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 اإلهداء
 أهدي  هذا العمل إىل :

غلى إنسانة يف أ إىلدريب واعانتين  ابلصلوات والدعوات  وأانرتمن ربتين 
 الوجود أمي احلبيبة

ما اان عليه  إىل وأوصلينمن عمل بكد يف سبيلي وعلمين معىن الكفاح  إىل
رمحه هللاأيب الكرمي   

سندي يف الدنيا وال أحصي هلم فضل أسريتخويت وايل أفراد إ إىل  

هللا''وإىل قرة عيين وفلذة كبدي إبين '' خلف   

 وإىل من رافقين وأعانين يف مشواري العلمي له مين كل تقدير وإحرتام

 السيد ''زراد حكيم''

استثناءمن دون  واألحباب  األصدقاءكل   اىل  
 



 

 

  شكر
 

 احلمد هلل رب العاملني 
 والصالة والسالم على أشرف املرسلني ومصدقا لقوله تعاىل 

 '' َلِئن َشَكْرُتمْ أَلَزِيَدنَّكمْم''
فإنين أمحد هللا ونشكره على أن وفقنا وأنعم علينا بنعمة الصرب والقوة 

 إلجناز هذا العمل 
نتقدم أبمسى عبارات الشكر إىل كل من ساعدان وساندان  طوال مشواران 

الذي مل يبخل  رحوي فؤاد'' '' وأخص ابلذكر أستاذان املشرف أستاذ 
على سعة صدره  علينا بنصائحه املهمة وتوجيهاته القيمة  ونشكره

وتواضعه وكذا صربه معنا، وشكر خاص إىل كل األساتذة الذين أعوننا 
 يف امليدان الدراسي

 
 



 

 أ 
 

 مقدمة

وملطوةااان عقااان العمل اااا عم اااواعيااالعملةاااام حلعملاماااا عيااالع نهحااا عملا ااان  عمل ااا ع   امااانع
ملام حاا عمل اا ع عاامتعظيااععق  ااح،عظمقنقماانعلعوياازعيااتويعملااايلعمانمن عقحااا ع اا معملةاان العلع ماا مع
ملةاان الع اا  ،عمل مقاان عملوتن اا عومل انظحاا عولاادعقباا ون عظو ااووعه حاا ع ع  اقاا عنوي عظ ااوعقحاان ع

ج انظحااا عمل مقااا عملام حااا ع ةااااعاااا ع   اااوم نعلا اااناعمل يااااجلعملام ااا عومل اماااحلعوي اااناعمل ان ااا عم 
وملص ح عويانيس عمل ةاقعمل ني ع)مل ونوضعوملابنيك علعيانيس عهقعم ضتمبعويانيس عمل اقع

عمل ةنا ع(.

ه حاا ع اانعقاان العمل ااا عي ااظاا عمل اااناعها ااظاا عياالعمل ةاااقعملةن ا حاا عمل نجااا عظاالع
ناعمل مق عمل ةو  عاحلعمل اناعوعأ ا نبعمل اا علعوق  ياقعقياحعمل ةااقع ا عي  امانع امجايعمل اا

لعومل اااام اعلعوفاااتولعمل اااا عميي ااا عوق و اااوعسااانظن عمل اااا عومل اااقع ااا عملا نييااا عااااوولعقاححااااع
عومل قعهن بنءعمل ةنهن ع.

وي  عأيوعه حوع  نواعملا  ازعملوول عمل صويعلاعمل عقة حلعملابنك عملاتقوط عهةطنظان ع
وملا يايحاا عمل اا عقي ااقعاماا،عظيااععكاا عمل ااا ععل ماا عق  ااحام،عوعي نولاا عهااان  م،عياالعم   منكاان ع

عملاع اجن علعولييثحتعيلعملاعنئ عوملةضن نع.

ويااازعألعهةااااقعمل ااااناعهنظ وني ااانعجااااءمعيااالعقاااتم عهةااااقعم  عااانلعملا اااتولعأ مااانع عقااا ،ع
هان  ماانعهصااايوع  نلاا ع اا عملةاان العملااوول علعم ااانع ع  يااتعملعملةاان العملااوول عاياا عيتهياا عقطااايع

لع ةاوعايا عظاونعملا ن اوم عيانع ةاتبعيا ا عي ن اووعقطاناعكا عمل ام ا ععكوحتعوهةقع  نئجعيبا   
عمل  عق وظعهةاقع   عملطوة عملاماب ع.

لماا مع اانعكاا عظنياا عي ااظاا عياالعمل ةاااقعمل اا عق ااوعمل امياان علصاانه عمل ااا لع  ت اا ع
 اا  عمي حااتوعقطااايمعكوحااتمع اا عي ااناعقبااتجزعمل ااا عملاا يعكااتلعلماانعهان اا عقن ا حاا علضااانلعهااقع

 اعمل ني عومل ا عقضاالعلادعيامجما عكا عملصا اتن عمل ا عع1 ح ع  عظمق عمل ا عوملطتلعملض
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قاااوعقامجمااادع ااا عيعاااني عملام ااا علعهحااا عيااامو ع ااا  عمل ةااااقعقتحاااتمعكوحاااتمع ن ااا عظ اااوينعم  ةيااا ع
مل امئتعيلعمل  ان عم يا تمك عملاععمل  ان عملتأساانل عملا يعم  م  ادعملوولا عوياناماعي ااا عهادعل اوع

عميلع.

تععمل امئااتيعقاان عا ااا حتعمل ان اا عملةن ا حاا علماا  عمل ةاااقعياالعأجاا عضااان منعوعظااو عكااانعألعملاباا
عمل  تضعلمنعأوعم  ةنصعي منعيلعطتلعملاع خو ع.

 إشكالية البحث :

مذمعكنلعم محعمإلنميوعوملاؤسعن عم ق صنن  عوعقطمحت نعوظمجعم  م قمنعضتويوعمق صنن  ع
  عقن ا ح ع. نلعهان  عمل اناعضتويوعمج انظح عوه اح

مل نل ع:عمإليكنلح ويلع ماع  معملا طيقع طتحع  

  حانعق اث عهةاقعمل اناع  عمل بتجزعملوم ي عوملخنيج ع؟

 وينعيوىعكون  عملةامظوعمل ني ع  عقن العمل ا ع  عقا حتعمل ان  عملةن ا ح علي ني ع؟

 منهج البحث :

ملا مجعمل نيجخ عل  وزعمل طايعملاي ا عل ةااقعيلعأج عمإلجنه عظيععإيكنلح عملو  عمظ او نعظيعع
مل ااااناعوهان  مااانعلعكاااانعمظ ااااو نعظياااععملاااا مجعمل  يحيااا عوذلاااحعا  يحااا عمل صااااصعملةن ا حااا عيااازع
مسااا خوم عملاااا مجعملاةااانيللعإذعقا ااانعهنل  يحااا عوعملاةني ااا عه حااا ع عااا ختجعملةامظاااوعمل ااا عجااانءعامااانع

ا باتج ن عه اقعقاام حلعملاوواعو ا معإلفمانيعملابتععمل امئتيعملخن  عه ةاقعمل اناعث،ع ةني مانع
عمإل  ملعاح مانعوملا مجعمل يعسنيعظيحدعملابتععمل امئتيع.

 أسباب اختيار الموضوع :

م  حني نعلم معملااضاعع)هةاقعمل اناعوهان  منع  عمل بتجزعملوم ي عوملخنيج ع(عكا دع  نلجع
أ ،عهةاقعمل اناعميسنسح ع  عملا  ازعومل  عق  وتعملا واعلي ا عمل يعق  اوعظيحدعملاؤسعن ع

 عل  ةحقعمل  اح عم ق صنن  عوعم ج انظح عوج  عيبعمل ا ع ا ث علم  عملةام حلعه عع ع ةزع 



 

 ج 
 

أ طنءعق  ،عظ منعظو عق ةحقع و دعلعويلعجم عأ تىعي اعملطام ح  علي ني عيلع ماعهان  ع
عقن ا ح عقيو علدعهةاقد.

 نلااضاعع   نجعملععياسااظ عظياحا عضاخا علعيلعكا عهاقعيالع ا  عمل ةااقعوهان  مانع
 ةااقعمل ا ع   نجعملععيسنل عيع ةي علعول معميقم  نعظيععألع   موعو  اازع ا ع ا  عملاا كتوعأ ا،عمل

ع  ا زعامنعمل اناع  عيتجزعياهوعويخ صت

 تقسيم الموضوع :

علإلجنه عظلعمإليكنلح عم  م  نع ط عيلع صيحلع:

ملوص عميواعق  عظ املعمل ةاقعملوتن  عقع،ع اعمي اتعملاععيو ثاحلعلعملاو ا عميواعق نول انع-
عومل تقح ع. حدعمل ةاقعم ج انظح عوعملاو  عملثن  عق نول نع حدعمل قع  عميجتع

ملوصااا عملثااان  عجااانءعق ااا عظ ااااملعمل ةااااقعمل انظحااا عقعااا،ع ااااعمي اااتعملاااععيو ثاااحلعلعملاو ااا ع-
عميواعق نول نع حدعهقعم ضتمبعوعملاو  عملثن  عق نول نع حدعهقعمل ةنا عع
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 الفصل األول : الحقوق الفردية 
عهم ا نبعمل ااناعق كا،عمل ا عهنل مقان عق صا عملةن ا حا عمل ةااقععيالعي ااظ ع  عمل اناعةاقعه

عوفاتولعمل اام العمل اانالعأجاايعهاااعهاونوضن عمل ةاقععقيحعق  يقعمل اا لعوجدعظيع.عمل ا 
ي  ا،ععلما معيكاا عمي اتىععمل اا عأوضانععه اقعقتححاتعيالعأجا ع ا عمل تقحا عمل قوععلعآي  عظا 

عمل بتج ن عملةن ا ح عظيععقا حتع   عمل ةاق.
 الحقوق االجتماعية :المبحث األول

إلعيلعاحلعمل ةاقعمل  ع ع  ةمنعمل ني ع  عمل ةاقعم ج انظح عومل  عق اث ع  عجاي عيلع

عمل ن  عملص  عومل نئي عوعمإلج انظ علي ني ع.مل ةاقعملاتقوط عأسنسنع  ع

عوجاكلعألع  صتع   عمل ةاقعظيععوجدعملخصاصع  ع:

عمل قع  عملتمه عومل ط عهاخ ي عأ امظمنع.

هةنعيلعمل ةاقعميسنسح علي ني علع  امنعيلع90/111وق وعملتمه عيلع ماعقن العمل ا عيق،

 38ملععملاننوع33ملاننوع

 لراحة القانونيةالمطلب األول : الحق في ا

ق  وتعملتمه عملةن ا ح عيلعأ ،عمل ةاقعمل  ع ع  ةمنعمل ني عوع  عقاث عيكعونعنس ايجنع ع اكلع

مل  ع ص ع"ظيععألعمل قع  عملتمه عع55مل  نااعظ دعو اعينعأقت عملوس ايعمل امئتيع  عيننقدع

عيضاال"ع.

                                                           

ملاؤيخع  عع96/21ملا  يقعه مقن عمل ا عملا واعوملا ا،عهنييتعيق،عع21/04/1990ملاؤيخع  عع90/11قن العع-1
   عظيععمل تقحع06صعع1996لع  عع43وعج.يعظونعع562صعع1990لع  عع17.عج.يعظونع09/07/1996
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اتوعملمولعي منعلا نسون عيساح عو  توعملتمه ع  ع  توع اي عظلعمإل ةطنععظلعمل ا علو توعيع 

 وأضوععظيحمنعملابتععو  عأ ن عميظحننع.

 الفرع األول : أيام الراحة

                        نواع  ع  معملوتعع اظنلعيلعملتمه علملتمه عملحايح عوعملتمه عميسواظح  

 ح،عوق عمل ا عساح ع   عملتمه عهنلتمه عملحايح ع  منعي  ية عا  الراحة اليومية : -أوال

ملحاي لعو  عقيحعملتمه عمل  ع ع  ةمنعمل ني عهااج عمل ا عملحاي لعوجةصوعهو توعم س تمه ع

قيحعملاووعمل  ع ع تجاع حمنعمل ني عمث نءعظايدعملحاي لعك ع ع تجزعه قعقام عهتح عقمن  عظايدع

 .1ملحاي عظيععأكا عوجدع

غحتعألعملابتععل،ععل2ملحا عسنظ عومهووعيمه ويووع   عملتمه ع  عمل بتجزعمل امئتيع  ع  ع

 خصنعل نعي ناعمس  ةنقمنعلعظيععظكسعملابتععملاصتيعمل يع نعظيععملعمل ني ع  ا زع

وع وسعملبئعهنل عو عليابتععملوت ع ع يةوععهو توعم س تمه عظلعك ع اسعسنظن عظا عي صي ع

عج  علحعس عسنظن عظا عي ام ي عظبتولعنقحة عمس تمه .

 ع الجزائري لم يحذو الى ما ذهب اليه المشرع المصري و الفرنسي، في تحديد ان المشر

 

 االستحقاق لهذه المدة.

 

 في اغلب األحيان هذا الوقت يكون مخصص لتناول الغذاء والراحة في نفس الوقت، وهذا ما 

                                                           

ملانجع حتعقخصنعقن العم ج انظ عكيح ععيهايع ؤمنعلملتمه عومل طي عملةن ا ح ع  عملةن العم ج انظ عي كتوعل ح عيمننو-1
2008-2007مل ةاقعجني  عو تملعس  ع   

ع1997لع  عع05صع03ملا  يقعهنلاووعملةن ا ح علي ا عج.ي.ععع11/01/1997ملاؤيخع  عع97/03يلعمييتعع6ملاننوع- 2
ملاع خو عقخصحنعوق ععومل  ع ص عظيععين ي :"مذمعكن  عسنظن عمل ا عيؤنموعهع ع  ن عملووم عملاع اتعلع   حلعظيع

علمس تمه ع ع اكلعألع   نواعسنظ عومهووعلوج  وتع ص عسنظ عي منعكاق عظا عل  و وعيووعمل ا عملو ي ".
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اح دعملابتععملاصتيع تمه عظ وينعأوج عملعق خي عسنظن عمل ا ع  توعأوعأكثتعل  نواع
 ظيععظكسعملابتععمل امئتيعمل يعل،ع وحلع و منعوم انعمك وععظيعع1 ن عوملتمه عم ط

 وجاتمنع ةالعول،ع  ونعك لحعهومعليو توعملامهووعا عمك وععا  و وعمل وعميظيععلا ااععملو تم ع
عو  عسنظ عومهوو

ملصننيوعظلعقةتي عملتمه عميسواظح عهااج عمإلقونقح عملوولح عالراحة األسبوعية : -ثانيا 
ومل  عأظط علي ني عمل قع  ع ا عومهوع  عميسواععيمه عع1924ي  ا عمل ا عملوولح عس  ع

أسواظح عقانيحنعيزع  معملاووأعكتلعملابتععمل امئتيع   عملتمه عميسواظح ع  عظووع صاصع
يلعملاتسا عيق،عع20ملاننوععأوع122ع/78يلعملةن العيق،عع70هح ع ص عظيحمنعملاننوع قن ا ح ل

ع.90/11يلعملةن العع33موعملاننوع3ع184_82
احلع ا عومهوعع90/11لةوعهونعملابتععمل امئتيعيووعملتمه ع  عقن العمدة الراحة األسبوعية : 

عوجايحلعظيععميكثتلعو صنع ا عمل ا  عكتمه عأسواظح ع.
ا عج  عق و وع ليتمه عميسواظح لملعملابتععمل امئتيع  عملةام حلعملعنهة عل،ع  ونع ا عي حلع

  معملحا ع خضزعلألهكن عملةن ا ح ع اعملا اااعامنلعوكنلعملحا عملا ونعو قع   عم هكن ع
 مهةن عملابتعع  تمعل تولعي ح  ل مل يع   وتعيايو عمس  انييل ملةن ا ح ع اع ا عم هول

وج يدع ا ع احا عمل ا  للعقنيجخعمس ووماع ا عم هوع1976ومس اتع  معمل ناعملععغن  عس  ع
وعلةوعمهعلعملابتعع.90/11و  معينعأكو عملةن العع4ععليتمه عميسواظح ع  عجاحزعمل تمبعملاط  

 لع   عملتمه ع  عمغي عميهحنلعق ونعهع عملةح،عوع مل امئتيعظ وينعهون نعاحا عمل ا  ل

                                                           

لع1996ن/ ن وعمل  ااعلع"مل ان  عمل  نئح علي ةاقعمل اناع  عقن العمل ا ع  عيصتعوملوواعمل تتح ع"لملطو  عميولععس  ع-
 ي بموعملا نيللملةن تو 1011

لعملا  يقعهنلةن العميسنس علي ني علجعيعع1978أغب عع05ملاام قعع1398ييضنلعظن عع01ملاؤيخع  عع78/12ملةن الع-
 ع32عس  1978صع 7242

لع  ع20لعملا  يقعهنلتمهن عملةن ا ح عجعيعع1982ينيعع15ملاام قعع1386 وتع12يؤيخع  ع82/184ملاتسا عيق،ع-
 1982لصع3.716 

ع66  ضالعق و وعمل طي عميسواظح عجعيع1976أغب عع11ملاام قع1396ي ونلع15  ععملاؤيخع76/77أيتعيق،ع-3
هح ع ص عملاننوعي دعظيععينع ي ع:"  ونع ا عمل طي عميسواظح ع  عي ااععمل تمبعملاط  عاحا عمل   ".1976س  عع806ص   
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و  مع  تمعلاجانعمظ ةننم عن  ح ع  اثمعملو ن  عملحمان  ع   يالعيمه م،عاحا عملعو ل ميظتملل
و  مع  تمعلاجانعمظ ةننم عك لحع مينعملو ن  عملاعح ح ع   يالعيمه م،ععاحا عم هول ي ض ل

عن  ح عي ض .
مينع ا عمل ا  عك لحعلدعه وعن  حلعل لحعه قعملويوملعمإلسميح عق   ع ا عمل ا  عكتمه ع

 ءعي نئت عملو  ح عوملا اثي ع  ع موعمل ا  لك ع  وتغعمل ني ع نم أسواظح عويلعاح منعمل امئتل
ع  تمعلياحاوعمل  ع  احاعامنع  معملحا عظ وعملاعياحل.

نولعملع كالع  نكع  عاوعلصنه عمل ا عملع ا  منعلي ني ل ملعملتمه عميسواظح عملاميح ل
سامءعيلع مل ني لو  مع  تمع  اح منعملونلت عظيعع   منعيلعمل  ن عمل ن ل ق نااعيلعملطت حلل

 ن  عوملعمل ني عمل يع  ا عطاماعميسواعع عاوععمل ام  عملص ح عموعم ج انظح عموعملثةن ح 
و  معكيدع  انعإ  نهنعظيعع ظيحدعملع ع تجاع ا عأوع ايحلعهع عملاؤسع عمل  ع   ا عملحمنل

ع.1ملاؤسع ع
ع

 ن عذم عميثتع  عقنيجخمنعجتىعمل تلعظ وعميي،عملاخ يو عملعق خ عيلعميأيام األعياد : ع
وقوع   يقعاحا عموعم  صنيعموعمهوم عسحنسح ع ني ع مظحننمعهنيهوم عمل  عوق  ع  عذلحعملحا ل

ع  عقنيجخعم ي .
علي منعق وقع  عم منعأ ن عيمه . وم ن عميظحننعق ونو عملب ابع  عظون نعوطوح  منل

عك عينع   ونعظانقدعك عس  .   تلعمل حوعلت ل
ظيعع ل،ع  ت دعملابتععمل امئتيعوعم انعمك وععا  ومنع   عم ظحنن  طمحعملةن ا  لمينع  عم 

عسوح عمل صت.
وجاكلعملع  تلعمل حوعهن دعيمه عقن ا ح ع ع وحوعي منعمل ني ع  عهنل عوقاظدعضالعميظحننعمل  ع

عقو ن نعملابتع.

                                                           

 عيمننوعملانجع حتع  عملةن العم ج انظ عيهايع ؤمنعملتمه عومل طي عملةن ا ح ع  عملةن العم ج انظ عمل امئتيعي كتوعل ح-1
2007-2006كيح عمل ةاقعجني  عو تملعس  ع   
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يمه عقن ا ح عم عمذمعمقت عويلعث،ع تىعملعأيع ا ع ع   وتعظحومع ع  قعمل ني عيلع ملدع
ع90/111عيلعقن العع34عملةن العو  معينعأكوقدعملاننو

ل مع ويع ملعملابتععمل امئتيعقتيعلي ني عمل ا زعهنلتمه عها نسو عهيااعظحوعيسا ل
ع2ملا ونعلةنئا عميظحننعملتساح ع.ع05/06ملا واعهنلةن العع63/278قن الع

مل كتع اظحلعيلعميظحننعو  عميظحننعملاط ح عوعوقو ععملابتععمل امئتيع  عملةن العملعنل ع
عميظحننعملوولح .
يانع ملعمل نيجخعمل امئتيعهن  عهم ن عي احاوعوذلحعلاقاععامنعأهوم ع ني لاألعياد الوطنية : 

ج ي منع  عذمكتوعملب  عويلعاحلع   عمي ن عملمني ع  نكعأ ن عج يمنعملابتععمل امئتيعضالع
   و عامنعملب  علع05/06ملا واعهنلةن الع3ع63/278و ومعينعأكو عقن الع قنئا عميظحننعملتساح ل

وق  وتعيلعأ ن عملتمه عملةن ا ح عوق تلع   عمي ن عهنيظحننع ظني عومل اناعهصو ع ن  ل
عملاط ح .

ع  ع"عوق اث عقنئا عميظحننعملاط ح 
ع ا عومهوععععععععععع_عأواع ا اوتعظحوعملثايوععععععععععع

ع ا عومهوععععععععععععحوعم س ةماعععععععع ا حاعظع05_
ع ا عومهوععععععععععع_عأواعينيعظحوعمل اناعمل نلا عععع
ع ا عومهوعععععععععععع_أواع  ن تعيملعملع  عملاحمن  ععع

عمينعظلعقنئا عميظحننعملو  ح ع  يال"
ع_عأواعي ت ع)يملعملع  عملم تج (عععععععععععع ا عومهو

                                                           

ملا  يقعه مق عمل ا عومل  ع ص عظيععينع ي ع:"  ونعملةن العأ ن عع21/04/1990ملاؤيخع  ع90/11يلعقن الع34ملاننوع-2
  ميظحننعومل ط عملاو اظ عميجت".

يتحزعميواع17ملاؤيخع  عع06/ع05وملا واعهنلةن العع1963لع  عع53ج.ي.ععع26/7/1963ملاؤيخع  عع63/278ملةن الع-3
2005لع  عع05صعع30ملا ونعلةنئا عميظحننعملتساح عج.ي.ععع2005أ تج 26ملاام قع1426   

يتحزعع17ملاؤيخع  عع05/06وملا واعهنلةن العع1963لع  عع53ج.ي.عع26/7/1963ملاؤيخع  عع63/278ملةن الع-1
.ع2005صعلع  عع30ملا ونعلةنئا عميظحننعملتساح عج.ي.ععع2005م تج ع26قعملاام ع1426ميوا  
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ع ا عومهوععععععععععععععععععععع_عظنيايمءععععععععععععع
ع ا عومهوععععععععععع_عملاالوعمل وايعملبتجفععععععععععع
ع اينلعميواعي دعوملثن  عععععععععع_عظحوعملوطتععععععععععععععععععععع

ع اينلعميواعي دعوملثن  عععععععععظحوعميض ععععععععععععععععععععععع
عجامايج عيصتعمل تتح ع  و"ويلعهنبعيةني  منعيزعهنيظحننع  ع

ع ا حاع18_ظحوعمل مءع
ع ا حاع13_عظحوعملثايوع
ع_عظحوعملوطتع

ع_ظحوعميض ععملاونيك
ع_عملاالوعمل وايعملبتجف

ع_عيألعملع  عملم تج 
_عظحوعي،عمل عح،عيزعمإلينيوعألع  نكعأظحننع ن  عهنلاع ححلعوأظحننع ن  عهنلحمانع  ع

عيصت.
ملا نسون عمل نلاح عمل  عق ةنسامنعأغي عملوواعسامءعكن  عنول عظتتح عموعأينع حانع خنع

عإسميح عأ عنواعغتتح ع  كتعي من:
ع_عيألعملع  عملاحمن  عملاام قعليونقاعيلعجن و 

ع_عظحوعمل اناعملاام قعليونقاعيلعيمتعينيع
عقا اعلمانعظطي علحا عومهوعلي عي مان
ظطمعلي اناعها نسو عميظحننعملتساح عه ح عقخ ي ععينع مهظعملعمغي عقام حلعمل نل،عمقت 

كانع    عميظحننعيلعنول عي تىعهع عينعمذمعكن  عنواعظتتح عأوعإسميح عأ عنول عغتتح ل
عقب تكع  عه قعميظحننعوعملا نسون عمل نلاح ع.
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 الفرع الثاني : العطل

 

لحة العامل الشخصية ومصلحة لما  كانت العطلة السنوية تتطلبها مصالعطل السنوية : -أوال 

  معمل اععيلعمل ط عهإظ وني نعإل امينعالمجتمع ، فإن المشرع الجزائري تدخل في تنظيم أحكام 
عظيععظنققع نه عمل ا علصنلاعمل ني ع.

عومل و  عظلعمل طي عملع اج ع  طي عي نعمل  تضعملععاحن منعويتوطعمس  ةنقمنعويوقمنع.....
على انها هي ل،ع  تلعملابتععمل امئتيعمل طي عملع اج عاح انع  وعه قعملوةمنءعقوعظت ا نع

رخصة انقطاع الموظف عن العمل دون ان يغير هذا االنقطاع من العالقة القانونية التي تربط 

عباإلدارة .
 

نعقو لعومل  عقب تكعيزعمل طي ع  عكا ما وقعاععمل طي ع  عقام حلعملابتقعمل تت عهنإلجناول
 م ع م عملعم جناوعقوةععم ع عيلعمل طي عيلع نهح عملةاوعمليتاج ل ظيععمل اق عظلعمل ا ل

عظونيوعظلعم ةطنععيت نعظلعمل ا .
  وعملعملابتعع نعظيععهقعمل ني ع  عمل طي عع90/11ملعملا  وزعل صاصعقن العمل ا ع
عملع اج لعنولعمل طتقعملععق تجومن.

 نكعظووعق تجون عقيننعي ةنيت لع يةوعظت منعه قعملوةمنءعظيععملعوتنلتجاععملععملوةدع  وع 
مل طي عملع اج ع  عمل طي عمل  ع ع  ةمنعمل ني عهصو عنويج عظلعك عس  عيلعملع ام عمل  ع

ع1 اضحمنع  ع وي ع نه عمل ا ع.

ع2وظت منعملو قعظيععم منع  توع اي علم ةطنععظلعمل ا عل ا حتعملتمه عوق و وعمل بنط.
منعم تولعهن منع  توع اي علم ةطنععظلعمل ا عه ثنعظلعملتمه عوم س  ان ع  ن عظووعوظت 

عيع اتو.

ع

                                                           

 -ن/عأ ايعسيح،علعقن العمل ا علعص 5701
 -ن/ع ان عي اانعا تملعلعقن العمل ا علعظةوعمل ا عملوتنيععص 4732
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و  معينعأكو عمإلظملعمل نلا عل ةاقعم  عنلعومل يعجنءع حدع"علي عيخنعمل قع  عظطم ع
ع1نويج عهنجت."

م قونقح عملوولح عو وسعملب ءعهنل عو علا  ا عمل ا عملوولح عمل  عمقت ع  معمل قعظلعطتجقع
عملا  ية عهنل ط عملع اج عملاو اظ عم جت.ع132يق،ع

ملعيعنل عمل طي عملع اج عقطاي عقطايمع نينع  عمل نل،لعهح عكن  ع  عاوم  عم يتعي  ت  عيلع
ع3نول .ع54يلعطتلعع1952ث،عكتس عس  ع2ع1943نول عوذلحعس  عع12قو ع

ام معمل قلع ن  عه قعملويوملعمل  عل،عقيلععمينعملحا عأ و  عي  ،عملةام حلعملوولح عق  تل
عق  تلعامن.

و عيج ع  عملعملتتضعيلعقةتجتعملابتععل قعمل اناع  عمل صااعظيععمل طي عملع اج ع
يو اظ عم جتلع اعمل ا عظيععيمه م،عوظو عمس  وننعقام ،عهنل ا عملاع اتلعل معكنلع اوعيلع

لع ملمنعمس  ننوع بنطم،عوقام ،لعه ععهصالم،عظيععظطي عي صي عوطاجي ع عوحنلع ع طح اع
 اك م،عمل انوعملععمل ا عه وعو بنطلعهانع كو عاجننوعمإل  نجلعوج ةقعيصي  عك عيلعمل ني ع

ع4ويبعمل ا ع  ع وسعملاق .
لهح عقضالع90/11و  ع  معملصونع  متعم  ان عملابتععمل امئتيعام  عمل طي ع  عقن الع

عيكتي.ع52غن  عملاننوععملعع39يننوع ن  عامنعيلعملاننوعع17
ق  وتعمل طي عملع اج عيلعم ،عمل ةاقعمل  ع ع  ةمنعمل ني لع م عق ا عليتمه عميسواظح عمل  ع ع

قيو ع  عملامقزعإلامل عمل   لعويلعث،ع اوعيلعظطي عأطااع اظنعينعي منعومذمعكن  عملتمه ع
ع ع.ميسواظح عي ح  عهمسواععظا لع نلعمل طي عملع اج عي ح  عهع  عظا

 

                                                           

لألي،عملا  ووع  عملوةتوعمي حتوعيلعمإلظملعمل نلا عل ةاقعم  عنلعملصننيعظلعمل ا ح عمل ني عع24ملاننوع-
 1.1948/12/10 

<droit international du travail >. Ed .Dalloz .Paris 1970.p358. Nicolas VAlTICOS-2 ع
  3-ن/عجماعملو لعقتجب عل"يتحعقن العمل ا عمل امئتي"عج1.ن. .جعمل امئتعع1984ع.

 -ن/عأ ايعسيح،علعملاتجزعملعناقعصع570ع.4 
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 مدة العطلة السنوية :
عوضزعملابتععمل امئتيعظووعقامظوعق  ،عيووعويعمل عمل طي عملع اج عوق اث ع   عملةامظو

ق ع عمل طي عملع اج عظيععأسنلع اينلعو ص ع ا ع  عك عيمتعظا علعو  معينع ص ع-1
ع90/11يلعقن العع41ظيحدعملاننوع

يت  عأسناحزعظا عق نناعيمتعظا عك ع  توعقعنويعأيت  عوظبتولع ا عظا عكني عأوعأ-2
ع90/11يلعقن العع44  ي عو اعينع ص عظيحدعملاننوع

 ا عظا عق نناعيمتعظا ع  ي ع"ك ع  توعقاجوعظلعأسواظحلعع24 ا عملععع16ك ع  توعاحلع-3
عظا عملععأيت  عأسناحزعق نناعيمتعظا ع  ي ع".ع

عاح انعملابتععملاصتيعهون نعظيععثم عيع اجن "ع
واعيووعيمتع  عملع  عوج ا زعامنعيلعق نواعملخاعحلعيلعظات عأ نعكن  عيووعملاع اىعم 

ع وي دعويلعأيضعع  عملخوي عظبتوعس ام عي صي عيلعملخوي .
 ا عو اعمل يعل،عق ا تع حدعملبتوطعميولعلعها  ععم دعظا عمق عع21مينعملاع اىعملثن  عيووع

عيلعظبتوعس ام عي صي عول،ع وي ع اعحلعس  .
 ا ع  عملع  علي يعل،ع ع يا عيووعمل ا عملااجو ععلمجناوعملينيي عع15اىعملثنل عيووعأينعملاع 

ع1س  عكنيي .
ملعملابتععمل امئتيعل،ع  ونعيووعظطي عملع  عهع عملوان علععه ح عم دع ع  وع  عهعنبع   ع

ق ع عيلعملاووعظيععظونعمييمتعمل يعأنىع حمنعمل ني عظايدع ماعملع  عملا صتي لعومل  ع
جاملعيلعملع  عمل  عقا اع حمنعمل طي عملع اج لعو  معينع ص عظيحدعع30أواعجاجيح عملععغن  ع

ع اينع.ع30لظيععألع عقاجوعيووعمل طي عظلع2يلعظمق عمل ا ع90/11يلعقن العع40ملاننوع

                                                           

 -ملاننوع47عقن العمل ا عملاصتيع1 
وملا  يقعه مق عمل ا عظيععينع ي ع:"ع   اوعمل قع  عع1990أ تج عع21ملاؤيخع  عع90/11يلعقن العع40 ص عملاننوع-2

 ا حاعيلعس  عع30مل طي عملع اج عظيععأسنلعمل ا عملا ا،ع  ع  توعس اج عيتج ح عقا وعيلعأواع الحاعليع  عملعنهة عملععغن  ع
  ح علي اناعمل ونعقافحوم،عما ومءعيلعقنيجخعمل افح ع".عمل طي ع.عوق  ع عملو توعملاتج
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لعمذعملعقبتج ن عمل ا عقي و عا  و وعمل وعمين ععلإلجناوع  عملاووعملابنيعملحمنع  عقام ح من
  وعملعقبتج ن علو قعملوواعمل تتح عقةتيعمل وعميظيععلي اناعمل  لع ب تيالع  عم ظاناع

عملات ة عموعملضنيولعيزعوجانعم  ملعاح مانعهخصاصعيوىعملاميح ع  معم ي حناعويوقد.
 و عملاق عمل يعج  ع حدعملابتععمل تمق ع  معمل قعوجاتنعيزعق و وعيووعم جناوع  عيمتع

  وعملابتععملاصتيعج يدعم  حنيجنعه ح عأجناعملعقاوعم جناوعهاةوميعسو  عأ ن ع  ع ل1عكني 
ع2ملع  عظيععميكثت.

أينعظ وعملابتععمل امئتيع م  عملاجننوع  عيووعمل طي عملع اج لعي صايوعم علي اناعمل  لع
ع  ايالعأظان عينق عومل اناعمل  لع  ايالع  عمل  اب.

يالع  عي نطقعمل  ابلعقاونعظطي م،عملع اج عهاووعظبتوعأ ن عظلع ونل عو علي اناعمل  لع  ا
أ ن عو   عملاووعع10لعوجاكلعلمقونقح عمل انظح عألعق ضالعيووعأكثتعيلع3ملاووعملتئحعح ع

عملاضن  علمنع وسعمهكن عملاووعملتئحعح .
ععلمقونقح عمل انظح أينعهنل عو علي اناعملو لع ؤنولعمظان عذم عطوح  عينق لع نلعمل او وع خضزع

.عملعملابتععل،ع  ونع   عمي بط عوعم انعمك وععهإظطنئ نعمل يعيلعأجيدعقا اع   عمإلضن  لع4
ويلعث،ع كالعي ناع  معمل   ح،ع نصعهن قونقح عمل انظح علي عيؤسع عقتمظ ع حمنعطوح  ع

او ح عأوععمل ا عهن  عهنل عو علي اناعمل  لع ؤنولعظامعينقنعأوع طحتمعأوع عو عي نظ 
عظصوح .
 
 

                                                           

 -ملاننوع73عقن العمل ا عمل تمق ع1 
 -ملاننوع43عقن العمل ا عملاصتيع2 

ملعملاووعملاةتيوعاثمثحلع اينعك وعأقصععلع اك منعألعق ضنظ عملععأيت حلع ا عها  ععثمثحلع ا +عظبتوعأ ن عهنل عو ع-3
.عع96/21ي ول عهنييتعيق،عع90/11يلعقن العع42  ابلعو  معينعأكوقدعملاننوعلي اناعمل  لع  ايالع  عمل  

هةالمنع:"  ااعقاو وعيووعمل طي عملع اج عمل  لع ؤنولع صا نعأيتن عينق عأوع طحتوعأوعع90/11يلعقن العع45ملاننوع-4
حوحن عقطوحقع   عملاننوع".أيتناعقعو ع  عي نظ عاو ح عأوعظصوح علعوق ونعم قونقحن عأوعم قونقن عمل انظح عك  
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عالعطل الخاصة -ثانيا
ملععجن  عمل طي عملع اج لع اكلعملع  ا زعه ط عأ تىعق اث ع  عمل ط عملخن  عوملاةصانع

امنع  عقيحعمل ط عمل  ع ع وحوعي منعمل ني عيسونبع  ح عأوعأسونبعظنئيح عوق اث ع   ع
عمل طي ع  ع:مل طي عملاتضح عوظطي عم ياي ع

 العطلة المرضية-أ
وتااج عع66/133يلعمييتعع39تضح ع  عملاننوعملعملابتععمل امئتيعأينيعملععمل طي عملا

   عملاننوع إلعملااط ع ع وحوعيلعظطي عيتضح علاووعس  عأيمتعظلع وي عيوقمنعظن عومهولع
وج ةنضععملااف ع ماعثم عأيمتعميولععيمقودعكنيمعو ص عملاتق ع ماعثم عأيمتع

.وظ وعم  منءعمل طي ع1مل نئيح ععملونقح عيزعمه ونظعملااف عه قعم س وننوعيلعمل  اجضن عوملا ا
ملاتضح ع إذمعكنلعملااف ع ع ع طحزعمل انوعملععمل ا ع و ع   عمل نل ع  ناعملااف عظيعع
م س حومععأوعظيععمل ةنظوعو  معهع عملبتوطعملا صاصعظيحمنع  عقن العملا نين ع.أينعمذمع

ليصنلاعمل ن عأوعيلععكنلعملاتضع  ح  عمل ا عأوعهعوودعأوعكنلعملاتضعأوعمل تحعهعو عظا 
أج عإ ةنذعهحنوعيخنع إلعملااف ع   وظعهمجتعكني عكانع  ااعليااف عمس تنمنعملاصنيجفع
مل  عقعو ع حمنعملاتضعأوعمل نن ع.كانعألعملابتععمل امئتيعأينيع  عذم عملاننوعملوةتوعملثنلث ع

 ةي عوملعتطنلعملععمل ط عملطاجي عمييوعإذمعأ ح عملااف عهميتمضع طحتوعكنلع عوملاتضعمل
وج ةنضععملااف عميجتعكنيمع ماعثم عس ام عميولععو ص عملاتق ع ماعملع  حلع

مي حتقحلعيزعم ه ونظعهنلا اعمل نئيح ع.عأينعإذمعكنلعملاتضع  ح  عمل ا ع و ع   عمل نل ع  قع
ليااف عظطي علاووع اسعس ام عهمجتعكني عوثم عس ام عا ص عميجتلعوت وعم ةضنءع   ع

لاووع إذمعل،ع ع طحزعملااف عمل انوعملععمل ا ع إ دع  ناعظيععمل ةنظوعا نءعظيععطيودعأوعم
ع  ناعقيةنئحنعظيععملا نشعهع عقبتجزعملا نين ع.

                                                           

ن.ظووعمل اجاعملعحوعمل ا تيلعملافحو عمل ني عنيمس عيةني  عيزعمل تكحاعظيععمل بتجزعمل امئتيلعمل امئتعلن املعملاطواظن ع-1
ع126صع1985مل ني ح لع  
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ملا  يقعهنل ط عوقطتقع  معملاتسا عملععمإلجتمءم عملةن ا ح عع66/135ث،ع ويعملاتسا ع
م جناوعملاتضح عو   عمإلجتمءم ععملامج عمقونظمنعيلعقو عملااف عملاتجقعه عع ع وحوعيل

ع  ع:
عقةو ،عطيونعيتم ةنعهبمننوعطوح -
ع.1ملبمننوعملطوح عمذمعق نوا عسو  عأ ن ع اوعألعقيالع ننيوعيلعطوح عي ي -

يلع  معملاتسا عملععألعملاع وحوعيلعمل طي عملاتضح ع ع  ااعلدعيانيس عع15وأيني عملاننوع
ع.2 عهإظننوعمل م ح أيع بنطعيمجايعينظومعميظاناعملخن 

ملعملااف عملاصنبعهنلع عأوعهاتضعظةي عأوعهنلعتطنلعأوعهنلبي عيلعهةدعم س وننوعيلع
يلعع39ظطي عطاجي عميج عوتنل عو علاونع   عمل طي ع  ع وسعملاونعملامينوع  عملاننوع

ع.3ملابنيعإلحدعأظم عع66/133مييت
ليااف عمل انوعملععمل ا عم عمذمعمظ تلعلدعه وعم   منءعيلعم جناوعملطاجي عميج ع مع  ااع

عهنلةنايح عه وعمجتمءععملو نعملطو عويام ة عملي   عملطوح ع.
ملععهقعملاافوحلعومل اناع  عمل ا زعهنلتمه عع16 إ دعأينيع  عملاننوعع85/59أينعملاتسا ع

عومل ط عملع اج ع.
هح عع204ملععع201لعأوعملاامنعيع29قطتقعلي ط عملاتضح ع  عملاننوعع06/03ليلعمييت

ع"وج وع  عوض ح عملخوي عأ ضنلعملااف :ع129 ص عملاننوع
عملااجانع  عظطي عس اج ع-
ع4ملااجانع  عظطي عيتضح عأوعهنن عيم  ل......"-

                                                           

 -ملاتسا عيق،ع135/66علملاننقحلع08و 091
 -ملاتسا عيق،ع135/66علعملاننوع 152

 -مييتعيق،ع133/66لعملاننوع 393
 -م يتع03/06علعملاننوع 1294
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:"قاق عمل طي عملع اج عإثتعوقاععيتضعأوعهنن عيوتي".عوجع وحوعملااف ع  عع201ملاننوع
ملاتقوط عامنعوملا صاصعظيحمنع  عمل بتجزعع   عمل نل عيلعمل طي عملاتضح عويلعمل ةاقع

ع.1ملا اااعهدع
وقةتيع   عمل طي علأل عمل نيي ع ماع  تم عينعقو عملا نوعوينعه و نعوقوع:  األمومة عطلة -ب   

ع30ملععع23ملا  يقعهنل ميح ن عم ج انظح ع  عملاامنعيلعع83/11 نعظيحمنعملةن العيق،ع
ع.2وجو زعميجتعيلعطتلع  ووقعملضانلعم ج انظ عطاماعيووع   عمل طي ع

 ص عظيعع:"قع وحوعملاتأوعملاافو ع ماعهح عع06/03يلعمييتعع213كانعجنءع  عملاننوع
ع  توعمل ا عوملا نوعيلعظطي عأياي عو ةنعلي بتجزعملا اااعهد".

ألعلياافو عع214و  ع وسعمييتعجنءعمل و  عظلعهقعظطي عميياي ع  عيضاالعملاننوع
ملاتض  عمل قعما ومءعيلعقنيجخعم  منءعظطي عميياي عولاووعس  ع  عمل تح عسنظ حلعيو اظ  ع

ميجتعك ع ا ع ماعملع  عمييمتعميولعلعوسنظ عومهووعك ع ا ع ماعملع  عمييمتع
عع3ملااملح .

م س وننوعيلعظطي عميياي عيتقواعهبتطعأسنس لعو اعألعقيالعمل نيي عهني لعأيعأسنلع   ع
مل طي عثوا عمل ا عو اوعلي نيي عألعقةا عا صتجاعظلعهايمنعلياع خو لعوملمولعيلع  مع

اع كالع  ع نلاعمل نيي لعك ع  ع ععلدعإظطنءعلمنعمل طي عملاةتيوعل لحلعكانع  انعمل صتج
لصنلاعملاؤسع عك ع  ع ععلياع خو عألع  وميكعغحنبعمل نيي عظلعيكنلعظايمنعا بتح عظني ع

لعوه عع عقصواع   ع طتمعظيععملاؤسع ع اوعلي نيي عألع4أوعظنيي عيكن منعه ةوعي ونعملاووع
 .عكانع  اج عظيععمل نيي عألعق ي،عه نل عمل ا عملا ن   عطوحنلعوج  عقويح عقصتحعهم منعهني

ميمتعيلعع6   عمل نل عملعع حا عملضانلعم ج انظ عملاخ ص عإقيحاحنعظيععميق ع  عيووع

                                                           

 -م يتع03/06علملاامنع101- 1041
 -ملةن العيق،ع11/83علعملاامنع23- 302

 -م يتع03/06علع213- 2143
 -ملاننوع12عيلعقن الع11/90عملا واعهنييتع21/96عملا  يقعه مق عمل ا ع.4 
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قنيجخعقاقزعملا نولعإضن  عملععذلحع   عظيععملا  ح عهنييتعميسناعيمننوعطوح عليا ن   ع
عوملبمتعمل نسزعملععوكنل عملضانلعم ج انظ .مل ا ع  عملبمتعملعننلع

ملعملمولعيلعظطي عميياي ع  عمل ونظعظيععمل نيي عأث نءعيتهي عمل ا عوعملا نوعلعو ع   ةقع
عذلحعم عمذمعكن  عيووع   عمل طي عق  نس عيزعهو عمل ا عوملا نوع.

عأخرى : ألسباب الخاصة العطل ب
مل  عق اث ع  عمل طي عملاتضح عوظطي عميياي لعملععجن  عمل ط عملخن  عيسونبع  ح عوع

ع  نكعظط ع ن  عأ تىعق انعيسونبعيخ يو عوي  اظ ع اكلعلي ني عألع  ا زعامنع.
لعويحاعاحلع90/11يلعقن العع56'54ملع   عمل ط ع نعظيحمنعملابتععمل امئتيع  عملاننقحلع

 ن  عغحتعيو اظ عميجتعل،ع اظحلعيلعمل ط عملخن  لعظط ع ن  عيو اظ عميجتلعوظط ع
  ونعمل ن  عمل  عيلعأجيمنعقا اع   عمل ط عوم انعقتكعق و و نعملععمي  ا عملوم يح ع

عوم قونقح عمل انظح .
 العطل الخاصة المدفوعة األجر 1

ملعيلعأ ،عينع احاع   عمل ط عأ منعيو اظ عميجتلعو ع اكلعلألقونقح عمل انظح عألعق نع
و   عمل ط عي  اظ ع ا منعيلعق انعيسونبعظنئيح عأوعن  ح عموعثةن ح عأوعقياج ح ع ملعذلحلع

عأوع ةناح 
ع5يلعملوةتوعع54 نعملابتععمل امئتيعظيعع  معمل اععيلعمل ط ع  عملاننوعع:   الحج عطلة- أ

وملاةصانعامنعي اعمل ني عظطي عيلعأج عقمن  عي نسحعمل جعهنظ وني عيكلعع90/11يلعقن الع
عكنلعمإلسم عو  وعه قعم قونقحن عمل انظح عهون عمل طي ع.يلعأيع

ومل كا عيلعقو  عملابتععمل امئتيع   عمل طي لعيلعمل جع   وتعيك نعيلعأيكنلعمإلسم ع
ملخاع لع ماع تجض عظيععك عيعي،عيتط عم س طنظ عملوو ح عوملانلح لعلةالدعق نلعع"وهللاعظيعع

هنلتجاععملععه قعم قونقحن عمل انظح ع تىعع1......"عمل نلعهجعملوح عيلعمس طنععملحدعسوحم

                                                           

 -م   ع97عيلعسايوعآاعظاتمل1 
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و  معينع ص عظيحدعملةام حلعملعنهة عو وسعملبحئعع1أ منعهون عيووع   عمل طي عهبمتعومهول
ع.2هنل عو عليابتععملاصتيع يةوعهونع   عمل طي عهبمتعومهوعك لحع

ععملعقا اع   عظيع90/11يلعقن العع5ملوةتوعع54ولةوع نعملابتععمل امئتيع  عملاننوع
عمل طي عيتوعومهووع ماعمل حنوعملام ح علي ني .

يلعع8ي ول عهنلاننوعع90/11يلعقن العع54 ص عظيحدعملاننوع : العائلية األحداث عطلة- ب 
هةالمنع"ع ع وحوعمل ني عثم عأ ن عكنيي عيو اظ عميجتعها نسو عهو عيلعع26/21مييتع

و نوعيالانعلدعلعأوعاومجعمهوع توظدعأوعو نوعمهوععميهوم عمل نئيح عميقح ع"اومجعمل ني ل
مي ااعأوعملوتوععأوعمل امي عيلعملويج عميولععلي ني عأوعلاوجدلعأوعو نوعاوجعمل ني عأوع

ع  نلعمالعمل ني ".عيلع ماع   عملاننوع  وعألعمل ني ع ع وحوعيلعظطي ع ن  عهعو ع
عاومجدعأوعأهوع توظدعو ،عأو ن ع-
ع عو نوعيالانعلي ني ع ع وحوعيلعظطي ع ن  عسامءعكنلعملاالانعهحنعأوعيح نعملا نوع  عهنل-
عملخ نل-
عملا نوع ع وحوعمل ني ع  عهنل عملا نوعمي اا:عميبعأوعمي علعمل وعلمل ووع-

ع*و نوعأهوعملوتوععو ،عميا نءعوإلع الام
ع*و نوعاوجعمل ني ع

عوقع وحوع   عمل طي علاووعثم عأ ن ع
ع: التكوينية و النقابية العطلة -ج

   عمل طي ع  ع ن  علتتضعقاثح عمل اناعسامءعظلعطتجقعمل اثح عمل ةنا عأوع_ العطلة النقابية 
عل اثح عملاع خويحل.
قيتجعدعع   وتعمل ياجلعملام  عهقعأسنس علي ني عأث نءعمل ا علعهح عق،_ عطلة التكوين  المهني : 

ي  عس ام لع م و  عيخ ي عملةام حلعمل انلح عق  تلعهدلع ماعظونيوعظلعقب حزعمل اناعظيعع
                                                           

يلعم قونقح عمل انظح علاؤسع عأيتناعملطتقعوملاحن عويعنلحعملو نءم عيع تن ،عمل  عهون عع53 ص عظيحدعملاننوعو  معينع- 1
ع يووعظطي عمل جعاثمثحلع اين

 -ملاننو53عيلعقن العمل ا عملاصتيع2 
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اجننوع  عميجتلعو  عملاع اىع مل ةو عومل طايع  عهحنقم،عملام ح لعوينع  تق عظيععذلحعيل
.عولمس وننوعيلعظطي عمل ياجلعملام  ع اوعظيععمل ني عملعقيالعلدع1ملام  عوملا  ايعلدع

يمتملعو ع اكلعألع ع وحوعيتوعثن ح عيلعظطي عمل ياجلعم عه وعيتويعع24مقويح ع عقة عظلع
عأج عي حل.

 العطل الخاصة الغير مدفوعة األجر 2
ملعملابتععمل امئتيعل،ع وحلعهن  ع   عمل ط لعظيععظكسعمل ط عملخن  عملاو اظ عميجتلع

ع اكلعألعقيالعهصتج لع  تمعيلع   عوم انعأهنلمنعملععمل  ن عملوم ي لعو   عمإلهنل ع 
ملتحنهن عملات ص عسامءعيو اظ عميجتعأوعغحتعيو اظ عميجتع  عيلعملاعنئ عمل ونوضح لع

هةالمنع"ق نلجعم قونقح عمل انظح عمل  عقوت عع90/11يلعقن العع120و  معينع ص عظيحدعملاننوع
وجاك منعألعق نلجع صا نععهع عملبتوطعمل  ع  ون نع  معملةن الع'يتوطعمل بتح عومل ا 

عمل تحون عملخن  "ع-مل  ن تعمل نل ع
كالع   عمل ط عيةتيوع  عمل  ن عملوم ي لع اكلعلياع خو عظو عإقتمي نع  عا وعمل   ح،عمل ةنا ع

لي ا لع م  عمل طي عي  ية عهضتويوعمل ني عملحمنلعولم معل،ع  ونعملابتععمل ن  عمل  عيلع
مل ط عملخن  عملاو اظ عميجتعمل  عهن قمنعي ونوعمينععأجيمنعقا اعلي ني لعظيععظكس

علوومظ عن  ح عأوعظنئيح عأوع ةناح عأوعقياج ح .
عه قعمل ط عملخن  عملتحتعملاو اظ عميجت"

ع_هنل عملاتضعملخطحتلعووقاععهنن علياوجعأوعأهوعميا نء
ع_مل وتغعل تتح عميطونا

ع_هنل عي نه  عملاوج
عثةن ح عويجنضح _لاانيس عه قع بنطن ع

ع_لا نه  عنيمس عموعملابنيك ع  عأ بط عملو  
ع_يسونبعيخصح 

                                                           

 -ن/عأهاح عسيحانلعل"مل   ح،عملةن ا  عل مقن عمل ا ع  عمل بتجزعمل امئتي"عن. .جعمل امئتع1992عصع 1641
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 ميناتالحق في التأ: المطلب الثاني 
ع   مومةالتأمين على المرض واأل: الفرع األول 

يح اان عم حلعمل م طاانيعمل اا عقتطحماانعقاااع   وااتع طااتعملاااتضعياالعأ اا،عمي : المأأرض علأأى مينالتأأأ - 1
هحاا عملعملاااتضع ااؤثتععلثحتع طااتعملاااتضعظيااععقااويوعمل نياا عظيااععمل ااا   ااتمعل اامم ج انظحاا ع

عظيععجن وحلعيئحعحنلع  يخصنلعكانع ي "عسيون
 ا ع نيا علو يادع  حملعهوةاوملعوذلح  ؤثتعظيععيصي  دعملخن    نلعملاتضع:عللعاملعبالنسبةع_

ويالعجما عثن حا ع انلع  ا معيالعجما ععلجاتعااوولعظاا "أملةنئا ع" عقاقودعظالعمل اا عقطوحةانعلياواوأع
ياتعهنل نيا عأوعهام تمنعساامءعق ياقعميعهانلاتضاجننوعمل ينلح عملخن  عهنل  ن ا عملصا ح عملاتقوطا ع

عق تضعمل ني عويلع  الم،عملععاؤلعمل نج عومل اا.ستقدععأ
لو دعملااامينعملانن ا عع" نل  اح عم ق صنن  ع  عأيعي  ازعه ععوملعقام ت ع:عللمجتمععبالنسبةع_

انعكنلعمل ني ع ا عكثتع ييومل طنءعأ ماع   نجعملعع وعظنيي ع بحط عوسيحا عوقننيوعظيععمإل  نجع
.ع ااااثمعملتحنهااان عملا ياااتيوععكثاااتع ااا عي اااناعظايااادأ اااواعقاااننيمعظياااععمل طااانءع ااا  عجحاااووعكياااانعأ

 ااتعملعاا  ع اا عأعميساا نذعقااؤنيعملااعع  اانئجعضاا حو وغحنهاان ععل اا عمإل  اانجعلي نيا عقااؤنيعملااعع ةاان
ع..ملخع.ملويمسح ع..

موع نيحاا عملااععقعاا ععملااوواعسااامءعكن اا عي ةوياا ععلملاااتضعياالعمثاانيعساايوح ع  ااتمعلااانع تقواادع طاات
يةنوياا عجاا عم ثاانيعملا تقواا عظاالعملاااتضعكااانعم ماانعقعاا ععجن ااووعليةضاانءعظيااععه ااقعم يااتمضع

يثاا عملبااي عوملعاا ....ملخ.عوذلااحعلتااتضعمل واانظعظيااععملثااتووعملوبااتج عوقااا حتعمل ان اا عملا تو اا ع
عم ج انظح .اامسط عقام حلعمل نيح ن ععلملاتضخطتعةن ا ح عم اي علي ني عملاصنبعهمل

 أوال_ مفهوم التامين على المرض
و ةاااعيميععل ةااعاولعيتجقعأيعاولع نقنعملةاوعلملاتضعلت ع    عملعة،عو اع ةحقعملص  

ع1.يتجقعأيعيمىع حدعم  تملعظلعملصامب

                                                           

 - نلاعمل ي ع نلاعلعملا  ،عملصن  عع  عمليت عمل تتح علاوولعس  ع بتعلصع 6211
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ظااننوعياانع  وااتعظ اادعوتصااو عيخصااح ععلقتحااتع اا عمل نلاا عملصاا ح هن اادعكاا عوظت اادعملا  اا،عملطواا ع
عغحتعظنن  .عهنسحسهم

م ععللااتضلعملابتععمل امئتيعل،ع  تلعم مهظعأع83/11س  نعل صاصعملةن العويلع ماعنيم
لعملاباااتععقطاااتقعل  تجااافعملااااتضعملام ااا ع ةاااوع  اااوعأع1ع83/13 ااادعوتااانلتجاععملاااععملةااان العيقااا،عأ

ظااتمضعمل عااا،عوملاا  ولعملةاان العأظاام عهم اادع"ق  وااتعكااميتمضعيم حاا عكاا عأععياالع63أيانيع اا عملاااننوع
ياانعقةااو عوياالع اانعملاااننوعع حاا عيم اا ع اانص"عياالع ااماوم ظاا ماعمل اا عق اااىعملااععيصااويعأوعقم

نل عوتنل اااعلملااااتضعمل اااننيعوملااااتضعملام ااا للع  ااانكع اظااانلعيااالعملااااتضعأ وااا عملااا كتع  ضااااعأ
يحلعظيااععمل اميحلعظيااععملاااتضعمل اننيعومل اامعلظيااععملاااتضيحلعملاباتععيحاااعااحلع اااظحلعياالعمل ام

يحلعملام اا ع اااعمل اامعيحلعظيااععملاااتض نل اامعلهكنياانع ن اا وضاازعكاا عي مااانعأملاااتضعملام اا عوع
لي بااانطعملام ااا ع"عملااا يع تطااا عملاخااانطتعمل ااا عق ااا جعظااالعملااااتضعملا صااا عهنلاانيسااا عمل نن ااا ع

مل اااننيع ماااعملاا يع تطااا ععملاااتضعيحلعظيااع،عولاااحسعااا ومقم،"علعأياانعمل ااام ااتمنعهصااونقم صااح عمي
عملاخنطتعمل  عق  جعظلعملاتضعمل يع ع  ص عهنل ا عو عه تو د.

عو  عف عغحنبعق تجفعقن ا  علياتضعمل ننيعيلعطتلعملابتععمل امئاتيعملا يعمك واععا   حااد
 م اانكعياالععللوةماانءلعمل  اانيجفع  ا  اانعموظيااععمظ واانيعأعلااا ا،لملا ااواعومع83/11هكاان عملةاان العهم

و ع اكاالععللع"عملاااتضعمل ااننيع اااعكاا عيااتضعغحااتع اانقجعظاالعطااني عظااا ذ اا عملااععملةااااعهاام
ع.2عمظ وني عيتضنعيم حن"

عو علدعمل و وعيالعمل  عقوعقصح عملوتنع  علا  و  نكعيلعظت دعهم دع"عظنيضعيلعمل اميضعملام
ع.3عي دعم ق صنني"ملابنك عوقمونعأ

وععهةااااقم،عيااالعمل صاااويولعملاااععقاكاااحلعملااااؤيلعلمااا،عولااا ويعظياااععملااااتضعمل اااننيع ماااعيحلمل ااام
 اااعععكااانع مااولعأ ضاانعملااععضااانلعلهاانل م،عملصاا ح وماانعيامجماا عملاصاانيجفعمل مجحاا عمل اا عق طي

                                                           

 -ملةن العيق،ع13/83عملاؤيخع  ع1983/07/02علملا  يقعه امن عمل ا عومييتمضعملام ح لعج.ي.عع28علع  ع1.1983 
 -هعحلعظووعملطح عهاوملع"عأهكن عملضانلعم ج انظ ع"عملوميعمل ني ح علعاحتو ع1992.صع 2122

هاوعهعلعملوتظ ع"ملاجحاع  عملةن العم ج انظ ع)قن العمل ا عوعمل ميح ن عم ج انظح (عنميعمل مض عمل تتح ملعلةن توع-3
ع 25.ص1992
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جااتع  ح اا عقاقواادعظاالعيانيساا عظااانع نقاادعياالعأياالعملااو  عوملاا يع  اااضعياالع ملاادعملاااؤيلعلاادع
وذلااحعيمجاازعلاحاااوعع1وعقوضاامعظيحااد'ولحعاا عي اا عأعمل  اجضاان عهااقعلااد باانطد.عظيااععمظ واانيع اا  ع

ملاا يعهااجواادع عاا طحزعملاااؤيلعلاادععليح اان عم ج انظحاا قاان العمل مظ صااتعم لااام عملاا يع  احاااعاماانع
وتنلاةنااا ع اااعأ ضاانعييااا عاااو زععلملي اااءعملااععملةضاانءعلياطنلواا عه ةاادع اا عهنلاا عظااو عقاكح اادعي ااد

ع.مي تمكنقد
يحلعلين اا ع ااان عيااوعي ياا ع اا معمل اااععياالعمل اامهااحلععهعاالع اا  نملابااتععقااوعأيااانعقةااو ع  ضاااعألع

ياانع اا  قعساااقعسااتقدعو اااع  دع اااعوأمذع ااؤنيعذلااحعل اا عملاااؤيلعلاادعظيااععمل  ن اا عهصااعلمل ااانا
ظياعع نظاناعذلحع ؤنيع ضمعظياععمل وانظععلهح ع اجوعملطي عظيحمنعلوملوومئح ملخوين عملطوح ع

كاانع ةاانعأ ضانععلملاععمل وانظعظياعع ا  عمل نيا عوم يقةانءعامانعلمإل  نجحا وطنق م،ع   عمل اناع
 ملععق اح عم س ثانيم عملاخصص عليا ناعملطو .

 مين على المرضللمستفيد من التأ داءات المستحقةاأل نواعأ ثانيا_
يانع ااعظح ا ععوعهةااقعي مان خااعلياؤيلعلدعملاع وحوعيالعمل اميحلعظياععملااتضعيالعظاووعيام انعأ

عللصاانلاعملاااؤيلعلاادعوذويعهةاقاادوج  يااقعهنل يواا عهاصاانيجفعمل  ن اا عملطوحاا عوملاقنئحاا عومل مجحاا ع
ملااععمل اقاا عجحااتعملاا يع  طااتعايحاا علي نياا عمي اا عياا اعق اجضاا ع وي ماانعياانع اااع ةااويعوج اثاا ع

ع.1عيؤق نعظلعظايدعهعو عملاتض
نمءم عنواع  ع ا معمل  صاتعجاحازعأ اامععمي"ع   : الصحية الرعاية و العالج"عالعينيةعاالداءاتع_أعععع

ملاااااؤيخع اااا عع27_84وعكاااا معملااااامينع اااا عملاتسااااا عيقاااا،ع83/11عةاااان العململ ح حاااا عمل اااا عجاااانءعاماااانع
أوعه اااععع83/11ملةااان العيقااا،ععوملااا يع  اااونعكحوحااان عقطوحاااقعمل  ااااملعملثااان  عيااالع11/02/1984

عقت نعملةضنءع  عمهكنيد.مل  عأ
وعملاصاانيجفعمل اا عق وااقعمل وةاان عأق اثاا ع اا عمل يواا عه احاازع :تغطيأأة المصأأاريط الطبيأأة والعأأالج _1

مل اااا ع عاااا يايمنعيااااتضعملاااااؤيلعلاااادعيةنااااا عقةااااو ،عملخااااوين عوعملاعاااا ياين عمل مجحاااا عملاخ يواااا ع
علوعملخااانصنئححل(عيانيساااحلع اا عملةطااانععمل اان عأصااوعم أعلألطونء)ظااانيحلمل ااا عقااؤنيععلمج انظحاان

                                                           

 -ملاننوع07عيلعملةن العيق،ع11/83عملاؤيخع  ع1983/07/02عملا  يقعهنل ميح ن عم ج انظح عملا واعوملا ا،ع.1 
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يلعطتلعملطوح عملاع بنيعمل نهزعليص ووقعملضانلعم ج انظ عقصوعقعاو وع ا  عهبتطعقوالمنع
مه واانظع حااا عملضااانلعم ج ااانظ عل وعاامنعه ااقعقمجحاا عملااو زعمليياا عموعملاصاانيجفعياازعإيكن حاا ع

(ع15لعقااتنع اا  عملاصاانيجفع ااماع اعاا عظبااتوع)ملةحاان عهنلاتمج اا عملماياا عظيااععأع عهتحاا مل ائاا
وعميساانلمنعياانعلاا،عقياالعثااا عياان زعيثواا علألسااونبعو ةاانعويقاا عملاااتضعأل اانيجخعإ ااومععع اياانعملااملحاا 
 ع.ع271-84يلعملاتسا عع04ل نعملاننوع

س وننوعيلعق ااجقعمإلعج انظ عمل قع  لياع وحوعيلعمل ميحلعمإلع :_ تغطية المصاريط الجراحية 2
ي ةااووعهاة ضااعع اانعملاااننوعوعل تمهاا عيمااانعكن اا عطوح  ماانعهعااحط عأظاالعمملاصاانيجفعمل نجااا ع

عملا واعوملا ا،.عيح ن عم ج انظح ملا  يقعهنل مع83/11يلعملةن العع08/2
مإلقنياا عيصاانيجفع اا عيصاانيجفععقتطحاا ع اا  عملاصاانيجفعق اثاا :  ستشأأفاءاإل_تغطيأأة مصأأاريط 3

لخعمل اا ع   اانجعلماانعملاااؤيلعلاادعملاااتجقع اا عيصاانيجفعم ط اان ....إعلنوجاا فعمييصاانيجعلمل اامج
ل  ن ااا عملصااا ح عوعلضاااتويوعمو عقاااو ايعهنل ااادعملصااا ح عأساااامءعهعاااهنلااا عيكاثااادع ااا عملاع باااوعع

ع83/11يااالعملةااان العيقااا،عع08/2جاااتمءعظايحااا عجتمهحااا عو ااا معيااانعأكوقااادعملااااننوعقصاااوعإعوملاتكااااوعأ
عملعنل عمل كت.

ونعجام حاانعملاا يع  ااع22/10/1988 اا ععق ااويعمإلياانيوعملااععملع  اانكعقااتميعوامييعيباا تكعيااؤيخ
ملخن ا عوق تجوا عيانع  اضامنعم عط ان ع ا عمل حاننومإل اوين عملو وقا ععس باونءعوس تع ا عيلعمإل

ع.ع2ملضانل
وين ع ا ع انع  :فيها الفحوص البيولوجية عمال الطبية للتشخيص والعالج بما _ تغطية مصاريط األ4

ق اثاا ع اا عظاااناعملطوحاا علي بااخحنعهحاا عألعميعلملاا كتملعاانل عع83/11ياالعملةاان العع08ملاااننوع
حا عأسنسانع ا عقتطعين عمل مجحا عملاخ يوا عمل ا عق  صاتملخاوين عوملاعا ياعملتظن  عملطوحا عوقةاو ،ع

معه مجعملاؤيلعلادع يا عذمعقنياعوملااتضالعإعلهنل بخحنعمذمعقنياعملخوين عمل  ع ؤن منعميطونءعإ
                                                           

ملاؤيخع  عع209-88يلعملاتسا عع1وملا ول عهنلاننوعع11/02/1983ملاؤيخع  عع27-84 عيق،عيلعملاتساعع04ملاننوع-1
ع 83/11مل يع  ونعكحوحن عقطوحقعمل  املعملثن  عيلعملةن العيق،عع18/10/1988

1-ملاننوعميولععيلعملةتميعملاامييعملاب تكعملاؤيخع  ع1988/10/22عمل يع  ونعجامئحنعس تع ا عيلعمإلس بونءعوع وين ع

 ملو وق عوملط ن ع  عمل حننم عملخن  عوعق تجو عينع  اضدعملضانلعم ج انظ ع.عع
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 ضاامعظيااععق اااجقععلساا وننعي ماانيصاانيجومنعملاااؤيلعلاادعإذمعإضعظاااناعمل اامجعومل بااخحنع  اااعأع
ع.1أ امظمنعويع اجنقمنعيصنيجفعملو اصعملوحالاجح عه احزع

ملعااانلو عملااا كتعيااالع واااسععملااااننوعلاااعع واااسهااانلتجاععإ :دويأأأة ة المصأأأاريط الصأأأيدالنية  تعأأأوي  األتغطيأأأ _5
ه حا ععلملطوحا عوملاقنئحا عومل مجحا اين علعملا   ن عملصاحو  ح عق اوعيالعقوحا عملاعا ي إعلملةن الع

ملاخا نعطيا عيالع ا ووقعملضاانلعم ج اانظ عوتعلاو زعيويا ع ا  عملاصانيجفلدع ةا عملاؤيلع
 اا ،عق اااجقعملا   اان عع.ع96/172ياالعم يااتعع26عإقيحاحاانعق اجضاامنعو ةاانعلااانع صاا عظيحاادعملاااننو

ملا ااو عوملصاا ووقعاااووي علاادعملصاامهح ع اا عإهنلاا ع اا  عع.3هنلاااا عع80أقصاان نععملصاحو  ح عا عااو 
 اكااالع ااادع"عومل ااا عجااانءع حمااانعظياااععأع96/17يااالعميياااتع28و ااا معطوةااانعليااااننوععللياتمقوااا عملطوحااا 

ياااازعق ايماااانععلماااا،علو اااانعطواااا ملاااااؤي حلعل ضاااانعع ااااانظ عأ اااادعقةااااتيعإملضااااانلعم جلصاااا نن قع
ع.4"ععلاتمقو عطوح عاامسط عياثيحمنكانع اك منعملعقخضزعملاؤي حلعلم،ععلملاصنيجف

سااامءعظيااععأساانلعظااو عقطااناقععلهاانلت قعلع صااويعقااتميعطواا ع ةضاا اكاالعلماا معمي حااتعأهحاا ع 
ياازعملا ااو عملطوحاا عملاةوياا عياالعطت اادعوملا ااونوعياالعطااتلعطوحواادعمل نلاا عملصاا ح علياااؤيلعلاادع

وملصاااانقعملةعااااحا عملا  يةاااا عهنلا   اااان عوعسااااامءعظااااو عقطااااناقعيااااتوطعوكحوحاااان عقةااااو ،عأعلملا اااانلج
وذلحعو ةنعلانع نعظيحدعملةاتميعملااامييعملابا تكعملااؤيخععلملصحو  ح عظيععفمتعملا و عملطوح 

ع.5ع04/02/1996  ع

ملااااننوعع صااا عظياااعع ااا  عمل تطحااا عع:قتطحااا عيصااانيجفعميجمااااوعوعميظضااانءعم  اااط نظح ع_ع6
 ااا عينعيصااانيجفعلعيضااااا منع  اثااا عهحااا عأعلملعااانل عملااا كتع83/11يااالعملةااان العيقااا،عع08/6

                                                           

2-ملاننوع08عيلعملةن العيق،ع11/83عملاؤيخع  ع1983/07/02عملا  يقعهنل ميح ن عم ج انظح عملا واعوملا ا،عهنلةن العيق،ع

05/06/2011ملاؤيخع  عع11/08   
 -ملاننوع02عيلعمييتع17/96عملاؤيخع  ع1996/07/06عمل يع  واعوج ا،عملةن العيق،ع83/ 112

 العمل يع  ونعكحوحن عقطوحقعمل  ا نلعملثن  عيلعملةنع27-84يلعملاتسا عع18وملاننوعع83/11يلعملةن العيق،عع59ملاننوع-3
ع 83/11يق،ع

 -ملاننوع28عيلعمييتع17/96عملعنل عمل كتع4 
مل يع  ونعيتوطعوكحوحن عقةو ،عوملصنقعملةعحا عظيععع04/02/1996يلعملةتميعملاامييعملاب تكعملاؤيخع  عع01ملاننوع- 5

عملا   ن عملصحو  ح ع
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كااانعقبااا عينعوساانئ عملااتتاععلوق و ااو نع اامهمن عوقتكحوماانعوإمل ونيجااعيااتمءعميجماااوعمل وو يحاا عو
صاااصعظيحماانعهعاا عملبااتوطعمل ة حاا عملا علل ااا ع اا  عميجماااووغحااتعذلااحعياالعمل امهاازعملضااتويج ع

ل ام عها ااظ عيلعمإلجاتمءم عوملباتوطعيةنا عمإل   عملاصنيجفع  عقتنعع  عمل   ح،عملا اااعهد
وضا دع اعيانعأعلنملصتج  عيلع  ووقعملضانلعم ج انظ عملاخ عويلعأ امنعملاام ة عملةويح 

ملخن اا عكااانعم اادع ع اكاالعق اااجقعملاصاانيجفعلع27-84ياالعملاتسااا عع08وع07مهكاان عملاااامنع
 حااا عملضااانلعم ج ااانظ عمل يواا عجماوععوميظضاانءعملوو ياا عذم عمي احاا عمليوااتىعياانعلاا،عقةواا عهااني

 .ع1ج انظحندعملاؤيلعلدعإلياوي عمل يع ةويامنعيةوينعا نءعظيععاحنلعقةو تيع

 اا عيتمقواا عقة حاا عقتم اانعيوحااووعقواا عملواا ع اا عميااتعملضااانلعم ج ااانظ عملعقةااا عهمعلمحااا عكااانع اكاال
وعق و اااو لعمعإ ااامهدأوعأوعقتكحوااادععلظضااااعااااو  عموعينعملاصااانيجفعلباااتمءعأيعجماااناعمومل يوااا ع

ه اتم عملاااونعم حظ ا لعوكا لعومل  ةقعيلعكالعمل مناعملاخ نيعملاةو ع مئ،عظط عملاؤيلعلدعأو
ليباااتوطعمل ة حااا عملاةاااتيوع ااا عمل   اااح،.عه حااا ع ع ام اااقعظياااععق و اااوعأيعجماااناعإ عإذمعكااانلع ااا مع

 ااا عهنلااا ععمل ماااناعغحاااتع ااانلاعلإلسااا  اناعوغحاااتعقناااا علإل ااامحلعأوعكن ااا عمل تحاااتم عمل ن اااي 
عملاؤيلعلدع

كاااانعألعملاباااتععي ااازعاحااازع ااا  عميجمااااوعوعقامه مااانعوعكااا معمل  ااانااعظيحمااانلعوع ااا عهنلااا عاح مااانعأوع
يااالعملاتساااا عع11مل  ااانااعظيحمااانلع وةاااوعملااااؤيلعلااادعمل اااقع ااا عق و اااو نعوع ااا معيااانعأكوقااادعملااااننوع

ع2ملعنل عمل كت.ع27-84يق،
وين ع اا  ععالمهنأأي: التأهيأأل إعأأادة ولألعضأأاء  الأأوفيفي التأأدريب إعأأادة مصأأاريط تغطيأأة -7

ملااا كايعساايونلعهحاا ععق ااتىعلياااؤيلعلاادعه ااوعق تضاادعع83/11ياالعملةاان العع08مل تطحاا عملاااننوع
ل اانن عأوعيااتضع  اا جعظ اادعضاا  عأوعقصااايع اا عأهااوعأظضاانئدلعمييااتعملاا يع عاا يا ع اا عكي اانع

ويجوادعه اعع باوعلعوع ا معيالعمل نل حلعملي اءعإلععظايح عمل م حاا عملاافحو علي ضاااعملاصانبعوعق

                                                           
 -ملاننوع32/09عيلعملاتسا عيق،ع84-27عملاؤيخع  ع1984/02/11عملعناقعمل كت1

عملعناقعمل كت.ع11/02/1984ملاؤيخع  عع27ع-84يلعملاتسا عيق،عع11أ  تعملاننوعع- 2
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ين دعألع خوا عمل ا ءعظياععملااؤيلعلادعمج انظحانعملاصانبع ا عأهاوعأظضانء لعويالعجما عم اتىع
ععععععع1ه عع ضالعملتظن  عملص ح عملماي علي ضاعملاصنب.

إ عع83/11يالعملةان العيقا،عع08/9ق اجقعيصنيجفعمل  نيم عملطوح ع:ع ص عظيحدعملااننوع-8
ملااا يع  اااونعكحوحااان عقطوحاااقعع11/02/1984ملااااؤيخع ااا عع27-84 عيااالعملاتسااااعع12ألعملااااننوع

جاانء عل اا  ،ع اا معمل اااععياالعمينمءم عمل ح حاا عهةالماانع" عع83/11مل  اااملعملثاان  عياالعملةاان العيقاا،ع
مل وسان عملايا ا عإ عه اوعمس بانيوععأوعقتنعيصنيجفعمل  نيم عملخن ا عه وسان عملوصاتعمليصاحة 

ياالع وااسعملاتسااا عع13ملضااانلعم ج ااانظ ".عكااانع صاا عملاااننوعملطوحاا عملاع باانيعلااوىع حااا ع
ظياااععأ ااادع"ع عقاااتنعيصااانيجفعإطااانيم عمل  ااانيم عأوعق و اااوعظوسااانقمنعملضااانئا عأوعملا اااو ايوعقوااا ع

لعملابااتععيااتويعيااووعيااتويع اعاا عأظااام عظيااععملا ااو عمي حااتوعملا  يةاا عاماان".ع اا معه ااعع ضااا
عمل  ن  عوعملا ن   عظيعع   عمل  نيم .إلام عملاؤيلعلدعملاع وحوعيلععاي ح عي ةال عو

م ينيوعإ عألعقحا عمل  اجضن عملاةويوعلاصنيجفعيتمءعمل  نيم عملطوحا عضااحي عجاومعوعوعق ويع
 .19832ل،عق تحتعي  عس  ع

إس خم منعومل ونيوعملويح عوملاجمحا :عهانل  تعملاععمل طاايععق اجقعيصنيجفعظمجعميس نلعو-9
إساا خم منعومل واانيوعملويحاا ععملا ااناعوعظيااععإظ واانيعألعظاامجعميساا نلعوملطواا عملت حاا ع اا ع اا مع

وملاجمحاا عياالعملاصاانيجفعملطوحاا عمل اا عإظ ااننعملاااؤي حلعم ج ااانظحلعظيحماانعوتاانلتغ،عياالعأ ماانعوتاامع
هن ضا .ع اإلعملاباتععمل امئاتيعأقاتعق اجضانعلما مععيحعقييا عملااؤيلعلادعمج انظحانعيوانل عكوحاتوعو

ماعج يماانعق اااضعياالعطااتلع اا ووقعملضااانلعم ج ااانظ عو ةاانعمل اااععياالعملاصاانيجفعياالع اا
لعهح ع ص عظياعع83/11يلععملةن العع11وع  ،عق اجضمنعيلع ماعملاننوعع08ل نعملاننوع

أ ااادع"ع عقباااا عيصااانيجفعميسااا نلعمإل اااط نظح عسااااىعميجمااااوعملافحوحااا عأوعمل مجحااا عأوعقياااحع
عتجقعمل   ح،ع".ملضتويج علاانيس عه قعملامل.عوعق ونع   عملاملعظلعط

                                                           
عملعنل عمل كت.ع83/11يلعملةن العيق،عع08أ  تعملاننوعع- 1
سانق عملطح علعمل ميح ن عم ج انظح ع  عي ناعملضانلعم ج انظ علعمل اءعميواعلعملطو  عميولععلنميعملموىعلعظحلع-2

ع 89صعع2013 امئتعييحي علعمل
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ق اجقعيصنيجفعمل مجن عهنلاحن عملا و ح عأوعملا خصص :عيونع ا معمل ااععيالعمينمءم ع-10
ملعناقعمل كتلعإ عأ دعوتانلتجاععإلاععأهكان عملاتساا عيقا،عع83/11يلعملةن العع08/10  عملاننوع

هحاااا عقبااااا ع وةاااان عمل اااامجعهاحاااان عع14لع عسااااحانعملاااااننوع11/02/1984ملاااااؤيخع اااا عع84/27
مل انياان عملا و حاا عأوعمل اامجعملا خصاانعملاا يع صااودعملطوحاا لع وةاان عملتظن اا عملطوحاا عومل اامجع
ومإلقنياا ع ااا عيؤسعااان عمل ااامجعمل ااا عق  ااااو نعواميوعملصاا  لعكاااانعقباااا عيصااانيجفعمل  ةااا .عكاااانع
  اااونع ااااععمل ااامجعهاحااان عمل انيااان عملا و حااا عأوعمل ااامجعملا خصااانعملااا يع اكااالعملعق يوااا عهااادع

م ج انظ لعوك معيوي عيصنيجفعملتظن  عملطوح عومإلقني لع  عإقونقحان عقوات عااحلع حان عملضانلع
 حان عملضانلعم ج انظ عوملاؤسعن عملا كايوع  عملوةتوعملعانهة .عيازعق اا عملااؤيلعلادع وةان ع

 ع1يلعمل  تجون عملا ونو.ع%20مل مجعهاحن عمل انين عملا و ح عا عو ع
ملعاااانل عملاااا كتعأظطااااععلمحااااا عملضااااانلعع27-84تسااااا عياااالعملاع16/1لإلياااانيوعألع اااانعملاااااننوع

م ج انظ عهقعملاام ة عظيععطيون ع  معمل ااععيالعمل امجلعملااجادعلمانعقوا عيامتجلعظياععميقا ع
يلعمل نيجخعملاةاتيعإلجاتمءع ا معمل امجعهإسا ث نءعمل امجعملا خصانعومل ان  عمإلسا   نلح عمل ا ع

ااانعلماانعهااقعملاات قع اا عآ ااتعملباامتعملاا يعق طيوماانعوعملاضاا ح عملصاا ح عملاااؤيلعلاادعملاااتجقلعك
 ياا عقاانيجخعمإلياا نيعهإ ساا م عملااتنونعإلااععملاااؤيلعلاادلعملاا يعاااويوي ع اك اادعم ظ ااتمضعظيااعع اا مع

ملا  ياقعهنلا ناظان ع ا عع08/08يالعملةان العيقا،عع19ملةتميعملطو عملةنض عهنلت قعو ةنعليااننوع
عع2ي ناعملضانلعم ج انظ .

 اياانعلي اامجعهاحاان عمل انياان عملا و حاا علعع21وع18هاا عياانعاااحلعأياانعظاالعيااووعمل اامجع ماا عي تموع
  ون نعملطوح عملا خصنلعكانعأ ادع اكالعينعملاصانيجفعملاي اا عامانع ا عهنلا عإ ةطانععمل امجع

ععع3ملاوتيعه  يعقن تعأوعسو عطو عأقت عملطوح عملاع بني.

                                                           
عملعناقعمل كت.ع11/02/1984ملاؤيخع  عع27-84يلعملاتسا عيق،عع14أ  تعملاننوعع- 1
عملا  يقعها ناظن عملضانلعم ج انظ .ع23/02/2008ملاؤيخع  عع08/08وعينع يحمنعيلعملةن العع19أ  تعملاننوعع-2
عملعنل عمل كت.ع27-84يلعملاتسا عيق،عع17أ  تعملاننوعع-3
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يالع اوين ععق اجقعيصانيجفعمل ةا عملصا  عأوعأيعوساحي ع ةا عأ اتى:ع عا وحوعملااؤيلعلاد-11
مل ةاا عملصاا  عسااامءعهعااحنيوعم ساا نلعمل نه اا علاع بااوععظااااي عأوع اانصلعأوعهم اا عوسااحي ع واا ع
أ ااتىعظ وينعقع يا عهنلاا عإ نه عملاؤيالعلدعهاتضع   يدعظنجااعظلعمل  ةااا عأوعظ وينع عا  ح ع

ظ عياالعقةااو ،عمل اامجع اا عايو اا عإقني اادلعأوع اا عهنلاا عإساا وظنئدعياالعطااتلع حااا عملضااانلعم ج ااان
أج عملخضاععلاتمقو عطوح عأوعإجتمءع وتوعطوحا عأوعمإلسا وننوعيالع بانطع ا  عيا  ،عكنلخضااعع
ل  ن عقصوح عملو عهنل عو عييتمضعملييععظيععسوح عملاثناعوع ع ة صتع ا معمل يوا عهانلاؤيلعلادع
 ةااااععاااا ع ا اااوعإلاااععذويعهةاقااادعظ اااوعمإلق ضااانءلعيااازعيتمظااان عملاام ةااا عملاعاااوة علمحاااا عملضاااانلع

 ج اااانظ لعومي ااا ع ااا عمل عاااونلعملاعااان  عيااانعااااحلعيعاااكلعملااااؤيلعلااادعمج انظحااانعأوعذويعهةااادلعم
ع1وملاكنلعمل يعقةو ع حدعمل مجن عوك معمل نل عملص ح علياع وحو.

 .11/02/19972ق اضعيصنيجفعمل ة عملص  عأوعأيعوسحي ع ة عأ تىعو قعملةتميعملاؤيخع
 ااا ع ةتقمااانعع08 صااا عملااااننوععحاعمل ااانئي :نمءم عملاتقوطااا عهااانل خطق ااااجقعيصااانيجفعمي-12

لعظياااعع ااا معمل ااااععيااالعمينمءم عمل ح حااا عمل ااا عقتطااا عمل وةااان ع83/11ملثن حااا عظباااتعيااالعملةااان الع
عملاتقوط عهك عميظاناعملطوح عوملا   ن عملصحو  ح عل  و وعمل ع عوي زعمل ا .

 عق يواااا ععق اااااجقعيصاااانيجفعمل اااامجعهنلخاااانيجع:عمي اااا عألع حااااان عملضااااانلعم ج ااااانظ -13
ا تطحاا ع وةاان عمل اامجعهنلخاانيجعإ عأ اادعإذمعق يااقعمييااتعه مجاان عطنيئاا ع ااماعمإلقنياا عملاؤق ااا ع

يماان عقصاحتوععلياع وحو لعيلعمل ميحلعهنلخنيجلعك نل عمل ط عملاو اظ عميجتعأوعمل تتصن ععأو
مل ااااميحلعظيااااععملااااوىع إ اااادع اااا ،عمل يوااا عهنلاصاااانيجفعملا وةاااا عضاااالعملبااااتوطعملاطوةاااا ع ااا عهاااانبع

ملاتضلعظيععألعق ا وظع حاا عملضاانلعم ج اانظ عه ةمانع ا عملةحان عهكا عيتمقوا عطوحا عموعإنميجا ع
 عع3قتم نعضتويج ع.

                                                           
ع.05/06/2011ملاؤيخع  عع11/08ملا واعوملا ا،عهنلةن العيق،عع83/11يلعملةن العيق،عع09عملاننوع-1
عع-2 ع  نن قعملضانلعم ج انظ عأسنسنعع11/02/1997يلعملةتميعملاؤيخع  عع02ملاننو عمل  عق خ  ن عمل ع حتو مل يع  ون

عل عو وعيصنيجفعمل ة عهعحنيعم س نل.
 3 -عسانق عملطح لعملاتجزعملعناقلعصع95.
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إ عأ اادعإذمعكاانلعملاااؤيلعلاادعإج انظحاانعوعذويعهةاااقم،ع  ا  ااالعهإقنياا عنمئااا عقايحماانعطوح اا عمل ااا ع
ععملااتضعوملاا نوعق يوا عامانع حاان عأوعملويمس ع إلعمينمءم عملاع  ة علم،عيلعهانبعمل اميحلعظيا

ملضااانلعم ج ااانظ عهنظ وااني ،عيي ةااحلعإجونيجاانعهنل  اان عمل امئااتيعليضااانلعم ج ااانظ عهااانع حماانع
ععععع1مل ميح ن عم ج انظح ع.

 س وننوعيلعهطنق عمل مجعملا ن  عملخن  عهنييتمضعملااي  :ع)عكتلع  معمل قعملةضانءع-14
وعملاؤكاااوعطوحااانعألعميياااتمضعملااي ااا عومسااا  عجاااومعيلع ااا  ععيااالعملا ياااا   ااا عظو اااوعأهكنياااد(:

م يااااتمضعيتقوطاااا عاو ضاااامنعملااااو قعياااالعهحاااا عميثاااانيعوعظيااااععسااااوح عملاثااااناع  ااااوعألعظايحاااا ع
 2مس اصناعملتووعملويقح عع ؤنيعإلععأيتمضعملةي عوميوظح عملوياج .

ع07/2ظيحادعملااننوع صا ع  :األداءات النقدية المستحقة للمستفيد من التأمين علأى المأرض -ب 
هحااا ع صااا عظياااععأ ااادعع"عمينمءم عمل ةو ااا :عيااا اعق اجضااا ع ايحااا علي نيااا عع83/11يااالعملةااان الع

ميجحتعمل يع ضطتعإلععمل اق عيؤق نعظلعظايدعهعو عملاتض"لعو اعمييتعملا يعأكوقادعملااننوع
ياالع واااسعملةااان العهةالمااانع"علي نيااا عملااا يع ا  ااادعظ ااااعااااو  عأوعظةيااا عيثوااا عطوحااانعظااالعع14/01

ع3يام ي عظايدعأوعإس ا ن دلعمل قع  عق اجض عع ايح ع".
مل طاا عملاتضااح لعإذعألعمل اااععميواع   يااقعهنل طاا عملاتضااح عملطاجياا عملاااوىلعهحاا عظوااتعظ ماانع
ملابتعع"ه ي عطاجي عمييو"لعأمينعمل اععملثن  ع إ دع   يقعهنل ط عملاتضح عملةصحتوعملااوىلعهحا ع
ظوتعظ مانعملاباتعع"ه يا عيالعغحاتعمل يا عملطاجيا عميياو"عيالعجما عثن حا ع اإلعملاباتععوع ا ع واسع

 ا عآ ااتعملوةاتوعملثن حاا عأضانلع اااععثنلا عيالعمل طاا عملاتضاح عمل نن اا عمل ا ع عق  اانواعع16لااووعم
ثمثانئاا ع ااا عوعمل اا ع عاا وحوعي ماانعمل اااناعملاااؤي حلعمج انظحاانعكااملعقيااالعلوضاا  عأ اان لعأياامتلعأوع

(ع ااا .عوتنل اانل ع ااإلعمل ةاااقعملانلحاا ع300ياامتجلعأوعظااووعأياامتعيااتجط عألع عق  اانواعثمثانئاا )

                                                           
عع-1 عملاننو عع02أ  ت عيق، عملاتسا  عع224-85يل ع   عملضانلعع20/08/1985ملاؤيخ عهخوين  عمل يو  علبتوط ملا ون

ع.1985لع  عع53م ج انظ عملاع  ة علياؤيلعلم،عمج انظحنعمل  لع  ايالعأوع  يا الع  عملخنيجلعجعيعيق،ع
ع.97سانق عملطح لعملاتجزعملعناقلعصعع-2
عملعناقعمل كت.ع83/11يلعملةن العيق،عع14لع07أ  تعملاننقحلعع- 3
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لا اثيااااا ع ااااا عمينمءم عمل ةو ااااا عقخ يااااا عهااااان  ملعملعاااااو عأوعمل يااااا عمل ااااا عأ ااااانا عملااااااؤيلعلااااادعم
عمج انظحن.

إلع اا معمل اااععياالعمل طاا عالعطأأل المرضأأية العاديأأة   أثأأل مأأن ثالثمائأأة تعويضأأة  وميأأة  :  -1
ملعااناقعملاا كتلعهحاا عأ اادعياالعع83/11ياالعقاان العيقاا،عع16جاانءعهصااو عضااا ح ع اا ع اانعملاااننوع

لعق  واتعظطيا عيتضاح عظنن ا ع1(300ك عظطي عيتضح ع عق  نواعثمثانئا ع اا ع)عمل نهح عمل ايح 
سااح وحوعي ماانعملاااؤيلعلاادعمج انظحاانعهعااو عظ اااعاااو  عأوعظةياا عأ اانهدعوي  اادعياالعيام ااي عظاياادع
ملحاااي لعو ع ماا،عيااووع اا  عمل طياا عملاتضااح عوعلاااعكن اا علحااا عومهااوعأوعظااووعأ اان عأوعظااووعياامايلع

 عيوااااتيوعياااالعطااااتلعملطوحاااا عملاع باااانيعمل اااانهزعلصاااا ووقعملضااااانلعملاماااا،عألعقيااااالع اااا  عمل طياااا
 2م ج انظ لعكانع   عألع عق  نواعثمثانئ ع ا عيلعذلحع و  عضالعمل ط عملةصحتوعملاوو.

ياالع وااسعملةاان العع14أياانعظاالعكحوحاا عهعاانبعقحااا عمل  اجضاا عملحايحاا لع واانلتجاععإلااعع اانعملاااننوع
(عملاااامل علي اقاا عظاالع15إلااععملحااا عملخاانيسعظباات)ع  ااوعألعمل  اجضاا عملحايحاا عياالعملحااا عميوا

ياااالعميجااااتعملحاااااي لعه ااااوعإق طاااانععمياااا تمكعملضااااانلعع%50مل ااااا لع كااااالعظيااااععأساااانلع عااااو ع
(ع ااانع اااقعقعااونعمل  اجضاا ع16م ج ااانظ عوعملضااتجو لعولياالعمظ واانيمعياالعملحااا عملعااننلعظبااتع)

عيلعميجتعملحاي .ع%100ا عو ع
إظ واانيمعياالعملحااا عميواع اا عهنلاا عن ااااعع%100اجقعهعااو عكااانعألع وااسع اا  عملاااننوعأقاات عمل  اا

عع3ملاؤيلعلدعمج انظحنعإلععملاع بوععي  عملحا عميواعيلعقاقودعظلعمل ا .
لعوملا يعجانءع حادعظياععأ ادع07/07/2010و  معينعأكو عقاتميعملا ياسعملةضانئ عملصاننيعا انيجخع

 ةضا عملةاتميعي ا عملط العوع  ا ع))...عهح عهنلتجاععإلععقاتميعملا كاا عمل يحانعوعمل ةانطعمل ا ع
ع83/11ياالعملةاان العيقاا،عع14ظيااععملا يااسعمل ةحااوعاماانعو اا عملةنظااووعملةن ا حاا عطوةاانعلاا نعملاااننوع

مل اا عقاا نعظيااععألعلي نياا عملاا يع ا  اادعظ اااعاااو  عأوعظةياا عيثواا عطوحاانعياالعيام ااي عظاياادع

                                                           
ع.120سانق عملطح لعملاتجزعملعناقلعصعع- 1
علعملاتجزعملعناق.83/11يلعملةن العيق،عع16أ  تعملاننوعع- 2
علعملعناقعم ينيوعإلحد.ع02/07/1983ملاؤيخع  عع83/11يلعملةن العع14أ  تعملاننوعع- 3
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ع%50مل اا ععمل قع  عق اجضا ع ايحا عيالعملحاا عميواعإلاععملخانيسعظباتعملااامل علي اقا عظال
إظ واااانيمعيااالعملحااااا ععيااالعميجاااتعملحاااااي عه اااوعمق طاااانععميااا تمكعملضاااانلعم ج ااااانظ عوملضاااتجو لعو

يلعميجتعيانع    عهك،عأواعنيجا عقاوعع%100(عملاامل عل اقودعظلعمل ا ع16ملعننلعظبتع)
ع1طوقع  حاعملةن العوع   حلعقم حو ع((.

ع83/11يااالعملةااان العيقااا،عع16/2 صااا عظيحمااانعملااااننوعالعطأأأل المرضأأأية القصأأأيرة المأأأدى :  -2
ملعاانل عملاا كتلعياالع ااماع اا  عملاااننوعع  ضاااعل اانعألعمل طياا عملاتضااح عملةصااحتوعملاااوىعوعمل اا ع
قحا مااانعقعااانويعثمثانئااا عق اجضااا ع ايحااا ع عااا وحوعي مااانعملااااؤيلعلااادعمج انظحااانع اااماعياااووعسااا  حلع

 ي  نلح حلعوعذلحعسامءعكنلعظيععظي عومهووعأوعظووعظي ع.ع
ق اجضااا ع ايحااا ععع300 ااا كحتع  ااانعأ ااادعها اااتنعمسااا وننوعملااااؤيلعلااادعمج انظحااانعيااالعإ عأ ااادع  وتااا عمل

ملاا كايعآ وانلعع83/11يلعملةن العيق،عع35 ماعظط عيتضح عيوقمنعس  حللع إ دعهع عملاننوع
 إ اادعظ ااوعإ ةضاانءعملاااووعمل اا عقااوي ع ملماانعمينمءم عمل ةو اا علي ااميحلعظيااععملاااتضلعق ااالعع حااا ع

ع2نئحنعمل  تع  عمل ةاقعيلعهنبعمل ميحلعظيععمل  ا.ملضانلعم ج انظ عقية
ع83/11يالعملةان العيقا،عع16قا،عملا نعظيحمانع ا عملااننوع العطل المرضية الطويلأة المأدى:  -3

أظم عطاماعيووع  توعأقصان نعع15ملعناقعم ينيوعإلحدع"عقو زعمل  اجضن عملابنيعإلحمنع  عملاننوع
إذمعق يااقعمييااتعه ياا عطاجياا عمييااولع  ااااعع-لحاا ع:ع(عساا ام لعي عااات عو ةاانعليبااتوطعمل ن3ثمثاا ع)

(عسا ام عوعي عاات عيالعقاانيجخعإلاععقانيجخعكاا ع3ن ازعمل  اجضا عملحايحا عطاااماع  اتوعياوقمنعثمثاا ع)
ظياا ."عوي اادع  ضاااعألعيااووعمل طياا عملاتضااح عملطاجياا عملاااوىعقةااويعاثمثاا عساا ام عكنيياا لعوعإذمع

 ا علي اميحلعظياععملااتضع  اناعه او نعملااؤيلعلادعم ةض عملاووعمل  عقوي ع ملمنعمينمءم عمل ةو
يالع واسعملةان العملعانل عع35مج انظحنعظيععمل ميحلعظيععمل  العو اعمييتعملا يعأكوقادعملااننوع

                                                           
ظلعي يسعقضنءعسطح لعملتت  عم ج انظح لعاحلع) الل(عع01953/10عق  عيق،ع07/07/2010ملةتميعملصننيعا نيجخعع- 1

عويو تعملص ووقعملاط  علي ميح ن عم ج انظح علي اناعميجتمءعوكنل عسطح .
عملعنل عمل كت.ع83/11يلعملةن العيق،عع35وعع16م  تعملاننقحلعع- 2
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ملاا كتلعكااانعألعقوااااع اا  عمل طياا عملاتضااح عملطاجياا عملاااوىعياالعظوياادعي اقاا عظيااععقوااااع حااا ع
   ع اثيمنعطوحومنعملاع بني.عملضانلعم ج انظ عظلعطتجقع حا عملتقنه عملطوح لعومل

لع ااإلعألعملطوحاا عملا اانلجع ع ااا اع83/11ياالعملةاان العيقاا،عع19لااانعوينع اا ع اانعملاااننوععقطوحةاان
يااووعثاام عساا ام عك طياا عطاجياا عملاااوىعجاياا عومهااووعااا ع ا  ماانعي ائاا لعكااملع ااا اعلياااؤيلعلاادع

(عأيمتلعوظ وعإ  مانءع ا  عملااوولع ةاا عملطوحا عا او او نعوذلاحعه اععقا اكلع6ملاتجقعيووعس  ع)
ج انظ عيلعهعاعيقنا منعظيععمل نل عملص ح علياؤيلعلادعوعكا معم ضانظدعليا ع حا عملضانلعم 

عع1ملو ا ن عملطوح عه ععق و وعمل مجعملا نس .
ه اااوعمسااا حونءعع–وقاااوع صااا عملةضااانءع ااا عيثااا ع ااا معمل ااااععيااالعمل طااا عملاتضاااح عطاجيااا ععملااااوىعع

صاااننيعا ااانيجخع ااا عظاااووعأهكااان عقضااانئح لعيثااا عمل كااا،عملع–إجاااتمءم عملي ااااءعإلاااععملخواااتوعملطوحااا ع
ظلعي كا عاتجعااظتجتججلعومل يعجانءع حادعظياععأ ادع)...عهحا عأ ادعيالعملثناا عع25/10/2003

هاانلاي عأ اادعقاا،عمل يواا عهنلاااوظعع اا عإطاانيعمل طياا عملطاجياا عمييااوعملاةااتيوعهااجاا عقااتميعقضاانئ ع
عسااا ام عوع ااا عملااااووعملةن ا حااا علي طيااا ع03 مااانئ لعومسااا وننعاااا لحعيااالعمل  اجضااان عملاةاااتيوعلااااووع

ملا  يااقعهنل ميح اان عم ج انظحاا عع83/11ياالعملةاان العيقاا،عع16ملطاجياا عمييااوعظااامعااا نعملاااننوع
...هح عأ دعيانعساوقع إ ادع  واحلعليا كاا عأ ادعقا،عمل يوا عهنلااوظعع ا عإطانيعملةان اللعوتن ةضانءع

ساا ام ع إ اادعقاا،عإهنل اادعظيااععمل  اااعياالعملصاا  عميواعوملاا يع وةااععياالعع3ملاااووعملاةااتيوعو اا ع
ععععع2ن ع حا عملضانلعم ج انظ ع....(. مهح

(ع03لعي  اا عأجاا عجو ااوعيوقاادعثاام )83/11ياالعملةاان العيقاا،عع16/3ومل ااو تعهنلاا كتعألعملاااننوع
ساا ام ع اا عهنلاا عياانعإذمعكاانلع  اانكعقاقاا عظاالعمل ااا ع  و اادعمساا ا نلعلي ااا عظيااععألعقاااتعظيااعع

ملاؤيلعلدعياثمعيالعقاقا عظالع  معم س ا نلعس  عظيععميق عها  ععأ دع  عهنل عينعإذمعمس وننع

                                                           
ع.128-127سانق عملطح لعملاتجزعملعناقلعصعع- 1
عا نيجخعع- 2 عملصنني عملص ووقعع25/11/2003مل ك، عيو ت عو عأ( ع)بل عاحل عم ج انظ ل عملةع، عااظتجتججل عاتج عي كا  ظل

عملاط  علي ميح ن عم ج انظح علي اناعميجتمءعوكنل عاتجعااظتجتجج.
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سااا ام عع3مل ااا علااااووعساا  حللعثااا،عمساا م  عمل اااا عياالعجو اااولع م اانع  اااننعياالعجو اااوعهعاانبعياااووع
عع1هبتطعألع اتعظيععمس ا نلعمل ا عيووعس  عكنيي عغحتعي ةا  .

هتااتضعهان اا عأياااماعملضااانلع: شأأروا اإلسأأتفادة مأأن أداءات التأأأمين علأأى المأأرض -ثالثأأا
قاكااحلعكا ع اانه عهاقعياالعهةاادلع ااتضعملاباتععمل امئااتيعجايا عياالعملباااااتوطعوعم ج اانظ عوع

ملةحاااانعلمسااا وننوعيااالعأنمءم علي اااميحلعظياااععملااااتضعوين ع اااااااا  عملباااتوطعهصاااو عظنياااااااا عقااااانيوعوع
هصو ع ن  عقنيوعأ تىلعهح عألعملبتوطعمل نيا عق كا،عوعقا  ،عم سا وننوعيالعمينمءم عمل ح حا ع

سامءلعأينعملبتوطعملخن  ع إ منعقخا نعا ااععومهاوع ةااعيالعمينمءم عظح حا ععوعمل ةو  عظيععهو
عكن  عأوع ةو  .

 الشروا العامة  األحكام المشتركة :  -أ 
هنإلضاان  عإلااععياانوينع اا عملوااتععميواعياالعاإلنتسأأاب وأداء اإلشأأترا)ات   صأأفة المأأومن لأأ  : -1

لعأ ضاازعملابااتعع83/11لةاان العياالعمع03ملاااننوع ملاطياا عملثاان  ع عهااملعهااملع اا كتعأ اادعهااجاا 
مل امئتيعيهكن ع  معملةن العك عمل اناعسامءعكن امعأجتمءعأ عيي ةاحلعهانيجتمءعهتاقعمل  اتعظالع
مل بنطعمل يع انيسا دعسامءعأكنلعذلحع  عملةطنععمل ن عأ عملةطنععملخنصلعكانعألعملابتععيودع

وأ ضازعكا عميجن ا عأ انعكن ا ع2ه قعملوان عهنل ااناعه اعع عا وحوومعيالعمل ميح ان عم ج انظحا ل
ج عااح م،عسااامءعأكاان امع  ايااالعهااميع ااو عياالعملصااون لعوهحثااانعكاانلعلصاانلاع ااتنعأوعجانظاا عياالع

 عع3أ  نبعمل ا لعويمانعكنلعميجتعمل يع  ةنضا دعو مهح عظةوعظايم،عأوعظمق م،ع حد.
ي اااادع  ااااوعألعيااااتطعع09وع08لعو عسااااحانعملاااااننقحلع83/144وعهاااانلتجاععإلااااععمهكاااان عملةاااان الععع

إ عأ ااادعوهان ااا عل ةااااقعملااااؤيلعلمااا،لع ع  اااااعلمحاااان عملضاااانلعم   عااانبع ااااعياااتطعجاااا تي.ع

                                                           
علعملعناقعم ينيوعإلحد.83/11يلعملةن العيق،عع16أ  تعملاننوعع- 1
عأ  تعملاو  عميوا.عع- 2
علملعناقعم ينيوعإلحد.ع83/11يلعملةن العع06أ  تعملاننوعع- 3
عع- 4 عيق، عع83/14ملةن ال ع   عملا واعع02/07/1983ملاؤيخ عم ج انظ  عملضانل عي نا ع   عملاكيوحل عهنل امين  ملا  يق

ع.ع1983لع  عع28جعيلععوملا ا،لع
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م ج اااانظ عألعق  اااوعه اااو عو ااانءعأ ااا نبعمل اااا عهن ل اميااان عملايةااانوعظياااععظااانقةم،علااات قعقةاااو ،ع
عع.1مينمءم علياؤيلعلدعمل يع ع ا  عملبتوطعملا با علي ةاقع

و اا ع اا معمإلطاانيع   اادعقضاانءعملا كااا عمل يحاانعإلااععإظ واانيعألعمإل  عاانبع  ااتىعهكااانعياالعطااتلع
و اااعياانع عاا خينعع حااان عملضااانلعمإلج ااانظ عإذمعلاا،ع ي ااا عملاكياا عهنل صااتجاعهنإل  عاانبعااا لحل

ومل يعجنءع  عهحثحنقدع"عوهحا عأ ادعع1303ق  عيق،عع04/04/2007يلعملةتميعملصننيعا نيجخع
نعألعيااااي عذويعمل ةااااقعكااانلعطنلوااانع اااامواعنيمسااا دعلاااوىعملاااو املعملااااط  عليو ااا عي اااععكااانلعثنا ااا

 كاالعي  عاونعوجاتحانعإلاعع ا ووقعع83/14يالعملةان العع09ملا  ا لع إ دعقطوحةنعيهكن عملااننوع
ياالعملةاان العع11ملضااانلعمإلج ااانظ عياالعطااتلعملااو املعملاااط  عليو اا عملا  ااا عطوةاانعلياااننوع

يالع واسعملةان ال.عع12  عانبعهكاانعيالعقوا عملصا ووقعطوةانعليااننوعلع إ دع  تيع  معمإل83/14
عوظيحدع إلعظو عمل صتجاعهنإل  عنبع ع  و عملص ووقعيلعإل امينقدعملةن ا ح عإق ن عملطنظ حل..."

و اااعياانعإلزاميأأة الخضأأوع للمراثبأأة الطبيأأة التأأي تقأأوم بهأأا هيتأأات الضأأما  االجتمأأاعي :  -2
ملاا كايعسايونعهحا ع صا عظياععع83/11لعملةن العيق،عيع10  ضاعجيحنعيلع ماع نعملاننوع

أ ااادع" ع اكااالعيااا اعمينمءم عإ عإذمعقااا،عو ااا عمل مجااان عيااالعطاااتلعطوحااا عأوعيااالعطاااتلعكااا ع
يخنعيؤ  علم معملتتضلعطوةنعلي بتجزعوعمل   ح،عملا ااااعاماان".عإذع   واتعو ا عمل مجان ع

مضلعأوعياالعطااتلعكاا عياالعطااتلعطوحاا عسااامءعكاانلعطوحواانعظنياانعأوع ن اانعهاااتضعأوعظااووعأيااتع
ياااخنعيؤ ااا عيخاااااعلااادعقن ا ااانعملةحااان عاا ااا عمل مجااان ع ااا عياااك عو اااو عطوحااا ع)كنلباااخنع
ملاؤ اا عهااا اعميجماااوعوميظضاانءعملوو ياا عأوعملةحاان عهإظااننوعمل ااويج عملااافحو عأوعمل  نلحاا عملطوحاا ع
...إلاااخ(لع   وااااتع اااا مععملبااااتطععيااااتطنعجا تجاااانعلياااا ع عاااا وحوعملاااااؤيلعلاااادعياااالعمإلساااا وننوعيخ ياااا ع

ملعاانل عملاا كتعوياالعجماا عع83/11ياالعملةاان الععيقاا،عع07ينمءم عملا صاااصعظيحماانع اا عملاااننوعم
يلع واسعملةان العإيكن حا عإ ضانععملااؤيلعلما،عمج انظحانععلياتمقوا عملطوحا عع64أ تىعأقت عملاننوع

ياالعطااتلع اا نن قعملضااانلعم ج ااانظ لعاامسااط عطوحوماانعملاع باانيعأوعأيعيااانيلعطواا عآ ااتع
                                                           

عملعنل عمل كت.ع83/11يلعملةن العيق،عع85أ  تع نعملاننوعع- 1
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  عإطنيعم قونقحن عومل  نقاوعطوةانعيهكان عمل باتجزعوعمل   اح،عملا ااااعاماانلع عق ح دع   عملمحا ع
ملاااااااااؤيخع اااااااا عع101-04سااااااااحانعميهكاااااااان عملا صاااااااااصعظيحماااااااانع اااااااا عملاتسااااااااا عمل  وحاااااااا يعيقاااااااا،ع

ظياااععألعق  اااا ع حاااا عملضاااانلعم ج اااانظ عملاصااانيجفعملا  يةااا عهااانلو نععع01/04/2004.1
ملااؤيلعلما،عمج انظحانعساح  تعظ ادعساةاطعمل اقعملطو لعوأيعمظ تمضعأوعظاو عمي ثاناعيالعطاتلع

.عهنسا ث نءعهنلا عملةااوعملةان توعع2  عم س وننوعيلعمينمءم ع ماعملو توعمل  عق،ع حمنعظتقي عملاتمقوا 
ملا  ياااقعهنل ميح ااان عع83/11يااالعملةااان العع13/2ميياااتعملااا يعأكوقااادعمل وااانيوعمي حاااتوعيااالعملااااننوع

 م ج انظح عملا واعوعملا ا،.
مقوا عملطوحا عنويعأسنساا عهانل  تعإلااععمل و اوعياالعمينمءم عمل ا ع عقااو زعإ عه اوعأ ااتعيأيعإذمعلياتع

ملاتمقواا عملطوحاا عهحاا عألعيما ماانعق اثاا ع اا عإاااومءعيأيعذوعطوح اا عطوحاا ع اا عإطاانيعق  حااا ع ااا ع
ي ناعملضانلعم ج انظ لعيزعمل مكحوعظيعع احن  عوعهواظعهاقعملااؤيلعم ج اانظ لعلا معأوجا ع

معمي حتعملخضااععليا عملو ا ان عمل ا عقياالعيوحاووعل ةاو تعأوعإهةانءعإي حاناعيالعملةن العظيعع  
-05ياالعملاتسااا عمل  وحاا يعيقاا،عع02إي حاانام عملضااانلعم ج ااانظ لعو اااعياانعذ واا عإلحاادعملاااننوع

وعمل اااا عجاااانءع حماااانعظيااااععأ اااادع"عق اثاااا عملاتمقواااا عملطوحاااا ع اااا عقةااااو ،عآيمءعهااااااعملا ااااون عوعع171
هنل نلاا عملصاا ح علياعاا وحو لعياالعملضااانلعم ج ااانظ عأوعقااويقم،عظيااععميظاااناعملطوحاا عملا  يةاا ع

مل ا عيزعمي  عه حلعم ظ ونيعمل وتجتم عملطوح عوعهةاقم،ع  عم س وننوعيلعمينمءم ع ا عي اناع
ع3مل ميح ن عم ج انظح ع...".

وق ويعمإلينيوعألع حا عملضانلعم ج انظ عق تيعيتمقو حلعظياععملااؤيلعلادعمج انظحانعملااتجقلع
ميولععيتمقو عطوح عع ةا عامنعملطوح عملاع بنيعمل نهزعليص ووقععوذلحعه وعقةو ،عو او عمل اقا ع

دعظاالعمل ااا لعوملثن حاا عيتمقواا عإنميجاا ع ةااا عاماانعأظاااملعملضااانلعم ج ااانظ عهاةااتعإقنياا عملاااؤيلعلاا

                                                           
مل يع  ونعكحوحن عن زعيعن ا ع حان عع01/04/2004ملاؤيخع  عع04/101يلعملاتسا عمل  وح يعيق،عع04أ  تعملاننوعع-1

عملضانلعم ج انظ عل ااج عيحام حن عملاؤسعن عملص ح ع.ع
عملعنل عمل كت.ع83/11يلعملةن العيق،عع64أ  تعملاننوعع-2
مل يع  ونعيتوطعسحتعملاتمقو عملطوح عع07/05/2005ملاؤيخع  عع05/117يلعملاتسا عمل  وح يعيق،عع02أ  تعملاننوعع- 3

علياؤيلعلم،عمج انظحن.
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ياالعملاتسااا عع26ملاااتجقعوعذلااحعلي مكااوعياالعيااوىعمل ااام ع اا معمي حااتعهااانعوينع اا ع اانعملاااننوع
عع84-27.1

:ع باا تطع اا عمل نياا علإلساا وننوعياالعمينمءم عمل ح حاا عوعكاا معمل  اجضااان عاشأأتراا مأأدة العمأأل -3
ع(عأيمتعميولععألع كالعقوعظا ع:06ملحايح ع ماعملع  ع)

(عسااانظ عظياااععميقااا عأث ااانءعملوصااا عملثمثااا عملااا يع100ينئااا ع)(ع ايااانعأوع15إياانع اعااا عظبااات) •
  عوقعقنيجخعقةو ،عمل مجن عملاطيابعق اجضمن.

(ع12(عسااانظ عظياااععميقااا عأث ااانءعمإلث ااا عظباااتع)400(ع ايااانعأوعأيت انئااا عع)60وعإيااانعسااا حلع) •
 يمتمعمل  عقعوقعقنيجخعقةو ،عمل مجن عمل  عقعوقعقنيجخعقةو ،عمل مجن عملاطيابعق اجضمن.

كانع با تطع ا عمل نيا علمسا وننوعيالعمل  اجضان عملحايحا علي اميحلعظياععملااتضعيانعه اوعملبامتععع
 (لعوعك معي نشعمل  العألع كالعقوعظا :06ملعننلع)

(عيامتمع12(عسنظ عظيععميقا عأث انءعمإلث ا عظباتع)400(ع اينعأوعأيت انئ عع)60إينعس حلع) -
عي  ا.مل  عقعوقعمل اق عظلعمل ا عأوعملا ن   عملطوح عل

(عساانظ عظيااععميقاا عأث اانءعملااثم ع1200(ع اياانعأوعألواانعوعياانئ  ع)180وعإياانعينئاا عوعثااان حلع) -
 2(عس ام عمل  عقعوقعمل اق عظلعمل ا عأوعملا ن   عملطوح علي  ا.03)

و اااا عهنلاااا عم  ةطاااانععظاااالعملخضاااااععليضااااانلعم ج ااااانظ عها  ااااععمل اقاااا عظاااالعن اااازعمياااا تمكن ع
يكااااتيعياااالع وااااسعملةاااان الععهااااون عيااااووعم ه واااانظعه ااااقعع56ملاااااننوعملضااااانلعم ج ااااانظ ع ااااإلع

عم س وننوعيلعمينمءم عمل ح ح عكن ق :

(عسااانظ عأث ااانءع200(ع ايااانعأوعياانئ  ع)30(عأيااامتعلي نياا عملااا يعقاااوعظااا عثمثاااحلع)03ثمثاا ع) •
عملع  عمل  عقعوقعقنيجخعإ منءعمل بنط.

                                                           
هنن سعكبحوولعملاخنطتعملاضاا  عوآلحن ع قعملا ناظن ع  عي ناعملضانلعم ج انظ لعي كتوعينجع حتلعجني  عهنق  لعع- 1

ع.2010-2009مل امئتلع
عملعنل عمل كت.ع83/13يلعملةن العيق،عع56وعع52م  تع نعملاامنعع-2
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(عساانظ عأث اانءع400أيت انئاا ع)(ع اياانعأوع60(عأياامتعلي نياا عملاا يعقااوعظااا عساا حلع)06ساا  ع) •
 ملع  عمل  عقعوقعقنيجخعإ منءعمل بنط.

(ع800(ع اياانعأوعثان انئاا ع)120(عياامتمعلي نياا عملاا يعظااا عينئاا عوعظبااتجلع)12إث اا عظبااتع) •
 سنظ عأث نءعملع  عمل  عقعوقعقنيجخعإ منءععمل بنط.ع

هةاقاادععهإياا تمطععيااووعوجحاااوعوظيحاادع ااإلعملابااتععقااوعم اا ،عهنل يواا عهاانلاؤيلعلاادعإج انظحاانععوعذويع
لمساا وننوعياالعمينمءم عكااانعأ اا ع اا عمل عااونلععهنلاا عم  ةطاانععمل نق اا عظاالعق يحااقعظمقاا عمل ااا ع

عأوعوقومنعأوعقاق ع بنطع نه عمل ا عأوع  عهنل عقةو ،عم س ةنل ع.
ياالعملةاان العع71وينع اا معملبااتطع اا عملاااننوعشأأروا القواعأأد المتعلقأأة بأأالجمع بأأين األداءات:  -4

 ملعنل عمل كتعوعمل  ع ص عظيععأ دع"ع ا زعمل ازعاحلعمينمءم عمل نلح ع:ع83/11
عمل  اجضن عملحايح علي نيحلعظيععملاتض. -
 مل  اجضن عملحايح علي نيحلعظيععظلعملا نو. -
 مل  اجضن عملحايح علي نيحلعظلعهامن عمل ا عوعمييتمضعملام ح .ع -
 ق اجقعه  املعمل ميحلعظيععملوطنل .ع -
 ي نشعقةنظوعيعوق." -
 باا عياالع اانع اا  عملاااننوعأ اادع ع اكاالعمل ااازعياانعاااحلع اااظحلعياالعمينمءم عملعااناقعذكاات ،عي 

عوع..إلخ.كنل ازعاحلعأنمءم عمل ميحلعظيععملاتضعوعأنمءم عمل ميحلعظيععملا ن
هنإلضان  عإلاععوجاابعق ةاقعالشروا الخاصة باالستفادة مأن األداءات العينيأة و النقديأة:  -ب

ملباااتوطعمل نيااا عمل ااا عساااوقعذكت ااانلع  ااا عقاااا تعه اااقعملباااتوطعملخن ااا عإلسااا وننوعملااااؤيلعلااادع
عمج انظحنعيلعأنمءم عمل ميح ن عم ج انظح لعقخ نعهك ع اععيلعمينمءم .

 دة من األداءات العينية : الشروا الخاصة باالستفا -1
 1ألعقا  عمل مجن عيلعقو عطوح عأوعيخنعيؤ  .ع -

                                                           
عملعنل عمل كت.ع83/11يلعملةن العيق،عع10 نعملاننوعع-1
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(عمل نلحا علي ااا ع03ميساناعملايا عملطواا عإلاعع حااا عملضاانلعم ج اانظ ع ااماعمييامتعملثمثاا ع) -
ملطواا عميوالعأياانعإذمعكاانلعمييااتع   يااقعه اامجعطواا عيعاا اتعوغحااتعي ةطاازع واا ع اا  عمل نلاا ع  اا ع

كاااانعألعع1(عأيااامتعمل نلحااا عإل مااانءعمل ااامجعهصاااو ع منئحااا .03اعملثمثااا ع)قةاااو ،عملايااا عملطوااا ع ااام
ملخضاععلياتمقو عملطوح ععظيععيع اىع حان عملضانلعم ج انظ ع  ،عظلعطتجقععقعايح،عمسا وظنءع
إيااانعيونياااتوعليااااؤيلعلااادعمج انظحااانععيةناااا عو ااا عمسااا م لعوعإذمعق ااا يعذلاااحلع تسااا عاامساااط عملوتجاااوع

 اينع  عهنل عظاو عع15 م عظيععألع   ونعم س وظنءعيتوعومهووعه وعملاضاالعيزعم ي نيعهن س
غوااناععياانع  تقاا ععيااالعظااو عمساا حونءع اا  عمإلجااتمءم ععيااالععظةاتاان عقااوعقااؤنيعإلاااععملااتن.عنولعمإل

سةاطعمل قع ا عمينمءم عليااؤيلعلادعإج انظحانعأوعمل  ااجقعيالعطاتلعيةاو عمل امجعأوعملخاوين ع
مينمءم عملامجااااا عقةاااااو امنعليااااااؤيلعلااااادعمج انظحااااانعظ اااااوينعقياااااالع ااااا  عملاتقوطااااا عهااااانل مجعلاوااااانل ع

م جااتمءم عظيااععظنقةاادلعهنل عااو عليو ااتوعمل اا عمساا  ناع  اامع ملماانعظيااعع حااا عملضااانلعم ج ااانظ ع
 2يانيس عيتمقو منعهنس ث نءعملةاوعملةن تو.

ملباااااتوطععملا  يةااااا عهكحوحااااا عمل  ااااااجقعظااااالعملاصااااانيجفعملطوحااااا عوعمل مجحااااا عومل عااااا عملاةاااااتيوع -
لي  ااجق:عهحاا ع اا ،عمل يواا عامانعياالعطااتلع حااا عملضاانلعمإلج ااانظ ععوذلااحعهاانل  اجقعا عااو ع

عهع ععمل ن  عمل نلح ع:ع%100أوع%ع80
هاادعظاالعطتجااقععياالعمل عاا حتم عملاتج حاا عملا ااونوع اا عمل   ااح،عملا اااااع%80مل  اااجقعا عااو ع ➢

قعاااو وع ااا  عملاوااانل علونئاااووعملاعااا وحوعيااالعمل اااميحلعها نساااو عقيةحااادعمل ااامجع ااا عملمحنكااا عمل اايحااا ع
ليصاا  علعأوعها نسااو عمساا وننقدعياالعمل اامجعهنلاحاان عملا و حاا عوعملا خصصاا عيمااانعكن اا عطوح اا ع

ع3ملاؤسع عمل  ع  ،ع حمنعمل مج.

                                                           
عملعنل عمل كت.ع83/11يلعملةن العيق،عع13أ  تع نعملاننوعع-1
ع.107ل108ل109سانق عملطح لعملاتجزعملعناقلعصعع-2
عملعنل عمل كت.ع83/11يلعملةن العيق،عع59أ  تعملاننوعع-3
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ضاااو ن عم ج انظحااا عملا باااا عهااجااا عملةااان العإ عألعم خاااتمطعملااااؤيلعلااادعمج انظحااانع ااا عمل  نععع
ملا واعوعملا ا،ع عااعلادعهن سا وننوعيالعمل  ااجقعا عاو عع25/12/19901ملاؤيخع  عع90/33

100%.2 

يلعيوي عملاصنيجفعملا  ية عهانينمءم عمل ح حا عهكا عأ امظمانععمل ا عقا،عع%100مل  اجقعا عو ع ➢
ءعملبااااامومءععيااااازعمي ااااا عهنل عاااااونلعظياااااععمل طاااااتقعإلحمااااانعسااااانهةنعلونئاااااووع اااااا عملا ن اااااوولعوعأا ااااان

ملخصاصعإينع اظح عمل مجن عملاطيات عأوعأ اح منعأوعيوقمنعوعإيانع او ع انه عملا انشعأوع
ع.83/11يلعملةن العيق،عع59/3يجزعملضانلعو اعينعأكوقدعملاننوع

يالععع84ق ويعمإلينيوعإلععألععملاؤيلعلم،عمج انظحنعوعذويعهةاقم،عملا صاصعظيحم،ععهنلاننوع
ع03وع ساحانعملااننوعع224-85هااج عملاتساا عع%100لع ع وحوولعا عو ع83/11لةن العيق،عم

ي ااادعها نسااااو عقيةاااا عملو ا اااان عومل مجاااان عملطوحااا عمل اااا عق ااااتيع اااا عملاع بااااوحن عمل اايحاااا عأوع
ملاؤسعن عمإلس باونئحة عمل ا ع ع و تا عيالعويمئمانعملاتتاعأوعمل  ااجقعظالعملاصانيجفعملصاحولح ع

بن ن عملوحالاجح عوعمليمتتنئح عوعم ي نظح عومل صاجتج عملونط حا عوعمل  نئتجا عوعيصنيجفعم س ي
 3أوعمل  اجقعظلعيصنيجفعمل وسن عملوصتج ع.

يالعمل  تجوان عع%100إلع عو عمل  اجقعظالعملاصانيجفعملطوحا عععومل مجحا عقت ازعإلاععهاوونعع
ي مااانعمل يااا عملطاجيااا عميياااوعملةن ا حااا عملا اااونوعوعذلاااحع ااا عمل ااان  عملاتضاااح عمإلسااا ث نئح ع ساااحانع

ومييااتمضعملةيوحاا عوملايمثحاا عوأيااتمضعملتااونعوعنمءعملاون اا عمل ااننعوغحت اانعياالعمل اان  عملاتضااح ع
عع4.ع27-84يلعملاتسا عع05ملامينوعظيععسوح عمل صتعهنلاننوع

ع

                                                           
ملا واعوعملا ا،عهنلةن العيق،عع1990لع  عع56لعجعيعظون25/12/1990ملاؤيخعع  عع90/33يلعملةن العيق،عع06ملاننوعع-1

ع.عع2015لع  عع01   يقعهنل  نضو ن عم ج انظح علجعيعظونع04/01/2015ملاؤيخع  عع15/02
امئتيعوملةن العايميوع نل  عملامس  لعملاخنطتعملاضاا  ع  عقن العمل ميح ن عم ج انظح ع)نيمس عيةني  عاحلعملةن العمل ع-2

ع.197لعصع2007-ع2006ملاصتي(لعيسنل عنك ايم لعجني  عي  اييلعقع طح  لعمل امئتلع
عملعنل عمل كت.ع20/08/1985ملاؤيخع  عع244-85يلعملاتسا عيق،عع09إلععع01أ  تعملاامنعيلعع-3
علعملعناقعمل كت.ع11/02/1984ملاؤيخع  عع27-84يلعملاتسا عيق،عع05ملاننوعع-4
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 الشروا الخاصة باالستفادة من األداءات النقدية : -2
هةالماانعع83/11ياالعملةاان العيقاا،عع18/1أجاا عإ ااومععمل طياا عملاتضااح :ع صاا عظيحاادعملاااننوع ✓

"   عألعقب تع حا عملضاانلعم ج اانظ ع ا عفاتلعأجا ع  اونعظالعطتجاقعمل   اح،عهكا عياتضع
   تيعمل ني عيلعيم دعألع خاااعلادعمل اقع ا عق اجضا ع ايحا لعإ عإذمعهنلا عأساونبعقان توعنولع

جاا عإ ااومععمل طياا لعاحااايحلعغحااتعيباااااع حماانعملحااا عميواعياالعمل اقاا لعذلااح"لعوقااوعهااونعمل   ااح،عأ
وجااا ،عمل صاااتجاعهإ اااومععع1.ع13/02/1984و ااا معيااانعأكوقااادعملااااننوعميولاااععيااالعملةاااتميعملااااؤيخع ااا ع

ملاااؤيلعلاادعأوعياثياادعو ااو عظاالعمل اقاا عظاالعمل ااا علااوىع حااا عملضااانلعم ج ااانظ عأوعإيساانلمنع
 ع2إلحمن.

 ااومععمل طياا عملاتضااح ععقااوع ااؤنيعإلااععسااةاطعمل ااقع اا عمل  اجضاان عكااانعألعظااو عيتمظاانوعأجاا عإ
ملحايح لعوذلحعهعاو عقخيا عإ اومععمل صاتجاعهنل طيا عملاتضاح علاوىع حاا عملضاانلعم ج اانظ عوع

 .ع83/11يلعملةن العيق،عع18/2 اعميثتعمل يعأكوقدعملاننوع

حاا عملضاانلعم ج اانظ عيالع واسعملةان العملعاناقع ع18/3إضن  عإلععينعقةو ع ةوعألاي عملااننوع
ا ويحاا عملاعاا خو عهكاا عملةااتميم عملا  يةاا عهطيواان عق اااجقعمل طاا عملاتضااح عهااانع حماانعيأيعيصاانلاع

و اااعإجااتمءعمساا  وثدعملةاان العمل و ااوعيقاا،عع3ملاتمقواا عملطوحاا عوعظ ااوعم ق ضاانءع  اانئجعملخوااتوعملطوحاا .
ا  يااااااقعهنل ميح اااااان عملع83/11ملُا ااااااواعوملُااااااا  ا،عليةاااااان العع05/07/2011ملاااااااؤيخع اااااا عع11/08

عم ج انظح .

ي ااادعلااااهظعظايحااانعألعمل نيااا ع اااانعع عاااخ عيااالعمل صاااتجاعهنل طااا عملاتضاااح عوع ع خضااازعإلاااعع
ملاتمقو عملطوح عمل  ع   عألع  تجمنعملص ووقعظيععمل ني لع  معمي حتعمل يع عا وحوعيالعق يحاقع

همظاناعأ اتىعه  ا عأ ادعظمق عمل ا عوع ع مادعقوتجتعمل طي عملاتضح عيلعظويمنلعوق و ع ةا ع
                                                           

لعمل يع  ونعميج عملاضتوبعلي صتجاعهنل ط عملاتضح علوىعع13/12/1984ميولععيلعملةتميعملصننيعا نيجخعملاننوعع-1
ع حان عملضانلعم ج انظ ع.

علعملعنل عمل كت.13/12/1984ملةتميعملصننيعا نيجخعيلعع02ملاننوعع-ع2
عملابنيعإلحدعسنهةن.ع83/11يلعملةن العيق،عع18أ  تع نعملاننوعع- 3
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قو عمل صتجاعهنل طي عملاتضح لعل مع نلابتععقوطلعلم  عمل حي عوألا ع حان عملضانلعم ج اانظ ع
هنل ويح ع ايمعهك عملةتميم عملطوح عمل  ع صوي نعملص ووقعوملا  ية عهطيون عمل  ااجقعه اعع كاالع

ع1يبعمل ا عظيععظي،عهاآاعمل ط عملاتضح 

  ةطاانععظاالعمل اااا عهعاا عملاااتض:ع باا تطعألعقيااالعو اااو عملبااتوطعملا  يةاا عاا ااو عم ✓
ع27–84ياالعملاتسااا عع25مإل ةطاانععظاالعمل ااا عهعااو عملاااتضعيطنهةاا علااانع صاا عظيحاادعملاااننوع

مل اا عقاا نعظيااععأ اادع"ع اا عهنلاا عم  ةطاانععظاالعمل ااا عهعااو عملاااتضلع  اا عألعقبااا عو ااو ع
عم  ةطنععظلعمل ا عهصايوعومض  عظيععينع مق :ع

إسا،عملطوحا عع–لةودعوعيق،عقع حيدعمل عيعي عوعيووعمل  ااعظالعمل اا عملا  ايا عإس،عملاؤيلعلدعوع
مييااتعهن  ةطاانععظاالعمل ااا عولةواادعوعيقو اادعوقخصصاادعوظ ام اادعملام اا عوقاانيجخعملو اانعملطواا ع
ملاااا يعأجااااتم عظيااااععملاااااؤيلعلاااادلعوعيمه اااا عقوااااحلعظ ااااوعم ق ضاااانءعألعمييااااتع   يااااقعا او ااااوعيااااووع

ع2م  ةطنععظلعمل ا ".
ع83/11يااالعملةااان العيقاااا،عع21ل  اجضااا عملحايحااا عل طااااايعميجااات:عأكوقااادعملاااااننوع ضااااععم ✓

ملعااانل عملاااا كتعه حاااا عألعمل  اجضااا عملحايحاااا عقت اااازعهعاااا عقطاااايعميجااااتعملخنضاااازعلمياااا تمكن ع
مل نيا عملا يععمل ني عيلع وسعملوا عملام ح عمل  ع   ا عإلحمنعمل ني عملا   عهانييتلعه اعع عا وحو

ايعميجاتعملا يعياسعايمئادعيالع واسعملواا عملام حا عمل ا ع   اا عيالعقطاع كالع  عظطي عيتضاح 
إلحمنلعوتنل نل ع نل  اجضح عملحايح عقعن تعقطايعميجتعملخنضزعلمي تمكن عملضانلعم ج اانظ ع

ععع3وملضتجو .
مل امياان عملاااتجقعملاا يعمساا وننعياالعمل طياا عملاتضااح ع:عجاانءعملاا نعظيااعع اا  عم ل امياان ع ✓

مل اا ع صاا عظيااععأ اادع"إعلعيام ااي عقةااو ،عمينمءم عع83/11لعيقاا،عياالعملةاان اعع19/2 اا عملاااننوع
علياع وحوعيت ا  عهنل اميدع:ع

                                                           
ع.132سانق عملطح علعملاتجزعملعناقلعصعع- 1
علعملابنيعإلحدعسنهةن.11/02/1984ملاؤيخع  عع27-84يلعملاتسا عيق،عع25ملاننوعع- 2
علعملعنل عمل كت.ع83/11يلعملةن العيق،عع21ملاننوعع- 3
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هنلخضاااععليو اااصعومليبااالعملطوحاا عمل اا عقعاا يايمنعهنل اادعق اا عيتمقواا ع حااا عملضااانلع ✓
عم ج انظ لع

هنلخضاااااععليا نل اااان عوكاااا عأ ااااامععمل ااااوماحتعمل اااا عقةتي اااانعلاااادع حااااا عملضااااانلعم ج ااااانظ ع ✓
 هنل  نولعيزعملطوح عملا نلجلع

 م ي  نععظلعك ع بنطعغحتعيت نعهدلع ✓
وع اا عهنلاا عظاااو عيتمظاانوعم ل امياان عملاوح ااا عأظاام لع  ااااعلمحاااا عملضااانلعم ج ااانظ عألعقاقااا ع

 قةو ،عمينمءم عأوعمل ةيح عي منعأوعي  منع".ع

عق اث عظيععملخصاصع حانع ي :إل امين عأ تىعع27–84ملاتسا عع26كانعأضن  عملاننوع
عيعأوعغحاااتعيااامجايعإ   ااا عظياااععملااااؤيلعلااادعملااااتجقعأ ع   ااانطععأيع بااانطعيم ااا عيااامجاعع ❖

ععهإذلعيلع حا عملضانلعم ج انظ 
  اا عظيااععملاااتجقعأ ع تااننيعي الاادعإ عهااميتعياالعملطوحاا عملاا يع صاا علاادعذلااحعلتااتضعع ❖

ظمجاا لعكااانع  اا عألعق ااتموحعساانظن عملخااتوجعهح ااا عاااحلعملعاانظ عمل نيااتوع ااونهنعوملعاانظ ع
عاانظن عملطوحاا عملا اانلجعملتمه اا عيعاانءلعياانعظااوىعمل اان  عملةاان تولعوج اا عألع عاا  ع اا  عمل

   عويق عملاتض.ع
  اا عظيااععملاااؤيلعلاادعألع ع ةااا عهااميعق ةاا عطاااماعيااووعيتضاادعنولعإذلعيعااوقعياالع حااا عع ❖

ملضاااانلعم ج اااانظ .عوجاكااالع ااا  عملمحاااا عألعقااامذلعا  ةااا عملااااتجقعياااووعغحاااتعي اااونوعي اااعع
و اا عملطوحاا عملا اانلجعذلااحعلتااتضعظمجاا عأوعييااتعيخصاا عيعااو عوذلااحعه ااوعمس باانيوع

 طوح عملاع بنيعلوىع حا عملضانلعم ج انظ .عمل
  اا عظيااععملاااتجقعملاا يع ااتىعطوحواادعملا اانلجعضااتويوعإيساانلدعلةضاانءع  ااتوع ةن اا عألع باا تع ❖

 حااا عملضااانلعم ج ااانظ عااا لحعقواا عذ نهاادلعوع    ااتعإذ ماانلعكااانع  اا عألع خضاازعلاتمقواا ع
  حا عملضانلعم ج انظ عطاماعيووع ةن  .
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ملا ااناعم قيحااا علمحااا عملضااانلعم ج ااانظ عمل اا ع   ااا عإلحماانععإذمعيااتضعملاااؤيلعلاادع اانيجع ❖
وج عظيحدعألع ب تع   عملمحا عهع عمييكناعمل   حاح لعوقوحلعلدع   عملمحاا عااووي نعملمحاا ع

 ملاكيو عا ةو ،عملخوين علدلعألعمق ضععمل نا.ع
اا لحعظ اوعع   عظيععملاؤيلعلدع  عهنل عقاو اوع  اتوعم  ةطانععظالعمل اا عألع با تعملطوحا ع ❖

 ععع1و  عمل او و.

أينع  عهنل عمإل اماعاما  عم ل اميان ععأوعملا اينعيالعملاتمقوان عملطوحا ععيالعطاتلعملااؤيلعلادع
ملاع وحولع إلعلمحا عملضانلعم ج انظ عألع عقو زعمل  اجضان عملحايحا عملا  يةا عهااووعم  ةطانعع

مل ةو ا ع اماعملااووعمل ا ع   ا يع حمانعإجاتمءعظلعمل ا لععأوعقاقا عملخاوين عمل ح حا عأوعمينمءم ع
ع2ملاتمقو ع.

 التامين على الوالدة  االمومة أأأأأأ 2
مل ميح ااان عم ج انظحااا عقماااولعهصاااو عظنيااا عإلاااععضاااانلعيعااا اىعي نسااا علا حبااا عكااا عياااؤيلعلااادع
مج انظحااانعظ اااوع ةاااوعملةاااويوعظياااععمليعااا عساااامءعكااانلعذلاااحعهصاااو عيؤق ااا عأوعنمئاااا علعاااو ع عن ااا ع

وعلاااانعكااانلعمل اااا عوعملاااا نوعيااالعميساااونبعمل ااا عقوةاااوعملااااتأوعمل نييااا عقاااويقمنعظياااععع3.إليمنقااادع حاااد
عمل ا لعل معمظ وتقدعي  ،عمل بتج ن عيلعمي طنيعم ج انظح .عع

ظت  عملا نوعلت عظيععأ منعوضزعملاملووعلان انلعأيعوضا  ع: مفهوم التأمين على الوالدة -أوال
أيااانعملا  ااا،عملطوااا ع ةاااوعظاااتلعع4ملبااا ءلعها  اااعع بااامعظ اااد.هايمااانلعوع ةاااااعقالاااوعملبااا ءعظااالع

                                                           
علعملعنل عمل كت.11/02/1984ملاؤيخع  عع27-84يلعملاتسا عيق،عع26ملاننوعع- 1
علعملعناقعم ينيوعإلحد.ع27-84يلعملاتسا عيق،عع92وعع28أ  تعملاامنعع- 2
ع.ع12لعص1972ن/ي اوعهيا لعمل ميح ن عم ج انظح ع  عملومنعمل تتح لعي موعملو ا عوملويمسن عمل تتح لعملةن تولعع-3
ع.عع761 نلاعمل ي عملصنلاعلملاتجزعملعناقلعصعع-4
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أ منعي ااظ عمل اام تعملاحكن حكحا عوعملوحاجالاجحا عمل ا عقاؤنيعإلاعع اتوجعمل  احلعظيععملا نوظيعع
ع1اعنلحعمل  نسيح عملخن  عهني .لوعقامه دع نيجعم

اااا عياتج اااا عععوفااتولعوع ماااولعمل ميحااالعظياااععملاااا نوعإلاااععضاااانلعقا اازعملاااااتأوعمل نييااا عهو اااتوعه
و نوعهع  لعوعمل وانظعظياعع ا  منعوع ا  عيالان انلعوذلاحعا اكح مانعيالعمل اقعيالعم سا وننوع
يااالعمينمءم عمل ح حااا عوعمل ةو ااا عمل نق ااا عظااالعوضااازعمل اااا لعهحااا ع تطااا ع ااا معمل اااميحلعجاحااااازع

وعملتظن اااا ععملاصاااانيجفعملا تقواااا عظاااالعمل ااااااا عوعملااااا نوعسااااامءعياااانعق يااااقعي ماااانعا وةاااااان عمل ااااامجع
ملص ح علياتأوعمل نيي لعأوعينعق يقعي منعهنل  اجقعظلعن يمنعملا يع ةوقادع  ح ا ع  ةطنظمانعظالع

عمل ا عهع عمل ا عوعملا نوع.

ملا  يقعه مقن عمل اا عملا اواعوعملاا ا،لع اإلعمل انيم عقعا وحوعع90/11هنلتجاععإلععملةن الععو
مييايا عطوةانعلي باتجزعملا ااااعهاد.عوع اكا ملعع ماع  تم عينعقو عملاا نوعويانعه او نعيالعظطيا 

عع2م س وننوعأ ضنعيلعقعمحم عهع عملبتوطعملا ونوع  عمل   ح،عملوم ي علياؤسع (.

ملعانل عملا كتعع صا عظياععأ ادع"عق ةنضاععملااؤيلعلمانعع83/11يالعملةان الععع29كانعألعملاننوع
ضا ع ايحا علااووعأيت ا عظباتعيتجط عألعق اق عظلعك عظاا ععيامجايعأث انءع  اتوعمل  ااجقلعق اج

(عأسااناحزعي ماانعقواا عمل اانيجخعملا  ااا عليااا نو.عوع06(عأسااواظنعي  نلحاانلعقوااوأعظيااععميقاا عساا  ع)14)
(ع14ظ اااوينعقااا ،عملاااا نوعقوااا عمل ااانيجخعملا  اااا لع عقةيااانع  اااتوعمل  ااااجقعملاةاااويوعهميت ااا عظبااات)

عع3أسواظن".

                                                           
 Dictionnaire Médicale référence  précédente,  page 17" ACCOUCHEMENT : Ensemble des-ع 1

phénomènes mécaniques et physiologiques conduisant à la sortie du fœtus et de ses annexes hors 

des voies génitales maternelles."  
 ملعنل عمل كت.ع21/04/1990لعملاؤيخع  ع90/11يلعملةن العيق،عع55ملاننوعع-2
عسنهةن.ملابنيعإلحدعع02/07/1983لعملاؤيخع  ع83/11يلعملةن العيق،عع29ملاننوعع-3
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يالعملةان العيقا،عع23جانء عملااننوع:  األداءات للمسأتفيد مأن التأأمين علأى الأوالدة أنواع -ثانيا
ملعاااناقعملااا كتعل واااحلعأ اااامععمينمءم عملاعااا  ة عيااالعمل اااميحلعظياااععملاااا نولعهحااا ع صااا عع83/11

عظيععأ د"عقبا عأنمءم عمل ميحلعظيععملا نوع:ع
عاضزعوقو نقد.مينمءم عمل ح ح :عكونل عملاصنيجفعملا تقو عظلعمل ا عوعملع-
لااا نوعإلااععمإل ةطاانععظااالعمينمءم عمل ةو اا :عن اازعق اجضاا ع ايحااا علياااتأوعمل اا عقضااطتعهعاااو عمع-

إلعملابااتعع  اا،عمينمءم عملا تقواا عظاالعمل ااميحلعظيااععملاخاانطتعملا  يةاا عهنيياياا عهمهكاان عمل ااا ع
ذلااحعأث اانءعع ن اا لعه حاا ع اا ،عمل يواا عهاانلاتأوعمل نيياا عظوااتعكاا عملاتمهاا عملاتقوطاا عاماانعسااامءعكاانل

عمل ا عأوع ماعملاضزعوعقو نقدلعوه ععإلععينعه وعملا نوعأ ضن.ع

 األداءات العينية المتعلقة بكفالة المصاريط المترتبة عن الحمل و الوضع و تبعات : -أ
قعاا وحوعملاااؤيلعلماانعمج انظحاانعياالعقتطحاا عملاصاانيجفعملا تقواا عظاالعمل ااا عوعملاضاازعععوعقو نقاادلع

.ع%ع100 ااا عق ااااجقعملاصااانيجفعملطوحااا عوعملصاااحولح عظياااععأسااانلعوق اثااا ع ااا  عملاصااانيجفع
هنإلضااااان  عإلااااااااععإس وااااااااننوعملااااااتأوعمل نييااااا عأوعاوجعملااااااؤيلعلااااادعمج انظحااااانعيااااالعقتطحااااا عوق ااااااجقع
ملاصنيجفعملا  ية عهإقني مانعوتإقنيا عيالان انعوعلااعق اونومعهنلاع باوععوعذلاحعظياععأسانلع عاو ع

ع(عأ ن .08ان ح ع)يتطعألع عق  وىعيووعم قني عثع%ع100

كاااانعقي اااا ع حاااا عملضاااانلعم ج اااانظ عا ةاااو ،عمينمءم عه اااععإذمعق ياااقعميياااتعااضااازعظعاااحتعأوع
قو اااان عملاضاااازعملاتضاااا عنولعملاعاااانلعهاااااووعمينمءم عملاا اهاااا عوع عااااو منعهحاااا عأ ماااانعقيااااالع

عع1يع  ة عكنيي ع  عمل وونعملا صاصعظيحمنعقن ا نع  عهنبعمل ميحلعظيععملا نو.

كاااانععقعااا  قعملاعااا وحووعيااالعمل اااميحلعجاحااازعمينمءم عملاةاااتيوع ااا ع ااا معملوااانبع ااا عهنلااا عم ةطااانعع
مل ا عمل يع  و عه وع من  عملبمتعملعننلعيلعقيااجلعمل  احلعوعلااعلا،ع الاوعملطوا عهحانعقطوحةانع

ملعنل عمل كت.عظااينعق الععع02/07/1983لملاؤيخع  عع27-84يلعملتسا عع35ل نعملاننوع
م ج ااانظ عوقي ااا عا  اااجقعمل وةاان عمل مجحاا عمل اا ع ااو  منعملاعاا وحوعياالعمل ااميحللعع حااا عملضااانل

                                                           
عملابنيعإلحدعسنهةن.ع02/07/1983لعملاؤيخع  ع83/11يلعملةن العيق،عع26وع25ل23أ  تعملاامنعع-1
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هنسا ث نءعهنلاا عياانعإذمعقصاوعطوحاا عأوع ااحولح عأوعيؤسعا عظمجحاا عقتتطاادعمقونقحا عي ماانعقعااااعلاادع
ع1هااجومنعيلعم س وننوعيلع  ن عملو زعيلعقو عملتحت.

ظاااالعيصاااانيجفعمل اااامجعوم قنياااا ع اااا ععكااااانعق يواااا ع حااااا عملضااااانلعم ج ااااانظ عهنل وةاااان عمل نجااااا 
ملمحنك عملص ح عمل اايح عظياععأسانلعمقونقحان عيوتيا عاح مانعوعااحلعملاؤسعان عملصا ح عملا  حا ع

ع3وعك عذلاحع ا عهاوونعمل عا عوعمل  تجوان عملا اونوعهااجا عمل   اح،.ع2لع عسحانعمل اايح عي من.
ينمءم عملاعا  ة علياعا وحو لعو  عجاحزعمل ن  ع ع  ااعلمحا عملضاانلعم ج اانظ عألعقاو زعم

عععع4يلعمل ميح ن عم ج انظح ع نيجعمل تمبعملاط  .

يالع انعاألداءات النقدية المتعلقة بتعوي  عطلة األمومة   انقطاع المأرأة عأن العمأل :  -ب
ملاؤي  علمنعق ةنضاععق اجضا ع ايحا علااووعع83/11يلعملةن العيق،عع29وع نعملاننوعع23ملاننوع

(عأسااناحزعي ماانعقواا عمل اانيجخعملا  ااا ع6أسااواظنعي  نلحاانلعقوااوأعظيااععميقاا عساا  ع)(ع14أيت اا عظبااتع)
ليااا نولعيااتجط عألعق اقاا عظاالعكاا عظااا عياامجايعأث اانءع  ااتوعمل  اااجقلعوظ ااوينعقاا ،عملااا نوعقواا ع

ع5(عأسواظن.14مل نيجخعملا  ا ع عقةينع  توعمل  اجقعملاةويوعهميت  عظبتع)

ياا عمل اا عم ةط اا عظاالعمل ااا عهعااو عملااا نوعقعاا وحوعياالعن اازع ااالع ااماعياانعسااوقع ااإلعملاااتأوعمل ني
يلعميجتعملحااي عه اوعمق طانععع%ع100مينمءم عمل ةو  عوعملا اثي ع  عق اجض ع ايح عقةويعبع

أساواعلعو اا معع14ميا تمكعملضاانلعم ج اانظ عوعملضااتجو عطحيا عياووعظطيا عميياياا عوعملاةاويوعاااع
مل اا ع صاا عظيااععأ اادع" كااالعلياااتأوعمل نيياا عع83/11ياالعملةاان العيقاا،عع28ياانع صاا عظيحاادعملاااننوع

                                                           
ملا ونعلمقونقحن عمل ااذجح عمل  ع   عألعق طناقعيزعأهكنيمنعع08/12/1997لعملاؤيخع  عع97/472يتسا عق وح يعيق،عع-1

ع.ع1997لع  عع28حن لعجعيعظونعم قونقح عملاوتي عاحلع  نن قعملضانلعم ج انظ عوعملصحول
  ضالعم قونقح عمل ااذجح عملامج عإظومن نعاحلعملص ووقعملاط  علي ميح ن عم ج انظح ععوعع08/08/1993قتميعيؤيخع  عع-2

ع.1993لع  عع83ملاتمكاعملطوح عم ج انظح عمل نه  علياؤسع عمل اايح عأوعمل  نضو ن لعجعيعظونع
عملا  ية عهنيظاناعملام ح عع80/07/1987قتميعوامييعيب تكعيؤيخع  عع-3 علي تولعملتياج  عمل ةو   عملةحا  ملا ضالعق و و

ع.1988لع  عع01مل  ع انيسمنعميطونءعلعوجتمهاعميس نلعوعملصحننل عوعملاعنظوولعملطوحالعلعجعيعظونع
عملعنل عمل كت.ع02/07/1983ملاؤيخع  عع27-84يلعملاتسا عيق،عع33ملاننوعع-4
عملعنل عمل كت.عع83/11يلعملةن العع29عم  تعملاننوع-5
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يالعع%100مل  عقضطتعإلععمل اق عظلعظايمنعهعو عملا نوعمل اقع ا عق اجضا ع ايحا عقعانويع
عميجتعملحاي عه وعمق طنععمي تمكعملضانلعم ج انظ عوعملضتجو ع"ع.

مل انيجخعملا  اا علإلينيوع إلع   عملاووعغحتعقناي علي ةيحنعه عع  عهنل عيانعإذمعقا،عملاضازعقوا ع
(أساااواظنع ااا ع14لعذلاااحعألعملةااان العقاااوعيااا اعليااااؤيلعلمااانعمل اااقع ااا عإكااااناعياااووعأيت ااا عظباااتع)

عم ه ونظعه ةمنع  عم   ونععهنينمءم عملاةتيوع  عهنبعمل ميحلعظيععملا نو.

كانعقةا ع حا عملضانلعم ج اانظ عوجاتانعا  او  عيويا عمل  اجضا عملحايحا عملاعا  ة عوعي  ادعإلاعع
(عأضاا نلعملاوياا عملصاان  علا ااواعملعاانظن علألجااتعملاااط  عم ن ااععملاضاااالع08هااوونعثان حاا ع)

عإذمعكنلعأق عيلعذلح.

 :  شروا االستفادة من أداءات التأمين على الوالدة -ثالثا
 ااا ع واااسعملباااتوطعمل نيااا ععالشأأأروا العامأأأة لالسأأأتفادة مأأأن أداءات التأأأأمين علأأأى الأأأوالدة:ع-أ

ملخن  عهنل ميحلعظيععملاتضعوعه عع     عقيتميعينعساوقعذكات ع ي وا عا  اومنع ا  عملباتوطلع
عظيععمل  اعمل نل :

ياااااتطعم   عااااانبعوعأنمءعم يااااا تمكن ع) اااااو عملااااااؤيلعلاااااد(عملااااا يع  ا ااااادعأهكااااان عملةااااان العيقااااا،عع ✓
عملعنلو عمل كت.83/14لعوملةن الع83/11
 عملطوحااا عمل ااا عقةاااا عامااانع حاااا عملضاااانلعم ج اااانظ عهحااا ع ااانعظحااادعإلاميحااا عملخضااااععلياتمقوااا ✓

ملاا يع  ااونعكحوحاان عع27ع–ع84ملعاانل عملاا كتعوع  ا اادعأهكاان عملاتسااا عيقاا،عع83/11ملةاان الع
ملا ونعلباتوطعساحتعع05/171.عوعملاتسا عمل  وح يع83/11قطوحقعمل  املعملثن  عيلعملةن الع

 ملاتمقو عملطوح ععلياؤيلعلم،عمج انظحن.عع
 .83/11يكتيعيلعملةن العع56وع52يتطعيووعمل ا عملا صاصعظحيمنعهااج عملاننقحلع ✓
 .83/11يلعملةن العيق،عع71ظو عمل ازعاحلعمينمءم عوع اعينع ص عظيحدعملاننوع ✓
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 الشروا الخاصة لالستفادة من أداءات التأمين على الوالدة : -ب
ه حاا ع   ااحلعظيااععملاااتأوعمل نياا عإعأأالم المأأرأة الحامأأل هيتأأة الضأأما  االجتمأأاعي بحملهأأا: -1

إظم ع حا عملضانلعم ج انظ عه نل عمل ا عملا ن   عطوحنعيالعطاتلعطوحومانعملا انلجعوذلاحع
(عأيمتعظيععميق عيلعقنيجخعقاقزعملاضزلعكاانع  ا عظياععملطوحا عأوعمل االع06قو عس  ع)

تمع  عملبمننوعمل  ع  وم منعلم معملتتضعقنيجخعقاقزعملاضزعو ا معطوةانعملطو عملاؤ  عألع  ك
ع1.ع27ع–ع84يلعملاتسا عع33لياننوع

عععع

إلعإساا وننوعملاااتأوعمل نياا عياالعمينمءم عمل ةو اا عملا  يةاا عه طياا عميياياا عيت ا اا عهاام ةاا عملطوحاا ع
يالعملةان العيقا،عع27ملاع بنيعمل نهزعلص ووقعملضانلعم ج انظ لعو  معيانع صا عظيحادعملااننوع

ملعنل عمل كتعمل ا عجانءع حمانعظياععأ ادع"ق اونعملباتوطعمل ا عق اتيعو ةمانعملو ااصعقوا عع83/11
ملاضااازعوت اااو عوعكااا معملاتمقوااا عمل ااا عق تجمااانع حاااا عملضاااانلعم ج اااانظ عقوااا عملاااا نوعظااالعطتجاااقع

 مل   ح،".عع
و ااصعملطوحا عمل ا ع:عوق اث ع   عملبتوطع  عإجتمءعملإجراء المرأة الحامل للفحوص الطبية-2

عقعوقعملا نوعأوعمل  عقي  قعامنعلعو  عكنيق ع:
ع  نعطو عكني عقو عم  منءعملبمتعملثنل عيلعمل ا .ع ✓
   نعقونل ع ماعملبمتعملعننلعيلعمل ا . ✓
 أسناحزعيلعملاضزع  عأقتبعمل ن  ع04  صنلعيخ صنلعهميتعمل عنءعأهو انعقو ع ✓

 2 وعمل ن  .أسناحزعيلعملاضزع  عأهع08وملثن  عه وع
هانلتجاععإلاععملاتساا عيقاااااااااااا،عععلى المرأة الحامل أ  ال تنقطع عأن العمل ألسباب أخأرى: -3

ي ااادلع إ ااادع  ااا عظياااععملااااتأوعمل نييااا عليااا ع ثوااا علمااانعهةمااانع ااا عع32 عساااحانعملااااننوعع27–84
لعمل صاااااعظياااععمينمءم عمل ةو ااا عهاة ضاااععمل اااميحلعظياااععملاااا نوعألع عقياااالعقاااوعم ةط ااا عظااا

ظايمنعيسونبعأ تىعغحتعميسونبعمل  ع و زعملضانلعم ج انظ عق اجضن عظ مانعأث انءعملااووع
                                                           

علعملعناقعم ينيوعإلحد.ع11/02/1984ملاؤيخع  عع27-84يلعملاتسا عيق،عع33أ  تعملاننوعع- 1
علعملعنل عمل كت.11/02/1984ملاؤيخع  عع27-84يلعملاتسا عيق،عع34أ  تعملاننوعع-2
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مل ا عق اتموحعااحلعقانيجخعملا ن  ا عملطوحاا عميولاععلي اا عوعقانيجخعملاضازلعإذعألعأيعم ةطانععغحااتع
ع1أسواع.ع14يوتيع   تعظ دعمل تينلعيلعمينمءم عمل ةو  عوعملاةويوعااع

 

م ةطاانععملاؤي اا علماانعظاالعظايماانعلوضاا  عأ اان ع اا عإطاانيعظطياا عيتضااح عغحااتعيوااتيوعياالعوي اادع ااإلع
طااتلعملطوحاا عملاع باانيعمل اانهزعلمحااا عملضااانلعم ج ااانظ لع إ ماانعق اات عياالعقعااو وعمل  اجضاان ع
ملخن  عه طي عميياي لعوع  معينعأكو عقتميعملي  ا عملاط حا عليط العملاعاوقعععععوملا يعجانءع حادع

ملبانكح عق اتضعهاملعملةاتميعملصاننيعيالعطاتلعيصانلاعملضاانلعم ج اانظ ععظيععأ دع))ع...عأل
 اا عع98لا   عاتجعااظتجتججعي ض علمنعقعو وعمل  اجضن عملخن ا عه طيا عمييايا لعوملاةاويوعاااع

هعو عم ةطنظمنعظلعمل ا علوض  عأ ن عإثتعإجناوعيتضاح علا،عق ااضعع09/05/2004ما ومءعيلع
لعهحاا عأ اادعوعياالع11/02/1984ملاااؤيخع اا عع27ع–ع84سااا عياالعملاتعع32ظ ماانعقطوحةاانعلياااننوع

 اااماعنيمسااا عملايااا ع  ضااااعألعملاؤي ااا عم ةط ااا عظااالعمل اااا عهعاااو عإجاااناوعيتضاااح عو ااااعوضااازع
يالعملاتساا عملعانل عملا كتعلما  عميساونبعقةاتيعملي  ا عملاط حا عع32قن ا  عومينع  ع نعملاننوع

ع2ليط لعملاعوقعات قعملط لعل و عمل مسحسع((.
عتقديم شهادة من المستخدم تبين تاريخ االنقطاع عن العمل و مبلغ الرواتب األخيرة :-4

  اا عظيااععملاؤي اا علماانعمل اا عقطياا عم ساا وننوعياالعمل  اجضاان عملحايحاا عهاة ضااععمل ااميحلعظيااعع
م ياياا عألعقةااو عياامننوعياالعملاعاا خو عقوااحلعقاانيجخعم  ةطاانععظاالعمل ااا عويوياا عملتومقاا عمي حااتوع

 3نسنع  عهعنبعمل  اجقعملحاي .مل  عق  اوعأس
ع

ع:ع   عألعقيالعملاؤيلعلمنعمج انظحنعقوعظاي عإين:عالشروا المتعلقة بمدة العمل -5
(عأياامتعمل اا عقعااوقعقاانيجخع03(عساانظ عأث اانءعملثمثاا ع)100(ع اياانعأوعينئاا ع)15 اعاا عظبااتع) ✓

عمينمءم عمل ح ح عملاطيابعق اجضمن.

                                                           
علعنل عمل كت.مع11/02/1984ملاؤيخع  عع27-84يلعملاتسا عيق،عع32أ  تعملاننوعع-1
ع .ع1171/2006ق  عيق،عع20/02/2007قتميعملي   عملاط ح عليط لعملاعوقعملصننيع  نيجخعع-2
عملعنل عمل كت.ع11/02/1984ملاؤيخع  عع27-84يلعملاتسا عيق،عع39أ  تعملاننوعع-3
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(عيامتمع12نظ عظيععميق عأث انءعم ث ا عظباتع)(عس400(ع اينعأوعأيت انئ ع)60وعإينعس الع) ✓
 مل  عقعوقعقنيجخعمينمءم عملاطيابعق اجضمن.عع

وعلمساا وننوعياالعمينمءم عمل ةو اا علي ااميحلعظيااععملااا نولع إ اادع  اا عألعقيااالعملاااؤيلعلماانعمج انظحاانع
عقوعظاي عإينع:

(عأياامتعمل اا عقعااوقعقاانيجخع03(عساانظ عأث اانءعملثمثاا ع)100(ع اياانعأوعينئاا ع)15 اعاا عظبااتع) ✓
عملا ن   عملطوح عميولععلي ا .ع

(عيامتمع12(عسنظ عظيععميق عأث انءعم ث ا عظباتع)400(ع اينعأوعأيت انئ ع)60وعإينعس الع) ✓
 ع1مل  عقعوقعملا ن   عملطوح عميولع.

و ااعياتطععوقط عن كل عمل مأجور أثناء فترة التعأوي :على المؤمنة لها اجتماعيا أ  تت-6
ع14اااو م ع اامع اكاالعلياؤي اا علماانعمج انظحاانعألعق ةنضااععمل  اااجقعظاالعظطياا عميياياا علاااووع
ع29أسواععي  نلحنعيلعجم عوعقةا عه ا عيمجايعيلعجم عثن ح لعو اعم يتعمل يعأكوقادعملااننوع

يقواا عمل ااامءعظيااععع27–84سااا عيقاا،عياالعملاتعع38.عكااانعألعملاااننوع83/11ياالعملةاان العيقاا،ع
ملو ا اان ععظااو عإظاام عملاااتأوعمل نياا عه نلاا عمل ااا علمحااا عملضااانلعم ج ااانظ عععععوعإجااتمء

ياااالعمينمءم عع%20ملطوحااا عملضااااتويج عقواااا عملااااا نولعو ااااقعميجااااناعملا ااااونوعا خوااااحقع عااااو ع
حزعمل ان اا عوساا حنعيالعملابااتععل اساياياا لعإ ع ا عهنلاا عوجاانعظاا يعقان تعملاعا  ة عل طيا عمي

لياتأوعمل نيي ع ةوع نعظيععه قعمل ن  عمل ا ع اكالع حمانعم سا وننوعيالعيام انعمل اميحلعظياعع
 ملا نوعوع  عكنيق ع:

 اا عهنلاا عظااو عإك اااناعهايماانع:عع خالماانعملةاان العمل ااقع اا عأنمءم عمل ااميحلع)عمل  ح حاا ععوع ✓
يااجلعمل  احلعه اعععوعلااعلا،عمل ةو  ع(عظيععملا نوعإذمعم ةطزعهايمانعه اوعملبامتعملعاننلعيالعق

عع2 الوعملاالانعهحن.

                                                           
عملعناقعم ينيوعإلحد.ع83/11يلعملةن العيق،عع55وعع54أ  تعملاامنعع-1
عملعنل عمل كت.ع11/02/1984ملاؤيخع  عع27-84لاتسا عيلعمع35أ  تعملاننوعع-2
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  عهنل عو نوعملااوجعملااؤيلعلاد:عهحا ع اكالعلااوجعملااؤيلعلادعملا اا ععي اععثوا عياتطعععع ✓
يووعمل ا عملاطيابعظ وعقنيجخعو نوعملاوجلعولاعجت عملا ن   عملطوح علي ا عه وعو نوعملااؤيلع
لادلعه حاا عقعاا وحوعملاااتأوعمل نيا عياالعملخااوين عمل ح حاا عملا  يةا عه مجماانعويظن اا ع اا  منعوكاا مع

 ااان.عغحاااتعألع ااا معمل كااا،ع ع  طواااقعإ عظياااععهااان  عملاضااازعمل ااا عق صااا عه اااوع ااا  عيالان
 أ ن عظيععميكثتعيلعملا نوع.ع305
 اا عهنلاا عملطاامقعأوعملوااتمقعاااحلعمل اانيجخعملاضاا العلي ااا عوعقاانيجخعملااا نو:ع ااإلعملامضاا  ع ✓

 1ق  عي  عملاؤيلعلدع  عمس  ةنقعهةاقدعإذمعق اي عيصنيجفعملا نو.
 ا ع  اتم عيمها عيو اظا عع– ا عملةاام حلعملعانهة عملايتانوعع–هاقعملااتأوعكانعملعملابتععأقاتع ✓

ميجااتعإليضااانععطويمااانععهعااانظ حلع ااا عملحاااا ع ااماعملعااا  عأيااامتعم ولاااععيااالعملاااا نولعوسااانظ ع
 ع2ومهووعك ع ا عيووعمييمتعملع  عملا وةح .

  ضااااعياااانعساااوقعياااوىعهاااتصعملاباااتعع ااا عملا ن  ااا عظياااعع ااا  عملااااتأوعمل نيااا عوكااا مع ااا  ع
ح ماانلعهنلاةني اا عياازعه ااقعمل بااتج ن عمي ااتىع  يااععسااوح عملاثااناعذ اا عملابااتععمل ا عاا عإلااععج 

 اياانعظيااععألعق ااونع اا  عملاااووعكاا عع30ق و ااوعظطياا عميياياا عمل اا عقعاا وحوعي ماانعملاااتأوعمل نياا عااااع
أسااناحزعظيااععألع عقةاا عع10مياانعملابااتععميين اا ع ةااوعهااون نعااااعع3 اياانعهااجاا عياامننوعطوحاا .ع15

أساواععظياععألعع14أينعملابتععملاتتت عقووعهاون نعاااعع4أسناحز.ع06طي عه وعملاضزعظلع   عمل 
عع5 عقب ت عملاتأوعمل ني عسو  عأسناحزعملا صي عمل  عقي عوضزعمل ا .

                                                           
عملعنل عمل كت.ع11/02/1984ملاؤيخع  عع27-84يلعملاتسا عع36أ  تعملاننوعع-1
ملا  يقعهكحوحن عقطوحقعميهكن عمل بتج ح عملخن  عه مقن عع11/09/1982ملاؤيخع  عع302-82يلعملاتسا عع64ملاننوعع-2

ع.1982لع  عع37مل ا عملوتن  علعجعيعظونع
عيلعقن العمل ا عمل ا ع .عع64ملاننوعع-3
عيلعقن العمل ا عميين  .ع70ملاننوعع-4
عيلعيوو  عملبت عملاتتتح .ع152ملاننوعع-5
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ع06أساواععي  نلحا لعقو او عظياععميقا عاااعع16أينعملابتععملوت ع ع ةوعهونعيووعظطيا عمييايا عاااع
ع1لياضز.أسناحزعقو عمل نيجخعملا  ا ع

ع:عراض المهنيةملى حوادث العمل و األمين عالتأ الفرع الثاني :
عاحاا عملااومنعمق صاانن نميسنساا عملاا يع ي واادعمل نياا ع اا عق ملعملابااتععمل امئااتيعوظحاانعي اادعهنلااوويع

لعهاامن عمل اا عثتعلي ني عيلعم  طانيعمل و اووعمل نجاا عظا يتع  عضانلعهان  عمكومج انظحنلع
ق احااا عااااوولعملع كاااالعملتن ااا عي مااانع ااا ع"عم ااادع ع اكااالعم طمقااانعيااالعملاواااوأعملام حااا علوم ياااتمضع

عظيععهحنوعو   عمل اناع".م  عنلعوملع ع وض عي ءع
ظ وتعملابتععهنن عظا عك عهنن عأ  ا عظ دعإ نه عاو حا ع نق ا عظالعساو عمإلطنيعإع  ع  مع
ميااانعم ياااتمضعملام حااا ع ةاااوعمقاااتعملاباااتععظياااععع.5طااانيعظمقااا عمل اااا و ااانيج عوطاااتمع ااا عإيوااانجئع
 حاا عيم اا عأوعا مايعملااععيااتمضعيم حاا عكاا عميااتمضعمل عااا،عوملاا  ولعوم ظاا ماعمل اا عق ااأمظ واانيع
 عوقنئاا عم ياتناعمل ا عيالعيان منعذم عملاصاويعملام ا عملا  ااياتمضعميونعقنئا عوق ع نصعل

عظاناعهااج عمل   ح،ع.ملا نسو علي عيووعميلعق عو ع حمنعوك معيووعمل  تضعلياخنطتعأ
ل اامن عمل اا عوم ياتمضعملام حا عع  عنمئتوعملاع وو لعيالعمل تطحا عم ج انظحا وقوعوسزعملابتعع

يح اااااان عملا  يااااااقعهنل مع11-83ياااااالعملةاااااان العع6و3ىعملاااااااامنعوج ضاااااااعذلااااااحعياااااالع ااااااماع  اااااااععل
معملةان العكا عمل ااناعساامءعهكان ع ا  عا وحوعيالعأظياععم ادع"ع3م ج انظح عه حا ع انع ا عملااننوع

أ ااانعكااانلعمل بااانطعملااا  لع   ااااالعملحااادعومل  ااان عملااا يعكااانلع عاااتيعجتمءع عيي ةاااحلعهااانيأجاااتمءعكااان امعأ
  طاااايعيااالع ةاااسعملةااان الع"عع06"وأضااان  عملااااننوعظيااحم،عقوااا عن اااااع ااا معملةااان العهحااااعمل طوحاااقع

                                                           
العظاواعالع ناتلعملاجحاع  عيتحعقن العمل ا عمل امئتيعلعملي نبعملثن  لع بموعظمق عمل ا عملوتن  عوعميثنيعملا تقو عع-1

ع.252لعصع2010ولعلعنميعملخيوو ح لعمل امئتلظ منلعملطو  عمي
ع02/07/1983ملا  يقعه امن عمل ا عوم يتمضعملام ح عملاؤيخع  عع13-83يلعملةن العع64وع63وع06ملاامنع-5
ع

ع
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يح ااان عم ج انظحااا عميياااخنصعملااا  لع بااا تيالع ااا عمل اااتمبعملااااط  عأ ااانعكن ااا عوجاتااانعق ااا عمل م
ع.عج عح م،ع......"
م ج انظحاا عل ااامن عو لعيالعمل تطحاا عحوساازعملابااتعع ا عنمئااتوعملاعاا وعلعهةااويعيانوق اويعمإلياانيوعأ

يلعقو ع حان عملضاانلعمل ا عوم يتمضعملام ح ع ةوعوسزعك لحع  عنمئتوعمل يو عه امن عمل ا ع
ع7وج  يععذلحعيلع ماعيضاالعملااامنععاسزع  عهن  عوأسونبع   عمل امن لم ج انظ عهنل 

ع06/07/1996ملاااااؤيخع اااا عع19-96يتعملا ااااواعوملااااا ا،عهاااانيع13-83ياااالعملةاااان العع12وع8و
ث ااانءعملةحااان ع ااانيجعأ ضااانعك ااانن عظاااا عمل ااانن عملااا يع طاااتأعأعظ وااانيهحااا عقاااتيعملاباااتععظياااععإعل1

سانظن عمل اا عأوععويمسا عهن   ان ع انيجوعيامولا عملوعنمئا،عأأذم عطنهزعإسا ث نئ عملاؤسع عهاما ع
وق ويعمإليانيوعملعملاباتعععملععظايدعموعمإل نبعي دعلعث نءعملاعن  عمل  ع ةط منعملاؤيلعلي  نبأ

ث اانءعمل اانن عملامقاازعأعليؤي اانعلاادعمج انظحاانعيته ااععولاااعلاا،ع كاالعملا  اا عهاانيمظ وااتعك اانن عظااا ع
ليصااانلاعمل ااان عموعوعملةحااان عه اااا عي وااان  ع عمل ااا عق  امااانعملمحاااا عملاعااا خوي عأمل بااانطن عملتجنضاااح

عإل ةنذعيخنعي تضعليممك.
 ه اامن عمل ااا عوعم يااتمضعملام ا عيح اان عم ج انظحا ع سااحانعملا  يةاا مملامهاظعملعقااام حلعمل 

مل يو عومل تطح عم ج انظح عهةويعينعقاس دع  عق و اوعملباتوطعهةويعينعقاس  ع  عق و وع طنقع
عهانن ععساامءعظ اوعوقاايعاؤولح ع حاان عملضاانلعم ج اانظ لعمل  عقتق عوملاام ون عومل تولع

 ا معمل اسازعكثحاتمعيانععمل نيا عملا ضاتيع ا عمغيا عميهحانلعلظا عموعيتضعيم  عهان  عل ةاقع
مل اا ع   ااتضعلماانعملاااؤيلع اا عهحنقاادعمضعملام حاا ع ثحااتعيباانك ع اا عقيححاا عهااامن عمل ااا عوم يااتع

ععمذع حاان عملضاانلعم ج اانظ عم ع علملحايح ع حانعمذمعكن  عقو  عضالع طنقعيعؤولح عوقيوا ع
م ساااا وننوعياااالع اااا  عمل تطحاااا عم ج انظحاااا عو اااااعياااانع بااااك عظااااننوعم اااا،عكثحااااتمعياااانع  اااانواعمل نياااا ع

ع.عاحلعملاؤي حلعو حان عملضانلعم ج انظ مإليكن  عوملاعنئ عمل  عقيالعملا ناظن ع

 

                                                           
ملاؤيخع  عع96/17ملا  يقعهنل ميح ن عم ج انظح عملا واعوملا ا،عهنييتعع02/07/1983ملاؤيخع  عع/83قن الع-1

ع 06/07/1996
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 التقاعد 

 عااا وحوعيااالعي نيااان عمل ةنظاااوعكااا عمل ااااناعوملااااافوحلعوكااا معأ ااا نبعملامااالعمل اااتوعكنلا اااانيحلع
وق اثااا ععلجاوغحااتعياامعوااا عقاااانيلع باانطنعل عاانامنعملخاانصومل  اانيعوميطواانءعو اا معليااالع اا  عمل

ملا  يااقعع12-83ياالعملةاان العيقاا،عع05مل ةاااقعملاا اهاا ع اا عي ااناعمل ةنظااوعهعاا ع اانعملاااننوع
ع" عمل ةاقعملاا اه علي ةنظوع حانع يملا واعوملا ا،عومل يعجنءع حمنعظيععم دعق اث عهنل ةنظوع

عمل ني عهنل م عوجضنلعملحدعاجننوعظلعملاوجعملاكواا. ا اعظيععأسنلع بنطعمعاش مباشر  -1

ع  ضالمعاش منقول -2

ع‘ملععملاوجعملونق عظيععقحوعمل حنوعي نين-م

عي نينعليح نيع.-ب

عي نين علأل اا.-ج

يالعميياتعيقا،عع3ملا ولا عهااجا عملااننوعملعانل عملا كتعع12-83يلعملةان العع06وهع عملاننوع
ع"قححلعملبتطحلعميس حونءعظيععإس وننوعمل ني عيلعي نشعمل ةنظوعق اق عوجاتنع نلعإع96-18

سااا  (عيااالعمل اااا عظياااععميقااا عغحاااتعم ااادع اكااالعإهنلااا عمل نييااا عظياااععع60*ايااااغعسااالعسااا حلعسااا  ع)
عس  (عكنيي ع.ع55ا ومءمعيلعملخنيع عوملخاعحلع)هطي عي منعإمل ةنظوع

عقضنءعيووع) اع عظبت(عظيععميق ع  عمل ا ع.*

ياالعي اانشعمل ةنظااوملع كااالعقااوعقاان عه ااا ع  ياا ع عاانويعظيااععساا وننوع   ااحلعظيااععمل نياا ع)و(علأل
عملحمنعأظم عون زعمي تمكن عملضانلعم ج انظ .ميق ع ص عملاووعملابنيع

لي قع  عي نشعمل ةنظاوع ااعايااغعسالع اعا عملاخال ععجتمءع نلعلمينعهنل عو علأليخنصعملتحتعأ
ع.(عس  عهنل عو علي عنء60تجناعوسلعس الع)(عس  عهنل عو علي65وس الع)
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حا عيالعظايهعنبعي نشعمل ةنظوعيالعملا اواعملا عاابعوج يالعميسنلعمل يع   اوعكةنظووع  ع
ع.ع1عي تمكلإل ض عملاوم ح عملع اج عملخنض  عجازعملع ام عمل بتعمل ةعع حمنعأ

ملااااااؤيخع ااااا عع10-94هاااااو عهااجااااا عيتساااااا عقباااااتج  عيقااااا،عوق اااااويعمإليااااانيوعملعملاباااااتععقاااااوعأ
مل اااا ع عاااا وحوعهااجوماااانعمل نياااا ععمل ةنظااااوعملاعااااوقعه حاااا عهااااونعهااجواااادعملبااااتوطع26/06/1994

هنلا عملعالعملةن ا حا علألسا ام عقوا عع10م جحتعمإلهنل عظيععمل ةنظوعهصو عيعاوة عقاوعقصا عملاعع
عوقاوعج ا عملاا كايعأظام علع12-83عيالعملةان العع7'ع6'ع5ظيععمل ةنظوعكانع اعي ونع  عملاامنع

 كا اااالعساااادع ااا عقنئاااا عمل ااااناعملااا  لعوعهان ااا علي نيااا عميجحاااتعملااا يع اااتنعإملاباااتعع ااا معمل ةنظااا
عهباتطجتمءعلوىعيع خو ع  عوضا ح عقاقا عظالعمل اا عنع  عظون ،ع  عقنئا عميياضاععقةيح

مل نيا عقاوعمسا وننعيالعن ا عوعوم ع كاالعسا  عهنل عاو عليااتأعع45عو عليتجاناعوس  عهنل ع50لع وي عأ
 عع2 نقجعظلع بنطعيم  عم ت.

 جر والترثيةالحق في األ :المبحث الثاني

و ع اكالعملعوعملااف عي صاي عاو ضامنعملاو قعج انظح عمل  ع  ا زعامنعمل ني عألعمل ةاقعم إ
 نل تقح عياثمعقاؤنيعملاععاجاننوعملتمقا ع  اقععج انظح عل ق صنن  عظلعمل ةاقعمي وص عمل ةاقعم

ع.ملتمق علدع ي عوثحة عه قعمل تقح ع

 جرالحق في األ  : المطلب األول

 جرمفهوم األ :  الفرع األول

ع خ ياا عظ صااتعم جااتع ااا عقاان العمل ااا عهصاااو عظنياا عوقااام حلعملا  اااا عل مقاان عمل ااا عهصاااو 
مل اا ع ةااا عمل  اجضاان عمل اا عقةااو عكاةنااا علااو قعم ظاااناعومل صاات ن عمي ااتىع ن اا عظاالعهةحاا ع

                                                           

 -ملاامنع9ع.10ع.13عيلعملاتسا عمل  وح يعيق،ع35-85عملا  يقعهنلضانلعم ج انظ علأليخنصعملتحتعميجتمء1 
 -ملاتسا عمل بتج  عيق،ع94-10عملاؤيخع  ع1994/05/26ع  و عمل ةنظوعملاعوقعلعمل تجووعملتساح عيق،ع34- 19942
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ل ا تجاا عوج  وااتعم جااتعياالعع2ومل نقاا اماانعظااووعمييااخنصعم ااتجلعيثاا عملاكحاا عملاةاانواعوملبااتجحع
ع مل يع  وعيلعمل ةانعملاياي علي ن وحل.مل  ن تعمل ا تج عهنظ وني عي  عل ةوعمل ا ع

   ونعيوماا عم جاتعيالع اماعق تجافعساامءعظياععملاعا اىعملاوول عموع: خصائص   جر وتعريط األ
عع)أو (عوإاتماع صنئصدع)ثن حن(.  ع طنقعملةن العملوم ي ع

ع  نكعق نيجفعظو ووعهبنلعم جتع  كتعي منعجر عريط األت-1

مل اا عملخن  عبع"هان  عميجااي"عملصاننيوعظالعملا  اا عع95ظت  عم قونقح عملوولح علي ا عيق،ع
ع:عم جتعكان ي ع01ملوولح عهااج عملاننوع

أ انعكن ا ععموعكع ع اكلعملعقةويعقحا دع ةاومعلق وحتعميجايع  ع   عم قونقح عأيعيكن نوعع"ع    
وعمليااااامئاعملاط حاااا عوجو  اااادعوق ااااونعقحا اااادعهنل تمضاااا عموعهاااانلةام حلعمقعاااااح دعموعطتجةاااا عهعاااانهدع'ع

موع ةاويمنعهاة ضاعععدعموع اوين عقاويمن ع خويدعيةنا عظا عمنم عموع ؤن اعظا علبخن نه ع
ع1ةوعمس خوم عيك ابعموعغحتعيك ابعظ

ومظ وتعم دع اعع نصعيالعملااوم ح ع  واتعننعم جتعظيععم دع"عن  عمل ني علظتلعظيانءعم ق ص
ع.وعملاع خو عها ت  عمهوعأ  نبعمل ا ع"ملاؤجتععل ا ظلعثالعم

 هاوعظاميا عمإل  انجعق اون ععمذعم ادعملاثالعملاةناا عوظت دعم تولعظيععأ دع"عيةنا عظ صتعمل ا ل
ع2يبعمل ا عمل و  ع"ععي و  

لاا،ع  ااتلعملابااتععمل امئااتيعم جااتعغحااتعم اادعمظ ااتلعلي نياا عه ةاادع اا عم جااتع'عكااانعيتاااعم جااتع
ع11-90يقاا،عياالعملةاان العع80هنل ااا عملاااؤنىعياالعقواا عمل نياا علياؤسعاا ع'عذلااحعهااجاا عملاااننوع

                                                           
ليصننق عظيحمنعيلعطتلعع1949 ننيوعظلعي  ا عمل ا عملوولح عس  عي  ية عه ان  عميجايعلع95مقونقح عنولح عيق،ع-1

ع 1962مل امئتع  عس  ع
 -هاننعي اوعيطنعمل  تج عمل ني علألجايعوملاتقون علن.طعن املعملاطواظن عمل ني ح ععلمل امئتع1982عصع 422



 الفصل األول                                                                             الحقوق الفردية 
 

54 
 

ملا ضااالعظمقاان عمل ااا عملا ااواعوملااا ا،ع اانعظيااععم اادع"علي نياا عمل ااقع اا عمجااتعيةنااا عمل ااا ع
ع".1نعموعن مع   نس عو  نئجعمل ا عيتقوملاؤنىعوع  ةنضععهااجودع

عجتع ع   جعملخصنئنعم قح يلع ماعمل  نيجفعملامينوعهبنلعمي : جرخصائص األ-2

عمل ني ع  معموعها نسو عقحن عملتمهط عظا .م جتع اعملاةنا علي ا عمل يع ؤن دع-

عم جتعيويتنع ةو نعقوعقيالعه قعمجامئدعي ن زعظح ح عكنس ث نء.-

عملامي عظيععيبعمل ا .ن زعملاوي ع-

عم جتعي ونعهن قونق.-

 ن مااانععملا ضاااالعظمقااان عمل اااا علع11-90يكاااتيعيااالعملةااان العع87ملااااننوع : جأأأرونأأأات األمك-3
 عجاااااتعملةنظاااااويعومل اااااموميلعمع87جاااااتعملااااااط  عمين اااااععملاااااا كايعأظااااام ع ااااا عملااااااننوعقباااااا عمي

هنسااا ث نءعمل  اجضااان عملاو اظااا عل عاااو وعملاصااانيجفعمل ااا ععومل  اجضااان عيماااانعكن ااا عطوح  مااانعل
جاتعملةنظاويعملااط  عمين اععملاضااالع  ضاالعميعجات انلعميوظيعع ا معميسانلعن  منعمل ني ع

وملخطاااتعوم لاااام عك  ااااجقعملخواااتوعملام حااا عملاااا اعمل ااا ع عااا وحوعي مااانعمل نيااا علوعوكااا عمل  اجضااان ع
ظياعع ا  عوي اعملعي .عوت نءععوملاتنون  عوق اجقعملا طة عوملا ص ع'عيزعمس ث نءعملا اعمل نئيح 

ول عي اانلسعملةنظااووع اانلعأ اا نبعملا ن اا عمل يحاانعوملاعااؤولحلعمليواانيعوم طاانيم عملعاانيح عويعااؤع
عمإلنميم عوأ  نبعملا ن  ع نيجعمل ص ح ع'ع ع وحوولعيلعوضزع نص.

جاااتع بااا ا عظياااععظ ن اااتعثنا ااا عوأ اااتىعألعميعماع ااا  عمل صااااصعملةن ا حااا ع عااا خينويااالع ااا
عي تحتو.

ظيااععن ااععوهااوعأعأع  اا،عملابااتععمل امئااتيعأجااتوعمل نياا عظيااععأسنسااحلعو ااانعهااو : جأأر األساسأأياأل-أ
ع.2' نلعملعي،عملاط  علا ن  ع ااذجح ع   عيلعأ لا ص عظا عضالعك ع

                                                           

 -قن ا تق،ع90-11عيؤيخع  ع1990/04/21عل  ضالعظمقن عمل ا عليتجزعسناقع1 
 -اا نلو عغتج لعظ صتعميجايع  عظمق عمل ا عليتجزعسناقعص 462
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 اااا اعليااا عي صااا عي ااظااا عيااالعمل ةااانطعم سااا و لح عمل ااا عق اااون نعظ ن اااتعوظاميااا عملا صااا ع
 حااا عوملاعاااؤولح عومل ماااوعملااا يع  طيوااادعمل م اااتعومل ااا عق اثااا ع ااا عنيجااا عيااالعي صااا عيوقخ يااا ع

عملةحا عملانلح علي ةط .ملا ص علعكانعق ونعلي ع ةط عمس و لح عليا ص ع  ع

جاااتعميسنسااا ع  ياااالعميجاااتعملثناااا عيااالعميالملحقأأأة والمرتبطأأأة بالمنصأأأب : تعويضأأأات الثابتأأأة لا-ب
لا صاا عومل اا عقواضاامنعطوح اا عوي ااظاا عياالعمل  ن ااتعمي ااتىعوي ماانعمل  اجضاان عملاتقوطاا عهن

عمل  اجضن ع  وع:وعمل تولعملا حط عهدعويلعاحلع   عمل ا عأ

عقويح عوملخوتوع*ق اجقعمي

عوعملخطت*ق اجقعملضتيعأ

ع*ق اجقعملا طة 

ع*ملا اعمل نئيح 

ع.ساا ةتميويالعهحاا عملو ااياا عومإلو ااعظواانيوعظاالعي ااظا عياالعمل  ن ااتعملا تحااتوعيالعهحاا عملياا،ع
ع  صواع:لعوجو عليا منعقخضزعل ووعظامي عوليلعينعإو  علحع عنمئا ع

ع*مل  اجضن 

ع*مل امئاعوملاكن ن .

 يونن عميجت الثاني :الفرع 

 اا،عملاواانن عمل اا عقةااا عظيحماانعأعياالعاااحلعالمبأأادا التأأي يقأأوم عليهأأا االجأأر والحمايأأة المقأأررة لأأ  :  -أ 
ملاعنوموعاحلعملاافوحلعيمانعكنلعج عام،عموعن ا م،عموعظاتقم،ع ا ععملةن ا ح عيووأعيخ ي عمل مقن 

وك معملاعنوي ع  عملتومق عوذلحعكيانعكانلعمل اا عيالع واسعي ععملا ن  عكنل افح عوملا نيي ع
ع.م عمل ياح مل اععموعملاؤ ملاع اىعموعظ وعقعنويع
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وملااا  ،ععيااالعملاوااانن عمل و ثاا عهنل عاااو عليةاااام حلع اا معملاواااوأ   واااتع التقأأأد ر والأأأدفع النقأأأد  : مبأأأدأ-1
ساامءع ا عوتنل عو علةن العملافح عمل اااي ع ن ادعلا،ع ا نعظياعع ا معملاواوأعملخن  عهنلاتقون علع

مل ا ع م مانعأياني عملاعع ا معملاواوأعقبتج ن ععن.عميع85/59وك معملاتسا عيق،عع66/1331م يتع
عوقعايح،علي ااناعهطنقا علحاو زعم ا،عيانععو عيجااي.  ا عا  ن عملاةن ض عهنل عهح عكنلع  عملعناقع

قان الع اويع ا ع ت عانع ياا عن ازعميجاايع ةاومعأواعع   نجالعملحدعيلعي نو  ع انه عمل اا عو
ع1909-12-07 اعقن الع

 انلعميجاتعيةناا علي اا علعموعهعا عمل  انيجفعملعانهة عارتبأاا الراتأب  بأين العمأل واألجأر  : مبدأ -2
 مااعياتقواعهنل اا عميقونطانعظضااجنعلعو ااعياتطعيالعهحا ع اعثالعلي ا علعوظياعع ا معميسانلع

قضاان نعملع  صاا عظيااععملتمقاا عم عيةنااا عملاااووعملةن ا حاا عمل اا عن اازعميجااتعلعو ع اكاالعلياافاا ع
نلتمقاا عظاالعملاااووع اا عمل ااا عيةنااا عيااتنونعمل ااا عملاا يعهةةاادعلع اامع  ااااعلياافاا عموعمل اعااحعه

ع.عع03.06يلعمييتعع207 ص عظيحدعملاننوععمل  ع ع ب ت ع حمنعو اعين

أ او  عميجاايع ا عيخ يا عمل باتج ن عمل و ثا عق  اععه ان ا عقن ا حا عيباونوعاألجر: حماية -ب
مل ااا عأ اااو  عق عااا،عهااادعيخ يااا عملااا  ،عملعحنساااح عوم ق صااانن  عوذلاااحع  اااتمعلطنه مااانعم ج اااانظ ع

و ا ع ا معملصاونعقةاا عملا ن توعهح عق  وتعملةامظوعملا  ا علمنعيالعضاالعقامظاوعمل  ان عمل ان ع.
ع عظيععملاونن عمل نلح ع:مل ان  عملةن ا ح علياتقون

ملع ا معملاوااوأع اا عيخ يا عملةااام حلعملا ن اتوعظيااععوجاادعمبأدأ امتيأأاأل األجأأور عأأن بقيأأة الأأد و  : -1
مل ةااقعملانلحا علع   عملةنظووع  يخنعيضاا منع  عمي حاناعوأساوةح عملخصاصعملةام حلعمل انلح ع

ومل ااام اععملاكن ااآ لعكاانل موم عوعلياااافوحلعملا اثياا ع اا عميجااتعويخ ياا عملاي ةاان عمل نه اا علاادع
طوح ا ع ا  عملاو العملو العمي تىعمل ا عقاوعق تقا عظياععمإلنميوعيماانعكن ا عملاخ يو عظلعيخ ي ع

لعمل نئاااووعويخ ياا عملاااو اعكنلضااتمئ عملاعااا  ة عويعاا  ةن عملضاااانلعم ج اااانظ عون ااالعملخاج ااا ع

                                                           
 ننيعع46  ضالعملةن العميسنس عليافحو عمل اايح لعج.يعظونع1966 ا حاعس  ع2يؤيخع  عع133-66مييتعيق،ع-1
عع1966 ا حاعس  8
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ع90/11وق ااويعمإلياانيوعملااععملعقاان العظمقاان عمل ااا عيقاا،ععتحااتعيمااانعكن اا عطوح  ماانعملةن ا حاا لي
"عقاا اعمي ضايح علاو زعميجاايعوقعاوحةمنعظياععجاحازعملاو العي دعقوع نعظياععملعع89  عملاننوع

و ا  منعمي اتىعهاانع حمانعن االعملخاج ا عوملضاانلعم ج اانظ عيماانعكن ا عطوح ا عظمقا عمل اا ع
ع1ويكيمنع".

ق  وااتعملةااام حلعملانلحاا عميجتجاا عأيعم ظ اااننم عملاخصصاا عمبأأدأ عأأدم ثابليأأة األجأأور للحجأأز : -2
لألجااايعومل  اجضاان عملاخ يواا علاحام حاا عملوولاا عوملاؤسعاان عملاعاا خوي عها ااتنعملاصااننق عظيحماانع

موعظالعطتجاقعع اج ملاعنلعامنعلعسامءعظلعطتجقعمل وو  عموعمل  اكلععهةنعيك عونعلياافوحلع 
عمإللتنءعموعمل ةيحنع.

"ع..... ع  ااااعملةحاان عهنل عااو عملااععيحام حاا عع1984ل اان عياالعقاان العملانلحاا عع34وجاانءع اا عملاااننوع
أ امظاانعأ ااتىعياالعمل وةاان ع"علعو اا مع   اا عهم اادع عهااميعقطاانععياالعملوصااااعمل اا عق ضااالعمل عااححتع

ميسااونبعوملاوااتيم عملعق  ااتضعظيااعععكن اا عإنميجاا عموعقبااتج ح عموعيقناحاا عيماااني اا عجماا ع  ااااع
ومل  اجضن عمث نءعمظومنعملاحام حا عملعا اج عموعق او يمنععه ،عملاونل عملاخصص علألجايعوملاتقون 

تمضعظيااااعع ااااتلعأيعجاااااءعي ماااانعطاااااماعيااااووعق وحاااا عموعم ظ ااااهن ق طاااانععي ماااانعمث اااانءعمل  وحاااا علع
ع2ملاحام ح .

 لمطلب الثاني : الحق في الترثية ا

 :مفهوم الترثية الفرع األول : 

 ادعها اتنعفوحلع ا عكن ا عملاتم اقعمل اايحا عيقبات عهاناعملاااع   وتعياضااععمل تقحا عملاماا عمل ا ع
لع واوأعم  انيادعا صا عظياععملاعا ةو عملاافحو ععإجاتمءم عمل  حاحلعويونياتوعظايادمس ياناعمل ني ع

ع2.ص عظيحمنع ماعقويجدعظوتعوفنئودعمل  عسح مل يع    ت عوظيععملاام نعوعملاكنس ع

                                                           

 -ملةن العيق،ع11/90ع ؤيخع  ع21عم تج ع1990ع   يقعه مقن عمل ا علجعيعجعجعظونع17علعا نيعخع25عماتج ع 19901
هنلاوتوكعظووعملةننيع  ن عمل تقح ع  عملافحو عمل اايح عي كتوعملانس تع  عمل ةاقعقخصنعقن العمنمييعكيح عمل ةاقع- 2

عومل يا عملعحنسح ع
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 :و أهميتها   تعريط الترثيةع

يلع   عيقععلع تق علعقتقح علوجةصوعامنعي زعياخنعموعظاووعمياخنصع  عمس،عمل تقح ع:  لغة-أ
لوقااوع اااسع اا معملت اازعظااووعجام اا عكنل ن اا عم ج ااانظ علعومل ن اا عم ق صااننيععياالعيتقواا عمظيااع

مل تقحااا عظحااانلعملوياااووعموعملاو  ااا ع اااو  ع ااا عمطااانيعظاااووعمياااخنصع ااا عيكن ااا عأع  تقحااا عياااخنعموع
 1عع..مظ ونيعملبخنعثتجنع م نعقيح عثتوقدعكتم وعيلعيوم وعمل تقح عم ق صنن  عم ج انظح علعمو

قتحاااتع ااا عيتكاااا ععملاافااا عيااال  صاااتلعيوماااا عمل تقحااا عملاااععكااا عيااانع طاااتأعظياااعع:  اصأأأطالحا-ب
ملةن ا  عوجكالعيلعيم دعقةو ادعوقاححا عظياععأقتم ادعه اععولااعلا،ع صانه ع ا معمل ةياوعق ةحاقعأيع

 مااا عولعحنسااا عمل تقحااا عأ احااا ع ن ااا علاااوىعملااااافوحلعومل ااانييحلع وااازعياااننيعلياافااا عملاتقاااععلع
افحو عقعاا  اذعظيااععقويحاات ،علعلااانعق  حاادعياالعق عااحلعأوضاانظم،عملافحوحاا عياالع نهحاا عملاعاا اىعملاا

عوعيوم حيم،.ق ايدعيلعاجننوع  عيتقونقم،ععوينعوملعيط عملااكي عملحم،

مذمعق نول اانعمل تقحاا عياالعمل نهحاا عملةن ا حاا علعأيعق و ااوعق تجوماانعظيااععضاااءعالتعريأأط التشأأريعي : -ج
 اااا عمل امئااااتع ن اااادع اااااوعياااالعمل طااااتقعملةااااام حلعميسنسااااح عليافحواااا عيخ ياااا عمل صاااااصعملةن ا حاااا ع

ياالعملاتسااا عمل  وحاا يعيقاا،عع2وع1 ةااتوعع54ملصااونعظت اا عملاااننوعو اا ع اا مععيحاا ع اا عمل امئااتمل ااع
سنساا عمل ااااذج عل اااناعملاؤسعاان عوعمإلنميم عمل اايحاا عمل تقحااا عملا ضااالعملةاان العميع59.85

ع1978مو عع15ملاااااؤيخع اااا عع12.78ياااالعقاااان العيقاااا،عع117"عظااااامعهنلاااااننوعيقاااا،ع ياااا ع:ععكااااان
هعا عمل عيعا عملعايا علعوق اتج،عمل تقح ع  عمل  نقعها ص عظا عأظيععملا كايعأظم علعق اث ع

ع2.عا تححتعملعيحع...مينعا تححتعملتقو ع  عملعيحعذمقدعموع

ملا ضاااالعملةااان العع66/133ساااوقعلياباااتععمل امئاااتيعملع ااانعظياااععمل تقحااا ع ااا عميياااتعيقااا،ععمذ
مل  ةاحاعومل تقحا "ع يةاوع صا عميسنس عمل ن عليافحو عمل اايح ع  عملونبعملتمهازعي ادعق ا عظ ااملع"

                                                           

 -قحبن عسياىعلأثتعمل افح عمل ااي عظيععكونءوعملاافوحلعهن نميم عمل اايح عمل امئتج عع1 
1-ملاتسا عمل  وح ي59/85عملا ضالعملةن العميسنس عمل ااذج عل اناعملاؤسعن عومإلنميم عمل اايح علعملاؤيخع  ع23ع

1985ينيلع25ملصننيوع  ععع13لمل تجووعملتساح عيق،ع1985ينيلع   
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قاا ،عقتقحاا عملاااافوحلعياالعنيجاا عملااععنيجاا عهصااو عع" ياا ع:عياالعملوصاا عملثاان  عظيااععياانع34ملاااننوع
يعاا اتوعياازعاجااننوع اا عملاتقاا عو اا عيتقوطاا ع اا عملعومهااوعهنيقويحاا عوعملاا ةاعملاتقااا عوعمل ةااو تع

 مهظعيلع ماع   عملاننوعملعنهة عمل كتعملعملابتععق او عظالعمل تقحا ع ا عملاويجن عع1.مل ن ع"
ومل  ةااااااحاعومل ةااااااو تعمل اااااان عنولعمليواااااانءوععنولعملع  طاااااا عق تجواااااانعلماااااانعوعيتطماااااانعهنيقويحاااااا  ةاااااااع

عوملاؤ م .

م  ي عملوةدع  عق تجودعلي تقحا ع ةاوعظت مانعملاوك ايعسايحانلعملطاانويع:ع"ق  ا عالتعريط الفقهي : -د
ع عمل  عكنلع بتيمنعقو عمل تقح ع".نيج منعمظيععيلعنيج عملافحومل تقح عملع بت عمل ني عوفحو ع

ق ضاالعي ااوعقنسا،عملةتجااق ع:ع"ظايحا ع ةا عملاافا عيالعوفحوا عملاععأ اتىعكانع  ت منعملاوك ايع
اجننوع  عملامجون عوملاعؤولحن عوملصمهحن عوجصنه عذلاحعاجاننوع ا عيام انعمل اا عمل ا ع  يةن انع

ع2ي منعموعملا  اج عموعكم انعي نع"ملانن  ع

لاافا عنيجا عمظياعع ا عمس ةتعملةضنءعمإلنمييعظياععملعمل تقحا ع ا عقةياوعمالتعريط القضائي : -ه
ع.3ملعي،عمإلنمييعه ععولاعل،ع  تق عظيععذلحعاجننوع  عملاتق ع

لي تقح عأ اح عكوتىعسامءعهنل عو عليااف عكا منعقؤنيع  عملتنل عملاععاجاننوعيمقوادعأهمية الترثية : 
نميوعق خحااتعيااالع اانإلعموعهنل عاااو علااإلنميوعمل اا ع ااانيلع حمااانع باانطدعلوق عااحلعوضاا دعملااافحو علع

و  عقع ععا لحعملاععهعالعساحتعملات اقعملاافوحلعم ضيم،عومكون ،علبت عملافحو عملاتقععلمنعلع
عيلعمج عق ةحقعملاصي  عمل اايح علي عيلعملااف عومإلنميوع.مل ن عهن   ن ع

ع:عسنيح عق اث ع  ا نءعظيععأ اح منع نلعمل تقح عق ا ع  عطحنقمنعأ وم نع

                                                           

2-مييتعيق،ع133/66عملا ضالعملةن العميسنس عمل ن عليافحو عمل اايح علملاؤيخع  ع02عجاملع1966عمل تنوعملتساح عيق،ع

1966 ا حاعع08ملصننيوعا نيجخعع46   
 -ي اوعقنس،عملةتجاق لعإنميوعمي تمنلعاوولع بتعلعميينلعلط2ع1999علص 1852

 -سيحانلعي اوعملطانويعلعملاجحا  عملةن العمإلنمييع)نيمس عيةني  (عملاتجزعملعناقلعصع 4963
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ملصااانلاعمل ااان عهن   ااان عيااالعجمااا علعوق ةاااقعيصاااي  عملاافااا عقماااولعمل تقحااا عملاااععق ةحاااقع ياااتوع-
ع.1ملانن  عوملا  اج عيلعجم عأ تىع

قمولعمل تقح عملععق وحاعملاافوحلعوقب ح م،عظيععمل ا عذيعمليونءوعومينمءعمل حوعو ياقعيوحع-
  حااا عوقااال عمكثااتع اا ع واساام،علي ةااو ع اا عيعاا اجن عملعااي،عمل ياا عوايععميمل  اان سعومل ونظاا علع

وملاثاااناتوعااااحلعأ احااا عومظياااععيااام نعلعو ااا مع اااؤنيعااااووي عملاااععه ااا عيوحعمل  ااان سعمكثاااتععلحن عيعاااؤوع
ي  ااانقم،ع ااوملعفحاا عقااويمقم،عويااؤ مقم،ع اا عق ةحااقعأعملةاااىعمل نيياا عوذويعملطنقاان عملينيياا علي اع

ع2ويلعث،عق ةحقعذومقم،عوطااهنقم،ع.

ملععمل ونظعظيععملاافوحلعذويعمليونءوعملو نل عوعذويعملخوتوعومل  تت ع ا عي اناععقع ععمل تقح -
وقةاجااا عم  اااانئم،عوو ئمااا،عليافحوااا علعوق ااانو م،عوهعااالعق ااانييم،عيااازعملااااافوحلعوملا  ااانييحلعمل اااا ع
لعكانعقةي عمل تقح عيلعي و  عملوويملعوقتكعمل ا عهح عقضالعم س اتميعوم س ةتميعيازعي م،ع

وقياانلح عمإلظااملعظاالعملافاانئ عملباانغتوعومجااتمءعملاةاانام عوتةحاا عمإلجااتمءم ععجمااانع ةيحاا عياالمل
ع.3 س ةوناعوقويج عملاافوحلعمل ونععاي عملم

 ثار الترثية و مبادئها أالفرع الثاني : 

 اثار الترثية :-1

لي اااناعوذلااحعهاانل  تعملااععياانعق ةةاادعياالع  اانئجعق  وااتعمل تقحاا عظاانيمعأسنسااحنع اا عملاعاانيعملام اا ع
 اا عقااتميعمنمييعسااامءعهنل عااو علي نياا عموعملاافاا عموعهنل عااو علااإلنميوعمل نياا علعوتااانعألعمل تقحاا ع

ع ااايعسااامءعكن اا عينن اا عموعي كتحاات عياالعملةااتميم عمإلنميجاا ع اااوعياالعملع  تقاا عظيحاادعأثاانيعقن ا حاا ع
غحااتعم اادعقااوعقامجاادع  اان عمل تقحاا ع اا اتن عظو ااووعقااوعقعاان ،ع اا عق طحاا عظايحاا عمل تقحاا علعوقيااالع

ع   عمل  نئجعوملص اتن ع  ع:

                                                           

 -ولحوعس انعملةنض علملاتجزعملعناقعص86- 871
 -ي اوعمهاوعظووعمل و علإنميوعملاامينعملوبتج علايا ع نيتولعويااظالعلعظانلعميينلع2009عص148ع2 

 -ي اوعمهاوعظووعمل و علملاتجزع وعدعص 1483
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 أوال : نتائج نظام الترثية

يونيااتوع اا عملاجااننوع اا عن اا عملاافاا عما ااومءعياالعجااتمءعظايحاا عمل تقحاا عععياالعمل  اانئجعمل اا عق  ةااق-
لعأيعها ااتنعهصااااعمل نياا عظيااععمل تقحاا عسااامءعكن اا ع اا  عمل تقحاا ع1قاانيجخعهصااالدعظيااععمل تقحاا ع

مين ااععع ماا عقااؤنيعملااععملاجااننوع اا عملااتق،عمإلساا و ل  اا عملعاايحعموع اا عملتقواا عموع اا عملويجاا علع
ع.2مل ن عمق عميسنس عليااف عليص  عيانع ع يا عملاجننوع  عملتمق عملتئحع عوملتع

 ااا اعلياافاا عملاتقااععملااععي ن اا عأظيااعع اا ع وااسعملاعاا اىعمل   حااا عظاامووعقااتقواعا ةااو تع-
ملا ص عملاتقععملحدعلعوملاتاىعيلع   عمل مووعملوويج عمل  عقا اعليااف ع ا عيامجما عملاجاننوع

ع.ع3  ح  عظايح عمل تقح عملافحوح ع  عميظونءعمل  عقامجمد

هحاا عق ااوعملاافاا عياالعملعاايط عملاخ صاا عهاانل  ححلعلعقتقحاا ععهصااوويعقااتميعق اااجعظايحاا عمل تقحاا -
مل تقح ع ن  وعيلعقنيجخع وويعملةاتميعامانعموعيالعقانيجخع اوويعهكا،عقضانئ عهن لتانءعلععويالعثا،ع
 ع عاا  قعملاافاا عملاتقاا عملاةااتيعليافحواا عميظيااععملاتقااععملحماانع ااايعم طااني عهةااتميعمل تقحاا عم ع

ع  ااعنولعذلحع.كنلع  نكعفتلعمس ث نئ عهنإلنميوعمل  ع  ا عامنعمذمع

ع ااماعم عكاانعم اادعيالعمل  اانئجعملاماا ع اا ع  ان عمل تقحاا عملعقاتميعمل تقحاا عملواتنيع ع اكاالعسا ود-
 .ع4ملاووعمل  ع  ون نعملةن العلعوذلحعلانع  تق عظيحدعيلعهةاقعيك عو 

 

 

                                                           
قنط عمي  علع  ن عمل تقح ع  عملافح عمل ااي علي كتوعينس تعقخصنعإنميوعظني ععلكيح عمل ةاقعلجني  عم  اوعي  اييعلع-1

ع 190ص2016قع طح  علمل امئتع
2-هاحوعينوشعلمل ةاقعملانلح عليااف عمل ن ع  عمل امئتعلأطتوه عنك ايم علقخصنعقن العظن علكيح عمل ةاقعلجني  عهنج ع

190صع2017-2016يخ نيعظ نه علمل امئتع  
ع1984ي اوعأ سعقنس،عج وتعليونن عملافح عمل ني عوقطوحةمنعظيععمل بتجزعمل امئتيلعن املعملاطواظن عمل ني ح لعمل امئت-3

ع 83صع
 - نلوعهاننعي اوعمل ايعلملاتجزعملعناقعلعصع 1064
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 ثانيا : الصعوبات التي تواج  نظام الترثية 

يلعملافنئ عمإلنميج عملو ح عم عم ادعكثحاتمعيانع   ا يعقتقح ادعه اقعملااافوحلعميعكوانءعق وعمل تقح عع
جاااومعيااالعملافااانئ عملو حااا عموعملا خصصااا عليافااانئ عملةحنن ااا عوملتئنساااح علعميااانعل اااو عقاااام تعملاااا ءع

موعملويااتيعلااو م،عموعليااا م،عمكواانءع اا عوفاانئوم،عملو حاا علعياازعق اا يعمل صااااعظيااععياالعملبخصاا ع
 اا عوفاانئوم،ع اا ع نلاا عقااتقح م،عليافاانئ عميظيااععلعهحاا ع اا ع اا  عمل نلاا ع   اا يعمهةاانئم،ع خيوماا،ع
لو توعطاجي عوت وسعمل انلعومليونءوعهنلاق عمل يع تقععيلع  معأق عكونءوعي م،علافانئ ععمل نلح 

ع.ع1أظيع

 واااتمقم،عوظاااو عإيكن حااا عق اجضااام،ععي اااقعملتءسااانءعل تياااحاعملااااافوحلعلي تقحااا ع ا ااانعيااالع حااانيو-
ع.ع2 تجلهم

ومإلنميم عق ااو ع يااتوعمل خصاانعقمثحت اانعظيااعع  اان عمل تقحاان ع اا عيخ ياا عملاصاانلاعمإلنميجاا ع-
 وسااااااحلععموعميطواااااانءعموعه حاااااا عقة صااااااتع اااااا  عمل صاااااات ن عظيااااااععملوااااااان عملاخ صاااااا ع ةااااااظعكنلام

ع.ع3ملا نسوحل

مهونطعملاافوحلعوذلحعهعو عقي عملافنئ عملا نه علي تقح ع  عمإلنميم علع ن دع ا ،عم  حانيعظاونع-
ناالعهنهواانطعمياانعملاااافوحلعملاا  لعلاا،ع  صاايامعظيااععمل تقحاا عسحصااي ااوونعياالعملاااافوحلعلي تقحاا علع

  ااااىعوتنل ااانل عقةااا عيوهمااا،عملا  اجااا عويعااا اىعأنمئمااا،عوم  ااانجح م،عياااانع الاااوعلاااو م،عيااا ايمعسااايوحنع
 ا  عملاباكي عوجا عظياععيالعمجا عقواننيععيهقعهنل تقح عيلعغحت لمإلنميوعوذلحعلب ايعكمعهن دعم

ياالع ااماعقحاان عمإلنميوعمل اايحاا عو ةاانعلاوااوأعملاعاانوموعاااحلعجاحاازعمإلنميوعق  اا عيثاا ع اا  عمييااايع
ع.ملاافوحلععوومض  عل ةحح،عأنمءملاافوحلعومس خوم عطتقعياضاظح ع

                                                           

 -ي اوعمهاوعظووعمل و لعملاتجزعملعناقعص 1501
 -مي  عقنط علعملاتجزعملعناقعص 882

4-ظي عمل ت نلعيالانعلميسسعمل  تج عليافحو عمل ني عوقطايعقطوحةنقمنع  ع  ن عملافح عمل ااي عمل امئتيعلأطتوه عنك ايم ع

ع381صع2013مل امئتعع1سح عومإلنميج عمل امئتج عكيح عمل ةاقعلجني  عقع طح  عقخصنعملاؤسعن عملعحن  
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ظاااو عمل يااان ؤع ااا ع اااتصعمل تقحااا عمل نق ااا عميااانعظااالعإسااانءوعمسااا خوم عقةااانيجتعمينمءعيااالعه اااقعع-
  ااتمعلو ااو ،عظاالعملعاايط عع اا عمل كاا،عظيااععملاااتءولعوقياا عملوااتصعملا نهاا علعومل  حاااملاباات حلع

مل يحاانعوظااو عمقنهاا عملوااتصعلماا،عل ياااجلعظمقاان عيخصااح عيااؤثتوعلعوقااام تعملوااتصعلي اانييحلع اا ع
قاوع كاالعيونياتوع ا عه اقعميهحانلعمإلنميج ع  اتمعلاانعق احاععلما،عوفانئوم،عيالعمه يانكعملافنئ ع

 ااومقن عوظمقاان عيخصااح عقعاانظو ،ع اا عمل صااااعياازعمل اانييحلع اا عملا ن اا عمل يحاانعوقياااجلع
ع.1عظيععمل تقح 

 مبادا الترثية :-2

آلعأسنسحنلع ااوعيالعم ل اام عاماانع ا عقتقحا عملاافا ع اانعيواوأعمل تقح عملافحوح عيووك،عظايح ع  
عملوتصع.ملاعنوموعويووأعقين ئع

 أوال : مبدأ المساواة 

نواعمل ااا عق كااا،عظايحااا عمل تقحااا علعساااالع  اااقوااا عمل اااو  عظااالعيواااوأعملاعااانوموعكاواااوأعيااالعملاوااانن ع
مل طااتقعملااععيوااوأعملاعاانوموع اا عقااال عملافحواا عمل اايحاا عهنظ وااني عيوااوأعنساا ايجنعلعوذلااحعياالع ااماع

حلع اااا عقةيااااوعملاماااان عملا ااااواعهن اااادع:ع"ع  عاااانوىعجاحاااازعملاااااافوع1996ظيحاااادع اااا عنساااا ايعملاااا نع
و اا عملاةنااا ع اانعع"لع2نولعم اا عيااتوطعأ ااتىعغحااتعمل اا ع  ااون نعملةاان العوملافاانئ ع اا عملوولاا ع

ملااععيوااوأعملاعاانوموع اا عم ل  اانقعهنلافاانئ عهااملع:ع"عمل افحاا ع خضاازعع03-06 اا عمييااتعظيحاادع
هصاو ع"علع نلابتعع  ع   عمل صاصعه عظيععيووأعملاعانوموع ا عقاال عملافحوا عمل نيا عمل اايح 
عظني ع.

                                                           

 -آي  عقنط علعملاتجزعملعناقعص 881
2-ملاننو63عيلعملةن الع16-01عملاؤيخع  ع60ينيلع2016علملا ضالعمل  و  عملوس اييعلع  ع1996عمل تجووعملتساح ع

2016ينيلعع04ملصننيوعا نيجخعع14مل ون  
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لع اامع2 اا عمطاانيعملافحواا عمل اايحاا عوتنظ واانيعملعمل تقحاا ع اا عهااقعياالعهةاااقعمل اااناعوملاااافوحلع
 اكلعملعق صايعملعظايح عمل تقح عق ،عه حومعظلعيووأعملاعنوموعلعه حا عمظ واتعملاباتععملعمل تقحا ع

ع  عظايح عق ححلعجو وعليااف ع  عنيج عمظيعع.

مذلعم طمقنعيلعمل صاصعسنلو عمل كتع خينعملععملعظايح عمل تقح عق ،عو ةنعلاووأعملاعانوموعااحلع
كااانلع ااااععمل تقحااا علععملااااافوحلعملا تيااا حلعملااااؤ يحلعلي تقحااا عوذلاااحعيااالعأجااا عظاااو عمل اححااااعيماااان

حلعملااافوحلعملا  لعق طواقعظياحم،عملباتوطعملاةاتيوعها  ععملعملاعنوموعق  ةقعظ اوعمجاتمءعمل تقحا عاا
ه ح ع ع اكلعق نواعياف عل عنبعياف عآ اتع  عانوجنلع ا عياتوطعمل تقحا عا نعملةن العلع

لعوتتااقعمل  ااتعظاالعميساايابعملا واازع اا عياا اعمل تقحاا عسااامءعكاانلعهنيقويحاا عم عليافحةاا عميظيااعع
ع.ع عطنئي عملاعؤولح قي ا عمإلنميوعهنقونععينع ةتي عملةن العق هني  حنيع

 : مبدأ تكافؤ الفرص ثانيا ع

 تقواعيوما عيووأعقين ؤعملوتصعهنظ وني عيلعملاونن عميسنسح عمل  عق كا،عمل تقحا عميقونطانعيونياتمع
هاومااا عملاعاانوموعملةن ا حاا عاااحلعجاحاازعملاااافوحلعظ ااوعمجااتمءعمل تقحاان علع اانلعيومااا عقياان ؤعملوااتصع

ظ وانيم عهتاقعمل  اتعظالعإع:عق نحعأيان عملاتيا حلعلي تقحا ع اتصعي ين اا عوي عانوج عع1لةض عهم 
ظ واانيعألعمل ااوميوعومليون اا عأهااوعوتإمل اا سعوملا  ةااوعوم   ااانءعملعحنساا عأوعملطاانئو عأوعمل  صااتعلع

ملةاان الع يااا عمإلنميوعا محااا عملوااتصعأياان عملاااافوحلعكاا عملبااتوطعملتئحعااح عل تقحاا عملاافاا علع اانلع
ع2هاانع اؤ يم،عل حا عيتقوا عمينمءعمل ا عقاؤ يم،علي صاااعظياععمل تقحا ع ثو امعقويمقم،عواجننوع  نلح م،ع

ع194-12 نيااا عيااالعاح مااانعملاتساااا ع صااااصعملافحوااا عملوذلاااحعمسااا  ننمعلاااانعجااانء عهااادعيخ يااا ع
 اا عملا  يااقعا  و ااوعكوحاان عق  ااح،عملاعاانهةن عوم ي  ن اان عملام حاا عملاخصصاا عل تقحاا عملاااافوحلع

                                                           

 -ي اوع اس عأهاوعملعونحعلعملاتجزعملعناقعلصع38- 931
 -ي اوع اس عأهاوعملعونحعص 392
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ملا  حاحلعهنل تقحا عنولعو  معنلح عظيععألعملابتععأقانحعملواتصعل احازعملااافوحلعع1أينكلعظايم،ع
عقاححاعاح م،ع.
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 -ملاننوع12عيلعملاتسا ع12- 1941
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عععملثن  عملوص 
عمل انظح عمل ةاقع
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عالثاني : الحقوق الجماعيةلفصل ا

ك ااقعم ضاااتمبع اا عقيااحعمل ةاااقعمل اا عهإيكاانلعمل نيااا عم لعألع انيساامنعه كاا،عيتكااا عملةاان ا  ع
عومل قعمل ةنا ع.

قياالع ا عألعمغيوحا عملةاام حلعملاط حا عأ او  عملاافا عومل نيا عمل  ع  ا زعامانعمل ةاقعع   عمل
وكا معم قونقحان عملوولحاا عمل ا عماتيا ع ا عمطاانيعقا نعظياععهان  مانعهاانع حماانعملوسانقحتعملاةني ا علع

ي  ااااا عمل اااااا عملوولحاااا عأوعي  اااااا عمل اااااا عمل تتحاااا علعكاااااانعألعمل ماااااوعملااااوول عملخااااانصعهااااانل ةاقع
وكا معمل ماوعملاوول عملخانصععمل ةااقعلععم ق صنن  عوم ج انظح ع نع  عيننقدعظياععهان ا ع ا  

ظيااععهان اا ع اا  عمل ةاااقعلعوقااوعقاا،ع اا معهوضاا عع22ةاقعملاو حاا عوملعحنسااح عو اانع اا عيننقاادعهاانل 
عقض حن عمل اناعو ضن قم،عطاماعيووعاي ح عطاجي ع.

ظااالعهااقعم ضااتمبعوملاو ااا عوقااوعقطتق اانع اا ع ااا معملوصاا عملااععيو ثاااحلع   ااو عملاو اا عميواع
ع ةنا ع.ملثن  عظلعمل قعمل

 المبحث األول : حق االضراب 

ملا ااواعوملااا ا،عوملاباانيعملحاادعلعقؤكااوعظيااععأ اادع عع90/02ياالعملةاان العيقاا،عع24هكاان عملاااننوعملعأ
ضتمبعم ع  عهنلا عيانعمذمعمسا اتعملخاملعه اوعمسا  ونذعإجاتمءم عملاصانل  عملي اءعملععمإل اكلع

مل ا ع  اا ع حمانعهااقعم ضااتمبعوملاسانط عملا صاااصعظيحمانع اا عمهكان ع اا معملةاان العو ا عمل نلاا ع
ع.يلعذم عملةن العع32مل ان  عملةن ا ح عملماي عكانعوينع  عي طاقعمهكن عملاننوع

 ماهية االضراب   المطلب األول :

 مفهوم االضراب   :األول الفرع 

ساامءعم ععوملاافا عظياععهاوعمل  ع  ا زعامنعمل ني ملوس اييج عضتمبعهقعيلعمل ةاقع   وتعمإل
ثاانيوعلي ااواع ن اا ع حااانعق يااقعا طاانقعوإعكثااتعملاواان ح،عق ةحااومعوغااضاانألع اا معمل ااقعمظ وااتعياالعأ
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  ااا ملعملوةمااانءعويجاااناعلعياااانعج ااا عي ااادعي ااان عععملخااانصيانيسااا دع ااا عملةطااانععمل ااان عوملةطااان
هبااملعإظطاانءعأوعإ  ااننعق تجاافعجاانيزعياان زعلاادعلعكااانعظااتلعم ضااتمبعياالعهحاا عيااكيدععملةاان الع

أ انطنعيخ يو عق ا ععكيمنعمل مثحتعوملضتاعظيععملاع خو عوملعيط عمل ني عل ايمنعظيععملتضااخع
علياطنلو عملام ح ع.

عتعرف االضراب –أوال 

وم ظااتمضعلع حةااااعأضااتت عظاالعملباا ءعأيعكوواا علعم ضااتمبعلتاا عهم اادع"عملياا ع  ااتعلغأأة : -أ 
لعوجاااامق ع1وجةااااناعأضااااتبعمل اااااناعأيعكوااااامعظاااالعمل ااااا عه ااااععق اااانبعيطاااانلوم،عوأظتضاااا عظ اااادلع

وملاضاتبعملاةاح،عهنلوحا لعوأضاتبعملتجا ع ا عملوحا عأقان علعكاانع ةاناعم ضتمبعها  اععمإلقنيا علع
 ضااتبعمذمع ااتجعما تاانءعملااتاقعوجاامق عم ضااتمبعها  ااععم ي  اانعع حةااناع:عأضااتبعضااتبعملتجاا ع

 ةاااناعأضااااتبعمل ااااناعوي  اااا ،عظااالعمل اااا عه اااععق اااانبع ضاااتبعلعمضاااتمهنعلعأيعمي  ااازعولااا لحع
ع.ع2ويطنلو دعهاطي ععأيتعيطنلوم،عوأضتبعظلعملط ن عمي  زعظ دعمه  نجنعظي

 ةااوعظت ا عووضاا  عي نلاادعياازعاااوغعملثااايوعملصا نظح علعهحاا عألعسااحطت عيألعاصأطالحا : -ب
أن عملااععفمااايعقواانو عيااو وعاااحلعملطوةاان علعيااانعن اازعمل اااناعملااععمل  ااازعملاااناعظيااععمل ااا علع

وملو  عظلعوسحي عقن ا ح عأكثتع نظيح ع ظننوعمل امالعم ق صاننيعوم ج اانظ علويالعثا،عومل ي  ع
قيياا ع اا عمل من اا عهاان ظ تملعهابااتوظح دعلعوقااوعيتاااعكاانلعملي اااءعملااععيانيساا عم ضااتمبعوملاا يع

عع.ع  ع  معملبمل ن تعوجان عيانعأنىعملععق اععمييمءعملوةدعق تجفعم ضتمبعه 

مل  تجوان عملوةمحا علمضاتمبلعو ا معهعا عكا ع ةحادعويأ ادعلعق اظا عوق اون عالتعريط الفقهأي : -ج
ألعملوةادعملوت عا عق اون عم ق ن ان ع حادعوذلاحعكا عمق ان عي انو عوضازعق تجافعجانيزعل لحع  وع

ع.عويلعاحلعملوةمنءع:3ين زعلعل احزعمل  ن تعملانن  عوملا  اج ع

                                                           

 -ن/عماتكنلعاتم حا علمإلضتمبعلعملا موعملاط  عليويمسن عوملو ا عمل ةناح علنويج عملا بوعلمل ون9عمل امئتع1990عص 311
 -ن/عس حوعظي عغن  علعمإلضتمبعملافحو ع)نيمس عيةني  (عي بايم عاجلعمل ةاقح عب.ط.بعص15- 162

 -ن/عإاتم ح،عملصتم توعلعملاتجزعملعناقعص 183
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ملوةحادعجاالعيجوحاتوعملا يع  اتلعم ضاتمبعهةالادع:"عم ضاتمبعهنل عاو عل انظا عي ح ا علع ا ع  اوع
سااا ع بااانطمنعملام ااا علعوكااا لحع بااانطمنعملااااو  عومق ااا عقاااؤنيعملاااععق يحاااقعيانيعجانظااا عملاضاااتتحلع

لعيعااا مو  عق ةحاااقعمل صاااااعظياااععيحااااوعي اااونوعاامساااط عملضاااتاعملااا يع كاااالع ااا عوم ج اااانظ ع
عي عإظطنءع   عملاحاوعملاع مو  ع".ظيععإيمنوعذلحع  عيةووعملتحنبعظلعأنمءعمل بنطع

  اتلعم ضاتمبعهم ادعظوانيوعظال"عمي  انععياافو عوظااناعملاتم ااقععميانعيالعهنل عاو عليوةادعملاصاتيع
ويام ن انعلع مااعلعيازعقاعاكم،ع ا عملاقا عذمقادعهم اوملعملافحوا عمل نيا عمل ني عظلعقمن  عأظانلم،ع

لعك  ةحااقعهاثنهاا عمقواانقعاااحلعظااووعأيااخنصعظيااععوقاا عمل ااا عملا اااطعاماا،علعااو عياالعميسااونبع
ياااالعومقااازعظيااااحم،علعأوعم ه  ااانجعظياااععأياااتععيصاااي  ع ن ااا علياضاااتتحلعأوعي اااازعضاااتيع تو اااد

ع.1ميياي

لةااوعأظ وااتعم ضااتمبعوملااععوقاا عقتجاا عياالعمييااايعملاا اظاا ع اا عالتعريأأط القأأانوني لالضأأراب : -د
مل اجاادعم ياا تمك عملاا يعم  م  اادعمل امئااتع حااانعمل امئااتلع ن اا ع اا عملةطاانععمل اان علعو اا مع  ح اا ع

لعهااانع حاادعظمقاان عمل ااا عوملاا يعلاا،ع   ااتلع  ااقع   يااقعا   ااح،عمل باانطعم ق صااننيعوم ج ااانظ ع
ملخاانصعلعهحاا عفياا عكن اا عملةااام حلعملا  ااا علاادعجنيااووعلعم ضااتمبعم عهنل عااو عل اااناعملةطاانعع

 ااا عم ضاااتمبع ااا عظباااتج علحصاااواععلعنولعألعق وااازعا صااااصعق  حاحااا عقضااا منعياضااازعمل  وحاااو
ع.ع2هدعل اناعملةطنععمل ن جتمءع  يحنعغحتعيت نعملثان ح ن عإ

ملااا يعأنياااجعهاااقعم ضاااتمبعضاااالعمل ةااااقعومل تجااان عمل نيااا علعهحااا عع1996وتااجااا عنسااا ايع
ي اادعظياععألعهاقعم ضاتمبعيضاااالعوجاانيلع ا عمطانيعملةاان العنولعألعع57قةضا ع ا عملااننوع

لعهنس ث نءعه قعملةطنظان عمل ا عق  انجعملاعع احاعيلعهح عملاانيس عاحلعملةطنععمل ن عوملخنص
عن ااي عمل بنطعكنلو نععومييلع.

                                                           

 -ن/عييضنلعظووعهللاع ناتعلعملاتجزعملعناقعص 401
 -ييحوعومضاعي ناظن عمل ا عملوتن  عومل انظح ع  عف عمإل مهن عم ق صنن  ع  عمل امئتعلملاتجزعسناقعص 1162
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ملا  يااقعع91/27لعملا ااواعوملااا ا،عهنلةاان اعع90/02وقطوحةاانعلماا معملاا نعأ ااويعملابااتععملةاان الع
يالعهنلاقن  عيالعمل امظان عمل انظحا ع ا عمل اا عوقعااج منعويانيسا عهاقعم ضاتمبعلعوظياععملاتغ،ع

ألعي ااتنعم ظ ااتملعه ااقععكااالعملابااتععمل امئااتيعلاا،ع ةاا،عا ةااو ،عأيعق تجاافعل ااقعم ضااتمبعلعم 
 حاا عملابااتععع ااو   نعملااععم ظ ةااننعهنق اان لعع90/02مل اااناع اا عملي اااءعملحاادعهعاا عقااوماحتعملةاان الع

لعوملا يع  اتلعم ضاتمبعهم ادع"عمي  انععظالعمل اا علااووعع1مل ق اعقو  عملاوما عمليحوحتمل علم مع 
ي اااوونوع  اعاااحع حمااانعمل ااااناعملاضاااتتالعها ن ااا عظايمااا،عاماااولعمهاااوم عضاااتاعومل ااامثحتعظياااعع

عع.ع2مل  عقايحعق ةحقعملاطنل ملعيط ع

عأنواع االضراب :  –ثانيا

عق  اععا  اععأيكنلمنعلعهح ع  وعملحا ع:

هضااتويوعم ضاتمبعم  ا مييع:عو اااعمضاتمبعقصاحتعملاااووعملتن ا عي ادعمياا نيعملمحاان عملاباتي ع-1
عإ  ننعه علياطنل عملاطتوه عوجكالع  معمل اععيلعم ضتمبعقنامعلمظننوع.

مضاااتمبعم ظ صااان ع:عو ااااعمضاااتمبع   صااا،ع حااادعملاضاااتتالعهاةاااتم عظايمااا،ع يغااان عمل مااان ع-2
عظيععملتضاخعلاطنلوم،عمل ةناح ع.ملابتي ع

عوجمق ع  موعنولعسناقعم  ميع  ح  عهنن عي حلع.عم ضتمبعملاونجئع:-3

م ضتمبعمل ضني  ع:عوجمق عقضني نعيزع حموعأوعجم عي ح  علع  مع ضمعظلعم ضتمبعظالع-4
عملط ن عوم ضتمبعملعحنس ع....ملخع.

عأشكال االضراب الفرع الثاني : 

لمضااااتمبعلعوملا اثاااا ع اااا عمل اقاااا عمل اااان عوملاؤقاااا عظاااالعمل ااااا علع اااانلعه ن اااا عملبااااك عمل ااااننيع
ع،عمل طتقعملحدعظيععمل  اعمل نل ع:ينعسح لعو  معم ضتمبعقوع  خ عأيكن عأ تىعيخ يو ع

                                                           

 -أ.ظ  عمل حمل علملاتجزعسناقعص 2201
 -ييحوعومضاعلعملاتجزعسناقعصع 132
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وج  ااا عمل اقااا عمل اااانظ عظااالعمل اااا علعه اااوعو ااااعملباااك عميكثاااتعم  باانيمعلاالضأأأراب التقليأأأد  : -1
مل اانالعيازععملةحن عهنإلجتمءم عمل  ضحتج عملامجوا عيالعطاتلعملمحاا عمل ةناحا عهنلاؤسعا عأوعياثيا 

لعومظام عيو باح عمل اا عملاخ صا عإقيحاحانع1عملاعوقعهن ضاتمبعلاوىع انه عمل اا عإ ومععم ي ني
مل اااوعمين اااععيااالعملخويااا عوملا ن  ااا عظياااععي  اااااعم ضاااتمبعظياااععضاااانلعلعوج ااا عألع  اااا ع

عع.ع2 حا عيلعمل اناعق يو عام معمل ا يا يين عوأيلعملاؤسع علعيزعوجابعقبكح ع

ه حاا عق و ااععي ااظاا عياالعمل اااناعم ضااتمبعو اا،عظيااععوجطيااقعظيحاادعكاا لحعي ااظاا عمل  ااتجقع
حلعأوعملا  خواااحلع صحصااانعلمااا معملتاااتضعلعوقةاااا ع ااا  عملا ااظااا عمل ااااا عياثيااا عمل ااااناعمل ةاااناح

ياانعكاانلعهنق اانععوهااا عهاانق عمل اااناعظيااععملاباانيك ع اا عم ضااتمبعيعاا  ايحلعكاا عملاساانئ عينظااومع
ع.عع3مل   ي منعيا اظنعكنل مو وعومه ماعأينكلعمل ا عومس  اناع

هةحةحاحلعلعيازعق و اوع و تضع  ع  معمل اععيلعم ضتمبعم ع نينعوقخطحطنع االضراب الدائر  :-2
نقحااقعل ااويجعيخ ياا عوهااوم عمإل  اانجع اا عملاؤسعاا عل   ااح،عم ضااتمبعلعوق و ااوعقاقحاا عيضااواطع

لعوكثحااتمعياانع كااالع اا معمل اااععياالعم ضااتمبعي  ااونعوأطااااعياالعم ضااتمبعع4لمضااتمهن عملاوتي اا 
لعوجكااااالع اااا معهحاااا عيوقاااادعلعوجمااااولعأسنساااانعملااااععمهااااوم عم اااا ماع اااا عق  ااااح،عمإل  اااانجعمل ااااننيع

ع.ضتمبعأكثتعجعني عظيعع نه عمل ا عيلعم ضتمبعمل ةيحويعم 

كااانعألعم ضااتمبعملااومئتيع اااعم ضااتمبعملاا يع  وااقع حاادعظاااناعملا بااموعظيااععوقاا عمل ااا عاااحلع
لعوق ااويعمإلياانيوع  اانعملااععألع  اانكعع5ضااانلعمساا اتميج عم ضااتمبع  ااتوعأطااااميقعاان علعامااولع

يلعم ضتمبعملاومئتيعلع  اثا عمل ااععميواع ا عم ضاتمبعمي ةا علع انيسادع انيسادعظااناع اظحلع

                                                           

 -اكتجنعساتا  علهتج عيانيس عمل قعمل ةنا علنميعملموىعلظحلعييحي علعمل امئتعط1ع2013عص 1641
 -أ/هبحتع و  عظمقن عمل ا عملوتن  عومل انظح علعجعايعمل بتعومل ااجزعلعمل امئتعط2عس  ع2009عص 2202

 -أ/ يحو عظووعملتهانلعلعملاتجزع وعدعصع 683
 -ييحوعومضاعلملاتجزعملعناقعص 1204

ن/ حث،عهنيوعملاصنيووعلعملا  ةعع  عيتحعقن العمل ا ع)نيمس عيةني  عهنلةن العملاو  (عنميعمل نيوعلي بتعظانلع.م ينلع-
 لط1س  ع2008عص 3245
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 اا  عآ ااتعقاانهزعلااألواعلعوم ضااتمبعمل اااانيع اا  عيم اا عي ااحلعوجاا  كسعساايونعظيااععظاااناع
عملا نويوع.عمي تىعمل يع  اوعمل ا ع  عقطنععي حلعيلعملاؤسع عنولعألع اسعملةطنظن ع

   اااتعملاااعع ااا معملباااك عيااالعأياااكناعم ضاااتمبعيااالعهحااا عياااووعاالضأأأراب القصأأأير أو المتكأأأرر : -3
وجطياقعظياعع ا معملباك عع1يالعأجا عق ةحاقعملاطنلا عملام حا علم ضتمبعوظونعيتم عملي اءعملحادع

ه حاا ع  اقاا عمل اااناعظاالعمل ااا عهصااو عغحااتعي ي اا عولاااووعقصااحتوعلعنولعم ضاتمبعغحااتعملا ياالع
عيتننيوعأينكلعظايم،علعمييتعمل يع    عيلعملاع خو ع ع  ي،عطتجة عمل اق ع.

سااانظ عأوعسااانظ حلعلعأوعملواااوءعملا ااام تعظااالعكاااانع  خاااوعياااك عمل اقااا عملةصاااحتعظااالعمل اااا علااااووع
عمع ؤنيعملععمضطتمبع  ن عمإل  نجع.يامول عمل ا علعو  

لعو ااااعظوااانيوعظااالعقاقوااان عظو اااووعكاااانع  اااتلعم ضاااتمبعملا ياااتيعوملةصاااحتعهن ضاااتمبعمل ااااقحو ع
لع ا ازعوي يتيوعيزعملوةانءع ا عيكانلعمل اا علع  خييمانعم ةطانععقان عظالعمل اا ع ا عه اقعميهحانلع

ع حاادعمل اااناعظاالعم ل  اانقعهاتمكاااعظايماا،علعأوع  اام تولعظاالعذلااحع اا عأوقاان عي   ااا علحعاا م وام
ع2.عذلحمل ا ع  ع

 اا ع اا  عوج ااتلعهن ضااتمبعملاعاا  تعأوعم ضااتمبعمل ائاا علعوج  يااقعمييااتعاإلنتاجيأأة : اضأأراب -4
مل نلاا عهنضااتمبعه ااقعمل اااناعيااالع   يااالعيامقاازعهعنساا ع اا عملاؤسعاا عوجاا  كسعقاااقوم،عظيااعع

عع3ملاتقوط عامنعهةح عميظاناع

وج ،ع  معمل اععيلعم ضاتمبع ا عياك عقخواحقع ا عوقحاتوعمإل  انجعهباك عميمنيعوييااالعلعوذلاحع
ياضااظنعيعااوةنع م ا ع حاادعكا عظنياا ع او عملاضااتبعيالعملي  اا عو اقعيخطاااعل خواوقعمإل  اانجع

عومل ةيح عيلع نظيح دع.مل  ع ووأع حمنعإهطنءعمإل  نجع

                                                           

 -ن/عيصطوععأهاوعأااعظاتوعلعملاتجزعملعناقعص 781
 -ييحوعومضاعلعملاتجزعملعناقعص 1212

 -أ/عظووعملتهانلع يحو عملاتجزعملعناقعصع 693
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نمعقياحمعيالعمي باط عوميظااناعلعوجاؤنيعوج وع  معم ضتمبعميقا عهاووثنعي ادع ع  نسا عم عظاو
عهاؤسع ع نه عمل ا ع.عملععهوو عأضتمي

غنلوانعيانعقوات عمقونقحان عيؤق ا عااحلعإنميوعول    عميضتميعمل نق  عظلع  معمل ااععيالعم ضاتمبعلع
ع.ع1ملاؤسع عومل اناعلعق ونعهاة ضن نع عو عي ح  عل خوحقعملاتنونع ع اكلعق نوا ن

وجا ،ع ا عياك عقتححاتعوقحاتوعمل بانطعأوعملاونلتا ع حمانعوذلاحعهنلاجاننوعاضراب المبالغة في النشأاا : -5
علعكانع  احاع  مع2امنع  عمإل  نجعأوعملاونلت ع  عيتمظنوعمإلجتمءم عمإلنميج عملا اااعملاوتط ع

مإلنميجا عمل ا عملاتمظانوعملوقحةا عل احازعمإلجاتمءم ععملبك عهنلاجننوعومل ص حوع  عمل بانطعظالعطتجاق
لعياااانعج ااا ع3لاضاااتتالعياااانع اااؤثتعسااايونعظياااععظمقااا عملاعااا خو عها  نييحااادع  اعاااحعامااانعمل ااااناع

 كااااالعملاونلتااا ع ااا ع ااا معمل بااانطعقةيااا عيااالعيانيسااا دعلعيلعقطوحةااادع ااا عمي  اااا عمإلنميجااا ع كاااننع
ع.عع4ن عملا ام وع  عملاصنلاعمل اايح هعو عم انهيع  حمع

لع اثااا عفااان توعقااااوعلع  اااا عظياااععق ةحاااقعملاطنلااا ععيماااانعكااانلعأساااياتدوظاايااانع ااانلعم ضاااتمبع
وكاا ع ااتوجعظاالع اا  عملتن اا ع   اا علع5هن باانءعهةاااقعجو ااووعأوعقثوحاا عمل ةاااقعملعاانهة عمل انلحاا علع

ع.ع6يبوا نعلعوقوةععليعيط عمل ني ع مهح عهان  عملعحتعمل علعلياتم قعمل ني يلعم ضتمبع

هح عقضاتبع حادع اا عيالعمل ااناعع7 اعينع  تلعك لحعهن ضتمبعمل ا عوعاالضراب بالتناوب : -6
حع  طي ع  معمل اععيلعم ضاتمبعق  حاانعنقحاقعيالعهع عقخصصمنع  عمل ا ع.ل له وعمي تىع

عهح عقاقح عم ضتمبعومل ويجع  عيخ ي عوهوم عمإل  نجعأوعأقعن عمل ا ع.

                                                           

 -ييحوعومضاعملاتجزعملعناقعصع 1221
 -اكتجنعساتا  علعملاتجزعملعناقعصع 1642

 -أ/عظووعملتهانلع يحو علعملاتجزعملعناقعصع 693
 -ييحوعومضالعملاتجزع وعدلععصع 1234

 -أ/هبحتع و  علملاتجزعملعناقع 1215
 -أ/عظووعملتهانلع يحو عملاتجزعملعناقعلصع69- 706

 -ييحوعومضاعلعملاتجزع وعدعصع 1227
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ظيااااعع اااانه عمل ااااا ع  ااااتمعكااااانع   وااااتعياااالعجماااا عأ ااااتىعأكثااااتعضااااتيمعياااالعم ضااااتمبعمل ةيحااااويع
ظاالعساانظن عمل ااا عمل اان عوغحت اانعياالعمل ياانلح ع ساا اتميعوتةاانءعمل ياانلح عمل نياا عكاامجايعمل اااناع

عملا بنام ع.

 االضراب و األثار المترتبة عن  اللجوء الى إجراءات وشروا المطلب الثاني : 

 عإجراءات وشروا اللجوء الى االضراب :الفرع األول : 

وجةصااااوعاماااانعمساااا  وننعجاحاااازعملطااااتقعملااك اااا علي عاااااج علععاسأأأأتيفاء كأأأأل طأأأأرق التسأأأأوية الوديأأأأة :-1
كاانجتمءم عملاصاانل  عوملاساانط عوكن اا عملاساانئ عملا صاااصعظيحماانع اا عم قونقحاان عمل انظحاا عكااانع

ع.ع90/02يلعملةن العيق،عع24ظيععذلحعملاننوعق نع

عااوقعقااتميعم ضااتمبعلعمقواانقعملطاات حلعظيااععملي اااءعملااععمل  كااح،علعهحاا عألع اا معكااانع  اا عألع 
عمي حتع اق عقتميعم ضتمبعلعا ع اق عم ضتمبعمذمعكنلعقوعيتعع حدع.

ملعنل عمل كتع  ع  معملبملعلعهم دع" ع اكلعملي ااءعع90/02يلعملةن العع25هح عق نعملاننوع
لعوجاقاا عم ضااتمبعملاا يعيااتعع حاادعها ااتنعمقواانقعملطاات حلع اا عملخااملعملااععيانيساا عم ضااتمبع

ع1."مل انظ ع  عمل ا عظيععظتضع م مانعظيععمل  كح،ع

وي  اااعع ااا معملي ااااءعملاااععمل  كاااح،ع   واااتعأنموعيااالعأنوم عم مااانءعم ضاااتمبعولاااحسع ةااااعقاقحوااادعأوع
وو ااقعع7ه كاا،عملةاان الع.قااتميعمل  كااح،ع وااتضعقطوحةاادعوم ل ااام عهاادعياالعقواا عملطاات حلععق احااو علعيل

 يلعملةن العملعنل عمل كتع.ع13 نعأهكن عملاننوع

ق  وتعيام ةا عمل ااناعظياععم ضاتمبعيالعضاالعموافقة جماعة العمال على اللجوء الى االضراب : -2
مل اق عظالعمل اا عيالعنو مانعغحاتعياتظ علعومذمعكن ا عملاام ةا عمإلجتمءم عميسنسح عمل  عق   ع

مذمعكن  عيام ة عأقيح عمل اناعقةتيعلعوقوتضعميمنقمنعظياععكن ا عمل ااناع انلع   عقوعظت  عقطايمع

                                                           

 -ن/عسيحانلعأهاح علعملاتجزعملعناقعصع148- 1491
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 ا عل،ع  وعك لحعلع  عملاق عمل انل عمذمعأ او  عملاام ةا عمل ا عق طا علمضاتمبعياتظح ععمييت
ع عظيععملي اءعملععم ضتمبعو قعملاتمه عمل نلح ع:.عوق ،عملاام ة1يام ة عميغيوح ع

 صحصاانعلماا معمساا وظنءعجانظاا عمل اااناعياالعقواا عياثيااحم،عه ضااايعمل ا حاا عمل نياا عمل اا عق ةااوع-
ملتتضع  عأينكلعمل ا عملا  ننوعلي م عملاع خوي عوأث نءع  توعمل ا علعو  معه اوعمظام ع انه ع

 عملحاادعظاالعياانعقاا،عمل ا ااملااععجااانظ م،عقةتجااتمععااا لحعو اا ع اا  عمل ا حاا ع ةااو عياثياااعمل ااانامل اا ع
لعوملاعانئ عمل ا ع عا اتعملخاملعيالععيلع ماعملاونوضن علعهاااعملاطنلا عمل انلحا ععملام حا ع

لعيااالعأجااا عمل  اااتلعظياااععمل ياااااعوملعاااو عملمايااا عل  نوا ااانعلعوي مااانعملوااا ع ااا عمه ااااناعيااام منع
عمل اق عمل انظ عظلعمل ا ع.

ملا  حااا عا ااانءمعظياااععطياااوم،علعو ااا  عم سااا انععملاااععيأيعياثيااا عملاعااا خو عأوعملعااايط عمإلنميجااا ع-
مل اا عهنل عاو علياعانئ عملاطتوها عملاعمل عجاماج عملتن  عي منعمل  اتلعظياععوجما ع  اتع انه ع

ع2ومل  عقبك ع امظنع.

اثي عمل اناعلعوقو  ع نه عمل ا عأوعياثيدع ي معمل ااناعم س و نء:عه وعم س انععملععيأيعي-
ملعكاان امعيصااتجلعظيااععم ضااتمبعلعملااععيتهياا عم ق ااتمععملعااتيعملاونيااتعل انظاا عمل اااناعلعليواا ع

عظلعمل ا عهنظ وني عملاسحي عملونقح عملا  ا عألعقؤنيعملععه عمل اامععملةانئ،.  عمل اق عمل انظ ع
ظيااععميقاا عوألع ام ااقعنعظاااناعملاؤسعاا عملا  حاا عوجباا تطعلصاا  عمل صاااج عهضااايع صاا عظااو

ع.ع3ظيععم ضتمبعأغيوح عمل اناعمل نضتجل

يااالعملةااان العع28هعااا ع ااانعملااااننوعأيااانعهخصااااصعقاااام تعمل صااانبعملةااان ا  عملاطياااابعلع ن ااادع
عسامءع. نلعيتوطعأغيوح عجا ح عمل اناعمل  ع عقة عظلع ص عظون ،عيتطعنمئ،عع90/02

                                                           
ملا  يقعهنلاقن  عيلعمل امظن عمل انظح ع  عمل ا عوقعاج منعع02-90ظي عا ححزعلقيحح عمإلضتمبع  عمطنيعملةن الع- 1

ع 81صع2008مل صااعظيععيمننوعملانجع حتع  عمل ةاقعلعجني  عمل امئتعلعويانيس عهقعم ضتمبعلعه  عيلعأج ع
 -ملاننوع27عيلعملةن الع02/90عملعنل عمل كت2 

 -ملاننوع28عيلعملةن الع02/90عملعنل عمل كتع3 
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كاا لحعياالعاااحلعمإلجااتمءم عمل اا ع اانعظيحماانعملابااتععمل امئااتيعياالعاالشأأعار المسأأبق باالضأأراب : -3
 ااعم ياا نيعملاعااوقعهن ضاتمبعه حاا ع  ا،عملابااتععمل امئااتيعأجا عألع كااالعم ضاتمبعيبااتوظنع

ملا  يااقعع06/02/1990ياالعملةاان العملاااؤيخع اا عع31ملااععع29 اا معمي حااتعهااجاا عملاااامنعياالع
ع عمل انظح عوقعاج منعلعويانيس عهقعم ضتمبع.هنلاقن  عيلعمل امظن

وجةصاااوعهن يااا نيعملاعاااوقعهن ضاااتمبع:عقحااان عياثيااا عمل ااااناعملااااام ةحلعظياااععم ضاااتمبعهااانظم ع
 اانه عمل ااا عظاالع حاا عمل اااناع اا عمل اقاا عمل ااانظ عظاالعمل ااا علعياالعأجاا عق ةحااقعملاطنلاا ع

ع.1ملام ح علم،علعمل  عيناماعملخملعهبم منعيع اتمع

ياثيا عمل ااناعملابات حلع حا علعأوعوجب تطعملةن العلص  عم ي نيعلعوألع ةو عيلعطتلعمل ةنه ع
ظيععق  ح،عظايح عم ضتمبعلعوألع اهدع  معم  طنيعملععمل م عملاخ ص عو  ع انه عمل اا ع
ويو بح عمل ا عملاخ ص عإقيحاحنعلعوألع  ،عم ومظدعقو عملاح ننعملا ونعلي اقا عظالعمل اا عاثان حا ع

 اا  عملو ااتوعجاانئاعقن ا اانعسااامءعهااجاا عم قواانقعاااحلععأ اان (عك ااوعأن ااععلعظيااععألعقاو ااوع08أ اان ع)
عمانعمل تج عمل ني ع  ع  معملصونع يطت  عمل امععلعأوعهإيمنوعياثي عمل ا ع

م  مانءعميجا عملا اونع ا عم يا نيعلعوملا يعملعيح ننعملواوءع ا عم ضاتمبع واوأعساتجن دعيالعقانيجخع
ع.2 ووأعهعنهدعيلع ا عم ومظدعملةن ا  علوىعمل من عملاخ ص ع

 :  الفرع الثاني : األثار المترتبة عن االضراب 

ألعلمضاااتمبعآثااانيعي  اظااا عوظو اااووعلعوق  صاااتعنيمسااا عآثااانيعيانيسااا دعظياااععمل مقااا عملافحوحااا ع 
لعذلاحعيلعملااافوحلععبعنولعسام ،عيلعغحتعملاضتتحلمهنل عو علياافوحلعملابنيكحلع  عم ضتع

 ا   اااالعظااالعقةاااو ،ع اااوين عليات اااقعمل ااان عياااووعي ح ااا عل  ةحاااقعغن ااا عيانوجااا عقباااا عملاضاااتتحلع

                                                           

 -ظي عا ححزعلعملاتجزع وعدعص 711
 -عملاننقحلع29ع-30عيلعملةن الع90/ 022
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م  ينكعيطنلوم،عملانن  عويصنل م،عملام ح عملابتوظ عيلعملعيط عمإلنميج عملا  ح علع ضامعظياعع
ع.1او قعومجونقم،عملافحوح عكتكحاوعضتويج علةحن ع  معمل قعم،عظو عمل اميذلحع

اماااولعو  اااتمعيلعم ضاااتمبع   واااتعهةااانعيااالعمل ةااااقعميسنساااح عمل ااا عي  مااانعملاباااتععلياافااا ع
لعوتنظ وااانيعألعظمقااا عملاافااا عهااانإلنميوع ااا عظمقااا عق  حاحااا عملام حااا عملاباااتوظ ق ةحاااقعيطنلااا ع

ياااالعأيعق كامااانعمل صاااااصعملةن ا حاااا علع ةااااوعهااااتصعملابااااتععظياااععهان اااا ع اااا  عمل مقاااا عوآثني اااانع
مإلنميوعقاوع ااسعامانعهاانع ي اقعملضاتيعهانلااف عملاضاتبعلعلا لحعقان عا  و اوعآثانيعقصاتلعيالع

عم ضتمبعظيععظمق دعهنلمحا عملاع خوي ع.

ظيععيانيس عهقعم ضتمبعم منءعمل مقا عملافحوحا عمل ا عق اازع ع  تق عتوثيف عالثة العمل : -1
لعأيعق احااوعقاقحاا عآثني ااانقاا عظيحاادعقاقحومااانعوعملاافاا عملاضااتبعهاانإلنميوعملاعاا خوي علعااا ع  تع

يااتجط عع2 م ا عهاادعملوةادعومل باتجزعمل او ثحل ا  عمل مقا عملافحوحا عنولعم منئمانعو اااعملااقا عملا يع
.عوقاوعأكاوعملاباتعع عمل باتجزعومل   اح،عملا ااااعاماانألع انيلع  معمل قعوملبتوعع حدعو ةنعيهكان

-90ملةان العيقا،عيالعع32عع  معميثتعملا تق عظيععم ضاتمبلعهحا عقا نعملااننوعمل امئتيعظي
سنل عملا كتع:"  اا عملةان العهاقعم ضاتمبعملا يع اانيلعيازعمه اتم عأهكان عملا واعوملا ا،عع02

عو ع ةيزعم ضتمبعلعمل يعيتعع حدعلعهع ع   عملبتوطعظمق عمل ا ع.  معملةن الع

طاااماعيااووعمل اقاا عمل ااانظ عظاالعمل ااا عياانعظااومع حااانعمقوااقععوجاقاا عم ضااتمبعآثاانيعظمقاا عمل ااا 
عظيحدعطت نعملخملعاامسط عمقونقحن عوظةانع اق ن منع".

لاا،ع   وااتعملابااتععم ضااتمبعهنلاا عياالعهاان  عم  ماانءعمل مقاا عملافحوحاا عوتنل اانل ع ةااوملع ااو عكااانع
عنع:مل  عق ع03-06يلعمييتعيق،عع216ملااف عهح انعهونع   عمل ن  ع  عملاننوع

ع"   جعم منءعملخوي عمل ن عمل يع ؤنيعملعع ةوملع و عملااف عظلع:

                                                           

 يصوقعظنناععطنل عمإلضتمبعملام  علي ا عوأثني علنيمس عيةني  علي بايم عمل يو عمل ةاقح ع.لو نلع.ملطو  عميولعع1 
هبحتع و  علعملاجحاع  عيتحعقن العمل ا علظمقن عمل ا عملوتن  عومل انظح علعنميعملتج ن  عليي نبعلجعايعمل بتعومل ااجزع

 مل امئتع2006عصع 2212
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ع ةوملعمل  عح عمل امئتج عأوعمل  تجوعي من-

ع ةوملعمل ةاقعملاو ح -

عس ةنل عملاةوال عهصو عقن ا ح عمإل-

عمل ااع-

عمل عتجا-

عمإلهنل عظيععمل ةنظوع-

عملا نوع-

ع حمنعمل  ححلع".  ةتيعم  منءعمل ن عا وسعمييكناعمل  ع  ،ع

ملعهان اا عملاافاا ع عقوااتضع ةاااعهان اا عهةاقاادعملافحوحاا عياانعنم ع ااانيلعيمنياادعلعوتنل اانل ع اانلع
ه ااقع ا  عمل ةاااقعطااماعياووعم ضااتمبعلع امع عاا  قعملاافا عيااحانعمضاتمهدع اؤنيعملااععق احاوع

اقعألع  اااانعملاااععيانيسااا عوفنئوااادعوقةاااو ،ع وينقااادعق ااان عملات اااقعمل ااان علعوج اااويجعق ااا عمل ةاااملاااعع
 اااا عفاااا عظااااو عيخنلو اااادعليةااااام حلع1عملافحوحاااا علياافاااا عملاتقاااا عوم جاااانام عوم ه واااانظعهنلافحواااا 

لا عم ج انظحا عأوعيالع نهحا عمل نعومل صاصعمل   حاح عنم  عملاؤسع عمل اايح علعوك لحعهان  د
عمل نل عملص ح ع.ع

يبااتوظح عم ضااتمبعأوععولياالع   وااتع طاامعقااوع ااؤنيعملااععم ماانءعمل مقاا عملافحوحاا ع اا عهنلاا عظااو 
 كااالعم ضااتمبعيبااتوظنعولياالعملاافاا عق اانواعهااوونعملةاان العومل   ااح،عظ ااوعيانيساا دعلمضااتمبع

ألعملاافااا عقااان عهنل  ااانواعظياااععملةاااام حلعومي  اااا عملا  اااا علمضاااتمبعلعوتنل ااانل ع مااااعقاااوععأي
نميجااا عوكاااانع  اجااا عظياااععملعااايط عمإلمسااا خو عوساااحي عغحاااتعيباااتوظ علياطنلوااا عه ةاقااادعملام حااا عل
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لعوظاااو عقتححاااتعيقاااوم،عملا  حااا عم ه وااانظعها ن ااا عملااااافوحلعملاضاااتتحلعوأقاااويح م،ع ااا عملافحوااا ع
ع.عع1ونيجنقم،علعوك عقعتجاعهعو عم ضتمبعملبتظ ع   وتعق عون

مل ا عملاافحو عو ةانعلاانعقا ا عملحادعمج ماننعملةضانءعملوت عا علعق اتيعوج تق عظيععوق عظمق ع
ملعاايط عمإلنميجاا عملا  حاا عياالعيعااؤولح عملا واااععظاالعميضااتميعمل اا ع عااوومنعملاااافوحلعملاضااتتحلع

لعيلعمل مق عي ية عه ك،عن ااعملاافوحلع  عم ضاتمبعلعو ا مع   ا عأ ادعليتحتعأث نءعم ضتمبع
حتع   اععظ م،عملتطنءعملام ا عو عق  اا عمإلنميوعمل نيا عأ ا عيعاؤولح عهنلت  عهنل عمل نقعملضتيع

وج  ايااااالع  اااانئجع اااا  عميضااااتميعمل اااا عقي ااااقعاماااا،علعك ااااامن عمل ااااا عنم اااا عملاؤسعاااا عق اااااجقع
لعيازعظاو عغحتعيضاا  عيالعطاتلع ا ووقعملضاانلعم ج اانظ عمل اايح عأوعهامن عملطتقن ع
.عو ا مع2عاج عوك معمل  اجقعظلعظاو عمل ا ازعامانضالعمل طي عملع مه عنبعك لحعأ ن عم ضتمبع

مل  عق نع:ع"ق  وتع  تم عظاا عل  و اوعع03-06يلعمييتعيق،عع204ينع وم،عضا حنعيلعملاننوع
عيووعمل طي عملع اج ع:

ع  توعمل ا عملو ي ع-

ع  توعمل طي عملع اج ع-

ع  تم عملتحنهن عملات نعامنعيلعقو عمإلنميوع-

عأظم عع192و191ظيحمنع  عملاننقحلع  تم عملتمه عملةن ا ح عملا صاصع-

ع  تم عظطي عميياي عأوعملاتضعأوعهامن عمل ا ع-

عمإلهةنءع  عملخوي عملاط ح عأوعمل   حوعثن ح ع"  تم ع-

ملاعااا خوي ع ا ااازعظياااععملعااايط عمإلنميجااا عمل نيااا عأوعملمحاااا ععأأأدم اسأأأتخالف الموفأأأف المضأأأرب : -2
م عظ ااوعهنلاا عمل عااخحتعملاا يعملي اااءعملااععمساا ووماعملاااافوحلعملاضااتتحلعأوعق حااحلعآ ااتجلعاااولم،ع
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قااميتعهاادعملعاايطن عمإلنميجاا عأوعهنلاا عي ااقعملاااافوحلعل  وحاا عمل امياان عمل نجااا عظاالعضااانلعملةااويع
ملا اواعوملاا ا،عع02-90يلعملةن العيقا،عع33/1لاننوعوع  معينع ص عظيحدعممين ععيلعملخوي ع

عمسااا خملعسااانل عملااا كتعظياااعع:ع" ا ااازعأيعق حاااحلعلي ااااناعظااالعطتجاااقعمل افحااا عأوعغحااات عقصاااو
مل ااااناعملاضاااتتحلعلعيااانعظاااومعهااان  عمل عاااخحتعملااا يعقاااميتعهااادعملعااايطن عمإلنميجااا عأوعمذمعي اااقع

لعملخويااا عملا صااااصعظيحااادع ااا عمل ااااناعق وحااا عم ل اميااان عمل نجاااا عظااالعضاااانلعملةاااويعمين اااععيااا
عأن ن ع".ع40و39ملاننقحلع

يلع واسعع57ملاننوعقحن عملاعؤولح عمل  نئح علعهح عق نعوج تق عظيععيخنلو عأهكن ع   عملاننوع
نجعع00ل500ملةن الع:"ع  نق عهنل وسعيلعثان ح عأ ن عملععيمتجلعوتتتمي عينلحا عق اتموحعيانعااحلع

ت حلعلعكاا عيااخنع اااسعأوع  اانواعألع اااسعيانيساا عنجعأوعهإهااوىع اانقحلعمل ةاااعع00ل2.000وع
ع  عف عمه تم عأهكن ع  معملةن العا افحودعظان عآ تجلعأوعق حح م،ع.هقعم ضتمبع

 نه عيسعيانيس عهقعم ضتمبعقمو اوعأوعظ ا عو/عأوعمظ اومءعقت ازع  انلعمل ةات انلعيالعومذمع
نجعأوعمهااااوىعع00ل50.000نجعملااااععع00ل2.000سااا  عأياااامتعملااااععثمثاااا عساااا ام عهوعاااانعوياااالع

ع نقحلعمل ةات حل".

   صاااتع طااانقعملاعااانءل عمل من وحااا علياافااا ع حمايأأأة الموفأأأف المضأأأرب مأأأن المسأأأألة التأد بيأأأة :-3
يلعمي طنءعأوعملاخنلون عمل عحا عومل  عق طاايعظياععيوعظني عظ وعميقينهدع طمعملاضتبعهصاع
مل من وح علياافا عظ اوعلعوجع  وزعملاعنءل ع1ه علعسحتعمل ا عملافحو عوم   نيدعي  ععم  ماع

مل من وحا عهنهةانععجاامءعقامن و عظيحادعيالعقوا عمل ما عمإلنميجا عأوعملطنئوا عميقينهدعليخطمعأوعملاخنلو ع
عملا  ا عملحمنعملااف عملاضتبعل  وح عأ وم منعملا ونوعسيونع.ملافحوح ع

وياااالع اااا معملا طيااااقعوتاااانل انوعملااااععيباااانيك عملاافاااا عأوعملا  نقااااوع اااا عمضااااتمبعقاااان ا  عق  يماااا،ع
مإلنميجا عملا  ااحلعملحمانعلعيلعيباتوظح عيط عأ  عظةات عقمن وح عيالعطاتلعملعاي اححلعيلعقعيحاع

أيعظةاتااا عقمن وحااا عقاقااازعظياااععملااااافوحلعأوعم ضاااتمبع اقااا عآثااانيعمل مقااا عملافحوحااا علعوتنل ااانل ع
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ملا  نقااو لعق ااوعضااتطنعوق عااونعياالعمإلنميوعمل نياا علعوأه ااوعياالعذلااحعقبااك عيعنساانعه ااقعنساا اييع
ملا اااااعاماانعوقااوعو ااتعملابااتععمل امئااتيعملحاادعظيااععضاااءعملةااام حلعومل   حااان عيكااتلعثاا،عملي اااءع

ملا اااواعوملاااا ا،عع02-90يااالعملةااان العيقااا،عع33/2 ااا عملااااننوععلياافااا عملاضاااتبع ااا  عمل ان ااا ع
ع صمنع:عاسنل عمل كتع

 ا عمضاتمبعقان ا  عياتعع حادع"كانعأ ادع ع اكالعقعايحاعأ ا عظةاتا عظياععمل ااناعهعاو عيبانيك م،ع
ع.  معملةن الع"و ةنعليبتوطعملا صاصعظيحمنع  ع

يلعملاعنءل عمل من وحا عهباتطعمل امئتيعقا حتع   عمل ان  عأيعهان  عملااف عمذمعقوعيتاعملابتعع
يم،ع  اث ع  عيبتوظح عم ضاتمبعه حا ع كاالعيعا ا حنعلاانعجانءع ا عمل باتجزعومل   اح،عملا ااااع

ملا واعوملا ا،عسنل عملا كتعمذمعع02-90يكتيعيلعملةن العع33هنهكن عملاننوعلعي دعظامعامانع
جعاااحانع اااا اعليعااايط ععميجاااتمءم عملاةاااتيوعقن ا ااانعمظ واااتع طااامعوكااانلعم ضاااتمبعيخنلوااانعلباااتوطع

يااالعإجاااتمءم عقمن وحااا عملا صااااصعظ مااانع ااا عملةااان العمإلنميجااا عمل اااقع ااا عمقخااانذعيااانعقاااتم عي نساااونع
ع.1عمل ني عليافحو ميسنس ع

 وااا عهنلااا عظاااو عياااتظح عم ضاااتمبع كاااالعمل اقااا عمل اااانظ عليااااافوحلعوملا  نقاااو لعغحاااتعقااان ا  ع
ع.ع2ح عمل ةات عمل من و ؤنيعام،عملععميقينبع طمعجعحانع ع اج ع

   وتعملتمق عأ ،عهقع  ا ازعهادعملاافا عظياعع: مع فترة االضراب  االثتطاع من الراتب بما  تناسب-4
هنلاةني اا عياازعمل ةاااقعمي ااتىعلعهحاا ع  ت اادعملااوك ايعظااانيعااضااحنلعظيااععأ اادعوجاادعم طاامقع

.عكاانع1اع خوي "ينل ع  ةنضن عملااف عيمتجنع  عيةنا عقوتغدعوم ةطنظدعلخوي عمإلنميوعمل:"يوي ع
يوياا عأوعميجااتع اا عي ااناعملافحواا عمل نياا عهم اادع:ع"ملتمقاا ععذ اا عملااو قعياالعملوةماانءعملااععق تجااف
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 ةاويعظاننوعهنلبامتععيلعملاناع  ةنضان عملاافا عيالع ام ا عظنيا عهصاو عي   اا عكا ع  اتوعي اونو
ع.1ةنا عينع ؤن دعيلع وين عوفحو د"عي

ولةااوع اانعملابااتععمل امئااتيعظيااععقا اازعملاافاا عه ااقعملتمقاا ع اا عيخ ياا عمل صاااصعملةن ا حاا ع
ساانل عملاا كتعمل ااقع اا عملتمقاا ع اا عملواانبعملثنلاا عع133-66ملا  نقواا علعهحاا عق اانواعمييااتعيقاا،ع

ي اادعملااععهااقعع31لعهحاا عأياانيع اا عملاااننوع"ميجااايعومل  اان عم ج ااانظ "ع اا عملوصاا عميواعي اادع
عملتمق عويي ةنقدعه وعأنمءعملخوي علعكانعأيني ع   عملاننوعملععكحوح عق و وعملااف ع  عملتمق ع

ي ادعملاععألعملتمقا عهاقعع16سنل عمل كتع ةوعأيني عملاننوعع59-85وتنلتجاععملععملاتسا عيق،ع
سااانل عملااا كتع ااا عملوااانبعع03-06  ةنضااان عه اااوعأنمءعملخويااا علعكاااانعق ااانواعميياااتعيقااا،ععلياافااا 

ملاافاا عوومجونقااد"ع اا عملوصاا عميواع"ملضااان ن عهةاااقعملاافاا "لععملثاان  ع"ملضااان ن عوهةاااقع
ألع:"ليااف عمل قعلعه وعأنمءعملخوي ع  عيمق "لع ضامعظياععي دعظيععع32هح ع ص عملاننوع

سنل عمل كتعظياععقا ازعميظااملعع308-07يلعملاتسا عملتئنس عيق،عع13 ةوع ص عملاننوعذلحع
عملخوي ع.ملا  نقو لعهنل قع  عملتمق عه وعأنمءع

  تق عظيععيانيس عهقعم ضتمبع ةوعملااف عملاضتبعل ةادع ا عمل صاااعظياععيتقوادعكانيمع
لعوجخضااازع ااا معم سااا ةطنععيااالعملتمقااا عيسااانلعظااالعأنمءعملخويااا عضاااتبع حمااانع ااا عملو اااتوعمل ااا عأ

ع.ع2قن ا  عيت العهنلخصاين عملانلح ع بتلعظيحمنعملاتمق عملانل علوىعمإلنميوعمل ني 

ظياااععم ق طااانععيااالعملتمقااا عهعاااو عيانيسااا عهاااقعم ضاااتمبعاماااولعلةاااوعأكاااوعملةااان العمل امئاااتيعوع
لع  طوحةاانعلياااننوعملااما اا عاااحلعمل ااقع اا عم ضااتمبعملا  ااتلعهاادعنساا ايجنعوهااقعملمحااا عملاعاا خوي 

ملا ااواعوملااا ا،عساانل عملاا كتعمل اا عقاا نعظيااععقاقحاا عم ضااتمبعع02-90ياالعملةاان العيقاا،عع32
ع05 ماعيووعمل اق عمل انظ ع ويعملا بايعملاامييعملابا تكعملااؤيخع ا عظمق عمل ا ععيثني
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لعوملااا يعوضااااع1وملا  ياااقعهن ق طنظااان عيااالعميجاااايعملخن ااا عهم ااان عم ضاااتمبعع2004أك ااااتتع
ألعأ ان عم ضاتمبع عقخاااعمل اقع ا عأيعيتقا عوجكاالععلعهح عأكاوعكحوحن عم ق طنععيلعملتمق 

لةااوعم  ياا عملوةاادع ااااعق و ااوعملطوح اا ععوعأ اان عم ضااتمبع.عياازعظااونم ق طاانعع ايجاانعهااانع   نساا ع
ظياععأ ادعجاامءعيانل عهانلتغ،عيالعع ا م،عيلع كحوادملةن ا ح علمق طنععيلعيمق عملااف عملاضتبع

جااامءعياانل عااا ع  ح اا عظااو عق نساا عملةحااا عملاعاا ةط  عياازعيااووعم ضااتمبعلعوياا م،عياالع ع   واات ع
لعو ا مع ااعملاتأيعل و عقحان عملاافا عه ايادع اماع  اتوعم ضاتمبعلعأيع  ح ا عظاو عأنمءعملخويا ع

لعع1977ملصااننيعهعااا  عع83يقااا،ععملا يااسعملوسااا اييعملوت عاا ع ااا عقااتمي عملعاايح،عملااا يعأكااوعظيحاااد
هح عمظ وتعألعملخص،عيالعيمقا عملاافا عملاضاتبعلعلاحسعلادعطوح ا عمل اا عمل امن و عولاحسعلادع

ع.2طوح  عمل ةات عملانلح عا ع اعمجتمءعذوعيولااعي نسو ع

لةااوعهااتصعملابااتععظيااععقااا حتعمل ان اا عملةن ا حاا علياافاا عملاضااتبعياالع ااماعهان اا عمل مقاا ع
ملافحوح عوميثنيعملا تقوا عظ مانعه اعع عق  عا عمإلنميوع ا عيانيسا عسايط منعوقا ازعملاافا عيالع

لعكاانعكوا علادعمل ان ا عملةضانئح علما معمل اقعملاكواااعقن ا انعكضاان  عيانيس عهةدع ا عم ضاتمبع
ع.لاانيس د

عحق النقابي ال المبحث الثاني :

وقطااايعملطوةاا عمل انلحاا عه ااوعقحاان عملثااايوعملصاا نظح ع اا ععلةااوعميقااواعقحاان عمل   حااان عمل ةناحاا عا باامو
لعوذلاحع  ح ا علي اتولعملةنساح عوملا  وا عمل ا ع  انييالعع19أويتنع  عمل ص عملثان  عيالعملةاتلع

عأيعمظ اتملعهن جانام عوعأوقان عملتمها ععامنعمل اناع نيجايعا حووعلعومل ا علعانظن عطاجيا عنولع
هنإلضن  عل و عقا حتعملتظن  عملص ح علم،عوظو عوجانعأيع اععيلعمل ميح ن علع الع ملمنعااوأ ع
ق متعيوحعمل ضنيلعاحلعمل ااناع قنيا عمل اامالعاحا م،عوتاحلعأ ا نبعميظااناعلعوظيحادعأ او  ع

                                                           

ملا  يقعهكحوحن عمجتمءعملخص،ععيلعملاتقون ع  ح  عأ ن عمإلضتمبعع2004أك اتتع/05ملا بايعملاامييعملاب تكعملاؤيخع  ع-1
ع  عقطنععملاؤسعن عومإلنميم عمل اايح ع

 -ظانيعااضحنلعلعملاتجزعملعناقعص 1722
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مل ااناعويطانلوم،عملام حا عوم ج انظحا علع  مات عقاث عأ ،عمل   حاان عمل ا عق واتعظالعم باتن  ع
عهنل قعمل ةنا عمل يعيتعه ووعقطايم عيلع  ن عي تع  تلععقي م عوق ا ن عظانلح عو  معين

 المطلب األول : مفهوم الحق النقابي 

  ق النقابي: تطور الحالفرع األول 

مل  اان عملتأسااانل علعععسااحطتوع تجاازع باااءعمل تكاا عمل ةناحاا ع   ةااناعملااوواع اا عمل  اان عم قطاانظ عملاا
 مااعمل ا عملاهحاوعلياو نععظالعهةاااقم،علعمل ةنها ع  ح ا عه احا عل طاايعملتأساانلح عومسا تماعمل اااناع

ظواجااا عوي  اظااا عو ااا عساااوح عملاااو نععظااالعهةااااقم،عوأث ااانءع ااا  عع ااا  عمل تكااا عكن ااا عغحاااتعألعااااامني
عمل ضن  عأن عل مسحسعمل ا حن عومل ةنهن .

ملعمل تكاااا عمل ةناحاااا عقخ ياااا عياااالعايااااوعي ااااتعهاااان  ملعمل ااااتولعمل نيجخحاااا عملعاااانئووعآ اااا مكعلعلاااا مع
يجخ ع اا عمل امئااتعمهاانلعملو ااتوعم ساا  انيج عومل طااايعمل اانمل طااايعمل اانيجخ علي ااقعمل ةاانا ععساا ويل

ع  عف عميهنن  عمل ةناح عويتهي عمل  ون  ع.لي قعمل ةنا ع

لعهحا علةوعكن  عمل امئتعومق  ع  ع وااذعم سا  انيعملوت عا عالحق النقابي في الفترة االستعمارية : -

ميويتحااحلعملاا  لعمساا الامعظوااتعيتمهاا عكاانلعملاضاازعم ق صااننيع  احاااعااجااانعطوةاا عغ حاا عياالعم قطاانظححلع
وملاااععجااان وم،عاايجاماجااا ع ااا نظح عوق نيجااا عأج وحااا ع ااا عيخ يوااا عيااالعم هااا ماعملوت عااا علي امئاااتع

ألعملحاوعمل نيياا عغنلوح مانعظيااععمل بانطن عملتئحعااح عوقةنسا،عثااتوم عملاومنعون يماانعملاانل علعمذع  ااوع
ملاامقحاا عل مااايعطوةاا عظنيياا ع  يحاانعلععمل امئتجاا علاا،عقماا ،عهنلصاا نظ عومضاان  عملااععمل ااتولعملتحاات

ملا اان قعلاادع ضاامعظاالعذلااحع اانلعملةمااتعملاا يعينيساادعملاعاا  اتعضااوعملاااامط حلعلباا ع باانطم،ع
ع.ع74181قن العمي نل عهبلعقام حلعق ت عمل امئتجحلعيلعيانيس عمل تجن عميسنسح عوماتما نع

"ع ةنه عملاطنهز"ع عاوة ع ةنه ع بموعأواعع1880لةوعظت  عمل تك عمل ةناح ع  عمل امئتع ماعس  ع
ملااا يعقضاااالعي ااازعمل امئاااتجحلعيااالعيانيسااا عع1884ملعااايطن عملوت عاااح عملاااععم اااوميعقااان العسااا  

                                                           

ملانجع حتعلعقخصنعق  ح،عوظا عكيح ععج نعا حتوعلعمل ةنه ع  عملاؤسع عملص نظح عمل امئتج عي كتوعيكاي عل ح عيمننو-1
ع117صع2013لعع02مل ةاقع.جني  عقع طح  ع



 الفصل الثاني                                                                               الحقوق الجماعية 
 

84 
 

ويالع  انعكانلعملاوم زعع.1ع اا ع15مل ااناعمل امئاتجحلعلو اتوععملا يع ا جعظ ادعمضاتمبمل بنطعمل ةانا ع
وتااااوأعقطاي اااانعا طااااايعميهااااوم عمل اااا عياااات عظيحماااانعمل امئااااتع اااا عمل ةواااا عملةااااايعل باااااءعمل ةنهاااان عع

ه حاا عيااكي عملةطح اا عمل نيجخحاا عمل اا ع  اات عع1954ملااععهااحلعقو ااتعثااايوع ااا اوتعم ساا  انيج ع
 UGTAو    عظلعذلحعي  ان ع ةناح عم ق ننعمل ن علي اناعمل امئتجحلعمل  نقضن عمل ةناح ع

لو ا عظان ع2عUGSAلعمل  اننعمل ان علي ةنهان عمل امئتجا ععUSTAمل ةنا علي اناعمل امئتجحلعم ق ننع
جحلعياالعمل انلحاا عملاعااؤولحلعمل امئااتعقوااحلعمل مو ااوعهن ياا ةنقع  اا يعم ق ااننعمل اان علي ةنهاان عع1956

ع3أ  عيتنيتوعق و عم وصن ع

ملاااا يعأقااااتعمل ااااقعمل ةاااانا عوذلااااحعقو اااانع   حاااانيعع1963ثاااا،عم ااااوميعنساااا ايع األحاديأأأأة النقابيأأأأة :-
م ي تمك عملاةتيع ا عات انيجعطاتمايسعوتنلاوويعملا يعل و ادعمل ةنها ع اماعهاتبعمل  تجاتعولةاوعقان ع

  عهاي عضوعميوضنعععم ج انظح عملاايج عمل ا ع اون عملاومنعق ا عمععععجعا  احزعي نضيحدع
 عمل  نقضاان عمل اا عظنياامنعملاااامطلعمل امئااتيع ةااوعأثاات عظيااععياا نيع"سااوزعساا ام عاتكاان "عوتو اا

 اا عملابااتوععملاااط  عم ج ااانظ علي ااا ع اا عفاا عمل ااابعوينجع اامل ااا عمل ةاانا ع اامن عهنل ةنهاا علم
مل يع اعهنل نل ع ضزعلعايط عمل نكاا علعولةاوعقواحلعذلاحعيالع اماعملااؤقاتم عمل ا عظةاو نعمععع

ع.ععج

عملاؤقاتعميواعاعمعععععجع-

ع1965ينيلعع23-22مل ن علي اناعمل امئتجحلععملاؤقاتعملثن  علمق نن-

ع1969مل امئتجحلعس  عملاؤقاتعملثنل علمق ننعمل ن علي اناع-

ع1974ملاؤقاتعملتمهزعلمق ننعمل ن علي اناعمل امئتجحلعس  ع-

ع1978معععععجعع5ملاؤقاتع-
                                                           

  1-ملث نلو عظصن عطاملو عليو  عملععقنيجخعملةن العمل ةنا علعنعطعنميع اي عليطونظ عومل بتعومل ااجزع2014عص58ع
ع 56ءعملوحومغاج عملاتجزع وعدعصيطحو عه نلعلعمل تك عمل ةناح عمل انلح ع  عمل ني  عمل امئتج عنم زعأوعي تق علألنم-2

  3-ي اوع نيلعلعوثنئقعويمننم عمل تك عمل ةناح ع  عمل امئتعليتجزعسناقعصع152
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ي ااان تعمل  اااااعملاااو اةتمط عمل ااا عأقت ااانعع1988 حواااتيعع23عأ اااتا عأهاااوم ععالتعدديأأأة النقابيأأأة :
لع  ماااااو عمليحااااانلعم يااااا تمك عع40يواااااوأعمل  ون ااااا عمل ةناحااااا عهااجااااا عملااااااننوع ااااامقتعع1989نسااااا ايع

لعكاانعمظ اتلعهاملعمي و الاج عملعع  ن عملتأساانل وت لحعقتحتعمل اجدعو الاجح عمل ابعملامهوع وم
ع.1ع14-90يلعقن العع57ملاننوععتسدع  مل قعمل ةنا عهقعلي عظا عومل يعك

عويلعميسونبعوملا ن تعمل  عأن عملععمل  ااعلي  ون  عمل ةناح ع  وع:ع

عميقونععي و  عملوطنل عوأاي عملعكلعومل ونو عمليوحتعاحلعمل تضعوملطي عظيععملعكلع.-

علياامط حلع. عننعمل مناعمإلنمييعملا اث ع  عمإل اناعوملميون وعوملا نيي عملعحا ع-

ع  عملتومق .مإلضتمهن عمل انلح علمه  نجعظلعساءعمل عححتعوملاطنلو عااجننم ع-

مل ي م عملعحنسح ع اخ ي عمق ن نقمنعق مسسعهبك عغحتعيعاوقعوعفماايع ةنهان عويلع  نعاوأ ع
عويلعاحلع   عمل ةنهن ع  وع:ع14-90يلعملةن العع03ي  ونوعيع ةي عو  معينعأكوقدعملاننوع

عمل  عفمت عكةاوع نظي عمظ ت  عامنعملعيط ع.أيتنبعمل ا عع ةنه -

ول صاااع ا  عمل ةنهان عملاعا ةي عظياععيطنلومانعل ام ع.مل  ياح،عمل انل ععملا يسعملاط  عيسنق و-
لعم ظ صنين عأين عملااايمءعلعملاعاحتم علعي ازعنظانوىعملاععملععظووعوسنئ عيلعا منعمإلضتمهن ع

لي ااااا عكن ه  نجاااان عظيااااععملعحنساااان عملاانيساااا عضااااو نعوملاطنلواااا عهاااانل ةاقعملاك اااا عملااااوول ع
ع  عمطنيعقن العيتظ عي  ،ع.ومل تجن ع

 

 

 

 
                                                           

ي كتوعل ح عيمننوعع2010-1999ملاوتحتعاال  ن تعهنيوشعلعمل تك عمل ةناح ع  عمل امئتج ع  عف عمل  تت عملو اةتمطح عع-1
ع 64صع2011مل يا عملعحنسح عوم ظم عجني  عمل امئتع.ينجع حتعلعقخصنعق  ح،عسحنس عومنمييعكيح ع



 الفصل الثاني                                                                               الحقوق الجماعية 
 

86 
 

 تعريط الحق النقابي الفرع الثاني : 

ملعيصااويعمل ةنهاا ع اااع ةاا عوق  اا عع:"لةااوعظت اادعجوااتملعيعاا انعظياا عالحأأق النقأأابي اصأأطالحا : -أ
لع اا ع حااان عي  ااا عليااو نععظاالعملامهااووعأوعق ااازعمل اااناعأوعأ اا نبعملام اا عملامهااووعأوعغحاات ،

ع1". نععظلعهةاقم،عويصنل م،عملاب تك عغحت ،ع  ع حان عي  ا عليو

 عملا  ا اان عسااامءعملتأسااانلح علعو اا عمليااتعمإلساامي عق ااتلعمل ةنهاا ع اااجرائيأأا : الحأأق النقأأابي -ب
ملاا يعق  ااا عملحاادعمذع عظيااععأ ماانعفاان توعمج انظحاا عقعاا اوع صا ااح منعياالع صا ااح عملا  ااازع

 ةنا عجن اعلعوقطوحةدع ا عي  اازع خ يا عيالعهحا ع اكلعهميعهناعيلعميهاماعمس حتمنع ااذجع
مل ا عه ع  عمل امئتعق ا ع   عملخصا اح علعيلعمل ةنع2مل  عق ةنطزعيزعمل عحجعملا  ا  ع  اد

قعاااا او نعياااالعملاضاااازعم ج ااااانظ عوملعحنساااا عوم ق صااااننيعياااالعجماااا عوم طاااانيعمل بااااتج  عملاااا يع
عق  تكعضا دعيلعجم عأ تىع.

:عهم مانعقياحعملا  اا عمل ا عق  واتعميسانلعملا يعلةوعظاتلعي ااوعأهااوعإساانظح عمل ةنها عمل انلحا ع
هااتوعياالعجانظاا عياالعمل اااناع يااالعهطتجةاا عق تقياااعظيحاادع اا عظمقاان عمل ااا عمل انظحاا علعومل اا ع

لعوقاثااحيم،عوقتقحاا عأهاااملم،عومل  وحااتعقااانيلع باانطنعيم حاانعلعهةصااوعملااو نععظاالعيصاانلاعأظضاانئمنع
ع.3ملاعن ا عهنلا ناظن عوعظلعميمنقم،عظيععملص حوعملام  عوملاط  ع

لةوعأقتقدعأهكن عم قونقحن عوملاامثحقعملوولحا عويالعذلاحعظياععساوح عملاثاناعالحق النقابي ثانونا : -ج
 اا عمل اا ع صاا عظيااععأ اادع:"لياا عيااخنعهااقعع20مإلظااملعمل اانلا عل ةاااقعم  عاانلع اا عملاااننوع

هتجااا عم يااا تمكع ااا عم ج انظااان عومل ا حااان عملعاااياح ع ع  اااااعميغااان عأهاااوعظياااععم   اااانءعملاااعع
عيخنعهقعم بنءعمل ةنهن عيزعآ تجلعوم   ان عمل  ع ص ع:"لي عع23جا ح عين"علعوملاننوع

                                                           

ي ن تج عساح  علعمل تج عمل ةناح ع  عمل امئتعي كتوعل ح عيمننوعينجع حتعلعقخصنعقن العنس اييعكيح عمل ةاقعجني  عع-1
8صع2012مل نجعلخضتعلهنق  ع  

ع2011طعن املعملاطواظن عمل ني ح عمل امئتعهنيوع نلوع امظن عمل ا ع  عف عمل  ا  عملعاسحاعمق صنن  ع  عمل امئتعلعنع2
ع 89صع

 ي اوعأهاوعإسانظح علعيووأعمل تج عمل ةناح علا  ان عمل ا علعنميعمل مض عمل تتح علعل.ل.صعصع 153
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ع.1ملحمنعيلعأج عهان  عيصنل د"

 ااقعلي اااناعميجااتمءعياالعملا  يااقعهاانل ةاقعمل ةناحاا ع" ع30-91ياالعملةاان العع03أقاات عملاااننوعوقااوع
جماا عوملاعاا خويحلعياالعجماا عأ ااتىعألع كا ااامعلماا معملتااتضعق  حااان ع ةناحاا عوج ختطااامعم ختمطاانع

ع.2عهتمعوميمن نع  عق  حان ع ةناح عياجانو"

ظاتلعملاباتععمل امئاتيعمل ةنها ع:" ا عم  اان عي ااظا عيالعع14-90وهع عينعجنءع ا عملةان الع
ملا  اااجحلعق اا عيم اا عق  ااح،ع ع ااتقواعألع ةااا عه ااا عسحنساا عياالعأجاا عمييااخنصعملطو حااحلعأوع

عق ةحقعأ وملعيتقوط عهنل اناع  عملا ناعملص  عوم ج انظ ع.

أسنساح ع ا عتعياععظاووعظ ن ايلع اماعيخ يا عمل  انيجفعلي اقعمل ةانا ع   احلعألع ا ،عمل تكحااعظ
وعويعاا ةي عه حااوعظاالعأ اا عقو حاا عألعملا  ااا عمل ةناحاا عجانظاا عميمن اا عق يااالعهطتجةاا عهااتع-يةااوي منع:ع

عإامءعسيطن عملوول ع

ليا  ااا عمل ةناحاا عيماان عظو ااووعوقوااوأعياالعملااو نععظاالعيصاانلاعأظضاانئمنعملااععيعااؤولح عقااتقح م،عثاا،ع-
عقاثحيم،عأهعلعمل اثح عمق ن عملةاىعم ج انظح عوملعيطن عمل ني ع.

هطتقا عهاتوعيالعجانظا عيالعمل ااناعظيععضاءعذلحع اكلعق تجومنعهم منعقيحعملا  ا عمل  عق يالع
أهااااملم،عومل  وحاااتعظااا م،عظياااععل اااانيلع بااانطنقمنلعهةصاااوعملاااو نععظااالعيصااانلاعأظضااانئمنعوقتقحااا ع

عملص حوعملام  عوملاط  عهنلا ناظ عوملاعن ا ع.

ملاععملاو نععظالعيصانلاعأظضانئمنعوقاثحا عيم ا م،علع"جا حا عقماولعكانع اكلعق تجومنعظيععأ منع:
يم ااا عي ح ااا علع  وةاااالع حاااانعاحااا م،عظياااععاااا اع بااانطم،عوجااااءعيااالعساااالعو ااا عي ااظااا عأ اااتمنع انيع

                                                           

ظلعمل ا ح عمل ني علألي،عملا  ووعلع ننق عظيحمنعع1966مل موعملوول علي ةاقعملعحنسح عوملاو ح عملصننيوع  عن عاوتع-1
1989  عن عاوتعع67/89اج عملاتسا عملتئنس عمل امئتعها   

ملصننيع  عع68لعملا  يقعهكحوحن عيانيس عمل قعمل ةنا علعج.يعظونع21/11/1991ملاؤيخع  عع30-91م يتعيق،ع2
ع 25/11/1991
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وملاااو نععظ مااانعوهان ااا عيصااانل م،عوق عاااحلعياااامين ،علعظياااععوجااادعنمئااا،عويااا  ،علعل اثحااا عيم ااا م،ع
ع.1أهاملم،"

 و الحماية المقررة ل ممارسة الحق النقابي إجراءات المطلب الثاني : 

 الفرع األول : إجراءات تأسيس النقابة 

 اا  عمإلجااتمءم ع اا عم جااتمءعملا  يااقعهنياا تمطعمل صااااعظيااععقاات حنعيعااوقع  باانءعياالعاااحلع
ملاةحاووعل تجا عقمساحسعمل ةنهان ع ا عيتمهيمانعيلعملعيط عملا كايوعلعوقاوعظت ا عمإلجاتمءم ععمل ةنه 

مل اا عقةااا عظيااععأساانلعمل ااقعمل ةاانا ع اااعي ااتنعق اانااعياالعيولااععياانع عاااععهنلطتجةاا عملاقنئحاا عم
عملعيطن عمل ني ع.

يناملاا عه ااقعملاا  ،عملةن ا حاا ع عق صااايعإيكن حاا عقبااكح عجانظاا ع اانيجع اا عالتسأأجيل االلزامأأي : -أ
نلا  اا عمل ةناحا علعينعامل عق و عع يتوعألعم ظ تملعهمطنيعسحطتقمنع م نكعه قعمل  ،عملةن ا ح ع

صا عو اقعياتوطعوقحاانع اكالعلمانعمل اوواعظ مانع ا عأيعوقا علعوجمي حناعقا  دعملعيطن عمل ني ع
ملااععج اا عمل عاا ح ع ة صااتعظيااععإيمنوعملعاايط عمل نياا عكيحاا علعمييااتع اا عه ااقعملاا  ،عملةن ا حاا ع

ي قعقيحعملعيطن علي عا ح عييع ااععيالعملتقنها علعو ا عه اقعملاوواعمي اتىعهح ع ع خضزع
مل عاا ح علبااتوطعقتجاازعملااعع  اان عملويااوعملعحنساا عأوعم ق صااننيعأوعم ج ااانظ علعو اا ع خضاازع

عطنئو عثنلث ع  قعليعيط عملةنئا عهنل ع ح ع  نعميهكن عوملاام ة عظيحمنع ةاع.

 اكاالعلةااوعطوااقع اا معمل  اان ع اا عكاا عياالعمسااون حنعوملوتقتااناعو اا معالتسأأجيل االختيأأار  المحأأ  : —ب
لعهحاا عمظ وااتع2ملاا يي،عظاالعيوااوأعهتجاا عمل مسااحسعملااععأه ااوعهااوون ع اا عيثاا ع اا معمل اااععياالعملاا  ،ع

مل عااا ح عظايحااا عم  حنيجااا عي ضااا ع ع  تقااا عظيحمااانعأيعأثاااتعقااان ا  ع  يااا علعساااامءع كاااالعملاتكااااع

                                                           
قخصنعقن الععااياجقع حتوعلمل قعمل ةنا عاحلعقن العمل ا ع  عمل امئتعوم قونقحن عملوولح علي ا علعي كتوعل ح عيمننوعينس ت1

عع16صع2014مج انظ علعكيح عمل ةاقعومل يا عملعحنسح عجني  عملطن تعيا يعس حووع
 ي اوعملاجويعلعمل تجن عمل ةناح ع  عملاطلعمل تت عن.ج.نع.طعاحتء ع1952عصع 1312
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مل ةناحا عمل ا علا،عقعا  عوملااا  ،عليا عيالعملا  اا عمل ةناحا عمل ا عساا ي ع وعامنعوملا  اا عملةان ا  ع
عهعوودعأوعاوو دع. وعمنع م عياجانوعهدعأوعاوو دعو  عق ا زعهنلبخصح عملةن ا ح ع

 ااا ع ااا  عمل نلااا عقياااالعملا  اااان عمل ةناحااا عيخحاااتوعااااحلعالتسأأأجيل االختيأأأار  المقتأأأر  بامتيأأأاألات : -ج
قخضاااازعليةاااان العمل ااااننيعملاااا يع اااا  ،عأوعظوياااادعلعغحااااتعأ اااادع اااا عهنلاااا عظااااو عمل عاااا ح عمل عاااا ح ع

مل ا حاان عهصااو عظنياا علعلاا لحعقوضاا عمل عاا ح عل  ا اازعهصاامهحن عكثحااتوعو ن اا ع اا عي اان  ع
لةضانءعوظااو عقاو  عملعايط عمل نياا علعوكا معمل ا اازعه اقعملاو نععظاالعملام ا عأيان عممل اا عملاخ يوا ع

 قاان عمجاتمءعمل عا ح علع مااعمذلعمجاتمءعياكي عي اقع ا يخنع ا عإ اومععااضزعياتوطعق عاوح ع
 يععم ظ تمضااظيااععألعذلااحع ع عااي عمإلنميوعمل ااقع اا عاحاانلعمل  اان عميسنساا علي انظاا عمل ةناحاا ع

 ااا ع ةناحاا عيانيساا ع   تجاانع ع اكاالعلا ذلااحعأياانعمذمعكاانلع  اانكعغحاانبعو اا عإ ااومععمل صااتجاعلع
لعوظيحادعح عملا  اجا عمل ا عقاعااعلمانعهنك عانبعملبخصا بنطمنعم عه وعإقاان عمإلجاتمءم عملةن ا حا ع

   عظيععمل ةنهن عمه تم عكن  عمإلجتمءم عملاةتيوعقن ا نعلعيتجط عم عقص ع   عمإلجاتمءم عملاعع
هوعمل صااعظيععمذلعيعوقعيلعجم عمإلنميوعأوعيا اعمإلنميوعمل اقع ا عم ظ اتمضعووقا ع بانطع

 ع اانلعميهكاان عمل اا عقوااتضعظيااععمل ةنهاان عمل عاا ح علااوىع حااا عإنميجاا عيخ صاا عمل ةنهاا علعلاا لحع
قخ يا عياالعهحاا عميثااتعظاالعم ذلعملاعااوقعي ااععكن اا عمإلنميوعساايط عقةو تجاا ع اا عياا اعمل اات حنع

ع.1هن بنءعمل ةنه عأوعي ضدع  وعيخنل علاونن عي  ا عمل ا عملوولح ع

 الفرع الثاني : حماية الحق النقابي 

لةاااام حلع كاااالعمل اااقعمل ةااانا عقنئاااانعوي  ت ااانعهااادعنولحااانعووط حااانعوتااا لحعقواااتضعظيحااادعهان ااا عوسااالعم
هكنيا عيالعملضاان ن عملةن ا حا علعوقياتلعومل بتج ن عق ااعقيحعمل ان ا عملاا اها علي اقعمل ةانا ع

ي ا علمنعآلحن عظيععملاع اجحلعملاط  عوملوول عوقيالعقيحعميلحن عظايح عقطوحةح عوقضزعقامظاوع
عملام ع  عيامجم عمل  ع عمل يعسحطتأعظيععمل قعمل ةنا ع.

                                                           

 ساتا  عاكتجنءلعهتج عيانيس عمل قعمل ةنا عليتجزعسناقعص 771
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لةاوعهانواعملابااتععقياتجسعمل ااقعمل ةانا عيالع ااماعإيسانءعجاياا عيالعملضاان ن عمل اا عجانء عاماانع
لع اااا اعهان اا عليا اااووبعغحااتعملاونيااتوعأوعيخ ياا عملةااام حلعساااامءعملةااام حلعذم عملصااي عملاونياااتوع

ع.مل ةنا عولب ععميلحن عملماي علضانلعسحتعمل قعمل ةنا ع

ةااام حلعومل بااتج ن عسااامءعهنل تتحاا عأوعمل نلاحاا عظيااععكونلاا ع صاا عملحمايأأة المنأأدوبين النقأأابيين : -1
ياالعطااتلعملعاايطن عمل ااقعمل ةاانا عكنهااوىعمل تجاان عميسنسااح عوهان اا عمل نياا عياالعأيعمفطمااننع

لعليلعظ وعق ححلعملااث عمل ةنا ع خضزعلا ااظا عيالعملباتوطع ا ع1ظ وعيانيس دعلي ا عمل ةنا ع
علاانيس ع بنطدعمل ةنا عهك عسمس ع.يلعهان  عوقعمحم عهحلع ع وحوع

 شروا تعيين المندوبين النقابيين -1

 خضازعملا اواحلعمل ةاناحلعل اووعياتوطعي مانعياضااظح عوأ اتىع: شروا تعيين المندوبين النقأابيين -أ
عيكيح عملا اثي ع  ع:

وي مانعيانع حانع   يقعه ونعمل اناعنم ا عملاؤسعا عق اث ع   عملبتوطعع:عملبتوطعملااضاظح -1ع
ع خنعملا ووبعمل ةنا ع.

يلعملةان العيقا،عع41لانعجنءعهدع  عملاننوعملبتوطعملا  ية عه ونعمل اناعنم  عملاؤسع ع:عو ةنع*
أظااام عيااالعاح ااادعملا اااووبعأوعملا اااووتحلعع40"  اااحلعملمحكااا عمل ةااانا عملاااا كايع ااا عملااااننوعع90-14

ملا  يةاا عع14-90ياالعملةاان العع40ننوع.وعلةااوعأكااو عملااامل ةااناحلعملاكيوااحلعا اثحياادعلااوىعملاعاا خو ع
ع41هاانيساا عمل ااقعمل ةاانا عظيااععإيكن حاا عم باانءعملمحنكاا عمل ةناحاا ع اا عملاؤسعاان عوقضااا دعملاااننوع

ق و اوعليا اووتحلعمل ةاناحلعوذلاحعهعا عظاونعمل ااناع ا عملاؤسعا عوجكاننعيلعملةن العسنل عملا كتع
 ا عمل امئاتعيؤسعان ع اتحتوعلع كالعمل اناعي تويحلعيلعمل قعمل ةنا عيلعي  ا،عملاؤسعان ع

ع41ظنيااا ع اااو زعذلاااحعهنلاباااتععمل امئاااتيعملاااععق اااو  عملااااننوعع20ومل ااا ع عق  ااانواعظاااونعظانلمااانع
ظنيااا عع20ملاااععا خواااحقعمل اااوعمين اااععل اااونعمل ااااناعع30-91يااالعملةااان العع9وتااجااا عملااااننوع

عظني ع.ع16000واجننوعظونعملا ووتحلعظ وعق نواعظونعمل اناع
                                                           

 ساتا  عاكتجنءعلعهتج عيانيس عمل قعمل ةنا علعيتجزعسناقعصع 1571
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ل امئااتيعه ااقعملتااااضع اا عكحوحاا عهعاانبعظااونعمل اااناعوسااحكالعملابااتععولياالعأهةااععملابااتععم
مإل صانحعظالعكحوحا عهعانبعظاونعمل ااناعلا ت ا عظاونعملا اووتحلعمل ةاناححلع حا ،عوقا عق حاحلعوظو ع

علعومل نييالعا اقح عجائ .ملا ووتحلع  وعأ دع و  عضا دعمل اناعذويعظةانعظا عي ونوعملاووع

 ع اكالعييعظنيا عألع  احلعكا اووبعنم ا عملاؤسعا عمذعملبتوطعملا  ية عهنلا ووبعمل ةانا ع:ع*
عو  ع:ع14-90يلعملةن العع44هبتوطعقطوحةنعل نعملاننوعألعملابتعع ةحوعذلحعمل  ححلع

سا  عكنييا ع اا عمل  حاحلعلعع21لح حلعييعظني ع  عيؤسع عينعكا ووبع  ا عألع ويا ععالسن : -
ي عل،ع وي ع   عملعلع ن دع  ااعلي عذيعيصي  عس  ع او عملا اووبعمل ةانا ع نذمعظحلعأيعظن

مل ةناحاا عظياععيخنلوا ع ا معملاا نعلعوجاكالعلااتبعمل اا عألع  واقعيازعملا  اا ع1ظالعذلاحعملا اووبع
عليلعملعل،ع كلعيخنلونعل  ن عمل ن عومينمبعمل ني ع.

ظ ااوعق ااحلعملااثاا عمل ةاانا عظيحاادعألع كااالعقااوعمياا ت علاااووعساا  عظيااععميقاا ع اا عقيااحعاألثدميأأة : -
ملاؤسعاا ع اامع  ااااعق حااحلعي ااووبع ةاانا ع عقتتطااادعأيع ااي عا يااحعملاؤسعاا عسااامءعه ةااوعي اااونع

جائاا علعهصااتلعمل  ااتعظاالعيقو اادعملام حاا ع اا عقيااحعملاؤسعاا علع  اا عألع كااالعملاااووعأوعل اقحاا ع
ع.2ععي عوملاؤسع ظمق عقو ح عاحلعمل ن  نكع

ل امجاااوعإيكن حااا عق ح ااادعكا اااووبع ةااانا عظيحااادعمل ا ااازعه ةاقااادعالتمتأأأع بأأأالحقوق الوطنيأأأة والمدنيأأأة : -
قا  ااادعهكنيااا عأ يحااا عمينمءعلع ااامع  ااا عملاو حااا عوملاط حااا ع ن ااا عهاااقعم   خااانبعومل تيااااعوكااا مع

عأوعمل تياعأوعأيعهقعيلعمل ةاقعملاط ح عوملاو ح ع.ق ححلعيلعهت عيلعهقعم   خنبع

ملعملباااتوطعملااضااااظح علاهاااو نع ع كوااا عل  اااحلعملا اااووبعمل ةااانا علااا لحعملباااتوطعملباااكيح ع:ع-2
 عمل ااا عويو باا عقويحاا ع اانهأضاانلعملابااتععمل امئااتيعملبااتوطعملبااكيح عملا اثياا عهااااعضااتويوع

أ اان عياالعق حاا م،علعع8مل ااا عهنلا ياياان عملماياا عملخن اا عهنلا ااووبعمل ةاانا ع اا عأجاا ع ع   اانواع
وجةاازعظيااععظاانققعملمحكاا عمل ةاانا عومجاا عمظاام عمل اااناعهةنئااا عملا ااووتحلعهاخ ياا عوساانئ عم ظاام ع

                                                           

  1 -ملاننوع44عملةن الع90-14عملاتجزعملعناقع
ع ملاتجزعملعناقع14-90ملةن العع44ملاننوع-2
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ملاعا خو علعمل اا عمل ماجا عوع  ياحم،عمظام عيو باح عع90-14يلعملةن العع45هااج ع نعملاننوع
 نلاعا خو ع و ااتضعألع كااالعظيااععنيم اا عوذلااحعل اووعمظ واانيم عأاتا اانعهعاانبعملعاانظن عملاا اهاا ع

 لدعوي ت  عي ووتحدع.

عالخاصة بالمندوبين والنقابين و األحكام المتعلقة بالتسهيالت المقررة لهم : الحماية و التسهيالت -2

عساانظن عيو اظاا عميجااتعنولعمي اا عساانظن ع10ل عاامح عظااا عملا ااووبعمل ةاانا عي  اا علاادعيااووع
مل  ع ةضاحمنعملا اووبعمل ةانا ع ا عم ج انظان عمل ا ع عا وظحدع حمانعملاعا خو عاا عقم ا ع ا ع  اتع

عهاوننيوعي دع ةاع. ننيعامنعملا ووبعمل عونلعملعنظن عمل  ع 

هنلاماان عملا اطاا عملحاادعو اا عهتجاا عمل  ةاا ع ا يااحعملا ااووبعمل ةاانا عأ اا،عوأ  اازعوسااحي عل عاامح عملةحاان ع
نم اا عملاؤسعاا عملاعاا خوي عوعم قصااناعهنل اااناعولاااع اا عأوقاان عمل ااا عها نسااو عهاا عيباانكيم،عوع
فاااتولعمل اااا علعوتااانلتغ،عيااالعمغواااناعملاباااتععمل امئاااتيعظ مااانعلي مااانعق اااوعجااانئاوعيلعملتن ااا عي مااانع

ملعنظن عومذمعينعمسا تي ع ا عمل بانطع  عهناعينعمذمعوجوع امععهااعمل بتعع1عقمن  عيمنيدقعمح ع
لاحعمل ةنا عأ ع ع نلعملوح  عظيععيلعمنظععألع ثو عأ دع  معل،عقع ت علي ا عمل ةانا علعو  ح ا عذ

م ثوااان عظاااو عن ااازعميجاااتعيةناااا عقياااحعملعااانظن ع  اااتمعل اااتصعملاباااتععمل امئاااتيعظياااععم ظااام ع
هنلا يايااان عملمايااا عيااالعجمااا عليا اااووبعمل ةااانا علع ظ واااني ،ع اااااوعو ااا عااااحلعملاعااا خو عويبع

يلعجم عأ تىعي م،عملةاوعوملعيط عنم  عملاؤسع علعو  اوعألعملاباتععمل امئاتيعيا اعلما،عمل ا ع
هاانل اححاعاااحلع اااظحلعياالعهنإلضاان  علي ان اا عمل نياا علعلماا معقاان عملابااتععمل امئااتيععهان اا ع ن اا 

مل اااامءم عميااانعميقيااانبع طااامعأث ااانءعيانيسااا عمل بااانطن عمل ةناحااا عوعميااانعميقيااانبعملخطااامعظ اااوعملةحااان ع
 نلا  ا عمل ةناحا علعميقينبعملا ووبعمل ةنا ع طمعذوعطنهزع ةنا عي ص علع2عهنل بنطن عيم ح ع

  ااوعألعملاتقياا عوتاا لحعق ح اادعووهااو نعمليوحياا عا عاايحطمنعلي ةاتاا عملا ام ةاا عوملخطاامععملاعااؤول عظاال
يغااا،عع3ملةااام حلعميسنساااح عومي  ااا عملوم يحااا عوهااو نعملا اااونوعليخطااامعونيجاا عمل ةاتااا عملا نسااو علاااد

                                                           

 -ملاننوع46عملةن الع90-14عملاتجزع وعدع1 
 -يامييعأهم عملابنيك عمل انلح ع  عقعححتعملمحا عملاع خوي عيتهز.عسناقعص 1462

 -ملاننوع53و53عيكتيعملةن الع90-14عيتجزعسناقع3 
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مل ان  عمل  ع ع وحوعي منعملا ووبعمل ةانا ع ن ادع ع  صالعيالعإيكن حا عملعايطن عملاعا خوي عيالع
 من وحاا ع  ح اا عملخطاامع اا عوقاا عملاامولاا ع باانطنقم،عملام حاا علعوذلااحعظيااععقااو عقطوحااقعمل ةاتاان عمل

مظام عملا  اا عمل ةناحا عملاعنوموعيزعمل اناعميجتمءعيتطعمقونععمجتمءعيكي عوملا  عوع  عوجابع
 ملا  ا علمنعملا ووبعوملاتقي عليخطمعلحكالعكنلعا عيحاعمل ةات ع.

 الوسائل القانونية في استعمال الحماية -*

لعلاا لحعقاا،عقيااتجسععملعي ااتنعمإلقااتميعهاانل قعمل ةاانا عنولعملعااانحعهاانيساا دعيحااوم حنع عي  ااععلااد
أهكان عملوساانقحتعوملةاام حلعومل مكحااوعظيحادعياالع اماعإظطاانءعمل اقعهنساا  اناعوسانئ عقن ا حاا عي اثياا ع

ع.  عمل قع  عم ضتمبعومل قع  عملاونوض عمل انظح ع

ونيع   اننعها علا ناظان عمل اا عق  واتعملاونوضا عمل انظحا عأسايابع المفاوضة الجماعية : -أوال 
ااااحلعطااات حلعمل اااامععمل اااانظ علع ي ةااا عياثيااااعسااايابعيونياااتعلي ااااميعومل ةااانشعمل انظحااا علعوج اااوعأ

وذلااحعل واانناعأوجاادعمل اااناعسااامءع ةااناححلعأوعي  خوااحلعيونيااتوعياالعطااتلعمل اااناعو اانه عمل ااا ع
مل ااااميعومييمءعليا اااااعملاااععي ااظااا عيااالعمل ياااااعملاطتوهااا عملااك ااا عمل ااا ع كاااالع حمااانعيضااانع

لوق اوعيالعأ ا،عآلحان عمل ةنها عمل انلحاا ع لع اولع ا  عمي حاتوع ااعملاو نععظالعيصاانلاعع1ملطات حلع
مل اناع ا عيامجما عأ ا نبعمل اا عملامحا احلعظياععملعااقعوجا ،عملا اكلعاا لحعيالع اتضعياتوطع

جااانء عهااادعل  ااا عمل تجااان عمل ةناحااا عسااا  عملعأ ااا،عنويعملاونوضااا عمل انظحااا ع.جااانئتوعظياااععمل ااااناع
ع:عع1951

يواانن عمل ةاااقعومل تجاان عمل ةناحاا عوملاونوضاا عمل انظحاا ع اا عجاحاازعملااوواعظيااعععي نه اا عقطوحااق-
عيع اىعمل بتج ن عملاانيس ع.

مل  اتع ا عياوىعقطااناقعمل باتجزعملااط  عياازعي ان حتعمل اا عملوولحا ع اا عي اناعمل تجان عمل ةناحاا ع-
ع:ع98وع87وملاونوض عمل انظح علعوأينعظلعمل ان  عملاةتيوعهااج عم قونقح حلع

                                                           

 -عأهاح عسيحانلعلعملاجحاع  عيتحعظمقن عمل ا ع  عمل بتجزعمل امئتيعليتجزعسناقعص 151
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عوعمين ععل ان  ع   عمل ةاقعل تج عمل   ح،عومل قع  عملاونوض ع.مل -

 ع  عاااالعنظاماااانعهاااانجتمءم عوضااااان ن عأ ااااتىعقاااا نعظيحماااانعمل بااااتج ن عملاط حاااا عوملاونوضاااا ع-
عمل انظح ع.

ق  ااااا عمل كاياااان عيعااااؤولح عضااااانلعقطوحاااااقعيواااانن عمل ةاااااقعومل تجاااان عمل ةناحاااا عوملاونوضااااا ع-
عمل انظح ع.

هنل ونوضعمل انظ عل  و وعياتوطعمل اا عوملا ن  ا عظياععمسا اتميج عمل مقا عملام حا عيالعملةحن ع-
 .ع1أيع امعع بابعقيحعمل مق عوت لحع ن دع اكلعألع كالعظيععظووعيع اجن 

  ااادعوذلااحعهااملعقةااا عملي اانلعع11-90ق وحاا ع اا معمل واانوضعمل ااانظ ع  ااوعألعقاان العياالعهحاا ع
ق يااالعياالعظااونعي عاانويعياالعملااثيااحلعمل ةااناحلعلي اااناعلعملا عاانوج علألظضاانءعهنل واانوضعظيااععأ

وظاونعيالعملاعا خويحلع  اانوتم،عأولااحعملااثياحلعوكاا عطاتلع  احلعياثياادعوج اتموحع صانبعملااثيااحلع
ظضاااعلعوج ااحلع11أيااخنصعأياانع حااانع خاانعنيجاا عأظيااعع اامع   اانواعع7ملااعع3لياا عطااتلعياالع

ع.2أيعملتمجاع  عو و عوج وع نطقعيسا عظلعملتععيئحسعليم انعي وت

  ااوعم ضااتمبع اااعمي ااتعوسااحي ع نياا عل اا عملخم اان عومل امظاان عملةنئااا عاااحلع االضأأراب : -ثانيأأا 
مل اااا عمل انظحااا عق  عاااوع ااا عقاقااا عظااالعيامولااا عمل اااا علخضااااععأ ااا نبعمل اااا عل يوحااا عطت ااا ع

  اقاا عظاالعمل ااا ع ح  وااتعغحااتعوعملا وااتنيطاانلوم،عم ج انظحاا علعغحااتعأ ماا،عمذمعقاان عمل نياا عهنيمنقاادع
وملاو حااا عمل ةااااقعملعحنساااح ععلعأضااا ععم ضاااتمبعهاااقعيكاااتلعنسااا ايجنعيثيااادعيثااا عهةحااا 3عيباااتوع

عمي تىعلعه ح عأ دع خضزعلةامظوعقن ا ح ع ن  عق  ادع.

                                                           
ه ي عي اوعملصتحتعلعقبتجزعمل ا ع  عمل امئتيع:ملاو  عمل ن علي صاصعمل   حاح علعنميعمل يا عومل بتعمل امئتع1

ع 28ص.2000
 -ملةن الع90-11عملاؤيخع  ع21أ تج ع1990ملا ضالعظمقن عمل ا علملصننيوعا نيجخع25أ تج ع1990عج.يع4عظونع 172

  و  عهبحتعلعملاجحاع  عيتحعقن العمل ا ع:عظمقن عمل ا عملوتن  عومل انظح عنميعملتج ن  علي بتعومل ااجزع2000صع 2013
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ي دعظيععأ ادع:"عمل اقع ا عم ضاتمبعع57هااج عملاننوعع1996أكوعملابتععمل امئتيع  عنس ايع
ي  تلعهدعوجانيلع  عمطنيعملةن الع اكلعألع ا ازعملةان العيانيسا ع ا معمل اقعأوع   ا عهاوونمع
لاانيسااا دع ااا عيحااانن لعملاااو نععملااااط  عومييااالعأوع ااا عجاحااازعملخاااوين عوميظااااناعمل اايحااا عذم ع

ع.ع1حاج عليا  ازعملا و  عمل 

بعهقعيباااع  عمل قعمل ةنا عقطوحةنعلم  عمل صااصعمل باتج ح عملعانلو عوج وعمل قع  عم ضتم
ياااالعمل امظاااان ععملا  يااااقعهنلاقن اااا ع02-90ملاااا كتعلع ةااااوعقاااان عملابااااتععمل امئااااتيعهإ ااااوميعملةاااان الع

 اااا عمل ااااا عوقعاااااج منعلع  صاااا عيخ ياااا عقامظااااوعق  ااااح،عهااااقعم ضااااتمبعوهان  اااادعياااالعمل انظحاااا ع
لع  عهحلعكانلع عااععملاعع ا اعي اناعلي ااميعومل وان ،عهانجتمءعجيعان عملاصانل  عوظةاوعمل  ع ع

عوم قونقحن عومل يعن ع.مج انظن عطوةنعليةام حلع

 عوذلااحعهن  ماانءعأجاا عياالعملةاان العأظاامع28وع27 بااتعع اا عم ضااتمبعملا وااقعظيحاادعو ةاانعلياااننقحلع
وقعهن ضتمبعوج  ع عيلع ا عمامغعمل م عملاعا خوي عويو باح عمل اا عملاخ صا عم ي نيعملاع

لعوهان ا عل اقعم ضاتمبع انلعع3أ ن عيلعقنيجخعم ومظادعع8إقيحاحنعوق ونعهنل ونوضعيووع عقة عظلع
م ق صاااانن  عوعملاو حاااا عوععحنسااااح عململةاااان العياااا اعهان اااا علي نياااا عملاضااااتبعيثيااااانعق ااااا عهةاااااقع

وم ج انظحااا عليااالعقوةاااععيانيسااا دعيت ا ااا علاواااويعمه اااتم عمل ااااناعوق  حاااان عمل ةناحااا علاااانع   اااادع
عيلعيتوطعوكحوحن ع.ع02-90ملةن الع

عمذعق اث عي ن تعمل ان  ع حانع ي ع:

هضتعأيعمس خملعلي ااناعملاضاتتحلعيالعقوا ع انه عمل اا عطااماعياووعم ضاتمبعيماانعكانلع
لعسااامءعا افحاا عظاااناعآ ااتجلعأوعق اجاا عظاااناعوهااووعأوعويياا عأ ااتىعيااك عو ااولعم ساا خملع

ياالعملةاان العع57ملااععملايياا عأوعملاهااووعمل اا ع ةااا ع حماانعم ضااتمبعلعو اا معياانعجاانءعهااجاا عملاااننوع
عيلع وسعملةن الع.ع33يانيس عهقعم ضتمبعو ص عظيحدعملاننوعملا ضالعكحوح عع90-02

                                                           
م ج انظ ع  عملةن العمل امئتيعلن املعملاطواظن عمل ني ح عأهاح عسيحانلعلعآلحن عقعاج عي ناظن عمل ا عوملضانلعع-1

ع 167مل امئتعص
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ي زعقعيحاعظةات عظيععمل ااناعملاضاتتحلعهعاو عيبانيك م،ع ا عم ضاتمبعلعي اععكانلعم ضاتمبع
قن ا  عويتظ عويع ا  علين  عيتوطع ا  دعوتا لحع اميعقصاتلع صاويعظالعملاعا خو عم  ةنيانع

تلعق عاااو عوتنطااا عقن ا ااانعلعوجاكااالعيااالعمل ااااناعملاضاااتتحلع ااا عم ضاااتمبعملباااتظ ع   واااتعقصااا
ليلعسحعاث عع ا عهنلا عملخطامعمل عاح،عيالعطاتلعظلعملةتميعمل  عو ععهنل  اجقلي اناعملاطنلو ع

ع.1مل اناعه ع عم ضتمبعليلعيثيانع اعمل ناعهنل عو علي عخحتع

 اكلعليمحان عملاع خوي عملي اءعملحدعكاسحي عل عاخحتعمل ااناعملاضاتتحلعملا  لع باتيالعمل عخحتع
ملاصانلاعمل اايحا عييلعمييتناعوملا باان عومييامكعلضاانلعمسا اتميعي ن  عظا عضتويج ع

ععةااان العيااالعملع41ل اااا حتعمل نجحااان عمل حاجااا عأوعمي باااط عملمايااا علي اااااجلعقطوحةااانعلااا نعملااااننوع
ع.2عع90-02

ع

ع

 

 

عع

ع

ع 

                                                           

 -أهاح عسيحانلعلعآلحن عقعاج عملا ناظن عمل ا عوملضانلعم ج انظ ع  عملةن العمل امئتيعيتجزعسناقعصع 1691
 -ساتا  عاكتجنءعلهتج عيانيس عمل قعمل ةنا عيتجزعسناقعص 1882
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عالخاتمة

سا  عنيمس  نعهنظطنءع  توعينيي عهاااعمل طاايم عمل ا عياموقمنعهةااقعمل ااناع ا عمل باتجزعلةوع
عملوم ي عوملخنيج عوظيععأ ،عميسسعمل  ع تقياعظيحمنع.

لاا،عق ااوعمل مقاا عملام حاا ع اا عمل امئااتعيعااحتوعهااموميتعع1990كااانع خياانعملااععأ اادعما ااومءمعياالعساا  ع
سنساا عمل اان علي نياا عم ااانعأ ااو  عياجماا عهةااام حلعمل عااححتعم ياا تمك علياؤسعاان عو عملةاان العمي

وقباااتج ن عجو اااووعق انياااععيااازعومقااازعم  و ااانحعم ق صاااننيعظياااععملصااا حو لعملاااوم ي عوملخااانيج ع
عقضالعلي ني عملاونوضن عمل انظح علعمل قعمل ةنا علعمل ان  عم ج انظح ع.

جا عنولعقحاانعملععجن  عذلحع   عألع كالعمل نيا ع انه عيأيعيالعأجا عيانيسا عهةادعهكا عهتع
عوعو قعلانعيعااحعهدعقن ا نع.

 نل نيااا عقةااازعظااا عظنقةااادعمل اميااان عق  واااتعظواااانعثةاااحمعلااا معكااانلعيااالعملطوح ااا عألع  ا ااازعه اااونعيااالع
مل ةااااقعوعم ي حااانام عمل ااا عق اااوعطت ااانعيةااانامعلمااا  عم ل اميااان علعويلعمل نيااا ع ااا عيتكااااع ئ ااا ع

قعااا ة عا  و اااو نعوعوضااا منع ااا عقامظاااوعق  حاااا ع ااانلعمل ةااااقع عقخضااازعلياونوضااا عم اااانعمإلنميوع
ظنيا ع  اجاا عظياععمل نياا عملخضاااععلمانعنولعي نقباا عو ا  عمل ةاااقع اا عهةااقعسحنسااح علعهةاااقع

عينلح علعهةاقعمج انظح علعهةاقعجانظح ع.

وياالعاااحلعمل ا ااحن عمل اا عنظاا عإلحماانعملي  اا عمل نلاحاا عملا  حاا عهاعاا ةو عمل ااا عمل نه اا علا  ااا ع
ملاااععمإلل اااام عها ااظااا عيااالعمل اااوماحتعلي صاااويعلي  اااو ن عمل نجاااا عظااالعمل اااا عملوولحااا عمل كايااان ع

عمل تحتعمل  ال عغحتعملاعواقع  عظنل،عمل ا ع:

ضااانلعيااني علي اااناع  ااا عهةاااقعمل اااناعميسنسااح علعوأجااتعي حباا ع ئااقعلعوقحااانعساانظن ع-
عمل ا علعوأينكلعظا عآي  عو  ح ع.

 مكعملامااانيم علعوإظااننوعإي مكماانعوق يااا،عهااقعيااني عهاانل  ي،عياااوىعمل حاانوع اكاالعمل ااااناعياالعإياا-
عيمنيم عإضن ح ع.

إنميوعمل تححاااتعمل ي الااااج عق اجاااامعلي اااا عملمئاااقعلعوي ااادع  ااان عهاكاااا عنولااا علا صااان عمل اااا ع-
عملتقاح ع.
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عأج ووعق اجيح عوجاكلعقحنسمنعيلعأج عق ةحقعملاعنوموعاحلعمل  عحلع.-

اعمل ااناعظياععمل اوعوعمل اا عأكثاتعيالعأجا عو  ح  علم مع  اج عقاا حتعمل ةااقعم ايا عمل ا عق وا
عأظيععيكن  عوعأظيععيتق عجحوعكانعقعن ،ع  عي زعيع اىعملا حب علي ني عوأستقدع.
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المصادر والمراجع :ثائمة   
 باللغة العربية المؤلفات-1
 : الكتب العامة -أ
ما عن عملوتم عل"ملاصطي ن عملةن ا ح ع  عمل بتجزعمل امئتي"لعقنيالعهنلت حلعمل تتح عوملوت عح ع -1

عقصتعملي نبعلملويحووعلمل امئت
ع2004الع نييع نسحلع"ي ناظن عملضانلعم ج انظ ع  عقبتجزعمل امئتيع"لعنميع اي علع -2

علعمل امئت
ملث نلو عظصن عطاملو عليو  عملععقنيجخعملةن العمل ةنا علعنعطعنميع اي عليطونظ عومل بتع -3

عع2014ومل ااجزع
ع1992هعحلعظووعملطح عهاوملع"عأهكن عملضانلعم ج انظ ع"عملوميعمل ني ح علعاحتو ع -4
ع.يةني  عنيمس عمإلنمييععملةن الععا  اعملاجحعلعملطانويععي اوعسيحانل -5
ملعحوعظثانلعالعهع حلعاتيعمل  ي عملانلي ع"ستمجعملعنلحعيتحعأسم عملاعنلح"عمل اءع -6

عميواعوملثن  علقصتعملي نبعلعملويحووعمل امئتع
ظووعملتهانلع يحو علعملاجحاع  عي ناظن عمل ا عوملضانلعم ج انظ علعنميعمل يا علي بتع -7

 ع2014ومل ااجزعلمل امئتع
علعيصتع1978ج انظح ع  عيصت"لعيطو  عملةن توعظي عمل تجفع"يتحعمل ميح ن عم  -8
ملةنض عهعحلعظووعمليطح عهاوملع"عملضانلعم ج انظ عأهكنيدعلوعقطوحةنقدعنيمس عق يحيح ع -9

ع.ي بايم عمل وي عمل ةاقح عللو نلع2003ينيي ع"عملطو  عملثنلث ع
عع2009ينلعي اوعمهاوعظووعمل و علإنميوعملاامينعملوبتج علايا ع نيتولعويااظالعلعظانلعمي -10
 1952ي اوعملاجويعلعمل تجن عمل ةناح ع  عملاطلعمل تت عن.ج.نع.طعاحتء ع -11
ي اوعأ سعقنس،عج وتعليونن عملافح عمل ني عوقطوحةمنعظيععمل بتجزعمل امئتيلعن املع -12

 ع1984ملاطواظن عمل ني ح لعمل امئت
مسن عمل تتح لعي اوعهيا لعمل ميح ن عم ج انظح ع  عملومنعمل تتح لعي موعملو ا عوملويع -13

علع1972ملةن تولع
 ع1999ع2منلعاوولع بتعلعميينلعلطي اوعقنس،عملةتجاق لعإنميوعمي تع -14
 حث،عهنيوعملاصنيووعلعملا  ةعع  عيتحعقن العمل ا ع)نيمس عيةني  عهنلةن العملاو  (عنميع -15

 ع2008س  ع1مل نيوعلي بتعظانلع.م ينلعلط
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لا  ان عمل ا علعنميعمل مض عمل تتح علعي اوعأهاوعإسانظح علعيووأعمل تج عمل ةناح ع -16
عل.ل.صع

 الكتب الخاصة :-ب
علو نلعع1985أهاوعاك عاوويع"ظمقن عمل ا ع  عملوواعمل تتح "لعنميعمل مض ععلعاحتو ع -1
أهاح عسيحانلعل"مل   ح،عملةن ا  عل مقن عمل ا ع  عمل بتجزعمل امئتي"عن. .جعمل امئتع -2

عع1992
عأ ايعسيح،علعقن العمل ا  -3
هبحتع و  علعملاجحاع  عيتحعقن العمل ا علظمقن عمل ا عملوتن  عومل انظح علعنميع -4

عع2006ملتج ن  عليي نبعلجعايعمل بتعومل ااجزعمل امئتع

ه ي عي اوعملصتحتعلعقبتجزعمل ا ع  عمل امئتيع:ملاو  عمل ن علي صاصعمل   حاح علعنميع -5
ع 2000مل يا عومل بتعمل امئتع

حاع  عيتحعقن العمل ا عمل امئتيعلعملي نبعملثن  لع بموعظمق عالعظاواعالع ناتلعملاج -6
علع2010مل ا عملوتن  عوعميثنيعملا تقو عظ منلعملطو  عميولعلعنميعملخيوو ح لعمل امئتل

  .ع1984.ن. .جعمل امئتعع1جماعملو لعقتجب عل"يتحعقن العمل ا عمل امئتي"عج -7
حاعمق صنن  ع  عمل امئتعلعنعطعن املعهنيوع نلوع امظن عمل ا ع  عف عمل  ا  عملعاس -8

عع2011ملاطواظن عمل ني ح عمل امئتع
عهاننعي اوعيطنعمل  تج عمل ني علألجايعوملاتقون علن.طعن املعملاطواظن عمل ني ح عع -9
هاوعهعلعملوتظ ع"ملاجحاع  عملةن العم ج انظ ع)قن العمل ا عوعمل ميح ن عم ج انظح (ع -10

ع .1992نميعمل مض عمل تتح لعلةن توع
عع2013ع1اكتجنعساتا  علهتج عيانيس عمل قعمل ةنا علنميعملموىعلظحلعييحي علعمل امئتعط -11
سانق عملطح علعمل ميح ن عم ج انظح ع  عي ناعملضانلعم ج انظ علعمل اءعميواعلع -12

عع2013ملطو  عميولععلنميعملموىعلعظحلعييحي علعمل امئتع
 علنيمس عيةني  علي بايم عمل يو عيصوقعظنناععطنل عمإلضتمبعملام  علي ا عوأثنيع -13

عمل ةاقح ع.لو نلع.ملطو  عميولعع

 ن وعمل  ااعلع"مل ان  عمل  نئح علي ةاقعمل اناع  عقن العمل ا ع  عيصتعوملوواعمل تتح ع -14
علعي بموعملا نيللملةن تو1996"لملطو  عميولععس  ع
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  ان عي اانعا تملعلعقن العمل ا علعظةوعمل ا عملوتني -15
 باللغة الفرنسية المؤلفات  -2

1- Nicolas VAlTICOS <droit international du travail >. Ed .Dalloz 

.Paris 1970  
2- Dictionnaire Médicale référence  précédente,  

ACCOUCHEMENT : Ensemble des phénomènes mécaniques et 

physiologiques conduisant à la sortie du fœtus et de ses annexes  
3- hors des voies génitales maternelles."  

 النصوص القانونية-3

 الدساتير : 

قن الع مل  ع ص عظيععينع ي ع:"ملتظن  عملص ح عهقعلياامط حلع".ع1996ملوس ايع -1
وملا  يقعهنل ميح ن عم ج انظح عملا واعوملا ا،عهنييتعع02/07/1983ملاؤيخع  عع83/11
ع .ع1996لع  عع42لج.يع1983لع  عع28لعج.يع06/07/1996ملاؤيخع  عع96/17

ملاؤيخع  عع96/19ملا واعوملا ا،عهنييتعع05/07/1983ملاؤيخع  عع83/13قن الع -2
لج.يعع1983لع  ع28ملا  يقعهنل امن عمل ا عومييتمضعملام ح علعج.يع06/07/1996
ع .ع1996لع  عع42

  ن  عملوول عوملا  از"هةالمن:ع"ق  ععميستوعه اع1996ملوس ايع -3
 النصوص التشريعية :

لملا  يقعه امن عمل ا عومييتمضعملام ح لعع02/07/1983ملاؤيخع  عع83/13ملةن العيق،ع -1
ع 1983لع  عع28ج.ي.عع

ملا  يقعهنل ميح ن عم ج انظح عملا واعع02/07/1983ملاؤيخع  عع83/11ملةن العيق،ع -2
ع وملا ا،ع.

ملا  يقعهنل ميح ن عم ج انظح عملا واعع02/07/1983ملاؤيخع  عع83/11ملةن العيق،ع -3
ع 05/06/2011ملاؤيخع  عع11/08وملا ا،عهنلةن العيق،ع

مل يع  ونعكحوحن عقطوحقعمل  ا نلعع27-84يلعملاتسا عع18وملاننوعع83/11ملةن العيق،ع -4
ع 83/11ملثن  عيلعملةن العيق،ع

عملضانلعم ج انظ .عملا  يقعها ناظن ع23/02/2008  ععملاؤيخع08/08لةن الع -5
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ع.05/06/2011ملاؤيخع  عع11/08ملا واعوملا ا،عهنلةن العيق،عع83/11ملةن العيق،ع -6
عع1990لع  عع56لعجعيعظون25/12/1990ملاؤيخعع  عع90/33ملةن العيق،ع -7
ع   يقعهنل  نضو ن ع04/01/2015  عملاؤيخعع15/02ملا واعوعملا ا،عهنلةن العيق،ع -8

ع.عع2015لع  عع01م ج انظح علجعيعظون
ع02/07/1983ملا  يقعه امن عمل ا عوم يتمضعملام ح عملاؤيخع  عع13-83لةن العم -9

،عملا  يقعهنل ميح ن عم ج انظح عملا واعوملا اع02/07/1983ملاؤيخع  عع/83قن الع -10
ع 06/07/1996ملاؤيخع  عع96/17هنييتع

   يقعه مقن عمل ا علجعيعجعجعظونعع1990م تج عع21 ؤيخع  عع90/11ملةن العيق،ع -11
ع 1990ماتج عع25عخا نيجلعع17

ع1996لملا ضالعمل  و  عملوس اييعلع  عع2016ينيلع60ملاؤيخع  عع01-16ملةن الع -12
ع2016ينيلعع04ملصننيوعا نيجخعع14مل تجووعملتساح عمل ون

ع 90/02ملةن الع -13
ملا  يقعهنلاقن  عيلعمل امظن عمل انظح ع  عمل ا عوقعاج منعويانيس عهقعع02-90ملةن الع -14

م ضتمبعلعه  عيلعأج عمل صااعظيععيمننوعملانجع حتع  عمل ةاقعلعجني  عمل امئتعلع
 ع2008

نيجخعملا ضالعظمقن عمل ا علملصننيوعا 1990أ تج ع21ملاؤيخع  عع11-90ملةن الع -15
 و  عهبحتعلعملاجحاع  عيتحعقن العمل ا ع:عظمقن عمل ا ع17ظونعع4ج.يعع1990أ تج ع25

  2000ملوتن  عومل انظح عنميعملتج ن  علي بتعومل ااجزع
ع 83/11مل يع  واعوج ا،عملةن العيق،عع06/07/1996ملاؤيخع  عع96/17مييتع -16
  ضالعملةن العميسنس عليافحو عع1966 ا حاعس  ع2يؤيخع  عع133-66مييتعيق،عع-ع17

عع1966 ا حاعس  8 ننيعع46مل اايح لعج.يعظون
لعملا  يقعهكحوحن عيانيس عمل قعمل ةنا عع21/11/1991ملاؤيخع  عع30-91م يتعيق،عع-18

ع 25/11/1991ملصننيع  عع68لعج.يعظون
عالنصوص التنظيمية :

لعملا  يقعع1982ينيعع15ملاام قعع1386 وتع12يؤيخع  ع82/184ملاتسا عيق،ع -1
ع.1982لع  ع20هنلتمهن عملةن ا ح عجعيع



 

103 
 

مل يع  ونعكحوحن عقطوحقعمل  املعملثن  عيلعع18/10/1988ملاؤيخع  عع209-88ملاتسا ع -2
ع 83/11ملةن العيق،ع

 ملا ونعلمقونقحن عمل ااذجح عع08/12/1997لعملاؤيخع  عع97/472يتسا عق وح يعيق،ع -3

  و عمل ةنظوعملاعوقعلعع26/05/1994ملاؤيخع  عع10-94ملاتسا عمل بتج  عيق،ع- -4
 1994-34مل تجووعملتساح عيق،ع

عقحبن عسياىعلأثتعمل افح عمل ااي عظيععكونءوعملاافوحلعهن نميم عمل اايح عمل امئتج عع -5
ملا ضالعملةن العميسنس عمل ااذج عل اناعملاؤسعن عومإلنميم عع85/59ملاتسا عمل  وح ي -6

ينيلع25ملصننيوع  ععع13لمل تجووعملتساح عيق،ع1985ينيلعع23مل اايح علعملاؤيخع  ع
ع 1985
 ثرارات

ع.1982لع  عع37مل بتج ح عملخن  عه مقن عمل ا عملوتن  علعجعيعظونع -1
ع.1993لع  عع83مل  نضو ن لعجعيعظونع -2
ع.1988لع  عع01ملطوحالعلعجعيعظونع -3
عم ج انظح  -4 علي ميح ن  عملاط   عملص ووق عويو ت ع) الل( عاحل عم ج انظح ل لي اناععملتت  

عميجتمء
عظلعي يسعقضنءعسطح لع01953/10يق،عق  عع07/07/2010ملةتميعملصننيعا نيجخع -5
ع -6 ع  نيجخ عملصنني عملاعوق عليط ل عملاط ح  عملي    عيق،عع20/02/2007قتمي ق  

ع .ع1171/2006
ع  ضالعم قونقح عمل ااذجح عملامج عإظومن نعاحلعملص ووقعع08/08/1993قتميعيؤيخع  ع -7
ع -8 ع   عيؤيخ عيب تك عواميي علي تولعع08/07/1987قتمي عمل ةو   عملةحا  عق و و ملا ضال

عملتياج ع
لع  ونعقنئا عمييتمضعملام ح عمل  ع   ا عألع1996ين اعع5قتميعوامييعيب تكعيؤيخع  ع -9

ععع1996لع  عع16 كالعيصوي نعيم حنعلجعيع
ع -10 عع64ملاننو عملاتسا  عع302-82يل ع   عهع11/09/1982ملاؤيخ عقطوحقعملا  يق كحوحن 

عميهكن ع
عملا  ية عهنيظاناعملام ح عمل  ع انيسمنعميطونءعلعوجتمهاعميس نلعوعملصحننل عوعملاعنظوولع -11
عملاط  علي ميح ن عم ج انظح ععوعملاتمكاعملطوح عم ج انظح عمل نه  علياؤسع عمل اايح عأوع -12
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عوكنل عسطح .
 االتفاثيات :

ميجايعل ننيوعظلعي  ا عمل ا عملوولح عس  عي  ية عه ان  عع95مقونقح عنولح عيق،ع -1
ع 1962ليصننق عظيحمنعيلعطتلعمل امئتع  عس  عع1949

 أطروحات ورسائل 

عملانجع حتعيمننوعل ح عي كتوعم ج انظ عملةن العع  عملةن ا ح عومل طي علملتمه ع ؤمنعيهايع -1
ع.2008-2007عس  عو تملعجني  عمل ةاقععكيح عم ج انظ عقن الععقخصن

عهنن سعكبحوولعملاخنطتعملاضاا  عوآلحن ع قعملا ناظن ع  عي ناعملضانلعم ج انظ لع -2
  عمل ةاقععهنلاوتوكعظووعملةننيع  ن عمل تقح ع  عملافحو عمل اايح عي كتوعملانس ت -3

عقخصنعقن العمنمييعكيح عمل ةاقعومل يا عملعحنسح ع
ااياجقع حتوعلمل قعمل ةنا عاحلعقن العمل ا ع  عمل امئتعوم قونقحن عملوولح علي ا علعي كتوع -4

ل ح عيمننوعينس تعقخصنعقن العمج انظ علعكيح عمل ةاقعومل يا عملعحنسح عجني  ع
عع2014ملطن تعيا يعس حووع

وعملانجع حتعلعج نعا حتوعلعمل ةنه ع  عملاؤسع عملص نظح عمل امئتج عي كتوعيكاي عل ح عيمنن -5
عع2013لعع02قخصنعق  ح،عوظا عكيح عمل ةاقع.جني  عقع طح  ع

هاحوعينوشعلمل ةاقعملانلح عليااف عمل ن ع  عمل امئتعلأطتوه عنك ايم علقخصنعقن الع -6
ع2017-2016ظن علكيح عمل ةاقعلجني  عهنج عيخ نيعظ نه علمل امئتع

عميح ن عم ج انظح عايميوع نل  عملامس  لعملاخنطتعملاضاا  ع  عقن العمل  -7
ملاوتحتعاال  ن تعهنيوشعلعمل تك عمل ةناح ع  عمل امئتج ع  عف عمل  تت عملو اةتمطح ع -8

ي كتوعل ح عيمننوعينجع حتعلعقخصنعق  ح،عسحنس عومنمييعكيح عمل يا عع1999-2010
عع2011ملعحنسح عوم ظم عجني  عمل امئتع.

ي عوقطايعقطوحةنقمنع  ع  ن عملافح عظي عمل ت نلعيالانعلميسسعمل  تج عليافحو عمل ن -9
مل ااي عمل امئتيعلأطتوه عنك ايم عقخصنعملاؤسعن عملعحنسح عومإلنميج عمل امئتج عكيح ع

ع2013مل امئتعع1مل ةاقعلجني  عقع طح  ع
قنط عمي  علع  ن عمل تقح ع  عملافح عمل ااي علي كتوعينس تعقخصنعإنميوعظني عع -10

ع 2016لمل امئتععقع طح  عييعللكيح عمل ةاقعلجني  عم  اوعي  اع
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ي  اييلعقع طح  لعمل امئتلععملةن العمل امئتيعوملةن العملاصتي(لعيسنل عنك ايم لعجني   -11
علع2006-2007

ي ن تج عساح  علعمل تج عمل ةناح ع  عمل امئتعي كتوعل ح عيمننوعينجع حتعلعقخصنع -12
 ع2012قن العنس اييعكيح عمل ةاقعجني  عمل نجعلخضتعلهنق  ع
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 فهرس المحتويات 

 عإ ومءع
عيكتع

 ج-أعيةوي ع
 الفصل األول : الحقوق الفردية

ع1 المبحث األول  : الحقوق االجتماعية
 2 مل قع  عملتمه عالمطلب األول :
ع2عأ ن عملتمه عالفرع األول :
ع7عمل ط ععالفرع الثاني :
ع17عمل قع  عمل ميح ن عالمطلب الثاني :
ع17ع   مل ميحلعظيععملاتضعوميياي عالفرع األول :
ع49ععمل ميحلعظيععهامن عمل ا عوعمييتمضعملام ح عالفرع الثاني :

ع52 المبحث الثاني: الحق في األجر والترثية
ع52ع:ععمل قع  عميجتعالمطلب األول
ع52عيوما عميجتععالفرع األول :

ع55عيونن عميجتعالثاني :الفرع 
ع57عمل قع  عمل تقح ععالمطلب الثاني :
ع57عيوما عمل تقح ععالفرع األول :
ع60عأثنيعمل تقح عوعيوننئمنععالفرع الثاني :

علفصل الثاني : الحقوق الجماعيةا
ع66 المبحث األول : حق االضراب 

ع66عين ح عم ضتمبعععالمطلب األول :
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ع66عيوما عم ضتمبعععالفرع األول :
ع69عأ امععمإلضطتمبععالفرع الثاني :
ع73عإجتمءم عويتوطعملي اءعملععم ضتمبعوعميثنيعملا تقو عظ دععالمطلب الثاني :
ع73ع:عإجتمءم عويتوطعملي اءعملععم ضتمبععالفرع األول

ع75عميثنيعملا تقو عظلعم ضتمبععالفرع الثاني :ع
ع82 المبحث الثاني : الحق النقابي 

ع83عيوما عمل قعمل ةنا ععالمطلب األول :
ع83عقطايعمل قعمل ةنا ععالفرع األول :
ع86عق تجفعمل قعمل ةنا ععالفرع الثاني :
ع88عإجتمءم عيانيس عمل قعمل ةنا عوعمل ان  عملاةتيوعلدعالمطلب الثاني :
ع88عإجتمءم عقمسحسعمل ةنه ععالفرع األول :
ع89عهان  عمل قعمل ةنا ععالفرع الثاني :

ع97عملخنقا 
 99 قنئا عملاصننيعوملاتمجز

 106  متلعملا  اجن 
  ييخن

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ملخص

عهةاااااقعمل اااااناع اااا عي ااظاااا عياااالعمل ةاااااقععملةن ا حاااا عق صاااا عهنل مقاااان عمل اااا عق كاااا،عمل ااااانا 
 ااا عي  امااانعهااانجايعمل ااااناعلومل اااام العوفاااتولعمل اااا ععمل ةااااقعهم ااا نبعمل اااا عوق  ياااقعقياااحع

عن عمل ا عومل قعهن بنءعمل ةنهن ع.سنظم ي  عوق و وع

ملا  يةا عظاناعطنئوا عومسا  عيالعملصاكاكعا عمل ا عملوولح عق ا عظيععوضزعوإعكن  عي  ه ح ع
  مانعظياععملصا حوعملاوم ي عمظ وات عهةااقعمل ااناعوهانعأيانملاوول ععملصا حوظيععله ةاقعمل اناع

 بااا زع ااا عاجاااننوععيااالعيمنيمااانعمسااا ةتميعظمقااان عمل اااا علعيلع ااا معم سااا ةتمييااالعطاااتلعملوولااا ع
ع   عمه تميمنع.عضامهاوضزعملابتعععي اح منمل بنطعم ق صننيعوتنل  تع

  

 : الكلمات المفتاحية 
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