػػاؿّإ ل يػاّاكّ  ػػدىاّ كػكفّمسػػحكلٌي ّمدنٌيػ وّع دٌيػػ ّاكّييعىػٌدّممزّى

ّ  ويرٌي ّ س ّال اؿ.ّ
عا ؽّوا  ّالعمؿّع  ّإث اتّالخطػ ّالػذمّار ك ػوّالعامػؿّكال ػؽّضػررانّ مم مكا ػوّّكي ىّعم 

اشخيػػر ّإ ػػدلّادكاتّالعمػػؿوّ الخطػػ ّ ػػ ّىػػذهّال الػػ ّعمػػ ّعكػػسّمسػػحكلي وّ ػػ ّ ػػاؿّإ ل ػػوّ.4ّالخاٌوػػ 
خطػػ ّّ–خطػػ ّالغيػػرّّ–يكػػكفّما رضػػانّالّيسػػ طيىّالعامػػؿّد عػػوّإاٌلّ  ث ػػاتّالسػػ  ّاش ن ػػ ّ)ال ػػك ّال ػػاىر ّ

ّالمضركرّناسو(.ّ
ّ ػػػٌدّمػػػفّال نكيػػػوّإلػػػ ّاٌفّالضػػػررّالػػػذمّييم  ػػػوّالعامػػػؿّ   ػػػدلّادكاتّالعمػػػؿّكمػػػفّىػػػذاّالوػػػددّال

ّ خضػػىّل كاعػػدّالمسػػحكلٌي ّالمدنٌيػػ . وػػا  ّالعمػػؿّّيخضػػىّللق طػػاعّال عكيضػػ وّكالضػػررّالػػذمّييم  ػػو
اٌلّكافّ  مكػافّوػا  ّالعمػؿّعم ّاٌنياّ سيم وّّك يياّكوؼّالخسار ّّوّيمكف مغاّدر  ّناّاٌنيماّلـّ طالم ان

(ّمػػػفّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرموّمػػػاّلػػػـّيك ػػػدّا اػػػاؽّعمػػػ 2ّ-/ا64افّيطمػػػ ّ وػػػؿّالعامػػػؿّاسػػػ نادانّلممػػػاد ّ)
ّخلؼّذلؾّلموم  ّالعامؿ.ّ

                                                           
ارسػػػ ّوّمػػػذككرّلػػػدل:ّا سػػػفّ ػػػكّسػػػ يع وّقػػػانكفّالعمػػػؿّ ػػػ ّضػػػك ّالمم11/11/2111 ػػػاريخ1999695ّّالممػػػؼّرقػػػـّّ((1

ّ.27ّوّص2117ال ضالي  وّمنخكراتّ ير  وّال زالروّ
ّ.151ا مدّ سفّال رع وّمر ىّسا ؽوّصّ((2
(3)ّAnne Ruff, Principles of Law, p. 76 – 77.ّّّمػذككرّلػدل:ّا مػدّع ػدّالكػريـّا ػكّخػن وّمر ػىّسػا ؽو

ّ.278ص
ّ.239ّوّص1955كؿوّمط ع ّمخيمروّعم ّالعريؼوّخرحّ خريىّالعمؿّ  ّموروّالط ع ّالثاني وّال ز ّاشّ(4)
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رّالػػذمّال  ػػوّ مػػاّىػػ ّدر ػػ ّالعنايػػ ّالمطمك ػػ ّمػػفّالعامػػؿوّليغػػدكّمسػػحكالنّعػػفّ عػػكيضّالضػػّر
ّ   دلّادكاتّالعمؿ؟

 الفرع الثاني

 ناية المطموبة مف العامؿالع 
 ػٌددّّكّ  ػذؿّعنايػ وّكلػيسّ    يػؽّن ي ػ .ّاّنال زامػمؿّ الم ا ظػ ّعمػ ّادكاتّالعمػؿّال زاـّالعاييعىٌدّ

قػانكفّالعمػؿّ عػؿّوّكػذلؾ1ّقانكفّالعمؿّالسػكرمّدر ػ ّالعنايػ ّالمطمك ػ ّمػفّالعامػؿّ عنايػ ّالر ػؿّالمع ػاد
ّ.2ّّالمورم

الّيعػكدّإلػ ّالعامػؿوّ  ٌنػوّالّييسػ ؿ.ّاٌمػاّإذاّّ ضػٌررتّلسػ  ّوّك ال ال وّإذاّىمكتّادكاتّالعمؿّاك
إذاّكػافّإ ػلؼّادكاتّالعمػؿّرا عػانّالنّعفّ عكيضياوّ اسػ ثنا ّ  ٌنوّيغدكّمسحّكّوكافّالضررّرا عانّلخطلو

وػػا  ّالعمػػؿّ عػػدـّعمػػـّّ؛ّشفٌّالّييسػػ ؿّعنيػػاّإلػػ ّعػػدـّكاا  ػػوّالمعمكمػػ ّمػػفًّق ػػؿّوػػا  ّالعمػػؿوّ  ٌنػػو
رّ  ٌؽّناسووّكعميوّافّي  ٌمؿّ  ع ّ  ويرهيعن ّّمؿكاا  ّالعا ّ.3اٌنوّم وِّ

ذاّكافّاشوؿّاٌفّدر  ّالعناي ّالمطمك  ّمفّالعامؿّى ّعناي ّالر ؿّالمع ادوّ ػ ٌفّ احّا ػدّخيػرٌّكان
يرلّاٌفّلطر  ّالع دّاال ااؽّعم ّخلؼّذلؾّورا  نّاكّضمنان.ّ  دّالّ ككفّلػألدكاتّاكّلممػكاد4ّّال انكف
 ّال ػػ ّيسػػ عممياّالعامػػؿّقيمػػ ّك يػػر ّم ارنػػ ّمػػىّالمخػػاطرّال ػػ ّي عػػٌرضّليػػاّالعامػػؿّاثنػػا ّالعمػػؿوّاشكلٌيػػ

ك قامػػػ ّالسػػػدكدّاكّ وػػػميصّاشسػػػلؾّالكير الٌيػػػ .ّعنػػػدىاّييمكػػػفّالنػػػزكؿّعػػػفّعنايػػػ ّالر ػػػؿّالمع ػػػاد.ّكعمػػػ ّ
لػ ّاخػ راطّعنايػ ّالعكسّمفّذلؾوّ  دّ ككفّالمكادّالمس عمم ّ اىظ ّالثمفوّعندىاّيم ػ ّوػا  ّالعمػؿّإ

ّالر ؿّال ريصّمفّالعامؿ.
  ٌننػػػاّن خػػػذّعميػػػوّإغاالػػػوّوّالثػػػان ّخػػػ ٌّفّىػػػذاّالػػػراموّاٌمػػػاّ النسػػػ  ّإلػػػ ّدّالخػػػٌؽّاشكؿّمػػػكن ػػػفّنحٌيػػػ

فّّ. كاعػػدّقػػانكفّالعمػػؿال مالٌيػػ ّلمط يعػػ ّل  اخػػ راطّعنايػػ ّالر ػػؿّال ػػريصّالّي مػػ ّموػػم  ّالعامػػؿوّكان
االق وػادٌي وّإاٌلّاٌنػوّيضػىّالعامػػؿّ  ػتّكطػ  ّاالل ػزاـّ ػػال رصّّكػافّي ٌ ػؽّ مايػ ّاك ػرّلموػػالصّالمنخػ  

الم ا ظػ ّعمػ ّىػذهّاشدكاتوّاشمػرّالػذمّيي عػدهّعػفّّالخديدّعمػ ّادكاتّالعمػؿوّ يغػدكّىا سػوّاشساسػ ٌّ
ّؽّعميوّعم ّاكمؿّك و.ّالم مٌثؿّ  ّادا ّالعمؿّالم اّىّال زاموّاشساس ٌّ

مطمك ػػ ّمػػفّالعامػػؿّ  عٌمػػؽّ النظػػاـّالعػػاـّال مػػال وّكالّ  ػػكزّلػذلؾوّ  ٌننػػاّنػػرلّاٌفّدر ػػ ّالعنايػػ ّال
ّمخالا ياّإاٌلّلموم  ّالعامؿ.

                                                           
(ّمػػفّال ػػانكفّالمػػدن ّي ػػ 652ّ/ (ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّعمػػ ّاٌنػػو:ّ"مػػىّمراعػػا ّا كػػاـّالمػػاد ّ)95 ػػنٌصّالمػػاد ّ)ّ((1

افّيي ا ظّعمػ ّمػاّيسػمِّموّإليػوّوػا  ّالعمػؿّمػفّادكاتّاكّا يػز ّاكّمسػ نداتّاكّاخػيا ّاخػرلوّّ-4عم ّالعامؿّماّيم :ّ
ّ  م ّيىّاشعماؿّاللزم ّلسلم ياوّكافّي ذؿّ  ّذلؾّعناي ّالر ؿّالمع اد".كافّي ـك

ّ/د(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.56ّانظرّالماد ّ)ّ((2
ّ.278ا مدّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
وّمر ىّسا ؽوّصّ((4 ّ.112ّّ–111ّع دّالكا دّكـر
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كذلؾوّييعا ّالعامؿّمفّالمسػحكلٌي ّعػفّإىمالػوّ ػ ّالم ا ظػ ّعمػ ّادكاتّالعمػؿّ ػ ّ ػاؿّك ػكدّ
انػ ّعرؼّ  ّالمين ّييعايوّمفّالمسحكلي وّكماّىػكّال ػاؿّ النسػ  ّإلػ ّعامػؿّالم يػ ّإذاّكسػرّ عػضّاشّك

.ّ يذاّال ورؼّالّييعىٌدّخط نّيس ك  ّال عػكيضوّطالمػاّاٌفّالعػرؼّ ػرلّعمػ ّذلػؾ1ّاثنا ّ  ديمياّلمعمل 
ّي ٌمػػؿّالعامػػؿّالمسػػحكلٌي ّعنيػػاّمػػفّ يػػ وّايخػػرل.ّ ػػ ذاّك ػػدّا اػػاؽّه ّوػػريصّهّمػػفّ يػػ وّكالّيك ػػدّخػػرطهّع ػػدم 

ىماؿّالعرؼ. ّعكسّذلؾوّك  ّإعماؿّاال ااؽّكان
اٌفّ  مكػػافّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػدالنّمػػفّخوػػـّقيمػػ ّىػػذهّالمػػكادّمػػفّا ػػر2ّّكفاحّال ػػانيػػرلّا ػػدّخيػػرٌّّك

ػمط وّال  دي ٌيػػ ّك ػػرضّال ػػزا ّال ػ دي ٌ وّالػػذ مػػفّّيوػػؿّإلػ ّ ػػزا ّالاوػػؿّمّيمكػػفّافالعامػؿّالم ػػك ّإلػػ ّسي
ّ.العمؿ

 النسػػ  ّلمخػػٌؽّالم عٌمػػؽّ  ػػزا ّالاوػػؿوّاسػػ نادانّإلػػ ّ وػػرٌي ّال ػػاالتّعػػارضّىػػذاّالػػراموّكلكٌننػػاّنّي
ـٌّكاخػػمؿوّ ػػالنظرّإلػػ ّغايػػ ّال ػػزا ّال ػػ دي ٌ ّ ػػ ّم اسػػ  ّالعامػػؿّالم  ػػٌرر ّلاػػرضّىػػذاّال ػػزا .ّك وػػكر ّاعػػ

ّ عيػػد.ّاٌمػػاّ ّقريػػ وّكد عػػوّكزمللػػوّإلػػ ّال  ٌيػػدّ نظػػاـّالعمػػؿّكيػػدؼو الػػذمّيخػػٌؿّ  سػػفّسػػيرّالعمػػؿّكيػػدؼو
ر ّال ػػ ّل  ػػتّ ػػ دكاتّاالق طػػاعّال عكيضػػ ّ  ٌنػػوّالّييػػدؼّإلػػ ّم اسػػ  ّالعامػػؿوّإٌنمػػاّإلػػ ّ عػػكيضّالخسػػا

ّقري وّكد ىّالعامؿّكزمللوّلم ّّ ظػ ام العمؿّكيدؼو عمػ ّّالمم مكػاتّالخاٌوػ ّ المنخػ  ّكادكا يػاوّكيػدؼو
ّ عيد.ّ

اٌف:ّ"عػدـّم ا ظػ 3ّّكسارّاال  يادّال ضال ّعم ّىذاّالنيجوّإذّقضتّم كم ّال مييػزّاشردنيػ 
ّوػػا  ّالعمػػؿّالعامػػؿّعمػػ ّاشدكاتّالمسػػم م ّإليػػوّالّي رمػػوّمػػفّ  ّك فّكػػافّذلػػؾّالّي ػػـر قػػوّالعٌماليػػ وّكان
ّمفّالمطال  ّ ماّل  وّمفّضررّك ؽّا كاـّال انكف".ّ

ك ال ال وّي  ّعم ّالعامؿّالم ا ظ ّعم ّ ميػىّاشدكاتّكالميػاـّال ػ ّ خػٌصّالعمػؿوّك ط يعػ ّ
اٌلّكافّمسحكالنّعفّ عكيضّقيم يا.ّوال اؿّالمكادّال  ّين  ياّالعامؿ ّكان

ّم ّالاعؿّالذمّار ك وّالعامػؿّكوػؼّالخطػ وّككػافّكاقعػانّعمػ ّإ ػدلّادكاتّالعمػؿ  ذاّودؽّع
ىػذاّاق ػلؼّمػفّكػافّمػفّ ػٌؽّوػا  ّالعمػؿّخوػـّقيمػ ّّ-كلـّيس طىّالعامؿّإث ػاتّالسػ  ّاش ن ػ -

ّ ال عكيض.ا رّالعامؿوّ ّ النس ّالمكٌض  ّ  ّال انكفوّدكنماّ ا  وّإل ّإودارّ كـو
ّ

 
 
 
 

                                                           
ّ.273وّص1987كالط اع وّ يركتوّّ ك يؽّ سفّ راوّقانكفّالعمؿوّالدارّال امعي ّلمنخرّ((1
ّ.158ّوّص1987عم ّعكضّ سفوّالاوؿّال  دي  ّ  ّقانكفّالعمؿوّرسال ّدك كراهوّكمي ّال  كؽوّ امع ّال اىر وّّ((2
.ّمػذككرّلػدل:ّ خػارّعػدنافّممكػاكموّاىػـّالم ػاد ّال انكنيػ ّال ػ ّ  كػـّع ػدّالعمػؿّالاػردم1235/99ّ مييزّ  كؽّرقػـّّ((3

ّ.113ّوّص2115اشردن وّدارّكالؿوّ  ّقانكفّالعمؿّ
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 الفرع الثالث

 االقتطاع التعويضي نسبة
 ػػٌددّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّنسػػ  ّاالق طػػاعّال عكيضػػ ّ ػػ  رّخمسػػ ّايػػاـّ ػػ ّالخػػيرّالكا ػػدّك ػػد ّ

ّ.2العديدّمفّالمخرعيفّالعر  عؿّوّكذلؾ1ّاقو 
مػػفّا ػرّالعامػػؿّ  اكزىػػاّكاالق طػاعّّنسػ ّمػػفّالنظػاـّالعػػاـّال مػال وّال ػػ ّالّي ػكزك يعىػٌدّىػػذهّال

ّاك رّم ّكصّعميوّ  ّال انكفٌماّىكّمنو نس و
ّآخػروّكىػكّافّالّ   ػاكزّقيمػ ّكقٌيدّقانكفّالعمؿّالمورمّ ٌؽّوا  ّالع مؿّ  ّاالق طاعّ  يدو

.ّ ػػػ ذاّ  ػػػاكزّقيمػػػ 3ّالعامػػػؿّم ػػػدارانّمعٌينػػػانوّكىػػػكّا ػػػرّخػػػيريفّك ػػػد ّاقوػػػ ّا ّييطالػػػ ّ يػػػال عػػػكيضّال ػػػ
عاٌم ّقلزاـّالعامػؿّ ػال عكيضوّامّال عكيضّىذاّالم داروّي  ّعم ّوا  ّالعمؿّالر كعّإل ّال كاعدّال

ّ ػال عكيضوّي ػٌؽّلػوّإ ػرا ّالم اوػ ّ ػيفّ ّنيػال    اال ااؽّاكّعفّطريؽّال ضا .ّكعندّ وكلوّعمػ ّ كػـو
ّ.4نس ّاالق طاعّالم ٌرر ّلمديفّالعادملمعامؿوّكذلؾّ  ّ دكدّّم دارّال عكيضّكاش رّالمس  ؽٌّ

ضػمان ّاليامػ ؛ّذلػؾّاٌفّ  ػاكزّم ػدارّال عػكيضّك ٌ ذاّلكّنٌصّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّىػذهّال
ك يرّنسػ ٌيانّم ارنػ ّمػىّدخػؿّالعامػؿ.ّاشمػرّالػذمّّال عكيضم م ّّا رّخيريفّمفّا كرّالعامؿوّيعن ّافٌّ

وّوا  ّالعمؿوّكالر كعّإل ّال كاعػدّالعاٌمػ ّلم عػكيضّ م موي طٌم ّالعدكؿّعفّىذاّاالس ثنا ّالم ٌررّل
ّ.ّّّ  ّ دكدّعخر ّ المال ّمفّا رّالعامؿّاـّمفّ ي ّاس ياالوّوسكا هّمفّ ي ّ  ديرّقيم و

ّسػػػدسال ػػ ّ خػػػٌكؿّّكوّخمسػػػ ّايػػاـّمػػػفّا ػػرّالعامػػػؿّنسػػػ   ك كمػػفّال كمػػػ ّمػػفّ  ديػػػدّاالق طػػاعّ
ّ.5اش رّالخيرموّ  ّال ااظّعم ّقدرّمفّاش رّيضمفّلمعامؿّ م ي ّ ا اتّمعيخ وّاليكمٌي 

للق طػػاعوّىػكّاش ػػرّالاعمػٌ ّالػػذمّي  اضػاهّالعامػػؿوّّكالع ػر ّ ػػ ّ  ديػدّاش ػػرّالػذمّيكػػكفّم ػلّن
؛ّذلػؾّاٌفّاش ػرّلػوّمم  ػاتّالّ كػكفّمػذككر ّ ػ ّع ػدّالعمػؿوّكرغػـّذلػؾ6ّكليسّاش رّالمسم  ّ  ّالع د

ّي  اضاىاّالعامؿّمفّالنا ي ّالاعمٌي .
مػػؿّالػػذمّراعػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّال ػػديـّم ػػداّعػػدـّ ػػكازّ عػػٌددّاالق طاعػػاتّعمػػ ّا ػػرّالعاّك

يخضىّللق طاعّال عكيض .ّ نٌصّ  ّالماد ّالسادس ّمفّال رارّالػكزارمّالميمغػ ّعمػ ّاٌنػو:ّ"ي ظػرّعمػ ّ

                                                           
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.115انظرّالماد ّ)ّ(1)

(ّمػفّقػانكفّالعمػؿ61ّ(ّمػفّقػانكفّالعمػؿّاشردنػ وّكالمػاد ّ)49(ّمفّقػانكفّالعمػؿّالموػرموّكالمػاد ّ)73انظرّالماد ّ)ّ(2)
ّاقمارا  .

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.73انظرّالماد ّ)ّ((3
ّ.491ّالا احّزاىروّمر ىّسا ؽوّصّم مكدّع دّ(4)
 .122ّوّص2111سميمافّ درّالناورموّقانكفّالعمؿوّالمك  ّال امع ّال ٌدي وّاقسكندري وّ(ّ(5
ّ.831م مدّعزم ّال كرموّمر ىّسا ؽوّصّ((6
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مػفّقػانكفّالعمػؿّك ػيف1ّّ(54وا  ّالعمؿّال مىّ يفّاق طاعّ ز ّمفّا ػرّالعامػؿّط  ػانّل كػـّالمػاد ّ)
ّاي ّع ك  ".

/ (ّال ػ ّ ػنصّعمػ ّاٌنػػو:ّ"ال99ّ ّ)ك  ٌنػ ّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّال ديػدّىػذهّالضػمان ّ ػ ّالمػاد
ّمػػفّا ػػرّالعامػػؿّ ط ي ػػانّش كػػاـّالمػػاد ّ) (ّمػػفّىػػذاّال ػػانكفّك ػػيفّام98ّي ػػكزّال مػػىّ ػػيفّاق طػػاعّ ػػز و

ّع ك  ّمالي ّإذاّزادّماّي  ّاق طاعوّعم ّا رّخمس ّاياـّعمؿّ  ّالخيرّالكا د".
ال ػ ّ(98ّ خػارّإلػ ّالمػاد ّ).ّ مػاد  ػ ّذكػرّرقػـّالّنع  ػدّاٌفّالمخػٌرعّكقػىّ ػ ّخطػ ّمػادمّ ن فّّك

/ا(.ّ الم وػكدّ االق طػاعّالػذمّالّي ػكزّال مػىّ ينػوّك ػيف115ّ يعىٌددّال زا اتّال  دي ٌي وّ دالنّمفّالمػاد ّ)
ّخػػاص.ّّ(و115اٌمّ ػػزا ّمػػال وّىػػكّاالق طػػاعّالػػذمّيػػ ـٌّك  ػػانّلممػػاد ّ) الػػذمّييعىػػٌدّ عكيضػػانّمػػدنٌيانّمػػفّنػػكعو

ردّ  ّالمػاد ّالسادسػ ّمػفّال ػرارّالػكزارمّكمػاّىػكّدكفّ عػديؿوّكىػذاّمػاّيحٌكػدّلنػاّعممانّاٌنوّ  ٌن ّالنٌصّالكا
ك كدّخط ّمادٌمّ  ّذكرّرقـّالمػاد .ّاقضػا  نّإلػ ّاٌفّمضػمكفّالػنٌصّالّيسػ كمّمعنػاهّإالّ اقخػار ّإلػ ّ

ّ(.98/ا(ّ دالنّمفّالماد ّ)115الماد ّ)
ضػػانّمػػدنٌيانوّكال ػػزا ّال ػػ دي  ّالػػذمّيكقعػػوّك ظػػرّال مػػىّ ػػيفّاالق طػػاعّمػػفّاش ػػرّالػػذمّييعىػػٌدّ عكي

ػػصّل  ػػرّ رّلػػوّمػػفّالنا ٌيػػ ّال انكنٌيػػ ؛ّ ػػال عكيضّيخو  ػػمط وّال  دي ٌيػػ ّالّم ػػرِّ وػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّنطػػاؽّسي
الضػػررّالػػذمّل ػػٌؽّ وػػا  ّالعمػػؿّ ػػرا ّخطػػ ّالعامػػؿوّكلكػػفّ ػػالنظرّإلػػ ّالط يعػػ ّالخاٌوػػ ّلع ػػدّالعمػػؿّ

سػم ّالمسػحكؿّعػفّافّيدكفّّّ- كاعػدّالعامػ خرك ػانّعمػ ّال-كرّناسػوٌّرعّسيمط ّ  ديرهّ المضػّراناطّالمخ
الضػػررّ ػػػٌؽّالػػػ ظٌمـّامػػاـّال يػػػاتّالمخ ٌوػػػ .ّاٌمػػاّال ػػػزا ّال ػػػ دي  ّ ػػلّيسػػػ ايدّمنػػػوّوػػا  ّالعمػػػؿوّ ػػػؿّ

ّ .يخو صّشك وّالورؼّال  ّ  ٌددىاّال ياتّالمخ وٌّ
لم ػداّ مايػ ّا ػرّ نّمػفّالمخػٌرعّكال كم ّالك يد ّمفّمنىّال مىّى ّعػدـّإرىػاؽّالعامػؿوّكمراعػا

ػػمط ّاسػػ ثنالٌي ّكخطيػػر ؛ّإذّ يعىػػٌدّمػػفّق يػػؿّىػػ ّسػػمط ّاالق طػػاعّالمخٌكلػػ ّلوػػا  ّالعمػػؿوّّالعامػػؿوّكشفٌّ سي
ال نايػػذّالم اخػػػرّعمػػػ ّامػػػكاؿّالمػػػديف.ّ ػػػالرغـّمػػػفّعػػدـّك ػػػكدّاسػػػ  ال ّقانكنٌيػػػ ّ ػػػ ّال مػػػىّ ػػػيفّال عػػػكيضّ

ّ.2كاشساسّكال زا ّال  دي  ؛ّالخ ل يماّ  ّالط يع 
(ّال ػػػ ّ ػػػنٌظـ115ّسػػػكرمّ ػػ ّىػػػذاّالوػػددّاٌنػػػوّادراّالمػػاد ّ)العمػػؿّالكيحخػػذّعمػػػ ّمكقػػؼّقػػػانكفّ

وّ ػػػ ّالاوػػػؿّالرا ػػػىّمػػػفّال ػػػا ّالسػػػادسوّالػػػذمّي مػػػؿّعنػػػكافّ مسػػػ ل ّال سػػػـّمػػػفّا ػػػرّالعامػػػؿّك عػػػكيضو
فّ"ال ػػػػزا ات".ّككػػػػافّمػػػػفّاش ضػػػػؿّذكرىػػػػاّ ػػػػ ّالاوػػػػؿّالثالػػػػ ّمػػػػفّال ػػػػا ّالخػػػػامسوّالػػػػذمّي مػػػػؿّعنػػػػكا

درا يػاّمػىّالمػكادّ) (ّ  ػتّعنػكافّ رعػ ّ" مايػ ّا ػرّالعامػؿ"؛ّكذلػؾّالنعػداـ85ّن84ّن83ّ"اش ػكر"وّكان
ّّّ. ّ  دي    ّعفّالضرروّكاالق طاعّك زا و ّالوم ّ يفّاالق طاعّمفّاش رّك عكيضو

                                                           
تّاكّآالتّاكّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالميمغ ّعم ّانو:ّ"إذاّ س  ّالعامؿّ  ّ  دّاكّإ ػلؼّاكّ ػدميرّميمػا54 نٌصّالماد ّ)ّ((1

ّ من  ػاتّيممكيػػاّوػا  ّالعمػػؿّاكّكانػػتّ ػ ّعيد ػػووّككػػافّذلػؾّناخػػلانّعػػفّخطػ ّالعامػػؿّك ػػ ّافّي  ٌمػؿّالم مػػ ّالػػلـز
نظيرّذلؾوّكلوا  ّالعمؿّافّي داّ اق طاعّالم م ّالمذككرّمفّا ػرّالعامػؿّعمػ ّاالّيزيػدّمػاّي  طػىّليػذاّالغػرضّعػفّ

 ا رّخمس ّاياـّ  ّالخير".
ّ.291ّمر ىّسا ؽوّصّ سفّكيرهوّ((2
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ذاّكػافّمػفّسػمط ّوػا  ّالعمػؿّ  ديػدّم ػدارّالضػررّالػذمّل ػؽّ   ػدلّادكاتّالعمػؿوّ  ٌنػػوّ كان
ّلعامؿّال ظٌمـّمفّقرارّاالق طاع.ّمفّ ٌؽّا

ّ
 الفرع الرابع

ّاالقتطاع التظّمـ مف قرار
مػػفّخػػركطّاالق طػػاعّال عكيضػػ ّافّيكػػكفّالضػػررّالػػذمّل ػػؽّ   ػػدلّادكاتّالعمػػؿّنا  ػػانّعػػفّ

ّوا  ّالعمؿّال كثؽّمفّذلؾّماّلـّي ًرّ   ي انّمىّالعامؿ.كلفّيس طيىّّخط ّالعامؿ.
ّ  كاعػػدّكطالمػػاّ  ػػدثناّعػػفّإ ػػرا ّال   يػػ ؽوّ يػػذاّيعنػػ ّاٌنػػوّي ػػ ّعمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّافّيم ػػـز

ّال   يؽوّكاىٌميا:ّإ لغّالعامؿّ ماّىكّمنسك ّإليووّكان ا  ّالارو ّاماموّلمد اعّعفّناسو.
االق طػاعّمػفّا ػرهّّكقػٌررّوػا  ّالعمػؿّوّإذاّث  ػتّمسػحكلي ّالعامػؿوك عدّاالن يا ّمػفّال   يػؽ

ّق ؿّافّي اخرّال نايذ.ّلعامؿّ  رارهطرّاعميوّافّيخي  ّل عكيضّالضرروّ
م الغػانّّ-مػفّك يػ ّنظػرّالعامػؿ-اكّالما كدّؼّ ّالم مّى  ذاّكافّ  ديرّوا  ّالعمؿّل يم ّالخ 

امػػاـّالم كمػػ ّالعٌمالٌيػػ ّالمخ ٌوػػ وّكيكػػكفّقػػرارّالم كمػػ ّّاالق طػػاعكػػافّمػػفّ ٌ ػػوّالػػ ظٌمـّمػػفّقػػرارّّو يػػو
ّاقٌؿّمٌمػاّقػٌدرهّوػا  ّالعمػؿوّكػافّعمػ ّم رمان.ّ  ذاّقٌدرتّالم كم ّقيم ّالخ  ّال ما كدّاكّالم مؼّ م م و

ّ.1مٌد ّس ع ّاياـّمفّ اريخّودكرّال كـّخلؿالاارؽّّاشخيرّافّيردٌّ
الػػػ ظٌمـّمػػفّقػػػرارّوػػػا  ّالعمػػػؿّامػػػاـّل نػػػ ّخاٌوػػػ ّ ػػػ ّّك  ػػذاّلػػػكّ عػػػؿّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرم

ر ػػىّالظمػػـّعػػفّناسػػوّسػػيد عوّإلػػ ّال  ػػاعسوّالعمػػؿ؛ّذلػػؾّاٌفّإلػػزاـّالعامػػؿّ سػػمكؾّطريػػؽّال ضػػا ّل ّمديرٌيػػ
ّإلػ ّال ضػا ّمػفّ يػ وّكلكػكفّإ ػرا اتّال  اضػ ّاكثػرّ ع يػدانّ لوعك  ّالم ك ّ ماردهّدكفّمسػاعد ّم ػاـو
كاطكؿّمٌماّلكّكانتّال يػ ّالمخ ٌوػ ّىػ ّل نػ ّإدارٌيػ وّمػفّ يػ ّاخػرل.ّكخاوػ ّاٌفّالمخػٌرعّخػراّعمػ ّ

ّلعمؿوّ مماذاّىذاّال ع يدّل ي ّالعامؿ؟ال كاعدّالعاٌم ّلم عكيضّلوالصّوا  ّا
  ذاّ  ٌيفّلمم كم ّاٌفّالعامؿّلػـّي سػٌ  ّ الضػرروّاكّاٌفّم ػدارّال عػكيضّم ػال ّ يػووّ كػـّعمػ ّ

ّوا  ّالعمؿّ  ر اعّالم ال ّالمس  طع ّدكفّك وّ ؽ .ّ
ادرّعػػفّي ػػدّمسػػ ندانّلػػوّ ػػ ّال ػػرارّالوػػّاقضػػا ٌي ّالمسػػ  طع كال ػػزاـّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػردّالم ػػال ّ

سػ ع ّايػاـوّ  ٌنػوّي ػدّمسػ ندانّلػوّّىػذهّالم ػال ّخػلؿّالم كم ّالمس ندّعم ّالنٌصّال انكنٌ .ّاٌماّال زاموّ ػردٌّ
ّالمػػٌد  ػػ ّنػػٌصّال ػػانكفّذا ػػو.ّ مػػكّلػػـّيػػنصّعميػػوّال كػػـّكػػافّمػػفّكا ػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّ نايػػذىاّخػػلؿّ

ّفّالنظاـّالعاـّال مال .الم ٌدد ّقانكنانوّا  رامانّل كاعدّقانكفّالعمؿّال  ّ يعىٌدّم
ا كػاـّىػذهّالمػاد وّ ػ ٌفّوػا  ّ مخػالا ّّلػـّيػنٌصّعمػ ّ ػزا وّخػاص ّّالسكرمّكشٌفّقانكفّالعمؿ

يككفّمعٌرضػانّلم ػزا ّ ّخلؿّالمٌد ّال انكنيٌّّالعمؿّالذمّيم نىّعفّإر اعّالم ال ّالمس ٌ طع ّدكفّك وّ ؽّ 

                                                           
 / (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.115انظرّالماد ّ)ّ(1)
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انّعامػانّيطٌ ػؽّعمػ ّكػٌؿّمخالاػ ّش كػاـّقػانكفّالعمػؿوّوّالذمّييعىٌدّنو1ٌّ(272المنوكصّعميوّ  ّالماد ّ)
ّخاص. ّلـّيردّ وّنص 

خطػارهّكعميووّ  ٌفّاق را اتّال  ّ س ؽّاالق طاعّ   ٌم ّ  ّضركر ّإ را ّ   يؽّمػىّا لعامػؿّكان
كذلؾّ   ّيككفّالعامؿّعم ّ ٌين ّمفّامرهوّ لّيياا اّ االق طػاعّعنػدّق ضػوّم مػ ّّ  رارّوا  ّالعمؿو

ّّّاش ر.
ا ّكالّي مؿّىذاّاالق طاعّمعن ّال زا وّعمػ ّعكػسّاالق طػاعّال ػ دي  وّالػذمّي مػؿّمعنػ ّال ػّز

ّالم رٌ  ّعم ّالخط ّال  دي  .
ّ

 المطمب الثالث
ّاالقتطاع التأديبيّ 

لوػػا  ّالعمػػؿّال ػػٌؽّ ػػ ّإدار ّمنخػػ  ووّكا خػػاذّمػػاّيػػراهّمناسػػ انّمػػفّالكسػػالؿّال ػػ ّ سػػاعدهّ ػػ ّّّّّ
ّلؾّ  ّ دكدّال كانيفّكاشنظم .   يؽّىذاّاليدؼوّكذ

وػػا  ّالعمػػؿّالسػػمط ّال  دي ٌيػػ وّكال ػػ ّ عنػػ ّسػػمط ّّكلضػػمافّ اعميػػ ّ ػػٌؽّاقدار وّمػػنصّالمخػػٌرع
ّ رضّال زا ّعم ّالعامؿّالذمّيخٌؿّ ال زاما ووّاكّييخالؼّاكامرّوا  ّالعمؿّالمخركع .

دا نّمفّال زا ّالناس ّكالم مثٌػؿّ ػ ّك  دٌراّال زا اتّال  دي ٌي ّال  ّي كزّ كقيعياّعم ّالعامؿّا  
ّ.ّّكان يا نّ الاوؿّمفّالعمؿّوال ن يوّمركرانّ ال زا ّالمال 

ال زا ّاشخطػرّ عػدّ ػزا ّالاوػؿ؛ّ يػكّيػحٌثرّّ- زا ّال سـّمفّاش ركىكّ-ّال زا ّالمال ٌّّكييعىدٌّ
 يػكدّ يػدؼّإلػ ّ مايػ ّ.ّلذلؾّقٌيدّالمخٌرعّسمط ّ رضوّ 2عم ّ يا ّالعامؿوّكمس كاهّالمعيخ ّىكّكاسر و

ّاللؽّوّ ٌؽّالعامؿّمر ك ّالخط ّال  دي  ٌّ ّإنسان   ّ.ّّ  ّالعيشّ مس كلن
ّالعامػػؿّالػػذمّاخػػٌؿّ ال زاما ػػووّاكّلػػـّي ػػـّ  طاعػػ ّ ّ نايػػذّىػػذاّال ػػزا ّ اق طػػاعّ انػػ ّمػػفّا ػػرو كيػػ ـٌ

مػػ ّا ػػرّالعامػػؿّ.ّكعميػػوّييعىػػٌدّال سػـّمػػفّاش ػػرّ ػػزا نّمالٌيػػانّم ضػان؛ّ يػػكّينوػػٌ ّع3اكامػرّوػػا  ّالعمػػؿ
.ّكالعٌمػ ّمػفّ  ريػرّىػذاّال ػزا ّىػكّد ػىّالعامػؿّإلػ ّ  ٌنػ ّار كػا ّالخطػ ّال ػ دي  و4ّدكفّكضعوّالكظيا 

ّ روانّعم ّمودرّرزقو.
ىػكّّ زا ّال سـّمفّاش رّيوي ّالعامؿّ ػ ّمػكردّرزقػوّكيػحٌثرّسػم انّعمػ ّكضػعوّالمػادمٌّشٌفّّك
كشٌفّال سػـّمػفّّ)الاػرعّالثػان (.ّلنٌصّعم ّضػماناتّ رضػوكاّ)الارعّاشكؿ(وّم دارهّالمخٌرعّ ٌددّكاسر وو

                                                           
/ّخمسػ 5111ّ(ّمفّقانكفّالعمػؿّالسػكرمّعمػ ّاٌنػو:ّ"ييعاقػ ّكػؿّوػا  ّعمػؿّ غرامػ ّالّ  ػؿّعػفّ/272 نٌصّالماد ّ)(ّ(1

نكفّلػـّ ػردّع ك ػ ّخاوػ ّ/ّعخر ّآالؼّلير ّسكري ّعفّاٌمّمخالا ّش كاـّىذاّال ػا11111آالؼّلير ّسكري ّكالّ زيدّعم ّ/
ّ ياّ  ّىذاّال ا ".ّ

ّ.519وّص1997م مدّ سيفّمنوكروّقانكفّالعمؿوّمنخ  ّالمعارؼوّاقسكندري وّّ((2
 سػاـّالػديفّاشىػػكان ّكرمػزمّ ريػدّم ػػركؾوّالكسػيطّ ػػ ّقػانكفّالعمػؿّلدكلػػ ّاقمػاراتّالط عػ ّاشكلػػ وّمط كعػاتّ امعػػ ّّ((3

ّ.454وّص2111اقماراتوّ
ّ.319ّوّص2119دّالعزيزّموطا وّقيكدّالسيمط ّال  دي ٌي ّلوا  ّالعمؿوّدارّالك  ّال انكني وّال اىر وّايمفّع ّ((4
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اش رّالّي خذّدالمانّطا ىّال زا وّإٌنمػاّطػا ىّال عػكيضّكػذلؾوّ ػلّ ػٌدّمػفّال مييػزّ ػيفّال سػـّمػفّاش ػرّ
وّكال سـّمفّاش رّ ّ  دي    ّك عكيضّ)الارعّالثال (.ك زا و

 

 الفرع األوؿ

 مقدار االقتطاع التأديبي
 مايػػ ّالعامػػؿّّي ػػ ّمراعا يػػاوّ غيػػ ّوضػػماناتم مكعػػ ّمػػفّالعمػػ ّّعمػػؿّالسػػكرمقػػانكفّالنػػٌصّ
ىػذهّالرخوػ .ّكىػذهّمػفّاسػ غلؿّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّاسػ عمالوّ زا ّال سـّمػفّاش ػرّ  ٌ وّالذمّ يرضّ
اك ػرّموػم  ّلّاّن ػمػ ّزياد يػاوّ   ياال اػاؽّع.ّكلكػفّيمكػفّاكّاقن ػاصّمنيػايػاّالّي ػكزّ  اىمالضماناتّ

ّّمعامؿ.ّل
 ػػ  رّخمسػػ ّايػػاـّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّّإذّ ػػددهّ.بمقػػدار االقتطػػاعّؽّالضػػمان ّاشىػػـك  عٌمػػ

ّ.1الخيرّالكا دّك د ّاقو وّميماّكانتّاشس ا 
ك يعىٌدّنس  ّاالق طاعّىذهّمفّالنظاـّالعاـّال مال وّ يػ ّ  عٌمػؽّ  ػٌؽّمػفّ  ػكؽّالعامػؿّالمالٌيػ .ّ

ّاعمػػ ّالّي ػػكزّمخالا يػػاّسػػكا ّ اّوك ال ػػال  ّاـّ مػػاع وّاـّ ػػالنٌصّعمػػ ّنسػػ و  ػػ ّللق طػػاعّ اػػاؽوّ ػػردم 
ّ.اللل  ّاشساسٌي ّلمعمؿ

ّ ػ ّالخػيرنسػ  ّاالق طػاع2ّّالعديدّمػفّالمخػرعيفّالعػر ّكذلؾّ ٌدد .ّ ػ ّ ػيفّ ػ  رّخمسػ ّايػاـو
ّ.3قورهّقانكفّالعمؿّاشردن ّم ٌددانّإياهّ   رّثلث ّاياّـو

دكفّافّّالمالٌيػػ ولعامػػؿّكثػػرّرعايػػ نّلموػػالصّاييعىػػٌدّال ػػانكفّاشّكعميػػووّ ػػ ٌفّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ ّ
ييضٌ  ّ موالصّالمنخػ  ّاالق وػادٌي ؛ّذلػؾّاٌفّ مايػ ّا ػرّالعامػؿّمػفّاالق طػاعّي ر ٌػ ّعميػوّ مايػ ّ ػؽ ّ

ّمػػفّ  ػػكؽّاقنسػػافوّكىػػكّ ٌ ػػوّ ّاللػػؽووّدكفّالمسػػاسّّ-ىػػكّكاسػػر و-اساسػػ   ّإنسػػان    ػػ ّالعػػيشّ مسػػ كلن
ّالعمؿّ  ّال ااظّعم ّ سفّسيرّالعمؿّداخؿّالمنخ  وّكذلؾّمفّخلؿّسمط وّال  دي ٌي .ّ  ٌؽّوا  ّ

كن ػػفّنع  ػػدّاٌفّاالق طػػاعّمػػفّا ػػرّالعامػػؿّ ػػ ّ ػػدكدّا ػػرّثلثػػ ّايػػاـّييعىػػٌدّكا يػػانّلي ٌ ػػؽّال ػػزا ّّ
يػػ ّني  ػػ ّال ػ دي  ّىد ػػوّ ػػ ّالػػردعّالعػػاـّكالػػردعّالخػػاصوّمػػىّمراعػػا ّال انػػ ّاقنسػػانٌ ّل ػػانكفّالعمػػؿوّ  

ّاك رّمفّا رّالعامؿّ عيدانّعفّاالق طاعّال  دي  .ّ ّعم ّ ز و
وّكيي ػػٌددّنسػػ  ّال سػػـّمػػفّاش ػػرّ ػػ  رّىػػذهّالمػػاد ّنػػٌصّؿّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّك  ػػذاّلػػكّيعػػدٌّ
ّثلث ّاياـّك د ّاقو .

                                                           
ّد(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.-/ا98انظرّالماد ّ)ّ((1
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالعيمان .31(ّمفّقانكفّالعمؿّالمي  .ّكالماد ّ)78انظرّالماد ّ)ّ((2
العمؿّاشردن ّعم ّانو:ّ"الّي كزّلوا  ّالعمؿّا خاذّامّإ را ّ  دي  ّاكّ ػرضّغرامػ ّ(ّمفّقانكف48ّ نٌصّالماد ّ)ّ(3)

عمػػ ّالعامػػؿّعػػفّمخالاػػ ّغيػػرّمنوػػكصّعمييػػاّ ػػ ّالل ػػ ّال ػػزا اتّالمع مػػٌد ّمػػفّق ػػؿّالػػكزيرّاكّمػػفّياكضػػوّعمػػ ّافّ
ّالكا د".ّيراع ّماّيم :ّ"اّنّافّالّ ارضّعم ّالعامؿّغرام ّ زيدّعم ّا رّثلث ّاياـّ  ّالخير
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كيحخػػذّعمػػ ّمكقػػؼّالمخػػٌرعّالسػػكرٌمّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّاٌنػػوّلػػـّياػػرضّعمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّالػػذمّ
لؼّ كـّالمػاد ّالم عٌم ػ ّ نسػ  ّال سػـّال ػ دي  ّ ػزا نّماليػانّمسػ  ٌلن.ّعممػانّاٌفّىػذهّالمػاد ّالّ  ػٌؿّاىمٌيػ ّييخا

ّ. ّمس  ؿو ّمال   ّ  ّمضمارّ ماي ياّلمعامؿّعفّ اق ّالمكادّال  ّخٌوياّالمخٌرعّ  زا و
(ّالػذمّييعىػٌدّنكمػا272ّلذلؾّيطٌ ؽّعم ّوا  ّالعمؿّ  ّ اؿّمخالا وّش كاـّىذهّالمػاد ّنػٌصّالمػاد ّ)

ّاكض نانّنٌوانّعامانّ النس  ّلكٌؿّمخالا وّش كاـّقانكفّالعمؿّلـّيردّ ياّ زا هّخاص.ّّ
كال ػػػػٌدّاش ػػػػرمّالخاضػػػػىّللق طػػػػاعّال ػػػػ دي  ّم وػػػػكرّعمػػػػ ّالمخالاػػػػ ّالكا ػػػػد .ّاٌمػػػػاّإذاّ يعىػػػػٌددتّّّ

لكنياّ نا ػذّعمػ ّد عػاتوّ  يػ ّالّالمخالااتوّعندىاّي كزّافّيزيدّم مكعّاياـّال سـّعم ّخمس ّاياـوّّك
ّ.1 زيدّعم ّال ٌدّالم ٌررّقانكنانّ  ّالخيرّالكا د

بالجيػة المسػتفيدة مػف مبمػغ م ػدارّاش ػرّمضػمان ّالم عٌم ػ ّ لّالمكٌمم الثاني وّّكك  عٌمؽّالضمان ّ
وّك خويوػػ.ّاالقتطػػاع ياّإذّنػػٌصّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّعمػػ ّ  ميػػىّم ػػال ّالغرامػػاتّ ػػ ّوػػندكؽوّخػػاص 

ّ.2ّّل   يؽّخدماتّا  ماعٌي ّلوالصّعٌماؿّالمنخ  
 يػػكّيػػد ىّاوػػ ا ّالعمػػؿّإلػػ ّعػػدـّالمغػػاال ّ ػػ ّ  ػػديرّّ؛ الػػد ّمػػفّالنا يػػ ّالعممٌيػػ ّكليػػذاّال كٌ ػػو

الػػذمّلػػفّيعػػكدّعمػػييـّ  ٌيػػ ّ الػػد وّماديػػ وّ اسػػ ثنا ّ   يػػؽّالػػردعّالعػػاـّكالخػػاصوّالػػذمّييعىػػٌدّاليػػدؼ3ّّال ػػزا 
ّي  .اشك دّلم زا ّال  د

اؿّعمػػ ّ خوػػيصّم مػػ ّالغرامػػاتّل   يػػؽّخػػدماتّا  ماعٌيػػ ّلمعٌمػػ4ّنػػٌصّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ ّك
.5ّ ػػ ّالمحٌسسػػ ّذا يػػاوّلمػػاّ ػػ ّذلػػؾّمػػفّاخ وػػارّلمكقػػتّكاق ػػرا اتّعػػفّ  كيميػػاّإلػػ ّالن ا ػػ ّالمخ ٌوػػ 

ّمنخػػػآتّوكػػػذلؾّ ػػػ ٌفّ خوػػػيصّىػػػذهّالم ػػػال ّلخدمػػػ ّعٌمػػػاؿّالمنخػػػ  ّك ػػػدىـّدكفّافّيخػػػاركيـّ ييػػػاّعمػػػاؿّ
ّايخرلوّيخٌاؼّمفّكط  ّىذاّال زا ّعم ّالعامؿّالمخطا.

لػػػ ّ انػػػػ ّ  خػػػٌصّاالق طػػػػاعّاتّضػػػػمانّ  ٌنػػػػ ّقػػػانكفّالعمػػػػؿّالسػػػكرمّواالق طػػػاعّ  ديػػػدّنسػػػػ كان
ّ.ال  دي  

 لفرع الثانيا
 التأديبي االقتطاع ضمانات

دّكان ػػػرا اتّ عػػػدّمراعػػا ّقكاعػػػّإالّ- سػػيطاّنميمػػػاّكػػػافّ-عمػػػ ّالعامػػؿّّال ػػػزا ّال ػػ دي  ٌّالّيياػػرضّ
عمػػػ ّم مكعػػػ ّمػػػف7ّّنػػػٌصّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرم ػػػ ّىػػػذاّالم ػػػاؿّّكّ.6ال  ديػػػ ّمػػػفًّق ػػػؿّوػػػا  ّالعمػػػؿ

ّّّالضماناتّي  ّمراعا ياّعندّال   يؽّمىّالعامؿّالذمّنيس تّإليوّمخالا ّ  دي ٌي .

                                                           
ّ.198ع دّالكدكدّي ي وّمر ىّسا ؽوّصّ((1
ّ/د(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.114انظرّالماد ّ)ّ((2
ّ.319ايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسػا ؽوّصّ((3
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .48انظرّالماد ّ)ّ((4
ّ.78 خارّعدنافّممكاكموّمر ىّسا ؽوّصّ((5

(6)GRANDGUILLOT Dominique, L'essentiel du droit du travail, Lextenso edition, 2009, p. 30.  
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.111انظرّالماد ّ)ّ((7
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ّالا ػػػػر ّ/ا/ّمػػػػفّالمػػػػاد ّإذّّ  ػػػػ  لغّالعامػػػػؿّك ا ػػػػ نّ مػػػػاّنسػػػػ ّإليػػػػووّّ/ّوػػػػا  ّالعمػػػػؿ111/ يمػػػػـز
ّيكمانّمفّ اريخّاك خاؼّالمخالا .خمس ّعخرّّل   يؽّمعوّخلؿّمٌد كا

 ّ  ػػػتّطالمػػػ ّكعميػػووّالّ ػػػٌدّمػػػفّإ ػػلغّالعامػػػؿّالػػػذمّنسػػػ تّإليػػوّمخالاػػػ ّ  دي يػػػ ّ وػػكر ّك ا ٌيػػػّ
ال ػػػ ّالّي ػػػكزّمخالا يػػػاّإاٌلّلموػػػم  ّالعامػػػؿ.ّّ  را اتّال   يػػػؽّمػػػفّالنظػػػاـّالعػػػاـّال مػػػال ٌّالػػػ طلف.ّ ػػػ

ي ّالخاي ّي ٌمؿّمفّالضماناتّالم ٌرر ّلموػم  ّالعامػؿ؛ّ يػكّياػ صّم ػاالنّلم لعػ ّ   ػكؽّاٌفّال  مدّكمحكٌّ
ّالعامؿ.ّ

وّ  ٌننػػاّنػرلّاٌفّإ ػػلغّالعامػؿّ وػػكر ّ ػ ّ ػيفّاٌنػػوّ النسػ  ّإلػػ ّال   يػؽّ ػػ ّاالق طػاعّال عكيضػ ٌّ
لػػػـّي طٌمػػػ ّذلػػػؾ.ّىػػػذاّخػػػايٌي ّييعىػػػٌدّكا يػػػانّ ػػػ ّ ػػػاؿّ ضػػػكرهوّدكفّاخػػػ رطّإ لغػػػوّك ا ػػػ ن؛ّذلػػػؾّاٌفّالمخػػػٌرعّ

ضػػػػمان ّ كىرٌيػػػ ّلمعامػػػػؿ.ّ الضػػػػمان ّّ-مػػػػفّك يػػػ ّنظرنػػػػا- ػػػػلغّالك ػػػا  ّالّيػػػػكٌ رّ اقضػػػا  ّإلػػػػ ّاٌفّاق
اشساسػٌي ّ   ٌمػ ّ ػػ ّضػركر ّإ ػػرا ّ   يػؽوّمعػووّ غػػٌضّالنظػرّعػػفّالطري ػ ّال ػ ّاسػػ يدع ّ ييػاّلم   يػػؽ.ّ

 ا  ن؛ّكذلؾّلي سٌن ّلما خػ ّالعمػؿّال كثٌػؽّمػفّاٌماّ  ّ اؿّغيا وّعفّال   يؽوّ  ٌنناّنرلّضركر ّإ لغوّك
ّإ لغوّ ال ّك ال ال ّييعىٌدّعندىاّم ٌورانّ  ٌؽّناسو.ّّّّ   يؽوّكرغـّذلؾّ خٌمؼّعفّال ضكرواٌفّالعامؿّ ـٌ

مػػفّ ػػاريخّاك خػػاؼّّمػػىّالعامػػؿّ خمسػػ ّعخػػرّيكمػػاّنمييمػػ ّال   يػػؽّ ػػٌددّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّّك
لخطػ ّالمنسػك ّإليػووّي ػ ّار كػا ّالعامػؿّال  دي  ّيرم ّإلػ ّال كثٌػؽّمػفّ  الخط ّا.ّ ال   يؽّ  ّالمخالا 

نيا ّ ال ّالريٌّ  اخػرّ  ّكالخٌؾ.ّك ال ال ّ  ٌفّ ٌؽّوا  ّالعمؿّ  ّمسا ل ّالعامؿّ  دي ٌيػانّيسػ طّإذاّلػـّيّيكان
ـّكذلػػؾّ  ػػ ّالّي  ػػ ّالعامػػؿّ  ػػتّر مػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّلا ػػر ّطكيمػػ .ّ  سػػ؛ّىػػذهّالميمػػ ال   يػػؽّخػػلؿّ

ّّّّّ.1المخالااتّال  دي ي ّ سرع ّامرّي  ضيوّاس  رارّعلقاتّالعمؿ
 ػ ّ  ػدّاكّإ ػلؼّّل   يؽالّ طٌ ػؽّعمػ ّاالق طػاعّال عكيضػ .ّ ػاّ-لىػ ّاشيخػّر-كىذهّالضمان ّ

المسػحكؿّعػػفّ عػػكيضّالضػرر.ّكعميػػووّ ػػ ٌفّ ػٌؽّوػػا  ّالعمػػؿّّإ ػدلّادكاتّالعمػػؿوّييػدؼّإلػػ ّمعر ػػ 
ّ سػػ كطّ ٌ ػػوّ ػػ ّال عػػكيضوّك  ػػانّل كاعػػدّالمسػػحكلٌي ّما ك ػػانوّكالّيسػػ طّإالٌّّ ػػ ّال   يػػؽّمػػىّالعامػػؿّي  ػػ 

ّالمدنٌي .
/ّوا  ّالعمؿّ ال   يؽّمػىّالعامػؿّ ناسػووّاكّعػفّطريػؽ111ّالزمتّالا ر ّ/ /ّمفّالماد ّ/ّك

ّلمعامػػؿّالػػذمّيػػ ـٌّّعػػفّالمسػػ كلّالػػكظيا ٌّّا ػػدّالعػػامميفّ ػػ ّالمنخػػ  وّخػػريط ّافّالّي ػػٌؿّمسػػ كاهّالػػكظيا ٌّ
ّال   يؽّمعو.
الػػذمّّوّكالعامػػؿنع  ػػدّاٌفّىػػذهّالضػػمان ّيسػػ ايدّمنيػػاّالعامػػؿّالػػذمّنيسػػ ّإليػػوّخطػػ ّ ػػ دي  ٌّن ػػفّّك

 سٌ  ّ  ّ  دّاكّإ لؼّإ دلّادكاتّالعمؿّايضان.ّ ال   يؽّي  ّافّيرق ّإل ّمس كلّالّي ٌمػؿّمػفّخػ فّ
ّمدنٌيان.ّخط نّالعامؿّالذمّار ك ّخط ّ  دي ٌيانّاكّ

ّاكّاعمػ ّمػفّ يػ ّالدر ػ ّالكظياٌيػ ّال كعميووّ    يؽّالذمّي كالهّوا  ّالعمؿّاكّعامػؿّمسػاكو
مػػفّالعامػػؿّالم ٌ ػػؽّمعػػووّي ػػا ظّعمػػ ّكرامػػ ّالعامػػؿّالمخطػػاوّكيضػػا ّعمػػ ّال   يػػؽّخػػيلانّمػػفّال دٌيػػ ّ

 ّالدر  ّالكظياٌي وّاشمرّالػذمّييػٌزّوػكّرّالذمّي كالهّعامؿّادن ّمفّ ي ّعم ّعكسّال   يؽّ .كاشىميٌّ

                                                           
ّ.217عم ّعكضّ سفوّالاوؿّال  دي  ّ  ّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ((1
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ّكقدر وّعم ّإدار ّخحكفّالمنخ  ّكالعٌماؿّ وكر ّ ٌيد ّ  ّالمس   ؿ.ّوالعامؿّاشعم ّدر  
كسػماعّاقػكاؿّّولػد اعّعػفّناسػوعمػ ّمػنصّالعامػؿّ روػ ّا/111ّالا ػر ّ/ا/ّمػفّالمػاد ّ/كنٌوتّ

ث اتّذلؾّ  ّم ضرّيكدعّ  ّمماوّالخاصوّمىّالسماحّلمممٌثؿّالن ا ٌ ّ  ضكرّال   يؽ. ّخيكدهوّكان
اكّّو عطا ّالعامؿّ ٌؽّالد اعّعفّناسػوّقث ػاتّ را  ػوّ ناسػو ّالم عٌم  نع  دّاٌفّالضمان ّن فّّك

ّ كاسط ّالخيكدوّيس ايدّمنياّالعامؿّالمسحكؿّمسحكلٌي ّ  دي ٌي ّكمدنٌي ّعم ّ د ّسكا .
 العامػػػؿوّ  ٌنػػػوّّاٌمػػػاّ النسػػػ  ّقث ػػػاتّم ريػػػاتّال   يػػػؽّ ػػػ ّم ضػػػرّك اظػػػوّ ػػػ ّالممػػػٌؼّالخػػػاٌصّ

العامؿّالذمّار ك ّخط ّ  دي ٌيانوّدكفّالعامؿّالمسحكؿّمسحكلي ّمدنٌي ّعػفّ عػكيضّالضػرر.ّ يػذاّّيخٌصّ
ّلم ػزا وّكىػكّمػػاّالّ اق ػرا ّييسػ اادّمنػوّ ػ ّ الػ ّ كػرارّالخطػ ّال ػ دي  وّكمػاّي ر ٌػ ّعمػ ّذلػؾّمػفّ خػديدو

ّ.ك كدّلوّ  ّ ال ّالخط ّالمدن ٌّ
 ا ػػ ّال ػػ ّين مػػ ّإلييػػاّالعامػػؿ.ّ يػػذاّاق ػػرا ّفّالنكػػذلؾوّ النسػػ  ّإلػػ ّإمكانيػػ ّ ضػػكرّممثٌػػؿّعػػ

ّمػفّظمػـّوػا  ّالعمػؿّك عٌسػاو.ّاٌمػاّ النسػ  ّإلػ ّ ييدؼّإل ّ ماي ّالعامؿّالذمّنيًسػ ّإليػوّخطػ ّ ػ دي   
العامػػؿّالػػذمّا بيػػـّ ا ػػدّاكّإ ػػلؼّإ ػػدلّادكاتّالعمػػؿوّ  ػػدّمن ػػوّالمخػػٌرعّميكنػػ ّالػػ ظٌمـّامػػاـّال ضػػا وّإذاّ

ّن ػا ٌ ّعنػدّإ ػرا ّخعرّاٌفّوا  ّا لعمؿّلـّيكػفّمينوػاانّ  ػرارّال عػكيض.ّكعميػووّالّييخػ رطّك ػكدّممثٌػؿو
ّال   يؽّمىّالعامؿّالذمّ سٌ  ّ  ّ  دّاكّإ لؼّإ دلّادكاتّالعمؿ.

وا  ّالعمؿّ ػٌؽّ كقيػؼّالعامػؿّالػذمّنيًسػ تّإليػوّّ/111الا ر ّ/د/ّمفّالماد ّ/اعطتّكاخيرانوّ
وّمراعػا نّلموػم  ّال   يػؽوّمػىّاال  اػاظّ  ػٌؽّالعامػؿّ ػ ّال وػكؿّعمػ ّّمخالا ّ  دي ٌي ّلمٌد ّخيرّو كا ػدو

ّ.المٌد ا رهّخلؿّىذهّ
؛ّذلػػؾّاٌفّ كا ػػدّدكفّالخطػػ ّالمػػدن ٌّّرّعمػػ ّ الػػ ّالخطػػ ّال ػػ دي  ٌّ وػػ ىػػذاّاق ػػرا ّيّكنع  ػػدّافٌّ

سػػيرّالعمػػؿّداخػػؿّالعامػػؿّالػػذمّنيسػػ تّإليػػوّمخالاػػ ّ  دي ٌيػػ ّداخػػؿّمكػػافّالعمػػؿّقػػدّيسػػٌ  ّخمػػلنّ ػػ ّ سػػفّ
المنخػػ  .ّ المخالاػػ ّال  دي ٌيػػ ّ خمػػؽّ ػػٌكانّمػػفّال ػػك رّكعػػدـّاالر يػػاحّ ػػيفّالعامػػؿّكوػػا  ّالعمػػؿوّنظػػرانّلمػػاّ
  مموّ  ّطيا ياّمفّزعزع ّلعنورّالث ػ ّكاشمػافّالػذمّييعىػٌدّركيػز ّع ػدّالعمػؿوّاشمػرّالػذمّي ػررّ كقياػوّ

ّمحٌق انّعفّالعمؿوّمىّ وكلوّعم ّا رهّكاملن.ّ
اكّا مؼّإ دلّادكاتّالعمؿوّ مفّييسٌ  ّك كدهّخمػلنّ ػ ّ سػفّّاٌماّ النس  ّإل ّالعامؿّالذمّ  دّى

ّسيرّالعمؿوّاشمرّالذمّيعن ّان اا ّك كدّىذاّاالس ثنا وّالن اا ّم ٌررّك كده.
/وّكػػػاف111ّ ػػػ ذاّلػػػـّي  ٌيػػػدّوػػػا  ّالعمػػػؿّ ضػػػماناتّال   يػػػؽّالمنوػػػكصّعمييػػػاّ ػػػ ّالمػػػاد ّ/

اع  ػػارّال   يػػؽّالػػػذمّا ػػراهّ ػػاطلنوّكمػػاّي ر ٌػػػ ّعمػػ ّذلػػؾّمػػػفّّ اقضػػػا  ّإلػػ ّو1الغرامػػ معٌرضػػانّل ػػزا ّ
 ّإذاّلػػػـّيػػػراًعّضػػػماناتّال   يػػػؽّالخاٌوػػػّو طػػػلفّال ػػػزا ّالػػػذمّقػػػٌررهوّاكّ طػػػلفّقػػػرارّال عػػػكيضّالمػػػدن 

ّ. االق طاعّال عكيض 
خمسػ ّايػاـّ ػ ّالخػيرّّ ػ  رّىمااٌفّالمخػٌرعّ ػٌددّم ػداّرىػذيفّاالق طػاعيفّّكالعامؿّالمخػ رؾّ ػيف

ّ  ّالن الج. ّالكا د.ّإاٌلّاٌفّاالخ لؼّ ينيماّ  ّالط يع ّكاشساسّيحدمّإل ّاخ لؼو

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.261انظرّالماد ّ)ّ(1)
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 الفرع الثالث

 الحسـ مف األجر بيف الجزاء التأديبّي والتعويض
.ّ ػ ّ ػيف1ّييعىٌدّال سـّمفّاش رّ زا نّخخوٌيانوّيكقىّعمػ ّالعامػؿّدكفّافّيم ػٌدّاثػرهّإلػ ّكرث ػو

ّييخوـّمفّمس  ٌ اتّالعامؿ.اٌفّال  ّسـّك عكيضو
كشٌفّال سػػـّمػػفّاش ػػرّىػػػكّ ػػزا ّ ػػ دي ٌ ّكلػػػيسّ عكيضػػانّيي وػػدّ ػػوّ  ػػػرّالضػػرروّ ػػ ٌفّط يعػػػ ّ
ال عكيضّالخاصّ يذاّال زا ّمخ مؼ.ّ ػال زا ّال ػ دي  ّىػكّ ػزا ّ زا ػ ّ ػكٌل ّالمخػٌرعّ  ديػدّم ػدارهوّكالّ

رّالضػػرر.ّكا عػػدّمػػفّذلػػؾّقػػدّالّيك ػػدّضػػررّرغػػـّذلػػؾّييخػػ رطّ يػػوّك ػػكدّ ناسػػ ّ ػػيفّقيمػػ ّال سػػـّكم ػػدا
يكقىّ زا ّال سـوّ م ٌردّكقػكعّالمخالاػ ّ يعىػٌدّم ػٌررانّلاػرضّال ػزا ؛ّ عنوػرّالضػررّلػيسّركنػانّمػفّاركػافّ

.ّكالكضػىّمعػاكسّ النسػ  ّللق طػاعّال عكيضػ ّالػذمّييخػ رطّ يػوّك ػكدّالخطػ ّكالضػررو2ّالخط ّال ػ دي  
ّم دارّالضررّالذمّل ؽّ وا  ّالعمؿ.ك ناس ّقيم ّال عكيضّمىّ

كشٌفّىػػدؼّىػػذاّال ػػزا ّىػػكّ   يػػؽّالػػردعّالعػػاـّكالػػردعّالخػػاصّكلػػيسّ عػػكيضّالضػػرروّ  ٌنػػوّالّ
وّ ؿّيحكؿّم م ّال زا ّإل ّال ياتّالم ػٌدد ّقانكنػان.ّكعػدـ3ّي كزّلوا  ّالعمؿّافّيس كل ّعميوّل سا و

ىػػذاّال ػػزا ّطا عػػانّ زالٌيػػانوّي  عػػدّ ػػوّعػػفّاٌمّ خوػػيصّم ػػال ّال سػػـّلمناعػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّيضػػا ّعمػػ ّ
وّم  ر انّمفّالع ك  ّال زالٌي  ّ عاقدم  ّ.4اساسو

ّكال عػػكيضّالمػػدن ؛ّالخ ل يمػػاّ ػػ ّ لػػذلؾوّي ػػكزّال مػػىّ ػػيفّال سػػـّمػػفّاش ػػرّك ػػزا ّ ػػ دي   
 الط يع ّكاليدؼوّمىّال  ٌيدّ نس ّال سـّالم ٌدد ّقانكنان.

ال ػػزا ّ ان يػػا ّع ػػدّالعمػػؿ.ّ  يػدّ  زلػػ ّم مػػ ّال سػػـّّيا ػػرضّّاخيػرانوّ سػػ طّضػػماناتّ ػػرضّىػذا
ّ.5سريافّالع دوّاٌماّإذاّان ي ّالع دوّ لّم اؿّقعماؿّىذاّال يدوّ ؿّيي سـّم م ّال زا ّد ع نّكا د ّن

شٌفّعدـّقدر ّوا  ّالعمؿّعم ّادا ّاش روّاكّقدر وّعم ّال يٌر ّمػفّال زاما ػوّالمالٌيػوّ  ػاهّّك
الّ ػػٌدّمػػفّإعطػػا ّا ػػرّّوّكػػاف غيػػرّالم اخػػّرّوّكلكػػفّ وػػكر ّومعنػػ ّاالق طػػاعّىػػ ّاشيخػػرلالعامػػؿّ  مػػؿّ

 كا ػ ّالسيػ ؿّالعامػؿّا ػرّ غيػ ّ مايػ ّّ؛العامؿّكمس  ٌ ا وّاشيخرلّ ٌؽّام يازّعمػ ّامػكاؿّوػا  ّالعمػؿ
ّ.مفّعناورّع دّالعمؿّالممكن وّكلضمافّمزيدّمفّاالس  رارّكالث اتّليذاّالعنورّال يكمٌّ

 
 

                                                           
كؾوّالكسػػيطّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّلدكلػػ ّاقمػػاراتّالعر يػػ ّالم  ػػد وّمر ػػىّسػػا ؽوّ سػػاـّالػػديفّاشىػػكان ّكرمػػزمّ ريػػدّم ػػّرّّ((1

ّ.445ّّص
راغ ّ طرسّكع دّالعزيزّر  وّخرحّال كانيفّالمنظم ّلع دّالعمؿوّدارّالنخرّلم امعاتّالمورٌي وّال اىر وّ دكفّّ((2

 .358 اريخوّص
ّ.521م مدّ سيفّمنوكروّمر ىّسا ؽوّصّ((3
 ّكرمػػزمّ ريػػدّم ػػركؾوّالكسػػيطّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّلدكلػػ ّاقمػػاراتّالعر يػػ ّالم  ػػد وّمر ػػىّسػػا ؽوّ سػػاـّالػػديفّاشىػػكانّ((4

ّ.455ّّص
ّ.216م مدّل ي ّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ((5
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 مطمب الرابعال
ر  اتاالمتياز   لمستحّقات العامؿ ةالمقرَّ

ّعمػػػػ ّالك ػػػػا ّ ػػػػ  رّالعامػػػػؿّاكّ ّومالٌيػػػػّشزمػػػػاتّوّالعمػػػػؿ عػػػػٌرضّوػػػػا  ّإٌفّ وّ  عمػػػػوّغيػػػػرّقػػػػادرو
الّ ٌدّمفّكضػىّضػماناتّّو.ّلذلؾوّاشمرّالذمّيعن ّاق طاعياّمفّ ي ّالن ي  خرلمس  ٌ ا وّالمالٌي ّاشّي

 ػػ ّالعلقػػ ّالع دٌيػػ ّالعٌمالٌيػػ .ّكىػػكّمػػاّسػػن ناكلوّ  ػػتّعنػػكافّاالم يػػازّّالسػػ ياا ّديػػفّىػػذاّالػػدالفّالضػػعيؼ
ّالم اخرّلم  كؽّالعٌمالٌي ّ)الارعّاشكؿ(.ّ

ّك  ا ػػػ وّدالمػػػاّنكش م مكعػػػ ّمػػػفّّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّرلم مايػػػ وّقػػػرٌٌّّفّا ػػػرّالعامػػػؿّضػػػعيؼه
ناكلوّ  ػػتّعنػكافّاالم يػػازاتّاالم يػازاتّال ػ ّ سػػاىـّ ػ ّ مايػػ ّ  كقػوّ وػكر ّغيػػرّم اخػر .ّكىػػكّمػاّسػن 

ّغيرّالم اخر ّالم ٌرر ّلموم  ّالعامؿّ)الارعّالثان (.ّ
ّ

 الفرع األوؿ

 االمتياز المباشر لمحقوؽ العمّاليّة
ّيسػػػٌم ّام يػػػازّ ييعىػػػٌدّالعامػػػؿّدالنػػػانّ ػػػاش رّ ػػػ ّ ميػػػىّمرا ػػػؿّادالػػػوّالعمػػػؿ.ّكي م ٌػػػىّدينػػػوّ ام يػػػازو

ٌّ ا وّالعٌمالٌي ّكا  ن.ّكمس  ّواش روّكيخمؿّىذاّاالم يازّاش ر

لم ػػال ّالمسػػ  ٌ  ّاّكاسػػ مرارانّ ػػ ّنيػػجّ مايػػ ّ  ػػكؽّالعامػػؿّالمالٌيػػ وّاعطػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم
امػػكاؿّوػػا  ّعمػػ ّ ميػػىّّام يػػازّوّلمعامػػؿوّاكّلمػػفّيسػػ  ٌ ياّمػػفّ عػػدهّ مك ػػ ّا كػػاـّقػػانكفّالعمػػؿّ ػػؽٌّ

ك اتّال ضػػالٌي وّكالم ػػال ّالمسػػ  ٌ  ّلمخزينػػ ّ.ّك سػػ ك  ّم اخػػر نّ عػػدّالموػػّرالمن كلػػ ّكغيػػرّالمن كلػػ العمػػؿّ
ّكضرال ّكمورك اتّال اظّكال رميـ ّ.1العام وّمفّرسكـو

ّم ػٌدديفوّكلػوّم ػٌؿّم ػٌددوّكمر  ػ ّمعٌينػ .ّّىذاّاالم يػازكىذاّيعن ّاٌفّ ّلموػم  ّاخػخاصو م ػٌرره
ّ مفّىـّاو ا ّ ٌؽّاالم ياز؟ّكماّىكّم ٌؿّىذاّاالم ياز؟ّكماّى ّمر   و؟

  وػػػرّعمػػػ ّ ّالّ ل  ػػػكؽّالعامػػػؿّالع دٌيػػػّ الم ػػػٌرّرّاتإٌفّاالم يػػػاّزاالمتيػػػاز:  أصػػػحاب حػػػؽّ أوالًػػػػ 
كػػذلؾو2ّّاوػػ ا ّال ػػٌؽّاال  يػػاط ّا ػػ ّاالم يػػازّكىػػكّالعامػػؿوّإٌنمػػاّيسػػ ايدّمنيػػّيؿوػػا  ّال ػػٌؽّاشوػػ

 كىـّكرث ّالعامؿّاكّمس  ٌ  ّ عكيضا وّمفّغيرّالكرث .ّ
 ّالعامػؿّكمسػػ  ٌ  ّال عكيضػػاتّمػػفّغيػػرّالكرثػػ .ّإذّقػػدّكلػـّيمٌيػػزّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ ػػيفّكرثػػ

ّيكو ّالعامؿّ  فّيس ايدّمفّ عكيضا وّاخخاصّآخركفوّغيرّالكرث ّالم ٌدديفّقانكنان.ّ

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.9انظرّالماد ّ)ّ(1)
الم وػػكدّ يػػذهّال مايػػػ .ّلػػـّيطمػػؽّالمخػػرعّىػػذهّال سػػميات.ّكلكننػػػاّآثرنػػاّ سػػمي ّالعامػػؿّ وػػا  ّال ػػػٌؽّاشوػػم ؛ّشٌنػػوّّ(2)

 ال ااظّعمػ ّ  كقػوّىػكّىػدؼّالمخػٌرع.ّكآثرنػاّ سػمي ّمسػ  ٌ  ّ  كقػوّمػفّ عػدهّ  وػ ا ّال ػٌؽّاال  يػاط ؛ّشٌفّ ٌ يػـّالّ
ّ ػ ّ ػاؿّغيػا ّ ّ خػريع   ـٌّذكػرىـّعمػ ّسػ يؿّاال  يػاطوّك  ػ ّالّن ػىّ ػ ّ ػراغو ينخ ّإاٌلّ ػ ّ ػاؿّك ػا ّالعامػؿ.ّكعميػوّ  ػدّ ػ

ّّالمس  ٌؽّاشوم .
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العديػػدّمػػفّالمخػػرعيفّلمكقػػؼّمخػػا وهّ ػػ ّىػػذاّالخػػ فّالمخػػرعّالسػػكرمّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّكمكقػػؼّ
ّمفّ عده.ّ  ٌؽّاالم يازّيخمؿّالعامؿّكمس  ٌ  ّ  كقوّو1العر 

 خوػػػػكصّالضػػػػمان ّالم عٌم ػػػػ ّوّال اوػػػػيؿ2ّكلممزيػػػػدّمػػػػفّال كضػػػػيصّآثػػػػرّقػػػػانكفّالعمػػػػؿّاشردنػػػػ 
 مك ػ ّّليػا ّي مستحؽ  أللورثتو أو  مس  ٌ  ّام يازّاش ر.ّإذّ يعىٌدّاش كرّكالم ال ّالمس  ٌ  ّلمعامؿّاكّ

.ّك ال ػال وّمٌيػزّ ػيفّالمسػ  ٌؽّ كوػاو3ّر ػ ّاشكلػ ام يػازانّعاٌمػانّمػفّالدٌّّديكنػانّمم ػاز ّنّ،ا كاـّقانكفّالعمؿ
ّقانكن ّ  ّآخر.ّّكارثانوّكالمس  ٌؽّلس  و

كلكٌننػػاّنع  ػػدّاٌفّىػػذهّاقضػػا  ّ يعىػػٌدّمػػفّق يػػؿّال كضػػيصّغيػػرّالضػػركرم؛ّذلػػؾّاٌفّكممػػ ّمسػػ  ؽّ
ّمفّقانكفّالعمػؿّالسػكّر موّ خمؿّاالثنيفّمعانوّالمس  ٌؽّالكار ّكغيرّالكار .ّكىكّماّي ٌررّعدـّ  ن ّكؿ 

ّاقمارا  وّليذاّال اويؿّ يفّنكع ّمس  ٌ  ّ  كؽّالعامؿ.ّقانكفّالعمؿّالمورموّّكقانكفّالعمؿّّك
ٌّنػاك كمفّالعٌم ّمفّاع  ارّالعامػؿّوػا  ّ ػٌؽّام يػازّ النسػ  ّلمسػ  ٌ ا وّالعٌمالٌيػ وّ ػ ّ وّطػرؼه

مػٌدّّالسػ  .ّكلػناسّ  ّعلق ّالعمؿ.ّاشمرّالذمّيعن ّاٌنوّسيغدكّعا زانّعػفّالػد اعّعػفّ  كقػوّضعيؼّه
 ػػٌؽّاالم يػػازّليخػمؿّمسػػ  ٌ  ّ  ػكؽّالعامػػؿوّالػذيفّييعػػٌدكفّنكسػػمايـنّالسػػكرمّ ػ ّقػػانكفّالعمػؿّالمخػٌرعّ

ّطر انّضعياانّ  ّمكا ي ّوا  ّالعمؿ.ّلذلؾّاقٌرّ عضّالضماناتّال  ّ ساىـّ  ّ ماي ّ  كقيـ.ّ
.ّكالػذمّليػذاّالعنوػرّال يػكمٌّ  ّ يفّاٌفّاليدؼّمفّام يازّاش ػرّىػكّمراعػا ّالطػا ىّالمعاخػ ّ

ّعاـوّ  ّ دكدّالس  ّاشخيرّاشخير .4ّّخٌووّال انكفّالمدن ّالسكرم ّ ام يازو
ا ا ػػػػتّ خػػػػريعاتّالعمػػػػؿّسػػػػالا ّالػػػػذكرّ)السػػػػكرمّكالموػػػػرمّكاشردنػػػػ ّ ثانياًػػػػػ محػػػػؿ االمتيػػػػاز:

وػػا  ّالعمػػؿوّمػػفّّكاقمػػارا  (ّعمػػ ّإعطػػا ّالم ػػال ّالمسػػ  ٌ  ّلمعامػػؿّام يػػازانّعاٌمػػانّعمػػ ّ ميػػىّامػػكاؿ
ّمنيا.  ّّمن كؿّكع اروّ  ي ّيمكفّلمدالفّال نايذّعم ّام 

ك نػػا نّعميػػووّي ػػٌؽّلمعامػػؿّال نايػػذّعمػػ ّ ميػػىّامػػكاؿّوػػا  ّالعمػػؿوّ غيػػ ّ  وػػيؿّ  كقػػووّدكفّ
ّ.5وّالذمّيخ رطّعدـّس كطّال ٌؽّم ؿّالمطال  ّ ال  ادـافّي ٌدهّ  ّذلؾّسكلّال يدّالزمن ٌّ

عمػػؿّ كػػكفّضػػامن ّلمك ػػا ّ ػػديفّالعامػػؿ؛ّذلػػؾّاٌفّىػػذاّاالم يػػازّالّي ػػىّ ميػػىّامػػكاؿّوػػا  ّال 
ّدكفّاآلخػػروّإٌنمػػاّيخػػمؿّامكالػػو .ّمػػىّاشخػػذّ عػػيفّاالع  ػػارّقكاعػػدّال نايػػذّعمػػ ّامػػكاؿ6ّ ميعػػاّنّعمػػ ّمػػاؿو

ّاالن  اؿّإل ّاشمكاؿّغيرّالمن ّ كل .المديفوّ ي ّي داّال نايذّعم ّاشمكاؿّالمن كل وّ  ذاّلـّ كفّكا ي ّي ـٌ
مػػػفّ يريػػػ ّّالخخػػػي كنع  ػػػدّاٌفّالػػػدا ىّالػػػرليسّكرا ّإقػػػرارّمثػػػؿّىػػػذاّاالم يػػػازّالعػػػاـّيعػػػكدّإلػػػ ّ

الم ػال ّالمسػ  ٌ  ّلمعامػؿّك يػر ّمػفّّفٌّإلػ ّا غي ّىضـّ  كؽّعمػاليـوّكالّيعػكدّّ؛او ا ّالعمؿّشمكاليـ

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّاال  ادمّلدكل ّاقماراتّالعر ي .4(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.ّكالماد ّ)7الماد ّ)ّانظرّ((1
ّ.2113(ّلسن 61ّال انكفّرقـّ)ّ(2)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .1-/ا51انظرّالماد ّ)ّ((3
المسػ  ٌ  ّلمخػدـّكالك  ػ ّكالعٌمػاؿّككػؿّا يػرّ(ّمفّال انكفّالمدن ّالسكرمّ ٌؽّام يازّعاـّلأل ػكر1121ّاعطتّالماد ّ)ّ((4

ّآخروّكذلؾّعفّا كرىـّكركا  يـّعفّالس  ّاشخيرّاشخير .ّ
ّ.227خكاخّم مدّاش مدوّمر ىّسا ؽوّصّ(5)

ّ.18ا مدّ ميؿّا مدّمطاكعوّمر ىّسا ؽوّصّ(6)
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ّ ي ّالم دار.
ال ػٌؽّالمم ػاز.ّ مػـّي وػرهّّكل  ميفّاقو ّ مايػ ّلمعامػؿوّكٌسػىّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّمػفّنطػاؽ

 ؿّمػٌدهّليخػمؿّ ميػىّالم ػال ّالمسػ  ٌ  ّلمعامػؿّ مك ػ ّّ-  ّال انكفّالمدن كماّ عؿّ-دهّعم ّاش رّك 
ّ.1ّّا كاـّقانكفّالعمؿ

إذاّكانػتّىنػاؾّعلقػ ّايخػرلّ  مػىّالعامػؿّكوػا  ّاٌنػو2ّّيرلّا دّخيػٌراحّال ػانكفوّكن ي  نّلذلؾ
عمييػػاّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿوّ ػػ ٌفّالم ػػال ّالم ر ٌ ػػ ّعمػػ ّىػػذهّالعلقػػ ّالّّالعمػػؿّ عيػػد ّعػػفّال  ػػكؽّالمنوػػكص

ّ يعىٌدّمخمكل نّ االم يازّالم ٌررّلمس  ٌ اتّالعامؿ.
لم ال ّالمس  ٌ  ّلمعامػؿّ مك ػ ّقكاعػدّقػانكفّااعط ّقانكفّالعمؿّالسكرمّ ثالثاًػ مرتبة االمتياز:

الرا عػػ وّ عػػدّالموػػرك اتّال ضػػالٌي ّكالم ػػال ّّالعمػػؿّمر  ػػ ّم ػػ خر ّ عػػضّالخػػ  وّ يػػ ّ ػػ   ّ ػػ ّالمر  ػػ 
 .3ّّالمس  ٌ  ّلمخزين ّالعام وّكمورك اتّال اظّكال رميـ

كذلؾوّاعطاىاّقانكفّالعمؿّاقمػارا  ّالمر  ػ ّالرا عػ وّكلكػفّ عػدّالموػرك اتّال ضػالٌي ّكالم ػال ّ
ّ ياّلمزك  ّكاشكال ّ.4دالمس  ٌ  ّلمخزين ّالعاٌم وّكالنا  ّالخرعٌي ّالم كـك

ليػػػاّالمر  ػػػ ّالثالثػػػ وّ عػػػدّالموػػػرك اتّال ضػػػالٌي 5ّّ ػػػ ّ ػػػيفّخٌوػػػصّقػػػانكفّالعمػػػؿّالموػػػرمّ
قػػانكفّذا ػػوّمكقػػؼّالّ.ّكىػػككالم ػػال ّالمسػػ  ٌ  ّلمخزينػػ ّالعاٌمػػ وّم  ػػاىلنّ ػػذلؾّموػػرك اتّال اػػظّكال ػػرميـ

ّ.6العمؿّالمي  
ّمػفّالمر  ػ 7ّّّاٌفّقانكفّالعمؿّالمورمإال قػانكفّّكػذلؾوّمػنصّ.اشكلػ خٌصّا رّالعامؿّ ام يازو

 مػػػاّ ييػػػاّديػػػكفّالخزينػػػ ّّوال ػػػ ّ سػػػ ك  ّق ػػػؿّ ميػػػىّالػػػديكفّاشخػػػرلّواشكلكٌيػػػ ّلأل ػػػكر8ّالعمػػػؿّال زالػػػرم
ّكالضمافّاال  ماع وّميماّكانتّط يع ّعلق ّالعمؿّكوٌ  ياّكخكميا.ّ

لمر  ػػ ّك ال ػػال وّ ػػ ٌفّ خػػريعاتّالعمػػؿّسػػالا ّالػػذكرّا ا ػػتّعمػػ ّإعطػػا ّالموػػرك اتّقضػػالٌي ّا
اشكل وّكالم ال ّالمس  ٌ  ّلمخزين ّالعاٌمػ ّالمر  ػ ّالثانيػ .ّ ػ ّ ػيفّاخ ماػتّ النسػ  ّإلػ ّموػاريؼّال اػظّ
كال ػػػرميـوّال ػػػ ّلػػػـّ مػػػؽىّاى مامػػػانّإاٌلّمػػػفًّق ػػػؿّ خػػػريىّالعمػػػؿّالسػػػكرموّالػػػذمّخٌوػػػصّليػػػاّالمر  ػػػ ّالثالثػػػ .ّ

خػػػاصّ الزك ػػػ ّكاشكالدوّدكفّغيػػػرىـّمػػػفّكخٌوػػػصّقػػػانكفّالعمػػػؿّاقمػػػارا  ّىػػػذهّالمر  ػػػ ّلػػػديفّالنا ػػػ ّال
مسػػ  ٌ  ّالنا ػػ .ّكلػػـّياٌضػػؿّقػػانكفّالعمػػؿّالموػػرمّكالمي ػػ ّاٌمّديػػفّآخػػرّعمػػ ّمسػػ  ٌ اتّالعامػػؿّليضػػعوّ

ّ  ّالمر   ّالثالث .ّ

                                                           
ّانظرّالماد ّال اسع ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.ّّ(1)
 .241وّص2114قاتّالعمؿّالاردي ّ  ّال انكفّالمي  وّدارّالك  ّالكطني وّ نغازموّع دّالغن ّعمركّالركيمضوّعلّ(2)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.9انظرّالماد ّ)ّ((3
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّلدكل ّاقماراتّالعر ٌي ّالم  د .4انظرّالماد ّ)ّ((4
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.7انظرّالماد ّ)ّ(5)
ّانكفّالعمؿّالمي  .(ّمفّق61انظرّالماد ّ)ّ(6)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.7انظرّالماد ّ)ّ(7)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّال زالرم.89ّانظرّالماد ّ)ّ((8
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ال زالػرمّا عػدّمػفّذلػؾوّغيػرّمك اػيفّ يػذاّقػانكفّالعمػؿّقػانكفّالعمػؿّالموػرمّّككٌؿّمػفّكذى ّ
ّمػفّالمر  ػ ّاشكلػ ّم ػدِّميفّإٌيػاهّعمػ ّسػالرّالػديكفوّ  ػ ّال درّمفّال ماي .ّإذّخٌواّد يفّاش رّ ام يازو

عمػػ ّ مػػؾّال ػػ ّ خػػٌصّمحسسػػاتّالدكلػػ .ّكىػػذاّمػػاّيػػد عناّإلػػ ّال ػػكؿ:ّإٌفّىػػذيفّال ػػانكنيفّييعىػػٌدافّاشكثػػػرّ
ّ ماي ّش رّالعامؿوّكذلؾّمفّ ي ّمر   ّاالم ياز.

ّ ديػدّو1ّك ا ّقانكفّالعمػؿّاشردنػ  عػؿّ وػكؿّالعامػؿّعمػ ّىػذهّالمٌيػز ّم ٌيػدانّ خػرطّوّإذّ   كػـو
الٌّ ّث كتّو  ّ  كقو.ّكان ّقػانكن   ّكافّميددانّ ا دافّىذهّالمٌيز ّ  ّ اؿّكانتّمطال وّالّ سػ ندّإلػ ّاسػاسو

ّسميـ.
ّقػانكن ّسػميـّامػرّ ارضػوّالم ػاد ّال انكنٌيػ ّ كنع  دّاٌفّضركر ّقياـّاٌي ّمطال ػ وّ  ػؽ ّعمػ ّاسػاسو

ّقانكن ّخاصّ يذهّالمس ل ّالعاٌم وّكينط ؽ ّ الذات.ّىذاّالم داّعم ّ ميىّال  كؽوّدكفّ ا  ّإل ّنص 
 خػػٌكؿّعّعمػػ ّضػػماناتّك مػػؿّإاٌلّ ػػ ّ ػػاؿّنػػٌصّالمخػػرٌّ ك مايػػ ّا ػػرّالعامػػؿّمػػفّاالق طػػاعّالّ

ّّّ  كؽّالعامؿّالمالٌي .ّ ساىـّ  ام يازاتّغيرّم اخر ّ
 

 الفرع الثاني
 ة لمصمحة العامؿاالمتيازات غير المباشرة المقّرر 

عمػػػ ّالسػػػكرمّوّنػػػٌصّقػػػانكفّالعمػػػؿّاشيخػػػرلّ مايػػػ ّا ػػػرّالعامػػػؿّكمسػػػ  ٌ ا وّ ماخػػػيانّمػػػىّنيػػػج
ّ م مكع ّمفّالضماناتّال  ّ يخٌكؿّام يازاتّغيرّم اخر ّلموم  ّالعامؿوّ ساىـّ ػ ّ مايػ ّا ػرهّ خػكؿو

ّعاـ.ّ ّخاصوّك  كقوّالعٌمالٌي ّ خكؿو
وّكاالم يػازّالم ػٌررّالّيخضػىّشٌمّا اػاؽوّخػاص ّنظػاـّالعػاـوّمػفّالكىذهّالضػماناتّمنيػاّمػاّييعىػٌدّ

وّكػػ طلفّالموػػال  ّال ػػ ّ ػػ ـٌّخل ػػانّش كػػاـّلمػػدعاكلّالعٌمالٌيػػ .ّكمنيػػاّمػػاّييعىػػٌدّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػال ٌّ
قػػػانكفّالعمػػػؿوّكم ػػػداّال ضػػػامفّ ػػػيفّاوػػػ ا ّالعمػػػؿّ ػػػ ّالك ػػػا ّ االل زامػػػاتّالع دٌيػػػ ّالم ر ٌ ػػػ ّلموػػػم  ّ

ّ.العامؿ
 االمتياز الخاص بالدعاوى العمّاليّة: -أوالً ّ

الدعاكلّال  ّ ير ػىّلموػم  ّالعامػؿّ م مكعػ ّمػفّاقعاػا اتّال ػ 2ّّخٌصّقانكفّالعمؿّالسكرم
 يعىػػٌدّام يػػازاتّخاٌوػػ ّ ػػال  كؽّالعٌمالٌيػػ .ّإذّ يعاػػ ّالػػدعاكلّال ػػ ّير عيػػاّالعٌمػػاؿّاكّاوػػ ا ّاالسػػػ   اؽّ

ّكال  مينػاتّال ضػالٌي وّعنيـوّاكّن ا اتّالعٌماؿوّ مك  وّكمػفّالرسػـك  ّا كاـّىذاّال انكفّمفّ ككيػؿّم ػاـو
 ػػػ ّ ميػػػىّمرا ػػػؿّال  اضػػػ .ّكي ػػػ ّعمػػػ ّالم كمػػػ ّافّ نظػػػرّ يػػػاّعمػػػ ّك ػػػوّالسػػػرع وّكليػػػاّ ػػػٌؽّا خػػػاذّ
ال دا يرّالمحق  ّ كاال ّاكّ دكنياوّك ٌؽّإضاا ّوا ّالنااذّالمع ؿّعمػ ّا كاميػا.ّك ػ ّ ػاؿّرٌدّالػدعكلوّ

ّ  كـّعم ّالمدع ّ المورك اتّكٌمياّاكّ عضيا.ّلياّافّ
                                                           

/ّعمػ ّاٌنػػو:ّ"يا ػدّالعامػؿّ ٌ ػػوّ ػ ّاالم يػػاز2112ّ(ّلسػػن ّ/61(ّمػػفّقػانكفّالعمػػؿّاشردنػ ّرقػـّ)2/اّن51 ػنٌصّالمػاد ّ)ّ((1
هّالا ر ّإذاّث تّلمم كم ّالمخ ٌو ّافّاش كرّكالم ال ّالم  ٌ   ّلوّكال  ّيخممياّ(ّمفّىذ1العاـّالمنوكصّعميوّ  ّال ندّ)

ّىذاّاالم يازّالّ س ندّإل ّاٌمّاساسّقانكن ".
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.7انظرّالماد ّ)ّ((2
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الػػدعاكلّال ػػ ّ ير ػػىّمػػفّالعٌمػػاؿّاوػػال نّعػػفّاناسػػيـّاكّنيا ػػ نّعػػنيـوّمػػفّخػػلؿّن ا ػػاتّكعميػػووّ 
. ّالعٌماؿوّاكّمفّخلؿّمس  ٌ  ّ  كقيـوّ يعا ّمفّمس ل ّ ككيؿّم اـو

وّالػذمّال1ّالسػكرمٌّّم اكمػاتدّ ػ ّقػانكفّاوػكؿّالك خكِّؿّىذهّال اعد ّاس ثنا نّعم ّاشوؿّالكاّر
مػفّىػذاّال كػـّم مكعػ ّمػفّّاسػ ثن 2ّإاٌلّاٌفّىػذاّال ػانكف.ّيي يزّال داع ّاماـّالم اكـوّإالّ كاسط ّم ػاّـو

ّكىػػػػ :ّ الػػػػ ّإذفّ ال ػػػػاالتّال ػػػػ ّيمكػػػػفّشوػػػػ ا ياّال ضػػػػكرّامػػػػاـّالم ػػػػاكـّ الػػػػذاتوّدكفّ ككيػػػػؿّم ػػػػاـو
لم ػػػػاميفّال ضػػػػاياّالخػػػػرعٌي وّكقٌمػػػػ ّعػػػػددّاعػػػػضّ كال ضػػػػاياّالمطرك ػػػػ ّامػػػػاـّم ػػػػاكـّالوػػػػمصوّّكّوالم كمػػػػ 
ّ.ّّ  ّدالر ّالم كم ّاشسا ذ 

كالّ يعىػػٌدّمطال ػػ ّالعامػػؿّ   كقػػوّمخػػمكل ّ يػػذاّاالسػػ ثنا وّاشمػػرّالػػذمّد ػػىّالمخػػٌرعّالعٌمػػال ّإلػػ ّ
ّخػاص ّ الػػكاردّ.ّكييعىػٌدّالػنٌصّالػكاردّ ػ ّقػانكفّالعمػؿّنٌوػانّخاٌوػانّي  ػد ـّعمػ ّالػنٌصّالعػاـوّاسػ ثناليـّ ػنص 

ّ.  ّقانكفّاوكؿّالم اكمات
كاعطػػػ ّقػػػػانكفّالعمػػػػؿّالسػػػػكرمّالعامػػػؿّىػػػػذاّال ػػػػٌؽّ ػػػػ ّ ميػػػىّمرا ػػػػؿّال  اضػػػػ وّكامػػػػاـّ ميػػػػىّ

ّالم اكـوّدكفّ ا  وّإل ّال وكؿّعم ّمكا   ّالم كم .
ّك  مينػات.ّكىػكّمػاّيسػميوّ كذلؾوّ عا ّىذهّالدعاكلّمفّالمواريؼّال ضالٌي ّكا ػ وّمػفّالرسػـك

ّ" م اني ّالم اضا ".3ّّانكفا دّخيٌراحّال 
ك عؿّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّمٌيػز ّم انيػ ّالم اضػا ّخاوػ ّ العامػؿّك ػدهوّدكفّوػا  ّالعمػؿ.ّ

وّالػػذمّاعطػػ ّىػػذهّالمٌيػػز 5ّ.ّعمػػ ّعكػػسّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ 4 عػػؿّالعديػػدّمػػفّالمخػػرعيفّالعػػر كػػذلؾّ
ّمفّالعامؿّكوا  ّالعمؿ.ل ميىّالمنازعاتّالعٌمالٌي ّال  ّ خ ٌصّ ياّم اكـّالومصوّامّلك ّؿ 

كمكقػػؼّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ ّالّي ناسػػ ّمػػىّاليػػدؼّمػػفّإقػػرارّىػػذهّالمٌيػػز وّكىػػ ّ مايػػ ّالعامػػؿّ
ّوّالّ خ يىّوا  ّالعمؿّكمساعد وّعم ّم اضا ّعٌمالو.6ك خ يعوّعم ّالد اعّعفّ  كقوّالمخركع 

م اضػػا ّ خػػمؿّالعٌمػػاؿّالم ػػدر يفّكلػػـّيػػذكرّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ يمػػاّإذاّكانػػتّمٌيػػز ّم انٌيػػ ّال
ىػحال ّايضػان؛ّذلػؾّاٌفّا كػاـّ كالعماؿّالذيفّ  ػتّاالخ  ػارّاـّال.ّكلكٌننػاّنع  ػدّاٌفّىػذهّالمٌيػز ّيسػ ايدّمنيػا

ّاس ثناحه ّماّلـّي ـٌ ّ. مك  ّالماد ّالخامس ّمنوّقانكفّالعمؿّ ط  ؽّعم ّكٌؿّعامؿو
 ّالم اضا ّل خمؿّ اقضا  ّإلػ ّالعٌمػاؿّكمسػ  ٌ  ّمٌيز ّم انيٌّقانكفّالعمؿّالسكرمّ الم ا ؿوّمٌدّ

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّاوكؿّالم اكماتّالسكرم.114/1انظرّالماد ّ)ّ(1)
وكؿّالم اكماتّالسكرمّعم ّاٌنو:ّ"يس ثن ّمفّا كاـّالا ر ّالسا   ّال االتّاآل يػ :ّّ(ّمفّقانكفّا114/2 نٌصّالماد ّ)ّ(2)
ال ضػاياّال ػ ّ نظػرّّ-مفّ  يزّلػوّالم كمػ ّالمرا عػ ّ ناسػوّ ػ ّدعػكلّلػوّاكّلزك ػوّاكّشقار ػوّلغايػ ّالدر ػ ّالثالثػ .ّ ّ-ا

إذاّلػـّي مػ ّعػددّالم ػاميفّثلثػ ّاسػا ذ ّّ-ؼ.ّدال ضػاياّالخػرعي ّعػداّدعػاكلّالنسػ ّكاقر ّكالكقػّ- يياّم اكـّالوػمص.ّا
ّ  ّدالر ّالم كم ".

ّ.28ا مدّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمي  .3الماد ّ)ّكّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.6انظرّالماد ّ)ّ(4)
لّال ػػ ّ  ػػدـّإلػػ ّم كمػػ ّالوػػمصّمػػفّ ميػػىّ/ا(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ ّعمػػ ّاٌنػػو:ّ" يعاػػ ّالػػدعاّك137 ػػنٌصّالمػػاد ّ)ّ(5)

ّ نايذّال راراتّالوادر ّعنيا". ّ ماّ  ّذلؾّرسـك ّالرسـك
ّ.36ع دّالكدكدّي ي وّمر ىّسا ؽوّّ(6)
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كىػكّمكقػؼّقػانكفّالعمػؿّالمي ػ ّذا ػو.ّعمػ ّعكػسّقػانكفّالعمػؿّالموػرمّّكػذلؾ.ّ  كقيـوّن ا اتّالعٌمػاؿ
ّن ا اتّالعٌماؿّىذهّالمٌيز .ّّالذمّلـّيمنص

كفّالعمػػػؿّكشٌفّ مايػػػ ّ  ػػػكؽّالعامػػػؿّ  طٌمػػػ ّا يانػػػانّالم ػػػك ّإلػػػ ّال يػػػاتّاقدارٌيػػػ وّاعاػػػ ّقػػػان
.1ّالسكرم ّ ميىّالطم اتّكالخكاكلّالم ٌدم ّإل ّال ياتّاقدارٌي ّمفّالرسـك

معاناّن لم كمػ ّ ػٌؽّا خػاذّال ػدا يرّالمحٌق ػ ّاعطػ ّا ػ ّ مايػ ّالعامػؿّالسػكرمّّمفّقانكفّالعمػؿّكان
 الػ ّعمػ ّّ كاال ّاكّ دكنياوّامّاٌنوّلـّي عؿّاشمرّإلزاميػانوّإٌنمػاّ ركػوّل  ػديرّالم كمػ وّكذلػؾّ سػ ّكػؿٌّ

 د .ّكي دكّاٌفّقانكفّالعمػؿّالسػكرمّىػكّال ػانكفّالك يػدّ ػيفّال ػكانيفّالسػا   ّالػذمّ طػٌرؽّليػذهّالضػمان .ّ
ّعم ّعكسّإمكاني ّال كـّ النااذّالمع ؿوّالذمّكافّمكضىّا ااؽّ يفّغال ي ّالمخٌرعيف.

مؿّمسػ  ٌ ا وّكا ػ نوّىػذهّالمٌيػز ّلمعامػؿوّكلكٌنيػاّالّ خػ2ّكضمفّقانكفّاوكؿّالم اكماتّالسػكرم
لػػـّيضػػمفّىػػذهّالمٌيػػز ّإالّلمعامػػؿّك ػػدهوّدكفّمسػػ  ٌ  ّ  كقػػوّمػػفّّ   وػػرّعمػػ ّاش ػػرّ  ػػط.ّكػػذلؾوإٌنمػػاّ

 عػػده.ّكىػػػذاّإفّدٌؿّعمػػ ّخػػػ  ّ يػػػكّيػػدٌؿّعمػػػ ّاخػػ لؼّالغايػػػ ّال ػػػ ّكانػػتّالػػػدا ىّكرا ّإقػػرارّكػػػٌؿّمػػػاد .ّ
 ّضػػعاوّالمػػادٌمّم ارنػػ ّمػػىّوػػا  ّ  ػػانكفّالعمػػؿّسػػع ّإلػػ ّ مايػػ ّ  ػػكؽّالعامػػؿّمػػفّالضػػياعوّن ي ػػ

ّالعمػػؿ.ّاٌمػػاّقػػانكفّاوػػكؿّالم اكمػػاتّ  ٌنػػوّخػػمؿّاش ػػكرّ مٌيػػز ّالناػػاذّالمعٌ ػػؿوّمراعػػا نّلمطػػا ىّالمعاخػػ ٌّ
ّالذمّي سـّ وّاش ر.

كلػػػـّيك ػػػًؼّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّ ػػػنٌصّالمػػػاد ّالسػػػا ع وّال ػػػ ّ  ػػػٌ ّعمػػػ ّضػػػركر ّالنظػػػرّ ػػػ ّ
الاوػؿّاشكؿّمػفّال ػا ّال اسػىّلسػرع وّ  عػادّاقخػار ّإلػ ّىػذهّالمٌيػز ّ ػ ّالمنازعاتّالعٌمالٌي ّعم ّك ػوّا

كلكٌنػػوّلاػػتّنظػػرّالم كمػػ ّإلػػ ّضػػركر ّاشخػػذّ عػػيفّاالع  ػػارّعنػػدّال ػػ ّ  مػػؿّعنػػكاف:ّ"منازعػػاتّالعمػػؿ".ّ
ّ ػػػيفّ الاوػػػؿّ ػػػ ّمنازعػػػاتّالعمػػػؿّالاردٌيػػػ وّ اقضػػػا  ّإلػػػ ّا كػػػاـّقػػػانكفّالعمػػػؿوّ نػػػكدّع ػػػدّالعمػػػؿّالم ػػػـر

.ّكىػػذاّيػػدٌؿّعمػػ ّمػػدلّاى مػػاـّالمخػػٌرعّ مسػػ ل ّعػػدـّإطالػػ ّامػػدّال  اضػػ ّ ػػ ّالػػدعاكلّالعٌمالٌيػػ و3ّفالطػػر ي
ّممكف.ّّّّ ّ غي ّمساعد ّالعامؿّ  ّال وكؿّعم ّ  كقوّ  سرعّكقتو

ّمػػفّال ػػكازفّ ػػيفّضػػركر ّإعطػػا ّالعٌمػػاؿّىػػذهّالمٌيػػز وّكضػػمافّعػػدـّاسػػ غللياّمػػفّ كل   يػػؽّنػػكعو
إمكانٌيػػػ ّإلػػػزاـّالعامػػػؿّ موػػػاريؼّالػػػدعكلّكٌميػػػاّاكّّ-المػػػذككر ّسػػػا  اّن-عمػػػؿّ ػػػان يـوّاعطػػػتّ خػػػريعاتّال

 .4العامؿّكانتّكيدٌي ّدعكلّامّإذاّ  ٌيفّلمم كم ّافٌّّياوّ  ّ اؿّردّدعكاهو عض
كل مايػػػػ ّالعامػػػػؿّمػػػػفّاالسػػػػ غلؿّكىضػػػػـّ  كقػػػػووّنػػػػٌصّقػػػػانكفّالعمػػػػؿّالسػػػػكرمّعمػػػػ ّ طػػػػلفّ

ّمعٌين .الموال  ّال  ّي رمياّالعامؿوّ  ّ اؿّ ك ٌّ ّرّخركطو
 بطالف المصالحة المخالفة ألحكاـ قانوف العمؿ: -ثانياً 

نٌصّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّ طلفّكٌؿّموال  ّ  ضٌمفّان  اوانّاكّإ را نّمفّ  ػكؽّالعامػؿّ

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.8انظرّالماد ّ)ّ((1
اذّالمع ػؿّمػىّالكاالػ ّاكّ/ا(ّمفّقانكفّاوكؿّالم اكماتّالمدني ّالسكرمّ  نو:ّ"  كـّالم كم ّ الناػ292 نٌصّالماد ّ)ّ((2

ّادا ّا كرّالخدـّاكّالوناعّاكّالعٌماؿّاكّمر  اتّالمس خدميف".ّ- دكنياّ  ّاش كاؿّاآل ي :ّ ػّ
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.216انظرّالماد ّ)ّ(3)
ّ.83ع دّالغن ّعمركّالركيمضوّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
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الناخػػل ّعػػػفّع ػػدّالعمػػػؿوّ ػػ ـٌّخػػػلؿّمػػٌد ّسػػػريانوّاكّخػػػلؿّثلثػػ ّاخػػػيرّمػػفّ ػػػاريخّان يالػػووّم ػػػ ّكانػػػتّ
ّ.1ّّذاّال انكف خالؼّا كاـّى

 طلفّالم ػػٌرر ّلػػمػػٌد ّالكييعىػػٌدّىػػذاّال كػػـّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػال وّإذّيمكػػفّاال اػػاؽّعمػػ ّإطالػػ ّ
ّ ػيفّّ ا ااؽّالموال  وّدكفّإمكانٌي ّاال اػاؽّعمػ ّال نػازؿّعػفّىػذهّالمٌيػز وّكذلػؾّ اع  ػارّاٌيػ موػال  ّ ػ ـٌ

ّالعامؿّكوا  ّالعمؿّو ي  .ّّ
رّ يػػوّ ٌّّإذاّ ػػّكلػػذمّيي رمػػوّالعامػػؿّمػػىّوػػا  ّالعمػػؿّالّي ػػىّ ػػاطلنّإالٌّكعميػػووّ ػػ ٌفّع ػػدّالوػػمصّا

ّخرطاف.
:ّإذّييخ رطّافّ  ضٌمفّالموػال  ّإن اوػانّاكّإ ػرا نّمػفّكاكؿّىذيفّالخرطيفّىكّخرطهّمكضكع ّ 

ال  كؽّالناخل ّعفّع دّالعمؿوّكذلؾّ  ّال دكدّال  ّنػٌصّعمييػاّقػانكفّالعمػؿ.ّإذّقػدّيػنٌصّع ػدّالعمػؿّ
  ّىذهّال ال ّييعىٌدّ نازؿّالعامؿّعنيػاّوػ ي انّغيػرّّكّرّمفّ مؾّال  ّنٌصّعميياّال انكفو كؽّاكثعم ّ 

ّ ال طلف.ّ ّمخك و
كعميووّ  ٌفّالايوؿّ  ّمسال ّمدلّوٌ  ّالموال  ّال  ّا رمياّالعامؿّمىّوا  ّالعمؿّمػفّ

ّ ػػالر كعّإلػػ ّقكاعػػدّقػػانكفّالعمػػؿّالّإلػػ ّ نػػكدّع ػػدّالعمػػؿ.ّإذ ي  ػػ ّع ػػدّالوػػمصّع ػػدانّرضػػالٌيانّّعػػدمياّيػػ ـٌ
ّمفًّق ؿّالمخػٌرعوّإالٌّ ّ ػ ّ ػدكدّا  ػراـّنوػكصّقػانكفّالعمػؿوّالػذمّيضػىّ ػٌدانّ   انوّ عيدانّعفّاٌمّ دٌخؿو

ّادن ّل  كؽّالعامؿ.ّّّ
ّإذاّاي رمػتّاثنػا ّسػريافّ.ّ الموال  ّالّ يعىٌدّ اطم نّإالٌّاٌماّالخرطّالثان وّ  ٌنوّي عٌمؽّ ال يدّالزمن ٌّ

اٌفّالعامػػؿّيكػػكفّخاضػػعانّّاع  ػػر2ّ  ػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمع ػػدوّاكّخػػلؿّثلثػػ ّاخػػيرّمػػفّ ػػاريخّان يالػػو.ّال
وّاشمرّالذمّيمنعوّمفّال مٌسؾّ  ٌ وّ  اهّوا  ّالعمؿ.ّطّو  ّىذهّالا ر ّلضغ ّاد   

ّإلػػ ّثلثػػ ّاخػػيروّ عػػدّافّكانػػتّالمػػٌد ك سػػنانّ عػػؿّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّال ديػػدّاٌنػػوّاطػػاؿّىػػذهّ
؛ّكذلؾّلم كٌثؽّمػفّاٌفّالعامػؿّا خػذّقػرارهّ ػ  راـّع ػدّالوػمص3ّمٌد ياّخيرانّكا دانّ  ّظٌؿّقانكفّالعمؿّال ديـ

وّ عدّمركرّ  ر وّمع كل ّمفّ اريخّ ركوّالعمؿ.ّ ّمعنكم  ّ عيدانّعفّاٌمّضغطو
 التضامف بيف أصحاب العمؿ: -ثالثاً 

العمػػػؿوّ ػػػ ّ ػػػاؿّ عػػػٌددىـّ ػػػ ّالك ػػػا ّّم ػػػداّال ضػػػامفّ ػػػيفّاوػػػ ا 4ّاقػػٌرّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرم
 االل زاماتّالع دٌي ّالم ر ٌ  ّعم ّع دّالعمؿوّكذلؾّ  ّ دكدّقػانكفّالعمػؿ.ّكػذلؾّاقػٌرّم ػداّال ضػامفّ ػ ّ

.ّوخرلاكّاندما ياّمىّمنخ  ّاّيّو ال ّال نازؿّعفّالمنخ   ّقانكن   ّاكّ  ّ اؿّان  اؿّممكي ياّ  ٌمّ ورؼو
 مايػ ّالعامػؿّمػفّإنيػا ّع ػدّؿ؛ّ غيػ ّالعمم ّمٌيز ّاس مرارّع كدّع5ّكنٌصّقانكفّالعمؿّالسكرم

                                                           
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.6الماد ّ)انظرّّ(1)
ّ.21دّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽوّصا مّ((2
  نػو:ّ"ي ػىّ ػاطلنّكػؿّموػال  ّاكّإ ػرا ّعػفّال  ػكؽّالناخػل 1959ّّّّّّّلعػاـ91ّّ(ّمفّقػانكفّالعمػؿّرقػـ6/3ّ نٌصّالماد ّ)ّ((3

ّمفّ اريخّان يالوّإذاّكانتّ خالؼّا كاـّىذاّال انكف". ّعفّع دّالعمؿّخلؿّسريانوّاكّخلؿّخيرو
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.11 ّ)انظرّالمادّ((4
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.12انظرّالماد ّ)ّ(5)
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وّال ػػ ّ ظػػٌؿّ.ّ الن ػػؿّالّيػػحٌدمّإلػػ ّالػػ خٌمصّمػػفّع ػػكدّالعمػػؿن ػػؿّممكٌيػػ ّالمنخػػ  كذلػػؾّ ػػ ّ ػػاؿّّوعممػػو
يمكػفّافّي ضػٌررّالعامػؿّ سػ  ّ وػٌرؼّوػا  ّالعمػؿّ  ملكػووّ.ّإذّالّىذاّاق ػرا ّ الرغـّمفّومس مٌر 

كاالسػ ااد ّمػفّّنيا ّع دّالعمػؿ.قّاّن ٌرّرالي  وّاكّغيرّذلؾّمفّال ور اتوّال  ّالّ خٌكؿّمّـسكا ّ ال يىّا
ّ.1ىذهّالميز ّ ا رضّاس مرارّعلق ّالعمؿّل يفّان  اؿّممكي ّالمنخ  

وّاؿّممكي يػاكعميووّ  ٌفّمٌيز ّال ضامفّ يفّاو ا ّالعمؿوّكاس مرارّع كدّالعمؿّ الرغـّمفّان  ػ
 ػػرّالعامػػؿّك  كقػػوّالعٌماليػػ ّ وػػكر ّغيػػرّم اخػػر .ّك يعىػػٌدّىػػذهّال اعػػد ّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّ سػػاىـّ ػػ ّ مايػػ ّا

ّ ياّالعامؿّمفّىذهّالمٌيػز ّال انكنٌيػ  وّال مال وّ لّي كزّافّييدراّوا  ّالعمؿّ ندانّ  ّع دّالعمؿّي ـر
ّ.ّّ  تّطالم ّال طلف

 الخالصة: 

لم  ػػكؽّالمالٌيػػ ّلمعامػػؿوّكاخ ماػػتّ ػػاخ لؼّكضػػعٌي ّ عػػٌددتّمظػػاىرّ مايػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّّّّّّّّ
ال ػػٌؽّم ػػٌؿّال مايػػ .ّ كانػػتّال دايػػ ّمنػػذّل ظػػ ّنخػػك ّع ػػدّالعمػػؿوّكذلػػؾّ   ٌنػػ ّم ػػداّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػروّ

ّل يػدهعالعامػؿّكالنٌصّعم ّضػكا طّ ضػمفّ وػكؿّ ّعػادؿو ّىػا.ّ اع  اّراػؿّلػوّ يػا نّكريمػ ّنوّك كمػ ّم ا ػؿو
 م ّعا ؽّالدكل ّكمحٌسسا يا.انّميم  ّعكا  انّكطنيٌّ

كاسػػ مرتّىػػذهّال مايػػ ّمػػركرانّ مر مػػ ّ نايػػذّالع ػػدوّامّاثنػػا ّ نايػػذهّالل زاما ػػوّالع دٌيػػ .ّ انوػػٌ تّ
ال مايػػ ّعمػػ ّ نظػػيـّاالق طػػاعّمػػفّا ػػرّالعامػػؿوّسػػكا ّاكػػافّاالق طػػاعّلم عػػكيضّالضػػرروّاـّلم  ديػػ وّاـّ

ّ  ّ  ّذم ّالعامؿّلمغير.الس ياا ّم م ّال رضوّاـّلمك ا ّ الديكفّالم ر ٌّ
كاسػػػ كماالنّليػػػذهّال مايػػػ وّكػػػافّالّ ػػػٌدّمػػػفّاال  يػػػاطّشٌيػػػ ّازمػػػ ّمالٌيػػػ ّ عوػػػؼّ وػػػا  ّالعمػػػؿوّ
ك ػػحٌثرّعمػػ ّ  ػػكؽّالعٌمػػاؿ.ّلػػذلؾّاقػػٌرّالمخػػٌرعّام يػػازانّعامػػانّعمػػ ّ ميػػىّامػػكاؿّوػػا  ّالعمػػؿّلموػػم  ّ

ّالم ال ّالمس  ٌ  ّلمعامؿوّك  انّل انكفّالعمؿ.
مػػػفّ عسػػؼّوػػا  ّالعمػػػؿّ ػػ ّاسػػػ عماؿّ مايػػ ّالعامػػؿّّالسػػكرمّ ػػػ انكفّالعمػػؿّقػػػكرغ ػػ نّمػػفّ

ّقانكنٌيػػ ّ يعىػػدٌّنٌظػػـّقػػانكفّالعمػػؿّىػػذهّالسػػمط ّّو نظػػيـّالعمػػؿّسػػمط وّ ػػ  مػػفّالنظػػاـّالعػػاـّّ مك ػػ ّنوػػكصو
ّ  تّعنكاف:ّ ماي ّالعامؿّمفّسمط ّ نظيـّالعمؿ.ّسن ناكلو.ّكىكّماّال مال 

                                                           
ا مدّع دّال كا ّم مدّ ي توّمسلكلي ّالخمؼّالخاصّعفّآثارّع دّالعمؿوّدارّالنيض ّالعر ي وّال اىر وّّ(1)

ّ.72وّص2114/2115
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 الفصؿ الثاني
 العمؿ تنظيـ سمطة نيّة إزاءالقانو حماية ال

 
 تمييد وتقسيـ:
يطر وّالاعمٌيػػ ّعمػػ ّم ريػػاتّامػػاـّقػػٌك ّوػػا  ّالعامػػؿّكسػػّامػػؿّالمطال ػػ ّ   كقػػولػػيسّ م ػػدكرّالع

ّاشمرّالذمّي  ض ّمساند وّ كاسط ّال انكفّكاش يز ّاقدارٌي ّلمدكل .ّّالعمؿو
اثنػا ّ نايػذهّع ػدّالعمػؿ.ّ كػٌؿّمػؿّلمعالذلؾوّي  ّافّيضمفّقانكفّالعمؿّ ٌدانّادن ّمػفّال  ػكؽّ

ّلموم  ّالمديفّ االل زاـ.ّإذّالّيمكفّافّينٌاػذّالعامػؿّال زامػوّ ػ دا ّالعمػؿّّال زاّـو الّ ٌدّافّي ا موّ ؽ ّم ٌرره
خػرا ووّإاٌلّ ك ػكدّضػػماناتّقانكنٌيػ ّ   ميػوّمػفّ عٌسػؼّاشخيػرّ ػ ّاسػػ عماؿّ  ػتّرقا ػ ّوػا  ّالعمػؿّكان

ّسمط وّال نظيمٌي .
وّىػكّاكّ غييػرّوّدكفّ عػديؿّوّ-  ّ دكدّال انكف-ؽّعميياّالعامؿّ  دا ّالعمؿّ الوكر ّالم اّىّ ال زاـ

ّوا  ّالعمؿّ  ّّقانكفّالعمؿوّمىّاققرارّ  ؽٌّلوّّيكاموّ ؽٌّ ّلموم  ّالعمؿ.معٌين ّإ را ّ عديلتو
ّيمٌيػ .لسػمط ّوػا  ّالعمػؿّال نظال م ٌػىّ اق ػاز ّالمػ  كر وّيخضػىّ ػ ّّالعامػؿّ ػؽٌّّكذلؾوّ  فٌّ

ممارسػ ّىػذاّال ػٌؽوّالّ  ييػدانّل  ػكؽّالعامػؿّإٌنمػاّ   ي ػانّؿّل نظػيـّدخٌّ ػالّوا  ّالعمؿّ ػؽمنصّالمخرعّّك
ّلموم  ّالعمؿوّمىّمراعا ّاالس ثنا اتّالم ٌرر ّلموم  ّالعامؿ.

اآلثػػارّالسػػم ٌي ّلم ػػداّ"الع ػػدّ وػػا  ّالعمػػؿّيممػػؾّسػػمط ّ نظيمٌيػػ ّكاسػػع ّ سػػاىـّ ػػ ّال  ميػػؿّمػػفّ
ال ػػ ّ طػػراّاثنػػا ّالم عاقػػديف"ّ وػػكر ّ سػػمصّلع ػػدّالعمػػؿّ ػػال كٌيؼّمػػىّكا ػػ ّالظػػركؼّكالمسػػ  داتّخػػريع ّ

اشمػػرّالػػذمّيسػػاىـّ ػػ ّضػػمافّ سػػفّسػػيرّالعمػػؿّداخػػؿّ ػػدالنّمػػفّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿوّ نايػػذّع ػػدّالعمػػؿوّ
ّ.1وّكاس مرارّع كدّالعمؿالمنخ  

ّالصموػػ مايػػ ّعمييػػاّالمخػػٌرعّلّنػػٌصّّّاٌفّىػػذهّالسػػمط ّليسػػتّمطم ػػ وّإذّ خضػػىّلم يػػكدّال ػػ إال
  اىميػػاّاكّّالّيمكػػفّوكسػػمط ّ نظػػيـّاق ػػازاتّوال ػػ ّ ػػردّعمػػ ّسػػمط ّ نظػػيـّالعمػػؿالعامػػؿ.ّكىػػذهّال يػػكدّ
ّّشٌنياّمفّالنظاـّالعاـّال مال .ّّإاٌلّلموم  ّالعامؿ؛ّاال ااؽّعم ّخل ياو

 ككفّمػػفّخػػلؿّم  ثػػيف.ّكعميػػووّ ػػ ٌفّدراسػػ ناّلمسػػ ل ّ مايػػ ّالعامػػؿّمػػفّسػػمط ّ نظػػيـّالعمػػؿّسػػ
 ػػػٌؽّالعامػػػؿّ ػػػ ّاق ػػػاز ّالمػػػ  كر ّّك)الم  ػػػ ّاشكؿ(وّالعامػػػؿّاثنػػػا ّ نايػػػذهّع ػػػدّالعمػػػؿّسػػػن ناكؿّ مايػػػ ّ
ّ)الم   ّالثان (.

ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
عػػديؿّعناوػػػرّع ػػدّالعمػػػؿوّم مػػ ّال  ػػػك ّع ػػدّالعزيػػزّالمرسػػػ ّ مػػكدوّ  ديػػػدّنطػػاؽّسػػػمط ّر ّالعمػػؿّ ػػ ّاقناػػػرادّ  ّ((1

ّ.314وّص1996ال انكنٌي ّكاالق وادٌي وّكمٌي ّال  كؽوّ امع ّمنك ي وّالسن ّالخامس وّالعددّالعاخروّاك ك رّ
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 المبحث األوؿ
 عقد العمؿ هتنفيذ أثناء عامؿحماية ال

لعامػؿوّكمػاّعندماّي ٌررّالخخصّإ راـّع دّعمػؿوّ يػذاّيعنػ ّاٌنػوّرضػ ّمسػ  انّافّ م  ػوّوػا ّا
ّي رٌ  ّعميياّمفّ  عٌي ّقانكنٌي ّلوا  ّالعمؿّ  ّإطارّع دّالعمؿ.

إذّالّ  ػراّذمػ ّالعامػؿّإاٌلّ  داليػا؛ّّ  نايذّاالل زاماتّالناخػل ّعنػووّك   راموّع دّالعمؿّيغدكّمديناّن
ّلرضالوّالمس ؽّاالل زاـّ ياوّكذلؾّ   كلوّال عاقدّمىّوا  ّالعمؿ.

فّك ؼّاشضػػعؼّّرانػػتّ  ػػدّاساسػػانّليػػاّ ػػ ّرضػػا ّالعامػػؿوّكلكػػفّ كوػػاوّالطػػكىػػذهّاالل زامػػاتّكان
وّ دٌخؿّالمخٌرعّكنٌظـّالمسالؿّالم عٌم  ّ  نايذّع دّالعمؿّ  كاعدّآمر ّالّي ػكزّمخالا يػاّ  ّالعلق ّالع دٌي 

ّ.إاٌلّإذاّكانتّالمخالا ّاومصّلمعامؿوّكذلؾّ غي ّ ماي ووّكلكّعم ّالنطاؽّال خريع ٌّ
دّمػػفّ نظػػيـّال زامػػاتّالعامػػؿّمراعػػا ّموػػم  ّوػػا  ّالعمػػؿّكالمنخػػ  وّلػػذلؾّمػػفّكشٌفّالم وػػّك

ّ.1المنط ٌ ّافّي را ىّم داّ ماي ّموم  ّالعامؿّعندّال دي ّعفّىذهّاالل زامات
االل زاماتّال  ّ رضياّقانكفّالعمؿّعم ّالعامػؿّاثنػا ّ نايػذهّع ػدّالعمػؿوّ  ٌنػوّك الرغـّمفّكثر ّ

معامػؿّمػفّممارسػ ّوػا  ّالعمػؿّ وّليػا مموػدرّ؛ّ يكّادا هّالسػ  رارّعلقػ ّالعمػؿوّّكييعىٌدّ ورٌ انّ مالٌياّن
ّ.2ّّال نظيمٌي ّلسمط و

ّاّاٌكؿّك ك  ػػانّلم كاعػػدّالعاٌمػػ ّالػػكارد ّ ػػ ّال ػػانكفّالمػػدن وّّلعامػػؿّ ػػ دا ّالعمػػؿىػػذهّاالل زامػػاتوّال ػػـز
ال كاعدّالناظم ّالل ػزاـّالعامػؿّّكنوكصّقانكفّالعمؿوّك  عانّلخركطّع دّالعمؿّك نكده.ّ يؿّكانتّ ميى

ّ  دا ّالعمؿّمفّالنظاـّالعاـّال مال ؟ّ)المطم ّاشكؿ(.ّ
وػػا  ّالعمػػؿّا يانػػانّإلػػ ّ كميػػؼّيضػػطرّ  ػػدّكشٌفّالػػزمفّييعىػػٌدّعنوػػرانّ كىرٌيػػانّ ػػ ّع ػػدّالعمػػؿوّ

ّآخروّليسّ م دكرّاشخيرّاالم ناعّعفّ نايذهوّ  تّطالم ّاع  ارهّمم نعػانّعػ فّادا ّالعمػؿ.ّالعامؿّ عمؿو
 ػ ّ مايػ ّالعامػؿّمػفّسػمط ّ عػديؿّع ػدّالعمػؿوّ وػكر ّ ضػمفّلػوّّاشىػـّل ػانكفّالعمػؿدكرّالػيػ   ّىناّّك

عدـّ عسؼّوا  ّالعمؿّ  ّاس عماؿّىذاّال ػٌؽوّكعػدـّ  ايمػوّعمػ ّالمزايػاّال انكنٌيػ ّالممنك ػ ّلمعامػؿ؛ّ
ّ.)المطم ّالثان (ّمفّالنظاـّالعاـّال مال كذلؾّ  عؿّقكاعدىاًّّ

كليككفّالعامؿّعم ّ ٌين ّمفّامرهوّ ينٌاذّاالل زاماتّالميم ا ّعم ّعا  وّكي  ٌنػ ّالم ظػكراتّال ػ ّ
ضػىّالل ػ ّل نظػيـّالعمػؿّكال ػزا اتوّوػا  ّالعمػؿّ ػ فّيّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّالـز يعٌرضوّلممسحكلٌي وّ

لل ػػ ّالداخمٌيػػ ّ مثٌػػؿّكسػػيم ّ.ّ الم ػػزا لك  ٌن ػػانّا  رامػػانّلطا عيػػاّال مػػالٌ وّّ  ٌيػػدّ ال كاعػػدّالناظمػػ ّليػػاافّيّك
ّ)المطم ّالثال (.ّّال نظيمٌي وا  ّالعمؿّسمط ّقانكنٌي ّىاٌم ّل ماي ّالعامؿّ  ّمكا ي ّ

ّ
                                                           

اىا ّ سفّاسماعيؿوّمراعا ّموم  ّالعامؿّ  ّقانكفّالعمؿوّم م ّال انكفّكاالق وادّوّ امع ّال اىر وّالعددّاشكؿوّّ((1
ّ.416وّص1965وّ(35السن ّ)

2))ّFAVENNEC-HERY Françoise et VERKINDT Pierre-Yves, Droit du travail, 3e édition, 
L.G.D.J., 2011, p. 463.                                                                                       ّ
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ّالمطمب األوؿ
 العمؿئو أدا حماية العامؿ خالؿ 

 نايػػذّال زامػػوّ ػػ دا ّالعمػػؿّ  ػػتّرقا ػػ ّوػػا  ّّفّالعامػػؿّ عػػدّإ رامػػوّع ػػدّالعمػػؿّم اخػػر ييطمػػ ّمػػ
خػػرا ووّم ا ػػؿّاش ػػرّالم اىػػالع ؽّعميػػو.ّك نايػػذّالعامػػؿّالل زامػػوّ ػػ دا ّالعمػػؿّي  ضػػ ّمنػػوّ ممػػ ّمػػفّمػػؿّكان

)الارعّاشكؿ(وّكال زاموّ  ػذؿّدر ػ ّمعينػ ّمػفّالعنايػ ّ)الاػرعّ ّخخو   االل زاماتوّاىمياّادالوّالعمؿّ خكؿو
الّلػـّيىعيػدّطالماّاٌنياّمخركع ّكم عٌم ػ ّّ (وّكاالم ثاؿّشكامرّوا  ّالعمؿالثان  العمػؿّ)الاػرعّالثالػ (وّكان

 م دكرناّكوؼّالع دّ  ٌنوّع دّعمػؿ؛ّ  ػكٌ رّىػذهّالسػماتّ ػ ّالعمػؿّالػذمّيحديػوّالعامػؿّىػكّالػذمّي عػؿّ
ّ يفّالطر يفّخاضعانّل انكفّالعمؿ.ّ ّمفّالع دّالم ـر

ظػػيـّىػػذهّ ػػ ّ   يػػؽّال ػػكازفّ ػػيفّ  ػػكؽّالعامػػؿّككا  ا ػػو.ّكذلػػؾّ  نالعمػػؿّقػػانكفّكىنػػاّيػػ   ّدكرّ
المر م ّاشىـّكاشطكؿّمفّمرا ؿّع دّالعمؿوّكىػ ّمر مػ ّادالػوّالعمػؿ.ّ يػؿّكػافّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّ

ال زامػػوّمكٌ  ػػانّ ػػ ّ نظيمػػوّلكا  ػػاتّالعامػػؿ؟ّككيػػؼّ ٌ ػػؽّال مايػػ ّال انكنٌيػػ ّالمر ػػٌك ّلمعامػػؿّالمػػديفّ  نايػػذّ
ّم ؽّالضررّ االق وادّالكطن ؟ّّ يّّ ّو وكّرّؽّعميووّدكفّافّيي ال ّ  ّال ماي الم اّىّالعمؿ  دا ّ

 
 الفرع األوؿ

 أداء العمؿ بشكٍؿ شخصي  
ّمعػٌيف.ّكىػذاّاالل ػزاـّالّي ػكزّالك ػا ّ ػوّ إٌفّم ؿّع دّالعمؿّ النس  ّإل ّالعامؿّىػكّال يػاـّ عمػؿو

 كػػكفّم ػػؿّاع  ػػارّ ػػ ّىػػذاّالنػػكعّمػػفّّوكقدرا ػػوّوكوػػاا وّوإاٌلّمػػفًّق ىػػؿّالمػػديفّناسػػو؛ّ خخوػػٌي ّالعامػػؿ
ّ.1ّّال الم ّعم ّاالع  ارّالخخو ٌّّالع كد

ّخخوػػٌ ّي ػػدّاساسػػانّلػػوّ ػػ ّال كاعػػدّالعامػػ ّالػػكارد ّ ػػ ّال ػػانكفّ كال ػػزاـّالعامػػؿّ ػػ دا ّعممػػوّ خػػكؿو
ال ػػػ ّ   ػػػرّالمػػػديفّ ػػػ ّاالل ػػػزاـّ عمػػػؿّعمػػػ ّادا ّالعمػػػؿّ ناسػػػووّإذاّنػػػٌصّاال اػػػاؽّاكّوّالمػػػدن ّالسػػػكرم

ّ.2ّّل زاـّ ناسواس ك  تّط يع ّالديفّافّيناذّالمديفّاال
 ػ ّع ػد3ّّكلـّيك ًؼّال انكفّالمدن ّ يذاّالنٌصّالعاـوّ  ٌكدّعم ّال زاـّالعامؿّ  دا ّالعمػؿّ ناسػو
ّالعمؿّالمذككرّ  ّالاوؿّالثان ّمفّال ا ّالثال ّ  تّعنكافّ"الع كدّالكارد ّعم ّالعمؿ".

انػوّمػفّعمػ ّوّ ػنٌص4ّالعمؿّالسكرمكشىمٌي ّ  ٌيدّالعامؿّ يذاّاالل زاـّكعدـّمخالا ووّ  ٌناهّقانكفّ
العامػػؿ:ّ"افّيػػحدمّ ناسػػوّاشعمػػاؿّالمكمػػؼّ يػػاّ دقػػ ّكامانػػ وّكذلػػؾّك  ػػانّلمػػاّىػػكّم ػػٌددّ ال ػػانكفّّكا ػػ 

كنظػػػاـّالعمػػػؿّكع ػػػكدّالعمػػػؿّالارديػػػ ّكال ماعيػػػ وّكافّين زىػػػاّ ػػػ ّالكقػػػتّالم ػػػٌددوّكافّي ػػػذؿّ ييػػػاّعنايػػػ ّ
ّالخخصّالمع اد".

                                                           
ّ.246وّص2111ال ديدوّالناخرّا مدّ يدروّّسيدّا كّيزيدوّالخرحّكال عميؽّعم ّقانكفّالعمؿّ(1)
ّ(ّمفّال انكفّالمدن ّالسكرم.219انظرّالماد ّ)ّ(2)

/ا(ّعمػػ ّاٌنػػو:ّ"ي ػػ ّعمػػ ّالعامػػؿّافّيػػحدمّالعمػػؿّ ناسػػوّكافّي ػػذؿّمػػفّالعنايػػ ّمػػاّي ذلػػوّالخػػخص651ّ ػػنٌصّالمػػاد ّ)ّ(3)
ّالمع اد".

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.1-/ 95انظرّالماد ّ)ّ((4
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؛ّإذّالّ  ػػراّذم ػػوّ  دالػػوّالعمػػؿّالمطمػػك ّمنػػوّكال ػػزاـّالعامػػؿّ ػػ دا ّالع مػػؿّ ناسػػوّىػػكّال ػػزاـهّمرٌكػػ ه
الّعيٌدّمخلّن ناسوّ  س وّ ؿّالّ ٌدّافّيحديوّ  ّعم ّع دّالعمؿكٌؿّدٌق وّامان ووّكان ّم ر ِّ و ّ كىرم  ّ.1ّ ال زاـو

ّ ّو  دالػوّ دٌقػّعم ّىذاّاالل زاـّ خ يو:ّاالل زاـّ ػ دا ّالعمػؿوّكاالل ػزاـ2ّكنصّقانكفّالعمؿّالمورم
عمػ ّالخػٌؽّاشكؿّمػفّىػذاّاالل ػزاـوّكىػكّال ػزاـّالعامػؿّ ػ دا 3ّّكامان .ّ  ّ يفّنٌصّقانكفّالعمػؿّاشردنػ 

ّالعمؿّ ناسووّدكفّافّينٌكهّإل ّضركر ّادالوّ كٌؿّدق وّامان .
 ػػانكفّكلػـّي طػػٌرؽّقػػانكفّالعمػؿّالم نػػان ّإلػػ ّال ػػزاـّالعامػؿّ ػػ دا ّالعمػػؿّ ناسػػووّإٌنمػاّنػػصّعميػػوّال

ّ"قانكفّالمك  اتّكالع كد".ّيسٌم ّكالذم4ّالمدن 
ّييعىػػػٌد5ّّكاع  ػػػرتّم كمػػػ ّال مييػػػزّالم نانٌيػػػ  ّخخوػػػ   اٌفّادا ّالعامػػػؿّلمعمػػػؿّالمطمػػػك ّمنػػػوّ خػػػكؿو

ّخرطانّ كىرٌيانّل ياـّعلق ّالعمؿ.
 ػػوّإخػػلالنّّعمػػ ّاىمٌيػػ ّال  ٌيػػدّ يػػذاّاالل ػػزاـّمع  ػػرانّعػػدـّالك ػػا  ػػ ّموػػرّكاٌكػدّاال  يػػادّال ضػػالٌ ّ

  كازّ وؿّالعامػؿّ ػ ّ ػاؿّمخالا ػوّليػذا6ّّ ال زاـّ كىرمّيي ٌررّالاوؿ.ّ ي ّقضتّالم اكـّ  ّمور
ليػػػػذاّاالل ػػػػزاـّالخخوػػػػ وّإذّالّييعىػػػػٌدّ وػػػػؿّسػػػػالؽّالسػػػػيار ّ عسػػػػاٌيانوّل سػػػػميموّالسػػػػيار ّإلػػػػ ّآخػػػػرّالّيػػػػر  طّ

ّ وا  ّالعمؿّ  ٌي ّوم .
ّاٌفّ"7ّك  ّ كـّآخرّقضتّم كم ّالن ضّالموري  ك ك ّادا ّالعامؿّلمعمؿّالمنػكطّ ػوّ خػكؿو

خػلؿّالعامػؿّ ّك كٌؿّدق وّكامان وّكعدـّخرك وّعم ّم  ضياتّالعمػؿّييعىػٌدّال زامػانّ كىريػانوّكان ّخخو    خكؿو
ّ   دّال زاما وّال كىري ّيسمصّلوا  ّالعمؿّ اومو".

ّخخوػػػٌ وّالّييعىػػػٌدّإخػػػلالّنإاٌلّاٌفّعػػػدـّادا ّالعامػػػؿّلمعمػػػؿّالم اىػػػ ّّؽّعميػػػوّ خػػػكؿو مػػػفًّق ىمػػػوّ ػػػال زاـو
الّييعمػؿّ يػاّإاٌلّ ػ ّ ػاؿّعػدـّك ػكدّا اػاؽوّاا ّمنػو؛ّ يػذهّال اعػد ّ كىرمّ  ّ اؿّك كدّا ااؽّعم ّاقع

 كؿّىذهّالمس ل .ّاشمػرّالػذمّيعنػ ّاٌفّلطر ػ ّالع ػدّاال اػاؽّعمػ ّخل يػاّوػرا  نّاكّضػمنانوّطالمػاّاٌفّ
 ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿ.ّكػػ فّي اػػؽّالعامػػؿّمػػىّوػػا  ّاال اػػاؽّالّييػػن صّمػػفّال  ػػكؽّالممنك ػػ ّلمعامػػؿّ مّك

ّآخرّلم ياـّ العمؿّ عدّإ لغّوا  ّالعمؿّ ذلؾ.ّّّ ّالعمؿّاٌفّ  مكانوّاالس عان ّ عامؿو
 ػػ ذاّك ػػدّا اػػاؽهّعمػػ ّاقعاػػا ّمنػػووّلػػيسّلوػػا  ّالعمػػؿّم اسػػ  ّالعامػػؿ؛ّشٌنػػوّالّييعىػػٌدّ ػػ ّىػػذهّ

                                                           

و2118ّدّالعزيػػػزّع ػػػدّالمػػػنعـّخمياػػػ وّع ػػػدّالعمػػػؿّالاػػػردموّالط عػػػ ّاشكلػػػ وّالمركػػػزّال ػػػكم ّل وػػػداراتّال انكنيػػػ وّع ػػػ(1) 
ّ.31ص

ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.56انظرّالماد ّ)ّ((2
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .19انظرّالماد ّ)ّ(3)
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالم نان .635انظرّالماد ّ)ّ(4)
ّالسيمط ّ  ّقانكفّالعمؿو21/11/2115ّ اريخ142ّّل نان وّال رارّرقـّ مييزّّ(5) .ّمذككرّلدل:ّ ا ـّماض وّمايـك

ّ.143وّص2118المنخكراتّال  كقي ّوادروّ يركتوّ
و384ّوّال اعػػد 1958ّعوػمتّاليػػكارموّالمكسػػكع ّال ضػػالي  ّ ػػ ّمنازعػػاتّالعمػػؿوّال ػػز ّاشكؿوّمطػػا ىّدارّال عػػاكفوّّ(6)

ّ.337صو467ّالم داّ
ال ػػز ّاشكؿوّالط عػػ ّالرا عػػ وّدارّعمػػادّ ػػايزّالسػػيدّالممسػػاكمّكاخػػرؼّ ػػايزّالممسػػاكموّ ػػ ّخػػرحّقػػانكفّالعمػػؿّال ديػػدوّّ((7

ّ.414صو2119ّلمنخرّكال كزيىوّ
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ّ ػكىرموّ ضػلنّعػفّاٌفّكوػؼ وػا  ّالعمػؿّل وػٌرؼّالعامػؿّاٌنػوّخطػ ّييعىػٌدّ عػديلنّّال ال ّمخلًّّ ػال زاـو
ّلع دّالعمؿّ  راد وّالمنارد وّاشمرّالذمّي عارضّمىّال كاعدّالعاٌم ّلمع دوّكنوكصّقانكفّالعمؿ.

قوػػدّّعمػػ ّ عػػٌرؼالك ػػ ّ ػػاؿّ ػػدك ّنػػزاعّي  ػػ ّل اضػػ ّالمكضػػكعّ ػػٌؽّ كييػػؼّاال اػػاؽّ غيػػ ّّ
ّالم عاقديف.

العمػػػؿّالمطمػػػك ّمنػػػوّ ناسػػػوّإاٌلّّ عػػػد ّالناظمػػػ ّالل ػػػزاـّالعامػػػؿّ ػػػ داكعميػػػووّالّيمكػػػفّ  ػػػاكزّال ا
 مكا  ػ ّوػػا  ّالعمػؿ.ّك ػػ ّىػػذاّالوػددّلػػيسّل ػػانكفّالعمػؿّافّييعاػػ ّالعامػػؿّمػفّال زامػػوّ خخوػػٌي ّادا ّ
العمػؿّ ػػدا ىّ مايػػ ّالعامػػؿ؛ّذلػػؾّاٌفّىػػذاّاالل ػػزاـّىػكّ ػػكىرّع ػػدّالعمػػؿوّكاقوػػ ّ مايػػ ّيمكػػفّافّيحمنػػوّ

ّىكّعدـّاع  ارّمخالا ّالعامؿّليذاّاالل زاـّخط ّي ٌررّ وموّمفّالعمؿّمفّالمٌر ّاشكل .ّقانكفّالعمؿ
  ػػراّذمػػ ّالعامػػؿّ  دالػػوّالعمػػؿّالمطمػػك ّمنػػوّ ناسػػوّ  سػػ وّ ػػؿّالّ ػػٌدّافّي ػػذؿّ ػػ ّادالػػوّالّكّّ

ّدر  ّمفّالعناي ّ ٌددىاّالمخٌرعوّسن طرؽّإليياّ  ّالارعّالثان .
 

 الفرع الثاني
 ية المطموبة مف العامؿدرجة العنا

ّماّ  نايػذّاالل ػزاـّالػكارد ّ ػ ّال ػانكفّك  انّلم اعػد ّالعامػ ّل-  راّذم ّالمديفّمفّال زاموّ  دا ّعمؿو
إذاّ ذؿّ  ّ نايذهّمفّالعناي ّماّي ذلوّالر ؿّالمع اد.ّكذلؾّال اؿّ النسػ  ّإلػ ّالعامػؿوّّ-1المدن ّالسكرم

ّ.2عناي ّالر ؿّالمع ادّإذّلـّيطال وّال انكفّالمدن ّ  كثرّمف
.ّ يػػ ّاكػػدّعمػػ ّال ػػزاـّالعامػػؿّ عنايػػ 3ّكىػػكّالمعيػػارّذا ػػوّالػػذمّنػػٌصّعميػػوّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم

ّالر ؿّالمع ادّاثنا ّ  دي وّالعمؿ.
وّدر ػ ّالعنايػ ّالمطمك ػ ّمػفّالعامػؿ5ّوّكػذلؾّقػانكفّالعمػؿّالموػرم4ك ٌددّقانكفّالعمؿّاشردنػ 

ّالعامؿّ عناي ّالر ؿّالمع اد.
المػػذككر ّآناػػانّ   ٌنييػػاّمكقاػػانّكسػػطانوّ يػػ ّلػػـّ يطالػػ ّالعامػػؿّ عنايػػ ّ عمػػتّقػػكانيفّالعمػػؿّّ سػػناّنّك

الر ؿّال ريص؛ّ غي ّعدـّإرىاقووّكذلؾّلـّ يعاوّمػفّالمسػحكلي ّإذاّنػزؿّعػفّعنايػ ّالر ػؿّالمع ػاد؛ّكذلػؾّ
ّلعدـّاقضرارّ موالصّالمنخ  وّكلضمافّ سفّسيرىاّكاس مرارىا.

ير ك ػػوّالعامػػؿّينػػزؿّ ػػوّعػػفّعنايػػ ّالر ػػؿّالمع ػػادوّكلػػكّكػػافّإىمػػاالنّيسػػيرانوّّك ال ػػال وّ ػػ ٌمّخطػػ 
ّ.6كيعرِّضوّلممسحكلٌي ّويخٌكؿّخرقانّالل زامو

                                                           
ّ(ّمفّال انكفّالمدن ّالسكرم.212/1انظرّالماد ّ)ّ(1)
 /ا(ّمفّال انكفّالمدن ّالسكرم.651انظرّالماد ّ)ّ(2)
ّ/ نا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.95ّاد ّ)انظرّالمّ(3)
 /ا(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .19انظرّالماد ّ)ّ(4)
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.56انظرّالماد ّ)ّ(5)
ّ.316خكاخّم مدّاش مدوّمر ىّسا ؽوّصّّ((6
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اٌفّ وػػؿّالعامػػؿّقخللػػوّ   ػػدّاالل زامػػات1ّّك ػػ ّىػػذاّالوػػددّقضػػتّم كمػػ ّالػػن ضّالموػػري 
رانّماداـّال كىرٌي ّالم ر ٌ  ّعم ّع د ؿّس  وّخط ّالعامؿّ ػ ّعػدـّ ذلػوّالعنايػ ّىذاّاقخلّالعمؿّيككفّم ر 

ّدّاقىماؿ.المطمك  ّمنووّسكا ّار يك ّعفّعمدّاـّلم رٌّ
اٌنػػو:ّ"ييعىػٌدّال زامػانّ كىرٌيػػانّم ر ٌ ػانّعمػ ّع ػػد2ّّك ػ ّ كػـّآخػػرّليػاّقضػتّم كمػػ ّالػن ضّالموػري 

المع ػػادوّك مٌسػػؾّّالعمػػؿّكا ػػ ّالعامػػؿّ  ديػػ ّالعمػػؿّ ناسػػووّكافّي ػػذؿّ يػػوّمػػفّالعنايػػ ّمػػاّي ذلػػوّالخػػخص
العامػػؿّ ػػ ّد اعػػوّ  ٌنػػوّالّي يػػؿّالعمػػؿّم ػػؿّالع ػػدوّاكّال نكيػػوّ كاا  ػػووّالّيعنػػ ّاٌنػػوّلػػـّيخػػالؼّال زامػػانّ
 كىريػػانّم ر ٌ ػػانّعمػػ ّع ػػدّالعمػػؿوّكيسػػ كمّ ػػ ّذلػػؾّافّيكػػكفّىػػذاّاقخػػلؿّقػػدّار يكػػ ّعػػفّعمػػدّاـّلم ػػردّ

ّاقىماؿ".
ّ ػػ ّاال  ػػاه3ّّكسػػارتّم كمػػ ّالػػن ضّالارنسػػي  المعػػاكسوّإذّقضػػتّاٌفّمسػػحكلي ّالعامػػؿّالّ  ػػـك

خطػ ّ سػيمانّمعػادالنّلمغػشّسػٌ  ّضػررانّّ-ميماّكافّنكعيػاّاكّموػدرىا-ّإاٌلّإذاّار ك ّ  ّ نايذّال زاما و
ّلوا  ّالعمؿوّاكّإذاّار ك ّخط ّعمدٌيانّمفّ ا ّاكل .

العامػػؿوّ ي ػػ ّعميػػوّكيي ػػٌررّال ضػػا ّالارنسػػ ّىػػذاّاال  ػػاهوّ ػػ ٌفّوػػا  ّالعمػػؿّيسػػ ايدّمػػفّ يػػدّ
م ا ؿّذلؾّافّي  ٌمؿّ عضّالمخاطر.ّكعدـّقياـّالعامػؿّ عممػوّعمػ ّالك ػوّالمطمػك ّك  ػانّلمعيػارّالر ػؿّ
ّاكّعػػػفّخطػػػ ّيسػػػيروّييعىػػػٌدّمػػػفّالمخػػػاطرّال ػػػ ّي ػػػ ّافّي  ٌمميػػػاّوػػػا  ّ المع ػػػادوّإذاّنػػػ جّعػػػفّإىمػػػاؿو

ّ.4العمؿ
ّ  يػ .ّ يػ ّان  ػدهّّّاٌفّىػذاّال كػـّكػافإال وّنظػرانّشٌفّال ػػزاـ5ّخيػٌراحّال ػانكفّ عػػضمكضػىّ ػػداؿو

العامػػؿّىػػكّال ػػزاـّ  ػػذؿّعنايػػ .ّك ال ػػال ّي  ٌمػػؿّالمسػػحكلٌي ّعػػفّاقخػػلؿّ يػػذاّاالل ػػزاـّك  ػػانّلمعيػػارّالر ػػؿّ
ّالمع ادّعم ّاقٌؿّ  دير.

ّالنظػرّإلػ ّالمسػ ل ّمػفّزاكيػ ّا  ماعٌيػ ّكاق وػادٌي وّالّمػفّزاكيػ 6ّّ  ّ يفّيػرلّآخػر اٌنػوّي  ػ ـٌ
ّنٌي ّ    .قانّك

كلكٌننػػاّنػػرلّاٌنػػوّالّيوػػٌصّاشخػػذّ يػػذاّاال  ػػاهّ ػػ ّظػػؿّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّالػػذمّ  ٌنػػ ّوػػرا  نّ
معيارّالر ؿّالمع اد.ّ الرغـّمفّاٌنوّاكثرّانس امانّمىّركحّ خريىّالعمػؿّ كوػاوّقانكنػانّا  ماعٌيػانوّييػدؼّ

 ػػ ٌفّ  ميػػؿّالعامػػؿّالمسػػحكلي ّعػػفّّ الدر ػػ ّاشكلػػ ّإلػػ ّ مايػػ ّالعامػػؿّىػػذاّمػػفّ يػػ وّكمػػفّ يػػ وّايخػػرل
خطلوّاليسيرّيحدمّإل ّ  كيموّإل ّآل ّىػد ياّالك يػدّاال  عػادّعػفّالخطػ وّاشمػرّالػذمّي ضػ ّعمػ ّركحّ

                                                           
ػػمطاتّوػػا  26/2/1998ؽّ مسػػ 67ّلعػػاـ347ّّالػػن ضّرقػػـّ((1 العمػػؿّ ػػ ّّ.ّمػػذككرّلػػدل:ّم مػػدّع ػػدّالكػػريـّنػػا ىوّسي

 .6وّص2114 وؿّالعامؿّاكّإنيا ّع دّالعمؿوّ دكفّناخروّ
.ّمػػذككرّلػػدلّ ػػايزّالسػػيدّالممسػػاكمّكاخػػرؼّ ػػايزّالممسػػاكموّمر ػػى25/6/1959ّؽوّ مسػػ 25ّلسػػن 39ّّالطعػػفّرقػػـّّّ(2)

ّ.418ػ417ّسا ؽوّص
(3)ّSoc. 27 nov. 1958, Grands arrets no 47. Obs. VERDIER  Jean-Maurice et COEURET  
Alain et SOURIAC Marie-Armelle, Droit du travail, 15e edition, Dalloz, 2009, p.141. 

ّ.251سيدّم مكدّرمضافوّمر ىّسا ؽوّصّ((4
ّ.359ػ358ّوّص1995 لؿّالعدكمّكعواـّانكرّسميـوّقانكفّالعمؿوّمنخ  ّالمعارؼوّاقسكندري وّّ(5)
ّ.181وّصا مدّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽّ((6
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ّاق داعّلديوّكيحثرّسم انّعم ّقدر وّعم ّالعمؿّكاقن اا.
ّ-عمػػؿّالسػػكرمك  ػػانّل ػػانكفّال-ر ػػ ّالعنايػػ ّالمطمك ػػ ّمػػفّالعامػػؿّك ال ػػال وّ ػػ ٌفّال ػػٌدّاشقوػػ ّلد

ى ّعناي ّالر ؿّالمع اد.ّكاٌمّا ااؽوّي ضػ ّ مطال  ػوّ عنايػ ّالر ػؿّال ػريصّييعىػٌدّ ػاطلن؛ّلمخالا ػوّقاعػد ّ
ّمفّالنظاـّالعاـّال مال .ّ

 الم ا ػػؿوّإذاّقضػػ ّاال اػػاؽّ عػػدـّمسػػا ل ّالعامػػؿّعػػفّالخطػػ ّالػػذمّير ك ػػوّعػػفّإىمػػاؿوّ مػػيسّّك
اد؛ّذلػؾّاٌفّاال اػاؽّ ػالػذمّيمًزمػوّ عنايػ ّالر ػؿّالمعّل ػانكن ٌّلوا  ّالعمػؿّم اسػ  وّعمػ ّاسػاسّالػنٌصّا

ّوّاكثرّ الد ّلمعامؿ.نٌّهّال ال ّعم ّالنٌصّال انكنٌ ؛ّشي د ـّ  ّىذ
ّ ػػوّالعامػػؿّلموػػم  ّوػػا  ّالعمػؿّك سػػا ووّ ػػّفٌّشّك ّ  ػػتّرقا  ػػالعمػؿّالػػذمّي ػػـك وّلّ ػػٌدّافّيػػ ـٌ

خرا ووّك  ّ دكدّ ّ ان ّال انكف.ّاشكامرّالوادر ّعنووّمادامتكان ّ   ـر
 

 الفرع الثالث
 االمتثاؿ ألوامر صاحب العمؿ

ّ ػػ ّضػػك ّاكامػػرّوػػا  ّالعمػػؿّك ك ييا ػػو.ّ ـٌ الّيغػػدكّال ػػزاـّالعامػػؿّ ػػ دا ّالعمػػؿّ امػػانّإاٌلّإذاّ ػػ
ّالّغنػػػ ّعنػػػوّ ػػػ ّظػػػٌؿّعلقػػػ ّال  عٌيػػػ ّال ػػػ ّ  كػػػـّع ػػػدّ  االم ثػػػاؿّشكامػػػرّوػػػا  ّالعمػػػؿّال ػػػزاـهّقػػػانكن  

لػػػيسّل ػػػانكفّالعمػػػؿّافّييعاػػػ ّالعامػػػؿّمػػػفّال زامػػػوّ الخضػػػكعّشكامػػػرّوػػػا  ّّاّالوػػػددك ػػػ ّىػػػذّ.1العمػػػؿ
ّ.ّّ خٌكؿّ ز انّمفّالنظاـّالعاـّال مال ٌّّكالعمؿوّكلكفّ م دكرهّافّيضىّضكا طّ  كـّىذهّالسمط وّ

كػػـّ ػػ ّمػػدلّاىمٌيػػ ّ ك ييا ػػوّعمػػ ّ سػػفّسػػيرّ وػػ يصّاٌفّوػػا  ّالعمػػؿّىػػكّاشقػػدرّعمػػ ّال ي
إالّاٌنػػوّم ٌيػػدّ م مكعػػ ّمػػفّال يػػكدوّعميػػوّمراعا يػػاّعنػػدّإوػػدارهّاشكامػػر.ّكىػػذهّال يػػكدّالعمػػؿّ ػػ ّالمنخػػ  وّ

 مٌثؿّضماناتّىام ّلمعٌماؿوّليسّلوا  ّالعمؿّإغاالياوّكذلؾّ  ّضك ّاىداؼّالمنخػ  ّكغايا يػا.ّ ػ ذاّ
ّ.2ّّاس عممياّل  واحّعفّال  دّكالضغين ّالخخوي ّيككفّقدّاسا ّاس عماؿّىذهّالسيمط 

 ػػ كامرّوػػا  ّالعمػػؿّميمػػاّكػػافّخػػكمياوّسػػكا ّاكانػػتّخػػايٌي ّاـّك ا ٌيػػ وّمنوكوػػانّ ػػال وّك ال
عمييػػػاّ ػػػ ّاللل ػػػ ّالداخمٌيػػػ ّلممنخػػػ  ّاـّخاٌوػػػ ّ عامػػػؿّمعػػػٌيفّ يعىػػػٌدّممزمػػػ وّكي ر ٌػػػ ّعمػػػ ّمخالا يػػػاّقيػػػاـّ

ّ.3قانكنٌي ّكم عٌم  ّ العمؿمادامتّّمسحكلي ّالعامؿو
/ (ّال  ّ نٌصّعم ّاٌنػو:ّ"ي ػ 651ّىذاّاالل زاـّ  ّالماد ّ)كاخارّال انكفّالمدن ّالسكرمّإل ّ

عم ّالعامؿّافّي  مرّ  كامرّوا  ّالعمؿّالخاو ّ  نايػذّالعمػؿّالم اػؽّعميػووّكالػذمّيػدخؿّ ػ ّكظياػ ّ
العامػػؿّإذاّلػػػـّيكػػػفّ ػػ ّىػػػذهّاشكامػػػرّمػػػاّيخػػالؼّالع ػػػدّاكّال ػػػانكفّاكّاآلدا وّكلػػػـّيكػػفّ ػػػ ّإطاع يػػػاّمػػػاّ

ّر".يعٌرضّالعامؿّلمخط
                                                           

ّ.53وّص2118ع دّالعزيزّع دّالمنعـّخميا وّمر ىّسا ؽوّّ((1
(2)ّTEYSSIE Bernard, Droit du travail- Relations individuelles du travail, 12e edition, Litec,    

  1992, p391.                                                                                                    ّ
3))ّPELLISIER J. et SUPIOT Alain et JEAMMAUD Antoine, Droit du travail, 24e edition, 

Dalloz, 2009, p.797.                                                                                            ّ
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  ٌنػاهّقػانكفّغن ّعنوّ  ّظػٌؿّعلقػ ّالعمػؿوّكشٌفّاالل زاـّ  طاع ّاكامرّوا  ّالعمؿّال زاـّالّ
  ّالاوؿّالثال ّالذمّي مؿّعنػكافّ"  ػكؽّالعامػؿّككا  ا ػو"ّمػفّال ػا ّالسػادسوّ  ػت1ّّالعمؿّالسكرم

(ّمػػفّال ػػانكفّالمػػدن 652ّعنػػكافّ"النظػػاـّالػػداخم ّلمعمػػؿ"وّ ػػنٌصّعمػػ ّاٌنػػو:ّ"مػػىّمراعػػا ّا كػػاـّالمػػاد ّ)
ّي  ّعم ّالعامؿّماّيم :

نّافّيناػػػذّاكامػػػرّك عميمػػػاتّوػػػا  ّالعمػػػؿّالخاوػػػ ّ  نايػػػذّالكا  ػػػاتّال ػػػ ّ ػػػدخؿّ ػػػ ّنطػػػاؽ2ّ
العمؿّالمنػكطّ ػووّإذاّلػـّيكػفّ ػ ّىػذهّاشكامػرّكال عميمػاتّمػاّيخػالؼّالع ػدّاكّال ػانكفّاكّنظػاـّالعمػؿّاكّ

ّعٌرضوّلمخطر".اآلدا ّالعام ّكلـّيكفّ  ّ نايذىاّماّي
(وّ الم وػػكدّ يػػذهّاقخػػػار 652ّكنع  ػػدّاٌفّالمخػػٌرعّكقػػىّ ػػ ّخطػػػ ّمػػادٌمّ ػػ ّذكػػرّرقػػػـّالمػػاد ّ)

(وّال ػػ ّ  ػػٌرّ مخػػركعٌي ّاال اػاؽّعمػػ ّعػػدـّالمنا سػػ ّ عػػدّان يػػا ّع ػػد652ّ(ّ ػػدالنّمػػفّالمػػاد ّ)651المػاد ّ)
ىػػذهّالمػػاد ّنٌوػػانّعامػػانّ النسػػ  ّالل زامػػاتّ(ّ  ٌنيػػاّ  ػػٌددّال زامػػاتّالعامػػؿوّك يعىػػٌد651ّالعمػػؿ.ّاٌمػػاّالمػػاد ّ)

ّ/ (ّ يعىٌدّنوانّخاوانّ النس  ّليذهّاالل زامات.95ّالعامؿ.ّ  ّ يفّاٌفّالماد ّ)
ّ كدّمفّال ػدكذلػؾّضػّوالعامؿّ االم ثاؿّشكامرّوا  ّالعمػؿ2ّالعديدّمفّالمخرعيفّالعر كالـز

ّ.وّاكّاآلدا ّالعام  يااكّ خالؼّا كاـّال كانيفّالمعمكؿّّوال  ّالّ عٌرضوّلمخطر
ضػػماناتّ يػػدؼّإلػػ ّ مايػػ ّالعامػػؿّاثنػػا ّ نايػػذهّالل زامػػوّّك ال ػػال وّكضػػىّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم

  طاعػػػ ّاكامػػػرّوػػػا  ّالعمػػػؿ.ّكىػػػذهّالضػػػماناتّىػػػ ّمػػػفّالنظػػػاـّالعػػػاـّال مػػػال وّإذّالّي ػػػكزّمخالا يػػػاّ
ّ اقن اصّمنياوّكلكفّيمكفّزياد ياّ   ي انّلموم  ّالعامؿ.ّّ

كافّ كا ػؽّ نػكدّوّاـّالعػاـّكاآلدا   ّضػركر ّافّالّ خػالؼّاشكامػرّالنظػّىذهّالضماناتٌّسدك   
ّ.كافّالّ يعٌرضّالعامؿّلمخطرّوالع دّكنظاـّالعمؿ

ّ:النظاـ العاـ واآلدابّصاحب العمؿ أوامر أف ال تخالؼ –أوالً 
م ػػانكف.ّاآلمػػر ّلـّ كػػااشّاػػ ّلمنظػػاـّالعػػاـّ ػػ ّ ػػاؿّخرك يػػاّعمػػ  يعىػػٌدّاكامػػرّوػػا  ّالعمػػؿّمخال

ال كانيفّكال راراتّييدرّقيم ياوّكييزعزعّاس  رارّالعلق ّ ػيفّالعامػؿّّم  خركاّوا  ّالعمؿّ  ّاكامرهّع
ّ.3كوا  ّالعمؿ

؛ّ ػػ كامر4ّي عػػارضّمػػىّاآلدا ك ال ػال وّييعىػػٌدّ ػػاطلنّكػػٌؿّامػػرّاكّ ك يػػوّييخػػالؼّا كػػاـّال ػػانكفّاكّ
.ّكػ فّيػ مرّوػا  ّالعمػؿّالعامػؿ5ّال انكفّإذاّكانتّمنس م ّمىّوا  ّالعمؿّالّ  سـّ المخركعٌي ّإال

وّاكّافّيطمػػ ّمػػفّالعاممػػ ّار ػػدا ّمل ػػسّ عيػػد 6ّ مخالاػػ ّالخػػركطّكالمكاوػػااتّال ياسػػٌي ّل وػػنيىّالسػػمع 
ّعفّال خم ّ غي ّ ذ ّالعمل .

                                                           
ّلسكرم./ (ّمفّقانكفّالعمؿّا95انظرّالماد ّ)ّ(1)
 مفّقانكفّالعمؿّالمورم./ (56ّ)ّانظرّالماد ّكّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .19انظرّالماد ّ)ّ((2
ّ.111وّص2114 اطم ّالرزازوّاس  رارّعلقاتّالعمؿّ  ّظؿّقانكفّالعمؿّال ديدوّدارّالنيض ّالعر ي وّال اىر وّّ((3

وّمر ىّسا ؽوّص(4)  ّ.98و97ع دّالكا دّكـر
 .319مر ىّسا ؽوّصّ سفّكيرهوّّ(5)
ّ.254سي دّم مكدّرمضافوّمر ىّسا ؽوّصّّ(6)
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ّ ػػاؿّإلػػ 1ّك ػػ ّىػػذاّالوػػددّقضػػتّم كمػػ ّالػػن ضّالموػػرٌي  ّاٌف:ّ"طاعػػ ّالػػرليسّالّ م ػػدّ ػػ مِّ
ّيعمػـّىػكّ ار كا ّال رالـّكانوّلػيسّعمػ ّالمػرحكسّافّيطيػىّاشمػرّالوػادرّإليػوّمػفّرليسػوّ ار كػا ّ عػؿو

ّافّال انكفّييعاق ّعميو".
 اػػػ ّال ػػػػاالتّالسػػػػا   وّالّييعىػػػػٌدّالعامػػػؿّممزمػػػػانّ    ػػػػاعّاكامػػػػرّوػػػا  ّالعمػػػػؿ؛ّ كا  ػػػػوّ ػػػػاالل زاـّ

ّخضكعّشكامرّوا  ّالعمؿ.ّ نوكصّال انكفّكم اد ّاشخلؽوّم ٌدـّعم ّال زاموّ ال
ّأف ال تخالؼ أوامر صاحب العمؿ بنود العقد ونظاـ العمؿ: –ثانياً 

كييعىػػػٌدّىػػػػذاّالخػػػرطّ ػػػػذكيرانّ ال اعػػػػد ّالعامػػػ ّالػػػػكارد ّ ػػػػ ّال ػػػانكفّالمػػػػدن ّال ػػػػ ّ ػػػنٌصّ ػػػػ ّالمػػػػاد ّ
 يفوّاكّ(ّعمػػػػ ّاٌف:ّ"الع ػػػػدّخػػػػريع ّالم عاقػػػػديفوّ ػػػػلّي ػػػػكزّن ضػػػػوّكالّ عديمػػػػوّإالّ ا اػػػػاؽّالطػػػػّر148/1)

ّلألس ا ّال  ّي ٌررىاّال انكف".
كعٌمػػ ّ كرارىػػاّىػػكّال  كيػػدّعمػػ ّعػػدـّ  ػػديـّموػػم  ّالعمػػؿّعمػػ ّموػػم  ّالعامػػؿوّكذلػػؾّ مخالاػػ ّ

ّوا  ّالعمؿّل نكدّالع دّ  تّغطا ّسيمط وّال نظيمٌي .
ذاّكػػافّاشوػػؿّاٌفّالع ػػدّييعٌ ػػرّعػػفّإراد ّطر يػػوّ مػػاّي ٌ ػػؽّال ػػكازفّ ػػيفّموػػال يماوّ ػػ ٌفّ ىػػذهّكان

المعادل ّغيرّم ٌ   ّ  ّع دّالعمؿوّ   ّقيؿّإنوّع دّمفّع كدّاقذعػاف.ّك ال ػال وّإذاّسػم ناّلوػا  ّ
العمػػػؿّ مخالاػػػ ّخػػػركطّالع ػػػدّدكفّضػػػكا طوّسػػػيحٌدمّذلػػػؾّإلػػػ ّإخػػػلؿّال ػػػكازفّ ػػػيفّطر ػػػ ّع ػػػدّالعمػػػؿوّ

ّك الن ي  ّإل ّإرىاؽّالعامؿ.
دكفّاقضػػػػرارّّوموػػػػم  ّالعمػػػػؿّسػػػػ   ٌ ؽّاٌمػػػػاّإذاّكانػػػػتّاشكامػػػػرّم ا ػػػػ ّمػػػػىّ نػػػػكدّالع ػػػػدوّ ػػػػ فٌّ

خػػرا ووّ خػػرطّسػػلم وّالناسػػٌي ّ  موػػم  ّالعامػػؿّالػػذمّرضػػ ّمسػػ  انّ العمػػؿّ  ػػتّرقا ػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّكان
ّكال سدٌي .

 صاحب العمؿ العامؿ لمخطر: أوامرأف ال ُتعّرض  –ثاً ثال 
عريضػياّلمخطػر.ّك ػ ّ ػاؿّعىٌدّىذاّالخرطّ  كيػدانّلم ػداّضػركر ّا  ػراـّال يػا ّاقنسػانٌي ّكعػدـّ ييّّك

ّ موػم  وّاكلػ ّ الرعايػ وّ يػ ّ  عٌمػؽ عارضّالموم  يفّ ػرٌ صّموػم  ّالعامػؿّعمػ ّموػم  ّالمنخػ  ؛ّ
مخػػركعانّلم ػػٌردّاشمػرّالوػػادرّعػػفّوػػا  ّالعمػػؿّييعىػػٌدّكم ػػٌؿّ مايػػ ّقػػانكفّالعمػػؿ.ّكالّّو الػذاتّال خػػرٌي 

اكّافّيكٌمػؼّعػاملنّّو2ؿّالعمػؿّعمػ ّآلػ ّمعي ػ  العمؿّالذمّيحديػوّالعامػؿوّكػ فّيطمػ ّمػفّالعامػار  اطوّ
 ػػ ّخػػرك ّاقنخػػا اتّ الوػػعكدّشعمػػ ّالم نػػ ّلم يػػاـّ اشعمػػاؿّاللزمػػ ّل نخػػا ّ ػػ ّالمنػػاطؽّالمر اعػػ وّ
 ػػالرغـّمػػفّعػػدـّاخ واوػػوّ يػػذاّالنػػكعّمػػفّاشعمػػاؿ.ّاكّ كميػػؼّالعامػػؿّ الػػدخكؿّإلػػ ّالمنخػػ  ّال ػػ ّخػػٌ ّ

ّّ.3 يياّ ريؽوّقن اذّادكاتّالعمؿ

                                                           
ّ.247.ّمذككرّلدل:ّسي دّا كّيزيدوّمر ىّسا ؽوّص4/12/2114ؽّ مس 74ّّلسن 24112ّّالن ضّرقـّّ((1
لككي ي وّم سفّال يووّالسيمط ّال  دي ٌي ّلر ّالعمؿّ  ّال انكفّالككي  وّم م ّالم ام وّم م ّ ودرىاّ معي ّالم اميفّاّ((2

 .86وّص1993السن ّالسا ع ّعخر وّاعدادّ)ينايرػّ  رايرػّمارس(وّ
ّ.415ع دّالعزيزّالمرس ّ مكدوّمر ىّسا ؽوّصّ((3
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اٌف:ّ"ر ػضّاشكامػرّ السػارّ ػ ّظػركؼّال ػر 1ّّك  ّىذاّالوددّقضتّم كم ّال مييزّاشردني 
ّالّيع  رّس  انّلاوؿّالعامؿ".

 ػػنٌصّ ػػ ّالمػػاد ّّواكثػػرّدٌقػػ ّعنػػدّوػػياغ وّلضػػماناتّىػػذاّاالل ػػزاـ2ّككػػافّقػػانكفّالعمػػؿّال زالػػرم
ّم  ػػّك/ّعمػػ ّاٌنػػ73/ ؿّ نايػػذّال عميمػػاتّالمر  طػػ ّ ال زاما ػػوّوّييعىػػٌدّخطػػ ّ سػػيمان:ّ"ر ػػضّالعامػػؿّ ػػدكفّعػػذرو

ػػمط ّالسػػممي ّال ػػ ّيعٌينيػػاّالمسػػ خًدـّاثنػػا ّ المينيػػ ّاكّال ػػ ّقػػدّ م ػػٌؽّاضػػرارانّ المحسسػػ ّكالوػػادر ّمػػفّالسي
ّالممارس ّالعادي ّلسيمطا و".

  انكفّالعمؿّال زالرمّسمصّلمعامؿّ ر ضّاكامرّوا  ّالعمػؿوّلػيسّ ػ ّ ػاؿّمخالا يػاّلمع ػدّ
 ػػؿّ ػػ ّكػػٌؿّمػػٌر وّي ػػكٌ رّّ-كمػػاّ عػػؿّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم-فّاكّ عريضػػياّ يا ػػوّلمخطػػرّ  سػػ ّاكّال ػػانّك

م نػػػاعّعػػػفّ نايػػػذّاكامػػػرّإلػػػ ّاالّواكّمع كلػػػ ّهّوخخوػػػٌي ّهّ د عػػػوّاسػػػ ا ّهّإذّيمكػػػفّافّلديػػػوّالعػػػذرّالم  ػػػكؿ.
ّسا ّوا  ّالعمؿو ّلووّاكّمىّزكاو ّ.ؽّوكماّلكّطم ّمنوّوا  ّالعمؿّإن ازّعمؿّمعٌيفّمىّعدك 

وّك وػػػػرهّ ػػػػ كامرّوػػػػا  ّالعمػػػػؿّ الم ا ػػػػؿوّضػػػػٌيؽّقػػػػانكفّالعمػػػػؿّالسػػػػكرمّمػػػػفّنطػػػػاؽّاالل ػػػػزاـ
 اشعماؿّالم عٌم  ّ كظيا ّالعامؿ.ّ  ّ يفّاضاؼّقانكفّالعمؿّال زالرمّإليوّ ال ّايخرلوّكىػ ّاشعمػاؿّ

اّم  ضػياتّ يسػفّكىػذهّال الػ ّ  ٌررىػّوال  ّيحٌدمّام نػاعّالعامػؿّعػفّ نايػذىاّإلػ ّإل ػاؽّالضػررّ المنخػ  
ّالنٌي ّ  ّ نايذّالع كد.

نس ن جّمماّس ؽوّاٌنوّمفّ ٌؽّالعامؿّاالم ناعّعفّ نايػذّاكامػرّوػا  ّالعمػؿّالمخالاػ ّلخػركطّ
وّاكّ مػؾّالمخالاػ ّلمنظػاـّالعػاـّ ّاـّثػانكم  ّاساسػ   ع دّالعمؿّاكّالنظاـّالداخم وّسكا ّاكانػتّالمخالاػ ّل نػدو

ّ ػػكىرماكّاآلدا ّالعامػ وّاكّال ػ ّ ع .ّكاكثػرّمػفّذلػؾوّلمعامػػؿ3ٌّرضػوّلمخطػػروّدكفّافّييعىػٌدّمخػلنّ ػال زاـو
ال ػػٌؽّ ػػ ّ ػػرؾّالعمػػؿّمػػىّالم ا ظػػ ّعمػػ ّ  كقػػوّالعٌماليػػ وّ ػػ ّ ػػاؿّك ػػكدّاٌمّخطػػرّييػػٌددّسػػلم وّاكّ

ّ.4ّّوٌ  و
ّالعامؿّإذاّاخ ارّال ااظّعم ّ ٌ وّ ػ ّسػلم وّال سػدٌي ّكقػر5ٌّّالعمؿّالسكرمقانكفّّافٌّّإال رّالـز

ّييػٌددهوّافّي  ػٌدـّ ػدعكلّ م ػٌررّإلػ ّال ضػا وّمػىّإل ػا ّعػ  ّالغيػرّّاقنيػا  رؾّالعمؿّنظرانّلك كدّخطػرو
ّاقث اتّعم ّعا  ووّكالن ي  :ّ رمانوّمفّ  كقوّالعٌمالي ّإذاّ خؿّ  ّاقث ات.

                                                           
وّمر ىّسا ؽوّص115/1994م كم ّال مييزّاشردني وّ مييزّ  كؽوّرقـّّ(1) ّ.121-119وّمذككرّلدل:ّع دّالكا دّكـر
 .1991(ّلعاـ91/29ّال انكفّرقـّ)ّ(2)
ّ.253يدّم مكدّرمضافوّمر ىّسا ؽوّصسّ(3)
/ا(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّعمػػ ّان ػػو:ّ"ي ػػكزّلمعامػػؿّافّي ػػرؾّالعمػػؿّق ػػؿّنيايػػ ّالع ػػدّكدكفّإخطػػار66ّ ػػنٌصّالمػػاد ّ)ّ(4)

إذاّكافّىناؾّخطرّ سيـّييػددّسػلم ّالعامػؿّاكّوػ  وّ خػرطّافّيكػكفّوػا  ّّ-5وا  ّالعمؿّ  ّال االتّال الي :ّ
 ك ػكدّذلػؾّالخطػرّكلػـّي ػـّ  نايػذّال ػدا يرّالم ػرر ّاكّ مػؾّال ػ ّ ارضػياّال يػ ّالمخ وػ ّ ػ ّالمكعػدّالم ػددّالعمؿّقدّعمـّ

 لذلؾ".
ّمػفّاشسػ ا ّالسػا   ّافّير ػى66ّ نٌصّالماد ّ)ّ(5) ّسػ  و / (ّعم ّاٌنو:ّ"ي ٌؽّلمعامؿّالذمّ رؾّالعمؿّق ؿّنياي ّع دهّشمِّ

ع ّاقث اتّ  ّىذهّال االتّعم ّالعامؿوّكعندّالث ػكتّيكػكفّلمعامػؿّال  ػكؽّّدعكلّ سريصّغيرّم ررّاماـّال ضا وّكي ى
 (ّمفّىذاّال انكف".65المنوكصّعميياّ  ّالماد ّ)
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ّ  ّال انكف الم ا ؿوّ ماّمػنصّّال ػكؿّإٌنػوّيػدعكّللسػ غرا وّعنػدالّيسػعناّإالٌّّنل ظّك كدّ ناقضو
/ا(ّمػػفّخػػلؿّل نػػ ّثلثٌيػػ 66ّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػٌؽّ وػػؿّالعامػػؿّالػػذمّير كػػ ّخطػػ ّ سػػيمانّك  ػػانّلممػػاد ّ)

ّآخرّييعىٌدّ ا عػانّلػووّكىػكّرلػيسّال سػـّالػذمّيعمػؿّ ي راسياّك ككفّالغال ي ّلو؛ّككنوّرليسّالم ن ّمىّعضكو
ّي يـّم ايدّيمٌثؿّالن ا  ّال  ّين م ّإلييا ّ.1العامؿّ يوّالعامؿوّمىّعضكو

كيحخذّعم ّ خػكيؿّىػذهّالم نػ ّاٌنيػاّ يخػالؼّم ػداّقانكنيػانّراسػخان؛ّ يػ ّ  عػؿّمػفّوػا  ّالعمػؿّ
ّكا د. ّخومانّك كمانّ  ّآفو

يػػػاّمكا  ػػػ ّل كػػػـّال ػػػانكف.ّكلػػػيسّنٌّ سػػػ مٌدّمخػػػركعي ياّمػػػفّاكعميػػػووّ ػػػ ٌفّاكامػػػرّوػػػا  ّالعمػػػؿّ
الٌّّلوا  ّالعمؿّافّييدراّنٌوػانّ ػ ّاال اػاؽّي ضػ ّ ػ ٌفّالعامػؿ ّ  طاعػ ّاكامػرهّميمػاّكانػتوّكان ّكػافّميمػـز

فّكػػافّ اقمكػػافّاال اػػاؽّعمػػ ّ  ييػػدّسػػمط ّإوػػدارّاشكامػػرّ  يػػكدّ سػػع ّ الخػػرطّ ػػاطلنّكالع ػػدّوػػ يص.ّكان
ل ػػك يرّ مايػػ ّاك ػػرّلمعامػػؿّعػػفّ مػػؾّال ػػ ّيكٌ رىػػاّقػػانكفّالعمػػؿوّكػػ فّ سػػمصّلمعامػػؿّ االم نػػاعّعػػفّ نايػػذّ

ّخخوػػٌي وّل ػػاؿّك ػػكدّماكامػػرّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّ يػػذهّلّيػػذاّاالم نػػاعوّ ماخػػيانّمػػىّالطػػا ىّال مػػال ٌّ ػػٌرراتو
ّ. اعدال 

كاكامرّوا  ّالعمؿّيمكفّافّ  خذّخػكلنّآخػرّغيػرّذلػؾّالم عٌمػؽّ العمػؿّالػذمّيحديػوّالعامػؿوّ
ّإذّيمكفّافّ ردّ  ّوكر ّ عديؿّع دّالعمؿ.

ّ
 المطمب الثاني

 حماية العامؿ مف سمطة تعديؿ عقد العمؿ

ّو اع  ػػارهّالمسػػحكؿّعػػفّإدار ّمخػػركعوّك نظيمػػوّلوػػا  ّالعمػػؿ2ّكفّالعمػػؿّالسػػكرمسػػمصّّقػػان
ّمغايرّو ّعنوّاخ ل انّ كىريٌّلمعمؿّالم اّىّ  كميؼّالعامؿّ عمؿو ّ.ّّاّنؽّعميووّإذاّكافّغيرّمخ مؼو

 ػ ّوػا  ّالعمػؿّ ػٌؽّنٌصّعمػ ّ ػّتوكذلؾّمنصّوا  ّالعمؿّسمط ّال عديؿّال ػكىرمّالمحٌقػ
فؽّعميوغيرّالعمؿّالم اّىّ عمؿّو كميؼّالعامؿّ اخ مؼّعنوّاخ ل انّ كىريانوّكذلؾّ  ّ ػال  ّالضػركر ّّوّكان

ّ.3كلمٌد ّالّ زيدّعم ّثلث ّاخيرّوكال ك ّال اىر ّكمنعانّلكقكعّ اد ّاكّقولحّماّنخ ّعنو
ّال ػانكفّال ػديـوّ ػ الػذمّكػافّمك ػكدان4ّّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّ ػٌؽّال عػديؿّال  ميػدم  ٌنػ ّكعميووّّ

ّت.المحقٌّّكال عديؿّال كىرمٌّّكالذمّي  ورّعم ّ ال  ّال عديؿّغيرّال كىرمٌّ

ّ

                                                           
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.113ّانظرّالماد ّ)ّ((1
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.51انظرّالماد ّ)ّ((2
 / (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.51انظرّالماد ّ)ّ((3
اطم نػػػاّعمػػػ ّىػػػذيفّال عػػػديميفّ سػػػمي ّال عػػػديؿّال  ميػػػدموّشٌنيمػػػاّكانػػػاّمعػػػرك يفّمنػػػذّعيػػػدّال ػػػانكفّال ػػػديـّالوػػػادرّعػػػاـّّ(4)
ّ(وّكل مييزهّعفّال عديؿّال كىرمّالدالـّالذمّ  ناهّقانكفّالعمؿّال ديد.1959)
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ـٌّ كىػػذيفّال عػػديميفّيي ٌررىمػػاّم ػػداّ سػػفّالنيػػ ّ ػػ ّ نايػػذّالع ػػكدوّكم ػػداّال  عيػػ ّالػػذمّييعىػػٌدّمػػفّاىػػ
ّ.1ّّسماتّع دّالعمؿ

ل عػػديؿّاّسػػمط ّ ػػرضّامػػوّاضػػاؼّإلييكالنمػػكّالوػػناع ٌّّكلمسػػاير ّم  ضػػياتّال طػػكرّاالق وػػادمٌّ
ّآخػػرو51ّالػدالـ.ّ ػنٌصّ ػػ ّالمػاد ّ)ّال ػكىرمٌّ /ا(ّعمػ ّاٌنػػو:ّ"ي ػكزّلوػا  ّالعمػؿّ كميػػؼّالعامػؿّ عمػؿو

غيػػرّالم اػػؽّعميػػووّإذاّاسػػ خدـّكسػػالؿّ  نيػػ ّ ديثػػ ّاكّإذاّل ػػ ّإلػػ ّ غييػػرّ ػػ ّىيكميػػ ّاشعمػػاؿّكالكظػػالؼّ
مػػفّالعامػػؿّميػػاراتّنكعيػػ ّّ  وػػدّ طػػكيرّالعمػػؿّضػػمفّمنخػػ  ووّككانػػتّىػػذهّالكسػػالؿّكال غييػػراتّ  طٌمػػ 

ّ  ػػػدري ّالعٌمػػػاؿّك ػػػ ىيميـّعمػػػ ّاك سػػػا ّ  ديػػػد .ّكي ػػػ ّعمػػػ ّوػػػا  ّالعمػػػؿّ ػػػ ّىػػػذهّال الػػػ ّافّي ػػػـك
ذاّر ػضّالعامػؿّال ػدري ّكال  ىيػؿّلمعمػؿّال ديػدّ ؽّ ػ ّىػذهّ طٌ ػ  ٌنػوّالمياراتّلم ياـّ اشعمػاؿّال ديػد .ّكان

ّ(ّمفّىذاّال انكف".64وكصّعميوّ  ّالماد ّ)ال ال وّعم ّإنيا ّعمموّا كاـّال سريصّالم ٌررّالمن

ّك  ػػاّن- عػديؿّ  ػتّطالمػ ّالمسػا ل ّالك ال ػال وّييعىػٌدّالعامػؿّممزمػانّ  نايػذّالعمػؿّالػذمّايدخػؿّعميػوّ
ّ)الارعّاشكؿ(وّك الػّإذاّ-كفّالعمؿّالسكرمل ان ال عػديؿّال ػكىرٌمّاالضػطرارٌمّّ كافّال عديؿّغيرّ كىرم 

 )الارعّالثال (.3ّوّكال عديؿّال كىرٌمّالدالـ)الارعّالثان (2ّالمحٌقت
 

 الفرع األوؿ
 التزاـ العامؿ بالتعديؿ غير الجوىريّ 

يضػطرّوػػا  ّالعمػؿّا يانػػانّامػاـّال غييػػراتّال ػػ ّ طػراّعمػػ ّظػركؼّالعمػػؿّداخػؿّالمنخػػ  ّإلػػ ّ
يؿّ ٌ ػانّلوػا  ّكييعىػٌدّىػذاّال عػد  كميؼّالعامؿّ عمؿّآخروّالّيخ مؼّعفّعمموّاشوم ّاخ ل انّ كىريان.

ّ.4العمؿّليسّ م دكرّالعامؿّاالم ناعّعفّ نايذهوّ  تّطالم ّاع  ارهّمم نعانّعفّادا ّالعمؿ
 سػػفّالنٌيػػ ّ ػػ ّ نايػػذّالع ػػكد؛ّذلػػؾّاٌفّ ػػر ضّالعامػػؿّلم عػػديؿّغيػػرّال ػػكىرمّي عػػارضّمػػىّم ػػداّ

ررانّمادٌيػانّاكّاد ٌيػان.ّاشمػرّوّ يػكّالّييم ػؽّ العامػؿّضػال عديؿّالّيمٌسّا رّالعامؿّكالّكضعوّالكظيا ٌّّىذا
الذمّي عموّ  ّ اؿّر ضػوّادا ّالعمػؿّالمعػد ؿّم عٌسػاانّ ػ ّاسػ عماؿّال ػٌؽ.ّ ال عػديؿّغيػرّال ػكىرمّييعىػٌدّ

ّ.5ّّؼّ  ّاس عماؿّال ؽٌّاكّال عسٌّّوفّقودّاقسا  ّإل ّالعامؿوّ عيدهّعمخركعانّطالماّانٌّ

                                                           
  كؽّاش ػرا وّالم مػ ّالك ركنيػ ّلنػدكاتّّعادؿّالعخا  وّسمط ّالمخغؿّ  ّ سييرّم اكل وّ يفّ ا ياتّالم اكل ّك ماي ّ(1)

ّ.78وّص2116م اكـّ اسوّالعددّالرا ىوّيكنيكّ
ّ خػراّعػفّإراد ّوػا  ّالعمػؿوّّ(2) آثرناّ سمي ّىذاّال عديؿّال كىرمّ ال عديؿّال كىرمّاالضػطرارموّشنػوّيياػرضّشسػ ا و

ّكالمحقتّشنوّالّيمكفّافّيس مٌرّإالّلا ر ّم دكد ّمفّالزمف.
اّ سمي ّىذاّال عديؿّ ال عديؿّال كىرمّالدالـوّشنوّيمٌسّ كىرّالعمؿّالذمّيحديوّالعمؿوّكيس مرّىذاّال عديؿّطالمػاّآثرنّ(3)

ّافّع دّّالعمؿّمس مر.
(4)ّVERDIER Jean-Maurice et COEURET Alain et SOURIAC Marie-Armelle, Droit du 
Travail, op. cit. p.140. 

ّ.433كدوّمر ىّسا ؽوّصع دّالعزيزّالمرس ّ مّ(5)
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ّ ػػكىرمّ ّكعميػووّإذاّام نػػىّالعامػػؿّعػػفّ نايػػذّعممػػوّال ديػػد ػٌدّم وػػرانّ ػػ ّادا ّال ػػزاـو كىػػكّال زامػػوّّعي
 ػػ دا ّالعمػػؿوّإاٌلّإذاّاث ػػتّاٌفّوػػا  ّالعمػػؿّلػػـّي وػػدّمػػفّال غييػػرّموػػم  ّالعمػػؿوّإٌنمػػاّقوػػدّاقسػػا  ّ

ّإليو.ّّ
:ّ"لوػا  ّالعمػؿّال ػٌؽّ ػ ّإدار ّمخػركعوّواٌنػ1ّك  ّىذاّالوددّقضػتّم كمػ ّالػن ضّالسػكري 

هّال ػانكفّ ػ ّذلػؾّإالّ ال ػٌدكدّط  ػانّلمػاّ   ضػيوّموػم  ّالعمػؿوّكالّي ػدٌّكن ؿّعمالوّمفّمركزّإلػ ّآخػرّ
رّط يعػ ّعممػوّ مػػاّا ػرهّاكّ  غٌيػّالم عم ػ ّ  سػا  ّاسػ عماؿّال ػٌؽّكافّي ا ػػؿّذلػؾّمػفّالعامػؿّ ػ ّاالّيمػػٌسّ

الٌّ   ّّكػػافّوػػا  ّالعمػػؿّمسػػحكالنّعػػفّذلػػؾّط  ػػانّل اعػػد ّإسػػايػػحدمّإلػػ ّاقضػػرارّ ػػوّاد يػػانّاكّقانكنيػػانوّكان
كعمػػ ّالعامػػؿّافّييث ػػتّافّر ّالعمػػؿّقػػدّاسػػا ّاسػػ عماؿّىػػذاّّالػػكارد ّ ػػ ّال ػػانكفّالمػػدن .ّاسػػ عماؿّال ػػؽٌّ

ال ٌؽّكافّامرّالن ؿّلـّيكفّم وكدانّ وّموم  ّالعمؿّذا ػووّإنمػاّقوػدّ ػوّاقسػا  ّإليػو.ّكالن ػؿّ ػ ّمثػؿّ
يكػكفّالعامػؿّقػدّار كػ ّخطػ ّاكّىػذهّال الػ ّين مػ ّإلػ ّع ك ػ ّي ػ ّ ػكا رّخػركطياّكاسػ ا ياوّكذلػؾّ ػ فّ

اخػػؿّ ػػال زاـّاكّكا ػػ ّيارضػػوّعميػػوّمركػػزهوّ ػػ فّخػػلّمػػفّذلػػؾّاوػػ صّامػػرانّغيػػرّمخػػركعّكاسػػ عماالنّلم ػػٌؽّ
خلالنّ ال زاماتّوا  ّالعمؿّإفّلـّيكفّ سخانّلمع دّمفّ ان وّكمك  انّلم عكيض".ّ ّ وكر ّ عساي ّكان

يىعػػدّ  مكػػافّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػرضّإ ػػرا ّّال ديػػدّلػػـ2ّكلكػػفوّ عػػدّوػػدكرّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم
ّ  دي  ّعم ّالعامػؿوّ عػدّافّاسػ طوّىػذاّال ػانكفّمػفّقالمػ ّال ػزا اتّال  دي يػ ّالم ػدٌّ د ّعمػ ّالن ؿّك زا و

ّّّس يؿّال ور.
اٌفّضػػػركر ّعػػػدـّمسػػػاسّال عػػػديؿّغيػػػرّال ػػػكىرمّ   ػػػكؽّالعامػػػؿّال3ّّكيػػػرلّا ػػػدّخيػػػٌراحّال ػػػانكف
  س وّإٌنماّيم ٌدّإل ّعدـّاقضرارّ العامؿّمفّالنا يػ ّال سػدٌي ّايضػان.ّّين ورّ   كقوّالمادٌي ّكاشد ٌي 

 الضررّال سدمّي  ٌ ؽّم  ّكافّال عديؿّغيرّال كىرمّالذمّادخمػوّوػا  ّالعمػؿّي  ضػ ّمػفّالعامػؿّ
ّ يدانّيزيدّكثيرانّعفّال يدّالذمّكافّي ذلوّاثنا ّادالوّلعمموّال ديـ.

سػػكلّافّيضػػمفّلػػوّّ-ك ػػانكفّييػػدؼّإلػػ ّ مايػػ ّالعامػػؿ-ّالم ػػاؿّلػػيسّل ػػانكفّالعمػػؿك ػػ ّىػػذاّ
موّدكفّافّييعاػػ ّالعامػػػؿّمػػػفّعػػدـّ عٌسػػػؼّوػػا  ّالعمػػػؿّ ػػ ّاسػػػ عماؿّ ٌ ػػػوّ ػػ ّال عػػػديؿّغيػػرّال ػػػكىّر
كال ػػكؿّ غيػػرّذلػػؾّّو ّالعمػػؿالخضػػكعّليػػذاّال عػػديؿ؛ّذلػػؾّاٌفّال عػػديؿّغيػػرّال ػػكىرمّييعىػػٌدّ" ٌ ػػانّمطم ػػانّلػػرٌّ

                                                           
.ّمنخػػكرّ ػػ :ّم مػػ ّالم ػػامكفوّم ٌمػػ ّ يوػػدرىاّن ا ػػ ّالم ػػاميفّ ػػ ّال ميكرٌيػػ 7/5/1971ّ ػػاريخ737/2813ّّن ػػضّّ((1

ّ.359وّص494(وّال اعد 35ّوّميم ٌؽّالعددّالثان ّعخروّالسن ّ)1971العر ٌي ّالسكرٌي وّ
"  ٌددّال زا اتّال  ّي كزّ رضياّعم ّالعامؿّ  ّ ػاؿّمخالا ػوّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّاٌنو:98ّ نٌصّالماد ّ)ّ((2

 سػـّّ-اقنػذارّالك ػا  .ّاّ-ال ن يػو.ّ ّ-لكا  ا وّ  ّىذاّال انكفّاكّ ػ ّع ػدّالعمػؿّاكّالنظػاـّالػداخم ّلمعمػؿّ مػاّيمػ :ّ"ا
ّكا د.ّد  ػ خيرّّ-الكا ػد ....ّىػػّال سـّمفّاش رّاشساس ّ ماّالّيزيدّعم ّا رّخمس ّايػاـّعمػؿّعػفّالمخالاػ ّ-ا رّيـك

الاوؿّمفّالخدم ّّ-ال رمافّمفّعلك ّال ر يىّالدكرم.ّزّ-مكعدّاس   اؽّعلك ّال ر يىّالدكرمّلمٌد ّالّ زيدّعم ّسن .ّك
ك  انّش كاـّىذاّال انكف".ّك  ّىػذاّالوػددّنيعػارضّ سػمي ّ ػزا ّالاوػؿّمػفّالعمػؿّ ػػ:ّ"الاوػؿّمػفّالخدمػ "؛ّ يػذهّال سػمي ّ

اػػ ّالعامػػ وّال ػػ ّ  ػػٌدـّخػػدماتّعاٌمػػ ّلممػػكاطنيفوّاشمػػرّالػػذمّي ػػٌررّ سػػمي ّالعمػػؿّ الخدمػػ .ّ ػػ ّ ػػيفّاٌفّالعمػػؿّ ناسػػ ّالكظي
ّ وّالعامؿّالّ عٌدّخدٌم نوّّاشمرّالذمّي  ض ّ سمي وّاشخيا ّ مسٌميا يا.ّكال كؿ:ّالاوؿّمفّالعمؿ.  الذمّي ـك

 .354ع دّالعزيزّالمرس ّ مكدوّمر ىّسا ؽوّصّ((3
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".ّكػػػذلؾّ ػػػ ٌفّعػػػدـّالخضػػػكع1ّانّعمػػػ ّاقن ػػػااّكلػػػيسّعنوػػػرانّمػػػفّعناوػػػرهمّإلػػػ ّاع  ػػػارّالعامػػػؿّع لػػػيػػػحدٌّ
م ػػداّي كػػـّالرا طػػ ّالع دٌيػػ وّكىػػ ّرا طػػ ّال  عٌيػػ ّال ػػ ّ مٌيػػزّّلم عػػديؿّغيػػرّال ػػكىرمّييعىػػٌدّخرك ػػانّعمػػ ّاىػػـٌّ

ّع دّالعمؿّعفّالع كدّاشيخرل.
ّك ػوّهّوٌنػ ػ ّارّال ػكىرمّكي ٌررّا دّخيٌراحّال انكفّإعطا ّوا  ّالعمؿّسيمط ّإ را ّال عديؿّغي

ػػمط وّال نظيمٌيػػ .2ّ يػػكّييعىػػٌدّ نايػػذانّلع ػػدّالعمػػؿّاكثػػرّمنػػوّ عػػديلنّلػػوّ .مػػفّاك ػػوّممارسػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّلسي
ىػػػذاّكييعىػػػٌدّ وػػػا  ّالعمػػػؿّيممػػػؾّسػػػمط ّ نظػػػيـّالعمػػػؿّ ػػػ ّ ػػػدكدّنوػػػكصّال ػػػانكفوّك نػػػكدّع ػػػدّالعمػػػؿوّ

ّؽّعميو.الم اّىّال عديؿّ كزيعانّلمياـّالعمؿوّالّ عديلنّلنكعّالعمؿ
ذاّكافّال عديؿّغيرّال كىرمّ ٌ انّلوا  ّالعمؿوّ ماّىكّالم وكدّ يذاّال عديؿ؟ّ ّكان

يي ودّ ال عديؿّغيرّال كىرموّذلؾّال عديؿّالذمّالّيمػٌسّ ػكىرّالعمػؿّالػذمّيحديػوّالعامػؿوّ ػؿّ
ّ ػػػ ّ ااوػػػيؿّادالػػػو.ّك كميػػػؼّالعاممػػػ ّال ػػػ ّ خػػػ يطّال موػػػافّيكػػػكفّمخػػػا يانّلمعمػػػؿّالسػػػا ؽوّمػػػىّاخػػػ لؼو

ّوّاكّ كميؼّالعامؿّالذمّيعمؿّكا  انّ  ّخحكفّالمكظايفّ العمؿّكا  انّ  ّالديكاف.3ّ خياط ّال ي امات
ىػػػذهّال ػػػاالتّلػػػيسّ م ػػػدكرّالعامػػػؿّاالم نػػػاعّعػػػفّادا ّعممػػػوّال ديػػػد؛ّنظػػػرانّلعػػػدـّك ػػػكدّّك ػػػ 

ّ ػػيفّالعممػػيف ّوّاشمػػرّالػػذمّيعٌرضػػوّلمن ػػالجّالسػػم ٌي ّالم ّر4اخػػ لؼّ ػػكىرم  ّقػػانكن    ٌ ػػ ّعمػػ ّمخالا ػػوّلػػنص 
.ّإاٌلّإذاّكػػػافّام ناعػػػوّي ػػػدّاساسػػػانّلػػػوّ ػػػ ّاال اػػػاؽّالػػػذمّيي ػػػد ـّ ػػػ ّمثػػػؿّىػػػذهّال ػػػاؿّعمػػػ ّالػػػنٌصّوػػػريصّو
ّوّاكثرّ الد ّلمعامؿ.نٌّ؛ّشال انكن ٌّ

كالن ي  ّال انكنٌي ّالم ر ٌ  ّعم ّمخالا ّالعامؿّ  ّال االتّالسػا   ّىػكّاع  ػارهّمم نعػانّعػفّ نايػذّ
ّ كىرمّ  ّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّكمخٌلّنّوال زاـو ّ نظاـّالعمؿ.ّاشمرّالذمّكافّيسمصّلوا  ّالعمؿّ  ّظؿِّ

الميمغ ّاع  ارهّ  كـّالمس  يؿوّ عدّ ث يتّام ناعوّ  ّم ضرّكال وكؿّعم ّمكا   ّما شّالعمؿ
5.ّ

ّخػػاص ّاٌمػػاّ ػػ ّظػػٌؿّقػػانكفّالعمػػؿّال ديػػدّكامػػاـّغيػػا ّنػػ ّقػػانكن   ذاّالمخالاػػ وّي عػػٌيفّ  نظػػيـّىػػّص 
ّ ػػكىرمّ يمثٌػػؿّوٌّنػػنظػرانّش-ام نػػاعّالعامػؿّعػػفّادا ّعممػػوّعمػ ّوػػا  ّالعمػػؿّطػرحّمسػػ ل ّ ّإخػلالنّ ػػال زاـو

ّ.السكرمّمفّقانكفّالعمؿّ/ (113عم ّالم ن ّال  دي ٌي ّالمخٌكم ّك  انّلمماد ّ)ّ-يي ٌررّ ومو
ممًزمػػانّلمعامػػؿوّ ينػػاؾّال عػػديؿّال ػػكىرمّّكال عػػديؿّغيػػرّال ػػكىرٌمّلػػيسّ ال عػػديؿّالك يػػدّالػػذمّييعىػػدٌّ

ّ ّكخػركطو المحٌقتوّالذمّييعىٌدّ رضوّ ٌ انّلوا  ّالعمؿّكالخضكعّلوّكا  انّعم ّالعامؿوّكذلؾّضػمفّقيػكدو

                                                           
-122وّص1997يؽّطعمػػوّكاديػػ ّاسػػ ن كل وّال  نػػيفّالمػػدن ّالسػػكرموّمم ػػٌؽّال ػػز ّالسػػادسوّالمك  ػػ ّال انكنيػػ وّخػػاّ(1)

123.ّ
ّ.314خكاخّم مدّاش مدوّمر ىّسا ؽوّصّ(2)

 .166ع دّالغن ّعمركّالركيمضوّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
ّ.177ا مدّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
كالمعػػدؿ1961ّّ(ّلعػػاـ61ّال ػػرارّالػػكزارمّالوػػادرّعػػفّكزار ّالخػػحكفّاال  ماعيػػ ّكالعمػػؿّرقػػـّ)(ّمػػف18ّانظػػرّالمػػاد ّ)ّ((5

.ّكقػػػدّايلغػػػ ّىػػػذاّال ػػػرارّ وػػػدكرّقػػػانكفّالعمػػػؿّال ديػػػدّالػػػذمّالغػػػ ّ وػػػدكرهّكا ػػػ ّال ػػػكانيف1971ّ(ّلعػػػاـ488ّ ػػػال رارّرقػػػـّ)
ّكال راراتّالسا   ّعم ّ اريخّنااذه.
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  مػػ ّالعامػػؿّمػػفّ عٌسػػؼّوػػا  ّالعمػػؿوّك خػػٌكؿّال ػػٌدّاشدنػػ ّمػػفّال مايػػ ّال ػػ ّالّيمكػػفّ  اكزىػػاوّمػػىّ
ّ.ّكىكّماّسن ناكلوّ  ّالارعّالثان .ال مال ٌّ عياّزياد ياوّ ماخيانّمىّطاّإمكانٌي 

ّ
ّالفرع الثاني

ّالمؤّقت بالتعديؿ الجوىريّ  االلتزاـ
مط ّ ػػػرضّوػػػا  ّالعمػػػؿّسػػػاالق وػػػادٌي ّمػػػنصّالمنخػػػ  ّ  ػػػٌررّضػػػركراتّال اػػػاظّعمػػػ ّموػػػالصّ

ليػدؼّي ٌ ػؽّ.ّكالّيخاػ ّعمػ ّا ػدّاٌفّىػذاّا1ال عديؿّال كىرمّالمحٌقت؛ّ غي ّاس مرارّالعمؿّداخؿّالمنخػ  
ّمفّالعامؿّ  ّال ااظّعم ّمكردّرزقووّكلوا  ّالعمؿّ  ّال ااظّعم ّميمكو. ّ الد ّمزدك  وّلكؿ 

 ٌررّمنصّوا  ّالعمؿّسػمط ّ ػرضّىػذاّال عػديؿ؛ّم داّ سفّالني ّ  ّ نايذّالع كدّيّيكذلؾوّ  ٌفّ
ثلثػ ّاخػيروّكم ػرراتّّ-لسكرمك  انّل انكفّالعمؿّاّ–ذلؾّاٌنوّمحقتّ ط يع ووّ مٌد وّالّيمكفّافّ   اكزّ

ّ خراّعفّإراد ّوا  ّالعمؿوّ   ٌم ّ  ّ ال  ّالضركر ّكال ك ّال اىر . ّ رضوّ عكدّشس ا و
وػا  ّالعمػؿوّ ػػٌؽّ عػديؿّع ػدّالعمػػؿّ"إذاّدعػتّالضػركر ّلػػذلؾو2ّّكمػنصّقػانكفّالعمػؿّاشردنػػ 

 ػػ ّاش ػػكاؿّاشيخػػرلّال ػػ ّيػػنصّمنعػػانّلكقػػكعّ ػػاد ّاكّقوػػلحّمػػاّنخػػ ّعنػػوّاكّ ػػ ّ الػػ ّال ػػك ّال ػػاىر ّّك
ّعميياّال انكفوّعم ّافّيككفّذلؾّ  ّ دكدّطاق وّك  ّ دكدّالظرؼّالذمّاق ض ّىذاّالعمؿ".

توّالمحٌقػّ ػٌؽّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّال عػديؿّال ػكىرمٌّّ اقضا  ّإلػ 3ّكنٌصّقانكفّالعمؿّالمورم
كذلػؾّ ػ ّال ػاالتّال ػ ّي ػٌؽّايخرلّسػمصّ مك  يػاّلوػا  ّالعمػؿّ اػرضّال عػديؿّال ػكىرٌموّّ ال ّوعم ّ

ّ.4لوّ يياّإنيا ّالع دّشس ا ّاق وادٌي 
  ػػٌؽ5ّّكعمػػ ّالعكػػسّمػػفّمكقػػؼّقػػكانيفّالعمػػؿّالمػػذككر ّسػػا  انوّلػػـّيع ػػرؼّقػػانكفّالعمػػؿّالم نػػان 

اٌنوّمػاّمػف6ّّاحّال انكفرٌّا دّخّيّمحٌقت.ّك الرغـّمفّذلؾوّيرلوا  ّالعمؿّ  ّ رضّال عديؿّال كىرمّال
 ّ ػػ ّ نايػػذّالع ػػكد.ّ ال ضػػامفّ ػػيفّع ػػراؼّ يػػذاّال ػػٌؽّالػػذمّييعىػػٌدّ ط ي ػػانّلم ػػداّ سػػفّالنٌيػػمػػفّامػػرّيمنػػىّاال

ّا رادّالمنخ  ّالكا د ّكا  ّ   ضيوّضركراتّال ااظّعم ّالموالصّاالق وادٌي ّلم مد.ّ
آخػر.ّ  نظػيـّال ػانكفّليػذاّال ػٌؽّّك نظػيـّال ػانكفّلػوّخػ  ّهّو ال ٌؽّخ  ّهّالا ي ّإاٌلّاٌفّاالع راؼ

ّ يعنػػ ّاٌفّادالػػوّكا ػػ ّعمػػ ّالعامػػؿّ  ػػتّطالمػػ ّالمسػػا ل وّاٌمػػاّاالع ػػراؼّ ػػوّ يعنػػ ّاٌفّ نايػػذهّىػػكّكا ػػ ه
ّمم  ّعم ّعا ؽّالعامؿ.ّ ّاخلق  

                                                           
ّ.148وّص1993العمؿوّالط ع ّالثاني وّدارّاـّال رلوّالمنوكر وّا مدّسعيدّالزقردوّخرحّقانكفّّ(1)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .17الماد ّ)انظرّّ((2
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.76/1الماد ّ)انظرّّ(3)
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.211الماد ّ)انظرّّ(4)
ّ.1946/ايمكؿ13ّال انكفّالوادرّ  ّّ((5
ّ.363وّص2117منخكراتّال م  ّال  كقي وّ يركتوّفوّقانكفّالعمؿوّ سيفّع دّالمطيؼّ مداّ(6)
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ّي ركػػوّدكفلػػـّالمخػػٌرعّّإاٌلّافٌّلوػػا  ّالعمػػؿوّّتّ ػػؽّ المحٌقػػّال عػػديؿّال ػػكىرمٌّّفٌّك ػػالرغـّمػػفّا
ػػوالمحٌقػػتّلنػػكعّالعمػػؿّككّىّال عػػديؿّال ػػكىرمٌّّال ػػ ّ ػػردّعمػػ ّسػػمط ّ ػػرضّضػػكا ط.ّ مػػاّىػػ ّال يػػكد ؟ّكىػػؿّمِّ

ّيمكفّافّيردّىذاّال عديؿّعم ّساعاتّالعمؿّكايامو؟
 ت لنوع العمؿ وَكمِّو:المؤقّ  التعديؿ الجوىريّ  -أوالً 

ّ   راّذم ّالعامػؿّ  دالػوّكمٌيػ ّالعمػؿّالم اػؽّعميػووّكالّيسػ طيىّوػا  ّالعمػؿّ كمياػوّ ػ دا ّعمػؿو
 وػػػكؿّعمػػػ ّمكا   ػػػووّكذلػػػؾّ ػػػ ّ ػػػدكدّال ػػػكانيفّكاشنظمػػػ .ّك ال ػػػال وّالّييعىػػػٌدّالعامػػػؿّإضػػػا ٌ ّإاٌلّ عػػػدّال

ّاالمم نىّعفّ نايذّكميٌّ ٌّماّىكّم اؽهّعميوّمخٌلنّ ال زاموّ  دا ّالعمؿوّكميعٌرضانّلممسحكلٌي .ّك رّع ّعمؿو
الاػػ ّاٌف:ّ"مخ1ّكسػػارّاال  يػػادّال ضػػالٌ ّعمػػ ّىػػذاّالػػنيجوّ يػػ ّقضػػتّم كمػػ ّالػػن ضّالموػػري 

ليػػذاّّم ػػا لّنر ّالعمػػؿّلخػػركطّالع ػػدوّ  خػػغيؿّالعامػػؿّعمػػ ّخمػػسّماكينػػاتّ ػػدالنّمػػفّثػػل ّدكفّافّينػػاؿّ
الّ الم يكدّاقضا  وّكام ناعّالعامؿّعفّ خغيؿّالمكن ّالخامس ّالّيمػنصّر ّالعمػؿّال ػٌؽّ ػ ّ وػمو.ّكان

ّعيد ّ وموّدكفّم ٌرر".
ادا ّكمٌيػػ ّالعمػػؿّالم اػػؽّعميػػووّّلعامػػؿّ ػػ لػػيسّلوػػا  ّالعمػػؿّال  ايػػؿّعمػػ ّ ػػٌؽّا ال ػػال وّّكّ

ّاكمٌيػػ ّمػػفّالعمػػؿّي ػػٌددىّ عمػػ ّال زامػػوّ ػػ دا ّاٌيػػّكذلػػؾّ ػػ فّي اػػؽّمعػػو وّاكّ عػػدـّاال اػػاؽّعمػػ ّكمٌيػػ ّعمػػؿو
.ّ مثػػؿّىػػذاّاال اػػاؽّي ٌمػػؿّمػػفّالعمػػؿّمػػفّمػػوّ ػػ ك رّكمٌيػػ ّومزًّليضػػىّالعامػػؿّ  ػػتّاشمػػرّالكاقػػىوّكيّيّومعٌينػػ ّو

كىػ ّّولعامػؿوّكييعىػٌدّ ػاطلنّلمخالا ػوّقاعػد ّمػفّالنظػاـّالعػاـّال مػال ٌّموػم  ّار ّلال ماي ّال خػريعٌي ّالم ػرٌّ
ؽّعميػػو.ّكىػذاّيعنػػ ّافّيكػػكفّاالل ػػزاـّ ػػنٌصّعمػ ّال ػػزاـّالعامػػؿّ ػػ دا ّكمٌيػ ّالعمػػؿّالم اىػػال ػػ ّال اعػػد ّ مػؾّ

وّاٌمػػاّإذاّلػػـّيكػػفّكػػذلؾوّ  ٌنػػوّالّي  ػػ ّدكفّ  ديػػدوّ ػػؿّيػػ ـٌّا ـٌ  ػػكعّإلػػ ّالعػػرؼّلّرمضػػ كطانّمػػفّ يػػ ّالكػػ
ّ.ل  ديده

ّمػػفّ يػػ ّالنػػكعّلمعمػػؿّ ّمغػػايرو ّمسػػحكلٌي ّالعامػػؿّ ػػ ّ ػػاؿّام ناعػػوّعػػفّادا ّعمػػؿو كػػذلؾوّالّ  ػػـك
ّيكّ ؽ ّلمعامؿّكليسّلوا  ّالعمؿّإ  ارهّعميوّدكفّرضاه.وّ ؽّعميوالم اّى

داخػػػؿّّاٌفّاسػػ خداـّالعامػػؿّالػػػذمّيعمػػؿّ نٌيػػاّن2ّك ػػ ّىػػذاّالوػػددّقضػػػتّم كمػػ ّال مييػػزّاشردنٌيػػػ 
 ّخػاراّالموػنىّييعىػٌدّ غييػرانّلنػكعّالعمػؿّالم اػؽّعميػووّكالّي ػكزّإ  ػارّالعامػؿّالمونىّلمعمؿّعم ّمضػخٌّ

ّعم ّادالوّدكفّرضاه.
ّ كمياػػوّ ػػ ّمدرسػػ ّسػػ كػػذلؾوّالّ يعىػػٌدّاخطػػا نّ  ـٌ ك  ّمسػػا ل ّالعامػػؿّعنيػػاّام نػػاعّالمعمػػـّالػػذمّ ػػ

ّ كمياوّ  عماؿّال ضميدّاىمٌي ّ  عدادّر لتّطل ٌي وّكام ناعّالط ي ّال ال ػ ّ يعىػٌدّمػفّاخ وػاصّ-ذمّ ـٌ
ّال عاقػػػدّمعػػػوّشدا ّدكرّال طكلػػػ ّ ػػػ ّّالممثػػػؿّالػػػذم.ّكام نػػػاع3ّعػػػفّال يػػػاـّ يػػػذهّاشعمػػػاؿّ-الممرضػػػيف ـٌ  ػػػ

ّثػػانكمّ  ّعػػفّال يػػاـّ ػػدكرو ّمرلػػ   وّكالّيمػػنصّىػػذاّاالم نػػاع4ّؿّاقدار ّالّيخػػٌكؿّخطػػ ّنايسػػندّإليػػوّمػػفًّق ىػػّمسمسػػؿو

                                                           

 .499وّص1987ع دّالعمؿّالاردموّدارّالمعر  ّال امعي وّاقسكندري وّ-ىماـّم مدّم مكدوّقانكفّالعمؿّ(1) 
دل:ّ.ّمػػذككرّلػػ1399وّص1965.ّمنخػػكرّ ػػ ّم مػػ ّن ا ػػ ّالم ػػاميفّاشردنٌيػػ ّلعػػاـ278/65ّقػػرارّم كمػػ ّال مييػػزّرقػػـّ(2)

ّ.177ا مدّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽوّص
وّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ((3 ّ.96ّع دّالكا دّكـر
ّ.166ع دّالغن ّعمركّالركيمضوّمر ىّسا ؽوّصّ((4
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ّ ػكىرمّ المسػا ل ّ ػؽٌّمػؿّوا  ّالع  مٌسػكانّّإٌنمػاوّ؛ّ ام نػاعّالعامػؿّ ػ ّىػذهّال الػ ّالّييعىػٌدّإخػلالنّ ػال زاـو
 كنوكصّقانكفّالعمؿ.ّو خركطّالع د
ّ-منػوّلضػركراتّ سػفّسػيرّالعمػؿّمراعػا ّن-اٌفّقانكفّالعمؿّالسػكرمّاعطػ ّوػا  ّالعمػؿّّإال

ّغيػرّالعمػؿّالم اىػّ ّوثناليٌّاسػ ّك كميؼّالعامػؿّ وػكر ّوّو ٌؽّالخركاّعفّىذاّاشوؿ فّكػافّ عمػؿو ؽّعميػووّكان
ّيمكفّ ورىاّ  ّن ط يف:ّكخركطّوّضمفّقيكدّوّواّنمخ ماانّعنوّاخ ل انّ كىريٌّ

ّعػفّعممػوّّرّ ال ّالضركر ّاكّال ك ّال اىر : ٌّ ّكّ-القيد األوؿ ّمخ مػؼو   كميؼّالعامؿّ  دا ّعمػؿو
وّ   ٌسػػدّ ػػ ّاسػػ ثنالٌي ّوّرّ الػػ ّو ٌّلعمػػؿوّ ػػؿّإلػػ ّ ػػّكإلػػ ّرغ ػػ ّوػػا  ّاّاشوػػم ّاخ ل ػػانّ كىريػػانوّالّيسػػ ند

 الػػػ ّالضػػػركر ّاكّال ػػػك ّال ػػػاىر .ّك كميػػػؼّالعامػػػؿّ يػػػذاّالعمػػػؿّيػػػ   ّل اػػػادمّاقضػػػرارّ المنخػػػ  ّال ػػػ ّييعىػػػٌدّ
ّاركانيػاوّال ػ ّالّيسػ مٌرّالعمػؿّ ييػاوّإاٌلّ ك ػكدىـّ ـٌ العٌماؿّا ػدّعناوػرّاقن ػااّاشساسػٌي ّ ييػاوّكا ػدّاىػ

ّك عاكنيـ.
ال زاـّالعامػػؿّ ػػّ:كىػػكّال يػػدّالزمنػػ ّالػػذمّي ػػ ّافّييرا ػػؽّىػػذاّالكضػػىّاالسػػ ثنال ٌّّ-القيػػد الثػػاني

ّمنذّقياـّ ال ّالضركر ّاكّال ك ّال اىر ّكين ي ّ ان يالو.ّمغايرّوّعمؿّو  دا ّ ّلعمموّي ـك
 ػػوّ  ػػتّ العمػػؿّال ديػػدّالمككػػكؿّإليػػوّال زامػػانّي ػػ ّالك ػػا ّّ- ػػ ّىػػذهّالا ػػر -قيػػاـّالعامػػؿّكييعىػػٌدّ
لمػرضّالعامػؿّالمخػ ٌصوّكذلػؾّّ.ّك كميؼّرليسّالعٌماؿّ الكقكؼّعم ّآل وّمعٌين ّو1مسا ل طالم ّ عٌرضوّلم

.ّك  ػػانّلم اعػػد ّالا يٌيػػ :2ّ  ػػ ّير ػػىّالعامػػؿّاكّيسػػ طيىّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػد يرّعامػػؿّآخػػروّاٌييمػػاّاقػػر 
ّرّ  درىا"."الضركراتّ  دٌّ

 ٌدانّاقو ّليذهّالمر م وّم ػٌددانّإٌياىػاّ ثلثػ ّاخػير؛ّّك سنانّ عؿّقانكفّالعمؿّالسكرمّاٌنوّكضى
ّمغػػايرّ كذلػػؾّ  ػػ ّالّي خػػذىاّوػػا  ّالعمػػؿّذريعػػ ّلم  ايػػؿّعمػػ ّ  ػػكؽّالعامػػؿ؛ّ يكٌمػػؼّاشخيػػرّ عمػػؿو

وّ يد عػوّ  وػر وّىػذاّنػ ّومعيٌّّزمنٌيػ ّوّلعمموّاشوػمٌ ّ  ٌ ػ ّك ػكدّ الػ ّاسػ ثنالٌي وّدكفّافّيكػكفّم ٌيػدانّ ا ػر ّو
ّس  ال وّ.ّإل ّ  ديـّا

وّيغػػدكّام نػػاعّالعامػػؿّعػػفّاالسػػ مرارّ العمػػؿّال ديػػدّ ٌ ػػانّلػػووّاٌمػػاّ عػػدّان يػػا ّالكضػػىّاالسػػ ثنال ٌّ
.ّ ػؿّعمػ ّالعكػسّييعىػٌدّإوػرارّوػا  ّالعمػؿّعمػ ّالعمػؿّم اسػ  وكليسّلوا  ّالعمؿّ  ّىذهّال ال ّ

وّيسػػمصّلمعامػػؿّ  ػػرؾّالعمػػؿّدكفّإخطػػ ّ ػػكىرم  مػػىّالم ا ظػػ ّعمػػ ّ  كقػػوّّارال ديػػدّإخػػلالنّمنػػوّ ػػال زاـو
 ػرؾّالعمػؿّق ػؿّيال ػ ّ سػمصّلمعامػؿّ ػ فّّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمو(2ّ-/ا66اس نادانّل كـّالماد ّ)ّوكا  ّن

نياي ّالع دّك دكفّإخطارّوا  ّالعمؿ:ّ"إذاّلـّي ـّوا  ّالعمؿّإزا ّالعامؿّ ال زاما ػوّال كىرٌيػ ّط  ػانّ
ّش كاـّىذاّال انكف".

يغػدكّسػ  انّ ػػ ّّوعمػ ّالك ػوّالمي اػؽّعميػولمعامػؿّالعمػؿّ عػدـّ  ديمػوّالعمػؿٌّفّوػا  ّوّ ػ كػذلؾ
ّوّك الن ي  ّ رمانوّمفّاش ر.عدـّادالوّالعمؿ

                                                           
 .171وّص2111السيدّعيدّنايؿوّخرحّقانكفّالعمؿّال ديدوّدارّالنيض ّالعر ي وّال اىر وّ((1
 .164ىّسا ؽوّصع دّالغن ّعمركّالركيمضوّمر ّ((2
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ك  ذاّلكّاعط ّقانكفّالعمػؿّالسػكرمّالعامػؿّ ػٌؽّ ػرؾّالعمػؿّدكفّإخطػارّمػىّاال  اػاظّ كامػؿّ
وّكماّ عؿّقانكفّال ّوريصو ّ.1عمؿّاشردن   كقووّ  ّ ال ّال عديؿّال كىرٌمّ نص 

ال عػػػديؿّ كىرٌيػػػانّإٌمػػػاّ ػػػالنظرّإلػػػ ّالعنوػػػرّالػػػذمّطػػػراّعميػػػوّال عػػػديؿّك ػػػ ثيرهّعمػػػ ّ  ػػػكؽّكييعىػػػٌدّ
العامؿوّكىكّماّيسٌم ّ المعيارّالمكضكع وّاكّ النظرّإل ّ ػ ثيرّال عػديؿّعمػ ّال يػا ّالخاٌوػ ّ العامػؿوّ

يي ػد ّاضػطرا انّ ػ ّال يػا ّاال  ماعٌيػ ّكىكّماّيسٌم ّ المعيارّالخخوٌ .ّ  عديؿّاكقػاتّالعمػؿّاكّايامػوّ
ّ.2ّّلمعامؿ

 المّؤقت لساعات العمؿ وأيامو: التعديؿ الجوىريّ  -ثانياً 
 عػػددّسػػاعاتّالعمػػؿّالم ػػٌدد ّّ-اشوػػؿّكالم ػػداّمػػفّ يػػ -افّي  ٌيػػدّي ػػ ّعمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّ

ّقانكنانوّك  راتّالرا  ّاليكمٌي ّكاشس كعٌي .
يامو؟ّكماّى ّاالس ثنا اتّالكارد ّعمػ ّىػذهّال اعػد ؟ّكمػاّىػكّ ماّى ّساعاتّالعمؿّال انكنٌي ّكا

ّالم ا ؿّالم ٌررّليذاّال يدّاقضا ٌ ؟
ّّّوأيامو: ػ ساعات العمؿ1

قػػٌك ّالعمػػؿّمػػفّاالسػػ يلؾّّمراعػػا نّمػػفّالمخػػٌرعّالسػػكرمّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّلضػػركر ّال اػػاظّعمػػ 
ّؿّكايامػػػووّمػػػىّاققػػػرارّ ك ػػػكدّ ػػػاالتّون ي ػػػ ّاسػػػ غلؿّاوػػػ ا ّالعمػػػؿّليػػػاوّنٌظػػػـّسػػػاعاتّالعمػػػّ؛رالم ٌكػػػ
ٌّي ؟ ماّى ّساعاتّالعمؿّكاٌياموّاشومّ س دع ّالخركاّعم ّىذاّالم دا.ّ ّواس ثناليٌّ

 :ساعات العمؿ - أ
ّالكا ػدوّّ-3ك  انّل انكفّالعمؿّالسكرم-يؿّالعامؿّالّي كزّ خغ اكثرّمفّثمان ّساعاتّ  ّاليـك

عوّدكفّافّيػػػدخؿّ ػػػ ّال سػػػا ّالسػػػاعاتّالكا ػػػدوّاكّثمػػػان ّكار عػػػيفّسػػػاع ّمكزعػػػ ّعمػػػ ّمػػػدارّاشسػػػ ّك
 زيػدّعػددّسػاعاتّّاّىذهّالعناورّ  ّال سػا وّك ػ ّافّالالمخٌوو ّل ناكؿّالطعاـّكالرا  .ّ  ذاّادخمن
ّالكا د ّ.4ّّالعمؿّعفّعخرّساعاتّ  ّاليـك

مٌمػػاّّكلكػػفوّىنػػاؾّ عػػضّالميػػفّكاشعمػػاؿّذاتّخوكوػػٌي ّمعٌينػػ وّ   ضػػ ّ خػػغيؿّالعامػػؿّاكثػػر
ّالّكوّكا ػد ّىكّم ػٌددّ سػاع ّو كاشعمػاؿّالسػيا ٌي ّكالاندقٌيػ وّ  يػ ّ وػ صّّا ػدوامّ سػىّسػاعاتّ ػ ّاليػـك

ّإ مال ّساعاتّالعمؿّ عدّإضا  ّاكقاتّالرا  ّكالطعاـّا دّعخرّساع .ّ
كىناؾّاعماؿّمرى  ّاكّمضٌر ّ الوٌ  وّ   ض ّ خغيؿّالعامؿّاقٌؿّمفّذلؾّ ساع ّ ااظانّعمػ ّ

كعمػ ّسػ يؿّالمثػاؿوّالعٌمػاؿّالمػذيفّيعممػكفّ ػالمكادّالوػم  ّّ-ـّالكا ػدامّسػ ىّسػاعاتّ ػ ّاليػّك-و  ووّ
وّ عػدّإضػا  ّاكقػاتّ اكّالمخٌع وّ  ي ّالّي كزّافّ   اكزّإ مال ّساعاتّعمميـّ سىّساعاتّ  ّاليػـك

                                                           
ّ عديؿّىذهّالماد ّ مك  ّال انكفّرقـّ)ّ(1) ّ(.2118ّّّ(ّلعاـّ)48 ـٌ
ّ.343ع دّالعزيزّالمرس ّ مكدوّمر ىّسا ؽوّصّ((2
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.116انظرّالماد ّ)ّ(3)
 / (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.116انظرّالماد ّ)ّ((4
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العمػػػػؿّ عػػػػدّال خػػػػاكرّمػػػػىّال يػػػػاتّيػػػػدىاّمػػػػفّكزيػػػػرّالرا ػػػػ ّكالطعػػػػاـ.ّكىػػػػذهّاشعمػػػػاؿّيوػػػػدرّقػػػػرارّ   د
ّ.1المخ ٌو 
ان.ّإذّالّي ػػكزّكلعمػػاؿّالمنػػا ـّكالم ػػا رّنٌوػػانّخاٌوػػ2ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّلالػػ ّاش ػػدا ا ػػردّّك

ّالكا ػػدوّعمػػ ّافّ  خٌمميػػاّ  ػػر ّاكّاكثػػرّل نػػاكؿّالطعػػاـّ  خػػغيؿّاش ػػدا ّاكثػػرّمػػفّسػػتّسػػاعاتّ ػػ ّاليػػـك
افّالّ   ػاكزّّ.ّكىذاّيعن ّاٌفّساعاتّالعمػؿّالاعمٌيػ ّي ػ كامم ّوّكالرا  وّالّ  ٌؿّ  ّم مكعياّعفّساع ّو

 ّعمػػ ّ  ػػر ّرا ػػ ّ عػػدّعممػػوّثػػل ّسػػاعاتّم كاوػػم وّك ػػد ّمػػسّسػػاعاتوّي وػػؿّ ييػػاّالعامػػؿّال ػػدخ
ّاقو .ّ

وّ  ٌنػػوّالّي ػكزّإ  ػػاليـّداخػػؿّامػػاكفّالعمػػؿّاكثػػرّمػػف3ّاٌمػاّ النسػػ  ّإلػػ ّعٌمػػاؿّالمنػػا ـّكالم ػػا ر
ّالكا دوّ ماّ  ّذلؾّالا راتّالمخٌوو ّل نػاكؿّا لطعػاـّكالرا ػ وّكال ػ ّالّي ػكزّافّس ىّساعاتّ  ّاليـك

ّالكا ػػد .ّ اقضػػا  ّإلػػ ّالكقػػتّالػػذمّيسػػ غرقوّالعامػػػؿ4ّ  ػػٌؿّ ػػ ّم مكعيػػاّعػػفّسػػاع ّكنوػػؼّ ػػ ّاليػػـك
لمكوػػكؿّكالخػػركاّمػػفّسػػطصّاشرضّإلػػ ّمكػػافّعممػػوّ ػػ ّ ػػاطفّاشرضّك ػػالعكس.ّك ال ػػال وّالّي ػػكزّ

ّالكا ػػدوّك ػػد ّ خػػغيؿّعمػػاؿّالمنػػا ـّكالم ػػا رّ وػػكر ّ عمٌيػػ ّاكثػػرّمػػفّخمػػسّسػػا عاتّكنوػػؼّ ػػ ّاليػػـك
ّاقو .ّ

اٌفّمسػػ ل ّزيػػاد ّسػػاعاتّالعمػػؿّليسػػتّمػػفّالمسػػالؿّال ا مػػ ّشفّ كػػكفّم ػػٌؿّنسػػ ن جّممػػاّسػػ ؽوّ
الّاسػػػ غٌؿّمعظػػػـّار ػػػا ّالعمػػػؿّىػػػذاّالػػػنٌصّل خػػػغيؿّعمػػػاليـّ سػػػىّّا اػػػاؽّو  ػػػيفّالعامػػػؿّكوػػػا  ّالعمػػػؿ؛ّكان

مصّ مثػؿّىػذاّاال اػاؽوّمييػدريفّ ػذلؾّال مايػ ّال ػ ّساعاتّ دالنّمفّثمان ّسػاعاتوّ   ػ ّاٌفّال ػانكفّيسػ
ّييس غياّقانكفّالعمؿّعم ّعمالو.

ّالكا ػد.ّ مثػؿّىػذاّ  الم ا ؿوّي كزّاال ااؽّعم ّ خػغيؿّالعامػؿّاقػٌؿّمػفّثمػان ّسػاعاتّ ػ ّاليػـك
ّ ػػ  ّط يعػػ ّقكاعػػدّقػػانكفّالعمػػؿوّالاال اػػاؽّالّييػػن صّمػػفّالضػػماناتّال خػػريعٌي ّالممنك ػػ ّلمعامػػؿوّكييراعػػ

ّمفّالنظاـّالعاـّال مال . يعىٌدّ
كذلؾوّالّي ػكزّافّيكػكفّم ػٌلنّلل اػاؽّمسػ ل ّ رمػافّالعامػؿّمػفّ ٌ ػوّ ػ ّال وػكؿّعمػ ّ  ػر ّ
را ػػ ّيكمٌيػػ ّلمػػٌد ّسػػاع ّكا ػػد وّ عػػدّخمػػسّسػػاعاتّم  اليػػ ّمػػفّالعمػػؿ؛ّذلػػؾّاٌفّىػػذهّالمسػػ ل ّ خػػراّعػػفّ

وػػل ياتّمنيػػاّ ػػ ّ عػػضّاشعمػػاؿّكالميػػفّ ػػ ّنطػػاؽّاال اػػاؽّالخػػاصوّك ػػدخؿّإمكانٌيػػ ّ رمػػافّالعامػػؿّ
ّ.5العمؿكزيرّ

عطػا ّسػمط ّ  ديػدّاشعمػاؿّكالميػفّال ػ ّ كن  رحّ ػ ّىػذاّالوػددّاال  عػادّعػفّمركزٌيػ ّال ػراروّكان
ي كزّ رمافّالعامؿّمفّ ٌ وّ  ّالرا  ّاليكمٌيػ ّلمػديرٌياتّالعمػؿّ ػ ّكػؿّم ا ظػ ؛ّذلػؾّاٌفّالمخػٌرعّ ػٌددّ

اشسػ ا ّالانٌيػ ّكظػركؼّال خػغيؿ.ّاشمػرّالػذمّّ:كى ّىذهّاشعماؿّ  ّضكلياي  ّ  ديدّّالضكا طّال  

                                                           
 السكرم./ا(ّمفّقانكفّالعمؿ117ّانظرّالماد ّ)ّ(1)
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.114ّانظرّالماد ّ)ّ(2)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.145انظرّالماد ّ)ّ((3
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.146انظرّالماد ّ)ّ(4)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.118انظرّالماد ّ)ّ(5)
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يكاػػػؿّلممػػػديرٌياتّالمخ ٌوػػػ ّال يػػػاـّ عمميػػػاّعمػػػ ّاكمػػػؿّك ػػػوووّدكفّافّنيرىػػػؽّالػػػكزار ّ المزيػػػدّمػػػفّاشعمػػػاؿّ
مثمػػ ّكالميػػاـوّ ػػ ّالكقػػتّالػػذمّ  مكػػافّالمديرٌيػػ ّال يػػاـّ ػػذلؾوّمػػفّخػػلؿّدالر يػػاّال انكنٌيػػ وّ ال خػػاكرّمػػىّم

ّالعٌماؿّكار ا ّالعمؿ.ّ
ك ػػ ّ ػػاؿّاال اػػاؽّعمػػ ّ رمػػافّالعامػػؿّمػػفّ ٌ ػػوّ ػػ ّالرا ػػ ّاليكميػػ ّدكفّافّي ػػدّىػػذاّاال اػػاؽّ
مسػػ ندانّلػػوّ ػػ ّال ػػرارّالػػكزارمّييعىػػٌدّالع ػػدّوػػ ي انّكال نػػدّاال اػػاق ّ ػػاطلن؛ّلمخالا ػػوّقاعػػد ّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّ

ّال مال .ّ
ا ػػػػ ّيكمٌيػػػػ ّييرا  ػػػػوّ ٌ ػػػػوّ ػػػػ ّال وػػػػكؿّعمػػػػ ّالرا ػػػػ ّك ػػػػٌؽّالعامػػػػؿّ ػػػػ ّال وػػػػكؿّعمػػػػ ّ  ػػػػر ّّر

ّاشس كعٌي .
 :الراحة األسبوعّيةمّدة   - ب

ّكعخػػريفّاعطػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّالعامػػؿّال ػػٌؽّ ػػ ّرا ػػ ّاسػػ كعيٌّ  ّالّ  ػػٌؿّمػػد ياّعػػفّار ػػىو
وّ اسػػ ثنا ّالعٌمػػاؿّالػػذيفّيعممػػكفّ ػػ ّاشمػػاكف1ّسػػاع ّم كاوػػم ّ عػػدّسػػ  ّايػػاـّعمػػؿّم وػػم ّعمػػ ّاشكثػػر

و2ّال عيد ّعفّالعمػرافّكاشعمػاؿّال ػ ّ  طمػ ّط يعػ ّالعمػؿّ ييػاّاكّظػركؼّال خػغيؿّاسػ مرارّالعمػؿّ ييػا
إذّي كزّ  ميىّاياـّالرا  ّاشس كعٌي ّالمس  ٌ  ّليـّعػفّمػٌد ّالّ   ػاكزّثمانيػ ّاسػا يىّمضػا انّإلييػاّميمػ ّ

ّ.3ّّالطريؽ
ّكا د؛ّ يػذهّّعممانّاٌفّ ٌؽّالعامؿّ  ّ  ر ّالرا  ّاشس كعٌي ّم ٌرر لموم  ّالعمؿّكالعامؿّ  ّآفو

الا ػػر ّ سػػمصّلمعامػػؿّ   ديػػدّنخػػاطوّكال ر يػػوّعػػفّناسػػووّاشمػػرّالػػذمّيػػنعكسّك وػػكر ّم اخػػر ّعمػػ ّقدر ػػوّ
عمػػػ ّادا ّالعمػػػؿّعمػػػ ّاكمػػػؿّك ػػػو.ّك الن ي ػػػ ّ   يػػػؽّموػػػم  ّالمنخػػػ  ّ ػػػ ّال  ػػػٌدـّكاالزدىػػػاروّكموػػػم  ّ

ّالعامؿّ  ّعدـّاس ناادّقك ّعممو.
 ّك ّىػػػذاّاليػػػدؼّنػػػرلّاٌفّمػػػٌد ّاشر ػػػىّكالعخػػػريفّسػػػاع ّغيػػػرّكا يػػػ ّل  ٌ ػػػؽّ  ػػػر ّالرا ػػػك ػػػ ّضػػػ

ّكار عػػيفّسػػاع وّكمػػاّىػػكّال ػػاؿّّاشسػػ كعي ّالغايػػ ّالمر ػػك ّمنيػػا. لػػذلؾّن  ػػرحّ عػػديؿّمػػدٌ ياّك عميػػاّثمػػافو
ّعميوّ  ّالكظيا ّالعام .

ّّّاالستثناءات الواردة عمى ساعات العمؿ وأيامو: -2
ال كاعػدّّمػؿّالسػكرمّلوػا  ّالعمػؿّ ػالخركاّعمػ كلياّاس ثنالياوّسمصّقانكفّالعّشٌفّكؿّقاعد 

الم عٌم  ّ ساعاتّالعمػؿّكايامػو؛ّ غيػ ّ مايػ ّموػالصّالمنخػ  ّالمخػركع وّك ٌ يػاّ ػ ّ  ػاكزّازما يػاوّدكفّ
ّافّ غدكّقكاعدّقانكفّالعمؿّعال انّاماـّىذاّال ٌؽ.
ي ػػكزّّ-(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّعمػػ ّاٌنػػو:ّ"ا111ك كريسػػانّليػػذاّاالسػػ ثنا وّنوػػتّالمػػاد ّ)

ّ-1 ػ ّال ػاالتّال اليػ :4ّّلوا  ّالعمؿّعدـّال  يػدّ اش كػاـّالػكارد ّ ػ ّالمػكادّالسػا   ّمػفّىػذاّالاوػؿ

                                                           
 /ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.119انظرّالماد ّ)ّ((1
 /ىػ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّميٌم ّ  ديدّىذهّاشعماؿّإل ّكزيرّالخحكفّاال  ماعي ّكالعمؿ.119اناطتّالماد ّ)ّ(2)
ّ/د(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.119ّانظرّالماد ّ)ّ(3)

ي مؿّىذاّالاوؿّعنكافّ نظيـّك  ديدّساعاتّالعمؿوّك ال ال ّ  ٌفّاالس ثنا ّالذمّسن  د ّعنوّىػكّاالسػ ثنا ّالم عٌمػؽّّ(4)
ّالعمؿّكايامو.ّّ ساعات



 

113 
 

ّخطيػرّّ-2إذاّكافّال خغيؿّ  ودّمكا ي ّضركراتّعمؿّغيرّعادي .ّ إذاّكػافّالعمػؿّلمنػىّكقػكعّ ػاد و
عدادّالميزانيػ ّكال وػاي ّكقاػؿّّ-3خسار ّم ٌ   .اكّإولحّماّنخ ّعنوّاكّل ل  ّ اعماؿّال ردّالسنكمّكان

ال سا اتّكاالس يعىٌدادّلم يىّ  ثمافّمخاض ّكاالس يعىٌدادّال   احّالمكاسـ.ّكييخ رطّ  ّىذهّال ػاالتّاالّيزيػدّ
يػػ ّعػػددّاشيػػاـّال ػػ ّيعمػػؿّ ييػػاّالعامػػؿّعمػػ ّخمسػػ ّعخػػرّيكمػػانّ ػػ ّالسػػن وّمػػاّلػػـّ ػػرخصّال يػػ ّاقداّر

  ّاشعيادّكالعطؿّالرسمي ّكالمناس اتّال ػ ّ  ػددّ  ػرارّمػفّالػكزيرّ ال نسػيؽّّ-4ّالمخ و ّ مددّاطكؿ.
 مىّال ياتّالمعني .

 ّ ػػػاشمرّك المػػػٌد ّالم كقعػػػ ّ ّالمخ ٌوػػػكيخػػػ رطّ ػػػ ّال ػػػاالتّالمخػػػارّإلييػػػاّاعػػػلهّإ ػػػلغّالمديرٌيػػػ
ّكعخريفّساع ّمفّكقكعّإ د ّلّال االتّالسا   .ّق ماـّالعمؿوّكذلؾّخلؿّار ىو

/ّسػػاعات11ّالّي ػػكزّ ػػ ّ ميػػىّال ػػاالتّالم  دمػػ ّافّ زيػػدّسػػاعاتّالعمػػؿّالاعميػػ ّعمػػ ّ/ّ- 
ّالكا دّ يعىٌدّمفّ ينياّساع افّإضا ي اف". ّعمؿّ  ّاليـك

كيحخػػذّعمػػ ّال الػػ ّاشكلػػ ّالم عٌم ػػ ّ ضػػركر ّمكا يػػ ّعمػػؿّغيػػرّعػػادموّاٌنيػػاّ ضااضػػ ّيمكػػفّ
ّإذّ  مكػػافّوػػا  ّالعمػػؿّكٌممػػاّكا ػػو ػػاالتّم ػػدد .ّل ػػاالتّدكفّ وػػرىاّ العديػػدّمػػفّا ط ي يػػاّعمػػ ّ

ضغطّعمؿّافّي ػذرعّاٌنػوّيكا ػوّ الػ نّغيػرّاع ياديػ ّلمخػركاّعمػ ّال كاعػدّالم عٌم ػ ّ  نظػيـّالعمػؿ.ّاشمػرّ
ّالذمّيحٌدمّإل ّإىدارّال ماي ّال  ّيمن ياّقانكفّالعمؿّلعٌمالو.

ٌنيػػاّ خػػ وّاالسػػ ثنا ّالػػذمّيمػػنصّوػػا  ّالعمػػؿّسػػمط ّ ػػرضّاٌمػػاّ النسػػ  ّإلػػ ّال الػػ ّالثانيػػ وّ  
/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.ّمىّك كدّ ػارؽوّ ػ ّعػدـّ  ديػد51ّمماد ّ)ك  انّلتوّالمحقٌّ كىرمّال عديؿّال

المػػػٌد ّالزمنيػػػ ّال ػػػ ّيمكػػػفّافّيسػػػ مٌرّخلليػػػاّاالسػػػ ثنا ّالم عٌمػػػؽّ سػػػاعاتّالعمػػػؿ.ّعمػػػ ّعكػػػسّال عػػػديؿّ
ّك د ّاقو .ّال كىرمّالمحٌقتوّالذ ّمّ ٌددّلوّالمخٌرعّمٌد ّثلث ّاخيرو

عدادّالميزانٌي ّكغيرىاّمػفّاشعمػاؿّالمػذككر ّ ػ ّالمػاد ّ) (3ّ-/ا111كشٌفّاعماؿّال ردّالسنكٌمّكان
ّزمنػػػػ وّي  ٌسػػػػدّ ػػػػ ّ  ديػػػػدّعػػػػددّايػػػػاـّالعمػػػػؿّ وّ  ػػػػدّقٌيػػػػدهّالمخػػػػٌرعّ ضػػػػا طو ّكمسػػػػ مر  ّدكرم    كػػػػٌررّ خػػػػكؿو

كىػػ ّخمسػ ّعخػرّيكمػانّ ػػ ّالسػن ّالكا ػد .ّمػىّإمكانيػػ ّالخػركاّعمػ ّىػذاّال يػػدوّاالسػ ثنال ّليػذاّالم ػٌرروّ
ّ ذلؾّمفّال ي ّاقدارٌي ّالمخ ٌو . ّ عدّافّي وؿّوا  ّالعمؿّعم ّ رخيصو

كشٌفّ ركػػػ ّالسػػػكؽّ نخػػػطّايػػػاـّالعطػػػؿّكاشعيػػػادوّسػػػمصّالمخػػػٌرعّلوػػػا  ّالعمػػػؿّ ػػػالخركاّعمػػػ ّ
ىذهّالمناس  ّايضان.ّكلض طّالمسػ ل ّك ك يػدّاشيػاـّال ػ ّيمكػفّّال كاعدّالمنٌظم ّلساعاتّالعمؿّكاياموّ  

العمػؿّميٌمػ ّ  ديػدىا.ّمخر ػانّ ػذلؾّالمسػال ّعػفّنطػاؽّانػاطّ ػكزيرّّافّ خٌكؿّاس ثنا نّعمػ ّىػذهّال اعػد و
ّمفّ ا ّاكل .ّو وّككذلؾّعفّسمط ّوا  ّالعمؿّال نظيميٌّاٌمّا ااؽوّخاص ّ

ال ػاالتّالم ػٌدد ّ وػرانّ ػ ّّوّينػدراّضػمفمفّضغطّعمػؿّوّ  ذاّ  ٌيفّلوا  ّالعمؿّاٌنوّييعان 
العمػػػؿّالمديرٌيػػػ ّالمخ ٌوػػػ ّكىػػػ ّمديريػػػ ّ(وّي ػػػ ّعميػػػوّللسػػػ ااد ّمػػػفّىػػػذاّاالسػػ ثنا ّإ ػػػلغ111ّالمػػاد ّ)
ّكالمٌد ّالم كقع ّالن يالياوّكذلؾّخلؿّار ىّكعخريفّساع ّمفّ اريخّكقكعيا.ّو المس ل 

يخػ رطّإ ػلغّالمديرٌيػ ّالمخ ٌوػ ّاخػ رطّمكا   يػا؛ّكػ ّييعطييػاّّك  ذاّلكّاٌفّالمخٌرعّ ػدالنّمػفّاف
سػػػػفّ ط يػػػػؽّاالسػػػػ ثنا اتّال ػػػػ ّ  ٌناىػػػػاّقػػػػانكفّالعمػػػػؿّمراعػػػػا نّلمموػػػػالصّ دكرانّاك ػػػػرّ ػػػػ ّالرقا ػػػػ ّعمػػػػ ّ ي

ّ االق وػػادٌي ّلممنخػػ  .ّ اخػػ راطّاق ػػلغّيعنػػ ّاٌفّالمديريػػ ّالّ ممػػؾّر ػػضّالطمػػ وّإٌنمػػاّ الطمػػ ّ كثػػؽّ  ػػـك
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ّالكا ػدوّ.ّ ينماّلكّايعطيتّسمط ّالمكا   ّاكّالر ضّخلؿّميم ّزمنيٌّكمنصّاقذف  ّمعٌينػ ّالّ   ػاكزّاليػـك
ّ يذاّيعن ّاٌفّ  مكانياّافّ ارضّرقا  ياّعم ّمدلّ دٌي ّال ال ّاالس ثنالٌي ّال  ّيدعيياّوا  ّالعمؿ.

ّامػػػؿّ ػػػ ّ ػػػاؿّقيامػػػكلكػػػفوّىػػػؿّنٌظػػػـّالمخػػػٌرعّالم ا ػػػؿّالػػػذمّي ػػػ ّافّي وػػػؿّعميػػػوّالع وّ عمػػػؿو
؟ ّّّإضا   

 المقابؿ المقّرر لمعمؿ اإلضافّي: -3
إٌفّرخوػػ ّاسػػ عماؿّاالسػػ ثنا اتّالػػكارد ّعمػػ ّسػػاعاتّالعمػػؿّكايامػػوّمرىكنػػ ّ    يػػؽّموػػم  ّّّ

العمؿّمفّ يػ ووّكال اػاظّعمػ ّ ػؽّالعامػؿّ ػ ّال عػكيضّالعػادؿّعػفّال غيػراتّال ػ ّ ػحٌثرّعمػ ّ ٌ ػوّ ػ ّ
ّ.1ّّي وّايخرلالرا  ّكعم ّ يا وّالخاٌو وّمفّ 

ّّو ٌؽّالعامؿّ  ّاش رّاقضػا  2ٌّّ اظّقانكفّالعمؿّالسكرملذلؾوّ دكفّافّييسػ طّ ٌ ػوّ ػ ّيػـك
ّرا ػػ ّو ّوػػا  ّالعمػػؿّ مػػنصّالعامػػؿّيػػـك ّالرا ػػ ّال ػػ ّعمػػؿّ ييػػاوّكذلػػؾّخػػلؿّّالّن ػػدّرا  ػػو.ّ ػػ لـز عػػفّيػػـك

ّالرا  ّال  ّايلغيتّلضركراتّالعمؿ. ّاشس كعّالذمّيم ّيـك
ّرا  ػػوّاشسػػػ كعٌي .ّك ػػ ّىػػذهّال ا لػػ ّلػػػيسّلمعامػػؿّاالم نػػاعّعػػػفّادا ّالعمػػؿّ   ػػ ّاٌنػػوّ ػػػ ّيػػـك

ّرا  ػػو.ّ الم ا ػػؿّ اػػظّ ٌ ػػوّ ػػ ّ  المخػػٌرعّالزمػػوّ االنوػػياعّشكامػػرّوػػا  ّالعمػػؿوّكادا ّالعمػػؿّ ػػ ّيػػـك
ّنػػٌصّ ّقػػانكن   ػػٌدّمخالاػػانّالل ػػزاـو الّعي ّمضػػاعؼوّكان ّرا ػػ ّ ػػديؿوّمػػىّ وػػكلوّعمػػ ّا ػػرو ال وػػكؿّعمػػ ّيػػـك

ّيوّقانكفّالعمؿوّكىكّال زاموّ  دا ّالعمؿ.عم
ّرا  ػوّاشسػػ كعٌي ؛ّالمخػٌرعّكػافّمكٌ  ػانّ ػػ ّ نظيمػوّّكنع  ػدّافٌّ مسػ ل ّإلػزاـّالعامػؿّ العمػػؿّ ػ ّيػـك

ّوػا  ّالع ّم ٌ  ػانّ ػذلؾّنكعػػانّمػفّال ػكازفّ ػػيفّ  ػكؽّطر ػػ ّالعلقػ ّالعمػؿ.ّإذّالػػـز مػؿّ مػػنصّالعامػؿّيػػـك
ّالرا ػػ ّش ميػػاوّكىػػ ّفّ مػػؾّال ػػ ّعمػػؿّ را ػػ وّ ػػدالنّعػػ ييػػاوّم ا ظػػانّ ػػذلؾّعمػػ ّالغايػػ ّال ػػ ّخيػػٌرعتّيػػـك

ّال ااظّعم ّقٌك ّالعمؿ.ّ
ّّقػػدّعػػٌكضّالعامػػؿقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّفّيكػػّكك يػػذهّالطري ػػ ّ  عكيضػػانّعينٌيػػانّعػػفّعممػػوّ ػػ ّيػػـك

 ػػؿّاعطػػاهّييا ػرضّافّي ضػػيوّمػىّاسػػر وّ عيػدانّعػػفّا ػػكا ّالعمػؿ.ّكلػػـّيك ػًؼّالمخػػٌرعّ ػذلؾوّّرا  ػووّالػػذم
ّ م ا لنّمادٌيانوّي  ٌسدّ  ّ ٌ وّ  ّال وػكؿّعمػ ّا ػرّالمثػؿوّ  يػ ّيوػ صّاش ػرّمضػاعاانّإذاّعمػؿّيػـك

ّعطم و.ّ
ّرا  ػوّاشسػ كعٌي ّ  ّ ػ-كم ا ؿّىذهّالضماناتّكالمزاياّال انكنٌي ّاو صّال  اؽّالعامؿّ العمؿّيػـك

ّعّعفّذلؾّ  تّطالم ّالمسا ل ّال انكنٌي .امرانّإلزامٌيانوّليسّلوّاالم ناّ- اؿّطم ّوا  ّالعمؿّذلؾ
ّاق ػػاز ّاشسػػ كعٌي ّ كالسػػحاؿّالػػذمّيطػػرحّناسػػوّ ػػ ّىػػذاّالم ػػاؿ:ّىػػؿّال عػػكيضّالعينػػٌ ّعػػفّيػػـك

ّ يذهّالعطم ّ  طّ؟ّاـّاٌنوّيخمؿّاق ازاتّالم ٌرر ّ  ّاياـّالعطؿّالرسمٌي ّكاشعياد؟ّخاص ّ

                                                           
انكاعياّك دكدىاوّم م ّدراساتّالخميجّكال زير ّالعر ي وّم مسّالنخرّالعمم وّّ- ماؿّالنك اسوّ  كؽّر ّالعمؿّّ(1)

ّ.64وّص1993(وّينايرو18ّ(وّالسن ّ)68 امع ّالككيتوّالعددّ)
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.119ّانظرّالماد ّ)ّ((2
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ّكاضػػػصّو ّ النسػػػ  ّل  ػػػازاتّالم ػػػٌرر كوػػػّرّلػػػـّيػػػنٌصّالمخػػػٌرعّعمػػػ ّمثػػػؿّىػػػذاّال ػػػٌؽّ خػػػكؿو ايػػػاـّّيصو
ّالرا ػػ ّاشسػػ كعٌي وّال ػػ ّنػػٌصّوػػرا  نّعمػػ ّ العطػػؿّالرسػػمٌي ّكاشعيػػاد.ّعمػػ ّعكػػسّاق ػػاز ّالخاٌوػػ ّ يػػـك

ّرا  ّ ديؿ ّ.1ّّ ٌؽّالعامؿّ  ّيـك
119ّا/ّمفّالماد ّ/-  ميؿّالا ر يفّ/ مفّخلؿّّك /ّن كؿ:ّإٌفّالمخٌرعّ ٌرؽّ يفّالعمؿّ ػ ّيػـك
ّالعطؿّالرسػمٌي ّكاشعيػادّمػفّ يػ وّايخػرلوّكذلػؾّمػفّ يػ ّاش ػرّّوّكالعمؿاشس كعٌي ّمفّ ي ّوالرا  ّ يـك

المسػ  ٌؽّلمعامػػؿ.ّإذّيسػ  ٌؽّالعامػػؿّمثمػػ ّا ػرهّعػػفّعممػوّ ػػ ّا ػػدّايػاـّالعطػػؿّالرسػمي ّاكّاشعيػػادوّ ػػ ّ
ّرا  ػػوّاشسػػ كعٌي .ّ الم ا ػػؿوّمػػنصّالعامػػؿ ّرا ػػ ّوّ ػػيفّاٌنػػوّيسػػ  ٌؽّمثػػؿّا ػػرهّعػػفّعممػػوّيػػـك ّال ػػٌؽّ ػػ ّيػػـك

ّرا ػ ّ ػديؿّ النسػ  ّل الػ ّالعمػؿّ ػ ّايػاـّالعطػؿّّ ديؿّو ّرا  وّاشوػمٌي وّكلػـّيػنصّعمػ ّيػـك عفّعمموّيـك
ّالرسمي ّكاشعياد.ّ

كنع  ػػػدّاٌفّىػػػذاّالػػػنيجّي ماخػػػ ّكغايػػػ ّالمخػػػٌرعّمػػػفّإقػػػرارهّ  ػػػٌؽّالعامػػػؿّ ػػػ ّاق ػػػاز ّاشسػػػ كعٌي وّ
 ّقػػك ّعممػػو.ّ ػػ ّ ػػيفّاٌفّاليػػدؼّمػػفّإقػػرارهّ  ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّكالم مٌثمػػ ّ ػػ ّ  ديػػدّنخػػاطوّكال اػػاظّعمػػ

اق از ّاياـّالعطؿّالرسمٌي ّكال كمٌي وّىكّ عميؽّالخػعكرّالػكطن ّلػدلّالمػكاطنيفوّك رسػيخّاال  ػراـّلػدييـّ
لممناسػ اتّال كمٌيػػ .ّكاليػػدؼّمػػفّإقػػرارهّ العطػػؿّايػػاـّاشعيػادّىػػكّإ ا ػػ ّالاروػػ ّلمعامػػؿّل ضػػا ّىػػذهّاشيػػاـّ

ّالرا  ّال ديؿ.ّ  ّ كّ ّالعالم ّكالم  مىوّ عيدانّعفّا كا ّالعمؿ.ّاشمرّالذمّالّيمكفّافّيي ٌ  وّيـك
ّ ّرا ػ ّ ػديؿّ ػ ّ ػاؿّعممػوّيػـك ك ال ال وّلـّينصّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّ ٌؽّالعامؿّ  ّيػـك

انّمضػاعاانوّنظػػرانّالعطػؿّالرسػمٌي ّكاشعيػاد.ّ الم ا ػػؿّمن ػوّال ػٌؽّ ػػ ّمثمػ ّاش ػروّليعٌكضػوّ عكيضػػانّمادٌيػ
ّ  ّمثؿّىذهّال ال .ّّّّلعدـّ دكلّال نايذّالعين ٌّ

ذاّكافّال عػديؿّال ػكىرمٌّ سػفّالنٌيػ ّ ػ ّ نايػذّالع ػكدوّ ػ ٌفّال عػديؿّالمحٌقػّكان تّ ارضػوّم  ضػياتّ ي
ّ.كال كٌسىّال غرا  ٌّّوال كىرمّالدالـّ ارضوّم  ضياتّال  ٌدـّالعمم ٌّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالفرع الثالث

 الدائـ التعديؿ الجوىريّ اللتزاـ با
السػػكرمّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّاٌفّالمخػػٌرعّّإالٌّّالػػدالـّ ٌ ػػانّلوػػا  ّالعمػػؿ.ّل ػػكىرمٌّالّييعىػػٌدّال عػػديؿّا

وّكمسػػاعيياّ ػػ ّكال  نػػ ٌّّـّالعممػػ ٌّىػػذاّاشوػػؿ؛ّ غيػػ ّمسػػاعد ّالمنخػػ  ّ ػػ ّمكاك ػػ ّمك ػػ ّال  ػػدٌّّخػػراّعمػػ 
ّعامؿ.وّدكفّال ض ي ّ   كؽّالىّال غرا  ٌّال كسٌّ

النظػػػاـّالػػػذمّيضػػػعوّوػػػا  ّالعمػػػؿّل نظػػػيـّالعمػػػؿّالّيظػػػٌؿّثا  ػػػانوّإٌنمػػػاّي غٌيػػػرّ  غٌيػػػرّظػػػركؼّ 
العمؿوّن ي  ّال طكراتّالعممٌي ّكاالق وادٌي .ّاشمرّالػذمّي ػٌررّمػنصّوػا  ّالعمػؿّسػمط ّإ ػرا ّال عػديؿّ

ييػػدرّموػػم  ّالمنخػػ  وّّال ػػكىرٌموّ ػػ ّال ػػدكدّاللزمػػ ّل طػػكيرّالعمػػؿّداخػػؿّالمنخػػ  .ّكال ػػكؿّ غيػػرّذلػػؾو
ّّ.2ّّّّكوا  ّالعمؿوّكالعامؿّكذلؾ

                                                           
ّانكفّالعمؿّالسكرم./ (ّمفّق119انظرّالماد ّ)ّ((1
ّ.63مر ىّسا ؽوّص ماؿّالنك اسوّّ((2
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 ػ ّالعامػؿّ ػ ّعمػ ّمكا ّو وػكلعمؿّ  عديؿّع ػدّالعمػؿّدكفّاخػ راطّك ال ال وّسمصّلوا  ّال
ّلمكافّادا ّالعمؿ.ّ ررهّضركراتّ طكيرّالعمؿّداخؿّالمنخ  وّكال عديؿّال غرا  ٌّ ال ّال عديؿّالذمّ ّي

 كبة موجة التقّدـ: تعديؿ عقد العمؿ لموا -أوالً 
الػدالـّ  راد ػوّالمناػرد ؛ّّ ػرضّال عػديؿّال ػكىرمٌّّوا  ّالعمؿّ ػؽٌّاعط ّقانكفّالعمؿّالسكرمّ

 ػرامجّ اسػك ي ّك دخػاؿّّوال ّاس خداـّكسػالؿّ  نٌيػ ّ ديثػ  غي ّ   يؽّموم  ّالمنخ  ّ  ّ ال يفّىما:ّ 
ك غييػػرّاآلالتّكخطػػكطّاقن ػػااّال ػػ ّّييػػرّىيكمٌيػػ ّالعمػػؿّ يػػدؼّ طكيرىػػاوك الػػ ّ غّعمػػ ّانظمػػ ّاقن ػػااو

رّإ ػػدلّىػػا يفّال ػػال يفّنكػػكفّكعنػػدّ ػػك ٌّّ سػػيط ّ ػػآالتّ  طمػػ ّميػػاراتّعاليػػ وّكانػػتّ ع مػػدّعمػػ ّ  نيػػات
ّاماـّا دّاال  ماليفّال الييف:

ّ ّوم اخػػّرّ وػػكر ّوا.ّ  ٌمػاّافّيعمػػدّوػػا  ّالعمػؿّإلػػ ّ ػػدري ّالعٌمػػاؿّعمػ ّنا  ػػوّالخاوػػ وّسػػكا ّاكػافّذلػػؾّ
عػػفّطريػػؽّوػػرؼّا ػػكرّدكراتّال  ىيػػؿّّ ّوغيػػرّم اخػػّر وػػكر ّاؿوّاـّينظميػػاّلمعٌمػػّكراتّوعػػفّطريػػؽّد

اؿ.ّك ػػ ّىػػذهّال الػػ ّييعىػػٌدّر ػػضّالعامػػؿّال ػػدري ّكال  ىيػػؿّخطػػ ّي ػػٌررّ وػػمووّدكفّمراعػػا ّميمػػ ّلمعٌمػػ
ّ.1ّّّكدكفّمكا   ّاكّ عكيضّواقنذار

فّافّي ػكٌل ّمسػ ل ّ ػدري يـ.ّك ػ ّىػذهّ .ّاكّافّيطم ّوا  ّالعمؿّمفّالعٌماؿّادا ّالعمػؿّال ديػدوّدّك
ال الػػ ّالّيغػػدكّالعامػػؿّممزمػػانّ ػػ دا ّعممػػوّال ديػػدوّ ػػؿّمػػفّ ٌ ػػوّافّي ػػرؾّالعمػػؿّاسػػ نادانّإلػػ ّإخػػلؿّ

ّ.2عميوّقانكفّالعمؿوّكىكّال زاموّ   ديـّالعمؿّوا  ّالعمؿّ ال زاـّ كىرمّنٌصّ
ّلمكافّادا ّالعمؿ.ّمٌّكال عديؿّال كىرمّالدالـّيمكفّافّي خذّخكؿّال عديؿّال كىّر

 :  3تعديؿ عقد العمؿ مف خالؿ النقؿ الجغرافي -ثانياً 
لخدمػ ّموػالصّالمنخػ  وّّطالمػاّاٌنػوّم ػٌررّييعىٌدّال عديؿّال غرا ٌ ّلع دّالعمؿّ ٌ انّلوا  ّالعمؿوّ 

ّ.4.ّمىّمراعا ّم داّعدـّال عسؼّ  ّاس عماؿّال ؽكالّيك دّ  ّع دّالعمؿّ ندهّا ااقٌ ّيمنىّذلؾ
ّآخر.ّ ػنٌصّمس ل ّالمخٌرعّالسكرمّ  ّقانكفّالعمؿّّنٌظـّك ن ؿّالعامؿّمفّمكافّعمموّإل ّمكافو

(ّال اليػ ّي ػكزّلوػا  ّالعمػؿّن ػؿّعمػؿ52ّ/د(ّعمػ ّاٌنػو:ّ"مػىّمراعػا ّا كػاـّالمػاد ّ)51  ّالماد ّ)
 ػدّالعامؿّمفّمكافّالعمؿّالم اؽّعميوّإل ّمكػافّعمػؿّآخػرّيعػكدّإليػوّمػاّلػـّيػردّنػصّوػريصّ ػ ّع

 العمؿّي ض ّ خلؼّذلؾ".
ّوكىػػػذاّيعنػػػ ّاٌفّاشوػػػؿّىػػػكّالسػػػماحّلوػػػا  ّالعمػػػؿّ ن ػػػؿّالعامػػػؿوّكاالسػػػ ثنا ّمنعػػػوّمػػػفّذلػػػؾ

ّم انكن .ّ يؿّكافّالمخٌرعّمك  انّ  ّىذاّال كٌ و؟الّلمنٌصّلّا  رامانّلمنٌصّاال ااق ٌّ

                                                           
 /ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.51انظرّلمماد ّ)ّ((1
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.66انظرّلمماد ّ)ّ((2
مكػافّآثرناّ سمي ّىذاّالن ؿّ الن ؿّال غرا  ؛ّذلػؾّاٌنػوّالّيمػٌسّ ػكىرّالعمػؿّالمطمػك ّادالػوّمػفّالعامػؿوّإٌنمػاّيػردّعمػ ّّ((3

 ادالوّ  ط.
(4)ّCRISTAU Antoin, Droit du travail, 9eédition, Hachette, 2012-2013, P.110. 
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/د(ّالزمػػػػت51ّّ)(؛ّذلػػػػؾّاٌفّالمػػػػاد 52ّل  ا ػػػػ ّعمػػػػ ّىػػػػذاّال سػػػػاحؿّالّ ػػػػٌدّمػػػػفّ  ميػػػػؿّالمػػػػاد ّ)
ّوا  ّالعمؿّ مراعا ّا كاميا.

ّ ػػيفّنػػكعيفّمػػفّالن ػػؿّالمكػػان و(ّنل ػػظّاٌفّالمخػػٌرعّ ػػرؽ52ّمػػفّخػػلؿّقرا  نػػاّلػػنٌصّالمػػاد ّ)
ّاس نادانّإل ّال يعدّال غرا  ّلمكافّالعمؿّال ديد.ّ

ّإلػ ّمنخػ  ّ  عػدّّالنوع األوؿ: وػم .ّ/ّكػـّعػفّمكػافّالعمػؿّاش51/اقػٌؿّمػفّكىكّالن ؿّالذمّي ـٌ
عامػؿّ  كػـّالمسػ  يؿّ ػ ّ ػاؿّكييعىٌدّىذاّالن ؿّ عػديلنّغيػرّ ػكىرمّلع ػدّالعمػؿ؛ّذلػؾّاٌفّالمخػٌرعّاع  ػرّال

ىذاّال عديؿوّامّاع  رهّمم نعانّعفّادا ّعمموّدكفّك وّ ٌؽ.ّ الم ا ؿّالزاـّوػا  ّالعمػؿّ  ػ ميفّر ضوّ
ّ ل ّمكافّالعمؿوّسكا ّنٌاذّال زاموّ خكؿو عػفّطريػؽّال عػكيضوّكذلػؾّ ػ دا ّّاـّعينػ ّ  ن لتّالعامؿّمفّكان

ّمعامؿ.ّؿّل دؿّال ن ٌّ
ّالمخٌرعّالعامؿّ االن  اؿّإل ّمكافّعمموّال ديدّ  ػتّطالمػ ّالمسػحكلي وّ ػدليؿّقكلػوّ  ال ال وّالـز

ّلتّالعامؿ."ي  ّعم ّالعامؿ"وّ اس ثنا ّ ال ّعدـّك ا ّوا  ّالعمؿّ ال زاموّ   ميفّ ن ٌّ
ظّاٌفّالمخٌرعّّ لـّيخ رطّافّيككفّال عديؿّمحٌق انوّكماّىكّال اؿّعميػوّ النسػ  ّإلػ ّال عػديؿّكيل ى
ّاّندالمػ/ (.ّ ال كـّسكا هّاكػافّال عػديؿ51ّ ّالماد ّ) ّكر ذك ّالضركر ّكال ك ّال اىر ّالم  ّ ال ّال كىرمٌّ

ّ.انّ محقٌّاـّ
ّعميػػوّ ػػ وّ  ٌنػػوّي ضػػوّال عػػديؿّال غرا ػ ّىػػذاكطالمػاّاٌفّالعامػػؿّييعىػػٌدّ  كػػـّالمسػ  يؿّ ػػ ّ ػػاؿّّر

وّالػػذمّييعىػػٌدّالك ػػا ّ ػػوّال زامػػانّعمػػ ّالطػػرؼّالػػذم1ّـّ م ػػداّاقخطػػارافّيم ػػّزّل نيػػا ّ ط ي ػػانّلم اعػػد ّالعامػػ 
وّقػانكفّالعمػؿّلػذمّيارضػوّعميػا-ـّيرغػ ّالعامػؿّ العمػؿّاقلزامػ ّيرغ ّ  نيا ّع دّالعمؿ.ّكعميووّإذاّلػ

ّاال اػاؽّعمػ ّكافّمفّ ٌؽّوا  ّالعمؿّمطّ-خلؿّميم ّاقخطار ال  ػوّ ػال عكيض.ّىػذاّكٌمػوّمػاّلػـّيػ ـٌ
ّإعاا ّالعامؿّمفّمراعا ّمييم ّاقخطار.

كالسػػحاؿّالػػذمّيطػػرحّناسػػووّىػػؿّ  مكػػافّالعامػػؿّاالسػػ ااد ّمػػفّال كػػـّالخػػاصّ االسػػ  ال وّالػػذمّ
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم؟61نٌوتّعميوّالماد ّ)

ّاش كػاـّال ػ ّ/ا(:ّ"ييعّى52نرلّ  ّقكؿّالمخٌرعّ  ّالماد ّ) ٌدّالعامؿّ  كـّالمس  يؿّك طٌ ؽّعندلذو
  كػػـّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿّ نػػا نّعمػػ ّطمػػ ّالعامػػؿ"ّإخػػار ّكا يػػ ّإلػػ ّاٌفّاشخيػػرّيسػػ ايدّ ػػ ّىػػذهّال الػػ ّمػػفّ

كلمػٌر ّكا ػد ّعػفّاسػ  ال وّخػلؿّاسػ كعّّوال كـّالخاصّ االس  ال وّالػذمّيسػمصّلمعامػؿّالمسػ  يؿّ ػالر كع
ّعمؿّ   كؿّاس  ال و.مفّإخطارّوا  ّال

ضػركر ّال زامػوّ مفّغيرّالمع كؿّافّي  ٌمؿّالعامؿّاالل زاـّال انكن ّالم رٌ  ّعم ّاالسػ  ال ّمػفّ
ىػػذاّّ-مػػفّ يػػ ّإمكانيػػ ّالر ػػكعّعنيػػا- االسػػ  ال ّّدكفّافّيسػػ ايدّمػػفّال كػػـّالخػػاٌصّّ   كػػاـّاقخطػػارو

 ّ االسػ  ال "ّرهوّ يػ ّقػاؿ:ّ"اش كػاـّالخاٌوػمفّ ي وّكمفّ ي وّايخرلوّ  ٌفّالمخٌرعّكافّخػاملنّ ػ ّ ع يػ
ال كػػػـّالخػػاصّ ػػو.ّكىػػػذاّيعنػػ ّ ميػػىّاش كػػػاـّدكفّاسػػ ثنا وّعمػػلنّ ال اعػػػد ّالا يٌيػػ :ّ"المطمػػػؽّّـّي ػػؿ:لػػّك

                                                           
/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّلكٌؿّمفّالعامؿّكوا  ّالعمؿّإنيا ّع ػدّالعمػؿّغيػرّم ػددّالمػٌد ّ خػرط56ّ ي يزّالماد ّ)ّ(1)

  ّ خيريفإخطارّالطرؼّالذمّيرغ ّ اقنيا ّالطرؼّاآلخرّق ؿّاقنيا
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ي ػػرمّعمػػ ّإطلقػػوّمػػاّلػػـّي ػػـّالػػدليؿّعمػػ ّ  ييػػده".ّكيػػ ـٌّر ػػكعّالعامػػؿّعػػفّاسػػ  ال وّ ػػ ّىػػذهّال الػػ ّ ػػ فّ
ّإليو.ّ ؿنّيمّ  ّالمكافّالذّيي اخرّالعمؿ

إذّالّييخػػػ رطّافّي ػػػٌدـّم ػػػٌررانّلمعػػػدكؿ.ّك ػػػؽّالعامػػػؿّ ػػػ ّالعػػػدكؿّعػػػفّاسػػػ  ال وّىػػػكّ ػػػؽ ّمطمػػػؽه.ّ
ّ  العػدكؿّينػػ جّاثػػرهّكلػػكّث ػػتّاٌفّالعامػػؿّكػػافّ ػػادانّعنػػدّ  ديمػػوّاالسػػ  ال وّكاٌنػػوّلػػـّي ػػٌدمياّ  ػػتّاٌمّضػػغطو

ّّّ.1ناس ّ 
ّإل ّمنخ  ّ  عدالنوع الثاني /ّكـّعفّمكػافّالعمػؿّاشوػم .51ّاكثرّمفّ/ّ:ّكىكّالن ؿّالذمّي ـٌ

ّ خػراّعػفّإراد ّوػا  ّالعمػؿوّعنػدىاّنكػكفّ كىناّالّ ٌدّمفّال اريؽّ يفّ ال يف:ّافّيككفّالن ػؿّشسػ ا و
ّلع دّالعمؿّالّييخ رطّمكا   ّالعامؿ.ّك  ّىذهّال الػ ّي ػ ّعمػ ّالعامػؿّاالن  ػاؿّإلػ ّ ّ كىرم  اماـّ عديؿو

ٌضػػصّالمخػػٌرعّ يمػػاّإذاّكػػافّالعامػػؿّييعىػػٌدّ  كػػـّالمسػػ  يؿّ ػػ ّ ػػاؿّام ناعػػوّعػػفّمكػػافّعممػػوّال ديػػد.ّكلػػـّيّك
ّ.ّّوّاـّالاالل  اؽّ مكافّعمموّال ديد

 مػػاّىػػكّالم وػػكدّ  ػػكؿّالمخػػٌرعّ"ييعىػػٌدّع ػػدّالعمػػؿّ ػػ ّىػػذهّال الػػ ّمن ييػػانّ النسػػ  ّإليػػو"؟ّكىػػؿّييعىػػٌدّ
ّقريػ وّّ غرا ػ ٌّ  كػـّالمسػ  يؿّكمػاّىػكّال ػاؿّعميػوّ النسػ  ّلكاقعػ ّالن ػؿّال الػذمّنوػتّعميػػوّّكإلػ ّمكػافو

ّالا ر ّ)ا(ّمفّالماد ّذا يا؟ّ
نع  ػػدّاٌفّالعامػػؿّالّييعىػػٌدّ  كػػـّالمسػػ  يؿّ ػػ ّىػػذهّال الػػ ؛ّشٌفّالمخػػٌرعّلػػكّارادّذلػػؾّلػػنٌصّعميػػوّ

ّورا  نوّكماّ عؿّ النس  ّإل ّال ال ّاشكل .ّكعميوّ  ٌفّالعامؿّالّيككفّممزمانّ اقخطار.ّّّ
غيػػػرّالم ػػػرر؛ّذلػػػؾّاٌفّالمخػػػٌرعّنػػػٌصّعمػػػ ّىػػػذهّّيسػػػ ايدّالعامػػػؿّمػػػفّ عػػػكيضّاقنيػػػا ّكػػػذلؾّال

ّ."(ّمفّىذاّال انكف65المس ل ّورا  نّ  كلوّ" اس ثنا ّال عكيضّالذمّ نصّعميوّالماد ّ)
ّالن ػػؿّ نػػا نّعمػػ ّإراد ّوػػا  ّالعمػػؿوّعنػػدىاّنكػػكفّامػػاـّ عػػديؿّو ـٌ لع ػػدّالعمػػؿّّ ػػكىرمّ ّاٌمػػاّإذاّ ػػ

 عػػدّإ ػػرا ّال عػػديؿّمػػاّلػػـّيكا ػػؽّّ ػػ ّالعامػػؿ.ّكعميػػووّالّيكػػكفّالعامػػؿّممزمػػانّ  نايػػذّالعمػػؿي  ػػااّإلػػ ّمكا 
ّ؛ّكذلؾّ   ّالّي خذّوا  ّالعمؿّمفّالن ؿّذريع ّلم  ايؿّعم ّ  كؽّالعامؿ.ّّعميو

ّ عيػدّىػ ّاسػ ا ّه اٌفّ؟ّامّمخ مطػ ّوّط يعػ ّوّذاتّكلكفّماذاّلكّكانتّاس ا ّن ؿّالعامؿّإل ّمكافو
العمػػؿّاخػػ ركتّمػػىّاشسػػ ا ّاشيخػػرلّ ػػ ّإ ػػدا ّالن ػػؿّال غرا ػػ .ّكمػػاّىػػ ّالمعػػاييرّال ػػ ّّإراد ّوػػا  

ّي  ّعم ّال اض ّافّيس رخدّ ياّليكٌكفّقناع وّالك دانٌي ّ  ّىذاّالم اؿ؟
ؾّالسػ  ّالػذمّالّسحكلي ّوا  ّالعمؿّعفّالن ػؿّىػكّذانع  دّاٌفّالس  ّالذمّيمكفّافّيد ىّم

ّاكّ   ػارّزيػاد ّالّيمكػفّلوػا  ّالعمػؿّاقيّعمػ ّ ػدالتّ.ّك فّ طػرامع كل ّوّض ي ّويمكنوّد عوّ  ذؿّ يدو
ّالن ػؿّمنخ  ّإل ّمنط ػ ّ ػنخاضّ ييػاّال ػدالت  مؿّاع الياّالمادٌي وّ يضطرّلن ؿّال ـٌ .ّ اػ ّىػذهّال الػ ّ ػ

ّالن ػػػؿّشٌفّالمنخػػػ  ّال ديمػػػ ّ ّ خػػػراّعػػػفّإراد ّوػػػا  ّالعمػػػؿ.ّاكّافّيػػػ ـٌ إلػػػ ّمكػػػافّعمػػػؿّ عيػػػدّشسػػػ ا و
وّ يضطرّوا  ّالعمػؿّللن  ػاؿّذا ياّ  ّالمنط  ّ ديد ّوّغير وّكالّ ك دّمسا اتّكا ي ّققام ّمنخ  ّوو

ّاك رّ  ّمنط  ّ عيد .ّإل ّمنخ  ّو

                                                           
2113ّلسن 12ّّ ساـّالديفّكامؿّاشىكان وّال نظيـّال انكن ّالس  ال ّالعامؿّ  ّظٌؿّقانكفّالعمؿّرقـّّ(1) وّم ٌم ّالعمـك

 .62ّوّص2117ال انكنٌي ّكاالق وادٌي وّكمي ّال  كؽوّ امع ّعيفّخمسوّالعددّاشكؿوّالسن ّال اسع ّكاشر عكفوّينايرّ
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ّمػػدلّ دٌيػػ ّسػػ  ّالن ػػؿال كػػـّعمػػ ّكعميػػووّ ػػ ٌفّ ّّيػػ ـٌّّوالعامػػؿّلن ػػؿوّكقيامػػوّكم ػػٌررو ك  ػػانّلمعيػػارو
ّ. عيد ّوّإل ّمنخ  ّوّالن ؿّال غرا  ٌّدكرّوا  ّالعمؿّ  ّإ دا ّّلمعر  ّومكضكع ّ 

ػػّ ػػ ذاّلػػـّيكا ػػؽّالعامػػؿّعمػػ  .ٌّدّوػػا  ّالعمػػؿّكك نػػوّقػػاـّ  نيػػا ّع ػػدّعممػػالن ػػؿوّعي وّ غيػػرّم ػػٌررو
الّيزيػدّم مػكعّفّ  ّىذهّال ال ّ عكيضانّم دارهّا رّخيريفّعفّكٌؿّسػن ّخدمػ وّعمػ ّاكيس  ٌؽّالعامؿّ
ّ.1العاـّلأل كرّ/ّمال ّكخمسيفّال ٌدّاشدن 151ال عكيضّعم ّ/

ػػظوّاٌفّالمخػػٌرعّمػػنصّ الن ػػؿّإلػػ ّمنخػػ  ّقري ػػ ّ  نايػػذّال زامػػوّّ ػػ ّ ػػاؿالخيػػارّوػػا  ّالعمػػؿّكيل ى
.ّ ػ ّ ػيف2ّعينانّ  ك يرّكسالؿّالن ؿّالمناس  ّاكّعفّطريؽّال عكيضوّكذلؾّ  دا ّال ػدؿّالن ػدٌمّالمناسػ 

ّ عيػػدوّ ػػيفّسػػمكؾّطريػػؽ52ّاٌنػػوّلػػـّيخٌيػػرّوػػا  ّالعمػػؿّالػػذمّن ػػؿّمنخػػ  وّك  ػػانّلممػػاد ّ) / (ّإلػػ ّمكػػافو
ّالن ػؿّ نػا نّعمػ ّإراد ّوػا  ّالعمػؿاّال نايذّالعين ّاكّال نايذّعفّطريؽّال عػكيض.ّسػكا ّه ـٌ ّّو ػ اـّشسػ ا و

ّ خراّعفّإراد و.
 ّال نايػػذّعػػفّطريػػؽّكلكٌننػػاّنع  ػػدّاٌفّىػػذاّالسػػيكّالّينػػاؿّمػػفّ ػػٌؽّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّالم ػػك ّإلػػ

ّال  ّ سمصّ يذاّال نايذّطالماّاٌفّال نايذّالعينٌ ّغيرّممكف.ّوالعام ّ  ّاالل زاـّ اعدال عكيضوّك  انّلم 
اكّّالوػػػددّن  ػػػرحّإعطػػػا ّالعامػػػؿّالخيػػػارّ ػػػيفّمطال ػػػ ّوػػػا  ّالعمػػػؿّ ال نايػػػذّالعينػػػ ٌّىػػػذاّك ػػػ ّّ

ّيكػػكفّمعػػادالنّلكاقعػػ ّالن ػػؿ.ّكػػ فّييطال ػػوّ  ػػدؿّاال غػػ ّ.ّ  ػػدّالّيّرن  ػػاؿوّاكّ  ػػدؿّالسػػكفمطال  ػػوّ  عػػكيضو
العامػػؿّ ال نٌ ػػؿّاليػػكمٌ ّإلػػ ّمكػػافّالعمػػؿوّكياٌضػػؿّالسػػكفّ ػػ ّمنط ػػ ّعممػػوّال ديػػد.ّعنػػدىاّن  ػػرحّافّيػػ ـٌّ
إلػػزاـّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ دا ّ ػػدؿّالسػػكفّالمناسػػ ّ ػػدالنّمػػفّ ػػدؿّال نٌ ػػؿ؛ّكذلػػؾّ غيػػ ّ ػػك يرّاقوػػ ّ مايػػ ّ

فّعمموّال ديدّإل ّاالم نػاعّعػفّإل ّمكاّؿّاليكم ٌّممكن ّل  كؽّالعامؿ.ّإذّقدّ د عوّعدـّرغ  وّ  ّال ن ٌّ
فّ وػػؿّعمػػ ّ ادا ّالعمػػؿوّك ػػ ّنيايػػ ّالمطػػاؼّين يػػ ّ ػػوّاشمػػرّإلػػ ّافّيوػػ صّعػػاطلنّعػػفّالعمػػؿوّكان

ّعادؿ. ّ عكيضو
كشٌفّ مايػػ ّ  ػػكؽّالعامػػؿّ  طٌمػػ ّ نظػػيـّال زاما ػػوّ وػػكر ّ سػػمصّلػػوّ معر ػػ ّمضػػمكنياّ دٌقػػ ّمػػفّّ

دّ  كاعدّقانكفّالعمؿّ  ّ  ديدهّليػذهّاالل زامػاتّمػفّ يػ وّ ي وّك مراق  ّمدلّال زاـّوا  ّالعمؿّ ال  يٌّ
ّ ّل نظيـّالعمؿّكال زا ات.ّاو ا ّالعمؿّ كضىّالل  ّوّقانكفّالعمؿّالسكرمايخرلوّالـز

ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
ّانكفّالعمؿّالسكرم.(ّمفّق65انظرّالماد ّ)ّ((1
ّآخػرّالّي عػدّاكثػر52ّ نٌصّالماد ّ)ّ(2) ّن ؿّمكافّالعمؿّاكّالمنخ  ّإل ّمكافو /ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّاٌنو:ّ"إذاّ ـٌ

ّخار ػػ ّعػػفّإراد ػػوو51ّمػػفّ/ /ّكػػـّعػػفّمركػػزّالعمػػؿّاشوػػم وّسػػكا ّكػػافّذلػػؾّ نػػا نّعمػػ ّإراد ّوػػا  ّالعمػػؿوّاكّشسػػ ا و
ن  ػاؿّإلػ ّمكػافّالعمػؿّال ديػدّخػريط ّافّيػحمفّوػا  ّالعمػؿّم انػانّكسػالؿّالن ػؿّالمناسػ  ّإلػ ّىػذاّي  ّعم ّالعامؿّاال

يا انوّاكّافّيحدمّال دؿّالن دمّالمناس وّك  ّىذهّال ال ّإذاّر ضّالعامػؿّاالن  ػاؿّإلػ ّمكػافّالعمػؿّال ديػدّ المكافّذىا انّكان
ّاش كاـّال  ّ  ك ّـّاقنيا ّ نا نّعم ّطم ّالعامؿ".ييعىٌدّ  كـّالمس  يؿّك ط ؽّعندلذو
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دكفّ-شوػ ا ّالعمػؿّّاسىّعخروّ يػ ّكػافمنذّاكالؿّال رفّال 1ّ ك دتّ كادرّاللل  ّالداخميٌّ
إذّكػػانكاّيع  ػػركفّاسػػيادّالعمػػؿ.ّكمػػىّمػػركرّّ؛ال ػػٌؽّ ػػ ّ ػػرضّنظػػاميـّعمػػ ّالعٌمػػاؿّ-قػػانكن ّ ّك ػػكدّنػػص ّ

وّ  وػ صّىػذاّال ػٌؽّي ػدّاساسػانّلػوّ ػ ّالعٌمػال ٌّّالزمفّاو صّك كدّاللل  ّامرانّم عار انّعميوّ  ّالم  مى
ؼّ غيػػػ ّال ػػػٌدّمػػػفّ عٌسػػػّ؛قػػػاـّ   نينػػػوّإٌنمػػػاوّالخػػػاٌصّّمػػػً ّىػػػذاّال ػػػانكفتّقػػػكانيفّالعمػػػؿّ مػػػـّ العػػػرؼ.ّك ػػػا 
ّ.2او ا ّالعمؿ

فّاعطػػت ّالعمػػؿّّكان ّخػػاص ّّمط ّسػػفٌّسػػوػػا  ى وّ ضػػركر ّا  ػػراـّ ػػقيدّيػػاّانٌّ منخػػ  ووّإالٌّّ خػػريىو
آخػػر.ّمػػىّذلػػؾّّقػػانكفّوّامٌّ ػػ ّّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّاـّّ ػػ ّالدسػػ كرّاـّكانػػتّكارد ّنا وّسػػكا ّال كاعػػدّال انكنٌيػػ

"الل ػػ ّا اديػػ ّال انػػ "ّكػػافّعمػػ ّقػػانكفّّاّن ردٌيػػّاّن وػػٌر  يعىػػٌدّ ّاٌفّاللل ػػ ّالداخمٌيػػ3ّال ػػانكفّا ػػدّخيػػٌراحيػػرلّ
ّالعمؿّافّييمغيوّ دالنّمفّ  ٌنيو.

اٌنوّليسّلوػا  ّالعمػؿّّ-اي ّ خريىّالعمؿّ  ّ ماي ّالعامؿانطلقانّمفّغ-ّالمعركؼلكفّمفّ
نياّمػاّ ناسػ وّمػفّا كػاـوّخاوػ نّ يمػاّي عٌمػؽّ   ػػكؽّك ضػميّو  ػ ّ نظػيـّاللل ػ ّالداخمٌيػّ مطم ػال رٌيػ ّال

عميػػوّالخضػكعّلألنظمػػ ّكال ػكانيفّالمعمػػكؿّ يػاّ ػػ ّىػذاّالم ػػاؿوّكمػاّيارضػػوّي ػ ّالعٌمػاؿّك ريػا يـوّ ػػؿّ
ّ.4ؽّ كضىّاللل  ّكمضمكنياّكاقعلفّعنيا وّ يماّي عمٌّ ّكمكضكعيٌّعميوّال انكفّمفّال زاماتّخكميٌّ

دراكػػانّمػػفّال فّاخ ماػػتّّ ىميػػ ّاللل ػػ ّالداخمٌيػػ ومخػػٌرعيفّ كان الزمػػكاّاوػػ ا ّالعمػػؿّ كضػػعياوّكان
ّىػػػذاّاالل ٌّالكا ػػػ ّ ػػػّكّمػػػكاقايـّ خوػػػكصّعػػػددّالعٌمػػػاؿ  ػػػزاـوّكلكنيػػػاّا معػػػتّعمػػػ ّرىـّ ػػػ ّالمنخػػػ  ّلي ػػػـك

ّرىا.ّ ٌّضركر ّ ّك
لػػذلؾوّسػػن طٌرؽّإلػػ ّ عريػػؼّاللل ػػ ّالداخمٌيػػ ّكاىمي يػػاّ)الاػػرعّاشكؿ(وّكمػػدلّاالل ػػزاـّ كضػػعياّ

ّالارعّالثان (وّك  ديدّم  كاىاّ)الارعّالثال (ّكرقا  ّال ي ّاقدارٌي ّعميياّ)الارعّالرا ى(.)
ّ
ّ
ّ
ّ

 
                                                           

سن طرؽّإل ّاللل  ّالخاو ّ المنخ  ّكال  ّ   لؼّمفّالل  ّالعمػؿّكالل ػ ّال ػزا اتّ  ػتّمسػٌم ّ"اللل ػ ّالداخميػ "وّّ(1)
شنيػػاّ خػػمؿّاللل  ػػيفّمعػػانوّعممػػانّاٌفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّييطمػػؽّعمػػ ّاللل ػػ ّال ػػ ّ ػػنٌظـّخػػحكفّالعمػػؿّ سػػمي ّ"الل ػػ ّ

 عمؿ"وّكعم ّاللل  ّال  ّ نٌصّعم ّالمخالااتّكال زا اتّال  دي ٌي ّ سمي ّ"الل  ّال زا ات".ال
ّ.129وّص2118 ريد ّالع يدموّالسيمط ّال  دي ٌي ّلوا  ّالعمؿوّدارّالك  ّال انكني وّال اىر وّّ(2)
ّ ريد ّالع يدموّالمر ىّالسا ؽوّالمكضىّالسا ؽ.ّ(3)
ل ػػانكن ّلعلقػػػاتّالعمػػؿّ ػػ ّال خػػريىّال زالػػرموّالط عػػػ ّالثانيػػ وّديػػكافّالمط كعػػاتّال زالرٌيػػػ وّا ميػػ ّسػػممافوّال نظػػيـّاّ((4

 .181ص1994ال زالروّ
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ّالفرع األوؿ

 التعريؼ بالالئحة الداخميّة

طالم ّي  ّعم ّالعٌماؿّا  رامياّ  تّّو المنخ  ّخاص ّّ يعىٌدّاللل  ّالداخمي ّ مثا  ّقانكفّو
  .العمؿّداخؿّالمنخ  لممسا ل ؛ّ ااظانّعم ّنظاـّّال عرض

 كلكفوّماّىكّ عريؼّاللل  ّالداخمي ؟ّكمفّايفّ س مٌدّاىمي يا؟ّ

 تعريؼ الالئحة الداخمّية: -أوالً 
عمػػػ ّعكػػػسّّ وّكػػػذلؾّقػػػانكفّالعمػػػؿّالموػػػرم.لػػػـّيعػػػٌرؼّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّاللل ػػػ ّالداخمٌيػػػ

دّ يياّالمس خدـّلزكمػانوّال كاعػدّالم عم ػ ّاٌنيا:ّ"كثي  ّمك ك  ّي دٌّعم ّالذمّعٌر يا1ّّقانكفّالعمؿّال زالرم
ي ػػٌددّالنظػػاـّالػػداخم ّ ػػ ّالم ػػاؿّال ػػ دي  ّّ.. ػػال نظيـّال  نػػ ّلمعمػػؿّكالكقايػػ ّالوػػ ي ّكاشمػػفّكاالنضػػ اط.

ّط يع ّاشخطا ّالميني ّكدر اتّالع ك اتّالمطا   ّكان را اتّال نايذ".
ّ اللل ػػ 2ّّليػػا.ّ عػػٌرؼّا ػػدّخيػػٌراحّال ػػانكفكامػػاـّىػػذاّالاػػراغّال خػػريع ّا  يػػدّالا ػػوّلكضػػىّ عريػػؼو

 ٌنيػا:ّ"كثي ػ ّمك ك ػ وّ  ضػمفّمػفّنا يػ ّقكاعػػدّ نظػيـّالعمػؿّ ػ ّالمخػركعوّكمكاعيػدّ ػد ّالعمػػؿّالداخميػ ّ 
كالاػراغّمنػػوّكاكقػاتّالرا ػػ ّ ػػ ّاثنالػوّك اوػػيلتّ نايػذّاالل زامػػاتّالناخػػل ّعػفّع ػػدّالعمػؿوّكمكاعيػػدّد ػػىّ

رّإفّكانػػػتّلػػػووّكا يانػػػانّال كاعػػػدّال ػػػ ّ  كػػػـّكضػػػىّالعامػػػؿّ ػػػ ّالمخػػػركع:ّاش ػػكرّك  ديػػػدّمم ٌ ػػػاتّاش ػػػ
ال  اقوّ وّك در ػوّ ػ ّكظالاػو.ّكمػفّنا يػ ّايخػرلّ  ديػدّاشخطػا ّال ػ ّقػدّ  ػىّمػفّالعامػؿّكال ػزا ّعمػ ّ

ّكؿّمنيا".
المػ ّ  ٌنيا:ّاللل  ّال  ّي ٌددّ ييػاّوػا  ّالعمػؿّال كاعػدّالعامػ ّالد3ّلم انكفّآخرّهّكعٌر ياّخارحّه

 الم عٌم  ّ ال  دي وّكخاو نّط يع ّكسٌمـّالع ك ات.
  ٌنيػػا:ّ"ال ػػانكفّالػػذمّيػػنظـّسػػيرّال يػػا ّالمينيػػ ّداخػػؿّمكػػافّالعمػػؿّكٌممػػا4ّّ ػػ ّ ػػيفّعٌر يػػاّآخػػرّه

كافّعددّالعٌماؿّيارضّذلؾوّ ي ّإٌفّكضىّىػذاّالنظػاـّيوػ صّإلزاميػانّعمػ ّوػا  ّالعمػؿّكٌممػاّ  ػاكزّ
ّدّقانكنان".ّعددّالعٌماؿّالنوا ّالم دٌّ

كيمكننػػاّ عريػػؼّاللل ػػ ّالداخمٌيػػ ّ  ٌنيػػا:ّال كاعػػدّالم عٌم ػػ ّ  نظػػيـّالعمػػؿّداخػػؿّالمنخػػ  وّك  ديػػدّ
ال زا اتّال  ّ يارضّ  ٌؽّمخالايياوّكال ػ ّيناػردّوػا  ّالعمػؿّ كضػعياوّمػىّمراعػا ّال ػكانيفّكال ػراراتّ

ّقدارٌي ّالمخ ٌو .وّك  تّرقا  ّال ي ّااردٌي  ّكالكا ااقياتّالعمؿّال ماعيٌّ

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.77انظرّالماد ّ)ّ((1
ّ.188م مكدّ ماؿّالديفّزك وّمر ىّسا ؽوّصّ(2)

(3) TEYSSIE Bernard, Droit du travail- Relations individuelles du travail, op. cit., p. 373 
ّ.181ا مي ّسممافوّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
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الّ ػػٌدّمػػفّاالع ػػراؼّ  ىٌميػػ ّكامػػاـّىػػذاّالػػدكرّالمككػػكؿّللل ػػ ّالداخمٌيػػ ّ ػػ ّ نظػػيـّالعمػػؿوّ  ٌنػػوّ
ّ.ّّك كدىاّ

 أىمّية الالئحة الداخمّية: -ثانياً 
ّ ػ ّإنخػػا ّإذّ معػ ّاللل ػ ّالداخمٌيػ ّدكرانّ ٌعػاالّنّ . ّك يػر ّمػفّالنا يػ ّالعممٌيػػلك ػكدّاللل ػ ّاىمٌيػ

ّداخػػؿّالمنخػػ  ّقػػانكفّو ّك ػػ دي    ّمسػػ ؽّو1 نظيمػػ   ّ.ّ اقضػػا  ّإلػػ ّدكرىػػاّالكقػػالٌ ؛ّ ك كدىػػاّييعىػػٌدّ مثا ػػ ّإنػػذارو
 يػػػ ّ  ٌ ػػػؽّالعدالػػػ ّ ػػػيفّ.ّكػػػذلؾو2ّخالا ػػػوّالل زاما ػػػوضّلػػػوّمػػػفّ ػػػزا ّعنػػػدّمي عػػػرٌّّلمعامػػػؿّلمػػػاّيمكػػػفّاف

ّو3 عػانّشىػكا ّوػا  ّالعمػؿ ّكم ػٌرد ّ ػ ّال  ديػ وّالّ خ مػؼّ العٌماؿوّمفّخلؿّخضكعيـّل كاعدّعاٌمػ
ّكال ناس ّ ينوّك يفّالخط .ّّو ضمفّليـّعدال ّال زا ّك

وّكال ػزا ّالم ػٌررّعنػدّاقخػلؿّ يػذهّيـال زامػا يـّّك  ػكق مػفّعمػـّ مػاّ ػكٌ رهّلمعمػاؿّّكىذهّاللل ػ 
الوّاالل زامػػاتوّكاق ػػرا اتّالكا ػػ ّإ  اعيػػاّعنػػدّال  ديػػ وّ سػػمصّليػػـّ مراق ػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّعنػػدّاسػػ عم

ػػمط وّال  دي ٌيػػ وّكمػػاّي ر ٌػػ ّعمػػ ّذلػػؾّمػػفّ ػػؽٌّ عنػػدّمخالا ػػوّا كػػاـّّوطمػػ ّإ طػػاؿّال ػػزا ّالعامػػؿّ ػػ ّلسي
ّ.5.ّك ال ال وّ  ٌفّك كدّاللل  ّيساىـّ  ّاس  رارّعلقاتّالعمؿ4اللل  

 ػػػ ٌفّك ػػػكدّاللل ػػػ ّيسػػػاعدهّ ػػػ ّاالسػػػ غنا ّعػػػفّاشكامػػػرّالاردٌيػػػ وّّواٌمػػػاّ النسػػػ  ّلوػػػا  ّالعمػػػؿ
ّ.6لنّاكامرّعاٌم ّييضٌمنياّ  ّاللل  .ّاشمرّالذمّي ٌ ؽّلوّسيكل نّكان كامانّ  ّ نظيـّالعمؿمس عم

إٌفّاىمٌيػػ ّاللل ػػ ّ كمػػفّ ػػ ّاٌنيػػاّالعنوػػرّالضػػا طّكالمػػنٌظـّلمنخػػاطّاقنسػػانٌ ّّخالصػػة القػػوؿ:و 
 ٌفّمخػٌرع ّغال يػ ّ ػّوك ػالرغـّمػفّاىمي يػاّالك يػر ّداخؿّالمنخ  وّسكا ّ النس  ّلمعامؿّاـّلوا  ّالعمػؿ.

ّ.ناّنالدكؿّالعر ي ّلـّييمزمكاّوا  ّالعمؿّ كضىّاللل  وّإاٌلّإذاّ  اكزّعددّعٌماؿّالمنخ  ّنوا انّمعيٌّ
ّ ّال زاـّوا  ّالعمؿّ كضىّاللل  ؟ ماّىكّالنوا ّالم ٌددّلي ـك

ّ

 الفرع الثاني

 الداخمّية مدى االلتزاـ بوضع الالئحة
ّمػػفّمػػانّ ّكالّيغػػدكّوػػا  ّالعمػػؿّممزّى ّمعػػٌيفو العٌمػػاؿّداخػػؿّضػػىّاللل ػػ ّإاٌلّ ػػ ّ ػػاؿّك ػػكدّعػػددو

ّآلخر.ّمنخ  وو ّكىذاّالعددّيخ مؼّمفّمخٌرعو
ّ

                                                           
ّ.281عم ّعكضّ سفوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)

ّ.92م سفّال يووّمر ىّسا ؽوّصّّ(2)
 .76يكسؼّإلياسوّالك يزّ  ّخرحّقانكفّالعمؿوّمنخكراتّكزار ّال عميـّالعال وّ دكفّ اريخوّصّ(3)

 .151وّصايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسا ؽ(4) 
 .116 اطم ّالرزازوّاس  رارّعلقاتّالعمؿّ  ّظؿّقانكفّالعمؿّال ديدوّمر ىّسا ؽوّصّ(5)
 .417وّمر ىّسا ؽوّص2111ع دّالعمؿّالاردموّّ-ىماـّم مدّزىرافوّقانكفّالعمؿّّ(6)
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ّاالل ػػػزاـّ كضػػػىّاللل ػػػ ّ خمسػػػ ّعخػػػرّّالنوػػػا ّال ػػػانكن 1ٌّّإذّ ػػػٌددّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرم لي ػػػـك
 عخػػر 3ّّعر يػػ الّعمػػؿالفّقػػكانيّ ػػددهّ عػػض ػػ ّ ػػيفّّ.2 عػػؿّالعديػػدّمػػفّالمخػػرعيفّالعػػر ّكػػذلؾعػػاملن.ّ
ّّعٌماؿ.

ّايخػػرلّتكر عػػ ّ ػػّكّالنوػػا ّال ػػانكن 4ٌّّقػػكانيفّعمػػؿو رهّليغػػدكّوػػا  ّالعمػػؿّممزمػػانّ كضػػىّ ٌّالػػلـز
ّّ.اللل  ّإل ّعخريفّعاملّن

دراكانّلدكرّاللل  ّاشكاف5ّّكي دكّاٌفّقانكفّالعمؿّالسكدان  كاىمٌيػ ّك كدىػاّالداخمٌيػ ّكثرّكعيانّكان
ّكٌؿّ ّوا  ّعمؿّ كضىّاللل  ّاٌيانّكافّعددّالعٌماؿّ  ّالمخركع.ك كدىاّداخؿّمكافّالعمؿ.ّ  لـز

اٌفّكعػػػػا ّاالل ػػػػزاـّ كضػػػػىّاللل ػػػػ ّيخ مػػػػؼّ  عػػػػانّل وػػػػنيؼّالمخػػػػٌرعّل  ػػػػـّّونسػػػػ ن جّمٌمػػػػاّسػػػػ ؽ
المخػػركع.ّ غال يػػ ّالمخػػٌرعيفّا  يػػكاّإلػػ ّإلػػزاـّاوػػ ا ّالمخػػاريىّم كٌسػػط ّال ٌ ػػـّ كضػػىّاللل ػػ .ّإاٌلّافّ

ـٌّعخػػر ّعٌمػػاؿّمخػػركعانّم كٌسػػطّال ٌ ػػـوّ ػػ ّ ػػيفّرالّالػػ عضّاآلخػػرّّالػػ عضّاع  ػػرّالمخػػركعّالػػذم يضػػ
ّ ّخمس ّعخرّإل ّعخريفّعاملن.ّمفّك ك ّافّيضـٌ

كعمػػ ّالعكػػسّمػػفّذلػػؾّن ػػدّاٌفّالمخػػٌرعّالسػػكدان ّكٌسػػىّمػػفّنطػػاؽّىػػذاّاالل ػػزاـوّليخػػمؿّ ميػػىّ
ّاو ا ّالعمؿّعم ّ د ّسكا .

 ػػالرغـّمػػفّعػػدـّخاٌوػػ ّ منخػػ  ووّل ػػ ّالنػػاؾّمػػاّيمنػػىّوػػا  ّالعمػػؿّمػػفّكضػػىّلػػيسّىّكلكػػف
ّ.6ال زاموّ ياوّاس نادانّلسيمط وّال نظيمي ّ النس  ّللل  ّالعمؿوّكسيمط وّال  دي ٌي ّ النس  ّللل  ّال زا ات

ّ.6ال زا ات
.ّكىػػذا7ّكنطػػاؽّاالل ػػزاـّ كضػػىّاللل ػػ ّي  ػػٌددّ عػػددّالعٌمػػاؿّالمسػػ خدميفّ ػػ ّالمخػػركعّالّالمنخػػ  

ؿ؛ّشٌفّالمخػػركعّاكسػػىّمػػفّالمنخػػ  .ّ المخػػركعّي ػػ ٌلؼّمػػفّم مكعػػ ّمػػفّال اسػػيرّي اػػؽّمػػىّموػػم  ّالعامػػ
ّالعددّالم ٌددّقانكنانّل ياـّاالل زاـّ كضىّاللل  . ّالمنخآتوّ  ّ يفّاٌفّالمنخ  ّقدّالّ ضـٌ

ّكلكػػفقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّلػػـّي ػػٌددّمػػٌد ّمعٌينػػ ّل نايػػذّاالل ػػزاـّ كضػػىّاللل ػػ وّّافٌّّ ػػالرغـّمػػفّك
ّافّينٌاذّال زاموّخلؿّمٌد ّمع كل .ّ– اع  ارهّالمديفّ  ّىذاّاالل زاـّال انكن ٌّ–لعمؿّعم ّوا  ّاي  ّ

ّوػػا  ّالعمػػؿّّو8ك  ػػذاّلػػكّ ػػذاّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ ػػذكّقػػانكفّالعمػػؿّال زالػػرم الػػذمّالػػـز
ّلم وديؽّعميياّخلؿّثماني ّاياـ.ّّو لدلّال ياتّالمخ وٌّّالنظاـّالداخم ٌّنسخ ّمفّ  يداعّ

                                                           
نػػػكاف:ّ"النظػػػاـّ ػػػ ّالاوػػػؿّاشكؿّكالػػػذمّي مػػػؿّع/ا(ّمػػػفّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرم.ّك ػػػا تّىػػػذهّالمػػػاد 91ّانظػػػرّالمػػػاد ّ)ّ((1

 الداخم "ّمفّال ا ّالسادسّ  تّعنكاف:ّ"النظاـّالداخم ّلمعمؿ".
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .55كالماد ّ)ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالعيمان 29د ّ)انظرّالماّ(2)
ّ.(ّمفّقانكفّالعمؿّالمي  77الماد ّ)ّكّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم58ماد ّ)انظرّالّ((3
(ّمػػف125/1ّالمػػاد ّ)ّكّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالارنسػػ (L.1311-2ّ)المػػاد ّّكّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّال زالػػرم(75ّد ّ)انظػػرّالمػػاّ(4)

ّالممك ّرقـّـ/الوادرّ مك  ّّقانكفّالعمؿّالسعكدم ّ.ى رم23/8/1426 اريخ51ّّالمرسـك
ّ./1997قانكفّالعمؿّالسكدان ّلعاـّ/(ّمف64ّانظرّالماد ّ)ّ(5)
 .419وّمر ىّسا ؽوّص2111ع دّالعمؿّالاردموّّ-ىماـّم مدّزىرافوّقانكفّالعمؿّّ(6)
 .497م مدّ سيفّمنوكروّمر ىّسا ؽوّصّ(7)

 (ّمفّقانكفّالعمؿّال زالرم.79انظرّالماد ّ)ّ(8)
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اخػػ رطّقػػانكفّالعمػػؿّّإذاّكػػافّالعامػػؿّعمػػ ّعمػػـّ يػػاوّللل ػػ ّالداخمٌيػػ ّالّ كػػكفّممزمػػ ّإالٌّكشٌفّا
.ّكػػذلؾوّاخػػ رطّقػػانكفّالعمػػؿّالكػػكي  1ّالسػػكرم ّظػػاىرو اقعػػلفّعػػفّاللل ػػ 2ّّاقعػػلفّعنيػػاّ ػػ ّمكػػافو

ّ م ٌرّالعمؿ. ّظاىرو ّالداخمٌي ّ  ّمكافو
وّظػػػاىرّوّيػػػاّ ػػػ ّمكػػػافّومػػػفّإعلنّيػػػ ّالمر ػػػٌك يػػػرلّانطلقػػػانّمػػػفّالغا3ّإالّاٌفّّا ػػػدّخػػػراحّال ػػػانكف

 ّ غػدكّممزمػ نّلمعامػؿوّإذاّعمػـّ يػاّ طري ػ ّايخػرلوّكلػكّ ياوّاٌفّاللل  ّالداخمٌيػّالم  سد ّ  ّعمـّالعامؿّك
ّدكفّال نكيػػوّ  ٌنيػػاّاللل ػػ ّالداخمٌيػػ ؛ّ ّظػػاىرو لػػـّ كضػػىّ ػػ ّمكػػافّظػػاىرّ المنخػػ  وّاكّكيضػػعتّ ػػ ّمكػػافو

فّلػـّيطمىػؽّعمػ ّىػات ػردّك ػكدّقكاعػدّل نظػيـّالعمػؿّكال ػزا  ك كدّاللل  ّي  ٌ ػؽّ م ذهّال كاعػدّلاػظّوّكان
ّ.4وّالّ عنكانيالمعمؿّمفّنوكصّوّالع ر ّ ماّاخ ممتّعميوّالل  ّالنظاـّاشساس ٌّاللل  ؛ّ 

سػفّالنٌيػ ّ ػ ّ نايػذّالع ػكدوّإالّاٌنػوّالّيمكننػاّال سػميـّ ػوّ فّكانػتّ  ػٌررهّم  ضػياتّ ي كىذاّالػرامّكان
ّقانّمفّن ط يف:انطل

إٌفّال سػػميـّ يػػذاّالػػرامّيييػػدرّ ٌ ػػانّم ػػٌررانّلمعامػػؿّ مك ػػ ّال ػػانكفوّكيسػػمصّلوػػا  ّالعمػػؿّّالنقطػػة األولػػى:
ػػمط وّال نظيٌميػ ّكال  دي ٌيػػ .ّاشمػرّالػػذمّي عػارضّمػػىّ ؼّقػػانكفّاىػدا ػال يٌر ّمػػفّال يػكدّالماركضػػ ّعمػ ّسي

ّالعمؿ.
ك ّييا رضّعمػـّ ميػىّالعٌمػاؿّّظاىرّوّفّعفّاللل  ّ  ّمكافّواخ رطّالمخٌرعّاقعلّي   ّالنقطة الثانية:

 مضمكنياوّ لّي ذٌرعّا دىـّ  يموّ   كامياوّكمػاّىػكّال ػاؿّعميػوّ النسػ  ّلم ػانكف.ّكخاوػ نّاٌفّاللل ػ ّ
ّ المنخ  .ّكقرين ّالعمـّىذهّغيرّقا م ّقث اتّالعكس.ّخاص ّّداخم ّ ّ ّ يعىٌدّ مثا  ّقانكفّوالداخميٌّ

و5ّمك ك ػػػ ّوّ ػػػ ّكثي ػػػ ّوّّإذاّكانػػػتّم ػػػٌرر ّن وّ ػػػ ٌفّاالل ػػػزاـّ كضػػػىّاللل ػػػ ّالّيغػػػدكّ امػػػانّإالٌّك ال ػػػال
كلغػ وّا ن يػ ّكاقنكميزيػ ّاكّالارنسػي وّكذلػؾّ النسػ  ّلممنخػآتّال ػ ّ سػ عيفّ  يػدمّعاممػ 6ّّك المغػ ّالعر يػ 

ّـّككا  ا يـ.ّا ن ٌي وّطالماّاٌفّاليدؼّمفّك كدّاللل  ّىكّإ اط ّالعٌماؿّعممانّ   كقي
ّيسػيؿّعمػ ّالعٌمػاؿّ يػـّا كاميػ ّ سػيطو وّكذلػؾ7ّاك   ي انّليذاّالغرضوّالّ ٌدّمفّك ا  ياّ  سػمك و

ّ.ّّالداخمٌي ّلي  ٌ ؽّالغرضّمفّإعلنيا.ّكىذاّاشمرّي كدناّإل ّ عٌرؼّم  كلّاللل  
ّ

                                                           
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.91انظرّالماد ّ)ّ((1
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  .35انظرّالماد ّ)ّ((2
 .222-221وّص2117انكفّالعمؿوّالميث ّلمط اع وّاسيكطوّع دّالناورّ ك يؽّالعطاروّخرحّا كاـّقّ(3)
 ّ.499م مدّ سيفّمنوكروّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
ّ.379ا مدّ سفّال رع وّمر ىّسا ؽوّصّ(5)
ّ.379ّعم ّالعريؼوّمر ىّسا ؽوّصّ(6)
 .282وّص1961إسماعيؿّغانـوّقانكفّالعمؿوّمك   ّع دّاهللّكى  وّّ(7)
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 الفرع الثالث

 محتوى الالئحة الداخميّة

 يػػا ّالمينٌيػػ ّالوّ يػػ ّ مػٌسّداخػؿّالمنخػػ  ّالعمػػؿم ريػػاتّؿّ  ػنٌظـّاللل ػػ ّالداخمٌيػ ّكػػٌؿّمػػاّي وػ 
ّم اخرّولمعامؿّ عم ّوا  ّالعمؿّافّييراعػ ّال ػكانيفّكاشنظمػ ّعنػدّاسػ عمالوّلسػمط وّي  ّ.ّلذلؾّ خكؿو

   ّ  ديدّمضمكفّاللل  وّمىّخضكعّىذهّالسمط ّلرقا  ّال ي ّاقدارٌي ّالمخ ٌو .
مػػػفّ يػػػ وّكمػػػاّّاخ لؼّط يعػػػ ّال طػػػاعّاكّالنخػػػاطّالمينػػػ ٌّ ػػػالداخمٌيػػػ ّيخ مػػػؼّم  ػػػكلّاللل ػػػ ّّك

ػػمطاتّ ػػ ّا خػػاذّاق ػػػرا اتّ  من ػػوّال ػػكانيفّكاشنظمػػ ّالمعمػػكؿّ يػػاّلوػػا  ّالعمػػؿّمػػفّوػػل ياتّكسي
ال نظيمٌيػػػ ّكال  دي ٌيػػػ ّمػػػفّ يػػػ ّايخػػػرل.ّإذّ  سػػػىّدالػػػر ّوػػػل ياتّوػػػا  ّالعمػػػؿّعنػػػدماّ ك اػػػ ّال ػػػكانيفّ

فّ ضػيؽّىػذهّالػدالر ّعنػدماّ  ػدٌخؿّال ػكانيفّ ػ ّ نظػيـّالمسػالؿّال اوػيمٌي ّ  نظيـّالمسػالؿّالعاٌمػ وّ ػ ّ ػي
ّ.1لمعمؿ

 نايػػذّال زامػػوّ   ديػػدّمضػػمكفّاللل ػػ ّ ػػالنظرّعمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّي ػػ ّّوك ػػ ّ ميػػىّاش ػػكاؿ
ذلؾّ   يػؽّموػم  ّالمنخػ  وّدكفّاالن ػراؼّعػفّاليػدؼّّكافّيككفّىد وّمفإل ّط يع ّالعمؿّكظرك ووّ

للل  ّش مووّم  ٌيدانّ م داّعدـّال عسؼّ  ّاس عماؿّال ٌؽ.ّ  ذاّسع ّإلػ ّ   يػؽّغايػاتّالذمّكيضعتّا
 نظيموّش كػاـّاللل ػ وّكانػتّىػذهّاش كػاـّغيػرّمخػركع وّاشمػرّالػذمّييضػا ّعمػ ّممارسػ ّّمفّايخرل

ّ.2كييخر ياّعفّإطارىاّال انكن ّوكوؼّعدـّالمخركعٌي ال نظيمٌي ّوا  ّالعمؿّلسيمط وّ
ى ّقيػكدّ  ديػدّمضػمكفّاللل ػ ّالداخميػ ؟ّكمػاّىػكّدكرّاللل ػ ّ ػ ّإضػاا ّكوػؼّالخطػ ّ ماّ
ّؼّالعامؿ؟عم ّ ورٌّ

 قيود تحديد محتوى الالئحة الداخمّية: .1
إٌفّسػمط ّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّ  ديػػدّمضػمكفّاللل ػ ّليسػتّمطم ػػ وّ ػؿّم يػد ّ ضػركر ّا  ػػراـّّ

كاللل ػػػ ّىػػػ ّإ ػػػدلّ-خػػػركعي ّاكامػػػرّوػػػا  ّالعمػػػؿّال ػػػانكفّكالنظػػػاـّالعػػػاـّكاآلدا ّالعامػػػ ؛ّذلػػػؾّاٌفّم
ّ.3مرىكن ّ عدـّمخالا ياّلم انكفّاكّالع دوّكعدـّ عريضياّالعامؿّلمخطرّ-وكرّىذهّاشكامر

 نػػدّالعزك يػػ ّالػػذمّ ارضػػوّخػػرك ّالطيػػرافّ ػػ ّّ ػػ طلف4ّك ػػ ّىػػذاّالوػػددّ كػػـّال ضػػا ّالارنسػػ 
اكّّو النظػػاـّالعػػاـوّكالّيمكػػفّال ػػٌدّمنػػوّؽّهلػػزكااّم عٌمػػ؛ّشٌفّ ػػٌؽّا  ّعمػػ ّالمضػػيا ّال كٌيػػاللل ػػ ّالداخمٌيػػ

ّؼّ يو.ال ورٌّ

                                                           
 .181ا مي ّسممافوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
 .424وّمر ىّسا ؽوّص2111ع دّالعمؿّالاردموّّ-ىماـّم مدّزىرافوّقانكفّالعمؿّّ(2)
ّ.179ايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسػا ؽوّصّ(3)
 .421وّمر ىّسا ؽوّص2111ع دّالعمؿّالاردموّّ-ىماـّم مدّزىرافوّقانكفّالعمؿّّ(4)



 

116 
 

ّإذاّكانػػػتّالمخالاػػػ ّاوػػػمصّكا  ػػػراـّال كاعػػػدّاآلمػػػر ّ ػػػ ّقػػػانكفّالعمػػػؿّيعنػػػ ّعػػػدـّمخالا يػػػاوّإالٌّ
تّىػذهّالغايػ ّ.ّ الغاي ّمفّك ػكدّقػانكفّالعمػؿّ   ٌمػ ّ ػ ّ ػك يرّاقوػ ّ مايػ ّلمعامػؿ.ّ ػ ذاّ  ٌ  ػ1لمعامؿ

ّا ضؿو ّ ماّمفّمانىّمفّاشخذّ ياّك  ديمياّعم ّا كاـّال انكف.ّومفّخلؿّا كاـّاللل  ّ خكؿو
ّنوػكصّالع ػد؛ّذلػؾّاٌفّعػدـّال  يػدّ يػاّييعىػٌدّ عػديلنّ كذلؾوّي ػ ّعمػ ّوػا  ّالعمػؿّافّي  ػـر

ّلع دّالعمؿّ اقراد ّالمنارد ّلوا  ّالعمؿوّكىكّماّالّيممكوّاشخير.ّ
ّ نكدّع دّالعمؿّكا كاـّاللل  ّالداخمٌي وّ ألييماّال ر يص؟كلكفوّ  ّ اؿّ دك ّ عارضّ يفّ

ّنػص ّىػكّالع دّعم ّنػصّاللل ػ ؛ّشٌفّنػصّالع ػدّّاٌنوّي  ّ  ديـّنٌص2ّّيرلّا دّخيٌراحّال انكف
اٌنػوّي ػ 3ّّ.ّ ػ ّ ػيفّيػرلّخػارحّآخػرّلم ػانكفي ٌيػدّالعػاـٌّّكالخػاٌصّّوعػاّـ ّنػص ّىػكّاللل ػ ّّكنػٌصّّوخاص ّ

ّش ضؿّلمعامؿ.اشخذّ ال اعد ّا
مػف4ّّ/ (6المػاد ّ)نٌصّ يكّي دّمس ندانّلوّ  ّّ؛اٌفّالرامّالثان ّاكل ّ ال  ييدّمفّ ي ناّنع  دّك

اكثػرّ الػد ّّالعمػؿّك نػكدّالع ػدوّإذاّكػافّالمخالاػ ّقػانكفسػكرموّال ػ ّ سػمصّ مخالاػ ّا كػاـّقانكفّالعمؿّال
ييعىػػٌدّّ-ا هّاكػػافّنٌوػػانّعاٌمػػانّاـّخاٌوػػاّنسػػّك- ّاؽّاشكثػػرّ الػػدالػػذمّيسػػمصّ  ط يػػؽّاال اػػلمعامػػؿ.ّكىػػذاّالػػنصّ

كال ػػ ّ ػػنصّعمػػ ّاٌفّالخػػاصّّوالعامػػ ّالػػكارد ّ ػػ ّال ػػانكفّالمػدن ّ اعػدانّي ػػ ّ  ديمػػوّعمػػ ّال انّخاٌوػػنٌوػ
.ّّي ٌيدّالعاـ. ّاـّخاص  ّعاـ  ّّّك ال ال وّي  ّاشخذّ النصّاشومصّلمعامؿوّ غٌضّالنظرّعفّاٌنوّنص 

  ٌنيػػاّالّيمكػػفّافّ ػػنظِّـّّو  راد ػػوّالمناػػرد ّالداخمٌيػػ ّدّمضػػمكفّاللل ػػ كشٌفّوػػا  ّالعمػػؿّي ػػدٌّ
ّ.5  المااكضاتّال ماعيٌّّؽعمٌّ  ّوّاكّمكضكعاتّو عاقدمّ ّمسالؿّذاتّطا ىّو

افّّكّوك  ػراتّالرا ػ ّومكاعيػدّ ػد ّكان يػا ّالعمػؿعمػ ّ ّك ال ال وّيمكفّافّ خمؿّاللل  ّالداخمٌيػ
وّكذلؾّالمسالؿّالم عٌم ػ ّ  نايػذ6ّقكاعدّالوٌ  ّكالسلم افّ نٌصّعم ّسووّّكـّالعلق ّ يفّالعامؿّكرلي نظٌّ

 ػػ ّ عػػرِّضّالعامػػؿّلم ػػزا ّال ػػ دي  وّيمكػػفّافّالمخالاػػاتّال ػػ ّوّكافّ سػػ عرض7ّ  نايػػذّاالل زامػػاتّالع ديػػ 
كماّ  ػٌيفّمػفّنا يػ ّايخػرلّال ػزا اتّال ػ ّيمكػفّافّ اػرضّعمػ ّكػٌؿّمخالاػ وّكاق ػرا اتّ اؿّار كا يا.ّ

ّ.8 ّ   ىّ  ّ رضّال زا ّال  دي  ال 

                                                           
 .179سا ؽوّصوّمر ى2111ّالسيدّعيدّنايؿوّخرحّقانكفّالعمؿّال ديدوّّ(1)
 .221ع دّالناورّ ك يؽّالعطاروّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
ّ.179وّمر ىّسا ؽوّص2113السيدّعيدّنايؿوّقانكفّالعمؿّال ديدوّّ(3)
/ (ّعم ّاٌنو:ّ"يس مرّالعمؿّ  مّمزاياّاكّخركطّا ضؿّلموم  ّالعامؿّ ككفّم رر ّاكّ  ررّ ػ ّع ػكد6ّ نٌصّالماد ّ)ّ(4)

لعمػػؿّال ماعيػػ ّاكّاشنظمػػ ّالداخميػػ ّلمعمػػؿّاكّغيرىػػاّمػػفّلػػكالصّالمنخػػ  ّاكّ م  ضػػ ّالعػػرؼّالعمػػؿّالارديػػ ّاكّا ااقػػاتّا
ّكالعاد ".ّ

(5) Mazeaud Antoine, Droit du travail, 6e edition, Montchrestien, 2009, p. 65. 
ّ.379عم ّالعريؼوّمر ىّسا ؽوّصّ(6)
 .219 لؿّالعدكمّكعواـّانكرّسميـوّمر ىّسا ؽوّص(7ّ)
 .76يكسؼّإلياسوّالك يزّ  ّخرحّقانكفّالعمؿوّمنخكراتّكزار ّال عميـّالعال وّ دكفّ اريخوّصّ(8)
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يمكػػػفّافّ ػػػنٌظـّالعناوػػػرّالثلثػػػ ّال اليػػػ :ّامػػػكرّ نظػػػيـّالعمػػػؿو1ّّكعميػػػووّ ػػػ ٌفّاللل ػػػ ّالداخميػػػ 
 ااوػػيؿّادا ّالعمػػػؿوّكال ػػػزا ّالم ر ٌػػػ ّعمػػػ ّمخالاػػػ ّىػػػذهّال عميمػػػات.ّك نػػػا نّعمػػػ ّمػػػاّسػػػ ؽّ ػػػ ٌفّاللل ػػػ ّ

ّمفّالعامؿّكوا  ّ ّالعمؿّعم ّ د ّسكا .ّالداخمي ّييعىٌدّ ٌ  ّعم ّكؿ 
كلكػػفوّىػػؿّ يعىػػٌدّالمخالاػػاتّالمػػذككر ّ ػػ ّاللل ػػ ّالداخمٌيػػ ّكارد ّعمػػ ّسػػ يؿّالمثػػاؿّاـّال وػػر؟ّ
كىػؿّ يعىػػٌدّاللل ػػ ّالكثي ػػ ّال امعػػ ّالمانعػ ّلكػػٌؿّاك ػػوّ وػػر اتّالعٌمػػاؿّال ػ ّ ع  ػػرّاخطػػا ّ  دي ٌيػػ ّاـّاٌنيػػاّ

ّ؟وا  ّالعمؿّال  ديرٌي   ٌددّالخطكطّالعريض ّ ارك ّال اق ّلسيمط ّ
 )مبدأ الشرعية( دور الالئحة الداخمية في إضفاء وصؼ الخطأ عمى تصّرؼ العامؿ: .2

إٌفّإدرااّالاعؿّالخاطاّعم ّاللل  ّالداخمٌي ّىكّالذمّييكس ياّكوػؼّالخطػ ّالم ػٌررّلممسػا ل .ّ
ّمر؟ يؿّا  عتّقكانيفّالعمؿّىذاّالنيج؟ّكماّىكّمكقؼّخيٌراحّال انكفّمفّىذاّاش

  موقؼ تشريعات العمؿ مف مبدأ شرعّية الخطأ التأديبي:  - أ
ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم ّوػػريصّوّم ػػداّخػػرعٌي ّالخطػػ ّال ػػ دي  2ٌّّلػػـّي ػػ ف  اٌنػػو:ّعمػػ ّّوّنػػٌصّلكٌنػػّكوّ خػػكؿو

"ييخػػػ رطّ ػػػ ّالاعػػػؿّالػػػذمّيسػػػ دع ّمسػػػا ل ّالعامػػػؿّعنػػػوّ  دي ٌيػػػانّافّيكػػػكفّذاّوػػػم ّ العمػػػؿّك  ػػػٌددّالل ػػػ ّ
ّ(ّمفّىذاّال انكف".98اتّكالع ك اتّالم رر ّلياّ  ّالماد ّ)ال زا اتّالمخالا

فّقػػكانيّتّالعديػػدّمػػفمػػفّمكقػػؼّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّالم  ػػؼّ  ػػٌؽّالعامػػؿوّ  ٌنػػعكػػسّالعمػػ ّّك
.ّم ػػداّخػػرعي ّالخطػػ ّال ػػ دي  3ٌّّالعر يػػ العمػػؿّ ّوػػريصو عمػػ ّاٌنػػو:ّ"الّي ػػكزّلوػػا  ّالعمػػؿّ ػػنٌصّّ خػػكؿو

ّعمػػ ّالعامػػؿّعػػفّم خالاػػ ّغيػػرّكارد ّ ػػ ّالل ػػ ّال ػػزا اتوّ ػػ فّكػػافّوػػا  ّالعمػػؿّممزمػػانّ كقيػػىّ ػػزا و
 كضىّاللل  ّاكّقاـّ كضعياّرغػـّعػدـّإلزامػوّ كضػعياّ مػيسّلػوّمعاق ػ ّالعامػؿّعػفّمخالاػ ّغيػرّكارد ّ

ّ  ّاللل  ".
ّم ػػداّخػػرعي ّالخطػػ ّال ػػ دي  ّ النسػػ  ّللل ػػ ّال ػػزا اتّالنمكذ ٌيػػ 4ّك  ٌنػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم

ّ ػ دي ٌ ّاكّ ػرضّّ ّ ودرّعفّال ياتّاقدارٌي ّالمخ ٌو .ال   نصّعمػ ّاٌنػو:ّ"الّي ػكزّا خػاذّاٌمّإ ػرا و
ّغرام ّعم ّالعامؿّعفّمخالا ّغيرّمنوكصّعميياّ  ّالل  ّال زا اتّالمع مٌد ّمفّالكزير".

ّالػػذمّنػػصّعمػػ ّاٌنػػو:ّ"الّي ػػكزّلوػػا  ّالعمػػؿّا خػػاذّامٌّّو5كػػذلؾّ عػػؿّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ 
 ػػػرا ّ ػػػ دي  ّاكّ ػػػرضّغرامػػػ ّعمػػػ ّالعامػػػؿّعػػػفّمخالاػػػ ّغيػػػرّمنوػػػكصّعمييػػػاّ ػػػ ّالل ػػػ ّال ػػػزا اتّإ

ّالمع مٌد ّمفّالكزيرّاكّمفّياكضو".
                                                           

ثػل 1961ّّ(ّلعػاـ61ّكعم ّس يؿّاالس رخادّ ٌددتّاللل  ّالنمكذ ي ّلم زا اتّالوادر ّ ال رارّالكزارمّالميمغ ّرقػـّ)ّ(1)
عم ػػ ّ مكاعيػػدّالعمػػؿوّالطالاػػ ّالثانيػػ ّ  عمػػؽّ مخالاػػ ّنظػػاـّطكالػػؼّمػػفّالمخالاػػات:ّالطالاػػ ّاشكلػػ ّ خػػمؿّالمخالاػػاتّالم 

العمؿوّكالطالا ّاشخير ّ  ضمفّالمخالااتّالم وم ّ سمكؾّالعامؿّ  ّالعمؿ.ّكىذهّالمخالااتّ ا تّعم ّس يؿّالمثػاؿّ
كّي م ػػىّالّال وػػروّك ال ػػال وّي ػػكزّلوػػا  ّالعمػػؿّإضػػا  ّمخالاػػاتّايخػػرلّإلػػ ّالل ػػ ّالعمػػؿّكال ػػزا اتّ منخػػ  ووّ يػػ

  سمط ّ  ديري ّكاسع ّ  ّىذاّالم اؿ.
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.97انظرّالماد ّ)ّ((2
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسعكدم.125الماد ّ)ّكّ.1971/ّلسن 51ّرقـّ/(ّمفّقانكفّالعمؿّالمي  77ّانظرّالماد ّ)ّ(3)

ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.114انظرّالماد ّ)ّ(4)
ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .(48ّانظرّالماد ّ)ّ(5)
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خػػػرعٌي ّ كالم عٌمػػػؽّّالػػػكاردّ ػػػ ّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرموّال ػػػانكن ٌّّك ػػػالرغـّمػػػفّعػػػدـّكضػػػكحّالػػػنٌصّ
(ّ"ك  ػػددّالل ػػ 97ّؿّالمخػػٌرعّ ػػ ّالمػػاد ّ)ل ػػ ّالمنخػػ  وّ  ٌننػػاّنػػرلّ ػػ ّقػػّكإلػػ ّال النسػػ  ّالخطػػ ّال ػػ دي  ّ

ال زا اتّالمخالاػات"ّإخػار ّكا يػ ّإلػ ّم ػداّخػرعي ّالمخالاػ ّال  دي ٌيػ ؛ّذلػؾّاٌفّىػذاّال  ديػدّلممخالاػاتّإذاّ
لػػـّيكػػفّكاردانّعمػػ ّسػػ يؿّال وػػروّ مػػاّىػػ ّالاالػػد ّالمر ػػك ّمنيػػا؟ّكىػػذاّمػػاّيػػد عناّإلػػ ّال ػػكؿ:ّإفّالمخػػٌرعّ

ّ دا.السكرمّ  ٌن ّىذاّالم
 م ػػػداّخػػػرعٌي ّالمخالاػػػ ّيخػػػٌكؿّضػػػمان ّىامػػػ ّلمعمػػػاؿّمػػػفّ عسػػػؼّوػػػا  ّالعمػػػؿّكي مػػػييـّمػػػفّ
ظممووّكذلؾّي ٌ ؽّالمساكا ّ يفّالعٌمػاؿوّكخاوػ ّاٌفّ  مكػافّوػا  ّالعمػؿّ عػديؿّاللل ػ ّ ػ ّاٌمّكقػتّ

ضػركر ّّ-ا عػدّممارسػ ّالمنخػ  ّلنخػاطي-خا وّكذلؾّ  ضا  ّالوكرّالمس  د ّلمخط وّكال  ّاث تّالكاقػىّ
ّاع  ارىاّاخطا ّ  دي ي وّ ماي نّلموالصّالمنخ  وّكلضمافّ سفّسيرىا.ّ

وػا  ّالعمػؿّسػمط ّ عػديؿّاللل ػ ّالداخمٌيػ وّطالمػاّاٌفّال عػديؿ1ّّإذّمنصّقػانكفّالعمػؿّالسػكرم
م كا ػػؽّمػػىّا كػػاـّال ػػانكف.ّإالّاٌنػػوّمػػنصّال يػػ ّاقدارٌيػػ ّالمخ ٌوػػ ّسػػمط ّق ػػكؿّىػػذاّال عػػديؿّاكّر ضػػو.ّ

ق ػػكؿّطم ػػاتّ عػػديؿّاشنظمػػ ّالداخميػػ ّالمع مػػٌد ّلػػديياّإذاّكػػافّال عػػديؿّالّّيجػػوز لمػػوزارةنصّعمػػ ّاٌنػػو:ّ" ػػ
ّي عارضّمىّا كاـّىذاّال انكف".

كمفّ ي ناّالّنرلّم ٌررانّلمػنصّالػكزار ّسػمط ّق ػكؿّطمػ ّال عػديؿّاكّر ضػووّكخاٌوػ نّاٌفّال عػديؿّ
  ٌنناّن  رحّ عديؿّنصّىذهّالمػاد ّ  يػ ّ وػ صّعمػ ّالخػكؿّمخركطهّ عدـّمخالا وّش كاـّال اكف.ّلذلؾوّ

ق كؿّطم اتّ عديؿّاشنظمػ ّالداخمٌيػ ّالمع مػٌد ّلػديياوّطالمػاّاٌفّىػذاّال عػديؿّالّّيجب عمى الوزارةال ال :ّ"
ّي عارضّمىّا كاـّىذاّال انكف".ّ

المخالاػ وّإالّإذاّّك  ّ اؿّ عديؿّا كاـّاللل ػ وّ ػالع ر ّ اللل ػ ّال ػ ّكانػتّسػاري ّكقػتّكقػكع
كافّنٌصّاللل  ّال ديدّاومصّلمعامؿّمػفّنا يػ ّالمخالاػاتّال  دي ٌيػ .ّاٌمػاّ ػ ّغيػرّالمخالاػاتّال  دي ٌيػ وّ

ّ.2 الع ر ّ اللل  ّال  ّكانتّساري ّكقتّنخك ّال ؽٌّ
 موقؼ ُشرّاح القانوف مف مبدأ شرعية الخطأ التأديبي:  - ب

إلػػ ّالعامػػؿوّّات ػػ ّإضػػاا ّكوػػؼّالخطػػ ّعمػػ ّ وػػر ّ ػػكؿّدكرّاللل ػػ ّان سػػـّخيػػٌراحّال ػػانكف
ّراييف:

 ػذلؾّ ػ ّّالرامّاشكؿ:ّانوّالّي كزّاع  ارّ ورؼّالعامؿّخط ّ  دي ٌيانّدكفّك كدّنػص ّّيع  دإذّ
مػػاّك ػػدّ ػػ ّ وػػٌرؼّالعامػػؿّكوػػؼّالخطػػ ّال ػػ دي ٌ وّكمٌّّلداخمٌيػػ .ّ يػػذاّالػػنٌصّىػػكّالػػذمّييكسػػ اللل ػػ ّا

؛ّكذلػػؾ3ّكػػافّوػػا  ّالعمػػؿّممزمػػانّ كضػػعياّاـّقػػاـّ كضػػعياّمػػفّ م ػػا ّناسػػوا وّسػػكا ّالمنخػػ  ّالل ػػ ّنا ػػذ
ّ.4ّّ ي  ٌن ّإ يانياّو ّن  دي يٌّّشنياّ يعىٌدّاخطا ّنّو   ّيعمـّالعامؿّمس  انّ اش عاؿّال  ّالّي كزّلوّار كا يا

                                                           
ّ/ىػ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.91انظرّالماد ّ)ّ(1)
 .218ع دّالناورّ ك يؽّالعطاروّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
 .111ايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
 .365وّص1961م مدّ مم ّمرادوّقانكفّالعمؿّكال  ميناتّاال  ماعي وّالط ع ّالرا ع وّمط ع ّنيض ّموروّّ(4)
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ّو  ػػطّالداخمٌيػػ ّّ ػػ ّاللل ػػ ّمػػذككر عمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّال  ٌيػػدّلػػيسّ المخالاػػاتّالي ػػ ّكػػذلؾوّ
ّ  دي  ّ   ي اّ.ّ  ذاّقاـ1إٌنماّايضانّ ال زا اتّالم ٌدد ّلكؿّمخالا  ّيع  رهّخطػ ّ  دي ٌيػاّنّعّ زا و كلػـّّوعفّ عؿو
وّإاٌلّإذاّكانػتّالمخالاػ ّ خػٌكؿّإ ػدلّ ػاالت2ّ ّكافّال زا ّ اطلّنيكفّمنوكوانّعميوّ  ّاللل  ّالداخميٌّ

الّييخػػ رطّإدرا يػػاّ ػػ ّاللل ػػ ؛ّشٌفّعنػػدىاّّمػػؿ. يػػزّ كقيػػىّ ػػزا ّالاوػػؿّعمػػ ّالعاالخطػػ ّال سػػيـّال ػػ ّ 
ّ.3ال انكفّىكّالذمّنٌصّعميياوّكييا رضّعمـّ ميىّالعٌماؿّ اشخطا ّال  ّ ي يزّ كقيىّ زا ّالاوؿ
ّيعن ّاٌفّعدـّإ يانياّىكّ ػؽّ  ّقانكن   لوػا  ّّ اع  ارّ وٌرؼّالعامؿّخط ّ  دي ٌيانّ مك  ّنص 

لألخيػػرّالػػ   جّ عػػدـّعممػػوّ يػػذهّالمخالاػػ ّك  ػػانّلم اعػػد ّال انكنيػػ ّ"الّالعمػػؿوّككا ػػ ّعمػػ ّالعامػػؿوّكلػػيسّ
ّ يؿّ ال انكف".
وّاٌفّم ػداّخػرعٌي ّالمخالاػػاتّال  دي ٌيػ ّالّييعمػؿّ ػػوّ ػ ّالم ػاؿّال ػػ دي  4ٌّّل ػػانكفاحّارٌّخيػا ػدّكيػرلّ

لنّ كضػىّ النس  ّشو ا ّالعمؿّالذيفّيس خدمكفّاقؿّمفّخمس ّعخػرّعػاملن؛ّشٌنيػـّغيػرّممػزميفّاوػ
ّالمخالا    ٌفّم داّخرعٌي ّالمخالااتّييعمؿّ وّ النس  ّشوػ ا ّالعمػؿّالممػزميفّاوػلنّّواللل  .ّك مايـك

ّ كضىّاللل  .ّ
اٌفّال سػميـّ يػػذاّالػػرامّيعنػػ ّاٌفّاوػػ ا ّالعمػػؿّغيػرّالممػػزميفّ كضػػىّاللل ػػ ّسػػيككنكفّ ػػ ّّإال

ػػمط ّال  دي ٌيػػ ّالم ػػٌرر ّليػػـّسػػ ككفّ منػػ لّعػػفّا ضػػؿّ كثيػػرّمػػفّالػػذيفّيخضػػعكفّليػػذاّاالل ػػزاـ.ّّمركػػزّو  السي
ّ.5ىذاّال يدّالميـ
ىػػذاّالػػرامّمع  ػػرانّاٌنػػوّالّ ػػٌدّمػػفّاالع ػػراؼّ ضػػركر ّاالل ػػزاـّعمػػ 6ّّالخيػػٌراحّال ػػانكفّ عػػضككا ػػؽّ

افّوا  ّىػذاّالػرامّعػادّكنػاقضّناسػوّّإالٌّّّ م داّخرعٌي ّالمخالا ّ  ّ اؿّقياـّاالل زاـّ كضىّاللل  .
كػػ فّ ػػنٌصّاللل ػػ ّّ.كمرنػػ ّوّ ّواّاعطػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّميكنػػ ّوػػياغ ّالمخالاػػ ّال  دي ٌيػػ ّ وػػكر ّعاٌمػػعنػػدم

 ػال زاـّيارضػوّال ػانكفّاكّالع ػدّاكّ سػفّسػيرّالعمػؿّ ػ ّالمنخػ  ّمػىّّإخػلؿّوّعم ّاٌنو:ّ" يع  رّمخالا ّكؿٌّ
ّ ور".ّضر ّعد ّامثم ّعفّذلؾوّكال عدادّالذمّيردّ  ّاللل  ّالّيككفّعم ّس يؿّال

ػػمط وّال  دي ٌيػػ ّ ك ػػ ّ ػػاؿّعػػدـّك ػػكدّالل ػػ ّداخمٌيػػ ّ ػػ ّالمنخػػ  وّ ػػ ٌفّممارسػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّلسي
  ػػػ ّالّيغػػػدكّعػػػدـّكضػػػىّاللل ػػػ ّكسػػػيم ّل يػػػر ّاوػػػ ا ّالعمػػػؿّمػػػفّكذلػػػؾّ خضػػػىّلرقا ػػػ ّال ضػػػا ؛ّ

سػػ ّوّ يػػذهّالرقا ػػ ّ  مػػ ّالعامػػؿّمػػفّ عسػػؼّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّمماّر7الضػػماناتّالم ػػرر ّل مايػػ ّالعامػػؿ
ّ.8سيمط وّال  دي ٌي 

                                                           
ّ.282إسماعيؿّغانـوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
 .221ع دّالناورّ ك يؽّالعطاروّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
 .283م مدّل ي ّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ((3
ّ.646    ّع دّالو كرّوّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
ّ.458-457وّمر ىّسا ؽوّص2111ع دّالعمؿّالاردموّّ-ىماـّم مدّزىرافوّقانكفّالعمؿّّ(5)
شىػػكان ّكرمػػزمّ ريػػدّم ػػركؾوّالكسػػيطّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّلدكلػػ ّاقمػػاراتّالعر يػػ ّالم  ػػد وّمر ػػىّسػػا ؽوّ سػػاـّالػػديفّاّ((6

ّ.445ّّص
ّ.479وّمر ىّسا ؽوّص2111ع دّالعمؿّالاردموّّ-ىماـّم مكدّزىرافوّقانكفّالعمؿّّ((7
ّ.133دكفّ اريخوّصم مدّم مدّا مدّع يزوّ ري ّالرامّ  ّقانكفّالعمؿوّدارّالنيض ّالعر ي وّال اىر وّّ(8)
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ّل-1ّالرامّالثان   ّ يفّيع  دّ ال ػزاـّوػا  ّالعمػؿّ كضػىّّ:افٌّّ-ؿشكٌّمرامّاك  ّ  اهوّمعاكسو
وّعمػػ ّالن ػػكّالمعمػػكؿّ ػػوّ ػػ ّالّيعنػػ ّال سػػميـّضػػمنانّ م ػػداّالّمخالاػػ ّ  دي ٌيػػ ّإاٌلّ ػػنص ّالداخمٌيػػ ّاللل ػػ ّ

عمػػ ّذلػػؾّّ ػػانكفإذاّنػػٌصّالّإالٌّّو ػػ ّإطػػارّقػػانكفّالعمػػؿّإذّالّييعمػػؿّ يػػذاّالم ػػداّالػػ .إطػػارّال ػػانكفّال ّز
ّ ّو  دي ٌيػػّ.ّاٌمػػاّإذاّسػػكتوّ ػػ ٌفّسػػكك وّيعنػػ ّاٌفّ  مكػػافّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػرضّال ػػزا ّعمػػ ّمخالاػػ ّووػػرا  ّن

ّوّخريط ّافّ خٌكؿّىذهّالمخالا ّإخلالنّ نظاـّالعمؿ.الداخمٌي ّغيرّمنوكصّعميياّ  ّاللل  
الػػػرامّال الػػػؿّإٌفّم ػػػداّخػػػرعي ّالمخالاػػػاتّالّييعمػػػؿّ ػػػوّ ػػػ ّالم ػػػاؿ2ّّحيػػػدّا ػػػدّخيػػػٌراحّال ػػػانكفكي
انوّكلػػكّلػػـّيػػردّعمػػ ّ عػػؿّيع  ػػرهّخطػػ نّ  دي ٌيػػّ يسػػ طيىّوػػا  ّالعمػػؿّافّيكقػػىّال ػػزا ّال ػػ دي  ٌّّ.ال ػػ دي  ٌّ

ّو ّ ػػدكفّنػػص ّالػػنٌصّعميػػوّ ػػ ّاللل ػػ ّالداخميػػ ّلممنخػػ  ؛ّذلػػؾّاٌفّال ط يػػؽّال ر ػػ ّلم ػػداّالّمخالاػػ ّ  دي ٌيػػ
 ػػالرغـّّوي ػػرؾّا عػػاالنّدكفّ ػػزا ّوافّال  دي ٌيػػ وّّك نظػػيـّالعمػػؿّكالسػػمط ّمط ّ ػػ ّسػػّيمكػػفّافّيػػحٌدمّإلػػ ّخػػمؿّو

ّ س  ٌؽّال زا .ّّيامفّانٌّ
كشٌفّاللل ػػػ ّالداخميػػػ ّمػػػفّعمػػػؿّوػػػا  ّالعمػػػؿّ ماػػػردهوّ ػػػ ٌفّالمخػػػٌرعّاخػػػ رطّلضػػػمافّ  ػػػكؽّ

ّمعٌين و.العٌماؿّاع مادىاّمفًّق ؿّال ياتّالمخ ٌو وّخلؿّ  ر وّ

 

 الفرع الرابع

 رقابة الجية اإلدارّية عمى الالئحة الداخمّية
مط ّوػػػا  ّالعمػػػؿ.ّ ػػػلّ ع  ػػػرّسػػػيمثٌػػػؿّال وػػػديؽّعمػػػ ّاللل ػػػ ّا ػػػدّال يػػػكدّالماركضػػػ ّعمػػػ ّ

ّ.3 عدّال وديؽّعميياّمفًّق ؿّال ياتّاقدارٌي ّالمخ ٌو ّساري ّإالٌّّاللل  
عمػػ ّاٌنػػو:ّ"ي ػػ ّلناػػاذّىػػذاّالنظػػاـّكالل ػػ ّّنٌصّ ػػّوىػػذهّالضػػمان 4ّك  ٌنػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم

ال زا اتّاع مادىاّمفًّق ؿّالػكزار ّخػلؿّخمسػ ّكار عػيفّيكمػانّمػفّ ػاريخّ سػ يميماّ ػ ّديػكافّالػكزار ّ ػ ذاّ
ّان ضتّ مؾّالمٌد ّدكفّودكرّمكا   ّالكزار ّعيٌدّىذاّالنظاـّكاللل  ّنا ذيفّ كمان".ّ

مّعمػػػ ّان ضػػػا ّالمػػػٌد ّالم ػػػٌدد ّلم وػػػديؽوّدكفّال يػػػاـّ يػػػذهّ ّالمخػػػٌرعّالسػػػكّرك  ػػػذاّلػػػكّلػػػـّير ٌػػػ
ّ.ّككػػ ٌفّدكرّال يػػاتّاقدارٌيػػ ّ وّالناػػاذّال كمػػ ّللل ػػ ّالداخمٌيػػ الميٌمػػ خاوػػ نّاٌفّّك  ػػت.ّّخػػكم ّ ىػػكّدكره

إعػدادّاليدؼّمفّإخضػاعّاللل ػ ّلم وػديؽّىػكّال كثٌػؽّمػفّا  ػراـّوػا  ّالعمػؿّلمخػرعٌي ّال انكنٌيػ ّ ػ ّ
قكاعػدّاآلدا ّفّكال راراتّالكزارٌي ّكالنظػاـّالعػاـّكاآلدا ّالعامػ وّكلػكّلػـّ  ػر ـّمراعا وّلم كانيّاللل  .ّام

ا  ّالعمػؿ.ّك ال ػال وّ ػ ٌفّضػركر ّ وػا؛ّكذلػؾّل مايػ ّالعٌمػاؿّمػفّ عسػؼّ ّووػري ّكصّوإل ّنوالعاٌم ّ
ّ.ّّ عم ّ ّخمؽّ كازفّ يفّموم  ّالطر يفّي  ض ّ دٌخؿّال ياتّاقدارٌي ّ خكؿّو

                                                           
ّ.76يكسؼّإلياسوّالك يزّ  ّخرحّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ((1
ّ.114-113ايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
ّ.172ايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.91انظرّالماد ّ)ّ((4
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 ػػػدالنّمػػػفّذلػػػؾوّ  ٌننػػػاّن  ػػػرحّاٌفّيػػػنٌصّال ػػػانكفّعمػػػ ّم اسػػػ  ّالمكظػػػؼّالمسػػػحكؿّعػػػفّ وػػػديؽّّك
يػػد ىّرهّاللل ػػ ّسػػاري ّ كمػػان؛ّكذلػػؾّلوّ ػػدالنّمػػفّاع  ػػا ػػ ّ ػػاؿّ ػػ خرهّعػػفّادالػػوّميم ػػوّاللل ػػ ّالداخميػػ 

 ّطال ػ ّال وػديؽوّال ي ّاقدارٌي ّإل ّال ياـّ ميم ياّعم ّك وّالسرع وّ لّييعٌطؿّ  خيرىـّموالصّالمنخ 
العٌمػاؿوّكذلػؾّ  خضػاعيـّّ  ّالمخػركع ّمػفّخػلؿّال ضػ ي ّ   ػكؽكدكفّافّيسع ّل مايػ ّىػذهّالموػم

ّم انكفّمفًّق ؿّال ي ّاقداري ّالمخ ٌو .ّلكا  راموّّوّلـّ  ـّالرقا  ّعم ّمخركعي وداخم ّ ّلنظاّـو
ذاّماّا اػؽ خػرعٌي ّمضػمكفّما ػ ّالسػا   ّعمػ ّخيػٌراحّال ػانكفّعمػ ّ ػٌؽّال يػ ّاقداريػ ّ ػ ّالرقّكان

ّ ناس ّال زا ّال  دي ٌ ّمىّالخط .عم ّرقا  ّالاللل  وّ  ٌنيـّاخ ماكاّ خ فّ ٌ ياّ  ّ
اٌفّ ػػٌؽّال يػػ ّاقدارٌيػػ ّ ػػ ّالرقا ػػ ّعمػػ ّاللل ػػ ّم  وػػرّعمػػ 1ّّ يػػ ّيػػرلّا ػػدّخيػػٌراحّال ػػانكف

لخطػ .ّذلػؾّاٌفّوػا  ّالعمػؿّىػكّاشقػدرّرقا  ّالمخركعٌي ّ  طوّدكفّافّ م ٌدّل خمؿّ ناس ّال ػزا ّمػىّا
عمػػ ّ  ديػػدّال ػػزا ّالػػذمّيػػراهّكاػػيلنّ   ٌ يػػؽّ سػػفّسػػيرّالعمػػؿّكان ظامػػوّداخػػؿّمنخػػ  ووّكالّي ػػكزّلم يػػ ّ

ّاقدارٌي ّافّ  ٌؿّ  ديرىاّم ٌؿّ  ديرّوا  ّالعمؿ.
ّاٌفّسػمط ّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّ  ديػدّال ػزا اتّ خضػىّلمرقا ػ 2ّ  ّ يفّيرلّخارحّآخرّلم ػانكف

اقدارٌي وّمفّ ي ّ ناس ياّمىّالمخالا وّكمفّ ي ّقدرىاوّ  ّ االتّم ٌدد ّكردتّ ال خػريىّعمػ ّسػ يؿّ
ّ ال ػٌدّاشقوػ ّالم ػٌددّ ػ ّمثػؿّىػذهّال الػ ّعمػ ّوػا  ّالعمػؿّي ػ ّال ورّك زا ّالغرام .ّ  افّيم ػـز

ػمط ّقانكنانوّ ي ّييعىٌدّ  اكزىاّخرك ػانّعػفّالخػرعٌي ّال انكنٌيػ .ّكخػاراّنطػاؽّال  ػاالتّالم ػٌدد ّقانكنػانّلػوّسي
ّ  ديرٌي ّمطم  ّ  ّ  ديرّمدلّ ناس ّال زا ّمىّالمخالا .

ّآخػػر إلػػ ّضػػركر ّمػػٌدّرقا ػػ ّال يػػ ّاقداريػػ ّل خػػمؿّ ناسػػ ّال ػػزا ّمػػىّالمخالاػػ ّ ػػ 3ّّكذىػػ ّرامه
الػػنٌصوّّ ميػىّال ػػاالت.ّكذلػؾّإعمػػاالنّلم ػداّعػػدـّال عسػػؼّ ػ ّاسػػ عماؿّال ػٌؽوّكاسػػ نادانّلعمكمٌيػ ّوػػياغ 

ّ يماّ  ٌررهّلم ي ّاقدارٌي ّمفّ ٌؽّالرقا  ّدكفّ  يدهّ  دكدّالخرعٌي ّدكفّالمللم .
 ػلّ ك مػؿّميٌمػ ّّالعمػؿ.ّل ػانكفؿّمخالاػ ّكن فّنرلّاٌفّعدـّال ناس ّ ػيفّالمخالاػ ّكال ػزا ّيمثٌػ
خالاػػ ّكال ػػزا وّىػػذاّمػػفّ ناسػػ ّ ػػيفّالمالالرقا ػػ ّعمػػ ّخػػرعٌي ّاللل ػػ ّالداخمٌيػػ ّإاٌلّ عػػدّال  ٌكػػدّمػػفّك ػػكدّ

 يػ وّكمػػفّ يػ ّايخػػرلّ ػ ٌفّال ػػكؿّ عػدـّا ٌ يػػ ّال يػ ّاقدارٌيػػ ّ ػ ّرقا ػػ ّالمللمػ ّسػػيد ىّاوػ ا ّالعمػػؿّ
إلػػػ ّالمغػػػاال ّ ػػػ ّ  ديػػػدّال ػػػزا ّاشخػػػدّلممخالاػػػ ّالمر ك ػػػ ّمػػػفًّق ػػػؿّالعامػػػؿ.ّكعميػػػوّ ػػػ ٌفّمػػػٌدّرقا ػػػ ّال يػػػ ّ

وػػػا  ّّاتمطسػػػؿّضػػػمان ّىامػػػ ّلمعمػػػاؿّ ػػػ ّمكا يػػػ ّاقداريػػػ ّل خػػػمؿّ ناسػػػ ّال ػػػزا ّمػػػىّالمخالاػػػ ّيمثٌػػػ
ّالعمؿ.ّ

  ػػٌددّالل ػػ ّال ػػزا اتّالمخالاػػاتّ:ّنصّعمػػ ّافٌّىػػذاّالخػػلؼوّ ػػ4ّك سػػـّقػػانكفّالعمػػؿّالموػػرم
ّ.مىّالمخالا ّ ماّي ٌ ؽّ ناس ّال زا ّكّواّىكّمنوكصّعميوّ  ّال انكفممٌّّوكال زا اتّالم رر ّليا

                                                           
 .125م مكدّ ماؿّالديفّزك وّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
 .425ّّ-424وّمر ىّسا ؽوّص2111ع دّالعمؿّالاردموّّ-ىماـّم مكدّزىرافوّقانكفّالعمؿّّ(2)
 .167 لؿّالعدكمّكعواـّانكرّسميـوّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.59/2انظرّالماد ّ)ّ((4
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فّ وّكلكنناّنػرلّاٌنػوّمػفّ ػٌؽّال يػ ّوػريصّوّذاّال ٌؽّ نص ّعم ّىّلـّينصّقانكفّالعمؿّالسكرمكان
/ (ّمػػفّال ػػانكفّالمػػدن و6ّالمػػاد ّ)ّلمخالاػػ ّاسػػػ نادانّلػػنٌصّال ػػزا ّمػػىّاّاقداريػػػٌ ّافّ راقػػ ّمػػدلّ ناسػػ 

 ػٌؽّال يػ ّكاع  ارّوا  ّالعمؿّالذمّييغال ّ  ّ  ديرّال زا ّم عساانّ  ّاس عماؿّال ٌؽ.ّك ال ال وّمفّ
ّافّ مٌدّرقا  ياّالسا   ّل خمؿّ ناس ّال زا ّمىّالخط ّ-ىكّكا ػ ّعميياّ ؿ-اقداري ّ

ل ّ ان ّاللل  ّالداخمٌي ّىناؾّال عميمػاتّالم عٌم ػ ّ  نايػذّالعمػؿ.ّ يػؿّ خضػىّىػذهّال عميمػاتّ كان
ّلرقا  ّال ي ّاقدارٌي ّايضان؟ّ

ك ػ ّىػذهّال الػ ّّ ػ ولىناّالّ ٌدّمفّال مييزّ يفّامػريف:ّافّ وػدرّىػذهّال عميمػاتّ ػ ّإطػارّالل
ّوػػا  ّالعمػػؿّ ال وػػديؽّعمييػػا.ّاكّافّ خ ػػػمؿّال عميمػػاتّ  يعىػػٌدّقػػراراتّ اوػػيمٌي ّل نايػػذّاللل ػػ وّكالّيم ػػـز

ك ػ ّىػذهّال الػ ّي ػ ّعرضػياّعمػ ّال يػاتّالمخ ٌوػ ؛ّكذلػؾّّلمضمكفّاللل ػ وّاكّإضا  ّوّعم ّ عديؿّو
ّ.1الماركض ّعميوّ خ فّكضىّك عديؿّاللل  ّ   ّالّي خذىاّوا  ّالعمؿّكسيم ّلم يٌر ّمفّال يكد

ك ال ػػال وّ ػػ ٌفّك ػػكدّاللل ػػ ّيسػػاىـّ ػػ ّ مايػػ ّ  ػػكؽّالعامػػؿّ ػػ ّمكا يػػ ّسػػمط ّ نظػػيـّالعمػػؿوّ
ّمفّخلؿّ عريؼّالعامؿّ ماّلوّمفّ  كؽّكماّعميوّمفّكا  ات.كذلؾّ

العامػؿّعمػ ّ ػٌؽّّ  سطّالمخػٌرعّ ماي ػوّـّالعمؿّالّ ك مؿّإالمفّسمط ّ نظيّالعامؿّ ماي ّكشفٌّ
ال ػ ّقٌررىػاّ ػ ّالعديػدّمػفّّيػذهّاق ػاز نٌظـّقانكفّالعمؿّالسكرمّاش كػاـّالخاٌوػ ّ ّ  ّاق از ّالم  كر و

ّ.المناس ات
 

 المبحث الثاني
 المأجورة حّؽ العامؿ في اإلجازات

ّ وّالعامػؿ.ّكالم وػكدّ العمػؿّلػيسّالعمػؿّالاعمػٌ ّّك  ػدهوّإٌنمػاّييعىٌدّاش رّم ا لنّلمعمؿّالذمّي ـك
ّالكقتّالذمّ

ّيظٌؿّ يوّالعامؿّمر  طانّ وا  ّالعمؿّ مك  ّع دّالعمؿّايضان.ّ
 ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّال وػػكؿّعمػػ ّاش ػػرّعمػػ ّالسػػكرمّقػػانكفّالعمػػؿّّك  سػػيدانّليػػذاّالم ػػداوّنػػٌصّ

 ػ ّّمرسػخانّ ػذلؾّ ػٌؽّالعامػؿّالعطػؿّكاق ػازاتّالم ػٌدد ّقانكنػانو ػالرغـّمػفّعػدـّادالػوّالعمػؿوّكذلػؾّايػاـّ
ّاق از ّالم  كر .
إذّمػفّالنظػاـّالعػاـّال مػال وّالعمػؿّالسػكرمّقػانكفّالم ٌرر ّ  ّ ّ اق ازاتّاش كاـّالخاوٌّك يعىٌدّ

 ػػ ّع ػػدّّالّي ػػكزّاال اػػاؽّعمػػ ّخل يػػاّإاٌلّلموػػم  ّالعامػػؿ.ّك ال ػػال وّي ػػكزّاال اػػاؽّعمػػ ّإضػػا  ّ نػػكدّو
الضػػماناتّّ ٌمػػؿّمػػفمعامػػؿوّمػػىّ طػػلفّاٌمّا اػػاؽّي ػػرّلالعمػػؿّاكّ ػػ ّاللل ػػ ّالداخمٌيػػ ّ  ٌ ػػؽّموػػم  ّاك

ّالم ٌرر ّلألخير.
إ ػاز ّمػفّ يػ ّّإ ػاز ّمػ  كر وّكاسػ  لؿّكػؿٌّّلكثر ّاشس ا ّكالمناس اتّال  ّ  ٌررّمػنصّالعامػؿّك

عػػددانّمػػفّاق ػػازات.ّ ينػػاؾّاق ػػاز ّّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمخػػرلوّ  ٌنػػ ّا كاميػػاّكغايا يػػاّعػػفّاق ػػاز ّاشّي
                                                           

ّ.177ّايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
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ّوػػػ ٌي ّوم ػػػٌرر ّشسػػػال ّا  ماعٌيػػػ ّوّ ا و )المطمػػػ ّالثػػػان (وّكاق ػػػاز ّّ)المطمػػػ ّاشكؿ(وّك مػػػؾّالم ػػػٌرر ّشسػػػ ا و
ّمخ مطّو ّكا دّوّ ّ كا  ماعّوّمين ّ الم ٌرر ّلس  و ّ)المطم ّالثال (.ّّكى ّاق از ّالسنكٌي ّ  ّآفو

 
 المطمب األوؿ

ّصحيّةال اإلجازة
اكمػػػؿّك ػػػوووّإاٌلّإذاّكػػػافّ وػػػٌ  ّ ٌيػػػد .ّّالّيسػػػ طيىّالعامػػػؿّال يػػػاـّ العمػػػؿّالمطمػػػك ّمنػػػوّعمػػػ 

عممػوّعمػ ّالمػدلّال ريػ وّكيحٌديػافّإلػ ّاسػ ناادّطاقا ػوّ ػ ّ ػاؿّقيامػوّّيمنعانوّمفّادا ّ الكىفّكالمرض
ّّّ العمؿّكىكّ يذهّال ال وّعم ّالمدلّال عيد.

 ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّالغيػػا ّعػػفّالعمػػؿّ ػػ ّ ػػاؿّمرضػػووّدكفّافّيػػحٌثرّالّ ػػٌدّمػػفّاققػػرارّ لػػذلؾوّ
مػػفّا ػػره.ّ يػػذاّاشمػػرّيسػػاعدّالعامػػؿّعمػػ ّاسػػ عاد ّعا ي ػػوّّغيا ػػوّعمػػ ّ ٌ ػػوّ ػػ ّال وػػكؿّعمػػ ّ انػػ ّو

ّخلؿّ  ر ّالرا  ّمفّ ي وّكمكا ي ّمواريؼّالعلاّ  وكلوّعم ّنس  وّمفّا رهّمفّ ي وّايخرل.
ّيكػػكفّسػػ  ياّالمػػرضوّكىػػكّمػػاّسػػن ناكلوّ  ػػتّعنػػكافّاق ػػاز ّيمكػػفّافكال الػػ ّالوػػ ٌي ّلمعامػػؿّ

ّسن ناكلوّ  تّعنكافّإ از ّاشمكم ّ)الارعّالثان (.كؿ(.ّاكّإن ا ّالعامم وّّكالمرضٌي ّ)الارعّاش
ّ

 الفرع األوؿ
 اإلجازة المرضيّة

وّكلكٌنيػاّ طػكؿّاكّ  وػرّ سػ ّعمػرّاقنسػافّ ييعىٌدّالمػرضّ الػ ّطارلػ ّي عػٌرضّليػاّكػٌؿّإنسػافو
وػكر ّمحق ػ ّ سػ  ّعػدـّإمكانيػ ّال نايػذّال ػ ّ ّإلػ ّكقػؼّع ػدّالعمػؿ الػ ّالمػرضّمّكنكعّالمرضوّك ػحدٌّ

 عػػكدّإلػػ ّالعامػػؿ.ّك ػػالرغـّمػػفّعػػدـّادا ّالعامػػؿّالعمػػؿوّ  ٌنػػوّيسػػ  ؽّاش ػػر؛ّذلػػؾّاٌفّعػػدـّال نايػػذّ عػػكدّ
ّ خراّعفّإراد و ّ.1شس ا و

اق ػاز ّالمرضػٌي وّ وػكر ّ ضػمفّ وػكلوّعمػ ّمؿّ ػٌؽّالعامػؿّ ػ ّلذلؾوّنٌظمتّ خريعاتّالعّ
ّ.موالصّالمنخ    ّال دكدّال  ّالّ يم ٌؽّالضررّ كذلؾّ ّكالعلاوّالن اى  ر وّمفّ

مػػفّاش ػػروّّكعميػػووّ ػػ ٌفّاق ػػاز ّالمرضػػٌي ّليػػاّمػػٌد ّمعٌينػػ وّيسػػ  ٌؽّالعامػػؿّخلليػػاّنسػػ انّم ااك ػػ ّن
ّ. ّط    ّ ماّى ّمٌد ّاق از ّالمرضٌي ؟ عدّافّييث تّمرضوّ مك  ّ  ريرو

 ىا:مّدة اإلجازة المرضيّة وأجر  -أوالً 
ىػ ّملػ ّكثمػانكفّيكمػانوّامّمػاّييعػادؿّسػ  2ّّإٌفّمٌد ّاق از ّالمرضٌي ّك  انّل انكفّالعمػؿّالسػكرم

ّ ػػ ّالاخػػ ّلمعامػػّمػػٌد ّإ ػػاز ّمػػ  كر ع دٌيػػ .ّكىػػ ّ اع  ادنػػاّاقوػػ ّالسػػن ّيرو ؿ.ّيمكػػفّافّيمن يػػاّاٌمّ خػػريىو
فّمػػػرضّالعامػػؿوّكيسػػػ  ٌؽّ ييػػػاّمٌيػػزّقػػػانكفّالعمػػؿّالسػػػكرمّ ػػػيفّ  ػػر يف:ّ  ػػػر ّال سػػعيفّيكمػػػانّاشكلػػػ ّمػػّك
ّ%/ّمفّاش ر.81%/ّمفّا رهوّك  ر ّال سعيفّيكمانّالثاني وّ ي ّ ر اىّالنس  ّإل ّ/71/

                                                           
(1) Dalloz Action, Droit de L'emploi, 1998, p.388.  

ّ./ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم167انظرّالماد )ّ(2)
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ك عػػكدّال كمػػ ّمػػفّر ػػىّنسػػ  ّاش ػػرّالمسػػ  ٌؽّلمعامػػؿّ ػػ ّال سػػعيفّيكمػػانّالثانيػػ ّإلػػ ّمػػاّي ر ٌػػ ّ
ىػذهّاق ػػاز ّالمػ  كر ّىػد ياّ ػػ ّّ  ٌ ػؽوّل.ّك ال ػػال 1عمػ ّطػكؿّ  ػر ّالمػػرضّمػفّزيػاد ّ ػػ ّنا ػاتّالعػلا

مػىّازديػادّموػارياووّكػ ّّ ٌؽّلألخيػرمساعد ّالعامؿّو ٌيانّكمادٌيانوّكافّال ٌدّمفّر ىّنس  ّاش رّالمسػ 
ّي  اكزّ ال ّالمرضوّكيعكدّلمعمؿ.ّّ
عم ّ ٌؽّالعامؿّ  ّاق از ّالمرضٌي وّلكٌنوّلـّينٌظـّمػٌد ّاق ػاز و2ّّكنٌصّقانكفّالعمؿّالمورم

فّيكمػػانّثمػانيّكّمالػػ ّو ّ مػػٌد ّاق ػاز ّالمرضػيٌّ ػٌددّّالػػذمّو3اّا ػاؿّالمسػػ ل ّإلػ ّقػػانكفّال ػ ميفّاال  مػاع إٌنمػ
%/ّمفّا رهّاليكم ّخلؿّال سعيفّيكمانّاشكلػ وّك ر اػى75ّيس  ٌؽّالعامؿّ/  ّالسن ّالميلدٌي ّالكا د .ّ

ال ػ ّنػٌصّعمييػاّقػانكفّالعمػؿّالسػكرموّّذا يػاّالمػٌد كىػ ّ.4ّ%/ّ ػ ّال سػعيفّيكمػانّالثانيػ 85النس  ّإل ّ/
سػا يا.ّ يػ ّملػ ّكثمػانكفّيكمػانّخػلؿّالسػن ّالع دٌيػ ّالكا ػد وّك  ػانّل ػانكفّالعمػؿّ  ّطري  ّ ّمىّاخ لؼّو

ّالسكرموّكمال ّكثمانكفّيكمانّخلؿّالسن ّالميلدٌي ّالكا د وّك  انّل انكفّال  ميفّاال  ماع ّالمورم.ّ
فّ مػػؾّ يعىػػٌدّاكثػػرّعدالػػ ّلمعامػػؿّعػػال ػػ ّ  ٌناىػػاّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّّكنع  ػػدّاٌفّطري ػػ ّال سػػا 

ّ ال ػػػ ّ  ٌناىػػػاّقػػػانكفّال ػػػ ميفّاال  مػػػاع ّالموػػػرم؛ّذلػػػؾّاٌنػػػوّييراعػػػ ّاخػػػ لؼّ كقيػػػتّال  ػػػاؽّكػػػٌؿّعامػػػؿو
ّ العمؿ.

مسػػ ل ّ نظػػيـّاق ػػاز ّالمرضػػٌي ّإلػػ ّقػػانكفّال ػػاميفّاال  مػػاع وّالموػػرمّك   الػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّ
ن ػؿّعػ  ّد ػىّاش ػرّمػفّعػا ؽّاشخيػرّإلػ ّ خٌاؼّعفّوا  ّالعمؿّع لػانّمالٌيػانّك يػران؛ّكذلػؾّّيككفّقد

ّ.5محٌسس ّال  ميناتّاال  ماعٌي 
مػػٌد ّاق ػػاز ّالمرضػػٌي ّ  سػػعيفّيكمػػانّخػػلؿ6ّّالم  ػػد ّك ػػٌددّقػػانكفّالعمػػؿّلدكلػػ ّاقمػػاراتّالعر يػػ 

مٌيػزّ ػيفّثػل ّّكّنٌصّعميياّقػانكفّالعمػؿّالسػكرم.السن ّالكا د .ّكى ّنوؼّمٌد ّاق از ّالمرضٌي ّال  ّ
ّكامػػؿ.ّ ٌؽّلمعامػػؿ.ّ  ػػراتّمػػفّ يػػ ّاش ػػرّالمسػػ  الا ػػر ّاشكلػػ ّمػػٌد ياّخمسػػ ّعخػػرّيكمػػانوّك كػػكفّ ػػ  رو

                                                           
ّ.381خكاخّم مدّاش مدوّمر ىّسا ؽوّصّ((1
(ّمفّال اعد ّالعاٌم ّل  از ّالمرضٌي ّالعٌماؿّالػذيفّيعممػكفّ ػ ّمنخػآت54/2ّاس ثن ّقانكفّالعمؿّالمورمّك  انّلمماد ّ)ّ((2

 ٌددّإ از يـّالمرضٌي ّ اثن  ّعخرّخػيرانوّخػلؿّثػل ّسػنكاتّخدمػ ّم  اليػ .ّكيكػكفّوناعٌي ّ نظِّـّالوناع ّك خ عيا.ّإذّ
75ّالخيرّاشكؿّ   رّكامؿوّكثماني ّاخيرّ   رّييعػادؿّ/ %/ّمػفّا ػرهوّ ػ ّ ػيفّ كػكفّاشخػيرّالثلثػ ّاشخيػر ّ ػدكفّا ػرو

ّا ضػػؿّّإذاّر  ػػتّال يػػ ّالط يػػ ّالمخ ٌوػػ ّا  مػػاؿّخػػاالو.ّكيػػرلّا ػػدّخيػػر احّال ػػانكفّافٌّ رّاٌمّكضػػىو ىػػذاّاالسػػ ثنا ّالّي ػػرِّ
لمعامػؿّمٌمػػاّ  ػػٌررهّال اعػػد ّالعاٌمػػ ّل  ػاز ّالمرضػػٌي وّكعميػػوّ ػػلّم ػػررّلك ػػكده.ّ  سػاـّالػػديفّاشىػػكان وّقػػانكفّالعمػػؿوّمر ػػىّ

 وّكذلػػؾّمػػفّ[.ّكلكٌننػػاّنػػرلّاٌفّىػػذاّاالسػػ ثنا ّي ٌ ػػؽّ الػػد ّاك ػػرّلمعامػػؿّعػػفّ مػػؾّال ػػ ّ  ٌ  يػػاّال اعػػد ّالعاٌمػػ555سػػا ؽوّص
 ي ّمٌد ّاق از ّالمرضٌي وّال  ّ يعىٌدّاشطكؿّعم ّاقطلؽوّكى ّسػن .ّكػذلؾّمػفّ يػ ّ وػكؿّالعامػؿّعمػ ّثلثػ ّار ػاعّ
ّكا ػدّ رّك  ػانّلم اعػد ّالعاٌمػ ّل  ػاز وّإذّ وػؿّىػذهّالمػٌد ّإلػ ّثمانيػ ّاخػيروّإضػا  ّإلػ ّخػيرو ا رهّلمٌد ّاطكؿّعٌماّىػكّم ػر 

ّكامؿ.ّكنع  دّ ّسػم  ّكمخػاطرّ سػيم ّ   رو اٌفّم ررّىذاّاالس ثنا ّىكّماّ  مموّالوناع ّكالمكادّالمس خدم ّ يوّمػفّ ػ ثيرو
ّعم ّو  ّالعامؿ.

ّ/.1975/ّلسن ّ/79قانكفّال  ميفّاال  ماع ّالمورمّرقـّ/ّ(3)
ّ(ّمفّقانكفّال  ميفّاال  ماع ّالمورم.78الماد ّ)انظرّّ(4)
ّ.111ؽوّصا مدّ ميؿّا مدّمطاكعوّمر ىّسا ّ(5)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّلدكل ّاقماراتّالعر ٌي ّالم  د .83انظرّالماد ّ)ّ(6)
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مػػٌد ياّخمسػػ ّكار عػػكفّيكمػػانوّ كالا ػػر ّالثانيػػ ّمػػٌد ياّثلثػػكفّيكمػػانّ كػػكفّ نوػػؼّاش ػػروّاٌمػػاّالا ػػر ّالثالثػػ ّ
ّ. ّك ككفّ دكفّا رو

اعمٌيػػ وّمػػاّلػػـّ كػػفّاٌفّ  ػػر ّاق ػػاز ّالمرضػػٌي ّسػػ ا دّ ان ػػانّك يػػرانّمػػفّقيم يػػاّالّمػػفّ ي نػػاّنع  ػػدّك
 مػػٌد ّاق ػػاز ّي ػػ ّافّ كػػكفّكا يػػ نّليسػػ رٌدّالعامػػؿّعا ي ػػووّدكفّافّيػػحٌثرّمرضػػوّعمػػ ّ ٌ ػػوّ ػػ ّّمػػ  كر .

ّاللؽّو ّإنسان   ّط  ّ ّ.ّكخاو ّنالعيشّ مس كلن ّإث ا وّ   ريرو وّاشمرّالذمّيناػ ّخػ ي ّال  ايػؿّاٌفّالمرضّي ـٌ
ّعم ّىذهّالمٌيز ّال انكنٌي .ّّ

ّكا دّوّكامؿّوّالعامؿّإ از ّمرضٌي ّ   رّو1ّكمنصّقانكفّالعمؿّال زالرم وّميماّكانتّمػٌد ّلمٌد ّخيرو
ّىذهّاق از .

مػؿّكافّاقٌؿّال كانيفّال  ّقمناّ اس عراضياّمراعػا نّلموػم  ّالعا2ّكي دكّاٌفّقانكفّالعمؿّاشردن 
عػػػفّّالكا ػػد وّامّمػػػاّي ػػؿٌّخػػلؿّالسػػػن ّّ ثمانيػػ وّكعخػػػريفّيكمػػانومػػػٌد ّاق ػػاز ّالمرضػػػٌي ّّدإذّ ػػدٌّّ.المػػريض

وّك نوػػؼّاش ػػرّ ػػ ّاشر عػػ ّعخػػرّّالخػػيرّالكا ػػد. ّكامػػؿو   يػػ ّ كػػكفّاشر عػػ ّعخػػرّيكمػػانّاشكلػػ ّ ػػ  رو
ر م ّالثاني ّكػاملنوّكىػ ّ ػ ّ ػاؿّيكمانّالثاني وّ اس ثنا ّ ال وّكا د وّي وؿّ يياّالعامؿّعم ّا رهّ  ّالم

ّدخكلوّا دّالمس خايات.ّ
الخاياػػ وّدكفّاشمػػراضّّمػػفّاشمػػراضإاٌلّلمعػػلاّالّ كاػػ ّقميمػػ ّ ػػٌدانوّكىػػ ّ ػػاز ّاقىػػذهّكمػػٌد ّ

ّ.3 را  ّ ّاكّ مؾّال  ّ   ااّإل ّ دٌخؿّوّوالخديد 
وّللياّمفّالنظػاـّالعػاـّال مػال ٌّكاش رّالمس  ٌؽّخّوٌي كاعدّالناظم ّلمٌد ّاق از ّالمرضٌّك يعىٌدّال 

ّاقػٌؿّعٌمػاّىػكّم ػٌددّهإذّالّي كزّاال ااؽّعمػ ّمػٌد ّا قانكنػانوّكلكػفّيمكػفّاال اػاؽّعمػ ّإطالػ ّّقوػرّاكّا ػرو
فّكافّ ر ىّاش ر؛ّ مثؿّىذاّاال ااؽّي ٌ ؽّ الد ّاك ر ّ.ّلمعامؿّمٌد ياوّكان

 إثبات المرض: -اً ثاني
ّإث اتّالمرضّ  ّيوػدرّعػفّالط يػ ّالمع مػدّمػفًّق ػؿّوػا  ّ  مك  ّاشوؿّافّي ـٌ ّط ػ   ريرو

ّآخروّإذاّ  اعسّوا  ّالعمػؿّعػفّ عػيفّّالعمؿ.ّكلكفوّمفّ ٌؽّالعامؿّإث ا وّ   ريرّو ّعفّط ي و وادرو
ّخاصّليذاّالغرض؛ّذلؾّاٌفّال  ويرّ  ّىػذهّال الػ ّيكػكفّمػفّ انػ ّوػا  ّالعمػؿوّ ػلّي ػكزّ ط ي و

ّإقرارىػػػاّلموػػػم  ّالعمػػػؿوّ يػػػدؼّال كثٌػػػؽّمػػػفّ دٌيػػػ ّمػػػرضّافّ  ػػػ ٌثرّ  ػػػكؽّالعامػػػؿّ مسػػػ ل ّإ ّر ـٌ الٌيػػػ ّ ػػػ
 .4ّّالعامؿ

ّمػفّ.ّ اق ػاز ّالمرضػٌي ّ ّي5  ٌناهّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّكىذاّما ّطٌ ػ و مػنصّلمعامػؿّ نػا نّعمػ ّ  ريػرو
 ػ ذاّلػـّيعػٌيفّوػا  ّالعمػؿّط ي ػانّمع مػدانّمػفًّق مػووّ ػازّمػنصّّالط ي ّالمع مدّمفًّق ػؿّوػا  ّالعمػؿ.

                                                           
ّمػفّاش ػكاؿّافّ خػكؿّاق ػاز ّالمرضػي 47ّ نٌصّالماد ّ)ّ((1 (ّمفّقانكفّالعمؿّال زالػرمّعمػ ّاٌنػو:ّ"الّي ػكزّ ػ ّامّ ػاؿو

ّماّ كفّمٌد ّالعطم ّالمرضي ".الطكيم ّاشمدّال ٌؽّ  ّد ىّاكثرّمفّمر  ّخيرّكا دّعطم ّسنكي وّكذلؾّمي
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .65انظرّالماد ّ)ّ(2)
ّ.119-118ا مدّ ميؿّا مدّمطاكعوّمر ىّسا ؽوّصّ(3)

ّ.243ا مدّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
ّ./ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم167انظرّالماد ّ)ّ((5
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ّآخػراق ّعػفّاٌمّط يػ و ّوػادرو "اٌمّط يػ ّالسػكرمّ ػ ّقػانكفّالعمػؿ:ّ.ّكقػكؿّالمخػٌرع1ّ از ّ مك  ّ  ريػرو
فّق ػػؿّ ػػ ّ ػػاؿّعػػدـّك ػػكدّط يػػ ّمع مػػدّمػػ-مػػؿّال رٌيػػ ّالمطم ػػ ّلييث ػػتّمرضػػوّآخػػر"ّيعنػػ ّإعطػػا ّالعا

ّطّ-وا  ّالعمؿ ّعفّالط ي ّالذمّيخ اره.ّّّ  ّ  كاسط ّ  ريرو ّوادرو
يكػػفّ يػػذاّالييسػػروّإٌنمػػاّ خٌممػػوّ عػػضّال ع يػػد.ّكذلػػؾّ سػػ  ّمػػاّ ػػا ّ ػػ ّالمػػاد ّّاٌفّاشمػػرّلػػـّإال

ال ػ ّ ػنٌصّعمػ ّاٌنػو:ّ"الّييع ػٌدّ ال  ػاريرّالط ٌيػ ّالممنك ػ ّلمعامػؿّخػاراّمفّقانكفّالعمػؿّالسػكرمّ(168ّ)
ّمنط ػػػػ ّالعمػػػػؿّإاٌلّإذاّكانػػػػتّوػػػػادر ّعػػػػفّا ػػػػدّالمس خػػػػاياتّالعاٌمػػػػ ّاكّمع مػػػػٌد ّاوػػػػكالنّمػػػػفّق ػػػػؿّال يػػػػ 

ّالمخ ٌو ّ كزار ّالوٌ  ّ  ّ مؾّالمنط  ".
ّاال اػاؽّعمػ ّخػلؼّ كعميووّي  ّعم ّالعامؿّافّي  ٌيدّ طرؽّاقث اتّالم ٌدد ّقانكنانوّماّلػـّيػ ـٌ

ّيعمػؿّداخػؿّمنط ػ ّالعمػؿوّاكّافّي وػؿّعمػ ّّ.ّ  ٌماّافّي وؿّعم ّ  ريرّوذلؾ ّط ػ   ّعفّمركزو وادرو
ّمفّخاراّمنط  ّالعمؿوّخريط ّا فّ ككفّال ي ّالمان  ّلم  ريرّ ي نّعاٌمػ نوّاكّمع مػٌد ّاوػكالنّمػفّ  ريرو

ّقيدانّعم ّ رٌي ّإث اتّالمرض.ّّمفّك ي ّنظرناىذاّاشمرّكييعىٌدّق ؿّكزار ّالوٌ  .ّ
 اقخػػػار ّإلػػػ ّاٌفّمػػػٌد ّاق ػػػاز ّالمرضػػػٌي ّ  ػػػٌددىا2ّّكاك اػػػ ّقػػػانكفّالضػػػمافّاال  مػػػاع ّالموػػػرم

ّل طٌرؽّإل ّمس ل ّإث اتّالمرض.ّال ي ّالط ي ّالمخ ٌو وّدكفّا
اٌنػػوّمػػفّكا ػػ ّالعامػػؿّافّييث ػػتّمرضػػوّ مك ػػ ّخػػياد ّط ٌيػػ ّي ػػٌدميا3ّّاحّال ػػانكفكيػػرلّا ػػدّخيػػرٌّ

ليذاّالغرض.ّكىذاّاشمرّو يصّ  ّ اؿّاك اا ّوا  ّالعمؿّ ال  ريرّالم ػد ـّمػفًّق ػؿّالعامػؿّكاق ناعػوّ
وّعػرضّالعامػؿّعمػ ّ يػ ّط ٌيػ ّمخ ٌوػ ّمػفّاخ يػارهوّ و.ّكلكفّإذاّلـّيطملفّلوٌ  ّال  ريروّ مفّكا  ػ

ّدكفّافّي مِّؿّالعامؿّمخ  ّذلؾ.ّّ
اٌفّاق ػػرا اتّكال كاعػػدّال ػػ ّ ػػٌددىاّال ػػانكف4ّّك ػػ ّىػػذاّالوػػددّقضػػتّم كمػػ ّالػػن ضّالموػػري 

كاللل  ّالخاٌو ّ  نظيـّالعمؿّداخؿّالمنخ  ّ خػ فّمػرضّالعامػؿّك وػكلوّعمػ ّإ ػاز ّمرضػي ّ يعىػٌدّمػفّ
ؿّاق ػػرا اتّال نظيمٌيػ وّكمخالاػػ ّالعامػؿّليػػاّالّ ػنيضّدلػػيلنّعمػ ّ مػػارضّالعامػؿّاكّعمػػ ّاٌفّغيا ػػوّق يػ

ّمخركع. رو ّكافّدكفّم رِّ
 ّ   ػ وّ  يػ ّيمكػفّ  اكزىػاّكاالع مػادّيٌّقكاعدّخكمّال كاعدّالناظم ّقث اتّالمرضّ يعىدٌّكعميووّ 

وّك  ٌ ػػؽّغايػػ ّاق ػػرا ّ ػػ ّمنػػىّ  ايػػؿّقاطعػػ ّوّ يث ػػتّالمػػرضّ وػػكر ّوّدامػػتماخػػرلّل ث ػػاتوّعمػػ ّطػػرؽوّاّي
ّالعٌماؿّعم ّىذهّالمٌيز ّال انكنٌي .

 وكر ّكاض  ّإل ّإمكانٌي ّالرككفّإل ّال  ريػرّالممنػكحّمػفّق ػؿ5ّّكلـّيخرّقانكفّالعمؿّاشردن 
ّمػفّق ػؿّوػا  ّالع ّمع مػدو ّ  ّ اؿّعدـّك كدّط يػ و ّ ديؿو ّآخرّك ؿ  قوػرىاّعمػ ّّإٌنمػاّمػؿوق ؿّط ي و

                                                           
ّ.كرم/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالس167انظرّالماد ّ)ّ((1
ّ(ّمفّقانكفّالضمافّاال  ماع ّالمورم.54انظرّالماد ّ)ّ(2)
ّ.317وّمر ىّسا ؽوّص2111السيدّعيدّنايؿوّخرحّقانكفّالعمؿّال ديدوّّ(3)
.ّمػػذككرّلػػدل:ّ ػػايزّالسػػيدّالممسػػاكمّكاخػػرؼّ ػػايزّالممسػػاكمو12/7/1993ّؽوّ مسػػ 61ّ(ّلسػػن 1594ّالطعػػفّرقػػـّ)ّ((4

 .388مر ىّسا ؽوّص
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .65د ّ)انظرّالماّ(5)
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ّ ؿّالمنخ  .ّمفّقًّّمع مد ّوّط ٌي ّوّيرّالوادرّعفّط ي ّالمنخ  وّاكّعفّل ن ّوال  ّر
(ّمػػػف65ّكنع  ػػدّاٌفّالم وػػكدّ"   ريػػػرّل نػػ ّط ٌيػػػ ّ ع مػػدىاّالمحسسػػ "ّال ػػػ ّ ػػا تّ ػػػ ّالمػػاد ّ)

ّي  مػوّوػا  ّالعمػؿّككسػيم ّقث ػاتّمػرضّالعامػؿ.ّك ػ ّ ػاؿّ ّط    قانكفّالعمؿّاشردن وّىكّاٌمّ  ريرو
ّمػػفّاخ يػػارهّكعمػ ّنا  ػػوّالخاٌوػػّالخػٌؾّي ػػ  ّ وعمػػ ّوػا  ّالعمػػؿّعػػرضّالعامػؿّالمػػريضّعمػػ ّط يػ و
 ّمرضػػوّ  ػػراّذٌم ػػوّمػػفّىػػذاّاالل ػػزاـّك   ػػديـّالعامػػؿّال ٌينػػ ّعمػػ ّوػػ ٌّّنػػ ّعمػػ ّمػػفّادعػػ ".ذلػػؾّاٌفّ"ال يٌّ

ّال انكنٌ وّكين  ؿّع  ّإث اتّالعكسّإل ّوا  ّالعمؿ.
 يا:اإلجازة المرضيّة واندماج ـّ ض -ثالثاً 

إٌفّضـّ  ر ّاق از ّالسػنكي ّإلػ ّ  ػر ّإ ػاز ّاشمكمػ ّيمكػفّافّييخػٌكؿّضػمان نّىاٌمػ نّلمعامػؿّ غيػ ّ
مكا ي ّ ال ّالمرضوّدكفّافّيا دّ ٌ وّ  ّاش ر.ّ يؿّنٌصّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّعمػ ّىػذهّالضػمان ؟ّ

ّق ازاتّاشيخرلّ  ّ اؿّ زامنيا؟كماّى ّإمكانٌي ّاندما ياّمىّا
 زة المرضّية:ضـّ اإلجا -1
السػنكٌي ّإلػ ّإ از ػوّالمرضػٌي وّمػٌد ّاق ػاز ّالعامػؿّّلـّينصّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّإمكانٌيػ ّضػـٌّّ

1ّّعمػػػ ّعكػػػسّقػػػانكفّالعمػػػؿّالموػػػرم الػػػذمّا ػػػازّلمعامػػػؿّاالسػػػ ااد ّمػػػفّم  ٌمػػػدّإ ازا ػػػوّالسػػػنكٌي ّ ػػػنص 
وّإذاّلـّ كفّ  ر ّاق از ّالمرضٌي ّكا ي ّلمعلا.ّ ّوريصو

ّي يػزّكلكٌنن ّوػريصو اّنع  دّاٌفّ  مكافّالعامؿّاالس ااد ّمفّىذاّال ٌؽّ الرغـّمفّعػدـّك ػكدّنػص 
ّلموػػم  ّالعامػػؿوّكمػػاّىػػكّال ػػاؿّعميػػوّ النسػػ  ّإلػػ ّاق ره  ػػاز ّالمرضػػٌي .ّذلػػؾ.ّ اق ػػاز ّالسػػنكٌي ّ ػػؽ ّم ػػر 

ضػياتّالعمػؿوّ ػ ّ ػيفّوا  ّالعمػؿوّ ػ ّضػك ّم  ّدهاٌفّمكعدّاق از ّالسنكٌي ّي دٌّّكالاارؽّ ينيماّىك
ّاٌنوّالّي دٌخؿّ  ّ  ديدّمكعدّاق از ّالمرضٌي .ّ

ّّ-اشوػػػؿّكالم ػػػداّمػػػفّ يػػػ -ال ػػػٌؽّ ػػػ ّاق ػػػاز ّالسػػػنكٌي وّ  مكانػػػوّالعامػػػؿّىػػػكّوػػػا  ّّداـمػػاّك
 نظػيـّممارسػ ّىػػذاّمسػ ل ّّاٌفّالمخػٌرعّالسػكرمّ ػػٌكضّوػا  ّالعمػؿ.ّإاٌلّكطري ػ ّاسػ عماليا  ديػدّمكعػدّ

ّوّلضركراتّ يسفّسيرّالعمؿّداخؿّالمنخ  .ّال ؽوّمراعا نّمن
كلكػفوّ ػ ّ ػػاؿّ ػدك ّطػػار ّيسػ دع ّ غميػػ ّإ ػدلّالموػػم  يفوّ ػ ٌفّموػػم  ّوػا  ّال ػػٌؽّ
ّياػرضّ   ّاق از ّاكل ّ الرعاي ّمفّموم  ّوػا  ّال ػٌؽّ ػ ّ نظيميػا.ّكخاوػ ّاٌفّالعامػؿّ ػ ّظػرؼو

العامػؿّ ػ ّاالسػ ااد ّمػفّاق ػاز وّكعػدـّّ ّ  ّ نايذّالع كدّعم ّوا  ّالعمؿّق ػكؿّطمػ م داّ سفّالنيٌّ
ّمعارض ّىذاّالطم وّكىكّ  ّامٌسّال ا  ّإلييا.ّ

ّمػػفّ خػػريعاتّالعمػػؿّال ػػ ّقمنػػاّ اس عراضػػياّمػػركرّمػػٌد ّمعٌينػػ ّمػػفّالعمػػؿ تّليث ػػّكلػػـّ خػػ رطّام 
ّ.ّّكماّىكّال اؿّ النس  ّإل ّاق از ّالسنكي ّ ٌؽّالعامؿّ  ّىذهّاق از 
ّمنيمػػا.ّ اق ػػاز ّالسػػنكٌي ّىػػد ياّكيمكننػػاّ  ريػػرّىػػذاّا لػػنيجّ ػػاخ لؼّالغايػػ ّال ػػ ّ ي ػػٌررّإقػػرارّكػػؿ 

مسػػاعد ّالعامػػؿّعمػػ ّ  ديػػدّقػػك ّعممػػوّكنخػػاطووّاشمػػرّالػػذمّي  ضػػ ّمػػركرّ  ػػر ّمعٌينػػ ّمػػفّالعمػػؿ.ّاٌمػػاّ
ّإنسػػػانٌي وّ يػػػد ياّمسػػػاعد ّالعامػػػؿّعمػػػ ّ  ػػػاكزّازم ػػػوّ اق ػػػاز ّالمرضػػػٌي ّال ػػػ ّخيػػػٌرعتّاوػػػلنّشغػػػراضو

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.54/1انظرّالماد ّ)ّ(1)
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ّو ٌي وّاشمرّالذمّالّيس كمّمعوّك كدّمثؿّىذاّالخرط.ال
كلكفوّماذاّلكّ خٌممتّاق از ّالمرضػٌي ّإ ػاز ّايخػرلوّىػؿّ ػدخؿّ ػ ّ سػا ّاق ػاز ّالمرضػٌي ّاـّ

ّ    ّم ا ظ نّعم ّاس  لليا؟
 اندماج اإلجازة المرضّية مع اإلجازات اأُلخرى: -2

ز ّالسػػنكٌي ّيوػػدؽّعمػػ ّاق ػػازاتّاشيخػػرلوّاٌفّمػػاّيوػػدؽّعمػػ ّاق ػػا1ّاحّال ػػانكفيػػرلّا ػػدّخيػػرٌّ
كمنياّاق از ّالمرضٌي .ّ  ذاّنٌصّال انكفّعم ّاٌنوّيدخؿّ ػ ّ سػا ّاق ػاز ّالسػنكٌي ّمػاّي خٌمميػاّمػفّايػاـّ

ّاس كعٌي ّو ّرسػمٌي ّوّإ ازاتو إلػ ّّالمرضػٌي ّكػذلؾوّدكنمػاّ ا ػ ّوّذلؾّينط ػؽّعمػ ّاق ػاز ؛ّ ػاكّاعيػادّوّاكّعطؿو
ّ ذلؾ. ّوريصو ّنص 

ّ مػاّيي ػررّانػدمااّلكٌنناّالّنحيدّىذاّالراموّانطلقػانّمػفّقاعػد ّاٌفّالخػٌؾّياٌسػرّلموػم  ّالعامػؿ.ّك
الّي ػػػكٌ رّ ػػػ ّ الػػػ ّاق ػػػاز ّّ- ػػػ ّ ػػػاؿّ زامنيمػػػا-ّ ضػػػمفّاق ػػػاز ّالسػػػنكيٌّّكاشعيػػػادالعطػػػؿّاشسػػػ كعٌي ّ

ّالمرضٌي .
را ػػػ ّكاالسػػػ  ماـوّكقضػػػا ّالّكايػػػاـّالعطػػػؿّاشسػػػ كعٌي ّ   يػػػؽّاق ػػػاز ّالسػػػنكٌي ال وػػػدّمػػػفّ  ػػػر ّ 

 م ٌػىّ المناسػ اتّالدينٌيػ ّ ػ ّ ػٌكّىكّإ ا ػ ّالاروػ ّلمعامػؿّليّإ از ّاشعيادال ودّمفّالكقتّمىّاشسر .ّّك
ّالعالم وّاشمرّالذمّيي ررّدم يماّ  ّ اؿّ دك ّ داخؿّ ينيماوّال  ادىماّ  ّالغاي ّكاليدؼ.ّّ

عامػؿّاطػكؿّ  ػر ّممكنػ ّليسػ رٌدّعا ي ػوّكيعػكدّ  ّ يفّاٌفّاق از ّالمرضٌي ّ يدؼّإلػ ّإعطػا ّال
اشمػرّالػذمّالّيي ػػررّّيخسػرّعممػػوّكيوػ صّعػاطلنّعػفّالعمػؿولمعمػؿوّدكفّافّيغػدكّمرضػوّسػ  انّ ػ ّافّ

دم يماّ  ّ ػاؿّ ػدك ّ ػداخؿّ ينيمػاوّالخ ل يمػاّ ػ ّالغايػ ّكاليػدؼ.ّكعميػووّ  ٌننػاّالّنحٌيػدّىػذاّال يػاسّ
ّ ذلؾ.ّالذمّي مٌؿّمفّ  كؽّالعامؿّ  ّ ّوريصو ّمعرضّغيا ّنص 

ايخػػرلّ سػػ دع ّاققػػرارّ  ػػٌؽّالعػػاملتّ ػػ ّّوػػ ٌي ّهّك اقضػػا  ّإلػػ ّ الػػ ّالمػػرضّىنػػاؾّ الػػ ّه
ّّّك سٌم ّىذهّاق از ّ ػّ"إ از ّاشمكم ".ّال وكؿّعم ّإ از وّكى ّ ال ّالكالد .

ّ
 الفرع الثاني

 إجازة األمومة
 ػػاتّالمم ػا ّعمػػ ّعػػا ؽّ ككمػاتّالػػدكؿّالم  ٌضػػر .ّ يعىػٌدّرعايػػ ّاشمكمػ ّكالطاكلػػ ّمػػفّاكلػ ّالكا 

اقٌرّقانكفّالعمؿّالسكرمّ  ٌؽّالعامم ّ  ّال وكؿّعم ّإ از وّ ػ  رّكامػؿّّيذانّليذاّالكا  ّاشخلق ك نا
ّكخركطّوكذلؾّ  ّ ال ّالكالد وّ ّ.ّّمعٌين ّضمفّقيكدو

سػػاع وّكاممػػ وّ ػػ ّ  ػػٌؽّالطاػػؿّ ػػ ّالرضػػاع وّكقػػاـّ  خوػػيص2ّّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمكػػذلؾّاقػػٌرّ
ّليذاّالغرضّلمٌد ّسن يفوّدكفّافّيحٌثرّذلؾّعم ّ ٌؽّالعامم ّ  ّ  ر ّالرا ػ ّاليكمٌيػ وّمػىّ وػكلياّ اليـك

ّعم ّا رىاّكاملن.

                                                           
ّ(.1وّاليامشّرقـّ)243ا مدّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.123انظرّالماد ّ)ّ((2
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ّكٌؿّوا  ّعمؿّيسػ خدـّملػ ّعاممػ ّ ػ كثروّ  ػ ميفّدارّ ضػان ّلألطاػاؿوّ كا عدّمفّذلؾوّالـز
يفّطاػػلنوّدكفّافّ   ػػاكزّاعمػػارىـّالخمػػسّسػػنكاتوّخػػريط ّافّي مػػ ّعػػددّاطاػػاؿّالعػػاملتّخمسػػ ّكعخػػّر
ّخخوػ ٌّ ذاّلػـّي مػ 1ّمخػ ٌصّّاـّعػفّطريػؽّدارّ ضػان ّوّسكا ّاك  ّوا  ّالعمؿّ يذاّاالل زاـّ خكؿو .ّكان

عػػددّالعػػاملتّالمالػػ وّكلكػػفّ مػػ ّعػػددّالم زك ػػاتّمػػنيٌفّعخػػريفّعاممػػ وّككػػافّعػػددّاطاػػاليٌفّالػػذيفّ  ػػٌؿّ
اؿوّعندىاّمفّكا ػ ّوػا  ّالعمػؿّافّيػحمِّفّمر يػ ّمحى مػ ّلرعايػ ّاعمارىـّعفّخمسّسنكاتّعخر ّاطا

ّمناس ّوّاشطااؿ ّ.2  ّمكافو
وّلغرامػ اّل ػزا ّوا  ّعمؿوّ  تّطالم ّال عػرضكييعىٌدّالك ا ّ يذيفّاالل زاميفّكا  انّعم ّكٌؿّ

ّ.3ّّعخر ّآالؼّلير ّسكري ّكآالؼّال  ّ  راكحّ يفّخمس ّ
 خ مػؼّمػفّكالد ّشيخػرل.ّ مػاّّىذهّاق ػاز ّاشمكم وّك عؿّمٌد ّكنٌظـّقانكفّالعمؿّالسكرمّإ از 

ّ؟ّاّى ّخركطّاس   اقياى ّمٌد ّإ از ّاشمكم ؟ّكم
 مّدة إجازة األمومة: -أوالً 

ق ػػاز ّاشمكمػػ ّمػػٌد ّاوػػمٌي ّ  وػػؿّعمييػػاّكػػٌؿّعاممػػ ّ ػػ ّال طػػاعّالخػػاصوّكىنػػاؾّمػػٌد ّإ ػػاز وّ
كر .ّإالّاٌفّك ا ّالمكلكدّيغدكّس  انّلخاضّإ ػاز ّاشمكمػ ّإلػ ّإضا ٌي وّ  وؿّعميياّالعامم ّكالّ ككفّم  

ّالنوؼوّ يؿّيي ا ؿّىذاّال خايضّإ از ّامكم ّ ديم ؟
 إجازة األمومة األصمّية:مدة  .1

ّم وػػم ّو لػػدلّوػػا  ّالعمػػؿّإ ػػاز ّّمػػنصّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّالعاممػػ ّال ػػ ّامضػػتّسػػٌ  ّاخػػيرو
ّكامؿّمٌد ياّمال ّكعخركفّيكم انّعفّالكالد ّاشكل وّك سعكفّيكمانّعفّالكالد ّالثاني وّكخمسػ ّامكم ّ   رو

ّ.4ّّكس عكفّيكمانّعفّالكالد ّالثالث 
 ػػاخ لؼّعػػددّالػػكالدات.ّ يػػ ّّك  ػػانّل ػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمإ ػػاز ّاشمكمػػ ّ ك ال ػػال وّ خ مػػؼّمػػٌد 
عػفّالػكالد ّالثانيػ وّامّّ سػعكفّيكمػاّنّكّاشكلػ وّامّمػاّيعػادؿّار عػ ّاخػيروّمال ّكعخركفّيكمانّعفّالػكالد 

ّ ي ار ّثلث ّاخيروّكخمس ّكس عكفّيكمانّعفّالكالد ّالثالث وّامّماّيعادؿّخيريفّكنوؼّالخير.ّما
يػػػذهّاق ػػػػازاتّ كممػػػػ ّ"  ػػػط"وّاشمػػػػرّالػػػذمّيعنػػػػ ّاٌفّإ ػػػػاز ّلّهاد عػػػػدل ػػػظّاٌفّالمخػػػػٌرعّانيػػػ ّكنّي

ّاال اػػاؽّعمػػ ّاشمكمػػ ّالثالثػػ ّىػػ ّآخػػرّإ ػػاز ّقانكنٌيػػ ّمػػ  كر ّيمكػػفّافّ  وػػ ؿّعمييػػاّالعاممػػ وّمػػاّلػػـّيػػ ـٌ
وّكذلػؾّمػف5ّعمػ ّرغ ػ وّوػارم وّمػفًّق ػؿّالمخػٌرعّ ػ ّالػ  ٌكـّ مسػ ل ّ  ديػدّالنسػؿيػدٌؿّىػذاّّكخلؼّذلؾ.ّ

ّخلؿّ  ييدّعددّالمٌراتّال  ّي كزّ يياّلمعامم ّال وكؿّعم ّإ از ّامكم .ّ
ّ

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.126انظرّالماد ّ)ّ(1)
 انكفّالعمؿّالسكرم.(ّمفّق127انظرّالماد ّ)ّ((2
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.265انظرّالماد ّ)ّ(3)
ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.ّ/ا(121انظرّالماد ّ)ّ(4)
ّ.321وّمر ىّسا ؽوّص2111السيدّعيدّنايؿوّخرحّقانكفّالعمؿّال ديدوّّ(5)
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1ّكا ػػدوّاعطػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّكشٌفّىػػدؼّىػػذهّاق ػػاز ّرعايػػ ّوػػٌ  ّاشـٌّكالطاػػؿّ ػػ ّآفّو
فّكانػتّ   ناسػ ّالعامم ّ ٌؽّطمػ ّإ ػاز ّاشمكمػ ّق ػؿّخػيريفّمػفّال ػاريخّالمر  ػ ّلمػكالد .ّكىػذهّالا ػر ّكان

 يماّنظػػرانّشٌفّمػػدٌّّد ّاشكلػػ ّكالثانيػػ ؛إ ػػاز ّاشمكمػػ ّ النسػػ  ّإلػػ ّإ ػػاز ّالػػكالّغايػػ ّالمخػػٌرعّمػػفّ  ٌنػػ مػػىّ
 ياّالخػػيريفّكنوػػؼّال ػػ ّالّ   ػػاكزّمػػدٌّسػػ  ّإلػػ ّإ ػػاز ّالػػكالد ّالثالثػػ وّ الن سػػمصّ ػػذلؾوّ  ٌنيػػاّالّ وػػدؽّ

ّالخير.ّ
كىػػذاّيعنػػ ّاٌفّالعاممػػ ّإذاّ وػػمتّعمػػ ّاق ػػاز ّق ػػؿّخػػيريفّمػػفّ ػػاريخّالػػكالد وّ مػػفّي  ػػ ّمػػفّ
ّمػػفّالغايػػ ّال ػػ ّد عػػتّ إ از يػػاّسػػكلّخمسػػ ّعخػػرّيكمػػانّلمػػاّ عػػدّالػػكالد .ّكىػػكّمػػاّي عػػارضّمػػىّ انػػ و

ّم ّ  ّمراعا ّ ٌؽّالكليدّ  ّال وكؿّعم ّالرعاي ّكاالى ماـ.ّإل ّإقرارّىذهّاق از وّكالم مثٌّالمخٌرعّ
نٌصّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّ د ّادن ّمفّ  ػر ّاق ػاز ّال ػ ّي ػ ّلذلؾوّكافّمفّاش وؿّلكّ

قػػػانكفّالعمػػػؿّّافّ  م ػػػىّ يػػػاّالعاممػػػ ّ عػػػدّالػػػكالد وّالّعمػػػ ّالا ػػػر ّال ػػػ ّيمكػػػفّافّ سػػػ ؽّالػػػكالد وّكمػػػاّ عػػػؿ
ّوّك ددّمٌد ّاق از ّال  ّي  ّافّ م ّالكالد ّ س  وّاسا يى.2ّاشردن 

امػػرانّّ-  ػػانّل ػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّك-كشٌفّ وػػكؿّالعاممػػ ّعمػػ ّاق ػػاز ّال ػػ ّ سػػ ؽّالػػكالد ّييعىػػٌدّ
كزّ/ (:ّ"ي ػػػ121 كازٌيػػػانوّيي ػػػرؾّ  ػػػديرهّلم ػػػضّإراد ّوػػػا  ّالعمػػػؿوّ ػػػدليؿّقػػػكؿّالمخػػػٌرعّ ػػػ ّالمػػػاد ّ)

ّإذاّارادتّال وػػػػكؿّعمػػػػ ّىػػػػذهّ لمعاممػػػ ّافّ طمػػػػ ّمن يػػػػاّإ ػػػػاز ّاشمكمػػػػ "وّ  ٌنػػػػوّي ػػػ ّافّ   ػػػػٌدـّ طمػػػػ و
الّعػػٌدّغيا يػػاّغيػػراق .ّاٌمػػاّاق ػػاز ّال ػػ ّ مػػ ّالػػكالد ّ  ٌنيػػاّالّ   ػػااّإلػػ ّمكا  ػػ ّوػػا  ّمخػػركعّوّ ػػاز وّكان

ٌفّ ٌؽّالعامم ّ ػ ّإ ػاز ّامكمػ ّيث ػتّ/ا(:ّ" يمنصّالعامم "وّكىذاّيعن ّا121العمؿوّ دليؿّقكلوّ  ّالماد ّ)
ّث تّكاقع ّالكالد .لياّ عدّالكالد ّ  كـّال انكفوّكعم ّالعامم ّافّ ّي
عػػددّالمػػٌراتّال ػػ ّي ػػكزّافّ  وػػؿّ ييػػاّالعاممػػ ّعمػػ 3ّّ ػػ ّ ػػيفّ ػػٌددّقػػانكفّالعمػػؿّالموػػرم
ّإ از ّامكم ّ مر يفوّك عؿّمدٌ ياّ سعيفّيكمان.

 ػػيفّالػػكالد ّاشكلػػ ّكالثانيػػ .ّّ-مػػفّ يػػ ّمػػٌد ّاق ػػاز -الموػػرمّّك ال ػػال وّلػػـّيمٌيػػزّقػػانكفّالعمػػؿ
ّعم ّعكسّقانكفّالعمؿّالسكرمّالذمّمٌيزّمفّ ي ّالمٌد ّ يفّالكالداتّالثل .

إ ػػاز ّّ-العمػػؿّالموػػرمك  ػػانّل ػػانكفّ- ييػػاّالعاممػػ ّّكلكػػفوّنظػػرانّل ٌمػػ ّعػػددّالمػػٌراتّال ػػ ّ سػػ  ؽٌّ
ّ عػػديؿّىػػذاّالػػنٌصّاشمكمػػ ّكال ػػ ّيسػػٌميياّ"إ ػػاز ّالكضػػى"ّ ـٌ  ػػ

وّكاوػػ صّلمعاممػػ ّ ػػ ّال طػػاعّالعػػاـّكال طػػاع4ّ
ّطػػكاؿّمػػٌد ّ الخػػاصوّال ػػٌؽّ ػػ ّ"إ ػػاز ّكضػػى"ّمػػدٌ ياّثلثػػ ّاخػػيرّ عػػدّالػػكالد ّ ػػ  رّكامػػؿوّكلػػثل ّمػػٌراتو

ّخدم يا.

                                                           
 ّمن يػػػاّإ ػػػاز ّاشمكمػػػ ّخػػػلؿّ/ (ّمػػػفّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّعمػػػ ّاٌنػػػو:ّ"ي ػػػكزّلمعاممػػػ ّافّ طمػػػ121المػػػاد ّ)ّ ػػػنٌصّّ((1

ّالخيريفّاشخيريفّمفّال مؿ".
ّكامػؿ71ّ نٌصّالماد ّ)ّ((2 (ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن ّعم ّاٌنو:ّ"لممرا ّالعامم ّال ػٌؽّ ػ ّال وػكؿّعمػ ّإ ػاز ّامكمػ ّ ػ  رو

الكضػىّعػفّسػ  ّاسػا يىوّّق ؿّالكضىّك عدهوّم مكعّمد ياّعخر ّاسا يىوّعم ّاالّ  ؿّالمٌد ّال ػ ّ  ػىّ ػ ّىػذهّاق ػاز ّ عػد
ّكي ظرّ خغيمياّق ؿّان ضا ّ مؾّالمٌد ".

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.91الماد ّ)ّانظرّ(3)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.91وّالذمّعىد ؿّ كـّالماد ّ)2118(ّلسن 26ّرقـّ)/ا(ّمفّال انكف71ّانظرّالماد ّ)ّ((4



 

131 
 

مػػٌد ّإ ػاز ّاشمكمػ ّعخػر ّاسػا يىوّ ػػنٌصّعمػ ّاٌنػو:ّ"لممػرا ّالعاممػػ ّ 1ك عػؿّقػانكفّالعمػؿّاشردنػ 
ّكامػؿّق ػؿّالكضػىّك عػدهوّم مػكعّمػد ياّعخػر ّاسػا يىوّعمػ ّال ٌؽّ   ّال وكؿّعم ّإ ػاز ّامكمػ ّ ػ  رو

افّالّ  ٌؿّالمٌد ّال  ّ  ىّ  ّىذهّاق از ّ عدّالكضىّعفّس  ّاسا يىوّكي ظرّ خػغيمياّق ػؿّان ضػا ّ مػؾّ
 المٌد ".

كىػ ّمػٌد ّقوػير ّنسػ ي انّّك ال ال وّ مٌد ّإ از ّاشمكم ّك  انّل انكفّالعمؿّاشردن ّخيريفّكنوؼو
إذاّماّقكرنتّمىّالميددّال  ّ ا ّ ياّكٌؿّمفّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّكالموػرم.ّكلكػفّمػاّيخاػؼّمػفّكطػ  ّ

ّىذهّالسم ٌي وّاٌفّالمخٌرعّلـّي ددّعددّالمٌراتّال  ّي كزّلمعامم ّافّ س ايدّمفّإ از ّاشمكم .
 ّ خمسػػ وّكار عػػيفّيكمػػانوّامّمػػاّييعػػادؿّالخػػيرّمػػٌد ّإ ػػاز ّاشمكمػػ2ّك ػػٌددّقػػانكفّالعمػػؿّاقمػػارا  ّ

ّكنوؼّالخيروّدكفّافّيمٌيزّ يفّالا ر ّالسا   ّلمكالد ّكالل ٌ  ّليا.
كمٌد ّاق از ّىذهّىػ ّاشقوػرّعمػ ّاقطػلؽّ ػيفّال خػريعاتّال ػ ّقمنػاّ اس عراضػيا.ّكي ػدكّاٌفّ

عػػددّالعػػاملتّاقمارا يػػاتوّككثػػر ّعػػددّسػػ  ّعػػدـّاى مػػاـّالمخػػٌرعّاقمػػارا  ّ يػػذهّاق ػػاز ّيعػػكدّإلػػ ّقٌمػػ ّ
العػػاملتّاش ن يػػاتوّاشمػػرّالػػذمّلػػػـّياسػػصّالم ػػاؿّل ظيػػرّسػػم ياتّىػػػذهّالمخػػكم ّ وػػكر وّم اخػػر وّعمػػػ ّ

ّالم  مىّاقمارا  .ّكعميووّانعدـّلدييـّالدا ىّإل ّ عديمياوّكزياد ّمٌد ّإ از ّاشمكم .ّ
 إجازة األمومة اإلضافّية:مدة  .2

العمػػؿّغيػػرّكا يػػ وّّقػػانكفعمييػػاّّإ ػػاز ّاشمكمػػ ّالمػػ  كر ّال ػػ ّنػػٌصّّ ّاٌفّمػػٌد إذاّخػػعرتّالعاممػػ
ّ.3وّكالّ ككفّىذهّالا ر ّم  كر كا دّخيرإضا ي ّمد ياّامكم ّإ از ّّ  مكانياّافّ طم 

مزمػػػانّ المكا  ػػػ ّعمػػػ ّعىػػػٌدّمّيالّيّيوػػػا  ّالعمػػػؿّّّافٌّك ػػػالرغـّمػػػفّاٌفّىػػػذهّالا ػػػر ّغيػػػرّمػػػ  كر وّإالٌّّ
ّوّاشمرّالذمّيعن ّاٌنياّ خضىّلسمط وّال  ديرٌي .ّ"يجوز منح"دليؿّقكؿّالمخٌرعّوّ طم ّمن يا

ىػذهّاق ػاز ّإلزاميػان؛ّذلػؾّاٌفّالػنٌصّعمػ ّ ػٌؽّالعاممػ ّعمػ ّك ٌ ذاّلكّ عؿّالمخػٌرعّامػرّالمكا  ػ ّ
 ػراغّيعنػ ّإّونػانّ مكا  ػ ّوػا  ّالعمػؿؾّمس ل ّ وكلياّعمػ ّىػذهّاق ػاز ّرى  ّمٌد ّإ از ّإضا ٌي وّك ّر

النٌصّمفّمضمكنو.ّ يذاّالنٌصّالّيمنصّالعامم ّاٌمّ ٌؽّقانكن وّ ك كدهّكعدمػوّسػٌياف.ّكلػكّارادّالمخػٌرعّ
إ ػاز ّّتمػنح مػف ترغػب مػف العػامالتكافّعميػوّافّيػنٌصّعمػ ّاٌنػو:ّعامم ّىذهّالمٌيز ّ وكر ّ عمٌي ّمنصّال

ّ.ّّ ياّخيرّكا دّ دكفّا رامكم ّإضا ٌي ّمدٌّ
ّكشٌفّغيػا ّالعامػؿّ ّمػفّاشيػدمّالعاممػ ّيسػٌيؿ ػ ّمنخػ  ّ سػ عيفّ عػددو إي ػادّال ػديؿوّدكفّّمعػٌيفو

ال ػػ ّخػػ  ّمنالافّيخمػػؽّالغيػػا ّإر اكػػانّ ػػ ّ سػػفّسػػيرّالعمػػؿوّاعطػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّالعػػاملتّ ػػ ّ
ّال ٌؽّ  ّإ از ّامكم ّ دكفّا رّلمٌد ّسن وّكا د وّكذلػؾّ غيػ ّرعايػ ّطاميػا.ّإالٌّ س خدـّس  ّعخرّعاملنّ

/ا(ّعمػ 124ّنٌصّ ػ ّالمػاد ّ) ػّ.ال  ديرٌيػ وػا  ّالعمػؿّاٌنوّ عؿّاشمػرّنمػٌر نّايخػرلنّخاضػعانّلمسػمط ّ
اٌنػػو:ّ"ي ػػكزّلممػػرا ّالعاممػػ ّ ػػ ّالمنخػػ  ّال ػػ ّ سػػ خدـّاكثػػرّمػػفّخمسػػ ّعخػػرّعػػاملنّطمػػ ّال وػػكؿّعمػػ ّ

بحّقيا بػالرجوع إلػى العمػؿ  مع احتفاظياإ از ّ دكفّا رّلمٌد ّالّ   اكزّسن ّكا د ّكذلؾّلرعاي ّطاميػاوّ
                                                           

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .71انظرّالماد ّ)ّ((1
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّلدكل ّاقماراتّالعر ٌي ّالم  د .31الماد ّ)انظرّّ(2)
ّ/ىػ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.121انظرّالماد ّ)ّ(3)
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ّآخػػرّخػػلؿّىػػذهّّبعػػد انتيػػاء ىػػذه اإلجػػازة، وتفقػػد ىػػذا الحػػؽّ  الّّكوّالمػػٌد إذاّعممػػتّلػػدلّوػػا  ّعمػػؿو
ّ س  ٌؽّىذهّاق از ّشكثرّمفّثل ّمراتّطكاؿّمٌد ّخدم يا".ّ

ّ  ّومػػفّالعػػاملتّالّكميػػٌفوّكىػػ ّ لػػ ّالعػػاملتّ ػػ ّمنخػػّنػػ ّنمعيٌّّيػػذاّال ػػٌؽّيخػػٌصّ لػػ ّنك ال ػػال وّ 
خمس ّعخرّعاملن.ّاٌمػاّمػٌد ّاق ػاز ّ يػ ّسػن ّكا ػد ّّ-اقنا ّـسكا هّمفّالذككرّا-ّلياي  اكزّعددّعٌما

ك ػػد ّاقوػػ وّكعػػددّالمػػراتّال ػػ ّي ػػكزّ ييػػاّلمعاممػػ ّاالسػػ ااد ّمنيػػاّ يػػ ّ عػػددّإ ػػازاتّالػػكالد ّالمػػ  كر ّ
ّالم ٌدد ّقانكنانوّامّثل ّمٌرات.ّ
وّ مػفّال ػػديي ّافّالّيػحٌثرّممارسػ ّىػذاّال ػٌؽّكاالسػ ااد ّمنػوّعمػػ ّن ّ قػانّكّكطالمػاّاٌننػاّامػاـّ ػؽّ 

اٌكػدّالمخػٌرعّعمػ ّ ػٌؽّالعاممػ ّّوذلػؾّمػفّرغـ ال.ّّكمرارّ العمؿس اال ٌؽّآخرّثا تّلمعامؿوّكىكّ ٌ وّ  ّ
ّوػريصّو مػافّ الم ا ػؿوّقػٌررّ ّرّك.ّ  ّالر كعّإل ّعممياّ عدّان يا ّ  ر ّإ از ّاشمكم ّغيرّالم  كر ّ خػكؿو

رتّإ ػػػاز ّلعمػػػؿوّإذاّخالاػػػتّالغايػػػ ّال ػػػ ّ ّالػػػإالعاممػػػ ّمػػػفّ ٌ يػػػاّ ػػػ ّالعػػػكد ّ ش ميػػػاوّّالطاكلػػػ ّ رياعػػػقيػػػرِّ
ّآخر.ّالعمؿك اخرتّ ّّّلدلّوا  ّعمؿو

اق ػػاز ّغيػػػرّىػػػذهّّخػػلؿّيػػاعمم ػػػاؿّّ ػػ عمػػػ ّالعاممػػ ّكييل ػػظّاٌفّال ػػزا ّالػػػذمّقػػٌررهّالمخػػٌرعّ
 ػ ّالم ػٌررّخلؿّ  ر ّإ از ّاشمكم ّالم  كر .ّ ال زا ّّاؿّعمميارهّ  ّ الم  كر ّاخٌدّمفّال زا ّالذمّقرٌّ

ال الػػ ّاشخيػػر ّين وػػرّ ػػ ّ رمػػافّالعاممػػ ّمػػفّ ٌ يػػاّ ػػ ّاش ػػروّ اقضػػا  ّإلػػ ّإمكانٌيػػ ّ ػػرضّال ػػزا ّ
ّمػػفّ ؛ّنظػػرانّاش ػػكاؿّإلػػ ّ ػػزا ّالاوػػؿّمػػفّالعمػػؿال ػػ دي ٌ ّ  ٌ يػػاوّكالػػذمّالّيمكػػفّافّيوػػؿّ ػػ ّاٌمّ ػػاؿو

تّالاوػػؿّال ػػ دي  .ّكمخالاػػ ّالعاممػػ ّىػػذهّالّ نػػدراّضػػمفّال ػػاالتّال ػػ ّكردّذكرىػػاّ ػػ ّل وػػرٌي ّ ػػاال
ال ػػ ّ عمػػؿّعمػػ ّالعاممػ ّالسػكرمّ/ا(ّمػػفّقػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم.ّ ػ ّ ػػيفّ ػرضّقػػانكفّالعمػػؿ64ّالمػاد ّ)

ّآخػرّ ػزا نّوػارمانوّإذّ رميػاّمػفّ  ٌّالطاكل ّ ّرعايّ خلؿّ  ر ّإ اّز يػاّغيرّالم  كر ّلدلّوػا  ّعمػؿو
ّ  ّالر كعّإل ّالعمؿ.ّ

العاممػػ .ّكنع  ػػدّاٌفّىػػذاّال ػػزا ّالّم ػػٌررّلػػو.ّ يػػكّالّي ناسػػ ّمػػىّط يعػػ ّالمخالاػػ ّالمنسػػك  ّإلػػ ّ
 وّكيكػػكفّمحٌق ػػان.ّك ال ػػال وّيكػكفّلسػػاعاتّاقػػؿّاكّاكثػػرّرا ػ ّمػػفّعمميػػاّاشساسػيمكػػفّافّّ عمميػاّاآلخػػر

 ػ ّاشخيػػر ّعاطمػػ ّعػػفّالعمػؿوّاشمػػرّالػػذمّييسػػاىـّ رمانيػاّمػػفّ ٌ يػػاّ ػػ ّالعػكد ّإلػػ ّالعمػػؿّيعنػػ ّافّ   
ّآخرّمفّا كا ّال طال .ّلذلؾوّ  ٌنناّن  رحّافّيكػكفّاق ػرا ّالم ا ػؿّليػذهّالمخالاػ ّىػكّإنيػا ّ   ّ  صّ ا و

لزاميػػاّ ػػالعكد ّإلػػ ّالعمػػؿّ  ػػتّطالمػػ ّاع  ػػارّغيا يػػاّغيػػرّم ػػرٌّّوإ از يػػا وّالّ رمانيػػاّمػػفّ ٌ يػػاّ ػػ ّرّوكان
ّّّ.لعمؿ ّالإالعكد ّ

د وّ  ي ّ و صّعم ّالخػكؿّال ػال :ّ"ي ػكزّلممػرا ّن  رحّ عديؿّنٌصّالماّك  ّضك ّىذهّالن ي  
العامم ّ  ّالمنخ  ّال  ّ س خدـّاكثرّمفّخمس ّعخرّعاملنّطم ّال وكؿّعم ّإ ػاز ّ ػدكفّا ػرّلمػٌد ّ

عػػػدّان يػػػا ّىػػػذهّالّ   ػػػاكزّسػػػن ّكا ػػػد ّكذلػػػؾّلرعايػػػ ّطاميػػػاوّمػػػىّا  ااظيػػػاّ  ٌ يػػػاّ ػػػالر كعّإلػػػ ّالعمػػػؿّ 
ّآخرّخلؿّىذهّالمٌد ".ّّوتفقد العاممة حّقيا في اإلجازةاق از .ّ ّإذاّعممتّلدلّوا  ّعمؿو
ّ
ّ
ّ
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 :األمومةإجازة  وفاة المولود عمىأثر  .3
ّ.ّكلكفّماذاّلكّ ك  ّالمكلكد؟م ّقيدّال يا إذاّ   ّكليدىاّعاشمكم ّإ از ّالعامم ّّ س  ؽٌّ

ا  مػػػاؿّك ػػػا ّالمكلػػػكدوّك عمػػػوّسػػػ  انّل خاػػػيضّمػػػٌد ّاق ػػػاز ّإلػػػ 1ّّ طػػػٌرؽّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرم
الم  ٌ ي ّإل ّالنوؼ.ّكلكنوّ الم ا ؿّلـّييعالجّاثرّك ا ّالمكلكدّعم ّ ٌؽّالعامم ّ  ّال وػكؿّعمػ ّإ ػاز ّ

ّ.ّّرا ع ّوّامكم ّو
كيمكنناّمعال  ّىذهّاقخكالٌي ّ ػ ّضػك ّاليػدؼّالػذمّخيػٌرعتّإ ػاز ّاشمكمػ ّش مػو.ّ يػؿّقيػٌررتّ

ر ّلثلثػ ّّاٌنيػاذهّاق از ّلثل ّكالداتّ غٌضّالنظػرّعػفّالن ي ػ وّ يمػاّلػكّعػاشّالكليػدّاكّمػات؟ّاـّى م ػر 
ّاكالدوّ  ي ّي  ّافّيككفّلدلّالعامم ّكلديفّعم ّقيدّال يا ّعندّطم ّآخرّإ از ّامكم ؟ّّ

دليؿّقػػػكؿّالمخػػػٌرعّ ػػػكؿ:ّإٌفّاق ػػػاز ّم ػػػٌرر ّل الػػػ ّالػػػكالد وّ ػػػيمكننػػػاّال ػػػالر كعّإلػػػ ّ ر ٌيػػػ ّالػػػنٌصّ
الػكالد ّاشكلػػ ّكالثانيػ ّكالثالثػػ وّالّالكلػدّاشكؿّكالثػػان ّكالثالػ .ّكلكػػفّإمعانػانّ ػػ ّركحّ خػريىّالعمػػؿّن ػػكؿ:ّ
إٌنياّم ٌرر ّلثلث ّاكالدوّكخاو نّاٌفّالمخٌرعّسػٌم ّاق ػاز ّ   ػاز ّاشمكمػ وّكالّنكػكفّامػاـّ الػ ّامكمػ ّ ػ ّ

ّ اؿّك ا ّالكليد.ّ
ّمراعػػػا نّلموػػػم  ّالم  مػػػىّ ػػػ ّمكا يػػػ ّمخػػػكم ّال ضػػػٌخـّالمخػػػٌرعّ يػػػذاّال يػػػدّإالٌّكػػػذلؾوّلػػػـّيػػػ ًتّ
ىػػذاّمػػفّ يػػ وّكمػػفّ يػػ ّايخػػرلّك ط ي ػػانّّمػػفّإعاقػػ ّل نميػػ ّالم  مػػىّك  دمػػو.ّالسػػكانٌ وّكمػػاّي ر ٌػػ ّعمييػػا

"ّن ػػكؿ إلػػ ّّكلػػكدق ػػاز ّ ػػ ّ ػػاؿّك ػػا ّالمالمخػػٌرعّخٌاػػضّمػػٌد ّاّ:ّمػػاداـلم اعػػد ّالخػػرعٌي ّ"إٌنمػػاّالغػػنـّ ػػالغـر
ّمفّال كازفّضركر ّ  ٌفّوّالنوؼ ي  ضػ ّّن يفّىذاّال خايضّك ٌؽّالعامم ّ ػ ّإ ػاز ّاشمكمػ نخمؽّنكعو
ّاق از ّلغاي ّالكلدّالثال ّاكّلثل ّكالداتوّاٌييماّا ضؿ.ّّىذهّمنص

اممػ ّكقػدّ  وػؿّالعّمػاّلػثل ّكالدات.اكالدوّإنٌّّ إذاّقدّ ين  ّالعامم ّ كامانّ لّن كؿّعنػدىاّلثلثػ
عم ّإ از ّامكم ّكالّيعيشّكليػدىاوّعنػدىاّ خٌاػضّمػٌد ّاق ػاز ّالراىنػ ّإلػ ّالنوػؼوّلكٌنيػاّالّ ػدخؿّ ػ ّ

ّ سا ّاق ازاتّالثل .
ّطػػكاؿّمػػٌد ّعمميػػاّال ػػا ىّالمػػ  كروّاٌيػػانّكػػافّوػػا  ّّك يمػػنص إ ػػاز ّاشمكمػػ ّلمعاممػػ ّثػػل ّمػػٌراتو

ّ.2ّّؿّ عٌددىـالعمؿ.ّكليسّلثل ّمراتّعندّكٌؿّوا  ّعمؿوّ  ّ ا
ّ ّّّّّّّّماّى ّخركطّاس   اؽّىذهّاق از ؟كلكفوّ

 شروط استحقاؽ إجازة األمومة: -ثانياً  
ّمػػفّالعمػػؿ3ّّ سػػ  ٌؽّالعاممػػ ّإ ػػاز ّاشمكمػػ ّك  ػػانّل ػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ  عػػدّمػػركرّسػػٌ  ّاخػػيرو

اّ م ػػػردّ ػػػتّليػػػالم كاوػػػؿّلػػػدلّوػػػا  ّالعمػػػؿ.ّكىػػػذاّيعنػػػ ّاٌفّ ػػػٌؽّالعاممػػػ ّ ػػػ ّإ ػػػاز ّاشمكمػػػ ّالّيث
العمػػؿوّإٌنمػػاّ عػػدّمػػركرّسػػ  ّاخػػيرّمػػفّالعمػػؿّالم كاوػػؿّلػػدلّوػػا  ّالعمػػؿّذا ػػووّخػػريط ّافّّم اخػػر يا

 .4ّّ يث تّىذهّال ال ّ مك  ّخياد ّط ٌي ّموٌدق ّاوكالّن
                                                           

ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.ّ/ا(121)ّانظرّالماد ّ((1
ّ.247 ساـّالديفّاشىكان وّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ((2
ّالسكرم./ا(ّمفّقانكفّالعمؿ121ّانظرّالماد ّ)ّ(3)
ّ/د(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.121انظرّالماد ّ)ّ(4)
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ّمػفّالعمػؿّ ػ 1ّّ  ّ يفّاخ رطّقانكفّالعمؿّالمورم افّ ككفّالعامم ّقػدّامضػتّعخػر ّاخػيرو
اّ  ّإ از ّاشمكم وّسكا هّعندّوػا  ّالعمػؿّناسػووّاـّعنػدّغيػره.ّكلكػفّعػادّال طاعّالخاصّليث تّ ٌ ي

ّ.2ّّك را ىّعفّىذاّالخرطّالم عٌمؽّ ضركر ّمركرّمٌد ّمعين ّمفّ اريخّالعمؿوّ ودكرّقانكفّالطاؿ
ك  ػػذاّلػػكّييمغػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّىػػذاّالخػػرط؛ّذلػػؾّاٌفّإ ػػاز ّاشمكمػػ ّم ػػٌرر ّمراعػػا نّلمكضػػىّ

ّمػفّالرا ػ ّ عػدّ  ػر ّمػفّالعمػؿوّالو ٌ ّلمع امم ّككليدىاوّالّمراعا نّل ٌؽّالعامم ّ  ّال وكؿّعم ّقسطو
كمػػاّىػػكّال ػػاؿّعميػػوّ النسػػ  ّإلػػ ّاق ػػاز ّالسػػنكٌي .ّكالّيك ػػدّرا ػػطّ ػػيفّىػػذاّاالع  ػػارّكضػػركر ّمػػركرّمػػٌد ّ

-ؿّاقمػارا  ّكاشردنػ ّانكفّالعمػمعٌين ّمفّالعمؿوّاشمرّالذمّينا ّم ٌررّك ػكدّىػذاّالخػرط.ّكلػـّيػ ًتّقػ
ّ مثؿّىذاّالخرط.ّ-مٌد ّإ از ّاشمكم  الرغـّمفّقورّ

  ٌ ػػؽّىػػذهّاق ػػاز ّغرضػػياّ ػػ ّ ػػ ميفّوػػٌ  ّاشـٌّككليػػدىاّمػػفّاشخطػػاروّمػػنصّقػػانكفّالعمػػؿّكل
لػدلّوػا  ّوا  ّالعمؿّرخو ّ رمافّالعامم ّمفّا رىاّعفّمػٌد ّاق ػاز وّإذاّث ػتّعمميػا3ّّالسكرمٌّ

ّآخرّخلؿ ّوّمىّإعطالوّال ٌؽّ  ّمسا ل ياّ  دي ٌيان.ّاق از ّ  ر ّعمؿو
-كنع  ػػدّاٌفّسػػ  ّمػػنصّالمخػػٌرعّوػػا  ّالعمػػؿّرخوػػ ّ رمػػافّالعاممػػ ّمػػفّا رىػػاوّإذاّث ػػتّلػػوّ

ّآخػػروّيكمػػفّ ػػ ّاٌفّالعاممػػ ّ عمميػػاّىػػذاّ   ايػػؿّعمػػ ّا كػػاـّّ-ك وػػكر ّقاطعػػ  عمميػػاّلػػدلّوػػا  ّعمػػؿو
دكفّافّ ي ٌ ؽّخركطّاسػ   اقيا.ّ المخػٌرعّاقػرّ  ٌ يػاّّال انكنٌي ّوّ ّوقانكفّالعمؿوّك سع ّلم وكؿّعم ّالمٌيّز

  ّال وكؿّعم ّإ از وّم  كر وّ  ّ ال ّالكالد وّك ّ س عيدّوػ  ياّك رعػ ّكليػدىاوّالّ يػدؼّافّ  ٌ ػؽّ
ّمكس انّمادٌيانّعم ّ سا ّوا  ّالعمؿ.ّ

  ّالم  مػػػػىّككػػػػؿ.ّىػػػػذاّاشمػػػػرّالّيخػػػػدـّموػػػػم  ّالعاممػػػػ ّككليػػػػدىاّ  سػػػػ وّإٌنمػػػػاّيخػػػػدـّموػػػػمّك
ّرّاوػػ يصّاٌنيػاشمكمػ ّ  ػػاز ّك ال ػال وّ  يػدؼّإلػػ ّوػكفّسػػلم ّالم  مػػىّاّ لخػػخصّالعاممػ وّكلكٌنيػػّ م ػػر 

ّكامنووّمفّالنا ي ّالناسٌي ّكال سدٌي ّعم ّالمدلّال عيد.
ال ّكعميووّ  ٌنناّنرلّاٌفّ رمافّالعامم ّمفّا رىاّييعىٌدّ ػزا نّكا يػانّعمػ ّمخالا يػاّىػذهوّدكفّالمغػا

يػػاّ كػػكفّقػػدّنالػػتّ ػػ ّالمسػػ ل ّلدر ػػ ّالسػػماحّلوػػا  ّالعمػػؿّ اػػرضّال ػػزا ّال ػػ دي  ّ  ٌ يػػاوّكخاوػػ نّانٌّ
ّلمخالا ّم داّك د ّال  زا  ّ  ٌ يا.ّىاّالعادؿّ يذاّال رماف.ّ ماّمفّم ٌررو ّزا ّك رضّاكثرّمفّ زا و

زا ّال ػ دي  وّ  ٌننػاّنػرلّاٌماّ النس  ّلرغ  ّالمخٌرعّ  ّ   يؽّالػردعّالعػاـّكالخػاصّمػفّخػلؿّال ػ
اٌنػػوّ  رمػػافّالعاممػػ ّمػػفّىػػذهّالمٌيػػز ّال انكنٌيػػ ّالم مٌثمػػ ّ ػػ ّ وػػكلياّعمػػ ّاش ػػرّ ػػالرغـّمػػفّعػػدـّاداليػػاّ

ّالعمؿوّنككفّقدّ   ناّالردعّالكا  .
ذاّكػػػافّالػػػدا ىّكرا ّ  ٌنػػػ ضػػػركر ّمراعػػػا ّعػػػا ّال الػػػ ّالوػػػ ٌي ّلمعامػػػؿوّ  ّاق ػػػاز ّالوػػػ ٌي ّمراكان

ّ.كذلؾّ  ّىذهّالمناس اتّإ از ّال وكؿّعم ّ قرارّ  ؽٌّلالدا ىّكانتٌّّي ّكاال  ماعٌي دينالمناس اتّال

                                                           
ّّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.91الماد ّ)انظرّّ(1)
ّ/.2118(ّلعاـّ/26قانكفّالطاؿّالمورمّرقـّ)ّ(2)
/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّاٌنػو:ّ"لوػا  ّالعمػؿّ رمػافّالعاممػ ّمػفّا رىػاّالكامػؿّعػفّمػٌد 122ّ نٌصّالماد ّ)ّ(3)

ّاداحهّإلييػػاّمنػػووّإذاّث ػػتّاخػػ غالياّخػػلؿّىػػذهّاق ػػاز ّلػػدلّوػػا  ّعمػػؿّآخػػرّكذلػػؾّمػػىّعػػدـّاق ػػ ـٌ از ّاكّاسػػ ردادّمػػاّ ػػ
ّاقخلؿّ المسا ل ّال  دي ٌي ".
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ّالمطمب الثاني
 1ةجتماعيّ اإلجازة اال

اع ػػرؼّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ  ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّال م ٌػػىّ المناسػػ اتّالدينٌيػػ ّكال كمٌيػػ ّكالخخوػػٌي وّ
ّرّذلؾّعم ّ ٌ وّ  ّاش ر.ّدكفّافّيحثٌّ

خٌرعّ  ٌؽّالعامؿّ  ّال وكؿّعم ّإ از ّ  ّىذهّالمناسػ اتوّدكفّافّي اػظّ ٌ ػوّ ػ ّ  قرارّالم
ّوّك ا  ػػوّإلػػ ّاش ػػرومعامػػؿلّظػػركؼّالمادٌيػػ الاش ػػروّيعنػػ ّإ ػػراغّ ػػٌؽّاق ػػاز ّمػػفّمضػػمكنو؛ّذلػػؾّاٌفّ

ّ.يذهّالمناس اتإل ّالعمؿّعفّال مٌ ىّ ّوذىا سيككنافّس  انّ  ّ اضيؿّ
كان ػاز ّّ)الاػرعّاشكؿ(وّدينٌيػ ّوّإ از ّم ٌرر ّالع  اراتّوّ:إل  ي سـّّا  ماعٌي ّوّالم ٌرر ّشس ا ّوّ از كاق

ّ)الارعّالثان (.ّخخوٌي ّوّم ٌرر ّالع  اراتّو
 

 الفرع األوؿ
 2دينّيةٍ  عتباراتٍ الالمقّررة اإلجازة 

ّعمػػػ ّإ ػػػاز ّرّ وػػػكؿّالعامػػػؿ  ٌنػػػ ّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّم مكعػػػ ّمػػػفّالمناسػػػ اتّال ػػػ ّ  ػػػرٌّ
ّالكانػػػػّالسػػػػكرمٌّاال  مػػػػاعٌ ّّشٌفّالنسػػػػيجّك.ّمػػػػ  كر  ـٌ المخػػػػرعّراعػػػػ ّّمػػػػفّاطيػػػػاؼّالم  مػػػػىوّمخ ماػػػػ ّنّاّنيضػػػػ

ّدكفّ مييز.ّ ّ ميعاّنمناس ا يـّالدينيٌّ
سػ  ٌ ياّالعامػؿّالػذمّيرغػ ّ ػ دا ّ ريضػ ّال ػٌجوّكان ػاز ّاّ  سيـّىذهّاق ازاتّإل ّإ ػاز ّيكيمكنن

ّيس  ٌ ياّالعامؿّ  ّاشعياد.
 إجازة الحّج: -أوالً 

ال ٌجّ ريضػ ّعمػ ّكػٌؿّمػفّاسػ طاعّإليػوّسػ يل.ّك  ػ ّالّ  ػؼّظػركؼّالعامػؿّالمينٌيػ ّكالمادٌيػ ّ
ك يعىػٌدّّعال انّاماـّادا ّىػذاّالكا ػ ّالم ػٌدسوّاعطػاهّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّال ػٌؽّ ػ ّإ ػاز وّمػ  كر وّشداليػا.

ّ.ٌددّالس   اقيام ّكخرطّهّوىذهّاق از ّمن  نّلمعامؿّمفًّق ؿّالمخٌرعوّلياّمٌد ّمعٌين 
ّ:أػ مّدة إجازة الحجّ  

مػػىّالغايػػ ّمػػفّإقرارىػػا.ّككػػ ّ  ٌ ػػؽّىػػذهّّالمخػػٌرعمػػفّك يػػ ّنظػػرّمػػٌد ّمعٌينػػ ّ  ناسػػ ّلكػػٌؿّإ ػػاز ّ
اق ػػاز ّىػػد ياّ ػػ ّإ ا ػػ ّالكقػػتّالكػػا  ّامػػاـّالعامػػؿّشدا ّ ريضػػ ّال ػػٌجوّنٌظػػـّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّمػػٌد ّ

ييمػنصّالعامػؿّلمػٌر ّكا ػد ّطػكاؿّخدم ػووّإ ػاز ّ كامػؿّّ- ّاٌنػو:ّ"ا(ّال  ّ ػنٌصّعمػ173اق از ّ  ّالماد ّ)
ّ/ّاياـّلممسي ييف.7/ّيكمانّلممسمميفّ/31اش رّشدا ّ ريض ّال ٌجّمدٌ يا:ّ/

 ّ ّ المسػمميفوّك مػؾّالخاٌوػنّ ػيفّإ ػاز ّال ػٌجّالخاٌوػالمػٌد نيل ظّاٌفّالمخٌرعّ ٌرؽّنمفّ ي ّّ
                                                           

ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّايِّػػانّمػػفّاق ػػازاتّالم ػػرر ّلمعامػػؿّ يػػذهّال سػػمي .ّكلكننػػاّآثرنػػاّ سػػمي ّإ ػػاز ّال ػػٌجّكاشعيػػادوّّ(1) ِـّ لػػـّيسػػ
 ػػاز ّالػػػزكااّكالك ػػػا ّ يػػػذهّال سػػمي وّانطلقػػػانّمػػػفّاالع  ػػػاراتّال ػػ ّ  ػػػررتّش ميػػػاوّكالم مثمػػػ ّ ػػ ّمراعػػػا ّ مسػػػؾّالم  مػػػىّكاّن

ّ كا  ا وّالديني ّكعادا وّك  اليدهوّمفّضركر ّ  مىّاشىؿّكاشقار ّ  ّمناس اتّال زفّكالارح.ّ
ّقانكفّالعمؿّالسكرمّإ از ّال ٌجّكاق از ّاشعّ(2) يادّ يذهّال سمي وّكلكنناّآثرنػاّ معيمػاّ  ػتّ سػمي ّاق ػاز ّالدينيػ ّلـّيسِـّ

ّنظرانّلغم  ّالطا ىّالدين ّالذمّ  م ىّ وّىا يفّاق از يفوّ اقضا  ّإل ّاق ازاتّذاتّالطا ىّال كم .ّّّّ
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ّ المسي ييف.ّ
ل مييػػزّىػػكّقػػر ّمكػػافّال ػػٌجّك يعػػده.ّ مكػػافّال ػػٌجّالمسػػي  ّىػػ ّمدينػػ ّكنع  ػػدّاٌفّاسػػاسّىػػذاّا

ال دسّال  ّ  ىّ  ّدكل ّم ػاكر ّلسػكري وّكىػ ّ مسػطيفوّاٌمػاّمكػافّال ػٌجّالخػاصّ المسػمميفّ يػ ّمدينػ ّ
ّمٌك ّال  ّ  ىّ  ّالسعكدي وّكال عيد ّنس يانّعفّسكري وّإذاّماّقكرنتّ امسطيف.

ر ّالمسػػػػا  ّالّيي ػػػػررّ عػػػػؿّمػػػػٌد ّإ ػػػػاز ّال ػػػػٌجّالخاٌوػػػػ ّاٌفّقيػػػػّك ػػػػالرغـّمػػػػفّذلػػػػؾوّ  ٌننػػػػاّنػػػػرلّ
ّالكوػكؿوّ يػذاّيعنػ ّاٌفّمػٌد ّ.ّ  ذاّاغامن1 المسي ييفّقوير ّليذهّالدر   ّالمغػادر ّكيػـك اّمفّال سا ّيـك

اققام ّس غدكّخمس ّاياـّ  ط.ّكى ّمٌد ّقوير ّ دانّشدا ّىذاّالكا  ّالم ٌدس.ّلػذلؾوّن  ػرحّ عػديؿّىػذهّ
ّ ييفّخمس ّعخرّيكمانّ دالنّمفّس ع ّاياـ.ي ّ  ي ّ غدكّمٌد ّإ از ّال ٌجّالخاٌو ّ المسالماد

 يفّالمسػمميفّكالمسػي ييفّمػفّ يػ ّمػٌد ّإ ػاز ّال ػٌج.ّ ػ عط 2ّّكلـّياٌرؽّقانكفّالعمؿّالمورم
ّكامػػؿّو لمػػٌد ّّالعامػػؿّالػػذمّامضػػ ّخمػػسّسػػنكاتّم وػػم ّ ػػ ّخدمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّال ػػٌؽّ ػػ ّإ ػػاز وّ ػػ  رو

ّشدا ّ ريض ّال جٌّخي ّكا دو ّ ّ يتّالم دسوّكذلؾّلمٌر وّكا د وّطكاؿّمٌد ّخدم و.ّاكّزياّرّرو
ّ يمػػػاّي عٌمػػػؽّ الخػػػٌؽّالخػػػاٌصّ- ّنػػػٌصّعمييػػػاّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّمػػػٌد ّاق ػػػاز ّال ػػػكعميػػػووّ ّ
ّمػؿالعّ ػانكف ّى ّذا ياّال ػ ّنػٌصّعمييػاّقػانكفّالعمػؿّالموػرموّكلكػفّ وػيغ يفّمخ ما ػيف.ّ- المسمميف
ّالمورمّ مٌد ّخير.العمؿّقانكفّدىاّ ثلثيفّيكمانوّّكالسكرمّ دٌّ

كعخػريفّّلعامػؿّالػذمّلػـّيػحدِّّ ريضػ ّال ػجّإ ػاز ّ ػٌجّلمػٌد ّكا ػدّوا3ّكاعط ّقانكفّالعمؿّالككي  
ّيكمانوّ عدّمركرّسن يفّم وم يفّمفّالعمؿ.ّ

ياّقوير وّالّ   ػاكزّاشر عػ ّىذهّاق از ّالم  كر وّكلكٌنوّ عؿّمد 4ٌّّك  ن ّقانكفّالعمؿّاشردن 
ّعخرّيكمانوّ ث تّلمعامؿّ عدّمركرّخمسّسنكاتّمفّالعمؿّالم كاوؿّلدلّوا  ّالعمؿ.ّ

  ٌنػوّ  ٌنػ ّمٌيػز ّقانكنٌيػ ّلموػم  ّالعامػؿوّإذّ عػؿّاق ػاز ّمػ  كر .ّكىػكّ ػػذلؾّّوك ػالرغـّمػفّذلػؾ
ّإ از ّغيرّم  كر .ىذهّّوّالذمّ عؿ5ا ضؿّمفّقانكفّالعمؿّلدكل ّاقماراتّالعر ي ّالم  د 

عمييػػاّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّكالموػػرمّكانػػتّاشطػػكؿّ ػػيفّّمػػٌد ّإ ػػاز ّال ػػٌجّال ػػ ّنػػٌصّكعميػػووّ 
ّال كانيفّال  ّقمناّ اس عراضيا.

كالّيث ػػتّ ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّىػػذهّاق ػػاز ّ م ػػردّال  اقػػوّ العمػػؿوّإٌنمػػاّ عػػدّمػػركرّمػػٌد ّمعٌينػػ ّمػػفّ
ّإ از ّال جٌّالعمؿّلدلّوا  ّالعمؿّالذمّسيمنصّ

                                                           
 ّال ػػٌجوّكذلػػؾّ سػػ  ّالّييسػػمصّلممػػكاطفّالسػػكرمّالمسػػي  ّالػػدخكؿّإلػػ ّال ػػدسّلزيػػار ّاشراضػػ ّالم ٌدسػػ ّاكّشدا ّ ريضػػّ(1)

سراليؿوّاشمرّالذمّي عؿّمفّىذاّالنصّنوانّ امدانّل يفّاال ااؽّعم ّمعاىد ّسلـّمػىّ  ال ّال ر ّال الم ّ يفّسكري ّكان
ّإسراليؿّاكّاالن وار.ّّ

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.53انظرّالماد ّ)ّ(2)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  .76انظرّالماد ّ)ّ(3)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .2-/ا66 ّ)انظرّالمادّ(4)
(ّمفّقانكفّالعمؿّاقمارا  ّّعم ّاٌنو:ّ"ييمنصّالعامؿّطكاؿّمٌد ّخدم وّكلمر ّكا د ّإ از ّخاوػ ّ ػدكف87ّ نٌصّالماد ّ)ّ((5

ّا رّشدا ّ ريض ّال ٌجّالّ  س ّمفّإ از وّاشخرلّكالّي كزّافّ زيدّعفّثلثيفّيكمان".
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 ب ػ مرور مّدة معينة شرط الستحقاؽ إجازة الحّج:
ّادا ّ ريضػػ ّال ػػٌجّ النسػػػ  ّإلػػ ّالعامػػؿّالػػػذمّي وػػؿّعمػػ ّا ػػػرهّكػػاملنوّ مسػػاىم ّ  مػػػؿّ ي ػػـك

ّمعن ّال ض ي ّالمالٌي ّمفًّق ؿّوا  ّالعمؿ.ّ
دلّلػػمػػؿّالسػػكرمّافّيكػػكفّالعامػػؿّقػػدّامضػػ ّخمػػسّسػػنكاتّمػػفّالعمػػؿّلػػذلؾوّاخػػ رطّقػػانكفّالع

ّ.1ّّليس  ٌؽّىذهّاق از وا  ّالعمؿّ
مػػاّلػػـّيك ػػدّا اػػاؽهّوّالمػػٌد ك ال ػػال وّالّي ػػٌؽّلمعامػػؿّافّيطمػػ ّمن ػػوّإ ػػاز ّال ػػٌجّق ػػؿّمػػركرّىػػذهّ

ّعم ّخلؼّذلؾ؛ّنظرانّلطا عياّال مالٌ .
عمػػػ ّعكػػػسّقػػػانكفّالعمػػػؿّّافّ كػػػكفّمػػػٌد ّالعمػػػؿّم كاوػػػم وقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّخػػػ رطّكلػػػـّيّ

 ّافّ كػكفّسػنكاتّالعمػؿّم وػم .ّككػافّالمكقػؼّذا ػوّلكٌنػوّ طٌمػذا يػاوّّالمػٌد ٌصّعمػ ّالمورموّالػذمّنػ
ق ػػؿّطمػػ ّإ ػػاز ّالم وػػؿّمػػفّالعمػػؿّّالػػذمّاخػػ رطّمػػركرّخمػػسّسػػنكاتّ النسػػ  ّل ػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ و

ّال ٌج.
وػا  ّالعمػؿّليث ػتّ ػٌؽّّي  ّ مػركرّسػن يفّمػفّالعمػؿّلػدل  ّ يفّاك ا ّقانكفّالعمػؿّالكػّكّ
ّلكنوّاخ رطّكال انكنيفّالسا  يفوّافّ ككفّىا يفّالسن يفّم وم يف.وّ  ّإ از ّال جٌّّالعامؿ

نكمػاّ عػؿّالعديػدّمػفّّمػؿوّلـّيخ رطّ كاوؿّعددّسنكاتّالعك سنانّ عؿّقانكفّالعمؿّالسكرمّانٌّ
ّآخػػرّي ػػّنّإذّالّنػػرلالسػػا  يفّالمخػػٌرعيف ّليػػذاّالخػػرطوّسػػكلّانػػوّييث ػػؿّعػػا ؽّالعامػػؿّ خػػرطو  ّاٌمّم ػػٌررو

مػػد اعّعػفّ  ػػكؽّالعامػؿوّالّزيػػاد ّوّكييخػالؼّركحّ خػػريىّالعمػؿّالػػذمّيسػع ّل  ٌ  ػوّليسػػ  ٌؽّإ ػاز ّال ػػجٌّ
ّالخركطّالمطمك  ّمنوّلم وكؿّعم ّاق از .

ا ا ػػتّ خػػريعاتّالعمػػؿّسػػالا ّالػػذكرّعمػػ ّافّ كػػكفّىػػذهّاق ػػاز ّلمػػٌر وّكا ػػد وّ  ػػطّخػػلؿّمػػٌد ّّك
ّخدم ّالعامؿ.ّ

- ػػٌجوّال ػػ ّالّ ياػػرضّعمػػ ّاقنسػػافّمػػىّا كػػاـّ ريضػػ ّاليػػ ّنظرنػػاّمػػفّك كىػػذاّاشمػػرّي اػػؽّ
ّدينػػ ّ    ّدّعمػػ ّم ػػداّعػػدـّالمغػػاال ّ ػػ ّادا ّالكا ػػ ّعمػػ ّ سػػا ّموػػمإالّلمػػٌر وّكا ػػد ووّكيحٌكػػّ-ككا ػػ و

 ّمػػفّكا  ػػاتّالعمػػؿّ  ٌ ػػ ّادا ّ ريضػػ ّال ػػٌجوّ غيػػ ّاالسػػ ااد ّمػػفّىػػذهّلعامػػؿّمػػفّال يػػرّبالعمػػؿوّكيمنػػىّا
ّ  كر .اق از ّالم

مػػٌر ّكا ػػد ّخػػلؿّ يا ػػوّالمينيػػ ّكٌميػػاوّكلػػيسّلمػػٌر وّإالّّلػػذلؾوّالّيسػػ ايدّالعامػػؿّمػػفّإ ػػاز ّال ػػجٌّ
  ػاز ّ ّيخ مػؼّاشمػرّ يمػاّي عٌمػؽّدىـ.ّ ػ ّ ػيفكا د وّلدلّخدم وّعنػدّكػٌؿّوػا  ّالعمػؿوّ ػ ّ ػاؿّ عػدٌّ

ٌّررّ  ّكٌؿّسن وّمفّسنكاتّالعمؿ. كال  ّاشعيادّ
 :2دإجازة األعيا -ثانياً 

ّ ّمايػػػـك ّعػػػفّالعمػػػؿوّكالّ عطيػػػؿّعػػػفّّ.  كر مػػػالالعطمػػػ ّالعيػػػدّمػػػىّيػػػ لـز  ػػػلّعيػػػدّدكفّ عطيػػػؿو
ّالعمؿوّإاٌلّإذاّكانتّاق از ّم  كر .

ّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّميٌمػػػ ّ  ديػػػدّاشيػػػاـّال ػػػ ّيسػػػ  ٌؽّ ييػػػاّالعامػػػؿّإ ػػػاز ّ مناسػػػ  ّ كلػػػـّي ػػػكؿ 
                                                           

ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم./ (173ّانظرّالماد ّ)ّ((1
ّن ودّ   از ّاشعيادّاق از ّالممنك  ّ  ّالمناس اتّالديني ّكال كمي ّعم ّ د ّسكا .ّّ((2
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العمػؿوّعمػ ّافّالّ  ػٌؿّمػٌد ياّعػفّثلثػ ّعخػرّديػدىاّلػكزيرّ وّإٌنمػاّاككػؿّميٌمػ ّ الدينٌيػ ّكال كمٌيػ ّاشعياد
ّ.2ّّالذمّني وّقانكفّالعمؿّالمورمذا وّالنيجّّ.ّكىك1يكمانّ  ّالسن ّالكا د 

الموػػػرمّ ػػػٌدداّمػػػٌد ّاق ػػػاز ّالدينٌيػػػ ّقػػػانكفّالعمػػػؿّكييل ػػػظّاٌفّكػػػٌلنّمػػػفّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّّك
  ديػػػدهّإ ػػػاز ّاشعيػػػادوّّعنػػػدّالعمػػػؿّمػػػ ّلػػػكزيرممزًّّالمػػػٌد ىػػػذهّّال كمٌيػػػ ّ ثلثػػػ ّعخػػػرّيكمػػػان.ّك يعىػػػدٌّاق ػػػاز ّّك

ّكلوا  ّالعمؿّايضان.ّ
ك ال ػػال وّالّي ػػكزّاالن  ػػاصّمػػفّمػػٌد ّىػػذهّاق ػػاز وّكلكػػفّيمكػػفّزياد يػػاوّالّمػػفّخػػلؿّال ػػرارّ

ردمّاكّوّإٌنمػػاّمػػفّخػػلؿّا اػػاؽّالعمػػؿّالاػػ3وّاعمػػ ّمنػػوّدر ػػ ّنال ػػانكفّشٌنػػّالػػكزارموّالػػذمّي  ػػ ّم ٌيػػدانّ ػػنٌصّ
ّ.4ّّّلمعامؿّال ماع ؛ّلماّ  ّذلؾّمفّموم  ّو

ني ػػػػانّمخ ماػػػػانوّإذّعػػػػٌددّاق ػػػػازاتّال ػػػػ ّيسػػػػ  ٌ ياّالعامػػػػؿّ ػػػػ 5ّّك  ٌنػػػػ ّقػػػػانكفّالعمػػػػؿّالكػػػػكي  
ّ.6المناس اتّالدينٌي ّكال كمٌي ّ  ّوم ّال انكف.ّكذلؾّ عؿّقانكفّالعمؿّاقمارا  

ّمػفّالمركنػ ّكلكٌنناّالّنحيدّىذاّالنيجّالم مٌثؿّ  ّ عدادّاق ّقانكن ؛ّ غي ّإضاا ّنكعو  ازاتّ نص 
ّ خػريع ّ  مػٌد ّطػكؿّ ّعم ّمس ل ّ  ديدىاوّكذلؾّمفّخػلؿّال ػرارّالػكزارمّالػذمّيسػيؿّ عديمػووّدكفّ ػدٌخؿو

ودارهوّإذاّاق ض ّاشمرّ عديؿّ كزيىّاياـّالعطؿّ  ّاشعيادّاكّالمناس اتّالرسمٌي .ّهإقراّر ّكان
لػػ ّ انػػ ّ ّال ػػ ّقٌررىػػاّالمخػػرع ػػاز ّاقالمناسػػ اتّالدينٌيػػ ّكال كمٌيػػ وّىنػػاؾّر ّ ػػ ّاق ػػاز ّالم ػػرٌّكان

ّمراعا نّلظركؼّالعامؿّالخخوٌي .
ّ

 الفرع الثاني
 7شخصّيةٍ  المقّررة العتباراتٍ اإلجازة 
مراعػػا نّلمناسػػ ا وّالخخوػػٌي ّال ػػ ّمػػ  كر وّالالعامػػؿّ ػػ ّالعطمػػ ّّاقػػٌرّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ  ػػؽٌّ

يطّاشسػػػر .ّذلػػػؾّاٌفّالمخػػػٌرعّإذاّلػػػـّيػػػنٌظـّىػػػذاّال ػػػٌؽّ  كاعػػػدّمػػػفّالنظػػػاـّالعػػػاـّ   ضػػػ ّ كا ػػػدهّ ػػػ ّم ػػػ
ّال ٌؽّاليدرّكالضياع.ىذاّوّكافّمويرّال مال ٌّ

كيمكنناّ  سيـّىذهّاق ػازاتّإلػ ّإ ػاز ّم ػٌرر ّ ػ ّالمناسػ اتّالسػعيد ّكىػ ّإ ػاز ّالػزكااوّكان ػاز ّ
ّضا  ّإل ّاق از ّالعارض ّكاق از ّالدراسٌي .ّّم ٌرر ّ  ّالمناس اتّال زين ّكى ّإ از ّالك ا .ّ اق

                                                           
ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.ّ/ا(166)انظرّالماد ّّ(1)
ّكامػػؿّ ػػ ّاشعيػػادّال52 ػػنٌصّالمػػاد ّ)ّ((2  ػػ ّيوػػدرّ(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالموػػرمّعمػػ ّانػػو:ّ"لمعامػػؿّال ػػٌؽّ ػػ ّإ ػػاز ّ ػػ  رو

ّ   ديدىاّقرارّمفّالكزيرّالمخ صّ  دّاقو ّثلث ّعخرّيكمانّ  ّالسن ...".
ّ.312و311ّوّمر ىّسا ؽوّص2111السيدّعيدّنايؿوّخرحّقانكفّالعمؿّال ديدوّّ(3)

ّ.548 ساـّالديفّاشىكان وّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  .68ّانظرّالماد ّ)ّ((5
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّلدكل ّاقماراتّالعر ٌي ّالم  د .74نظرّالماد ّ)اّ((6
ي ػػد ّ ػػ ّ يػػا ّالعامػػؿّمناسػػ اتّعالميػػ ّميمػػ وّكػػالزكااّاكّالك ػػا وّكىػػذهّالمناسػػ اتّليسػػتّعامػػ ّكاشعيػػادّإنمػػاّخاوػػ ّّ((7

ّ العامؿوّكى ّمناس  ّخخوي وّلذلؾّآثرناّافّنيطمؽّعم ّىذهّاق از ّىذهّال سمي .ّ
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 أوالًػ إجازة الزواج: 
ّ ييعىػػٌدّالعامػػؿّمكاطنػػانّ ػػ ّالدكلػػ ّي م ٌػػىّ   كقيػػاّكي  ٌمػػؿّاع اليػػا.ّكشٌفّالػػزكااّ ػػٌؽّلكػػٌؿّمػػكاطفو

ّعميػػو؛ّ غيػػ ّال اػاظّعمػػ ّىكٌيػػ وّضػػمنتّ خػػريعاتّالعمػؿّ ػػٌؽّالعامػػؿّ ػ ّال وػػكؿّعمػػ ّ ّالػكطفككا ػ ه
   كر ّ مناس  ّالزكاا.إ از ّم

مػػفّّم وػػم ّوّ ّاخػػيرّوسػػ ٌّّالعامػػؿّالػػذمّامضػػ 1ّوّمػػنصّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمك   ي ػػانّليػػذاّالغػػرض
ّكامػػؿّوّلمػػٌد ّسػػ ع ّايػػاّـوّإ ػػاز ّزكااّو ػػ ّّوّال ػػؽٌّالعمػػؿ ك سػػنانّ عػػؿّقػػانكفّالعمػػؿّّكلمػػٌر وّكا ػػد وّ  ػػط.ّو ػػ  رو

وّكػػػ ّالّيضػػػطرّإلػػػ ّ ػػػ ّىػػػذهّالمناسػػػ اتّر ّوالسػػػكرمّاٌنػػػوّاقػػػٌرّ  ػػػٌؽّالعامػػػؿّ ػػػ ّال وػػػكؿّإ ػػػاز وّمػػػ  ّك
ّال ض ي ّ   از وّالسنكٌي .

 يػػ ّّمنوػػا نّ  ػػٌؽّطر ػػ ّعلقػػ ّالعمػػؿ؛ال ػػ ّنػػٌصّعمييػػاّالمخػػٌرعّ يعىػػٌدّّالمػػٌد نع  ػػدّاٌفّن ػػفّّكّ
كليسػػػتّطكيمػػػ ّ وػػػكر ّيمكػػػفّافّ يم ػػػٌؽّّو ػػػ ّاق ػػػاز ّ خػػػٌكؿّإ  ا ػػػانّ  ػػػٌؽّالعامػػػؿّ وػػػكر ّوّليسػػػتّقوػػػير ّن

مؿ.ّكلكفّإذاّخعرّالعامػؿّاٌفّمػٌد ّاق ػاز ّغيػرّكا يػ وّ  مكانػوّاالسػ ااد ّمػفّإ از ػوّالضررّ موالصّالع
ّلوّمفّىذهّاق از  ٌّ وّ  ّ اؿّ ّكالسنكيٌّ ّ عدّمكا   ّوا  ّالعمؿ.ّوّكلكفّرّرويدو

لعمػػػؿّمػػػركرّسػػػٌ  ّاخػػػيرّمػػػفّاالسػػػ   اؽّىػػػذهّاق ػػػاز ّّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرم الم ا ػػؿوّاخػػػ رطّّك
إ از ّال ٌجّال  ّلػـّيخػ رطّ ييػاّافّ كػكفّمػٌد ّالعمػؿّم كاوػم .ّكك  ػاز ّال ػٌجّلػـّوّعم ّعكسّالم كاوؿ

ّ.يسمصّلمعامؿّاالس ااد ّمنياّسكلّلمٌر وّكا د ّو
كنع  دّاٌفّالمخٌرعّكافّمكٌ  انّ النس  ّليػذيفّالخػرطيف؛ّ  كاوػؿّمػٌد ّالخدمػ ّالّييعىػٌدّخػرطانّمرى ػانّ

كىػػ ّسػػ  ّاخػػيرنّليسػػتّطكيمػػ .ّاٌمػػاّ النسػػ  ّإلػػ ّم ػػداّعػػدـّال ػػ ّاخػػ رطياّنالمػػٌد ّخاوػػ ّاٌفّلمعامػػؿوّ
 كرارّاالس ااد ّمفّإ از ّالزكااوّ  ٌنناّنرلّاٌنياّ  ٌ ؽّال كازفّ ػيفّضػركر ّمراعػا ّ  ػكؽّالعامػؿّالموػي  ّ
 خخوووّكعدـّ  ٌثرّموم  ّالعمؿّمفّ را ّىذهّاق ػاز وّال ػ ّسػ  ٌكررّ  كػرارّعػددّالعٌمػاؿّالػذيفّي ػٌؽّ

ّااد ّمنيا.ّليـّاالس 
ّكقكؿّالمخٌرعّ"ك ككفّىذهّاق از ّلمٌر وّكا د وّ  ػط"وّيعنػ ّاٌنػوّالّي ػٌؽّلمعامػؿّاالسػ ااد ّمنيػاّإالٌّ

ّلمٌر وّكا د وّخلؿّمٌد ّعمموّال ا ىّالم  كروّ غٌضّالنظرّعفّ غييرهّلعممووّاكّلوا  ّعممو.
عمػػػؿّالقػػػانكفّكاقن ػػػااوّاقػػػٌرّّرّسػػػم انّعمػػػ ّقدر ػػػوّعمػػػ ّالعمػػػؿكشٌفّك ػػػا ّا ػػػدّاقػػػار ّالعامػػػؿّيػػػحثٌّ

ّ  ٌ وّ  ّال وكؿّعم ّإ از ّم  كر ّ  ّىذهّالمناس  ّال زين ّايضان.ّالسكرم
 ثانياًػ إجازة الوفاة:      

ّراضػي ّوييعىٌدّالمكتّ ٌ انّعم ّكٌؿّإنسافوّي  ّا  راموّك  ٌ موّ .2ّي ٌسػدّمخػيل ّالخػالؽّ يػكّ؛ ناسو
ّمدلّال زفّكاشّوكلكف ّوّ  ّقمك ّاقار ّالم ك  ّكاكالده.ّّّاٌمّخس ّالذمّيّيالّيخا ّعم ّا دو

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.174رّالماد ّ)انظّ(1)

لػػـّيكػػفّالمػػكتّموػػيرّاقنسػػافّمنػػذّ دايػػ ّالخمي ػػ وّلكػػٌفّمخالاػػ ّآدـّك ػػكا ّلػػ راد ّاقلييػػ ّن ي ػػ ّخدعػػ ّمػػفّالخػػيطافوّّ(2)
 ّك ناكليمػػاّالثمػػارّمػػفّخػػ ر ّمعر ػػ ّالخيػػرّكالخػػٌروّعرٌضػػيماّكال خػػري ّ معػػا ّلم ػػزا ّاقليػػ .ّإذّ ا ػػتّ يػػا ّاقنسػػافّمحق ػػ

ّال يامػػ ّمػػفّالمػػكتّ ػػ ّنيايػػ ّالعػػالـوّكالػػذمّين ػػؿّإلػػ ّاش دٌيػػ ّكػػٌؿّ كليسػػتّا ديػػ ّ ن يػػ ّ ػػالمكتوّمػػىّك ػػكدّاالع  ػػادّ يػػـك
ّالمحمنيفّ اهلل.ّّّ
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 را ػوّخػلؿّّداكا مػ رو ّال كا ػدّ ػ ّم ػيطّالعالمػ ّّكّلمعامؿ1ّلذلؾوّا احّقانكفّالعمؿّالسكرم
إ ػػاز ّك ػػا ّ ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّال وػػكؿّعمػػ ّ"  ػػر ّمػػفّالػػزمفوّدكفّافّيػػحٌثرّذلػػؾّعمػػ ّا ػػره.ّ ػػنٌصّعمػػ ّ

ّكامؿّلمٌد ّخمس ّاياـّ  ّ  ّاؿّك ا ّا دّاوكلوّاكّ ركعوّاكّإخك وّاكّاخكا وّاكّزك و".   رو
ـٌّ  ديػػدىـّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ(175ّكييل ػػظّاٌفّاشخػػخاصّالػػكاردّذكػػرىـّ ػػ ّالمػػاد ّ)  ػػ

ّاشخكات.ّّكا النٌصّالّيخمؿّمثلنّاكالدّاشخك ّّالّي كزّال ياسّعمييـوعم ّس يؿّال وروّّك
لمخٌرعّالسكرمّنكى ّخمس ّاياـنّقوػير ّ ػدانوّإذّي ػ ّافّالّ  ػٌؿّال  ّ  ناىاّاّالمٌد كنع  دّاٌفّ

ّالػيـهّ ػ ّ يػا ّاقنسػافوّالّيمكػفّالػ خٌمصّ ّكا ػد.ّ الك ػا ّ ػاد ه اق از ّ  ّمثػؿّىػذهّالمناسػ  ّعػفّاسػ كعو
مفّآثارهّالناسٌي ّالسٌيل وّكانعكاسوّعم ّقػدر ّالعامػؿّعمػ ّادا ّالعمػؿّ ػ ّمثػؿّىػذهّالا ػر ّال وػير .ّكػذلؾّ

ّكا دّعم ّاشقٌؿّمػفّ ػاريخّالك ػا .ّ  اتوّإالٌّاالّين ي ّكا  ّق كؿّالعزا ّكغيرهّمفّالّك ىػذاّّ مركرّاس كعو
ّيذاّاشمرّيساىـّ  ّ ك يدّال كـّالخاصّ مٌد ّإ از ّالك ا ّكالزكاا.مفّ ي وّكمفّ ي وّايخرلّ 

خمؿّ ال ّك ا ّا ػدّاقػار ّإ از ّالك ا ّ ثلث ّاياـوّك عمياّ 2ّ  ّ يفّ ٌددّقانكفّالعمؿّالككي  
ّ.اكالدّاشخك ّوّليخمؿّ   العامؿ

.ّإذّخػػمؿّاكالدّاشخػػك ّا عػػدّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم.3ّقػػانكفّالعمػػؿّالكػػكي  ذىػػ ّك ال ػػال وّ
ّخاص ّ .ّ  عؿّإ از ّالعامم ّالمسمم ّال  ّ ػك  ّزك يػاّار عػ ّكذلؾّخٌصّالعامم ّال  ّ ك  ّزك ياّ  كـو

مسػٌم ّ"إ ػػاز ّالعػٌد ".ّك عػؿّمػػٌد ّاق ػاز ّالخاٌوػ ّ العاممػػ ّغيػرّالمسػمم ّكا ػػدانّاخػيرّكعخػر ّايػػاـوّ  ػتّ
ّكعخريفّيكمان.ّّّّ

كالّيمكػفّ وػرىاّوّكثيػر ّكم نكعػ ّافّ  ٌررّ وكؿّالعامؿّعمػ ّإ ػاز ّاشس ا ّال  ّيمكفكشٌفّ
وّمخ ماػ ّوّمناسػ اتّوّ  ّال وكؿّعمػ ّإ ػاز ّ ػ ّالعامؿّ  ؽٌّّقانكفّالعمؿّالسكرماقٌرّّو ميعانّ  ّال انكف

يعكدّ  ديرىاّلمعامؿّا  دا نوّكال كٌثؽّمفّ دي ياّلوػا  ّالعمػؿّان يػا نوّعمػ ّافّّخريط ّافّ ككفّطارل و
ّ ي سـّمفّإ از وّالسنكٌي .ّك سٌم ّىذهّاق از ّ اق از ّالعارض .ّّ

 :4ثالثاًػ اإلجازة العارضة
مػػفّسػػمط ّوػػا  ّ ّمػػفّ يػػ ّاشوػػؿّامػػؿّعمػػ ّإ از ػػوّالسػػنكيٌّعىػػٌدّ  ديػػدّ كقيػػتّ وػػكؿّالعيّي

ّوخخوػٌي ّوّكلكفّىناؾّ االتّي  ّاالع راؼّ يياّ  ٌؽّالعامؿّ  ّ  ديػدّمكعػدّإ از ػوّشغػراضّوّ.العمؿ
ّكخركطّو ّّّّّ.5يس  ٌؿّ   ديرىاّكالّ   ٌمؿّال  خيروّكذلؾّضمفّقيكدو

قػػرارانّمػػفّالمخػػٌرعّالسػػكرمّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿ عامػػؿّافّين طػػىّػّلم:ّ"اػػو يػػذاّال ػػٌؽوّنػػٌصّعمػػ ّاٌنػػ6ّكان
                                                           

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.175انظرّالماد ّ)ّ(1)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  .77انظرّالماد ّ)ّ(2)
ّالككي  .ّ(ّمفّقانكفّالعمؿ77انظرّالماد ّ)ّ(3)
ّمسػػ ؽّمػفّق ػػؿّوػا  ّالعمػػؿوّ  ػدخؿّ  ػػر ّّ((4 يضػطرّالعامػؿّا يانػػانّإلػ ّاالن طػػاعّعػفّالعمػػؿّلسػ  ّعػارضوّكدكفّإذفو

ّاالن طاعّىذهّ  ّ سا ّإ از وّالسنكي وّك يعىٌدّمفّق يؿّاق از ّالعارض .
(5) Dalloz Action, Droit de L'emploi, op. cit., p.389.  
  

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.165)انظرّالماد ّّ((6



 

141 
 

رّعػػفّالعمػػؿّلسػػ  ّو لمػػٌد ّالّ   ػػاكزّسػػ  ّايػػاـّخػػلؿّالسػػن وّك  ػػد ّاقوػػ ّيكمػػافّ ػػ ّالمػػر ّّعػػارض ومبػػرَّ
ر ّلمعامؿ". ّالكا د وّك ي س ّاق از ّالعارض ّمفّاق از ّالسنكي ّالم ر 

د ّاق ػػاز ّالعارضػػ ّالػػكاّرّخػػركط يػػكدّّكوّكذلػػؾّ عمػػ ّىػػذهّاق ػػاز 1ّكنػػٌصّقػػانكفّالعمػػؿّالموػػرم
 اقضػا  ّإلػ ّرطّ خػقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّاّ.ّكالاارؽّالك يدّ ينيماوّىكّافٌّ  ّقانكفّالعمؿّالسكرمّذا يا

ران.ّكىػذاّيعنػ ّإعطػا ّاالن طػاعّوّضػركر ّافّيكػكفّعػارضّوّافّيككفّان طاعّالعامؿّعفّالعمؿّلس  ّو م ػر 
لم وػػكؿّعمػػ ّّسػػ  ّكم ػػٌررّوؽّمػػفّمػػدلّوػػل ي ّالل كثٌػػ غيػػ ّاّمػػفّسػػمط ّالرقا ػػ ّلوػػا  ّالعمػػؿ؛ّنػػكعّو

ّ.ّعم ّعكسّقانكفّالعمؿّالمورموّالذمّلـّيمنصّوا  ّالعمؿّمثؿّىذهّالسمط .اق از 
ّّوّكاك اػ ّ اخػ راطّافّيكػكفّاالن طػاعك  ذاّلكّ ذاّالمخٌرعّالسكرمّ ذكّالمخٌرعّالموػرمٌّ لسػ  و

ّرّخ رطّككنووّدكفّافّيعارضّو العامػؿّكوػا  ّالعمػؿّ ػكؿّ؛ّ يذاّالخػرطّياػ صّم ػاالنّلمخػلؼّ ػيفّاّنم ر 
رانوّّرّس  ّاالن طاع  ديرّمدلّاع  ا ّإ ػاز ّو ػ ّىػذهّال الػ ّمػفّخاوػ نّاٌفّالعامػؿّالّيسػ ايدّالعارضّم ر 

مر ك ػانّلخطػ ّ ان طاعػوٌّّؿّمػاّ ػ ّاشمػرّاٌنػوّالّييعىػدٌّ .ّككػوّإذّ يخوـّاياـّغيا ػوّمػفّإ از ػوّالسػنكيٌّإضا ٌي ّو
ّمس ؽّوّعفّالعمؿ ّوا  ّالعمؿ.ّّؿمفًّق ّدكفّإذفو

إذّقػػدّي ػػرا لّلوػػا  ّالعمػػؿّاٌفّك ػػا ّ ػػارّالعامػػؿّنعمػػ ّسػػ يؿّالمثػػاؿنّالّييعىػػٌدّسػػ  انّعارضػػانّ
يي ػػٌررّغيا ػػو.ّعمػػ ّعكػػسّالعامػػؿّالػػذمّيػػرلّ ػػ ّىػػذاّال ػػارّاشخّكالوػػديؽوّاشمػػرّالػػذمّيعػػرِّضّالعامػػؿّ

نػػػاعّوػػػا  ّالعمػػؿّ يػػػذاّالم ػػػٌررّ ػػػ ّ ػػػاؿّعػػدـّاق ّو ػػػلّا ػػرّوّاكّالع  ػػػارّغيا ػػوّإ ػػػاز ّنّولم ػػزا ّال ػػػ دي  ٌّ
ّللن طاعّعفّالعمؿ.ّ ّعارضو ّكس  و
كػافّمػفّعارضوّّطّافّيككفّاالن طاعّعفّالعمؿّلس  ّوالسكرمّ خّرّ  ّ يفّلكّاك ا ّالمخٌرع

ّكا دّو ٌؽّوا  ّالعمؿّال كثٌّ ّعػارضهّّ:  طّؽّمفّامرو وّدكفّافّكىكّاٌفّس  ّاالن طاعّىكّ الاعػؿّسػ  ه
كاىمٌي ػووّامّإذاّكػافّال ػاد ّيسػ دع ّالغيػا ّّرّاالن طػاع ػديرّمػدلّ دٌيػ ّم ػرٌّ ككفّلوّاٌيػ ّسػمط وّ ػ ّ 

خػػػرلوّ ػػػ ٌفّىػػػذهّاق ػػػاز ّليسػػػتّ اق ػػػاز ّالطكيمػػػ ّاكّالم كػػػٌرر ّوّكمػػػفّ يػػػ وّاّي الاعػػػؿّاـّال.ّىػػػذاّمػػػفّ يػػػ ّو
ّخػلؿّالسػن ّاالعمػؿ.ّ يػ ّالّ  كػٌررّإالٌّ سػفّسػيرّ وكر ّيمكفّافّ حٌثرّسم انّعمػ ّ لكا ػد ّّلػثل ّمػٌراتو

ك د ّاقو وّكلمٌد ّالّ   اكزّاليكميفّ  ّكٌؿّمر وّ مٌد ياّاق مالٌي ّى ّس  ّاياـوّمكزعػ ّ ال سػاكمّعمػ ّ
ّثل ّإ ازات.

رانّلمغيػػا ّالعػػارضوّذلػػؾّالسػػ  ّالػػذمّالّ ّم ػػرِّ كالم وػػكدّ السػػ  ّالعػػارضّالػػذمّيمكػػفّافّي ػػـك
ا  ّالعمػػؿّم ػػٌدمانّ  ا  ػػوّإلػػ ّاق ػػاز وّن اػػ ّإمكانيػػ ّإخطػػارّوػػعػػووّ  يػػ ّ يكػػكفّ م ػػدكرّالعامػػؿّ كقٌّ

ّمػػػفّوػػا  ّالعمػػػؿ؛ّل ا  ػػوّالماٌسػػػ ّ كدكفّافّيسػػ طيىّالعامػػؿّ   يػػػؿّالغيػػا ّل ػػػيفّ وػػكلوّعمػػ ّإذفو
ّ الٌذات ّ.2ّّللن طاعّعفّالعمؿّ  ّذلؾّاليـك

ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن وّكقػانكفّالعمػؿّالكػكي  ّعمػ ّىػذهّاق ػاز وّ عكػسّالعمػ ّكلـّينصّكؿ 
ّالمورم.قانكفّالعمؿّكفّالعمؿّالسكرمّّكمفّقان

                                                           
ّعػارضوّلمػٌد ّالّ   ػاكزّسػػ  51ّ ػنٌصّالمػاد ّ)ّ(1) (ّمػفّقػانكفّالعمػؿّالموػرمّ  ن ػو:ّ"لمعامػؿّافّين طػىّعػفّالعمػؿّلسػ  و

ّاياـّخلؿّالسن وّك  دّاقو ّيكمافّ  ّالمر ّالكا د وّك  س ّاق از ّالعارض ّمفّاق از ّالسنكي ّالم رر ّلمعامؿ".
ّ.252ّل ي ّخن وّمر ىّسا ؽوّصم مدّّ((2
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ّمسػػ ؽ ّالسػػماحّلمعامػػؿّ الغيػػاّاف1ٌّّكيػػرلّا ػػدّخيػػر احّال ػػانكف  ػػ ّمناسػػ ا وّالخخوػػٌي ّّدكفّإذفو
ّوّييعىٌدّ ط ي انّمفّ ط ي اتّم داّ يسفّالنٌي ّ  ّ نايذّالع كد.ّؿّذلؾّخط ّندكفّافّييخكٌّ

اـّال مػػال .ّإذّالّي ػػكزّلوػػا  ّالعمػػؿّك ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّاق ػػاز ّالعارضػػ ّىػػ ّمػػفّالنظػػاـّالعػػ
فّكػػػافّ اقمكػػػافّاال اػػػاؽّعمػػػ ّزيػػػاد ّمػػػٌد ّىػػػذهّ  رمػػػافّالعامػػػؿّمنيػػػاّسػػػكا هّ ا اػػػاؽّ ػػػردٌمّاـّ مػػػاع .ّكان

ّاق از ؛ّلماّ  ّذلؾّمفّ الد ّلمعامؿ.
ّمػفّق ػؿّ كاق از ّالعارض ّليستّاق ػاز ّالك يػد ّال ػ ّيمكػفّ  ديػدّمكعػدّاسػ   اقياّدكفّ ػدٌخؿو

ّلعمؿوّ يناؾّاق از ّالدراسي ّكذلؾ.وا  ّا
 :2رابعاًػ اإلجازة الدراسيّة

ي ػػػ ّعمػػػ ّكػػػٌؿّمػػػكاطفّالمسػػػاىم ّ ػػػ ّ نػػػا ّالػػػكطفّك طػػػكيرهوّكذلػػػؾّمػػػفّخػػػلؿّالًعمػػػـّكالعمػػػؿ.ّ
 ّ ػػ ّ   يػػؽّىػػذاّالكا ػػ ّالػػكطن وّنٌظػػـّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّاشمػػكرّالم عٌم ػػ ّ دراسػػ ّالعامػػؿ.ّلممخػػاركّك

ـّ   ديػػدّمكعػػدّإ از ػػوّالسػػنكٌي وّك ػػدٌخؿّل نظػػيـّ  ػػكؽّالعامػػؿّالمك ػػدّلموػػم  ّ سػػمصّلمعامػػؿّطالػػ ّالعمػػ
ّالعمؿ.ّ

ّ؟لموم  ّالعامؿّ ماّى ّىذهّالمٌيز ّال  ّا  ّ ياّقانكفّالعمؿّال ديد
 ة: السنويّ  اإلجازةموعد لتحديد  الضرورات الدراسيّة مبّررٌ  ػ1
"لمعامػؿّال ػٌؽّ ػ ّ  ديػدّمكعػدّإ از ػوّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّاٌنو:164ّ نٌصّالماد ّ)ّ

خػػريط ّافّييخطػػرّوػػا  ّالعمػػؿّق ػػؿّقيامػػوّّألداء االمتحػػاف فػػي إحػػدى مراحػػؿ التعمػػيـالسػػنكي ّم ػػدمانّ
ّ اق از ّ خمس ّعخرّيكمانّعم ّاشقؿ".

ّدراسػػػٌي ّو  خػػػرطّّنيل ػػػظّاٌفّالمخػػػٌرعّقٌيػػػدّ ػػػٌؽّالعامػػػؿّ ػػػ ّ  ديػػػدّمكعػػػدّإ از ػػػوّالسػػػنكٌي ّشغػػػراضو
ىػ ّّالمػٌد ك ػٌددّميم ػوّ خمسػ ّعخػرّيكمػانّق ػؿّ ػد ّاق ػاز .ّكقكلػوّ"عمػ ّاشقػؿ"ّيعنػ ّاٌفّىػذهّاقخطاروّ

كلكػػفّالّيمكػػفّافّيػػ ـّوّالمػػٌد لميمػػ ّاقخطػػاروّإذّيمكػػفّافّيػػ ـٌّاقخطػػارّق ػػؿّىػػذهّّال ػػٌدّاشدنػػ ّال ػػانكن ٌّ
ّخلؼّذلؾ.ّعم ّ عدىاوّماّلـّيك دّا ااؽّ

اال اػػػاؽّعمػػػ ّ  مػػػيصّميمػػػ ّّ اقمكػػػاف  ٌنػػػوّعػػػاـّال مػػػال وّ ّمػػػفّالنظػػػاـّالكشٌفّىػػػذهّال اعػػػد ّىػػػ
غيػا ّّدٌ ري ػلّىػكّإ ا ػ ّالاروػ ّلوػا  ّالعمػؿّاقخطػارىػدؼّّاوّمػاداـاكّإعاا ّالعامػؿّمنيػّاقخطارو

ّ.ّّ ّعميوّمفّ دك ّ كض ّ  ّالمنخ  الغيا وّكماّي ر ٌّا اّ العامؿوّدكفّافّييا
ّمػػفّاليػػ   ّك ال ػػال وّ  ػػكازفّ ػػيفّ ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّادا ّام  انػػووّك ػػٌؽّخػػرطّاقخطػػارّلخمػػؽّنػػكعو

وا  ّالعمؿّ  ّال اػاظّعمػ ّ سػفّسػيرّالعمػؿّداخػؿّالمنخػ  وّدكفّافّيػحٌثرّغيػا ّالعامػؿّعمػ ّىػذهّ
ّالعممٌي .

كاق از ّالدراسػي ّإٌمػاّافّ سػ غرؽّاق ػاز ّالسػنكٌي ّ كامميػاوّاكّافّ سػ يمؾّ ػز انّمنيػا.ّك ػ ّىػذهّ
عػدّاالسػ ااد ّمػفّال ػز ّالم  ٌ ػ ّمػفّاق ػاز ّالسػنكٌي ّلوػا  ّالعمػؿوّ ط ي ػانّال ال ّ عكدّسمط ّ  ديدّمّك

                                                           
ّ.311-319السيدّعيدّنالؿوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
آثرنػػاّ سػػمي ّىػػذهّاق ػػاز ّ اق ػػاز ّالدراسػػي وّ ػػالنظرّإلػػ ّالغايػػ ّال ػػ ّخيػػرعتّش مػػووّكىػػ ّإ ا ػػ ّالاروػػ ّامػػاـّالعامػػؿّّ((2

ّك وّىذاّاليدؼ.ّّقكماؿّلدراس وّكادا ّام  انووّدكفّافّ  ؼّظركؼّعمموّال ا ىّالم  كرّعال انّ  
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ّلم اعد ّالعام ّمفّىذاّالم اؿ.ّ
  ديػػدّمكعػػدّاق ػػاز ّالسػػنكٌي ّوّلػػـّي وػػرّ ػػؽّاٌنػػّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّك سػػنانّ عػػؿّالمخػػٌرعّالسػػكرم

خػػمؿّمرا ػػػؿّيّىػػػذاّال ػػؽّافٌّمػػػفّمرا ػػؿّال عمػػيـوّإذّ ػػا ّالػػػنٌصّمطم ػػان.ّكىػػذاّيعنػػ ّّمعٌينػػ ّوّعمػػ ّمر مػػ ّو
ّا  دا نّمفّال عميـّاشساس ّكان يا نّ ال عميـّالعال .كا  وّال عميـّ

ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿ1ّالػػذمّنػػٌصّعميػػوّقػػانكفّالعمػػؿّالموػػرمذا ػػوّكىػػكّال كػػـّ .ّكلػػـّي طػػرؽّكػػؿ 
مػفّ ػٌؽّالعامػؿّّاشردنػ ّليػذاّاالسػ ثنا ّالم ػٌررّلموػم  ّالعامػؿ.ّكلكٌننػاّنع  ػدّاٌنػوقانكفّالعمؿّالككي  ّّك

ّيي يػػزّ ّوػػريصو   ديػػدّمكعػػدّإ از ػػوّالسػػنكٌي ّللسػػ ااد ّمنيػػاّل  ػػديـّاالم  ػػافوّ ػػالرغـّمػػفّعػػدـّك ػػكدّنػػص 
سػفّالنٌيػ ّ ػ ّ نايػذّالع ػكدوّك ط ي ػانّلم اعػد  "الضػركراتّالا ييػ ّالخػرعٌي ّال ػ ّ  ػكؿ:ّّذلؾوّاس نادانّلم داّ ي

ّ ي يصّالم ظكرات".ّّ
ّلديػوّ وػكر ّا ضػؿوّ ي ػٌررّ كمياػوّ ميٌمػ ّعممٌيػ ّكقدّيرغ ّوا  ّالعمؿّ ا السػ ااد ّمػفّعامػؿو

ّ  عٌمؽّ العمؿ. ّشغراضو
 :2ػ المنح العمميّة المتعّمقة بالعمؿ2
ّّعممػ ّ ّؿّو وػكؿّالعامػؿّعمػ ّمحٌىػمسػ ل ّـّقانكفّالعمػؿّالسػكرمّنظٌّ ّمػادم  يخػٌصّالعمػؿوّ ػدعـو

 ّاكّ ّاكّ دري ٌيػػػ ّاطلعٌيػػػ ميٌمػػػّالعامػػػؿ ػػػ ّإياػػػادّوػػػا  ّالعمػػػؿّّ ػػػؽٌّعمػػػ ّ.ّ ػػػنٌصّمػػػفّوػػػا  ّالعمػػػؿ
ع  ػػرّالعامػػؿّييّّلسػػكري ّاكّخار يػػاوّعمػػ ّافداخػػؿّاراضػػ ّال ميكريػػ ّالعر يػػ ّاّو ّلموػػم  ّالعمػػؿدراسػػيٌّ

ّ.3ّّّ ّخللياّإضا  نّش رهوّنا اتّاالن  اؿّكاققام    از ّم  كر ّي  اض
المطمػػك ّّؿّالعممػػ ٌّلمحٌىػػالعامػػؿّ ػػ ّالمر مػػ ّال ػػ ّ مػػ ّ وػػكلوّعمػػ ّا  ػػكؽّضّرٌّ عػػككػػ ّالّ 

 ػػ ّّ ػػاّنمك ٌّلػػـّيكػػفّّوىػػذهّالمر مػػ وّإاٌلّاٌنػػّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمللسػػ غلؿّمػػفًّق ػػؿّوػػا  ّالعمػػؿوّنٌظػػـّ
ّ.ّّ نظيميا

العكد ّإلػػ ّالعمػػؿّخػػلؿّخمسػػ ّعخػػرّيكمػػانّمػػفّ ػػاريخّان يػػا ّمػػٌد ّ ػػّعمػػ ّكا ػػ ّالعامػػؿ ػػنٌصّ
كنع  ػدّاٌفّالميمػ ّال ػ ّ.4ّعمييػاّالم اػؽّالمٌد ّخلؿعمؿّدهّلوّوا  ّالالذمّي دٌّياادوّكاالل زاـّ العمؿّاق

ّ يعىٌدّكا ي ّليينٌظـّ يياّامكرهّكيي اخرّالعمؿ.ّّ ّالعامؿعكدلّ ٌددىاّالمخٌرع
كلكفوّيحخذّعميوّاٌنوّلـّيػنٌصّعمػ ّ ػد ّاعمػ ّلمػٌد ّالعمػؿّال ػ ّيمكػفّاال اػاؽّعمييػاّ عػدّان يػا ّ

مػفّخػكاصّقكاعػدّقػانكفّمييػدرانّ ػذلؾّخاوػٌي ّىامػ ّاقياػادّمػثلنوّمػٌد ّك فّ ككفّضػعؼّ ّالعممٌي وّالميمٌّ
ّل نظػػيـّالمسػػ ل ّ مك ػػ ّا اػػاؽوّ ػػردمّ ما ك ػػانّالم ػػاؿّّ ػػؿّ ػػرؾّ.مػػؿاسػػع ّل مايػػ ّ  ػػكؽّالع ّالعمػػؿوّال ػػ 

 ّالّيمكػػفّافّي مػػؿّسػػكلّمعنػػ ّاالسػػ غلؿّلمعامػػؿوّدكفّافّي ػػدّاشخيػػرّاٌيػػاشمػػرّالػػذمّ ػػيفّالطػػر يفوّ

                                                           
(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورمّ  ن و:ّ"لمعامػؿّال ػٌؽّ ػ ّ  ديػدّمكعػدّإ از ػوّالسػنكي ّإذاّكػافّم  ػدمانّشدا 49ّ نٌصّالماد ّ)ّ((1

ّاالم  افّ  ّإ دلّمرا ؿّال عميـّ خرطّافّييخطرّوا  ّالعمؿّق ؿّقياموّ اق از ّ خمس ّعخرّيكمانّعم ّاشقؿ".
ّوػا  ّالعمػػؿّّ((2 ّي ػـك ّعممػػ وّيسػاعدهّعمػػ ّ طػكيرّالعمػػؿّكزيػاد ّإن ا ي ػػو.ّلػذلؾّ ػػ ف    ياػادّالعامػػؿّلم وػكؿّعمػػ ّمحىػؿو

فّكافّ عيدانّعفّط يع ّعمؿّالعامؿ.ّّّ ّىذهّالمن  ّ ككفّمر  ط ّ العمؿّالذمّيي اخرهّوا  ّالعمؿوّكان
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.196انظرّالماد ّ)ّ((3
ّقانكفّالعمؿّالسكرم./ (ّمف169ّانظرّالماد ّ)ّ((4
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ّقكاعدّقانكفّالعمؿ.ّلوّ  ّّ ماي 
كشٌفّخػػرطّاالسػػ مرارّ العمػػؿّلمػػٌد ّمعٌينػػ ّ عػػدّالمن ػػ ّالعممٌيػػ ّييعىػػٌدّقيػػدانّعمػػ ّ رٌيػػ ّالعمػػؿوّ  ٌنػػوّ

عنػ ّ رمػافّيي طؿّىػذاّالخػرط؛ّشٌنػوّيلمعمؿّّمعٌين ّوّي  ّ اسيرّىذاّالخرطّ اسيرانّضٌي ان.ّكعدـّ  ديدّمٌد ّو
ّالعامػػؿّخلليػػاّ العمػػؿّلػػدلّ ػػٌدّمػػفّ  ديػػدّمػػٌد ّمعٌينػػ ّّ رٌيػػ ّالعمػػؿ.ّلػػذلؾوّالالعامػػؿّمػػفّ ٌ ػػوّ ػػ ّ يم ػػـز

ؽّعمييػاّطكيمػ نوّ ػازّلم اضػ ّ  ػديرّالمػٌد ّالمع كلػ ّال ػ ّ.ّك الم ا ؿوّإذاّكانتّالمػٌد ّالم اىػمؿوا  ّالع
ّّّ.1يمكفّافّ غٌط ّنا اتّوا  ّالعمؿ

العامػؿّ ال زامػوّ ػالعكد ّّاٌنػوّ ػٌددّال ػزا ّالم ر ٌػ ّعمػ ّإخػلؿ2ّقانكفّالعمػؿّالسػكرمك سنانّ عؿّ
إلػػ ّالعمػػؿّخػػلؿّالا ػػر ّالم ػػدد ّقانكنػػانّاكّإخللػػوّ ال زامػػوّ ػػ دا ّالعمػػؿّالػػذمّي ػػددهّلػػوّوػػا  ّالعمػػؿّ

 ػػػرٌدّ ميػػػىّاش ػػػكرّّدكفّافّي ػػػرؾّالمسػػػ ل ّلل اػػػاؽّالخػػػاص.ّ ػػػ لزاـّالعامػػػؿالم اػػػؽّعمييػػػاوّّالمػػػٌد خػػػلؿّ
عنػدماّّدّكا مػتّالمسػ ل ّمػفّ نظيمػوياػاد.ّكلكنػوّعػاكالمواريؼّال  ّ ك دىاّوػا  ّالعمػؿّخػلؿّ  ػر ّاق

ّ.ل عكيضّدكفّافّيي ددّم دارهسمصّلوا  ّالعمؿّ مطال  ّالعامؿّ ا
قػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمنّ دٌقػػ ّّمػػ ّعكػػسىػػذهّالمسػػ ل ّنع3ّ ػػ ّ ػػيفّنٌظػػـّقػػانكفّالعمػػؿّالكػػكي  

ّدانّمٌد ّالعمؿّال  ّيمكفّافّ م ّاقياادّ خمسّسنكات.ّاك روّم دٌّ
م ّال انكفوّإٌنمػاّا ػاؿّالمسػ ل ّإلػ ّكلـّي نٌظـّقانكفّالعمؿّالمورمّمس ل ّالمنصّالدراسٌي ّ  ّوي

/ّمػفّىػذاّال ػانكفوّ  ػدد49ّ:ّ"مىّمراعا ّماّكردّ المػاد ّ/منو(55ّا ااقاتّالعمؿ.ّ ي ّ ا ّ  ّالماد ّ)
ازاتّالدراسػي ّمد كعػ ّا ااقاتّالعمؿّال ماعي ّاكّلكالصّالعمؿّ المنخ  ّالخركطّكاشكضاعّالخاوػ ّ اق ػ

ّاش رّال  ّ يمنصّلمعماؿ".
رّكػػرٌّ  ٌنػػوّ ّ ػػ ّوػػم ّال ػػانكفوّك ػػالرغـّمػػفّ نظػػيـّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّلمسػػ ل ّالمػػنصّالدراسػػيٌّ

(ّعمػػػ ّاٌنػػػو:ّ"  ػػػددّا ااقػػػاتّالعمػػػؿ171ّ كػػػـّالػػػكاردّ ػػػ ّقػػػانكفّالعمػػػؿّالموػػػرم.ّ ػػػنٌصّ ػػػ ّالمػػػاد ّ)ال
 ّالخػػركطّكاشكضػػاعّالخاوػػ ّ اق ػػازاتّالدراسػػي ّمد كعػػ ّاش ػػرّال ماعيػػ ّاكّاشنظمػػ ّاشساسػػي ّ المنخػػ 

ّال  ّ يمنصّلمعماؿ".
نع  ػػػدّاٌفّىػػػذهّاال ااقػػػاتّيمكػػفّافّ ػػػ   ّل يكًمػػػؿّالػػػن صّالػػكاردّ ػػػ ّال ػػػانكفوّ خػػػ فّالمػػػنصّن ػػفّّك

ااقػػاتّالّي ػػكزّال اـّالػػذمّيػػنظـّىػػذهّالمسػػ ل وّّك(ّال ػػ ّ يعىػػٌدّالػػنٌصّالعػػ169الدراسػػٌي وّمػػىّمراعػػا ّالمػػاد ّ)
يػػاّقاعػػد ّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّنٌّشّ   يػػؽّموػػم  وّاك ػػرّلمعامػػؿ؛لّالعمػػؿّاكّشنظمػػ ّالمنخػػ  ّافّ خالايػػاوّإالٌّ

ّال مال .ّ

                                                           
وّمر ىّسا ؽو2113ّلسن 12ّّ ساـّالديفّكامؿّاشىكان وّال نظيـّال انكن ّالس  ال ّالعامؿّ  ّظؿّقانكفّالعمؿّرقـّّ(1)
ّ.65-64ص
/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّانو:ّ"  ّ اؿّإخلؿّالعامؿّ ال زاما وّالم دد ّ  ّالا ر ّ) (ّمػف169ّ نٌصّالماد ّ)ّ((2

مػاد ّي ػػ ّعميػوّردّاش ػكرّكنا ػػاتّاققامػ ّكاالن  ػاؿّكغيرىػػاّمػفّالموػاريؼّال ػػ ّ ك ػدىاّوػا  ّالعمػػؿّخػلؿّ  ػػر ّىػذهّال
ّّاقياادوّمىّ ٌؽّاشخيرّ المطال  ّ ال عكيضّإذاّكافّلوّم  ض ".

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  .75انظرّالماد ّ)ّ(3)
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1ّالسػػػكرمّكاسػػػ كماالنّشىمٌيػػػ ّالعمػػػـّكالث ا ػػػ ّ ػػػ ّ طػػػكيرّالػػػكطفّكالمػػػكاطفوّاعطػػػ ّقػػػانكفّالعمػػػؿ
 ّلػػدلّا ػػدّالمعاىػػدّال ا عػػ ّلل  ػػادّل ضػػكرّدكراتّث ا ٌيػػّمػػ  كر ّوّالعامػػؿّال ػػٌؽّ ػػ ّال وػػكؿّعمػػ ّإ ػػاز ّو

ّّّ رخي وّمفًّق ؿّال نظيـّالن ا  .ّالعاـوّ  ّ اؿ
عمػػػ ّمكا  ػػػ ّّم ي ػػػدانّ ضػػػركر ّال وػػػكؿّ عػػػؿّممارسػػػ ّىػػػذاّال ػػػؽٌّّإالّاٌفّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرم

ّالمخػٌرعّاٌفّذاّلػكّك ٌ ػّوا  ّالعمؿ.   ػر ّّ ػؿّالعامػؿّقى ػؿ يػذهّالمكا  ػ وّ خػرطّإخطػارهّمػفّقًّّاشخيػرالػـز
اكّغيػػرّذلػػؾّمػػفّالخػػركطّال ػػ ّ ػػدٌؿّعمػػ ّاٌفّّعميػػوّ النسػػ  ّل  ػػاز ّالدراسػػٌي وّكمػػاّىػػكّال ػػاؿمػػفّالػػدكر وّ

المكا  ػػ ّعمػػ ّاق ػػاز ّ كػػكفّميمزمػػ ّلوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّ ػػاؿّ  يبػػدّالعامػػؿّ الخػػركطّالم ػػٌدد ّقانكنػػان.ّ يػػذاّ
ّّوّمػػاداـإضػػا  ّ ّالػػنصّالّييضػػيؼّخػػيلانّ ديػػدانوّكالّييعطػػ ّالعامػػؿّاٌمّ ػػؽٌّ  ٌ ػػوّ ػػ ّ ضػػكرّالػػدكراتّرىػػفه

ّّّوا  ّالعمؿّي مؿّمفّاىمي ّالماد ّالمذككر .ّمكا   خ راطّ مكا   ّوا  ّالعمؿ.ّ ا
ل ضػػكرّّمػػ  كر ّوّ ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّال وػػكؿّعمػػ ّإ ػػاز ّو2ّ ػػ ّ ػػيفّ عػػؿّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ 

المنخػػػ  ّ ال نسػػػيؽّمػػػىّالن ا ػػػ ّالمػػػح مراتّالث ا ٌيػػػ ّرىنػػػانّعمػػػ ّ رخػػػي وّمػػػفًّق ػػػؿّوػػػا  ّالعمػػػؿّاكّمػػػديرّ
المعنٌي .ّك ٌددّمٌد ّىذهّاق ػاز ّ  ر عػ ّعخػرّيكمػانوّدكفّاشخػذّ عػيفّاالع  ػارّمػٌد ّالمػح مروّسػكا ّاكانػتّ

ّاطكؿّاـّاقور.ّالمٌد ّ
الدكرّاشساس ّل ضكرّالعامؿّالدكراتّالث ا ٌي ّيعكدّنك  انّل انكفّالعمػؿّالسػكرمنّإلػ ّكعميووّ 
ّوػػػػا  ّالعمػػػػؿّ عممٌيػػػػ ّاخ يػػػػارّالعٌمػػػػاؿّالػػػػذيفّّن ػػػػا  ٌّ رخػػػػيصّال نظػػػػيـّال الػػػػذمّي  عػػػػوّالعامػػػػؿ.ّإذّالّي ػػػػـك

سيم   كفّ يذهّالدكر وّكي  ورّدكرهّعم ّالمكا   ّعمػ ّمػنصّإ ػاز ّمػ  كر ّليػذاّالغػرضّاكّاالم نػاعّعػفّ
ّذلؾ.ّ

اشعمػػاؿّّكمػػفّ ي نػػاّنع  ػػدّاٌفّ ضػػكرّىػػذهّالػػدكراتّ يعىػػٌدّاقػػر ّإلػػ ّاشعمػػاؿّالن ا ٌيػػ ّمنيػػاّإلػػ 
الم عٌم ػػػ ّ المنخػػػ  ّكموػػػال يا.ّ ػػػ ّ ػػػيفّاٌفّالػػػدكرّاشساسػػػ ّ ػػػ ّال رخػػػيصّل ضػػػكرّالػػػدكراتّيعػػػكدّإلػػػ ّ
وػػػا  ّالعمػػػؿّاكّمػػػديرّالمنخػػػ  وّك  ػػػانّل ػػػانكفّالعمػػػؿّاشردنػػػ وّاشمػػػرّالػػػذمّييضػػػا ّعمػػػ ّ ضػػػكرّىػػػذهّ

 وػادٌي وّاكثػرّمػفّ عٌم ػوّ العمػؿّالدكراتّطا عانّمينٌيانّ   انوّي عموّم عٌم ػانّ  عمػاؿّالمنخػ  ّكموػال ياّاالق
ّ.ّّّّّالن ا  ٌّ

عم ّىػذاّال ػٌؽوّك عػؿّاشمػرّ كازٌيػانّلوػا  ّالعمػؿوّ ػدليؿ3ّّكذلؾوّنٌصّقانكفّالعمؿّالككي  
ّقكؿّالمخٌرعّ"ي كزّلوا  ّالعمؿّمنصّالعامؿّإ از ّمد كع ّاش رّل ضكرّالمح مرات".ّ

                                                           
اٌنػػو:ّ"ي ػػٌؽّلمعامػػؿوّ مكا  ػػ ّوػػا  ّالعمػػؿوّال وػػكؿّعمػػ ّإ ػػاز ّ(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّعمػػ 171ّ ػػنٌصّالمػػاد ّ)ّ(1)

مد كع ّاش رّإذاّال  ػٌؽّ نػا نّعمػ ّ رخػي وّمػفّق ػؿّال نظػيـّالن ػا  ّل ضػكرّدكر ّث ا ي ػ ّلػدلّا ػدّالمعاىػدّالن ا يػ ّال ا عػ ّ
ّلل  ادّالعاـ".

ال ػػٌؽّ ػػ ّإ ػػاز ّمػػد ياّار عػػ ّعخػػرّيكمػػانّمد كعػػ ّ/ا(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ ّعمػػ ّاٌنػػو:ّ"لكػػؿّعامػػؿ66ّ ػػنٌصّالمػػاد ّ)ّ((2
إذاّال  ٌؽّ دكر ّلمث ا  ّالعٌماليػ ّمع مػٌد ّمػفّالػكزار ّ نػا نّعمػ ّ رخػيصّوػا  ّالعمػؿّّ-1اش رّ  ّإمّمفّال االتّال الي :ّ

ّاكّمديرّالمحسس ّ ال نسيؽّمىّالن ا  ّالمعني  ".
و:ّ"ي ػػٌؽّلوػػا  ّالعمػػؿّمػػنصّالعامػػؿّإ ػػاز ّمد كعػػ ّاش ػػرّل ضػػكرّ(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالكػػكي  ّ  ن ػػ78 ػػنٌصّالمػػاد ّ)ّ(3)

ّالمح مراتّكالم ا اتّالدكري ّكاال  ماعاتّالعٌمالي .ّكيودرّالكزيرّقرارانّ خركطّكقكاعدّمنصّىذهّاق از ".
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دكفّاق ػػاز ّالم عٌم ػػ ّ  ضػػكرّّلسػػنكٌي ّلمعامػػؿك ال ػػال وّ اق ػػاز ّالدراسػػٌي ّ خوػػـّمػػفّاق ػػاز ّا
ّ ماّى ّاش كاـّالخاٌو ّ اق از ّالسنكٌي ؟.ّالمح مرات

ّ
 الثالث المطمب

 اإلجازة السنويّة
ّمػفّالرا ػ وّككسػرّىػا سّسػنكٌي ّوّ ٌؽّ  ّال مٌ ىّ   از ّوالّلكٌؿّعامؿّو وّ غيػ ّال وػكؿّعمػ ّقسػطو

ّ ّعمموّعم ّاكمؿّك و.اؼّقدر ّالعامؿّعم ّادامفّإضعّكالممؿوّكماّي رٌ  ّعم ّذلؾالرك يفّ
؛ّ يػ ّ يػدؼّمزدك ػ ّهّغايػ ّهّكليػاّ.1 يكي ػوّكنخػاطولّق از ّ يساعدّالعامػؿّعمػ ّاسػ عاد ويذهّا ّ

إلػػ ّ   يػػؽّموػػم  ّالعامػػؿّ ػػ ّال وػػكؿّعمػػ ّالرا ػػ ّكاالسػػ  ماـوّكموػػم  ّالعمػػؿّكالمنخػػ  ّ ػػ ّ  ديػػدّ
 ّالوػػػعيديفّالخخوػػػٌ ّكالمينػػػٌ وّنٌظػػػـّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّّشىمٌيػػػ ّاق ػػػاز ّالسػػػنكٌي ّعمػػػقػػػك ّالعمػػػؿ.ّّك
 عػػؿّمػػٌد ّاق ػػاز ّالسػػنكٌي ّ  ناسػػ ّطػػردانّمػػىّمػػٌد ّخدمػػ ّالعامػػؿوّ كٌممػػاّمػػفّال اوػػيؿ.ّ ّا كاميػػاّ خػػ  ّو

كال ػ ّ  مػ ّمػٌد ياّّو اقضا  ّإل ّاق از ّالخاٌو ّ الػ ّاش ػدا اق از .ّّزادتّ  ر ّخدم وّكٌمماّزادتّمٌد 
ّ.2يكماّنّثلثكف

مػػػفّإمكانيػػػ ّّكىػػػؿّاق ػػػاز ّالسػػػنكي ؟ّكمػػػاّىػػػكّاسػػػ  للياّعػػػفّاق ػػػازاتّاشيخػػػرل؟ّ مػػػاّىػػػ ّمػػػٌد 
ّكماّىكّاش رّالمس  ٌؽّلمعامؿّخلؿّ  ر ّاق از ّالسنكٌي ؟ّل  زل ياّاكّ   يميا؟

ّّ
 الفرع األوؿ

 مّدة اإلجازة السنوّية
منيػػػاّمػػٌد ّإ ػػاز ّسػػنكٌي ّ خ مػػؼّعػػػفّّإلػػ ّثػػل ّ لػػاتوّلكػػؿّ العٌمػػػاؿّقٌسػػـّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ

.4ّوّكذلؾّ  عانّشقدمٌي ّالعامؿّال  ّ يعىٌدّمودرانّلمعديدّمفّالمزاياّالم ٌدم ّلوّ مك  ّقػانكفّالعمػؿ3اشيخرل
إذّخػػٌصّالعٌمػػاؿّالػػذيفّامضػػكاّسػػن ّكاممػػ ّ ػػ ّخدمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّكلػػـّيكممػػكاّالخمػػسّسػػنكاتّ   ػػاز ّ

ّمػػفّالعمػػؿّدكفّافّي مِّمػػكاّّمػٌد ياّار عػػ ّعخػػرّيكمػػان.ّك ػػزداد مػػٌد ّإ ػػاز ّالعٌمػػاؿّالػػذيفّاكممػػكاّخمػػسّسػػنكاتو
ّالعخرّسنكاتوّإل ّكا دّكعخريفّيكمان.ّ

                                                           
ّ.248ّّم مدّل ي ّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ((1
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.117انظرّالماد ّ)ّ((2
ّكامػؿّلمػػفّامضػ ّ ػػ ّ(155ّد ّ) ػنٌصّالمػاّ(3) ّعمػؿّ ػػ  رو عمػػ ّاٌنػو:ّ"اػػػّلمعامػؿّال ػٌؽّ   ػػاز ّسػنكي ّلمػػٌد ّار عػ ّعخػػرّيػـك

 ػػزدادّاق ػػاز ّإلػػ ّكا ػػدّكعخػػريفّيكمػػاّعمػػؿّم ػػ ّامضػػ ّّ-الخدمػػ ّسػػن ّكاممػػ ّكلػػـّي  ػػاكزّمػػٌد ّخدم ػػوّخمػػسّسػػنكات.ّ 
ّعمػؿّلمػفّامضػ ّّ-اّالعامؿّ  ّالخدم ّخمسّسنكاتّكلـّ   اكزّمٌد ّخدم وّعخرّسنكات.  زدادّاق از ّإل ّثلثػيفّيػـك

ّ  ّالخدم ّعخرّسنكاتّ  كثرّاكّ  اكزّالخمسيفّمفّعمره."ّ
 ػػلؿّم مػػدّإ ػػراىيـوّكيايػػ ّ سػػا ّالسػػن ّاشكلػػ ّلخدمػػػ ّالعامػػؿّ يمػػاّي عٌمػػؽّ   از ػػوّالسػػنكٌي ّالمسػػ  ٌ  ّعنيػػاوّم ٌمػػػ ّّ((4

و1992ّسػػ  م ر(ّّ-اغسػػطسّ-وّالسػػن ّالسادسػػ ّعخػػر وّاعػػدادّ)يكليػػكالم ػػام وّم مػػ ّ وػػدرىاّ معيػػ ّالم ػػاميفّالككي ٌيػػ 
ّ.91ص
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اٌماّالعٌماؿّالذيفّامضكاّعخرّسنكاتّ  ّخدم ّوػا  ّالعمػؿّك ػد ّادنػ وّكالعٌمػاؿّك ػارّالسػفّ
ليؿّقػكؿّالمخػٌرعّ"لمػفّ  ػػاكزّنمػفّك يػ ّنظػرّقػانكفّالعمػػؿنّالػذيفّ ػٌددّاعمػارىـّ الكا ػدّكالخمسػػيفوّ ػد

ّالخمسيف"وّكليسّمفّ مغياوّ  ٌنيـّيس  ٌ كفّإ از ّمٌد ياّثلثكفّيكمان.
سػػن ّالكا ػػد ّمػػػفّيكممػػكاّال ركػػكاّالعمػػؿّق ػػؿّافّ ػػٌؽّالعٌمػػاؿّالػػذيفّالعمػػؿّالسػػكرمّّقػػانكفّنٌظػػـّك

ىػػكّالم وػػكدّ  ػػكؿّّلكٌنػػوّلػػـّيػػنٌصّعمػػ ّآليػػ ّمعينػػ ّل سػػا يا.ّ مػػاّكوّ ػػ ّاق ػػاز ّالسػػنكٌي ّسػػنكاتّالعمػػؿ
ّال  ّقضاىاّ  ّالعمؿ"؟ّّالمٌد إ از ّ" نس  ّالعامؿّ/ق(:ّيس  ٌؽ155ّالمخرعّ  ّالماد ّ)

ن فّنع  دّاٌفّالم وكدّ يذهّالنس  ّىكّال ناس ّالطردمّ يفّمٌد ّالخدم ّكاق ػاز وّكالػذمّاخػرناّ
 از ّالسػنكٌي .ّ ػ ذاّاخػذناّال ػٌدّاشدنػ ّسا  انّاٌنوّالنيجّالذمّا  عوّقانكفّالعمؿّالسكرمّ  ّ  ديدهّلمددّاق

ليذهّاق از ّكى ّار ع ّعخرّيكمانوّكقيمناّ   سيمياّعم ّعددّاخيرّالسن وّ يذاّيعنػ ّاٌفّالعامػؿّيسػ  ٌؽّ
ّ  ري  ّ  ّكا داّنّ خكؿو ّخيرّعمؿوّ اقضا  ّإل ّيكميفّ يضا افّإل ّّيـك ّاشومٌي .ّّالمٌد عفّكؿ 

عػػفّكػػٌؿّخػػيرّّو ػػاز انّكا ػػدانّمػػفّاقاسّن ػػكؿ:ّإٌفّالعامػػؿّيسػػ  ٌؽّيكمػػك ال ػػال وّكك  ػػانّلم ػػداّال يػػ
ّمعػٌيفّمػفّاشخػير.ّكلكػفّإذاّعمػؿّّوّميماّقٌمتّاخيرّعممومؿّوع  المخٌرعّلػـّي ٌيػدّال ػٌؽّ ػ ّاق ػاز ّ عػددو

ّاق ػػاز ّ لمػػٌد ّسػػ  ّاخػػيروّ  ٌنػػوّيسػػ  ٌؽّإ ػػاز ّمػػٌد ياّسػػ ع ّايػػاـوّ  يػػ ّيغػػدكّ  مكانػػوّاالسػػ ااد ّمػػفّيػػـك
ّاقضا  .

لػػػ ّ انػػػ ّىػػػذهّالالػػػاتوّىنػػػاؾّ لػػػ ّالعٌمػػػاؿّالػػػذيفّيعممػػػكفّ ػػػ ّاشعمػػػاؿّالخػػػاق ّاكّالخطػػػر ّاكّ كان
المضٌر ّ الوػ  ّاكّ ػ ّالمنػاطؽّالناليػ .ّىػحال ّ يضػاؼّإلػ ّمػٌد ّإ ػاز يـّاشوػمٌي ّكال ػ ّيسػ  ٌ كنياّ  عػانّ

ّ.1شقدمٌي يـّمٌد ّس ع ّاياـ
ـّيدخؿّ  ّ اويؿّماّىكّالم وكدّ يذهّاشعمػاؿوّ اركػانّاٌنوّل2ّك سنانّ عؿّقانكفّالعمؿّالسكرم
ّيودرّعفّكزيرّ وّ عدّال خػاكرّمػىّال يػاتّالمعنٌيػ ؛ّلمػاّي ٌ  ػوّىػذاّاشسػمك ّالعمؿمس ل ّ  ديدىاّل رارو

مػػفّكاقعٌيػػ ّ ػػػ ّ  ديػػدّ لػػاتّالعٌمػػػاؿّالمخػػمكليفّ يػػػذهّالمٌيػػز ّمػػفّ يػػػ ووّكمركنػػ وّ ػػ ّال غييػػػرّكٌممػػاّدعػػػتّ
ّمفّ ي وّايخرل.ال ا  ّإل ّذلؾّ

كمػػٌد ّاق ػػاز ّالسػػنكٌي ّىػػ ّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػال وّإذّي ػػكزّاال اػػاؽّعمػػ ّمػػنصّالعامػػؿّمػػٌد ّ
ّعميػػوّ ػػ ّال ػػانكفوّلكػػفّالّي ػػكزّاال اػػاؽّعمػػ ّمػػنصّالعامػػؿّمػػ ٌد ّإ ػػاز ّإ ػػاز ّاطػػكؿّمٌمػػاّىػػكّمنوػػكصه

 ّآالؼّكعخػر ّآالؼّليػر ّمّي ػراكحّ ػيفّخمسػاقورّ  تّطالم ّ عٌرضّوا  ّالعمػؿّل ػزا ّالغرامػ ّالػذ
ّ.3ّّّسكري وّ اقضا  ّإل ّإلزاموّ منصّالعامؿّمٌد ّاق از ّالمنوكصّعميياّ  ّال انكف

ّّالػػنيجّذا ػػو.4ّك  ٌنػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالموػػرم   ٌسػػـّالعٌمػػاؿّإلػػ ّثػػل ّ لػػاتوّمػػىّالػػنٌصّعمػػ ّمػػددو
ق ػػاز ّكا ػػدّكعخػػريفّيكمػػانوّلمػػفّاطػػكؿّل  ػػاز ّالسػػنكٌي ّالمسػػ  ٌ  ّلمعامػػؿ.ّإذّ عػػؿّال ػػٌدّاشدنػػ ّليػػذهّا

امض ّسن ّكامم ّ  ّخدم ّوػا  ّالعمػؿوّكلػـّييكمػؿّالعخػرّسػنكات.ّكر ػىّنوػا ّاق ػاز ّإلػ ّثلثػيفّ
                                                           

ّ./ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم156)انظرّالماد ّّ((1
 ./ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم156)انظرّالماد ّّ(2)
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.261انظرّالماد ّ)ّ(3)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورمّ.47انظرّالماد ّ)ّ(4)



 

148 
 

يكمػانّ النسػػ  ّلمعٌمػػاؿّالػػذيفّامضػػكاّعخػػرّسػػنكاتّ ػ كثرّ ػػ ّخدمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿوّكالعٌمػػاؿّالػػذيفّ ػػاكزكاّ
خػػدم يـّعػػفّسػػن وّكا ػػد ّك   ػػاكزّالسػػ  ّاخػػيروّ ػػ ٌنيـّالخمسػػيفّمػػفّالعمػػر.ّاٌمػػاّالعٌمػػاؿّالػػذيفّ  ػػٌؿّمػػٌد ّ

ؿّعميػوّل سػا ّمػٌد ّخدمػ ّالعامػؿّّالمٌد يس  ٌ كفّإ از ّ نس  ّ ال  ّقضكىاّ  ّالعمؿ.ّكال اريخّالػذمّيعػك 
ّ.1ّّىكّ اريخّال  اقوّ العمؿ

وػ  ّاكّ ّ الك زدادّمػٌد ّإ ػاز ّالعٌمػاؿّالػذيفّيعممػكفّ ػ ّاشعمػاؿّالوػع  ّاكّالخطػر ّاكّالمضػرٌّّّ
ّ  ّالمناطؽّالنالي ّس ع ّاياـوّ يضاؼّإل ّمٌد ّاق از ّاشومٌي .ّّ

الموػػػرمّىمػػػاّال انكنػػػافّالك يػػػدافّالمػػػذافّ  نيػػػاّىػػػذاّقػػػانكفّالعمػػػؿّكلػػػيسّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّّك
ّ ػ ّ  سػيـّ لػاتّالعٌمػاؿوّمػفّ يػ ّمػٌد ّاق ػاز 2ّّالنيجوّإذّ  ناهّقانكفّالعمؿّاشردن  كذلؾوّمىّاخػ لؼو

ّالال ّاشكل ّالعٌمػاؿّالػذيفّامضػكاّسػن نّكاممػ نّ ػ ّالس نكٌي ّالمس  ٌ  ّليـ.ّإذّقٌسميـّإل ّثل ّ لات.ّ ضـٌ
خدمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿوّكلػػـّي ٌممػػكاّخمػػسّسػػنكاتّعمػػؿ.ّكي وػػؿّىػػحال ّعمػػ ّإ ػػاز ّمػػٌد ياّار عػػ ّعخػػرّ

ي وػػمكفّعمػػ ّّيكمػػان.ّاٌمػػاّالعٌمػػاؿّالػػذيفّامضػػكاّ ػػ ّخدمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّخمػػسّسػػنكاتّم وػػم وّ ػػ ٌنيـ
إ ػػاز ّسػػنكٌي ّمػػٌد ياّكا ػػدّكعخػػركفّيكمػػان.ّكي وػػؿّالعٌمػػاؿّالػػذيفّلػػـّ  مػػ ّمػػٌد ّخػػدم يـّسػػن ّكا ػػد ّعمػػ ّ

ّال  ّقضكىاّ  ّالعمؿ.ّّّالمٌد إ از ّ نس  ّ
مػػػٌد ّاق ػػػاز ّالسػػػنكٌي ّ النسػػػ  ّلمعٌمػػػاؿّالػػػذيفّ زيػػػدّمػػػٌد 3ّّ ػػػ ّ ػػػيفّ عػػػؿّقػػػانكفّالعمػػػؿّاقمػػػارا  

ثلثيفّيكمان.ّاٌماّالعٌماؿّالذيفّ زيدّمٌد ّخدم يـّعفّسػ  ّاخػيرّك  ػٌؿّعػفّالسػن ّخدم يـّعفّسن ّكا د وّ
ّالكا د وّ  ٌنيـّي ومكفّعم ّإ از ّمٌد ياّيكمافّعفّكٌؿّخيرّعمؿ.

ك سنانّ عؿّقانكفّالعمؿّاقمارا  ّاٌنوّ ٌددّآلٌي ّ سػا ّإ ػاز ّالعامػؿّالػذمّ  ػٌؿّمػٌد ّخدم ػوّعػفّ
الموػػػرم.ّقػػػانكفّالعمػػػؿّرّدكفّ  ديػػػدوّكمػػػاّ عػػػؿّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّّكسػػػن وّكا ػػػد ووّكلػػػـّي ػػػرؾّاشمػػػ

اق از ّالسػنكٌي ّالّ ث ػتّلمعامػؿّنك  ػانّل ػانكفّالعمػؿّاقمػارا  نّإالّ عػدّمػركرّسػ  ّاخػيرّمػفّ الم ا ؿوّ 
ّالعمؿ.ّ

ؿّالعامػػؿّال وػػكؿّعمػػ 4ّّك ػػٌددّقػػانكفّالعمػػؿّالكػػكي  ّّّ ال ػػٌدّاشدنػػ ّلمػػٌد ّالخدمػػ ّال ػػ ّ خػػكِّ
ّيس  ٌؽّالعامؿّإ از ّسنكٌي ّمد ياّثلثكفّيكمان.ّّّالمٌد از ّسنكٌي ّ  سع ّاخير.ّك عدّمركرّىذهّإ 

ذاّاخ ماتّ يػؿّا ا ػتّ ػكؿّ ّالم ػٌرر ّلمعامػؿ.ّ  النسػ  ّإلػ ّمػٌد ّاق ػاز ّالسػنكيٌّالعمػؿّ خريعاتّكان
ّ؟ ّ  زل ياإمكانيٌّ

 
 
 
 

                                                           
ّ.469 سفّال رع وّمر ىّسا ؽوّصّا مدّ(1)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .61ّانظرّالماد ّ)ّ(2)
 (ّمفّقانكفّالعمؿّاقمارا  .75ّالماد ّ)ّانظرّ(3)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  .71انظرّالماد ّ)ّ(4)
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 الفرع الثاني
ّةاإلجازة السنويّ  تجزئة

السنكي ّ ٌ انّلمعامػؿوّ الم ا ػؿّ ػ ٌفّ  ديػدّ  ػراتّال وػكؿّعمػ ّىػذهّاق ػاز ّىػكّمػفّّ يعىٌدّاق از 
ّالعامػػؿّال يػػاـّ اق ػػاز ّ ػػ ّال ػػاريخّالم ػػٌددّليػػاوّكلممػػٌد ّال ػػ ّي ػػٌدىاّوػػا  ّ ػػٌؽّوػػا  ّالعمػػؿ وّكيم ػػـز

ّ.1ّّالعمؿ
يكػكفّذلػؾّوّ وػكر ّ ضػمفّلمعامػؿّاالسػ م اعّ   از ػووّدكفّافّىػذهّالسػمط ّ كيؼّنٌظـّالمخػٌرع
ّكماّمدلّإمكانٌي ّ  زل ّىذهّاق از ّك   يميا.ّعم ّ سا ّموم  ّالعمؿ؟

 ػ تجزئة اإلجازة السنويّة: 1
وػػا  ّالعمػػؿّرخوػػ ّ  زل يػػا.2ّّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمنظػػرانّلطػػكؿّمػػٌد ّاق ػػاز ّالسػػنكٌي وّمػػنصّ

مػػفّة أيػػاـ متصػمة سػت ػنٌصّعمػ ّاٌنػو:ّ"ي ػػ ّعمػ ّوػا  ّالعمػػؿّافّييمكِّػفّالعامػؿّمػفّال وػػكؿّعمػ ّ
ّم ػػزاّك  ػػانّ إ از ػوّالسػػنكي ّ ػػ ّالسػػن ّعمػ ّاشقػػؿوّاٌمػػاّاشيػػاـّالم   ٌيػػ ّ ي ػكزّلػػوّمػػنصّمػػاّ   ػ ّمنيػػاّ خػػكؿو

ّ".اإلجازة المقّررة لألحداثىذاّال كـّعم ّّوال يسريلم  ضياتّالموم  وّ
يػػدّخػػاصّ الػػ ّكعميػػووّ ػػ ٌفّرخوػػ ّ  زلػػ ّاق ػػاز ّيػػردّعمييػػاّقيػػدافوّاشكؿّقيػػدّعػػاـوّكالثػػان ّق

ّمعٌين ّمفّالعٌماؿ.
ال وػكؿّعمػ ّإ ػاز ّسػنكٌي ّم كاوػم وّ ػ 3ّّكي عٌمؽّال يدّالعاـّ مٌد ّاق از .ّإذّي ٌؽّلكػٌؿّعامػؿّو

ّ ػػ ّالسػػن ّالكا ػػد .ّاٌمػػاّال ػػز ّالم   ػػ ّمنيػػاوّ  كػػكفّقا مػػ نّلم  زلػػ .ّكلكػػفّمػػاّىػػ ّضػػكا طّ  ػػدكدّسػػٌ  ّايػػاـو
ّ  زل ّاق از ّالسنكٌي ؟ّ

عّرخو ّ  زل ّاق از ّ ضركر ّمراعا ّم  ضياتّالموم  وّدكفّافّي دِّدّ ػ ّالػنٌصّقٌيدّالمخرٌّ
ّال انكنٌ ّاٌي ّموم  وّي  ّمراعا يا.ّ

ك ال ػػػال ّي ػػػ ّمراعػػػا ّالموػػػم  يفّمعػػػانوّموػػػم  ّالعمػػػؿّكالعامػػػؿ؛ّنظػػػرانّقطػػػلؽّالػػػنٌصّكعػػػدـّ
ّمفّال موم  يفّي  ّ  ديمياّ ػ ّ ػاؿّ  ييدهّ موم  ّمعٌين وّمىّإعطا ّوا  ّالعمؿّسمط ّ  ديرّام 

ال عػػارضّ ينيػػا؛ّ كوػػاوّوػػا  ّال ػػٌؽّاشوػػيؿّ ػػ ّ نظػػيـّايػػاـّ وػػكؿّالعامػػؿّعمػػ ّاق ػػاز ّالسػػنكٌي .ّ
مكاعيػدّمػنصّاق ػاز ّالسػنكي ّلعمالػوّ سػ ّّيحػّدد صػاحب العمػؿ/ا(:ّ"157 ػدليؿّمػاّنٌوػتّعميػوّالمػاد ّ)

ّإعػػلـّالعامػػؿّعػػفّمّك ّعمػػ ّم  ضػػياتّالعمػػؿّكظرك ػػوّعمػػ ّافّيػػ ـٌ اعيػػدّاسػػ عماؿّىػػذهّاق ػػاز ّق ػػؿّخػػيرو
ّالعامؿّ اس عماؿّإ از وّالسنكي ّ  ّالمكعدّالم ددّلو". ّاشقؿّمفّمكعدّاس عمالياوّكيم ـز

كىػػذاّيعنػػ ّافّي ػػكٌل ّوػػا  ّالعمػػؿّميٌمػػ ّ  ديػػدّمكاعيػػدّاسػػ   اؽّاق ػػاز ّالسػػنكي ّ ػػ ّضػػك ّ
ّمػػفّموػػم  ّالعمػػؿوّدكفّافّي ػػٌدهّ ػػ ّاسػػ عمالوّليػػذهّالرخوػػ ّسػػّك ّكا ػػدو لّقيػػدّإ ػػلغّالعامػػؿّق ػػؿّخػػيرو

ّالمكعدّالم ٌددّالس عماليا؛ّك ّي مكفّمفّ نظيـّامكرهّكال مٌ ىّ يذهّاق از .
اق ػػاز ّالسػػنكٌي ّالم ػػٌرر ّلمعامػػؿّقا مػػ ّلم  زلػػ وّ عػػدّاسػػ ثنا ّسػػ  ّايػػاـّي ػػ ّال وػػكؿّك ال ػػال وّ 

                                                           
 .114صّو2117سلم ّع دّال كا ّع دّال ميـوّا كاـّالعمؿّالميم وّدارّالنيض ّالعر ي وّال اىر وّّ((1
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.161انظرّالماد ّ)ّ((2

ّن ودّ كا  ّالعٌماؿوّ ميىّالعامميفّ  ّال طاعّالخاصوّماّعداّ ل ّاش دا .ّّ(3) 
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ٌمػػاؿوّميمػاّ مغػتّمػٌد ّإ ػاز يـّالسػػنكٌي وّال كػـّعمػ ّ ميػىّ لػاتّالعىػػذاّّكيسػرمعمييػاّ وػكر ّم كاوػم .ّ
ّا  دا نّمفّار ع ّعخرّيكمانّكان يا نّ ثلثيفّيكمان.

ال  ّنٌصّعميياّالمخٌرعّ يعىٌدّمفّالنظاـّالعاـّال مال وّإذّي كزّلوا  ّالعمػؿّمػنصّّمٌد كىذهّال
وّالمػٌد اقػؿّمػفّىػذهّالعامؿّإ از ّم كاوم ّشكثػرّمػفّسػ  ّايػاـوّكلكػفّالّي ػكزّلػوّمن ػوّإ ػاز ّم كاوػم ّ

ّ  تّطالم ّ عٌرضوّلم زا .ّّ
 ال ّاش دا .ّإذّالّي كزّ  زل ّاق ػاز ّالخاٌوػ ّ يػـّّاّ النس  ّإل ّال يدّالخاصوّ  ٌنوّي عٌمؽامٌّ

ّكامػؿّمػفّالرا ػ وّ ّكاف.ّكىذاّال ظرّ ا ّل ماي ّموم  ّىحال ّ  ّال وكؿّعم ّقسػطو   تّاٌمّظرؼو
ّلؾّطاق يـّاقن ا ٌي وّكىـّماّزالكاّ  ّمي   ؿّالعمر.كرغ  نّمفّالمخٌرعّ  ّعدـّاس ي

لوػػا  ّالعمػػؿّ   ديػػدّمكعػػدّاق ػػاز ّالسػػنكٌي ّكاعطػػاه1ّّ ػػ ّ ػػيفّسػػمصّقػػانكفّالعمػػؿّاقمػػارا  
ّميكن ّ  زل ّاق از ّإل ّ  ر يفّعم ّاشكثرّ  ّ اؿّالضركر وّمىّاس ثنا ّ ل ّاش دا ّمفّىذهّالميكن .ّ

ؿّالعامػػػػؿّعمػػػػ ّإ از ػػػػوّالسػػػػنكي ّكاممػػػػ نّدكفّ  زلػػػػ وّمػػػػىّمراعػػػػا ّك ال ػػػػال وّ اشوػػػػؿّافّي وػػػػ
ّال االتّاالس ثنالٌي ّال  ّ   ضيياّظركؼّالعمؿ.ّ

 ػػال ٌؽّاشساسػػ ّالممنػػكحّلوػػا  ّالعمػػؿّىػػكّرخوػػ ّ  ديػػدّمكعػػدّاسػػ   اؽّاق ػػاز ّالسػػنكي وّ
  عٌمػؽّّمينٌيػ ّوّرّظػركؼّوٌ ّّك ػٌؽّ ضػركر ّ ػكال ٌؽّالثانكمّ يكّميكن ّ  زل ّاق از وّمػىّ  ييػدّممارسػ ّىػذاّال

ّ العمؿّ ي ٌررّذلؾ.
لوا  ّالعمؿّ   ديدّمكعدّاق از ّالسنكٌي .ّكقٌيدّ ٌ ػوّ ػ ّ  زلػ 2ّّكسمصّقانكفّالعمؿّالككي  

ّآخػػروّييخػػراّىػػذهّالرخوػػ ّمػػفّالسػػمط ّال  ديرٌيػػ ّ اق ػػاز ّ عػػدّمػػركرّار عػػ ّعخػػرّيكمػػانّم كاوػػم ّمنيػػاّ  يػػدو
ّعؿّ  زل ّاق از ّرىنانّ ال وكؿّعم ّمكا   ّالعامؿ.ّّالمطم  ّلوا  ّالعمؿوّكذلؾّ  

وػا  ّالعمػؿّّن اقضػا  ّإلػ ّ ػٌؽّ  زلػ ّاق ػاز ّالسػنكٌي نّ ػٌؽ3ّّقانكفّالعمػؿّالسػكرمكمنصّ
قطىّىذهّاق از وّ  ّ اؿّك كدّاس ا ّ كىرٌي ّ  ٌررّذلؾ.ّ نٌصّعم ّاٌنو:ّ"ي كزّلوػا  ّالعمػؿّقطػىّ

لػذلؾوّعمػ ّافّيعػكِّضّالعامػؿّعنيػاّّوجػود أسػباب اضػطرارية وجوىريػةحػاؿ اق از ّالسنكي ّلمعامؿّ ػ ّ
ّال ٌؽوّكييراع ّ  ّ  ديدىاّرغ  ّالعامؿ". ّ  ّكقتو

ّاضػػطرارٌي ّ  عٌمػػؽّ العمػػؿوّ سػػ دع ّك ػػكدّ ك ال ػػال وّ ػػ ٌفّىػػذاّال ػػٌؽّم ٌيػػدّ ضػػركر ّك ػػكدّاسػػ ا و
ّالعامؿّ  ّمكافّالعمؿوّالّ   مؿّال  خيرّاكّال   يؿ.ّ

سػفّالنٌيػ ّ ػ ّّسنكٌي ّكم ا ع ولعامؿّ  طىّإ از وّالكال زاـّا العمؿّي دّاساسانّلػوّ ػ ّم  ضػياتّ ي
 نايػػذّالع ػػكد.ّ  ضػػا  ّإلػػ ّالػػنٌصّال ػػانكنٌ ّالػػذمّييعىػػٌدّاشسػػاسّالم اخػػرّليػػذاّاالل ػػزاـ.ّكخاوػػ نّاٌفّقطعػػوّ

ز ّال ػ ّعمػؿّخلليػاوّل  از ّلفّيحٌثرّعم ّ ٌ ػوّ ػ ّاق ػاز ؛ّ المخػٌرعّ اػظّ ٌ ػوّ ػ ّ عػكيضّايػاـّاق ػا

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّاقمارا  ّ.76انظرّالماد ّ)ّ(1)
اق ػػاز ّالسػػنكي ّكمػػاّي ػػكزّلػػوّ(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالكػػكي  ّعمػػ ّان ػػو:ّ"لوػػا  ّالعمػػؿّ  ديػػدّمكعػػد72ّ ػػنٌصّالمػػاد ّ)ّ(2)

  زل ياّ رضا ّالعامؿّ عدّاشر ع ّعخرّيكمانّاشكل ّمنيا.ّكلمعامؿّ ٌؽّ  ميىّإ از ػوّ مػاّالّيزيػدّعمػ ّإ ػاز ّسػن يفوّكلػوّ
ّ عدّمكا   ّوا  ّالعمؿّال ياـّ ياّد ع نّكا د .ّكي كزّ مكا   ّالطر يفّ  ميىّاق از ّالسنكي ّشكثرّمفّسن يف".

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.159رّالماد ّ)انظّ((3
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ّعفّقطىّمٌد ّاق از .ّ ّإضا    ّمىّاشخذّ عيفّاالع  ارّرغ  وّ  ّ  ديدّايامياوّك عكيضو
لكٌنػػوّنعمػػ ّعكػػسّقػػانكفّّككسػػمصّقػػانكفّالعمػػؿّاقمػػارا  ّلوػػا  ّالعمػػؿّ  طػػىّإ ػػاز ّالعامػػؿ.ّ

مييػػاّالعامػػؿّخػػلؿّسػػن ّي ػػ ّافّي وػػؿّعّ العمػػؿّالسػػكرمنّلػػـّي ػػٌددّ ػػٌدانّادنػػ ّمػػفّ  ػػر ّاق ػػاز ّالسػػنكيٌّ
عم ّاٌنو:ّ"إذاّاس دعتّظػركؼّالعمػؿّ خػغيؿّالعامػؿّ ػ ّاثنػا 1ّّ(78االس   اؽّذا يا.ّ نٌصّ  ّالماد ّ)

ؿّمٌد ّاق از ّال  ّعمؿّخللياّإل ّالسػن ّال اليػ ّك ػ ّافّيػحدمّّكميا أو بعضياإ از وّالسنكي ّ كلـّ ر  
.ّك ػ ّ ميػىّاش ػكاؿّعفّاياـّعمموّيساكمّا رهّاشساسػ إليوّوا  ّالعمؿّا رهّمضا انّإليوّ دؿّإ از ّ

ّ".الّي كزّ خغيؿّالعامؿّاثنا ّإ از وّالسنكٌي ّاكثرّمفّمر ّكا د ّخلؿّسن يفّم  الي يف
 الم ا ػؿوّلػـّي ػٌددّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّعػددّالمػٌراتّال ػ ّي ػكزّ ييػاّلوػا  ّالعمػؿّممارسػػ ّّك

ا  ّالػػذمّلػػـّيسػػمصّلوػػا  ّالعمػػؿّ  طػػىّاق ػػاز ّالسػػنكٌي ّىػػذاّال ػػٌؽ.ّعمػػ ّعكػػسّقػػانكفّالعمػػؿّاقمػػاّر
ّالخاٌو ّ العامؿّك خغيموّخللووّشكثرّمفّمٌر وّكا د ووّخلؿّسن يفّم  الي يف.

ّمّإل ّ   يميا.يحدٌّك  زل ّاق از ّالسنكٌي ّيمكفّافّ
 ػ تأجيؿ اإلجازة السنويّة:2

ّمػفّالعامػؿّكوػا  ّالعمػؿّ  ػٌؽّ   يػؿّاق ػاز ّالسػنكٌي وّكخػٌصّمنصّقانكفّالعمؿّالسكرمّلكػؿ 
ّعفّاآلخر.ّّمخ ما ّوّكٌلنّمنيماّ خركطّو

ّإلػػػ ّوػػػا  ّالعمػػػؿّمػػػىّ  ّخطػػػ    ٌيػػػدّ ػػػٌؽّ   يميػػػاّ النسػػػ  ّإلػػػ ّالعامػػػؿّ ضػػػركر ّال  ػػػٌدـّ طمػػػ و
ّ.2ّّال وكؿّعم ّمكا   ّاشخيرّعم ّىذاّال   يؿ

ّكعميووّ  ّمفّإ از وّالسنكٌي ّرىفه  مكا   ّوػا  ّالعمػؿّعمػ ّىػذاّرغ  ّالعامؿّ  ّ   يؿّ ان و
ال   يؿ.ّكاخ راطّىذهّالمكا   ّى ّالن ي  ّال  مٌي ّلككفّاشخيرّوا  ّال ٌؽّاشوػيؿّ ػ ّ نظػيـّاكقػاتّ

ّ وكؿّالعامؿّعم ّاق از ّالسنكٌي .ّ
  ّ يفّقٌيدّ ٌؽّوا  ّالعمؿّ  ّ   يؿّاق از ّالسػنكٌي ّ ك ػكدّم ػرراتّ دٌيػ ّ  عٌمػؽّ العمػؿوّ

/ (ّعمػ ّاٌنػو:ّ"عمػ ّوػا  ّالعمػؿّ مكػيفّالعامػؿ157ّمنصّاق از .ّ ػنٌصّ ػ ّالمػاد ّ)ّ س دع ّ  خير
مفّال م ىّ   از ػوّالسػنكٌي ّالمنوػكصّعمييػاّ ػ ّىػذاّال ػانكفّإالّإذاّك ػدتّاسػ ا ّ ديػ ّ  عٌمػؽّ ط يعػ ّ
ٌي ّالعمػػؿّاكّظرك ػػوّ سػػ دع ّ ػػ خيرّمػػنصّاق ػػاز وّخػػريط ّاسػػ عماؿّسػػٌ  ّايػػاـّم وػػم ّمػػفّإ از ػػوّالسػػنّك

ّايػػاـّاق ػػاز ّالم   يػػ ّإلػػ 161ّالمنوػػكصّعمييػػاّ ػػ ّالمػػاد ّ) ـٌ (ّمػػفّىػػذاّال ػػانكفوّك ػػ ّىػػذهّال الػػ ّ ضػػ
ّإ از وّالسنكٌي ّ  ّالسن ّالل   وّاكّيعكِّضّلوّوا  ّالعمؿّعنياّن دان".ّ

ّ مخػػيل ّك ال ػػال وّ     يػػؿّاق ػػاز ّالسػػنكٌي ّ ػػ ّىػػذهّال الػػ ّن عػػدّاسػػ خرااّسػػ  ّايػػاـّمنيػػانّرىػػفه
وػػا  ّالعمػػؿ.ّ ػػ ذاّارادّعػػٌكضّالعامػػؿّعػػفّال ػػز ّالم   ػػ ّمنيػػاوّك ػػذلؾّيكػػكفّقػػدّاك ػػ ّ ال زامػػوّعػػفّ

ذاّلـّيرغ وّكافّ ّذّال زاموّعينانّ  ّالسن ّال الي ّالس   اؽّاق از .ّافّيناٌّكا  وّمفّطريؽّال عكيض.ّكان
 ّك  ميعيػاّلمػٌد ّلعامػؿّال ػٌؽّ ػ ّ   يػؿّإ از ػوّالسػنكيٌّا3ّ ػ ّ ػيفّاعطػ ّقػانكفّالعمػؿّالكػكي  

                                                           
ّ.29/11/1986ّّ(ّ اريخ12ّعيدِّلتّىذهّالماد ّ ال انكفّاال  ادمّرقـّ)ّ((1
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.161انظرّالماد ّ)ّ((2
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  .72انظرّالماد ّ)ّ((3



 

152 
 

.ّك ػ ّسن يف.ّكذلؾّاعطاهّال ٌؽّ  ّ   يمياّشكثرّمػفّسػن يفّ عػدّال وػكؿّعمػ ّمكا  ػ ّوػا  ّالعمػؿ
عمػػ ّّو وػػكلّ عػػدّوّإالٌّكا ػػد ّنّال ػػال يفّالّيسػػ طيىّالعامػػؿّال يػػاـّ   از ػػوّال ػػ ّقػػاـّ   ميعيػػاّد عػػ ّنّكم ػػ 

ّمكا   ّوا  ّالعمؿ.
مػػفّكٌي ّعػػفّاق ػػازاتّاشيخػػرلوّسػػكا هّمػػفّ يػػ ّا كاميػػاّاـّ  سػػيدانّلم ػػداّاسػػ  لؿّاق ػػاز ّالسػػن

عمػػػ ّاسػػػ  عادّايػػػاـّاشعيػػػادّكالمناسػػػ اتّالرسػػػمٌي 1ّّالغايػػػ ّمػػػفّإقرارىػػػاوّنػػػٌصّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرم يػػػ ّ
ّكالرا  ّاشس كعٌي ّمفّ سا ّاق از ّالسنكٌي .

قػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم.ّالم ػػداّذا ػػووّك ػػناسّال عػػدادّالػػذمّ ػػا ّ ػػو2ّّك  ٌنػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالموػػرم
قػانكفّالعمػؿّّلؾّ عػؿ ذكرّإ از ّاشعيػادّكالعطػؿّالرسػمٌي ّكالرا ػ ّاشسػ كعٌي وّدكفّاق ػاز ّالمرضػٌي .ّكػذ

ّعم ّالعطؿّالرسمٌي ّكاق ازاتّالمرضٌي وّكاغاؿّاق از ّاشس كعٌي .نٌصّّإالّاٌنوّو3الككي  
ؿّ ػيفّاق ػازاتوّدكفّافّ يػدؼّإلػ ّكنع  دّاٌفّىػذاّالنوػكصّ ػا تّل حٌكػدّعمػ ّم ػداّاالسػ  ل

 وػػرّال ػػاالتّال ػػ ّ سػػ  ٌؿّ ييػػاّاق ػػاز ّالسػػنكٌي ّعػػفّاق ػػازاتّاشيخػػرل.ّكعميػػووّالّ ػػدخؿّ ػػ ّ سػػا ّ
اق ػػػاز ّالسػػػنكٌي ّاق ػػػاز ّاشسػػػ كعٌي ّكاق ػػػاز ّالمرضػػػٌي ّكان ػػػاز ّاشمكمػػػ ّكغيرىػػػاّمػػػفّاق ػػػازاتّ ػػػ ّ ػػػاؿّ

ّذكرىاّ  ّالنٌصّال  ّذكرىا.ّلـّي ـٌّانكنٌ ّاـّ زامنيماوّسكا ّا ـٌ
الم ػداّالمعػاكسوّ ػنٌصّعمػ ّاٌنػو:ّ" ػدخؿّ ػ ّ سػا ّمػٌد 4ّّ  ّ يفّ  ٌن ّقانكفّالعمؿّاقمارا  

ّايخػػػرلّ سػػػ  ّالمػػػرضّإذاّ خممػػػتّىػػػذهّ اق ػػػاز ّالسػػػنكي ّايػػػاـّالعطػػػؿّالم ػػػٌرر ّقانكنػػػانّاكّا ااقػػػانّاكّاٌمّمػػػددو
ّعم ّال كـّذا و.5ّردن اق از ّك ع  رّ ز انّمنيا".ّكنٌصّقانكفّالعمؿّاش

كنع  دّاٌفّىذاّالنيجّييدرّم داّالاوؿّ يفّاق ػازاتوّالػذمّييعىػٌدّم ػداّاساسػٌيانّ ػ ّقػكانيفّالعمػؿ.ّ
 كػػٌؿّإ ػػاز ّ سػػ  ٌؿّ   كاميػػاّكاغراضػػياّعػػفّاق ػػازاتّاشيخػػرل.ّكػػذلؾّياػػكِّتّعمػػ ّالعامػػؿّضػػمان ّىامػػ ّ

دكفّافّ ػحٌثرّمسػػ ل ّّ- ػػ ّ ػاؿّ  ٌ ػؽّسػ  يا-ٌد ياّ   ٌمػ ّ ػ ّ ٌ ػوّ ػ ّاالسػ ااد ّمػػفّكػٌؿّإ ػاز ّ كامػؿّمػ
ّ.ّّّؽ زامفّاق ازاتّعم ّىذاّال 

ك ال ال وّييعىٌدّقانكفّالعمؿّالككي  ّال ػانكفّاشكثػرّرعايػ ّل ػٌؽّالعامػؿّ ػ ّاق ػاز ّالسػنكٌي ؛ّذلػؾّ
قضػالوّ سػع ّاٌنوّنٌصّعم ّاطكؿّمػٌد ّإ ػاز ّسػنكي ّكىػ ّثلثػيفّيكمػانوّيمكػفّلمعامػؿّاالسػ ااد ّمنيػاّ عػدّ

اخػػيرّ ػػ ّخدمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿ.ّ اقضػػا  ّإلػػ ّاٌنػػوّ  نػػ ّم ػػداّاسػػ  لؿّاق ػػاز ّالسػػنكٌي ّعػػفّاق ػػازاتّ
خرلّ  ّ اؿّ زامنيما.ّعمػ ّعكػسّقػانكفّالعمػؿّاقمػارا  ّالػذمّنػٌصّعمػ ّمػٌد ّاق ػاز ّناسػياوّلكٌنػوّاشّي

ّالعامؿّمفّاالس ااد ّمفّمٌد ّاق از ّ كاممياوّ  ّ اؿّ داخم ّياّمىّاق ازاتّاشيخرل. ـر
ّليسػ ايدّمنػػوّك ال ػال وّ  ّقػانكن   اسػ  لؿّاق ػاز ّالسػنكٌي ّعػفّاق ػازاتّاشيخػرلّي  ػااّإلػ ّنػص 
يارضػوّال  ميػؿّالسػميـّّقػانكن ّ وّم ػداٌّنػاالّي ػكزّاال اػاؽّعمػ ّخل ػووّ ػالرغـّمػفّلووّالعامؿوّكيغدكّ ٌ انّ

                                                           
ّ/د(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.155انظرّالماد ّ)ّ((1
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.47لماد ّ)انظرّاّ((2
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  .71انظرّالماد ّ)ّ(3)
ّ.29/11/1986(ّ اريخ12ّ(ّ مك  ّال انكفّاال  ادمّرقـّ)77عيٌدلتّالماد ّ)ّ((4
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .61الماد ّ)انظرّّ(5)
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ّلركحّقانكفّالعمؿ.ّ
كٌي وّسػػوّ ػػ ّىػػذاّالم ػػاؿوّمػػاّىػػكّموػػيرّا ػػرّالعامػػؿّخػػلؿّإ از ػػوّالسػػنكالسػػحاؿّالػػذمّيطػػرحّنا

ّكامؿّوّىؿّي وؿّعميو ّكك ٌنوّعم ّراسّعممو؟ّو خكؿو
 

 الثالثالفرع 
 ةأجر اإلجازة السنويّ 

السػنكٌي وّمػفّاىػـّمزايػاّىػذهّاق ػاز .ّإذّّاق ػاز ييعىٌدّ وكؿّالعامؿّعم ّا رهّكػاملنّخػلؿّ  ػر ّ
كدكفّافّي ػكؿّ ينػوّك ػيفّادالػوّالعمػؿّ ال ػوّالوػ ٌي ّّالرغـّمػفّعػدـّادالػوّالعمػؿ.ا رهّ ػّيس  ٌؽّالعامؿ

ّاكّاس ا وّاال  ماعٌي .ّ
يػ ّالّ  مػؿّّمعنػ ّ.ّ 1كيودؽّعم ّالم ػال ّال ػ ّي وػؿّعمييػاّالعامػؿّخلليػاّكوػؼّاش ػر

م يػػدّالػػذمّ ذلػػوّالعامػػؿّمي ػػد مانّخػػلؿّالسػػن لّم ا ػػؿّوكّشٌنيػػاّ ػػ   ّال عػػكيض؛
 ػػ ٌفّال عػػكيضّيكػػكفّّ.ّكػػذلؾ2

ّماػركضّوّم ا ؿّاقخلؿّ ػال زاّـو ّاكّع ػدم  عمػ ّوػا  ّالعمػؿوّكىػذاّاشمػرّالّيوػدؽّعمػ ّ الػ ّّقػانكن  
ّاق از ّال  ّيمن ياّاشخيرّ نايذانّلنوكصّقانكفّالعمؿ.

ّإذاّكػػافّعػػدـّ وػػكؿّالعامػػؿّالمٌ ػػررّليػػذهّاق ػػاز ّإالٌّّالعامػػؿّ ػػ ّالم ا ػػؿّالن ػػدمٌّّتّ ػػؽٌّكالّيث ػػ
ّميياّرا عانّإل ّخط ّوا  ّالعمؿ.ع

  ػػػٌؽّالعامػػػؿّ ػػػ ّال وػػػكؿّعمػػػ ّالم ا ػػػؿ3ّّك ػػػ ّىػػػذاّالوػػػددّقضػػػتّم كمػػػ ّالػػػن ضّالموػػػرٌي 
منياّير ىّإل ّوا  ّالعمؿوّالػذمّلػـّي ػٌددّمكعػدانّالعامؿّ رمافّرويدّإ ازا وّالسنكٌي ؛ّماداـّالن دٌمّل

ّلم وػكؿّعمػ ّاق ػاز .ّ مثػؿّىػذاّالخػرطّالػذمّالس   اؽّىذهّاق از وّم ذٌرعانّاٌفّالعامؿّلـّي  ػٌدـّ  طمػ و
ّ  ّال انكف.ّك ال ال وّ يكّ اطؿ.ّّّّ ّي ٌمؿّمفّالضماناتّالم ٌرر ّلمعامؿّغيرّكاردو
ّكامؿ؟ّ ّكلكفوّماّىكّالم وكدّ  ٌفّالعامؿّي وؿّعم ّإ از ّسنكٌي ّ   رو
ّوػريص.ّكىػذاّيعنػ ّلـّيعٌددّقانكفّالعمؿّالسكرمّالعناورّال ػ ّ ػدخؿّ ػ ّ سػا ّاش ػرّ خػك ؿو

؛ّ يػذا4ّؿاٌنياّ خمؿّاش رّاشساسٌ ّ كا  ّعناورهوّ اس ثنا ّماّيككفّمر  طانّ ممارس ّالعمؿوّك دؿّال نٌ ػ
اليػػػدؼّمػػػفّوػػػر وّىػػػكّعػػػدـّ  ميػػػؿّالعامػػػؿّّ .ّمػػػاداـال ػػػدؿّيا ػػػدّم ػػػٌررّوػػػر وّ ػػػ ّ  ػػػر ّاق ػػػاز ّالسػػػنكيٌّ

ل ّالعمؿوّكىكّماّلفّي  ااّإلي ّوّ  ّ  ر ّاق از .ّّمواريؼّال نٌ ؿّمفّكان
مكقاػػػػانّمخ ماػػػػان.ّإذّقوػػػػرّم ا ػػػػؿّاق ػػػػاز ّالسػػػػنكٌي ّعمػػػػ ّاش ػػػػر5ّّكا خػػػػذّقػػػػانكفّالعمػػػػؿّاقمػػػػارا  

ّاشساسٌ وّميضا انّإليوّ دؿّالسكفّك دهوّإفّك د.ّ
                                                           

ّ.226وّص1991وّعمافو2ّىخاـّر عتّىاخـوّخرحّقانكفّالعمؿّاشردن وّطّ((1
ّّ.375خكاخّم مدّاش مدوّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
.ّمػػػذككرّلػػػدل:ّسػػػام ّع ػػػدّالمػػػنعـّ سػػػيفوّم مكعػػػ 22/12/2115ّؽوّ ػػػاريخ74ّلسػػػن 95ّن ػػػضّمػػػدن وّالطعػػػفّرقػػػـّّ(3)

ّ.241وّص2117ال كانيفّكالم اد ّال انكني وّال ز ّالثان وّالمك  ّالان وّ
ّ.275م مدّل ي ّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
ّ.29/11/1986(ّ اريخ12ّلتّىذهّالماد ّ ال انكفّاال  ادمّرقـّ)عيدِّّّ((5
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 ػػ ّاال  ػػاهّالمعػػاكسوّإذّقضػػتّ ػػ ٌفّاش ػػرّالػػذم1ّّ ػػ ّ ػػيفّذى ػػتّم كمػػ ّالػػن ضّالموػػري ّ
ّ از ّىكّاش رّالثا تّ  ّالع دوّدكفّاشخذّ عيفّاالع  ارّمم  اتّاش ر.يي س ّعم ّاساسوّم ا ؿّاق

اٌفّاش ػرّالػذمّيسػ  ٌ وّالعامػؿّخػلؿّ  ػر ّإ از ػوّالسػنكٌي ّىػكّاش ػر2ّّكيرلّا ػدّخيػٌراحّال ػانكف
المسػػػٌم ّ ػػػ ّالع ػػػدّمضػػػا انّإليػػػوّ ميػػػىّمم  ا ػػػوّال ػػػ ّيوػػػدؽّعمييػػػاّكوػػػؼّاش ػػػروّمػػػفّمػػػنصّكمكا ػػػآتّ

  رّاق ػػاز ّالسػػنكٌي ّيخػػمؿّالمزايػػاّالعينٌيػػ ّال ػػ ّ يمػػنصّلمعامػػؿّ سػػ  ّعممػػووّكالطعػػاـّوّ ػػ.ّكعميػػوك ػػدالت
ّكالمسكفّكغيرىا.
ّوػػا  ّالعمػػؿّ   دي ػػوّّ ػػيفّخيػػر احّال ػػانكفوّكذلػػؾّإذاّكػػافّ ػػدالّنّبػػدؿ الطعػػاـكاثػػارّ ال زامػػانّي ػػـك

ّعينان.ّ
خػؿّمكػافّالعمػؿّالّيسػ  ٌؽّإلػ ّال ػكؿ:ّإٌفّالطعػاـّالػذمّي ٌدمػوّوػا  ّالعمػؿّدا3ّ ذى ّا دىـ

العامػػؿّ عكيضػػانّعنيػػاوّإٌنمػػاّي وػػؿّعميػػوّ  دكمػػوّإلػػ ّمكػػافّالعمػػؿّاثنػػا ّاكقػػاتّ نػػاكؿّالطعػػاـّلم وػػكؿّ
وّ اع  ػػارهّمػػفّالمزايػاّالعينٌيػػ ّال ػػ ّعنيػاّّاٌفّالعامػػؿّيسػػ  ٌؽّم ػا لنّن ػػدٌياّن4ّعميػوّعينػػان.ّ ػ ّ ػػيفّيػػرلّآخػرّه
ّيودؽّعميياّكوؼّاش ر.ّ
مػػفّالنا يػػ ّ- رمػػافّالعامػػؿّ ّالنظػػرّالثانيػػ ؛ّذلػػؾّاٌفّال ػػكؿّ غيػػرّذلػػؾّيعنػػ ّكن ػػفّنحٌيػػدّك يػػ

ّمفّا رهوّ س  ّقياموّ   از وّاقػٌرّال ػانكفّ  ٌ ػوّ ػ ّال م ٌػىّ يػاوّمػىّ وػكلوّّ-العممٌي  مفّ ٌ وّ  ّ ان و
ّعم ّا رهّكاملن.
كك ٌنػػوّعمػػ ّراسّّ   از ػػوّالسػػنكٌي ّكال وػػكؿّعمػػ ّا ػػرهّكػػاملنوالعامػػؿّال م ٌػػىّّمػػفّ ػػؽٌّكعميػػووّ

ال ػػدالتّالمر  طػػ ّ العمػػؿوّكاش ػػكرّال ػػ ّالّ  وػػؼّ الث ػػاتّكاالسػػ  راروّكػػ  رّسػػاعاتّّ اسػػ ثنا ّعممػػو.
ّالعمؿّاقضا  .
ي ػػػ ّعمػػػ ّطر ػػػٌ ّع ػػػدّالعمػػػؿّا  ػػػراـّا كػػػاـّاق ػػػاز ّالسػػػنكٌي ّال ػػػ ّنػػػٌصّعمييػػػاّقػػػانكفّاكلكػػػفوّ

ّ؟خل ياالعمؿوّاـّ  مكانيماّاال ااؽّعم ّ
ّ

 بعالفرع الرا
 تعّمؽ اإلجازة السنوّية بالنظاـ العاـ

انطلقانّمفّاىمٌي ّاق از ّالسػنكٌي ّعمػ ّالوػعيديفّاال  مػاعٌ ّكاالق وػادٌموّسػم ّقػانكفّالعمػؿّ
 رٌي ّالطر يفّ  ّاال ااؽّعم ّال نازؿّعنيا.ّ منىّطر  ّعلق ّالعمؿّمفّاال ااؽّعم ّال خٌمػ 5ّّالسكرم

ّكافوّ  تّطالم ّال طلفال خٌم ّاكّال نازؿّعفّ ٌؽّالعامؿّ  ّاق ّ. از ّشٌمّس  و

                                                           
.ّعوػػػمتّاليػػػكارموّقضػػػا ّالػػػن ضّ ػػػ ّمنازعػػػاتّالعمػػػؿ27/11/1976ّؽوّ ػػػاريخ41ّلسػػػن 669ّّطعػػػفّ ػػػالن ضّرقػػػـّّ(1)

ّ.81وّص2كال  ميناتّاال  ماعي  وّا
ّ.597 سفّكيرهوّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
ّ.276م مدّل ي ّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
وّّ((4 ّ.164ص1999قانكفّالعمؿوّدارّالث ا  وّعٌمافوّع دّالكا دّكـر
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.158انظرّالماد ّ)ّ(5)
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لّي كزّلطر  ّع دّالعمؿّمخالا ػوّ  ػتّاٌمّم ػررّ كىذاّيعن ّاٌفّىذهّالماد ّمفّالنظاـّالعاـوّ
كافوّكلكّكػافّىػذاّالم ػررّىػكّ   يػؽّموػم  ّمادٌيػ ّاك ػرّلمعامػؿ؛ّذلػؾّاٌفّالمخػٌرعّقػٌدرّاٌفّقيػاـّالعامػؿّ

كػػفّ   ي يػػاّلمعامػػؿّكالم  مػػىوّ  يػػ ّالّيمكػػفّشٌمّا اػػاؽوّافّيكً ػػدّ   از ػػوّالسػػنكٌي ّىػػ ّاقوػػ ّ الػػد ّيم
ّ الد نّاك رّمنيا.ّّ

عم ّ ظرّال نازؿّعفّاق ػاز ّالسػنكٌي .ّ  نػازؿّالعامػؿ1ّّتّالعديدّمفّقكانيفّالعمؿّالعر ي كنوٌّ
ّ دكفّعكض.ّاـ عكضّّاكافعفّإ از وّالسنكٌي ّي ىّ اطلنوّسكا ّ

ّامػؿ ّالعو ٌّاظّ يذهّاال از ّ   وّك ضػمفّلػوّ ػؽّال م ٌػىّ  يا ػوّالخاٌوػ .ّك ال ػال وّ يػ ّ يػ ـٌ
ككن ي ػػ ّط يعٌيػػ ّمنػػىّال نػػازؿّعنيػػا.ّ ّعمػػ ّ ػػد ّسػػكا .ّاشمػػرّالػػذمّي ػػٌررّاٌوػػخالّ  يا ػػوّالمينٌيػػ ّك يا ػػو

ّ.2 الرغـّمفّغيا وّعفّالعمؿّوالعامؿّم  اظانّ ع دّعممويظٌؿّققرارّالمخٌرعّ يذهّاق از وّ
شىمٌيػػ ّاق ػػاز ّالسػػنكٌي وّكل  ٌ ػػؽّىػػد ياّ ػػ ّ  ديػػدّنخػػاطّالعامػػؿوّمنػػىّقػػانكفّالعمػػؿّكاسػػ كماالنّ

العامؿّمفّالعمؿّلدلّوا  ّعمؿّآخرّخلؿّ  ر ّاق از وّ  تّطالم ّ رمانوّمػفّا ػرّىػذه3ّّالسكرم
ّ.ّّآخرّوّإذاّث تّعمموّل سا ّوا  ّعمؿّوالا ر 

ا وّخػلؿّ  ػر ّاق ػاز وّإٌنمػاّمنعػوّمػفّالعمػؿّكييل ظّاٌفّالمخٌرعّلـّيمنىّالعامؿّمفّالعمػؿّل سػ
ّآخػػػر.ّكىػػػذاّيعنػػػ ّاٌنػػػوّلػػػيسّ  مكػػػافّوػػػا  ّالعمػػػؿّال مٌسػػػؾّ ػػػنٌصّىػػػذهّالمػػػاد  ّول سػػػا ّوػػػا  ّعمػػػؿو

ّك رمافّالعامؿّمفّا رهّعفّمٌد ّاق از ّإذاّث تّلوّاٌنوّيعمؿّل سا وّالخخوٌ .ّ
لعمػؿّال ػا ىّالمػ  كروّىػذاّمػفّ يػ وّالّييرىػؽّالعامػؿّكاّكنع  دّاٌفّس  ّذلؾّاٌفّالعمؿّالخاٌصّ

كمػػفّ يػػ ّايخػػرلوّ ػػ ٌفّنػػدر ّال ػػاالتّال ػػ ّيم مػػؾّ ييػػاّالعامػػؿّعمػػلنّخاٌوػػانّىػػكّالػػذمّد ػػىّالمخػػٌرعّإلػػ ّ
ّإغااؿّىذهّال ال .

كنػػصّقػػانكفّالعمػػؿّالكػػكي  ّعمػػ ّال كػػـّذا ػػو.ّ ػػ ّ ػػيفّذىػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالموػػرمّا عػػدّمػػفّ
 ػػٌؽّّ- ّإمكانيػػ ّ رمػػافّالعامػػؿّمػػفّا ػػرهّعػػفّمػػٌد ّاق ػػاز  اقضػػا  ّإلػػ- ػػ عط ّوػػا  ّالعمػػؿّّذلػػؾ.

ّدّدر  ّىذاّال زا .ّ رضّال زا ّال  دي ٌ وّدكفّافّي دٌّ
ّاك رّعم ّضركر ّال م ٌّ   ػتّ-ّالعامػؿ4ّىّ اق از ّالسنكٌي وّمنىّقانكفّالعمؿّاقمػارا  ك  رصو

رضػٌي ّلػدلّوػا  ّعمػؿّآخػر.ّك عػؿّمفّالعمؿّاثنا ّ  ر ّإ از ػوّالسػنكٌي ّاكّالمّ-طالم ّال زا ّالواـر
 زا ّمخالا ّىػذاّال ظػرّىػكّإنيػا ّع ػدّالعمػؿّمػىّ رمػافّالعامػؿّمػفّا ػرهّعػفّمػٌد ّاق ػاز وّكمػفّ ٌ ػوّ

ّ  ّاقنذارّالذمّيس ؽّاقنيا .ّّ
مكقػؼّىػذاّال5ّكلـّيػنٌصّقػانكفّالعمػؿّاشردنػ ّعمػ ّمثػؿّىػذاّال ظػر.ّكي ػٌررّا ػدّخيػٌراحّال ػانكف

                                                           
(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿ74ّالمػػاد ّ)ّكّ(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ 64المػػاد ّ)ّكّ(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالموػػرم47مػػاد ّ)انظػػرّالّ((1

ّالككي  .
(2) FAVENNEC-HERY Françoise et VERKINDT Pierre-Yves, Droit du travail, op.cit., p.658.  

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.162انظرّالماد ّ)ّ((3
ّ.29/11/1986(ّ اريخ12ّعيدِّلتّىذهّالماد ّ ال انكفّاال  ادمّرقـّ)ّ(4)
ّ.111ا مدّ ميؿّا مدّمطاكعوّمر ىّسا ؽوّصّ(5)
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 د عوّإلػ ّالعمػؿّخػلؿّ  ػر ّاق ػاز .ّّيمكفّافّّل ّاالق وادٌي ّالضعيا ّلمعامؿوّال   ضركر ّالر ؽّ ال ا
ّإضا  ّ  ّإاٌلّإذاّكانتّظرك وّالمادٌي ّ س دع ّذلؾ.ّّو العامؿّلفّييرىؽّناسوّ عمؿو

كالم مثِّمػػ ّ ػػ ّموػػم  ّالم  مػػىّ-ّكيحخػذّعمػػ ّىػػذاّالػػرامّإغاالػػوّلضػػركر ّ  ػػديـّالموػػم  ّالعاٌمػػ 
موم  ّالخاٌو ّ  ّ اؿّ عارضيما.ّكىكّماّد ىّالعديدّمفّمخػرع ّالػدكؿّإلػ ّإقػرارّىػذاّعم ّالّ-ككؿ

ال ظر.ّك  ّالم ا ؿّالّنحٌيدّال ػزا ّالػذمّنػٌصّعميػوّقػانكفّالعمػؿّاقمػارا  ؛ّكذلػؾّالنعػداـّال ناسػ ّ ػيفّ
ّط يع ّالمخالا ّكال زا .
ز ّالسػػػنكٌي وّ ػػػ ّضػػػك ّ  ػػػديرهّوػػػا  ّالعمػػػؿّىػػػكّالػػػذمّيي ػػػدِّدّ ػػػاريخّاسػػػ   اؽّاق ػػػاك ال ػػػال وّ 

لظركؼّالعمؿ؛ّ كواوّرليسانّلممنخا .ّإاٌلّاٌفّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّاخػراّىػذهّالمسػ ل ّك وػكر ّاسػ ثنالي ّ
عػػفّسػػمط ّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّ ػػال يف:ّقػػٌررّإ ػػداىماّمراعػػا نّلظػػركؼّالعامػػؿّالخخوػػٌي ّكىػػ ّاق ػػاز ّ

ىػػػا يفّّالدراسػػٌي .ّكمػػػاّي مػػػىالعممػػ وّكىػػػ ّاق ػػػاز ّالعارضػػ وّكاشيخػػػرلّا  رامػػػانّلمعمػػـّككا ػػػ ّال  وػػػيؿّ
ّاق از يفّاٌنيماّ يخومافّمفّاق از ّالسنكٌي ّلمعامؿ.

ّ كنل ػػظّ عػػدّدراسػػ ّاق ػػازاتّالمػػ  كر ّاٌفّاق ػػاز ّالمرضػػٌي ّىػػ ّالك يػػد ّال ػػ ّالّ كػػكفّ ػػ  رو
ذاّ.ّ الرغـّمفّاٌفّالعامؿّيغدكّ  ّىذهّاق ػاز ّ الػذاتّاخػٌدّ ا ػ ّإلػ ّالكامؿّو عمػ ّّالمخػٌرععػٌكؿّمػاؿ.ّكان

مػػ ّ ػػ ّ وػػكؿّالعامػػؿّعمػػ ّا ػػرهّكامػػؿوّ  ٌننػػاّطػػكؿّ  ػػر ّىػػذهّاق ػػاز ّل ن ػػاصّمػػفّىػػذهّالضػػمان ّالم مثٌّ
%75ّن  رحّ  سيـّ  ر ّاق از ّالمرضٌي ّإل ّثل ّمرا ؿوّي وؿّالعامؿّ  ّالمر م ّاشكلػ ّمنيػاّعمػ ّ

ّ.كامؿّوّك ككفّالمر م ّالثالث ّ   رّوّ%ّمفّا رهّ  ّالمر م ّالثاني و85مفّا رهوّكعم ّ
 الخالصة:

ّّيمكػفّإٌفّسمط ّ نظيـّالعمػؿ ّ ػردّعمػ ّاسػ عمالياوّك ػزا و مكا ي يػاّمػفّخػلؿّالػنٌصّعمػ ّقيػكدو
يياػػرضّعمػػ ّمخالا يػػا.ّ يػػذهّالرخوػػ ّالّيمكػػفّل ػػانكفّالعمػػؿّإاٌلّاالع ػػراؼّ ك كدىػػاوّسػػكا ّ يمػػاّي عٌمػػؽّ

ّتّال وكؿّعم ّاق از وّضمانانّل سفّسيرّالعمؿّداخؿّالمنخ  .ّاكقاّاـ  نظيـّ ااويؿّادا ّالعمؿوّ
  ديدّمكعدّ عضّاق ػازاتوّك ٌ ػوّ ػ ّر ػضّال عػديؿّلؿّال دخٌّالعامؿّ  ّّكلكٌفّاالع راؼّ  ؽٌّ

ضػمان ّّ ػذلؾّالذمّادخموّوا  ّالعمؿّعم ّعناورّع دّالعمؿوّخٌاػؼّمػفّكطػ  ّىػذهّالسػمط وّمخػٌكلّن
ّإاٌلّلموم  ّالعامؿ.ّّّوقانكنٌي ّالّيمكفّمخالا يا

ذاّكػػػافّ نظػػػيـّالمخػػػٌرعّلكا  ػػػاتّالعامػػػؿوّكك ػػػكدّاللل ػػػ وّيسػػػاىمافّ ػػػ ّال اػػػاظّعمػػػ ّ  ػػػكؽّ كان
ّ ػاالتّوالػنٌصّعمػ ّالعامؿّخلؿّ  ػر ّادالػوّالعمػؿوّ ػ ٌفّ ػدٌخؿّالمخػرعّل  ديػدّ ػاالتّالاوػؿّال ػ دي  وّّك

كىػكّّ مايػ ّ ػٌؽّالعامػؿّ ػ ّاالسػ مرارّ العمػؿ. ػ ّّافيسػاىمّو  كػـّال ػانكفّم ػٌررّو ييػاّغيػرّاقنيا ّّييعىدٌّ
ّماّسن ناكلوّ الدراس ّ  ّال ا ّالثان ّمفّىذهّالرسال .
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 الباب الثاني

 عقد العمؿ النظاـ العاـ مف سمطة إنياء حماية
 تمييد وتقسيـ:

 ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّ مايػػ ّلالسػػكرمّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّعّالكسػػالؿّال ػػ ّ  نيػػاّالمخػػرٌّالّيمكػػفّافّ  ػػٌكاّ
ّل يدهوّك ٌ ووكؿّعم ّال  ّعادؿو ّ عيػدانّعػفّ عٌسػؼّوػا  ّالعمػؿّ  ّادا ّالعمؿّال ا ىّالم  كرّم ا ؿو

رّ  ّاالسػ مرارّ العمػؿوّمػاّلػـّير كػ ّخطػ ّي ػرٌّّ ماي ّ ٌ وضماناتّ يدؼّإل ّ الن احوّماّلـّ يس ٌكمؿّ 
ّ رمانوّمفّىذهّالمٌيز .ّ

الّي ػكزّمخالا يػاّّوآمػر ّوّالمنٌظم ّلياّذاتّوػا ّونتّال كاعدّ ياّإذاّكااىداكىذهّال ماي ّالّ  ٌ ؽّ
لػػووّسػػمصّّ.ّكشٌفّىػػدؼّقػػانكفّالعمػػؿّلػػيسّ مايػػ ّالعامػػؿّ  ػػطوّإٌنمػػاّ ػػك يرّاقوػػ ّ مايػػ ّوعمػػ ّاقطػػلؽ

 اال ااؽّعم ّمخالا ّا كامووّإذاّكانتّالمخالا ّ  ٌ ؽّمٌيز ّاك رّلمعامؿّعفّ مؾّال  ّنٌصّعمييػاّقػانكفّ
ّالعمؿ.ّ

ناسػػػ ّمػػػىّم ػػػٌرراتّك ػػػكدّقػػػانكفّالعمػػػؿوّ يػػػكّلػػػـّيػػػ ًتّل مايػػػ ّموػػػالصّوػػػا  ّكىػػػذاّال كٌ ػػػوّي 
العمؿوّكالّل ماي ّموالصّالمنخ  ّاالق وادٌي وّ  درّماّ ا ّ غي ّد ىّالظمـّعفّالط  ػ ّالعاممػ وّك   يػؽّ

ّالعدال ّاال  ماعٌي .ّّّ

اقن ػااّالخاٌوػ ّكشٌفّ   يدّع دّالعمؿّيعن ّ رمافّوا  ّالعمؿّمفّ ٌ وّ  ّال  ٌكـّ عناوػرّ
عامػػؿّمػػفّىػػذهّ منخػػ  ووّكػػافّالّ ػػٌدّمػػفّاققػػرارّ  ػػٌؽّاشخيػػرّ ػػ ّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿ.ّك الم ا ػػؿوّل مايػػ ّال

ّ عضّالضماناتّال  ّي  ّال  ٌيػدّ يػاّعنػدّاسػ عماؿّرخوػ ّاقنيػا .ّالرخو وّاقٌرّقانكفّالعمؿّالسكرم
ّّّّّلم ّاع  ارّاقنيا ّغيرّم ٌرر.مر  طانّ العمؿوّ  تّطاّإذّالّ ٌدّافّيككفّدا ىّاقنيا 

ك يعىػػٌدّىػػذهّالضػػماناتّال ػػ ّنػػٌصّعمييػػاّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّال ػػٌدّاشدنػػ ّمػػفّال  ػػكؽّالم ػػٌرر ّ
فّكػػافّ اقمكػػافّ اال اػػاؽّعمػػ ّلموػػم  ّالعامػػؿ.ّك ال ػػال وّالّيمكػػفّشٌمّا اػػاؽّخػػاصّالنػػزكؿّعنيػػاوّكان

ّمفّالنظاـّالعاـّال مال .ّيانٌّزياد ياوّش

فّالعامؿّمػفّ ٌ ػوّ ػ ّاسػ مرارّع ػدّعممػوّن ػ ّ ػاؿّار كا ػوّخطػ ّ سػيماننّي مػؿّمعنػ ّك رما
ال ػػزا وّكيكػػكفّلػػوّانعكاسػػا وّعمػػ ّاسػػر ّالعامػػؿوّمػػفّ يػػ ؛ّكذلػػؾّ سػػ  ّخسػػار وّلموػػدرّرزقػػووّكعمػػ ّ

ّمفّ ي وّايخرلّالم  مى ّآخرّإل ّم مكعّالعاطميفّعفّالعمؿ.ّ؛ّكذلؾّ  ضا  ّ ردو

كانٌيػػػ ّإنيػػػا ّع ػػػدّالعمػػػؿّلعٌمػػػ ّالخطػػػ ّال سػػػيـّ  ػػػاالتّم ػػػٌدد ّعمػػػ ّسػػػ يؿّإمّلػػػذلؾوّقٌيػػػدّالمخػػػٌرع
.ّكىػػكّمػػاّ ال وػػروّالّيمكػػفّلوػػا  ّالعمػػؿّ  اكزىػػاّ  ػػتّطالمػػ ّاع  ػػارّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿّغيػػرّم ػػٌررو

ّ)الاوؿّاشكؿ(.ّّ االتّالاوؿّال  دي  ٌّّف:ّ ورسن ناكلوّ  تّعنكا
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ّ ػػاالتّييعىػػدٌّّالسػػكرمّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّعلمخػػرٌّاّ ػػٌددّوكلم خايػػؼّمػػفّسػػم ياتّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿ
ّ  كػػـّال ػػانكف ييػػاّاقنيػػا ّ خػػكمٌ وّيسػػاىـّ ػػ ّال خايػػؼّمػػفّّ  يػػدّوّدّرخوػػ ّاقنيػػا .ّكػػذلؾوّقٌيػػغيػػرّم ػػٌررو

)الاوػؿّّع ػدّالعمػؿّإنيػا قيػكدّتّعنػكاف:ّ ٌد ّاآلثارّالسم ٌي ّالم ر ٌ  ّعم ّاقنيػا .ّكىػكّمػاّسػن ناكلوّ  ػ
ّالثان (.

ّّ



 

159 
 

 وؿالفصؿ األ 

 حاالت الفصؿ التأديبي حصر
 تمييد وتقسيـ:

ّّ ػػػ ّاٌمّكقػػػتّوّالمػػػٌد نيػػػ ّع ػػػدّالعمػػػؿّغيػػػرّم ػػػٌددّلوػػػا  ّالعمػػػؿّافّيّي خػػػا وّخػػػريط ّافّيم ػػػـز
عطالوّمكا   ّنياي ّالخدم . ّ  خطارّالعامؿوّكان

ّالعامؿّإاٌلّاٌفّّ يرقػ ّّ ّنمفّكٌؿّىذهّالمٌيػزاتّال انكنٌيػ ّالم ر ٌ ػ ّعمػ ّاقنيػا وّإذاّار كػ ّخطػيي ـر
ّّّلمس كلّالخط ّال سيـ.

ّلّؼّهلػػـّيػػػردّ عريػػػّك ّ:  ٌنػػػو1ٌّراحّال ػػػانكفخيػػػا ػػدّ عٌر ػػػوّّ.الاوػػػؿمخطػػػ ّال سػػػيـّالػػػذمّي ػػٌررّ خػػريع  
ال ػػػ ّ  عػػػؿّمػػػفّإنيػػػا ّالم ر ٌ ػػػ ّعمػػػ ّعػػػا ؽّالعامػػػؿوّّكالخطػػػ ّالػػػذمّيخػػػٌكؿّإخػػػلالنّ االل زامػػػاتّال كىرٌيػػػ ّ

ّران.إنيا نّم رٌّّع دّالعمؿّدكفّإخطارّولوا  ّالعمؿّ

وّكي ػٌررّ  ٌنو:ّالخط ّالذمّي م ّدر  نّمفّال سام ّ  ي ّي ساكلّمىّالخط ّالعمػدم2ّكعٌر وّآخرّه
ّ.الاوؿ؛ّالنعداـّإمكانٌي ّاس مرارّع دّالعمؿّ عدّىذاّالخط ّالمر ك ّمفًّق ؿّالعامؿ

 ديرٌيػػ ّالمخػػٌرعّالسػػكرمّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّلػػـّي ػػرؾّم ػػاؿّالاوػػؿّما ك ػػانّامػػاـّالسػػمط ّال إاٌلّاٌفّ
لم ضػػا وّلػػي كـّ يمػػاّإذاّكػػافّاقخػػلؿّيخػػٌكؿّخطػػ نّ سػػيمانّاـّالوّإٌنمػػاّ ػػٌددّ ػػاالتّالاوػػؿّعمػػ ّسػػ يؿّ

ّال ور.

ضػػررّ موػػالصّالمنخػػػ  ّالم ػػؽّ يّّكيمكننػػاّ  سػػيـّال ػػاالتّال ػػ ّ  ػػٌررّ وػػؿّالعامػػؿّإلػػ ّ ػػاالتّو
ّ االق وادٌي ّ)الم   ّاشكؿ(وّ ّالم   ّالثان (.ّخٌؿّ نظاـّالعمؿّداخؿّالمنخ  ّ)ك االتو

ّ

ّ

 

 
                                                           

(1)ّVARIN Ch., La situation de l'employeur face à la faute grave commise par le salarié, 
RDT, 2009, P.639.                                                                                                                                           

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  
(2)ّWAQUET Ph., Réflexions sur le droit disciplinaire en général et sur la faute grave en 
particulier, Dr. Soc., 2009, p.1177.                                                                     
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ّالمبحث األوؿ

ّاإلضرار بمصالح المنشأة االقتصاديّة ؿ لعّمةالفص
يوػػدرّعػػفّالعامػػؿّاثنػػا ّادالػػوّالعمػػؿّالعديػػدّمػػفّاشخطػػا ّال ػػ ّ يم ػػؽّالضػػررّ موػػالصّالمنخػػ  ّ

ّّّالعامؿّمفّالعمؿ. وؿّّ  ٌررماّي مىّىذهّال االتّاٌنياّ يعىٌدّاخطا نّّكّاالق وادٌي .

ّنيػال ّ   نٌّاوؿّكييعٌرؼّال ّك سػريصّوّ ػ دي  ّ الّإ ػرا ّوّ ػيفوّكىػكّمػزيجّوّمغادر ّالعامؿّلممنخ  ّ خكؿو
 رضػوّان يػا ّعلقػ ّالعمػؿ.ّإذّييعاػ ّوػا  ّالعمػؿّمػفّمراعػا ّميمػ ّاقخطػاروّكي ر ٌػ ّعمػ ّّو1ماا ا

يػ ّالعلقػ ّالع ديػ ّ  ٌف:ّ"ال سريصّايػانّكانػتّاسػ ا وّيين2ّك  كيدانّليذاّالمعن ّقضتّم كم ّالن ضّالسكري 
ّالعٌمالي ّكياوـّالرا ط ّال  ّكانتّقالم ّعم ّاسػاسّذلؾّالع د".

ىػػػذهّاشخطػػػا ّسػػػ كطّ ٌ ػػػوّلػػػيسّ ػػػ ّاسػػػ مرارّع ػػػدّعممػػػوّإ ػػػدلّكي ر ػػػ ّعمػػػ ّار كػػػا ّالعامػػػؿّ
ّم ر ٌػ ّعمػ ّخطػ ّالعامػؿ.ّ  ّاقخطارّكمكا   ّنيايػ ّالخدمػ ّايضػانوّك ػزا ّو  س وّإٌنماّ كىػدؼّّقػانكن  

مػفّّال  ػٌدـّكال طػكروّكمػاّي ر ػ ّعمػ ّذلػؾّ مايػ ّموػالصّالمنخػ  ّاالق وػادٌي وّك ٌ يػاّ ػ ّال زا ّىكىذاّ
ّللق وادّالكطن ٌّ ّ.دعـو

ال ػ ّي ر ٌػ ّعمػ ّار كا يػاّّكلخطكر ّىذاّال زا وّ ٌددّالمخػٌرعّالسػكرمّ ػ ّقػانكفّالعمػؿّاشخطػا 
ّغيػرّإنيػا ّالعلقػ ّالع دٌيػ وّّكّ ػ ّم اخػرّهّميػذاّال ػزا ّاثػرّه عمػ ّسػ يؿّال وػر؛ّّ وػؿّالعامػؿ م اخػرّاثػره

خػػركطياّ  كاعػػدّمػػفّّالمخػػٌرعّنٌظػػـلػػذلؾوّّمػػ ّاقخطػػارّكمكا ػػ  ّنيايػػ ّالخدمػػ . ػػ ّ رمػػافّالعامػػؿّمػػفّمي
النظػػػاـّالعػػػاـّال مػػػال .ّمخػػػٌكلنّ ػػػذلؾّضػػػمان ّقانكنٌيػػػ ّلمعامػػػؿّمػػػفّ عٌسػػػؼّوػػػا  ّالعمػػػؿّ ػػػ ّاسػػػ عمالوّ

ّ.لرخو ّاقنيا ّال  دي  ٌّ

ل اقػوّخسػار ّك ن ورّىذهّ اشخطا ّ  ّغٌشّالعامؿّ يػدؼّال  اقػوّ العمػؿّ)المطمػ ّاشكؿ(وّكان
وػػا  ّنخػػ  ّ)المطمػػ ّالثالػػ (وّكمنا سػػ وّ سػػيم ّ وػػا  ّالعمػػؿّ)المطمػػ ّالثػػان (وّكان خػػالوّشسػػرارّالم

ّالعمؿّ)المطم ّالرا ى(.ّّّّ

ّ

                                                           
(1) GRANDGUILLOT Dominique, L'essentiel du droit du travail, op. cit., p.30.ّ 

وّالعػػددّالثػػان ّكالثالػػ وّالسػػن 1976ّ.ّمنخػػكرّ ػػ :ّم مػػ ّالم ػػامكفّالسػػكري و27/9/1975ّ ػػاريخ1155/896ّّن ػػضّّ((2
ّ.174وّص174(وّال اعد 41ّ)
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 المطمب األوؿ

 غّش  العامؿ بيدؼ التحاقو بالعمؿ
ي ضػػ ّانّخوػػٌي ّغيػرّوػػ ي  ّاكّ  ديمػػوّخػياداتّاكّ كوػػياتّمػزٌكر ّغٌخػػييعىػٌدّان  ػػاؿّالعامػؿّخ

عمػػ ّعنوػػرّالث ػػ ّالػػذمّىػػكّعمػػادّع ػػدّالعمػػؿوّكيسػػاىـّ ػػ ّ ػػدٌن ّمسػػ كلّال  ػػٌدـّالػػذمّييا ػػرضّافّيطػػراّ
؛ّن ي ػػ ّاسػػ  كاذّعناوػػرّالّ  م ٌػػىّ الكاػػا  ّعمػػ ّالكظػػالؼّالمطرك ػػ ّمػػفًّق ػػؿّعمػػ ّاالق وػػادّالػػكطن ٌّ

ّّ.ّّال ٌطاعّالخاٌصّ
الميمغػػ ّلػػذلؾوّاع  ػػرّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم

ان  ػػاؿّالعامػػؿّخخوػػي ّغيػػرّوػػ ي  ّاكّ  ديمػػو1ّّ
ّدكفّمكا   ّاكّ عكيض.ّوّّكخياداتّاكّ كوياتّمزكر ّخط ّ  دي ٌيانّي ٌررّ وموّدكفّإخطارّو

رمّالسػّك ػ ٌفّقػانكفّالعمػؿّلػـّيـّ ار كػا ّالغػٌشوّكشٌفّىذاّالنٌصّالّيكٌ رّاٌي ّ ماي ّلمعامؿّالمػ يّى
اخػ رطّث ػكتّ زكيػرّالمسػ نداتّالم ٌدمػ ّ يػدؼّّإٌنمػاال ديدّىذهّال الػ ّك ػؽّوػياغ ّالػنٌصّال ػديـّناسػياوّ

ّقضػػال ّ  يػػاّمػػفّالنظػػاـّنٌّ ّالعامػػؿّ  كاعػػدّي ػػ ّا  راميػاوّش؛ّ غيػػ ّ مايػم ػػرّـوّال  ػاؽّالعامػػؿّ العمػػؿّ  كػـو
ّ.العاـّال مال ٌّ

مػاّىػكّمكقػػؼّّكّ)الاػرعّاشكؿ(.ّ؟ ػٌررانّلماوػؿالكا ػ ّ ك رىػاّ ػ ّالغػػشّليغػدكّمّالخػركطّ مػاّىػ ّ
ّال خريعاتّالم ارن ّمفّىذاّالغٌش؟ّ)الارعّالثان (.

ّ
 الفرع األوؿ

 شروط الغش المبّرر لمفصؿ
ػػ .ّك ػػالرغـّمػػفّذلػػؾّ  طٌمػػ  ّمػػفًّق ػػؿّالعامػػؿّ وػػٌر انّيييعىػػٌدّالغػػٌشّالمر كى قػػانكفّّاسػػدّكػػٌؿّخػػ  و

ػػػ ّمػػػفًّق ػػػؿّالعامػػػؿّّكّالغػػػٌشّم مكعػػػ ّمػػػفّالخػػػركطّليغػػػد ػػػكٌ ر2ّّالعمػػػؿّالسػػػكرم مػػػفّّوم ػػػٌررانّلاوػػػمالمر كى
مكا ػػ  ّاكّ عػػكيضّإذاّّدكفّكوّعمػ ّ ػػٌؽّوػػا  ّالعمػؿّ ػػ ّإنيػا ّع ػػدّالعمػػؿّدكفّإخطػارّوّالعمػؿ.ّ ػػنٌصّ

ّان  ػػؿّالعامػػؿّخخوػػي ّغيػػرّوػػ ي  ّاكّقػػدـّخػػياداتّاكّ كوػػياتّمػػّز ّقضػػال   كر ّث ػػتّ زكيرىػػاّ  كػػـو
ّ.ّّم رّـو

 ػػػ ّ ػػػال يفّإالّّناسػػػ نادانّليػػػذهّالمػػػاد ن  ػػػٌؽّالعامػػػؿّ ػػػٌررّلماوػػػؿّالمالخطػػػ ّيث ػػػتّالّك ال ػػػال وّ
ّكىما:
ي ػػا ّلوػػا  ّ وّ غيػػ ّاق الػػ ّان  ػػاؿّخخوػػٌي ّكاذ ػػ :ّكيي وػػدّ يػػاّان  ػػاؿّالعامػػؿّخخوػػٌي ّكىمٌيػػ .1

 .3العمؿّاٌنوّالخخصّالذمّ  كٌ رّ يوّالوااتّالمطمك  ّلمعمؿ

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّالميمغ .76/1انظرّالماد ّ)ّ((1

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.1-/ا64انظرّالماد ّ)ّ(2)
 .211وّص1973ؿوّرسال ّما س يروّكمي ّال انكفّكالسياس وّ امع ّ غدادوّإيادّع دّال  ارّممكك وّان يا ّعلق ّالعمّ((3
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 يسػػٌيؿّعميػػوّاالل  ػػاؽّّوؿّلكثػػالؽّغيػػرّوػػ ي   الػػ ّ  ػػديـّمسػػ نداتّمػػزكر :ّكيي وػػدّ يػػاّ  ػػديـّالعامػػ .2
.ّكػ فّ ي ضػرّسكا ّاكانتّىذهّالكثالؽّ  عٌمؽّ مين ّالعامؿّاـّدراس وّاـّكضعوّاال  ماع ٌّّ.1 العمؿ

الم  ٌدمػػ ّلمعمػػؿّ ػػ ّخػػرك ّطيػػرافّكثي ػػ ّمػػزكر ّمػػفّدالػػر ّالناػػكسّ يث ػػتّ ييػػاّاٌنيػػاّغيػػرّم زك ػػ وّشٌفّ
ّّلم  ٌدميفّلمعمؿ.الخرك ّ طٌم تّخرطّالعزك ي ّ  ّا

ّي  ّ    يػاّ ىناؾّثلثّك وّليغػدكّالعامػؿّمسػحكالنّعػفّالغػٌشّالػذمّار ك ػوّ يػدؼّم  معػ ّنّخركطو
ّال وكؿّعم ّالعمؿ.ّكىذهّالخركطّى :

ّّّتوّفر قصد االحتياؿ: -أوالً 
.ّ الكذ ّ  وػدّال وػكؿّعمػ 2ّل ضميؿّوا  ّالعمؿّإي ا ٌي ّوّكىذاّي طٌم ّقياـّالعامؿّ  عماؿّو

ّّعمؿّال ييعىٌدّخط ؛ّإذّ  مكافّوا  ّالعمؿّال كٌثؽّمػفّذلػؾّق ػؿّال عاقػد.ّ الكػذ ّالم ػٌردّمػفّاٌمّمظيػرو
ّيحيدهّالّي  ٌ ؽّ وّركفّاال  ياؿ ّ.3خار   

ّواكّخ ر ػػوّواٌفّالسػػككتّعمػػدانّعػػفّمعمكمػػاتّ  عٌمػػؽّ خػػخصّالعامػػؿ4ّكيػػرلّا ػػدّخيػػٌراحّال ػػانكف
ّي  ٌ ؽّ وّركفّاال  ياؿّكييعىٌدّ دليسان.

ّآخػػرّلم ػػانكف ػػ اٌنػػوّالّيمكػػفّمسػػا ل ّالعامػػؿوّلسػػكك وّعػػفّمعمكمػػاتّ يعىػػٌد5ّّ ّ ػػيفّيػػرلّّخػػارحه
ميمػ ّ النسػ  ّلوػا  ّالعمػؿّك خػٌكؿّدا عػانّلم عاقػد؛ّشٌفّخطػ ّوػا  ّالعمػؿّ عػدـّسػحالوّعنيػاّيسػ غرؽّ

ّخط ّالعامؿّالم مٌثؿّ السككت.
ّالمعمكمػاتوّإذاّكانػتّالمعمكمػ عفّ عضّّكن فّنرلّاٌنوّيمكفّم اس  ّالعامؿّ  ّ اؿّسكك و

وّنظػرانّقعػلفّوػا  ّ كىرٌي ّل  ييـّالمرخ يفّلمعمؿوّككافّالعامػؿّعمػ ّعمػـّ ػذلؾالعناورّا دّال يعىٌدّ
.ّكػػ فّ م نػػىّعارضػػ ّاشزيػػا ّعػػفّإعػػلـّوػػا  ّالعمػػؿّاٌنيػػاّ امػػؿوّمػػىّالعمػػؿّعػػفّىػػذهّالخػػركطّمسػػ  اّن

.ّخاٌوػػ نّاٌفّع ػػدّالعمػػؿّع ػػدّقػػالـّعمػػ ّاالع  ػػارّالخخوػػٌ وّعمميػػاّاٌفّىػػذهّالمعمكمػػ ّ يعىػػٌدّاساسػػي ّلم عاقػػد
فّ ـٌّمفّخلؿّالسككت. ّاشمرّالذمّالّيس كمّمعوّافّ  داّالعلق ّ يفّالطر يفّ الغشوّكان

ّّّة في العقد:أف ينصّب الغّش عمى عناصر جوىريّ  -ثانياً 
اٌنػػػوّي عٌمػػػؽّ عناوػػػرّّ الكػػػذ ّالػػػذمّي ػػػىّمػػػفّا ػػػدّالمرٌخػػػ يفّلمعمػػػؿّالّ ػػػزا ّعميػػػووّإاٌلّإذاّ  ػػػٌيف

غيػػػرّّالعامػػػؿّ كىرٌيػػػ ّد عػػػتّالم عاقػػػدّاآلخػػػرّق ػػػراـّالع ػػػد.ّاٌمػػػاّإذاّكانػػػتّالمعمكمػػػاتّال ػػػ ّكػػػذ ّ خػػػ نيا
ّالخط ّال  دي  ٌّّو ّو كىريٌّ ّاس نادانّليذهّالماد .ّّ لّي ـك

ّ

                                                           
ّ.546ّايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسا ؽوّصّ((1
 .315ػ314    ّع دّالو كروّمر ىّسا ؽوّصّ((2
 .451وّص1996عم ّعكضّ سفوّالك يزّ  ّخرحّقانكفّالعمؿّال ديدوّدارّالمط كعاتّال امعٌي وّّ(3)
ّ.216مر ىّسا ؽوّصّعم ّالعريؼوّ(4)
ولحّم مدّا مدوّال ػزاـّالعامػؿّ اشمانػ ّكاقخػلصّ ػ ّعلقػاتّالعمػؿّالارديػ وّم مػ ّال  ػكؽوّكميػ ّال  ػريفوّالعػددّّ(5)

ّ.63وّص2114اشكؿوّكانكفّالثان وّ
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لديػػػوّّال ػػػ ّ  ػػػٌررّ وػػػؿّالعامػػػؿّالسػػػالؽّالػػػذمّادعػػػ ّافٌّّمير ك ػػػانّليػػػذهّالمخالاػػػ ّك ال ػػػال وّالّييعىػػػدٌّ
ّ  ٌيفّاٌفّلديوّرخو ّقياد ّخاو  ّالسياراتّثـٌ رخو ّقياد ّلعمـك
؛ّشٌفّ كٌ رّىذهّالرخوػ ّلػدلّالمرخػص1ّ

لمعمؿّالّييعىٌدّدا عانّاساسيانّلم عاقدّمعووّ ؿّييعىٌدّعنورانّمكٌملنّيمكفّالركػكفّإليػوّ عػدّال كثٌػؽّمػفّالسػماتّ
ّالخخوٌي ّلممرخصوّكرزان وّكطكؿّ الوّكامان و.

خاػا هّوػا 2ّّ  ّىذاّالوددّقضػتّم كمػ ّالػن ضّالارنسػٌي ّك اٌفّكػذ ّا ػدّالمرخػ يفّلمعمػؿّكان
زكاّالمسػػ   ؿّالػػذمّسػػي  رفّ ػػووّالّييعىػػٌدّخطػػ ّ  دي يػػان؛ّإذّالّاثػػرّلػػوّعمػػ ّع ػػدّالعمػػؿّ اع  ػػارهّالّي عٌمػػؽّ

ّ  نايذهّكالّيحثرّعميو.ّ
امػػػؿّإذاّا ػػػازهّ وػػػكر ّ وػػػؿّالع ػػػ ّاكّّووػػػا  ّالعمػػػؿّ ػػػ ّطمػػػ ّإ طػػػاؿّالع ػػػدّكيسػػػ طّ ػػػؽٌّ

ّ.3 عدّعمموّ العي ّالذمّخا ّإراد وّو ّواكّضمنيٌّّوري  ّو
ّّّتكوف وسائؿ غّش العامؿ مؤّثرة:أف  -ثالثاً 

 حٌثرّكسالؿّاال  ياؿّال  ّل ػ ّإليػاّالعامػؿّ ػ ّقػرارّوػا  ّالعمػؿّك د عػوّلم عاقػد.ّإذّالّ ٌدّافّ
ّاعمػػ ّاك ا ضػػؿوّ ػػلّي  ٌ ػػؽّّسػػاىمتّ ػػ ّ عيينػػوّ مركػػزّوّاٌمػػاّإذاّسػػاىمتّىػػذهّالكسػػالؿّ ػػ ّال عاقػػدّ ػػ  رو

ّمػػفّالمٌيػػز ّال ػػ ّ الخطػػ ّال ػػ دي  ّالػػذمّيي ػػٌررّ وػػؿّالعامػػؿّدكفّإخطػػارّاكّمكا ػػ  ّاكّ عػػكيضوّإنٌمػػاّيي ػػـر
ّ.4 وؿّعميياّ طريؽّالغٌشّ

إاٌلّاٌفّ رمػػػافّالعامػػػؿّمػػػفّىػػػذهّالمٌيػػػز ّالّينػػػاؿّمػػػفّ ٌ ػػػوّ ػػػ ّم ا ػػػؿّالعمػػػؿّالػػػذمّاداهّاسػػػ نادانّ
ّتّالمزٌكر ّال  ّقاـّ   ديمياّلوا  ّالعمؿ.لممس ندا
اٌفّ زكيػػرّالعامػػؿّالخػػياد ّاقعدادٌيػػ وّاشمػػر5ّّك ػػ ّىػػذاّالوػػددّقضػػتّم كمػػ ّالػػن ضّالسػػكرٌي ّ

الػػذمّادلّإلػػ ّ سػػميموّعمػػلنّاعمػػ ّمػػفّعممػػوّالسػػا ؽوّكممارسػػ وّلػػوّمػػٌد ّار ػػىّسػػنكاتوّالّي ػػٌررّاسػػ ردادّ
ّعفّ مؾّالا ر . يفّالعمميفّّالارؽّاش رمٌّوا  ّالعمؿّ

ّلماوػؿوّ ػ ّاٌفّالعامػؿّلػـّيم  ػؽّ العمػؿّاسػ نادانّّكّ  كمفّالعٌم ّ  ّعدـّقيػاـّىػذاّال زكيػرّكم ػٌررو
ّّّكلكٌنوّ وؿّعم ّمٌيز وّا وؿّ طريؽّالغٌش.ّليذهّالكثي  ّالمزٌكر وّإٌنماّاس نادانّلكثالؽّو ي  .

انيػػ ّ ػػرضّال ػػزا ّال ػػ دي  ّ  ٌ ػػووّلػػذلؾوّ  ٌننػػاّنػػرلّافّييعػػادّالعامػػؿّإلػػ ّعممػػوّالسػػا ؽوّمػػىّإمك
ّيمكفّافّيكقعوّوا  ّالعمؿّعم ّالعامػؿّالػذمّار كػ ّالغػٌشّ غيػ ّال ر يػ ى.ّكىػذاّال ػزا ّك قو ّإ را و

ّمػػ-الّيمكػػفّافّيرقػػ ّ ؛ّاسػػ نادانّل وػػرٌي ّ ػػاالتّالاوػػؿّل ػػزا ّالاوػػؿّمػػفّالعمػػؿّ-فّاش ػػكاؿ ػػ ٌمّ ػػاؿو
ّال  دي  .ّ

                                                           
 .451عم ّعكضّ سفوّالك يزّ  ّخرحّقانكفّالعمؿّال ديدوّمر ىّسا ؽوّصّ((1
 .57ؽوّصولحّم مدّا مدوّمر ىّسا ّ((2
ّ.29ّوّص2115ا مدّخكق ّع دّالر مفوّالخط ّال سيـّالم ررّلماوؿّ غيرّإخطاروّمنخ  ّالمعارؼوّاقسكندري وّّ((3
 .411راغ ّ طرسّكع دّالعزيزّر  وّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
و181ّ.ّمنخػػػػكرّ ػػػػ ّم مػػػػ ّالم ػػػػامكفوّمر ػػػػىّسػػػػا ؽوّالعػػػػددّالثالػػػػ وّال اعػػػػد 29/8/1978ّ ػػػػاريخ729/463ّّن ػػػػضّّ((5
 .138ص
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؛ٌنػػوّاخػػ رطّث ػػكتّال زكيػػرّ  كػػك سػػنانّ عػػؿّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّا ّم ػػـر ّقضػػال    غيػػ ّ ػػػك يرّّـو
الم ػٌرر ّلماوػؿّعمػ ّعػا ؽّّاشخطػا ّاقو ّ ماي ّلمعامؿ.ّكذلؾوّال  ّعػ  ّإث ػاتّار كػا ّالعامػؿّا ػد

ّ.1وا  ّالعمؿ
عم ّوا  ّالعمؿّق ؿّال  ٌدـّ طم ّ وؿّالعامؿّإل ّل ن ّالمنخػ  ّافّي وػؿّي  ّك ال ال وّ
ّ ّقضػػػال   وّييث ػػػتّان  ػػػاؿّالعامػػػؿّخخوػػػٌي ّكاذ ػػػ ّاكّ  ديمػػػوّمسػػػ نداتّمػػػزٌكر وّادتّإلػػػ ّعمػػػ ّ كػػػـو م ػػػـر

ّّ وكلوّعم ّالعمؿّ وكر ّغيرّمخركع .
وّذلػػؾّافّال ػػانكف2ّكالّييخػػ رطّافّيخػػٌكؿّال ػػدليسّالػػذمّا ػػاهّالعامػػؿّ ريمػػ ّييعاقػػ ّعمييػػاّال ػػانكف

يػػاّ نايػػ ّاكّ ن ػػ ّمخمػػ ّنٌّاعطػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّال ػػؽّ ػػ ّ وػػؿّالعامػػؿّالػػذمّير كػػ ّ ريمػػ ّ كوػػؼّ  
ّ  ّ ال ّمس  م .ّاكّاشمان ّاكّاآلدا ؼّ الخّر

ّ؟مخا يانّلمكقؼّال خريعاتّالم ارن مكقؼّ يؿّكافّىذاّال
ّ

 الفرع الثاني
 موقؼ التشريعات المقارنة مف غش العامؿ

مػ ّوّ ال ّال ػدليسّالسػا   ّع4وّكذلؾّقانكفّالعمؿّاشردن 3قانكفّالعمؿّالمورمكلنّمفّاع  رّ
ّ.ّّاكّ عكيضّواكّمكا   وّّإ راـّع دّالعمؿّخط ّ  دي ٌيانّي ٌررّ وؿّالعامؿّدكفّإخطارّو

إاٌلّاٌفّقانكفّالعمؿّالمورمّاس عمؿّموطمصّ"مس نداتّمزكر "ّ دالنّمػفّ"خػياداتّاكّ كوػياتّ
داتّمػزكر "ّال ػػ ّنػػٌصّعمييػػاّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم.ّك  ػذاّلػػكّاسػػ  دؿّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّكمم ػػ ّالخػػيا

ّكال كوياتّ موطمصّالمس نداتّك انكفّالعمؿّالمورم؛ّشٌنياّاكثرّخمكلٌي ّكدٌق .
مػفّال ػدليسّّ ػو  ّ يفّاضاؼّقانكفّالعمؿّاشردن ّقيدانّلموم  ّالعامػؿوّ اخػ رطّافّ كػكفّنيٌّ

عمػلنّّ؛اكّإل اؽّالضررّ غيره.ّكيكا ّ  ّىذهّال ال ّ ػكٌ رّالنٌيػ ّدكفّ  ٌ ػؽّالن ي ػ ّو م ّالمناع ّلناسو
ّ.5  ر ٌي ّالنٌصّ

ّ غيػ ّّاـّالعامػؿّعمػ ّال ػدليسّييا ػرضكلكٌنناّنرلّاٌفّىػذهّاقضػا  ّالّ الػد ّمنيػا؛ّشٌفّإقػد ـٌ اٌنػوّ ػ
موػم  ّالعامػؿوّك ػ ّّندكفّادنػ ّخػؾّ ني ٌ ػؽّّكىػذاّاشمػرّال وكؿّعم ّالعمؿّ وػكر ّغيػرّمخػركع .

عامؿّالمطمػك ّلمعمػؿوّك  ػاق ّالمرخػ يفّالكقتّذا وّييم ؽّالضررّ وا  ّالعمؿ؛ّلعدـّ وكلوّعم ّال

                                                           
 / (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.64انظرّالماد ّ)ّ(1)
 .191وّص2115قدرمّالخياكموّمكسكع ّقانكفّالعمؿوّمنخ  ّالمعارؼوّاقسكندري وّّ((2
(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورمّعم ّانو:ّ"الّي ػكزّ وػؿّالعامػؿّإالّإذاّار كػ ّخطػ ّ سػيمانوّكيع  ػرّمػف69ّ نٌصّالماد ّ)ّ((3

 ػّإذاّث تّان  اؿّالعامؿّلخخوي ّغيرّو ي  ّاكّقدـّمس نداتّمزكر ".1االتّاآل ي :ّ"ق يؿّالخط ّال سيـّال 
(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ ّعمػػ ّانػػو:ّ"لوػػا  ّالعمػػؿّ وػػؿّالعامػػؿّدكفّإخػػعارّكذلػػؾّ ػػ ّامّمػػف28ّ ػػنٌصّالمػػاد ّ)(4) 

ثػػالؽّمػػزكر ّ  وػػدّ مػػ ّالمناعػػ ّال ػػاالتّال اليػػ :ّّ"انّإذاّان  ػػؿّالعامػػؿّخخوػػي ّاكّىكيػػ ّغيػػرهّاكّقػػدـّخػػياداتّاكّّك
ّلناسوّاكّاقضرارّ غيره".

 .289سيدّم مكدّرمضافوّمر ىّسا ؽوّصّ((5
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؛ّشٌنيـّ رمكاّمفّ رو ّالعمؿوّ الرغـّمفّاٌنيـّكانكاّي ممكفّنمػفّ يػ ّالم ػدانّالمػحٌىلتّكذلؾّلمعمؿ
ّالمطمك  ّلمعمؿ.
مط ّال  ديػػ ّالّ نخػػ ّإاٌلّ عػػدّإ ػػراـّع ػػدّالعمػػؿوّ ػػ ٌفّ الػػ ّالاوػػؿّلعٌمػػ ّال ػػدليسّالميرا ػػؽّسػػكشٌفّ

 خٌكؿّاس ثنا نّعم ّاشوؿّالعاـوّالػذمّي ضػ ّاٌفّالخطػ ّال ػ دي  ّىػكّالخطػ ّالػذمّي ػىّق راـّع دّالعمؿّ
ّكيككفّم ولنّ العمؿ.ّو عدّإ راـّع دّالعمؿ

ّاٌنوّي  ّال مييزّ يفّمر م يف:1ّكانطلقانّمفّىذهّال  ي  وّيرلّا دّخيٌراحّال انكف
 طمػ ّإ طػاؿّافّيي ػٌؽّلوػا  ّالعمػؿّّإذّ ّلمع ػد.:ّك خضىّىذهّالمر م ّلم كاعدّالعامٌّمرحمة التعاقد

ّمانّ    اعّقكاعدّكان را اتّال  دي .دكفّافّيككفّممزّىّالمر كى وّل دليسعٌم ّاالع دّل
 عمػػ ّي ػػ ّ:ّكيكػػكفّالعامػػؿّ ييػػاّمسػػحكالنّمسػػحكلٌي ّ  دي ٌيػػ ّعػػفّخطلػػو.ّكىنػػاّمرحمػػة مػػا بعػػد التعاقػػد

ذلػػؾّقػكؿّالمخػػٌرع:ّ"إذاّان  ػؿّالعامػػؿ"وّّوػا  ّالعمػؿّإ  ػػاعّقكاعػدّكان ػػرا اتّال  ديػ .ّكالػػدليؿّعمػ 
كىػػذاّيعنػػ ّاٌفّالمخػػٌرعّيا ػػرضّقيػػاـّالعلقػػ ّالع دٌيػػ ؛ّ العامػػؿّق ػػؿّنخػػك ّىػػذهّالعلقػػ ّكػػافّمػػفّالغيػػرّ
 النسػػ  ّلوػػا  ّالعمػػؿوّك عػػدّال عاقػػدّاوػػ صّ ػػ ّمركػػزّال ػػا ىّال ػػانكنٌ وّاشمػػرّالػػذمّيي ػػيصّمسػػا ل وّ

ّ.اّن يٌّ  ديّ  دي ٌيانوّ  ّ اؿّار كا وّخط ّن
كلكٌنناّنرلّاٌفّالمخٌرعّاطمؽّكوؼّالعامؿّ النظرّإل ّوا وّ ػ ّ  ػر ّاك خػاؼّال ػدليسوّالّ ػ ّ  ػر ّ

يػػػدؼّالمخػػػٌرعّىػػػكّ خييػػػرّوػػػا  ّالعمػػػؿّ ػػػيفّسػػػمكؾّطريػػػؽّالاوػػػؿّال ػػػ دي ٌ ّ كوػػػاوّ ّار كا ػػػو.ّكػػػذلؾو
ّم كاعدّالعاٌم .وا  ّسمط ّ  دي ٌي ّداخؿّالمنخ  وّاكّطم ّإ طاؿّالع دّلك كدّ دليسّاس نادانّل

كن فّنع  دّاٌفّالمخٌرعّالسكرٌمّ  ّقانكفّالعمػؿّكػافّمكٌ  ػانّ ػ ّ نظيمػوّليػذهّال الػ ّمػفّ ػاالتّ
الّيسػػ  ٌؽّ مايػػ ّقػػانكفّّالاوػػؿّال ػػ دي  ؛ّذلػػؾّاٌفّالخػػخصّالػػذمّيم  ػػؽّ العمػػؿّ وػػكر وّغيػػرّمخػػركع ّو

يػػ ّمػػفّير كػػ ّالغػػٌشّكال ػػدليس.ّوّالمخٌوػػصّاوػػلنّلمطػػرؼّالضػػعيؼّ ػػ ّالعلقػػ ّالع دٌيػػ وّالّل ماالعمػػؿ
كن ي ػ ّ  مٌيػ ّل وػٌر ووّّنياي ّالخدم ّلذلؾوّمفّالعدال ّ مكافّ رمافّالعامؿّمفّمٌيز ّاقخطارّكالمكا   

اشمرّالذمّيعن ّإس اطّ ٌ وّمفّمٌيز ّاس مرارّع دّالعمؿوّك  انّلم اعد ّالا يٌي :ّ"ماّ ينػ ّعمػ ّ اطػؿّ يػكّ
ّ اطؿ".ّّ
 غٌؿّاوػػػ ا ّالعمػػػؿّميكنػػػ ّ وػػػؿّالعامػػػؿّلعٌمػػػ ّالغػػػٌشّكال ػػػدليسوّ طٌمػػػ ّ الم ا ػػػؿوّكػػػ ّالّيسػػػّك

.ّمرٌسػػخانّ ػػذلؾّرقا ػػ ّال ضػػا ّعمػػ ّىػػذهّ ّقضػػالٌ ّم ػػـر المخػػٌرعّث ػػكتّالغػػٌشّالمنسػػك ّإلػػ ّالعامػػؿّ  كػػـو
ّمّإل ّإنيا ّع دّالعمؿّمفًّق ؿّوا  ّالعمؿ.ّال ال ّال  ّ حدٌّ

وػػػا  ّكنٌيػػػ ّ  ي ٌيػػػ ّلمعامػػػؿّمػػػفّ عٌسػػػؼّضػػػمان ّقانّىػػػذهّالرقا ػػػ ّ خػػػٌكؿّنمػػػفّك يػػػ ّنظرنػػػانّك
   ّ  ّ اؿّك كدّا ااؽوّخلؼّذلؾوّ  ػتّطالمػ ّاع  ػارّ وػؿّالعامػؿّّالعمؿ.ّلذلؾوّالّيمكفّ  اىميا

ّلع دّالعمؿ.ّمىّإمكانٌي ّالنٌصّعم  ّايخػرلّلموػم  ّالعامػؿ؛ّشّإنيا نّغيرّم ٌررو ىػذهّال اعػد ّّفٌّضػماناتو
ّمفّالنظاـّالعاـّال مال .ّى ّ

                                                           
ّ.449عم ّعكضّ سفوّالك يزّ  ّخرحّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
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كانػػػتّالمسػػػ نداتّكالمعمكمػػػاتّال ػػػ ّادلػػػ ّ يػػػاّالعامػػػؿّوػػػ ي  نوّكػػػافّمػػػفّ ٌ ػػػوّاالسػػػ مرارّّ ػػػ ذا
وّكاالم نػػػاعّعػػػفّكػػٌؿّمػػػاّمػػػفّخػػػ نوّإل ػػػاؽّ مايػػػ ّموػػػالصّوػػا  ّالعمػػػؿّكالمنخػػػ   العمػػؿوّمػػػىّال زامػػػوّ 

ّالضررّ يا.

 المطمب الثاني

 إلحاؽ خسارة جسيمة بصاحب العمؿ

 دا ّالعمؿّالعديدّمفّاشخطا وّيمكفّ ونيؼّ عضػياّعمػ ّير ك ّالعامؿّاثنا ّ نايذهّالل زاموّ 
اٌنياّاخطا ّ سيط وّمفّالم كٌقىّ دكثياّ  كـّظركؼّالعمؿّكط يع ػووّك عضػياّاآلخػرّعمػ ّاٌنيػاّاخطػا ّ

ّ سيم .ّ
لاوػؿّدكفّإخطػارّاكّمكا ػ  ّعمػ ّ ػٌؽّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّا1ّال ديـنٌصّقانكفّالعمؿّالسكرمّّك
خطػػ ّنخػػ تّعنػػوّخسػػار ّمادٌيػػ ّ سػػيم ّلوػػا  ّالعمػػؿوّخػػريط ّافّي ٌمػػ ّّار كػػ ّالعامػػؿّإذاّاكّ عػػكيض

ّ.مفّ اريخّعمموّ ال اد (ّساع 24ّ)ار ىّكعخريفّّميم ّخلؿّ ال ياتّالمخ وٌّ
ؽّ ميمػ ّاق ػلغّعػفّال ػاد وّىػذهّال الػ ّدكفّ عػديؿوّإاٌلّ يمػاّي عٌمػ2ّال ديدالعمؿّقانكفّ ّك  نٌّ

الم ػػٌررّلماوػػؿ.ّّ ؽّوػػا  ّالعمػؿوّإذاّارادّال مسػػؾّ يػػذاّالخطػػ ّال ػػ دي  ٌّالػذمّييعىػػٌدّال زامػػانّميم ػػ ّعمػػ ّعػػا
ّكار عػيفّ)  ػ ّظػٌؿّقػانكفّّ(ّسػاع ّن24(ّسػاع وّ عػدّافّكانػتّار ػىهّكعخػركفّ)48  طػاؿّالميمػ ّإلػ ّثمػافو

ّّّالعمؿّال ديـ.
كىػػذاّاشمػػرّيزيػػدّمػػفّقناع نػػاّ ان يػػازّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّال ديػػدّل يػػ ّاوػػ ا ّالعمػػؿّعمػػ ّ

سػػا ّموػػالصّالعامػػؿ.ّ  طالػػ ّمػػٌد ّال  ميػػ ّيعنػػ ّإطالػػ ّامػػدّك ػػكدّىػػذاّالخطػػ ّالم ػػٌررّلماوػػؿ؛ّذلػػؾّاٌفّ 
ّنالّغن ّعنونّلم  ٌدـّ طم ّ وؿّالعامؿ ّّّ.ال  مي ّخرطهّ كىرم 

 وػػا  ّ النسػػ  ّلمسػػحكلٌي ّالعامػػؿّعػػفّخطلػػوّإذاّال ػػؽّّ خػػٌددّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ ال ػػال وّك
فّاالك ػػرا ّ  سػػام ّالخطػػ وّك ػٌددّنػػكعّالضػػررّ المػػادٌم.ّكلكػػٌفّىػػذاّالّيعنػػ ّاٌفّوّدّكضػػررانّ سػػيماّنالعمػؿّ

 ّالعامػػؿّعػػفّوّإٌنمػػاّعػػالجّمسػػحكليٌّضػػررانّمعنكيػػانّّالمخػػٌرعّ سػػامصّمػػىّالعامػػؿّالػػذمّييم ػػؽّ وػػا  ّالعمػػؿ
ّىذاّالخط ّ  ّ  ر وّمس  ٌم ووّ  تّعنكافّاالع دا ّعم ّرحسا ّالعمؿوّسن طٌرؽّإليياّال  ان.

ضك ّماّس ؽوّي ػ ّ ػكٌ رّثلثػ ّخػركطّم  معػ وّليػ مٌكفّوػا  ّالعمػؿّمػفّطمػ ّ وػؿّّك  
العامػػؿ.ّكىػػذهّالخػػركطّ مثٌػػؿّضػػماناتّقانكنٌيػػ ّم ػػٌرر ّلموػػم  ّالعامػػؿوّالّي ػػكزّاال اػػاؽّعمػػ ّاقن ػػاصّ

 ّالعامػػؿوّك  عػػؿّ ػػزا ّىػػذهّالمخالاػػ ّمنيػػاوّمػػىّإمكانيػػ ّاال اػػاؽّعمػػ ّإدرااّخػػركطّ خٌاػػؼّمػػفّمسػػحكليٌّ
ّيزيػدّمػفّالخػركطّالمطمك ػ ّل  ٌ ػؽّمسػحكلي ّّو سـّمفّاش ػرال  ػدالنّمػفّالاوػؿّمػفّالعمػؿ.ّاكّإدرااّ نػدو

ّالعامؿوّكاخ راطّقودّاقضرارّ  ّخط ّالعامؿ.ّكىكّماّي ماخ ّمىّالطا ىّال مال ّليذهّال اعد .

                                                           
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّال ديـ.76/3انظرّالماد ّ)ّ((1
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.2-/ا64انظرّالماد ّ)ّ(2)
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خسػػار ّالؽّك   ٌسػػدّخػػركطّقيػػاـّمسػػحكلٌي ّالعامػػؿّ ػػ :ّ ػػكٌ رّعنوػػرّالخطػػ ّ)الاػػرعّاشكؿ(وّك  ٌ ػػ
ّ سيم ّ)الارعّالثان (وّكضركر ّإ لغّال ي ّالمخ ٌو ّ)الارعّالثال (.ال
 

 الفرع األوؿ
 توّفر عنصر الخطأ

خػرا ووّ ي عاقدّوا  ّالعمؿّمىّالعامؿّ يػدؼّ كمياػوّ ػ دا ّالعمػؿّالمطمػك ّمنػوّ  ػتّرقا  ػوّكان
وػػر اتّ يم ػػؽّ وػػا  ّالعمػػؿّ قػػداـّالعامػػؿّعمػػ ّ لػػذلؾوّ  غيػػ ّ   يػػؽّالػػر صّلوػػا  ّالعمػػؿّكلممنخػػ  .ّ

ي عارضّمىّاليدؼّاشساس ّمفّك ػكدهّ ػ ّالمنخػ  وّكىػ ّالمسػاىم ّ ػ ّ   يػؽّالػر صّالّّ سيم ّنّخسار ّن
إلػػ ّاع  ػػارهّخطػػ ّ  دي ٌيػػانّي ػػٌررّّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمإل ػػاؽّالضػػررّ وػػا  ّالمنخػػ  .ّاشمػػرّالػػذمّد ػػىّ

ّالاوؿّدكفّإنذارّاكّمكا   ّاكّ عكيض.

كمػاّىػكّمػدلّمسػحكلٌي ّالعامػؿّعػفّاخطػا ّ ػاق ّّمسػحكلٌي ّالعامػؿ؟ّخط ّالذمّيكٌلدىكّنكعّال ماّ
ّالعٌماؿوّإذاّكافّرليسانّليـّ  ّالعمؿ؟

 نوع الخطأ:  -أوالً 
.ّكػذلؾوّقػانكفّالعمػؿّلـّي طٌم ّقانكفّالعمؿّالسكرمّ ػ ّالخطػ ّالػذمّير ك ػوّالعامػؿّاٌمّكوػؼّو

ّاـ2ّكعّالخطػػ ّميمػػاّكػػافّيسػػيراّن.ّإذّيكاػػ ّك  ػػانّليػػذيفّال ػػانكنيفّكقػػ1الموػػرم وّسػػكا ّاكػػافّناخػػلانّعػػفّقوػػدو
؛ّإذّ ا ّاوطلحّالخط ّخاليانّمفّاٌمّكوؼوّمٌماّيعن ّاٌفّالمخػٌرعّقوػدّالخطػ ّ در ا ػوّكا ػ و3ّإىماؿ

ّدكفّافّيخ رطّدر  ّمعٌين ّمفّال سام .
ّاـّلم ػػػرد اقىمػػػاؿ.ّّك ال ػػال وّيسػػػ كمّ ػػ ّم ػػػاؿّمسػػحكلٌي ّالعامػػػؿّافّير كػػػ ّالخطػػ ّعػػػفّقوػػدو

ّ يذافّال ور افّ  معيماّك د ّالن ي  :ّ كلىماّييم  افّالضررّ وا  ّالعمؿ.
إاٌلّاٌفّال كاعػػػػدّالعامػػػػ ّ ػػػػ ّ  ػػػػديرّالخطػػػػ ّ سػػػػ ك  ّاشخػػػػذّ عػػػػيفّاالع  ػػػػارّالظػػػػركؼّالخار ٌيػػػػ ّ
خػػرا ووّك ػػ ّضػػك ّاشكامػػرّ ّ  ػػتّرقا ػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّكان الم يطػػ ّ الخطػػ وّك ػػ ّم ػػدم ياّاٌفّالعمػػؿّيػػ ـٌ

 ر ػىّإلػ ّ عميمػاتّوػا  ّّيمكػفّافّوادر ّعنو.ّ اقن ػااّالمعيػ ّاكّالموػرك اتّال ػ ّالّم ػٌؿّليػاوال
ّ.4ّاكّإل ّسك ّ نظيموّلممنخ  وّكليسّ الضركر ّإل ّخط ّالعامؿّوالعمؿ

ر ػػىّإلػػ ّخطػػ ّ لػػذلؾوّالّ ػػٌدّمػػفّال كثٌػػؽّمػػفّاٌفّالخسػػار ّال سػػيم ّال ػػ ّل  ػػتّ وػػا  ّالعمػػؿّ
ّ العمػؿّىػـّ خػرّثانيػان.ّّالمػٌد عيفّاالع  ارّاٌفّع دّالعمؿّمفّع كدّالعامؿّك دهوّآخذيفّ  اكالنوّكمػفّي ػـك

ّمفّالوع ّطم ّاق  افّالمس مٌرّلمعمؿوّكعدـّار كا ّاٌمّخط ّطكاؿّمٌد ّ نايذّع دّالعمؿ.ّّولذلؾ
                                                           

 .ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم(69/2ّانظرّالماد ّ)ّ((1
ّ.412ّراغ ّ طرسّكع دّالعزيزّر  وّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
ّ.779ّ    ّع دّالو كروّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
 سػػاـّالػػديفّاشىػػكان ّكرمػػزمّ ريػػدّم ػػركؾوّالكسػػيطّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّلدكلػػ ّاقمػػاراتّالعر يػػ ّالم  ػػد وّمر ػػىّسػػا ؽوّّ((4

ّ.499ّّّ–498ّص
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افّيكػػػكفّالخطػػػ ّقػػدّار يكػػػ ّعمػػػدان.ّ ػػلّي ػػػكٌ رّالخطػػػ ّ  انػػػ 1ّّكاخػػ رطتّقػػػانكفّالعمػػػؿّالم نػػان ٌّ
اكّكمػػػاّّلديػػػوّنٌيػػػ ّاقضػػػرارّ وػػػا  ّالعمػػػؿ.ّكىػػػذاّيعنػػػ ّاٌفّالخطػػػ ّغيػػػرّالعمػػػدمٌّّ ػػػكٌ رتالعامػػػؿّإاٌلّإذاّ

ّيسميوّ"الخط ّغيرّالم وكد"ّالّي ٌررّ رضّ زا ّالاوؿّمفّالعمؿ.
ّ يػػكّييعىػػدٌّاخػػ راطّالعمػػدّ ػػ ّ وػػٌرؼّالعامػػؿ؛ّّىػػذاّاال  ػػاهّالم مثٌػػؿّ ػػ 2ّدّا ػػدّخيػػٌراحّال ػػانكفكيحٌيػػ
خسػػار نّلموػػم  ّالعامػػؿ.ّ الخطػػ ّالعمػػدمّالػػذمّيوػػدرّعػػفّالعامػػؿّكييم ػػؽّ وػػا  ّالعمػػؿّاكثػػرّرعايػػ ّ

ػػػ سػػػيم نّ ّعػػػادؿّي ػػػٌررّالاوػػػؿوّدكفّالخطػػػ ّالمر كى ّكسػػػ  و فّ ر ٌ ػػػتّعميػػػوّخسػػػار ّ ّعػػػفّإىمػػػاؿّوي ػػػـك وّكان
ّ سيم .

مخطػ ّلّ خذّالمكان ّالعميػاّكيخػٌكؿّالوػكر ّاشىػـٌّياٌفّالخط ّالعمدم3ّّك  ّالسياؽّذا ووّيرلّآخرّه
ل ػاؽّيػذا ّوػا  ّالعمػؿّّكإّالعامػؿّي عٌمػدال سيـوّ يكّيا رضّك كدّعنورّالعمػد.ّك ال ػال وّي ػ ّافّ ان

ّّ.ّّالضررّ و
  نػػاهّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم.ّّلموػػم  ّالعامػػؿّعػػفّاال  ػػاهّالػػذمّكييعىػػٌدّىػػذاّاال  ػػاهّاكثػػرّ مايػػ ّن

المطمػػؽّؼّالخطػػ ّدكفّافّي ٌيػػدهوّّكاطمػػؽّكوػػّالّيمكننػػاّ ط ي ػػوّامػػاـّوػػرا  ّالػػنٌصّال ػػانكنٌ ّالػػذمّكلكػػف
 الػ ّّ:ي رمّعم ّإطلقوّماّلـّي ـّالدليؿّعم ّ  ييده.ّكيمكفّ ط يؽّىػذهّالضػمان ّ ػ ّ الػ وّكا ػد وّكىػ 

عمػػ ّالػػنٌصّال ػػانكنٌ ؛ّّك ػػكدّا اػػاؽوّعمػػ ّاخػػ راطّالعمػػدّ ػػ ّ وػػٌرؼّالعامػػؿ.ّعنػػدىاّي ػػٌدـّال نػػدّاال اػػاق ٌّ
ّ الدر  ّاشكل ّ  ماي ّموالصّوا  ّالعمؿ.ّّّاكثرّ الد ّلمعامؿّعفّالنٌصّّ اع  اره ّال انكنٌ ّالذمّاى ـٌ

لذلؾوّ  ٌنناّن  رحّافّيخ رطّقانكفّالعمؿّالسكرمّ اقضا  ّإل ّ سػام ّالضػررّافّيكػكفّالخطػ ّ
قدّار يكػ ّعمػدانوّليغػدكّسػ  انّي ػٌررّ وػؿّالعامػؿّدكفّإخطػارّاكّمكا ػ  ّاكّ عػكيض.ّ ػ ّ ػيفّاٌنػوّإذاّلػـّ

ّومػػػؿوّمػػىّاال  اػػػاظّ  ٌ ػػوّ ػػػ ّاقخطػػػاريغػػػدكّم ػػٌررانّقنيػػػا ّع ػػدّالعنػػرلّافّ ّعمػػدانوّ  ٌننػػػاّ كػػ ّالخطػػػييّر
ّّّكمكا   ّنياي ّالخدم .

إ ػرا نّكا يػانّلمكا يػ ّالخطػ ّالػذمّوػدرّعػفّإىمػاؿ.ّّ  نيا ّع دّالعمؿّسيككفّمفّك ي ّنظرنػا
وػػا  ّالعمػػؿّّ ػػيفا يػػ ّالاعمٌيػػ ّمػػفّالناسػػ  ال ّاسػػ مرارّعلقػػ ّالعمػػؿّّ:كىػػ ّميٌمػػ ّنّن طػػ ّنّنيراعػػ ك ػػذلؾّ

ّموػػالصّوػػا  ّالعمػػؿدكفّافّن ػػال ّ ػػ ّ مايػػ ّ ػػ ّالكقػػتّذا ػػووّّكّكالعامػػؿّالػػذمّال ػػؽّخسػػار نّ سػػيم ن.
ّمؿ.ّعم ّ سا ّ  كؽّالعا

ّآخػروّّو زا نّخطيرانوّيعٌرضّالعامؿّلمخػكم ّال طالػ ّ  زا ّالاوؿّييعىدٌّ مػىّكوػعك  ّإي ػادّعمػؿو
ّ.ّّالّي ناس ّمىّالخط ّالمر كى ّعفّإىماؿماّوّكىكّكا   ّنياي ّالخدم  ٌ وّ  ّاقخطارّكم رمانوّمفّ

                                                           
(ّمفّقانكفّالعمؿّالم نان ّعمػ ّ ػؽّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّالاوػؿ:ّ"إذاّث ػتّافّاش يػرّار كػ ّعمػلن74/3ّ نصّالماد ّ)ّ(1)

اكّإىمػػاالنّم وػػكدانّيرمػػ ّإلػػ ّإل ػػاؽّالضػػررّ موػػالصّر ّالعمػػؿّالماديػػ وّعمػػ ّانػػوّي ػػ ّعمػػ ّر ّالعمػػؿّلم ػػذرعّ يػػذاّ
 اعي ّ)كزار ّالعمؿ(ّخلؿّثلث ّاياـّمفّال ث تّمنيا".ّالس  ّافّيعمـّخطيانّ يذهّالمخالا ّموم  ّالخحكفّاال  م

ّ.279-278ا مدّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
(3)ّMAZEAUD Antoine, Droit du travail, 8e édition, LGDJ, 2012, p.349. 
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اٌمػػاّالعامػػؿّالػػذمّييم ػػؽّ وػػا  ّالعمػػؿّضػػررانّ سػػيمانّ وػػكر ّعمدٌيػػ وّ  ٌنػػوّالّيسػػ  ٌؽّ مايػػ ّ
ّل مايػ ّسػك ّ ّقػانكن   قانكفّالعمؿوّالذمّييدؼّلر ىّالظمـّعفّالطرؼّالضعيؼوّكالّيسع ّل  ميفّغطػا و

ّّّنٌي ّالعامؿ.
ييعىػػٌدّّ وػػا  ّالعمػػؿّ ّاقضػػرارّنٌيػػلديػػوّ ػػكٌ رّ افّدكفّّلخطػػ ّ سػػيّـوار كػػا ّالعامػػؿّّك ال ػػال و

مػفّّمعٌرضانّل زا ّالاوػؿّ ّاقضرارّي عؿّالعامؿم ٌررانّمخركعانّقنيا ّع دّالعمؿ.ّ  ّ يفّاٌفّ كٌ رّنيٌّ
ّ ّنياي ّالخدم .وّكماّي رٌ  ّعم ّىذاّال زا ّمفّ رمانوّمفّ ٌ وّ  ّاقخطارّكمكا  العمؿ

ّ.ّكمىّذلؾ1ّكالّييخ رطّ  ّالخط ّافّيككفّمخٌكلنّل ريم ّ زالٌي ّيعاًق ّعميياّال انكف
اٌفّخطػ ّالعامػؿّي ػ ّافّيخػٌكؿّ ريمػ نّ زالٌيػ نوّليي ػٌررّ ػزا ّالاوػؿ.ّإاٌلّاٌفّىػذا2ّّيرلّا دّخيٌراحّال ػانكف

ّافّي ٌدده.ّالرامّيا  دّالمس ندّال انكنٌ وّ المخٌرعّاخ رطّالخط ّدكف
إذاّ يمػػاّ  ػػديرّمػػدلّ ػػكٌ رّالخطػػ ّ ػػ ّ وػػٌرؼّالعامػػؿّمػػفّعدمػػووّككوػػاوّكاؿّ ك ػػ ّ ميػػىّاش ػػ

ّ.3ن  ّالدكؿّال  ّاخ رطتّ خريعا ياّذلؾنّيخضىّل  ديرّال ضا ّكرقا  وّانّاـّلـّاليٌّعمدكافّ
 شخصّية الخطأ: -ثانياً 
ّ ػيفّالمخػٌرعيف؛ّ يػكىكّم داّخخوٌي ّالخط ّإٌفّ  كػريسّلم ػداّمػفّم ػاد ّالعدالػ وّّم ٌؿّإ مػاعو

.ّ ػلّييسػ ؿّالعامػؿ4ّكالذمّي دّاساسػانّلػوّ ػ ّالخػريع ّاقسػلمي ّل كلػوّ عػال :ّ"كالّ ػزرّكازر هّكزرّايخػرل"
فّكافّرليسانّليـّ  ّالعمؿ.ّ ّعفّاخطا ّغيرهّمفّالعٌماؿوّكان

 ّافّييث ػتّي كزّلوا  ّالعمؿّمسا ل ّالعامػؿّعػفّاخطػا ّمرحكسػيووّخػريطّوك الرغـّمفّذلؾ
ؼّ الرقا ػػ ّكاقخػػراؼوّكذلػػؾّ   وػػيرهّ ػػ ّادالػػوّلميم ػػووّكعلقػػ ّالسػػ  ٌي ّ ػػيفّالخطػػ ّخطػػ ّالعامػػؿّالمكٌمػػ

ّمػػػفّالعامػػػؿّالػػػرليسّكالعامػػػؿّ كالضػػػررّال سػػػيـّالػػػذمّل ػػػؽّ وػػػا  ّالعمػػػؿ.ّعنػػػدىاّي ػػػكزّمسػػػا ل ّكػػػؿ 
ّ.5ّّالمرحكس

ّلٌي ّالعامػػػػؿّعػػػفّاخطػػػػا كمػػػىّذلػػػؾّيمكػػػػفّ  ػػػاكزّىػػػػذاّالم ػػػداّإذاّك ػػػػدّا اػػػاؽّعمػػػ ّعػػػػدـّمسػػػحّك
ّوّاكثرّ الد ّلمعامؿ.نٌّمرحكسيووّعندىاّيعمؿّاال ااؽ؛ّش

 محّؿ الخطأ: -ثالثاً 
وي ّمم مكاتّوا  ّالعمػؿّالخاٌوػ وّاكّإ ػدلّادكاتّإٌفّالخط ّالذمّير ك وّالعامؿّإٌماّافّيّي

المممككػػ ّلوػػا  ّّالعمػػؿ.ّإذّيسػػ عيفّالعامػػؿّاثنػػا ّادالػػوّلميػػاـّالعمػػؿّ م مكعػػ ّمػػفّاشدكاتّكالمعػػٌدات
العمؿوّكال  ّ خٌصّالمنخ  ّال  ّين مػ ّإلييػاوّكال زامػوّ الم ا ظػ ّعمييػاّي ٌ ػؽّموػم  ّالعمػؿّكموػم  ّ

ّكا د.ّ ّوا  ّالعمؿّ  ّآفو

                                                           
ّ.339ّّإسماعيؿّغانـوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
 .311ّمر ىّسا ؽوّصايضاّم مدّل ي ّخن وّخرحّا كاـّقانكفّالعمؿوّّّّ
 .375م مدّ مم ّمرادوّمر ىّسا ؽوّصّ((2
ّ.515ّايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسا ؽوّصّ((3
ّ.164سكر ّاشنعاـوّاآلي ّّ((4
ّ.35ّّ-34ا مدّخكق ّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصّ((5



 

171 
 

عمػػ ّعػػا ؽّّم ػػا مّيالّا ػػدّاالل زامػػاتالم ا ظػػ ّعمػػ ّادكاتّالعمػػؿ1ّّاع  ػػرّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّك
:ّ"افّي ػا ظّعمػ ّمػاّيسػمموّإليػوّوػا  ّالعمػؿّمػفّادكاتّاكّالعامؿ.ّ نٌصّعم ّاٌنوّي  ّعم ّالعامػؿ

ّ  ميػػىّاشعمػػاؿّاللزمػػ ّلسػػلم ياوّكافّي ػػذؿّ ػػ ّذلػػؾّ ا يػػز ّاكّمسػػ نداتّاكّايػػ ّاخػػيا ّايخػػرلوّكافّي ػػـك
ّعناي ّالخخصّالمع اد".

ّمسػحكلٌي ّالاإاٌلّ عامػؿٌّفّاشدكاتّال  ّيعمؿّ يػاّالعامػؿّقا مػ ّ ط يع يػاّلمكسػرّكال مػؼ.ّ يػؿّ  ػـك
ّاـّالّ ٌدّافّ ككفّالخسار ّ سيم ن؟ّ  ّكٌؿّمٌر ّ  عٌرضّ يياّادكاتّالعمؿّلم مؼّاكّال دميروّ

 النسػ  ّإلػ ّمسػحكلي ّالعامػؿّ ػ ّ ػاؿّ  ػدهّاكّإ ل ػوّالمخٌرعّالسكرمّ  ّقػانكفّالعمػؿّلـّي خٌددّ
سػػػدادّكامػػػؿّم مػػػ ّإ ػػػدلّادكاتّالعمػػػؿوّ ػػػؿّعمػػػ ّالعكػػػسّ مامػػػانّاعطػػػاهّمٌيػػػز ّال  سػػػيطّال ػػػانكن وّل ػػػيفّ

 وػا  ّالعمػؿوّعنػدىاّالّيخسػرّّ سػيم ّوّخسػار ّو ل ػاؽّ ّىذاّالا ػدّاكّاق ػلؼّ الضرر.ّكلكفوّإذاّ س ٌّ
ّ.كذلؾّكال  كؽّاشيخرلّالم ر   ّعم ّاقنيا ّوالعامؿّميز ّال  سيطّ  س وّإٌنماّيخسرّع دّعممو

فّلػـّيػػنصّقػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّعمػ ّخطػػ ّالعامػػؿّالم مثٌػؿّ ػػ ّإل  اقػػوّضػررانّ سػػيمانّ   ػػدلّكان
ّي ػػٌررّ وػػموّ وػػكر ّو وّإٌنمػػاّنػػٌصّعمػػ ّالن ي ػػ ّالم ر ٌ ػػ ّعمػػ ّإخػػلؿّالعامػػؿّمسػػ  ٌم ّوّادكاتّالعمػػؿوّكسػػ  و

ّمػفّا ػرّالعامػؿوّّكالم  سد ّ  ّ ؽٌّّو ال زاموّ الم ا ظ ّعم ّادكاتّالعمؿ وا  ّالعمؿّ اق طػاعّ ػز و
كالػػذمّييعىػػٌدّ عكيضػػانّمػػدنيانّالّو2ّـّ ػػ ّالخػػيرّالكا ػػدعمػػ ّافّالّ زيػػدّنسػػ  ّاالق طػػاعّعػػفّا ػػرّخمسػػ ّايػػا

 ػػزا نّ  دي يػػانوّإاٌلّاٌننػػاّنػػرلّ ػػ ّقػػكؿّالمخػػرعّ"إذاّار كػػ ّالعامػػؿّخطػػ نّنخػػ تّعنػػوّخسػػار ّمادٌيػػ ّ سػػيم ّ
ّاٌنياّ خمؿّمك كداتّالمنخ  ّكمم مكاتّوا  ّالعمؿ.ّدالل ّكا ي ّعم ّلوا  ّالعمؿ"ّ

 ظّعم ّ ميىّاشدكاتّكالمياـّال ػ ّ خػصّالعمػؿوّك ط يعػ ّك ال ال وّي  ّعم ّالعامؿّافّي ا
ػػػػٌدّمر ك ػػػانّلخطػػػػ ّي ػػػٌررّ وػػػػموّمػػػفّالعمػػػػؿّدكفّإخطػػػارّاكّمكا ػػػػ  ّاكّ الّعي ال ػػػاؿّالمػػػكادّال ػػػػ ّين  يػػػاوّكان

ّ.وّ  ّ اؿّ سام ّالخسار ّالم ر ٌ  ّعم ّالا دّاكّاق لؼ عكيض
ذاّك معٌينػػػانوّإاٌلّاٌنػػػوّ خػػػٌددّ ػػػ ّخػػػرطّّلػػػـّيخػػػ رطّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّ ػػػ ّخطػػػ ّالعامػػػؿّكوػػػااّنّان

يكػػػكفّالخطػػػ ّ سػػػيطانوّكرغػػػـّذلػػػؾّّإذّيمكػػػفّافالخسػػػار وّ ػػػالع ر ّ  سػػػام ّالخسػػػار ّالم ر ٌ ػػػ ّعمػػػ ّالخطػػػ .ّ
ّ.3  رٌ  ّعميوّخسار ّ سيم ّ م ؽّ وا  ّالعمؿ

 

 

 

 

                                                           
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.4-/ 95انظرّالماد ّ)ّ(1)
ّعمؿّالسكرم.(ّمفّقانكفّال115انظرّالماد ّ)ّ(2)
 .121وّص2111رمضافّع دّاهللّوا روّمظاىرّالسمط ّال نظيمٌي ّلوا  ّالعمؿوّدارّالنيض ّالعر ٌي وّال اىر وّّ((3
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 الفرع الثاني

 تحقؽ خسارة جسيمة

 ّالعمػػؿّخسػػار ّ سػػيطّ ػػؽّ وػػا  إٌفّالخطػػ ّالػػذمّير ك ػػوّالعامػػؿّميمػػاّكػػافّكوػػاوّإٌمػػاّافّييم
يارضّ سفّالسمكؾّكاآلدا ّال سامصّ يووّاكّخسار ّ سيم ّمػفّغيػرّالم كقػىّال سػامصّ يػو.ّكخاوػ ّاٌفّ
قػانكفّالعمػػؿّاع  ػػرّإل ػػاؽّالعامػػؿّخسػػار ّ سػػيم ّ وػا  ّالعمػػؿّخطػػ ّ  دي ٌيػػانّي ػػٌررّ وػػمووّدكفّمراعػػا ّ

ّميم ّاقخطارّكدكفّمكا   ّاكّ عكيض.

 لخسارة: أواًلػ نوع ا
اخػػػ رطّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّ ػػػ ّالخسػػػار ّافّ كػػػكفّمادٌيػػػ ّك سػػػيم وّمسػػػ  عدانّ ػػػذلؾّالخسػػػار ّ

ّ.1قانكفّالعمؿّاشردن ّكذلؾّ عؿالمعنكٌي وّ
 اقخػػار ّإلػػ ّخػػرطّ سػػام ّالخسػػار ّدكفّ  ديػػدىاوّمٌمػػاّيعنػػ 2ّّ ػػ ّ ػػيفّاك اػػتّ خػػريعاتّايخػػرل
ّ.3عنكٌي ّناٌنوّيس كمّ  ّالخسار ّافّ ككفّمادٌي نّاكّم

خمػػؽّنػػكعّمػػفّال ناسػػ ّ ػػيفّخطػػكر ّيكاخػػ راطّ سػػام ّالخسػػار ّالم ر ٌ ػػ ّعمػػ ّخطػػ ّالعامػػؿّيػػ   ّل
ّ.4الم ر ٌ  ّعم ّخط ّالعامؿّ  وّكالن يمفّالعمؿّكالم مٌثؿّ  ّالاوؿّوال زا ّالم ٌررّليذاّالخط ّال  دي  

الّ ػػٌدّافّ كػػكفّكاقعػػ نّاكّكطالمػػاّ  ػػدثناّعػػفّعنوػػرّالخسػػار ّك ػػٌددناّدر  يػػاوّ يػػذاّيعنػػ ّاٌنيػػاّ
ّ.5محٌكد ّالكقكعوّإذّالّيكا ّم ردّالخكؼّمفّكقكعيا

ّم عػػٌيفوّكلكػػفوّىػػؿّ يعىػػٌدّالخسػػار ّال ػػ ّي سػػٌ  ّ ييػػاّالعامػػؿّكال ػػ ّ  ػػٌررّمسػػا ل ووّم وػػكر نّ مػػاؿو
ّي  ٌددّ النظرّإل ّمالكيا؟

 ثانياًػ محّؿ الخسارة: 
  ذاّاوػا تّالغيػرّكقامػتّمسػحكلي ّوػا  ّّوا  ّالعمؿّناسو.ّالّييخ رطّافّ يوي ّالخسار 

ّ.6العمؿّ كواوّم  كعانوّكافّلألخيرّمسا ل ّالعامؿوّم  ّكانتّالخسار ّ سيم نّككاقع نّ س  ّالعمؿ
ّ
ّ

                                                           
ّػّإذا28ّ ػنٌصّالمػاد ّ)ّ((1 (ّمػػفّقػانكفّالعمػؿّاشردنػػ ّعمػ ّ ػػؽّوػا  ّالعمػؿّ ػػ ّ وػؿّالعامػػؿّ ػ ّاش ػكاؿّاآل يػػ :ّ"ا

 سػػيم ّلوػػا  ّالعمػػؿّ خػػرطّافّي مػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّال يػػ ّاكّال يػػاتّّار كػػ ّالعامػػؿّخطػػ ّنخػػ ّعنػػوّخسػػار ّماديػػ 
 المخ و ّ ال اد ّخلؿّخمس ّاياـّمفّكقتّعمموّ كقكعو".ّّ

 ./ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  41الماد ّ)ّكّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم69/2د ّ)انظرّالماّ(2)
ّ.213وّمر ىّسا ؽوّص2113السيدّعيدّنايؿوّقانكفّالعمؿّال ديدوّّ((3
ّ.68وّص1999م مدّالسعيدّرخدموّالخط ّال سيـّالذمّي ٌررّ وؿّالعامؿوّمحسس ّدارّالك  وّالككيتوّّ((4
 .283وّص2111ع دّالعزيزّالمرس وّخرحّا كاـّقانكفّالعمؿّالمورموّ دكفّناخروّّ(5)
ّ.282وّص1995اخروّعم ّم سفّع دّاهللّالكرقا وّع دّالعمؿّالاردمّ  ّظؿّقانكفّالعمؿّال  رين وّ دكفّنّ((6
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  ٌ ػػػؽّوّإذاّكانػػػتّالخسػػػار ّال سػػػيم ّال ػػػ ّل  ػػػتّاٌفّىػػػذاّالخطػػػ ّالّي1ّكيػػػرلّا ػػػدّخيػػػٌراحّال ػػػانكف
ّعمييا.ّّاّن وا  ّالعمؿّمحٌمن
مػحٌمفّعميػووّ يػذاّإذاّكػافّالخ  ّالذمّل  وّخسار ّ سػيم ّذلؾّاٌفّّحٌيدّىذاّالرام؛كمفّ ي ناّن

ّ يعن ّاٌفّوا  ّالعمؿّلـّ م  وّخسار ّ سيم ّمفّالنا ي ّالاعمٌي وّاشمرّالػذمّي ر ٌػ ّعميػوّان اػا ّخػرطو
ّمفّالخركطّال  ّ ٌددىاّالمخٌرعّل ياـّمسحكلي ّالعامؿّ  ّوم ّال انكف.ّ

الذمّي وؿّعميوّوا  ّالعمؿّمفّخرك ّال ػ ميفّيغٌطػ ّالخسػار ّال ػ ّل  ػتّ م م ّال عكيضّ
فوّكاٌفّىػػذهّالخدمػػ ّ ػػو.ّكالّيسػػ طيىّوػػا  ّالعمػػؿّال ػػذٌرعّ ػػ ّىػػذهّال الػػ ّاٌنػػوّيػػد ىّم ػػا لنّلخػػرك ّال ػػ مي

ّدكرمّ ّليستّم انٌي ؛ وّذلؾّاٌفّ وكلوّعم ّم م ّال عكيضّالّيحٌثرّعم ّاقساطّال  ميفّال ػ ّ ػد ىّ خػكؿو
ّفّعميوّضررّاـّلـّيم ؽ.ّّسكا هّل ؽّ الخ  ّالمحمٌّ

ّل اضػػػ ّالمكضػػػكع ّم ػػػركؾه وّدكفّافّي  ٌيػػػدّ الكوػػػؼّالػػػذم2ّك  ػػػديرّمػػػدلّ سػػػام ّالخسػػػار ّامػػػره
ييطم ػػوّوػػا  ّالعمػػؿّعمػػ ّم ػػدارّالخسػػار وّمػػىّمراعػػا ّالظػػركؼّالمالٌيػػ ّالخاٌوػػ ّ وػػا  ّالعمػػؿّك الػػ ّ

ّ.3ٌدّذا ياوّكلكٌنياّ ككفّكذلؾّ النس  ّلوا  ّالعمؿمنخ  و.ّ الخسار ّقدّالّ ككفّ سيم نّ  
ؽّخػرطّ سػام ّالخسػار وّكػافّعمػ ّوػا  ّالعمػؿّنليػ مٌكفّمػفّ ػرضّ ػزا ّالاوػؿنّ  ذاّ   ٌّ

ّإ لغّال ياتّالمخ ٌو ّ ال اد وّخلؿّمد ّمعٌين ّمفّ اريخّعمموّ الكاقع .
 

 الفرع الثالث
 إبالغ الجيات المختّصة

ّكار عػػيفّسػػاع ّمػػفّاخػػ رطّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػّك ّاق ػػلغّعػػفّال ػػاد ّخػػلؿّمػػٌد ّثمػػافو رمّافّيػػ ـٌ
و4ّك ػػانكفّالعمػػؿّالموػػرمّو ػػ ر ىّكعخػػريفّسػػاع العمػػؿّ خػػريعاتّك ٌدد ػػوّ عػػضّ ػػاريخّالعمػػـّ كقكعػػو.ّ

ّ خمس ّاياـ.6ّّوّك ٌددهّقانكفّالعمؿّاشردن 5ك خريعاتّايخرلّ ٌدد وّ ثلث ّاياـوّك انكفّالعمؿّالم نان 
ّاياـ.ّ

مخٌرعّمفّ كميؼّوا  ّالعمؿّ اق لغّعفّال اد ّإل ّال يػاتّالمخ وػ ّىػكّإث ػاتّكغاي ّال
ك مكينياّمفّال   يؽّ  ّالكاقع ّالمنسك  ّإليووّلمكقكؼّعم ّوػٌ  ّادعػا ّّو7الخط ّالذمّكقىّمفّالعامؿ

ادعا ّوا  ّالعمؿوّكمدلّوٌ  ّ  ػديرهّلمخسػار ّالناخػل ّعػفّخطػ ّالعامػؿ.ّ ػ ذاّلػـّي ػـّوػا  ّالعمػؿّ

                                                           
ع دّالعمؿّالاردموّال ز ّاشكؿوّمك   ّاشن مكّّ-عومتّاليكارمّك يم ّكامؿوّالمرخدّ  ّقانكفّالعمؿّالمك دّّ(1)

 .255الموري وّ دكفّ اريخوّص
 .82م سفّال يووّالسيمط ّال  دي ٌي ّلر ّالعمؿّ  ّال انكفّالككي  وّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
 .35مر ىّسا ؽوّصا مدّخكق ّع دّالر مفوّّ((3
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.69/2انظرّالماد ّ)ّ(4)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالم نان .74/3انظرّالماد ّ)ّ(5)
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .28انظرّالماد ّ)ّ(6)
ّ.551ّايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسا ؽوّصّ(7)



 

173 
 

ّ.1ّّكالخسار ّال سيم ّو ٌ وّ  ّ وؿّالعامؿّ الرغـّمفّ كٌ رّالخط ّمي ّ  ّالميعادّالم ٌررّقانكنانوّ  دّى ال  
ّكلكفوّماّىكّالم وكدّ ال ياتّالمخ ٌو ؟

لـّي ٌددّقانكفّالعمؿّالسكرمّماّىكّالم وكدّ ال ياتّالمخ ٌو ّال ػ ّي ػ ّ  ػديـّالػ لغّإلييػاوّ
ّالعمؿ.ّلذمّ ٌددىاّ كزار ا2ّعم ّعكسّقانكفّالعمؿّالم نان 

ك ػ ّم اكلػػ ّمٌنػػاّل  ديػػدّالم وػػكدّ ال يػػاتّالمخ ٌوػ وّانطلقػػانّمػػفّقاعػػد ّ"المطمػػؽّي ػػرمّعمػػ ّ
العمػػؿوّاكّإلػػ ّإدار ّّإطلقػػوّمػػاّلػػـّي ػػـّالػػدليؿّعمػػ ّ  ييػػده"ّن ػػكؿ:ّإٌفّالػػ لغّيمكػػفّافّي ػػٌدـّإلػػ ّمديريػػ 

ّالخرط ّإذاّ عٌمؽّاشمرّ مخالا ّ زالٌي .وّاكّإل ّقسـ3ّالمركروّإذاّ عٌمؽّاشمرّ  اد ّمركرم
كعمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّافّييراعػػ ّخػػكمٌي ّ  ػػديـّالػػ لغوّ  ػػتّطالمػػ ّ  ػػدافّ ٌ ػػوّ ػػ ّطمػػ ّ وػػؿّ

قاعػػػد ّمػػػفّالنظػػػاـّالعػػػاـّال مػػػال .ّكػػػذلؾوّي ػػػ ّافّ وػػػدرّعػػػفّالخػػػخصّالماػػػٌكضّّلمخالا ػػػوالعامػػػؿ؛ّ
ّ   ديمووّكخلؿّالميعادّالم ٌددّلذلؾ.

ّكماّىكّالميعادّالم ٌددّل  ديمو؟ّ؟ّكمىفّىكّالخخصّالماٌكضّ ي ديمو؟ ماّىكّخكؿّال لغ
ّّّشكؿ البالغ: -أوالً 

اٌنػػوّالّييخػػ رطّ ػػ ّالػػ لغّخػػكمٌي 4ّّاثػػارّخػػكؿّالػػ لغّخل ػػانّ ػػيفّخيػػٌراحّال ػػانكف.ّإذّيػػرلّا ػػدىـ
مػػػفّالخطػػػ ّاسػػػـّالعامػػػؿّكالخطػػػ ّالمر كػػػ وّل   ٌكػػػدّال يػػػاتّالمخ ٌوػػػ ّّمؿّالػػػ لغمعٌينػػػ وّ ػػػالميـّافّيخػػػ 
ّكالخسار ّالم ر ٌ  ّعمييا.ّ

اٌنػوّالّييخػ رطّافّييػذكرّ ػ ّالػ لغّاسػـّالعامػؿ5ّّكعم ّالعكسّمفّذلؾوّيرلّخارحّآخػرّلم ػانكف
ّال عػػٌرؼّعمػػ ّمر كػػ ّالخطػػ وّإاٌلّ عػػدّافّ  ػػرمّال يػػاتّ الػذمّار كػػ ّالخطػػ وّ اػػ ّ عػػضّاش يػػافّالّيػػ ـٌ

. ّالمخ ٌو ّال   يؽّاللـز

اشكؿّاكلػػػ ّ ال  ييػػػدوّانطلقػػػانّمػػػفّغايػػػ ّىػػػذاّاق ػػػرا ّ ػػػ ّ مايػػػ ّالعامػػػؿّّكن ػػػفّنػػػرلّاٌفّالػػػرام
ػمط ّالرسػمٌي وّكالم مثٌػؿّ ػ ّال كثٌػؽّمػفّ المنسك ّإليوّالخط ّال  دي  وّكاس نادانّإل ّالدكرّالمكككؿّإلػ ّالسي

الميػدع ّال لغّالم ػٌدـوّك ث يػتّم ػدارّالخسػار ّال ػ ّل  ػتّ وػا  ّالعمػؿوّالّإ ػرا ّ   يػؽوّ ػ ّال ػاد ّ
ّ وّمفًّق ؿّوا  ّالعمؿ.ّ

ّ

ّ
 الشخص المفّوض بتقديـ البالغ:  -ثانياً 

                                                           
 .976وّص2111الاردموّدارّالنيض ّالعر ي وّّع دّالعمؿّ-ع دّال اسطّع دّالم سفوّخرحّقانكفّالعمؿّّ(1)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالم نان .74/3انظرّالماد ّ)ّ(2)
ّ.283ّعم ّم سفّع دّاهللّالكرقا وّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
ّ.664ّا مدّ سفّال رع وّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
ّ.312ّم مدّل ي ّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(5)
ّ.68ايضانّم مدّالسعيدّرخدموّمر ىّسا ؽوّصّّّ
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الخػػخصّالماػػٌكضّ   ػػديـّ ػػال لغّ وػػا  ّالعمػػؿّك ػػده.ّ يػػؿّي خػػذ1ّّ ػٌددّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم
 ػؿّوػا  ّالارعّ كـّاشوؿّ  ّىذهّال الػ وّ  يػ ّنسػ طيىّال ػكؿ:ّإٌنػوّالّي ػكزّ  ػديـّالػ لغّإاٌلّمػفّقًّ

ٌيانوّ  ػػتّطالمػػ ّ  ػػدافّ ٌ ػػوّ ػػ ّطمػػ ّ وػػؿّالعامػػؿوّكمػػاّىػػكّال ػػاؿّعميػػوّ النسػػ  ّلألوػػؿّالعمػػؿّخخوػػ
ّالم مٌثؿّ  ٌؽّطم ّ وؿّالعامؿ؟

انطلقانّمفّغايػ ّىػذاّاق ػرا ّ ػ ّ مايػ ّالعامػؿّن وػكر ّاكلٌيػ نّمػفّاالدعػا ّالكيػدمّلوػا  ّ
يمكػفّافّي  ػٌدـّ ػال لغّوػا  ّّخسػار ّ م ػؽّ ػوّعمػ ّاٌنيػاّخسػار ّ سػيم وّنػرلّاٌنػوّ العمؿوّككواوّشيٌّ

ّآخػػػرّمػػػفّطر ػػػو.ّ يػػػذاّاشمػػػرّالّييم ػػػؽّضػػػررانّ العامػػػؿوّالػػػذمّلػػػفّ  ػػػ ثرّ  كقػػػوّ العمػػػؿوّاكّاٌمّخػػػخصو
ّ اخ لؼّالخخصّالذمّ  ٌدـّ ال لغوّطالماّاٌفّال ياتّالمخ ٌو ّلـّ عارضّالمس ل وّكق متّ ال لغ.

 كال .2ككيػؿّاعمػاؿّوػا  ّالعمػؿوّاكّم اميػوكعميووّيمكفّافّي  ػٌدـّ ػال لغّمػديرّالمنخػ  وّاكّ
  لغّال يػػػاتٌّوػػػصّاوػػػلنّل مايػػػ ّالعامػػػؿ؛ّ ػػػ خػػػٌكؿّىػػػذاّالرخوػػػ ّ  ػػػاكزانّلمنظػػػاـّالعػػػاـّال مػػػال ّالمخ

المخ ٌوػػ ّىػػكّ ػػكىرّىػػذهّال اعػػد ّال ػػ ّالّيمكػػفّالعمػػؿّ خل يػػاوّ غػػٌضّالنظػػرّعػػفّالخػػخصّالماػػٌكضّ
ّ.هّمفّالنظاـّالعاـّال مال ٌّعىٌدّ  ذا يّردّ  ديـّال لغّالذمّيّي   ديمياوّعم ّعكسّميعا

 ميعاد تقديـ البالغ: -ثالثاً 
ّكار عػػػيفّو سػػػاع ّمػػػفّ ػػػاريخّعمػػػـّوػػػا  ّالعمػػػؿّ كقػػػكعّّيسػػػ طّميعػػػادّ  ػػػديـّالػػػ لغّ مػػػركرّثمػػػافو

عمػـّوػا  ّالعمػؿّ الخطػػ ّالميمػ ّالّ  ػداّ السػريافّمػفّكقػػتّىػػذهّوّالّمػفّكقػتّكقكعػو.ّإاٌلّاٌف3ّال ػاد 
 الخسػػار ّال سػػيم ّالم ر ٌ ػػ ّعمػػ ّالخطػػ ؛ّذلػػؾّاٌفّ ػػٌؽّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّطمػػ ّ وػػؿّّايضػػاّنّ  ػػطوّكلكػػف

ّ م ػػػٌردّافّ يم ػػػؽّّالمخالاػػػ ّخسػػػار ّ سػػػيم ّ ّ م ػػػردّوػػػدكرّالمخالاػػػ ّك ػػػدىاوّإٌنمػػػاّي ػػػـك العامػػػؿّالّي ػػػـك
ّ.4 وا  ّالعمؿ

كعميػػووّ ال ػػاد ّالػػذمّي عػػٌيفّعمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّاق ػػلغّعنػػوّي كػػٌكفّمػػفّعنوػػريف:ّعنوػػرّ
ّ العنوػػريفّمعػػانوّالخطػػ ّا ـى ًمػػ لخطػػ ّكعنوػػرّالضػػرر.ّكالّيك مػػؿّعمػػـّوػػا  ّالعمػػؿّ ال ػػاد وّإاٌلّإذاّعى

ّكالضررّكم دارهوّكعندّ  ٌ ؽّالعمـّالم كامؿّ يذهّالكاقع ّ  داّميم ّالثمان ّكاشر عيفّساع ّ السرياف.
العامػػؿوّ  ٌننػػاّنػػرلّّكشٌفّال كثٌػػؽّمػػفّمسػػ ل ّعمػػـّوػػا  ّالعمػػؿّ ال ػػاد ّييعىػػٌدّامػػرانّوػػع انّعمػػ 

ّكار عػػيفّسػػاع ّمػػفّ ّ عػػدّمػػركرّثمػػافو ـٌ ضػػركر ّ كميػػؼّوػػا  ّالعمػػؿّ  ث ػػاتّ ػػ ٌخرّعممػػوّ ال ػػاد ّإذاّ ػػ
ّكار عػػيفّ  ػاريخّار كػا ّالعامػؿّالخطػ ّالمنسػك ّإليػو.ّاٌمػاّإذاّاك خػؼّوػا  ّالعمػؿّال ػاد ّخػلؿّثمػافو

شٌنيػاّ ٌمػتّضػمفّالميمػ ّال انكنٌيػ ّال ػ ّنػٌصّّساع ّمفّ اريخّكقكعّالخط وّ  ٌنوّالّيغػدكّممزمػانّ اقث ػاتو
ّعميياّالمخٌرع.

                                                           
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.2-/ا64انظرّالماد ّ)ّ((1
 .412ّراغ ّ طرسّكع دّالعزيزّر  وّمر ىّسا ؽوّصّ((2
ّ.158وّص1999م مدّعم ّعمرافوّالكسيطّ  ّخرحّا كاـّقانكفّالعمؿّال ديدوّ دكفّناخرّعاـّّ((3
 36ا مدّخكق ّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
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ل اؽّالعامؿّالضررّ موالصّالمنخ  ّالّ  خذّىذهّالوكر ّ  سػ وّإنمػاّيمكػفّافّ  خػذّوػكر نّ كان
ّايخرلّ   ٌسدّ  ّإ خالوّشسرارّالمنخ  ّال  ّيعمؿّ ييا.ّ

ّ
 المطمب الثالث

 أسرار المنشأة إفشاء
انطلقػػانّمػػفّال اعػػد ّال ػػزاـّالعامػػؿّ الم ا ظػػ ّعمػػ ّموػػالصّالمنخػػ  وّّنٌظػػـّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم

ّطر ػػ ّالع ػػدّ نايػػذهّ  سػػفّنٌيػػ ّوًمػػالعاٌمػػ ّال ػػ ّ  .ّمراعيػػانّ ػػ ّذلػػؾّاٌفّع ػػدّالعمػػؿّمػػفّالع ػػكدّال المػػ ّعمػػ ّـز
االع  ػػارّالخخوػػ وّاشمػػرّالػػذمّيينخػػاّعلقػػ ّكثي ػػ ّ ػػيفّالطػػر يفوّ  طٌمػػ ّث ػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّ نخػػاطّ

خلووّ  ّادا ّكا  وّ  ّال ااظّعم ّالمنخ  ّكموال ياوّكاالم ناعّعفّكٌؿّماّمفّخػ نوّافّالعام ؿوّكان
ّ.1ييم ؽّالضررّ  مؾّالموالصّاكّي عارضّمعيا

يعمػػؿّ ييػاّك يعىػػٌدّّ كا ػ ّاقخػلصّالػػذمّي ػ ّافّي م ٌػػىّ ػوّالعامػػؿّ يػاؿّموػالصّالمنخػػ  ّال ػ 
مػػانّوّكعػػدـّال ػػكحّ يػػاّش ػػدّو ّاسػػرارىاي ػػ ـّعميػػوّالم ا ظػػ ّعمػػّموػػدرّرزقػػوو .ّك ال ػػال وّييعىػػٌدّالعامػػؿّممزى

الّيعنػػ ّافّي  ػػٌكؿّالعامػػؿّ مراعػػا ّموػػالصّالمنخػػ  ّاالق وػػادٌي وّكذلػػؾّ عػػدـّإ خػػالوّاسػػرارىا.ّكلكػػٌفّىػػذاّ
ّليذهّالموالص.ّّدّوإل ّع 

مػػفّ مايػػ ّالعامػػؿّامػػريف:ّكىنػػاّيػػ   ّدكرّقػػانكفّالعمػػؿّاشكثػػرّوػػعك  ّ ػػ ّ   يػػؽّال ػػكازفّ ػػيفّ
ّمفّ ي وّاخيرل.ّّو ي وّكال ااظّعم ّموالصّالمنخ  

فّىكّاساسّال زاـّالعامؿّ الم ا ظ ّعم ّاسػرارّالمنخػ  ؟ّ)الاػرعّاشٌكؿ(وّكىػؿّي ػ ّاماّلكفوّّك
؟ّ)الاػرعّالثػان (وّكافّ كػكفّم عٌم ػ ّ  عمػاؿّالمنخػ  ؟ّ)الاػرعّالثالػ (وّ سريٌّالمعمكماتّال  ّا خاىاّ ال  سـّ
ّ)الارعّالرا ى(.ّّفّ ككفّمخركع ؟كا

 الفرع األوؿ
 أساس التزاـ العامؿ بالمحافظة عمى أسرار المنشأة

يي ودّ ال زاـّالعامػؿّ الم ا ظػ ّعمػ ّاسػرارّالمنخػ  وّىػكّافّيكػكفّامينػانّعمػ ّاسػرارّعممػووّ ػلّ
اٌلّ مّي ػررّ وػموّكالّييعىٌدّالعامؿّمر ك انّليذاّالخط ّالػذ.2ّمسحكالنّ  اهّوا  ّالعمؿّكافيياخيياّلمغيروّكان

ّكىػػك:ّإ خػػا ّاسػػرارّ ّإي ػػا    مػػفّالعمػػؿّدكفّإخطػػارّكدكفّمكا ػػ  ّاكّ عػػكيضوّإاٌلّإذاّاقػػدـّعمػػ ّ وػػٌرؼو
ّالمنخ  .

                                                           
ّّ.179سا ؽوّصّع دّالغن ّعمرّالركيمضوّمر ىّ(1)
 .237ّعم ّالعريؼوّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
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وّالػذمّاك ػ ّعمػ ّالعامػؿّال اػاظّعمػ 1ّكي دّىذاّاالل زاـّاساسانّلوّ  ّال ػانكفّالمػدن ّالسػكرم
ّاسرارّالعمؿوّاثنا ّسريافّع دّالعمؿّك عدّان ضالو.

 ا ػػر ّسػريافّع ػػدّالعمػػؿّ  ػر ّ نايػػذهّك  ػػر ّال كقػؼّعػػفّ نايػػذهّلألسػ ا ّالم ػػدد ّقانكنػػانّاكّكيي وػدّ
ا ااقان.ّإذّيظٌؿّالعامؿّخلؿّمر م ّكقؼّع دّالعمػؿّممزمػانّ االسػ مرارّ  نايػذّال زامػوّ ال اػاظّعمػ ّاسػرارّ

ّّّ.2وّ الرغـّمفّ كٌقاوّعفّ نايذّال زاموّاشساس ّ  دا ّالعمؿالمنخ  
عػػفّال ػػزاـّالعامػػؿّ  نايػػذّالع ػػدّّمن ثػػؽّوّاثنػػا ّ نايػػذّع ػػدّالعمػػؿوّكػػال زاّـواّاالل ػػزاـّيػػذال  ٌيػػدّ ٌيػػ ّكشىم

 ػنٌصّعمػ ّّعػفّكا  ػاتّالعامػؿ. ػ ّمعػرضّ ديثػوّّوّكذلػؾ3  يسفّنٌي وّاخارّإليوّقػانكفّالعمػؿّالسػكرم
عٌم ػػ ّ العمػػؿّم ػػ ّكانػػتّ"افّيي ػػا ظّعمػػ ّاسػػرارّالعمػؿّ ػػلّيياخػػ ّالمعمكمػػاتّالم ّ:اٌنػوّي ػػ ّعمػػ ّالعامػػؿ

ّسري ّ ط يع ياّاكّك  انّلم عميماتّالك ا ٌي ّالوادر ّعفّوا  ّالعمؿّ يذاّالخ ف".
ـّلموػػم  ّالعامػػؿّالممػػزّىّ ػػ ّىػػذهّالمػػاد ّعمػػ ّضػػمان يفنل ػػظّاٌفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّنػػٌصّّك

عمكمػػاتّال ػػ ّالماكلػػ ّىػػا يفّالضػػمان يفّ ػػ ّضػػركر ّافّ كػػكفّ   ٌمػػ ّ الم ا ظػػ ّعمػػ ّاسػػرارّالمنخػػ  .ّ
الضػمان ّالثانيػ ّ ػ ّ  ديػدّط يعػ ّالمعمكمػاتّك   ٌسػدّم عٌم ػ ّ العمػؿ.ّّاالل ػزاـّ سػٌري ياعم ّالعامؿّي  ّ

وػدرّال ػ ّ عىػٌدّسػرٌي ّ ط يع يػاوّّكال  ّي  ّعم ّالعامؿّعدـّإ خالياّش د.ّك ػٌددىاّالمخػٌرعّ  مػؾّال ػ ّ ّي
ّ ياّ عميماتّك ا ٌي ّعفّوا  ّالعمؿ.ّ

4ّّمػػ ٌمـّليػػذاّاالل ػػزاـّاشوػػيؿوّمنػػىّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّككػػال زاّـو العامػػؿّمػػفّم اخػػر ّاٌمّعمػػؿو
.ّ ػنصّعمػ ّاٌنػوّيي ظػرّعمػ 5ّآخروّإذاّكافّمػفّخػ نوّافّييمكِّػفّالغيػرّاكّيسػاعدهّل عػٌرؼّاسػرارّالمنخػ  

م عػػرؼّعمػػ ّالعامػػؿ:ّ"العمػػؿّلموػػم  ّالغيػػرّ مػػاّالّي اػػؽّمػػىّكرامػػ ّالعمػػؿّاكّيمكِّػػفّالغيػػرّاكّييسػػاعدهّل
ّ".6ّّاسرارّالمنخ  ّاكّمنا س ّوا  ّالعمؿ

الن ي  ّالم ر ٌ  ّعم ّإخػلؿّالعامػؿّ ال زامػوّ الم ا ظػ ّعمػ ّاسػرار7ّّك ٌددّقانكفّالعمؿّالسكرم
اوػػؿّدكفّالمػػفّ ٌ ػػوّ ػػ ّاسػػ مرارّع ػػدّعممػػو.ّ ػػنٌصّعمػػ ّ ػػٌؽّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّوّالمنخػػ  وّ  رمانػػ

ّ ّاشسرارّالخاو ّ المنخ  ّال  ّيعمؿّ يا".إخطارّاكّمكا   ّاكّ عكيض:ّ"إذاّا خ
الّي كزّلوػا  ّالعمػؿّافّييػدراّ نػدانّ ػ ّع ػدّ  ٌنوّكشٌفّىذهّال اعد ّمفّالنظاـّالعاـّال مال وّ

وّإلػ ّ انػ ّال زامػوّ الم ا ظػ ّعمػ ّشسػرارّالخاٌوػ ّ عالم ػوالعمؿّي ض ّ  لزاـّالعامؿّ الم ا ظ ّعم ّا
                                                           

ّ/د(ّمفّال انكفّالمدن ّالسكرم.651انظرّالماد ّ)ّ((1
(2) Dalloz Action, Droit de L'emploi, op. cit., p.392.ّ 

 (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.9-/ 95انظرّالماد ّ)ّ((3
 /ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.96انظرّالماد ّ)ّ((4
ؿّاٌنػوّمػػفّ ػٌؽّالعامػػؿّممارسػ ّالنخػػاطّالػذمّيرغػ ّ ػػووّطالمػاّاٌنػػوّالّييخػالؼّالنظػػاـّالعػاـّكاآلدا ّالعامػػ .ّإالّاٌفّاشوػّ((5

ّييم ػؽّالضػػررّ المنخػ  ّال ػ ّيعمػػؿّ ييػا.ّسػكا ّاكػػافّىػذاّالضػررّمعنكٌيػػانّ المخػرعّمنػىّالعامػػؿّاسػ ثنا نّمػفّم اخػػر ّاٌمّنخػاطو
 ػػؽّالخسػػار ّ الموػػالصّالمادٌيػػ ّلممنخػػ  ّال ػػ ّيعمػػؿّ ييػػاوّكي ر ٌػػ ّ ػػ ّذٌم ػػوّكا ػػ ّييوػػي ّكرامػػ ّالعمػػؿوّاـّكػػافّمادٌيػػانّيم

ّاقخلصّليا.
 /ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.96انظرّالماد ّ)ّ((6
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.6-/ا64انظرّالماد ّ)ّ(7)
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اػػاؽّي ٌمػػؿّمػػفّالضػػماناتّالم ػػٌرر ّلموػػم  ّالعامػػؿّكييخػػٌكؿّخرقػػانّل اعػػد ّمػػفّاسػػرارّالمنخػػ  .ّ مثػػؿّىػػذاّاال 
ّقكاعدّقانكفّالعمؿوّال  ّالّي كزّاال ااؽّعم ّخل ياّإاٌلّلموم  ّالعامؿ.ّ

وّيمكفّاال ااؽّعم ّاٌفّالعامؿّالّييعىٌدّممزمانّ الم ا ظ ّعمػ ّاسػرارّالمنخػ  وّإاٌلّإذاّوػدرّكذلؾ
ؾّالمعمكماتّال  ّ خٌكؿّسٌران.ّ مثؿّىذاّاال اػاؽّيمػنصّالعامػؿّضػمان ّاك ػرّعػفّ مػؾّ   ديدّ مّك ا  ّ ّامرّه

ال  ّنٌصّعميياّقانكفّالعمؿ.ّك  ّىذهّال الػ ّيي ػٌدـّالػنٌصّاال اػاقٌ ّعمػ ّالػنٌصّال ػانكنٌ وّدكفّافّيكػكفّ
ّالعامؿّ الم ا ظ ّعمػ ّالمعم كمػاتّذاتّالطػا ىّ م دكرّوا  ّالعمؿّال مٌسؾّ النٌصّال انكنٌ ّالذمّييمـز
ّالسرٌمّكذلؾ؛ّشٌنوّ ا ااقوّمىّالعامؿّيككفّقدّاس طّ ٌ وّ  ّال مٌسؾّ النٌصّال انكنٌ .

 ػػػ ذاّكػػػافّال ػػػػزاـّالعامػػػؿّ الم ا ظػػػ ّعمػػػػ ّاسػػػرارّالعمػػػؿّي ػػػػدّاساسػػػانّلػػػوّ ػػػػ ّالػػػنٌصّال ػػػػانكنٌ وّ
ّعمػػ ّطر ػػ ّالع ػػدّعػػ دـّاقضػػرارّ ػػالطرؼّ اقضػػا  ّإلػػ ّم ػػداّ سػػفّالنٌيػػ ّ ػػ ّ نايػػذّالع ػػكدوّالػػذمّييمػػـز

ّّّ؟عدـّال كحّ ياّش د ماّى ّالخركطّالكا  ّ كٌ رىاّ  ّالمعمكماتّال  ّي  ّعم ّالعامؿّاآلخروّ
 

 الفرع الثاني
ّسرّية المعمومات

ّمسحكلي ّالعامؿّعفّإ خا ّاّ سرارّالمنخ  ّإالّإذاّكانتّالمعمكم ّال  ّا خاىاّ  سـّالّ  ـك
ّرّالمنخ  ؟ّكماّى ّخركطّاع  ارّالمعمكم ّسٌران؟ السرٌي .ّكلكفوّماّىكّ عريؼّاسرا

 أسرار المنشأة:تعريؼ  -أوالً 
اشسػرارّالخاٌوػ 1ّّلػـّيعػٌرؼّالعديػدّمػفّالمخػرعيفّالعػر لـّيعٌرؼّقػانكفّالعمػؿّالسػكرموّكػذلؾّ

ّ المنخ  .ّ ا  يدّخيٌراحّال انكفّل كضيصّالم وكدّ يذهّاشسرار.ّ
كػػػٌؿّمعمكمػػػ ّي وػػػؿّعمييػػػاّالعامػػػؿّ  كػػػـّعممػػػووّكالّ كػػػكفّّ  ٌنيػػػا:2ّ عٌر يػػػاّا ػػػدّخيػػػٌراحّال ػػػانكف

ّمعمكم ّلمغيروّكي رٌ  ّعم ّإ خالياّإل اؽّالضررّ وا  ّالعمؿ.
وّ كٌمػؿّ عضػياّ عضػانّكىػ :ّ نل ظّاٌفّىذاّالرامّاٌسسّ عرياوّشسرارّالمنخ  ّعم ّثلث ّاركػافو

مّاٌنيػػاّم وػػم ّ العمػػؿوّكافّ كػػكفّافّ كػػكفّالمعمكمػػ ّال ػػ ّا خػػاىاّالعامػػؿّ وػػؿّعمييػػاّن ي ػػ ّعممػػووّا
غيرّمعمن ّلمغيرّل يفّال كحّ يػاّمػفًّق ػؿّالعامػؿوّكافّي ر ٌػ ّعمػ ّىػذاّاق خػا ّإل ػاؽّالضػررّ وػا  ّ

ّالعمؿ.
كيحخػػذّعمػػ ّىػػذاّال عريػػؼّاٌنػػوّ ػػٌددّال يػػ ّال ػػ ّيمكػػفّافّيوػػي ياّالضػػررّن ي ػػ ّإ خػػا ّالعامػػؿّ

س  سفّ دالنّمفًّذكػرّ"وػا  ّالعمػؿ"ّكخػخصّيم  ػوّش دّاسرارّالمنخ  ّ وا  ّالعمؿ.ّككافّمفّالم
؛ّذلػؾّاٌفّالمنخػ  ّخػ  هّكوػا  ّالعمػؿّخػ  هّ ّاع  ػارم  الضررّن ي  ّإ خا ّالسٌروّذكرّالمنخ  ّكخخصو
آخر.ّ الضررّالذمّييوي ّوا  ّالعمؿّ  ّ يا وّالخخوٌي ّاكّسػمع وّلػيسّ الضػركر ّافّيػٌحثرّعمػ ّ

ّموالصّالمنخ  .

                                                           
ّانظرّقانكفّالعمؿّالمورموّكقانكفّالعمؿّاشردن .ّ((1
ّ.185ّ ىّسا ؽوّصع دّالكدكدّي ي وّمّرّ((2
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  ٌنيػا:ّّّ-م ااديانّىذهّالخمػطّال اوػؿّ ػيفّوػا  ّالعمػؿّكالمنخػ  -1ّم انكفكعٌر ياّخارحّآخرّل
المعمكماتّالخاٌو ّ  سييرّالمنخ  ّكعلق ياّ العمل وّإذاّكانتّإذاع يػاّ ايػدّالمنخػآتّالمنا سػ وّاكّ يػزّ

ّث  ّالعمل ّ ييا.
الم عٌم ػ ّ  سػييرّالمنخػ  ّكيحخذّعم ّىذاّالرامّاٌنوّ ٌددّالمعمكماتّال  ّيمكفّاع  ارىاّسٌرانّ  مػؾّ

الّ  ػػػٌؿّاىمٌيػػػ ّ ػػػ ّّ-عمػػػ ّسػػػ يؿّالمثػػػاؿ-كعلق يػػػاّ ػػػالعمل .ّعممػػػانّاٌفّالمعمكمػػػاتّالم عٌم ػػػ ّ ال وػػػنيىّ
ّمضمارّاسرارّالمنخ  ّعفّ مؾّال  ّ ٌددىا.ّ

كذلؾوّ ورّالضػررّالػذمّيمكػفّافّي ر ٌػ ّعمػ ّإ خػا ّاسػرارّالمنخػ  ّ خػكميفّ  ػطوّكىمػا:ّافّ
ا سػ ّمػفّالسػٌروّاكّافّ ي ػٌزّث ػ ّالعمػل ّ المنخػ  وّدكفّافّي طػٌرؽّإلػ ّالضػررّالم اخػرّ س ايدّمنخػ  ّمن

الػػذمّيمكػػفّافّي ر ٌػػ ّعمػػ ّإ خػػا ّالسػػٌروّكػػ فّ  عػػٌرضّالمنخػػ  ّلعممٌيػػ ّسػػطكّن ي ػػ ّمعمكمػػاتّا خػػ ّ يػػاّ
ّالعامؿّعفّاماكفّ خزيفّالسمىّكالمكادّاشكلٌي .ّ

ي عٌمػػؽّ طػػرؽّاقن ػػااّاكّ معػػاملتّالم ػػؿّكمػػدلّّإلػػ ّاٌنيػػا:ّكػػٌؿّمػػا2ّ ػػ ّ ػػيفّذىػػ ّرامّآخػػر
ّنخاطو.

كيحخذّعم ّىذاّالرامّاٌنوّعٌرؼّاسرارّالمنخ  ّ اع مادّعم ّمضمكفّالمعمكمػ وّدكفّافّي طػٌرؽّ
ّإل ّاشثرّالم رٌ  ّعم ّاق خا وّكالم مٌثؿّ  ّالضررّالذمّييوي ّالمنخ  ّال  ّيعمؿّ يياّالعامؿ.

عم ّاٌنيا:ّ ميػىّالمعمكمػاتّال ػ ّ  عٌمػؽّ المنخػ  وّكال ػ 3ّّاحّال انكفك وكر وّاعـّعٌر ياّا دّخيرٌّ
اك ػػ ّال ػػانكفّك مانيػػاّاكّ ػػرلّالعػػرؼّ ػػذلؾوّ  يػػ ّي ر ٌػػ ّعمػػ ّإذاع يػػاّاقضػػرارّ م مػػكعّالمنخػػ  وّاكّ
زعزع ّالث  ّ ييا.ّ خرطّافّالّيككفّىذاّالك مافّسا رانّل ريم ّ زالٌي وّاكّ اللنّدكفّالكخؼّعفّ ريمػ ّ

ّ متوّاكّاك ممتّ يياّمر م ّالخركع.
كيحخذّعم ّىذاّالرامّاٌنوّسي ّعفّ  ي  ّىاٌم ّكىػ ّاٌفّال ػانكفّالّيػنٌصّعمػ ّاع  ػارّمعمكمػ ّ
معٌين ّاكّم مكع ّمفّالمعمكماتّسٌرانوّ يذاّاشمرّيخ مؼّمفّمين وّشيخرلّك   ّمػفّمنخػ  ّشيخػرلّ  عػانّ

ّل ااويؿّالعمؿّ ييا.
ديدّاسرارّالمنخ  ّلمعرؼّكلوا  ّالعمؿوّكي   ّلم ضا ّميٌمػ ّال كثٌػؽّمػفّلذلؾوّيي رؾّامرّ  ّ

الضػػررّالم ر ٌػػ ّعمػػ ّاق خػػا .ّاٌمػػاّال ػػانكفّ  ٌنػػوّيػػنٌصّعمػػ ّكا ػػ ّعػػدـّإ خػػا ّاسػػرارّالمنخػػ  ّدكفّافّّ
كّنظػػرانّي ػػٌددّمػػاّييعىػػٌدّسػػٌرانّمػػفّعدمػػو.ّك ال ػػال وّ ػػ ٌفّالمعمكمػػ ّيمكػػفّاع  ارىػػاّسػػٌرانّاسػػ نادانّإلػػ ّالعػػرؼّا

ّلك كدّ عميماتّك ا ٌي ّوادر ّعفّوا  ّالعمؿوّكليسّماّينٌصّعميوّال انكف.
اٌنػػوّالّيمكػػفّكضػػىّقاعػػد ّلمػػاّييعىػػٌدّسػػرانّمػػفّعدمػػوو4ّّك ػػ ّا  ػػاهّآخػػرّيػػرلّا ػػدّخيػػٌراحّال ػػانكف

ّ اشمرّم ركؾّل  ديرّال ضا وّك  انّلكٌؿّ ال ّعم ّ د .

                                                           
 .51ا مدّخكق ّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
 .361م مدّ مم ّمرادوّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
ّ.143عم ّعكضّ سفوّالاوؿّال  دي  ّ  ّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ((3
 .118راغ ّ طرسّكع دّالعزيزّر  وّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
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رّك  ديػػدّمػػاّييعىػػٌدّسػػٌرانّمػػفّعدمػػووّكليسػػتّ الميٌمػػ ّكلكٌننػػاّنع  ػػدّاٌفّمػػاّالّيمكػػفّ عمػػوّىػػكّ وػػ
ّ"غيرّالممكن "ّكضىّقاعد ّيمكفّاالس رخادّ ياّل  ديدّماّييعىٌدّسٌرانّمفّاسرارّالمنخ  وّكماّالّييعىٌدّكذلؾ.
كيمكننػػػاّ عريػػػؼّاسػػػرارّالمنخػػػ  ّ  ٌنيػػػا:ّكػػػٌؿّمعمكمػػػ ّ  وػػػؿّ  عمػػػاؿّالمنخػػػ  ّكنظػػػـّالعمػػػؿّ ييػػػاوّ

ّعلقا ياّالخار ٌي وّكال  ّمفّخ فّال كحّ ياّإل اؽّالضررّ المنخ  .ّكخحكنياّالداخمٌي ّّك
كييعىٌدّمفّق يؿّإ خا ّاشسرارّالخاو ّ المنخ  وّإقرارّالعامػؿّ   ي ػ ّسػعرّالسػمع وّكػذلؾّالسػعرّ
اشدن ّالذمّاخ رلّ وّا ػدّالعمػل ؛ّ ػذلؾّمػفّخػ نوّافّييػٌزّث ػ ّالعميػؿّ المنخػ  وّمٌمػاّيػحثرّعمػ ّدر ػ ّ

ّ.1ّّاؿّعمييااقق 
كذلؾوّال وريصّ   ي  ّار احّالمنخػ  ّاكّذكػرّاسػما ّعملليػاوّ ػذلؾّييعىػٌدّإ خػا نّشسػرارّالمنخػ  ّ

.ّاٌمػػاّال ػػكحّ طػػرؽّال وػػنيىّالم  عػػ ّ ػػ ّالمنخػػ  وّ  ٌنػػوّييعىػػٌدّإ خػػا نّلسػػٌرّمػػفّاشسػػرارّالوػػناعٌي 2ّال  ارٌيػػ 
ّعم ّالعامؿّالم ا ظ ّعم ّسري ي3لممنخ   ّا.وّال  ّي   ـٌ

كال ػػػػزاـّالعامػػػػؿّ الم ا ظػػػػ ّعمػػػػ ّاسػػػػرارّالمنخػػػػ  ّين يػػػػ ّ ػػػػ ّ ػػػػال يفوّكىػػػػـ:ّإذاّاوػػػػ  تّىػػػػذهّّ
المعمكمػاتّاكّال يانػػاتّمعرك ػ ّلػػدلّالغيػرّ ػػ ٌمّخػػكؿّكػافوّ ػػلّييسػ ؿّالعامػػؿّعػفّإذاع يػػاوّإاٌلّإذاّكانػػتّ

.ّاكّإذا4ّي ينػػاّنّإذاع يػػاّ ػػيفّالنػػاسّعمػػ ّسػػ يؿّاقخػػاع وّك ػػا تّإذاعػػ ّالعامػػؿّليػػاّل عزيػػزّالخػػٌؾّك عمػػو
.ّإاٌلّاٌفّإ ػػلغّوػػا  ّالعمػػؿّشسػػرارهّالمينٌيػػ ّاكّال  ارٌيػػ ّلم يػػات5ّرضػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّنخػػرىاّ ناسػػو

الرسػػمٌي وّالّيعنػػ ّاٌنػػوّرضػػػ ّ  ذاع يػػا؛ّ يػػذاّاق ػػػلغّم  ػػرّعميػػوّ  كػػـّال ػػػانكفوّكمػػاّاٌفّىػػذهّال يػػػاتّ
م ّقانكنانّ عدـّإ خا ّاسرارّالمنخ  ّلمغير ّ.6ممزى

 شروط اعتبار المعمومة سرًّا: -ثانياً 
 عٌمؽّ العمؿّالذمّيحديػوّوّمنياّماّ يٌطمىّالعامؿّاثنا ّقياموّ العمؿّعم ّالعديدّمفّاسرارّالعمؿ

ّسٌران؟ّالمعمكم ّ ماّى ّخركطّاع  ارّ.7 عٌمؽّ نخاطّالمنخ  ّككؿانوّكمنياّماّ خخويٌّ
 خصوصّية المعمومة بطبيعتيا: -1
ل ػػ ّ وػػؿّإلػػ ّعمػػـّالعامػػؿّمػػفّق يػػؿّاشسػػرارّالمينٌيػػ ّال ػػ ّ ك سػػ ّالّ يعىػػٌدّ ميػػىّالمعمكمػػاتّاّ

ّ.8ّّوا ّالسري ؛ّ المعمكم ّالّ ككفّسرٌي ّإاٌلّإذاّكانتّغيرّمعرك  ّلدلّعام ّالناس

                                                           
ّ.51ا مدّخكق ّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
وّالم دا222ّوّال اعد 1985ّفّالاكيان وّالمدكن ّالعٌمالي وّال ز ّاشكؿوّالط ع ّالثاني وّدارّالمعارؼّ موروّ سّ(2)

ّ.263وّص394
ّ.51ا مدّخكق ّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
 .189ا مدّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(4)

 .291عم ّم سفّع دّاهللّالكرقا وّمر ىّسا ؽوّص(5) 
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كم  ّا واتّىذهّالمعمكماتّ السػرٌي وّاوػ صّمػفّكا ػ ّالعامػؿّالم ا ظػ ّعمػ ّسػٌري ياوّكعػدـّ
ّدكفّم ػػٌرر؛ّشٌفّذلػػػؾّ سػػػييم ؽّضػػررانّ المنخػػػ  ّال ػػػ ّيعمػػؿّ ييػػػاوّكخوكوػػػانّاٌفّعنوػػػرّال ػػكحّ يػػػاّش ػػػدو

ر. ّالمنا س ّييعىٌدّعنورانّ اسمانّ  ّميزافّالر صّكالخسار وّك  انّلمااىيـّاالق وادّالعالم ّال ي
ك ال ػػػال وّي ػػػ ّافّينط ػػػؽّعمػػػ ّالمعمكمػػػ ّال ػػػ ّا خػػػاىاّالعامػػػؿّكوػػػؼّالسػػػٌر.ّاٌمػػػاّإذاّكانػػػتّ

؛1ّكمسػػ  ٌ انّل ػػػزا ّالاوػػؿّمػػفّالعمػػػؿّاآلخػػريفوّ ػػلّييعىػػػٌدّالعامػػؿّمسػػحكالنوالمعمكمػػ ّمعرك ػػ نّمسػػ  انّلػػػدلّ
النعػػػداـّمسػػػحكلي وّعػػػفّكاقعػػػ ّنخػػػرىا.ّكاالل ػػػزاـّ السػػػرٌي ّيخػػػمؿّ ميػػػىّاسػػػرارّالمنخػػػ  ّسػػػكا ّاكانػػػتّسػػػرٌي ّ

ّ.2ّّّاّن رلّالعرؼّعم ّاع  ارىاّسرٌّّلعمؿّكذلؾّكاودرّ عميماتّ ذلؾوّاـ ط يع ياوّاـّاع  رىاّوا  ّا
 صوصّية المعمومة بناًء عمى أوامر صاحب العمؿ:خ -2

/ (95ّي اػؽّمػىّمػاّ ػا تّ ػوّالمػاد ّ)ّإٌفّاع  ارّالمعمكم ّسٌرانّ نا نّعم ّاكامرّوػا  ّالعمػؿ
ّاسػػ نادانّل عميمػػاتّوػػادر ّعػػفّ ّسػػرم  مػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرموّال ػػ ّا ػػازتّاع  ػػارّالمعمكمػػ ّذاتّطػػا ىو

ّ.وا  ّالعمؿوّخريط ّافّ ككفّك ا ٌي 
ك سنانّ عؿّالمخٌرعّالسكرمّاٌنوّاخ رطّالك ا  ّ  ّىذهّال ال ؛ّليكػكفّالعامػؿّعمػ ّ ٌينػ ّمػفّامػرهّ
 ػػلّين ػػؿّالمعمكمػػاتّال ػػ ّ يعىػػٌدّمػػفّك يػػ ّنظػػرّوػػا  ّالعمػػؿّسػػٌرانّإلػػ ّالغيػػروّ ي عػػٌرضّلممسػػا ل وّكىػػكّ

ّمفّاسرارّالمنخ  .ّّاّناٌفّىذهّالمعمكماتّالّ خٌكؿّ ز اقدـّعم ّ وٌر وّ  سفّالنٌي وّالع  ادهّ
ّك ا ٌيػػ ّمػػفًّق ىػػؿّوػػا  ّالعمػػؿّ اع  ػػارّالمعمكمػػ ّسػػٌرانوّيعنػػ ّاٌنيػػا ليسػػتّسػػٌرانّّ وػػدكرّ عميمػػاتو

عامػػؿّمعاممػػ ّالسػػٌرّا  رامػػانّلرغ ػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّعػػدـّإ خػػا ىاّلمغيػػروّ ّيافّّ  ػػٌدّذا يػػاوّإٌنمػػاّي ػػ 
ّل ناع وّالخخوٌي ّاٌفّذلؾّسييم ؽّضررانّ المنخ  .

 ػػ ٌفّىػػذهّالطري ػػ ّ  ٌ ػػؽّسػػيكل ّ ػػ ّاقث ػػاتوّك  مػػ ّالعامػػؿّمػػفّادعػػا ّوػػا  ّالعمػػؿّكػػذلؾوّ
  ٌنػػوّا خػػ ّسػػرانّمػػفّاسػػرارّالعمػػؿوّ ػػالرغـّمػػفّاٌنػػوّاوػػدرّ عميمػػاتّخػػايٌي ّ  ضػػ ّ عػػدـّال ػػكحّ يػػاّش ػػدوّ
سػػ اطّ ٌ ػػوّ ػػ ّاسػػ مرارّع ػػدّعممػػووّمػػىّ رمانػػوّمػػفّ ٌ ػػوّ ػػ ّاقخطػػارّ  يػػدؼّالػػ خٌمصّمػػفّالعامػػؿوّكان

ّا   ّنياي ّالخدم .كمك
(.ّإذاّ ػػػػنٌصّىػػػػذهّالمػػػػاد ّعمػػػػ ّال ػػػػزا 6ّ-/ا64/ (ّمكٌممػػػػ ّلممػػػػاد ّ)95ك ال ػػػػال وّ يعىػػػػٌدّالمػػػػاد ّ)

كىػكّالاوػؿّمػفّالعمػؿّمػىّ رمانػوّالم رٌ  ّعم ّمخالا ّالعامؿّالل زاموّ الم ا ظ ّعم ّاسرارّالمنخػ  وّ
 السػػػرٌي ّك  ػػػٌددّ ػػػنٌصّعمػػػ ّاالل ػػػزاـّّ/ (95 ػػػ ّ ػػيفّاٌفّالمػػػاد ّ)مػػفّاقخطػػػارّكمكا ػػػ  ّنيايػػػ ّالخدمػػػ .ّ

الّي ػػكزّلػػوّّككا عػػاده.ّ الخػػركطّالػػكارد ّ ػػ ّىػػذهّالمػػاد ّ يعىػػٌدّممزمػػ ّلوػػا  ّالعمػػؿوّّضػػكا طّىػػذاّاالل ػػزاـ
ّياّمفّالنظاـّالعاـّال مال .نٌّشمخالا ياوّإاٌلّلموم  ّالعامؿ؛ّ

كعػػدـّال خوػػيصّّوكػػذلؾوّالّي ػػكزّلوػػا  ّالعمػػؿّافّييوػػدرّ عميمػػاتّ ك سػػ ّوػػا ّالعمكمٌيػػ 
ييع  ػػرّسػػٌرانّ ميػػىّالمعمكمػػاتّالم عٌم ػػ ّ العمػػؿوّالك يػػر ّمنيػػاّكالوػػغير ّّددّاالل ػػزاـّ السػػرٌي وّكذلػػؾّ ػػ ف وػػ

ّعم ّ د ّسكا .ّ

                                                           
 .161ّم مدّعم ّعمرافوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ.564ايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
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ّييدؼّإل ّال  ايؿّعم ّالمٌيػز ّال انكنٌيػ ّال ػ ّ ّكاضصو  مثؿّىذاّالنٌصّالغامضّينطكمّعم ّغش 
مػاّارادّوػا  ّنيػا ّع ػدّالعمػؿوّك رمػافّالعامػؿّمػفّ  كقػووّكمٌّ  ناىاّالمخٌرعّلموم  ّالعامػؿوّكذلػؾّ  

ّالعامػؿّ عػدـّإ خػا ّمعمكمػاتّّالعمؿّذلؾوّمس غلّن ّّ يمػـز النٌصّال انكنٌ ّالػذمّيسػمصّلػوّ  وػدارّ عميمػاتو
ّمعٌين ّمفّاسرارّالمنخ  .

 ػػػ ذاّك ػػػدتّ عميمػػػاتّك ا ٌيػػػ ّوػػػادر ّعػػػفّوػػػا  ّالعمػػػؿّ اع  ػػػارّ عػػػضّالمعمكمػػػاتّالخاٌوػػػ ّ
ّ.لمنخػػ  ّسػػٌرانوّلػػيسّلمعامػػؿّافّيػػد ىّ  ٌنيػػاّالّ يعىػػٌدّكػػذلؾ.ّعمػػ ّعكػػسّ الػػ ّعػػدـّك ػػكدّ عميمػػاتّك ا ٌيػػ  ا

عندىاّ  مكافّالعامؿّمناقخ ّوا  ّالعمؿّ كؿّمدلّإمكانٌي ّاع  ارّالمعمكم ّال  ّا خ ّ ياّسػٌرانوّمػفّ
ّ ّموالصّالمنخ  .عدـّاع  ارىاّكذلؾوّكذلؾّ  ّضك ّاىمٌي ّالمعمكم ّكدكرىاّ  ّال ااظّعم

اي ػػػ ّافّ كػػػكفّالمعمكمػػػاتّال ػػػ ّا خػػػاىاّالعامػػػؿّّ ػػػ ّىػػػذاّالم ػػػاؿ:ّكالسػػػحاؿّالػػػذمّيطػػػرحّناسػػػو
ّم عٌم  ّ  عماؿّالمنخ  وّاـّيمكفّاٌفّ خٌصّوا  ّالعمؿ؟

ّ
 الفرع الثالث

 تعّمؽ المعمومات بأعماؿ المنشأة
 ػ ّيياخػيياّالعامػؿوّكلكٌنيػاّالّيخراّعفّنطاؽّاالل زاـّ الم ا ظ ّعم ّالسرٌي وّ مؾّالمعمكمػاتّال

يمكػفّافّّوػا  ّالعمػؿوّ ػالرغـّمػفّاٌفّىػذاّاشمػر  عٌمؽّ العمػؿوّكػ فّ كػكفّم عٌم ػ ّ ال يػا ّالخخوػٌي ّل
ّ.1ّّاكّإسا  ّلسمع وّوسٌ  ّلوّاضرارانّاد ٌي ي

كالّييخػػػػ رطّافّيطمػػػػىّالعامػػػػؿّعمػػػػ ّاشسػػػػرارّالخاٌوػػػػ ّ المنخػػػػ  ّمػػػػفّخػػػػلؿّالعمػػػػؿّالػػػػذمّيحديػػػػوّّ
؛ّكذلػؾ2ّ.ّ يذاّاالل زاـّيخمؿّكا  ّاسرارّالمنخ  وّ ورؼّالنظرّعفّالكسػيم ّال ػ ّ عم ػوّي عٌر يػاخخوٌياّن

قطػػلؽّالػػنٌصوّكعػػدـّك ػػكدّمػػاّيػػدٌؿّعمػػ ّاٌفّىػػذاّاالل ػػزاـّم وػػكرّعمػػ ّمػػاّي وػػؿّعميػػوّالعامػػؿّمػػفّ
 المنخػ  "ّاشمػرّمعمكماتّن ي  ّعممو.ّ ؿّعم ّالعكسّ مامػانوّ المخػٌرعّاسػ عمؿّع ػار ّ"اشسػرارّالخاٌوػ ّ

عمػػػ ّذلػػػؾوّك  ػػػانّّاكّدليػػػؿّوّالػػػذمّالّي ػػػرؾّم ػػػاالنّل اسػػػيرّالػػػنٌصّ خػػػلؼّذلػػػؾوّك  ييػػػدهّدكفّك ػػػكدّم ػػػٌررّو
ّلم اعد ّالا يٌي ّال  ّ  كؿ:ّ"المطمؽّي رمّعم ّإطلقوّماّلـّي ـّالدليؿّعم ّ  ييده".

عٌي ّم عٌم ػ ّ طري ػ ّاقن ػااّكاالل زاـّ السرٌي ّيخمؿّ ميىّاسرارّالمنخ  وّسكا ّاكانتّاسػرارانّوػنا
كاآلالتّكالمػػػػػكادّالمسػػػػػ عمم وّاـّاسػػػػػرارانّ  ارٌيػػػػػ ّم عٌم ػػػػػ ّ نخػػػػػاطّالمنخػػػػػ  ّال  ػػػػػارٌمّكمعامل يػػػػػاّكاسػػػػػعارّ

ّوّاكّغيرىا.3من  ا يا
كيم ػػػٌدّنطػػػػاؽّال ػػػػزاـّالعامػػػػؿّ الم ا ظػػػػ ّعمػػػػ ّاسػػػرارّالعمػػػػؿّإلػػػػ ّ ػػػػركعّالمنخػػػػ  ّكا ػػػػ نوّدكفّافّ

 ػػػركعّّ-ال ػػ ّيعمػػؿّ ييػػاّالعامػػؿ-يػػاّالعمػػؿ؛ّإذّ يعىػػٌدّ ػػز انّمػػفّالمنخػػ  ّين وػػرّ المنخػػ  ّال ػػ ّيي اخػػرّ ي
المنخػػ  ّال ػػ ّيممكيػػاّوػػا  ّالعمػػؿوّكال ػػ ّ  اخػػرّالنخػػاطّناسػػوّاكّنخػػاطانّمر  طػػانّ نخػػاطّالمنخػػ  ّال ػػ ّ

ّين م ّإليياّالعامؿ.
                                                           

 .138ل ي ّخن وّخرحّا كاـّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصم مدّّ((1
وّمر ىّسا ؽوّصّ(2)  .111ع دّالكا دّكـر
ّ.169ع دّالغن ّعمركّالركيمضوّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
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ّعػػفّالن ّكمػػ   ّآخػػروّيخ مػػؼّ ط يع ػػوّك خػػكؿو خػػاطّكلكػػفوّإذاّقػػاـّوػػا  ّالعمػػؿّ م اخػػر ّنخػػاطو
الذمّ ي اخرهّالمنخ  ّال  ّيعمؿّ يياّالعامػؿوّ يػؿّييعىػٌدّاشخيػرّممزمػانّ الم ا ظػ ّعمػ ّاسػرارّالمنخػ  ّال ػ ّ

ّ مارسّنخاطانّمخ ماان؟
اٌفّال ػػزاـّالعامػػؿّ الم ا ظػػ ّعمػػ ّاسػػرارّالعمػػؿوّم وػػكرّعمػػ ّالمنخػػ  1ّّيػػرلّا ػػدّخيػػٌراحّال ػػانكف

  وّدكفّافّيم ػػٌدّإلػ ّمنخػ  ّايخػػرلّ مػارسّنخػاطانّمخ ماػػانوّال ػ ّيعمػؿّ ييػػاّالعامػؿّكعمػ ّ ػػركعّىػذهّالمنخػ
فّكانتّ خٌصّوا  ّالعمؿّناسو. ّكان

يػػػػرلّاٌفّالخػػػػركاتّالمككنػػػػ ّلم مكعػػػػ ّذات2ّّ إاٌلّاٌفّاال  ػػػػاهّالمكسػػػػىّلم كمػػػػ ّالػػػػن ضّالارنسػػػػيٌّ
ّمنيػػاّموػػالصّاق وػػادٌي ّمكٌ ػػد وّ يعىػػٌدّ مثا ػػ ّمنخػػ  ّكا ػػد ّ النسػػ  ّإلػػ ّالعامػػؿوّ ػػالرغـّمػػفّاسػػ  ل ؿّكػػؿ 

ّ خخوي ياّال انكنٌي .
انّإذاّا خػػ ّسػػٌرانّخاٌوػػّ-ك  ػػانّليػػذهّالم كمػػ -العامػػؿّمسػػحكالنّ  ػػاهّوػػا  ّالعمػػؿّك ال ػػال وّييعىػػٌدّ

 منخػػ  وّالّيعمػػؿّ ييػػاوّطالمػػاّاٌفّممكي يػػاّ عػػكدّلوػػا  ّالعمػػؿوّسػػكا ّاكانػػتّ مػػارسّناػػسّنخػػاطّالمنخػػ  ّ
ّطانّمخ ماان.اـّكانتّ مارسّنخاّوال  ّيعمؿّ يياّالعامؿ

كن ػػػفّنع  ػػػدّاٌفّىػػػذاّاال  ػػػاهّالّيمكػػػفّاشخػػػذّ ػػػوّ ػػػ ّظػػػٌؿّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّانطلقػػػانّمػػػفّ
ّن ط يفوّكىما:ّ

الم ا ظػػ ّعمػػ ّاسػػرارّالمنخػػ  وّ ّمػػؿعاال ػػزاـّالّإٌفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّقوػػرّالنقطػػة األولػػى:
لػػنٌصّ ػػ ّّ ػ ّىػػذاّالم ػاؿوّىعّال كٌسػػخػػرٌّ ّ المنخػ  ّال ػػ ّيعمػػؿّ ييػاّالعامػػؿوّكلػكّارادّالم اشسػرارّالخاٌوػػ

(عمػػ ّاٌنػػوّييعىػػٌدّخطػػ ّ  دي يػػانّي ػػٌررّالاوػػؿ:ّإ خػػا ّالعامػػؿّشسػػرارّالمنخػػآتّال ػػ ّيممكيػػا6ّ-/ا64المػػاد ّ)
ّوا  ّالعمؿ.

عػػػانّعػػػفّال زامػػػوّييعىػػػٌدّال ػػػزاـّالعامػػػؿّ الم ا ظػػػ ّعمػػػ ّاسػػػرارّالعمػػػؿّال زامػػػانّم ارٌّّالنقطػػػة الثانيػػػة:
ثنػػػا ّادالػػػوّالعمػػػؿ.ّكىػػػذاّاالل ػػػزاـّلػػػـّي ػػػٌررهّالمخػػػٌرعّلخدمػػػ ّموػػػالصّوػػػا  ّالعمػػػؿّ اشمانػػػ ّكاقخػػػلصّا

ّالخخوٌي وّإٌنماّلخدم ّموالصّالمنخ  ّال  ّين م ّإليياّالعامؿ.
وّالّ كوػػػاوّعػػػاملنّلديػػػووّإٌنمػػػاّاسػػػ نادانّكلكػػػٌفّىػػػذاّالّيمنػػػىّوػػػا  ّالعمػػػؿّمػػػفّم اضػػػا ّالعامػػػؿ

ّمر ك ػػوّ ػػال عكيض  ّضػػّركػػؿّخطػػ ّسػػ"ال ػػ ّ  ػػكؿ:3ّّالمدنٌيػػ لم اعػػد ّ كذلػػؾّك  ػػانّل كاعػػدّّو"رانّلمغيػػرّيم ػػـز
يممكيػػاّوػػا  ّالعمػؿّىػػكّ وػػٌرؼّال ػ ّمنخػػ  ّالاسػػرارّّا ػد خطػ ّالعامػػؿّ   خػػالوّّالمسػحكلٌي ّال  وػػيرٌي .

ّ.ّّعنوّيس ك  ّال عكيضوّاشمرّالذمّ اشخيرالضررّييم ؽّ
ّوكعلقػ ّالسػ  ٌي ّ ينيمػاّولػ ّالعامػؿكالضػررّالمنسػك ّإّوالخطػ كاقعػ ّكي   ّلم ضا ّال كٌثؽّمػفّ

اكّال كػػـّ  را  ػػوّمػػفّك  ديػػدّم ػػدارّال خػػاذّال ػػرارّالمناسػػ وّإٌمػػاّ ػػ لزاـّالمػػدع ّعميػػوّالعامػػؿّ ػػال عكيضوّ
ّال يم ّالمنسك  ّإليو.ّّ

                                                           
 .52ا مدّخكق ّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
 .414ػ413إسماعيؿّغانـوّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
 العمؿّالسكرٌم.ّ(ّمفّقانكف164انظرّالماد ّ)ّ((3
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اكّ نػػا نّعمػػ ّاكامػػرّوػػا  ّّوكالّيكاػػ ّافّ كػػكفّالمعمكمػػ ّال ػػ ّا خػػاىاّالعامػػؿّسػػرٌي ّ ط يع يػػا
ّّالّ ٌدّافّ ككفّمخركع .ّّ ؿم وم ّ العمؿوّّالعمؿوّكافّ ككف

ّ
 الفرع الرابع

 مشروعّية المعمومات
انطلقانّمفّغاي ّال انكفّ  ّالم ا ظػ ّعمػ ّامػفّالم  مػىّكاسػ  رارهّن ػكؿ:ّإٌفّال ػانكفّالّي مػ ّ

ّالموالصّغيرّالمخركع وّ الموالصّالمخركع ّى ّال  ّ  ظ ّ  ماي ّالمخٌرع.ّ
ارّالخاٌو ّ المنخ  ّافّ ككفّمخركع وّالّ خػٌكؿّمخالاػ ّلم ػانكفّ اركعػوّييخ رطّ  ّاشسّرّولذلؾ

ػػٌدّاق ػػلغّعنيػػاّكا  ػػانّعمػػ ّالعامػػؿوّالّإ خػػا نّلمسػػٌروّ الّعي كا ػػ وّالمػػدن ّكال زالػػ ّكالعٌمػػال ّكالضػػري  وّكان
ّكخيان ّلألمان .

 وّكمػػاّلػػكّك نػػا نّعمػػ ّمػػاّسػػ ؽوّالّييسػػ ؿّالعامػػؿّإذاّاذاعّاسػػرارّوػػا  ّالعمػػؿّغيػػرّالمخػػركع
وّاكّمخالاػػػ ّلمنظػػػاـّالضػػػري  ّاكّالمػػػال وّكال لعػػػ ّ ػػػ ّالسػػػ لت1ّكانػػػتّ خػػػٌكؿّمخالاػػػ ّل ػػػكانيفّالعمػػػؿ
.ّكػذلؾوّإذاّكانػتّاشسػرارّ مػٌسّامػفّالدكلػ ّاكّاق وػادىاوّعنػدىاّييعىػٌد2ّ  ودّال يػٌر ّمػفّضػري  ّالػدخؿ

ّ.3سحكلٌي ال  مي ّعنياّلم ياتّالمخ ٌو ّكا  انّعم ّالعامؿوّ  تّطالم ّالم
اٌف:ّ"اشسػػػرارّال ػػػ ّيي ػػػر ـّعمػػػ ّالعامػػػؿ4ّّك ػػػ ّىػػػذاّالوػػػددّقضػػػتّم كمػػػ ّاسػػػ لناؼّا ػػػكّظ ػػػ 

إ خػػاحىاّىػػ ّال ػػ ّ  عٌمػػؽّ  سػػرارّمين ػػوّكاخ راعا ػػووّكطػػرؽّ نايػػذّ عالي ػػوّالانٌيػػ ّكالمينٌيػػ ّكال  ارٌيػػ وّاٌمػػاّ
ال ػ ّيم نػىّعمػ ّالعامػؿّاق ػلغّالمخالاػاتّال انكنيػ ّال ػ ّير ك يػاّوػا  ّالعمػؿّ ػلّ ع  ػرّمػفّاشسػرارّ

عنيػػاوّخاٌوػػ ّإذاّكانػػتّىػػذهّالمخالاػػاتّال ػػ ّيم نػػىّعمػػ ّالعامػػؿّاق ػػلغّعنيػػاّ خػػٌكؿّمخالاػػ ّاكّ ريمػػ ّ
ّعنياوّكليسّاق لغّعنياوّىكّال ريم ". ّقانكني وّ ي ّإفّال ك ـٌ

 زالٌيػػانوّ ػػ ٌفّكػػذلؾوّإذاّكانػػتّالمعمكمػػاتّال ػػ ّ كٌوػػؿّالعامػػؿّإلػػ ّمعر  يػػاّ يػػديفّوػػا  ّالعمػػؿّ
ّ.5ّاق لغّعنياّلم ياتّالمخ ٌو ّالّييعىٌدّإ خا نّلمسر؛ّ اق لغّعفّال ريم ّكا  ّعم ّكٌؿّمكاطف

فّ كىػذاّالكا ػ ّم ػد ـّعمػػ ّكا ػ ّ مايػ ّاسػػرارّالعمػؿ؛ّذلػؾّاٌفّإ خػػا ّالعامػؿّشسػرارّالمنخػػ  ّكان
مفّالم  مػىّكسػلم و.ّكػذلؾوّ ػ ٌفّإ ػلغّكافّييددّموالصّالمنخ  وّ  ٌفّعدـّاق لغّعفّال ريم ّييدِّدّا

؛ّشٌف6ّالعامؿّعفّالمخالااتّالعٌماليػ ّلماػ شّالعمػؿّاكّال يػاتّالمخ ٌوػ وّالّييعىػٌدّإ خػا نّشسػرارّالمنخػ  

                                                           
ّ.591    ّع دّالو كروّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
 .189ا مدّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
 سػػاـّالػػديفّاشىػػكان ّكرمػػزمّ ريػػدّم ػػركؾوّالكسػػيطّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّلدكلػػ ّاقمػػاراتّالعر يػػ ّالم  ػػد وّمر ػػىّسػػا ؽوّّ(3)

ّ.511ّّص
.ّمػذككرّلػدل:ّالمر ػى589ّوّص2م مكعػ ّاش كػاـّ ػػ12/12/1979ّّ ػاريخ1979ّلسن 78ّّاس لناؼّا كّظ  ّرقـّّ(4)

ّالسا ؽوّالمكضىّالسا ؽ.
 .138م مدّل ي ّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ((5
ّ.346راغ ّ طرسّكع دّالعزيزّر  وّمر ىّسا ؽوّصّ(6)
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فّكانتّسٌرانّ النس  ّلوا  ّالعمؿوّ ال ػ ّ يعىػٌدّّولكٌنياّ خٌكؿّخرقانّل كاعػدّقػانكفّالعمػؿّكىذهّالمعمكماتّكان
ّال مال .مفّالنظاـّالعاـّ

فّلـّيكػفّىد ػوّ   يػؽّالػر صوّكلػـّي مػؽ ّم ػا لنّعػفّ كييس ؿّالعامؿّعفّإ خالوّشسرارّالمنخ  وّكان
.ّك ال ػال وّلػيسّلمعامػؿ1ّ ور و؛ّإذّالّ حثرّ  ّمسحكلي ّالعامؿّان اا ّنٌي ّاقضرارّلديوّ وا  ّالعمػؿ

ّال مٌسؾّ  سفّني وّلد ىّالمسحكلٌي ّالم ر ٌ  ّعم ّخطلو.
لـّي طٌم ّقانكفّالعمػؿّالسػكرمّافّي ر ٌػ ّعمػ ّخطػ ّالعامػؿّاٌمّضػرر؛ّذلػؾّاٌفّعنوػرّكذلؾوّ

ّالضررّليسّركنانّمفّاركافّالمسحكلي ّال  دي ٌي ّالم ر ٌ  ّعم ّإ خا ّاسرارّالمنخ  .ّ
 ال زامػوّّكػ ّيغػدكّالعامػؿّمخػلّن-2ّكعم ّالعكسّمػفّىػذاّاال  ػاهّاخػ رطّقػانكفّالعمػؿّالموػرم

ّالمنخ  .افّي رٌ  ّعم ّإ خالوّشسرارّالعمؿّضررّ سيـّ ّ-الاوؿّكمس  ٌ انّل زا 
كاقعػػػ ّالخطػػػ ّكالضػػػررّّ-كىػػػكّالمػػػدع - وػػػا  ّالعمػػػؿّميمػػػزـهّ ػػػ ّضػػػك ّىػػػذهّالمػػػاد ّافّييث ػػػتّ

ال سػػيـّكعلقػػ ّالسػػ  ي ّ ػػيفّالخطػػ ّكالضػػررّالػػذمّل ػػٌؽّ ػػوّن ي ػػ ّإخػػلؿّالعامػػؿّ ال زامػػوّ ػػ ّالم ا ظػػ ّ
ّعم ّاسرارّالعمؿ.
ّمػفّال مايػ ّلمعامػؿ.ّكٌ رّوّك ال ال  فّكػافّ  مكػافّالمخٌرعّالموػرمّاك ػرّقػدرو وػا  ّالعمػؿّكان

ك ػرضّال ػزا ّال ػ دي  ّ  ٌ ػووّكلكنػوّالّيسػ طىّ وػموّمػفّالعمػؿوّّو م اس  ّالعامؿّالمخػٌؿّ ػال زاـّالسػريٌّ
ّيط ّكالم كٌسط .إاٌلّإذاّ رٌ  ّعم ّإ خالوّشسرارّالمنخ  ّاضرارانّ سيم نوّمس  عدانّ ذلؾّاشضرارّال س

كلكٌنناّنع  دّاٌفّعدـّنصّالمخٌرعّالسكرمّعم ّضركر ّافّ كػكفّاشسػرارّم ػؿّاق خػا ّ كىرٌيػ ّ
اكّىاٌمػػ وّاكّافّي ر ٌػػ ّعمييػػاّضػػررّ عمػػٌ ّلوػػا  ّالعمػػؿوّالّيعنػػ ّاٌفّ  مكػػافّوػػا  ّالعمػػؿّ وػػؿّ

كػػافّالضػػررّالػػذمّاوػػا وّالعامػػؿّلم ػػردّإ خػػالوّاٌمّسػػٌرّمػػفّاسػػرارّالعمػػؿوّميمػػاّكانػػتّاىمي ػػووّكميمػػاّ
   ض ّافّ ككفّاشسػرارّميٌمػ وّ  يػ ّ  ػٌررّ ػرضّمثػؿّّمفّالعمؿ سيطان؛ّذلؾّاٌفّخطكر ّ زا ّالاوؿّ

ّىذاّال زا .ّ
ّ إاٌلّاٌفّىػػذاّالػػرامّالّييعىػػٌدّممزمػػانّلوػػا  ّالعمػػؿوّكلػػيسّلمعامػػؿّال مٌسػػؾّ ػػوّ ػػ ّظػػٌؿّغيػػا ّنػػص 

ّ ذلؾ.ّلذلؾوّ  ٌنناّن  رحّعم ّالمخٌرعّ (ّكاخػ راطّك ػكدّخسػار 2ّ-/ا64السكرمّ عديؿّنػٌصّالمػاد ّ)وريصو
 سػػيم ّ م ػػؽّ المنخػػ  ّن ي ػػ ّإ خػػا ّالعامػػؿّش ػػدّاسػػرارىاوّليغػػدكّىػػذاّاق خػػا ّ وػػٌر انّيسػػ دع ّ ػػرضّ

ّ  ٌ وّكىكّالاوؿّمفّالعمؿّاقس  ّوّمىّ رمانوّمفّ ٌ وّ  ّاقخطارّكمكا   ّنياي ّالخدم . زا و
سػػار ّ سػػيم ّ ػػرا ّ وػػٌرؼّالعامػػؿوّ  ٌننػػاّنػػرلّاٌنػػوّمػػفّ ػػٌؽّوػػا  ّاٌمػػاّإذاّلػػـّ م ػػؽّالمنخػػ  ّخ

الاوػػؿّمػػفّّالعمػؿّم اسػػ  ّالعامػؿوّكذلػػؾّ اػرضّال ػػزا ّال ػ دي  ّالػػذمّيػراهّمناسػػ انّ  ٌ ػووّ اسػػ ثنا ّ ػزا 
عمػ ّإ خػا ّ اقضػا  ّإلػ ّ الػ ّك ػكدّخسػار ّ سػيم ّم ر  ػ ّ-الػذمّيمكػفّ رضػوّ ػ ّ الػ ّايخػرلّّالعمؿ

كىػػ ّ الػػ ّ كػػرارّاق خػػا .ّ عػػدـّم اسػػ  ّالعامػػؿّ يػػذاّال ػػزا ّمػػفّالمػػٌر ّاشيخػػرلّيعطػػ ّّ-اسػػرارّالمنخػػ  
م االنّالس مرارّع دّالعمؿوّمىّك كدّخطرّإنيا ّع دهّ ػ ّ ػاؿّ كػرارهّالخطػ ّذا ػووّكدكفّافّن ػٌددّقيػدانّ

ّزمنٌيانّليذاّال كراروّإٌنماّيحخذّ عيفّاالع  ارّطكاؿّمٌد ّاس مرارّع دّالعمؿ.ّ
                                                           

 .237عم ّالعريؼوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.169/5انظرّالماد ّ)ّ((2
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الّي ػػٌررّ وػػموّمػػفّّ-عمػػ ّسػػ يؿّالمثػػاؿ-ذكػػرّالعامػػؿّلم ػػدارّاقن ػػااّاليػػكم ّلممحسسػػ ّّ م ػػرد
العمؿ.ّكخاو ّإذاّلـّ كفّاشضرارّال  ّاوا تّوػا  ّالعمػؿّ سػيم وّ  يػ ّين اػ ّم ػٌررّ ػرضّىػذاّ

فّكػػػافّ اقمكػػػافّم اسػػػ  ّالعامػػػؿوّكذلػػػؾّ اػػػرضّال ػػػزا ّالمناسػػػ ّ  ٌ ػػػوو1ال ػػػزا  مػػػىّاسػػػ ثنا ّ ػػػزا ّّ.ّكان
ّؿّمفّالعمؿ.الاو

كي  وػرّال ػػزاـّالعامػػؿّ الم ا ظػ ّعمػػ ّاسػػرارّالمنخػ  ّعمػػ ّن ػػؿّالمعمكمػاتّإلػػ ّالغيػػروّدكفّافّ
ي عػػٌداهّإلػػ ّاسػػ ااد ّالعامػػؿّمػػفّىػػذهّاشسػػرارّل سػػا وّالخػػاصوّ عػػدّان ضػػا ّعلقػػ ّالعمػػؿّإاٌلّ ػػ ّ ػػدكدّ

ّ.2ّّخرطّعدـّالمنا س 
سػػػ عماؿّالعامػػػؿّلممعمكمػػػاتّال ػػػ ّاطمػػػىّافّا3ّكعمػػػ ّالعكػػػسّمػػػفّذلػػػؾوّيػػػرلّا ػػػدّخيػػػٌراحّال ػػػانكف

عمييػػػاّاثنػػػا ّالعمػػػؿوّلموػػػم  وّاكّل سػػػا وّالخػػػاصّ عػػػدّان ضػػػا ّع ػػػدّالعمػػػؿوّييعىػػػٌدّإخػػػلالنّمنػػػوّ ال زامػػػوّ
 الم ا ظػػ ّعمػػ ّسػػرٌي ّالمعمكمػػات.ّ يػػكّلػػـّيٌطمػػىّعمػػ ّالسػػٌرّإاٌلّليسػػ عمموّلموػػم  ّوػػا  ّالعمػػؿوّالّ

ّإ راغّاالل زاـّ السرٌي ّمفّمضمكنو.لموم  وّالخخوٌي وّكال كؿّ غيرّذلؾّيعن ّ
كلكٌننػػػاّنػػػرلّاٌنػػػوّالّ ػػػٌدّمػػػفّال مييػػػزّ ػػػ ّىػػػذاّالوػػػددّ ػػػيفّاسػػػ غلؿّاسػػػرارّالمنخػػػ  ّكاسػػػ عماليا.ّ

فّّو ناسػػوّعمييػػاّاثنػػا ّعممػػوّال ػػا ىّالمػػ  كر اسػػ عماؿّالعامػػؿّلألسػػرارّال ػػ ّاطمػػىّ ك ػػ ّعممػػوّالخػػاصوّكان
ال زاموّ الم ا ظ ّعم ّاسرارّالمنخ  وّإاٌلّ  ّ دكدّخػرطّعػدـّكافّ  ودّ ن ّالر صّالّييعىٌدّإخلالنّمنوّ 

المنا س ؛ّ المعمكماتّال  ّيطمىّعميياّالعامؿّ غدكّ ز انّمفّخخوػي وّكخ ر ػووّال ػ ّيكا ػوّ يػاّظػركؼّ
ّيمنىّالعامؿّمفّاس عماؿّخ ر وّالمينٌي ّّكاالس ااد ّمنيا.ّ ّالعمؿّالخاٌو ّ و.ّكماّمفّنص 

عامؿّاشسرارّال  ّاطمىّعمييػاّاثنػا ّعممػوّ  وػدّاقسػا  ّإلػ ّموػالصّالمنخػ  وّاٌماّإذاّاس غٌؿّال
 ال زامػوّ ال اػاظّعمػ ّاسػرارّالمنخػ  وّكم عٌسػاانّ ػ ّّاكّل يعياّ م ا ؿّإل ّمنخ  ّمنا س وّعندىاّييعىٌدّمخػلّن

ّ. ؽاس عماؿّال
عمكمػ ّالّينط ػؽّكخػاراّىػذاّالنطػاؽّلػيسّلوػا  ّالعمػؿّافّيي اسػ ّالعامػؿّعمػ ّإ خػالوّاٌيػ ّم

؛ّ ّا اػاق   عميياّكوؼّالسرٌي وّاكّالّ  عٌمؽّ العمؿوّاكّإذاّكانتّغيرّمخركع وّ   ّ  ّ اؿّك كدّنػص 
ّكذلؾّلمخالا ّمثؿّىذاّاال ااؽّل اعدّمفّقكاعدّقانكفّالعمؿوّال  ّ يعىٌدّمفّالنظاـّالعاـّال مال .

ال زامػػوّ عػػدـّمنا سػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّّكال ػػزاـّالعامػػؿّ الم ا ظػػ ّعمػػ ّاسػػرارّالمنخػػ  ّي  ضػػ ّمنػػو
ّ المنخ  وّمفّ ي ّالمآؿ.ّ-ىكّاآلخر-ال وٌرؼّسييم ؽّالضررّّ  ّذاتّنخاطووّشٌفّىذا

ّ
 
 
 

                                                           
وّمر ىّسا ؽوّصع دّالكا ّ(1) ّ.124دّكـر
ّ.193م مدّل ي ّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
 سػػاـّالػػديفّاشىػػكان ّكرمػػزمّ ريػػدّم ػػركؾوّالكسػػيطّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّلدكلػػ ّاقمػػاراتّالعر يػػ ّالم  ػػد وّمر ػػىّسػػا ؽوّّ(3)

ّ.511ص
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 المطمب الرابع
 منافسة صاحب العمؿ

ّقانكفّالعمؿّالسكرم  ػنٌصّّ.2العامؿّ عدـّمنا سػ ّوػا  ّالعمػؿّاثنػا ّسػريافّع ػدّالعمػؿ1ّالـز
مػػؿ:ّممارسػ ّنخػػاطّمماثػػؿّلمنخػػاطّالػػذمّييمارسػوّوػػا  ّالعمػػؿّاثنػػا ّسػػريافّعمػ ّاٌنػػو:ّ"يي ظػػرّعمػػ ّالعا

ّاال اػاؽّعمػ ّ ّمػفّىػذاّال  يػؿوّسػكا ّ وػا وّعػاملنّاكّخػريكانوّمػاّلػـّيػ ـٌ مٌد ّع دهوّاكّاالخ راؾّ  ّنخاطو
 خلؼّذلؾ".

ّاال اػاؽّعمػ  ّخػلؼّكلكفوّماّالذمّعناهّالمخٌرعّالسكرمّ  ّع زّىذهّالماد ّ  كلو:ّ"مػاّلػـّيػ ـٌ
ذلؾ"؟ّايعن ّذلؾّاٌفّ  مكافّوا  ّالعمؿّافّي اؽّمىّالعامؿّعمػ ّمنعػوّمػفّادا ّاٌمّعمػؿّآخػرّاثنػا ّ
فّكػػافّمخ ماػػانّعػػفّنخػػاطّمنخػػ  و؟ّاـّاٌفّالم وػػكدّ ػػذلؾّاٌنػػوّ  مكػػافّالعامػػؿّافّي اػػؽّ سػػريافّمػػٌد ّالع ػػدّكان

ّمىّوا  ّالعمؿّعم ّإعاالوّمفّىذاّاالل زاـّال انكن ؟ّّ
مػػفّالط يعػػ ّال انكنٌيػػ ّل كاعػػدّقػػانكفّالعمػػؿّن ػػكؿ:ّإٌفّالم وػػكدّ ػػذلؾّىػػكّإمكانيػػ ّإعاػػا ّانطلقػػانّ

ّ ذلؾ.الذمّكضًّّالعامؿّمفّىذاّاالل زاـّال انكن ٌّ ّا ااق   ّىّاولنّل ماي ّموالصّالمنخ  وّكذلؾّ  درااّ ندو
العمػؿّلم اسػ  ّّ  ذاّك دّمثؿّىذاّاال ااؽّلـّيىعػدّ  مكػافّوػا  ّالعمػؿّال مٌسػؾّ  كاعػدّقػانكفّ

مػػػػفّالنظػػػاـّالعػػػػاـّّىػػػ ّقكاعػػػدّقػػػػانكفّالعمػػػؿّشفٌّّالعامػػػؿّالػػػذمّيمػػػػارسّنخػػػاطانّمخػػػا يانّلنخػػػػاطّمنخػػػ  و؛
ال مػػال وّاشمػػرّالػػذمّيعنػػ ّ  ػػديـّاال اػػاؽّالػػذمّىػػكّاكثػػرّ الػػد ّلمعامػػؿّعمػػ ّالػػنٌصّال ػػانكن .ّك الم ا ػػؿوّ

فّكافّمخ ماانّعفّنخػاطو؛ّلمخالاػ ّّونىّالعامؿّمفّمزاكل ّاٌمّعمؿّوليسّلوا  ّالعمؿّاال ااؽّعم ّم كان
ّمثؿّىذاّاال ااؽّل كاعدّقانكفّالعمؿ.

مػػفّق يػػؿّالزيػػاد ّال ػػ ّالّ  ٌ ػػؽّلمعامػػؿّاٌيػػ ّ الػػد .ّّ-مػػفّك يػػ ّنظرنػػا-هّاقضػػا  ّىػػذلػػذلؾوّ يعىػػٌدّ
لمػػاّّ  وػػدّالمخػػٌرعّ اال اػػاؽّالمخػػالؼوّذلػػؾّاال اػػاؽّالػػذمّيػػ ـٌّلموػػم  ّالعامػػؿ.ّكىػػذاّاشمػػرّييعىػػٌدّ كػػراراّن

/ (ّمفّقانكفّالعمؿوّكال ػ ّاقػٌرتّ سػريافّالخػرطّاش ضػؿّالم ػٌررّلموػم  ّالعامػؿو6ّ ا تّ وّالماٌد ّ)
ّمفّنوكصّقانكفّالعمؿ فّكافّميخالاانّلنص  ّوّمكٌرسانّ ذلؾّالطا ىّال مال ّل كاعدّىذاّال انكف.ّكان

اقخػػلؿّ يػػذاّّكّنطػػاؽكمػػاّىػػ)الاػػرعّاشكؿ(ّّ؟كلكػػفوّمػػاّىػػكّاسػػاسّال ػػزاـّالعامػػؿّ عػػدـّالمنا سػػ 
ّ؟ّ)الارعّالثال (.كماّىكّاشثرّالم رٌ  ّعم ّاقخلؿّ و)الارعّالثان (ّّ؟االل زاـ

 
 
 
 

                                                           
ّ/د(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.96انظرّالماد ّ)ّ((1
عػػػدـّمنا سػػػ ّوػػػا  ّالعمػػػؿّخطػػػ ّي ػػػٌررّ وػػػموّمػػػفّالعمػػػؿّدكفّإخطػػػارّاكّمكا ػػػ  ّاكّالّييعىػػػٌدّإخػػػلؿّالعامػػػؿّ ال زامػػػوّ ّ(2)

 عكيضوّكذلػؾّل وػرٌي ّ ػاالتّالاوػؿّال ػ دي  .ّكلكٌننػاّسػن طٌرؽّإليػوّ كوػاوّال زامػانّمكٌمػلنّالل ػزاـّالم ا ظػ ّعمػ ّاسػرارّ
ّ يػٌررّ وػموّاسػ نادانّالمنخ  ّمفّ ي وّكقمكانٌي ّاع  ارّوا  ّالعمؿّىذاّال وػٌرؼّإخػلالنّمػفًّق ػؿّا ّ ػكىرم  لعامػؿّ ػال زاـو

ّ/ا(.64ّلم ندّالخامسّمفّالماد ّ)
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 الفرع األوؿ
ّأساس االلتزاـ بعدـ المنافسة

ي ػػدّال ػػزاـّالعامػػؿّ عػػدـّمنا سػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّاثنػػا ّسػػريافّع ػػدّالعمػػؿّاساسػػانّلػػوّ ػػ ّكا ػػ ّ
صّ ػػ ّادالػػوّالعمػػؿ.ّ العامػػؿّممػػزىـّ مك ػػ ّع ػػدّالعمػػؿّ ػػالكال ّالمينػػ ّالعامػػؿّ ػػال  ٌم ّ اشمانػػ ّكاقخػػل

لوػػا  ّالعمػػؿوّكاالم نػػاعّعػػفّكػػٌؿّمػػاّمػػفّخػػ نوّالمسػػاسّ يػػذاّالكا ػػ .ّكيكاػػ ّ ػػ ّىػػذاّالوػػددّم ػػردّ
ّ.1منا س ّوا  ّالعمؿّ  ّذاتّنخاطووّدكفّاخ راطّ دك ّالضرر

سػفّالنٌيػ ّ ػ ّ نايػذّالع ػكدوّّ-ٌي  وكر ّاكل–كن فّنع  دّاٌفّىذاّاالل زاـّي دّاساسانّلوّ   ّم ػداّ ي
الػػذمّيمنػػىّاٌيػػانّمػػفّالطػػر يفّإل ػػاؽّالضػػررّ ػػالطرؼّاآلخػػر.ّكمنا سػػ ّالعامػػؿّلوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّذاتّ

ّنخاطوّييم ؽّضررانّ موالصّالمنخ  ّاالق وادٌي .ّ
ّلكا ػػ ّالعامػػؿّ ػػ ّال اػػ2ّكيػػرلّا ػػدّخيػػٌراحّال ػػانكف ٌرعّلعممػػو".ّاٌفّىػػذاّاالل ػػزاـّىػػكّ" ط يػػؽهّم اخػػره

ّك ال ال وّي دّاساسانّلوّ  ّكا  ّال اٌرغّلمعمؿ.
كلكٌنناّنرلّافّكا  ّال اٌرعّلمعمؿّىكّال زاـهّي ػ ّال  ٌيػدّ ػوّخػلؿّاكقػاتّالعمػؿ.ّاٌمػاّ عػدّان يػا ّ
دكاـّالعمؿوّ  ٌفّالعامؿّيس عيدّ رٌي وّ  ّممارسػ ّالعمػؿّالػذمّيرغػ ّ ػووّكالّي ػٌدهّ ػ ّذلػؾّسػكلّكا  ػوّ

ّال ال ّعم ّاكمؿّك وو.ّ  دالوّا ّلعمؿّ  ّاليـك
كذلؾوّ  ٌفّال اٌرغّلمعمؿّخ  هّكعدـّالمنا س ّخ  هّآخػر.ّ ػاشكؿّييػدؼّإلػ ّال اػاظّعمػ ّطاقػ ّ
ّآخرّخاراّاكقاتّالعمؿ.ّ ػ ّ ػيفّاٌفّالثػان ّييػدؼّإلػ ّ العامؿّكقٌك ووّكعدـّاس ناادىاّن ي  ّادالوّلعمؿو

وّ ػػدليؿّاٌفّالمنا سػػ ّيمكػػفّافّ ػػ ـٌّ وػػكر ّالّ ػػحٌدمّإلػػ ّإرىػػاؽّال اػػاظّعمػػ ّموػػالصّالمنخػػ  ّاالق وػػادٌي 
العامؿ؛ّكذلؾّمفّخلؿّمساىم وّ  ّمنخ  ّمنا س ّ وا وّخريكانّ  ّراسّالمػاؿوّمػىّاٌفّىػذهّالمسػاىم ّ

ّ خٌكؿّمنا س ّ  ي ٌي ّلوا  ّالعمؿ.ّّ
ّآخرّلم انكف مػفّخخوػٌ ّاـّّاكػافّ خػكؿّوّسػكا ّه-ٌّفّمنا س ّالعامؿّلوا  ّعممػوا3ّكيرلّخارحه
ـّ عػدـّيحدٌّّ-خلؿّعمموّ  ّمنخ  ّمنا س  مّإل ّإ خا ّاسرارّالعمؿ.ّكالّيخاػ ّعمػ ّا ػدّاٌفّالعامػؿّميمػزى

ذاّسػػممناّاٌفّالعمػػؿّاآلخػػػرّالّيػػحٌثرّعمػػ ّاسػػػرارّ إ خػػا ّاسػػرارّالمنخػػ  ّ  ػػػتّطالمػػ ّ وػػموّمػػػفّالعمػػؿ.ّكان
 ّم عػػػٌذرّمػػػفّالنا يػػػ ّالعممٌيػػػ ؛ّإذّسيضػػػطرّالمنخػػ  وّ ػػػ ٌفّال ك يػػػؽّ ػػػيفّالموػػػالصّالم عارضػػػ ّاكّالم نا سػػ

ّالعامؿّإل ّ اضيؿّا دّالعمميفّعم ّاآلخر.ّ
اٌفّمنا سػػػ ّالعامػػػؿّلوػػػا  ّالعمػػػؿّييعىػػػٌدّإ خػػػا ن4ّّك  ييػػػدانّليػػػذاّاال  ػػػاهّاع  ػػػرّال ضػػػا ّالموػػػرم

ّعمػػ ّع ػدّالعمػؿوّاشمػرّالػذمّي ػٌررّ وػموّدكفّ ّ ػكىرمّم ر ٌػ و خػلالنّ ػال زاـو إنػػذارّاكّشسػرارّالمنخػ  وّكان
ّمكا   .

                                                           
ّ.127رمضافّع دّاهللّوا روّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ.191ا مدّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ((2
ّ.262سيدّم مكدّرمضافوّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
ّ.238عم ّالعريؼوّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
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كلكٌننػاّنػرلّاٌفّمنا سػػ ّالعامػؿّلوػػا  ّالعمػؿوّالّ خػٌكؿّلم ػػردّكقكعيػاّإ خػػا نّشسػرارّالمنخػػ  وّ
مكا ػػ  ّاكّدكفّإخطػػارّكدكفّّ ػػؿّالّ ػػٌدّمػػفّقيػػاـّالػػدليؿّعمػػ ّار كػػا ّالعامػػؿّليػػذاّالخطػػ ّالم ػػٌررّلماوػػؿ

ّمينا س.ّ عكيضوّكالم مٌثؿّ  ّإ خالوّشسرارّالمنخ  ّمفّخلؿّادالوّلع ّمؿو
عمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّافّيطمػػ ّ وػػؿّالعامػػؿّاسػػ نادّليػػذاّالسػػ  وّكعمػػ ّي ػػ ّك ػػ ّىػػذهّال الػػ ّ

إٌفّمنا سػ ّالعامػؿّلوػا  ّّ:السيمط ّالمخ و ّال ثٌ تّمفّار كا ّالعامؿّلمخط ّالمنسك ّإليو.ّاٌماّال كؿ
 ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّاالسػػ مرارّ العمػػؿّغيػػرّم  ػػكؿ؛ّشٌنػػوّييػػدرّّالعمػػؿّ يعىػػٌدّإ خػػا نّشسػػرارّالمنخػػ  وّ  ٌنػػوّامػػرّه

ّليذاّاقنيا .ّ ّقانكن   ّك ٌ وّ  ّاقخطارّكمكا   ّنياي ّالخدم وّدكفّك كدّاٌمّم ٌررو
ّعمػ ّ ّم ر ٌػ و ّ ػكىرم  كذلؾوّالّيمكنناّال كؿّإٌفّمنا س ّالعامؿّلوا  ّالعمؿّ يعىٌدّإخلالنّ ال زاـو

ع ػدّالعمػؿّي مثٌػؿّ ػػ ّادا ّالعامػؿّلمعمػؿّالمطمػك ّمنػػوّّع ػدّالعمػؿ؛ّشٌفّاالل ػزاـّال ػكىرٌمّالم ر ٌػػ ّعمػ 
ّ عم ّاكمؿّك وو.ّ  ذاّلـّيحٌثرّالعمؿّاآلخرّعم ّقدر ّالعامؿّ  ّالعمؿّكاقن ااوّ  ٌنوّالّييعىٌدّمخلًّّ ػال زاـو
ّقػانكنٌ ّنػٌصّعميػوّقػانكفّالعمػؿ.ّكىػذاّمػفّ فّكافّمخػلنّ ػال زاـو  كىرمّي ٌررّ رضّ زا ّالاوؿّ  ٌ ووّكان

 ّاشوػػؿّكالم ػػداوّمػػىّا  ػػراـّال ػػاالتّاالسػػ ثنالٌي ّال ػػ ّيمكػػفّافّ يخػػٌكؿّ ييػػاّمنا سػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّ يػػ
ّينٌصّعميوّالع دّاكّالنظاـّالداخم ّلمعمؿ.ّ ّ كىرم  ّإخلالنّ ال زاـو

كنع  دّاٌفّوا  ّالعمؿّيمكفّافّيم  ّإل ّاع  ػارّال ػزاـّالعامػؿّ عػدـّالمنا سػ ّال زامػانّ كىرٌيػانوّ
لػػوّإلػػ ّ را ػػىّّافّالعمػػؿّالػػذمّيي اخػػرهّوػػا  ّالعمػػؿّنػػادرانّمػػفّنكعػػووّ  يػػ ّيػػحدمّمنا سػػ ّالعامػػؿإذاّكػػ

ن ي  ّاس غلؿّاشخيرّشسػرارّالعمػؿّل   يػؽّمكاسػ ّخخوػٌي ّّ-عم ّس يؿّالمثاؿ-ار ا وّإل ّالنوؼّ
ّلناسووّعم ّ سا ّوا  ّعممو.ّ

ع ػػ ّاق خػػا ّكالمنا سػػ وّك يمػػاّإذاّكانػػتّلػػذلؾوّ  ٌننػػاّنػػرلّ ػػ ٌفّ  ػػديرّمسػػ ل ّمػػدلّال ػػرا طّ ػػيفّكاق
ّلم ضػا وّلي ػٌدرّالمسػ ل ّك  ػانّلكػٌؿّ الػ وّعمػ ّ ّم ػركؾه ّاـّالوّىكّامػره ّ كىرم  المنا س ّ خٌكؿّإخلالنّ ال زاـو
 د وّدكفّافّ ككفّىناؾّقاعد ّعامػ ّ طٌ ػؽّعمػ ّ ميػىّال ػاالتّدكفّاسػ ثنا وّ ماخػيانّمػىّىػدؼّقػانكفّ

 اي ّممكن ّلمعامؿ.ّالعمؿّ  ّ ك يرّاك رّ م
يػػرلّاٌفّمنا سػػ ّالعامػػؿّلوػػا  ّالعمػػؿّ يعىػػٌدّاسػػكا1ّّك ػػالرغـّمػػفّذلػػؾوّ ػػ ٌفّا ػػدّخيػػٌراحّال ػػانكف

ّوكرّاقخلؿّ ال زاـّ كىرٌم.
ال عسػػؼّ ػػ ّاسػػ عماؿّال ػػٌؽ.ّا سػػ ّي ػػدّاساسػػانّلػػوّ ػػ ّنظريػػ ّكن ػػفّنػػرلّاٌفّاالل ػػزاـّ عػػدـّالمن
رسػ ّالعمػؿّالػذمّيرغػ ّ ػوّ عػدّان يػا ّاكقػاتّالعمػؿوّإاٌلّاٌفّ ٌ ػوّ العامؿّي م ٌػىّ ال رٌيػ ّالمطم ػ ّ ػ ّمما

ىذاّم ٌيدّ خرطّعدـّإل اؽّالضررّ المنخ  ّال  ّيعمػؿّ ييػا.ّ عممػوّاآلخػرّسػكا نّاكػافّخاوػانّ ػوّاـّلػدلّ
وػػا  ّعمػػؿّآخػػروّي ػػ ّافّالّيػػحٌثرّعمػػ ّ سػػفّسػػيرّالعمػػؿوّكذلػػؾّ ػػ ّضػػك ّط يعػػ ّاعمػػاؿّكاىػػداؼّ

ّالمنخ  .
م داّ رٌيػ ّالعمػؿّي ػ ّافّالّي ػرؾّاثػرانّسػم ٌيانّعمػ ّموػالصّالمنخػ  .ّك مايػ ّموػالصّ ّك ال ال و

المنخػػػ  ّي ػػػ ّافّالّ ػػػحٌثرّعمػػػ ّ  ػػػكؽّالعامػػػؿوّ كوػػػاوّ ػػػردانّ ػػػ ّالدكلػػػ ّلػػػوّ  ػػػكؽّيوػػػكنياّالدسػػػ كر.ّ

                                                           
ّ.261وّص391وّالم دا221ّسا ؽوّال اعد ّّ سفّالاكيان وّمر ىّ(1)
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سػػفّنٌيػػ .ّك ال ػػال وّي ػػ ّعمػػ ّالعامػػؿّافّالّي مٌسػػؾّ  ٌ ػػوّ ػػ  ادا ّّ االل زامػػاتّالع دٌيػػ ّي ػػ ّ نايػػذىاّ  ي
ّييعىػػٌدّم عسػػاانّ ػػ ّاسػػ عماؿّال ػػؽٌّ .ّك الم ا ػػؿوّي ػػ ّعػػدـّالمغػػاال ّ ػػ 1ّالعمػػؿّالػػذمّيرغػػ ّ ػػوّعمػػ ّن ػػكو

ّ ماي ّموالصّالمنخ  ّ وكر ّ حٌثرّعم ّ  كؽّالعامؿّاشساسٌي وّكال  ّيكامياّلوّالدس كرّكال انكف.ّ
طالمػاّاٌفّىػذاّالعمػؿّكعميووّلػيسّلوػا  ّالعمػؿّافّيي اسػ ّالعامػؿّالػذمّييمػارسّعمػلنّآخػروّ

ّ.2الّيمٌتّإل ّنخاطّمنخ  وّ وم وّكالّيحٌدمّإل ّإرىاؽّالعامؿوّكالّيحٌثرّ  ّقدر وّعم ّادا ّالعمؿ
  مكافّوا  ّالعمػؿّافّي اػؽّمػىّالعامػؿّعمػ ّإعاالػوّمػفّىػذاّاالل ػزاـّال ػانكنٌ ّّكىذاّيعن ّافٌّ

ّا ّ ذلؾ.ّالذمّكضىّاولنّل ماي ّموالصّالمنخ  وّكذلؾّ  درااّ ندو ّ ااق  
  ذاّك دّمثػؿّىػذاّاال اػاؽّلػـّيىعػدّ  مكػافّوػا  ّالعمػؿّال مٌسػؾّ  كاعػدّقػانكفّالعمػؿّلم اسػ  ّ

  ػديـّاال اػاؽّالػذمّىػكّاكثػرّ الػد ّلمعامػؿّعمػ ّّ س  العامؿّالذمّيمارسّنخاطانّمخا يانّلنخاطّمنخ  و؛ّ
ّالنٌصّال انكنٌ .

ّآخػرّاثنػا ّسػريافّّك الم ا ؿوّليسّلوا  ّالعمؿّاال ااؽّعم ّمنى العامؿّمػفّمزاكلػ ّاٌمّعمػؿو
فّكػػافّمخ ماػػانّعػػفّنخػػاطّمنخػػ  ووّلمخالاػػ ّمثػػؿّىػػذاّاال اػػاؽّل كاعػػدّقػػانكفّالعمػػؿّال ػػ ّ يعىػػٌدّ مػػٌد ّالع ػػدوّكان

ّآمر ّمفّ ي ّاشوؿّكالم داوّكي كزّمخالا ياّلموم  ّالعامؿ.
ارسّنخػػػاطانّالّيػػػحٌثرّ ػػػ ّك نػػا نّعمػػػ ّمػػػاّسػػػ ؽوّلػػػيسّلوػػػا  ّالعمػػػؿّمسػػػا ل ّالعامػػػؿّالػػػذمّييمػػػ

ّ.3المركزّاالق وادٌمّلمنخ  ووّك عيدّكٌؿّال عدّعفّدالر ّنخاطيا
 

 الفرع الثاني
ّلتزاـ عدـ المنافسةاال اإلخالؿ بنطاؽ 
ّخكؿّاقخلؿّكوكره.ّيمكفّ  ديدهّمفّخلؿإٌفّنطاؽّاالل زاـّ عدـّالمنا س ّ

 شكؿ اإلخالؿ بالتزاـ عدـ المنافسة:  -أوالً 
 النخػاطّالمماثػؿّلنخػاطّوػا  ّ عدـّالمنا سػ ّل زاـّاال ّخكؿّاقخلؿفّالعمؿّالسكرمّ ٌددّقانّك

العمػػػؿوّدكفّافّي ػػػٌددهّ النخػػػاطّالمخػػػا و.ّ النخػػػاطّالمماثػػػؿّيعنػػػ ّال طػػػا ؽّالكامػػػؿّاكّخػػػ وّالكامػػػؿّ ػػػيفّ
ّالعامػؿّمػفّممارسػ ّعػٌد ّانخػط  وّلم ػٌردّالعمميف.ّ  ّ يفّلكّاٌنوّ ٌددىاّ النخاطّالمخػا ووّلكػافّقػدّ ػـر

ّاٌنياّ ن م ّلال ّالنخاطّالذمّييمارسوّوا  ّالعمؿ.ّّ
ّم اخػروّمػفّك ٌددّخك ّلنخاطّوا  ّالعمؿّ ممارس وّلياّ خػكؿو ّمماثؿو ؿّممارس ّالعامؿّلنخاطو

ّخلؿّعمموّ وكر ّمس  ٌم ّكل سا وّالخخوٌ وّخلؿّ  ر ّسريافّع دّالعمؿوّاك
ّنا س . وكر ّغيرّم اخر ّمفّخلؿّعمموّ  ّمنخ  ّم

                                                           
ّ.98وّص2116خالدّ مدمّع دّالر مفوّال ماي ّال انكني ّلم يا ّالخاو ّلمعامؿوّدارّالنيض ّالعر ي وّال اىر و1ّّ))
ّ.186وّمر ىّسا ؽوّص2113السيدّعيدّنايؿوّقانكفّالعمؿّال ديدوّّ((2
ّ.315-314وّص2114 ع ّالرا ع وّدارّالنيض ّالعر ي وّال اىر وّع دّاهللّم ركؾّالن اروّم اد ّ خريىّالعمؿوّالطّ(3)
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كيس كمّ  ّاشمرّافّيعمؿّالعامػؿّ ػ ّالمنخػ  ّالمنا سػ ّ وػا وّعػاملنّاـّخػريكان.ّ اػ ّال ػال يفّ
ييعىػػٌدّمخػػٌلنّ ال زامػػوّ عػػدـّالمنا سػػ وّمػػاّلػػـّيك ػػدّنػػٌصّا اػػاقٌ ّ خػػلؼّذلػػؾوّيسػػمصّلمعامػػؿّ العمػػؿّ ػػ ّاٌمّ

ّمنخ  ّيرغ ّ يا.ّ
كلكػفّلػيسّمػفّالمسػ  يؿّ ػدكثيا.ّ مثػؿّىػذاّّ- مفّالنا ي ّالاعمٌيػ-ك الرغـّمفّندر ّىذهّال ال ّ

ّمػػػفّالعمػػػـّكالمعر ػػػ وّك  مكانػػػوّ طػػػكيرّالعمػػػؿّ اال اػػػاؽّيمكػػػفّافّي ػػػىّإذاّكػػػافّالعامػػػؿّيممػػػؾّمسػػػ كلّعػػػاؿو
 وػػػكر ّالّيسػػػ طيىّالكثيػػػركفّاداليػػػا.ّعنػػػدىاّيم ػػػ ّالعامػػػؿّإلػػػ ّاخػػػ راطّإمكانٌيػػػ ّعممػػػوّ ػػػ ّمنخػػػ  ّمنا سػػػ ّ

  كثانّك  ار وّكيسػاىـّ ػ ّ طػكيرّالوػناعاتّالدكالٌيػ وّ يضػىّ ػ ّكذلؾ.ّك فّيككفّخ يرّادكي وّي رمّ
ّع دّالعمؿّ ندانّي ض ّ  رٌي ّعمموّ  ّمنخآتّايخرل.ّ

 اػػػ ّىػػػذهّال الػػػ ّي ػػػٌدـّال نػػػدّاال اػػػاقٌ ّعمػػػ ّالػػػنٌصّال ػػػانكنٌ ؛ّشٌفّىػػػذهّال اعػػػد ّمػػػفّالنظػػػاـّالعػػػاـّ
 ّمنخػ  ّايخػرلّيي ٌ ػؽّلػوّموػم  ّمادٌيػ وّال مال وّال  ّي كزّمخالا ياّلموم  ّالعامؿ.ّكعمؿّالعامؿّ 

ّمفّخلؿّ وكلوّعم ّاكثرّمفّا رّكا دوّكموم  ّمينٌي وّمفّخلؿّ طكيرهّميارا وّالعممٌي .ّّّ
ّكالم خػػذّالك يػػدّعمػػ ّقػػان كفّالعمػػؿّالسػػكرمّ ػػ ّىػػذهّالمػػاٌد ّاٌنػػوّمنػػىّالعامػػؿّمػػفّممارسػػ ّنخػػاطو

ّلمنخػػػاطّالػػػذمّيمارسػػػوّوػػػا  ّالعمػػػؿوّدكفّافّي ػػػٌددّنطػػػاؽّىػػػذاّاالل ػػػزاـّ النخػػػاطّالػػػذمّييمارسػػػوّ مماثػػػؿو
العامؿّلدلّوا  ّالعمؿّ  طوّدكفّاشنخط ّاشيخرلّال  ّيمكفّافّيمارسياّاشخيػروّك كػكفّ عيػد نّكػٌؿّ

ّلنخاطّالذمّيمارسوّالعامؿ.ّال عدّعفّا
 ال زاـّالعامؿّ عدـّمنا س ّوا  ّالعمؿوّم ٌررّلخدم ّموالصّالمنخ  ّال  ّيعمػؿّ ييػاّالعامػؿّ

كلػػيسّلخدمػػ ّموػػالصّوػػا  ّّ-كمػػاّىػػكّال ػػاؿّعميػػوّ النسػػ  ّللل ػػزاـّ الم ا ظػػ ّعمػػ ّاسػػرارّالمنخػػ  -
ّالعمؿّالخخوٌي .ّ

خػػٌ ىّاوػػ ا ّالعمػػؿّعمػػ ّ عمػػيـّعٌمػػاليـّاسػػرارّالعمػػؿوّكػػذلؾوّ ػػ ٌفّال ػػزاـّعػػدـّالمنا سػػ ّيػػ   ّلي
ّييغن ّمعر  يـّالنظرٌي وّاكّيزيػدّمػفّخ ػرا يـّالعممٌيػ ّ ّعمم    ػ ّ ػاؿّكػافّالعامػؿّ-كطرؽّادالياّ ا  راؼو

شٌفّإعطا ّالعامؿّىذهّالارو ّل طكيرّناسوّمفّالنا ي ّالمينٌيػ وّلػفّّ-م  ر انّالعمؿّق ؿّال  اقوّ العمؿ
رّ وا  ّالعمؿوّن ي  ّال زاـّالعامؿّ عدـّمنا س وّ  ّذاتّالعمؿّالذمّيمارسوّ  ػتّرقا ػ ّييم ؽّالضّر

خرا و. ّوا  ّالعمؿّكان
ّآخػرّيمارسػوّوػا  ّالعمػؿوّيعنػ ّّ اٌماّال كؿّ غيرّذلؾوّك رمافّالعامؿّمػفّم اخػر ّاٌمّنخػاطو

ّلموالصّوا  ّالعمؿوّمفّكا  وّاال  عادّعفّامٌّ ّيمكػفّافّيػحٌثرّعمػ ّّافّي  ٌكؿّالعامؿّإل ّع دو عمؿو
ار ػػاحّوػػا  ّالعمػػؿوّكذلػػؾّعمػػ ّ سػػا ّموػػم  ّالعامػػؿّالمخػػركع وّ ػػ ّادالػػوّالعمػػؿّالػػذمّيرغػػ ّ ػػووّ

ّطالماّاٌنوّالّ  عارضّمىّم داّ يسفّالنٌي ّ  ّ نايذّالع كد.
لمنا سػػ ّنل ػػظّاٌفّالمخػػٌرعّقٌيػػدّال ػػزاـّالعامػػؿّ عػػدـّل ػػزاـّعػػدـّااٌمػػاّمػػفّ يػػ ّالنطػػاؽّالزمنػػ ّال

لمنا س ّ مٌد ّمعٌين وّكى ّ  ر ّسريافّع دّالعمػؿوّدكفّافّي طػٌرؽّلمسػ ل ّعػدـّالمنا سػ ّ عػدّان يػا ّع ػدّا
ّالعمؿ.ّكنع  دّاٌفّالس  ّ  ّذلؾّىكّ نظيـّال انكفّالمدن ّالسكرمّليذهّّالمس ل .

ّ
ّ
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 صور اإلخالؿ بالتزاـ عدـ المنافسة: -ثانياً 
ك يعىػٌدّاخطػا نّ ي ػررّمسػا ل وّن ي ػ ّإخللػوّّوعامػؿالّيمكنناّ وػرّال وػر اتّال ػ ّ وػدرّعػفّال

ك ػػ ّّو ػاالل زاـّ عػػدـّالمنا سػ ؛ّ يػػذهّال ػػاالتّيمكػفّ  ديػػدىاّعمػػ ّارضّالكاقػىوّك  ػػانّلمعطيػػاتّكػٌؿّ الػػ ّو
ّكالن الجّالم ر ٌ  ّعمييا.ّّوضك ّالظركؼّالمرا   ّليا

وػػروّمػػىّال  كيػػػدّاٌفّاٌمّؽّإلػػػ ّ عػػضّىػػذهّال وػػػٌر اتّعمػػ ّسػػ يؿّالمثػػػاؿّالّال سػػن طرٌّّكلكٌننػػا
ّ ػػػوّالعامػػػؿوّكيػػػحٌثرّسػػػم انّعمػػػ ّالكضػػػىّاالق وػػػادٌمّلممنخػػػ  وّييعىػػػٌدّإخػػػلالنّمنػػػوّ ال زامػػػوّ عػػػدـّ عمػػػؿّي ػػػـك

ّالمنا س وّكيعٌرضوّلممسحكلٌي وّماّلـّيك دّا ااؽّ خلؼّذلؾ.
منا سػ وّّ  ياـّالعامؿّ   سيسّمنخ  ّمنا س ّاكّإدار وّلياوّاكّخرالوّ ضػاع ّلمعمػل ّمػفّمنخػ  

ّوػػا  ّالعمػػؿّ اكّا وػػالوّ عمػػل ّالم ػػؿّكاال اػػاؽّمعيػػـّعمػػ ّ وػػنيىّادكاتّمػػفّالنػػكعّناسػػوّالػػذمّي ػػـك
 وّليس عممياّخاراّإطارّالعمؿوّييعىٌدّإخلالنّ ال زاـّعدـّالمنا س .1  ن ا يا

وّ ػػؿّيمكػػفّافّ ػػ ـٌّ وػػكر ّمعنكٌيػػ وّكذلػػؾّعػػفّطريػػ ّمػػادم  ّالمنا سػػ ّ خػػكؿو ؽّكالّييخػػ رطّافّ ػػ ـٌ
مثػؿّىػذاّال وػػٌرؼّييم ػؽّالضػررّ موػالصّالمنخػ  ّكيػنـٌّعمػ ّعػػدـّّوّمػاداـال  ػريضّاكّاقسػا  ّالكلمٌيػ 

وّكلػكّلػـ2ّامان ّالعامؿّكعدـّإخلوو.ّك  ريضّالعامؿّعمػل ّالمنخػ  ّعمػ ّال عامػؿّمػىّمنخػػ  ّمنا سػ 
وّاكّ  ريضّمرحكسيوّلمعمؿّ  ّمنخ  ّمن ّكم   ّ.3ا س ي طا ؽّنخاطّالمنخ  يفّ خكؿو

عػدـّالسػماحّلوػا  ّّ-ضركر ّ ناس ّالمخالا ّمػىّال ػزا ّانطلقانّمف-ك  ّىذاّالوددّن  رحّ
فّكػافّالعمؿّ المغاال ّ  ّم اس  ّالعامؿ؛ّذلػؾّاٌفّال  ػريضّ ػ خطػ ّ  دي ٌيػانوّلكٌنػوّ ّمثػؿّىػذهّاشمػكرّكان

ّك يػػرّو ّمحٌق ػػ ّمػػفّوػػا  ّ ػػد ىّالعامػػؿّثػػكر ّغضػػّيمكػػفّاف.ّإذّالّيػػحٌثرّعمػػ ّموػػالصّالمنخػػ  ّ خػػكؿو  و
العمػػػؿّالػػػذمّخاط ػػػوّ مي ػػػ وّخػػػديد ّإلػػػ ّاققػػػداـّعمػػػ ّ وػػػٌرؼّكيػػػذا.ّكخاٌوػػػ نّ ػػػ ّ ػػػاؿّعػػػدـّ كػػػرارّىػػػذاّ

ّالخط وّاشمرّالذمّينا ّا  ماؿّك كدّسك ّنٌي ّم ٌي  ّلدلّالعامؿوّقل اؽّالضررّ موالصّالمنخ  .ّ
ّ  دي  ّ  ّم اس  ّالعامؿّ   سطّ زا و وّيمكفّالم ك ّإليوّلي ٌ ػؽّىػذاّال ػزا ّلذلؾوّ  ٌنناّنرلّافّ  ـٌ

عم ّ يسػفّسػيرّالعمػؿّداخػؿّالمنخػ  وّ  قػٌؿّخسػار ّّعاـّكالردعّالخاص.ّك ذلؾّن ا ظغاي ووّ  ّالردعّال
ّيمكفّافّ م ؽّالعامؿّمر ك ّالخط .

كشٌفّالمخػػػػٌرعّالّيي اسػػػػ ّعمػػػػ ّال وػػػػٌرؼّ عينػػػػووّإٌنمػػػػاّ ػػػػالنظرّإلػػػػ ّاآلثػػػػارّالم ر  ػػػػ ّعمػػػػ ّىػػػػذاّ
لذلؾّ  ٌفّال زاـّالعامػؿّ عػدـّمنا سػ ّوػا  ّالعمػؿّالّيغػدكّافّيكػكفّإاٌلّ ط ي ػانّمػفّ ط ي ػاتّّال وٌرؼو

ّىذهّال اعد ّالعاٌم .
 

                                                           
ّ.54ا مدّخكق ّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)

(2)ّcass. Soc. 23 Nov. 1999, J.C.P. 2000, 4, 1079, Cass. Soc. 30 May 1994, Gaz. Pal. 
1995, Panorama p. 29.ّ 

ّ.55ؽوّصمذككرّلدل:ّا مدّخكق ّع دّالر مفوّالمر ىّالسا ّّّ
(3) Cass. Soc. 6 Dec. 1994, Gaz. Pal. 1995, Panorama p. 46.  

ّالمكضىّالسا ؽ.ّومذككرّلدل:ّالمر ىّالسا ؽ
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 الفرع الثالث
ّاألثر المترّتب عمى اإلخالؿ بالتزاـ عدـ المنافسة

ّيي ػٌررّ ػرضّال ػزا ّال ػ دي   ّقػانكن     ٌ ػوو1ّّ خٌكؿّمنا س ّالعامػؿّلوػا  ّالعمػؿّإخػلالنّ ػال زاـو
 اسػػ ثنا ّ ػػزا ّالاوػػؿّمػػفّالعمػػؿوّالػػذمّالّيمكػػفّ كقيعػػوّعمػػ ّالعامػػؿّإالّ ػػ ّ الػػ ّكا ػػد ّكىػػ :ّإذاّمػػاّ
ّ ػكىرمّيػنٌصّ اع  رهّالنظاـّالداخم ّلممنخا ّال زامانّ كىريانوّك ا تّمنا سػ ّالعامػؿّل يخػٌكؿّإخػلالنّ ػال زاـو

ّ/ا(.64ّ وموّاس نادانّلم ندّالخامسّمفّالماد ّ)ّعميوّع دّالعمؿّاكّاللل  ّالداخمٌي وّاشمرّالذمّيي رر
يخٌكؿّإخلؿّالعامؿّ ال زاموّ عػدـّالمنا سػ ّاثنػا ّسػريافّع ػدّالعمػؿّخطػ نّ  دي ٌيػانّيي ػٌررّك ال ال وّ

 اقضا  ّإل ّ ٌؽّوا  ّالعمؿّ  ّطم ّال عكيضوّك  انّش كاـّالمسػحكلٌي ّالمدنٌيػ وّإفّكػافّّالمسا ل .
ّلوّم  ض .ّ

سحكلٌي ّالعامؿّال  دي ٌي ّالّيمنػىّمػفّقيػاـّمسػحكلي وّالمدنٌيػ ؛ّالخػ لؼّىػا يفّالمسػحكلي يفّ  ياـّم
مفّ يػ ّالغايػ ّكاشسػاس.ّ ػ ذاّكانػتّالمسػا ل ّال  دي ٌيػ ّ يػدؼّإلػ ّ   يػؽّالػردعّالعػاـّكالػردعّالخػاصوّ

طاّاقػػدـّعميػػوّخػػاّ ػػ ٌفّالمسػػا ل ّالمدنٌيػػ ّ يػػدؼّإلػػ ّ  ػػرّالضػػررّالػػذمّل ػػؽّ المضػػركرّ ػػٌرا ّ وػػٌرؼّو
خػػريط ّ ػكٌ رّاركػافّىػذهّالمسػػحكلٌي وّمػفّخطػ ّكضػػررّّ-كىػكّالعامػػؿّ ػ ّىػذهّال الػ -ّالم سػٌ  ّ الضػرر

ّكعلق ّس  ٌي ّ ينيما.
ك  ػانّ-وػا  ّالعمػؿّالم رٌ  ّ  ّذٌمػ ّالعامػؿّ عػدـّمنا سػ ّّاالل زاـّال انكن ٌّىذاّكي  ورّنطاؽّ
و2ّمػػؿوّكين ضػػ ّىػػذاّاالل ػػزاـّ م ػػٌردّان يػػا ّع ػػدّالعمػػؿعمػػ ّ  ػػر ّسػػريافّع ػػدّالعّ-ل ػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم

فّكػػػافّمخػػػا يانّلنخػػػاطّ  يػػػ ّيسػػػ رٌدّالعامػػػؿّ رٌي ػػػووّكيوػػػ صّ م ػػػدكرهّمزاكلػػػ ّالنخػػػاطّالػػػذمّيرغػػػ ّ ػػػووّكان
ّوا  ّالعمؿوّماّلـّيك دّا ااؽّ خلؼّذلؾ.

ّ ػػػػ ّضػػػػك ّّ ّمػػػػفّال ػػػػانكفّالمػػػػدن (652ّالمػػػػاد ّ)كاال اػػػػاؽّعمػػػػ ّعػػػػدـّالمنا سػػػػ ّي ػػػػ ّافّيػػػػ ـٌ
ّا ااقػػانّمػػىّالعامػػؿّعمػػ ّعػػدـّمنا سػػ وّ عػػدّان يػػا ّع ػػدّ.ّال ػػ 3ّالسػػكرم سػػم تّلوػػا  ّالعمػػؿّافّيي ػػـر

العمػػؿوّكلػػـّ  ٌيػػدّ مك ػػ ّ  ر يػػاّالثانيػػ ّوػػٌ  ّىػػذاّاال اػػاؽّسػػكلّ  يػػديفوّكىمػػا:ّاشكؿّافّيكػػكفّالعامػػؿّ
كنػكعّالعمػؿوّكذلػؾّ ػ ّ ػدكدّ الغانّسٌفّالرخدوّكالثػان ّافّيكػكفّال يػدّم ػٌددانّمػفّ يػ ّالزمػافوّكالمكػافوّ

ّموم  ّالعمؿ.ّ
كىػػػذاّيعنػػػ ّاٌنػػػوّمػػػفّ ػػػٌؽّالعامػػػؿّافّيطمػػػ ّإ طػػػاؿّالخػػػركطّال عسػػػاٌي ّالػػػكارد ّ ػػػ ّا اػػػاؽّعػػػدـّ

العمػػؿوّاشمػػرّإذاّكػػافّمن طػػىّالوػػم ّ موػػالصّّ- ػػ ّضػػك ّىػػذهّالمػػاد -المنا سػػ .ّكيكػػكفّالخػػرطّ عسػػاٌيانّ
كخركاّاال ااؽّعفّىد وّ  ّ مايػ ّالعامػؿوّليغػدكّادا نّّ:ّان اا ّم ٌررّك كدّىذاّالخرطوالذمّيعن ّامريف

                                                           
لوا  ّالعمؿّم اس  ّالعامؿّالذمّيمارسّنخاطانّمنا سانّاس نادانّلسيمط وّال  دي ٌي ّ  ّ اؿّعدـّك كدّخرطّا اػاق ّ ػ ّّ(1)

ك ػكدهوّ مػوّالخيػارّ ػيفّم اسػ  ّالعامػؿّ كوػاوّوػا  ّعمػؿوّاكّم اضػا وّ كوػاوّّع دّالعمػؿّ عػدـّالمنا سػ .ّك ػ ّ ػاؿ
ّم عاقدان.

ّ.187وّمر ىّسا ؽوّص2113السيدّعيدّنايؿوّقانكفّالعمؿّال ديدوّّ(2)
ّمػػىّالعامػػؿّييمزمػػوّ يػػو652ّسػػم تّالمػػاد ّ)ّ(3) (ّمػػفّال ػػانكفّالمػػدن ّالسػػكرمّ ػػ ّ  ر يػػاّاشكلػػ ّلوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ  راـّع ػػدو
ّمنا س و.ّك ٌددتّالا ر ّالثاني ّمفّالماد ّذا ياّال يكدّالكارد ّعم ّىذاّاال ااؽ.ّ عدـ
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لم ػػٌدّمػػفّ ريػػ ّالعامػػؿّ ػػ ّممارسػػ ّالعمػػؿّالػػذمّيرغػػ ّ ػػووّكن ي ػػ ّ  مٌيػػ ّل عٌسػػؼّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّ
ّاس عماؿّ ٌ وّ  ّاال ااؽّعم ّعدـّالمنا س .ّّ

مػػدن ّإٌمػػاّىػػ ّكمػػفّ ي نػػاّنػػرلّاٌفّىػػذهّال اعػػد ّىػػ ّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـوّذلػػؾّاٌفّقكاعػػدّال ػػانكفّال
ّالعمػػؿّ يػػاّ ػػ ّ ػػاؿّغيػػا ّا اػػاؽوّوػػريصّاـّضػػمن ّل نظػػيـّمسػػ ل ّ قكاعػػدّمكٌممػػ ّقراد ّالم عاقػػديفوّيػػ ـٌ

ّمعٌين وّاكّاٌنياّمفّالنظاـّالعاـوّ يدؼّل ماي ّموم  ّعام وّدكفّالموالصّالخاو ّ اش راد.ّ
 ماي ّلموػم  ّعامػ ؛ّّؿادا ّالعمؿّالذمّيرغ ّ ووّ خكٌّّكن فّنع  دّاٌفّ ماي ّ ٌؽّالعامؿّ  

كذلؾّانطلقانّمفّعددّاش رادّالمخمكليفّ يذهّال ماي وّكدكرىـّ  ّ نا ّك طكيرّاالق وػادّالػكطن وّكذلػؾّ
مفّخلؿّاداليـّالعمؿّالذمّي  نكنووّدكفّافّيغدكّال ندّاال ااق ّعال انّامػاـّىػذهّال ػؽ.ّ طالمػاّاٌفّ رٌيػ ّ

دّالػكارد ّعمػ ّىػذاّالم ػداّىػ ّاشيخػرلّمػفّالنظػاـّالعػاـ؛ّكػذلؾّاٌفّالعمػؿّىػ ّمػفّالنظػاـّالعػاـوّ ػ ٌفّال يػّك
ّالارعّي خذّ كـّاشوؿ.ّ

كالّينػػػاؿّكػػػكفّىػػػذهّال اعػػػد ّمػػػفّالنظػػػاـّالعػػػاـّاآلمػػػروّالّمػػػفّالنظػػػاـّالعػػػاـّال مػػػال ّمػػػفّ  ػػػكؽّ
اطّ كا ػػ ّالعامػػؿ؛ّذلػػؾّاٌفّالمخػػٌرعّنٌظػػـّال يػػكدّالػػكارد ّعمػػ ّا اػػاؽّعػػدـّالمنا سػػ ّ ػػ دٌؽّ ااوػػيمياوّإذّا ػػ

ا  مػػػاالتّال عٌسػػػؼوّ  ػػػٌددّقيػػػدانّزمنٌيػػػانوّك غرا ٌيػػػانوّكنكعٌيػػػانوّي عٌمػػػؽّ نػػػكعّالعمػػػؿّالػػػذمّي ػػػ ّعمػػػ ّالعامػػػؿّ
مػػفّك يػػ ّنظرنػػاّ-مػػاّمػػفّا اػػاؽوّخػػاصّيمكػػفّافّييضػػيؼّاالم نػػاعّعػػفّادالػػووّا  رامػػانّلمػػنٌصّاال اػػاق .ّّك

ّ ّالسكرم.ّضماناتّاكثرّمفّ مؾّال  ّنٌصّعميياّال انكفّالمدنّ-الخخوٌي 
ي ػٌددّ يػوّوػا  ّالعمػؿّقيػدانّزمنيػانّكمكانٌيػانّكنكعٌيػانّىػكّا اػاؽّي سػـّّكعميووّ  ٌفّاال اػاؽّالػذمّال

ّالر ػػكعّ ػػ ّمثػػؿّىػػذهّال الػػ ّإلػػ ّالعػػرؼّل  ديػػدّالزمػػافّكالمكػػاف.ّاٌمػػاّنػػكعّالعمػػؿّ يكػػكفّ  ػػالغمكض.ّكيػػ ـٌ
ّالم ك ّإل ّقكاعدّالعدال .ّسعاناّالعرؼّالعمؿّالذمّكافّييمارسوّالعامؿّلدلّوا  ّالعمؿوّ  ذاّلـّيّي ّي ـٌ

  ّىذاّالم اؿّليسّلوا  ّالعمؿّ  ديدّالنطاؽّال غرا  ّال ااؽّعدـّالمنا سػ ّ كا ػ ّاراضػ ّ
ال ميكري ّالعر ي ّالسكرٌي وّاكّافّي ٌددّالنطاؽّالزمنػ ّالل ػزاـّعػدـّالمنا سػ ّ ا ػر ّ يا ػوّطكليػاوّاكّ مػد نّ

ّكا ػد.ّ مثػؿّىػذاّاال اػاؽّّطكيم ّ وؿّإل ّخمس ّكعخريف عامانوّاكّافّي ػٌددّنػكعّالعمػؿّ ػ كثرّمػفّعمػؿو
ّاّمفًّق ؿّوا  ّالعمؿ.ّّل  ّنٌظمياّال انكفوّخخي ّىضميييعىٌدّ  ايلنّعم ّ  كؽّالعامؿّا

ّ الم ا ظ ّعم ّ نظاـّالعمؿّداخؿّالمنخ  وّ  ٌفّإخللوّ يذاّاالل ػزاـّيخػٌكؿّ ػ ّكشٌفّالعامؿّممـز
ّمعٌينػ .ّكىػكّمػاّسػن ناكلوّ ػ ّالم  ػ ّالعديدّمفّال  االتّم ٌررانّلاوموّمػفّالعمػؿوّ ػ ّ ػاؿّ ػكٌ رّخػركطو

ّالثان .
ّ
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ّالمبحث الثاني
1ّداخؿ المنشأة بنظاـ العمؿ الفصؿ لعّمة اإلخالؿ

ّنظػػاـّالعمػػؿّداخػػؿّالمنخػػ  وّكافّيوػػكفّ ميػػىّم ٌكمػػاتّاسػػ مرارّ ي ػػ ّعمػػ ّالعامػػؿّافّي  ػػـر
خػلؿّال زامػػوّ  كاعػدّالنظػػاـوّكاالم نػاعّعػفّكػػٌؿّمػاّمػفّخػػ نوّزعزعػ ّاسػػ  رارهوّاكّالعمػؿّ ييػاوّكذلػػؾّمػفّ

ال عػػػارضّمعػػػػو؛ّشٌفّذلػػػؾّسػػػػيحٌثرّسػػػم انّعمػػػػ ّعممٌيػػػ ّاقن ػػػػااّداخػػػؿّالمنخػػػػ  وّ ييضػػػعؼّقك يػػػػاّكمركزىػػػػاّ
غلقيػاّ ػ ّنيايػ ّالمطػاؼوّاكّ ّداخػؿّالمنخػ  وّكان االق وادموّكماّي رٌ  ّعم ّذلؾّمفّظيػكرّ ػكادرّ خػؿو

ّ  ميصّعددّالعامميفّ يياوّعم ّاقٌؿّ  دير.ّ
ّاّن وػٌر ّؿّ سػفّسػيرّالعمػؿّداخػؿّالمنخػ  وّييعىػدٌّلذلؾوّ ػ ٌفّعػدـّمراعػا ّالعامػؿّلم كاعػدّال ػ ّ كاػ

م ػػؽّالضػػررّ ثلثػػ ّاطػػراؼّكىػػـ:ّوػػا  ّالعمػػؿوّكذلػػؾّ خسػػار ّ روػػ ّن ػػاحّمخػػركعووّكمػػاّيػػدٌرّعميػػوّيّي
.ّكذلؾّالعٌماؿوّ س   عػدـّيرانّاالق وادّالػكطن وّكذلػؾّلخسار يـّلمودرّرزقيـ.ّكاخّىذاّالن احّمفّر صو

يسػػاىـّمػػفّالنيػػكضّ ػػوّمػػفّ يػػ وّك سػػ  ّازديػػادّعػػددّالعػػاطميفّعػػفّالعمػػؿّمػػفّّفيمكػػفّاّن ػػاحّمخػػركعّو
 يػػ وّايخػػرل.ّكعميػػووّ ػػ ٌفّإل ػػاؽّالعامػػؿّالضػػررّ ان ظػػاـّالعمػػؿّداخػػؿّالمنخػػ  ّييعىػػٌدّ مثا ػػ ّدٌؽّالمسػػمارّ

ّلمنخ  وّكماّي رٌ  ّعميوّمفّا  ماؿّإغلقيا.اشكؿّ  ّنعشّ خؿّا
كن ي  نّليذهّالعكاق ّال ػ ّيمكػفّافّ  ر ٌػ ّعمػ ّخطػ ّالعامػؿّكػافّالّ ػٌدّمػفّاالع ػراؼّ ضػركر ّ
ك كدّكسػالؿّ ػردعّالعامػؿّعػفّاقخػلؿّ نظػاـّالعمػؿّداخػؿّالمنخػ  .ّكىػذهّالكسػالؿّالّ يػدؼّإلػ ّإل ػاؽّ

العمػػؿّداخػػؿّالمنخػػ  ّعمػػ ّاكمػػؿّك ػػوووّكمػػاّي ر ٌػػ ّعمػػ ّّالضػػرّ العامػػؿوّ يػػ ّكضػػعتّلضػػمافّاسػػ مرار
ّذلؾّمفّازدىارّقطاعاتّاالق وادّالكطن .ّّ

كلكفوّ ماخيانّمىّىدؼّقانكفّالعمؿّ  ّ ماي ّالعامؿوّكافّالّ ٌدّمفّكضػىّضػماناتّ  ػٌدّمػفّ
اٌنػوّخطػ ّّ-كالػذمّيخػٌؿّ  سػفّسػيرّالعمػؿ-  ّكوؼّالخط ّالوادرّعػفّالعامػؿّّسمط ّوا  ّالعمؿ

ّي ٌررّ وموّمفّالعمؿ.ّ
ىػػػذهّالضػػػماناتّ ان ػػػانّميٌمػػػانّمػػػفّالنظػػػاـّالعػػػاـّال مػػػال ؛ّ يػػػ ّ  مػػػ ّالعامػػػؿّكىػػػكّ ػػػ ّك خػػػكٌؿّ

اوػع ّمرا ػػؿّ يا ػػوّالمينٌيػػ وّإذّي ػػؼّامػػاـّما ػػرؽّطػرؽووّميػػٌددهّ خسػػار وّالعمػػؿوّ اقضػػا  ّإلػػ ّال  ػػكؽّ
ّاشيخرلّالم ر ٌ  ّعم ّاقنيا .

 خػٌؿّ نظػاـّياّنٌّطا ّال  ّ ٌ ررّ وؿّالعامؿوّشقانكفّالعمؿّاشخّلذلؾوّ ٌددّالمخٌرعّالسكرمّ  
ّغدكّم ٌررانّلاوؿّالعامؿ. كٌ رىاّ  ّالخط ّليّنخ  .ّكذلؾوّ ٌددّالخركطّالكا  العمؿّداخؿّالم

                                                           
لـّيطمؽّالمٌخرعّعم ّ مؾّاشخطا ّال  ّير ك ياّالعامؿّك يعىٌدّم ٌررانّلاوموّمفّالعمؿّدكفّمكا ػ  ّاكّإخطػارّاكّ عػكيضّّ((1

 سػػمي ياّكػذلؾّانطلقػػانّمػفّالن ي ػػ ّالم ر ٌ ػػ ّّآثرنػػانػاّال ػػ ّ يم ػؽّالضػػررّ  سػػفّسػيرّالعمػػؿ.ّكلكنٌّ سػػمي ّاشخطػا ّ اشخطػا ّ
ّعم ّىذهّاشخطا .ّ
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غيػػا ّالكىػػذهّاشخطػػا ّ ن وػػرّ ػػ ّار كػػا ّالعامػػؿّل نايػػ ّاكّ ن ػػ ّخػػالن ّ)المطمػػ ّاشكؿ(وّّك
ّمخػػرّكعػػفّ كاع ػػدا ّ)المطمػػ ّالثالػػ (وّسػػلم ّالمنخػػ  ّ ّكاقخػػلؿعّ)المطمػػ ّالثػػان (وّالعمػػؿّدكفّم ػػٌررو

ّ)المطم ّالرا ى(.ّالعامؿّعم ّرحسا ّالعمؿّ

ّ

 المطمب األوؿ

 ارتكاب العامؿ جناية أو جنحة شائنة
ي عاقػػدّوػػا  ّالعمػػؿّمػػىّالعامػػؿّلييكاظػػ ّعمػػ ّادالػػوّالعمػػؿّخػػلؿّ  ػػر ّالع ػػدوّدكفّافّي غٌيػػ ّ

ّمخركع ّوّعفّعممووّإاٌلّ   ّي ٌرىاّال انكف.ّ اؿّك كدّاس ا و
ل ػػانّامػػاـّممارسػػ وّلكا  ػػوّالع ػػدم.ّكيخمػػؽّغيا ػػوّعػػفّالعمػػؿّمػػاّيغػػدكّعاّ ريمػػ ّنّار كػػا ّالعامػػؿّك

إلػػ ّك ػػكدّقػػٌك ّّاضػػطرا انّ ػػ ّ سػػفّسػػيرّالعمػػؿّداخػػؿّالمنخػػ  .ّكالّيعػػكدّم ػػٌررّغيا ػػوّن ػػ ّىػػذهّال الػػ ن
ار كا ػػوّ وػػٌر انّمخػػينانوّييم ػػؽّالضػػررّ سػػمع ّالمنخػػ  وّمػػاّإلػػ ّإنٌّ منعػػوّمػػفّاالسػػ مرارّ ػػ ّالعمػػؿوّوّقػػاىر 

ن ي  ّإقداـّا دّعناورىاّعمػ ّار كػا ّ نايػ ّاكّ ن ػ وّخػريط ّافّ كوػؼّال ن ػ ّاٌنيػاّماٌسػ ّ الخػرؼّ
ّّّاكّاشمان ّاكّاآلدا ّالعاٌم .ّ

مػىّقكاعػدّاشخػلؽّّكالم وكدّ ال ن  ّالماٌس ّ اشخلؽّكاآلدا ّالعاٌم وّذلؾّالاعؿّالذمّي نػا  
ّ.1وّكيخدشّال يا ّكالعا الخعكرّاقنسان ٌّّاال  ماعٌي وّكيمٌسّ

ّ يؿّكافّقانكفّالعمؿّالسكرمّمكٌ  انّ ػ ّ نظيمػوّلضػماناتّىػذاّالخطػ ّال ػ دي  ّالم ػٌررّلماوػؿ؟
ّاكثػػػروّل مايػػ ّ ػػػٌؽّالعامػػؿّالػػػذمّار كػػػ ّّ)الاػػرعّاشكؿ( كىػػػؿّنٌوػػتّال خػػػريعاتّالم ارنػػ ّعمػػػ ّضػػماناتو

ّ)الارعّالثان (.ّم ّخالن ؟ ري
 

 الفرع األّوؿ
 جريمةرتكب المالعامؿ  المشّرع السوريحماية 
ي ػػٌؽّعمػػ ّاٌنػػو:ّ"ّ.ّ ػػنٌصّىػػذاّال وػػٌرؼّخطػػ ّيي ػػٌررّ وػػؿّالعامػػؿ2ّاع  ػػرّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم

اكّقن ػػازّعمػػؿّمعػػٌيفّّالمػػٌد اكّغيػػرّم ػػٌددّّالمػػٌد لوػا  ّالعمػػؿّافّينيػػ ّع ػػدّالعمػػؿّسػػكا ّكػػافّم ػػٌددّ
4ّدكفّإخطػػارّاكّمكا ػػػ  ّاكّ عػػكيضّ ػػػ ّال ػػاالتّاآل يػػػ :ّ ّقضػػػال ّم ػػػـر نّإذاّ كػػػـّعمػػ ّالعامػػػؿّ  كػػـو
 ". ع ك  ّ نالي ّاكّ ن  ّمخٌم ّ اشخلؽّك اآلدا ّالعاٌم 

ّماّيم :ّلم انكفّالعمؿّالسكرمّك  اّنّمؿّاس نادانّالر كا وّىذاّالخط ك ال ال وّيخ رطّلاوؿّالعا

                                                           
 .294عم ّم سفّع دّاهللّالكرقا وّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
 /ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.64انظرّالماد ّ)ّ((2
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  ّ ناي ّاٌيانّكافّنكعيػاوّاكّ ػ ّ ن ػ وّخػريط ّافّ كػكفّماٌسػ ّ الخػرؼّال كـّعم ّالعامؿّػػػ1ّ
 اكّاآلدا ّالعام .ّ

اٌف:ّ"كػػؿّ كػػـ1ّّكسػػارّال ضػػا ّالسػػكرمّعمػػ ّىػػذاّالػػنيجوّ يػػ ّقضػػتّم كمػػ ّالػػن ضّالسػػكري 
ّ  ناي ّميماّكافّنكعياّ ع  رّم ٌررانّلم سريصّكخرطّ)الخالن (ّميم ؽّ ال ن  ّالّ ال ناي ".

ّ  دانػػ ّالعامػػؿ:ّوػػدكرػػػػػ2ّ ك ػػ ّىػػذاّالوػػددّقضػػتّّ ػػلّيكاػػ ّم ػػردّ ك يػػوّال يمػػ ّإليػػو.ّ كػػـو
اٌف:ّ"ا يػاـّالعامػؿّ  يريػ ّالط ػيفّالّي ػٌررّ وػموّمػفّعممػووّق ػؿّوػدكرّ كػـ2ّّم كم ّال مييزّاشردني 

ّال يري ".ّكقضتّالم كم  ذا يػاّ ػ ّ كػـّآخػرّاٌف:ّ"إنيػا ّخػدماتّالمػدع ّ سػ  ّ لع ػو3ّّ  دان وّ  ـر
 ػػػ مكاؿّالمػػػدع ّعمييػػػاّككخػػػكؼّال سػػػا ّالّي ػػػٌررّ وػػػموّمػػػفّعممػػػووّشٌفّم ػػػردّالمل  ػػػ ّال زاليػػػ ّامػػػاـّ

ّالمدع ّالعاـّالّيكا ّلاوؿّالعامؿّك رمانوّمفّ  كقو".
اٌماّإذاّكافّال كـّقا لنّللس لناؼّ لّي كزّ وػؿّالعامػؿ.ّّ ضالٌ ّم رمان:ال كـّالّافّيككفػػػ3ّ

 كػػـّّإذّي ػػكزّ وػػموّمػػاداـّدّإ رامػػوّالع ػػدّمػػىّوػػا  ّالعمػػؿوامػػؿّال ريمػػ ّ عػػكالّيخػػ رطّافّير كػػ ّالع
فّار ّاقدان ّودرّ عدّإ رامو ّ.4 العمؿّوال  اقالاعؿّق ؿّك ّالع دوّكان

لػيسّ ػ ّافّيطمػ ّ وػؿّالعامػؿّّ-  ػانّل ػانكفّالعمػؿّالسػكرمّك-وػا  ّالعمػؿّل ػٌؽّك ال ال وّي
ؿّث كتّار كا وّاٌي ّ نايػ ّاكّ ن ػ ّماسػ ّ الخػرؼّاكّاآلدا ّوّإٌنماّ  ّ اماّ ريم ّو اؿّا ياموّ ار كا ّ

ّاكلٌ ّ اقدان وّ ؿّالّ ٌدّافّيغدكّال كـّم رمان. ّالعاٌم .ّكذلؾّالّيكا ّودكرّ كـو
فّكػػافّال كػػـّ اقدانػػ ّوػػادرانّق ػػؿّ كمػػفّ ان نػػاّنػػرلّاٌفّ  مكػػافّوػػا  ّالعمػػؿّ وػػؿّالعامػػؿوّكان

عمػػؿّعػػدـّالم ككميػػ ّعمػػ ّالم  ػػدميفّلمعمػػؿوّكذلػػؾّاسػػ نادانّإ ػػراـّع ػػدّالعمػػؿّ ػػ ّ ػػاؿّاخػػ راطّوػػا  ّال
(ّمػػفّقػػانكف1ّػػػػػ/ا64ل الػ ّايخػػرلوّكىػػ ّ الػػ ّإدخػاؿّالعامػػؿّغخػػانّ كىريػػانّعمػ ّع ػػدّالعمػػؿوّك  ػػانّلممػاد ّ)

ّالعمؿّالسكرم.
ىذهّالخركطّال  ّنٌصّعميياّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّمػفّالنظػاـّالعػاـّال مػال وّإذّالّي ػكزّك يعىٌدّ

ااؽّعم ّمخالا ياوّكذلؾّ اقن اصّمنيا.ّك فّي اؽّوا  ّالعمؿّمىّالعامػؿّعمػ ّ ػكازّ وػموّمػفّاال 
فّلػػـّ كػػفّماسػػ ّ الخػػرؼّاكّمػػاّالعمػػؿّلم ػػٌردّا يامػػوّ ار كػػا ّ ريمػػ ّو وّاكّ ػػ ّ ػػاؿّإدان ػػوّ  ٌيػػ ّ ن ػػ وّكان

ّاال اػػػاؽّ عمػػػ ّافّ كػػػكفّاآلدا ّالعامػػػ .ّكلكػػػفّيمكػػػفّمخالا يػػػاّل   يػػػؽّموػػػم  ّاك ػػػرّلمعامػػػؿ.ّكػػػ فّيػػػ ـٌ
ّال ناي ّخالن وّل غدكّم ٌررانّلاوؿّالعامؿ.ّ

ال ديػػدّاٌنػػوّلػػـّيػػ ًتّ ضػػماناتّإضػػا ٌي ّ  ٌيػػدّسػػمط ّ ػػرضّىػػذاّالسػػكرمّكيحخػػذّعمػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّ
ّال زا ّعفّ مؾّال  ّنٌصّعميياّقانكفّالعمؿّال ديـوّإٌنماّ  ٌن ّالنٌصّال ديـّكماّىكّدكفّ عديؿ.ّ

                                                           
(و31ّ)ّوّالعػػددّالعاخػػروّالسػػن 1965.ّمنخػػكرّ ػػ :ّم مػػ ّالم ػػامكفّالسػػكري و8/8/1965ّ ػػاريخ134/4576ّّن ػػضّّ(1)

ّ.414وّص593قاعد ّ
وّمر ىّسا ؽوّص1168/1993م كم ّال مييزّاشردني وّ مييزّ  كؽّرقـّّ(2)  .124.ّمذككرّلدل:ّع دّالكا دّكـر
وّالمر ىّالسا ؽوّص39/1993م كم ّال مييزّاشردني وّ مييزّ  كؽّرقـّّ((3  .125وّمذككرّلدل:ّع دّالكا دّكـر

 .213ّع دّالكدكدّي ي وّمر ىّسا ؽوّص(4) 
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النٌصّال ديـّكافّيحٌمفّلمعامػؿّال مايػ ّالكا يػ وّ  يػ ّاث ػتّالكاقػىّّذلؾّافٌّّ  ّس  ال يؿّكافّ
ّ  نايػ ّاكّ ن ػ ّخػ مػىّ رمانػوّمػفّال  ػكؽّالم ر ٌ ػ ّعمػ ّّالن ّيسػ  ٌؽّ ػزا ّالاوػؿواٌفّالعامؿّالم كػـك

اقنيػػا ؟ّاـّاٌفّالمخػػٌرعّلػػـّيضػػىّاوػػلنّنيوػػ ّعينيػػوّم ػػداّ مايػػ ّالعامػػؿّالػػذمّييعىػػٌدّاليػػدؼّاشكؿّل ػػانكفّ
لعمػػؿوّ  خػػذّالػػنٌصّ  ر ي ػػوّمػػفّال ػػانكفّال ػػديـّدكفّافّييضػػيؼّخػػيلانّعمػػ ّالضػػماناتّالم ػػٌرر ّلموػػم  ّا

ّالعامؿ؟
مػفّ ي نػػاّنع  ػدّاٌفّالسػػ  ّذلػػؾّيعػكدّإلػػ ّعػدـّالر ػػكعّاثنػػا ّإعػدادّمخػػركعّقػانكفّالعمػػؿّكق ػػؿّّ

م  ّالعامؿّ ػ ّ ماي ػوّمػفّإقرارهّإل ّالكاقى؛ّلم كٌثؽّمفّمدلّمساىم ّالضماناتّال  ّكانتّالم ٌرر ّلمو
اشكؿّلموػػدرمّقػػانكفّىػػذاّال ػػزا ّالخطيػػر.ّكػػذلؾوّ  ٌننػػاّنع  ػػدّاٌفّ مايػػ ّ  ػػكؽّالعامػػؿّلػػـّ كػػفّاليػػدؼّ

  ػػدرّمػػاّكػػافّالسػػع ّمػػفّخػػلؿّىػػذاّال ػػانكفّإلػػ ّ نظػػيـّعلقػػاتّالعمػػؿّ وػػكر ّ نسػػ ـّمػػىّّالعمػػؿّال ديػػد
ّلموم  ّار ا ّالعمؿ.ّمعطياتّاالق وادّال ٌروّكماّ رٌ  ّعم ّذلؾّمفّان يازّو ّكاضصو

اٌنػػوّسػػمصّلوػػا  ّالعمػػؿّ  نيػػا ّّ-عمػػ ّكسػػالؿّاالسػػ ن اطّالداخمٌيػػ ّاسػػ ناداّن-كدليمنػػاّعمػػ ّذلػػؾّّ
.1ّ ػ ّاٌمّكقػتّخػا وّخػريط ّإخطػارّالعامػؿّكمن ػوّمكا ػ  ّنيايػ ّالخدمػ ّالمػٌد ع كدّالعمػؿّغيػرّم ػٌدد ّ

ّعمػ ّاٌمّمػٌد ّلمع ػدوّ ّوػريصو ّالمػٌد دكفّافّي  ػٌكؿّالع ػدّمػفّع ػدّعمػؿّم ػٌددّكذلؾوّسمصّ اال ااؽّ خكؿو
ّ.2ّّوّإاٌلّإذاّزادتّمٌد ّالع دّاشومٌي ّكالم ٌدد ّعم ّخمسّسنكاتالمٌد إل ّع دّغيرّم ٌددّ

كنع  دّاٌفّاشمرّذا وّيودؽّعم ّ  ديدّالمخٌرعّلألخطا ّال ػ ّ  ػٌررّ وػؿّالعامػؿّدكفّإخطػارّ
وػػػػالصّالمنخػػػػ  ّؽّالعامػػػػؿّ  ػػػػدرّاى مامػػػػوّ  مايػػػػ ّماكّمكا ػػػػ  ّاكّ عػػػػكيض.ّ يػػػػكّلػػػػـّييػػػػ ـّ وػػػػكفّ  ػػػػّك

ل ناع ػػوّاٌفّالعامػػؿّالم ٌوػػرّ  ػػٌؽّناسػػوّالّيسػػ  ٌؽّ مايػػ ّ خػػريىّالعمػػؿوّ يػػكّ وػػؿّعمػػ ّاالق وػػادٌي ؛ّ
ّإاٌلّاٌنوّلـّييث تّ دار وّللس مرارّ ييا.ّّو رو ّعمؿّو

ضػػماناتّال ديػػدّّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمافّييضػػيؼّّالمخػػرعّنع  ػػدّاٌنػػوّكػػافّمػػفّكا ػػ ّكلكٌننػػا
ايخرلّليذاّالخط ّالم ٌررّلماوؿوّك فّ ككفّال ريم ّم وػم ّ العمػؿوّكمػاّ عػؿّقػانكفّالعمػؿّالم نػان وّاكّ

كي عميػػاّم ػٌررانّقنيػػا ّّافّيخػ رطّ ػ ّال نايػػ ّايضػانّافّ كػػكفّماٌسػ نّ الخػرؼّاكّاشمانػػ ّاكّاآلدا ّالعامػؿ
كمكا ػػ  ّنيايػػ ّالخدمػػ وّكمػػاّ عػػؿّقػػانكفّالعمػػؿّّع ػػدّالعمػػؿوّدكفّ رمػػافّالعامػػؿّمػػفّ ٌ ػػوّ ػػ ّاقخطػػار

ّ.ّّّّالمورم
 يػػؿّيعنػػػ ّذلػػػؾّاٌفّ خػػػريعاتّالعمػػؿّالم ارنػػػ ّكانػػػتّاكثػػػرّإنوػػا انّلمعامػػػؿّالػػػذمّار كػػػ ّ ريمػػػ ّ

ّخالن وّكذلؾّ النٌصّعم ّقيكدّايخرلّي  ّ  ٌ  ياّل ياـّىذاّالخط ّال  دي  ّالم ٌررّلماوؿ؟
ّ

 
 
 

                                                           
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.56انظرّالماد ّ)ّ(1)
 /ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.54انظرّالماد ّ)ّ((2
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 الفرع الثّاني
 ةلجريمامرتكب العامؿ  المقارنةشريعات الت حماية
ار كػػا ّالعامػػؿّ"ل نايػػ ّاكّ ن ػػ ّماٌسػػ ّ الخػػرؼّكاشخػػلؽ"ّسػػ  ان1ّّاع  ػػرّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ 

عمػ ّاٌيػ ّضػماناتّإضػا ٌي ّردنػ ّقػانكفّالعمػؿّاشلػـّيػنصّمفّالعمؿّدكفّإخطار.ّك ال ػال وّي ٌررّ وموّ
ّعفّ مؾّال  ّنٌصّعميياّقانكفّالعمؿّالسكرم.ّّّ

كدكفّمكا ػػ  ّنيايػػ ّّوسػػ  انّي ػػٌررّ وػػؿّالعامػػؿّدكفّإخطػػار2ّؾّاع  رىػػاّقػػانكفّالعمػػؿّال طػػرمكػػذل
ّالخدم .ّإاٌلّاٌنوّساكلّ يفّال ناي ّكال ن  وّ اخ رطّ  ّال ال يفّافّ مٌسّال ريم ّ الخرؼّاكّاشمان .ّ

لاعػؿّالػذمّكفّايكػّلـّيخ رطاّافّقانكفّالعمؿّال طرماشردن ّّككٌلنّمفّقانكفّالعمؿّكيل ظّاٌفّ
ّيووّاكّ   ّافّيككفّم ولنّ  عماؿّالمنخ  ّككؿ.ّ العمؿّالذمّيحدٌّّولّنم ار ك وّالعامؿّ

نايػ ّاكّ  ػ ّ ػاؿّار كا ػوّ-لعامػؿّ ػٌؽّ وػؿّاكي دكّافّىذهّال خريعاتّاعطتّوػا  ّالعمػؿّ
ّ ػػ ّناػػسّ- ن ػػ  ّسػػم    وػػا  ّالعمػػؿوّّنظػػرانّلمػػاّيخماػػوّىػػذاّالاعػػؿّالخػػالفّالػػذمّار ك ػػوّالعامػػؿّمػػفّاثػػرو

ّكيزعزعّث  وّ العامؿ.ّ اقضا  ّإل ّاٌنوّييس  ّلسمع ّالمنخ  .ّ
(ّال ػ ّ ػٌددتّ ػاالت69ّاٌماّقانكفّالعمؿّالمورموّ  ٌنوّلػـّيػنصّعمػ ّىػذهّال الػ ّ ػ ّالمػاد ّ)

لكٌنػوّاع  رىػاّإ ػدلّال ػاالتّال ػ ّ  ػٌررّوّالخط ّال سيـّالم ررّلماوؿّدكفّإخطارّاكّمكا   ّاكّ عكيض
(ّعمػػ ّاٌنػػو:ّ"لوػػا  ّالعمػػؿّافّيينيػػ ّع ػػدّالعمػػؿوّكلػػكّكػػاف129ّا ّع ػػدّالعمػػؿوّ ػػنٌصّ ػػ ّالمػػاد ّ)إنيػػ

ّمعػٌيفوّإذاّ كػـّعمػ ّالعامػؿّنياليػانّ ع ك ػ ّم يػد ّلم ريػ وّ ػ ّ ريمػ ّالمٌد م ٌددّ وّاكّم رمانّقن ػازّعمػؿو
ّؼّ نايذّالع ك  ".ماس ّ الخرؼوّاكّاشمان وّاكّاآلدا ّالعام وّكذلؾّماّلـّ  مرّالم كم ّ كق

ار كا ّالعامؿّل ريم ّماس ّ الخػرؼّاكّاشمانػ ّإل ّّنظرنل ظّاٌفّقانكفّالعمؿّالمورمّلـّيّك
اكّاآلدا ّالعامػػػػ ّخطػػػػ ّي ػػػػٌررّ وػػػػموّمػػػػفّالعمػػػػؿّ مايػػػػ نّلموػػػػالصّالمنخػػػػ  ّ ػػػػ ّال اػػػػاظّعمػػػػ ّسػػػػمع ياوّ

ّالّي مٌ ىّ الخرؼّكاشمان ّكاشخلؽوّإٌنماّكافّالا يوؿّ ػ ّالمكضػكعّىػكّعػدـّك ػكدّكال خٌمصّمفّعامؿو
ّإل ّالعمؿوّ س  ّ  سو.ّ ّإمكانٌي ّالس مرارّع دّالعمؿّمفّالنا ٌي ّالاعمٌي ؛ّن ي  ّعدـّقدر ّالعامؿّال دـك
كدليمنػػاّعمػػ ّذلػػؾوّاٌنػػوّاسػػ طّىػػذهّال الػػ ّمػػفّقالمػػ ّاشسػػ ا ّال ػػ ّ  ػػٌررّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿوّإذاّ

ّ كمتّالم كم ّ كقؼّ نايذّالع ك  .
 رطّ ػ ّوّكػذلؾّقػانكفّالعمػؿّال طػرمّ ػيفّال نايػ ّكال ن ػ وّ اخػالعمػؿّالموػرمّقانكفؽّكلـّيارٌّ

ّ.خرؼّاكّاشمان ّاكّاآلدا ماٌس ّ الال ال يفّافّ ككفّ
قانكفّالعمؿّالمورمّلمعامؿّعٌد ّضماناتوّ كمفّاىمٌي ياّ  ّاٌنيػاّ يعىػٌدّمػفّالنظػاـّكٌ رّّوك ذلؾ

ّّلموم  ّالعامؿ.العاـّال مال وّكالّي كزّمخالا ياّإالٌّ
   ٌم ّاكل ّىذهّالضماناتّ ػ ّال اػاظّعمػ ّ ػٌؽّالعامػؿّ ػ ّاقخطػارّكمكا ػ  ّنيايػ ّالخدمػ وّّك

ّ. ّقضالٌ ّم ـر ّإذاّث  تّإدان وّ  ريم ّماٌس ّ الخرؼّاكّاشمان ّاكّاآلدا ّالعام ّ  كـو

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن ّ.28انظرّالماد ّ)ّ((1
 (ّمفّقانكفّالعمؿّال طرم.61انظرّالماد ّ)ّ(2)
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ؿّ الخػرؼّاكّاشمانػ ّك   ٌسدّالضمان ّالثاني ّ  ّاخ راطّمساسّال ريم ّالمر ك  ّمفًّق ىػؿّالعامػ
ّاكّاآلدا ّالعاٌم وّدكفّ اريؽّ يفّال ناي ّكال ن  ّ النس  ّليذاّالخرط.ّ

الذمّايديفّ ال ريم ّالماسػ ّّإنيا ّع دّعمؿّالعامؿّ منى ي ّّ-كى ّاشىـ-اٌماّالضمان ّالثالث ّ
ّالم كم ّ كقؼّ نايذّالع ك  .امرتّّإذا الخرؼّاكّاشمان وّ

وّ  ٌنػػوّلػػـّيخػػ رطّافّاعػػا ّاسػػ  ال ّاسػػ مرارّع ػػدّالعمػػؿؿّالموػػرمّىػػكّمّركشٌفّىػػدؼّقػػانكفّالعمػػ
ّ ككفّال ريم ّم وم ّ العمؿ.ّّ

عم ّنيجّقانكفّالعمؿّالمورموّالػذمّلػـّياػٌرؽّ ػيفّال ن ػ ّّفّالعمؿّالسكرمك  ذاّلكّسارّقانّك
 الخػرؼّّ ّن كػكفّماٌسػ يناؾّ نايػاتّالّّ ّ الخرؼّاكّاشمان .كال ناي وّ اخ رطّ  ّال ال يفّافّ ككفّماسٌّ

لم ػٌردّكوػاياّعمػ ّاٌنيػاّاكّاشمان ّكال رالـّالسياسٌي وّإاٌلّانياّ  ػٌررّالاوػؿّك  ػانّل ػانكفّالعمػؿّالسػكرم؛ّ
مػؿوّدكفّافّي رمػوّمػفّعالّل ريمػ ّخػالن ّم ػٌررانّقنيػا ّع ػد.ّكذلؾوّ  ذاّلكّاع  رّار كا ّالعامؿّ ناي 

ّ  ٌوّ  ّاقخطارّكمكا   ّنياي ّالخدم .ّ
قػػانكفّالعمػػؿّالموػػرمّّكقػػانكفّالعمػػؿّكعمػػ ّالعكػػسّمػػفّمكقػػؼّكػػٌؿّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّّك

ال طػػرموّاخػػ رطّقػػانكفّالعمػػؿّالم نػػان ّ ػػ ّال ريمػػ ّال ػػ ّ خػػٌكؿّخطػػ ّي ػػٌررّ وػػؿّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ ّّك
هّال ريمػػ وّالعامػػؿّقيػػديفوّي  عػػدافّ يػػذاّالخطػػ ّعػػفّاشسػػسّال ػػ ّاقامػػتّعمييػػاّال ػػكانيفّالمػػذككر ّآناػػانّىػػذ

ّم  ر  نّاكثرّمفّ كر ّالخط ّال  دي  ّالذمّي ٌوؿّك خكؿّم اخرّ المنخ  ّكاعماليا.ّ
افّ ككفّال ناي ّاكّال ن  ّال  ّار ك يػاّالعامػؿّم وػم ّ العمػؿ1ّّإذّاخ رطّقانكفّالعمؿّالم نان 

اخ رطّافّي كػـّال ضػا ّّ  ّمكافّالعمؿوّاكّاثنا ّقياموّ العمؿ.ّكذلؾّكذلؾّ  فّير ك ياا واالنّم اخرانوّ
ّال زال ّعم ّالعامؿّمر ك ّال ناي ّاكّال ن  ّالم وم ّ العمؿوّ ال  سّلمٌد ّسن وّعم ّاشقؿ.

اٌفّ وؿّالعامؿّ س  ّال كـّعميػوّ  نايػ ّاكّ ن ػ ّمخٌمػ ّ الخػرؼّاك2ّّكيرلّا دّخيٌراحّال انكف
 ريمػ ّكا ػد .ّكمػاّاٌنػوّيخػالؼّاال  اىػاتّاشمان ّييخالؼّال اعد ّال انكنٌي ّال  ّ منىّ ػرضّع ػك  يفّعػفّ

ال ديثػػ ّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿوّال ػػ ّ  ضػػ ّ  عػػاد ّالعامػػؿّلمعمػػؿّ ػػكرّان يػػا ّمػػٌد ّم ككمي ػػو؛ّلم يمكلػػ ّدكفّ
ّليغدكّعضكانّوال انّ  ّالم  مى.ّثاني ّنّان را وّ س  ّ  دانوّمكردّرزقووّكقعطالوّ رو ّن

ّالعامؿّ   ض ّالاوؿّالكامػؿّ ػيفّاقطػارّالمينػ ٌّاٌفّ ماي ّ  كؽ3ّّك  ّالسياؽّذا وّيرلّآخرّه
الذمّي سـّ اال ساعوّ ي ّيمارسّالعامؿّ يا وّ عيػدانّعػفّاٌمّ ػدخؿّّك كىرهّالع دوّكاقطارّغيرّالمين ٌّ

ّمفًّق ؿّوا  ّالعمؿ.

                                                           
اسػػخّالع ػػدّدكفّمػػاّ عػػكيضّكعمػػـّمسػػ ؽّ ػػ ّ(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالم نػػان ّعمػػ ّانػػو:ّ"لػػر ّالعمػػؿّافّي74 ػػنٌصّالمػػاد ّ)ّ(1)

نّإذاّ كـّعم ّاش يرّ ال  سّسن ّ  كثرّالر كا وّ ناي ّاكّإذاّار ك ّ ن  ّ  ّم ؿّالعمؿّاك6ّال االتّال الي :ّ"...
ّاثنا ّال ياـّ العمؿ".

وّمر ىّسا ؽوّصّ(2) ّ.126ّع دّالكا دّكـر
(3)ّDELAPORTE Corinne- Pizzio, Libertes fondamentales et droit du Salarie: Le role du 

juge, Dr. Soc. 2001, p. 408.                                                                               
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يخػػراّعػػفّإطػػارّال  عٌيػػ ّّ-ك  ػػانّليػػذاّالػػرام-ال انػػ ّغيػػرّالمينػػ ّمػػفّ يػػا ّالعامػػؿّك ال ػػال وّ 
وّكالّي ػػكزّلوػػا  ّالعمػػؿّم اسػػ  وّعميػػو.ّذلػػؾّاٌفّعلقػػ ّال  عيػػ ّال ػػ ّ ػػر طّالعامػػؿّ وػػا  ّال انكنٌيػػ 

العمػػػؿّىػػػ ّ  عٌيػػػ ّمينٌيػػػ ّم وػػػكر ّ نطػػػاؽّالعمػػػؿوّدكفّافّ سػػػمصّلألخيػػػرّ ػػػ فّيع  ػػػرّ وػػػٌر اتّالعامػػػؿّ
 ػػ ّاخطػػا نّ  ػػٌررّ وػػموّمػػفّالعمػػؿ.ّ ػػذلؾّمػػفّخػػ نوّال ػػدٌخؿّ ػػ ّ يػػا ّالعامػػؿّالخاٌوػػ وّال ػػ ّي ػػ ّافّ  

ّخاراّنطاؽّال  عٌي .
كشٌفّ ػػدخؿّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّ يػػا ّالعامػػؿّالمينٌيػػ ّي ػػدّاساسػػانّلػػوّ ػػ ّرضػػالوّالمسػػ ؽوّكذلػػؾّ

ظمػػ ّلع ػػدّالعمػػؿوّ ػػ ٌفّىػػذاّال ػػدٌخؿّيا ػػدّسػػندهّانوّكخضػػكعوّلم كاعػػدّال   كلػػوّال عاقػػدّمػػىّوػػا  ّالعمػػؿ
ّ.1وّكذلؾّالن اا ّالعم ّكاشساسال انكن ّ النس  ّل ور اتّالعامؿّال  ّالّ خٌؿّ  سفّسيرّالعمؿ

كلكٌننػػػاّنػػػرلّاٌفّ ػػػزا ّالاوػػػؿّمػػػفّالعمػػػؿّالر كػػػا ّالعامػػػؿّ نايػػػ ّاكّ ن ػػػ ّمخٌمػػػ ّ ػػػاشخلؽّاكّ
اآلدا ّالعاٌم ّالّييعىٌدّ دٌخلنّ  ّ يا وّالخاٌو .ّ  وٌرؼّوا  ّالعمؿّالّيمكفّافّييعىػٌدّ ػدٌخلنّ ػ ّ يػا ّ

 ركػتّاثػرانّسػم ٌيانّمػؿّمن طعػ ّالوػم ّ المنخػ  ّكموػال يا.ّاٌمػاّإذاّالعامؿّالخاٌو ّإاٌلّإذاّكانتّا عػاؿّالعا
عػفّموػالصّالمنخػ  وّ ػ ّال اػاظّعمػػ ّّىػكّد ػاعهّمخػركعّهعمػ ّموػالصّالمنخػ  وّ ػذلؾّالّييعىػٌدّ ػدٌخلنوّ ػؿّ

ّسمع ياّكمكان ياّ يفّالمنخآتّالمنا س وّك  ّسكؽّالعمؿّايضان.
رضّع ػػك  يفّعػػفّال ريمػػ ّالكا ػػد وّ  ٌننػػاّنػػرلّاٌفّاٌمػػاّ النسػػ  ّلخػػرؽّ ػػزا ّالاوػػؿّلم ػػداّعػػدـّ ػػ

 وؿّالعامؿّمػفّعممػوّالّي مػؿّ ػ ّطٌيا ػوّمعنػ ّم اسػ  ّالعامػؿّ وػكر وّكاممػ و؛ّإذّييعىػٌدّ ػ ّخػٌ وّاشٌكؿّ
را نّييػػدؼّإلػػ ّالم عٌمػػؽّ الاوػػؿّمػػفّالعمػػؿّإ ػػرا نّكقالٌيػػانوّىد ػػوّ مايػػ ّموػػالصّالمنخػػ  ّالمخػػركع وّالّإ ػػ

اٌنوّي مؿّ  ّخٌ وّالثان ّالم عٌمؽّ  رمافّالعامػؿّمػفّاقخطػارّكمكا ػ  ّنيايػ ّالخدمػ ّّمعاق  ّالعامؿ.ّإال
معنػػ ّال ػػزا وّالػػذمّييػػدؼّلم اسػػ  ّالعامػػؿّمػػٌر نّايخػػرلوّمػػفّخػػلؿّقكاعػػدّقػػانكفّالعمػػؿوّ سػػ  ّخطػػ ّالّ

ّي عٌمؽّ العمؿّالذمّيحديوّالعامؿ.
عػدـّإىػدارّ  ػكؽّالعامػؿّالم ر  ػ ّعمػ ّن  رحّعم ّالمخرعّالسكرمّ  ّقانكفّالعمػؿّّنالذلؾوّ  نٌّ

مىّاع  ػارّإنيػا ّوػا  ّالعمػؿّلع ػدّالعمػؿّإنيػا نّاقنيا وّكالم مٌثم ّ  ّاقخطارّكمكا   ّنياي ّالخدم وّ
وّاشمػػرّالػػذمّسػػ  انّلا ػػدافّوػػا  ّالعمػػؿّث  ػػوّ العامػػؿّدٌّان؛ّذلػػؾّاٌفّار كػػا ّالعامػػؿّ ريمػػ ّخػػالن ّييعىػػم ػػٌرّر

ّّّ.ي ٌررّإنيالوّع دّالعمؿ
ّآخرّيٌ ػررّغيا ػوّي ػ ّ   ذاّلـّيكفّالعامؿّمكقك انّ س  ّا ياموّ ار كا ّ ريم وّاكّلك كدّس  و

لم ػػػزا ّّطالمػػػ ّاع  ػػػارّغيا ػػػوّغيػػػرّم ػػػٌرروّاشمػػػرّالػػػذمّميعٌرضػػػوّعميػػػوّاالل ػػػزاـّ ال ضػػػكرّلمعمػػػؿوّ  ػػػت
ّ.الذمّيخ مؼّ اخ لؼّمٌد ّالغيا ّوال  دي  ٌّ

 

 

 
                                                           

ّ.46خالدّ مدمّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
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 المطمب الثاني

 ّرٍر مشروعغياب العامؿ دوف مب

ي ػػػ ّعمػػػ ّالعامػػػؿّافّينٌاػػػذّاالل زامػػػاتّالم ر ٌ ػػػ ّعميػػػوّ مك ػػػ ّقػػػانكفّالعمػػػؿوّكذلػػػؾّ ػػػ ّضػػػك ّ
ال ااويؿّالكارد ّ  ّع دّالعمؿ.ّكاالل ػزاـّال ػكىرمّالم ر ٌػ ّعمػ ّعػا ؽّالعامػؿّىػكّال زامػوّ ػ دا ّالعمػؿ.ّ

وّكعػدـّماّي عٌمؽّ ال ضػكرّاليػكم ٌّكىذاّاالل زاـّي  ض ّمنوّ الدر  ّاشكل ّالمكاظ  ّعم ّالعمؿوّكذلؾّ ي
ّ.1رّعفّالمكاعيدّالم ٌدد ّل داي ّالعمؿوّكعدـّاالنوراؼّق ؿّنياي ّالكقتّالمخٌوصّلمعمؿال  خٌّ

ّ  ػػكؿّدكفّ ضػػكرهّإلػػ ّالعمػػؿوّاكّ اػػرضّعميػػوّ كلكػػٌفّالعامػػؿّي ػػدّناسػػوّا يانػػانّامػػاـّظػػركؼو
هّال الػ ّإ ػلغّوػا  ّالعمػؿّ اشسػ ا ّمغادر وّق ؿّان يا ّالكقتّالمخٌوصّلمعمؿوّ ي  ّعميوّ  ّىذ

يكػػكفّغيا ػػوّمخػػركعان؛ّإذّالّييعىػػٌدّالعامػػؿّمخػػلًّّ ال زامػػوّ المكاظ ػػ ّعمػػ ّالعمػػؿوّإاٌلّإذاّكػػافّلّكالم ػػٌرراتو
 ّعػ  ّإث ػاتّمخػركعيٌّّالعامؿّ.ّكشٌفّال ين ّعم ّمفّادع وّ  ٌنوّي ىّعم ّعا ؽمخركعّوّغيا وّدكفّم ٌررّو

ّ.2س  ّغيا و
ّمخركع ّو ذاّ غيٌّ ّ ّوّ  ٌنوّالّيغدكّمسحكالنّعفّىذاّالغيا ّامػاـّوػا  ّالعمػؿ. ّالعامؿّشس ا و

ذا نظػػػرانّلك ػػػكدّرا طػػػ ّسػػػ  ٌي ّ ػػػيفّ-ّ؛ّشٌفّاش ػػػرّم ػػػٌدرّم ا ػػػؿّالعمػػػؿ3كػػػافّلألخيػػػرّعػػػدـّد ػػػىّاش ػػػرّكان
ّكلكفوّليسّ  مكانوّ رضّال زا ّال  دي ٌ ّ  ٌؽّالعامؿ.ّ-فاالل زامي

 وّكلػػدكرهّلكثػػر ّكقكعػػوّمػػفّالنا يػػ ّالعممٌيػػنظػػرانّ؛ّ ّمػػفًّق ػػؿّالعامػػؿر كىػػكشىمٌيػػ ّىػػذاّالخطػػ ّالم
وػا  ّّ ػؽٌّّ ػنٌصّعمػ ّ.4قانكفّالعمؿّالسكرمّ  ٌناهّمافّ سفّسيرّالعمؿّداخؿّالمنخ  والاٌعاؿّ  ّض

"إذاّ غٌيػػ ّالعامػػؿّ ػػدكفّسػػ  ّمخػػركعّّ:ع ػػدّالعمػػؿّدكفّإخطػػارّاكّمكا ػػ  ّاكّ عػػكيضّ ػػ ّإنيػػا العمػػؿّ
ريفّيكمػػانّمناوػػم ّخػػلؿّالسػػن ّالع ديػػ ّالكا ػػد وّاكّاكثػػرّمػػفّعخػػر ّايػػاـّم وػػم وّعمػػ ّافّاكثػػرّمػػفّعخػػ

يسػػ ؽّالاوػػؿّ ك يػػوّإنػػذارّك ػػا  ّمػػفّوػػا  ّالعمػػؿّلمعامػػؿّ عػػدّغيا ػػوّعخػػر ّايػػاـّ ػػ ّال الػػ ّاشكلػػ ّ
ّكان طاعوّخمس ّاياـّ  ّال ال ّالثاني ّك ؽّاش كاـّالمرعي ّ  ّقانكفّاوكؿّالم اكمات".

إنػػذارّك ػػا  ّإلػػ ّالعامػػؿوّّلضػػماناتّال ػػ ّنػػٌصّعمييػػاّالمخػػٌرعّمػػفّ يػػ ّضػػركر ّ ك يػػوكىػػذهّا
ّ؛ّإذّالّي ػػكزّاال اػػاؽّعمػػ ّ ك يػػوّإنػػذارّوالم عٌم ػػ ّ الغيػػا ّ يعىػػٌدّ ميعيػػاّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػال ٌّّكالمػػٌد 
ّ ضّ ػػزا ّاقوػػرّلاػػّرّاػػاؽّعمػػ ّمػػٌد ّوكػػذلؾّالّي ػػكزّاال ّ ػػ ّ ػػاؿّغيا ػػوّعػػفّالعمػػؿ.ّلعامػػؿ ّالػػإخػػاي  
فّكافّ اقمكافّاال ااؽّعم ّمد ّوالاوؿوّ ّاطكؿ.ّكان

)الاػرعّاشكؿ(.ّّك ال ال وّ  ٌفّعدـّ كٌ رّالعػذرّالم  ػكؿّلكاقعػ ّالغيػا ّخػرطهّل يػاـّالخطػ ّال ػ دي  
اٌماّ  اكزّالغيا ّغيرّالمخركعّمػٌد ّمعٌينػ وّ يػكّخػرطهّلاػرضّال ػزا ّال ػ دي  ّالػذمّييػٌددّاسػ مرارٌي ّع ػدّ

ّ)الارعّالثان (.ّعمؿكّ زا ّالاوؿّمفّالالعمؿوّكى
                                                           

ّ.18وّص1988(و11ّرقـّ)مك  ّالعمؿّالعر  وّسمسم ّال  ك ّكالدراساتوّان يا ّع دّالعمؿّالاردموّّ(1)
ّ.75م مدّالسعيدّرخدموّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
 .281ا مدّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.4-/ا64انظرّالماد ّ)ّ((4
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 الفرع األوؿ

 مجزاء التأديبيّ ل مبّررٌ  شروعالغياب غير الم
وّىػػ ّ مايػػ ّإٌفّغايػػ ّالمخػػٌرعّمػػفّاع  ػػارّغيػػا ّالعامػػؿّخطػػ ّيسػػ ك  ّ ػػرضّال ػػزا ّال ػػ دي  ٌّ

ّو ػػو ّإن ا يٌّموػػالصّالمنخػػ  .ّذلػػؾّاٌفّغيػػا ّالعامػػؿّيي ػػد ّاضػػطرا انّ ػػ ّنظػػاـّالعمػػؿوّمٌمػػاّيػػحدمّإلػػ ّقٌمػػ
كماّاٌنوّييخالؼّال زاـّالعامؿّاشويؿّ  دا ّالعمػؿوّكي عػارضّن ػ ّالكقػتّذا ػونّمػىّم ػداّّ ظامو.كعدـّان
ّمفّطر  ّالع دّاقضرارّ الطرؼّاآلخر. سفّالنيٌّ ّ ّ  ّ نايذّالع كدوّالذمّي ظرّعم ّام 

دي ٌيػػانوّإاٌلّاٌنػػوّلػػـّيػػردّك ػػالرغـّمػػفّاٌفّالعديػػدّمػػفّ خػػريعاتّالعمػػؿّاع  ػػرتّغيػػا ّالعامػػؿّخطػػ ّ  
لمغيػا ّغيػرّالمخػركعوّكالّ يػافّلألسػػ ا ّال ػ ّ  عػؿّالغيػا ّمخػركعان.ّكذى ػتّّم كمػػ ّّ خػريع ّ ّ عريػؼّه

ّمس ؽوّمفّوا  ّالعمؿ.1ّالن ضّالموري   إل ّاٌفّالغيا ّغيرّالمخركعّىكّالذمّي ىّ دكفّإذفو
ػػػؿّوػػػا  ّالعّييعىػػػٌدّكػػػٌؿّغيػػػا ّو يػػؿّ ّمسػػ ؽّمػػػفًّق ى مػػػؿّغيا ػػانّغيػػػرّمخػػػركع؟ّكمػػػاّىػػػ ّ ػػػدكفّإذفو

كمػاّمػدلّكماّىػ ّمػدلّالمسػحكلٌي ّعػفّالغيػا ّال زلػ ؟ّال االتّال  ّيغدكّ يياّغيا ّالعامؿّمخركعان؟ّ
ّرقا  ّال ضا ّعم ّمخركعٌي ّالغيا ؟

 أثر إذف صاحب العمؿ عمى مشروعّية الغياب: -أوالً 
مخػػركعان.ّكلكػػفوّإذاّ  ػػٌيفّإٌفّ وػكؿّالعامػػؿّعمػػ ّإذفّوػػا  ّالعمػػؿّي عػػؿّغيا ػوّعػػفّالعمػػؿّ

ّمفّ ان ّالعامؿوّكذلؾّ  فّوػٌكرّلػوّعػذرانّمعيٌّ نػانّاٌفّرضاّوا  ّالعمؿّ الغيا ّودرّ نا نّعم ّغش 
ّمخػػركعّوّلّييع ػػدٌّكا ضػػصّ يمػػاّ عػػدّكذ ػػووّ ػػ ؛ّذلػػؾّاٌف2ّ ػػ ذفّوػػا  ّالعمػػؿوّكييعىػػٌدّالغيػػا ّكاقعػػانّدكفّسػػ  و

ّ.خ  ّوّالغشّياسدّكؿٌّ
ّ  ينػػاؾّ ػػاالتّاع  رىػػاّالا ػػوّّ. ػػدكفّإذفّوػػا  ّالعمػػؿّغيا ػػانّغيػػرّمخػػركعّوكالّييعىػػٌدّكػػٌؿّغيػػا و

ّّوكال ضا ّ االتّغيا ّمخركع  ّ.3ّّمفّوا  ّالعمؿّ ؽّومس الرغـّمفّعدـّك كدّإذفو
مػػىّالعامػػؿّلمكقػػكؼّعمػػ ّ  ي ػػ ّاسػػ ا ّالغيػػا وّ يمػػاّإذاّكانػػتّّالّ ػػٌدّمػػفّإ ػػرا ّ   يػػؽّوّولػػذلؾ

وّكقٌدـّماّيايدّمخركعٌي ّس  ّغيا ووّان اتّمسحكلي و.ّمخركع ّاـّال.ّ  ذاّغا ّالعامؿّ غي ّرّإذفو
كػػػافّال ػػػزا ّ ػػػاطلن؛ّّوك ػػػ ّىػػػذهّال الػػػ ّإذاّ ػػػرضّوػػػا  ّالعمػػػؿّال ػػػزا ّال ػػػ دي ٌ ّعمػػػ ّالعامػػػؿ

 ّالعامػػؿّ المخػػٌرعّي اًسػػّقاعػػد ّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػال .ووّكمخالا ػػوّل عٌسػػؼّاشخيػػرّ ػػ ّاسػػ عماؿّ ٌ ػػ
ّمخركعّوعم ّالغيا ّالذمّي ىّد الّي ػٌررّ يػكّّومخػركعّهّسّالغيا ّالذمّيكػكفّلػوّسػ  ّهوّعم ّعككفّس  و

ّمٌماّياسصّالم اؿّاماـّالعامؿّلم ك ّإل ّال ضا ّل  ريرّ طلفّال زا .المسا ل وّ
ّ

                                                           
ّ.125ؽ.ّمذككرّلدل:ّرمضافّع دّاهللّوا روّمر ىّسا ؽوّص31ّلسن 434ّّن ضّمدن وّالطعفّرقـّّ((1
ّ.42-41 دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصا مدّخكق ّعّ((2
ّ.672وّص2113ا مدّ سفّال رع وّمر ىّسا ؽوّّ((3
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سػفّنٌيػ ّالعامػؿّالّييضػا ّعمػ ّ كالّيكا ّافّيككفّقودّالعامؿّمػفّالغيػا ّمخػركعان؛ّذلػؾّاٌفّ ي
ّمس ؽّوكماّلكّغا ّالعامؿّو1ّ غيا وّكوؼّالمخركعيٌّ ّ غي ّمساعد ّ ارهّالمريض.وّ دكفّإذفو

ّالغيا ّالمخركع ؟ّكايفّ  دّمس ندانّلياّ  ّال انكف؟ّ االت ماّى ّ

 :الغياب ّيةحاالت مشروع -ثانياً 
ك  عمػػوّمخػػركعان.ّّوىنػػاؾّم مكعػػ ّمػػفّاشسػػ ا ّال ػػ ّ ناػػ ّعػػفّغيػػا ّالعامػػؿّكوػػؼّالخطػػ 

ّوّك عضياّاآلخرّنوكصّقانكفّالعمؿ.ياتّال انكفّالمدن ٌّ عضّىذهّال االتّ  ٌررىاّنظّر
لك ػػكدّا اػػاؽوّّسػػكا ّهّوك ميػػىّىػػذهّال ػػاالتّ يعىػػٌدّممزمػػ ّلوػػا  ّالعمػػؿوّلػػيسّلػػوّالعمػػؿّ خل يػػا

ّّّوّاـّاس نادانّلسمط وّال خريعٌي ّكال نظيمٌي وّ  تّطالم ّ طلفّال زا ّالذمّيارضوّعم ّالعامؿ. ؽّومس

 ي القانوف المدني:حاالت تجد أساسًا ليا ف -1
وّكغيا ػػوّ سػػ  ّال الػػ ّاشمنٌيػػ 2ّ ّال ػػاىر ّغيا ػػانّم ػػٌرراّنييعىػػٌدّغيػػا ّالعامػػؿّ سػػ  ّ الػػ ّالضػػركر ّاكّال ػػكٌّ

.ّكػذلؾوّ ػػ ٌفّغيػا ّالعامػػؿّ سػ  ّمرضػوّالّيخػػٌكؿّإخػلالنّمنػػوّ ال زامػوّ ػػ دا 3ّالم رٌديػ وّاكّ سػ  ّ  سػػو
ّ.4ّّالعمؿوّكالّيعٌرضوّلممسا ل ّال  دي ٌي 

  ّالعديدّمفّالدكؿّالعر ي ّمخػركعٌي ّالغيػا ّليػذاّالسػ  .ّإذّقضػتّم كمػ ّّال ضال ٌّّ  يادٌيدّاالكا
:ّ"ان طاعّالعامؿّعفّالعمؿّ سػ  ّ  سػوّييع  ػرّسػ  انّمخػركعانّشٌنػوّخػاراّعػفّإراد ػوّاف5ٌّّالن ضّالسكري 

ّاٌف:ّغيػػ6ّكلػػيسّلػػر ّالعمػػؿّ سػػري وّش مػػو".ّكقضػػتّىػػذهّالم كمػػ ّ ػػ ّ كػػـّآخػػرّليػػا ا ّالعامػػؿّلسػػ  و
ّ/ّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانكفّالعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ76ّاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطرارمّكاالع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿوّالّيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمصّ  ط يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽّالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ّ/

 ك وؿّالعامؿ.ّ-مفّقانكفّالعمؿّال ديد/ا(64ّكالم ا ؿّلمماد ّ)-
اٌف:ّ" وؿّالعامؿّالن طاعوّعػفّالعمػؿّمػٌد ّ زيػدّعمػ 7ّّكذلؾوّ كمتّم كم ّالن ضّالموري 

 س  ّالمرضّكال  سّالذمّييعىٌدّس  انّقيريانّيم نػىّمعػوّ وػؿّعم ّعخر ّاياـّم  الي وّرغـّاٌفّغيا وّكافّ
نيا ّخدم و". ّالعامؿّكان

ك الػػػ ّالمػػػرضّكغيرىػػػاّمػػػفّال ػػػاالتّال ػػػ ّ  ٌررىػػػاّاالع  ػػػاراتّاقنسػػػانٌي وّالّييخػػػ رطّافّ خػػػٌصّ
ّخخصّالعامؿوّ ؿّيمكفّافّ ر ىّش دّاىموّاكّذكيوّالم ٌر يف.

                                                           
 .126رمضافّع دّاهللّوا روّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
 .215وّّمر ىّسا ؽوّص2113السيدّعيدّنايؿوّقانكفّالعمؿّال ديدوّّ(2)
ّ.466ؽوّص.ّمذككرّلدل:ّ ا ـّماض وّمر ىّسا 4/8/1998 اريخ87ّّ مييزّل نان وّقرارّرقـّّ(3)

(4)ّPellisier J., SUPIOT Alain et JEAMMAUD Antoine, Droit du travail, op. cit., p.798. 
وّالعػػػددّاشكؿّكالثػػػان وّالسػػػن 1972ّ.ّمنخػػػكرّ ػػػ :ّم مػػػ ّالم ػػػامكفّالسػػػكري و8/6/1971ّ ػػػاريخ1168/451ّّن ػػػضّّ(5)

ّ.158وّص63(وّال اعد 37ّ)
(و31ّوّالعػػددّال اسػػىوّالسػػن ّ)1966كرّ ػػ :ّم مػػ ّالم ػػامكفّالسػػكري وّ.ّمنخػػ16/6/1966 ػػاريخ1199/441ّّن ػػضّّ(6)

 .56وّص434ال اعد ّ
 .21.ّمذككرّلدل:ّم مدّع دّالكريـّنا ىوّمر ىّسا ؽوّص23/1/2113ؽّ مس 71ّّلسن 1531ّّطعفّرقـّّ(7)



 

214 
 

اٌف:ّ"ان طػاعّالعامػؿّعػفّالعمػؿّلا ػراتّقوػير 1ّّ ك  ّىذاّالوددّقضػتّم كمػ ّالػن ضّالسػكري
ّخلؿّالعاـّكلكّ مغتّعخريفّيكمانّيككفّم ٌررانوّكالّي يزّال سريصّإذاّكافّلمعال  ّالزك  ّالمريض ".ّ

 ّاٌفّام نػػاعّوػػا  ّالعمػػؿّعػػفّمػػنصّالعامػػؿّإ ػػاز ّسػػنكي2ٌّّ كمػػتّالم كمػػ ّالعميػػاّ ػػ ّإيطاليػػاّك
كانتّ  ّ ال ّو ٌي ّخطير وّييعىٌدّ عساانّمفّ انػ ّوػا  ّالعمػؿوّّ غرضّزيار ّكالد وّالمريض وّكال  

يم نىّمعوّاع  ػارّغيػا ّالعامػؿّرغػـّعػدـّال وػريصّلػووّ مثا ػ ّان طػاعّعػفّالعمػؿّي ػٌررّ وػمو؛ّذلػؾّاٌفّ
ّان.العامؿّكافّاماـّقٌك ّقاىر وّمنع وّمفّال ضكرّإل ّالعمؿ.ّك ال ال وّ  ٌفّمثؿّىذاّالاوؿّييعىٌدّ عسايٌّ

ّ.ّ  ػؽ3ٌّلػوّمخػركعاّنّغيا ّالعامؿّ سػ  ّعػدـّك ػا ّوػا  ّالعمػؿّ ػاش رّالمسػ  ؽٌّييعىٌدّوّضاّناي
/ّمػفّالدسػ كرو36ّ/ّمػفّالمػاد ّ/2الا ػر ّ/  كػاـّعمػلنّ ّو كامػوّالدكلػ ّدس كرمّ ّالمكاطفّ  ّا رهّىكّ ؽّ 

ّ.4ّ  ّا دّا كامياّكىذاّماّاكد وّم كم ّالن ضّالسكري 
كعي ّىػػذاّالسػػ  ّكم ػػٌررّلمغيػػا وّقضػػتّم كمػػ ّاالسػػ لناؼّالعميػػاّ ػػ ّمخػػّرلك  ييػػدانّمػػفّال ضػػا ّ

اٌف:ّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿّمػػفّ انػػ ّالعامػػؿوّلعػػدـّقيػػاـّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ دا ّاش ػػروّالّي خػػذّ كػػـ5ّّالككيػػت
ّالعامػػؿّمػػفّاش ػػر ّالم ػػ خر وّكالّمػػفّمكا ػػ  ّنيايػػ ّالخدمػػ وّكالّمػػفّم ا ػػؿّ االسػػ  ال .ّك ال ػػال وّالّيي ػػـر

ّتّالسنكٌي وّكالّمفّاش رّاقضا ٌ ؛ّذلؾّاٌفّالغيا ّ  ّىذهّال ال ّييعىٌدّمخركعان.اق ازا
غيػػػا ّالعامػػػؿّ سػػػ  ّمعاممػػػ ّوػػػا  ّالعمػػػؿّال ػػػالر ّلػػػوّاكّمخالا ػػػوّلخػػػركطّع ػػػدّّييعىػػػدٌّوّكػػػذلؾ

 ّ طػػلفّال وػػرؼّالظػػاىروّكنػػٌصّالمػػاد ّالعمػػؿوّغيا ػػانّمخػػركعان.ّكىػػذهّال الػػ ّ  ػػدّاساسػػانّليػػاّ ػػ ّنظرٌيػػ
روّإذاّكػػافّال ػػ ّ ي يػػزّال كػػـّ ػػال عكيضّعػػفّاقنيػػا ّغيػػرّالم ػػرٌّّو6/ّمػػفّال ػػانكفّالمػػدن ّالسػػكرم662/

وا  ّالعمؿّىػكّالػذمّد ػىّالعامػؿّ سػ  ّ وػٌر ا وّال ػالر ّإلػ ّ  ػديـّاسػ  ال و.ّ غيػا ّالعامػؿّ ػ ّىػذهّ
المسػ ندّعمػ ّخطػ ّوػا  ّ-ا ّهّىػذاّالغيػكالّييا ػدّ.ال ال ّالّييعىٌدّخط ّ  دي يانوّ ػؿّ ٌ ػانّكرسػوّلػوّال ػانكف

ّ.7  كقوّالمس مٌد ّمفّقانكفّالعمؿّ-العمؿ
ّ
ّ

                                                           
(و46ّالسػػػن ّ)ّوّالعػػػددّال اسػػػىو1981.ّمنخػػػكرّ ػػػ :ّم مػػػ ّالم ػػػامكفّالسػػػكري و15/2/1981ّ ػػػاريخ43/132ّّن ػػػضّّ((1

 .153وّص584ال اعد ّ
وّم مػػػػ ّالعمػػػػؿّالدكليػػػػ .ّمػػػػذككرّلػػػػدل:ّا مػػػػدّ سػػػػفّال رعػػػػ وّمر ػػػػىّسػػػػا ؽو8ّ/2ّ/1968ّالم كمػػػػ ّاقيطاليػػػػ ّالعميػػػػاّّ(2)

ّ.479ص
ّ.286عم ّم سفّع دّاهللّالكرقا وّمر ىّسا ؽوّصّ((3
 .121 ىّسا ؽوّصمذككرّلدل:ّخايؽّطعموّكادي ّاس ن كل وّمّر31/7/1981ّ اريخ157/54ّّن ضّّ((4
 .77م مدّالسعيدّرخدموّمر ىّسا ؽوّصّ(5)
(ّمػفّال ػانكفّالمػدن ّالسػكرمّعمػ ّاٌنػو:ّ"ي ػكزّال كػـّ ػال عكيضّعػفّال سػريصّكلػكّلػـّيوػدرّىػذا662/1ّ نٌصّالماد ّ)ّ(6)

خالا ػػوّال سػػريصّمػػفّر ّالعمػػؿوّإذاّكػػافّىػػذاّاشخيػػرّقػػدّد ػػىّالعامػػؿّ  وػػر ا ووّكعمػػ ّاشخػػصّ معامم ػػوّال ػػالر ّاكّم
 خركطّالع دّإل ّافّيككفّىكّ  ّالظاىرّالذمّاني ّالع د".ّّ

 .43ا مدّخكق ّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصّ((7
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 حاالت تجد أساسًا ليا في قانوف العمؿ: -2
إذاّلـّيكٌ رّلوّوا  ّالعمؿّكسالؿّالمكاوػلتوّم ػ ّكػافّيعمػؿّّوعمم ّعفّغيٌّافّي ي ٌؽّلمعامؿّ

ام نػػػاعّّي ػػػدّاساسػػػانّلػػػوّ ػػػ ىػػػذاّال ػػػؽّ ػػػ ّمنػػػاطؽّناليػػػ وّالّ وػػػؿّإلييػػػاّكسػػػالؿّالمكاوػػػلتّالعادٌيػػػ .ّّك
وػػػا  ّالعمػػػؿّ  ػػػك يرّ"كسػػػالؿّّالػػػـز1ّ ػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرم ّ ػػػانكنٌ .الّوػػػا  ّالعمػػػؿّعػػػفّادا ّكا  ػػػو

االن  اؿّالمناس  ّلن ؿّالعٌماؿّإل ّاماكفّالعمؿّال  ّالّ وػؿّإلييػاّكسػالؿّالمكاوػلتّالعامػ وّمػاّلػـّيػ ـّ
ّاال ااؽّعم ّمنصّال عكيضّك دؿّان  اؿّلمعامؿ".

إذّالّي ػكزّلوػا  ّالعمػؿّافّييعاػ ّناسػوّمػفّال زامػوّىػذهّال اعػد ّمػفّالنظػاـّالعػاـّال مػال وّ يعىٌدّّك
ّعفّطريؽّال عكيض.ّذّال زاموّعينانوّاكينا ّالخيارّ يف رٌي ّكلوّّو  ك يرّكسالؿّالن ؿّلعٌمالو

ّّ-  ّىذهّال ال -غيا ّالعامؿّك ال ال وّ  ّي ػكزّاال اػاؽّعمػ ّوّال مػال ّ الّذمّطا ىّوقالـّعم ّنص 
وّ ػػالرغـّمػفّعػػدـّقيػػاـّوػػا  ّالعمػػؿّ  نايػػذّال زامػػوّ  ػػ ميفّمخالا ػووّكاع  ػػارّغيػػا ّالعامػػؿّغيػػرّمخػػركعّو

ّ ن لتّالعامؿ.
 ّمػفّالػزمفّلمػدٌّّو ّوخاٌوػّمرك ػ ّون ميػـّ ّو سػييلنّلعماليػاّورتّالخرك ّوا   ّالعمػؿكلكفوّإذاّقرٌّ

لّ  لغػػتّن ميػػـوّ ػػكاوػػلتّالعادٌيػػ وّثػػـّعػػدلتّعػػفّمكقايػػاوّ ػػالرغـّمػػفّ ػػكٌ رّكسػػالؿّالمّ ػػ  ر ّمنخاضػػ و
كالّعػفّمكقػؼّّو مػاع ّوّلػـّيوػدرّعػفّا اػاؽّوشٌنػ"ىذاّاالم ناعّمفًّق ىؿّالخرك ّإخػلالنّ ال زاميػا؛ّيخٌكؿّ

ي ػػػٌررّّاّنخطػػػ ّ  دي ٌيػػػّوا ّالعامػػػؿّن ي ػػػ ّإلغػػػا ّىػػػذهّالميػػػز يػػػغكييخػػػٌكؿّّ."2ع ػػػدمّكلػػػـّيػػػنصّال ػػػانكفّعميػػػو
ّيا وّ  ّىذهّال ال ّالّييعىٌدّمخركعان. غّالمسا ل ؛

دّسػػػلم وّاكّيييػػدٌّّ سػػيّـوّ ػػ ّ ػػاؿّك ػػكدّخطػػرّوّو ّعػػفّالعمػػػؿغٌيػػافّي مػػفّ ػػٌؽّالعامػػؿّّايضػػانو
اعطػاهّّالعمػؿّالسػكرمّقػانكفّوّطالمػاّاف3ٌّ ووّإذاّلـّيي ادرّوا  ّالعمؿّإل ّإزال ػووّرغػـّعممػوّ ػذلؾو ٌّ
ىّالم ا ظػػػ ّعمػػػ ّ ميػػػىّ  كقػػػوّالناخػػػل ّعػػػفّع ػػػدّمػػػّودكفّإخطػػػارّ- ػػػ ّىػػػذهّال الػػػ - ػػػرؾّالعمػػػؿّّ ػػػؽٌّ
ػفّ"ّي ٌؽّلوّ رؾّالعمؿوّمفّ ا ّاكلػ ّاٌفّ  مكانػوّال غٌيػ ّعػفّالعمػؿوّك  ػانّل اعػد :ّ مفّ.4العمؿ يممػؾّمى

ّ."اشكثرّيممؾّاشقؿٌّ
يػػاوّإاٌلّلموػػم  ّالعامػػؿ.ّل خ ّعمػػؿالّي ػػكزّالإذّكىػػذهّال اعػػد ّ يعىػػٌدّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػال وّ

ّالعامػػػؿّّكزّلوػػػا  ّالعمػػػؿّاف ػػػلّي ػػػ ّكا ػػػرميـّالمنخػػػ  ّ العمػػػؿّخػػػلؿّ  ػػػر ّّ-عمػػػ ّسػػػ يؿّالمثػػػاؿ-ييمػػػـز
 الم ا ػػؿوّيمكػػفّاال اػػاؽّعمػػ ّّسػػلم و.ّياوّطالمػػاّاٌفّىػػذاّالعمػػؿّييم ػػؽّالضػػررّ وػػٌ  ّالعامػػؿّاك وػػمي 

 ّّ.وّكلكّكافّ سيطاّنييٌددّسلم وّ  ّ اؿّك كدّاٌمّخطرّو ٌؽّالعامؿّ  ّ رؾّالعمؿّ

                                                           
 /د(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.93انظرّالماد ّ)ّ((1
وّمم ػؽّالعػددّالثػان ّعخػروّالسػن 1971ّ.ّمنخكرّ ػ :ّم مػ ّالم ػامكفّالسػكري و29/4/1971ّ اريخ611/24ّّن ضّّ(2)

 .344وّص476ال اعد ّّ(و35)
ّ.286عم ّم سفّع دّاهللّالكرقا وّمر ىّسا ؽوّصّ((3
ّ سيـّييػٌددّسػلم وّاكّوػٌ  ووّإذاّلػـّي ػـ5ّ-/ا66  يزّالماد ّ)ّ((4 (ّلمعامؿّ  رؾّالعمؿّدكفّإخطارّ  ّ اؿّك كدّخطرو

 وا  ّالعمؿّ ا خاذّاق را اتّاللزم وّ الرغـّمفّعمموّ ك كدّذلؾّالخطر.
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يي ػػٌررّّم  ػكؿّهّك ػػدّعػذرّه ػ ذاّّوػر.عمػ ّسػ يؿّالمثػػاؿّالّال ّمػػاّكردتإنٌّّالمػذككر ّسػا  اّنالتّكال ػا
ّ.ّاّنمخركعّكافّغيا وّوغيا ّالعامؿ

 ؛ّ ّالغيػػا ّمػػفّإ از ػػوّالسػػنكيٌّ اق طػػاعّمػػدٌّّ طمػػ ّالعامػػؿّالّييع ػػدٌّاٌنػػو1ّّكيػػرلّا ػػدّخيػػٌراحّال ػػانكف
ّؿّو ػػدخٌّّدكفّامٌّّو اق ػػاز ّالسػػنكيٌّاكقػػاتّؿّك  ديػػدّك ػػدهّ  نظػػيـّكقػػتّالعمػػّوػػا  ّالعمػػؿّيسػػ  ؿٌّّذلػػؾّافٌّ
ّ.ؼّ  ّاس عماؿّال ؽٌّّم داّعدـّال عسٌّهّ  ّذلؾّإالٌّكالّي دٌّّو ؿّالعامؿمفّقًّ

ّ يفّطم ّالعامؿّاس عماؿّ ز وّمفّإ از ػوّالسػنكٌي ؛  ّىذاّالوددّاٌنوّي  ّال مييزّناّنرلّكلكنٌّ
  ّالعمؿّعمػ ّطم ػووّك ػيفّ  ديمػوّمثػؿّىػذاّالطمػ ّلمغيا ّعفّالعمؿوّدكفّافّيكا ؽّواّشٌنوّمضطرّ 

ّّّ عدّعكد وّإل ّالعمؿ.
 اػػ ّال الػػ ّاشكلػػ ّي ػػ ّعمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّاالسػػ  ا  ّلطمػػ ّالعامػػؿوّ عػػدّال كثٌػػؽّمػػفّوػػٌ  ّ

 عػػدـّإ لغػػوّالمسػػ ؽّوػػا  ّّالعامػػؿّ.ّاٌمػػاّ ػػ ّال الػػ ّالثانٌيػػ وّ  ٌننػػاّنػػرلّافٌّاشخيػػرالم ػػٌررّالػػذمّقٌدمػػوّ
ّاضطرارٌي ّو-ّوّ  ّاالس ااد ّمفّإ از وّالسنكٌي ٌّ رغ  ّالعمؿ ّ-وعممػفّالغيػا ّعػ   ػرهّعمػ ّّلك كدّاس ا و

ّيككفّقدّساىـّ  ّإ ػدا ّ يي ػٌررّ رمانػوّمػفّىػذهّّ ػ ّ يسػفّسػيرّالعمػؿّداخػؿّالمنخػ  وّاشمػرّالػذمخمػؿو
ّّكاع  ارّغيا وّغيرّمخركع.ّوالمٌيز 

ّّّ   ّعم ّمدلّمخركعٌي ّم ٌررّالغيا .ك  ّ ميىّاش كاؿّي   ّلم ضا ّ ٌؽّالرقا  ّالل

 الغياب الجزئي: ةيّ شروعم -ثالثاً 
 ػػ ّمكػػافّالعمػػؿّ ػػ ّالسػػاع ّالم ػػٌدد ّدكفّ ػػ خيروّكلػػيسّلػػوّافّّ ّالعامػػؿّافّي كا ػػدي ػػ ّعمػػ

ي ػػػذٌرعّ ػػػ ٌفّ ػػػ خرهّالّييم ػػػؽّالضػػػررّ العمػػػؿوّذلػػػؾّاٌفّعنوػػػرّالضػػػررّلػػػيسّركنػػػانّمػػػفّاركػػػافّالمسػػػحكلي ّ
ّ.2ال  دي ٌي 

وّلػػيسّلػػوّاالنوػػراؼّق ػػؿّنيايػػ ّالكقػػتّالمخٌوػػصّلمعمػػؿوّإاٌلّإذاّ وػػؿّعمػػ ّإذفّمػػفّكػػذلؾّ
وّ المكاظ  ّعمػ ّالعمػؿّ وا  ّالعمؿ.ّكعميوّافّيخوصّاكقاتّالعمؿّشدا ّمياموّدكفّإ طا ّاكّ راخو

ّمفّاشمكرّالمطمك  ّالس  رارّالعمؿّداخؿّالمنخ  .ّ
ّقػػاىر ّو ّاضػطرارٌي وّإلػػ ّال ػ ٌخرّعػفّالعمػػؿّكلكػٌفّالعامػؿّيضػطرّا يانػػانّن ي ػ ّظػركؼو وّاكّ ػاالتو

ّمػػػفّىػػػذهّاشسػػػ ا وّ اسػػػ ثنا ّالمػػػاد ّ) (ّمػػػفّقػػػانكف59ّاكّاالنوػػػراؼّم كػػػران.ّكلػػػـّيػػػنصّالمخػػػٌرعّعمػػػ ّام 
العمػػؿّالسػػكرٌموّال ػػ ّالزمػػتّوػػا  ّالعمػػؿّ مػػنصّالعامػػؿوّدكفّ خاػػيضّا ػػرهوّ ان ػػانّمػػفّاكقػػاتّالعمػػؿّ

ّ ػ ّاشسػ كعّاكّثمػان ّسػاعاتّاثنػا ّاشسػ كعّي اٌرغّ يياّلم   ّعفّعمؿّآخرّ مػاّ ّكامػؿو الّي ػٌؿّعػفّيػـك
ّالكا دوّكذلؾّإذاّكافّاقخطارّ اقنيا ّوادرانّعفّوا  ّالعمؿ.

ّ
ّ

                                                           
 .44كق ّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصا مدّخّ(1)
 .127رمضافّع دّاهللّوا روّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
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فّكػافّلألخيػرّ ّآخروّىكّ ٌؽّلمعامؿّ  ّمكا يػ ّوػا  ّالعمػؿ.ّكان ك ال ال وّ ال   ّعفّعمؿو
ّ.1ّالعامؿّمنياسمط ّ نظيـّاكقاتّممارس ّىذاّال ؽوّكلكفّليسّلوّ رمافّ
اٌنػػوّالّييعىػػٌدّخطػػ نّم ػػٌررانّلماوػػؿّ غٌيػػ ّالعامػػؿ2ّّك ػػ ّىػػذاّالوػػددّقضػػتّم كمػػ ّالػػن ضّالارنسػػي 

 عػػضّالكقػػتّ غيػػرّإذفّ  ثػػانّعػػفّعمػػؿّآخػػروّ ػػ ّ ػػاؿّر ػػضّوػػا  ّالعمػػؿّمن ػػوّ ان ػػانّمػػفّسػػاعاتّ
ّالعمؿّليذاّالغرض.

ّ ػػ ّ  ػػٌؽّالعامػػؿوّمػػاداـّاٌنػػوّكمػػفّ ي نػػاّنع  ػػدّاٌنػػوّالّي ػػٌؽّلوػػا  ّالعمػػؿّ ػػرضّاٌمّ ػػزا و  دي   
ّمخػركع.ّإذّييعىػٌدّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّىػذهّال الػ ّ طم ّاقذفوّكر ضّوا  ّالعمؿّمن وّإياهّدكفّم ػٌررو

ّم عساانّ  ّاس عماؿّال ؽ.ّ
ّ يػػاّالعامػػؿوّ ػػؿّ ّآخػػروّكلػػـّيم ػػـز كلكػػفوّإذاّ ػػٌددّوػػا  ّالعمػػؿّاكقػػاتّمعٌينػػ ّلم  ػػ ّعػػفّعمػػؿو

ٌدد ّليذاّالغرضوّكػافّلوػا  ّالعمػؿّ ػرضّال ػزا ّال ػ دي ٌ ّالمللػـوّكذلػؾّ غٌي ّ  ّغيرّاشكقاتّالم 
ّلمخالا ّالعامؿّشكامرهّالمخركع وّكالم عم  ّ  نظيـّاكقاتّالعمؿ.

ىػػػذاّال ػػػؽّ ػػػ ّ الػػػ وّكا ػػػد وّكىػػػ :ّإذاّكػػػافّعمػػػ 3ّّالعر يػػػ فّالعمػػػؿّكانيقػػػّنوػػػتّالعديػػػدّمػػػفّك
 ارّ اقنيا ّمفّ ان ّوا  ّالعمؿ.اقخط

ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّكقػػانكفّالعمػػؿّالموػػرمّكقػػانكفّالعمػػؿّال زالػػرمّك  ػػذاّلػػكّ مػػنصّكػػؿ 
فّكافّاقنيا ّوادرانّمفّ ان ػو.ّ العمػ ّال ػ ّ  ػٌررّمػنصّالعامػؿّسػاعاتّلم  ػ ّعػفّ العامؿّىذاّال ؽوّكان
عمػػؿّآخػػروّ   مػػ ّ ػػ ّال اػػاظّعمػػ ّموػػدرّرزقػػوّكعػػدـّان طاعػػوّعػػفّالعمػػؿوّكمػػاّي ر ٌػػ ّعمػػ ّذلػػؾّمػػفّ

ا  ماعي وّكاق وػادي وّسػيل .ّكىػذهّالعمػ ّ    ػؽّسػكا ّاكػافّاقنيػا ّوػادرانّمػفّ انػ ّوػا  ّالعمػؿّّآثارّو
ّاـّالعامؿ.

ىكذاّن دّاٌفّالغيػا ّغيػرّالمخػركعّي ر ٌػ ّعميػوّقيػاـّمسػحكلي ّالعامػؿّال  دي ٌيػ وّاٌمػاّاسػ مرارهّاكّ
را طػػ ّالع دٌيػػ ّمػػىّ رمػػافّالعامػػؿّمػػفّ كػػرارهوّ  ٌنػػوّييػػددّان مػػا ّالعامػػؿّلممنخػػ  ؛ّ يػػكّيػػحدمّإلػػ ّإنيػػا ّال

ّ  كقوّالعٌمالٌي .

 رقابة القضاء عمى مشروعّية الغياب: -رابعاً 
 وّمػػفّالمسػػالؿّالمكضػػكعٌي ّال ػػ ّيسػػ  ٌؿّ   ػػديرىاّ يعىػػٌدّمسػػ ل ّمخػػركعٌي ّالغيػػا ّاكّعػػدـّمخػػركعيٌّ

ّعميػػوّمػػفًّق ىػػؿّم كمػػ ّالػػن ض العامػػؿّكالظػػركؼّوّمراعيػػانّ ػػ ّذلػػؾّسػػمكؾ4ّقاضػػ ّالمكضػػكعوّ ػػلّمعٌ ػػ و

                                                           
و2118ّسعيدّالسيدّقنديؿوّإنيا ّعلقاتّالعمؿّ  ّالكمخآتّالعمالي ّالوغير وّدارّال امع ّال ديد وّاقسكندري وّّ(1)
 .31ص
(2)ّLamy soc. 1984 No.2068.ّوّمر ػى1987ّع دّالعمؿّالاردموّّ-مذككرّلدل:ّىماـّم مدّم مكدوّقانكفّالعمؿ

ّ.492سا ؽوّص
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّال زالرم.73/6الماد ّ)ّكّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم116اد ّ)انظرّالمّ((3
ّّ.126رمضافّع دّاهللّوا روّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
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ذلػؾّ ػ ّوّّك1ك  ػانّلمعيػارّالر ػؿّالمع ػادوّكمػاّي  ضػيوّ سػفّالنيػ ّ ػ ّ نايػذّالع ػكدّوالخار ٌي ّالم يط ّ ػو
ّكم اد ّالعدال .ال ارموّالعرؼّضك ّ

ّ رضػوّشمٌّ ػ ّاكّّوم ػٌررّالغيػا لّه ّعم ّعدـّ عسؼّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّ  ػديّرال ضاليٌّ الرقا  ّ
ّ ػػ دي  ّ  رّقاضػػ ّالمكضػػكعوّدكفّافّ خضػػىّلرقا ػػ ّم كمػػ ّالػػن ض.ّكسػػارّعمػػ ّىػػذاّوّ عػػكدّل  ػػدي ػػزا و

ّاال  اهّال ضا ّالمورمّكالككي  .ّ
 ػػػػوّم كمػػػػ ّّ:ّ  ػػػػديرّقيػػػػاـّم ػػػػٌررّالاوػػػػؿّ سػػػػ  ؿٌّاف2ٌّّ يػػػػ ّقضػػػػتّم كمػػػػ ّالػػػػن ضّالموػػػػري 

ّكالّمعٌ  ّعميوّمفًّق ىؿّم كم ّالن ض.ّوالمكضكع
 ّيرّقيػػاـّالم ػػٌررّلماوػػؿّىػػكّمسػػ ل ّمكضػػكعيٌّ:ّ"  ػػداف3ٌّّكػػذلؾوّقضػػتّم كمػػ ّال مييػػزّالككي يػػ 

   ديرىاّقاضػ ّالمكضػكعّ ػلّمعٌ ػ ّمػفّم كمػ ّال مييػزّم ػ ّاقػاـّقضػا هّعمػ ّاسػ خلصّسػال ّّيس  ؿٌّ
ّلوّاوموّالثا تّ  ّاشكراؽ".

 ّالغيػػا ّىػػ ّمسػػ ل ّمسػػ ل ّ  ػديرّمخػػركعيٌّّاف4ٌّّا ػػدّخيػػٌراحّال ػػانكفكعمػ ّالعكػػسّمػػفّذلػػؾوّيػرلّ
ّقا  ّم كم ّالن ض. ّ خضىّلّرقانكنيٌّ

 يػػ ّّ.ال ضػا ّ ػ ّ ػػلّخػارحّال ػانكفّالمػذككرّىػذاّالػرامّاشخيػرّمسػػ ك  ّمػفّمكقػؼّكي ػدكّافٌّ
ػمطاتّاف5ٌّّقضتّم كم ّال مييزّاشردنيػ  :ّ"ال غٌيػ ّيع  ػرّمخػركعانّ ػ ّ ػاالتّاع  ػاؿّالعامػؿّمػفًّق ىػؿّسي

ّمؿ". ّاكّغيا وّخاراّال مدّ  ذفّمفّوا  ّالعاشمفّاكّإقام وّال  ريٌّ
ال  ػ ّ ػ ّ ػاالتّالخطػ ّ ػ ّ ط يػؽّال ػانكفوّم كم ّالن ضّ ن وػرّ ػ ّّسيمط ّناّنرلّافٌّكلكنٌّ

ل ػػػػانكفّنوػػػػكصّا   ػػػػديرىاّقضػػػػا ّالمكضػػػػكعوّك  ػػػػانّلّال ػػػػ ّيسػػػػ  ؿٌّّودكفّافّ  عػػػػداىاّإلػػػػ ّمسػػػػالؿّالكاقػػػػى
ّ .مس رخديفّ   كاـّال ضا ّكالا ووّم كميفّقناع يـّالك دانيٌّ

ّ ػػكىرمّاثػػارهّا ػػدّطر ػػ ّالنػػزاعوّ ػػ فٌّكلكػػفوّإذاّاغامػػتّم كمػػ ّّ ىػػذاّّالمكضػػكعّال  ػػ ّ ػػ ّد ػػىو
اقغاػػاؿّيخػػٌكؿّخطػػ ّ ػػ ّ ط يػػؽّال ػػانكفوّ يخػػيرّإليػػوّم كمػػ ّالػػن ضّدكفّافّ سػػ رّغػػكرهوّ اركػػ ّمسػػ ل ّ

ّدّمفّو  وّلم كم ّالمكضكع.مناقخ وّكال  كٌّ
ع ػػػدّّ ّالسػػػ مراررقا ػػػ ّال ضػػػا ّعمػػػ ّمخػػػركعٌي ّم ػػػٌررّالغيػػػا ّضػػػمان ّ كىرٌيػػػ خػػػٌكؿّّك ال ػػػال و

العمػػؿوّكال اػػاظّعمػػ ّ  ػػكؽّالعامػػؿوّكعػػدـّإىػػدارىاّمػػفًّق ػػؿّوػػا  ّالعمػػؿوّلعممػػوّالمسػػ ؽّاٌفّ  ػػديرهّ
ّلم ٌررّغيا ّالعامؿّيخضىّلرقا  ّال ضا وّ  ّ اؿّر ىّالعامؿّدعكلّضٌده.

افّغيا ػووّقامػتّمسػحكلي وّال  دي ٌيػ وّككػسػ  ّ  ذاّغا ّالعامؿّعفّالعمؿوّكلػـّييث ػتّمخػركعي ّ
ّ.وّعفّالعمؿغيا  ّوّكذلؾّ س ّمدٌّ  ٌ وّالذمّيراهّمناس اّنال  دي  ّلوا  ّالعمؿّ رضّال زا ّ

                                                           
 .315م مدّل ي ّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
 .315  :ّم م ّالم اما ّالموري وّمر ىّالسا ؽوّصّ.ّمنخكر21/12/2111ؽوّ مس 68ّّلسن 711ّّالن ضّرقـّّ((2
.ّمػذككر372ّ(وّّص15(وّالسػن ّ)2وّالعػددّ)1994عمال .ّم مػ ّال ضػا ّكال ػانكفو29/87ّّ مييزّككي  ّالطعفّرقـّّ(3)

ّ.78لدل:ّم مدّالسعيدّرخدموّمر ىّسا ؽوّص
ّ.281ا مدّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ((4
 .249مر ىّسا ؽوّصسيدّم مكدّرمضافوّّ(5)
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 الفرع الثاني

 ة معّينة مبّرٌر لمفصؿمدّ  تجاوز الغياب

 يفّ ال ّالغيا ّالم  ال ّاكّكمػاّيسػميوّال ػانكفّ"الغيػا ّالم كاوػؿ"و1ّّالسكرمقانكفّالعمؿّّمٌيز
كعخػريفّيكمػانّّوعخػر ّايػاـّ ػ ّاشكلػ ّمػٌد ّالغيػا ّكػكفافّ ّ اخػ رطّلمناوػؿ".كالغيا ّالم  طىّ"الغيا ّا

ّ  ّالثاني .
 ماخػيانّكسن  ٌن ّ سمي ّالغيػا ّالم  طػىّ الغيػا ّالمناوػؿّكالغيػا ّالم  ػال ّ الغيػا ّالم كاوػؿوّ

ّّّقانكفّالعمؿّالسكرممىّنيجّ
 ػػر ّالغيػػا ّغيػػرّالمخػػركعّّإذاّ  ػاكزتّ وػػا  ّالعمػػؿّ ػ ّطمػػ ّ وػػؿّالعامػػؿّإالٌّّ ػػؽٌّالّينخػ ّ

ّ ػكىرمّ ّمخػػٌلّنّييعىػػٌدّالعامػػؿّ عنػػدىاّ.الم ػػٌدد ّقانكنػػاّنّالمػٌد  غيػػا ّالّييعىػػٌدّّالمػػٌد اّق ػػؿّاك مػػاؿّىػػذهّوّاٌمػػ ػػال زاـو
دّ...ّم ػػرٌّ:ّ"اف2ٌّ ّالعميػا.ّك ػػ ّىػذاّالوػددّقضػتّالم كمػ ّالمي ٌيػ ػكىرمّ ّإخػلالنّ ػال زاّـوالعامػؿّعػفّالعمػؿّ

ّ ".ام ناعانّمفّالعامؿّعفّال ياـّ ال زاما وّاشساسيٌّّغيا ّالعامؿّالّيع  ر
ّ ّالغيػػا ّال ػػ ّ ػػٌددىاّالمخػػٌرعؽّمػػدٌّوّكمػػدلّ عٌمػػ ّالغيػػا دٌّمػػفّ عػػٌرؼّآليػػ ّ سػػا ّمػػّالّ ػػدٌّّولػػذلؾ

ّ.عفّالعمؿّ عدّمركرّمٌد ّمعٌين ّعم ّغيا وّ  مي ّالعامؿّمدلّاىمٌي وّّك النظاـّالعاـّال مال ٌّ

 غياب:ة الآلّية حساب مدّ  -أوالً 
إذّي ػػػكزّّ.مػػفّالنظػػػاـّالعػػػاـّال مػػػال ال ػػػ ّنػػٌصّعمييػػػاّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّ يعىػػٌدّمػػػددّالغيػػػا ّ

ّاال ااؽّعم ّإطال ياوّ ماي نّل  كؽّالعامؿّكموال و.ّ ماّى ّآلٌي ّ سا ّمٌددّالغيا ؟

 ة الغياب المنفصؿ:حساب مدّ  .1
اّىػكّالم وػكدّ السػن .ّّّك ػ ّ  ض ّمٌنػاّ عريػؼّمػ ّالغيا ّالمناوؿّيمدٌّإٌفّ  ديدّآلي ّ سا ّ

ّو ّالغيػا ّالمناوػؿالم وػكدّ السػن ّالم خػذ ّاساسػانّ ػ ّ  ديػدّمػدٌّاٌف3ّّىذاّالوددّيرلّا دّخيٌراحّال انكف
ّ .وّكليستّالسن ّالميلديٌّ العمؿّال  ّ  داّمفّ اريخّال  اؽّالعامؿّوالسن ّالكامم ى ّ

عمػػ ّّلػػنٌصّّو لػػكّقوػػدّالسػػن ّالميلدٌيػػالمخػػٌرعّّافٌّّلم ػػانكفّآخػػرّهّليػػذاّاال  ػػاهّيػػرلّخػػارحّهك  ييػػدانّّ
وّك وػػػكر ّاكثػػػرّذا ػػػوّّ ػػػ ّاال  ػػػاه.ّّك4مػػػرض ػػػ ّ الػػػ ّغيػػػا ّالعامػػػؿّ سػػػ  ّالّكمػػػاّ عػػػؿّوذلػػػؾّوػػػرا  

افّّ-إذاّاراد–ّوػا  ّالعمػؿّاٌنوّ الرغـّمفّوٌ  ّىذهّال اعد وّ  مكػاف5ّ ساىلنوّيرلّا دّخيٌراحّال انكف
دانّعمػػػ ّ كػػػـّاالع  ػػػاراتّ ػػػزكٌّّدانّل  ديػػػدّقكاعػػػدّالغيػػػا وّكذلػػػؾمكٌ ػػػّ ّاساسػػػاّنالسػػػن ّالميلدٌيػػػمػػػفّافّي خػػػذّ

ّ .ّالعمميٌّ
                                                           

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.4-/ا64انظرّالماد ّ)ّ(1)
وّمر ىّسا ؽوّصّ((2 ّ.119ع دّالكا دّكـر
ّ.616    ّع دّالو كروّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
ّ.212ع دّالكدكدّي ي وّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
ّ.125رمضافّع دّاهللّوا روّمر ىّسا ؽوّصّ(5)
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مػاّىػػكّم وػػكدّ ػػ ّ ػاؿّعػػدـّ  ديػدّالمخػػٌرعّلإثار يػاّّمكػػفيّخػكالٌي قاّىػػذهمػفّ ي نػػاّنع  ػدّاٌفّّك
ّالعمػػؿّالسػكرمّال ػػديـ.ّقػانكفّ وّكمػػاّكػافّال ػاؿّعميػػوّ ػ ّظػػؿٌّ ّاـّالميلدٌيػالسػن وّىػؿّىػػ ّالسػن ّالع دٌيػػ 
اىػػاّ السػػن ّالم وػػكدّ السػػن ّ ػػ ّوػػم ّال ػػانكفوّم ػػٌددانّإيٌّمػػاّىػػكّاكضػػصّ  ٌنػػوّّوقػػانكفّالعمػػؿّال ديػػدّااٌمػػ

قياسػػانّعمػػ ّمػػاّىػػكّال ػػاؿّعميػػوّ ػػ ّالكظياػػ ّكذلػػؾّوّمػػفّ ػػاريخّال  ػػاؽّالعامػػؿّ العمػػؿّ وّكال ػػ ّ  ػػداالع دٌيػػ
ّالعام .ّ

دكفّافّ زيػػػدّ  ػػػر ّغيػػػا ّّو دٌيػػػ ّالغيػػػا ّالمناوػػػؿّ سػػػ طّمػػػفّاالع  ػػػارّ ان يػػػا ّالسػػػن ّالع كمػػػدٌّ
ا ػدّيػرلّ ػ ّالسػن ّال ديػد .ّكمػىّذلػؾّّّ مددّالغيػا ّال ػ ّ ػ ـٌّكالّييع ٌدّإالٌّّرّقانكنان.الم رٌّّالعامؿّعفّال دٌّ
سػػفّسػػيرّالعمػػؿّداخػػؿّّورّعمػػ ّمػػدارّسػػنكاتّالعمػػؿغيػػا ّالعامػػؿّالم كػػرٌّاٌف1ّّخيػػٌراحّال ػػانكف  مػػاّيخػػٌؿّ  ي

فّقػػٌؿّعػػفّالمنخػػ  وّ انّيخػػٌكؿّخطػػ ّ  دي ٌيػػّ  ٌنػػوّوالعامػػؿعمػػ ّوػػؿّرضّ ػػزا ّالا ػػٌدد ّقانكنػػانّلاػػالمّالمػػٌد كان
اسػػ نادانّكذلػػؾّّوي يػػزّلوػػا  ّالعمػػؿّطمػػ ّ وػػؿّالعامػػؿّو ػػكىرمّ ّ اع  ػػارهّيمثٌػػؿّإخػػلالنّ ػػال زاّـوّ؛ سػػيماّن

ّ.مفّقانكفّالعمؿّالسكرم/ا(64ّلماد ّ)لم ندّالخامسّمفّا
يمكػػفّاع  ػػارهّإخػػلالنّالّّعػػٌد ّسػػنكاتّوعمػػ ّمػػدارّرّيػػا ّالعامػػؿّالم كػػرٌّغكمػػفّ ي نػػاّنع  ػػدّاٌفّ

ّلم ػردّكقكعػووّإٌنمػا  ّ كىرم  ّمل سػاتّكقكعػو.ّكػ فّّ ػالنظرّإلػ ّال زاـو يع ػزّالعامػؿّعػفّ  ػديـّاٌمّم ػٌررو
ّلغيا ػػووّاشمػػرّالػػذمّيػػدٌؿّعمػػ ّ  ّ سػػع ّعخػػرّيكمػػانّ ػػ ّكػػٌؿّاكّافّيغيػػ ّلمػػدٌّمزا ٌيػػ ّغيا ػػوّالم كػػٌرر.ّم نػػىو

نكفّالعمػؿوّ وػكر ّ  عػارضّقػاّكاسػ غللوّلنوػكصّوكاتوّاشمرّالذمّيدٌؿّعم ّسك ّنٌي وٌد ّسنسن وّكلع
السػماحّلمعامػؿّ اسػ غلؿّ ّمػفّإقرارىػاوّكىػ ّ مايػ ّ  ػكؽّالعامػؿّمػفّاالسػ غلؿوّالّاشساسػيٌّّمىّالغاي 

ّّّّّّنوكصّقانكفّالعمؿوّ وكر ّ خٌؿّ  سفّسيرّالعمؿّداخؿّالمنخ  .
 تواصؿ:ة الغياب الم. حساب مدّ 2

.ّ ػ  ّالغيػا ّالم كاوػؿّؿّمػدٌّ ذاّ خٌمػ عؿّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّمػٌد ّالغيػا ّالم كاوػؿّعخػر ّايػاـو
ّالرا ػػػ ّاشسػػػ كعيٌّّو عطمػػػ ّرسػػػميٌّ  ػػػؿّّوضػػػمفّاشيػػػاـّالعخػػػر ّلمغيػػػا  وّ ػػػلّ ي  سػػػ ّك يػػػاـّاشعيػػػادّاكّيػػػـك

"إفّالم وػػػػكدّ  يػػػػاـّّ ػػػػ ّسػػػػكري :2ّ ّالعميػػػػاسػػػػ  عدّمػػػػفّال سػػػػا .ّكىػػػػذاّمػػػػاّقضػػػػتّ ػػػػوّالم كمػػػػ ّاقدارٌيػػػػ 
وّشفٌّ ّالغيا ...ّاياـّالغيا ّعفّالعمػؿوّلػذلؾّ خػراّالعطػؿّالرسػمي ّكالعطػؿّاشسػ كعي ّعػفّىػذاّالمايػـك

ّرّ  كـّال انكف".الغيا ّ يياّم رٌّ
ّوّنذكرّمنيا:3كساؽّم مكع ّمفّال  جّوىذاّاال  اهخيٌراحّال انكفّا دّدّكايٌّ

دكفّايػػػاـّالعطػػػؿّاكّّو لاعمٌيػػم كاوػػؿ(ّقاوػػػدانّ يػػاّايػػػاـّالعمػػػؿّاالمخػػػٌرعّلاػػػظّ)الاسػػ خدـّ :ّ ّلغكٌيػػػ ٌ ػػّ-ا
وّلاعؿّكماّ عؿّالمخٌرعّالم نان ّالرا  . ّكاس خدـّلاظّم كالي .4ّكلكّقودّالمعن ّالامك ّلميـك

ّّ  يػاـّالعمػؿّ  ػط. النسػ  ّلمغيػا ّالمناوػؿّإالٌّالعمػؿّقانكفّّ ّمفّقانكفّالعمؿ:ّالّيع دٌّ ّمس مدٌّ  ٌّّ- 

                                                           
 .44صّا مدّخكق ّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّ((1
(و61ّوّالعػػػددّالثالػػػ ّكالرا ػػػىوّالسػػػن ّ)1995.ّم مػػػ ّالم ػػػامكفّالسػػػكري و15/12/1993ّ ػػػاريخ1117/2337ّّن ػػػضّّ(2)

 .315وّص114قاعد ّ
ّ.135-134عم ّعكضّ سفوّالاوؿّال  دي  ّ  ّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ((3

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالم نان .74/5انظرّالماد ّ)ّ(4)
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ال ػػكؿّ غيػػرّّ.ّكػػذلؾوّ ػػ فٌّكا ػػد ّوّ ّوقانكنٌيػػّرهّالمخػػٌرعّ النسػػ  ّل اعػػد ّوالزّ  زلػػ ّالم ػػداّالػػذمّقػػرٌّكمػػفّغيػػرّال ػػ
ّذلؾّي عؿّالعامؿّالذمّيغي ّايامانّمناوم نّا ضؿّ االنّمفّالذمّيغي ّايامانّم كاوم .

 ّمػ  كر ّمػفّمػدٌّال ػكؿّ عػدـّاسػ  عادّايػاـّالرا ػ ّاكّاق ػازاتّالّ ّمس مد ّمفّال ػانكفّالمػدن :ّإفٌّ  ٌّّ-ا
ن ي ػ ّا  ااظػوّ ػ  رّىػذهّّ؛الغيا ّالم كاوؿّيعن ّافّييثرمّوا  ّالعمؿّ لّس  ّعم ّ سا ّالعامؿ

ّقانكن ّواشياـ ّالّين غ ّإعاا ّوا  ّالعمؿّمنو.ّّومىّافّور ياّلمعامؿّىكّ نايذّالل زاـو
 ػػز ّمنيػػاّيسػػ ندّإلػػ ّّاكّ ػػ ّوغيػػا ّالعامػػؿّ ػػ ّاشيػػاـّالعخػػر ّالم كاوػػم ّك ال ػػال وّإذاّث ػػتّافٌّ

ّ س طّمفّاالع  ار.ّالمٌد ىذهّّوّ  فٌّمخركعّوّس  ّو
 ّغيػا ّالعامػؿوّوّ ػ ّال مسػؾّ مػدٌّك  ّكم اّال ػال يفّييخػ رطّعػدـّ نػازؿّوػا  ّالعمػؿّعػفّ ٌ ػ

ّال ػؽّو1  ّالغيا ّمػفّإ از ػوّالسػنكيٌّكماّلكّاق طىّمدٌّ وّعػفّ ٌ ػّك نػازالّنّومػفّ ان ػوّوّ ػذلؾّييعىػٌدّ مثا ػ ّإذفو
ّ.2ضمفّمد ّالغيا ّال  ّ  يزّلوّطم ّ وؿّالعامؿّالمٌد ا  سا ّىذهّ  ّ

 يػػؿّ ي سػػ ّىػػذهّّوتّم اسػػ  ّالعامػػؿّعػػفّ عػػضّايػػاـّغيا ػػوّ اقنػػذارّاكّالغرامػػ كلكػػفوّإذاّ ٌمػػ
ّ؟ّالعامؿّ وؿرّطم ّ ّالغيا ّال  ّ  رٌّاشياـّضمفّمدٌّ

ّ يذاّالخ فّإل ّراييف:ّان سـّخيٌراحّال انكف
ايػاـّالغيػا ّال ػ ّاكقػىّعنيػاّوػا  ّالعمػؿّّفٌّإّ:ال كؿانوارّىذاّالرامّإل ّالرامّاشكؿ:ّذى ّ

ال ػػزا ّعنيػػاّييعىػػٌدّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػرضّّ ّالغيػػا ّالم ػػٌرر ّلماوػػؿ؛ّشفٌّانّالّ ي  سػػ ّضػػمفّمػػدٌّ ػػزا نّ  دي ٌيػػ
و3ّؿ ّالغيػػا ّال ػػ ّ  ػٌررّطمػػ ّ وػػؿّالعامػػوّ ػػ ّا  سػػا وّضػػمفّمػدٌّعػػفّ ٌ ػّوالّر ػكعّ يػػوّو نػازالنّمػػفًّق ىمػػ

 ّالغيػا ّالم ػٌررّلماوػؿّييخػالؼّم ػداّا  سػا ياّضػمفّمػدٌّّكػذلؾوّ ػ فٌّّ.4 ين ي ّاثرىػاّ  كقيػىّال ػزا ّاشكؿ
ّ.5ك د ّال زا 

 ّالغيػػػا ّىػػذهّاشيػػاـّ   سػػػ ّضػػمفّمػػدٌّّإفٌّ:ّإلػػػ ّال ػػكؿّانوػػػارّىػػذاّالػػرامالػػرامّالثػػان :ّذىػػ ّ
مػػاّعمػػ ّسػػ ؽّم اسػ  ّالعامػػؿّعنػػووّإنٌّالاوػػؿّالّيكػػكفّ ػزا نّعمػػ ّالغيػػا ّالػػذمّّذلػػؾّافٌّّرّلماوػػؿ؛الم ػرٌّ

ّ كىرماالس مرارّ  ّالغيا ّايامانّمناوم ّن ّ.6وّكىكّماّي مؿّمعن ّاقخلؿّ ال زاـو
كد عػػوّّالػرامّالثػان ّاكلػػ ّ ال  ييػدوّ ػال زا ّاشكؿّيياػرضّعمػػ ّالعامػؿّ غيػ ّردعػوّكن ػفّنػرلّافٌّ
ال زا ّالسا ؽّلـّيكػفّم ػديانوّكيػدؿّعمػ ّّافٌّّكلكفوّإذاّاس مرّ  ّالغيا ّ يذاّيعن ّللل زاـّ  ياـّالعمؿ.

ّعدـّ دي ّالعامؿّكعدـّرغ  وّ  ّاالس مرارّ العمؿوّاشمرّالذمّي عؿّمفّ زا ّالاوؿّم ٌرران.

                                                           
 .213-212.ّمذككرّلدل:ّ سفّالاكيان وّالمدكن ّالعٌمالي وّمر ىّسا ؽوّص11/3/1956اىر وّخحكفّعماؿّال ّ(1)
 .45-44ا مدّخكق ّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصّ((2
ّ.784    ّع دّالو كروّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
 .258عومتّاليكارمّك يم ّكامؿوّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
 .561ايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسا ؽوّصّ(5)
 .81م مدّالسعيدّرخدموّمر ىّسا ؽوّصّ((6
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 :الحمائي مدى تعّمؽ مدة الغياب بالنظاـ العاـ –ثانياً 
عّاخػ رطّالغيػا ّالمخػرٌّّشفٌّّوم كاوم ّالّي ٌررّ وموّمػفّالعمػؿّعخر ّاياـمٌد ّغيا ّالعامؿّّإفٌّ

ّ.1الم كاوؿّشكثرّمفّعخر ّاياّـو
عميياّالمخٌرعّل ط يؽّ ػزا ّالاوػؿّىػ ّمػفّالنظػاـّّال  ّنٌصّّالمٌد ّافٌّك  كيدانّمفّال ضا ّعم ّ

:ّ" ػ طلفّ ػزا ّالاوػؿّ سػ  ّ غٌيػ ّالعامػؿ2ّالعاـّكالّ  كزّمخالا ياوّقضتّم كم ّاسػ لناؼّا ػكّظ ػ 
ّ ػاد ّا ّعكد ػوّإلػ ّالمخ ػرّطال ػانّالعمػؿوّكذلػؾّ  سيسػانّعمػ ّافّس ع ّاياـّم  الي ّ يفّيـك لمخػا ر ّكيػـك

(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّاخػػ رط121ّالغيػػا ّداـّسػػ ع ّايػػاـّ  ػػطوّ ػػ ّ ػػيفّافّنػػصّالا ػػر ّ)م(ّمػػفّالمػػاد ّ)
ي غٌي ّاكثرّمفّس ع ّاياـ.ّك ال ػال وّلػيسّلم يػ ّالمسػ  نا ّّل كازّ وؿّالعامؿّط  انّلنصّىذهّالا ر ّافٌّ

ّعاممياّالمس  نؼّعميوّمفّمكا   ّنياي ّالخدم ".افّ س ن ّدّليذاّالنصوّ   ـر
 ّعخػريفّيكمػانّم  طعػ ّكعكد ػوّإلػ ّ:ّ" ػرؾّالعامػؿّالعمػؿّمػدٌّاف3ٌّّكقضتّم كمػ ّال مييػزّالمي يػ 

 ّالعمؿّ عدّذلؾّي عؿّمد ّعمموّالسا   ّكالل   ّم كاوم وّكلوّال ؽّ المطال ػ ّ ػ ّال عكيضػاتّعػفّمػدٌّ
ّّّ".مؿدّالعع 

لوػا  ّالعمػؿّطمػ ّّالدنياوّال  ّالّي ؽٌّّالمٌد ى ّلمغيا ّال  ّ ٌددىاّالمخٌرعّّالمٌد ك ال ال وّ 
مػىّّمسػ ؽّوّ  ّالل  ّالمنخ  ّاكّلك كدّا ااؽّوّ ّاقؿٌّعم ّمدّ ّ كقيىّ زا ّالاوؿًّق ىؿّاك مالياوّسكا ّ النٌصّ

عامػػؿوّكالّي ػػكزّال نػػازؿّعنيػػاّاكّاال اػػاؽّؽّموػػم  ّالالم ػػٌدد ّمػػفًّق ىػػؿّالمخػػٌرعّ  ٌ ػػّالمػػٌد  يػػذهّ؛ّالعامػػؿ
 وّالعمػؿّمػفّالنظػاـّالعػاـّال مػالا كاـّقانكفّّعم ّ  ويرىاوّكلكفوّ اقمكافّاال ااؽّعم ّإطال يا؛ّشفٌّ

ّّإذاّكافّاال ااؽّاومصّلمعامؿ.إالٌّّوال  ّالّي كزّاال ااؽّعم ّمخالا يا
العمػػؿّافّيكٌ ػػوّاوػػ صّمػػفّكا ػػ ّوػػا  ّالم ػػٌدد ّقانكنػػانوّّالمػػٌد  ػػ ذاّ غٌيػػ ّالعامػػؿّعػػفّعممػػوّ

ّ.عفّالعمؿّإذاّاس مٌرّ الغيا ّويس طيىّ رضّ زا ّالاوؿّ  ٌ وإليوّإنذارانوّل

 شرط اإلنذار الكتابي: –ثالثاً 
غيػػػرّّ ّالغيػػػا الّغنػػػ ّعنػػػوّلاوػػػؿّالعامػػػؿّلعٌمػػػّ ػػػكىرمّ ّكػػػ  را ّوّسػػػكرماخػػػ رطّقػػػانكفّالعمػػػؿّال

ّ ّ  ّقانكفّاوكؿّالم اكمات.عيٌّوّإنذارّالعامؿّك  انّلأل كاـّالمّرالمخركع
كالغاي ّمفّاقنذارّىكّإعطا ّالعامػؿّ روػ ّكا يػ ّلمرا عػ ّناسػووّكلػد ضّال رينػ ّال ػ ّاقاميػاّ

ّ.4المخٌرعّعم ّغيا ّالعامؿّ عدـّرغ  وّ  ّاالس مرارّ العمؿ

                                                           
 .212ع دّالكدكدّي ي وّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
.ّمػذككرّلػدل:ّ سػاـّالػديفّاشىػكان ّكرمػزمّ ريػػد11/5/1991ّ ػاريخ1991ّّلسػن 59ّّاسػ لناؼّا ػكّظ ػ وّمػدن ّرقػـّّ(2)

ّ.447م ركؾوّالكسيطّ  ّقانكفّالعمؿّلدكل ّاقماراتّالعر ي ّالم  د وّمر ىّسا ؽوّص
وّمر ىّسا ؽوّص1991(ّلسن 561/91ّم كم ّال مييزوّ مييزّ  كؽّرقـّ)3ّ))  .122.ّمذككرّلدل:ّع دّالكا دّكـر
ّ.281ا مدّع دّالكريـّا كّخن ّوّمر ىّسا ؽوّصّ((4
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ّّـو عػػدّغيػػا ّالعامػػؿّعخػػر ّايػػاّك ػػا  ّ ّافّيسػػ ؽّالاوػػؿّإنػػذارّهّاك ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّولػػذلؾ
ّافٌّّـّ النسػ  ّشيػاـّالغيػا ّالم كاوػؿ.ّكىػذاّيعنػ ك عدّان طاعوّخمس ّايػاّو النس  ّشياـّالغيا ّالمناوؿ

ّ.الاوؿّ زا الم ٌدد ّلارضّّالمٌد اقنذارّي  ّافّيودرّ عدّمركرّنوؼّ
ا ّ يػؿّييع ػٌدّ ػووّكييعىػٌدّال ػّزّوكلكفوّإذاّارسؿّوا  ّالعمؿّاقنػذارّق ػؿّالمكعػدّالم ػٌددّاكّ عػده

ّ ؟مس ك يانّلخركطوّال انكنيٌّ
مػػفّالر ػػكعّإلػػ ّا كػػاـّّالّ ػػدٌّّولػػذلؾّ. ػػ ّاق ا ػػ ّعػػفّىػػذاّال سػػاحؿّال ػػانكن ٌّّلػػـّييسػػعاناّالػػنٌصّ

ّال ضا ّكآرا ّالا و.
و:ّ"ي ػػكزّلوػػا  ّالعمػػؿّ سػػخّع ػػدّاٌنػػ1ّقضػػتّم كمػػ ّاالسػػ لناؼّ ػػ ّدمخػػؽك ػػ ّىػػذاّالوػػددّ

ّمخػركعّاكثػرّمػفّعخػريفّيكمػانّخػػلؿّالعمػؿّدكفّسػا ؽّإنػذارّكدكفّمكا ػ  ّإذاّ غٌيػ ّ العامػؿّ ػػدكفّسػ  و
ّك ػػا  ّمػػفّوػػا  ّالعمػػؿّ السػػن ّالكا ػػد وّاكّاكثػػرّمػػفّعخػػر ّايػػاـّم كاليػػ وّعمػػ ّافّيسػػ ؽّالاوػػؿّإنػػذاره
ّلمعامػػؿّ عػػدّغيا ػػوّعخػػر ّايػػاـّ ػػ ّال الػػ ّاشكلػػ ّكان طاعػػوّخمسػػ ّايػػاـّ ػػ ّال الػػ ّالثانيػػ وّك يػػ ّ  ػػٌيفّافٌّ

المنػػكهّعنيػػاّاعػلهوّاشمػػرّالػػذمّي عػؿّ وػػر ياّمػػفّّالمػٌد مػفّعمميػػاّدكفّمراعػػا ّاقدار ّ وػمتّالمدعيػػ ّ
ّ".وّال انكن ٌّىذاّال  يؿّ  ّغيرّم مٌّ
دكفّ  ر ي يػاوّدّ يػاّي ػ ّال  ٌيػّ-ك  انّليذاّاال  اه-الم ٌدد ّقرساؿّاقنذارّّالمٌد ّكىذاّيعن ّافٌّ

ّزياد ّاكّن واف.
:ّ"ال ػػانكفّيعطػػ ّلوػػا  ّالعمػػؿّاف2ٌّّلموػػري قضػػتّم كمػػ ّالػػن ضّاّوكعمػػ ّالعكػػسّمػػفّذلػػؾ

ال ؽّ  ّ سخّالع دّإذاّ غٌيػ ّالعامػؿّعػفّعممػوّاكثػرّمػفّعخػر ّايػاـّم كاليػ ّخػلؿّالسػن ّالكا ػد ّ خػرطّ
كمػفّثػـّ ػلّّاشقػؿّمػفّ ػاريخّان طاعػوّعػفّالعمػؿ.افّيك وّإليوّإنذارانّك ا يانّ عدّمض ّخمسػ ّايػاـّعمػ ّ

كلكػػفوّىػػذاّالّيمنػػىّوػػا  ّالعمػػؿّمػػفّال ػػ خرّ ػػ ّإرسػػاؿّّالمػػٌد ك مػػاؿّىػػذهّييع ػػٌدّ اقنػػذارّإذاّكقػػىّق ػػؿّا
اقنػػػذار...ّ خػػػرطّافّيوػػػموّىػػػذاّاقنػػػذارّق ػػػؿّاك مػػػاؿّمػػػد ّالعخػػػر ّايػػػاـّالم كاليػػػ ...ّك ال ػػػال وّالّيمكػػػفّ

ّ ّخمس ّاياـّمفّ اريخّاس لموّاقنذارّ   ّودكرّقرارّالاوؿ".ّوّلـّ ك مؿّمدٌّال  دمّ  نٌّ
وّالمػٌد وّإل ّالعامؿّق ػؿّمػركرّنوػؼّ اقنذارّالمك ٌّّ-ك  انّليذاّاال  اه-وّالّييع ٌدّكىذاّيعن ّانٌّ

الم ػػٌدد ّّالمػػٌد خػػريط ّافّيوػػموّاقنػػذارّق ػػؿّاك مػػاؿّّالمػػٌد كلكػػفوّيع ػػدّ ػػوّإذاّوػػدرّ عػػدّمػػركرّنوػػؼّ
ّقانكنانّل كازّطم ّالاوؿ.

ّ

                                                           
(و49ّوّالعػػػددّالثػػػان وّالسػػػن ّ)1984.ّمنخػػػكرّ ػػػ :ّم مػػػ ّالم ػػػامكفّالسػػػكري و22/9/1983ّ ػػػاريخ99ّ/43ّّاسػػ لناؼّّ(1)

ّ.162وّص116ال اعد ّ
ّ.79.ّمذككرّلدل:ّم مدّالسعيدّرخدموّمر ىّسا ؽوّص21/3ّ/1977ن ضّمدن ّ اريخّ(2)
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وّلػػيسٌّنػػإلػػ ّال ػػكؿّإ1ّخيػػٌراحّال ػػانكفّا  ػػوّا ػػد رامّالا يػػ ّ  ػػدّان سػػـّإلػػ ّرايػػيف:ّاٌمػػاّ النسػػ  ّلمػػ
 ػ ذاّارسػموّكػافّعػديـّاشثػروّكي ػ ّ  ديػدهّّنػذارّق ػؿّالمكعػدّالم ػٌددّقانكنػان.لوا  ّالعمؿّافّييرسػؿّاق

ال2ٌّ  ّالميعاد ّّ لّي كزّاالس نادّإليوّلارضّ زا ّالاوؿ.وّكان
ّآخػػرّلم ػانكفّوكعمػ ّعكػػسّالػرامّاشكؿ ل مػال ّل كاعػػدّقػػانكفّطػػا ىّا ماخػػيانّمػىّال-3ّيػػرلّخػارحه

ّوّييعىٌدّاكثرّ الد ّلمعامؿ.إرساؿّاقنذارّإل ّالعامؿّق ؿّالمكعدّالم ٌددّ الزّقانكنانوّشنٌّوّيمكفّانٌّّ-العمؿ
مػفّالر ػكعّإلػػ ّغايػ ّالمخػٌرعّمػفّ ػػرضّّالّ ػدٌّنع  ػدّاٌنػػوّل  ديػػدّىػذهّالمسػ ل وّمٌنػاّك ػ ّم اكلػ ّ

اسػ مرارّّافٌّإلػ ّّلاػتّنظػرهالعامؿّإلػ ّخطػكر ّن ػالجّ غٌي ػووّّك ن يوّّ ال كم ّمفّاقنذارّى ىذاّاق را .ّ
اقنػذارّ عػدّّ ػـّإرسػاؿاؽوّسػكا ّ.ّكىػذهّالعمػ ّ   ٌ ػمػفّالعمػؿّان طاعوّعفّالعمؿّسيعٌرضوّل ػزا ّالاوػؿ

وّيمػنصّالعامػؿّكق ػانّالمٌد  رساؿّاقنذارّق ؿّاك ماؿّنوؼّ ؿّعم ّالعكسّ ّق ميا.ّاـّالمٌد اك ماؿّنوؼّ
اّ ػالعكد ّإلػ ّالعمػؿوّاكّاال وػاؿّ وػا  ّ ع ّناسووّكا خػاذّال ػرارّالوػال ّكاشوػمصّلػووّإٌمػاطكؿّلمرا

ّالعمؿّكاطلعوّعم ّم ٌرراتّغيا وّكاس لذانوّ  ّ اؿّك كدّم ٌررّمخركعّلغيا و.
ذلػػؾّ  رسػػالوّإلػػ ّّافّيوػػؿّاقنػػذارّإلػػ ّعمػػـّالعامػػؿ.ّكيػػ ـٌّّؽّىػػذاّاق ػػرا ّغاي ػػووّالّ ػػدٌّي ٌ ػػلّك
ّواقنػػذارّينػػ جّاثػػرهّكلػػكّلػػـّيعمػػـّ ػػوّالعامػػؿّ.ّإالّاف4ٌٌّيفّ ػػ ّممػػؼّخدم ػػوّلػػدلّوػػا  ّالعمػػؿعنكانػػوّالم ػػ
ّاسػ لـّالعامػؿّاخدم ػوّإقام وّالم ٌيفّ  ّممؼٌّّإل ّم ؿٌّّؿرسًّماداـّاٌنوّاّي قنػذارّالػذمّ؛ّ المخػرعّلػـّيسػ مـز

إقام وّالذمّا وصّعنػوّل يػ ّكٌ وّإليوّعندّان طاعوّعفّالعمؿوّ" يكّين جّاثرهّطالماّكٌ وّإليوّ  ّم ٌؿّ
ّ".5ّّالعمؿ

انوّ  طاقػػ ّ ريديػػ ّخطٌيػػّافّيكػػكفّاقنػػذارّ الاوػػؿّ-ؽّ خػػكؿّاقنػػذار يمػػاّي عٌمػػ-كاخػػ رطّال ضػػا ّ
.ّكػذلؾوّاخػ رطّاف6ّاوػؿمكخك  ّاكّعفّطريؽّالكا  ّ العدؿّليك س ّ اريخانّثا  انّل د ّميم ّاقنػذارّ ال

ّ.7ديدّ الاوؿّإذاّاس مرّغيا ّالعامؿّمىّ  ميموّ  ع ّذلؾيككفّمك ك انّ مغ ّمايكم ّكم ضمنانّال ي
ّكال زاـّالعامؿّ عدـّالغيا ّالّين ورّ  طّ  ياـّالعمؿوّ ؿّايضانّ ساعا و.

ادالػػوّّالمنخػػ  ّاثنػػا ّسػػلم ضػػركراتّّييراعػػ العمػػؿوّافّّالعامػػؿّاثنػػا ّال زامػػوّ  يػػاـّعمػػ ي ػػ ّّك
ّ.المنخ  ّاكّ   دّزمللو ؽّالضررّ ييمالّّك  لّييخالؼّ عميماتّالسلم وّلالعمؿوّ

ّ

                                                           
ّ.375ّم مدّ مم ّمرادوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ.217ؽ.ّمذككرّلدل:ّ سفّالاكيان وّمر ىّسا ؽوّص13ّلسن 227ّّاس لناؼّاقسكندري وّرقـّّ(2)
ّ.415راغ ّ طرسّكع دّالعزيزّر  وّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
ّ.562ّايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسا ؽوّصّ((4
.ّمػػذككرّلػػدل:ّسػػام ّع ػػدّالمػػنعـّ سػػيفوّمر ػػى9/12/2114ّؽّ ػػاريخ58ّّلسػػن 2141ّّن ػػضّعمػػال وّالطعػػفّرقػػـّّ((5

ّ.283سا ؽوّص
(وّقاعػد 31ّوّالعػددّالثالػ وّالسػن ّ)1966.ّمنخكرّ  :ّم مػ ّالم ػامكفّالسػكري و31/12/1965ّ اريخ3481ّّن ضّّ(6)

 .64صو61ّ
ّ.227وّص315وّالم دا257ّعومتّاليكارموّالمكسكع ّال ضالي  ّ  ّمنازعاتّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّال اعد ّّ(7)
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 المطمب الثالث

 المنشأةداخؿ سالمة مقتضيات ال الخروج عمى

 ّيمثٌػػػؿّال ااعػػػؿّالسػػػميـّ ػػػيفّالعامػػػػؿّك يلػػػ ّالعمػػػؿّالمىً نػػػ ّاشكلػػػػ ّ ػػػ ّطريػػػؽّال نميػػػ ّاالق وػػػػاديٌّ
ّ.1ّّك يل ّالعمؿّالذمّي ككفّمفّالعامؿوّكالعمؿّكمعدا ووّواضمىّمثم ّاقن ااّيكّاىـٌّ وّ كاال  ماعيٌّ

ّالعامػػؿّ مراعا يػػاّولػػذلؾ وّ  ػػتّطالمػػ ّال عػػٌرضّلم ػػزا ّال ػػ دي  ٌّّواوػػ  تّ خػػريعاتّالعمػػؿّ يمػػـز
دّكسالؿّاقن ااّكازديادّخطكر يا؛ّن ي ػ ّدخػكؿّالوػناع ّمرا ػؿّم طػكر ّمػفّ يػ ّالمػكادّخاو نّ عدّ ع ٌّ

الػػذمّيمكػػفّّ-ىػػكّكزمػػلحه-لمخطػػرّّضػػوقكاعػػدّالسػػلم ّ عرٌّلعامػػؿّكاآلالتّالمسػػ عمم .ّ مخالاػػ ّاّو اشكلٌيػ
لزاميسٌفّ ّيفيوؿّإل ّالمكت.ّكىذاّماّي ٌررّاى ماـّالمخٌرعّاف دّ يػاوّالعامػؿّ ال  ٌيػّـ عميماتّالسلم وّكان

ّ  ّ اؿّمخالا وّليذاّاالل زاـ.ّوالاوؿّمفّالعمؿكم اس  وّ ارضّ زا ّ

ّالعامػػؿّإّكعػػدـّمراعػػا ّ عميمػػاتّالسػػلم ّيمكػػفّافّي خػػذّخػػكلنّآخػػروّن ي ػػ  لػػ ّالعمػػؿّكىػػكّقػػدـك
وّاشمرّالذمّيعٌرضّسلم ّالمنخ  ّلمخطر. ّ ٌيفو ّ  ّ ال ّسكرو

مكػػفّافّ  خػػذّخػػكؿّالخػػركاّعمػػ ّ عميمػػاتّالسػػلم ّالمنخػػ  ّيك ال ػػال وّ ػػ ٌفّعػػدـّمراعػػا ّسػػلم ّ
ّوّك ال ّالسكرّال ٌيفّ)الارعّالثان (.)الارعّاشكؿ(

 الفرع األوؿ

 ةتعميمات السالم عدـ مراعاة
وّكال ػدخيفّ ػ ّإي ػا  ّ ّيكػكفّنا  ػانّعػفّ عػؿّوّيمكػفّافخػركاّالعامػؿّعمػ ّ عميمػاتّالسػلم ّإٌفّ

ّ.2وّكعدـّار دا ّالنظاراتّاكّالخكذ ّالكاقي ّمفّاشخطارسم  ّ ّ عؿّوعفّاماكفّالعمؿوّاكّ
عمػ ّ ػؽّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّ وػؿّالعامػؿّدكفّإخطػارّاكّمكا ػ  3ّّسكرمقانكفّالعمؿّالّنٌصّّك
ّإ  اعياّلسلم ّالعٌماؿّكالمنخ  ّرغـّإنذارهّك ا ػ نّمػر يفوّاكّ عكي ضّإذا:ّ"لـّييراًعّالعامؿّال عميماتّاللـز

ّخريط ّافّ ككفّىذهّال عميماتّمك ك  ّكمعمن ّ  ّمكافّظاىر".
العمػػؿّإذّالّي ػػكزّّكىػػذهّالضػػماناتّال ػػ ّنػػٌصّعمييػػاّالمخػػٌرعّىػػ ّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػال و

اخػػ راطّوّدكفّ عميمػاتّالسػلم اوػػؿّالعامػؿّلم ػٌردّمخالا ػػوّمخالا يػاوّكذلػؾّ ؽّعمػػ ّاال اػاّكايػاوّل خ 
ّ.ّّ كرارّالمخالا 

                                                           
و2116ّ مػػاؿّ سػػن ّالسػػمر وّالوػػ  ّكالسػػلم ّ ػػ ّ يلػػ ّالعمػػؿوّمنخػػكراتّكزار ّال  ػػ ّالعممػػ ّكال كنكلك يػػاوّال ػػاىر وّّ(1)

 .15ص
 .122رمضافّع دّاهللّوا روّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.3-/ا64انظرّالماد ّ)ّ((3
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مثػؿّاقنػذارّالػذمّنػٌصّعميػوّال ػانكف؛ّ افّييعا ّوا  ّالعمؿّناسػوّمػفّخػرطّّكذلؾوّالّي كز
لعامػػػؿّىػػػذاّاال اػػػاؽّي ٌمػػػؿّمػػػفّالضػػػماناتّال ػػػ ّنػػػٌصّعمييػػػاّالمخػػػٌرع.ّعمػػػ ّعكػػػسّاال اػػػاؽّالػػػذمّيعطػػػ ّا

ّلاوػػؿّالعامػػؿ.ّ وّ ػػدالنّمػػفّمػػٌر يفوّكخػػرطو ضػػماناتّإضػػا ٌي وّكاال اػػاؽّعمػػ ّ كػػرارّالمخالاػػ ّلػػثل ّمػػٌراتو
ّّّكثرّ الد ّلمعامؿ.وّانٌّش؛ّوّكي ٌدـّعم ّالنٌصّال انكن ٌّ يذاّاال ااؽّييعمؿّ و
 ػػكٌ رّإالّ ّ-اسػػ نادانّليػػذهّالمػػاد -وػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّطمػػ ّ وػػؿّالعامػػؿّّ ػػؽٌّالّينخػػ ّّك ال ػػال و

كافّوّ عميمػػاتّالسػػلم لّدّ ػػ ّمخالا ػػوي  ٌسػػّوثلثػػ ّخػػركطّم  معػػ ّكىػػ :ّار كػػا ّالعامػػؿّلخطػػ ّ ػػ دي  ّ 
ّظاىروّّكمعمن ّوّيماتّمك ك  ّو ككفّىذهّال عمٌّ ّ.العامؿّمخالا وّل عميماتّالسلم ك كرارّ  ّمكافو

 السالمةتعميمات شروط  -أوالً 
:ّوّكىػػـا  مػػاؿّ ػػدك ّخطػػرّلثلثػػ ّاطػػراؼّم  عميمػػاتّالسػػلخػػركاّالعامػػؿّعمػػ ّي ر ٌػػ ّعمػػ ّ

ال  عػػػ ّّ ػػػ فٌّّوالعامػػػؿّمر كػػػ ّالخطػػػ وّالعٌمػػػاؿّاآلخػػػريفوّمكػػػافّكادكاتّالعمػػػؿ.ّك ػػػ ّ ميػػػىّىػػػذهّال ػػػاالت
ميػاّوػػا  ّالعمػؿ؛ّ اع  ػػارهّمسػػحكالنّعػفّسػػلم ّالعٌمػاؿّمػػفّ يػػ وّكمالكػانّلمكػػافّالعمػؿّكادكا ػػوّمػػفّي  مٌّ

ّ ي ّايخرل.ّ
افّ كػكفّمر  طػ ّ سػلم ّال ػ ّي ر ٌػ ّعمػ ّمخالا يػاّ وػؿّالعامػؿّيمػاتّ عمالييخػ رطّ ػ ّّولذلؾ

دّعػػدـّلم ػػرٌّلعمػػؿّذريعػػ ّلاوػػؿّالعامػػؿّ؛ّكذلػػؾّ  ػػ ّالّي خػػذىاّوػػا  ّا1العٌمػػاؿّكالمنخػػ  ّار  اطػػانّكثي ػػاّن
ّعػدـ ػ ّ السػلم ّالّيغػدكّالعامػؿّمسػحكالنّعػفّال زاموّ ال عميماتّال  ّ رضيا.ّ  ذاّلـّ كفّال عميماتّم عمٌّ

فّكػػافّلوػا  ّالعمػػؿّم اسػ  ّالعامػػؿّالمّيّا. يػّامػوال ّز ّآخػرخػالؼّليػذهّال عميمػػاتّاسػ نادّلكان كىػػكّّوسػػ  و
ّ.2مفّالعمؿّدكفّافّ وؿّالم اس  ّلدر  ّ ومووّكلكفّعدـّا  راـّاكامرّوا  ّالعمؿّالمخركع 

وّ ّ السػػلم ّعػػفّغيرىػػاّىػػكّمعيػػارّمكضػػكع ٌّكالمعيػػارّالااوػػؿّ ػػيفّمػػاّيخػػٌكؿّ عميمػػاتّخاٌوػػ
 ّمػفّاع مػادهّكخطػ ّانّيعكدّ  ديرهّقراد ّوا  ّالعمؿّك دهوّكذلؾّاسػ نادانّإلػ ّالعٌمػخخويٌّمعيارانّكليسّ
ييعىػٌدّمػفّالعكامػؿّاليامػ ّ ػ ّّ يػذاّاشمػرّكمكػافّالعمػؿ.ّعمػ ّسػلم ّالعٌمػاؿّاظا  ّال ّكالم مٌثم ّو  دي  

ّ.3ّّداخؿّالمنخ  ّزياد ّاقن اا
ال  ّاوػدرىاّوػا  ّالعمػؿّؽّال عميماتّض ّالمكضكعّمدلّ عمٌّك  ّ اؿّ دك ّنزاعّيي ٌدرّقا

 سػػلم ّالعٌمػػاؿّكالمنخػػ  وّدكفّال  يػػدّ كوػػؼّوػػا  ّالعمػػؿّليػػا.ّكعمػػ ّاشخيػػرّافّييث ػػتّعػػدـّمراعػػا ّ
وّكمػػاّىػػكّالخػػ فّ النسػػ  ّإلػػػ 4ّ ّ ال ػػاد العامػػؿّليػػذهّال عميمػػاتوّدكفّاخػػ راطّإ ػػلغّال يػػاتّالمخ ٌوػػ

 ػ ّ خطػ ّالعامػؿّالػذمّييم ػؽّخسػار ّوّكالم عمٌّمفّقانكفّالعمػؿّالسػكرمّ(2-/ا64د ّ)ال ال ّالكارد ّ  ّالما
ّ سيم ّ وا  ّالعمؿ.

                                                           
ّ.283عم ّم سفّع دّاهللّالكرقا وّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ.38ا مدّخكق ّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
 .16 ماؿّ سن ّالسمر وّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
 .124عم ّعكضّ سفوّالاوؿّال  دي  ّ  ّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
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وػػا  ّالمخػػٌرعّسػػمصّل؛ّ  عمػػ ّ ّضػػررّهالسػػلم ّ عميمػػاتّعمػػ ّعػػدـّمراعػػا ّّالّييخػػ رطّافّي ر ٌػػ ّك
الن ي ػ ّالم ر ٌ ػ ّالم مثٌػؿّ ػ ّعػدـّمراعػا ّ عميمػاتّالسػلم وّالّعمػ ّّالعامؿّعم ّخطلووّ  اس  مالعمؿّ

موم  ّالمنخ  ّككؿوّاشمرّالذمّي ٌررّمسا ل ّالعامػؿّعنػوّدكفّاخػ راطّّ.ّ يذاّالخط ّيمٌس1ّعم ّالخط 
ّ دك ّضرر.

كػافّاؽّسػكا ّ   ٌ ػّ-ال ػ ّي ر ٌػ ّعمػ ّ كراراىػاّإمكانٌيػ ّ وػؿّالعامػؿ-المخالاػ ّيػذهّك ال ال وّ ّ
ّ  ّ كويؼّالخط .ّّاع  ارّوّلضررّليسّلوّامٌّ؛ّ عنورّااـّ   ّمعدكماّنّالضررّ سيمانّاـّيسيراّن

العامػؿّل عميمػاتّمخالاػ ّمفّخ فّّيككفّاف2ّكعم ّالعكسّمفّذلؾّاخ رطّقانكفّالعمؿّالعيمان 
ّ سيّـوالسلم ّ ّالعٌماؿ.  مكافّالعمؿّاكّّإل اؽّضررو

الخطػػ ّّوّييخػػ رطّ ػ ّىػذهّالمخالاػػ ّالمك  ػ ّل ػزا ّالاوػػؿوّافّيكػكفاٌنػ3ّا ػدّخيػػٌراحّال ػانكفكيػرلّ
ّر ك وّالعامؿّ سيمان.ّالذمّا

فّكػػافّ وػػرا  ّاكثػػرّمراعػػا نّلموػػم  ّالعامػػؿوّكلكػػفّالّيمكٌننػػاّال سػػميـّ ػػوّامػػاـّىػػذاّال اسػػيرّكان
النظػػرّإلػػ ّمػػدلّوّدكفّ عميمػػاتّالسػػلم مراعػػا ّالسػػكرٌمّالػػذمّرٌكػػزّعمػػ ّ عػػؿّعػػدـّنػػٌصّقػػانكفّالعمػػؿّ

ّ.لمخطرّسلم ّالمنخ  ّكدكرىاّ  ّ عريضّومخالا الاىمٌي ّ
ّلك ػػػػدىا عميمػػػػاتّالسػػػػلم ّكمخالاػػػػ ّالعامػػػػؿّ وّ ػػػػؿّالّ ػػػػٌدّافّ كػػػػكفّىػػػػذهّلماوػػػػؿّم ػػػػٌرراّنّالّ  ػػػػـك

. ّظاىرو ّّال عميماتّمك ك  نوّكمعٌم  نّ  ّمكافو

 تعميمات السالمة: عمنّية -ثانياً 
 ػ ّّكمعمنػانّعنيػاّو ّ السلم ّافّ كػكفّمك ك ػ ّن  ّال عميماتّالخاوٌّّمؿّالسكرمعقانكفّالاخ رطّ

ّداخػػؿّالمنخػػ  .ّ يػػذهّال عميمػػاتّ كٌ ػػم ّظػػاىرو ي ػػ ّافّ كػػكفّمك ك ػػ ّّلػػذلؾووّإلػػ ّم مػػكعّالعٌمػػاؿوّكػػافو
 ّىػذهّال عميمػاتّكضػركر ّيسيؿّعمػييـّقرا  ػوّك يمػووّكافّ  مػؿّمضػمكنانّيكاػؿّ  خػعارىـّ  ىمٌيػّ  سمك ّو
ّ.5اّن ّإذاّكافّاميٌّكماّين غ ّإ اط ّالعامؿّعممانّ ياّ وكر ّخاييٌّّ.4ا  راميا

إ اطػػ ّالعامػػؿّعممػػانّّىػػ المخػػٌرعّمػػفّاخػػ راطّك ا  يػػاّكاقعػػلفّعنيػػا؟ّىػػؿّّمػػاّىػػ ّغايػػ ّكلكػػفو
ّايخرلّيسػع ّالمخػٌرعّل   ي يػاّّاـّ ال عميماتّ  ي ّلكّعمـّ ياّ طري  ّايخرلّ   ؽّالخرطو ىناؾّاغراضه

ّمفّخرطّاقعلفّعنيا؟
ّ
ّ

                                                           
 .254ّخن وّمر ىّسا ؽوّصّم مدّل ي ّ(1)
41/3ّ نصّالماد ّ)ّ(2) (ّمفّقانكفّالعمؿّالعيمان ّعم ّ ٌؽّوا  ّالعمؿّ  ّ وؿّالعامؿ:ّ"إذاّلـّيراعّال عميمػاتّالػلـز

إ  اعيػػاّلسػػلم ّالعٌمػػاؿّكمكػػافّالعمػػؿّرغػػـّإنػػذارهّك ا ػػ ّ خػػرطّافّ كػػكفّىػػذهّال عميمػػاتّمك ك ػػ ّكمعم ػػ ّ ػػ ّمكػػافّظػػاىرّ
 مخالا ياّإل اؽّضررّ سيـّ مكافّالعمؿّاكّالعٌماؿ".كم  ّكافّمفّخ فّ

ّ.571ّ سفّكيرهوّمر ىّسا ؽوّصّ((3
ّ.284عم ّم سفّع دّاهللّالكرقا وّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
ّ.16ّمك  ّالعمؿّالعر  وّان يا ّع دّالعمؿّالاردموّمر ىّسا ؽوّصّ(5)
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ّ  ّىذاّالخ فّإل ّراييف:ّخيٌراحّال انكفّان سـّ
ّ ػػ ّمكػػافّوّكمعمنػػ ّنّ عميمػػاتّالسػػلم ّي ػػ ّافّ كػػكفّمك ك ػػ ّنّاف1ٌّّؿاشكٌّّوػػ ا ّاال  ػػاهإذّيػػرلّا
كضػػركر ّا  راميػػاوّّو يػػا ؛ّ  ػػ ّيخػػعرّالعامػػؿّ  ىميٌّ ال عميمػػاتّالخػػاييٌّّالمنخػػ  وّ ػػلّييع ػػدٌّظػػاىرّداخػػؿّ

 ذا يا.كقالم ّ عنياّاـّكانتّمناوم ّّو ّلممنخ  سكا ّكردتّىذهّال عميماتّضمفّاللل  ّالداخميٌّ
وّيكاػ ّافّ كػكفّال عميمػاتّمعمكمػ نّلمعامػؿوّسػكا ّعمػـّاٌنػ2ّالثان او ا ّاال  اهّّ  ّ يفّيرل

ّشفٌّّع ػػدّالعمػػؿّذا ػػو؛ّاـّ كاسػػط ّومنخػػكراتّكاكامػػرّالعمػػؿّخػػلؿّاـّمػػفّو يػػاّعػػفّطريػػؽّالل ػػ ّالعمػػؿ
ؽّخطػ ّالعامػؿّ ػالخركاٌّ ػ ذاّامكػفّإث ا يػاّ طػرؽّايخػرلوّ  ؽّ  ث اتّك كدّال عميماتوّ ػخرطّالك ا  ّي عمٌّ

ّعمييا.ّ
قيػاـّكي ر ٌػ ّعمػ ّمخالا يػاّّّ-ك  ػانّليػذاّاال  ػاه-ممزمػ ّلمعامػؿّ عميمػاتّالسػلم ّ يعىٌدّّك ال ال و

معركضػػػ ّّ وّكا عػػػدّمػػػفّذلػػػؾوّسػػػكا ّاكانػػػتّموػػػٌكر ّاـك ا ٌيػػػّاكانػػػتّخػػػايي ّاـسػػػكا ّّوال  دي ٌيػػػ ّمسػػػحكلي و
ّالكاريكا كريٌّ ّي ين ّ ّ   وّماّدامتّم عمٌّ الرسـك ّ. سلم ّالعٌماؿّكالمنخ  وّكعمـّالعامؿّ ياّ خكؿو

ّناّالّنس طيىّال سميـّ يذاّالرامّلس  يف:كلكنٌّ
ؿّمػػفّ ّ وػػكر ّ  ٌمػػالّ اسػػصّم ػػاالنّلل  يػػادوّخاٌوػػّال ػػانكن ٌّّوػػرا  ّالػػنٌصّّاشكؿ:ّإفٌّالسػػ  ّ
وّي ٌ ػؽّّ اخػ راطّافّ كػكفّال عميمػاتّمك ك ػ ّر ّلمعامػؿ. ّالم رٌّالضماناتّال انكنيٌّ ّظػاىرو كمعٌم ػ ّ ػ ّمكػافو

ّ ماي ّاك رّلمعامؿ.
وّلػػوّدكرّ  عميمػاتّالسػلم ّىػذاّالخػػرطّ اقضػا  ّإلػ ّدكرهّ ػ ّإعػػلـّالعامػؿإٌفّالسػ  ّالثػان :ّ
وّكلكٌنػػّو العامػػؿّقػدّيكػػكفّ ديػدانّعمػػ ّالعمػؿّاكّقػػديماّنّ.دالػػّـوّ خػكؿّو يػذهّال عميمػػاتّآخػرّي مثٌػػؿّ ػ ّ ػػذكيرهّ

وّ ػػ ذاّكانػػتّمك ك ػػ ّكمعمنػػ ّ ػػ ّمكػػافّظػػاىرّ ػػذكرىاّالسػػلم ّ عميمػػاتعػػفّّكامػػاـّضػػغكطّالعمػػؿّيسػػي
ّمفّخطرّمخالا ّىذهّال عميمات.ّوكالمنخ  ّوكزمل هّو.ّك ذلؾّي م ّناسودالّـوّالعامؿّ خكؿّو

 ػػ ذاّخػػالؼّالعامػػؿّ عميمػػاتّالسػػلم ّلمػػٌر وّكا ػػد ووّكػػافّمػػفّ ػػٌؽّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػرضّال ػػزا ّ
الّيمكػػػفّ رضػػػووّإاٌلّ ػػػ ّ ػػػاؿّ كػػػرارّسػػػ ثنا ّ ػػػزا ّالاوػػػؿّمػػػفّالعمػػػؿّالػػػذمّال ػػػ دي  ّ  ػػػٌؽّالعامػػػؿوّ ا

ّّّالمخالا .ّ

 :العامؿ لتعميمات السالمة تكرار مخالفة -ثالثاً 
مػر يفّق ػؿّ كقيػىّ ػزا ّك ا ػ نّّإنػذارّالعامػؿّالسػكرم(ّمفّقانكفّالعمؿ3ّ-/ا64الماد ّ)ّاخ رطت

ّالاوؿّعميو.ّكاماـّورا  ّالنصّن كؿ:

                                                           
ّ.348ّراغ ّ طرسّكع دّالعزيزّر  وّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ.38ّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصّايضانّخكق ّّّ
ّ.214وّمر ىّسا ؽوّص2113ايضانّالسيدّعيدّنايؿوّّّّ
ّ.125عم ّعكضّ سفوّالاوؿّال  دي  ّ  ّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
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 وّكي ػىّعمػ ّعػا ؽّوػا  ّالعمػؿّ وػكر ّخػاييٌّّاقنذارّ وكر ّك ا ي وّ لّي كزّافّي ـٌّّي ـٌّي  ّافّّػػػ1
ّ.1إث اتّ وكلو

إنػذار2ّّي ػ ّإنػذارّالعامػؿّمػر يفّق ػؿّ كقيػىّ ػزا ّالاوػؿّعميػو.ّكػذلؾوّاخػ رطّقػانكفّالعمػؿّاشردنػ ّػػػ2
ّ.العامؿّمر يفّق ؿّ ومو

ّدقيػػؽّعػػ3ّكلػػـّي ػػٌددّقػػانكفّالعمػػؿّال طػػرم ددّالمػػٌراتّال ػػ ّي ػػ ّافّييخػػالؼّ ييػػاّالعامػػؿّ خػػكؿو
 ػػػ ّعمػػػ ّ ػػػؽّّ عميمػػػاتّالسػػػلم ّلي عػػػٌرضّل ػػػزا ّالاوػػػؿوّ ػػػؿّكضػػػىّ ػػػدانّادنػػػ ّليػػػذهّالمخالاػػػ .ّ ػػػنٌصّ

 ّال عميمػػاتّالخاٌوػػّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّ وػػؿّالعامػػؿّدكفّمكا ػػ  ّاكّ عػػكيضّإذاّخػػالؼّشكثػػرّمػػفّمػػر ّو
الّي ػٌررّّكا ػد ّوّ ّومخالاػ ّالعامػؿّل عميمػاتّالسػلم ّلمػرٌّ ّل و الم ا ظ ّعم ّسلم ّالعٌماؿّكالمنخ  .ّك ال ا

ّ وّامّمر يفّ  كثر.مفّمخالا ياّشكثرّمفّمرٌّّ رضّ زا ّالاوؿوّ ؿّالّ دٌّ
اع  ػرّّوقانكفّالعمؿّالككي  ّعم ّىذاّالخط ّال  دي  ّ  ّ  ػر وّمسػ  ٌم .ّكعٌمػ ّذلػؾوّاٌنػكلـّينصّ
رانّ  دي يػانّيّعميمػاتّوػا  ّالعمػؿّخطػ مخالا ّالعامػؿّل  اّالّكمٌمػّ.منػوّ(5-/ 41المػاد ّ)ّ ػاّن ّكّولاوػم ػرِّ

وػا  ّالمػاد ّاعطػتّىذهّّكمادامتعٌدّ ز نّمفّ عميماتّوا  ّالعمؿ.ّخٌؾّ يوّافّ عميماتّالسلم ّ ّي
نػاّنػرلّاٌفّىػذاّخػرطّيسػرمّعمػ ّ عميمػاتّالسػلم ّ وؿّالعامؿّ ػ ّ ػاؿّ كػرارّالمخالاػ وّ  نٌّّ ؽٌّالعمؿّ
ّايضان.ّ

دانّمػػفّال ضػػا ّعمػػ ّضػػركر ّإنػػذارّالعامػػؿّ عػػدّمخالا ػػوّل عميمػػاتّالسػػلم ّكخػػرطّلاػػرضّك  كيػػ
:ّ" وػػؿّالعامػػؿّمػػفّالعمػػؿّ سػػ  ّعػػدـّمراعا ػػوّل كاعػػدّاف4ٌّّ  ػػزا ّالاوػػؿّقضػػتّم كمػػ ّال مييػػزّاشردنٌيػػ

دكفّافّّ ّ  ّالعمؿوّك عدّإوا  وّ عينوّن ي  نّلعدـّمراعا ػوّقكاعػدّالسػلم ّق ػؿّاسػ كعيفوالسلم ّالعامٌّ
ّان".يس ؽّالاوؿّمفّالعمؿّإنذارّمر يفّ ضركر ّمراعا ّىذهّال كاعدّي عؿّ وموّمفّالعمؿّ عسايٌّ

مػػاّّ ّمعٌينػػ ّمػػفّالمخالاػػ ّالسػػا   وّ كػػؿٌّ ّخػػلؿّمػػدٌّر كػػ ّالعامػػؿّالمخالاػػ ّالثانيػػكالّييخػػ رطّافّي
وّ ػػالرغـّمػػف5ّ الثانيػػّلممػػر ّي ػػ ّ ػػكٌ رهّلاػػرضّ ػػزا ّالاوػػؿّعمػػ ّالعامػػؿّىػػكّمخالا ػػوّ عميمػػاتّالسػػلم 

ّ ك يوّاقنذارّإليوّمفًّق ؿّوا  ّالعمؿ.
ذاّ ػػٌددّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرموّكقػػكانيفّالعمػػؿّالمخػػارّإلييػػاّسػػا  انّخػػكؿّاقنػػذار تّكعػػددّالمػػراٌّّوكان

ياّلـّ كضصّ يماّإذاّكافّاقنػذارّييعىػٌدّ ػزا نّال  ّي  ّ ك ييياّإل ّالعامؿّق ؿّ كقيىّ زا ّالاوؿوّإالّانٌّ
 ػػكؿّّ ػػيفّخيػػٌراحّال ػػانكفثػػارّخػػلؼّ ّهانوّغرضػػوّ ػػذكيرّالعامػػؿّ يػػذهّال عميمػػات.ّ يػػانّاـّإ ػػرا نّ نظيمٌيػػ  دي

ّالم وكدّ يذاّاقنذار.ّ

                                                           
ّ.554ّايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسا ؽوّصّ((1
لنظاـّالداخم ّ ماّ  ّذلػؾّخػركطّسػلم ّ/د(ّعم ّ ؽّوا  ّالعمؿّ  ّالاوؿ:ّ"إذاّخالؼّالعامؿّا28 نصّالماد ّ)ّ(2)

ّالعمؿّكالعٌماؿّرغـّإنذارهّك ا  نّمر يف".
 (ّمفّقانكفّالعمؿّال طرم.61/3انظرّالماد ّ)ّ((3
 .99.ّمذككرّلدل:ّ خارّعدنافّممكاكموّمر ىّسا ؽوّص715/2111 مييزّ  كؽّرقـّّ((4
ّ.214وّقانكفّالعمؿّال ديدوّمر ىّسا ؽوّص2113السيدّعيدّنايؿوّّ(5)
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ّمن إل ّالعامػؿّ مناسػ  ّار كا ػوّمخالاػ ّّوّالّييخ رطّ ك يوّاقنذارّالك ا  ٌّإل ّان1ٌّّيـ ذى ّ ان ه
فّلػػـّ مػػ ّ  نظيّسػػا   ّمماثمػػ وّ ػػؿّيكاػػ ّم ػػردّإنػػذارهّكػػ  را ّو نػػوّمخالاػػ ّل عميمػػاتّالسػػلم وّوػػدرّعوّكان

ّ.ّّ ازّ وموّو ّاشكل كلكّلممرٌّّو  ي ّإذاّخالؼّال عميماتّ عدّذلؾ
يكػػػكفّّيمكػػفّافّ-كا ػػد ّو ّّوكلػػػكّلمػػرٌّ-ار كػػا ّالعامػػػؿّلمثػػؿّىػػذهّالمخالاػػ ّّ يـّ ػػ ّذلػػؾوّافٌّك ٌ ػػ

ييعطػػ ّالعامػػؿّ روػػ ّار كػػا ّمثػػؿّىػػذهّ ػػلّييع ػػؿّافّّاليػػا.كاقضػػرارّ سػػلم ّعمٌّّوكاػػيلنّ  ػػدميرّالمنخػػ  
دكفّافّي عػػػٌرضّل ػػػزا ّالاوػػػؿّمػػػفّالمخالاػػػ ّاشكلػػػ .ّكػػػذلؾوّمػػػفّغيػػػرّّوايخػػػرلّ ّوالمخالاػػػ ّالخطيػػػر ّمػػػرٌّ
ؽّ ػػ مرّمػػفّيخػػالؼّال عميمػػاتّاللزمػػ ّلسػػلم ّاشمػػكاؿّكاشركاحوّالمخػػٌرعّارادّافّي رٌ ػػّالمنط ػػ ّال ػػكؿّإفٌّ

ي ر ٌػػػ ّعمػػػ ّّيمكػػػفّافّكاحوّ اخػػػ رطّ كػػػرارّالمخالاػػػ ّ ػػػ ّامػػػرّوؽّ ػػػناسّىػػػذهّاشمػػػكاؿّكاشّردكفّافّي رٌ ػػػ
ّ.2"الياكقاؿّ يكتّاو ا ياّكعمٌّّواقطا  ّ رحكسّامكاؿّالمنخ  "ّ- ّاشكل كلكّلممرٌّ-مخالا وّ

ّآخػرّمػػفّ وّالّيكاػ ّإنػػذارّإلػ ّاٌنػػّ- خػػلؼّالاريػؽّاشكؿ-3ّخيػٌراحّال ػانكف ػ ّ ػيفّذىػػ ّ انػ ه
يمػػاتّالسػػلم .ّ الم وػػكدّ اقنػػذارّ ػػ ّىػػذاّالوػػددوّذلػػؾّاقنػػذارّالػػذمّالعامػػؿّق ػػؿّار كا ػػوّمخالاػػ ّل عم

ييعىػػٌدّّالػػنٌصّ اقنػػذارّالمػػذككرّ ػ ّوّإلػػ ّالعامػؿّ مناسػػ  ّار كا ػػوّمخالاػ ّل عميمػػاتّالسػػلم .ّك ال ػال وّيكٌ ػ
مػفّاقنػذارّ .ّكػذلؾّلػكّكػافّالغػرضّ عدّار كا ّالعامؿّلمخالا ّ  دي يٌّّوّإالٌّالّيمكفّ كقيعوّانو زا نّ  دي يٌّ

ّظػػاىرّوّككضػػعياّ ػػ ّمكػػافّوّودّك ا  يػػاىػػكّ ن يػػوّالعامػػؿّإلػػ ّضػػركر ّمراعػػا ّ عميمػػاتّالسػػلم ّلكػػافّم ػػرٌّ
ّ المنخ  ّكايلنّ    يؽّىذاّالغرض.

ّمخالاػػ ّ عميمػػاتّالسػػلم ّالّ كػػكفّعمػػ ّناػػسّالدر ػػ ّمػػفّالخطػػكر وّلػػذلؾّ ػػ فٌّّكن ػػفّنػػرلّافٌّ
   ضػػ ّعػػدـّالسػػماحّلوػػا  ّالعمػػؿّ اوػػؿّالعامػػؿّّووكعػػدـّاق  ػػاؼّ  ٌ ػػّوضػػركراتّ مايػػ ّالعامػػؿ

المخالؼّل عميماتّالسلم ّمفّالمخالا ّاشكل وّخاو نّافّالمخػٌرعّ ػ صّالم ػاؿّلطمػ ّ وػؿّالعامػؿّ ػ ّ
ّوّكىما:  ّذاتّالوددّ ال يفّيس طيىّوا  ّالعمؿّاالس ااد ّمنيما

ّال الػػػ ّاشكلػػػ :ّإذاّكانػػػتّمخالاػػػ ّالعامػػػؿّق ػػػدلّ عميمػػػاتّالسػػػلم ّ  خػػػٌكؿّإخػػػلالنّمنػػػوّ ػػػال زاـو
 ػػػكىرمّ ػػػنصّعميػػػوّاللل ػػػ ّالداخميػػػ وّاشمػػػرّالػػػذمّي ػػػٌررّ وػػػموّاسػػػ نادانّإلػػػ ّال نػػػدّالخػػػامسّمػػػفّالمػػػاد ّ

ّ.ّّالسكرمّعمؿمفّقانكفّال/ا(64ّ)
 ّ سيم ّل  ػتّ وػا  ّالعمػؿوّكػافّلألخيػرّال ال ّالثاني :ّإذاّ رٌ  ّعم ّالمخالا ّخسار ّماديٌّ

ّ.مفّقانكفّالعمؿّالسكرم/ا(64ّإل ّال ندّالثان ّمفّالماد ّ) وؿّالعامؿّاس نادانّ
 طٌمػ ّمػفّالمخػٌرعّلمسػ ل ّمػدلّخطػكر ّالمخالاػ ّالمر ك ػ ّضػدّ عميمػاتّالسػلم ّّكمراعا ّنّولذلؾ

ّ ّمىّإنذارّالعامؿّ  ّالمر يفّالسا   يف. كرارّالمخالا ّلممر ّالثاني
؛ّنظػػرانّلالعمػػؿّ ػػداّي زايػػدّّاالى مػػاـّ  يلػػ ّكىكػػذاّن ػػدّافٌّ  زايػػدّاشخطػػارّال ػػ ّ ا ػػتّيكمػػانّ عػػدّيػػـك

 ّال خايؼّمفّىذهّاشخطارّع لانّميم  ّعم ّعػا ؽّكمفّيعمؿّ يياّمفّعماؿ.ّك يعىٌدّميمٌّّو يوي ّالمنخ  
                                                           

 .426ّايضانّإسماعيؿّغانـوّمر ىّسا ؽوّص.181ّ ّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصا مدّخكقّ((1
 .127ّعم ّعكضّ سفوّمر ىّسا ؽوّصّ((2
ّ.699-698 سفّكيرهوّمر ىّسا ؽوّصّ((3
ّ.285ايضانّعم ّم سفّع دّاهللّالكرقا وّمر ىّسا ؽوّصّّّ
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 خػػريعاتّّاؿوّكذلػػؾّمػػفّخػػلؿّسػػفٌّلمعٌمػػّسػػميم ّوّعمػػؿّو ّالمسػػحكؿّاشكؿّعػػفّ ػػك يرّ يلػػ ّال ككمػػات؛ّ يػػ
ّ.1ّّسفّ ط ي ياّمفّ ي وّايخرلالعمؿّمفّ ي وّكالسيرّعم ّ 

ّمػػػفّ يػػػ ّوػػػا  ّالعمػػػؿّ ا خػػػاذّّك   ي ػػػانّليػػػذهّالميمػػػ ّسػػػارعتّال خػػػريعاتّلسػػػفٌّ قكاعػػػدّ يمػػػـز
ّمػفّ يػ ّايخػرلّ اال  ياطاتّاللزم ّل ماي ّالعامؿّمفّاشضرارّالوػ ي ّكاخطػارّالعمػؿّكاآلالتوّك يمػـز

 وّكاسػػػ عماؿّكسػػػالؿّالكقايػػػ ّال ػػػ ّ  طٌم يػػػاّنٌيػػػ ّالمي ّ السػػػلم ّكالوػػػ ٌّدّ ال عميمػػػاتّالخاٌوػػػالعامػػػؿّ ال  ٌيػػػ
ّ  تّطالم ّالمسحكلي ّال  دي ٌي .ّوط يع ّالعمؿ

ّإلػ ّالعمػػؿّّ  مايػ ّسػلم ّالمنخػػ  كال ػزاـّالعامػؿّ ي طٌمػ ّمنػوّا  ػراـّامػاكفّالعمػػؿوّكعػدـّال ػدـك
ّّّ  ال ّ يس  ّإل ّالمنخ  وّكالّ سمصّلوّ   ماـّعمموّعم ّالك وّالمطمك .

ّ
 انيالفرع الث

 حالة السكر البّيف
ياػػػػرضّع ػػػػدّالعمػػػػؿّعمػػػػ ّالعامػػػػؿّ ػػػػ ّإطػػػػارّعلق ػػػػوّالع دٌيػػػػ ّمػػػػىّوػػػػا  ّالعمػػػػؿّ ممػػػػ ّمػػػػفّ

ّعػدـّدخػكؿّامػاكفّالعمػؿّكىػكّ ػ ّ الػ ّسػكرّوّ:مػفّضػمنياّكّدّ يػا.ال  ّ   ّمراعا ياّكال  يٌّّوالسمككيات
 .؛ّ ماي نّلسلم ّالمنخ  ّكالعٌماؿاكّ  تّ  ثيرّالمخدر

إذاّ"ّ: نٌصّعم ّ ػٌؽّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّ وػؿّالعامػؿّىذاّالخط و2ّؿّالسكرمقانكفّالعمّ ك  نٌّ
ّك دّاثنا ّساعاتّالعمؿّ  ّ ال ّسكرّ ٌيفّاكّم  ثرانّ ماّ عاطاهّمفّماد ّمخدر ".

 ػػػ ّ وػػػؿّالعامػػػؿّ ػػػ ّال الػػػ ّذا يػػػا.ّ ػػػٌؽّوػػػا  ّالعمػػػؿّعمػػػ 3ّّكنػػػٌصّقػػػانكفّالعمػػػؿّال طػػػرم
إخػػلؿّالعامػػؿّ الػػ ّالاوػػؿوّكاضػػاؼّإلييػػاّ الػػ ّايخػػرلّكىػػ :ّخطػػ ّي ػػٌرر4ّّكاع  ػػرهّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ 

ّافّالعمؿ.مكّداخؿّ اآلدا 
وّ ػػؿّم اخػػرّوّإلػػ ّىػػذاّالخطػػ ّال ػػ دي  ّالم ػػٌررّلماوػػؿّ خػػكؿّو5ّؽّقػػانكفّالعمػػؿّالكػػكي  كلػػـّي طػػرٌّ

ّاخارّإليوّ  كلو:ّ"إذاّار ك ّعملنّمخلًّّ اآلدا ّ  ّمكافّالعمؿ".
المػػكادّالمسػكر ّاكّالمخػػدر ّالعامػؿّمن ػػ ّمخ ماػان.ّإذّاع  ػرّ نػػاكؿ6ّّقػانكفّالعمػػؿّال زالػرمكا خػذّ

ّ.و ومّداخؿّاماكفّالعمؿّخط ّ سيمانّي ٌرر
ّوالوػػادرّعػػفّالعامػػؿوّكالم مثٌػػؿّ ػػ ّ ناكلػػّال زالػػرمّ الاعػػؿّالمػػادمٌّّقػػانكفّالعمػػؿاىػػ ـّك ال ػػال وّ

ٌي ّكالوػػ ٌي ّلمعامػػؿّك  ػػانّل ػػانكفّ ػػ ّ ػػيفّكػػافّاالع  ػػارّلم الػػ ّالناسػػّالمػػاد ّالمسػػكر ّداخػػؿّمكػػافّالعمػػؿ.
ّاشردن .ّقانكفّالعمؿّال طرمّّكقانكفّالعمؿّالعمؿّالسكرمّّك

                                                           
ّ.229 ماؿّ سن ّالسمر وّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.8-/ا64الماد ّ)ّانظرّ(2)
 (ّمفّقانكفّالعمؿّال طرم.61/6انظرّالماد ّ)ّ(3)
 /ح(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .28انظرّالماد ّ)ّ(4)
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  .2-/ 41انظرّالماد ّ)ّ((5
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّال زالرم.73/3انظرّالماد ّ)ّ((6
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كلـّيكٌضصّقانكفّالعمؿّالسكرمّ يماّإذاّكافّ ناكؿّالماد ّالمسػكر ّداخػؿّمكػافّالعمػؿّييعىػٌدّخطػ ّ
 ّلممخالاػػػػاتّمكذ يػػػػ  دي يػػػػانّاـّال.ّإاٌلّاٌفّىػػػػذاّالػػػػن صّ ػػػػ ّال خػػػػريىّالسػػػػكرمّكانػػػػتّ سػػػػ كمموّاللل ػػػػ ّالن

ال ػػ ّاع  ػػرتّإدخػػاؿّالمخػػرك اتّالرك يػػ ّإلػػ ّامػػاكفّالعمػػؿّخطػػ ّ  دي يػػانّيي ػػٌررّ ػػزا ّكالع ك ػػاتّالممغػػا وّ
ّ.مفّالعمؿّ(وّكلكٌفّىذاّالخط ّالّيي ررّ رضّ زا ّالاوؿ2ال سـّمفّاش روّكذلؾّ  ّال ندّ)ا/
قكاعػػدّالعمػػؿوّيخػػالؼّفّالعمػػؿّإلػػ ّمكػػاؿّىػػذاّالنػػكعّمػػفّالمخػػرك اتّكمػػفّ ي نػػاّنع  ػػدّاٌفّإدخػػا

ال ػػ ّ منػػىّالعامػػؿّعػػفّإ يػػافّاٌمّكػػذلؾوّـّالعامػػؿّ  خوػػيصّكق ػػوّكٌمػػوّلمعمػػؿوّكل كاعػػدّالسػػلم ّال ػػ ّ مػػزًّ
ّييم ؽّالضررّ ناسوّاكّ العماؿّاكّ المنخ  .ّ ّ وٌرؼو

ىػػ ّعمػػ ّكمػػاّاّىػػ ّخػػركطّ وػػؿّالعامػػؿّ سػػ  ّالسػػكروّكمػػّوكلكػػفوّمػػاّالم وػػكدّ السػػكرّال ػػٌيف
ّاد ّالمسكر . ظرّالم

 المقصود بحالة السكر البّيف: -أوالً 
دراؾّا عالػػػػوّكاقكالػػػػوّإدراؾّيّي  وػػػػدّ  الػػػػ ّالسػػػػكرّ مػػػػؾّال الػػػػ ّال ػػػػ ّالّ سػػػػمصّلمعامػػػػؿّ ػػػػاال زافّكان

ّ.1ّّالخخصّالمع اد
امػػاّالسػػكرّال ػػٌيفوّىػػكّالسػػكرّالخػػديدّالػػذمّيكػػكفّ ػػ ثيرهّكاضػػ انّمػػفّ وػػر اتّالخػػخصوّ  يػػ ّ

ّسػػميّـويا ػػدّقدر ػػوّعمػػ ّ  ػػديرّاشمػػ .ّكي ػػٌدرّال اضػػ ّىػػذهّاشمػػكرّمػػىّمراعػػا ّط يعػػ ّالعمػػؿوّكمػػاّكرّ خػػكؿو
ّ.2   ضيوّمفّي ظ ّكان  اهّلدلّالعامؿ

ّكلػػوّ عػػال :ّ"إٌنمػػاّالخمػػرّكالميسػػرّكاشنوػػا ك ظػػرّ نػػاكؿّالمػػاد ّالمسػػكر ّي ػػدّاساسػػانّلػػوّ ػػ ّق
ّمفّعمؿّالخيطافّ ا  ن كهّلعمكـّ ام كف ّ".3كاشزالـّر سه

ّيػوّؾمػػفّذلػػك ػالرغـّ ّكا ػػدو ردّعمػػ ّ الػػ ّالسػػكرّنػػٌصّالمخػرعّالسػػكرمّ ػػ ّقػػانكفّالعمػؿّعمػػ ّقيػػدو
افّيكػكفّالسػكرّّ:الّ ٌدّافّي  ٌ ؽوّليس طيىّوا  ّالعمؿّافّيطم ّ وؿّالعامؿوّكىػكّالم ٌررّلماوؿو

ّ ٌينان.

 ر والمخدر:عّمة حظر المسكّ  -ثانياً 
انّي ػػػٌررّ وػػػؿّالعامػػػؿوّ ػػػ ّاشثػػػرّ كمػػػفّالعمػػػ ّمػػػفّاع  ػػػارّ الػػػ ّالسػػػكرّاكّال خػػػديرّخطػػػ ّ  دي يػػػ

سػػفّسػػيرّالعمػػؿوّإذّ السػػم ٌ ّلممسػػكرّاكّالمخػػدرّعمػػ ّاقدراؾّك سػػفّال وػػرؼ.ّكىػػ ّممكػػاتّي طٌم يػػاّ ي
كعيػػوّافّيػػحٌدمّالعمػػؿّ وػػكر ّسػػميم وّ ضػػلنّعػػفّاٌنيػػاّ ػػحٌثرّعمػػ ّسػػمع ّالمنخػػ  وّّدّىيوػػع ّعمػػ ّمػػفّ  ىػػ

 م مػكعّالمنخػ  وّكييم ػؽّالضػررّ موػال ياوّالّّيػذاّالخطػ ّي وػؿ ّك خٌؿّ  سفّسيرّالعمؿّ ييا.ّلذلؾو
ّ.4 وا  ياّ  ط

                                                           
 .128ر ىّسا ؽوّصرمضافّع دّاهللّوا روّمّ(1)
ّ.149عم ّعكضّ سفوّالاوؿّال  دي  ّ  ّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
 .91سكر ّالمالد ّاآلي ّّ((3
ّ.149-148عم ّعكضّ سفوّالاوؿّال  دي  ّ  ّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
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كذلؾوّاث  تّالدراساتّال  ّا ريتّ  ّ عضّالدكؿّالوػناعٌي ّاٌفّاش ػرادّالػذيفّي عػاطكفّالمػاد ّ
يككنكفّاكثرّعرض نّقوا اتّالعمؿوّكي س  كفّاكثرّمفّغيػرىـّ ػ ّإ ػلؼّمعػداتّّوالمسكر ّاكّالمخٌدر 

 يفّإلػػ ّثػػل ّاكثػرّمػػفّغيػػرىـّمػفّالعٌمػػاؿوّإضػا  نّل ػػ ثيرّىػػذهّالمػكادّعمػػ ّكاػػا  يـّالعمػؿوّكي غٌي ػػكفّمػّر
ّ.1  ّادا ّالعمؿ

 ّالسػكرّال ػٌيفّ ػ ّاع  ػارهّ الػ  ّقانكفّالعمػؿّكػافّم ٌ ػانّكلذلؾوّ  ٌنناّنع  دّاٌفّالمخٌرعّالسكرمّ
مػػىّ رمػػافّالع ػػدوّا ّوّكالسػػماحّلوػػا  ّالعمػػؿّ  نيػػالعمػػؿ ػػ ّاسػػ مرارّع ػػدّّسػػ  انّقسػػ اطّ ػػٌؽّالعامػػؿ

ّكمكا   ّنياي ّالخدم .ّوالعامؿّمفّ ٌ وّ  ّاقخطار

 السكر أو التخدير: لعمة فصؿالالقيد الوارد عمى  -ثالثاً 
ييخػػ رطّلاوػػؿّالعامػػؿّ سػػ  ّالسػػكرّافّيكػػكفّ ٌينػػانوّك النسػػ  ّلم خػػديرّافّيكػػكفّظػػاىرانّككاضػػ انوّ

ّ.2ييذمّ  ّكلمواكّّو  ي ّيا دّالعامؿّ  ّال ال يفّ كازنوّ ماماّن
ّمػػفّّيػػرلوّك نػػا نّعميػػو م ػػٌررانّلاوػػؿّؿّخػػكٌّاٌفّالسػػكرّال سػػيطّاكّاليػػٌيفّالّيّي3ّخيػػٌراحّال ػػانكف انػػ ه

اٌنوّالّيك دّ رؽّ يفّالسػكرّال ػٌيفّالخػديدّكالسػكرّال سػيطو4ّّمفّالخٌراحّآخرّهّالعامؿ.ّ  ّ يفّيرلّ ان ّه
دكفّّو ػػكٌ رّالسػػمكؾّالمعيػػ ّ ػػ ّ انػػ ّالعامػػؿ كلىمػػاّيوػػم افّسػػ  انّلماوػػؿ.ّ ػػاقخلؿّي  ٌ ػػؽّ م ػػردّ

ّع ر ّ الن ي  .
كلكنٌنػػاّنػػرلّاٌفّالايوػػؿّ ػػ ّىػػذاّالمكضػػكعّيكػػكفّ ػػالر كعّإلػػ ّنػػٌصّال ػػانكف.ّ ػػ ذاّ ػػٌددّالمخػػٌرعّ
 ال ّالسػكرّ السػكرّال ػٌيفّكالظػاىروّ يػذاّيعنػ ّاٌفّالسػكرّال سػيطّالّيوػمصّسػ  انّلاوػؿّالعامػؿوّك نػاكؿّ

ّكاضػص.ّكلػكّارادّالمخػػٌرعّافّاثػوّ  يػػ ّالّ ظيػرّآ ّ ػػ ّ ػدكدّمعٌينػ العامػؿّالمػاد ّالمسػكّر رهّلمعيػافّ خػػكؿو
ي عؿّ ال ّالسكرّال سيطّس  انّلماوؿّلماّاضػاؼّكممػ ّ"ال ػٌيف"وّ ػؿّاك اػ ّ ػال كؿ:ّإذاّك ػدّالعامػؿّاثنػا ّ

 ساعاتّالعمؿّ  ّ ال ّسكر.
الّي ػػكزّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػال وّّكّال ػػ ّ يعىػػٌدّمػػفكىػػذاّال  ميػػؿّييراعػػ ّط يعػػ ّقكاعػػدّقػػانكفّالعمػػؿّ

ّلماوػؿّالعمؿّ خل ياّإاٌلّل   يؽّموم  ّاك ػرّلمعامػؿ.ّكمحٌكػدّاٌفّاالك اػا ّ  الػ ّالسػكرّال سػيطّ كم ػٌررو
فّكانتّىذهّال ال ّ  ٌررّ رضّال زا ّال  دي  ّ  ػٌؽّالعامػؿوّكل يػاّالّ  ػٌررّكنالّي ٌ ؽّموم  ّالعامؿ.ّكان

 ػاالتّالاوػػؿّال ػ دي  وّمػػفّ يػ ّاسػػ ا ّ رضػوّمػػفّ يػ ووّكضػػركر ّ؛ّكذلػؾّل وػػرٌي ّمػفّالعمػػؿّو وػم
ّ  ٌ ؽّ ال ّالخط ّ كا  ّالخركطّال  ّنٌصّعميياّالمخٌرعوّمفّ ي وّايخرل.ّّ

كالّييخػػ رطّافّي نػػاكؿّالعامػػؿّالمػػاد ّالمسػػكر ّاكّالمخػػدر ّاثنػػا ّالعمػػؿوّ ػػؿّيكاػػ ّافّ ظيػػرّعميػػوّ
ي كزّ وؿّالعامػؿّسػكا ّ نػاكؿّالمػاد ّالمسػكر ّّكمفّثـٌّّ ّالعمؿ.الماد ّالمخدر ّاثنااكّّوآثارّالسكرّال ٌيف

                                                           
ّ.239 ماؿّ سن ّالسمر وّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ.92م مدّالسعيدّرخدموّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
ّ.419ّم مدّل ي ّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
ّ.575ايضانّ سفّكيرهوّمر ىّسا ؽوّصّّ
 .151عم ّعكضّ سفوّالاوؿّال  دي  ّ  ّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
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كظيػرتّآثارىػاّّوكظيرّ  ثيرىاّاثنػا ّالعمػؿوّاـّ ناكليػاّداخػؿّمكػافّالعمػؿّواكّالمخدر ّخاراّمكافّالعمؿ
ّ.1ّّاثنا ّالعمؿ
ّسّلوػا  ّ ػرضّ ػزا ّالاوػؿّمػفّالعمػؿاثنػا ّاكقػاتّالعمػؿوّلػيّاّإذاّلـّ ظيػرّآثػارّالسػكرامٌّ

ّعامؿ.ّعممانّاٌفّالمخٌرعّال زالرمّاخ رطّ ناكؿّالماد ّالمسكر ّّاكّالمخٌدر ّداخؿّمكافّالعمؿ.ّعم ّال
ؾّكمػدرًّّوافّي ناكؿّالعامؿّالماد ّالمسكر ّاكّالمخدر ّطكاعي نوّكىػكّعػالـّاٌنيػاّمػكادّمسػكر ّالّ دٌّّك

قراد وّاشمػرّالػذمّيناػ ّكوػؼّآلثارىا.ّ  ذاّث تّاٌنوّ ناكلياّن ي  ّخط ّمنووّان اػتّمسػحكلي و؛ّالنعػداـّا
الخط ّعفّ ورؼّالعامؿ.ّ يذاّالخط ّال  دي  ّالم ٌررّلماوؿّالّي  ٌ ػؽّإاٌلّإذاّ نػاكؿّالعامػؿّىػذهّالمػكادّ

ّ.2 وكر ّاخ يارٌي 
 مايػ ّالعامػؿ.ّذلػؾّاٌفّىػذهّم ػاؿّك  ّىذاّالوددّنع  دّاٌفّقانكفّالعمؿّالسكرمّلـّي ٌورّ ػ ّ

ّمكػافّالعمػؿّال ماي ّ خٌصّالعامؿّالمم  ّ العمؿوّكالذمّي  ػـر زمللػووّكيراعػ ّموػالصّالمنخػ  وّدكفّّكـز
لمخطػػػػروّ سػػػػ  ّاىكالػػػػوّكموػػػػال ياّالمنخػػػػ  ّّسػػػػلم العامػػػػؿّالػػػػذمّيسػػػػ ي رّ كا  ػػػػاتّعممػػػػووّكيعػػػػٌرضّ

ّالخخوٌي .
ّم اخرّوذم ّالعامؿّ  دالوّالل زاما وّال  ّ كوؼّ  نٌّكالّ  راّ وّياّال زاماتّم عم  هّ العمؿّ خكؿو

ّغيرّم اخرّوّ العمؿّىناؾّال زاـهّم وؿّ ؿ ي  ّّو إخلالنّ اشخلؽّالمينيٌّّاقخلؿّ وّوّيخٌكؿ خكؿو
ّ.الرا ىطم ّدّ ياوّ  تّطالم ّالمسا ل ّال  دي ٌي .ّكىذهّاالل زاماتّسن عر  ياّ  ّالم  يٌّافّيعم ّالعامؿّ

ّّ
 المطمب الرابع

 3االعتداء عمى رؤساء العمؿ

المنخػ  ّافّيسػمؾّسػمككانّ سػنانّ ػ ّعلق ػوّمػىّاشعضػا ّاآلخػريف.ّّؿداخػّي  ّعم ّكػٌؿّعضػكّو
خػػلالنّإّعىػػدٌّييّّ يػػكّ.4اكّعمػػ ّا ػػدّالػػزمل ّخطػػ ّي ػػٌررّالمسػػا ل ّواالع ػػدا ّعمػػ ّا ػػدّرحسػػا ّالعمػػؿكيخػػٌكؿّ

ّ ّعاـو ّكاشخخاصّالمك ػكديفّ يػو.ّكىػذاّاالل ػزاـّىػكّال ػزاّـهّو ا  راـّمكافّالعمؿالعمؿّقانكفّارضوّي ال زاـو
ّ االم ناعّعفّعمؿ.ّ

(وّ)الاػرعّاشكؿّانّلماوػؿع دا ّعم ّرحسا ّالعمػؿّخطػ ّسػ  اال عدـّّكلكفوّماّىكّاساسّاالل زاـ
ّ)الارعّالثان (.ّمفّاالع دا ّفّ  ماي ّالمخٌرعاشخخاصّالمخمكليمىفّىـّّك

ّ
                                                           

ّ.219ّّ-218وّمر ىّسا ؽوّص2113السيدّعيدّنايؿوّقانكفّالعمؿّال ديدو1ّّ)) 
ّ.92م مدّالسعيدّرخدموّمر ىّسا ؽوّصّ(2)

ىذهّال سمي ّ امع ّخامم ّلمالػاتّالػثل :ّّ(ّشف9ٌّ/ا/64ي ّرحسا ّالعمؿّعم ّاشخخاصّالمذككريفّ الماد ّ)اطم ناّ سمّ(3)
وػػا  ّالعمػػؿوّالػػذمّييعػػدّرليسػػانّلمعامػػؿّمػػفّالنا يػػ ّالمينيػػ ّاوػػال نوّكمػػديرّالمنخػػ  ّكالػػرليسّالم اخػػرّلمعامػػؿوّالمػػذيفّ

ّييعٌدافّرليسانّلمعامؿّنيا  نّعفّوا  ّالعمؿ.ّ
(4) TEYSSIE Bernard, Droit du travail-Relations individuelles du travail , 12e edition, Litec, 
1992, p. 383.                                                                                                   
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 الفرع األوؿ

 أساس االلتزاـ بعدـ االعتداء

ييعاقػ ّعمييػاّال ػانكف؛ّّ ريمػ ّنّاشخػخاصا ػدّمّي ىّعم ّالذّالمعنكمٌّاكّّاالع دا ّالمادمٌّّيخٌكؿ
ّّّدّامفّالم  مىّكاس  راره.وّييدٌّشنٌّ

مادٌيػػ وّاـّمعنكٌيػػ ووّمر كػػزانّلػػوّّ وػػكر ّوّال ػػزاـّالعامػػؿّ عػػدـّاقسػػا  ّإلػػ ّرحسػػا ّالعمػػؿوّسػػكا ّهي ػػدّّك
ّعمػػ ّالعامػػؿّكمػػاّير ٌ ػػّو ػ ّال زامػػوّ الم ا ظػػ ّعمػػ ّنظػػاـّالعمػػؿّداخػػؿّالمنخػػ  وّكم ػداّال  عٌيػػ  وّمػػفّال ػػزاـو

اكّا ػػدّالمخػػر يفّعمػػ ّّواكّمػػديرّالمنخػػ  ّو ػػ فّيسػػمؾّسػػمككانّ سػػنانوّكافّالّي عػػٌدلّعمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿ
ّالعمؿ.

كشٌنناّ  ّإطارّعلق وّع دٌي و؛ّ لّ ٌدّمفّمراعا ّال كاعدّالعاٌم ّلمع د.ّ م داّ يسفّالنٌيػ ّ ػ ّ نايػذّ
ّ. ّعم ّموالصّوا  ّالعمؿوّكا  رامووّك سفّمعامم والع كدّيارضّعم ّالعامؿّكا  ّالم ا ظ

ػػمط ّرلاسػػيٌّّكذّوػػا  ّالعمػػؿ  ـّعمػػ ّاشخيػػرّي  ػػ ٌّّولػػذلؾّ . ّعمػػ ّالعامػػؿّمػػفّالنا يػػ ّالمينٌيػػسي
ّمػػفّ ان ػػوّإخػػلالنّّؿييخػػكٌّّاع ػػدا ّالعامػػؿّك.1ّكا  ػػراـّرحسػػالوّاآلخػػريفّوا  رامػػو  مػػاّي ػػىّعميػػوّمػػفّال ػػزاـو

ّ.2 يي  ّوا  ّالعمؿّككرام وّكاال  راـّداخؿّالمنخ  وّكيمٌسّّو الم ا ظ ّعم ّركحّال عاكف

مػػىّالط يعػػ ّالخاٌوػػ ّلعلقػػ ّالعمػػؿ.ّ ع ػػدّّ- اقضػػا  ّليػػذهّاشسػػ ا -كي عػػارضّ عػػؿّاالع ػػدا ّ
كاع ػدا ّالعامػؿّعمػ ّوػػا  ّالعمػؿوّيػدٌؿّعمػ ّ ػدٌن ّمسػػ كاهّّ.العمػؿّع ػدهّقػالـهّعمػ ّاالع  ػػارّالخخوػ ٌّ

ّزعّث  ّوا  ّالعمؿّ يووّك  در وّعم ّال عامؿّمىّالعمل .الخم  وّاشمرّالذمّييزع

ؿّ عػدـّاالع ػدا ّلػ ّاالل ػزاـّاشساسػ ّالػذمّين ثػؽّمنػوّال ػزاـّالعامػإ3ّالعمؿّالسػكرمقانكفّّاخارّك
 ػنٌصّّ."  ػكؽّالعامػؿّككا  ا ػو"ّ:وّ  ػتّعنػكافمػفّال ػا ّالسػادسّ  ّالاوؿّالثالػ ّعم ّرحسا ّالعمؿ

ّرحسا هّكزمل هّ  ّالعمؿوّكافّي عاكفّمعيػـّ مػاّي ٌ ػؽّموػم  ّعم ّاٌنوّي  ّعم ّالعام ؿ:ّ"افّي  ـر
ّالمنخ  ّال  ّيعمؿّ يا".ّ

ّالل زامو عمػ 4ّّنٌصّقانكفّالعمػؿّالسػكرموّي  ّافّي  ٌمؿّن ي  ّىذهّالمخالا ّكشٌفّكٌؿّمخالؼو
رّ وموّمػفّالعمػؿّدكفّاع  رّاع دا ّالعامؿّعم ّا دّرحسا ّالعمؿّخط ّيي رٌّ ّ.م اس  ّالعامؿّالمع دم

إخطػػارّكدكفّمكا ػػ  ّاكّ عػػكيض:ّ"إذاّكقػػىّمػػفّالعامػػؿّاع ػػدا ّعمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّاكّالمػػديرّالمسػػحكؿوّ
ّككذلؾّإذاّكقىّمنوّاع دا ّ سيـّعم ّا دّرحسا ّالعمؿّاثنا ّالعمؿّاكّ س  و".

                                                           
ّ.186ا مدّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ.679 سفّال رع وّمر ىّسا ؽوّصّا مدّ(2)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.6-/ 95انظرّالماد ّ)ّ(3)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.9-/ا64انظرّالماد ّ)ّ((4
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انّيي ػػٌررّخطػػ ّ سػػيم1ّاكثػػرّعمكميػػ وّك خػػ  ّمػػفّال كٌسػػىوّاع  ػػرّقػػانكفّالعمػػؿّال زالػػرمّك وػػكر ّو
ّداخؿّالمنخ  . ّالاوؿّقياـّالعامؿّ  عماؿّعنؼو

ع  ػػرّاع ػػدا ّالعامػػؿّعمػػييـّم ػػٌررانّك سػػنانّ عػػؿّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّاٌنػػوّ ػػٌددّاشخػػخاصّالػػذيفّيّي
الّي ػػكزّاال اػػاؽّعمػػ ّال  ديػػدّكردّعمػػ ّسػػ يؿّال وػػروّّكّلاوػػموّمػػفّالعمػػؿ.ّكمٌمػػاّالّخػػٌؾّ يػػوّاٌفّىػػذا

الػػنٌصّوّمػػاداـّذهّالالػػاتوّكػػ  رادّاسػػر ّوػػا  ّالعمػػؿّعمػػ ّسػػ يؿّالمثػػاؿإضػػا  ّاخػػخاصّآخػػريفّعمػػ ّىػػ
مثؿّىػذاّاالع ػدا ّالّيػحٌثرّعمػ ّاٌفّى ّّ-مفّك ي ّنظرنا-ّكعٌم ّاالس  عادّ.ال انكنٌ ّلـّيخمميـّ ال ماي 

ّىي  ّوا  ّالعمؿوّكعم ّقدر وّعم ّ سفّإدار ّخحكفّالعمؿّداخؿّالمنخ  .
ّي ىّعم ّا دّالمخر يفّعمػ ّالعمػؿّخطػ ّي ػٌررّكذلؾوّالّي كزّاال ااؽّعم ّّ اع  ارّاٌمّاع دا و

فّلـّيكفّ سيمان؛ّ يذاّالنٌصّىكّمفّالنظاـّالعػاـّال مػال وّكالّي ػكزّاال اػاؽّعمػ ّخل ػو إاٌلّّالاوؿوّكان
ّ.العامؿلموم  ّ

ذاّ مػػ ّعػػدـّإالعمػػؿّييعىػػٌدّم ػػٌررانّلمسػػا ل و.ّاٌمػػاّ خلؿّالعامػػؿّ ال زامػػوّ ػػا  راـّرحسػػا ّك ال ػػال وّ ػػ
ّكافّم ٌررانّلاوموّمفّالعمؿ.ّواال  راـّدر  ّاالع دا 

يػػذاّسػػفّسػػيرّالعمػػؿوّ  ػػٌررهّم  ضػػياتّ ّيعػػدـّاقسػػا  ّإلػػ ّرحسػػا ّالعمػػؿوّ ال ػػزاـّالعامػػؿّ ّكشفٌّ
مػؿّ ػاـّ ػيفّالعاّّ ك ػكدّانسػ اّـو ّالّييك  ّلياّالن ػاحّإالٌّ ّاقن ا يٌّالعمميٌّ؛ّذلؾّاٌفّاالل زاـّىكّال زاـّ  ا م ٌّ

ال زاـّالعامػػػؿّ مراعػػػا ّم  ضػػػياتّالمياقػػػ ّ ػػػّوكوػػػا  ّالعمػػػؿوّكال عػػػاكفّ ينيمػػػاّقن ػػػاحّالمخػػػركع.ّلػػػذلؾ
ّ.2كمراعا ّقكاعدّاآلدا ّكالمياق ّمعوّوكاآلدا وّي ا موّال زاـّوا  ّالعمؿّ ا  راـّالعامؿ

لاوػػموّإاٌلّإذاّّإاٌلّاٌفّإخػػلؿّالعامػػؿّ ال زامػػوّ عػػدـّاالع ػػدا ّعمػػ ّرحسػػا ّالعمػػؿوّالّيغػػدكّم ػػٌرراّن
ّم دديفّ  ّوم ّال انكف. ّكقىّعم ّاخخاصو

ّ مفّىـّاشخخاصّالمخمكلكفّ  ماي ّقانكفّالعمؿّمفّاالع دا ؟
ّ

 الفرع الثاني

 ةاألشخاص المشمولوف بالحماية القانونيّ 

ّمػفّّؽّىذاّالخط ّال  دي  ٌّي   ٌّ ّوالعامػؿّعمػ ّوػا  ّالعمػؿًق ػؿّالم ٌررّلماوؿّ وػدكرّاع ػدا و
ّاكّا دّرحسا ّالعمؿ.ّويرّالمسحكؿاكّالمد

ّو مٌيػػزّ ػػيفّنػػكعيفّمػػفّاالع ػػدا ّ ّاشخػػخاص.السػػكرمّلػػـّيسػػاًكّ ػػيفّىػػحالّقػػانكفّالعمػػؿّّافٌّإالٌّ
لمعمؿّال ا ىّالم  كروّميخر ػانّمػفّنطػاؽّّكذلؾّ س ّالخخصّالمع دلّعميووّكمكقعوّمفّالسٌمـّالرلاس ٌّ

ّكافّىذاّىكّمكقؼّال خريعاتّالعر ي ّكذلؾ؟ّ يؿّّكالغير.ّواؿّالمنخ   ّعمٌّال ماي ّال انكنيٌّ
ّ

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّال زالرم.73/4انظرّالماد ّ)ّ((1
وّمر ىّسا ؽوّصّ(2) ّ.112ع دّالكا دّكـر
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 األشخاص المشمولوف بالحماية وفقًا لقانوف العمؿ السوري: -أوالً 
عمػ ّوػا  ّالعمػؿّمنػوّىكّاالع دا ّالذمّي ػىّّقانكفّالعمؿّالسكرمّ  اسًّاالع دا ّالذمّيّيإٌفّ

قػدرّّكاك اػ ّ ػ مٌّّولوػدداكّالمديرّالمسػحكؿّعػفّالعمػؿوّكالػذمّعاممػوّال ػانكفّكوػا  ّالعمػؿّ ػ ّىػذاّا
ّلكػفّكّ.العمػؿّالمخر يفّعمػ عم ّا دّّيغدكّالعامؿّميٌددانّ الاوؿّ  ّ اؿّاع دالوكذلؾوّمفّاالع دا .ّ

اشمػرّّافّي ػىّاثنػا ّالعمػؿّاكّ سػ  و.الثػان وّافّيككفّ سػيمانوّّكّاشكؿوف:ّخرطاّخ رطّ  ّىذاّاالع دا يّي
ّالذمّي  ض ّمٌناّال مييزّ يفّىا يفّالال يف.

 االعتداء عمى صاحب العمؿ أو المدير المسؤوؿ: -1
 ػىّعمػ ّوػا  ّالعمػؿّاكّالمػديرّالمسػحكؿّنكفّالعمؿّالسكرمّ ػ ّاالع ػدا ّالػذمّيلـّي طٌم ّقا

ّ.ع دا ّعم ّا دّا ػرادّىػذهّالالػ دّكاقع ّاالم ٌررانّلماوؿّم رٌّّخط ّنّمفّال سام .ّ ييعىدٌّّقدرّوّعفّالعمؿّامٌّ
ّمسحكلٌي ّالعامؿّعفّاالع دا ّمفّاالع دا وّميماّكافّ سيطاّنّقدرّوّيكا ّامٌّك ال ال وّ ّ.ّّل  ـك

دّاع ػػػدا ّالعامػػػؿّعمػػػ ّوػػػا  ّ:ّ"م ػػػرٌّاف1ٌّّك ػػػ ّىػػػذاّالوػػػددّقضػػػتّم كمػػػ ّالػػػن ضّالموػػػري 
ّالعمؿّاكّالمديرّالمسحكؿّي ٌررّ رضّ زا ّالاوؿّعم ّالعامؿ".

 وّ ػؿّيكاػ ّافّي عػارضّ ّ زاليٌّنانّل ريمافّيككفّىذاّاالع دا ّمككٌّّ-مفّ ا ّاكل -كالّييخ رطّ
ّ.2مىّكا  ّا  راـّرحسا ّالعمؿ

مكػػافّالعمػػؿّاكّّداخػػؿكيسػػ كمّ ػػ ّ عػػؿّاالع ػػدا ّافّي ػػىّ ػػ ّاكقػػاتّالعمػػؿّاكّ ػػ ّغيػػرّاكقا ػػووّ
ّ.4ال ػػػانكفّلػػػـّيخػػػ رطّذلػػػػؾّداـمػػػػاوّ.ّكالّييخػػػ رطّافّي ػػػىّ سػػػ  ّالعمػػػػؿّاكّافّيكػػػكفّم وػػػلنّ ػػػو3خار ػػػو

فّكقىّشس ا ّو كذلؾّال  ػادّالعمػ .ّّ؛مفّالعمؿّييعىٌدّم ٌررانّكا يانّلارضّ زا ّالاوؿّو ّوويٌّخخّ االع دا ّكان
 يػذاّالسػػمكؾّالخػػالفّمػفّخػػ نوّاقخػػلؿّ يي ػػ ّوػا  ّالعمػػؿّاكّالمػػديرّالمسػحكؿوّك  ػػدّقدر ػػوّعمػػ ّإدار ّ

كّعممػػانّاٌفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػعكدمّاخػػ رطّ ػػ ّاالع ػػدا ّالكاقػػىّعمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّاّ.5المنخػػ  ّك سػػييرىا
ّ.6ّّالمديرّالمسحكؿوّافّيككفّم ولنّ العمؿّليغدكّم ٌررانّلاوؿّالعامؿ

كانطلقانّمفّغاي ّالمخرعّ  ّاع  ػارّاالع ػدا ّخطػ ّم ػٌررانّلماوػؿّن ػكؿ:ّإٌفّاالع ػدا ّالػذمّي ػىّ
سػ  انّلماوػؿ.ّكال ػكؿّ غيػرّذلػؾّيعنػ ّافّيكػكفّ عيدانّعفّدالر ّالعمؿّالّيومصّيككفّوّّكخخوٌي ّوّشس ا ّو

ذاّكانػػػتّقكاعػػػدّّاف ّعمػػػ ّالعامػػؿّمػػػفّالنا يػػػ ّاال  ماعٌيػػ .ّكان ّمسػػيطرو ي  ػػٌكؿّوػػػا  ّالعمػػؿّإلػػػ ّطػػػرؼو
اشخلؽّ منىّ عؿّاالع دا ّك دينووّ  نياّ منىّنكمػفّ ػا ّاكلػ نّال  عٌيػ ّال ػ ّ  ػكؿّدكفّافّي ػؼّا ػرادّ

راسّالمػػػاؿّالم  مػػػىّعمػػػ ّسػػػكٌي ّكا ػػػد وّن ي ػػػ ّالعمػػػؿّالػػػذمّيمارسػػػكنووّلكػػػكفّا ػػػدّاشطػػػراؼّوػػػا  ّ
ّكالطرؼّاآلخرّم ٌردّعامؿ.

                                                           
 .315رّ  :ّم م ّالم اما ّالموري وّمر ىّسا ؽوّص.ّمنخّك18/1/2111ؽو69ّّلسن 1127ّّالن ضّرقـّّ(1)

 .289وّص442وّالم دا247ّ سفّالاكيان وّمر ىّسا ؽوّال اعد ّّ(2)
ّ.164م مدّعم ّعمرافوّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
 .718 سفّكيرهوّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
ّ.295عم ّم سفّع دّاهللّالكرقا وّمر ىّسا ؽوّصّ(5)
ّعمؿّالسعكدم.(ّمفّقانكفّال81/1انظرّالماد ّ)ّ((6
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ّوّك عيػػدانّعػػفّدالػػر ّالعمػػؿوخخوػػٌي ّوّسػػ ا ّوشّوّ  ٌننػػاّنػػرلّاٌفّاالع ػػدا ّالػػذمّي ػػىّمػػفّالعامػػؿلػػذلؾ
ّم ػٌررانّلماوػؿّإالٌّّكاّم ّدر  ّمفّال سام وّ م ٌردّالس ٌّي  ّافّيككفّع ّإذاّكػافّعمنٌيػانوّال ػذؼّالّي ػـك

وػا  ّالعمػؿوّالعنوػرّالػرليسّلم يػاـّ ػ ٌمّميمػ ّ   ضػ ّك ػكدّرلػيسّاشمرّالذمّيعن ّاٌنػوّاخػٌؿّ يي ػ ّ
ّييدٌ رّخحكفّالعمؿّ ييا.ّ

و:ّ"كلمػػاّكػػافّال كػػـّالمطعػػكفّ يػػوّقػػدّاقػػاـّاٌنػػ1ّك ػػ ّىػػذاّالوػػددّقضػػتّم كمػػ ّالػػن ضّالموػػري 
قضا هّعم ّافّ وؿّالطاعفّإنماّكافّ س  ّاع دالوّعم ّوا  ّالعمؿّالمطعػكفّضػدهّاشكؿّ السػ ّ

ّوّالّيككفّقدّخالؼّال انكف".العمن ّ  نٌّّكال ذؼ
كالسػػػػ ّكالخػػػػ ـّكالػػػػ يكـوّكغيػػػػرّذلػػػػؾّمػػػػفّّك ال ػػػػال وّيوػػػػمصّسػػػػ  انّلماوػػػػؿّاالع ػػػػدا ّالمعنػػػػكمٌّ

ّّّ.2وّمادامتّعمنٌي ال  ّ خٌؿّ يي  ّوا  ّالعمؿّال ور ات
فّا يامػػوّ  ػػديـّالعامػػؿّ لغػػاتّكاذ ػػ ّضػػدّوػػا  ّالعمػػؿّ  ضػػمٌّّاف3ٌّّكيػػرلّا ػػدّخيػػٌراحّال ػػانكف

ّمعنكمّ ّاّن ياكعىٌدّيّي الغٌشوّاكّالسرق وّاكّال خييرّ ووّ ّ.ّلنككفّاماـّاع دا و
ّال وػدمّلػوّ ّيػ ـٌ كلكٌنناّنرلّاٌنناّ  ّىذهّال ال ّالّنككفّاماـّاع دا وّمعنكموّ ؿّاماـّ عػد ّقػانكن  

عمػػ ّالعامػػؿّكػػ فّير ػػىّوػػا  ّالعمػػؿّدعػػكلّادعػػا ّكيػػدمّّ وػػكر ّقانكنٌيػػ وّ عيػػدانّعػػفّال  ػػكؽّالعٌمالٌيػػ .
فّكػافّي ػٌررّإنيػا ّع ػدّالعمػؿ؛ّالسػ  ال ّالوػادرّعػفّالعامػؿّكيطال ػوّ ػال عكيض.ّ مثػؿّىػذاّاالع ػدا ّ كان

ّّّكمكا   ّنياي ّالخدم .ّومفّ ٌ وّ  ّاقخطارّاٌنوّالّيي ٌررّ رمانوّاس مرارهّمفّالنا ي ّالاعمٌي وّإالٌّ
فّار اػػىّلماوػػؿوّ الػػ ّالػػد اّم ػػٌررّوّخػػراّعػػفّإطػػارّاالع ػػدا ّكخطػػ كي عّالخػػرع ّعػػفّالػػناسوّكان

وّلـّي اكهّ" مػاّين ػكّعػفّالسػماعّاكّيخػدشّانٌّّداـ  ّالمناقخ ّد اعانّعفّناسووّماّوكتّالعامؿوّاكّا  دٌّ
العامػؿّالط يعػ ّالػذمّي طٌم ػوّالػد اعّالخػرع ّعػفّّالنامكس"؛ّإذّالّيخٌكؿّاع دا نّعمػ ّوػا  ّالعمػؿّردٌّ

ّوّ  ّالد اعّعفّناسو.ّ غيرّذلؾّيعن ّ رمافّالعامؿّمفّ  ٌّّال كؿ.ّّك4كرام وّكسمع وّ س  ّاس ازازه
 ػػلّيكاػػ ّل  ريػػرّاع ػػدا ّالعامػػؿّّاالع ػػدا ّمػػىّا عػػاؿّاالسػػ ازاز.ّكييخػػ رطّ ػػ ّىػػذهّال الػػ ّ ناسػػ 
ّل ػك ّهىػكّوّ ػؿّوناسػعػفّّوّالّييعىػٌدّ ػ ّ الػ ّد ػاعّخػرع ّ ؛ّشن5ٌّام ناعّوا  ّالعمؿّعفّالك ا ّ ال زاما و

ّوّ ناسوّعفّطريؽّال ك .الّي كزّلممر ّافّي  ض ّ  ٌّ:ّلذمّي عارضّمىّقاعد اّو لمنطؽّال كٌّ
وّالّييعىػػػػٌدّمػػػػفّق يػػػػؿّاالع ػػػػدا ّ ك يػػػػوّالنوػػػػصّكاقرخػػػػادّإلػػػػ ّا ػػػػدّاشخػػػػخاصّالمخػػػػمكليفّايضػػػػاّن

وّ ػػػ ّخػػػككلّضػػػدّوػػػا  ّالعمػػػؿّممارسػػػ نّل ٌ ػػػ.ّكػػػذلؾوّ  ػػػديـّالعامػػػؿ6ّ ال مايػػػ وّميمػػػاّكانػػػتّلي  ػػػو

                                                           
 .311.ّمذككرّلدل:ّسيدّا كّاليزيدوّمر ىّسا ؽوّص31/6/1975ؽوّ مس 39ّّلسن 533ّّالن ضّرقـّّ(1)
ّ.27مك  ّالعمؿّالعر  وّان يا ّع دّالعمؿّالاردموّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
 .131رمضافّع دّاهللّوا روّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
ع ػدّالعمػؿّالاػردموّّ-كرّلدل:ّىمػاـّم مػدّم مػكدوّقػانكفّالعمػؿ.ّمذك3431/1961عماؿّ زل ّال اىر وّال ضي ّرقـّّ((4

ّ.499مر ىّسا ؽوّص
ّ.617    ّع دّالو كروّمر ىّسا ؽوّصّ(5)
ّ.281وّص425وّالم دا238ّ سفّالاكيان وّمر ىّسا ؽوّال اعد ّرقـّّ(6)
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وّكلػػـّ  ضػػمفّالخػػككلّ  ٌ ػػ ّاسػػ عماؿّال ػػؽٌّّلػػـّي وػػدّاقضػػرارّ وػػا  ّالعمػػؿالعامػػؿّّمػػاداـال  اضػػ وّ
ّ.1كقالىّكاذ  

لرقا ػػ ّال ضػػا وّكذلػػؾّّوّال ػػ ّ خضػػى مكضػػكعيٌّالّالؿمسػػمػػفّالك  ػػديرّك ػػكدّال عػػدمّمػػفّعدمػػوّ
.ّ سػػػخري ّالعامػػػؿّك يكمػػػوّعمػػػ 2ّ سػػػ ّظػػػركؼّالكاقػػػىوّكط يعػػػ ّالعلقػػػ ّ ػػػيفّالعامػػػؿّكوػػػا  ّالعمػػػؿ

رتّىػػذهّالكاقعػػ ّدكفّخػػككلّاكّ ػػذمرّمػػفّك كػػرٌّّوييعىػػٌدّاع ػػدا نوّإذاّاخ اػػتّالكماػػ ّ ينيمػػاوػػا  ّالعمػػؿّالّ
ّ.3 ق ؿّوا  ّالعمؿوّشكثرّمفّمرٌّ

خطػػ ّالعامػػؿّالّييعىػػٌدّ سػػيمانّ ػػالرغـّمػػفّّاف4ٌّّك ػػ ّىػػذاّالوػػددّقضػػتّم كمػػ ّالػػن ضّالارنسػػي 
ّمىّعمـّوا  ّالعمؿّ ذلؾ.ّاّنالعامؿّم خٌماانّذىنيٌّّفٌّإل ّوا  ّالعمؿوّشّ ك يوّالااظّنا ي 

 العمؿ: مشرفياالعتداء عمى  -2
ّ  خػػددّ النسػػ  ّللع ػػدا ّالمع ػػدلّعمػػييـ.ّ ػػيفّ ل ػػيفّمػػفّاشخػػخاصمٌيػػزّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ

ّوكاخػ رطّ سػام ّاالع ػدا ّالعمػؿّكالمػديرّالمسػحكؿّعػفّالعمػؿوّوػا  ّ ضػـٌّالكاقىّعم ّالال ّاشكلػ وّّك
.ّ"رحسا ّالعمػػػؿ ػػػىّعمػػ ّالالػػػ ّالثانيػػػ وّكالػػذيفّسػػػٌماىـّ" ػػػػا ّالػػػذمّيالع ػػػد ّالػػإ النسػػػ  ّّوكار  اطػػوّ العمػػػؿ

كمػػػاّىػػػ ّخػػػركطّّالعمػػػؿ؟ّمخػػػر كىػػػـّ.ّ مػػػفّالعمػػػؿ"ّفّعمػػػ مخػػػر ّكال"ّ:ناكليـّ الدراسػػػ ّ  ػػػتّمسػػػٌم سػػػن ّك
ّاالع دا ّعمييـ؟

ّالعمؿ: المشرفيف عمىالمقصود ب أ.
 ك يػػوّعمػػ ّالعٌمػاؿّاكّعمػػ ّعػػددّاقخػراؼّكالّمػفّلػػوّ ػػؽٌّّوعمػػ ّالعمػػؿّرليسّالمخػرؼاليي وػدّ ػػ

وّمػىّاخػ راطّث ػكتّوػا ّالرلاسػ ّ يػوّ وػكر 5ّمنيـوّكيككفّلعمموّ  ثيرّ  ّم ػرلّاشمػكرّداخػؿّالمنخػ  
 العمػػؿّالػذمّيحديػػوّكػ ّييعىػػٌدّالمخػ ٌصّالك يػػدّالخػخصّ.ّك ال ػػال وّالّيكاػ ّافّيكػػكفّالعامػؿّىػػك6ّ اوػميٌّ

ّرليسانّلمعمؿ.
يكػكفّرليسػانّّعميوّرليسانّلمعامؿّالمع دمّناسػو.ّإذّيمكػفّافمع دلّكالّييخ رطّافّيككفّالعامؿّال

لمعمػػؿّ ػػػ ّقسػػػـّآخػػػرّغيػػػرّال سػػػـّالػػػذمّيعمػػػؿّ يػػوّالعامػػػؿوّكاع ػػػدا ّالعامػػػؿّعمػػػ ّرلػػػيسّال   ي ػػػاتّ ػػػ ّ
.ّكلكفوّييخ رطّ  ّ ميىّاش كاؿّافّ كػكفّدر ػ ّالعامػؿّالمع ػدم7ّالمنخ  ّ  خذهّاكراؽّال   يؽّك مزي يا

ّ.8العامؿّالمع دلّعميوّالمع دمّادن ّمفّدر  

                                                           
ّ.131رمضافّع دّاهللّوا روّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ.414إسماعيؿّغانـوّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
ّ.312م مدّل ي ّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
(4)ّCass, Soc. 2 Mars 1963, J.C.P. 1963, p.78ّّمػذككرّلػدل:ّايمػفّع ػدّالعزيػزّموػطا وّمر ػىّسػا ؽو.

ّ.575ص
 .262عومتّاليكارموّمر ىّسا ؽوّصّ(5)
 .153ّعم ّعكضّ سفوّمر ىّسا ؽوّصّ(6)
ّّ.279وّص419وّالم دا243ّ سفّالاكيان وّمر ىّسا ؽوّال اعد ّرقـّّ(7)
ّ.432إسماعيؿّغانـوّمر ىّسا ؽوّصّ(8)
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اؿّاع دالػػوّعمػػ ّا ػػدّ ػػ ّ ػػ- ّ ػػرضّ ػػزا ّالاوػػؿّعمػػ ّالعامػػؿّال كمػػ ّمػػفّإ ػػاّزّكطالمػػاّافٌّ
ػػمط ّاليرمٌيػّ-رحسػا ّالعمػؿ  ّداخػؿّالمنخػػ  وّكمػاّي ر ٌػ ّعمػػ ّذلػؾّمػفّآثػػارّ  مثٌػؿّ ػػ ّعػدـّاقخػلؿّ السي

ّلاػرضّىػذاناّنرلّانٌّسفّسيرّالعمؿوّ  نٌّ ّعم ّ ّيسم يٌّ ّلمعمػؿّّوّماّمػفّداعو ال ػزا ّ ػ ّ ػاؿّاع ػدا ّرلػيسو
ّلوّ  ّالمر   ّكالد ّآخرّمساكو فّكػافّ اقمكػافّ ػرضّّر  وّاكّاع دا ّعامػؿّعمػ ّزميػؿّلػووعم ّرليسو كان

ّ زا ّاخؼ.ّ
(ّالوػادر ّ مك ػ ّال ػرارّالػكزارمّالميمغػ 1ّكانتّاللل  ّالنمكذ ي ّلممخالااتّكال زا اتّرقػـّ)ّك

ا ّال سػػـّمػػفّالرا ػػ وّ خػػا رّالعامػػؿّمػػىّزمللػػوّاكّإ داثػػوّخػػغ انّ ػػ ّ ع  ػػرّمخالاػػ ّ  دي يػػ ّمك  ػػ ّل ػػّز
ّ(.3مكافّالعمؿّال ندّ)ا/

 دخؿّ عؿّاالع دا ّالذمّ ادرّإليوّالعامؿّ ػ ّنطػاؽّالخطػ ّّ ماّى ّالخركطّالكا  ّ ك رىاّك 
 الم ٌررّلماوؿ؟

ّالعمؿ: شروط االعتداء عمى مشرفي ب.
مسػػ  عدانّ ػػذلؾّّوالعمػػؿّافّيكػػكفّ سػػيماّنّعمػ ّمخػػر  ّ ػػ ّاالع ػػدا ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرماخػ رطّ
ؿّالذمّلػـّي طٌمػ ّاٌمّعم ّوا  ّالعمؿّاكّالمديرّالمسحّكعم ّعكسّاالع دا ّالكاقىّوّاالع دا ّال سيط

ّمفّال سام . ّاثنا ّالعمؿّاكّ س  و.االع دا ّافّي ىّّكذلؾوّي  ّقدرو
 جسامة االعتداء: -الشرط األوؿ

انوّ ػيمكفّافّيكػكفّاالع ػدا ّمادٌيػّ.1  ّالّيعنػ ّافّيخػٌكؿّاالع ػدا ّ ريمػ ّ زالٌيػخرطّ سام ّاالع داّإفٌّّ
ّ.2ال الغ ّكاقىان ّاالع  اروّانّيمٌسّاكّمعنكيٌّّوكالضر ّكال رح

ي  اضػػ ّالمخػػرؼّعمػػ ّالعمػػؿّرليسػػوّّكييعىػػٌدّمػػفّق يػػؿّاالع ػػدا ّال سػػيـوّإخػػاع ّالعامػػؿّكػػذ انّافٌّ
اكّاع ػدا ّالعامػؿّعمػ ّرليسػ وّ العمػؿّ مػاّو4ّ  ػداتّرليسػوّالدينٌيػ اكّمساسّالعامؿّ معّ.3رخك ّ  ّعممو

كعم ّالعكسّمفّذلػؾوّالّييعىػٌدّّ.6رليسّالعمؿّ  لااظّ ار  ّكنا ي ّاكّس ٌّّ.5عرضياّاكّخر ياّ ماّيمٌسّ
ّ.8 ّ  ّالمخاط  وّاكّرم ّالما احّمفًّق ىؿّالعامؿوّاكّال د7ٌّ دّالمخاد ّالكلميٌّييعىٌدّاع دا نّ سيمانّم رٌّ

 ّم رككػػ ّل  ػػديرّال ضػػا وّك  ػػانّلظػػركؼّالكاقػػىّمػػدلّ سػػام ّاالع ػػدا ّمسػػ ل ّمكضػػكعيٌّّك  ػػدير
ّ.9كمل ساتّاالع دا 

                                                           
ّ.616    ّع دّالو كروّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ.186م مكدّ ماؿّالديفّزك وّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
ّ.314وّص472وّالم دا263ّ سفّالاكيان وّمر ىّسا ؽوّال اعد ّرقـّّ(3)

ّ.296رقا وّمر ىّسا ؽوّص.ّمذككرّلدل:ّعم ّم سفّع دّاهللّالّك11/11/1962خحكفّعماؿّال اىر وّّ(4)
ّ.282وّص427وّالم دا239ّ سفّالاكيان وّمر ىّسا ؽوّال اعد ّرقـّ(5) 
ّ.299وّص461وّالم دا258ّ سفّالاكيان وّالمر ىّالسا ؽوّال اعد ّرقـّّ(6)
ّ.261وّص361وّالم دا298ّعومتّاليكارموّمر ىّسا ؽوّال اعد ّرقـّّ(7)
.244ّل ضػػالٌي ّ ػػ ّدعػػاكلّمنازعػػاتّالعمػػؿّالارديػػ ّ ػػ ّالسػػكدافوّ ػػدكفّ ػػاريخوّصمنظمػػ ّالعمػػؿّالعر يػػ وّاال  يػػاداتّاّ(8)

ّ.576مذككرّلدل:ّايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسا ؽوّص
ّ.221ّّوّمر ىّسا ؽوّص2113السيدّعيدّنايؿوّخرحّقانكفّالعمؿو9ّّ))
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ّ لّ ٌدّافّيكػكفّسػ  ّاالع ػدا ّم وػلّنوّى ّعلق ّعمؿّوّمخر يفّعم ّالعمؿالمىّعلق ّكشٌفّال
ّ العمؿ.

ّ:العمؿأف يكوف االعتداء متصاًل ب  -الشرط الثاني
افّيكػكفّم وػلنّّ-ك  انّل انكفّالعمؿّالسػكرمّا دّمخر  ّالعمؿّلعامؿّعم ييخ رطّ  ّاع دا ّا

إذاّكقػػىّخػػاراّّاكّزمانػػو. ػػ ّمكانػػوّاكّّوّامكييعىػػٌدّاالع ػػدا ّم وػػلنّ العمػػؿّإذاّكقػػىّاثنػػا ّالعمػػؿّ. العمػػؿ
ّؽّ العمؿ.ّي عمٌّّلس  ّوّكلكفّوزمافّاكّمكافّالعمؿ

ّع ػذرٌّافّيّالنّعػفّخطلػو.ّكلػيسّلألخيػرمػؿّمسػحّككػافّالعاّو  ذاّكقىّاالع ػدا ّداخػؿّمكػافّالعمػؿ
 ّالمخػػٌرعّاع  ػػػرّىػػذاّاالع ػػػدا ّمخالاػػ ّ  دي ٌيػػػّؽّ العمػػػؿ؛ّشفٌّالّ  عٌمػػّ ّوخخوػػػيٌّّكقػػػىّشسػػ ا ّوّاالع ػػدا ّافٌّ

ك عيػدانّّواّإذاّكقػىّخػاراّمكػافّالعمػؿ.ّاٌمػمفّقانكفّالعمؿّالسكرم(9ّ-/ا64  ٌررّالاوؿّ وريصّالماد ّ)
ّاس نادّليذاّالس  . وؿّالعامؿّمن طىّالوم ّ العمؿوّ ميسّلوا  ّالعمؿّّعفّساعاتّالعمؿوّككاف

ّي ػػدّاساسػػانّلػػوّ ػػ ّ ّمعػػٌيفو قكاعػػدّاآلدا ّكلكػػفوّك ػػالرغـّمػػفّاٌفّىػػذاّاالل ػػزاـّ االم نػػاعّعػػفّعمػػؿو
رّاقخػػلؿّ ػػوّسػػم انّعمػػ ّ سػػفّسػػيرّالعمػػؿّداخػػؿّالمنخػػ  وّإالّاٌننػػاّالّنػػرلّم ػػٌررانّل رمػػافّكيػػحثٌّّوكالسػػمكؾ

وّكم مغػانّالسػا   ّعامؿّمفّ ٌ وّ  ّمكا   ّنياي ّالخدم .ّ يذاّالم م ّييعىػٌدّا ػرانّإضػا يانّعػفّسػنكاتّعممػوال
ّآخػػر.ّكىػػكّ ػػ ّالكقػػتّذا ػػوّّعمػػ ّ ػػدٌ رّخػػحكفّ يا ػػوّاليكمٌيػػ ّ-ىػػكّكاسػػر و-يسػػاعدهّ ل ػػيفّال  اقػػوّ عمػػؿو

اٌننػاّنػػرلّ ػ ّإنيػػا ّع ػدّالعمػػؿّ ػػزا نّدّال ػزا ّالم ر ٌػػ ّعمػ ّالمخالاػػ ّالكا ػد ؛ّذلػػؾّييخػالؼّم ػػداّعػدـّ عػػدٌّ
ّكا يانّلمعامؿّعفّ عؿّاالع دا .ّ

لذلؾوّ  ٌنناّن  ٌدـّإل ّقانكفّالعمؿّالسكرمّ اق راحّعدـّالسماحّلوا  ّالعمؿّ اوؿّالعامؿّ
ّ ّكاالع دا  ّالمعنكٌمو ّوا  ّّدرّعفّالعامؿالواّوال سيطّغيرّالعمن ٌّّالمادمٌّ  ّ اؿّاالع دا    اه

ّخخوٌي و.ّك  ّ ميىّا كاؿّاالع دا ّن  رحّعدـّإذاّكقىّّديرّالمسحكؿّعفّالعمؿالعمؿّاكّالم شس ا و
وّكاالك اا ّ نٌصّعم ّاع  ارّاقنيا ّ  ّىذهّ رمافّالعامؿّالمع دمّمفّ ٌ وّ  ّمكا   ّنياي ّالخدم 

ّ.ال ال ّم ٌررانّ  كـّال انكفوّمىّا  ااظّالعامؿّ  ٌ وّ  ّمكا   ّنياي ّالخدم 
 المقارنة:العمؿ تشريعات شخاص المشمولوف بالحماية وفقًا لاأل -ثانياً 

وػا  ّالعمػؿّ ػٌؽّ وػؿّالعامػؿّ ػناسّال الػ ّالسػا   وّكاضػاؼ1ّّاعط ّقػانكفّالعمػؿّالكػكي  
إليياّ ال ّاالع دا ّعم ّا دّزمػل ّالعمػؿوّكلكػفّدكفّاٌفّيع  ػرهّم ػٌررانّل رمػافّالعامػؿّمػفّمكا ػ  ّنيايػ ّ

ّالخدم .ّ
ٌم ّمفّاع  ارّاالع دا ّعم ّزمل ّالعمػؿّخطػ ّي ػٌررّالاوػؿّ ػ ّ مايػ ّنظػاـّالعمػؿ؛ّك كمفّالع

 يػػذاّال وػػٌرؼّيػػحٌدمّإلػػ ّ ػػدك ّ م مػػ ّ ػػ ّالمنخػػ  وّكييضػػٌيىّكقػػتّالعمػػؿوّكيخمػػؽّ ػػٌكانّمػػفّال ػػكٌ روّيػػحثرّ
ّسم انّعم ّعممٌي ّاقن اا.

لعامػػؿّإذاّاع ػػدل:ّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػٌؽّ وػػؿّا2ّكا عػػدّمػػفّذلػػؾوّاعطػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ 
ّآخػػرّاثنػػا ّالعمػػؿّاكّ سػػ  وّ "عمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّاكّالمػػديرّالمسػػحكؿّاكّامّعامػػؿّاكّعمػػ ّامّخػػخصو

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  .3-/ 41انظرّالماد ّ)ّ(1)
 قانكفّالعمؿّاشردن .ّ/ط(ّمف28انظرّالماد ّ)ّ((2
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ّ ّلممنخػ  ّ عػدّان يػا ّالػدكاـوّ سػ  ّخػلؼو كذلػؾّ الضػر ّاكّ ػال   ير".ّكمػاّلػكّقػاـّالعامػؿّ ضػر ّعميػؿو
ّ.1 ينيماّعم ّعددّالوناديؽّال  ّي  ّ سميمياّمفّمن  اتّالمنخ  

ّ ك ال ػػال وّكسػػىّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ ّمػػفّنطػػاؽّىػػذاّالخطػػ ّالم ػػٌررّلماوػػؿّليخػػمؿ:ّكػػٌؿّاع ػػدا و
ي ىّمفّالعامؿّاثنا ّالعمؿّاكّ س  و.ّكسكا هّكقىّاالع دا ّعم ّا دّا رادّالمنخ  وّاـّعمػ ّالغيػر.ّكػذلؾوّ

ّىذاّالخط ّسكا ّاكافّاالع دا ّماديانّاـّمعنكيانوّ سيطانّاـّ سيمان. ّي ـك
الّافّال ضػػػػا ّاشردنػػػػ ّ سػػػػاىؿّ يمػػػػاّي عٌمػػػػؽّ االع ػػػػدا ّعمػػػػ ّالػػػػزمل وّكذلػػػػؾّمػػػػفّنا يػػػػ ّنػػػػكعّإ

اٌف:ّ" وػػؿّالعامػػؿّمػػفّعممػػوّ سػػ  ّ خػػا رهّمػػىّعػػددّمػػف2ّّاالع ػػدا .ّإذّقضػػتّم كمػػ ّال مييػػزّاشردنيػػ 
انوّكالّالعٌمػػاؿّدكفّافّيث ػػتّاع ػػداحهّ الضػػر ّعمػػ ّا ػػدىـوّاكّار كا ػػوّل ن ػػ ّخػػالن وّييعىػػٌدّ وػػلنّ عسػػايٌّ

ّيومصّم ٌررانّقانكنانّقنيا ّخدم و".ّ
كعٌم ّىذاّال ساىؿّى ّكثر ّالخ اراتّال  ّ  ىّ يفّالعٌمػاؿّ سػ  ّالعمػؿ.ّلػذلؾوّالّ ػٌدّافّيي ػادرّ

وّكالضػر ّ اليػد ّمػادم  وّاكّافّيكػكفّالظػرؼّالػذمّ يػوّالعامػؿّال3ّالعامؿّإل ّاالع دا ّعم ّزميمػوّ خػكؿو
ّ.4كّاالع دا ّعم ّالزمل ّم ٌررانّلارضّ زا ّالاوؿي ٌررّذلؾّاالع دا وّليغد

ػػمط ّ ػػرضّال ػػزا ّ كيػػرلّا ػػدّخيػػٌراحّال ػػانكفّاٌفّوػػا  ّالعمػػؿّي م ػػىّ كوػػاوّرليسػػانّلممنخػػ  ّ سي
ّخػػاصّ ػػ ّ ػػاؿّاع ػػدا ّا ػػدّ ال ػػ دي  وّإاٌلّاٌفّممارسػػ ياّ ػػ ّ عػػضّاش يػػافّيغػػدكّكا  ػػانّعميػػووّك خػػكؿو

ّ.5العٌماؿّعم ّزميموّ العمؿ
هّالعامػػػؿّالمع ػػػدمّعمػػػ ّا ػػػدّك ااديػػػانّليػػػذاّال خػػػٌددّال ػػػانكنٌ ّ  ػػػا-قػػػانكفّالعمػػػؿّال طػػػرمّّإالّافٌّ

ّ.6ّّاخ رطّلارضّ زا ّالاوؿّعم ّالعامؿّ كرارهّاالع دا ّعم ّالزمل وّ الرغـّمفّإنذارهّك ا ياّنّ-زمللو
ؾّمػػفّ يػػ ّمػػفّنطػػاؽّال ػػزاـّالعامػػؿّ عػػدـّاالع ػػدا وّكذلػػ7ّك الم ا ػػؿوّكٌسػػىّالمخػػٌرعّاشكػػكادكرم

اشخػخاصّالػػذيفّ ػر طيـّ وػػا  ّالعمػؿّوػػم ّقرا ػ وّ ام ػػدّىػذاّاالل ػػزاـّليخػمؿّزكاّوػػا  ّالعمػػؿوّاكّ
ّا دّ ركعوّاكّاوكلو.

ّ
ّ
ّ

                                                           
ّ.283ا مدّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
و1718ّوّص1994عػاـ8ّّك7ّ)ـ.ّف.ّـ(ّالعػػدداف1167/93ّّم كمػ ّال مييػزوّ  ػكؽّّ(2) .ّمػذككرّلػػدل:ّع ػدّالكا ػدّكػػـر

ّ.127مر ىّسا ؽوّص
ّ.456 ا ـّماض وّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
وّمر ىّسا ؽوّصّ(4) ّ.127ع دّالكا دّكـر

(5) MAZEAUD Antoine, Droit du travail, 2009, op. cit., p. 95-96.  
(ّمػػفّقػانكفّالعمػػؿّال طػرمّعمػػ ّ ػؽّوػا  ّالعمػػؿّ ػ ّ وػػؿّالعامػؿ:ّ"إذاّ كػػررّاع ػدا ّالعامػػؿ61/8ّنوػتّالمػاد ّ)ّ(6)

ّعم ّزمللوّاثنا ّالعمؿّرغـّإنذارهّك ا يان".ّ
ّ.29-28مر ىّسا ؽوّصمك  ّالعمؿّالعر  وّإنيا ّع دّالعمؿّالاردموّّ((7
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 الخالصة:
عمػػ ّضػػركر ّ مايػػ ّالعامػػؿّ ػػ ّمكا يػػ ّممارسػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّّاوػػؿىػػذاّالنيايػػ ّ ػػ ّنحٌكػػدّ

 ػػ ّاقخطػػػارّّلعمػػؿوّمػػػىّإسػػ اطّ ػػٌؽّالعامػػؿمرارٌي ّع ػػدّامنييػػانّ ػػػذلؾّضػػمان ّاسػػ ّو ػػ ّالاوػػؿمط وّسػػل
ّكمكا   ّنياي ّالخدم .ّ

االل ػػزاـّ ػػال يكدّال ػػ ّنػػٌصّعمييػػاّالمخػػٌرعّ ػػ ّك مايػػ ّالعامػػؿّمػػفّىػػذهّالسػػمط ّالخطيػػر ّ   ضػػ ّ
ّيسػػ ك  ّالاوػػؿوّإاٌلّ عػػدّال كثٌػػؽّمػػفّافٌّّخطػػ ّنّـّاع  ػػارّالخطػػ ّالػػذمّار ك ػػوّالعامػػؿقػػانكفّالعمػػؿوّكعػػد

:ّإٌفّالنوػػكصّالم يمػػ ّ ػػ ّال الػػؿّم ػػداالمػػىّال  كيػػدّعمػػ ّّ ّ ػػ ّال ػػانكف.طّالم ػػٌدداسػػ ك  ّالخػػرّكّالخطػػ 
ّقانكفّالعمؿّ اسرّلموم  ّالعامؿ.
 عادىػاّعػفّدالػر ّعممػوّي طٌمػ ّ مايػ ّ  كقػووّكذلػؾّ  اسػ مرارّع ػدّّكشٌفّ ماي ّ ٌؽّالعامؿّ ػ 

فّال ػػاالتّال ػ ّيخػػٌكؿّاقنيػػا ّاشسػ ا ّال ػػ ّ  ػٌررّاقنيػػا وّنػػٌصّقػانكفّالعمػػؿّالسػكرمّعمػػ ّم مكعػػ ّمػ
ّ  كػػـّال ػػانكف.ّمػػىّإلػػزاـّوػػا  ّالعمػػؿّ مراعػػا ّميمػػ ّاقخطػػاروّكضػػمان ّاخيػػر ّ  ييػػاّإنيػػا نّغيػػرّم ػػٌررو

إنيػا ّ ػاالتّدّ يػ الس مرارّع دّالعمؿّلا ر ّمفّالزمف.ّكىكّماّسن ناكلوّ  ّالاوؿّالثان ّ  ػتّعنػكاف:ّ
ّّّع دّالعمؿ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 انيالفصؿ الث
ّتقيد حاالت اإلنياء غير المبّرر

 تمييد وتقسيـ:

ييعىػػػٌدّاسػػػ مرارّع ػػػدّالعمػػػؿّ ٌ ػػػانّلمعامػػػؿوّلػػػيسّلوػػػا  ّالعمػػػؿّ رمانػػػوّمنػػػوّمػػػاّلػػػـّير كػػػ ّخطػػػ ّ
 سػػيمان.ّك ػػالرغـّمػػفّذلػػؾوّ  ٌنػػوّمػػفّغيػػرّالممكػػفّال ػػكؿّ    يػػدّعلقػػاتّالعمػػؿ؛ّ يػػذهّالمسػػ ل ّالّ يم ػػؽّ

وّك العامؿّ نس  وّاقٌؿّ  س وّإٌنماّ ػحٌثرّعمػ ّاسػسّال نميػ ّكال  ػٌدـّالضررّ وا  ّالعمؿّ النس  ّاشك ر
ّ ط يع ػػووّ االق وػػادٌمّ ػػ ّالم  مػػىّايضػػان.ّلػػذلؾوّالّ ػػٌدّمػػفّاالع ػػراؼّ ػػ ٌفّع ػػدّالعمػػؿّىػػكّع ػػدهّمحٌقػػته

ّين ي .ّ ّيس مٌرّلا ر وّمفّالزمفّثـٌ

العمػػؿّالسػػكرٌمّعمػػ ّكل ػػك يرّاقوػػ ّ مايػػ ّلمعامػػؿّمػػفّرخوػػ ّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿوّنػػٌصّقػػانكفّّ
م مكعػػػ ّمػػػفّال ػػػاالتّيخػػػٌكؿّاقنيػػػا ّ ييػػػاّاكّال سػػػٌ  ّ اقنيػػػا وّمخالاػػػ ّل كاعػػػدّىػػػ ّمػػػفّالنظػػػاـّالعػػػاـّ

 ػ ّ ػاؿّعػدـّال  ٌيػدّ-وػم  ّالعامػؿ.ّاشمػرّالػذمّيسػ ك  ّال مالٌ وّال  ّالّي كزّالعمؿّ خل يػاّإاٌلّلم
 ر ػػػاعّالعامػػػؿّإلػػػ ّالعمػػػؿوّاكّعػػػفّطريػػػؽّ  ػػػرّالضػػػرروّإٌمػػػاّعػػػفّطريػػػؽّال نايػػػذّالعينػػػٌ وّكذلػػػؾّ ّ- يػػػا

ّال عكيض.

ّ-ن ي ػػ ّار كػا ّالعامػػؿّخطػػ ّ سػػيماّن-االتّال ػػ ّ  ػػٌررّالاوػؿّال ػػ دي  ّ ػ ذاّلػػـّ ك ػػدّإ ػدلّال ػػ
كافّمفّكا  ّوا  ّالعمؿّالذمّيرغ ّ  نيا ّع دّالعمؿّافّييخطرّالعامؿّ رغ  وّىػذهوّخػلؿّالميمػ ّ

ّمرارّع دّالعمؿّلا ر ّمفّالزمف.الم ٌدد ّقانكنانوّكضمان ّإضا ٌي ّالس 

كىػػذاّي  ضػػ ّمٌنػػاّاققػػرارّ ك ػػكدّ ػػاالتّييعىػػٌدّاقنيػػا ّ ييػػاّ عسػػاٌيانّ  كػػـّال ػػانكفوّكدراسػػ ياّ  ػػتّ
عنػكافّ ػاالتّاقنيػا ّغيػرّالم ػٌررّال انكنٌيػ ّ)الم  ػ ّاشكؿ(وّكدراسػ ّاقخطػارّك يػدّعمػ ّرخوػ ّإنيػػا ّ

ّع دّالعمؿّ)الم   ّالثان (.ّ

ّّ

ّ

ّ
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 األوؿ المبحث

 حاالت اإلنياء غير المبّررتحديد 

كالّيػػر  طّّالعامػػؿويي وػػدّ اقنيػػا ّغيػػرّالم ػػٌررّذلػػؾّاقنيػػا ّالػػذمّالّي ػػدّاساسػػانّلػػوّ ػػ ّخطػػ ّ
ّ موم  ّالعمؿوّكيخٌكؿّمخالا ّلنوكصّقانكفّالعمؿ.ّ

ّكم ػٌررّوّ-الػذمّيدعيػوّوػا  ّالعمػؿّك-لّول ٌي ّالس  ّالمر  طّ العمؿّكاشوؿّاٌفّ  ديرّمدّ
قنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿّ عػػكدّلسػػمط ّال ضػػا .ّإاٌلّاٌفّ خػػريعاتّالعمػػؿّاسػػ ثنتّمػػفّىػػذهّال اعػػد ّعػػٌد ّ ػػاالتوّ

ّ  كـّال انكف.ّ ّاع  رتّإنيا ّع دّالعمؿّ يياّغيرّم ٌررو

ك ن ىّاىمٌيػ ّىػذهّال ػاالتّ ػ ّاٌفّاققػرارّ يػاّيخػٌكؿّضػمان ّقانكنٌيػ ّل ػٌؽّالعامػؿّ ػ ّاالسػ مرارّ
ّييعىٌدّمخالا ياّخرقانّلم داّاس مرارٌي ّع دّالعمؿ.ّ العمؿ.ّك ال ال وّ

لذلؾوّنٌصّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّ عضّ االتّاقنيا ّال  ّ يعىٌدّغيػرّم ػٌرر وّ  كػـّال ػانكفوّ
كنٌظـّاآلثارّالم ر ٌ  ّعميياّ  كاعدّآمر وّالّي ػكزّاال اػاؽّعمػ ّخل يػاوّإاٌلّل   يػؽّموػم  ّاك ػرّلمعامػؿّ

ّعميياّقانكفّالعمؿ.ّّعفّ مؾّال  ّنٌصّ

إ ػػدلّ ػػاالتّاقنيػػا ّغيػػرّّدّالمػػٌد ّق ػػؿّان يػػا ّمٌد ػػوكيخػػٌكؿّاقنيػػا ّاقرادمّلع ػػدّالعمػػؿّم ػػدٌّ
الم ػػػٌررّ)المطمػػػػ ّاشكؿ(وّإلػػػػ ّ انػػػػ ّاقنيػػػػا ّ اعػػػػؿّوػػػا  ّالعمػػػػؿّغيػػػػرّالم اخػػػػرّ)المطمػػػػ ّالثػػػػان (وّ

ّالّ  وؿّ العمؿّ)المطم ّالثال (وّ اقضا  ّإل ّ ال كقيؼّقويرّاشمػدّالػذمّالّ   ػاكزّكاقنيا ّشس ا و
ّ.ّّّمٌد وّثلث ّاخيرّ)المطم ّالرا ى(

ّ
 ؿالمطمب األو

 لعقد العمؿ محّدد المّدة  لمبتسراإلنياء ا

ّ ان يػػا ّمٌد ػػووّاكّ  ن ػػازّالعامػػؿّ ّمعػػٌيفو ّقن ػػازّعمػػؿو ين يػػ ّع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد وّاكّالم ػػـر
عمػػؿّافّيينيػػ ّىػػذاّالنػػكعّمػػفّع ػػكدّالعمػػؿّ  راد ػػوّالمناػػرد وّالعمػػؿّالمي اػػؽّعميػػو.ّإذّالّي ػػٌؽّلوػػا  ّال

ّ  تّطالم ّ عٌرضوّلم زا ّالم رٌ  ّعم ّاقنيا ّغيرّالم ٌرر.ّّ

ك الم ا ؿوّي ٌؽّلوا  ّالعمؿّافّييني ّع دّالعمؿّغيرّم ٌددّالمٌد ّ ػ ّاٌمّكقػتّخػا .ّكلكػفوّ
م  ّالعمػػؿ.ّاٌمػػاّإذاّكػػافّاقنيػػا ّ عيػػدانّعػػفّالّ ػػٌدّافّيسػػ ندّ ػػ ّإنيالػػوّلمع ػػدّعمػػ ّم ػػرراتّ سػػٌكغّليػػاّموػػ

ّّ. ّموالصّالعمؿوّعيٌدّاقنيا ّغيرّم ٌررو
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كييعىػػٌدّان يػػا ّع ػػدّالعمػػؿّ ان ضػػا ّمٌد ػػوّالوػػكر ّالمثمػػ ّالن يػػا ّع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد .ّإاٌلّاٌفّ
مػؿّعمػ ّإنيالػوّالمس ل ّالّ سػيرّ يػذهّالوػكر ّ ػ ّكػٌؿّال ػاالت.ّإذّيمكػفّافّيي ػًدـّوػا  ّالعمػؿّاكّالعا

"وّكيمكػفّافّيسػ مٌرّالطر ػافّ ػ 1ّق ؿّان ضا ّالمٌد ّالم ٌدد ّ  ّالع ػدوّكىػكّمػاّيسػٌم ّ" اقنيػا ّالم  سػر
ّ نايذهوّ الرغـّمفّان ضا ّمٌد و.

ّم ػٌددّالمػٌد ؟ّكمػاّىػ ّ كلكفوّايمكنناّال كؿ:ّإٌفّكٌؿّع دّي ٌددّ يوّعنورّالػزمفوّىػكّع ػدّعمػؿو
ّعم ّعا ؽّالطرؼّالذمّاقدـّعم ّاقنيا ؟ّمدلّالمسحكلي ّالم ر ٌ  ّ

ل  ا ػػػ ّعمػػػ ّىػػػذاّال سػػػاحؿّالّ ػػػٌدّمػػػفّ عػػػٌرؼّع ػػػدّالعمػػػؿّم ػػػٌددّالمػػػٌد وّكذلػػػؾّ   ديػػػدّوػػػكرهوّ
كسما وّال  ّ ميزهّعفّغيرهّمػفّع ػكدّالعمػؿّ)الاػرعّاشكؿ(وّك  ديػدّاشثػرّالم ر ٌػ ّعمػ ّاقنيػا ّاقرادمّ

ّ.ّّؿّم ٌددّالمٌد ّ)الارعّالثان (لع دّالعم

 الفرع األوؿ

 عقد العمؿ محّدد المّدةبتعريؼ ال
ّ ّلمػػٌد وّم ػػٌدد ووّاكّقن ػػازّعمػػؿو ّع ػػدّعمػػؿو سػػمصّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّلوػػا  ّالعمػػؿّافّيي ػػـر

 مػػاّىػػكّ عريػػؼّع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد ؟ّكمػػاّىػػكّاثػػرّاسػػ مرارّعلقػػ ّالعمػػؿّعمػػ ّع ػػدّالعمػػؿّّّ.2معػػٌيف
ّم ٌددّالمٌد ؟

 مؿ محّدد المّدة:تعريؼ عقد الع -أوالً 

ع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد ّىػػكّالع ػػدّالػػذمّ  ػػٌددّنياي ػػوّ كاقعػػ ّمسػػ   مٌي ّم ٌ  ػػ ّالكقػػكعوّالّدخػػؿّ
ّمعػػيفوّاكّ مػػٌد ّمعٌينػػ وّكيمكػػفّاف3ّقراد ّا ػػدّالطػػر يفّ ػػ ّ ػػدكثيا .ّكىػػذهّالمػػٌد ّيمكػػفّ  ديػػدىاّ  ػػاريخو

ّمعٌيف ّعمؿو ّ.4ّ  ٌددّ  ن ازو

 دانّم ٌددّالمٌد ّ  ّ اؿّ  ديدّ اريخّان يالػووّكػذلؾّ ػ ّ ػاؿّ  ديػدّك ال ال وّيغدكّع دّالعمؿّع
ّمعٌيفّين ي ّالع دّ م ٌردّإن ازه.ّلذلؾوّ  ٌفّىذاّالنكعّمفّع ػكدّالعمػؿّ سػ مٌرّل ػيفّان ضػا ّاش ػؿّ عمؿو

لم ػٌددّالم ٌددّ يووّاكّإن ازّالعمؿّالمي اؽّعميو.ّ  ذاّاقدـّوا  ّالعمؿّعم ّإنيالوّق ؿّان يػا ّال ػاريخّا
ّ  كـّال انكف.ّ ّغيرّم ٌررو ّ يووّكٌناّاماـّإنيا و

                                                           
ّقانكفّالعمؿّالسكرمّ سمي ّ"اقنيا ّالم  سر".ّإاٌلّاٌفّخيٌراحّال انكفّدر كاّعم ّ سمي ّاقنيا ّالذمّي ىّق ؿّّ(1) لـّي  ف 

ّان يا ّمٌد ّع دّالعمؿّم ٌددّالمٌد ّ اقنيا ّالم س ر.ّ
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.51انظرّالماد ّ)ّ(2)
و2117ّاقنيا ّال عسا ّلع دّالعمؿّك  انّل انكفّالعمؿّالعيمان وّدارّالك  ّال انكنٌي وّال اىر وّّم مكدّسلم ّ  روّ(3)

 .17ص
ّ.398خكاخّم مدّاش مدوّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
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كالّ ػػدّافّييػػذكىرّ ػػ ّع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد ّاٌفّالع ػػدّين ضػػ ّ م الٌيػػانّ ان يػػا ّالمػػٌد ّالم ػػٌدد ّ يػػو؛ّ
اٌنػوّا ػؿّان ضػا ّّ-ك وػكر ّكاضػ  -يػا ّإاٌلّإذاّاضػيؼّإليػوّمػاّيخػيرّذلؾّاٌفّالمػٌد ّالّ ع  ػرّا ػلنّللن 

ّ.1ّّعمؿع دّال

ل ّ ان ّىػذيفّالنػكعيفّاشساسػيفّلع ػدّالعمػؿّم ػٌددّالمػٌد وّىنػاؾّع ػدّالعمػؿّالمكسػم ّكع ػدّ كان
العمػػؿّالعرضػػ وّكوػػكر وّمػػفّوػػكرّع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد .ّك ػػٌؿّمػػاّي مػػىّىػػذيفّالنػػكعيفّمػػفّع ػػكدّ

رضػ ّافّيكػكفّالعمؿّى ّاٌفّمػٌد يماّالّيمكػفّافّ   ػاكزّسػ  ّاخػير.ّكلكػفوّييخػ رطّ ػ ّع ػدّالعمػؿّالع
ّ.2 عيدانّعفّمين ّوا  ّالعمؿ

ّ ػ ّمكاسػػـّدكرٌيػ ّمن ظمػػ وّكالمكسػـّالسػػيا ٌ ّاكّ كيي وػدّ العمػؿّالمكسػػمٌ ّذلػؾّالعمػػؿّالػذمّيػػ ـٌ
الزراعٌ .ّك  ّىذهّال ال ّ  د دّمٌد ّالع ػدّ ػالغرضّالم وػكدّمػفّالعمػؿوّكىػكّمكا يػ ّم طم ػاتّالمكسػـوّ

.ّ ػ ذاّاقػدـّوػا  ّالعمػؿّعمػ 3ّ انّم ٌدمانّلدلّطر  ّعلق ّالعمػؿ  ي ّيككفّ اريخّان يا ّالمكسـّمعرّك
إنيا ّع دّالعمؿّق ؿّان يا ّالمكسـوّكافّمسحكالنّعفّاقنيا وّكممزمانّ ػ دا ّ عػكيضّاقنيػا ّغيػرّالم ػٌررّ

ّلمعامؿ.

ّالعمػػؿّالمكسػػمٌ ّ ػػ ّمكاسػػـّمعٌينػػ وّ ػػؿّالّ ػػٌدّافّيكػػكفّالعمػػؿّمػػفّمسػػ مزماتّ كالّيكاػػ ّافّيػػ ـٌ
سـّذا و.ّ العمؿّالذمّيحٌديوّالعامؿّي  ّافّيككفّمر  طانّ المكسـوّي داّمعوّكين يػ ّ ان يالػو؛ّكذلػؾّالمّك

ّ.4ّّ   ّالّي خذّاو ا ّالعمؿّمفّىذهّالرخو ّكسيم ّلم  ايؿّعم ّ  كؽّالعامؿ

اٌمػػاّالعمػػؿّالعرضػػ ّ يػػكّالعمػػؿّالػػذمّالّيكػػكفّلػػوّك ػػكدّ ػػ ّالييكػػؿّال نظيمػػ ّالػػكظيا ّلممنخػػ  ّ
ّلمسػػ كدعّمنخػػ  وّقيػػدّال نػػا وّليكػػكفّمسػػحكالنّعػػفّاسػػ لـّمػػكاد5ّاك ركعيػػ ّمػػاّكػػ ميفو ّ عػػيفّعامػػؿو .ّكػػ فّيػػ ـٌ

ّال نا ّك ردىا.ّ

 ػدّالعمػؿّم ػٌددّالمػٌد ّكالسحاؿّالذمّيطرحّناسوّ  ّىذاّالم اؿ:ّايمكفّافّيحٌثرّاس مرارّ نايذّع
ّعم ّكواو؟

ّد المّدة:أثر استمرار عالقة العمؿ عمى عقد العمؿ محدّ  -ثانياً 

مٌيػػزّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ يمػػاّي عٌمػػؽّ مسػػ ل ّاالسػػ مرارّ ػػ ّ نايػػذّع ػػدّالعمػػؿّ ػػيفّع ػػدّالعمػػؿّ
ّمعٌيف.ّ ّقن ازّعمؿو ّم ٌددّالمٌد ّكع دّالعمؿّالم ـر

                                                           
ّ.618م مكدّ ماؿّالديفّزك وّمر ىّسا ؽوّصّ((1
ّانظرّالماد ّاشكل ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.ّ((2
ّ.641فّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّص ساـّالديفّاشىكان وّقانّكّ(3)
ّ.385إسماعيؿّغانـوّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ((4
ّ.24م مكدّسلم ّ  روّمر ىّسا ؽوّصّ((5
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ّغيػػرّم ػػٌددّالمػػٌد وّ ػػالرغـّمػػفّ ّمعػػٌيفّإلػػ ّع ػػدّعمػػؿو ّقن ػػازّعمػػؿو  ػػلّي  ػػٌكؿّع ػػدّالعمػػؿّالم ػػـر
يذهّ عدّاالن يا ّمفّإن ازّالعمؿّالم اىؽّعميووّكذلؾّ النسػ  ّإلػ ّاشعمػاؿّال ا مػ ّاس مرارّالطر يفّ  ّ نا

.ّك ال ػػال و1ّ ط يع يػػاّلم  ػػٌددوّإذّي  ػػٌددّالع ػػدّ  ديػػدانّضػػمنٌيانّالمػػٌد ّاللزمػػ ّلم يػػاـّ العمػػؿّذا ػػوّمػػٌر نّايخػػرل
يػػػا ّمػػػفّإن ػػػازّالعمػػػؿّييسػػػ ؿّوػػػا  ّالعمػػػؿّعػػػفّاقنيػػػا ّغيػػػرّالم ػػػٌررّ ػػػ ّ ػػػاؿّإنيالػػػوّالع ػػػدّق ػػػؿّاالن 

ّاشساس ّالم اىؽّعميووّاكّالعمؿّالم  ٌدد.ّّ

ّغيػرّم ػٌددّالمػٌد ّإذاّاسػ مٌرّالطػر يفّ ػ ّ   ّ يفّي  ٌكؿّع دّالعمؿّم ٌددّالمٌد ّإلػ ّع ػدّعمػؿو
ّ   ديػدّمػٌد وّ ديػد وّلمع ػد.ّ ػ ذاّ  ػٌكؿّع ػدّ  نايذهّ عدّان يا ّمد ووّكذلؾّ  ّ اؿّعدـّك ػكدّا اػاؽوّوػريصو

ّغيرّم ٌددّالمٌد وّ ازّلمطر يفّإنيا ّالع دّ عدّاقخطار.ّّالعمؿ ّم ٌددّالمٌد ّإل ّع دّعمؿو

ّغيػرّم ػٌددّالمػٌد وّإٌنمػاّ اٌماّ  ّ اؿّك كدّا ااؽوّلمٌد وّ ديد وّلمع دوّ  ٌنوّالّي  ٌكؿّإل ّع ػدّعمػؿو
.ّك ال ػال وّ ػ ٌفّإنيػا ّالع ػد2ّيظٌؿّع دانّم ٌددّالمٌد وّين ي ّ ان يا ّالمٌد ّالم ٌدد وّدكفّ ا  ّإلػ ّإخطػار

ّق ؿّان يا ّمٌد وّيدخؿّ  ّإطارّاقنيا ّغيرّالم ٌررّ  كـّال انكف.

ّغيرّم ٌددّالمػٌد ؟ّكمػاّىػ ّعٌمػ ّ كلكفوّماّىكّخرطّ  ٌكؿّع دّالعمؿّم ٌددّالمٌد ّإل ّع دّعمؿو
ّىذاّال  ٌكؿ؟

 تحّوؿ عقد العمؿ محدد المدة إلى عقٍد غير محدد المدة:  -1

نكفّالعمؿّالسكرمّعم ّمٌد ّدنياّكمٌد ّقوكلّي  ّإ راـّع ػدّالعمػؿّم ػٌددّالمػٌد ّ ػ ّلـّينصّقا
وّالػذمّ ػٌددّال ػٌدّاشدنػ ّلمػٌد ّالع ػدّ سػن ّكا ػد 3ّقػانكفّالعمػؿّالكػكي  مػفّمكقػؼّعكػسّال دكدىا.ّعم ّ

ّكال ٌدّاشعم ّ خمسّسنكات.

مٌد ّع دّالعمػؿّم ػٌددّالمػٌد ّ مػٌد ّكماّيحخذّعم ّقانكفّالعمؿّالسكرموّ اقضا  ّإل ّعدـّ  ييدهّّ
ّ كػر ّ ّ  ػاكزهوّ  ػتّطالمػ ّاع  ػارّالع ػدّغيػرّم ػٌددّالمػٌد وّاٌنػوّلػـّي ػ ف  قوكلّالّيمكفّشٌمّا ااؽوّخػاصو
ّغيػرّم ػٌددّالمػٌد وّإٌنمػاّقػاـّ م ار  يػاوّكذلػؾّ   نيػوّ  ػر ّ ػ ّ   ٌكؿّع دّالعمؿّم ٌددّالمٌد ّإلػ ّع ػدّعمػؿو

ّ  ّك وّىذاّال  ٌكؿ./ا(ّ  ؼ54ّع زّالماد ّ)

كعم ّالعكسّمفّىذاّالمكقؼّالميناىضّل  كؽّالعامػؿّالػذمّ  نػاهّقػانكفّالعمػؿّالسػكرموّاع  ػرّّ
4ّّقػػانكفّالعمػػػؿّالمغر ػػػ  اٌفّمػػػٌد ّع ػػدّالعمػػػؿّم ػػػٌددّالمػػػٌد ّالّيمكػػػفّافّي  ػػاكزّالسػػػن ّك ػػػد ّاقوػػػ وّقا ػػػؿو

                                                           
 / (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.55انظرّالماد ّ)ّ(1)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.54انظرّالماد ّ)ّ(2)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  .31انظرّالماد ّ)ّ((3
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمغر  .17لماد ّ)انظرّاّ((4
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غيػرّم ػٌددّالٌمػد ّإذاّاسػ مٌرّالطر ػافّ ػ ّ نايػذه.ّّلم  ديدّلمٌر وّكا د ووّي  ٌكؿّالع دّ عدّذلؾّإل ّع دّعمػؿّو
ّامّاٌفّال دّاشقو ّلمٌد ّع دّالعمؿّم ٌددّالمٌد ّى ّسن يفّك  انّل انكفّالعمؿّالمغر  .ّ

ّلع ػػػدّ ّاساسػػػ   ك ػػػذلؾوّيكػػػكفّقػػػانكفّالعمػػػؿّالمغر ػػػ ّ  ٌنػػػ ّع ػػػدّالعمػػػؿّغيػػػرّم ػػػٌددّالمػػػٌد ّكخػػػكؿو
المػٌد .ّ ػ ّ ػيفّ عػؿّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّع ػدّالعمػؿّم ػػٌددّالعمػؿوّك عػؿّاالسػ ثنا ّع ػدّالعمػؿّم ػٌددّ

المٌد ّي ؼّ ال ساكمّمىّع دّالعمػؿّغيػرّم ػٌددّالمػٌد وّمػفّ يػ ّالخػركطّال ػ ّ اػ صّالم ػاؿّامػاـّإمكانٌيػ ّ
ّإ رامو.

 عّمة تحّوؿ عقد العمؿ محدد المدة إلى عقد عمؿ غير محدد المدة: -2

ّغيػرّم ػٌددّالمػٌد وّىػ ّاٌفّالمخػٌرعّا  ػرضّإٌفّعٌم ّ  ٌكؿّع دّالعمؿّم ٌددّالمػٌد ّ إلػ ّع ػدّعمػؿو
ّ ػػكؿّالمػػٌد - اٌفّإراد ّالم عاقػػديفّا  يػػتّإلػػ ّاالسػػ مرارّ علقػػ ّالعمػػؿّّ- ػػ ّ ػػاؿّغيػػا ّا اػػاؽوّوػػريصو

ّغيػػرّمسػػٌم .ّشٌنيػػـّلػػكّارادكاّ عميػػاّم ػػٌدد ّالمػػٌد ّال ا ػػكاّعمػػ ّذلػػؾوّكمػػاّ عمػػكاّ ػػ ّالمػػٌر ّالسػػا   .ّ ش ػػؿو
ذهّالارضٌي ّالّي   ّلياّك كدّ ػ ّ ػاؿّا اػاؽّالطػر يفّوػرا  نّعمػ ّمػٌد ّ ديػد ّلع ػدّالعمػؿوّلذلؾوّ  ٌفّى

ّ ديد . ّّّّسكا هّاكافّذلؾّ خركطّالع دّالسا ؽّذا ياوّاـّ خركطو

اٌفّاسػػ مرارّ  ػػٌدد1ّّك ػػ ّوػػددّ  ػػٌكؿّع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد ّقضػػتّم كمػػ ّالػػن ضّالموػػرٌي 
وّكدكفّ  ديػدّعػددّمػٌراتّال  ػٌددّكقػتّال عاقػدوّيػحٌدمّإلػ ّع دّالعمؿّلمػٌد ّمػفّالػزمفوّكلػكّ  ا اػاؽوّوػريصو

ّغيػرّم ػٌددّالمػٌد .ّذلػؾّاٌفّكثػر ّال  ديػدّكعػدـّ  ديػدّمػٌراتّ   ٌكؿّع ػدّالعمػؿّم ػٌددّالمػٌد ّإلػ ّع ػدّعمػؿو
ّا ػػلنّكىمٌيػػانوّىد ػػوّال  ايػػؿّ-ك  ػػانّلػػرامّالم كمػػ -مػػفّاش ػػؿّالمنوػػكصّعميػػوّ ػػ ّالع ػػدّال  ديػػدّي عػػؿّ

عمػ ّاسػ غلؿّىػذاّالنػكعّاشقكلّ  ّالع دّكىكّوا  ّالعمػؿّّعم ّ  كؽّالعامؿ.ّكيدٌؿّعم ّنٌي ّالطرؼ
مػػػفّالع ػػػكدوّ غيػػػ ّال يػػػٌر ّمػػػفّال يػػػكدّالماركضػػػ ّعمػػػ ّإنيػػػا ّع ػػػدّالعمػػػؿّغيػػػرّم ػػػددّالمػػػد .ّك ال ػػػال وّ

ّخا .ّ ّال خٌمصّمفّالعامؿّ  ّاٌمّكقتو

ّقرينػػ ّكمػػفّ ي نػػاّنحٌيػػدّ كٌ ػػوّىػػذهّالم كمػػ وّ اع   ػػارّ  ػػٌددّع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد ّلعػػٌد ّمػػراتو
عم ّرغ  ّاالس مرارّ  ّالعمؿّلمٌد ّغيرّم ٌدد وّكا خاذّىذاّالخكؿّمفّع كدّالعمؿّكسيم ّلم  ايػؿّعمػ ّ

ّ  كؽّالعامؿ.ّك ال ال وّالّ ٌدّمفّسٌدّىذهّالثغر ّال  ّيمكفّافّيم  ّإليياّاو ا ّالعمؿ.ّ

 ذ ّرحكسّاشمكاؿوّك خ يىّاالسػ ثمارّ يعىػٌدّالسػ  ّاشساسػٌ ّلم ضػ ي ّإاٌلّاٌفّرغ  ّالدكل ّ  ّ
 ػػال  كؽّالعٌمالٌيػػ .ّكاكلػػ ّىػػذهّال ضػػ ياتوّ   ٌسػػدّ ػػ ّ سػػييؿّخػػركطّإ ػػراـّع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد وّىر ػػانّ

                                                           
.ّمذككرّلدل:ّإسماعيؿّغانـوّ  ددّع دّالعمؿّم ددّالمٌد وّم م 7/1/1961ّؽوّ مس 228/25ّن ضّمورموّرقـّّ((1

ّال انكنٌي ّكاالق وادٌي وّم م ّ ودرىاّاسا ذ ّكمي ّال  كؽّ  امع ّال اىر وّالعددّالثان وّ ّ.381وّص1962العمـك



 

241 
 

يػاوّمفّال يكدّال  ّ  ٌدّإنيا ّع دّالعمػؿّغيػرّم ػٌددّالمػٌد .ّذلػؾّاٌفّعػدـّ  ديػدّمػراتّال  ديػدّالمسػمكحّ 
ّ.1ّّ حٌدمّإل ّ مريرّع كدّالعمؿّم ٌدد ّالمٌد وّالكا د ّ مكّاشيخرلوّكدكفّ دكد

ّكلكػػفوّمػػفّغيػػرّالم  ػػكؿّ   يػػؽّىػػذاّاليػػدؼّاالق وػػادٌمّعمػػ ّ سػػا ّموػػالصّالط  ػػ ّالعاممػػ .
/ا(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّال ػػ ّ خػػ رطّعػػدـّ  ػػاكزّ  ػػرات54ّلػػذلؾوّ  ٌننػػاّن  ػػرحّ ػػذؼّع ػػزّالمػػاد ّ)

عّال ػػ ّ اوػػؿّ ػػيفّع ػػكدّالعمػػؿّم ػػٌدد ّالمػػٌد ّعمػػ ّار عػػ ّاخػػيرّخػػلؿّخمػػسّسػػنكات.ّك  وػػيرّاالن طػػا
ّغيػرّم ػٌددّ ّل  ٌكؿّع ػدّالعمػؿّم ػٌددّالمػٌد ّإلػ ّع ػدّعمػؿو ميم ّالخمسّسنكاتّإل ّثل ّسنكاتوّكخرطو

مٌد ػووّإالّالمٌد .ّ  ي ّ و صّنٌصّالماد ّعمػ ّالخػكؿّال ػال :ّ"ين ضػ ّع ػدّالعمػؿّم ػٌددّالمػٌد ّ ان ضػا ّ
ّ ػػيفّطر يػػوّلمػػٌد وّمعٌينػػ و.ّ ػػ ذاّزادتّمػػٌد ّالع ػػدّاشوػػمٌي ّكالم ػػٌدد ّعمػػ ّ اٌنػػوّي ػػكزّ  ديػػدهّ ا اػػاؽوّوػػريصو

ّغيرّم ٌددّالمٌد ". ّثل ّسنكاتوّان م ّع دّالعمؿّإل ّع دو

  ذاّاس مٌرّع ػدّالعمػؿّع ػدانّم ػٌددّالمػٌد وّكػافّمػفّكا ػ ّوػا  ّالعمػؿّاالسػ مرارّ ػ ّ نايػذهوّ
ّدـّإنيالوّ  تّطالم ّ عٌرضوّلم زا ّالم رٌ  ّعم ّاقنيا ّاقرادمّلع دّالعمؿّم ٌددّالمٌد .كع

ّّّ ماّىكّال زا ّالم رٌ  ّعم ّإنيا ّع دّالعمؿّم ٌددّالمٌد ؟

 الفرع الثاني

 محّدد المّدة الجزاء المترتب عمى إنياء عقد العمؿ
ّع دّالعمؿّلمٌد وّم ٌدد ووّ اشوؿّاٌفّين  ي ّ ان يا ّالمٌد ّالم ٌدد ّ  ّالع ػد.ّك ػالرغـّمػفّإذاّاي ـر

ّخػػلؿّمػػٌد ّسػػريانووّخػػريط ّافّيػػد ىّلمعامػػؿّ ذلػػؾوّسػػمصّالمخػػٌرعّلوػػا  ّالعمػػؿّافّيينييػػوّ ػػ ّاٌمّكقػػتو
ّ.2ّّا كرهّعفّالمٌد ّالم  ٌ ي ّمفّالع د

ال عػػكيضّّكييعىػػٌدّال ػػزاـّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػد ىّا ػػكرّالعامػػؿّعػػفّالمػػٌد ّالم  ٌ يػػ ّمػػفّالع ػػدّمػػفّق يػػؿ
ّغيرّمخركعّو ّاٌفّقانكفّالعمؿّالسكرمّلـّي رؾّمسػ ل ّ  ديػدّال عػكيضّلمسػمط ّال  ديرٌيػ ّ.ّإال3عفّ وٌرؼو

لم ضا وّإٌنماّكضىّاسسّ سا ووّ وكر وّ ضمفّلمعامؿّ وكلوّعم ّا كرهّعفّكامؿّمػٌد ّالع ػدوّكك ٌنػوّ
ّّعم ّراسّعممو.

لسػػكرٌمّىػكّم ػػدارّاش ػرّالمسػػ  ٌؽّلمعامػؿّعػػفّك ال ػال وّ م ػدارّال عػػكيضّالػذمّ ػػٌددهّالمخػٌرعّا
الا ر ّالم  ٌ ي ّمفّالع د.ّك كـّىذهّالماد ّمفّالنظاـّالعاـّال مػالٌ ؛ّإذّالّي ػكزّاال اػاؽّعمػ ّافّيسػ  ٌؽّ

                                                           
اكل وّ را ىّال كانيفّكال ضا ّعفّمناور ّ  كؽّالعامؿوّكرق ّعمؿّم ٌدم ّإل ّالمح مرّالعمم ّالسنكمّم مدّا مدّالّ(1)

ّ.448وّص1997ال اىر وّّ- امع ّالمنوكر وّىيم كفّرمسيسّ-الثان ّلكمي ّال  كؽ
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.53ّانظرّالماد ّ)ّ(2)
 امع ّالمنوكر وّّ-د ّالمنارد ّلوا  ّالعمؿوّرسال ّدك كراهوّكمي ّال  كؽآماؿّطوّع دّالغن وّإنيا ّع دّالعمؿّ اقراّ(3)

ّ.15وّص1999
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العامؿّ  ّ ػاؿّاقنيػا ّالم  سػرّلع ػدّالعمػؿّنوػؼّم مػ ّاش ػرّالمسػ  ٌؽّعػفّالمػٌد ّالم   ٌيػ ّمػفّالع ػدوّ
ّعم ّافّي وؿّعم ّضعؼّم م ّاش ر؛ّلماّ  ّذلؾّمفّ الد ّلمعامؿ.كلكفّيمكفّاال ااؽّ

ّمعػٌيفوّ  ٌنػوّين يػ ّ  ن ػازّالعمػؿّالم اػؽّعميػو ذاّاقػدـ1ّاٌماّإذاّكافّالع ػدّم رمػانّقن ػازّعمػؿو .ّكان
وػػا  ّالعمػػؿّعمػػ ّإنيػػا ّالع ػػدّق ػػؿّإن ػػازّالعمػػؿّالم اىػػؽّعميػػووّيسػػ  ٌؽّالعامػػؿّ عػػكيضّاقنيػػا ّغيػػرّ

ّ.3يعادؿّا رّخيريفّعفّكٌؿّسن ّخدم ّوّالذم2الم رر

ك ال ال وّ وٌدلّقانكفّالعمؿّالسكرمّلمس ل ّإنيا ّع دّالعمؿّم ٌددّالمػٌد ّق ػؿّان يػا ّمٌد ػووّاكّ
ق ؿّإن ازّالعمػؿّالم اػؽّعميػو.ّ  ػٌددّال ػزا ّالم ر ٌػ ّعمػ ّىػذاّاقنيػا ّالم  سػروّسػكا هّاكػافّوػادرانّعػفّ

ّالعامؿّاـّعفّوا  ّالعمؿ.ّّ

وّكػػافّال ػػزا ّكشّّ ٌفّ ػػزا ّاقخػػلؿّ ػػاالل زاـّي  ػػٌددّعمػػ ّاسػػاسّالضػػررّالػػذمّاوػػا ّكػػٌؿّطػػرؼو
الم ر ٌػػ ّعمػػ ّالعامػػؿّ ػػ ّ ػػاؿّإنيالػػوّع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد ّق ػػؿّإخطػػارهّوػػا  ّالعمػػؿوّمخ ماػػانّعػػفّ

ّال زا ّالم رٌ  ّعم ّوا  ّالعمؿ.ّ

اك ػر؛ّن ي ػ ّ  ػدهّموػدرّرزقػووّّضػرراّنّ- ػ ّمعظػـّال ػاالت-  نيا ّع دّالعمؿّييم ػؽّ العامػؿّ
ّآخػػرّخػػلؿّ  ػػر وّ ّآخػػروّم ارنػػ نّمػػىّوػػا  ّالعمػػؿوّالػػذمّ  مكانػػوّإي ػػادّعامػػؿو مػػىّوػػعك  ّإي ػػادّعمػػؿو

ّك يز ووّىذاّماّلـّيكفّالعامؿّالذمّاني ّع دّالعمؿّم ٌددّالمٌد ّذاتّخ ر ّاكّكاا  ّعالي .

ّاك ػػرّ ػػ ّ ػػاؿّإنيػػا ّوػػا  ّالعمػػؿّ ع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد ّق ػػؿّكيظيػػرّىػػذاّالضػػررّ خػػكؿو
ّمػػفّالمػػاؿّييعينػػوّعمػػ ّ  ٌمػػؿّ ان يػػا ّمٌد ػػو.ّذلػػؾّاٌفّالعامػػؿّيكػػكفّمطملٌنػػانّعمػػ ّاٌنػػوّسي وػػؿّعمػػ ّم مػػ و
ّ اع ا ّمعيخ وّخلؿّالا ر ّالم ٌدد ّ  ّع دّالعمؿ.ّاشمرّالذمّيد عوّإل ّال  اعسّعفّال  ػ ّعػفّعمػؿو

ّّلػػذلؾوّإذاّاقػػدـّوػػا  ّالعمػػؿّعمػػ ّاقنيػػا وآخػػروّإاٌلّ عػػدّاق ػػرا ّ ػػاريخّان يػػا ّالع ػػد.ّ دكفّك ػػكدّم ػػٌررو
ّلػػػذلؾّ كػػػافّممزمػػػانّ ػػػ دا ّاش ػػػرّالمسػػػ  ٌؽّّ-/ا(64كار كػػػا ّالعامػػػؿّخطػػػ ّ سػػػيمانّك  ػػػانّلممػػػاد ّ)-قػػػانكن  

ّلمعامؿّخلؿّالا ر ّالم   ٌي ّمفّع دّالعمؿ.

 عػكيضّميمػ ّّ  ػٌؽّالعامػؿّ ػ ّال وػكؿّعمػ 4ّكا عدّمػفّذلػؾوّقضػتّم كمػ ّالػن ضّالسػكري 
اقخطػػاروّإذاّل ػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّإلػػ ّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد ّق ػػؿّان يػػا ّالمػػٌد ّالم اػػؽّعمييػػاوّاكّ

ّق ؿّإن ازّالعمؿّالم اؽّعميو.

                                                           
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.55انظرّالماد ّ)ّ(1)
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.55انظرّالماد ّ)ّ((2
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.65انظرّالماد ّ)ّ(3)
(و414ّوّال اعد ّرقـّ)1972  ّم م ّالم امكفّالسكري وّمر ىّسا ؽوّ.ّمنخكر2/5/1972ّ اريخ625/699ّّن ضّّ(4)
ّ.347ص
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كمػػػفّ ي نػػػاّنحٌيػػػػدّ كٌ ػػػوّم كمػػػ ّالػػػػن ضّالسػػػكرٌي ؛ّذلػػػؾّاٌفّ عػػػػؿّاقنيػػػا ّالوػػػادرّعػػػػفّاقراد ّ
الػر ّع ػكدّالعمػؿّم ػٌدد ّالمػٌد وّلييػدخمياّ ػ ّإطػارّع ػكدّالعمػؿّالمنارد ّلوا  ّالعمؿّييخػراّالع ػدّعػفّد

غيرّم ٌدد ّالمد وّن ي  ّاس عمالوّلرخو وّ خٌصّىذاّالنكعّمفّع ػكدّالعمػؿ.ّاشمػرّالػذمّي ػٌررّمسػا ل وّ
 ّك  ػػانّل كاعػػدّىػػذاّالع ػػد؛ّ مػػفّيسػػ ايدّمػػفّمٌيػػز ّاقنيػػا ّ ػػاقراد ّالمناػػرد وّعميػػوّافّي  ٌمػػؿّالن ػػالجّالم ر ٌ ػػ

ّعم ّاس ااد وّمفّىذهّالمٌيز .ّّ

نكفّالعمػػؿّك  ػػانّل ػػا-لنسػػ  ّإلػػ ّالعامػػؿّ  ٌنيػػاّم ٌيػػد ّاٌمػػاّرخوػػ ّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد ّ ا
ّكا دّكىك:ّضركر ّإخطارّوا  ّالعمؿّق ؿّخيّرّ-السكرم ّيفّمفّال اريخّالم ٌددّل نيا .ّ  يدو

عمػػػؿّم ػػػٌددّالمػػػٌد ّالّير ٌػػػ ّعمػػػ ّالعامػػػؿّاٌيػػػ ّ يػػػؿّنسػػػ طيىّال ػػػكؿ:ّإٌفّاقنيػػػا ّالم  سػػػرّلع ػػػدّال
ّمسحكلٌي وّإٌنماّىكّ ؽ ّلوّ مك  ّقانكفّالعمؿّالسكرم؟

/ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّنسػػ ن جّاٌفّالمخػػٌرعّسػػاكلّمػػف53ّمػػفّخػػلؿّقرا  نػػاّلػػنٌصّالمػػاد ّ/
مػػٌد .ّ اقنيػػا ّ يػػ ّاقنيػػا ّالوػػادرّعػػفّالعامػػؿّ ػػيفّع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد ّكع ػػدّالعمػػؿّغيػػرّم ػػٌددّال

الػػذمّيوػػدرّعػػفّالعامػػؿّق ػػؿّان يػػا ّالمكعػػدّالم ػػٌددّ ػػ ّالع ػػدّالّي ر ٌػػ ّعميػػوّاٌيػػ ّمسػػحكلٌي وّطالمػػاّاٌفّ
ّ مراعا ّميم ّاقخطارّالمنوكصّعميياّ  ّقانكفّالعمؿ.ّ ّاشخيرّال ـز

عمػؿّخيريفّمفّ اريخّإنيػا ّع ػدّال  ذاّاخطرّالعامؿّوا  ّالعمؿّ رغ  وّ  ّإنيا ّالع دّق ؿّ
ّّ- ػػٌددّالمػػٌد ّاـّغيػػرّم ػػٌددّالمػػٌد سػػكا ّم- كػػافّاقنيػػا ّمخػػركعانوّ  يػػ ّالّي ر ٌػػ ّعمػػ ّالعامػػؿّاٌمّال ػػزاـو

 ػػال عكيض.ّكػػذلؾوّالّيمكػػفّلوػػا  ّالعمػػؿّمطال ػػ ّالعامػػؿّ ػػال عكيضّ ػػ ّىػػذهّال الػػ وّاسػػ نادانّلك ػػكدّ
ّزّمخالا ياّإاٌلّلموم  ّالعامؿ.ّا ااؽوّعم ّذلؾ؛ّ يذهّال اعد ّى ّمفّالنظاـّالعاـّال مال وّكالّي ّك

عمػػ ّ  مػػيصّميمػػ ّاقخطػػارّك عميػػاّخػػيرانّكا ػػدانّ ػػدالنّمػػفّّ-عمػػ ّسػػ يؿّالمثػػاؿ- ي ػػكزّاال اػػاؽّ
خيريف.ّكلكفوّالّيمكفّاال ااؽّعم ّإطال ّمػٌد ّاقخطػار.ّكايضػانوّالّيمكػفّاال اػاؽّعمػ ّ رمػافّالعامػؿّ

ّي   اكزّماّىكّم ٌددهّ  ّقانكفّالعمؿ.ّ مثؿّىػذاّالخػرطّمفّ ٌ وّ  ّاقنيا ّ  تّطالم ّال زاموّ  عكيضو
ّييم ؽّالضررّ موالصّالعامؿوّكييخٌكؿّمخالا ّل اعد ّى ّمفّالنظاـّالعاـّال مال .

كعميووّ اقنيا ّالوادرّعفّالعامؿّ  ّع دّالعمؿّم ػٌددّالمػٌد وّىػكّإنيػا هّمخػركعهوّطالمػاّاٌفّّّ
ّ ميم ّاقخطار.ّاٌماّإذاّلـ ّإلػ ّوػا  ّالعمػؿّّاشخيرّال ـز ييراع ّىػذهّالميمػ وّكػافّممزمػانّ ػد ىّ عػكيضو

اكّعػفّالمػد ّالم   ٌيػ ّمنيػاوّإذاّلػـّيػراًعّىػذهّالميمػ ّّ-كىػ ّخػيريف-عادؿّ دؿّا رهّعػفّميمػ ّاقخطػارّيّي
ّاال ااؽّعم ّإعاا ّالعامؿّمفّمراعا ّميم ّاقخطار.1 الكامؿّو ّ.ّماّلـّي ـٌ

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.53انظرّالماد ّ)ّ((1
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ال ػػٌدّاشعمػػ ّلم مػػ ّال عػػكيضّالمسػػ  ٌؽّلمعامػػؿّ ػػ ّ ػػاؿ1ّّ ػػ ّ ػػيفّ ػػٌددّقػػانكفّالعمػػؿّالكػػكي  
اقنيػػا ّالم  سػػرّلع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد .ّ ػػنٌصّعمػػػ ّالعناوػػرّال ػػ ّي ػػ ّمراعا يػػاّعنػػدّ  ديػػدّم مػػػ ّ
ال عػكيضوّم ػػددانّإياىػػاّ ػػالعرؼّال ػػارموّكط يعػػ ّالعمػػؿوّكمػػٌد ّالع ػػدوّككا ػػ ّاقع  ػػاراتّال ػػ ّ سػػاىـّ ػػ ّ

ّكذلؾّكٌموّ  ّ دكدّا رّالعامؿّعفّالمٌد ّالم   ٌي ّمفّع دّالعمؿ.ك كدّالضررّكمداهوّ

كىػػػذاّيعنػػػ ّافّم مػػػ ّال عػػػكيضّالمسػػػ  ٌؽّلمعامػػػؿّيمكػػػفّافّينػػػزؿّعػػػفّم مػػػ ّاش ػػػرّالػػػذمّكػػػافّ
ّسي وؿّعميوّ  ّ اؿّاس مرارّع دّعممو.ّاشمرّالذمّيمنصّوا  ّالعمؿّم االنّاكسىّل نيا .ّ

ذمّسػارّعميػوّقػانكفّالعمػؿّالسػكرم؛ّلمػاّ ػ ّذلػؾّمػفّ مايػ ّاك ػرّالنيجّالػىذاّلذلؾوّ  ٌنناّنحيدّ
لعمػؿّم ػٌددّالمػٌد ّدكفّافّير كػ ّل ٌؽّالعامؿّ  ّاالس مرارّ العمؿ.ّ وا  ّالعمػؿّالػذمّسػييني ّع ػدّا

يسػػ طيىّالػػ خٌمصّمػػفّك ػػكدّالعامػػؿّداخػػؿّالمنخػػ  وّدكفّافّيسػػ طيىّالػػ خٌمصّمػػفّّالعامػػؿّخطػػ نّ سػػيماّن
فّاخ ماتّال سمي ّك ا تّ عكيضانّ دالنّمفّاش ر.ّإاٌلّاٌفّاخػ لؼّال سػمي ّلػفّيػحدِّّال زاموّ  دا ّاش  روّكان

ّمػػفّالنا ٌيػػ ّالمادٌيػػ وّإذّس ضػػطرّالمنخػػ  ّلػػد ىّالم مػػ ّذا ػػوّ ػػ ّال ػػال يفوّسػػكا هّاسػػ مٌرّ إلػػ ّاٌمّاخػػ لؼو
ّالعامؿّ العمؿوّاـّ كٌقؼّعفّذلؾّ س  ّإنيا ّوا  ّالعمؿّلع دّالعمؿ.ّ

هّال الػػ ّسياٌضػػؿّوػػا  ّالعمػػؿّاالسػػ مرارّ ػػ ّع ػػدّالعمػػؿّ ػػدالنّمػػفّانيالػػو؛ّقنعػػداـّك ػػ ّىػػذّ
ّ-قػػدرّالمسػػ طاع-رّالػػذمّيضػػمفّلمعامػػؿّموػػم  وّ ػػ ّذلػػؾوّإذّسػػيد ىّعمػػ ّالعمػػؿّذا ػػوّمػػر يف.ّاشمػػ

 ػزا ّاس مرارّع دّعمموّل يفّان يػا ّالمػٌد ّالم اػؽّعمييػا.ّإذاّلػـّيكػفّا  رامػانّل نػكدّاال اػاؽوّ خك ػانّمػفّال
ّالذمّنٌصّعميوّقانكفّالعمؿ.

م مػػػ 2ّّكعمػػػ ّغػػػرارّالػػػنيجّالػػػذمّسػػػارّعميػػػوّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّ ػػػٌددّقػػػانكفّالعمػػػؿّالمغر ػػػ 
ال عػػػكيضّالػػػذمّي ػػػ ّد عػػػوّلمعامػػػؿّ ػػػ ّ ػػػاؿّإنيػػػا ّع ػػػدّالعمػػػؿّم ػػػٌددّالمػػػٌد ّق ػػػؿّان يػػػا ّمٌد ػػػوّ ػػػاش رّ

ّالمس  ٌؽّلألخيرّعفّالمٌد ّالم   ي ّمفّالع د.

نع  ػػػدّاٌفّىػػػذاّالػػػنيجّ اقضػػػا  ّإلػػػ ّاٌنػػػوّالػػػنيجّاشكثػػػرّضػػػمانانّل ػػػٌؽّالعامػػػؿّ ػػػ ّكمػػػفّ ي نػػػاّ
االس مرارّ العمؿوّكالذمّي يوّمخاطرّاقنيا ّالم  سروّ  ٌنوّي ٌ ؽّالعدال ّمفّ ي ّ عػكيضّالعامػؿّالػذمّ
ّ.ّّّخسرّعمموّدكفّاٌمّخط ّار ك ووّن ي  ّاس عماؿّوا  ّالعمؿّلرخو ّاقنيا ّال  ّالّيممكياّاولّن

ذاّكػػافّاقنيػػا ّاقرادمّلع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد ّمػػفًّق ػػؿّوػػا  ّالعمػػؿّييعىػػٌدّإ ػػدلّ ػػاالتّ كان
اقنيا ّغيرّالم ٌرروّ  ٌفّ رؾّالعامؿّالعمؿّن ي  ّ ور اتّوا  ّالعمػؿّالخاطلػ وّكال ػ ّ مثٌػؿّاع ػدا نّ

ّغيرّالم ٌررّ  كـّال انكف.ّّعم ّ  كؽّالعامؿّك رٌيا وّاشساسٌي وّ خٌكؿّ دكرىاّ ال ّايخرلّل نيا 
ّ

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  .47انظرّالماد ّ)ّ((1
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمغر  .33انظرّالماد ّ)ّ((2
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ي  ّعم ّوا  ّالعمؿّاالسػ مرارّ ػ ّ نايػذّع ػدّالعمػؿّم ػٌددّالمػد وّكعػدـّال سػٌ  ّ ػ ّإنيػا ّ
ّع دّالعمؿّغيرّم ددّالمٌد وّن ي  ّمخالا وّالل زاما وّالع دٌي وّاكّالل زاما وّاشخلقٌي ّ  اهّالعامؿ.

ّاٌفّاقنيػػا ّيوػػدرّ ػػ ّإالشوػػؿّافّالطػػرؼّالػػذمّيي ػػدـّعمػػ ّاقنيػػا ّي  ٌمػػؿّمسػػحكلٌي ّذلػػؾ.ّكا
 عضّاش يافّعػفّالعامػؿوّكرغػـّذلػؾّ ػ ٌفّمسػحكلي وّ  ػىّعمػ ّوػا  ّالعمػؿ.ّ اقنيػا ّ ػ ّىػذهّال الػ ّ

فّلػػـّي ػػادرّإلػػ ّإنيػػا لػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّمضػػمكنان؛ّذلػػؾّاٌفّاشخيػػرّكان  ّع ػػدّيينسػػ ّإلػػ ّالعامػػؿّخػػكلنوّكان
ّالعمؿوّإاٌلّاٌنوّد ىّالعامؿّ  ور ا وّال الر وّكالمنا ي ّلم انكفّإل ّ رؾّالعمؿ.

كنٌصّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّ عضّىذهّال االتوّ سمصّلمعامؿّ  رؾّالعمؿّق ؿّان يػا ّمػٌد ّ
ّمػفّ انػ ّوػا  ّالعمػؿّوّ ػ ّ ػاؿّإث ػاتّالعا وّمػىّاع  ػارّاقنيػا ّغيػرّم ػٌررو مػؿّالع دوّكدكفّإخطػارو

ّذلؾّال ورؼّالخاطاّالوادرّعفّوا  ّالعمؿّقضالٌيان.ّ
ّعم ّ نكدّع دّالعمػؿوّكعػدـّ ك يعىٌدّ عضّىذهّال االتّاخطا نّمر  ط ّ ع دّالعمؿوّك دخاؿّغش 
 نايػػذّاالل زامػػاتّال كىرٌيػػ ّالم ر  ػػ ّك  ػػانّلم ػػانكفّ)الاػػرعّاشكؿ(.ّك عضػػياّاآلخػػرّاخطػػا نّمنا يػػ نّلألخػػلؽوّ

ّالعامؿّ)الارعّالثان (.ّك عضياّ يعٌرضّالعامؿّلمخطرّ)الارعّالثال (.كاالع دا ّعم ّ
ّ

 الفرع األوؿ
 مبّرٍر لترؾ العمؿ الجسيمةاألخطاء العقدّية 

ىناؾّم مكع ّمفّال االتّال  ّيي دـّ يياّوا  ّالعمؿّعمػ ّإنيػا ّع ػدّالعمػؿوّكلكػفّ وػكر وّ
اكّ سػػ  ّعػػدـّ  ٌيػػدهّ  كاعػػدّال ػػانكفوّاكّمخالا ػػوّغيػػرّم اخػػر و.ّ يػػد ىّالعامػػؿّن ي ػػ ّالغػػٌشّالػػذمّار ك ػػووّ

ّلخركطّالع دوّإل ّ رؾّالعمؿ.
ّ يػػػذهّالوػػػكر ّخػػػكلنّمػػػفّاخػػػكاؿّاقنيػػػا ّغيػػػرّ كاع  ػػػرّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّاقنيػػػا ّالػػػذمّيػػػ ـٌ
الم ػٌرر.ّإاٌلّاٌنػوّ ٌمػػؿّالعامػؿّمخػػٌ  ّر ػىّدعػػكلّامػاـّال ضػػا ّلييث ػتّار كػػا ّوػا  ّالعمػػؿّىػذهّالمخالاػػ ّ

ّ.1/ا(.ّكال  ّع ّاقث اتّعم ّالعامؿ66 ّ يعىٌدّإ دلّالمخالااتّالمنوكصّعميياّ  ّالماد ّ)ال 
ّي كػـّّ كيحخذّعم ّمكقؼّقانكفّالعمؿّالسكرمّ ػ ّىػذاّالوػددّاٌنػوّسػي ّعػفّك ػكدّم ػداّقػانكن  

 "ّ/ (ّلػػػيسّإاٌلّ كػػػرارانّل اعػػػد ّ"ال ينػػػ ّعمػػػ ّمػػػفّادعػػػ66مسػػػ ل ّاقث ػػػات.ّ مػػػاّ ػػػا ّ ػػػ ّع ػػػزّالمػػػاد ّ)
ال ضػا ّلم وػكؿّعمػ ّّـالمعرك  ّ  ّقانكفّاوكؿّالم اكمات.ّ طالماّاٌفّالعامؿّمكٌمؼّ ر ىّدعكلّاما

ّ كمانّ  ث اتّوٌ  ّادعالوّكذلؾ. ّ عكيضّاقنيا ّغيرّالم رروّ يذاّيعن ّاٌنوّمكٌمؼه
ّكمفّ ي ناّنرلّاٌفّىػذاّال وػٌرؼّمػفًّق ػؿّوػا  ّالعمػؿوّكالم مثٌػؿّ ػ ّإدخالػوّغٌخػانّعمػ ّع ػد
ّ انػ ّال ػانكفوّكافّييراعػ ّ العمؿوّاكّإخللوّ ال زاما ػوّالع دٌيػ وّي عػارضّمػىّكا ػ ّاشخيػرّ ػ ّافّيم ػـز
م ػداّ سػفّالنٌيػػ ّ ػ ّ نايػػذّالع ػكدوّكافّي  ٌمػػ ّ ػاشخلؽّال ميػػد ّ ػ ّ عامل ػػوّالع دٌيػ وّسػػكا هّاثنػا ّإ رامػػوّ

                                                           
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.66انظرّالماد ّ)ّ(1)
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ع ػػػدّالعمػػػؿّاكّام نػػػىّعػػػفّ نايػػػذّال زاما ػػػوّّع ػػػدّالعمػػػؿّاـّاثنػػػا ّ نايػػػذه.ّلػػػذلؾوّإذاّادخػػػؿّغٌخػػػانّعمػػػ ّ نػػػكد
ّالع دٌي وّكافّمعٌرضانّلممسا ل ّال انكنٌي .ّ

ّي  ػااّإلػ ّ مايػ ّالمخػٌرعوّاشمػرّ ّضػعيؼو وّ يذاّيعنػ ّك ػكدّطػرؼو كشٌنناّ  ّوددّعلق ّعمؿو
ّال دٌخؿّال انكنٌ ؛ّل ماي ّ  كؽّىػذاّالطػرؼّالضػعيؼّنكىػكّالعامػؿنّ  كاعػدّمػفّالنظػاـّ العػاـّالذمّي  ـٌ

ّال مال .ّّّ
 يؿّكافّقانكفّالعمؿّالسكرمّمكٌ  انّ  ّ نظيموّل ٌؽّالعامؿّ  ّ رؾّالعمؿوّمىّاع  ارّاقنيػا ّ

ّمفًّق ؿّوا  ّالعمؿّ  ّ اؿّغٌشّاشخيرّاكّام ناعوّعفّ نايذّال زاما و؟ ّغيرّم ٌررو
 :قديالتعاالغّش أوالًػػػ 

 ػػ ّمكا يػػ ّالغػػٌشّال عاقػػدٌمّالمر كىػػ ّمػػفّّسػػارّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّعمػػ ّنيػػجّ مايػػ ّالعامػػؿوّ
ًق ػػؿّوػػا  ّالعمػػؿ.ّ سػػمصّلمعامػػؿّ  ػػرؾّالعمػػؿّق ػػؿّنيايػػ ّالع ػػدّكدكفّإخطػػاروّمػػىّاع  ػػارّاقنيػػا ّغيػػرّ
ػػػ ّغٌخػػانّكقػػػتّال عاقػػدوّكذلػػػؾّ يمػػاّي عٌمػػػؽّ خػػركطّع ػػػدّ ّإذاّكػػافّوػػػا  ّالعمػػؿّاكّمػػػفّيمثمػػوّار كى م ػػٌررو

ّ.1العمؿ
الغػٌشّالػذمّييدخمػوّوػا  ّّعمػ ّال الػ ّذا يػاوّمع  ػر ّن2ّعر يػ الّفّالعمػؿتّالعديدّمػفّقػكانيكنوٌّ

العمػػػؿّاكّمػػػفّيمثمػػػوّعمػػػ ّخػػػركطّع ػػػدّالعمػػػؿّاكّظرك ػػػوّم ػػػٌررانّل ػػػرؾّالعمػػػؿ.ّكلػػػـّيػػػنصّقػػػانكفّالعمػػػؿّ
ّالمورمّعم ّىذهّال ال .

كالّييخ رطّك  انّل انكفّالعمؿّالسػكرمّافّيوػدرّالغػٌشّعػفّوػا  ّالعمػؿّخخوػٌيانوّإٌنمػاّيمكػفّّ
يوػػدرّعػػفّالخػػخصّالػػذمّيمٌثمػػوّكػػذلؾ.ّكا عػػدّمػػفّذلػػؾوّالّييخػػ ىرطّعمػػـّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػالغٌشّالػػذمّّاف

ار ك وّممٌثمووّ يمكفّافّيككفّالمسحكؿّعفّالغػٌشّالمر كىػ ّعػاملنّ ػ ّقسػـّ عيػيفّالعػامميفّ ػ ّالمنخػ  وّ
ّذمّكاػا  وّعاليػ وّإلػ ّ ّمعػٌيفو ال عاقػد.ّ طالمػاّاٌنػوّيمثٌػؿّكادخؿّغٌخانّي عٌمػؽّ خػركطّالعمػؿوّ غيػ ّد ػىّعامػؿو

فّكػػافّ  مكػػافّوػػا  ّالعمػػؿّم اسػػ  وّ وػا  ّالعمػػؿوّ يػػذاّيعنػػ ّاٌفّاشخيػػرّمسػػحكؿّعػفّ وػػر ا و.ّكان
عػػفّ وػػرٌ وّالخػػاطاوّإاٌلّاٌفّ  ػػكؽّالعامػػؿّالّيمكػػفّافّ  ػػ ٌثرّ مػػدلّعمػػـّوػػا  ّالعمػػؿّ ال يػػ ّال ػػ ّ

ّاقدمتّعم ّالغٌشوّمادامتّىذهّال ي ّ مٌثؿّوا  ّالعمؿ.
كفّافّيككفّىذاّالخخصّ عيدانّعفّاسر ّالمنخ  وّإاٌلّاٌفّوا  ّالعمؿّقدّاككؿّإليػوّميٌمػ ّكيم

 عييفّالعٌماؿوّ  دخؿّغٌخانّعم ّع دّالعمؿوّكذلؾّ يماّي عٌمؽّ خركطّع دّالعمؿ.ّك  ّىذهّال الػ ّن ػكؿ:ّ
ّإٌفّوػػا  ّالعمػػؿّييعىػػٌدّمسػػحكالنّعػػفّىػػذاّالغػػٌش؛ّ طالمػػاّاٌفّىػػذاّالخػػخصّيممػػؾّوػػل يٌّ  ّإ ػػراـّع ػػدّعمػػؿو

ّممًزـّلوا  ّالعمؿوّ يذاّيعن ّاٌنوّيمٌثؿّاشخيرّ  ّال ياـّ يذهّالميٌم .
ّ  كػػػـّ ّلعػػػٌدّاقنيػػا ّغيػػػرّم ػػٌررو كم ػػٌررّاع  ػػارّالغػػػٌشّالمر كىػػ ّمػػػفًّق ػػؿّوػػػا  ّالعمػػؿّكسػػ  و

طّ  ٌ ػؽّال انكفوّىكّ ماي ّالعامؿّمفّم اكالتّغٌشّوا  ّالعمؿوّ غي ّد ىّالعامؿّإل ّال عاقػدّ خػرّك
ّالناىّلوّعم ّ سا ّموالصّالعامؿّالمخركع .

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.1-/ا66الماد ّ)ّانظرّ(1)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسعكدم.81/2الماد ّ)ّكّ/د(ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  48 ّ)انظرّالمادّ(2)
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كمػفّ ي نػاّنع  ػدّاٌفّىػػذهّال اعػد ّال ػ ّ سػمصّلمعامػػؿّ  ػرؾّالعمػؿّ ػ ّ ػػاؿّالغػٌشّالمر كىػ ّمػػفّ
ّّ ط ي انّلم اعد ّال  ّ  كؿ:ّ"ماّ ن ّعم ّ اطؿّ يكّ اطؿ".تّإالًق ؿّوا  ّالعمؿّليس

عامػؿّخاليػانّمػفّالغػٌشوّكػافّمػفّكا ػ ّوػا  ّ  ذاّكافّالع دّالذمّا رموّوا  ّالعمػؿّمػىّال
ّالعمؿّ نايذّاالل زاماتّالم ر ٌ  ّعميوّك  انّش كاـّال انكف.

 ثانياًػػػ امتناع صاحب العمؿ عف تنفيذ التزاماتو مبّرر لترؾ العمؿ: 
كالػػذمّي ػػررّ ػػرؾّالعامػػؿّالعمػػؿّدكفّمراعػػا ّال يػػدّ-تّالخطػػ ّالع ػػدمّ  ػػٌؽّوػػا  ّالعمػػؿّيث ػػّ

 ػػػ ّ ػػػاؿّام ناعػػػوّعػػػفّ نايػػػذّال زاما ػػػوّال كىرٌيػػػ ّالم ر  ػػػ ّعميػػػوّك  ػػػانّلم ػػػانكفوّّ- ّاقنيػػػا عمػػػالماػػػركضّ
ّ كواوّطر انّ  ّالعلق ّالع دٌي ّالعٌمالٌي .ّ

 العمؿ: اللتزامات الجوىرّية الواردة في قانوفا -1
ّمػفّ يػ ّوػا  1ّقانكفّالعمؿّالسكرمّسمص ّلمعامؿّ  رؾّالعمؿّمىّاع  ارّاقنيا ّغيرّم ػٌررو

ّالعمؿّ  ّ اؿّعدـّ نايذهّاالل زاماتّال كىرٌي ّالم ر ٌ  ّ  ّذم ووّك  انّش كاـّقانكفّالعمؿ.ّ
كلكفوّيحخذّعم ّمكقؼّقانكفّالعمؿّالسكرمّ  ّىذهّالمػاد ّاٌنػوّقٌوػرّ ػ ّ ماي ػوّلمعامػؿوّمػفّ

 ٌ ػ ّ ػ ّذٌم ػوّك  ػانّنا ي ّاٌنوّسمصّلألخيرّ  رؾّالعمػؿّإذاّاخػٌؿّوػا  ّالعمػؿّ االل زامػاتّال كىرٌيػ ّالم ّر
لم ػػانكفّك ػػدهوّدكفّافّي ػػرؾّم ػػاؿّاقخػػلؿّالوػػادرّعػػفّوػػا  ّالعمػػؿّما ك ػػانوّليخػػمؿّ اقضػػا  ّإلػػ ّ
االل زامػػاتّال كىرٌيػػ ّالماركضػػ ّعميػػوّك  ػػانّلنوػػكصّقػػانكفّالعمػػؿوّ مػػؾّالماركضػػ ّعميػػوّك  ػػانّل نػػكدّع ػػدّ

ّمػػػفّاالل ّكا ػػػدو  زامػػػاتّكىػػػ :ّ مػػػؾّالماركضػػػ ّعميػػػوّك  ػػػانّالعمػػػؿّكػػػذلؾوّإٌنمػػػاّ عميػػػاّقاوػػػر نّعمػػػ ّ انػػػ و
ّلنوكصّقانكفّالعمؿ.

ك  ذاّلكّ  ٌن ّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّاال  ػاهّالمكٌسػىّل خػلؿّ ػاالل زاـّكم ػٌررّل ػرؾّالعمػؿوّكمػاّّّ
لمعامؿّ  ػرؾّالعمػؿّإذاّاخػٌؿّوػا  ّالعمػؿّ   ػدلّّت ّسم وّال 2عر ي فّالعمؿّالتّالعديدّمفّقكاني عم
ّع دّالعمؿوّاكّا كاـّال انكف.ّّكض ّعميوّك  انّل نكد زاماتّالماّراالل

 يذاّاال  اهّي ٌ ؽّ مايػ ّاك ػرّل  ػكؽّالعامػؿّمػفّ  ػاكزاتّوػا  ّالعمػؿّل نػكدّاال اػاؽوّال ػ ّ
يمكػػفّافّ كاػػؿّلمعامػػؿّ  كقػػانّإضػػا ٌي نوّعٌمػػاّىػػكّمنوػػكصّعميػػوّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿ.ّك ػػذلؾّيكػػكفّقػػانكفّ

و ّاالس ااد ّمفّ نػكدّاال اػاؽّاشكثػرّ الػد ّلػووّكاىػدرّقيمػ ّاال اػاؽوّالعمؿّالسكرمّ ٌكتّعم ّالعامؿّ ّر
ّكالطا ىّال مالٌ ّل كاعدّقانكفّالعمؿ.

كلكػفوّمػاّىػػكّالم وػكدّ االل زامػػاتّال كىرٌيػ ّال ػػ ّي ػ ّعمػػ ّوػا  ّالعمػػؿّمراعا يػاوّكعػػدـّّّ
ّ  كـّال انكف؟اقخلؿّ ياوّ  تّطالم ّنخك ّ ؽ ّلمعامؿّ  ّ رؾّالعمؿوّمىّاع  ارّاقنيا ّ ّغيرّم ٌررو

مػػفّخػػلؿّقرا  نػػاّل عريػػؼّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّلع ػػدّالعمػػؿّن ػػكؿ:ّإٌفّاالل ػػزاـّال ػػكىرٌمّالميم ػػ ّّ
عمػػ ّعػػا ؽّوػػا  ّالعمػػؿّ مك ػػ ّا كػػاـّقػػانكفّالعمػػؿّىػػكّال زامػػوّ ػػ دا ّاش ػػر.ّكالّنسػػ طيىّال ػػكؿ:ّإٌفّ

ّعمػ ّعا  ػوّك  ػانّل ػانكفّالعمػػؿ؛ّال ػزاـّوػا  ّالعمػؿّ   ػديـّالعمػؿّإلػ ّالعامػؿّىػػكّال ػّز ّم ر ٌػ ه اـهّ ػكىرم 
ذلؾّاٌفّوا  ّالعمؿّ عدـّ  ديموّالعمؿّلمعامؿّي سٌ  ّ  ّ رمانوّمفّاش ػروّامّاٌنػوّيم نػىّعػفّ نايػذّ

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.2-/ا66انظرّالماد ّ)ّ((1
ّ.(ّمفّقانكفّالعمؿّالسعكدم81/1الماد ّ)ّكّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  48 ّ)انظرّالمادّ(2)
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 ٌفّوا  ّالعمػؿّ ام ناعػوّعػفّ  ػديـّالعمػؿّلمعامػؿوّ ال زاموّ  دا ّاش رّ وكر ّغيرّم اخر .ّ الم ا ؿوّ
ّاشخيرّم ّفّ ٌ وّ  ّاش ر.ّالّي ـر

ك  ّوددّام ناعّوػا  ّالعمػؿّعػفّ نايػذّال زامػوّ   ػديـّالعمػؿّالّ ػٌدّمػفّال مييػزّ ػيفّ ػال يفوّّ
ّي ػدّاساسػانّلػوّ ػ ّإراد ّوػا  ّ كىما:ّاشكلػ ّافّيكػكفّاالم نػاعّعػفّ نايػذّىػذاّاالل ػزاـّرا عػانّإلػ ّسػ  و

راّعفّإراد ّوػا  ّالعمػؿ.ّك ػ ّىػذهّال الػ ّلػيسّالعمؿ.ّكالثاني ّافّيككفّم ٌررّاالم ناعّس  انّقيرٌيانّيخ
وّ اقضػا  ّإلػ ّاٌنػوّيسػ  ٌؽّنوػؼّ ّ ػكىرم  لمعامؿّ رؾّالعمؿّعم ّاساسّاٌفّوا  ّالعمؿّاخػٌؿّ ػال زاـو

ّ.1ّّا ره
اٌماّإذاّكانػتّاسػ ا ّاالم نػاعّعػفّ  ػديـّالعمػؿّرا عػ ّإلػ ّإراد ّوػا  ّالعمػؿوّعنػدىاّيسػ  ٌؽّّ

ّالعامؿّا رهّكاملنوّكك نوّ قاـّ العمؿوّ اقضػا  ّإلػ ّ ٌ ػوّ ػ ّ ػرؾّالعمػؿّمػىّاع  ػارّاقنيػا ّغيػرّم ػٌررو
ّ  كـّال انكف؛ّن ي  ّإخلؿّوا  ّالعمؿّ ال زاما وّال كىرٌي .ّ

ك الرغـّمػفّاٌفّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّلػـّيػنصّعمػ ّاالل زامػاتّال كىرٌيػ ّالمي اػؽّعمييػاّ ػ ّع ػدّّ
ّي ٌررّ رؾّالعمؿوّكلكفّيم كنناّافّنيضيؼّإل ّاالل زاماتّال كىرٌيػ ّال ػ ّيػنٌصّعمييػاّقػانكفّالعمؿّكس  و

ّالعمؿّىذهّاالل زاماتوّ ماخيانّمىّم اد ّقانكفّالعمؿّك كٌ يا وّ  ّ ماي ّالعامؿّعم ّاكسىّنطاؽو.ّ
 االلتزامات الجوىرّية الواردة في عقد العمؿ: -2

ذاّالع ػػدّ  عٌيػػ ّالعامػػؿّيػػر  طّالعامػػؿّ وػػا  ّالعمػػؿّ مك ػػ ّع ػػدّالعمػػؿ.ّكمػػفّاكلػػ ّقكاعػػدّىػػ
لوػػػا  ّالعمػػػؿوّكذلػػػؾّمػػػفّالنا يػػػ ّال انكنٌيػػػ .ّكال  عٌيػػػػ ّ عنػػػ ّخضػػػكعّالعامػػػؿّشكامػػػرّوػػػا  ّالعمػػػػؿّ

ّك ك ييا و.ّإاٌلّاٌفّىذهّال  عٌي ّال انكنٌي ّالّ  عارضّمىّ ٌؽّالعامؿّ  ّال مٌسؾّ خركطّع دّالعمؿ.ّ
ّ ػػػ ّ ػػػاؿّإوػػػرارّك ال ػػػال وّمػػػفّ ػػػٌؽّالعامػػػؿّافّي ػػػرؾّالعمػػػؿوّمػػػىّاع  ػػػارّا قنيػػػا ّغيػػػرّم ػػػٌررو

وا  ّالعمؿّعم ّ عديؿّمكػافّالعمػؿّالمنوػكصّعميػوّ ػ ّالع ػد؛ّإذّييعىػٌدّمكػافّالعمػؿّ ػ ّىػذهّال الػ ّ
عنوػػرانّ كىرٌيػػانّمػػفّعناوػػرّع ػػدّالعمػػؿوّلػػيسّلوػػا  ّالعمػػؿّ عديمػػوّدكفّمكا  ػػ ّالعامػػؿوّمػػىّمراعػػا ّ

ّال االتّال  ّنٌصّعميياّقانكفّالعمؿ.
ؿّمػػفّم ا ظػػ وّإلػػ ّايخػػرلّدكفّمكا   ػػوّغيػػرّ ػػالز؛ّشٌنػػوّيمثٌػػؿّ عػػديلنّلع ػػدّالعمػػؿوّ ن ػػؿّالعامػػّ

.ّلػذلؾوّمػفّ ػٌؽّالعامػؿّر ػضّىػذاّال عػديؿّكعػدـّاالم ثػاؿّلػووّإذ2ّكليسّلوا  ّالعمؿّاالناػرادّ   رالػو
وّالعمػػؿّدكفّالّيغػػدكّإ يانػػوّكا  ػػانّعميػػووّإاٌلّ عػػدّمكا   ػػوّالوػػري  ّاكّالضػػمنٌي .ّاشمػػرّالػػذمّي ػػٌررّ ركػػ

ّمفًّق ؿّوا  ّالعمؿ. ّإخطاروّمىّاع  ارّاقنيا ّغيرّم ٌررو
وػرارّ ّي  ػااّإلػ ّمكا  ػ ّالعامػؿوّكان ايضانوّ غييرّمكاعيدّالعمػؿّمػفّالنيػارّإلػ ّالميػؿّىػكّ عػديؿه
وػا  ّالعمػؿّعمػ ّالػدكاـّال ديػدّيخػٌكؿّخطػ ّي ػٌررّإنيػا ّالعامػؿّع ػدّالعمػؿّدكفّإخطػار.ّ يػذاّال غييػرّ

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم86انظرّالماد ّ)ّ((1

(2) WAQUEt Philippe, Petite chronique de droit disciplinaire, Dr. Soc. 2002, p. 864. ّ 
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ديلنّ كىرٌيػػانّل نػػكدّع ػػدّالعمػػؿّي ػػ ّافّي  مػػوّالعامػػؿ.ّك ػػ ّمثػػؿّىػػذهّال الػػ ّمػػفّ ػػٌؽّالعامػػؿّافّيمثٌػػؿّ عػػ
وّكماّي رٌ  ّعم ّذلؾّمفّ ؽ ّلوّ  ّال عكيض ّ.1ّّي رؾّالعمؿّمىّاع  ارّاقنيا ّغيرّم ٌررو

ّإضا ٌي وّالّي خذّ عنياّكذلؾوّييعىٌدّخط نّي ٌررّ رؾّالعمؿّ كميؼّوا  ّالعمؿّالعامؿّ  عماؿو
ا رانّإضا ٌيانوّاكّإورارّوا  ّالعمؿّعم ّإلزاموّ العمؿّ عدّان يا ّالكقتّالمخٌوصّلمعمؿوّاكّ

إذّالّيمكفّإ  ارّالعامؿّ.2ّػر ضّالعامؿّالعمؿّ ساعاتّعمؿّ زل ّ ينماّع دّعمموّ ساعاتّكامم 
  عارضّمىّم داّ سفّ  ديـّ نازالتّدكفّم ا ؿ.ّمىّال  كيدّعم ّعدـّ مٌسؾّالعامؿّ يذاّال ؽّ وكر وّ

ّالنٌي ّ  ّ نايذّالع كد.
 مخػركعي ّ وػؿّالعامػؿّالػذمّر ػضّافّيينيػ 3ّّك  ّىذاّالوددّقضتّم كم ّالن ضّالارنسػي 

ّ اري ّ مكل ّإ دلّالخا ناتّ  ٌ  ّاٌفّإ ماموّلعممٌي ّال اري ّكافّي  اكزّالكقتّالم ٌددّلمعمؿ.
عنػػػدماّي ػػػٌررّاٌمّ ػػػؽ وّ  ٌنػػػوّي ػػػٌررهّ غيػػػ ّ مايػػػ ّكمػػػفّ ي نػػػاّنحٌيػػػدّىػػػذاّال ك ػػػووّذلػػػؾّاٌفّالمخػػػٌرعّ

الخػػخصّالم وػػكدّ يػػذهّال مايػػ وّكقعطػػا ّكوػػؼّالخػػرعٌي ّلممارسػػ ووّدكفّافّيكػػكفّىػػدؼّىػػذاّاققػػرارّ
إ ا ػػػ ّالاروػػػ ّامامػػػوّللسػػػ غلؿوّكال عٌسػػػؼّ ػػػ ّاسػػػ عماؿّال ػػػؽوّ غػػػرضّاقسػػػا  ّإلػػػ ّ  ػػػكؽّالطػػػرؼّ

 ػػال ؽ.ّاشمػػرّالػػذمّد ػػىّالمخػػٌرعّإلػػ ّ  ٌنػػ ّنظريػػ ّال عسػػؼّ ػػ ّاآلخػػروّمسػػ خدمانّسػػلحّاققػػرارّال ػػانكنٌ ّ
ّاس عماؿّال ؽوّكالذمّيمكفّ ط ي وّ  ّمثؿّىذهّال ال .

كػػذلؾوّالّ ػػٌدّمػػفّال  كيػػدّعمػػ ّن طػػ ّميمػػ ّكىػػ :ّضػػركر ّ كػػرارّمثػػؿّىػػذهّال ػػكاد .ّ ػػال كميؼّ
ّآخػػرّالّي ػػرٌّ رّ ػػرؾّالعمػػؿ.ّإذّالّ ػػٌدّمػػفّالمحٌقػػتّكغيػػرّالم كػػٌررّ العمػػؿّاقضػػا ٌ ّاكّ العمػػؿّ ػػ ّمكػػافو

كد عػوّّالعامػؿّكاسػ ازازهوال كراروّاشمرّالذمّيثٌ تّ رضٌي ّالمخٌرعّ  ّرغ ػ ّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّاسػ غلؿّ
ّل رؾّالعمؿ.ّّ

ذاّكافّال عٌدمّال انكنٌ ّعم    كؽّالعامؿّيس  ّإلػ ّموػال ووّ االع ػدا ّالمػادٌمّيسػ  ّإلػ ّّكان
ّلذمّي ٌررّ ركوّالعمؿ.كرام ّالعامؿّكي رحّمخاعرهوّاشمرّا

ّ
 الفرع الثاني

 االعتداء عمى العامؿ كمبّرٍر لترؾ العمؿ
ّمفّالكرامػ ّكاال  ػراـوّدكفّافّ كػكفّ  عٌي ػوّال انكنٌيػ ّلوػا  ّ مفّ ٌؽّالعامؿّافّيعمؿّ  ّ ك 

ّالعمؿّس  انّ  ّافّ ييافّكرام ووّاكّافّي عٌرضّللع دا .ّ
ارّاالع ػػػدا ّم ػػػٌررانّل ػػػرؾّالعمػػػؿّىػػػكّ مايػػػ ّالعامػػػؿّمػػػفّكمػػػفّ ي نػػػاّنع  ػػػدّاٌفّالػػػدا ىّكرا ّاع  ػػػ

مظاىرّالظمـّال  ّيمكفّافّيمارسياّوا  ّالعمؿوّاكّاشخخاصّالػذيفّيمثمكنػوّضػدّالعامػؿوّاسػ غلالنّ

                                                           
(1) DELAPORTE Carinee- Pizzio, Fondamentales Libertes et Droit du Salarie, Le Role du 
Juge, Dr. Soc. 2001, p. 412. 
(2) PELISSIER Jean, AUZERO Gilles et DOCKES Emmanuel, Droit du travail,op. Cit., P.478.ّ 

ّ.91ولحّم مدّا مدوّمر ىّسا ؽوّصّ((3
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منيـّل ا  وّإل ّالعمػؿوّكطمعػانّ ػ ّاٌفّىػذهّال ا ػ ّسػ د عوّإلػ ّالسػككتّكالخنػكعّلمثػؿّىػذهّال وػر اتّ
ّا ي ّلألخلؽ.ّالمخالا ّلم انكفوّكالمن

لذلؾوّسمصّقانكفّالعمؿّالسكرمّلمعامؿّ  رؾّالعمؿّق ؿّنياي ّالع دوّ النسػ  ّلع ػدّالعمػؿّم ػٌددّ
وػػػا  ّ وّإذاّكقػػػىّاع ػػػدا هّعميػػػوّمػػػفًّق ػػػؿّالمػػػٌد وّكدكفّإخطػػػاروّ النسػػػ  ّلع ػػػدّالعمػػػؿّغيػػػرّم ػػػٌددّالمػػػدٌّ

ّ.1ّّالعامؿوّاكّمفًّق ؿّالخخصّالذمّيمثمو
غيػرّم ػٌررّّافّير ػىّدعػكلّإنيػا ّ- اقضا  ّإلػ ّ ٌ ػوّ ػ ّ ػرؾّالعمػؿ-ك  ّىذهّال ال ّلمعامؿّ

المنوػكصّعميػو2ّّعم ّ عػكيضّاقنيػا ّغيػرّالم ػٌررّ-إذاّن صّ  ّإث اتّدعكاه-اماـّال ضا وّلي وؿّ
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرموّكالذمّيعادؿّا رّخيريفّعفّكٌؿّسن ّعمؿ.65  ّالماد ّ)

ّلموػػم  ّ ػػلّي ػػكزّاال اػػاؽّعمػػ ّخل يػػاّإالّالعػػاـّال مػػال وّكشٌفّىػػذهّال اعػػد ّىػػ ّمػػفّالنظػػاـ
ّيضيؼّخركطانّايخػرلّلموػم  ّالعامػؿوّكاسػ   اقوّل عػكيضّ ّا ااق   العامؿ.ّكذلؾّ  فّي   ّالطر افّ  ندو

ّاك رّعٌماّىكّمنوكصّعميوّ  ّال انكف.ّّّّّّ
اع داليـّعمػ ّالعامػؿّكالسحاؿّالذمّيطرحّناسوّ  ّىذاّالم اؿ:ّمفّىـّاشخخاصّالذيفّيخٌكؿّ

م ػػٌررانّل ػػرؾّالعمػػؿ؟ّكمػػاّىػػكّالم وػػكدّ االع ػػدا وّاي  وػػرّعمػػ ّاالع ػػدا ّالمػػادٌموّاـّاٌنػػوّيخػػمؿّاالع ػػدا ّ
ّالمعنكٌمّكذلؾ؟ّ

 األشخاص الذيف يشّكؿ اعتدائيـ مبّررًا لترؾ العمؿ: -أوالً 
وّ ػػ ّ ػػاؿّكقػػكع االع ػػدا ّمػػفًّق ػػؿّّيث ػػتّ ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّ ػػرؾّالعمػػؿّاسػػ نادانّل عٌرضػػوّالع ػػدا و

وػػا  ّالعمػػؿّاكّمػػفّيمثمػػو.ّكىػػحال ّاشخػػخاصّكردّذكػػرىـّعمػػ ّسػػ يؿّال وػػروّالّعمػػ ّسػػ يؿّالمثػػاؿ.ّ
فّ وّإذاّكقػػىّاع ػػدا ّعميػػوّمػػفًّق ػػؿّا ػػدّزمللػػووّكان ك ال ػػال وّالّيمكػػفّلمعامػػؿّافّي ػػرؾّالعمػػؿّدكفّإخطػػارو

ّانّلمعمؿ.ّكافّاعم ّمنوّ  ّالسٌمـّالكظياٌ وّطالماّاٌنوّالّييعىٌدّرليس
ك الم ا ؿوّالّييخ رطّافّي ىّاالع دا ّمفّق ؿّالرليسّالم اخرّلمعامؿوّإذّيمكػفّافّي ػىّمػفّق ػؿّ
ّلمعمؿّ  ّالمنخ  ّال  ّيعمػؿّ ييػاّالعامػؿوّطالمػاّاٌنػوّمسػحكؿّعػفّم ريػاتّالعمػؿوّ يػذاّيعنػ ّ اٌمّرليسو

ّم اـّوا  ّالعمؿّكيمٌثمو.ّ ّاٌفّالعامؿّالمع دمّي ـك
يكػػػكفّّانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّ ػػػ ّىػػػذاّالوػػػددّافّيكػػػكفّال مثيػػػؿّكمٌيػػػانوّإذّيمكػػػفّافكلػػػـّي طٌمػػػ ّقػػػ

الػذمّيمثٌػؿّوػا  ّ-االع دا ّالوادرّعفّىذاّالعامؿّّي عٌمؽّ  عضّمياـّالعمؿوّكرغـّذلؾّي ـك زيلانوّ
ّل رؾّالعمؿوّكيينخاّ ٌ انّلمعامؿّ  ّطم ّال عكيضّعفّال سٌ  ّ اقنيا .ّ-العمؿ ّكم ٌررو

 انّي ػػٌررّ ػػرؾّالعمػػؿّدكفّإطػػارّاشخػػخاصّالػػذيفّيخػػٌكؿّاع ػػداليـّعمػػ ّالعامػػؿّ وػػرٌّّكيخػػراّعػػفّ
ّ  كػػـّال ػػانكفمػػىّاع  ػػارّ-إخطػػارّ فّكػػانكاّّ-اقنيػػا ّغيػػرّم ػػٌررو ا ػػرادّاسػػر ّوػػا  ّالعمػػؿّكاوػػدقاحهوّكان

ّم ٌر يفّإليو.
ّ

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.4-/ا66انظرّالماد ّ)ّ(1)
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.66انظرّالماد ّ)ّ((2
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ّيع ػػػدمّعمػػػ ّالع1ّككٌسػػػىّقػػػانكفّالعمػػػؿّالكػػػكي  ّ امػػػؿّمػػػفّكعػػػا ّىػػػذاّالخطػػػ وّليخػػػمؿّاٌمّخػػػخصو
ّمفًّق ؿّوا  ّالعمؿوّاكّمفّيمٌثمو.ّ ّ   ريض 

ّمػػفًّق ػػؿّوػػا  ّّ ّم اخػػرو ك سػػنانّ عػػؿّىػػذاّال ػػانكفّ  كسػػيعوّدالػػر ّالخطػػ ّليخػػمؿّاالع ػػدا ّ اعػػؿو
العمػػؿّاكّمػػفّيمٌثمػػووّكغيػػرّالم اخػػرّمػػفّخػػلؿّالغيػػر.ّكذلػػؾّ  ٌػػ ّالّيي ػػادرّوػػا  ّالعمػػؿّإلػػ ّاقسػػا  ّ

ّم  كريفوّ  ّيد عوّإل ّ رؾّالعمؿّدكفّافّي  ٌمؿّمسحكلٌي ّذلؾ.لمعامؿّمفّخلؿّاخخاصو
كالسحاؿّالذمّيطرحّناسوّ  ّىػذاّالوػدد:ّمػاذاّلػكّكقػىّاالع ػدا ّمػفًّق ػؿّا ػدّاوػدقا ّوػا  ّّ

العمػؿوّالػػذيفّالّيمٌثمكنػوّمػػفّالنا يػ ّال انكنٌيػػ وّإٌنمػاّمػػفّالنا يػ ّالكاقعٌيػػ وّ  يػ ّي ػػدٌخؿّىػذاّالوػػديؽّ ػػ ّ
ّإدار ّخحكنو؟ّّم رياتّالعمؿوّكيساىـّ  

ّنع  دّاٌنوّالّ ٌدّمفّال مييزّ يفّ ال يف:ّّ
كىػ ّافّيكػكفّ ػدٌخؿّوػديؽّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّخػحكفّالعمػؿّي كػٌررّ اسػ مراروّّالحالة األولى:

ّ ٌعاؿّ  ّسيرّالعمؿّداخؿّالمنخػ  وّ  يػ ّ ػاتّالعٌمػاؿّيع  ػركفّممػٌثلنّ كافّ ككفّشكامرهّك ك يياتّدكره
ييعامؿّىذاّالوديؽّمعامم ّممٌثؿّوا  ّالعمؿوّكيخٌكؿّاع دالوّم ػٌررانّل ػرؾّعفّوا  ّعمميـ.ّعندىاّ

ّالعمؿ.ّ
افّيكػػكفّ ػػدٌخؿّوػػديؽّوػػا  ّالعمػػؿّ وػػكر ّعرضػػٌي ّكم  ٌطعػػ ّ ػػيفّال ػػيفّّوالحالػػة الثانيػػة:

ّمػفّ ػا ّالنوػصّكاقرخػادّغيػرّالميمػًزـ.ّعنػدىاّالّؿوّإالكاآلخروّ  ي ّالّ  دّ ك ييا ػوّمكانػ نّ ػيفّالعمػا
عىٌدّىػذاّالوػديؽّممػٌثلنّلوػا  ّالعمػؿوّكالّيخػٌكؿّاالع ػدا ّالوػادرّعنػوّم ػٌررانّل ػرؾّالعمػؿّق ػؿّان يػا ّيّي

ّمٌد ّالع دوّاكّدكفّإخطارّ النس  ّلع دّالعمؿّغيرّم ٌددّالمٌد .ّ
ّ ػػيفّالوػػديؽّكالمنخػػ  وّلييوػػارّإلػػ ّمعامم ػػوّمعاممػػ ّممثٌػػؿّّ ّقػػانكن   إذّالّييخػػ رطّك ػػكدّاٌمّرا ػػطو
العمؿ.ّو يصّاٌفّاشوؿّافّيككفّممٌثؿّوا  ّالعمؿّىكّا دّاعضا ّالمنخ  وّسػكا هّ وػا وّّوا  

خػػريكانوّاـّعػػاملنّلي ػػٌؽّلػػوّال ػػدٌخؿوّكلكػػفّمػػاداـّاٌنػػوّي ػػدٌخؿّ ػػ ّم ريػػاتّالعمػػؿوّسػػكا ّ وػػا وّم  ٌرعػػانّاـّ
ّعمي ّو.عضكانوّ اشمرّسيافّ النس  ّل ٌؽّالعامؿّ  ّ رؾّالعمؿّ  ّ اؿّكقكعّاع دا و

كيمكننػػػاّ ػػػدعيـّراينػػػاّىػػػذاّ مسػػػ ل ّميٌمػػػ ّكىػػػ ّاٌفّال ضػػػا ّيع ػػػٌدّ الػػػدعكلّال ػػػ ّير عيػػػاّالعٌمػػػاؿّّ
ّمػفّ مخاوميفّوا  ّالعمػؿّالظػاىروّدكفّاالع ػدادّ ّالعٌمػاؿّ خػ  و ـٌ وػا  ّالعمػؿّال  ي ػٌ .ّإذّالّييػ

ـٌّا لعامػؿّاٌنػوّيمػارسّسػمط نّيممؾّالسمط ّالمس مٌد ّمفّام لكوّلراسّالماؿّاكّن ي  ّ كمياػوّ ػذلؾ.ّ مػاّييػ
راد ووّاشمرّالػذمّيعنػ ّال اػكيضّالضػمنٌ ّل خػراؼّعمػ ّسػيرّالعمػؿّداخػؿّ  عمٌي نّ عمـّوا  ّالعمؿّكان

ّالمنخ  .
 ػ ّل نػافّاٌنػو:ّ"ك يػ ّإٌفّالمػدع ّعميػوّيطمػ 2ّّك  ّىذاّالوددّقض ّم مسّالعمؿّال  كيمػ ّ

مػدع ّعميػوّيعمػؿّ ػ ّذاتّالم يػ ّ وػا ّعػاملن.ّرٌدّالدعكلّخكلنّشٌنياّم ام ّ ك وّغيرّذمّوػا وّ ال
ّظاىرٌيػػػانّ ػػػ دار ّالم يػػػ ّل سػػػا ّالكرثػػػ وّككػػػافّي ضػػػرّ وػػػكر ّمسػػػ مٌر ّكي ػػػ ضّ إاٌلّاٌفّاشخيػػػرّكػػػافّي ػػػـك
المػػدخكؿّمػػفّالمسػػ خدميفّكيد عػػوّإلػػ ّالكرثػػ .ّك وػػر وّعمػػ ّىػػذاّالخػػكؿّي مػػؿّعمػػ ّاٌنػػوّكػػافّي وػػٌرؼّ

                                                           
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  .48انظرّالماد ّ)ّ((1
ّ.121.ّمذككرّلدل:ّن يم ّزيفوّمر ىّسا ؽو8/7/1975/ّ اريخ551ّم مسّالعمؿّال  كيم ّ  ّل نافوّرقـّ/ّ((2
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ظػػػػاىروّإذّالّييطمػػػػ ّمػػػػفّالعامػػػػؿّافّيرا ػػػػىّسػػػػ لتّالػػػػدكالرّ وػػػػٌرؼّالمالػػػػؾّالظػػػػاىرّامّرٌ ّالعمػػػػؿّال
الرسػػمٌي ّليعػػػرؼّمػػفّىػػػكّالمسػػ ثمرّال  ي ػػػ ّاكّالمالػػؾّ سػػػ ّىػػذهّالسػػػ لتوّإٌنمػػاّعميػػػوّافّيسػػ ندّإلػػػ ّ
ّظاىرّاشمكرّكيعرؼّمفّىكّالخخصّالذمّيكٌ وّإليوّال عميماتّكي ورؼّ  اىوّ وا ّرٌ ّعمؿ".ّّّ

؟ّاـّاٌفّ عػؿّاالع ػدا ّكلكفوّاييعىٌدّاالع دا ّالذمّّ ّمعػٌيفو ّاكّركػفو ي ىّعم ّالعامؿّم وكرانّ مكػافو
ّي ىّ غٌضّالنظرّعفّخكمو؟

 مكاف االعتداء وشكمو: -ثانياً 
لػػػـّيخػػػ رطّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّافّي ػػػىّاالع ػػػدا ّاثنػػػا ّاكقػػػاتّالعمػػػؿّاكّ سػػػ  ّالعمػػػؿوّعمػػػ ّ

ّ.1ّّالعمؿّاكّ س  وّعكسّقانكفّالعمؿّاشردن ّالذمّاخ رطّافّي ىّاالع دا ّاثنا 
ك سػػنانّ عػػؿّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّاٌنػػوّلػػـّي طٌمػػ ّكقػػكعّاالع ػػدا ّاثنػػا ّالعمػػؿّاكّ سػػ  و؛ّلمػػاّ ػػ ّ
ذلػػؾّمػػفّ مايػػ ّاكسػػىّلمعامػػؿ.ّ االع ػػدا ّالػػذمّي ػػىّمػػفّوػػا  ّالعمػػؿّاكّمػػفّيمثمػػوّيخمػػؽّخػػعكرانّلػػدلّ

ّّّالعامؿّ الذٌؿّكاقىان وّسكا نّار يك ّداخؿّمكافّالعمؿّاـّخار و.
كيس كمّ ػ ّىػذاّالوػددّافّيكػكفّاالع ػدا ّمادٌيػانّ الضػر وّاـّمعنكٌيػانّ ػالكلـّالميسػ  ؛ّذلػؾّاٌفّ
المخٌرعّلـّي ٌددّخػكؿّاالع ػدا وّكىػذاّيعنػ ّاٌنػوّقوػدّالخػكميفّمعػانوّاالع ػدا ّالمػادٌمّكالمعنػكٌم.ّكال اعػد ّ

ّده".ي  كؿ:ّ"المطمؽّيسيرّعم ّإطلقوّماّلـّي ـّالدليؿّعم ّ  ي
ّمفّال سام .ّ م ػٌردّا يػاـّوػا  ّكلك فوّالّ ٌدّافّيككفّاالع دا ّالكاقىّعم ّالعامؿّعم ّقدرو
ّالّيخٌكؿّالعمؿّلمعامؿّ ّاكّم  ٌوره فّكػافّوػا  ّّ-مفّك ي ّنظرنػا-اٌنوّميمؿه اع ػدا نّعمػ ّالعامػؿوّكان

ّالعمؿّغيرّم ؽ ّ  ّادعالو.ّ
ٌرؼّوػػػا  ّالعمػػػؿّعمػػػ ّالعامػػػؿّىػػػكّكالمعيػػػارّالمعػػػٌكؿّعميػػػوّل يػػػاسّمػػػدلّال ػػػ ثيرّالسػػػم ٌ ّل وػػػ

معيػػارّالر ػػؿّالمع ػػاد.ّ  ػػدّيكػػكفّالعامػػؿّخػػديدّال ساسػػٌي وّكي ػػ ٌثرّ  وػػغرّكممػػ وّعنػػدىاّالّييعىػػٌدّمثػػؿّىػػذاّ
ّال ورؼّال سيطّمفًّق ؿّوا  ّالعمؿّم ٌررانّل رؾّالعمؿ.ّ

ّم ػٌردّر ػىّوػا   ّل ػرؾّالعمػؿّمػىّاع  ػارّاقنيػا ّغيػرّم ػٌررو ّكم ػٌررو العمػؿّاكّّكػذلؾوّالّي ػـك
مػػفّيمثمػػوّيػػدهوّدكفّافّيضػػر ّالعامػػؿ.ّايضػػانوّال يديػػدّ الضػػر وّطالمػػاّاٌفّىػػذهّالكاقعػػ ّلػػـّ را  يػػاّ مٌاػػظّ
وا  ّالعمؿّ ماّييييفّالعامؿّاكّي رحّمخاعرهوّاٌماّ  ّ ػاؿّقيامػوّ ػذلؾوّ ػ ٌفّ وػر وّييعىػٌدّم ػٌررانّل ػرؾّ

فّكافّ عيدانّ ّعفّدالر ّاالع دا ّالمادٌم.العمؿ؛ّ يذاّيخٌكؿّاع دا نّمعنكٌيانوّكان
ك  ّ ميىّاش ػكاؿوّ ػ ٌفّمسػ ل ّال كثٌػؽّمػفّ  ي ػ ّ يمػاّإذاّكػافّال وػرؼّالوػادرّعػفّوػا  ّ
ّل اضػ ّالمكضػكعوّلي ػٌدرّكػٌؿّ الػ وّ ّم ػركؾه العمؿّاكّمفّيمٌثموّيخٌكؿّاع دا نّعم ّالعامػؿّاـّالوّىػكّامػره

ا وّآخػػذيفّ عػػيفّاالع  ػػارّمػػدلّمسػػاىم ّعمػػ ّ ػػد ووّكذلػػؾّ ػػ ّضػػك ّمل سػػاتّال ضػػٌي وّكم ػػرلّاش ػػد
العامؿّ اس ازازهّلوا  ّالعمؿّ ػ ّ ػدك ّىػذاّاالع ػدا .ّإذّمػفّغيػرّالمنط ػٌ ّافّي مٌسػؾّالعامػؿّ  ٌ ػوّ

ّ ٌعاؿّ  ّإ دا ّىذاّاقنيا . ّ  ّال عكيضّعفّاقنيا ّغيرّالم ٌرروّكىكّطرؼه

                                                           
ّ/ك(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .29انظرّالماد ّ)ّ((1
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مّي ػىّ سػ  ّاالع ػدا ّإنيػا نّغيػرّكاكثرّمػاّيمكػفّافّيخػٌكؿّ  ػرّعثػر وّامػاـّاع  ػارّاقنيػا ّالػذ
ّ  كػػـّال ػػانكفوّىػػكّافّيكػػكفّالعامػػؿّغيػػرّم ػػؽ ّ ػػ ّخػػ ارهّمػػىّوػػا  ّالعمػػؿ.ّ الم ا ػػؿوّإذاّكػػافّ م ػػٌررو
 عػػػٌرضّالعامػػػؿّللع ػػػدا ّن ي ػػػ ّ مٌسػػػكوّ  ػػػؽ ّمػػػفّ  كقػػػووّاكّد اعػػػوّعػػػفّ ػػػٌؽّا ػػػدّزمللػػػووّاكّ سػػػ  ّ

فّعػػلّوػػك ووّكا  ػػدـّ ػػ ّمناقخػػ وّشخطػػا ّوػػا  ّالعمػػؿوّعنػػدىاّالّييعىػػٌدّالعا مػػؿّطر ػػانّ ػػ ّاقنيػػا وّكان
وّكمس ك  انّال عكيض. ّالن اشّمىّوا  ّالعمؿوّاشمرّالذمّي ٌررّاع  ارّ ركوّالعمؿّإنيا نّغيرّم ٌررو

 ػػػ ّل نػػػافّاٌفّالخػػػلؼّالػػػدالـّ ػػػيفّالعامػػػؿ1ّّك ػػػ ّىػػػذاّالوػػػددّقضػػػ ّم مػػػسّالعمػػػؿّال  كيمػػػ 
قداـّالعامؿّن ي  ّ ااقـّ .ّكوا  ّالعمؿوّكان الخػلؼّ ينيمػاّعمػ ّ ػرؾّالعمػؿوّالّيخػٌكؿّإنيػا نّغيػرّم ػٌررو

ّل ػػرؾّ اشمػػرّالػػذمّيناػػ ّم ػػٌررّطم ػػوّال عػػكيضّعػػفّاقنيػػا ّغيػػرّالم ػػٌرر؛ّلعػػدـّوػػٌ  ّىػػذاّالسػػ  ّكم ػػٌررو
ّالعمؿ.

ّ ّقضػال   كيث تّ ٌؽّالعامؿّ  ّ ػرؾّالعمػؿّ م ػٌردّكقػكعّاع ػدا ّعميػووّدكفّاخػ راطّوػدكرّ كػـو
ّ.2ؿوّاكّالخخصّالذمّيمٌثمووّكالذمّاقدـّعم ّ عؿّاالع دا ّعم ّالعامؿ  دان ّوا  ّالعم

إاٌلّاٌفّ ػػػٌؽّالعامػػػؿّ ػػػ ّال عػػػكيضّعػػػفّاقنيػػػا ّغيػػػرّالم ػػػٌررّالّيث ػػػتّلػػػوّ م ػػػٌردّوػػػدكرّ عػػػؿّ
االع ػػدا وّكػػذلؾّالّيث ػػتّلػػوّىػػذاّال ػػؽّ عػػدّافّير ػػىّدعػػكلّعمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّامػػاـّال يػػ ّال ضػػالٌي ّ

فّيػن صّ ػ ّإث ػاتّار كػا ّوػا  ّالعمػؿوّاكّمػفّيمثمػوّاالع ػدا ّالميػدع ّ ػوّامػاـّالمخ ٌو وّإٌنمػاّ عػدّا
ّال ضا .

ك  ّىػذاّالوػددّالّ ػٌدّافّنخػيرّإلػ ّمسػ ل ّميٌمػ وّكىػ ّاٌفّإث ػاتّالعامػؿّلكاقعػ ّاالع ػدا ّ  ػدكّ
ّ سػػدٌي  ّوػػع  ّعميػػووّإفّلػػـّ كػػفّمسػػ  يم وّكخاوػػ نّ ػػ ّ ػػاؿّاالع ػػدا ّالمعنػػكٌموّ يػػ ّالّك ػػكدّآلثػػارو
للع دا ّيمكفّافّ ساىـّ  ّإث اتّدعكاه.ّ ػلّي  ػ ّامػاـّالعامػؿّ ػ ّىػذهّال الػ ّسػكلّاالسػ عان ّ خػياد ّ

اشمػػرّّ- ّللع ػػدا ّالػػذمّي ػػىّاثنػػا ّالعمػػؿ النسػػ -اؿّالخػػيكدوّالػػذيفّيككنػػكفّ ػػ ّغالػػ ّاش يػػافّمػػفّالعٌمػػ
ان  ػاـّوػا  ّالعمػؿ.ّلػذلؾوّّالذمّيعن ّاٌنيـّسيم نعكفّعفّاقدال ّ خياد يـوّخك انّعم ّموػال يـّمػف

ّال ٌدّمفّمساعد ّالعامؿّ  ّاقث اتّمفّخلؿّال ياتّاقدارٌي ّاكّالن ا  ّالعٌمالٌي .
ّ سػاىـّ ػ ّ مايػ ّ كل اعيؿّىذاّال ؽوّ  ٌنناّن  رحّعم ّقانكفّالعمؿّالسكرمّافّي  ٌنػ ّآليػ ّإث ػاتو

امػاـّال يػاتّّ- ػكرّكقكعػو- ّاالع ػدا ّال ػٌؽّ ػ ّإث ػاتّكاقعػّ ٌؽّالعامؿّ  ّ رؾّالعمؿوّكذلػؾّ  عطالػو
اقدارٌيػػ وّمػػفّخػػلؿّل ػػافّمخ ٌوػػ ّ ػػ ّمػػديرياتّالعمػػؿ.ّ يػػذاّاشمػػرّيسػػاعدّالعامػػؿّعمػػ ّاالسػػ ااد ّمػػفّ
الػػنٌصّال ػػانكنٌ ّالم ػػٌررّلوػػال وّمػػفّالنا يػػ ّالاعمٌيػػ وّدكفّافّ غػػدكّوػػعك  ّاقث ػػاتّعال ػػانّامػػاـّ وػػكؿّ

ّ.ّّالعامؿّعم ّ عكيضّاقنيا ّغيرّالم ٌرر
لمعامػػؿّ  ػػرؾّالعمػػؿّإذاّار كػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّاكّمػػفّيمٌثمػػوّامػػران3ّّكسػػمصّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم

ّمخلنّ اآلدا ّن كّالعامؿّاكّا دّا رادّاسر و.ّ
                                                           

.ّمنخكرّ  ّم ٌم ّالعدؿوّمر ىّسا ؽو17/2/2111ّ/ّ اريخ91ّقرارّم مسّالعمؿّال  كيم ّ  ّل نافّرقـّ/ّ(1)
ّ.1692ص
ّ.313م مكدّرمضافوّمر ىّسا ؽوّصّسيدّ((2
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.3-/ا66انظرّالماد ّ)ّ(3)
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كنل ػظّ ػ ّىػػذاّالوػددّاٌفّكعػا ّاشخػػخاصّالمخػمكليفّ ال مايػػ ّمػفّ عػؿّاالع ػػدا ّالػذمّيخػػٌؿّ
 ّالعػػادم.ّ يػػكّيخػػمؿّ اقضػػا  ّإلػػ ّالعامػػؿوّا ػػرادّ ػػاآلدا ّ ػػاتّاكسػػىوّعػػفّذلػػؾّالػػذمّيخػػٌصّاالع ػػدا

ّاسر وّمفّالزك  ّكاشكالدّكاش كيفّكاشخك .ّ
كنع  ػػدّاٌفّسػػ  ّذلػػؾّىػػكّ سػػام ّالاعػػؿّالمر كىػػ ّمػػفًّق ػػؿّوػػا  ّالعمػػؿّاكّمػػفّيمٌثمػػووّكاثػػرهّ

.ّإذّ مػػفّغيػػرّالعميػػؽّعمػػ ّناػػسّالعامػػؿ.ّاشمػػرّالػػذمّي ػػٌررّ ركػػوّالعمػػؿّمػػىّاع  ػػارّاقنيػػا ّغيػػرّم ػػٌررو
ّار كػػػ ّامػػػرانّيخػػػٌؿّ ػػػاآلدا ّ  اىػػػووّاكّ  ػػػاهّا ػػػدّا ػػػرادّ الممكػػػفّافّيسػػػ مٌرّالعامػػػؿّ العمػػػؿّلػػػدلّخػػػخصو

ّاسر و.ّّّ
ذاّكػػػافّاالع ػػػدا ّعمػػػ ّالعامػػػؿّي خػػػذّوػػػكر ّاالع ػػػدا ّالمػػػادمّكالمعنػػػكمّ وػػػكر وّم اخػػػر ووّ ػػػ ٌفّ كان

ّغيرّم اخر .ّّّال  ويرّ  ّ ماي ّالعامؿّمفّاشخطارّي خذّوكر ّاالع دا ّعميوّ وكر 
ّ

 الفرع الثالث
 مبّرٌر لترؾ العمؿ الجسيـالميني خطر ال

ّيسػػكدهّاشمػػافّكاالسػػ  راروّلػػيسّمػػفّالنا يػػ ّالناسػػٌي ّ  سػػ وّ مػػفّ ػػٌؽّالعامػػؿّافّيعمػػؿّ ػػ ّ ػػك 
ٌنماّمفّنا ي ّسلم وّال سدٌي ّكذلؾ.ّ ّكان
قرارانّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم لػذمّي مػؿّعنػكافّ"  ػكؽّ يذاّال ٌؽوّنٌصّ ػ ّالاوػؿّالثالػ ّا1ّكان

ّآمن وّ كاؿّلوّالسلم ّكاشماف.ّ ّالعامؿّككا  ا و"ّمفّال ا ّالسادسّعم ّ ٌؽّالعامؿّ  ّالعمؿّ ظركؼو
وّ  ٌنػػوّمػػفّغيػػرّالمنط ػػ ّافّي ر ٌػػ ّعمػػ ّممارسػػ ّىػػذاّال ػػٌؽوّآثػػارّ ك مػػاّاٌننػػاّامػػاـّ ػػؽ ّقػػانكن  

ّسم ٌي وّ يٌددّ ٌؽّالعامؿّ  ّاالس مرارّ العمؿ.ّ
ارسػػ ّالعامػػػؿّل ٌ ػػػوّ ػػػ ّ ػػػرؾّالعمػػػؿّلعٌمػػػ ّالخطػػرّال سػػػيـّي خػػػذّوػػػكر يف:ّ ػػػٌؽّالعامػػػؿّ ػػػ ّكمم

اال  عػادّعػفّالخطػرّال سػدمّالم اخػػروّالوػكر ّاشكلػ وّك ػٌؽّالعامػؿّ ػػ ّر ػضّاشكامػرّغيػرّالمخػػركع ّ
ّكوكر وّّثاني ّعفّ ٌؽّالعامؿّ  ّاال  عادّعفّالخطرّال سيـ.

 تعاد عف الخطر الجسدّي المباشر:حّؽ العامؿ في االب -الصورة األولى
ق ػؿّان يػا ّمػٌد ّع ػدّالعمػؿّم ػٌددّالمػٌد وّكدكفّ-العمؿّالسكرمّ ػرؾّالعامػؿّالعمػؿّّاع  رّقانكف
ّ الن ّّ-سػػ  ّلع ػػدّالعمػؿّغيػػرّم ػػٌددّالمػٌد  ا ػ ّإلػػ ّإخطػارو ّإنيػا نّغيػػرّم ػػٌررو ّ سػػيـو  ػػ ّ ػػاؿّك ػكدّخطػػرو

 ػػػٌؽّال وػػػكؿّعمػػػ ّ عػػػكيضّاقنيػػػا ّغيػػػرّّ- ػػػو ػػػ ّ ػػػاؿّث ّك-فًّق ػػػؿّوػػػا  ّالعمػػػؿوّيمػػػنصّالعامػػػؿّمػػػ
ّالم ٌرر.

كشٌفّ ػػرؾّالعمػػؿّىػػ ّرخوػػ هّخطيػػر هّ ػػحٌثرّسػػم انّعمػػ ّم ريػػاتّالعمػػؿوّكعمػػ ّ سػػفّسػػيرهّداخػػؿّ
ّ سػػػيـّييػػػٌددّالعامػػػؿوّاخػػػ رطّقػػػانكفّالعمػػػؿّ المنخػػػ  وّكد عػػػانّلخػػػ ي ّ يػػػؿّوػػػا  ّالعمػػػؿّ ك ػػػكدّخطػػػرو

                                                           
ال ػػؽّ ػػ ّ ػػ ميفّظػػركؼّعمػػؿّ كاػػؿّّ-4/ا(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّعمػػ ّاٌنػػو:ّ"ي م ػػىّالعامػػؿّ ػػػ:95ّ ػػنصّالمػػاد ّ)ّ((1

 السلم ّكاشمافّ  ّعممو".ّ
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ؿّاكّسػػلم ووّافّيم نػػىّوػػا  ّالعمػػؿّعػػفّا خػػاذّ ػػ ّالخطػػرّال سػػيـّالػػذمّييػػٌددّوػػ  ّالعامػػ1ّالسػػكرم
ّاق را اتّاللزم ّلدر ّالخطروّ الرغـّمفّعمموّ ذلؾ.

ك ال ػػال وّ ػػالخطرّالػػذمّييػػٌددّالعامػػؿّالّ ػػٌدّافّيكػػكفّ سػػيمانوّاٌمػػاّإذاّكػػافّعادٌيػػانوّي ػػ ّعمػػ ّّ
ّاللزم ّقزال ّالخطر.العامؿّمكا ي ّالمس ل ّ طري  ّايخرلوّك  لغّال ياتّالمخ ٌو ّل  خذّال دا يرّ

كىػػػذاّاشمػػػرّي كا ػػػؽّمػػػىّال اعػػػد ّالا يٌيػػػ ّال ػػػ ّ  ػػػكؿ:ّ"الضػػػركراتّ  ػػػٌدرّ  ػػػدرىا".ّإذّمػػػفّغيػػػرّّ
المنط ػ ّافّييمػػنصّالعامػؿّ ػػٌؽّ ػػرؾّالعمػؿّمػػىّ وػكلوّعمػػ ّ عػػكيضّاقنيػا ّغيػػرّالم ػٌرروّإاٌلّ ػػ ّ ػػاؿّ

ّيسػػ دع ّمثػػؿّىػػذاّال وػػرؼّمػػفًّق ػػؿّالعامػػؿ.ّ ػػ ذاّلػػـّيكػػ فّالخطػػرّ سػػيمانّان اػػ ّم ػػٌررّ ػػرؾّك ػػكدّكاقػػىو
ّالعمؿّ  عانّلذلؾ.

 الم ا ػػػؿوّالّييخػػػ رطّافّيػػػحٌثرّالخطػػػرّعمػػػ ّسػػػلم ّالعامػػػؿوّإٌنمػػػاّيمكػػػفّافّيػػػحٌثرّعمػػػ ّوػػػ  وّ
ّ سػيـه.ّكالاػػارؽّ ػػيفّالخطػػرّّدكّم ػػٌررانّل ػرؾّالعمػػؿوّمػػاداـكػذلؾوّل غػػ الخطػرّالػػذمّييػػٌددّالعامػؿّىػػكّخطػػره

ّ ػػكرموّعمػػ ّعكػػسّّالػػذمّييػػٌددّالسػػلم ّكالوػػٌ  وّىػػك اٌفّالخطػػرّالػػذمّييػػٌددّسػػلم وّيظيػػرّاثػػرهّ خػػكؿو
ّالخطرّالذمّييٌددّو  ووّ لّ ظيرّآثارهّم اخر نوّإذّ  راخ ّآثارهّ  ّالظيكرّعم ّاقنساف.ّ

 ػ ذاّ ػػكٌ رتّ الػ ّالخطػػرّال سػػيـوّي ػ ّعمػػ ّالعامػػؿّافّي ػادرّإلػػ ّإعػػلـّوػا  ّالعمػػؿّ ػػذلؾّ
ّ  زال ػو.ّ ػ ذاّقػا ـّوػا  ّالعمػؿّ  نايػذّكا  ػوّ  زالػ ّالخطػروّعنػدىاّعمػ ّالعامػؿّاالسػ مرارّالخطروّلي ـك

وّكماّي رٌ  ّعم ّذلؾّمفّ ػٌؽّوػا  ّ   ّالعمؿوّ  تّطالم ّاع  ارّغيا وّعفّالعمؿّغيا انّغيرّم ٌررو
العمؿّ  ّ وموّمفّالعمؿّ  ّ اؿّاس مرارّغيا وّلا ر ّمػفّالػزمف.ّاٌمػاّإذاّلػـّيي ػادرّوػا  ّالعمػؿّإلػ ّ

ّ  كػػـّإزا لػ ّالخطػرّخػلؿّميمػ وّمع كلػػ ووّكػافّمػفّ ػٌؽّالعامػػؿّ ػرؾّالعمػؿّمػىّاع  ػػارّاقنيػا ّغيػرّم ػٌررو
ّال انكف.

كلكػػفوّمػػاذاّلػػكّ ػػادرّالعامػػؿّإلػػ ّإزالػػ ّالخطػػرّعمػػ ّنا ػػ ّوػػا  ّالعمػػؿ؟ّايمن ػػوّىػػذاّال وػػٌرؼّ
ّال انكفّالمدن ّالسكرم؟ّّرخو ّ رؾّالعمؿّ عدّإزال ّالخطر؟ّاـّاٌنوّيعامؿّمعامم ّالاضكل ّك  انّش كاـّ

ّ إٌفّال الػ ّال ػ ّ  ػػٌررّ ػرؾّالعامػػؿّالعمػؿوّمػػىّاع  ػارّاقنيػػا ّغيػرّم ػػٌررّىػ ّ الػػ ّك ػكدّخطػػرو
ّييػٌددّوػ  وّاكّسػػل كا ػ ّالعامػؿّ ػ ّاالسػػ مرارّ العمػؿّيظيػرّمػػفّم و.ّاٌمػاّإذاّزاؿّالخطػروّ ػػ ٌفّ سػيـو

ّؿّكافّمعٌرضانّلممسا ل .ّ ديد.ّك ال ال وّإذاّقٌورّ  ّ نايذّال زاموّ  دا ّالعم
كقياـّالعامؿّ  زال ّالخطرّيككفّعم ّ سا ّوػا  ّالعمػؿوّالّعمػ ّ سػا وّالخخوػٌ وّاشمػرّ
ّيمكػػفّافّييوػػي و.ّكىػػذاّي ػػٌكضّاسػػسّرخوػػ ّ ػػرؾّالعمػػؿوّكالم مٌثمػػ ّ الػػذمّيعنػػ ّاٌنػػوّالّك ػػكدّشٌمّضػػررو

ّل ؽّ العامؿوّاكّسيم  وّ  ّ اؿّاس مرارهّ ا ّ سيـو ّلعمؿ.  ّك كدّخطرو
كالخطرّال سيـّيمكفّافّييٌددّالعامؿّ وكر ّم اخػر وّاكّ وػكر ّغيػرّم اخػر وّمػفّخػلؿّاكامػرّ

ّوا  ّالعمؿّك عميما وّغيرّالمخركع .
ّ
ّ

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.5-/ا66انظرّالماد ّ)ّ((1
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 ف حّؽ االبتعاد عف الخطر:مر غير المشروعة كصورة مالصورة الثانية ػػػ رفض األوا
مػرّوػا  ّالعمػؿّك ك ييا ػو.ّكشٌفّي مؿّمعيارّال  عٌيػ ّ ػ ّمضػمكنوّكا ػ ّا  ػراـّالعامػؿّشكا

ال ٌؽّكالكا  ّك يافّلعمم ّكا د وّ ي  ّعم ّوا  ّالعمؿّا  ػراـّا كػاـّال ػانكف؛ّ ال  عيػ ّم ٌيػد ّ  يػدّ
ّالمخركعٌي .

ك ال ال وّالّيخٌكؿّخط نّيسػ ك  ّالمسػا ل ّام نػاعّالعامػؿّعػفّ نايػذّاكامػرّوػا  ّالعمػؿّغيػرّ
 مػػػؾّال ػػػ ّ عٌرضػػػوّلمخطػػػروّكالّيمكػػػفّافّ كػػػكفّم ػػػٌررانّقنيػػػا ّع ػػػدّّالمخػػػركع وّاكّالمخالاػػػ ّلم ػػػانكفوّاك

.ّ ؿّعم ّالعكسوّ  ورارّوا  ّالعمؿّعم ّإ  ارّالعامؿّعمػ ّ نايػذّاشمػرّالمخػالؼّلم ػانكفو1ّالعمؿ
ّييعىٌدّم ٌررانّل رؾّالعمؿ.ّ

 مػػفّ ػػؽّالعامػػؿّر ػػضّامػػرّوػػا  ّالعمػػؿّال اضػػ ّ   ػػاكزّالسػػرع ّالمسػػمكحّ يػػاوّاكّسػػكؽّ
 ن وّطالماّاٌفّىذاّالر ضّمعٌمؿّ عدـّول ي ّالارامؿوّمماّينا ّالخط ّمفّ ان و.ّكػذلؾوّمػفّ ػٌؽّالخا

وّاكّقياد ياّكى ّ ػ ّ الػ ّغيػرّقانكنٌيػ وّكا ػدّخػياد ّ العامؿّر ضّالمركرّ سيار ّالعمؿّ  ّطريؽوّممنكعو
كالرّالمالٌيػ وّاكّال زكيػرّالا صّالانٌ .ّكمفّ ٌ وّر ضّاشمرّالمكٌ وّإليوّ  عطػا ّ وػري اتّخاطلػ ّلمػد

 ػػػ ّد ػػػا رّال سػػػا اتوّ غيػػػ ّال يػػػٌر ّالضػػػري  .ّكلػػػوّافّيم نػػػىّعػػػفّ نايػػػذّاشمػػػرّالوػػػادرّ  كمياػػػوّ  ػػػك يرّ
ّ.2معمكماتّ كؿّالمخاعرّالكطنٌي ّالعٌماؿّاكّ كٌ يا يـّالسياسٌي 

اٌفّّكالّيخػػٌكؿّام نػػاعّالعامػػؿّعػػفّاالع ػػدا ّعمػػ ّالغيػػرّ الضػػر ّاكّال  ػػريصّخطػػ نوّكخوكوػػاّن
إطاع ّالعامؿّشكامرّوا  ّالعمؿّالّ يس طّعنوّالمسحكلٌي ّالمدنٌي ّاكّال زالٌي وّلذلؾّمفّكا ػ ّالعامػؿّ

ّ.3ر ضّ نايذّاشكامرّغيرّالمخركع 
ك ػػ ّ ميػػىّال ػػاالتّالسػػا   ّمػػفّ ػػٌؽّالعامػػؿّافّي ػػرؾّالعمػػؿّ ػػ ّ ػػاؿّإوػػرارّوػػا  ّالعمػػؿّ

ّمػػفًّق ػػؿّوػػا  ّالعمػػؿ.ّاٌمػػاّإذاّعػػدؿّعمػػ ّ نايػػذّاكامػػرهّغيػػرّالمخػػركع وّمػػىّاع  ػػارّاق نيػػا ّغيػػرّم ػػٌررو
وػػػا  ّالعمػػػؿّعػػػفّمكقاػػػووّك را ػػػىّعػػػفّاشمػػػرّالمخػػػالؼّل كاعػػػدّال ػػػانكفوّعنػػػدىاّمػػػفّكا ػػػ ّالعامػػػؿّ

. ّاالس مرارّ العمؿوّ  تّطالم ّاع  ارّغيا وّعفّالعمؿّغيا انّغيرّم ٌررو
شٌفّال ا ػػيشّيػػ ـّعػػفّطريػػؽّّكالّييخػػٌكؿّخطػػ ّر ػػضّالعاممػػ ّ ا يخػػياّعنػػدّخرك يػػاّمػػفّالعمػػؿو

رى ػػؿ
(ّمػػفّقػػانكفّاوػػكؿّالم اكمػػاتّال زاليػػ وّالػػذمّيك ػػ ّافّيػػ ـ94/2ٌّ.ّ يػػذاّاشمػػرّيخػػالؼّالمػػاد ّ)4

فّكانتّىذهّاشكامرّمعمكالنّ ياّ  ّالمنخ  وّمادامتّ خالؼّال انكف ّ.5 ا يشّاشنث ّ معر  ّانث وّكان
ّاسػ ثنال ّ   ػ ّالمنخػػ  وّكك ػكدّ الػ ّسػرق ّق  ػػارّّكلػيسّلوػا  ّالعمػؿّافّي ػذٌرعّ ك ػػكدّكضػىو

وّ ط ي ػػػػػانّل اعػػػػػد ّ"الضػػػػػركراتّ  ػػػػػيصّ ّعػػػػػفّطريػػػػػؽّر ػػػػػؿو العػػػػػاملتّلمخضػػػػػكعّلعمميػػػػػ ّال ا ػػػػػيشّال ػػػػػ ّ ػػػػػ ـٌ

                                                           
ّ .272وّص1967م مدّعواكروّن كّنظرٌي ّعام ّ  ّال  دي وّعالـّالك  وّال اىر وّّ((1
 .82ػ81 ريد ّالع يدموّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
ّ.311 سفّكيرهوّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
ّ.441 ساـّالديفّاشىكان ّكرمزمّ ريدّم ركؾوّقانكفّالعمؿّلدكل ّاقماراتّالعر ي ّالم  د وّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
ّ.175وّمر ىّسا ؽوّص2113لسيدّعيدّنايؿوّقانكفّالعمؿّال ديدوّاّ(5)
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الم ظكرات"وّ ؿّي  ّإ  احىفّداخؿّالمنخػ  ّ  ػ ّ نػد ّانثػ ّليػذاّالغػرض.ّ" الضػركراتّ  ػدرّ  ػدرىا".ّ
ّىا.ّ يذاّيي ا ظّعم ّمكان ّالمرا ّكالّيخدشّ يا 

ّ  كػـّال ػانكفوّ ك  ّمثؿّىذهّال ال وّ  مكافّالعامم ّ رؾّالعمػؿوّمػىّاع  ػارّاقنيػا ّغيػرّم ػٌررو
ّم ػاـّالخطػرّال سػيـ.ّ اقضػا  ّإلػ ّاٌفّىػذاّال وػٌرؼّيمثٌػؿّاع ػدا نّ وّي ػـك ّم راو اس نادانّل عٌرضياّلمكقؼو

ّكخوكوانّ  ّالم  معاتّالخرقٌي ّالم اً ظ .ّّمعنكٌيانّعمييا.ّكذلؾوّ  ٌنوّيمٌثؿّامرانّمخلنّ اآلدا ّالعاٌم وّ
كمػػػفّ ػػػٌؽّالعامػػػؿّام نػػػاعّعػػػفّ نايػػػذّاكامػػػرّوػػػا  ّالعمػػػؿوّإذاّكانػػػتّ عػػػٌرضّ يا ػػػوّلمخطػػػر.ّ
كالعمؿّدكفّاس عماؿّكسػالؿّالكقايػ ّال ػ ّ   ضػيياّط يعػ ّالعمػؿوّاكّر ػضّالعامػؿّم اخػر وّلعمػؿّ ديػدّ

ّ.1ّّي عارضّمىّ ال وّالو ٌي 
خطرّال سيـّمحٌكػدانوّاٌمػاّإذاّكػافّالخطػرّا  مالٌيػانوّ ػلّي ػٌررّك كدىػاّاالم نػاعّكالّ ٌدّافّيككفّال

ّعفّ نايذّالعمؿوّاكّ رؾّالعمؿ.ّ
كالع ػػر ّ مخػػركعٌي ّاشمػػرّالوػػادرّعػػفّوػػا  ّالعمػػؿّذا ػػووّ وػػرؼّالنظػػرّعٌمػػاّيع  ػػدهّالعامػػؿّ

إضػػا ٌي وّالّ ػػنٌصّعمييػػاّ.ّ  ػػدّيكػػكفّالعامػػؿّخػػديدّال ػػرصّعمػػ ّناسػػووّكي طٌمػػ ّكسػػالؿّ مايػػ 2ّخخوػػٌياّن
ال كانيفّاكّاشنظم ّاكّاشعراؼ.ّك  ّىذهّال الػ ّلػيسّلمعامػؿّاالم نػاعّعػفّ نايػذّاكامػرّوػا  ّالعمػؿوّ
ّمسػػػحكلٌي ّوػػا  ّالعمػػػؿّعػػػفّاقنيػػػا وّ ػػػ ّ ػػػاؿّ ػػػرؾّ الّعػػٌدّمر ك ػػػانّلمخالاػػػ ّ  ػػػٌررّمسػػػا ل ووّكالّ  ػػػـك كان

ّالعامؿّالعمؿ.ّ
لعمؿّ  ّ ك يػوّاشكامػرّليسػتّمطم ػ وّ ػؿّم ٌيػد ّ ضػركر ّنس ن جّمٌماّس ؽوّافّسيمط ّوا  ّا

ا  ػػراـّال ػػكانيفّكاشنظمػػ .ّك الم ا ػػؿّلػػيسّلمعامػػؿّاالن ػػراؼّ ػػال ٌؽّالػػذمّمن ػػوّإيػػاهّالمخػػٌرعّعػػفّغايا ػػوّ
اٌلّ ازّلوػا  ّالعمػؿّاع  ػارّىػذاّاالن ػراؼّخطػ نوّمػىّ  دانػوّل ٌ ػوّ ػ ّاع  ػارّاقنيػا ّغيػرّ كاىدا ووّكان

؛ّشٌفّا ّلعامؿّييعىٌدّم عساانّ  ّاس عماؿّال ؽ.ّم ٌررو
ّ.3ك ال ال وّنس طيىّافّن كؿ:ّإٌفّعدـّال عسؼّىكّضا طّممارس ّال ؽ

ذاّكافّ إنيا ّع دّالعمؿّغيرّم ٌددّالمػٌد وّىػ ّرخوػ هّممنك ػ هّلوػا  ّالعمػؿ.ّكلكػفوّالّ ػٌدّكان
ّ  عٌمؽّ العمؿوّ  تّطالم ّاع  ارّاقنيا ّغ ّيرّم ٌررّ  كـّال انكف.افّي ىّىذاّاقنيا ّشس ا و

ّ
ّ

ّ
ّ

                                                           
ّ.115ّا مدّخكق ّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ.114ا مدّخكق ّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
  ٌن ّال انكفّالمدن ّالسكرمّنظري ّال عسؼّ  ّاس عماؿّال ؽّ  ّالماد ّالسادس ّال  ّ نصّعمػ ّانػو:ّ"يكػكفّاسػ عماؿّ(3) 

إذاّكانػتّالموػالصّال ػ ّيرمػ ّّ-إذاّلـّي ودّ ػوّسػكلّاقضػرارّ ػالغير.ّ ّّ-ال ؽّغيرّمخركعّ  ّاش كاؿّاآل ي :ّاّ
إذاّكانػتّالموػالصّال ػ ّّ-إل ّ   ي ياّقميم ّاشىمي وّ  ي ّالّ  ناس ّال   ّمىّماّيوي ّالغيرّمفّضػررّ سػ  يا.ّاّ

ّيرم ّإل ّ   ي ياّغيرّمخركع ".
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 المطمب الثالث
 اإلنياء ألسباٍب ال تتصؿ بالعمؿ

خػػا وّكالّي ػػدهّ ػػ ّيي ػػٌؽّلوػػا  ّالعمػػؿّافّيينيػػ ّع ػػدّالعمػػؿّغيػػرّم ػػددّالمػػد ّ ػػ ّاٌمّكقػػتّّ
ذلؾّسكلّنظريػ ّعػدـّال عسػؼّ ػ ّاسػ عماؿّال ػؽ.ّكمػفّا ػرزّ ط ي ػاتّنظريػ ّال عٌسػؼّ ػ ّىػذاّالم ػاؿّ

ّ ّاقنيا ّعفّموالصّالعمؿوّكافّ   ر ّمفّال يا ّالخاٌو ّلمعامؿ.ى ّافّ   عدّاس ا

ّ  كػـ1ّّكنٌصّقانكفّالعمؿّالسكرم عم ّم مكع ّمفّال االتّال  ّييعىٌدّاقنيػا ّ ييػاّغيػرّم ػٌررو
ّ ّم اخػرو ال انكف.ّك خٌكؿّىذهّال االتّ ان انّميٌمانّمفّاقنيا ّغيرّالم ٌرروّك  ـٌّ وكر وّم اخػر وّن ي ػ ّ عػؿو

ّفًّق ؿّوا  ّالعمؿ.ّم

ك ػػػذلؾوّ يػػػ ّ  مٌيػػػزّعػػػفّال ػػػاالتّال ػػػ ّين يػػػ ّ ييػػػاّع ػػػدّالعمػػػؿّ وػػػكر ّغيػػػرّم اخػػػر ّمػػػفًّق ػػػؿّ
ّخاطلػػػ وّاقػػػدـّعمييػػػاّوػػػا  ّالعمػػػؿوّكال ػػػ ّ وػػػا  ّالعمػػػؿوّن ي ػػػ ّ ػػػرؾّالعامػػػؿّالعمػػػؿّ سػػػ  ّ وػػػٌر اتو

ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.66ّّّنٌوتّعميياّالماد ّ)

طال ػػ ّ ػػووّاكّاالن مػػا ّل ماعػػ وّمعي نػػ ووّاكّ  ػػٌ ّالخػػكؿّالخػػار ٌ وّالّ يعىػػٌدّ ممارسػػ ّال ػػؽوّاكّالم
فّ ّالعامػػؿّمػػفّل مػػ ّعيخػػوّلم ػػٌردّاٌنػػوّيمػػارسّ ٌ ػػانّمػػفّ  كقػػووّكان ّل نيػػا ؛ّإذّالّيمكػػفّافّيي ػػـر م ػػٌرراتو
لصّعػػارضّوػػػا  ّالعمػػؿّممارسػػػ وّىػػػذاّال ػػٌؽ.ّ يػػػذهّ يعىػػٌدّاسػػػ ا انّخخوػػػٌي نوّ عيػػد ّكػػػٌؿّال عػػدّعػػػفّموػػػا

ّالعمؿ.ّ

وػػ يصّاٌفّوػػا  ّالعمػػؿّي م ٌػػىّ  ػػٌؽّ نظػػيـّالعمػػؿوّإاٌلّاٌفّكػػٌؿّ ػػؽ ّكلػػوّنطاقػػووّكنطػػاؽّىػػذاّّ
.ّ مػػفّكا ػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّافّييراعػػ ّ ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّممارسػػ ّ  كقػػوّكا ػػ نو2ّال ػػؽّمعالمػػوّ ػػٌؽّالغيػػر

 ٌ ػوّ ػ ّالظمػـّعنػو.ّكػذلؾوّال  ّ سػاىـّ ػ ّد ػىّّالدس كري ّمنياّكال انكني وّك ٌ وّ  ّال مٌسؾّ الضمانات
ّال ورؼّكماّيخا وّطالماّاٌفّ ور ا وّالّ يم ؽّالضررّ موالصّالعمؿوّكالّ خٌؿّ  سفّسيره.ّ

ك  ٌن ّقانكفّالعمؿّالسكرمّ ماخيانّمىّىذاّالػنيجّم مكعػ ّمػفّال ػاالتّال ػ ّالّي ػكزّلوػا  ّّ
وّكماّي رٌ  ّعمػ ّذلػؾّمػفّ ػؽ ّّالعمؿّافّييني ّع دّالعمؿّ س  ياوّ  تّطالم ّاع  ارّاقنيا ّغير م ٌررو

ّمفّال عكيض.ّ ّلمعامؿّ  ّال وكؿّعم ّم م و

ك يعىػٌدّىػػذهّال ػػاالتّمػفّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػالٌ وّإذّالّي ػكزّاال اػػاؽّعمػػ ّ نػازؿّالعامػػؿّعػػفّ ٌ ػػوّ
اكّ  ّممارس ّالنخاطّالن ػا ٌ وّاكّعػفّ ٌ ػوّ ػ ّالمخػارك ّ ػ ّاالن خا ػاتوّاكّعػفّ ٌ ػوّ ػ ّ  ػديـّخػككلّ

 ظٌمـّمفّ وٌر اتّوا  ّالعمؿّالمخالا ّلم انكف.ّكذلؾوّالّيمكفّاال ااؽّعم ّ ٌؽّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّ
؛ّ مثؿّىذهّاال ااقاتّ يخػالؼّال كاعػدّال ػ ّ سػع ّ ّا ااق   إنيا ّع دّالعمؿّ  ّ اؿّمخالا ّالعامؿّشٌمّ ندو

                                                           
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.67)انظرّالماد ّّ((1
 .449ّوّص2119يكسؼّ اخ وّ  ّالنظري ّالدس كري وّمنخكراتّال م  ّال  كقي وّّ((2
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ّايخػػرلّييعىػػٌدّل ػػك يرّادنػػ ّدر ػػ ّمػػفّدر ػػاتّال مايػػ ّلمعامػػؿ.ّ الم ا ػػؿوّي ػػكزّاال اػػ اؽّعمػػ ّإضػػا  ّ ػػاالتو
وّ  كـّاال ااؽ.ّ ّاقنيا ّ يياّغيرّم ٌررو

ك كمفّاىمٌي ّمثؿّىذاّاال ااؽّ ػ ّاٌنػوّيسػم ّال ضػا ّسػمط وّ ػ ّالرقا ػ ّعمػ ّمػدلّ دٌيػ ّم ػٌررّ
ّايخرلّل نيا ّغيرّالم ٌرر. ّاقنيا وّإذّييعمؿّ اال ااؽ؛ّشٌنوّاكثرّ الد ّلمعامؿوّ يكّيضيؼّ االتو

 نػػا نّعمػػ ّمػػاّسػػ ؽوّيمكننػػاّ  سػػيـّال ػػاالتّال ػػ ّييعىػػٌدّاقنيػػا ّ ييػػاّغيػػرّالم ػػٌررّ  كػػـّال ػػانكف؛ّّك
ّخخوػٌي ّو )الاػرعّّالنعداـّوم ياّ العمؿّإل ّاقنيا ّ سػ  ّممارسػ ّال ػٌؽّ)الاػرعّاشكؿ(وّكاقنيػا ّشسػ ا و

ّالثان (.

 الفرع األوؿ

 اإلنياء بسبب ممارسة الحؽ

ّاٌفّىػػذاّال ػػؽّلػػيسّاشخيػػرّ ػػٌؽّال ك يػػوّكاقخػػراؼ.ّإال ّالعمػػؿّ مػػنصّإٌفّ  عٌيػػ ّالعامػػؿّلوػػا 
مطم انوّ ؿّم ٌيدّ ضركر ّا  ػراـّ  ػكؽّالعامػؿّك رٌيا ػووّال ػ ّالّي ػكزّالمسػاس؛شٌنياّ يعىػٌدّملزمػ ّلوػا وّ

ّ ػ ّ.ّ العامؿّالذمّيمػارسّ ٌ ػانّم ػٌررانّلػوّ مك ػ ّال ػانكفوّالّيمكػفّافّيينسػ ّإليػوّاٌمّخطػ وّإال1ٌّك نساف
ّ.2 اؿّال عسؼّ  ّاس عمالو

ػمط ّال نظػيـّكاقخػراؼّا  ػراـّ ّىػذهّال  ػكؽوّكػذلؾّعمػ ّكػٌؿّىيلػ ّ ممػؾّسي ككمػاّاٌفّالدكلػ ّ   ػـر
ّ.3  كؽّالخاضعيفّلياوّ"إذّالّيمكفّافّ سمكّموم  ّالييل ّعم ّال  كؽّالم رر ّلأل راد"

ّعم ّإدار ّالعمؿّال  ٌيدّ وك ال ال وّ ا  راـّ  كؽّالعامؿّك رٌيا وّاشساسٌي ّييعىٌدّ ّ.4ّّال زامانّي   ـٌ
 العامؿّالذمّيمارسّ ٌ انّم ٌررانّلوّ مك  ّالع دّاكّال ػانكفّممارسػ نّمخػركع نوّالّيغػدكّمسػػحكالنّّ

ّ.5عفّذلؾوّكليسّلوا  ّالعمؿّافّيع  رهّخط ّي ٌررّإنيا ّع دّالعمؿ
رىػػاّاخطػػا نّ  ػػٌررّإنيػػا ّع ػػدّىنػػاؾّم مكعػػ ّمػػفّال وػػر اتّ وػػدرّعػػفّالعامػػؿّالّيمكػػفّاع  اّك

العمؿوّ الرغـّمفّاٌنياّم وم ّ العمؿ.ّكىذهّال ور اتّكثير ّكم عدد وّكالّ  معياّسػكلّك ػد ّالغايػ ّمػفّ
إ از يػػاوّ يػػ ّ مثٌػػؿّ ٌ ػػانّلمعامػػؿّالّيمكػػفّ  اىمػػووّك غميػػ ّالموػػالصّاالق وػػادٌي ّلممنخػػ  ّعميػػو.ّ مػػاّمػػفّ

ّ  مثٌػؿّ ػ :ّىػذهّال  ػكؽّّم .ّكيمكنناّ وػنيؼمفّ ماي ّ  كؽّالط   ّالعامّموم  ّاسم   ػ ّار ػىّ لػاتو
ّممارس ّالعمؿّالن ا ٌ وّكالنخاطّاالن خا ٌ وّك ؽّادا ّالخياد وّك ٌؽّ  ديـّخككل.

 

                                                           
ّ.95وّصوّمر ىّسا ؽعادؿّالعخا  ّ((1
ّ.372م مدّع دّالا احّعم ّم مدوّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
ّ.271م مدّعواكروّمر ىّسا ؽوّصّ(3)

(4) VERDIER  Jean – Maurice, Droit du travail, 11e edition, Dalloz, 1999, p. 70.  
ّ.216وّمر ىّسا ؽوّص2113السيدّعيدّنايؿوّقانكفّالعمؿّال ديدوّّ(5)
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 الحقوؽ النقابّية:  -أوالً 
ي مٌ ىّالعامؿّن كوػاوّا ػدّاعضػا ّالم  مػىّالعٌمػالٌ نّ  ػٌؽّاالن سػا ّإلػ ّن ا ػ ّالعٌمػاؿوّك ػٌؽّ

.ّكػػذلؾوّلػػوّ ػػٌؽّ ػػكل 1ّشنخػػط ّالن ا ٌيػػ ّكا ػػ نوّك ضػػكرّاال  ماعػػاتّ ػػ ّال ػػدكدّالم ػػٌرر ّقانكنػػاّنممارسػػػ ّا
المناو ّالن ا ٌي .ّ كٌؿّىذهّال ور اتّالّ يعىٌدّاخطا نّ  ٌررّإنيا ّع ػدّالعمػؿوّمادامػتّالّ ػحٌثرّعمػ ّقػدر ّ

ّ.2ّّالعامؿّعم ّالعمؿّكاقن اا
دسػػػٌي ّالعمػػػؿّالن ػػػا  وّنػػػٌصّعمػػػ ّ ػػػٌؽّالعامػػػؿّ ػػػ ّعمػػػ ّق3ّك  كيػػػدانّمػػػفّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرم

االنضػػماـّإلػػ ّالن ا ػػاتّالعٌمالٌيػػ وّكال معيػػاتّال ر ٌيػػ .ّعممػػانّاٌفّال رٌيػػ ّالن ا يػػ ّكانػػتّمػػفّاكثػػرّال رٌيػػاتّ
 .4إثار نّلم دؿ

عمػػػ ّعػػدـّ ػػػكازّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػػؿّلعٌمػػ ّالنخػػػاط5ّّكا عػػدّمػػفّذلػػػؾوّنػػٌصّقػػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم
 يفوّكىما:ّاشكل وّ س  ّممارس وّالعمؿّالن ا ٌ ّ وكر وّم اخر ووّكالثانيػ وّ سػ  ّممارسػ وّالن ا ٌ ّ  ّ ال

ّاـّعضػػكانّ ييػػا.ّكاع  ػػرّاقنيػػا ّ ّالن ػػا    ل ٌ ػػوّ ػػ ّ نظػػيـّاشنخػػط ّالن ا ٌيػػ وّسػػكا هّ كوػػاوّمرٌخػػ انّلمنوػػ و
ّاس نادانّليذاّالس  ّإنيا نّغيرّمٌ ررّ  كـّال انكف الذمّي ـٌ
6ّّ.ّ

 عػؿّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّ  اوػيموّ ػاالتّممارسػ ّىػذاّال ػؽ؛ّكذلػؾّ  عميػاّ خػمؿّمػفّّك سناّن
ييمػػارسّالعمػػؿّالن ػػا  وّسػػكا ّ كوػػاوّعضػػكانّعادٌيػػانوّاـّ كوػػاوّعضػػكانّذكّسػػمط ّرلاسػػٌي ؛ّكذلػػؾّكػػ ّالّ
ّي خذّار ا ّالعمؿّغيا ّا دّاك ػوّممارسػ ّىػذاّالنخػاطّذريعػ نّقنيػا ّع ػدّالعمػؿوّ ػ ّ ػاؿّغيػا ّنػص ّ

ّ. ّيع  رّاقنيا ّغيرّم ٌررو ّوريصو
ك ال ال وّلـّيك ًؼّالمخػٌرعّالسػكرمّ ػ ّقػانكفّالعمػؿّ ال ػٌدّاشدنػ ّمػفّال مايػ ّلممارسػ ّالنخػاطّ
الن ا ٌ وّ مٌدىاّل خمؿّ   ّالعامؿّالذمّيرٌخصّناسوّللن خا اتّالن ا ٌيػ ؛ّكذلػؾّ غيػ ّ خػ يىّالعٌمػاؿّعمػ ّ

ّيػكٌ رّليػـّال مايػ ّاققداـّعم ّالعمؿّالن ا ٌ وّدكفّا ّقػانكن   فّيككنكاّميٌدديفّ خسار ّعمميـوّلك ػكدّنػص 
ّاللزم ّالس مرارّع كدّعمميـ.

كعميووّنس طيىّال كؿ:ّإٌفّاٌمّ عامؿّ يفّالعامؿّكالن ا  ّالعٌمالٌي ّالّيمكفّافّيككفّم ٌررانّقنيػا ّ
وّكمػاّي ر ٌػ ّعمػػ ّ  عػاد ّالعامػؿّإلػػ ّع ػدّالعمػؿوّ  ػتّطالمػػ ّاع  ػارّاقنيػا ّغيػػرّم ػٌررو  ّذلػؾّمػفّال ػػزاـو

ّ.7عممووّمىّ وكلوّعم ّكامؿّا كرهّخلؿّ  ر ّال كقيؼ

                                                           
ّ.419 سػاـّالديفّاشىكان وّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)

ّ.1175م مكدّ ماؿّالديفّزك وّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم./ا(95ّانظرّالماد ّ)ّ(3)
ّ.392يكسؼّ اخ وّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.1-/ا67انظرّالماد ّ)5ّ))
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.67انظرّالماد ّ)ّ(6)
 / (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.67انظرّالماد ّ)ّ((7
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1ّّك  ّىذاّالوددّقض ّم مػسّالعمػؿّال  كيمػ   ػ ّل نػافّاٌفّاس اسػارّالعامػؿّلن ا  ػوّعػفّامػرو
ّالّي ٌررّإنيا ّع ػدّالعمػؿّغيػرّم ػٌددّالمػٌد وّإذّييعىػٌدّىػذاّال ػرارّ مثا ػ ّ  ّمعٌيفو ّ ػ ّقانكن   ّاكّ عسػؼ   ػاكزو

ّاس عماؿّال ؽ.
اٌماّال ؽّالثان ّالذمّييعىٌدّم ٌؿّ مايػ ّالمخػٌرعوّكينطػكمّنىػكّاآلخػرنّعمػ ّممارسػ ّ ػؽ وّ يػكّ

ّ ٌؽّالعامؿّ  ّالمخارك ّ  ّال يا ّالسياسٌي .
 الحّؽ االنتخابّي: -ثانياً 

ّالعامػػؿّمػػفّممارسػػ ّ ٌ ػػوّاالن خػػا  وّ المخػػارك  ّ ػػ ّاالن خا ػػاتّلػػيسّلوػػا  ّالعمػػؿّافّي ػػـر
ّعميووّك  انّلمدس كر ّككا  ه ّ.2 ؽ ّلكٌؿّمكاطفو

وػػا  ّالعمػػؿّمػػفّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿّ سػػ  3ّّك  سػػيدانّليػػذاّال ػػؽوّمنػػىّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم
ّ  كـّال ػانكفوّكمػاّ مخارك ّالعامؿّ  ّاالن خا اتوّ  تّطالم ّاع  ارّاقنيا ّالذمّاقدـّعميوّغيرّم ٌررو

ّ  عاد ّالعامؿّإل ّالعمؿوّمىّورؼّا كرهّعفّمٌد ّال كقيؼّي رٌ  ّعم ّذلؾّمف ّ.4ال زاـو
ّالمخػػارك ّ ػػ ّاالن خا ػػاتّاثنػػا ّاكقػػاتّالعمػػؿّاـّخار يػػاوّطالمػػاّاٌفّ كيسػػ كمّ ػػ ّاشمػػرّافّ ػػ ـٌ
غاي ّالمخٌرعّم  ٌ   ّ  ّال ال يفوّكى ّ ماي ّ ٌؽّالعامؿّ  ّاقدال ّ وك وّ  ّاالن خا اتّال  ّ  ػرمّ

ّ.  ّالدكل 
اٌفّمنػػىّوػػا  ّالعمػػؿّالعاممػػ ّمػػفّممارسػػ 5ّّك ػػ ّىػػذاّالوػػددّقضػػتّم كمػػ ّالػػن ضّالارنسػػي 

ّلم ميكريػػ وّك يديػػدىاّ  نيػػا ّع ػػدّعمميػػاّإذاّلػػـّ سػػ   ّلألمػػروّكمغػػادر ّالعاممػػ ّ  ٌ يػػاّ ػػ ّان خػػا ّرلػػيسو
قػػداـّاشخيػػرّعمػػ ّإنيػػا ّع ػػدّعمميػػاوّييعىػػٌدّ عٌسػػااّن مػػفّ انػػ ّّمكػػافّالعمػػؿّدكفّمكا  ػػ ّوػػا  ّالعمػػؿوّكان

ّوا  ّالعمؿ.ّك ال ال وّ  نيا ّع دّالعمؿّ  ّىذهّال ال ّىكّإنيا ّغيرّم ٌرر.ّ
كلػػيسّلوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّمثػػؿّىػػذهّال الػػ ّافّي ػػذٌرعّ موػػم  ّالعمػػؿّلمنػػىّعٌمالػػوّمػػفّمغػػادر ّ
مكػػػػافّالعمػػػػؿ؛ّإذّعميػػػػوّافّييعػػػػٌدؿّاكقػػػػاتّالعمػػػػؿوّ خػػػػكؿّيمٌكػػػػفّالعٌمػػػػاؿّمػػػػفّممارسػػػػ ّ ٌ يػػػػـّاالن خػػػػا ٌ وّ

.كا ّكا دو ّلم ا ظ ّعم ّموالصّالمنخ  ّ  ّآفو
 ال ػػال وّإذاّخٌوػػصّوػػا  ّالعمػػؿّاكقا ػػانّمعٌينػػ ّلممارسػػ ّ ػػٌؽّاالن خػػا وّعنػػدىاّلػػيسّلمعامػػؿّ
اٌلّعػٌدّمم نعػانّعػفّ المطال  ّ ممارسػ ّ ٌ ػوّ ػ ّغيػرّاشكقػاتّال ػ ّ ػٌددىاّوػا  ّالعمػؿّليػذاّالغػرضوّكان

ّانّ  ّاس عماؿّال ؽ. نايذّاكامرّوا  ّالعمؿّالمخركع وّكم عٌسا
ك سنانّ عؿّقانكفّالعمؿّالسكرمّاٌنوّلـّي ورّ ػٌؽّالمخػارك ّ ػ ّاالن خا ػاتّ  مػؾّال ػ ّ  رييػاّ
 ي وّدكفّاشيخرل.ّ اشمرّسػٌيافّسػكا ّاكانػتّاالن خا ػاتّلرلاسػ ّال ميكرٌيػ ّاـّلم مػسّالخػع ّاـّال مدٌيػ ّ

ّاـّغيرىا.

                                                           
 .154.ّمذككرّلدل:ّن يم ّزيفوّمر ىّسا ؽوّص17/12/1991/ّ اريخ162ّم مسّالعمؿّال  كيم ّرقـّ/ّ((1
ّ.444يكسؼّ اخ وّالمر ىّالسا ؽوّصّ(2)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.2-/ا67انظرّالماد ّ)ّ(3)
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.67انظرّالماد ّ)ّ(4)
(5)ّ.  Social 10/1/1974, cite par Michel Despax, p.1585مذككرّلدل:ّ ريد ّالع يدموّمر ىّسا ؽوّص.ّ
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ّمػػفًّق ػػؿّّكمػػفّ ػػٌؽّالعامػػؿّافّيػػدل ّ وػػك وّلممرٌخػػصّالػػذم ّاكّ ػػدٌخؿو يرغػػ ّ ػػوّدكفّاٌمّضػػغطو
وا  ّالعمؿ.ّك  ّىذهّال ال ّإذاّاقدـّاشخيػرّعمػ ّإنيػا ّع ػدّالعمػؿوّشٌفّالعامػؿّلػـّين خػ ّالخػخصّ
الػػذمّاكعػػظّ ػػووّ اقنيػػا ّييعىػػٌدّ عسػػاٌيانّ  كػػـّال ػػانكف؛ّذلػػؾّاٌنػػوّيوػػٌنؼّ ػػ ّالخانػػ ّذا يػػاّكىػػ :ّإنيػػا ّع ػػدّ

 ٌ ػوّ ػ ّاالن خػا .ّ  ػٌؽّاالن خػا ّالػذمّيضػمنوّالمخػٌرعّلمعامػؿّىػكّ ٌ ػوّالعمؿّ سػ  ّممارسػ ّالعامػؿّل
ّ عيدانّعفّإمل اتّوا  ّالعمؿ.ّّالعامؿو  ّاالن خا ّالنزيووّالذمّيعٌ رّعفّرغ  ّ

كييعىٌدّىذاّال ؽّمفّالنظاـّالعاـّال مالٌ وّإذّالّي ػكزّاال اػاؽّعمػ ّ رمػافّالعامػؿّمػفّ ٌ ػوّ ػ ّ
فّكافّ اقمكافّاال ااؽّعم ّ نازؿّوا  ّالعمؿّعفّ ٌ وّ ػ ّ نظػيـّاكقػاتّال ياـّ النخاطّاالن خا   وّكان
ّممارس ّىذاّال ؽ.ّ

كمػػفّ ػػٌؽّالعامػػؿّإذاّار كػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّاٌمّ  ػػاكزوّسػػكا هّ  ٌ ػػوّخخوػػٌيانوّاـّ  ػػٌؽّغيػػرهوّاـّ
رّذلػػؾّعمػػ ّ ٌ ػػوّ  ػػٌؽّال ػػكانيفّكاشنظمػػ ّالمرعٌيػػ وّافّي  ػػٌدـّ خػػككلّإلػػ ّال يػػاتّالمخ ٌوػػ وّدكفّافّيػػحثٌّ

ّ  ّاالس مرارّ العمؿ.
 حّؽ التظّمـ: -ثالثاً 

إٌفّإ ػػراـّالعامػػؿّع ػػدّعمػػؿّمػػىّوػػا  ّالعمػػؿّالّيمكػػفّافّيكػػكفّسػػ  انّل رمانػػوّمػػفّ ٌ ػػوّقػػ ّ
المطال ػػ ّ ػػال  كؽّال ػػ ّ نٌوػػتّعمييػػاّال ػػكانيفّكاشنظمػػ .ّسػػكا نّاكانػػتّىػػذهّالمطال ػػ ّمػػفّخػػلؿّال يػػاتّ

ّ  ّوا  ّالعمؿّ وكر وّم اخر و.الرسمٌي وّاـّمفّخلؿّمطال
 ػػػ حّؽ تقديـ شكوى:1

ّي م ٌػػىّالعامػػؿّ كوػػاوّ ػػردانّ ػػ ّالم  مػػىّ كا ػػ ّال  ػػكؽّال ػػ ّيكاميػػاّال ػػانكفوّكيخضػػىّلكا  ا ػػو.
مػػػفّ ػػػٌؽّالعامػػػؿّ  ػػػديـّخػػػككلوّاكّإقامػػػ ّدعػػػكلّضػػػدّوػػػا  ّالعمػػػؿوّ  ػػػٌؽّال  اضػػػ ّموػػػكفّل ميػػػىّ 

ّ.1المكاطنيفّك  انّلمدس كر
ػػ  ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّر ػػىّخػػككلّاكّالمخػػارك ّ ييػػاّ ظٌممػػانّمػػفّإخػػلؿ2ّّالعمػػؿّالسػػكرمّفّقػػانكفمًّكضى

ّ  كػـّ ّاسػ نادانّليػذاّالسػ  ّإنيػا نّغيػرّم ػٌررو وا  ّالعمؿّ ال كانيفّاكّاشنظم .ّ اع  رّاقنيا ّالذمّي ـٌ
ّال انكف.

امػػػاـّ ػػػٌؽّالعامػػػؿّ ػػػ ّ  ػػػديـّخػػػككلوّكالمطال ػػػ ّ   كقػػػو3ّّكػػػذلؾوّضػػػمفّقػػػانكفّالعمػػػؿّاشردنػػػ 
ّال ياتّالمخ ٌو وّدكفّافّيحٌثرّذلؾّعم ّ ٌ وّ  ّاالس مرارّ العمؿ.

الذمّقضػ ّاٌنػو:ّالّي ػكزّلوػا  ّالعمػؿّافّيع  ػر4ّّكىذاّماّاكدهّاال  يادّال ضال ّ  ّمور
ّمطال  ّالعامؿّ  ؽ ّمفّ  كقوّاماـّال ياتّالمخ ٌو ّخط نّي ٌررّإنيا ّع دّالعمؿ.

ّ

                                                           
  كرّال ميكري ّالعر ي ّالسكري .(ّمفّدس51انظرّالماد ّ)ّ((1
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.3-/ا67انظرّالماد ّ)ّ((2
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .24انظرّالماد ّ)ّ(3)
.ّمػػذككرّلػػدل:ّم مػػكدّ مػػاؿّالػػديفّزكػػ و13/1/1954ّو1935ّلسػػن 2423ّّخػػحكفّالعٌمػػاؿّال زليػػ ّ ال ػػاىر ّالػػدعكلّّ((4

ّ.399مر ىّسا ؽوّص
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ّ سػػػ  ّر عػػػو1ّّي كػػذلؾّقضػػػتّم كمػػػ ّالػػػن ضّالموػػّر ـٌ اٌفّ وػػػؿّالعامػػػؿّالّييعىػػػٌدّمخػػركعانّإذاّ ػػػ
سػػػالا ّالػػػذكرّاٌفّاقنيػػػا ّغيػػػر2ّّدعػػػكلّضػػػدّالخػػػرك ّلممطال ػػػ ّ   ػػػو.ّكا عػػػدّمػػػفّذلػػػؾّاع  ػػػرتّالم كمػػػ 

فّلـّيكفّالعامؿّم ٌ انّ  ّدعكاهوّطالماّاٌنوّلـّيكفّسياّالني .ّ ّمخركعوّكان
 ػػديـّخػػككلّضػػدّوػػا  ّالعمػػؿوّلم ػػٌردّك ػػكدّك ال ػػال وّي ػػكزّلمعامػػؿّافّي مٌسػػؾّ  ٌ ػػوّ ػػ ّ 

ّم دلٌي ّلديوّ ار كػا ّوػا  ّالعمػؿّمخالاػ نّقانكنٌيػ ن؛ّذلػؾّاٌنػوّلػيسّمػفّكا ػ ّالعامػؿّال  ػ ّعػفّ خككؾو
ادٌل ّكا ي ّ يث تّار كا وّالمخالاػ .ّإذّييك اػ ّ ػ ّمثػؿّىػذهّال ػاالتّ ػال رالفوّليغػدكّمػفّ ػٌؽّالعامػؿّ  ػديـّ

ّافّيحٌثرّذلؾّعم ّ ٌ وّ  ّاالس مرارّ العمؿ.خككلّضدّوا  ّالعمؿوّدكفّ
ك ٌؽّ  ديـّالخككلّليسّ ال ٌؽّالك يدّالذمّالّ  عارضّممارس وّمىّ ػٌؽّالعامػؿّ ػ ّاالسػ مرارّ

ّ العمؿوّ عدـّال عارضّ يفّىذيفّال ٌ يفّيم ٌدّليخمؿّ ٌؽّالعامؿّ  ّاقدال ّ خياد وّكذلؾ.
 ػػػ حّؽ أداء الشيادة:2

الّييخػٌكؿّّ-ـّ نػا نّعمػ ّطمػ ّالسػمط ّالمخ ٌوػ سػكا هّ ممػ  ّإراد ػوّا-خػياد وّإٌفّإدال ّالعامؿّ 
خطػػػػ ن؛ّإذّالّي ػػػػكزّلوػػػػا  ّالعمػػػػؿّافّيع  ػػػػرّادا ّالعامػػػػؿّلكا  ػػػػوّال ػػػػانكنٌ ّ ػػػػ ّاقدال ّ خػػػػياد وّامػػػػاـّ
فّكانػػتّىػػذهّالخػػياد ّ  عػػارضّمػػىّموػػالصّوػػا  ّ ال يػػاتّالمخ ٌوػػ ّخطػػ ّي ػػٌررّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿوّكان

ّ.3خخوٌي ّاكّالمينٌي العمؿوّال
وّ  ٌننػاّنػرلّاٌنػوّي اػٌرعّ ّوريصو ك الرغـّمفّاٌفّقانكفّالعمؿّالسكرمّلـّينصّعم ّىذاّال ٌؽّ خكؿو
عفّ ٌؽّالعامؿّ  ّر ىّخككلّاكّالمخارك ّ ييا.ّ  دا ّالخياد ّ عن ّالمخارك ّ ػ ّالخػككلّ وػكر ّغيػرّ

كمػاداـّالمخػٌرعّخػمؿّ  ماي ػوّالعامػؿّالػذمّّم اخر وّمفّخػلؿّال ػ ثيرّعمػ ّم ريػاتّالػدعكلّاكّالخػككل.
ّي ٌدـّالخككلوّ  ٌنوّيخمؿّمفّييدل ّ خياد وّكذلؾ.ّك  انّل اعد ّ"مفّيممؾّاشكثرّيممؾّاشقؿ".

-افّي عػػٌرضّلخطػػرّإنيػػا ّع ػػدّعممػػوّّكشٌفّالعامػػؿّالػػذمّييطالػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّ   كقػػوّيمكػػف
فّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّالمطال ػػ ّلػػذلؾوّضػػمّ-دّاسػػ  رارّعلقػػاتّالعمػػؿاشمػرّالػػذمّييػػدٌّ

ّ   كقووّسكا هّاماـّوا  ّالعمؿّاـّاماـّال ياتّالمخ ٌو وّدكفّاٌفّي سٌ  ّذلؾّ  ّإنيا ّع دّعممو.ّ

 ػػػ المطالبة المباشرة بالحؽ:3 
الّييع  ػػرّمطال ػػػ ّالعامػػػؿّ  ػػػؽ ّمػػػفّال  ػػػكؽّالم ػػػٌرر ّلػػوّ مك ػػػ ّال ػػػانكفّخطػػػ نّي ػػػٌررّإنيػػػا ّع ػػػدّ
العمؿ.ّ العامؿّالذمّييطال ّ نا اتّ نٌ موّغيرّالميسدد وّييعىٌدّمطال انّ  ػؽ وّالّمر ك ػانّلخطػ ّي ػٌررّاقنيػا وّ

ّ  كـّال انكف فّر ضّال نٌ ؿّعم ّ سا وّمفّ ديدوّ  تّطالم ّاع  ارّاقنيا ّغيرّم ٌررو ّ.4كان
اليػػػ ّال ػػػ ّالّ وػػػؿّإلييػػػاّعمػػػ ّىػػػذاّاالل ػػػزاـوّ النسػػػ  ّلألمػػػاكفّالن5ّكنػػػٌصّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرم

                                                           
ّ.34.ّمذككرّلدل:ّم مدّع دّالكريـّنا ىوّمر ىّسا ؽوّص31/12/1959ؽوّ مس 25ّّلسن 174ّّالن ضّرقـّّ((1
.ّمػػذككرّلػػدل:ّم مػػدّع ػػدّالكػػريـّنػػا ىوّالمر ػػىّالسػػا ؽوّالمكضػػى21/2/1959ّؽوّ مسػػ 25ّّلسػػن 43ّّالػػن ضّرقػػـّّ((2

ّالسا ؽ.
ّ.128ايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسا ؽوّص(3) 

 (4) TEYSSIE Bernard, Droit du travail, op. cit., p. 220.  
ّ/د(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.93انظرّالماد ّ)ّ(5)
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ّكسالؿّالمكاولتّالعاٌم .
كػػذلؾوّالّييعىػػٌدّام نػػاعّالعامػػؿّعػػفّالك ػػا ّ ال زامػػوّ ػػ دا ّالعمػػؿّخطػػ ّي ػػٌررّإنيػػا ّع ػػدّعممػػووّإذاّ
كافّىذاّاالم ناعّرا عانّإل ّام ناعّوا  ّالعمؿّعفّالك ا ّ اش رّالمس  ٌؽّلو.ّ ممعامؿّ ٌؽّالمطال ػ ّ

ّكالكسالؿّال انكني وّكمنياّالد ىّ عدـّال نايذ.ّّ ال نايذّ  ميىّالطرؽ
كلكػػػفوّي ػػػ ّعمػػػ ّالعامػػػؿّافّالّي عٌسػػػؼّ ػػػ ّاسػػػ عماؿّ ٌ ػػػوّ ػػػ ّالمطال ػػػ ّ ال نايػػػذوّكافّييميػػػؿّ
وا  ّالعمؿّ  ر نّمفّالزمفوّإذاّكانتّظركؼّالعمؿّالّ يساعدهّعم ّالك ا ّ ػاش روّك  ػانّل اعػد ّ"نظػر ّ

ّاكفّك سفّالنٌي ّ  ّ نايذّاالل زاماتّالع دي ّالذمّي كـّع دّالعمؿ.الميسر "وّكاس نادانّلم داّال ع
ّ  وػػػؿّ العمػػػؿوّ  ٌنػػػوّيػػػدخؿّ ػػػ ّإطػػػارّاقنيػػػا ّغيػػػرّ كشٌفّاشوػػػؿّ ػػػ ّاقنيػػػا ّافّيػػػ ـٌّشسػػػ ا و

ّخخوٌي وّالّ  عٌمؽّ العمؿ. ّالم ٌررّ  كـّال انكفوّاقنيا ّالذمّيي ادرّإليوّوا  ّالعمؿّشس ا و
ّ

 الفرع  الثاني
 ألسباٍب شخصّيةٍ  ءإلنياا

يػػدكرّكوػػؼّسػػمكؾّالعامػػؿّاكّ وػػٌر ا وّ الخطػػ ّالم ػػٌررّل نيػػا ّك ػػكدانّكعػػدمانّمػػىّ ػػ ثيرهّعمػػ ّ
 سػػفّسػػيرّالعمػػؿّداخػػؿّالمنخػػ  .ّ ػػ ذاّك ػػدّىػػذاّال ػػ ثيروّكػػافّلوػػا  ّالعمػػؿّافّيع  ػػرّ وػػٌرؼّالعامػػؿّ

سػػفّسػػيرّالعمػػ ذاّكػػافّ ػػ ثيرهّ الغػػانّعمػػ ّ ي ؿّكػػافّمػػفّ ػػٌؽّوػػا  ّالعمػػؿّاع  ػػارهّخطػػ نّي ػػٌررّالمسػػا ل .ّكان
ّ.1م ٌررانّقنيا ّع دّالعمؿ

ك الم ا ػػؿوّإذاّان اػػ ّال ػػ ثيرّالسػػم ٌ ّل وػػٌرؼّالعامػػؿّعمػػ ّموػػالصّالعمػػؿوّلػػيسّلوػػا  ّالعمػػؿّ
ّافّي دٌخؿّ  ّىذهّال ور اتوّاكّافّي خذىاّذريع نّقنيا ّع دّالعمؿ.

ـّ ػكازّإنيػا ّع ػدّالعمػؿّ سػ  :ّ"العػرؽّىذاّالػنيجّ ػنٌصّعمػ ّعػد2ّك  ٌن ّقانكفّالعمؿّالسكرم
اكّالمػػكفّاكّال ػػنسّاكّال الػػ ّاال  ماعٌيػػ ّاكّالمسػػحكلٌي ّالعالمٌيػػ ّاكّال مػػؿّاكّالػػديفّاكّالمػػذى ّاكّالػػرامّ
السياسٌ ّاكّاالن ما ّال كمٌ ّاكّاشوؿّاال  ماعٌ ّاكّالزٌمّاكّاسمك ّالم اسّ مػاّالّي عػارضّمػىّال ريػ ّ

ّالخخوٌي ّ".
قرا  نػػاّليػػذاّالػػنٌصّنل ػػظّاٌفّالمسػػالؿّالخخوػػٌي وّسػػكا هّالع الدٌيػػ ّاـّاال  ماعٌيػػ ّاـّكمػػفّخػػلؿّ

 مؾّالم عٌم  ّ المظيرّالخار ٌ وّالّيمكفّافّ  ٌررّإنيػا ّع ػدّالعمػؿوّمادامػتّ عيػد ّعػفّموػالصّالعمػؿ.ّ
ّالمخالا وّإذاّكانتّإ دلّىذهّالمسالؿّ حٌثرّعم ّ سفّسيرّالعمؿوّ  ٌنيػاّيمكػ فّافّ كػكفّم ػٌررانّك مايـك

ّل نيا .ّ
ّكػٌؿّمػاّي عٌمػؽّ ال يػا ّالخاٌوػ ّ كعميووّيمكننػاّافّن ػكؿ:ّإٌنػوّمػفّكا ػ ّوػا  ّالعمػؿّافّي  ػـر
لمعامؿ.ّكمفّ ػا ّاكلػ ّافّيم نػىّعػفّإنيػا ّع ػدّعممػوّليػذهّاشسػ ا وّ  ػتّطالمػ ّاع  ػارّاقنيػا ّغيػرّ

ّمفًّق ؿّوا  ّالعمؿ. ّم ٌررو

                                                           

 .216وّمر ىّسا ؽوّص2113السيدّعيدّنايؿوّقانكفّالعمؿّال ديدوّ(1) 
 (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.4-/ا67انظرّالماد ّ)ّ(2)
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 سػ  ّ مػؿّالعاممػ ّمػفّال ط ي ػاتّال مٌيػ ّل نيػا ّغيػرّالم ػٌرر؛ّذلػؾّاٌنػوّكييعىٌدّإنيا ّع دّالعمؿّ
ّ.1الّيسم ّ رٌي ّالعامم ّك  كقياّ  طوّإٌنماّيعٌرضّامفّالم  مىّك ٌ وّ  ّاالس مرارّلمخطر

 اإلنياء لعّمة المظير الخارجّي:    -أوالً 
 عيدانّعفّدالػر ّالعمػؿوّّ- داكالممفّ ي ّاشوؿّ-ظيرّالخار ٌ ّلمعامؿّييعىٌدّكٌؿّماّي وؿّ الم

مػػػاّداـّاٌنػػػوّالّيػػػحٌثرّعمػػػ ّ سػػػفّسػػػيرهوّكالّيضػػػٌرّ سػػػمع و.ّ   وػػػيرّالعامػػػؿّاكّإطال ػػػوّلخػػػعرهوّاكّ  ػػػٌراّ
ّوّالّيمكفّاع  ارىاّاخطا ّ  ٌررّإنيا ّعلق ّالعمؿ.2ّالعامم ّالم ال ّ يوّاكّ سري  ياّالمما  ّلمنظر

 موػػالصّالمنخػػ  ّاكّ ان ظػػاـّالعمػػؿّ ييػػاوّعنػػدىاّكلكػػفوّإذاّ ر ٌػػ ّعمػػ ّىػػذهّال وػػر اتّإخػػلؿّ
  مكافّوػا  ّالعمػؿّافّيع  رىػاّاخطػا نّ  ػٌررّإنيػا ّع ػدّالعمػؿوّكافّيػنٌصّعمييػاّ ػ ّاللل ػ ّالداخمٌيػ ّ
لممنخػػ  .ّكمػػػاّىػػػكّال ػػاؿّ النسػػػ  ّلمموػػػارؼّالخاٌوػػػ وّال ػػ ّ  ػػػٌددّل اسػػػانّمك ػػدانّلمعػػػامميفّ ييػػػاوّك اػػػرضّ

.ّ يػذهّال يػكدّالػكارد ّعمػ ّالمظيػرّالخػار  ّ يعىػٌد3ّلخار ٌ ؛ّ غي ّ ػذ ّالعمػل عمييـّاالى ماـّ مظيرىـّا
ّممزم وّكعم ّ ميىّالعامميفّال  ٌيدّ ياوّ  تّطالم ّالمسا ل وّكال عٌرضّلم زا .

 اإلنياء بسبب التصرفات الشخصّية: -ثانياً 
م وػلنّ العمػؿّالػذمّالّ ٌدّافّيككفّ وٌرؼّالعامؿّالذمّيخٌؿّ  سفّسيرّالعمػؿّداخػؿّالمنخػ  ّ

وّكلكنيػػاّ يعىػػٌد4ّّيحديػػو.ّ مخالاػػ ّقػػكانيفّالمػػركر ّاكّيػػدكم  ّ كػػرم  ّ عمػػؿو ّمخػػ ص  الّ يعىػػٌدّخطػػ ّ النسػػ  ّلعامػػؿو
كػػذلؾّإذاّكػػافّالعامػػؿّسػػال انّلخػػا ن ّالمنخػػ  ؛ّشٌفّمػػفّخػػ فّىػػذاّال وػػٌرؼّافّيػػحٌثرّعمػػ ّان ظػػاـّالعمػػؿوّ

 ّعم ّالمخالا ّس  ّرخو ّسػال ياوّشٌنػوّكػافّي ػكدّالسػيار ّك سفّسيرهّداخؿّالمنخ  .ّكخاو نّإذاّ ر ٌّ
ّمحٌقتّو وّكلكّ ـٌّس  ّالرخو ّ خكؿو كىكّ  ّ ال ّسكرو

.ّ را طػ ّال  عٌيػ ّ ر ٌػ ّ ٌ ػانّلوػا  ّالعمػؿّ ػ 5ّ
ّمسػػ مد ّمػػفّال يػػا ّالخاٌوػػ ّلمعامػػؿوّسػػكا نّاكػػافّذلػػؾّ سػػ  ّ ّ ػػ ّاعمػػاؿّالمنخػػ  ّلسػػ  و عػػدـّ ػػدك ّخمػػؿو

ّ.6 وّالخخوٌي مظيرهّاكّ وٌر ا
كشٌفّاشوػػػؿّ ػػػ ّال وػػػر اتّاقنسػػػانٌي ّاق ا ػػػ وّ  ٌنػػػوّمػػػفّغيػػػرّالمنط ػػػ ّ  ييػػػدّ  ػػػكؽّالعٌمػػػاؿّ

ّ  عٌمؽّ العمؿ.ّ ّك رٌيا يـّالاردٌي ّدكفّك كدّم ٌرراتو

                                                           
(1)ّMAZARS Marie-France, L'environnement normatif- Variations autour de la rupture du 
contrat de travail, Revue Droit Social, actualité jurisprudentielle, n°1, janvier 2012, p8.     

ّ.131ايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسا ؽوّصّ(2)
 .277سيدّم مكدّرمضافوّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
فّالعمػػؿّلدكلػػ ّاقمػػاراتّالعر يػػ ّالم  ػػد وّمر ػػىّسػػا ؽوّ سػػاـّالػػديفّاشىػػكان ّكرمػػزمّ ريػػدّم ػػركؾوّالكسػػيطّ ػػ ّقػػانّكّ(4)

ّ.443ص
(5)ّcass. soc., 2 décembre 2003, n°01-43. 227, droit social, 2004.550, observation GAMET 
Laurent, Rupture du contrat de travail, 12e édition, Dalmas, 2011-2012, P. 51. 

ّ.89سا ؽوّصخالدّ مدمّع دّالر مفوّمر ىّّ(6)
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ّ ك نػػا نّعميػػووّلػػيسّلوػػا  ّالعمػػؿّافّيمنػػىّالعٌمػػاؿّمػػفّالػػزكااوّاكّافّي ظػػرّعمػػييـّاٌمّ ػػكارو
ّيمكػفّافّييوػي ياّ سػ  ّوّط1يخراّعفّامكرّالعمؿ الماّاٌفّموالصّالمنخ  ّ عيد هّكٌؿّال عػدّعػفّاٌمّخمػؿو

ّ ور اتّالعامؿّال  ّ خراّعفّاقطارّالمينٌ وّك دخؿّ  ّإطارّ يا وّالخاٌو .
ّ عػػريضّمسػػػ   ؿّالعامػػؿّالمينػػػٌ ّلمخطػػروّ اع  ػػػارّ وػػػر وّّ لػػذلؾوّ  ٌنػػػوّييعىػػٌدّامػػػرانّغيػػرّمخػػػركعو

ّ.2ي ٌررّإنيا ّع دّالعمؿّعفّموالصّالعمؿّخط ّال عيد
ك الرغـّمفّم اكل ّ خريعاتّالعمؿّوكفّ  ػكؽّالعامػؿّك رٌيا ػووّمػفّخػلؿّ مايػ ّممارسػ ياوّ

وّإالكذلؾّ  عؿّاقنيا ّالمس ندّش دّىذ ّاٌفّ  ػكؽّالعامػؿّالّ عػرؼّال مػكدّهّاشسػ ا ّإنيػا نّغيػرّم ػٌررو
مػٌرّ يػاّ مػدهّمعػٌيف.ّ  طػٌكرّوػادٌي ّكاال  ماعٌيػ ّال ػ ّياالق ّاكّاالس  راروّإذّ ػر  طّار  اطػانّكثي ػانّ ػالظركؼ

3ّالكسالؿّال  نٌي ّلوّانعكاسا وّعم ّ  كؽّالعٌماؿّك يا يـّالمينٌي  .ّاشمػرّالػذمّي  ضػ ّاققػرارّ م ػداّعػاـو
ّمااده:ّ ماي ّ  كؽّالعامؿّك رٌيا وّالخخوٌي وّكاالم ناعّعفّ عمياّم ٌررانّل نيا .ّ

 ّآالتّال وػػكيرّ مثٌػػؿّاع ػػدا نّعمػػ ّخػػخصّالعامػػؿ؛ّ يػػذاّاشمػػرّي  ػػاكزّ مراق ػػ ّالعامػػؿّ كاسػػط
اليػػدؼّالمينػػٌ ّالػػذمّيسػػع ّوػػا  ّالعمػػؿّإلػػ ّ   ي ػػووّكالم مثٌػػؿّ ػػ ّال اػػاظّعمػػ ّ سػػفّسػػيرّالعمػػؿوّ

ّ.4ّّك سمصّ  ظيارّامكرّخخوٌي ووّخاٌو وّ العامؿ
خدمػ ّوػا  ّالعمػؿ.ّّ اشوؿّعػدـّم اسػ  ّالعامػؿّإاٌلّعمػ ّمػاّير ك ػوّمػفّمخالاػاتّكىػكّ ػ 

ّيخراّعفّنطاؽّسيمط ّاشخيػرّ ػ ّالمسػا ل ّكػٌؿّمػاّي عٌمػؽّ ال يػا ّالخاٌوػ ّلمعامػؿ كمفّثـٌ
وّطالمػاّاٌنيػا5ّ

الّ  وػؿّ العمػؿّكالّ ػػحٌثرّ يػو.ّ الاعػؿّالػػذمّير ك ػوّالعامػػؿوّلػيسّلوػا  ّالعمػػؿّافّيع  ػرهّخطػػ نّإاٌلّإذاّ
ّادؽّم ولنّ العمؿّ ّ.6الذمّيحديوّالعامؿكافّم ولنّ العمؿوّك خكؿو

كاس نادانّعم ّىذاّالم داّالذمّي ػ ّافّي كػـّعلقػ ّالعامػؿّ وػا  ّالعمػؿوّالّيمكػفّافّيكػكفّ
سػػمكؾّالعامػػؿّم ػػلًّّلممسػػا ل ّإاٌلّإذاّكػػافّم عارضػػانّمػػىّم  ضػػياتّالعمػػؿ.ّ ممعامػػؿّال رٌيػػ ّالمطم ػػ ّ ػػ ّ

ّاخ يارّسمككووّكان  ا ّ ور ا وّخاراّاكقاتّالعمؿ.
رغـّمفّىذهّال اعد ّالعاٌم ّىناؾّ عضّالكظالؼّال  ّ   ض ّافّيكػكفّسػمكؾّالعامػؿّكلكفوّ ال

 ػػػ ّ يا ػػػوّالخاٌوػػػ ّم ا ػػػانّمػػػىّالسػػػمكؾّال ػػػكيـوّكاشخػػػلؽّال ميػػػد ؛ّكذلػػػؾّل ػػػ ثيرهّالم اخػػػرّعمػػػ ّموػػػالصّ
ّمعٌينػػ وّمػػػفّالعٌمػػاؿوّ   ػػػٌددّ ػػالنظرّإلػػػ ّط يعػػ  ّعمػػػؿّالمنخػػ  .ّإاٌلّاٌفّىػػػذهّال اعػػد ّالّ خػػػمؿّسػػكلّ لػػػاتو

العامؿّمفّ يػ وّكمركػزهّالػكظياٌ ّمػفّ يػ ّايخػرل.ّ العامػؿّالػذمّيعمػؿّ ػ ّكرخػ ّ ػداد ّاكّخياطػ ّمػفّ
ّغيرّالم كٌقىّافّيحثرّسمككوّغيرّالسكمّخاراّنطاؽّالعمؿّعم ّموالصّالمنخ  .ّ

                                                           
(1) TEYSSIE Bernard, droit du travail, op. cit., p. 206-207. 

ّ.82خالدّ مدمّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصّ((2
ّ.86 ريد ّالع يدموّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
ّ.138وّص2111ولحّم مدّديا وّال ماي ّال انكني ّلم يا ّالخاو ّلمعامؿوّدارّالنيض ّالعر ٌي وّال اىر وّّ((4
سػػاـّالػػديفّاشىػػكان ّكرمػػزمّ ريػػدّم ػػركؾوّالكسػػيطّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّلدكلػػ ّاقمػػاراتّالعر يػػ ّالم  ػػد وّمر ػػىّسػػا ؽوّ ّ(5)

ّ.442ص
(6) Pellisier J., SUPIOT Alain et JEAMMAUD Antoine, Droit du travail, op. cit., p. 797.  
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سػفّالمعام-إسا  ّالممػٌرضّّكيخٌكؿ إلػ ّالمرضػ وّكمعػامم يـّّ-مػ ّمػفّاكؿّكا  ا ػوالػذمّييعىػٌدّ ي
.ّكػذلؾوّسػ  ّخػياد ّال يػػاد 1ّاممػ ّ ػالر وّخطػ ّيي يػرّلوػا  ّالعمػؿّ كقيػػىّال ػزا ّال ػ دي ٌ ّالمناسػ مع

الخاٌو ّ سالؽّسػيار ّكزفّث يػؿوّ سػ  ّقياد ػوّسػيار وّالخاٌوػ ّ  ػتّ ػ ثيرّالك ػكؿّخػاراّاكقػاتّالعمػؿوّ
ذهّاشخطػا ّم ػٌررانّقنيػا ّع ػدّوّكلكػفّدكفّافّ غػدكّىػ2ييعىٌدّخط نّي ٌررّالمسا ل ؛ّالر  اطػوّ  يا ػوّالمينٌيػ 

العمػػؿوّإاٌلّ ػػ ّ ػػاؿّ كػػرارّال ػػاد ّشكثػػرّمػػفّمػػٌر و.ّاشمػػرّالػػذمّيػػك  ّ عػػدـّك ػػكدّ كا ػػؽّ ػػيفّوػػااتّ
ّالعامؿّكط اعوّالخخوٌي ّمفّ ي ووّكم  ضياتّ سفّسيرّالعمؿّمفّ ي وّايخرل.
لػػ ّ انػػ ّىػػذهّكييعىػػٌدّ وػػٌرؼّالعامػػؿّخطػػ نّ ػػ ّال ػػال يفّالسػػا   يفّ ػػالنظرّإلػػ ّط يعػػ ّال عمػػؿ.ّكان

ال ال ّىناؾّ االتّايخػرلّ يعىػٌدّ ييػاّ وػٌر اتّالعامػؿّاخطػا نّ ػالنظرّإلػ ّط يعػ ّعمػؿّالعامػؿّمػفّ يػ وّ
ل ّاىداؼّالمنخ  ّمفّ ي وّايخرل. ّكان

 السمكؾّالمخيفّلمدير ّمدرس ّال ناتّ  ّ يا ياّالخاٌو ّخاراّالمدرس وّيحٌثرّسػم انّعمػ ّسػمع ّ
ال نػػاتّسػػي  مكفّعػػفّإرسػػاؿّ نػػا يـّإلػػ ّىػػذهّالمدرسػػ .ّك ال ػػال وّالّ نػػاحّعمػػ ّالمدرسػػػ ؛ّشٌفّاىػػال ّ

ّ.3ّّوا  ّالعمؿّإذاّاع  رّىذاّالسػمكؾّالوادرّعفّالمدير ّخط ن؛ّالر  اطوّالكثيؽّ العمؿ
كذلؾوّييعىٌدّخط نّي ػٌررّالمسػا ل ّإقػداـّر ػؿّالػديفّعمػ ّال ػرٌددّإلػ ّالخمػارات؛ّل عػارضّمثػؿّىػذاّ

رسال ّال  ّيسع ّل  ديمياّمفّخػلؿّعممػو.ّ يػذاّال وػٌرؼّ ػالرغـّمػفّكقكعػوّخػاراّزمػافّال وٌرؼّمىّال
ّكمكافّالعمؿّإاٌلّاٌنوّييعىٌدّخط ن؛ّل  ثيرهّالم اخرّعم ّاعماؿّالمحسس ّال  ّي  ىّإليا.ّ

ّ ػ ّخػرك ّال ػ ميفوّشٌنػوّ كايضانوّيخػٌكؿّخطػ نّيسػ ك  ّالمسػا ل ّ ػاد ّالسػيرّالػذمّكقػىّلماػ شو
؛ّشٌفّمركػزهّالػكظياٌ ّي  ضػ ّمنػوّاال  عػادّعػفّكافّي ّك دّسيار وّخاراّاكقػاتّالعمػؿّكىػكّ ػ ّ الػ ّسػكرو

ّ.4ّّىذاّالنكعّمفّالسمكؾ
 يذهّال ور اتّ يعىٌدّم ٌررانّقنيا ّع دّالعمؿوّ الرغـّمفّاٌنيػاّم وػم ّ ال يػا ّالخخوػٌي ّلمعامػؿ.ّ

ؼ؛ّذلػػؾّاٌفّىػػذاّال ػػؽّم ٌيػػدّ عػػدـّاقضػػرارّكلػػيسّلػػوّافّي ػػذٌرعّاٌفّالمخػػٌرعّوػػافّ ٌ ػػوّ ػػ ّ رٌيػػ ّال وػػّر
ّ موالصّالمنخ  وّكماّاٌفّممارس ّاٌمّ ؽ ّي ٌرهّالمخٌرعّم ٌيدهّ عدـّاقضرارّ الغير.

ل ّ ان ّىذاّالنكعّمػفّال وػر اتوّىنػاؾّ وػر اتّ وػدرّعػفّالعامػؿّ  ػٌررّالمسػا ل ؛ّشنيػاّ كان
ّ ي د ّاضطرا انّمم كظانّداخؿّالمنخ  .

                                                           
ّ.45خالدّ مدمّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)

(2)ّCass. Soc, 25/11/2003, Dr. Soc. 2004, obs. Jean Savatierّّ
ّ.121مذككرّلدل:ّايمفّع دّالعزيزّموطا وّمر ىّسا ؽوّصّّ 
ّ.72وّص1991السيدّم مدّالسيدوّالاوؿّلا دافّالث  وّ دكفّناخروّّ((3
 .448ّّ ا ـّماض وّمر ىّسا ؽوّصّ(4)



 

267 
 

 اة الخاصة لمعامؿ في حدوث اضطراٍب ممحوٍظ داخؿ المنشأة:الحي دور -ثالثاً 
 ن ورّ  عٌي ّالعامػؿّلوػا  ّالعمػؿّ ػ ّ ػدكدّالعمػؿّم ػؿّالع ػدوّدكفّافّ  عػداىاّإلػ ّ يا ػوّ
الخاٌوػ وّال ػ ّالّي ػكزّالمسػاسّ  كان يػاّكا ػػ :ّالعالمٌيػ ّكالدينٌيػ ّكالن ا ٌيػ ّكالسياسػٌي .ّك  ري ػوّالخخوػػٌي ّ

ّ.1ّّكخكمووّسكا هّداخؿّالمنخ  ّاـّخار يا  ّم كموّكمم سوّ
.ّك ال ػال وّكػٌؿّ ّالّيػديفّ ال  عٌيػ ّش ػدو  العامؿّي م ٌػىّخػاراّإطػارّالعمػؿّ ال رٌيػ ّالكاممػ ّك نسػافو
ػػمط ّال ػػ ّيممكيػػاّ ّعػػفّالسي مػػاّي وػػؿّ ال يػػا ّالخاٌوػػ ّلمعامػػؿّىػػكّخػػاراّعػػفّإطػػارّع ػػدّالعمػػؿوّكا ن ػػ  

ّ.2وا  ّالعمؿّداخؿّالمنخ  
ماذاّلكّال تّ ور اتّالعامؿّ آثارىاّعم ّالمنخػ  ّكا ػدثتّاضػطرا انّعمػ ّ سػفّسػيرىا؟ّكلكفوّ

ّكماّىكّم دارّاالضطرا ّالمطمك ؟
اٌفّالكاقع ّال  ّ  وؿّ ال يا ّالخخوٌي ّلمعامػؿّالّيمكػفّاع  ارىػاّخطػ ن3ّّيرلّا دّخيٌراحّال انكف

ّد ّمم ػػكظو اخػػؿّالمنخػػ  وّاكّكمػػاّيسػػميياّا ػػدّخيػػٌراحّي ػػٌررّالمسػػا ل وّإاٌلّإذاّ سػػ  تّ ػػ ّ ػػدك ّاضػػطرا و
" عكيػػػرانّمكوػػػك ان".ّكي ػػػٌدرّىػػػذاّاالضػػػطرا ّ ػػػالنظرّإلػػػ ّالميػػػاـّال ػػػ ّيي اخػػػرىاّالعامػػػؿوّك غايػػػ 4ّّال ػػػانكف
ّالمنخ  .

ك ال ال وّ  وػر اتّالعامػؿّال ػ ّ  ػىّخػاراّمكػافّكزمػافّالعمػؿوّكال ػ ّالّ كػكفّم وػم ّ العمػؿّ
ل وّإاٌلّإذاّادخمػتّاضػطرا انّمم كظػانّ ػ ّ سػفّسػيرّالعمػؿّداخػؿّالمنخػ  .ّالّ يعىٌدّاخطا نّ س ك  ّالمسا 

 لّيكا ّاالضطرا ّال سيطّاكّالم ٌكسط؛ّكذلؾّ   ّالّي خذىاّوا  ّالعمػؿّذريعػ ّلم ػدٌخؿّ ػ ّال يػا ّ
ّالخاٌو ّلمعامؿ.ّ

مػؿّاٌفّخػرا ّالعامػؿّلسػيار ّ ي ػكّ ينمػاّىػكّيع5ّك ػ ّىػذاّالوػددّقضػتّم كمػ ّالػن ضّالارنسػٌي 
لدلّخرك ّرينكّلمسياراتّالّيخكؿّم ٌرانّلماوؿ.ّ يػذاّال وػٌرؼّيػدخؿّ ػ ّإطػارّال يػا ّالخاٌوػ ّ العامػؿ.ّ

ّ  ّ سفّسيرّالعمؿ. ّمم كظو ّكالّي سٌ  ّ  ّ دك ّإضطرا و
كشٌفّال خػػػريعاتّ  اػػػظّ ػػػٌؽّالمػػػكاطفّ ػػػ ّ رٌيػػػ ّاق ػػػدا ّعػػػفّرايػػػووّكػػػافّالّ ػػػٌدّمػػػفّ مايػػػ ّ ػػػٌؽّ

ّال ع يروّدكفّافّيككفّىذاّال وٌرؼّم ٌررانّقنيا ّع دّالعمؿ.العامؿّ  ّ رٌي ّالرامّّك
ّ
ّ
ّّ

                                                           
ّ.414وّص2111 وّاقسكندري وّىماـّم مدّزىرافوّع دّالعمؿّالاردموّدارّالمط كعاتّال امعيّ((1
(2)ّGerard Lyon-Caen et Jean Pelissier, Droit du travail, 16e edition, Dalloz, 1992, p. 751.ّّ

ّ.86مذككرّلدل:ّ ريد ّالع يدموّمر ىّسا ؽوّص
ّ.97ّخالدّ مدمّع دّالر مفوّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
ّ.448 ا ـّماض وّمر ىّسا ؽوّصّ(4)

(5)ّcass.soc., 22 janvier 1992, droit social, 1992. 268. observation PELISSIER Jean,   
AUZERO Gilles et DOCKES Emmanuel, Droit du travail, op. cit., P.476.   
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  اإلنياء بسبب إبداء الرأي: -رابعاً 
ّكا ػػػ ّا  ػػػراـّال ػػػٌؽّالميمػػػارىسوّ ّكمكػػػافو إفّممارسػػػ ّال ػػػٌؽّياػػػرضّعمػػػ ّوػػػا  وّ ػػػ ّكػػػٌؿّزمػػػافو

لػػؾّيمكػػفّافّيي ػػد ّكا  ػػراـّالغيػػرّ ػػ ّممارسػػ و.ّكا  ػػراـّال ػػٌؽّيعنػػ ّعػػدـّالمغػػاال ّ ػػ ّال م ػػىّ ػػووّشٌفّذ
ّ.ّكالغيرّ  ّ ال ناّىذهّىكّوا  ّالعمؿوّ كواوّرليسانّلممنخ  .1ضررانّ الغير

ّ ػػػ ّ ػػػدكدّال ػػػٌؽّاٌيػػػ ّمسػػػحكلي وّإالّكاشوػػػؿّاٌفّممارسػػػ ّال ػػػٌؽّالّ ر ٌػػػ ّعمػػػ ّعػػػا ؽّوػػػا  
نطػاؽّال عسؼّ  ّاس عماؿّال ٌؽوّالذمّنٌصّعميوّال انكفّالمدن .ّكىػذهّال اعػد ّ سػرمّعمػ ّالعامػؿّ ػ ّ

ّعلق ّالعمؿ.
 ممارس ّالعامؿّل ٌ وّ  ّال ع يرّعفّرايوّالّييعىػٌدّخطػ نّي ػٌررّإنيػا ّع ػدّالعمػؿ؛ّشٌفّىػذاّال ػٌؽّّ

ّك  ػػانّلمدسػػ كر ّال ػػٌؽّ ػػ ّال ع يػػرّعػػفّرايػػوو2ّمكاػػكؿه .ّكىػػكّمػػاّيسػػٌم ّ  رٌيػػ ّالػػرامّكال ع يػػر.ّ مكػػٌؿّإنسػػافو
ال ػػركيجّ ػ ّمكػافّالعمػػؿّلمطالػ ّالّوػػم ّليػاّ العمػػؿوّّكنخػرهّ الك ا ػ ّاكّغيػػرّذلػؾّمػػفّالكسػالؿ.ّإاٌلّافٌّ

ّ.3ّّكماّلكّكانتّذاتّط يع ّسياسي وّييعىٌدّخط نّي ٌررّالمسا ل 
كمػػػفّ ي نػػػاّنع  ػػػدّاٌفّالسػػػ  ّ ػػػ ّمسػػػا ل ّالعامػػػؿّ ػػػ ّىػػػذهّال الػػػ ّليسػػػتّموػػػادر ّ رٌيػػػ ّالػػػرامّ

ّ خراّع فّنطاؽّالعمؿوّكاال  عػادّعػفّكاالن ما ّالسياسٌ وّإٌنماّ يدؼّعدـّ خويصّاكقاتّالعمؿّشمكرو
الكا ػ ّاشساسػٌ ّالم ر ٌػ ّعمػػ ّالعامػؿّكىػكّادالػوّالعمػػؿّعمػ ّاكمػؿّك ػووّكال اػػٌرغّلمعمػؿّالسياسػٌ ّعمػػ ّ
ّداخػػؿّمكػػافّالعمػػؿوّيخػػٌكؿّ ّمعػػٌيفو  سػػا ّموػػالصّالعمػػؿ.ّكػػذلؾوّ  ٌننػػاّنع  ػػدّاٌفّال ػػركيجّال  ػػاهوّسياسػػ  

ّ ّ وادـّ يفّالزمل وّن ي  ّاخ لؼّان ما ا يـّالسياسٌي .ّّّخط نّي ٌررّالمسا ل ؛ّشٌنوّيحٌدمّإل ّ دّك
ذاّكػافّ ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّال ع يػػرّعػػفّرايػػووّ يمػػاّيخػػراّعػػفّإطػػارّالمنخػػ  ّالّيخضػػىّسػػكلّل يػػدّ كان
مراعا ّ دكدّال ػانكفوّ ػ ٌفّ ٌ ػوّ ػ ّال ع يػرّعػفّاشمػكرّال ػ ّ خػٌصّالمنخػ  وّم ٌيػدّ مراعػا ّ سػفّاآلدا ّ

لراموّكعدـّاقسػا  ّإلػ ّرحسػا ّالعمػؿّدكفّم ػٌرر.ّذلػؾّاٌفّممارسػ ّ رٌيػ ّالػرامّ  ػؼّكالسمكؾّ  ّإ دا ّا
عندّ  كؽّك رياتّالغيرّ  ّعدـّاقضرارّ يـّمفّ ٌرا ّىذهّالممارسػ وّكمػفّ ػا ّاكلػ ّوػا  ّالعمػؿّ

ّ.4الذمّير  طّ العامؿّ علق ّعمؿ
ـٌّ وػػػكر ّخػػػػاكٌي ووّإال اـّمػػػػفّخػػػػلؿّإرسػػػػاؿّالرسػػػػالؿّّاٌفّسػػػك ّاسػػػػ عماؿّ ريػػػػ ّال ع يػػػػرّسػػػػكا هّا ػػػػ

ّ.5االلك ركني وّي  ّافّي را ؽّمىّقودّاالضرارّ وا  ّالعمؿوّليغدكّم ٌررانّلمسا ل ّالعامؿ
كالّييعىػػٌدّالعامػػؿّم عٌسػػاانّ ػػ ّاسػػ عماؿّ ٌ ػػوّ ػػ ّال ع يػػرّعػػفّالػػرامّإذاّاسػػ عمؿّالااظػػانّاكّع ػػاراتّ

ّيغػدكّإنيػا ّع ػدّعممػوّليػذاّالسػ  ّغيػرّ اد وّكىكّ  ّوػددّالمنازعػ ّ ػ ّال ػزا ّالمكقػىّعميػو.ّكمػفّ ـٌ ثػ

                                                           
ّ.451يكسؼّ اخ وّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
 (ّمفّدس كرّال ميكري ّالعر ي ّالسكرٌي .42انظرّالماد ّ)ّ((2
ّ.69ّمر ىّسا ؽوّصا مدّخكق ّع دّالر مفوّّ((3
ّ.451يكسؼّ اخ وّمر ىّسا ؽوّصّ((4

(5)ّBOISSU B., La faute lourde du salarié : responsabilité contractuelle ou responsabilité 
disciplinaire, Dr. Soc., 1995, p.26.                                                                                              
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ّ  كػػـّال ػػانكف ّلخػػعكرهّ ػػالظمـّييعىػػٌدّامػػران1ّم ػػٌررو ّ ػػاد ووّكىػػكّ ػػ ّثػػكر ّغضػػ و ؛ّ اسػػ عماؿّالعامػػؿّلع ػػاراتو
م كقعانوّكالّيخٌكؿّإسا  ّلرحسا ّالعمػؿوّاكّ  ػاكزانّل ػدكدّالمياقػ ّكاشد وّمػاداـّاٌنػوّ عيػدّعػفّال  ػريصّاكّ

ّاقىان .
ّخخوػػػٌي وّخاٌوػػػ ووّّاسػػػ عماؿّالعامػػػؿّإاٌلّافٌّ وّشغػػػراضو ّكمسػػػ مر  ّيػػػكم   ليػػػا ؼّالمحسسػػػ ّ خػػػكؿو

ّ.2كليسّمفّا ؿّموالصّالعمؿّييعىٌدّ وٌر انّي ٌررّالمسا ل وّك  انّلرامّم كم ّالن ضّالارنسٌي 
ّ ّخخوػػػٌي وّك خػػػكؿو كػػػذلؾوّاسػػػ خداـّالعامػػػؿّاقن رنػػػتّالمخٌوػػػصّشعمػػػاؿّالمحسسػػػ ّشغػػػراضو

وّيخكٌّ ّ.3ؿّخط نّي ررّالمسا ل  عسا  
ال كاوػؿّمػىّاآلخػريفوّاكّ ٌ ػوّ ػ ّكليسّم ٌررّمسا ل ّالعامؿّ  ّىذهّال ال ّموادر ّ ٌ ػوّ ػ ّ

ال ع يرّعػفّرايػووّإنٌمػاّ سػ  ّال ػ ثيرّالسػم ٌ ّليػذاّال وػٌرؼّعمػ ّ سػفّسػيرّالعمػؿّداخػؿّالمنخػ  وّكذلػؾّ
ّ عيد وّعفّموالصّالعمؿ ّ. يدرّالكقتّالمخٌوصّلمعمؿّشغراضو

وػرا  نّسػكلّ رٌيػ ّإ ػدا ّالػرامّالسياسػٌ .ّكلكٌننػاّنع  ػدّاٌفّىػذا4ّّكلـّيكاػؿّقػانكفّالعمػؿّالسػكرم
ّال ٌؽّيخمؿّ ميىّآرا ّالعامؿوّطالماّاٌنياّالّ يم ؽّالضررّ المنخ  .

ّ نػا ن5ّّك  ّىذاّالوددّقضتّم كم ّالػن ضّالسػكرٌي  ـٌ اٌفّإنيػا ّع ػدّالعمػؿّييعىػٌدّ عسػاٌيانوّشٌنػوّ ػ
ّكانخػػط ووّالّعمػػ ّط مػػ ّال يػػاتّاشمنٌيػػ .ّ طالمػػاّاٌفّالكضػػىّالسياسػػٌ ّلمعامػػؿوّكمػػاّي ر ٌػػ ّعميػػوّمػػفّآرا و

ّ ـٌ ّعفّوا  ّالعمػؿوّسػكا هّا ػ يمكفّافّيككفّم ٌررانّقنيا ّع دّعممووّ ذلؾّيسرمّعم ّكٌؿّإنيا وّوادرو
ّ ذلؾوّاـّ وكر وّغيرّم اخر وّ نا نّ ّ ردم  ّمعٌين و.ّ وكر وّم اخر ووّ ا خاذّقرارو ّعم ّطم ّ ياتو

كمػػػفّ ي نػػػاّالّنػػػرلّ ارقػػػانّ ػػػيفّال يػػػ ّال ػػػ ّاكعظػػػتّ اقنيػػػا .ّ ػػػيمكفّافّيكػػػكفّا ػػػدّاوػػػدقا ّ
وا  ّالعمؿّالذمّي مؿّ كرانّسياسيانّمعٌينانوّكييعادمّكٌؿّمفّييعارضّمذى وّالسياسٌ .ّكيمكفّافّ كػكفّ

كقػػدّيكػػكفّوػػا  ّالعمػػؿّناسػػو.ّ ػػالع ر ّال يػػ ّال ػػ ّ طمػػ ّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿّ يػػ نّرسػػمٌي نّ ػػ ّالدكلػػ وّ
 السػػ  ّالػػدا ىّإلػػ ّاقنيػػا ّ غػػٌضّالنظػػرّعػػفّال يػػ ّال ػػ ّ   ٌنػػ ّالمسػػ ل وّمػػاداـّقػػرارّاقنيػػا ّوػػدرّعػػفّ

ّييمارسو. ّي عٌمؽّ ال يا ّالسياسٌي ّلمعامؿوّمفّرامّيي ديوّاكّنخاطو ّوا  ّالعمؿوّكلس  و
ياسػٌ ّلم ػز ّالػذمّين مػ ّإليػوّالعامػؿ.ّكا عػدّكماّمفّ ارؽوّ  ّىذاّالوػددّ ػيفّماىيػ ّالاكػرّالس

مفّذلؾوّالّييخ رطّافّيككفّال ز ّمفّاش ػزا ّالمػرٌخصّليػاّمػفًّق ػؿّالسػمطاتّالمخ ٌوػ ّ ػ ّالدكلػ وّ
 يػػػذهّإخػػػػكالٌي ّايخػػػرلّالّدخػػػػؿّليػػػاّ العمػػػػؿوّكالّ ػػػػحٌثرّعمػػػ ّ  ػػػػكؽّالعامػػػؿوّإنٌمػػػػاّ خضػػػىّل ػػػػانكفّ نظػػػػيـّ

ّاش زا .

                                                           
ّ.117-116ولحّم مدّا مدوّمر ىّسا ؽوّصّ((1

(2)ّّcass. Soc., 11 juillet 1995, n°94-40.205.Lamy Social, Droit du travail, édition, 2012, 
p.1055.  
(3)ّcass. soc., 18 mars 2009, n°07-44.247. .Lamy Social, Droit du travail, édition, 2012, 
p.1055 

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.4-/ا67انظرّالماد ّ)ّ((4
 .(533.ّمنخكرّ  ّم م ّالم امكفوّمر ىّسا ؽوّال اعد ّرقـّ)22/3/1976 اريخ317/1416ّّن ضّّ((5
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ّمخػػ كى وّاكّذاتّسػػمع وّسػػيٌل وّييعىػػٌدّم ػػٌررانّقنيػػا ّع ػػدّعممػػووّّاٌفّان مػػا ّالعامػػؿّإلػػإال  ّ ماعػػاتو
كذلؾّ س  ّ  دافّالث  وّكعدـّاالر ياحّالذمّيخم وّك كدّمثؿّىػذاّالخػخصّلػدلّالعمػل وّك ػاق ّالعٌمػاؿّ

ّكذلؾ.ّ
ذاّكػػافّال كػػـّعمػػ ّالعامػػؿّ ع ك ػػ وّ نالٌيػػ ّاكّ ن ٌيػػ وّمخٌمػػ وّ ػػاشخلؽّاكّاآلدا ّالعاٌمػػ  وّي ػػٌررّكان

إنيا ّع دّالعمؿ.ّ يؿّينوػٌ ّاشمػرّذا ػوّعمػ ّ كقياػو؟ّكىػؿّمػفّالمنط ػٌ ّافّيكػكفّل كقيػؼّالعامػؿّمػٌد ّ
ّعميؽّعم ّ ٌ وّ  ّاالس مرارّ العمؿ؟ ّمعين ّاثره

ّقنيا ّع دّالعمؿ؟ّ ّكىذاّماّيد عناّلم ساحؿّعفّمدلّول ٌي ّ كقيؼّالعامؿّكم ٌررو
 

 المطمب الرابع
 العامؿوقيؼ تاإلنياء لعّمة 

ّي ػكؿّدكفّقدر ػوّعمػ ّالك ػا ّّ- غػٌضّالنظػرّعػفّسػ  و-ييعىٌدّ كقيػؼّالعامػؿّ ّمػادم   مثا ػ ّمػانىو
 ال زامػػوّ ػػ دا ّالعمػػؿ.ّك ػػزكاؿّىػػذاّالمػػانىّيغػػدكّ  مكػػافّالعامػػؿّاالسػػ مرارّ ػػ ّالعمػػؿوّدكفّافّي ػػؼّ ينػػوّ

ّلعمؿ.ك يفّقدر وّعم ّادا ّالعمؿّسكلّرغ  ّوا  ّالعمؿّ  ّإنيا ّعلق ّا
 يؿّ  مكافّوػا  ّالعمػؿّافّيينيػ ّع ػدّالعمػؿّخػلؿّ  ػر ّ كقيػؼّالعامػؿوّدكفّافّيػدخؿّىػذاّ

؟ّاـّاٌفّىػػذاّاقنيػػا ّيػػدخؿّاقنيػػا ّ ػػ ّإطػػارّاقنيػػا ّغيػػرّم  ػػ ّإطػػارّ ػػاالتّاقنيػػا ّّ-ىػػكّاآلخػػر- ػػٌررو
ّ  ر ّان يا ّع دّالعمؿ؟ّغيرّالم ٌرر ّال انكنٌي ؟ّكماّى ّانكاعّال كقيؼّال  ّيمكفّافّ ككفّ ادر ّإنذارّو

ل  ا ػػػػ ّعمػػػػ ّىػػػػذاّال سػػػػاحؿوّالّ ػػػػٌدّمػػػػفّدراسػػػػ ّال كقيػػػػؼّالمسػػػػ  ٌؿّعػػػػفّالعمػػػػؿّ)الاػػػػرعّاشكؿ(وّ
ّر  طّ العمؿّ)الارعّالثان (.كال كقيؼّالم

ّ
 الفرع األوؿ

 التوقيؼ المستقّؿ عف العمؿ
وّ ػ ّاالسػ مرارّيمكفّافّيغدكّ كقيؼّالعامؿّمفًّق ؿّالسمطاتّالعاٌم ّسػ  انّ ػ ّ رمانػوّمػفّ ٌ ػ

ّ العمؿ.ّ
 يفّنكعيفّمفّال كقيػؼ.ّي اػظّا ػدىماّ ػٌؽّالعامػؿّ ػ ّالعػكد ّإلػ 1ّّكمٌيزّقانكفّالعمؿّالسكرم

العمؿّ عدّان يا ّ  ر ّال كقيؼوّدكفّافّيككفّلمعامؿّاٌمّ ؽ ّ  ّاش رّخلؿّ  ر ّال كقيؼوّ  ػتّطالمػ ّ
ّاآلخػػرّالعامػػؿّ ٌ ػػوّ ػػ ّاع  ػارّإنيػػا ّوػػا  ّالعمػػؿّلع ػػدّالعمػػؿّإنيػػا نّغيػػرّم ػرٌّ ّ  كػػـّال ػػانكفوّكي ػػـر رو
ّاالس مرارّ العمؿوّمىّاع  ارّاقنيا ّم ٌررانّ  كـّال انكف.ّ

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.112انظرّالماد ّ)ّ(1)
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ىػػذاّال مييػػزّعمػػ ّاسػػاسّمػػٌد ّال كقيػػؼ.ّ ػػ ذاّلػػـّ   ػػاكزّمٌد ػػوّثلثػػ 1ّّكاقػػاـّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم
اكزتّمػػٌد ّال كقيػػؼّثلثػػػ ّاخػػيروّكػػافّمػػػفّكا ػػ ّوػػا  ّالعمػػػؿّإعػػاد ّالعامػػؿّإلػػػ ّالعمػػؿ.ّاٌمػػاّإذاّ  ػػػ

ّاخيروّكافّلوا  ّالعمؿّال رٌي ّالمطم  ّ يفّإعاد وّإل ّالعمؿّاكّإنيا ّع دّعممو.
كي رٌ  ّعم ّىػذاّال مييػزّاخػ لؼّ ػ ّال  ػكؽّالمسػ  ٌ  ّلمعامػؿ.ّإذّييعامػؿّالعامػؿّالػذمّيسػ مٌرّ

ط ّال سيـوّالمنوػكصّعمييػاّ كقياوّشكثرّمفّثلث ّاخيرّمعامم ّالعامؿّالذمّار ك ّإ دلّ االتّالخ
ّمػػػفّ ٌ ػػػػوّ ػػػػ ّاقخطػػػػارّكمكا ػػػػ  ّنيايػػػػ ّالخدمػػػػ 64ّ ػػػ ّالمػػػػاد ّ) /ا(ّمػػػػفّقػػػػانكفّالعمػػػػؿّالسػػػػكرٌموّ يي ػػػػـر
ّكال عكيض.ّ

ّالعامؿّمفّ ميىّالمزاياّال  ّ يرا ػؽّان يػا ّع ػدّ كيحخذّعم ّمكقؼّقانكفّالعمؿّالسكرمّاٌنوّ ـر
ّ  ػػٌؽّالعامػػؿّييث ػػتّالعمػػؿّ ػػالنظرّإلػػ ّكاقعػػ ّال كقيػػؼّك ػػدىاوّ  ٌػػ ّ دكفّافّين ظػػرّل ػػيفّوػػدكرّ كػػـو

ّإدان وّ ال ريم ّالمنسك  ّإليو.ّّّّ
  ّ يفّاٌفّوا  ّالعمؿّالذمّيي دـّعم ّإنيػا ّع ػدّعمػؿّالعامػؿّالمكقػكؼّلمػٌد وّالّ زيػدّعمػ ّ

ّ  كـّال انكف؛ّ اع  ارهّخكلنّمفّاخكاؿّال عٌسؼّ ػ ّاسػ ع ماؿّرخوػ ّثلث ّاخيروّييعىٌدّإنيالوّغيرّم ٌررو
ّ ػػد ىّ عػػكيضّاقنيػػا ّغيػػرّالم ػػٌرروّالػػذمّيعػػادؿّا ػػرّخػػيريفّعػػفّكػػٌؿّسػػن وّمػػفّسػػنكاتّ اقنيػػا .ّكيم ػػـز

ّ.2ّّالعمؿ
كييضاؼّإل ّ ال ّال كقيؼّالرسم ّالمس  ٌؿّعفّم رياتّالعمؿوّ ال ّال كقيؼّالرسػمٌ ّالمػر  طّ

ّ.3 العمؿ
 الفرع الثاني

 التوقيؼ المرتبط بالعمؿ
ي وػػؿّن ي ػػ ّار كػػا ّالعامػػؿّ نايػػ ّاكّ ن ػػ ّخػػالن ّضػػمفّدالػػر ّالعمػػؿ.ّكىػػكّال كقيػػؼّالػػذمّ

ّا ياموّ ال ريم ّمفًّق ػؿّوػا  ّالعمػؿوّاـّمػفًّق ػؿّالغيػرّ ػاشمرّسػٌياف؛ّ ػالع ر ّ مكػافّكزمػافّ سكا هّا ـٌ
ّكقكعّال ريم وّ غٌضّالنظرّعفّالخخصّالذمّا م ّ كقكعيا.ّ

العمػؿّاكّنال ػػوّالعامػؿّ ار كا ػػوّال ريمػ ّكيػػدٌيانّاكّكالاػارؽّالك يػدّىػػكّاٌنػوّإذاّكػػافّا يػاـّوػػا  ّ
ّعػػفّالضػػررّالمػػادٌمّكالمعنػػكٌمّالػػذمّل ػػؽّ ػػوّ   ػػد يرّميسػػ ؽوّمػػفًّق مػػووّ ػػازّلألخيػػرّالمطال ػػ ّ ػػال عكيضو

ّوّ اقضا  ّإل ّاٌنوّيس   ؽّا رهّكاملن.4ن ي  نّليذاّاال ياـ
ّ
ّ

                                                           
ّ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.-/ا112انظرّالماد ّ)ّ(1)
ّكفّالعمؿّالسكرم./ا(ّمفّقان65انظرّالماد ّ)ّ((2
آثرناّ سمي ّال كقيؼّالذمّمرٌدهّار كا ّالعمؿّل ناي ّاكّ ن  ّخالن ّضمفّدالر ّالعمؿّ ال كقيؼّالمر  طّ العمؿ؛ّشٌفّّ(3)

ّىذاّال كقيؼّكقىّ س  ّ ريم ّار يك تّ  ّمكافّادا ّالعمؿّاكّ س  و.
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.88انظرّالماد ّ)ّ(4)
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يسػػػ  ٌؽّا ػػػرهّعػػػفّمػػػٌد ّال كقيػػػؼّاٌفّالعامػػػؿ1ّّك ػػػ ّىػػػذاّالوػػػددّقضػػػتّم كمػػػ ّالػػػن صّالسػػػكرٌي 
 غػػٌضّالنظػػرّعػػفّ سػػفّاكّسػػك ّنٌيػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّا يامػػوّ ال ريمػػ ؛ّذلػػؾّاٌفّكممػػ ّ ػػد يرّكردتّ
مطم  .ّ م ٌردّا خاذّوا  ّالعمؿّاكّمػفّيمٌثمػوّوػا ّاقدعػا ّالخخوػ ّاكّإخ ػارّالسػمطاتّالمخ ٌوػ ّ

عوّكالّي كٌ ػ ّ عػدّذلػؾّال  ػ ّ ػ ّمػدلّ سػفّ ار كا ّالعامؿّال ريم وّي  ٌ ػؽّال ػد يرّالػذمّعنػاهّالمخػرٌّ
ّنٌي ووّكعدـّقودهّاقضرارّ العامؿ.

كمفّ ي ناّنحٌيدّىذاّال كـوّ يكّ اقضا  ّإل ّاٌنوّي اؽّمىّركحّقانكفّالعمػؿّالػذمّييػدؼّإلػ ّّ
ضػررّ ماي ّالعامؿوّ  ٌنوّي اؽّمىّقكاعدّالمسحكلٌي ّالمدنٌي ّال  ّ  ٌمؿّالطرؼّالػذمّي سػٌ  ّ ػ ّإل ػاؽّال

ّ غػٌضّالنظػرّعػفّ سػفّاكّ  الطرؼّاآلخرّمسحكلي ّال عكيضّعٌماّل  وّمفّخسار وّكمػاّ ا ػوّمػفّكسػ و
ّسك ّنٌي و.ّ

ّ  عػكيضّالم ضػٌررّكشٌفّالم سٌ  ّ الضررّ  ّ ال ناّىكّذا وّمودرّا رّالعام -ؿوّ  ٌنوّيم ـز
ل كقيػػؼ.ّك اع  ػػارّاٌفّا ػػرّعػػفّالكسػػ ّالػػذمّ ا ػػوّ ػػد ىّا ػػكرهّعػػفّمػػٌد ّاّ- االدعػػا ّالكيػػدمٌّّمػػفّ وػػٌر و

عمػػػ ّاسػػػاسّىػػػذهّ-ش يػػػافوّنػػػٌصّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّالعامػػػؿّىػػػكّموػػػدرّرزقػػػوّالك يػػػدّ ػػػ ّاغمػػػ ّا
ّعم ّالزاـّوا  ّالعمؿّ  دا ّاش رّلمعامؿّخلؿّ  ر ّ كقياوّعفّالعمؿ.ّّّ-الارضٌي 

ّآخػرّعػفّالضػررّالػذم ل ػؽّ ػوّن ي ػ ّّإاٌلّاٌفّىذاّالنٌصّالّيمنىّالعامػؿّمػفّالمطال ػ ّ  عػكيضو
 وػػٌرؼّوػػا  ّالعمػػؿّالمخػػالؼّلم ػػانكف.ّ يػػذاّالػػنٌصّيضػػمفّلمعامػػؿّال ػػٌدّاشدنػػ ّمػػفّال مايػػ ّال ػػ ّالّ
يمكػفّالعمػػؿّ خل يػا؛ّنظػػرانّلطا عيػػاّال مػالٌ .ّإاٌلّاٌنػػوّالّيػػنٌظـّ ػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّال عػكيضّ وػػكر ّكاممػػ ووّ

ّإٌنماّ وكر وّاكلٌي و.
امػػؿّالّيكػػكفّممزمػػانّ  ث ػػاتّالضػػررّالػػذمّل  ػػوّلي وػػؿّعمػػ ّكالاػػارؽّ ػػيفّال ػػال يفوّىػػكّاٌفّالع

م م ّاش رّالم ٌررّلوّخلؿّ  ر ّ كقياو؛ّذلؾّاٌفّالمخرعّا  رضّكقكعّىذاّالضػررّ وػكر ّالّ   ػؿّإث ػاتّ
ّالعكس.ّ  ّ يفّاٌنوّيككفّممزمانّ  ث اتّاشضرارّاشيخرلّال  ّ   اكزّم م ّاش روّ  ّ اؿّك كدىا.

قرارّقانكفّال عمؿّالسكرمّ  ٌؽّالعامؿّ  ّال وكؿّعم ّا ػرهّكػاملنّخػلؿّ  ػر ّ كقياػوّ سػ  ّكان
ا ياـّوا  ّالعمؿّلوّ ار كا وّ ريم نّماوّي كا ؽّمىّنٌصّالماد ّال  ّ ع رؼّ  ٌؽّالعامؿّ ػ ّال وػكؿّ

 ّ عػػكدّعمػػ ّاش ػػروّإذاّكػػافّمسػػ عٌدانّشدا ّالعمػػؿوّإاٌلّاٌفّوػػا  ّالعمػػؿّام نػػىّعػػفّ  ػػديـّالعمػػؿّشسػػ ا و
ّايخرلّخار  ّعفّإراد ّوا  ّالعمؿوّيمكفّافّ  ٌررّىذاّاالم ناع.ّّ ّإل ّإراد وّك دهوّدكفّك كدّاس ا و
  ذاّان ي ّال   يؽّ  ّال ريم ّالمنسك  ّإل ّالعامػؿّ ػال كـّ  را  ػووّاكّعػدـّمسػحكلي ووّاكّمنػىّ

العامػؿّعػفّ  ػر ّ كقياػو.ّّم اكم ووّك  ّعم ّوا  ّالعمؿّإعاد ػوّإلػ ّالعمػؿوّمػىّال زامػوّ ػد ىّا ػكر
وّيسػ  ٌؽّالعامػؿّ اٌماّإذاّر ضّوا  ّالعمؿّإعاد ّالعامؿّإل ّالعمؿّعيٌدّىػذاّاالم نػاعّإنيػا نّغيػرّم ػٌررو

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.65عنوّ عكيضّاقنيا ّغيرّالم ٌررّالمنوكصّعميوّ  ّالماد ّ)
ّ  ػٌؽّالعامػؿوّ ػذؼّلذلؾوّ  ٌنناّن  رحّ  ّضك ّىذاّال ناقضّكاق  اؼّالكاضص وّكغيػرّالم ػٌررو

ّمػػىّركح112ّالمػػاد ّ) ّ مػػ   (ّمػػفّنوػػكصّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم؛ّلمػػاّ  ضػػمنوّىػػذهّالمػػاد ّمػػفّ عػػارضو
                                                           

وّال اعد 1974ّ.ّمنخكرّ  ّم ٌم ّالم امكفّالسكرٌي وّمر ىّسا ؽو21/11/1974ّ اريخ1244/937ّّن ضّمدن ّّ((1
ّ.349وّص433
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(ّال ػػ ّ  اػػظّ ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّالر ػػكعّإلػػ ّالعمػؿوّك ٌ ػػوّ ػػ ّاش ػػرّعػػفّمػػٌد ّال كقيػػؼوّلم ػػٌرد88ّالمػاد ّ)
 ّال نايػػ ّاكّال ن ػػ ّال ػػ ّا ييػػـّ ار كا يػػاّداخػػؿّدالػػر ّث ػػكتّ را  ػػوّاكّعػػدـّمسػػحكلي وّاكّمنػػىّم اكم ػػوّ ػػ

ّالعمؿ.ّ
(ّ سػػمصّ  نيػػا ّع ػػدّالعمػػؿّمػػىّ رمػػافّالعامػػؿّمػػفّ ٌ ػػوّ ػػ ّاقخطػػار112ّ ػػ ّ ػػيفّاٌفّالمػػاد ّ)

كمكا   ّنياي ّالخدم ّلم ٌردّ كقياوّلمٌد ّ زيدّعم ّثلثػ ّاخػيروّ غػٌضّالنظػرّعػفّنػكعّال ريمػ ّالمنسػك  ّ
ّعم ّالعامؿ.لمعامؿوّاكّمدلّا و ّالياّ العمؿوّاكّ ٌ  ّان ظارّودكرّ كـو

لعامػؿّالمكقػكؼّعمػ ّذمػ ّكقٌيدّقػانكفّالعمػؿّالكػكي  ّ ػٌؽّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّإنيػا ّع ػدّعمػؿّاّ
ّ  دان ػوّ ػ ّال ريمػ ّالمنسػك  ّإليػووّسػكا نّاكػافّ  سػوّ  سػانّا  ياطٌيػانّ سػ  ّال ضٌي ّمّر ىكنانّ ودكرّ كػـو

ّقضال ّغيرّنيال ا ياموّمفًّق ؿّوا  ّالعمؿ ّ.1وّاكّ نايذانّل كـو

ّ  كػـّال ػانكفّالّيغػدكّالمخرٌّّكشٌفّ  ٌن  عّم مكع ّمفّال االتّال  ّييعىٌدّاقنيا ّ يياّغيرّم ػٌررو
كضػىّالمخػػٌرعّّ- ػ ّكػٌؿّمنخػػ  ّالػػذمّالّ ػٌدّافّي ػػىّ ػيفّال ػيفّكاآلخػػر-كا يػانّل مايػ ّالعامػػؿّمػفّاقنيػا ّ
ؿ.ّكىذاّال يدّيسػاىـّ ػدكرهّ ػ ّ مايػ ّالعامػؿّمػفّ عٌسػؼّوػا  ّالعمػؿّقيدانّعم ّرخو ّإنيا ّع دّالعم
ّ  ّاس عمالوّلرخو ّاقنيا .ّ

ك ال ال وّي  ّعم ّوا  ّالعمؿّالذمّيرغ ّ  نيا ّع دّالعمؿّ  خطػارّالعامػؿوّ  ػتّطالمػ ّ
ّ عرضوّلم زا ّالم رٌ  ّعم ّمخالا ّم داّاقخطار.

ّعم ّرخو  ّإنيا ّع دّالعمؿ؟ّ ماّىكّالم وكدّ اقخطارّك يدو

 

 المبحث الثاني

 راإلخطا
 ػديثانّمػفّّ ّقانكفّالعمؿوّكالذمّيمٌثؿّ  اىػاّن الرغـّمفّاٌفّاس مرارّعلق ّالعمؿّمفّا رزّم اد

ّ.2  اىاتّقانكفّالعمؿّالمعاوروّ  ٌنوّالّماٌرّمفّاالع راؼّ اقنيا وّك نظيـّالضماناتّالمرا   ّليا

وّالّيمكػػػفّل ػػػانكفّالعمػػػؿّافّي  اىمػػػو؛ّإذّينػػػ جّعػػػفّإنيػػػا ّعلقػػػ ّالعمػػػؿّّك ّككاقعػػػ   ضػػػىهّقػػػانكن  
 ماي نّشمفّالم  مىّكسلم و.ّ اقنيا ّي ٌدّمفّاس مرارّعلق ّالعمؿوّاشمرّالذمّيحٌثرّسم انّلػيسّعمػ ّ
العامػػؿّك ػػدهوّإٌنمػػاّعمػػ ّاسػػر وّكػػذلؾوّكذلػػؾّ ػػ ّل مػػ ّعيخػػياوّك ػػٌؽّا رادىػػاّ ػػ ّالعػػيشّ كرامػػ وّداخػػؿّ

ّالم  مى.ّ
                                                           

ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  .43انظرّالماد ّ)ّ(1)
م مدّم سفّا راىيـّالن اروّالضماناتّال انكني ّلمعامميفّ  ّضك ّالخوخو وّكرق ّعمؿّم ٌدم ّإل ّالمح مرّالعمم ّّ((2

 .482ال اىر وّصّ-وّىيم كفّرمسيس1997 امع ّالمنوكر وّّ-الثان ّلكمي ّال  كؽّالسنكم
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لؾوّيػػحٌثرّاقنيػػا ّعمػػ ّضػػركر ّ مايػػ ّالسػػمـّكاشمػػفّاال  مػػاعٌ وّالػػذمّييعىػػٌدّالركيػػز ّاشساسػػٌي ّكػػذ
لم  ٌدـّكال طكرّ  ّاٌمّ مدوّكذلؾّ س  ّازديادّعددّالعاطميفّعػفّالعمػؿوّكمػاّيسػٌ  وّذلػؾّمػفّ كضػ ّ ػ ّ

ّيسػكدهّا   ػؽّإال ّال  ػٌدـّالّيمكػفّافّ مك ك ال ال وّ  ٌفّالم  مى.ّ شمػفّكاالسػ  رارّكالطم نينػ وّّ ػ ّ ػك 
ّ.1كال  ّ يعىٌدّا دّاشىداؼّالريلسٌي ّلظيكرّقانكفّالعمؿّإل ّ ٌيزّالك كد

كشٌفّآثػػػارّاقنيػػػا ّ كػػػكفّاق وػػػادٌي ّ الدر ػػػ ّاشكلػػػ وّا  ػػػدعتّ خػػػريعاتّالعمػػػؿّ كػػػر ّاقخطػػػار.ّ
ككفّ ان ظػػارهوّكىػػ ّ  دانػػوّك مك ػػ ّىػػذاّاق ػػرا ّيمكػػفّلمعامػػؿّافّي نٌ ػػوّإلػػ ّالكاقعػػ ّالمسػػ   مٌي ّال ػػ ّسػػ 

ّي يػػوّمخػػاطرّال طالػػ وّ ّ ديػػدو العمػػؿوّاشمػػرّالػػذمّيسػػمصّلػػوّ  ػػكق ّآثػػارهّالسػػم ٌي وّإذاّن ػػصّ ػػ ّإي ػػادّعمػػؿو
ّكآثارىاّاالق وادٌي ّكاال  ماعٌي ّالسٌيل .

ّقانكفّالعمؿّالسكرمّوا  ّالعمؿّالػذمّيرغػ ّ  نيػا ّع ػدّالعمػؿّغيػرّم ػٌددّالمػٌد ّ لذلؾوّالـز
لعامػػؿوّ اسػػ ثنا ّ الػػ ّالخطػػ ّال سػػيـّالػػذمّيخػػٌكؿّم ػػٌررانّلماوػػؿّدكفّمراعػػا ّميمػػ ّاقخطػػػاروّ  خطػػارّا

كدكفّمكا ػػ  ّاكّ عػػكيض.ّ ػػال زاـّ م ػػداّاقخطػػارّىػػكّقيػػدهّيػػردّعمػػ ّرخوػػ ّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿّ)المطمػػ ّ
ّاشكؿ(.

 ػػػد ىّّ ػػ ذاّاقػػػدـّوػػا  ّالعمػػػؿّعمػػ ّإنيػػػا ّع ػػػدّالعمػػؿّدكفّمراعػػػا ّقيػػدّاقخطػػػاروّكػػافّممزمػػػاّن
ّإل ّالعامؿّ زا ّمخالا وّل اعد ّمفّالنظاـّالعاـّال مػالٌ وّكىػ ّقاعػد ّإ خطػارّالعامػؿّ)المطمػ ّ عكيضو

ّالثان (.ّّّ

 المطمب األوؿ

 االلتزاـ بمبدأ اإلخطار

ّ ػػيفّالعامػػؿّكوػػا  ّ ـٌّعنػػدّال دايػػ وّامّ ا اػػاؽوّمخػػ رؾو ّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿّكمػػاّ ػػ اشوػػؿّافّيػػ ـٌ
علقػػ ّالعمػػؿّ   ضػػ ّالخػػركاّعمػػ ّىػػذاّاالسػػ ثنا وّكاققػػرارّ  ػػٌؽّاقنيػػا ّ ػػاقراد ّّالعمػػؿ.ّإاٌلّاٌفّط يعػػ 

ّيرا ػػػؽّىػػػذاّاالسػػػ ثنا وّ ّخػػػاص  ّعمػػػ ّاشوػػػؿوّ ػػػلّ ػػػٌدّمػػػفّاالع ػػػراؼّ ػػػ  را و المناػػػرد .ّكشٌننػػػاّامػػػاـّخػػػركاو
ّا ضؿّمفّاقخطار ّ.2كيخٌاؼّمفّآثارهّالسم ٌي .ّكماّمفّإ را و

 ػ ّإنيػا ّع ػدّالعمػؿّيي ا مػوّال ػزاـهّ  خطػارّالعامػؿوّ  ػتّطالمػ ّّك ال ال وّ  رٌي ّوػا  ّالعمػؿ
ّاع  ارّاقنيا ّمخالاانّل كاعدّقانكفّالعمؿ.ّ

                                                           
السيدّم مدّالعمارموّاس  رارّالعلقاتّاال  ماعي ّعامؿّميـّ  ّ   يؽّال نمي وّالم م ّااللك ركني ّلندكاتّم اكـّّ((1

ّ.55وّص2115 اسوّالعددّالرا ىوّ
(2)ّPANSIER Frédéric-Jérôme, Droit du travail, 6e édition, Lexis Nexis, 2011, p.275 
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.ّ سػمصّ  نيػا ّع ػدّالعمػؿّغيػرّم ػٌددّالمػٌد ّ ػ ّاٌم1ّك  ٌن ّقانكفّالعمػؿّالسػكرمّم ػداّاقخطػار
وّخريط ّاالل زاـّ ميم ّاقخطار.ّكا عدّمفّذلؾوّاع  رّع ػدّالعمػ ؿّمسػ مٌرانّ  كػـّال ػانكفوّمػىّال ػزاـّكقتو

ّمفّميم ّاقخطارّال انكنٌي  ّ.2ّّالطر يفّ  نايذّ ميىّاالل زاماتّالناخل ّعنووّل يفّان ضا ّآخرّيكـو

كشٌفّىذهّال اعد ّى ّمػفّالنظػاـّالعػاـّال مػالٌ وّكي ػكزّمخالا يػاّ   ي ػانّلموػم  ّالعامػؿوّ ػا ّ
ّوريصّو  مك  وّلوا  ّالعمؿّافّييعا ّالعامؿّمػفّالعمػؿّاثنػا ّميمػ ّوّسمص3ّقانكفّالعمؿّالسكرمّ نص 

اقخطػػاروّمػػىّ وػػكلوّعمػػ ّال  ػػكؽّالمالٌيػػ ّكا ػػ وّكاسػػ ااد وّمػػفّاآلثػػارّالم ر  ػػ ّعمػػ ّاسػػ مرارهّ العمػػؿّ
ّخلؿّىذهّالمد .ّ

 ػػ ذاّكػػافّاقخطػػارّعنوػػرانّ كىرٌيػػانّل مايػػ ّ  ػػكؽّالعامػػؿوّكقيػػدانّعمػػ ّرخوػػ ّاقنيػػا وّكضػػمانانّ
رارّالعامػػػؿّ العمػػػؿّلمػػػٌد ّإضػػػا ٌي ّم ػػػٌدد وّ مػػػاّىػػػكّالم وػػػكدّ اقخطػػػار؟ّ)الاػػػرعّاشكؿ(وّكمػػػاّىػػػ ّالسػػػ م

ّاالس ثنا اتّالكارد ّعم ّم داّاقخطار؟ّ)الارعّالثان (.

ّ

 الفرع األوؿ

 التعريؼ باإلخطار

يعػػٌرؼّاقخطػػارّعمػػ ّاٌنػػوّإعػػلـّا ػػدّطر ػػ ّع ػػدّالعمػػؿّالطػػرؼّاآلخػػرّ رغ  ػػوّ ػػ ّإنيػػا ّع ػػدّّ
ؿّ عػػدّان ضػػا ّمػػٌد ّاقخطػػار.ّكيي وػػدّ ميمػػ ّاقخطػػارّ مػػؾّالا ػػر ّالزمنٌيػػ ّال ػػ ّ اوػػؿّ ػػيفّاقنيػػا ّالعمػػ

علفّالرغ  ّ  نيا ّع دّالعمؿ. ّّالاعمٌ ّلع دّالعمؿوّكان

ّل ػػػٌؽّاقنيػػػا ّالم ػػػٌررّلطر ػػػ ّع ػػػدّالعمػػػؿّغيػػػرّم ػػػددّالمػػػٌد .ّ ّمنط ػػػ   كيػػػ   ّاقخطػػػارّكم ا ػػػؿو
ّ.4ّّال  ّ اوؿّ يفّ اريخّ  مي ّاقخطاروّك اريخّاقنيا ّالاعمٌ ّلع دّالعمؿّكيي ودّ وّ مؾّالا ر ّالزمنٌي 

كشٌفّاقنيػػا ّيمكػػفّافّيوػػدرّعػػفّطر ػػ ّعلقػػ ّالعمػػؿوّ اقخطػػارّكػػذلؾّيمكػػفّافّيوػػدرّعػػفّ
العامؿّاكّعفّوا  ّالعمؿ.ّكلكٌفّاقنيا ّالذمّيوػدرّعػفّوػا  ّالعمػؿّييم ػؽّ العامػؿّضػررانّاك ػرّ

ّودرّعفّاشخير.عفّاقنيا ّالذمّي

مػفّالنظػاـّالعػاـّّ-ك  ػانّل ػانكفّالعمػؿّالسػكرم-ل زاـّوػا  ّالعمػؿّ  خطػارّالعامػؿّلذلؾوّييعىٌدّا
ال مال وّعم ّعكسّال زاـّالعامؿّ مراعا ّميم ّاقخطارّالذمّيمكفّاال اػاؽّعمػ ّمخالا ػو.ّك ال ػال وّالّ

                                                           
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.56ّانظرّالماد ّ)ّ((1
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.58انظرّالماد ّ)ّ(2)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.61انظرّالماد ّ)ّ((3
و24ّ ركني ّلندكاتّم اكـّ اسوّالعددّالضماناتّال خريعي ّ  ّمكا ي ّالع ك اتّال  دي ٌي وّالم م ّاقلكدنياّم ارك وّّ(4)

ّ.121ص.2116ّ
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نٌ وّمػىّإمكانٌيػ ّاال اػاؽّعمػ ّزيػاد ّال يػكدّي كزّاال ااؽّعم ّإعاا ّوا  ّالعمؿّمػفّىػذاّاالل ػزاـّال ػانّك
ّ.1الم ٌرر ّل خطارّلموم  ّالعامؿ

ّمػفّالكقػتّالػذمّي وػؿّ ان .ّلذلؾوّ يكّالّين جّاثرهّإالكييعىٌدّاقخطارّ وٌر انّقانكنٌيانّا ادٌمّال
مػاّلػـّي ػـّ يوّ عمـّالطرؼّاآلخرّالذمّكٌ وّإليوّاقخطار.ّكيع  رّكوكؿّاقخطارّقرينػ نّعمػ ّالعمػـّ ػووّ

ّم ٌم ػ وّامّاٌنػوّالّيينػ جّاثػرهّإاٌلّ كوػكلوّإلػ ّعمػـّالمخاطػ 2ّالدليؿّعمػ ّعكػسّذلػؾ .ّكػذلؾوّ يػكّ ع يػره
ّ و.

ّاي ػػادٌمّال انػػ وّ  ٌنػػوّ  مكػػافّالعامػػؿّافّيسػػ  ّاقخطػػاروّ ّقػػانكن   كشٌفّاقخطػػارّىػػكّ وػػٌرؼه
ّ.3ّّماداـّاٌنوّلـّيوؿّإل ّعمـّوا  ّالعمؿ

ارّالّييعىٌدّم وكرانّعم ّالعامؿّك دهوّإٌنماّيخػمؿّوػا  ّالعمػؿّكػذلؾ.ّك ٌؽّالر كعّعفّاقخط
كلكػفّمػػاّيػػد عناّل نػػاكؿّىػػذاّال ػػٌؽّمػػفّ انػػ ّالعامػؿّىػػكّاٌنػػوّالطػػرؼّاشضػػعؼّ ػػ ّعلقػػ ّالعمػػؿوّاشمػػرّ

ّالذمّي ٌررّاالى ماـّ   كقو.ّ

ػػّ فّىػػكّالخػػخصّ مػػاّىػػ ّالخػػركطّالكا ػػ ّ كٌ رىػػاّ ػػ ّاقخطػػارّليغػػدكّإ ػػرا نّمن  ػػانّآلثػػاره؟ّكمى
ّالماٌكضّ   ديمو؟

 شروط اإلخطار: -أوالً 

ي ػػػ ّافّيوػػػدرّاقخطػػػارّعػػػفّالخػػػخصّالػػػذمّيممػػػؾّالوػػػا ّ   ديمػػػوّقانكنػػػان.ّكعميػػػووّيمكػػػفّافّ
ّيودرّعفّوا  ّالعمؿّخخوٌيانوّاكّعفّنال و.ّ

ّقػانكن ّ  ّاكّ وػٌرؼو ّكىذاّالخػرطّلػيسّخػرطانّخاٌوػانّ اقخطػارّك ػدهوّإٌنمػاّيطٌ ػؽّعمػ ّكػٌؿّإ ػرا و
ّالّين جّاثرهّإاٌلّإذاّوػدرّعػفّالخػخصّالماػٌكضّ   رالػوّقانكنػان.ّكالّ يرٌ  ّال انكفّعميوّاثران.ّ  ٌمّ ورؼو
ّكا ػدوّكىػكّالطػرؼّالػذمّ يخراّاقخطارّعفّككنوّنكماّسػ ؽّكاخػرنانّ وػٌر انّقانكنٌيػانّيوػدرّعػفّ انػ و

مراره؛ّن ي ػػ ّعػػدـّك ػػكدّا اػػاؽوّي ػػادرّإلػػ ّإخطػػارّالطػػرؼّاآلخػػرّ رغ  ػػوّ  نيػػا ّع ػػدّالعمػػؿّ ػػ ّظػػٌؿّاسػػ 
ّ.4مس ؽوّعم ّ اريخّاقنيا 

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.4-/ا56انظرّالماد ّ)ّ((1
نيا ّع دّالعمؿوّرسال ّدك كراهّم ٌدم ّإل ّكمٌي ّال  كؽّ  ّ امع ّال اىر وّّ((2 و1998ّخكاخّم مدّاش مدوّ عديؿّكان
ّ.99ص
ّ.833ا مدّ سفّال رع وّمر ىّسا ؽوّصّ((3
ّ.448مكدّرمضافوّمر ىّسا ؽوّصسيدّم ّ((4
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كشٌفّاقخطارّييعىٌدّ ور انّقانكنٌيانوّ ي  ّافّ  كٌ رّ يوّخركطّانع ػادّال وػٌرؼوّكخػركطّوػ  ووّ
ّ.1ّّكاشىمٌي ّكخمكّاقراد ّمفّالعيك 

وّ ػلّي2ّكذلؾوّي  ّافّيككفّاقخطػارّك  ػانّل ػانكفّالعمػؿّالسػكرم ّم اخػرو مكػفّافّيكػكفّذاّاثػرو
ّ. ّكاقؼّاكّ اسخو ّمعٌم انّعم ّخرطو

اٌفّاقخطػػارّيمكػػفّاف3ّّكعمػػ ّالعكػػسّمػػفّ كٌ ػػوّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّيػػرلّا ػػدّخيػػٌراحّال ػػانكف
.ّ ػػلّ  ػػداّالميمػػ ّال انكنٌيػػ ّل خطػػارّ السػػريافوّإاٌلّمػػفّ ػػاريخّ  ٌ ػػؽّالخػػرطوّدكفّ يكػػكفّمعٌم ػػانّعمػػ ّخػػرطو

.ّكلكفوّلي ّوػ ي اننك  انّلوػا  ّىػذاّالػرامنّي ػ ّ ا  وّل ك يوّإخطارو غدكّ عميؽّاقخطػارّعمػ ّخػرطو
ّالّريػ ّ يػوّكالّخػٌؾّ ّ ازـو افّيككفّال عميؽّكاض انوّكم كا  انّمىّماّي  ّافّي ضمنوّاقخطارّمفّ ع يرو

ّ.4ّّّعفّإراد ّاقنيا 

؛ّذلػػؾ اٌفّّكمػػفّ ي نػػاّنحٌيػػدّمكقػػؼّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرموّالػػذمّمنػػىّ عميػػؽّاقخطػػارّعمػػ ّخػػرطو
اقخطػػارّ اقنيػػا ّيػػ   ّلينٌ ػػوّالطػػرؼّالػػذمّيسػػ مٌرّ ػػ ّادا ّالعمػػؿّإلػػ ّرغ ػػ ّالطػػرؼّاآلخػػرّ ػػ ّإنيػػا ّ
ّمعػٌيف؛ّإذّيمكػفّافّينسػ ّ علق ّالعمؿوّكىكّماّالّيمكفّافّي  ٌ ؽّ  ّ ػاؿّ عميػؽّاقخطػارّعمػ ّخػرطو

ّالعامػػؿّاكّوػػا  ّالعمػػؿّمضػػمكفّالخػػرطّمػػىّمػػركرّالػػزمف.ّاشمػػرّالػػذمّي  ضػػ ّإعػػاد ـٌ  ّ ػػذكيرهّ مػػاّ ػػ
اال اػػاؽّعميػػو.ّامّ ن ييػػوّإلػػ ّاٌفّالخػػرطّالم اىػػؽّعميػػوّ  ٌ ػػؽّ  ػػدك ّكاقعػػ ّمعٌينػػ وّكىػػكّمػػاّي مػػؿّمعنػػ ّ

ّاقخطار.

ّميمػػاّكػافّخػػكمو؟ّاـّالّ ػػٌدّمػػفّ ػكٌ رّخػػكمٌي ّمعٌينػػ ّ ػػ ّ كلكػفوّىػػؿّم ػػٌردّوػدكرّاقخطػػارّكػػاؼو
ّاقخطار؟

 شكؿ اإلخطار: -ثانياً 

ّاقخطارّ ا  وكر وّك ا ٌي ووّ  ػتّطالمػ ّالػ طلف؛5ّّقنيا ّك  انّل انكفّالعمؿّالسكرمي  ّافّي ـٌ
ّعميؽّ  ّناسّالم عاقدّ  دٌي ّرغ  ّالطرؼّاآلخرّ  ّإنيػا ّع ػدّالعمػؿوّ كذلؾّلماّ  ٌ  وّالك ا  ّمفّاثرو

دعػػا ّ اقضػػا  ّإلػػ ّالسػػيكل ّال ػػ ّي ٌ  ػػوّاقخطػػارّالك ػػا ٌ ّ ػػ ّاقث ػػات.ّإذّيسػػمصّ ػػال كٌثؽّمػػفّ  ي ػػ ّا
الطػػرؼّالػػذمّاقػػدـّعمػػ ّاقنيػػا ّمػػفّوػػ  ّال زامػػوّ  كاعػػدّقػػانكفّالعمػػؿوّال ػػ ّ يمزمػػوّ اقخطػػارّق ػػؿّ  ػػر وّ

ّمعٌين وّمفّ اريخّاقنيا ّالاعمٌ ّلع دّالعمؿ.

                                                           
ّ.731    ّع دّالو كروّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.2-/ا56انظرّالماد ّ)ّ((2
ّ.128-127دنياّم ارك وّمر ىّسا ؽوّصّ((3
ّ.464إسماعيؿّغانـوّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ(4)
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.56انظرّالماد ّ)ّ((5
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ك يعىػػٌدّىػػذهّال اعػػد ّممًزمػػ ّلوػػا  ّالعمػػؿوّإذّالّي ػػكزّلػػوّ  اىميػػاوّكاال اػػاؽّمػػىّالعامػػؿّعمػػ ّ
ىػذاّاال اػاؽّي ٌمػؿّمػفّالضػماناتّال ػ ّكٌرسػياّقػانكفّالعمػؿّلوػالصّالعامػؿ.ّإخطارهّ وػكر ّخػايٌي ؛ّ مثػؿّ

عم ّعكسّاقخطارّالوادرّعفّالعامؿوّالذمّيمكػفّاال اػاؽّعمػ ّإ رالػوّ وػكر وّخػايٌي ووّمػاداـّال ػانكفّ
ٌّؿ".سمصّ  عاا ّالعامؿّمفّمس ل ّاقخطاروّك  انّلم اعد ّالا يٌي ّال  ّ  كؿ:ّ"مفّيممؾّاشكثرّيممؾّاشق

عمػ ّضػركر ّافّيػ ـٌّاقخطػارّ اقنيػا ّ وػكر ّك ا ٌيػ .1ّّعر يػ العمػؿّالتّالعديدّمفّقكانيفّكنوٌّ
عمػ ّىػذاّالخػرطّالم عٌمػؽّ الك ا ػ وّكاك اػ ّ ػ لزاـ2ّّكعم ّالعكسّمفّذلؾوّلػـّيػنصّقػانكفّالعمػؿّالكػكي  

ّالطرؼّالذمّيرغ ّ اقنيا ّ  خطارّالطرؼّاآلخرّ رغ  وّ ذلؾ.ّ

إلػػ ّإخطػػارّالعامػػؿّ  نيػػا ّع ػػدّّ-ك  ػػانّل ػػانكفّالعمػػؿّالكػػكي  - ػػادرّوػػا  ّالعمػػؿّكعميػػووّإذاّ
العمؿّ وكر ّخايٌي وّكافّاقخطػارّوػ ي ان.ّكلألخيػرّافّييث ػتّكقكعػوّمػفّخػلؿّكسػالؿّاقث ػاتّكا ػ نوّ

خػرطانّّ-كفك  ػانّليػذاّال ػان-قخطػارّ وػكر ّك ا ٌيػ ّالّييعىػٌدّكخياد ّالخيكدّاكّاققرارّاكّاليميف؛ّ وػدكرّا
ّ كىرٌيانّلو  ّاقخطار.

كعم ّالعكسّمفّمكقؼّقانكفّالعمؿّالسكرموّكقانكفّالعمؿّالموػرموّك وػكر ّ  اػؽّمػىّ كٌ ػوّ
اٌفّاقخطػػػارّيمكػػػفّافّيػػػ ـٌّ وػػػكر ّخػػػايٌي .ّك ػػػ ّ ػػػاؿ3ّّقػػػانكفّالعمػػػؿّالكػػػكي  وّيػػػرلّا ػػػدّخيػػػٌراحّال ػػػانكف

ّ كؿّوٌ  ّك كدهوّاكّ اريخّكقكعوّي كٌل ّا ل اض ّمس ل ّال كثٌػؽّمػفّ  ي ػ ّ ك يػوّاقخطػارّ دك ّنزاعو
ّمفّعدمووّكذلؾّمفّخلؿّاشدٌل ّكال رالف.ّ

كا عػػػدّمػػػفّذلػػػؾوّيػػػرلّوػػػا  ّىػػػذاّالػػػرامّاٌفّاقخطػػػارّيمكػػػفّافّيػػػ ـٌّ وػػػكر وّ عمٌيػػػ ووّإذاّكانػػػتّ
ّالظركؼّالّ دعّم االنّلمخٌؾّ ػكؿّ  ي ػ ّداللػ ّىػذاّال وػرؼّعمػ ّرغ ػ ّإنيػا ّع ػدّالعمػؿ.ّكعمػ ّسػ يؿ

ييعىػٌدّ وػٌر انّذاّداللػ وّكا يػ وّعمػ ّرغ ػ ّّ-ك  ػانّلوػا  ّىػذاّالػرام-لعامؿّالمثاؿوّ ضر ّوا  ّالعمؿّا
ّوا  ّالعمؿّ  ّإنيا ّع دّالعمؿ؛ّذلؾّاٌفّاس مرارّعلق ّالعمؿّييعىٌدّامرانّوع انّ عدّىدهّالكاقع .

وّإاٌلّّكلكفّمفّ ي ناّنرلّاٌفّوا  ّالعمؿّيمكفّافّيي دـّعم ّىذاّال ورؼّ   ل ظػ ّغضػ و
اٌنوّك عدّ  ر وّمفّالزمفوّيرغ ّ  ّاالس مرارّ علق ّالعمػؿوّ ػالرغـّمػفّإقدامػوّعمػ ّمثػؿّىػذاّال وػٌرؼوّ
كخاٌوػػ نّإذاّلػػـّي ػػادرّالعامػػؿّإلػػ ّ ػػرؾّالعمػػؿوّنظػػرانّلمػػاّيكامػػوّلػػوّقػػانكفّالعمػػؿّمػػفّ ػػٌؽّ ػػرؾّالعمػػؿّدكفّ

ّمػػفًّق ػػؿّوػػا  ّالعمػػؿ.ّكػػذلؾوّ ػػ ٌفّال سػػميـّإخطػػاروّمػػىّاع  ػػارّإنيالػػوّعلقػػ ّالعمػػؿّإنيػػا نّغيػػرّم  ػػٌررو
ّخػلؿّميمػ ّاقخطػاروّإذاّكػافّ ػاىلنّ ّ ديدو  يذاّالرامّيحٌدمّإل ّإىدارّ ٌؽّالعامؿّ  ّال   ّعفّعمؿو

ّل  ي  ّ  كلّىذاّال وٌرؼّكا عاده.ّ

                                                           
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .32الماد ّ)ّكّقانكفّالعمؿّالمورمّ(ّمف111لماد ّ)انظرّاّ((1
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  .44انظرّالماد ّ)ّ(2)
ّ.134-133دنياّم ارك وّمر ىّسا ؽوّصّ((3
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عمػؿّك  ّىذاّالوددّن  رحّإعطا ّالخيارّلمعامؿّالذمّالّيرغ ّ اس عماؿّ ٌ وّ  ّإنيػا ّع ػدّال
ّ العمػػؿّ  سػػ  ّ وػػر اتّوػػا  ّالعمػػؿّالخاطلػػ ّاكّال ػػالر وّ ػػيفّافّيطمػػ ّ ػػدؿّاقخطػػاروّاكّافّيم ػػـز
خلؿّميم ّاقخطاروّكذلؾّ  ّ اؿّإورارّوا  ّالعمؿّعم ّاقنيا .ّكماّي ٌررّاق را ناّ مػنصّالعامػؿّ

ّناسٌي .ّّّىذهّالمٌيز ّى ّوعك  ّقياموّ العمؿّ عدّكقكعّمثؿّىذهّال كاد وّمفّالنا ي ّال

مػىّم ػداّ مايػ ّّ-مفّك ي ّنظرنا-ؽّالغاي ّالمر ك ّمنووّكي كا ؽّك ال ال وّ اقخطارّالذمّي  ٌّ
العامػؿّىػػكّاقخطػػارّالك ػػا ٌ ّك ػػدهوّدكفّ ػػاق ّاخػكاؿّاقخطػػار؛ّ اقخطػػارّالخػػايٌ ّي ٌمػػؿّمػػفّالضػػماناتّ

ّي ػػػػٌرر ّقػػػػانكن   - ضػػػػ ي .ّكاقخطػػػػارّالاعمػػػػٌ ّىػػػػذهّالّالم ػػػػٌرر ّل مايػػػػ ّموػػػػالصّالعامػػػػؿوّدكفّك ػػػػكدّنػػػػص 
يوػػػع ّالػػػ كٌيفّ  وػػػكلوّ وػػػكر وّ ازمػػػ وّاشمػػػرّالػػػذمّييا ػػػدّّ-ا  ّإلػػػ ّمخالا ػػػوّلمػػػنٌصّال ػػػانكن ٌّ اقضػػػ

ّاقخطارّمعن ّك كده.

ّكلكفوّماّى ّط يع ّالك ا  ّالمطمك  ّل خطار؟

 طبيعة الكتابة المطموبة لإلخطار: -ثالثاً 

خػػكلنّمعينػػان.ّككػػٌؿّمػػاّ طٌم ػػوّافّيكػػكفّاقخطػػارّّلػػـّيخػػ رطّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ ػػ ّاقخطػػار
 اقنيػػػا ّك ا ٌيػػػانوّدكفّافّي ػػػٌددّمػػػاّىػػػكّالم وػػػكدّ الك ا ػػػ .ّكىػػػكّالػػػنيجّذا ػػػوّالػػػذمّني ػػػوّقػػػانكفّالعمػػػؿّ

ّالمورموّكقانكفّالعمؿّاشردن ّكذلؾ.

دّلػػذلؾوّييثػػارّالخػػلؼّ ػػكؿّ  ي ػػ ّالم وػػكدّ الك ا ػػ وّاىػػ ّخػػرطّلك ػػكدّاقخطػػارّاـّاٌنيػػاّم ػػرٌّ
ّكسيم وّقث ا و؟

ّمفّخيٌراحّال انكف اٌفّالك ا ػ ّمطمك ػ هّل ث ػاتّ  ػطوّكليسػتّخػرطانّلك ػكدّاقخطػارو1ّّيرلّ ان ه
ّ ي ّليستّركنانّ كىرٌيانّ  ّاقخطار.ّكذلؾوّ  ٌفّاخػ راطّال ػانكفّالك ا ػ ّالّي ػٌكؿّاقخطػارّإلػ ّ وػرؼّو

.ّ اخ راطّالك ا  ّي   ّ قضاا ّخ  وّمفّال دٌي ّعم ّاقخطػاروّكذلػؾّّ-ك  انّشو ا ّىذاّالرام-خكم  
لمػػاّي ضػػٌمنوّاقخطػػارّالخػػػايٌ ّمػػفّمخػػاطرّ  عٌمػػػؽّ ػػالايـّالخػػاطاّل  ي ػػػ ّالم وػػكدّ ػػال ع يرّالمسػػػ خدىـّ
ّ وّ  ٌنػػوّي ػػكزّإث ػػاتّاقخطػػارّ مػػاّي ػػـك ق ػػدا ّالرغ ػػ ّ ػػ ّاقنيػػا .ّكشٌفّالك ا ػػ ّىػػ ّم ػػٌردّكسػػيم وّل ث ػػاتو

ّ.2ّّدـّ ك رىاوّكاققرارّكاليميفّال اسم م اـّالك ا  ّ  ّ اؿّع

كيحخذّعم ّىذاّالرامّمناقض وّلذا ووّ كيؼّي ٌرّاٌفّالك ا ػ ّ ضػا ّعمػ ّإعػلـّاقخطػارّطا عػانّ
ّي  اىػػؿّىػػذهّال  ي ػػ وّ ـٌ ّاشكؿّلميمػػ ّاقخطػػاروّثػػ ّمػػفّاليػػـك ّ ػػديؿو  ػػدٌيانوّ  عػػؿّالعامػػؿّي  ػػ ّعػػفّعمػػؿو

وّكيسػػمصّ  ث ػػاتّكقػػكعّاقخطػػارّ الكسػػالؿّاشيخػػرلّ اقضػػا  ّإلػػ ّ  ي ػػ ّك ػػكدّمخػػاطرّ ػػدك ّسػػّك  ّ يػػـو
                                                           

ّ.466ّإسماعيؿّغانـوّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ((1
ّ.331كذلؾّع دّالكدكدّي ي وّمر ىّسا ؽوّصّّّ
ّ.445يدّم مكدّرمضافوّمر ىّسا ؽوّصكذلؾّسّّّ
ّ.329م مكدّ ماؿّالديفّزك وّمر ىّسا ؽوّصّ((2
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ّم  ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّاالسػػ ااد ّمػػفّمييمػػ ّّ-مػػفّك يػػ ّنظرنػػا- ػػاـّالك ا ػػ ؟ّاشمػػرّالػػذمّييعػػٌرضّال ػػ ّ  ػػـك
ّاقخطارّلمخطر.ّ

اٌفّاقخطػارّيمكػفّافّيػ ـٌّ وػكر وّخػايٌي و.ّك ػ ّ ػاؿ1ّّك  ّالسياؽّذا ووّيرلّا دّخيػٌراحّال ػانكف
ّ كؿّك ػكدهوّاكّ ػاريخّكقكعػووّي ػكٌل ّال اضػ ّمسػ ل ّال كثٌػؽّمػفّ  ي ػ ّ ك يػوّاقخطػارّمػفّ دك ّنزا عو

ّعدمووّكذلؾّمفّخلؿّاشدٌل ّكال رالف.ّ

كلكٌننػػاّنع  ػػدّاٌفّالمخػػكم ّالّ  عٌمػػؽّ وػػٌ  ّكقػػكعّاقخطػػارّمػػفّعدمػػووّ  ػػدرّ عٌم يػػاّ مػػدلّاخػػذّ
 ٌ ؽّغايػ ّالمخػٌرعّمػفّاخػ راطوّك ا ػ ّاقخطػارّ ػ ّالعامؿّ يذاّاقخطارّعم ّم مؿّال ٌدوّاشمرّالذمّي

ّ كٌق ّآثارهّالسم ٌي وّك  دانوّالك ا  ّييدرّعم ّالمخٌرعّقوده.

اٌنػوّالّي ػكزّال مٌسػؾّ خػرطّالك ا ػ ّّ-اخػيانّمػىّآرا ّاال  ػاهّالسػا ؽ م-2ّكيرلّا دّخيٌراحّال انكف
لميػػفّكالوػػناعاتّال ػػ ّيػػ ـٌّإخطػػارّلك ػػكدّاقخطػػارّ ماخػػيانّمػػىّمػػاّ ػػرلّعميػػوّالعػػرؼّ ػػ ّالكثيػػرّمػػفّا

ّالعامؿّ اقنيا ّ يياّ وكر ّخايٌي .

ّ ينيػا.ّ كيحخذّعم ّىذاّالػرامّ  اىمػوّل ر يػ ّموػادرّال اعػد ّال انكنٌيػ ّ ػ ّ ػاؿّ ػدك ّ عػارضو
وّكخوكوػػانّاٌفّالػػنٌصّال ػػانكنٌ ّىػػكّاكثػػرّ الػػد ّلمعامػػؿّعٌمػػا3ّإذّي ػػٌدـّالػػنٌصّال ػػانكنٌ ّعمػػ ّالم ػػداّالعر ػػ ٌّ

ّميوّالعرؼ. رلّع

وّيػػػرلّا ػػػدّخيػػػٌراحّال ػػػانكف ّ ػػػ ّاقخطػػػار.4ّّك ػػػ ّ  ػػػاهوّمخػػػالؼو ّ ػػػكىرم  اٌفّالك ا ػػػ ّىػػػ ّعنوػػػره
ّك ال ال وّ  ٌنياّخرطهّلك كدّاقخطاروّالّقث ا و.ّّ

كمفّ ي ناّنحٌيدّىذاّاال  اهوّكنرلّاٌنػوّالّم ػاؿّلمخػلؼّ ػكؿّضػركر ّافّيػ ـٌّاقخطػارّ وػكر وّ
لف؛ّذلؾّاٌفّالمخٌرعّاخػ رطّوػرا  نّافّيوػدرّاقخطػارّ اقنيػا ّ وػكر ّك ا ٌيػ ّك ا ٌي ووّ  تّطالم ّال ط

ّيمكػفّافّيسػٌ  وّاقخطػارّالخػايٌ وّالّلي عػؿّمػفّالك ا ػ ّ ّاكّلغطو الّخايٌي وّك ّيضمفّخمٌكهّمفّاٌمّلغكو
ّخرطانّل ث ات.ّ

خطػػػارّ ػػػاطلن.ّك ال ػػػال وّإذاّ ػػػادرّوػػػا  ّالعمػػػؿّإلػػػ ّإخطػػػارّالعامػػػؿّ وػػػكر وّخػػػايٌي ووّكػػػافّاق
كلػػػيسّلألخيػػػرّافّيطمػػػ ّإث ػػػاتّكقكعػػػوّمػػػفّخػػػلؿّكسػػػالؿّاقث ػػػاتّاشيخػػػرلوّكخػػػياد ّالخػػػيكدّاكّاليمػػػيفّ
ال اسػػػم ؛ّ وػػػدكرّاقخطػػػارّ وػػػكر وّك ا ٌيػػػ وّييعىػػػٌدّخػػػرطانّ كىرٌيػػػانّالّغنػػػ ّعنػػػوّلك ػػػكدّاقخطػػػار.ّكعمػػػ ّ

ّالعاـّال مالٌ .ال اض ّعدـّاالس  ا  ّلمثؿّىذاّالطم ّلمخالا وّقاعد ّى ّمفّالنظاـّ

                                                           
ّ.134-133دنياّم ارك وّمر ىّسا ؽوّصّ((1
ّ.321راغ ّ طرسّكع دّالعزيزّر  وّمر ىّسا ؽوّصّ((2
 انظرّالماد ّاشكل ّمفّال انكفّالمدن ّالسكرم.ّ((3
ّ.148مر ىّسا ؽوّص ايزّالسيدّالممساكمّكاخرؼّ ايزّالممساكموّّ(4)
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اٌفّاقخطػػػارّي ػػػ ّافّي ضػػػٌمفّالسػػػ  ّالػػػذمّد ػػػى1ّّكا عػػػدّمػػػفّذلػػػؾوّيػػػرلّا ػػػدّخيػػػٌراحّال ػػػانكف
. ّمخركعو ـّقانكنانّ عدـّإنيا ّع دّالعمؿّدكفّم ٌررو ّوا  ّالعمؿّإل ّإنيا ّع دّالعمؿ؛ّطالماّاٌنوّممزى

خطػػػارّالّي عمػػػوّكمػػػفّ ي نػػػاّنع  ػػػدّاٌفّعػػػدـّذكػػػرّوػػػا  ّالعمػػػؿّلسػػػ  ّاقنيػػػا ّ ػػػ ّمػػػذكر ّاق
 ػػاطلن؛ّذلػػؾّاٌفّخػػرطّاقخطػػارّمسػػ  ٌؿّعػػفّخػػرطّمخػػركعٌي ّم ػػٌررّاقنيػػا .ّ  ػػٌؿّمػػاّييخػػ رطّ ػػ ّمػػذكر ّ

ّإل ّرغ  ّوا  ّالعمؿّ  ّإنيا ّع دّالعمؿ. ّاقخطارّافّ  ضٌمفّماّييخيرّك وكر وّكاض  و

 ّوػا  ّالعمػؿّافّاٌماّ  ّالمر م ّال الي وّكعندّاس اسارّالعامؿّعفّم ٌررّاقنيا وّي ػ ّعمػّ
ّ يكٌضػػصّلػػوّاشسػػ ا ّال ػػ ّد ع ػػوّال خػػاذّقػػرارّاقنيػػا .ّ ػػ ذاّ  ػػٌيفّلمعامػػؿّاٌفّاقنيػػا ّالّيسػػ ندّإلػػ ّم ػػٌررو

ّكافّمفّ ٌ وّر ىّدعكلّعم ّوا  ّالعمؿّمطال انّإٌياهّ  عكيضّاقنيا ّغيرّالم ٌرر.ّّ ّمخركعو

ّاقخطارّ مك  ّ طاق ّ ريدٌي ّمىّإخعا ّ الكوكؿ.ّ الع ر ّ كوػكؿّاقخطػارّكالّييخ رطّافّي ـٌ رو
ّ اقنيا ّإل ّعمـّالطرؼّاآلخروّ غٌضّالنظرّعفّطري  ّإرساليا.ّ

كلكفوّ  ّ اؿّادعا ّا ػدّطر ػ ّعلقػ ّالعمػؿّاٌفّالطػرؼّالػذمّيرغػ ّ  نيػا ّعلقػ ّالعمػؿّلػـّ
ييث ػتّ ك يػوّي ادرّإل ّإخطارهّق ؿّإنيػا ّع ػدّالعمػؿوّعنػدىاّمػفّكا ػ ّالطػرؼّالػذمّيرغػ ّ اقنيػا ّافّ

اسػػيؿّمػػفّافّيكػػكفّاقخطػػارّقػػدّايرسػػؿّ مك ػػ ّّ- ػػ ّىػػذهّال الػػ -اقخطػػار.ّكمػػاّمػػفّكسػػيم وّل ث ػػاتّ
فّلػـّ كػفّخػرطانّلوػٌ  ّال وػٌرؼّال ػانكنٌ وّ ّ الكوكؿ.ّك ال ػال وّ يػذهّالطري ػ ّكان  طاق وّ ريدٌي وّمىّإخعارو

ّاؿّإنكارّالطرؼّاآلخرّذلؾ.إاٌلّاٌنياّ يعىٌدّكسيم نّ ساىـّ  ّإث اتّكقكعّاقخطاروّ  ّ 

ّكلكفوّىؿّ سرمّقاعد ّاقخطارّالك ا ٌ ّعم ّطر  ّعلق ّالعمؿّعم ّ د ّسكا ؟

مػػػفّ ي نػػػاّنع  ػػػدّاٌفّعػػػدـّالمسػػػاكا ّ ػػػيفّطر ػػػ ّعلقػػػ ّالعمػػػؿّمػػػفّالنا يػػػ ّالاعمٌيػػػ وّ  ػػػٌررّعػػػدـّ
ّمنيمػا.ّكىػذاّيعنػ ّال سػا ىؿّمػىّالطػرؼّاشضػعؼوّالمساكا ّ ينيماّمفّ ي ّكسالؿّاقث اتّالم ا  ّلكػؿ 

ّكىكّالعامؿّكال خٌددّمىّالطرؼّاشقكلوّكىكّوا  ّالعمؿ.ّ

ىذاّمفّ ي وّكمفّ ي وّايخرلوّ اقخطارّي ٌ ؽّ الد ّاك ػرّلمعامػؿّمػفّنا ٌيػ ّإ ا ػ ّ  ػر ّزمنٌيػ ّ
ّآخػػرّ كػػػٌؿّ ّآخػػػروّم ارنػػ نّمػػىّوػػا  ّالعمػػؿّالػػػذمّ  مكانػػوّإي ػػادّعامػػؿو كا يػػ ّامامػػوّلم  ػػ ّعػػفّعمػػؿو

نظػػػرانّلكثػػػر ّعػػرضّاشيػػػدمّالعاممػػػ .ّك ال ػػال وّ  مكػػػافّالعامػػػؿّافّييث ػػتّإخطػػػارهّوػػػا  ّالعمػػػؿّّسػػيكل ؛
 اقنيػا ّ كا ػ ّكسػالؿّاقث ػاتوّ ػ ّ ػيفّاٌفّاشخيػرّلػيسّ  مكانػوّافّييث ػتّإخطػارهّالعامػؿّإاٌلّمػفّخػلؿّ

ّالك ا  .

كوػا  ّالعمػؿّّاٌنػوّسػاكلّ ػيفّالعامػؿّ- ػ ّم ػاؿّاقث ػات-كيحخذّعم ّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّ
.ّم  ػاىلنّ ػذلؾّالم ػدا2ّ يماّي عٌمؽّ  ث اتّال  ػكؽّالناخػل ّعػفّع ػدّالعمػؿّ ػ ّ ػاؿّغيػا ّا اػاؽوّمك ػك ّو

                                                           
141ّدنياّم ارك وّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
 / (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.47انظرّالماد ّ)ّ(2)
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 ػ ّ-يسػمصّلمعامػؿّك ػدهّ  ث ػاتّ  كقػوّّالذمّكافّسالدانّ  ّظٌؿّقانكفّالعمػؿّالسػكرمّال ػديـوّالػذمّكػاف
ّ.1ّّ كا  ّكسالؿّاقث اتّ- اؿّغيا ّا ااؽوّوريصّو

ن صّقانكفّالعمؿّالسكرمّال ديدّمػفّالضػماناتّال خػريعٌي ّال ػ ّكانػتّم ػٌرر ّلموػم  ّك ذلؾوّا
ّالعامؿوّ دالنّمفّزياد يا؛ّم  اىلنّىدؼّقانكفّالعمؿوّكم ٌررّك كدهّالم مٌثؿّ  ّ ماي ّ  كؽّالعامؿ.ّ

ؿّعػفّكذلؾوّ يذاّالنصّالذمّا  ّ وّقانكفّالعمؿّالسكرمّال ديدّلـّيس ثًفّخيلانّلموم  ّالعامػ
 مػػؾّالم ػػٌرر ّك  ػػانّلم كاعػػدّالعامػػ ّل ث ػػات.ّاشمػػرّالػػذمّيعنػػ ّاٌفّك ػػكدّىػػذاّالػػنصّكعدمػػوّسػػياف.ّ عػػدـّ
ّ ّضػػعيؼو ك ػػكدهّيػػحدمّإلػػ ّ ط يػػؽّال كػػـّاسػػ نادانّل ػػانكفّاوػػكؿّالم اكمػػاتوّالػػذمّالّي ػػٌرّ ك ػػكدّطػػرؼو

ّ  ا  ّلم ماي .

ّاقخطارّ وكر وّسميم ووّين غ ّمركرّ  ر وّزمنيٌّ  وّم ٌدد وّليين جّاقنيػا ّماعكلػوّمػفّالنا يػ ّ  ذاّ ـٌ
ّالاعمٌي .ّ

 مّدة اإلخطار: -رابعاً 

ي   ّاقخطارّ غي ّلاتّنظرّالم عاقدّاآلخرّإل ّرغ  ّالطرؼّالم ادرّإل ّاقخطػارّلكضػىّ ػد ّ
  ػر ّاقخطػارّّلعلق ّالعمؿ.ّكشٌنناّاماـّخطرّال طال وّ لّ ٌدّمفّا خاذّال دا يرّالمناس  ّلمكا ي يا.ّك يعىدٌّ

ّمفّاىـّ مؾّالكسالؿ.

ميمػ نّكا ػد نّل خطػاروّّ-م ّعكػسّالعديػدّمػفّالمخػرعيفّالعػر ع-2ّك ٌددّقانكفّالعمؿّالسكرم
دكفّافّيمٌيػزّ ػػيفّالعمػػاؿّسػكا هّمػػفّ يػػ ّاقػػدمي يـّاـّمػفّ يػػ ّطري ػػ ّ  اضػييـّاش ػػر.ّ ػػنٌصّعمػػ ّافّ

سػػكا هّاكػػافّاقنيػػا ّوػػادرانّعػػفّالعامػػؿوّاـّعػػفّيػػ ـٌّاقخطػػارّق ػػؿّخػػيريفّمػػفّ ػػاريخّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿوّ
ّوا  ّالعمؿ.

ّآخػر.ّ كمفّ ي ناّنع  دّاٌفّىذهّالميم ّ يعىٌدّكا ي نّلي دٌ رّالعامؿّخللياّامكرهّوّكي   ّعفّعمػؿو
ّآخرّاـّ خؿّ ػ ّذلػؾ؛ّإذّ   ذاّان ضتّمٌد ّاقخطارّان ي ّع دّالعمؿوّسكا هّن صّالعامؿّ  ّإي ادّعمؿو

ٌ ّافّي ػػػػٌؿّالمخػػػػٌرعّمخػػػػاكؿّال طالػػػػ وّك  ػػػػدافّالػػػػدخؿّعمػػػػ ّ سػػػػا ّموػػػػالصّالمنخػػػػ  ّمػػػػفّغيػػػػرّالمنط ػػػػ
ّاالق وادٌي .

ميم ّاقخطارّال ػ ّ سػ ؽّإنيػا ّع ػدّالعمػؿوّم ػٌددانّإياىػا3ّّ  ّ يفّقٌورّقانكفّالعمؿّاشردن 
وّ غٌضّالنظرّعفّطري  ّ  اض ّاش رّاكّاقدمٌي ّالعامؿ.ّّّ ّكا دو ّ خيرو

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّال ديـ.43انظرّالماد ّ)ّ((1
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.1-/ا56انظرّالماد ّ)ّ((2
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .23انظرّالماد ّ)ّ((3
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عم ّميم ػيفّل خطػار.ّ  ػٌددّميمػ 1ّّنٌصّقانكفّالعمؿّالمورمّولمكقؼكعم ّالعكسّمفّىذاّا
اقخطارّ خيريفوّ النس  ّلمعٌماؿّالذيفّالّ   ػاكزّمػٌد ّخػدم يـّلػدلّوػا  ّالعمػؿّعخػرّسػنكات.ّكر ػىّ

ّالميم ّإل ّثلث ّاخيرّ النس  ّلمعماؿّالذيفّ زيدّمٌد ّخدم يـّعم ّعخرّسنكات.ّ

 ّالمعطػػا ّمػػفًّق ػػؿّالمخػػرعّلمعٌمػػاؿّالػػذيفّعممػػكاّلا ػػر وّطكيمػػ وّلػػدلّك  خػػذّىػػذهّالزيػػاد ّ كػػـّالمن ػػ
وػػا  ّالعمػػؿوّ  يػػ ّ ػػا كاّيع  ػػركفّاناسػػيـّ ػػز انّالّي  ػػٌزاّمػػفّالمنخػػ  ّال ػػ ّيعممػػكفّ ييػػا.ّاشمػػرّالػػذمّ
ي رؾّعندىـّانط اعانّاك رّ االس  رارّكاالس مرارّ  ّالعمؿ.ّك ال ػال ّيغػدكّعنوػرّالماا ػ  ّاك ػرّ النسػ  ّ

ّلييـ.ّإ

 يفّالعٌماؿّ يماّي عٌمؽّ ميم ّاقخطػاروّك  ػانّلطري ػ ّ  اضػييـ2ّّكذلؾوّمٌيزّقانكفّالعمؿّالككي  ّّّّ
ّ النسػ  ّل ػاق ّ ّكا ػدو ّ النس  ّلمعٌماؿّالذيفّي  اضكفّا ػكرىـّخػيرٌيانوّك خػيرو اش ر.ّإذّ ٌددىاّ ثلث ّاخيرو

ّالعٌماؿ.

ذاّكٌناّنحٌيدّال مييزّ   ٌننػاّّ- النسػ  ّلمميػؿّالخاٌوػ ّ اقخطػار-دمٌي ّالعامؿّال الـّعم ّاساسّاقكان
ّل مييػزّالعامػؿّالػذمّ ّعمػ ّاسػاسّطري ػ ّ  اضػيوّاش ػر.ّإذّمػاّمػفّم ػٌررو نعارضّذلؾّال مييػزّالػذمّي ػـك
ي  اض ّا رهّخػيرٌيانّك عػؿّميمػ ّاقخطػارّالخاٌوػ ّ ػوّاطػكؿّمػفّميمػ ّاقخطػارّالخاٌوػ ّ العامػؿّالػذمّ

ّاكّ المياكم .ّي  اض ّا رهّاس كعياّن

كيحخذّعم ّقػانكفّالعمػؿّالكػكي  ّ ػ ّىػذاّالوػددّاٌنػوّكػافّم  اػانّ  ػٌؽّالعٌمػاؿّالػذيفّي  اضػكفّ
ا كرىـّ غيرّطري  ّاش رّالخػيرٌم.ّإذّ عػؿّميمػ ّاقخطػارّالخاٌوػ ّ يػـّقوػير ّ ػدانّم ارنػ نّمػىّالعٌمػاؿّ

ّكا دهّ  طوّامّاقٌؿّمفّنوؼّمٌد ّاقخطارّال ّم ٌرر ّلموم  ّالعٌماؿّالخيرييف.الخيرييفوّكى ّخيره

ك ال ػػال ّنسػػ طيىّال ػػكؿ:ّإٌفّقػػانكفّالعمػػؿّالموػػرمّكػػافّال ػػانكفّاشكثػػرّ مايػػ ّلموػػالصّالعامػػؿّ
الػػذمّ عػػٌرضّع ػػدّعممػػوّل نيػػا .ّإذّراعػػ ّاقدمٌيػػ ّالعامػػؿوّدكفّافّيخمػػؽّ ارقػػانّك يػػرانّ ينػػوّك ػػيفّالعامػػؿّ

عػػؿّالاػػارؽّ ػػيفّميم ػػ ّاقخطػػارّخػػيرانّكا ػػدان.ّككػػافّالػػذمّ  ػػٌؿّمػػٌد ّخدم ػػوّعػػفّعخػػرّسػػنكاتوّّكذلػػؾّ  
قانكفّالعمؿّاشردنػ ّال ػانكفّاش عػدّعػفّ مايػ ّ ػٌؽّالعامػؿّ ػ ّاالسػ مرارّ العمػؿّلمػٌد ّمػفّالػزمفّل ػيفّ

وّكذلؾّ النس  ّل ميىّالعٌماؿّدكفّاس ثنا . ّكا دو ّإي ادهّعملنّآخروّ  ٌددّميم ّاقخطارّ خيرو

  ّل نيػػا ّالوػػادرّعػػفّ النسػػ-يػػنٌصّعمييػػاّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّّ ك خػػكؿّمػػٌد ّاقخطػػارّال ػػّّ
 ان ػػانّميٌمػػانّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػالٌ .ّإذّالّي ػػكزّاال اػػاؽّعمػػ ّ  وػػيرّمٌد ػػووّكلكػػفّّ-وػػا  ّالعمػػؿ

؛ّلمػػاّ ػػ ّذلػػؾّمػػفّ ّاـّ مػػاع   ّ ػػردم  ّذلػػؾّ مك ػػ ّا اػػاؽّعمػػؿو ـٌ  اقمكػػافّاال اػػاؽّعمػػ ّإطال يػػاوّسػػكا ّا ػػ
ّ ّلمعامؿ.موم  ّ ميٌّ

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.111 ّ)انظرّالمادّ((1
ّ (ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  .ّ-/ا44انظرّالماد ّ)ّ((2
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ك  ّىػذاّالوػددّالّ ػٌدّافّننػٌكهّإلػ ّاٌنػوّالّييخػ رطّافّييمضػ ّالعامػؿّمػٌد ّمعينػ ّمػفّالعمػؿّلػدلّ
الوػػا  ّالعمػػػؿّليث ػػػتّ ٌ ػػوّ ػػػ ّاقخطػػػار.ّعمػػ ّعكػػػسّال كػػػـّالمعمػػكؿّ ػػػوّ ػػػ ّالعديػػدّمػػػفّاق ػػػازاتوّ

ّل  از ّال ٌجّمثلنوّال  ّاخ رطّك معامػؿنّمػركرّ  ػر وّزمنٌيػ ّمػفّقانكفّالعمؿّالسكرمّلث ك يػاّنك ػؽ ّم ػٌررو
ّالعمؿّ  ّالمنخ  .

ّكلكفوّم  ّ  داّميم ّاقخطارّ السرياف؟ّ

عم ّاٌفّميم ّاقخطػارّ  ػداّ السػريافّمػفّ ػاريخّ سػٌممو.ّكػذلؾّنػٌص1ّّنٌصّقانكفّالعمؿّالسكرم
ّعم ّالم داّذا و.2ّقانكفّالعمؿّالمورم

ّمفّخيٌراحّال انكف مػفّل ظػ ّكوػكؿّاقخطػارّ اقنيػا ّلعمػـّمػفّّاٌنياّ  داّ السرياف3ّكيرلّ ان ه
كٌ ػػوّإليػػو.ّكييعىػػٌدّكوػػكؿّخطػػا ّاقخطػػارّقرينػػ ّعمػػ ّالعمػػـّ ػػووّطالمػػاّاٌفّع ارا ػػوّكاضػػ  ّكوػػري  ّ ػػ ّ

ّإ دا ّالرغ  ّ  ّاقنيا .ّ

ّال ػػال ّل ػػاريخّكوػػكؿّاقخطػػارّإلػػ ّعمػػـّ كلكٌننػػاّنػػرلّاٌفّالميمػػ ّ  ػػداّ السػػريافّا  ػػدا نّمػػفّاليػػـك
كٌ وّإليو.ّإذّنٌصّقانكفّالعمػؿّالسػكرمّعمػ ّاٌفّاقخطػارّي ػداّ السػريافّ"مػفّ ػاريخّ سػٌممو"ّالطرؼّالذمّ

ّ ينيمػػاّ ػػ ّال اسػػيروّ ّ ػػكىرم  ّ سػػٌممو".ّكىػػذاّالاػػارؽّ ػػيفّال ع يػػريفوّيػػٌحدمّإلػػ ّاخػػ لؼو كلػػـّي ػػؿّ"مػػفّيػػـك
ّعم ّارضّالكاقى.ّ ّيي ر ـّإل ّاخ لؼو

ريخّالمعػػػٌكؿّعميػػػوّلسػػػريافّالميمػػػ وّ ػػػ ّضػػػك ّالغايػػػ ّ  ػػػكؿّالمخػػػٌرعّمػػػفّ ػػػاريخّ سػػػٌمموّيعنػػػ ّال ػػػا
ّاس لمووّعنػدىاّلػـّيكػفّ اقمكػافّ  ٌنػ ّ المر ٌك ّمنيا.ّاٌماّلكّنٌصّالمخٌرعّعم ّاٌنوّي داّ السريافّمفّيـك

ّآخػر .ّكىػذهّمثؿّىذاّالطػرح.ّ  سػميـّاقخطػارّمػر  طهّ ميمػ وّ سػع ّلمػنصّالعامػؿّ روػ ّال  ػ ّعػفّعمػؿو
ّال ػػال ّّ-مػػفّك يػػ ّنظرنػػا-سػػريافّالميمػػ ّالّ  ػػداّ ال مػػفّل ظػػ ّاسػػ لـّاقخطػػاروّإنٌمػػاّا  ػػدا نّمػػفّاليػػـك

ّلكوكلوّلعمـّمفّكٌ وّإليو.ّّ

ّاسػ لمو؛ّكذلػؾّل عػٌذرّ ك نا نّعم ّ  ميمناّالسا ؽّن كؿ:ّالّيػدخؿّ ػ ّ سػا ّميمػ ّاقخطػارّيػـك
ّآخػػروّكالػػذمّييعىػػٌدّال ػػد ّ العمػػؿّالػػذمّا  ػػرضّالمخػػرعّال يػػاـّ ػػوّخػػلؿّىػػذهّ  ػػر وّكىػػكّال  ػػ ّ عػػفّعمػػؿو

وّ ّمػػفّاليػػـك ّم ػػ ٌخرو الغػرضّاشساسػػ ّل خطػػارّإفّلػػـّيكػفّاشك ػػد.ّكخاوػػ نّإذاّكوػػؿّاقخطػػارّ ػ ّكقػػتو
ّ ديػد وّ   ي ّاغم تّ ميىّالم اؿّكالمنخآتّاالق وادٌي ّا كا ياوّكال  ّيمكفّافّي دّالعامؿّ روػ ّعمػؿو

ّ  ّا دىا.ّ

                                                           
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.3-/ا56انظرّالماد ّ)ّ((1
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم.112/2انظرّالماد ّ)ّ(2)
ّ.838ا مدّ سفّال رع وّمر ىّسا ؽوّصّ((3
ّ.155كذلؾّدنياّم ارك وّمر ىّسا ؽوّصّّّ
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 عٌم ػػانّ م ػػضّإراد ّوػػا  ّالعمػػؿ؟ّاـّىنػػاؾّ عػػضّال يػػكدّكلكػػفوّاييعىػػٌدّسػػريافّاقخطػػارّامػػرانّم
ّال  ّ منىّسريانو؟

 قيود سرياف اإلخطار: -خامساً 

ّآخػػروّنػػٌصّقػػانكفّالعمػػؿّ  ماخػػيانّمػػىّىػػدؼّاقخطػػارّ ػػ ّمػػنصّالعامػػؿّ روػػ ّال  ػػ ّعػػفّعمػػؿو
ّيمنىّالعامؿّمػفّال يػاـّ يػذاّالعمػ ؿ.ّ  طػٌرؽّالسكرمّعم ّم داّعدـّسريافّاقخطارّ  ّ اؿّك كدّطار و

إلػػػ ّ ػػػال يفّ حٌديػػػػافّإلػػػ ّكقػػػؼّسػػػػريافّاقخطػػػاروّكىمػػػا:ّاقخطػػػػارّالمكٌ ػػػوّخػػػلؿّ  ػػػػر ّإ ػػػاز ّالعامػػػػؿوّ
ّكاقخطارّالمكٌ وّإليوّ  ّ ال ّالمرض.ّ

 مـّيسمصّقانكفّالعمؿّالسكرمّ سريافّاقخطارّ اقنيا ّالمكٌ وّإل ّالعامػؿّخػلؿّمػٌد ّإ از ػو.ّ
الّي ػػكزّ ك يػػوّاقخطػػارّإلػػ ّالمػػرا ّالعاممػػ ّخػػلؿّإ ػػاز ّاشمكمػػ ّّ-ا(ّعمػػ ّاٌنػػو:ّ"57 ػػنٌصّ ػػ ّالمػػاد ّ)

ّال ػال ّالن يػا ّإ ػاز ّالعامػؿّ ككذلؾّإل ّالعامؿّخلؿّمٌد ّإ از ووّكالّ ي س ّميم ّاقخطارّإالّمفّاليػـك
ّاكّإ از ّالكالد .

ي ػداّسػريانياّّإذاّ وؿّالعامؿّعم ّإ از ّمرضي ّخلؿّميمػ ّاقخطػارّي ػؼّسػريافّىػذهّالميمػ ّكالّ- 
ّال ال ّالن يا ّ مؾّاق از ". ّمفّ ديدّإالّ  ّاليـك

نل ػػظّاٌفّالمخػػٌرعّمٌيػػزّ ػػ ّالا ػػر ّ/ا/ّمػػفّىػػذهّالمػػاد ّ ػػيفّإ ػػاز ّاشمكمػػ ّكاق ػػازاتّاشيخػػرلّّ
انػػكاعّّالخاٌوػػ ّ العٌمػػاؿوّدكفّافّي ػػٌددّنػػكعّاق ػػاز .ّكىػػذاّيعنػػ ّاٌفّ ظػػرّسػػريافّاقخطػػارّيخػػمؿّ ميػػى

إ ػػاز ّاشمكمػػ ّإلػػ ّ انػػ ّاق ػػازاتّاشيخػػرلّي ػػرؾّانط اعػػانّاٌنػػوّسػػيخٌصّىػػذهّكػػرّالمخػػٌرعّاق ػػازات.ّكذًّ
ّإلػػ ّ ّعػػفّاق ػػازاتّاشيخػػرل.ّعممػػانّاٌنػػوّ ػػ ّقػػكؿّالمخػػٌرع:ّ"الّي ػػكزّ ك يػػوّإخطػػارو ّمخ مػػؼو اق ػػاز ّ  كػػـو

رّلػػػذكرّىػػػذهّالعامػػػؿّخػػػلؿّمػػػٌد ّإ از ػػػو"ّإخػػػار ّكا يػػػ ّإلػػػ ّإ ػػػاز ّاشمكمػػػ وّدكفّافّيكػػػكفّىنػػػاؾّاٌمّم ػػػرِّّ
ّاق از ّعم ّك وّال خويص.ّّ

ّ اقنيػا ّإ ذاّكانتّمس ل ّ ظػرّ ك يػوّإخطػارو فّك  ػانّل ػانّك-لػ ّالعامػؿّخػلؿّ  ػر ّإ از ػوّكردّكان
ّ النس  ّإل ّاق از ّالمرضٌي ّكان از ّاشمكم وّكذلؾّ  ّالاوػؿّالثػان ّمػفّّ-العمؿّالسكرم ّكا دو   ّنص 

علقػػ ّالعمػؿ"ّ يػػذاّالّيعنػػ ّاٌفّكا ػػ ّاش كػػاـّالخاٌوػػ ّ العػػاملتّّال ػا ّالخػػامسوّ  ػػتّعنػػكافّ"ان ضػػا 
كردتّ ػػ ّامكػػافّم اٌرقػػ ّ ػػ ّال ػػانكف.ّذلػػؾّاٌفّالمخػػٌرعّنٌظػػـّ  ػػكؽّالعػػاملتّ وػػكر ّمسػػ  ٌم ّ ػػ ّالاوػػؿّ

ّالثال ّمفّال ا ّالسا ىوّ  تّعنكافّ" خغيؿّالنسا ".
ّ اقنيػػا ّإلػػ ّالعامػػؿّّكلكػػفوّمػػاذاّلػػكّخػػالؼّوػػا  ّالعمػػؿّىػػذاّال ظػػروّكقػػاـّ  ك يػػو إخطػػارو

ّخلؿّ  ر ّإ از و؟
/ا(ّ طػلفّإ ػرا 57ّعم ّمخالا ّىذاّال ظرّك  انّلوػريصّالمػاد ّ)ّ-مفّك ي ّنظرنا-الّي رٌ  ّ

اقخطارّ ؿّيظٌؿّو ي انوّإاٌلّاٌفّسريانوّيككفّمكقك انّل يفّان ضا ّ  ر ّاق ػاز .ّك  ػداّالميمػ ّ السػريافّ
ّال ال ّالن يا ّ ّاق از .مفّاليـك

كنع  ػدّاٌفّال كمػػ ّمػػفّىػذاّال ظػػرّ كمػػفّ ػػ ّاٌفّاقخطػارّ  نيػػا ّع ػػدّالعمػؿّيير ٌػػ ّ ٌ ػػانّلمعامػػؿّ
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ّآخر   ػر ّّ.ّكلفّيس طيىّالعامؿّممارس ّىذاّال ػٌؽّكىػكّ ػ 1  ّال غٌي ّعفّالعمؿّ غي ّال   ّعفّعمؿو
ىػدارّ ػٌؽّالعامػؿّ ػ ّال  ػ ّإّ-السػماحّ اقخطػارّ ػ ّ  ػر ّاق ػاز   ّ ػاؿّ-اق از .ّاشمرّالذمّيعن ّ

ّكامػػوّلػػوّالمخػػٌرعّالسػػكرمّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿوّ غيػػ ّمسػػاعد وّ ػػ ّ  ٌنػػ ّ ّآخػػر.ّكىػػكّ ػػؽ ّقػػانكن   عػػفّعمػػؿو
ّمخكم ّال طال .ّ

ك ٌؽّالعامؿّ  ّعدـّسريافّاقخطارّ اقنيا ّخلؿّ  ر ّإ از وّييعىٌدّمػفّالنظػاـّالعػاـّال مػالٌ وّ
إاٌلّإذاّكانػػتّالمخالاػػ ّ مػػنصّالعامػػؿّمٌيػػز نّا ضػػؿّعٌمػػاّىػػكّمنوػػكصّّإذّالّي ػػكزّاال اػػاؽّعمػػ ّمخالا ػػوو

ّاكّّعميػػوّ ػػ ّال ػػانكف. ّاال اػػاؽّعمػػ ّاٌفّاقخطػػارّ اقنيػػا ّالّي ػػداّ السػػريافّإاٌلّ عػػدّمػػركرّاسػػ كعو كػػ فّيػػ ـٌ
ّاكثرّمفّ اريخّان يا ّاق از .ّّ

ي وػػؿّعمييػػاّالعامػػؿّّ ضػػمان ّ خػػٌصّاق ػػاز ّال ػػ 2ّكا عػػدّمػػفّذلػػؾوّا ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم
ّيسػ دع ّ وػكؿّ   ّ ال ّالمػرض.ّإذّنػٌصّعمػ ّكقػؼّسػريافّميمػ ّاقخطػاروّ ػ ّ ػاؿّ وػكؿّطػار و
ّال ال ّالن يا ّىذهّاق از .ّ ّالعامؿّعم ّإ از ّمرضٌي وّعم ّافّ س كمؿّالميم ّسريانياّا  دا نّمفّاليـك

ّ ّيمنػىّالعامػؿّمػفّال  ػ ّعػفّعمػؿو آخػرّاثنػا ّميمػ ّاقخطػاروّك ال ال وّ  ّ ػاؿّ ػدك ّطػار و
كالمرضّمثلنوّ  ؼّالميم ّعفّالسرياف.ّإاٌلّاٌفّميم ّاقخطارّالّ  ؼّ كرّ ػدك ّالمػرضوّإٌنمػاّ م ػٌردّ

ّال ال ّالن يا ّ مؾّاق از  ّ.3ّّ وكؿّالعامؿّعم ّإ از ّمرضٌي وّكالّ  داّ السريافّإاٌلّمفّاليـك

 وّإٌنمػاّ ط ي ػانّلمػنٌصّال ػانكنٌ ّالػذمّاع  ػرّكالّي   ّىذاّالكقؼّ ماخيانّمىّىػدؼّاقخطػارّ  سػ
ّطػكاؿّميمػ ّاقخطػار.ّكمحٌكػدّاٌفّ ػٌؽّالعامػؿّ ع دّالعمؿّقالمػانوّكمن  ػانّل ميػىّآثػارهّمػفّ  ػكؽوّككا  ػاتو
  ّال وكؿّعم ّإ از وّمرضٌي وّىػ ّإ ػدلّال  ػكؽّال ػ ّيكاميػاّلػوّقػانكفّالعمػؿ.ّكشٌفّاق ػاز ّالمرضػٌي ّ

وّ ػ ٌفّ عن ّ  ػر نّمػفّالرا ػ  ّ ديػدو وّ ػ ّ ػيفّاٌفّمػٌد ّاقخطػارّ عنػ ّ  ػر نّمػفّالعمػؿّالػد ك ّقي ػادّعمػؿو
ّىذاّال عارضّ ينيماّي  ض ّ وؿّ اريخّسريانيماّعفّ عض؛ّالس  ال ّال مىّ ينيما.ّّ

4ّّك ػذلؾوّ  ٌنػػ ّقػانكفّالعمػػؿّالسػػكرم قيػدانّك يػػدانّعمػػ ّسػريافّميمػػ ّاقخطػػاروّكىػك:ّال يػػدهّالزمنػػ  
ّدـّسريافّىذهّالميم ّخلؿّ  ر ّاق از .ّسكا ّاكانتّاق از ّسا   نّل خطارّاـّال   نّلو.ّّالم عٌمؽّ ع

إاٌلّّ-ك  ػانّل ػانكفّالعمػؿّالسػكرم-افّميمػ ّاقخطػارّك الرغـّمفّك د ّال يدّالماػركضّعمػ ّسػري
خػػٌرع:ّ"كػػذلؾّإلػػ ّاٌنػػوّي سػػـّ الخػػمكلٌي ؛ّ يػػكّيخػػمؿّ ميػػىّانػػكاعّاق ػػازاتّالم ػػٌرر ّلمعامػػؿوّ ػػدليؿّقػػكؿّالم

ّمػػفّاق ػػازاتّدكفّاشيخػػرل.ّك ٌطػػريؽّالمخػػٌرعّق ػػاز ّ العامػؿّخػػلؿّمػػٌد ّإ از ػػو"ّدكفّاٌفّيخػػٌصّذلػػؾّ نػػكعو

                                                           
إذاّكافّاقخطارّ اقنيا ّمفّ ان ّوا  ّالعمؿوّي ٌؽّّ-(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّانو:ّ"ا59 نٌصّالماد ّ)ّ(1)

ّآخرّ لمعامؿّافّي غي ّيكمانّكاملنّ  ّاشس كعّاكّثمان ّساعاتّاثنا ّاشس كعّخلؿّميم ّاقخطاروّكذلؾّلم   ّعفّعمؿو
ّاكّساعاتّالغيا ". ّمىّاس   اقوّش رهّعفّيـك

ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.57انظرّالماد ّ)ّ(2)
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.57انظرّالماد ّ)ّ((3
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.57انظرّالماد ّ)ّ((4
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اشمكمػػ ّ وػػكر وّخاٌوػػ ؛ّشٌنيػػاّىػػ ّاشيخػػرلّمخػػمكل نّ يػػذهّالميػػز ّالّينػػاؿّمػػفّ  ي ػػ ّخػػمكلٌي ّىػػذاّالم ػػداوّ
ّدكفّاس ثنا .ّّك ط ي وّعم ّكٌؿّاق ازاتّال  ّنٌصّعميياّال انكف

ذاّكانتّالوياغ ّال خريعٌي ّليذاّالنٌصّال انكنٌ ّ ك ٌ ّنلمكىم ّاشكلػ نّ ػ ٌفّاقخطػارّالمكٌ ػوّ كان
إل ّالعامؿّخلؿّ  ر ّإ از وّييعىٌدّ اطلنوّ ػدليؿّقكلػو:ّ"الّي ػكزّ ك يػوّاقخطػار"وّإاٌلّاٌفّالمخػٌرعّالسػكرمّ

عمػ ّعػػدـّ طػلفّاقخطػارّالمكٌ ػػوّإليػوّخػلؿّ  ػػر ّّ ػ ّقػانكفّالعمػؿّاضػػاؼّ ػ ّع ػزّالمػػاد ّ ممػ نّ ػدؿٌّ
ّ اق از وّإٌنماّعم ّاع  ارهّكاقاانّل يفّان يا ّاق از وّ دليؿّقكلو:ّ"كالّ   س ّميم ّاقخطارّإاٌلّمػفّاليػـك

ّال ال ّالن يا ّاق از ".ّ

 ك يػػػوّّ سػػػمي ّقيػػػدّعػػػدـّسػػػريافّميمػػػ ّاقخطػػػارّخػػػلؿّ  ػػػر ّاق ػػػاز ّ"  يػػػكدّ  ٌننػػػاّالّنحٌيػػػدلػػػذلؾوّ
ّاقخطار"؛ّذلؾّاٌنياّالّ يعىٌدّقيكدانّعم ّ ٌؽّ ك يوّاقخطارّإل ّالعامؿوّإٌنماّقيكدانّعم ّسريانو.

كييعمػػؿّ يػػذاّالم ػػداّ النسػػ  ّل  ػػازاتّالم ػػٌرر ّلمعامػػؿّكا ػػ نوّسػػكا هّال انكنٌيػػ ّمنيػػاّاـّاال ااقٌيػػ .ّامّ
و ّا ااق   سكا ّ  ّا اػاؽّالعمػؿّالاػردٌمّاـّال مػاعٌ وّاـّلك ػكدّّ مؾّال  ّ ا تّ ٌ انّلمعامؿّن ي  نّلك كدّ ندو

ّ  ّاللل  ّالداخمٌي ّلممنخ  وّاـّل ريافّالعرؼّعم ّمن ياّلمعامؿوّك  از ّكقا ّالعيد. ّنص 

سػريافّاقخطػارّال  ّ  ٌيدّ-1ّ/ا(57كيحخذّعم ّمكقؼّقانكفّالعمؿّالسكرمّ يماّي عٌمؽّ الماد ّ)
لػ ّاٌنػوّمٌيػزّ ػػيفّإ ػاز ّاشمكمػ ّك ػاق ّاق ػازاتّمػفّ يػ ّذكرىػاّ وػػكر ّ اقضػا  ّإّ-خػلؿّ  ػر ّاق ػاز 

مسػػػ  ٌم وّ ػػػالرغـّمػػػفّك ػػػد ّال كػػػـّالػػػذمّينط ػػػؽّعمػػػييـوّ  ٌنػػػوّك ػػػ ّسػػػياؽّالمػػػاد ّذا يػػػاّاسػػػ عمؿّ ع يػػػريفّ
ّمخ ماػػيفّلمدالػػ ّعمػػ ّاق ػػاز ّذا يػػا.ّ مػػٌر نّسػػٌم ّإ ػػاز ّالمػػرا ّالعاممػػ ّ"   ػػاز ّاشمكمػػ "ّك ػػ ّنيايػػ ّالمػػاد 

ّ"   از ّالكالد ".

ك ػػػ ّىػػػذاّالوػػػددّن  ػػػرحّعمػػػ ّالمخػػػٌرعّالسػػػكرمّ ػػػ ّقػػػانكفّالعمػػػؿّ ك يػػػدّالموػػػطم يفوّكاع مػػػادّّّ
ّاسػ عمالوّ ػ ّالمػاد ّ) (ّمػفّقػانكف121ّموطمصّ"إ از ّاشمكم "ّ دالنّمفّ"إ از ّالكالد "؛ّ ماخيانّمىّماّ ـٌ

ددّاق ػػاز ّالمسػػ  ٌ  ّلكػػٌؿّكالد وّك ػػاق ّالعمػػؿوّال ػػ ّنٌظمػػتّ ػػٌؽّالعاممػػ ّ ػػ ّإ ػػاز ّاشمكمػػ وّك ٌوػػمتّمػػ
ّاش كاـّالخاٌو ّ يا.

  ذاّان ضتّ  ر ّاق ػاز ّ ػداتّميمػ ّاقخطػارّ السػريافوّسػكا هّاكػافّالكاقػؼّن ي ػ ّاق ػاز ّال ػ ّ
ّس  تّودكرّاقخطاروّاـّن ي  ّاق از ّالمرضٌي ّال  ّ خٌممتّميم ّاقخطار.ّ

لعمػػؿّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿّدكفّمراعػػا ّميمػػ ّاقخطػػار.ّكلكػػفوّىنػػاؾّ ػػاالتّيمكػػفّلطر ػػ ّعلقػػ ّا
ّ ماّى ّ مؾّال االت؟

                                                           
/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّاٌنو:ّ"الّي كزّ ك يوّاقخطارّإل ّالمرا ّالعامم ّخلؿّإ از 57ّ نٌصّالماد ّ)ّ(1)

ّال ال ّالن يا ّإ از ّالعامؿّاكّإ از ّاشمكم ّكك ذلؾّإل ّالعامؿّخلؿّمد ّإ از ووّكالّ   س ّميم ّاقخطارّإاٌلّمفّاليـك
ّالكالد ".
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 الفرع الثاني

 استثناءات مبدأ اإلخطار
ييعىٌدّاقخطارّركيز نّاساسٌي نّمفّركالزّ ماي ّالعامؿوّال  ّي  ّافّ يرا ػؽّإنيػا ّع ػدّالعمػؿ.ّإاٌلّ

ّ ع ػدّالعمػؿّغيػرّم ػٌددّالمػٌد ّاٌفّىذاّاق را ّالّييخ رطّاالل زاـّ وّ ػ ّ ميػىّع ػكدّالعمػؿوّ  يػكّم وػكره
ّك دهوّكليسّ  ّكٌؿّال االت؛ّ يناؾّ االتّ  ٌررّاقعاا ّمفّمراعا ّميم ّاقخطار.ّ

ك ال ػػال وّيخػػراّع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد ّعمػػ ّقاعػػد ّاقخطػػار.ّك ػػ ّىػػذاّالوػػددّقضػػتّم كمػػ ّ
مػػٌد وّذلػػؾّاٌفّع ػػكدّالعمػػؿّم ػػٌدد ّاٌفّاقخطػػارّقاوػػرّعمػػ ّع ػػكدّالعمػػؿّغيػػرّم ػػٌدد ّال1ّاسػػ لناؼّدمخػػؽ

ّمس ؽّلم ذكيرّ اق را ّمكعدّان ياليا.ّ ّالمٌد ّ ن ي ّ كمانّ ان يا ّا مياوّكالّ ا  ّقخطارو

كلكفوّايمكفّ ط يؽّىذهّال اعد ّعم ّ ميىّع كدّالعمػؿّم ػٌدد ّالمػٌد وّدكفّافّيػحٌثرّذلػؾّعمػ ّ
ّم ّع ػدّالعمػؿّشدا ّعمػؿو ّالّييعػرؼّ ػاريخّاالن يػا ّمػفّإن ػازهوّاالّيػحٌثرّ  كؽّالعامؿ؟ّ ماذاّلػكّاي ػـر عػٌيفو

ّذلؾّعم ّ  كؽّالعامؿّالم عٌم  ّ اقنيا ؟

ل  ا  ّعم ّىذاّال ساحؿّالّ ٌدّمػفّدراسػ ّع ػكدّالعمػؿّال ػ ّ ػدخؿّ ػ ّإطػارّع ػدّالعمػؿّم ػٌددّ
 ػؿّإنيػا ّع ػدّالمٌد وّك مػؾّال ػ ّ خػراّعنػووّل  ديػدّمػدلّال ػزاـّوػا  ّالعمػؿّ مراعػا ّميمػ ّاقخطػاروّق

ّالعمؿ.

 أواًلػػػ عقد العمؿ المبَرـ إلنجاز عمؿ معيف:

يم ػػ ّاوػػ ا ّالعمػػؿّإلػػ ّإ ػػراـّىػػذاّالنػػكعّمػػفّع ػػكدّالعمػػؿّ النسػػ  ّلممخػػاريىّالمحٌق ػػ ّاكّ النسػػ  ّ
ّ ػ ّكادرىػاّ لألعماؿّال  ّ ككفّمحٌق  ّ ط يع ياوّاكّ  ّالمخػاريىّالمسػ مٌر وّكذلػؾّ ػ ّ ػاؿّ ػدك ّن ػصو

ّالعٌمالٌ .

وّ ين يػػ ّ ّمعػػٌيفو مػػ ّقن ػػازّعمػػؿو ّمسػػر  ّمػػفّالع ػػكدّالم رى إذّييعىػػٌدّع ػػدّالعمػػؿّالم ػػرىـّشدا ّدكرو
.ّكػػػذلؾوّع ػػػدّعمػػػؿّالط يػػػ ّالػػػذمّيخػػػ ٌصوّإذّين يػػػ ّّ ان يػػػا ّ  ػػػر ّ ّمسػػػر    الع ػػػدّ ان يػػػا ّآخػػػرّعػػػرضو

ّ.2ّّال خٌوص

العمػؿّالػذمّيسػ خدـّ يػوّكالسحاؿّالذمّيطرحّناسوّ  ّىذاّالم اؿ:ّايمكننػاّال ػكؿّإٌفّنيايػ ّع ػدّ
ّ ػػ ّالمنخػػ  ّ كػكفّمعرك ػػ ّمسػػ  انّ النسػ  ّلطر ػػ ّعلقػػ ّ ّاوػيؿو وػا  ّالعمػػؿّعػػاملنّلي ػٌؿّمكػػافّعامػػؿو

                                                           
.ّمنخكرّ  ّم م ّالم امكفوّمر ى15/6/1983ّ اريخ1261/915ّّم كم ّاالس لناؼّالمدني ّ  ّدمخؽّال كـّرقـّّ(1)
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العمؿوّك ّييعا ّوا  ّالعمؿّمفّال زاموّ اقخطاروّكيغػدكّمسػحكالنّعػفّاقنيػا ّغيػرّالم ػٌررّ ػ ّ ػاؿّ
ّإنيا ّالع دّق ؿّإن ازّالعمؿّالم اىؽّعميو؟

اٌفّنياي ّىذاّالنػكعّمػفّع ػكدّالعمػؿّ يعىػٌدّم ػٌدد ّ كاقعػ ّمسػ   مٌي ّم ػٌدد 1ّّخيٌراحّال انكفّيرلّا دّّ
كمحٌكػػد ّال ػػدك وّالّدخػػؿّقراد ّا ػػدّطر ػػ ّعلقػػ ّالعمػػؿّ ػػ ّ ػػدكثياوّكىػػ ّعػػكد ّالعامػػؿّاشوػػيؿّإلػػ ّ

ّالعمؿ.

لقػ ّالعمػؿوّكمفّ ي نػاّنػرلّاٌنػوّوػ يصّاٌفّاقخطػارّمػر  طّ ػاقعلفّعػفّالرغ ػ ّ ػ ّإنيػا ّع
كلكػػػفّالّيمكننػػػاّالنظػػػرّإلػػػ ّاقخطػػػارّمػػػفّىػػػذهّالزاكيػػػ ّ  سػػػ وّ عيػػػدانّعػػػفّالػػػدكرّاآلخػػػرّالمككػػػكؿّإليػػػووّ

ّآخروّ كرّاق را ّع دّعمموّمفّاالن يا .ّ ّكالم مٌثؿّ  ّمساعد ّالعامؿّ  ّال   ّعفّعمؿو

وّ ػػؿّالّ ػػٌدّافّافّ كػػكفّالكاقعػػ ّالمسػػ   مٌي ّمحٌكػػد ّال ػػدك ّ-مػػفّك يػػ ّنظرنػػا-لػػذلؾوّالّيكاػػ ّ
يككفّ اريخّ دكثياّمعرك انّمس  انّلدلّالطر يفوّاشمرّالذمّي ٌررّإعاا ّوا  ّالعمػؿّمػفّمراعػا ّميمػ ّ

ّاقخطاروّكيضىّاسسانّكاض  نّلمم اس  ّ  ّ اؿّإنيا ّالع دّق ؿّإن ازّالعمؿّالم اىؽّعميو.ّ

يظيرّإلػػ ّالك ػػكدّعنػػدّان يػػا ّاٌمػػاّإذاّلػػـّيكػػفّ ػػاريخّاالن يػػا ّمعرك ػػانوّ ػػ ٌفّعنوػػرّالماا ػػ  ّسػػ
م ٌررّاس خداـّالعامؿّال ديؿوّكذلؾّ عكد ّالعامؿّاشويؿّإلػ ّالعمػؿوّاشمػرّالػذمّي ػٌررّ مٌسػكناّ ضػركر ّ

ّمراعا ّميم ّاقخطارّ  ّمثؿّىذهّال االت.

ذاّكٌنػػاّنحٌيػػدّالطػػرحّالم عٌمػػؽّ معر ػػ ّ ػػاريخّعػػكد ّالعامػػؿّاشوػػيؿوّكمػػاّي ر ٌػػ ّعمػػ ّذلػػؾّمػػفّ كان
 ّال مٌسؾّ اقنيا ّغيرّالم ٌررّ  ّ اؿّإنيا ّالع دّق ؿّعكد ّالعامػؿّاشوػيؿوّ النسػ  ّإلػ ّالعامػؿّإمكانيٌّ

اشوػػيؿّالػػذمّاسػػ يدع ّلخدمػػ ّالعمػػـوّكالػػذمّيكػػكفّم ػػٌددانّك  ػػانّل ػػانكفّالخدمػػ ّاقلزامٌيػػ وّ  ٌننػػاّالّنحٌيػػدهّ
اٌفّنيايػػ ّع ػػدّالعامػػؿّال ػػديؿّ النسػػ  ّإلػػ ّالعامػػؿّاشوػػيؿّالػػذمّيغيػػ ّعػػفّالعمػػؿّ سػػ  ّالمػػرض؛ّذلػػؾّ

ّيس طيىّال كٌيفّ  اريخّالخػاا وّكخاٌوػ نّإذاّاخػذناّ عػيفّاالع  ػارّاٌفّوػا  ّ  ككفّغامض .ّ ماًّمفّا دو
ّ ديؿوّإاٌلّإذاّكانتّاق از ّال  ّ وؿّعميياّالعامؿّاشويؿّطكيم .ّ ّالعمؿّلفّيس عيفّ عامؿو

مػػػػٌد ّاق ػػػػاز ّال انكنٌيػػػػ ّ كامميػػػػاوّ يػػػػذهّالارضػػػػٌي ّ ػػػػ ذاّا  رضػػػػناّاٌفّنيايػػػػ ّالع ػػػػدّ   ػػػػٌددّ ان ضػػػػا ّ
  عارضّمىّإمكانٌي ّخاا ّالعامؿّاشويؿّ سرع ّاك روّكق ؿّان يا ّمٌد ّإ از وّالمرضٌي وّك  عػارضّمػىّ
ا  مػػػاؿّاسػػػ مرارّالمػػػرضّ ػػػالرغـّمػػػفّان يػػػا ّمػػػٌد ّاق ػػػاز ّالمرضػػػٌي وّكاسػػػ عان ّالعامػػػؿّ   از ػػػوّالسػػػنكٌي ّ

ّالعمؿ.ّّل غطي ّ  ر ّغيا وّعف

ّمسػ ؽوّ لذلؾوّ  ٌنناّن  رحّذكرّ ػاريخّان يػا ّع ػدّالعامػؿّال ػديؿّ ػ ّع ػدّالعمػؿ؛ّليكػكفّعمػ ّعمػـو
  ػػاريخّان يػػا ّع ػػدهوّعمػػ ّافّالّ  ػػٌؿّعػػفّمػػٌد ّاق ػػاز ّالمرضػػٌي وّاكّاق ػػاز ّاقضػػا ٌي ّالممنك ػػ ّلمعامػػؿّ

ّاشويؿ.ّ
                                                           

ّ.734 سفّكيرهوّمر ىّسا ؽوّصّ((1



 

291 
 

دّ ػػ ّالع ػػدوّ ػػ ٌفّع ػػدّالعامػػؿّال ػػديؿّالّ ػػ ذاّعػػادّاشخيػػرّإلػػ ّالعمػػؿّق ػػؿّان يػػا ّال ػػاريخّالم ػػدٌّ
ذاّاقدـّوا  ّالعمؿّعمػ ّإنيالػوّ ين ي ّإاٌلّ ان يا ّال اريخّالم ٌددّ  ّالع دوّ يظؿّع دّعمموّمس مرانوّكان
ّ  كػػـّال ػػانكف.ّاٌمػػاّإذاّان يػػتّمػػٌد ّالع ػػدوّكلػػـّير ػػىّالعامػػؿّاشوػػيؿّإلػػ ّالعمػػؿوّ كػػافّاقنيػػا ّغيػػرّم ػػٌررو

 ػػ ّادا ّالعمػػؿّل ػػيفّعػػكد ّاشوػػيؿوّكييع  ػػرّع ػػدّالعمػػؿّقػػدّ  ػػٌددّ  ديػػدانّضػػمنٌيانّّاسػػ مٌرّالعامػػؿّال ػػديؿ
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.55ّالمٌد ّاللزم ّلم ياـّ العمؿوّك  انّلمماد ّ)

ك ػػ ّال ػػال يفّيغػػدكّالعامػػؿّىػػكّالمسػػ ايدّمػػفّمسػػ ل ّ  ديػػدّ ػػاريخّاالن يػػا ؛ّإذّيضػػمفّاسػػ مرارّ
فّالػػزمفوّالّي ػػكزّلوػػا  ّالعمػػؿّإنيػػا ّع ػػدّعممػػووّ  ػػتّطالمػػ ّاع  ػػارّ وػػكلوّعمػػ ّاش ػػرّ  ػػر ّمػػ

ػػًمفّالعامػػؿّال ػػديؿّلناسػػوّ ذاّان يػػتّمػػٌد ّالع ػػدّكاسػػ مٌرّغيػػا ّالعامػػؿّاشوػػيؿوّضى .ّكان اقنيػػا ّغيػػرّم ػػٌررو
مػردكدانّمادٌيػانّيسػ مٌرّل ػيفّعػكد ّالعامػؿّاشوػػيؿّلمعمػؿ.ّ موػم  ّالعامػؿّي ػ ّافّ كػكفّال كوػم ّال ػػ ّ

ّ ّي ـٌ ّي كـّالمسالؿّال  ّ خراّعفّاقطارّالعاـّلع دّالعمػؿّالم ػـر ّوريصو العمؿّ ياّ  ّضك ّغيا ّنص 
ّمعٌيف. ّقن ازّعمؿو

كضركر ّ  ديػدّ ػاريخّان يػا ّع ػدّالعمػؿّالم ػرىـّقن ػازّعمػؿّمعػٌيفوّ  ػتّطالمػ ّال ػزاـّوػا  ّ
ال ػ ّكردتّ-هّال الػ ّ  سػ ّ ػانكفوّالّ خػٌصّىػذالعمؿّ مراعػا ّميمػ ّاقخطػارّالمنوػكصّعمييػاّ ػ ّال

إٌنمػػػاّ خػػػمؿّ ميػػػىّال ػػػاالتّال ػػػ ّالّيمكػػػفّ  ديػػػدّ ػػػاريخّان يػػػا ّالع ػػػدّ ييػػػاّ وػػػكر ّّ-عمػػػ ّسػػػ يؿّالمثػػػاؿ
ّكاض  .

ّم ػػٌددّالمػػٌد ؟ّاـّىنػػاؾّ ػػاالتّ ّيػػنٌصّعمػػ ّعنوػػرّالػػزمفّع ػػدّعمػػؿو كلكػػفوّاييعىػػٌدّكػػٌؿّع ػػدّعمػػؿو
ّمعٌيفّالن يا ّالع د؟يخراّ يياّع دّالعمؿّعفّنطاؽّع دّالعمؿّم ٌددّالمٌد  ّوّ الرغـّمفّك كدّ اريخو

 عقد العمؿ لمّدة قصوى وعقد العمؿ لمّدة دنيا:  -ثانياً 

الّ ا ػػ ّ ػػ ّع ػػػدّالعمػػؿّم ػػػٌددّالمػػٌد ّإلػػػ ّإخطػػار؛ّذلػػؾّاٌفّ ػػػاريخّان يػػا ّالع ػػػدّيكػػكفّمعرك ػػػانّ
رّ ػػ ّ ػػاؿّعػػدـّاالل ػػزاـّمسػػ  انّ النسػػ  ّلطر ػػ ّعلقػػ ّالعمػػؿ.ّ الم ا ػػؿوّ ظيػػرّمخػػكم ّاقنيػػا ّغيػػرّالم ػػرٌّ

ّ المٌد ّالم ٌدد ّ  ّالع د.ّ

ّاال ااؽّعم ّمٌد ّقوكلّلع دّالعمؿوّمىّإمكانٌي ّإنيالوّق ؿّان يا ّىذهّالمٌد ؟ ّكلكفوّماذاّلكّ ـٌ

ّاال اػاؽّعمػ ّمػٌد ّقوػكلّلع ػدّالعمػؿوّعمػ ّاف1ّيرلّا دّخيٌراحّال انكف ـٌ لطر ػ ّّيكػكفّاٌنوّإذاّ ػ
  ّإنيالوّ عدّإخطػارهّالطػرؼّاآلخػروّييعىػٌدّعنػدىاّع ػدّالعمػؿّع ػدانّغيػرّم ػٌددّّالعلق ّاكّش دىماّال ؽٌّ

ّالمٌد .

                                                           
ّ.313ع دّالكدكدّي ي وّمر ىّسا ؽوّصّ((1
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ّلم انكف ّآخره اٌنوّإذاّلـّيس خدـّا ػدّطر ػ ّعلقػ ّالعمػؿّرخوػ ّاقنيػا وّ ػ ٌفّع ػد1ّّكيرلّخارحه
ّسػا ؽو.ّالعمؿّين ي ّمفّ م ا ّذا وّ ان يا ّالمٌد ّال وكلّالم اؽّعميياّ  ّالع ػدوّدكفّ ا ػ ّإلػ ّإ خطػارو

ّيسػمصّ  نيالػوّ عػدّ إذّالّي  ٌكؿّع دّالعمؿّم ٌددّالمػٌد ّإلػ ّع ػدّعمػؿّغيػرّم ػٌددّالمػٌد ّلم ػٌردّإدرااّ نػدو
ّاقخطار.

كمفّ ي ناّنحٌيدّاال  اهّاشكؿ؛ّذلؾّاٌنناّنع  دّاٌفّاىـّماّيمٌيػزّع ػدّالعمػؿّم ػٌددّالمػٌد ّعػفّع ػدّ
اقراد ّالمنارد .ّ  يثماّ كٌ رتّىذهّالرخو ّ  ٌكؿّالع ػدّإلػ ّالعمؿّغيرّم ٌددّالمٌد ّى ّرخو ّاقنيا ّ 

 ػػػ ٌمّ ػػػاؿّمػػػفّ-دّعمػػػؿّغيػػػرّم ػػػٌددّالمػػػٌد ّالّيعنػػػ ّع ػػػدّعمػػػؿّغيػػػرّم ػػػٌددّالمػػػٌد وّ ػػػ  راـّالطػػػر يفّلع ػػػ
اٌنوّسيس مرّإل ّماّالّنياي وّإٌنماّيظٌؿّقالمانّطالماّاٌفّطر  ّعلق ّالعمػؿّيرغ ػافّ ػذلؾوّكىػكّّ-اش كاؿ

ّم ّع دّالعمؿّم ٌددّالمٌد وّإذاّمنصّطر يوّرخو ّاقنيا ّ عدّاقخطار.ّماّيودؽّع

كذلؾوّ  ٌفّاال ااؽّعم ّإمكانٌي ّاس عماؿّرخو ّاقنيا ّ عن ّاٌفّنياي ّع ػدّالعمػؿّم ػٌددّالمػٌد ّ
 يػ ّ ا تّا  مالٌي وّكغيرّمحٌكد .ّ يمكفّافّيس مٌرّالع دّلنياي ّالمٌد ّال وكلّالم ٌدد ّ يػووّكيمكػفّافّين

ق ؿّذلؾ؛ّن ي  ّاس عماؿّا ػدّطر يػوّرخوػ ّاقنيػا .ّاشمػرّالػذمّييػدرّنمػفّك يػ ّنظرنػانّ ػكىرّع ػدّ
ّمػفّ العمؿّم ٌددّالمٌد وّكىكّاٌفّنياي ّالع ػدّ كػكفّمعمكمػ ّمسػ  انّلػدلّالطػر يفوّكاٌنيػاّ  ػىّدكفّاٌمّ ػدٌخؿو

لػذمّي ػٌددّ يػوّمػٌد ّقوػكلّللن يػا وًّق ؿّطر  ّعلق ّالعمؿ.ّكىكّماّيد عناّإلػ ّال ػكؿ:ّإٌفّع ػدّالعمػؿّا
ّمىّاالع راؼّ رخو ّاقنيا ّلطر يوّاكّش دىماوّي  ٌكؿّإل ّع دّعمؿّغيرّم ٌددّالمٌد .ّّ

كعميووّ  ٌنناّنرلّاٌفّىذاّالنكعّمفّع ػكدّالعمػؿّالّين يػ ّمػفّ م ػا ّذا ػوّ ان ضػا ّالمػٌد ّال وػكلّ
اقنيػػا ّافّيخطػػرّالطػػرؼّاآلخػػرّ رغ  ػػوّ  نيػػا ّالم ػػٌدد ّ ػػ ّالع ػػدوّ ػػؿّي ػػ ّعمػػ ّالطػػرؼّالػػذمّيرغػػ ّ 

الع د؛ّإذّمفّغيرّالمنط  ّافّيس ايدّا دّالم عاقػديفّمػفّمٌيػز يفّمسػ  ٌم يفّ خٌوػافّنػكعيفّمخ ماػيفّمػفّ
ع كدّالعمؿوّكىما:ّميز ّاقنيا ّ اقراد ّالمنارد وّكميز ّاقعاا ّمػفّمراعػا ّميمػ ّاقخطػار؛ّن ي ػ ّ  ديػدّ

ّمس  انوّدكفّافّي  ٌمؿّاآلثارّالم ر ٌ  ّعم ّاس عماؿّىذهّالميز .ّّّ اريخّان يا ّالع دّ

ككوكر ّم ا مػ ّلع ػدّالعمػؿّلمػٌد ّقوػكلوّيمكػفّافّي اػؽّالم عاقػدافّعمػ ّمػٌد ّدنيػاّلع ػدّالعمػؿوّ
ّالّيمكفّإنيا ّالع دّق ؿّان ياليا.ّ

ّم ػٌددّالمػٌد وّي ر ٌػ ّعمػ ّإن يالػوّمسػحكلٌي ّاقنيػا ّغيػرّ يؿّييعىٌدّع دّالعمؿّلمػٌد ّدنيػاّع ػدّعمػؿو
ّغيػػرّم ػػٌددّالمػػٌد ّكير ٌػػ ّعمػػ ّعػػا ؽّالطػػرؼّالػػذمّيرغػػ ّ اقنيػػا ّال زامػػانّ الم ػػٌرر؟ّاـّاٌنػػوّييعىػػٌدّع ػػدّعمػػؿو

ّ اقخطار؟

                                                           
ّ.737 سفّكيرهوّمر ىّسا ؽوّّ(1)
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ّمػفّخيػٌراحّال ػانكف اٌفّىػػذاّالنػكعّمػفّع ػكدّالعمػؿّ ػػدخؿّ ػ ّإطػارّع ػدّالعمػؿّغيػػر1ّّيػرلّ انػ ه
 ييػػاّ كػػكفّم ٌيػػد ّلا ػػر وّمػػفّالػػزمف.ّك ان يػػا ّالمػػٌد ّالػػدنياّالم ػػٌدد ّ ػػ ّم ػػٌددّالمػػٌد وّإاٌلّاٌفّرخوػػ ّاقنيػػا ّ

ّالع دّ عكدّرخو ّاقنيا ّلمظيكرّ  ّإطارّالعلق ّالع دٌي ّال  ّ ر طّالعامؿّ وا  ّالعمؿ.ّّّ

ّمػػفّخيػػٌراحّال ػػانكف ّآخػػره ّم ػػد2ٌّّك خػػلؼّىػػذاّال كٌ ػػووّيػػرلّ انػػ ه دّاٌفّىػػذاّالع ػػدّييعىػػٌدّع ػػدّعمػػؿو
ّغيػرّم ػٌددّالمػٌد ّإذاّّ-كمٌد ّدنيػا-غاي ّال اريخّالم ٌددّالمٌد ّل الن يػا ّالع ػد.ّكلكٌنػوّي  ػٌكؿّإلػ ّع ػدّعمػؿو

ّال ال ّل اريخّان يا ّالمٌد ّالدنياّالم ٌدد ّ  ّالع د.ّ ّاس مٌرّالطر افّ  ّ نايذهوّا  دا نّمفّاليـك

ّغيػػرّّالٌّإ م ػػٌددّالمػػٌد ّيوػػدؽّ ػػ ّظػػؿّاٌفّمسػػ ل ّ  ػػٌكؿّع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد ّإلػػ ّع ػػدّعمػػؿو
ّ ػكؿّمػٌد ّ ديػد ّالسػ مرارّع ػدّالعمػؿ.ّاٌمػاّ ػ ّ ػاؿ3ّّقانكفّالعمؿّالسكرم   ّ اؿّغيػا ّا اػاؽوّوػريصو

ّ ّ ديػدو ك كدّا ااؽوّعم ّمٌد وّ ديد ووّعندىاّالّنككفّاماـّع دّعمؿّغيرّم ػٌددّالمػٌد وّإٌنمػاّامػاـّع ػدّعمػؿو
ّم ٌددّالمٌد .

ّغيػػرّم ػػٌددّكمػػفّ ي نػػاّنحٌيػػدّاال  ػػاهّا شٌكؿوّالػػذمّيػػرلّاٌفّع ػػدّالعمػػؿّلمػػٌد ّدنيػػاّىػػكّع ػػدّعمػػؿو
الّّ-ع ػدّالعمػؿّلمػٌد ّدنيػاّين مػ ّإليػوكمػاّيػرلّالاريػؽّالثػان ّاٌفّ-المػٌد ّّالمٌد ؛ّذلؾّاٌفّع ػدّالعمػؿّم ػٌدد

ّلي ٌيػػده.ّ كيػػؼّيمكػػفّا ّخػػاص  ال اػػاؽّيممػػؾّطر يػػوّرخوػػ ّاقنيػػا ّ ػػاقراد ّالمناػػرد وّكػػ ّيػػ   ّ نػػدهّا اػػاق  
عم ّإس اطّ ٌ يماّ  ّاس عماؿّرخو وّالّيممكانياّاولن؟ّ م ٌردّاال اػاؽّعمػ ّمػٌد ّم ػٌدد ّالن يػا ّالع ػدّ
يكاػػ ّليضػػمفّلطر ػػ ّعلقػػ ّالعمػػؿّاسػػ مرارّع ػػدّالعمػػؿّطػػكاؿّالمػػٌد ّالم اىػػؽّعمييػػاوّ  ػػتّطالمػػ ّاع  ػػارّ

وّكمػاّي ر ػ ّعمػ ّاقنيا ّالذمّيودرّعفّا دّالطر يفّق ػؿّان يػا ّالمػٌد ّالم اىػؽّع مييػاّإنيػا نّغيػرّم ػٌررو
ّ ال عكيضّعم ّالطرؼّالذمّاقدـّعم ّاقنيا ّالم  سر. ّذلؾّمفّال زاـو

كعمػػ ّالعكػػسّمػػفّذلػػؾوّ ػػ ٌفّع ػػدّالعمػػؿّغيػػرّم ػػٌددّالمػػٌد ّىػػكّالع ػػدّالػػذمّيمػػنصّطر ػػ ّعلقػػ ّ
.ّاشمػػرّالػػذمّي ػػٌررّإدرااّالعمػػؿّرخوػػ ّاقنيػػا ّ ػػاقراد ّالمناػػرد ّم ا ػػؿّاالل ػػزاـّ مراعػػا ّميمػػ ّاقخطػػار

ّيمنػػىّمػػفّاسػػ عماؿّرخوػػ ّاقنيػػا ّلا ػػر وّمػػفّالػػزمف.ّكخاوػػ ّإذاّاخػػذناّ عػػيفّاالع  ػػارّاٌفّمثػػؿّىػػذاّ خػػرطو
الخػػرطّي ٌ ػػؽّموػػم  ّاك ػػرّلمعامػػؿوّمػػفّ مػػؾّال ػػ ّنػػٌصّعمييػػاّقػػانكفّالعمػػؿوّكذلػػؾّ اع  ػػارّع ػػدّالعمػػؿّ

ّلا ر ّمفّالزمفوّنزكالنّعندّرغ  ّطر ٌ ّعلق ّالعمؿ.ّع دانّغيرّم ٌددّالمٌد وّك عؿّرخو ّاقنيا ّم ٌيد ّ

                                                           
ّ.736ّ سفّكيرهوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ.636ّكذلؾّم مكدّ ماؿّالديفّزك وّمر ىّسا ؽوّصّّّ
ّ.21وّصم مكدّسلم ّ  روّمر ىّسا ؽّ(2)
ّ.163و162كذلؾّا مدّع دّالكريـّا كّخن وّمر ىّسا ؽوّصّّ
ّ.634كذلؾّ ساـّاشىكان وّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّّ
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.54انظرّالماد ّ)ّ((3
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ك ال ال وّيمكػفّمسػا ل ّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّ ػاؿّإنيالػوّع ػدّالعمػؿّلمػٌد ّدنيػاوّق ػؿّان يػا ّالمػٌد ّ
ّيمنعػوّمػفّاقنيػا .ّ ّا اػاق   الدنياّالم ٌدد ّ  ّالع دوّالّاس نادانّلمنٌصّال انكنٌ وّإٌنماّانطلقانّمػفّك ػكدّ نػدو

ّإاٌلّ وػكر وّ  اػؽّّك  ّىذه ّا اػاق   ال ال ّالّيمكفّافّيخضىّال عكيضّالم رٌ  ّعم ّاقنيػا ّالم  سػرّل نػدو
مػػىّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػالٌ .ّ ػػ ذاّ  ػػاكزّم مػػ ّال عػػكيضّاال اػػاقٌ ّالم ر ٌػػ ّعمػػ ّالعامػػؿّالم مػػ ّالم ػػٌددّ ػػ ّ

عمػػاؿّالػػنٌصّال ػػانّك نٌ ؛ّشٌنػػوّاوػػمصّلمعامػػؿ.ّ ك ػػكدّقػػانكفّالعمػػؿوّعنػػدىاّي ػػ ّ  ػػاكزّال نػػدّاال اػػاقٌ وّكان
ّالّيعنػ ّاشخػذّ ػوّعمػ ّإطلقػووّإٌنمػاّيحخػذّ ػال نكدّال ػ ّ  ٌ ػؽّموػم  ّ دكفّال نػكدّّالعامػؿوا ااؽوّخػاص 

ّالر كعّ النس  ّليذهّالمسالؿّإل ّنوكصّقانكفّالعمؿ.ّ ّال  ّالّ   ؽّموم  ووّإذّي ـٌ

ل ّ ان ّع دّالعمؿّم ػٌددّالمػٌد ّيخػراّعػفّقاعػد ّاق خطػارّع ػدّالعمػؿّغيػرّم ػٌددّالمػٌد ّ ػ ّكان
/ا(ّمػفّقػانكفّالعمػؿ64ّ اؿّار كا ّالعامؿّإ ػدلّ ػاالتّالخطػ ّال سػيـّالمنوػكصّعمييػاّ ػ ّالمػاد ّ)

السػػػكرموّكال ػػػ ّ  ػػػٌررّلوػػػا  ّالعمػػػؿّإنيػػػا ّع ػػػدّالعمػػػؿّدكفّمراعػػػا ّميمػػػ ّاقخطػػػارّكدكفّمكا ػػػ  ّاكّ
ّ عكيض.ّ

 خػػػرطّاالخ  ػػػار.ّ ع ػػػدّالعمػػػؿّالػػػذمّي ضػػػٌمفّخػػػرطّكػػػذلؾوّالّييخػػػ رطّاقخطػػػارّ ػػػ ّع ػػػدّالعمػػػؿّ
االخ  ػارّالّييعىػػٌدّع ػدانّم ػػٌددّالمػد .ّك ال ػػال وّي ػكزّلوػػا  ّالعمػؿّإنيػػا هّخػلؿّ  ػػر ّاالخ  ػػاروّدكفّافّ
وّكع ػدّالعمػؿّ .ّإذّالّ ٌدّمفّال مييزّ يفّع دّالعمؿّالذمّ يعىٌدّ يوّالمػٌد ّ  ػر ّاخ  ػارو ييعىٌدّاقنيا ّغيرّم ٌررو

ّ يعىٌدّ يوّالمٌد ّ ز انّمفّا ااؽّالعمؿ.الذمّ

ّ ماّىكّالم وكدّ يذاّالنكعّمفّع كدّالعمؿ؟

 عقد العمؿ بشرط االختبار: -ثالثاً 

ي ٌؽّلطر  ّعلق ّالعمؿّال كثٌػؽّمػفّمػدلّ كا ػؽّع ػدّالعمػؿّمػىّم طم ػا يـ.ّ مػفّ ػٌؽّوػا  ّ
 ػوّكامان ػوّ ػ ّادا ّالعمػؿ.ّكمػفّ ػٌؽّالعمؿّاالطلعّعمػ ّإمكانيػاتّالعامػؿّالمينٌيػ ّككاا  ػووّكمػدلّنزاى

ّالعامؿّال  ٌ ؽّمفّقدر وّعم ّال  قمـّمىّظركؼّالعمؿ.ّّ

كشٌفّالخػػػٌؾّيثػػػكرّ ػػػكؿّمػػػدلّ طػػػا ؽّاقراد ػػػيفّ خػػػ فّالوػػػااتّكالخػػػركطّالمطمك ػػػ ّ ػػػ ّالطػػػرؼّ
وّي ضػٌمفّ نػدانّ يسػمصّاآلخرّلم عاقدّمعووّا ازتّالعديدّمفّ خريعاتّالعمػؿّاال اػاؽّعمػ ّإ ػراـّع ػدّعمػؿو

 ا ر وّمفّال  ر  ّكاالخ  ار.ّكاىـّماّيمٌيزّىذاّالنكعّمفّع كدّالعمؿّى ّإمكانٌي ّإنيػا ّالع ػدّدكفّاالل ػزاـّ
ّ.1ّّ  كاعدّاقنيا :ّكاقخطارّكمكا   ّنياي ّالخدم 

                                                           
 .212و211سيدّم مكدّرمضافوّمر ىّسا ؽوّصّ((1
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ّ  تّاالخ  ػارّممنك ػانّمػفّالنا يػ ّال انكنٌيػ ّلطر ػ ّعلقػ ّالعمػؿوّ ذاّكافّ ٌؽّإ راـّع دّعمؿو كان
ّ.1ّّياّمفّالنا ي ّالاعمٌي وّ يعىٌدّميز نّممنك  نّلوا  ّالعمؿإاٌلّانٌّ

إقػرارانّمنػوّ يػذهّال  ي ػ وّنػٌصّالمػاد ّال ػ ّ ػنٌظـّع ػدّالعمػؿّ  ػت2ّّكواغّقانكفّالعمػؿّالسػكرم
االخ  ػػارّ وػػكر ّ ػػك  ّ ػػ ٌفّىػػذاّال ػػؽّم ػػٌررّلوػػا  ّالعمػػؿّك ػػده.ّ  ػػا ّعمػػ ّاٌنػػو:ّ"الّي ػػكزّ عيػػػيفّ

كلػػكّارادّالمخػػٌرعّغيػػرّذلػػؾّكال  كيػػدّعمػػ ّالمسػػاكا ّ ػػيفّالعامػػؿّكوػػا  ّالعمػػؿّّالعامػػؿّ  ػػتّاالخ  ػػار"و
ّ  ػػػتّاالخ  ػػػاروّلػػػنٌصّعمػػػ ّاٌنػػو:ّ"الّي ػػػكزّإ ػػػراـّع ػػػدّعمػػػؿّ  ػػػتّ  يمػػاّي عٌمػػػؽّ ػػػاق راحّإ ػػػراـّع ػػػدّعمػػؿو

ّاالخ  ار".ّ

وّكلكػػفّ وػػكر ّاكثػػرّكضػػك انوّ ػػنٌصّعمػػ 3ّكىػػكّالمكقػػؼّذا ػػوّالػػذمّ  نػػاهّقػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػ 
ّاٌنو:ّ"لوا  ّالعمؿّاس خداـّاٌمّعامؿّقيدّال  ر  ...".ّ

ّمفّالمخػرعيفّالسػكرمّ كلكٌفّىذاّالّيعن ّاٌنوّالّي كزّلمعامؿّاق راحّمثؿّىذاّالخرط.ّ  كٌ وّكؿ 
-قعٌ وّذلػؾّاٌنػوّ ػ ّغالػ ّاش يػافّكاشردن ّإل ّوياغ ّالنٌصّ يذهّالوكر ّيػ   ّ ماخػيانّمػىّالػنيجّالػكا

يوػػٌ ّالخػرطّالم عٌمػؽّ ا ػر ّاالخ  ػارّ ػػ ّموػم  ّوػا  ّالعمػؿ.ّلػذلؾوّ  ٌنػػوّّ-ميػاإفّلػـّيكػفّ ػ ّمعظ
مفّيي ادرّإل ّاخ راطياوّعم ّعكسّالعامؿّالذمّيككفّ  ا  ّإلػ ّإ ػراـّع ػدّعمػؿّدكفّخػرطّاالخ  ػاروّ
 غيػػػ ّضػػػمافّل مػػػ ّعيخػػػووّكاليػػػرك ّمػػػفّمخػػػاكؿّال طالػػػ .ّاشمػػػرّالػػػذمّيعنػػػ ّاٌنػػػوّ  ا ػػػ ّل مايػػػ ّقػػػانكفّ

ّوّك ّالّ  عٌرضّ  كقوّلميدرّكالضياعوّكذلؾّ  طال ّمٌد ّاالخ  ارّاكّ  كرارىا.العمؿ

 يؿّكافّقانكفّالعمؿّالسكرمّمكٌ  انّ  ّ نظيموّل  كؽّالعامؿّخلؿّ  ر ّاالخ  ار؟ّكىػؿّ طػٌرؽّ
 وّاثنا ّ نظيموّلع دّالعمؿّ خرطّاالخ  ارّإل ّماّيػدٌؿّعمػ ّاٌنػوّيخػراّعمػ ّإطػارّع ػدّالعمػؿّم ػٌددّالمػدٌّ

ّكييعىٌدّع دانّمس ثن ّمفّقاعد ّاقخطار؟ّ

 ػػدٌخؿّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّل نظػػيـّ  ػػكؽّالعامػػؿّالػػذمّيخضػػىّلا ػػر ّاخ  ػػاروّمػػىّ  كيػػدهّعمػػ ّ
اس ثنا ّع دّالعمؿّ خرطّاالخ  ارّمفّقيدّاقخطار.ّ نٌصّعمػ ّقيػديفّلموػم  ّالعامػؿّي ػ ّمراعا يمػاّ

كؽّالعامػػؿّعنػػدّاسػػ مرارّع ػػدّالعمػػؿّ خػػرطّاالخ  ػػاروّكذلػػؾّعنػػدّاال اػػاؽّعمػػ ّ  ػػر ّاالخ  ػػاروّكراعػػ ّ  ػػ
ّ  دخاؿّ  ر ّاالخ  ارّ  ّمٌد ّخدم ّالعامؿ.

 مػػاّىػػ ّ  ػػكؽّالعامػػؿّالمر  طػػ ّ مر مػػ ّإ ػػراـّع ػػدّالعمػػؿّ خػػرطّاالخ  ػػاروّك  ػػكؽّالعامػػؿّ ػػ ّ
ّ اؿّإنيا ّىذاّالنكعّمفّع كدّالعمؿّ؟

                                                           
 م ّالخريع ّكال انكفوّم م ّ ودرىاّكمي ّالخريع ّكال انكفّم مدّإ راىيـّ ندرموّ ماي ّالعامؿّ  ّ  ر ّاالخ  اروّمّ(1)

ّ.56-55وّص2111  امع ّاقماراتّالعر ي ّالم  د وّالعددّالرا ىّعخروّ
 /ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.49انظرّالماد ّ)ّ((2
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .35انظرّالماد ّ)ّ((3
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 الختبار:حقوؽ العامؿ المتعّمقة بإبراـ عقد عمٍؿ بشرط ا -1

عمػ ّقيػديفّي ػ ّمراعا يمػاّعنػدّإ ػراـّع ػدّالعمػؿّ خػرطّاالخ  ػار.1ّّنٌصّقػانكفّالعمػؿّالسػكرم
كاكؿّىذيفّال يديفّي عٌمؽّ مٌد ّاالخ  ػاروّإذّالّي ػكزّافّ   ػاكزّ  ػر ّاالخ  ػارّثلثػ ّاخػير.ّكي عٌمػؽّال يػدّ

ّالثان ّ ك د ّ  ر ّاالخ  ارّكعدـّ كرارىا.ّّ

عمػػػ ّالمػػػٌد ّذا يػػػا.ّ ػػػ ّ ػػػيفّاطػػػاؿّقػػػانكفّالعمػػػؿ2ّّالعر يػػػ فّالعمػػػؿّنيكاقػػػّتّالعديػػػدّمػػػفكنٌوػػػ
ّمٌد ّاالخ  ارّم ٌددانّإياىاّ س  ّاخير.3ّاقمارا  

اٌمػػاّال يػػدّالثػػان وّالم عٌمػػؽّ عػػددّالمػػٌراتّال ػػ ّيمكػػفّ ييػػاّإ ػػراـّع ػػدّالعمػػؿّ خػػرطّاالخ  ػػاروّ  ػػدّّّّّ
ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالموػػرمّكقػػانكفّالعمػػؿّ ػػٌددىاّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ مػػٌر وّكا ػػد و.ّكىػػذاّمػػاّ   نػػاهّكػػؿ 

ّاقمارا  وّعم ّعكسّقانكفّالعمؿّاشردن ّالذمّلـّي طٌرؽّلمثؿّىذهّالضمان .ّ

ّكنوػػؼّافّ ّع ػػدّعمػػؿّ  ػػتّاالخ  ػػارّلمػػٌد ّخػػيرو كلكػػفوّمػػاذاّلػػكّارادّوػػا  ّالعمػػؿّالػػذمّا ػػـر
ّ ديدّ  ػتّاالخ  ػارّلمػٌد وّايخػّر ّع دّعمؿو لّمماثمػ ؟ّ يػؿّي خػذّىػذاّال كػرارّ كػـّ  زلػ ّيعاكدّالكٌر وّكيي ـر

ّمٌد ّاالخ  ار؟ّاـّاٌنوّيخٌكؿّمخالا ّل اعد ّك د ّ  ر ّال  ر  ّال  ّ يعىٌدّمفّالنظاـّالعاـّال مالٌ ؟

اخ مؼّخيػٌراحّال ػانكفّ ػ ّنظػر يـّليػذهّاقخػكالٌي وّ  عػانّالخػ لؼّنظػر يـّإلػ ّ كٌ يػاتّالمخػٌرعوّ
ّامؿ.كذلؾّكٌموّ  ّضك ّموم  ّالع

اٌفّىػذاّاشمػرّييخػالؼّال يػدّالػكاردّلموػم  ّالعامػؿوّالػذمّيمنػىّ عػيف4ّّإذّيرلّا دّخيٌراحّال انكف
اٌفّالمػػٌد ّالم اىػػؽّّ-وػػا  ّىػػذاّالػػرام-يع  ػػدّالعامػػؿّشكثػػرّمػػفّمػػٌر وّكا ػػد وّعنػػدّوػػا  ّالعمػػؿّذا ػػو.ّّك

ذاّاقػػدـّوػػا  ّالعمػػؿّعمػػ ّعمييػػاّ ع  ػػرّكا يػػ ّلم كػػـّعمػػ ّكاػػا  ّالعامػػؿوّميمػػاّكانػػتّقوػػير .ّكعميػػووّإ
 عيػػيفّالعامػػؿّلممػػٌر ّالثانيػػ ّ خػػرطّاالخ  ػػاروّكٌنػػاّامػػاـّع ػػدّعمػػؿّعػػادموّالّي ػػكزّإنيػػاحهّ ػػاقراد ّالمناػػرد ّ

ّدكفّاالل زاـّ  يدّاقخطار.

ّ خػرطّاالخ  ػار5ّّ  ّ يفّيرلّخارحّآخرّلم ػانكف ّع ػدّعمػؿو اٌفّ  مكػافّوػا  ّالعمػؿّافّيي ػـر
ال مٌسػؾّ  ظػرّ كػرارّ  ػر ّاالخ  ػارّيمكػفّافّيكػكفّضػارانّ العامػؿّ ػ ّىػذهّال الػ وّّلممٌر ّالثانيػ ؛ّذلػؾّافٌّ

ماداـّوػا  ّالعمػؿّ سػفّالنٌيػ وّىد ػوّال كثٌػؽّمػفّمػدلّوػل ٌي ّالعامػؿّلمعمػؿوّكذلػؾّ ػ ّ ػدكدّالمػٌد ّ
ال وػػكلّالمنوػػكصّعمييػػاّ ػػ ّقػػػانكفّالعمػػؿ.ّكعميػػووّ ػػ ٌفّ  ديػػدّالع ػػػدّيكػػكفّوػػ ي انوّطالمػػاّاٌفّمػػػٌد ّ

                                                           
ّرم./ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسّك49انظرّالماد ّ)ّ(1)
ّ/ا(ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .35كالماد ّ)ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمورم31ماد ّ)انظرّالّ((2
 (ّمفّقانكفّالعمؿّاقمارا  .37انظرّالماد ّ)ّ(3)
ّ.343ّ ساـّالديفّاشىكان وّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ((4
 .682م مكدّ ماؿّالديفّزك وّمر ىّسا ؽوّصّ(5)



 

296 
 

دكفّّ-كلممػٌر ّالثانيػ - ػدّالعمػؿّاالخ  ارّالّ   اكزّالمٌد ّال انكنٌي وّكيغدكّ  مكافّوػا  ّالعمػؿّإنيػا ّع
ّمراعا ّقيدّاقخطار.ّ

كمػػػفّ ي نػػػاّنحٌيػػػدّاال  ػػػاهّاشكؿ؛ّذلػػػؾّاٌفّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّكضػػػىّقيػػػديفّالّييغنػػػ ّك ػػػكدّ
 ّاالخ  ػارّالّيمكػفّافّ   ػاكزّثلثػ ّاخػيروّا دىماّعفّك كدّاآلخروّ يماّيكٌملفّ عضيماّ عضان.ّ مدٌّ

كذلػػؾّلمػػٌر وّكا ػػد وّ  ػػط.ّاٌمػػاّلػػكّاٌفّالمخػػٌرعّكضػػىّقيػػديفّلا ػػر ّاالخ  ػػاروّييغنػػ ّك ػػكدّا ػػدىماّعػػفّاآلخػػروّ
ّلكافّ اقمكافّال سميـّ يذاّالطرحّالم عٌمؽّ  كرارّ  ر ّاالخ  ارّ  ّ دكدّمٌد ياّال وكل.ّّّّّ

المخػػٌرعّىػػ ّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػالٌ وّإذّالّي ػػكزّاال اػػاؽّعمػػ ّّكىػػذهّال يػػكدّال ػػ ّنػػٌصّعمييػػا
عمػػ ّخاػػضّّ-عمػػ ّسػػ يؿّالمثػػاؿ-ياد يػػا.ّ ي ػػكزّاال اػػاؽّاقن ػػاصّمنيػػاوّكلكػػفّ اقمكػػافّاال اػػاؽّعمػػ ّّز

مػػٌد ّال  ر ػػ وّك عميػػاّخػػيرانّكا ػػدانّاكّخػػيريفّ ػػدالنّمػػفّثلثػػ ّاخػػير.ّكػػذلؾوّيمكػػفّاال اػػاؽّعمػػ ّإخطػػارّ
ّر وّمعٌين ّمفّإنيا ّع دّالعمؿوّإذاّلـّيرغ ّوا  ّالعمؿّ  ّاالس مرارّ علق ّالعمؿ.العامؿّق ؿّ  

ّ  ػػتّاالخ  ػاروّاـّيكاػػ ّاال اػػاؽّالخػػايٌ ّ خػػ فّ كلكػفوّاي ػػ ّافّييػػذكرّ ػػ ّالع ػدّاٌنػػوّع ػػدّعمػػؿو
ّك كدّ  ر ّاخ  ارّليغدكّىذاّالع دّمس ثن ّمفّقاعد ّاقخطار؟

 شكؿ االتفاؽ عمى شرط االختبار:  -2

ّ  ػػػت1ّّيػػػرلّا ػػػدّخيػػػٌراحّال ػػػانكف اٌنػػػوّي ػػػ ّافّييػػػذكرّ ػػػ ّع ػػػدّالعمػػػؿّوػػػرا  نّاٌنػػػوّع ػػػدّعمػػػؿو
ّيخضػىّل يػدّاقخطػار.ّكلػيسّ ّعػادم  االخ  ار.ّاٌماّإذاّلـّييذكرّذلؾوّييعىػٌدّالع ػدّ ػ ّىػذهّال الػ ّع ػدّعمػؿو

اّ  ّذلؾّمػفّ كا ػؽوّمػىّلوا  ّالعمؿّ عدّذلؾّاالدعا ّاٌنوّ ـٌّاال ااؽّخااىانّعم ّك كدّ  ر ّاخ  ار؛ّلم
قكاعدّقانكفّالعمؿّمفّ ي وّكلمػاّي ٌ  ػوّاخػ راطّاال اػاؽّالوػريصّمػفّ مايػ ّاك ػرّلمطػرؼّالضػعيؼّ ػ ّ

ّ.2ىذهّالعلق وّكىكّالعامؿّمفّ ي وّايخرل

اٌفّك ػكدّخػرطّاالخ  ػارّيخػٌكؿّاسػ ثنا نّعمػ ّال اعػد 3ّّك  ّالسياؽّذا ووّيرلّا دّخيػٌراحّال ػانكف
ك  ػػانّ-فّك ػػ ّافّيي ػػرىـّع ػػدّالعمػػؿّ وػػكر ّنيالٌيػػ .ّكمػػاّيػػ   ّخػػلؼّاشوػػؿّي ػػ ّافّيكػػّكالعامػػ وّال ػػ ّ 

ّثا  انّ الك ا  .ّ-لرايو

ّ

                                                           
ّ.118العمؿوّمر ىّسا ؽوّصإسماعيؿّغانـوّقانكفّّ(1)
ّ.139وّمر ىّسا ؽوّص2111ايضانّالسيدّعيدّنايؿوّخرحّقانكفّالعمؿّال ديدوّّّّ
ّ.276خكاخّم مدّاش مدوّمر ىّسا ؽوّصّ((2
ّ.71-69م مدّإ راىيـّ ندرموّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
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ّمػػفّخيػػٌراحّال ػػانكف وّيػػرلّ انػػ ه اٌنػػوّيمكػػفّاسػػ خلصّاال اػػاؽّعمػػ ّخػػرط1ّّك ػػ ّا  ػػاهوّمعػػاكسو
ري انّكثا  ػانّ ػ ّالع ػدوّاالخ  ارّمفّخلؿّظركؼّال عاقد.ّ اال ااؽّعم ّخرطّاالخ  ارّيمكفّافّيككفّو

ّاكّضمنٌيانوّطالماّاٌفّإراد ّالطر يفّا  يتّك وكر ّي ينٌي ّإل ّإ راـّع دّعمؿّ خرطّاالخ  ار.

كمػػفّ ي نػػاّنػػرلّاٌنػػوّالّ ػػٌدّمػػفّال مييػػزّ ػػيفّ ػػال يف:ّ الػػ ّافّيكػػكفّا اػػاؽّالعمػػؿّمك ك ػػانوّك الػػ ّ
ّلع دّالعمؿ. ّعدـّك كدّا ااؽوّك ا   

ّ اريػ ّمضػمكنوّ وػكر ّك ا ٌيػ وّالّيمكػفّلوػا  ّالعمػؿّ ا ّال ال ّاشّكّّ ـٌ ّ ػ ل وّكن فّامػاـّع ػدو
افّييث تّاٌنوّ ـٌّاال ااؽّمىّالعامؿّعم ّ زلٌي ّمعٌين ّمفّ زلياتّالع دّ وػكر ّخػايٌي وّكىػ ّ مػؾّال زلٌيػ ّ

ّال  ّ يث تّك كدّ  ر ّاخ  ار.ّ ماّيودؽّعم ّاشوؿّيودؽّعم ّالارعّكذلؾ.ّ

ـّع دّالعمؿّالّي ضٌمفّ ندانّييخيرّإل ّ  ر ّاالخ  ػاروّلػيسّ م ػدكرّوػا  ّالعمػؿّك ال ال وّمادا
ّيخػيرّإلػػ ّ ّ الك ا ػ وّإالّ الك ا ػ .ّكعػدـّك ػكدّ نػدو ث ػاتّعكػسّمػاّىػػكّثا ػته  عػدّذلػؾّاالدعػا ّ ك كدىػاوّكان

ّ وػػكر ّنيالٌيػػ وّكالّيمكػػفّ إنيػػاحهّدكفّ  ػػر ّاالخ  ػػارّيعنػػ ّالر ػػكعّإلػػ ّاشوػػؿوّكىػػكّاٌفّع ػػدّالعمػػؿّاي ػػـر
ّمراعا ّميم ّاقخطار.

ّلع ػػدّالعمػؿوّعنػػدىاّ  مكػافّوػػا  ّالعمػؿّ إث ػػاتّاال اػػاؽّاٌمػاّ ػػ ّ ػاؿّعػػدـّك ػكدّا اػػاؽوّك ػا   
 كا ػػػ ّطػػػرؽّاقث ػػػات.ّذلػػػؾّاٌفّالمػػػاد ّّ-ىػػػكّ النسػػػ  ّلكا ػػػ ّ نػػػكدّع ػػػدّالعمػػػؿكمػػػاّ-عمػػػ ّخػػػرطّاالخ  ػػػارّ

 كقػػوّ ػػ ّ ػػاؿّغيػػا ّاال اػػاؽّالمك ػػك ّلع ػػدّ/ (ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّا ػػازتّلمعامػػؿّإث ػػاتّ 47)
ّالعمؿّ كا  ّطرؽّاقث اتوّكسم تّلوا  ّالعمؿّ  ث اتّالعكسّ كا  ّطرؽّاقث اتّكذلؾ.ّ

كيحخذّعم ّمكقؼّقانكفّالعمػؿّالسػكرمّ يمػاّي عٌمػؽّ مسػ ل ّاقث ػاتّاٌنػوّا  عػدّعػفّال اعػد ّال ػ ّ
(ّمنػو43ّل ػديـوّكال ػ ّكانػتّ ي يػزّك  ػانّلممػاد ّ)كانتّ  كـّإث اتّعلقػاتّالعمػؿّ ػ ّظػٌؿّقػانكفّالعمػؿّا

لمعامؿّ  طّإث اتّع دّالعمؿّ  ميىّطرؽّاقث اتوّدكفّوا  ّالعمؿّالذمّالّيمكنػوّإث ػاتّع ػدّالعمػؿّ
ّك ااويموّاشيخرلّإاٌلّ الك ا  .ّّّ

 ط يػؽّاش ػرزّعممانّاٌفّخركاّالمخٌرعّالعٌمالٌ ّعم ّال كاعدّالعاٌم ّل ث اتّلوالصّالعامؿوّييعىػٌدّال
ّلم ػػػداّمراعػػػا ّموػػػم  ّالعامػػػؿّ ػػػ ّقػػػانكفّالعمػػػؿ.ّ يػػػكّي مػػػ ّ ميػػػىّ  ػػػكؽّالعامػػػؿّمػػػفّاليػػػدرّ ـٌ كاشىػػػ

ّ.2ّّّّّكالضياع

ّآخرّالّيمكػفّافّيياػرضّخػرطّاالخ  ػارّمػفّخللػوّىػك:ّ ك اقضا  ّإل ّىذاّالخكؿوّىناؾّخكؿه
ٌفّ  ػػر ّاالخ  ػػارّليسػػتّمػػفّالمسػػالؿّالػػنٌصّعمػػ ّك ػػكدّ  ػػر ّاخ  ػػارّ ػػ ّاللل ػػ ّالداخمٌيػػ ّلممنخػػ  ؛ّذلػػؾّا

                                                           
ّ.165ىماـّم مدّم مكدوّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ.667وّصايضانّم مكدّ ماؿّالديفّزك وّمر ىّسا ؽّّّ
ّ.415اىا ّ سفّاسماعيؿوّمر ىّسا ؽوّصّ((2
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ال نظيمٌيػػػ ّال ػػػ ّيسػػػ  ٌؿّ   ػػػديرىاّوػػػا  ّالعمػػػؿوّ ػػػؿّ خضػػػىّلم اػػػاكضّ ػػػيفّطر ػػػ ّعلقػػػ ّالعمػػػؿوّ غيػػػ ّ
الكوكؿّإل ّا ااؽوّ خ فّالمس ل .ّكذلؾوّالّيطمىّالعامؿّعم ّمضػمكفّاللل ػ ّإاٌلّ عػدّال  اقػوّ العمػؿوّ

 خػػػرطّّ-كق ػػػؿّاالل  ػػػاؽّ العمػػػؿ- ػػػ ّمر مػػػ ّال عاقػػػدّالعمػػػـّالمسػػػ ؽّّاشمػػػرّالػػػذمّي عػػػارضّمػػػىّضػػػركر 
ّ.1ّّّاالخ  ار

ك ال ػػال وّالّيمكػػفّلوػػا  ّالعمػػؿّافّيينيػػ ّع ػػدّالعمػػؿّدكفّال  ٌيػػدّ خػػرطّاقخطػػارّ ػػ ّ ػػال يفّ
ّ. ّمك ػػك و ّ خوػػكصّخػػرطّاالخ  ػػاروّ ػػالرغـّمػػفّك ػػكدّع ػػدّعمػػؿو كىمػػا:ّ الػػ ّعػػدـّك ػػكدّا اػػاؽوّمك ػػك و

ّ  ّاللل  ّالداخمٌي ّلممنخ  .ّّكذلؾوّإذاّكافّخرطّاالخ  ارّ ّمدراو ّعم ّخكؿّ ندو

ّ خػػرطّاالخ  ػػارّ كلكػػفّمػػاذاّلػػكّاغاػػؿّطر ػػ ّعلقػػ ّالعمػػؿّاثنػػا ّا ااقيمػػاّعمػػ ّإ ػػراـّع ػػدّعمػػؿو
ّاال اػاؽّ ػيفّالطػر يفّعمػ ّك ػكدّ  ػر ّاخ  ػاروّدكفّ  ديػدّمػٌد يا؟ّايػحٌثرّ ـٌ ال طٌرؽّلمٌد ّاالخ  اروّ  يػ ّ ػ

ّم عٌم  ّ اقخطار؟ذلؾّعم ّ  كؽّالعامؿّال

 أىمّية االتفاؽ عمى مّدة االختبار: -3

اٌفّعدـّاال ااؽّعم ّمٌد وّمعٌين ّلخرطّاالخ  ارّي عػؿّمػفّاال اػاؽّعمػ 2ّّيرلّا دّخيٌراحّال انكف
خػػرطّاالخ  ػػارّ ػػاطلن؛ّلعػػدـّ عيػػيفّم ػػٌؿّاالل ػػزاـوّ نكعػػوّكم ػػداره.ّ  يػػ ّييعىػػٌدّالع ػػدّ ػػ ّىػػذهّال الػػ ّع ػػدّ

وّال ّنيال   ّّيخضىّلا ر ّاخ  اروّكالّيمكفّإنياحهّدكفّاالل زاـّ ميم ّاقخطار.ّعمؿو

ّلم انكف ّآخره اٌفّخرطّاالخ  ارّيكػكفّوػ ي انوّك  ػٌددّ  ػر ّاالخ  ػارّ المػٌد 3ّّ  ّ يفّيرلّخارحه
ال وػػػكلّالمنوػػػكصّعمييػػػاّ ػػػ ّقػػػانكفّالعمػػػؿ.ّ مػػػٌد ّاالخ  ػػػارّليسػػػتّركنػػػانّالنع ػػػادّع ػػػدّالعمػػػؿّ خػػػرطّ

ّاالخ  ار.ّ

 ي نػػاّنحٌيػػدّاال  ػػاهّاشكؿ؛ّ عػػدـّا اػػاؽّطر ػػ ّعلقػػ ّالعمػػؿّعمػػ ّمػػٌد ّاالخ  ػػارّي عػػؿّمػػفّّكمػػف
ّخرطّاالخ  ارّ اطلنوّ  ّ يفّيظٌؿّع دّالعمؿّو ي انوّكلكٌنناّنخ مؼّمعوّ  ّ عميؿّىذاّال طلف.

ذلػػػؾّاٌننػػػاّنػػػرلّاٌفّعػػػدـّا اػػػاؽّالطػػػر يفّعمػػػ ّمػػػٌد ّاالخ  ػػػارّالّيعنػػػ ّعػػػدـّاال اػػػاؽّعمػػػ ّم ػػػٌؿّ
االل زاـ.ّإذّييعىٌدّم ٌؿّاالل زاـّىكّال ياـّ العمػؿّالمي اػؽّعميػو.ّاٌمػاّنػكعّاالل ػزاـّكم ػدارهوّ الم وػكدّمنػوّنػكعّ
العمؿّالمطمك ّمفّالعامؿّاداحهّكم داره.ّكىذاّاالل ػزاـّاشوػؿّ يػوّافّيسػ مٌرّخػلؿّالمػٌد ّالم اػؽّعمييػاوّ

ّ غي ّال كٌثؽّمفّمللم ّالع دّلطر  ّعلق ّالعمؿ.

                                                           
ّ.71م مدّإ راىيـّ ندرموّمر ىّسا ؽوّصّ(1)
ّ.681م مكدّ ماؿّالديفّزك وّمر ىّسا ؽوّصّ((2
ّ.345 ساـّالديفّاشىكان وّقانكفّالعمؿوّمر ىّسا ؽوّصّ(3)
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ّيرا ػؽّ نايػذّالعامػؿّ كعميووّالّ خٌكؿّمٌد ّاالخ  ارّم ػؿّاالل ػزاـّ ػ ّع ػدّالعمػؿوّإٌنمػاّىػ ّظػرؼه
الل زامػػوّ ال يػػاـّ العمػػؿوّالػػذمّييعىػػٌدّالغايػػ ّالك يػػد ّالمر ػػٌك ّمػػفّع ػػدّالعمػػؿّ خػػرطّاالخ  ػػار.ّإاٌلّاٌفّمػػركرّ

عمػػؿوّاشمػػرّالػذمّيعنػػ ّاٌنػػوّالػزمفّيسػػاعدّ ػ ّالكخػػؼّعػػفّمػدلّمللمػػ ّالع ػػدّلم طم ػاتّطر ػػ ّعلقػ ّال
عنوػػرّ ػػكىرمّلمكوػػكؿّإلػػ ّن ي ػػ ّاالخ  ػػاروّدكفّافّيكػػكفّ كىرٌيػػانّق ػػراـّع ػػدّعمػػؿّ  ػػتّاالخ  ػػار.ّ
 ػػيمكفّافّيوػػؿّالطر ػػافّإلػػ ّىػػذهّالن ي ػػ ّ عػػدّاسػػ كعوّكقػػدّ طػػكؿّالمػػد ّاكثػػرّمػػفّذلػػؾ.ّعنػػدىاّي ػػدٌخؿّ

 ّالّي ػػكزّمخالا يػػاّإاٌلّلموػػم  ّالعامػػؿوّالمخػػرعّ ااظػػانّعمػػ ّ  ػػكؽّالعامػػؿّمػػفّاالسػػ غلؿّ  اعػػد ّآمػػّر
ّكىذهّال اعد ّ  ٌددّال ٌدّاشقو ّلا ر ّاالخ  ارّ ثلث ّاخير.ّ

كلكٌننػػاّنػػرلّ ػػ ّقػػكؿّالمخػػرعّ"  ػػددّمػػٌد ّاالخ  ػػارّ ػػ ّع ػػدّالعمػػؿ"ّداللػػ ّكاضػػ  ّعمػػ ّ طػػلفّ
كّلػـّي وػدّضػركر ّالػنٌصّالخرطّاال ااق ّالم عٌمؽّ االخ  ارّ  ّ اؿّعدـّ  ديدّمٌد و.ّذلؾّاٌفّالمخػرعّلػ

عم ّمٌد ّاالخ  ارّ  ّع دّالعمؿوّلماّ داّالنٌصّال انكنٌ ّ يذهّال مم وّإٌنماّ داىاّمػفّخػٌ ياّالثػان ّ  كلػو:ّ
"الّي كزّ عييفّالعامػؿّ  ػتّاالخ  ػارّلمػد ّ زيػدّعمػ ّثلثػ ّاخػير".ّكمحٌكػدّاٌفّالمخػرعّالّيضػيؼّ ممػ نّ

ّمفّ ا ّالمغكّاكّال ّقانكن   ّمغطوّدكفّافّي ودّالمعن ّال انكنٌ ّليذهّال مم .إل ّنص 

 ػػ ذاّكانػػتّ  ػػكؽّالعامػػؿّالم عٌم ػػ ّ ػػ  راـّع ػػدّعمػػؿّ  ػػتّاالخ  ػػارّم ػػٌؿّ مايػػ ّالمخػػٌرعّلدر ػػ ّ
اخ راطّاال ااؽّعم ّمٌد ّاالخ  ػارّ  ػتّطالمػ ّ طػلفّخػرطّاالخ  ػاروّ يػؿّكانػتّ  كقػوّالم عٌم ػ ّ  نيػا ّ

ّع دّالعمؿّم ٌؿّ ماي وّكذلؾ؟ّّ

 حقوؽ العامؿ المتعّمقة بانتياء عقد عمٍؿ بشرط االختبار: -4

(ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّاٌفّالمخػػرعّلػػـّي طػػٌرؽ49ّنل ػػظّمػػفّخػػلؿّقرا  نػػاّلػػنٌصّالمػػاد ّ)
ّ خػػػرطّ ّع ػػػدّعمػػػؿو لػػػذكرّاٌمّ ػػػؽ ّمػػػفّال  ػػػكؽّالناخػػػل ّعػػػفّع ػػػدّالعمػػػؿوّكال ػػػ ّ ث ػػػتّلمعامػػػؿّالػػػذمّيي ػػػـر

.ّاالخ  اروّك ٌمّالعامؿّالذمّي ّر ّعادم  ّـّع دّعمؿو

ّ يػػكّيػػدٌؿّعمػػ ّاٌفّ  ػػر ّعمػػؿّالعامػػؿّخػػلؿّمػػٌد ّاالخ  ػػارّ يعىػػٌدّمخػػمكل نّ كىػػذاّإفّدٌؿّعمػػ ّخػػ  و
 ال ماي ّال انكنٌي ّالم ٌرر ّلألخيرّاثنا ّادالوّالعمؿّال ا ىّالم  كرّ مك  ّا كػاـّقػانكفّالعمػؿوّكذلػؾّمػفّ

رىػػاّ  ن ػػانّلم كػػرار.ّكعمػػ ّالعكػػسّمػػفّمكقػػؼّقػػانكفّ يػػ ّال  ػػكؽّكالكا  ػػات.ّاشمػػرّالػػذمّيناػػ ّم ػػٌررّذك
ّ ػػٌؽّالعامػػػؿّ  ػػتّاالخ  ػػػارّ ػػ ّال ػػػٌدّاشدنػػػ 1ّّالعمػػؿّالسػػػكرمّاٌكػػدّقػػػانكفّالعمػػؿّاشردنػػػ  ّوػػػريصو  ػػنص 

ّلأل ر.ّ

كلكفّماّيمٌيزّع دّالعمؿّ خرطّاالخ  ارّعفّع دّالعمؿّالعادمّىكّإمكاني ّإنيا ّالع ػدّ ػاقراد ّ
لمٌد ّالم ٌدد ّ  ّالع ػدوّكدكفّافّيكػكفّالطػرؼّالػذمّاقػدـّعمػ ّإنيػا ّالع ػدّممزمػانّالمنارد وّق ؿّان ضا ّا

                                                           
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّاشردن .35انظرّالماد ّ)ّ(1)
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ّمػفّالطػر يفّإنيػا 1ّّ مراعا ّميم ّاقخطار.ّكىػكّمػاّنػٌصّعميػوّقػانكفّالعمػؿّالسػكرم   كلػو:ّ"كي ػٌؽّلكػؿ 
ّالع ػػدّدكفّسػػا ؽّإخطػػارّاكّ عػػكيضّكدكفّافّ  ر ٌػػ ّعمػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّامّمسػػحكلٌي ".ّكػػذلؾوّلػػـّيّي مػػـز
ّقانكفّالعمؿّالمورمّوا  ّالعمؿّ مراعا ّاٌي ّميم ّل خطارّق ؿّإنيا ّع دّالعمؿّ خرطّاالخ  ار.ّ

وّ اظّقانكفّالعمؿّالمغر    ٌؽّالعامؿّ  ّاقخطػار.ّ ػ عط ّالعامػؿّالػذم2ّّك  ّ  اهوّمعاكسو
اّيػكميفوّإذاّكػافّامض ّاس كعانّكا دانّعم ّاشقؿّ  ّالعمؿّال ٌؽّ ػ ّال وػكؿّعمػ ّميمػ ّإخطػارّمػدٌ ي

ّاكّ اشسػػ كعّاكّكػػؿّخمسػػ ّعخػػرّيكمػػان.ّ ينمػػاّي وػػؿّالعامػػؿّالػػذمّي  اضػػ ّا ػػرهّ ي  اضػػ ّا ػػرهّ ػػاليـك
ّ الخيرّعم ّميم ّإخطارّمٌد ياّثماني ّاياـّ س ؽّاقنيا وّىذاّماّلـّير ك ّخط ّ سيمان.

الخ  ػػار؛ّنظػػرانّلمػػاّك سػػنانّ عػػؿّقػػانكفّالعمػػؿّالمغر ػػ وّ  وػػٌديوّلمسػػ ل ّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿّ  ػػتّا
ّي ػػ ّ ّوػػا  ّالعمػػؿّ مػػٌد ّإخطػػارو يخم ػػوّىػػذاّاقنيػػا ّمػػفّمخػػاكؿّ  عٌمػػؽّ عنوػػرّالماا ػػ  ّلمعامػػؿ.ّ ػػ لـز

ّمراعا ياّق ؿّإنيا ّع دّالعمؿّ خرطّاالخ  ار.

منوػا نّ  ػٌؽّطر ػ ّعلقػػ ّالعمػؿ؛ّ يػ ّم ػٌرر ّ وػػكر ّالّّ-مػفّك يػػ ّنظرنػا-ك يعىػٌدّىػذهّالميمػ ّّّ
كدّالعامؿّخللياّع لانّعم ّالمنخػ  وّنظػرانّل وػرّمػٌد ياوّكليسػتّمعدكمػ ّالك ػكدوّكػ ّيمكفّافّيغدكّك 

الّي سػػٌ  ّاقنيػػا ّالماػػا اّ مخػػاكؿّا  ماعٌيػػ ّكاق وػػادٌي ّلمعامػػؿوّككػػذلؾّمخػػاكؿّناسػػٌي ؛ّن ي ػػ ّخسػػار وّ
ّ ديؿّ يفّليم وّكض اىا.ّ ّالعمؿّمىّعدـّك كدّ رو وّكا ي وّاماموّقي ادّعمؿو

اـّكػػٌؿّىػػذهّاقي ا يػػاتّال ػػ ّيمكػػفّافّ  ر ٌػػ ّعمػػ ّاقخطػػاروّ  ٌننػػاّن  ػػرحّعمػػ ّقػػانكفّلػػذلؾوّكامػػ
العمػػؿّالسػػكرمّإلػػزاـّوػػا  ّالعمػػؿّالػػذمّيرغػػ ّ  نيػػا ّع ػػدّالعمػػؿّ  ػػتّاالخ  ػػارّ  خطػػارّالعامػػؿّق ػػؿّ
دـّثلثػػ ّايػػاـّمػػفّ ػػاريخّإنيالػػوّع ػػدّالعمػػؿوّ  ػػتّطالمػػ ّإلزامػػوّ ػػد ىّا ػػرّىػػذهّالمػػٌد ّلمعامػػؿّ ػػ ّ ػػاؿّعػػ

ّمراعا وّليا.

ّوػػا  ّالعمػػؿّالػػذم3ّّ ػػ ّ ػػيفّا ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالكػػكي    مٌيػػز وّايخػػرلّلموػػم  ّالعامػػؿ.ّ ػػ لـز
يرغ ّ  نيا ّع دّالعمؿّ خرطّاالخ  اروّ  فّيد ىّلمعامػؿّمكا ػ  ّنيايػ ّالخدمػ وّكال ػ ّ  ناسػ ّطػردانّمػىّ

ّمٌد ّخدم ّالعامؿوّك  انّش كاـّمكا   ّنياي ّالخدم ّالككي  .

لـّينصّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّىػذهّالميػز ّكػذلؾ.ّكالميػز ّالك يػد ّال ػ ّضػمنياّلمعامػؿّىػ ّّك
 ػ ّ ػاؿّاسػػ مرارّعلقػ ّالعمػػؿوّإذّ ػدخؿّمػٌد ّاالخ  ػػارّ ػ ّ سػػا ّمػٌد ّخدمػ ّالعامػػؿ.ّكنسػ طيىّال ػػكؿ:ّ

اّال ػ ّيمكػفّافّ يرا ػؽّإٌنياّاقي ا ٌي ّالك يد ّال  ّنٌصّعميياّقانكفّالعمؿّالسكرموّمػىّانعػداـّكا ػ ّالمزايػ
ّإنيا ّع دّالعمؿّ خرطّاالخ  ارّمفًّق ؿّوا  ّالعمؿ.ّّ

                                                           
 فّقانكفّالعمؿّالسكرم./ا(ّم49انظرّالماد ّ)ّ((1
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالمغر  .13انظرّالماد ّ)ّ((2
ّ(ّمفّقانكفّالعمؿّالككي  .32انظرّالماد ّ)ّ(3)
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ك ال ال وّالّييعىٌدّع دّالعمؿّ خرطّاالخ  ارّمخػمكالنّ  ٌيػ ّمٌيػز ّمػفّمزايػاّع ػدّالعمػؿّم ػٌددّالمػد ؛ّ
ووّ ػػ ٌفّإنيػػا ّذلػػؾّاٌفّالمػػٌد ّالم ػػٌدد ّ ػػ ّع ػػدّالعمػػؿّ خػػرطّاالخ  ػػارّالّ يعىػػٌدّممزمػػ ّلطر ػػ ّالعلقػػ .ّكعميػػ

ّالع دّق ؿّان يا ّالمٌد ّالم اؽّعميياّالّيدخؿّ  ّإطارّاقنيا ّغيرّالم ٌرر.

لػػذلؾوّالّ  ر ٌػػ ّعمػػ ّالطػػرؼّالػػذمّاقػػدـّعمػػ ّاقنيػػا ّاٌيػػ ّالمسػػحكلي وّك مػػؾّال ػػ ّ  ٌر ػػ ّعمػػ ّّ
فّمراعػا ّميمػ ّالطرؼّالذمّاقدـّعم ّإنيا ّع ػدّالعمػؿّم ػٌددّالمػٌد وّاكّع ػدّالعمػؿّغيػرّم ػٌددّالمػٌد ّدّك

ّاقخطار.
ّكلكفوّماّىكّال عكيضّالم ٌررّلموم  ّالعامؿّ  ّ اؿّمخالا ّوا  ّالعمؿّلم داّاقخطار؟

ّ

 المطمب الثاني

 تعويض ميمة اإلخطار

إٌفّال عكيضّالم ٌررّلموم  ّالعامؿّ  ّ اؿّعدـّال زاـّوا  ّالعمػؿّ مراعػا ّميمػ ّاقخطػارّ
ّمفّاخكاؿّال نايذّ طريؽ ال عكيضوّ عدّام ناعّوا  ّالعمػؿّعػفّ نايػذّال زامػوّعينػانوّكذلػؾّّي   ّكخكؿو

ّ  عطا ّالعامؿّالعمؿّخلؿّميم ّاقخطاروّمىّادالوّاش رّالم ٌررّلألخيرّخلؿّىذهّالا ر .ّ

وّكال ػػ ّ ي يػػؿ1ّك يعىػػٌدّىػػذهّال اعػػد ّمػػفّ ط ي ػػاتّال اعػػد ّالعاٌمػػ ّلم نايػػذّالػػكارد ّ ػػ ّال ػػانكفّالمػػدن 
عفّ نايذّال زاموّعينانّإل ّال ٌنايػذّ طريػؽّال عػكيضوّمػاداـّذلػؾّالّييم ػؽّالضػررّ الػدالفوّّالطرؼّالمم نى

ّكىكّالعامؿّ  ّ ال ناّىذه.

كال عكيضّالم ٌررّلموم  ّالعامؿّ  ّ اؿّعدـّمراعا ّوػا  ّالعمػؿّميمػ ّاقخطػارّيث ػتّلػوّ
ال سػيـّالمير كػ ّمػفًّق ػؿّالعامػؿوّالػذمّسكا هّاكافّاقنيا ّم ػٌررانّاـّلػـّيكػفّكػذلؾ.ّ اسػ ثنا ّ الػ ّالخطػ ّ

يي ٌررّإعاا ّوا  ّالعمػؿّمػفّمراعػا ّميمػ ّاقخطػار.ّ يػذاّال عػكيضّي مػؿّمعنػ ّال ػزا ّالم ػٌررّقانكنػانّ
عمػػ ّالطػػرؼّالػػذمّيينيػػ ّع ػػدّالعمػػؿّغيػػرّم ػػٌددّالمػػد ّدكفّمراعػػا ّميمػػ ّاقخطػػاروّدكفّافّي ػػ ٌثرّذلػػؾّ

ّ مدلّمخركعٌي ّم ٌررّاقنيا .ّ

كّم دارّال عكيضّالمسػ  ٌؽّلمعامػؿّ ػ ّ ػاؿّعػدـّمراعػا ّوػا  ّالعمػؿّميمػ ّاقخطػار؟ّ ماّى
)الاػرعّاشكؿ(وّكمػاّىػكّمػدلّاسػ  لؿّ عػكيضّميمػ ّاقخطػارّعػفّ عػكيضّاقنيػا ّغيػرّالم ػٌرر؟ّ)الاػػرعّ

ّالثان (.

ّ

                                                           
ّ(ّمفّال انكفّالمدن ّالسكرم214/2انظرّالماد ّ)ّ(1)
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 الفرع األوؿ

 مقدار تعويض ميمة اإلخطار

ال عػػكيضّالم ر ٌػػ ّعمػػ ّالطػػرؼّالػػذمّيينيػػ ّ وػػٌدلّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّلمسػػ ل ّ  ديػػدّم ػػدارّ
ع ػػػدّالعمػػػؿّدكفّاقل ػػػزاـّ مراعػػػا ّم ػػػداّاقخطػػػاروّدكفّافّي ركػػػوّخاضػػػعانّلسػػػمط ّال ضػػػا .ّك سػػػنانّ عػػػؿّ

ّلأل رّعفّميم ّاقخطار ّمساكو وّم ٌدرانّإياهّ م م و ّ زا    ّ.1المخٌرعّ   ديدهّم دارّال عكيضّ م م و

/ (ّاٌنػػػوّسػػػاكلّ ػػػيفّالعامػػػؿ56ّالسػػػكرمّ ػػػ ّالمػػػاد ّ)كلكػػػفوّيحخػػػذّعمػػػ ّمكقػػػؼّقػػػانكفّالعمػػػؿّ
كوػا  ّالعمػؿّ يمػاّي عٌمػؽّ ػال عكيضّالم ر ٌػ ّعمػ ّعػدـّمراعػا ّميمػ ّاقخطػاروّم ػٌددانّإيػاهّ  ػدؿّا ػػرّ
العامػػؿّعػػفّمػػٌد ّاقخطػػارّاكّعػػفّالمػػٌد ّالم   يػػ ّمنيػػا.ّىػػذاّمػػاّلػػـّيكػػفّالعامػػؿّميعاػػ ّمػػفّمراعػػا ّميمػػ ّ

ّاقخطار.

اٌفّىذهّالمساكا ّ يفّالعامؿّكوا  ّالعمؿّ يماّي عٌمؽّ م ػدارّال عػكيضّغيػرّكمفّ ي ناّنع  دّ
؛ّكذلػػؾّالخػػ لؼّم ػػدارّالضػػررّالػػذمّييوػػي ّالطػػر يفّن ي ػػ ّعػػدـّمراعػػا ّميمػػ ّاقخطػػاروّاشمػػرّ م ػػٌررو

ّالذمّي  ض ّال مييزّ ينيماّمفّ ي ّم دارّال عكيضّ  عانّلذلؾوّ ماخيانّمىّم  ضياتّالعدال .ّ

لػػػزاـّالعامػػػؿّالػػػذمّيينيػػػ ّع ػػػدّالعمػػػؿّدكفّمراعػػػا ّميمػػػ ّلػػػذلؾوّ   ٌننػػػاّن  ػػػرحّ عػػػديؿّىػػػذهّالمػػػاد ّكان
ّلوػػػا  ّالعمػػػػؿّييعػػػػادؿّنوػػػػؼّا ػػػػرهّعػػػػفّميمػػػػ ّ اقخطػػػاروّاكّق ػػػػؿّان يػػػػا ّىػػػػذهّالميمػػػػ ّ ػػػػ دا ّ عػػػػكيضو
اقخطػػار؛ّكذلػػؾّل ا ػػ ّالعامػػؿّلأل ػػرّمػػفّ يػػ ووّكشٌفّعػػدـّمراعا ػػوّلميمػػ ّاقخطػػارّلػػفّييم ػػؽّ وػػا  ّ

ضررانّك يران؛ّنظرانّلكثر ّعرضّاشيدمّالعامم ّمفّ يػ وّايخػرل.ّ اسػ ثنا ّىػحال ّالػذيفّيخػغمكفّإدار ّّالعمؿ
ّالمنخ  .ّ

إلػػ ّ ضػػميفّع ػػكدىـّخػػرطانّّ- ػػ ّغالػػ ّاش يػػاف-حال ّالعػػامميفّيم ػػ ّاوػػ ا ّالعمػػؿّكمثػػؿّىػػ
ّاطػكؿّعٌمػاّنػٌصّعميػوّال ػانكفوّكير ٌػ ّعمػييـّخػرطانّ زالٌيػ انّ ػ ّ ػاؿّ ػركيـّالعمػؿوّيمزميـّ ميمػ ّإخطػارو

ّق ؿّان يا ّميم ّاقخطارّالم اىؽّعمييا.ّ

إاٌلّاٌفّىػػذاّالخػػرطّالّييعمػػؿّ ػػو؛ّشٌنػػوّي عػػارضّمػػىّقاعػػد ّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػالٌ وّكىػػ ّ مػػؾّ
ال اعػػد ّال ػػ ّ ي يػػزّلطر ػػ ّعلقػػ ّالعمػػؿّ ػػرؾّالعمػػؿّخػػريط ّمراعػػا ّميمػػ ّاقخطػػاروّكال ػػ ّ ػػٌددىاّقػػانكفّ

ّاال اػػاؽّعمػػ ّميمػػ وّاقػػ- خػػيريفّ سػػ  افّاقنيػػا ّّؿّالسػػكرمالعمػػ مػػىّضػػركر ّ ػػكٌ رّالم ػػٌررّّ-ؿمػػاّلػػـّيػػ ـٌ
ّالمخركع.ّ

ّالعمػػؿّ ميمػػ ّاقخطػػارّال ػػ ّنػػٌصّعميػػوّقػػانّك فّك ال ػػال وّييعىػػٌدّىػػذاّالخػػرطّاال اػػاقٌ ّ ػػاطلنوّكيػػ ـٌ
 ػالرغـّمػفّك ػكدّّ- ّال اعػد ّالخاٌوػ ّ ميمػ ّاقخطػار  ّ ػاؿّمخالاػ-العمؿوّك ال زا ّالمنوكصّعميوّ

                                                           
 / (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.56انظرّالماد ّ)ّ((1
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ّيوػي ّموػالصّ ّ مػ   ّ  غريـّالعامؿّ م م ّاك رّمٌماّىكّم ٌددهّقانكنان؛ّلماّ  ّذلؾّمػفّضػررو ّا ااق   خرطو
ّالعامؿ.

كلكػػػفوّاييعىػػػٌدّال عػػػكيضّالم ر ػػػ ّ ػػػ ّذٌمػػػ ّوػػػا  ّالعمػػػؿّن ي ػػػ ّعػػػدـّمراعا ػػػوّميمػػػ ّاقخطػػػارّّ
 ّىػػػػػكّاآلخػػػػػرّإل زامػػػػػانّسػػػػػ  ّاقنيػػػػػا ّير ٌػػػػػال عػػػػػكيضّالك يػػػػػدّالمسػػػػػ  ٌؽّلمعامػػػػػؿ؟ّاـّاٌفّعػػػػػدـّمخػػػػػركعٌي ّ

ّ ال عكيض؟ّ

ّالفرع الثاني

 1استقالؿ تعويض اإلخطار عف تعويض اإلنياء غير المبّرر

إذاّكػػافّاقخطػػارّإ ػػرا نّيسػػ ؽّاقنيػػا وّ يػػذاّالمػػرّالّيػػحدمّ الضػػركر ّإلػػ ّالك ػػد ّ ينيمػػاّ يمػػاّ
ّخالا يما.ّي ميزافّعفّ عضيماّمفّ ي ّالط يع ّكال عكيضّالم ررّ  ّ اؿّم

 مػػاّىػػ ّم ػػرراتّاسػػ  لؿّ عػػكيضّاقخطػػارّعػػفّ عػػكيضّاقنيػػا ّغيػػرّالم ػػرر؟ّكمػػاّىػػكّم ػػدارّ
ّ عكيضّاقنيا ّغيرّالم ٌرر؟

 مبررات االستقالؿ بيف التعويضيف: -أوالً 

ييدؼّم م ّال عكيضّالمس  ٌؽّلمعامؿّ  ّ اؿّعػدـّمراعػا ّوػا  ّالعمػؿّميمػ ّاقخطػارّإلػ ّ
 ّالعمػػؿوّكال وػػكؿّعمػػ ّاش ػػرّ  عػػانّلػػذلؾوّخػػلؿّالا ػػر ّالم ػػٌدد ّقانكنػػانّق ػػؿّ عكيضػػوّعػػفّ ٌ ػػوّ ػػ ّادا
ّاقنيا ّالاعمٌ ّلع دّالعمؿ.

ّ  ػػ ّ ػػيفّاٌفّال عػػكيضّالمسػػ  ٌؽّلمعامػػؿّ ػػ ّ ػػاؿّإنيػػا ّوػػا  ّالعمػػؿّع ػػدّالعمػػؿّدكفّم ػػٌررو
وّيػػ   ّل عكيضػػوّعػػفّخسػػار وّلموػػدرّدخمػػوّدكفّاٌمّخطػػ ّار ك ػػووّكدكفّك ػػكدّم ػػرٌّ ّ  عٌمػػؽّمخػػركعو راتو

ّ العمؿ.ّ

لػذلؾوّ اقمكػػافّال مػػىّ ػػيفّال عػكيضّعػػفّميمػػ ّاقخطػػارّكال عػكيضّعػػفّاقنيػػا ّغيػػرّالم ػػٌرر؛ّ
الخ ل يمػػػاّمػػػفّ يػػػ ّاشسػػػاسّال ػػػانكنٌ .ّك ال ػػػال وّ ػػػال مىّ ينيمػػػاّالّيخػػػٌكؿّك  ػػػانّلػػػرالّم كمػػػ ّالػػػن ضّ

ّ.2المورٌي ّمخالا ّلم داّك د ّال زا ّالماركضّعم ّخط ّوا  ّالعمؿ

                                                           
فّ عضيماوّكىماّ عكيضّميم ّاقخطارّك عكيضّاقنيا ّغيرّالم ررّإٌفّاس  لؿّم م ّال عكيضيفّالم ٌرريفّلمعامؿّعّ((1

.ّاٌماّ  ّ اؿّعدـّاس  لليماوّ يذاّيحدمّإل ّال كؿّ  ٌفّال وكؿّ ّقانكن   يعن ّإمكانٌي ّال مىّ ينيماّدكفّك كدّاٌمّمانىو
ّعم ّا دىماّييس طّ ٌؽّالعامؿّ  ّال وكؿّعم ّاآلخر.ّ

.ّمذككرّلدل:ّم مدّع دّالكريـّنا ىوّمر ىّسا ؽو28/3/1988ّؽوّ مس 53ّ(ّلسن 1913ّطعفّمدن ّرقـّ)ّ((2
ّ.21ص



 

314 
 

ّل نيػػا ّخػػ  هّآخػػروّكالّييغنػػ ّ ّقػػانكن   كشٌفّعػػدـّمراعػػا ّميمػػ ّاقخطػػارّخػػ  هّكعػػدـّك ػػكدّم ػػٌررو
ّمنيمػاّمسػ  ٌؿّ ال زاـّوا  ّالعمؿّ   دىماّعفّال زاموّ اآلخروّ ال عكيضّالم رٌ  ّعم ّعدـّمراعا ّكؿ 

ّما.عفّاآلخر.ّكاققرارّ يذاّاالس  لؿّيس دع ّاققرارّ  مكانٌي ّال مىّ يني

كاالخػػ لؼّ ػػيفّال عكيضػػيفّالّي  وػػرّعمػػ ّاساسػػيماّال ػػانكنٌ ّ  سػػ وّإٌنمػػاّيم ػػٌدّإلػػ ّم ػػدارىماّ
ّ ماّىكّم دارّال عكيضّالم ٌررّعفّاقنيا ّغيرّالم ٌرر؟ّكذلؾ.

 تعويض اإلنياء غير المبّرر: -ثانياً 

ال عػكيضوّّي رٌ  ّعم ّاقنيا ّغيرّالم ػٌررّ ػٌؽّلمعامػؿّ ػ ّال عػكيض.ّكاشوػؿّافّيكػكفّخػكؿ
ّكم دارّال عكيضّالمس  ٌؽّلمعامؿّ  ّكٌؿّ االتّاقنيا ّغيرّالم ٌررّكا دان.ّ

ّاٌفّنيجّقانكفّالعمؿّالسكرمّكافّمخ ماان.ّإذّمٌيزّ يفّال عكيضّالمس  ٌؽّلمعامؿّالػذمّانيػ ّإال
ّك  انّلمماد ّ) ّمخركعو ّ(.67ّّلمماد ّ)(وّكالعامؿّالذمّايني ّع دهّك  ان66ّوا  ّالعمؿّع دهّدكفّم ٌررو

ّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرم وػػػا  ّالعمػػػؿّالػػػذمّيينيػػػ ّع ػػػدّالعمػػػؿّ سػػػ  ّإ ػػػدلّال ػػػاالت1ّّ ػػػ لـز
ّ/ا(ّ  عاد ّالعامؿّإل ّعممووّك سديدّكامؿّا كرهّعفّ  ر ّ كقياوّعفّالعمؿ.67ّّالمذككر ّ  ّالماد ّ)

نػػوّلمط يعػ ّالخاٌوػػ ّك ال ػال وّسػمؾّقػػانكفّالعمػؿّالسػكرمّطريػػؽّال نايػذّالعينػػٌ .ّكلكػٌفوّمراعػا نّم
لعلقاتّالعمؿ؛ّككنياّقالم ّعم ّاالع  ارّالخخوػٌ ؛ّكالّيسػ كمّاسػ مرارّعلقػ ّالعمػؿّ ػالرغـّمػفّعػدـّ

عػفّمكقاػووّ ػ ّسػمكؾّطريػؽّال نايػذّالعينػٌ وّكسػمصّلم اضػ 2ّّرغ  ّوا  ّالعمؿوّعػادّك را ػىّالمخػٌرع
م مٌسػػكانّ اشوػػؿّ النسػػ  ّإلييمػػاّكىمػػا:ّ الػػ ّ ػػالم ك ّإلػػ ّال نايػػذّ طريػػؽّال عػػكيضوّ اسػػ ثنا ّ ػػال يفّظػػٌؿّ

ّالاوؿّ س  ّممارس ّالنخاطّالن ا  وّك ال ّالاوؿّ س  ّممارس ّالنخاطّاالن خا ٌ .

كاٌمػػاّ ػػ ّال ػػاالتّاشيخػػرلّإذاّار ػػ تّالم كمػػ ّاٌفّعػػكد ّالعامػػؿّإلػػ ّعممػػوّغيػػرّمللمػػ وّي ػػ ّّ
العمػػػؿّالسػػػكرمّم ػػػدارّال عػػػكيضّالم ر ػػػ ّعمػػػ ّعمييػػػاّافّ  كػػػـّ ػػػال عكيضّالم ػػػٌددّقانكنػػػان.ّك ػػػٌددّقػػػانكفّ

/ا(ّ ػ  رّخػيريفّعػفّكػٌؿّسػن وّمػفّسػنكاتّالعمػؿو67ّاقنيا ّ س  ّإ دلّال االتّالمذككر ّ ػ ّالمػاد ّ)
 ال يتجاوز مبمغ التعويض مائتي مثؿ الحد األدنى العاـ  لألجور. ّأفعم ّ

ّقانكفّالعمػؿّالسػكرمّم ػداّال نايػذّالعينػ ّ ا ّمػفّ ػاالتّاقنيػا ّغيػرّ  ّ يفّلـّي  ف  لنسػ  ّشم 
/ا(ّمنػػػو.ّكا عػػػدّمػػػفّذلػػػؾوّ ػػػٌددّسػػػ ؼّال عػػػكيضّالمسػػػ  ؽّلمعامػػػؿّعػػػف66ّالم ػػػٌررّالمػػػذككر ّ ػػػ ّالمػػػاد ّ)

ّاقػٌؿّمػفّالػذمّ ػٌددهّل ػاالتّاقنيػا ّغيػرّالم ػٌررّالمػذككر ّ ػ ّ اقنيا ّغيرّالم ٌررّ ػ ّىػذهّال الػ ّ م مػ و

                                                           
ّ/ (ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.67انظرّالماد ّ)ّ(1)
 /ا(ّمفّقانكفّالعمؿّالسكرم.67انظرّالماد ّ)ّ((2
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 ّلم مػػ ّال عػػكيضّا ػػرّخػػيريفّعػػفّكٌمسػػن ّمػػفّسػػنكاتّالعمػػؿوّ/ا(ّمنػػو.ّإذّ عػػؿّال ػػدّاشعمػػ67المػػاد ّ)
 أف ال يزيد مجموع التعويض عمى مائة وخمسيف مثؿ الحد األدنى العاـ لألجور.عم ّ

كىػػػذاّالسػػػ ؼّاشعمػػػ ّالػػػذمّنػػػٌصّعميػػػوّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّييعىػػػٌدّممزمػػػانّلم اضػػػ وّإذّالّي ػػػكزّ
عىٌدّممزماّلوا  ّالعمؿوّمىّإمكاني ّاال اػاؽّعمػ ّم مػ ّاعمػ وّ  اكزهّا  رامانّلمخرعٌي ّال انكنٌي .ّكذلؾوّيّي
ّ ماخيانّمىّالطا ىّال مال ّليذهّال اعد .

كمػػػفّ ي نػػػاّنع  ػػػدّاٌفّسػػػ  ّسػػػمكؾّالمخػػػرعّطريػػػؽّال نايػػػذّالعينػػػٌ ّ النسػػػ  ّل الػػػ ّاقنيػػػا ّ سػػػ  ّ
فّمػػفّاسػػ ا ّكم ػػٌرراتّالنخػػاطّاالن خػػا ٌ ّاكّالنخػػاطّالن ػػا ٌ ّىػػكّرغ ػػ ّالمخػػرعّ ػػ ّاسػػ  عادّىػػذيفّالسػػ  ي

إنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿ؛ّا  رامػػانّل دسػػٌي ّالعمػػؿّالن ػػا ٌ ّكالنخػػاطّاالن خػػا ٌ وّذلػػؾّاٌفّالعمػػؿّ ػػ ّىػػذيفّالم ػػاليفّ
.ّعمػ ّعكػسّال ػاالتّاشيخػرلّالمػذككر ّ ّخػاص  ي ٌ ؽّالموم  ّالعاٌمػ وّاشمػرّالػذمّي ػٌررّخٌوػيماّ  كػـو

الخاٌوػػ ّلأل ػػراد.ّاشمػػرّالػػذمّي ػػٌررّإلػػزاـّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّالمػػاد ّذا يػػاوّكال ػػ ّ سػػع ّل مايػػ ّالموػػالصّ
ّ ال عكيضّالّ ال نايذّالعين .

/ا(ّكال ػػػاالتّالمػػػذككر ّ ػػػ ّالمػػػاد 67ّ ػػػ ّ ػػػيفّافّال مييػػػزّ ػػػيفّال ػػػاالتّالمػػػذككر ّ ػػػ ّالمػػػاد ّ)
/ا(ّ عكدّإل ّرغ  ّالمخرعّ  ّال ااظّعم ّال رياتّالخخوٌي ّلمعامؿوّكان عادىػاّعػفّسػمط ّوػا  66ّ)
ّمؿّ  ّاقنيا وّكذلؾّ  عؿّس ؼّال عكيضّالمس  ٌؽّلمعامؿّاعم .الع

(ّالّ  ػػػٌؿّاىمٌيػػػ ّعػػػفّ مػػػؾ66ّعممػػػانّافّ ػػػاالتّاقنيػػػا ّغيػػػرّالم ػػػٌررّالػػػكاردّذكرىػػػاّ ػػػ ّالمػػػاد ّ)
ّاعم ّعفّسا   يا.67ّالمذككر ّ  ّالماد ّ) ّ(وّك ّيخٌوياّالمخرعّ نس  ّ عكيضو

 عػكيضّالمسػ  ٌؽّعنػدّ   ػؽّإ ػدلّ ػاالتّاقنيػا ّغيػرّلذلؾوّ  ٌنناّن  رحّ ك يدّال دّاشعم ّلم
الم ػػررّدكفّ ارقػػ ووّكذلػػؾّ  عميػػاّمػػال  ّال ػػدّاشدنػػ ّلأل ػػروّ غيػػ ّ ك يػػدّاش كػػاـّال انكنيػػ ّال ػػ ّ خػػصّ
ال عػػكيضّذا ػػػوّمػػػفّ يػػػ وّكل   يػػػؽّ مايػػػ ّاك ػػػرّلمعامػػؿّ ػػػ ّمكا يػػػ ّاسػػػ عماؿّوػػػا  ّالعمػػػؿّلرخوػػػ ّ

ّاقنيا وّمفّ ي ّايخرل.ّ

 ّمػػاّسػػ ؽّنسػػ طيىّال ػػكؿ:ّإٌفّاقخطػػارّيخػػٌكؿّالضػػمان ّاشخيػػر ّالسػػ مرارّع ػػدّالعمػػؿّك نػػا نّعمػػ
وّ ػػالرغـّمػػفّرغ ػػ ّوػػا  ّ ّإضػػا    لا ػػر وّم ػػٌدد وّمػػفّالػػزمفوّيضػػمفّالعامػػؿّخلليػػاّ وػػكلوّعمػػ ّا ػػرو

 ػ ّ روػ ّال ّ-الم ٌدمػ ّكمن ػ وّمػفًّق ػؿّالمخػٌرع-العمػؿ.ّكػذلؾّ  ػيصّلػوّىػذهّالا ػر ّالعمؿّ  ّإنيا ّع دّ
ّآخروّي يوّخٌرّال طال ّكانعداـّالدخؿ ّآخرّخلؿّىذهّالميم .ّوّ  ّ اؿّن صّ  ّإعفّعمؿو ّي ادّعمؿو

 الخالصة: 

ّ  عٌمػؽّ العمػؿوّ  ػتّطالمػ ّاع  ػارّاقنيػا ّي  ّ عم ّوا  ّالعمؿّإنيا ّع دّالعمؿّلم ػٌرراتو
وّكمفّي رٌ  ّعم ّذلؾّمفّ ؽ ّلمعامؿّ  ّال عكيضّعفّىذاّاق ّنيا .غيرّم ٌررو
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إاٌلّاٌفّضػػػركر ّ مايػػػ ّ  ػػػكؽّالعامػػػؿّالملوػػػ  ّلخخوػػػوّمػػػفّ ريػػػ ّالػػػرامّكال ع يػػػرّسػػػكا هّعػػػفّ
الخػػكؿّاـّعػػفّالمضػػمكفوّإلػػ ّ رٌيػػ ّاقن مػػا ّالػػدينٌ ّكال ز ػػٌ وّك ػػؽّ  ػػديـّالخػػككلّكادا ّالخػػياد وّدعػػاّ

عػاّالمخػرعّإلػ ّالمخٌرعّإل ّال دٌخؿ.ّكذلؾوّضركر ّوكفّ  كؽّالعامؿّككرام ػوّكوػ  وّمػفّاشخطػارّد
ّّمنصّالعامؿّ ؽّ رؾّالعمؿوّمىّاع  ارّاقنيا ّوادرانّعفّوا  ّالعمؿ.

ّ  كػـّال ػانكف.ّإذّيكاػ ّافّييث ػتّ  اع  رّاقنيا ّالمس ندّق ػدلّىػذهّاشسػ ا ّإنيػا نّغيػرّم ػٌررو
ـٌّق ػػػدلّىػػػذهّاشسػػػ ا ّكػػػ ّيسػػػ  ٌؽّ عػػػكيضّاقنيػػػا ّغيػػػرّالم ػػػٌرر.ّعمػػػ ّّعكػػػسّ العامػػػؿّافّاقنيػػػا ّ ػػػ
ال ػاالتّاشيخػرلّل نيػا ّال ػ ّ خضػىّلسػمط ّال اضػػ ّالمكضػكعٌي وّل  ػديرّمػدلّوػل ٌي ّالسػ  ّالػػدا ىّ

ّل نيا . ّمخركعو ّل نيا ّكم ٌررو

ّغيػرّم ػٌددّالمػٌد ّكػافّمػفّكا ػ ّوػا  ّالعمػؿّاقل ػزاـّ م ػداّاقخطػارّ ذاّكٌناّاماـّع دّعمؿو كان
ّ- اسػػ ثنا ّ الػػ ّالخطػػ ّال سػػيـ-مراعػػا ّىػػذهّالميمػػ ّ ػػدّالعمػػؿّدكفّق ػػؿّإنيالػػوّع ػػدّالعمػػؿ.ّ ػػ ذاّانيػػ ّع

ّلمعامؿّييعادؿّ دؿّا رهّعفّميم ّاقخطار. ّكافّممزمانّ  دا ّ عكيضو

كشٌفّالضػػررّالػػذمّييوػػي ّالعامػػؿّيكػػكفّاك ػػرّعػػاد نّمػػفّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّ ػػاؿّاقنيػػا وّ  ٌننػػاّ
ّدـّمراعا ّميم ّاقخطار.اق ر ناّعدـّالمساكا ّ ينيماوّمفّ ي ّم م ّال عكيضّالمس  ٌؽّعفّع

ك ذلؾّيككفّاقخطارّالخطك ّاشخير ّ  ّطريػؽّ مايػ ّ  ػكؽّالعامػؿّالع دٌيػ ّالم عٌم ػ ّ اقنيػا .ّ
رغمػانّعػفّإراد ّوػا  ّ-العمؿوّكيضمفّلوّدخلنّإضا ٌيانّ يكّيخٌكؿّ ماي ّلوّمفّاقنيا ّالماا اّلع دّ

يساعدهّ  ّ  ٌمؿّاع الػوّالمادٌيػ وّ اضػؿّاع مػادهّعمػ ّّلا ر وّمفّالزمفوّ  مؿّإي ادهّعملنّ ديداّنّ-العمؿ
قٌك ّساعدهوّك كم ّمخٌرع ّقانكفّالعمؿوّ  ّالد اعّعفّ  كقيـّالمخركع ؛ّك ّالّي  ٌكؿّكقػكدّ ػا  يـّ

ّ  رؽّالم  مىّ  سرهّك دٌمرّاق واده. ّالمادٌي وّكخعكرىـّ الظمـوّإل ّنارو
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 الخاتمة

فّالضػػماناتّال ػػ ّ سػػاىـّ ػػ ّ مايػػ ّ  ػػكؽّالعامػػؿوّمػػفّ  ٌنػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّم مكعػػ ّمػػ
 يػػ ّاش ػػروّك ٌ ػػوّ ػػ ّادا ّالعمػػؿّالم اىػػؽّعميػػووّك وػػكلوّعمػػ ّاق ػػازاتّ ػػ ّالعديػػدّمػػفّالمناسػػ اتوّ
ّكاس مرارهّ  ّالعمؿّماّلـّير ك ّخط ّ سيمانوّكاخيرانّ ٌ وّ  ّاقخطارّالذمّيس ؽّإنيا ّع دّالعمؿ.ّ

وّ يػك يػػدٌؿّعمػ ّاىمٌيػ ّ مايػ ّ  ػػكؽّالعامػؿ؛ّضػمانانّالسػ  رارّالم  مػػىّّكىػذاّإفّدٌؿّعمػ ّخػ  و
كازدىػػػاره.ّ ػػػالرغـّمػػػفّذلػػػؾوّ الضػػػماناتّال ػػػ ّ  ٌناىػػػاّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّل مايػػػ ّالعامػػػؿّالّ رقػػػ ّشفّ
 خٌكؿّنظامانّقانكنٌيانّم كاملنّي م ّا رّالعامؿّك  كقوّاشيخرلّالمن ث  ّعفّع دّالعمؿ.ّ ي ّ نٌصّعمػ ّ

ّاشدن ّمفّال يكدّكالضماناتّال  ّالّيمكفّممارس ّالعمؿّال ا ىّالم  كرّدكفّاققرارّ ك كدىا.ّال دٌّ

ك ال ػال وّنسػ طيىّال ػكؿ:ّإٌفّمحسسػ ّالنظػاـّالعػاـّال مػال ّ ػ ّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّ خػمتّ ػ ّ
رادهّوػناعّ   ي ياّىدؼّقانكفّالعمؿّ  ّ ماي ّالعامػؿوّكا  عػدتّعػفّىػذاّاليػدؼّم خػذ نّمن ػ ّآخػروّا

ال ػػرارّاالق وػػادمّ ػػ ّال مػػدوّكىػػكّ عػػؿّال نػػازالتّكال ضػػ ياتّالمكىك ػػ ّ ػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّشر ػػا ّالعمػػؿّ
ّكسيم نّل ذ ّرحكسّاشمكاؿّالعر ي ّكاش ن ٌي .ّ

الّ  ػػدّ كٌممػػاّالّخػػٌؾّ يػػوّاٌفّىػػذاّاليػػدؼّاالق وػػادمّالّيمكػػفّ   ي ػػوّمػػفّخػػلؿّقػػانكفّالعمػػؿوّكان
ّيخدـّاالق وادّالكطنٌ ّ دالنّمفّافّيخدـّالعامؿّالسكرمٌّقانكفّالعمؿّم ٌررّك كد ّ.هّك  كٌؿّإل ّقانكفو

كلػػذلؾوّ  ننػػاّنػػرلّاٌفّىػػذاّاليػػدؼّاالق وػػادمّيمكػػفّ   ي ػػوّمػػفّخػػلؿّكسػػالؿّايخػػرلّ عيػػد ّعػػفّ
  ػػكؽّالعامػػؿوّكاقعاػػا ّالضػػري  ّكال ػػركضّطكيمػػ ّاش ػػؿّعمػػ ّسػػ يؿّالمثػػاؿ.ّاٌمػػاّقػػانكفّالعمػػؿّ ي  ػػ ّ

وّكال ػ ّاث ػػتّكالمسػػ   اتّالعٌماليػ ّاشيخػػرلّ ممػ  ػكؽّالط  ػػ ّالعامػ ّدكرهّاشساسػػٌ ّ ػ ّ مايػػ ّم ا ظػانّع
ّكسلم .ّال  ار ّعم ّمٌرّالزمافّاٌنياّوماـّاشمافّلم ااظّعم ّامفّالم  مى

م مكعػػ ّمػػفّالن ػػالجّّهّالدراسػػ ّسػػ عرضىػػذىػػذاّاالسػػ ن ااّالػػذمّ كوػػمناّإليػػوّ ػػ ّك ػػ ّضػػك ّ
ّؿّافّ ساىـّ  ّ  ميفّ ماي ّا ضؿّل  كؽّالعامؿ.كالم  ر اتّال  ّن م

 النتائج: -أوالً 

ّقانكفّالعمؿّالسكرمّوا  ّالعمؿّ الك ا ّ ػ  رّالعامػؿّ العممػ ّالكطنٌيػ .ّكمػفّ ي نػاّنع  ػدّاٌفّ .1 الـز
ؿّ خل يػاّكلػكّىذهّال اعد ّمفّالنظاـّالعاـّاالق وادٌموّالّمفّالنظاـّالعاـّال مالٌ .ّ لّي ػكزّالعمػ

  ماي نّلمموالصّاالق وادٌي ّكالن دٌي ّلم مد.ّذلؾّموم  ّلمعامؿ؛ّكافّ  
اعضػػا ىاّم ػػدر كفّإذّييعىػػٌدّاـّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػر؛ّالّ خػػٌكؿّ لػػ ّالم ػػدر يفّاسػػ ثنا نّ  ي ٌيػػانّعمػػ ّنظػػ .2

ي عٌممػػكفّالمينػػ ّاكثػػرّمػػنيـّعٌمػػاالنّ  ا ػػ ّإلػػ ّ مايػػ ّقػػانكفّالعمػػؿ.ّك ػػالرغـّمػػفّذلػػؾوّنػػٌصّقػػانكفّ
سكرمّعم ّ ٌ يـّ  ّال وػكؿّعمػ ّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػرّ م ػردّافّي  ر ػكاّمػفّإنيػا ّمر مػ ّالعمؿّال

 ال دراوّكالكلكاّ  ّمر م ّالعمؿ.
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ّعمػ ّضػركر ّافّالّي ػٌؿّاش ػرّاال اػاقٌ ّعػفّال ػٌدّاشدنػ ّ .3 ّوػريصو لـّي ًتّقانكفّالعمؿّالسكرمّ ػنص 
ش ػػرّ ػػ ّع ػػدّالعمػػؿّالاػػردٌموّاكّ االسػػ نادّ/ّعمػػ ّاٌنػػو:ّ"ي ػػد دّا76العػػاـّلأل ػػر.ّ ػػنٌصّ ػػ ّالمػػاد ّ/

ّمػفّىػذهّ ال ااؽّالعمؿّال ماعٌ وّاكّلمنظاـّاشساسٌ ّلمعمؿّ  ّالمنخ  وّاٌمػاّإذاّلػـّي ػد دّاش ػرّ ػ م 
الطػػرؽّاسػػ  ٌؽّالعامػػػؿّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػػرّ ػػ ّالمينػػػ ّاكّال ر ػػ ّذاتّالعلقػػ ".ّكييايػػػـّمػػفّالػػػنٌصّ

العمػػؿّا ػػرّالعامػػؿوّ  ٌنػػوّيسػػ  ٌؽّال ػػٌدّاشدنػػ ّش ػػرّالمينػػ ّاكّال ر ػػ ّّالسػػا ؽّاٌنػػوّإذاّلػػـّيي ػػٌددّع ػػد
ـٌّ  ديػػدّاش ػػرّسػػكا هّ ػػ ّع ػػدّالعمػػؿّالاػػردٌمّاـّ ػػ ّع ػػدّالعمػػؿّال مػػاعٌ وّ ال ػػ ّييمارسػػيا.ّاٌمػػاّإذاّ ػػ
اسػػ  ؽّالعامػػؿّاش ػػرّالم اػػؽّعميػػووّكلػػكّكػػافّاقػػؿّمػػفّال ػػٌدّاشدنػػ ّش ػػرّالمينػػ ّاكّال ر ػػ ّال ػػ ّ

 ييمارسيا.
/ّمفّقانكفّالعمػؿّالسػكرمّعمػ ّاع  ػارّاللل ػ ّالداخمٌيػ ّكسػيم ّمػفّكسػالؿّ  ديػد76ّنٌوتّالماد ّ/ .4

اش ػػر.ّإالّاٌننػػاّنػػرلّاٌفّاللل ػػ ّالداخمٌيػػ ّكسػػيم ّمػػفّكسػػالؿّ نظػػيـّالعمػػؿّداخػػؿّالمنخػػ  .ّلػػذلؾوّالّ
وّكاش ر. ّا ااق    يمكفّافّ  ضمفّعناورّذاتّطا ىو

ش ػػرّّالحػػّد األدنػػى العػػاـ/ّعمػػ ّاٌنػػو:ّ"الّي ػػكزّافّي ػػٌؿ74ّالمػػاد ّ/ّنػػٌصّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ ػػ  .5
العٌمػػاؿّالعػػادييفّغيػػرّالم ػػدر يفّالخاضػػعيفّش كػػاـّىػػذاّال ػػانكفّعػػفّال ػػٌدّاشدنػػ ّالعػػاـّلأل ػػكر".ّ

لألجػػور فػػي مينػػة ّالحػػد األدنػػى الخػػاصعّ ال ػػدّاشدنػػ ّالعػػاـّش ػػرّالعمػػاؿّالعػػادييفّالمخػػرٌّّكقوػػدّى
 عممياوّكال  ّيودرّقرارّ   ديدىاّمفّمديرياتّالعمؿ.  ّمنط  ّّمعينة

ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرٌمّوػػا  ّالعمػػؿّالػػذمّييخػػالؼّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػرّ .6 د ىّالاػػرؽّ ػػيفّاش ػػرّ ػػالػػـز
ّالاعمٌ ّكال ٌدّاشدن ّلأل كرّ  ّال ا ّالخاصّ الع ك ات.ّكلكٌنناّنرلّاٌفّال كـّعمػ ّوػا  ّالعمػؿ

 ػػؿّيػػ   ّ نايػػذانّل اعػػد ّقانكنٌيػػ ّ يعىػػٌدّمػػفّالنظػػاـّالعػػاـّال مػػال وّّ ػػزا و ػػد ىّالاػػرؽّالّي مػػؿّمعنػػ ّال
كقلػػزاـّوػػا  ّالعمػػؿّ  عمػػاؿّ كميػػاّ عػػدّافّام نػػىّعػػفّاالل ػػزاـّ يػػاّطكاعٌيػػ وّ  وػػ صّمػػفّالكا ػػ ّ

. ّقضال    إلزاموّ ياّ مك  ّ كـو
الم نػ ّالكطنيػ ّالم نػ ّّ عدادهّالضػكا طّالناظمػ ّلعمػؿ/ ّمنو71ّقانكفّالعمؿّالسكرمّ  ّالماد ّّ دا .7

 ضػػا طّاشزمػػ ّاالق وػػادٌي وّالػػذمّيوػػٌ ّ ػػ ّموػػم  ّوػػا  ّالعمػػؿوّق ػػؿّاالى مػػاـّل  ديػػدّاش ػػكرّ
 ّّ موم  ّالعامؿ.

يس غرؽّال ػٌدّاشدنػ ّالخػاصّلأل ػكرّ ػ ّمينػ وّمعٌينػ وّال ػٌدّاشدنػ ّالعػاـّإذاّكػافّاعمػ ّمنػو.ّلػذلؾوّ .8
   ّ اؿّك كده.ّلأل رّالخاصّّي  ّعم ّوا  ّالعمؿّال  ٌيدّ ال ٌدّاشدن 

 يثيرّالمزاياّالعينٌي ّمخػكم نّ النسػ  ّلمسػ ل ّال ػٌدّاشدنػ ّلأل ػروّ   ٌمػ ّ ػ ّ  يػيـّقيم يػاّ المػاؿ.ّإذّالّ .9
 مثٌػػؿّالمزايػػاّالعينٌيػػ ّال ػػ ّي ػػٌدمياّاوػػ ا ّالعمػػؿّلعٌمػػاليـّن ػػ ّمعظػػـّاش يػػافنّقيمػػ ّمادٌيػػ ّك يػػر ّ

   ط ّ مين ّوا  ّالعمؿ.ّ النس  ّإلييـوّخاٌو نّإذاّكانتّمّر
انطلقػػانّمػػفّم ػػداّاسػػ  للٌي ّال ػػدّاشدنػػ ّلأل ػػرّعػػفّالعناوػػرّاشيخػػرلّلأل ػػرّن ػػكؿ:ّالّيػػدخؿّ ػػ ّ .11

كذلػػؾّالخػػ لؼّاشسػػاسّال ػػانكنٌ ّلكػػٌؿّمنيمػػاوّّ؛ كا ػػ ّاخػػكالياّالعػػالوةّلأل ػػر سػػا ّال ػػٌدّاشدنػػ ّ
يػاّغيػرّممزمػ .ّكمػفّغيػرّالمع ػكؿّافّشٌفّاشوػؿّ ييػاّانٌّّالمنحػة  اقضا  ّإل ّاخػ لؼّغاي يمػا.ّ
ّا  مػػال ّ  ّال عكيػػؿّعمػػ ّعنوػػرو ػػ ّّالوىبػػة و ّلمكوػػكؿّإلػػ ّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػر.ّيػػ ـٌ شٌفّال يػػ ّالممزمى
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قانكنػػانّ  ػػك يرّال ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػرّىػػكّوػػا  ّالعمػػؿوّكال كاعػػدّالناٌظمػػ ّلم ػػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػرّ يمزمػػوّ
وّالّ  ييل ّالظّر ّم اخرو  كؼّال  ّ ساىـّ  ّ   ي ووّمفّخلؿّعمل ّالم ؿ.    ي وّ خكؿو

ي ودّ اش رّالمعٌكؿّعميػوّ ػ ّ  ديػدّنسػ  ّاالق طػاعّالم ػٌرر ّلعٌمػ ّالك ػا ّ الػديفوّاش ػرّالاعمػٌ ّالّ .11
اش رّالمسٌم ّ ػ ّع ػدّالعمػؿ.ّالػذمّيمكػفّافّيزيػدّن ي ػ ّ وػكؿّالعامػؿّعمػ ّمن ػ ّاكّمكا ػ  ّاكّ

 ين صّن ي  ّغيا  ّعفّالعمؿ.ّعمموّساعاتّإضا ٌي وّكيمكفّافّ
ؿّكعمػػ ّاش ػػكرّالمد كعػػ ّمٌيػػز ّال  سػػيطّال ػػانكنٌ ّعمػػ ّال ػػركضّال ػػ ّي وػػؿّعمييػػاّالعامػػ سػػرمّ .12

.ّ  وػػدّالمخػػٌرعّا  ػػوّإلػػ ّال ػػكؿ:ّإٌفّمٌيػػز ّال  سػػيطّ سػػرمّعمػػ ّمػػاّاعطػػاهّوػػا  ّالعمػػؿّمػػفّم ػػد ماّن
عماؿّكممػػ ّ"ال ػػػرض"ّ وػػدّمػػفّاسػػ مػػاؿّلمعامػػؿّعمػػ ّسػػ يؿّالػػديفوّاثنػػا ّسػػريافّع ػػػدّالعمػػؿ.ّكلػػـّي

 .اس  عادّالسمؼ
ّعنػػوّييم ػػٌؽّالضػػررّيسػػ ايدّالعامػػؿّمػػفّنسػػ ّاالق طػػاعّالم ػػٌدد ّقانكنػػانّ م ػػرٌّ .13 دّوػػدكرّاٌمّ وػػٌرؼو

ّاـّإىماؿّو   دلّادكاتّالعمؿوّسكا  .ّ ّاكافّنا  انّعفّقودو
ّمػفّا ػرّ/ ّعم ّاٌنو:ّ"الّي ػكزّال مػىّ ػيفّاق 99نٌصّقانكفّالعمؿّالسكرمّ  ّالماد ّ .14 طػاعّ ػز و

/ّمػفّىػػذاّال ػػانكفّك ػػيفّامّع ك ػ ّماليػػ ّإذاّزادّمػػاّي ػػ ّاق طاعػػو98ّالعامػؿّ ط ي ػػانّش كػػاـّالمػػاد ّ/
ّ ػ ّذكػرّ عم ّا رّخمس ّاياـّعمؿّ  ّالخيرّالكا د".ّكن فّنع  دّاٌفّالمخػٌرعّكقػىّ ػ ّخطػ ّمػادم 

/ا.115ّل  دي ٌيػػػ وّ ػػػدالنّمػػػفّالمػػػاد ّ/ّال ػػػ ّ يعىػػػٌددّال ػػػزا اتّا98رقػػػـّالمػػػاد .ّ يػػػ ّاخػػػارّإلػػػ ّالمػػػاد ّ/
 الم وػػكدّ االق طػػاعّالػػذمّالّي ػػكزّال مػػىّ ينػػوّك ػػيفّاٌمّ ػػزا ّمػػال وّىػػكّاالق طػػاعّالػػذمّيػػ ـٌّك  ػػانّ

ّخػػاص.ّعممػػانّاٌنػػوّ  ٌنػػ ّالػػنٌصّالػػكاردّ ػػ 115ّش كػػاـّالمػػاد ّ/ /وّكالػػذمّييعىػػٌدّ عكيضػػانّمػػدنٌيانّمػػفّنػػكعو
ميمغ ّكماّىكّدكفّ عديؿوّكىذاّماّيحٌكدّلناّك كدّخط ّمػادٌمّ ػ ّالماد ّالسادس ّمفّال رارّالكزارمّال

/ا115ّذكػػرّرقػػـّالمػػاد .ّ اقضػػا  نّإلػػ ّاٌفّمضػػمكفّالػػنٌصّالّيسػػ كمّمعنػػاهّإالّ اقخػػار ّإلػػ ّالمػػاد ّ
 /.98 دالنّمفّالماد ّ/

فّمكػػافّعػػّكيمػػكّم ػػراّن  عػػدّاقػػٌؿّمػػفّخمسػػيفّّييعىػػٌدّالعامػػؿّ ػػ ّ ػػاؿّام ناعػػوّعػػفّاالن  ػػاؿّإلػػ ّمنخػػ  ّو .15
 االسػ  ال وّالػذمّّ  كػـّالمسػ  يؿ.ّك ػ ّىػذهّال الػ ّيسػ ايدّاشخيػرّمػفّال كػـّالخػاٌصّّعمموّاشوم 

ّمػفّإخطػارّوػا  ّالعمػؿّ يسمصّلمعامؿّالمسػ  يؿّ ػالر كعّكلمػٌر وّكا ػد وّعػفّاسػ  ال ووّخػلؿّاسػ كعو
    كؿّاس  ال و.

ّي عػدّاكثػرّمػفّّن ػؿّمنخػ  ويوػا  ّالعمػؿّالػذمّقانكفّالعمؿّالسكرمّلـّيخٌيرّ .16 ّخمسػيفإلػ ّمكػافو
ّالن ػؿّ نػا نّعمػ ّإراد ّيؽّال نايذّالعين ّاكّال نايذّ كيمكّم رانّ يفّسمكؾّطّر ـٌ طريؽّال عػكيض.ّسػكا هّا ػ

ّ خػراّعػفّإراد ػو اٌفّىػذاّالسػيكّالّينػاؿّمػفّ ػٌؽّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّّ.ّإالٌّوا  ّالعمػؿّاـّشسػ ا و
 ـّيرغ ّ  ّ  ميفّمكاولتّالعامؿّ ناسو.ّالم ك ّإل ّال نايذّعفّطريؽّال عكيضوّإذاّل

ال عػديؿّّخػريط ّافّيكػكفّمنصّقانكفّالعمؿّالسكرمّوا  ّالعمػؿّسػمط ّ عػديؿّاللل ػ ّالداخمٌيػ و .17
الّنػرلّم ػٌررانّلمػنصّّكسػمط ّق ػكؿّىػذاّال عػديؿّاكّر ضػو.ّالكزار ٌّنوّمنصّانّمىّا كاـّال انكف.ّكلكم كا  

 ا كاـّال انكف.ٌّفّال عديؿّمخركطهّ عدـّمخالا وّر ضووّخاٌو نّاالكزار ّسمط ّق كؿّطم ّال عديؿّاكّ
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ـٌّاق ػػاّز .18 .ّكلكٌننػػاّ ّالسػػنكٌي ّإلػػ ّاق ػػاز ّالمرضػػٌي لػػـّيػػنصّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّعمػػ ّإمكانٌيػػ ّضػػ
ّي يػزّذلػؾ.ّّنع  دّاٌفّ  مكافّالعامؿّاالس ااد ّمفّىذاّال ٌؽّعم ّالػرغـّمػفّعػدـّك ػكد ّوػريصو نػص 

ا  ّ ػػؽ ّ ػػ ّاق ػػاز ّالسػػنكٌي وّ ػػ ٌفّ  مكانػػوّنمػػفّ يػػ ّاشوػػؿنّّ  ديػػدّمكعػػدّمػػاداـّالعامػػؿّوػػ 
كطري ػػ ّاسػػ عماليا.ّإاٌلّاٌفّالمخػػٌرعّالسػػكرمّ ػػٌكضّوػػا  ّالعمػػؿّ نظػػيـّممارسػػ ّىػػذاّال ػػؽوّمراعػػا نّ
منوّلضركراتّ يسفّسيرّالعمؿّداخؿّالمنخ  .ّكلكفوّ  ّ اؿّ دك ّطار ّيس دع ّ غميػ ّإ ػدلّ

موػم  ّوػػا  ّال ػٌؽّ ػػ ّاق ػػاز ّاكلػ ّ الرعايػػ ّمػفّموػػم  ّوػا  ّال ػػٌؽّ ػػ ّّالموػم  يفوّ ػػ فٌّ
  نظيميا.

 ّ ػ ّ ػاؿّ ػدك ّ ػػداخؿّ ينيمػاوّعمػ ّغػرارّمػاّىػػكّاق ػػاز ّالسػنكيٌّ ّمػىّ ػاز ّالمرضػيٌّالّ نػدمجّاق .19
 ّّال اؿّعميوّ النس  ّلعدـّاندمااّالعطؿّاشس كعٌي ّكاشعيادّضمفّاق از ّالسنكٌي .

ّإ ػػػاز ّاشمكمػػػ ّعمػػػؿّالسػػػكرمّالسػػػ   اؽّاخػػػ رطّقػػػانكفّال .21 افّ كػػػكفّالعاممػػػ ّقػػػدّامضػػػتّسػػػٌ  ّاخػػػيرو
  ػاز ّاشمكمػ ّم ػٌرر ّمراعػا نّلمكضػىّالوػ ٌ ّنظػر؛ّ ّىػذاّالخػرطّم ػؿٌّّك.ّم وم ّلدلّوا  ّالعمؿ

ّمفّالرا ػ ّ عػدّ  ػر ّمػفّالعمػؿوّكمػاّ لمعامم ّككليدىاوّالّمراعا نّل ٌؽّالعامم ّ  ّال وكؿّعم ّقسطو
 عميوّ النس  ّإل ّاق از ّالسنكٌي .ّىكّال اؿ

ال زا ّالذمّقٌررهّالمخٌرعّعم ّالعامم ّ  ّ اؿّعممياّخلؿّإ از ّرعاي ّالطاكلػ ّغيػرّالمػ  كر ّّإفٌّ .21
إذّ رميػاّمػفّّؿّ  ػر ّإ ػاز ّاشمكمػ ّالمػ  كر .اخٌدّمفّال زا ّالذمّقٌررهّعم ّالعامم ّال  ّ عمؿّخػل

 يػػكّالّي ناسػػ ّمػػىّط يعػػ ّّع  ػػدّاٌفّىػػذاّال ػػزا ّالّم ػػٌررّلػػوو ٌ يػػاّ ػػ ّالر ػػكعّإلػػ ّالعمػػؿ.ّكن ػػفّن
 المخالا ّالمنسك  ّإل ّالعامم .

اثػرّك ػا ّالمكلػكدّعمػ ّ ػٌؽّالعاممػ ّ ػ ّال وػكؿّعمػ ّإ ػاز ّامكمػ وّقانكفّالعمػؿّالسػكرمّلـّييعالجّ .22
معانػػانّ ػػ ّركحّ خػػريىّالعمػػؿّن ػػكؿ:ّإٌنيػػاّكرا عػػ و.ّ  ّاق ػػاز ّ   ػػاز ّالمخػػٌرعّسػػمٌّ ّم ػػٌرر ّلثلثػػ ّاكالد؛ّان

اشمكم وّكالّنكػكفّامػاـّ الػ ّامكمػ ّ ػ ّ ػاؿّك ػا ّالكليػد.ّك ال ػال وّ مػنصّالعاممػ ّىػذهّاق ػاز ّلغايػ ّ
 وّاٌييماّا ضؿ.ّ كاماّنّياالكلدّالثال وّاكّلثل ّكالداتّ  ّ ال ّإن ا 

ّاخ رطّقانكفّالعمؿّالسكرمّ اقضا  ّإل ّافّيكػكفّان طػاعّالع .23 وّامػؿّعػفّالعمػؿّلسػ  و افّعػارضو
ران.ّكىػػذاّيعنػػ ّإعطػػا ّنػػّك ّمػػفّسػػمط ّالرقا ػػ ّلوػػا  ّالعمػػؿوّيكػػكفّاالن طػػاعّم ػػر   غيػػ ّال كثٌػػؽّمػػفّعو

 .ّّالعارض ّمدلّول ي ّالس  ّكم ٌررّلم وكؿّعم ّاق از 
ييػػاّ عػػدّان يػػا ّالسػػكرمّعمػػ ّ ػػد ّاعمػػ ّلمػػٌد ّالعمػػؿّال ػػ ّيمكػػفّاال اػػاؽّعمّلػػـّيػػنٌصّقػػانكفّالعمػػؿ .24

ّ ػيفّالطػر يفوّالمن  ّالعممٌي  مييػدرانّ ػذلؾّوّك رؾّالم اؿّما ك ػانّل نظػيـّالمسػ ل ّ مك ػ ّا اػاؽوّ ػردم 
  ّمفّخكاصّقكاعدّقانكفّالعمؿ.ّخاوٌي ّىام

25. ّ إٌفّسػػمط ّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّقطػػىّإ ػػاز ّالعامػػؿّالسػػنكٌي ّليسػػتّمطم ػػ وّ يػػ ّم ٌيػػد ّ ك ػػكدّاسػػ ا و
 ّّؿّال   يؿ.كافّالعمؿوّالّ   مٌّاضطرارٌي ّ  عٌمؽّ العمؿوّ س دع ّك كدّالعامؿّ  ّم

ّ مكا  ػػػ ّوػػػا  ّالعمػػػؿّعمػػػ ّىػػػذاّ .26 ّمػػػفّإ از ػػػوّالسػػػنكٌي ّرىػػػفه إٌفّرغ ػػػ ّالعامػػػؿّ ػػػ ّ   يػػػؿّ انػػػ و
ال   يؿ.ّكاخ راطّالمكا   ّي   ّكن ي  وّ  مٌي وّلككفّاشخيرّوػا  ّال ػٌؽّاشوػيؿّ ػ ّ نظػيـّاكقػاتّ

  وكؿّالعامؿّعم ّاق از ّالسنكٌي .ّ
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.ّكىػذاّيعنػ ّر يفّ  ّاال ااؽّعم ّال نازؿّعفّاق ػاز ّالسػنكٌي السكرمّ رٌي ّالطسم ّقانكفّالعمؿّ .27
  ػتّّ اال اػاؽّالخػاٌصّّ كزّلطر  ّع دّالعمػؿّمخالا يػااٌفّ كـّىذهّالماد ّمفّالنظاـّالعاـ؛ّإذّالّي

 اٌمّم ٌررّكاف.
 وّالخخوػٌ ؛ّعمػؿّل سػاّليسّلوا  ّالعمؿّ رمافّالعامؿّمفّا رهّعفّمٌد ّاق از ّالسنكٌي ّإذا .28

ّآخر.ّ المخرعّلـّيمنعوّمفّذلؾ  وّإٌنماّمنعوّمفّالعمؿّل سا ّوا  ّعمؿو
محٌمنػانّعميػو.ّ يػذاّخسار ّ سيم ّ وا  ّالعمؿّإذاّكافّالخ  ّّالّيمكفّ وؿّالعامؿّالذمّال ؽ .29

ّيعن ّاٌفّوا  ّالعمؿّلـّ م  وّخسػار ّ سػيم ّمػفّالنا يػ ّالاعمٌيػ وّاشمػرّالػذمّي ر ٌػ ّعميػوّان اػا 
ّمفّالخركطّال  ّ  ل ياـّمسحكلي ّالعامؿّ  ّوم ّال انكف.ّالم ٌدد خرطو

 ّيعمػؿّال ػ المنخػ  ّّلعٌم ّإ خالوّاسرارّالمنخ  وّإذاّا خ ّا دّاشسرارّالخاٌو العامؿّّيمكفّ وؿ .31
ّلخدمػ ّموػالصّالمنخػ  ّّل ظػريػذاّا.ّ  يياوّدكفّالمنخآتّاشيخػرلّال ػ ّيممكيػاّوػا  ّالعمػؿ م ػٌرره

 ّّموالصّوا  ّالعمؿّالخخوٌي .لخدم ّّ ّإليياّالعامؿ.ّالال  ّين م
 النخػػاطّالمماثػػؿّلنخػػاطّوػػا  ّالعمػػؿوّ عػػدـّالمنا سػػ ّنطػػاؽّاالل ػػزاـّّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ ػػٌدد .31

كامػؿّ ػيفّالعممػيف.ّدكفّافّي ٌددهّ النخاطّالمخا و.ّ النخاطّالمماثؿّيعن ّال طا ؽّالكامػؿّاكّخػ وّال
لّذلػؾّإلػ ّ رمػافّالعامػؿّمػفّممارسػ ّعػٌد ّانخػط وّلم ػٌردّاٌنيػاّالمخا ووّشدٌّ ٌددىاّ النخاطّّاٌماّلك

  ن م ّلال ّالنخاطّالذمّييمارسوّوا  ّالعمؿ.ّ
ال ػػزا ّالم ر ٌػػ ّعمػػ ّإخػػلؿّالعامػػؿّ ال زامػػوّ ػػالعكد ّإلػػ ّالعمػػؿّخػػلؿّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ ػػٌددّ .32

افّي ػػرؾّدكفّّومػػؿّالػػذمّي ػػددهّلػػوّوػػا  ّالعمػػؿاكّإخللػػوّ ال زامػػوّ ػػ دا ّالعّوالا ػػر ّالم ػػدد ّقانكنػػاّن
سػػػمصّلوػػػا  ّالعمػػػؿّوّعػػػادّكا مػػػتّالمسػػػ ل ّمػػػفّ نظيمػػػووّعنػػػدماّكلكنػػػالمسػػػ ل ّلل اػػػاؽّالخػػػاص.ّ

  مطال  ّالعامؿّ ال عكيضّدكفّافّيي ددّم داره.
اٌمػاّّ. ػ دي  ٌّالّ ػرضّال ػزا ّي ػٌررّالغيا ّخرطهّل ياـّالخط ّالذمإٌفّعدـّ كٌ رّالعذرّالم  كؿّلكاقع ّ .33

وّ يػػكّخػػرطهّلاػػرضّال ػػزا ّالػػذمّييػػٌددّاسػػ مرارّع ػػدّالعمػػؿوّمعٌينػػ ّنّ  ػػاكزّالغيػػا ّغيػػرّالمخػػركعّمػػٌد ّن
ّكدكفّمكا   ّاكّ عكيض.ّ  كىكّ زا ّالاوؿّمفّالعمؿّدكفّإخطارو

ـّالرا ػػػ ّايػػػاّكّوايػػػاـّاشعيػػػادمػػػٌد ّالغيػػػا ّالم كاوػػػؿّالػػػذمّي ػػػٌررّ وػػػؿّالعامػػػؿّ سػػػا ّدّمػػػفّ يسػػػ  عّى .34
 ّّيا.ل  ّيمكفّافّ خٌممااشس كعٌي وّ

؛ّ المخػػٌرعّيي اسػػػ ّ عميمػػاتّالسػػلم ّّ ّالعامػػػؿطّافّي ر ٌػػ ّعمػػػ ّعػػدـّمراعػػاخػػ رّىيّيالّ .35 ّ عمػػ   ضػػػرره
العامػػؿّعمػػ ّخطلػػوّالم مثٌػػؿّ ػػ ّعػػدـّمراعػػا ّ عميمػػاتّالسػػلم وّ غػػٌضّالنظػػرّعػػفّالن ي ػػ ّالم ر ٌ ػػ ّ

 ّعم ّالخط .ّ
سػلم ّرغػـّإنػذارهّك ا ػ نّمػر يف.ّكالّيكاػ ّإنػذارّالعامػؿّإاٌلّإذاّلػـّييػراًعّ عميمػاتّالّالعامؿّاوؿيّيالّ .36

ق ؿّار كا ػوّمخالاػ ّل عميمػاتّالسػلم .ّ الم وػكدّ اقنػذارّ ػ ّىػذاّالوػددوّذلػؾّاقنػذارّالػذمّيكٌ ػوّ
 إل ّالعامؿّ مناس  ّار كا وّمخالا ّل عميماتّالسلم .ّ
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مػ ّالعامػؿّ وػكر وّكاضػ  و.ّك ال ػال وّييخ رطّلاوؿّالعامؿّلعٌم ّالسكرّافّيككفّ ٌينانّيظيرّآثارهّع .37
العمػػؿّالسػػكرمّّ السػػكرّال سػػيطّاكّ ناكلػػوّالمػػاد ّالمسػػكر ّداخػػؿّمكػػافّالعمػػؿوّالّيوػػمصّك  ػػانّل ػػانكف

ّمادامتّآثارهّلـّ ظيرّداخؿّمكافّالعمؿ.ّّس  انّلاوؿّالعامؿو
ّلوّّالاوؿالّيمكفّ رضّ زا ّّ .38 ّآخرّمساكو ّلمعمؿّعم ّرليسو  ػ ّالدر ػ وّاكّ  ّ اؿّاع دا ّرليسو

ّعم ّزميؿّلو؛ّذلؾّاٌفّ مػفّ ػرضّ ػزا ّالاوػؿّعمػ ّالعامػؿّ ػ ّ ػاؿّالمر ػٌك ّال كم ّاع دا ّعامؿو
الّّ ػػ ّعػػدـّاقخػػلؿّ السػػمط ّاليرمٌيػػ ّداخػػؿّالمنخػػ  وّّ  مٌثمػػكالمّواع دالػػوّعمػػ ّا ػػدّرحسػػا ّالعمػػؿ

ّ  كٌ رّ  ّىذهّال ال .
ّ كر ّ  ٌكؿّع دّّكذلؾوالعمؿّم ٌددّالمٌد .ّّع د ٌدانّزمنيانّلّلـّيضىّقانكفّالعمؿّالسكرمّ .39 لـّي  ف 

ّغيرّم ٌددّالمٌد وّإٌنماّقاـّ م ار  ياوّكذلؾّ   نيوّ  ر ّ  ّع زّ العمؿّم ٌددّالمٌد ّإل ّع دّعمؿو
ّ/اّ  ؼّ  ّك وّىذاّال  ٌكؿ.54ّالماد 

ر ٌػػػ ّعميػػػوّاٌيػػػ ّالّ  العمػػػؿّع ػػػدّق ػػػؿّان يػػػا ّالمكعػػػدّالم ػػػٌددّ ػػػ ّّاقنيػػػا ّالػػػذمّيوػػػدرّعػػػفّالعامػػػؿّ .41
ّ مراعا ّميم ّاقخطارّالمنوكصّعميياّ  ّقانكفّالعمؿ.  مسحكلٌي وّماداـّاشخيرّال ـز

وػػا  ّالعمػػؿّالػػذمّيينيػػ ّع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد ّيسػػ طيىّالػػ خٌمصّمػػفّك ػػكدّالعامػػؿّداخػػؿّإٌفّّ .41
فّاخ ماتّال سمي ّك  ا ػتّ عكيضػانّ ػدالنّالمنخ  وّدكفّافّيس طيىّال خٌمصّمفّال زاموّ  دا ّاش روّكان

يضػػمفّلمعامػػؿّاسػػ مرارّع ػػدّعممػػوّل ػػيفّان يػػا ّالمػػٌد ّالم اػػؽّعمييػػاوّإذاّلػػـّيكػػفّّكىػػذامػػفّاش ػػر.ّ
ّا  رامانّل نكدّاال ااؽوّ خك انّمفّال زا ّالذمّنٌصّعميوّقانكفّالعمؿ.

وّإذاّكقػىّاع ػدا ّهّالّي كزّ .42 فّكػافّّعميػوّمػفًّق ػؿّا ػدّزمللػووّلمعامػؿّافّي ػرؾّالعمػؿّدكفّإخطػارو كان
 الّييعىٌدّرليسانّلمعمؿ.ّّوّ  ّالسٌمـّالكظياٌ وّماداـّالعامؿّالمع دماعم ّمن

ّمػفًّق ػؿّوػا  ّالعمػؿ.ّّ .43 مفّ ٌؽّالعامػؿّافّيػدل ّ وػك وّلممرٌخػصّالػذمّيرغػ ّ ػووّدكفّاٌمّ ػدٌخؿو
ذاّاقػػدـّاشخيػػرّعمػػ ّإنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿوّشٌفّالعامػػؿّلػػـّين خػػ ّالخػػخصّالػػذمّاكعػػظّ ػػووّ اقنيػػا  ّكان

 .ّّ ٌّاالن خا ّ س  ّممارس ّال ؽٌّّإنيا ّهّ يكييعىٌدّ عساٌيانّ  كـّال انكف؛ّ
ّم دلٌيػ وّّ .44 ي كزّلمعامؿّافّي مٌسؾّ  ٌ ػوّ ػ ّ  ػديـّخػككلّضػدّوػا  ّالعمػؿوّ ػ ّ ػاؿّك ػكدّخػككؾو

 يث ػتّّكا يػ ّوّلديوّ ار كا ّوا  ّالعمؿّمخالااتّقانكنٌي .ّ مػيسّمػفّكا ػ ّالعامػؿّال  ػ ّعػفّادٌلػ ّو
 .وّالمخالا .ّإذّييك ا ّ  ّمثؿّىذهّال االتّ ال رالفار كا 

لػػذلؾوّالّّ ػػ ّر ػػىّخػػككلّاكّالمخػػارك ّ ييػػا.ّ ٌ ػػوي اػػٌرعّعػػفّ ػػٌؽّالعامػػؿّ ػػ ّاقدال ّ خػػياد وّّإفٌّّ .45
ّ ذلؾ.ّوي كزّ وؿّالعامؿّليذاّالس   ّوريصو  ّّ الرغـّمفّعدـّك كدّنص 

فّإطارّالمنخػ  ّالّيخضػىّسػكلّل يػدّمراعػا ّ يماّيخراّعّإذاّكافّ ٌؽّالعامؿّ  ّال ع يرّعفّرايووّ .46
 ػػدكدّال ػػانكفوّ ػػ ٌفّ ٌ ػػوّ ػػ ّال ع يػػرّعػػفّاشمػػكرّال ػػ ّ خػػٌصّالمنخػػ  وّم ٌيػػدّ مراعػػا ّ سػػفّاآلدا ّ

 كالسمكؾّ  ّإ دا ّالراموّكعدـّاقسا  ّإل ّرحسا ّالعمؿ.ّ
ٌ ّىػكّاقخطػارّالك ػا مػىّم ػداّ مايػ ّالعامػؿّّؽّالغايػ ّالمر ػك ّمنػووّكي كا ػؽاقخطارّالذمّي ٌ ػإٌفّّ .47

 كاقخطارّالاعمٌ .ّواقخطارّالخاي ٌّك دهوّدكفّ اق ّاخكاؿّاقخطار.ّك
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قػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ ػػيفّالعامػػؿّكوػػا  ّالعمػػؿوّ يمػػاّي عٌمػػؽّ  ث ػػاتّال  ػػكؽّالناخػػل ّعػػفّسػػاكلّّ .48
.ّك ذلؾوّ  مثٌػؿّم ػٌررّك ػكدهّالمالسػكرمّّقػانكفّالعمػؿّ  اىػؿع دّالعمؿّ  ّ اؿّغيا ّا ااؽوّمك ك و

 .  ّ ماي ّ  كؽّالعامؿ
ّال ال ّلكوكؿّاقخطارّلعمـّالطرؼّالذمّكٌ ػوّإليػو.ّإذّنػٌصّّ .49   داّميم ّاقخطارّ السريافّمفّاليـك

ّ سػػٌممو".ّ قػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّعمػػ ّاٌفّاقخطػػارّي ػػداّ السػػريافّ"مػػفّ ػػاريخّ سػػٌممو"ّكلػػـّي ػػؿّ"مػػفّيػػـك
 ىذاّال اسير.ّافّطرحرّاشخيروّلماّكافّ اقمكاٌماّلكّ  ٌن ّال ع ي

ذكرىاّكقػػاـّ ػػّوات ػػيفّإ ػػاز ّاشمكمػػ ّك ػػاق ّاق ػػاّز/اّمنػػو57ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ ػػ ّالمػػاد ّمٌيػػزّّ .51
سػياؽّالمػاد ّذا يػاّ ع يػريفّّاسػ عمؿّ ػ مفّك د ّال كـّالذمّينط ؽّعمػييـ.ّّكّوّ الرغـمس  ٌم ّوّ وكر ّو

لمػرا ّالعاممػ ّ"   ػاز ّاشمكمػ "ّك ػ ّنيايػ ّالمػاد ّمخ مايفّلمدال ّعم ّاق از ّذا يا.ّ مٌر نّسٌم ّإ ػاز ّا
 "   از ّالكالد ".

دّ يػػوّمػػٌد ّقوػػكلّللن يػػا وّمػػىّاالع ػػراؼّ رخوػػ ّاقنيػػا ّلطر يػػوّاكّ ػػدّ ع ػػدّالعمػػؿّالػػذمّيّيي  ػػٌكؿّّ .51
إذّمفّغيرّالمنط  ّافّيس ايدّا دّالم عاقديفّمػفّمٌيػز يفّغيرّم ٌددّالمٌد .ّّ دّعمؿّوش دىماّإل ّع

 يفّ خٌوػػػافّنػػػكعيفّمخ ماػػػيفّمػػػفّع ػػػكدّالعمػػػؿوّكىمػػػا:ّميػػػز ّاقنيػػػا ّ ػػػاقراد ّالمناػػػرد وّكميػػػز ّمسػػػ  مٌّ
ّ الم ا ؿّالم ٌررّليااقخطاراقعاا ّمفّمراعا ّميم ّ ّ.ّّّّوّدكفّافّيم ـز

"  ػػػٌددّمػػػٌد ّاالخ  ػػػارّ ػػػ ّع ػػػدّالعمػػػؿ"ّداللػػػ ّكاضػػػ  ّعمػػػ ّ طػػػلفّالخػػػرطّّ:نػػػرلّ ػػػ ّقػػػكؿّالمخػػػرعّ .52
لمػػاّ ػػداّّىػػذاّالمعنػػ المخػػرعّلػػكّلػػـّي وػػدّ ػػ ّ ػػاؿّعػػدـّ  ديػػدّمٌد ػػو.ّ  االخ  ػػارّاال اػػاقٌ ّالم عٌمػػؽّ

الػػػنٌصّال ػػػانكنٌ ّ يػػػذهّال ممػػػ وّإٌنمػػػاّ ػػػداىاّمػػػفّخػػػٌ ياّالثػػػان ّ  كلػػػو:ّ"الّي ػػػكزّ عيػػػيفّالعامػػػؿّ  ػػػتّ
ّدكفّافّي وػػػدّالمعنػػػ ّال ػػػانكنٌ ّليػػػذهّّك".ّ...االخ  ػػػارّ ّقػػػانكن   المخػػػرعّالّيضػػػيؼّ ممػػػ نّإلػػػ ّنػػػص 

  .ال مم
/ ّ ػػيفّالعامػػؿّكوػػا  ّالعمػػؿّ يمػػاّي عٌمػػؽّ ػػال عكيض56ّسػػاكلّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ ػػ ّالمػػاد ّّ .53

؛ّكذلػؾّالخػ لؼّم ػدارّالضػررّغيػرّم ػٌرر ىػذهّالمسػاكا ّّك ّعم ّعدـّمراعا ّميم ّاقخطػار.ّالم ر ٌّ
ّن ي  ّعدـّمراعا ّميم ّاقخطار.ّالذمّييوي ّالطر يف

 المقترحات: -ثانياً 

/ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرموّ  يػػ ّ وػػ صّعمػػ ّالخػػكؿّال ػػال :ّ"ي ػػد دّاش ػػرّ ػػ 76ّ ّ/ عػػديؿّالمػػاد .1
وّاٌمػاّإذاّلػـّعمى أف ال يقّؿ عف الحّد األدنػى لألجػورع دّالعمؿّالاردٌمّاكّ  ّع دّالعمؿّال ماعٌ وّ

ّمػػفّىػػذهّالطػػرؽوّاسػػ  ٌؽّالعامػػؿّال ػٌدّاشدنػػ ّلأل ػػرّ ر المنصػػوص عميػػو فػػي القػػرايي ػددّاش ػػرّ ػػ م 
 لممين ّاكّال ر  ّذاتّالعلق ".ّالصادر عف الجية المختّصة

ّمعٌين .ّ ػ ذاّكانػتّالمٌيػز ّ .2 ن  رحّعدـّإدخاؿّالمزاياّالعينٌي ّ  ّ سا ّال ٌدّاشدن ّلأل رّإاٌلّ  ّ دكدو
الم د مػػ ّلمعامػػؿّغيػػرّمر  طػػ ّ العمػػؿّالػػذمّيمارسػػوّوػػا  ّالعمػػؿوّن  ػػرحّإدخاليػػاّ ػػ ّ سػػا ّال ػػٌدّ

/ّ المال .ّاٌماّإذاّكانتّمر  ط ّ مين ّوا  ّالعمػؿّن  ػرحّإدخاليػاّ ػ 41ّرّ  ّ دكدّ/اشدن ّلأل 
 /ّ المال ّمفّال ٌدّاشدن ّش رّالعامؿ.21 دكدّ/
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لـّييعالجّقانكفّالعمؿّالسػكرمّمسػ ل ّمػدلّإلزامٌيػ ّالمكا  ػ ّعمػ ّطمػ ّاالق ػراضّالم ػد ـّمػفّالعامػؿ.ّ .3
العامػؿّ ػ ّال وػكؿّّعامػؿ.ّلػذلؾوّ  ٌننػاّن  ػرحّالػنٌصّعمػ ّ ػؽٌّ  ويرانّ  ّم ػاؿّ مايػ ّالىذاّييعىٌدّّك

لكٌنػػوّّكعػػفّا ػػرّثلثػػ ّاخػػير.ّ يػػذاّاشمػػرّلػػفّييم ػػؽّ وػػا  ّالعمػػؿّضػػررانّ الغػػانوّّعمػػ ّسػػما وّالّ  ػػؿٌّ
  الم ا ؿّسيساىـّ  ّ خٌط ّالعامؿّشزم وّالمالٌي وّكلكّ وكر وّ زلٌي .

ّال ػػ ّ ػػنٌظـّمسػػ ل ّال/115ّن  ػػرحّذكػػرّالمػػاد ّ/ .4  ػػ ّالاوػػؿّالثالػػ ّ سػػـّمػػفّا ػػرّالعامػػؿّك عػػكيضو
درا يػػػاّمػػػىّالمػػػكادّ/ّاألجػػػور"،مػػفّال ػػػا ّالخػػػامسوّالػػػذمّي مػػػؿّعنػػػكافّ" /ّ  ػػػت85ّّ–84ّّ–83ّكان

المػاد ّّ ػ ّالاوػؿّالرا ػىّادراّىػذهّقانكفّالعمؿّالسكرمّاٌفّّعمماّنّعنكافّ رع ّ" ماي ّا رّالعامؿ".
 ات".ّنكافّ"ال زا مفّال ا ّالسادسوّالذمّي مؿّع

الػػنصّعمػػ ّضػػركر ّالم ػػك ّإلػػ ّال ضػػا ّل  ػػديرّالضػػررّالػػذمّل ػػؽّ   ػػدلّادكاتّالعمػػؿوّإذاّ  ػػاكزّ .5
م ػػدارّال عػػكيضّا ػػرّخػػيريفّمػػفّا ػػكرّالعامػػؿ.ّ   ػػاكزّم ػػدارّال عػػكيضّىػػذاّال ػػدوّيعنػػ ّاٌفّم مػػ ّ

نا ّالم ػٌررّال عكيضّك يرّنس ٌيانّم ارن ّمىّدخؿّالعامػؿ.ّاشمػرّالػذمّي طٌمػ ّالعػدكؿّعػفّىػذاّاالسػ ث
 لموم  ّوا  ّالعمؿوّكالر كعّإل ّال كاعدّالعاٌم ّلم عكيض.

اآللػ ّاكّاشدا ّّثمػف عؿّال ظٌمـّمفّقرارّوػا  ّالعمػؿّ   ػديرّقانكفّالعمؿّالسكرمّافّيّن  رحّعم  .6
اكّ  دىاّاماـّل ن ّخاٌوػ ّ ػ ّمديرٌيػ ّالعمػؿ؛ّذلػؾّاٌفّإلػزاـّالعامػؿّ سػمكؾّطريػؽّالعامؿّال  ّا ماياّ

ضػا ّلر ػىّالظمػػـّعػفّناسػوّسػػيد عوّإلػ ّال  ػاعسّعػػفّذلػؾوّلوػعك  ّالم ػػك ّ ماػردهّدكفّمسػػاعد ّال 
ّإلػػػ ّال ضػػػا ّمػػػفّ يػػػ وّكشٌفّإ ػػػرا اتّال  اضػػػ ّاكثػػػرّ ع يػػػدانّكاطػػػكؿّمٌمػػػاّلػػػكّكانػػػتّال يػػػ ّ م ػػػاـو

ّلمخػٌرعّخػراّعمػ ّال كاعػدّالعاٌمػ ّل عػكيضالمخ ٌو ّى ّل ن ّإدارٌي وّمفّ يػ ّايخػرل.ّكخاوػ ّاٌفّا
 وا  ّالعمؿوّ مماذاّىذاّال ع يدّل ي ّالعامؿ؟

ن  رحّعمػ ّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّ خاػيضّمػٌد ّاالق طػاعّال ػ دي  وّك عميػاّ ػ ّ ػدكدّا ػرّثلثػ ّايػاـّ .7
مفّا رّالعامؿوّ دالنّمفّخمسػ ّايػاـ.ّإذّ يعىػٌدّالا ػر ّالم  ر ػ ّكا يػ نّلي ٌ ػؽّال ػزا ّال ػ دي  ّىد ػوّ ػ ّ

ّاك ػرّالردعّالعاـّكالردعّالخاص وّمىّمراعا ّال ان ّاقنسانٌ ّل ػانكفّالعمػؿوّ  يػ ّني  ػ ّعمػ ّ ػز و
 مفّا رّالعامؿّ عيدانّعفّاالق طاعّال  دي ٌ .

ّي عػدّاكثػػرّمػفّّو ػ ّ ػػاؿّن مػمػػنصّالعامػؿّالخيػػارّن  ػرحّ .8 ّوعممػػخمسػػيفّكيمػكّم ػػرانّعػفّمكػػافّلمكػػافو
ّيكػكفّمعػادالنّلكاقعػ ّالن ػؿ.ّاشوم ّ يفّمطال ػ ّوػا  ّالعمػؿّ ال نايػذّالعينػٌ ّاكّمطال  ػوّ   عػكيضو

كػػ فّييطال ػػوّ  ػػدؿّاالن  ػػاؿوّاكّ  ػػدؿّالسػػكف.ّ  ػػدّالّيرغػػ ّالعامػػؿّ ال نٌ ػػؿّاليػػكمٌ ّإلػػ ّمكػػافّالعمػػؿوّ
ّإلػزاـّوػا  ّالعمػؿّ ػ دا ّ ػدؿّالسػكفّ كياٌضؿّالسكفّ ػ ّمنط ػ ّعممػوّال ديػد.ّعنػدىاّن  ػرحّافّيػ ـٌ

 ػك يرّاقوػ ّ مايػ ّممكنػ ّل  ػكؽّالعامػؿ.ّإذّيمكػفّافّالمناس ّ دالنّمػفّ ػدؿّال نٌ ػؿ؛ّكذلػؾّ يػدؼّ
  د عوّعدـّرغ  وّ  ّال نٌ ؿّاليكمٌ ّإل ّمكافّعمموّال ديدّإل ّخسار وّالعمؿ.

وّينػػػدراّضػػػمفّ .9 اخػػػ رطّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّعمػػػ ّوػػػا  ّالعمػػػؿّالػػػذمّييعػػػان ّمػػػفّضػػػغطّعمػػػؿو
ك ػ ّىػذاّالوػددّكىػ ّمديريػ ّالعمػؿ.ّ/ّإ ػلغّالمديرٌيػ ّالمخ ٌوػ و111ّال االتّالم ٌدد ّ  ّالماد ّ/

ييعطييػػاّدكرانّافّيخػػ رطّمكا   يػػا؛ّلالمخػػٌرعّ ػػدالنّمػػفّافّيخػػ رطّإ ػػلغّالمديرٌيػػ ّالمخ ٌوػػ ّّن  ػػرحّعمػػ 
سػػػػفّ ط يػػػػؽّاالسػػػػ ثنا اتّال ػػػػ ّ  ٌناىػػػػاّقػػػػانكفّالعمػػػػؿّمراعػػػػا نّلمموػػػػالصّ اك ػػػػرّ ػػػػ ّالرقا ػػػػ ّعمػػػػ ّ ي
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ّ  كثّاالق وػػادٌي ّلممنخػػ  .ّ اخػػػ راطّاق ػػلغّيعنػػػ ّافٌّ ؽّيػػػالمديريػػ ّالّ ممػػؾّر ػػػضّالطمػػ وّإٌنمػػػاّ  ػػـك
الطم ّكمنصّاقذف.ّ ينماّلػكّايعطيػتّسػمط ّالمكا  ػ ّاكّالػر ضّخػلؿّميمػ ّزمنٌيػ ّمعٌينػ ّالّ   ػاكزّ
ّالكا ػػػدوّ يػػػذاّيعنػػػ ّاٌفّ  مكانيػػػاّافّ اػػػرضّرقا  يػػػاّعمػػػ ّمػػػدلّ دٌيػػػ ّال الػػػ ّاالسػػػ ثنالٌي ّال ػػػ ّ اليػػػـك

 يدعيياّوا  ّالعمؿ.
دّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّمػٌد ّمعٌينػ ّل نايػذّاالل ػزاـّ كضػىّاللل ػ وّكلكػفّي ػ ّعمػ ّوػا  ّلـّي دٌّ .11

افّينٌاػذّال زامػوّخػلؿّمػٌد ّمع كلػ .ّك ػ ّىػذاّالوػددّن  ػرحّّ– اع  ارهّالمديفّ ػ ّىػذاّاالل ػزاـ–العمؿّ
ييػاّخػلؿّلم وػديؽّعمّإلزاـّوا  ّالعمؿّ  يداعّنسخ وّمفّالنظاـّالداخمٌ ّلدلّال يػاتّالمخ ٌوػ و

 .ثماني ّاياـ
لم وػػػديؽّعمػػػ ّاللل ػػػ ّالداخمٌيػػػ ّالناػػػاذّالمػػػٌد ّالم ػػػٌدد ّر ٌػػػ ّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّعمػػػ ّان ضػػػا ّ .11

ّ ّخػػػكم   فّلػػػـّ  ػػػـّال يػػػاتّاقدارٌيػػػ ّ يػػػذهّالميٌمػػػ .ّككػػػ ٌفّدكرّال يػػػاتّاقدارٌيػػػ ّىػػػكّدكره ال كمػػػ وّكان
ثٌػػؽّمػػفّا  ػػػراـّوػػا  ّالعمػػػؿّ  ػػت.ّ ػػ ّ ػػػيفّاٌفّاليػػدؼّمػػفّإخضػػػاعّاللل ػػ ّلم وػػديؽّىػػػكّال ّك

ضركر ّخمؽّ ػكازفّ ػيفّموػم  ّالطػر يفّي  ضػ ّ ّإعدادّاللل  .ّك ال ال وّ  ٌفّلمخرعٌي ّال انكنٌي ّ 
وّلمػػػنصّاللل ػػػ ّقػػػٌك ّالناػػػاذ.ّ ّ عمػػػ     ٌننػػػاّن  ػػػرحّاع  ػػػارّاللل ػػػ ّلػػػذلؾوّ ػػػدٌخؿّال يػػػاتّاقدارٌيػػػ ّ خػػػكؿو

 ال  ّاعٌدىاّوا  ّالعمؿ.ّالنمكذ ٌي ّنا ذ ّ كمانوّ دالنّمفّاللل  ّ
خػلؿّمػٌد ّّاٌنيػاّ عمػؿالعامم ّمفّ ٌ ياّ  ّاش روّإذاّث تّّاف رمنٌصّقانكفّالعمؿّالسكرمّعم ّ .12

  ٌ يػا.ّك ػ ّىػذاّالوػددّن  ػرحّّإ از ّاشمكم ّالم  كر وّ اقضا  ّإلػ ّإمكانٌيػ ّ ػرضّال ػزا ّال ػ دي  ٌّ
وّكعػػػدـّالسػػػماحّىػػػذهّالمخالاػػػ  ػػػزا نّكا يػػػانّعمػػػ ّاالك اػػػا ّ  رمػػػافّالعاممػػػ ّمػػػفّا رىػػػاوّكالػػػذمّييعىػػػٌدّ

لوا  ّالعمؿّ ارضّال زا ّال ػ دي  ّ  ٌ يػا.ّكخاوػ نّاٌنيػاّنالػتّ زا ىػاّالعػادؿّ يػذاّال رمػاف.ّ مػاّ
ّ  ٌ يا.ّ ّلمخالا ّم داّك د ّال زا ّك رضّاكثرّمفّ زا و  مفّم ٌررو

13. ّ وّ الرغـّمفّاٌفّالعامؿّيغػدكّ ػ ّإٌفّاق از ّالمرضٌي ّى ّاق از ّالك يد ّال  ّالّ ككفّ   رو كامؿو
ىػػذهّاق ػػاز ّ الػػذاتّاخػػٌدّ ا ػػ نّإلػػ ّالمػػاؿ.ّكالّيمكػػفّنمػػفّك يػػ ّنظرنػػانّافّنعػػٌكؿّعمػػ ّطػػكؿّ  ػػر ّ
اق ػػاز ّالمرضػػٌي ّل ن ػػاصّمػػفّىػػذهّالضػػمان ّالم مثمػػ ّ ػػ ّ وػػكؿّالعامػػؿّعمػػ ّا ػػرهّكػػاملن.ّلػػذلؾوّ

ّمنيػاّسػ كفّيكمػانوّي وػؿّالعامػؿّ ػ ّن  رحّ  سيـّ  ػر ّاق ػاز ّالمرضػٌي ّإلػ ّثػل ّمّر ا ػؿوّمػٌد ّكػؿ 
%/ّمػفّا ػرهو85ّ%/ّمػفّا ػرهوّكي وػؿّ ػ ّالمر مػ ّالثانيػ ّعمػ ّ/75المر م ّاشكلػ ّمنيػاّعمػ ّ/

 ك  ّالمر م ّالثالث ّي وؿّعم ّا رهّكاملن.
اس  داؿّموطمصّ"مس نداتّمزكر "ّ موطمصّ"خػياداتّاكّ كوػياتّمػزكر "ّال ػ ّنػٌصّعمييػاّقػانكفّّ .14

 /ّمنو؛ّشٌنياّاكثرّخمكلٌي ّكدٌق .64العمؿّالسكرمّ  ّالماد ّ/
ن  ػػرحّافّيخػػ رطّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ اقضػػا  ّإلػػ ّ سػػام ّالضػػررّافّيكػػكفّالعامػػؿّقػػدّار كػػ ّّ .15

الخط ّعمدانوّليغدكّم ٌررانّلاوموّمفّالعمؿوّدكفّإخطػارّاكّمكا ػ  ّاكّ عػكيض.ّ ػ ّ ػيفّاٌنػوّإذاّلػـّ
 ٌنػػوّيمكػػفّافّيغػػدكّم ػػٌررانّقنيػػا ّع ػػدّالعمػػؿوّمػػىّا  اػػاظّالعامػػؿّ  ٌ ػػوّ ػػ ّير كػػ ّالخطػػ ّعمػػدانوّ 

 اقخطاروّكمكا   ّنياي ّالخدم .ّ
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ييعىٌدّال كٌثؽّمفّ  ٌخرّعمـّوا  ّالعمؿّ ال اد ّالذمّ سٌ  ّ ػ ّإل ػاؽّخسػار ّ سػيم ّامػرانّوػع انّّ .16
ّ عػدّمػركرّ  ٌنناّن  رحّ كميػؼّوػا  ّالعمػؿّ  ث ػاتّ ػ ٌخرّعّوعم ّالعامؿ.ّلذلؾ ـٌ ممػوّ ال ػاد ّإذاّ ػ

ّكار عيفّسػاع ّمػفّ ػاريخّار كػا ّالعامػؿّالخطػ ّالمنسػك ّإليػو.ّاٌمػاّإذاّاك خػؼّوػا  ّالعمػؿّ ثمافو
ّكار عيفّساع ّمفّ ػاريخّكقػكعّالخطػ وّ  ٌنػوّالّيغػدكّممزمػانّ اقث ػاتوّشٌنيػاّ ٌمػتّ ال اد ّخلؿّثمافو

 .ضمفّالميم ّال انكنٌي ّال  ّنٌصّعميياّالمخٌرع
/ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ  يػػ ّيوػػ صّمػػفّ ػػؽ64ّ/ّمػػفّالا ػػر ّ/ا/ّمػػفّالمػػاد ّ/6 عػػديؿّال نػػدّ/ّ .17

ونػتج عػف وا  ّالعمؿّ وؿّالعامؿ:ّ"إذاّا خ ّالعامؿّاشسرارّالخاو ّ المنخ  ّال  ّيعمؿّ يػاوّ
ّ  ػّذلؾ خسارة جسػيمة ٌؽّل  ػتّ المنخػ  ".ّك ػذلؾّيغػدكّاق خػا ّ وػٌر انّيسػ دع ّ ػرضّاقسػ ّ ػزا و

 العامؿّكىكّالاوؿّمفّالخدم وّمىّ رمانوّمفّ ٌ وّ  ّاقخطارّكمكا   ّنياي ّالخدم .
لػػػـّي ػػػٌددّقػػػانكفّالعمػػػؿّالسػػػكرمّنطػػػاؽّاالل ػػػزاـّ عػػػدـّالمنا سػػػ ّ النخػػػاطّالػػػذمّييمارسػػػوّالعامػػػؿّلػػػدلّ .18

دّوػا  ّالعمػػؿّ  ػطوّدكفّاشنخػػط ّاشيخػرلّال ػػ ّيمكػفّافّيمارسػػياّاشخيػروّك كػػكفّ عيػد نّكػػٌؿّال عػػ
إضا  ّ  ر ّ  ػٌددّالمنا سػ ّ النخػاطّالػذمّيمارسػوّّعفّالنخاطّالذمّيمارسوّالعامؿ.ّلذلؾوّ  نناّن  رح

 ّّالعامؿوّدكفّاشنخط ّاشيخرلّال  ّيمارسياّوا  ّالعمؿوّدكفّمخارك ّالعامؿ.
الػػنصّعمػػ ّإعطػػا ّالعامػػؿّ ػػٌؽّ ػػرؾّالعمػػؿّدكفّإخطػػاروّمػػىّاال  اػػاظّ كامػػؿّ  كقػػووّ ػػ ّ ػػاؿّّ .19

ّلع دّالعمؿوّخاراّال االتّال  ّنٌصّعميياّالمخرع.ل ّالعمؿّ رضّوا  ّمس مر  ّ كىرم    عديؿو
ن  رحّإعطا ّسمط ّ  ديدّاشعمػاؿّكالميػفّال ػ ّي ػكزّ رمػافّالعامػؿّمػفّ ٌ ػوّ ػ ّالرا ػ ّاليكمٌيػ ّ .21

ا طّلمػػديرٌياتّالعمػػؿّ ػػ ّالم ا ظػػات؛ّ غيػػ ّاال  عػػادّعػػفّمركزٌيػػ ّال ػػرار.ّذلػػؾّاٌفّالمخػػٌرعّ ػػٌددّالضػػّك
ال  ّي  ّ  ديدّىذهّاشعماؿّ  ّضكلياّكى :ّاشس ا ّالانٌي ّكظركؼّال خغيؿ.ّاشمػرّالػذمّيكاػؿّ
لممػػػديرٌياتّالمخ ٌوػػػ ّال يػػػاـّ عمميػػػاّعمػػػ ّاكمػػػؿّك ػػػوووّدكفّافّنيرىػػػؽّالػػػكزار ّ المزيػػػدّمػػػفّاشعمػػػاؿّ

نٌيػػ وّ ال خػػاكرّمػػػىّكالميػػاـوّ ػػ ّالكقػػتّالػػػذمّ  مكػػافّالمديرٌيػػ ّال يػػػاـّ ػػذلؾوّمػػفّخػػلؿّدالر يػػػاّال انّك
 ممثم ّالعٌماؿّكار ا ّالعمؿ.ّ

ّكار عػػيفّسػػاع وّذلػػؾّاٌفّمػػٌد ّاشر ػػىّكالعخػػريفّ .21 ن  ػػرحّ عػػديؿّمػػد ّالرا ػػ ّاشسػػ كعي وّك عميػػاّثمػػافو
 .ساع ّغيرّكا ي ّل  ٌ ؽّىذهّاق از ّالغاي ّالمر ك ّمنيا

ّ/ّمػفّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّ  يػ ّ يمػن121 عديؿّالا ر ّ/ا/ّمفّالماد ّ/ .22 صّإ ػاز ّالػكالد ّلػثل ّاكالدو
 اكّلثل ّكالداتّاييماّاكثر.

ّ مكا  ػػػ ّ .23 ّىػػػكّرىػػػفه ّكا ػػػدو إٌفّ وػػػكؿّالعاممػػػ ّعمػػػ ّإ ػػػاز ّامكمػػػ ّإضػػػا ي ّغيػػػرّمػػػ  كر ّلمػػػٌد ّخػػػيرو
وػػػا  ّالعمػػػؿ.ّإاٌلّاٌفّاخػػػ راطّالمكا  ػػػ ّيعنػػػ ّإ ػػػراغّالػػػنٌصّمػػػفّمضػػػمكنو.ّ يػػػذاّالػػػنٌصّ وػػػياغ وّ

وّ ػؿّإٌفّك ػكدهّكعدمػوّسػٌياف.ّّال الي ّالّيمنصّالعامم ّاٌمّ ؽّ   عػديؿّالا ػر ّلػذلؾوّ  ٌننػاّن  ػرحّقػانكن  
العاممػػ ُّّتمػػنح/ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ  يػػ ّ وػػ صّعمػػ ّالخػػكؿّال ػػال :ّ"121/ىػػػ/ّمػػفّالمػػاد ّ/

 إ از ّامكم ّإضا ٌي ّمٌد ياّخيرّكا دّ دكفّا رّ نا نّعم ّطم يا".ّ
/ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ  يػػ ّ وػػ صّعمػػ ّالخػػكؿ124ّ عػػديؿّالا ػػر ّ/ا/ّمػػفّالمػػاد ّ/ن  ػػرحّّ .24

"ي كزّلممرا ّالعاممػ ّ ػ ّالمنخػ  ّال ػ ّ سػ خدـّاكثػرّمػفّخمسػ ّعخػرّعػاملنّطمػ ّال وػكؿّّال ال :
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عم ّإ ػاز ّ ػدكفّا ػرّلمػٌد ّالّ   ػاكزّسػن ّكا ػد ّكذلػؾّلرعايػ ّطاميػاوّمػىّا  ااظيػاّ  ٌ يػاّ ػالر كعّ
لزاميػػا بػػالعودة إلػػى العمػػؿ .ّكلوػػا  ّالعمػػؿّإلػػ ّالعمػػؿّ عػػدّان يػػا ّىػػذهّاق ػػاز  إنيػػاء إجازتيػػا، وام

ّآخرّخلؿّىذهّالمٌد ".ّتحت طائمة اعتبار غيابيا غير مبّررٍ   إذاّعممتّلدلّوا  ّعمؿو
  يػػػػ ّ غػػػدكّمػػػٌد ّإ ػػػػاز ّال ػػػٌجّالخاٌوػػػػ ّّمػػػفّقػػػانكفّالعمػػػػؿّالسػػػكرم/173ّن  ػػػرحّ عػػػديؿّالمػػػػاد ّ/ .25

يي ػررّ عػؿّمػٌد ّال ػجّمسػا  ّع ّايػاـ.ّإذّالّنػرلّاٌفّقػر ّ المسي ييفّخمسػ ّعخػرّيكمػانّ ػدالنّمػفّسػ 
 إ از ّال ٌجّالخاٌو ّ المسي ييفّقوير ّليذهّالدر  .ّ

  يػ ّ وػ صّعمػ ّّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّ/ّمػف165 ذؼّكممػ ّ"م ػٌرر"ّمػفّالا ػر ّ/ا/ّمػفّالمػاد ّ/ .26
  ّايػاـّخػلؿّالسػن وّلمػد ّالّ   ػاكزّسػّلسػبٍب عػارضٍ الخكؿّال ال :ّ"ّلمعامؿّافّين طػىّعػفّالعمػؿّ

 ك  دّاقو ّيكمافّ  ّالمر ّالكا د وّك  س ّاق از ّالعارض ّمفّاق از ّالسنكي ّالم رر ّلمعامؿ".
ّ/ّمػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ  يػػ ّ وػػ صّعمػػ ّالخػػكؿّال ػػال :91 عػػديؿّالا ػػر ّ/ىػػػ/ّمػػفّالمػػاد ّ/ .27

لػػػديياوّمػػػاداـّىػػػذاّال عػػػديؿّالّّعمػػػ ّالػػػكزار ّق ػػػكؿّطم ػػػاتّ عػػػديؿّاشنظمػػػ ّالداخمٌيػػػ ّالمع مػػػٌد ّ"يجػػػب
 ي عارضّمىّا كاـّىذاّال انكف".

خػ رطّ ػ ّال ػال يفّافّ كػكفّافّالّياػٌرؽّ ػيفّال ن ػ ّكال نايػ وّ ين  رحّعم ّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّ .28
ماٌسػػ ّ الخػػرؼّاكّاشمانػػ .ّ ينػػاؾّ نايػػاتّالّ كػػكفّماٌسػػ نّ الخػػرؼّاكّاشمانػػ ّكػػال رالـّالسياسػػٌي وّإاٌلّ

 لاوؿّك  انّل انكفّالعمؿّالسكرم؛ّلم ٌردّكواياّعم ّاٌنياّ ناي .ّانياّ  ٌررّا
دكفّ خاػػيضّا ػػػرهوّّوػػا  ّالعمػػؿّ مػػػنصّالعامػػؿ/ّمػػػفّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػػكرٌم59ّالزمػػتّالمػػاد ّ/ .29

ّ ػ ّاشسػ كعّاكّ ّكامػؿو  ان انّمفّاكقاتّالعمػؿّي اػٌرغّ ييػاّلم  ػ ّعػفّعمػؿّآخػرّ مػاّالّي ػٌؿّعػفّيػـك
كعّالكا ػػدوّكذلػػؾّإذاّكػػافّاقخطػػارّ اقنيػػا ّوػػادرانّعػػفّوػػا  ّالعمػػؿ.ّثمػػان ّسػػاعاتّاثنػػا ّاشسػػ 

فّكافّاقنيا ّوػادرانّمػفّ ك  ّىذاّالوددّن  رحّعم ّقانكفّالعمؿّالسكرمّمنصّالعامؿّىذاّال ؽوّكان
 ان و.ّ العم ّال  ّ  ٌررّمنصّالعامؿّساعاتّلم   ّعفّعمؿّآخروّ   م ّ ػ ّال اػاظّعمػ ّموػدرّ

ّا  ماعيػػ وّكاق وػػادي وّسػػيل .ّكىػػذهّرزقػػوّكعػػدـّان طاعػػوّ عػػفّالعمػػؿوّكمػػاّي ر ٌػػ ّعمػػ ّذلػػؾّمػػفّآثػػارو
 العم ّ    ؽّسكا ّاكافّاقنيا ّوادرانّمفّ ان ّوا  ّالعمؿّاـّالعامؿ.

ن  ٌدـّإل ّقانكفّالعمؿّالسكرمّ اق راحّعدـّالسماحّلوا  ّالعمؿّ اوؿّالعامؿّلعٌم ّاالع دا ّّ .31
ّكا ّالمعنكٌمو ّاالع دا  ّ ال   ّ  اهّ   ّالعامؿ ّعف ّالوادر ّالعمنٌ  ّغير ّال سيط ّالمادم الع دا 

ّخخوٌي و.ّك  ّ ميىّا كاؿّاالع دا ّن  رحّعدـّ وا  ّالعمؿّاكّمديرّالمنخ  ّإذاّكقىّشس ا و
عم ّاٌفّاقنيا ّ  ّىذهّ رمافّالعامؿّالمع دمّمفّ ٌ وّ  ّمكا   ّنياي ّالخدم وّكاالك اا ّ النٌصّ

راّنّؿال ال ّييخكٌّ ّ  كـّال انكفوّمىّا  ااظّالعامؿّ  ٌ وّ  ّمكا   ّنياي ّالخدم .ل نيا ّّم ر 
/اّمػفّقػانكفّالعمػػؿّالسػكرمّال ػ ّ خػ رطّعػدـّ  ػاكزّ  ػراتّاالن طػػاع54ّن  ػرحّ ػذؼّع ػزّالمػاد ّّ .31

ال  ّ اوؿّع كدّالعمؿّم ٌدد ّالمػٌد ّعػفّار عػ ّاخػيرّخػلؿّخمػسّسػنكات.ّك  وػيرّميمػ ّالخمػسّ
ّغيػػرّم ػػٌددّالمػػٌد .ّسػػنكاتّإلػػ ّثػػل ّسػػن ّل  ػػٌكؿّع ػػدّالعمػػؿّم ػػٌددّالمػػٌد ّإلػػ ّع ػػدّعمػػؿو كاتوّكخػػرطو

  يػػػ ّ وػػػ صّنػػػٌصّالمػػػاد ّعمػػػ ّالخػػػكؿّال ػػػال :ّ"ين ضػػػ ّع ػػػدّالعمػػػؿّم ػػػٌددّالمػػػٌد ّ ان ضػػػا ّمٌد ػػػووّ
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ّ ػػيفّطر يػػوّلمػػٌد وّمعٌينػػ و.ّ ػػ ذاّزادتّمػػٌد ّالع ػػدّاشوػػمٌي ّكالم ػػٌدد ّعمػػ ّ كي ػػكزّ  ديػػدهّ ا اػػاؽوّوػػريصو
ّغيرّم ٌددّالمٌد ".ّانقمب عقد العمؿوّث سنواتثال ّإل ّع دو
لعامؿّ  ّ رؾّالعمػؿوّمػىّاع  ػارّاقنيػا ّعم ّ ٌؽّا2ّ-/ا66نٌصّقانكفّالعمؿّالسكرمّ  ّالماد ّّ .32

ّمػػفّ االل زامػػاتّال كىرٌيػػ ّالم ر ٌ ػػ ّ ػػ ّّ يػػ ّوػػا  ّالعمػػؿّ ػػ ّ ػػاؿّعػػدـّ نايػػذّاشخيػػرغيػػرّم ػػٌررو
ك ػػدهوّدكفّافّي ػػرؾّم ػػاؿّاقخػػلؿّالوػػادرّعػػفّوػػا  ّالعمػػؿّّمػػؿذم ػػووّك  ػػانّش كػػاـّقػػانكفّالع

ما ك انوّليخمؿّ اقضا  ّإل ّاالل زاماتّال كىرٌي ّالماركض ّعميوّك  ػانّلنوػكصّقػانكفّالعمػؿوّ مػؾّ
الماركض ّعميوّك  انّل نكدّع دّالعمػؿّكػذلؾ.ّلػذلؾوّ  ٌننػاّن  ػرحّعمػ ّقػانكفّالعمػؿّالسػكرمّافّي  ٌنػ ّ

ل خػػلؿّ ػػاالل زاـّال ػػكىرمّكم ػػٌررّل ػػرؾّالعمػػؿوّكافّيسػػمصّلمعامػػؿّ  ػػرؾّالعمػػؿّإذاّّاال  ػػاهّالمكٌسػػى
ّاخٌؿّوا  ّالعمؿّ   دّاالل زاماتّالماركض ّعميوّك  انّلنوكصّع دّالعمؿوّاكّا كاـّال انكف.

إٌفّإث ػاتّالعامػػؿّلكاقعػػ ّاالع ػػدا ّال ػػ ّ عػٌرضّليػػاّمػػفًّق ػػؿّوػػا  ّالعمػؿّاكًّمػػفًّق ػػؿّممثمػػوّ  ػػدكّّ .33
ّ سػدٌي ّوو ّع  ّعميووّإفّلـّ كفّمس  يم وّكخاو نّ  ّ اؿّاالع ػدا ّالمعنػكٌموّ يػ ّالّك ػكدّآلثػارو

للع ػدا ّيمكػػفّافّ سػػاىـّ ػػ ّإث ػػاتّدعػػكاه.ّلػػذلؾوّ  ٌننػػاّن  ػػرحّعمػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّ  ٌنػػ ّآليػػ ّ
اقعػ ّاالع ػدا ّال ػٌؽّ ػ ّإث ػاتّّكّإث اتّ ساىـّ  ّ ماي ّ ٌؽّالعامؿّ ػ ّ ػرؾّالعمػؿوّكذلػؾّ  عطالػو

امػػاـّال يػػاتّاقدارٌيػػ وّمػػفّخػػلؿّل ػػافّمخ ٌوػػ ّ ػػ ّمػػديرياتّالعمػػؿ.ّ يػػذاّاشمػػرّّ- ػػكرّكقكعيػػا-
يساعدّالعامؿّعم ّاالس ااد ّمفّالػنٌصّال ػانكنٌ ّالم ػٌررّلوػال وّمػفّالنا يػ ّالاعمٌيػ وّدكفّافّ غػدكّ

ّ ٌرر.وعك  ّاقث اتّعال انّاماـّ وكؿّالعامؿّعم ّ عكيضّاقنيا ّغيرّالم
م  اػ ّ  ػؽّالعامػؿّالمكقػكؼّ كقياػانّا  ياطيػانّلمػد ّ زيػدّعمػ ّ يعىٌدّ/ ّال  112ّن  رحّإلغا ّالماد ّّ .34

ثلث ّاخير.ّإذّالّم ٌررّالع  ارهّخطػ نّ  دي يػانّ سػيمانّي ػٌررّ رمػافّالعامػؿّمػفّميمػ ّاقنػذارّكمكا ػ  ّ
ّ/ا.64نياي ّالخدم وّكال االتّالمنوكصّعميياّ  ّالماد ّ

كاع مػادّموػطمصّّو/ا57حّعم ّالمخٌرعّالسكرمّ  ّقانكفّالعمؿّ ك يدّالموطم يفّ ػ ّالمػاد ّن  ّرّ .35
ّاسػػ عمالوّ ػػ ّالمػػاد ّ/ ـٌ /ّمػػفّقػػانكف121ّ"إ ػػاز ّاشمكمػػ "ّ ػػدالنّمػػفّ"إ ػػاز ّالػػكالد "؛ّ ماخػػيانّمػػىّمػػاّ ػػ

كالد وّك ػاق ّّالعمؿوّال  ّنٌظمتّ ٌؽّالعامم ّ  ّإ از ّاشمكم وّك ٌومتّمددّاق از ّالمسػ  ٌ  ّلكػؿٌّ
ّاش كاـّالخاٌو ّ يا.

إلػػزاـّوػػا  ّالعمػػؿّالػػذمّيرغػػ ّّن  ػػرحّعمػػ ّقػػانكفّالعمػػؿّالسػػكرمّنإنطلقػػانّمػػفّاىمٌيػػ ّاقخطػػارنّ .36
  نيا ّع دّالعمؿّ  تّاالخ  ارّ  خطػارّالعامػؿّق ػؿّثلثػ ّايػاـّمػفّ ػاريخّإنيالػوّع ػدّالعمػؿوّ  ػتّ

ّاؿّعدـّمراعا وّليا.طالم ّإلزاموّ د ىّا رّىذهّالمٌد ّلمعامؿّ  ّ 
لػػزاـّالعامػػؿّالػػذمّيينيػػ ّع ػػدّالعمػػؿّدكفّمراعػػا ّميمػػ ّاقخطػػارو56ّن  ػػرحّ عػػديؿّنػػصّالمػػاد ّّ .37 / ّكان

ّلوػػا  ّالعمػػؿّييعػػادؿّنوػػؼّا ػػرهّعػػفّميمػػ ّاقخطػػار؛ّ اكّق ػػؿّان يػػا ّىػػذهّالميمػػ ّ ػػ دا ّ عػػكيضو
لػػفّييم ػػؽّ وػػا  ّالعمػػؿّكذلػؾّل ا ػػ ّالعامػػؿّلأل ػػرّمػػفّ يػػ ووّكشٌفّعػػدـّمراعا ػوّلميمػػ ّاقخطػػارّ

ضػػررانّك يػػران؛ّنظػػرانّلكثػػر ّعػػرضّاشيػػدمّالعاممػػ ّمػػفّ يػػ وّايخػػرل.ّ اسػػ ثنا ّىػػحال ّالػػذيفّيخػػغمكفّ ػػ ّ
 إدار ّالمنخ  .ّ
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دكفّّون  ػرحّ ك يػػدّال ػػدّاشعمػػ ّلم عػػكيضّالمسػػ  ٌؽّعنػػدّ   ػػؽّإ ػػدلّ ػػاالتّاقنيػػا ّغيػػرّالم ػػررّ .38
  يػ ّيوػ صّ ػ ّ/و67ّالمػاد ّ/ال ػاالتّالمػذككر ّ ػ ّّكّ/66 ارق وّ يفّال االتّالمذككر ّ ػ ّالمػاد ّ/

لأل ػػروّ غيػػ ّ ك يػػدّاش كػػاـّال انكنٌيػػ ّال ػػ ّ خػػصّال عػػكيضّالعػػاـّال ػػدّاشدنػػ ّمثػػؿّمػػال  ّّال ػػال يف
مػػفّ يػػ وّكل   يػػؽّ مايػػ ّاك ػػرّلمعامػػؿّ ػػ ّمكا يػػ ّاسػػ عماؿّوػػا  ّالعمػػؿّلرخوػػ ّاقنيػػا وّمػػفّ

ّ ي ّايخرل.
 

ّ
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ع ػػػػدّالعمػػػػؿّالاػػػػردموّدارّالمعر ػػػػ ّال امعيػػػػ وّاقسػػػػكندري وّّ-ـّم مػػػػدّم مػػػػكدوّقػػػػانكفّالعمػػػػؿّىمػػػاّ .66

1987. 
 .2119يكسؼّال اخ وّ  ّالنظرٌي ّالدس كرٌي وّمنخكراتّال م  ّال  كقٌي وّ يركتوّّ .67
ّيكسؼّإلياسوّالك يزّ  ّخرحّقانكفّالعمؿوّمنخكراتّكزار ّال عميـّالعال وّدكفّ اريخ.ّ .68

 ائؿ:الرس -ثانياً 
ا مػػػدّ ميػػػؿّا مػػػدّمطػػػاكعوّ مايػػػ ّاش ػػػرّ ػػػ ّقػػػانكفّالعمػػػؿّاشردنػػػ ّكالموػػػرموّرسػػػال ّما سػػػ يروّ .1

 .2113 امع ّالدكؿّالعر ي وّقسـّالدراساتّال انكني وّال اىر وّ
المخ ارّاعمر وّال نظيـّال ػانكن ّلم ػدّاشدنػ ّلأل ػرّ ػ ّظػؿّالم غيػراتّاالق وػادي وّرسػال ّدك ػكراهوّ .2

 .2115 ّال اىر وّكمي ّال  كؽوّ امع
آمػػػاؿّطػػػوّع ػػػدّالغنػػػ وّإنيػػػا ّع ػػػدّالعمػػػؿّ ػػػاقراد ّالمناػػػرد ّلوػػػا  ّالعمػػػؿوّرسػػػال ّدك ػػػكراهوّكميػػػ ّ .3

 .1999 امع ّالمنوكر وّّ-ال  كؽ
إيادّع دّال  ارّممكك وّان يا ّعلق ّالعمؿوّرسال ّما س يروّكمي ّال انكفّكالسياس وّ امعػ ّ غػدادوّ .4

1974. 
ك عػػػديؿّع ػػػدّالعمػػػؿوّرسػػػال ّدك ػػػكراهوّكميػػػ ّال  ػػػكؽوّ امعػػػ ّال ػػػاىر وّّخػػػكاخّم مػػػدّاش مػػػدوّإنيػػػا  .5

1998.ّ
عم ّعكضّ سفوّالاوؿّال  دي  ّ ػ ّقػانكفّالعمػؿوّرسػال ّدك ػكراهوّكميػ ّال  ػكؽوّ امعػ ّال ػاىر وّ .6

1974. 
ضػػماناتّ  ديػػدّاش ػػرّ ػػ ّع ػػدّالعمػػؿّ ػػ ّال ػػانكنيفّالعراقػػ ّكالموػػرموّّعمػػ ّم مػػدّرضػػاّيػػكنسو .7

ّ.2119 امع ّالدكؿّالعر ٌي وّقسـّالدراساتّال انكنٌي وّال اىر وّّرسال ّما س يرو
م مدّع دّالا احّعم ّم مدوّسيمط ّوػا  ّالعمػؿّ ػ ّإدار ّمنخػ  ووّرسػال ّدك ػكراهوّكميػ ّال  ػكؽوّ .8

 .2115 امع ّال اىر وّ
 

 المقاالت واألبحاث: -ثالثاً 
ّالإسماعيؿّغانـوّ .1  انكنٌي ّكاالق وػادٌي وّم مػ ّ وػدرىاّ  ددّع دّالعمؿّم ددّالمٌد وّم م ّالعمـك

 .1962اسا ذ ّكمي ّال  كؽّ  امع ّال اىر وّالعددّالثان وّ
السػػػيدّم مػػػدّالعمػػػارموّاسػػػ  رارّالعلقػػػاتّاال  ماعيػػػ ّعامػػػؿّميػػػـّ ػػػ ّ   يػػػؽّال نميػػػ وّالم مػػػ ّ .2

ّ.2115االلك ركني ّلندكاتّم اكـّ اسوّالعددّالرا ىوّ
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م مػ ّال ػانكفّكاالق وػادوّم مػ ّّامؿّ  ّقانكفّالعمؿواىا ّ سفّاسماعيؿوّمراعا ّموم  ّالع .3
 .1965(و35ّ امع ّال اىر وّالعددّاشكؿوّالسن ّ)-يودرىاّاسا ذ ّكمي ّال  كؽ

 ػػػلؿّم مػػػدّإ ػػػراىيـوّكيايػػػ ّ سػػػا ّالسػػػن ّاشكلػػػ ّلخدمػػػ ّالعامػػػؿّ يمػػػاّي عٌمػػػؽّ   از ػػػوّالسػػػنكٌي ّ .4
لم ػػػاميفّالككي ٌيػػػ وّالسػػػن ّالسادسػػػ ّالمسػػػ  ٌ  ّعنيػػػاوّم ٌمػػػ ّالم ػػػام وّم مػػػ ّ وػػػدرىاّ معيػػػ ّا

 .1992س  م ر(ّّ-اغسطسّ-عخر وّاعدادّ)يكليك
انكاعيػػاّك ػػدكدىاوّم مػػ ّدراسػػاتّالخمػػيجّكال زيػػر ّالعر يػػ وّّ- مػػاؿّالنك ػػاسوّ  ػػكؽّر ّالعمػػؿّ .5

 .1993(وّينايرو18ّ(وّالسن ّ)68م مسّالنخرّالعمم وّ امع ّالككيتوّالعددّ)
سػػػػػلم ّ ػػػػػ ّ يلػػػػػ ّالعمػػػػػؿوّمنخػػػػػكراتّكزار ّال  ػػػػػ ّالعممػػػػػ ّ مػػػػػاؿّ سػػػػػن ّالسػػػػػمر وّالوػػػػػ  ّكال .6

 .2116كال كنكلك ياوّال اىر وّ
12ّ سػػاـّالػػديفّكامػػؿّاشىػػكان وّال نظػػيـّال ػػانكن ّالسػػ  ال ّالعامػػؿّ ػػ ّظػػٌؿّقػػانكفّالعمػػؿّرقػػـّ .7

ّال انكنٌيػػػ ّكاالق وػػػادٌي وّكميػػػ ّال  ػػػكؽوّ امعػػػ ّعػػػيفّخػػػمسوّالعػػػدد2113ّلسػػػن ّ وّم ٌمػػػ ّالعمػػػـك
 .2117 ّال اسع ّكاشر عكفوّينايرّاشكؿوّالسن

دنيػػاّم اركػػ وّالضػػماناتّال خػػريعي ّ ػػ ّمكا يػػ ّالع ك ػػاتّال  دي ٌيػػ وّالم مػػ ّاقلك ركنيػػ ّلنػػدكاتّ .8
 .2116و24ّم اكـّ اسوّالعددّ

وػػػلحّم مػػػػدّا مػػػػدوّال ػػػػزاـّالعامػػػػؿّ اشمانػػػػ ّكاقخػػػلصّ ػػػػ ّعلقػػػػاتّالعمػػػػؿّالارديػػػػ وّم مػػػػ ّ .9
 .2114شكؿوّكانكفّالثان وّال  كؽوّكمي ّال  ريفوّالعددّا

عادؿّالعخا  وّسيمط ّالمخغؿّ  ّ سييرّم اكل وّ يفّ ا ياتّالم اكل ّك مايػ ّ  ػكؽّاش ػرا وّّ .11
 .2116الم م ّاقلك ركني ّلندكاتّم اكـّ اسوّالعددّالرا ىوّيكنيك

ع ػػدّالعزيػػزّالمرسػػ ّ مػػكدوّ  ديػػدّنطػػاؽّسػػمط ّر ّالعمػػؿّ ػػ ّاقناػػرادّ  عػػديؿّعناوػػرّع ػػدّّ .11
مػػػؿوّم مػػػ ّال  ػػػك ّال انكنٌيػػػ ّكاالق وػػػادٌي وّكمٌيػػػ ّال  ػػػكؽوّ امعػػػ ّمنك يػػػ وّالسػػػن ّالخامسػػػ وّالع

1996ّالعددّالعاخروّاك ك رّ
 اطم ّالرزازوّاش رّاشدن ّلمعامؿّ  ّقانكفّالعمؿّالمورموّم م ّال ػانكفّكاالق وػادوّم مػ ّّ .12

 .2116 عكفوّ ودرىاّاسا ذ ّكمي ّال  كؽّ  امع ّال اىر وّالعددّالسادسّكالس
 اطمػػػػ ّالػػػػرزازوّالمسػػػػحكلي ّخػػػػ وّال ناليػػػػ ّلوػػػػا  ّالعمػػػػؿوّم مػػػػ ّا  ػػػػادّال امعػػػػاتّالعر يػػػػ ّّ .13

(وّ خػػػريف24ّلمدراسػػػاتّكال  ػػػك ّال انكنيػػػ وّال معيػػػ ّالعمميػػػ ّلكميػػػاتّال  ػػػكؽّالعر يػػػ وّالعػػػددّ)
 .2116ّّاشكؿوّ

الم ػام وّم مػ ّ وػدرىاّّم سفّال يووّالسيمط ّال  دي ٌي ّلر ّالعمؿّ ػ ّال ػانكفّالكػكي  وّم مػ ّ .14
 .1993مارس(وّّ-  رايرّ- معي ّالم اميفّالككي ي وّالسن ّالسا ع ّعخر وّاعدادّ)يناير

م مدّا مدّالاكل وّ را ىّال كانيفّكال ضا ّعفّمناور ّ  ػكؽّالعامػؿوّكرقػ ّعمػؿّم ٌدمػ ّإلػ ّّ .15
ال ػػػاىر وّّ-يس امعػػػ ّالمنوػػػكر وّىيم ػػػكفّرمسػػػّ-المػػػح مرّالعممػػػ ّالسػػػنكمّالثػػػان ّلكميػػػ ّال  ػػػكؽ

1997. 
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م مدّإ راىيـّ نػدرموّ مايػ ّالعامػؿّ ػ ّ  ػر ّاالخ  ػاروّم مػ ّالخػريع ّكال ػانكفوّم مػ ّ وػدرىاّّ .16
 .2111ّّكمي ّالخريع ّكال انكفوّ امع ّاقماراتّالعر ي ّالم  د وّالعددّالرا ىّكالثلثكفوّ

خوخوػ وّكرقػ ّعمػؿّم مدّم سػفّا ػراىيـّالن ػاروّالضػماناتّال انكنيػ ّلمعػامميفّ ػ ّضػك ّالّ .17
وّىيم ػػكف1997ّ امعػػ ّالمنوػػكر وّّ-م ٌدمػػ ّإلػػ ّالمػػح مرّالعممػػ ّالسػػنكمّالثػػان ّلكميػػ ّال  ػػكؽ

 .1997ال اىر وّّ-رمسيس
ىماـّم مدّم مكدوّاآلثػارّالسػم ي ّل  ػراـّعمػ ّال يػا ّالمينيػ ّ ػ ّنطػاؽّقػانكفّالعمػؿوّم مػ ّّ .18

 .1994العددّاشكؿّكالثان وّّال  كؽّال  ّ ودرىاّكمي ّال  كؽوّ امع ّاقسكندري و
 

 الدوريات ومجموعة األحكاـ: -رابعاً 
 .1985 سفّالاكيان وّالمدكن ّالعٌمالي وّالط ع ّالثاني وّال ز ّاشكؿوّدارّالمعارؼّ موروّ .1
سػػام ّع ػػدّالمػػنعـّ سػػيفوّم مكعػػ ّال ػػكانيفّكالم ػػاد ّال انكنٌيػػ وّال ػػز ّالثػػان وّالمك ػػ ّالاٌنػػ وّ .2

 .2117ال اىر وّ
طعموّكادي ّاس ن كل وّال  نػيفّالمػدن ّالسػكرموّمم ػؽّال ػز ّالسػادسوّالمك  ػ ّال انكنيػ وّّخايؽ .3

1997. 
عوػػمتّاليػػكارموّالمكسػػكع ّال ضػػالي  ّ ػػ ّمنازعػػاتّالعمػػؿوّال ػػز ّاشكؿوّمطػػا ىّدارّال عػػاكفوّ .4

1958. 
وّالعػػػددّم مػػػ ّالعػػػدؿوّم مػػػ ّ وػػػدرىاّن ا ػػػ ّالم ػػػاميفّ م نػػػافوّ يػػػركتوّالسػػػن ّالثالثػػػ ّكاشر عػػػكف .5

 .2119الرا ىوّ
م مػ ّالم امػػا وّم مػػ ّ وػػدرىاّن ا ػػ ّالم ػػاميفّ  ميكريػ ّموػػرّالعر يػػ وّال ػػاىر وّالعػػددّالثػػان وّ .6

2112. 
ق . .7  م م ّالم امكفوّم م ّ ودرىاّن ا  ّالم اميفّ  ّال ميكري ّالعر ي ّالسكري وّاعدادّم ارِّ
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93ّ.ّ......................المطم ّالثان :ّ ماي ّالعامؿّمفّسمط ّ عديؿّع دّالعمؿ........
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