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 المجلة في النشر قواعد
 تكىث   أال شى طة  ، نى ثالمقت   ثالشى يي  القتنثنيى  ثالد اسىت  البحىث  بنشى  المجلى  تعنى  -

 .الستبق في منشث ة

 .ثاألجنبي  الع بي  بتللغ  تخصصهت مجتل في البحث  المجل  تقبل  -

 مى  تةلى  أ  التح طى  ثلهيئى  العلمىي للتقيىي  المجلى  فىي للنشى  المقدمى  البحىث  تخضى  -

 .النش  يل  المثافق  قبل التقيي  نتتئج في الثا دة التعديال  المعني

 أيىداد إصدا  ثطجثز تخصصهت مجتل في المقتم  ثالندثا  المؤتم ا  أيمتل جل الم تقبل -

 .بذلك المجل  م  ختص 

 :للنشر البحوث قبول ومواصفات ضوابط

 13 حجى  بخى A4  مقىت  ث ق  يلى  ثاحىد ثجى  يلى  مةبثيى  ثالد اسىت  البحىث  تقىد  -

 (.4.25) الجثان  كل م  جتنبي  ثهثامش 11 حج  ثبهثامش
 .ثقثايده العلمي للبح  العلمي  األصثل البح  في  ي اي أ  -

 العلميى ، ثد جتى  ثالثيىت   البتحى  ثاسى  البحى ، ينىثا  البحى  مى  األثلى  الصىحح  تحمىل -
 .ثمكتنهت ثثظيحت 

 .مةبثي  صحح  30 ي  البح  صححت  يدد يزطد ال -

 .تنش  ل  أث نش   سثاء ت د ال للنش  المقدم  األبحت  -

 ثهى  ،كتتبهىت نظى  ثجه  تمثل المجل  في المنشث ة ثالمقتال  ثالد است  بحث ال في اآل اء -

 .ينهت المسئثلث   ثحده 
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 االفتتاحية

 الرحيم الرحمن هللا بسم

العلىي  بمىت فىي الصىدث ، ثالصىالة ثالسىال  يلى  الحمد هلل المتح د بتلعل  الكتمل، ثالحضىل الشىتمل،  
الخةىت ، سىيدنت محمىد ثيلى  آلى  ثصىحب  أفضىل الصىالة ثأزكى   م  يلم   ب  مت ل  يك  يعل ، ثآتته فصىل

 السال . . . ثبعد:

تتش ف هيئ  التح ط  أ  تديث ق اءهت األيزاء إل  متئدة الحك  ثالعل  م  خالل العدد الخت  مى   
مجلىىى  البحىىىث  القتنثنيىىى ، الىىىذي يحتىىىثي البحىىىث  ثالد اسىىىت  التىىىي ألقيىىى  ثنثقشىىى  فىىىي ث شىىى  العمىىىل حىىىثل 

مىىت    23-22المنظمىى  لعالقىىت  العمىىل، التىي نظمتهىىت كليىى  القىىتنث  جتمعى  مصىى ات  فىىي الحتىى ة:  التشى طعت 
ب يتيىى  كىىىل مىى : الشىىى ك  الليبيىى  للحديىىىد ثالصىىل ، الشىىى ك  الليبيىى  للمىىىثانئ، المنةقىى  الحىىى ة مصىىى ات   2016

العمىل فىي بالدنىىت  لتسىلي  الضىثء يلى  اإلشىكتليت  العمليى  النتتجى  يىى  تةبيىق التشى طعت  المنظمى  لعالقىت 
 الحبيب .

ثقد كت  منتظ ا  أ  يصد  هذا العدد مةبثيت  ث قيت  متزامنت  م  انتظت  فعتليت  هذه الث ش ؛ إال أ   
ظ ثفت  حتل  دث  ذلك، ثهللا ثحده المىأمثل أ  يزطىل العثائىق، ثطيسى  للمجلى  ث سىتلتهت سىبلهت إلى  تحقيىق مىت 

 تةمح إلي .

ا العدد تبس  يذ هت للمعنيىي  مى  البحىت  يى  التىأخي  فىي إصىدا ه، مى  ثهيئ  التح ط  إذ تقد  هذ 
إيمتنهىت ال اسىب بىأ  األيمىتل العلميى  مىت هىي شى اك  محتثحى  بىي  ذثي االختصىت  فىي أنحىتء ثةننىت الغىتلي، 
فهىى  جميعىىت  مهمىىت تبتيىىد  المسىىتفت  بيىىنه  أفىى اد أسىى ة ثاحىىدة يقىىد  كىىل مىىنه  مىىت يقىىث  بىى  اآلخىى ، لمثاصىىل  

  ة في سبيل تحقيق النجتح ثالتقد .المسي

ل  جمي  ال يتة ثالبحت  ثأيضتء اللجت  العلمي ، ثالتحضي ط  ثمت انبثق ينهىت مى  لجىت  ف ييى    ثا 
ثالذي  كتن  ثم ة جهىثده  ثديمهى  انتظىت  فعتليىت  هىذه الث شى ، تجىزي هيئى  التح طى  هىذا الجهىد المتثاضى  

   ثالمثتب ة في هذه الميدا  الحسيح ميدا  البح  العلمي.آمل  أ  تشع ه  بمزطد م  العزطم  ثاإلخال

ثختتمت  ال يس  هيئ  التح ط  إال شك  الجمي  يل  جهده  المبىذثل إلنجىتح فعتليىت  هىذه الث شى ،  
مىىذ كتنىى  فكىى ة تلىىثح فىىي األفىىق إلىى  أ  أصىىبح  ثاقعىىت  ملمثسىىت  محىىال  للثنىىتء مىى  كىىل الحضىىث  ثالمشىىت كي ، 
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ثالمسىىتم  النتظىت  مثىىل هىذه المنتشىى  العلميىى ، جتمعى  مصىى ات  يلى  تشىىجيعهت الىدائ  ثالشىك  مثصىىثل إلدا ة 
 ثلمت تلقته هذه المجل  م  ينتي .

ل  الملتق  في مححل يلمي آخ  يكث  يمل  متدة يلمي  لعدد م  أيداد هذه المجل .   ثا 

 وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم
 

 التحريــر هيأة
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 ...هـــــتنوي
 ألعزاء. . .قراءنا ا

إ  المتدة العلمي  المنشث ة في هذا العدد ال تشكل كل أيمتل ثفعتليت  الث ش ، بل اقتصى   يلى   
البحث  ثالد است  المقدم  في شكل ث قت  بحثي  ت  تحكيمهىت مى  اللجنى  العلميى  للث شى ، ثلى  يشىمل النشى  

 المحتض ا  العتم  الملقتة في هذه الث ش ، ثالتي كتن  كتلتتلي:
محتضى ة األسىىتتذ الىدكتث : يبىىدالغني يمىى ث الى ثيمض، أسىىتتذ القىتنث  الخىىت  فىىي كليى  القىىتنث  جتمعىى   -1

ة ابل ، يضث لجن  الخب اء في منظم  العمل الع بي ، ثالتي كتن  حثل نشأة ثتةث  قىتنث  العمىل الليبىي، 
لنشأة قتنث  العمل الليبي ثتةىث ه  ثالتي أفتض فيهت بعلم  الغزط  ثأسلثب  الشيق استع اض الم احل التت طخي 

 يب  م احل تت طخ  الةثطل.
، بعنىىثا  )المسىئثلي  يىى  إصىىتبت  العمىل فىىي قىىتنث  الكيسى حسىىي  أحمىىد د. محتضى ة األسىىتتذ المحىتمي:  -2

 العمل الليبي(.
الجلسىى  الحثا طىىى  حىىىثل مشىى ثع قىىىتنث  العمىىىل الجديىىىد التىىي تثالهىىىت يضىىىثا لجنىى  إيىىىداد المشىىى ثع، ثهمىىىت:  -3
ألستتذ الدكتث : يبدالغني يم ث ال ثيمض، أستتذ القتنث  الخت  في كلي  القىتنث  جتمعى  ةى ابل  ) ئىي  ا

لجن  إيداد المش ثع(، ثاألستتذ الدكتث  محمد محمد مصةح  سىليمت ، أسىتتذ القىتنث  الخىت  بكليى  القىتنث  
 جتمع  مص ات  )يضث لجن  إيداد المش ثع(.

ت احتثتى  مى  أفكىىت  ثمىت تالهىىت مى  منتقشىت  قيمىى  مى  الحضىىث ، ثقىد تميىز  هىىذه المحتضى ا  بمىى 
 ثتأسف هيئ  تح ط  المجل  لعد  نش هت لعد  حصثلهت يل  محتثى هذه المحتض ا  لعد  تسجيلهت.
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 حقوق والتزامات العامل يف ظل قانون عالقات العمل
 م والئحته التنفيذية2010لسنة  "12" رقم

مساح عبد السالم البرية


 

ة إبراهيم السعداويجني


 

 :المقدمة
فتلعمىىل يعىىد  ،يحتىىل العمىىل مكتنىى  حيثيىى  فىىي حيىىتة الحىى د ثالمجتمىى  يلىى  حىىد سىىثاء 

بىىل ثألنىى   ،حيثيىىت  بتلنسىىب  للحىى د ال ألنىى  ضىى ث ة اقتصىىتدي  لمثاجهىى  تكىىتليف المعيشىى  ثأيبتئهىىت
  للمجتمى  ال ألنى  كمىت إنى  حيثيىت  بتلنسىب ،في الثق  ذات  ثسيل  لتحقيق الذا  ثاثبت  الثجىثد

يعد م  أه  األدثا  الحتيلى  فىي تحقيىق النمىتء ثاالزدهىت  فىي مختلىف المجىتال  االجتمتييى   
 .بل ثألن  قبل ذلك يعد أحد أب ز ثستئل تديي  أمن  ثاستق ا ه ،ثاالقتصتدي  ثالسيتسي 

 ، لذلك فقد أثلى  جىل المشى يي  اهتمتمىت  ختصىت  بتلعمىل ثتنظىي  الجثانى  المتعلقى  بى 
بغيىىى  اال تقىىىتء بىىى  ثتحقيىىىق ال خىىىتء للحىىى د ثالجمتيىىى  فىىىي آ  ثاحىىىد يلىىى  ايتبىىىت  أ  ثضىىى  أي 

 .منهمت ينعك  بتلض ث ة يل  اآلخ 
ثلمت كىت  إلى  إ  الثاقى  يشىي  إلى  نةىتق التعىت ض ثالتضىت   بىي  مصىتلح ة فىي  

يىى   العمىىل ال يبىىدث ضىىيقت  ثضىىئيال  لمىىت يبىىدث مىى  تمىىتيز فىىي ةبيعىى  ثحجىى  م كىىز كىىل منهمىىت
فىى    تىىدخل المشىى ع يلىى  العالقىىت  النتشىىئ  يىى  العمىىل قىىد ال يجىىد مجىىتال   حبىىت   يىى   ،اآلخىى 

أث بىىىتألح ى  ،تلىىىك الثسىىىيل   التىىىي يىىىت  مىىى  خاللهىىىت إنشىىىتء هىىىذه العالقىىىت  ثت تيىىى  مثجبتتهىىىت
ف ذا كت  م كز صتح  العمل المتسلح بتلمتل أثال  ثبىتلعل   تلبىت   ،االتحتق يل  العمل ثتنحيذه

ؤهلىىى  لحىىى ض شىىى ث( ال تبتعىىىد يىىى  إيقىىىتف الحيىىىف ثاإلجحىىىتف بحىىىق الةىىى ف األضىىىعف قىىىد ي
                                                           

-   جتمع  مص ات ، كلي  القتنث.  

-   جتمع  مص ات ، كلي  القتنث. 
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فى   تحقيىق االسىتق ا  فىىي يالقىت  العمىل ال يىت  إال بتىىثفي  قىد  مى  التىثاز  بىىي   ،بتلضى ث ة
لذلك ف   اهتمت  المش ع بتلعمل  كقيم  جثه ط  ثأستسىي   ،حقثق ثالتزامت   كل م  الة في 

ال بىىل ثحتىى  كثيىى ا  مىى  دقىىتئق   ،يغحىىل بىىتلتنظي  كثىى ا  مىى  جثانبىى فىىي حيىىتة ثالمجتمىى  جعلىى  ال 
األمىى  الىىذي يظهىى  جليىىت  فىىي تدخلىى  يىى  يقىىد العمىىل فىىي الحتىى ة الممتىىدة مىى  قبىىل  ،تحتصىىيل 

 ميالده ثحت  تلك الالحق  يل  زثال  ثانتهتئ . 
  بيىد أ  الحقيقى  التىىي ال يمكى  إنكت هىت فىىي هىذا الصىدد ال تبتعىىد يى  ا تبىت( منضىىم  

التىىدخل التشىى طعي بتلمعةيىىت  االجتمتييىى  ثاالقتصىىتدي  ثالسيتسىىي   السىىتئدة فىىي المجتمىى  أث 
الختص  ب  حي  تنحس  أث تتس  ح ط  األف اد في التعتقد يل   العمل تبعت  لمىت يت تى  يلى  

 .تلك المعةيت  م  إف ازا  ثنتتئج
ظى  الحمتيى  ثال يتيى  ثفي ليبيت ال يجد المتتبى  لخةى  المشى ع كبيى  العنىتء فىي مالح 

فقىد  ،التي أثالهت المش ع للعتمل ثمصتلح  بثصح  العنص  األه  في يمليى  اإلنتىتو ثالتنميى 
  بتنظىىىي  كتفىىى  الجثانىىى  األستسىىىي  المتعلقىىى  2010"لسىىىن  12جىىىتء أحكىىىت  قىىىتنث  العمىىىل  قىىى  "

كىىل  بعالقىىت  العمىىل ثيلىى  ثجىى  ال يخلىىث مىى  التحصىىيل إذا مىىت تعلىىق األمىى  بحقىىثق ثثاجبىىت 
سىىثاء كتنىى  تلىىك العالقىىت  قتئمىى  بمثجىى  يقىىد يمىىل فىى دي أ   ،ةىى ف  فىىي مثاجهىى  اآلخىى 

إذ كحل المش ع ضمت  تةبيق هىذه األحكىت  بثسىتئل يىدة ال تبتعىد يى  فى ض  ،يمل جمتيي
 .لعقثبت  الجنتئي  إذا مت اقتض  األم  ذلك

 :تمهيد
فىال يح قىث   ، ثبي  مصةلح يتمل ينىد النىت ،مت ُيخل  بي  مصةلح مثظف ا  كثي  

فنجىىد أ  شخصىىت يعمىىل فىىي القةىىتع  ،بىىي  المصىىةلحي  بىىتل    أ  هنىىتك فىىثا ق كثيىى ة بينهمىىت
  .الخت  ثيةلق يلي  مثظف



 3                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

ثذلىىىك  ،ثمىىى  نتحيىىى  أخىىى ى نجىىىد فقهىىىتء ث جىىىتل القىىىتنث  يميىىىزث  بىىىي  المصىىىةلحي 
ح ثختصىى  ينىىدمت تثىىث  منتزيىى  ثتتضىىت   المصىىتل ،لألهميىى  القتنثنيىى  ثمىىت يت تىى  يلىى  ذلىىك

ثأيضىىت  ،فينبغىىي مع فىى  الحىى ق بىىي  المصىىةلحي  لتحديىىد القىىتنث  الىىذي سىىيةبق ،بىىي  الةىى في 
 .تحديد جه  القضتء المخت  للحصل في المنتزي 

يجىىىى  أثال ُنعىىىى  ف مىىىى  هىىىىث  ،ثلكىىىىي ن عىىىى ف الحىىىىثا ق بىىىىي  المثظىىىىف ثبىىىىي  العتمىىىىل
ت ثمع فىىى  ثمىىى  ثىىى  نتةىىى ق إلىىى  الحىىىثا ق التىىىي بهىىىت نميىىىز بينهمىىى ،ثمىىى  هىىىث العتمىىىل ،المثظىىىف

القتنث  الذي ينةبق يلي  ثكذلك جه  القضتء التىي يمكى  أ  يلجىأ إليهىت الةى ف المعنىي فىي 
 .حتل  حدث  منتزي 

هث كل شخ  يت  تعيين  بثظيح  دائم  بأحد الم افىق العتمى  التىي  :فتلمثظف العت 
 .تدا  م  قبل الدثل  مبتش ة

بعت لصتح  العمل الىذي هث كل شخ  يؤدي يمال مقتبل أج  ثيكث  تت :ثالعتمل
ش اف   .يعمل لدي  ثتح  إم ت  ثا 

ثالتىي مى  خاللهىت  ،ثيالحظ م  خالل التع طحي  الحثا ق بىي  المثظىف ثبىي  العتمىل
 ؟ثمتىىىىى  يةلىىىىىق يىىىىىتمال ،ُيةىىىىى ح السىىىىىؤال متىىىىى  يةلىىىىىق يلىىىىى  هىىىىىذا الشىىىىىخ  مثظحىىىىىت يتمىىىىىت

ثالثى  فالبىد مى  تىثاف   ،لكي يةلق يل  كل شخ  يعمل في جه  مت ثطتمتى  صىح  مثظىف
 :ش ث( ثهي

 .أ  يىىىىىىىىىت  تعيينىىىىىىىىى  بأحىىىىىىىىىد الم افىىىىىىىىىق العتمىىىىىىىىى  تىىىىىىىىىدا  مىىىىىىىىى  قبىىىىىىىىىل الدثلىىىىىىىىى  إدا ة مبتشىىىىىىىىى ة -1

ثهىىذه  ،ثيكىىث  تعيينىى  بىىتألداة القتنثنيىى  للتعيىىي  فىىي الثظيحىى  ثتصىىد  ممىى  يملىىك إصىىدا هت -2
 .األداة القتنثني  هي الق ا  اإلدا ي 
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 .ي هىىىىىىىىىىذه الحتلىىىىىىىىىى ثال يهىىىىىىىىى  هنىىىىىىىىىىت نىىىىىىىىىىثع الثظيحىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىى ،ثأ  يتعىىىىىىىىىي  بثظيحىىىىىىىىىى  دائمىىىىىىىىىى  -3

 .ثخىىىالف ذلىىىك ال يعتبىىى  مثظحىىىت ،ثمتىىى  تىىىثاف   هىىىذه الشىىى ث( الثالثىىى  يعتبىىى  مثظحىىىت يتمىىىت

 :فالبد م  تثاف  الش ةي  األستسيي  لكي يكث  يتمال ثهمت ،أمت بتلنسب  للعتمل
 .أ  يؤدي يمال ل   العمل مقتبل ذلك حصثل  يل  أج  من  -1
ش اف أ  يكث  تتبعت ل   العمل تح  إم ت  ث  -2  .أي ينص  التبعي  ،ا 

ثال يه  هنىت صىح  العتمىل قىد  ،ثمت  تثاف   هذه الش ث( في الشخ  يعتب  يتمال
كلهى  يعتبى ث  يمىتال إذا كىتنثا يعملىث  فىي مؤسسى  ختصى   ،يكث  مهندست أث ةبيبت أث مدي ا

 .أث ش ك  ختص  أث بتألي  القةتع الخت 
 :ثطت ت  يل  هذا التح طق أمث  يدة ثهي

 :حي  القتنث  الثاج  التةبيق م  -أ
أمىىت العتمىىل فيةبىىق  ،فىىتلمثظف العىىت  يةبىىق يليىى  قىىتنث  الخدمىى  المدنيىى  بشىىكل يىىت 

 .يلي  قتنث  العمل
 :م  حي  تحديد جه  القضتء - 

فمحكمى  القضىتء  ،فكل منتزي  تثث  بي  المثظف العت  ثبي  اإلدا ة التي يعمىل بهىت 
 .يل  المنتزيت  هنت المنتزيت  اإلدا ط  ثيةلق ،اإلدا ي هي المحكم  المختص 

أمىىت بتلنسىىب  للعتمىىل فكىىل منتزيىى  تثىىث  بينىى  ثبىىي  الجهىى  التىىي يعمىىل بهىىت فتلقضىىتء  
 .ثيةلق يلي المنتزيت  هنت المنتزيت  العمتلي  ،العتدي هث المخت  في الديثى 

 :م  حي  العالق  التي ُتستمد حقثق كل منهمت -و
العت  حقثق  الثظيحيى  مى  القىتنث  الىذي يىنظ  يالقتى   فتلعالق  التي يستمد المثظف

أمىىت العتمىىل فيسىىتمد حقثقىى   ،أي أ  يالقىى  المثظىىف ب دا تىى  يالقىى  تنظيميىى  ،بىىتإلدا ة العتمىى 
ق  بىي  العتمىل ث   العمىل ثطت تى  يلى  هىذا أ      ،أي يالقى  تعتقديى  ،م  العقد الذي يث 
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 ،المبىىى   مىىى  العتمىىىل إال بمثافقىىى  الةىىى في  العمىىىل ال يسىىىتةي  تعىىىديل أي بنىىىد مىىى  بنىىىثد العقىىىد
ثذلىك يمىال بتلمبىدأ أ  العقىد شى طع   ،ثكذلك الحتل يستةي  كل منهمت إنهتء العقىد متى  شىتء

بخىىالف اإلدا ة العتمىى  ال تسىىتةي  إنهىىتء  ،حيىى  يتةلىى  تثافىىق اإليجىىت  ثالقبىىثل ،المتعتقىىدي 
 .يالقتهت بمثظحيهت إال بنتء يل  القتنث  
 ملطلب األولا

 لـــــــــــــوق العامــــــــــقح

 :رـــاألج: الفرع األول
ثيقصد ب  المقتبل المتلي الىذي يتقتضىته العتمىل نظيى  جهىده ثفىق يقىد العمىل سىثاء  

كتن  حص  أث يتئدا م  اإلنتتو أث الخدم  أث مبىتل  نقديى  مضىتفت   إليى  العىالثا  أث البىدل 
  .النتفذةثالمزايت األخ ى المستحق  بحك  التش طعت  

لىذلك فقىد قى   المشى ع العديىد مى  الثسىتئل أث الضىمتنت  التىي تكحىل ثصىثل األجى   
 :إل  العتمل أث قد  محدد من  يل  األقل ثذلك يل  النحث اآلتي

 .امتيتز األجث  ي  بتقي الديث  المستحق  لصتح  العمل-1
 .يد  قتبلي  األج  للحجز-2
 يد  التنتزل  ي  األج  -3
 .تسلي  قسيم  أث كشف األج إلزامي   -4
  .تسلي  األج  للعتمل بصح  شخصي  ثمبتش ة -5

فتألج  هث أه  الحقىثق األستسىي  للعتمىل كمىت يعتبى  أهى  التزامىت  المسىتخد  األمى   
لكى  السىؤال  ،الذي يجعل  يحظ  بتلحمتي  القتنثنيى  المشىددة فىي مختلىف التشى طعت  العمتليى 

تك تمييىىز فىي يقىىد العمىىل محىىدثد المىىدة ثيقىىد العمىىل  يىى  هىىل هنىى ،المةى ثح فىىي هىىذا المجىىتل
 محدد المدة؟
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 :ثلتثضيح ذلك يمك  أ  نض   المثتل التتلي 
العتمل الذي يتعتقىد مى  المسىتخد  بمثجى  يقىد محىدد المىدة السىتخدا  يتمىل مثبى   

فحىىي هىىذا المثىىتل هىىل  ،لىى  مىى  األقدميىى  مىىدة ةثطلىى  تغيىى  يىى  يملىى  بسىىب  يةلىى  م ضىىي 
إننت ال نجىىد فىىي القىىتنث  مىىت ؟قدميىى  ثحىىثافز الكحىىتءة  المهنيىى  تلحىىق العتمىىل الجديىىدتعىىثيض األ

 ي  أننت نجد أنحسنت بي  كحتي   الكح  األثلى  ثهىث األجى  الىذي يعىثد يلى   ،يجي  يل  ذلك
العتمىىىل بحكىىى  المنصىىى  الىىىذي يشىىىغل  بمثجىىى  يقىىىد يمىىىل محىىىدد المىىىدة ثالىىىذي كىىىت  يدفعىىى  

ثبذلك يمك  أ  تقىثل أ  العتمىل  ،مال  يل  تعثيض األقدمي المستخد  للعتمل  المتغي  مشت
 .الجديد أصبح يشغل ذلك المنص  امتيتزات  ثكأن  يحل محل العتمل المتغي 

ثالكحىى  األخىى ى هىىي  يىىت  شىى ( األقدميىى  فىىي المنصىى  للعتمىىل الجديىىد الىىذي تعتقىىد  
جديىد  تعىثيض بمثج  يقد يمل محىدد المىدة فيصىبح مى   يى  المعقىثل أ  تلحىق العتمىل ال

 .األقدمي  نظ ا  لعد  تثف هت في 
 يىى  أنىى  بىىي  الكحتىىي  السىىتبقتي  يتضىىح أنىى  لىىي  للعتمىىل الجديىىد الىىذي تىى   تشىىغيل   

بمثجىى  يقىىد محىىدد المىىدة السىىتخدا  يتمىىل دائىى  متغيىى  سىىثى األجىى  المسىىتحق لهىىذا األخيىى  
 دث  العالثا  األخ ى ثالمتعلق  بأقدميت  ختص .

 :جـــازاتاإل: الفرع الثاني
 ثبمىىت السىىن  خىىالل مختلحىى  إجىىتزا  يلىى  العتمىىل حصىىثل ضىى ث ة المشىى ع  ايىى  فقىىد 
 التىىي المنتسىىبت  أث جهىى  مىى  العتمىىل بهىىت يمىى  قىىد التىىي ثالظىى ثف العمىىل ةبيعىى  مىى  يىىتالئ 
 للعتمىىل السىىنثي  اإلجىىتزة إلىى  فبتإلضىىتف  ،أخىى ى  جهىى  مىى  آخىى  إلىى  يىىت  مىى  حىىدثثهت يتكىى  
جىىىتزة الم ضىىىي  اإلجىىىتزا  يلىىى  الحصىىىثل فىىىي قالحىىى للعتمىىىل المشىىى ع فىىى ض جىىىتزة الحىىىج ثا   ثا 
 اإلجىىىتزا  هىىىذه جميىىى  تعتبىىى  حيىىى  ال سىىىمي  العةىىىال  يلىىى  فضىىىال   العتملىىى ، للمىىى أة الثضىىى 
 يجىىثز ال كمىىت لهىىت  المحىىددة األثقىىت   يىى  فىىي تعةىى  أ  يجىىثز ال إذ ،العىىت  بتلنظىىت  متعلقىى 
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ال ،يينىي أث نقىدي بىدل بأي استبدالهت  يىثض مجى د ثألصىبح  تشى طعهت مى   العلى لىذهب  ثا 
 كتنى  ثلمىت، العىت  النظىت  مقتضىيت  يلى  مصىتد ة م  ذلك في مت ثمعلث  ،العتمل إل  يدف 
 بكىىل الختصىى  األحكىىت  يىى ض فسىىنتثل  ثالمنتسىىبت  الظىى ثف بحسىى  متعىىددة اإلجىىتزا  هىىذه
 :ياآلت الثج  يل  ثذلك حدى، يل  منهت
  :: العطالت الرسميةاولا 

 أث الدينيىىىىى  ثالمنتسىىىىىبت  األييىىىىىتد فىىىىىي للمشىىىىىت ك  العتمىىىىىل أمىىىىىت  لمجىىىىىتلا إتتحىىىىى  إ  
 ذلىىىك يىىىؤدي أ  دث   يملىىى  يىىى  العتمىىىل انقةىىىتع بتلضىىى ث ة تقضىىىي الثةنيىىى  أث االجتمتييىىى 
 .أج ه إنقت  إل  االنقةتع

  :: اإلجازات السنويةثانياا 
 مىى  فسىىح  تىىثفي  فىىي يكمىى  سىىنثي  إجىىتزة فىىي الحىىق العتمىىل مىىنح مىى  الغىى ض إ  

 مثىل تحقيىق فى   لىذلك نشىتة  ثتجديىد ثالمعنثيى  المتديى  قىثاه السىتعتدة السن  خالل ل   الثق
 المشىى ع تىدخل فقىىد ثبتلتىتلي ،ثمىىأجث ة ةثطلى  اإلجىتزة كتنىى  إذا إال يتسىن  ال قىىد الغى ض هىدا

 . بتلعتمل السنثي  بتإلجتزة الختص  األحكت  م  جمل  ليح ض
التنحيذيىىى   ضىىىم  الحصىىىل ال ابىىى  مىىى   ثقىىىد نضىىىمهت قىىىتنث  يالقىىىت  العمىىىل ثالئحتىىى  

مى  القىتنث  ))ثال يجىثز أ  يتنىتزل  (30القتنث  ثالثتل  في الالئح  ثالذي كىت  نى  المىتدة )
كمت ال يجثز منعى  منهىت أث تأجيلهىت أث قةعهىت إال لضى ث ة  ،العتمل أث المثظف  ي  إجتزت 

 .تقتضيهت مصلح  العمل أث إذا     في ذلك((
مىىىى  الالئحىىىى  ))تعىىىىد جىىىىدثال زمنيىىىىت  ل جىىىىتزا  السىىىىنثي   (14المىىىىتدة ) بينمىىىىت نجىىىىد فىىىىي نىىىى  -

ثفىىي بعىىض األحىىثال التىىي تىى ى فيهىىت جهىى   .للعىىتملي  بهىىت ي ايىى  فيىى  انتظىىت  ثاسىىتم ا  العمىىل
ثيسىىتحق العتمىىل أث  ،العمىىل الحتجىى  إلىى  العتمىىل أث المثظىىف لهىىت أ  تححىىظ لىى  بمىىدة اإلجىىتزة
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ت  يحس  يلى  أسىت  م تبى  يى  إجتزتى  السىنثي  التىي المثظف يند انتهتء خدمت  مقتبال  نقدي
 .ل  يتمت  بهت لمصلح  العمل((

 :التأمينات الجتماعية: الفرع الثالث
إذ  ،لقد بس  المش ع حمتي  ختص  يل  العتمىل بهىدف  يتيتى  لىألداء بصىث ة فعتلى  

 .أ  الحق في الحمتي  أصبح م  أه  خصتئ  تش طعت  العمل  في الثق  الحتض 
د نظمهت قىتنث  يالقىت  العمىل فىي الحصىل الخىت  تحى  بنىد ))ال يتيى  الصىحي  ثق 

 ،ثاالجتمتييىىى (( ثتشىىىمل الكشىىىف الةبىىىي يلىىى  مىىى  تزمىىى  التعتقىىىد معىىى  قبىىىل التحتقىىى  بتلعمىىىل
ثال يتي  الصىحي  ثالحمتيى   ،ثكذلك التأمي  الالز  يل  العتملي  ضد أم اض ثأخةت  المهن 

ثكىىىذلك تلتىىىز  جهىىى  العمىىىل بتىىىد ط  العتمىىىل يلىىى    ،أسىىى ه  االجتمتييىىى  الالزمىىى  لهىىى  ثألفىىى اد
حتةتىى  قبىىل مزاثلتىى  للعمىىل بمختة هىىت  (37/83/39المىىثاد ) ،األسىى  السىىليم  ألداء يملىى  ثا 

 (.28/29/30/31م  القتنث  ثم  الالئح   )
فيعد م  أخةت  المهن  إصتب  العمل التي تلحق بتلعتمل أث المثظف ثتكث  نتشىئ   

  أثنىىتء العمىىل أث بسىىبب  بمىىت فىىي ذلىىك اإلصىىتبت  التىىي تحصىىل لىى  أثنىىتء يىى  العمىىل أث تحىىد
بشىى ( أ  يكىىث  الىىذهت  ثاإليىىت  دث  انحىى اف يىى   ،ذهتبىى  إلىى  مقىى  يملىى  أث يثدتىى  منىى 

  .المست  الةبيعي
كمت يعدم  أخةت  المهن  اصىتب  العتمىل أ ث المثظىف ب صىتب  نتتجى  يى  اإلجهىتد  

 :عمل أث الخدم  إذا تثاف   الش ث( التتلي أث اإل هتق   ي  العتدي بسب  ال
أ  يكىىث  اإلجهىىتد أث اإل هىىىتق نتتجىى  يىى  بىىىذل مجهىىثد إضىىتفي يحىىىثق المجهىىثد العىىىتدي  -1

 .للعتمل أث المثظف سثاء بذل هذا المجهثد في ثق  العمل األصلي أث في  ي ه
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ل معىي  أ  يكث  المجهىثد اإلضىتفي نتتجىت  يى  تكليىف العتمىتل أث المثظىف ب نجىتز يمى -2
في ثق  محدد يقل ي  الثق  الالز  يتدة إلنجىتز هىذا العمىل أث تكليحى  ب نجىتز يمىل معىي  

  .في ثق  محدد بتإلضتف  إل  يمل  األصلي
 .أ  يكث  هنتك ا تبت( مبتش  بي  حتل  اإلجهتد أث اإل هتق ثالحتل  الم ضي  -3
 الحتل  الم ضي . أ  تكث  الحت ة الزمني  ل  هتق أث اإلجهتد كتفي  لثقثع -4
 .أ  تكث  الحتل  النتتج  ي   اإل هتق أث اإلجهتد ذا  مظته  م ضي  حتل  -5
 .أال تكث  الحتل  الم ضي  نتتج  ي  مضتيحت  أث تةث  لحتل  م ضي  ستبق  -6

 املطلب الثاني

 التزامات العامل
 :التزام العامل بأداء العامل الفرع األول:
لتىىىزا  الىىىذي يقىىى  يلىىى  يتتقىىى  بىىىأداء العمىىىل ال يىىىت  بتحديىىىد إ  قيىىىت  العتمىىىل بتنحيىىىذ اال 

نةتق  يل  ثج  الدق  إال ثفق الضثاب  ثالقيثد ثاالستثنتءا  التي ث د  في القىتنث  المىدني 
 :ثقتنث  العمل إذ فتلتزا  العتمل بأداء العمل يج  أال يكث  إال ثفقت  للضثاب  الثالث  اآلتي 

الشخصىىىي  فىىى   ذلىىىك يعنىىىي بىىىأ  لشىىىخ  العتمىىىل دث ا   إذا كىىىت  يقىىىد العمىىىل مىىى  العقىىىثد -1
أستسىىيت  فىىي  إبىى ا  العقىىد أل  صىىتح  العمىىىل ال يتعتقىىد مىى  العتمىىل إال لثقتىى  فىىي مهت تىىى  أث 
أمتنت  ثمت يتثف  لدي  م  صحت  أخ ى تجعل  كحئت  للقيت  بتلعمل المةلث  ثم  ثى  ال يجىثز 

 .للعتمل تكليف  ي ه بتلقيت  بتلعمل المثكل إلي 
كمىىىت يبنىىى  يلىىى  االيتبىىىت  الشخصىىىي فىىىي يقىىىد العمىىىل بىىىأ  هىىىذا العقىىىد ينتهىىىي بثفىىىتة  

 العتمل فال يحق لث ثت  القيت  بذلك العمل.
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ذا كىىت  يلىى  العتمىىل أداء العمىىل بصىىح  شخصىىي  كأصىىل يىىت  فىى   اسىىتثنتء مىىت قىىد   ثا 
جىتل ي د يل  هذا األصل حي  يتمثل ذلك في الحتل  التي يتحق فيهت الة فىت  يلى  فسىح الم

 للعتمل في االستعتن  بغي ه بتلعمل المنت( ب .
إذ يجىىى  يلىىى  العتمىىىل القيىىىت  بتلعمىىىل  الىىىذي يىىىت  تحديىىىده  القيىىىت  بتلعمىىىل المتحىىىق يليىىى : -2

كمىىت اليجىىثز  ،بمثجىى  االتحىىتق الىىذي أب مىى  مىى  صىىتح  العمىىل فىىال يجىىثز لىى  القيىىت  بغيىى   
حتىى  ثا   كىت  تكليحىت  بعمىىل  أي ،لصىتح  العمىل تكليىىف العتمىل بىأداء يمىىل آخى  إال ب ضىته

آخىى  يصىى  فىىي مصىىلحت  إذ يعىىد مثىىل هىىذا االلتىىزا  تةبيقىىت  للقثايىىد العتمىى  التىىي تقضىىي بعىىد  
جثاز تعديل العقد بتإل ادة المنح دة ثا   كت  هذا األصل ف   المش ع أجىتز الخى ثو يلى  هىذا 

يى  العمىل المتحىق األصل في حتلتي  حددهمت قتنث  العمل إذ يجثز استثنتء تكليف العتمىل بغ
  :يلي  في حتلتي 

 :حتل  الض ث ة أث القثة القته ة 
مىىى  قىىىتنث  العمىىىل بجىىىثاز خىىى ثو صىىىتح  العمىىىل يلىىى   "29حيىىى  تقضىىىي المىىىتدة " 

شىى ث( العقىىد ثتكليىىف العتمىىل بعمىىل آخىى   يىى  المتحىىق يليىى  إذا ديىى  لىىذلك ضىى ث ة مىىت منعىىت  
 .ة القته ةأث في حتل  القث  ،لثقثع حتد  أث إلصالح مت نشأ ين  

 حتل  تكليف العتمل بعمل ال يختلف ي  يمل  األصلي اختالفت  جثه طت : 
" مىى  قىىتنث  العمىىل لصىىتح  العمىىل تكليىىف العتمىىل بعمىىل 29حيىى  أجىىتز  المىىتدة  " 

الغيىىى  متحىىىق يليىىى  بشىىى ( أال يكىىىث  هىىىذا العمىىىل مختلحىىىت مىىى  النتحيىىى  الجثه طىىى  يىىى  العمىىىل 
ل الحىىق فىىي تكليىىف العتمىىل بعمىىل آخىى  ثنقلىى  إليىى  فقىىد مىىنح المشىى ع لصىىتح  العمىى ،األصىىلي

فىى ذا تبىىي   ،مىىتدا  أ  الغىى ض مىى  ذلىىك ال يتجىىتثز تحقيىىق مصىىلح  العمىىل أث إيىىتدة تنظيمىى 
خالف ذلك بأ  كت  الغ ض م  إج اء التغيي  مج د اإلستءة إل  العتمل ثامتهتنى  أث بقصىد 

 .يتع ألثام  صتح  العملف   العتمل ال يكث  ملزمت  بتالنص ،تحيق مصلح   ي  مش ثي 
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ثاالخىىتالف جثه طىىىت  حىىىتل مىىىت كىىت  العمىىىل الجديىىىد أدنىىى  م تبىى  أث ميىىىزة مىىى  النتحيىىى   
حيى  يبقى  أمى  تق طى  مىت إذا كىت  التغييى  جثه طىت مى   ،المتدي  أث األدبي  م  العمل السىتبق

يدمىىى  مسىىىأل  ختضىىىع  لتقىىىدي  قتضىىىي المثضىىىثع الىىىذي يقىىى   ذلىىىك مسىىىتهديت  بظىىى ثف الحىىىتل 
 .بستت ثمال

 :أ  يبذل العتمل ينتي  الشخ  المعتتد -3
لقىىد أثجىى  المشىى ع يلىى  العتمىىل بمنتسىىب  قيتمىى  بتلعمىىل بىىذل قىىد  مىى  العنتيىى  تتمثىىل  

بعنتي  الشخ  المعتىتد ثهىي العنتيى  التىي يبىذلهت العتمىل العىتدي الىذي يكىث  مى  ذا  د جى  
  العتمىل ببىذل ينتيى  أقىل أث أشىد أمت االستثنتء يل  هىذا االلتىزا  هىث مةتلبى ،العتمل ثمهت ت 

م  تلك المنصث  يليهت قتنثنت  إذ يجثز االتحىتق بىي  الةى في  يلى  أ  يبىذل العتمىل ينتيى  
 .كمت يجثز الت اضي يل  مت هث دث  ذلك ،أكب  م  ينتي  الشخ  المعتتد

  :الفرع الثاني:  التزام العامل بإطاعة أوامر صاحب العمل
يالق  التبعي  التي ينشئهت يقد العمىل أ  يكىث  العتمىل ختضىعت   يت ت  يل  :سلة  األم  

شىىى اف صىىىتح  العمىىىل، ثيقتضىىىي  صىىىتح  العمىىىل فىىىي ال قتبىىى  ثاإلشىىى اف أ  يلتىىىز   ل قتبىىى  ثا 
ثةبيعىىي أ  التىىزا  العتمىىل ب ةتيىى  هىىذه األثامىى   ،العتمىىل ب ةتيىى  مىىت يصىىد ه لىى  مىى  أثامىى 

ثاني  اآلمىى ة ثالقثايىىد المتعلقىى  بتلنظىىت  يحتىى ض أنهىىت ال تتعىىت ض  مىى  شىى ث( يقىىد العمىىل ثالقىى
 ثبش ( أال يكث  إةتيتهت ال يع ض العتمل للخة . ،العت 
إ  انصىىيتع العتمىىل ألثامىى  صىىتح   :الشىى ث( الثاجىى  تثاف هىىت فىىي أثامىى  صىىتح  العمىىل 

 ،العمىىل ال يكىىث  مةتقىىت  أث ثاجبىىت إال حيىى  تكىىث  تلىىك األثامىى  تبغىىي تحقيىىق مصىىلح  العمىىل
 :( الثاج  تثاف هت في أثام  صتح  العملثتتلخ  الش ث 
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أ  ال يكىىىث  تلىىىك األثامىىى  مختلحىىى  للقىىىتنث  أث النظىىىت  العىىىت  أث اآلدا : فىىىال يجىىى  يلىىى   -1
العتمل أ  يصىدع ألثامى  صىتح  العمىل إذا كتنى  تلىك األثامى  تهىدف إلى  تحقيىق مصىلح  

  ي  مش ثي  لصتح  العمل أث  ي ه.
تق العقىىد إث مختلحىى  لشىى ثة : فىىال يجىى  يلىى  العتمىىل أال تكىىث  تلىىك األثامىى  خىىت و نةىى -2

إةتيىى  صىىتح  العمىىل إذا مىىت كلحىى  بعمىىل خىىت و يىى  إةىىت  االتحىىتق المبىى   بينهمىىت إال حيىى  
إال فىىي حتلىى  الضىى ث ة فعلى  العتمىىل تقىىدي  العىىث  ثالمسىىتيدة فىىي حىىتال   ،يجيىز القىىتنث  ذلىىك

 .الكثا   ثاألخةت  التي تهدد مكت  العمل
فال يجىى  إةتيىى  :يلىى  هىىذه األثامىى  تعىى طض سىىالم  العتمىىل إث  يىى ه للخةىى أال يت تىى   -3

ال  ،األمىى  إذا كىىت  يحمىىل فىىي ةيتتىى  إحتمىىتل تعىى طض حيىىتة أي شىىخ  أث سىىالمت  للخةىى  ثا 
 .ف   األم  يعد متعت ضت  م  مت يقتضي  تنحيذ العقد م  حس  ني 

ق التىىزا  العتمىىل ب ةتيىى  إذ أ  نةىىت:أ  يكىىث  صىىتد ا  فىىي حىىدثد تنحيىىذ العمىىل ثمتعلقىى  بىى  -4
أثام  صتح  العمىل  أث ممثلى  يجى  أال تخى و يى  حىدثد العمىل ثمكتنى  ثزمتنى  فىال يجىثز 

 .لصتح  العمل التدخل بحيتة العتمل الشخصي  ثسلثكيتت  خت و العمل
  :الفرع الثالث: التزام العامل بالمحافظة على أسرار العمل

  هىىث إلتىىزا  العتمىىل بتلمحتفظىى  يلىى  أسىى ا  إ  مىى  أهىى  مىىت يت تىى  يلىى  مبىىدأ  حسىى  النيىى 
" مى  القىتنث  المىدني ))بأنى  يجى  يلى  4" فقى ة "684العمل ثقد ث د هذا االلتزا  في ن  المىتدة "

 .العتمل أ  يحتحظ بأس ا  العمل الصنتيي  ثالتجت ط  حت  بعد انقضتء العقد((
قىىد يثىىت  مىى   ثهىىذا الىىن  يقتصىى  يلىى  األسىى ا  الصىىنتيي  ثالتجت طىى ،  ثحسىى  مىىت 

شىىك حىىثل مىىىدى شىىمثليت  ألسىىى ا  العمىىل األخىىى ى ال يبىىدث قتئمىىىت  فىىي الثقىىى  الحتضىى  حيىىى  
تدا ك المش ع هذا الغمثض أث النق  ثن  مبتش ة  يلى  إلىزا  العتمىل بتلححىتظ يلى  جميى  

 .أس ا  العمل أي حت  تلك التي التعد م  قبيل األس ا  الصنتيي  أث التجت ط 
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مىى  قىىتنث  العمىىل  "26لمشىى ع صىىنعت  ينىىدمت نىى  فىىي المىىتدة "ثمىى  هنىىت قىىد أحسىى   ا 
ثبنىتء   ،يل  أن  ))يج  يل  العتمل أ  يحتفظ يل  أس ا  العمل حتى  بعىد انقضىتء العقىد((

يل  هذا الن  ف ن  ال يجثز للعتمىل بىأي حىتل إفشىتء أي مى  أسى ا  العمىل سىثاء كىت  ذلىك 
 .اإلفشتء بمقتبل أث بدثن 

عتمىىل بتلححىىتظ يلىى  أسىى ا  العمىىل قتئمىىت  ةىىثال مىىدة تنحيىىذ العقىىد كمىىت ال يعىىد إلتىىزا  ال 
  .فق  بل إ  هذا االلتزا  يبق  ملق  يل  يتتق العتمل حت  بعد انتهتئ 

ثأخيىىى ا  فىىى   العتمىىىل ثا   كىىىت  ملزمىىىت بتلمحتفظىىى  يلىىى  أسىىى ا  العمىىىل ثيىىىد  إفشىىىتءهت  
  يلمىى  مىى  معلثمىىت  للغيىى  فىى   ذلىىك ال يعنىىي بتلضىى ث ة منعىى  مىى  االسىىتحتدة ممىىت ثصىىل إلىى

بمنتسىىىب  العمىىىل ثطجىىىثز لىىى  القيىىىت  بتسىىىتخدا  تلىىىك األسىىى ا  ثاالسىىىتحتدة منهىىىت لحسىىىتب  الخىىىت  
بش ( أال يكث  ملزمت  بعد  منتفس  صتح  العمل ثبش ( أال تكىث  هىذه األسى ا  اخت ايىت أث 

 .اكتشتفت  مسجال  بتس  صتح  العمل أث ل  حق استغالل 
  :مل بعدم منافسة صاحب العملالفرع الرابع: التزام العا

إذ انتهىى  يقىىد العمىىل  اسىىت د العتمىىل كتمىىل ح طتىى  فىىي ا  يىى تب  بتلعمىىل امىىت لحسىىتب  اث  
أ   يقىث  العتمىل بىأداء نحى  النشىت( الىذي  لحست  صتح  يمل آخ  ثلي  هنتك مت يمن  قتنثنىت  

  كىىىت  يمت سىىى  صىىىتح  العمىىىل أث أ  يعمىىىل لىىىدى صىىىتح  يمىىىل آخىىى  يمىىىت   نشىىىتة  فىىىي نحىىى
المجىىتل تلىىك هىىي ح طىى  العمىىل الىىذي كحلهىىت القىىتنث  للعتمىىل  يىى  أ  العتمىىل بحكىى  يملىى  قىىد يقىىف 
يلىىى  أسىىى ا  صىىىتح  العمل،ثطتصىىىث  أ  يلجىىىأ العتمىىىل  بعىىىد إنتهىىىتء يملىىى  إمىىىت السىىىتغالل هىىىذه 

 األس ا  لصتلح  الشخصي منتفست      العمل في مجتل نشتة  الذي يبتش ه.
أ  يضىم  العقىد شى ةت  بمثجبى   يلتىز  العتمىل  مىلثلذلك أجىتز المشى ع لصىتح  الع 

ثلمت كت  ث ثد هذا الشى ( فىي يقىد العمىل يتضىم  قيىدا   يلى  ح طى  ،بأ  يمتن  ي  منتفست 
فقد ين  المش ع بتنظيمى  بة طقى  ال تهىد  ح طى  العتمىل ثنححىظ لصىتح  العمىل مىت  ،العتمل
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ثل مةلقىت  هىذا الشى ( بىل انحى د ل  مى  مصىلح  فىي اشىت اة ، يلمىت  بىأ  قىتنث  العمىل لى  يتنىت
( ثطتضىىح مىى  نىى  المىىتدتي   أ  المشىى ع 686-685) القىتنث  المىىدني بتنظيمىى  فىىي المىىتدتي 

قىىد أبىىتح لصىىتح  العمىىل أ  يضىىم  يقىىد العمىىل شىى ةت  بمقتضىىته يمنىى  يلىى  العتمىىل منتفسىىت  
 بعد انتهتء يقد العمل ثذلك ثفقت  لعدة ش ث(:

 اشت ا( يد  المنتفس : أ  تكث  لصتح  العمل مصلح  في -1
ثتكث  هذه المصلح  متثاف ة ثل  يت ك القتنث  هذا األم  لالجتهىتد المةلىق بىل  أى  

أ  تلك المصلح  تقث  إذا كت  العمل المثكثل إل  العتمل يسمح لى  بمع فى  يمىالء صىتح  
العمىل أث بىىتالةالع يلىى  أسىى ا  يمتلىى  فحىىي هىتتي  الحىىتلتي  يخشىى   صىىتح  العمىىل مىى  أ  

مك  العتمل م  اإلض ا  ب  ي  ة طق منتفسىت  لى  بعىد انتهىتء العقىد يى  ة طىق االتصىتل يت
لىىذلك تكىىث  لصىىتح  العمىىل مصىىلح  فىىي  ،بىىتلعمالء أث اإلفىىتدة مىى  األسىى ا  لحسىىتب  الخىىت 

أمىىىت إذا كىىىت  العمىىىل المثكىىىثل للعتمىىىل ال يسىىىمح لىىى   ،أ  يتضىىىم  العقىىىد شىىى ( يىىىد  المنتفسىىى 
 ،ال يكىث  لصىتح  العمىل مصىلح  فىي اشىت ا( يىد  المنتفسى بتالةالع يلى  أسى ا  العمىل فى

ذا تضم  العقد في هذه الحتل  ش ( يد  المنتفس  ف   الش ( يكث  بتةال    .ثا 
 أ  يكث  العتمل كتمل األهلي  ثق  إب ا  العقد: -2

ثأل  الن  يل  يد  المنتفس  يتضم  قيدا  خةي ا  يل  ح ط  العتمل م  ثى  ثجى   
كتمل األهلي  حي  يكث  يل  بينى  مى  اآلثىت  التىي تت تى  يلى  قبثلى  هىذا أ  يكث  العتمل 

 .الش (
 :أ  يكث  المن  م  المنتفس  نسبيت   -3

ثيقصد بهذا أ  يكث  شى ( يىد  المنتفسى  مقصىث ا  مى  حيى  الزمىت  ثالمكىت  ثنىثع  
العمىىىل يلىىى  القىىىد  الضىىى ث ي لحمتيىىى  مصىىىتلح صىىىتح  العمىىىل المشىىى ثي  فىىى ذا كىىىت  الىىىن  

 قت  كت  ذلك تهديدا لمستقبل العتمل لذلك حدد المش ع مةل
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 ،المدة بخم  سنثا  لم  تقلىد منصى  المىدي  ثثىال  سىنثا  فىي األحىثال األخى ى  
ثطجىىىى  أيضىىىىت  أ  يكىىىىث  المنىىىى  قتصىىىى ا  يلىىىى  األيمىىىىتل   التىىىىي يمت سىىىىهت صىىىىتح  العمىىىىل أث 

 .األيمتل الم تبة  بهت
  :أال يقت   االتحتق بش ( جزائي مبتل  في -4

قىىد يتضىىم  االتحىىتق يلىى  يىىد  المنتفسىى  شىى ةت  جزائيىىت  أي اتحتقىىت  يحىىدد مقىىدمت  قيمىى   
التعىىىثيض الىىىذي يلتىىىز  العتمىىىل بدفعىىى  إلىىى  صىىىتح  العمىىىل فىىىي حتلىىى  إخاللىىى  بىىىتاللتزا  بعىىىد  
المنتفسىى ، ثهىىذا الشىى ( جىىتئز ثصىىحيح ثفقىىت  للقثايىىد العتمىى  ثلكىى  المشىى ع خشىى  أ  يسىىتعمل 

ثلهىذا تىدخل المشى ع  ، اه العتمل يل  البقتء في خدمى  صىتح  العمىلهذا الش ( كثسيل  إلك
ثالتىي بمثجبهىت يجىثز للقتضىي  ،لحمتي  العتمل ثخى و يى  القثايىد العتمى  فىي القىتنث  المىدني

 تخحيض الش ( الجزائي  المبتل  في  ث ت  يل  ثجثده بةال  الش ( بعد  المنتفس .
 :أ  يكث  الش ( مكتثبت   -5

ثالكتتبىى  هنىىت شىى ( مىى   ،اتجىىته نحىىث تشىىديد فىىي األخىىذ بهىىذا الشىى ( ثهىىذا يكشىىف يىى  
ذا تخلف ف   االتحتق يكث  بتةال   ،ش ث( صح  االتحتق  .ثا 

 :آثت  االتحتق يل  يد  المنتفس  
فىى ذا أخىىىل  ،ينىىد تىىثف  الشىى ث( السىىتلح  الىىذك  يكىىىث  شىى ( يىىد  المنتفسىى  صىىحيحت   

ثلكىى  صىىتح  العمىىل ال  ،ؤثلي  يقديىى العتمىىل كىىت  مسىىؤثال  فىىي مثاجهىى  صىىتح  العمىىل مسىى
  :يمكن  التمسك بش ( يد  المنتفس      تثف  ش ثة  الستبق  في حتلتي 

 .إذا كت  العقد  ي  محدد المدة ثفسخ  صتح  العمل -1
 .إذا كت  محدد المدة ث فض صتح  العمل تجديده بعد انتهتء مدت -2
 

  :لالفرع الخامس: حق صاحب العمل على اختراعات العام
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إذا كىىت  الحىىق األدبىىي يثبىى  دائمىىت للمختىى ع فينسىى  إليىى  ثيسىىتةي  تسىىجيل  بتسىىم  فىىي        
إال أ  حىىق االسىىتغالل المىىتلي يختلىىف مىى  نتحيىى  ةبيعىى  االختىى اع الىىذي ثفىىق ،بىى اءة االختىى اع
فليس  كىل االخت ايىت   ذا  ةبيعى  ثاحىدة ممىت يعنىي بتلضى ث ة يىد  انسىحت   ،إلي  العتمل

فقىىد جعىىل المشىى ع  ،  ثاحىىد يلىى  جميىى  االخت ايىىت  التىىي يتثصىىل إليهىىت العمىىتلقتيىىدة أث حكىى
 :حقثق ثالتزامت  العتمل المتعلق  بمخت يتت  تختلف بتختالف ثال  أنثاع م  االخت ايت 

ثيقصد بهت االخت ايت  التي يتثصل إليهىت العتمىل بمعىزل يى  يالقى   :االخت ايت  الح ة -1
ل فهنت العتمل يتثصل إل  اخت اي  بصث ة مسىتقل  يى  يقىد العمل التي ت بة  بصتح  العم

العمل كأ  يثفق إلي  خت و مكت  العمل ثفىي  يى  أثقتتى  ال سىمي  ثدث  االسىتعتن  بىأي مى  
ثبتلتىىتلي فىى   هىىذا النىىثع مىى  االخت ايىىت  ال يتصىىث   ،أدثا  المىىثاد مملثكىى  لصىىتح  العمىىل

 .ال في حق االستغالل المتليمشت ك  صتح  العمل للعتمل ال في الحق األدبي ث 
االخت ايت  الع ضي : ثيقصد بهت االخت ايىت  التىي يتثصىل إليهىت العتمىل بمنتسىب  القيىت   -2

بتلعمىىل ثأثنىىتءه دث  أ  يكىىث  مكلحىىت  بتلبحىى  ثاالبتكىىت  فتخت ايىىت  العتمىىل التىىي تنىىد و تحىى  
العمىىىل فىىى   هىىىذا النىىىثع ال تكىىىث  منقةعىىى  الصىىىل  يىىى  يالقىىى  العمىىىل التىىىي ت بةىىى  بصىىىتح  

اخت ايىى  هىىذا مىىت كىىت  ليتحقىىق لىىثال قيىىت  تلىىك العالقىى  فتلعتمىىل يثفىىق إلىى  اخت ايىى   أثنىىتء قيتمىى  
فهىذا االختى اع ثاالبتكىت   يى  داخىل أستسىت  فىي صىمي  يملى  ثال يتقتضى   ،بتلعمل المنث( بى 

ل أ  ثلمت كتن  هذه االخت ايت    ي  مقصثدة أصال  ينىد إبى ا  العقىد فى   األصى ،ين  أج ا  
يكث  الحق األدبىي ثاالسىتغالل المىتلي فيهىت حقىت  ختلصىت  للعتمىل دث     العمىل إال إذا ثجىد 
اتحىىتق بشىىأنهمت فىىي العقىىد حيىى  يجىىثز   لصىىتح  العمىىل تضىىمي  يقىىد العمىىل شىى ةت  يمنحىى  
الحىىق المىىتلي يلىى  اخت ايىىت  العتمىىل الع ضىىي  شىى طة  أ  يكىىث  هىىذا الشىى ( صىى طحت  ثمىى  

خت ايىىت  ذا  األهميىى  االقتصىىتدي  الحىىق فىىي المةتلبىى  بمقتبىىل خىىت  إيةىىتء العتمىىل فىىي اال
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يقىىد  ثفقىىت  لمقتضىىيت  العدالىى  يلىى  أ  ي ايىى  فىىي تقىىدي  ذلىىك المقتبىىل أيضىىت  مقىىدا  المعثنىى  
 .التي قدمهت صتح  العمل

فتلعتمىىل فىىي هىىذا النىىثع مىى  االخت ايىىت  يكىىث  مكلحىىت  بتلقيىىت  بتلبحىى   اخت ايىىت  الخدمىى :-3
حيىىى  يقىىىث  صىىىتح  العمىىىل بتهيئىىى  كتفىىى   ،التىىىي تقىىى  يلىىى  يىىىتتق صىىىتح  العمىىىلثاإلبىىىداع ث 

األدثا  ثالمىىىثاد الالزمىىى  لقيىىىت  العتمىىىل بمهمتىىى  ثبتلتىىىتلي ف نىىى  مىىى  الةبيعىىىي أ  يكىىىث  حىىىق 
بىىىتل    مىىى  أ    ،االسىىىتغالل المىىىتلي بهىىىذه االخت ايىىىت  مىىى  حىىىق صىىىتح  العمىىىل ال للعتمىىىل 

إذا  ،مقتبىىل خىىت  يقىىد  ثفقىىت  لمقتضىىيت  العدالىى القىىتنث  أيةىى  للعتمىىل الحىىق فىىي المةتلبىى  ب
 .كت  لالخت اع أهمي  اقتصتدي  جدي 
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 اخلامتـة

ثمىى  خىىالل بحتنىىت فىىي نصىىث  قىىتنث  العمىىل الليبىىي فيمىىت يخىى  حقىىثق ثالتزامىىت   
ثالتىي كىت  أب زهىت  ،ثقد ال حظنت بعض اإلشكتليت  ثالغمىثض فىي بعىض النصىث  ،العتمل

 األج  في الحق األستسي للعتمل ثهث 
   مىت يحىدد الحىدي  األدنى  2010"لسىن  12فل  نجد في قتنث  يالقت  العمىل  قى  " 

ثفقىىت  لمقتضىىيت    ،ثاألقصىى  لألجىى  ثالىىذي جعىىل البىىت  محتثحىىت  أمىىت  جهىىت  العمىىل بتحديىىده
بىل كىت  يجى  أ   ،مصتلحهت دث  األخىذ فىي يىي  االيتبىت  المجهىثد الىذي يقىث  بى  العتمىل 

 .  الثظيحي  للعتمل أث م بث( الد ج  الثظيحي يكث  مش ثةت  بتلد ج
  بشىىىأ  نظىىىت  الم تبىىىت  1981(لسىىىن  15فبينمىىىت  أشىىىت  فىىىي ديبتجىىى  القىىىتنث   قىىى  ) 

نجد أ  المىتدة ال ابعى  مى  قىتنث  يالقىت  العمىل  قىد   ،للعتملي  الثةنيي  في ليبيت ثتعديالت 
لىىك اسىىتم  فىىي يقىىثد ثمىى  ذ ،ثلىى  يحىىدد فىىي نصثصىى  ضىىثاب  مىىنح األجىى  ،ألغىى  العمىىل بىى 

  بشىأ  2006(لسىن  103العمل منح األج  مقتبل الد ج  الثظيحي  للعتمل ثفقىىىت  للقى ا   قى  )
  بقثايىىد التعيىىي  العىىتملي  الختضىىعي  ألحكىىت  1981( لسىىن  1341تعىىديل حكىى  بىىتلق ا   قىى  )

 . 1981(لسن  15القتنث   ق  )
شىىىىب  تيهت بىىىىتلق ا ا  ثالقىىىىثاني  ثهىىىىي مىىىى  اإلشىىىىكتليت  التىىىىي يجىىىى  الثقىىىىثف يليهىىىىت ثا 

الصت م  في ذلك  األم ، لمت لى  مى  أهميى  بتلغى  فىي ضىمت  الحىق األستسىي للعتمىل مقتبىل 
 .مت يقدم  م  يمل لصتح  العمل

نت أيضت تضت بت  ثاضىحت  فىي نظىت  اإلجىتزا  بىي   القىتنث  ثالالئحى  التنحيذيى  ظثال ح 
مىىل مىى  اإلجىىتزة أث تأجيلهىىت أث قةعهىىت إال فبينمىىت نىى  القىىتنث  يلىى  ))ال يجىىثز منىى  العت ،لىى 

لض ث ة تقتضيهت مصلح  العمىل أث إذا   ى  فىي ذلىك((، نجىد أ  الالئحى  نصى  يلى  ))ال 
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يسىىتحق العتمىىل أث المثظىىف التعىىثيض يىى  إجتزاتىى  التىىي لىى  يتمتىى  بهىىت إذا كىىت  التأجيىىل بنىىتء 
 يل    بت  إال في حدثد ست  أشه ((.

لعتمىل جىتء  مى  النظىت  العىت  الىذي يقى  بىتةال  التنىتزل ثبمت أ  اإلجتزة المسىتحق  ل 
أث الح مىىت  منهىىت  كىىت  مىى  حىىق العتمىىل ححىىظ إجتزتىى  السىىنثي  التىىي لىى  يتمتىى  بهىىت ةيلىى  فتىى ة 

ثكت  مى  ضىم  حقثقى  الىن  يليهىت فىي العقىد المبى   معى  دث  الحتجى   ،يمل  ثفقت  للقتنث  
 . لتقدي  ةل  الححظ من ، ثذلك ثفقت  للنظت  العت

نظىى ا  لتعلىىق قثايىىد قىىتنث  العمىىل بتلنظىىت  العىىت  فهىىذا معنىىته أ  التىىزا  صىىتح  العمىىل  
بمىىنح العتمىىل إجىىتزة سىىنثي  هىىث أمىى  ضىى ث ي ال يجىىثز االتحىىتق يلىى  إلغتئهىىت ثال إنقتصىىهت أث 
الح مت  م  األج  خاللهت أث التقليل من  ثلك  يجثز االتحتق يل  إيةتء العتمل مىدة إجىتزة 

ثتعلىق  ،ة التي ق  هت المش ع أث حتى  أجى  أكبى  مى  األجى  المسىتحق خاللهىتأةثل م  المد
اإلجتزة بتلنظت  العت  يت ت  يلي  ثجث  حصثل العتمل يل  اإلجتزة في المثيد المحىدد لهىت 
كمت أ  حصثل  يليهت اليكث  متثقحت  يلى  ةلى  مى  قبلى  ثسىكثت  يى  المةتلبى  بتإلجىتزة ال 

ثأخيىى ا  فىى   الحكمىى  مىى  اإلجىىتزة    هىىي  احىى   ،ي مقتبىىل ينهىىتيعنىىي إسىىقت(  حقىى  فيهىىت أث فىى
ثهذا ال يتحقق إذا ل  يتحصل العتمىل يليهىت  ،العتمل خالل فت ة زمني  محددة  لتجديد نشتة 

فىىي مثيىىدهت أي خىىالل السىىن  ذاتهىىت أث أ  يىىدف  مقتبىىل ينهىىت لىىذلك نىى ى أ  يلىى  المشىى ع أال 
ل خىالل بهىذا الحىق سىثاء كىت  ذلىك بتلتنىتزل  يعةي أي ف ص  ال للعتمل ثال لصتح  العمل

 م  قبل العتمل أث ب   ائ  بتلمتل يل  حست  الصح  ثالنح .    
أمىىت مىى  نتحيىى  اإلجىىتزة الختصىى   ،هىىذا مىىت يخىى  اإلجىىتزة السىىنثي  المسىىتحق  للعتمىىل 

التي تمنح للعتمل بنتء  يل    بت   بدث  م ت  هث تنظي  الالئح  لش ثةهت في نى  المىتدة 
"الحقىىى ة األخيىىى ة ثالتىىىي جىىىتء فيهىىىت ))لألسىىىبت  األخىىى ى التىىىي يبىىىديهت العتمىىىل أث المثظىىىف 19"
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تقل اإلجتزة في هذه الحتل  ي  شىه ط  ثال تزطىد يلى  سىن  إال  أالثتقد هت جه  العمل ثطج  
  .إذا كتن  ممنثح  لغ ض الد اس  أث العمل فهي قتبل  للتجديد((

في يقثد العمىل ثمى  ضىم  المحظىث ا  التىي فبينمت كت  م  ضم  المثاد المب م   
يحظ   يل  العتمل القيت  بهت العمل لىدى الغيى  دث  مثافقى  كتتبتى  مى  الةى ف األثل سىثاء 

 بمقتبل أث بدثن  خالل ستيت  العمل المتعتقد يلي .
ثهىىذا تضىىت   ثاضىىح بىىي  مصىىلح  العمىىل ثالعتمىىل مىى  حيىى  االلتزامىىت  التىىي تقىى   

  يىىد  المنتفسىى  لصىىتح  العمىىل ثكىىذلك المحتفظىى  يلىى  أسىى ا  يلىى  يىىتتق العتمىىل مىى  حيىى
ثم  نتحي  أخ ى فتكث  اإلشكتلي  في العقىثد المحىددة المىدة الزمنيى " التىي قىد يسىتم   ،العمل

العمىىل بهىىت ألكثىى  مىى  سىىنتي  فكيىىف يكىىث  حىىق العتمىىل ي أخىىذ اإلجىىتزة فىىي هىىذه العقىىثد   ىى  
اإلشىكتلي   فىي حىتل تضىت   المصىتلح ثجثد يمل آخ  مى تب  بى  العتمىل ثكيىف يكىث  حىل 

بىىي  العمىىل فىىي مثاجهىى  صىىتح  العمىىل األثل ثالىىذي يحتىى ض أنىى  قىىد ثافىىق كتتبيىىت  يلىى  مىىنح 
  .العتمل لدي  اإلذ  بتلعمل بمكت  آخ 
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 حقوق العامل ما بعد انتهاء العالقة العقدية
أمحد يوسف علي بن عمران
 

 :مقدمة
 تنحيىىذهت أث أثنىىتء سىى طتنهت كىىت  ذلىىكأيالقىىت  العمىىل إشىىكتال  يديىىدة، سىىثاء   تثيىى 

يىدد مى  اآلثىت   -أيًّت كىت  سىبب -طت ت  يل  انتهتء يقد العملث  خ ،ئهت لسب  أث آلانتهت أث
تتمث ىىل فىىىي حقىىثق ثالتزامىىىت  لة فىىي العقىىىد نتشىىئ  يىىى  انتهىىتء ال  ابةىىى  العقديىى  بينهمىىىت، ثهىىىذه 

ال تجىد مصىد هت فىي قىتنث   لالحقثق ثااللتزامت  لة فىي العقىد النتشىئ  يى  انتهىتء يقىد العمى
نمت تجد تلىك الحقىثق  2010لسن   12  يالقت  العمل  ق فحس ، كأست  لح ض لزثمهت، ثا 

ىىىىت مىىىى  القثايىىىىد العتمىىىى ، ثختصىىىى  قتيىىىىدة حسىىىى  الن يىىىى  فىىىىي تنحيىىىىذ  ثااللتزامىىىىت  مصىىىىد هت أيض 
االلتزامت  المنصث  يليهت في القىتنثني  المىدني الل يبىي، حيى  إ  هىذه الحقىثق ثااللتزامىت  

ف يى  الحقىثق ثااللتزامىت  المت ت بى  يلى  قيىت  العالقى  المت ت ب  يلى  انتهىتء يقىد العمىل تختلى
ت.  الت عتقدي  أستس 

عيف في هذه العالق  التعتقدي  ؛ الم كز في دائم ت يعد ثبمت أ  العتمل   ال لكثنى  الض 
تى  فكى ه إال يملىك ىت العمىل صىتح  يثجىد بينمىت معيشىت ، لكسى  ثخب تى  ثقث   الم كىز فىي دائم 

ف ننىىت سنقتصىى  يلىى  د اسىى  الحقىىثق  ،اإلنتىىتو ثثسىىتئل مىىتل  يملكىى  مىى لمىىت نظىى  ا األقىىثى؛
ثااللتزامت  التي تق  يلى  يىتتق صىتح  العمىل القيىت  بهىت تجىته العتمىل  بعىد انتهىتء العالقى  

 .التعتقدي 
 أهمية الدراسة:

م  النصث  الت ش طعي  ، ثالقثايد القتنثنيى ، ثيلى   هديتسع  الد  اس  جتهدة  يل   
مت للعتمل م  حقثق ثالتزامت  تت ت  يل  يتتق صىتح  العمىل ينىد  ثج  الخصث  لبيت 

                                                           

- . كلي  القتنث ، جتمع  مص ات  



 23                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

لسىىىىن  12انتهىىىتء العالقىىى  التعتقديىىىى  ثال تىىىي أكىىىىد يليهىىىت قىىىتنث  يالقىىىىت  العمىىىل التعتقديىىىى   قىىى  
، حيىى  يمث ىىل انتهىىتء يقىىد العمىىل بتلن سىىب  للعتمىىل خةىىث ة كبيىى ة لىىي  لىى  فحسىى ، بىىل 2010

لحمتيىى  القتنثنيىى  الالزمىى  لىى ، كةىى ف ضىىعيف فىىي بتلنسىىب  لذثيىى  ثمىى  يعثله .ثذلىىك لتىىثفي  ا
 يقد العمل. 

 :إشكاليات الدراسة
ىى ،   يلىى  ثجىى  الخصىىث  الة ىى ف  تصىىي يصىىتح  انتهىىتء يقىىد العمىىل مضىىت    جم 

ىىعيف، فىىي تلىىك العالقىى  )العتمىىل(، المسىىتهدف تشىى طعيًّت بتلحمتيىى  القتنثنيىى  مىى  جىى  اء تلىىك  الض 
ىىى ؛ فىىى   مىىىت ي ثيىىى ه انتهىىىتء يقىىىد العمىىىل، يلىىى  مسىىىتثى الثاقىىى  العملىىىي العالقىىى  القتنثنيىىى  الختص 

 ثالقتنثني، ي شدنت إل  اإلجتب  يل  الت ستؤال  الت تلي :
 مت هي حقثق العتمل الن تشئ  ي  انتهتء يقد العمل؟ -
هىىل نىى  قىىتنث  يالقىىت  العمىىل يلىى  كىىل هىىذه الحقىىثق أ  أنىى  اقتصىى  يلىى  ذكىى  بعضىىهت  -

 ؟دث  البعض اآلخ 
 مت  الثاقع  يل  يتتق صتح  العمل القيت  بهت تجته العتمل؟مت هي االلتزا -

 منهج الدراسة: 

كىىل مىى   ب تبىىتعمحتثلىى  منىىتغ لتغةيىى  كتفىى  جثانىى  المثضىىثع سىىنقث  فىىي هىىذه الد اسىى   
ثكىىىذلك المىىىنهج المقىىىت   فىىىي المىىىنهج التحليلىىىي المعتمىىىد فىىىي الد اسىىىت  القتنثنيىىى  بشىىىكل يىىىت ، 

فىىىي التشىىى طعت  المقت نىىى ، ثذلىىىك يلىىى  ضىىىثء مىىى  بعىىىض األحيىىىت ، لتثضىىىيح بعىىىض الحىىى ثق 
ىىت  الحقهيىىى  ثاألحكىىىت  القضىىىتئي ، أخىىىدي  بعىىىي  الجىىىد ثااليتبىىىت  مىىىت نىىى   يليىىى  المشىىى  ع  المؤلح 

 .العمتلي في بلدنت الحبي  ليبيت
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 خطة الدراسة:

 مىى  خىىالل البحىى نىىت سىىنتنتثل مثضىىثع ف ن  ، أيىىاله المة ثحىى  اإلشىىكتلي  لمعتلجىى  
 :اآلتي
 ثل: مكتفأة نهتي  الخدم المةل  األ    

 المةل  الث تني: ثقف تنحيذ ق ا ا  الحصل.            
 المةل  الثتل : شهتدة نهتي  الخدم  أث شهتدة الخب ة.    

 حقوق العامل ما بعد انتهاء العالقة العقدية

 :تمهيد وتقسيم
ى ق ثالغى   فىي أصثا  الحالسح  ثالمصلحي  ا تحع  لقد   بحقىثق  اةبتلمنىتد، كىل مى  الش 

نصتفه  العم تل ىتل اسىتةتع حت ى ، قديم ت ثحديث ت ثا  حقىثقه  مى   مى  كثيى  يلى  يحصىلثا أ  العم 
متنت  الت ش طعي  المختلح . أصحت  العمل، في إةت   العديد م  الض 

 ثمتعل قى  قثايىد آمى ة فىي معظمهىت، بأنهىت العمىل تت صىف ثلمىت كتنى  قثايىد قىتنث   

 فىي االت حىتق يجىثز يختلحهىت، ثلكى  مىت يلى  االت حىتق يجىثز ال الخصىث  فبهىذا، العىت  بتلن ظىت 

ت العتمىل، ثيكىث   حقىثق  زطىتدة يلى  العمىل يقىد  أكثى  مزايىت أث فتئىدة يحق ىق شى ( كىل صىحيح 

 .(1)القتنث   في تق    حق بأي المست  إل  العقد يؤدي في ش ( بتةال  كل ثيكث    للعتمل
 العمىل صىتح  ثهىث أحىدهمت  إ إذ، قى دقي العقىد ة فىي بىي  العالقى  أ  فىي شىك ثال 

 أديى الت   سىلة  ثيملىك األجى ، يدف  ذيال   هث كثن  بحك ، العتمل ثهث تنيالث    فالة   م  أقثى 

                                                           

 بتلتشى ط (الحى دي  العمىل لعقىد المشى ثع  يى  نهىتءاإل يلى  الجزائي الش ( بيقتة زب : مدىلا محمثد زب  -1

، 1، ملحىق4الع بيى  السىعثدي ، المجل ىد المملكى  ال طىتض، العليىت، للدا سىت  الع بىي الشى ق  كليىت ، )األ دنىي
2013 ،209. 
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 ة فىي مصىلحتي بىي  تىثاز   إقتمى   يتةل ى ذيال ى األمى  فىي العتمىل، حك الت   نحث تجنح قد تيال  

 في اآلخ . تح ط  أث بأحدهمت إف ا( دث   العقد،
ل ثنتيجىى  تلىى  ك العثاقىى  الثخيمىى  النتهىىتء يقىىد العمىىل، فىى   المشىى  ع فىىي ليبيىىت قىىد تىىدخ 

يل  انقضتء يقىد العمىل يلى  يىتتق كىل   مى   المت ت ب ثأثج  العديد م  الحقثق ثااللتزامت  
.إال أ  هىىىىذه الحقىىىثق ثااللتزامىىىىت  ال تجىىىىد (1)ة فىىىي يقىىىىد العمىىىل )العتمىىىىل ثصىىىىتح  العمىىىل(

ى  ثالمنصىث  يليهىت مصد هت فىي تشى ط  العمىل فقى ، بىل  ىت فىي القثايىد العتم  إن هىت تثجىد أيض 
 .   (2)في القتنث  المدني، ثيل  ثج  الخصث  ض ث ة تنحيذ العقثد بحس  ني  

ثمىى  الحقىىثق ثااللتزامىىت  الن تشىىئ  يىى  الن ىىثع األثل ثهىىث القىىتنث  ذاتىى ، مكتفىىأة نهتيىى   
لسىن   12ث  يالقىت  العمىل  قى  مكتفأة مدة الخدم ، ثذلك بتلن   يليهت فىي قىتن الخدم ، أث

ثقىف تنحيىذ قى ا ا  فصىل العتمىل، التىي نصى  يليهىت ثكىذلك  ،( من 78 ، في المتدة )2010
 .(107المتدة )
ى ، حىق العتمىل   ثم  الحقثق ثااللتزامت  الن تشئ  ي  الن ثع الث تني ثهىي القثايىد العتم 

( مى  قىتنث  45دتى  المىتدة )ثهىذا مىت أك ،الخدمى  أث الخبى ة نهتيى في الحصثل يلى  شىهتدا  
ثكىىذلك حقىى  فىىي الحصىىثل يلىى  مىىت ت كىى  مىى  ثدائىى  لىىدى صىىتح   ،يالقىىت  العمىىل الل يبىىي

، يلى  2010لسىن   12، لك  المش  ع الل يبي في قتنث  يالقت  العمل التعتقدي   قى  (3)العمل

                                                           

دا     ثالمحتمىتة،محمثد سالم ، شى ح قىتنث  العمىل ثالمحىتك  العمتليى  فىي ضىثء الحقى  ثالقضىتء ثالتشى ط -1
 .149،  2012 مص ،

أسىىىتم  أحمىىىد بىىىد ، الىىىدث  التكميلىىىي لقثايىىىد المسىىىئثلي   المدني ىىى  ينىىىد ال  جىىىثع يلىىى  صىىىتح  العمىىىل، دا   - 2
 .25،  2011الجتمع  الجديدة، 

ىىهتدا  ثاألدثا  التىىي أثديهىىت العتمىىل لىىدى صىىتح  العمىىل ، مثىىل:  -3 تتمثىىل هىىذه الثدائىى  فىىي األث اق ثالش 
ىىهتدا  الد  اسىىي ، ثشىىهتدا  الخبىى ة، ثشىىهتدة الخدمىى  العسىىك ط ، ثشىىهتدة المىىيالد، ثكىىل مىىت أث اق ا لخدمىى ، ثالشغ
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لى  ُيلىز      ال     م  إلزام    غ العمل ب يةتء العتمل شهتدا  الخب ة ثنهتيى  الخدمى ، ف نى 
ىىتبق فىىي المىىتدة ) ( 2\58العمىىل بىى د و األث اق ثالمسىىتندا  للعتمىىل،   ىى  نىى  قىىتنث  العمىىل الس 

يلىى  هىىذا اإللىىزا ، ثطبىىدث أ  المشىى ع ايتبىى  ذلىىك مىى  البىىديهيت  الال زمىى  يلىى  صىىتح  العمىىل 
 .   (1)القيت  بهت تجته العتمل

 :ثم  ث  ف ننت سنتنتثل هذه الد اس  في اآلتي 
 .مكتفأة نهتي  الخدم  :األثل المةل 

 المةل  الث تني: ثقف تنحيذ ق ا ا  الحصل.
 المةل  الثتل : شهتدة نهتي  الخدم  أث شهتدة الخب ة.
 املطلب األول

 مكافأة نهاية اخلدمة

إ  مبتدئ العدال  ثأس  اإلنصتف تستثج  يل  صىتح  العمىل، أ  يىدف  للعتمىل 
ة ال تىىي قضىىتهت فىىي خدمتىى ، فتلعتمىىل ال ىىذي أسىىه  بخدمتىى  مكتفىىأة ينىىد نهتيىى  يقىىده تقىىدي  ا للمىىد  

ة  ىىعهت، يكىىث  جىىدي  ا بمكتفىىأة تزطىىد قيمتهىىت كل مىىت ةتلىى  مىىىد  الة ثطلىى  فىىي اسىىتم ا  المنشىىأة ثتثس 
خدمت ، ثختص  أ  انتهتء يقىده، ثلىث بىدث  تعسىف، قىد يضىع ف ف صىت  فىي الحصىثل يلى  

ة ةثطلىىى  فىىىي خدمىىى  صىىىتح  ا لعمىىىل، ال تىىىي فيهىىىت أفنىىى  شىىىبتب  يمىىىل  آخىىى   بعىىىد أ  أمضىىى  مىىىد 
ت .   ثضعح  صح 

ة الخدم ، ف ن نت سنتنتثلهت كتلتتلي:   ثنظ  ا لألهمي  العملي  ثالقتنثني  لمكتفأة مد 
                                                                                                                                                 

ثأدثا  ثمالبى  العمىل ال تىي يقىث  العتمىل ب حضىت هت حسى  يكث  قد قدم   العتمىل مى  مسىث  ت  ينىد تعيينى .
 االتحتق أث الع ف.

ثيمض،  -1 ل، يالقىىىىت  العمىىىىل الح دي ىىىى ، بىىىىدث  دا  نشىىىى ، القىىىىتنث  االجتمىىىىتيي، الجىىىىزء األث  يبىىىىدالغني الىىىى  
 .226،  2012ة ابل ، ليبيت، 
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 أثال : المقصثد بمكتفأة نهتي  الخدم  ثالحكم  منهت.

 ثتني ت: الت نظي  الت ش طعي لمكتفأة نهتي  الخدم .

 ة نهتي  الخدم .ثتلث ت: الة بيع  القتنثني  لمكتفأ

  ابعت : قثايد حست  مكتفأة نهتي  الخدم .

ة ال تي تحس  يل  أستسهت المكتفأة.  ختمست : المد 

 والحكمة منها: أولا: المقصود بمكافأة نهاية الخدمة

إال أ   تلبىى  ،اختلىىف شىى  اح القىىتنث  فىىي ثضىى  تع طىىف فقهىىي لمكتفىىأة نهتيىى  الخدمىى  
"التىىزا  قىىتنثني يلتىىز  بمثجبىى  صىىتح  العمىىل للعتمىىل، ينىىد  الحقىى  اسىىتق  يلىى  تع طحهىىت بأنهىىت:

ة خدمتى ، ثذلىك ينىد انتهىتء  انتهتء يقد يمل ، بأ  يدف  إلي  مبلغ ت م  الن قثد، يتنتس  م  مىد 
ة" د المد  ة، أ   ي  محد  د المد   .(1)يقد العمل، سثاء أكت  محد 

ة الخدمىى  مزدثجىى ، حيى  أنهىىت تعىىد أداة  تشىىجي  ثضىىمت  فىىي  ثالحكمى  مىى  مكتفىىأة مىىد 
ة ممكنى ،  فم نح  الثق  أيضت ،  شأنهت تشىجي  العتمىل يلى  االسىتم ا  فىي العمىل أةىثل مىد 

نىى  مىىى  مثاجهىى  مةتلىىى   كمىىت أ  تىىزثد العتمىىىل بمبلىى  مىى  الن قىىىثد ينىىد انتهىىتء يقىىىد يملىى  يمك 
كمىىىت أ   .(2)الحيىىىتة حتىىى  يحصىىىل يلىىى  يمىىىل آخىىى  أث يسىىىتغل  فيمىىىت يعىىىثد يليىىى  بىىىدخل ثتبىىى 

                                                           

أحمد شثقي يبد ال حم ، قثايد استحقتق مكتفىأة مىدة الخدمى ، د اسى  مقت نى  فىي قىتنث  العمىل المصى ي  -1
؛ السىيد 26،  1978ثالح نسي، مجمثي  البحث  القتنثني  ثاالقتصىتدي ، كليى  الحقىثق، جتمعى  المنصىث ة، 

د نتيىىل، الثسىىي  فىىي شىى ح نظىىتمي العمىىل ثالتأمينىىت  االجتمتييىى  فىىي المملكىى  الع بيىى  السىىعثدي ، مةبعىى  ييىى
، صىىىالح الىىىدي  النحىىىت ، مبىىىتدئ أستسىىىي  فىىىي شىىى ح قىىىتنث  العمىىىل، 226،  1999جتمعىىى  الملىىىك سىىىعثد، 

، نىىىزا  يبىىىد الىىى حم  كيىىىتلي، الثسىىىي  فىىىي شىىى ح نظىىىت  العمىىىل 403،  1979المكتىىى  اإلسىىىالمي، دمشىىىق، 
 .358،  1973، 1السعثدي، الدا  السعثدي  للنش ، ال طتض، (

 السيد ييد نتيىل، الثسىي  فىي شى ح نظىتمي العمىل ثالتأمينىت  االجتمتييى  فىي المملكى  الع بيى  السىعثدي ، -2
 بعدهت. ثمت 256الم ج  الستبق،  



 28                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

ىت قىد يحيىق بتلعتمىل مى  ضىى   مكتفىأة  نهتيى  الخدمى  تهىدف ثبصىح  أستسىي  إلىى  الت خحيىف مم 
نتيج  إنهتء يقده، ختص  إذا كت  ةع  بتلس ، ثبل  مى  الكبى  يتيًّىت، ثهىذا مىت ديىت القىثاني  

 .(1)في الثق  الحتض  إل  االهتمت  بهت

 ثانياا: الّتنظيم الّتشريعي لمكافأة نهاية الخدمة:

، 1983لسىىن   7الل يبىىي لقىىتنث  العمىىل فىىي بىىتدئ األمىى  القىىتنث   قىى   أصىىد  المشىى  ع 
، حيى  قصى  1970لسىن   58الخت  ب لغتء مكتفأة نهتي  الخدم  المق  ة بقتنث  العمل  قى  

ىتل المقيمىي  مى   يى  الىثةني ي  هذا القتنث  تةبيق أحكت  مكتفأة نهتيى  الخدمى  يلى  العم 
(2) .

، ينىدمت نى  يلىى  ذلىك فىىي 2010لسىىن   12العمىل  قى   ثهىذا مىت سىىت  يليى  قىتنث  يالقىىت 
ة )  .(3)( م  القتنث  ذات 78المتد 

                                                           

  الن تحىىىل القتنثنيىىى ، قىىتنث  العمىىىل الجديىىىد، تنقىىىيح: ثائىىل أنىىىث  بنىىىدق، مؤسسىى  إبىىى اهيتثفيىىق حسىىى  فىىى و،  - 1
 .293،  2007اإلسكند ط ، الةبع  الثتلث ، 

شىىى ح قىىىتنث  العمىىىل الل يبىىىي )يقىىىد العمىىىل الحىىى دي(، دا  المةبثيىىىت  الجتمعيىىى ، هيىىىث  حتمىىىد المصىىىت ثه،  -2
ىى  لعقىىد العمىىل الحىى دي ثالجمىىتيي، دا  265  ،2006اإلسىىكند ط ،  ؛ محمىىد يبىىد هللا الحىىالح: األحكىىت  العتم 
 .161،  2006ش  ثالتثزط ، الحضيل للن

ىىت فيهىىت، يسىىتحق 78تىىن  المىىتدة ) -3 ثليىى  ال تىىي تكىىث  ليبيىىت  ة ف  ( يلىى  أنىى  "بم ايىىتة أحكىىت  االتحتقيىىت  الد 
العتمل  ي  الثةني مكتفأة ي  خدمت  يند انتهتء خدمتى ، تحسى  يلى  أسىت  مقتبىل نصىف شىه  يى  كىل 

ن  الختمس  ثمقتبل شه  ي  كل س ن  تزطد ي  ذلىك، بشى ( أال يكىث  العتمىل مى  ضىم  سن  حت  نهتي  الس 
 المنتحعي  بأنظم  الضمت  االجتمتيي المق   ة بمثج  الت ش طعت  الن تفذة.

ويعتبر المقابل األخير للعامل أساًساا لتقادير المكافاأة وال يساتحق المكافاأة إدخا فساد العقاد مان قبال  

لم ينص قاانون العمال المصاري . إال أنه ذا القانون"العامل دون مراعاة مدة اإلنذار المنصوص عليها في ه

ال بصفة عامة، وذلك علاى أسااس حلاول تعاوي   الجديد على إلزام صاحب العمل بمكافأة مدخة الخدمة للعمخ

خاأمين االجتمااعي،   حياتومعاش الشخيخوخة والعجز والوفاة محل مكافأة مدخة الخدمة، وفقًاا ألحكاام قاانون الت

ر في المادة )  ( منه، استحقاق هذه المكافأة للعامل الخذي يعمل بعد سن السختين.126قرخ
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 ثالثاا: الّطبيعة القانونية لمكافأة نهاية الخدمة: 

ىىت يىى  ضىى   يصىىي  العتمىىل، لىىذلك   مىى  المسىىل   بىى  أ  هىىذه المكتفىىأة ليسىى  تعثيض 
ل فىي إنهىتء العقىد، فهي تق    للعتمل، حت   ثلث ل  يصد  أي خةىأ مى  جتنى  صىتح  العمى

ثقىىىد تعىىىدد  اآل اء حىىىثل تحسىىىي  . ثكىىىذلك يلىىى  الىىى     مىىى  يىىىد  إصىىىتب  العتمىىىل بىىىأي ضىىى  
ة الخدم :  الة بيع  القتنثني  لمكتفأة مد 

 ال أي األثل: مكتفأة نهتي  الخدم  جزء م  أج  العتمل: -

ة الخدم  تعد بمثتب  جزء م  أجى    العتمىل ذه  أنصت  هذا ال  أي إل  أ   مكتفأة مد 
ىىد لىى  حتىى  يتقتضىىته بعىىد انتهىىتء خدمتىى ، ثذلىىك بىىدال  مىى  أ   ف ، حيىى  يقتةىى  ثطجم  مؤجىىل الىىد 

 . (1)يحصل دث طًّت يل  أج  م تح 
ى   ال ىىذي يلحىىق العتمىىل النتهىىتء  الى  أي الث ىىتني: - ىىت يىى  الض  مكتفىىأة نهتيىى  الخدمى  تعىىد تعثيض 

 يقده:

ةذهىى  أصىىىحت  هىىىذا الىى  أي إلىىى  أ  مكتفىىىأة   ىىى   الخد مىىد  ىىت يىىى  الض  مىىى  تعىىىدض تعثيض 
، ثقىىد ثاجىى  (2)المىىتدي ثاألدبىىي ال ىىذي يلحىىق العتمىىل نتيجىى  انتهىىتء خدمتىى  لىىدى صىىتح  العمىىل

ىىىت لثجىىى  ثبىىىث  أ  ضىىى   ا (3) .هىىىذا الىىى  أي، بىىىدث ه، الن قىىىد حيىىى  أنىىى  لىىىث كتنىىى  المكتفىىىأة تعثيض 

                                                           

قثايىد اسىتحقتق مكتفىأة مىدة الخدمى ، د اسى  مقت نى  فىي قىتنث  العمىل المصى ي أحمد شىثقي يبىدال حم ،  -1
؛ يبد البتس  يبد المحس ، أحكت  مكتفأة نهتي  الخدم  في قىتنث  8،   1978ثالح نسي، الم ج  الستبق، 

 .7،  1998 اس  في القتنث  المص ي ثاأل دني، دا  النهض  الع بي ، العمل، د
، 1970محمىىىىد يبىىىىد الخىىىىتلق يمىىىى ، قىىىىتنث  العمىىىىل الل يبىىىىي، المكتىىىى  المصىىىى ي الحىىىىدي ، اإلسىىىىكند ط ،  -2
 .56،  8 ، مثسثي  الحكهتني،   1960 /2 /27؛ حك  محكم  القته ة االبتدائي  في 338 

-  Jean Pelissier ،Alain Supiot ،Antoine Jeammaud، droit du travail، 20e، rdition، 
2000. p. 532. 

 .446،  2008، دا  النهض  الع بي ، القته ة، الجديدقتنث  العمل مشت  إلي  يند: السيد نتيل،  
 .847،  1979أصثل قتنث  العمل، الةبع  الثتلث ، منشأة المعت ف، اإلسكند ط ، حس  كي ه،   -3
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ىىى  ، ثلكىىى  القتيىىىدة المةب قىىى   ال تشىىىت ( أصىىىت  العتمىىىل، ثيقىىىت  هىىىذا الت عىىىثيض بمقىىىدا  الض 
 .   (1)ذلك
 ال  أي الث تل : مكتفأة نهتي  الخدم  تأمي  للعتمل ضد خة  انتهتء العقد: -

ة الخدمىى  ال يةبىىق فىىي   يؤكىىد أصىىحت  هىىذا االتجىىته مسىىلكه ، بىىأ  نظىىت  مكتفىىأة مىىد 
ىتل حتل  ثجثد نظت  للت ىأمي  ثالمعىتش للعم 
ة الخدمى  (2) ، ثطى د يلى  هىذا االتجىته أ  مكتفىأة مىد 

د  ذاتهىىىت، ال تعىىىدض تأمين ىىىت؛ أل  قسىىى  الت ىىىأمي  يعىىىدض  كن ىىىت جثه طًّىىىت، ثلكىىى  العتمىىىل يسىىىتحق فىىىي حىىى
ة الخدمىىى  دث  أ  يلىىىز  بشىىىيء مقتبىىىل ذلىىىك ، ثيلىىى  العكىىى  فىىى   قىىىتنث  الت ىىىأمي  (3)مكتفىىىأة مىىىد 

ى  للت ىأمي   ة الخدمى  ضىم  أقسىت( الت ىأمي  ال تىي تىدف  للهيئى  العتم  االجتمتيي يدخل مكتفأة مىد 
ة اشىت اك العتمىل فىي الت ىأمي ، ثال ة خدم  العتمل، ثتدخل ضىم  حسىت  مىد  معتشت  خالل مد 

يخثخ  أث العجز أث .ثطت تى  يلى  (4)الثفىتة ثيمثل ذلك بتلنسب  للعتمل تأمين ت ضد مختة  الش 
أ  مكتفىىأة نهتيىى  الخدمىى  تىىأمي  ال أجىى ، يىىد  إخضىىتيهت لنظىىت  األجىى  ثأحكتمىى  إال إذا نىى   

 . (5)لك ص اح ، ثهذا مت أخد ب  الحق  الل يبيالقتنث  يل  ذ
 ال أي ال اب : مكتفأة نهتي  الخدم  حق م  نثع خت : -

                                                           

 ثمت بعدهت. 22يبد ال حم ،  قثايد استحقتق المكتفأة، الم ج  الستبق،   أحمد شثقي -1
؛ أكىىث  الخىىثلي، د ث  فىىي قىىتنث  العمىىل، 848حسىى  كيىى ه، أصىىثل قىىتنث  العمىىل، الم جىى  السىىتبق،   -2

 . 430، 1957مةبع  نهض  مص ، 
قىتنث  العمىل ، ثمىت بعىدهت؛ يى  محمىد يحيى  848حس  كي ه، أصثل قتنث  العمل، الم ج  الستبق،   -3

ثمىىىت  278،  1985المصىىى ي ثالسىىىثداني، د اسىىى  مقت نىىى ، دا  الن هضىىى  الع بيىىى ، القىىىته ة، الةبعىىى  الثتلثىىى ، 
ثيمض،  ل، يالقىت  العمىل الح دي ى ،   بىدث  دا  نشى ، بعدهت؛ يبد الغني الى   القىتنث  االجتمىتيي، الجىزء األث 

 .364،  2012ة ابل ، ليبيت، 
؛ أحمىىد شىىثقي يبىىدال حم ، انقضىىتء يقىىد 848العمىىل، الم جىى  السىىتبق،   حسىى  كيىى ه، أصىىثل قىىتنث   -4

 ثمت بعدهت. 287العمل الح دي، منشأة المعت ف، اإلسكند ط ،  
 . 362يبد الغني ال ثيمض، القتنث  االجتمتيي، الم ج  الستبق،   -5
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ة الخدمىى ، هىي حىىق مى  نىىثع خىت  مصىىد ه   يى ى أصىحت  هىىذا الى  أي أ  مكتفىىأة مىد 
القىىىتنث ، ال ىىىذي يقىىى    هىىىذا الحىىىق، ثطلىىىز  بىىى  صىىىتح  العمىىىل، ثتق طىىى  هىىىذا الحىىىق يقىىىث  يلىىى  

ثالمصلح  العتم   ايتبت ا  العدال 
(1). 

ثلذلك فتلن   ال ذي يق    الحق في المكتفأة نى   آمى ي يتعل ىق بتلن ظىت  العىت ، ثمى  ثى  ال      
، ثلكىى  يمكىى   ال ثقىى  هىىذا االت حىىتق بىىتةال  يجىىثز االت حىىتق يلىى  ح مىىت  العتمىىل مىى  المكتفىىأة، ثا 

 .(2)ذا االت حىتق أصىلح للعتمىلاالت حتق يل  زطتدة مقدا  المكتفأة؛ ألن  فىي هىذه الحتلى  يكىث  هى
ىىت مىى   ثأخيىى  ا فقىىد اسىىتق  القضىىتء المصىى ي يلىى  أ  مكتفىىأة نهتيىى  الخدمىى  ليسىى  أجىى  ا ثال نثي 

ثبذلك ف   الحق  الل يبي ثالمص ي ثا   اختلحت في ةبيعى  مكتفىأة نهتيى  الخدمى ، إال  .(3)األجث 
ا نىى   القىىتنث  صىى اح  يلىى  أن همىىت ات حقىىت يلىى  يىىد  خضىىثيهت للن ظىىت  الخىىت  بىىتألجث  إال إذ

 .(4)ذلك

                                                           

يثاجى  بى  المسىتقبل، ثمى  فم  حي  العدال ، ف   العتمل بعد انتهتء يقد العمىل، يحتىتو إلى  يىث   مىتلي    -1
ىى ، فىى   تق طىى  المكتفىىأة يضىىم  للعتمىىل حيىىتة ك طمىى  ينىىد يجىىزه أث شىىيخثخت ؛ حت ىى  ال  حيىى  المصىىلح  العتم 

 يصبح يتل  يل  المجتم  ال ذي يعيش في .

ثقىىد قضىى  بىىتلمعن  ذاتىى  محكمىى  الىىن قض ، 447السىىيد نتيىىل، قىىتنث  العمىىل الجديىىد، الم جىى  السىىتبق،   -2
ب صىدا  قىتنث  الت ىأمي   1975لسىن   79( مى  القىتنث   قى  162، 17ت: "يىدل نى  المىتدتي  )المص ط  بقثلهى

ىى  للت أمينىىت   االجتمىتيي، يلىى  أ  صىىتح  العمىىل يلتىىز  بىىأداء مكتفىىأة نهتيى  الخدمىى  القتنثنيىى  إلىى  الهيئىى  العتم 
 (.2االجتمتيي ، ثال يحق للعتمل مةتلبت  بهت")

 
؛ ثاسىىىىىتئنتف القىىىىىته ة فىىىىىي 962،  2، مثسىىىىىثي  الهىىىىىثا ي، و11/1961 /24القىىىىىته ة االبتدائيىىىىى  فىىىىىي  -3
 .691،  13/12/1962؛ ثالقته ة االبتدائي  في 691،  2، مثسثي  الهثا ي، و7/1/1962
ثمىىت بعىدهت؛ يبىىدالغني  287أحمىد شىىثقي يبىدال حم ، انقضىىتء يقىد العمىىل الحى دي، الم جىى  السىتبق،   -4

ثيمض، القتنث  االجتمتيي، الم ج    .362الستبق،  ال  
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 رابعاا: قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة:

( مىىى  126ثكىىىذلك المىىىتدة ) ،( مىىى  قىىىتنث  يالقىىىت  العمىىىل الليبىىىي78تحىىى ق المىىىتدة ) 
، في حست  المكتفأة، بي  الخم  سنثا  األثل  مى  خدمى  العتمىل (1)قتنث  العمل المص ي 

نثا  ال تي تليهت، فتحتس  المكت نثا  الخمى  األثلى  بثاقى  أجى  نصىف شىه  ثالس  فأة ي  الس 
 .(2)ي  كل سن  منهت، بينمت تحتس  بثاق  أج  شه  كتمل ي  كل سن  تتلث ذلك

ن  بنسب  مت قضته منهت في العمل، ثمى  ثى     ثيستحق العتمل المكتفأة ي  كسث  الس 
ة يىىى  هىىىذه فىىى ذا كىىىت  العتمىىىل لىىى  يقىىىضو فىىىي الخدمىىى  سىىىثى يىىىدة شىىىهث  ف نىىى  يسىىىتحق مكتفىىىأ

ىىىن ؛ أي قبىىىل انتهىىىتء سىىىن  الخدمىىى  األخيىىى ة، ف نىىى   ذا انتهىىى  يقىىىد العمىىىل أثنىىىتء الس  ىىىهث ، ثا  الش 
هث  ال تي قضتهت في هذه السن   .(3)يستحق مكتفأة ي  الش 

ثيلىى  الىى     مىى  نىى  المشىى ع الل يبىىي يلىى  مكتفىىأة نهتيىى  الخدمىى ، فىى   األمىى  لىىي   
ىىىىىختم ، فهىىىىىي ال تمىىىىىنح إال لغيىىىىى  الىىىىى ثةني ي  ال ىىىىىذي  ال ينتحعىىىىىث  بأنظمىىىىى  التىىىىىأمي  بتلىىىىىك الض 

 . (4)االجتمتيي المق   ة في ليبيت
 خامساا: المّدة اّلتي تحسب على أساسها المكافأة:

تبىىىدأ المىىىدة مىىى  تىىىت طب تسىىىل  العتمىىىل لعملىىى  بمقتضىىى  يقىىىد العمىىىل، ثتنتهىىىي بتنتهىىىتء  
ة العقد (5)يقده ة الخدم  الحعلي  ثلي  مد  المت حق يليهت؛ حيى  أنى  قىد ، ثتؤخذ في االيتبت  مد 

                                                           

ىتي  مكتفىأة بثاقى  أجى  نصىف شىه  يى  كىل سىن  مى  السىنثا  " -1 ة يملى  بعىد سى  الس  يستحق العتمل ي  مد 
نثا  الخم  الت تليى  لهىت، ثذلىك إذا لى  تكى  لى  حقىثق يى  هىذه  الخم  األثل ، ثأج  شه  ي  كل سن  م  الس 

ة ثفقت  ألحكت  تأمي  الشيخثخ  ثالعجز ثالثفتة المنص  .ث  يليهت في قتنث  التأمي  االجتمتيي...."المد 
 .610، 2001يبد العزطز الم سي، ش ح أحكت  قتنث  العمل المص ي، مةبع  حمتدة الحديث ،  - 2
 .444السيد نتيل، قتنث  العمل الجديد، الم ج  الستبق،   - 3
 .364يبدالغني ال ثيمض، القتنث  االجتمتيي، الم ج  الستبق،   -4
؛ القىته ة االبتدائيى  561، الم ج  الستبق،  1961 تن ، قتنث  العمل، مكتب  يبد هللا ثهب ، إسمتييل  -5

 .354،  4، مثسثي  الهثا ي، و27/6/1960في 



 33                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

تى  ة ثلكنى  انتهىى  قبىل انقضىتء مد  د المىد  ،ثطؤخىذ فىي االيتبىت  األجىى  (1)يكىث  يقىد العمىل محىد 
 .(2)ثق  انتهتء العقد فحس 

ة الت مىى ط  إذا لىى  يثجىىد   ثبتلتىىتلي إذا سىىبق مبتشىى ة العتمىىل لعملىى  يقىىد تمىى ط  فىى   مىىد 
ة خدمى  العتمىلاتحتق مختلف ال تؤخذ في الحسبت  ينىد تحديىد مى ؛ أل  الغى ض األستسىي (3)د 

ت أل  اشتغتل العتمل خالل فتى ة الت مى ط  (4)م  فت ة الت م ط  هث تعل  الح ف  أث المهن  ، ثأيض 
لىى  يكىى  بنىىتء  يلىى  يقىىد يمىىل
ة ال تىىي (5) ، ثلكىى  يلىى  خىىالف فتىى ة الت مىى ط  تىىدخل ضىىم  المىىد 

 .(6)  يستحق ينهت العتمل المكتفأة فت ة العمل تح  االختبت
ثالجدي  بتلذ ك  أن  قد يعت ض خالل تنحيذ يقد العمل أسىبت  تىؤدي إلى  ثقىف يقىد  

ة خدم  العتمل ال تي يتقتض  ينهىت  ة ثقف يقد العمل ضم  مد  العمل، فتألصل أال تدخل مد 
. ثيل  أي   حتل، ف   أي  ثقف للعمل بسب  ي ج  إل  صتح  العمىل يجعىل هىذه (7)المكتفأة

                                                           

ثمىت بعىدهت؛ حسى  كيى ه، أصىثل قىتنث  العمىل،  560إسمتييل  ىتن ، قىتنث  العمىل، الم جى  السىتبق،   -1
 .856الم ج  الستبق،  

ىت ألحكىت  القىتنث  يبدهللا مب ثك الن -2 لسىن   180، ثالقىتنث  2003لسىن   12جت ، مبتدئ تشى ط  العمىل ثفق 
 .423،  2009، ثالق ا ا  الثزا ط  الجديدة، دا  النهض  الع بي ،2008

أحمىد حسىى  الب يىىي، الىىثجيز فىي القىىتنث  االجتمىىتيي قىىتنث  العمىل ثالتأمينىىت  االجتمتييىى ، دا  النهضىى   -3
 .537،  2009الع بي ، القته ة، 

 .85أحمد شثقي يبدال حم ، قثايد استحقتق المكتفأة، الم ج  الستبق،   -4
، 2010محمىىد لبيىى  شىىن ، شىى ح قىىتنث  العمىىل، تنقىىيح: ثائىىل أنىىث ، مكتبىى  الثفىىتء القتنثني ،اإلسىىكند ط ، -5
 613. 
   العمىل،ثمىت بعىدهت؛ حسى  كيى ه، أصىثل قىتنث  561إسمتييل  ىتن ، قىتنث  العمىل، الم جى  السىتبق،   -6

 .858الم ج  الستبق،  
، 2008االسىىىتقتل  فىىىي ضىىىثء قىىىتنث  العمىىىل الجديىىىد، دا  النهضىىى  الع بيىىى ، محمىىىد محمىىىد أحمىىىد يجيىىىز،  -7
 ثمت بعدهت. 127 
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ة تىىدخل فىىي ا ألداء يملىى ،  المىىد  حسىىت  خدمىى  العتمىىل، يلىى  ايتبىىت  أ  العتمىىل كىىت  مسىىتعدًّ
 .(1)ثبتلت تلي يعتب  كمت لث أدى العمل

لىذلك فى   اسىتم ا  العتمىل  ،ثمكتفأة نهتي  الخدم  ال تستحق إالغ ينىد انتهىتء يقىد العمىل     
الخدمى  تحسى   في الخدم  بعد انتقتل ملكي  المش ثع لصتح  يمل جديد،ف    مكتفأة نهتي 

يلىى  أسىىت  مجمىىثع الخدمىى  ال تىىي أمضىىتهت العتمىىل فىىي المشىى ثع بصىى ف الن ظىى  يىى  متلىىك 
 المش ثع.

 املطلب الّثاني

 وقف تنفيذ قرارات الفصل

 )التعويض املؤقت(
ىقد بىي   ،الليبييالقت  العمل قتنث  نظي  الجديد لإ  الت   ح مختلىف اإلجى اءا    ثثض 

ثذلىىىىك بضىىىى ث ة المىىىى ث  بىىىىبعض  ،فىىىىي يالقىىىى  العمىىىىلفىىىىي كىىىىل خىىىىالف  إتبتيهىىىىت تىىىىي يجىىىى ال  
يىى  أث سىىلمي  قبىىل إخضىىتيهت لقضىىتء العمىىل، بة طقى  ثد   زاعلىى  تسىىثي  الن ىىإاإلجى اءا  الهتدفىى  
هىىت   منتزيىى  قصىىد تسىىهيل حل  ت قبىىل الحصىىل فىىي أي ىىت جثه طًّىىشىى ة    تىىي تعتبىىهىىذه اإلجىى اءا  ال  

ىىالثد   ثالمحتفظى  يلى  العالقى  عمىىل يثالهيئىت  المسىتخدم ، ثهىث مىت  تليى  بىي  العتمىل أث العم 
 ثاني  العمل الجديدة.ثتك طس  ق يل  تحقيق 
 ثقف تنحيذ ق ا ا  الحصل كتلت تلي: ثسنتنتثل 

 أثال : الهدف م  ثقف تنحيذ ق ا ا  الحصل.

 ثتني ت: إج اءا  ةل  ثقف الت نحيذ.
 ثتلث ت: الحك  في ةل  ثقف التن حيذ. 
                                                           

القىىتنث  االجتمىىتيي قىىتنث  العمىل ثالتأمينىىت  االجتمتييىى ، دا  النهضىى  ي فى أحمىد حسىى  الب يىىي، الىىثجيز -1
 .537،  2008الع بي ، 
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 رات الفصل:أولا: الهدف من وقف تنفيذ قرا

قد يتع ض العتمىل لخةى  الحصىل مى  يملى  بصىث ة  يى  مشى ثي ، ممىت ينىتج ينى   
فقىىده ألجىى ه ال ىىذي يعتمىىد يليىى  كمىىث د ل زقىى ، ثقىىد يخحىىق فىىي العثىىث  يلىى  يمىىل منتسىى  فىىي 
ثق  ق ط ، فيصي  متعة ال  بىال يمىل، ثلى  يجىد العتمىل فىي القضىتءو الحىلغ العتجىل لمشىكلت  

 .(1)يثى الت أخي  في الحك  بتلت عثيضإذا اقتض  ظ ثف الد  
ة؛ أل    دة المىىىد  ة ث يىىى  محىىىد  دة المىىىد  ثيسىىى ي هىىىذا الن ظىىىت  بتلن سىىىب  لعقىىىثد العمىىىل محىىىد 

الحكم  ال تي استهدفهت المش ع م  نظت  الت عثيض المؤقى  أث ثقىف تنحيىذ الحصىل متىثاف ة فىي 
ة دة المد  ة ثالعقثد  ي  محد  دة المد   .(2)العقثد محد 

 إجراءات طلب وقف التنفيذ: :ثانياا
، 107نظىىى  قىىىتنث  يالقىىىت  العمىىىل الل يبىىىي ثقىىىف تنحيىىىذ قىىى ا ا  الحصىىىل فىىىي المىىىثاد ) 

د المشىى  ع اإلجىى اءا  الثاجىى  ات بتيهىىت بشىىأ  ةلىى  ثقىىف تنحيىىذ قىى ا  اإلنهىىتء  حيىى  (108 حىىد 
  ي  المش ثع لعقد العمل.

عتمىىل مىى  ضىى   ثقىد  ايىى  المشىى ع فىي تنظيمىى  لهىىذه اإلجى اءا  مىىدى مىىت يصىي  ال 
مىى  جىى  اء ح متنىى  مىى  أجىى ه، فتنصىى غ اهتمىىت  المشىى  ع يلىى  تىىدبي  الثسىىتئل الكحيلىى  بتسىىتم ا  

 .(3)العتمل يل  أج ه إل  حي  الحصل في الد يثى المثضثيي  في مثاييد قصي ة حصثل
                                                           

 .155يبد هللا الحالح، األحكت  العتم  لعقد العمل الح دي ثالجمتيي، الم ج  الستبق،  محمد  -1
الثسىي  فىىي شىى ح قىىتنث  ؛ محمىد يلىىي يمىى ا ، 219إسىمتييل  ىىتن ، قىىتنث  العمىل، الم جىى  السىىتبق،   -2

 .407،  2005العمل الجديد، دا  نص  للةبتي  ثالنش ، 
د المش  ع الل يبي ب ْدء  إج -3  اءا  ةل  ثقف تنحيذ ق ا  الحصىل بةلى  يتقىد   بى  العتمىل إلى  مكتى  حي  حدغ

ة ال تجىتثز أسىبثيي  مى  تىت طب  ى  ثذلىك خىالل مىد  الت شغيل )مصىلح  العمىل( بثصىح  الجهى  اإلدا طى  المختص 
جل.  جه  العمل ل  بتلحصل بكتت  مس 

نمت هىث تظل ى  مى  قى ا  ف  صىل  يعب ى   فيى  العتمىل ثالةل  المشت  إلي  ال يشت ( في  شكل معي ، ثا 
تد  ثيةل  في  ي ض األم  يل  المحكم  المختص  .  ي    بت  في ثقف الق ا  الص 
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ثقد أجتز المش  ع الل يبي للعتمل بدال  م  الت قد  بثقف الت نحيذ إل  مكتى  الت شىغيل أ   
ىىىت للقثايىىىد العتمىىى  المنصىىىث  يليهىىىت فىىىي قىىىتنث  الم افعىىىت   يلتجىىىئ مبتشىىى ة إلىىى  القضىىىتء ةبق 

 .(1)المدني   ثالت جت ط 
ى ع المصى ي فىىي القىتنث   قىى  إال أ    االختصىىت  قىىد أيةى  ، 2003لسىن   12المش 

( يمىىىل 71بنظىىى  ةلىىى  ثقىىىف الت نحيىىىذ إلىىى  الل جنىىى  الخمتسىىىي  المنصىىىث  يليهىىىت فىىىي المىىىتدة )
ىت لألحكىت  الىثا دة فىي هىذه المىتدةبتلن ظ  ف  إال أنى ؛ (2)ي ةلى  العمىل بىتلت عثيض المؤقى ، ثفق 

ل مى  هىذا االختصىىت ؛ ثذلىك بتلقىتنث   قى   نظى  ا للن قىد الىالذع ال ىىذي  ،2008لسىىن   180يىد 

                                                                                                                                                 

ثطتثل  المكت  المخت  تسثي  الن زاع ثديًّت، ف ذا ل  تق  الت سثي  تعي   يلي  أ  يحيل الة لى  خىالل  
ة ال تجىىتثز أسىىبثي ت مىى  تىىت طب تقديمىى  إلىى  قتضىىي األمىىث  المسىىتعجل  ب ىى  ال تىىي يقىى  فىىي مىىد  تلمحكمىى  المختص 

ل  إلي   ت للن زاع، ثدفثع الة  في  ثمت تثص  دائ تهت محل العمل. ثتكث  اإلحتل  مشحثي  بمذك  ة تتضم   ملخص 
 الجه  اإلدا ط  م  مالحظت .

تبق متى ثك للمكتى  المخىت ، فى ذا ختلحى  ف نى  ال يت ت ى  يلى  ذلىك أي سىقث(   ثم ايتة الميعتد الس 
حتىى  ال يضىىت  العتمىىل مىى  إهمىىتل ال يالقىى  لىى  بىى ، نتهيىىك يىى  أ  هىىذا الميعىىتد هىىث مجىى د ميعىىتد أث بةىىال  

تنظيمىىي الغىى ض منىى  هىىث الثصىىثل إلىى  حكىى  الىىد يثى ثقىىف الت نحيىىذ فىىي أقصىى  ثقىى  ممكىى  ثبعىىدهت يقىىث  قلىى  
يعىتد ال يتجىتثز كت ت  المحكم  في خالل ثالث  أي ت  م  تت طب اإلحتل  بتحديد جلسى  لنظى  ثقىف الت نحيىذ فىي م

(.ثهذه المثاييد جميعهت تنظيمي  ثال يتأث   بمختلحتهىت أي حىق للعتمىل حيى  3أسبثيي  م  تت طب تلك اإلحتل )
ك ببةال  اإلجى اءا  ثسىقث( حىق العتمىل فىي ثقىف تنحيىذ قى ا  الحصىل إذا  ال يجثز لصتح  العمل أ  يتمس 

 خثلح  هذه المثاييد.
ل ويرفق باإلخطاار  ويتم إخطار العامل، وجهة العمل،  ومكتب الشخغل بتاريد الجلسة بكتاب مسجخ

 صورة من مذكرة مكتب العمل.

(، مىىى  قىىىتنث  يالقىىىت  العمىىىل التعتقديىىى ؛ يبىىىد الغنىىىي الىىى ثيمض، القىىىتنث  االجتمىىىتيي، 2\108المىىىتدة ) - 1
 .357الم ج  الستبق،  

 .350  أحمد شثقي يبدال حم ، انقضتء يقد العمل الح دي، الم ج  الستبق، -2
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ىىىل الحصىىىل فىىىي تلىىىك المنتزيىىىت ، ثانتهىىى   ىىىتبق، ممىىىت ت ت ىىى  معىىى  تعةض تعىىى ض لىىى  القىىىتنث  الس 
ستث ط  العليت بعد  دستث ط  تلك اللجت .المةتف بحك  المحكم    الد 

فىىي نهتيىى  المةىىتف إلىى  العىىثدة إلىى  اختصىىت  المصىى ي لىىذا فقىىد اضىىة   المشىى  ع    
تليى  المصى ط  قبىثل  .(1)القضتء ثحىده فىي الحصىل فىي تلىك المنتزيىت  ذا  أ  المحكمى  العم  ثا 

تليى  ةلى  ةل  فصل العتمل، فيج  يليهت تسبي  هذا الق ا ، أمت إذا  فضى  الم حكمى  العم 
فصىىل العتمىىل، ف نهىىت تقضىىي فىىي نحىى  القىى ا ، بتسىىتم ا  العتمىىل فىىي يملىى ، ثبىى لزا  صىىتح  

 .(2)العمل بأ  يؤدي للعتمل مستحق تت 
 ثالثاا: الحكم في طلب وقف الّتنفيذ: 

ة     أثج  المش ع الل يبي يل  القتضي س ي  الحصىل فىي ةلى  ثقىف الت نحيىذ فىي مىد 
مىىى  تىىىت طب أثل جلسىىى ، مىىى  مالحظىىى  مىىىت سىىىبق ذكىىى ه، مىىى  أ  المثاييىىىد  ال تجىىىتثز أسىىىبثيي 

المذكث ة ال تعدث أ  تكث  جميعهت مثاييىد تنظيميى  ال يت تى  يليهىت  بةىال ، إنمىت قصىد بهىت 
 إس اع الحصل في ةلبت  ثقف الت نحيذ.

ذا حكىىى  القتضىىىي بثقىىىف تنحيىىىذ قىىى ا  الحصىىىل، فهىىىذا ال يعنىىىي إلىىىزا  صىىىتح  العمىىىل   ثا 
ة نحسىهت بىىأ  ب يىتدة الع نمىىت تقضىي المىىتد  تمىىل إلى  يملىى  حتى  يحصىىل فىي ديىىثى المثضىثع، ثا 

ي إلى  العتمىل  القتضي يندمت يأم  بثقف الت نحيذ يلز  صتح  العمل في الثقف ذات  بأ  يىؤد 
ىىت يعىىتدل أجىى ه مىى  تىىت طب فصىىل . فىىتلحك  بثقىىف تنحيىىذ قىى ا  يلىى  سىىبيل الت عىىثيض المؤق ىى  مبلغ 

                                                           

، دا  أبىث 2003لسىن   12أسبت  انقضتء يقد العمل فىي ظىل القىتنث   قى  حست  الدي  كتمل األهثاني،  -1
 .3 2009 المجد للة بتي  بتله  ،

، دا  النهضى  الع بيى ، 2003لسىن   12قتنث  العمل المص ي ثفق ت للقتنث   ق  محس  يبدالحميد البي ،  -2
 .688،  2013القته ة، 
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، حتىى  ثلىىث كىىت  هىىذا اإلنهىىتء  يىى  مشىى ثع، ثلىىذلك تنتهىىي خدمىى  الحصىىل ال يمىى  إنهىىتء العقىىد
 .(1) العتمل م  تت طب الحصل، ثتحس  مكتفأة نهتي  الخدم  يل  هذا األست  

 املطلب الثالث

 شهادة نهاية اخلدمة أو شهادة اخلربة
لقىىد ح صىى   تلىى  الت شىى طعت  فىىي قىىتنث  العمىىل يلىى  الىىن   يلىى  إلىىزا  صىىتح  

تن ىىت. ثهىىذا مىىت أكدتىى  المىىتدة العمىىل بمىىنح العتمىىل  ينىىد انتهىىتء يقىىده، شىىهتدة نهتيىى  الخدمىى  مج 
ثسىىنتنتثل شىهتدة نهتيى  الخدمىى  ثشىهتدة الخبىى ة  .(2) ،( مى  قىتنث  يالقىىت  العمىل الل يبىي45)

 في اآلتي:
هتدة.  أثال : الهدف الت ش طعي م  حصثل العتمل يل  تلك الش 

هتدة.  ثتنيت : بيتنت  الش 

هتدتي .ثتلث ت: ش ث( الح  صثل يل  أي م  الش 
هتدة.   ابعت : مثقف المش  ع م   فض    و العمل إيةتء العتمل الش 

 أولا: الهدف الّتشريعي من حصول العامل على تلك الّشهادة:
( مىى  قىىتنث  يالقىىت  العمىىل التعتقديىى  أ  الهىىدف مىى  45يظهىى  مىى  نىى  المىىتدة ) 

ثتحديىد الكحىتءة )إذا ةلبهىت(، هىث تيسىي   حصثل العتمل يل  شهتدتي نهتي  الخدمى  ثالخبى ة،
                                                           

ثلىى  يبىىي  قىىتنث  يالقىىت  العمىىل . 358ني الىى ثيمض، القىىتنث  االجتمىىتيي، الم جىى  السىىتبق،  يبىىدالغ -1
تبق، يمت إذا كت  المبل  ال ذي يحك  ب  قتضىي األمىث  المسىتعجل ، ال يعتبى   الل يبي كمت فعل قتنث  العمل الس 

 أج  ا، إنمت هث جزء م  الت عثيض ال ذي قد يحك  ب  في الد يثى المثضثيي .
( مىى  قىىتنث  يالقىىت  العمىىل الل يبىىي تىىن  يلى  أنىى  "يلىى  جهىى  العمىىل بىىأ  تعةىىي العتمىىل أث 45لمىتدة )ا -2

تن ت في نهتي  خدمت  شهتدة تبىي  فيهىت تىت طب مبتشى ت  للعمىل، ثتىت طب انتهىتء خدمتى ، ثنىثع العمىل  المثظ ف مج 
ت ي ، ثتبي   فيهت أيض  تلي ال ىذي كىت  يتقتضىته ثأي ى  امتيىتزا  قيمى  المقتبىل المى -بنتء  يل  ةلب - ال ذي كت  يؤد 

 ( م  قتنث  العمل المص ي الجديد. 130أخ ى إ  ثجد " ثهذا مت أكدت  أيضت المتدة )
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ىىبيل أمىىت  العتمىىل لاللتحىىتق بعمىىل آخىى ، فتلعتمىىل ينىىدمت يتقىىد  بةلىى  لشىىغل ثظيحىى ، فىى    الس 
صتح  العمل  تلب ىت مىت يةلى  منى  شىهتدة تثبى  أنى  كىت  يمىت   مثىل هىذا الن ىثع مى  العمىل 

تبق، ثأن  يل  خب ة ثد اي  بمثل هذا الن ثع م  العمىل ث  ثفي ،أنى  ختليىت  مى  كىل ا تبىت(في الس 
. إال أ  المشىى  ع لىى  يكتىىفو (1) ذلىك تكمىى  أهميىى  العتمىىل فىىي حصىىثل  يلى  مثىىل هىىذه الشىىهتدة 

ىىىت  د أيض  بمجىىى د فىىى ض التىىىزا  يلىىى  صىىىتح  العمىىىل ب يةىىىتء شىىىهتدة للعتمىىىل فحسىىى ، بىىىل حىىىد 
هتدة البيتنت  ال تي يج  أ  تتضم نهت هذه الش 
(2). 

تدة الخدمى  أث الخبى ة إنمىت هىي، مسىتند أث ثثيقى  تثبى  ثبنىتء  يلى  مىت تقىد ، فى   شىه 
. ثال بىىد مىى  اإلشىىت ة إلىى  أ  (3)خلىىثغ ةىى ف العتمىىل مىى  كىىل ات جىىته تجىىته صىىتح  العمىىل القىىدي 

 القتنث  المدني الل يبي ل  يتضم  أي   إشت ة إل  شهتدة نهتي  الخدم  ثالخب ة.
 ثانياا: بيانات الّشهادة:

تىىىىت طب التحىىىتق العتمىىىىل ) يىىىى  الخدمىىى ، البيتنىىىىت  اآلتيىىى :يجىىى  أ  يىىىىد و بشىىىهتدة نهت  
المزايت ال تي كىت  يحصىل يليهىت  ،نثع العمل ال ذي كت  يؤدي  العتمل ،بتلخدم  ثتت طب انتهتئهت

 سىب  إنهىتء يقىد العمىل ،-ثهذا البيت  األخي  بنتء  يل  ةلى  العتمىل-مقدا  األج  ،العتمل
ىىىت فيمىىىت يتعل ىىىق بشىىىهتدة الخبىىى ة ثالكحىىىتءة  .(-لثهىىىذا البيىىىت  أيضىىىت  بنىىىتء يلىىى  ةلىىى  العتمىىى- ثأم 

 المهني  ، فال يد و بهت إال الخب ة ال تي اكتسبهت العتمل ثد ج  كحتءت  المهني .

                                                           

الىىىثجيز فىىىي شىىى ح قىىىتنث  العمىىىل الجديىىىد، دا  المةبثيىىىت  الجتمعيىىى ، اإلسىىىكند ط ، يلىىىي يىىىثض حسىىى ،  -1
، أحمىىد حسىى  360السىىتبق،  ، يلىىي يىىثض حسىى ، شىى ح قىىتنث  العمىىل الجديىىد، الم جىى  360،  2003

 .928الب يي، الثسي  في القتنث  االجتمتيي، الم ج  الستبق،  
الثسىي  فىي الت شى طعت  االجتمتييى ، الجىزء الثىتني، شى ح يقىد العمىل   امىي أحمىد الب يىي، أحمد حسى  الب يىي، -2

 .915،  2009، دا  الن هض  الع بي ، القته ة، 2003لسن   12الح دي ثفق ت ألحكت  القتنث   ق  
االنقضىىتء المشىى ثع لعقىىد العمىىل الحىى دي محىىدد المىىدة فىىي قىىتنث  العمىىل المصىى ي، أحمىىد محمىىد  ضىىثا ،  - 3

 .159،  2010 ستل  متجستي ،  ي  منشث ة، جتمع  القته ة، 
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ثالجدي  بتلذك  أن  لي  ثم   مت يمن  صىتح  العمىل مى  إضىتف  بعىض البيتنىت ، ال تىي      
ىىىهتدة تثصىىى ي  بتلعتمىىىل؛ نظىىى  ا لكحتءتىىى  يكىىىث  ذك هىىىت فىىىي صىىىتلح العتمىىىل، أث أ  تتضىىىم   الش 

خالصىى ، ثيمتنىى  يلىى  صىىتح  العمىىل، أ  يىىث د بهىىت مىىت قىىد يكىىث  مىى  شىىأن  أ  يقىىف يقبىى   ثا 
أمت  التحتق العتمل بىأي  يمىل آخى ؛ فشىهتدة نهتيى  الخدمى  هىي مجى د شىهتدة بحقيقى  الثاقى ، 

 .(1)ثليس  شهتدة تثصي  بتلعتمل، أث تزكي  يل  مدى كحتءت  أث أمتنت 
ىىىهتدة بيتن ىىىت لكحىىىتءة العتمىىىل أث  ثمىىى  ثىىى     فتألصىىىل أنىىى  ال يجىىىثز أ  تتضىىىم   هىىىذه الش 

أمتنت ، ثلث أجيز أ  تتضم   شهتدة الخدم  هذا الت قدي ، فقىد يكىث  ذلىك فىي  يى  مصىلحت ، 
ثال يتحقىىق معىى  الغىى ض منهىىت، ثهىىث تسىىهيل حصىىثل  يلىى  العمىىل، ثلىىذلك يجىىثز أ  تتضىىم   

هتدة مقىدا  األجى  ال ىذي كىت   يتقتضىته، ثسىب  إنهىتء يالقى  العمىل، ثذلىك بنىتء  يلى  هذه الش 
 .  (2)ةل  العتمل

 ثالثاا: شروط الحصول على أيّ من الّشهادتين:
هتدة: -1  ةل  العتمل الحصثل يل  الش 

نمىت جعىل الحصىثل يليهىىت معلىق يلى  انتهىتء العقىىد   لى  يشىت ( المشى ع الليبىي ذلىىك ثا 
ع المصىى ي فقىىد جعىىىل إيةىىتء العتمىىل أيًّىىت مىىى  أمىىت المشىى   ،(3)فقىى  ثبىىدث  ةلىى  العتمىىل ذلىىىك
ىىهتدتي ، متثق ىىف يلىى  ةلبىىى  فتلعتمىىل ثحىىىده هىىث ال ىىذي يقىىد  مىىىدى ، (4)ثيكث  ذلىىك مجتنىىت  ،الش 

                                                           

شىى ح قىىتنث  العمىىل، ؛ محمىىد لبيىى  شىىن ، 647حسىى  كيىى ه، أصىىثل قىىتنث  العمىىل، الم جىى  السىىتبق،   -1
 .357،   1987دا  الن هض  الع بي ، القته ة،  الة بع  ال ابع ،

 .574إسمتييل  تن ، قتنث  العمل، الم ج  الستبق،   -2
 .224يبدالغني ال ثيمض، القتنث  االجتمتيي، الم ج  الستبق،   -3

( م  قىتنث  يالقىت  العمىل الل يبىي التىي تىن  يلى  أنى  "يلى  جهى  العمىل بىأ  45هذا مت أكدت  المتدة ) -4
تن ىىت فىىي نهتيىى  خدمتىى  شىىهتدة تبىىي  فيهىىت تىىت طب مبتشىى ت  للعمىىل، ثتىىت طب انتهىىتء تعةىىي ا لعتمىىل أث المثظ ىىف مج 

ىىت يىى ، ثتبىي   فيهىت أيض  قيمى  المقتبىل المىىتلي ال ىذي كىىت   -بنىتء  يلى  ةلبىى - خدمتى ، ثنىثع العمىىل ال ىذي كىت  يؤد 
 يتقتضته ثأي   امتيتزا  أخ ى إ  ثجد ". 
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حتجتىىى  للشىىىهتدة، ثال يلىىىز  صىىىتح  العمىىىل بتقىىىديمهت إلىىى  شىىىخ   يىىى ه، إال أنىىى  يحىىىق لث ثىىى  
ة خدمت  فىال يجىثز لغيى  العتمىل أث ، ثبتلت تلي (1)العتمل ةل  شهتدة خدم  مث ثه  إلثبت  مد 

نتئبىىى  أ  يتقىىىد   بهىىىذا الة لىىى ، ثطجىىى  بداهىىى   أ  يكىىىث  الة لىىى  مكتثب ىىىت، فىىىال يجىىىثز أ  يكىىىث  
 .  (2)شحته 

هتدتي : -2 م  الش   ثق  الحصثل يل  أي  

يكث  حصثل العتمىل يلى  شىهتدة نهتيى  الخدمى  بعىد انقضىتء العقىد، أي ينىد نهتيى   
ذا انتهى  يقىد العمىل ثجى   الخدم ، ثم  ث  ال يجثز للعتمل ةلبهت أثنتء تنحيذ يقد العمىل، ثا 

ىهتدة للعتمىل أيًّىت كىت  نىثع العقىد، ثأيًّىت كىت  سىب  انتهتئى ،  يل  صتح  العمل إيةتء هذه الش 
ىت شىهتدة الخبى ة ثالكحىتءة المهني ى ، فمى  (3)حت  ثلث كىت  اإلنهىتء بخةىأ مى  جتنى  العتمىل . أم 

، ثااللتىىىزا  ب يةىىىتء هىىىذه (4) طت  العقىىىد أث فىىىي نهتيتىىى حىىىق العتمىىىل الحصىىىثل يليهىىىت أثنىىىتء سىىى
ىىهتدة مقىى    لمصىىلح  العتمىىل، ثمىى  ثىى  فىى   صىىتح  العمىىل ال يعتبىى  مخىىال  بتلتزامىى  بعىىد   الش 

  .(5)إيةتئهت ةتلمت ل  يةلبهت العتمل

ة يى  سىك  قىد القىتنث   أ  ثبمىت   شىهتدة خاللهىت يةلى  أ  للعتمىل يمكى  تىيال   المىد 

ى ثيسىق  بى ، المعمىثل للعى ف ةالمىد   هىذه دتحديى في جى ؛ العمل ى سىن  بمى ث  ذلىك فىي  حق    تةبق 
                                                           

 .122، 1960، سي ي، 169، 1960اللثز، . ، د1960ينتي   20نقض اجتمتيي ف نسي،  -1
 .402مشت  إلي  يند: أحمد شثقي محمد يبد ال حم ، انقضتء يقد العمل، الم ج  الستبق،   

لسىن   180، ثالقىتنث  2003لسىن   12مبتدئ تش ط  العمل ثفق ت ألحكت  القىتنث  يبد هللا مب ثك الن جت ،  -2
 . 425  لجديدة، الم ج  الستبق،، ثالق ا ا  الثزا ط  ا2008

 .388،  1، الهثا ي، و1960 /2 /6محكم  القته ة االبتدائي ،  -3
( مىى  قىىتنث  العمىىل الملغىىي، التىىي كتنىى  تعةىىي للعتمىىل الحىىق فىىي 74/1ثهىىذا الحكىى  يقتبىىل حكىى  المىىتدة ) -4

 الحصثل يل  شهتدة خب ة أثنتء س طت  العقد.
5- Camerlynck: « Traité du droit de travail »، Librairie Dalloz، 1968. p. 490. 

 . 447م ج  مشت  إلي  يند: السيد ييد نتيل، قتنث  العمل الجديد، الم ج  الستبق،   
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ىى للقثايىىد ذا كىىت  األصىىل هىىث ةلىى  العتمىىل بشخصىى  مىى  (1)نيالمىىد القىىتنث   فىىي  العتم  . ثا 
صىىتح  العمىىل اسىىتال  شىىهتدة نهتيىى  الخدمىى ، إال أتىى  يحىىق ذلىىك للخلىىف العىىت  أيضىىت ، ثذلىىك 

حق ت  المتليى  للعتمىل، سىثاء لىدى جهى  الت ىأمي ، لتثاف  المصلح  ث هي الحصثل يلى  المسىت
 .(2)أث لدى صتح  العمل

ىىىتبق  المشىىىت  إليهىىىت، ف نىىى  يتعىىىي  يلىىى    ىىى ث( الس  ثيلىىى  أي ىىى  حىىىتل فمتىىى  تىىىثاف   الش 
صىىتح  العمىىل أ  يجيىى  العتمىىل إلىى  ةلبىى ، ثبغىىض الن ظىى  يىى  أسىىبت  انتهىىتء العقىىد، ف نىى  

    ح مىىىىت  العتمىىىىل مىىىى  أي  مىىىى  هىىىىتتي  يبةىىىىل كىىىىل ات حىىىىتق أث نىىىى  أث الئحىىىى  جىىىىزاءا ، تقىىىى
هتدتي   .(3)الش 

 رابعاا: الموقف الّتشريعي من رفض رب العمل إعطاء العامل الّشهادة:
  يأخالت ى أث بىتل فض سىثاء ،نهتيى  الخدمى  شىهتدة تسىلي  يى صىتح  العمىل  يمتن  قد 

 ثطلجىأ ،بتلعتمىل اضى     يلحىق ممىت ،صىحيح  يى  بشىكل يمىل شىهتدة بتح طى  أث سىلي الت   فىي

 تخثف ى القضىتء أمت  العمل يالق  حثل نزاع هنتك يكث   يندمت  ختص   ذلك إل صتح  العتمل 
  .الخصثم  أث الحك  نتيج  يل  ذلك  يؤث   أ  م 

 إلحىتق  ثني ى  شخصىي   أل ى اض العمىل شىهتدة تسىلي  يى  العمىل صىتح  يمتن  قد كمت 
ى  يسىلم  لى  المسىتخد  أ    يىد يي ذيل ىا ثالعتمىلاسىتقتلت ،  حتلى  فىي ختصى  ،(4)بتلعتمىل   الض 

                                                           

ثل  -1 يلي يثض حس ، الحصل التأديبي في قىتنث  العمىل، د اسى  مقت نى  للتشى ط  الح نسىي ثتشى طعت  الىد 
 .359،  1975ته ة الع بي ، دا  الثقتف  للةبتي  ثالنش ، الق

 .718،  1991حست  الدي  كتمل األهثاني، ش ح قتنث  العمل، مةبع  أبنتء ثهب ، القته ة،  -2
 .916أحمد حس  الب يي، الثسي  في القتنث  االجتمتيي، الم ج  الستبق،   -3

4- Hélène Roux – documents établis à la rupture du contrat du travail-traité- juris 

classeurs. 1990، p. 09. 

مشت  إلي  يند: آمتل ب   جتل، حمتي  العتمل يند انتهىتء يالقى  العمىل فىي القىتنث  الجزائى ي،  سىتل   
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 ثليسى  مةلثبى  الثثيقى  هىذه    أل منى  ؛ ةلبهىت قىد  أن ى إثبىت  ءيى  يليى  يقى  يمىل، شىهتدة

ذا، محمثلى   العمىل صىتح  مةتلبى  لى  يجىثز ،(1)االمتنىتع ذلىك إثبىت  فىي العتمىل نجىح ثا 

 .(2).ذلك ج  اء م  لحق  ذيال     الض   ي  عثيضبتلت  
لمةتلبىى  بىىتلت عثيض يىى  أي  تىىأخي  فىىي إيةتئهىىت أث خلثهىىت مىى  ثللعتمىىل الحىىق فىىي ا 

أحىد البيتنىىت  الثاجبىى ، أث يىىد  صىىح   بعىىض بيتنتتهىت؛ بشىى ( أ  يكىىث  قىىد أصىىتب  ضىى   مىى  
 .(3)ج  اء ذلك

 
 

                                                                                                                                                 

 .170 ،  2008متجستي   ي  منشث ة، بكلي  الحقثق، جتمع  الجزائ ، الجزائ ، 

1- Catherine Puigelier – le rôle du juge dans l’imputabilité de la rupture du contrat 

du travail – Dalloz 2001- N°12. p. 257. 

شىب  المبتسى  -مشت  إلي  يند: يبد الحميد يثمت  محمىد، اإلنهىتء  يى  الجىتئز لعقىد العمىل: المبتسى   
 ، 2008، دا  النهض  الع بي ، القىته ة، ”د اس  مقت ن ”التعسحي في ضثء قتنث  العمل األهلي البح طني  -
 79. 

ثيمض، القىتنث  االجتمىتيي، 565مد لبي  شن ، قتنث  العمل، الم ج  الستبق،  مح -2 ؛ يبىد الغنىي الى  
 .225الم ج  الستبق،  

ث  الت كميلىي لقثايىىد المسىىئثلي   المدني ى  ينىىد ال  جىثع يلىى  صىتح  العمىىل، أسىتم  أحمىىد بىد ،  - 3 الم جىى  الىىد 
 ثمتبعدهت.49  ،الستبق
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 اخلامتة

ىىتبق نكىىث  قىىد ثصىىلنت إلىى  نهتيىى  هىىذا البحىى ، حيىى  تنتثلىى   ثبعىىد هىىذا العىى ض الس 
بعىض " ثات ضىح لنىت مى  ذلىك بعىد انتهىتء العالقى  العقديى  حقىثق العتمىل مىت الد  اس  مثضىثع "

 :في اآلتيالن تتئج ثالت ثصيت  ال تي سنث دهت توب تي ت 

 أولا: الّنتائج:
المصى ي يلى  تأكيىدهمت يلى   الحظ  الد  اس  أن     ى  حى   المشى  يي  الل يبىي ث

زامىىىت  ة فىىىي العقىىىد تء يقىىىد العمىىىل ثالمتمثلىىى  فىىىي حقىىىثق ثالتتهىىىاآلثىىىت  ال تىىىي تت ت ىىى  يلىىى  ان
ة مىى   ة مىى  القىىتنث  ذاتىى  أي قىىتنث  العمىىل، ثحقىىثق ثالتزامىىت  ة فىىي العقىىد المسىىتمد  المسىىتمد 

ثاء؛ ف ن نت نجد تبتين ت في   :م  الن قت( يديدالقثايد العتم   يل  الس 
ة الخدمىى ، نجىىد أ   الحقىى  الل يبىىي قىىد نظىى  إليهىىت يلىى  أنهىىت نىىثع مىى   -1 فحىىي ةبيعىى  مكتفىىأة مىىد 
مي  المسىىىتقبلي، بينمىىت الحقىىى  المصىىى ي فىىي اتجىىىته أخيىى  لىىى  ثمىىى  بعىىده المشىىى ع ثالقضىىىتء، الت ىىأ

 .ايتب هت حقًّت م  نثع خت 
إال أن همىت قىد ات حقىت  ،الحقى  الل يبىي ثالمصى ي فىي ةبيعى  مكتفىأة نهتيى  الخدمى  فاختال     -2

 ذلك.يل  يد  خضثيهت للن ظت  الخت  بتألجث  إال إذا ن   القتنث  ص اح  يل  

ة الخدمى ، يلى  العتمىل  يى  الىثةني، ثاشىت ( أال يكىث   -3 قص  المشى ع الل يبىي مكتفىأة مىد 
العتمل م  المنتحعي  بأنظم  الت أمي  االجتمىتيي المقى   ة، بمثجى  الت شى طعت  الل يبيى  الن تفىذة. 

 .أم ت المش ع المص ي لقتنث  العمل فقد حص هت في العمل بعد س  الستي 

أنىى  فىىي حىىتل ثقىىف العمىىل بسىىب  ي جىى  إلىى  صىىتح  العمىىل فىى   مىىدة الثقىىف  أكىىد الحقىى  -4
 .تدخل في حست  نهتي  الخدم 

مىدى مىت يصىي   ثقىف تنحيىذ قى ا ا  الحصىل فىي تنظيمى  ل جى اءا الليبىي  اي  المش ع  -5
العتمىل مى  ضى   مى  جى  اء ح متنى  مىى  أجى ه، فتنصى غ اهتمىت  المشى  ع يلى  تىدبي  الثسىىتئل 

العتمىىل يلىى  أجىى ه إلىى  حىىي  الحصىىل فىىي الىىد يثى المثضىىثيي  فىىي  حصىىثلتم ا  الكحيلىى  بتسىى
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 .مثاييد قصي ة

ليبيىىت ثمصىى  فىىي الىىن  يلىى  حقىىثق العتمىىل اختلىىف االهتمىىت  الت شىى طعي فىىي كىىال البلىىدي   -6
ىىت المسىىتمدة مىى  قتيىىدة حسىى  النيىى ، فحىىي حىىي   يلىى  أهميىى  إيةىىتء العتمىىل شىىهتدة كالهمىىت نص 

ىىىثاء، إال أ   المشىىى ع الل يبىىىي لىىى  يلىىىز  صىىىتح  العمىىىل بىىى د و ثدائىىى  الخدمىىى  أث الخبىىى ة يلىىى   الس 
 .نثصي بتحتدي  العتمل إلي ، ثهذا قصث  ثاضح يعت ي الت ش ط  الل يبي

تعىىد شىىهتدة الخدمىى  أث الخبىى ة  مسىىتند أث ثثيقىى  تثبىى  خلىىثغ ةىى ف العتمىىل مىى  كىىل ات جىىته  -7
 .تجته صتح  العمل القدي 

بىتلت عثيض يى  أي  تىأخي  فىي إيةتئى  الشىهتدة أث خلثهىت مى  أحىد يحق للعتمل المةتلب   -8
البيتنت  الثاجب ، أث يد  صح   بعىض بيتنتتهىت؛ بشى ( أ  يكىث  قىد أصىتب  ضى   مى  جى  اء 

  .ذلك
 ثانياا: الّتوصيات:

تسىىع  الد  اسىى  جتهىىدة يلىى  هىىدى مىى  النصىىث  الت شىى طعي  ، ثالقثايىىد القتنثنيىى ، فىىي  
قصىى  خصثصىىي  للعتمىىىل، مىى  خىىىالل تقىىثي  اآلليىىت  ال تىىىي تىىثف  الحمتيىىى  الت أكيىىد يلىى  كحتلىىى  أ

 : آلتيثم  هذا المنةلق تثصي الد اس  بت ،القتنثني  ل ، كة ف ضعيف في يقد العمل
تثصىىىىي الد اسىىىى  المشىىىى ع الليبىىىىي بمىىىىنح مكتفىىىىأة نهتيىىىى  الخدمىىىى  لكىىىىل يتمىىىىل يتعتقىىىىد ألداء  -1

 .ة  انتهتء العقد أيت  كت  سبب ألنهت تعد نثع م  التأمي  المستقبلي ضد خ،يمل
تثصىىىي الد اسىىىى  المشىىى ع بضىىىى ث ة التأكيىىىد يلىىىى  حتلىىىى  ثقىىىف العمىىىىل بسىىىب  ي جىىىى  إلىىىى   -2

 .صتح  العمل أ  مدة الثقف تدخل في حست  مكتفأة نهتي  الخدم 

فهىىذا صىىتح  العمىىل بىى د و ثدائىى  العتمىىل إليىى ، بضىى ث ة إلىىزا  المشىى ع الل يبىىي تثصىىي الد اسىى   -3
 .د م  االلتزامت  ال ئيسي  التي تق  يل  يتتق صتح  العمل بعد انتهتء العقدااللتزا  يع

بتسىتكمتل مسىي تهمت فىي  يتيى  الة ى ف كىل التشى طعت  ثأخي  ا ثلىي  آخى  ا تنتشىد الد  اسى   -4
عيف في يقد العمل، ثالت أكيد يل  ذلك كلمت حتن  الح ص  ألي و تعديل  تش طعي   قتد   .الض 
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 (*)الم اج 

 :الكتب الفقهية:  أولا 

القىىىىىتنث  االجتمىىىىىتيي قىىىىىتنث  العمىىىىىل ثالتأمينىىىىىت  ي الىىىىىثجيز فىىىىى أحمىىىىىد حسىىىىى  الب يىىىىىي: .1
 .2008 ،االجتمتيي ، دا  النهض  الع بي 

، شى ح يقىد العمىل الحى دي ثفق ىت ألحكىت  الثىتني، الجىزء االجتمتييلثسي  في القتنث  : ا .2
 .2003 ، دا  الن هض  الع بي ، القته ة،2003لسن   12القتنث  

أحمىىد حسىى  الب يىىىي،  امىىي أحمىىىد الب يي:الثسىىي  فىىي الت شىىى طعت  االجتمتييىى ، الجىىىزء  .3
، دا  الن هضىىىى  الع بيىىىى ، القىىىىته ة، 2003لسىىىىن   12الثىىىىتني، شىىىى ح يقىىىىد العمىىىىل الحىىىى دي  قىىىى  

2009. 

 ،منشىىأة المعىىت ف، االسىىكند ط  ،انقضىىتء يقىىد العمىىل الحىى دي :شىىثقي يبىىدال حم أحمىىد  .4
2012. 

ث  الت كميلىي لقثايىد المسىئثلي   المدني ى  ينىد ال  جىثع يلى  صىتح    :د بد مأستم  أح .5 الد 
 .2011العمل، دا  الجتمع  الجديدة، 

 .1961إسمىتييل  تن : قتنث  العمل، مكتب  يبد هللا ثهب ،  .6

 .1957أكث  أمي  الخثلي: د ث  في قتنث  العمل، مةبع  نهض  مص ،  .7

عمىىل ثالتأمينىىت  االجتمتييىى  فىىي المملكىى  السىىيد ييىىد نتيىىل: الثسىىي  فىىي شىى ح نظىىتمي ال .8
 .1999الع بي  السعثدي ، مةبع  جتمع  الملك سعثد، 

 .2008: قتنث  العمل الجديد، دا  النهض  الع بي ، القته ة،  .9

تثفيق حس  ف و: قتنث  العمل الجديد، تنقيح: ثائل أنث  بندق، مؤسسى  إبى اهي  الن تحىل  .10
 .2007لث ، القتنثني ، اإلسكند ط ، الةبع  الثت

                                                           

 ، م  ححظ األلقت  العلمي .أسمتء المؤلحي  م تب  أبجديت *
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ي  كتمل األهثاني: أسبت  انقضتء يقد العمل فىي ظىل القىتنث   قى   .11 لسىن   12حست  الد 
 .2009، دا  أبث المجد للة بتي  بتله  ، 2003

 .1979حس  كي ه: أصثل العمل، الةبع  الثتلث ، منشأة المعت ف، اإلسكند ط ،  .12
كتىىى  اإلسىىىالمي، صىىىالح الىىىدي  النحىىىت : مبىىىتدئ أستسىىىي  فىىىي شىىى ح قىىىتنث  العمىىىل، الم .13

  .1979دمشق، 

يبدالبتسىى  يبىىد المحسىى : أحكىىت  مكتفىىأة نهتيىى  الخدمىى  فىىي قىىتنث  العمىىل، د اسىى  فىىي  .14
 .1998القتنث  المص ي ثاأل دني، دا  الن هض  الع بي ، 

 -شىب  المبتسى  -يبدالحميد يثمت  محمد: اإلنهىتء  يى  الجىتئز لعقىد العمىل: المبتسى   .15
، دا  النهضىى  الع بيىى ، ”د اسىى  مقت نىى ”ألهلىىي البح طنىىي  التعسىىحي فىىي ضىىثء قىىتنث  العمىىل ا

  .2008القته ة، 

يبىىىد العزطىىىز الم سىىىي: شىىى ح أحكىىىت  قىىىتنث  العمىىىل المصىىى ي، مةبعىىى  حمىىىتدة الحديثىىى ،  .16
2001 . 

ل، يالقىت  العمىل الح دي ى ،  .17 يبدالغني يم ث ال ثيمض: القتنث  االجتمتيي، الجزء األث 
 .2012بدث  دا  نش ، ة ابل ، ليبيت، 

ىىت ألحكىىت  القىىتنث   .18 ، 2003لسىىن   12يبىىدهللا مبىى ثك النجىىت : مبىىتدئ تشىى ط  العمىىل ثفق 
، ثالقىىىىى ا ا  الثزا طىىىىى  الجديىىىىىدة، دا  النهضىىىىى  الع بيىىىىى ، الةبعىىىىى  2008لسىىىىىن   180ثالقىىىىىتنث  
 .2009األخي ة، 

الح نسىي  للت شى ط  مقت نى  د اسى  العمىل، قىتنث   فىي التىأديبي حس : الحصىل يثض يلي   .19
 .1975ثالن ش ، القته ة،  للةبتي  الثقتف  الع بي ، دا  الدثل ثتش طعت 

: الىىىثجيز فىىىي شىىى ح قىىىتنث  العمىىىل الجديىىىد، دا  المةبثيىىىت  الجتمعيىىى ، اإلسىىىكند ط ،    .20
2003. 
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ىىت للقىىتنث   قىى   .21 ، 2003لسىىن   12محسىى  يبىىد الحميىىد البيىى : قىىتنث  العمىىل المصىى ي ثفق 
 .2013دا  النهض  الع بي ، القته ة، 

دالختلق يمىى : قىىتنث  العمىىل الل يبىىي، المكتىى  المصىى ي الحىىدي ، اإلسىىكند ط ، محمىىد يبىى .22
1970. 

ىىى  لعقىىىد العمىىىل الحىىى دي ثالجمىىىتيي، دا  الحضىىىيل  .23 محمىىىد يبىىىدهللا الحىىىالح: األحكىىىت  العتم 
 .2006للنش    ثالتثزط ، 

محمد يلي يم ا : الثسي  في ش ح قتنث  العمل الجديد، دا  نص  للةبتيى  ثالنشى ،  .24
2005. 

مد لبي  شن : ش ح أحكت  قىتنث  العمىل، تنقىيح: ثائىل أنىث  بنىدق، الةبعى  األثلى ، مح .25
 .2010مكتب  الثفتء القتنثني ، اإلسكند ط ، 

 .1987: ش ح قتنث  العمل، الة بع  ال ابع ، دا  الن هض  الع بي ، القته ة،   .26

  محمىىىد محمىىىد أحمىىىد يجيىىىز: االسىىىتقتل  فىىىي ضىىىثء قىىىتنث  العمىىىل الجديىىىد، دا  النهضىىى .27
 .2008الع بي ، 

 .2012،دا  مص ،ش ح قتنث  العمل ثالمحتك  العمتلي   :محمثد سالم  .28

نىىىزا  يبىىىدال حم  كيىىىتلي: الثسىىىي  فىىىي شىىى ح نظىىىت  العمىىىل السىىىعثدي، الىىىدا  السىىىعثدي   .29
 .1973للن ش ، ال طتض، الةبع  األثل ، 

لمةبثيىت  هيث  حتمد المصت ثه: ش ح قتنث  العمل الل يبي )يقىد العمىل الحى دي(، دا  ا .30
 .2006الجتمعي ، اإلسكند ط ، 

يىى  محمىىد يحيىىى : قىىتنث  العمىىىل المصىى ي ثالسىىثداني، د اسىىى  مقت نىى ، دا  الن هضىىى     .31
 . 1985الع بي ، القته ة، الةبع  الثتلث ، 

 :الّرسائل: ثانياا 
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أحمىىىد محمىىىد  ضىىىثا : االنقضىىىتء المشىىى ثع لعقىىىد العمىىىل الحىىى دي محىىىدد المىىىدة فىىىي قىىىتنث   .1
 .2010تل  متجستي ،  ي  منشث ة، جتمع  القته ة، العمل المص ي،  س

مىىتل بىى   جىىتل: حمتيىى  العتمىىل ينىىد انتهىىتء يالقىى  العمىىل فىىي القىىتنث  الجزائىى ي،  سىىتل  آ .2
 .2008متجستي   ي  منشث ة، بكلي  الحقثق، جتمع  الجزائ ، الجزائ ، 

 الّدورّيات:: ثالثاا 

خدمى ، د اسى  مقت نى  فىي قىتنث  أحمد شثقي يبد ال حم : قثايىد اسىتحقتق مكتفىأة مىدة ال .1
العمىىل المصىى ي ثالح نسىىي، مجمثيىى  البحىىث  القتنثنيىى  ثاالقتصىىتدي ، لكليىى  الحقىىثق، جتمعىى  

  .1978المنصث ة، 

 العمىل لعقىد المشى ثع  يى  نهىتءاإل يلى  الجزائىي الشى ( تةبيىق ازبى : مىدى محمىثد زبى  .2

الع بيى   المملكى  ال طىتض، لعليىت،ا للدا سىت  الع بىي الشى ق  كليىت ، )األ دنىي بتلتشى ط (الح دي 
 .2013، 1 ، ملحق4السعثدي ، المجل د
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 امللخص

بعد أ  انتهينت بحمىد هللا ثيثنى  ث تثفيقى  مى  إتمىت  هىذا البحى ، ثالىذي تنتثلنىته تحى  
ينىىىثا  "حقىىىثق العتمىىىل مىىىت بعىىىد انتهىىىتء العالقىىى  العقديىىى  " حيىىى  يعىىىد هىىىذا المثضىىىثع مىىى  أبىىى ز 

دة، ثالىىىذي يةىىى ح العديىىىد مىىى  المشىىىكال  ثاالختالفىىىت  الحقهيىىى  المثضىىىثيت  القتنثنيىىى  المتجىىى د 
 ثالقضتئي .

ثقد بدأنت بمقدم  ي ضنت فيهت أهمي  المثضثع  ثاآلثت  المت تب  يل  انتهىتء العالقى  
ثبثجى  الخصىث  مىت للعتمىل مى  حقىثق تقى  يلى   ،العقدي  بي  كل م  العتمىل ث   العمىل
مكتفىأة مىدة  مكتفأة نهتيى  الخدمى ، أثثالمتمثل  في  ،ي صتح  العمل بعد انتهتء العالق  العقد

 ،ثشىهتدة نهتيى  الخدمى ،الخدم ، ثكذلك ثقف تنحيذ قى ا ا  فصىل العتمىل )التعىثيض المؤق (
 .ثا يتدة ثدائ  العتمل

ثقد بينت الت ثافق القتنثني بي  المش يي  الليبىي ثالمصى ي فىي هىذا المثضىثع ثثجىدنت  
ة الخدم ، نجد أ  الحق  الل يبي قد نظى  إليهىت تبتين ت في كثي  م  الن قت (، فحي ةبيع  مكتفأة مد 

يلىى  أن هىىت نىىثع مىى  الت ىىأمي  المسىىتقبلي، بينمىىت الحقىى  المصىى ي فىىي اتجىىته أخيىى  لىى  ثمىى  بعىىده 
 المش  ع ثالقضتء، ايتب هت حقًّت م  نثع خت .

تيىى  الخدمىى ، ث  ىى  هىىذا فىى   الحقىى  الل يبىىي ثالمصىى ي ثا   اختلحىىت فىىي ةبيعىى  مكتفىىأة نه
إال أنهمىىت ات حقىىت يلىى  يىىد  خضىىثيهت للن ظىىت  الخىىت  بىىتألجث  إال إذا نىى  القىىتنث  صىى اح  

 يل  ذلك.
كمت  اي  المش  يت  المص ي ثالل يبي الخة  ال ذي قد يتع ض لى  العتمىل مى  ثقىف  

تيىىى  تنحيىىىذ الحصىىىل، فن ظمىىىت إج اءاتىىى  تشىىى طعيًّت؛ لتسىىىثي  الن ىىىزاع المت ت ىىى  يلىىى  قىىى ا  الحصىىىل لحم
 العتمل كة ف ضعيف في العقد م  مضت ه.

ثهىذا  ،ثكذلك بينىت حىق العتمىل فىي الحصىثل يلى  شىهتدا  نهتيى  الخدمى  أث الخبى ة
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ثكىذلك حقى  فىي الحصىثل يلى  مىت  ،( مى  قىتنث  يالقىت  العمىل الل يبىي45مت أكدتى  المىتدة )
قىىىت  العمىىىل ت كىىى  مىىى  ثدائىىى  لىىىدى صىىىتح  العمىىىل، ثبينىىىت أ  المشىىى  ع الل يبىىىي فىىىي قىىىتنث  يال

لىىى  ُيلىىىز     العمىىىل بىىى د و هىىىذه الثدائىىى  ثالمتمثلىىى  فىىىي األث اق  2010لسىىىن   12التعتقديىىى   قىىى  
تبق في المتدة ) ،ثالمستندا  ثهىث مىت أكىد يليى   ( يل  ذلك،2\58    ن  قتنث  العمل الس 

 .أيضت قتنث  العمل المص ي الجديد
الخدمىى  لكىىل يتمىىل يتعتقىىد  ثقىىد أثصىى  الد اسىى  المشىى ع الليبىىي بمىىنح مكتفىىأة نهتيىى 

 .ألنهت تعد نثع م  التأمي  المستقبلي ضد خة  انتهتء العقد أيت  كت  سبب ،ألداء يمل
 .ثأثص  أيضت بض ث ة ن  المش ع الليبي يل  إلزا     العمل ب يتدة ثدائ  العتمل إلي 

  بتسىىىتكمتل مسىىىي تهمت فىىىي  يتيىىىكىىىل التشىىى طعت  ثأخيىىى  ا ثلىىىي  آخىىى  ا تنتشىىىد الد  اسىىى  
ىىىىعيف فىىىىي يقىىىىد العمىىىىل، ثالت أكيىىىىد يلىىى  ذلىىىىك كلمىىىىت حتنىىىى  الح صىىىى  ألي و تعىىىىديل   الة ىىى ف الض 

  .تش طعي   قتد   
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 لـالعموالعقاب يف تشريعات  التجريم
صـالح املرتـضي حممـد الشـاعري
 

  :مقدمة
ثبىىت   يشىىكل  العمىىل حتجىى  إنسىىتني  ثتبتىى  بتيتبىىت ه يسىىه  فىىي نحىى  شخصىىي  الحىى د ثا 

 ،ثطىؤم  مىث د  زقى  بمىت يمكنى  مى  العىيش الكى ط  ،بي  ي  الىذا  اإلنسىتني ثجثده بمت هث تع
. ثاقتىىى   البعىىىد الحىىى دي للعمىىىل بىىى خ  (1)حيىىى  ال ك امىىى  لمىىى  انقةىىى  يىىى  العمىىىل ثزال يةىىىتؤه

جعىىل منىى  ضىى ث ة اقتصىىتدي  مؤكىىدة ةتلمىىت إنىى  يمثىىل المحىى ك  ،ال يقىىل ينىى  أهميىى  تييجمىى
  .كل ف د بعمل  في مست  إنتتجي متكتمل حي  يشت ك ،األستسي للحيتة االقتصتدي 

جىىدال فىىىي أ  تحىىىثال  المجتمىىى  الحىىىدي  تجىىتثز  فىىىي اتسىىىتيهت مىىىت كىىىت  يمكىىى   ثال 
فتلتقىىد  االجتمىىتيي ثالتةىىث  الحكىى ي الحضىىت ي ثالتغيىى ا  االقتصىىتدي   ،تصىىث ه فىىي المتضىىي

األثلثيىىت  ثمنىىت  ،ثتعقىىد األنشىىة  البشىى ط  بلىد  مىى  ظىى ثف الحيىىتة ثمى  مةتلبهىىت ،ثالسيتسىي 
ثحمتيتهىىىت مىىىت  ،كمىىىت سىىىتهم  فىىىي مقثمىىىت  العىىىيش ثأسىىىبت  األمىىى  ثيثامىىىل التقىىىد  فيىىى  ،فيهىىىت

ثمىى  ثىى  لىى   ،انعكىى  يلىى  القىىتنث  الجنىىتئي المعتصىى  لىىذيالحىىتل ا ،اسىىتةتع إلىى  ذلىىك سىىبيال  
نمىت  ،معتب ا  في حتلت  الح ديى  ،يعد مثضثع الحمتي  ال اج  في العص  الحدي  حقثق للح د ثا 

 .(2)الهتمت  مثجهت  إل  حقثق المجتم  ثحمتيتهتأصبح ا
لىى  تعىىد الج طمىى  نتيجىى  لىىذلك مجىى د يمىىل شخصىىي ينحصىى  آثىىت ه فىىي دائىى ة  ثيليىى  

نمت أصبح  تمثل يدثانت  يل  المصتلح األستسي  في المجتمى  تلىك المصىتلح التىي  ،ضيق  ثا 

                                                           

-  ،قتضيsalah.martade@yahoo.com 

 .1999سثيسي، الحق في العمل،  ستل  دكتث اه في القتنث  الخت ، جتمع  المنت ، تثن ،  سنتء -1

 ، اإلسكند ط . 1976ل  دكتث اه، مهدي، المسؤثلي  الجنتئي  ي  الج ائ  االقتصتدي ، ست يبدال ؤثف -2

mailto:salah.martade@yahoo.com
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تلح األستسىىي  قىىد تهىى  ثبىىتل    أ  هىىذه المصىى ،تكحىىل المحتفظىى  يليهىىت بقىىتءه ثاسىىتم ا ه ثتقدمىى 
إال أنهىىىت بصىىىث ة  يىىى  مبتشىىى ة تمثىىىل يىىىدثانت  يلىىى   ،بصىىىث ة مبتشىىى ة فىىى دا  أث جمتيىىى  أث دثلىىى 

 .(1)مصلح  المجتم  كل 
نجىد أ  المشى ع قىد  ،ثالقثايد التي ن  يليهت المش ع في القثاني  العمتلي  ثاألحكت  

صىىىحيح لعقىىىد العمىىىل مىىى  نىىى  فىىىي بعىىىض المىىىثاد التىىىي تسىىىتهدف حمتيىىى  االنعقىىىتد ثالتكىىىثط  ال
ال يجىىىثز  ،ثايتبىىى  أ  القثايىىىد التىىىي نصىىى  يليهىىىت هىىىذه القىىىثاني  هىىىي قثايىىىد آمىىى ة ،االسىىىتغالل

كمىىىت أنىى  ايتبىىى  أ  كىىل مختلحىى  لهىىىذه القثايىىد هىىىي ج طمىى  جنتئيىىى   ،االتحىىتق يلىى  مىىىت يختلحهىىت
 .(2)معتق  يليهت الجزاء الجنتئي

فىي قىتنث  العمىل بقثايىد آمى ة ال  م ايتة الش ع لحقثق ثمصتلح العمتل المختلح  ثأ  
مىى  شىىأن  أ  يىىثف  أكبىى   ، يجىىثز االتحىىتق يلىى  مىىت يختلحهىىت ثايتبىىت  مختلحتهىىت ج طمىى  جنتئيىى

حمتيىى  قتنثنيىى  ممكنىى  ثيحقىىق فىىي ذا  الثقىى  أكبىى  يدالىى  تعتقديىى  ممكنىى  بىىي  التزامىىت  كىىل 
 .(3)م  العتمل ث   العمل

لى  ايتبىت  العتمىل المى تب  بعقىد يمىل يل  ذلك سنعتمد في د استنت هىذه ي ثتأسيست   
فأمىىىىت  هىىىىذه الثضىىىىعي  مىىىى  كىىىىث   ،فقىىىى ، ثال يىىىىدخل فىىىىي مجىىىىتل بحثنىىىىت المىىىىثظحي  العمىىىىثميي 

التش طعت  العمتلي  لهت صح  آخ ة ثتبعي  للنظ  العىت  ثقى  تب طى  إقى ا  جىزاءا  جنتئيى  يلى  

                                                           

، 1971ج ائ  االيتداء يل  األشىخت ، اإلسىكند ط ،  -الجزء األثل-ث ث ، نظ  القس  الخت   جالل -1
  10 . 

  .1979كي ة، أصثل قتنث  العمل، الةبع  الثتلث ، منشأة المعت ف، اإلسكند ط ،  حس  -2

، 1993د اسىى  مقت نىى ، دا  النهضىى  الع بيىى ، القىىته ة، يبىىدالمؤم  بىىد ا ، العقىىد ثالجىىزاء الجنىىتئي،  حسىى  -3
  270                        . 
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ثهىىث مىىت  .(1)بتلمىىدنيينىىزع بتلجنىىتئي مىىت ال ينىىزع  شىى عفتلم ،مختلحىى  إلىى  جتنىى  الجىىزاء المىىدني
    .في المنظثم  العمتلي  ييج و أهمي  القتنث  الجنتئ

 األول املبحث

 التجريم والعقاب يف تشريعات العمل أهمية
يعنىىي حمتيىى  نحىى  إنسىىتني  ثالسىىه  يلىى   يتيىى  حقثقهىىت  ،حمتيىى  العمىىتل جنتئيىى  إ  

 ،جنىتئي فىي قىتنث  العمىلثهث مىت كىت  مىديتة لتىدخل القىتنث  ال ،ثمصتلحهت المتدي  ثالمعنثي 
 .(2)ثالذي أصبح في ثقتنت الحتض  يحظ  بتهتمت  خت 

العمىىتل ينىىد بىىدء الثىىث ة الصىىنتيي   غاللأد  مغىىتالة أصىىحت  األيمىىتل فىىي اسىىت ثقىىد 
ثيىىىد  ثجىىىثد ثسىىىتئل كتفيىىى  لحمتيىىى  العمىىىتل مىىى  أخةىىىت  العمىىىل إلىىى  اضىىىة ابت  اجتمتييىىى  

ثثجىىد  ،مىىتل ضىىد تعسىىف أصىىحت  العمىىلثنشىىأة فكىى  يىىديث إلىى  ضىى ث ة حمتيىى  الع ،خةيىى ة
المشىىىى ع فىىىىي مختلىىىىف الىىىىبالد أنىىىى  مىىىى  الضىىىى ث ي أ  يتىىىىدخل إليجىىىىتد تىىىىثاز  بىىىىي  المصىىىىتلح 

ثيمكىى  القىىثل بصىىح  يتمىى  أ  تةىىث  قىىثاني  العمىىل  ،المتضىىت ب  للعمىىل ثأصىىحت  األيمىىتل
ثلكى   ،يتج  نحث تديي   الم كز الضعيف للعتمل في مثاجه  الم كز القىثي لصىتح  العمىل

فىىال زالىى  قىىثاني  العمىىل تعةىىي لصىىتح   ،ذا التىىديي  لىىي  يلىى  حسىىت  المصىىلح  العتمىى هىى
 .(3)لضمت  حس  تنحيذ العمل  العمل سلةت  ثاسع

القتنث  الجنتئي للعمل بدأ التستؤل يثث  ي  مدى إمكتني  بقتء قىتنث  العمىل  ثأهمي  
إنى  مى  أكثى   :القىثلحي  ذه  أحد ش اح قتنث  العمل إلى   ،ف ع م  ف ثع القتنث  الخت 

                                                           

 . 76كي ة، الم ج  الستبق،    حس  -1

الدقني، ج ائ   ؤث  المؤسست  في القتنث  االجتمتيي،  ستل  دكتث اه فىي القىتنث  الجنىتئي،  يبدالبتس  -2
 . 8،   1995جتمع  المنت ، تثن ، 

 . 12،  1970لختلق يم ، قتنث  العمل الليبي، المكت  المص ي الحدي ، اإلسكند ط ، يبدا محمد -3
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ثذلىىك بعىىد أ  ازداد تىىدخل الدثلىى  بىى   ،منةقىى  ايتبىىت  قىىتنث  العمىىل أحىىد فىى ثع القىىتنث  العىىت 
ثأنشىىأ  مكتتىى   ،ثيهىىد  إلىى  جهىىت  إدا طىى   قتبىى  تنحيىىذ أحكتمىى  ثتىىدخل لتنظىىي  االسىىتخدا 

ثتىىدخل بقىىثاني  لتنظىىي  نقتبىىت  العمىىل مىى  حيىى  نشىىأتهت ثسىىي  يملهىىت  ،ختصىى  لهىىذا الغىى ض
حلهىىىىت، ثقىىىىد جعىىىىل المشىىىى ع الخىىىى ثو يىىىى  نصثصىىىى  مكثنىىىىت  لج طمىىىى  جنتئيىىىى  معتقىىىى  يليهىىىىت ث 

 .(1)جنتئيت  
ي جىى  إلىى  تحسىىي   ،هىىذا االتجىىته مىى  أ  قىىتنث  العمىىل أحىىد فىى ثع القىىتنث  العىىت  ثسىىند 

ثكىىذلك ةبيعىى  تىىدخل القىىتنث  فىىي يالقىى  بىىي  العتمىىل  ،المصىىلح  التىىي يحميهىىت قىىتنث  العمىىل
 . (2)أخي ا  إل  مدى تدخل المش ع في هذا المجتل ث  ت اج  ،ثصتح  العمل

ثظىل  ، أي آخ  بأ  قتنث  العمل قد نشأ أستست  فىي أحضىت  القىتنث  المىدني ثيقثل 
ثلكى  تةىث  األمىث  ثالتىدخل المتزايىد مى  المشى ع أدلى   ،فت ة فىي إةىت  فى ع القىتنث  الخىت 

  ثى  فقىد أصىبح ذا  أهميى  ثم ،إل  أ  بعض أحكتم  قد أصبح  مستمدة م  القتنث  العت 
ثلكنىى  مةعىى  بأحكىىت  مىى  القىىتنث   ،فهىىث يىىدخل فىىي يىىداد القتنىىىث  الخىىت  ،ثةبيعىى  مختلةىى 

 ،يحىىثي أحكىىت  يقىىد العمىىل لعمىىلأ  قىىتنث  ا :. ثهىى  يسىىثقث  الىىدليل يلىى  ذلىىك قىىتئلي (3)العىىت 
 ثلكى  بجىثا  ذلىك يضى  تنظيمىت  ختصى  ،ثهث مسأل  تدخل ثتنب  م  فكى  القىتنث  الخىت 

شىى اف تلىىك المكتتىى  يلىى  تةبيىىق أحكىىت  القىىتنث   كمىىت يتضىىم   ،بتالسىىتخدا  ثمكتتىى  العمىىل ثا 
فكىىل هىىذه المسىىتئل تىىدخل فىىي نةىىتق القىىتنث   ،يقثبىىت  جنتئيىى  تثقىى  يلىى  مىى  يخىىتلف أحكىىت 

 .(4)العت  دث  منتزع

                                                           

 . 1973. فتحي الم صحتثي، النظ ط  العتم  في يقد العمل، المكتب  الثةني ، بنغتزي، د -1

 الم ج  الستبق.  نح  -2

 . 327.  1967، القثايد العتم ، اإلسكند ط -الجزء األثل-. جالل يلي العدثي، قتنث  العملد -3

 الستبق.  الم ج  -4
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إنىى  ينعقىد اإلجمىىتع يلى  تأكيىىد أ  قىتنث  العقثبىىت   :(1) أي آخى  إلىى  القىثل ثطىذه  
ثأ  يقىىد العمىىل يعىىد يقىىد مىىدني  ،المبىىدأ يعىىد أجنبيىىت  يىى  مجىىتل تنحيىىذ العقىىثد المنيىى  مىى  حيىى 
فتألصل بأ  يد  تنحيذ العقد أث اإلخالل بتلتزامتت  يؤدي إلى  تثقيى  جىزاءا  مدنيى   ، ضتئي

يقىىىدا  محىىىددا  بىىى  ادة  بتيتبىىىت ه ،مىىى  أنىىىثاع مختلحىىى  دث    ي تىىى  ذلىىىك أدنىىى  مسىىىئثلي  جنتئيىىى 
ثهذا التىدخل مى  المشى ع  ،ك يقد  قتنث  العقثبت  الخت  يند يد  تنحيذهتثم  ذل .الة في 

األمى  الىىذي  ،الجنىتئي هىث بقصىد تق طى  المعتقبى  الجنتئيىى  م ايىتة اليتبىت ا  المصىلح  العتمى 
فقىد يىتمخض أحيتنىت   ،يضم  احت ا  االتحتقت  التي يتثافق تنحيذهت م  مقتضيت  النظت  العىت 

ثأظه هىىىت فىىىي ذلىىىك الصىىىدد  ،إلىىى  نتىىىتئج خةيىىى ة يلىىى  الحيىىىتة العمليىىى  يلىىى  يىىىد  االلتىىىزا  بهىىىت
 .(2)األم  الذي يب   تدخل قتنث  العقثبت  العت  ،االضة ا  في النظت  العت 

نصث  تج   يد  احت ا  الحىد األدنى  مى  الحمتيى  الضى ث ط  للعتمىل أثىت   ثثجثد 
 :(3)جدا  أسبق  فقهتء في الحق  الح نسي ثب ز  ثال  اتجتهت 

أ  العقثبىى  الجنتئيىى  ضىى ث ط  أل  قثايىىد قىىتنث  العمىىل تسىىتمد قثتهىىت  يعتبىى   :األثل االتجته -
ثألنهىىىت تمنىىى  أ بىىىت  العمىىىل مىىى  التهىىى   مىىى  تةبيىىىق قثايىىىد النظىىىت  العىىىت   ،مىىى  هىىىذه العقثبىىى 

الذي يثجد في  العمتل ثالنتتج يى  حتلى  التبعيى   عفختص  في ظل مثقف الض ،االجتمتيي
  .القتصتدي القتنثني  ثا

                                                           

مجتل تنحيذ العقثد المدني ، الةبع  األثل ، مكتب ........،  يييد   ط ، تدخل قتنث  العقثبت  ف محمد -1
1988....  ، 

 الستبق.  الم ج  -2

الجنىىدلي، الحمتيىى  الجزائيىى  لصىىح  العمىىل،  سىىتل  دكتىىث اه، كليىى  الحقىىثق، جتمعىى  تىىثن  المنىىت ،  حتمىىد -3
2001   ،10 . 
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يديث إل  إلغتء العقثب  الجنتئي  في قتنث   العمل ألنهت تشكل حىتجزا  أمىت   :الثتني االتجته -
فعىىثض أ  يكىىث     العمىىل محىىتث ا  ثمحتثضىىت  تجعلىى  هىىذه العقثبىى   ،تةىىث  العالقىىت  المهنيىى 

  .مج مت  
يىى  مىى  قىىتنث  العمىىل قىىي مىى  الىىذي سىىبق  فىىي ايتبىىت  العقثبىى  الجنتئتنىى  يل ف :الثتلىى  االتجىىته -

ألنهىىت الثسىىيل  الثحيىىدة التىىي  ،لكىى  التخلىىي ينهىىت أمىى  سىىتبق ألثانىى  ،أمىى   يىى  م  ىىث  فيىى 
  .تضحي الحتيلي  يل  القثايد التي تحمي العمتل

يديث إل  الحد م  نزي  التج ط  المسية ة حتليت  يل  قتنث  العمل انتحىتء يىدد  ثهث 
خضتيه ،معي  م  المستئل ذا  األهمي  ثيسىتند هىذا الى أي مثقىف  ،ت ثحدهت لمبىدأ التجى ط ثا 

آخ  محتده أن  حت  ثا   ق  نت ب مكتني  اللجثء إل  نزع التجى ط  فىي قىتنث  العمىل، ف نى  تجىثد 
  .ثثاب  ال يمك  نزع التج ط  ينهت أال ثهي ح م  العتمل الجسدي  ثك امت 

ءا  جنتئيى  فىي مجىتل مت ننتهي إلي  م  القثل بت  تدخل قتنث  العقثبت  بجىزا ثهث 
قىىتنث  العمىىل يعىىد بمثتبىى  تأكيىىد لىىبعض القىىي  االجتمتييىى  التىىي يتعىىي  أ  تكىىث  محىىل ضىىمتن  

ثينىىدمت  ،ثهىذا يبىدث بصىح  ختصى  ينىدمت تكىىث  المصىلح  العتمى  هىي محىل الحمتيى   ،جنتئيى
تبىت  يبدث كذلك يد  كحتي  جزاءا  القتنث  الخت  لكحتل  هذه الحمتي  ثهث مت يقثدنىت إلى  اي

ثجىىثد القىىتنث  الجنىىتئي فىىي قىىتنث  العمىىل يمىىت  الحمتيىى  المة ثحىى  فيىى  ليسىى  إال مىى  داخىىل 
تىىى  البحىى  فىىىي  ،ثيليىىى  يتثجىى  التع طىىىف بمحهىىث  القىىتنث  الجنىىىتئي للعمىىل ،الةبقىىت  العمتليىى 

  .مثضثع الحمتي  التي يسبغهت
 األول املطلب

 مفهوم التجريم والعقاب يف تشريعات للعمل
شى ط  العمىل أحكىت  جنتئيى  تعمىل يلى  زطىتدة إكى اه    العمىل ثالعتمىىل تةىث  ت  افىق 

  .يل  احت ا  القثايد الست ط 
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حيىى   ،أخىىذ  العقثبىىت  الجنتئيىى  فىىي قىىتنث  العمىىل بخصثصىىي  هىىذا الميىىدا  لىىذلك 
فىي  ،أصبح  تنحىث نحىث مىت يشىذ يى  القثايىد المتعىت ف يليهىت فىي القىتنث  الجنىتئي التقليىدي

تنث  الجنىىتئي للعمىىل يعتبىى  محهثمىىت  حىىديثت  حتىى  ثا   كتنىى  العقثبىىت  ذا  حىىي  أ  محهىىث  القىى
 .(1)قديم   جذث 

يلىى  أنىى  مجمثيىى  مىى  القثايىىد التىىي  (2)الجنىىتئي للعمىىل يع فىى  بعىىض الحقىى  ثالقىىتنث   
تعتقىى  جزائيىىت  يلىى  اإلخىىالل بتلثاجبىىت  ثاألحكىىت  المحمثلىى  فىىي تةبيقهىىت يلىى  يىىتتقي العمىىل 

فال ينتهي جزء مى   ،بل مدمج في كتمل قتنث  العمل ،قتنث  مستقل ث   العمل ثال نجد في
كمىىىت ال يقتصىىى   ،قىىىتنث  العمىىىل إال بجىىىزء جزائىىىي يعتقىىى  يلىىى  اإلخىىىالل بتألحكىىىت  السىىىتبق  لىىى 

 ،بىل كىذلك القىثاني  المكملى  لهىت ثالملحقى  بهىت ،القتنث  الجنتئي للعمل يل  قتنث  العمىل فقى 
 بل حت  األثام  ثالق ا ا .

مجمثيىىى  القثايىىىد التىىىي تىىىنظ  المسىىىؤثلي  الجنتئيىىى  الم تبةىىى   بأنىىى ( 3)آخىىى ث   فىىى ثيع   
ثيستثي في أ  ت تب  تلىك المسىؤثلي  الجنتئيى   ،سثاء الح دي  منهت أث الجمتيي  ،بعقثد العمل

كمىىىت يسىىىتثي إضىىىحتء المسىىىئثلي  الجنتئيىىى  يلىىى  أصىىىحت  العمىىىل  ،بتلعمىىىل أث أصىىىحت  العمىىىل
كمىىىىت تمتىىىىد المسىىىىؤثلي  الجنتئيىىىى  لتشىىىىمل أيضىىىىت   ، طىىىى  )المعنثيىىىى (بصىىىىحته  الةبيعيىىىى  أث االيتبت

  .القتئمي  يل  اإلش اف يل  هذه العقثد
هذا القتنث  الجنتئي إل  حمتي  نظت  يت  متكتمل مى  خىالل حمتيى  العتمىل  ثطهدف 

   .ثهث المثضثع الذي تسلة  يلي  الحمتي  ،ث   العمل

                                                           

 . 5،  2006ب كتني، الج طم  التشغيلي ،  ستل  متجستي ، جتمع  النت ، تثن ،  صالح -1

 . يبدالبتس  الدقني، م ج  ستبق،  .....د -2

 . 6،  2004ه ة، تدا  النهض  الع بي ، الق . يم ث إب اهي  الثقتد، الجمتيي  الجنتئي  لعالقت  العمل،د -3
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 الثاني املطلب

  تشريعات العمللتجريم والعقاب يفموضوع ا
المىىىتمع  فىىىي الجتنىىى  الجنىىىتئي لقىىىتنث  العمىىىل ال يالحىىىظ مىىى  أثل ثهلىىى  إال تلىىىك  إ  

ثلكى  العمىتل ليسىثا إال جىزءا  ال يتجىزأ مى  منظثمى  اجتمتييى   ،الحمتي  المسبغ  يل  العمىتل
 .(1)متكتمل  تع ف بتلنظت  العت  الحمتئي

سىىب  ظىىته ة تىىدخل الدثلىى  فىىي العىىت  الحمىىتئي ظهىى  فىىي صىىث ت  الحديثىى  ب ثالنظىىت  
  ثهىىث يهىىدف أصىىال  إلىى  تىىثفي ،ثهىىث مىىت يعىى ف بتلنظىىت  العىىت  للحمتيىى  ،الشىىؤث  االجتمتييىى 

الحمتي  الالزم  لبعض فئت  المتعتقىدي  فىي العقىثد ذا  األهميى  الحيثيى  )العمىتل فىي يقىثد 
يتسىىىىي  ثهىىىث يختلىىىىف يىىى   تيىىى  النظىىىىت  العىىىت  التقليىىىدي فىىىىي حمتيىىى  المؤسسىىىت  الس ،العمىىىل(

 .(2)ثاالجتمتيي 
المشىى ع الليبىىي قىىد اسىىتعمل اصىىةالح النظىىت  العىىت  فىىي القىىتنث  الجنىىتئي فىىي  ثكىىت  
ثأيضىىىت  فىىىي قىىىتنث  الم افعىىىت   ،(135-28( ثكىىىذلك بتلقىىىتنث  المىىىدني ) 492-267المىىىثاد )

 (108 .) 
أنىىى  لىىى  يقىىى  بتحديىىىد المقصىىىثد منىىى  نىىىزثال  ينىىىد المبىىىدأ المعىىى ثف فىىىي كثيىىى  مىىى   إال 

ثلهىىذا فىى   المهمىى   ،بتيتبىىت  أ  إيةىىتء التع طحىىت  لىىي  مىى  ثاجىى  المشىى ع يىى مىى  القتنثناألنظ
 .(3)تؤثل إل  الحق  ثالقضتء

                                                           

 . 10م ج  ستبق،  الدقني،  يبدالبتس  -1

 للبحىث . الكثني يبثدة، أستسيت  القتنث  الثضعي الليبىي، مىدخل يلى  يلى  القىتنث ، الم كىز القىثمي د -2
 ،  ......2003ثالد است  العلمي ، ة ابل ، الةبع  ال ابع ، 

 الستبق،  الم ج  -3
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بعىىىض الحقىىى  بأنىىى  مجمثيىى  القثايىىىد التىىىي بهىىىت تتحقىىق مصىىىلح  يتمىىى  تتعلىىىق  ثي فىى  
فمصلح  األفى اد سىثاء كتنى  هىذه المصىلح  اجتمتييى   ،ثكعلث يمل ،بنظت  المجتم  األيل 

 . (1)قتصتدي  أث سيتسي أث ا
حيىى  تقىىث  بىىدث   ،النظىىت  العىىت  مىى  األفكىىت  السىىتئدة فىىي جميىى  فىى ثع القىىتنث   فحكىى ة 

 ،إال أ  ةبيعت  تختلف بتختالف ةبيع  القثاني  مى  نتحيى  ،بتل  األهمي  في النظت  القتنثني
القىىتنث   لىىذلك اختلىىف مدلثلىى  فىىي ،ثالغىى ض الىىذي يىى اد تحديىىد مدلثلىى  ألجلىى  مىى  نتحيىى  ثتنيىى 

حي  ي تب  يل  نحث دقيق بتلسيتس  العتمى  التىي تحكى  التجى ط  ثالعقىت   ،الجنتئي ي   ي ه
ذلىك أ  قثايىد التجى ط  ثالعقىت  فىي مجتمى  مىت ليسى  بمعىزل  ،م  ةى ف المشى ع المثضثي 

فقىىتنث   ،يمىىت يسىىثده ذلىىك ا لمجتمىى  مىى  مبىىتدئ ثقىىي  ثأنظمىى  اجتمتييىى  ثاقتصىىتدي  ثسيتسىىي 
لىىى  حىىىد قىىىثل األسىىىتتذ )جت ثنىىىتلث( مىىى آة صىىىتدق  تعكىىى  القىىىي  األخالقيىىى  ثالىىىنظ  العقثبىىىت  ي

 . (2)السيتسي  ثاالجتمتيي  ثالنظ  السيتسي  ثاالجتمتيي  ثاالقتصتدي  في المجتم 
هذا الشىأ   فىض القضىتء الح نسىي األمى  بتنحيىذ يقىد يمىل بمثجى  تقبىل امى أة  ثفي 

 دا مىىىىت  الجمهىىىىث  فمختلحىىىى  هىىىىذا العمىىىىل لىىىىآالتجىىىى د مىىىى  مالبسىىىىهت يلىىىى  أنغىىىىت  المثسىىىىيقت ثأ
 .(3)العتم 

أ  هىىذا األمىى  فىىي األنظمىى  القتنثنيىى  الليبيىى  ال يعىىدث خىى ثو يىى  اآلدا  العتمىى   إال 
( مى  421بل هىث يمىل مجى د لثجىثد نى  يقىتبي جى   هىذا الحعىل تحى  نى  المىتدة ) ،فق 

كىىىل مىىى   -1" ) :لعلىىى  قىىىتنث  العقثبىىىت  المعنثنىىى  بتألفعىىىتل ثاألشىىىيتء الحتضىىىح  ثالتىىىي تىىىن 
                                                           

 . 400  ، 328، بند 1. يبدال ازق السنهث ي، الثسي  في القتنث  المدني، جزء د  -1

. يلىىي حسىى  فهمىىي، الجمتييىى  الجنتئيىى  للعمىىل فىىي التشىى ط  السىىثفيتي، المجلىى  الجنتئيىى  القثميىى ، العىىدد د -2
 . 61، المجلد الستب ،   1963األثل، مت   

. مشىت  إليى  بكتىت : د.الكىثني 40،   1975، دالثز، 11/1973  8بت ط  االبتدائي ، جلس   محكم  -3
 . 109 يبثدة، الم ج  الستبق،  
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ا تك  فعال  فتضحت  في محل يت  محتىثح أث معى ثض للجمهىث  يعتقى  بىتلحب  مىدة ال تزطىد 
ثتةبىىىق العقثبىىى  ذاتهىىىت يلىىى  مىىى  أخىىىل  -2 .يلىىى  سىىىن  أث بغ امىىى  ال تجىىىتثز خمسىىىي  جنيهىىىت  

أث  جمهىىىث بتلحيىىىتء بتثزطىىى   سىىىتئل أث صىىىث  أث أشىىىيتء أخىىى ى فتضىىىح  أث يع ضىىىهت يلىىى  ال
ثال يعىد شىىيئت  فتضىحت  اإلنتىتو العلمىي أث الحنىىي إال إذا قىد  لغى ض  يى  يلمىىي  ،ة حهىت للبيى 

أث تيسي  حصثل يليى  بىأي  ،لشخ  تقل سن  ي  الثتمن  يش  بيع  أث ي ض  تملي  للبي 
 .(1)ة طق 

 ،ثيصىد  مى  الجىتني يلى  جسىم  ،(2)الحتضح هث سلثك مخىل بحيىتء الغيى  ثالحعل 
ثتتميىىز هىىذه الج طمىى   ،لعالقىى  بىىي  الجىىتني ثالمجنىىي يليىى ثيقىى  يلىى  الىى    مىى  مشىى ثيي  ا

ثأ  القتنث  قد استهدف العقت  يل  هىذه الج طمى   ،بتثاف  ينص  العالني  في  كنهت المتدي
نمىت  ،ثال يعتىد بمعنى  الحيىتء لىدى مى  شىتهد الحعىل مى  النىت  ،لحمتي  الشعث  العت  للحيتء ثا 

 . (3)البيئ  التي ثق  فيهت الحعل بتلنظ  إل  المجتم  بأس ه في   يج  قيتس

                                                           

 ، منشث ا  مةتب  العدل، ة ابل . 1953العقثبت  الليبي الصتد  سن   قتنث   -1

القسىىى  الخىىىت ، ةبتيىىى  الشىىى ك  المتحىىىدة للنشىىى  -. أحمىىىد فتىىىي سىىى ث ، الثسىىىي  فىىىي قىىىتنث  العقثبىىىت د -2
 . 623،   1979ثالتثزط ، القته ة، 

 . 626الستبق      الم ج  -3
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 الثاني املبحث

 التجريم والعقاب يف تشريعات العمل تطور

  :تمهيد -
ال شك في  أ  البح  العلمي ال يمك  اإللمت  ثاإلحتة  ب  مت لى  يقىف البتحى   ممت

ثمىىت  ،فيىى  يلىى  تأصىىيل  مىى  الثاجهىى  التت طخيىى  بىىدي ك مىىدى التةىىث  التىىت طخي لمثضىىثع بحثىى 
 .(1)البح  المقت   بشأن انته  

حتضىىى  البحىىى  ثتصىىىث  مسىىىتقبل  ال يتمىىىت  إال بمع فىىى  األصىىىثل التت طخيىىى   فىىى د اك
ثكيىىف أضىىح  الشىىىكل الىىذي ثقىىف ينىىده لد اسىىت  ثتحليلهىىت ثا يةىىىتء  ،لحكىى ة البحىى  ثجىىذث هت

 الحلثل ل .
 ة فتلقىىىتنث  لىىى  ينشىىىأ بصىىىث  ،التىىىت طخي أداة لىىىتحه  القثايىىىد القتنثنيىىى  الحتليىىى  فتلتأصىىىيل 

نمىىت هىث ثليىىد ظىى ثف التىت طب ثثمىى ة تةىىث   ،يحثيى  أث نزيىى  ي ضىي  انتتبىى  مشىى ثع قثايىده ثا 
 ،ثنتيج  العثامل المختلحى  مى  سيتسىي  ثاقتصىتدي  ثدينيى  ثفك طى  متصىل  بتلحلقىت  ،المجتم 

 .(2)مد ج  م  سن  التةث  البش ي 
جليىزي ف انسىي  الد اسى  التت طخيى  هنىتك حقيقى   اسىخ  أثضىحهت الحيلسىثف اإلن فحي 

اإلنسىىت  بغيىى  التىىزثد بتلمع فىى  العميقىى  بتلمتضىىي ال يسىىتةي  أ  يقىى    أ " :بيكىىث  ثمؤداهىىت
 . (3)شيئت  في الحتض "

                                                           

 . 20،  1980ت طخي، الةبع  ال ابع ، دا  المعت ف، القته ة، . حس  يثمت ، منهج البح  التد -1

د اسىى  تت طخيىى  فىىي فلسىىح  القىىتنث ، مةبعىى  أةلىى ، القىىته ة، -. أحمىىد محمىىد  نىىي ، تةىىث الحكىى  القىىتنثنيد -2
1972   ،3 . 

 ، م ، قثاني  التةث  االجتمتيي، تع طف : الىدكتث  زهيى  يبىدالمتلك، دا  الحىت بي للنشى ، بيى ث   ليث  -3
1978   ،52 . 
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أ  األبحىىىت  التت طخيىىى  الحديثىىى  أظهىىى   لنىىىت بعىىىد المىىىدى الىىىذي ذهىىى  إليىىى   ثالثاقىىى  
نهىت ثفىىي م احىىل التمتثىل االجتمىىتيي بىىي  الشىعث  المختلحىى  خىىالل أدثا  حيتتهىت فىىي يهىىد تكث 

تث هىىت. ثفيمىىت ثاجهتىى  مىى  الصىىعثبت  ثالظىى ثف ثاألحىىثال االجتمتييىى  يصىى ا  بعىىد يصىى    
ثذلىىك أظهىى   مىىت كىىت  مىى  تشىىتب   ،ثفيمىىت اتخذتىى  مىى  ثسىىتئل لعالجهىىت ثتنظيمهىىت ثضىىبةهت

ثالتشى ط  مىت هىث إال ثسىيل  مى  سىثائل العىالو  ،ثتقت   في تةث  ش ائعهت ثتقتليدهت القتنثنيى 
 .(1)ش  م  تةث همتتغي  تبعت  لحتل  المجتم  ثتت ييتاالجتم

ذ  كنىى  قىىثاني  العمىىل الحتليىى  تمثىىل نظتمىىت  قتنثنيىىت  اختلحىى  التشىى طعت  فىىي مىىداهت  ثا 
ف ننت ال يمك  أ  نغحل مت سبق ظهث هت شكلهت المقىن   ،ثنةتقهت آثت هت يب  تةث هت التت طخي

ثالتقتليىىد التىىي تىىنظ  حيىىتة المجتمىى   هىىي تقنىىي  للمىىألثف مىى  األيىى اف ،مىى  م احىىل مىى   بهىىت
 اإلنستني. 
ستد  المجتمعت  القديمى  ظى ثف معيى  جعلى  مى  المسىتبعد أ  نظهى  تنظىي   فلقد 

ممىت سىب  القتىتل  ،فتلجمتيىت  القديمى  كتنى  تنظى  نظى ة يىالء لألجنبىي ،قتنثني للعمل فيهىت
يقتىل المهىزث  ثلى  مى   ثالمنتصى  فىي المع كى  كىت  سىيد المثقىف لى  أ  ،بينهىت تالمستم  فيمى

هكىىىىذا ظهىىى  نظىىىىت  الىىىى ق فىىىىي المجتمعىىىت  القديمىىىى  كنتيجىىىى  للصىىىى اع  ،بىىىت  أثلىىىى  أ  يسىىىىت ق 
ث  ل  يك  م  المتصث  ثجثد تنظىي  قىتنثني لعالقى  العمىل فىي تلىك  ثم ، (2)المستم  بينهمت

 العصث . 
دة القىى ث  الثسىىة  بسىىيتدة نظىىت  اإلقةىىتع ثالىىذي تميىىز اإلقةىىتع بنظىى ة ف طىى ثتميىىز  

فهى   ،إل  العتملي  في األ اضي الز ايي    إذ أن  قد ايتب ه  الحقي  بهت ال يسىتةيعثا فكتكىت  

                                                           

. يلىي بىدثي، أبحىت  التىىت طب العىت  للقىتنث ، الجىىزء األثل، تىت طب الشى ائ ، مةبعىى  نىث ي بمصى ، بىىدث  د -1
  . 4تت طب نش ،   

 .1992أبث ةتل ، تت طب النظ  االجتمتيي  ثالقتنثني ، القته ة،  صدقي -2
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ثمىى  مىىث   إلىى   ،يأخىىذث  حكىى  األ ض التىىي يعيشىىث  يليهىىت ثطنتقلىىث  معهىىت مىى  يىىد إلىى  يىىد
قىتنثني أث تنظىي  قىتنثني لعالقى  العمىل  ت ثم  ث  ل  يك  م  المتصىث  أ  يظهى  نظى ،ثا  

 .(1)ثالعمل في أ ض السيد اإلقةتيي كت  بدث  مقتبل ،التتب  بتلسيد اإلقةتيي التي ت ب 
ثبمقتضىى  هىىذا النظىىت  كىىت   ،(2)ظهىى  نظىىت  آخىى  هىىث نظىىت  الحىى ف أث الةثائىىف ثىى  

 ،لهىت نظىت  ه مىي داخلىي يبىدأ بى ئي  الحى ف ،أف اد كل ح فى  يكثنىث  جمتيى  مسىتقل  بىذاتهت
ت  لكل ح ف  نظت  خت  يحك  االنتمتء إليهىت ثطىنظ  فيمت ثك ،ثطنتهي بتلصبي تح  التم ط 

ثمىى  ثىى  يمكىى  القىىثل أ  نظىىت  الحىى ف ثالةثائىىف  ،األجىى  ثكيحيىى  أداء العمىىل ثأيىىت  العةىىال 
إال أ  هىىذا النىىثع مىى   ،كىىت  الخةىىثة األثلىى  فىىي إيجىىتد تنظىىي  لعالقىى  العتمىىل بصىىتح  العمىىل

ثمىىت انتهىى  إليىى  مىى  الةىىتب   ،غيي هىىتالتنظىىي  فىى ض قيىىثدا  يلىى  الح طىى  فىىي اختيىىت  المهمىى  ثت
 .(3)ثالةتب  الس ي في تعل  أصثل المهن  ،في مبتش ة المهن  ثالتد و فيهت ثيالث ا

ثأصىىبح  ،179نظىىت  الةثائىىف فىىي يهىىد الثىىث ة الح نسىىي  التىىي كتنىى  بتىىت طب  ثألغىىي 
  .(4)العمل أيت  كت  نثي  في متنتثل الجمي 

  يالقىت  العمىل يلى  أسىت  تعتقىدي بحى  بعىد ثا تكىز  ،مبىدأ سىلةت  اإل ادة أُيل  
 ،أ  كتنىى  قتئمىى  فىىي ظىىل نظىىت  الةثائىىف يلىى  أسىىت  تنظيمىىي داخلىىي خىىت  بكىىل ةتئحىى 

ثيلى  هىذا النحىىث أضىح  الدثلى  تتكحىىل بتأييىده ثفى ض احت امىى  يلى  أة افى  جميعىىت  كمىت هىىث 
 .(5)دث  تدخل في جتنبهت لتعديل 

تي  أقل بكثي  مى  الحمتيى  التىي كىت  يثف هىت أ  هذا النظت  كت  يثف  للعمتل حم إال 
إذ كىىت  نظىىت  الةثائىىف  ،لهىى  نظىىت  الةثائىىف قبىىل يهىىد الح طىى  الىىذي أتىى  بعىىد الثىىث ة الح نسىىي 

                                                           

 . 16. فتحي الم صحتثي، الم ج  الستبق،   د -1

 .12لي، د ث  في قتنث  العمل، القته ة،   . أكث  الخث د -2

 . 8،  2009يقد العمل الح دي، دا  الجتمع  الجديدة، اإلسكند ط ، -محمد زه ا ، قتنث  العمل همت  -3

 .15جمتل الدي  زكي، يقد العمل، الم ج  الستبق،    محمثد -4

 .32كي ة، م ج  ستبق،    حس  -5



 65                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

ثتحىى   العمىىل أيىىت   ،العمىىل الليلىىي بقصىىد تىىثخي خةىى  الح طىىق ثمخىىتة  سىىثء الصىىنع    يحىى
  .حتيهتاألييتد كت  مستي ا  لتعتلي  الكنيس  ثتحديد األجث  لمن  ا ت

 ،انتحىى  مثىىل هىىذه الحمتيىى  ،أنىى  فىىي ظىىل المىىذه  الحىى دي ثنظىىت  االقتصىىتد الحىى  إال 
ثنتيجىىى   ،ثتجلىىى  سىىىية ة أ بىىىت  األيمىىىتل ،ثأصىىىبح العمىىىل سىىىلع  تخضىىى  للعىىى ض ثالةلىىى 
فصت  العمتل يعملث  ستيت  ةثطل  تصىل  ،المنتفس  بينه  انعك  ذلك يل  ظ ثف العمل

  .إل  خمس  يش  ستي  في اليث 
ظل هذه الظ ثف جميعىت  التىي أثصىل  العمىتل إلى  حتلى  تعسى   يى  متصىث ة  ثفي 

فتبتىدأثا  ،ثثيي العمتل ينمث بنمىث م كىزه  ثمىت يتع ضىث  لى  مى  اسىتغالل ش ابتدأ التعلي  ين
يتجمعىىث  ثطتكلمىىث  فىىي شىىكل نقتبىىت  مهمتهىىت الىىدفتع يىى  حقىىثقه  ثمصىىتلحه  إلىى  أ  أتىىيح 

ثبتلمقتبىىىل  فىىى   ،يلىىى  أ بىىىت  العمىىىل ثهىىىث )اإلضىىى ا ( لهىىى  اسىىىتعمتل سىىىالح خةيىىى  للضىىىغ 
ثلىذلك بىدا مى   ،أ بت  األيمتل سالح يهددث  بى  العمىتل فىي  زقهى  ثهىث )إ ىالق المصىتن (

مىىى  تصىىىدع المجتمىىى    حتسىىىمت  فىىىي هىىىذه العالقىىىت  تقيىىى الالثاجىىى  لىىىزث  تىىىدخل المشىىى ع تىىىدخ  
 .(1)ثحمتي  القتصتديتت 

لى  يظهى  إال فىي بدايى  القى    ،ي لغ  القتنث  )يقد العمل( حدي  النشأة ف اصةالح 
ث  في سثيسى ا  ،(1900مت   سن   10حي  أثل مت ظه  في بلجيكت )قتنث   ق   ،المتضي
يثليىىىث  18ثبعىىىدهت فىىىي ف نسىىىت )قىىىتنث   قىىى   ،ثمىىىت بعىىىدهت مىىى  تقنىىىي  االلتزامىىىت ( 319)مىىىتدة 
 ، ط  ثالحقىى  ثالقضىىتءثاحتلىى  مكتنتهىىت فىىي التشىى ،ثأخىىذ  تلىىك التسىىمي  فىىي االنتشىىت  ،(1901

هكىىىذا يسىىىمي  التقنىىىي   ،ثمىىىت كىىىت  يعىىى ف هىىىذا العقىىىد مىىى  قبىىىل بتسىىى  )يقىىىد إيجىىىت  األشىىىخت (

                                                           

  . 36. حس  كي ة، م ج  ستبق،   د -1
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حيىى  ث د فىىي بعىىض كتىى  الحقىى   ،ثكىىذلك الحقىى  اإلسىىالمي ،الح نسىىي ثالتقنىىي  المصىى ي القىىدي 
 .(1)اإلسالمي بعنثا  )إجتزة اآلدمي للخدم  ثالعمل(

 املبحث الثالث

 قانون العمل اللييب التجريم والعقاب  يف
يلىىى  يقثبىىىت  ضىىىد المخىىىتلحي  لمعظىىى   2010لسىىىن   12يىىىن  قىىىتنث  العمىىىل  قىىى   

لزامى  بتلثفىىتء أأحكتمى  ثحقيقى     القثايىىد العتمى  تقى   حىىق الىدائ  فىىي التقتضىي ضىد مدينىى  ثا 
أث التعثيض ثلكى   أى الشىت ع يىد  االكتحىتء بهىذه المسىئثلي  المدنيى  ال  المسىئثلي  الجنتئيى  

  زج ا ممىت يسىتيد يلى  احتى ا  القىتنث  فضىال يى  إ  بعىض االلتزامىت  تعتبى  تنظيميى  أيظ
كتعليىىىق جىىىىدثل ثقىىى  العمىىىىل فيكىىىث  الضىىىى    يىىى  مبتشىىىى  أث بسىىىيةت فىىىىال يسىىىتحق متتيىىىى  

 .التقتضي
بتلبىىت  الثتلىى  الحصىىل السىىتب  ثينثانىى   2010لسىىن   12ثطنتهىىي قىىتنث  العمىىل  قىى   

حىىىظ يىىىد  كثىىى ة هىىىذه اللتزامىىىت  المعتقىىى  يليهىىىت جنتئيىىىت  ثيال  121العقثبىىىت  يلىىى  مىىىتدة  قىىى  
  .بحي  يمك  القثل بت  ذلك هث األصل  حي  األصل اإلبتح  ثلي  التج ط 

كمىىىت يالحىىىظ إ  معظىىى  االلتزامىىىت  المعتقىىى  يليهىىىت جنتئيىىىت تعتبىىى  ختصىىى  بصىىىتح   
يلى  ثنىتد ة جىدا ثالثاقى  إ  التزامىت  العتمىل المعتقى  يلهىت جنتئيىت قل، العمل ثحدة دث  العتمل

 .مثل إلزام  بتستخدا  ثستئل الثقتي  ثالمحتفظ  يليهت
دا تى  فضىال   ثيمك  تحسي  ذلك بت  صتح  العمل هث المسئثل ي  تنظي  العمل ثا 

 .ي  إ  الغ ض األصيل م  تدخل الشت ع هث حمتي  العتمل ألن  الة ف الضعيف
فىي قىتنث  العمىل   امىت  تعتبى  كتفى  العقثبىت  المنصىث  يليهىت  :ثنىثع العقثبىت  

ثهىىذا خىىالف   2010لسىىن   12متليىى   ثال ثجىىثد لعقثبىىت  السىىتلب  للح طىى  بقىىتنث  العمىىل  قىى  
                                                           

 . 11جمتل الدي  زكي، م ج  ستبق،    محمثد -1
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ثهىىذا االتجىىته حسىى  ثأخىىذا بمىىت تثصىىل  إليىى  نظ طىىت    1970لسىىن   55القىىتنث  السىىتبق  قىى  
قصىي ة السيتس  الجنتئي  الحىدي  ثمىت أظه تى  الد اسىت  مى  ييىث  للعقثبىت  السىتلب  للح طى  

 .المدى
تىىدل العقثبىىت  المنصىىث  يليهىىىت فىىي قىىتنث  العمىىل يلىى  إ  جىىى ائ  : ثنىىثع الجىى ائ  

 .المختلحي  إلحكتم  تعتب  جنحت  
ثي  تعىدد القىثاني  يحىد  أحيتنىت أ  تكىث  بعىض جى ائ  قىتنث  العمىل معتقبىت يليهىت  

طىىثدي ذلىىك إلىى  أيضىىت بقىىتنث  العقثبىىت  أث أي قىىتنث  أخىى  بتيتبت هىىت مىى  الجىى ائ  العتديىى   ث 
 .اختالف  العقثبت  المق  ة للج طم  الثاحدة

ثقىىد  أى الشىىت ع إ  أهميىى  التزامىىت  قىىتنث  العمىىل تبىى   ايتبىىت  يقثبتتىى  مجىى د حىىد  
 .ادني بحي  يج  االكتحتء بتثقي  الجزاء الجنتئي  األشد  إذا ثجد بقتنث  أخ 

)مى  يىد  اإلخىالل   2010لسىن   12م  قتنث  العمل  قى   121لذلك تن  المتدة  
 .ي قتنث (أشد ين  يليهت أبأي  يقثب  
  تتعىىىدد أيلىىى   121تعىىىدد الغ امىىى  بتعىىىدد العمىىىتل يىىىن  قىىىتنث  العمىىىل فىىىي المىىىتدة  

 .يقثب  الغ ام  بقد  يدد العمتل الذي  ثقع  في شتنه  الج طم 
للقثايىىد العتمىى  المع ثفىى  فىىي الحعىىل الثاحىىد المنصىىىث   ثيعتبىى  هىىذا التعىىدد مختلحىىت   

مى  قىتنث  العقثبىت  الليبىي ثلكى  يمكى  تحسىي   ى ض الشىت ع بىتلخثف مى   76يلي  بتلمتدة 
اسىىتهتت  أصىىحت  األيمىىتل معتمىىدي  يلىى  قىىد ته  المتليىى  بىىدف  الغ امىى  مهمىىت تعىىدد العمىىتل 

 .الذي  ثقع  بشأنه  الج طم 
ثاد ثهذا التعىدد اسىتثنتء بحيى  يعتبى  مقصىث ا يلى  المىثاد التىي ذك تهىت دث  بىتقي مى 
 .هذا القتنث  

  :إجراءات الدعوى 
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حىدى إسك  قتنث  العمل يى  إجى اءا   فى  الىديثى الجنتئيى  ضىد المىته  بت تكىت   
الج ائ  المعتق  يليهت بمثج  هذا القتنث  ثلذلك تةبق القثايد العتمى  فىي قىتنث  اإلجى اءا  

 .نح ثالمختلحت الجنتئي  فتخت  النيتب  العتم  ب ف  الديثى أمت  المحتك  المختص  الج
كمت يجثز لصتح  الشأ  االديتء بتلحقثق المدنيى  المت تبى  يلى  هىذه الجى ائ  أمىت   

المحتك  الجنتئي  ثسثاء ي  ة طق التدخل بتلديثى العمثمي  الم فثيى  مى  النيتبى  العتمى  أث 
 .ي  ة طق  ف  الجنح  المبتش ة

  2010لسىىن   12مىل  قى  ثسىنع ض فيمىت يلىي للجى ائ  المعتقى  يليهىىت فىي قىتنث  الع 
  :ثهي يل  النحث التتلي

حىي أليعتقى  بغ امى  متليى  ال تقىل يى  إلىف دينىت  ثال تزطىد يى  " :نى أيل   121تن  المتدة 
 .( ثهي مثاد المنظم  لتشغيل العمتل55.7.6دينت  كل م  يختلف أحكت  المثاد )

تليى  ال تقىل يى  خمسىمتئ  يعتقى  بغ امى  م :نى أم  ذا  المتدة الستبق  يل   2ثتن  الحق ة 
( 39، 38، 28 ،27، 24، 13دينت  ثال تزطد ي  ألف دينت  كىل مى  يخىتلف أحكىت  المىثاد )

حىىق تشىىغيل النسىىتء ثالمسىىتثاة فىىي  ،ثهىىي مىىثاد المنظمىى  لحقىىثق العمىىتل يىىدد سىىتيت  العمىىل
 .كذلك تشغيل األحدا  ثةبيع  العمل الذي يكلف ب  .الح   ثاألج  م  ال جتل

زا  جهىى  العمىىل بىى ج اء تىىتمي  أالز  للعىىتملي  ثتىىثفي  ال يتيىى  الصىىحي  لهىى  ثكىىذلك إلىى 
 .38ثهث مت تن  يلي  المتدة 

حتةتى  قبىل مزاثلى  العمىل  39ثي  المىتدة   ثهىي إلىزا  جهى  العمىل بتىد ط  العتمىل ثا 
لزامهت بتثفي ثستئل الثقتي    .بمختة هت ثا 

  .  ثطتعهد بتلعنتي  بهتكمت تلز  العتمل بت  يستعمل ثستئل الثقتي  الالزم
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ثنصىى  الحقىى ة األخيىى ة بأنىى  يعتقىى  يىى  مىىتئتي دينىىت  ثال تزطىىد يلىى  خمسىىمتئ  دينىىت   
كىىل مىى  ي تكىى  مختلحىى  ل حكىىت  األخىى ى فىىي البىىتبي  األثل ثالثىىتني فىىي هىىذا القىىتنث  ثاللىىثائح 

  .ل  ثالق ا ا  الصتد ة تنحيذا  
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 التعاقدية العالقة على وأثرها للعامل الوظيفية األوضاع
 (واإلعارة والندب النقل)

 روادـــــــــــك أمحد حممد. أ

 شعبان عبداحلميد حممد. أ

 دـــــــحمم علي انــــــــحن. أ 
  :ملخص
تقث  يالق  العمل يل  مبدأ الح ط  التعتقدي ، ثيالق  العمل كتن  مبنيى  يلى  يقىد  

التزامتتهمىىت حيىىتل بعضىىهمت، ثهىىي  مبىى   بىىي  العتمىىل ثصىىتح  العمىىل، ثيحىىدد الة فىىت  بح طىى 
ح طىىى  تعتقديىىى  كتفيىىى  لتضىىىم  تمتمىىىت  مصىىىتلح الةىىى في ، ثتثىىىث  مسىىىتل  مىىىدى خضىىىثع العالقىىى  
التعتقديىى  بىىىي     العتمىىىل ثالعتمىىل لألثضىىىتع الثظيحيىىى  المتمثلىىى  فىىي النقىىىل ثالنىىىد  ثاإليىىىت ة 

ذه األثضىىتع ثالتىىي تنةبىىق يلىى  العالقىى  الالئحيىى  للمثظىىف، فيثىىت  التسىىتؤل حىىثل انةبىىتق هىى
 يل  العقد.
ثتقث  مشكل  الد اس  حثل كيحي  نقل العتمىل أث ندبى  أث إيت تى  أثنىتء سى طت  العقىد،  

ثكيىىف يكىىث  ثضىى  العتمىىل المنقىىثل أث المنتىىد  أث المعىىت  فىىي حىىتل فسىىب العقىىد بىى  ادة أحىىد 
أث  الةىىى في ، أث انحسىىىتخ  بقىىىثة القىىىتنث ؟، هىىىل يبقىىى  العتمىىىل فىىىي الجهىىى  المنقىىىثل أث المنتىىىد 

 المعت  إليهت أث تنتهي يالقت  بتلك الجه ؟.
كمىىت يالحىىظ أ  المشىى ع كقتيىىدة يتمىى  أجىىتز نقىىل العىىتملي  فىىي الشىى كت  ثالمنشىى    

المملثكىى  للمجتمىى  إلىى  الثحىىدا  اإلدا طىى  بىىذا  الشىى ث( ثالقثايىىد المقىى  ة لنقىىل العىىتملي  مىى  

                                                           

-  بمص ات  الح ة المنةق.  
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 نىى  ال يثجىىد مىىت يحىىثل دث  الثحىىدا  اإلدا طىى  إلىى  الشىى كت  ثالمنشىى  ، ثمىى  ثجهىى  نظ نىىت ف
 األحكت  يل  العتملي  في الش كت  ثالمنش   المملثك  للمجتم . هتةبيق هذ
ثنتنىىىتثل فىىىي هىىىذه الث قىىى  التع طىىىف بتألثضىىىتع الثظيحيىىى  المتمثلىىى  فىىىي النقىىىل ثالنىىىد   
، ثأثضىىحنت التكييىىف القىىتنثني للعتمىىل ثالمثظىىف، ثمثقىىف التشىى ط  ثالقضىىتء مىى  هىىذه ثاإليىىت ة

مدى انةبتقهىت يلى  العتمىل، متنىتثلي  المسىأل  بتيتمىتد المىنهج لمقىت   مى  خىالل األثضتع ث 
  بتلىك األحكىت  الىثا دة 2012لسىن   12مقت ن  األحكت  الثا دة في قتنث  يالقت  العمل  قى  

 ، ثالالئحىىى  اإلدا طىىى  للشىىى كت  المملثكىىىى  1976لسىىىن   55فىىىي قىىىتنث  الخدمىىى  المدنيىىى   قىىى  
 ، ثالتىىىي ألغيىىى  جميعهىىىت بمثجىىى  قىىىتنث  1981لسىىىن   15ت   قىىى  للمجتمىىى ، ثقىىىتنث  الم تبىىى

  .2010لسن   12يالقت  العمل  ق  

 الحك  الصتد  فىي الةعى  المىدني ثم  أمثل  أحكت  القضتء الصتد ة في هذا الشأ  
)مىى  المقىى   أ  لىى   العمىىل    غ. . ثالىىذي قضىى  بأنىى 4/4/1994ق جلسىى : 173/39 قىى : 

مل في مؤسس  ثأ  هىذا الحىق يتضىم  نقىل العتمىل مى  فى ع إلى  الحق المةلق في تنظي  الع
آخ  م  فى ثع المؤسسى  أث مى  يمىل إلى  آخى  مىت لى  يكى  هىذا النقىل مختلحىت  لالتحىتق المبى   

أث مختلف لنصث  القىتنث  التىي تقضىي بعىد   بي  الة في  أث قصد ب  اإلستءة إل  العتمل
 ق يلي  اختالفت  جثه طت (.تكليف العتمل بأداء يمل يختلف ي  العمل المتح

  يلىى  2010لسىىن   12مىى  قىىتنث  يالقىىت  العمىىل  قىى   68ثقىىد نصىى  المىىتدة  قىى   
أنىىى  )ال يجىىىثز لجهىىى  العمىىىل أ  تخىىى و يلىىى  شىىى ث( العقىىىد أث أ  تكلىىىف العتمىىىل بعمىىىل  يىىى  
المتحق يلي  إال إذا دي  الض ث ة إلى  ذلىك منعىت لثقىثع حىتد  أث إلصىالح مىت نشىأ ينى  أث 

ة القىىته ة يلىى  أ  يكىىث  ذلىىك بصىىح  مؤقتىى ، ثطجىىثز لجهىى  العمىىل أ  تكلىىف العتمىىل حتلىى  القىىث 
 بعمل  ي  المتحق يلي  إذا كت  ال يختلف ين  اختالفت جثه طت(.
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ثمىى  ثجهىى  نظ نىىت ف نىى  ال يثجىىد مىىت يحىىثل دث  تةبيىىق أحكىىت  النىىد  ثاإليىىت ة يلىى   
فىىي االيتبىىت  أنىى  فىىي الحتلىى  العىىتملي ، بمعنىى  أنىى  يجىىثز نىىد  أث إيىىت ة العتمىىل، مىى  األخىىذ 

التعتقديىى  ثينىىد إجىى اء النىىد  أث اإليىىت ة يجىى  م ايىىتة مسىىأل  سىى طت  العقىىد مىى  حيىى  تحديىىده 
بمدة أث ايتبت ه  ي  محدد المدة، ف ذا كت  العقد محىدد المىدة ثهىي ثكمىت نصى  يليهىت المىتدة 

ي  قتبلى  للتجديىد   أال تزطد المدة ي  سنت2010لسن  12( م  قتنث  يالقت  العمل  ق  70)
مىى ة ثاحىىدة فهنىىت يجىى  م ايىىتة مىىدة النىىد  أث اإليىىت ة ثتنتسىىبهت مىى  مىىدة العقىىد، ثأمىىت إذا أصىىبح 
العقىىد  يىى  محىىدد المىىىدة ف نىى  ال يثجىىد تقييىىىد يلىى  نىىد  أث إيىىت ة العتمىىىل ثال يتىىأث  فىىي ذلىىىك 

ث خت جهىت، ثأمىت أ سثاء أكت  داخل الثحدة ثاإليت ةبتلعالق  التعتقدي ، هذا فيمت يتعلق بتلند  
بتلنسىىب  للنقىىل ف ننىىت نىى ى جىىثاز النقىىل داخىىل الثحىىدة أث الشىى ك ، ثأمىىت النقىىل خت جهىىت ف ننىىت نىى ى 
يد  جثاز ذلىك اإلجى اء نظى ا أل  النقىل ثبتلقيىت  بتلعالقى  الثظيحيى  )الالئحيى ( ينهىي يالقى  

عتمىىل مىى تب  المثظىىف بجهىى  اإلدا ة،ثفىىي حتلىى  العقىىد ثبتلنسىىب  للعتمىىل كيىىف يتىىأت  النقىىل ثال
بعالقىى  تعتقديىى  مىى     العمىىل، فىى   العمىىل يسىىتةي  نقىىل العتمىىل داخىىل الثحىىدة اإلنتتجيىى  أث 
الشىى ك ، أمىىت خت جهىىت فيجىى  إنهىىتء العقىىد لكىىي يىىذه  العتمىىل ثيعمىىل لىىدى جهىى  أخىى ى، ثفىىي 
العمث  ف ننت ن ى يد  التثس  في مستل  نقىل أث نىد  أث إيىت ة العتمىل فىي العالقى  التعتقديى ، 

لىىىك احت امىىىت لنصىىىث  العقىىىد ثحقىىىثق العمىىىتل، ثأال يىىىت  اإلجىىى اء إال فىىىي أضىىىيق نةىىىتق مىىى  ثذ
الححتظ يلى  حقىثق العتمىل، ثلقىد خلصىنت مى  خىالل هىذه الث قى  لجملى  مى  التثصىيت  يلى  

 النحث التتلي:
 ض ث ة فصل العالقت  التعتقدي  ي  العالقت  الالئحي  ب صدا  تش ط  لكل يالق . -

 يل  العالق  التعتقدي . اإليت ةقد يند إج اء النقل أث الند  أث م ايتة مدة الع -
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 :ةـــالمقدم
تقىىث  يالقىى  العمىىل يلىى  مبىىدأ الح طىى  التعتقديىى ، ثهىىي تعىىثد إلىى  معتقىىدا  سيتسىىي   

قتئمىى  يلىىى  فلسىىح  ف ديىىى  تح  طىى  تثافقىىى  مىى  المىىىذه  السىىتئد آنىىىذاك ثهىىث مىىىذه  التح  طىىى  
 ني في مبدأ سلةت  اإل ادة.االقتصتدي  الذي ثجد مظه ه القتنث 

كتنىى  مبنيىى  يلىى  يقىىد مبىى   بىىي  العتمىىل  -فىىي مثىىل هىىذه الظىى ثف-ثيالقىى  العمىىل  
ثصتح  العمل، ثيحدد الة فت  بح ط  التزامتتهمت حيتل بعضهمت، ثهي ح طى  تعتقديى  كتفيى  
لتضىىىم  تمتمىىىت  مصىىىتلح الةىىى في ، ثينىىىدمت قتمىىى  الصىىىنتيت  الثقيلىىى  ف قىىى  بىىىي   أ  المىىىتل 

مل، فتالش  العالقت  الشخصي  التىي كتنى  قتئمى  بىي  صىتح  العمىل ثاألجيى  ثتحىثل ثالع
 .(1)العمل البش ي إل  بضتي  يت  استغاللهت بح ط 

ثيمكىىىى  التسىىىىتؤل يىىىى  مىىىىدى خضىىىىثع العالقىىىى  التعتقديىىىى  بىىىىي     العتمىىىىل ثالعتمىىىىل  
عالقىى  الالئحيىى  لألثضىىتع الثظيحيىى  المتمثلىى  فىىي النقىىل ثالنىىد  ثاإليىىت ة ثالتىىي تنةبىىق يلىى  ال

 للمثظف.
 :أهمية الدراسة

الثظيحيىى  ثالمتمثلىى  فىىي النقىىىل  األثضىىتعتكمىى  أهميىى  الد اسىى  فىىي بيىىت  مىىدى سىى طت   
ثالنىىىد  ثاإليىىىت ة يلىىى  العالقىىى  التعتقديىىى  للعتمىىىل فىىىي ظىىىل التشىىى طعت  ذا  العالقىىى ، ثمبىىىتدئ 

 القضتء.
 :مشكلة الدراسة

أث ندبى  أث إيت تى  أثنىتء سى طت  العقىد،  تثث  مشكل  الد اس  حىثل كيحيى  نقىل العتمىل 
ثكيىىف يكىىث  ثضىى  العتمىىل المنقىىثل أث المنتىىد  أث المعىىت  فىىي حىىتل فسىىب العقىىد بىى  ادة أحىىد 

                                                           

 .9،  2000يبدالغني يم ث ال ثيمض، يالقت  العمل الح دي  في القتنث  الليبي، سن  النش   -1
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الةىىى في ، أث انحسىىىتخ  بقىىىثة القىىىتنث ؟، هىىىل يبقىىى  العتمىىىل فىىىي الجهىىى  المنقىىىثل أث المنىىىد  أث 
 المعت  إليهت أ  تنتهي يالقت  بتلك الجه ؟.

 :منهج الدراسة
خىىىالل هىىىذه الث قىىى  سىىىثف نتنىىىتثل هىىىذا المثضىىىثع بتلد اسىىى  مىىى  خىىىالل المىىىنهج مىىى   

  بتلىك 2010لسىن   12المقت   ثذلك بمقت ن  األحكت  الىثا دة فىي قىتنث  يالقىت  العمىل  قى  
 ، ثالالئحى  اإلدا طى  للشى كت  1976لسىن   55األحكت  الثا دة في قتنث  الخدم  المدني   قى  

 ، ثالتىىي ألغيىى  جميعهىىت بمثجىى  1981لسىىن   15لم تبىىت   قىى  المملثكىى  للمجتمىى ، ثقىىتنث  ا
  .2010لسن   12قتنث  يالقت  العمل  ق  

 :خطة الدراسة

بتقسىىي  البحىى  ثفىىق خةىى  بحثيىى  ثنتئيىى  مىى  مةلبىىي  ثكىىل مةلىى  ينقسىى  إلىى   سىىنقث  
فىى يي  حيىى  نتنىىتثل فىىي المةلىى  األثل التكييىىف القىىتنثني لألثضىىتع الثظيحيىى  )النقىىل ثالنىىد  

إليت ة( مبيني  تع طحهت ثالتكييف القتنثني للمثظف ثالعتمل، ثفي المةل  الثتني نىتكل  يى  ثا
 مثقف التش ط  ثالقضتء م  األثضتع الثظيحي ، ثفق النصث  التش طعي  ثمبتدئ القضتء.

 املطلب األول

 التكييف القانوني لألوضاع الوظيفية
شىىىكل يىىىت  ثبمختلىىىف ف ثيهىىىت لقىىىد أصىىىبح  إيىىىتدة الد اسىىى  فىىىي التشىىى طعت  الليبيىىى  ب 

مسىىأل  تقتضىىيهت الضىى ث ا  الثاقعيىى  ثالعمليىى ، ثفقىىت  لمىىت أف زتىى  المتغيىى ا  التىىي ةىى أ  يلىى  
ثالشىك فىي  ،مختلف أنمت( العالقت  االجتمتيي  ثاالقتصىتدي  ثالقتنثنيى  فىي المجتمى  الليبىي 

اسىىى  مىىى  جىىىدي ة بتلبحىىى  ثالد   -كغي هىىىت-أ   ثابىىى  ثيالقىىىت  ثضىىىثاب  العمىىىل قىىىد أصىىىبح  
ثكشىىف  ،منظىث  جديىىد يضىى  فىىي االيتبىت  التةىىث ا  التشىى طعي  ثمىىدى انعكتسىهت يلىى  الثاقىى 

ينىىى  تىىىدخل المشىىى ع ثالسىىىلةت  الالئحيىىى  إليىىىتدة ضىىىب  ثتنظىىىي  يالقىىىت  العمىىىل ثاالسىىىتخدا  
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بمثج  يدة تش طعت  ثلثائح؛ ممت جعل السؤال التتلي يح ض نحسى  بقىثة يمىت إذا كتنى  هىذه 
بتقيىىى  ثكمىىىت كتنىىى  فىىىي السىىىتبق يالقىىىت  تعتقديىىى  أ  أنهىىىت انقلبىىى  ثتغيىىى   العالقىىىت  متزالىىى  

فأصبح  الئحي  تنظيمي ؟ ثهذا يؤدي حتمت إلى  قلى  م اكىز  العىتملي  مى  النتحيى  القتنثنيى  
 بمت يدخله  ضم  ةثائف المثظحي  العمثميي .

 ثفىىىي هىىىذا المةلىىى  نقىىىث  بتع طىىىف األثضىىىتع الثظيحيىىى  المتمثلىىى  فىىىي النقىىىل ثالنىىىد  
 ثاإليت ة، ثذلك في الح ع األثل، ثنتنتثل تكييف العالق  الالئحي  ثالتعتقدي  في الح ع الثتني.

 :التعريف باألوضاع الوظيفية: الفرع األول
 :مقدمة

إ  األثضتع الثظيحيى  ثكمىت نصى  يليهىت التشى طعت  تتمثىل فىي النقىل ثالنىد  ثاإليىت ة،  
 ع تبتيت ثذلك في الحق ا  التتلي :ثفي هذا الصدد سثف نقث  بتنتثل هذه األثضت

 :: النقلأولا 
النقل هىث التحىتق المثظىف بثظيحى  أخى ى فىي ثحىدة إدا طى  يعمىل فيهىت أث فىي ثحىدة  

لسىىن   55إدا طىى  أخىى ى  يىى  التىىي يعمىىل فيهىىت أصىىال ، ثقىىد نىى  قىىتنث  الخدمىى  المدنيىى   قىى  
سىىلة  المختصىى  بىى  منىى  يىى  أحكىىت  النقىىل ثشىى ثة  ثال 53، 52، 51فىىي المىىثاد  (1) 1976

فقىد  2 2010لسىن   12أمىت بتلنسىب  لقىتنث  يالقىت  العمىل  قى   ،ثالجزاء يلى  يىد  تنحيىذه...
 .146ن  يل  النقل في الحصل ال اب  في المتدة 

                                                           

منشىىث  فىىي كتىىت  القىىثاني  ثاللىىثائح ثالقىى ا ا  ذا  العالقىى  بتلثظيحىى  العتمىى  ثالمثظىىف، الجىىزء األثل    -1
24. 

  18/05/2010منشث  في مدثن  التش طعت ، العدد الستب ، السن  العتش ة، بتت طب  -2
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 نقل الموظف من المالك العام إلى المالك الفني: -
قىىىل أجىىىتز المشىىى ع نقىىىل المثظىىىف مىىى  المىىىالك العىىىت  إلىىى  المىىىالك الحنىىىي، ثلىىى  يجىىىز ن 

ذا ثجىىد  ثظيحىى  ختليىى   المثظىىف مىى  المىىالك الحنىىي إلىى  المىىالك العىىت  إال بنىىتء  يلىى  ةلبىى  ثا 
م  ذا  د جت  نقل إليهت بش ( أ  تتثاف  في  الش ث( الالزمى  لشىغل الثظيحى  يلى  أال يخىل 
النقىل بمصىلح  العمىل فىي الثظيحى  المنقىثل منهىت، ثيالحىظ أنى  إذا نقىل المثظىف مى  المىىالك 

المالك العت  فال يجثز إيتدة نقل  م  المالك العت  إل  المالك الحنىي إال فىي حتلى  الحني إل  
الضىىى ث ة ثأ  تتىىىثف  فيىىى  الشىىى ث( المقىىى  ة لشىىىغل إحىىىدى ثظىىىتئف المجمثيىىىت  الثظيحيىىى  فىىىي 

 المالك الحني.
 النقل إلى الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع: -

إلىىى  إحىىىدى الشىىى كت  ثالمنشىىى    أجىىىتز المشىىى ع نقىىىل المثظىىىف مىىى  الثحىىىدة اإلدا طىىى  
المملثك  للمجتم  كليت  أث جزئيت  مت  تثاف   شى ث( النقىل السىتبق اإلشىت ة إليهىت، فمتى  تقى   
النقل ف   المثظف يستصح  مع  حتلت  الثظيحي  ثم كزه الىثظيحي فىي الجهى  المنقىثل منهىت 

ل فتىىى ة يملىىى  بتلجهىىى  بكتفىىى  أثضىىىتي  دث  التقيىىىد بتلقثايىىىد القتنثنيىىى  التىىىي كتنىىى  تحكمىىى  خىىىال
المنقىىىثل منهىىىت، إذ أنىىى  يخضىىى  مىىى  تىىىت طب النقىىىل للقثايىىىد التنظيميىىى  المبينىىى  بتلالئحىىى  اإلدا طىىى  
للشىىى كت  ثالمنشىىى   ثالئحىىى  الجىىىزاءا  الصىىىتد ة بمقتضىىىتهت السىىىت ط  فىىىي الشىىى ك  أث المنشىىىأة 

 المنقثل إليهت.
كت  ثالمنشىى   كمىىت يالحىىظ أ  المشىى ع كقتيىىدة يتمىى  أجىىتز نقىىل العىىتملي  فىىي الشىى   

المملثكىى  للمجتمىى  إلىى  الثحىىدا  اإلدا طىى  بىىذا  الشىى ث( ثالقثايىىد المقىى  ة لنقىىل العىىتملي  مىى  
  1983لسىىن   615الثحىىدا  اإلدا طىى  إلىى  الشىى كت  ثالمنشىى  ، إال أنىى  ب صىىدا ه للقىى ا   قىى  

  بشىىأ  حظىى  تعيىىي  ثنقىىل الىىثةنيي  بتلثحىىدا  اإلدا طىى  ثالهيئىىت  ثالمؤسسىىت  العتمىى  الصىىتد
  أثجىى  ثقىىف أيىى  إجى اءا  فىىي شىىأ  نقىىل العىتملي  مىى  الشىى كت  ثالمنشىى   8/8/1983فىي 

العتمىى  إلىى  األمتنىىت  ثاللجىىت  الشىىعبي  للبلىىديت  ثالهيئىىت  ثالمؤسسىىت  ثالمصىىتلح العتمىى ، ثىى  
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 ، ثأثج  يلى  العىتملي  1/8/1983ألغ  جمي  الق ا ا  الصتد ة في هذا الشأ  ايتبت ا  م  
ا  نقله  العثدة إل  جهت  يمله  المنقثلي  منهىت، ثفىي المقتبىل أثجى  يلى  مم  ألغي  ق ا  

الجهىىىت  العتئىىىدي  إليهىىىت تمكيىىىنه  مىىى  العمىىىل، ثىىى  أشىىىت  إلىىى  أ  االمتنىىىتع يىىى  التنحيىىىذ يعتبىىى  
بمثتبىى  انقةىىتع يىى  العمىىل ثتتخىىذ بشىىأن  األحكىىت  المعمىىثل بهىىت فىىي هىىذا الشىىأ ، ثيالحىىظ أ  

 ة االقتصىىىتدي  التىىي  أى المشىى ع أهميتهىىت خىىالل تنحيىىذ خةىىى  أحكىىت  هىىذا القىى ا  أستسىىهت النظىى
التحىىىثل االقتصىىىتدي  التىىىي تمىىى  بهىىىت ليبيىىىت ثهىىىي تخحىىىيض العمتلىىى  الزائىىىدة بتلثحىىىدا  اإلدا طىىى  

 .(1)ثتثجيههت إل  مثاق  اإلنتتو المختلح 
 :ثانيا: الندب
  أث يلى  الند  هث القيت  مؤقتت  بعمل ثظيح  أخ ى بتإلضتف  إل  ثالثظيحى  األصىلي 

سىبيل التحىى غ مىى  تقتضىىي المثظىىف المنتىىد  نسىب  معينىى  مىى  م تىى  ثظيحتىى  األصىىلي  كعىىالثة 
 15نىىد ، هىىذا ثقىىد بىىي  المشىى ع أحكىىت  النىىد  بتلنسىىب  للمثظىىف أث المنىىتج فىىي القىىتنث   قىى  

  بشىىأ  1976لسىىن   55ثالقىىتنث   قىى   (2)منىى ( 18مبشىىأ  نظىىت  الم تبىىت  )مىىتدة 1981لسىىن  
منىىى ( ثالالئحىىى  اإلدا طىىى  للشىىى كت  ثالمنشىىى   المملثكىىى   56إلىىى   54  )مىىىتدة الخدمىىى  المدنيىىى
  فىي المىتدة 2010لسن   12، ثقتنث  يالقت  العمل  ق  3منهت( 59إل   57للمجتم  )متدة 

(147.) 
مى   147  ش ث( للنىد  حيى  نصى  المىتدة 2010لسن   12ثقد حدد القتنث   ق   

  يلى  أنى  )يجىثز ينىد االقتضىتء نىد  المثظىف 2010لسىن   12قتنث  يالقىت  العمىل  قى  
                                                           

مشىىت  إليىى  فىىي كتىىت  أ. حسىىي  حمىىثدة المهىىدثي، شىى ح أحكىىت  الثظيحىى  العتمىى ، الىىدا  الجمتهي طىى  للنشىى   -1
 69،  2002، الةبع  الثتني ، سن  ثاإليال ثالتثزط  

   .456لق ا ا  ذا  العالق  بتلثظيح  العتم  ثالمثظف، الجزء ال اب   منشث  في كتت  القثاني  ثاللثائح ثا -2

منشىىىث  فىىىي كتىىىت  القىىىثاني  ثاللىىىثائح ثالقىىى ا ا  ذا  العالقىىى  بتلثظيحىىى  العتمىىى  ثالمثظىىىف، الجىىىزء ال ابىىى   -3
 159. 
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للقيت  مؤقتت  بعمل ثظيح  أخ ى في ذا  الثحدة اإلدا ط  أث فىي أيى  ثحىدة أخى ى، يلى  سىبيل 
 التح غ أث بتإلضتف  إل  يمل  األصلي، ثذلك بتلش ث( اآلتي :

 أ  يكث  قد مض  يل  تعيين  ألثل م ة مدة سن  يل  األقل. -1

 عمل في الثظيح  األصلي  بهذا الند .أ  تسمح حتل  ال -2

 أال يند  إل  أكث  م  يمل ثظيح  ثاحدة. -3

ال تزطد مدة الند  يل  سن  تجدد بنىتء يلى  ةلى  الجهى  المنتىد  إليهىت ثمثافقى  الجهى  أ -4
 المنتد  منهت.

 أال تزطد د ج  الند  إل  الثظيح  المنتد  إليهت يل  د جتي . -5

جهى  المنتىد  إليهىت بعىد مثافقى  الجهى  المنتىد  منهىت، ثال ثيصد  قى ا  النىد  مى  ال 
يجىىثز فىىي كىىل األحىىثال أ  تزطىىد مىىدة النىىد  بتإلضىىتف  إلىى  العمىىل األصىىلي يلىى  سىىت  أشىىه  

 ثأال تزطد يل  سبي التح غ يل  أ ب  سنثا (.
 :ثالثا: اإلعارة
يت ة هي التحتق المثظف أث المنتج مؤقتىت  بثظيحى  فىي جهى  أخى ى يخضى  ل  شى ثةهت اإلو

ذا كىت  مسىتم ا  فىي الخدمى  بتلنسىب   ثطتقتض  م تبهىت أث م تبى  الكتمىل مضىتفت  إليى  نسىب  مئثيى ، ثا 
لثظيحتىىىى  األصىىىىلي  فىىىى   يحىىىىتحظ بحقثقىىىى  المتليىىىى  فيهىىىىت مىىىى  يىىىىالثا  ثت قيىىىىت  ثحقىىىى  فىىىىي حسىىىىت  

يىىت ة، لكىى  مىىت هىىي شىى ث(   ؟ هىىذا مىىتاإليىىت ةاألقدميىى ، ثتخىىت  الجهىى  المختصىى  بىىتلتعيي  فىىي اإلو
 نحتثل بيتن  في التتلي:

لقد أجتز المش  وع إيت ة المثظف أث المنتج للعمل بجه  أخ ى  ي  تلىك الجهى  التىي  
يىت ة  يعمل بهت، ثا   كتن  الالئح  اإلدا ط  للش كت  ثالمنشى   قىد خلى  مى  تبيىت  أحكىت  اإلو

 عت  إليهت.يدا تحديد مدت  ثاستحقتق المنتج لحص  في اإلنتتو في الش ك  أث المنشأة الم
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ثيالحىىظ أ  المشىى ع فىىي قىىتنث  الخدمىى  المدنيىى  قىىد أجىىتز إيىىت ة المثظىىف إلىى  الثحىىدا   
اإلدا طىى  أث األشىىخت  المعنثيىى  العتمىى  ثالختصىى  فىىي الىىداخل سىىثاء كتنىى  ثةنيىى  أث أجنبيىى  كمىىت 

مى   أجتز إيت ت  بعد مثافقتى  كتتبى  إلى  الحكثمىت  الع بيى  أث األجنبيى  أث الدثليى  ثهىذا مىت يتضىح
( م  الالئح  التنحيذي  لقىتنث  الخدمى  المدنيى ، بينمىت المشى ع فىي الالئحى  اإلدا طى  63ن  المتدة )

(، ثقىىد 56أجىىتز للمنىىتج العمىىل فىىي شىى ك  أث منشىىأة أخىى ى يلىى  سىىبيل اإليىىت ة ثفقىىت لىىن  المىىتدة )
( يلىى  أحكىىت  149المىىتدة )   فىىي2010لسىىن   12نىى  المشىى ع فىىي قىىتنث  يالقىىت  العمىىل  قىى  

إليت ة، حي  نص  هذه المتدة يلى  )يجىثز بقى ا  مى  الجهى  المختصى  بىتلتعيي  إيىت ة المثظىف ا
 إل  إحدى الجهت  التتلي :

 األشخت  االيتبت ط  العتم  التي تس ي يل  العتملي  بهت قثاني  ختص . -
 األشخت  االيتبت ط  الختص . -

  إحىدى الىدثل األجنبيى  أث ثطجثز بمثافق  اللجنى  الشىعبي  العتمى  إيىت ة المثظىف إلى 
 الهيئت  ثالمنظمت  الدثلي .

ثال يجثز أ  تزطد مدة اإليت ة يل  أ ب  سنثا  إال بق ا  م  اللجن  الشعبي  العتمى   
 (.............()مجل  الثز اء حتليت  

ثمىى  ثجهىى  نظ نىىت ف نىى  ال يثجىىد مىىت يحىىثل دث  تةبيىىق أحكىىت  النىىد  ثاإليىىت ة يلىى   
ثينىىىد إجىىى اء النىىىد  أث اإليىىىت ة يجىىى   كت  ثالمنشىىى   المملثكىىى  للمجتمىىى ،العىىىتملي  فىىىي الشىىى  

م ايىىتة مسىىأل  سىى طت  العقىىد مىى  حيىى  تحديىىده بمىىدة أث ايتبىىت ه  يىى  محىىدد المىىدة، فىى ذا كىىت  
 12( مىى  قىىتنث  يالقىىت  العمىىل  قىى  70العقىىد محىىدد المىىدة ثهىىي كمىىت نصىى  يليهىىت المىىتدة )

أث اإليىىىىت ة  ثاحىىىىدة يجىىىى  م ايىىىتة مىىىىدة النىىىىد    يىىىى  سىىىىنتي  قتبلىىىى  للتجديىىىد مىىىى ة2010لسىىىن  
ثتنتسبهت م  مدة العقد، ثأمت إذا كت  العقد  ي  محدد المدة فهنت ال يثجد تقييىد يلى  نىد  أث 

، أمىىىت ثاإليىىىت ةإيىىت ة العتمىىىل ثال يتىىأث  فىىىي ذلىىىك بتلعالقىى  التعتقديىىى ، هىىذا فيمىىىت يتعلىىىق بتلنىىد  
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دة االنتتجيىى  أث الشىى ك ، ثأمىىت النقىىل خت جهىىت بتلنسىىب  للنقىىل ف ننىىت نىى ى جىىثاز النقىىل داخىىل الثحىى
ف ننىىت نىى ى يىىد  جىىثاز ذلىىك اإلجىى اء نظىى ا أل  النقىىل ثبتلقيىىت  بتلعالقىى  الثظيحيىى  )الالئحيىى ( 
ينهىىىي يالقىىى  المثظىىىف بجهىىى  اإلدا ة، ثفىىىي حتلىىى  العقىىىد ثبتلنسىىىب  للعتمىىىل كيىىىف يتىىىأت  النقىىىل 

يستةي  نقل العتمىل داخىل الثحىدة  ثالعتمل م تب  بعالق  تعتقدي  م     العمل، ف   العمل
 أث ش ك  أخ ى. إنتتجي أمت خت جهت فيج  إنهتء العقد لكي يذه  العتمل ثيعمل لدى ثحدة 

ثبعىىىد أ  اسىىىتكملنت التع طىىىف بتألثضىىىتع الثظيحيىىى  ننتقىىىل إلىىى  الحىىى ع الثىىىتني مىىى  هىىىذا  
الالئحيىى   بىىي  المثظىىف ثالعتمىىل مىى  خىىالل العالقىى  المةلىى  لىىذي نتنىىتثل فيىى  تكييىىف العالقىى 

 ثالتعتقدي .
 :التكييف القانوني للعالقة الالئحية والتعاقدية: الفرع الثاني

 لقد ظهى  بجىالء التغييى  فىي الم اكىز اإلدا طى  ينىدمت تىدخل المشى ع ثأصىد  القىتنث   
  بشىىىىأ  نظىىىىت  الم تبىىىىت  للعىىىىتملي  الىىىىثةني  بتلدثلىىىى  ثكتفىىىى  اللىىىىثائح 1981( لسىىىىن  15 قىىىى  )

ثلىىى  يتثقىىى  أحىىىد حجىىى  ثنىىىثع اإلشىىىكتليت  القتنثنيىىى  التىىىي أثت هىىىت  ،تضىىىتهثالقىىى ا ا  الصىىىتد ة بمق
حيىى  ظهىى   العديىىد مىى  اإلشىىكتليت  فىىي المنتزيىىت  أمىىت  سىىتحت   ،تةبيىىق القىىتنث  المىىذكث 

القضىىىتء بكتفىىى  دثائىىى ه المختلحىىى  لتسىىىجل قضىىىتيت لهىىىت نىىىثع ثةىىىتب  خىىىت   يىىى  مىىىألثف أمىىىت  
كمىت ،  ؤى ثالمذاه  ينىد البى  ثالحصىل فيهىتثفتح تجتههت بت  االجتهتد ثتعدد  ال، المحتك 

 تعدد  ثجهت  النظ  بشأ  اللثائح ثالق ا ا  التي صد   بمقتضته.
مقد جتء حسى  ايتقتدنىت قتنثنىت  شخصىيت  ثلى  يكى  1981لسن   15ثلكث  القتنث   ق  

 ،قىىتنث  ثمى  المعىى ثف أنى  ثفقىت  للقثايىىد القتنثنيى  العتمى  يثجىىد مبىدأ شخصىي  ال ،قتنثنىت  إقليميىت  
لكثنىى  يسىى ي يلىى  جميىى  الليبيىىي  دث   يىى ه  أينمىىت يملىىثا سىىثاء فىىي  ،ثمبىىدأ إقليميىى  القىىتنث  

أث فىىي الخىىت و ثلىىث كىىتنثا يعملىىث  مىى  جهىىت   ،الىىداخل لىىث كىىتنثا يعملىىث  مىى  جهىىت  أجنبيىى 
 ثذلك بحج  تثحيد مبدأ الم تبت  المتستثي  يندمت تتستثى األيمتل ثالمسؤثليت . ،ليبي 
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الثظيح  العتمى  فىي الدثلى  الليبيى  كىت  ينظمهىت قىتنث  الخدمى  المدنيى   قى  ثحي  إ   
متلىىىىذي يىىىىنظ  يالقىىىى  الدثلىىىى  ثاألجهىىىىزة اإلدا طىىىى  ثالشىىىىعبي  ثالعتمىىىى  بمىىىى   1976( لسىىىىن  55)

  ثمىت يكملى  1970( لسىن  58ثكىت  قىتنث  العمىل  قى  ) ،الخدمى  العتمى يعملث  م  الليبيي  فىي 
المىىىدني هىىىث الىىىذي يىىىنظ  يالقىىىت  العمىىىل بىىىي  العىىىتملي  الليبيىىىي  مىىى  أحكىىىت  ث د  فىىىي القىىىتنث  

ثالسىؤال الىذي يةى ح نحسى   ،ثالجهت  ثاألشخت  التي يعملث  بهت بمىت فىي ذلىك الجهىت  األجنبيى 
هنت مىت هىث التكييىف القىتنثني لعالقى  العمىتل بتلشى كت  ثالمنشى   المملثكى  ملكيى  يتمى  للدثلى  أث 

 . 1981( لسىىن  15أ  إنهىى  فىىي ظىىل القىىتنث   قىى  ) ؟العمىىتل المجتمىى ؟ هىىل يىىدخلث  ضىىم  ةتئحىى 
ثهنىىت نىى ى  بشىىأ  نظىىت  الم تبىىت  للعىىتملي  الىىثةنيي  بتلدثلىى  يعتبىى ث  فىىي حكىى  المثظىىف العىىت  ؟

 ض ث ة تقدي  نبذة مختص ة ي  اتجته كل م  الحق  ثالقضتء الليبي في هذه المسأل .

 :مذهب ومنهج الفقه الليبي -1
حك ي الذي يسية  يل  الدثل  فقد كىت  دث  الحقى  فىي ليبيىت ضىعيحت  بسب  االتجته ال 

الكتى  ثالمىذك ا  لىبعض الحقهىتء الىذي  تنىتثلثا  ثاقتصى  يلى  بعىض ،في تنىتثل هىذه المسىأل 
مثضىىثيت  القىىىتنث  العىىت  ثالقىىىتنث  الخىىت  خىىىالل محتضىى ا  ثد ث  ألقيىىى  معظمهىىت فىىىي 

 اءهىىى  آثالتىىىي نستشىىىف مىىى  خاللهىىىت  ،  قتيىىىت  المحتضىىى ا  يلىىى  الةىىىال  الد اسىىىيي  للقىىىتنث 
ثمىىىذاهبه  فىىىي تكييىىىف يالقىىى  العىىىتملي  الليبيىىىي  بتلشىىى كت  ثالمنشىىى   المملثكىىى  للدثلىىى  يلىىى  

 النحث التتلي: 

 إلىىىى  أنىىىى  يجىىىى  الحىىىىذ  مىىىى  الخلىىىى  بىىىىي  العمىىىىتل العىىىىتمي 1ذهىىىى   أي فىىىىي الحقىىىى  الليبىىىىي 
لعىىت أ أثسىى  مىى  مىىدلثل  المثظىىف ثثفقىىت  لهىىذا الىى أي فىى   مىىدلثل  العتمىىل ا ،ثالمىىثظحي  العمىىثميي 

لكث  العتمل العت  "هىث كىل مى  تسىتخدم  األشىخت  اإلدا طى  ثفقىت   ،العت أ ثالعك  لي  صحيحت
سىىثاء كىىت  اسىىتخدام  لغىى ض االشىىت اك  ،لقثايىىد القىىتنث  العىىت  فىىي ثظيحىى  بصىىث ة مؤقتىى  أث دائمىى 

                                                           

 .446،   2ختلد يبدالعزطز ي ط ، القتنث  اإلدا ي الليبي،و  -1
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لى أي هىث المعيىت  الىذي اسىتق  مبتش ة  في تنحيذ م فق يىت  أ  اشىت اك  يى  مبتشى " ثم جعيى  هىذا ا
يلي  الحق  ثالقضتء ثالتش ط  في ف نست ثمحتثل  األخذ بى  فىي ليبيىت ثقصى  تع طىف المثظىف العىت  

  بشىىىأ  1964لسىىىن   (19يلىىى  المىىىثظحي  ممىىى  يع فىىىث  بتلمصىىىنحي ، حيىىى  كىىىت  القىىىتنث   قىىى  )
ثقىىىد أُلغىىىي هىىىذا  ، يميىىىز بىىىي  المىىىثظحي  المصىىىنحي  ثالمىىىثظحي   يىىى  المصىىىنحي (1)الخدمىىى  المدنيىىى 

  ثهىذا الى أي يقثدنىت ينىد األخىذ بى  إلى  نتىتئج  يى  1976( لسىن  55القتنث  بمثج  القتنث   ق  )
منةقيىىى  ث يىىى  ثاقعيىىى  فىىى ذا كىىىت  المثظىىىف  يىىى  الُمصىىىنف ثهىىىث يشىىىتغل فىىىي الثظيحىىى  المؤقتىىى  ال 

ثقىىى  ال ثهىىىث فىىىي نحىىى  ال ،ألنىىى  ال يعتبىىى  مثظحىىىت يتمىىىت ،يخضىىى  ألحكىىىت  قىىىتنث  الخدمىىى  المدنيىىى 
ثطبىىىدث أ   ، . فىىى ل  أي قىىىتنث  يمكىىى  إخضىىىتي ؟1970( لسىىىن  58يخضىىى  لقىىىتنث  العمىىىل  قىىى  )

( لسىىىن  58صىىىتح  هىىىذا الىىى أي قىىىد فتتىىى  االةىىىالع يلىىى  المىىىتدة األثلىىى  مىىى  قىىىتنث  العمىىىل  قىىى  )
)تسىىى ي أحكىىىت  هىىىذا القىىىتنث  يلىىى  جميىىى  األشىىىخت  الىىىذي  يعملىىىث     ثالتىىىي نصىىى  يلىىى 1970

....( .لىىك ال تسىى ي هىىذه األحكىىت  إال فيمىىت يىى د بىى  نىى  خىىت  يلىى بمقتضىى  يقىىد يمىىل ثمىى  ذل
المىىىىثظحي  المصىىىىنحي  ث يىىىى  المصىىىىنحي  الىىىىذي  يعملىىىىث  بتلحكثمىىىى  ثالهيئىىىىت  العتمىىىى ....(، ثهىىىىذه 

 .ثاضح  بذاتهت ثال يجثز االجتهتد م  ص احتهت
إل  أ  ثضى  العىتملي  فىي الشى كت  العتمى  ثالمشى ثيت  العتمى   خ آثذه  ف طق  
ثىى  ق بىىت  إلىى  قىىتنث  الثظيحىى  العتمىى  منىى  إلىى  قىىتنث  العمىىل ثيللىىثا ذلىىك بىىأ  هىىذا النظىىت  هىى  أك

يتسى  بسىىمت  القىىتنث  العىىت  ثال يشىىتمل يلىى  أي م كىىز تعتقىىدي ممىىت يخىىت  بىى  المسىىتخدمث  
ثذلىىىىك لمىىىىت يح ضىىىى  الحكىىىى   ،الىىىىذي  ي تبةىىىىث  بأصىىىىحت  المشىىىى ثيت  الختصىىىى  بعقىىىىثد يمىىىىل 

ثهذا الح طق يزز  أيى  بقثلى  أ   ،السلة  اإلدا ط  بثج  يت  االشت اكي م  مستثاة بي  يمتل

                                                           

 .449،   2لعزطز ي ط ، القتنث  اإلدا ي الليبي،و مشت  إلي  في كتت  ختلد يبدا -1
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ثمى   ،المش ع أجتز نقل المثظحي  م  الثحدا  اإلدا ط  إل  شى كت  القةىتع العىت  ثبىتلعك 
 .(1)أصحت  هذا ال أي د. صبيح مسكثني

 :مذهب ومنهج القضاء الليبي -2

احىىدة فىىي تع طحىى  للمثظىىف سىىلك القضىىتء الليبىىي مىىذهبت   اشىىدا  ثمتميىىزا  ثيلىى  ثتيىى ة ث  
-المدنيى -العمثمي ثذلك في العديد م  األحكت  التي صىد   ينى  بمختلىف دثائى ه  الجنتئيى 

 ثهذا مت سنكت  ين  ب يجتز فيمت يلي:  اإلدا ط أ

.. كمت ال يمك  ايتبىت  مصى ف األمى  م فقىت  يتمىت  أث جىزأ  .جتء في حك  المحكم  العليت ) -
أث مىى   ،حعلىىي للدثلىى  كمىىت ال يمكىى  ايتبىىت ه هيئىى  أث مؤسسىى  يتمىى مىى  الكيىىت  القىىتنثني أث ال
فهث ال يقىث  يلى  إدا ة م فىق يىت  تتىثاله الدثلى  بهىدف تحقيىق منحعى   ،أشخت  القتنث  العت 

متمتعت  في ذلك بقد  م  اختصتصت  السلة  العتم  أث محكثمىت  فىي يالقتتى  بقثايىد  ،يتم 
 .(2)القتنث  اإلدا ي(

تدئ التىىىي أ سىىىتهت القضىىىتء اإلدا ي فىىىي هىىىذا الخصىىىث  )إ  لىىى دا ة ثمىىى  أهىىى  المبىىى 
بتتحتق الحق  ثالقضتء أ  تسلك فىي إدا ة أمثالهىت ثأمالكهىت الختصى  دث  العتمى  مسىلك األفى اد 
ثتتبىىى  فىىىي ذلىىىك نحىىى  الثسىىىتئل التىىىي يتبعثنهىىىت فىىىي إدا ة ثاسىىىتغالل أمىىىثاله  ثممتلكىىىتته  فتبيىىى  

ثهىىي ينىدمت تبتشىى  إدا ة أمالكهىىت الختصىى   ،ثطىىؤج ث   ثتشىت ي ثتىىؤج  كمىىت يبيعىث  ثيشىىت ث  
مىت تقىث  بى  ثتتخىذه مى  إجى اءا  تخضى  ألحكىت  القىتنث  المىدني يل  هذا النحىث فى   جميى  
. ثلقد سلك القضىتء المىدني نحى  المىنهج الىذي سىلك  كىال مى  (3)ثال شأ  للقتنث  اإلدا ي بهت

                                                           

 .440   ،1974صبيح مسكثني، مبتدئ القتنث  اإلدا ي في الجمهث ط  الع بي  الليبي ، ةبع   -1

–العىىدد الثتلىى –مجلىى  المحكمىى  العليىىت السىىن  األثلىى – . 31/10/1964ق جلسىى  /14/11الةعىى  الجنىىتئي  قىى   -2
 .58 ،  1965في إب طل 

ق جلسىىىىىىىىى  5/15 ، ثكىىىىىىىىىذلك الةعىىىىىىىىى  اإلدا ي 04/07/1971ق جلسىىىىىىىىى  07/ 03دا ي  قىىىىىىىىى  ةعىىىىىىىىى  إ -3
  . منشث  في الجزء األثل م  المجمثي  المحه س . يم  يم ث.10/01/1971
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شىىح  يىى  مذهبىى  منهىىت الحكىى  الصىىتد  ثأ سىى  أحكتمىىت  ك ،القضىىتء الجنىىتئي ثالقضىىتء اإلدا ي 
 . بتىىىت طب 1985/ 60مىىى  محكمىىى  اسىىىتئنتف بنغىىىتزي  الىىىدائ ة األثلىىى أ فىىىي االسىىىتئنتف  قىىى  

 . ثالتىىي حكمىى  فيهىىت ب لغىىتء قىى ا  الحصىىل الصىىتد  مىى  المىىديي يليىى   أمىىي  16/07/1985
 51تدة اللجنىى  الشىىعبي  لشىى ك  الخلىىيج الع بىىي للىىنح أ بصىىحت  ثالىىذي اسىىتند فيىى  إلىى  نىى  المىى

 . ثكت  منةثق الحك  "ثحي  أن  متى  كىت  ذلىك فى   1970لسن   58م  قتنث  العمل  ق  
ق ا  الحصل الصتد  م  المديي يلي  بصىحت  ضىد المىديي يكىث  قى ا ا  تعسىحيت  يتحىت  إلغىتؤه 

 .(1)ثا يتدة العتمل إل  ستبق يمل  م  شمثل الحك  بتلنحتذ المعجل ثبال كحتل ....."
 :ة القانون } إدارة الفتوى والتشريع سابقاا{مذهب إدار  -3

إدا ة القىىتنث  هىىي الجهىى  المختصىى  ب بىىداء الىى أي ثالمشىىث ة القتنثنيىى  لكتفىى  الثحىىدا   
اإلدا طىى  ثالهيئىىت  ثالمؤسسىىت  ثالشىى كت  العتمىى  ث أيهىىت مىى  ثجهىى  نظ نىىت ال يعىىدث أ  يكىىث  

 ة ينهىىت، ثمنهىىىت  أيهىىت الصىىىتد  ثمىى  خىىىالل تتبعنىىت لىىبعض اآل اء الصىىىتد ،بيتنىىت  لحكىى  القىىىتنث  
بشأ  يمتل الش كت  النحةي  التي ت  تأميمهت بمثج  قثاني  التأمي  ثالتىي تضىمن  اسىتم ا  

ثقد تضىم  قىتنث   ،استخدامه  مثظحي ثيمتل الش كت  في أيمتله  ثفقت  ألثضتيه  ثيقثد 
يىىث د حظىى ا  يلىى  ثالتزامىىتته  دث  أ     تحديىىدا ثاضىىحت  لثاجبىىتته 1970لسىىن  58العمىىل  قىى  

مىىنحه  تىى اخي  يزاثلىىث  بمقتضىىتهت..... كمىىت ال يسىى ي يلىىيه  الحظىى  الىىثا د بقىىتنث  الخدمىى  
..الىىىب. ثتىىىثات   أيهىىىت يلىىى  الىىىنهج ذاتىىى  فىىىي يىىىدة .46 . المىىىتدة 1976لسىىىن   55المدنيىىى   قىىى  

 فتتثى.

 :رأينا في المسألة -
ثيىىدد مىى   ،يبيىىي بعىىد سىى دنت ثبشىىكل مختصىى  ثمىىثجز لثجهىىت  نظىى  بعىىض الحقهىىتء الل 

أحكىىىت  المحىىىتك  الليبيىىى  التىىىي أ سىىى  مجمثيىىى  مىىى  المبىىىتدئ القتنثنيىىى  نسىىىتةي  القىىىثل بىىىأ  كتفىىى  
                                                           

    ي  منشث 16/07/1985 . جلس  1985/ 60حك  محكم  استئنتف بنغتزي  ق   -1
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العالقىىىت  ثالىىى ثاب  التىىىي تىىى ب  العمىىىتل ثالمسىىىتخدمي  بتلشىىى كت  العتمىىى  المملثكىىى  كليىىىت  أث جزئيىىىت  
ف القتئىىل ملكيى  يتمىى  ثتقىىث  بمزاثلىى  نشىىت( اقتصىىتدي أث صىنتيي أث تجىىت ي يصىىدق يليهىىت الثصىى

بأنهت م   ثاب  ثيالقت  القتنث  الخت  ثيحكمهت هذا القىتنث  بكتفى  شىعب  ثف ثيى  ذا  العالقى  
بنىىىثع النشىىىت( ثيسىىى ي يلىىىيه  كعمىىىتل أث مسىىىتخدمي  كمىىىت يسىىى ي يليهىىىت كأشىىىخت  معنثيىىى  مىىى  

ثال يجىىثز بىىأي حىىتل مىى  األحىىثال أ   ،أشىىخت  القىىتنث  الخىىت  كىىل مىىت لىى  صىىل  بهىىذا القىىتنث  
هىىت حكىى  القىىتنث  العىىت  ب ثابةىى  التنظيميىى  ثاإلدا طىى  حتىى  ثلىىث كىىت  سىىند إنشىىتئهت صىىتد ا يبسىى  يلي

ثنسىتند  ،ي  سلة  مختص   قىتنث  أث قى ا أ  ئتسى  الىثز اء أث الجسى  الىذي ُأقيمى  يلى  أنقتضى 
فىىىي  أينىىىت هىىىذا ثنست شىىىد بمىىىت كتبىىى  يالمىىى  القىىىتنث  الىىىدكتث  يبىىىدال زاق السىىىنهث ي بشىىىأ  تكييىىىف 

تنثنيىى  للشىى كت  ثالمنشىى   العتمىى  " أ  المشىى ع العىىت  يأخىىذ شىىكل المؤسسىى  العتمىى  أث الةبيعىى  الق
الهيئىى  العتمىى  ينىىدمت تقىىث  الدثلىى  بنشىىت( تجىىت ي أث صىىنتيي أث ز ايىىي أث مىىتلي أث ينىىدمت تقىىث  
بتىىأمي  الم افىىق العتمىى  كتلكه بىىتء ثالغىىتز ثالمثاصىىال  ثالميىىته ثثسىىتئل النقىىل المختلحىى  ثيأخىىذ شىىكل 

المستهم  العتم  يندمت تقىث  الدثلى  بتىأمي  البنىثك ثشى كت  التىأمي  ثالشى كت  التىي كتنى   الش ك 
ثكىىىذلك ينىىىدمت  ،مىى  قبىىىل تتبعىى  للقةىىىتع الخىىت  كشىىى كت  المالحىىى  ثالمصىىتن  ثالمتجىىى  ثالحنىىتدق

... فتلشىىى كت  المسىىىتهم  العتمىىى  تعتبىىى  مىىى  أشىىىخت  .تنشىىىئ المؤسسىىىت  العتمىىى  شىىى كت  يتمىىى 
تب  أمثالهت أمثال  ختص  شأنهت في ذلىك شىأ  المؤسسىت  العتمى  بىل هىي أثلى  القتنث  الخت  ثتع

ثمى   ،م  المؤسست  في ايتبت  أمثالهت أمثال  ختص  إذ هىي مى  أشىخت  القىتنث  الخىت .... "
خىىالل مىىت سىىبق سىى ده ثبيتنىى  نتمنىى  أ  نكىىث  قىىد أزلنىىت اللىىب  ثالغمىىثض تجىىته مىىت يتعلىىق بتلعمىىتل 

تكييىىىف القىىىتنثني لألثضىىىتع الثظيحيىىى  ثأث هىىىت يلىىى  العالقىىى  التعتقديىىى  ثأمىىىت يىىى  ال ،ثجهىىىت  يملهىىى 
للعتمل فقىد خلصىنت فيمىت سىبق إلى  أ  العمىتل ثالىذي  يعملىث  بتلشى كت  ثالمنشى   العتمى  تخضى  
العالقىى  بيىىنه  ثبىىي  جهىىت  يملهىى  للقىىتنث  الخىىت   قىىتنث  العمىىلأ ثأ  هىىذه الشىى كت  ثالمنشىى   

 قت  لنشتةهت الم خ  لهت في  أث الذي أُنشئ  بمثجب .تخض  ألحكت  القتنث  الخت  ثف
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ثيالحىىظ أ  هنىىتك لىىثائح إدا طىى  ختصىى  لمعظىى  الشىى كت  المملثكىى  كليىىت  أث جزئيىىت  للدثلىى   
الليبيىى  ثأ  هىىذه اللىىثائح قىىد أجىىتز  النقىىل ثالنىىد  ثاإليىىت ة منهىىت يلىى  سىىبيل المثىىتل الئحىى  شىىؤث  

( لسىىىن  79ة بقىىى ا  اللجنىى  الشىىعبي  العتمىىى  سىىتبقت   قىى  )العىىتملي  بتلمنةقىى  الحىىى ة بمصىى ات  المعتمىىد
ثهىذا يؤكىىد  ،أ مى  البىت  ال ابىى  مى  الالئحى  المىذكث ة27، 26 ،25فىي المىثاد أ قىت     .(1) 2002

أ  المشىى ع مىىتزال مسىىتم  فىىي نهجىى  السىىتبق بشىىأ  إقىى ا  مبىىدأ المسىىتثاة بىىي  جميىى  العىىتملي  فىىي 
 الدثل  الليبي .

 املطلب الثاني

 التشريع والقضاء من األوضاع الوظيفيةموقف 
ثمىدى  في هذا المةل  سثف نتحد  ي  األثضتع الثظيحي  م  نقل ثنىد  ثا يىت ة 

 12انةبتقهت يل  العتمل في العالق  العقدي  مى  خىالل نصىث  قىتنث  يالقىت  العمىل  قى  
 ثأحكت  ثمبتدئ المحكم  العليت م  خالل الح ييي  التتليي : ، 2010لسن  
 :موقف التشريع من األوضاع الوظيفية: األول الفرع

  يلىىىى  2010لسىىىىن   12( مىىىى  قىىىىتنث  يالقىىىىت  العمىىىىل  قىىىى  4نصىىىى  المىىىىتدة  قىىىى  ) 
)تسىى ي أحكىىت  هىىذا القىىتنث  يلىى  جميىى  يالقىىت  العمىىل بليبيىىت سىىثاء كتنىى  يالقىى  الئحيىى  أث 

تدي أث مبلغىت تعتقدي  أث بتلمشت ك ، ثسثاء كت  مقتبل العمل نصيبت في يتئد النشت( االقتصى
أث لىىىثائح ختصىىى ، ثكىىىذلك العىىىتملي   نقىىىديت، بتسىىىتثنتء العىىىتملي  الىىىذي  تىىىنظ  أثضىىىتيه  قىىىثاني 

ثبتستق اء نى  هىذه المىتدة نسىتةي  القىثل بىأ   بتلنشت( األس ي )الزثاو، ثاألصثل ثالح ثع(،
يىى ( القىىتنث  قىىد جمىى  فىىي تةبيىىق أحكتمىى  بىىي  العالقىىت  الثظيحيىى  )الالئحيىى ( ثالعمىىل )التعتقد

ثهنت يمك  القثل ب مكتني  القيت  في مسأل  األثضىتع الثظيحيى  المنصىث  يليهىت  ،ثالش اك 
 قى   في القتنث  ثالمةبق  يل  المثظىف بتلعالقى  التعتقديى  مى  م ايىتة مىت نصى  يليى  المىتدة

                                                           

 بمص ات ، بدث  سن  نش منشث  في كتت  التش طعت  المنظم  لعمل المنةق  الح ة  -1
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  ثالتي نص  يلى  )ال يجىثز لجهى  العمىل أ  تخى و 2010لسن   12( م  القتنث   ق  68)
عقىىد أث أ  تكلىىف العتمىىل بعمىىل  يىى  المتحىىق يليىى  إال إذا ديىى  الضىى ث ة إلىى  يلىى  شىى ث( ال

ذلىىك منعىىت لثقىىثع حىىتد  أث إلصىىالح مىىت نشىىأ ينىى  أث حتلىى  القىىثة القىىته ة يلىى  أ  يكىىث  ذلىىك 
بصىىىح  مؤقتىىى ، ثطجىىىثز لجهىىى  العمىىىل أ  تكلىىىف العتمىىىل بعمىىىل  يىىى  المتحىىىق يليىىى  إذا كىىىت  ال 

أث نىد  أث إيىت ة العتمىل إذا اقتضى  مصىلح   ثز نقىليختلف ين  اختالفت جثه طت(، فهنىت يجى
العمىىىل ذلىىىك، كمىىىت يجىىى  م ايىىىتة اسىىىتم ا ط  العقىىىد ثيىىىد  انتهتئىىى ، ثبمحهىىىث  أخىىى  تثافىىىق الحتىىى ة 
الزمنيىى  للعقىىد مىى  فتىى ة النىىد  ثاإليىىت ة المنصىىث  يليهىىت، ثكىىذلك كينثنىى  العقىىد  يىى  محىىدد 

لشىى ك  ثلىىي  داخلهىىت فحىىي حتلىى  مىىت إذا المىىدة ثتةتبقىى  مىى  النقىىل خىىت و الثحىىدة االنتتجيىى  أث ا
كىىت  النقىىل داخىىل الثحىىدة اث الشىى ك  فمىى  ثجهىى  نظ نىىت ال يضىىت  فىىي أ  يكىىث  العقىىد محىىدد 
المدة أل  جه  االختصت  بتثقي  العقىد هىي مى  تتىثل  إدا ة العمىل، كمىت أ  اإلدا ا  التىي 

  النقىل إلى  خىت و الثحىدة يت  النقىل بينهىت تتبى  جهى  اإلدا ة فىي الهيكىل التنظيمىي، أمىت إذا كىت
 فن ى ض ث ة أ  يكث  العقد  ي  محدد المدة م  م ايتة مصلح  العمل.

هىىذا ثقىىد نظىى  المشىى ع أحكىىت  النقىىل ثالنىىد  ثاإليىىت ة فىىي قىىتنث  يالقىىت  العمىىل  قىى   
  فىىىي الشىىىق الخىىىت  بتلعالقىىىت  الالئحىىى  )الثظيحىىى  العتمىىى ( فىىىي المىىىثاد مىىى  2010لسىىىن   12

يليهىىت فىىي العالقىىت  التعتقديىى  أث يالقىىت  الشىى اك ، ثمىى  ثجهىى   ثلىى  يىىن  149إلىى   146
نظ نت ثبمت أ  هذه األحكت  قد ث د  في قتنث  ثاحد فم  الممك  القيىت  يليهىت، مى  التأكيىد 

 يل  ض ث ة م ايتة مدة العقد كمت سبق بيتن .
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 :موقف القضاء من األوضاع الوظيفية: الفرع الثاني
عالقىىى  الالئحيىىى  ثالعالقىىى  ثالتعتقديىىى ، ثكىىىذلك األثضىىىتع لقىىىد تنىىىتثل القضىىىتء مسىىىأل  ال 

 : (1)الثظيحي  م  خالل يدة أحكت  ثمبتدئ صد   ي  المحكم  العليت نذك  منهت مت يلي
)إ  قىىتنث  العمىىل ثا   كىىت  يسىى ي يلىى  جميىى  األشىىخت  الىىذي  يسىىتخدمث  بىىأج  تحىى   -

ؤسسىىىت  العتملىىى  إذا سىىىلة  شىىىخ  آخىىى  إال أنىىى  يسىىىتثني مىىى  تةبيقىىى  يمىىىتل الحكثمىىى  ثالم
نظمىى  أثضىىىتيه  بلىىىثائح تصىىىد  مىىى  السىىىلةت  المختصىى  ثيلىىى  ضىىىثء هىىىذا االسىىىتثنتء فىىى   
يالق  العتمل بتلحكثم  ثأ  تثاف   فيهت جميى  ينتصى  يقىد العمىل إال أنهىت تىت  بغيى  اتحىتق 

أث تنظيميىى  ختضىىع  للقىى ا ا  اإلدا طىى   أث تعتقىىد ثتعتبىى  العالقىى  بىىي  ة فيهىىت يالقىى  الئحيىى 
لمنظمىى  للم افىىق العتمىى  ثالجىىتئز تعىىديلهت فىىي أي ثقىى  مىى  جتنىى  الحكثمىى  ةبقىىت  لمقتضىىيت  ا

ف ذا ل  تثجد هىذه العالقى  التنظيميى  فىي اسىتخدا  يمىتل الحكثمى  ف نى  ال  –المصلح  العتم  
تكىىث  ثمىى  حتجىى  السىىتثنتئه  مىى  تةبيىىق قىىتنث  العمىىل بمىىت فيىى  مىى  أسىىبت  الحمتيىى  ثثجىىثه 

 م  أحكت  أخ ى م  النظت  العت (. ال يتي  ثبمت في 

)إذا كتنى  يالقىى  العتمىل بىى   العمىل منظمىى  تنظيمىت  الئحيىىت  بىتلمعن  المحهىىث  فىي القىىتنث   -
 العت  ف نهت ال تدخل في مجتل قتنث  العمل.

إ  قىىتنث  العمىىل يقتصىى  فىىي األصىىل يلىى  معتلجىى  يالقىىت  العمىىل الخىىت  ثحىىدهت  
ي  العتمىىل ث   العمىىل يلىى  أسىىت  يقىىد يمىىل  ضىىتئي فمنىىت( تةبيقىى  قيىىت   ابةىى  يقديىى  بىى

 .(2)بتلمعن  المحهث  في فق  القتنث  الخت (
)ج ى قضتء هذه المحكم  يل  أ  المسىتخد  بعقىد يمىل مى  جهى  يتمى  يعتبى  فىي نظى   -

                                                           

محمىىد مصىىةح  الهىىثني، الىىثجيز فىىي شىى ح قىىتنث  العمىىل الليبىىي، الةبعىى  األثلىى   مشىىت  إليىى  فىىي كتىىت  -1
 14، دا  ثمكتب  الحضيل،   2009

 .105.  4. ع6مجل  المحكم  العليت   7/4/1970ق جلس  50/16ةع  مدني  ق   -2
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القىىىتنث  مثظحىىىت  يتمىىىت  ت بةىىى  بتلجهىىى  اإلدا طىىى  التىىىي تسىىىتخدم  يالقىىى  يغلىىى  يليهىىىت التنظىىىي  
  مى  ذلىك إحتلى  العقىد يلى  أحكىت  قىتنث  العمىل أل  ذلىك ال يعىدث يى  أ  الالئحي، ثال يغي

يكث  استعت ة ألحكتم  المثضثيي  ثالتي ال تغي  مى  ةبيعى  العتمىل المسىتخد  كثنى  مثظحىت  
يتمىىىت  ثمىىى  أ  المنتزيىىىت  المتعلقىىى  بم تبىىى  أث مزايىىىته المتليىىى  األخىىى ى تىىىدخل فىىىي اختصىىىت  

 .(1)القضتء اإلدا ي(

العتمل م  جه  إل  أخ ى نتيج  لمقتضيت  العمل ثلثظيح  ليس  أقىل ميىزة مى  )إ  نقل  -
الثظيحىى  التىىي يشىىغلهت ال يعىىد فىىي ذاتىى  يمىىال  تعسىىحيت  أل     العمىىل لىى  الحىىق فىىي إجىى اء أيىى  
تغيي ا  ي اهت ض ث ط  لصىتلح العمىل، ثةتلمىت كىت  اسىتعمتل هىذا الحىق بىدث  إسىتءة للعتمىل 

ف، فى   امتنىتع العتمىىل يى  تنحيىذ قى ا  النقىل يجيىز لى   العمىىل ثختليىت  مى  كىل مظىته  العسى
 .(2)فصل  دث  مكتفأة أث إنذا  أث تعثيض(

)مىى  المقىى   أ  لىى   العمىىل الحىىق المةلىىق فىىي تنظىىي  العمىىل فىىي مؤسسىى  ثأ  هىىذا الحىىق  -
يتضم  نقل العتمل م  ف ع إل  آخ  م  فى ثع المؤسسى  أث مى  يمىل إلى  آخى  مىت لى  يكى  

مختلحىىت  لالتحىىتق المبىى   بىىي  الةىى في  أث قصىىد بىى  اإلسىىتءة إلىى  العتمىىل أث مخىىتلف هىىذا النقىىل 
لنصىىث  القىىتنث  التىىي تقضىىي بعىىد  تكليىىف العتمىىل بىىأداء يمىىل يختلىىف يىى  العمىىل المتحىىق 

 .(3)يلي  اختالفت  جثه طت (

                                                           

 .40،  3ث  2. ع30المحكم  العليت     مجل 11/2/1995ق جلس   75/40ةع  إدا ي  ق   -1

 .144  4ث  3. ع 26  مجل  المحكم  العليت   12/11/1990ق جلس  54/35ةع  مدني  ق   -2

   غ. .4/4/1994ق جلس : 173/39ةع  مدني  ق :  -3
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 اخلامتة

النحىىث  فىىي ختىىت  هىىذه الث قىى  البحثيىى  نصىىل إلىى  جملىى  مىى  النتىىتئج ثالتثصىىيت  يلىى  
 التتلي:

 :أول: النتائج
هىىذا ثبعىىد أ  استع ضىىنت مثقىىف الحقىى  ثالقضىىتء ثتكييحىى  للعالقىى  التىىي تىى ب  العمىىتل  

  أبجهت  العمل التي يعلمث  بهت كتلشى كت  ثالمنشى   المملثكى  للدثلى ، ثالتىي أكىد  يلى  
 هذه العالق  هي يالق  تعتقدي  تخض  ألحكت  ثقثايد القتنث  الخت .

قىىىىت  التعتقديىىىى  تحكمهىىىىت إ ادة المتعتقىىىىدي  بمىىىىت ال يخىىىىتلف أحكىىىىت  ثلمىىىىت كتنىىىى  العال 
التشىىى طعت  النتفىىىذة فىىى   يالقىىى  العىىىتملي  بتلشىىى كت  ثالمنشىىى   التىىىي تملكهىىىت الدثلىىى  تخضىىى  
لعالقىى  العمىىل الىىثا دة فىىي قىىتنث  يالقىىت  العمىىل ثبىىذلك يمكىى  القيىىت  بىىي  العالقىى  الالئحيىى  

ند  ثاإليت ة م  جعل هىذه األثضىتع فىي حتلى  العالقى  ثالعالق  التعتقدي  في مسأل  النقل ثال
 التعتقدي  في أضيق الحدثد.

 :ثانيا: التوصيات
 فصل العالقت  التعتقدي  ي  العالقت  الالئحي  ب صدا  تش ط  لكل يالق  يل  حده. -

 خت و الثحدة اإلنتتجي  أث الش ك . ثاإليت ةم ايتة مدة العقد يند إج اء الند   -
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 املراجع

 :: الكتبأولا 
حسىىي  حمىىثدة المهىىدثي، شىى ح أحكىىت  الثظيحىى  العتمىى ، الىىدا  الجمتهي طىى  للنشىى  ثالتثزطىى   -

 .2002، الةبع  الثتني ،سن  ثاإليال 
 ، بدث  نتش 2ختلد يبدالعزطز ي ط ، القتنث  اإلدا ي الليبي،و  -

  .1974ةبع   صبيح مسكثني، مبتدئ القتنث  اإلدا ي في الجمهث ط  الع بي  الليبي ، -
 .2000يبدالغني يم ث ال ثيمض، يالقت  العمل الح دي  في القتنث  الليبي، سن  النش   -
، 2009محمىىد مصىىةح  الهىىثني، الىىثجيز فىىي شىى ح قىىتنث  العمىىل الليبىىي، الةبعىى  األثلىى   -

 دا  ثمكتب  الحضيل.

 :: التشريعاتثانياا 
  .1970لسن   58قتنث  العمل الليبي  ق   -

  .1976لسن   55لخدم  المدني  الليبي  ق  قتنث  ا -

  .1981لسن   15قتنث  الم تبت   ق   -

  .2010لسن   12قتنث  يالقت  العمل  ق   -

 الالئح  اإلدا ط  للش كت  المملثك  للمجتم . -

الئح  شؤث  العتملي  بتلمنةق  الح ة بمص ات  المعتمىدة بقى ا  اللجنى  الشىعبي  العتمى  سىتبقت   قى   -
 . 2002( لسن  79)
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 م 2010لسنة  12بعض مظاهر قصور قانون عالقات العمل رقم 
 املتعلقة باألجر

د. علي أمحد شكورفو


 

 مقدمــة:
الحمىىد هلل    العىىتلمي ، ثالصىىالة ثالسىىال  يلىى  أشىى ف األنبيىىتء ثالم سىىلي ، سىىىيدنت  

 محمد ثيل  آل  ثصحب  أجمعي .
 أمت بعىد:  
 في يقد العمل، ذلك أ  هذا العقد مى  يقىثد المعتثضى ، يعد األج  ينص ا  جثه طت   

فتلعتمىىىل يعةىىىي العمىىىل ثيأخىىىذ فىىىي مقتبلىىى  األجىىى ، ث   العمىىىل يعةىىىي األجىىى  ثيحصىىىل فىىىي 
مقتبل  يل  العمل، حي  يقث  االلتزا  ال ئيسي في يقد العمل يل  فك ة السب  التقليىدي فىي 

لة في ، سب  التزا  الةى ف اآلخى ، فىتلتزا  العقثد الملزم  للجتنبي ، إذ يعتب  التزا  كال م  ا
 صتح  العمل بأداء األج ، سب  التزا  العتمل بأداء العمل المتحق يلي  ثالعك  صحيح.

ثيكتسى  األجىى  أهميىى  ختصىى  فىىي يقىىد العمىل لكىىل مىى  المتعتقىىدي ، فتلعتمىىل يعتمىىد  
ثصىىتح  العمىىل  يليىى  فىىي حيتتىى  بتيتبىىت ه يمثىىل المصىىد  ال ئيسىىي إ  لىى  يكىى  الثحيىىد ل زقىى ،

 ي تب  ينده بتكلح  اإلنتتو.
فىىىتألج  مىىى  النتحيىىى  القتنثنيىىى  مقتبىىىل مىىىت يقدمىىى  العتمىىىل مىىى  يمىىىل، ثمىىى  النتحيىىى   

االجتمتييىىى  هىىىث مىىىت يكحىىىل الحيىىىتة المعيشىىىي  للعتمىىىل ثأسىىى ت ، ثمىىى  النتحيىىى  االقتصىىىتدي  فهىىىث 
 الستهالك.ينص  م  ينتص  تكلح  اإلنتتو، كمت يعتب  ينص ا  م  ينتص  اإلنحتق ثا

                                                           

-  كلي  القتنث  جتمع  مص ات ، يضث هيأة التد ط  بقس  القتنث  الخت.  
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ثلذا فى   أي تنظىي  قىتنثني لعالقىت  العمىل ال يخلىث مى  تنظىي  األجى  يكىث  مشىثبت   
بتلقصىىث ، ختصىى  ثأ  مثضىىثيت  يالقىىت  العمىىل م تبةىى  بىىتألج  ا تبتةىىت  ثثيقىىت  فسىىتيت  
العمىىل، ثاإلجىىتزا ، ثااللتزامىىت  المتبتدلىى ، ثالجىىزاءا  التأديبيىى  ث ي هىىت مىى  العالقىىت  يلعىى  

 دث ا  مهمت  بل  ئيسيت . األج  فيهت
 58  تتليىت  للقىتنث   قى  2010لسىن   12ثالمستغ   أ  يىأتي قىتنث  يالقىت  العمىل  
  متنتسىىيت  تنظىىي  مسىىتئل جثه طىى  تتعلىىق بىىتألج ، ال يخلىىث منهىىت تشىى ط  مقىىت  ، 1970لسىىن  

  لسىن 58ضت بت  ي ض الحتئ  بمت ثصل إليى  المشى ع الليبىي مى  تنظىي  لى  فىي القىتنث   قى  
  ثالىىذي شىىكل قثايىىد ختصىى  خىى و بهىىت يىى  القثايىىد العتمىى  فىىي القىىتنث  المىىدني، كتنىى  1970

 .(1)مصد  ثنتء م  بعض الحق 
إ  المشىى ع الليبىىي ب  حتلىى  تنظىىي  األجىى  بتلشىىكل الكىىتفي جعىىل العىىثدة إلىى  األحكىىت   

عمىل بمىت العتم  في القتنث  المدني أم  حتمي للقتئمي  يل  تةبيق قتنث  يالقىت  العمىل ثال
جتء فيهت، فتشتت  بذلك النصث  التىي تحكى  يالقىت  العمىل بىي  نصىث  القىتنث  المىدني 
ثنصىىث  القىىتنث  الخىىت  )قىىتنث  يالقىىت  العمىىل( األمىى  الىىذي يثيىى  تسىىتؤال  مؤداهىىت مىىىت 
الحتجىىى  إلىىى  قىىىتنث  خىىىت  إذا لىىى  يشىىىمل تنظىىىي  كىىىل المثضىىىثيت ؟ ثلمىىىتذا لىىى  يىىىت  االكتحىىىتء 

إذا كتن  هي الم ج      ثجثد القتنث  الخت ؟ ثمت فتئىدة تشى ط  بنصث  القتنث  المدني 
 ينظ  يالقت  العمل ل  يتنتثل العنص  األست  في هذه العالق  ثهث األج ؟

  مىىىى  تنظىىىىي  دقيىىىىق 2010لسىىىىن   12الشىىىىك أ  خلىىىىث قىىىىتنث  يالقىىىىت  العمىىىىل  قىىىى   
القصىىىث ؟ لعنصىى  األجىى  ثحمتيتىىى  يعتبىى  قصىىث ا  منىىى  فىىي ذلىىك، لكىىى  مىىت هىىي مظىىىته  هىىذا 

                                                           

يالقىىت  العمىىل الح ديىى   1دالغني يمىى ث الىى ثيمض، القىىتنث  االجتمىىتيي وانظىى  فىىي ذلىىك أسىىتتذنت د. يبىى -1
 .9-6 ،  2011  د. ، 2010لسن   12ثفقت  ألحكت  قتنث  يالقت  العمل  ق  
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  2010لسىن   12ثبمعن  آخ  مت هىي المسىتئل التىي لى  يتنتثلهىت المشى ع الليبىي مى  القىتنث  
 المتعلق  بتألج ؟

بتسىىىتق اء نصىىىث  القىىىتنث  المىىىذكث  تبىىىي  أ  هنىىىتك قصىىىث ا  مىىى  المشىىى ع مىىى  نىىىتحيتي ،  
البحثيىى  األثلى  مىى  حيىى  تنظىىي  األجىى ، ثالثتنيىى  مىى  حيىى  حمتيىى  األجىى ، نتنىىتثل فىىي هىىذه الث قىى  

المتثاضىىىع  مظىىىته  قصىىىث  القىىىتنث  مىىى  حيىىى  تنظىىىي  األجىىى  دث  مظىىىته  قصىىىث ه مىىى  حيىىى  
حمتيتىىى ، حيىىى  نأمىىىل د اسىىىتهت فىىىي ثقىىى  الحىىىق بىىى ذ  هللا حتىىى  ال تتسىىى  هىىىذه الث قىىى  مىىى  جهىىى ، 

 ثلتكث  المشت ك  في حدثد العدد المسمثح ب  م  الصححت  م  جه  أخ ى.
  المتعلقىىى  بتنظىىىي  األجىىى  مىىى  2010لسىىىن   12ث أينىىىت تنىىىتثل أثجىىى  قصىىىث  القىىىتنث   

  ثمىىت دبجتىى  1970لسىىن   58خىىالل المقت نىى  بينىى  ثبىىي  نصىىث  قىىتنث  العمىىل السىىتبق  قىى  
بعض كت  الحق  القتنثني المتعلق  بتلتشى طعي  الليبىي ثالمصى ي فىي المثضىثع، حيى  نتنىتثل 

األجى  فىي مةلى   متهي  األج  فىي مةلى  أثل، ثى  مظىته  قصىث  القىتنث  المتعلقى  بتنظىي 
 ثت .

 املطلب األول

 ماهيـــة األجـــر

يعتبىى  األجىى  مىى  أهىى  االلتزامىىت  التىىي تقىى  يلىى  صىىتح  العمىىل ثفقىىت  لىىن  المىىتدة  
 م  القتنث  المدني الليبي. 689

  قىد  تع طحىت  لألجى  فىىي 2010لسىن   12ثالمشى ع الليبىي فىي قىتنث  يالقىت  العمىل  
لمقتبىىل، حيىى  ي فىى  بأنىى  "مىىت يعةىى  للعتمىىل نظيىى  جهىىده المىىتدة الختمسىى  منىى  تحىى  ينىىثا  ا

ثفىىق يقىىد يمىىل سىىثاء كىىت  حصىى  أث يتئىىدا  مىى  اإلنتىىتو أث الخدمىى  أث مبىىتل  نقديىى ، مضىىتفت  
 إلي  العالثا  ثالبدل ثالمزايت األخ ى المستحق  بحك  التش طعت  النتفذة".ثطتضح م  ذلك:
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أ  يكىث  حقىت  نتشىئت  يى  يقىد العمىل، فى ذا  أن  يج  اليتبت  مت يتحصل يلي  العتمل أجى ا   -1
 أية  صتح  العمل للعتمل مبتلغت  يل  سبيل التب ع أث اإلحست  ف نهت ال تعتب  أج ا .

قض للعتمىىل مقتبىىل يملىى  أيىىت  كىىت  نثيىى  أث  -2 أ  األجىى  مقتبىىل العمىىل فىىتألج  هىىث كىىل مىىت ُيْسىىت ح 
 تسميت .

ه؟ ثمىت هىي صىث ه؟ هىذا مىت نتنتثلى  لك  مت هىث المقصىثد بىتألج ؟ ثكيىف يىت  تحديىد 
 في الحق ا  التتلي .
 :أولا: تعريف األجـــر

مىى  الخصىىتئ  المميىىزة لعقىىد العمىىل أنىى  يقىىد معتثضىى  أي أ  هنىىتك مقتبىىل للعمىىل  
مىى  القىىتنث  المىىدني الليبىىي  673يةلىىق يليىى  األجىى ، ثهىىذا مىىت يتضىىح جليىىت  مىى  نىى  المىىتدة 

تعهىىد فيىى  أحىىد المتعتقىىدي  بىىأ  يعمىىل فىىي خدمىى  ثالتىىي جىىتء نصىىهت "يقىىد العمىىل هىىث الىىذي ي
ش اف  مقتبل أج  يتعهد ب  المتعتقد اآلخ ".  المتعتقد اآلخ  ثتم  إدا ت  ثا 

ىىى غف المشىىى ع الليبىىىي فىىىي هىىىذه المىىىتدة يقىىىد العمىىىل ثأبىىى ز ختصىىىي  أنىىى  يقىىىد   حيىىى  ي 
حىىت  معتثضىى  حيىى  العمىىل مقتبىىل األجىى ، ثلىى  يضىى  المشىى ع الليبىىي فىىي القىىتنث  المىىدني تع ط

لألجى  ثتى ك ذلىك للحقى  ثالقضىتء حيى  إ  ثضىى  التع طحىت   تلبىت  ال يشىكل اهتمتمىت  مى  قبىىل 
 المش ع، لكن  أثضح مدى ا تبت( األج  بتلعمل.

إال أ  المشىى ع الليبىىي ثيلىى   يىى  يتدتىى  قىىت  بتع طىىف األجىى  فىىي قىىتنث  العمىىل  قىى   
نصىىى  "يقصىىىد  منىىى  يلىىى  تع طىىىف األجىىى  حيىىى  31  حيىىى  نصىىى  المىىىتدة 1970لسىىىن   58

 بتألج  كل مت يعة  للعتمل لقتء يمل  م  مقتبل نقدي أث ييني يمك  تقثيم  بتلعمل ".
لحىىظ  5أةلىىق يليىى  فىىي المىىتدة (1) 2010لسىىن   12ثفىىي قىىتنث  يالقىىت  العمىىل  قىى   

ف   بأن  "هث كل مت يعة  للعتمىل نظيى  جهىده ثفىق يقىد يمىل سىثاء كىت  حصى   المقتبل ثي  غ
                                                           

 ثمت بعدهت. 260   2010. 7.ع10منشث  في مدثن  التش طعت    -1
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نتىىىتو أث الخدمىىىى  أث مبىىىتل  نقديىىىى ، مضىىىتفت  إليهىىىىت العىىىالثا  ثالبىىىىدل ثالمزايىىىىت أث يتئىىىدا  مىىىى  اإل
 األخ ى المستحق  بحك  التش طعت  النتفذة.

ىىى  وف المشىىى ع المصىىى ي فىىىي القىىىتنث  المىىىدني األجىىى  إال أنىىى  قىىىت  بتع طحىىى  فىىىي   ثلىىى  ُيع 
 قثاني  العمل المتعتقب .

فىى  فىىي قىىتنث  العمىىل  قىى    كىىل مىىت يتقتضىىته العتمىىل لقىىتء   بأنىى  1959لسىىن   91فع  غ
 يمل  أيت  كت  نثي .

  بأنىى  كىىل مىىت يتقتضىىته العتمىىل لقىىتء 2003لسىىن   12ثي فىى  فىىي قىىتنث  العمىىل  قىى   
 …يمل  نقدا  مضتفت  إلي  جمي  العالثا  أيت  كت  نثيهت 

هىىذا يىى  تع طىىف األجىى  مىى  قبىىل المشىى يي  الليبىىي ثالمصىى ي ثمىى  هىىذه النصىىث   
 ل الحق  بأن :ُي  وف  األج  م  قب

كل مت يدخل في ذم  العتمل مى  مىتل مقتبىل قيتمى  بتلعمىل أيىت  كىت  نثيى  أث االسى   
 .(1)الذي يةلق يلي  أث صث ت 

 .(2)ثُي  وف بأن : المقتبل القتنثني للعمل 
ثُيىى  وف بأنىى : كىىل مىىت يتقتضىىته العتمىىل مىى  صىىتح  العمىىل مقتبىىل العمىىل الىىذي يلتىىز   

النظىى  يىى  االسىى  الىىذي يةلىىق يلىى  هىىذا المقتبىىل، فقىىد يةلىىق يليىى  بأدائىى  ثفقىىت  للعقىىد، بغىىض 
 .(3)م ت  أث أتعت ، ثكذلك أيت  كتن  ة طق  احتستب  أث صث ه

 .(4)ثُي  وف بأن  ثم  العمل 
                                                           

 .185أستتذنت د. يبد الغني يم ث ال ثيمض، م ج  ستبق،   -1

 .297 ،  1973لم صحتثي، النظ ط  العتم  في يقد العمل، المكتب  الثةني  بنغتزي، د. فتحي ا -2

يقىد العمىل الحى دي مى  بيىت  أحكىت  مشى ثع قىتنث  العمىل، دا   1د.  ج  ستل  صميدة، قىتنث  العمىل ك -3
 .212، 211 ،  2000النهض  الع بي ، 

 .47،  1956، د. ، د. محمثد جمتل الدي  زكي، يقد العمل في القتنث  المص ي  -4



 97                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

 ثطتضح م  هذه التع طحت  سثاء القتنثني  أث الحقهي  أنهت: 
ببت  لآخى  فىي يقىد العمىل تب ز اال تبت( بي  األج  ثالعمل حي  أ  كال  منهمت يعتبى  سى -1

 التبتدلي.

أ  األجىى  يمكىى  أ  يكىىث  نقىىديت  أث يينيىىت  فكىىل مىىت لىى  قيمىى  متليىى  يصىىلح أ  يكىىث  أجىى ا ،  -2
 .(1)بش ( أ  يكث  ممكنت  ثمعينت  تعيينت  كتفيت ، ث ي  مختلف للنظت  العت  ثاآلدا 

 لك  كيف يت  تحديد األج ؟ هذا مت نتنتثل  في الحق ة التتلي .
 :ثانياا: طرق تحديد األجـر

األصىىىىل فىىىىي العقىىىىثد ال ضىىىىتئي  )مثىىىىل يقىىىىىد العمىىىىل( تةبيىىىىق قتيىىىىدة العقىىىىد شىىىىى طع   
المتعتقدي  حي  تلعى  اإل ادة الحى ة دث ا  فىي تحديىد األجى  ينىد إبى ا  العقىد ثة طقى  أداء هىذا 

حديىىد األجىى ، ثطلتجىىأ األةىى اف أث أحىىدهمت لتحديىىد األجىى .لك  قىىد يتىىدخل المشىى ع أحيتنىىت  فىىي ت
األجىى . ثلىىذا فىى   تحديىىد األجىى  يكىىث  فىىي إحىىدى صىىث  ثىىال : تحديىىد اتحىىتقي أث قضىىتئي أث 

 قتنثني، ثهذا مت نبين  ب يجتز  ي  مخل.
 التحديد االتحتقي لألج : -1

إ  األجىىى  يىىىدث  ثجىىىثدا  ثيىىىدمت  مىىى  العمىىىل ثمىىىداه، ثالحىىىق فىىىي األجىىى  يىىى تب  بتقىىىدي   
عمىل الصىحيح يكىث  سىببت  فىي ةلى  األجى ، ثا   كىت  ، ف ذا ُثجد يقد ال(2)العمل في حد ذات 

 .(3)بتةال  ف   األج  يجد سبب  في نظ ط  اإلث اء بال سب 
ثقىىد يىى د االتحىىتق يلىى  األجىى  فىىي ةلىى  يقىىد العمىىل ذاتىى  ثهىىث الغتلىى ، أث يىى د فىىي  

 الئح  العمل التي تعد متمم  لعقد العمل.

                                                           

 .162   1991د. حست  األهثاني، ش ح قتنث  العمل د.   -1

 .163الم ج  الستبق   -2

  .2004، د. ، 1 ، (2003لسن   12د. سعيد يبد السال ، الثسي  في قتنث  العمل الجديد  -3
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منيىى  التىىي يىىت  فيهىىت العمىىل، أث ثلمىىت كىىت  العمىىل مىى تب  بىىتألج  مىى  خىىالل الحتىى ة الز  
يىىىزداد مقىىىدا ه بمىىىت يسىىىم  بتحديىىىد األجىىى   بىىىتلنظ  إلىىى  مىىىت يقدمىىى  العتمىىىل مىىى  نتىىىتو يملىىى ، أث

 36بتلة طح  ثهىذه مىت تعى ف بةى ق تحديىد األجى  ثالتىي تبنتهىت المشى ع المصى ي فىي المىتدة 
 :(1)ي  ثمت يقثل بهت جتن  كبي  م  الحق  ثتتمثل ف2003لسن   12م  قتنث  العمل 

 حست  األج  بتلزم : –أ
ثيكىىىث  ذلىىىك بحسىىىت  األجىىى  يلىىى  أسىىىت  ثحىىىدا  زمنيىىى  معينىىى  كتلسىىىتي ، اليىىىث ،  

األسىىبثع، الشىىه ، ث تلبىىت  مىىت يىىت  التقىىدي  يلىى  أسىىت  اليىىث  أث الشىىه  ثال يؤخىىذ فىىي الحسىىبت  
 في هذه الة طق  كمي  اإلنتتو.

ح وْز العتمىل ثهذه الة طق  تضم  للعتمل دخال  ثتبتت  مع ثفت  ُمق    مت ، ثيعيبهت أنهت ال ُتح  دغ
 يل  زطتدة اإلنتتو.

 حست  األج  بتإلنتتو: - 
حيىى  يىىت  حسىىت  األجىى  فىىي هىىذه الة طقىى  يلىى  أسىىت  ثحىىدة إنتتجيىى  معينىى  يتحىىق  

يليهت، ثم  ث  ف   األج  الىذي يتحصىل يليى  العتمىل يزطىد ا تحتيىت  بعىدد الثحىدا  اإلنتتجيى  
 مت  انخحض ذلك العدد.التي ينتجهت ثطنخحض 

ثتضىىم  هىىذه الة طقىى  ميىىىزة حىى  العمىىتل يلىى  إنتىىىتو أكبىى ، فيحصىىلث  يلىى  أجىىى   
ك وىُز العمىتل  ينتس  تلك الزطتدة في اإلنتتو، ثيعيبهت أنهت قد تض  بأصىحت  األيمىتل حيى  ُي  
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 يل  الك ْ  ثطهملث  الكيف، ثال يتمت  العمتل خاللهت بىدخل ثتبى  يبنىث  يليى  شىؤث  حيىتته ،
 ثقد يندف  العمتل ل نتتو يل  حست  صحته .

 حست  األج  بتلة طح : -و
ثفيهت يحس  األج  ثيحدد يلى  أسىت  الىزم  ثطزطىد بزطىتدة اإلنتىتو يى  قىد  معىي   

م  ثحدا  اإلنتتو، ث    أ  هذه الة طق  تتحىتدى بعىض االنتقىتدا  المثجهى  إلى  الةى طقتي  
، مىى  حيىى  يىىد  ثبىىت  األجىى ، ثتكتلىى  العمىىتل يلىى  السىىتبقتي  إال أنهىىت ال تخلىىث مىى  العيىىث 

 اإلنتتو ثا همتل الكيف ثمت ينتج ينهت م  إ هتق للعمل.
ثالمش ع  تلبت  ال يتدخل في ة طق  احتست  األج ، بل يتى ك ذلىك التحىتق األةى اف  

فىىي العقىىد، ثيسىى ي بشىىأن  مىىت يسىى ي يلىى  بقيىى  االتحتقىىت  األخىى ى، فىىال يجىىثز ألحىىد أةىى اف 
 غي  فيهت ب  ادت  المنح دة.العقد أ  ي
  2010لسىىن   12ثقىىد تىى ك المشىى ع الليبىىي هىىذه المسىىأل  فىىي قىىتنث  يالقىىت  العمىىل  

م  القتنث  المدني ثتبني بذلك مثقحىت  مغىتي ا   147لألحكت  العتم  في العقد ثفقت  لن  المتدة 
نصىى  "ال مىىت  33  ثالىىذي جىىتء فىىي متدتىى  1970لسىىن   58لمىىت كىىت  سىىتئدا  فىىي قىىتنث  العمىىل 

يجىىثز لصىىتح  العمىىل أ  ينقىىل يىىتمال  بىىتألج  الشىىه ي إلىى  فئىى  يمىىتل الميتثمىى  أث العمىىتل 
المعنيىىي  بىىتألج  األسىىبثيي أث بتلقةعىى  أث بتلسىىتي  إال بقبىىثل العتمىىل كتتبىى ، ثيكىىث  للعتمىىل 

 في هذه الحتل  كتف  الحقثق المق   بتألج  الشه ي ي  المدة الستبق  يل  نقة ".
مش ع في هذا الن  يل  مت هث معمىثل بى  فىي شىأ  االتحتقىت  حيى  حي  خ و ال 

إنهىىت تنىىتج أث هىىت شىىحثي  كتنىى  أث كتتبيىى ،  يىى  أ  المشىى ع فىىي هىىذا الىىن  اشىىت ( أ  تكىىث  
المثافقىى  كتتبيىى  لمىىت للتغييىى  مىى  أثىى  يلىى  الميىىزا  التىىي يتمتىى  بهىىت العتمىىل صىىتح  األجىى  

ت يمثلىى  هىىذا الشىى ( مىى  تحكيىى  ثتىى ث مىى  قبىىل الشىىه ي، فتشىىت ( أ  تكىىث  المثافقىى  كتتبيىى  لمىى
 .(1)العتمل

                                                           

 .306النظ ط  العتم  في يقد العمل، م ج  ستبق،  –د. فتحي الم صحتثي  -1



 100                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

ثالثاقىى  أنىى  ال يمكىى  االيتىىداد بة طقىى  دث  أخىى ى فىىي حسىىت  األجىى ، فلكىىل ة طقىى   
د  األج  بتلزم . دغ  مزايتهت ثييثبهت، ثا   كت  الغتل  في يقد العمل أ  ُيح 

ذا مىىت تىى  هىىذا االتحىىتق فىىال يجىىثز لصىىتح  العمىىل التحلىىل منىى  ب  ادتىى  ذا ثا    المنحىى دة ثا 
لغ صىتح  العمىل بىذلك فيجىثز للعتمىل فسىب العقىد ثالمةتلبى  بىتلتعثيض، ثنأمىل مى  المشى ع  أخ 
الليبىىي التىىدخل بىىن  صىى طح يىىت  بمقتضىىته تحديىىد األجىى  ةبقىىت  لعقىىثد العمىىل الح ديىى  أث اتحتقيىىت  

 ألج .العمل الجمتيي، أث الالئح  الداخلي  لجه  العمل منعت  ألي تحتيل حثل تحديد ا
لكىى  مىىتذا لىىث لىى  يىىن  يقىىد العمىىل الحىى دي أث الجمىىتيي أث لىىثائح جهىى  العمىىل يلىى   

تحديىد األجىى ؟ الشىىك أ  اللجىىثء إلىى  القضىىتء هىىث المىىالذ لتحديىىده، ثهىىذا مىىت نتنتثلىى  فىىي الحقىى ة 
 التتلي .

 التحديد القضتئي لألج : -2
نث  المىدني مى  القىت 681/1تنبثق سلة  القضتء في تحديد األجى  مى  نى  المىتدة  

الليبىىي التىىي جىىتء نصىىهت "إذا لىى  تىىن  العقىىثد الح ديىى  أث العقىىثد الجمتييىى  أث لىىثائح المصىىن  
ىىذ  السىىع  المقىىد  لعمىىل مىى  ذا  النىىثع إ   يلىى  األجىى  الىىذي يلتىىز  بىى  صىىتح  المصىىن ، ُأخو
ال ُقىىد و   األْجىىُ  ةبقىىت  لعىى ف المهنىى ، ثيىى ف الجهىى  التىىي يىىؤدي فيهىىت العمىىل، فىى   لىى   ثجىىد، ثا 

 يثجد ي ف تثل  القتضي تقدي  األج  ثفقت  لمقتضيت  العدال ".
ثطتضح م  هذا الن  أن  إذا ل  يحدد المتعتقدا  األج  في العقىد الحى دي ثلى  يكى   

محددا  في يقثد العمل الجمتيي  أث لثائح المصىن  ثانتحى  نيى  التبى ع، فى   القتضىي هىث مى  
ذا الىن ، ثيعنىي ذلىك أ  يقىث  القتضىي بتحديىد يحدد األج ، مهتديت  بتألس  التي ثضعهت ه

ُل العقد فيمت يتعلق بمقدا  األج  ثدلي ل  فىي ذلىك أحىد األج  يند إ حتل تحديده، فهث م  ُيْكمو
 المعتيي  التتلي :
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المعيىىت  األثل: مىىىت يتقتضىىىته العمىىتل اآلخىىى ث  الىىىذي  يقثمىىىث  بىىنح  العمىىىل لىىىدى صىىىتح   -
 صحت  م  مؤهال  ثخب ة.العمل نحس  ثتتثاف  فيه  نح  المثا

العىىى ف ثيعنىىىي يىىى ف المهنىىى  نحسىىىهت فىىىي الجهىىى  التىىىي تمىىىت   فيهىىىت هىىىذه  المعيىىىت  الثىىىتني: -
 المهن .

ىىىى  إلىىىى  هىىىىذا المعيىىىىت  إذا تعىىىىذ  يلىىىى  القتضىىىىي  - المعيىىىىت  الثتلىىىى : مقتضىىىىيت  العدالىىىى  ثُطْ ج 
ايتبىىت ه كتفىى  االسىىتهداء إلىى  تحديىىد األجىى  ثفقىىت  للمعيىىت ط  السىىتبقي ، حيىى  يأخىىذ القتضىىي فىىي 

 الظ ثف ثالمالبست  ثيحدد األج  يل  ضثئهت.
 التحديد التش طعي لألج : -3

لقد كت  الستئد أ  األج  أحد ينتصى  العقىد التىي تخضى  للمحتثضى  بىي  الةى في ،  
حتىىى  يسىىىتق ا يلىىى  مبلىىى  معىىىي ، ثأمىىىت  التةىىىث ا  االقتصىىىتدي  ثاالجتمتييىىى  التىىىي أد  إلىىى  

يجىىتد  انحسىىت  مبىىدأ سىىلةت  اإل ادة فىىي العقىىثد، بىىدأ  التشىى طعت  تتىىدخل فىىي تنظىىي  األجىىث  ثا 
نظىىت  لهىىىت يضىىم  الحىىىد األدنىى  لتكىىىتليف الحيىىىتة للعمىىتل، ثفىىىي ليبيىىت جىىى   العىىتدة يلىىى  تىىى ك 
مسىىأل  تحديىىد األجىى  دث  تىىدخل مىى  أحىىد، إال أنىى  ثضىىمتنت  لعىىد  اسىىتغالل أصىىحت  العمىىل 

بقىى ا ا  آمىى ة ال يجىىثز االتحىىتق يلىى   للعمىىتل، تىىدخل المشىى ع الليبىىي لثضىى  حىىد أدنىى  لألجىىث 
مى  قىتنث  العمىل  31مختلحتهت بىتلنزثل يمىت حىدده المشى ع، ثهىذا مىت ثجىدنت صىداه فىي المىتدة 

  ثالتىىي تىىن  يلىى  أنىى  "ال يجىىثز لصىىتح  العمىىل أ  يسىىتخد  يىىتمال  1970لسىىن   58 قىى  
 بأج  يقل ي  الحد األدن  المق   ثفقت  ألحكت  القتنث ".

  الجهىت  التىي لهىت حىق 1970لسىن   58 ع فىي قىتنث  العمىل الليبىي ثقد حىدد المشى 
 من . 109، 108تحديد الحد األدن  لألجث  في المثاد 

تشىىكيل المجلىى  االستشىىت ي لألجىىث  ثحىىدد  مهمتىى  فىىي  108حيىى  تنتثلىى  المىىتدة  
اقت اح السيتس  العتم  لألجث  ثتحديد مستثيتتهت، ثبين  تشكيل  حي  نصى  يلى  أ  يؤلىف 
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  منىىىدث  يىىى  ثزا ة العمىىىل ثالشىىىؤث  االجتمتييىىى  ثيىىىدد مىىى  العمىىىتل ثأصىىىحت  األيمىىىتل، مىىى
ثنص  يل  أن  يل  المجل  االست شتد فىي تثصىيتت  بىتلع ف ثالعدالى  ثالحتلى  االجتمتييى  
ثاالقتصتدي  العتم ، ثأ  يكث  هدف  دائمت  زطتدة اإلنتتو، ثكحتي  األج ، لسد حتجىت  العتمىل 

 األستسي .
فتىىن  يلىى  أنىى  لمجلىى  الىىثز اء بنىىتء  يلىى  يىى ض ثزطىى  العمىىل  109لمىىتدة أمىىت ا 

ثالشىىؤث  االجتمتييىى  ثتثصىىي  المجلىى  االستشىىت ي لألجىىث  أ  يصىىد  قىى ا ا  بتعيىىي  الحىىد 
دخىىىتل تعىىىديال  يلىىى  األجىىىث  المحىىىددة فىىىي يقىىىثد العمىىىتل، ثتةبىىىق هىىىذه  األدنىىى  لألجىىىث ، ثا 

قىىى  معينىىى  منهىىىت، ثذلىىىك بصىىىث ة يتمىىى  أث القىىى ا ا  فىىىي جميىىى  أنحىىىتء الجمهث طىىى  أث فىىىي منة
 بتلنسب  لمهن  معين  أث فئ  معين  م  العمتل بمت في ذلك يمتل الز اي .

  فىىي 2010لسىىن   12ثهىىذا مىىت تبنىىته المشىى ع الليبىىي فىىي قىىتنث  يالقىىت  العمىىل  قىى   
 .20، 19مثاده 

 لك  مت هي صث  األج  ثملحقتت ؟ هذا مت نتنتثل  في الحق ة التتلي . 
 :ثاا: صور األجر وملحقاتهثال

مىى  القىىتنث  المىىدني الليبىىي  690، 683، 682، 675مىى  اسىىتق اء نصىىث  المىىثاد  
  تبىىي  أنهىىت أث د  يلىى  سىىبيل 2010لسىىن   12مىى  قىىتنث  يالقىىت  العمىىل  5ثنىى  المىىتدة 

 تل يددا  م  صث  األج  تتمثل في:المث
 األج  العيني: -1

احتيتجتتى  مى  سىل  اسىتهالكي  ثخىدمت  ثهث دف  أج  العتمل في صث ة مىت يغةىي  
 م  قتنث  يالقت  العمل. 5ثتتمثل هذه الصث ة في حص  م  اإلنتتو ثفقت  لن  المتدة 

ثالغتل  أن  ال يثجىد فىي الثقى  الحتضى  أجىث  تىدف  فىي صىث ة يينيى  بأكملهىت ثا    
حىى ا  كىىت  يمكىى  ثجثدهىىت كجىىزء مىى  األجىى  بتإلضىىتف  إلىى  األجىى  النقىىدي، كىىأجث  الخىىد ، ث 
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المنتزل، ثيمتل الحقثل النحةي  الذي  يكث  له  أج  نقدي يضتف إلي  أج  يينىي، ثهىث مىت 
 يأخذثن  في صث ة ييني  كتلةعت  أث المسك  أث كالهمت معت .

ثال يثجد في القتنث  مت يمن  األج  العيني، ثكل مت هنتلك أن  يج  أال يىؤدي دفى   
 .(1)م ة الختص  بتلحد األدن  لألجث آلاألج  يينت  إل  التعت ض م  النصث  ا

 :(2)العمثلىى  -2
ثهىىي مىىت يتحصىىل يليىى  الثسىىةتء ثالمنىىدثبي  مىى  نسىىب  قيمىى  العمليىىت  ثالصىىىحقت   

التي تىت  ثفقىت  لمجهىثده ، ثهىي ليسى  نسىب  مى  الى بح الىذي يحققى  صىتح  العمىل، بىل هىي 
 سي  أث المندث  التجت ي.يبت ة ي  نسب  م  قيم  الصحق  التي تتحقق بنتء  يل  تدخل الث 

 :(3)المنحى  – 3
ثهي يبت ة ي  مبلى  إضىتفي بمنحى  صىتح  العمىل لعمتلى  زطىتدة يلى  أجىث ه  فىي  

منتسىىبت  معينىى ، قىىد تكىىث  مبلغىىت  نقىىديت  أث شىىيئت  يينيىىت ، ثتعتبىى  صىىث ة مىى  األجىى  إذا كتنىى  
العى ف بمنحهىت حتى  مق  ة فىي يقىثد العمىل الح ديى  أث الجمتييى  أث لىثائح المصىن  أث جى ى 
ا مىى  األجىى  ال تب يىىت ثفقىىت  لىىن  المىىتدة  مىى  القىىتنث   682/3أصىىبح العمىىتل يعتب ثنهىىت جىىزء 

 المدني الليبي، ثيش ( اليتبت  المنح  جزءا  م  األج  أ  تكث  يتم  ثثتبت  ثمستم ة.
 :(4)المكتف   -4

                                                           

 .310د. فتحي الم صحتثي، النظ ط  العتم  في يقد العمل، م ج  ستبق،   -1

 ث الىى ثيمض، القىىتنث  االجتمىىتيي، م جىى  سىىتبق، مىىسىىتتذنت د. يبىىدالغني يألمزطىىد مىى  التحصىىيل انظىى   -2
 ثمت بعدهت. 194 

تحصىىيل انظىى  أسىىتتذنت د. يبىىدالغني يمىى ث الىى ثيمض، القىىتنث  االجتمىىتيي، م جىى  سىىتبق، لمزطىىد مىى  ال -3
ثمىىت  313ثمىىت بعىىدهت، د. فتحىىي الم صىىحتثي، النظ طىى  العتمىى  فىىي يقىىد العمىىل، م جىى  سىىتبق،   196 

 ثمت بعدهت. 207بعدهت، د. محمد يبد الختلق يم ، قتنث  العمل الليبي، م ج  ستبق،  

 ل انظىىىى  د. فتحىىىىي الم صىىىىحتثي، النظ طىىىى  العتمىىىى  فىىىىي يقىىىىد العمىىىىل، م جىىىى  سىىىىتبق، لمزطىىىىد مىىىى  التحصىىىىي (4)
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ملى ، كزطىتدة ثهي مت تدف  للعتمل يالثة يل  أج ه مقتبل مت يحقق  مى  نحى  لجهى  ي 
اإلنتىتو، أث تىثفي  النحقىت ، أث اإلخىال  فىي العمىل، ثهىي تعىد جىزءا  مى  األجى  إذا تىىثاف   

 فيهت ش ث( المنح  م  العمثمي  ثالثبت  ثاالستم ا .
 :(1)النسب  المئثي  م  اإلي اد -5

ثهىىي مىىت تىىدف  للعتمىىل مىى  قيمىى  مبيعتتىى  بقصىىد التشىىجي  لبىىذل مزطىىد مىى  الجهىىد أث  
م  القىتنث  المىدني  682/1، ثهي  تلبت  مت تكث  أج ا  إضتفيت  ثفقت  لن  المتدة جل  يمالء

ىد و   الليبي، ثقد أحتةهت المش ع بضمتن  حت  ال يخدع العتمىل بحقيقى  اإليى اد تتمثىل فىي أ  ُيق 
مىى  القىىتنث   690صىىتح  العمىىل للعتمىىل بعىىد كىىل جىى د بيتنىىت  بمىىت يسىىتحق  ثفقىىت  لىىن  المىىتدة 

 .المدني الليبي
 ثاشت اك العتمل في اإلي اد ال يغي  م  ةبيع  يقد العمل ثيقلب  إل  يقد ش ك . 

 :(2)الحص  في األ بتح -6
ثهىىي النسىىب  المئثيىى  مىى   بىىح أث إيىى اد المنشىىأة التىىي يتحصىىل يليهىىت العتمىىل نظيىى   

يملى ، ثتحىىدد هىىذه النسىب  المئثيىى  مىى  الىى بح بمثجى  العقىىد المبىى   بىي  الةىى في ، ثهىىي تكىىث  
زءا  م  األج  إذا حقق المش ثع أ بتحت ، أمىت إذا كتنى  هىي كىل األجى  ثلى  يحقىق المشى ثع ج

أ بتحت  بل حقق خسىت ة فى   صىتح  العمىل ملىز  بىدف  أجى  العتمىل مىتدا  م تبةىت  بعقىد يمىل 
ال يقد ش ك ، فهث لي  ش طكت  حت  يتحمل الخسىت ة ثطىت  تحديىد األجى  فىي هىذه الحتلى  ثفقىت  

 م  القتنث  المدني. 681لن  المتدة 
                                                                                                                                                 

 317-318. 

 .196-195أستتذنت د. يبد الغني يم ث ال ثيمض، القتنث  االجتمتيي، م ج  ستبق،   -1

لمزطد مى  التحتصىيل ينظى : أسىتتذنت د. يبىد الغنىي يمى ث الى ثيمض، القىتنث  االجتمىتيي، م جى  سىتبق،  -2
 ثمت بعدهت. 228بعدهت، د.  ج  سيد صميدة، قتنث  العمل، م ج  ستبق،  ثمت  200 
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ذا انته  خدمى  العتمىل قبىل انتهىتء السىن  المتليى ، ثقبىل القيىت  بىتلج د الىذي يمكى    ثا 
يلىىى  أستسىىى  مع فىىى  مىىىت حققىىى  صىىىتح  العمىىىل مىىى   بىىىح أث مىىىت أصىىىتب  مىىى  خسىىىت ة فتلعتمىىىل 
يستحق نصىيبت  فىي األ بىتح يتنتسى  مى  مىدة خدمتى  فىي السىن  التىي تثزيى  أ بتحهىت أيىت  كىت  

 االنتهتء. سب 
 :(1)البىىدل -7

ثهث مت يعةي  صتح  العمل للعتمل إمت يثضىت  يى  نحقىت  فعليى  تكبىدهت، أث لقىتء  
 جهد يبذل ، أث مختة  معين  يتع ض لهت أثنتء يمل .

ثالبىىدل الىىذي يعتبىى  جىىزءا  مىى  األجىى  هىىث مىىت يعةىى  للعتمىىل مقتبىىل جهىىد يبذلىى ، أث  
هىىث مىىىت يشىىكل زطىىتدة فىىي األجىىى  بمىىت يتحىىق ثهىىىذه مخىىتة  يتعىى ض لهىىت أثنىىىتء تأديتىى  لعملىى ، ث 

 الظ ثف التي يعمل فيهت.
 املطلب الثاني

 أوجه قصور القانون املتعلقة بتنظيم الوفاء باألجر
  لى  يهىت  كثيى ا  بىتلتنظي  القىتنثني لألجىى  2010لسىن   12إ  قىتنث  يالقىت  العمىل  

 ( فىي 1970لسىن   58لقتنث  كمت تحعل التش طعت  المنتظ ة، ثتجتهل مت ن  يلي  ستبق  )ا
هىذه المسىأل  ممىت يجعىل ال جىثع إلى  نصىث  القىتنث  المىدني فيهىت حتميىت    ى  قصىث هت، فلىى  
يتدخل لتنظي  تحديد زمت  دف  األج ، ثمكتن ، ثة طق  دفع ، ثكيحي  إثبىت  الثفىتء بى ، ثهىذا 

 مت نحتثل بيتن  في الحق ا  التتلي :
 أولا: زمان دفع األجـر:

                                                           

لمزطىىد مىى  التحصىىيل ينظىى : أسىىتتذنت د. يبىىدالغني يمىى ث الىى ثيمض، القىىتنث  االجتمىىتيي، م جىى  سىىتبق،  -1
 ثمت بعدهت. 199 
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مىى  القىىتنث  المىىدني الليبىىي يلىى  أنىى  "يلتىىز     العمىىل أ  يىىدف   689مىىتدة تىىن  ال 
للعتمىل أج تىى  فىىي الزمىىت  ثالمكىىت  الىىذي  يحىىددهمت العقىد أث العىى ف مىى  م ايىىتة مىىت تقضىىي بىى  

 القثاني  الختص  بذلك".
  أ  هىذا الىن  1970لسىن   58ثقد  أى المش ع الليبي ينىد إصىدا ه قىتنث  العمىل  

منىى  "يلىى  صىىتح  العمىىل أ  يىىؤدي  32كتفيىى  للعتمىىل، فىىن  فىىي المىىتدة  ال يتضىىم  حمتيىى 
األجىىث  ث ي هىىت مىى  المبىىتل  المسىىتحق  لعمتلىى  بتلعملىى  الليبيىى  يلىى  أ  يكىىث  أداؤهىىت فىىي أحىىد 

 أيت  العمل".
ثطب   جتن  م  الحقى  ذلىك بم ايىتة لظى ثف العتمىل ثيىد  ح متنى  مى  التمتى  بأيىت   

 .(1)  االنتقتل إل  مكت  العمل لقبض األج إجتزات  ثحت  ال يتكبد نحقت
ثيشي  بعض الشى اح إلى  أ  بعىض االتحتقيىت  الجمتييى  قىد ذهبى  إلى  اشىت ا( أ   

يىىىت  الثفىىىتء بىىىتألج  فىىىي سىىىتيت  العمىىىل ثاحتسىىىت  الثقىىى  الىىىذي يسىىىتغ ق  ذلىىىك مىىى  سىىىتيت  
 .(2)العمل

ا المبىىدأ   يلىى  تق طىى  هىىذ1970لسىىن   58مىى  قىىتنث  العمىىل  32ثلىى  تكتىىف المىىتدة  
 العت ، بل تنتثل  كيحي  دف  األج  ثالمستحقت  فنص  يل  التتلي:

أ  العمىىتل المعنيىىي  بىىأج  شىىه ي يىىؤدى أجىى ه  مىى ة يلىى  األقىىل كىىل شىىه ، ثهىىذا مىىت قىىتل  -أ
، ثأ  يت  ذلك فىي نهتيى  الشىه  ثلىث كىت  العقىد قىد (3)ين  بعض الحق  )الثفتء الدث ي لألج (

نثيت ؛ لضىىمت  دخىىل شىىه ي للعتمىىل، ثتةبيقىىت  لىىنح  القتيىىدة نىى  يلىى  تقىىدي  أجىى  العتمىىل سىى

                                                           

 .344 ،  1966أستتذنت د. محمد لبي  شن ، قتنث  العمل، د. ،  -1
 .434،  1969، د. ، 2نث  العمل، (د. حس  كي ه، أصثل قتث     

 .324د. فتحي الم صحتثي، النظ ط  العتم ، م ج  ستبق،   -2

 ثمت بعدهت. 433د. حس  كي ه، أصثل قتنث  العمل، م ج  ستبق،   -3
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ذا كىت  معينىت  بىأج   ف ذا كت  العتمل معينت  بأج  يثمي اسىتحق أجى ه فىي نهتيى  يىث  العمىل، ثا 
 .(1)أسبثيي استحق أج ه في نهتي  األسبثع

أمىىت إذا كىىت  األجىى  محىىددا  بتلقةعىى  أث اإلنتىىتو فتلقتيىىدة أ  العتمىىل يحصىىل يلىى  أجىى ه  - 
بعىىد انتهتئىى  مىى  العمىىل المكلىىف بىى ، إال أنىى  قىىد تكىىث  الكميىى  المةلىىث  إنتتجهىىت مىى  العتمىىل 
كثيىى ة بحيىى  ال ينتهىىي منهىىت إال بعىىد فتىى ة ةثطلىى  مىى  الىىزم ، ثلىىذلك تىىدخل المشىى ع ليضىىم  
للعتمىىل جىىزءا  مىى  أجىى ه، فىىن  فىىي هىىذه المىىتدة يلىى  "إذا كىىت  األجىى  بتلقةعىى  ثاسىىتلز  العمىىل 

ثيي  ثج  أ  يحصل العتمل كل أسبثع يل  دفع  مى  أجى ه تتنتسى  مى  مدة تزطد يل  أسب
 مت أتم  م  يمل ثأ  يؤدي ل  بتقي األج  كتمال  خالل األسبثع التتلي إلنهتء يمل ".

ثل  يغحل المش ع ي  زم  دف  األج  يند تمت  العتمل بتإلجتزة السنثي  فىن  فىي هىذه  -و
 .(2)جتزة السنثي  قبل بدايتهت حت  يستحيد منهتالمتدة أيضت  يل  أ  يدف  األج  ي  اإل

أمىىت إذا انتهىى  خدمىى  العتمىىل فىىن  المشىى ع فىىي هىىذه المىىتدة أيضىىت  يلىى  أ  يىىؤدي للعتمىىل  -د
أجىى ه ثجميىى  مسىىتحقتت  فىىث ا ، إال إذا كىىت  سىىب  انتهىىتء الخدمىى  ي جىى  للعتمىىل نحسىى ، فأثجىى  

في مدة ال تتجتثز سبع  أيىت   المش ع يل  صتح  العمل دف  أج  العتمل ثجمي  مستحقتت 
 م  تت طب ت ك  للعمل.

ثهىىىذا مىىىت يحقىىىق حمتيىىى  كتملىىى  للعتمىىىل ثطنسىىىج  مىىى  المنةىىىق ثالعدالىىى  فمىىى  تنتهىىىي  
خدمتتى  يكىىث  فىي حتجىى  متسى  إلىى  قىبض مسىىتحقتت  لمثاجهى  المسىىتقبل المجهىثل ثطجىى  أ  

 .(3)تدف  ل  كل مستحقتت  فث ا  

                                                           

 .324د. فتحي الم صحتثي، النظ ط  العتم ، م ج  ستبق،   -1

 .228بق،  د. محمد يبدالختلق يم ، قتنث  العمل الليبي، م ج  ست -2

 .325د. فتحي ال صحتثي، النظ ط  العتم ، م ج  ستبق،   -3
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العتمىىل ثصىىتح  العمىىل، فحىىي حتلىى  إنهىىتء ثيالحىىظ أ  المشىى ع ثاز  بىىي  مصىىتلح  
العالق  م  قبىل صىتح  العمىل أثجى  يليى  دفى  مسىتحقت  العتمىل فىث ا ، أمىت إذا كىت  سىب  
إنهىىتء العالقىى   اجىى  إلىى  العتمىىل أيةىى  ف صىى  لصىىتح  العمىىل لت تيىى  أمىىث ه فىىي سىىداد أجىى  

لىى  قصىىي ة العتمىىل ثمسىىتحقتت ؛ لمىىت فىىي ذلىىك مىى  ينصىى  المحتجىىأة لصىىتح  العمىىل، ثحىىدد مه
 تكم  في أسبثع للقيت  بذلك، حت  ال تكث  الحت ة ةثطل  تلحق الض   بتلعتمل.

لسىىىىن   12ثلقىىىىد تجتهىىىىل المشىىىى ع الليبىىىىي ينىىىىد إصىىىىدا ه قىىىىتنث  يالقىىىىت  العمىىىىل  قىىىى   
  هىىىذا المثضىىىثع )مثاييىىىد دفىىى  األجىىىث ( فلىىى  ينظمىىى ، ممىىىت تىىى ك ف ا ىىىت  تشىىى طعيت  انتقىىىده 2010

ّ   ا(1)جتن  م  الحق   ّ م  القتنث  المدني التىي ال تىثف   689ل جثع إل  ن  المتدة ، ثح  
الحمتيىىى  الكتملىىى  للعتمىىىل، ثكتنىىى  ث اء تنظىىىي  المشىىى ع لزمىىىت  دفىىى  األجىىى  فىىىي قىىىتنث  العمىىىل 

  . 1970لسن   58الستبق 
 ثانياا: مكان دفع األجــر:

حىىتق إ  مكىت  دفىى  األجىى  ثفقىىت  للقثايىىد العتمىى  فىىي القىىتنث  المىىدني الليبىىي يخضىى  الت 
األة اف أث مت يحىدده العى ف، ثطى ى جتنى  مى  الحقى  أنى  يجىثز االتحىتق بىي  األةى اف يلى  

 .(2)تحثطل أج  العتمل إل  حستب  في أحد المصت ف
ذا لىى  يتحىىق الة فىىت  يلىى  مكىىت  دفىى  األجىى  أث لىى  يثجىىد يىى ف يقضىىي بىىذلك فيىىت    ثا 

المىىدي  أث المكىىت  الىىذي  ال جىىثع إلىى  القتيىىدة العتمىى  فىىي الثفىىتء، ثهىىي أ  يكىىث  فىىي مىىثة 
مى   334/2يثجد في  م كز أيمتل  إذا كت  االلتىزا  متعلقىت  بهىذه األيمىتل، ثفقىت  لىن  المىتدة 

 القتنث  المدني.

                                                           

 .209-208أستتذنت د. يبدالغني يم ث ال ثيمض، القتنث  االجتمتيي، م ج  ستبق،   -1

 .346أستتذنت د. لبي  شن ، قتنث  العمل، م ج  ستبق،   -2
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ثطتضىىح مىى  هىىذه القثايىىد أ  الثفىىتء بىىتألج  بتيتبىىت ه دينىىت  فىىي ذمىى  صىىتح  العمىىل  
فىي مثةنى  بتيتبىت  أ  يكث  الثفتء ب  في مثةن ، حي  يلى  الىدائ  أ  يسىع  إلى  المىدي  

 .(1)الدي  مةلث  ال محمثل
  لى  يشىأ أ  يتى ك 1970لسىن   58إال أ  المش ع الليبي ينىد إصىدا ه قىتنث  العمىل  

هذا األم  لهذه القثايد العتم ، لقصث هت ي  تثفي  حمتي  كتمل  للعتمىل فىأث د نصىت  يتضىم  
شىق  االنتقىتل إلى  مكىت  آخى  أ  الثفتء بتألج  يكث  في محل العمل، حتى  يجنى  العتمىل م
 (.32يستثفي في  أج ه ثمت يتكبده م  مصت طف في سبيل ذلك )متدة 

ثم  تق ط ه لهذه القتيدة أجتز المش ع أ  يت  االتحتق بي  الة في  يلى  خىالف هىذه  
القتيىىدة، إذا لىى  يكىى  فىىي هىىذا االتحىىتق مىىت يشىىكل ضىى  ا  بتلعتمىىل خالفىىت  للقثايىىد العتمىى  التىىي 

  أي اتحىىىتق يخىىىتلف هىىىذه القتيىىىدة، ثهىىىذا مىىىت ينسىىىج  مىىى  ةبيعىىى  يقىىىد العمىىىل تقضىىىي بىىىبةال
ثخصتئصىى ، أمىىت إذا اسىىتحتل الثفىىتء بىىتألج  فىىي مكىىت  العمىىل، فتلثفىىتء بىى  يمكىى  أ  يىىت  فىىي 

 مكت  آخ  يحدده صتح  العمل.
  يلى  أنى  ال 1970لسىن   58م  قتنث  العمىل  32ثن  المش ع في يجز المتدة  

ألحىىثال االتحىىتق يلىى  دفىى  األجىى  كلىى  أث بعضىى  أث أيىى  مبىىتل  أخىى ى يجىىثز بىىأي حىىتل مىى  ا
 تكث  مستحق  ل  بمقتض  يقد العمل خت و ليبيت.

أن  م  المشكثك في  إمكىت  تنحيىذ حكى  هىذا الىن  بة طقى   (2)ثط ى جتن  م  الحق  
  مىى  مةلقىى  لمىىت فيىى  مىى  تعىىت ض مىى  أحكىىت  قىىثاني  أجنبيىى  أحيتنىىت ، فكثيىى ا  مىى  العقىىثد المب مىى

دثل أث ثبت الش قي  تدف  لعمتلهت الذي  ينتمث  إليهت بجنسيتته  جزءا  م  األجى  المتحىق يليى  

                                                           

 .184،  د. سعيد يبدالسال ، الثسي  في قتنث  العمل الجديد، م ج  ستبق -1

 .226د. محمد يبد الختلق يم ، قتنث  العمل الليبي، م ج  ستبق،   -2
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فىىي بلىىدانه  األصىىلي ، ثطىىدف  البىىتقي فىىي ليبيىىت ثلىىي  ب مكىىت  المشىى ع الليبىىي التىىدخل فىىي ذلىىك، 
 لسيتدة الدثل المةلق  يل  إقليمهت ث يتيتهت.

  كىل 2010لسىن   12تنث  يالقىت  العمىل ثلقد أ حل المش ع الليبىي ينىد إصىدا ه قى 
هىذا التنظىي  فلى  يحىدد مكتنىىت  معينىت  لىدف  األجى ، ممىت شىىكل ف ا ىت  تشى طعيت  أثجى  ال جىثع إلىى  

 القثايد العتم  في القتنث  المدني     قصث هت ي  تثفي  حمتي  كتمل  للعتمل.
 ثالثاا: نقود الوفــاء.

نظيمى  يقىد العمىل أيى  إشىت ة إلى  ثسىيل  دفى  ل  يتنىتثل القىتنث  المىدني الليبىي ينىد ت 
فىن   1970لسىن   58األج ، ممت جعل المش ع يتحة  إل  ذلك ينىد إصىدا ه قىتنث  العمىل 

منىىى  يلىىى  أ  يىىىؤدي صىىىتح  العمىىىل األجىىىث  ث ي هىىىت مىىى  المبىىىتل  المسىىىتحق   32فىىىي المىىىتدة 
 ق اسىىتبدال العملىى  أ  ذلىىك يجنى  العتمىىل فى (1)لعمتلى  بتلعملىى  الليبيى ، ثطىى ى جتنى  مىى  الحقى 

إذا مىىىت كىىىت  سيتقتضىىى  أجىىى ه بعملىىى  أجنبيىىى ، هىىىذا مىىى  نتحيىىى  ثمىىى  نتحيىىى  أخىىى ى ليجنبىىى  مىىىت 
 يستغ ق  استبدال العمل  م  ثق  ثجهد ثانتقتال  ال مب   لهت.

ثهذا مت يعني أ  الثفتء يج  أ  يكث  نقدا  فال يكث  يينت ، ثال يكىث  بى لزا  العتمىل  
، ثال يجىىثز أ  يىىت  الثفىىتء بىىتألج  (2)ينتجهىىت أث مىى  محىىتل معينىى بشىى اء أ ذيىى  أث سىىل  ممىىت 

 ، أث أ  يت  الثفتء بتألج  بمزايت ييني .(1)بثاسة  أث اق متلي  أث تجت ط 

                                                           

 .222 ،  1964د. يبد الثدثد يحي ، قتنث  العمل، د. ،  -1

حيىى  يلحىىق قىىديمت  بتلمنشىأة مخىىز  يحتىىثي مىىت يحتتجىى  العتمىىل مىى   ىىذاء ، ثهىذا مىىت يعىى ف بنظىىت  المخىىز   -2
مىتل ثالحصىثل يليهىت بسىع  الجملى ، حيى  ال يىدف  العتمىل ثمى  ثكستء ث ي هت بقصد تثفي  هذه البضتئ  للع

مت يأخذه بل يخص  م  أج ه يند استحقتق  ثقىد يجىز هىذا النظىت  لمىت ينىتج ينى  مى  ثضى  قيىثد يلى  ح طى  
العتمىىل ثيىىد  جىىثدة مىىت يعىى ض مىى  البضىىتئ . انظىى  فىىي ذلىىك د. محمىىثد جمىىتل الىىدي  زكىىي، يقىىد العمىىل فىىي 

 .274،  1956القتنث  المص ي، د. ، 
  يل  يد  التعتمىل بهىذا النظىت  حيى  نصى  1970لسن   58م  قتنث  العمل  35ثقد نص  المتدة  
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أ  قتيدة الثفتء بتلعمل  الثةني  تتعلق بعملي  الثفىتء ثلىي   (2)ثط ى جتن  م  الحق  
ثفتء بتلعمل  الليبي  فيى  اتصىتل مبتشى  للقىثة محل التزا ، ثهي قتيدة متعلق  بتلنظت  العت ، فتل

اإللزاميىى  لهىىذه العملىى ، ممىىت يحمىىي االقتصىىتد الىىثةني، فىىال يجىىثز االتحىىتق يلىى  خالفهىىت حتىى  
 ثلث كت  في  فتئدة أكث  للعتمل.

ثلكىى  هنىىتك تسىىتؤال  يح ضىى  الثاقىى  التةبيقىىي لهىىذا الىىن  محىىتده هىىل يجىىثز االتحىىتق  
يبيى  فىي العقىثد التىي تب مهىت الشى كت  األجنبيى  العتملى  فىي يل  إيةتء األجث  بعملى   يى  ل

 ليبيت؟
القتيىدة فىىي هىذا الشىىأ  أ  نقىىثد الثفىتء تخضىى  للقىتنث  الىىذي يحكىى  العقىد، فىى ذا كىىت   

ذا كىت  يقىد  العقد ختضىعت  للقىتنث  الليبىي، فى   نقىثد الثفىتء بىتألج  تخضى  للقىتنث  الليبىي، ثا 
 الثفتء بتألج  تخض  لهذا القتنث  األجنبي. العمل يخض  لقتنث  أجنبي ف   نقثد

ثيعتبىى  يقىىد العمىىل ختضىىعت  للقىىتنث  الليبىىي إذا كىىت  العمىىل ينحىىذ فىىي ليبيىىت، ثطنةبىىق  
القىىتنث  الليبىىي يلىى  العقىىد بتيتبىىت ه قتنثنىىت  آمىى ا  ال يجىىثز للعتقىىدي  االتحىىتق يلىى  اسىىتبعتده أث 

ذا كت  العمل ينحذ خت و ليبيت خض  العقد  .(3)لقتنث  محل تنحيذه مختلحت ، ثا 
ذا تبي  أ  القتنث  الليبي هث الذي يحك  يقد العمىل فى   القىتنث  الليبىي هىث الىذي   ثا 

يحك  نقثد الثفتء، ف ذا كتن  هذه النقثد مقد ة بعمل  أجنبيى  ثجى  دفى  األجى  بتلعملى  الليبيى  
 .(4)ثفقت  لسع  الص ف في ليبيت ثق  الثفتء

                                                                                                                                                 

 كمت ال يجثز الزا  العتمل بش اء أ ذي  أث سل  ممت ينتجهت أث م  محتل معين "."… 

 يدا الصكثك، ألنهت أداة ثفتء تحل محل النقثد. -1

 .269 ،  1991. ، د. حست  األهثاني، ش ح قتنث  العمل، د -2

 .205أستتذنت د. يبدالغني يم ث ال ثيمض، القتنث  االجتمتيي، م ج  ستبق،   -3

 .206أستتذنت د. يبدالغني يم ث ال ثيمض، الم ج  الستبق،   -4
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  لى  يتنىتثل هىذه المسىأل  مةلقىت  ثلى  نجىد 2010لسىن   12أمت قتنث  يالقت  العمل  
في نصثص  مت يحيىد نىثع العملى  التىي يىدف  بهىت األجى  ث يى ه مى  المبىتل  المسىتحق  للعتمىل، 

يتسىىتءل يىىى  مىىدى جىىىثاز دفىى  األجىى  بىىىأي يملىى  يىىىت   (1)األمىى  الىىذي جعىىىل جتنبىىت  مىىى  الحقىى 
  مسمثحت  ب  لد ج  أن  يمكى  أ  يىثفي االتحتق يليهت، ثهل أصبح التعتمل بتلعمال  األجنبي

 األج  بهت     مت في  م  مختة ؟
  بيىت  نىثع العملى  التىي يىثف  2010لسن   12إ  تجتهل قتنث  يالقت  العمل  ق   

بهت األج  في  تجتهل لمىت تتبنى  االتحتقيىت  الدثليى  ثالع بيى  التىي جعلى  دفى  األجىث  بتلعملى  
 ي ".الستئدة قتنثنت  "العمل  المحل
 :رابعاا: إثبات الوفاء باألجر

ثفقىىت  للقثايىىد العتمىى  فىىي اإلثبىىت  الىىثا دة فىىي القىىتنث  المىىدني يكحىىي العتمىىل أ  يثبىى   
يقد العمل ليثب  ل  الحق في األجى ، فبمجى د ثبىث  قيىت  يالقى  العمىل يجى  يلى  صىتح  

 .(2)العمل أ  يثب  أن  قد ثف   التزام  بدف  األج  للعتمل
ألجىى  محىددا  يلىى  أسىت  مىىدة العقىد كلى ، ثكتنىى  قيمى  األجىى  تزطىد يلىى  فى ذا كىت  ا 

ذا كتنىى  قيمى  األجىى  تقىىل  يشى ة جنيهىىت ، التىز  صىىتح  العمىىل بىأ  يثبىى  الثفىتء بتلكتتبىى ، ثا 
 ي  يش ة جنيهت  استةتع صتح  العمل أ  يثب  الثفتء بجمي  ة ق اإلثبت .

ذا كىىت  األجىى  محىىددا  يلىى  أسىىت  ثحىىدة زمنيىى  أث   إنتتجيىى  معينىى  أث يلىى  أسىىت  ثا 
اإلنتىىتو ثالىىزم  معىىت  ف نىى  يجىى  النظىى  إلىى  األجىى  المسىىتحق يلىى  هىىذه األسىى  خىىالل الحتىى ة 
المحىىىددة لىىىدف  األجىىى  فىىىي العقىىىد فىىى ذا زاد األجىىى  فىىىي هىىىذه الحتىىى ة يلىىى  يشىىى ة جنيهىىىت  التىىىز  

                                                           

 .207أستتذنت د. يبدالغني يم ث ال ثيمض، الم ج  الستبق،   -1

 زا  ثيل  المدي  إثبت  التخل  من ".مدني يل  "يل  الدائ  إثبت  االلت 376تن  المتدة  -2
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ذا قىىلغ األجىى  يىى  يشىى ة جنيهىىت  كىىت  لصىىتح  ا لعمىىل صىىتح  العمىىل بتإلثبىىت  بتلكتتبىى ، ثا 
 .(1)إثبت  الثفتء بتألج  بجمي  ة ق اإلثبت 

إال أ  المشىىى ع الليبىىىي  أى أ  هىىىذه القثايىىىد العتمىىى  ال تتىىىثاف  فيىىى  الحمتيىىى  الكتفيىىى   
  فتىىدخل لتىىدا ك الىىنق  فىىي هىىذه 1970لسىىن   58للعتمىىل ثتنبىى  ينىىد إصىىدا ه قىىتنث  العمىىل 

 . (2)القثايد العتم 
ب أ ذم  صتح  العمل م  أجى  العتمىل إال يل  "ال ت (3)37في متدت  الليبي ثن  

إذا ثقىى  العتمىىل بمىىت يحيىىد اسىىتالم  فىىي السىىجل المعىىد لىىذلك أث فىىي كشىىثف األجىىث  أث يلىى  
 إيصتل خت  من  لهذا الغ ض".

ثبمقتضىى  هىىذا الىىن  تىى  التثسىى  فىىي مبىىدأ اإلثبىىت  بتلكتتبىى  إذ يحىى ض هىىذا الىىن   
 اإلثبت  بتلكتتب  مهمت كتن  قيم  األج .

لسىن   58مى  قىتنث  العمىل  37أ  المش ع في ن  المتدة  (4)جتن  م  الحق ثط ى  
  قىىىد  ايىىى  حمتيىىى  العتمىىىل ثاختىىىت  ة طقىىى  إثبىىىت  ليسىىى  مكلحىىى  ثال يسىىىي ة ألصىىىحت  1970

 األيمتل.

                                                           

مدني "في  يى  المىثاد التجت طى ، إذا كىت  التصى ف القىتنثني تزطىد  387/1ثهذا ثفقت  لمت تقضي ب  المتدة  -1
لىى   قيمتىى  يلىى  يشىى ة جنيهىىت  أث كىىت   يىى  محىىدد القيمىى ، فىىال تجىىثز البينىى  فىىي إثبىىت  ثجىىثد أث انقضىىتئ  مىىت

 ".يثجد اتحتق أث ن  يقضي بغي  ذلك

حي  إن  ثفقت  للقثايد العتم  يستةي  صتح  العمل أ  يثب  الثفتء بتألج  بجميى  الةى ق فىي الحىتال   -2
التي تكث  فيهت قيم  األج  المتنتزع يلي  تقل ي  يش ة جنيهت ، د. محمد يبد الختلق يمى ، قىتنث  العمىل 

 .230الليبي، م ج  ستبق،  

  .2003لسن   12المص ي  ق  م  قتنث  العمل  45تقتبل ن  المتدة  -3

 .353أستتذنت د. محمد لبي  شن ، قتنث  العمل، م ج  ستبق،   -4
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لسىىىن   58مىىى  قىىىتنث  العمىىىل  37ثلكىىى  هىىىل أدلىىى  اإلثبىىىت  الىىىثا دة فىىىي نىىى  المىىىتدة  
تبى  فىي دليىل آخى   ي هىت تكىث  كتفيى  إلثبىت    ثا دة يل  سبيل الحص  أ  أ  أي كت1970

 الثفتء بتألج ؟
إل  القثل أن  يج  يل  صىتح  العمىل اإلثبىت  بى اءة  (1)لقد ذه  جتن  م  الحق  

ذمت  م  األج  أ  يقد  أحد المح  ا  الثا دة فىي الىن  )التثقيى  فىي السىجل أث فىي كشىف 
بغي  مت ذكى ه المشى ع، ثهىذا مىت  األجث ، أث يل  إيصتل خت ( ثال تب أ ذم  صتح  العمل

 .(2)ذهب  إلي  محكمتنت العليت
إلىى  القىىثل بىىأ  المشىى ع ذكىى  هىىذه المحىى  ا  يلىى   (3)ثذهىى  جتنىى  آخىى  مىى  الحقىى  

سبيل االست شتد ثالمثتل ال يل  سبيل الحص  ثالجز ، ثم  ث  ف نى  يعتقىد بىأ  إثبىت  الثفىتء 
عتمىىىل، ذلىىىك أ   ىىى ض المشىىى ع مىىى  بىىىتألج  يكىىىث  ممكنىىىت بىىىأي محىىى   آخىىى  يحمىىىل تثقيىىى  ال

الخ ثو ي  القثايد العتم  في اإلثبىت  فىي يقىثد العمىل هىث اسىتبعتد اإلثبىت  بتلبنيى  ثالقى ائ  
 ثيلي  ف   اإلثبت  يت  بأي كتتب .

ثن ى أ  هذا ال أي هث مت يتحق ثحكم  التشى ط  ممىت يجعلنىت نميىل إلى  ت جيحى  أل   
ا دة في الن  يتس  بتلتشدد ثالتعسىف، ثالمقصىثد مى  القثل بض ث ة تقدي  أحد المح  ا  الث 

 الن  في ايتقتدنت هث حمتي  العتمل التي تتثف  بتلكتتب  أيت  كت  شكلهت.
  الىىذي صىىد  بعىىد أ بعىىي  سىىن  2010لسىىن   12إال أ  قىىتنث  يالقىىت  العمىىل  قىى   

تألج ،   جىىتء ختليىىت  مىى  أي نىى  يىىنظ  إثبىىت  الثفىىتء بىى1970لسىىن   58مىى  القىىتنث  السىىتبق 
                                                           

 .277د. محمثد جمتل الدي  زكي، يقد العمل في القتنث  المص ي، م ج  ستبق،   -1
 .212أستتذنت د. يبدالغني يم ث ال ثيمض، القتنث  االجتمتيي، م ج  ستبق،  ث  

 .103،  4ع 15 ، مجل  المحكم  العليت  14/1/1979ق جلس  27/21ةع  مدني  -2

، أسىىتتذنت د. محمىىد لبيىى  شىىني ، قىىتنث  255د. حسىى  ك طىى ، أصىىثل قىىتنث  العمىىل، م جىى  سىىتبق،   -3
 .254العمل، م ج  ستبق،  
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يتسىتءل "هىل بتإلمكىت  إثبىت  دفى  األجىث  بةى ق أخى ى  (1)األم  الذي جعل جتنبىت  مى  الحقى 
  ي  الكتتب ؟" بمعن  إثبت  الثفتء بتألج  بتلبين  ثالق ائ .

  تنظىي  إثبىت  الثفىتء بىتألج  2010لسىن   12يمك  القثل أن  أمىت  تجتهىل القىتنث   
مى  القىتنث   387، 386مى  التىي نصى  يليهىت المىثاد فال منت  م  ال جثع إل  القثايد العت

المدني،     قصث هت ثيد  تثفي هت الحمتي  الكتفي  للعتمل ثالتي كتن  سببت  في ثجثد المىتدة 
  .1970لسن   58م  القتنث   37

                                                           

 .213، 212أستتذنت د. يبدالغني يم ث ال ثيمض، القتنث  االجتمتيي، م ج  ستبق،   -1
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 اخلامتـــة

ثكمت لكل شيء نهتي  نصىل إلى  نهتيى  هىذه الث قى  البحثيى  المتثاضىع  التىي أتتحى   
  2010لسىىىىن   12الل ينثانهىىىىت بعىىىىض مظىىىىته  قصىىىىث  قىىىىتنث  يالقىىىىت  العمىىىىل لنىىىىت مىىىى  خىىىى

 المتعلق  بتألج  استجالء بعض النتتئج ثالتثصيت  تتمثل في:
يىىد  تنىىتثل القىىتنث  تنظيمىىت  لبيىىت  مثاييىىد دفىى  األجىى  خىىالل يمىىل العتمىىل أث فىىي إجتزتىى   -1

 السنثي .

   العتمل الذي انته  خدمتت .يد  تنتثل القتنث  تنظيمت  لبيت  مثيد دف  مستحقت -2

 يد  تنتثل القتنث  تنظيمت  لبيت  مكت  دف  األج . -3

 يد  تنتثل القتنث  تنظيمت  لبيت  نثع يمل  الثفتء بتألج . -4

 يد  تنتثل القتنث  تنظيمت  لبيت  إثبت  الثفتء بتألج . -5

يى ، حيى  إنى  ثا   مظته  القصث  هذه تجعل العثدة إل  أحكت  القتنث  المدني حتم 
مىى  القثايىىد المسىىتق ة قتنثنىىت  أنىى  فىىي حتلىى  يىىد  ثجىىثد الىىن  الخىىت  يىىت  ال جىىثع إلىى  القثايىىد 
العتمىى ، ثمصىىد  هىىذه القثايىىد فىىي تنظىىي  مىىت يتعلىىق بعقىىد العمىىل ينىىد خلىىث قىىتنث  العمىىل مىى  

بمىىت فيهىىت مىى   689، 682، 681، 680نىى  خىىت  هىىث القىىتنث  المىىدني التىىي تمثلهىىت المىىثاد 
ز ي  تثفي  الحمتي  الكتفي  للعتمل، ثهذا مت كت  سىببت  لتنظىي  الشى ع الليبىي لهىت قصث  ثيج

د اجهت في قىتنث  العمىل السىتبق   ، ثهىذا القصىث  فىي تنظىي  هىذه المسىتئل 1970لسىن   58ثا 
أث التجتهل لهت     أهميتهىت يقلى  مى  أهميى  القىتنث  نحسى ، ثيقلىل مى  فتئدتى ، فمىت الجىدثى 

ينظ  العالق  بي  العمتل ثأصحت  العمل ُيْهدو  كثيى ا  مى  الضىمتنت   م  ثجثد قتنث  خت 
التىىي حققتهىىت التشىى طعت  العمتليىى  السىىتبق ، ثيعىىثد بنىىت ثنحىى  فىىي القىى   الثاحىىد ثالعشىى ث  إلىى  
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  ثلىى  يىى اع مىىت انتهجتىى  التشىى طعت  1954مىىت    8القىىتنث  المىىدني الىىذي بىىدأ العمىىل بىى  فىىي 
 المنتظ ة.
شىىى ع الليبىىىي بتىىىدا ك هىىىذا القصىىىث  ثمعتلجتىىى  ثتضىىىمي  هىىىذه ثلكىىىل ذلىىىك نثصىىىي الم 

المستئل القتنث  تحتديت  لتشت  النصث  م  جه  ثتخحيحت  يل  القتئمي  يلى  تةبيىق القىتنث  
م  جه  أخ ى، حي  الشك أ  ال جثع إلى  قىتنث  ثاحىد يتضىم  كتفى  األحكىت  أثلى  ثأيسى  

 م  ال جثع إل  قثاني  متعددة.
نديي أ  مت جتء فىي ثنتيىت هىذه الد اسى  مى  جهىدنت فحسى ، بىل هىث  ثختتمت  ف ننت ال 

خالصىىى  آل اء الحقهىىىتء الىىىذي  لهىىى  فضىىىل السىىىبق فىىىي ذلىىىك، ثمىىىت كىىىت  فيهىىىت مىىى  صىىىثا  فهىىىث 
 بتثفيق م  هللا، ثمت كت  فيهت م  خةأ فمنت. 

 .ثآخ  ديثانت أ  الحمد هلل    العتلمي  
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 املراجــع

 :أولا: الكتــب
ث الىى ثيمض، القىىتنث  االجتمىىتيي، الجىىزء األثل، يالقىىت  العمىىل الح ديىى  يبىىدالغني يمىى   -1

  .2010لسن   12ثفقت  ألحكت  قتنث  يالقت  العمل  ق  

د. فتحىىىىي الم صىىىىحتثي، النظ طىىىى  العتمىىىى  فىىىىي يقىىىىد العمىىىىل، المكتبىىىى  الثةنيىىىى  بنغىىىىتزي،  -2
1973.  

الح دي، م  بيىت  أحكىت  د.  ج  ستل  صميدة، قتنث  العمل، الكتت  األثل، يقد العمل  -3
  .2000مش ثع قتنث  العمل، دا  النهض  الع بي ، 

  .1956د. محمثد جمتل الدي  زكي، يقد العمل في القتنث  المص ي، دث  نتش ،  -4

  .1991د. حست  األهثاني، ش ح قتنث  العمل دث  نتش ،  -5

 ، الةبعىىىى  2003لسىىىن   12د. سىىىعيد يبىىىد السىىىال ، الثسىىىىي  فىىىي قىىىتنث  العمىىىىل الجديىىىد  -6
  .2004األثل ، دث  نتش ، 

د. محمىىد يبىىد الخىىتلق يمىى ، قىىتنث  العمىىل الليبىىي، المكتىى  المصىى ي الحىىدي  للةبتيىى   -7
 ثالنش ، الةبع  األثل ، دث  تت طب نش .

  .1966د. محمد لبي  شن ، قتنث  العمل، دث  نتش ،  -8

  .1969  نتش ، د. حس  كي ه، أصثل قتنث  العمل، الةبع  الثتني ، دث  -9

  .1964د. يبد الثدثد يحي ، قتنث  العمل، دث  نتش ،  -10

 :ثانياا: مدونات القوانين
 القتنث  المدني الليبي. -1

  .1970لسن   58قتنث  العمل الليبي الملغي  -2
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  .2010لسن   12قتنث  يالقت  العمل الليبي  -3

  .2003لسن   12قتنث  العمل المص ي  ق   -4

 المدونات القضائية. ثالثاا:
 .4العدد  15مجل  المحكم  العليت، السن   -1



 120                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

 الشروط (  –األنواع  –النقل والرتقية ) املفهوم  وظيفتي
 بالوضع الوظيفي للفرد العامل ماوعالقته

. حممد اهلادي خليلأ


 

حممد ضانة مجال. أ
 

 : الملخـص
الحىى د اإلنتتجيىى  بىىأ   كحتيىى  زطىىتدةأث الت قيىى  هىىث  النقىىلالغىى ض األستسىىي مىى   يعتبىى  

مىى  ميثلىى  ثمؤهالتىى  أث  حىىقينقىىل مىى  ثظيحتىى  الحتليىى  إلىى  ثظيحىى  أخىى ى تعتقىىد اإلدا ة أنهىىت تت
ثمى  ثى  فمى  أهى  ثظىتئف إدا ة  ،بأ  ي ق  إلقنتيى  بحى   اإلدا ة يلى  مسىتقبل كىل مجتهىد

 اد مىى  داخىىل ثالبحىى  يىى  أفىى ،األمىى  ذلىىك قتضىى األفىى اد ثتبىىديله  إذا أ فاألفىى اد تغيىى  ثظىىتئ
مسىىؤثليتتهت بىىدال  مىى  االلتجىىتء   المصىىلح  أثال  لشىىغل المنتصىى  الشىىت  ة التىىي تتميىىز بضىىختم

  .إل  تعي  أف اد م  الخت و مبتش ة
أ  يت  بدث  تخةي  أث بعىد د اسى  دقيقى  فىي هىذا  تثظيحتي النقل ثالت قي  إومغ  فتنظي  
إذا خلى  إحىدى الثظىتئف  إال الحى د قيى  للثض  األثل ال يبح  في نقل أث ت نسب فبتل ،الشأ 
ثمى  تى  يصىبح الحى د  ،حي  تختلف أس  ثقثايد النقىل ثالت قيى  مى  ثظيحى  إلى  أخى ى  ،فعال  

 ،ثهىل ينتظى  أ  يحصىل الحى د يلى  الت قيى  ،المسىتقبلي  في ثضى  ال يعى ف فيى  يى  ثضىع
فىي الثاقى  نجىده ال فهذا النظىت   ،ثهل سينقل م  إدا ة ألخ ى أث م  مدين  إل  أخ ى  ،ثمت 

ثبتلتىتلي نجىد أ  الجهى  ال  ،يستند إلى  أسىت  ثتبى  ثطىت  حسى  الظى ثف دث  د اسى  مسىبق 
 بعض الثظتئف فعال .  خلثنحسهت بهذا الشأ  إال حي  ت تشغل

                                                           

-  جتمع  مص ات  –ي  االقتصتد ثالعلث  السيتسي  كل –إدا ة األيمتل  قس.  

-  جتمع  مص ات  –ثالعلث  السيتسي   تدكلي  االقتص –التسثطق  قس  
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أ  يت  النقىل ثالت قيى  بنىتء  يلى  قثايىد  بدبتلنسب  للثض  الثتني فيختلف األم  تمتمت  إذ ال أمت
فىي األقسىت  المختلحى   الثظىتئف  يقتضي ثض  تخةىي  صىحيح بىي  يالقى  حي ، ثنظ  ثتبت

خىىالل فتىى ة زمنيىى  معينىى   ت التنبىىؤ بىىتلخلثا  المتثقىى  أ  تىى إلىى بتإلضىىتف   ،بعضىىهت إلىى  بعىىض
إلىى  إدا ة األفىى اد  هىىتالشىىثا   التىىي تحىىد  في  يىى حيىى  يلىى  كىىل إدا ة أ  تبلىى   ،بتلمسىىتقبل

  خةىىى  معينىىى  يىىىت  مىىى  خاللهىىىت التخةىىىي  الختيىىىت  لكىىىي يىىىت  ثضىىى ،الختصىىى  بتلجهىىى  المعينىىى 
ثضىىى  نظىىىت  ل شىىى اف ثتتبىىى  أيمىىىتل الحىىى د فىىىي  ثبتلتىىىتلي ،األفىىى اد المنتسىىىبي  للنقىىىل أث الت قيىىى 

  .د ج  صالحيت  لهت ثمدى  ضتءه ينهت يتبي ثظيحت  الجديدة ل
 : مقدمــة

مىل الىثظيحي يلى  الحيىتة الثظيحى  للمثظىف تغييى ا  معينى  ةبقىت  لمتةلبىت  الع تة أ 
فقد ينقل المثظىف نقىال  نثييىت  أث مكتنيىت  أث ينتىد  إلى  ثظيحى  أخى ى لمىدة  ،ثالمصلح  العتم 

سىىىلة  تقدي طىىى  ثاسىىىع  فىىىي نقىىىل  كمعينىىى  أث تىىىت  إيتدتىىى  إليهىىىت، ثاألصىىىل هىىىث أ  اإلدا ة تملىىى
م  ثظيح  إل  أخ ى بحكى  خضىثيه  إلى  م كىز قىتنثني يىت  يجىثز تغييى ه فىي أي  حيهتمثظ
فىي الةعى   قكمىت أ  لىي  للمثظىف الحى ،قتضىيتت ثم عمىلثلهت ح ط  تقىدي  ظى ثف ال ،ثق 

بق ا  النقل قضتئيت  إال ي  ة طق التظل  أث خالل خمس  يشى ة يثمىت  مى  تىت طب إبال ى  أمىت  
  .(248-247 :2005 ،الجه  التي أصد   الق ا  أث اللجن  المختص  بتلتظلمت  ) اضي

 بت قيىىىى مهنىىىىي يقتضىىىي شىىىىغل الثظىىىىتئف األيلىىىى   سىىىىلككتنظىىىي  الثظيحىىىى  العتمىىىى   إ  
 ت  المستثيت  اإلدا ط  األدنى  مقىدم يثم  ث  ف   تد ط  مثظح ،شت لي الثظتئف األدن  إليهت

مسىتقبال  لى  أهميتى  البتلغى  حتى  ال  هتاأليلى  اسىتعدادا  لشىغل المسىتثيت يل  أيمىتل ثظىتئف 
ممىت يىؤث   اجبتتهىتبأف اد  لي  لهى  د ايى  بث في الثحدة اإلدا ط   ؤثلي يشغل الثظتئف ذا  المس

ثبىىىتألخ  إذا كتنىىى  الثظىىىتئف  ،ثطخىىىل بحسىىى  سىىىي  ثسىىىلثك العمىىىل الىىىثظيحي فىىىي المنظمىىى 
  .اإلدا ط  العليت ذا  ةتب  تخصي  بح  ثتحتتو إل  خب ة ثا يداد مسبقي 
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بعض المنش   ب يداد خة  متكتمل  يت  م  خاللهت تةبيق سيتسى  التثظيىف  ثتقث  
ثالهدف م  ذلك قىد يكىث   .آخ  ل أخ ى أث م  ف ع إ ظيح طق النقل للمثظف إل  ث ي  ة  
ثلىىي  مىى  الضىى ث ي أ  تتضىىم  يمليىى   ،المختلحىى  دا ا تىىثاز  فىىي يىىدد العىىتملي  بىىتإل لخلىىق

  .أث السلة  لي النقل زطتدة في األج  أث المسؤث 
يهىت العالقى  بىي  يثضح ف ،لمي خة  ثاضح  ثمعلن  للت قي  أيضت  لكتف  العت ثهنتك 

ثالةىى ق ثاإلجىى اءا  التىىي ينبغىىي اتبتيهىىت للت قيىى  ثالتقىىد  مىى   ،كىىل ثظيحىى  ثالثظىىتئف األخىى ى 
  .(120-119 :2003الثظيح  الدنيت إل  الثظيح  األيل  )سلةت ، 

ثيعتبىى  التخةىىي  المسىىبق لد اسىى  االحتيتجىىت  التد طبيىى  لألفىى اد لغىى ض الت قيىى   هىىذا 
إلىىى  أ  الكحتيىىى  ثمسىىىتثى الىىى ثح المعنثيىىى  لألفىىى اد المىىىثظحي   إضىىىتف  ،صىىى يتةلىىى  ينتيىىى  خت

 .يحثق العدد المةلث  للت قي  سثف تتأث  إذا ت  تد ط  يددي 
فىي الم كىز القىتنثني للمثظىف العىت   ييى ا  في مىدلثل الت قيى  كىل مىت يحىد  تغ ثطدخل 

  .(183: 2002 ،يؤدي إل  تقدم  ثتميزه ي  زمالئ  )الدليمي
 يفهىىىي تحسىىىح المجىىىتل للمثظىىىف فىىى ،للمثظىىىف مزايىىىت متديىىى  ثمعنثيىىى تحقىىىق  ثالت قيىىى  

  بىىذلك ةمثحىى  فىىي الحصىىثل يلىى  د جىى  متليىى  أكبىى حقىىقفي ،الثصىىثل إلىى  المنتصىى  العليىىت
  .(255 ،ثاختصتصت  أكث  أهمي  ) اضي

ثكىىذلك  تب ثسىىيت  التةىى ق فىىي هىىذه الث قىى  إلىى  بيىىت  محهىىث  النقىىل ثأنثايىى  ثأسىىب هىىذا 
بتإلضتف  إل  تحديد الش ث( التي يج  م ايتتهت في كىل نىثع  ثأنثايهت  تثضيح محهث  الت قي

  .منهت
 : ـلالنق مفهوم

 لنىىثعبتلنقىىل اسىىتبدال ثظيحىى  المثظىىف المسىىندة إليىى  بثظيحىى  شىىت  ة مىى  نحىى  ا يقصىىد 
  .(217 :1998 ،ته )الظ أخ ى ثالد ج  في إدا ة 

المسىتق  فىي  أ "  1956-16-12في حمكهىت بتىت طب  تأثضح  المحكم  العلي ثقد 
إنمىىت تسىىتقبل بهىىت جهىى  اإلدا ة بمةلىىق  ي قىى ا ا  نقىىل المىىثظح أ  هىىثالحقىى  ثالقضىىتء اإلدا ي 
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 يتبىىت ا الحىىق فىىي إصىىدا هت أل  لهىىت دث   ي هىىت تقىىدي  ظ ثفهىىت ثالست شىىتد بمىىت تىى اه مىى  اال
 .(248-247 ،) اضي المؤطدة لهت حس  مت هث منتسبت  لصتلح العمل

حىىىق فىىىي نقىىىل المثظىىىف مىىى  ثظيحىىى  إلىىى  أخىىى ى بىىىنح  الىىىثزا ة أث أ  لىىى دا ة ال كمىىىت 
ينىدمت  ال يحىث   يليى  ف صى  الت قيى  النقلإذا كت   ،المصلح  أث إل  ثزا ة أث مصلح  أخ ى 

كمىىت ال  ،يلىىي أسىىت  األقدميىى  أث كىىت  ذلىىك بنىىتء يلىى  ةلىى  كتىىتبي مىى  المعنىى  تىىت تكىىث  
قى ا   يكىث  المقتبىل  فىيث  ،أقل لي لمتيجثز نقل المثظف م  ثظيح  إل  أخ ى تكث  د جتهت ا

كمىت يجى  أ  تكىث  هنىتك يمليىت   قتبيى  يلى  يمليى   ،النقل م  السلة  المختص  بتلتعيي 
بمىىىت فيهىىىت نقىىىل المثظىىىف مىىى  إدا ة إلىىى  أخىىى ى داخىىىل نحىىى  المصىىىلح  مىىى  األخىىىذ فىىىي  ،النقىىىل

 ،ض اآلخى  )حسى االيتبت  الصتلح العت  ثبعيدا  ي  المجتمل  لىبعض األفى اد أث نكتيى  بىتلبع
1985 :296).  

نقىىىل المثظىىىف يىىى  الت قيىىى  إذ يعىىىد النقىىىل ح كىىى  الحىىى د العتمىىىل مىىى   محهىىىث  ثطختلىىىف 
ثظيح  إل  ثظيح  أخ ى بنح  المستثى المهني ثبىنح  مسىتثى األجى  ثال اتى ، ثفىي الغتلى  

  .(501: 2010 ،تغي  فيهت )الةتئي ثآخ ث   يحد ال 
 حي  ة أسسىىت  ثسيتسىىت  ثاضىىح  لنقىىل المىىثظأ  هنىىتك حتجىى  أل  تضىى  اإلدا ثالشىىك 

نظىىى ا  لمىىىت يحملىىى  هىىىذا النقىىىل مىىى  مخىىىتثف مسىىىتقبلي  للمىىىثظحي  يلىىى  مسىىىتثى العمىىىل ثيلىىى  
ثالجىىىدي  بتلىىىذك  أ  بعىىىض التىىىنقال  تظهىىى  ثكأنهىىىت  ،دثاالجتمىىىتيي للحىىى   يالمسىىىتثى الشخصىىى

 ، جى  الثظيحيى الد نزطىلالنىثع مى  النقىل يسىم  ت ذاتتضم  تقليل في األيبتء ثالمسىؤثليت  ثهى
يىت  بمثجبى  نقىل المثظىف إلى  ثظيحى  أخى ى أدنى   حي في المنظمت ،  حد ثهث  تلبت  مت ي

الىىىدخل المىىتدي ثالمعنىىثي للمثظىىف. ثطىىىت   فىىيثالىىذي يكىىىث  لىى  تىىأثي   ،فىىي المسىىتثى اإلدا ي 
 ،لضعف كحىتءة المثظىف أث إهمىتل المثظىف ثتقتيسى  يى  العمىل متتنزطل الد ج  الثظيحي  إ
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الثظيحيىى  )الةىىتئي ثآخىى ث ،  د جتىى   المثظىىف مختلحىى  يسىىتحق يليهىىت يقثبىى  تنزطىىل أث ا تكىىت
501-502).  

يقصد بتلنقل بأن  انتقتل المثظف م  ثظيح  ألخ ى في نح  المسىتثى اإلدا ي  كمت
مىى  خىىالل النظىى  إلىى  بعىىض األسىىبت  التىىي تسىىتديي  ،أث مىى  إدا ة ألخىى ى داخىىل المنظمىى 

 اتختذ ق ا  بنقل  منهت.
 ي  ثظتئف أفضل تتيح احتمتال  قثي  للت قي   لبح ا -1

  .الشخصي  هت ا في إث اء الم ال  ب  -2

  .م  محل اإلقتم  الق   -3

 (. 360: 2003 ،مالءم  ةبيع  العمل لمهت ا  الح د ثقد ات  ثةمثحتت  )ديسل  يد  -4
 :ـلالنق أنواع

  :النقل إل  نثيي  يقس  
المثظف إل  ثظيح  أخ ى تختلف ي  ثظيحت  األثلى  فىي  ب  نقل ثيقصدالنثيي:  النقل -1

( 217 ،نثيهت ثةبيعتهت مثل نقل مثظف مى  ثظيحى  إدا طى  إلى  ثظيحى  أخى ى فنيى  )الظىته 
ثقد يكث  هذا النقل داخل الثحدة اإلدا ط  التي كت  يعمل فيهت المثظىف أث إلى  إدا ة أخى ى، 

 ،بنقىىل مثظحيهىىىت ة قتبىى  يلىى  قىى ا  اإلدا  بتل إلدا ي ثفىىي هىىذه الحتلىى  تخىىت  دثائىى  القضىىىتء ا
كثسىيل  مقنعىى  لتأديبىى   فمى  ث اء ق ا هىىت بتلنقىل إلىى  معتقبى  المثظىى ةأ  قصىىد اإلدا   الحتمىتل
 .(249،) اضي

ثلكىى  فىىي  تىى لثظيح متثلىى م أخىى ى ثيقصىىد بىى  نقىىل المثظىىف إلىى  ثظيحىى   :المكىىتني النقىىل -2
 ،التىي يعمىل فيهىت المثظىف أث خت جهىىت مكىت  آخى  سىثاء تى  هىذا النقىل داخىل الثحىدة اإلدا طى 

ثلىى دا ة المختصىى  سىىلة  تقدي طىى  ضىىم  الحىىدثد التىىي ثضىىعهت المشىى ع بمىىت يحقىىق المصىىلح  
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 ثبتلمقتبىىىل ،فىىىي اسىىىتعمتل اإلدا ة لهىىىذا الحىىىق التعسىىىفثيضىىىم  يىىىد  األضىىى ا  بىىىتلمثظف أث 
 .(218 ،  الجديد )الظته لبعم تلتحتق يج  يل  المثظف تنحيذ ق ا  النقل ثذلك ب

اسىىىتق   المحكمىىى  العليىىىت يلىىى  أنىىى  إذا تىىى  النقىىىل فىىىي هىىىذه الحتلىىى  بنىىىتء يلىىى   ثقىىىد 
 تبىى االختصىىت  التقىىدي ي لىى دا ة ثال  ق ضىىم  فىىيمقتضىىيت  المصىىلح  العتمىى  ف نىى  يىىدخل 

  .(248 ،للقضتء اإلدا ي يلي  ) اضي
النقىل  يىت  هىتتختلف ثفق الغتي  التي مى  أجل قلأ  هنتك أنثاع أخ ى متعددة للن كمت 
  :نذك  منهت

ثطهىىدف هىىذا النىىثع إلىى  نقىىل الحىىتئض مىى  المىىثظحي  مىى  قسىى  إلىى  قسىى   :اإلنتىىتجي النقىىل -1
 نهىتءإقصىتء ثا   ثلتحىتدي ،ثذلك بدال  مى  اللجىثء إلى  تعيىي  مىثظحي  جىدد  ،إليه ثبحتج آخ  

  .خدمت  المثظحي  الحتئضي 

ي  أنحسىه  حيى  يقىث  يلى  نقىل ثهىذا النىثع يتعلىق بىتلمثظح :يالعالجي أث الشخص النقل -2
الحىى د الىىذي لىى  يكىى  بتسىىتةتيت  االسىىتم ا  فىىي أداء يملىى  الحىىتلي بتلصىىث ة الم ضىىي  نتيجىى  

البداي  أث ألسبت  شخصي  كتأز  العالق  بين  ثبي   ؤسىتئ  أث زمالئى   م لخةأ في التعيي  
  .في العمل

العمىل إلىى   قسى مىىل االيتيىتدي فيألمىد يحىثق الع مىلثيقصىد بى  امتىىداد الع :التنىتثبي النقىل -3
هىذا النىثع  األفى اد أث ،تستديي ظ ثف العمىل إذم  مكت  إل  آخ   يت ثالنقل هنت  ،منتثبت 
  .م  النقل

كىىأ  يىىت  نقىىل  ،مدا كىى  ةثهىىث نقىىل المثظىىف مىى  يمىىل آلخىى  قصىىد زطىىتد :التىىد طبي النقىىل -4
  .ط  ي  العملثذلك لغ ض التد   ،دث ط  ثبصث ةالمثظف بي  األقست  المختلح  

ثظيحىى  أخىى ى لحتىى ة قصىىي ة مىى   إلىى  حيىى  يىىت  نقىىل المثظىىف هنىىت :ثالىىدائ  المؤقىى  النقىىل -5
 تتثقى النىثع مى  النقىل هىث الىذي  هىذاحيى  أ   مى ،فىي المنظ  الزم  للتغل  يل  حتل  ةت ئى
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ثقىىد يكىىث  بقىىتء المثظىىف فىىي  ،منىى  للعمىىل السىىتبق ثفىىي ثقىى  ق طىى  عىىثدةاإلدا ة ثالحىى د فيىى  ال
 ثهىىث ،دائىى  بشىىكلالنقىىل المؤقىى  ال يتجىىتثز أسىىبثيت  ثاحىىدا  ثقىىد ينقىىل إلىى  ثظيحىى  أخىى ى  هىىذا
 (.328-327 :2011 ،في  المثظف إل  يمل  الستبق )دي ي  عثدال ي الذي النثع

 النقل: أسباب
يىى  فىى   جديىىدة  للبحىى  أث ،إلىى  أسىىبت  تتعلىىق بىىتلمثظف مىىتأسىىبت  النقىىل إ ت جىى  

أث لغتيىىت  تىىد ط  المىىثظحي  ثتعىى طحه   ،ا ة اليتبت اتهىىت الختصىى للتقىىد  الىىثظيحي أث   بىى  اإلد
محل مثظىف تى ك العمىل ألي  للحلثل أثالعمل المختلح  في نةتق يمل المؤسس   جتال بم

 (. 329-328 ،سب  )دي ي 
 :األسبت  ال ئيسي  للنقل مت يلي ثم 

منظمىىت  إلىى  حتلىى  ازديىىتد حجىى  العمىىل أث تقلصىى  تلجىىأ ال فىىي ثتكىىث   :تنظيميىى  أسىىبت  -1
إيتدة تثزط  العتملي  لديهت يل  األقسىت  أث إيىتدة النظى  فىي أسىتلي  العمىل المتبعى ، كمىت قىد 

التىىىثاز  فىىىي تثزطىىى   يجىىىتدثحىىىدة إدا طىىى  إلىىى  أخىىى ى إل مىىى  ثظحي تلجىىىأ المنظمىىى  إلىىى  نقىىىل المىىى
 األيبتء ثللتخحيف م  ضغ  العمل يل  الثحدا .

حيىىى  أ  تثبيىىى  المثظىىىف فىىىي  ،مىىىثظحي ثضىىى  ال يلثيقصىىىد بىىى  تعىىىد :يالجيىىى  أسىىىبت  -2
انسىجت  المىؤهال  ثالخبى ة مى    في األصل قد ال يكث  سىليمت  مى  حيى ين ثظيح  مت يند تعي

 ةبيع  الثظيح  المعي  يليهت ثقد يكتشف ذلك الحقت .

أ  هنتك أسبت  أخ ى في يملي  نقل المثظف ك  بت  المثظحي  فىي االنتقىتل  كمت 
  .الشخصي  لح دا متةلبت أث قد يت  النقل تلبي  ل تنتسبه للعمل في منتةق جغ افي  

تتح  الح صى  لمثظحيهىت إبهت مقتضيت  تلبي  سيتس  المنظم  في  ثيقصد :تد طبي  أسبت  -3
ثمثظحيهىىت  نظمىى تعىىثد يلىى  الم يديىىدةممىىت يحقىىق فثائىىد  ،إلكسىىتبه  خبىى ا  ثمهىىت ا  متنثيىى 

 .(503-502 ،)الةتئي ثآخ ث  
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يلى  سىبيل المثىتل نقىل المثظىف بنىتء  يلى  القتيىدة  هىتثمن :  ثاقتصىتدي اجتمتييى أسىبت  -4
 زاثي مىىى  سىىىك  زثجهىىىت ث يىىى  ذلىىىك )العىىى ق طىىى كنقىىىل الزثجىىى  المثظحىىى  إلىىى  مكىىىت   ،الزثجيىىى 

 .(507 :2013 ،جثادث 

 :ـةالترقي مفهوم
  :العديد م  المحتهي  للت قي  نذك  منهت مت يلي قدم  

إل  المثظف تكث  ذا  مستثى ثظيحي أيلى  مى  ثظيحتى  سنتد ثظيح  جديدة إهي  الت قي  -
ثتسىتعمل الت قيى  للداللى  يلى  انتقىتل  ،الحتلي  م  حي  المسؤثليت  ثالثاجبىت  ثالصىالحيت 

د جىىى ( كمىىىت تتىىى ادف مىىى  الت فيىىى  فىىىي بعىىىض  ،م تبىىى  ،المثظىىىف مىىى  ثظيحىىى  إلىىى  أخىىى ى )فئىىى 
في حد ذاتهت ليسى  معيىت ا  للت قيى   ثلك  زطتدة ال ات  ،ثقد يصحبهت زطتدة يل  ال ات  ،الدثل

ثتقلىىده لم كىىز ثظيحىىي أيلىى    أكبىى يىى مىىت لىى  تكىى  مصىىحثب  بممت سىى  المثظىىف أليبىىتء ثظيح
  .(229 ،)الظته 

يقصىىد بهىىت صىىعثد المثظىىف إلىى  ثظيحىى  أيلىى  ذا  ثاجبىىت  ثمسىىؤثليت  أكبىى  مقت نىىت   كمىىت -
  .(132: 1990 ،م ت  أكب  )يبد الهتدي ثذلك يتدة بحصثل  يل  د ج  أيل  أ

مىىت يةىى أ يلىى  المثظىىف مىى  تغييىى  فىىي م كىىزه القىىتنثني يكىىث  مىى  شىىأن  تقديمىى   كىىل ثهىىي -
  .ثتميزه ي  أق ان 

ثتحسىىح المجىىىتل لىى  فىىىي الثصىىثل إلىىى   ،تحقىىىق للمثظىىف مزايىىىت متديىى  ثمعنثيىىى  فهىىي 
ثاختصتصىىت    الحصىىثل يلىى  د جىى  متليىى  أكبىى فىىيالمنتصىى  العليىىت فيحقىىق بىىذلك ةمثحىى  

  .(255 ،ي  )  اضيأكث  أهم

تعني  ف  د ج  المثظف م  الد ج  التي يشغلهت إل  د ج  أيل  فىي السىل  اإلدا ي،  كمت -
ثطىىدخل فىىي مىىدلثل الت قيىى  انتقىىتل المثظىىف إلىى  ثظيحىى  أيلىى  حتىى  ثا   لىى  يت تىى  يلىى  هىىذا 

 (. 183 ،متلي  )الدليمي تاالنتقتل مزاي
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فىىي مسىىتثى  خىى ى ثظيحىى  أ لىى يحتىى  الحتليىى  إمىى  ثظ  دتعنىىي الت قيىى  بأنهىىت نقىىل الحىى ثكىىذلك -
حيىى  يتحمىىل شىىت لهت ثاجبىىت  ثمسىىؤثليت  أضىىخ ، ثلكنىى  يتمتىى  بشىى ث( يمىىل  ،تنظىىي  أيلىى 

: 1978 ،أحسىى  كزطىىتدة فىىي الم تىى  ثا تحىىتع فىىي م كىىزه األدبىىي بصىىح  يتمىى  )حسىى  ثزهيىى 
295-296). 

فىي التنظىي   ذا  مسىتثى أيلى  لثظيحى الت قي  بأنهت نقل المثظىف  فم  يع   ثهنتك 
لىذلك فتلت قيى  الثظيحيى   ،اإلدا ي، ثال يدخل فيهىت مىنح المثظىف د جى  أيلى  أث م تى  أفضىل

سنتد ثظيح  أيل  مى  الثظيحى  الحتليى  فىي السىل  اإلدا ي ثذا  مسىؤثليت  إتقث  يل  أست  
الىىىثظيحي الىىىذي يتةلىىى  نىىىثع مىىى  التنظىىىي   لكثهىىىذا مىىىت يعبىىى  ينىىى  بتلمسىىى ،ثصىىىالحيت  أكثىىى 

ثالت في  ثالت قي  ليىؤم  انتقىتل المثظىف مى  م تبى  ثظيحيى  معينى  إلى  م تبى   ي للتعي القتنثني
  .(230 ،ثظيحي  أيل  منهت ثفقت  للقثاني  ثالش ث( المحددة )الظته 

 : ةعن العمل كمحرك للدافعي الرضا
العتمل المح ك لدافعيى  األفى اد ألداء العمىل هىث د جى   ضىته  يى    الثاضح أ م  
بقىد  مىت  ،التىي يحصىل يليهىت الحى د مى  ثظيحتى   ي أن  بقد  مت تزطد العثائىد ثالمنىتفأ ،العمل

الحىى د لبىىدل جهىىد مكثىىف فىىي أدائىى  للعمىىل. فزطىىتدة دافعيىى  الحىى د ألداء العمىىل هىىث  مىىت يىىزداد ح
لىىىىألداء  افعيىىىى هىىىىذه العالقىىىى  بىىىىي  ال ضىىىىت ثالد لمثىىىىلثالتحسىىىىي   .نتىىىتو لشىىىىعث ه ب شىىىىبتع حتجتتىىىى 

كلمىت  ،الحى د مى  يملى  ليهىتزاد  مقتدي  العثائد ثالمنتف  التي يحصىل ي كلمتيتلخ  في أن  
إلىىى  بىىىذل جهىىىد أكبىىى  فىىىي األداء كتعبيىىى  يىىى  هىىىذا  فعىىى بمىىىت يد ،أث ثالؤه للمنظمىىى   زاد امتنتنىىى

  .تنت االم
تسىتند  نحثالمى   ثالمكتفى ،التىي تقىث  يلى  األقدميى   الت قي  ثالعالثا  الدث ط فب امج 

 (. 92-91: 1983 ،لألداء )يتشث  دافعي العمل ثال ي بي  ال ضت   يل  افت اض العالق
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ثالتقىد  الىىثظيحي  لت قيى التنظيميى  ثمىت تىثف ه مى  فى   ل  ا الثاضىح أ  المسىت ثمى  
 ،البشى ط  فىي العمىل بثجى  يىت  مىثا دال ةمثحىت تحقيىق  لهي ثسيل  مححىزة تسىتخد  مى  أجى

قىىد  نحىىث األيلىى  فىىي المسىىت ا  التىىي فىىتلجمي  يسىىع  بجىىد ثنشىىت( ليحصىىل يلىى  ت قيىىت  للت
 تلبىت  مىت  ،الحى د(. كمىت أ  تقىدي  اإلدا ة أليمىتل 547 :2005 ،يقيلىيتتيحهت المنظمى  لهى  )

 .(305 :1979يؤدي إل  ت قيت  ثمنح  الح ص  للتقد  الثظيحي بتلمنظم  ) منصث ، 
 الترقية:  شروط

 ثف هت لت قي  المثظف ثهي: في قتنث  الخدم  المدني  الش ث( الثاج  ت عالمش   نظ  
تكىىىث  الد جىىى  المىىى اد الت قيىىى  إليهىىىت تعلىىىث مبتشىىى ة الد جىىى  التىىىي يشىىىغلهت المثظىىىف فىىىي  أ  -1

  .الثحدة اإلدا ط  التي يتبعهت

فيجى  أ  يكىث  المثظىف قىد أمضى   .تكث  هنتك ثظيح  شت  ة ي ق  إليهت المثظف أ  -2
فىي الت قيى   حىق أييلى  انقضىتء هىذه المىدة  ثال يت تى  ،للت قيى  أدنى هذه المدة المق  ة كحد 

  .(265 ،) اضي

مثىتل ذلىك  ،المؤهال  العلمي  المةلثبى  فىي المثظىف الم شىح للت قيى  ثفىق القىتنث   تثاف  -3
حصىىثل  يلىى  الشىىهتدة العلميىى  أث اجتيىىتزه ب نتمجىىت  تىىد طبيت  لىى  يالقىى  بمهىىت  الثظيحىى  الم شىىح 

  .لهت

فىي تقىت ط  األداء ثالكحىتءة المعىدة مى   مقبثلى  معينى   الم شىح للت قيى  يلى  د جى حصثل -4
  .كأ  تكث  سن  أث أكث  ،في أثنتء مدة زمني  معني  ،يم قبل الجه  المسؤثل  ي  تقي

 لمسىىىتثى يجىىىثز ت قيىىى  المثظىىىف مبتشىىى ة إلىىى  ثظيحىىى  أث مسىىىتثى ثظيحىىىي أيلىىى  مىىى  ا ال -5
 ،لىك، فى   الت قيى  تعىد بتةلى ذ دث حيى  ينىد حى .الثظيحي الذي يعلث الثظيح  التىي يسىتحقهت

  .(497-496 ،النتفدة )العزاثي ثجثاد األنظم ن  يجيز ذلك في القثاني  ث  ي دمت ل  

 : ـةالترقي أنواع
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 أ  تكىىث  يلىى  أسىىت  الكحىىتءة أث األقدميىى  ثقىىد تكىىث  ت قيىى  تشىىجيعي . مىىتإ ثالت قيىى  
ل تعتىد يلى  األقدميى  أ  هى ،م  أه  الق ا ا  هث تق طى  يلى  أي األسى  تعتمىد الت قيى  ثلعل

  ؟تعتمد يل  الكحتءة أ  يل  االثني  في آ  ثاحد
نجىد أ  أسىت  الكحىتءة هىث األفضىل مى  ضى ث ة األخىذ  طى ثجهى  النظى  التححيز  فم  

ثبىىتل    مىى   ،فىىي معىىدال  الكحىىتءة تسىىتثي فىىي االيتبىىت  مجمثيىى  أخىى ى مىى  المعىىتيي  ينىىد ال
زالىى  تةبىىق معيىىت  األقدميىى  أكثىى  مىى  تةبيقهىىت مت ميىى ذلىىك فىى   العديىىد مىى  المنظمىىت  الحكث 

  .(359 ،لمعيت  الكحتءا  )ديسل 
  :التة ق إل  أنثاع الت قي  كمت يلي ثسيت 

 على أساس األقدمية:  الترقية
تكث  األثلثي  في الت قي  إلى  الثظيحى  األيلى  الشىت  ة للمثظىف الىذي قضى   حي  

  .(230 ،)الظته في ثظيحت  الحتلي  فت ة زمني  أةثل م   ي ه 
فىىي الت قيىى  ألنىى  ال يجعىىل األحىىد  ثاألصىىغ   ميىى يحضىىل العىىتملث  مبىىدأ األقد كمىىت 

  .(133 ،يل  م  هث أقد  من  في العمل )يبدالهتدي فيش  
لسىن   55مى  قىتنث  الخدمى  المدنيى   قى   38/3المشى ع الليبىي فىي المىتدة  أ  ثطبدث

الد جى  الستدسى  إلى  األثلى  إال أنى  اشىت ( قد أخىذ بأسىلث  األقدميى  فىي الت قيى  مى   1976
  :م ايتة مت يلي

تكىىىىث  األسىىىىبقي  للحتصىىىىلي  يلىىىى  د جىىىى  كحتيىىىى  ال تقىىىىل يىىىى  جيىىىىد جىىىىدا  فىىىىي السىىىىنتي   أ  -أ
  .األخي تي 

يلى  د جى  كحتيى  ال تقىل يى   لي بقي  ثظتئف ختلي  جىتز الت قيى  إليهىت مى  الحتصى إذا - 
  .تي جيد في هتتي  السن



 131                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

مى  القىتنث  المىذكث  ضىثاب  األقدميى  فأيتب هىت فىي  27ش ع في المتدة حدد الم ثقد 
األقدميى   دد تت طب التعيي  ألكثى  مى  مثظىف حى تةتبقف ذا  ،الد ج  م  تت طب التعيي  فيهت

  :ثفقت  للقثايد اآلتي 
يلى  أسىت   نىي األقدميى  بىي  المعي تحىددألثل م ة دث  إجى اء امتحىت  ف عيي كت  الت إذا -1

 فتألقد  تخ جت  فتألكب  سنت .  ،  مؤهال  األيل

سىت  أكت  التعيي  متضمنت  ت قي  بنتء  يل  نجتح في امتحىت  حىدد  األقدميى  يلى   إذا -2
أمىىىت إذا كىىىت  بىىىدث  امتحىىىت  حىىىدد  األقدميىىى  يلىىى  أسىىىت  األقدميىىى  فىىىي  ،الحقىىى ة )أ( السىىىتبق 

 .(258-257 ،يحك  الحق ة ) ( ) اض ةبقالستبق  ثفي حتل  التستثي ي لد ج ا

 على أساس الكفاءة:  الترقية
قىى ا  الت قيىى  مىى  يدمىى ، يتةلىىى   التخىىتذأ  فىىي حتلىى  االيتمىىتد يلىى  الكحىىىتءة  نجىىد 

فعمليىى  قيىىت  مسىىتثيت  األداء المتضىىي ال يثجىىد  ،األمىى  مع فىى  كيحيىى  تحديىىد ثقيىىت  الكحىىتءة
أكثىىى  مىىى  أدثا   حيىىى  يىىىت  قيىىىت  مسىىىتثيت  األداء تىىى  تسىىىتخد  أداة أث ،بشىىىأنهت أيىىى  مشىىىكل 

يلىى  احتمىىتال   التعىى فثلكىى  تتةلىى  الت قيىى  أيضىىت   .التقيىىي  فىىي تسىىجيل مسىىتثى أداء الحىى د
  .بلسليم  للتنبؤ بمستثى أداء الح د بتلمستق حي  يج  ثض  أداةي  ،نجتح الح د في المستقبل

الثاقىى  تعتمىىد معظىى  المنظمىىت  يلىى  مسىىتثيت  أداء الحىى د فىىي المتضىىي بىىتلتنبؤ  ثفىىي 
التي يمك  استخدامهت، ثلكى  قىد   ثهذا م  أبس  اإلج اءا ،سثف يكث  يلي  بتلمستقبل بمت
الختضىعي    ادالبعض األخ  اختبت ا  متقدم  أث م اكز التقثي  فىي الحكى  يلى  األفى ستخد ي

  .(359  ،للت قي  )ديسل
يلىىى   تقىىىث إلىىى  ذلىىىك نجىىىد أ  الت قيىىى  يلىىى  أسىىىت  الكحىىىتءة أث الجىىىدا ة  ثبتإلضىىىتف  

أداء العمىىل اإلدا ي ثمىىت يتصىىل بتلكحىىتءة  فىىيت  مىىت حققىى  المثظىىف مىى  الكحىىتءة ثالجىىدا ة أسىى
  .(230 ،الحني  ث ي هت م  األمث  التي تت ك لتقدي  اإلدا ة )الظته 
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( م  قتنث  الخدمى  المدنيى  أ  تكىث  الت قيى  يلى  38أجتز المش ع في المتدة ) ثقد 
المىىدة التىىي قضىىتهت فىىي الد جىى  ثالتىىي يقىىد هت  فىىي مثظىىفأسىىت  الكحىىتءة التىىي حصىىل يليهىىت ال

 ، ئيسىىى  األيلىىى  بتالسىىىتنتد إلىىى  نشىىىتة  ثصىىىالحيت  لممت سىىى  الثظيحىىى  الم قىىىي إليهىىىت ) اضىىىي
256). 

 التشجيعية:  الترقية
( م  قتنث  الخدم  المدني  ت قي  المثظىف ت قيى  39المش ع كذلك في المتدة ) أجتز

 التتلي :  (في الت قي  بتلش ث تشجيعي  دث  قضتء الحد األدن  المق   
  .يكث  قد حصل يل  تقت ط  بد ج  ممتتز في الخم  سنثا  الستبق  يل  الت قي  أ  -أ

 يكث  قد أمض  في الد ج  نصف المدة المق ة كحد أدن  للت قي  يل  األقل.  أ  - 

  .ي قي ت قي  تشجيعي  أكث  م  م تي  خالل مدة خدمت  الثظيحي  أال -و

الت قيىىت  التىىي تىىت   جمىىثع% مىى  م5زطىىد يىىدد المىى قي  ثفقىىت  لحكىى  هىىذه المىىتدة يلىى  ي أال -د
  .(258 ،خالل السن  المتلي  بتلثحدة اإلدا ط  ) اضي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 133                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

 



 134                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

 امتـــةاخل

  :النقت( التتلي  ستخل ضثء هذه الث ق  ن في 
المثظىف مىؤهال    م  يملي  نقل المثظىف فثائىد مثىل خلىق نىثع مى  التىثاز  بىي تتحقق -1

  .ثمهت ات  ثبي  متةلبت  أداء الثظيح  المعني 

ثشىىعث ه بتل احىى  ينىىد  تىى مىى  األحيىىت  إلىى  ةمأنين يىى يمليىى  نقىىل المثظىىف فىىي كث تىىؤدي -2
أي أن  ال يشع  بتل اح  ثاالنسجت  مى  مجمثيى  يملى   ،م  المنتخ التنظيمي الستبق تخلص 
  .الستبق

أل   لعىتملي ،نى  يقتىل  ثح المنتفسى  ثالمبىتدأة بىي  ايل  مبدأ األقدميى  فىي الت قيى  أ يؤخذ -3
ثطثىب  الكحتيى   حىتءاإلش افي  العتليى  بغيى  األك ظتئفيؤدي إل  شغل الث  هتالتزا  األقدمي  ثحد

 ثيقضي يل  كل حثافز تنمي  الشخصي . 

  .أفضل العنتص  م  بي  المثظحي  الم شحي  لشغل المنتص  األيل  الشت  ة انتحتء -4

يل  االبتكت  ثالتجديد. فعندنت ي ى الحى د بىأ  تقدمى  ثت قيتى  فىي  المثظحي تشج    قي الت -5
منى  الىداف  لبىدل أقصى  مىت  قفى   ذلىك يخلى ،ثظيحت  م هثنت  بمدى التقىد  ثاإلنجىتز فىي يملى 

  .يمكن  م  أجل الحصثل يل  الت قي 
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 ـــعاملراج

السىلثكي  ثأدثا  البحى  التةبيقىي" دا  إدا ة القثى العتمل  "األس   :صق  يتشث  أحمد -1
 .1983 ،النهض  الع بي  للةبتي  ثالنش 

 . 2003 ،دا  الم طب للنش  ،إدا ة المثا د البش ط  :ديسل  جت ي  -2

صىالحهت" دا   :أمي  يبد الهتدي حمدي -3 إدا ة شؤث  مثظحي الدثل  "أصثلهت ثأسىتليبهت ثا 
 .1990 ،الحك  الع بي

القىىىىىتنث  اإلدا ي )د اسىىىىى  مقت نىىىىى ( دا  المسىىىىىي ة للنشىىىىى  ثالتثزطىىىىى   :خليىىىىىل الظىىىىىته  ختلىىىىىد -4
 . 1998 ،ثالةبتي 

 .2011محند دي ي: إدا ة المثا د البش ط ، يمت ، دا  الثقتف  للنش ،  زاهد -5

 . 1978 ،دا  النهض  الع بي  للنش  ،اإلدا ة العتم  :حس  ثمصةح  زهي  يتدل -6

 ،لحكىىىىثمي، دا  النهضىىىى  الع بيىىىى  للةبتيىىىى  ثالنشىىىى حسىىىى : اإلدا ة فىىىىي القةىىىىتع ا يىىىىتدل -7
 . 1985 ،بي ث 

 ،إدا ة المىثا د البشى ط  المعتصى ة "بعىد اسىت اتيجي" دا  ثائىل للنشى  :ثصىحي يقيلىي يمى  -8
2005 . 

 .2005 ،دا  المةبثيت  الجتمعي  ،القتنث  اإلدا ي الليبي :ليلث  اضي متز   -9

 . 2003 ،دا  الجتمع  الجديدة للنش  ، د البش ط إدا ة المثا :سعيد أنث  سلةت  محمد -10

الليبىي ) قتبى   قىتنث  "ال قتب  الحضتئي  يل  أيمىتل اإلدا ة فىي ال :يبد هللا الدليمي محمد -11
 .2002 ،ة ابل -الجتمع  المحتثح  ،القضتء اإلدا ي(

ت  ثكتلىىى  المةبثيىىى ،المبىىىتدئ العتمىىى  فىىي إدا ة القىىىثى العتملىى  :أحمىىىد منصىىث  منصىىث  -12
  .1979 ،للنش 
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الثظىىىتئف االسىىىت اتيجي  فىىىي إدا ة المىىىثا د  :يبىىىد هللا العىىىزاثي ثيبىىىت  حسىىىي  جىىىثاد نجىىى  -13
 .2013 ،دا  اليتزث ي العلمي  للنش  ثالتثزط  ،البش ط 

الةىىىىتئي ثآخىىىى ث : إدا ة المىىىىثا د البشىىىى ط  "مىىىىدخل اسىىىىت اتيجي متكتمىىىىل"  ي حجىىىى يثسىىىىف -14
 .2010يمت ، مؤسس  الث اق للنش ، 
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 عليه املتفق العمل بأداء العامل التزام
 آخر بعمل تكليفه يف العمل جهة حق ومدى 

 *عبدالعالي عبداهلل حممد. أ
  :مقدمة

 أحىىد فيىى  يتعهىىد يقىىد)) بأنىى  العمىىل يقىىد، المىىدني القىىتنث   مىى ( 673) المىىتدة ي فىى  
 بى  يتعهىد أجى  مقتبل إش اف  أث إدا ت  ثتح  اآلخ  المتقتيد خدم  في يعمل بأ  المتعتقدي 
 .((اآلخ  المتقتيد
 .العمل ثجه  العتمل -:همت العمل يقد ة في ف   الستبق التع طف خالل ثم  
 جهىى  ث قتبىى  إشىى اف تحىى  جهىىد ببىىذل يلتىىز  ةبيعىىي شىىخ  كىىل: بتلعتمىىل ثيقصىىد 
 .أج  لقتء العمل

 لقىتء أكثى  أث يىتمال يسىتخد  ايتبىت ي  أث ةبيعىي شىخ  كىل فهي: العمل جه  أمت 
    أث العمىىل صىىتح  لمصىىةلح مىى ادف بمعنىى  هنىىت العمىىل جهىى  مصىىةلح ثنسىىتخد ، أجىى 
 .العمل

، الخىىت  القىىتنث   ألحكىىت  تخضىى  البحىى  هىىذا فىىي المقصىىثد بىىتلمعن  العمىىل ثجهىى  
  .الختص  االيتبت ط  بتلشخصي  يتمت  ايتبت طت   شخصت   أث ةبيعيت   شخصت   كتن  سثاء

 بتلشخصىىي  تتمتىى  التىىي اليتبت طىى ا األشىىخت ، البحىى  هىىذا نةىىتق مىى  يخىى و لىىذلك 
، 2010 لسىىن ( 12)  قىى  القىىتنث   فىىي ثا د هىىث كمىىت، اإلدا طىى  الثحىىدا  أث العتمىى  االيتبت طىى 

 .(1)العمثميي  المثظحي  ثصف بهت العتملي  يل  يةلق ثالتي العمل يالقت  بشأ 
                                                           

 .مص ات  جتمع -القتنث   بكلي  محتض  -*

( 12)  ق  العمل يالقت  قتنث   م ( 05) المتدة في، ثالعتمل العمل ثجه  اإلدا ط  الثحدة تع طف انظ  -1
( 10) السىىن ( 07) العىىدد، التشىى طعت  مدثنىى  فىىي منشىىث ، 2010-01-28: بتىىت طب لصىىتد ا، 2010 لسىىن 
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 بشىأ ، 2010 لسىن ( 12)  قى  القىتنث   أ  العمىل أثسىت( فىي ثطتى دد البعض ثيعتقد 
 يلىيه  ثةبىق ثالعمىتل ثالشى كتء العمىثميي  المىثظحي  بىي  سىتثى  قىد ليبيىت فىي العمل يالقت 
 المتبىىى  السىىىيتق خىىىتلف ثا   القىىىتنث   فهىىىذا، صىىىحيح  يىىى  االيتقىىىتد هىىىذا ثلكىىى ، األحكىىىت  نحىىى 

 الجهىىت  فىىي بتلعىىتملي  الختصىى  األحكىىت  بىىي  جمىى  بىىأ ، المقت نىى  التشىى طعت  فىىي ثالمىىألثف
 ثفئى ، يليى  المتعىت ف بىتلمعن  العمىتل فئى  ثهى ، العتمى  االيتبت طى  خصي بتلش تتمت  ال التي

 المىثظحي  ثفئى ، التجىت ي  القىتنث   بهى  الختصى  الشى اك  يالقىت  يل  ينةبق ثالذي  الش كتء
 بقىتنث   سىمي ، ثاحىدة قتنثنيى  مدثنى  فىي، العتم  اإلدا ط  بتلجهت  يعملث   ثالذي  العمثميي 
 يلىىى  ثةبقهىىىت فئىىى  بكىىىل الختصىىى  األحكىىىت  دمىىىج حىىىد إلىىى  يصىىىل لىىى  أنىىى  إال، العمىىىل يالقىىىت 
 .(1)المشت ك  األحكت  بعض يل  ثن  مستقال بتبت فئ  لكل أف د إن  بل، الجمي 

 قتنثنيىى  مدثنىى  فىىي مختلحىى  يمىىل بعالقىىت  الختصىى  األحكىىت  بىىي  الجمىى  هىىذا ثلكىى  
 .ب  الختص  ثأحكتم  محهثم  منهمت فلكل، ثالمثظف العتمل بي  للخل  يديثنت ال، ثاحدة

 بيىت  فىي أستسىت   ينحصى  ثالىذي البحى  مثضثع إل  نعثد ف ننت كثي  ا نبتعد ال ثحت  
  يىى  آخىى  بعمىىل تكليحىى  فىىي العمىىل جهىى  حىىق ثمىىدى يليىى  المتحىىق العمىىل بىىأداء العتمىىل التىىزا 

                                                                                                                                                 

 .2010-05-18: بتت طب

، 1976 لسىن ( 55)  قى  المدني  الخدم  قتنث  ، العتم  اإلدا ط  الجهت  في المثظحي  أثضتع ينظ  كت  -1
( 58)  قىى   العمىىل قىىتنث   كىىت ألح فتخضىى  الخىىت  القىىتنث   نةىىتق فىىي العمىىل يالقىىت  أمىىت، التنحيذيىى  ثالئحتىى 
 ثبعىىض التجىىت ي  القىىتنث   فينظمهىىت الشىى كتء بىىي  العالقىىت  أمىىت، لىى  المكملىى  ثاللىىثائح ثالقىىثاني ، 1970 لسىىن 

 بىىىي  ثاحىىىدة مدثنىى  فىىىي جمىىى  فقىىد، 2010 لسىىىن ( 12)  قىىى  العمىىل يالقىىىت  قىىىتنث   أمىىت، لىىى  المكملىىى  القىىثاني 
ىت يمل يالقت  ليس  ثهي، الش اك  بعالقت  المتعلق  األحكت   فئى  ثتخى  التعتقديى  العمىل ثيالقىت ، أستس 
 ثأفى د العمىثميي  المىثظحي  فئى  تخى  ثالتىي الالئحي  أث التنظيمي  العمل ثيالقت  المألثف بتلمحهث  العمتل
 المىتدة أ  ذلىك يلى  ثالىدليل، المشىت ك  بتألحكىت  يتعلىق بىت  إلى  بتإلضىتف  العالقى  م  نثع لكل مستقال بتبت
   .منهمت كل تع طف يند ثالمثظف العتمل بي  ميز  قد القتنث   هذا  م( 05)
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 العتمىىل فيهىت يخضىى  ثالتىي، الخىىت  القىتنث   أحكىىت  نةىتق فىىي ثذلىك، العقىىد فىي يليىى  المتحىق
 الىىثا دة، التعتقديىى  العمىىل بعالقىىت  الخىىت  البىىت  أث المىىألثف بىىتلمعن  العمىىل قىىتنث   حكىىت أل
 ثكىىىذلك، المىىىدني القىىىتنث   فىىىي الىىىثا دة العتمىىى  ثاألحكىىىت ، 2010 لسىىىن ( 12)  قىىى  القىىىتنث   فىىىي
  .العمل تنظي  لثائح

 تتعلىىق ثالتىىي الالئحيى  أث التنظيميىى  العمىل يالقىىت ، البحى  نةىىتق مى  يخىى و ثبهىذا 
 فىىى   الحىىىتل ثبةبيعىىى ، ختصىىى  لقىىىثاني  تخضىىى  أخىىى ى  فئىىى  أيىىى  أث العمىىىثميي  المىىىثظحي  حئىىى ب

 القىىتنث   د اسىى  نةىىتق فىىي يىىدخل بحثنىىت مجىىتل أل  البحىى  هىىذا فىىي تهمنىىت ال الشىى اك  يالقىى 
 .التجت ي 
 الختضىىى  العمىىىل لعقىىىد ثفقىىىت يليىىى  المتحىىىق العمىىىل بىىىأداء العتمىىىل التىىىزا  ثبخصىىىث  
 :أهمهت إشكتليت  يدة يثي  ن ف ، الخت  القتنث   ألحكت 

 بتحديىىد يتعلىق فيمىت سىثاء، العقىىد فىي يليى  المتحىق العمىل بىىأداء العتمىل التىزا  محهىث  تحديىد  
 ثكيحيىى ، العمىىل لعقىىد محىىال بتيتبىىت ه العمىىل فىىي المةلثبىى  الشىى ث( ثتحديىىد، بتلعمىىل المقصىىثد
 المتحىق العمىل بىأداء عتمىلال التىزا  مضىمث   ثتحديىد، أداؤه العتمىل مى  المةلث  العمل تحديد
 .الحتال  بعض في تغيي ه إل  ثالحتج  العمل ينص  ثبت  فك ة ثتحديد، يلي 

 ف نهىت العقىد فىي يليى  المتحىق  ي  بعمل العتمل تكليف في العمل جه  حق بخصث  أمت  
 :أهمهت إشكتليت  يدة تثي 

 الةىثل  ليىدا لهىت يكىث   بحيى  األحىثال جميى  فىي العمىل لجهى  متىتح الحىق هىذا هل 
 القىىىثة قتيىىىدة نةبىىىق أ ، العتمىىىل بحقىىىثق  بتلمسىىىت  يىىىؤدي قىىىد الىىىذي بتلشىىىكل الجتنىىى  هىىىذا فىىىي

 المتحىىىق يملىىى  تغييىىى  ثيىىىد  العتمىىىل بثضىىى  المسىىت  مىىى  العمىىىل جهىىى  ثنمنىىى ، للعقىىىد الملزمىى 
دا تىىى  العمىىىل سىىىي  حسىىى  يلىىى  التىىىأثي  إلىىى  يىىىؤدي بمىىىت، يليىىى   مسىىىتي ة يىىى  العقىىىد ثتخلىىىف ثا 

 .المستجدا 
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 .العمل لجه  بتلنسب  أث للعتمل بتلنسب  سثاء خةي ة آثت  التغيي  لهذا ف   ثكذلك 
 البحثيىىىى  الد اسىىىى  إةىىىىت  فىىىىي النظىىىى ي  الصىىىىعيد يلىىىى  أهميتهىىىىت لهىىىىت اإلشىىىىكتليت  هىىىىذه 
 بتلبحىىى  يحىىىظ لىىى  ف نىىى  ثكىىىذلك، ثالمثاقىىىف الىىى ؤى  فيىىى  تتعىىىدد مثضىىىثيت بتيتبت هىىىت األكتديميىىى 
 أحكىىىت  شىىى ح بمنتسىىىب  ث د  ثلكنهىىىت، لىىى  اسىىىت د   بثجىىىثد ايت افنىىىت مىىى ، المعمىىىق المتخصىىى 

 الضىثء لتسلي  كتفي   ي  األحيت  م  كثي  في يجعلهت مت ثهث، إجمتلي بشكل العمل قتنث  
 .(1)خت  بشكل المثضثع هذا يل 

 العمىىل لعقىد ثفقىىت للعتمىل المسىىند العمىل تغييىى  أث تعىديل فىى   التةبيقيى  النتحيىى  ثمى  
 الىذي محلى  ثهىث العمىل يقىد في أستسي  ك  هث فتلعمل، ي ةكب يملي  أهمي  ل ، مع  المب  
 العتمىل م كىز يلى  سىينعك  تغييى ه أث تعديلى  فى  ، للعتمىل األصلي االلتزا  ثيمثل يلي  ي د

 .تغيي  ا ب  ثيحد  التعتقدي
 جهى  تعى ف أ  البىد، العمل ثجه  العتمل بي  العمل يالق  الستق ا  ثضمتنت لذلك 
 فىي حقى  مىدى العتمىل يعى ف ثأ ، المةلىث  التعىديل إحىدا  في تهتثسلة حقهت حدثد العمل
 .ثمستق ة ثتبت  التعتقدي  العالق  يل  اإلبقتء

، 2010 لسىن ( 12)  قى  القىتنث   نصىث  يلى  البحى  هىذا فىي نقتصى  ل  ثسثف 
 بىل، أهميتى  مى  ثيقلىل البح  نةتق م  يضيق أ  شأن  م  ذلك أل ، العمل يالقت  بشأ 

 أي فىىي العتمىى  الشىى طع  يمثىىل ثالىىذي المىىدني القىىتنث   فىىي الىىثا دة العتمىى  لقثايىىدا إلىى  سنسىىتند
                                                           

، القىىي  كتتبىى  فىىي مجمىىل بشىىكل المثضىىثع هىىذا الىى ثيمض يمىى ث يبىىدالغني الىىدكتث  أسىىتتذنت تنىىتثل مىىثال -1
 .2012-ة ابل ، الح دي  العمل يالقت ، 1/و، االجتمتيي القتنث  
 الح دي العمل لعقد العتم  األحكت ، كتتب  في الحالح يبدهللا محمد الدكتث  المثضثع هذا تنتثل ثكذلك 

  .2006-بنغتزي -الحضيل دا ، ثالجمتيي
  .يتم  بصث ة العمل يالقت  مثضثع تنتثل  المؤلحت  هذه أ  بتيتبت  ةبيعي أم  ثهذا 
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 ينىدمت ينتبيعى  مى  ثنشى   التعى  ي هقنىت ينىدمت القىتنث   هىذا بأحكىت  لنستظل، تعتقدي  يالق 
 ثبتلتحديىىد الىىدثل لىىبعض المقت نىى  التشىى طعت  يلىى  االنحتىىتح إلىى  بتإلضىىتف ، الظمىىأ بنىىت يشىىتد

 ثاجتهتداتهىىىىت خةثاتهىىىىت مىىىى  لنسىىىىتحيد حىىىىديث ت صىىىىد   التىىىىي لع بيىىىى ا الىىىىدثل بعىىىىض تشىىىى طعت 
 ثكىذلك، العمىل يالقىت  مجىتل في تقدمي  نقل  تمثل التي االجتهتدا  تلك ثختص  التش طعي 
 .الع بي القضتء أحكت  أث المثق ة العليت محكمتنت سثاء، القضتء أحكت 

 :اآلتي  للخة  ثفقت البح  مثضثع نتنتثل ثسثف 
 :مقدم  -
 .ثالتغيي  الثبت  بي  العمل ينص  :األثل المبح  -
  .العقد في يلي  المتحق العمل بأداء العتمل التزا  محهث : األثل المةل  -
       .بتلعمل المقصثد تحديد :أثال   -
 .العقد في  يلي  المتحق العمل بأداء العتمل التزا  مضمث  : ثتنيت   -
 .الحتال  بعض في تغيي ه إل  ثالحتج  لعملا ينص  ثبت  القتيدة: الثتني المةل  -
 .القتنثني ثأستس  العمل ينص  ثبت : أثال   -

 .الحتال  بعض في العمل ينص  تغيي  إل  الحتج : ثتني ت -
  بعىىىض فىىىي العقىىىد فىىىي يليىىى  المتحىىىق  يىىى  بعمىىىل العتمىىىل تكليىىىف جىىىثاز: الثىىىتني المبحىىى  -

 .الحتال 
 بشىىكل يليىى  المتحىىق  يىى  بعمىىل العتمىىل تكليىىف فيهىىت يجىىثز التىىي الحىىتال : األثل المةلىى  -

 .مؤق 
 مىىت إلصىىالح أث حىىتد  ثقىىثع لمنىى  العقىىد فىي يليىى  المتحىىق  يىى  بعمىىل العتمىىل تكليىف: أثال   -
 .القته ة القثة حتل  في أث ين  نشأ

 .اقتصتدي  ألسبت  العقد في يلي  المتحق  ي  بعمل العتمل تكليف: ثتنيت   -
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 بشىىكل يليىى  المتحىىق  يىى  بعمىىل العتمىىل تكليىىف فيهىىت يجىىثز لتىىيا الحىىتال : الثىىتني المةلىى  -
 .دائ 
  .للتعديل العتمل قبثل يل  بنتء العقد في يلي  المتحق  ي  بعمل العتمل تكليف: أثال   -

  .جثه ي  بشكل ين  يختلف ال كت  إذا يلي  المتحق  ي  بعمل العتمل تكليف: ثتنيت   -

 .العمل أستلىي  ثتغيي  التقني  التغي ا  بسب  يلي  حقالمت  ي  بعمل العتمل تكليف: ثتلثت   -
 يجىزا   العمىل أداء يى  العتمىل يجىز بسىب  يليى  المتحىق  يى  بعمىل العتمىل تكليىف:  ابعت   -

 .مستديمت   جزئيت  
 .الختتم  -

 األول املبحث

 والتغيري الثبات بني العمل عنصر

 بينى  المبى   العمىل لعقىد يىذ اتنح العتمىل يتتق يل  الملق  األصلي االلتزا  هث العمل 
 يبقى  فهىل" يىتدة" العمىل يقىد فىي أداؤه العتمل م  المةلث  العمل ثيحدد، العمل جه  ثبي 
 قتبىل انى  أ  مع  المب   العقد في ثكت  سة  لمت ثفقت ثتبت ت أداؤه العتمل م  المةلث  العمل
 فىي يليى  اإلجتبى  نحىتثل لالتسىتؤ  هىذا العقىد؟ إبى ا  بعىد تحىد  التىي للمسىتجدا  ثفقت للتغيي 
 :مةلبي  إل  قسمنته ثالذي المبح  هذا

 فىي يليى  المتحىق العمىل بىأداء العتمىل التىزا  محهىث  ينىثا  تح  جتء األثل المةل  
 تغييى ه إلى  ثالحتجى  العمىل ينص  ثبت  القتيدة ينثا  تح  فجتء الثتني المةل  أمت، العقد
 .الحتال  بعض في

 األول املطلب

 العقد يف عليه املتفق العمل بأداء العامل زامالت مفهوم

 :بالعمل المقصود تحديد: أولا 



 143                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

 :أقسامه وتحديد العمل عنصر تعريف -أ
 :العمل تع طف. 1

 مقتبىىىل العمىىىل جهىىى  لصىىىتلح العتمىىىل يؤديىىى  يضىىىلي أث ذهنىىىي جهىىىد كىىىل هىىىث العمىىىل 
  .(1)أج 

ا يكىث   أ  ذلىك فىي يسىتثي  اإلنست  ب  يقث  إ ادي مجهثد ي  يبت ة فتلعمل   مجهىثد 
ت المجهثدي  يتةل  ثقد ذهني ت أث يضليت  .(2)مع 

 ثهىىث، بىى  إال قىىثا  العقىىد لهىىذا يكىىث   ال العمىىل يقىىد فىىي أستسىىي ت  كنىىت يعتبىى  فتلعمىىل 
 .العمل جه  لصتلح العتمل ب  يلتز  الذي األصلي االلتزا 

 أ  البىد الخدمى  ثهىذه، العمىل جهى  لصىتلح العتمىل يؤديهىت خدمى  يى  يبىت ة ثالعمل 
 .الجمهث  أمت  بتلثقثف أزطتء يت ض  قيت  مثل سلبيت أث إيجتبيت كت  سثاء، فعال تكث  

                                                           

 .2010 لسن ( 12)  ق  العمل يالقت  قتنث   م ( 07) فق ة( 05) المتدة -1

 النهضىىى  دا ، الحىىى دي العمىىىل يقىىىد شىىى ح، 2/و، االجتمىىىتيي القىىىتنث   فىىىي ثسىىىي ال، الب يىىىي حسىىى  أحمىىىد -2
  .122  2003 القته ، الع بي 
 تنظى  فلى  التقىدي  حىق المجتمى  بنىتء فىي أهميتى  ثقىد   بتلعمىل الغى اء اإلسىالمي  الشى طع  اهتم  ثقد 
 ثيملى  العبىتدة م تبى   إلى العمىل  فعى  اإلسىالمي  الشى طع  إ  بىل العىيش لكس  ة طق أن  إل  فحس  إلي 

 العمىل لعالقىت  المنظمى  العتمى  القثايد ثأث د ، العمل يل  ثالح  البةتل  محت ب  يل  اإلسالمي  الش طع 
 فىىي ث د  التىىي المبىىتدئ أهىى  ثمى ، ثالمكىىت  الزمىىت  بحسىى  األمىى  يلمىتء الجتهىىتد الجزئيىى  التحصىىيال  تت كى 

–العمىل بعقد الثفتء:  الحديث  العمل قثاني  أست  تمثل يثالت، العمل يالقت  بخصث  اإلسالمي  الش طع 
 تكليىىف ثيىىد  العمىىل سىىتيت  تحديىىد–العمىىل لقىىد  منتسىىبت األجىى  جعىىل–بىى  الثفىىتء ثضىى ث ة بىىتألج  االهتمىىت 
 المةلىث  العمىل بيىت –العمىل يقىد محىل العمىل مشى ثيي –أدائى  في ثاألمتن  العمل إتقت –ةتقت  فثق  العتمل
 ة فىي بىي  الحسىن  المعتملى –ثتىأهيله  العمىل يلى  القىتد ط  أمىت  الحى   فىتح–ين  تل الجه ث ف  العتمل م 
 جديىد بأسلث  ثصت تهت الحديث  العمل قثاني  يليهت قتم  التي ثاألس  المبتدئ م  ذلك ث ي ، العمل يقد

 .العص   ثح م  يتنتس 
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 بىىىتلمعن  أي العمىىىل يقىىىد أ كىىىت  ألحىىىد مكثنىىىت يمىىىال العمىىىل يىىى  االمتنىىىتع يعىىىد ثال 
 .العمل يالقت  في المقصثد
 ذهنىي خىت جي مجهىثد يى  يبت ة هث، العمل يالقت  في المقصثد بتلمعن  فتلعمل 

شى اف  إدا تى  ثتحى  العمىل صىحت  لمصىلح  العتمل يؤدي  يضلي أث  ثالقصىد أجى  مقتبىل ثا 
 .(1)العمل جه  لصتلح مش ثي  منحع  قضتء أث حتج  إشبتع من 

 :العمل أقست . 2
 :المتدي ثالعمل القتنثني العمل -1.2

 لى ي ي د ثال المتدي  الةبيع  ذا  األيمتل يل  ي د أن  للعمل القديم  النظ ة كتن  
 ثيقىىىد العمىىىل يقىىىد بىىىي  للتمييىىىز القىىىدي  المعيىىىت  فىىى   لىىىذلك، القتنثنيىىى  الةبيعىىى  ذا  األيمىىىتل
 فهىث، قتنثنيى  ةبيعى  ذا كىت  فى ذا، العقىد محىل العمىل ةبيعى  يل  أستست ي تكز كت ، الثكتل 
 .يمل يقد فهث، قتنثني   ي  ةبيع  ذا كت  إذا أمت، ثكتل  يقد

ذا   أكىىده مىىت ثهىىث، فقىى  القتنثنيىى  األيمىىتل يلىى  لحقيقىى ا فىىي يىى د الثكتلىى  يقىىد كىىت  ثا 
 .(2)الثكتل  لعقد تع طح  يند المش ع

 مىىىت ثهىىىث المتديىىى  األيمىىىتل ثيلىىى  القتنثنيىىى  األيمىىىتل يلىىى  يىىى د قىىىد العمىىىل يقىىىد فىىى   
 ينصىى  فيىى  ذكىى  ثالىىذي، العمىىل لعقىىد-المىىدني القىىتنث   مىى ( 673) المىىتدة تع طىىف مىى  يتضىىح
 يمىىال   يكىىث   قىىد العمىىل؛ لعقىىد محىىال يعتبىى  الىىذي العمىىل أ  يلىى  يىىدل ممىىت تحديىىد دث   العمىىل
 يمىال   يكىث   قد العمل يقد في العمل ينص  ف   العمل يالقت  تةث  فم ،  ي ه أث قتنثنيًّت

                                                           

، الح ديى  العمىل يالقىت ، العمىل تشى ط  إل  المدخل، 1/و، العمل قتنث   في الثسي ، يبدالصبث  فتحي -1
 .256 ، 1985، مذكث ة  ي  للنش  دا 

 لحسىت  قتنثني بعمل يقث  بأ  الثكيل يلتز  بمقتضته يقد: )بأن  الثكتل  يقد مدني( 699) المتدة ي ف  -2
 .(المثكل
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  قتبى  تحى  العمىل تأديى  تكىث   أ  فتلمه ، يتمال الحتل  هذه في مع  المتعتقد ثيعتب  قتنثنيت  
ش اف  .(1)العمل صتح  ثا 
  قتبىى  تحىى  العتمىىل بىى  يقىىث  قتنثني ىىت يمىىال   يكىىث   قىىد -العمىىل يقىىد محىىل- مىىلالع فىى   لىىذلك

ش اف  .التبعي  ينص  ثجثد أي العمل جه  ثا 
 فىىي العىىتملي  مىى  العمىىل يقىىد إبىى ا  يتىىثل  ثالىىذي( العىىتملي  شىىؤث   مىىدي ) ذلىىك مثىىتل 
 لعقىثدل إبى ا  مى  بى  يقىث  فمت، يمل بعقد العمل جه  م  م تب  نحس  ثهث العمل جه  منشأة
شىىى اف  قتبىىى  تحىىى  يؤديىىى  قتنثنيىىى  ةبيعىىى  ذا يمىىىال يعتبىىى   فىىىي ذلىىىك يىىىؤث  ثال العمىىىل جهىىى  ثا 
 التىىىي العقىىىثد يلىىى  بىىىتلتثقي  يخىىىثل ينىىىدمت( القتنثنيىىى  الشىىىؤث   مىىىدي ) ثكىىىذلك، يىىىتمال ايتبىىىت ه
 ثمى  قتنثنيىت يمىال يعتبى  العمىل جهى  يى  نيتبى  التثقي  فعملي ، الغي  م  العمل جه  تب مهت
شى اف ل قتبى  للعمل أدائ  في ختضعت   كت  ةتلمت، يتمال   القتنثني  الشؤث   مدي   يعتب ذلك  ثا 
 .العمل جه 

  يىى ه  بتسىى  الصىىحقت  يعقىىدث   الىىذي  التجىىت طي  المنىىدثبي  يمىىل المشىى ع ايتبىى  ثقىىد 
 تىىتبعي  يكثنىىثا أ  بشىى (، يمىىتال   بىىذلك ثيعتبىى ث   العمىىل يقىىد محىىل للعمىىل مكثن ىىت، ثتمثىىيله 
 العمىىىل ينصىىى  بىىىأ  اةمئنىىىت  بكىىىل القىىىثل يمكننىىىت يليىىى ، (2)ل قتبتهىىىت ختضىىىعي ث  العمىىىل لجهىىى 

                                                           

  قتبىى  تحىى  العمىىل تأديىى  كتنىى  إذا قتنثنيىىت   يمىىال   يىىؤدي المتعتقىىد أ  مىى  بىىتل    يمىىل يقىىد يعتبىى  فتلعقىىد -1
شىى اف  فىىي تتمثىىل التبعيىى  هىىذه، العمىىل لجهىى  كتملىى  تبعيىى  حتلىى  فىىي المتعتقىىد يكىىث   بحيىى ، العمىىل صىىتح  ثا 
 بىىأداء المتعلقىى  العمىىل جهىى  ثتعليمىىت  ألثامىى  ثطخضىى ، ثتنظيمهىىت العمىىل شىى ث( ثثضىى  العمىىل جهىى  إشىى اف
-بيى ث ، الجتمعيى  الىدا ، العمىل قىتنث  ، ف و حس  تثفيق .الثكتل  يقد في يكث   متال ثهث، ثتنظيم  العمل

1986.  149.   

. 148–147  الم جى  نحى  فى و حسى  تثفيىق، بتلخصث  ثانظ ، المدني القتنث   م ( 675) المتدة -2
 .257  الستبق الم ج ، 1/و، العمل قتنث   في الثسي ، يبدالصبث  فتحي
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  قتبى  تحى  يؤدى أ  بش ( قتنثني  ةبيع  ذا يكث   أ  يمك  العمل يقد أ كت  ألحد المكث  
ش اف  .العمل جه  ثا 

 :الذهني ثالعمل العضلي العمل -2.2
 ينقسى  المىتدي لالعمى فى   متدي ثيمل قتنثني يمل إل  العمل تقسي  إل  بتإلضتف  

 .(1)يقلي ذهني ثيمل يدثي  يضلي يمل إل  بدث ه
 ثال، العمىىىل هىىىذا ألداء جسىىىمتني مجهىىىثد بىىىذل إلىىى  يحتىىىتو اليىىىدثي  العضىىىلي ثالعمىىىل 

 الغتلبىى  الصىىح  بىىل، بتتت ىىت فكىى ي  مجهىىثد ألي يحتىىتو ال اليىىدثي  العضىىلي العمىىل أ  ذلىىك يعنىىي
 ضىىئيال   يكىىث   فكىى ي  جهىىد مىى  تتجىى يح ثمىىت اليىدثي  العضىىلي الجهىىد بىىذل هىىث العمىىل هىىذا يلى 
 .(2)يضلي مجهثد بذل م  العمل هذا يتةلب  بمت مقت ن 

 أيمىىتل-الححىى  أيمىىتل-النظتفىى  أيمىىتل-المنتثلىى  أيمىىتل: العضىىلي العمىىل أمثلىى  ثمىى  
 .اليدثي  ثالتح ط  الشح  أيمتل-البنتء

 غلبىى ال الصىىح  ثهىىث فكىى ي  مجهىىثد بىىذل أداؤه فيتةلىى ، العقلىىي أث الىىذهني العمىىل أمىىت 
 ثلكنى ، الحتال  بعض في العضلي المجهثد بعض إل  يحتتو قد كت  ثا  ، العمل هذا يل 

 .(3)يقلي ذهني مجهثد بذل م  العمل هذا يتةلب  بمت مقت ن  قليل مجهثد
 أيمىىىتل-الختصىى  المىىدا   فىىىي التىىد ط  أيمىىتل، العقلىىي الىىىذهني العمىىل أمثلىى  ثمىى  
 بعىىىىىض أ  ثنعتقىىىىىد، التخةىىىىىي  أيمىىىىىتل-تصىىىىىمي ال أيمىىىىىتل-القتنثنيىىىىى  االستشىىىىىت ا -المحتسىىىىىب 
 ثجىثد يىد  األقىل يل  أث متستث   بشكل، ثالذهني العضلي المجهثدي  بي  تجم  قد األيمتل
 .المجهثدي  بي  النسب  في كبي  تحتث 

                                                           

 .165 ،  ستبقال الم ج ، 2/ و، االجتمتيي القتنث   في الثسي ، الب يي حس  أحمد -1

 .257 ، الستبق الم ج ، 1/و، العمل قتنث   في الثسي ، يبدالصبث  فتحي -2

 .257 ، الستبق الم ج ، 1/و، العمل قتنث   في الثسي ، يبدالصبث  فتحي -3
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، الصىيتن  ثفنيىث، ثال افعىت  المصىتن  فىي التشىغيل فنيىث بى  يقث  مت، ذلك أمثل  ثم  
، ثالت كيىىى  ثالحىىىك التشىىىغيل بأيمىىىتل القيىىىت  فىىىي يضىىىالته  اسىىىتخدا  إلىىى  يحتىىىتجث    فهىىىؤالء

 المثاقىىف ثتقىىدي  ثالقىى اءا  البيتنىىت  لتحليىىل ذهنىىي فكىى ي  مجهىىثد بىىذل إلىى  أيضىىت ثيحتىىتجث  
 .العمل بأداء المتعلق 
، يضىىلي  أيمىىتال يىؤدي مىى  كىىل يلى  السىىتئد الشىعبي الثسىى  فىىي يتمىل لحىىظ ثيةلىق 

 يتمىىل ثصىىف فىى   القتنثنيىى  النتحيىى  مىى  لكىى ث ، الثصىىف هىىذا يليىى  يةلقىىث   فىىال  يىى ه  أمىىت
ىىت يعمىىل مىى  كىىل يلىى  يةلىىق شىى اف  إدا تىى  ثتحىى  لغيىى ه تبع   يالقىىت  نةىىتق فىىي أجىى  مقتبىىل ثا 
 .(1)يشغل  الذي الم كز أث الثظيح  ي  النظ  بغض الخت  القتنث  

 .العمل لعقد محال باعتباره العمل في المطلوبة الشروط –ب
 تىىثاف  يجىى  ف نىى  لىىذلك. (2)العمىىل يقىىد فىىي للعتمىىل سىىب بتلن االلتىىزا  محىىل هىىث العمىىل 
 الشىى ث( ثهىىذه، المىىدني القىىتنث   فىىي يليهىىت المنصىىث  االلتىىزا  محىىل فىىي المةلثبىى  الشىى ث(

 : هي

                                                           

 مى  هىث فتلعتمىل ثالمسىتخد  العتمىل بىي  التمييىز إلى  اللبنىتني العمىل قىتنث   مثل التش طعت  بعض تذه  -1
 فقىىد، ذهنيىىت   مجهىىثدا   تتةلى  بأيمىىتل يقىىث  مىى  فهىث المسىىتخد  أ  يضىىليت   مجهىىثدا   تتةلى  التىىي بتأليمىىتل يقىث 
 بعمىل أث مكتبىي بعمىل يقىث  أجيى  كىل هىث المسىتخد  أ : "يل  اللبنتني العمل قتنث   م ( 03) المتدة نص 
 العتمىل بىي  تح ق ال أ  الحقهتء بعض ثط ى  ."المستخدمي  فئ  في يدخل ال أجي  كل هث ثالعتمل، يدثي   ي 

 ثحتى ، مسىتخدمت   يعتبى  مى  ثبىي  يىتمال   يعتبى  م  بي  التمييز في صعثبت  ثتثي ، لهت مب   ال ثالمستخد 
 أحكىت  بتةبيىق يتعلىق فيمىت قتنثنيى  نتىتئج ينهىت يت تى  ال، اللبنىتني القىتنث   مثىل بهىت تأخىذ التىي التش طعت  في

 .12   الستبق الم ج ، العمل قتنث  ، ف و حس  تثفيق. بسية  حتال  في إال العمل قتنث  

 كىال فى   ثبىذلك األج  بدف  العمل جه  التزا  مقتبل العمل بأداء يلتز  العمل يقد في العتمل أ  بتيتبت  -2
، العتمىل مى  العمىل أداء ثسىبب  األجى  هىث العمىل جهى  التزا  فمحل، ثسببت   محال   يكث   قد ثاألج  العمل م 
. األجىى  بىأداء العمىىل جهى  التىىزا  ثسىبب  العمىىل يقىد فىىي العتمىل التىىزا  محىل هىىث عتمىلال قبىىل مى  العمىل ثأداء
 .922 ،  الستبق الم ج ، 1/و، العمل قتنث   في الثسي ، يبدالصبث  فتحي
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  :ممكنت   العمل يكث   أ  يج  -1

 فىى  ، ممكنىىت   العمىىل يكىىث   أ  يجىى  صىىحيحت العمىىل بىىأداء العتمىىل التىىزا  يكىىث   حتىى  
 االلتىزا  مى  ثمنةقىت   يقال   تتنتف  فتالستحتل  (1)بتةال   العقد ثق  ت ذا في مستحيال   العمل كت 
 لىي  العمىل يقىد أ  يعنىي ثهىذا، أداؤه يسىتحيل يمىل بىأداء العتمىل يلتىز  فكيف، العمل بأداء
 أ  أي مةلقى  اسىتحتل  مسىتحيال يليى  المتحىق العمىل كت  التعتقد يند ألن  يلي  ي د محل ل 

 مثجىثد  يى  كأنى  العقىد أ كىت  مى   كنىت يمثىل بتيتبت ه الحتل  ذهه في العمل ثهث العقد محل
 لجميىىى  بتلنسىىب  تكىىىث   التىىي هىىي المةلقىىى  ثاالسىىتحتل  (2)العمىىىل يقىىد بةىىال  إلىىى  يىىؤدي ممىىت

 االلتىىزا   محىىل كىىت  إذا" بقثلىى  مىىدني( 132) المىىتدة فىىي المشىى ع ينىى  يبىى  مىىت  ثهىىث ،النىىت 
 ."ذات  في مستحيال  
 ثقىى  تقىىث  التىىي هىىي العمىىل يقىىد بةىىال  إلىى  تىىؤدي التىىي هىىي المةلقىى  ثاالسىىتحتل  

 ال ثبىذلك، العقىد أ كىت  مى   كى  انتحىتء إلى  تىؤدي الحتلى  هذه في االستحتل  أل ، العقد إب ا 
 .بتةال   إب ام  ثق  االستحتل  هذه ثجثد م  العمل يقد فيكث   مقت  ل  يقث 

 العقىد انعقىتد مى  تمنى  ال ةلقى م كتنى  ثلىث العمل يقد إلب ا  الالحق  االستحتل  أمت 
 انقضىىتء إلىى  تىىؤدي فهىىي، التعتقىىد ثقىى  مثجىىثدا كىىت  العمىىل ثهىىث محلىى  أل ، االلتىىزا  ثنشىىثء
 .(4)االستحتل  إل  أد  التي األسبت  بحس  آثت  م  ذلك يل  يت ت  ثمت (3)،العمل يقد

                                                           

 االلتىىىزا  محىىىل كىىىت  إذا" التىىىزا  محىىىل اسىىىتحتل  ينىىىثا  تحىىى  جىىىتء  ثالتىىىي مىىىدني( 132) المىىىتدة نصىىى  -1
 ."تةال  ب العقد كت  ذات  في مستحيال  

 .423 ، الم ج  نح ، يبدالصبث  فتحي -2

 دا ، االلتىىىزا  مصىىىتد ، األثل المجلىىد، الجديىىىد المىىىدني القىىتنث   شىىى ح فىىىي الثسىىي ، السىىىنهث ي  يبىىدال زاق -3
،  1/و، لاللتىىىزا  العتمىىى  النظ طىىى ، األزهىىى ي  البىىىدثي  يلىىىي محمىىىد .386–383 ، القىىىته ة–الع بيىىى  النهضىىى 
  .138-137 ، 2003-4/(، ة ابل –العلمي  ثالد است  للبحث  ميالقث  الم كز، االلتزا  مصتد 

 يقىد ثىت آ، حمىدأ يبىدال حم  شى طف محمىد. تنحيىذه اسىتحتل  بسىب  العمىل يقىد انقضىتء بخصث  انظ  -4
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 لىىث المة العمىىل ثيكىىث   يتمىىل مىى  التعتقىىد، المةلقىى  االسىىتحتل  يلىى  األمثلىى  ثمىى  
 .يدثيت   نقلهت البش  يل  يستحيل ثقيل  أثزا  ذا  أشيتء نقل من 

ذا   ثالتىىىي النسىىىبي  االسىىتحتل  يليىىى  يةلىىىق مىىت ثهىىىث، مةلقىىى   يىى  االسىىىتحتل  كتنىى  ثا 
، لغيى ه ممكنى  ثلكنهىت، ثحىده مع  المتعتقد العتمل يل  قتص ة العمل أداء استحتل  فيهت تكث  
 الحقى  أ  سىتبق  االسىتحتل  هىذه كىث   يى  النظى  بغىض، العمل يقد انعقتد م  تمن  ال ف نهت
 .(1)العمل بأداء التزام  تنحيذ يد  ي  مسؤثال العتمل ثيكث  ، إب ام  يل 

 :مش ثي ت العمل يكث   أ  يج  -2

 العمىىل كىىت  فىى ذا، مشىى ثيت   يكىىث   أ ، العمىىل لعقىىد محىىال بتيتبىىت ه العمىىل فىىي يشىىت ( 
 .(2)بتةال   العقد كت  العتم  اآلدا  أث العت  للنظت  مختلحت االلتزا  محل ثهث يلي  المتحق

 أال العمىل؛ بمشى ثيي  ثالمقصىثد، محلى  كىت  أيت التزا  كل يشمل المش ثيي  ثش ( 
 .ثاآلدا  العت  للنظت  مختلح ت يكث  

 آخىىى  إلىىى  مجتمىىى  مىىى  ثتختلىىىف ثمتةىىىث ة م نىىى  فكىىى ة، ثاآلدا  العىىىت  النظىىىت  ثفكىىى ة 
 فىىىي السىىىتئدة ثاالجتمتييىىى  ثاألخالقيىىى  الدينيىىى  ثالقثايىىىد قتصىىىتدي ثاال السيتسىىىي  الحلسىىىح  حسىىى 
 .المجتم 
 يجىثز ال التىي اآلمى ة القتنثنيى  القثايىد تشىمل، العىت  النظىت  فكى ة ف   مثجز ثبتعبي  
 يةلىىق مىىت ثهىىث، للمجتمىى  ثاألستسىىي  العليىىت بتلمصىىتلح لتعلقهىىت إمىىت، يختلحهىىت مىىت يلىى  االتحىىتق

                                                                                                                                                 

 .344–337 ، 2007-القته ة-الع بي  النهض  دا ، العمل

، يبدالصىىىىبث  فتحىىىي .138  السىىىتبق الم جىىى ، 1/و، االلتىىىزا  مصىىىىتد ، األزهىىى  البىىىدثي  يلىىىي محمىىىد -1
 بةىال  ال العقىد فسىب هث الحتل  هذه في ثالجزاء،  423  الستبق الم ج ، 1/و، العمل قتنث   في الثسي 
 .العقد

 العقىىد كىىت  اآلدا  أث العىىت  للنظىىت  مختلحىىت االلتىىزا  محىىل كىىت  إذا" أنىى  يلىى  مىىدني( 135) المىىتدة نصىى  -2
 ."بتةال  
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 المشىى ع قىىد  معينىى  لحئىىت  ختصىى  مصىىتلح بحمتيىى  تتعلىىق أث، هيالتىىثجي العىىت  النظىىت  يليىى 
 .الحمتئي العت  النظت  يلي  يةلق مت ثهث، للحمتي  حتجتهت

 يمكىىى  بىىىل، الصىىى طح  القىىىتنث   نصىىىث  مىىى  فقىىى  تستشىىىف ال العىىىت  النظىىىت  ثفكىىى ة 
 إ  بىىل، القىىتنث   نصىىث  تحسىىي  خىىالل مىى  ثاآلدا  العىىت  النظىىت  فكىى ة يستشىىف أ  للقتضىىي
 المبىىتدئ خىىالل مىى  ثذلىىك ثاآلدا  العىىت  للنظىىت  مكتثبىى   يىى  قثايىىد اكتشىىتف يمكنىى  يالقتضىى
 فىىي السىىتئدة ثاالجتمتييىى  ثاالقتصىىتدي  السيتسىىي  ثالحلسىىح ، الدثلىى  فىىي السىىتئدة للقىىتنث   العتمىى 
 .(1)المجتم 
 إال، ثاآلدا  العىىت  النظىىت  يبىىت تي بىىي  جمى  قىىد مىىدني( 135) المىىتدة نىى  أ  ثمى  

 ثمىىى ، العىىىت  للنظىىىت  ثصىىىحيًّت نثيىىىت تمثىىىل اآلدا  أ  يىىى ث   المىىىدني القىىىتنث   احُشىىى غ  بعىىىض أ 
 .ال هت -المقتم ة-الجنسي  العالقت -بتآلدا  المتعلق  البت زة األمثل 

 النىىت  يليىى  تثاضىى  مىىت إلىى  القتضىىي فيىى  ي جىى  مثضىىثيي معيىىت  اآلدا  ثمعيىىت  
 كىىىل يشىىىمل بىىىل القىىىتنث   صىىىث ن فىىىي ث د مىىىت يلىىى  اآلدا  محهىىىث  يقتصىىى  ثال، بيىىىنه  ثسىىىتد
 .(2)في  التستمح أث ين  السكث  يمك  ال أم  ا مختلحتهت المجتم  يعتب  التي القثايد

 أسىىىلح  بتصىىني  العتمىىل قيىىىت  يلىى  التعتقىىد العىىىت  للنظىىت  العمىىل مختلحىىى  أمثلىى  ثمىى  
 ةمحظىث   أشىيتء أث مىثاد بته طى  العتمل تكليف أث، العمل  بتزثط  أث، ت خي  بدث   ثذختئ 
 امىى أة مىى  التعتقىىد أث، قتنثنىىت مج مىى  أفعىىتل ا تكىىت  يلىى  العتمىىل مىى  االتحىىتق أث، الخىىت و إلىى 
  .فيهت العمل النستء يل  يحض  أيمتل ألداء

 أث للىىديت ة محىىل إدا ة يلىى  العتمىىل مىى  االتحىىتق، لىىآدا  العمىىل مختلحىى  أمثلىى  ثمىى  
 .نتئح  م  التعتقد أث، إبتحي  مةبثيت  بتثزط  قيتم 

                                                           

 .147-146 ، الم ج  نح ، األزه  البدثي  يلي محمد -1

 .149-148 ، الستبق الم ج ، 1/و، االلتزا  مصتد ، األزه ي  البدثي  يلي محمد -2
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 العىت  للنظىت  مختلحىت يليى  المتحىق العمىل يكىث   أ  األحىثال مى  حىتل بأي يجثز فال 
ال ثاآلدا   .(1)بتةال العمل يقد كت  ثا 

 :للتعيي  قتبال أث معينت العمل يكث   أ  يج  -3

ىت التعتقديى  العالقىت  أثست( في بهت المسل  األمث  م    أمى  االلتىزا  تعيىي  أ  يمثم 
 الحىتل بةبيعى  ذلىك فىي بمىت نثيى  كىت  أيىت العقىد انعقىتد ثبتلتىتلي  ذاتى االلتزا  لثجثد ض ث ي 
، أداؤه العتمىىىىل مىىىى  المةلىىىىث  العمىىىىل تعيىىىىي  العمىىىىل يقىىىىد يتضىىىىم  أ  فيجىىىى  (2)العمىىىىل يقىىىد

 تعيينىىى   خاللهىىىت مىىى  يمكىىى  التىىىي األسىىى  بيىىىت  األقىىىل يلىىى  أث، العمىىىل لعقىىىد محىىىال بتيتبىىىت ه
 .العتمل م  المةلث  العمل ثتحديد

 ببيىىت  ثذلىىك، العمىىل يقىىد فىىي أداؤه العتمىىل مىى  المةلىىث  العمىىل يىىذك  أ  فيحتىى ض 
 .التحديد ثج  يل  ثنثي  ةبيعت 

 الالزمىىىى  العنتصىىى  يلىىى  العقىىىد يشىىىتمل أ  فكيحىىىي المثاصىىىحت  هىىىذه تىىىذك  لىىى  فىىى ذا 
ذا، (3)لتحديدهت  ال يعىي  ل  بأ  العتمل م  المةلث  العمل بخصث  مةلق تجهيل حد  ثا 

 .بتةال   يكث   العمل يقد ف   ضمنت   ثال ص اح  ال بنثي  ثال بذات 
ىت العقىثد فىي المحىل تعيىي  بمسأل  اإلسالمي الحق  اهت  ثقد   يقىد ضىمنهت ثمى  يمثم 
 محىىىل تعيىىىي  بضىىى ث ة فقىىىتلثا(، اآلدمىىىي إجىىىت ة) بعقىىىد اإلسىىىالمي الحقىىى  ينىىىد ثالمعىىى ثف العمىىل

                                                           

 حثل التحصيل م  ثلمزطد، 264  الستبق الم ج ، 1/و، العمل قتنث   في الثسي ، يبدالصبث  فتحي -1
، الثسىي ، السىنهث ي  يبىدال زاق، العالمى  أث ده الذي ثالجميل الثافي الش ح ي اج ، ثاآلدا  العت  النظت  فك ة

 .413–399 ، الستبق الم ج ، األثل المجلد

 بنثيى  معينت يكث   أ  ثج  بذات  معينت  االلتزا  محل يك  ل  إذا -1" :يل  مدني( 133) المتدة نص  -2
ال ثمقدا ه  بى  يسىتةتع مىت العقىد تضىم  إذا فقى  بنثيى  معينت المحل يكث   أ  ثيكحي -2. بتةال العقد كت  ثا 
  ."مقدا ه تعيي 

 .142-141 ، الم ج  نح ، األزه ي  البدثي  يلي محمد -3
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 فمى ، العقىد يحسىد ثبتلتىتلي المنتزيى  إلى  تىؤدي بى  الجهتلى  أل  اآلدمىي إجىت ة يقىد في العمل
 المتعتقىىدي  ينىىد معلثمىىت يكىىث   أ  العمىىل ثهىىث اآلدمىىي إجىىت ة يقىىد فىىي يليىى  المعقىىثد شىى ث(
ال نزاع إل  المؤدي  الجهتل  ب  تنتحي يلمت  .(1)صحيح  ي  فتسدا   العقد كت  ثا 

 .التتلي  الحق ة في العمل يقد محل العمل تعيي  مثضثع ي  للحدي  نعثد ثسثف 
 :العقد في  عليه المتفق العمل بأداء العامل التزام مضمون  :ثانياا 

 العمىىىل أداء هىىىث العمىىىل يقىىىد بمثجىىى  العتمىىىل يىىىتتق يلىىى  الملقىىى  األصىىىلي االلتىىىزا  
 .يلي  المتحق

 لسىىىن ( 12)  قىىى  العمىىىل يالقىىىت  قىىىتنث   فىىىي االلتىىىزا  هىىىذا يلىىى  المشىىى ع نىىى  ثقىىىد 
 .(2)المدني القتنث   مدثن  في يلي  ن  ذلك ثقبل، 2010

 هىىذا تنحيىىذ ثطثيى  (3)يليىى  المتحىق العمىىل أداء هىث للعتمىىل ثال ئيسىي األصىىلي فىتاللتزا  
 :اآلتي  المستئل إل  التة ق  العتمل قبل م  االلتزا 

                                                           

-قىىت طثن  جتمعىى ، ثالعقىىد ثالشىىحع  الملكيىى  ثأحكىىت  اإلسىىالمي التشىى ط  تىىت طب، الىىدي  شىى ف يبىىدالعظي  -1
-قىت طثن  جتمعى ، اإلسىالمي  الشى طع  فىي د اسىت ، الق نشتثي  يبدالجليل. 582 ، 1978-3/(، بنغتزي 
 .399-398  ،بنغتزي 

 يلىىى  يجىى " يلىى ، 2010 لسىىن ( 12)  قىىى  العمىىل يالقىىت  قىىتنث   مىىى ( 01) فقىى ة( 11) المىىتدة نصىى  -2
  ...".ألدائ  العمل ثق  يخص  ثأ  ثأمتن  بدق  يؤدي  ثأ  بنحس  إلي  المسند بتلعمل يقث  أ  العتمل
، بنحسىى  العمىىل يىؤدي  أ العتمىىل يلىى  يجى " يلىى  المىدني القىىتنث   مىى ( أ) فقى ة( 684) المىىتدة ثنصى  
  ."العتدي الشخ  يبدل  مت العنتي  م  تأديت  في يبذل ثأ 

 أ  العتمىل يل  يج " يل ، 1970 لسن ( 58)  ق  العمل قتنث   م ( 01) فق ة( 26) المتدة ثنص  
  ."العتدي الشخ  يبذل  مت تأديت  في يبذل ثأ  بنحس  العمل يؤدي

 أ كىت  أحىد يمثىل فهىث يليى  المتحىق العمىل أداء هىث العتمىل يىتتق يلى  الملقى  األصلي االلتزا  أ  ذك نت -3
ل ، العمل يقد  أ  ذلىك يعنىي  ثال، ينى  ثمنبثقى  متح يى  أخى ى  التزامىت  تثجىد األصىلي االلتىزا  هذا جتن  ثا 

 االلتىىزا  يىى  ثمنبثقىى  متح يىى  االلتزامىىت  هىىذه أ  المقصىىثد بىىل، جثه طىى  أث مهمىى  ليسىى  األخيىى ة االلتزامىىت 
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 :يلي  المتحق العمل ذا  بأداء ثااللتزا  أداؤه العتمل م  المةلث  العمل تحديد كيحي  -أ

 المةلىىث  العمىىل تحديىىد يىىت  كيىىف لكىى ث ، العمىىل بىىأداء العمىىل يقىىد فىىي العتمىىل يلتىىز  
 أدى قىىد يكىث   أ  يليىى  المتحىق العمىىل ذا  بىأداء العتمىىل التىزا  يتحىىدد ثهىل أداؤه؟ العتمىىل مى 
 يلي ؟ المتحق  ي  آخ  يمال   أدى إذا االلتزا  هذا
 :العمل يقد في أداؤه العتمل م  المةلث  العمل تحديد -1

 يكىث   أ  العمىل لعقىد محىال بتيتبىت ه العمىل في يشت ( العتم  للقثايد ثفقت أن  ذك نت 
ال، للتعيي  قتبال األقل يل  أث معيننت  .(1)بتةال   العقد كت  ثا 

 ةبيعىى  بيىىت  يلىى  العمىىل ثجهىى  العتمىىل بىىي  المبىى   العمىىل يقىىد يشىىتمل أ  ثيحتىى ض 
 .حثل  للنزاع ثقةعت العقد بمحل للتجهيل  فعت (2)التعتقد محل العمل ثنثع

                                                                                                                                                 

 لتأديىى  إليىى  المسىىلم  األشىىيتء يلىى  المحتفظىى  أث العمىل أسىى ا  يلىى  بتلمحتفظىى  العتمىىل التىىزا  فمىىثال، ألصىليا
، سىلي  أنث  ثيصت ، العدثي  يلي جالل. العمل بتأدي  التزام  ثهث األصلي االلتزا  ي  ثمنبثق متح ع العمل
 .351-350 ، 1995، 1/(، بتإلسكند ط  المعت ف منشأة، العمل قتنث  

  .مدني( 133) المتدة -1

 مىى ( 3) فقىى ه( 43) ثالمىىتدة، 2003 لسىىن ( 12)  قىى  المصىى ي  العمىىل قىىتنث   مىى ( و) فقىى ه( 31) المىىتدة -2
 لسىن ( 12)  قى  العمىل يالقىت  قىتنث   مى ( 67) المتدة نص  ثقد، 2013 لسن  الليبي العمل قتنث   مش ثع
 األةىىىىى اف حقىىىىىثق  لتحديىىىىىد الالزمىىىىى  التحتصىىىىىيل كىىىىىل يلىىىىى  العمىىىىىل يقىىىىىد يحتىىىىىثي  أ  ثجىىىىىث " يلىىىىى ، 2010

 .العمل يقد في العتمل م  المةلث  العمل تحديد ض ث ة إل  إشت ة يعتب  الن  فهذا.." .ثالتزامتته 
 يقىىد يتضىىم  أ  ثجىىث  يلىى  نصىى  قىىد، 1970 لسىىن ( 58)  قىى  العمىىل قىىتنث   مىى ( 23) المىىتدة أمىىت 
 ثفي ."التحديد ثج  يل  المةلث  العمل نثع -3: "يلي مت األخ  ثيل  الجثه ط  ثالش ث( البيتنت  العمل
 العقىىد يتضىىم  أ ( 23) المىىتدة  جبىى  أث" المىىتدة هىىذه بخصىىث  القىىتنث   لهىىذا اإليضىىتحي  المىىذك ة تقىىثل هىىذا

 يثىث  ال ثى  ثمى  بهىت أكيىد يلى  ثيلى  منهىت بينى  يلى  ةى ف كىل يكىث   بحيى  لى  الجثه ط  ثالش ث( البيتنت 
 خدمى  فىي الثقتف  سلسل  في منشث ، 1970 لسن ( 58)  ق  العمل لقتنث   تحي اإليض المذك ة ."بشأنهت النزاع

 .62 ، ليبيت–ة ابل -الحك  مكتب  دا  الجديد الليبي العمل قتنث   في ثثاجبتته  العمتل حقثق ، الجمتهي 
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ذا   بيىىىت  يلىىى  العمىىىل يقىىىد يتضىىىم  أ  ضىىى ث ة يلىىى  تىىىن  العمىىىل ي قىىىثان كتنىىى  ثا 
 معينىىت أداؤه العتمىىل مىى  المةلىىث  العمىىل يكىىث   أ  يعنىىي ثهىىذا، التعتقىىد محىىل العمىىل ثةبيعىى 
 .ثمداه ثنثي  جنس  بيت  أي، بذات 
 يلى  أث، بذاتى  معينىت االلتىزا  محىل يكىث   أ  ثيحتى ض، العمىل يقىد محىل هىث العمل أ  ذلك
ال، ثمقىىدا ه نثيىى ب معينىىت األقىىل  معينىىت العقىىد محىىل يكىىث   أ  يكحىىي ثلكىى ، بىىتةال العقىىد كىىت  ثا 
 .مقدا ه تعيي  ب  يستةتع مت العقد تضم  إذا، فق  بنثي 

 أث الحىىىى دي العمىىىىل يقىىىىد يتضىىىىمن  أ  يحتىىىى ض السىىىىتبق الثجىىىى  يلىىىى  العمىىىىل ثتعيىىىىي  
 .(1)العمل تنظي  لثائح أث المشت ك

 :أداؤه العتمل م  لمةلث ا العمل تعيي  يد  حتل  في الحل -2

 يكىث   أ  يحتى ض أداؤه العتمل م  المةلث  العمل ف   الستبق  الحق ة في ذك نت كمت 
 ثنىثع ةبيعى  العقىد في يذك  بأ  ثذلك، مع  المب   العمل يقد في يلي  بتلن  ثذلك، معينت
 .التعتقد محل العمل

- العمىل يقىد فىي أداؤه العتمىل مى  المةلىث  العمل تعيي  يت  ل  لث الحل مت ثلك  
 : ف ضي  بي  نح ق  -هنت
 تعيينى  إمكتنيى  إلى  إشىت ة تثجىد ثال المةلىث  بتلعمل كتمل تجهيل هنتك يكث   أ : األثل 

 .ضمني  أث ص طح  بصث ة سثاء

                                                           

 خىىت  سىجل لهىت يكىث   أ  المتليى  القىد ا  ثذا  المعتبى ة الجهىت  ختصىى  العتمىل جهىت  يلى  يحتى ض -1
 ثالمؤهىل، ث قمهىت لشىت لهت المخثل  ثاالختصتصت  ثثصحهت الثظتئف أسمتء يل  يحتثي  الثظتئف كت بمال

 البيتنىت  تتضىم  ثظيحىي ثصىف بةتقى  تسىم  ثظيحى  لكىل بةتقى  إنشىتء ثطىت  يشغلهت فيم  ثالخب ة المةلث 
 .المذكث ة
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 لمىىت ثفقىىت   بىىتةال   يكىىث   العقىىد فهنىىت، ثالتحديىىد للتعيىىي  قىىتبال   أث معينىىت   يكىى  لىى  أنىى  أي 
 .الحدث  نتد  الح ض هذا أ  ثنعتقد، المدني القتنث   م ( 133) المتدة يلي  تن 
 مىثال   ذكى  بىأ  للتعيىي  قىتبال كىت  ثلكنى  المةلىث  العمىل يعىي  لى  إذا: الثتني الح ض أمت 

-كه بىتئي مهنىد -قىتنثني بتحى  ثظيحى  مثىل، صى اح  سىثاء ث فقى  المةلىث  العمل جن 
 الثظيحىىى  فىىىي العتمىىىل يعمىىىل أ  يلىىى  االتحىىىتق تىىى  العقىىىد فىىىي يىىىذك  بىىىأ  ضىىىمنت   أث، محتسىىى 
 تعيينىىت يعتبىى  ذلىىك فىى  ، تخصصىى  يلىى  يىىدل مىىت العتمىىل ملىىف فىىي ثكىىت  لتخصصىى  المنتسىىب 
 ثذلىك للتعيىي  قىتبال يعتبى  محل  أل  الحتل  هذه في العقد يبةل فال، المةلث  للعمل ضمنيت
 العمىل يىي تع فيىت ، المدني القتنث   م ( 681) المتدة في يليهت المنصث  اآللي  ة طق ي 

ال ثجىد إ  النىثع ذا  مى  يمىل يلى  بتلقيىت  مداه ثتحديد أداؤه العتمل م  المةلث   حىدد ثا 
 القتضىي تىثل  يى ف يثجىد لى  فى  ، العمىل فيهىت يىؤدى التىي الجه  ثي ف المهن  لع ف ةبقت  
 .(1)العدال  لمقتضيت  ثفقت مداه ثتحديد المةلث  العمل تحديد

                                                           

 المصىن  لىثائح أث الجمتييى  دالعقىث  أث الح دي  العقثد تن  ل  إذا -1" :يل  مدني( 681) المتدة نص  -1
ال، ثجىىد إ  النىىثع ذا  مىى  لعمىىل المقىىد  بتلسىىع  أخىىذ، المصىىن  صىىتح  بىى  يلتىىز  الىىذي األجىى  يلىى   قىىد  ثا 
 تقىىدي  القتضىىي تىىثل  يىى ف يثجىىد لىى  فىى  ، العمىىل فيهىىت يىىؤدى التىىي الجهىى  ثيىى ف المهنىى  لعىى ف ةبقىىت   األجىى 
 ثفىي أداؤهىت العتمىل يلى  الثاجى  الخدم  نثع تحديد يف أيضت ذلك ثطتب  -2. العدال  لمقتضيت  ثفقت األج 
 ."مداهت تحديد
 تحديىىد بغيىى  الخدمىى  جىىن  بيىىت  يكحىىي العمىىل تعيىىي  ينىىد" المصىى ط  الىىنقض محكمىى  تقىىثل هىىذا ثفىىي 
 يتعىي  مىداهت تحديىد ثفىي أداؤهىت العتمىل يلى  الثاجى  الخدمى  نثع تحديد ثيند، العمل يقد في ثمداهت لنثيهت
ال نظىى اؤه بهىىت يقىىث  التىىي يمىىتلاأل إلىى  ال جىىثع ذا، العىى ف إلىى  بىىتل جثع تحىىدد  ثا   تىىثل  العىى ف يثجىىد لىى  ثا 
، 1967-3-15 جلسىىى  ق 29 لسىىىن ( 143)  قىىى  مىىىدني ةعىىىى " .العدالىىى  لمقتضىىىيت  ثفقىىىت تحديىىىدهت القتضىىىي
 فتحىي: بتلخصىث  ثانظى . 582 ، السىتبق الم جى ، 2/و، الثسىي ، الب يىي حسى  أحمىد: فىي إلي  مشت 

 الم جى ، العمىل قىتنث  ، فى و تثفيىق. 423 ، السىتبق الم جى ، 1/و، العمل قتنث   في الثسي ، بث يبدالص
 .262 ، الستبق
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 يبذلىىى  مىىىت تأديتىىى  فىىىي يبىىىذل ثأ ، بنحسىىى  يليىىى  المتحىىىق لعمىىىلا ذا  بىىىأداء العتمىىىل التىىىزا  - 
 :المعتتد الشخ 

 كيحمىت العتمىل بى  يقىث ، يشىثائيت التزامىت لي  العمل يقد لنصث  ثفقت   العتمل التزا  
 نشىي  ثسىثف، العتمىل يىتتق يلى  الملقى  االلتزا  هذا تأدي  تنظ  ثش ث( ضثاب  دث   يشتء
 :ثالش ث( الضثاب  هذه أه  إل 

 .العقد في يلي  المتحق العمل ذا  تأدي  -1

 يكىث   فهىل، العمل جه  لصتلح، العمل بأداء ملزمت العمل لعقد ثفقت   العتمل كت  إذا 
 بهىىذا المقصىىثد إ  العمىىل؟ جهىى  لصىىتلح يمىىل بىىأي قىىت  قىىد أنىى  لمجىى د االلتىىزا  بهىىذا أثفىى  قىىد

  .يمل يأ أداء ثلي  العقد في يلي  المتحق العمل ذا  أداء هث االلتزا 
 يليى  المتحىق العمىل ذا  بىأداء قت  إذا إال االلتزا  هذا م  العتمل ذم  تب أ ال ثبذلك 

 مثافقى  دث   نحسى  تلقىتء مى  ثاسىتبدال  من  المةلث  العمل تغيي  للعتمل يجثز ثال، العقد في
 أ  إليهىىت سنشىىي  ثالتىىي المحىىددة الحىىتال   يىى  فىىي العمىىل لجهىى  يجىىثز ال كمىىت، العمىىل جهىى 
، (1)يليىى  المتحىىق  يىى  آخىى  يمىىل بىىأداء ثتكليحىى  العتمىىل مىى  يليىى  المتحىىق العمىىل بتغييىى   تقىىث 

 ثنظى  ثلىثائح القىتنث   نصىث  فىي محدد هث لمت ثفقت يتي  يلي  المتحق العمل ثأداء 
 .(2)العتمل م  المب   العقد ثنصث ، العمل

، يليىىى  تحىىىقالم للعمىىىل أدائىىى  فىىىي يلتىىىز  أ  يليىىى  العتمىىىل فىىى   ذلىىىك إلىىى  ثبتإلضىىىتف  
 تتعلىىق ثالتىىي العمىىل جهىى  فىىي المسىىؤثل الشىىخ  مىى  إليىى  تصىىد  التىىي ثاألثامىى  بتلتعليمىىت 

 فتلعتمىىل، مكتثبىى  أث شىىحهي  األثامىى  أث التعليمىىت  هىىذه كتنىى  سىىثاء، بىى  المنىىث( العمىىل بىىأداء

                                                           

 لجهىى  فيهىىت يجىىثز التىىي الحىىتال  لبيىىت  ثسىىنعثد، 262 ، السىىتبق الم جىى ، العمىىل قىىتنث  ، فىى و تثفيىىق -1
 .العقد في يلي  المتحق  ي  آخ  بعمل العتمل تكليف العمل

 .582 ، الستبق الم ج ، 2/و، االجتمتيي القتنث   في الثسي ، ب ييال حس  أحمد -2
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شىى افهت إدا تهىىت تحىى  يعمىىل العمىىل لجهىى  تىىتب  م كىىز فىىي  العمىىل جهىى  تخىىثل التبعيىى  ثهىىذه ثا 
 العمىىل بىىأداء تتعلىق التىىي ثاألثامى  التعليمىىت  تصىىد  أ  لهىت تىى  ثمى  ثاإلشىى اف دا ةاإل سىلة 
 .ظ ثف م  ب  يحي  ثمت

 األثامى  هىذه بكىث   مشى ث( العمىل بىأداء المتعلقى  ثالتعليمت  األثام  بتنحيذ ثااللتزا  
 أث العتمىىى  بىىىتآلدا  تخىىىل أث العمىىىل تنظىىىي  لىىىثائح أث القىىىتنث   نصىىىث  تخىىىتلف ال ثالتعليمىىىت 

 .(1)للخة  ث ي ه العتمل تع ض أث العتمل م  المب   العقد بنثد تختلف
 تنظىي  ثلىثائح بتلقىتنث   محىدد هىث لمىت ثفقىت ثذلك يلي  المتحق العمل ذا  بأداء العتمل ثالتزا 
 مىى  إليىى  تصىىد  ثالتىىي العمىىل بىىأداء المتعلقىى  ثاألثامىى  للتعليمىىت  ثثفقىىت العمىىل ثيقىىد العمىىل

 بىىىل، صىىى اح  يليىىى  المنصىىىث  العمىىىل أداء يلىىى  يقتصىىى  ال ،العمىىىل جهىىى  فىىىي المختصىىىي 

                                                           

 العتمىل يل  يج  يل  2010 لسن ( 12)  ق  العمل يالقت  قتنث   م ( 03) فق ة( 11) المتدة نص  -1
 ينحىىىذ أ  -3 :خىىىت  بثجىىى  ثيليىىى  بعملىىى  لقيتمىىى  المنظمىىى  ثالتعليمىىىت  ثاللىىىثائح القىىىثاني  أحكىىىت  جميىىى  تنحيىىىذ

 مىىت فيهىىت يكىى  لىى  إذا، العمىىل بىىأثام  يلتىىز  ثأ ، بىى  المنىىث( العمىىل نةىىتق فىىي تىىدخل التىىي يملىى  جهىى  تعليمىىت 
 ."للخة  يع ض  مت أث العتم  اآلدا  أث اللثائح أث القتنث   أث العقد يختلف
 بىأثام  يىأتم  أ  - - العتمىل يلى  يجى " يلى  المىدني القىتنث   م (  ) فق ة( 684) المتدة ثنص  
 هىذه فىي يكى  لى  إذا، العتمىل ثظيحى  فىي يىدخل الىذي العمىل أث يليى  المتحق العمل بتنحيذ الختص  العمل   

 المىتدة أ  ثيالحىظ ."للخةى  يعى ض مىت إةتيتهىت فىي يكى  ثلى  اآلدا  أث القىتنث   أث العقد يختلف مت األثام 
 المىتدة أمىت(  للخةى  -العتمىل أي- يع ضى  مىت)  بعبىت ة ذيلى  قىد العمىل يالقت  قتنث   م ( 03) فق ة( 11)
 المعنى  ثهىث -ث يى ه العتمىل أي- للخةى  يع ض مت) بعبت ة ذيل  فقد المدني القتنث   م (  ) فق ة(  684)

 جمىىتل الىىدي  صىىالح. العمىىل يالقىىت  قىىتنث   لنصىىث  مكملىى  المىىدني القىىتنث   أحكىىت  أ  بتيتبىىت  المقصىىثد
، 2/و، الثسي ، الب يي حس  أحمد .22-21 ،  2007-2/(، نش  دا  ذك  بدث  ، العمل قتنث  ، الدي 
 .600–598 ، الستبق الم ج 
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 ةبيعىى  بحسىى ، بىى  ثم تبةىى  العمىىل مسىىتلزمت  مىى  تعتبىى  التىىي األيمىىتل أداء أيضىىت يشىىمل
 .(1)للعتمل المسند العمل

 التب طىىد أث الحى ا ة أث الزطىى  مسىتثى  مىى  يتأكىد أ  لآلىى  المشىغل العتمىىل يلتىز  فمىثال   
 .فني  مشكل  بثجثد إنذا  أث تنبي  صدث  يند اآلل  ب يقتف يلتز  كمت، بتلتشغيل قيتم  يند

 فىىىىي المسىىىىتندا  بححىىىىظ الكتتىىىى  ثطلتىىىىز ، ثاألبىىىىثا  الخىىىىزائ  بقحىىىىل الصىىىى اف ثطلتىىىىز  
 .الملحت 
 مىت يلى  بتلمحتفظى  التزامى ، يليى  المتحىق العمىل بتأديى  العتمىل التزا  في يدخل كمت 
 ثأ  بتلعمىىىل تتعلىىىق أشىىىيتء أيىىى  أث ندا مسىىىت أث ثأجهىىىزة أدثا  مىىى  العمىىىل جهىىى  إليىىى  تسىىىلم 
 .(2)من  االنتهتء بعد ب دهت ثطلتز ، ب  المكلف العمل في استعمتلهت يل  يح  

 مسىىىىتندا  أث مىىىىثاد أث أجهىىىىزة أث معىىىىدا  أث أدثا  للعتمىىىىل تسىىىىل  قىىىىد العمىىىىل فجهىىىى  
، العمىىل أداء لغىى ض ثذلىىك ثثقتيىى  سىىالم  ثتجهيىىزا  معىىدا  ثكىىذلك نقىىل ثسىىيل  أث ثثثىىتئق

، لهىىىت المخصصىىى  األ ىىى اض  يىىى  فىىىي اسىىىتعمتلهت ثيىىىد  يليهىىىت المحتفظىىى  ثاجىىى  يليىىى  قىىى في
 المهىىىت  تلىىك صىى ف  الىىذي العمىىل انتهىىتء بعىىد إليىى  سىىل  مىىت  د العتمىىل يلىى  القىىتنث   ثأثجىى 
 .(3)ب  القيت  لغ ض ثالتجهيزا  ثالثستئل

                                                           

 ث د بمىىت المتعتقىىد إلىىزا  يلىى  العقىىد يقتصىى  ثال" يلىى  المىىدني القىىتنث   مىى ( 2) فقىى ة( 148) المىىتدة نصىى  -1
 تثفيىق ."االلتىزا  ةبيعى  بحسى  ثالعدالى  ثالعى ف للقىتنث   ثفقىت مسىتلزمتت  مى  هىث مىت أيضىت يتنىتثل ثلك ، في 
 ( 01) هتمش .262 ، الستبق الم ج ، لعملا قتنث  ، ف و

 .2010 لسن ( 12)  ق  العمل يالقت  قتنث   م ( 4) فق ة( 11) المتدة -2

 القىىتنث   مىى ( 2) فقىى ة( 684) المىىتدة نصىى  ثقىىد. 272  السىىتبق الم جىى ، العمىىل قىىتنث  ، فىى و تثفيىىق -3
 ."يمل  لتأدي  إلي  المسلم  األشيتء ححظ يل  يح   أ  –و– العتمل يل  يج " :يل  المدني
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 قثايىىىد ايىىىتةبم   العمىىىل أداء تىىى  إذا إال يتحقىىىق ال العمىىىل بىىىأداء العتمىىىل التىىىزا  أ  كمىىىت 
 للمحتفظى  المثضىثي  التعليمىت  ثتنحيىذ العمىل جهى  داخىل العتمى  ثالسىالم  الصىنتيي األمى 
 .الخة  م  ث ي ه  العتملي  ثحمتي  العمل مكت  ثسالم  أم  يل 

 العتمىل التىزا  مى  يتجىزأ ال جىزء المخىتة  مى  ثالثقتيى  ثالسالم  األم  قثايد ف تبتع 
 .(1)يلي  المتحق العمل بأداء

 :بنحس  يلي  المتحق العمل بأداء العتمل يلتز  -2

 أداء ثهىىث العمىىل يقىىد بمثجىى  ذمتىى  فىىي المت تىى  االلتىىزا  أدى قىىد العتمىىل يعتبىى  ال 
 يىى  ثلىىي  شخصىىي  بصىىث ة أي بنحسىى  العتمىىل هىىذا بتأديىى  قىىت  إذا إال، يليىى  المتحىىق العمىىل
 مى  نىتب  ثهىذا، ت ايتبى محىل العمىل يقىد فىي العتمىل شخصىي  أل  ذلك، آخ  شخ  ة طق
 االلتىزا  ثهىذا، بعمىل التىزا  هىث العمىل يقد في العتمل التزا  أ  فبتيتبت ، نحسهت العمل  ابة 
 بتأديىى  العمىىل جهىى  ثهىىث لصىىتلح  الملتىىز  يىى ض لىى  مىىت، بنحسىى  الملتىىز  ينحىىذه أ  فيىى  يشىىت (
 .آخ  شخ  م  العمل

 نىى  بىىل العتمىى  للقثايىد سىى بنح العمىىل بتأديى  العتمىىل التىىزا  مسىأل  المشىى ع يتىى ك ثلى  
 تأديىىى  أ  يلىى  العمىىل يالقىىىت  قىىتنث   فىىي أث المىىىدني القىىتنث   فىىي سىىىثاء   صىى اح  ذلىىك يلىى 
 .(2) ي ه بثاسة  ثلي  بنحس  أي شخصيت العتمل قبل م  تكث   العمل

 : أهمهت يديدة قتنثني  نتتئج القتيدة هذه يل  ثطت ت  

                                                           

 جمىتل الىدي  صىالح، العمىل يالقىت  بشىأ ، 2010 لسىن ( 12)  ق  القتنث   م ( 11) فق ة( 11) المتدة -1
 .46-45 ، الستبق الم ج ، العمل قتنث  ، الدي 

 ثنصىى .." .بنحسىى  العمىىل يىىؤدي أ  –أ– العتمىىل يلىى  يجىى " يلىى  مىىدني( أ) فقىى ة( 684) المىىتدة نصىى  -2
 إلي  المسند بتلعمل يقث  أ  –1– العتمل يل  يج " :يل  العمل يالقت  قتنث   م ( 01) فق ة( 11) المتدة
 ."بنحس 
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 بقىىىثة العمىىىل يقىىىد انحسىىىب، يليىىى  المتحىىىق العمىىىل أداء يليىىى  اسىىىتحتل أث العتمىىىل تىىىثف  إذا 
 .للمستقبل بتلنسب  القتنث  

 العمىىل لصىىتح  يمكىى  ال ،(1)يليىى  المتحىىق العمىىل أداء يليىى  اسىىتحتل أث العتمىىل تىىثف  إذا 
 العتمىىل ث ثىى  يجبىى  أ  أث الختصىى  العتمىىل نحقىى  يلىى  آخىى  شىىخ  بثاسىىة  العمىىل يىىؤدي أ 

 يليى  المتحىق العمل أداء قبثل يل  العمل جه  ث الث   يجب  أ  أث، يلي  المتحق العمل بأداء
 .تثف  الذي مث ثه  م  بدال أحده  قبل م 

 أداء يلى  العتمىل يجبى  أ  العمىل لصىتح  يجىثز فىال، العمىل أداء يى  العتمل امتن  إذا 
 الحتلى  هىذه فىي لى  المتىتح الة طىق إ  بىل، القضىتء ة طق ي ، يينت التزام  تنحيذ أي، العمل
 .التعتقدي بتلتزام  إخالل  ي  بتلتعثيض العتمل ثمةتلب  قدالع فسب هث

 بىتلتزا - المىدني القىتنث   أدبيىت  فىي ين  يعب  مت هث يلي  المتحق العمل بأداء العتمل فتلتزا 
 أمىىت  يكىىث   فىىال االلتىىزا  بهىىذا العتمىىل أخىىل فىى ذا، الجبىى ي  التنحيىىذ يقبىىل ال ف نىى  ثىى  ثمىى  -بعمىىل
 .(2)بتلتعثيض ثالمةتلب  دالعق فسب ةل  سثى  العمل جه 

                                                           

 العتمىل ثفىتة ايتبى   ثالتىي، 2010 لسىن ( 12)  قى  العمىل يالقىت  قىتنث   م ( 2-5) فق ة( 42) المتدة -1
 مىى ( 56) تدةالمىى ثنصىى . الصىىحي  ليتقتىى  يىىد  ثكىىذلك خدمتىى  انتهىىتء إلىى  تىىؤدي التىىي األسىىبت  ضىىم  مىى 

 بعجىىز إنهىىتؤه يجىىثز كمىىت العتمىىل بثفىىتة العمىىل يقىىد ينتهىىي" يلىى  1970 لسىىن ( 58)  قىى  السىىتبق العمىىل قىتنث  
 ... ".يمل  تأدي  ي  العتمل

 قىىىتنث   فىىىي الثسىىىي ، يبدالصىىىبث  فتحىىىي .257-254 ، السىىىتبق الم جىىى ، العمىىىل قىىىتنث  ، فىىى و تثفيىىىق -2
 قىىتنث  ، الىىدي  جمىىتل الىىدي  صىىالح .(2) هىىتمش. 585ث ، 579-578 ، السىىتبق الم جىى ، 1/و، العمىىل
 الم جىىى ، العمىىىل قىىىتنث  ، سىىىلي  أنىىىث  ثيصىىىت ، العىىىدثي  يلىىىي جىىىالل. 16-15 ، السىىىتبق الم جىىى ، العمىىىل
 .139 ، السىتبق الم جى ، 1/و، االجتمتيي القتنث  ، ال ثيمض يم ث يبدالغني .355-353 ، الستبق
 نصىى  ثقىد .64 ،  السىتبق الم جى ، ثالجمىتيي الحى دي عمىلال لعقىد العتمى  األحكىت ، الحىالح يبىدهللا محمىد
ْي  ةبيعىى  اسىىتثج  أث االتحىىتق نىى  إذا، بعمىىل االلتىىزا  فىىي" يلىى  مىىدني( 211) المىىتدة  المىىدي  ينحىىذ أ  الىىد 
 إذا أنى  تحيىد يتم  قتيدة أ س  قد المتدة فهذه ."المدي   ي  م  الثفتء ي فض أ  للدائ  جتز، بنحس  االلتزا 
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 أ  مثىىل، الغيىى  إلىى  العمىىل أداء فىىي العتمىىل قبىىل حقثقهىىت تنقىىل أ  العمىىل لجهىى  يجىىثز ال 
 العمىل جهى  تتبى  ال يمىل جهى  بذلك ثالمقصثد أخ ى  يمل جه  إل  تنقل  أث تغي ه أث تندب 

 سىىىثاء لالعمىىى لعالقىىىت  الشخصىىىي الةىىىتب  إلىىى  بىىىتلنظ  العتمىىىل بمثافقىىى  إال، معهىىىت المتعتقىىىد
 .العمل لجه  بتلنسب  أث للعتمل بتلنسب 

 النظىت  مى  تعتبى  ال بنحسى  يليى  المتحىق للعمىل العتمىل تأديى  قتيدة ف   ذك نت ثكمت 
 المتحىىق العمىىل أداء فىىي  يىى ه ينىى  ينيىى  أ  العمىىل جهىى  بمثافقىى  للعتمىىل يجىىثز لىىذلك، العىىت 
 .(1)يلي 

                                                                                                                                                 

 الةى ف  ضىي إذا إال،  ي ه م  التنحيذ يقبل فال، االلتزا  محل تنحيذ في ايتبت  محل المتعتقد  شخصي كتن 
 يالقىت  قىتنث   فىي صى اح  يليهىت نى  بىل القتيىدة بهىذه العمىتلي المشى ع يكتىفو  ثلى ، بذلك -الدائ - اآلخ 
 .المدني القتنث   م ( أ) فق ة( 684) ثالمتدة( 01) فق ة( 11) المتدة، 2010 لسن ( 12)  ق  العمل

 قىىىتنث   فىىىي الثسىىىي ، يبدالصىىىبث  فتحىىىي. 256-255 ، السىىىتبق الم جىىى ، العمىىىل قىىىتنث  ، فىىى و تثفيىىىق -1
 يالقىىت ،  1/و، االجتمىىتيي القىىتنث  ، الىى ثيمض يمى ث يبىىدالغني .579-578 ، السىىتبق الم جىى ، العمىل
 .139 ، الستبق الم ج ، الح دي  العمل
 فىي يمىل بىأداء للعتمىل اإلذ  إيةىتء أجتز  قد للمجتم  المملثك  ت للش ك اإلدا ط  الالئح  أ  ثيالحظ 
 المىدة هىذه خىالل أجى ه العتمىل ثطتقتضى ، للتجديىد قتبلى  سىن  يلى  تزطىد ال معينى  لمىدة أخى ى  منشأة أث ش ك 
 ثالشىىى كت  للمنشىىى  ، اإلدا طىىى  الالئحىىى  مىىى ( 56) المىىىتدة. العمىىىل فيهىىىت يىىىؤدى التىىىي المنشىىىأة أث الشىىى ك  مىىى 

 . للمجتم  ك المملث 
 ثبنىتء، العتمىل مثافقى  بعىد يكىث   العتمىل فيهىت يعمىل التىي األصىلي  الشى ك  قبىل م  اإلذ  منح أ  ثنعتقد 
 العمىل جهى  ثشخصىي  العتمىل شخصىي  تجعىىىل ثالتىي العتمى  القثايىىد يخىتلف مىت هىذا  فىي ثلىي ، ةلب  يل 
 إال الغيى  إلى  اآلخ  قبل حقثق  ينقل أ  العقد ة في م  ألي يجثز ال ث  ثم ، العمل يقد في ايتبت  محل

 العمىىىثميي  للمىىىثظحي  بتلنسىىىب  النىىىد  قثايىىىد أسىىىت  يلىىى  الىىىن  لهىىىذا العملىىىي التةبيىىىق جىىى ى  ثقىىىد، بمثافقتىىى 
( 56) المىتدة لىن  القىتنثني األسىت  يخىتلف ال اإلجى اءا  اقتبىت  أ  ثنعتقىد تق طبت اإلج اءا  ذا  ثتةبيق

 يليى  يتعىت ف مىت أث محىدثدة لحتى ة األصىلي  جهتى  خىت و بتلعمىل للعتمىل السمتح أ  مالحظ  م  الالئح  م 
 .العتم  اإلدا ط  للجهت  يجثز ال أي، أخ ى  منشأة أث لش ك  يكث  ، التعبي  جتز إ ( العتمل بند )
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 :المحددي  ثالزمت  لمكت ا في يلي  المتحق العمل بأداء العتمل يلتز  -3

 ثلىثائح ثقثاني  لنصث  ذك نت كمت يخض  العتمل قبل م  يلي  المتحق العمل أداء 
 العمىىل تأديىى  فىىي يليهىىت المتعىىت ف لألصىىثل يخضىى  ثكىىذلك، العقىىد ثلنصىىث  العمىىل ثنظىى 
 .يليهمت المتحق ثالزمت  المكت  في يكث   العمل بأداء العتمل التزا  ف   ث  ثم 
 :العمل تأدي  ثزمت  مكت  تحديد .1.3

 العمىىىل ثجهىىى  العتمىىىل بىىىي  بتالتحىىىتق إمىىىت يكىىىث   العمىىىل تأديىىى  ثزمىىىت  مكىىىت  تحديىىىد 
 يقىد فىي العمىل جهى  أقسىت  أث إدا ا  أث فى ثع ب حدى العمل تأدي  مكت  يذك  بأ ، ص اح 
 فىىي أث المستئىىىىي  الحتىىى ة فىىي أث الصبتحىىىي  الحتىى ة فىىي العمىىل تأديىى  زمىى  كىىذلك ثطىىذك ، العمىىل
 ثالزمىىىىت  المكىىىىت  حىىىىدد فهنىىىىت، المتنتثبىىىى  الث ديىىىىت  بنظىىىىت  العمىىىىل أ  يىىىىذك  أث الليليىىىى  الحتىىىى ة
 .(1)ص اح 

 فلىث، ثمالبسىتت  التعتقىد ظى ثف مى  يتضىح بىأ ، ضىمنت   ثزمتن  العمل تأدي  مكت  يتحدد ثقد
 تحىدد قىد العقىد مكىت  فى  ، فى ثع لهىت ثلىي  المىد  إحىدى فىي ثاحىدة منشىأة العمىل لجهى  كت 

 تأديىىى  فزمىىت  فقىى  الصىىىبتحي  الحتىى ة فىىي العمىىل تأديىىى  زمىى  كىىت  أث، المكىىىت  هىىذا فىىي ضىىمنت
 .(2)ص اح  يلي  الن  يت  ل  ثلث حت  الحت ة هذه في ضمنت تحدد قد العمل

                                                           

( 67) المىىتدة، ثالتزامىتته  األةى اف حقىثق  لتحديىد الالزمى  التحتصىيل كىل العمىل يقىد يتضىم  أ  يحتى ض -1
  .2010 لسن ( 12)  ق  العمل يالقت  قتنث   م 

 الضىىمني التحديىىد ضىىم  ثمىى . 17–16 ، السىىتبق الم جىى ، العمىىل قىىتنث  ، الىىدي  جمىىتل الىىدي  صىىالح -2
 أث المصىىتن  أحىىد فىىي بتلعمىىل تتعلىىق العمىىل يقىىد بمثجىى  للعتمىىل المسىىندة الثظيحىى  أ  العمىىل ثزمىىت  لمكىىت 
 ثزمىت  الثظيحى  هىذه مكىت  هىث العمل مكت  يكث   فهنت، معهت دالمتعتق العمل لجه  التتب  اإلدا ا  أث األقست 
 العمىىل المقصىىثد فىى   صىىبتحت كىىت  فىى ذا، اإلدا ة أث القسىى  أث المصىىن  بهىىذا للعمىىل المحىىددة الحتىى ة هىىث، تأديتىى 
ذا مستء   كت  إذا الحتل هث ثكذلك الحت ة بهذه  .الحك  ذا  يلي  ينةبق تنتثبي بشكل كت  ثا 
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 العمىىىىل لحتجىىىى  ثفقىىىىت العمىىىىل لجهىىىى  العمىىىىل تأديىىىى  ثزمىىىىت  مكىىىىت  تحديىىىىد يتىىىى ك ثقىىىىد 
 .(1)ثمقتضيتت 
 العمىىىل تأديىىى  ثزمىىىت  مكىىىت  تحديىىىد يىىى  لسىىىكث ا حتلىىى  فىىىي أنىىى  الحقىىى  بعىىىض ثطىىى ى  
، الحتلى  هىذه فحىي، ضىمنت أث صى اح  سىثاء تحديىدهت بى  يمكى  ش ( يث د ثل ، للعتمل المسند
 ثالزمىىت  المكىىت  تحىىدد التىىي فهىىي، العمىىل جهىى  سىىلة  نةىىتق فىىي تىىدخل التحديىىد يمليىى  فىى  

 تأديىىى  ثزمىىى  عمىىىلال فيهىىىت يىىىؤدى التىىىي المنشىىىأة فىىى ع فتحىىىدد، ثمتةلبتتىىى  العمىىىل حتجىىى  بحسىىى 
 .(2)العمل

 حسىى  بتىىثاف  مشىى ث( الحتلىى  هىىذه فىىي الخيىىت  لهىىذا العمىىل جهىى  اسىىتعمتل أ  ثنعتقىىد 
 .الحق هذا استعمتل في التعسف ثيد  للعتمل اإلستءة تعمد ثيد  الني 

 إليى  النظى  يىد  يجى  العمىل لتأدي  الزمتني الظ ف ثهث العمل أداء لزم  ثبتلنسب  
 العمىىل لسىىتيت  ثفقىىت  ، للعمىىل المحىىدد الثقىى  بىى  يقصىىد بىىل، ثنهتيتىى  ا الىىدث  بدايىى  زاثيىى  مىى 

 .قتنثنت   المحددة
 فىي ثطخى و العمىل لبدايى  المحىدد الثقى  في الحضث  يل  العتمل التزا  يقتص  فال 
 ألداء نهتيتى  إلى  الدثا  بداي  م  الثق  يخص  أ  يج  بل، العمل النتهتء المحدد الثق 

                                                           

 للىدائ  مت ثك هنت ثالخيت ، مدني( 262) المتدة، التخيي ي  بتاللتزا  االلتزا  نظ ط  في يلي  يةلق مت هث -1
، الجهىى  هىىذه تملكهىىت التىىي المتعىىددة األمىىتك  ضىىم  مىى  العمىىل تأديىى  مكىىت  تحىىدد أ  فلهىىت العمىىل جهىى  ثهىىث

 جىىى  ا، العمىىىل جهىىى  منشىىى   فىىىي العمىىىل لتأديىىى  المحىىىددة األثقىىىت  ضىىىم  العمىىىل تأديىىى  زمىىى  تحديىىىد ثكىىىذلك
، االلتىىزا  أحكىىت ،  2/و لاللتىىزا  العتمىى  النظ طىى ، األزهىى ي  البىىدثي  يلىىي محمىىد، التخييىى ي  االلتىىزا  بخصىىث 

)/1-2005 ، 170–171. 
 الم جى ، اإلسىالمي التشى ط  تت طب، الدي  ش ف يبدالعظي (، التعيي  خيت ) اإلسالمي الحق  يلي  ثيةلق 

 .654–652 ، الستبق

 .17 ، الستبق الم ج ، العمل قتنث  ، الدي  جمتل الدي  صالح -2
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 ال ثبمىت بتلخصىث  المعىد النظت  حس  ال اح  م  قس  يل  ثلالحص في حق  م ، العمل
  .ال اح  ثأثقت  العمل ستيت  حدد  التي القتنث   أحكت  م  يتعت ض
 حتجىى  كتنىى  إذا ال سىىمي  العمىىل سىىتيت  بعىىد يعمىىل أ  كىىذلك العتمىىل يلىى  ثطجىى  
 يلىى  الحصىىثل فىىي حقىى  مىى  إضىىتفي يمىىل بىىأداء العمىىل جهىى  ثكلحتىى  ذلىىك تسىىتديي العمىىل

 .اإلضتفي  العمل ستيت  قتبلم
 المثيىد فىي بتلحضىث  يتعلىق فيمىت سىثاء العمىل مثاييىد يلى  يحىتفظ أ  يلي  ثطج  
 .(1)العمل لنهتي  المحدد المثيد في االنص اف أث العمل لبداي  المحدد

 :العمل تأدي  ثزمت  مكت  فك ة تةث . 2.3
 مقىى  مىى  العتمىىل تقىىتلان العمىىل لجهىى  التىىتب  المكىىت  فىىي العمىىل أداء مقتضىىيت  مىى  
 مقى  مى  بتالنتقىتل التقليىدي للىنم  ثفقىت ملىز  فتلعتمىل، المحىدد العمىل تأديى  مكىت  إلى  إقتمت 
 .يمل  مق  إل  إقتمت 

، بعىد يى  بتلعمىل يعى ف مىت ثظهى  العمىل بمكىت  يتعلىق فيمىت تةىث ا  حىدث  ثلك  
 سىىبقهت بىىل اللحظىى  ثليىىدة التةىىث ا  هىىذه تكىى  ثلىى  بىىدثنهت أث المعلثمىىت  تقنيىى  بتسىىتخدا  سىىثاء

 .ثقضتئي  فقهي  اجتهتدا 
 التىىىي- التبعيىىى  بعنصىىى  المقصىىىثد بىىىأ  القىىىثل إلىىى  الحقهيىىى  اآل اء أ لىىى  ذهىىىت  فمىىى  

 ثالتىىي، ثاإلدا ة اإلشىى اف حىق فىىي ثالمتمثلى  القتنثنيىى  التبعيىى  هىث -العمىىل بجهى  العتمىىل تى ب 
 ثكيحيى  العمىل بىأداء تتعلىق لللعتمى ثتثجيهىت  تعليمىت  إصىدا  العمىل جه  تستةي  بمثجبهت
 يخىىتلف ال ثبمىىت للعمىىل المنظمىى  ثالقثايىىد للضىىثاب  ثفقىىت ثذلىىك، بىى  القيىىت  ثمكىىت  ثثقىى  أدائىى 

                                                           

 بخصىىث  ثانظى ، 2010 لسىن ( 12)  قىى  العمىل يالقىت  قىتنث   مىى ( 6) ثفقى ة( 1) فقى ة( 11) المىىتدة -1
 القتنث   م ( 17–13 م ) المثاد، ال اح  ثأثقت  اإلضتفي ثالعمل، األسبثيي  ثال اح ، العمل ستيت  تحديد

 .المذكث 
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 مختلحتىى  حتلىى  فىىي العتمىىل يلىى  تأديبيىى  جىىزاءا  تثقيىى  العمىىل لجهىى  ثيمكىى ، القىىتنث   أحكىىت 
 ثمىى  الىىدثل مىى  دالعديىى فىىي المشىى ع ايتنقىى  مىىت ثهىىث، بهىىت المعمىىثل ثنظمىى  العمىىل أداء لقثايىىد
 جهىى  ث قتبىى  إشىى اف تحىى  يكىىث   العمىىل أداء أ  صىى اح  ذكىى  حيىى  الليبىىي المشىى ع ضىىمنهت
 .القتنثني  التبعي  هث بتلتبعي  المقصثد أ  يعني ممت. (1)العمل

 المقصىثد أ  يلى  أحكتمى  اةى د  الىذي المصى ي  القضىتء يؤطىده الذي االتجته ثهث 
 يمكىى  أنىى  يىى ى  الحقىى  مىى  ف طىىق فىى  . (2)االقتصىىتدي  تبعيىى ال ال القتنثنيىى  التبعيىى  هىىث بتلتبعيىى 

 أيضىىىىت االسىىىىتعتن  تىىىىت  أ ، ثاإلشىىىى اف اإلدا ة فىىىىي ثالمتمثلىىىى  القتنثنيىىىى  التبعيىىىى  إلىىىى  بتإلضىىىىتف 
 جهىى  مىى  يليىى  يتحصىىل مىىت يلىى  العتمىىل ايتمىىتد فىىي ثالمتمثلىى  االقتصىىتدي  التبعيىى  بمعيىىت 
 حيتتىى  فىىي المقتبىىل أث األجىى  هىىذا يلىى  تمىىدثيع، أيمىىتل مىى  لصىىتلحهت يؤديىى  مىىت مقتبىىل العمىىل
شى اف ث قتبى  سىلة  تحى  يىت  العمىل تأديى  كىث   يى  النظى  بغىض ثذلىك، أستسىي  بصىث ة  ثا 
 .ال أ  العمل جه 

 الثقىثف ثيىد  المعيىت  لهىذا تأييىده  م  االقتصتدي  التبعي  معيت  أنصت  قصد ثقد 
 تىىؤدي التىىي الةثائىىف بعىىض إلىى  عمىىلال قىىتنث   حمتيىى  مىىد، فقىى  القتنثنيىى  التبعيىى  معيىىت  ينىىد

 ثجىثد ال أي، القتنثني بتلمعن  تبعي  الجهت  بهذه ت بةه  ثال، يمل جهت  لمصلح  أيمتال
شىىى اف ل قتبىىى   لمصىىىلح  منىىىتزله  فىىىي يعملىىىث   مىىى  هىىىؤالء أمثلىىى  ثمىىى ، يلىىىيه  العمىىىل جهىىى  ثا 

                                                           

 .2010 لسن ( 12)  ق  العمل يالقت  قتنث   م ( 9) فق ة( 5) دةثالمت، مدني( 673) المتدة -1

 التىىي ثالمقىىت    المصىى ي  القضىىتء ثأحكىىت  .129–121 ، السىىتبق الم جىى ، العمىىل قىىتنث  ، فىى و تثفيىىق -2
 ثيشىىي ، 219–211 ، السىىتبق الم جىى ، 1/و، العمىىل قىىتنث   فىىي الثسىىي ، يبدالصىىبث  فتحىىي. إليهىىت أشىىت 

. العمىىل يالقىى  لقيىت  القتنثنيىى  التبعيىى  تىثاف  ثجىىث  يلىى  المصى ط  الىىنقض حكمىى م أحكىت  اةىى اد إلىى  المؤلىف
 .19 ، الستبق الم ج ، العمل يالقت ، 1/و، االجتمتيي القتنث  ، ال ثيمض يم  يبدالغني
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 جهىى  مىى  يليىى  يتحصىىلث   مىىت يلىى  معيشىىته  فىىي أستسىىي بشىىكل ثيعتمىىدث   العمىىل صىىتح 
 .(1)العمل

 قىد التشى طعت  بعىض أ  إال االقتصىتدي  التبعي  لمعيت  ثجه  التي االنتقتدا  ثم  
 التبعيى  بحكى ة أخىذ  ثقىد (2)المنزلىي العمىل حتلى  ضىمنهت ثمى ، الحتال  بعض في ب  أخذ 

 .(3)ن  ثجثد يد  م  اللبنتني القضتء أحكت  بعض االقتصتدي 
 تأديىىى  ثزمىىىت  مكىىىت  فكىىى ة تةىىىث   مىىىت المعلث  تقنيىىى  فىىىي حصىىىل الىىىذي التةىىىث  مىىى  
ا ثأخىذ  العمل ىت بعىد   بىتلة ق  األيمىتل تأديى  نسىب  ضىم  يحسى   قمىت ثأصىبح  أكبى  ثزخم 

 .التقليدي 

                                                           

 بحكى ة بنىتدي بىدأ الح نسىي الحق  بعض أ  إل  المؤلف ثيشي ، 123-122 ، الم ج  نح ، ف و تثفيق -1
  .1913 سن  منذ دي االقتصت التبعي 

 .133-127  السىىىتبق الم جىىى ،  2/و، االجتمىىىتيي القىىىتنث   فىىىي الثسىىىي ، الب يىىىي حسىىى  أحمىىىد
 .6–4 ، الستبق الم ج ، العمل قتنث  ،  الدي  جمتل الدي  صالح

 إلىى  المنزلىىي للعمىىل بتلنسىىب  الح نسىىي المشىى ع اتجىى  فقىىد –الح نسىىي التشىى ط – التشىى طعت  هىىذه ضىىم  مىى  -2
 مىى  منىىزل العمىىل تأديىى  مكىىت  يكىىث   أ  -1: اآلتيىى  العنتصىى  تىىثاف   إذا خىىت  نىىثع مىى  تبعيىى  بثجىىثد القىىثل
 بتلعمىل القيىت  يكىث   أ  -3. ثاحىد بمسىتيد أث األسى ة بىأف اد إال العمىل تأديى  في االستعتن  يد  -2. ب  يقث 

 . مبتش ة للمستهلكي  ثلي  يمل جه  منشأة لحست 
 لمعيىت  ثجهى  التىي االنتقىتدا  انظى ، بى  ختصى  قثايىد منزلىيال للعمىل الح نسي المش ع ثض  قد

، سىلي  أنىث  يصىت ، العىدثي  يلىي جىالل. ختص  حتال  في ب  الح نسي المش ع ثايتداد، االقتصتدي  التبعي 
  .49–44 ، الستبق الم ج ، العمل قتنث  

 يقىثد فىي األثل نصى الع، )1961-03-24 فىي( 387)  قى  اللبنتنيى  التمييىز محكمى  حكى  في جتء فقد -3
 كتنىى  التىىي السىىلة  هىىذه ثلكىى ، لهىىت يخضىى  أ  األجيىى  يلىى  يجىى  التىىي العمىىل    سىىلة  هىىث االسىىتخدا 
 االسىتخدا  يقىد لتكىثط  يكحىي ثبىت ، الزم  م  تةث  ، مستم ة  قتب  ثيلي، القتنثني الخضثع يل  تقتص 

، السىىىتبق الم جىىى ، العمىىىل قىىىتنث  ، وفىى   تثفيىىىق فىىىي إليىىى  مشىىىت  .فقىى  اقتصىىىتدي   قتبىىى  سىىىلة  هنىىىتك يكىىث   أ 
 123. 
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 بعىىد يثمىت سىثقهت ثازديىتد بعىىد يى  العمىل تأديى  نسىب  بتزايىىد تةتلعنىت التقىت ط  هىي هىت 
 فكىى ة إ  بىىل (2)ثالصىىتيدة النتشىىئ  االقتصىىتديت  ذا  أث المتقدمىى  الىىدثل فىىي ثختصىى  (1)يىىث 

 .الع بي  الدثل بعض إل  ثصل  المنزل داخل ثم  بعد ي  العمل
 بشىىكل السىىعثدي البشىى ط  المىىثا د تنميىى  ثصىىندثق  السىىعثدي  العمىىل ثزا ة أةلقىى  قىى  
 الثظيحيىىى  الحىىى   لزطىىىتدة، بعىىىد يىىى  بتلعمىىىل خىىىت " هىىىدف" اسىىى  يليىىى  أةلىىىق ب نىىىتمج  سىىمي

 مىىىىد  مختلىىىىف فىىىىي يمثمىىىىت السىىىىعثديي  ثللمىىىىثاةني ، خىىىىت  بشىىىىكل السىىىىعثديت  للمثاةنىىىىت 
 .ثمنتج  ثمستق ة منتسب  ثظتئف في العمل مجتل ثفتح السعثدي  ثمحتفظت 
 يهىدف الب نىتمج هذا أ ، السعثدي  العمل ثزا ة في الب نتمج هذا يل  القتئمث   يذك  

 أداة نى ثأ، العمىل سىثق  في خت  بشكل ثالمثاةنت  يت  بشكل المثاةني  مشت ك  زطتدة إل 
 حيى ، يلىيه  التكلحى  تقليل شأن  ثم ، الخت  ثالقةتع يمل ي  البتحثي  خدم  أدثا  م 
 أ  كمىت، العمىل جهى  منشىأة فىي العمىل مكت  إل  اإلقتم  مق  م  االنتقتل م  االستغنتء يت 

                                                           

 مىى  العمىل يلىى  اإلقبىتل تزايىىد: "بعنىثا ، الع بيىى  نيىثز اسىىكتي محةى  مثقىى  يلى  منشىىث  تق طى  فىىي جىتء -1
 يى  العمىل أث، المنزل م  العمل سثق  يث  بعد يثمت تكب ، ثتقنيتتهت االتصتال  ثستئ  تقد  م  أن " المنتزل
 .للظته ة متثق  تزايد إل  لي المستقب التقدي ا  ثتشي ، بعد

 القىىثة ثلثىىي نحىىث المقبلىى  القليلىى  السىىنثا  فىىي بعىىد يىى  العىىتملي  نسىىب  تنىىتهز أ  الخبىى اء بعىىض ثطتثقىى      
 المد  ثس  ثالزحت  الم ث ط  األزمت  بسب ، ثاالنتقتل الح ك  صعثبت  يليهت تشج  تقدي ا  ثهي، العتمل 
 :االنت ني  شبك  يل  التق ط  هذا  اج . شبكت ال خالل م  العمل ف   اتستع ثيعززهت

 http://www.skynewsarabia.com/wek/article/680672. 
 ثييىىث  مزايىىت إلىى  فيىى  أشىىت  بعىىد يىى  العمىىل يىى  تق طىى  http://ar.wikipedia.org/wiki مثقى  أث د -2

قبىتل– لى  التش طعي  ثالمتةلبت  بعد ي  العمل  –يليى  الصىتيدة االقتصىتديت  ثذا  المقدمى  الىدثل بعىض ثا 
قدا ، معين  مهت ا  تتةل  التي الثظتئف بعض في العجز لسد  العديىد تحثطل إل  الكب ى  الش كت  بعض ثا 
 .بعد ي  العمل نظت  إل  التقليدي العمل نظت  م  الثظتئف م 

http://www.skynewsarabia.com/wek/article/680672
http://ar.wikipedia.org/wiki
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 ثمىت بىذلك الختصى  ثالمكتتى  العمىل ألداء أمتك  تثفي  ي  خالل  م  تستغني العمل جهت 
 .ثنحقت  تجهيزا  م  يتةلب 

 ثممىىىت، العمىىىل جهىىى  مقىىى  إلىىى  االنتقىىىتل دث   العمىىىل أداء إلىىى  يهىىىدف الب نىىىتمج فهىىىذا 
 مى  تتسىتثى  إيجتدهىت إلى  يهىدف التىي العمىل ف   أ  إل  أشت  قد أن  الب نتمج لهذا يحس 
 مكتتى  فىي بهىت القيىت  مق  يكث   التي أي التقليدي  بتلة طق  تؤدى التي الثظيحي  الح   بقي 

 .ثالثظيحي  المتلي  المزايت حي  م  ثذلك، العمل جهت  منش   ثمق ا 
 ال ثلكنىى  الختصىى  العمىىل جهىىت  فىىي  سىىمي ةىىتب  لىى  الب نىىتمج هىىذا حسىى  فتلعمىىل 
 يملى  يىؤدي أ  للعتمىل يمكى  حيى ( العمىل مكىت ) المنشىأة مثقى  فىي الحعلىي التثاجىد يتةل 
 منىىىزل فىىىي أث"، هىىىدف" السىىىعثدي البشىىى ط  المىىىثا د تنميىىى  لصىىىندثق  التتبعىىى  الم اكىىىز أحىىىد فىىىي

 يقىد بعىد يى  للعتمىل التعتقديى  العالقى  ثطىنظ ، العمىل جهى  تحىدده حسىبمت العتملى  أث العتمل
 يحىدد ثأ ( بعىد يى ) يىت  العمىل جهى  لىدى العمىل أ  صى اح  فيى  يذك  مكتث   سمي يمل
، لهىىت الىىثظيحي ثصىىفثال الثظيحيىى  ثالمهمىىت  فيهىىت العمىىل تأديىى  يمكىى  التىىي األمىىتك  أث مكىىت 
، ثالبىىدال  الحقىىثق  ثجميىى  األجىى  ثمقىىدا ، ثانتهتئىى  العمىىل بىىدء ثأثقىىت  العمىىل سىىتيت  ثيىىدد
 ثاللىىثائح الثزا طىى  القى ا ا  أث العمىىل نظىىت  فىي يليهىىت منصىث  أخىى ى  حقىىثق  أيى  إلىى  إضىتف 
 .العمل جه  في المعتمدة الداخلي 
 يىى ) كعتمىل االجتمتييى   التأمينىت فىي مسىىجال( بعىد يى ) العتمىل يكىث   أ  ثطجى  

 .(1)(بعد ي ) العمل بثاب  في تسجيل  يت  أ  قبل جزئي أث كتمل بدثا ( بعد
                                                           

-01-24: بتت طب –السعثدي  العمل ثزا ة أةلقت  الذي– بعد ي  العمل ب نتمج حثل التحصيل م  لمزطد -1
 ب نىىتمج ثضىى  ثقىىد،  http://aitneurs.com24-01-2016:اآلتىىي المثقىى  يلىى  االةىىالع يمكىى ، 2016
، ثمكتن  العمل بيئ  تحديد في خيت ط  العمل أصحت  أمت  السعثدي  العمل زا ةث  أةلقت  الذي بعد ي  العمل
 تنميى  صىندثق  بىدأ الذي بعد ي  العمل م اكىز م  العمل يكث   أ  ثالثتني المنزل م  العمل يكث   أ  أثلهمت
 ل ب  سيل ث  الم اكز هذه تكث   بحي ، مختلح  سعثدي  مد  في افتتتحهت في" هدف" السعثدي البش ط  المثا د

http://aitneurs.com/
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 خةىىى  فقىىىد، 2013-12-08: بتىىىت طب الصىىىتد ( 65–99)  قىىى  المغ بىىىي الشىىىغل قىىىتنث   أمىىىت
 يلىيه  ثةبىق المنىتزل مى  العمىل أداء ثبتلتحديىد( بعىد يى  العمل) بخصث  ج طئ  خةثا 
 .ال أ  بمشغلىه  ت بةىه  قتنثني  تبعي  يالق  بثجثد االيتىداد دث   الشغل قتنث  

 التبعيىى  بمعيىىت  المنىىتزل مىى  العمىىل أداء بخصىىث  المغ بىىي الشىىغل قىىتنث   ايتىىد فقىىد 
 لحسىىت  أيمىىتال يىىؤدث   الىىذي  العىىتملي  هىىؤالء يلىى  الشىىغل قىىتنث   ةبىىق ثىى  ثمىى  االقتصىىتدي 
 جهىى  مى  ث قتبىى  إشى اف ثجىىثد ثال، تنثنيى الق التبعيىى  اشىت ا( دث   المنىىتزل داخىل مىى  مشىغله 
 :اآلتيي  الش ةي  بتثاف  ثذلك العمل

 تمىت   يمىل جهىت  يىدة أث ثاحىدة يمىل جهى  لحسىت  شغال   أج  لقتء العتمل يؤدي أ ( 1
 ثالغتبىىىت  الحالحيىىى  ثاأليمىىىتل التقليديىىى  الصىىىنتيت  مجىىىتل فىىىي أث تجت طىىىت   أث صىىىنتييت   نشىىىتةت
 .ثتثابعهت

 حىىق ثلىى ، المىىأجث ط   يىى  األبنىىتء أث الىىزثو بمسىىتيدة أث بنحسىى  العمىىل العتمىىل يىىؤدي أ ( 2
 .(1)بأج  ثاحد بمستيد االستعتن 

                                                                                                                                                 

 ثظيحىى ، السىىعثدي بعىىد يىى  العمىىل ب نىىتمج شىىملهت التىىي الثظىىتئف ضىىم  ثمىى ، ثظحتىى  التىىي بتلمنشىىأة العتمىىل
 ثمزطىىد، تىد ط  مستشىت –بيتنىت  مىىدخل –بشى ط  مىثا د–اسىتثمت  خبيى –مىىتلي مىدقق–محتسى –مبى مج–متى ج 
 .األخ ى  الثظتئف م 

 -ديسىىمب  -08: بتىىت طب الصىىتد ( 65–99)  قىى  المغ بىىي الشىىغل قىىتنث   مدثنىى  مىى ( 08) المىىتدة نصىى  -1
 دث  ، أدنىىته الشىى ةت  فىىيه  تىىثف  مىى ، القىىتنث   هىىذا مىىدلثل فىىي بمنىىتزله  مشىىتغلي  أجىى اء يعتبىى " يلىى ، 2003
 أثال يشىىىتغلث   كىىىثنه  يىىى  ثال، بمشىىىغله  تىى بةه  قتنثنيىىى  تبعيىىى  يالقىىى  انتحىىتء أث ثجىىىثد يىىى  البحىىى  إلىى  داع

 التىىىي ثالمعىىىدا  فيىىى  يعملىىىث   الىىىذي المحىىىل كىىىث   يىىى  ثال، مشىىىغله  افإشىىى   تحىىى  ثايتيتديىىىت مبتشىىى ة يشىىتغلث  
 التىىي األثليىى  المىىثاد مىى  بعضىىت أث كىىال، شىىغله  جتنىى  إلىى  يقىىدمث   كىىثنه  يىى  ثال، أثال لهىى  ملكىىت يسىىتعملثنهت
 مى  يتسىلمثنهت أث، المصىنثع الشىيء يبيعثن  ث  شغل مستنجز م  المثاد تلك يشت ث   كتنثا إذا، بهت يشتغلث  
 المىىثاد يلىى  بأنحسىىه  يحصىىلث   كىىثنه  يىى  ثال، منىى  التىىزثد يلىىيه  ثيحىى ض الشىىغل مسىىتنجز لهىى  يعنىى  مىىث د
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 نىىى  فىىىي ث د ثمىىىت، السىىىعثدي  العمىىىل ثزا ة أةلقتىى  الىىىذي بعىىىد يىىى  العمىىىل ب نىىىتمج أ  ثنعتقىىد
 يلى  انحتىتح هىث، المنىزل مى  العمىل تأدي  بخصث  المغ بي الشغل مدثن  م ( 08) المتدة
 يلىىى  حمتيىىى  يضىىىحي مىىىت ثهىىىث، القتنثنيىىى  التبعيىىى  بمعيىىىت  التشىىىب  ثيىىىد  االقتصىىىتدي   التبعيىىى

   .العمل منشأة خت و كت  ثلث العمل ألداء مخص  مثق  أي م  أث المنتزل في العتملي 
زالىى  التشىىغيل يلىى  التشىىجي  االتجىىته هىىذا شىىأ  مىى  أ  كمىىت  العنصىى  أمىىت  ثختصىى  العقبىىت  ثا 

 كثيىى ة ثأيمىتل صىىنتيت  ثتثجىد، بيىىثته  فىي ثهى  العمىىل أداء ب مكىتنه  يكىىث   حيى  النسىتئي
 التىىي الصىىنتيت  مىى  ثكثيىى ، ثاألحذيىى  المالبىى  صىىنتي : مثىىل الة طقىى  بهىىذه أداؤهىىت يمكىى 
 .يدثي  يمل إل  تحتتو

 بعىىد يىى  العمىىل ة طىىق يىى  لل جىىتل بتلنسىىب  حتىى  األيمىىتل بعىىض تأديىى  يمكىى  كمىىت 
 شىىبك  ة طىق يى  العمىل جهى  مى  التثاصىل فيىت  ،ثالتسىثطق ثالت جمى  المحتسىب  أيمىتل: مثىل

 ".اإلنت ن " الدثلي  المعلثمت 
 ة طقى  يشىق بىدأ العمل تأدي  ثزمت  مكت  فك ة في ثتةث  تغيي  هنتك ف   ثيمثمت 
 هىىذا تثاكىى  تشىى طعي  تغيىى ا  يحىى ض الىىذي األمىى ، العمىىل سىىثق  فىىي بهىىت بىىأ  ال نسىىب  ثيمثىىل
 المشىى ع مىى  ثنأمىىل، إليهىىت أشىى نت التىىي النمىىتذو  حسىى ة طقهىىت تأخىىذ معتلمهىىت بىىدأ ، التةىىث 
 المجتمى  تةىثط  أدثا  مى  أداة تشى طعنت يكىث   ثأ  التةىث ا  هىذه يى  بعيدا يكث   أال الليبي

                                                                                                                                                 

 :يحصلث   ال أث اإلضتفي 
 ثاحدة مقتثل  لحست  شغال   أج  لقتء يؤدثا بأ  الغي  بثاسة  أث مبتش ة بصح  إليه  يعهد أ  -1
 .األثل  المتدة في المبين  المقتثال  م  مقتثال  يدة أث

مت ف ادى إمت يشتغلثا  أ -2  .المأجث ط   ي  أبنتئه  أث أزثاجه  أث ثاحد مستيد بمعي  ثا 
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 بتلمعىتيي  التشىب  ثيىد  ثاأليبىتء التكىتليف مى  ثالتقليل التشغيل يل  المححزا  ب يجتد ثذلك
 .(1)الجتمدة الكالسيكي 

 العنتيى  مى  العتىتد الشىخ  يبذلى  مىت يليى  المتحىق للعمىل أدائ  في ذليب أ  العتمل يلتز  -4
 :الني  حس  إةت  في

 العقىد ثنصىث  القىتنث   لنصث  ثفقت بنحس  يلي  المتحق العمل بأداء العتمل يلتز  
 ثأ  العمىىل بىىأداء المتعلقىى  ثاألثامىى  ثالتعليمىىت  العمىىل جهىى  فىىي بهىىت المعمىىثل ثالىىنظ  ثاللىىثائح
 .المحددي  ثالزمت  المكت  في لعملا بأداء يلتز 

 العمىل بىأداء قىت  قىد أنى  القىثل يمكى  حت  الحد هذا يند العتمل التزا  يقف ال ثلك  
ا العتمىىىل قبىىل مىىى  العمىىل ألداء يكىىىث   أ  البىىد بىىىل، يليىى  المتحىىق  اإلةىىىت  يتعىىدى داخليىىىت بعىىد 
 األقىل يلى  ثهث معينت جهدا أدائ  في يبذل ثأ  البد فتلعمل، العمل أداء يملي  في الخت جي
 يثجبىى  مىىت إةىىت  فىىي العمىىل تأديىى  يكىىث   أ  يجىى  كمىىت، المعتىىتد الشىىخ  يبذلىى  الىىذي الجهىىد
 .اإليجتز م  بشيء إلي  سنشي  مت ثهث، التعتمل في الني  حس 
 :جهد م  المعتتد الشخ  يبذل  مت يمل  أداء في يبذل أ  العتمل يل  يج  .1.4

 بمجىى د تبىى أ ال ذمتىى  فىى  ، بنحسىى  يليىى  المتحىىق عمىىلال بىىأداء ملزمىىت العتمىىل كىىت  إذا 
 المحىىىددي  العمىىىل ثزمىىىت  مكىىىت  إلىىى  الحضىىىث  ثهىىىث العمىىىل ألداء الخت جيىىى  بتلمظىىىته  القيىىىت 

 التىزا  يجى د أ  شىأن  مى  فهىذا مجهىثد أي ببىذل يقىث  ال ثلكنى ، المحدد المثيد في ثطنص ف
 قىد العتمىل بىأ  للقثل يشت ( ف ن  لذلك، حقيقي  قيم  أي  م  يلي  المتحق العمل بأداء العتمل

                                                           

 الشىىغل مدثنىى  فىىي ث د لمىىت ممتثلىى  نصىىث  أيىى ، 2013 لسىىن  الليبىىي العمىىل قىىتنث   مشىى ثع يتضىىم  لىى  -1
 .السعثدي  العمل ثزا ة أةلقت  الذي بعد ي  العمل ب نتمج أث المغ بي 
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 نىى  مىىت ثهىىث، المعتىىتد الشىىخ  يبذلىى  مىىت تأديتىى  فىىي يبىىذل أ  يليىى  المتحىىق العمىىل بىىأداء قىىت 
 .(1)العتم  القثايد م  أيضت ثيستحتد ص اح  المش ع يلي 

 معيىىىىت  هىىىىث، مثضىىىىثيي بمعيىىىىت  يقىىىىت  يليىىىى  المتحىىىىق للعمىىىىل العتمىىىىل أداء فمعيىىىىت  
 بىأداء العتمىل التىزا  يحىدد المعيىت  هذا أ  الحق  ثطبي ( المعتتد خ الش أث) العتدي الشخ 
 ثد جىى ، إنجىىتزه المةلىىث  العمىىل كميىى  أي العمىىل قىىد  حيىى  مىى  ثذلىىك يليىى  المتحىىق العمىىل
 ثاألمىثال األشىيتء يى  ثمسىؤثليت ، األداء هىذا ي  مسؤثليت  مدى تحديد ثكذلك ثجثدت  دقت 

 ثالمحتفظىى  العمىىل بىىأداء ملىىز  فتلعتمىىل، العمىىل ثتنحيىىذ داءأل إليىى  المسىىلم  ثالمهىىت  ثالتجهيىىزا 
 .(2)المعتتد الشخ  يبذل  مت ينتي  ذلك في يبذل ثأ  إلي  المسلم  ثمتةلبتت  أدثات  يل 

                                                           

 القىىتنث   مىى ( أ) فقىى ة( 684) المىىتدة نصىى  ثقىىد .258 ، السىىتبق الم جىى ، لالعمىى قىىتنث  ، فىى و تثفيىىق -1
 يبذلىىى  مىىىت العنتيىى  مىىى  تأديتىى  فىىىي يبىىىذل ثأ ، بنحسىى  العمىىىل يىىؤدي أ  –أ– العتمىىىل يلىىى  يجىى " يلىىى  المىىدني
 الشىىخ  ينتيىى  بىىذل اشىىت ة  ثالتىىي مىىدني( 214) المىىتدة أث دتىى  الىىذي الحكىى  ذا  ثهىىث ."العىىتدي الشىىخ 
 .بعمل االلتزا  داءأ في المعتتد
 يلىى  يجىى " يلىى ، 2010 لسىىن ( 12)  قىى  العمىىل يالقىىت  قىىتنث   مىى ( 1) فقىى ة( 11) المىىتدة ثنصىى      
 م ( 1) فق ة( 26) المتدة ثنص .." .ثأمتن  بدق  يؤدي  ثأ ، بنحس  إلي  المسند بتلعمل يقث  أ  –1– العتمل
 يبىذل ثأ  بنحس  العمل يؤدي أ  –1– العتمل يل  يج " يل ، 1970 لسن ( 58)  ق  الستبق العمل قتنث  
 ."العتدي الشخ  يبذل  مت تأديت  في

 قىىتنث   أ  ثيالحىىظ. 356 ، السىىتبق الم جىى ، العمىىل قىىتنث  ، سىىلي  أنىىث  يصىىت ، العىىدثي  يلىىي جىىالل -2
 المىتدة فىي العتمىل يلى  أثجى  بىل المعتىتد ال جىل معيت  إل  يش  ل ، 2010 لسن ( 12)  ق  العمل يالقت 

 الحنيىىى  للمثاصىىىحت  ثفقىىىت العمىىىل أداء تعنىىىي الدقىىى  أ  ثنعتقىىىد. ثأمتنىىى  بدقىىى  يملىىى  يىىىؤدي أ ( 1) فقىىى ة( 11)
 ثتقىت ،  العمىل أداء فىي ثاألدبىي األخالقىي الجتن  فتعني األمتن  أمت العمل أداء في بهت المعمثل ثاألصثل

 العمىل يالقىت  قىتنث   مى ( 1) قى ةف( 11) المىتدة ن  في نق  فهنتك، المعتتد ال جل بمعيت  ثاألمتن  الدق 
 العتمىىل التىزا  لقيىت  المعتىىتد ال جىل معيىت  يلىى  نصى  ثالتىي المىىدني القىتنث   أحكىت  إلىى  بىتل جثع تكملتى  يىت 
، 2013 لسىن ( 12)  قى  المصى ي  العمىل قىتنث   م ( أ) فق ة( 56) المتدة جمع  ثقد، ب  المنث( يمل  بأداء
 يىىؤدي أ  –1– العتمىىل يلىى  يجىى " يلىى  نصىى  حيىى ، المعتىىتد شىىخ ال ثمعيىىت  ثاألمتنىى  الدقىى  يبىىت ة بىىي 
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 مىت يلى  ثمحتفظتى  بى  المنىث( لعملى  أدائى  في العتمل سلثك معيت  ف   ذلك ثيل  
، المعتىىتد الشىىخ  لسىىلثك مسىىتثيت األصىىل فىىي يكىىث   أ  يجىى ، العمىىل هىىذا ألداء إليىى  يسىىل 

 لمعيىىىت  ثفقىىىت السىىىلثك بهىىىذا لعملىىى  أدائىىى  فىىىي إخاللىىى  حتلىىى  فىىىي المسىىىؤثلي  العتمىىىل ثطتحمىىىل
 .المعتتد الشخ 
 .(1)ثاحتيتة  تبص ه يد  ثي  إهمتل  ثي  خةئ  ي  مسؤثال العتمل ثيكث   
 الشىخ   لمعيىت ثفقىت المةلىث  الجهىد فيى  ثبىذل يمل  أدى إذا يسأل ال العتمل ثلك  
 يىى  يحىىد لىى  ةتلمىىت تتحقىىق التىىي النتىىتئج يىى  مسىىؤثال يكىىث   ال الحتلىى  هىىذه فىىي أنىى  أي، المعتىىتد
 ثلىىىث تتحقىىق التىىي النتيجىى  يىىى  النظىى  بغىىض بسىىلثك  فىىىتلعب ة، المعتىىتد الشىىخ  سىىلثك معيىىت 
 .تتحملهت أ  العمل جه  يل  يج  التي العمل مختة  في يدخل ذلك أل ، معيي  كتن 

ىىىت أث جسىىىيمت أث يسىىىي ا بكثنىىى  العتمىىىل خةىىىأ لقيىىىت  محىىىل فىىىال ذلىىىك ثيلىىى    أل  تتفه 
 فهىىي المعتىىتد الشىىخ  ينتيىى  هىىي، لعملىى  أدائىى  فىىي منىى  المةلثبىى  العنتيىى  تحديىىد فىىي األصىل
 م ايىىتة المعتىىتد ال جىىل لمعيىىت  ثفقىىت العتمىىل أداء قيىىت  فىىي ثطجىى ، العنتيىى  م اتىى  بىىي  ثسىى 
 يكىث   العتمىل فى   األحىثال جميى  ثفي، التزام  تنحيذ في ثمسلك  ب  المحية  العتمل ظ ثف
 .(2)التزام  تنحيذ في جسي  خةأ أث  ش م  يأتي  يمت مسؤثال

                                                                                                                                                 

 الح ديى  العمل ثيقثد العمل ثلثائح بتلقتنث   محدد هث لمت ثفقت ثذلك، ثأمتن  بدق  ب  المنثة  الثاجبت  بنحس 
 بى  أخىذ الىذي االتجىته ثهث، المعتتد الشخ  ينتي  فيهت يبذل ثأ ، المحدد الثق  في ينجزهت ثأ ، ثالجمتيي 

  .(1) فق ة( 58) المتدة، 2013 لسن  العمل قتنث    عمش

 –1 – العتمىىل يلى  يجى " يلىى ، 2013 لسىن  العمىل قىىتنث   مشى ثع مى ( 01) فقىى ة( 58) المىتدة نصى  -1
 مسىؤثال   ثيكىث  ، العىتدي الشخ  يبذل  مت تأديت  في يبذل ثأ ، ثأمتن  بدق  ب  المنث( العمل بنحس  يؤدي أ 
 ."احتيتة  يد  أث تقصي ه أث إهمتل  ي 

 القىىىتنث   مىىى ( 214) المىىىتدة نصىىى  ثقىىىد، 259-258 ، السىىىتبق الم جىىى ، العمىىىل قىىىتنث  ، فىىى و تثفيىىىق -2
 يقىىث  أ  أث الشىىيء يلىى  يحىىتفظ أ  هىىث المىىدي  مىى  المةلىىث  كىىت  إذا، بعمىىل االلتىىزا  فىىي -1" يلىى  المىىدني
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 .ين  العتمل مستءل  يجثز فال خةأ بدث   المج د الحعل أث التتف  الخةأ أمت 
 خةئىىى  يىىى  المسىىىؤثلي  مىىى  إيحتئىىى  يلىىى  العتمىىىل مىىى  االتحىىىتق العمىىىل لجهىىى  ثطجىىىثز 
 .العمل بأداء زام الت تنحيذ في اليسي 

 خةئىى  أث  شى  يى  المسىؤثلي  مى  إيحتئى  يلى  العتمىل مى  االتحىتق يجىثز ال ثلكى  
 .(1)المتعمد أث الجسي 

 :العنتي  م  معين  د ج  بذل يل  العتمل م  االتحتق يجثز .2.4
 العنتيىىىى  د جىىىى  تحديىىىىد فىىىىي العتمىىىى  القتيىىىىدة هىىىىث المعتىىىىتد الشىىىىخ  معيىىىىت  كىىىىت  إذا 
 مىى  يمنىى  مىىت ثمىى  فلىىي ، العمىل لعقىىد ثفقىىت إليىى  المسىىند لعملى  أدائىى  فىىي لالعتمىى مىى  المةلثبى 
 ينتيىىى  مىىى  أكبىىى  ينتيىىى  العتمىىىل يبىىىذل أ  يلىىى  –العمىىىل ثجهىىى  العتمىىىل– العقىىىد ة فىىىي اتحىىىتق

 .(2)المعتتد الشخ 
 ينتيىى  لعملىى  أدائىى  فىىي يبىىذل أ  ثيليىى  مسىىؤثليت  تزطىىد العتمىىل فىى   الحتلىى  هىىذه ثفىىي 

 .المعتتد الشخ  ينتي  م  أكب 
 ينتيىى  يلى  تزطىد ثالتىي المةلثبى  العنتيى  د جى  يلى  الةى في  بىي  االتحىتق يىت  ثقىد  
 مىى  أكبىى  د جىى  اشىىت ا( فىىي الةىى في  نيىى  يلىى  يسىىتدل ثقىىد، صىى طح بشىىكل المعتىىتد الشىىخ 

                                                                                                                                                 

 مىى  تنحيىىذه فىىي بىىذل إذا بىىتاللتزا   ثفىى قىىد يكىىث   المىىدي  فىى   التزامىى  تنحيىىذ فىىي الحيةىى  يتىىثخ  أ  أث ب دا تىى 
 االتحىتق أث القىتنث   يىن  لى  مىت هىذا، المقصىثد الغى ض يتحقىق لى  ثلث، العتدي الشخ  يبذل  مت كل العنتي 
 ."جسي  خةأ أث  ش م  يأتي  يمت مسؤثال   المدي  يبق  حتل كل ثفي -2 .ذلك  ي  يل 

. 581 ، السىىتبق الم جىى ، 1/و، العمىىل ث  قىىتن فىىي الثسىىي ، يبدالصىىبث  فتحىىي، مىىدني( 220) المىىتدة -1
 بتحميلىىى  ثذلىىىك العتمىىىل يلىىى  المسىىىؤثلي  تشىىىديد يلىىى  العمىىىل يقىىىد فىىىي االتحىىىتق يجىىىثز ال أنىىى  المؤلىىىف ثطىىىذك 

 العتمىل مسىؤثلي   بةى  ثالتىي العمىل قتنث   أحكت  م  يتعت ض ذلك أل ، من  خةأ دث   فعل  ي  المسؤثلي 
ا اليسي  ثالخةأ اليسي  ثالخةأ الجسي  الخةأ بي  التمييز بتلخصث  ثانظ  .من  خةأ بحصثل  محمىد .جىد 
   .61–42 ، القته ة، للةبتي  الذهبي النس ، العتمل فصل يب   الذي الجسي  الخةأ،  شدي السعيد

 .598 ، الستبق الم ج ، 2/و، االجتمتيي القتنث   في الثسي ، الب يي حس  أحمد -2
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 يتليى  مىؤهال  يحمل يتمل م  التعتقد حتل  في كمت، بتلتعتقد المحية  الظ ثف م  العنتي 
 يلى  تزطىد ثالعنتيى  الدقى  مى  معينى  د جى  أداؤهىت يتةلى  إليى  المسىندة ثظيح ال ةبيع  ثكتن 
 .المعتتد

 جهىى  فىى   الحتلىى  هىىذه فحىىي العىىتدي األجىى  مىى  أيلىى  أجىى  ا العتمىىل مىىنح حتلىى  فىىي أث 
 مىى  أكثىى  ثينتيىى  بدقىى  العمىىل بىىأداء العتمىىل قيىىت  العىىتلي األجىى  مىىنح مقتبىىل فىىي تنتظىى  العمىىل
 .(1)المعتتد

 االتحىتق إلمكتنيى  جزئىي بشىكل ثلىث أشىت  قىد المش ع أ  المص ي  الحق  بعض ثط ى  
 العمىىل لجهىى  أجىىتز ينىىدمت، المعتىىتد الشىىخ  ينتيىى  مىى  أكبىى  ينتيىى  بىىذل يلىى  العتمىىل مىى 
 العتمىل أ  بتيتبىت  العمىل أداء فىي كحتءتى  يىد  ثبى  إذا العتمىل مى  المبى   العمل يقد إنهتء
 يتمتىى  الىىذي العتمىىل الغتلىى  فىىي هىىث المعتىىتد خ الشىى مىى  أكبىى  ينتيىى  بىىذل منىى  يةلىى  الىىذي
 كتنىىى  الكحىىىتءة ثهىىىذه، العتليىىى  العلميىىى  المىىىؤهال  ذثي  أث المهىىى ة العمىىىتل مثىىىل ختصىىى  بكحىىتءة
 التىي الكحىتءة لد جى  ثفقىت يليى  المتحىق يملى  أداء منى  يةلى  لىذلك، التعتقىد ينىد ايتبت  محل

                                                           

، العمىىل قىىتنث  ، الىىدي  جمىىتل الىىدي  صىىالح. 261-260 ، سىىتبقال الم جىى ، العمىىل قىىتنث  ، فىى و تثفيىىق -1
 العنتيى  د ج  زطتدة ذك نت كمت يجثز( مدني" 214" المتدة) العتم  للقثايد ثثفقت .21-20 ، الستبق الم ج 
 ثلىي  معينى  نتيجى  بتحقيىق االلتىزا  يليى  يةلىق مىت ثهىث، المعتىتد الشخ  ينتي  لتحثق  العتمل م  المةلثب 

ىت أ ادا قىد كتنىت إذا ثمىت المتعتقىدي  ني  مع ف  السهل م  ثلي . ينتي  ببذل ا االلتز  فق   النتيجى  بتحقيىق التزام 
 هىىث المعيىىت  هىىذا، الةىى في  نيىى  يلىى  التعىى ف للقتضىىي خاللىى  مىى  يمكىى  معيىىت ا الحقىى  ثطىىث د، ينتيىى  ببىىذل أ 

 المنىىتل ق طبىى  التعتقىىد ينىىد لهمىىت بىىد  قىىد العتمىىل مىى  التعتقىىد مىى  الم جىىثة العنتيىى  كتنىى  فىى ذا، االحتمىىتل معيىىت 
 بعيدة الم جثة الغتي  تحقيق احتمتلي  لهمت بد  إذا أمت، نتيج  بتحقيق التزامت العتمل التزا  كت  التحقيق سهل 

 الشىىىخ  معيىىىت  ثهىىىث مثضىىىثيي معيىىىت  يلىىى  تقىىىت  ينتيىىى  ببىىىذل يكىىىث   العتمىىىل التىىىزا  فىىى   المنىىىتل ثصىىىعب 
 األشىيتء بححظ يتعلق ثفيمت .171 ، الستبق الم ج ، االلتزا  مصتد ، ي األزه   البدثي  يلي محمد. المعتتد
 نحى ، فى و تثفيىق األشىيتء هىذه بى د العتمىل ألىز  القىتنث   أل  نتيجى  بتحقيىق االلتىزا  يكىث   قىد للعتمل المسلم 
   .274-273 ،  الم ج 
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 بغىض، كحتءتى  د جى  يى  يقىل بشكل لالعم أداء من  يقبل ثل ، أستسهت يل  مع  التعتقد ت 
 كحتءتىى  قلىى  إذا يقىىده إنهىىتء العمىىل لجهىى  يحىىق ثىى  ثمىى  المعتىىتد الشىىخ  معيىىت  يىى  النظىى 
 .(1)التعتقد يند المةلثب  الد ج  ي 
 :الني  حس  مبدأ إةت  في يمل  يؤدي أ  العتمل يل  يج . 3.4

، نيى  بحسى  ينى  شىئ النت االلتزامت  تأدي  يج  آخ  يقد أي شأ  شأن  العمل يقد 
 كىت  كمىت يعىد فلى ، ب متى  التعتقدي المجتل يل  سية  الني  حس  مبدأ ب  ثنقصد المبدأ هذا
 هىث الحىدي  القىتنثني االتجىته إ  بىل، نيى  بحس  تنحذ ثيقثد التنحيذ ح في  يقثد المتضي في
 .(2)الني  حس  مبدأ إةت  في يكث   جميعهت العقثد تنحيذ

 .(3)ني  بحس  العقثد تنحيذ جث ث  يل  المش ع ن  ثقد 
ذا   لعقىد بتلنسىب  ف نى  العقىثد جميى  تنحيىذ فىي مةلىث  النيى  حسى  مبىدأ إيمىتل كت  ثا 
، العمىىىل بعقىىىد الشخصىىىي للةىىىتب  بىىىتلنظ  ثذلىىىك، العقىىىثد مىىى   يىىى ه مىىى  ثأهىىى   أثلىىى  العمىىىل

 تمىلالع مى  تتعتقىد لى  العمىل فجهى ، التعتقىد ينىد ايتبىت  محىل العمىل ثجهى  العتمل فشخصي 
 هنىتك يجعىل مىت ثهىث، معى  ثالتعتقىد اختيت ه في السب  هي كتن  شخصي  صحت  لثجثد إال

                                                           

 نصىىى  ثقىىد. 598  ، السىىتبق الم جىىى ، 2/و، االجتمىىتيي القىىتنث   فىىي الثسىىىي ، الب يىىي حسىى  أحمىىد -1
 أ  العمىىل لصىىتح  يجىىثز ثال.. ." يلىى ، 2003 لسىىن ( 12)  قىى  المصىى ي  العمىىل قىىتنث   مىى ( 110) المىىتدة
 لمىىت ةبقىىت العتمىىل كحىىتءة يىىد  ثبىىث  أث القىىتنث   هىىذا مىى ( 69) بتلمىىتدة ث د مىىت حىىدثد فىىي إال العقىىد هىىذا ينهىىي
 ."المعتمدة اللثائح يلي  تن 

 .627 ، الستبق الم ج ، 1/و ،الثسي ، السنهث ي  يبدال زاق -2

 يليىى  اشىىتمل لمىىت ةبقىىت العقىىد تنحيىىذ يجىى  –1" يلىى  المىىدني القىىتنث   مىى ( 1) فقىى ة( 148) المىىتدة نصىى  -3
 ."الني  حس  يثجب  مت م  تتحق ثبة طق 
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 العمىل يقىد تنحيىذ فىي النيى  حسى  مبىدأ فى   ثى  ثمى ، العمىل ثجهى  العتمىل بىي  ثتقىت   صىل 
 .(1)ثمهمًّت كبي ا دث ا يلع 

 فىىي اإلخىال  - العتمىل مىى  يقتضىي العتمىل قبىىل مى  العمىل أداء فىىي النيى  ثحسى  
 حسىى  أ  كمىىت، ثالخىىداع الغىىش ثسىىتئل يىى  ثاالبتعىىتد، ثأمتنىى  ب تقىىت  العمىىل ثأداء، العمىىل أداء
 ثم ؤثسىىي   ؤسىىتءه ثيعتمىىل زمالئىى  مىى  يتعىىتث   أ  لعملىى  أدائىى  فىىي العتمىىل يلىى  يحىىت  النيىى 

 ضىدهت يعمىل فىال فيهىت يعمىل التي العمل لجه  انتمتء لدي  يكث   ثأ ، حسن  معتمل  ثزمالئ 
، نشىىتةهت إيقىىتف فىىي يتسىىب  أث، أسىى ا هت ينقىىل أث زبتئنهىىت ينهىىت يبعىىد أث خسىىت ة تلهىى يسىىب  أث

حدا   ثالعىتدا  ثاألخىالق الىدي  قثايىد مى  تتنىتف  أفعىتال يقتى ف أث، ممتلكتتهىت فىي خسىتئ  ثا 
 ثالحصىىثل، ثالحىىت  التحىى طض أفعىىتل يىى  يبتعىىد ثأ  ثأخالقهىىت المهنىى  تأديىى  ثأصىىثل الم ييىى 
 يلى  يحىتفظ ثأ ، ثالثظيحى  العمىل ثاسىتغالل ال شىثة أيمىتل ثلم مش ثي   ي  مكتس  يل 
 الكىثا   حىتال  فىي ثمسىتيدة يىث   كىل يقىد  ثأ ، بأخالقيتتهىت ثطلتز  ثك امتهت المهن  ش ف

 الحصىىثل اشىىت ا( دث   ثذلىىك، فيىى  العىىتملي  ثاألشىىخت  العمىىل مكىىت  تهىىدد التىىي ثاألخةىىت 
 .(2)مستيدة أث يث   م  يقدم  يمت مقتبل يل 

 قبىىىل مىىى  العمىىل أداء فىىىي النيىىى  حسىى  مبىىىدأ تةبيقىىىت  حصىى  يصىىىع  ف نىىى  مثمىىتثي 
 فيمىت سىثاء العمىل أداء فىي الني  حس  لمبدأ التةبيقت  م  العديد يل  الن  ت  ثقد، العتمل
 يلىىى  يجىىى  التىىىي بىىىتلمحظث ا  يتعلىىىق فيمىىىت أث العتمىىىل يلىىى  المح ثضىىى  بتاللتزامىىىت  بتعلىىىق
  .العمل بأداء يتعلق فيمت المبدأ هذا تةبيقت  م  كث األ الجتن  تمثل ثهي تجنبهت العتمل

                                                           

 .276-275 ، الستبق الم ج ، العمل قتنث  ، ف و تثفيق -1

، 1/و، الثسىىىي ، السىىىنهث ي  يبىىىدال زاق. قىىىثدالع تنحيىىىذ فىىىي النيىىى  حسىىى  مبىىىدأ تةبيقىىىت  بخصىىىث  انظىىى  -2
 قىىىتنث   فىىىي الثسىىىي ، يبدالصىىىبث  فتحىىىي. العمىىىل يقىىىد تنحيىىىذ ثبخصىىىث . 628–627 ، السىىىتبق الم جىىى 
 .277-276 ، السىتبق الم جى  العمىل قىتنث  ، فى و تثفيىق. 582-581 ، السىتبق الم جى ، 1/و، العمل
 .2010  لسن( 12)  ق  العمل يالقت  قتنث   م ( 11) المتدة ثانظ 
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 ثمعنثيىت  ثحيت بعدا يعةي العمل أداء في الني  حس  مبدأ بأ  القثل يمك  ثيمثمت 
 .في   ثح ثال حيتة ال جتمد متدي حضث  مج د األداء هذا يجعل ثال العمل ألداء

، الميىىى  المىىىتدي المعنىىى  يتخةىىى  إيمىىىتني بعىىىد لىىى  اإلسىىىالمي  الشىىى طع  فىىىي ثالعمىىىل 
 شىى ف ثهىىث ثلألمىى  للحىى د حيثيىى  ثضىى ث ة شىى يي  ثيبىىتدة إلهىىي تكليىىف اإلسىىال  فىىي فتلعمىىل
 قثامهىت تعىتل  هللا لثجى  ختلصى  العمىل تأديى  يكىث   أ  البىد لذلك، هللا سبيل في ثجهتد ثقيم 

 تعىىتل  هللا م ضىىتة تبتغىىي حسىىن  النيىى  تكىىث   أ  ثالبىىد، العمىىل تأديىى  فىىي ثاإلخىىال  الصىىدق
 العتمىىىل لمسىىىؤثليت  الشىىى يي  بتلضىىىثاب  اإلسىىىالمي الحقىىى  اهىىىت  ثقىىىد، العمىىىل أداء فىىىي ثنىىى ثي

 .(1)فيهت يعمل التي العمل جه  في ثثاجبتت 
 حسىى  لمبىىدأ ثالتةبيقىىت  الصىىث  مىى  العديىىد يلىى  بىىتلن  العمىىتلي المشىى ع قىىت  ثقىىد 

 هىذا، العمىل هى لج ثاالنتمتء اإلخال  ثاج  في تلخيص  يمك  ثالذي، العمل أداء في الني 
                                                           

 :لعمل  أدائ  في ثثاجبتت  العتمل لمسؤثليت  الش يي  الضثاب  أه  ثم  -1
 يىىث  العتمىىل يحتسىى  ثسىىثف ثتعىىتل  سىىبحتن  هلل ثةتيىى  يبىىتدة العمىىل أ  ثمع فىى  اإليمتنيىى  بىىتلقي  التحلىىي 

 .لعمل  أدائ  يل  القيتم 

  ثالصىىىدق ثاألمتنىىى  ثالمنكىىى ا  خىىىالقاأل سىىىثء يىىى  البعىىىد: أهمهمىىىت ثمىىى  الحتضىىىل  بىىىتألخالق العتمىىىل التىىىزا 
 .ثالثفتء ثاإلخال 

  ثالعبتدا  الش يي  الثاجبت  م  ثهي ثاالبتكت  ثاإلبداع الحني  المتةلبت  حس  أدائ  ثحس  العمل إتقت 
 .العتمل يليهت يؤج  التي

  العمىل يختىت  ثأ ، العمىل تأديى  ثمتةلبىت  ثالثاجبىت  الحقىثق  مع ف  أي أدائ  ثكيحي  العمل حدثد مع ف 
 .إمكتنيتت  حدثد م  يتنتس  الذي

  لهت ثمحتسبت متتبعت نحس  يل  قيمت العتمل يكث   أ. 

  المش ثي  العمل ثلثائح نظ  ثطتب  ثيةي  يسم  ملتزمت منضبةت العتمل يكث   أ. 

  ثالجمتي  الح طق ب ثح ثمتحليت ثزمالئ  ثم ؤثسي   ؤستئ  م  متعتثنت العتمل يكث   أ.  

 يلى  منشىث ، اإلسىالمي االقتصىتدي النظت  في ثالعمتل للعمل الش يي  الضثاب ، شحتت  حسي  حسي      
 .www.dacelmashora.comldawnload.ashx، مثق 

http://www.dacelmashora.comldawnload.ashx/
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 شىىأن  مىى  يكىىث   تصىى ف أث يمىىل أي يىى  الكىىف يىى  يمتنىى  أ  العتمىىل مىى  يقتضىىي الثاجىى 
 مىت بكىل يقىث  أ  العتمىل ثيلى ، معنثيىت أث متديىت نثيى  كىت  مهمىت العمىل بجهى  ضى   إلحتق
 .(1)العمل جه  ثممتلكت  مصتلح يل  يحتفظ أ  شأن  م 

 قىىتنث   فىىي يليهىىت الىىن  تىى  ثالتىىي العمىىل أداء فىىي النيىى  حسىى  مبىىدأ صىىث  أهىى  ثمىى  
 ثأثامىى  تعليمىىت  تنحيىىذ – ثأمتنىى  بدقىى  العمىىل أداء :2010 لسىىن ( 12) قىى    العتمىىل يالقىىت 
 - العمىل لغى ض إليى  يسىل  مىت يلى  المحتفظ  – المش ثي  بتلعمل العالق  ذا  العمل جه 

 مىدة انتهىتء بعىد حتى  العمىل أسى ا  يلى  المحتفظى  - العمىل جهى  ممتلكت   يل  المحتفظ 
 الجمهىىث  معتملىى  يحسىى  أ  - معهىى  ثالتعىىتث   العمىىل فىىي ثالىىزمالء ال ؤسىىتء احتىى ا  – يملىى 
 يلىى  يعمىىل أ  – المحىىدد الثقىى  فىىي معىىتملته  ينجىىز ثأ ، العمىىل جهىى  معهىى  تتعتمىىل الىىذي 
 يقىىىد  أ  – العمىىىل ثتعليمىىىت  نظىىى  يلىىى  يةلىىى  ثأ  ثالعلميىىى  المهنيىىى  ثكحتءتىىى  قد اتىىى  تنميىىى 

 األمىى  نظىى  م ايىىتة – األداء مسىىتثى  ث فىى  العمىىل ةىى ق  لتحسىىي  محيىىدة ي اهىىت التىىي المقت حىىت 
 ثك امتهىت المهنى  شى ف يلى  المحتفظى  – ث يى ه  العىتلمي  سالم  يل  ثالمحتفظ  ثالسالم 

 بىىدث   ثاألخةىىت  الكىىثا   حىىتال  فىىي ثمسىىتيدة يىىث   كىىل يقىىد  أ  – بأخالقيتتهىىت يلتىىز  ثأ 
 العمىىل جهى  ينىذ  أ  – سىكن  ينىثا  يلى  يةىى أ تغييى  بكىل العمىل جهى  يخةى  أ  – مقتبىل
 الغيى  لىدى بعمىل يقىث  أال – البىديل إحضىت  مى  لتتمك  كتفي  بمدة العمل ت ك في     إذا
 يىىى  االبتعىىىتد – يملىىى  أداء مقتبىىىل يمىىىثال  أث هىىىدايت قبىىىثل يىىىد  – العمىىىل جهىىى  بمثافقىىى  إال

 ثسىىىتئل اسىىىتغالل يىىىد  – بعملىىى  يالقىىى  لهىىىت التىىىي التجت طىىى  ثالصىىىحقت  ثالمحسىىىثبي  الثسىىىتة 
 مى  تتنىتف  بأفعىتل القيىت  أث التحى طض بأيمىتل القيىت  – الشخصىي  لمصىلحت  العمىل ثمعدا 
 ال سىىمي  العمىىل ثمسىىتندا  بثثىىتئق االحتحىىتظ يىىد  – ث ي هىىت الجنسىىي التحىى ش مثىىل األخىىالق

                                                           

 .276 ، الستبق الم ج ، العمل قتنث  ، ف و تثفيق -1
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خ اجهىىىىت لديىىىى   تذبىىىىت للتج سىىىىتح  العمىىىىل مكىىىىت  جعىىىىل يىىىىد  – إذ  بىىىىدث   العمىىىىل مقىىىى  مىىىى  ثا 
 .(1)السيتسي  المنشث ا  ثتثزط  السيتسي 

 الثاني املطلب

 احلاالت بعض يف تغيريه إىل واحلاجة العمل عنصر ثبات القاعدة

ت نشأ إذا آخ  يقد أي شأ  ذلك في شأن  العمل يقد  ، ملزمى  قىثة لى  تكىث  ، صحيح 
 همىت  ي همىت ي ثلى فتلمتعتقىدا ، العقىد لنصىث  ثفقىت بى  التزمىت مىت تنحيىذ ة فيى  يلى  ثثج 
 آثىت  نسىبي  هىي القتيىدة فى   ثبىذلك، العقىد فىي يليهىت المتحىق االلتزامت  بتنحيذ يلتزمت  اللذا 
  .األشخت  حي  م  العقد

 التىي االلتزامىت  بتنحيىذ يلتزمىت ، العقىثد مى   يى ه فىي أث العمىل يقد في ثالمتعتقدا  
 مى  العقىد آثىت  نسىبي  هىي أيضىت يىدةالقت فى   ثبذلك،  ي هت دث   بينهمت المب   العقد تضمنهت
 .المثضثع حي 

 مىى  سىثاء الملزمىى  قثتى  فىىي نسىبي العمىىل يقىد أ  جليىىت يتضىح سىىبق مىت خىىالل ثمى  
 .(2)المثضثع حي  م  أث األشخت  حي 

                                                           

 هىىذه بخصىىث  ثانظى –العمىىل يالقىت  بشىىأ ، 2010 لسىن ( 12)  قىى  القىتنث   مىى ( 12)ث( 11) المىثاد -1
، 1/و، االجتمىتيي القىتنث  ، الى ثيمض يبىدالمغني. النيى  حسى  مبىدأ مى  تنةلىق التي ثالمحظث ا  الثاجبت 
 ضىىم  ثمىى  .285–276 ، السىىتبق الم جىى ، العمىىل قىىتنث  ، فىى و تثفيىىق .154–133 ، السىىتبق الم جىى 
، فىى و تثفيىىق. المنتفسىى  يىىد  شىى ( بخصىىث   اجىى –العمىىل جهىى  بمنتفسىى  العتمىىل قيىىت  د يىى النيىى  حسىى  مبىىدأ
 بتلة طقى  يملى  العتمىل يىؤدي أ  العمىل أداء فىي النيى  حسى  يقتضي ثيمثمت، 293–281 ، الم ج  نح 
 عمىلال نظى  ثمختلحى  ثالخىداع الغىش أسىتلي  يلى  يبتعىد أ  ثيلي ، التعتمل في ثالنزاه  األمتن  تقتضيهت التي
 ثالتىي العمىل صىتح  منشىأة لهت تتع ض قد التي المختة  يل  العمل جه  يبل  أ  ثيلي ، بمتةلبتت  ثالقيت 
 محمىد .يملى  بىأداء يتعلىق فيمىت ثاإليىال  النصىيح  إبىداء العتمىل يلى  فيجى ، لعملى  أدائى  بحك  يليهت يةل 
 .209-208 ، تبقالس الم ج ، 1/و، لاللتزا  العتم  النظ ط ، األزه ي  البدثي  يلي

 المىىىىثاد ثانظىىىى  .540 ، السىىىىتبق الم جىىىى ، االلتىىىىزا  مصىىىىتد ،  1/و، الثسىىىىي ، السىىىىنهث ي  يبىىىىدال زاق -2
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ذا   يليهىىت المتحىىق األمىىث  ضىىم  مىى  بتيتبىىت ه، العمىىل ينصىى  ثبىىت  القتيىىدة كتنىى  ثا 
 شى طع  العقىد أ  لقتيىدة ثفقىت تغييى ه أث تعديلى  جثاز بعد  تقضي القتيدة ف   لذلك، العقد في

 .الحتال  بعض تغيي ه إل  الحتج  تب ز قد ثلك ، المتعتقدي 
 :القانوني وأساسه العمل عنصر ثبات: أولا 
 .الشخصي  النتحي  م  العمل ينص  ثبت  قتيدة مضمث   -1

، فقى  ة فىته تخى  نسىبي  ملزمى  قىثة العقىثد بقيى  شىأ  ذلىك فىي شىأن  العمل لعقد أ  القتيدة
 .العمل ثجه  العتمل ثهمت

 الخلىف إلى  العمىل يقىد أث  بتنص اف ثالمتعلق  هنت العتم  القثايد تنةبق هل ثلك  
  العمل؟ يقد في الغي  لمصلح  االشت ا( يجثز ثهل الخت  ثالخلف العت 

 ثال،  المتعتقىىدي ة فيىى  فىىي ينحصىى  يىىت  بثجىى  العقىىد أثىى  فىى   العتمىى  للقثايىىد ثفقىىت   
 .الغي  لمصلح  االشت ا( حتل  في إال الغي  إل  يجتثزهمت
 كلمىى  مىىدلثل أ  منىى  يحهىى  أ  يجىى ، المتعتقىدي  فىىي أثىى ه ينحصىى  العقىىد بىىأ  ثالقىثل 
 الة فىىت  المتعتقىىدي  كلمىى  تشىىمل بىىل مبتشىى ة العقىىد ثقعىىت اللىىذا  الةىى في  يشىىمل ال المتعتقىىدي 
 يمثالنى  مى  إلى  كىذلك أثى ه ثطنصى ف إليهمىت أثى ه ثطنص ف العقد يل  ثقعت اللذي  األصليت 

 .الخت  الخلف إل  ينص ف ثقد العت  الخلف ب  ثالمقصثد، التعتقد في
 الخلىىف أمىىت، الىىثا   مثىىل المتليىى  ذمتىى  فىىي الشىىخ  يخلىىف مىى  هىىث العىىت  ثالخلىىف 
 مثىىىل يليهىىىت يينىىىي حىىىق فىىىي أث بتلىىىذا  معينىىى  يىىىي  فىىىي شخصىىىت يخلىىىف مىىى  هىىىث الخىىىت 
 .ل  مثص ال أث المشت ي 

                                                                                                                                                 

 .المدني القتنث   م ( 147–146–145)
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 إليىىى  فينصىىى ف العقىىد فىىىي الغيىىى  مىى  يعتبىىى  ال ختصىىىت أث يتمىىت كىىىت  سىىىثاء ثالخلىىف 
 .(1)أث ه

 المتحىىق العمىىل بىىأداء العتمىىل التىىزا  ثبتلتحديىىد العمىىل بعقىىد يتعلىىق حىىديثنت أ  ثبتيتبىت  
 قىىثة العمىىل لعقىد يكىىث   هىل: اآلتىىي السىىؤال نةى ح ف ننىىت، العمىل جهىى  لمصىىلح  العقىد فىىي يليى 
 العمىل بىأداء العتمىل بىتلتزا  يتعلىق فيمىت ثالخىت  العت  ثخلحه  األصليي  أة فته لتشم ملزم 
  العقد؟ في يلي  المتحق

  .العمل يقد ة في بشأ  تختلف فتلمسأل ، العمل ثجه  العتمل بي  نح  ق  هنت 
 فيجىى ، شخصىىي ةىىتب  لىى  يليىى  المتحىىق العمىىل بىىأداء التزامىى  فىى   للعتمىىل فبتلنسىىب  

 فتلعمىل، العمىل يقىد فىي ايتبىت  محىل العتمىل فشخصىي ، بنحس  العمل يؤدي أ  العتمل يل 
 بتلعمىل للقيىت  العتمىل اختيىت  فى   لىذلك، معىت همىت أث يضلي أث فك ي  مجهثد ي  يبت ة هث

 قبىىل مىى  العمىىل أداء تةلىى  لىىذلك، للعتمىىل الشخصىىي  الصىىحت  يىى  نتتجىىت كىىت  معىى  ثالتعتقىىد
 .(2)ي ه  بثاسة  ثلي  بنحس  يؤدي  أ  العتمل

                                                           

 المىىتدة نصىى  ثقىىد، 541 ، السىىتبق الم جىى ، االلتىىزا  مصىىتد ، 1/و، الثسىىي ، السىىنهث ي  يبىىدال زاق -1
 بتلقثايىىد إخىىالل دث  ، العىىت  ثالخلىىف المتعتقىىدي  إلىى  العقىىد أثىى  فينصىى  " يلىى  المىىدني القىىتنث   مىى ( 145)

 ينصى ف ال األثى  هىذا أ  القىتنث   نى  مى  أث التعتمل ةبيع  م  أث العقد م  يتبي  ل  مت بتلمي ا  المتعلق 
 شخصىي  ثحقىثق  التزامىت  العقىد أنشىأ إذا" :يلى  القىتنث   ذا  مى ( 146) المىتدة ثنصى  ."العىت  الخلف إل 

 الثق  في الخلف هذا إل  تنتقل ثالحقثق  االلتزامت  هذه ف  ، خت  خلف إل  ذلك بعد انتقل بشيء تتصل
  ."إلي  الشيء انتقتل ثق  بهت يعل  الخت  الخلف ثكت  مستلزمتت  م  كتن  إذا، الشيء في  ينتقل الذي

 العمىل ةبيعى  استثجب  أث تقاالتح ن  إذا بعمل االلتزا  ف  " مدني( 211) المتدة–العتم  للقثايد ثفقت  -2
 ثبخصىىث " .معىى  المتعتقىىد  يىى  مىى  العمىىل أداء  فىىض اآلخىى  للةىى ف جىىتز بنحسىى  العمىىل الملتىىز  يىىؤدي أ 
 نصثصىت أث د بىل العتمى  للقثايىد األمى  المشى ع يتى ك لى  شخصىيت العتمىل قبل م  العمل يقد في العمل أداء

 فىي أث مىدني( أ) فقى ة( 684) المىتدة، العمىل بعقىد علقى المت المىثاد فىي المدني القتنث   في سثاء، بذلك ختص 
 ينىدمت ذلىك بيت  لنت سبق ثقد( 1) فق ة( 11) المتدة( 2010) لسن ( 12)  ق  العمل يالقت  قتنث   نصث 
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 يجىزه أث حكمىت أث حقيقى  العتمىل بثفىتة القىتنث   بقىثة ينحسىب العمىل يقىد ف   ث  ثم  
 .(1)العجز سب  ي  النظ  بغض كليت يجزا يمل  أداء ي 

 مىى  ثهىىث شخصىىيت العتمىىل قبىىل مىى  يكىىث   العمىىل يقىىد فىىي العمىىل أداء أ  ثبتيتبىىت  
 انقضىتء إلى  العتمىل ثفىتة تىؤدي  أ الةبيعىي فمى ، يتتق  يل  تق  التي الجثه ط  االلتزامت 
 يىى  النظىى  ثبغىض آخىى  إجى اء أي إلىى  الحتجى  دث   القىىتنث   بقىثة العقىىد ثفسىب العمىىل يالقى 
 ثانتهىتء، (3)العتمىل ثفىتة تت طب م  ثذلك، (2)المدة محدد  ي  أث المدة محدد العمل يقد كث  
 فىي محلى  العتمىل ث ثى  حىلي أ  يمكى  فىال ثبتلتتلي، القتنث   بقثة يت  العتمل بثفتة العمل يقد
نمىىىت، العقىىىد  جهىىى  ثبىىىي  المتىىىثف  العتمىىىل ث ثىىى  أحىىىد بىىىي  جديىىىدة تعتقديىىى  يالقىىى  قيىىىت  يتعىىىي  ثا 
 السىىتبق العقىىد لقىىثة أثىى ا أث امتىىدادا الحتلىى  هىىذه فىىي الجديىىدة العتمىىل يالقىى  تعتبىى  ثال، العمىىل
 .(4)للعتمل العت  للخلف امتد 

                                                                                                                                                 

 مىت يلى  االتحىتق فيجىثز العىت  النظىت  مى  ليسى  القتيىدة ثهىذه، بنحسى  العمىل بىأداء العتمىل التىزا  يلى  تكلمنت
 .يختلحهت

 يقىىد فسىىب فىىي سىىببت تجعلىى  ثلىى  العمىىل صىىتح  ثفىىتة أثىى  بىىي  ف قىى  المىىتدة ثهىىذه، مىىدني( 697) مىىتدةال -1
 ايتبى   ثقىد، األحىثال جميى  فىي العمىل يقىد لحسىب سىببت ثجعلتى  العتمىل ثفىتة ثبىي  األحثال جمي  في العمل
 انتهتء أسبت  م  ي الصح الليتق  ثيد  الثفتة، 2010 لسن ( 12)  ق  العمل يالقت  قتنث   م ( 42) المتدة
 .العتمل خدم 

 .288 ، الستبق الم ج ، 1/و، االجتمتيي القتنث  ، ال ثيمض يم ث يبدالغني -2

 م تىىى  ثصىىى ف، الجنىىىتزة مصىىىت طف – مثىىىل ثفتتىىى  بعىىىد المسىىىتحقت  بعىىىض المتىىىثف  للعتمىىىل تصىىى ف قىىىد -3
 الضىىىىمت  صىىىىندثق  ة طىىىىق يىىىى  لهىىىى  معىىىىتش  بىىىى  حىىىىي  إلىىىى  األسىىىى ة أحىىىىثال تةىىىى   ال حتىىىى  مىىىىثال شىىىىه ط 

 .للعتمل العت  الخلف إل  العقد قثة امتداد ذلك يعني ال ثلك ، االجتمتيي

 بعىض لىدى تقليىد ثهنىتك. 832 ، السىتبق الم ج ، 1/و، العمل قتنث   في الثسي ، يبدالصبث  فتحي -4
 العتمىىل أبنىىتء أحىىد اسىىتخدا  بمقتضىىته يىىت  ليبيىىت فىىي تعمىىل كتنىى  التىىي النحةيىى  الشىى كت  مثىىل العمىىل جهىىت 
 لى  يالقى  ثال جديىد بعقىد يكىث   االسىتخدا  هىذا ثلكى ، بتلشى ك  العمىل فىي حسىن  سىي ت  كتن  ثالذي المتثف 
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 العتمىىل بىىتلتزا  يتعلىىق فيمىىت ثبتلتحديىىد لالعمىى يقىىد أثىى  بىىأ  القىىثل يمكىى  هنىىتك ثمىى  
 .العت  خلح  إل  ينص ف ال يلي  المتحق العمل بأداء

 صىىح  أث الملتىىز  شخصىىي  فيىى  ثلىىثحظ يقىىد مىى  نشىىأ التىىزا  كىىل أ  هىىث القتيىىدة أل  
( العتمىل مثىل) االلتىزا  لةبيعى  نظى ا الث ثى  إلى  ينتقىل ثال الملتىز  بمىث  ينقضىي، فيى  ختص 
 .(1)ت كت  في ثلث ثفتت  بعد ث ثت  إل  يلي  المتعتقد العمل بأداء ام التز  ينتقل فال

 التنحيىىذ ة طىىق يىى  كىت  ثلىىث الصىىث  مى  صىىث ة بىىأي العقىىد بتنحيىذ الث ثىى  يةتلىى  فىال 
 يسىىتةي  ال كمىىت الت كىى  مىى  إلىىيه  آل مىىت حىىدثد فىىي الث ثىى  نحقىى  يلىى  آخىى  شىىخ  بثاسىىة 
 مى  مىث ثه  مى  المب   العقد في يلي  المتحق لالعم أداء قبثل يل  العمل جه  إجبت  الث ث 
 .(2)مث ثه  م  بدال أحده  قبل

 يىي  ملكيى  إليى  آلى  مى  ثهىث الخت  للخلف بتلنسب  أمت العت  للخلف بتلنسب  هذا 
 ينةبىىىق ال الحىىىتل فبةبيعىىى ، لىىى  المثصىىى  أث كتلمشىىىت ي  يليهىىىت يينىىىي حىىىق أث بتلىىىذا  معينىىى 
 بىتلبي  للغيى  نقلى  يمكى  حقىت لىي  االلتىزا  هذا أل  العمل بأداء العتمل اللتزا  بتلنسب  ثضع 

 ثمى ، العمىل لعقىد تنحيىذا العتمىل بى  يقىث  يضلي أث فك ي  شخصي جهد هث بل اإليصتء أث
 .العمل بأداء العتمل لاللتزا  بتلنسب  الخت  بتلخلف يع ف مت يثجد فال ث 

                                                                                                                                                 

 مى  الثديى  العالقى  ثاستم ا  الثفتء م  نثع أن  التقليد هذا يعني  مت ثكل المتثف  العتمل م  المب   العقد بقثة
 .مث ثه  م  كتن  أ  بعد المتثف  العتمل ث ث 

 .543 ، الستبق الم ج ، االلتزا  مصتد ، 1/و، الثسي ، السنهث ي  يبدال زاق -1

 قىىىتنث   فىىىي الثسىىىي ، يبدالصىىىبث  فتحىىىي .257–254 ، السىىىتبق الم جىىى ، العمىىىل قىىىتنث  ، فىىى و تثفيىىىق -2
 فىىي الثسىىي ، الب يىىي حسىى  أحمىىد. 833-831 ، السىىتبق الم جىى ، الح ديىى  العمىىل يالقىىت ،1/و، العمىىل
 .786 ، الستبق الم ج ، الح دي العمل يقد حش  ، 2/و، االجتمتيي القتنث  
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 ثقثتى  أثى ه ينحصى  العمىل ءبىأدا العتمىل بتلتزا  يتعلق فيمت العمل يقد أث  ف   يلي  
  .للعتمل يتمت خلحت كت  ثلث لغي ه يتعداه ثال، فق  العتمل في الملزم 

 العمىىل يالقىىت  فىىي حىىد  الىىذي التةىىث  فمىى ، العمىىل لجهىى  بتلنسىىب  مختلىىف ثاألمىى  
 ثالتىىىىي المختلحىىىى  االقتصىىىىتدي  ثالمؤسسىىىىت  الشىىىى كت  ثظهىىىىث  الصىىىىنتيي  الثىىىىث ة بعىىىىد ختصىىىى 
 ا تبىىت( أصىىبح، االيتبت طىى  بتلشخصىىي  يىىتدة تتمتىى  ثالتىىي، العىىتملي  مىى  كبيىى ة أيىىداد تسىىتخد 
 متلىىك بشىىخ  ثلىىي  المنشىىأة أث بتلمشىى ثع اال تبىىت( أسىىت  يلىى  يقىىث  العمىىل بجهىى  العتمىىل
 أث العمىل لصىتح  بتلنسىب  الشخصىي  صىحت  يحقىد العمىل يقد كتد حت ، المنشأة أث المش ثع

 .(1)العمل جه 
 خلىف إلى  الملزم  ثقثت  أث ه ينتقل العمل لجه  بتلنسب  لالعم يقد أث  ف   ث  ثم  

، ثالتزامىت  حقىثق  مى  العقىد يتضىمن  بمىت ثذلىك، ختصىت   أث يتمىت   خلحىت   كت  سثاء العمل جه 
 يليى  المتحىق يملى  أداء فىي يسىتم  أ  العتمل يل  فيج ، العمل اقتضتء حق ضمنهت ثم 

 .معهت تعتقد التي العمل جه  خلف لمصلح 
 بمىىىت العمىىل جهىى  خلىىف إلىىى  امتىىد  الملزمىى  ثقثتىى  العمىىل يقىىىد أثىى  فىى   هنىىت ثمىى  
 القىىىىتنث   مىىى ( 146–145) المىىىتدتي  يليىىى  تىىىن  لمىىىت ثفقىىىت ثالتزامىىىت  حقىىىثق  مىىى  تتضىىىمن 
 .(2)المدني

 بىي  ميىز قىد، المىدني القىتنث   مى ( 1) فقى ة( 697) المىتدة فىي المشى ع أ  نجد لذلك 
 فسىب فىي سىببت العمىل صىتح  ثفىتة مى  يجعل فل ، عملال صتح  ثفتة ثأث  العتمل ثفتة أث 

                                                           

، السىىىىتبق الم جىىىى ،  الح ديىىىى  العمىىىىل يالقىىىىت ،  1/و، العمىىىىل قىىىىتنث   فىىىىي الثسىىىىي ، يبدالصىىىىبث  فتحىىىىي -1
-اإلسىكند ط –الجتمعيى  المةبثيىت  دا ، العمل قتنث   ش ح في الثجيز، حس  يثض يلي. 869-870 

1996 ، 119. 

، الخىىىت  ثالخلىىىف العىىىت  للخلىىىف بتلنسىىىب  العقىىىد أثىىى  حىىىثل لتحصىىىيلا مىىى  ثلمزطىىىد إليهمىىىت اإلشىىىت ة سىىىبق -2
 .553–541 ، الستبق الم ج ، االلتزا  مصتد ، 1/و، الثسي ، السنهث ي  يبدال زاق



 186                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

  ثييىى  قىىد العمىىل صىىتح  شخصىىي  تكىىث   التىىي الحتلىى  فىىي إال أي األحىىثال جميىى  فىىي العقىىد
 فيت تى  ذك نىت كمىت العتمل ثفتة أمت، بثفتت  ينتهي العمل صتح  نشت( أ  أث، العقد إب ا  في

 .(1)القتنث   بقثة العمل يقد فسب يليهت
 العمىتلي المشى ع يليهىت نى  قىد العمىل جهى  لخلىف العمل لعقد الملزم  القثة ثانتقتل 
 يالقىىىت  قىىىتنث   فىىىي أث، 1970 لسىىىن ( 58)  قىىى  السىىىتبق العمىىىل قىىىتنث   فىىىي  سىىىثاء صىىى اح 
 ال: "يلىى  القىىتنث   هىىذا مىى ( 49) المىىتدة نصىى  فقىىد، 2010 لسىىن ( 12)  قىى  الحىىتلي العمىىل
 أث العمىىىىل جهىىىى  حىىىىل القىىىىتنث   هىىىىذا فىىىىي يليهىىىىت المنصىىىىث  بتاللتزامىىىىت  الثفىىىىتء دث   يحىىىىثل

 مىى  تصىى ف بىىأي الغيىى  إلىى  ملكيتهىىت انتقىىتل أث  ي هىىت فىىي إدمتجهىىت أث، إفالسىىهت أث تصىىحيتهت
 التصىىىىحي  حىىىىتال  يىىىىدا ثفيمىىىىت .األسىىىىبت  مىىىى  سىىىىب  ألي العمىىىىل جهىىىى  تغييىىىى  أث التصىىىى فت 

                                                           

 مىت، العمىل    بثفىتة العمىل يقد ينحسب ال -1" يل  المدني القتنث   م ( 1) فق ة( 697) المتدة نص   -1
 حكمىت أث حقيقى  العتمىل فثفىتة"  .العتمىل بثفتة العقد ينحسب ثلك ، لعقدا إب ا  في  ثيي  قد شخصيت  تك  ل 

 للةىىىتب  نظىىى ا العتمىىىل خلىىىف إلىىى  العمىىىل بتأديىىى  االلتىىىزا  انتقىىىتل ثيىىىد  العمىىىل يقىىىد فسىىىب دائمىىىت يليهىىىت يت تىىى 
 أمىىت، التعتقىىد فىىي ايتبىىت  محىىل هىىي دائمىىت العتمىىل شخصىىي  أ  إلىى  ثبىىتلنظ  االلتىىزا  لهىىذا الخىىتل  الشخصىىي

 يليهىت يت تى  ال العمىل صىتح  ثفىتة أ  فتألصىل مختلىف األمى  فى   العمىل جهى  أث العمل لصتح  ب بتلنس
 مىى  ثيسىتثن  العمىل صىتح  خلىف إلىى  العمىل يقىد فىي الىثا دة ثااللتزامىىت  الحقىثق  ثتنتقىل العمىل يقىد فسىب
، بثفتتى  قةى ين الىذي بنشىتة  أث العقىد فىي ايتبىت  محىل العمىل صىتح  شخصىي  فيهت تكث   التي الحتل  ذلك
 قىىىد الةبيىىى  أث المحىىىتمي فشخصىىىي ، ثةبيىىى  ممىىى ض بىىىي  أث ثمحىىىتمي كتتىىى  بىىىي  المبىىى   العقىىىد ذلىىىك مثىىىتل

  .ف ديت كت  نشتةهمت أ  بتيتبت ، بثفتتهمت ينتهي نشتةهمت أ  كمت العقد في  ثيي 
 تنث  قىى مىى ( 2–1) فقىى ة( 123)  قىى  المىىتدة نىى  فىىي جىىتء قىىد الحتلىى  هىىذه يىى  تعبيىى  أبلىى  أ  ثنعتقىىد  
 حكمىت أث حقيقى  العتمىل بثفىتة العمىل يقد ينتهي" يل  نص  ثالتي( 2003) لسن ( 12)  ق  المص ي  العمل
 اليتبىىت ا  أبىى   قىىد كىىت  إذا إال العمىىل صىىتح  بثفىىتة العمىىل يقىىد ينتهىىي ثال  .المقىى  ة القتنثنيىى  للقثايىىد ةبقىىت
 جمىىتل الىىدي  صىىالح بتلخصىىث  ثانظىى    ."بثفتتىى  ينقةىى  الىىذي بنشىىتة  أث العمىىل صىىتح  بشىىخ  تتعلىىق
   .205–203 ، الستبق الم ج ، العمل قتنث  ، الدي 
، السىىىىتبق الم جىىىى ، الح ديىىىى  العمىىىىل يالقىىىىت ، 1/و، االجتمىىىىتيي القىىىىتنث  ، الىىىى ثيمض يمىىىى ث يبىىىىدالغني 
 288-289. 
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 العمىل هى ج ثتكىث  ، فيهىت المحىددة للمىدة قتئمى  العمل يقثد تبق  النهتئي ثاإل الق ثاإلفال 
 ثالنتشىئ  السىتبق  االلتزامىت  جميى  تنحيىذ يى  الخلىف م  سن  لمدة بتلتضتم  مسؤثل  الستبق 
 .  (1)"العقثد تلك ي 

 العمىىىل يقىىىد أثىىى  انتقىىتل فكىىى ة كىىى   قىىد العمىىىتلي المشىىى ع فىى   الىىىن  هىىىذا ثبمثجىى  
 القثايىىد بى  تقضىي لمىت ثفقىىت العمىل لجهى  الخىت  الخلىف أث العىىت  الخلىف إلى  الملزمى  ثقثتى 
 جهىى  ملكيىى  انتقلىى  فىى ذا يليىى  ثبنىىتء  ، مىىدني (146–145) المىىتدتي –االلتزامىىت  فىىي العتمىى 
 أث البيىىىى  أث بتلهبىىىى  الخىىىت  الخلىىىىف إلىىى  أث الثصىىىىي  أث بىىىتإل   العىىىىت  الخلىىىف إلىىىى  العمىىىل

 العمىىىل لعقىىىثد الملزمىىى  القىىىثة فىىى  ، (2)للملكيىىى  النتقلىىى  التصىىى فت  مىىى  ذلىىىك  يىىى  أث االنىىىدمتو

                                                           

 بجميىى  الثفىىتء مىى  يمنىى  ال" يلىى ، 1970 لسىىن ( 58)  قىى  العمىىل قىىتنث   مىى ( 59) المىىتدة نصىى  ثقىىد -1
 فىي إدمتجهىت أث إفالسىهت أث إ القهىت أث تصحيتهت أث المنشتة حل الحصل هذا في يليهت المنصث  لتزامت اال

 العمىل صىتح  تغييى  أث، التصى فت  م  ذلك  ي  أث البي  أث الهب  أث الثصي  أث بتإل   انتقتلهت أث  ي هت
 يمىتل اسىتخدا  يقىد يبقى ، هىتئيالن ثاإل ىالق ثاإلفىال  التصىحي  حىتال  يدا ثفيمت، األسبت  م  سب  ألي

 االلتزامىىت  جميىى  تنحيىىذ يىى  السىىتبقي  العمىىل أصىىحت  مىى  بتلتضىىتم  مسىىؤثال الخلىىف ثيكىىث  ، قتئمىىت المنشىىأة
 ."القتئم  العقثد لغي  بتلنسب  سن  مدة المسؤثلي  هذه ثتستم  المذكث ة

، 1/و، العمل قتنث   في الثسي  ،يبدالصبث  فتحي .العلني بتلمزاد الجب ي  ثالبي  التأمي  ذلك في يدخل -2
 يلى  العمىل يالقىت  قىتنث   مى ( 49) المىتدة نصى  ثقىد. 871 ، السىتبق الم جى ، الح ديى  العمل يالقت 

 ألي العمىل جهى  تغيى  أث التصى فت  مى  تصى ف بىأي الملكيى  انتقىتل أث االنىدمتو ذكى  يندمت، ص اح  ذلك
 .األسبت  م  سب 

 سلةتت  حدثد في خل  قد في  المةعث   الق ا  كت  إذا"  بأن المص ط  النقض محكم  قض  ثقد
 حقثقهىىىت شىىىتمال كىىىت  بيعهىىىت فىىى  ، العلنىىىي المىىىزاد بة طىىىق بيعىىى  قىىىد كتنىىى  ثا   المنشىىىتة أ  إلىىى  المثضىىىثيي 
 السىلف مى  متضىتمنت الخلىف مسىؤثلي  يسىتثج  بمىت قتئمى  يمتلهىت استخدا  يقثد بقتء استم ا  م  ثالتزامتتهت

، أسىىت   يىى  يلىى  يكىىث   إ ادي بتصىى ف يىىت  لىى  المنشىىأة انتقىىتل بىىأ  النعىىي فىى  .. .تلالعمىى هىىؤالء حقىىثق  يىى 
نمىت المىزاد يليى  لل اسىي مبتىدأة جديىدة ملكيى  ينشىئ ال الجب ي  البي  في المزاد ث سث و   إليى  ينقىل أ  شىأن  مى  ثا 
 ختصىىت خلحىت الجبى ي  البيى  فىي المىىزاد يليى  ال اسىي يعتبى  ثبىذلك، الحىىتئز أث المىدي  مى  المبيى  الشىيء ملكيى 
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 ثذلىىك، الخىىت  خلحهىىت أث العىىت  خلحهىىت إلىى  تنتقىىل السىىتبق  العمىىل ثجهىى  العىىتملي  ي بىى المب مىى 
 سىت ط  العمىل يقىثد بقىتء يعني ثهذا، للخلف الملكي  انتقتل ثق  الست ط  العمل لعقثد بتلنسب 
 الجديىدة العمىل جه  ثتلتز  للخلف الملكي  انتقتل م  بتل    القتنثني  آلثت هت ثمنتج  المحعثل

 ملكيى  إليى  انتقلى  مى  أ  بتيتبىت ، التزامت  م  العقد يثلده بمت(  الخت  أث العت  الخلف) 
 يالقىىىت  قىىىتنث   مىىى ( 49) المىىىتدة حكىىى  فىىىي السىىىتبق  العمىىىل لجهىىى  خلحىىىت أصىىىبح العمىىىل جهىىى 
 بكتفىىى ، القىىىتنث   بقىىىثة الملكيىى  انتقىىىتل يلىىى  السىىتبق  العمىىىل يقىىىثد مثاجهتىى  فىىىي تسىىى ي ، العمىىل
 العمىىل جهىى  ملكيىى  إليىى  انتقلىى  مىى  أث العتمىىل  ضىىت يلىى  تثقىىف دث   أي، ثشىى ثةهت آثت هىىت

 إيجىتد هىث العمىل يالقت  قتنث   م ( 49) المتدة ن  م  الهدف أل ( الجديدة العمل جه )
 نشىىتةهت أداء فىىي العمىىل جهىىت  بتسىىتم ا  ثذلىىك ثاالجتمىىتيي االقتصىىتدي االسىىتق ا  مىى  نىىثع

 العمىىل جهىى  مىى  يقىىثده  سىى طت  بتسىىتم ا  لللعمىىت حمتيىى  ثتىىثفي ، ملكيتهىىت انتقىىتل مىى  بىىتل   
 .العت  النظت  م  تعتب  بحق البعض ي اهت كمت االيتبت ا  ثهذه، الجديدة

 ب  ادتىى  العمىىل يقىىد مىى  الىىتخل  الجديىىدة العمىىل جهىى  أث العتمىىل يسىىتةي  ال لىىذلك 
  بةبيعىى لهمىىت يجىىثز أنىى  إال، العمىىل جهىى  شخصىىي  تغييىى  أث الملكيىى  انتقىىتل بحجىى ، المنحىى دة
 العقىد كىث   حتلى  فىي الحسىب أسبت  م  مش ثع سب  تثف  إذا أث، الحسب يل  االتحتق الحتل
 .(1)المدة محدد  ي 

                                                                                                                                                 

 48 لسىن ( 1117)  قى  الةعى ." االختيىت ي  البيى  فىي المشىت ي  شىأ  ذلىك فىي شىأن  المبيى  ملكي  إلي  انتقل 
 الم جىىى ، العمىىىل قىىىتنث   شىىى ح فىىىي الىىىثجيز، حسىىى  يىىىثض يلىىىي ي:فىىى إليىىى  مشىىىت ، 1983-6-13 جلسىى ، ق

 .121-120 ، الستبق

-872 ، السىتبق الم جى ، الح دي  العمل يالقت  ،1/و، العمل قتنث   في الثسي ، يبدالصبث  فتحي -1
، السىىىتبق الم جىىى ، الح ديىىى  العمىىىل يالقىىىت ، 1/و، االجتمىىىتيي القىىىتنث  ، الىىى ثيمض يمىىى ث يبىىىدالغني .873
 289. 
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 ثمنتجى  سىت ط  تبقى  العمىل ثجهى  العمىتل بىي  المب مى  العمىل يقثد ف   ذك نت ثكمت 
 مى أب   ثكأنهىت العمىل يقىثد ثتعتبى ، الخلىف إلى  العمىل جهى  ملكيى  انتقتل م  بتل    آلثت هت
 العمىىىل لجهىىى  خلىىىف بتيتبت هىىىت آثت هىىىت إليهىىىت ثتنصىىى ف البدايىىى  منىىىذ الجديىىىدة العمىىىل جهىىى  مىىى 

 هىىذه يلى  المت تبىى  االلتزامىت  جميىى  تنحيىذ يىى  مسىؤثل  الجديىىدة العمىل جهىى  ثتكىث  ، السىتبق 
 مىىدة ثتعتبىى ، الجديىىدة العمىىل جهىى  لصىىتلح يليىى  المتحىىق العمىىل بىىأداء العمىىتل ثطلتىىز ، العقىىثد
 .(1)الستبق  العمل جه  م  العمل بداي  م  ايتبت ا  متصل خدمته 
 أسىبت  مى  سىب  بىأي العمىل جهى  ملكي  انتقتل أ  ثبتختصت  القثل يمك  ثيمثمت   

 العمىل جهى  ثتلتىز  الملكيى  انتقىتل ثق  الست ط  العمل يقثد استم ا  في يؤث  ال الملكي  نقل
 بنىثد حسى  بتنحيىذهت قتنثنىت ملزم  ثتعتب  العقثد بهذه الستبق  العمل جه  خلح  التي الجديدة
 .(2)العقثد هذه

                                                           

 .873 ، الستبق الم ج ، الح دي  العمل يالقت ، 1/و،العمل قتنث   في الثسي ، يبدالصبث  فتحي -1

 خلحىت بتيتبت هىت السىتبق  العمىل جهى  مى  المب مى  العمىل بعقىثد الجديدة لعملا جه  التزا  أ  البعض ثط ى  -2
 تتعلىق المىتدة هىذه أ  بتيتبىت ، مىدني( 146) المىتدة فىي يليهىت المنصث  العتم  القثايد يختلف، لهت ختصت
 أث، مكمالتهىت مى  أث ملكيتهىت انتقلى  التي العي  مستلزمت  م  كتن  إذا الخت  الخلف إل  الحقثق  بتنتقتل
 يمتلىىىى  نحىىىىث السىىىىلف التىىىىزا  مثىىىىل، الصىىىى ف  الشخصىىىىي  االلتزامىىىىت  يلىىىى ، ذلىىىىك ينةبىىىىق ثال، محىىىىدداتهت مىىىى 

 فتحي .ش ( ثجثد حتل  في إال يقثده  احت ا  يل  يجب  ثال السلف إل  االلتزا  هذا ينتقل فال، ثمستخدمي 
 م  العمل بعقثد المتعلق  ت االلتزام انتقتل أ  نعتقد ثنح ( 4) هتمش .872 ، الم ج  نح ، يبدالصبث 

 أث بتص ف الملكي  إليهت انتقل  التي( الخت  الخلف) الجديدة العمل جه  إل ( السلف) الستبق  العمل جه 
 انتقىتل أ  بتيتبىت ، مىدني( 146) المىتدة فىي يليهىت المنصث  العتم  القثايد م  يتثافق، للملكي  نتقل إج اء

 هنتك يكث   أ  ل  مش ث( العمل يقثد ي  النتشئ  االلتزامت  مثل  الخت الخلف إل  الشخصي  االلتزامت 
 .ص اح  ذلك يل ( 49) المتدة في العمل يالقت  قتنث   ن  قد ثهنت القتنث   في ن  أث اتحتق
، السىىنهث ي  يبىىدال زاق. الخىىت  الخلىىف إلىى  تنتقىىل العقىىثد هىىذه يىى  النتشىىئ  االلتزامىىت  فىى   لىىذلك   

 .551 ، الستبق الم ج ، ا االلتز  مصتد ، 1/و الثسي 
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 لسىىن ( 12)  قى  العمىل يالقىىت  قىتنث   مى ( 49) المىتدة فىىي  المشى ع قى   أ  ثبعىد 
 جهى  إلى  السىتبق  العمل جه  م  الست ط  العمل يقثد ي  النتشئ  االلتزامت  انتقتل، 2010
 .الملكي  نقل أسبت  م  سب  بأي أث تص ف بأي الملكي  إليهت انتقل  التي الجديدة العمل

 مسىىىؤثل  تكىىىث   السىىىتبق  العمىىىل جهىىى  أ  ثقىىى   المىىىتدة هىىىذه نهتيىىى  فىىىي المشىىى ع يىىىتد 
 السىىتبق  االلتزامىىت  جميىى  تنحيىىذ يىى ( الجديىىدة العمىىل جهىى ) الخلىىف مىى  سىىن  لمىىدة بتلتضىىتم 
 جهى  مى  بتلتضىتم  مسىؤثل  السىتبق  العمىل جهى  أ  قى   فتلمشى ع .العقىثد تلك ي  ثالنتشئ 
 يىى  ثالنتشىىئ  السىىتبق  االلتزامىىت  جميىى  تنحيىىذ يىى ، الملكيىى  إليهىىت انتقلىى  التىىي الجديىىدة العمىىل
 .الملكي  انتقتل ثق  الست ط  العمل يقثد

 :يلي مت يالحظ االنتقتل هذا ثبخصث  
 انتقىتل ينىد السىت ط  العمل يقثد يل  قتص  الجديدة العمل جه  إل  االلتزامت  انتقتل أ  -

 .الخلف إل  العمل جه   ملكي

، إليى  الملكيى  انتقىتل بعىد العمىل يقىثد في الثا دة االلتزامت  ي  بمح ده مسؤثل الخلف أ  -
 انتقىىتل تىىت طب يىى  السىىتبق  االلتزامىىت  فتغةىىي ثالسىىلف الخلىىف بىىي  التضىىتمني  المسىىؤثلي  أمىىت

 .(1)الملكي 

 تقضىي العتمى  القثايىد  فى ، للغيى  بتلنسىب  العمل لعقد الملزم  القثة أث  ثبخصث  
 .(2)حقت يكسب  أ  يجثز ثلك ، الغي  ذم  في التزامت ي ت  ال العقد بأ 

                                                           

 حقىىثق  يىى  يسىىألث   الث ثىى  فىى  ، اإل   بسىىب  الخلىىف إلىى  الملكيىى  انتقىىتل حتلىى  فىىي أنىى  كىىذلك ثيالحىىظ -1
 بىىتإل   إلىيه  الملكيى  انتقىىتل بعىد النتشىئ  االلتزامىىت  أمىت، ت كتى  حىىدثد فىي الثفىتة يلىى  السىتبق  مىث ثه  يمىتل
 العمىىل يالقىىت ، 1/و، العمىىل قىىتنث   فىىي الثسىىي ، لصىىبث يبدا فتحىىي .كتمىىل بشىىكل ينهىىت مسىىؤثلي  يكثنىىث  
، السىىتبق الم جىى ، العمىىل قىىتنث   شىى ح فىىي الىىثجيز، حسىى  يىىثض يلىىي. 879 صىىىى، السىىتبق الم جىى ، الح ديىى 
 117–121. 

 .مدني( 154) المتدة -2
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 فىي ثجثدهىت تصىث  يمكى  أنى  ثنعتقىد (1)الغيى  لمصىلح  االشت ا( المش ع أجتز ثقد 
 أقت بىى  أث أبنىىتؤه يتحصىىل أ  العمىىل جهىى  يلىى  يشىىت ( أ  مىىثال للعتمىىل فىىيمك ، العمىىل يقىىد
 أ  مىىىثال يمكىىى  ثكىىىذلك، التىىىد ط  أث الد اسىىى  أث العىىىالو أث السىىىك : ثىىىلم معينىىى  ميىىىزة يلىىى 
 جهىى  لمصىىلح  األثقىىت  بعىىض فىىي العمىىل تأديىى  يكىىث   أ  العتمىىل يلىى  العمىىل جهىى  تشىىت (
  .أخ ى  يمل جه  لمصلح  أث، مثال خي ط 

 صىتح  اشىت ا( العمىل يالقىت  فىي الغيى  لمصىلح  االشىت ا( تةبيقت  ضم  ثم  
 الىىثةنيي  العمىىتل مىى  معىىي  يىىدد بتشىىغيل يقىىث  أ  المقىىتثل يلىى ، تثلىى المق يقىىد فىىي العمىىل
 ثالتىد ط  اإلصىتبت  يى  ثالتعىثيض العمىل ثسىتيت  األجى  حيى  مى  يملهى  شى ث( ثيحدد
 ة فىت يكثنىثا لى  الىذي المقتثلى  يقد م  استمدثهت حقثقت المقتثل تجته للعمتل فيصبح، ث ي هت
 .(2) الغي لمصلح  االشت ا( لقثايد ةبقت، في 
 :المثضثيي  النتحي  م  العمل ينص  ثبت  قتيدة مضمث   -2

 فىال، المثضىثع حيى  مى  نسىبي  ملزمى  قىثة ل  األخ ى  العقثد شأ  شأن  العمل يقد 
 ثقىد، يليى  اشىتمل  مىت بكل العقد في يليهت المنصث  االلتزامت  بتنحيذ إال المتعتقدا  يلتز 

                                                           

 يشىىىىت ةهت التزامىىىىت  يلىىىى  بتسىىىىم  يتعتقىىىىد أ  للشىىىىخ  يجىىىىثز -1" :يلىىىى  مىىىىدني( 156) المىىىىتدة نصىىىى  -1
 ثطت تىى  -2 .أدبيىى  أث كتنى  متديىى  شخصىىي  مصىلح  االلتزامىىت  هىىذه تنحيىذ فىىي لىى  كىت  إذا، الغيىى  لمصىلح 

 لى  مىت، بثفتئى  يةتلب  أ  يستةي  االشت ا( بتنحيذ المتعهد قبل مبتش  ا حقت الغي  يكس  أ  االشت ا( هذا يل 
 ثطجىثز  -3 .العقىد يى  تنشىأ تيال بتلدفثع المنتح  قبل يتمسك أ  المتعهد لهذا ثيكث   ذلك خالف يل  يتحق
 الىذي هىث ثحىده المنتحى  أ  العقد م  تبي  إذا إال المنتح  لمصلح  اشت ( مت بتنحيذ يةتل  أ  للمشت ( كذلك
 ."ذلك ل  يجثز

 مصىىتد ، 1/و، الثسىىي ، السىىنهث ي  يبىىدال زاق. ثتةبيقتتهىىت الغيىى  لمصىىلح  االشىىت ا(–بخصىىث   اجىى  -2
 .590–562 ، الستبق الم ج ، االلتزا 
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 قثتىى  بصىىدد أث ينىى  النتشىىئ  االلتزامىىت  تحديىىد أث تحسىىي ه حىىثل العقىىد ة فىىي بىىي  النىىزاع يثىىث 
 .ينهت النتشئ ثالجزاء الملزم 

 :العمل يقد مضمث   تحديد .1–2
 :العمل يقد تحسي ( 1

 كتنى  إذا نصثصى  تحسىي  إلى  يحتىتو قىد القتضىي فى   العمىل يقد مضمث   لتحديد 
 ببيىىىىت  ذلىىىىكث ، العقىىىىد نةىىىىتق تحديىىىىد يىىىىت  التحسىىىىي  خىىىىالل ثمىىىى ، تحسىىىىي  إلىىىى  تحتىىىىتو يبت اتىىىى 

 فىي البحى  بعىد تىأتي العمىل يقىد تحسىي  يمليى  أ  ثيالحظ، (1)يليهت يشتمل التي االلتزامت 
 حتىى  صىىحيحت كىىت  إذا إال العقىىد تحسىىي  مىى  جىىدثى  ال إذ، صىىحت  فىىي ثالبحىى  العقىىد انعقىىتد
 .(2)للتنحيذ قتبال يكث  

 فىى   صىىددال ثبهىىذا للةىى في  المشىىت ك  النيىى  يىى  يبحىى  العقىىد تحسىىي  ينىىد ثالقتضىىي 
 الظىته  معنتهىت يى  ثاالنحى اف لتحسىي هت مجىتل ال فهنىت جليى  ثاضح  تكث   قد العقد يبت ا 

 .(3)آخ  معن  إل 

                                                           

–197 ، السىتبق الم ج ، االلتزا  مصتد ، 1/و، لاللتزا  العتم  النظ ط ، األزه ي  البدثي  يلي محمد -1
 بحىد العمىل قىتنث   نصىث  تحسىي  ثبىي  إ ادتىي  اتحىتق يمثل بتيتبت ه العمل يقد تحسي  بي  نميز ثهنت .198
 يحسىىى  حيىىى ، ختصىىى  ذاتيىى  لىىى  مىىىلالعت قىىتنث   تحسىىىي  أ  الىىىبعض ثطىىى ى ، تشىى طعي  نصىىىث  بتيتبت هىىىت ذاتهىىت

ىت يهىدف أنى  بتيتبىت  العتمل لمصلح   العمىل قىتنث   نصىث  أ  اآلخى  الىبعض ثطى ى  العمىتل لمصىلح  أستس 
 أث العمىىىل صىىىتح  مصىىىلح  بىىى  يقصىىىد قىىىد بعضىىىهت فىىى   العمىىىتل مصىىىلح  إلىىى  تهىىىدف أ لبهىىىت فىىىي كتنىىى  ثا  

 قثايىد تحسىي  أ  هىث، الى اجح ثالى أي ةبيعتهىت بحس  تحس  العمل قتنث   نصث  ف   لذلك العتم  المصلح 
 .التحسىىي  يمليىى  فىىي خصثصىىي  أيىى  لهىىت ثليسىى ، النصىىث  تحسىىي  فىىي العتمىى  للقثايىىد تخضىى  العمىىل قىىتنث  
 .36–34 ، الستبق الم ج ، العمل قتنث  ، ف و تثفيق: في اآل اء هذه  اج 

 .593 ، الستبق الم ج ، االلتزا  مصتد ، 1/و، الثسي ، السنهث ي  يبدال زاق -2

 ة طىق يى  ينهت االنح اف يجثز فال ثاضح  العقد يبت ة كتن  إذا" يل ( مدني 1–152) المتدة نص  -3
 ."المتعتقدي  إ ادة يل  للتع ف تحسي هت
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 دائمىت بىالز  فلىي ، تحسىي  إلى  تحتىتو ثلكنهىت، ثاضح  العقد يبت ا  تكث   قد ثلك  
 عبىت ةال ثضىثح أ  يقىتل فكمىت، ثاضىح  إ ادة يى  التعبيى  يلى  دلىيال العبىت ة ثضىثح يكث   أ 
 .اإل ادة ثضثح  ي 

 المتعتقىدي  أ  يلى  تىدل الظى ثف ثلكى ، ثاضىح  يبىت ا  العقد ة في يستخد  فقد 
 تىدل ال ألحتظىت ل  ثاستعمال، معي  معن  قصدهمت فكت ، الثاضح التعبي  هذا استعمتل أستءا
 التىىىىي العبىىىىت ا  ظىىىىته  تحيىىىىده الىىىىذي  يىىىى ، آخىىىى  معنىىىى  يلىىىى  تىىىىدل بىىىىل المعنىىىى  هىىىىذا يلىىىى 

 .تاستعماله
 المعنىى  إلىى  يتعىىداه بىىل للعبىىت ة الظىىته  بىىتلمعن  القتضىىي يأخىىذ ال الحتلىى  هىىذه فحىىي 

 ثطتعىىي ، الثاضىىح اللحىىظ فسىى  قىىد القتضىىي فىى   الحتلىى  هىىذه ثفىىي، المتعتقىىدا  إليىى  قصىىد الىىذي
،  جحى  الىذي بىتلمعن  ثاألخىذ الثاضىح  العبىت ة إهمىتل إل  ديت  التي األسبت  يبي  أ  يلي 
 التىىي النتيجىى  اسىىتخال  يقىىال يصىىح ثمقبثلىى  سىىتئغ  أسىىبت  يلىى  مبنىىي ت جيحىى  يكىىث   ثأ 

 .(1)إليهت تثصل
 تحسىىىىي هت القتضىىىىي يلىىىى  فيتعىىىىي ، ثاضىىىىح   يىىىى  العمىىىىل يقىىىىد يبىىىىت ة كتنىىىى  إذا أمىىىىت 
 .(2)للمتعتقدي  المشت ك  الني  إل  للثصثل
 يبت اتىى  كتنىى  إذا العمىىل يقىىد نصىىث  تحسىىي  إلىى  القتضىىي يلجىىأ أ  الةبيعىىي فمىى  

 الح فىىي المعنىى  ينىىد يقىىف ثال للمتعتقىىدي  المشىىت ك  النيىى  يلىى  للثقىىثف ثذلىىك، ثاضىىح   يىى 
 .لأللحتظ

                                                           

، الم جىىىى  نحىىىى ، األزهىىىى ي  البىىىىدثي  يلىىىىي محمىىىىد. 602-601 ، الم جىىىى  نحىىىى ، السىىىىنهث ي  يبىىىىدال زاق -1
 198–199. 

 النيىى  يىى  البحىى  فيجىى  العقىىد لتحسىىي  محىىل هنىىتك كىىت  إذا أمىىت" :يلىى ( مىىدني 2–152) المىىتدة تىىن  -2
 ثبمىت التعتمىل بةبيعى  ذلىك فىي االسىتهداء م ، لأللحتظ الح في المعن  يند الثقثف دث   للمتعتقدي  المشت ك 
 ."المعتمال  في الجت ي  للع ف ثفقت، المتعتقدي  بي  أمتن  م  يتثاف  أ  ينبغي
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 يمكىىى  ثلكىىى  للمتعتقىىىدي  المشىىىت ك  النيىىى  تحديىىىد حىىىثل ثتعىىىدد  اآل اء تشىىىعب  ثقىىىد 
 أ  أي، للمتعتقىىدي  المشىىت ك  اإل ادة يىى  للتعبيىى  خىىت جي مظهىى  هنىىتك أ  بتختصىىت  القىىثل
ذا، بتةن  إ ادة ي  تكشف ظته ة إ ادة هنتك  النيى  لمع فى  كتفيى   يى  العقىد يبىت ا  كتنى  ثا 

 الحقيقيى  اإل ادة العقىد يبىت ا  مى  لنسىتخل  العقد يبت ا  تحسي  فيت ، للمتعتقدي  المشت ك 
 ثطىىىت  الظىىىته ة اإل ادة خىىىالل مىىى  ثذلىىىك، ينهىىىت نبحىىى  التىىىي المشىىىت ك  النيىىى  ثهىىىي للمتعتقىىىدي 
 إلىى  للثصىىثل القتضىىي بهىىت يسىىتهدي معىىتيي  ة طىىق يىى  في للةىى   المشىىت ك  النيىى  اسىىتخال 

 ثهىىي، منهىىت بعضىىت( مىىدني 2–152) المىىتدة فىىي المشىى ع ذكىى  ثقىىد، للةىى في  المشىىت ك  النيىى 
 فىي الجىت ي  للعى ف ثقحىت، المتعتقىدي  بي  ثثق  أمتن  م  يتثاف  أ  ينبغي ثمت التعتمل ةبيع 

 أ  يمكى  أخ ى  قثايد تثجد جتنبهت ل ف  الحص  سبيل يل  ليس  المعتيي  ثهذه المعتمال 
 .القتضي بهت يستهدي
 ذاتىى  العقىىد إلىى  بىىتل جثع العقىىد يبىىت ا  القتضىىي بهىىت يحسىى  يثامىىل بىىي  الحقىى  ثيميىىز 

 بهىت يسىتعي  بتلتعتقىد محيةى  خت جيى  ظ ثفىت تمثىل ثأخى ى ، الداخليى  بتلعثامىل يعى ف مىت ثهث
 .(1)الخت جي  بتلعثامل ثتسم  العقد تحسي  في القتضي
، مىىدني( 2-152) المىىتدة فىىي المشىى ع ذك هىىت ثالتىىي العقىىد تحسىىي  فىىي الداخليىى  العثامىىل ثمىى 
 .المتعتقدي  بي  ثثق  أمتن  م  يتثاف  أ  ينبغي ثمت التعتمل ةبيع 

                                                           

 اإلسىىالمي الحقىى  صىىت هت ذاتىى  للعقىىد بىىتل جثع العقىىد تحسىىي  فىىي القتضىىي بهىىت يسىىتأن  التىىي القثايىىد بعىىض -1
 تحمىل ف نهت معن  م  أكث  تحتمل العقد يبت ة كتن  إذا :منهت، الح نسي المدني القتنث   نصث  في ثث د 
 الىذي المعنى  يلى  العقىد فىي الش ( يحس –إهمتل  م  خي  الكال  إيمتل–أث ا تنتج يجعلهت الذي المعن  يل 
 يجعلهىىت ال بتلىىذك  حتلىى  تخصىىي –بعضىىت بعضىىهت يحسىى  العقىىد نصىىث –يبةلىى  الىىذي المعنىى  ال العقىىد يجيىىز
، السىىنهث ي  يبىىدال زاق .اإل شىىتد سىىبيل يلىى  هىىي بىىل اإللىىزا  سىىبيل يلىى  ليسىى  القثايىىد ثهىىذه–بىىتلحك  تنحىى د

 النظ طىى ،  ي األزهىى البىىدثي  يلىىي محمىىد. 609-608 ، السىىتبق الم جىى ، االلتىىزا  مصىىتد ،  1/و، الثسىىي 
 .200-199 ، الستبق الم ج ، االلتزا  مصتد ، 1/و، لاللتزا  العتم 
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 بحسىىى  أي ثمثاصىىىحتت  أداؤه المةلىىىث  العمىىىل ةبيعىىى  بحسىىى  يحسىىى  العمىىىل فعقىىىد 
 .ةبيعت  تقتضيهت التي القثايد

 أ  يجى  فىال المتعتقىدي  بي  ثثق  أمتن  م  يتثاف  أ  ينبغي بمت القتضي ثيستهدي 
 ينبى  أ  ثيليى ، المتبتدلى  للعبىت ا  فه  يد  أث إبهت  في اآلخ  الة ف ثقثع المتعتقد يستغل
 .(1)الحه  يد  أث اإلبهت  هذا إل  اآلخ  الة ف

 – لمىىىذكث ةا المىىىتدة إليهىىىت أشىىىت   ثالتىىىي، العقىىىد تحسىىىي  فىىىي الخت جيىىى  العثامىىىل ثمىىى  
، التعتمىىل فىي الجىت ي  العى ف يقتضىي  لمىت ةبقىت يحسى  فتلعقىد، المعىتمال  فىي الجىت ي  العى ف

 منتظمىى  بة طقىى  إتبتيىى  يلىى  العمىىل ثطجىى ي  العمىىل أثسىىت( فىىي السىىتئد العىى ف هنىىت ثالمقصىىثد
 .القثايد هذه ب لزامي  االيتقتد يسثد بحي  العمل م  نثع ثفي معي  مكت  في

 مىىى  المةلىىىث  العمىىىل تحديىىىد يخىىى  فيمىىىت العىىى ف إلىىى  العمىىىتلي المشىىى ع أحىىىتل ثقىىىد 
 تنظىي  الئحى  أث الجمىتيي أث الحى دي العمىل يقىد ين  ل  إذا ثذلك، مداه تحديد ثفي العتمل
 مىى  المةلىث  العمىىل تحديىد يىت  الحتلىى  هىذه فحىىي، العتمىل بى  يلتىىز  الىذي العمىىل يلى ، العمىل
ال ثجىىد إ  ثعالنىى ذا  مىى  يمىىل يلىى  قيتسىىت ثمىىداه أداؤه العتمىىل  ثيىى ف المهنىى  لعىى ف ثفقىىت ثا 
 ثفقىىىت العمىىىل تحديىىىد القتضىىىي تىىىثل  يىىى ف يثجىىىد لىىى  فىىى  ، العمىىىل فيهىىىت  يىىىؤدى التىىىي الجهىىى 

 .(2)العدال  لمقتضيت 

                                                           

 يحسىى  العقىىد يبىىت ا  أ  مثىىل–إليهىىت اإلشىىت ة سىىبق التىىي االست شىىتدي  بتلقثايىىد بتالسىىتعتن  التحسىىي  ثطىىت  -1
 .611–609 ، الستبق الم ج ، االلتزا  مصتد ،  1/و، الثسي ، السنهث ي  يبدال زاق. بعضت بعضهت

، السىىىىتبق الم جىىىى ، العمىىىىل قىىىىتنث  ، فىىىى و تثفيىىىىق. 612-611 ، الم جىىىى  نحىىىى ، السىىىىنهث ي  يبىىىىدال زاق -2
( 861) المىتدة، العمىل جهى  بى  تلتىز  الىذي األجى  تحديىد يىد  حتلى  فىي المتب  الحل نح  ثهث .75-76 
 تنظى  أ  التحكىي  هيئى  يلى " يلى ، 1970 لسىن ( 58)  قى  العمىل قىتنث   مى ( 145) المىتدة ثنصى ، مدني
 ثمبىىتدئ النتفىىذة القتنثنيىى  األحكىىت  شىىأن  فىىي الهيئىى  ثتةبىىق،  سىىث  أث مصىى ثفت  بىىال يليهىىت المعىى ثض النىىزاع
 .. ".المهن  في الستئد ثالع ف العدال 



 196                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

 أال يجىى ، العمىىل يقىىد لتحسىىي  بىى  االسىىتعتن  يىىت  الىىذي العىى ف فىى   الحىىتل ثبةبيعىى  
 ثمبىىىتدئ ألحكىىىت  مختلحىىىت ث  يكىىى ثال مصىىىد هت كىىىت  مهمىىىت التشىىى طعي  للنصىىىث  مختلحىىىت يكىىىث  
 .(1)العتم  اآلدا  ثال العت  النظت  ثال اإلسالمي  الش طع 
 سىثاء اإلسىالمي الحقى  فىي ختصى  مكتنى  الشى يي  للنصث  المختلف  ي  ثللع ف 

 فىي أث، الجىت ي  للعى ف ثفقىت منهىت المتعتقىدي  قصىد يلى  ثالثقىثف العقىثد بتحسىي  يتعلق فيمت
 الحكىىى  يىىى  الكشىىىف فىىىي أث، حثلهىىىت التنىىىتزع ينىىىد الحقىىىثق  ثبىىىت إ فىىىي م جحىىى  ق طنىىى  ايتبىىىت ه
 .(2)بتلن  كتلتعيي  بتلع ف فتلتعيي  االلتزا  مدى تعيي  في أث المسأل  بخصث  الش يي

 تنحيىذ بة طقى ، تحسىي ه فىي كىذلك فيعتىد الجىت ي  للعى ف ثفقىت العمىل يقد تحسي  إل  ثبتإلضتف 
 الةى في  إ ادة فتحسى ، الىزم  مى  مىدة معىي  لىنم  ثفقىت يىت  العمىل يقىد تنحيىذ كىت  ف ذا، العقد

 .(3)التنحيذ ة طق  يل  منهمت ت اضيت تمثل بتيتبت هت الستبق  التنحيذ لة طق  ثفقت المشت ك 

                                                           

 يةبىىىق ثال، المصىىى ط  الىىىنقض محكمىىى  تقىىىثل هىىىذا ثفىىىي .612 ، الم جىىى  نحىىى ، السىىىنهث ي  يبىىىدال زاق -1
 أث يليى  تعتقىدثا ممىت نتحيى  فىي تنظىي  يى  المتعتقىدث   يسىك  أث قىتنث  ال نصىث  تستغلق يندمت إال الع ف
  .ثالصحح  الم ج  نح  في إلي  مشت ، 1940-03-28: بتت طب مدني نقض.  مثض في ينظمثن 

. 178-170 ، 1986-1/( بيىى ث  الجتمعيىى  المؤسسىى ، اإلسىىال  فىي ثالعىى ف القضىىتء، يتليىى  سىمي  -2
 العقىد ثيحسى ، العقىد تحسىي  يثامل م  يتمال يكث   ثقد للقتنث   احتيتةيت مصد ا يكث   قد الع ف أ  ثيالحظ

 الحقهيىى  القثايىىد ثمىى ، اللغىىثي  للمعنىى  ثفقىىت ثلىىي  السىىتئد العىى ف فىىي ألحتظىى  لمعىىتني ثفقىىت اإلسىىالمي الحقىى  فىي
 الم جىى ، اإلسىىالمي التشىى ط  تىىت طب، الىىدي  شىى ف يبىىدالعظي  .(شىى ةت كتلمشىى ث( ي فىىت المعىى ثف) المشىىهث ة
 .309–305 ، الستبق

 ينهىىت ثيعبىى  اإلسىىالمي الحقى  فىىي مع ثفىى  القتيىىدة ثهىذه .613 ،  الم جىى  نحىى ، السىىنهث ي  يبىدال زاق -3
 التىىي الحىتل يلى  بقتئى  أسىىت  يلى  العقىد إلى  ينظى  أ  ثتعنىىي( كىت  مىت يلى  كىىت  مىت بقىتء األصىل) بقتيىدة
 الم جىىى  نحىى ، الىىىدي  شىى ف يبىىدالعظي  .ذلىىىك خىىالف يلىى  دليىىىل يقىى  لىى  مىىىت السىىتبق الىىزم  فىىىي يليهىىت كىىت 
 320–322. 
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 إنمىىت تحسىىي  إلىى  تحتىىتو التىىي العقىىد لنصىىث  تحسىىي ه فىىي القتضىىي فىى   ذك نىىت ثكمىىت 
 معىىىتيي  بمسىىىتيدة تخلصىىىهتثيس إليهىىىت يتثصىىىل ثالتىىىي، للةىىى في  المشىىىت ك  النيىىى  يىىى  يبحىىى 

 .للة في  المشت ك  اإل ادة هذه يل  التع ف م  تمكن  مثضثيي 
، للةى في  المشىت ك  النيى  يلى  التعى ف فىي شىك العمىل يقد تحسي  أثنتء يحد  ثقد 
 مىى  معىىي  قىىد  لىى  منهىىت ثجىى  كىىل ثجىثه يىىدة يتحمىىل العمىىل يقىىد تحسىىي  أ  بتلشىىك ثالمقصىثد
 .ثج  يل  ج ث  ت جيح يمك  ثال االحتمتلي 
 فيهىىت تتعىىدد ثالتىىي، للةىى في  المشىىت ك  النيىى  يلىى  التعىى ف فىىي الشىىك حتلىى  ثتختلىىف 

 يىد  ثهىي التحسىي  اسىتحتل  حتلى  ي ، للة في  المشت ك  اإل ادة لتحديد ثاألثج  االحتمتال 
 ق طنى  أمىت  نكىث   فهنىت، للةى في  المشىت ك  اإل ادة يليى  تحمىل أ  يمكى  ثاحد ثج  ثلث ثجثد
 إ ادة تثافىىق لعىىد  ينعقىىد لىى  العقىىد أ  بمعنىى ، العقىىد لة فىىي مشىىت ك  نيىى  ثجىىثد يىىد  يلىى  تىىدل
 .(1)اآلخ  ي ده ل  شيء أ اد ة ف كل إ  بل معي  شيء يل  ة فته
 مىىى  أكثىىى  بثجىىىثد ثذلىىىك، للةىىى في  المشىىىت ك  النيىى  يلىىى  التعىىى ف فىىىي شىىىك ثجىىىثد حتلىىى  ثفىىي

 الشىك تحسىي  بمقتضىتهت يىت  قتيىدة ثضى  قىد المشى ع فى  ، المةلىث  االلتىزا  لتحديىد احتمتلي 
 .(2)المدي  لمصلح 

                                                           

 يلىىى  مثىىىتل. 615-614 ، السىىىتبق الم جىىى ، االلتىىزا  مصىىىتد ،  1/و، الثسىىىي ، السىىىنهث ي  يبىىدال زاق -1
 بىى  يمكىى  مىىت العقىىد فىىي يثجىىد ثال العتمىىل مىى  المةلىىث  العمىىل تحديىىد يىىد ، للةىى في  مشىىت ك  نيىى  ثجىىثد يىىد 
 العقىىد يكىىث   فهنىىت، لتحديىىده ثجىى  أي يثجىىد ثال، العقىىد بمحىىل كتمىىل تجهيىىل حتلىى  هنىىتك أي تحديىىده أث تعيينىى 
   .اإل ادتي  التقتء لعد  بتةال

. المىدني   ىمصلحى في الشك يحس  –1" :يل  نص  ثالتي مدني( 153) المتدة القتيدة هذه يل  نص  -2
 الةىىى ف بمصىىىلح  ضىىىت ا اإلذيىىىت  يقىىىثد فىىىي الغتمضىىى  العبىىىت ا  تحسىىىي  يكىىىث   أ  يجىىىثز ال ذلىىىك ثمىىى  –2

 ."المذي 
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 الشى ( يى ء يتحمىل الىذي الةى ف، مىدني( 153) المىتدة نى  فىي بتلمىدي  ثيقصد 
 .التحسي  محل، االلتزا  أث

 الشىىك فىى  ، يليىى  المتحىىق العمىىل بىىأداء العتمىىل التىىزا  مىىدى فىىي شىىك حىىد  لىىث فمىىثال 
ذا، االلتىىزا  هىىذا بىىأداء مىىدي  ألنىى  العتمىىل مصىىلح  فىىي يحسىى   العتمىىل بىىي  اتحىىتق هنىىتك كىىت  ثا 
 مىى  بىىأكث  يملىى  تأديىى  فىي العتمىىل يبىىذلهت أ  يجىى  التىىي العنتيى  بتشىىديد يقضىىي العمىىل ثجهى 
 فىىي يحسىى  الشىىك هىىذا فىى  ، االلتىىزا  هىىذا مىىدى تحسىىي  فىىي شىىك ثثىىت ، المعتىىتد الشىىخ  ينتيىى 

 .ثالش ( بتاللتزا  مدينت بتيتبت ه العتمل مصلح 
 بهىىت يعمىىل ال المىىدي  الةىى ف لمصىىلح  الشىىك تحسىىي  قتيىىدة أ  بتلمالحظىى   ثالجىىدي 

 المشىت ك  النيى  إلى  االسىتهداء القتضىي اسىتةتع إذا أمىت، الىن   مىثض إجالء تعذ  إذا إال
 هىىذه يعكىى  الىىذي بتلشىىكل العقىىد يحسىى  أ  يليىى  ثجىى  ثيسىى  بمشىىق  ذلىىك كىىت  ثلىىث للةىى في 

 .(1)المدي  الة ف صتلح  ي  يف التحسي  هذا كت  ثلث المشت ك  الني 
ذا  ، المىدي  الةى ف مصىلح  فىي يحسى  الشىك أ ، العقىثد تحسىي  فىي القتيىدة كتن  ثا 

 أيى  تثجىد ال فهنىت العتمىل هىث الةى ف هذا كت  إذا أن  ث أينت، االلتزا  بأداء الملز  الة ف أي
 الشىىك حسى ي هىىل، العمىل جهىى  هىث المىدي  الةىى ف كىت  إذا يثىىث  الىذي السىىؤال ثلكى ، مشىكل 

 المثضىىثع أ  نىى ى  ذلىىك مىى  ثلكىى ، بىىنع  اإلجتبىى  تكىىث   ثهلىى  ألثل ال؟ أ  أيضىىت لمصىىلحتهت
 .النظ  ثبعد التمع  بعض إل  يحتتو
 لمصىلح  الشىك حتلى  فىي الغىتمض العقىد نى  تحسىي  قتيىدة مى  يستثن  العتم  للقثايد فثفقت

 فىىي دائمىت التحسىي  يكىىث   أ  فيجى ، اإلذيىت  يقىىثد حتلى ، االلتىزا  بىىأداء المةتلى  أي المىدي 

                                                           

. 201 ، السىتبق الم جى ، االلتىزا  مصتد ، 1/و، لاللتزا  العتم  النظ ط ، األزه ي  البدثي  يلي محمد -1
 .615 ، الستبق الم ج ، االلتزا  مصتد ،  1/و، الثسي ، السنهث ي  يبدال زاق
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–153) المىتدة يليى  نصى  مىت ثهىث، دائنىت كىت  ثلث المذي  الة ف لمصلح  اإلذيت  يقثد
 .ص اح ، مدني( 2

 حقيقتهىىىت فىىىي هىىىي الكبيىى ة العمىىىل جهىىىت  فىىىي ختصىى  العمىىىل يقىىىثد أ  إلىىى  ثبىىتلنظ  
 دث   العقىىىد نمىىىثذو فىىىي المىىىذكث ة الشىىى ث( قبىىىثل يلىىى  العتمىىىل  ضىىىت يقتصىىى  إذ إذيىىىت  يقىىثد

 العتمىل فيثقعهىت إيىدادهت يتم  جه  تتثل  نمثذجي  يقثد هي العمل يقثد أ  كمت، منتقشتهت
 قبىىثل هىىي إل ادتىى  المت ثكىى  ثالمسىىتح  شىى ثةهت تعىىديل أث منتقشىىتهت حىىق لىى  يكىىث   أ  دث  

 .(1)قبثل  يد  أث التعتقد
 ثلىث أةالمنشى في العمتل تلز  المشت ك  أث الجمتيي  العمل يقثد أ  ذلك إل  أضف 

 يمىتل نصىف األقىل يلى  تمثىل ثالتىي العقىد ثقعى  التىي العمتليى  للنقتبى  منضىمي   ي  كتنثا
 ة فىت يكى  ثلى  بنثده منتقش  ف ص  ل  تتح ل  بعقد التز  قد الحتل  هذه في  فتلعتمل، المنشأة

 .(2)الش ث( لهذه من  إذيتنت يعتب  مت ثهث، في 
 ثيعتبىى  العمىىل تنظىىي  الئحىى  تضىى  تىىيال هىىي العمىىل جهىى  فىى   ذلىىك إلىى  بتإلضىىتف  
 .الجه  هذه م  للعمل للتعتقد قبثل  بمج د بهت قبل قد العتمل

 المشىى ع ثضىى  ثقىىد، اإلذيىىت  ةىىتب  يليهىىت يغلىى  العمىىل يقىىثد أ  نىى ى  ف ننىىت لىىذلك 
 جهىىىت  تضىىىعهت التىىىي التعسىىىحي  الشىىى ث( مىىى  للعتمىىىل حمتيىىى  ثفىىى  بمقتضىىىتهت قتيىىىدة العمىىىتلي
 الجهىىىى  تعىىىدهت التىىىي العقىىىىثد نمىىىتذو فىىىي تىىى د التىىىىي أث تعىىىدهت لتىىىيا العمىىىىل يقىىىثد فىىىي العمىىىل

 قىىتنث   – ألحكىىت  مختلحىىت يكىىث   العمىىل يقىىثد فىىي يقىى  شىى ( أي بىىتةال يقىى  حيىى ، المختصىى 

                                                           

 ثفقىىت العمىىل ديقىى يبىى  " :يلىى ، 2010 لسىىن ( 12)  قىى  العمىىل يالقىىت  قىىتنث   مىى ( 67) المىىتدة نصىى  -1
 ... ".المختص  الجه  تضع  الذي للنمثذو

 فتحىىىىىي. 236-232 ، السىىىىىتبق الم جىىىىى ، االلتىىىىىزا  مصىىىىىتد ، 1/و، الثسىىىىىي ، السىىىىىنهث ي  يبىىىىىدال زاق -2
 .408-406 ، الستبق الم ج ، الح دي  العمل يالقت ،  1/و، العمل قتنث   في الثسي ، يبدالصبث 
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 مى  األخيى ة الحقى ة، للعتمىل فتئىدة أكثى  يكى  لى  مىت بى  العمىل قبىل كىت  ثلىث – العمىل يالقىت 
 .العمل يالقت  قتنث   م ( 68) المتدة

 لحمتيىى  المىىدني القىىتنث   فىىي يتمىى  قتيىىدة أث د قىىد المشىى ع فىى   ذلىىك إلىى   بتإلضىىتف 
 اإلذيىىت  يقىىد فىىي تىى د التىىي التعسىىحي  الشىى ث( تعىىديل للقتضىىي يجىىثز حيىى ، المىىذي  الةىى ف

 العقىد فىي يى د شى ( أي ثطبةىل العدال  ب  تقضي لمت ثفقت منهت المذي  الة ف يعحي أ  ثل 
 .مدني( 149) المتدة .ذلك بخالف

 فىىي تىى د قىىد التىىي التعسىىحي  الشىى ث( بخصىىث  للعتمىىل المشىى ع ثف هىىت التىىي حمتيىى فتل 
 مخىىىتلف شىىى ( أي بىىىبةال  ختصىىىت نصىىىت أث د جهىىى  فمىىى  مزدثجىىى  حمتيىىى  هىىىي العمىىىل يقىىىثد

 فىىى   أخىىى ى  جهىىى  ثمىىى ، للعتمىىىل فتئىىىدة أكثىىى  يكىىى  لىىى  مىىىت، العمىىىل يالقىىىت  قىىىتنث   لنصىىىث 
 ثيعىىدل( مىىدني – 149) المىىتدة فىىي يليهىىت المنصىىث  العتمىى  القتيىىدة إلىى  يلجىىأ قىىد القتضىىي
 العمىىل يقىىد فىىي الىىثا دة التعسىىحي  الشىى ث( كتنىى  إذا، منىى  العتمىىل يعحىىي أث التعسىىحي الشىى (
 .(1)العمل يالقت  قتنث   في ن  بشأن  ي د ل  أم ا تنظ 
 الشىىك أ  قتيىىدة تنةبىىق ال العمىىل يقىىد تحسىىي  ينىىد شىىك ثجىىثد حتلىى  فىىي أنىى  نىى ى  ف ننىىت لىىذلك
 يقىثد حقيقتهىت في هي ثضحنت كمت العمل يقثد أل ، بتاللتزا  المدي  فالة   لمصلح  يحس 
 ثأيدتى  أملتى  التىي ثهىي إيدادهت ي  المسؤثل  هي العمل جه  ثأ  نمثذجي  يقثد أث إذيت 
 أث التعتقىىىد قبىىىثل يلىىى  العتمىىىل إ ادة دث  ثيقتصىىى ، األحىىىثال مىىى  كثيىىى  فىىىي نمىىىثذجي بشىىىكل

                                                           

 فىي يى د شى ( كىل بىتةال ثيعتبى " :يلى  العمىل يالقت  قتنث   م  (68) المتدة م  األخي ة الحق ة نص  -1
  ."للعتمل فتئدة أكث  يك  ل  مت ب  العمل قبل كت  ثلث القتنث   هذا ألحكت  بتلمختلح  العمل يقثد

، تعسحي  ش ثةت تضم  قد ثكت ، اإلذيت  بة طق العقد ت  إذا" يل  مدني( 149) المتدة ثنص 
، العدالى  بى  تقضىي لمىت ثفقىت ثذلىك، منهىت المىذي  الةى ف يعحىي أ  أث، شى ث(ال هىذه يعىدل أ  للقتضىي جتز
 العمىل يالقت ، 1/و، العمل قتنث   في الثسي ، يبدالصبث  فتحي ."ذلك خالف يل  اتحتق كل بتةال ثيق 

 .408-406 ، الستبق الم ج ، الح دي 
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 العمىل يقد أ  دا  ثمت، العمل تنظي  الئح  منتقش  أث العقد منتقش  ل  يكث   أ  دث    فض 
 بمىت، المىذي  الضىعيف الةى ف ثهىث العتمىل يلى  القىثي  الةى ف ثهي العمل جه  إمالء م 
 فىىي العمىىل جهىى  التزامىىت  فىى   لىىذلك، إمالئهىىت مىى  أيضىىت فهىىي العمىىل جهىى  التزامىىت  ذلىىك فىىي
 الضىعيف العتمل هنت هثث ، المذي  الة ف لمصلح  بل لمصلحتهت تحس  ال شك ثجثد حتل 
 .(1)الش ث( ثتحديد المنتقش  دث   فق  ال فض أث القبثل التعتقد في دث ه كت  الذي

 يحسى  بى   مىثض ثجىثد حتلى  فىي العمل يقد أ  مؤداهت نتيج  إل  نخل  ث  ثم  
 مى  اسىتثنتء، الملتزمى  العمىل جهى  لمصىلح  يحسى  فىال شىك هنىتك كىت  ثلىث العتمل لمصلح 
 حقيقتهىىت فىىي هىىي العمىىل يقىىثد أ  بتيتبىىت ، المىىدي  الةىى ف لمصىىلح  يحسىى  الشىىك أ  قتيىىدة
 .(2)إذيت  يقثد

 :نطاقه وتحديد العمل عقد تكييف( 2

، حقيقتىى  مع فىى  ثىى  ثمىى ، الصىىحيح القىىتنثني الثصىىف إيةىىتؤه العقىىد بتكييىىف يقصىىد 
 نحسىى  تلقىىتء مىى  المهمىى  بهىىذه يقىىث  ثهىىث، القتضىىي يمىىل صىىمي  مىى  قىىتنثني يمىىل ثالتكييىىف

                                                           

 يلىىي محمىىد. 616–615 ، تبقالسىى الم جىى ، االلتىىزا  مصىتد ،  1/و، الثسىىي ، السىىنهث ي  يبىىدال زاق -1
 . 201 ، الستبق الم ج ، االلتزا  مصتد ، 1/و، لاللتزا  العتم  النظ ط ، األزه ي  البدثي 

 للعتمىىل فيهىىت تتىىتح أي، اإلذيىىت  يقىىثد قبىىل مىى  تعتبىى  ال يمىىل يقىىثد هنىىتك تكىىث   أ  نسىىتبعد ال ثنحىى  -2
 العمىل لعقىثد يلجىأ مى  أل  نىتد ة العقثد هذه ثلك ، اآلخ  الة ف ثمحتثض  الش ث( ثتحديد المنتقش  ف ص 
 معهى  التعتقد ثطت ، العتملي  م  أيدادا تستخد  ثالتي الهتئل  االقتصتدي  القد ة ذا  الكبي ة العمل جهت  هي
 أمىىت  يكىث   فىال، سىىلحت أيضىت المعىدة العمىىل تنظىي  لالئحى  العتمىل ثطخضىى  سىلحت معىدة العقىىثد مى  لنمىتذو ثفقىت

 للعقىىثد المثضىىثع قتضىىي تحسىىي  أ  ثيالحىىظ، يتعتقىىد ال أث يتعتقىىد أ  إمىىت، لهمىىت ثتلىى  ال خيىىت ط  إال العتمىىل
 التحسىي ا  تتعىدد ال حتى  ثذلىك، الخصىث  بىي  المستثاة لمبدأ تحقيقت، العليت المحكم  ل قتب  يخض  النمثذجي 
. القىتنث   تحسىي  يدتثح في لدث هت مشتب  بشكل التحسي  تثحيد يل  العليت المحكم  تعمل لذلك، ثاحدة لش ث(
-202 ، السىىتبق الم جىى ، االلتىىزا  مصىىتد ، 1/و، لاللتىىزا  العتمىى  النظ طىى ، األزهىى ي  البىىدثي  يلىىي محمىىد
203. 
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 للعقىد تكييحى  فىي القتضىي يتقيىد ثال، العليىت المحكمى  قبىل مى  الىنقض ل قتبى  ذلك في ثطخض 
 مىى  يتحىىق ال ثصىىحت التصىى ف يلىى  يةلقىىت  فقىىد، للتصىى ف المتعتقىىدا  أيةىىته الىىذي بتلثصىىف
 مىىى  للتهىىى   يمىىىل يقىىىد يلىىى  مقتثلىىى  يقىىىد أث شىىى اك  يقىىىد ثصىىىف أةلقىىىت لىىىث كمىىىت، حقيقتىىى 

 .(1)العمل يقد ث بخص يليهت المنصث  االلتزامت 
 أث الثكتلىى  يقىىد: مثىىل األخىى ى  العقىىثد بعىىض مىى  يشىىتب  قىىد العمىىل يقىىد أ  ثبتيتبىىت  
 يلىىى  تقىىى  متعىىىددة التزامىىىت  يلىىى  نىىى  قىىىد العمىىىل قىىىتنث   أ  ثبتيتبىىىت ، المقتثلىىى  أث الشىىى اك 
 االلتزامىىت  مىى  الىىتخل  العمىىل جهىىت  تحىىتثل لىىذلك، العمىىتل لمصىىلح  العمىىل جهىىت  يىىتتق

 بتلمتعتقىىد تىى بةه  التىىي العالقىى  ثصىىف ة طىىق يىى  العمىىل قىىتنث   بمثجىى  تيليهىى المح ثضىى 
 أ  يليىى  بىىل، الثصىىف بهىىذا يتقيىىد ال القتضىىي ثلكىى ، العمىىل يقىىد  يىى  آخىى  يقىىد بأنهىىت معهىى 
 العمىىل لقىىتنث   تخضىى  ف نهىىت يمىىل يالقىى  كتنىى  فىى ذا، العالقىى  لهىىذه الصىىحيح الثصىىف يعةىي
 الثصىف ثا يةتئى  التصى ف تكييف يملي  بعد دالعق ثنةتق األة اف التزامت  تتحدد ث  ثم 

 .(2)الصحيح
 أي تكييحىى  ثيمليىى  للةىى في  المشىىت ك  النيىى  يىى  ثالكشىىف العقىىد تحسىىي  يمليىى  ثبعىىد 
 ثهنىىت، ينىى  النتشىىئ  االلتزامىىت  بتحديىىد القتضىىي يقىىث ، لىى  الصىىحيح القىىتنثني الثصىىف إيةتئىى 
 المشىت ك  النيى  يعكى  ثالىذي عقىدال فىي ث د مىت يل  يقتص  ال العقد نةتق تحديد أ  نالحظ

                                                           

-203 ، الستبق الم ج ، االلتزا  مصتد ، 1/و، لاللتزا  العتم  النظ ط ، األزه ي  البدثي  يلي محمد -1
204. 

 هىذه بخصىث  انظى ، التبعيى  معيىت  ثأهمهىت العقىثد مى  ه يى   ي  العمل يقد لتمييز معتيي  يدة ثتثجد -2
 قىتنث   فىي الثسىي ، يبدالصىبث  فتحي .159–134  .الستبق الم ج ، العمل قتنث  ، ف و تثفيق .المعتيي 
 .255–221 ، الستبق الم ج ، الح دي  العمل يالقت ، 1/و، العمل
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 بحسىى  ثالعدالى  ثالعىى ف للقىتنث   ثفقىىت، العقىد مسىىتلزمت  مى  هىىث مىت إلىى  يتعىداه بىىل، للةى في 
 .(1)االلتزا  ةبيع 

 التىىي األمىىث  تحديىىد فىىي القتضىىي بهىىت ليست شىىد المشىى ع ذك هىىت التىىي المعىىتيي  ثهىىذه 
 المعىتيي  ثهىذه، الحصى  سىبيل يلى  ليسى  نةتقى  تحديىد ثى  ثمى  العقد مستلزمت  م  تعتب 
 : هي
 
 :االلتزا  ةبيع  -

 نةىتق القتضىي فيسىتكمل العقىد نةىتق تحدد التي العثامل ضم  م  االلتزا  ثةبيع  
 ثمبىىتدئ العىى ف ثقثايىىد القىىتنث   لنصىىث  ثفقىىت االلتىىزا  ةبيعىى  تقتضىىي  مىىت خىىالل مىى  العقىىد
 .العدال 

 فىى   يليىى  المتحىىق العمىىل بىىأداء العتمىىل التزامىىت  يىى  الحىىدي  بصىىدد أننىىت ثبتيتبىىت  
 المسىىند العمىل ةبيعى  بحسى  أي العتمىل التىزا  ةبيعىى  تقتضىي  بمىت يتحىدد االلتىزا  هىذا نةىتق
 ال سىثمت  إيىداد ةبيعتى  تقتضىي هندسىيت يمىال مىثال كىت  فى ذا، ةبيعتى  تقتضىي  ثمىت للعتمل

 مى  نسىب ححىظ عملال هذا مستلزمت  فم ، األيمتل تنحيذ ثمتتبع  الكميت  ثجداثل الهندسي 
 أث نقى  يى  ثاإلبىالغ أسى ا هت يل  ثالمحتفظ ، ثت قيمهت المتتبع  تقت ط  ثم  األيمتل هذه

 فىي بهىت المعمىثل للمثاصىحت  ثفقىت العمىل ثأداء العتمى  السىالم  يلى  ثالمحتفظى  بهت انح اف
 ةبيعى ثب، المشى ثي  العمىل جهى  ثأثامى  لتعليمت  ثفقت ةبيعت  تقتضي  ثمت المجتل هذا مثل
 .(2)العمل ثنظ  ثلثائح القتنث   لنصث  ثفقت الحتل

                                                           

، االلتىىىزا  مصىىىتد ، 1/و، لاللتىىىزا  عتمىىى ال النظ طىىى ، األزهىىى ي  البىىىدثي  يلىىىي محمىىىد .مىىىدني( 148) المىىىتدة -1
 .204 ، الستبق الم ج 

 بعمليى  القيىت  يليى  يجى  الجهىتز أث اآللى  مشىغل فمثال،  ي ه أث يمل بأداء التزا  أي يل  ذلك ثطنةبق -2
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 :المحس ة أث المكمل  القتنثني  القثايد -

 االتحىىتق  يىى ه أث يمىىل يقىىد كىىت  سىىثاء العقىىد ألةىى اف يجىىثز ال ف نىى  الحىىتل بةبيعىى  
  .اآلم ة القتنثني  القثايد مختلح  يل 

 الةىىتب  هىىذا، آلمىى ا الةىىتب  يليهىىت يغلىى  العمىىل قىىتنث   نصىىث  أ  المعىى ثف ثمىى  
 ثمحىتد العمىل يالقىت  قىتنث   مى ( 68) المىتدة فىي المش ع أث دهت معين  خصثصي  ل  اآلم 
 للقىتنث   اآلمى ة النصىث  مختلحى  يلى  العمىل يقىد في االتحتق يجثز ال أن  الخصثصي  هذه
 .(1)ل  فتئدة ثأكث  العتمل مصلح  في ذلك كت  إذا إال

 ثضىع  التىي بتلنصىث  تتعلىق بىل مةلقى  سى لي الحىتل بةبيع  الخصثصي  ثهذه 
 مصىىلح  أث العتمىى  المصىىلح  حمتيىى  بىى  مقصىىثدا الىىن  كىىت  إذا أمىىت، فقىى  العتمىىل لمصىىلح 
 العمىىل جهىى  بىىي  االتحىىتق مىىثال يجىىثز فىىال ،(2)مختلحتىى  يلىى  االتحىىتق يجىىثز فىىال آخىى  ةىى ف
 المسىؤثلي  مى  تمىلالع إيحىتء أث ثالسىالم  األمى  قثايىد إتبىتع مى  العتمل إيحتء يل  ثالعتمل

 .العمدي  أث الجسيم  أخةتئ  ي 

                                                                                                                                                 

 كلمىت التشىغيل يثقف ثأ ، ث ي همت ثةتق  زطث  م  تشغيل  مستلزمت  ثم اقب  العمل انتهتء بعد اآلم  القحل
 أث البىديل حضىث  بعىد إال المكىت  يتى ك ثال، ذلىك يى  المسىؤثل يبلى  ثأ  التلىف احتمىتل أث خةى  هنتك كت 
 ةبيعى  بخصىث   اجى . ثالسىالم  األمى  ثقثايىد اآلمى  التشىغيل قثايىد ثم ايىتة المشى ف تعليمىت  يل  بنتء  

، الثسىىي ، السىىنهث ي   زاقيبىىدال. االلتىىزا  نةىىتق تحديىىد فىىي تسىىته  التىىي العثامىىل ضىىم  مىى  ثايتبت هىىت االلتىىزا 
 . ذك هت التي ثاألمثل . 619 ، الستبق الم ج ، االلتزا  مصتد ،  1/و

 هىذا ألحكىت  بتلمختلحى  العمىل يقىثد فىي يى د ش ( كل بتةال ثيعتب " يل  أخي ة فق ة( 68) المتدة تن   -1
 يبدالمغني، الحق ة هذه  حش بخصث  ثانظ ." للعتمل فتئدة أكث  يك  ل  مت ب  العمل قبل كت  ثلث، القتنث  

 .73-68 ، الستبق الم ج ، الح دي  العمل يالقت ، 1/و، االجتمتيي القتنث  ، ال ثيمض

 .71 -70 ،الستبق الم ج ،الح دي  العمل يالقت ،1/و،العمل قتنث   في الثسي ،يبدالصبث  فتحي -2
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 يى  تخى و ال العمىل يالقىت  أ  إال العمىل قىتنث   لقثايىد اآلمى ة الصىح  م  ثبتل    
 القىىىتنث   ألحكىىىت  العمىىىل يالقىىىت  قىىىتنث   أحكىىىت  جتنىىى  إلىىى  ختضىىىع  تعتقديىىى  يالقىىىت  كثنهىىىت
 العمىل يقىد أ  يالحظ تكم، العمل يالقت  قتنث   في خت  ن  بشأن  ي د ل  فيمت، المدني

 لمبىدأ ثفقىت يليهىت يتحقىت  العقىد لة فىي القىتنث   ت كهىت التىي بىتألمث  تتعلىق شى ثةت يتضم  قد
 التىي العتمىل بحقىثق  األدنى  بتلحد تعلقهت لعد  بتلنظ ، مصتلحهمت يحقق ثبمت اإل ادة سلةت 
 القىتنث   ينظمهىت لى  التىي المسىتح  فىي يعمىل الحتلى  هىذه فىي االتحتق أ  أي، القتنث   ل  كحلهت

  .آم ة بنصث 
 يشىىىغل الىىذي للعتمىىل ثاإلدا طىىى  الحنيىى  ثااللتزامىىت  االختصتصىىىت  ذلىىك؛ أمثلىى  ثمىى  
، العمىل يقىد فىي األمىث  هىذه يلى  االتحىتق للمتعتقدي  فيجثز، العمل جه  في، قيتديت منصبت
 .(1)العتمل لحقثق  األدن  بتلحد االتحتق هذا يخل أال بش (

 ذكىىى  حسىىبمت إل ادتهمىىت المت ثكىى  المسىىتئل يلىىى  يتحقىىت  ينىىدمت لالعمىى يقىىد ثة فىىي 
 لهىىىذه تىىىثقعه  لعىىىد  إمىىىت، يليهىىىت اتحقىىىت التىىىي بتلمسىىىتئل الختصىىى  التحتصىىىيل يىىىذك ا  ال قىىىد، آنحىىىت

مت التحتصيل  المحسى ة القتنثنيى  األحكىت  بىذلك ثالمقصىثد، القىتنث   أحكىت  يل  منهمت ايتمتدا ثا 
 .العقد تكمل التي المكمل  أث

 فىىي أث بىى  المتعلقىى  اللىىثائح أث العمىىل يالقىىت  قىىتنث   فىىي األحكىىت  هىىذه ث د  ثاءسىى 
 .المدني القتنث  

 ثطىىت  العقىىد فىىي ث د الىىذي الىىنق  تكملىى  األحكىىت  هىىذه خىىالل مىى  يسىىتةي  فتلقتضىىي 
 يى  ثيكشىف العقىد نصىث  تحسىي  خىالل مى  يسىتةي  ثكىذلك، ذلىك يل  بنتء   نةتق  تحديد
، المحسىى ة أث المكملىى  األحكىىت  هىىذه يكىى  يلىى  المتعتقىىدا  يتحىىق أال بشىى (، المتعتقىىدي  إ ادة
 .(2)مختلحتهت لهمت فيجثز العت  النظت  م  ليس  فهي

                                                           

 .10-9 ، الستبق الم ج ، العمل قتنث  ، الدي  جمتل الدي  صالح -1

 دائمىت ثيشىت ( .620-619 ، السىتبق الم ج ، االلتزا  مصتد ،  1/و، الثسي ، السنهث ي  بدال زاقي -2
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 :المألثف  ثالش ث( الع ف -

لىى  لة فيىى  المشىىت ك  اإل ادة يلىى  ثالثقىىثف العقىىد تحسىىي  فىىي دث  للعىى ف   جتنىى  ثا 
 .المتعتقدي  التزامت  ثتحديد العقد نةتق تحديد في مهمت دث ا يلع  الع ف ف   ذلك

 االلتىىزا  هىىذا نةىىتق فىىي يىىدخل مىىت بكىىل إليىى  المسىىند لعملىى  أدائىى  فىىي يلتىىز  فتلعتمىىل 
 ثبتلتحديىد العقىد نةىتق تحديىد فىي يىدخل كمىت، ثمهنتى  يملى  مجىتل فىي الجت ي  الع ف حس 
 مقصىىثدثال –حىىديثنت مثضىىثع بتيتبىىت ه– يليىى  المتحىىق العمىىل بىىأداء العتمىىل التىىزا  نةىىتق تحديىىد

 أصىىبح  حتىى ، العمىىل يقىىد فىىي إد اجهىىت يلىى  العىىتدة جىى   التىىي الشىى ث( المألثفىى  بتلشىى ث(
 تحصىيل أصىبح  يقىتل كمىت أنهىت أي بهىت العمىل ثت سىب يليهىت ثمتعت ف مألثف  الش ث( هذه

 لىىدى مألثفىى  ألنهىىت، العقىىد فىىي يبت اتهىىت ذكىى  يسىىتلز  ال أنهىىت لد جىى ، البىىديهيت  ثمىى  حتصىىل
  .التعتقد بجديت أ ثم  المتعتقدي 
 بهىت تقضىي التىي االلتزامىت  بتنحيىذ اآلخى  مةتلب  المتعتقدي  م  لكل يجثز ث  ثم  

 ختصىىت ي فىىت الحقىى  يقىىثل كمىىت أصىىبح  ألنهىىت، العقىىد فىىي تىىذك  لىى  ثلىىث المألثفىى  الشىى ث( هىىذه
 .(1)العقد بهذا

 ت مكى فىي الحميىدة بىتألخالق ثالتحلىي االسىتقتم  –شى (– العمىل يقىد في ذلك مثتل 
 ثالممتلكىىىت  األ ثاح تعىى طض ثيىىد  ثالسىىالم  األمىى  قثايىىد يلىى  المحتفظىى  –شىى (– العمىىل
 مىت م ايتة –ش (– العمل بأداء المتعلق  لتعليمتته  ثاالمتثتل ال ؤستء احت ا  –ش (– للخة 
 العمىىل ألداء ثالالزمىى  الضىى ث ط  بىىتألمث  القيىىت  –شىى (– العمىىل أداء فىىي النيىى  حسىى  يثجبىى 
، اسىىتخدامهت قبىىل الح امىىل ثسىىالم  التب طىىد ميىىته مسىىتثى  أث السىىيت ة محىى ك زطىى  فحىى  مثىىل

 ثنظىىى  القىىىثاني  بنصىىىث  االلتىىىزا  – شىىى ( – ثالمعىىىدا  األجهىىىزة جميىىى  يلىىى  ذلىىىك ثطنةبىىىق
                                                                                                                                                 

 .القتنث   ل  كحلهت التي العتمل لحقثق  األدن  بتلحد المست  يد 

 .621 ، الستبق الم ج ، االلتزا  مصتد ،  1/و، الثسي ، السنهث ي  يبدال زاق -1
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 المألثفى  األمىث  مى  ث ي هت، ثممتلكتتهت ثسمعتهت العمل بجه  اإلض ا  يد  –ش (– العمل
  .التعتقد في
 :العدال  -

 شىىى ث( اسىىىتكمتل فىىىي القتضىىىي بهىىىت يست شىىىد التىىىي القثايىىىد مىىى  العدالىىى  دقثايىىى تعتبىىى  
، يليى  المتحىق العمىل بىأداء العتمىل بىتلتزا  يتعلىق فيمىت القثايىد هىذه يلى  ثبنتء، نةتق  ثتحديد
 فىىي صىى اح  تىىذك  لىى  ثا   العدالىى  قثايىىد تقتضىىيهت إضىىتفي  بتلتزامىىت  يتحمىىل قىىد العتمىىل فىى  
 .العقد

 األسى ا  هىذه نقىل بعىد  العمىل جهى  أسى ا  يلى  يةلى  الذي لالعتم التزا  ذلك مثتل 
 يقىد فىي االلتىزا  هىذه ذكى  يى  النظى  بغىض، منتفسى  يمىل جهى  إل  التجت ط  أث الصنتيي 
 .(1)العدال  قثايد تقتضي  االلتزا  هذا أل  ذك ه يد  في أث العمل

 :العمل لعقد الملزمة القوة. 2 – 2
 العقىىىد أ  قتيىىىدة إلىى  اسىىىتنتدا لمضىىمثن  ثفقىىىت العقىىىد بتنحيىىذ العمىىىل يقىىد ة فىىىي يلتىىز  
 المىدني القىتنث   أث د ثقىد .يليى  اشىتمل مىت بكىل العمىل يقد تنحيذ فتلثاج ، المتعتقدي  ش طع 
 :المتعتقدي  ش طع  العقد قتيدة يل  استثنتءي  العقد آثت  يل  حديث  يند

. للعقىد تعىديل مى  تضىيللق تجيىزه ثمىت الةت ئى  الظى ثف بىأث  األثل االستثنتء يتعلق 
 الىىثا دة التعسىىحي  الشىى ث( تعىىديل فىىي القتضىىي ثحىىق اإلذيىىت  بعقىىثد يتعلىىق الثىىتني ثاالسىىتثنتء

 .منهت اإليحتء أث فيهت

                                                           

 البىدثي  يلىي محمىد. 621 ، السىتبق الم جى ، االلتىزا  مصىتد ،  1/و، الثسىي ، السىنهث ي  يبىدال زاق -1
 تحديىىىد أ  ثيالحىىىظ .205 ، السىىىتبق الم جىىى ، االلتىىىزا  مصىىىتد ، 1/و، لاللتىىىزا  العتمىىى  النظ طىىى ، األزهىىى ي 
 يخضى  التىي القتنث   مستئل م  هث، يلي  المتحق العمل بأداء العتمل التزا  نةتق تحديد ث  ثم  العقد نةتق
  .العليت المحكم  ل قتب  القتضي فيهت
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 :العمل لعقد الملزم  القثة مضمث  ( 1

 نقضى  يجىثز فىال، المتعتقىدي  شى طع  العقىد أ " يل  مدني( 1–147) المتدة نص  
 ."القتنث   يق  هت التي لألسبت  أث، ي الة ف بتتحتق إال تعديل  أث

 يليىى  اشىىتمل لمىىت ةبقىىت العقىىد تنحيىىذ يجىى " أنىى  يلىى  مىىدني( 1–148) المىىتدة ثنصىى  
 .(1)"الني  حس  يثجب  مت م  تتحق ثبة طق 
 تنحيىذه ثيليهمىت لة فيى  ملزمىت يعتبى  األخى ى  العقىثد شىأ  ذلىك فىي شىأن  العمىل يقد 

 خىىالل مىى  القتضىىي يحىىدده ثالىىذي العقىىد نةىىتق حىىدثد يفىى ثذلىىك، العقىىد يليىى  اشىىتمل لمىىت ثفقىىت
 ملىىىز  القتنثنيىىى  للنصىىىث  ثفقىىىت الصىىىحيح العمىىىل فعقىىىد، إليهىىىت أشىىى نت التىىىي ثالمعىىىتيي  العثامىىىل
 العىىىالق يىىىنظ  -قىىىتنث   بمثتبىىى  فهىىىث- العقىىىد هىىىذا فىىىي يليىىى  اتحتقىىىت مىىىت تنحيىىىذ ثيليهمىىىت، لة فيىىى 
 .(2)المتعتقدي  ش طع  فتلعقد، بينهمت التعتقدي 
 العمىل يقىد نقىض جىثاز يىد  هىي، المتعتقىدي  شى طع  العقىد أ  لقتيىدة المبتشى ة لنتيج ثا 

 .القتنث   يق هت التي لألسبت  أث العمل ثجه  العتمل بتتحتق إال يلي  تعديال  إدختل أث

                                                           

 لجهى  يجىثز ال"  يلى ، 2010  لسن ( 12)  ق  العمل يالقت  قتنث   م ( 1) فق ة( 68) المتدة نص   -1
، 2003 لسىن ( 12)  قى  المص ي  العمل قتنث   م ( 76) المتدة ثنص "  العقد ش ث( يل  تخ و أ  العمل
 العمل اتحتقي  أث الح دي العمل يقد في يليهت قالمتح الش ث( يل  يخ و أ  العمل لصتح  يجثز ال"  يل 

 .. " .الجمتيي 

 يلىي محمىد .625، 624 ، السىتبق الم جى ، االلتىزا  مصىتد ،  1/و، الثسىي ، السىنهث ي  يبىدال زاق -2
 ي فىىى  ثقىىىد. 207 ، السىىىتبق الم جىىى ، االلتىىىزا  مصىىىتد ، 1/و، لاللتىىىزا  العتمىىى  النظ طىىى ، األزهىىى ي  البىىدثي 
 العقىىد الصىىحيح العقىىد أقسىىت  يلىى  حىىديثه  ينىىد الحقهىىتء فىىذك ، للعقىىد الملزمىى  القىىثة مبىىدأ  اإلسىىالمي الشىى طع 
 إلى  شى يي ثجى  لى  منعقىدا فكىت ، االنعقىتد شى ث( فيى  تىثف   الىذي العقىد بى  ثيقصىد، الىالز  النتفذ الصحيح
 الشىى يي  ثىت هآ يليى  تت تى  العقىد ثهىذا، اللىزث  ثشىى ث( النحىتذ ثشى ث( الصىح  ثشى ث( المىتدي ثجىثده جتنى 
 يقثمىىت أ  العتقىىدي  ألحىىد يجىىثز ثال، بهىىت الثفىىتء العتقىىدي  ثيلىى  يليىى  االيتىى اض حىىق أحىىد يملىىك ثال، جميعهىىت
 .640–639 ، الستبق الم ج ، اإلسالمي التش ط  تت طب، الدي  ش ف يبدالعظي . العقد بحسب بمح ده
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 ال-  ادتىت إ تعقىده مىت أ  ثالقتيىدة، العمىل جهى  ثا  ادة العتمىل إ ادة ثليىد العمل فعقد 
 .-ثاحدة إ ادة تنقض 

ب امى  العقىد إنشتء كت  ثكمت ف ن  لذلك   يكىث   تعديلى  أث نقضى  فى   إ ادتىي  بتتحىتق ثا 
  .الة طق  بذا 

 العمىىل يالقىىت  قىىتنث   نىى  ثقىىد القىىتنث   يقىى  ه لسىىب  تعديلىى  أث العقىىد نقىىض يكىىث   ثقىىد 
 .الحقت إليهت سنشي ، تعديل  أث العمل يقد إنهتء إل  تؤدي التي األسبت  م  العديد يل 

 بة طقىىىى  يكىىىىث   ال يليىىىى  المتحىىىىق العمىىىىل بىىىىأداء العتمىىىىل ثالتىىىىزا  العمىىىىل يقىىىىد تنحيىىىىذث  
 فتنحيىىذ، النيىى  حسىى  مبىىدأ إةىىت  فىىي ذلىىك يىىت  بىىل، التنحيىىذ ح فيىى  يليىى  يةلىىق مىىت أث ميكتنيكيىى 

 .(1)التعتمل في ثالنزاه  األمتن  لمقتضيت  ثفقت يكث   العمل يقد
 :العتم  للقثايد ثفقت العمل لعقد لزم الم القثة مبدأ يل  ت د التي االستثنتءا ( 2

 أث بتتحتقهمىىىىت إال تعديلىىىى  أث نقضىىىى  يجىىىىثز ال، المتعتقىىىىدي  شىىىى طع  العقىىىىد أ  ذك نىىىىت 
 تنتثلىى  ينىىد المىىدني ثالقىىتنث   العمىىل يالقىىت  قىىتنث   أث د ثقىىد، القىىتنث   يق  هىىت التىىي لألسىىبت 

 إلىى  ينهىىت  الحىىدي ثسىىن جئ، العمىىل يقىىد ثتعىىديل بىىنقض تتعلىىق نصىىث  يىىدة العمىىل لعقىىد
 ينىىد المىىدني القىتنث   فىىي المشىى ع يليهمىت نىى  اسىىتثنتءي  بتختصىت  ثسىىنتنتثل التتليىى  الحقى ا 
 االسىىىتثنتء أمىىىت، الةت ئىىى  الحىىىثاد  بنظ طىىى  األثل االسىىىتثنتء ثطتعلىىىق: العقىىىد آثىىىت  يلىىى  حديثىىى 
 .(2)اإلذيت  يقثد بنظ ط  فيتعلق الثتني

 :الةت ئ  الحثاد  نظ ط  

                                                           

، الم جىىىى  نحىىىى ، األزهىىىى ي  ثي البىىىىد يلىىىىي محمىىىىد. 627-625 ، الم جىىىى  نحىىىى ، السىىىىنهث ي  يبىىىىدال زاق -1
 .يلي  المتحق العمل بأداء العتمل التزا  في الني  حس  مبدأ إل  أش نت ثقد. 208-209 

 مىى  بتلعديىىد تتعلىىق للعقىىد الملزمىى  القىىثة مبىىدأ يلىى  متعىىددة اسىىتثنتءا  أث د قىىد المىىدني القىىتنث   أ  يالحىىظ -2
 مصىىىتد ،  1/و، الثسىىىي ، السىىىنهث ي  بىىىدال زاقي، المىىىدني القىىىتنث   ثنتيىىىت فىىىي ث د  التىىىي ثالتصىىى فت  العقىىىثد
 .626  ث، 623 ، الستبق الم ج ، االلتزا 
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 بنظ طىىى  يعىىى ف مىىىت– للعقىىىد الملزمىىى  القىىىثة يلىىى  تىىى د التىىىي ا االسىىىتثنتء ضىىىم  مىىى  
 فقى ة –147) المىتدة نى  فىي األستسىي  قتيىدتهت ث د  ثالتىي –الةت ئ  الظ ثف أث الحثاد 

 .(1)المدني القتنث   م ( 2-
 :ش ث( أ بع  الةت ئ  الظ ثف أث الحثاد  نظ ط  النةبتق ثيشت ( 

  تنحيذهت يت اخ  التي العقثد م  المقصثد العقد يكث   أ. 

 ينىد تثقعهت الثس  في يك  ل  استثنتئي  حثاد  أ  تحت ض الةت ئ  الظ ثف نظ ط  
 أبى ز ثمى ، تنحيىذه ثبىي  العقىد إبى ا  بىي  فتى ة هنىتك تكىث   أ  يحتى ض ثهذا، حدث  قد التعتقد
 .العمل يقد مثل – التنحيذ فت ة تمتد التي الزمني  العقثد ذلك؛

  يتم  استثنتئي  حثاد  قدالع إب ا  بعد تق  أ. 

 أث ا تحىىىتع – العت مىىى  ثالحثضىى  الشىىىعبي الهيىىىتو – الحىى ث  – الىىىزالزل :ذلىىىك مثىىتل 
 ثالخىىىثف األمىىى  اخىىىتالل -  فتتكىىى  أمىىى اض أث ثبىىىتء انتشىىىت  – األسىىىعت  فىىىي كبيىىى  انخحىىىتض

 .النح  يل 
 خىى ت ال يتمىى  تكىىث   ثأ  ثقثيهىىت ينىىذ  بمعنىى  اسىىتثنتئي  حىىثاد  هىىي المقصىىثدة ثالحىىثاد 
 .االلتزا  بأداء الملتز 
  االستثنتئي  الحثاد  تثق  إمكتني  يد. 

                                                           

 يجىىثز فىىال، المتعتقىىدي  شىى طع  العقىىد أ " :يلىى  األثلىى  فق تهىىت فىىي مىىدني( 147) المىىتدة نصىى  أ  بعىىد -1
 الثتنيى  ق تهىتف فىي المىتدة هىذه يىتد ، القىتنث   يق  هىت التىي لألسىبت  أث، الةى في  بتتحىتق إال تعديلى  أث نقضى 
 حدثثهت يل  ثت ت  تثقعهت الثس  في يك  ل  يتم  استثنتئي  حثاد  ة أ  إذا ذلك ثم  -2"  يل  ثنص 

 جىىتز، فتدحىى  بخسىىت ة يهىىدده بحيىى  للمىىدي  م هقىىت صىىت ، مسىىتحيال يصىىبح لىى  ثا   التعتقىىدي االلتىىزا  تنحيىىذ أ 
 ثيقى ، المعقىثل الحىد إلى  الم هىق االلتىزا  ديى   أ  الةى في  مصىلح  بىي  المثازنى  ثبعىد للظ ثف تبعت للقتضي
   .ذلك خالف يل  اتحتق كل بتةال
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 نةىتق فىي الثاقعى  الظى ثف أث الحىثاد  م  االستثنتئي  الحثاد  ايتبت  يمك  حت  
 الثسى  فىي لىي  أي، متثقعى   يى  الحىثاد  هىذه تكىث   أ  يجى  –الةت ئى  الحىثاد – نظ ط 
 .(1)مثضثيي معيت  ثق الت ثمعيت ، دفعهت يمك  ال ثكذلك، تثقعهت
  مستحيال ال م هقت االلتزا  تنحيذ يملي  الحثاد  هذه تجعل أ. 

  يىىى  فكالهمىىىت، القىىىته ة ثالقىىىثة الةىىىت ئ  الحىىىتد  بىىىي  الحىىى ق  مكمىىى  هىىىث الشىىى ( هىىىذا 
 القىىىثة أمىىىت، م هقىىىت االلتىىىزا  تنحيىىىذ يجعىىىل األثل أ  إال، دفعىىى  مسىىىتةتع ث يىىى  الحىىىدث  متثقىىى 
 .مستحيال لتزا اال تنحيذ فتجعل القته ة

 فىي اخىتالف القته ة ثالقثة الةت ئ  الحتد  بي  الش ( هذا في االختالف ي  ثطنتج 
 فىال، المحىتجئ الحىتد  ثجىثد أمىت االلتىزا  انقضىتء إلى  يىؤدي القىته ة القثة فثجثد بينهمت األث 
 .المعقثل الحد إل  الم هق االلتزا   د يت  بل االلتزا  انقضتء إل  يؤدي

 قتضىىىىىي بتقىىىىىدي هت يسىىىىىتقل مثضىىىىىثيي  مسىىىىىأل  االلتىىىىىزا  أداء فىىىىىي م هقىىىىىت  يعتبىىىىى ثمىىىىىت 
 .(2)المثضثع
 تعىديل ب مكتنيى  تتعلىق العمىل يالقت  قتنث   في ختص  نصث  ثجثد م  ثبتل    

 نظ طىىى  إلىىى  القتضىىىي يلجىىىأ أ  المسىىىتبعد مىىى  لىىىي  أنىىى  إال، ثنحىىىتذه تثقيعىىى  بعىىىد العمىىىل يقىىىد
 .(3)المعقثل الحد إل  الم هق زا االلت ل د العمل يقد في الةت ئ  الظ ثف

                                                           

 العتمىىى  النظ طىىى ، األزهىىى ي  البىىىدثي  يلىىىي محمىىىد. 644-642 ، الم جىىى  نحىىى ، السىىىنهث ي  يبىىىدال زاق -1
 .213-212 ، الستبق الم ج ، االلتزا  مصتد ، 1/و، لاللتزا 

 يلىىىي محمىىىد. 646-644، السىىىتبق الم جىىى ، االلتىىىزا  مصىىىتد ،  1/و، الثسىىىي ، السىىىنهث ي  يبىىىدال زاق -2
 .214 ، الستبق الم ج ، االلتزا  مصتد ، 1/و، لاللتزا  العتم  النظ ط ، األزه ي  البدثي 

 آثت ، يبدال حم  ش طف محمد، العمل يقد بخصث  الةت ئ  الظ ثف نظ ط  تةبيق إمكتني  في انظ  -3
 .76-75 ، الستبق الم ج ، العمل يقد
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 لألجىى  ثفقىىت معىىي  يمىىل أداء يلىى  العمىىل ثجهىى  العتمىىل بىىي  االتحىىتق تىى  لىىث فمىىثال 
 جهىى  ثاشىىت ة ، لألجىىث  األدنى  الحىىد يىى  الحىتل بةبيعىى  يقىىل ال ثالىذي التعتقىىد ثقىى  السىتئد
 سىتيت  بعىد آخى  يمىل صىتح  مى  يمىل أي تأديى  يىد  العقىد هىذا فىي العتمىل يلى  العمل
 يعىىد لىى  الىىذي األمىى ، الدثلىى  داخىىل األسىىعت  فىىي فىىتحش ا تحىىتع حىىدث  افتىى اض ثيلىى ، الىىدثا 
 بمتةلبتتى  للثفىتء كىتف  يى  لألجىث  األدنى  الحىد يى  يقىل ال كىت  ثا   العتمىل هىذا أجى  في 

 منتفسى   يى  أخى ى  يمىل جهى  مى  الىدثا  سىتيت  خت و العمل إل  بحتج  ثأصبح، المعيش 
 اسىىتجد الىىذي األسىىعت  فىىي الةىىت ئ  اال تحىىتع مىى  ليتنتسىى  دخلىى  لزطىىتدة، األصىىلي  يملىى  لجهىى 
 .العقد إب ا  بعد

 بىي  المثازنى  ثبعىد للظى ثف ثتبعىت المةلثبى  الشى ث( تىثاف   إذا للقتضىي يجثز هنت 
 بتلسىمتح ثذلىك، المعقىثل الحىد إلى  م هقت أصبح ثالذي االلتزا  هذا ي د أ ، الة في  مصلح 
 الظىىى ثف حسىىى  ثذلىىىك جزئىىىي بشىىىكل أث كتمىىىل بشىىىكل الىىىدثا  تيت سىىى خىىىت و بتلعمىىىل للعتمىىىل
 ثكتنى  العمىل تأديى  يلى  العمىل ثجهى  العمىتل بىي  االتحىتق ت  لث ثكذلك، بتلة في  الختص 
 الدثلى  داخىل ثفثضى  أمنىي تىثث  حىد  ثى ، الليىل م  متأخ ة ستيت  إل  تمتد الدثا  أثقت 
 للقتضىي فىيمك ، ثممتلكىتته  األشىخت  حيىتة يل  خة ه الليل في الح ك  جعل الذي األم 
 المتىىأخ ة السىىتيت  قبىىل لتكىىث   الىىدثا  أثقىىت  يعىىدل أ ، الةت ئىى  الحىىثاد  شىى ث( تىىثاف   إذا
 .الليل م 

 فمىثال، العمىل جهى  التزامىت  ثتعىديل الةت ئى  الظ ثف نظ ط  إل  اللجثء يمك  كمت 
 انهيىىت  حىىد  ثىى ، م تحعىى  بىىأجث  العمىىل أداء يلىى  ثالعمىىتل العمىىل جهىى  بىىي  االتحىىتق تىى  لىىث

 فىىيمك ، الم تحعىى  األجىىث  هىىذه دفىى  يىى  العمىىل جهىى  يجىىز إلىى  أدى الدثلىى  داخىىل اقتصىىتدي
  .المعقثل الحد إل  األجث  هذه يخحض أ  الظ ثف لهذه تبعت للقتضي
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 فهىىي الظىى ثف هىىذه ببقىىتء  هين ىىت يكىىث  ، الةت ئىى  الظىى ثف نتيجىى  العمىىل يقىىد ثتعىىديل 
 يليى  كىت  مت إل  العقد يتد الةت ئ  الظ ثف زال  ف ذا، بقد هت د تق ثالض ث ة ض ث ة حتل 
 ثقىىثع قبىىل األصىىل فىىي العمىىل يقىىد يليىى  كىىت  لمىىت ثفقىىت الملزمىى  قثتىى  لىى  ثتعىىثد، التعىىديل قبىىل

 االتحىىتق يجىىثز فىىال، العىىت  النظىىت  مىى  الةت ئىى  الظىى ثف نظ طىى  أ  ثيالحىىظ، الةىىت ئ  الحىىتد 
 .(1)مختلحتهت يل  مقدمت

 .منهت اإليحتء أث اإلذيت  يقثد في ت د التي التعسحي  الش ث( تعديل في يالقتض حق 

دا طىت ثمتليىت اقتصىتديت قىثي  ةى ف بىي  تبى   يقثد اإلذيت  يقثد  إلى  محتىتو آخى  ثةى ف، ثا 
 الشىى ث( بحسىى  التعتقىىد هىىث يملكىى  مىىت كىىل إ  بىىل، العقىىد شىى ث( منتقشىى  يمكنىى  ثال، التعتقىىد

 .(2)الحتج  بحك  يلي  مح ثض ثلكن  مثجثد ؤهف ضت، التعتقد ت ك أث المع ثض 
 متىى ثك معينىى  نمىىتذو يىى  يبىىت ة العقىىثد فأصىىبح  العقىىثد مىى  النىىثع هىىذا انتشىى  ثقىىد 

  .الجه  م  المتعتقد بيتنت  تخ  ف ا ت  بهت
 يقىىثد حقيقتهىىت فىىي هىىي الكبيىى ة العمىىل جهىت  ثختصىى  العمىىل يقىىثد فىى   ذك نىىت ثكمىت 
 دث   العقىىىد نمىىىثذو فىىىي المىىىذكث ة الشىىى ث( قبىىىثل يلىىى  هىىىتفي العتمىىىل  ضىىىت يقتصىىى  إذ، إذيىىىت 
 يكىث   أ  دث   بشى ثة  ثطلتىز  الجمىتيي العمىل يقىد إلى  ينض  قد العتمل أ  كمت، منتقشتهت

 يلتىز  ثالتىي العمىل تنظىي  لىثائح ب يىداد تسىتقل العمىل جهى  فى   ثكىذلك، فيى  ة فىت البداي  في
 .ذلك إل  أش نت ثقد العمل ديق م  يتجزأ ال جزء ا نصثصهت ثتعتب  العمتل بهت

                                                           

 .650–646، الستبق الم ج ، االلتزا  مصتد ،  1/و، الثسي ، السنهث ي  ل زاقيبدا -1

 ةبيعى  لهىت ضىغثةت  يى  يبىت ة ألنى ، اإل ادة ييث  في المع ثف المعن  بحس  إك اهت ذلك يعتب  ثال -2
  لل ا ى مع ثضى  ثهي، المتعتقد إ ادة يل  نحسي إك اه ثلي ، للتعتقد الشخ  احتيتو أنهت بمعن  اقتصتدي 

 .بعينىى  متعتقىىد يلىى  مبتشىى ة تسىىل  ضىىغث( أث مبتشىى  تحىىتثض يىى  نتتجىى  ثليسىى  متسىىتث بشىىكل التعتقىىد فىىي
 . 229 ، الم ج  نح ، السنهث ي  يبدال زاق
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ذا   مختلحىىت شىى ةت العمىىل تنظىىي  الئحىى  أث الجمىىتيي أث الحىى دي العمىىل يقىىد تضىىم  ثا 
 حتلىى  ثفىي للعتمىل فتئىدة أكثىى  يكى  لى  مىت بىىتةال يعتبى  الشى ( هىذا فىى   العمىل قىتنث   ألحكىت 
 نصىىىث  يخىىىتلف ال كىىىت  ثا   تعسىىىحي شىىى ( يلىىى  الجمىىىتيي أث الحىىى دي العمىىىل يقىىىد تضىىىم 
 أ  لىى  بىل، التعسىف أثى  يزطىىل بمىت الشى ( هىذا يعىدل أ  يسىىتةي  القتضىي فى  ، العمىل قىتنث  
  .العدال  لمقتضيت  ثفقت ثذلك، من  المذي  العتمل ثيعحي يلغي 

 مى  المشى ع ايتب هت المذي  الة ف فحمتي ، ذلك يختلف مت يل  االتحتق يجثز ثال 
 لمصىىلح  يحسىى  الشىىك فىى   اإلذيىىت  يقىىد تحسىىي  حتلىى  فىىي أنىى  إلىى  أشىى نت ثقىىد، العىىت  النظىىت 
 .(1)العتمل هنت ثهث المذي  الة ف

 :الحالت بعض في العمل عنصر تغيير إلى الحاجة: ثانياا
 شىىى طع  العقىىىد أ  قتيىىىدة إلىىى  اسىىىتنتدا العمىىىل ينصىىى  ثبىىىت  هىىىي القتيىىىدة أ  ذك نىىىت 
 .بتتحتقهمت إال تعديل  أث نقض  يجثز ثال المتعتقدي 
 النتحيىى  مىى  سىىثاء ثتبتىىت يعتبىى  العمىىل لعقىىد محىىال بتيتبىىت ه العمىىل ينصىى  أ  ث أينىىت 
 العمىىل يقىىد نةىىتق تحديىىد أ  كمىىت، ذكىى ه تىى  لمىىت ثفقىىت، المثضىىثيي  النتحيىى  مىى  أث الشخصىىي 
 تنظىىي  ثالئحى  العقىىد لنصىث  ثفقىىت يتحىدد العمىىل بىأداء العتمىىل بىتلتزا  يتعلىىق فيمىت ثخصثصىت

 العمىىل ثةبيعىى  ثالعدالىى  ثالعىى ف للقىىتنث   ثفقىىت العمىىل أداء مسىىتلزمت  مىى  يعتبىى  ثمىىت العمىىل
 بدقىىى  العمىىىل أداء مىىى  يعنيىىى  ثمىىىت النيىىى  حسىىى  إةىىىت  فىىىي العمىىىل أداء ثيكىىىث  ، التعتقىىىد محىىىل
 .ثأمتن 

 صىمتء جتمىدة يمليى  لىي  العمىل بىأداء العتمىل التزا  ضمن  ثم  العمل يقد فثبت  
 قبىىىل مىىى  العمىىىل ديىىى تأ فيهىىت يكىىىث  ، بتلحيثيىىى  تنىىىبض حيىىى  يمليىى   أينىىىت كمىىىت هىىىي بىىىل، ح فيىى 

                                                           

 المىىتدة ثانظىى  .235-233 ، السىىتبق الم جىى ، االلتىىزا  مصىىتد ، 1/و، الثسىىي ، السىىنهث ي  يبىدال زاق -1
 .مدني( 149)
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 إةىىت  ثفىىي، العمىىل تنظىىي  ثالئحىى  العقىىد ثنصىىث  العمىىل قىىتنث   نصىىث  إةىىت  فىىي، العتمىىل
  .العمل ثةبيع  العدال  ثقثايد للع ف ثفقت، الني  حس 

 تجعىىىل ثالتىىي، يليىى  المتحىىىق للعمىىل العتمىىل بىىىأداء تحىىي  التىىي الم ثنىىى  مىى  ثبىىتل    
 التىىىي ثالحيثيىىى  الم ثنىىى  هىىىذه أ  إال ،(1)دا المسىىىتج مىىى  ثتتكيىىىف تتىىىأقل  العمىىىل أداء يمليىىى 
 إلى  تىديث الحتجى  ثأ ، الحىتال  بعىض فىي كتفيى   يى  تكىث   قد العمل بأداء االلتزا  تكتنف
 اسىىتثنتء  ، العقىىد فىىي تعىىديل إجىى اء بتلضىى ث ة يعنىىي مىىت ثهىىث، العمىىل ينصىى  فىىي تغييىى  إحىىدا 
 الحىتال  إلى  نشىي  ثسىثف، لالتعىدي لهىذا ثضى ث ة حتجى  لثجىثد ثذلىك، ل  الملزم  القثة م 
 بشىىكل ثذلىىك، العمىىل يقىىد تعىىديل ثىى  ثمىى  العمىىل ينصىى  تغيىى  إلىى  الحتجىى  فيهىىت تىىديث التىىي
 .المنتس  مكتنهت إل  التحصيل تت كي  مجمل

 :العمل ينص  تغيي  إل  الحتج  فيهت تديث التي الحتال  أه  استع اض -1

 :الض ث ة ثحتل  لقته ةا القثة حتل  في العمل ينص  تغيي  إل  الحتج . 1-1

 العمىل ينصى  ثيعتبى ، معىي  يمىل ألداء العمىل ثجهى  العتمل بي  العمل يقد يب   
 مسىىتق ة ظىى ثف ظىىل فىىي العقىىد بمثجىى  للعتمىىل سيسىىند الىىذي العمىىل ثيحىىدد، العقىىد محىىل هىىث

 حتلىىى  أث القىىىته ة القىىىثة قبيىىىل مىىى  تعتبىىى  العقىىىد إبىىى ا  بعىىىد حىىىثاد  تسىىىتجد قىىىد ثلكىىى ، يتديىىى 
 العتمىىىل ثتكليىىىف، العمىىىل ينصىىى  فىىىي تغييىىى  إحىىىدا  المسىىىتجدا  هىىىذه ثتسىىىتديي، الضىىى ث ة
 .العقد في يلي  المنصث  العمل  ي  آخ  بعمل

                                                           

 ثالعى ف العمىل ثلىثائح ثنظى  القىتنث   لنصىث  ثفقىت يكىث   العتمىل قبىل مى  عمىلال أداء أ  إل  بتإلضتف  -1
 العتمىل التىزا "  يلى  نى  قىد العمىل قىتنث   فى  ، النيى  حسى  مبىدأ إةىت  ثفىي العمىل ثةبيعى  العدال  ثمبتدئ
 ذلىك يعتبى  ثال، يملى  بىأداء المتعلق  المستجدا  م  التكيف لغ ض العمل جه  تثف ه الذي التد ط  بحضث 
 العمىل يالقىت  قىتنث   مى ( 2) فقى ة( 11) المىتدة. " العتمىل التزامىت  ضىم  بىل، مع  المب   العقد في تعديال
 .2010 لسن ( 12)  ق 
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 جهىىىى  منشىىىى   ثتنظىىىىي  إدا ة لمتةلبىىىىت  اسىىىىتجتب  العمىىىىل ينصىىىى  تغييىىىى  إلىىىى  الحتجىىىى . 1-2
 :العمل

 ثلهىىت اختصتصىهت مىى  يكىث  ، العمىىل جهى  ثثحىىدا  منشى   فىىي العمىل ثتنظىي  إدا ة 
 العمىىىل جهىى  ثثحىىدا  إلدا ا  التنظيمىىي الهيكىىل تعىىىديل ثالسىىلة  االختصىىت  هىىذا ثجىى بم

 فىىى ثع ث لىىىق، جديىىىدة ثثحىىىدا  ثأقسىىىت  فىىى ثع ثفىىىتح، بهىىىت الثظىىىتئف هيكىىىل ثتعىىىديل، ثمنشىىى تهت
دخىىتل العمىىل ثأنمىىت( تغييىى  ثكىىذلك، قتئمىى  ثثحىىدا  ثأقسىىت   العمىىل أداء فىىي الحديثىى  التقنيىى  ثا 

 .الحديث  اإلنتتو  ثأستلي العمل ة ق  ثاستعمتل
 للعىىىىتملي  المسىىىىندة الثظىىىىتئف فىىىىي تعىىىىديال  إحىىىىدا  الحىىىىتل بةبيعىىىى  يسىىىىتديي ثهىىىىذا 
 .المتغي ا  هذه م  يتنتس  بمت الثظتئف هيكل  ثا يتدة، معه  المب م  العمل يقثد بمثج 

 جهىى  بهىىت تمىى  التىىي االقتصىىتدي  للظىى ثف اسىىتجتب  العمىىل ينصىى  تغييىى  إلىى  الحتجىى . 1-3
 :العمل

 هيكلىىى  إيىىىتدة لمثاجهتهىىىت يتةلىىى ، صىىىعب  اقتصىىىتدي  بظىىى ثف العمىىىل جهىىى  مىىى ت قىىىد 
 .الظ ثف هذه لمثاجه  للعتملي  المسند العمل ثتغيي  الثظتئف

 :مستديمت جزئيت يجزا العتمل يجز بسب  العمل ينص  تغيي  إل  الحتج . 1-4

 مىى   يتنتسىى العقىىد هىىذا يلىى  بنىىتء   معىىي  يمىىل بىىأداء ثيكلىىف العتمىىل مىى  العقىىد يبىى   
 يجىىز، بىى  المنىىث( العمىىل ثتحديىىد العقىىد إبىى ا  بعىىد العتمىىل يصىىي  قىىد ثلكىى ، الصىىحي  ليتقتىى 
 ثظيحتىىى  أداء يلىىى  قىىىتد   يىىى  يجعلىىى  الىىىذي األمىىى  المىىى ض أث اإلصىىىتب  نتيجىىى  دائىىى  جزئىىىي
 بعمىل العتمىل ثتكليىف العمىل ينصى  تغييى  إلى  الحتجى  أمىت  نكث   الحتل  هذه فحي، الستبق 
 .الجديد الصحي لثضع  منتسبت يكث   العقد في يلي  المنصث   ي  آخ 

 أسىىبت  مىى  سىىب  يليىى  المتحىىق العمىىل ينصىى  ثتغييىى  العمىىل يقىىد لتعىىديل إمكتنيىى  ثجىىثد -2
 :العمل يقد استق ا 
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 ثالعقىىثد (1)،المسىىتم  التنحيىىذ ذا  الزمنيىى  العقىىثد مىى  العمىىل يقىىد أ  المعىى ثف مىى  
 تكىىث   العقىثد هىذه فىى  ، االمتىداد هىذا ثبقىد ، م الىىز  يبى  ممتىدة أنهىىت بتلضى ث ة تعنىي الزمنيى 
 الميىىىدا  هىىىي تعتبىىى  العقىىىثد هىىىذه فىىى   ثىىى  ثمىىى ، فيهىىىت أب مىىى  التىىىي الظىىى ثف لتغيىىى  ي ضىىى 
 .(2)الةت ئ  الظ ثف لنظ ط  ال ئيسي
 الىزم  مى  فتى ة لمى ث  نظ ا العمل يقد ظلهت في أب   التي الظ ثف تغي  ف   لذلك 

ا ثمتصث  متثق  أم   العمىل يقىد بثبىت  نتمسىك أ  ف مىت، ةى ق  محتى ق  أمىت  كىث  ن ثهنىت، جىد 
  يىى  العقىىد يكىىث   ثىى  ثمىى ، التعتقىىد ينىىد يليىى  منصىىث  هىىث لمىىت ثفقىىت العمىىل ينصىى  ثثبىىت 
 بعىىد ةىى أ  التىىي المسىىتجدا  مىى  تنتسىىب  يىىد  بسىىب  أجلىى  مىى  أبىى   الىىذي دث ه ألداء صىىتلح
 .تثقيع 

مت   العمىل ينص  ثتغيي  العمل قدي في تعديال  إلحدا  إمكتني  هنتك تكث   أ  ثا 
 أداء فىي العمىل يقىد فيستم ، العقد إب ا  بعد ة أ  التي المستجدا  م  ثطتثاء  يتنتس  بمت
 العمىل يالقى  اسىتم ا  يلى  منى  ح صىت العمىتلي المش ع ف   لذلك، أجل  م  أب   الذي دث ه
 يقىىد ظلهىىت فىىي أبىى   التىىي ثالمعةيىىت  الظىى ثف تغييىى  مىى  بىىتل    العمىىل ثجهىى  العتمىىل بىىي 

 هىىذه مىى  يتنتسىى  بمىىت العمىىل ينصىى  ثتغييىى  العمىىل يقىىد تعىىديل إمكتنيىى  يلىى  نىى ، العمىىل
 كمىىت اإلمكتنيىى  ثهىىذه، العتمىىل حىىق تكحىىل معينىى  ثضىىثاب  لقثايىىد ثفقىىت ذلىىك ثيكىىث   المتغيىى ا 

 يقىد بتكييىف العمىل يالقى  اسىتم ا  تضىم  بتيتبت هىت العتمىل مصىلح  فىي تصى  الحقى  ي اهت

                                                           

 أ  هىىث الغتلى  ثلكى ، العقىد هىذا فىىي ينصى ا الىزم  يكىث   ال فقىد، معىىي  يمىل ألداء العمىل يقىد يبى   قىد -1
. فيى  أستسىيت ينصى ا الىزم  يعتبى  زمنىي يقىد فهىث، محىددة  يى  أث محىددة لمدة العمل ألداء يب   العمل يقد
 .2010 لسن ( 12)  ق  العمل يالقت  قتنث   م ( 70) المتدة

  .168 - 166، الستبق الم ج ، االلتزا  مصتد ، 1/و، الثسي ، السنهث ي  يبدال زاق -2
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 إبىى ا  ينىىد مثجىىثدة أث متثقعىى  تكىى  ثلىى  اسىىتجد  التىىي الظىى ثف مىى  ثطتنتسىى  ء ليتىىثا العمىىل
  .العقد

 المتغيىى ا  مىى  ليتحىىق، العمىىل ينصىى  ثتغييىى  العمىىل يقىىد تعىىديل إمكتنيىى  فىى   لىىذلك 
 ثليسى ، ثاسىتم ا ه العمىل يقىد اسىتق ا  يثامىل مى  مهمت   ثيتمال   ينص ا   تعتب ، ثالمستجدا 

ن زيزيت  ينتص  م  ينص ا  .(1)هتئ ثا 
 الثاني املبحث

 احلاالت بعض يف العقد يف عليه املتفق غري بعمل العامل تكليف جواز

، الةى في  بتتحىتق إال تعديلى  أث نقضى  يجىثز فىال المتعتقىدي  ش طع  العقد أ  القتيدة 
 ثأحىد العمىل يقىد محىل يمثىل العمىل أ  ثبتيتبىت  ،(2)يلي  اشتمل لمت ةبقت العقد تنحيذ ثطج 
 ثثفقىىت العقىىد نصىىث  فىىي ث د لمىىت ثفقىىت االلتىىزا  هىىذا تنحيىىذ ة فيىى  يلىى  فىى   ثىى  مىى ث  أ كتنىى 

، النيىى  حسىى  مبىىدأ إةىىت  فىىي العمىىل أداء يكىىث   ثأ ، العمىىل تنظىىي  ثالئحىى  القىىتنث   لنصىىث 
 مى  يعتبى  ثمىت، االلتىزا  هىذا بخصىث  فيى  ث د ثبمىت العقىد يليى  اشىتمل لمىت ةبقت يكث   ثأ 

 .(3)للعتمل المسند العمل ةبيع  بحس  ثالعدال  لع فثا للقتنث   ثفقت مستلزمتت 
 هىذا، بمقتضىيتت  اإلخالل أث لهمت الملز  العقد نصث  يل  الخ ثو لهمت يجثز ثال 
 كىىذلك ثطلىىز ، العقىىد فىىي يليىى  المتحىىق العمىىل أداء يليىى  فيجىى  العتمىىل يلىىز  ذك نىىت كمىىت االلتىىزا 
  يىىى  بعمىىىل العتمىىل تكلىىىف أ  أث العقىىىد شىى ث( يلىىى  تخىى و أ  لهىىىت يجىىىثز فىىال، العمىىىل جهىى 
  .العقد في يلي  المتحق العمل

                                                           

، السىتبق الم جى ، يالحى د العمىل يقىد شى ح، 2/و، االجتمىتيي القىتنث   فىي الثسىي ، الب يىي حسى  أحمد -1
 582-583. 

 .مدني( 148-147) المتدة -2

 .يلي  المتحق العمل بأداء العتمل التزا  مضمث   بتلتحصيل ذك نت أ  سبق -3
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 ذك نىىت كمىىت يىىؤدي قىىد مةلىىق بشىىكل العمىىل لعقىىد الملزمىى  القىىثة بح فيىى  التمسىىك ثلكىى  
 مىىت ثهىىث، ثالمسىىتجدا  المتغيىى ا  مىى  ثاالنسىىجت  التثافىىق يلىى  قد تىى  ثيىىد  العقىىد جمىىثد إلىى 
 لتغيىى  نتيجىى  أجلىى  مىى  أبىى   الىىذي لىىدث ه  أدائىى ثاسىىتحتل ، لقيمتىى  العقىىد فقىىدا  إلىى  حتمىىت يىىؤدي

 .فيهت أب   التي ثالمعةيت  الظ ثف
 للعقىىد الملزمىى  القىىثة يلىى  الخىى ثو ثأجىىتز، األمىى  لهىىذا احتىىت( قىىد المشىى ع فىى   لىىذلك 
 المىىىتدة–قتنثنىىىت   يليهىىىت المنصىىىث  األسىىىبت  مىىى  سىىىب  لثجىىىثد أث الةىىى في  بتتحىىىتق إمىىىت ثذلىىىك

 .مدني( 147-1)
 العمىىل يقىىد تعىىديل تبىىيح التىىي النصىىث  بعىىض العمىىل قىىت يال قىىتنث   تضىىم  ثقىىد 
 .العقد في يلي  المتحق  ي  بعمل العتمل ثتكليف
 .مؤق  بشكل يكث   ثقد دائ    بشكل يكث   قد التكليف هذا 

 األول املطلب

 مؤقت بشكل عليه املتفق غري بعمل العامل تكليف فيها جيوز اليت احلاالت

 معهىت تحملى  بمىت للعمىل العىتدي السي  تقة   يتدي  ي  ظ ثف العمل بجه  يل  قد 
 ثةت ئى  اسىتثنتئي  أنهىت الظ ثف هذه يميز ثمت، االستثنتئي  الظ ثف هذه ف ضتهت تغي ا  م 

 .مؤقت  بةبيعتهت ثهي، العمل يقد إب ا  بعد استجد 
 المتحىق  يى  بعمىل العتمىل تكليىف يجىثز، المؤقتى  الظى ثف هىذه لمثاجهى  ف ن  لذلك 

 : هي الحتال  ثهذه، مؤقت  لحت ة قدالع في يلي 
 نشىأ مىت إلصىالح أث حىتد  ثقىثع لمنى  العقىد في يلي  المتحق  ي  بعمل العتمل تكليف: أثال  
 :القته ة القثة حتل  في أث ين 

 ال" يلىىى  2010 لسىىىن ( 12)  قىىى  العمىىىل يالقىىىت  قىىىتنث   مىىى ( 68) المىىىتدة نصىىى  
 يليى  المتحىق  يى  بعمىل العتمىل تكلىف أ  أث العقىد ش ث( يل  تخ و أ  العمل لجه  يجثز
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 حتلىى  فىىي أث، ينىى  نشىىأ مىىت إلصىىالح أث حىىتد  لثقىىثع منعىىت ذلىىك إلىى  الضىى ث ة ديىى  إذا إال
  ... ".مؤقت  بصح  ذلك يكث   أ  يل  القته ة القثة

 :ين  نشأ مت إلصالح أث حتد  ثقثع لمن  يلي  المتحق  ي  بعمل العتمل تكليف. 1
 يتديىى   يىى  حتلىى  الصىنتيي  الةبيعىى  ذا  ثختصىى  شىىأتهتثمن العمىل جهىى  تثاجىى  قىد 
 نشىىأ مىىت إلصىىالح أث حىىتد  ثقىىثع منىى  فىىي الحتلىى  هىىذه ثتتمثىىل، ضىى ث ة حتلىى  بأنهىىت تثصىىف

 .أض ا  م  ين 
 اإلدا ة حسىىى  فمىىى ، الثقىىىثع ثشىىىيك ثلكنىىى  بعىىىد يتحقىىىق لىىى  الحىىىتد  ثقىىىثع يكىىىث   ثقىىىد 
 الحىىتد  هىىذا ثقىىثع لمنىى  ثقتئيىى  ثأيمىىتل إجىى اءا  تتخىىذ أ  العمىىل جهىى  حىىق ثمىى  ثالتنظىىي 
 تىدخلهت مى  أثلى  الحىتد  ثقىثع لمنى  العمىل جه  ثتدخل، العالو م  خي  يقتل كمت فتلثقتي 

 .ذلك بعد يالجهت يتعذ  أث يصع  قد أض ا  م  ين  ينشأ قد مت إلصالح ذلك بعد
 فىىي أل  الحىىثاد  ثقىىثع ثمنىى  لتحىىتدي حقيقيىى  مصىىلح  العمىىل لجهىى  تكىىث   هنىىت ثمىى  

 بتإلضىتف  العمىل جهى  ثممتلكىت  بمنشى   تلحىق ثخسىتئ  أضى ا  حىدث  الحىثاد  هذه ثقثع
 حيىىتة يلىى  خةىى  الصىىنتيت  بعىىض فىىي ثختصىى  الحىىثاد  ثقىىثع فىىي يكىىث   قىىد األهىى  ثهىىث

 .الممكن  الثستئل بكل حدثث  يد  يل  ثالعمل تحتدي  يج  مت ثهث، ث ي ه  العتملي 
 فىي يليى  المتحىق  يى  بعمىل العتمىل تكليىف مكنى  العمىل لجهى  القىتنث   أية  لذلك 

 .حتد  ثقثع لمن  العقد
 أنظمىى  فىىي محىىتجئ يةىىل نشىىثء حىىتد  بثقىىثع تهىىدد التىىي الضىى ث ة حتلىى  أمثلىى  ثمىى  
 ضىى ث ة حتلىى  هنىىتك أصىىبح  فهنىىت، مشىىتعل  لغىىتزا  تسىى   نشىىثء أث، المصىىتن  بأحىىد التب طىىد

 ثقىىثع ثلتحىتدي، بتلمصىن  ح طىق أث انحجىت  لثقىثع تحتديىت التسى   أث العةىل إصىالح تسىتديي
 أث العةىىىل ب صىىىالح يتعلىىىق بعمىىىل ثسىىى ط  يتجىىىل بشىىىكل العتمىىىل تكليىىىف يجىىىثز الحىىىتد  هىىىذا

 العمىل اخىتالف أث اتحىتق إلى  ُيلتحى  ال ثهنت، بتلمصن  ح طق أث انحجت  لثقثع تحتديت التس  
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 أث االنحجىىىت  حىىىتد  لثقىىىثع تحتديىىىت بىىى  كلىىىف الىىىذي العمىىىل مىىى  العقىىىد بمثجىىى  للعتمىىىل المسىىىند
، حىتد  لثقىثع تحتديىت الضى ث ة حتلى  تحى  أيضىت الحقى  ثطىدخل الحثاد  م   ي هت أث الح طق
ىىتل مىى  مجمثيىى  أث يتمىىل تغيىى  حتلىى   ممىىت شىىت  ة يملهىى  أمىىتك  ثتبقىى ، محىىتجئ بشىىكل العم 
، صىىىنتيي  حىىىثاد  أث فنيىىى  مشىىىتكل نشىىىثء أث العمىىىل تثقىىىف كىىىت  سىىىثاء، حىىىتد  بثقىىىثع يهىىىدد

 كىىت  التىىي بتأليمىىتل للقيىىت  آخىى ط  يمىىتل تكليىىف لهىىت يجىىثز العمىىل جهىى  فىى   ذلىىك ثلتحىىتدي
 للعقىثد ثفقىت تكلىيحه  تى  الىذي  للعمىتل المسىند العمىل كىت  ثلىث حتى ، المتغيبث   العمتل يؤديهت
 .(1)بهت تكليحه  ت  التي األيمتل ي  تختلف معه  المب م 

 حىتد  عثقىث  لتحىتدي، يليى  المتحىق  يى  بعمىل العتمىل تكليىف جىثاز إلى  ثبتإلضتف  
ىىت إليىى  أشىى نت مىىت ثهىىث  ثقىى  إذا، يليىى  المتحىىق  يىى  بعمىىل العتمىىل تكليىىف كىىذلك يجىىثز ف نىى ، آنح 
 مى  ث ي هىت، التس   أث التلف أث االنحجت  أث الح طق مثل، العمل صتح  منشأة في حتد 

 تكىث  ، الحتلى  هىذه فىي العمل ثجه  بتلحعل ثق  قد الحتد  يكث   الح ضي  هذه فحي الحثاد 
 مىىت إلىى  الحىىتل ثا يىىتدة أضىى ا  مىى  الحىىتد  هىىذا يىى  نىىتج مىىت إلصىىالح، اضىىة ا ي  ثضىى  فىىي
 هىىذا يىى  النتتجىى  األضىى ا  إلصىىالح العمىىتل جميىى  جهىىثد تكىىتثف يتةلىى  ثهىىذا، يليىى  كىىت 

 الحىىتد  يىى  النتتجىى  األضىى ا  إلصىىالح المةلثبىى  األيمىىتل كىىث   يىى  النظىى  بغىىض الحىىتد 
 .ال أ  يليهت المتحق األصلي  أيمتله  م  تتحق

 :قته ة قثة حدث  حتل  في يلي  المتحق  ي  بعمل العتمل تكليف. 2
 ثمىىى  تثقعىىى  الممكىىى   يىىى  مىىى  يكىىىث   الىىىذي الحجىىىتئي الحىىىتد  القىىىته ة بىىىتلقثة يقصىىىد 
 .الة في  إ ادة ي  خت ج  ألسبت  ثيعثد دفع  المستحيل

                                                           

  ، السىتبق الم جى ، الحى دي العمىل يقىد، 2/و،  االجتمىتيي القىتنث   فىي الثسىي ، الب يىي حسى  أحمد -1
 .244-243 ، الستبق الم ج ، ملالع يقد آثت ، يبدال حم  ش طف محمد .585-586
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 غ ثالشىى الحىى ث  ثكىىذلك ثاأليتصىىي  ثالحيضىىتنت  الىىزالزل القىىته ة القىىثة أمثلىى  ثمىى  
 .الشعبي ثالهيتو

 جهىىى  ثممتلكىىت  منشىىى   فىىي أضىىى ا  مىى  القىىىته ة القىىثة تسىىىبب  قىىد مىىىت إلىى  ثبىىتلنظ  
 العمىىل لجهىى  فيجىىثز، القىىته ة القىىثة مىى  تنىىتج التىىي ثاألضىى ا  المشىىتكل لمثاجهىى  ف نىى  العمىىل
 المتحىىق األصىىلي  أيمىىتله  يىى  اختالفهىىت أث تثافقهىىت يىى  النظىى  بغىىض بأيمىىتل العمىىتل تكليىىف
 كىىت  مىىت إلىى  الحىىتل ثا يىىتدة القىىته ة القىىثة يى  النتتجىى  األضىى ا  يلىى  التغلىى  يىىت  حتىى ، يليهىت
 .(1)القته ة القثة حدث  قبل يلي 

 إلصىالح أث حىتد  ثقىثع لمنى  يليى  المتحىق  يى  بعمىل العتمىل بتكليىف المتعلق  األحكت . 3
  .القته ة القثة حتل  في أث ين  نشأ مت

 يليىى  المتحىىق  يىى  بعمىىل العتمىىل تكليىىف العمىىل لجهىى  زأجىىت ينىىدمت المشىى ع أ  يالحىىظ -1.3
 القىثة حتلى  فىي أث ينى  نشىأ مىت إلصىالح أث حىتد  ثقىثع لتحىتدي الضى ث ة حتل  في العقد في

 النتىىتئج مثاجهىى  يلىى  العمىىل جهىى  مسىىتيدة اإلجىىتزة هىىذه مىى  يقصىىد كىىت  المشىى ع فىى   القىىته ة
 .القته ة القثة أث الض ث ة حتل  يل  المت تب 
، فيهىت صىد  التىي الظى ثف ببقتء ث هين ت مؤقتت يعتب  ثالتغيي  التكليف هذا ف   لذلك 

 .(2)ص اح  المش ع ين  يب  مت ثهث

                                                           

، الب يىىىي حسىىى  أحمىىد .244-243 ، الستبىىىىق الم جىىىى ، العمىىل يقىىىد آثىىىت ، يبىىدال حم  شىىى طف محمىىد -1
 .586-585 ، الستبق الم ج ، الح دي العمل يقد، 2/و، االجتمتيي القتنث   في الثسي 

 تكليىىىف أجىىىتز أ  بعىىىد ،2010 لسىىىن ( 12)  قىىى  العمىىىل يالقىىىت  قىىىتنث   مىىى ( 68) المىىىتدة نىىى  فىىىي ث د -2
 ثبعىىض ،"مؤقتىى  بصىىث ة ذلىىك يكىىث   أ  يلىى " يبىىت ة القىىته ة القىىثة أث الضىى ث ة حتلىى  فىىي آخىى  بعمىىل العتمىىل

 يلى  تزطىد ال بمىدة قيىدهت، 2010 لسىن ( 17)  قى  السىث ي  العمىل قىتنث   فمىثال زمنيى   بمدة قيدتهت التش طعت 
 العتمىل تكليىف العمىل لصىتح  يجىثز" يلى  لقىتنث  ا هىذا مى (  ) فقى ة( 51) المىتدة نصى  فقد، أشه  ثالث 
 القىىته ة ثالقىىثة الضىى ث ة حىىتلتي فىىي ثذلىىك، جثه طىىت اختالفىىت ينىى  اختلىىف ثلىىث حتىى ، يليىى  المتحىىق العمىىل بغيىى 
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 نشىىأ مىىت إلصىىالح أث حىىتد  ثقىىثع منىى  فىىي ثالمتمثلىى  الضىى ث ة حتلىى  إثبىىت  يىى ء يقىى  -2.3
 مىىىلالع  يىىى  آخىىى  بعمىىىل ثتكليحىى  العتمىىىل يمىىىل تغييىىى  ثأ ، القىىته ة القىىىثة ثجىىىثد ثكىىىذلك ينىى 

 .العمل جه  يتتق يل  يق ، لمثاجهتهت الزمت كت  يلي  المتحق
 حتلى  ثجىثد بحجى  األصىلي يملى  يى  مختلىف بعمىل العتمل العمل جه  كلح  ف ذا 
 إجى اء ضىده العمىل جهى  ثاتخىذ  العمىل بهىذا القيىت  ي  العتمل ثامتن ، قته ة قثة أث ض ث ة
 الضى ث ة حتلى  ثجىثد تثبى  أ  العمىل جهى  يل  ف   مع  المب   العقد بحسب قتم  أث تأديبيت
  يىىىى  يعتبىىىى  العتمىىىىل ضىىىىد المتخىىىىذ اإلجىىىى اء فىىىى   ذلىىىىك يىىىى  يجىىىىز  فىىىى  ، القىىىىته ة القىىىىثة أث

 .(1)مش ثع
 يالقىىت  قىتنث   مى ( 68)  قى  المىىتدة نى  فىي ث د مىت بىىي  االخىتالف مالحظى  يجى  -3.3
 الضىى ث ة حتلىى  فىىي دجديىى بعمىىل ثتكليحىى  العتمىل ثظيحىى  بتغييىى  العمىىل لجهىى  إجىىتزة مىى  العمىل
 نى  فىي ث د مىت ثبىي ، القىته ة القىثة حتلى  فىي أث ينى  نشأ مت إلصالح أث حتد  ثقثع لمن 
 يىث   كىل يقىد  بىأ  العتمىل ألزمى  ثالتىي، المىذكث  القىتنث   مى ( 11) المىتدة م ( 13) الحق ة

 فيىى  العىىتملي  ثاألشىىخت  العمىىل مكىىت  تهىىدد التىىي ثاألخةىىت  الكىىثا   حىىتال  فىىي ثمسىىتيدة
 يليىى  المتحىق  يى  بعمىىل العتمىل فتكليىف، ذلىىك يى  مىتلي مقتبىىل يلى  الحصىثل اشىت ا( دث  

                                                                                                                                                 

 ."أشه  ثالث  يل  تزطد ال ثلمدة ين  نشأ مت إلصالح أث حتد  لثقثع ثمنعت

، يبدالصىىىبث  فتحىىىي. 244-243 ، ستبىىىىقال الم جىىىى ، العمىىىل يقىىىد آثىىىت ، يبىىىدال حم  شىىى طف محمىىىد -1
 محكمىىى  قضىىى  ثقىىىد .583  السىىىتبق الم جىىى ، الح ديىىى  العمىىىل يالقىىىت ، 1/و، العمىىىل قىىىتنث   فىىىي الثسىىىي 
 التىىي، القىىته ة القىىثة أث الضىى ث ة حتلىى  قيىىت  يلىى  الىىدليل العمىىل صىىتح  يقىىد  لىى  إذا" بأنىى  المصىى ط  الىىنقض
 العمىل يى  امتنى  قىد العتمىل ثكىت ، األثل يمل  ي  طتجثه   اختالفت يختلف يمل في العتمل تشغيل اقتض 
 مىدني ةعى ." مبى   بىال ثقى  قد يكث   الحصل هذا ف  ، فصل  إل  العمل صتح  اضة  ممت ب  كلف الذي
 القىىىىتنث   فىىىىي الثسىىىىي ، الب يىىىىي حسىىىى  أحمىىىىد فىىىىي إليىىىى  مشىىىىت ، 1980–3–31–ق -44 لسىىىىن ( 945)  قىىىى 

 .587 ، الستبق الم ج ، الح دي العمل يقد، 1/و، االجتمتيي
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 فىي يىدخل، القىته ة القىثة حتلى  فىي أث ينى  نشىأ مىت إلصىالح أث حىتد  ثقثع لتحتدي العقد في
 ثهنىت، المثقىف هىذا لمعتلجى  منتسىبت تى اه مىت بحسى  ثالتنظيميى  اإلدا طى  العمىل جه  صالحي 

 العمىىل ثيكىىث   ذلىىك يتةلىى  األمىى  كىىت  إذا يليىى  المتحىىق  يىى  آخىى  بعمىىل العتمىىل تكليىىف يىىت 
 ثاألخةىت  الكىثا   حىتال  فىي ثمستيدة يث   كل بتقدي  العتمل إلزا  أمت أيضت بأج  الجديد
 النخىىثة يلىى  يىىدل ثأخالقىىي أدبىىي التىىزا  بتألسىىت  فهىىث، بىى  ثالعىىتملي  العمىىل مكىىت  تهىىدد التىىي

 هىذه فىي العتمىل بهىت يقىث  التىي األيمتل تتعلق ثال مقتبل دث  ب فهث لذلك ثاإلنستني  ثالشهتم 
 فىي، ثالمسىتيدة العىث   بتقىدي  تتعلىق أيمىتل هىي بل، ثبغي هت األصلي  ثظيحت  بأيمتل الحتل 
 إسىىىىعتف فىىىىي المسىىىىتيدة: األيمىىىىتل هىىىىذه ثمثىىىىتل، معينىىىى  كت ثىىىى  أث معىىىىي  خةىىىى  نشىىىىثء حتلىىىى 

 – العىىىىتلقي  األشىىىخت  إنقىىىتذ فىىىىي ةالمسىىىتيد – الح طىىىق إةحىىىىتء فىىىي المسىىىتيدة – المصىىىتبي 
 فهنىت -الغى ق  أث الح طىق بخةى  المهىددة ثالتجهيىزا  ثالمهمىت  المسىتندا  نقىل في المستيدة

 األسىت  فىي ذلىك ثيعتبى ، مقتبىل بىدث   ثالمسىتيدة العىث   يىد مىد بأيمىتل بتلقيىت  العتمىل يلتز 
 .(1)يلي  الن  بعد قتنثني ثاج  إل  تحثل ثا   ثأخالقي أدبي ثاج 
 أث ينى  نشىأ مىت إلصىالح أث حىتد  ثقىثع لمنى  يلي  المتحق  ي  بعمل العتمل تكليف -4.3
 الثتبتىى  ثملحقتتىى  األجىى  فىىي المتمثلىى  المتليىى  العتمىىل بحقىىثق  يخىىل ال القىىته ة القىىثة حتلىى  فىىي

، السىك  أث النقىل ميىزة مثىل تكليحى  قبل العتمل يليهت يتحصل كت  التي العيني  المزايت ثجمي 
 مىىىى  االنتقىىىىت  أث بتلعتمىىىىل اإلضىىىى ا  دث   ثلكىىىى ، العمىىىىل جهىىىى  تسىىىىتعملهت الحي الصىىىى فهىىىىذه
 كثنىى  حيىى  مىى  العتمىىل بىى  كلىىف الىىذي العمىىل إلىى  ينظىى  ال أيضىىت الحتلىى  هىىذه ثفىىي، حقثقىى 
 .(2)الستبق يمل  م  جثه طت يختلف ال أث يختلف

                                                           

–للنشىى  ثائىل دا ،  األ دنىي العمىل قىتنث   شى ح، الىداثثدي يلىي  تلى ، الحىتلتي  يىب  الخلى  فىي انظى   -1
 .99 ، 2001-2/(، يمت 

-584  السىتبق الم جى ، الح ديى  العمىل يالقىت ، 1/و، العمىل قىتنث   في الثسي ، يبدالصبث  فتحي -2
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 :اقتصادية ألسباب العقد في عليه المتفق غير بعمل العامل تكليف: ثانياا 
 :اقتصتدي  ألسبت  العمل يقد إنهتء فك ة -1

 الثفىىتء مىى  يمكنهىىت منتسىى  يتئىىد تحقيىىق نشىىتةهت ممت سىى  مىى  العمىىل جهىى  تهىىدف 
 .االلتزامت  م  ث ي هت العمل بمتةلبت  المتعلق  بتلتزامتتهت
 األزمىت   طىتح تعصىف فقىد، العمىل جهى  سىح  تشىتهي  ال بمىت ال طىتح تىأتي قىد ثلكى  

 أث كليىىت بتلتزامتتهىىت بتلثفىىتء قىىتد ة  يىى  يجعلهىىت الىىذي األمىى  العمىىل  جهىى بمنشىى   االقتصىىتدي 
 العمىل جهى  منشىأة ث لىق ثقحى  إلى  يىؤدي بمىت نشىتةهت اسىتم ا  يلى  يىنعك  مت ثهث، جزئيت
 .جزئي أث كلي بشكل سثاء

 أث الىزم  مى  لحتى ة يىنه  االسىتغنتء أث العمىتل بعىض يقثد ثقف ذلك يل  ثطت ت  
 .نهتئي  بصح 

 جهىى  فيىى  تمىىت   الىىذي بتلمجىىتل تتعلىىق ثقىىد يتمىى  تكىىث   قىىد االقتصىىتدي  بت ثاألسىى 
 العمىىل جهىى  ثاجهىى  فىى ذا ثحىىدهت العمىىل جهىى  بمنشىىأة فقىى  متعلقىى  تكىىث   ثقىىد، نشىىتةهت العمىىل
 مى  فيكىث   نشىتةهت ثحجى  مسىتثى  يلى  تىؤث  ثالتىي، الصىعب  االقتصتدي  الظ ثف هذه مثل

 التىىثاز   إيىىتدة تسىىتةي  حتىى  يمتلهىىت بعىىض يىى  بتالسىىتغنتء العمىىل لجهىى  يسىىمح أ  المنةقىىي
 .)1)لنشتةهت االقتصتدي

                                                                                                                                                 

585 . 

، السىىىتبق الم جىىى ، الحىىى دي العمىىىل يقىىىد، 2/و، االجتمىىىتيي نث  القىىىت فىىىي الثسىىىي ، الب يىىىي حسىىى  أحمىىىد -1
 856-858. 
 يقىىد فسىىب العمىىل لجهىى ، 2010 لسىىن ( 12)  قىى  العمىىل يالقىىت  قىىتنث   مىى ( 72) المىىتدة أجىىتز  ثقىىد     
 يليى  المتعتقىد العمىل إلغىتء تى  إذا ثذلىك اإلنىذا  مىدة مهلى  ثبم ايىتة العتمىل إنىذا  بعد مدت  انتهتء قبل العمل
 المخىىت  العمىىل مكتىى  تبلىى  أ  الحسىىب حىىق اسىىتعمتل قبىىل العمىىل جهىى  ثيلىى ، اقتصىىتدي  أث إدا طىى  سىىبت أل

  .ذلك في العمل جه  إليهت استند  التي األسبت  جدي  م  للتحقق
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 االقتصىىىتدي التىىىثاز   إيىىىتدة إلىىى  يهىىىدف اقتصىىىتدي  ألسىىىبت  اإلنهىىىتء أ  الحقىىى  ثطىىى ى  
 ألنى ، العمىتل مصىلح  فىي أمى  ثهىث كتهلهىت يى  المتليى  األيبتء ثتخحيف العمل جه  لمنشأة
 بتقليىىىل المتعلقىىى  اإلجىىى اءا  بعىىىض اتخىىىتذث ، العمىىىتل بعىىىض يىىى  بتالسىىىتغنتء التىىىثاز   ب يىىىتدة

 أمى  ثهث جزئي بشكل ثلث نشتةهت ثاستم ا ، العمل جه  يل  المحتفظ  يمك  المص ثفت 
 العمىىتل ثيعىىثد العمىىل جهىى  تتعىىتف  ثقىىد، العمىىتل جميىى  ثتسىى طح الكلىىي اإل ىىالق مىى  أفضىىل

 .أيمتله  ستبق إل  المس حي 
 قبىىل مىى  المنحىى دة بىىتإل ادة اإلنهىىتء يىى  يختلىىف اقتصىىتدي  ألسىىبت  اإلنهىىتء أ  كمىىت 

 التأكىد شىأنهت مى  يكىث   بضىمتنت  محىت( اقتصىتدي  ألسبت  اإلنهتء أ  بتيتبت ، العمل جه 
 جزئىي أث كلىي بشىكل العمىل جهى  منشىأة إ ىالق يسىتديي األمى  ثبىأ  األسىبت  هذه قيت  م 
صدا  النشت( تقلي  أث  .(1)المختص  الجه  م  إذ  ثا 

                                                           

، السىىىتبق الم جىىى ، الحىىى دي العمىىىل يقىىىد، 2/و، االجتمىىىتيي القىىىتنث   فىىىي الثسىىىي ، الب يىىىي حسىىى  أحمىىىد -1
 ألسىىىبت  العمىىىل يقىىىد إنهىىىتء أ  ايتبىىى   ثالتىىىي إليهىىىت أشىىىت  التىىىي المصىىى ي  ءالقضىىىت ثأحكىىىت . 865–858 

 قىىى ا  اتخىىىتذ ثقىىى ، ثمسىىىتق ة قتئمىىى ، االقتصىىىتدي  األثضىىىتع تكىىىث   أ  بشىىى ( مشىىى ثع إنهىىىتء يعتبىىى  اقتصىىىتدي 
 أيضىىت ثانظىى ، مسىىتقبال تخلحهىىت الحسىىبت  ثفىىي، مسىىتق ة  يىى  بأثضىىتع اإلنهىىتء تب طىى  يمكىى  ال ألنىى ، الحصىىل

 .اقتصىىىتدي  ألسىىىبت  العتمىىىل خىىىدمت  إنهىىىتء قىىى ا  لمشىىى ثيي  المشىىى ع ثضىىىعهت التىىىي ضىىىمتنت ال بتلخصىىىث 
 مىى ( 72) المىىتدة أ  ثيالحىىظ. 218–213 ، السىىتبق الم جىى ، العمىىل قىىتنث  ، الىىدي  جمىىتل الىىدي  صىىالح
 ألسىبت  العمىل يقىد ب نهىتء تتعلىق تحتصىيل تتضىم  لى ، 2010 لسىن ( 12)  قى  الليبىي العمىل يالقت  قتنث  
 قىتنث   مشى ثع أمىت، اإلنهىتء مشى ثيي  مى  للتحقىق كتفي   ي  المتدة هذه في الثا دة الضمتنت  ثأ  صتدي اقت

 أزمى  حىدث  حتلى  فىي تتبى  التي الختص  بتإلج اءا  تتعلق نصثصت تضم  فقد، 2013 لسن  الليبي العمل
 الحتلىىىى  هىىىىذه فىىىىي العمىىىىتل يقىىىىثد إنهىىىىتء يمليىىىى  أحيةىىىى  ثقىىىىد( 105-102) المىىىىثاد، العمىىىىل لجهىىىى  اقتصىىىىتدي 
 أ  ثيالحىىظ، مشىى ثيت كىىت  العمىىتل يىى  االسىىتغنتء ثأ  االقتصىىتدي  األزمىى  ثجىىثد مىى  التأكىىد تكحىىل بضىىمتنت 
( 229 إلىىى  224) المىىثاد، 2010 لسىىىن ( 17)  قىى  السىىث ي  العمىىىل قىىتنث   فىىي الىىىثا دة ثالت تيبىىت  الضىىمتنت 

 أث الكلىي اإل ىالق حق بخصث (، 201 إل  196) المثاد، 2003 لسن ( 12)  ق  المص ي  العمل ثقتنث  
نهىىتء اقتصىىتدي  ألسىىبت  العمىىل صىىتح  لمنشىىأة الجزئىىي  مثجىىثد هىىث مىىت تحىىثق ، ذلىىك بسىىب  العمىىتل خىىدمت  ثا 
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 تختلىف أخى ى  بأيمىتل بتكلىيحه  اقتصىتدي  ألسبت  العمتل خدمت  إنهتء لاستبدا إمكتني  -2
 :يليهت المتحق األيمتل ي 

 أث كلىىىي بشىىىكل منشىىىأتهت  لىىىق العمىىىل لجهىىى  تجيىىىز االقتصىىىتدي  الظىىى ثف كتنىىى  إذا 
 العمىىتل لخىىدمت  إنهىتء مىى  ذلىك يىى  يت تى  ثمىىت، بتلكتمىل إنهتئىى  أث نشىتةهت ثتقلىىي  جزئىي
 .جزئي أث كتمل بشكل
، ثمشىىى ثييتهت ثجثدهىىىت مىىى  للتأكىىىد الحتلىىى  لهىىىذه المثضىىىثي  ثالضىىىثاب  للشىىى ث( ثفقىىىت لىىىكثذ

 .حدثثهت يند العمتل حقثق  ثحمتي 
 يعملىث   التىي العمىل لجهى  اقتصىتدي  أزمى  حىدث  حتلى  فىي العمىتل يلى  ثللتخحيىف 

 هىىذه بسىىب  العمىىتل خىىدمت  إنهىىتء العمىىل لجهىى  تجيىىز التىىي المةلثبىى  الشىى ث( ثتىىثاف  ، بهىىت
، 2010 لسىن ( 17)  قى  السىث ي  العمىتل قىتنث   ضىمنهت ثمى  التشى طعت  بعىض فى  ، زم األ

 إنهىىتء اسىىتبدال – محىىتده حكمىىت أث د  قىىد، 2003 لسىىن ( 12)  قىى   المصىى ي  العمىىل ثقىىتنث  
 المتحىىىق األيمىىىتل  يىىى  أخىىى ى  بأيمىىىتل بتكلىىىيحه ، االقتصىىىتدي  األزمىىى  بسىىىب  العمىىىتل خىىىدمت 
 .(1)لألجث  األدن  الحد ي  يقل ال بمت العمتل أجث  م   ينق أ  ل  كمت العقد في يليهت

                                                                                                                                                 

 المىىىثاد، 2013 لسىىىن  الليبىىي العمىىىل قىىتنث   ثمشىىى ثع، 2010 لسىىىن ( 12)  قىى  الليبىىىي العمىىل يالقىىىت  بقىىتنث  
  .(105 إل  102)

 بعىد العمىل لصتح  يجثز" يل ، 2010 لسن ( 17)  ق  السث ي  عملال قتنث   م ( 228) المتدة نص  -1
 ثلى ، للعمىتل الح ديى  العمىل يقىثد شى ث( تعىديل إلى  يلجىأ أ  جزئيىت العمىل ثقف يل  بتلمثافق  الق ا  صدث 
 العتمىل أج  م  يخحض أ  ل  كمت، األصلي يمل  ي  جثه طت يختلف بعمل العتمل يكلف أ  األخ  يل 
 أث المتخىذ األجى  يلى  المثافقى  إمىت الحتلى  هىذه فىي للعتمىل ثطجثز. مهنت  ألج  األدن  لحدا ي  يقل ال بمت

 العمىل قىتنث   مى ( 201) المىتدة ثنصى  ... ".القتنثنيى  اإلخةىت  بمهلى  يلتىز  أ  دث   يمل  يقد إنهتء ةل 
 ثفىىىي، ث  القىىىتن هىىىذا مىىى ( 198) المىىىتدة بحكىىى  اإلخىىىالل يىىىد  مىىى "  يلىىى ، 2003 لسىىىن ( 12)  قىىى  المصىىى ي 
 هىذا اسىتخدا  مى  بىدال لى  يجىثز اقتصتدي  ألسبت  العمل يقد إنهتء العمل لصتح  فيهت يحق التي الحتال 
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 إنهىتء فىي العمىل لصىتح  الحىق ثبىث  مى  بىتل    أنى  مصى  في الحق  بعض ثط ى  
 يلىى  منىى  ثح صىىت االجتمتييىى  لألثضىىتع منىى  م ايىىتة المشىى ع فىى  ، اقتصىىتدي  ألسىىبت  العقىىد
 الظىىى ثف بسىىىب  العمىىىل يقىىىد إنهىىىتء اإلمكىىىت  قىىىد  يتجنىىى  أ  أ اد، البةتلىىى  أزمىىى  تحىىىتق  يىىىد 

 .االقتصتدي 
 صىىحثف فىىي بتلعمىىتل ثاإللقىىتء العمىىل يقىىد إنهىىتء مىى  بىىدال العمىىل لجهىى  أجىىتز لىىذلك 
 لجهى  فيجىثز العقىد شى ث( بتعىديل يكتحىي أ  قتنثنىت الثتبى  اإلنهتء في حق  مستخدمت البةتل 
 آخى  بعمىل  ثتكلحى العمىل يقىد حسى  بتلعتمىل المنىث( العمىل تغيى  أ  الحتلى  هىذه في العمل
 األدنى  الحىد يى  يقىل ال بمىت العتمىل أجى  تخحىيض العمىل لجه  يجثز كمت يلي  المتحق  ي 

 .(1)لألجث 
 تكليىىىف – فقىىى  الخيىىىت ط  أحىىىد اسىىىتعمتل صىىىالحي  لىىىديهت العمىىىل جهىىى  أ  نتعقىىىد ثال 
 .لألجث  األدن  للحد األج  تخحيض -أث-  يلي  المتحق  ي  بعمل العتمل

 تقىث  أ  العتمىل خىدمت  إنهىتء تبى   اقتصتدي  أسبتبت ثجد  ذاإ العمل لجه  إ  بل 
 جهى  لتقىدي  متى ثك فهث المش ع يثضح  ل  التعديل ثهذا، العقد ش ث( بتعديل ذلك م  بدال

، العمىل جهى  بهىت تمى  التىي االقتصىتدي  األزمى  هىث التعىديل هذا سب  يكث   أ  بش ( العمل
 إلغىىىتء أث إنقىىىت  أث، العمىىىل أداء مكىىىت  حديىىىدت أث، العمىىىل أداء مثاييىىىد تعىىىديل ذلىىىك ثمثىىىتل

                                                                                                                                                 

 ثلث يلي  متحق  ي  بعمل العتمل يكلف أ  األخ  يل  ثل ، مؤقت  بصح  العقد ش ث( م  يعدل أ  الحق
 فى ذا .لألجىث  األدنى  الحد ي  قلي ال بمت العتمل أج  ينق  أ  ل  أ  كمت، األصلي يمل  ي  يختلف كت 
 يلتىىز  أ  دث   العمىىل يقىىد ينهىىي أ  للعتمىىل كىىت  السىىتبق  للحقىى ة ثفقىىت العقىىد شىى ث( بتعىىديل العمىىل صىىتح  قىىت 

 .. "     .بتألخةت 

، السىىىتبق الم جىىى ، الحىىى دي العمىىىل يقىىىد، 2/و، االجتمىىىتيي القىىىتنث   فىىىي الثسىىىي ، الب يىىىي حسىىى  أحمىىىد -1
 866-867. 
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 المىتدة نى  خى  ثقىد اتحتقيى  كتنى  بىل، ثجثبهىت يل  القتنث   ين  ل  التي العيني  الميزا 
 المشىت  المصى ي  العمىل قىتنث   م ( 201) ثالمتدة السث ي  العمل يالقت  قتنث   م ( 228)

 أ  كمىت، العقىد في يلي  تحقالم  ي  آخ  بعمل العتمل تكليف: همت –بتلذك  حتلتي – إليهمت
 .لألجث  األدن  الحد ي  يقل ال بمت العتمل أج  إنقت  العمل لجه 
نقىت  يليى  المتحىق  يى  بعمىل العتمىل تكليىف يت  أ  ثطجثز  يى  يقىل ال بمىت العتمىل أجى  ثا 
 .لألجث  األدن  الحد

 :ي اقتصتد ألسبت ، يلي  المتحق  ي  بعمل العتمل بتكليف المتعلق  األحكت  -3

 خدمتتىى  إنهىىتء مىى  بىىدال العقىىد فىىي يليىى  المتحىىق  يىى  بعمىىل العتمىىل تكليىىف أ  يالحىىظ -1.3
 ببقىىتء  هينىىت مؤقتىىت تكليحىىت يكىىث  ، اقتصىىتدي  ألسىىبت  ذلىىك فىىي العمىىل لجهىى  الحىىق ثبىىث  ينىىد

ذا، التغييىى  هىىذا إلىى  ديىى  التىىي االقتصىىتدي  األزمىى   تثازنهىىت العمىىل جهىى  منشىىأة اسىىتعتد  ثا 
 إلىى  العقىىثد فتعىىثد الةبيعىىي ثضىىعهت إلىى  األمىىث  ثيىىتد  المىىتلي م كزهىىت ق ثاسىىت االقتصىىتدي

 .الستبق ثثضعهت األثل  سي تهت
 العىىىتدي السىىىي  ايتىىى ض ةت ئىىىت يت ضىىىت تكىىىث   أ  تعىىىدث ال االقتصىىىتدي  فىىىتلظ ثف 
 هىىىذا إليىىىتدة إجىىى اءا  اتخىىىتذ اسىىىتدي  ممىىىت االقتصىىىتدي تثازنهىىىت فتختىىىل، العمىىىل جهىىى  لنشىىىت(
 أخى ى  بأيمىتل العمتل تكليف اإلج اءا  هذه ضم  ثم ، نصتبهت إل  مث األ ثا يتدة التثاز  
 الةبيعىىي ثضىىعهت إلىى  األمىىث  بعىىثدة ينتهىىي، مؤقىى  التكليىىف هىىذا ثلكىى ، يليهىىت المتحىىق  يىى 
 المصىى ي  العمىىل قىىتنث   مىى ( 201) المىىتدة فىىي صىى اح  المصىى ي  المشىى ع يليىى  نىى  مىىت ثهىىث

 .(1)الحتلي

                                                           

، السىىىتبق الم جىىى ، الحىىى دي العمىىىل يقىىىد، 2/و، االجتمىىىتيي القىىىتنث   فىىىي الثسىىىي ، ب يىىىيال حسىىى  أحمىىىد -1
"  يلى ، 2003 لسىن ( 12)  قى  العمىل قىتنث   مى ( 201) المىتدة في المص ي  المش ع ن  .866-867 
 ".مؤقت  بصح  يكث  ، اقتصتدي  ألسبت  العقد ش ث( تعديل في العمل جه  حق أ 
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 بعمىىل العتمىىل ثتكليىىف العمىىل يقىىد تعىىديل فىىي لعمىىلا جهىى  حىىق السىىتخدا  يشىىت ( ال -2.3
 يختلىىىف ال الجديىىىد العمىىىل يكىىىث   أ ، اقتصىىىتدي  ألسىىىبت  العقىىىد فىىىي يليىىى  المتحىىىق  يىىى  آخىىى 

 جثه طىت يختلىف الجديد العمل كت  ثلث التكليف هذا لهت يجثز بل، الستبق العمل ي  جثه طت
 .األصلي العمل ي 

 بتعىىديل مقت نىىت ذلىىك تىى  سىىثاء حتلىى ال هىىذه فىىي العتمىىل أجىى  تخحىىيض كىىذلك ثطجىىثز 
 مشىى ث( التخحىىيض ثهىىذا السىىتبق يملىى  فىىي بقتئىى  مىى  أي منحىى د بشىىكل أث إليىى  المسىىند العمىىل
 .لألجث  األدن  الحد ي  يقل ال بأ 
 بخصىىث  العمىىل جهىى  قبىىل مىى  المتخىىذة اإلجىى اءا  يلىى  بتلمثافقىى  العتمىىل يلتىىز  ال -3.3

 آخىى  بعمىىل بتكليحىى  التعىىديل كىىت  سىىثاء قتصىىتدي ا ألسىىبت ، معىى  المبىى   العقىىد شىى ث( تعىىديل
ىىت بهمىىت أث لألجىىث  األدنىى  الحىىد يىى  يقىىل ال بمىىت أجىى ه تخحىىيض أث يليىى  المتحىىق  يىى   أث مع 
 الحتلىىى  هىىىذه فىىىي العتمىىىل إ  بىىىل، اقتصىىىتدي  لىىىدثايي العقىىىد فىىىي آخىىى  اتحىىىتقي شىىى ( أي تعىىديل
 اإلنىىىذا  بمهلىى  يلتىىز  أ  دث   يقىىده إنهىىتء ةلىى  أث التعىىىديل هىىذا يلىى  المثافقىى  بىىي  بتلخيىىت 

 مبىىى  ا إنهىىىتء   العمىىىل جهىىى  قبىىىل مىىى  الحتلىىى  هىىىذه فىىىي العقىىىد إنهىىىتء ثيعتبىىى  يليهىىىت المنصىىىث 
 ألسىىىىبت  يقىىىىده انتهىىىىتء ينىىىىد المقىىىى  ة المتليىىىى  الحقىىىىثق  يسىىىىتحق العتمىىىىل أ  كمىىىىت، ثمشىىىى ثيت
 .(1)اقتصتدي 

 يلىىىى  يىىىىن  لىىىى ، 2010 لسىىىىن ( 12)  قىىىى  الليبىىىىي العمىىىىل يالقىىىىت  قىىىىتنث   أ  يالحىىىىظ -4.3
 الليبىي العمىل قىتنث   مشى ثع أ  كمىت، اقتصىتدي  ألسىبت  العتمىل خدمى  إلنهىتء البديل اإلج اء
 لسىن  المصى ي  العمىل قىتنث   مى ( 201) المىتدة لىن  ممىتثال نصىت يتضىم  ل ، 2013 لسن 

 أنى  ثنعتقىد، 2010 لسن ( 17)  ق  السث ي  العمل قتنث   م ( 228) المتدة ن  أث، 2003

                                                           

، السىىىتبق الم جىىى ، الحىىى دي العمىىىل يقىىىد، 2/و، االجتمىىىتيي القىىىتنث   يفىىى الثسىىىي ، الب يىىىي حسىىى  أحمىىىد -1
 866-869. 
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 ثفقىىت اقتصىىتدي  ألسىىبت  العتمىىل خىىدمت  إنهىىتء مىى  بىىدال المخحىىف اإلجىى اء بهىىذا األخىىذ يمكىى 
 .(1)العمل يالقت  قتنث   م ( 72) المتدة لن 

 الثاني املطلب

 دائم بشكل عليه املتفق غري بعمل العامل تكليف فيها جيوز اليت احلاالت

 ث  يكىى هنىىت التكليىىف فىى  ، مؤقتىىت التكليىىف فيهىىت كىىت  ثالتىىي السىىتبق  الحىىتال  بعكىى  
 .الحتال  هذه إل  نشي  ثسثف، دائ  بشكل
  .للتعديل العتمل قبثل يل  بنتء العقد في يلي  المتحق  ي  بعمل العتمل تكليف: أثال  
 .العمل يقد تعديل يل  االتحتق مضمث   -1

 أث الةى في  بتتحىتق إال تعديلى  أث نقىده يجىثز فىال المتعتقدي  ش طع  العقد أ  القتيدة 
 .القتنث     هتيق التي لألسبت 
 إلى  بتإلضىتف  تعديلى  يمليى  يلى  ة فيى  بىي  االتحتق العمل يقد تعديل أبثا  فم  
 .القتنث   يق  هت التي األسبت 
 إجىىى اء ينىىىد، العمىىىل ثجهىىى  العتمىىىل بىىىي  يىىىت  قىىىد العمىىىل يقىىىد تعىىىديل يلىىى  ثاالتحىىىتق 
 .(2)المةلث  التعديل

                                                           

 العتمىىىل خىىىدمت  إنهىىىتء، 2010 لسىىىن ( 12)  قىىى  العمىىىل يالقىىىت  قىىىتنث   مىىى ( 72) المىىىتدة أجىىىتزة ةتلمىىىت -1
 بتكليىف العقىد شى ث( تعىديل حقهىت مى  يكىث   أثلى  بىت  فمى  المةلثبى  الشى ث( تثف  بعد، اقتصتدي  ألسبت 
 ثةىأة أخىف إجى اءا  ثهىي، لألجىث  األدنى  الحىد إلى  أجى ه تخحىيض أث يلي  المتحق  ي  آخ  بعمل العتمل
 العمىل قىتنث   فىي التشى طعي الىنق  هىذا الليبىي المش ع يتدا ك أ  نتمن  ثيمثمت يقده إنهتء م  العتمل يل 
 .صدث ه ينتظ  الذي الجديد

 .626 – 625 صىى، الستبق الم ج  ،االلتزا  مصتد ، 1/و، الثسي ، السنهث ي  يبدال زاق -2
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 يىدخل ال العتمىل أ  يليى  فالمتعىت   السىيتق فى   الكبيى ة ثختص  العمل جهت  ثفي 
 العمىل فىي  ؤسىتئ  إلى  بةلى  العتمىل يتقىد  بىل، التعىديل بشىأ  محتثضى  في العمل جه  م 

 .ذلك يل  العمل جه  مثافق  يل  العتمل ثطتحصل، آخ  بعمل ثتكليح  يمل  تغيي  بشأ 
 فيثافىىق، العقىىد فىىي يليىى  المتحىىق  يىى  آخىى  يمىىل أداء العمىىل جهىى  منىى  تةلىى  ثقىىد 

 .(1)الجديد للعمل ثطنتقل لالعتم
 هىذا إجى اء ينىد جديىد بعمىل ثتكليح  العقد تعديل يل  العتمل مثافق  إل  ثبتإلضتف  
 العقىىد فىىي المحىىدد  يىى  آخىى  بعمىىل ثتكليحىى  العقىىد تعىىديل يلىى  العتمىىل مثافقىى  فىى  ، التعىىديل
 .العقد إب ا  ثق  يكث  

 العمىىل لجهىى  تجيىىز، العمىىل تنظىىي  الئحىى  فىىي أث العمىىل يقىىد فىىي نىى  بثجىىثد ثذلىىك 
 .(2)العمل جه  ت اه لمت ثفقت آخ  بعمل العتمل ثتكليف العقد تعديل

                                                           

 ثلى  يليى  المتحىق  يى  آخى  بعمىل العمىل جهى  تكلحى  ينىدمت ضىمنيت يملى  لتغييى  العتمل قبثل يكث   ثقد -1
 فيمىت األجى  بحىت ق  المةتلبى  مى  ذلىك فيمنعى ، أجى ه تخحىيض إلى  ذلىك أدى ثلىث، حين  في ذلك يل  يعت ض

 إليهىت أشىت  التىي، اللبنىتني القضىتء ثأحكىت  .266 ، لسىتبقا الم جى ، العمىل قىتنث  ، فى و حسى  تثفيق .بعد
 آخى  بعمىل العتمىل ثتكليىف، العمىل يقىد يلى  تعىديل بى ج اء العمىل جه  تقث  يندمت يتحقق الضمني فتلقبثل
 إلىى  أث آخى  مكىىت  إلى  انتقتلىى  مثىل، التعىىديل لهىذا قبثلىى  يلى  يىىدل مسىلكت العتمىىل فيسىلك، يليىى  المتحىق  يى 
 المعىدل ألجى ه اسىتالم  أث، لىيال العمىل إلى  نهىت ا العمىل مى  انتقتلى  أث، العمىل جهى  منشىأة فىي أخ ى  ثظيح 
 يملىىى  تنحيىىىذ فىىىي اسىىىتم  لكثنىىى  للتعىىىديل بقبثلىىى  ثاضىىىح  العتمىىىل إ ادة تكىىىث   بحيىىى ، تححىىىظ أث معت ضىىى  دث  

 أ  بىد ال ضىمني  أث صى طح  كتنى  سىثاء العتمىل مثافقى  فى   ذك نىت ثكمىت، احتجتو أث معت ض  دث   المعدل
 .اإل ادة ييث  م  يي  أي م  ختلي  العتمل إ ادة تكث   ثأ  إ ادت  م  نتبع  تكث  
 للقضىتء العليىت المد سى ، مةبثيى  مىذك ة، العمىل يقىد بنىثد تعىديل في المستخد  سلة ، أحمد صتلحي  
 . http://www.hrdiscussion.comمثق  يل  منشث ة، 48 صىى، 2006 – الجزائ  -

 التعتقىد ينىد االتحىتق يكىث   ثقىد التعىديل إجى اء يند التعديل يل  االتحتق يت  أ  يجثز العتم  للقثايد ثفقت -2
 الم جى ، االلتىزا  مصىتد ، 1/و، الثسىي ، السنهث ي  يبدال زاق. الة في  ألحد العقد تعديل حق إيةتء يل 

 ثزطىى  قىى ا  بمثجىى  مصىى  فىىي الصىىتد ة العمىىل لتنظىىي  النمثذجيىى  ئحىى الال تضىىمن  ثقىىد. 626 ، السىىتبق

http://www.hrdiscussion.com/
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 تةبىىق التىىي ذاتهىىت هىىي، العقىىد إيجىىتد فىىي اإل ادتىىي  تثافىىق يلىى  تةبىىق التىىي ثالقثايىىد 
 .تعديل  في اإل ادتي  تثافق يل 

 ديلالتعىىى يكىىىث   حتىىى  اإل ادة ييىىىث  مىىى  ثختليىىى  حىىى ة العتمىىىل إ ادة تكىىىث   أ  فىىىتلمه  
 سىىثاء العتمىىل مىى  الصىىتد ة المثافقىى  صىىح  بخصىىث  العتمىى  القثايىىد تةبىىق ثهنىىت، صىىحيحت
  .ضمني  أث ص طح  كتن 

 آخى  بعمىل ذلىك يلى  بنىتء العتمل ثتكليف، العمل لعقد اتحتقي تعديل أمت  دمنت ثمت 
  .العقد إب ا  يند بتلعتمل أني  الذي العمل  ي 

 التعىىديل اتحىىتق إلىى  العتمىىل مىى  المةلىىث  ديىىدالج العمىىل تحديىىد فىىي ي جىى  ف نىى  لىىذلك 
 .العمل ثجه  العتمل بي  ت  التي

 يجىثز بىل السىتبق العمىل يى  جثه طىت يختلىف الجديىد العمل يكث   أ  يجثز ث  ثم  
 األدنى  ثبتلحىد لألجىث  األدنى  بتلحىد المسىت  يىد  بشى (، أجى  ا أقىل الجديىد العمىل يكث   أ 

 .القتنث   كحلهت التي العتمل لحقثق 
 ثاألجى  أدائ  ثش ث( الجديد العمل تحديد في الح ط  لهت الة في  إ ادة ف   ثيمثمت 
، العتمى  ثاآلدا  العىت  النظىت  ثقثايىد العمىل قتنث   بنصث  المست  يد  بش (، ل  المحدد
 .(1)إك اه دث   مختت ة ح ة العتم  إ ادة تكث   ثأ 

                                                                                                                                                 

 فىىىي العمىىل جهىىى  بحىىق يتعلىىق نىىى  يلىى ، 1982-2-7: بتىىىت طب( 33)  قىى  ثالتىىد ط  العتملىىى  للقىىثى  الدثلىى 
 تحىىدده قسىى  أي فىىي العتمىىل يعىىي " يلىى  الالئحىى  هىىذه مىى ( 3) المىىتدة نصىى  فقىىد آخىى  بعمىىل العتمىىل تكليىىف
 آخى  إلى  يمىل مى  أث آخى  إلى  قسى  مى  أث أخى ى  إل  جه  م  العتمل نقل في ط الح   مةلق ثلهت المنشأة
 المتحىق العمىل يم  جثه طت اختالفت يختلف ال الجديد العمل متدا  االيت اض في الحق للعتمل يكث   أ  دث  
  .العمل يقد يتضمنهت التي ثالش ث( العتمل بأج  المست  يد  م ، يلي 

 .إليهت أشت  التي اللبنتني القضتء ثأحكت . 266  الستبق الم ج ، عملال قتنث  ، ف و حس  تثفيق -1
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 :العمل يقد تعديل يل  االتحتق ثأحكت  ش ث( -2

 ينىد يىت  قىد، آخى  بعمىل العتمل ثتكليف العمل يقد تعديل يل  االتحتق أ  تبت بتي 
 يقىد نصىث  فىي سىثاء، التعىديل حىق أي العمىل لجهى  الحىق هىذا ثا يةىتء، العمىل يقد إب ا 

 ثالضىىىثاب  بتلشىىى ث( تتقيىىىد أ  العمىىىل جهىىى  يلىىى  فىىى  ، العمىىىل تنظىىىي  الئحىىى  فىىىي أث العمىىىل
 .التعتقد بداي  يند للعتمل أسند الذي العمل  ي   آخ بعمل العتمل تكليف بعملي  الختص 
 ثمىى  أخىى ى  إلىى  جهىى  مىى  العتمىىل نقىىل فىىي الح طىى  مةلىىق العمىىل جهىى  أيةيىى  فىى ذا 

 التقيىىىد العمىىىل جهىىى  يلىىى  فيجىىى ، التعتقىىىد ينىىىد ثذلىىىك آخىىى  إلىىى  يمىىىل ثمىىى  آخىىى  إلىىى  قسىىى 
 الحىىق هىىذا ييىىدتق تىى  فىى ذا، الحىىق هىىذا السىىتعمتل يليهىىت االتحىىتق تىى  التىىي ثالضىىثاب  بتلشىى ث(
 ينىىد المحىىدد بىىتألج  المسىىت  يىىد  بشىى ( أث، العملىىي  بىىي  الجىىثه ي  االخىىتالف يىىد  بشىى (
 يقىىد فىىي ث د  سىىثاء، ثالشىى ث( الضىىثاب  بهىىذه التقيىىد العمىىل جهىى  يلىى  فيجىى  التعتقىىد بدايىى 
 فىي العمىل جهى  يليهىت تسىي  التىي ثالضثاب  القثايد في أث العمل تنظي  الئح  في أث العمل
 .(1)آخ  إل  يمل م  العتملي  نقل يملي 

 ثتكليحى  آخى  إلى  يمىل مى  العتمىل نقىل يمليى  يلى  يت تى  ال ف نى  الحتل ثبةبيع  
 قىتنث   فىي يليهىت المنصىث  العتمىل بحقثق  المست ، يلي  المتحق العمل ي  مختلف بعمل
  .العتمل ثمثافق  ب ضت ذلك ت  ثلث، العمل

                                                           

 أن " العليت محكمتنت أحكت  أحد في جتء فقد العمل لتنظي  ثضثاب  لثائح م  تضع  بمت العمل جه  تلتز  -1
 يضى  أ  فىي الحىق لى  كىت  ثا  ، بمشى ثي  المتعلىق العمىل ثتنظىي  اإلشى اف فىي الحىق العمىل ل   كت  ثا  
 يتقيىد مثلمىت، نحس  هث ب  يتقيد أ  يلي  يتثج  ف ن  النظت  ثض  بعد أن  إال، العمل سي  لحس  لذلك م تنظت
 – العليت المحكم  مجل ، 1979-11-11: المثافق( ق-24-36)  ق  مدني ةع .." .ل  التتبعث   العمتل ب 

 .53-52 ، 1980 اب طل( 16) السن  الثتل  العدد
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، للعتمىىىل القىىىتنث   كحلهىىىت التىىىي بىىىتلحقثق  يمىىى  ال العمىىىل  لشىىى ث( االتحىىىتقي فتلتعىىىديل 
 القىتنث   كحلهىت التىي بتلحقثق  المست  دث   الة في  إلدا ة المت ثك المجتل في يعمل فتالتحتق
  .ثاآلدا  العت  النظت  لقثايد مختلح  ثدث   للعتمل

 ثتكليحى  العمىل يقىد تعىديل فىي إ ادتى  يى  العتمىل بى  يعبى  التىي الشكل ثبخصث  
 هىىث كمىىت، المثافقىى  لهىىذه معينىىت شىىكال يشىىت ( قىىد المشىى ع فىى  ، يليىى  المتحىىق  يىى  آخىى  بعمىىل
 ثالتىىىىي، 1970 لسىىىىن ( 58)  قىىىى  السىىىىتبق العمىىىىل قىىىىتنث   مىىىى ( 33) المىىىىتدة نىىىى  فىىىىي الحىىىىتل

 بىىتألج  العىىتملي  العمىتل فئىى  مى  نقلىى  يلى  العتمىىل مى  الصىىتد ة المثافقى  تكىىث   أ  اشىت ة 
 .(1)كتتب  أخ ى  فئ  إل  الشه ي 
 ثفقىىت العقىد تعىىديل يلى  االتحىىتق إثبىت  المشىى ع فيهىت يثجىى  التىي الحىىتال  يى   ثفىي 
 بعمىل العتمىل ثتكليىف العقىد تعىديل يلى  االتحىتق إثبىت  مسىأل  أمىت  نكىث   ف ننت، معي  لشكل
 إ حىتل تى  إذا بأنى  تقضي ثالتي( 67) المتدة في يليهت المنصث  القتيدة تنةبق ثهنت، آخ 
 .(2)اإلثبت  ة ق  بكتف  حقثق  إثبت  عتمللل جتز العقد تعديل كتتب 

                                                           

 أ  العمىل لصىتح  يجىثز ال" يل ، 1970 لسن ( 58)  ق  الستبق العمل تنث  ق م ( 33) المتدة نص  -1
 أث بتلقةعىى  أث األسىىبثيي بىىتألج  المعينىىي  العمىىتل أث الميتثيمىى  يمىىتل فئىى  إلىى  الشىىه ي  بىىتألج  يىىتمال ينقىىل

 الشىه ي   بتألج للعتملي  المق  ة الحقثق  كتف  الحتل  هذه في للعتمل ثيكث  ، كتتب  العتمل بقبثل إال بتلستي 
 ."نقل  يل  الستبق  المدة ي 

 تى  إذا أنى  – آخى  بعمىل العتمل ثتكليف بتلتعديل الختص  بتإلج اءا  يتعلق فيمت السلي  السيتق يقتضي -2
ال مكتثبىىت ثالتعىىديل االتحىىتق هىىذا يكىىث   أ ، التعىىديل إجىى اء ينىىد التعىىديل يلىى  االتحىىتق  إثبىىت  للعتمىىل جىىتز ثا 
ذا، اإلثبت  ة ق  بكتف  حقثق   يقىد فىي ذلىك يلى  الىن  تى  سىثاء العمىل لجهى  اسىند قىد التعىديل حىق كىت  ثا 
، الصىىالحي  هىذه يلى  بنىتء   العتمىل ثظيحى  تغييى  العمىل جهى  يلى  فى   – العمىل تنظىي  الئحى  فىي أث العمىل
 ذلىكث  التغييى  هىذا فىي إ ادتهىت يى  بتإلفصىتح ثذلىك، المةلثبى  التنظيميى  اإلدا طى  بىتإلج اءا  تقث  أ  فعليهت

بالغ، العمل جه  في ب  المعمثل اإلدا ي  للتسلسل ثفقت ثذلك كتتبي بشكل للعتمل تكليف أث ق ا  ب صدا   ثا 
    .التعديل بهذا العتمل
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 آخى  بعمىل العتمىل ثتكليىف العمىل يقىد تعىديل حىق كىت  إذا أنى  إلى  نشي  أ  يبق  
 لىدثايي يكىث   أ  يجى  العمىل جهى  قبىل م  الحق هذا استعمتل ف  ، العمل لجه  أيةي قد

 إلىى  نقلىى ث  العتمىىل يمىىل تغييىى  حىىق العمىىل جهىى  اسىىتعمتل أ  أي، ثمتةلبتتىى  العمىىل مصىلح 
 تسىتديي  ال يبثىي اسىتعمتل مجى د ثلىي ، النيى  ثحسى  المصىلح  إةىت  في يكث   آخ  يمل

، متعسىف بشىكل الحىق هىذا العمىل جهى  تسىتعمل أال يجى  كمىت، أدائى  ثحسى  العمل مصلح 
 حسىى  إةىت  ثفىىي العمىل مصىلح  لىىدثايي ذك نىت كمىت الحىىق هىذا اسىتعمتل يكىىث   أ  يجى  بىل
 .(1)الني 
 :جوهري  بشكل عنه يختلف ل كان إذا عليه المتفق غير بعمل العامل تكليف: ثانياا 

 ثأستسىىىىهت السىىىىتبق يملىىىى  يىىىى  جثه طىىىىت مختلىىىىف  يىىىى  آخىىىى  بعمىىىىل العتمىىىىل تكليىىىىف فكىىىى ة -1
 :القتنثني

 بعمىىل العتمىىل تكلىىف أ  العمىىل لجهىى  المشىى ع فيهىىت أجىىتز التىىي الحىىتال  ضىىم  مىى  
 للعتمىل أسىند الىذي الجديىد العمىل فيهىت ث  يكى التىي الحتلى ، العقىد فىي يليى  المتحق العمل  ي 
 لجهى  المنحى دة بتإل ادة ذلك ثطت ، جثه طت اختالفت العقد في يلي  المتحق العمل ي  يختلف ال

 اقتضىىت  االسىىتثنتء هىىذا، المتعتقىىدي  شىى طع  العقىىد قتيىىدة مىى  اسىىتثنتء   يمثىىل مىىت ثهىىث، العمىىل
 ثالتىىىىي، ثالظىىى ثف سىىىتجدا الم بحسىىى  تتغيىىى  ثالتىىىي سىىىي ه حسىىى  ثمتةلبىىىت  العمىىىل حتجىىى 
 للعىتملي  ثاأليمىتل، الثظىتئف إسىنتد يمليى  فىي ثتغيى ا  تعىديال  إحدا  مثاجهتهت تستديي

 يتةلى  فقىد بمتةلبتتى  ثاإليحىتء سىلي  بشىكل العمىل اسىتم ا  يكحىل بمىت، العمىل جهى  منشأة في
 تىى  الىىذي تواإلنتىى خةىىث( أث األقسىىت  أحىىد مىى  العىىتملي  أث العتمىىل نقىىل ثاسىىتم ا ه العمىىل أداء

 كتنىى  أث، العمىىتل هىىؤالء أث العتمىىل هىىذا إلىى  بحتجىى ، آخىى  إنتىىتو خىى  أث قسىى  إلىى  تقليصىى 

                                                           

 .46 ، الستبق الم ج ، العمل يقد بنثد تعديل في المستخد  سلة ، أحمد صتلحي -1
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، األقسىىت  بأحىىد للعمىىل الخبىى ة ذثي  مىى  يمىىتل مجمثيىى  أث يتمىىل نقىىل تتةلىى  العمىىل مصىىلح 
 .(1)ثكحتءته  خب ته  م  لالستحتدة الجديدة اإلنتتو خةث( أث

، العمىل جه  بهت تتمت  التي، التنظيمي  سلة ال نةتق في تدخل ث ي هت األمث  هذه 
 محققىىىىت تىىىى اه الىىىىذي بتلشىىىىكل ثتنظيمهىىىىت ثمنشىىىى تهت أيمتلهىىىىت إدا ة خاللهىىىىت مىىىى  تسىىىىتةي  ثالتىىىىي

 ثا يىىتدة الثظىىتئف هيكلىى  إيىىتدة حىىق ثلهىىت، بهىىت العمىىل سىىي  حسىى  بضىىمت  ثكحىىيال، لمصىىتلحهت
 .(2)الجديدة الهيكل  ضثء يل  العتملي  تنسي 

                                                           

دا تىى  العمىىل تنظىىي  سىىلة  لهىىت العمىىل فجهىى  -1 ، العمىىل سىىي  حسىى  بتحقيىىق كحىىيال تىى اه الىىذي الثجىى  يلىى  ثا 
 العمل جه  ف  ، السلة  هذه إل  ثاستنتدا، تحقيقهت إل  العمل جه  تسع  التي ثاأل  اض األهداف ثتحقيق

 ثالثحىىدا  األقسىىت  يلىى  العىىتملي  تثزطىى  ثا يىىتدة، لمنشىى تهت التنظيمىىي الهيكىىل فىىي النظىى  ب يىىتدة تقىىث  أ  لهىىت
لغىتء ةجديد أقست  ثاستحدا  التنظيمي  لغىتء جديىدة فى ثع ثفىتح، أخى ى  ثا   العمىل ةى ق  ثتعىديل، قتئمى  فى ثع ثا 
 السلة  تتضم  ثالملكي  للمنشأة ملكيتهت إل  التنظي  في العمل جه  سلة  ي ج  ثالبعض، ثأستليب  ثاإلنتتو
، العمىل جهى  صىح  في ثالمتمثل الملكي   ي  آخ  قتنثني أست  إل  ي جعهت ثالبعض، المملثك الشيء يل 
 .العمل ثتنظي  ثاإلدا ة اإلش اف حق يعةيهت مت ثهث، العمل لجه  العمتل ثتبعي 
 لتنظىىي  الئحىى  ثضىى  العمىىل جهىى  يلىى  بىىل، مةلقىى  ليسىى  العمىىل تنظىىي  فىىي العمىىل جهىى  ثسىىلة       
 مكىت  فىي معلقى  ثالنظ  اللثائح هذه تكث   ثأ ، مثضثيي أست  لهت التنظي  يملي  لتكث  ، ثالجزاءا  العمل
 في يثض  ثمت، نصثصهت ضثء يل  أثضتيه  ينظمثا لكي ثذلك، يليهت اإلةالع العمتل ثيستةي ، ته ظ
 مقيىد ثاإلدا ة التنظىي  فىي العمىل جهى  سىلة  أ  كمىت، العمىل ثجه  للعمتل ملزمت يكث   ثالضثاب  اللثائح هذه

 مى  لمزطىد، التزامىت  مى  العمىل جهى  يلى  أثجبى  ثمىت حقىثق  مى  للعتمىل المشى ع كحل  ثمت القتنث   بنصث 
، يبدالصىىبث  فتحىىي   اجىى  يليهىىت تىى د التىىي ثالقيىىثد ثالتنظىىي  اإلدا ة فىىي العمىىل جهىى  سىىلة  حىىثل التحصىىيل
 .605–591 ، الستبق الم ج ، الح دي  العمل يالقت ، 1/و، العمل قتنث   في الثسي 

دا ت  عملال تنظي  سلة  تملك العمل جه  أ  يل  المص ط  النقض محكم  قضتء استق  -2  الثجى  يل  ثا 
، الخصىىث  هىىذا فىىي السىىلة  هىىذه مىى  للحىىد ثجىى  ثال، سىىي ه ثحسىى  العمىىل مصىىلح  بتحقيىىق كحىىيال تىى اه الىىذي
، بهىت العىتملي  إلى  اإلسىتءة فىي قصىد أي يى  مجى دة ثكتنى ، القىتنث   لنصىث  ةبقىت ممت سىتهت كتن  ةتلمت
  قىىى  ثالةعىى ، ق –25 لسىىن ( 332)  قىىى  ثالةعىى ، ق–25 لسىىن ( 83)  قىىى  الةعىى  فىىي حكمهىىىت مىىثال انظىى 

 يقىىد، 2/و، االجتمىىتيي القىىتنث   فىىي الثسىىي ، الب يىىي حسىى  أحمىىد //فىىي إليهىىت مشىىت ، ق–25 لسىىن ( 577)
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 السىلة  هذه لهت تخثل  ثمت العمل لجه  التنظيمي  بتلسلة  يت افاال يعني ال ثلك  
 المتحىىق  يى  آخىى  بعمىل ثتكليحىى  أخى ى  ثظيحىى  إلى  العتمىىل نقىل ذلىىك فىي بمىىت صىالحيت  مى 
 بتغييى  ثذلىك، العتمىل حقىثق  إهىدا  إلى  يىؤدي بشىكل العمىل جهى  يىد إةالق، العقد في يلي 
 التنظيميىىى  السىىلة  بحجىى  ثحىىدهت العمىىل هىى ج بىىى  ادة، أقىىل ثظيحىىي مسىىتثى  إلىى  ثنقلىى  يملىى 
  .العمل لجه 

 ايت فىىى  جهىىى  فمىىى ، ثسىىىةت مسىىىلكت سىىىلك  قىىىد، العمتليىىى  التشىىى طعت  أ  نجىىىد لىىىذلك 
 فىىي يليىى  المتحىىق  يىى  بعمىىل العتمىىل تكليىىف مكنتهىىت فىىي ثأ  العمىىل لجهىى  التنظيميىى  بتلسىلة 
 ثفقىىت العتمىىل حقىىثق  ححىىظت، معينىى  ثشىى ث( ضىىثاب  إةىىت  فىىي ثلكىى ، المنحىى دة ب  ادتهىىت العقىىد
 .(1)القتنثني  الضمتنت  إةت  ثفي مع  المب   للعقد

 ينىىى  يختلىىىف ال كىىىت  إذا، يليىىى  المتحىىىق  يىىى  بعمىىىل العتمىىىل لتكليىىىف المةلثبىىى  الشىىى ث( -2
 :جثه طت  

  يى  آخى  بعمىل العتمىل ثتكليىف العمىل يقد تعديل في العمل جه  سلة  أ  ذك نت 
 بتىىثاف  منىىث( هىىث بىىل مةلقىىت حقىىت لىىي ، العمىىل لجهىى  نحىى دةالم بىىتإل ادة ثذلىىك، يليىى  المتحىىق
 .(2)معين  ش ث(

                                                                                                                                                 

 .587 ، الستبق الم ج ، الح دي العمل

 .64-63 ، الستبق الم ج ، العمل يقد آثت ، يبدال حم  ش طف محمد -1

 بعمىل العتمىل تكليىف العمىل لجهى ، 2010 لسن ( 12)  ق  لالعم يالقت  قتنث   م ( 68) المتدة أجتز -2
 قىتنث   مى  أخيى ة فقى ة( 29) المىتدة لىن  مةتبقى ، جثه طىت اختالفت ين  يختلف ال كت  إذا، يلي  المتحق  ي 
 أجىتز " فقىد، 2013 لسىن  العمىل قىتنث   مشى ثع مى ( 47) المىتدة أمىت، 1970 لسن ( 58)  ق  الستبق العمل
 جثه طىت اختالفىت األصىلي العمىل يى  يختلىف ال كىت  إذا، يليى  المتحىق  ي  بعمل العتمل تكليف العمل لجه 
 مى ( 76) المىتدة أمىت. "أجى  م   يتقتضته مت إنقت  يد  ثبش ( العتمل إل  إستءة يل  التكليف ينةثي  ثال

 ال كىت  إذا ،يليى  المتحىق  ي  بعمل العتمل تكليف أجتز" فقد، 2003 لسن ( 12)  ق  المص ي  العمل قتنث  



 239                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

 يالقىت  قىتنث   مى ( 68) المىتدة نى  تةبيىق أ  يل  القضتء ثأحكت  الحق   أي استق  لذلك
 ال كىىىت  إذا العقىىىد فىىىي يليىىى  المتحىىىق  يىىى  بعمىىىل العتمىىىل تكليىىىف بجىىىثاز يتعلىىىق فيمىىىت، العمىىىل
 :(1)ش ث( ثالث  ف بتثا منث( جثه طت اختالفت ين  يختلف

 .جثه طت تعديال يلي  المتحق العمل تعديل يكث   أال يج ( 1
 .ثمتةلبتت  العمل مصلح  تستديي  التعديل يكث   أ  يج ( 2

 .العتمل حقثق  التعديل يم  أال يج ( 3

 :جثه طت   تعديال يلي  المتحق العمل تعديل يكث   أال يج  :األثل الش ( -
 يلى  التعىديال  بعىض إدختل تستلز  قد المستجدة لبتت ثمتة العمل حتج  أ  ذك نت 

 ثهىث، الجديىىىدة للهيكليى  ثفقىت العىتملي  تنسىي  ثا يىتدة، العمىل جهى  منشىأة فىي الثظتئف هيكل
 ثا   االخىىتالف هىىذا، العقىىد فىىي يليىى  المتحىىق العمىىل يىى  يختلىىف جديىىد يمىىل إسىىنتد يعنىىي مىىت

 .جثه طت   اختالفت يكث   أال يج  ب  ُسمح
 مسىمثح  يى  ثاخىتالف الجىثه ي   يى  االختالف ثهث ب  مسمثح اختالف كهنت إذا 

 .الجثه ي  االختالف ثهث، ب 
 يكىىىىث   ثمتىىىى  جىىىىثه ي؟  يىىىى  االخىىىىتالف يكىىىث   متىىىى ، نحسىىىى  يةىىىى ح الىىىىذي ثالسىىىؤال 
 جثه طت؟ االختالف
 ثأحكىت  الحقى  تصىدى ثقد ،(1)ّ  جثه طت االختالف يكث   مت  ص اح  المش ع يبي  ل  
 .مسأل ال لهذه القضتء

                                                                                                                                                 

 ."العتمل بحقثق  المست  يد  بش (، جثه طت اختالفت ين  يختلف

 سىىىلة ، العمىىىت ي  زك طىىىتء. 71-70 ، السىىىتبق الم جىىى ، العمىىىل يقىىىد آثىىىت ، يبىىىدال حم  شىىى طف محمىىىد -1
 الىىىثةني الم كىىىز مىىى  بتعىىىتث   تصىىىد ، المىىىدني القضىىىتء مجلىىى ، الشىىىغل لعقىىىد االنحىىى ادي التعىىىديل فىىىي المشىىىغل
 .121–119 ، 2013  بي  شتتء( 04) السن ( 07) العدد، المغ  –بتل بت( القتنثني  ث ثالعل للد است 
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  يى  العملىي  يجعىل الذي، البي  االختالف بأن  الجثه ي  االختالف تع طف ثيمكننت 
 .متنتظ ط 
  يىىىى  أث جثه طىىىىت   العمىىىل تغييىىىى  كىىىىت  إذا مىىىت تحديىىىىد أ  العمىىىىل قىىىتنث   ُشىىىى  اح ثطىىى ى  
 الىىىىديثى  ظىىىى ثف بحسىىىى  المثضىىىىثع قتضىىىىي بتقىىىىدي هت يسىىىىتقل مثضىىىىثيي  مسىىىىأل ، جىىىىثه ي 

 .(2)ثمالبستتهت
 خاللهىت مى  التىي المعىتيي  بعىض أث د قىد الحقى  ف   القضتئي  لتةبيقت ا خالل ثم  

 :المعتيي  هذه أه  ثم ، الجثه ي   ي  ثالتعديل الجثه ي  التعديل بي  التمييز يمك 

                                                                                                                                                 

( 58)  قى  السىتبق العمىل قىتنث   مى ( 33) المىتدة نى  فىي ث د الجىثه ي  لالخىتالف تةبيقىت المش ع أث د -1
 أث، اليىىىثمي األجىىى  يمىىىتل فئىىى  إلىىى  الشىىىه ي  بىىىتألج  يعمىىىل الىىىذي العتمىىىل نقىىىل منعىىى  ثالتىىىي، 1970 لسىىىن 

 التىىي العتمىىل حقىىثق  فىى   ذلىىك ثمىى ، كتتبىى  النقىىل بهىىذا العتمىىل بقبىىثل إال بتلسىىتي  أث بتلقةعىى  أث األسىىبثيي
  .بهت المست  يجثز ال الشه ي  بتألج  يمل  فت ة ي  اكتسبهت
 أث، اليىثمي بتألج  تعمل أخ ى  إل  الشه ي  بتألج  يعملث   الذي  العمتل فئ  م  العتمل نقل ف   لذلك     

 إال، بى  تقىث  أ  العمىل لجهى  يجىثز ال، يليى  المتحىق العمىل فىي جثه طىت تغييى ا يعتبى ، بتإلنتىتو أث ياألسبثي
 فىي يملى  بحكى  اكتسىبهت التىي العتمىل حقىثق  التغييى  هىذا يمى  ثال، كتتبى  التغييى  هىذا يلى  العتمىل ثافق إذا

 .الشه ي  بتألج  العتملي  سلك
 قىىتنث   مىى ( 33) المىىتدة لىىن  ممتثىىل نىى  ثجىىثد يىىد  مىى  تىى ح الحكىى  هىىذا المقىىت    القضىىتء ةبىىق ثقىىد     
 القةعى  يل  معتش إل  مقةثع معتش م ، العمل نثع تغيي  أ  ثايتب ، "إليهت المشت ، الستبق الليبي العمل
 القضىىتء قبىىل مىى  التةبيىىق هىىذا انظىى  ،..".االسىىتخدا  يقىىد بشىى ث( جىىذ طت تغييىى ا يشىىكل األجيىى  مثافقىى  بىىدث  

، العمىىل قىىتنث  ، فىى و تثفيىىق. السىىتبق الليبىىي العمىىل قىىتنث   مىى ( 33) لىىن  ممتثىىل نىى  ثدثجىى بىىدث  ، اللبنىىتني
 .266–265 ، الستبق الم ج 

. 585 ، السىتبق الم جى ، الح ديى  العمىل يالقىت ،1/و، العمىل قىتنث   فىي الثسىي ، يبدالصبث  فتحي -2
 فىىىي الثسىىىي ، لب يىىىيا حسىىى  أحمىىىد. 71 ، السىىىتبق الم جىىى ، العمىىىل يقىىىد آثىىىت ، يبىىىدال حم  شىىى طف محمىىىد
 .588 ، الستبق الم ج ، الح دي العمل يقد، 1/و، االجتمتيي القتنث  
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  ةبيعى  لى  يمىل مى  العمىل فنقىل، يتديى  إلى   ئتسىي  مى  الثظيحى  ةبيعى  اختالف معيت 
 .(1)جثه طت   تغيي ا   يعتب  ،الةبيع  هذه ل  لي  آخ  يمل إل   ئتسي 
  العملي  بي  الحني  أث التخصصي  الةبيع  اختالف معيت. 

 الحصىثل يزاثلهىت فىيم  يشىت (، تخصصىي  ةبيع  لهت الثظتئف أث األيمتل فبعض 
 قتمىى  فىى ذا، القىىتنثني البتحىى  - الةبيىى  - المهنىىد  - المحتسىى  مثىىل معىىي  مؤهىىل يلىى 
 ةبيعتىى  حيىى  مىى  يليىى  المتحىىق العمىىل يىى  يختلىىف يىىدجد بعمىىل العتمىىل بتكليىىف العمىىل جهىى 

 .جثه طت   يكث   هنت االختالف ف   التخصصي 
 ثتكلحىىى  المحتسىىى  مىىى  يليىىى  المتحىىىق العمىىىل تغيىىى  أ  مىىىثال العمىىىل لجهىىى  يجىىىثز فىىىال 

 .(2)ثالصتد  الثا د ب طد تسجيل مثل كتتبي بعمل
                                                           

. 584 ، السىتبق الم جى ، الح ديى  العمىل يالقىت ،1/و، العمىل قىتنث   فىي الثسىي ، يبدالصبث  فتحي -1
 ذي الى العمىتل  ئىي  تكليىف إ ، "1954-11-19 بتت طب الصتد  القته ة استئنتف محكم  حك  في جتء ثقد

 يقىث  بىأ ، بتلمصىن  يعملىث   الىذي  العمىتل جميى  يلى  بتإلشى اف القىتئ  ثهىث الحلىثى  معتمىل أحىد في يعملث  
ا كت  الذي العمل ذلك، قةع  كل ثثز   قة  إل  الحلثى  بتقةي   يعملىث   كىتنثا الىذي ، العمىتل أحد إل  مسند 
 فىي الثسىي ، الب يىي حسى  أحمد في إلي  مشت .. " .يلي  المتحق العمل في، جثه طت تغيي ا يعد إش اف  تح 
 األيل  المجل  حك  في جتء ثقد .590 ، الستبق الم ج ، الح دي العمل يقد، 2/و، االجتمتيي القتنث  

 مىدي ا   تشىغيل  فىي صى طح الةى في  بي  ال اب  العقد إ ، "1996-11-26: بتت طب( بتلمغ   النقض محكم )
 بىىي  مىىت فىى ق  يثجىىد انىى  مىى ، آخىى  يمىىل فىىي بتشىىغيل  لهىىت يسىىمح بنىىد العقىىد فىىي يثجىىد ثال، المشىىغل  لىىدى يتمىىت
 ضى   فحيى  لى  مىتدي ضى   فيى  يكى  لى  ثا   األجيى  نقىل ثا  ، اإليالميىت  قس  ث ئي  للش ك  العت  المدي 
، 1996-11-26: بتىىت طب( 2554) يىىدد" الىىنقض محكمىى " بىىتلمغ   األيلىى  المجلىى  قىى ا .." .كبيىى  معنىىثي 
 لعقىىد االنحىى ادي التعىىديل فىىي المشىىغل سىىلة ، العمىىت ي  زك طىىتء فىىي إليىى  مشىىت ( 642) يىىدد اجتمىىتيي ملىىف
 .120 ، الستبق الم ج ، الشغل

 كىىت  أ  بعىىد، لىىذلك المحىىددة السىىجال  فىىي الب طىىد قيىىد مجىى د هىىي، كتتبيىى  بثظيحىى  بتلقيىىت  العتمىىل تكليىىف -2
: بتىىت طب، بتلقىىته ة العمىىتل شىىؤث   محكمىى  حك .يليىى  المتحىىق العمىىل فىىي جثه طىىت تغييىى ا يعىىد، بتلشىى ك  محتسىىبت

 العمىىل يقىىد، 2/و، االجتمىىتيي القىىتنث   فىىي الثسىىي ، الب يىىي حسىى  أحمىىد فىىي إليىى  مشىىت ، 02-10-1955
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 ثاكتسىتب  تخصصى  دهيحقى ممىت يتديى  إدا طى  بأيمىتل بتلقيت  قتنثني بتح  تكليف أث 
 يعتبىىى  ثكىىذلك التخصصىىىي  األيمىىتل جميىىى  يلىى  ذلىىك ثطنةبىىىق، تخصصىى  مجىىىتل فىىي خبىى ة

 فنيى  مهىت ة يتةلى  ال، يىتدي يمل إل  ح في أث فني يمل م  العتمل نقل، جثه طت اختالفت
 .ح في  أث

 التتبعى  ثالم افىق المصىن  أ ضي  تنظيف بأيمتل بتلقيت  آل  تشغيل فني تكليف مثل 
 األيمىىتل نةىىتق فىىي ثال، اآللىى  تشىىغيل هىىث األصىىلي يملىى  نةىىتق فىىي يىىدخل ال ذلىىك أل  ،لىى 
 ثهىي، آلى  مشىغل ثظيحتى  ةبيعى  أ  كمىت، ثصىيتنتهت نحسىهت اآللى  تنظيىف مثل ب  ت تب  التي

 .(1)الحني  األيمتل م  تعتب  ال التي نظتف  يتمل ثظيح  ي  تختلف فني  ثظيح 
 أث فنيى  ثظيحى  إلى  ح فيى  أث فنيى  ثظيحى  مى  عتمىلال نقىل جثه طت تغيي  يعتب  كمت 
 .مستثى  أقل ح في 

 نت طىى  د اجىى  سىىتئق إلىى  سىىيت ة كسىىتئق يملىى  مىى  العتمىىل نقىىل أ  القضىىتء ايتبىى  فقىىد 
 .(2)ّ  جثه طت تعديال يعتب 

، جثه طىىت اختالفىىت يعتبىى ، للعمىىل الحنيىى  أث التخصصىىي  الةبيعىى  اخىىتالف فىى   لىىذلك 
 ثالعمىىل، جثه طىىت اختالفىىت يعتبىى ، العىىت  أث العىىتدي العمىىل إلىى  يالتخصصىى العمىىل مىى  فتلنقىىل
 .(3)الذهني العمل ي  يختلف اليدثي  ثالعمل، الحني  ي  العمل ي  يختلف الحني

                                                                                                                                                 

 .590 ، الستبق الم ج ، الح دي

 القىىتنث   فىىي الثسىىي ، الب يىىي حسىى  أحمىىد، فىىي إليىى  مشىىت ، 1956-03-17 فىىي القىىته ة تحكىىي  محكمىى  -1
 .591-590 ، الستبق الم ج ، الح دي لالعم يقد، 2/و، االجتمتيي

( 82-231)  ق  ملف، 1982-03-07:بتت طب صتد ( 311)  ق  البيضتء الدا  استئنتف محكم  حك  -2
 .120 ، الستبق الم ج ، الشغل لعقد االنح ادي التعديل في المشغل سلة ، العمت ي  زك طتء في إلي  مشت 

 .584 ، الستبق الم ج ، الح دي  العمل يالقت ،1/و، العمل قتنث   في الثسي ، يبدالصبث  فتحي -3
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 فىي أث الحنيى  أث التخصصىي  ةبيعتى  حي  م  يختلف ال الجديد العمل كت  إذا أمت 
 المةلىث  الجهىد فىي أث تصىنيح  مسىتثى  فىي أث، الشىه ي  األجى  قيمى  فىي أث القيىتدي مسىتثاه
 جميىى  مىى  متىىثاز مسىىتثى  فىىي أنهمىىت أي، العملىىي  بىىي  ثتنىىتظ  تمتثىىل هنىىتك أ  أي، إلنجىىتزه
 .الثجثه

 فىي يثصىف ال االخىتالف أل ، العقد لش ث( مختلحت يعتب  ال ب  العتمل تكليف ف   
 .جثه ي  اختالف بأن  الحتل  هذه

 قسىى  مىى  محتسىى  نقىىل أث، الثظيحىى  بىىذا  قسىى  إلىى  قسىى  مىى  كتتىى  نقىىل ذلىىك مثىىتل 
 خىى  فىىي كه بىىتئي صىىيتن  مهنىىد  نقىىل أث، الثظيحىى  بىىذا  المقبثضىىت  قسىى  إلىى  المىىدفثيت 

 .الثتني اإلنتتو بخ  الثظيح  ذا  إل  األثل اإلنتتو
 مسىىىىتثاهت فىىىىي أث  الثظيحىىىى  ةبيعىىىى  فىىىىي تغييىىىى  النقىىىىل هىىىىذا يلىىىى  يت تىىىى  أال فىىىىتلمه  
 .(1)العتمل بخب ة المست  أث، الجهد في كبي ة زطتدة أث األج  م  اإلنقت  أث ثتصنيحهت
 العتمىىل ثنقىىل" يلىى  تىىن  المىىدني القىىتنث   مىى ( 2-فقىى ة–696) المىىتدة أ  ثيالحىىظ 

 يمىال يعىد ال جنىته ذن  مت لغي  يشغل  كت  الذي الم كز م  مالءم  أث ميزة أقل م كز إل 
 الغى ض كىت  إذا كىذلك يعىد ثلكنى ، العمل مصلح  اقتضت  مت إذا مبتش   ي  بة طق تعسحيت
 أث ميىزة أقىل م كىز إلى  العتمىل نقىل العمىل لجهى  يجيىز الىن  هىذا فكأ  ."العتمل إستءة من 

 اختالفىت يختلىف الجديىد العمىل أ  أي، المنقىثل العتمىل يشىغل  كىت  الىذي الم كىز مى  مالءم 
 .التغيي  هذا تقتضي العمل مصلح  كتن  إذا ثذلك، الستبق العمل ي  جثه طت

 ال أنىى  ثنعتقىىد، للعتمىىل إسىىتءة أيىى  التغييىى  هىىذا فىىي يكىىث   أال ثجىىث  الىىن  ثاشىىت ( 
 قىىتنث   مىى ( 68) المىىتدة نىى  مىى  بىىتلتثافق إال مىىدني( 2-696) المىىتدة نىى  لتةبيىىق مجىىتل

                                                           

، السىىىتبق الم جىىى ، الحىىى دي العمىىىل يقىىىد، 2/و، االجتمىىىتيي القىىىتنث   فىىىي الثسىىىي ، الب يىىىي حسىىى  أحمىىىد -1
 589. 
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 يختلىىىىف ال الجديىىىىد العمىىىىل يكىىىىث   أ  بتشىىىىت ا( أي، 2010 لسىىىىن ( 12)  قىىىى  العمىىىىل يالقىىىىت 
 العمىىل يالقىىت  قىىتنث   مىى ( 68) المىىتدة نىى  أل  كثذلىى، األثل العمىىل يىى  جثه طىىت اختالفىىت

 القىىتنث   فىي الىثا د العىت  الىن  يلى  يقىد  ختصىىت نصىت بتيتبىت ه، التةبيىق الثاجى  الىن  هىث
 .المدني

 إلى  العتمىل بنقىل قصىد قىد العمىل صىحت  كىت  إذا فيمىت للبحى  مجىتل ال ف نى  لذلك 
 .(1)ّ  جثه طت اختالفت يختلحت  ال  العمال كت  إذا إال، ال أ  للعتمل اإلستءة الجديد العمل

 :ثمتةلبتت  العمل مصلح  تستديي  التعديل يكث   أ  :الثتني الش ( -
 العقىد فىي يليى  المتحىق  يى  بعمىل العتمىل بتكليىف المنح دة ب  ادتهت العمل جه  قيت  

 تسىتديي  العمل يقد محل في التعديل هذا بكث   مش ث(، الجثه ي  االختالف يد  حتل  في
 فىي ثحقهىت التنظيميى  سلةتهت إل  استنتدا العمل جه  ت اه لمت ثفقت، ثمتةلبتت  العمل  مصلح
 المتحىىق  يىى  بعمىىل العتمىىل فتكليىىف، متةلبتتىى  ثتىىثفي  العمىىل أداء حسىى  يلىى  ثالسىىه  اإلدا ة
 هنىىتك تكىىث   أ  يجىى ، ذلىىك إلىى  بتإلضىىتف  أنىى  إال، جثه طىىت ينىى  يختلىىف ال كىىت  ثا   يليىى 
 جهىىى  بهىىىت تتسىىىل  يبثيىىى  يمليىىى  لىىىي  فهىىىث، ثمتةلبتتىىى  العمىىىل مصىىىلح  مىىى  نتبعىىى  لىىى  حتجىىى 
  .مش ثي   ي  أ  اض لتحقيق التنظيمي  سلةتهت خاللهت م  ثتستخد ، العمل

                                                           

-586 صىىى، السىتبق الم جى ، الح ديى  العمل يالقت ،1/و، العمل قتنث   في الثسي ، يبدالصبث  فتحي -1
 ف ن  لذلك، مدني( 2-696) ثالمتدة، العمل يالقت  قتنث   م ( 68) المتدة ي ب جزئي تعت ض فهنتك، 587
 العملىىىي  اخىىىتالف يىىد  ثيشىىىت (، العمىىىل يالقىىت  قىىىتنث   مىىى ( 68) المىىتدة بىىىن  يعمىىىل التعىىت ض هىىىذا ل فىى 

 فيىىى  يتعىىىت ض ال الىىىذي بتلقىىىد  إال تسىىى ي  ال العمىىىل بعقىىىد المتعلقىىى  المىىىدني القىىىتنث   فأحكىىىت ، جثه طىىىت اختالفىىىت
 مى ( 2-674) المىتدة بصى اح  بينتى  مىت ثهىث، بتلعمىل تتعلىق التىي الختص  التش طعت  م  ضمنت أث ح ص ا

 .المدني القتنث  
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 ال كىت  ثلىث حتى  يليى  المتحىق  يى  بعمىل العتمىل تكليف يملي  تكث   أ  يج  بل 
 العمىل جهى  بهىت قىث ت، ثمتةلبتتى  العمىل مصىلح  تسىتهدف، جتدة يملي  جثه طت مع  يختلف
 .الخداع أث الني  سثء م  يتعت ض ثالذي، الني  حس  مبدأ إةت  في

ذا   يليى  المتحىق  ي  بعمل العتمل ثكلح  التنظيمي  سلةتهت العمل جه  استعمل  ثا 
 فىي تعسىح  قىد تكىث   العمىل جهى  فى  ، ثمتةلبتتى  العمىل حتجى  م  مقتض  دثنمت العقد في

 ال كىت  ثلىث الجديىد بتلعمىل العتمىل تكليىف يملي  تعتب  ثبتلتتلي ،التنظيمي  سلةتهت استعمتل
 .(1)مش ثي   ي  يملي  جثه طت ين  يختلف

 مىى ( 05) المىىتدة نىى  فىي الىىثا دة بتلمعىىتيي  االست شىىتد يمكى  الخصىىث  هىىذا ثفىي 
 .المدني القتنث  

   ضىىهت كىت  إذا التنظيميىى  سىلةتهت اسىىتعمتل فىي متعسىىح  العمىل جهىى  تكىث   ثيليى  
 المصىتلح كتنى  أث، بتلعتمىل اإلضى ا  العقىد فىي يليى  المتحىق  يى  بعمىل العتمىل تكليىف  مى

 مىىى  الغيىى  يصىىي  مىىت مىى  البتىى  تتنتسىى  ال بحيىىى ، األهميىى  قليلىى  تحقيقهىىت إلىى  ت مىىي التىىي
 االنتقىت  قصىد مثىل، مشى ثي   يى  تحقيقهىت إلى  ت مىي التىي المصىتلح كتن  أث بسببهت ض  

 ثجعلى  العتمىل إهتنى  أث شخصىي  نىزثة تحقيق أث االستقتل  إل  دفع  أث، العتمل م  ثالتشحي
 .(2)مستق   ي  ثظيحي ثض  في

                                                           

 المشغل سلة ، العمت ي  زك طتء .72-71  الستبق الم ج ، العمل يقد آثت ، يبدال حم  ش طف محمد -1
، الحىق اسىتعمتل فىي بتلتعسىف دثيقصى .121-120 ، السىتبق الم جى ، الشىغل لعقىد االنحى ادي التعىديل في
 شى ع مى  الشىت ع مقصثد يحث  ممت بتلغي  ل ض ا  ش يت مقصثدة  ي  مصلح  لتحقيق الحق استعمتل هث

 دا ، اإلسىىىالمي الحقىىى  ثجهىىى  مىىى  الحىىىق اسىىىتعمتل فىىىي ثالتعسىىىف العقىىىد نظ طىىى ، سىىى او أحمىىىد محمىىىد .الحىىىق
 .274 ، 1998-االسكند ط –الجتمعي  المةبثيت 

، الىد طني فتحىي. 41 ، السىتبق الم جى ، العمىل يقىد بنىثد تعىديل فىي المسىتخد  سىلة ، دأحمى صتلحي -2
  .348–343 ، 1977، 2/(، بي ث –ال ستل  مؤسس ، الحق استعمتل في التعسف نظ ط 
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ذا  ، العمىل تنظىي  فىي حقهىت اسىتعمتل فىي تعسىح  قىد العمىل جه  أ  العتمل ادي  ثا 
 مىت صىح  إثبىت  فعليى  العمىل مصىلح  تقتضىي  ثلى  نيى  بسىثء كىت  الجديد بتلعمل تكليح  ثأ 

 .(1)يديي 
 :العتمل بحقثق  المست  شأن  م  التعديل يكث   أال يج  :الثتل  (الش   -

 العتمىل تكليىف حىق تخثلهىت ثالتىي المنشىأة إدا ة فىي التنظيميى  العمل جه  سلة  إ  
 العمىل متةلبىت  ثتقتضىي  جثه طىت ينى  يختلف ال كت  إذا، العقد في يلي  المتحق  ي  بعمل
 .(2)ب  اإلض ا  ثيد  ملالعت بحقثق  المست  بعد  مقيدة، أدائ  ثحس 

 العمىل تعديل إمكتني  م  يلي  تنةثي  ثمت التنظيمي  اإلج اءا  تتخذ ال حت  ثذلك 
نقىىىت  بتلعتمىىىل الضىىى   إللحىىىتق ثسىىىيل ، العتمىىىل مىىى  يليىىى  المتحىىىق  جهىىى  ثتمكىىىي ، حقثقىىى  ثا 
 .القتنثني  التزامتتهت م  الته   م  العمل

 (3)العتمىل بحقىثق  المسىت  بعىد  يىدمق االختصىت  بهىذا العمىل جهى  قيىت  ف   لذلك 
  .األج  ثبتألخ  المتلي  حقثق  ثختص 
 بعمىل تكليحى  بحج ، ب  المست  يت  أ  يمك  ال العتمل أج  ف   الخصث  ثبهذا 

 يىىىىد  فكىىىى ة مىىىى  يتعىىىىت ض العتمىىىىل أجىىىى  مىىىى  االنتقىىىىت  أل ، جثه طىىىىت   ينىىىى  يختلىىىىف ال آخىىىى 
 .(1)الجثه ي  االختالف

                                                           

 .72  الستبق الم ج ، العمل يقد آثت ، يبدال حم  ش طف محمد -1

 يىىىىد  شىىىى ( يلىىىى  بىىىىتلن ، 2010 لسىىىىن ( 12)  قىىىى  العتمىىىىل يالقىىىىت  قىىىىتنث   مىىىى ( 67) المىىىىتدة اكتحىىىى  -2
 المىتدة أمىت، 1970 لسىن ( 58)  قى  العمل قتنث   م ( 29) المتدة في االتجته نح  ثهث، الجثه ي  االختالف

 يىىد  شىى ( الجىىثه ي  االخىىتالف يىىد  شىى ( إلىى  أضىىتف  فقىىد، 2013 لسىىن  العمىىل قىىتنث   مشىى ثع مىى ( 47)
 لسىن ( 12)  قى  المصى ي  العمىل قىتنث   مى ( 76) المىتدة متأ، أج ه م  االنتقت  يد  ثش ( للعتمل اإلستءة
 .العتمل بحقثق  المست  يد  ش ( الجثه ي  االختالف يد  لش ( أضتف  فقد، 2003

 .72  الستبق الم ج ، العمل يقد آثت ، يبدال حم  ش طف محمد -3
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 العمىىىىل لجهىىىى  تسىىىىلي ، الحتلىىىى  هىىىىذه فىىىىي العتمىىىىل أجىىىى  مىىىى  بتالنتقىىىىت  السىىىىمتح ثأ  
 .العمتل تجته التزامتتهت م  للتخحيف، ثالتنظي  اإلدا ة في حقهت بتستغالل
  يىىى  آخىىى  بعمىىىل كلىىىف إذا، بىىى  المسىىىت  يجىىىثز ال الىىىذي العتمىىىل بىىىأج  ثالمقصىىىثد 
 المكتفى  ث  ثالحىثافز ثالبىدل العىالثا  سىتئ  إليى  مضىتفت األستسي األج ، يلي  المتحق العمل
ا تعتبىى  ثالتىىي، ثاالسىىتم ا  الىىدثا  صىىح  لهىىت يكىىث   التىىي األخىى ى  المتليىى  ثالمزايىىت  يتجىىز أ ال جىىزء 
 العتمىىل تكليىىف تىى  إذا، بهىىت المسىىت  يىىد  ضىى ث ة يلىى  خىىالف ال الحقىىثق  فهىىذه األجىى  مىى 
 .جثه طت   ين  يختلف ال آخ  بعمل

 الثبىىت  بصىىح  تتصىىف ال التىىي ثالملحقىىت  بتلمزايىىت يتعلىىق فيمىىت يختلىىف األمىى  ثلكىى  
  يىى  التعىىديال  بىى ج اء العمىىل جهىى  قيىىت  ينىىد بهىىت المسىىت  بعىىد  االلتىىزا  ثمىىدى ثاالسىىتم ا 
 .يلي  المتحق العمل في الجثه ط 
 التىىىىي البىىىىدال  – اإلنتىىىىتو حىىىىثافز – العمثلىىىى  :ثالملحقىىىىت  المزايىىىىت هىىىىذه أمثلىىىى  ثمىىىى  
  .العمل أداء في هتل يتع ض مختة  مقتبل أث العتمل يبذل  جهد مقتبل تص ف

 المتليى  ثالمزايىت بتلملحقىت  المسىت  أ  إلى  ثالقضىتء الحقى  فىي السىتئد الى أي ثطذه  
 فى   لىذلك، يليى  المتحىق  يى  آخى  بعمىل العتمىل تكليىف مى  يمنى  ال، ثالمسىتق ة الثتبتى   ي 
 تسىىتمس ذلىىك يعتبىى  ثال لألجىى  الدائمىى   يىى  بتلملحقىىت  المسىىت  يليىى  يت تىى  قىىد التعىىديل هىىذا

ال، بهىت المسىت  يجىثز فىال الثتبت  ثملحقتت  األستسي األج  أمت، للعقد الجثه ط  بتلعنتص   ثا 
 .(2)العتمل بحقثق  م  قد العمل تغيي  ايتب 

                                                                                                                                                 

، السىىىتبق  جىىى الم، الحىىى دي العمىىىل يقىىىد، 2/و، االجتمىىىتيي القىىىتنث   فىىىي الثسىىىي ، الب يىىىي حسىىى  أحمىىىد -1
 592. 

 الثسىي ، الب يىي حسى  أحمىد .73-72 ، السىتبق الم ج ، العمل يقد آثت ، يبدال حم  ش طف محمد -2
 سىىىلة ، العمىىىت ي  زك طىىىتء. 592 ، السىىىتبق الم جىىى ، الحىىى دي العمىىىل يقىىىد، 2/و، االجتمىىىتيي القىىىتنث   فىىىي
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  :جثه طت   تعديال العمل ثزمت  مكت  تعديل ايتبت  مدى -3

 :العمل أداء مكت  تغيي  -1.3
 يعتبى  المكت  أ  بتيتبت ، يلي  لمتحقا العمل بتغيي  ي تب  العمل أداء مكت  تغيي  
 .يلي  المتحق العمل ينتص  م  ينص ا

 يىؤدي تغييى ه أث بى  المسىت  فى   لىذلك، فيى  يؤدى مكتني ظ ف م  ل  البد فتلعمل 
 أداء مكىىت  تغيىى  العمىىل لجهىى  يجىىثز فهىىل، يليىى  المتحىىق العمىىل فىىي تغييىى  إلىى  النهتيىى  فىىي

، 2010 لسىىن ( 12)  قىى  القىىتنث   مىى ( 68) المىىتدة نى  فىىي الىىثا د الحظىى  ينةبىىق أ ، العمىل
 ال مىت ثهىث العمىل يقىد ش ث( يل  خ ثجت يعد ذلك أ  بتيتبت ، العمل يالقت  تنظي  بشأ 
 .المنح دة ب  ادتهت ب  تقث  أ  العمل لجه  يجثز

 يلىى  العمىىل ثجهىى  العتمىىل بىىي  االتحىىتق تىى  إذا بأنىى  القىىثل إلىى  الحقىى  بعىىض يىىذه  
، يليىى  المتحىىق المكىىت  تغييىى  العمىىل لجهىى  يجىىثز فىىال، ضىىمنت أث صىى اح  العمىىل مكىىت  تحديىىد
 ضىىمنت أث صىى اح  االتحىىتق تىى  فىى ذا، العتمىى  القثايىىد تقتضىىي  حسىىبمت ثذلىىك العتمىىل مثافقىى  دث  
 للعمىل العتمىل نقىل يجىثز فىال، العمىل جهى  منشىأة فى ثع أحىد فىي العمىل مكت  يكث   أ  يل 
 .العقد  ث(ش يل  خ ثجت يعتب  ذلك أل  آخ  بح ع

                                                                                                                                                 

 .121-120 ، الستبق الم ج ، الشغل لعقد االنح ادي التعديل في المشغل
 إليىىتدة الثسىتئل مى  يىى اه مىت التخىتذ السىىلة  العمىل لصىتح " بأنىى  المصى ط  الىنقض محكمىى  قضى  ثقىد     
 فىىي انتقىىت  إلىى  التنظىىي  هىىذا أدى ثلىىث حتىى  ذلىىك إلىى  يىىديث مىىت العمىىل ظىى ثف مىى   أى متىى  منشىىأت  تنظىي 
 اسىتق  ثكمىت العمثلى  أ  ذلىك، القصىد ثسىثء بتلتعسىف مشىث   يى  اإلجى اء هىذا ةتلمت، لدي  العتملي  يمثل 
 إال العتمىل يسىتحقهت ثال، العمل في حتفز إيجتد منهت قصد مكتفأة تكث   أ  تعدث ال، النقض قضتء ذلك يل 
-14 جلسى ، ق37 لسىن ( 155)  قى  المىدني الةعى  في، المص ط  النقض محكم  حك ..." سببهت تحقق إذا

 .593–572 صىى،  الم جىى نحىى ، الب يي حسىى  أحمد في إلي  مشت  04-1973
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 يىدة العمىل جهى  لمنشىأة ثكىت ، العمىل مكىت  تحديىد يلى  العقىد فىي يتحىق لى  إذا أمت 
 تنحيىىذ فىىي البىىدء ينىىد العمىىل أداء مكىىت  تحديىىد العمىىل لجهىى  فيجىىثز، مختلحىى  أمىىتك  فىىي فىى ثع
 إلى  العقىد سى طت  بعىد العتمىل نقىل فىي الحىق لهىت ثيكىث  ، المنشأة ف ثع م  ف ع أي في العقد
 .(1)ذلك العمل مصلح  اقتض  إذا للمنشأة  آخ ف ع أي

 ينصىى ا المكىىت  بىىأ  ايتىى ف ثا   فهىىث، الصىىثا  جتنبىى  قىىد السىىتبق الىى أي أ  ثنعتقىىد 
  العمىل تغيى  العمىل لجهى  تجيىز التىي القتيدة نح  يلي  يةبق ل  أن  إال، العمل ينتص  م 

 العمىىل فىىي تغييىى  إال هىىث مىىت العمىىل مكىىت  فتغييىى  معينىى  شىى ث( تىىثاف   إذا للعتمىىل المسىىند
 . ضمنت   أث ص اح  العتمل م  يلي  المتحق

 االتحىتق تى  قىد أنى  بحجى  العمىل أداء مكت  تغيي  ي  العمل جه  يد كف ف   لذلك 
 العمىل جهى  سىلة  مى  انتقىت  فيى ، العمىل أداء مكىت  تحديىد يلى  العمل ثجه  العتمل بي 
دا تىى  العمىىل تنظىىي  فىىي  ثمىى ، نتحيىى  مىى  هىىذا، ثازدهىىت ه ا هاسىىتم   يضىىم  بمىىت، سىىلي  بشىىكل ثا 

  .إلي  اإلستءة أث ب  اإلض ا  ثيد  العتمل حقثق  م ايتة يج  ف ن  أخ ى  نتحي 
 : اآلتي  الحتال  بي  نح ق  ذك نته مت إليضتح ف ن  ذلك ثيل  

 ينىد أث، النقىل هىذا إجى اء ينىد آخى  مكىت  إلى  نقلى  يلى  العتمىل ثافىق إذا: األثلى  الحتلى  -
 فىىي العمىل جهى  حىق يلى  العمىل تنظىي  الئحى  فىي أث العمىل يقىد فىي نى  لىث مىتك، التعتقىد
 .(2)آخ  مكت  في مثجثد ف ع إل  ف ع م  أث آخ  إل  قس  م  العتمل نقل

                                                           

، الحىى دي العمىىل يقىىد، 2/و، االجتمىىتيي القىىتنث   فىىي الثسىىي ، الب يىىي حسىى  أحمىىد: فىىي الىى أي هىىذا  اجىى  -1
 .18–16 ، الستبق الم ج ، العمل قتنث  ، الدي  جمتل الدي  صالح. 594-593 ، الستبق الم ج 

 العى ف كىت  أث آخى  إلى  مكىت  مى  العتمىل انتقىتل تقتضىي العمىل ةبيع  كتن  إذا الحتل  هذه في يدخل -2
 ثجى ى ، فى ثع يىدة تتبعهىت يمىل جهى  إلى  العتمىل انضى  لىث كمىت، العمىتل بنقىل يقضىي العمىل جه  في الستئد
 .آخ  إل  ف ع م  العمتل نقل يل  الجه  هذه في العمل
 كت الشىى   هىىذه فعمىىل ثالبنىىتء المقىىتثال  شىى كت  يمىىتل مثىىل التنقىىل هىىذا تقتضىىي العمىىل ةبيعىى  كتنىى  أث     
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 تتقيىىىىد أ  ثيليهىىىىت، العمىىىىل حتجىىىى  حسىىىى ، العتمىىىىل نقىىىىل العمىىىىل لجهىىىى  يكىىىىث   فهنىىىىت 
 ينىد لهىت أيةىي قىد النقىل حىق كىت  إذا، العتمىل نقل لعملي  ثضعتهت التي ثالش ث( بتلضثاب 
 ذك نىىته مىت الحتلىى  هىذه يلىى  ينةبىق ثيمثمىىت النقىل شىى ث( العتمىل مىى  االتحىتق ثيحىىدد، التعتقىد

 إجىى اء ينىىد المثافقىى  كتنىى  سىىثاء، مثافقتىى  يلىى  بنىىتء   للعتمىىل المسىىند العمىىل تعىىديل بخصىىث 
  .العمل لجه  الحق هذا ب يةتء ثذلك التعتقد يند أث التعديل

 أث ينىى  نىىتج مىىت لتحىىتدي أث حىىتد  ثقىىثع لمنىى  ضىى ث ة حتلىى  هنىىتك كىىت  إذا: يىى الثتن الحتلىى  -
 أث فى ع فىي العمىل بىأداء العتمىل تكلىف أ  العمىل لجه  يجثز أن  نعتقد فهنت، قته ة قثة ثجثد
 ثهىىذا، مثافقتىى  يىىد  أث العتمىىل مثافقىى  يىى  النظىى  بغىىض، العمىىل جهىى  منشىىأة يتبىى  آخىى  قسىى 

 .(1)القته ة القثة أث الض ث ة ل حت بقد  مؤقت ت يكث   التكليف
 يىت  ثلى ، ضىمنت أث صى اح    العمىل يقىد فىي العمىل تأديى  مكت  تحديد ت  إذا: الثتلث  الحتل  -

 نقىىل يمليىى  فىى  ، آخىى  يمىىل مكىىت  إلىى  العتمىىل نقىىل حظىى  يلىى  صىى اح  العقىىد فىىي الىىن 
 إدا ة فىىىي ثحقهىىىت التنظيميىىى  العمىىىل جهىىى  سىىىلة  نةىىىتق فىىىي يىىىدخل الحتلىىى  هىىىذه فىىىي العتمىىىل

 نتحيىى  ثمىى ، نتحيىى  مىى  هىىذا، ثازدهىىت ه العمىىل اسىىتم ا  يضىىم  ثبمىىت سىىلي  بشىىكل مشىى ثيتتهت
 .إلي  اإلستءة أث ب  اإلض ا  ثيد  العتمل حقثق  م ايتة يج  ف ن  أخ ى 

 ال؟ أ  جثه ي  المكت  في التعديل هذا هل قتيدة بتنةبتق نعتقد ف ننت ذلك ثيل  
 يى  جثه طىت   يختلىف ال آخى  يمىل إلى  العتمىل نقىل حىق لهت يكث   كمت العمل فجه  

 فى   لىذلك، المكىت  ينصى  ذك نىت كمت العمل ينتص  ضم  ثم ، يلي  المتحق الستبق يمل 
 ةبيعىى  لىى  آخىى  مكىىت  إلىى  النقىىل هىىذا يكىىث   أال بشىى (، آخىى  مكىىت  فىىي للعمىىل تنقلىى  أ  لهىىت

                                                                                                                                                 

   .العمل أصحت  م  تب مهت التي العقثد حس  متعددة أمتك  في يكث  

 حتلى  في يلي  المتحق  ي  بعمل العتمل تكليف جثاز بخصث  ذك نته مت نح  الحتل  هذه يل  ينةبق -1
 .القته ة القثة أث الض ث ة
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 تكىىى  لىىى ، ثمسىىىك  ثانتقىىىتل سىىىح  بنحقىىىت  العتمىىىل تحميىىىل يليىىى  يت تىىى  ال أنىىى  بمعنىىى  جثه طىىى 
 إقتمتىى  مكىىت  يىى  يبعىىد الجديىىد العمىىل مكىىت  كىىت  لىىث كمىىت، السىىتبق العمىىل مكىىت  فىىي مثجىىثدة
 للعمىىىل ممتثلىىى  ثظيحىىى  فيىىى  تثجىىىد ال الجديىىىد المكىىىت  كىىىت  أث، السىىىتبق العمىىىل مكىىىت  بعكىىى 
 بقصىد كتنى  بىل، ثمتةلبتتى  العمىل حتجى  تسىتدييهت ال العتمىل نقىل يمليى  كتن  أث، الستبق
 .إلي  ثاإلستءة بتلعتمل اإلض ا 
 تنةبىىق العمىىل جهىى  قبىىل مىى  العمىىل مكىىت  تغييىى  يمليىى  بىىأ  القىىثل يمكننىىت ثيمثمىىت 

 أ  ثهىي، يليى  المتحىق  يى  بعمىل العتمىل تكليف العمل لجه  تجيز التي الش ث( ذا  يلي 
 حقىثق  مى  االنتقىت  شىأن  مى  ثلىي ، العمىل حتجى  ثتسىتديي ، جىثه ي   يى  التغييى  يكث  
 .(1)العتمل

                                                           

 يلى  يقىث  يدمى  مى  تجثه طى يعىد العمىل مكىت  كىت  إذا مىت تقدي  أ  إل  الح نسي  النقض محكم  ذهب  -1
 مى  كىت  كلمىت جثه طىت التعىديل يعتبى  بحيى ، التعتقىد ينىد إليهىت منظىث  العتمىل أيبتء يل  التغيي  أث  مع ف 
 ثثسىىىىيل ، االنتقىىىىتل ثزمىىىى  المكىىىىتني  بىىىىي  المسىىىىتف  كىىىىذلك االيتبىىىىت  فىىىىي ثطىىىىدخل، العتمىىىىل أيبىىىىتء زطىىىىتدة شىىىىأن 

  .المكت  تغيي  أيبتء م  للتخحيف العمل جه  تقدمهت التي، التعثيضي  ثاالمتيتزا  المثاصال 

Curd' appel deparis.21mai1988.c.e.1.1-mai1983.nilanysocp-784.  
 المشغل بأ ، 1994-12-6 بتت طب الصتد ( النقض محكم ) بتلمغ   األيل  المجل  حك  في ثجتء     
 ثنقىىل اإلنتىتو مسىىتثى  مى  لل فى  تغييىى ا  مى  يمكىى  مىت إدخىتل فىىي الحىق ثلىى  التسىيي  فىي الكتملىى  السىلة  لى 

( العمتل)  األج اء م  مسبق إذ  إل  بتلتتلي يحتتو ثال العمل بعقد إخالال يعتب  ثال، آلخ  مكت  م  معمل 
 .إليه  بتلنسب  تكتليف أي يلي  يت ت  ال دا  مت

 تبقي السى الحكمىي  إلى  مشىت ( 91-91119) يىدد ملىف، 1994-12-6 بتىت طب األيلى  المجلى  ق ا      
 .117 ، الستبق الم ج ، الشغل لعقد االنح ادي التعديل في المشغل سلة ، العمت ي  زك طتء في
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 شىأن  مى  العمىل يقىد تنحيىذ مكت  يل  الثا د التعديل فيهت يكث   التي الحتل  في أمت 
ال (1)النقىىل هىىذا يلىى  العتمىىل مثافقىى  يشىىت ( ف نىى ، إضىىتفي  بتكىىتليف العتمىىل تحميىىل  ايتبىى  ثا 
 .(2)العمل لعقد تعسحيت تعديال

 الضىىىىىثاب  بعىىىىىض يلىىىىى  الىىىىىن  المقت نىىىىى  العمىىىىىل تشىىىىى طعت  بعىىىىىض تضىىىىىمن  ثقىىىىىد 
 المكىتني النقىل إجىتزة مثىل، آخى  يمىل مكىت  إلى  العتمىل نقل في العمل جه  حق  بخصث 
 تزطىىد أال بشىى ( المكىىتني النقىىل إجىىتزة أث، العتمىىل إقتمىى  مكىىت  تغييىى  يليىى  يت تىى  أال بشىى (
"، كلىى "  خمسىىي  يلىى  العتمىىل إليىى  المنقىىثل ثالعمىىل األصىىلي العمىىل بىىي  تحصىىل التىىي المسىىتف 
يتبت ذهتبت الجديد العمل لمكت  المنتسب  المثاصال  ثستئل ثتثفي   .(3)ثا 

                                                           

 . مؤقت  لحت ة النقل هذا تستديي قته ة قثة أث ض ث ة حتل  هنتك كتن  إذا ذك نت حسبمت ذلك م  يستثن  -1

 في ثجتء. 117  ، الستبق  ج الم، الشغل لعقد االنح ادي التعديل في المشغل سلة ، العمت ي  زك طتء -2
 ثدث   أخى ى  إلى  مدينى  مى  األجيى  نقىل، "1990-09-24: بتىت طب الصىتد  بىتلمغ   األيلى  المجل  حك 

 االلتحىتق يى  األجي  امتنتع ف   ثبتلتتلي، المشغل ة ف م  تعسحيت تعديال يعتب .. .النقل هذا م  استحتدت 
 .ثالصحح  الم ج  نح  في إلي  مشت " .ة ده يستثج  من  فتدحت خةأ   يعتب  ال الجديد العمل بمق 
 فى ع مى  العتمىل نقل، "1950-04-11 بتت طب الصتد ، بتلقته ة الجزئي  يتبدي  محكم  حك  في ثجتء     
 العتمىل ا تىب  قىد يكى  لى  مىت، العمىل قثايىد يلى  خ ثجىت يعد ال آخ  ببلد آخ  ف ع إل  في  يعمل الذي البنك
 مى  مقتضى  أث ظىته  مسثغ بال يكث   الحتل  هذه في نقل  ف  ، العمل    ب ضت ضتفيإ بعمل األثل بتلبلد
 مجلىى ، 1950-04-11: بتىىت طب الجزئيىى  يتبىىدي  محكمىى ، مبىى   بىىال الحصىىل بمثتبىى  ثيكىىث  ، العمىىل صىىتلح

، 1/و،  العمىىل قىىتنث   فىىي الثسىىي ، يبدالصىىبث  فتحىىي فىىي إليىى  مشىىت . 771  33 سىىن -مصىى –المحتمىىتة
 .586 ، الستبق الم ج ، الح دي  لالعم يالقت 

 لسىن ( 17)  قى  السث ي  العمل قتنث  ، للعمتل المكتني النقل لعملي  ضثاب  ثضع  التي التش طعت  م  -3
 :يل  القتنث   هذا م ( 52) المتدة نص  فقد، 2010

 العمىىىل م كىىىز يىىى ، كلىىى ( 50) مىىى  أكثىىى  يبعىىىد ال آخىىى  مكىىىت  إلىىى  المنشىىىأة أث العمىىىل مكىىىت  نقىىىل تىىى  إذا -أ"
 العتمىل يلى  يجى ، إ ادتى  يى  خت جى  ألسىبت  أث العمىل صىتح  إ ادة يلى  بنىتء ذلىك كىت  سثاء، األصلي
 هىىذا إلىى  المنتسىىب  النقىىل ثسىىتئل مجتنىىت العمىىل صىىتح  يىىؤم  أ  شىى طة  الجديىىد العمىىل مكىىت  إلىى  االنتقىىتل
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 تتعلىق خصثصىت، 2010 لسىن ( 12)  قى  الليبىي العمىل يالقىت  قتنث   يتضم  ثل  
 .(1)للعمتل المكتني بتلنقل

                                                                                                                                                 

يتبىىت   ذهتبىىت   المكىىت   العتمىىل  فىىض إذا الحتلىى  هىىذه ثفىىي، المنتسىى  النقىىدي البىىدل العتمىىل إلىى  يىىؤدي أ  أث، ثا 
 بنىتء   العمىل يقىد إنهىتء تحك  التي األحكت  يندئذ ثتةبق المستقيل بحك  يعد الجديد العمل مكت  إل  االنتقتل
  .العتمل ةل  يل 
 العمىىىل م كىىىز يىىى ( كلىىى  50) مىىى  أكثىىى  يبعىىىد آخىىى  مكىىىت  إلىىى  المنشىىىأة أث العمىىىل مكىىىت  نقىىىل جىىى ى  إذا - 

 العمىىل مكىىت  إلىى  االنتقىىتل العمىىتل يلىى  ثجىى ، العمىىل صىىتح  إ ادة يىى  خت جىى  ألسىىبت  ثذلىىك، األصىىلي
، مجتنىت الجديىد العمىل مكىت  إلى  االنتقىتل ثسىتئل تىأمي ، العمىل صتح  يل  يت ت  الحتل  هذه ثفي، الجديد
، إليى  بتلنسىب  منتهيىت الحتلى  هىذه فىي العمل يقد يعد الجديد العمل مكت  إل  االنتقتل يتمل أي  فض إذا أمت

 .القتنث   هذا م ( 65) المتدة يلي  تن  الذي التعثيض بتستثنتء القتنث   هذا ألحكت  ثفقت حقثق  ثتصح 
 ث فىض العمىل صىتح  إ ادة يلى  بنىتء  (  ) الحقى ة فىي المذكث ة المنشأة أث العمل مكت  نقل كت  إذا أمت -و

 األحكىىت  يندئىىذ ثتةبىىق، الحتلىى  ههىىذ فىىي منتهيىىت العمىىل يقىىد يعىىد، الجديىىد العمىىل مكىىت  إلىى  االنتقىىتل العمىىتل
 يلىى  العمىىتل ثافىىق إذا أمىىت، القىىتنث   هىىذا مى ( 65) بتلمىىتدة يليىى  ثالمنصىىث  المبىى    يىى  بتلتسىى طح المتعلقى 
 ."مجتنت إليه  المنتسب  النقل ثستئل بتتمي  يلتز  العمل صتح  ف   الجديد العمل مكت  إل  االنتقتل

 العتمىل ُيلىز  ال" يلى  نصى  فقىد، 1996 لسن ( 8)  ق  نياأل د العمل قتنث   م ( 18) المتدة أمت
 نى  يى د لى  مىت ثذلىك، إقتمتى  مكىت  تغييى  إل  ذلك أدى إذا لعمل  المخص  المكت   ي  مكت  في بتلعمل
 ."العمل يقد في ذلك يجيز ص طح

 لسىن  لالعمى قىتنث   مشى ثع أمىت، 1970 لسىن ( 58)  قى  السىتبق العمىل قىتنث   انتهجى  الىذي الثضى  ثهث -1
 نقىل فىي الحىق العمىل لصىتح " :يل  المش ثع م ( 48) المتدة نص  فقد   ط  ن  في  ث د فقد، 2013
 بىى  قصىىد أث العقىىد لشىى ث( مختلحىىت النقىىل هىىذا يكىى  لىى  مىىت أخىى ى  إلىى  جهىى  مىى  أث آخىى  إلىى  يمىىل مىى  العتمىىل
 المىتدة لىن  منىتقض أنى  عتقىدثن، المقت نى  العمىل قىثاني  في شبيهت ل  نع ف ل  الن  ثهذا ."للعتمل اإلستءة

 بعمىل العتمىل تكلىف أ  أث العقىد شى ث( يلى  الخى ثو مى  العمل جه  منع  ثالتي، "المش ثع م ( 47)  ق 
 مىت ثهىث ."الجثه ي  االختالف يد  حتل  في أث قته ة قثة أث ض ث ة ذلك إل  دي  إذا إال يلي  المتحق  ي 
 العمىل قىتنث   مشى ثع م ( 48) المتدة ن  أ  نعتقد لذلك،  ن المقت العمل قثاني  في المتب  السيتق م  يتحق
 يمىىل مكىت  إلى  المكىتني النقل ثفي أخ ى  ثظيح  إل  النثيي النقل في العمل جه  يد سيةلق، 2013 لسن 
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، القىتنث   هىذا مى ( 68) المىتدة فىي الىثا دة القتيىدة يليى  تنةبىق المكىتني النقىل أ  نعتقد لذلك
 .تثضيح  سبق لمت ثفقت

 أحكتمهىت بعىض فىي ذهب  ف نهت، المكتني النقل م  العليت المحكم  لمثقف ثبتلنسب  
 النقىل أ  ةتلمىت، مكتنيىت نقىال العتمىل نقىل فىي العمل جه  بحق قض  التي األحكت  تأييد إل 
 اقتضىىته النقىىل ثأ ، يشىىغل  كىىت  الىىذي الم كىىز مىى  مالءمىى  أث ميىىزة أقىىل م كىىز إلىى  يكىى  لىى 

 ثلى ، العقىد في ص طح بش ( محظث ا يك  ثل  مش ثيتتهت دا ةثا   العمل لجه  اإلدا ي  التنظي 
 .(1)للعتمل اإلستءة ب  يقصد

                                                                                                                                                 

 ثطثيىى ، المشىى ثع مىى ( 47) المىتدة نىى  مىى  يتعىىت ض مىت ثهىىث، للعتمىىل إسىىتءة ذلىك فىىي يكىىث   أال بشىى ( آخى 
 المىتدة حىذف أ  ثن ى ، القتنث   مش ثع ايتمتد حتل  في يملي  مشتكل المش ثع م ( 48) المتدة ن  تةبيق

 .بقتئهت م  ثأنح  أجدى القتنث   مش ثع م ( 48)

 الحكىى  مىىدثنت  مىى  الثتبىى  ثكىىت ، "1974-11-3: بتىىت طب الصىىتد  العليىىت المحكمىى  حكىى  فىىي جىىتء فقىىد -1
 كىىت  الىىذي العمىىل بىنح  للقيىىت  لبنىىت  إلى  قلىى ن فىىي صىى طح الصىدد هىىذا فىىي الشى ك  خةىىت  أ ، فيىى  المةعىث  

 منى  يتضى   أ  لى  فلي  ثبتلتتلي، النقل هذا ج اء م  يلحق  مت ض   ثم  لي  أن  أي ة ابل  في ب  يقث 
 م كىز إلى  يكى  لى  بيى ث  إلى  النقىل أ  ذلك م  البي  ثكت ، العمل    جتن  م  للعقد فسخت يعتب  أ  أث
 اإلدا ي  التنظىي  اقتضىته النقىل ثأ  بةى ابل  يملى  فىي الةىتي  يشىغل  الىذي كىزالم   م  مالءم  أث ميزة أقل

دا ة للشىى ك   محكمىى  إلىى  يقىىد  لىى  الةىىتي  ثكىىت ، العقىىد فىىي صىى طح بشىى ( محظىىث ا يكىى  ثلىى  مشىى ثيتتهت ثا 
 أث مسىىتحقتت  بعىىض مىى  ح متنىى  يليىى  ت تىى  أنىى  أث إليىى  اإلسىىتءة بىى  قصىىد النقىىل أ  يلىى  الىىدليل المثضىىثع
 فىىي العمىل نحى  إلىى  الةىتي  نقىل أ  يلىى  قضىتئ  فىي ايتمىد إذ فيىى  المةعىث   الحكى  فىى   أجى ه فىي انتقىت 
  قىى  مىىدني ةعىى .. ".العقىىد نىى  خىىتلف أث القىىتنث   فىىي أخةىىأ قىىد يكىىث   ال، فيىى  يسىىف ال إجىى اء هىىث بيىى ث 

–55 ( 1975 -11) السىىىن ( 03) العىىىدد، العليىىىت المحكمىىى  مجلىىى ، 1974-11-03: بتىىت طب( ق18-20)
57. 

 جهى  مى  العتمل نقل أ  ذلك، "1992-11-12 بتت طب الصتد  العليت المحكم  حك  في جتء كمت
 ذاتى  فىي يعىد ال يشىغلهت كىت  التىي الثظيحى  مى  ميىزة أقىل ليسى  ثلثظيحى  العمىل لمقتضىيت  نتيج  أخ ى  إل 

 كىىت  ثةتلمىىت، العمىىل لصىىتلح ضىى ث ط  ي اهىىت تغيىى ا  أيىى  إجىى اء فىىي الحىىق لىى  العمىىل    أل ، تعسىىحيت يمىىال
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 :العمل أداء زم  تغيي  -2.3
 يعتبى  الىزم  أ  بتيتبىت ، يليى  المتحىق العمىل بتغييى  يى تب  العمىل أداء زمى  تغيي  
 .يلي  المتحق العمل ينتص  م  ينص ا

 يىؤدي تغييى ه أث بى  المسىت  فى   لىذلك، يى ف يىؤدغى زمتني ظ ف م  ل  البد فتلعمل 
 أداء زمىى  تغييىى  العمىىل لجهىى  يجىىثز فهىىل، يليىى  المتحىىق العمىىل فىىي تغييىى  إلىى  النهتيىى  فىىي

، 2010 لسىىن ( 12)  قىى  القىىتنث   مىى ( 68) المىىتدة نى  فىىي الىىثا د الحظىى  ينةبىىق أ ، العمىل
 يجىثز ال مت ثهث قدالع ش ث( يل  خ ثجت يعد ذلك أ  بتيتبت ، العمل يالقت  تنظي  بشأ 
 .المنح دة ب  اداتهت ب  تقث  أ  العمل لجه 
 مىى ( 68) المىىتدة نىى  يليىى  ينةبىىق العمىىل أداء زمىى  تغييىى  فىىي العمىىل جهىى  حىىق أ  فنعتقىىد
 فى   ذلىك ثيلى ، العمىل ينتصى  مى  ينصى ا يعتب  الزم  أ  بتيتبت ، العمل يالقت  قتنث  
 القىثة أث الضى ث ة حتلى  مى  يتنتسى  الىذي كلبتلشى العمىل أداء زم  تغي  أ  لهت، العمل جه 
 نشىأ مىت إلصىالح أث حىتد  ثقىثع لتحىتدي الضى ث ة فتى ة انتهىتء حىي  إلى  مؤقتى  ثلحت ة القته ة
 .القته ة القثة حتل  أث ين 

                                                                                                                                                 

 قى ا  تنحيىذ يى  العتمىل امتنىتع فى   العسىف مظىته  كىل مى  ثختليىت، للعتمىل إسىتءة بىدث   الحىق هذا استعمتل
 .تعثيض أث إنذا  أث مكتفأة دث   فصل  العمل ل   يجيز النقل

 لمقتضىيت  نتيجى  جىتء النقىل قى ا  أ  يل  قضتءه أقت  قد في  المةعث   الحك  ثكت  ذلك كت  لمت  
 أقىل ثظيحى  إلى  يىت  لى  النقىل هىذا أ  كمىت، بتلمصىن  الحنيي  جمي  شمل بل بمح ده الةتي  يتنتثل ثل  العمل
 أ  كمىت، أجى ه في نق  أث مستحقتت  بعض م  ح متن  يلي  يت ت  ثل ، يشغلهت كت  التي الثظيح  م  ميزة

 ..."ب  ل ض ا  تهدف كتن  أث النقل هذا في تعسح  ضدهت المةعث   أ  يثب  ل  الةتي 
 المحكمىى  مجلىى ، 1990-11-12 بتىىت طب .(ق–35–84)  قىى  المىىدني الةعىى  فىىي العليىىت المحكمىى  حكىى      
 .147–144 ( 26) السن ( 4–3) العدد، العليت
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 هىىذه بخصىىث  ذك هىىت لنىىت سىىبق التىىي ثالشىى ث( الضىىثاب  الحتلىى  هىىذه يلىى  ثطنةبىىق 
 .(1)الحتل 

 كىت  إذا مىت بحسى  يختلىف األمى  فى  ، القىته ة القىثة أث الضى ث ة حتل   ي  في أمت 
 .ال أ  العمل تأدي  زم  تغيي  يل  العتمل م  اتحتق هنتك

 هىىذا فىى   التغييىى  إجىى اء ينىىد العمىىل زمىى  تغييىى  يلىى  العتمىىل مىى  االتحىىتق تىى  فىى ذا 
 المتحىىق الجديىىد الىىزم  حسىى  العمىىل بىىأداء العتمىىل ثطلتىىز ، حدثثىى  تىىت طب مىى  يسىى ي  االتحىىتق

 سىثاء، التعتقىد أثنىتء العمىل لجهى  العمىل زمى  تغييى  حىق إيةىتء يلى  االتحىتق يىت  ثقد، ي يل
، العمىىىل زمىىى  تغييىىى  العمىىىل لجهىى  يكىىىث   ثهنىىىت، العمىىىل تنظىىىي  الئحىى  فىىىي أث العمىىىل يقىىىد فىىي

 يىد  ثبشى (، الحىق هىذا اسىتعمتل فىي التعسىف يىد  بشى (، ثمقتضىيتت  العمىل حتج  حس 
 يى  العمىل سىتيت  زطىتدة مثال يجثز فال العمل بزم  المتعلق  م ةاآل القتنثني  القثايد مختلح 
 ال احىىىىى  فتىىىىى ة العتمىىىىىل مىىىىىنح يىىىىىد  أث، الليىىىىىل فتىىىىى ة فىىىىىي األحىىىىىدا  تشىىىىىغيل أث األقصىىىىى  الحىىىىىد

 .(2)قتنثنت يليهت المنصث 

                                                           

 سىتيت ، العمىل يالقىت  بشىأ ، 2010 لسىن ( 12)  قى  قىتنث   مى ( 13) المىتدة في المش ع بي  أ  بعد -1
 السىىىتبقتي  المىىىتدتي  أحكىىىت  مىىى ( 15) المىىىتدة فىىىي اسىىىتثن ، األسىىىبثيي  حىىى ال ا( 14) المىىىتدة فىىىي ثبىىىي –العمىىىل
 قتبلى  لمىثاد محققى  خسىت ة لتالفىي أث ينى  نشىأ مىت إصىالح أث خةى  حىتد  ثقىثع لمن  الةت ئ  العمل حتال 
 الةت ئى  الحىتال  ببيىت  سىتي  ثيشى ط  أ بى  خىالل المخىت  التشىغيل مكتى  إبىالغ بشى ( كل  ثذلك، للتلف
 ."العمل إلتمت  لالزم ا ثالمدة

 تزطىد أ  يجىثز ال"  يلى ، العمىل يالقىت  بشىأ ، 2010 لسن ( 12)  ق  القتنث   م ( 13) المتدة نص  -2
 اليىث  فىي يمل ستيت  يش  تتجتثز أ  يجثز ال كمت، األسبثع في ستي  ثأ بعي  ثمت    يل  العمل ستيت 
 ... ".الثاحد
 للصىىالة أكثىى  أث فتىى ة العمىىل سىىتيت  تتخلىىل أ  يجىى " :يلىى  القىىتنث   هىىذا مىى ( 17) المىىتدة ثنصىى  
 أكثى  العتمىل يعمىل أال الحتى ة هىذه تحديىد فىي ثط ايى  ستي  ي  مجمثيهت في تزطد ال ثال اح  الةعت  ثلتنتثل

 ."متصل  ستيت  س  م 



 257                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

 بىىي  اتحىىتق ثجىىثد يىىد  حتلىى  فىىي ثكىىذلك القىىته ة القىىثة أث الضىى ث ة حتلىى   يىى  ثفىىي 
 ثيىد ، التعتقىد ينىد أث التغييى  إجى اء ينىد سىثاء العمىل زمى  يى تغي يلى  العمل ثجه  العتمل
 .العمل أداء زم  تغيي  العمل جه  يل  يحظ  العقد في ص طح ن  ثجثد

 التنظيميىى  السىىلة  فىىي يىىدخل، العمىىل أداء زمىى  ثتعىىديل تغييىى  فىى   الحتلىى  هىىذه فحىىي 
 قىىىتنث   مىىى ( 68) مىىىتدةال فىىىي الىىىثا دة القتيىىىدة بتنةبىىىتق نعتقىىىد ثهنىىىت، العمىىىل لجهىىى  ثاإلدا طىىى 
دا ت  العمل تنظي  يملي  تتةل  فقد، العمل يالقت   يلى  تعىديال  إحىدا  منتسى  بشكل ثا 
 تعىىديل فىىي العمىىل لجهىى  للسىىمتح المةلثبىى  الشىى ث( تىىثاف  مىى  بىىد ال ثهنىىت، العمىىل أداء زمىى 
 يي تسىتد ثأ ، جثه طىت التعىديل يكىث   أال، أهمهمىت مى  ثالتىي العمل أداء ثة طق  العقد ش ث(
 .العتمل بحقثق  التعديل يم  ثأال، العمل مصلح 
 بتلسىتيت  المسىت  دث   اإلضىتفي  العمىل سىتيت  إلغتء العمل لجه  يجثز ث  ثم  
 تقىث  أ  لهىت ثالتىي، العمىل لجهى  التنظيميى  السىلة  فىي يىدخل اإلجى اء ثهىذا، للعمىل األصلي 

 فىي جثه طىت تغييى ا ذلىك يعتبى  ثال، العمىل مصىلح  ثتحقيىق االقتصتدي  التغيي ا  لمثاجه  ب 
 السىتيت  مى  يىددا العتمىل تشىغيل يلى  صى طحت نصىت العقىد يتضم  ل  مت، العمل أداء زم 

 .االتحتق هذا تنحيذ العمل جه  إمكت  في ثكت ، اإلضتفي 

                                                                                                                                                 

 فىي سىتيت  سى  مى  أكث  بعمل الحد  تشغيل يجثز ال" :يل  القتنث   هذا م ( 28) المتدة ثنص  
 الحىد  يشىتغل ال بحيى ، سىتي  يى  مجمثيهىت فىي تقىل ال الةعىت  ثتنىتثل لل احى  أكثى  أث فتى ة خللهتتت اليث 
 ."متصل  ستيت  أ ب  م  أكث  فعليت شغال
 لسىىىىن ( 595)  قىىى  بىىىتلق ا  الصىىىىتد ة المىىىذكث  للقىىىتنث   التنحيذيىىى  الالئحىىىى  مىىى ( 06) المىىىتدة ثحضىىى   
 .قتنثن ت الجتئزة متلثاألي األحثال في إال ليال النستء تشغيل، 2010
 .المذكث  القتنث   م ( 25) المتدة، إ ضتع فت ة في الحق لهت الم ضع  الم أة أ  كمت 
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 الحىىد يىى  بهىىت ثالنىىزثل العمىىل سىىتيت  تخحىىيض فىىي الحىىق لهىىت العمىىل جهىى  أ  كمىىت 
 .يلي  المتحق العتمل بأج  المست  يد  ثبش (، عملال مصلح  لدثايي قتنثنت المق  

 بعىد قتنثنىت المقى   الحىد إلى  لتصىل العمىل سىتيت  تعىديل كذلك العمل لجه  ثيحق 
 زمى  فىي جثه طىت تعىديال ذلك يعتب  ثال قتنث   المق  ة الستيت  م  بأقل يت  التشغيل كت  أ 
 .(1)التعديل هذا ي  إضتفي بأج  المةتلب  للعمتل يحق ثال، العمل أداء

 األجى  مىنحه  مى  إضىتفي  يمىل سىتيت  بىأداء العىتملي  تكليىف العمىل لجه  ثيحق 
 ضىىم  يىىدخل ذلىىك إ  بىىل، العمىىل أداء زمىى  فىىي جثه طىىت تعىىديال ذلىىك يعتبىى  ثال، لهىىت المقىى  
 .(2)قتنثنت يليهت المنصث  العتمل التزامت 
 التنظيميىى  السىىلة  ت إةىى فىىي يىىدخل ذلىىك فىى   العمىىل مثاييىىد تنظىىي  إليىىتدة ثبتلنسىىب  

 المحىددة العمىل بسىتيت  االلتىزا  بش (، ثنهتيت  الدثا  بداي  تحديد العمل فلجه  العمل لجه 
 .ثالنستء األحدا  تشغيل ثنظت  ال اح  ثأثقت ، قتنثنت

 ثاالنصىىى اف الحضىىىث  فىىىي بتلتىىىأخي  األذ  للعتمىىىل تعةىىىي أ  العمىىىل لجهىىى  أ  كمىىىت 
 العمىل سىتيت  ثتحديىد، ثنهتيتى  مجمثي  أث ث دي  كل يمل بداي  تحديد أيضت ثلهت، المبك 

 العمىل ثلجهى ، قتنثنىت   المحىددة اإلضىتفي العمىل سىتيت  يل  تزطد أال بش ( ثمدت  اإلضتفي
 للعمىىىتل ال احىىى  فتىىى ة ثتنظىىىي ، ال احىىى  أيىىىت  فىىىي بتلعمىىىل يكلحىىىث   الىىىذي  العمىىىتل تحديىىىد كىىىذلك

 للعمىىل األقصىى  الحىىد تجىىتثز يىىد   (ثبشىى تثقىىف دث   العمىىل يسىىتم  بحيىى  بيىىنه  ثتثزطعهىىت

                                                           

 يبىدالغني .118 . السىتبق الم ج ، الشغل لعقد االنح ادي التعديل في المشغل سلة ، العمت ي  زك طتء -1
 .234 ، الستبق م ج ال، الح دي  العمل يالقت ، 1/و، االجتمتيي القتنث  ، ال ثيمض يم ث

 العمىل جه  م  تكليف يل  بنتء   ال سمي  العمل أثقت   ي  في العمل أداء، العتمل التزامت  ضم  م  -2
 .2010 لسن ( 12)  ق  القتنث   م ( 1) فق ة( 11) المتدة، ذلك العمل مصلح  اقتض  إذا
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 الحتىى ة إلىى  الليليىى  الحتىى ة مىى  العتمىىل يمىىل أداء زمىى  تغييىى  العمىىل لجهىى  ثيمكىى  ،(1)المتصىىل
 .(2)الصبتحي 
 الليليى  الحتى ة في بتلعمل العتمل تكليف مثل، العمل مثاييد في الجثه ي  التعديل أمت 

 العمىىل إلىى  العىىتدي الىىدثا  بنظىىت  ليعمىى الىىذي العتمىىل تكليىىف أث، الصىىبتحي  الحتىى ة مىى  بىىدال
 .الث ديت  بنظت 

 ال، يليىى  المتحىىق العمىىل فىىي ثتعىىديال العقىىد شىى ث( يلىى  خ ثجىىت يعتبىى  التعىىديل فهىىذا 
 أث، العتمىل بمثافقى  إال القىته ة القىثة أث الضى ث ة حتلى   يى  في تج ط  أ  العمل لجه  يجثز
 بىى  تقىىث  العمىىل لجهىى  الحىىق هىىذا إيةىىتء يلىى  يىىن  العمىىل تنظىىي  الئحىى  أث العقىىد كىىت  إذا

 .(3)العمل متةلبت  حس 
  :العمل أساليب وتغيير التقنية التغيرات بسبب عليه المتفق غير بعمل العامل تكليف: ثالثا

 :العمل أستلي  ثتغيي  التقني  بتلتغي ا  المقصثد -1

 متتبعىىى  يتةلىىى  األكمىىىل الثجىىى  يلىىى  العمىىىل جهىىى  منشىىىأة فىىىي ثاسىىىتم ا ه العمىىىل أداء 
 .التقد  هذا م  يتثافق بمت العمل أستلي  ثتغيي  العمل جه  بنشت( المتعلق التقني التقد 

 ثتغييىىى ا  تعىىىديال  إدخىىىتل تتةلىىى ، االقتصىىىتدي  المنتفسىىى  ثشىىىدة السىىىثق  فمتةلبىىىت  
، الجىىثدة ثتحسىىي  التكلحىى  ثتقليىىل ثاألداء اإلنتىىتو لزطىىتدة العمىىل ثأسىىتلي  اإلنتىىتو ةىى ق  يلىى 
 .جديدة يمل ثأستلي  حديث  تقني  لثستئ بتستعمتل ثذلك

                                                           

  .المذكث  القتنث   م ( 17-14) المثاد -1

 إليى  مشىت ، 1980-4-15 جلسى ( ق-49 السىن ( )99)  قى  الةعى  فىي  المصى ط النقض محكم  حك  -2
 .الستبق  اإلشت ة، العمت ي  زك طتءء في

 .17 ، الستبق الم ج ، العمل يقد بنثد تعديل في المستخد  سلة ، أحمد صتلحي  -3
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 بىىى امج بتسىىىتخدا  المحتسىىىب  نظىىىت  إلىىى  التقليىىىدي المحتسىىىب  نظىىىت  مىىى  التحىىىثل مثىىىل 
 البيىى  منظثمىىت  يبىى  البيىى  ة طىىق إلىى  التقليديىى  البيىى  ةىى ق  مىى  التحىىثل أث، اآللىىي الحتسىى 
 .اآللي  اإلنتتو ة ق  إل  اليدثي  اإلنتتو ة ق  م  التحثل أث، الحديث 

 العمىىل نظىى  تغييىى  أ  فلهىىت ثاإلدا طىى  التنظيميىى  العمىىل جهىى  سىىلة  فىىي يىىدخل ثهىىذا 
 ث فىىى  اإلنتىىىتو ثزطىىىتدة العمىىىل جهىى  منشىىىأة ثتحىىىدي  تةىىىثط  إلىى  يىىىؤدي بمىىىت، اإلنتىىىتو ثثسىىتئل
 ثالحنيىىىى  العلميىىىى  التةىىىىث ا  مىىىى  بتالسىىىىتحتدة ثذلىىىىك، النحقىىىىت  ثتقليىىىىل ثالجىىىىثدة األداء مسىىىىتثى 
 .العمل جه  بنشت( المتعلق 
 التقنيىىى  التغيىىى ا  مىىى  يتنتسىىى  بمىىىت ثالثظىىىتئف األيمىىىتل هيكلىىى  إيىىىتدة يتةلىىى  اثهىىىذ 
 .(1)العمل أستلي  ثتغيي 

 بعىد ثظيحتى  ألغيى  الىذي العتمىل خىدمت  إنهىتء يت  أ  إمت :خيت ط  أمت  نكث   ثهنت 
 أسىتلي  ثتغييى  التقني  التةث ا  م  يتثافق بمت العمل جه  منشأة في الثظتئف هيكلي  إيتدة
 مل؟الع

 اسىىىتخدا  مىىى  يتنتسىىى  جديىىىد بعمىىىل ثتكليحىىى  السىىىتبق  العتمىىىل ثظيحىىى  تغييىىى  يىىىت  أث 
 .الجديد الثظتئف ثهيكل الحديث  التقني  الثستئل
 يىىى  االسىىىتغنتء مىىى  فبىىىدال، للعتمىىىل ثأنحىىى  أجىىىدى األخيىىى  الخيىىىت  أ  المؤكىىىد ثمىىى  
 بىدال آخى  بعمىل يحى تكل يىت ، الثظىتئف هيكل  ثا يتدة العمل أستلي  تغيي  بعد العتمل خدمت 
 الخيىىت  هىىذا فىى   الثقىى  نحىى  ثفىىي، الجديىىد العمىىل ألداء ثتأهيلىى  ثتد طبىى  السىىتبق يملىى  مىى 

                                                           

، السىىىتبق الم جىىى ، الحىىى دي العمىىىل يقىىىد، 2/و، االجتمىىىتيي القىىىتنث   فىىىي الثسىىىي ، الب يىىىي حسىىى  أحمىىىد -1
 .22 ، الم ج  نح ، أحمد صتلحي .596 
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 نشىىتةهت مجىتل فىىي الحديثى  التقنيىى  التةىث ا  لمجىت ا  الكتملىى  اإلمكتنيى  العمىىل لجهى  يعةىي
 .(1)التةث ا  هذه م  يتنتس  بمت بهت الثظتئف ثتنظي  هيكل  ثا يتدة
 يليىى  المتحىق  يى  بعمىل العتمىل تكليىف فأجىىتز ، االتجىته بهىذا التشى طعت  بعىض أخىذ  ثقىد
 هيكىىىل فىىىي تغييىىى  إحىىىدا  حتلىىى  فىىىي أث، حديثىىى  تقنيىىى  ثسىىىتئل اسىىىتخدا  حتلىىى  فىىىي، العقىىىد فىىىي

 .(2)العمل تةثط  بقصد ثالثظتئف األيمتل
 صىىى طحت نصىىت الليبىىىي، 2010 لسىىن ( 12)  قىى  العمىىىل يالقىىت  قىىىتنث   يتضىىم  ثلىى  

 العمىىل قىىتنث   مثىىل، الحديثىى  الع بيىى  التشىى طعت  بعىىض فىىي الحىىتل هىىث كمىىت،  الخصىىث  بهىىذا
 قىد، القىتنث   هىذا مى ( 72) المىتدة نى  أ  يالحظ أن  إال، المص ي  العمل قتنث   أث السث ي 
 ثذلىك، اإلنذا  مدة ثبم ايتة العتمل إنذا  بعد مدت  إنهتء قبل العقد فسب العمل لجه  أجتز 
 المخىىىت  العمىىىل مكتىىى  إبىىىالغ بعىىىد إدا طىىى  ألسىىىبت  يليىىى  تعتقىىىدالم العمىىىل إلغىىىتء حتلىىى  فىىىي

 األسىبت  جديى  م  التحقق العمل مكت  ثيل ، الحسب حق استعمتل قبل األقل يل  بشه ط 

                                                           

، السىىىتبق الم جىىى ، الحىىى دي العمىىىل يقىىىد، 2/و، االجتمىىىتيي القىىىتنث   فىىىي الثسىىىي ، الب يىىىي حسىىى  أحمىىىد -1
 594-595. 

 لصىىتح  يجىىثز" يلىى ، 2010 لسىىن ( 17)  قىى  السىىث ي  العمىىل قىىتنث   مىى (  و فقىى ة 51) المىىتدة نصىى  -2
 فىي تغييى  إلى  لجىأ إذا أث حديث  تقني  ثستئل استخد  إذا، يلي  قالمتح  ي  آخ  بعمل العتمل تكليف العمل
 مىى  تتةلىى  ثالتغييىى  الثسىىتئل هىىذه ثكتنىى ، منشىىأت  ضىىم  العمىىل تةىىثط  بقصىىد ثالثظىىتئف األيمىىتل هيكليىى 
 .جديدة نثيي  مهت ا  العتمل
 ههىىىذ اكتسىىىت  يلىىى  ثتىىىأهيله  العمىىىتل بتىىىد ط  يقىىىث  أث الحتلىىى  هىىىذه فىىىي العمىىىل صىىىتح  يلىىى  ثطجىىى  
ذا، الجديدة بتأليمتل للقيت  المهت ا   الحتلى  هىذه فىي تةبىق، الجديىد للعمىل ثالتأهيىل التىد ط  العتمىل  فض ثا 

 ."القتنث   هذا م ( 64) المتدة في يلي  المنصث  المب   التس طح أحكت  يمل  إنهتء يل 
 ثمى " يلىي، 2003 لسىن ( 12)  قى  المصى ي  العمل قتنث   م ( 76) المتدة م  األخي ة الحق ة ثنص  
 فىىىي التقنىىىي التةىىىث  مىىى  يتمتشىىى  مختلىىىف بعمىىىل للقيىىىت  ثتأهيلىىى  العتمىىىل تىىىد ط  العمىىىل لصىىىتح  يجىىىثز ذلىىىك

     ."المنشأة
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لغتء، العمل جه  إليهت استند  التي  لهىت بمىت العمىل جهى  أ  يعنىي إدا طى  ألسىبت  الثظيحى  ثا 
لغىىىتء لىىىديهت ثاأليمىىىتل لثظىىىتئفا هيكىىىل فىىىي النظىىى  إيىىىتدة  أ  تنظيميىىى  سىىىلة  مىىى   بعىىىض ثا 

 ذلىىك ي جىى  ثقىىد، جديىىدة يمىىل ثأسىىتلي  تقنيىىت  إدخىىتل بعىىد جىىدثى  لهىىت يعىىد لىى  التىىي الثظىىتئف
  .أخ ى  أسبت  إل 

 العمىىل جهىى  يعةىىي( 2–72) المىىتدة نىى  كىىت  إذا الحتلىى  هىىذه فىىي قثلىى  يهمنىىت ثمىىت 
نهىتء العمىل يقد فسب في الحق  ألسىبت  يليى  المتعتقىد مىلالع إلغىتء تى  إذا العتمىل خىدمت  ثا 
 المتحىق  يى  بعمىل العتمىل تكليىف في الحق لهت يكث   أ  أثل  بت  م  ف ن ، تنظيمي  إدا ط 
 ثأسىىتلي  تقنيىىت  إدخىىتل بسىىب ، العتمىىل مىى  يليىى  المتعتقىىد العمىىل ألغىىي إذا، العقىىد فىىي يليىى 
 سىىىب بتلن مخحىىىف حكىىى  فهىىىذا، ذلىىىك بسىىىب  ثاأليمىىىتل الثظىىىتئف هيكلىىى  ثا يىىىتدة، جديىىىدة يمىىىل
 .(1)خدمتت  إنهتء م  أهث   آخ  بعمل فتكليح ، للعتمل

 ثتغييى  التقنيى  التغيى ا  بسىب  يليى  المتحىق  يى  بعمىل العتمل بتكليف المتعلق  األحكت  -2
 :العمل أستلي 

 السىىىىلة  إةىىىىت  فىىىىي يىىىدخل العمىىىىل أسىىىىتلي  ثتغييىىىى  حديثىىى  تقنيىىىىت  إدخىىىىتل كىىىت  إذا 
 الثظىتئف لىبعض إلغىتء مى  ذلىك يسىتتبع  ثمت منشأتهت إدا ة في ثحقهت العمل لجه  التنظيمي 
 . العقد في يليهت المتحق  ي  أخ ى  بأيمتل العتملي  ثتكليف مجدي  تعد ل  التي ثاأليمتل
 م ايىىتة مىى  بىىد ال بىىل، العتمىىل حقىىثق  إهىىدا  حسىىت  يلىى  يكىىث   أال يجىى  ذلىىك فىى   

 .الحقثق  هذه
                                                           

 .العمل جه  تثف ه الذي التد ط  حضث  العتمل يل  العمل يالقت  قتنث   م ( 2–11) المتدة أثجب  -1
 يد  –العمل يقد إنهتء العمل لجه  فيهت يجثز التي األحثال ضم  م  أ " يل  نص ( 77) ثالمتدة 
 ."الهيكل  إيتدة ذلك في بمت، العمل مقتضيت  ي ج  اإلنهتء أ  أث العمل أداء يل  العتمل قد ة

 يجىثز نظ نىت حسى  أثلى  بىت  فمى  العتمىل يقد إنهتء تجيز العمل جه  منشأة هيكل  إيتدة كتن  ف ذا 
      .يلي  حقالمت العمل  ي  آخ  بعمل تكليح  العمل لجه 
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 ثتغييىى  التقنيىى  التغيىى ا  ب بسىى يليىى  المتحىىق  يىى  بعمىىل العتمىىل تكليىىف فىى   لىىذلك 
، ثالعتمىىل العمىىل جهىى ، الةىى في  حقىىثق  تححىىظ التىىي األحكىىت  لىىبعض يخضىى ، العمىىل أسىىتلي 
 : األحكت  هذه ثم 
 أسىىىتلي  ثتغييىىى  التقنيىىى  التغيىىى ا  بسىىىب  يليىىى  المتحىىىق  يىىى  بعمىىىل العتمىىىل تكليىىىف أ  -1.2
 .مؤقتت   ثلي  الدثا  ةتب  ل  تكليف هث، العمل
 يىى  مختلحىىت يكىىث   أال الحتلىى  هىىذه فىىي للعتمىىل يسىىند الىىذي الجديىىد العمىىل فىىي يشىت ( ال -2.2

 التقنيىىت  تغييىى  حتلىى  فىىي للعتمىىل المسىىندة الثظيحىى  فتغييىى ، جثه طىىت اختالفىىت األصىىلي العمىىل
 يليىىى  المتحىىىق العمىىىل يىىى  يختلىىىف الجديىىىد العمىىىل كىىىت  ثلىىىث، مشىىى ثيت يعتبىىى  العمىىىل ثأسىىىتلي 
 .جثه طت   اختالفت  

 العمىىىىل ثأسىىىىتلي  التقنيىىىىت  إدخىىىىتل بعىىىىد للعتمىىىىل سيسىىىىند الىىىىذي الجديىىىىد لعمىىىىلا كىىىىت  إذا -3.2
 فيجىى ، جديىدة نثييىى  مهىت ا  تىثاف  يتةلىى ، ذلىك يلىى  بنىتء   الثظىتئف هيكلىى  ثا يىتدة الجديىدة
 يمكنىى  بمىىت المهىىت ا  هىذه الكتسىىت  ثتأهيلىى  العتمىل تىىد ط  الحتلىى  هىىذه فىي العمىىل جهىى  يلى 
 .(1)الجديد العمل أداء م 

                                                           

، السىىىتبق الم جىىى ، الحىىى دي العمىىىل يقىىىد، 2/و، االجتمىىىتيي القىىىتنث   فىىىي الثسىىىي ، الب يىىىي حسىىى  أحمىىىد -1
 إنهىىتء فىىي العمىىل جهىى  أحقيىى  يلىى  األمىى  بىىتدئ فىىي الح نسىىي  الىىنقض محكمىى  اسىىتق   ثقىىد .595–594 
 ثظىتئف ب سىنتد العمىل جهى  تلىز  أ  دث   اقتصىتديت إنهىتء   الملغىتة الثظىتئف يشىغلث   كىتنثا الىذي  العمتل يقثد
 جهىى  تلىىز  ثأصىىبح  الحكىى  هىىذا يىى  ت اجعىى  قىىد المحكمىى  أ  إال، المهنيىى  كحىىتءته  مىى  تىىتالء  إلىىيه  أخىى ى 
 فى ذا، يشىغلهت كىت  التىي الثظيحى  إلغىتء بعىد الجديىدة الثظىتئف مى  ثظيحى  أي فىي العتمىل تأهيىل ب يتدة العمل
 لعىىد  مشىى ثع  يىى  يعتبىى  اإلنهىىتء هىىذا فىى  ، ثظيحتىى  إلغىىتء يقىى  العمىىل يقىىد ثأنهىى  ذلىىك العمىىل جهىى  ختلحىى 
 ثقىد .22 ، السىتبق الم جى ، العمىل يقىد بنىثد تعىديل فىي المسىتخد  سىلة ، أحمىد صىتلحي. يب  ه مت ثجثد
 .المذكث  القتنث   م ( و–51 المتدة) ص اح  ذلك يل ، 2010 لسن ( 17)  ق  السث ي  العمل قتنث   ن 
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 يشىىغلهت كىىت  التىىي ثظيحتىى  إلغىىتء بعىىد العتمىىل يقىىد تنهىىي أ  العمىىل لجهىى  ثزيجىى فىىال 
، لىى  جديىىدة ثظيحىى  إسىىنتد مىى  بىىد ال بىىل، الهيكلىى  ثا يىىتدة تقنيىى  ألسىىبت  الثظىىتئف هيكىىل مىى 

ذا، ثمؤهالتىى  خب تىى  حسىى  بهىىت القيىىت  يحسىى  ال كىىت  إذا، لشىىغلهت ثتأهيلىى  ثتد طبىى    فىىض ثا 
، خدمتتىى  إنهىىتء الحتلىى  هىىذه فىىي العمىىل لجهىى  فيحىىق، لجديىىدا للعمىىل ثالتأهيىىل التىىد ط  العتمىىل
 .(1)ّ  مش ثيت الحتل  هذه في مع  المب   العقد فسب ثيعتب 

 ثالمتمثلى  فنيى  ألسىبت  ثظيحتى  إلغىتء بعىد للعتمىل المسىند العمىل تغييى  يلى  يت تى  ال -4.2
 مسىىىت  أي، الثظىىىتئف هيكلىىى  ثا يىىىتدة العمىىىل ةىىى ق  ثتةىىىثط  الحديثىىى  بتألسىىىتلي  األخىىىذ فىىىي

 الثتبتىى  ثملحقتتىى  العتمىىل بىىأج  المسىىت  يىىد  يجىى  أي، المعنثيىى  أث المتديىى  العتمىىل بحقىىثق 
 بىد ال بىل، للعتمىل ل سىتءة العمىل جهى  قبىل م  الحق هذا استعمتل يد  يج  كمت ثالمستق ة

 فىي الحديثى  بتألستلي  ثاألخذ ثتةثط ه العمل مصلح  م  نتبعت الحق هذا استعمتل يكث   أ 
 .(2)العمل جه  شت(ن مجتل
 يجىىزا   العمىىل أداء يىى  العتمىىل يجىىز بسىىب  يليىى  المتحىىق  يىى  بعمىىل العتمىىل تكليىىف:  ابعىىت  
 .مستديمت   جزئيت  

 :مستديمت   جزئيت يجزا العمل أداء ي  العتمل بعجز المقصثد -3

                                                           

 .2010 لسن ( 17)  ق   السث ي  العمل قتنث   م ( و) فق ه( 51) المتدة -1

، السىىىتبق الم جىىى ، الحىىى دي العمىىىل يقىىىد، 2/و، االجتمىىىتيي القىىىتنث   فىىىي الثسىىىي ، الب يىىىي حسىىى  أحمىىىد -2
 يلىى ، 2010 لسىن ( 17)  قىى  السىث ي  العمىىل قىتنث   مىى ( هىى) فقىى ة( 51) المىتدة نصىى  ثقىد .596–595 
 .ص اح  ذلك

 ألسىبت  الثظىتئف إلغىتء قبىل العمىل جهى  يلى  الليبىي العمىل القىت ي قىتنث   مى ( 72) المىتدة ثتثج  
  .العمل جه  تدييهت التي األسبت  جدي  م  للتأكد المخت  العمل مكت  تبل  أ  تنظيمي  إدا ط 
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 التىىي الثظيحىى  أث للعمىىل منتسىىب  صىىحي  حتلىى  فىىي ثهىىث العمىىل بجهىى  العتمىىل يلتحىىق 
 بسىىىب  سىىىثاء الصىىىحي  للمخىىىتة  معىىى ض اإلنسىىىت  ثلكىىى ، العمىىىل جهىىى  بىىىلق مىىى  إليىىى  تسىىىند

 . ي هت أث اإلصتب 
 كليىت يكىث   قد العجز هذا، يمل  أداء يل  قد ت  في يؤث  بعجز يصت  قد فتلعتمل 

حتلت  العتمل خدمت  إنهتء إل  يؤدي مت ثهث  .(1)االجتمتيي الضمت  إل  ثا 
 أي أداء يىى  الكليىى  القىىد ة يحقىىده ال، يمت  مسىىتد جزئيًّىىت يجىىز ا العتمىىل يجىىز يكىىث   ثقىىد 

 جزئىىي بعجىىز العتمىىل يصىىت  ثينىىدمت ،(2)األيمىىتل بعىىض أداء يلىى  قىىتد ا يكىىث   ثلكنىى ، يمىىل
 .يلي  المتحق العمل أداء يل  قتد   ي  يكث   قد، مستدي 

 :خيت ط  أمت  نكث   ثهنت 
 تكليحىىى  ت يىى أث يليىى  المتحىىق العمىىل أداء يىى  لعجىىزه العتمىىل خىىدمت  تنهىى  أ  ف مىىت 
 العمىىىل يالقىىىت  قىىىتنث   يتضىىىم  ثلىىى  ،(3)المسىىىتجدة الصىىىحي  حتلتىىى  مىىى  يتنتسىىى  آخىىى  بعمىىىل

                                                           

 بثفىىتة العمىىل يقىىد ينتهىىي" يلىى ، 2010 لسىىن ( 12)  قىى  العمىىل يالقىىت  قىىتنث   مىى ( 80) المىىتدة نصىى  -1
 اللجنىى  بقىى ا  الصىىتد  العجىىز تقىىدي  الئحىى  مىى ( 16) المىىتدة ي فىى  ثقىىد. "يملىى  يىى تأد يىى  بعجىىزه أث العتمىىل
 دائم  بصح  صتحب  يعثق  الذي العجز بأن  الكلي العجز( 1980 لسن  1309)  ق (، ستبقت  ) العتم  الشعبي 
 كىل لككىذ كليىت   يجىزا   يعتبى  كمىت، آخى  يمىل أي أث السىتبق يمل  هث كت  سثاء بمقتبل يمل أداء ي  ثكلي 
 ."أكث  أث% 60 بنسب  العمل أداء يل  صتحب  قد ة ينق  دائ  يجز

 يلى  القىد ة فقىد يليى  يت تى  الىذي العجىز" بأنى  الجزئىي العجىز المىذكث ة الالئح  م ( 17) المتدة ي ف  -2
 يجىىىز أنىىى  المختصىىى  للجنىىى  تبىىىي  بىىىأ  االسىىىتدام  شىىى ( تخلىىىف أث% 60 مىىى  أقىىىل بنسىىىب  ثالكسىىى  اإلنتىىىتو
 ... ".مؤق 

 انتهىىتء أسىىبت  مىى  سىىببت يعتبىى  ال، ليبيىىت فىىي االجتمىىتيي الضىىمت  لنظىىت  ثفقىىت الجزئىىي العجىىز أ  يالحىىظ -3
ىىت، االجتمىىتيي الضىىمت  فىىي المشىىت ك الجزئىىي العجىىز صىىتح  ثيسىىتحق، الخدمىى  أث العمىىل  يقىىد  جزئيىىت معتش 
 ثطجىىثز% 60 لىى إ تصىىل أ  ثدث  % 30 العجىىز نسىىب  بلغىى  متىى  ثذلىىك الكتمىىل المعىىتش إلىى  العجىىز بنسىىب 
 جهى  أي لدى خدمت  أث يمل  ي  ل  مستحقت يكث   دخل أث أج  أث م ت  أي ثبي  المعتش هذا بي  الجم 
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( 80) للمىتدة الح فىي التحسىي  إ  بىل، الحتلى  بهىذه يتعلىق نصىت 2010 لسن ( 12)  ق  الليبي
 أصىىبح إذا العتمىىل مىى  المبىى   العقىىد تنهىىي أ  لهىىت العمىىل جهىى  أ  منىى  يحهىى  القىىتنث   هىىذا مىى 

 قىثاني  بعىض بعكى ، الجزئىي ثالعجىز الكلىي العجىز بىي  تح قى  دث  ، يملى  تأديى  ي  يتجزا
 إسىنتد العمىل جهى  يلى  أثجبى  التي الع بي  الدثل بعض فثاني  ضمنهت ثم  الحديث  العمل
 ثجىثد حتلى  فىي ثذلىك، دائى  جزئىي يجىز ينهىت نىتج إصتب  ب  لحق  الذي للعتمل آخ  يمل
 .(1)الدائ  الجزئي العجز ب  لحق الذي العتمل ل حت م  يتنتس  الذي العمل هذا مثل

                                                                                                                                                 

ذا، كتنىىى   العجىىىز لصىىىتح  فتمىىىنح% 30 إلىىى  تصىىىل أ  دث   أكثىىى  أث% 5 الجزئىىىي العجىىىز نسىىىب  كتنىىى  ثا 
. كتملىى  سىىن  معىىتش مىى قي إلىى  العجىىز د جىى  بنسىىب  تقىىد ، مقةثيىى  إيتنىى  االجتمىىتيي الضىىمت  فىىي المشىىت ك
  قى –(سىتبقت  ) العتمى  الشعبي  اللجن  بق ا  الصتد –االجتمتيي الضمت  معتشت  الئح  م  (82–78) المثاد

(669-1981). 

 إصىىتب  يتمىل أصىي  إذا": يلىى  1996 لسىن ( 08)  قى  األ دنىىي العمىل قىتنث   مىى ( 14) المىتدة نصى  -1
 صىتح  يلى  ثجى  بى  يقىث  كت  الذي يمل   ي  يمل اءأد م  يمنع  ال، جزئي دائ  يجز ينهت نتج يمل
 أ  يلىى ، لىىذلك المخصىى  ثبىىتألج  العمىىل هىىذا مثىىل ثجىىد إذا حتلتىى  ينتسىى  آخىى  يمىىل فىىي تشىىغيل  العمىىل
 ."اإلصتب  قبل األخي  أج ه أست  يل  إلصتبت  الستبق  المدة ي  المتلي  حقثق  تحس 
 العمىىل يقىىد ينتهىىي" :يلىى ، 2003 لسىىن ( 12)  قىى  المصىى ي  العمىىل قىىتنث   مىى ( 124) المىىتدة ثنصىى  
 . "العجز هذا سب  كت  أيت كليت يجزا يمل  تأدي  ي  العتمل بعجز
 يمىل ثجىثد يىد  ثبى  إذا إال العجىز بهىذا العمىل يالقى  تنتهىي فىال جزئيت يجزا العتمل يجز كت  ف ذا 
 العمىل ثجىثد يىد  أث دثجىث  ثطثبى ، مى ض   ثجى  يلى  بى  يقىث  أ  العتمىل يسىتةي  العمىل صىتح  لىدى آخ 
 .االجتمتيي التأمي  قتنث   ألحكت  ثفقت اآلخ 
ذا   ذلىك إلى  ينقلى  أ  العتمىل ةلى  يلى  بنىتء العمىل صتح  يل  كت  اآلخ  العمل هذا ثجثد ثب  ثا 
 ".االجتمتيي التأمي  قتنث   بأحكت  اإلخالل يد  م  العمل
 فىي أمىت"...  يلى ، 2010 لسىن ( 17)  قى  السىث ي  العمىل قىتنث   مى ( 04) فقى ( 62) المتدة ثنص  
 العمىىىل صىىتح  لىىدى آخىى  يمىىل ثجىىثد يىىد  ثبىى  إذا إال العمىىىل يقىىد ينتهىىي فىىال جزئيىىت   العتمىىل يجىىز حىىتل

ذا العتمل ب  يقث  أ  يستةي   أ  العتمىل ةلى  يلى  بنىتء العمىل صىتح  يل  يج  العمل هذا ثجثد ثب  ثا 
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 العمىل سىلك فىي العتمىل بقىتء يضىم  ألن  بتلتأييد الجدي  هث االتجته هذا أ  ثنعتقد 
 لمجىى د العتمىىل يىى  العمىىل جهىى  تخلىىي ثيىىد  العمىىل لجهىى  العتمىىل النتمىىتء احتىى ا  هىىذا ثفىىي

 فيهىت أفنى  العمىل هى ج خدمى  فىي سىنثا  أمضى  قىد العتمىل يكىث   ثقىد جزئىي بعجىز إصتبت 
 فىىي اإلنسىىتني  مىى  فلىىي  العمىىل جهىى  منشىىأة فىىي ثنشىىت( جىىد بكىىل يملىى  ألداء ثصىىحت  شىىبتب 
 كىت  إذا ثختصى  العتمىل لهت تع ض التي الصعب  اللحظت  م  لحظ  في ين  التخلي شيء
 .العتمل لهت تع ض يمل إصتب  الجزئي العجز سب 

 يجىىىزا   العتمىىل يجىىىز بسىىب  يليىىى  المتحىىق   يىىى بعمىىل العتمىىىل بتكليىىف المتعلقىىى  األحكىىت  -2
 .مستديمت   جزئيت  

 أداء يلىى  قىىتد   يىى  يجعلىى  جزئىىي بعجىىز إصىىتبت  بسىىب  آخىى  بعمىىل العتمىىل تكليىىف -1.2
 المعمىثل ل جى اءا  ثفقىت معتمىد ةبىي بتق طى  ثنسىبت  العجىز حتلى  إثبت  ثطت ، الستبق يمل 
 .(1)بهت

 يىىىىد  فيىىىى  يتشىىىى ( ال جزئىىىىي يجىىىىز أصىىىىتب  الىىىىذي للعتمىىىىل يسىىىىند الىىىىذي الجديىىىىد العمىىىىل -2.2
 الىذي الجديىد بتلعمىل يكلىف فتلعتمىل، للعتمىل مسىندا كت  الذي العمل م  الجثه ي  االختالف
 ثجى  يلى  بى  القيىت  العتمل ثيستةي  بتلعجز إصتبت  بعد الجديدة الصحي  حتلت  م  يتنتس 
 .(2)م ض  

                                                                                                                                                 

 ."االجتمتيي  التأمينت  قتنث   في يليهت المنصث  زالعج بأحكت  اإلخالل يد  م  العمل ذلك إل  ينقل 
 أمىت يمىل إصتب  ي  نتتج الجزئي العجز يكث   أ  يشت ةت ل  ثالسث ي  المص ي  القتنثني  أ  ثيالحظ 
    .ذلك اشت ( فقد األ دني القتنث  

 .االجتمتيي الضمت  لصندثق  التتبع  المختص  اللجت  ة طق ي  يت  أ  البد ذلك أ  نعتقد -1

 حسى  أحمد. ص اح ، 2003 لسن ( 12)  ق  المص ي  العمل قتنث   م ( 124) المتدة ذلك يل  نص  -2
  .776 ، الستبق الم ج ، الح دي العمل يقد، 2/و،  االجتمتيي القتنث   في الثسي ، الب يي
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 أ ، السىىتبق يملى   يى  آخى  لعمىىل، جزئىي يجىز بى  ألىى  الىذي العتمىل لتكليىف يشىت ( -3.2
 العتمىل حتلى  تىالء  شىت  ة ثظيحى  هنىتك تكى  ل  ف ذا، العمل جه  مالك في العمل هذا يثجد

 أكثى  ثجىثد حتلى  في أمت، للعتمل جديدة ثظيح  ب حدا  ملزم   ي  العمل جه  ف   الصحي 
 تنسىيب  تتىثل  التىي هىي العمىل جهى  ف   الصحي  العتمل حتل  م  تتنتس  شت  ة ثظيح  م 
 .(1)ثمتةلبتت  العمل حتج  حس  الثظتئف هذه إحدى إل 
 بعجىىز إصىىتبت  نتيجىى  يليىى  المتحىىق  يىى  آخىى  بعمىىل تكليحىى  تىى  الىىذي العتمىىل يسىىتحق -4.2
 األجىى  هىىذا كىىث   يىى  النظىى  بغىىض، بىى  كلىىف الىىذي الجديىىد للعمىىل المخصىى  األجىى  جزئىىي
 .(2)الستبق أج ه ي  ينق  أث يستثي 

 يىت  الجزئىي بىتلعجز إصىتبت  قبىل يشىغلهت كىت  التي  ي  أخ ى  ثظيح   إل العتمل نقل -5.2
 إنهىتء يةلى  أ  يسىتةي  بىل النقىل هىذا يلى  يجب  ال العتمل أ  يعني ثهذا، ةلب  يل  بنتء
 جميىى  الحتلىى  هىىذه فىىي ثيسىىتحق مشىى ثيت الحتلىى  هىىذه فىىي ةلبىى  ثيعتبىى ، العمىىل ثتىى ك العقىىد
 .(3)المتلي  حقثق 

                                                           

 المىىتدة ثجعلىى . 29 ، السىىتبق الم جىى ، العمىىل يقىىد بنىىثد تعىىديل فىىي المسىىتخد  سىىلة ، أحمىىد صىىتلحي -1
 لىىدى ثظيحىى  ثجىىثد يىىد  أث ثجىىثد إثبىىت  يمليىى ، 2003 لسىىن ( 12)  قىى  المصىى ي  العمىىل قىىتنث   مىى ( 124)

 حسىىى  أحمىىىد. االجتمىىىتيي التىىىأمي  قىىىتنث   ألحكىىىت  ثفقىىىت جزئىىىي بعجىىىز المصىىىت  العتمىىىل تنتسىىى  العمىىىل جهىىى 
 .776 ، الستبق الم ج ، الح دي العمل يقد، 2/و، االجتمتيي القتنث   في الثسي ، الب يي

 لسىىن ( 08)  قىى ، األ دنىىي العمىىل قىىتنث   مىى ( 14) المىىتدة، ثالصىىحح  الم جىى  نحىى ، الب يىىي حسىى  أحمىىد -2
1996. 

 جسىىي  لخةىىأ   م تكبىىت يعىىد ف نىى  الصىىحي  حتلتىى  بسىىب  الجديىىد للعمىىل نقلىى  العتمىىل  فىىض أ  يىى ى  الىىبعض -3
 العتمىل نقىل أل  صىحيح  يى  الى أي هذا أ  ثنعتقد، ثالصحح  الم ج  نح  أحمد صتلحي. الحصل يستثج 

 فتنهىى ، ذلىىك فىىي ي  ىى  لىى  فىى ذا العتمىىل مصىىلح  تحقيىىق بىى  المقصىىثد جزئيىىت يجىىزه بسىىب  اآلخىى  العمىىل إلىى 
 .العمل يقد انتهتء يند تص ف التي مستحقتت  كتف  ل  ثتص ف خدمتت 
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 مى  يتنتسى  آخى  يمىل إلى  نقلى  مسىتدي  جزئىي يجىز بى  لحىق الذي لالعتم ةل  إذا -6.2
 ثال بىذلك تلتىز  العمىل جهى  فى   العمىل جهى  بمىالك مثجىثدا العمىل هىذا ثكت  الصحي  حتلت 
ال الحتل  هذه في العتمل خدمت  إنهتء لهت يحق  .(1)مش ثع  ي  اإلنهتء كت  ثا 
 

                                                           

 مىى ( 04) فقىى ة( 62) ثالمىىتد، 2003 لسىىن ( 12)  قىى  المصىى ي  العمىىل قىىتنث   مىى ( 124) المىىتدة يبىى   -1
 المصىىت  العتمىىل نقىىل -العمىىل جهىى  يلىى  ثجىى - بصىىيغ ،  2010 لسىىن ( 17)  قىى  السىىث ي  العمىىل تنث  قىى

 مثجىىثدا   العمىىل هىىذا ثكىىت  ذلىىك العتمىىل ةلىى  إذا الصىىحي  حتلتىى  مىى  يتنتسىى  آخىى  يمىىل إلىى  جزئىىي بعجىىز
 يمليى  جعلى  قىد، 2013 لسىن  الليبىي العمىل قتنث   مش ثع م ( 87) المتدة أ  ثيالحظ. العمل جه  بمالك
 .جثازط  الجزئي العجز حتل  في العمل يالق  استم ا 
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 اخلامتة

 حىق ثمىدى، يليى  المتحىق العمىل بىأداء مىلالعت التزا  لمثضثع استع اضنت خالل م  
 يقىىد فىىي األستسىىي الىى ك  يعتبىى  العمىىل أ  جليىىت يتضىىح، آخىى  بعمىىل تكليحىى  فىىي العمىىل جهىى 
 .العمل يقد بمثج  العتمل يتتق يل  الملق  األصلي االلتزا  ثهث العمل

 بنحسىى  يؤديىى  ثأ  آخىى  يمىىال ثلىىي ، يليىى  المتحىىق العمىىل أداء العتمىىل يلىى  ثطجىى  
 تقتضىي  ثمىت النيى  حسى  إةىت  في المعتتد الشخ  يبذل  مت تأديت  في يبذل ثأ  متن ثأ بدق 
 القىثاني  بنصىث  للعمىل أدائى  فىي العتمل يلتز  ثأ ، العمل نةتق في الستئدة التعتمل قثايد

 المتعلقىى  الحنيىى  ثالقثايىىد، العمىىل بىىأداء المتعلقىى  العمىىل جهىى  ثتعليمىىت ، العمىىل ثنظىى  ثاللىىثائح
 ثمكمىىال العمىىل مسىىتلزمت  مىى  يعتبىى  مىىت العمىىل أداء فىىي ثطىىدخل، ثمهنتىى  تمىىلالع بتخصىى 

 .ل 
 جهىىدا   أث يضىىليت   جهىىدا   كىىت  سىىثاء بشىى ي  جهىىد كىىل هىىث البسىىي  محهثمىى  فىىي ثالعمىىل 

 .الحتال  بعض في معت   همت أث فك طت   ذهنيت  
 تبىلق األقىل يلى  أث ثمعينىت   ثمشى ثيت   ممكنىت   العمىل يكث   أ  البد للعقد محل ثكأي 
 ثالمكىىت  الىىزم  ينصىى ي  أ  بتيتبىىت  محىىددي  ثمكىىت  زمىى  فىىي يكىىث   العمىىل ثتأديىى ، للتعيىىي 
 التقىىىد  يثامىىىل ف ضىىىتهت كبيىىى ة تةىىىث ا  العمىىىل تأديىىى  بمكىىىت  لحىىىق ثقىىىد، العمىىىل ينتصىىى  مىىى 

 العمىل بنظىت  يعى ف مىت فثجىد، األيمىتل بعىض ثةبيعى  العمىتل بعىض ظى ثف ثكىذلك التقني
 لحقىىى  ثكىىىذلك، العمىىىل ألداء تخصىىى  أمىىىتك  فىىىي أث منىىىتزلال فىىىي العىىىتملي  مثىىىل بعىىىد يىىى 

 .العمل أداء تأدي  بزم  تةث ا 
 ينحصىى  للعتمىىل بتلنسىىب  ف نىى ، الشخصىىي  النتحيىى  مىى  العمىىل يقىىد لنةىىتق ثبتلنسىىب  

 يى  يجىزه أث ثفتتى  حتلى  فىي العتمىل خلىف إلى  االلتىزا  ينتقىل فىال، فقى  العتمىل شىخ  فىي
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 العمىل جهى  منشىأة بتنتقىتل ينتهىي ال العمىل يقىد أ  لقتيىدةفت العمىل جه  بعك ، العمل أداء
 . ي هت أث البي  أث اإليصتء أث بتإل   الخلف إل 

 فىال، المثضىثع حيى  م  نسبي  ملزم  قثة ل  األخ ى  العقثد شأ  شأن  العمل ثيقد 
 .يلي  اشتمل مت بكل العقد في يليت المنصث  االلتزامت  بتنحيذ إال المتعتقدا  يلز 

، تحسىىي  إلىى  تحتىىتو يبت اتىى  كتنىى  إذا العمىىل يقىىد تحسىىي  إلىى  القتضىىي يحتىىتو دثقىى 
، يليهىىىت يشىىىتمل التىىىي االلتزامىىىت  ببيىىىت  ثذلىىىك، العقىىىد نةىىىتق تحديىىىد يىىىت  التحسىىىي  خىىىالل ثمىىى 

 ثفىي لة فيى  المشىت ك النيى  يلى  للثقىثف يهىدف العمىل يقىد لنصىث  تحسىي ه يند ثالقتضي
 .لحتظلأل الح في المعن  يند يقف ال هذا

 ذاتىى  العقىىد إلىى  بىىتل جثع العقىىد يبىىت ا  القتضىىي بهىىت يحسىى  يثامىىل بىىي  الحقىى  ثيميىىز 
 بىي  ثثق  أمتن  م  يتثاف  أ  ينبغي ثمت العمل ةبيع : مثل الداخلي  بتلعثامل يع ف مت ثهث

 فىي القتضىي بهىت يسىتعي  التىي الخت جي  الظ ثف في ثالمتمثل : خت جي  ثيثامل. المتعتقدي 
 .العقد تنحيذ ثة طق ، العمل في الجت ي  الع ف: مثل عقدال تحسي 

ذا   الشىىك أ  القتيىىدة فىى  ، للةىى في  المشىىت ك  النيىى  يلىى  التعىى ف فىىي شىىك حىىد  ثا 
 االلتىىزا  أث الشىى ( يىى ء يتحمىىل الىىذي الةىى ف هنىىت بتلمىىدي  ثيقصىىد، المىىدي  لمصىىلح  يحسىى 
 .التحسي  محل

 ثلىث المىذي  الةى ف لمصىلح  ث  يكى تحسىي هت فى   اإلذيىت  يقىثد ذلىك م  ثيستثن  
 .دائنت كت 

 فىىي يحسىى  الشىىك فىى   لىىذلك، إذيىىت  يقىىثد هىىي أ لبهىىت فىىي العمىىل يقىىثد أ  ثبتيتبىىت  
 .العتمل لمصلح  العمل يقد

 القتضىي يقىث ، للةى في  المشىت ك  النيى  يى  ثالكشف العمل يقد تحسي  يملي  ثبعد 
 الحتلىىى  هىىىذه فىىىي القتضىىىي يتقيىىىد ثال، الصىىىحيح القىىىتنثني الثصىىىف إيةتئىىى  أي العقىىىد بتكييىىىف
 .للعقد المتعتقدا  أيةته الذي بتلثصف
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 ثهنىىت، ينىى  النتشىىئ  االلتزامىىت  تحديىىد أي العقىىد نةىىتق تحديىىد يىىت  ذلىىك يلىى  ثبنىىتء 
 النيىى  يعكىى  ثالىىذي، العمىىل يقىىد فىىي ث د مىىت يلىى  يقتصىى  ال العقىىد نةىىتق تحديىىد أ  نالحىىظ

 ثاللىىثائح ثالىىنظ  للقىىتنث   ثفقىىت العقىىد مسىىتلزمت  مى  هىىث مىىت إلىى  يتعىىداه بىىل، للةىى في  المشىت ك 
 .االلتزا  ةبيع  بحس  ثالعدال  ثالع ف

 فىىال، المتعتقىىدي  شىى طع  فتلعقىىد، ملزمىى  قىىثة آخىى  يقىىد أي شىىأ  شىىأن  العمىىل ثلعقىىد 
 .القتنث   يق  هت التي لألسبت  أث، الة في   بتتحتق إال تعديل  أث ننقض  يجثز

 .الني  حس  يثجب  مت م  تتحق ثبة طق  يلي  اشتمل متل ةبقت العقد تنحيذ يج  كمت 
 ثمىىت الةت ئىى  الظىى ثف، للعقىىد الملزمىى  القىىثة قتيىىدة مىى  يسىىتثن  العتمىى  للقثايىىد ثثفقىىت 
 أث فيهىىت الىىثا د التعسىىحي  الشىى ث( تعىىديل فىىي القتضىىي ثحىىق للعقىىد تعىىديل مىى  للقتضىىي تجيىىزه
 .منهت اإليحتء

 يقىىىد نقىىىض جىىىثاز يىىىد  هىىىي المتعتقىىىدي  شىىى طع  العقىىىد أ  لقتيىىىدة المبتشىىى ة ثالنتيجىىى  
 يق  هىىىت التىىىي لألسىىىبت  أث العمىىىل ثجهىىى  العتمىىىل بتتحىىىتق إال يليىىى  تعىىىديال  إدخىىىتل أث العمىىىل
 .القتنث  

 ال المتعتقىىدي  شىى طع  العقىىد أ  قتيىىدة إلىى  اسىىتنتدا العمىىل ينصىى  ثبىىت  مىى  ثبىتل    
 فىىىي العمىىىل ينصىىى  تغييىىى  لىىى إ تىىىديث الحتجىىى  أ  إال، بتتحتقهمىىىت إال تعديلىىى  أث نقضىىى  يجىىىثز
، العقىىىد فىىىي يليىىى  المتحىىىق العمىىىل  يىىى  آخىىى  بعمىىىل العتمىىىل تكليىىىف ثىىى  ثمىىى  الحىىىتال  بعىىىض

 فيهىت تىديث حىتال  تثجىد العتمى  للقثايىد ثفقت العمل يقد ش ث( تغيي  إمكتني  إل  فبتإلضتف 
 نصىى  الحىىتال  هىىذه، ذلىىك يلىى  بنىىتء العمىىل يقىىد ثتعىىديل العمىىل ينصىى  تغييىى  إلىى  الحتجىى 

 يليى  المتحىق  يى  آخ  بعمل العتمل بتكليف العمل لجه  سمح  حي ، العمل قثاني  ليهتي
 .معين  ثش ث( لضثاب  ثفقت العقد في
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 يكىىث   ثقىىد، بتنتهتئهىىت ينتهىىي، معينىى  ظىى ثف لمثاجهىى  مؤقتىىت يكىىث   قىىد التكليىىف هىىذا 
 .دائمت

 سىىتجدا الم مىى  متالئمىىت العقىىد ثطجعىىل العمىىل يقىىد تنحيىىذ فىىي م ثنىى  يعةىىي مىىت ثهىىث 
 تكيحى  إمكتنيى  لثجىثد، ثاسىتم ا ه العقد بقتء في يسته  ممت، إب ام  بعد تحد  التي ثالتةث ا 

 .المستجدة ثالمتةلبت  التةث ا  م 
 جهىى  ثحىىق يليىى  المتحىىق العمىىل بىىأداء العتمىىل التىىزا  لمثضىىثع د اسىىتنت خىىالل ثمىى  
 المالحظىىت  ايتبىىت ه فىىي ذيأخىى أ  الليبىىي المشىى ع ننتشىىد ف ننىىت، آخىى  بعمىىل تكليحىى  فىىي العمىىل
 المقت نى  العمىل قىثاني  إليهىت ثصل  التي التةث ا  بالدنت في العمل قتنث   يثاك  لكي اآلتي 
 .الع بي  الدثل بعض قثاني  سيمت ال
صىدا  ثالةبيعىي المتب  السيتق إل  الليبي المش ع يعثد أ  نأمل -1  يىنظ  منحصىل تشى ط  ثا 

 الثظيحى  يىنظ  منحصىال تشى طعت يصىد  ثأ ، الخىت  نث  القت لقثايد الختضع  العمل يالقت 
 القىتنث   تقسىيمت  مى  ثطتثافىق العىتل  فىي المتبعى  التشى طعي  الةى ق  مى  يتحىق مىت ثهث، العتم 
 .ثف ثي 

 معيىت  أمىت  جتمدا يبق  ثال االقتصتدي  التبعي  معيت  يل  الليبي المش ع ينحتح أ  نأمل -2
 فىي كبيى ة نسىب  يشىكل بىدأ ثالىذي، بعىد يى  العمىل نظىت  تلإدخى يمكى  حتى ، القتنثني  التبعي 
 .ثالمغ   السعثدي  مثل الع بي  الدثل بعض ب  ثأخذ ، ثالتشغيل العمل سثق 

 نصثصىىت صىىدث ه الم تقىى  العمىىل قىىتنث   مشىى ثع الليبىىي المشىى ع يضىىم  أ  أيضىىت نأمىىل -3
 أسىثة ذلىك في العمل جه  يد إةالق ثيد  المكتني بتلنقل يتعلق فيمت، للعتمل ضمتنت  تثف 

 .السث ي  ثالقتنث   األ دني القتنث   مثل الع بي  القثاني  ببعض
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 حىدث  حتلى  فىي آخى  بعمىل العتمىل تكليىف إمكتنيى  يلى  الليبىي المشى ع يىن  أ  نأمل -4
 بعىىض بىى  أخىىذ  مىىت ثهىىث، العتمىىل يقىىد إنهىىتء مىى  بىىدال ثذلىىك، العمىىل لجهىى  اقتصىىتدي  أزمىى 

 .المص ي  ث  القتن مثل الع بي  القثاني 

 حىدث  حتلى  فىي آخى  بعمىل العتمىل تكليىف إمكتنيى  يلى  الليبىي المشى ع يىن  أ  نأمل -5
 ذلىك ثطجعىل، يليى  المتعتقىد العمىل أداء يلى  قىتد   يى  يجعلى  بتلعتمل مستدي  جزئي يجز
 العتمىل ثةلى ، بىتلعجز المصىت  للعتمىل منتسىب  ثظيح  هنتك كتن  إذا، العمل لجه  إلزاميت
 .ثاأل د  ثسث طت مص  مثل الع بي  الدثل بعض قثاني  ب  أخذ  مت ثهث هتإلي النقل
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   .ثاأل د  ثسث طت ثمص  المغ   مثل الع بي 
داد الت ثفيق هللا نسأل  .ثالس 
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 التأديب يف قانون عالقات العمل إشكاليات

بدر حممد سامل اجلمل


 

 : مقدمة
التأديىى  أحىىد أهىى  الثسىىتئل التىىي ال  نىى  ينهىىت فىىي ضىىمت  سىىي  الم افىىق العتمىى   يعىىد 

تأديىىى   دع العمىىىتل إذا مىىىت بتنتظىىىت  ثاةىىى اد لتحقيىىىق المصىىىلح  العتمىىى ، حيىىى  يضىىىم  نظىىىت  ال
 ختلحثا بسلثكه  ثاجبتته  الثظيحي . 

ثمىى  مقتضىىيت  هىىذا  ،فىى   النظىىت  التىىأديبي يعىىد جىىزءا  أستسىىيت  مىى  نظىىت  العمىىل لىىذلك 
النظىىت  أنىى  ال تثقىى  يقثبىى  تأديبيىى  ضىىد أي يتمىىل إال إذا خىىتلف ثاجبتتىى  الثظيحيىى  بت تكتبىى  

ك فىى   أكثىى  مىىت يهىىدد اسىىتم ا  حيىىتة العتمىىل خةىىأ مسىىلكيت  يسىىتحق مجتزاتىى  بشىىأن ، ثمىى  ذلىى
ثالتىي مى  شىأنهت  أ  تىأث   ،فىي حقى  لالمهني  هي الق ا ا  التأديبي  التي تصد هت جه  العمى

 في م كزه القتنثني.
القثايىىد العتمىى  لتأديىى  العمىىتل، ثمىىنح  ،(1)ثقىىد نظىى  قىىتنث  يالقىىت  العمىىل فىىي ليبيىىت 

ال أ  أكثىىى  مىىىت يؤخىىىذ يلىىى  هىىىذا التنظىىىي ، يىىىد  صىىىالحيت  السىىىلة  التأديبيىىى  لجهىىى  العمىىىل، إ
تأكيده يل  الضمتنت  التأديبيى  التىي يجى  تثفي هىت للعتمىل ينىد مسىتءلت  تأديبيىت  مى  السىلة  

أخى ى مى  صىالحيت   ت التأديبي ، ثت كهت في كثي  مى  األحيىت  دث  تحديىد، ثثسى  فىي أحيى
د السىىىمتح لىىى  بتثقيىىى  العقىىىت  هىىىذه السىىىلة  فىىىي تثقيىىى  العقثبىىىت  التأديبيىىى ، بىىىل بلغىىى  إلىىى  حىىى

التأديبي حت  بدث  إج اء تحقيق، إضتف  إل  أ  المش ع مى  خىالل إصىدا ه لقىتنث  يالقىت  
العمىىل ثالئحتىى  التنحيذيىى ، اقتصىى  حىىق تثقيىى  العقىىت  للسىىلة  التأديبيىى  ال ئتسىىي ، متمثلىى  فىىي 

                                                           

-  يضث مكت  الشؤث  القتنثني  بتلش ك  الليبي  للحديد ثالصل. 
بشىىأ  إصىىدا  قىىتنث  يالقىىت  العمىىل، ثنشىى ه  2010( لسىىن  12أصىىد  المشىى ع فىىي ليبيىىت القىىتنث   قىى  ) -1

 2010(، سن  7بتلج طدة ال سمي  في العدد  ق  )
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  أكثى  فتيليى     العمل أث م  يحثض  بذلك، ثأهمل تنظىي  مجىتل  التأديى  التىي تعىد ثسىيل
 ثضمت . 
 ،ثتىىثاف  شىى ث( د ئهىىت نحيهىىت أثإثبىىت  المختلحىى  ثقيىىت  مسىىؤثلي  م تكبهىىت  أ ختصىى   

 اتخىتذيكى  الحقيقى  ثبتلتىتلي تخىثل  شىتنهتالتحقيق الالزم  ثالتي م   إج اءا يتةل  إتبتع 
العتمىى   تلقثايىىدب يمىىال  ينهىىت التحقيىىق  سيسىىح حيىىتل النتيجىى  التىىي  تبىىتعالثاجبىى  اإل اإلجىى اءا 

ثهىىث األمىى  الىىذي نىى ى أ  المشىى ع قىىد ا لحىى ، ثالىىذي سىىنحتثل  ،التأديبيىى  ثالعقتبيىى  جىى اءا ل 
 معتلجت  في هذه الث ق .

العتمىل، مقت نى  بحجىى   هىثالتأديى ،  معتدلى  هىىذه فىي الضىعيف الةى ف سىيمت ثأ  
االتهىت   الثأث  الذي سيصي  الة في  ج اء ا تكت  أي  م  المحظث ا ، ثالتي يتدة مت يظىل

  بت تكتبهت تح  سلة  جه  العمل.
لهت م  تأثي  مبتش  فىي الم كىز  ثلمتمثضثع الق ا ا  ثالعقثبت  التأديبي ،  ثألهمي  
القىتنثني لقثايىد التأديى   التنظىي مى   جتنبىت  لحىق  الىذي لقصىث ختصى  بعىد ا ،للعتملالثظيحي 

تمثىل  ثالتىي لعتمىل،الالزمى  ل ثني القتن حمتي في قتنث  يالقت  العمل المذكث ، ثيد  تثف  ال
ال سىىيمت فىىي مجىىتل التأديىى ، ف ننىىت سىىنتثل   لىى المقىى  ة  القتنثنيىى  الضىىمتنت الحىىد األدنىى  مىى  

بحىى  إشىىكتليت  التأديىى  فىىي قىىتنث  يالقىىت  العمىىل، نظىى ا  ألهميىى  هىىذا الجتنىى  فىىي العالقىى  
التأديبي  التي تثقعهىت جهى  التعتقدي  التي ت ب  العتمل بجه  العمل، ثلخةث ة نتتئج العقثبت  

الثظيحي ثالمهني في خةى  ثقىد تضى  نهتيى  لى    العمل في حق العتمل، كثنهت تض  مستقبل
مىىى  خىىىالل خةىىى  البحىىى  التىىىي  ،حيىىى  سىىىنتنتثل  بتلد اسىىى  فىىىي الصىىىححت  القتدمىىى  ،بسىىىببهت،

 اخت نتهت لتنتثل المثضثع ثفقت  لمت يلي: 
 التأديبي في قتنث  يالقت  العمل األثل: األست  القتنثني للنظت  المةل  -
 األثل: المحهث  القتنثني للمختلح  التأديبي  الح ع -
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 الثتني: السلةت  التأديبي  المخثل  ب صدا  الق ا  التأديبي الح ع -
 الثتني: الضمتنت  التأديبي  للعتمل في ظل قتنث  يالقت  العمل  المةل  -
 العقثب  التأديبي  ف ض نتءثأثاألثل: إشكتليت  التأدي  قبل  الح ع -
 الثتني: إشكتليت  التأدي  بعد ف ض العقثب  التأديبي   الح ع -
         .الختتم  -

 األول املطلب

 التأدييب  للنظامالقانوني  األساس
ختصىىىت  للعقىىىت ، حيىىى  يتضىىىم  هىىىذا النظىىىت  مجمثيىىى   ظتمىىىت  التىىىأديبي ن النظىىىت  يعىىىد 

العمىل سىثاء كتنى  الئحيى  أث  يالقىت   التىي تحكى  األس  ثاألحكت  التي تحىددهت التشى طعت
داخل أي جه  يمىل، دث  نظىت  تىأديبي  ادع  ثظيحيثجثد نظت   يتصث ثبتلتتلي ال  ،يقدي 
ةىىى اد،  بتنتظىىىت ثاإلنتىىىتو  العمىىىلسىىىي   يضىىىم  يعىىىد ينصىىى ا   ئيسىىىت  مىىى  ينتصىىى  الم كىىىز  إذثا 

إيجتبىت    قتنثني  التىي تحىدد ثاجبتتىثطتمثل في مجمثي  القثايد ال العتمل،القتنثني الذي يشغل  
 النظىىت ثتأكيىىدا  يلىى  ا تبىىت(  ،(1)أث سىىلبت  ثطت تىى  يلىى  مختلحىى  هىىذه القثايىىد مسىىتءلت  تأديبيىىت  

 أث دفقىد  ،العتمى  أث يالقىت  العمىل األخى ى  الثظيحى مجىتل  فىيالعمل سىثاء  بمجتلالتأديبي 
 أ يقىث  يليى  النظىت  التىأديبي، ثهىث المبدأ العت  الىذي  العمل،المش ع في القثاني  ثتش طعت  

كىىىىل مثظىىىىف أث يتمىىىىل يخىىىىتلف الثاجبىىىىت  الثظيحيىىىى  المح ثضىىىى  يليىىىى  قتنثنىىىىت  أث يخىىىى و يىىىى  
الىىديثى المدنيىى  أث  قتمىى تأديبيىىت  مىى  يىىد  اإلخىىالل بحىىق إ قىى مقتضىى  الثاجىى  الىىثظيحي يعت
الهىدف الىذي  ثم  ذلك ف   أست  النظت  التأديبي يتحدد مى  ،(2)الجنتئي  ضده يند الض ث ة

                                                           

محمد ا ني ، المسؤثلي  التأديبي  للمثظف العت  في القتنث  اإلدا ي الليبي، مكتب  ة ابل  العلميى  محتتح  -1
  .64،  2007العتلمي ، 

انظىى  د. محمىىد يبىىدهللا الحىى ا ي، اصىىثل القىىتنث  اإلدا ي الليبىىي، منشىىث ا  المكتبىى  الجتمعيىى ، الةبعىى   -2
  .454 الستدس ، 
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ة اد كمت اشى نت، فهىث إلى  جتنى  منحى   يقث  يلي  هث ضمت  سي  الم افق العتم   بتنتظت  ثا 
سىىىلةت  يديىىىدة للجهىىىت  التأديبيىىى  تسىىىتخدمهت ينىىىد ممت سىىى  صىىىالحيت  التأديىىى  إال أنىىى  فىىىي 

ال  يج الثق  نحس  أحتةهت بسيتو ثاس  م  الضمتنت   قى ا  العقثبى  بىتةال   كىت م ايتتهت ثا 
زال إلغتئ   ثج ي ممت  .(1)آثت ه ثا 

فىىي فهىى  األسىىت  القىىتنثني للنظىىت  التىىأديبي هىىث التعىى ض ألهىى   يعنينىىتأهىى  مىىت  ثمىى  
الضىىثء يلىى  مىىت ا حلىى  المشىى ع فىىي قىىتنث  يالقىىت  العمىىل  قىى   ثتسىىلي  ،ينتصىى  هىىذا النظىىت 

  التأديبيىى المحهىىث  القىىتنثني للمختلحىى  تحديىىدثالئحتىى  التنحيذيىى  فيمىىت يتعلىىق ب 2010( لسىىن  12)
م  خالل بيت  تع طحهت ثأ كتنهت، ثكذلك تحديد السلةت  التأديبي  المخثل  بحق ايقىتع الجىزاء 

التىىىي ايتىىى ى القىىىتنث  مىىى  هىىىذا  اإلشىىىكتليت ليتسىىىن  بحىىى  ثمعتلجىىى   العتمىىىل،التىىىأديبي يلىىى  
 ثفقت  لمت يلي:  ،الجتن 
 :صورها( ،أركانها ،)تعريفها القانوني للمخالفة التأديبية المفهوم: األول الفرع

أخىىىذ  المختلحىىى  التأديبيىىى  مسىىىميت  يديىىىدة فيعتبىىى  مصىىىةلح الج طمىىى  التأديبيىىى  أث  
  كلهىىت تصىى  فىىي أ ،مت ادفىى  مصىىةلحت الىىذن  اإلدا ي ثالخةىىأ التىىأديبي كلهىىت تسىىميت  اث 
ثأهىىى  هىىىذه  هيكىىىث  لىىى  مسىىىثغ إلصىىىدا   أ القىىى ا  التىىىأديبي الىىىذي تصىىىد ه جهىىى  التأديىىى  البىىىد 

يخى و بى  يى  مقتضى  الثاجى  الىثظيحي،  لسىلثك العتملالمب  ا  هث ا تكت  المسث ت  أث 
 للمختلحى القىتنثني  محهىث  تحديىدف ننىت  ،م  أ  المش ع لى  يحسى  صى اح  هىذا المحهىث  ثبتل   
 لمت يلي: ثفقت   ،التي تقث  يليهت ثصث هت كتنهتثتحديد أ   هتحي  تبيت  تع طح م التأديبي  

 
 :(2)التأديبية : تعريف المخالفةأولا 

                                                           

ت  الثظيحى  العتمى ، الىدا  الجمتهي طى  للنشى  ثالتثزطى ، الةبعى  الثتنيى ، حسي  حمثدة المهىدثي، شى ح أحكى -1
2002  ،367 

تشكل المختلح  التأديبي   كى  السىب  فىي القى ا  التىأديبي التىي تبى   تىدخل صىتح  العمىل لتثقيى  الجىزاء  -1
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يعى ف المختلحى  التأديبيى ، حيى   لى  ينىدمتالتشى طعت  المقت نى ،  أ لى المشى ع  شتي  
الثظيحيىى  المح ثضىى   تىى بشىىكل يخىىتلف ثاجبت المثظىىفاكتحىىي بتيتبىىت  أ  كىىل سىىلثك يقىىث  بىى  

يليىىى ، يعىىىد م تكبىىىت  لمختلحىىى  تأديبيىىى  تع ضىىى  إلحىىىدى العقثبىىىت  التأديبيىىى  المنصىىىث  يليهىىىت 
ثتىى ك هىىذا األمىى  للحقىى   ي،ثأيتبىى  المختلحىى  بأنهىىت خىى ثو يىى  مقتضىى  الثاجىى  الىىثظيح قتنثنىىت ،
 .)1)ثالقضتء
قىىد يكىىث  فعىىال  مىى  مهمىى  الحقىى   المحىىتهي ،ثتحديىىد  ت مىى  أ  ثضىى  التع طحىى ثبىىتل    
بتيتبىىت  أ  ثضىى  التع طحىىت  بىىي  ثنتيىىت القىىتنث  قىىد يثسىىمهت بىىتلجمثد ثيىىد  مثاكبىى   ،ثالقضىىتء

أ يل  العالقت  القتنثني  المختلح ، إال أننت كنت نةمح أ  يض  المشى ع ثلىث التةث  الذي ية  
أ  يتخىىىذه  يجىىى  الىىىذيالمثقىىىف  أثإةىىىت ا  يتمىىىت  يمكىىى  اإلسىىىتنتد يليىىى  لتحديىىىد متهيىىى  السىىىلثك 

يعىىىد هىىىذا السىىىلثك أث المثقىىىف مختلحىىى  تأديبيىىى  يسىىىتحق مجتزاتهىىىت بشىىىأنهت مىىى   لكىىىي العتمىىىل،
 يدم ؟.
 ثضىى أجىىل  مىى المسىىأل  ثاجتهىىد  لهىىذهالتصىىدي  فىىي الحقىى  يتىىأخ  لىى أي حىىتل  ثيلىى  

 أنهت :  يل تع طف للمختلح  التأديبي ، حي  ي فهت بعضه  

                                                                                                                                                 

 ة، العىىدد ق( السىىن  العتشىى2/19يلىى  العتمىىل، انظىى  فىىي هىىذا الشىىأ  حكىى  المحكمىى  العليىىت فىىي الةعىى   قىى  )
 .14الثتني،  

بتلج طدة ال سمي  ،العدد  قى   2010( لسن  12( م  قتنث  يالقت  العمل  ق  )155ي اج  ن  المتدة ) -2
 2010(، سن  7)
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المح مىى  يليىى  أث  األيمىىتل"إخىىالل العتمىىل بثاجبتتىى  الثظيحيىى  أث إتيتنىى  يمىىال مىى   
خ ثجىىىىى  يىىىىى  مقتضىىىىىيت  ثظيحتىىىىى  ثذلىىىىىك بظهىىىىىث ه بمظهىىىىى  مىىىىى  شىىىىىتن  المسىىىىىت  بسىىىىىمعتهت 

 .(1)ثك امتهت"
 .(2)المثظف أث المنتج بثاج  ثظيحي إخالال  صتد ا  ي  إ ادت " إخالل" أنهت أث 
كىل  أ العليىت الليبيى  المختلحى  التأديبيى  فىي حكى  مى  أحكتمهىت بى المحكمى ي ف   ثقد 

مقتض  الثاج  في أداء الثظيحى  يسىتثج   ل مت يمثل إخالال بتألصثل الثظيحي  ثخ ثجت ي
 .(3)بي المنتس بتلجزاء التأدي المته أخد 

فقهىتء القىتنث   تلذلك فىت  المختلحى  التأديبيى  ال تخى و يى  هىذه التع طحىت  التىي قىدمه 
بتيتبت هىىىىت شىىىىتمل  لكتفىىىى  أ كىىىىت  المختلحىىىى ، ال  األفعىىىىتل المكثنىىىى   ،ثالقضىىىىتء أث فىىىىي القىىىىتنث  

للمختلحىىت  اإلدا طىى  ليسىى  محىىددة حصىى ا  أث نثيىىت ، حيىى  أ  أي سىىلثك يىىؤدي إلىى  اإلخىىالل 
جبت  الثظيحي  أث الخ ثو ي  مقتضيتتهت يعد مختلح  تستثج  المؤاخىذة التأديبيى  بشىأنهت، بثا

نمىىت يتىى ك للسىىلة  التأديبيىى  بحسىى   حيىى  لىى  يحىىدد لكىىل فعىىل بتلىىذا  مىىت ينتسىىب  مىى  جىىزاء، ثا 
الحعىل مى  جىزاء فىي حىدثد العقثبىت  المقى  ة،  هىذاتقدي هت د جى  ثجسىتم  الحعىل ثمىت يسىتحق  

جهت  العمل في إيجتد حص  لعدد كبي  مى  أشىكتل المختلحىت  التأديبيى  ثقد ستيد  بعض 
ثنصى  يليهىت مى  ضىم  لثائحهىت ثأنظمتهىت الداخليىى ، ممىت يعىد ذلىك م جعىت  جيىدا  يست شىد بىى  

 في تحديد ثلث جزء م  المختلحت  التأديبي ، ثهث األم  الذي يحعل  المش ع.
                                                           

  455انظ  د. محمد يبدهللا الح ا ي، م ج  سبق اإلشت ة إلي ،   -1

 245حسي  حمثدة المهدثي، م ج  ستبق،    -2

، 29/11/1973ق( بتىت طب 2/19ت  الي  الصتد  في قضي  الةع  اإلدا ي  قى  ) اج  ذا  الحك  المش -3
، ثكىذلك فىي ذا  المعنى  محكمى  اسىتئنتف 14مجل  المحكم  العليت، السن  العتش ة ، ذا  العىدد الثىتني،  

، ذكىى ه د. محمىىد يبىىدهللا الحىى ا ي، ال قتبىى  يلىى  أيمىىتل 1973( لسىىن  39ةىى ابل  فىىي الىىديثى اإلدا طىى   قىى  )
 ثمت بعدهت. 439،  2010اإلدا ة. المكتب  الجتمعي ، الةبع  الختمس ، 
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ت  التأديبيىى ، فىىت  تحديىىد أ  بخىىالف يىىد  ثجىىثد حصىى  للمختلحىى انىى أي حىىتل  ثيلىى  
فعل مت يعد مختلح  تأديبي  م  يدم  يحتتو إل  إثبت  تثاف  أ كتنهىت، ثهىذا مىت سىنتع ض لى  

 في المحتث  التتلي  :
 : أركان المخالفة التأديبية:ثانياا 

 :(أديبي النشت( المنح ف مثضثع المؤاخذة الت ثهثال ك  المتدي ) -1
التأديبيى  فىي المسىلك اإليجىتبي بتلقيىت  بعمىل محظىىث   يتمثىل الى ك  المىتدي للمختلحى  

ثيشىىكل إخىىالال بثاجبىىت   مىلأث السىلبي بتالمتنىىتع يىى  ثاجىى  محى ثض الىىذي يصىىد  يىى  العت
ثهىىىث المظهىىى  الخىىىت جي للتصىىى ف، إذ أ  التجىىى ط  ال يلحىىىق إال األفعىىىتل المتديىىى  أث  ،ثظيحتىىى 

لى  ا تكىت  الحعىل المىتدي سىثاء المظته  الخت جي ، ثم  ذلك يج  أ  تتج  إ ادة المثظف إ
 .(1)كت  هذا الحعل ايجتبيت  أث سلبيت  

ثا   ،ملمثسىى  يىى ثاقع يىى هىىذا الىى ك  البىىد أ  تصىىد  أفعىىتل أث تصىى فت  تنحيذ ثلقيىىت  
أمىىىت إذا ظلىىى  األيمىىىتل حبيسىىى  التحكيىىى  فىىىال  تشىىىكل مختلحىىى   ،يكىىىث  للسىىىلثك مظهىىى  خىىىت جي

 الحعل.  ال تكت د ثاقعت  ثتكث  هي الداف  مت ل  تجس ،يل  النثايت ةتأديبي ، ثال مؤاخذ
 : )الصح (المحت ض ال ك  -2

 ،بشىأنهت العتمىليتمثل  ك  الصح  في ا تكىت  المختلحى  التأديبيى  التىي يجى  مجىتزاة  
بمعنى  أ  تكىث  لديى   ابةى   ،التأديبيى  المختلحى ثق  ا تكىت   العتملتتثاف  في  صح   أ أي 
حيىىى  ال يمكىىى  أ  يةبىىىق النظىىىت  التىىىأديبي يلىىى   يىىى   ،هىىىتالعمىىىل ثتعتقديىىى  مع لجهىىى  تبعيىىى 

ي تبةىىث  بجهىى  العمىىل ب ابةىى  قتنثنيىى  أستسىىهت العقىىد المبىى   بىىي  العتمىىل ث    الىىذي العىىتملي  

                                                           

 .231حسي  حمثدة المهدثي، م ج  ستبق،    -1
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تةبىق يلى   التىي لألحكىت يلي  الشى ث( األخى ى بحيى  يكىث  ختضىعت   تنةبقثا   ،(1)العمل
 ثالتي ن  يليهت القتنث . العمتل

زثال هىذه الصىح  ينى  إمىت ب نهىتء خدمتى  ألي  بعىدالعتمىل  معتقبى  زيجىث  الأن   كمت 
أث لعىد  اكتسىىت  الشىخ  هىىذه الصىح  كىىت   ثنىىت ،سىب  مى  أسىىبت  انتهىتء الخدمىى  المقى  ة قتن

 .بعمل  سيمت   يلتحق ثل  التعتقديكث  تح  إج اءا  
هجىىىى  إال ا  التةبيقىىىىت  التىىىىي اتبعتهىىىىت جهىىىىت  العمىىىىل ثضىىىىمنتهت بلثائحهىىىىت، انهىىىىت انت 

اإلسىىىثنتء الىىىذي ثضىىىع  المشىىى ع يلىىى  هىىىذه القتيىىىدة فيمىىىت يتعلىىىق بتلنظىىىت  التىىىأديبي للمىىىثظحي  
ينىىدمت أجىىتز   ،العمىىثمي  فىىي البىىت  ال ابىى  مىى  قىىتنث  يالقىىت  العمىىل )العالقىىت  الالئحيىى (

المثظف تأديبيت  إذا بدء في إج اءا  التحقيىق قبىل انتهىتء خدمتى ، بىل  محتكم ( 165) المتدة
 إقتمىىى العتمىىى   للخزانىىى يت تىىى  يليهىىىت ثقىىىثع ضىىى   أث ضىىىيتع حىىىق  التىىىيالحىىىتال  أنهىىىت ثفىىىي 

 .(2)المثظفخدم   انتهتءفي التحقيق قبل  بدءالديثى التأديبي  ثلث ل  يك  قد 
ذلىىك أحىىد مؤشىى ا  القصىىث  التىىي ايتىى   القىىتنث  مىى  هىىذا الجتنىى ، ثمحتثلىى   ثلعىىل 

مخىل حتى  بعىد انتهىتء خدمتى  بجهى  جهت  العمل يل  ايجتد حلىثل تضىم  مجىتزاة العتمىل ال
 العمل، تحقيقت  لألست  الذي يقث  يلي  النظت  التأديبي كمت أش نت.

                                                           

جىىىدي  بتلىىىذك  بىىىأ  المحكمىىى  العليىىىت قىىىد ميىىىز  بىىىي  العتمىىىل ثالمثظىىىف العىىىت  ينىىىدمت ي فىىى  األخيىىى  بأنىىى   -1
  أث تشى ف يليى ، ثمى  ثى  تسى ي يليى  "الشخ  الذي يعهد إلي  بعمل دائ  في خدم  م فق يت  تىدي ه الدثلى

منشىىث  ق(  22/16جميىى  القىىثاني  ثلىىثائح الخدمىى  المدنيىى  بمىىت فيهىىت مىى  حقىىثق ثثاجبىىت " ةعىى  إدا ي  قىى  )
 .27(،  3بمجل  المحكم  العليت السن  الستبع ، العدد  ق  )

 االستم ا  م  لمثظفا خدم  انتهتء يمن "ال  :( م  القتنث  المشت  إلي  بأن 165حي  تن  المتدة ) -2
. "خدمت  مدة انتهتء قبل التحقيق مع قد بدئ  كت  إذا المحتكم  إل  اإلحتل  أث التأديبي  المحتكم  في

ل   ثلث التأديبي  الديثى  إقتم  العتم  للخزان  حق ضيتع يليهت يت ت  التي المختلحت  فيثطجثز  
 ...." الخدم  انتهتء قبل التحقيق في بدئيك  قد 
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   :ال ك  المعنثي  -3
يلىى  إتيىىت  الحعىىل الىىذي  العتمىىليقىىث  الىى ك  المعنىىثي للمختلحىى  التأديبيىى  إذا مىىت كىىت  إقىىدا      

ثكىىت  نتبعىىت  ،ثاجبىى  الىىثظيحي يشىىكل مختلحىى  تأديبيىى  أث امتنتيىى  يىى  القيىىت  بمىىت يح ضىى  يليىى 
إلى  ا تكىت  الحعىل  العتمىلدث  إك اه متدي أث أدبىي، أي ال يىد أ  تتجى  إ ادة  ،ي  إ ادة ح ة

المتدي المكث  للج طم  إل  القيت  بعمل محظىث  يليى  أث امتنتيى  يى  يمىل محى ثض يليى  
بعنصىىى ط  العلىىى  بىىىذلك، ثيكحىىىي لتتحقىىىق الج طمىىى  التأديبيىىى  أ  يتىىىثف  القصىىىد العىىىت   يلمىىى مىىى  

 .(1)ثاإل ادة بص ف النظ  ي  تحقق النتتئج الذي ي طد ت تيبهت م  يدم 
ةمثحنىىت أ  يسىى ي المشىى ع فىىي ذا  اإلتجىىته الىىذي سىىت  بىى  ينىىدمت  كىىت ذلىىك  ثمىى  

بعىىد   ،( مىى  القىىتنث  ينىىدمت نظىى  أحكىىت  تأديىى  المثظىىف العىىت 155نىى  صىى اح  بتلمىىتدة )
إذا كىىىت  ينحىىىذ أمىىى  مكتىىىث  مىىى   ئيسىىى  بعىىىد قيتمىىى   ظىىىفلمث ا ضىىىدالتأديبيىىى   المسىىىؤثلي إقتمىىى  

حيى  أ  األمىى  ال يختلىف ينىىد  ،(2)بتنبيهى  كتتبىى   بىأ  هىىذا التصى ف يخىىتلف القىثاني  ثاللىىثائح
التىىىي ي تكبهىىىت العتمىىىل التختلىىىف فىىىي  المختلحىىىت ثةبيعىىى   ،تنحيىىىذ العتمىىىل ألمىىى  جهىىى  العمىىىل

ي كثيىى  مىى  األحيىىت  يكىىث   فىىي ةبيعتهىىت يىى  تلىىك التىىي ي تكبهىىت المثظىىف، بىىل أ  العتمىىل فىى
مجىىتل قىىتنث  يالقىىت  العتمىىل التعتقديىى  تتبعىىت  لىى   العمىىل يملىىك جهىى  العمىىل ملكيىى  ختصىى ، 

مىى  هىىذا اإليحىىتء، ثهىىث ذا  النظىى  يجىى  أ  يسىى ي يلىى  العمىىتل  يسىىتحيدثمىى  بىىت  أثلىى  أ  
 الذي  يتبعث  الجهت  العتم  كتلش كت .

                                                           

 233زطد م  التحصيل ي اج  حسي  حمثدة المهدثي، م ج  ستبق، لم -1

يعحىى   ".. ال: بنصىىهت يلىى  أنىى  2010( لسىىن  12( مىى  القىىتنث   قىى  )155انظى  فيمىىت قضىى  بىى  المىىتدة ) -2
المثظف م  العقثب  ا تكتب  للحعل اسىتنتدا  إلى  أمى   ئيسى  إال إذا كىت  تنحيىذا  ألمى  كتىتبي صىتد  إليى ، ثفىي 

   تكث  المسؤثلي  يل  م  أصد  األم ..".هذه الحتل
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ذا المحهىث  ينىدمت نصى  يلى  ذلىك كتن  جهت  العمىل أحى   يلى  تجسىيد هى ثقد 
بي  لثائحهىت ثنظى  يملهىت، ثمنحى  العتمىل هىذا اإليحىتء شىأن  شىأ  المثظىف العىت ، ثبتلتىتلي 

 .(1)أ س  ضمتن  مهم  للعتمل هث في أم  الحتج  إليهت يند تنحيذ لتعليمت  جه  يمل 
 : صور المخالفات التأديبية:ثالثاا 

يىىى  ليسىىى  محىىىددة يلىىى  سىىىبيل الحصىىى ، ثهىىىي ثأ  بينىىىت بىىىأ  المختلحىىىت  التأديب سىىىبق 
بتلتىىتلي تخىىى و يىىى  مجىىتل تةبيىىىق القتيىىىدة القتنثنيىىى  ال اسىىخ  "اليقثبىىى  ثال ج طمىىى  إال بىىىن " 

نمت تخض  إل  مبىدأ اإلخىالل بثاجبىت  الثظيحى  أث الخى ثو يى  مقتضىيتته ثيمكننىت القىثل  ت،ثا 
 خىىالف بىىأ  المشىى ع حىىتثل ثال ،(2)تخضىى  لمبىىدأ "اليقثبىى  إال بىىن " التأديبيىى بىىأ  المختلحىىت  

ثضىى  العديىىد مىى  الثاجبىىت  ثالمحظىىث ا  التىىي بمختلحتهىىت تتحقىىق الج طمىى  التأديبيىى  أث الىىذن  
إليهىىت المشىى ع  يشىى  لىى   فت فىىي الثقىى  نحسىى  تبقىى  العديىىد مىى  األفعىىتل ثالتصىى  اإلد اي، ثلكىى

تمثىل فىي مختلحىت  المختلحىت  التأديبيى  إال نىثيي ، ت تقسى ثم  ذلك يمك   ،المختلح بتقنينتت  
 ثأخ ى متلي ، ثهث مت سنتثل  تثضيح . ،إدا ط  ثهي األشمل

 اإلدا ط  : المختلحت  -1

                                                           

في هذا الشأ  مت نص  يلي  الئح  الجزاءا  الختص  بتلش ك  لليبي  للحديد ثالصىل  بمتدتهىت  قى   انظ  -1
( يعح  العتمل مى  العقثبى  إذا ثبى  أ  ا تكتبى  للمختلحى  كىت  تنحيىذا ألمى  مكتىث  بىذلك صىتد  إليى  مى  35)

كتتب  إل  المختلح  ، ثفي هىذه الحتلى  تكىث  المسىؤثلي  يلى  مصىد  األمى ، ثفىي   ئيس  بتل    م  تنبيه  ل 
 جمي  األحثال ال يسأل العتمل مدنيت اال ي  خةئ  الشخصي.

، بأنىى  "مىى  31/3/1985( بجلسىى  3/29حيىى  قضىى  المحكمىى  العليىىت فىىي قضىىي  الةعىى  اإلدا ي  قىى  ) -2
  شأ  القتنث  الجنتئي إنمت يقىث  يلى  مبىدأ اليقثبى  إال بىن  المق   الحق  ثالقضتء..أ  القتنث  التأديبي شأن

ثبهذا ف ن  اليجثز ألي سب  م  االسبت  أ  يعتق  م  ثب  ا تكتب  لج طم  تأديبيى  بعقثبى  لى  يىن  يليهىت 
 ثمت بعدهت. 26القتنث " مجل  المحكم  العليت السن  الثتني  ثالعش ث ، العددا  الثتل  ثال اب ،  
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المختلحىىت  اإلدا طىى  بىىتلتنثع ثيىىد  قتبليىى  حصىى هت، كثنهىىت تخضىى  لقتيىىدة أ   ثتتسىى  
كىىل إخىىالل يقىى  مىى  جتنىى  المثظىىف بثاجبتتىى  الثظيحيىى  أث الخىى ثو يىى  مقتضىىيتتهت أث ايتتنىى  

األفعىىتل المحظىىث ة أث ظهىىث ه بمظهىى  اليليىىق بك امىى  ثسىىمع  الثظيحىى ، يعىىد مختلحىى  فعىىال  مىى  
سىىثى المشىى ع بىىي  االفعىىتل التىىي يحظىى  ا تكتبهىىت يلىى  العمىىتل ثتلىىك التىىي يحظىى   ثقىىدإدا طى ، 

 أمثلى  ثمى ( مى  القىتنث  تحى  بىت  األحكىت  المشىت ك ، 12ا تكتبهت يل  المثظحي  بتلمىتدة )
بشىأ  يالقىت  العمىل مىت  2010( لسىن  12في ثتنيىت القىتنث   قى  ) هذه المختلحت  كمت ث د 

 :(1)يلي
المحتفظى  يلى  مثاييىد العمىل ال سىىمي  ثالتسىي  ثالتقصىي  ثيىد  تقىدي  معىىدال  أداء  يىد  -

 الخدم 
 يد  تنحيذ أثام  ال ثؤستء أث جه  العمل. -
 يملى  جهى  مى  إذ  يلى  الحصىثل دث   ،بدثنى  أث بمقتبىل سىثاء الغيى  لىدى بتلعمىل القيىت  -

 .األصلي 
 . بثاجبتت  قيتم  لقتء كتن  صح  بأي   ي هت أث هدايت قبثل  -

 منحعى  يلى  للحصىثل ثظيحتى  يستغل أث ثالمحسثبي  الثستة  أفعتل م  فعل أي ي تك  أ  - 
 . مبتش ة  ي  أث مبتش ة

 . الشخصي  لمصلحت  ثمعدات  العمل ثستئل يستغل أ  -

 الملف م  ث ق  ينزع أث ال سمي  األث اق م  ث ق  بأي  حق ثج    دث  لنحس  يحتحظ أ  -

 . بذلك ل  مأذثنت   يك  ل  مت العمل مق  خت و ملحت  أث ثثتئق ينقل أ  أث لححظهت

 .العمل جه  داخل العتم  ثالسالم  الصنتيي األم  إج اءا  يختلف أ  -

 المتلي : المختلحت  -2
                                                           

 ( م  القتنث  المذكث .12( ث )11ي المتدة )انظ  لنص -1
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فىي األصىل  تتلحىت  اإلدا طى  كمىت أشى نت آنحىت  ألنهىالمختلحى  المتليى  جىزء مى  المخ تعىد 
بثاجى  ثظيحىي هىي األخى ى، حيى  تتحىق معهىت فىي كىث  كىل منهىت يشىكل مختلحى   إخالل تعد

تأديبيىىىت  ينهىىىت، ثيمكىىى  تع طىىىف المختلحىىى   العتمىىىلتأديبيىىى  تبىىى   لجهىىى  العمىىىل التىىىدخل لمسىىىتئل  
"أنهىىت إخىىالل المثظىىف  أث ،(1) ة"المتليىى  بأنهىىت "إخىىالل المثظىىف أث المنىىتج بقتيىىدة متليىى  مقىى  

سىىثاء اتخىىذ  هىىذه القثايىىد شىىكل قىىثاني  أث لىىثائح أث قىى ا ا  أث  تبتلقثايىىد المتليىى  المعمىىثل بهىى
 .(2)منشث ا "
مىى  القىىتنث  المىىتلي للدثلىى   هتالمتليىى  مىى  خىىالل استخالصىى لمختلحىىت تحديىىد ا ثيمكىى  
 أشىىت  ثمىى  بىىي  مىىت  ،ليهىىتبتلجهىىت  التىىي يسىى ي ي العمىىلقىىتنث  أث تشىى ط  يىىنظ   أيأث مىى  

يعتب  م  المختلحىت  المتليى  كىل تصى ف  "..: إلي  المحكم  العليت بهذا الخصث  قثلهت بأ 
حىىىق مىى  الحقىىىثق المتليىىى  للدثلىىى  أث  عيىىؤدي إلىىى  صىىى ف مبلىى  مىىى  األمىىىثال العتمىى  أث ضىىىيت

ض أث الهيئت  العتم  أث أي جه  أخ ى تخض  ل قتب  ديىثا  المحتسىب  ثذلىك بغى المؤسست 
النظىى  يمىىت إذا كىىت  الىىذن  المقتىى ف يمىىديت  أث كىىت  نتيجىى  إهمىىتل أث تقصىىي  ثبغىىض النظىى  

التىي ثقى  الحعىل بتلمختلحى  لهىت ذا  ةبيعى  متليى  بحثى   ثاللىثائحأيضت  يمىت إذا كتنى  القىثاني  
 .(3)أ  ال.."
اهتمىت  للمثضىثع بىتل    مى  أهميتى ، ختصى   أيالمش ع  يعةيم  ذلك ل   ثبتل    

جهت  العمل تتب  أنظم  متلي  ثمحتسبي  تتشتب  كثي ا  م  تلك األنظم  المتبعى  بتلدثلى ، ثأ  
هي ذاتهت التي تةبق يل  العتملي  بتلجهىت  التىي تملكهىت  لي بل أ  القثاني  ثالتش طعت  المت

                                                           

 246 اج  حسي  حمثدة المهدثي، م ج  ستبق،    -1

انظىىى  التع طىىىف الىىىذي ذكىىى ه د.محمىىىد يبىىىدهللا الحىىى ا ي، اصىىىثل القىىىتنث  اإلدا ي الليبىىىي، م جىىى  سىىىتبق،  -2
 459. 

  بمجلىىىى  ق(، منشىىىىث 1/27، فىىىىي قضىىىىي  الةعىىىى  اإلدا ي  قىىىى  )23/03/1983 طبحكمهىىىىت الصىىىىتد  بتىىىىت   -3
 .9المحكم  العليت، السن  العش ث ، العدد الثتل ،  
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 ،الدثلىى  أث تملىىك جىىزء مىى   أ  متلهىىت كتلشىى كت  العتمىى ، حيىى  لىى  يبىىي  حىىدثد المسىىؤثليت 
يلى  يكى   ،ت ك هىذا األمى  للقثايىد العتمى  المنصىث  يليهىت بتلتشى طعت  األخى ى ثبتلتتلي 

مت فعل  يند تعتملى  مى  المىثظحي  فىي هىذا الجتنى ، ينىدمت اثجىد جهى  تأديبيى  ختصى  تتىثل  
محىىىىتكمته  تأديبيىىىىت  يىىىى  المختلحىىىىت  المتليىىىى  التىىىىي ي تكبثنهىىىىت )المجلىىىى  التىىىىأديبي المختلحىىىىت  

العىىىتملي  بتلشىىى كت  العتمىىى  لهىىىذا النظىىىت  بجىىىثاز إحىىىتلته  إلىىى   المتليىىى (، ثبىىىتل    مىىى  خضىىىثع
يتبعث  جهىت  العمىل الختصى ،  إال أ   ي المجل  المذكث ، يل  خالف العمتل العتدي  الذ

المشىىى ع لىىى  يأخىىىذ يلىىى  يتتقىىى  تثضىىىيح هىىىذه المسىىىأل ، ثهىىىث مىىىت سىىىنتع ض لىىى  فيمىىىت يلىىىي ينىىىد 
  .  تثضيح السلةت  المخثل  بتثقي  العقثبت  التأديبي

 :ةالتأديبي العقوباتالتأديبية المخولة بإصدار  السلطات: الثاني الفرع
بتلسىىلة  التأديبيىى  هىىي سىىلة  تثقيىى  الجىزاء فىىي حتلىى  ثجىىثد مختلحىى  تسىىتثج   يقصىد 
المشىىى ع تةبيىىىق العقثبىىىت   إليهىىىتثيقصىىىد بهىىىت أيضىىىت  الجهىىى  التىىىي أثكىىىل  لتأديبيىىى ،المسىىىتءل  ا

 .(1)التأديبي  المنصث  يليهت قتنثنت  
التأديبي  الممنثح   لجه  العمل ثالمح ثض  يل  العتمىل، تنبى  مى  يالقى   ثالسلة  
التىىىي أنشىىىأهت يقىىىد العمىىىل، ثالتىىىي بمثجبهىىىت يخضىىى  إلشىىى اف ث قتبىىى  صىىىتح  العمىىىل   التبعيىىى

 .(2)ثبتلتتلي االمتثتل ألثام ه
  لىى  المشىى ع بقىىتنث  يالقىىت  العمىىل السىىلة  التأديبيىى  لجهىى  العمىىل، إال أنىى نظىى  ثقىىد 
( مىى  115حيىى  مىىنح لجهىت  العمىىل بتلمىىتدة ) ،التأديىى  بشىىكل ثاضىح ثصىى طح أسىىتلي يىنظ  

ثالجىزاءا  شى طة  يىد  مختلحتتهىت  تلحىت ثض  لثائح ختص  بتلمخ حققتنث  يالقت  العمل 

                                                           

 167 اج  في هذا المعن  محتتح محمد ا ني ، م ج  ستبق،   -1

د.يبىىىدالغني يمىىى ث الىىى ثيمض، القىىىتنث  اإلجتمىىىتيي. الجىىىزء األثل يالقىىىت  العمىىىل الح ديىىى . دا  الكتىىى   -2
  .155،  2012الثةني  بنغتزي، الةبع  الثتمن ، 
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لالئحىى  العتمىى  التىىي ستضىىعهت السىىلة  التنحيذيىى ، ثاشىىت ( أ  تكىىث  المختلحىىت  التىىي يجىىتزى 
  يى بصىث ة  بتإلشىت ة المشى ع ثاكتحى ث  منصث  يليهت بهىذه اللىثائح، العتمل أ  تك بشأنهت
يىى  ة طىىق مجلىى   لتأديىى ا أسىىلث  إتبىىتع إمكتنيىى ( مىى  القىىتنث  يلىى  119بتلمىىتدة ) ةمبتشىى  
 ثهث مت سنع ف  كمت يلي:  ،التأدي 

 :: التأديب الرئاسيأولا 
ل ئتسىىي  ثحىىدهت نظىىت  التأديىى  ال ئتسىىي هىىث نظىىت  تىىأديبي فىى دي، يكىىث  فيىى  للسىىلة  ا 

إلزامهىىت بتستشىىت ة هيئىى   ثدث  كتنىى  أ  جسىىيم ،  بسىىية ،الحىىق فىىي تثقيىى  الجىىزاءا  التأديبي 
 ،هي ف ع م  السىلة  ال ئتسىي  ديبي التأ السلة ثيقث  يل  أست  أ   ،معين  أث األخذ ب أيهت

ث جهىىى  سىىىثاء يتمىىى  أ أيفىىىي  العمىىىللهىىىت، فتلتأديىىى  هىىىث الثسىىىيل  التىىىي تكحىىىل سىىىي   امتىىىداد أث
 ،يتمليهىت يلى سىلة  تأديبيى   تإال إذا كتنى  لهى هىتالقيىت  بمهتم تالعمل ال يمكنه جه  ،ختص 
النظىىت  ال ئتسىىي، سىىىلة   ظىىلثتتحىىد فىىي  ،يلىىيه  الجىىزاءا  المنتسىىىب  تثقىى أخةىىتءه  ث  تقىىد 

هىذا  أ  ثنجىدثالسىلة  المختصى  بتثقيى  العقىت  مى  جهى  ثتنيى ؛  ،االتهت  ثالتحقيق م  جهى 
ق بتلمختلحىىت  البسىىية  التىىي تسىىتثج  يقثبىىت   يىى  جسىىيم ، فيمىىت تتىى ك تقىىدي  النظىىت   يتعلىى

 العقثبت  يليهت للمجتل  التأديبي . ثتثقي المختلحت  األخ ى 
مىى   سىىتحتدالم أ مىى  يىىد  نىى  المشىى ع صىى اح  يلىى  هىىذا األسىىلث ، إال  ثبىىتل    

حيىى  تحىىىدد جهىىى  نصىىث  المىىىثاد المتعلقىىى  بتلتأديىى  أنىىى  اسىىىندهت لجهىى  العمىىىل دث  تحديىىىد، 
ثة طقى  التأديى ، هىث قصىث  بىي  ايتى ى هىذا الجتنى ، كىث  المشى ع تى ك هىذا  أسلث العمل 

( بثضى  الئحى  115األم  محتثحت  يندمت سىلم  بيىد السىلة  التنحيذيى ، ينىدمت خثلهىت بتلمىتدة )
أل  هىىىىذه الالئحىىىى  لىىىى  تصىىىىد  حتىىىى  تت طخىىىى ، ثبتلتىىىىتلي  ت ،يتمىىىى  تحىىىىدد المختلحىىىىت  ثالعقثبىىىى

جهىىىت  العمىىىل فىىىي تنظىىىي  اسىىىلث  تثقيىىى  العقثبىىىت  لتأديبيىىى  بلثائحهىىىت الختصىىى  دث   ايتمىىىد 
 قتبىى ، سىىيمت ثأ  ايتمىىتد الجهىىت  المختصىى  للىىثائح الجىىزاءا  اليغنىىي يىى  هىىذه ال قتبىى ، ألنىى  



 292                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

هذه الجهت  ل  تجد م جعي  قتنثني  يمكنهت م  خاللهت أ  تقى   مثافقى  هىذه اللىثائح لهىت مى  
 يدم  .  
أ  المشىىى ع لىىى  يحتىىى  تنظىىىي  التأديىىى  ال ئتسىىىي بتلقىىىتنث ، ألنىىى  نظىىى  ذلىىىك  مىىى  بىىىتل    

 .(1)بشكل ثاضح في البتل ال اب  الخت  بتلعالقت  الثظيحي 
 :: التأديب أمام مجلس التأديبثانياا 

التىىىأديبي  نظىىىت  مىىى  تقىىىدم ت أكثىىى  أسىىىلثب ت التأديىىى ، مجىىىتل يىىى  ة طىىىق  التأديىىى  يعىىىد 
ثتتسىى  بةبيعىى  قضىىتئي  فىىي  أثسىى فيهىىت ضىىمتن  قتنثنيىى   هىىذه المجىىتل  تةبىىق كىىث  ال ئتسىىي، 
إجىىى اءا  محىىىددة ينىىىد اسىىىتديتء  إتبىىىتعأث  التأديبيىىى  الهيئىىى  حيىىىدةيملهىىىت مىىى  حيىىى   أسىىىلث 

المتهمىىىي  أث الشىىىهثد أث تقىىىدي  المسىىىتندا  ث ي هىىىت مىىى  اإلجىىى اءا  ثالضىىىمتنت  المتبعىىى  فىىىي 
في مختلحت  اخةى  مى  تلىك التىي أ  هذه المجتل  منث( بهت النظ   كمت ،التأديبي  المجتل 

                                                           

( م  القتنث  التأدي  ال ئتسي بنصىهت يلى  أنى  "تثقى  العقثبىت  التأديبيى  يلى  161نظم  المتدة )حي   -1
لألمىىي  المخىىت  تثقيىى  يقثبىى  اللىىث  أث اإلنىىذا  أث الخصىى  مىى  الم تىى  لمىىدة ال تجىىتثز  -1) النحىىث التىىتلي:

  العت  أث  ئىي  المصىلح  أث للكتت -2 ثالثي  يثمت  في السن  ثبمت ال تزطد ي  يش ة أيت  في الم ة الثاحدة.
مدي  اإلدا ة تثقي  يقثب  اإلنىذا  أث الخصى  مى  الم تى  يلى  المىثظحي   يى  شىت لي ثظىتئف اإلدا ة العليىت 

تثقىى   -3. دةىىىىىلمىىدة ال تجىىتثز خمسىى  يشىى  يثمىىت  فىىي السىىن ، ثبمىىت ال تزطىىد يلىى  خمسىى  أيىىت  فىىي المىى ة الثاح
 المخت .العقثبت  األخ ى بق ا  م  مجل  التأدي  

( مىى  اإليىىال  الدسىىتث ي تىى  اسىىتبدال يىىدد مىى  المسىىميت  35كمىىت يالحىىظ أنىى  بمثجىى  نىى  المىىتدة ) 
كل إشت ة في هىذه التشى طعت  إلى  مىت ُسىم وي   )المىؤتم ا   الثظيحي  التي تعتمل بهت النظت  الستبق أ  ))...

نتقىتلي المؤقى  أث المىؤتم  الىثةني الشعبي ( أث )مىؤتم  الشىع  العىت  )تعتبى  إشىت ة إلى  المجلى  الىثةني اال
العىىت ، ثكىىل إشىىت ة إلىى  مىىت ُسىىم وي   )اللجنىى  الشىىعبي  العتمىى ( أث )اللجىىت  الشىىعبي  )تعتبىى  إشىىت ة إلىى  المكتىى  
التنحيذي أث أيضتء المكت  التنحيذي أث الحكثم  أث أيضتء الحكثم  كل فىي حىدثد اختصتصى ، ثكىل إشىت ة 

الشعبي  االشت اكي  العظم ( تعتبى  إشىت ة إلى  )ليبيىت(.(( انظى  نى  اإليىال  إل  )الجمتهي ط  الع بي  الليبي  
 .  2012بتلج طدة ال سمي  يدد خت ، 
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 عقثبىىىت تقىىى  تحىىى  ثاليىىى  السىىىلةت  التأديبيىىى  ال ئتسىىىي ، ثلهىىىت صىىىالحيت  ثاسىىىع  فىىىي تثقيىىى  ال
 لذلك ف   هذه المجتل  تع ف بتلنظت  شب  القضتئي.  ثظيح ،تصل إل  العزل م  ال

ثتبنىىي المشىى ع  ،التأديىى  مجىىتل التىىأديبي ل النظىىت  تتعىىددأنىى  بىىتل    مىى  تةىىث   إال 
التأديبيىىى  المختلحىىى  بتلتشىىى طعت  الثظيحيىىى ، سىىىثاء فىىىي قىىىتنث   األنظمىىى لهىىىذه المجىىىتل  داخىىىل 

يالقىىىت  العمىىىل بتلبىىىت  ال ابىىى  الخىىىت  بتلعالقىىىت  الالئحيىىى ، أث فىىىي  ي هىىىت مىىى  التشىىى طعت  
األخىى ى كقىىتنث  إنشىىتء هيئىى  ال قتبىى  اإلدا طىى  أث إنشىىتء إدا ة القىىتنث ، إال أنىى  لىى  يعتىى ف بهىىذا 

ثتنكىىى  المشىىى ع يىىى  تنظىىىي  يمىىىل  ،التىىىي يسىىى ي يليهىىىت هىىىذا القىىىتنث   جهىىىت ل الالنظىىىت  داخىىى
ثاختصتصىىت  هىىذه المجىىىتل ، بىىتل    مىى  التةىىىث  الملحىىثظ فىىي العالقىىىت  القتنثنيىى  ثحتجىىى  
انظم  العمل لمثل هذا النثع، لح ض حمتي  قتنثني  أكب  لة في العالقى  سىثاء جهىت  العمىل 

التأديىىى  يىىى  ة طىىىق مجىىىتل   أنظمىىى  إقىىى ا إلىىى   أث العمىىىتل، ختصىىى  ا  جهىىى  العمىىىل تحتىىىتو
 التأديبي  م  اإللغتء القضتئي إذا مت ت  مختصمتهت أمت  القضتء.  إج اءاتهتالتأدي  لحمتي  

بح  الثاق  العملىي الىذي يشىي  إلى  ثجىثد نظىت  التأديى  يى  ة طىق مجىتل   ثدث   
ك ثالىن  صى اح  يلى  داخل جهت  العمىل، إال أنى  كىت  يلى  المشى ع اإلهتمىت  بىذل التأدي 

تنظيمى   نىدقثايد يمل ثاختصتصت  ثة طق  تشكيل مجىتل  التأديى ، يلى   ى ا  مىت فعىل ي
  ألحكت  الثظيح  العتم .

 الثاني املطلب

 التأديبية للعامل يف ظل قانون عالقات العمل الضمانات

ت  العقى فى ضالمق  ة للعتمل قبل  القتنثني  تنت : تلك الضمهيالضمتنت  التأديبي   
 ،حي  اخض  المشى ع سىلة  تثقيى  العقثبىت  التأديبيى  الممنثحى  لجهى  العمىل ،يلي التأديبي 
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جىىى اءا   ال يىىد تصىىى ف جهىى  العمىىل تصىىى فت  بىىتةال  ح طىىىت   ،التقيىىد بهىىىت ينبغىىيلعىىدة قثايىىد ثا  ثا 
 ( 1)ب لغتئ  م  قبل القضتء

  العقثبى ، بعدة م احل، منهت يسبق ثطتزام  مى  م حلى  تثقيى التأدي  ضمتنت ثتم   
ثمنهت مت يأتي الحقت  لهت، حي  أ  المشى ع لى  يهىت  بهىذه الضىمتنت  بتلشىكل الكىتفي، ثأكتحى  

هىذه الضىمتنت  ثحتجى  العتمىل لتثفي هىت لى ،  يى بتلن  يليهت دث  تثس  بهىت، بىتل    مى  أهم
السىىيمت ثأ  التةبيقىىت  القضىىتئي  قىىد أ سىى  مبىىتدئ ثقثايىىد كىىت  مىى  الثاجىى  التمسىىك ثالىىن  

لىىىىىذلك سىىىىىنعتلج هىىىىىذه اإلشىىىىىكتلي  بىىىىىتلح يي  التىىىىىتليي ، مىىىىى  خىىىىىالل التعىىىىى ض  ،يهىىىىىت بتلقىىىىىتنث  يل
 إلشكتليت  التأدي  قبل ثاثنتء ف ض العقثي  التأديبي ، ثبعدهت ثفقت  لمت يلي :

 :التأديب قبل وأثناء فرض العقوبة التأديبية إشكاليات: األول الفرع
قبىل إقىدامهت يلى  تثقيى  العقىىت   أ  المشى ع قىد قيىد جهى  العمىل بعىىدة شى ث( بىتل   

 ال))( مى  قىتنث  يالقىت  العمىل بأنى  116التأديبي في حق العتمل، يندمت ن  في المىتدة )
يجثز اتهت  العتمل بمختلح  مض  يلى  كشىحهت أكثى  مى  ثالثىي  يثمىت  أث تثقيى  الجىزاء يليى  

 بعد تت طب ثبث  المختلح  بأكث  م  ستي  يثمت ((.
التىىي ا ت هىىت المشىى ع فىىي تحديىىده لمىىدد  الحكمىى ثا   كىىت  يبىىي  الىىن   هىىذاأ   حيىى  

االتهىىت  إنمىىت آ اد مىى  ذلىىك تىىثفي  أحىىد الضىىمتنت  التىىي يقىىدمهت للعتمىىل ثذلىىك للحىىد مىى  إسىىتءة 
المختصىىى  مىىىدة ةثطلىىى  دث  أ  تحصىىىح يىىى   لجهىىى فتظىىىل ا ،اسىىىتخدا  السىىىلة  التأديبيىىى  حيتلىىى 

نىىثع مىى  الجديىى  ثيىىد  تىى ك  لحىى ض ثأيضىىت   ،إ ادتهىىت مىىت إذا كتنىى  سىىتثق  يليىى  العقىىت  أ  ال؟
العمىىل  جهىى ألنىى  قىىد تظىىل  ،العتمىىل فىىي حتلىى  ت قىى  ثقلىىق مىى  اإلجىى اءا  التىىي سىىتتخذ ضىىده

هىذه المىدد، حتى  ال  ثىللذلك ثضع  م تديت  كلمت ق    الضغ  يلي ، ثتح مع تلثح بتلتحقيق 
 يشىىكلأ  فعلىى  ال  أثهىىت، لىى  ي تكب انىى فىىي مختلحىى  يعتقىىد  إليىى العتمىىل بتثجيىى  االتهىىت   يتحتجىىأ

                                                           

 168في هذا المعن  د. يبدالغني يم ث ال ثيمض، م ج  سبق اإلشت ة إلي ،   انظ  -1
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مختلحىىى  تأديبيىىى ، ممىىىت يضىىىع  فىىىي حتلىىى  نحسىىىي  قىىىد ال تسىىىمح لىىى  بتلىىىدفتع يىىى  نحسىىى  بتلقىىىد  
هذا العتمىل  يى  متعىثد يلى  ا تكىت  األخةىتء ثالمختلحىت ، األمى   ت سيمت ثلث ك ،المةلث 

 الىىذي يحىى ض مىىنح العتمىىل مهلىى  تتنتسىى  مىى  نثييىى  ثةبيعىى  المختلحىى  الم تكبىى ، ليىىتمك  مىى 
ثاألدلىىىى   إليىىىى اسىىىىتعتدة تثازنىىىى  ثت كيىىىىزه، ثاإلةىىىىالع يلىىىى  ةبيعىىىى  المختلحىىىى  المنسىىىىثب   هىىىىتخالل
 يالتىىي تقىىث  يليهىىت فىىي حتلىى  ثجثدهىىت، ليسىىتةي  إيىىداد ثتهيئىى  دفتيىى  بتلشىىكل الىىذ تنيدثاألسىى

 .إلي يستةي  مع  ال د يل  اإلتهت  المنسث  
( شىىىب  محىىى غ مىىى  116أنىىى  ثمىىى  خىىىالل التةبيىىىق العملىىىي، أصىىىبح نىىى  المىىىتدة ) إال

( م  ذا  القتنث ، ثالتىي نصى  يلى  أ  )).. 118محتثاه، يندمت تعت ض م  ن  المتدة )
 ،يلىى  أ  يبىىدأ فىىي التحقيىىق خىىالل سىىبع  أيىىت  يلىى  األكثىى  مىى  تىىت طب اكتشىىتف المختلحىى ..((

السىب  أيىت  التىي ةلى  فىتح التحقيىق خاللهىت مىدة  مدةحي  أ  فتح التحقيق م  العتمل خالل 
كثنهىىىت مىىىدة ث د  قيىىىدا  يلىىى  الثالثىىي  يثمىىىت  التىىىي اكتشىىىح  فيهىىىت المختلحىىى ، ثال  ،عنىى  لهىىىتال م

 ثالغمىىىثضمجىىىتل إليمتلهىىىت ثاقعىىىت  أث قتنثنىىىت ، بسىىىب  الخةىىىأ الىىىذي ثقىىى  فيىىى  المشىىى ع أستسىىىت  
(،  إضىتف  إلى  أ  أثى  هىذه المىدد يظهى  118( ثالمىتدة )116ثالتعت ض  بي  نصي المىتدة )

في اتختذ اإلج اءا  الالزم  للتحقيىق فىي المختلحىت   العملتهتث  جه   أصال  يند ت اخي أث
 الم تكب .

إضتف  إل  أ  المش ع ل  ي اع ةبيعى   الجهىت  التىي تحىثي أيىداد كبيى ة مى  العمىتل 
كتلشىى كت  العتمىى  التىىي يسىى ي يليهىىت هىىذا القىىتنث  كتلشىى ك  الليبيىى  للحديىىد ثالصىىل ، ثضىىي  

ي تكىىىى  مختلحىىىى  ثاضىىىىح  ثصىىىى طح ، ثاتخىىىىذ  إجىىىى اءا  يليهىىىىت ف صىىىى   دع العتمىىىىل الىىىىذي 
لتعدد الجهت  المعني  داخل هىذه الجهىت ، ثلى  ي تى  أثى ا   ج التحقيق مع  ثقتت  م  الزم  نتي

يل  يد  ت اخي جه  العمل في بح  المختلح  المنسثب  للعتمل، حيى  أ  مضىي المىدة فىي 
  ثيىىىد  جىىىثاز تثقيىىى  أي يقىىىت  تثجيىىى  االتهىىىت  أث تثقيىىى  العقىىىت  يىىىؤدي إلىىى  سىىىقث( المختلحىىى
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يليهىىىىت، بىىىىل ال يحىىىىق حتىىىى  اإليتىىىىداد بهىىىىت لتشىىىىديد العقثبىىىى  يلىىىى  العتمىىىىل إذا ا تكىىىى  مختلحىىىى  
 ( 1)جديدة.

قيثد يلى  جهى  العمىل قبىل فى ض العقثبى  ثأثنتئهىت،  يدةحتثل المش ع  إشت ا(  كمت 
جىزاء يلى  جىثاز تثقيى  أي  يد يل   ،قتنث  يالقت  العمل م ( 118) بتلمتدةيندمت ن  
 تنهىتبأ ك ثاإللمىت  مع فتهىت لى  ليتسىن  بثضثح ثتبيتنهت إلي  المسندة بتلتهم  إيالم العتمل بعد  

خىالل  مى  إليى ،التىي أسسى  يليهىت التهمى  المثجهى   األسىتنيد يلى  ثاالةىالع  مثض،  دث  
سىىمتع أقثالىى  ثتمكينىى  مىى  الىىدفتع يىى  نحسىى ، حيىى  جىىتء نىى  المىىتدة المىىذكث ة يلىى  أ  ))ال 

إليىى  كتتبىى  ثسىىمتع  سىىثب يجىىثز تثقيىى  أي جىىزاء يلىى  العتمىىل إال بعىىد إبال ىى  بتلمختلحىى  المن
 أقثال  ثتحقيق دفتي  في محض  يثق  يلي ..(( .

التحقيىىىق مىىى  اإلجىىى اءا  الجثه طىىى  التىىىي يت تىىى  يليهىىىت بةىىىال  قىىى ا  فىىى ض  ثيعىىىد 
د مى  أحكتمهىت قبىل أ  العقثب  التأديبي  بىدث  شىك، ثهىث مبىدأ ا سىت  المحكمى  العليىت فىي يديى

يح ضىى  المشىى ع، ينىىدمت قضىى  بىىأ  "..ثمىى  حيىى  أ  األصىىثل العتمىى  التىىي التقبىىل جىىدال  أ  
  التحقيىىىق ثالتأديىىى  لىىى  أصىىىثل ثضىىىثاب  تمليهىىىت قتيىىىدة أستسىىىي  هىىىي ضىىى ث ة تحقيىىىق الضىىىمت

ثتثفي  اإلةمئنت  ثاألمت  للمثظف مثضىثع المسىتءل ..، فىال يجىثز مسىتءلت  إال بعىد تحقيىق 
ل مقثمىىت  التحقيىىق القىىتنثني الصىىحيح ثكحتلتىى  ثضىىمتنتت  مىى  حيىى  ثجىىث  اسىىتديتء لىى  كىى

المثظف ثسىؤال  ثمثاجهتى  بمىت هىث مىأخثذ يليى  ثسىمتع مى  يى ى األستشىهتد بهى  مى  شىهثد 
العدالىى  ثاالصىىثل العتمىى  كمبىىدأ  تقتضىىي النحىىي ث يىى  ذلىىك مىى  مقتضىىيت  الىىدفتع ثهىىث أمىى  

المشىى ع فىىي تثقيىى  العقثبىى  التأديبيىى  للعتمىىل حتىى  دث  ثبىىتل    مىى  ذلىىك تسىىتهل  ،(2)يىىت ..."

                                                           

 170د. يبدالغني يم ث ال ثيمض. ذا  الم ج  الستبق،    -1
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( سىىتلح  الىىذك  بىىل 118إجىى اء تحقيىىق كتىىتبي، اسىىتثتء يلىى  يلىى  مىىت جىىتء فىىي صىىد  المىىتدة )
المحكمى  العليىت مى  قثايىد، ينىدمت سىمح لجهى    ست تعت ضت  معهت ، ثاستثنتء ايضت  يل  مت أ

 ،مختلحى  بت تكىت  المىته  العتمىل مى  تىث مكالعمل بتثقي  العقثب  التأديبي  دث  ثجىثد تحقيىق 
 صىح  يلى  اإلثبىت  ثسىتئل مى  ثسىيل  يعىد التحقيىق اإلجى اءا  كتفى  تىدثط   أ  ثختصى 

سىالم   ت المهمى  لضىم الشى ث( مى  الكتتبى  تكىث   ثبىذلك العتمىل مى  تمى  التىي اإلجى اءا 
 حقيىقمثثلى  للت  أثنىتء للعتمىل تثف  ا  يج  التي األستسي  الضمتنت بل تعتب  م   ،التحقيق
 هىذه أمىت  بهىت أدلى  التىي ثالثقىتئ  ثاألقىثال بتألفعىتل الةعى  حتلى  فىي للعتمىل ثضىمت   معى ، 
 بهىت يىدل لى  العتمىل إلى  أقىثال ثنسىب  ثالتغييى  التحىثط  يى  بعيىدا التحقيىق يكىث   لكىي الجهى ، 

جزائىىىي ( بقثلىىى  ))ثطجىىىثز بتلنسىىىب  ل118) دةحيىىى  جىىىتء المشىىى ع فىىىي اسىىىتثنتءه بتلمىىىت ،أصىىىال  
اإلنىىذا  ثالخصىى  مىى  المقتبىىل الىىذي اليزطىىد مقىىدا ه يلىى  مقتبىىل ثالثىى  أيىىت  أ  يكىىث  التحقيىىق 

 شحته  ثا  يثب  مضمثن  بتلق ا  الصتد  بتلجزاء...((.
ثا   جىىتء هىىذا اإلسىىتثنتء ضىىيقت  فىىي العقثبىىت  التىىي يىى ى المشىى ع أنهىىت بسىىية ،  ثحتىى  

 فىىي الم كىز القىىتنثني للعتمىىل، ثقىد تكىىث  هىىذه ف نهىت فىىي مجىتل العالقىىت  التعتقديىى ، يعىد مىىؤث ا  
ا تكىى  أحىىد المحظىىث ا  أث أخىىل بأحىىد   العقثبىى  سىىببت  فىىي فسىىب التعتقىىد معىى  تحىى  سىىتت  أنىى

ثت طىىىده لمثىىىل هىىىذا اإلسىىىتثنتء المثجىىىثد فىىىي مجىىىتل   عالثاجبىىىت ، لىىىذلك أ  مىىىت أقىىىد  يليىىى  المشىىى
دثل ينى ، أل  ذلىك سىيزطد العالقت  الثظيحي  الالئحي ، هث ذهت  في  ي  مذه  ثطج  الع

م  ف   إستءة جه  العمل لمثل هىذه السىلةت ، ثسىيحتح بىت  اإلنتقىت  ثالتشىحي مى  العتمىل 
 دث  منح  ف ص  للدفتع ي  نحس  ثد ء المختلح  المثجه  إلي .

                                                                                                                                                 

 70الثتل ،   
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هىىث إحتلتىى   ،يتعىى ض لىى  العتمىىل أ يمكىى   إجىى اءأصىىع   أ أنىى  مىى  المعلىىث   كىىذلك 
الثظيحي يصبح في خة ، ثقد تنتهي مع  حيتتى  الثظيحيى  فىي  مستقبل  ا بتيتبت   ،للتحقيق

 مى  مهمى  لضىمتن  ااهىدا   ذلىك  يشىكل   أ حتلى  فشىل  فىي الىدفتع يى  نحسى ، فضىىال  يى  

 تثبى  لى  ةتلمت أقثال م  للعتمل نس  مت إثبت  يصع  مهم  تن للعتمل، ف التحقيق ضمتنت 

أكبى  حيىتل  بشىكل ممكنىت يكىث   لشىحثي ا التحقيىقالةعى  فىي   مجىتل ا المقتبىل  ثفىي كتتبى ،
 أقىثال  يى   التحقيىق جهى  أ  بتلقثل الةع  ذلك ثيأتي التحقيق جه  اتخذتهت التي اإلج اءا 

 الىذي دالحيىت ة طىق يى  ح فى ان أث جديىدة ثقىتئ  ب ضىتف  قتمى  أث للتحقيىق المحىتل العتمىل

 ثبتلتىتلي ذلىك يكى  بى تث أ  يليهىت يصىع  ممت الثقتئ  أهمي  م  قلل  أث ب  تتميز ا  يج 

هىذا  أ  ثلكىث   مدثنى ،  يى  اإلجى اءا  أ  يشىع  انى  ةتلمىت الشحثي  للتحقيق العتمل يةمئ  ال
ثاللىىثائح النتفىىذة،  اني التىىي ك سىىتهت القىىث  تنت الىىن  يعىىد اسىىتثنتءا   يىى  مبىى   ثقىىد قيىىد الضىىم

 ا كتىىتبي ث تحقيىىق  إجىى اءالعقثبىىت  التىىي أجىىتز تثقيعهىىت دث   ت المشىى ع لىى  يقىىد  بىى أ حيىى  
 الثاقى فىي  أنهىتإال  العتمىل، حيىتة يلى  خةيى ة أثىت ا ت تى  النسىبيت  ثقىد  بسىية )ي اهىت(  كتنى 

مى  بعىض الميىزا  ثالت شىيح  تنى ح م ثكىذلك لعالثاتى  اسىتحقتق  أث ت قيتى  بتىأخي  يليى  تىؤث 
 بقت .ايتمتد أستلي  المحتضل  ثالمست ت إذا  متللدث ا  التد طبي  ثبعض الثظتئف في حتل  

 ف ضىهت قبىل التحقيىق إجى اء إلى  العقثبىت  كتف  تخض  يج  أ  بأن   ن ى  ثم  ذلك 

 العتمىل بحيىتة تضى  قىد آثىت ا ت تى  جميعىت ألنهىت الشىديدة أث البسىية  العقثبىت  بي  تح طق دث  

ممىت يىنعك  سىلبت   معنثيتتى  يلى  تىأث قىد  أث اإلدا ي  السىل  فىيسىثاء ينىد ت قيتى   ،الثظيحيى 
 . يل  أدائ 

 :التأديب بعد فرض العقوبة التأديبية إشكاليات: الثاني الفرع
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 اسىىىىتخال العتمىىىىل ثاسىىىىتكمتل كتفىىى  إجىىىى اءا  التحقيىىىىق ث  مىىى انتهىىىىتء التحقيىىىىق  بعىىىد 
المنسىثب   المختلحى العقثبى  حيىتل العتمىل بسىب   تثقيى قى ا   ثاتخىتذ ،النتيجى  التىي أسىح  ينهىت

 .العملإلي  م  جه  
 بعىىىىض مىىىىنحيىىىىن  يلىىىى   لىىىى  ،يالقىىىىت  العمىىىىل قىىىىتنث   مىىىى  خىىىىالل المشىىىى عا   إال 

 القى ا  مى  الىتظل  مثىل ،ص اح  يلي  العقثب  ف ض  بعدالضمتنت  األخ ى ثالحقثق للعتمل 

 ثا   ،آثىت  مى  يليهىت يت تى  ثمىت العقثبى  إللغىتء القضىتء إلى  فىي اللجىثء ثالحىق العقثبى ، تثقي 
سىىي  التىىي كحلتىى  كتفىى  الدسىىتتي  حىىق القضىىتء هىىث حىىق ةبيعىىي مى  الحقىىثق األست أ كنىت نتحىىق 
أل  هىىذا المثقىىف   ،ثالتغنىىي مسىىأل  الىىن  يليىى  لسىىلك هىىذا الة طىىق مىى  يدمىى ،ثالتشىى طعت 

السلبي م  المش ع ال يعني بأي حتل أ  ق ا ا  تثقي  العقثبى  التأديبيى  محصىن  مى  الةعى  
اللصىىىىيق  يعىىىىد هىىىىذا الحىىىق مىىىى  الحقىىىىثق المقدسىىىى   ،ألنىىىى  كمىىىت ذك نىىىىت ،(1)يليهىىىت أمىىىىت  القضىىىىتء

 بتإلنست 
 سىىتحققالضىىمتنت  المح ثضىى  بعىىد تثقيىى  العقثبىى  فىىي  تيىى  األهميىى ، كثنهىىت  ثتعىىد 

نتيج  اسم  ثأبل ، ثهي ان  ل  تصد  يقثب  ضد العتمل لمج د العقثب ، بىل سىتكث  نتيجى  
العمىل بعىىد  إ حىتل أي كبيىى ة أث  جهى حقيقيى  لمىت أسىىح  ينى  التحقيىق بعىىد تبصى  ثتحةى  مىى  

تىىىثفي  كتفىى  الضىىىمتنت  القتنثنيىى  المقىىى  ة  يلىى  ثح صىىىهتث  تثف هىىىت بىىتلتحقيق، صىىغي ة مةلىى
ثسىنعتلج هىذه اإلشىكتلي  ثفقىت  لمىت  تءه،للعتمل المحتل للتحقيق سثاء قبل إج اء التحقيق أث أثنى

 يلي:
  :التظل  -1

 المعتقى  العتمىل إليهىت يلجىأ التىي الضىمتنت  أهى  مى  اإلدا ي  الىتظل  مى  أ  بىتل    
 التثجى أال ثهىث   إلتجىتءه الى  األسىلث  اآلخى  قبل اض يل  العقثب  المثقع  في حق ل يت  

أ  المشىى ع لىى  يىىن  يلىى  اسىىلث  الىىتظل  مىى   إالثالةعىى  فىىي قىى ا  العقثبىى ،  القضىىتء إلىى 

                                                           

 .487سبق اإلشت ة إلي ،    م ج القتنث  اإلدا ي،  أصثلد. محمد يبدهللا الح ا ي،  -1
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العقثبىىت  التأديبيىىى  فىىىي صىىىل  القىىتنث ، بصىىى ف النظىىى  يىىى  اقىى ا  جهىىىت  العمىىىل لمثىىىل هىىىذا 
الىىتظل  مىى  العقثبى  يعةىىي لجهىى  العمىىل ف صىى  لم اجعىى   حيىى  أ  ،(1)األسىلث  داخىىل نظمهىىت

 أ  قبىل ه،أثى ه ب لغىتء إيقىتف ثى  مى ق ا هىت ثالتأكىد مى  صىح  فى ض العقثبى  يلى  العتمىل، ث 

أث تتكبىىد مبىىتل  بتهضىى  كتعىىثيض يىى  خ ثجهىىت يىى  مبىىدأ  القضىىتء أمىىت  العمىىل جهىى  تحىى و
االسىلث  بىتل     هىذاحىل المشى ع ا  العقثب ،ثقىد تثقيى المش ثيي  في حتل الحك  ب لغتء ق ا  

م  أهميت  ال نقثل للعتمىل فقى  الىذي سىيثف  يليى  سىلك ة طىق القضىتء الشىتق ثالمجهىد، بىل 
حتىىى  لجهىىى  العمىىىل ألنهىىىت سىىىتكث  بتلتأكيىىىد فىىىي  نىىى  يىىى  منتزيتهىىىت مىىى  قبىىىل يمتلهىىىت أمىىىت  

 سيمت ثانهت ستعدل ي  ق ا  تثقي  العقثب  إذا مت منح  ف ص  لم اجعت . ،المحتك 
 اإلدا طى  الجهى  إلى  يثجى  فقد متعددةّ   صث اد و يلي  العمل  لمتثفقت   التظل  ثطتخذ 

 التىي ال ئتسىي  الجهى  إلى  الىتظل  يقىد  ثقىد ،ثالئيىت تظلمىت يكث   ثبذلك نحسهت الق ا  اتخذ  التي

 لجىت  تشىكل أخى ى  ثأحيتنىت  ئتسىيأ تظلمت يكث   ثبذلك اإلدا ي  الق ا  اتخذ  التي الجه  تتبعهت

 ثهث إليهت التظل  ثيقد  العتملي  م  المقدم  التظلمت  في النظ  ثاجبهت اإلدا ة م  متخصص 

ثهىذه األنىثاع ثالصىث  مى  التظلمىت   ،متخصصى  إدا طى  جهى  إلى  المقىد  بىتلتظل  يسىم  مىت
يلىى  الةبيعىى  القتنثنيىى  للشىى كت  ثالجهىىت  التىىي يسىى يي يليهىىت قىىتنث   حىىتذتخىى و مىى  حيىىز الن

)العالقت  التعتقدي ( كثنهت  ي  معنيى  بتةبيىق التشى طعت  المنظمى  للثظيحيى   يالقت  العمل
 . العتم ، حي  أ  مت يس ي يليهت يكم  في قتنث  يالقت  العمل ثاللثائح الداخلي  للش ك

                                                           

ك  فق ة  ( م  الئح  الجزاءا  المعمثل بهت في الشى   6انظ  يل  سبيل المثتل مت نص  يلي  المتدة ) -1
الجهىى  التىىي تعلىىث مبتشىى ة الجهىى  التىىي ثقعىى  العقثبىى   إلىى للعتمىىل الىىتظل   يجىىثزالليبيىى  للحديىىد ثالصىىل  بأنىى  "

بىىت  تعتمىىد  مىىتيشىى ة أيىىت  إ خىىاللتبىى  فىىي الىىتظل   أ ثيلىى  هىىذه الجهىى   بهىىت  إخةىىت همىى   أسىىبثعثذلىك خىىالل 
لغتئهتبثقف تنحيذهت  تأم  أثتثقي  العقثب    ، مى  يىد  إيحىتء مى   فى  إليى  الىتظل  مى  ثايتبت هت كت  لى  تكى ثا 
 .يد  الب  في  خالل المدة المذكث ة" تل المستءل  في ح
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 ،لمىت جى ى يليى  العمىل بىتل    مى  يىد  الىن  يليهىت فىي القىتنث   ثفقىت   الىتظل ثحق  
 بحقى  الصىتد  القى ا  مى  الىتظل فيحىق لى   ،العقثبى  مى   مق   لمصلح  العتمل المتضى   هث

الجهى  التىي تعلىث الجهى  التىي ثقعى  بحقى  العقثبى ، أث  إلى  الىتظل  بتقىدي  ثذلىك العقثبى  بشىت 
 .التظل  في حق  اسق  قد يكث   ثبذلك يتظل  أ  دث   القضتء إل  مبتش ا يتج أ  

لغىىتء العقثبىى   ثيالحىىظ  الخةىىأ فىىي تةبيىىق القىىتنث   سىىب بأ  مىى  آثىىت  قبىىثل الىىتظل  ثا 
فيعتبىىى  متنعىىىت  مىىى  إيىىىتدة فىىىتح التحقيىىىق معىىى  مجىىىددا ، انةالقىىىت  مىىى  أسىىى   ،أث فىىي اإلجىىى اءا 

بتلمىتدة  يمىال  التحقيق التي تقضي بعد  التحقيق م  العتمل في مختلح  ثاحدة أكث  مى  مى ة، 
 .(1)( م  قتنث  يالقت  العمل117)
 :القضتء أمت  عتملال يل  المح ثض  بتلعقثب  الةع  -2

 بى  يتميىز لمىت ث يى ه العتمىل حقىثق  لضمت  األمت  ثصمت  األخي  المالذ القضتء يعد 

حىق اإللتجىتء للقضىتء "مى   ثيعىد ،سىلي  بشىكل القىتنث   ثتةبيىق ثالتخص  الحيتد م  القضتء
أثامىىى  العلىىىي القىىىدي  ثمىىى   مىىى الحقىىىثق المقدسىىى  اللصىىىيق  بتإلنسىىىت  ثالتىىىي تسىىىتمد أصىىىثلهت 

 .(2)الةبيعي  ل نست  مند أ  خلق.." الحقثق 
كنىىىت قىىىد ذك نىىىت مىىى  أ  يىىىد  الىىىن  يلىىى  حىىىق االلتجىىىتء إلىىى  القضىىىتء مىىى  قبىىىل  ثا   

المشىى ع فىىي صىىل  القىىتنث  اليمنىى  ثبىىث  هىىذا الحىىق للعتمىىل، إال أ  القصىىد مىى  بحىى  مسىىأل  
ة مى  المح ثض  يل  العتمل م  قبل القضتء، هىث مةتلبى  المشى ع بتالسىتحتد تلعقثب الةع  ب

                                                           

يل  العتمل أكث  م  جىزاء ثاحىد يى   ثق حي  تن  المتدة المذكث ة"يل  أن  اليجثز لجه  العمل أ  ت -1
 .المختلح  الثاحدة.."

لىىى  المحكمىىى  العليىىىت، السىىىن  السىىىتبع ، ، منشىىىث  بمج10/6/1972ق( جلسىىى  1/19ةعىىى  دسىىىتث ي.  قىىى  ) -2
. ثكىىذلك 487سىىتبق،   م جىى القىىتنث  اإلدا ي،  أصىىثل، ذكىى ه محمىىد يبىىدهللا الحىى ا ي، 9   األثل،العىىدد 

فىىي ذا  المعنىى  ذكىى ه )ضىىيف شىىحت  الىىديجتثي( مجمثيىى  المبىىتدئ التىىي ق  تهىىت المحكمىى  العليىىت، القضىىتء 
 ثمت بعدهتى 212،   2001لثةني ، اإلدا ي ثالدستث ي، الجزء االثل، دا  الكت  ا



 302                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

األحكت  ثالمبتدئ التي أ ستهت القضتء م  خالل بس  ثاليت  ث قتبت  يلى  العقثبىت  التأديبيى  
المح ثضىىى  يلىىى  العمىىىتل، ثذلىىىك بتلقىىىف هىىىذه الثثابىىى  ثالىىىن  يليهىىىت بتلقىىىتنث ، ختصىىى  فيمىىىت 
يتعلىىىق بمبىىىتدئ ال قتبىىى  يلىىى  مشىىى ثيي  الجىىىزاء التىىىأديبي ثالتىىىي تتةلىىى  الىىىن  بثضىىىثح يلىىى  

للتحقيىىىىىق ثالجهىىىىى  المختصىىىىى  بىىىىى  ثحتالتىىىىى ، ثتحصىىىىىيل الضىىىىىمتنت  السىىىىىتبق   االحتلىىىىى  ة طقىىىىى 
ثكىىذلك انىىىثاع العقثبىىىت  التأديبيىى  التىىىي يجىىىثز  ،   ثالمصىىتحب  ثالالحقىىى  لعمليىى  تثقيىىى  العقثبىىى

 ،ثتحديىىد اإلةىىت  العىىت  للمختلحىىت  التأديبيىى  دث  ت كهىىت تحىى  إ ادة السىىلة  التنحيذيىى  ،تثقيعهىىت
  خالل مت د و يلي  القضتء تضم  تةبيق مبدأ التنتسى  بىي  ثثض  قثايد داخل القتنث  م

 العقثب  التأديبي  المثقع  ثالمختلح  الم تكب .
انىىى  يؤخىىىذ يلىىى  المشىىى ع بت كيىىىزه يلىىى  تثقيىىى  يقثبىىىت  متديىىى  بتثقيىىى  يىىىدد مىىى   كىىى  

ج اءا  التأدي ، بدال  م   فى ض قثايىد تسىتيد جهىت  العمىل  الغ امت  يل  مختلح  قثايد ثا 
يلى  النحىث المةلىث ، لتتحقىق بىذلك العدالى  الحقيقيى   تكت  القتنث  لتىتمك  مى  تةبيقهىفه  أح

سىثاء كىتنثا يمىتال  أث جهىت  يمىل، ثلحمتيى   قديى ثالتثاز  المةلىث  بىي  ة فىي العالقى  التعت
الة ف الضعيف)العتمل( م  إسىتءة جهىت  العمىل السىتعمتل السىلةت  التأديبيى ، ثا   فعلى  

ت يل  هذا الة طىق، ب همتلى  العديىد مى  القثايىد التىي سىبق اإلشىت ة إليهىت.  ف   المش ع م  دله
أل   حمتي  حقثق الجمي  ثتتحقق بىذلك المصىلح  العليىت، ثهىي سىيتدة القىتنث  ثا  سىتء قثايىد 

 العدال  ثالمستثاة.
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 اخلامتـــــة

يذيى  إشىكتليت  التأديى  فىي ظىل قىتنث  يالقىت  العمىل ثالئحتى  التنح بح م  خالل  
حيى  خلصىنت  ،تنتثلنت مى  خاللهىت قصىث   التنظىي  القىتنثني لمجىتل التأديى  ثضىمتنتت  ثالذي

 إل  يدة نتتئج ثبعض التثصيت  ثفقت  لمت يلي:
 : النتائج:أولا 
مجمثيىىى  األسىىى  ثاألحكىىىت  التىىىي  ضىىىم النظىىىت  التىىىأديبي نظتمىىىت  ختصىىىت  للعقىىىت ، يت يعىىىد -1
ثبتلتىىىتلي ال يتصىىىث  ثجىىىثد نظىىىت   ،تىىىي يسىىى ي يليهىىىتيحكىىى  الجهىىىت  ال الىىىذي القىىىتنث   حىىىددهتي

 في الثق  نحس  محت( بسيتو م  الضمتنت . ،للثظيح  دث  نظت  تأديبي  ادع
ال تخضىىىى  المختلحىىىىت  التأديبيىىىى  لمبىىىىدأ "ال ج طمىىىى  ثاليقثبىىىى  إال بىىىىن " أل  المختلحىىىىت   -2

تى ك المشى ع هىذه التأديبي  ال حص  لهت، ثبتلتتلي فهىي تخضى  لقتيىدة ال يقثبى  إال بىن ، ث 
 المهم  للسلة  التنحيذي  التي ل  تتخذ أي خةثة في هذا الجتن .

 ث  ل  يبي  المش ع ص اح  يند تنظيم  للقتنث  مجىتل المختلحىت  التىي قىد ي تكبهىت العىتمل -3
حيى  أ   ،، ختصى  العىتملي  بتلشى كت  العتمى ؟كتن  المختلحى  المتليى  مى  بينهىت أ  ال إذامت 

التىي اليتعىدى يىدد العمىتل  ث ي هتآالف العمتل  تض ز بي  هذه الجهت  التي القتنث  ل  يمي
 .العش ا فيهت 

يىىنظ  المشىى ع قثايىىد اإليحىىتء مىى  المسىىؤثلي ، ينىىد قيىىت  العتمىىل بتنحيىىذ أثامىى  ثتعليمىىت   لىى  -4
   .إش افهت ث قتبتهت، يل    ا  مت فعل  في شأ  المثظحي  العمثميي  تح جه  العمل ث 

المشىىى ع صىىىىالحي  تثقيىىى  العقثبىىىىت  سىىىثى لصىىىىتح  العمىىىل أي إقىىىى ا ه لسىىىىلة   يحىىىىدد لىىى  -5
 ي  ة طق مجتل  التأدي . التأدي  سلة التأدي  ال ئتسي فق ، ثأهمل تنظي  

لمثاييىىىد اإلتهىىىت   المحىىىددة( 116أخةىىىأ المشىىى ع ينىىىدمت ثضىىى  قيىىىدا  يلىىى  نىىى  المىىىتدة ) -6
( يلىىى  فىىىتح التحقيىىىق 118ة )ثالعقىىىت ، ثأصىىىبح  هىىىذه المىىىدد بىىىال معنىىى  ينىىىدمت نىىى  بتلمىىىتد

 خالل سبع  أيت  م  اكتشتف المختلح ، ممت أثجد تنتقضت  ثتعت ضت  بي  النصي .



 304                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

تسىىتهل المشىى ع فىىي تثقيىى  العقثبىىت  التأديبيىى  يلىى  العتمىىل، ينىىدمت أجىىتز تثقيىى  العقثبىىت   -7
 مل.بشأن  حت  بدث  إج اء تحقيق مكتث ، مخال  بأحد أه  الضمتنت  الثاج  تثفي هت للعت

التىىىي تصىىىد هت جهىىى   يبيىىى يىىىد  الىىىن  يلىىى  أسىىىلث  الىىىتظل  مىىى  القىىى ا ا  ثالعقثبىىىت  التأد -8
 قبل منتزيتهت أمت  القضتء. ا اهتيل  جه  العمل ف ص  م اجع  ق   فث العمل، ثبتلتتلي 

 ثانياا: التوصيات: 
أثصىىىي  استخالصىىىهت، تىىى خىىىالل مىىىت تىىى  تنتثلىىى  فىىىي هىىىذا البحىىى  ثالنتىىىتئج التىىىي  مىىى  
 إلس اع في إصدا  قتنث  يمل جديد ي ايي م  خالل  مت يلي:ا بض ث ة

يل  حص  ثتحديد أكب  قد  م  المختلحت  التىي تشىكل األخةىتء المسىلكي  التىي  العمل -1
ثثضعهت فىي قتلى  تشى طعي، لقةى  الة طىق  ،يل    ا  العقثبت  التأديبي  العتملقد ي تكبهت 

يىىى  مقتضىىى  ثاجبىىى   العتمىىىلديثى خىىى ثو يلىىى  السىىىلة  التأديبيىىى  مىىى  ابتىىىداع المختلحىىىت  بىىى
تقىىد  ثفىىق أهثائهىىت متىى   مىى  هىىيالعمىىل  جهىى هىىذا الحصىى  جعىىل  ثدالىىثظيحي، ألنىى  بىىدث  ثجىى

 كذلك. تعتب هتثمت  شتء  ال  ،مختلح  تأديبي  العتملتعتب  سلثك 
التحقيىق يىى   االعتمىل، سىثاء تى  هىذ ي تكبهىىتأي مختلحى   فىيالىن  يلى  إلزاميى  التحقيىق  -2

 أث لجن  تشكل لهذا الغ ض، ثايتبت ه م  اإلج اءا  الشكلي  الجثه ط .  ة طق ف د
تح طىك المسىؤثلي   اللهىتالتي تسمح لجهى  العمىل مى  خ العقت االبقتء يل  مدد اإلتهت  ث  -3

يالقىت   قىتنث  ( مى  118التأديبي  دث  ثضى  قيىثد أخى ى يلى   ى ا  مىت جىتء  بى  المىتدة )
 العمل.

 هتثاختصتصىتت هتثقثايىد تشىكيل ،داخل جهت  العمل التأدي  تشكيل مجتل  يل  الن  -4
 .يملهت ضثاب ث 
القىىى ا ا  التأديبيىىى  التىىىي تصىىىد هت السىىىلة  التأديبيىىى  ال ئتسىىىي ،  مىىى إقىىى ا  اسىىىلث  الىىىتظل   -5

 ثمنحهت ف ص  إلغتء العقثب  التأديبي  إذا ختلح  مبدأ المش ثيي .
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يىد يعنىي بشى كت  القةىتع العىت  ، تكىث  لصيت   مشى ثع قىتنث  جد تلديثةأخي ا  أثصي ب -6
ثت ايىىىي خصثصىىىيتهت ثأسىىىلث   الشىىى كت ،بىىى  نصثصىىىت  ثأحكتمىىىت  ختصىىى  تىىىنظ  العمىىىل بهىىىذه 

 يملهت ثأهدافهت. 
 :الملخص
التأديىىىى  فىىىىي ظىىىىل قىىىىتنث  يالقىىىىت  العمىىىىل ثالئحتىىىى   إشىىىىكتليت هىىىىذه الث قىىىى   تنتثلىىىى  

القىىتنثني  التنظىىي ايتىى ى  الىىذي قصىىث التنحيذيىى ، حيىى  تىى  التعىى ض مىى  خاللهىىت ألهىى  جثانىى  
فه  ةبيع  النظت  التأديبي بتيتبت ه نظتمىت  ختصىت   لم  خال ثذلك ،لمجتل التأدي  ثضمتنتت 

فهىىىىىث محىىىىىت( بجملىىىىى  مىىىىى  القيىىىىىثد  لىىىىىذلكللعقىىىىىت  ثالىىىىى دع، ثلىىىىىي  ثسىىىىىيل  لالنتقىىىىىت  ثالتشىىىىىحي، 
الىذي  ثالضمتنت ، ثهث األست  الذي انةلق  منى  هىذه الث قى ، ليىت  بعىدهت التعى ض لألسى 

 ،يقث  يليهت هذا النظت ، بتلتع ض للمحهث  القتنثني للمختلح  التأديبي  ثالمبدأ التىي تخضى  لى 
ثبيىىت  أ كتنهىىت ثصىىث هت، ثتحديىىد السىىلةت  التأديبيىى  التىىي خثلهىىت القىىتنث  حىىق تثقيىى  العقىىت  

  لبيىت لمحىتهي ،التأديبي ضد العتمل، ثتحديد إل  أي مدى تثافق  نصث  القتنث  مى  هىذه ا
 أثج  القصث  في هذا الجتن . 

إشىىىىكتليت  التأديىىىى  قبىىىىل ثاثنىىىىتء فىىىى ض العقثبىىىى   تحديىىىىدبعىىىىدهت ل نتقىىىىتلتىىىى  اإل حيىىىى  
القىتنث  فىي تنظىي  مىدد ثمثاييىد اإلتهىت  ثالعقىت ، مى   قصىث التأديبي ، حي  ت  بح  مسأل  

  ( مى  القىتنث 116خالل تسلي  الضثء يل  التعت ض ثالتنتقض الحتصل بىي  نى  المىتدة )
مسىىأل  إهىىدا  ضىىمتنت  التحقيىىق مىى  العتمىىل ينىىد تثجيىى   بحىى  إلىى (، إضىىتف  118ثالمىىتدة )

اإلتهت  ل ، فحي الثق  الذي ن  المش ع يل  ضى ث ة أ  يكىث  التحقيىق مى  العتمىل كتتبى ، 
مى  هىذا التحقيىق ال تتىثف  فيى  أدنى   بىتل   أجتز في الثقى  نحسى  إجى اء تحقيىق شىحهي معى  

ت ثأ  هىىذه العقثبىى  سىىتؤث  فىىي الم كىىز القىىتنثني للعتمىىل ثقىىد تكىىث  سىىببت  حقىىثق الىىدفتع، السىىيم
فسب التعتقد مع ، نتهيك يى  قصىث  المشى ع فىي إقى ا  الضىمتنت  التىي تلحىق فى ض أث  يف
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تثقيىى  العقثبىى  التأديبيىى ، سىىثاء يىى  ة طىىق الىىتظل  مىى  قىى ا  العقثبىى  أث اإللتجىىتء إلىى  القضىىتء 
ث قىىى  فىىىي هىىىذا الصىىىدد يىىىد  تبنىىىي  المشىىى ع للثثابىىى  لمختصىىىم  هىىىذا القىىى ا ، حيىىى  يكسىىى  ال

ثالمبتدئ التي أ سهت القضتء مى  خىالل م اقبتى  للقى ا ا  التأديبيى  التىي تثقعهىت جهىت  العمىل 
 يند نظ ه للمنتزيت  التي ت ف  إلي .     

أ   لحقيقىىىى المشىىىى ع  م ايىىىىتة يىىىىد فىىىىي  تلخصىىىى تثصىىىىل  الث قىىىى  لعىىىىدة نتىىىىتئج  ثقىىىىد 
للسىىىىلة   المختلحىىىىت  هىىىىذهتىىىى ك مهمىىىى  حصىىىى   ثبتلتىىىىتليلهىىىىت ،  حصىىىى الالمختلحىىىىت  التأديبيىىىى  

هذه السلة  في معزل يى   قتبى  المشى ع فىي هىذا  جعلممت  ،التنحيذي  في الدثل  بدث  تقييد 
الجتن ، ختص  ثأ  المشى ع لى  يى اع خصثصىي  بعىض جهىت  العمىل سىثاء مى  حيى  أيىداد 

 ،العتمىىى  تلشىىى كت الجهىىىت  ك العمىىىتل الىىىذي يصىىىل إلىىى  اآلف ثةبيعىىى  ثظىىى ثف العمىىىل بهىىىذه
اإليحىىىتء مىىى  المسىىىؤثلي ، ينىىىد قيىىىت  العتمىىىل بتنحيىىىذ أثامىىى   قثايىىىدإلىىى  ا حىىىتل المشىىى ع ل إضىىىتف 

 ل إشىى افهت ث قتبتهىىت، ثا همتلىى  تنظىىي  سىىلة  التأديىى  أمىىت  مجىىت تحىى ثتعليمىىت  جهىى  العمىىل ث 
ع ينىد تحديىد إضتف  إلى  التنىتقض الىذي ثقى  فيى  المشى   ،التأدي  إل  جتن  السلة  ال ئتسي 

في تثقي  العقثبت  التأديبي  يلى  العتمىل حتى  دث  إجى اء  ثتستهل ثالعقت ،  اإلتهت  لمثاييد
تحقيىىىىق مكتىىىىث  معىىىى  مخىىىىال  بأحىىىىد أهىىىى  الضىىىىمتنت  الثاجىىىى  تثفي هىىىىت للعتمىىىىل، ثيىىىىد  إقىىىى ا ه 

 لضمتنت  م اقب  العقثب  التأديبي  بعد تثقيعهت.
  شىىكل ديىىىثة للمشىى ع إليىىىتدة صىىىيت   اختىىىت  الث قىى  بعىىىدد مىى  التثصىىىيت  يلىىى ثقىىد 
العمىىل فىىي ليبيىىت ، فىى ل  جتنىى  ضىى ث ة فصىىل العالقىىت  التعتقديىى  فىىي تشىى ط   يالقىىت قىىتنث  

مستقل، ثأ  يت  العمل حص  ثتحديد أكب  قد  م  المختلحت  ثثضعهت فىي إةىت  تشى طعي، 
 بهت ثالتأكيد يل  ثجثبي  كتتب  التحقيق في المختلحت  التي يته  العتمل بت تكت

التعىىت ض ثتحديىىد مىىدة اإلتهىىت  ثالعقىىت  دث  ثضىى  قيىىثد بشىىأنهت، إضىىتف  إلىى   ث فىى  
قىىى ا  أسىىىلث  الىىىتظل  داخىىىل جهىىى  العمىىىل بعىىىد تثق  يىىى الىىىن  يلىىى  تنظىىىي  مجىىىتل  التأديىىى  ثا 
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مشىى ثع قىىتنث   صىىيت  العقثبىى ، إضىىتف  إلىى  أهىى  تثصىىي  تضىىمنتهت الث قىى  هىىث العمىىل يلىى  
، تكىىث  بىى  نصثصىىت  ثأحكتمىىت  ختصىى  تىىنظ  العمىىل بهىىذه جديىىد يعنىىي بشىى كت  القةىىتع العىىت  

 الش كت ، ثت ايي خصثصيتهت ثأسلث  يملهت ثأهدافهت. 
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المكتبىى  الجتمعيىى  الزاثيىى   منشىىث ا  . محمىىد يبىىدهللا الحىى ا ي. أصىىثل القىىتنث  اإلدا ي،د -4 
 .2010ليبيت، الةبع  الستدس  -
منشىىىث ا  المكتبىىى  الجتمعيىىى   ة،يلىىى  أيمىىىتل اإلدا   ال قتبىىى د. محمىىىد يبىىىدهللا الحىىى ا ي.  -5 

 .2010 الختمس ،ليبيت، الةبع  -الزاثي  
 :اا: القوانين واألحكام القضائيةثاني

 .2010ث ا  ثزا ة العدل، الج طدة ال سمي . العدد الستب . منش  -1
 .2012الج طدة ال سمي . يدد خت . منشث ا  ثزا ة العدل،   -2
 مجل  المحكم  العليت. السن  الستبع . العدد الثتل . -3

 مجل  المحكم  العليت. السن  العتش ة. العدد الثتل .  -4
 مجل  المحكم  العليت. السن  العش ث . العدد الثتل .  -5

 السن  الثتني  ثالعش ث ، العددا  الثتل  ثال اب .   العليت.مجل  المحكم -6
شىىحت  ضىىيف الىىديجتثي. مجمثيىى  المبىىتدئ القتنثنيىى  التىىي ق  تهىىت المحكمىى  العليىىت فىىي  -7

 2001أ بعث  يتمت ، القضتء اإلدا ي ثالدستث ي. المجمثي  الثتلث ، الجزء األثل 
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 أحكام ترقية املوظف العام يف القانون الليبي
 2010لسنة  12سة يف نصوص قانون العمل رقم درا

د. حمفوظ علي تواتي
  

يلتحق المثظف العت  بتلعمل لدى الجهت  العتم  في الدثل  سعيت للحصثل يل   
م ت  ثمزايت متلي  ثثظيحي  تضم  ل  حيتة ك طم  ثمكتن  اجتمتيي  داخل المجتم  الذي 

ثاةني  داخل الدثل  بتيتبت ه احد أف اد يعيش في ، ثليسته  في تقدي  الخدمت  العتم  للم
المجتم  ثيق  يل  كتهل  خدم  الثة  م  خالل المسؤثليت  التي يتحملهت، إال أ  هذا 
األم  ال يت  بصث ة تلقتئي ، ذلك أ  العالق  بي  المثظف العت  ثاإلدا ة هي يالق  تنظيمي  

لعتم ، ثبتلتتلي ف   المثظف الئحي  تحكمهت القثاني  ث اللثائح ذا  العالق  بتلخدم  ا
ثبمج د التحتق  بتلعمل لدى إحدى الجهت  العتم  في الدثل  ل  الحق في التمت  بتلمزايت 
ثالحقثق المق  ة لهذه الثظيح  إال أ  ةبيع  العالق  بي  المثظف العت  ثاإلدا ة تستلز  القثل 

ذلك أن  م  لثاز   أ  المثظف لي  ل  حق مكتس  في بقتء هذه المزايت في شكل معي ،
هذه العالق  أ  تستقل اإلدا ة العتم  بتنظي  الثظيح  العتم  مت   أ  في ذلك ثج  

 المصلح  العتم  دث  أ  يكث  للمثظف الحق في االحتجتو.
ثلمت كتن  الت قي  هي م  المزايت المت تب  يل  االلتحتق بتلثظيح  العتم ، ف    

ثاب  قتنثني  محددة حددهت المش ع الليبي في القتنث  تنظيمهت ثمنحهت يت  ثفقت لقثايد ثض
بشأ  يالقت  العمل ثالئحت  التنحيذي ، هذه القثايد في الثاق  فس هت  2010لسن   12 ق  

القضتء ثحدد ثبي  المبه  ثالغتمض منهت بتيتبت هت في جلهت هي ذا  النصث  التي 
 المدني . بشأ  الخدم  1976لسن   55كتن  ثا دة في القتنث   ق  

                                                           

- . يضث هيئ  التد ط  بكلي  الش طع  ثالقتنث  / الجتمع  األسم ط  زليت  
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ثيل  هذا األست  ف   بحثنت سيتنتثل مثضثع الت قي  ثفقت ألحكت  قتنث  العمل  
ثالئحت  التنحيذي  م  خالل بيت  محهثمهت ثقثايد منحهت ثاإلضتفت  التي أضتفهت المش ع 

، ثاث  الت قي  يل  العالق  بي  المثظف العت  2010لسن   12الليبي م  خالل القتنث   ق  
 العتم  مبينت فيهت النهج القضتئي بشأنهت ثذلك ثفقت للتتلي:ثاإلدا ة 

 المةل  األثل/ متهي  الت قي  -
 الح ع األثل/ ش ث( الت قي  -
 الح ع الثتني/ اث  الت قي  يل  مزايت المثظف المتلي  -
 المةل  الثتني/ الضمتنت  المق  ة لت قي  المثظف العت  -
 الح ع األثل/ الضمتنت  اإلدا ط  -
 الح ع الثتني/ الضمتنت  القضتئي  -

 املطلب األول

 ماهية الرتقية

مىى  الحصىىل الثىىتني  126ث د الىن  يلىى  الت قيىى  فىىي قىىتنث  العمىىل فىي نىى  المىىتدة  
الثظيحىى  العتمىى (، ثالمالحىىظ أ  هىىذا –)شىىغل الثظىىتئف( مىى  البىىت  ال ابىى  )العالقىىت  الالئحيىى 

لعتمى  بنصى  يلى  )يكىث  شىغل الثظىتئف الن  جعل الت قي  احدى الثستئل لشغل الثظيحى  ا
الشت  ة بمالكت  الثحدا  اإلدا ط  بة طق التعيي  أث التعتقىد أث الت قيى  أث النىد  أث اإليىت ة 

 .أث النقل(
ثيل  هذا األست  ف ننت نلحظ أ  المش ع الليبي قد يدل ي  الن  الستبق في  

يكث  شغل الثظتئف التتلي  ثالذي جتء في  ) 1976لسن   55قتنث  الخدم  المدني   ق  
 بة طق التعيي :

 .أدن  الثظتئف في كل مجمثي  ثظيحي  -أ
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الثظتئف التي تق   ثزا ة العمل ثالخدم  المدني  شغلهت أث شغل نسب  منهت بة طق  - 
 .التعيي  بنتء يل  اقت اح الثزط  المخت  أث م  تلقتء نحسهت

 .ثطجثز شغل الثظتئف العليت بة طق التعيي ( -و

ثالثاق  ف ننت ن ى أ  المش ع الليبي خي ا فعل مى  خىالل جعىل التعيىي  اسىتثنتء يلى   
األصىىل ثهىىث شىىغل الثظىىتئف يىى  ة طىىق النقىىل أث النىىد  أث اإليىىت ة أث الت قيىى ، ثذلىىك لمنىى  
ضتي  الح   يليه  في حتل التعيي  في الد جت  العليت، ثفىي هىذا  التكد  في المثظحي  ثا 

 55م  القىتنث   قى   17الليبي ثيل  يك  مت ن  يلي  في المتدة االةت  نجد أ  المش ع 
بشىىىأ  الخدمىىى  المدنيىىى  قىىىد اشىىىت ( لسىىىلثك التعيىىىي  أ  يكىىىث  تعىىىذ  شىىىغل الثظىىىتئف العتمىىى  
الشىىىت  ة )يىىى  ة طىىىق النقىىىل أث نىىىد  مثظىىىف مىىى  ذا  الجهىىى  أث ت قيىىى  مثظىىىف تتىىىثف  فيىىى  

 ش ث( الت قي (.
الت قي  بأنهىت ) فى  د جى  المثظىف إلى   (1)ثفي هذا االةت  ي ف بعض الحق  الليبي 

الد جىىى  التتليىىى  لد جتىىى  مبتشىىى ة فىىىي الثحىىىدة اإلدا طىىى  التىىىي يتبعهىىىت ثفىىىي ذا  المجمثيىىى  التىىىي 
تند و فيهت ثظيحت ، فتلت قيى  تتمثىل إذا فىي انتقىتل المثظىف مى  د جتى  الثظيحيى  التىي يشىغلهت 

لىىىك مىىى  تمتعىىى  بتختصتصىىىت  إلىىى  د جىىى  ثظيحيىىى  أيلىىى  فىىىي السىىىل  الىىىثظيحي ثمىىىت يسىىىتتب  ذ
كبى (، ثلكى  ثلىئ  كىت  هىذا التع طىف أثصالحيت  أثسى  ثمى  ثى  حصىثل  يلى  د جى  متليى  

 لىى  ينتصىى  الت قيىى  إال أنىى  ثجبىى  اإلشىىت ة فىىي هىىذا الشىىأ  إلىى  أ  الت قيىى  ليسىى  أ قىىد جمىى  
                                                           

محمىىد يبىىدهللا الحىى ا ي، أصىىثل القىىتنث  اإلدا ي الليبىىي، المكتبىى  الجتمعىى ، الزاثيىى ، الةبعىى  الستدسىى ،  د. -1
بأنهىىت )نقىىل المثظىىف مىى  د جىى  إلىى   ، ثفىىي ذا  االةىىت  يع فهىىت الىىدكتث  سىىليمت  الةمىىتثي 433،  2010

د ج  فىي نةىتق كىتد  ثاحىد كتلت قيى  مى  الثتمنى  إلى  السىتبع  فتلستدسى  داخىل نةىتق الكىتد  الحنىي المتثسى  
مثال. ثامت نقل المثظف م  كتد  اقل إل  كتد  ايل  كتلت قيى  مى  الكىتد  الحنىي المتثسى  إلى  الكىتد  الحنىي 

الكتد  اإلدا ي(، د.سليمت  محمد الةمتثي، مبتدئ القىتنث  اإلدا ي "د اسى  العتلي أث م  الكتد  الكتتبي إل  
 .658،  2007مقت ن "،  د ا الحك  الع بي، القته ة، 
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هت حقت ذاتيت للمثظف بمعن  أ  اإلدا ة  ي  ملزم  بت قي  المثظىف إال بشى ث( تخضى  لتقىدي  
للتىىدخل فىىي الثقىى  الىىذي تىى اه منتسىىبت إلصىىدا  قىى ا  الت قيىى ، ثفىىي هىىذا االةىىت  تؤكىىد المحكمىى  

للمثظىىف ثال  مةلقىىت   ق بىىأ  )الت قيىى  ليسىى  حقىىت  45/42العليىىت الليبيىى  فىىي الةعىى  اإلدا ي  قىى  
يلىىى  جهىىى  اإلدا ة أ  تج طهىىىت لمجىىى د تىىىثاف  شىىى ثةهت أث اجتيىىىتز الىىىدث ة الختصىىى  بهىىىت،  ثاجبىىىت  
نمىىت  ، اسىىتنتدا يلىى  مىىت سىىىبق (1)(تتىى خ  اإلدا ة فىىي إج ائهىىت فىىىي الثقىى  الىىذي تىى اه مالئمىىىت  ثا 

يمك  القثل بأ  الت قي  هي ميزة ذا  ةبيع  ختصى  فهىي تعتبى  حقىت معنثيىت بتيتبت هىت تمثىل 
زطتدة في د ج  المثظف الثظيحي  متى  تىثاف   شى ثةهت، ثمى  جتنى  آخى  فهىي تمثىل زطىتدة 

متىى  صىىد  القىى ا  بتلت قيىى ، ثبتلتىىتلي فىىال يمكىى  تصىىنيحهت فىىي جتنىى  فىىي م تبىى  بمقىىدا  محىىدد 
 .(2)معي  م  الحقثق الختص  بتلمثظف العت 

 :شروط الترقية :الفرع األول
كمت سبق القثل آنحت ف   الت قي  ال تعتب  حقت مةلقت للمثظىف العىت  ثالمقصىثد بىذلك  

ث  الحد األدن  لجىثاز الت قيى ، فحىي أ  المثظف العت  ال يحق ل  المةتلب  بتلت قي  بمج د م  
جىىتء الىىن  يلىى  أنىى  )ال تجىىثز ت قيىى   2010لسىىن   12مىى  القىىتنث   قىى   137نىى  المىىتدة 

مثظىىىف إال إلىىى  ثظيحىىى  شىىىت  ة تلىىىي الثظيحىىى  التىىىي كىىىت  يشىىىغلهت مبتشىىى ة فىىىي مىىىالك الثحىىىدة 
ي (، ثلكى  فىي اإلدا ط  التتب  لهت في ذا  المجمثي  الثظيحي  التي تند و فيهت ثظيحتى  األصىل

المقتبل يمك  القثل بأ  تةبيق هذا الن  ال يت  ثال يمك  تصث  تةبيق  دث  أ  يىت  ثضى  
مىىى  ذا   125مىىى  ذا  القىىىتنث  مثضىىى  التةبيىىىق، ثكىىىذلك نىىى  المىىىتدة  124نىىى  المىىىتدة 

                                                           

، البتحىى  22/03/1998ق الصىتد  بتىت طب 45/42حكى  المحكمى  العليىت الليبيى  فىىي الةعى  اإلدا ي  قى   -1
 صدا  األثل، أيداد ثزا ة العدل الليبي .اإللكت ثني في مبتدئ المحكم  العليت الليبي ، اإل

صىىىدا  إلاالثلىىى  ، ا نىىثاف كنعىىىت ، القىىىتنث  اإلدا ي "الكتىىت  الثىىىتني"، دا  الثقتفىىى  للنشىى  ثالتثزطىىى ، ( د. -2
 .122،  2010 الستب ،
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القىتنث ، ذلىك أ  تحديىىد نىثع الثظىتئف ثالمىىالك الىثظيحي الىذي ي قىى  إليى  المثظحىث  العىىتمث  
ت فىي إيمىتل بقيى  النصىث  الختصى  بتلت قيى ، ثفىي هىذا االةىت  ثجى  ا  يكىث  يعتب  أستسى

إحدا  الثظتئف الشىت  ة يىت  ألسىبت  مثضىثيي  قتئمى  يلى  أسىت  إجى اء د اسىت  تنظيميى  
مديمىىى  بتلبيتنىىىت  ثاإلحصىىىتءا  يىىى  حجىىى  العمىىىل ثمسىىىتثيتت  فىىىي المتضىىىي ثالزطىىىتدا  التىىىي 

 . (1)البش ط  الالزم  الدائ  بة طق  معقثل  ثمقنع  ة أ  يلي  ثالتثقعت  المستقبلي  ثالقثى 
ثلمت كتن  الت قي  ذا  نظت  مزدثو، فهي زطتدة في د ج  المثظف ثتعيي  ل  في  

ثظيح  جديدة أيل ، ف   ش ث( الت قي  التي ن  يليهت المش ع اشتمل  يدة ش ث(  ثيي 
ثالتي  12م  القتنث   ق   138فيهت هذه الةبيع ، فجتء الن  يل  هذه الش ث( في المتدة 

 :ىحدد  ش ث( الت قي  ب
أ  يكث  قد أمض  المدة المقى  ة كحىد أدنى  للت قيى ،  ثقىد حىدد  الالئحى  التنحيذيى  هىذه  -1

المىىدة، بحيىى  ميىىز المشىى ع الالئحىىي بتلخصىىث  بىىي  الثظىىتئف بحسىى  الىىد جت  الثظيحيىى ، 
عمىىىل الصىىىتد ة بمقتضىىى  قىىى ا  مىىى  الالئحىىى  التنحيذيىىى  لقىىىتنث  ال 102فجىىىتء فىىىي نىىى  المىىىتدة 

بىىأ : )يكىىث  الحىىد األدنىى   595/2010(  قىى  مجلىى  الىىثز اء )اللجنىى  الشىىعبي  العتمىى  سىىتبقت  
 للت قي  يل  النحث التتلي:

 .م  الد ج  األثل  حت  العتش ة ا ب  سنثا . 1

 .سنثا  5م  الد ج  العتش ة إل  الد ج  الحتدي  يش  . 2

 .محدد المدة( م  الحتدي  يش  فمت فثق  ي . 3

 ثفي هذا االةت  ثج  التنبي  إل  مسألتي : 
نمىىىت  - األثلىىى / أ  مضىىىي هىىىذه المىىىدة ال يجعىىىل المثظىىىف مسىىىتحقت للت قيىىى  بحكىىى  القىىىتنث ، ثا 

حىىدى الثظىتئف شىت  ة ثتىىثاف   إذا كتنى  إضىىم  مى  يتى خ  لىى دا ة تى قيته   يجعلى  داخىال  
                                                           

 .123نح  الم ج  الستبق،   -1
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مى   138ي حي  جتء في ن  المىتدة بقي  الش ث(، ثهث مت ن  يلي  ص اح  المش ع الليب
القىىتنث  )ثال يت تىى  يلىى  انقضىىتء الحىىد األدنىى  أي التىىزا  بتلت قيىى (، ثهىىث مىىت أكىىد يليىى  أيضىىت 

ق ثالىىىذي جىىىتء فيىىى  )أ  مىىى  86/42حكىىى  المحكمىىى  العليىىىت فىىىي حكمهىىىت بىىىتلةع  اإلدا ي  قىىى  
لمج د قضىتء الحىد  المق   أ  الت قي  ليس  حقت ثال ف ضت الزمت يل  جه  اإلدا ة أ  تج طهت

نمت هي سلة  تستعملهت يندمت ت ى مثجبت    .(1)لذلك( األدن  للت قي ، ثا 
المسأل  الثتني / هي أ  ش ( الحد األدنى  ال ينةبىق فىي حىتل الت قيى  التشىجيعي ، ذلىك أ   -

م  قتنث  العمل ثالتىي جىتء  140المدة المق  ة تخحض إل  النصف، ثهث مت جتء في المتدة 
ذا امضىىى  نصىىىف الحىىىد المقىىى   للت قيىىى  فىىىي إت قيىىى  المثظىىىف ت قيىىى  تشىىىجيعي   فيهىىىت )تجىىىثز

 الثظيح  التي يشغلهت(.
للشىى ث( الىىالز  تثاف هىىت لشىىغل الثظيحىى  المىى اد ت قيتىى  إليهىىت، ذلىىك انىى   أ  يكىىث  مسىىتثفيت   -2

ثكمت سبق القثل ف   الت قي  تعتب  احدى ثستئل شغل الثظىتئف العتمى ، ثلمىت كىت  ذلىك ف نى  
( فىىيم  ي قىى  إلىى  أي ثظيحىى  ذا  الشىى ث( الحنيىى  ثالعلميىى  فىىيم  يىى اد تعيينىى  ألثل مىى ة يشىىت  

فىىي ذا  الثظيحىى ، فىىتذا افتقىىد لهىىذه الشىى ث( جىىتز تعيىىي   يىى ه مىى  خىىت و المىىثظحي  اذا تعىىذ  
شىىغل الثظيحىى  بىىتي ثسىىل  أخىى ى، ثهىىث ذا  األمىى  بتلنسىىب  للت قيىى  مىى  مجمثيىى  نثييىى  إلىى  

أ   139ل المجمثي  ال ئيسي  الثاحدة، حي  ث د فىي نى  المىتدة مجمثي  نثيي  أخ ى داخ
هىىذه الت قيىى  ال تىىت  إال )اذا تىىثاف   الشىى ث( المقىى  ة لىىذلك بمىىت فيهىىت التأهيىىل العلمىىي أث الحنىىي 

 .المةلث (

                                                           

، البتح  10/01/1999 ق الصتد  بتت طب86/42حك  المحكم  العليت الليبي  في الةع  اإلدا ي  ق   -1
 اإللكت ثني في مبتدئ المحكم  العليت الليبي ، الم ج  الستبق.
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 ، فىىىي هىىىذه الحتلىىى  إذا كىىىت  االمتحىىىت  مقىىى  اُ أ  يجتىىىتز االمتحىىىت  المقىىى   للت قيىىى  بنجىىىتح -3
يلى   ال تستةي  أ  تتجتثزه ثتقث  بتلت قي  بمختلحت  ذلىك أنى  أصىبح ثاجبىت  للت قي  فت  اإلدا ة 

جل إج اء المحتضل  بي  المىثظحي ، ثهىث مىت أكدتى  أحكىت  المحكمى  العليىت، حيى  أاإلدا ة م  
ق أ  )االمتحىىىت  الىىىذي تعقىىىده اإلدا ة تةبيقىىىت 7/7ث د فىىىي قضىىىتئهت فىىىي الةعىىى  اإلدا ي  قىىى  

نث  الخدمىى  المدنيىى  يكىىث  امتحتنىىت للت قيىى  ثتلتىىز  اإلدا ة بشىىغل ألحكىىت  الحصىىل الثتلىى  مىى  قىىت
 . (1)الثظتئف المةلثب  بتلنتجحي  في  تبعت ألقدميتته (

ثلكىى   أ  يحصىىل المثظىىف يلىى  تقىىدي  كحىىتءة )جيىىد جىىدا( فمىىت فىىثق آخىى  ثىىال  سىىنثا  -4
فىىي حىىتل السىىؤال الىىذي يثىىت  فىىي هىىذا الشىىأ  هىىث يىى  كيحيىى  ت قيىى  المىىثظحي  مىى  ذا  الد جىى  

 تعدده  ثتستثطه  في العنتص  المكثن  للت قي ؟
إ  المالحظ أ  المش ع الليبي أفلح في هذا الجتن  إذ ان  ل  يغحل معتلج  هذا  

 ثالتي جتء فيهت: 12/2010م  القتنث   ق   141المثضثع ثجتء الن  يلي  في المتدة 
ت قيىىى  فتكىىىث  األثلثيىىى  يلىىى  إذا كتنىىى  الت قيىىى  يلىىى  نتيجىىى  اجتيىىىتز االمتحىىىت  المقىىى   لل -1

أست  نتيج  االمتحت  ف   تستث  تكث  يلى  أسىت  تق طى  الكحتيى  فىت  تسىتث  تكىث  يلى  
مىى  هىىذا  136أسىىت  األقدميىى  فىىي الثظيحىى  السىىتبق  ثفقىىت للقثايىىد التىىي نصىى  يليهىىت المىىتدة 

 القتنث .
حتيىى  فىىت  تسىىتث  ذا كتنىى  الت قيىى  بىىدث  امتحىىت  فتكىىث  األثلثيىى  يلىى  أسىىت  تقىىت ط  الكإ -2

تكىىىث  يلىىى  أسىىىت  األقدميىىى  فىىىي الثظيحىىى  السىىىتبق  ثفقىىىت لحكىىى  الحقىىى ة السىىىتبق  مىىى  األخىىىذ فىىىي 
 (.140االيتبت  مت نص  يلي  الحق ة األخي ة م  المتدة 

                                                           

، البتح  22/04/1961ق، الصتد  بتت طب 7/7حك  المحكم  العليت الليبي  في الةع  اإلدا ي  ق   -1
 اإللكت ثني في مبتدئ المحكم  العليت الليبي ، اإلصدا  األثل، أيداد ثزا ة العدل الليبي .
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أن  ن  يل  ان  في حتل التستثي في د جت   141ثالمالحظ في ن  المتدة  
يتداد يكث  يل  أست  تقت ط  الكحتي  االمتحت  اث في حتل الت قي  دث  امتحت  ف   اال

 اإلدا ط ، فكيف يتلج المش ع ذلك؟
فىىي البدايىى  يمكننىىت القىىثل بىىأ  تقىىت ط  الكحتيىى  هىىي تقىىت ط  سىىنثي  دث طىى  تعىىد مىى  قبىىل  

ال ؤستء المبتش ط  تحدد فيهت ثبنسب  مئثي  كحتي  المثظف العت  خالل سن ، م  خالل بيىت  
، ثقىد حىىدد  الالئحىى  التنحيذيىى  لقىىتنث  (1)فقىىت لنمىىتذو  سىىمي يىدة يثامىىل محىىددة ثمعىىدة سىلحت ث 

)تكىىىث  األسىىىبقي   101/2العمىىىل كيحيىىى  الت قيىىى  يلىىى  أسىىىت  الكحتيىىى ، فجىىىتء فىىىي نىىى  المىىىتدة 
للحتصىىلي  يلىى  د جىى  ممتىىتز فىىي السىىنتي  األخيىى تي  ثىى  الحتصىىلي  يلىى  د جىى  ممتىىتز فىىي 

يلى  ممتىتز فىي السىن  األخيى ة ثى  إحداهمت ثد ج  جيىد جىدا فىي األخى ى، مى  تقىدي  الحتصىل 
نىى  فىىي حتلىى  تسىىتثي أفيهمىىت(، ثلكىى  ثجىى  التنبيىى  هنىىت إلىى   الحتصىىل يلىى  د جىى  جيىىد جىىدا  

  أد جىىىت  الكحتيىىى  يقىىىد  المثظىىىف األقىىىد  يلىىى  األحىىىد  ثال يغيىىى  مىىى  ذلىىىك اديىىىتء اإلدا ة بىىى
مىىت المثظىىف  يىى  كىىفء للت قيىى  مىىت دا  ال يثجىىد مىىت يحيىىد ذلىىك مىى  تقىىت ط  بتلخصىىث  ثهىىث 

منهت تتحمل نتيجتى  هىي ثحىدهت، ثهىث مىت جىتء فىي حكى  للمحكمى  العليىت الليبيى   يعتب  تقصي ا  
ق ثالذي قض  في  بىأ  )مى  المقى   كأصىل يىت  أ  الت قيى  20/23في الةع  اإلدا ي  ق  

بتالختيت  إنمت تكث  يل  أست  الكحتي  بحي  اذا تستث  د جت  الكحتي  ثجى  ت قيى  األقىد  
خةىىي األقىىد  إلىى  األحىىد  مىىت دامىى  د جىى  الكحتيىى  متسىىتثي  ثهىىذا األصىىل العىىت  ثال يجىىثز ت

مىىى  قىىىتنث  الخدمىىى  المدنيىىى  ثلىىىي  فيهىىىت مىىىت  2-27، 1-26مسىىىتحتد مىىى  نصىىىث  المىىىتدتي  
يثصىىي بىىتلخ ثو يلىى  هىىذا األصىىل العىىت  ثقىىد ةبىىق الحكىى  المةعىىث  فيىى  هىىذا األصىىل العىىت  

                                                           

، ثللمزطىىىد مىىى  التحصىىىيل 2010لسىىىن   12مىىى  الالئحىىى  التنحيذيىىى  لقىىىتنث  العمىىىل  قىىى   108انظىىى  المىىىتدة  -1
بخصىث  تقىىت ط  الكحتيى  انظىى  د. محمىد يلىىي الخاليلىى ، القىتنث  اإلدا ي "الكتىىت  الثىتني" دا  الثقتفىى  للنشىى  

 ثمت بعدهت. 80،  2012ثالتثزط ، 
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ث  ضىده تقىت ط  سى ط  يىى  كحتيتى  منىذ نقلىى    لى  تثضى  يى  المةعىىا  تةبيقىت سىليمت ذلىك أنىى  ث 
مىىى  الجىىىيش إلىىى  الخدمىىى  المدنيىىى  إال أ  ذلىىىك مسىىىؤثلي  الجهىىى  اإلدا طىىى  بحيىىى  ال يسىىىثغ أ  

 .(1)يضت  المثظف بسب  ت اخيهت في ثض  تقت ط  ين (
ثفي هذا السيتق فقد نظ  المش ع الليبي كيحي  الت قي  في حىتل التسىتثي فىي د جىت   

تلىز  بتلمحتضىل   -ثسعيت م  المش ع لتحقيق العدال  بي  المىثظحي –، فتإلدا ة الكحتي  اإلدا ط 
بيىىنه  يلىى  أسىىت  األقدميىى  فىىي الثظيحىى ، فتألقىىد  هىىث األحىىق بتلت قيىى ، ثمختلحىى  اإلدا ة لهىىذا 
األمىى  يحىىتح لصىىتح  المصىىلح  الحىىق فىىي الةعىى  يلىى  قىى ا ا  الت قيىى  التىىي تصىىد هت اإلدا ة 

لتتلي يهدد ق ا هت بتإللغتء ثهث مت يحه  مى  حكى  المحكمى  العليىت الليبيى  بتلمختلح  للقتنث ، ثبت
ثالىىذي جىىتء فيىى  )لقىىد سىىل  القضىىتء اإلدا ي للمثظىىف األقىىد  بحىىق الةعىى  فىىي ت قيىى  المثظىىف 
األحىىد  ال  مصىىلح  الةىىتي  محققىى  فىىي إلغىىتء القىى ا  فيمىىت اشىىتمل يليىى  مىى  ت قيىى  هىىؤالء 

سىىبقيته  فىىي ت تيىى  األقدميىى  كمىىت سىىيتيح لىى  ف صىى  األشىىخت  إذ سىىيت ت  يلىى  ذلىىك زثال أ
 .(2)أثس  للت قي (

ثلك  في المقتبل متهي القثايد التي ثضعهت المش ع الليبىي ثالتىي يىت  يلى  أستسىهت  
 حست  األقدمي ؟

ثالئحتى  التنحيذيى  يمكى  القىثل بىأ   12/2010م  خالل االةالع يل  القىتنث   قى   
ا الشىىأ  ثيىىتلج المشىى ع المثضىىثع مىى  خىىالل نىى  نصىىث  القىىتنث  كتنىى  محصىىل  فىىي هىىذ

 ثالتي تضمن  كتف  الح ضيت ، حي  جتء فيهت تحصيال مت يلي: 136المتدة 

                                                           

،  . .ع، 26/10/1978ق، الصىتد  بتىت طب 20/23عى  اإلدا ي  قى  حك  المحكم  العليت الليبي  فىي الة -1
 .33،  3،ع 15السن  

،  . .ع، 09/05/1964ق، الصىىىتد  بتىىىت طب 7/9حكىى  المحكمىىى  العليىىىت الليبيىى  فىىىي الةعىىى  اإلدا ي  قىى   -2
 .07،  3،ع 1السن  
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إذا كىىت  شىىغل الثظيحىى  أثل مىى ة نتيجىى  اجتيىىتز االمتحىىت  المقىى   لشىىغلهت، تحىىدد األقدميىى   -)
 يل  أست  نتيج  االمتحت .

امتحت  فتحدد األقدمي  يل  أست  األيلى    أمت إذا كت  شغل الثظيح  أثل م ة دث  إج اء -
 .مؤهال فتألقد  تخ جت فتألكب  سنت  

ذا كىىىت  شىىىغل الثظيحىىى  بة طىىىق الت قيىىى  بنىىىتء يلىىى  نجىىىتح فىىىي االمتحىىىت  المقىىى   للت قيىىى   - ثا 
حدد  األقدمي  يل  أست  البند "أ" أمىت إذا كىت  بىدث  امتحىت  حىدد  األقدميى  يلى  أسىت  

ذا كتنىى   األقدميى  فىىي الثظيحىى ، ثفىىي حتلىى  التسىىتثي يةبىىق حكىى  البنىىد " " مىى  هىىذه المىىتدة. ثا 
 .للمثظف مدة خدم  ستبق  حسب  ل  أقدمي  ايتبت ط  في الثظيح (

 ثيمك  إجمتل يدة مالحظت  بخصث  هذه المتدة: 
أ  األقدمي  تبدأ م  تت طب شغل الثظيح  العتمى  ثالمقصىثد بىذلك هىث تىت طب صىدث  قى ا   -1

صىى طحت حيىى  جىىتء فيىى   76لسىىن   55مىى  القىىتنث   قىى   27  نىى  المىىتدة التعيىىي ، ثقىىد كىىت
 )تعتب  األقدمي  في الد ج  م  تت طب التعيي  فيهت...(

أ  مىىىدة الخدمىىى  السىىىتبق  يلىىى  شىىىغل الثظيحىىى  تعتبىىى  مىىى  ضىىىم  السىىىنثا  التىىىي تحسىىى   -2
مى   80مىتدة للمثظف كأقدمي ، ثهث مت أكدت  الالئح  التنحيذي  لقتنث  العمل ثفي ذلك فىي ال

 :الالئح  ثالتي جتء فيهت )يشت ( لحست  مدة الخب ة الستبق  مت يلي

 أ  تكث  تتلي  للمؤهل الالز  لشغل الثظيح . 1

 أ  تكث  مدة خدم  فعلي . 2

أ  تكىىث  فىىي مجىىتل الثظيحىى  المىى اد التعيىىي  يليهىىت أث م تبةىى  بهىىت، ثمىى  شىىأنهت . 3
 بتء الثظيح  التي يعي  يليهت.أ  تكس  الشخ  خب ة ثد اي  في القيت  بأي

أ  يكىىىث  العمىىىل قىىىد تىىى  أداؤه بنىىىتء يلىىى  قىىى ا  تعيىىىي  أث يقىىىد أث أ  يكىىىث  يىىى  . 4
 ة طق مزاثل  مهن  أث نشت(
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 أال تقل مدة الخب ة ي  سن (.. 5

م  الالئح  ض  مىدة التىد ط  السىتبق   81إضتف  إل  ذلك فقد جتء في ن  المتدة  
ل في احتسىت  األقدميى ، ثهىي زطىتدة مى  المشى ع الالئحىي نى ى للتعيي  للخب ا  ثبتلتتلي تدخ

أنىى  كىىت  مىى  األجىىد  يىىد  إد اجهىىت ختصىى  أ  هىىذه المىىتدة تعىىت ض صىى اح  مىىت نىى  يليىى  
قىىتنث  العمىىل مىى  أ  احتسىىت  األقدميىى  يكىىث  بعىىد شىىغل الثظيحىى  العتمىى ، ثال  المشىى ع فىىي 

 عيي  تعتب  م  قبيل األقدمي .ل  يش  إل  أ  فت ة التد ط  الستبق  للت 12/2010قتنث  
 الفرع الثاني/ أثر الترقية على مزايا الموظف المالية:

تتعىىدد مزايىىت المثظىىف ثحقثقىى  المتليىى ، ثاهىى  هىىذه المزايىىت هىىث الم تىى ، فتلت قيىى  تمثىىل  
زطىىتدة فىىي م تىى  المثظىىف تسىىتحق هىىذه الزطىىتدة بعىىد صىىدث  قىى ا  الت قيىى ، هىىذا الم تىى  يىى تب  

أ  م تىى  المثظىىف الم قىى  يىى تب  العىىالثة السىىنثي  للمثظىىف، بتيتبىىت   حسىىتب  فىىي الثاقىى  مىى 
نصى  يلى   12/2010مى  القىتنث   قى   136بتلعالثة السنثي  في جزء من ، ذلك أ  المىتدة 

أن  )ثفىي حتلى  الت قيى  يمىنح المثظىف ينىد ت قيتى  أثل م بىث( الثظيحى  الم قى  إليهىت أث آخى  
ت إلي  يالثة م  يالثا  الثظيح  الم قى  إليهىت أيهمىت م ت  تقتضته في ثظيحت  الستبق  مضتف

أكبىى (، ثلكىى  ثبتسىىتق اء نصىىث  قىىتنث  العمىىل بتلخصىىث  نجىىد أ  المشىى ع الليبىىي لىى  يكىى  
مثفقىىت فىىي تحديىىد تىىت طب اسىىتحقتق الم قىى  لم تىى  الثظيحىى  التىىي  قىىي إليهىىت؛ ذلىىك أ  المشىى ع 

تحق المثظىىف مىى  تىىت طب مىى  ذا  القىىتنث  ثنىى  يلىى  أ  )ثيسىى 141جىىتء فىىي نىى  المىىتدة 
اسىىتحقتق الت قيىى .....( ثهىىث نىى  يتضىىت   تمتمىىت مىى  مىىت ث د فىىي الحقىى ة األخيىى ة مىى  المىىتدة 

، ثالتىىىي نصىىى  يلىىى  )ثيسىىىتحق الم تىىى  الجديىىىد مىىى  أثل الشىىىه  التىىىتلي لصىىىدث  قىىى ا  136
الت قيى ، فىى ذا ثقعىى  الت قيىى  فىىي اليىىث  األثل مى  الشىىه  اسىىتحق الم تىى  مىى  اليىىث  المىىذكث (، 

ذا التضىىىت   الثاضىىىح بىىىي  النصىىىي  يجعلنىىىت نةىىى ح التسىىىتؤل بىىىأي النصىىىي  سىىىتلتز  الجهىىىت  هىىى
 اإلدا ط ؟
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ل جتبىى  يلىى  هىىذا التسىىتؤل ثجىى  القىىثل بىىأ  القتيىىدة العتمىى  هىىي أ  الم تىى  مقتبىىل  
مىىىى   141العمىىىل، ثبتلتىىىتلي، فىىىنح  نىىى ى أ  الىىىن  الثاجىىىى  إيمتلىىى  هىىىث الىىىثا د فىىىي المىىىتدة 

د المبتش ة، ذلك أ  الت قي  تعتبى  ثسىيل  مى  ثسىتئل شىغل الثظىتئف القتنث ، يل  أ  يقيد بقي
، ثبتلتتلي ثج  التعتمل م  حق المثظف في استحقتق م ت  الت قي  بىذا  الثسىيل  (1)العتم 

التىي يسىتحق فيهىت الم تى  فيمىت لىث يىي  ألثل مى ة؛ بمعنى  يىت  االيتىداد بمبتشى ت  للعمىل فىي 
ال فيىت  التعتمىل معى  بتىت طب اسىتحقتق الت قيى ، ثيليى  فى   ثظيحت  الجديدة إ  أمكى  تحديىده ثا  

تةبيق أي م  النصي  الحتليي  سيؤدي إمت لهض  حق المثظف، ذلك أنى  ثفىي حتلى  ت قيتى  
فىىي منتصىىف الشىىه  سيضىىي  حقىى  فىىي النصىىف الىىذي سيشىىتغل فيىى  بعىىد الت قيىى ، أث إيةىىتء 

تشى  الثظيحى  التىي  قىي إليهىت إال المثظف مت ال حق ل  في ؛ ذلك أ  المثظف قد ي ق  ثال يب
بعد فت ة م  الزم  ثهىث مىت سىيؤدي لمنحى  م تبىت ال حىق لى  فيى  بتيتبىت  مىت اسىتق  يليى  مى  

 . (2)أ  الم ت  مقتبل العمل
فىىىي حمتيىىى  حىىىق  بىىىت زا   مىىى  كىىىل مىىىت سىىىبق يتبىىىي  لنىىىت أ  العىىىالثة السىىىنثي  تلعىىى  دث ا   

ل  في تحديد الم تى  الىذي يسىتحق المثظىف المثظف العت  يند ت قيت  بتيتبت هت تمثل البثص
تقتضي  بعد ت قيت ، ثبتلتتلي فت  المثظف الم ق  ثينىد ت قيتى  يجى  أ  ال يضىت  فىي م تبى  

مىى  م تبىى  الىىذي كىىت  يتقتضىىته، فلىىث ف ضىىنت أ    دنىىأنىى  ال يجىى  أ  يتقتضىى  أالمىىتلي بحيىى  
مى  ت قيتى  ثجى  حىي  إذ  مى  العىالثا  ثى  ت حد المثظحي  يتقتض  م تب  مضىتفت إليى  يىددا  أ

أ  ال يمنح م ت  الثظيحى  التىي  قىي إليهىت، بىل يقىت   بىي  هىذا الم تى  ثآخى  م تى  تقتضىته 
فىىي ثظيحتىى  السىىتبق  مضىىتفت إليىى  قيمىى  العىىالثة السىىنثي  المقىى  ة للثظيحىى  التىىي  قىىي إليهىىت، ثىى  

                                                           

الثظىتئف الشىت  ة بشأ  يالقت  العمل يل  )يكث  شغل  12/2010م  القتنث   ق   126تن  المتدة  -1
 .بمالكت  الثحدا  اإلدا ط  بة طق التعيي  أث التعتقد أث الت قي  أث الند  أث اإليت ة أث النقل(

 .430انظ  د.محمد يبدهللا الح ا ي، م ج  سبق ذك ه،   -2



 321                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

ثظىف العىت  مى  ينظ  ألكب  قيم  فتحدد ل  كم ت  يتقتضته. ثفي هذا في الحقيق  حمتيى  للم
أي حيف، ذلك أ  الت قي  فىي الثاقى  تمثىل زطىتدة فىي مزايىت المثظىف ثاهى  مزطى  فىي ذلىك هىي 

ي صث ة م  الصث ، ثهث مىت نى  يليى  المشى ع فىي أالم ت  الذي يج  أ  ال يضت  في  ب
مى ط : األثل/ ثهىث   بى  المشى ع أستلح  الذك ، ثهذا  اج  م  ثجه  نظ نت إلى   136المتدة 
جىل أ  يحضىثا بتلت قيى ، ثالثىتني/ أ  أي  المثظحي  العىتمي  للعمىل ثاإلتقىت  فيى  مى  في تشج

يلىى  فىىي السىىل  أ الت قيىى  ثبتيتبت هىىت سىىتنقل المثظىىف مىى  ثظيحتىى  الحتليىى  إلىى  ثظيحىى  أخىى ى 
يلىىىىى  يتنتسىىىىى  ثاالختصتصىىىىىت  أ اإلدا ي ثبتلتىىىىىتلي فمىىىىى  العدالىىىىى  أ  يمىىىىىنح المثظىىىىىف م تبىىىىىت 

  ا  يتتق  بعد الت قي ، ثبتلتتلي ف نى  يمكننىت القىثل بىأ  الت قيى  ث  ثالمسؤثليت  التي ستلق  يل 
كتن   خصى  لى دا ة إال أ  الزطىتدة المقى  ة للم تبىت  فىي حىتل صىدث  أي قى ا  بتلت قيى  هىي 

 حق للمثظف العت  في مثاجه  اإلدا ة بن  القتنث .
اإلدا ط  م  خالل مت سبق، يمك  القثل بت  الت قي  هي ثسيل  لتنظي  األجهزة  

ثتةثط هت م  خالل االيتمتد يل  الخب ا  الشت ل  للثظتئف العتم ، ختص  أ  قتنث  
 1976لسن   55تدا ك مت كت  مةبقت في ظل القتنث   ق   2010لسن   12العمل  ق  

قد من  التعيي  في  12بشأ  الخدم  المدني ، ذلك ان  ثكمت سبق البيت  فت  القتنث   ق  
  كت  بتإلمكت  شغلهت ي  ة طق الثستئل األخ ى )النقل أث الند  أث الثظتئف العتم  إ

اإليت ة  أث الت قي (، ثتب ز هذه األهمي  بتلنسب  لثظتئف اإلدا ة العليت، ذلك أ  هذه 
الثظتئف تحتتو إل  خب ة يملي  ثد اي  بتلشؤث  الثظيحي  قلمت تثجد في أشخت  يت  

 تعينه  مبتش ة لشغل مثل هذه الثظتئف.
 املطلب الثاني

 الضمانات املقررة لرتقية املوظف العام
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 كمىت سىبق القىىثل فىت  الت قيى  ال تعتبىى  حقىت مةلقىت ثمكتسىىبت للمثظىف العىت  ثال ثاجبىىت   
نمىىت تعتبىى  ختضىىع  للسىىلة  التقدي طىى  لىى دا ة تمنحهىىت للمثظىىف متىى   أ  ذلىىك  يلى  اإلدا ة، ثا 

بتيتبىىت ه لىى  حىىق فىىي أ  ي قىى  متىى  مىىت ثتىىثاف   شىى ثةهت، ثلكىى  فىىي المقتبىىل فىىت  المثظىىف ث 
ثمىى  بىىت  الحىى   يلىى  العدالىى  ثضىىمت  يىىد  -تىىثاف   فيىى  الشىى ث( ثأ اد  اإلدا ة الت قيىى  

فىى   النظىىت  القىىتنثني الليبىىي حىىثى يلىى  العديىىد مىى  القثايىىد  -إسىىتءة اإلدا ة السىىتخدا  سىىلةتهت
 التي أق   ضمتنت  للمثظف في مثاجه  اإلدا ة بتلخصث .

 :الضمانات اإلدارية /لالفرع األو
فىي الثاقى  فىىت  الت قيى  متى  مىىت تىثاف   شى ثةهت ثأ اد  اإلدا ة الت قيىى  ثجى  يليهىىت  

حينئىىىىذ أ  تختىىىىت  مىىىى  بىىىىي  مثظحيهىىىىت مىىىى  تنةبىىىىق يليىىىى  هىىىىذه الشىىىى ث( دث  أي تمييىىىىز بىىىىي  
المىىثظحي  أيىىت كىىت  مسىىتثى الجهىى  اإلدا طىى  مصىىد ة قىى ا  الت قيىى ، فىىال يعحيهىىت مىى  اتبىىتع هىىذه 

 ث( االحتجىىتو بتيتبت هىىت سىىلة  إدا طىى  يليىىت فهىىي فىىي هىىذا المجىىتل تخضىى  لىىذا  القثايىىد الشىى
المنصىىث  يليهىىت قتنثنىىت، ثهىىث مىىت يحهىى  مىى  حكىى  المحكمىى  العليىىت الليبيىى  فىىي الةعىى  اإلدا ي 

ق ثالىىىذي جىىىتء فيىىى  )يجىىى  يلىىى  الجهىىى  المثكىىىثل إليهىىىت التعيىىىي  أث الت قيىىى  م ايىىىتة 7/8 قىىى  
قىىىتنث  سىىىثاء كتنىىى  هىىىذه السىىىلة  مجلىىى  الىىىثز اء أث لجنىىى  الخدمىىى  الشىىى ث( المىىىذكث ة فىىىي ال

المدني . كمت أ  الت قيى  أث التعيىي  يجى  أ  يىت  بعىد اسىتع اض األسىبت  التىي اسىتند  إليهىت 
جهىىىىى  اإلدا ة فىىىىىي ق ا اتهىىىىىت حتىىىىى  يكىىىىىث  للمىىىىىثظحي  ثللمحىىىىىتك  سىىىىىلة  ال قتبىىىىى  يلىىىىى  تنحيىىىىىذ 

  ثح صىىت مى  المشىى ع يلى  مبىىدأ المشىى ثيي  ، ثنظىى ا لخةىث ة مثىىل هىذه اإلجىى اءا(1)القىثاني (
نجد أ  المش ع الليبي ثفي قتنث  العمىل قىد نى  يلى  بةىال  أي قى ا  بتلت قيى  يىت  بخىالف 

                                                           

، البتحى  فىي 16/05/1964ق، الصتد  بتىت طب 7/8حك  المحكم  العليت الليبي  في الةع  اإلدا ي  ق   -1
 تدئ المحكم  العليت، م ج  سبق ذك ه.مب
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 181هذه الش ث( بةالنت مةلقت ال يتحص  بتلةع ، ثهىث مىت نى  يليى  صى اح  فىي المىتدة 
  ث ي هىت مى  القى ا ا  ثالتي جتء فيهىت )تعتبى  بتةلى  القى ا ا  الصىتد ة بشىغل الثظىتئف العتمى

 المتعلق  بتلشؤث  الثظيحي  في الحتال  التتلي :
اذا كىىىت  المثظىىىف فتقىىىدا ألي شىىى ( مىىى  الشىىى ث( المقىىى  ة لشىىىغل الثظيحىىى  ثالت قيىىى  ثفقىىىت  -1

 .للقثاني  ثاللثائح الست ط 

2- . . . . . . .  

3- . . . . . . . 

ثال تتحصى  هىذه القى ا ا  ثيكث  سح  الق ا ا  الصتد ة مى  الجهى  التىي أصىد تهت  
بمضىىىىي المىىىىدة أث اسىىىىتيحتئهت للشىىىى ث( المةلثبىىىى  بعىىىىد صىىىىدث هت مىىىى  يىىىىد  اإلخىىىىالل بمسىىىىتءل  

 المسؤثل ي  إصدا هت تأديبيت ثفقت ألحكت  هذا القتنث (.
لمىىت سىىبق ف ننىىت نىى ى أ  اإلدا ة ال تسىىتةي  ح مىىت  أي مثظىىف مىى  الت قيىى  اذا  ثثفقىىت   

 محددة حددهت المش ع الليبي: تثاف   في  الش ث( إال في حتال 
الح مىىت  مىى  الت قيىى  مىىدة ال تقىىل  -د د( مىى  قىىتنث  العمىىل )..../160حتلىى  التأديىى  )   -1

 ي  سن  ثال تزطد يل  ثال  سنثا (.

 في حتل  اإلحتل  إل  المحتكم  التأديبي  أث الجنتئي  أث اإليقتف ي  العمل -2

تةي  ذلىىك إال بتلضىىمتنت  القتنثنيىى    اإلدا ة ال تسىى ثلكىى  فىىي كىىل هىىذه الحىىتال  فىى 
المقىى  ة، ذلىىك أ  تثقيىى  يقثبىى  الح مىىت  مىى  الت قيىى  قيىىدهت المشىى ع فىىي قىىتنث  العمىىل بقيىىدي ؛ 
األثل أ  الح مت  م  الت قي  ال يكىث  إال خىالل مىدة ال تزطىد يى  ثىال  سىنثا ، ثالثىتني أ  

قثبت  التىي ال يجىثز تثقيعهىت ثفي فق تهت الثتلث  قد حدد  هذه العقثب  ضم  الع 161المتدة 
إال يىى  ة طىىق مجىىتل  التأديىى  المختصىى  لمىىت فىىي ذلىىك مىى  ضىىمتن  للمثظىىف فىىي مثاجهىى  

 اإلدا ة ختص  بتلنسب  لمت تمثل  هذه العقثب  م  مست  بتلمثظف ثسمعت .
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في المقتبل ف   الحتل  الثتني  التي يح   منهت المثظف م  الت قي  ثالتي أجتز فيهت المش ع 
م  القتنث  ثالتي جتء فيهت )ال يجثز  162 ة المست  بهت كتن  ضم  ن  المتدة ل دا

ت قي  مثظف محتل إل  المحتكم  الجنتئي  أث التأديبي  أث مثقثف ي  العمل(؛ ثالثاضح أ  
 المش ع ابتغ  م  هذا الن  ام ط :

 قيى  ثبتلتىتلي فىت  يلى  أ  العقثبى  التأديبيى  قىد تكىث  ح متنىت مى  الت األمى  األثل/ اسىتنتدا   -
المشىىى ع أ اد أ  تكىىىث  هىىىذه العقثبىىى   اديىىى  بحيىىى  ال ي قىىى  المثظىىىف اذا ثبىىى  يليىىى  الجىىى   

 المحتل م  أجل  للتأدي  دث  أ  يت  المست  بتي حق يكث  قد اكتسب  فيمت لث  قي.
 األم  الثتني/ ثبتيتبت  الت قي  تمثل احد ثستئل شغل الثظيحى  العتمى  فى   المشى ع أ اد أ  -

يحتىىت( فىىي حىىتل اتهىىت  المثظىىف بىىتي ج طمىى  جنتئيىى  أث تأديبيىى ، ذلىىك أ  مىى  شىى ث( شىىغل 
بقىىىى ا   يليىىىى  بج طمىىىى  جنتئيىىىى  أث محصىىىىثال   الثظىىىىتئف العتمىىىى  أ  ال يكىىىىث  المثظىىىىف محكثمىىىىت  

تأديبي، ثبتلتتلي نجد أ  المش ع الليبي أثقف ت قيى  المثظىف ةيلى  مىدة اإلحتلى  أث اإليقىتف، 
م  المش ع إلضحتء ضىمتن  للمثظىف العىت  فىي هىذه الحتلى  حتى  ال  يت  ثلك  في المقتبل ثسع

 12تتعسىف اإلدا ة فىىي اسىتخدامهت كذ طعىى  فىىي مثاجهى  المثظىىف، نجىىد أ  قىتنث  العمىىل  قىى  
 قد حثى يل  قيدي : 

القيىىىد األثل ثهىىىث القيىىىد الزمنىىىي بحيىىى  ال يتجىىىتثز الح مىىىت  مىىى  الت قيىىى  سىىىن  مىىى  تىىىت طب  -
سىىن  مى  هىىذا التىىت طب دث  الحصىل فىىي المثضىثع الزمىى  اإلدا ة بت قيىى  اإلحتلى ، فىىتذا انقضى  

المثظف اذا كت  مستحقت لهت، سثاء كتن  ت قي  فعلي  أث  قي المثظف بصىح  شخصىي  إلى  
 أ  تشغ  احدى الثظتئف العتم .

القيد الثتني/ ثهث القيد المثضثيي، ثهىث أ  يبى  فىي الىديثى )تأديبيى  كتنى  أث جنتئيى (،  -
 ذا االةت  نؤكد يل  ام ط :ثفي ه
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فعىىل فيمىىت يتعلىىق بتلمحتكمىى  التأديبيىى  ثذلىىك  فمىى  جهىى  نجىىد أ  المشىى ع الليبىىي حسىىنت   
بتحديىده لسىن  مى  تىت طب اإلحتلى  فى ذا انقضى  دث  البى  فىي المحتكمى  التأديبيى  ثجى  ت قيىى  

المحتكمىىى  المثظىىىف، ثذلىىىك لمحت بىىى  التهىىىتث  اإلدا ي ثالىىىزا  اإلدا ة بتلتسىىى ط  فىىىي إجىىى اءا  
التأديبي  للمثظحي ، ثحت  ال تتخذ مثل هذه اإلج اءا  مى  قبىل اإلدا ة فىي تحقيىق أهىداف ال 

 تم  للمصلح  العتم .
ثمىى  جهىى  أخىى ى، ثفيمىىت يتعلىىق بتلمحتكمىى  الجنتئيىى ، نىى ى أ  المشىى ع كىىت  يليىى  أال  

تف ثةعىى  يحىىدد مىىدة زمنيىى ؛ ثذلىىك ال  ةبيعىى  المحتكمىىت  الجنتئيىى  ثمىىت تحتثيىى  مىى  اسىىتئن
بىىتلنقض يجعىىل مىى  المحتكمىى  الجنتئيىى  ذا  مىىدة ةثطلىى  حتىى  يىىت  الحصىىل فيهىىت بحكىى  نهىىتئي 
بىىىت  ختصىىى  أ  األحكىىىت  الجنتئيىىى  بتإلدانىىى  ذا  حجيىىى  مةلقىىى  فىىىي مثاجهىىى  اإلدا ة العتمىىى  

 ثتلزمهت بححثاهت.
ثيليىى  نىى ى أ  مىى  األجىىد  أ  يىىت  الحصىىل بىىي  حتلىى  المحتكمىى  الجنتئيىى  ثالمحتكمىى   

تأديبيىىىى ، بحيىىىى  يبقىىىىي الىىىىىن  كمىىىىت هىىىىث بتلنسىىىىىب  لألخيىىىى ة فىىىىي حىىىىىي  يبقىىىىي المشىىىى ع القيىىىىىد ال
المثضثيي فق  بتلنسب  للديثى الجنتئي  يل  أ  يححىظ للمثظىف حقى  فىي الت قيى  فىي حتلى  

 يد  اإلدان .

 :الفرع الثاني/ الضمانات القضائية
ت متىى  شىىتء  ث ا  ذك نىىت فيمىىت سىىبق أ  الت قيىى  تعتبىى  سىىلة  تقدي طىى  لىى دا ة تج طهىى 

فىىي ذلىىك المصىىلح  العتمىى ، إال أ  هىىذا القىىثل ال يعنىىي االسىىتقالل المةلىىق لىى دا ة، ذلىىك أ  
ذا إسلةتهت في هذا المجتل هي سىلة  تقدي طى  تقيىد بقيىثد مهمىت اتسىع ، ثيلى  هىذا األسىت  

مت جىتثز  اإلدا ة الحىدثد القتنثنيى  جىتز لكىل صىتح  مصىلح  أ  يةعى  فىي قى ا ا  الت قيى  
الصتد ة م  قبل اإلدا ة العتم ، ثهث مت س ى يلي  نهج المحكم  العليت الليبيى ، ثالتىي قضى  

ق بىأ  )قضىتء هىىذه 96/41فىىي الةعى  اإلدا ي  قى   21/09/1997فىي حكى  لهىت صىد  فىي 
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نمىىت هىىي  المحكمىى  قىىد جىى ى يلىى  أنىى  مىى  المسىىل  بىى  قتنثنىىت أ  الت قيىى  ليسىى  حقىىت للمثظىىف ثا 
دا ة ثفقىىت لسىىلةتهت التقدي طىى  فىىي اختيىىت  ثقىى  إج ائهىىت ثمقتضىىيت  ممىىت تتىى خ  فيىى  جهىى  اإل

الصتلح العت  ثحتج  العمل إل  ذلك ثلي  للمثظىف إجبت هىت يلى  ت قيتى  ثا  كىت  مى  حقى  
الةعىىى  فىىىي قىىىى ا ا  الت قيىىى  التىىىي تىىىىت  بتلمختلحىىى  للقىىىىتنث  اذا كىىىت  مىىى  شىىىىأنهت أ  تلحىىىق بىىىى  

متنت  الت قيىى  ثمحتثلىى  منىى  إليجىىتد الثسىىتئل ، بىىل أ  القضىىتء ثفىىي تأكيىىده يلىى  ضىى(1)ضىى  ا(
الكحيل  بتلكشىف يلى  مشى ثيي  قى ا ا  الت قيى  نجىده قىد اشىت ( التسىبي  فىي قى ا ا  الت قيى ، 

ق مىت 7/8ثفي هذا االةت  فقد جتء فىي حكى  للمحكمى  العليىت الليبيى  فىي الةعى  اإلدا ي  قى  
م ايىتة الشى ث( المىذكث ة فىي القىتنث   نص  أ  )يل  الجه  المثكىثل إليهىت التعيىي  أث الت قيى 

سىىثاء كتنىى  هىىذه السىىلة  هىىي مجلىى  الىىثز اء أث لجنىى  الخدمىى  المدنيىى .. كمىىت أ  الت قيىى  أث 
التعيىىي  يجىى  أ  يىىت  بعىىد اسىىتع اض األسىىبت  التىىي اسىىتند  إليهىىت جهىى  اإلدا ة فىىي ق ا اتهىىت 

 .(2)حت  يكث  للمثظحي  ثللمحتك  سلة  ال قتب  يل  تنحيذ القثاني (
ثلمت كت  ذلك، ف   القضتء اإلدا ي يمت   اختصتصتت  بخصث  ال قتب  يل   

 ق ا ا  الت قي  ثفقت للقثايد التتلي :
مىىىى   2أ  قىىىى ا ا  الت قيىىىى  تخضىىىى  ل قتبىىىى  القضىىىىتء اإلدا ي بتالسىىىىتنتد يلىىىى  نىىىى  المىىىىتدة  -

  مىىت نصىى  بشىىأ  القضىىتء اإلدا ي ثالتىىي جىىتء فىىي فق تهىىت الثتنيىى 1971لسىىن   88القىىتنث   قىى  
الةلبىىىىت  التىىىىي يقىىىىدمهت ذثث الشىىىىأ  بىىىىتلةع  فىىىىي القىىىى ا ا  اإلدا طىىىى  النهتئيىىىى  الصىىىىتد ة  ).....

 .بتلتعيي  في الثظتئف العتم  أث بتلت قي  أث بمنح العالثا (

                                                           

، البتحى  21/09/1997ق، الصىتد  بتىت طب 96/41حك  المحكم  العليت الليبي  فىي الةعى  اإلدا ي  قى   -1
 في مبتدئ المحكم  العليت الليبي ، نح  الم ج  الستبق.

 ق، سبق اإلشت ة إلي .7/8حك  المحكم  العليت الليبي  في الةع  اإلدا ي  ق   -2



 327                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

خضثع ق ا ا  الت قي  للقثايد العتم  بتلنسب  للق ا ا  اإلدا طى  النهتئيى  ذلىك أ  الةعى  فىي  -
يىت  خىالل المىدة المقى  ة قتنثنىت للةعى  فىي قى ا ا  اإلدا ة العتمى  ثهىي  هذه القى ا ا  يجى  أ 

مىىدة سىىتي  يثمىىت مىى  تىىت طب إيىىال  القىى ا  أث نشىى ه أث العلىى  بىى  يقينيىىت، ثهىىي بتلتىىتلي ال تنىىد و 
ضىىىم  ديىىىثى التسىىىثي ، ثهىىىث مىىىت يحهىىى  مىىى  حكىىى  المحكمىىى  العليىىىت فىىىي الةعىىى  اإلدا ي  قىىى  

لذي جتء في  )إ  ديىثى التسىثي  فىي أستسىهت يجى  ثا 21/4/1985ق الصتد  بتت طب 9/29
أ  تستند يلى  حىق ذاتىي مسىتمد مى  القىثاني  ثاللىثائح متى  اسىتثف  صىتح  الشىأ  الشى ث( 

لسىن   55ثالضثاب  المق  ة فيهت ثلمت كتن  الت قي  في ظل أحكت  قتنث  الخدمى  المدنيى   قى  
ال يتةلىى  إلج ائهىىت صىىدث  قىى ا  ليسىى  حقىىت ذاتيىىت للمثظىىف يسىىتند إلىى  قتيىىدة قتنثنيىى   1976

نمت هىي  خصى  لجهى  اإلدا ة م هثنى  بعىدد مى  الشى ث( ثالضىثاب  التىي نى  يليهىت  إدا ي ثا 
ثكىىت  الثتبىى  مىى   ....... القىىتنث  ثمىى  بينهىىت مضىىي الحىىد األدنىى  مىى  المىىدة المقىى  ة للد جىى 

يلىى  قىى ا   األث اق أ  المةعىىث  ضىىده يسىىتند فىىي ديىىثاه بحقىى  فىىي إ جىىتع أقدميتىى  فىىي الد جىى 
ت قي  زمالئ  في األقدمي  ثالد ج  ثهث الق ا  الىذي اثى  فىي الم كىز القىتنثني للمةعىث  ضىده 
ثلىىى  يقىىى  بىىىتلةع  يليىىى  بتإللغىىىتء فىىىي المثاييىىىد المقىىى  ة قتنثنىىىت ممىىىت يكىىىث  معىىى  هىىىذا القىىى ا  قىىىد 

ع ، إال أ  المشىىى  (1)تحصىىى  مىىى  اإللغىىىتء ثاسىىىتق   بىىىذلك الم اكىىىز القتنثنيىىى  التىىىي أحىىىدثهت...(
قىىىىد نىىى  صىىى اح  يلىىى  أ  قىىىى ا ا  الت قيىىى  ث ي هىىىت مىىى  القىىىى ا ا   181الليبىىىي ثفىىىي المىىىتدة 

المتعلقىى  بتلثظيحىى  العتمىى  ال تتحصىى  بىىتلةع  بمضىىي المىىدة ثهىىث مىىت يخىىتلف الحكىى  السىىتبق 
بيتن  ثلعل هذا  اج  م  ثجه  نظ نت لسعي المش ع لمكتفح  التضخ  في الت قيىت  الثظيحيى  

دا ا  العتم  الليبيى  حيى  أصىبح  بعىض اإلدا ا  العتمى  تقىث  بت قيى  التي بدأ  تت  في اإل
مثظحيهت تلقتئيت بمج د مضي الحد األدن  للت قي  دث  ايتبت  لبقي  الش ث( التي نى  يليهىت 

                                                           

،  . .ع، 21/04/1985ق، الصىتد  بتىت طب 09/29حك  المحكم  العليت الليبي  فىي الةعى  اإلدا ي  قى   -1
 .38،  4-3،ع 22السن  
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القتنث ، بل إ  بعضت م  المثظحي  يعتبى ث  الت قيى  حقىت لهى  ثثاجى  يلى  اإلدا ة ثمى  هىذا 
بىىي حىىتثل إيجىىتد حلىىثل لهىىذه اإلشىىكتليت  بحيىى  يحىىتحظ للدثلىى  المنةلىىق نىى ى أ  المشىى ع اللي

 بحقثقهت في مثاجه  المثظحي  الم قي  بخالف القتنث .

نىى  ثبتيتبىىت  الىىديثى التىىي تثجىى  لقىى ا ا  الت قيىى  هىىي ديىىثى إلغىىتء بتلتىىتلي يقتصىى  دث  أ -
أ   القضىىىتء يلىىى   قتبىىى  مشىىى ثيي  القىىى ا  اإلدا ي فيقضىىىي ببةالنىىى  إ  خىىىتلف القىىىتنث  دث  

يثجىىى  أمىىى ا لىىى دا ة، ثهىىىث مىىىت اكىىىد يليىىى  نهىىىج المحكمىىى  العليىىىت الليبيىىى  ثالتىىىي جىىىتء فىىىي حكمهىىىت 
بىىأ  )ثاليىى  القضىىتء اإلدا ي ال تتسىى  أل  تقىىث  مقىىت  اإلدا ة  29/10/2000الصىىتد  بتىىت طب 

العتمىى  فىىي إصىىدا  قىى ا ا  إدا طىى  بت قيىى  مىىثظحي  ثطخىى و يىى  نةىىتق ديىىتثى التسىىثي  ثطىىدخل 
، ثيلىى  هىىذا األسىىت  فىى   ةلىى  الت قيىى  ال يقىىد  للقضىىتء مبتشىى ة (1)اإللغىىتء( فىىي نةىىتق ديىىثى 

ثال ينعقد االختصت  للجهت  القضىتئي  بنظى  مسىتئل الت قيى  إال فىي حتلى  ثجىثد قى ا  اد ي 
 ق ثالىذي قضى  فيى  بىأ  2/16ثهث مت أكده قضىتء المحكمى  العليىت فىي الةعى  اإلدا ي  قى  

 ي في إصدا  ق ا ا  بتلت قيى  فلىي  لهىت أ  تقىث  مقىت  اإلدا ة )ال ثالي  لمحكم  القضتء اإلدا
 .(2)العتم (

                                                           

البتحى  ، 29/10/2000ق، الصىتد  بتىت طب 20/23حك  المحكم  العليت الليبي  فىي الةعى  اإلدا ي  قى   -1
بتىىىىت طب  94/41فىىىىي الةعىىى  اإلدا ي  قىىى  ، ثفىىىي حكىىى  لهىىىت فىىىي مبىىىتدئ المحكمىىى  العليىىىىت، م جىىى  سىىىبق ذكىىىى ه

قضىىى  بأنىىى  )ثلىىىئ  كتنىىى  دثائىىى  القضىىىتء اإلدا ي هىىىي المختصىىى  دث   ي هىىىت بتلحصىىىل فىىىي  21/09/1997
المنتزيت  المتعلق  بم تبت  المثظحي  العتمي  بمت لهت م  ثالي  القضتء الكتمل، إال ان  اذا تجتثز  المنتزي  

نمىت مةتلبى  بت قيى  أث تعيىي  فىي ثظيحى  معينى  الم ت  إل  الثظيح  أث ال تب ، ثل  ت عد تتعلق بتسثي  متليى ، ثا 
أث م كىز قىىتنثني خىىت ، ممىىت تخىىت  بىى  جهىى  اإلدا ة العتمىى  دث  معقىى  يليهىىت، ثلىىي  للمثظىىف سىىثى حىىق 
الةع  في ق ا ا  الت قي  التي تت  مختلح  للقتنث ، ثهث مت ج ى ب  قضتء هذه المحكم (، حك   ي  منشث ، 

 . 120،   2009  د.خليح  ستل  الجهمي، أحكت  ثمبتدئ القضتء اإلدا ي الليبي، دا  الحضيل، نقال ي

،  . .ع، 21/06/1970ق، الصىتد  بتىت طب 02/16حك  المحكم  العليت الليبي  فىي الةعى  اإلدا ي  قى   -2
 .55،  1،ع 7السن  
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ثم  كىل مىت سىبق نجىد أ  الت قيى  ثا  كتنى   خصى  لى دا ة كمىت ثصىحتهت المحكمى   
العليت، إال أنهت  خص  متعلق بهت حقىثق المىثظحي ، ثبتلتىتلي ثجى  أ  تكىث  اإلدا ة ح طصى  

دة بتألحكت  التي ثضىعهت المشى ع، فهىي ثا  كتنى  كل الح   أ  تمت   هذه ال خص  متقي
لهىىت سىىلة  تقدي طىى  فىىي ممت سىى  هىىذا االختصىىت  إال أنهىىت مقيىىدة مىى  جتنىى  المحىىل ثالسىىب  

 ثالغتي  ثاال ف   القضتء اإلدا ي سيكث   قيبت يل  اإلدا ة ليحقق مبدأ المش ثيي .
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 اخلامتة

فىي الدثلى  مى  خىالل قىتنث  إ  المش ع الليبي ثمى  خىالل تنظيمى  للثظىتئف العتمى   
العمىىىىل ثاللىىىىثائح التنحيذيىىىى  حىىىىتثل تنظىىىىي  اإلدا ة العتمىىىى  مىىىى  خىىىىالل تنظىىىىي  الثسىىىىيل  البشىىىى ط  
)المثظحىىث  العىىتمث ( ثذلىىك بتنظىىي  االمتيىىتزا  الممنثحىى  لهىى  مىى  يىىالثا  ثت قيىىت  إضىىتف  

ت  اإلدا ة إلىىى  تنظىىىي  القثايىىىد القتنثنيىىى  المقىىى  ة لحمتيىىى  حقىىىثقه  ثحمتيتهىىىت فىىىي مثاجهىىى  سىىىلة
العتم ، ثلك  الذي يالحظ مى  خىالل تتبى  العمىل اإلدا ي فىي اإلدا ا  الليبيى  ثجىثد مشىتكل 
نمت اإلشكتلي  األكب  هي بتلعملي  التنحيذي ، فقد الحظنىت كيىف  قتنثني  ال تتعلق بتلن  فق  ثا 

ة اإلدا طىى  هىىث تنظىىي  الت قيىى  فىىي القىىتنث  ثالتىىي تعتبىى  ثسىىيل  قتنثنيىى  لل فىى  مىى  كحىىتءة األجهىىز 
إضىىتف  إلىى  أ  الت قيىى  هىىي  خصىى  لىى دا ة ثليسىى  حقىىت مكتسىىبت للمثظىىف العىىت ، فىىي المقتبىىل 
فىىت  هىىذه ال خصىى  ثا  كتنىى  مقىى  ة لىى دا ة إال أ  ممت سىىتهت مقيىىدة بىىتحت ا  القثايىىد القتنثنيىى  

 النتظم  لهت ثهث مت تت  مختلحت  م  قبل بعض اإلدا ا  العتم  في الدثل  الليبي .
 ي هذا االةت ، ثم  خالل هذا البح  ف ننت نثصي بتالتي:ثف 

 تحعيل أجهزة ال قتب  اإلدا ط   -

 إيتدة تحعيل ثزا ة الخدم  المدني  لتعن  بشؤث  الثظيح  العتم  -

 التأكيد يل  ض ث ة الحصل بي  قثايد قتنث  العمل ثقتنث  الخدم  المدني  -

 بتلمؤسست  العتم  للدثل  ال ف  م  مستثى كحتءة المكتت  القتنثني  -
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البتحىىى  اإللكت ثنىىىىي فىىىىي مبىىىىتدئ المحكمىىىى  العليىىىىت الليبيىىىى ، اإلصىىىىدا  األثل، إيىىىىداد ثزا ة  -6
 العدل الليبي .

 .3،ع 15مجل  المحكم  العليت، السن   -7

 .3،ع 1مجل  المحكم  العليت، السن   -8

 .4-3،ع 22مجل  المحكم  العليت، السن   -9

 .1،ع 7مجل  المحكم  العليت، السن   -10

 بشأ  يالقت  العمل 2010لسن   12القتنث   ق   -11

 2010لسن   12الالئح  التنحيذي  لقتنث  العمل  ق   -12
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 الزمان حيث من العمل عالقات لقانون التطبيقي النطاق
 للموانئ الليبية الشركة / واألشخاص

السويب سامل عبداهللأ. 


 

 :ملخص
 البحثيىىىى  الث قىىىى  هىىىىذه إنجىىىىتز فىىىىي ثفقنىىىىي الىىىىذي ثتعىىىىتلي سىىىىبحتن  هللا نشىىىىك  بدايىىىى  
 قىتنث  : بعنىثا  أتى  التىي العلميى  للث شى  المنظمى  الجهىت  إلىي بتلشىك  أتثج  ث  المتثاضع 

 .ثالتةبيق الن  بي  الليبي العمل
 أتثجى  كمىت. مسىتقبال   األخى ى  العلمي  الث ش هذه مثل تنظي  في التثفيق له  ثأتمن  
 ثتحقيىىق تنظيمهىىت فىىي النجىىتح لهىى  ثأتمنىى  الث شىى  لهىىذه ضىىي ط التح اللجنىى  إلىى  أيضىىت   بتلشىىك 
 .أهدافهت

 الحكىى ة لهىىذه اإلنسىىت  نظىى ة لكىى  اإلنسىىت  تةىىث  مىى  ثتةىىث   نشىىأ  العمىىل فكىى ة إ  
 فىي ذهنيىت   أث يىدثيت   العمىل يكىث   فقىد العمىل ثنةىتق قيم  حي  م  ثأشكتل صث  يدة أخذ 
 . ي هت أث التجت ة أث الصنتي  مجتل

 يمىىىىل تحكىىىى  التىىىىي القتنثنيىىىى  ثاألحكىىىىت  القثايىىىىد مجمثيىىىى  ثهىىىىث العمىىىىل ث  قىىىىتن أمىىىىت 
 بظهىىث  اإلنسىىتني المجتمىى  فىىي ظهىىث ه ا تىىب  قىىتنث   فهىىث( ثايتبىىت طي  ةبيعيىىي ) األشىىخت 

 بىي  التثاز   ثيحقق العمل ثجه  العتمل بي  العالق  لينظ  ثجتء، أث ثبت في الصنتيي  الثث ة
 سىى طت  نةىىتق لىى  آخىى  قىىتنث   كىىأي العمىىل قىىتنث   ثأل ، العالقىى  هىىذه أةىى اف ثثاجبىىت  حقىىثق 
 أيى  يثيى  ال العمىل قىتنث   تةبيىق مكىت  ثأل ( العملىي التةبيىق) ثاألشخت  الزمت  حي  م 

                                                           

-  للمثانئ الليبي  بتلش ك  ثتني قتنثني بتح ،Abdullah.salem622@gmail.com  

mailto:Abdullah.salem622@gmail.com
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 حيىى  مىى  تةبيقىى  شىى ث( تىىثاف   ةتلمىىت الليبيىى  الدثلىى  حىىدثد داخىىل  يةبىىق بتيتبىىت ه إشىىكتلي 
 .ثاألشخت  الزمت 

 مشىت كتي تكىث   أ  اختى   ثقىد البحثيى  ث قى ال بهىذه أسىته  أ   أي  ذلك أجل ثم  
 العمىىل يالقىت  لقىىتنث   التةبيقىي النةتق)بىىى يتعلىق فيمىت ثتحديىىدا  ، الثىتني المحىىث  فىي البسىية 

 تحكىى  التىىي العتمىى  القثايىىد يلىى  للثقىىثف منىىي محتثلىى  ثذلىىك( ثاألشىىخت  الزمىىت  حيىى  مىى 
  قى  القىتنث   تةبيق نةتق بيت  جتن  إل  ثاألشخت  الزمت  حي  م  القتنث   س طت  نةتق

 هىىىىذا ثلتنىىىىتثل ثاألشىىىىخت  الزمىىىىت  حيىىىى  مىىىى  العمىىىىل يالقىىىىت  بشىىىىأ   2010 لسىىىىن ( 12)
 :  اآلتي المنهجي النسيج نسج  المثضثع
 .الزمت  حي  م  القتنث   تةبيق نةتق: األثل المبح 
 .الزمت  حي  م  القثاني  تنتزع بي  التمييز: األثل المةل  
 .القثاني  إلغتء: الثتني المةل  
 .األشخت  حي  م  القتنث   تةبيق نةتق: الثتني المبح 
 .بتلقتنث   بتلجهل االحتجتو يد  :األثل المةل  
 .العمل يالقت  قتنث   تةبيق نةتق :الثتني المةل  
يىىى اد  إليهىىىت تثصىىىل  التىىىي النتىىىتئج بىىىبعض المتثاضىىىع  المشىىىت ك  هىىىذه ختمىىى  ثقىىىد   ثا 
 .التثصيت  بعض

 :النتائج :أولا 
 .ثاألشخت  ثالزمت  المكت  حي  م  يتحدد القتنث   تةبيق نةتق إ  -1

 القىتنث   تةبيىق بىي  الحصىل الحىد يعتبى  الزمت  حي  م  القتنث   تةبيق نةتق تحديد إ  -2
 .التةبيق في محل  سيحل الذي الجديد ثالقتنث   القدي 
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 أستسى  صىدث ه يل  ستبق  ثقتئ  يل  س طتن  ثيد  صدث ه تت طب م  القتنث   س طت  إ  -3
 ثال، حقىىثقه  يلىى  ثاالةمئنىىت  الثقىى  النىىت  يحقىىد ال حتىى  العتمىى  ثالمصىىلح  ثالمنةىىق العدالىى 
 .العت  بتلنظت  متعلقت   يكث   مت أث ذات  القتنث   في ص طح بن  جتء مت إال ذلك م  يستثني

ى سى طتن  نةىتق شىمل قىد العمل يالقت  بشأ   2010 لسن ( 12)  ق  القتنث   إ  -4  تلالعمغ
 العليىىت محكمتنىت ألحكىت  منىتقض ثهىذا القتنثنيى  م اكىزه  اخىتالف   ى  ثالمشىت كي  ثالمىثظحي 
 .ثالجزائ ي  ثاأل دني كتلمص ي  المقت    ثالقتنث  

 هىىث بتلقىىتنث   بتلجهىىل االحتجىىتو يىىد  مبىىدأ يبىى   الىىذي ال ئيسىىي أث الجىىثه ي  األسىىت  إ  -5
 لألشىىىىخت  أمكىىىى  إذا القىىىىثاني  صىىىىدا إ مىىىى  الحتئىىىىدة مىىىىت ألنىىىى  ذلىىىىك،  االجتمتييىىىى  الضىىىى ث ة
 .بتلقتنث   الجهل بديثى  منهت ثاإلفال  استبعتدهت

 :التوصيات :ثانياا 
 تلىك يى  مستقل   العملي التةبيق في دق  ثأكث  ثاضح  بتش طعت  العمغتل يالق  تنظي  -1

 ثبىىىي  العتمىىىل بىىىي  القىىىتنثني الم كىىىز الخىىىتالف نظىىى ا   ثذلىىىك،  العمىىىثميي  للمىىىثظحي  المنظمىىى 
 .الش طك ثبي  المثظف

 أتمنى  سىبق مىت لكىل ث القىتنث   بأحكىت  االفت اضىي العلى  ثلىي  الحعلىي العلى  يل  التأكيد -2
 الث شى  هىذه أهىداف مى  جىزء تحقيىق فىي سىتهم  قد المتثاضع  البحثي  الث ق  هذه تكث   أ 

 .العلمي 
 التثفيق ثلي ثهللا ...تقصي  أث خةأ أي ي  العذ  ثنلتم 

 :المقدمة
 الحكىى ة لهىىذه اإلنسىىت  نظىى ة لكىى  اإلنسىىت  تةىىث  مىى  ثتةىىث   نشىىأ  العمىىل فكىى ة  إ 
 فىي ذهنيىت   أث يىدثيت العمل يكث   فقد العمل ثنةتق، قيم  حي  م  ثأشكتل صث  يدة أخذ 

 ثاألحكىت  القثايىد مجمثيى  ثهىث العمىل قىتنث   أمىت، المنتزل أث التجت ة أث الز اي  أث الصنتي 
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 ظهىىىىىث ه ا تىىىىىب  قىىىىىتنث   فهىىىىىث( ثايتبىىىىىت طي  ةبيعيىىىىىي ) األشىىىىىخت  ليمىىىىى تحكىىىىى  القتنثنيىىىىى التي
 ثاقتصىىتدي  سيتسىىي  تةىىث ا  مىى   افقهىىت ثمىىت أث ثبىىت   فىىي حىىدث  التىىي الصىىنتيي  بظهث الثىىث ة
ىىىتل بةبقىىى  لحىىىق الىىىذي ثاالسىىىتبداد الظلىىى  إلىىى  أد  ثاجتمتييىىى   إلىىى  مضىىىة ة كتنىىى  التىىىي العمغ

 تىى ب  التىي القتنثنيى  العالقى  كتنى  فقىد ثبتلتىتلي، قتسىي  بظى ثف العمىل أصىحت  لىدى العمىل
ىىتل  جهىى ) العمىىل أصىىحت  صىىث  تميىىل مىىت ث تلبىىت   متثازطىى   يىى  يالقىى  العمىىل بأصىىحت  العمغ
 ثثاجبىىىت  حقىىىثق  بىىىي  التىىىثاز   ثيحقىىىق العالقىىى  هىىىذه ليىىىنظ  العمىىىل قىىىتنث   جىىىتء ثلهىىىذا( العمىىىل
 .العالق  هذه أة اف

 ثهىىذا تةبيقىى  حيىى  مىى   طت سىى نةىىتق لىى  آخىى  قىىتنث   كىىأي العمىىل لقىىتنث   إ  ثحيىى  
، المكىت  حيى  مى  سى طتن  مىدى تبىي  التىي القثايىد تحديىد بى  يقصىد تةبيقى  مجتل أث النةتق
 يةبىق الدثلى  قىتنث   أ  بى  يقصىد ثالتىي القتنث   تةبيق لمكت  فبتلنسب . ثاألشخت ، ثالزمت 
 القىىىىتنث   أل  ذلىىىىك أجتنىىىى  أ  ثةنيىىىىي  سىىىىثاء أ اضىىىىيهت يلىىىى  المثجىىىىثدي  كتفىىىى  يلىىىى  إقليميىىىىت  
 ثال إقليمهىىت كتفىى  يلىى  التةبيىىق ثاجىى  يكىىث   فبتلتىىتلي، الدثلىى  لسىىيتدة أستسىىيت   مظهىى ا   بتيتبىىت ه
 بينهىت مى  االسىتثنتءا  بعىض القىتنث   إقليميى  مبىدأ يلى  يى د أنى   يى ، آخى  إقلي  ألي يتعداه

 مىىىت ثأيضىىىت   ثالثصىىىي ، ثالميىىى ا  الشخصىىىي  األحىىىثال بمسىىىتئل يتعلىىىق فيمىىىت القىىىثاني  شخصىىىي 
 فىي الدبلثمتسىيي  ثالممثلىي  األجنبي  الدثل  ؤستء خضثع بعد  الدثلي القتنث   قثايد تقتضي 
 فيهىىىت يتثاجىىىدث   التىىىي الىىىدثل لقىىىتنث   خضىىىثيه  يىىىد  ثبتلتىىىتلي الىىىثةني للقضىىىتء معينىىى  حىىىدثد
 القىثاني  إقليميى  مبىدأ يليهىت التيينةبىق القىثاني  بىي  م  العمل قتنث   إ  ثحي . مؤقت  بصح 
 ال ف نى ، الجنتئيى  اإلجى اءا  ثقىتنث  ، المىتلي القىتنث  ، ثالتجت ط  المدني  الم افعت    قتنث  مثل

 .س طتن  مكت  حي  م  في  اشكتلي 
 قىتنث   سى طت  نةىتق المتثاضىع  البحثيى  الث قى  هىذه فىي بتلد اسى  سىنتنتثل ف ننت ثبتلتتلي     
 النةىتق تحديىد مشىكل  ثيى ي قىد ممىت التشى طعت  إصىدا  لتعتقى  ثذلك الزمت  حي  م  العمل
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 ثالقىىتنث   القىىدي  القىىتنث   تةبيىىق بىىي  الحتصىىل الحىىد لبيىىت  ثذلىىك العمىىل قىىتنث   لسىى طت  الزمنىىي
 .مكتن  سيحل الذي الجديد

 الختضىىىىعي  األشىىىىخت  حيىىىى  مىىىى  العمىىىىل قىىىىتنث   سىىىى طت  نةىىىىتق إلىىىى  ثبتإلضىىىىتف  
 .األحكت  هذه تةبيق م  استثنتؤه  ت  الذي  ثاألشخت  ألحكتم 
 الزمىىىت  حيىىى  مىىى  العمىىىل قىىىتنث   سىىى طت  بنةىىىتق يتعلىىىق البحىىى  مثضىىىثع إ  ثحيىىى  

 :لآتي ثفقت المثضثع لد اس  المنهجي النسيج كت  ذلك فألجل ثاألشخت 
 .الزمت  حي  م  القتنث   تةبيق نةتق: األثل المبح 
 .الزمت  حي  م  القثاني  تنتزع بي  التمييز :األثل المةل  
 .ني القثا إلغتء :الثتني المةل  
 .األشخت  حي  م  القتنث   تةبيق نةتق :الثتني المبح 
 .بتلقتنث   بتلجهل االحتجتو يد  :األثل المةل  
 .العمل يالقت  قتنث   تةبيق نةتق :الثتني المةل  

 األول املبحث

 الزمان حيث من القانون تطبيق نطاق

 إصىدا  تعتقى  إلى  الزمىت  حيى  مى  القىتنث   تةبيىق نةىتق فىي البح  أهمي  تكم  
 الىىذي الجديىىد ثالقىىتنث   القىىدي  القىىتنث   تةبيىىق بىىي  الحتصىىل الحىىد ثبيت ،التشىى طعت  تعىىديل أث

 القىتنث   أ : هىث الزمىت  حيى  مى  القىتنث   تةبيىق فىي العىت  األصىل إ  ثحيى . محلى  سيحل
 الىىذي التىىت طب مىى  أث ال سىىمي  بتلج طىىدة لنشىى ه التىىتلي اليىىث  مىى  التةبيىىق ثاجىى  دائمىىت   يكىىث  
 أحىىد يعىذ  فىىال بهىت الكتفىى  يلى  يلىى  قةعيى  ق طنىى  ثهىي، أحكتمىى  لسى طت  ذاتىى  القىتنث   يحىدده
، معينىى  مسىىتئل أث يالقىىت  ثتىىنظ  لىىتحك  أحكتمىى  جىىتء  القىىتنث   أل  ذلىىك، القىىتنث   بتلجهىىل
 تنىىتزع مشىكل  يثيى  قىد ثاحىىد مثضىثع بشىأ  القىثاني  تعىىديل أث إصىدا  تعتقى  مسىأل  أ   يى 
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 القديمىىى  القتنثنيىىى  القتيىىىدة بىىىي  االخىىىتالف أل  نتفىىىذهت أث  طتنهتسىىى زمىىىت  حيىىى  مىىى  القىىىثاني 
 المجىىتل تحديىىد معىى  يتةلىى  الىىذي األمىى  كليىىت   أث جزئيىىت   يكىىث   قىىد الجديىىدة القتنثنيىى  ثالقتيىىدة
 .التةبيق في إشكتل هنتك اليكث   حت  القتنث   لس طت  الزمني

 القىثاني  تنىتزع بىي  زالتمييى حيى  مى  القىتنث   تةبيىق زمت  نتنتثل المبح  هذا ثفي 
لغتء( أثل كمةل ) الزمت  حي  م   .(ثتني كمةل ) القثاني  ثا 

 األول املطلب

 الزمان حيث من القوانني تنازع بني التمييز
 أ  بىىى  يقصىىىد ثالىىىذي المكىىت  حيىىى  مىىى  تنىىىتزع يعت طهىىت قىىىد كمىىىت القتنثنيىىى  القثايىىد إ  
 .السيتدا  بي  تنتزع البعض ي يل ثيةلق مختلح  دثل ي  صتد ة قثاني  بي  يق  التنتزع

 المىتدة نصى  حيى ، المكىت  حيى  م  القثاني  تنتزع الليبي المدني القتنث   نظ  ثقد 
 تحديىىد يةلىى  ينىدمت العالقىىت  تكييىف فىىي الم جى  هىىث الليبىىي القىتنث  ) أنىى  يلى  منىى  العتشى ة
 مىىى  ةبيقىىى ت الثاجىىى  القىىىتنث   لمع فىىى ، القىىىثاني  فيهىىىت تتنىىىتزع قضىىىي  فىىىي العالقىىىت  هىىىذه نىىىثع
 تكىىىث   أ  الدثلىىى  داخىىىل يحىىىد  قىىىد أنىىى  أي الزمىىىت  حيىىى  مىىى  تنىىىتزع يعت طهىىىت قىىىد ف نىىى 1(بينهىىىت

 يتثجى  ممىت، الحىق ثقى  فىي كىذلك تكث   ال معي  ثق  في النحتذ ست ط  كتن  التي القثاني 
 هىل الحتلى  هىذه ثفىي القتنثنيى  القثايىد فىي تغييى ا  إحىدا  المختصى  التش طعي  السلة  يل 
 المنظمىىى  المسىىىتئل أث العالقىىىت  تخضىىى  إلغتؤههىىىل تىىى  مىىىت إذا أث، القىىىتنث   تعىىىديل تىىى  مىىىت إذا

 .القدي ؟ أث الجديد للقتنث  

                                                           
 العامة اإلدارة إعداد_  المدني القانون: عن نقال م20/02/1954: بتاريد خاص عدد_ الرسمية الجريدة_1

 .4ص _ م1988_  للقانون
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 ثمبىىدأ، القىىتنث    جعيىى  يىىد  مبىىدأ حىىثل الحىىدي  ينبغىىي التسىىتؤل هىىذا يلىى  ل جتبىى  
 .للقتنث   ثالمبتش  الحث ي  األث 

 :القانون  رجعية عدم مبدأ -أ
 القىىىثاني  يليهىىىت تقىىىث  التىىىي ال ئيسىىىي  ال كىىىتئز مىىى  نث  القىىىت  جعيىىى  يىىىد  مبىىىدأ يعتبىىى  
 تختلىىف بة طقىى  معينىى  يالقىى  أث مسىىأل  أي يحكىى  أث يىىنظ  الىىذي الجديىىد القىىتنث  : بىى  ثيقصىىد
 حىدث  مشىتكل أث ثقىتئ  يل  يس ي  ثال المتضي يل  أث  أي ل  يكث   ال القدي  القتنث   ي 
خىىىالل ا إضىىى   فيىىى  القىىىثاني   جعيىىى  إقىىى ا  أل  ذلىىىك، نحىىىتده قبىىىل  الثاجىىى  ثاالسىىىتق ا  بتلثقىىى  ثا 

 .معنىىىىىثطي  أ  ةبيعيىىىىىي  كىىىىىتنثا سىىىىىثاء األشىىىىىخت  مختلىىىىىف بىىىىىي  المعىىىىىتمال  فىىىىىي تثاف همىىىىىت
ىىت  تعىتلي قثلىى  يلىى  القىىثاني   جعيىى  يىىد  مبىىدأ ثيسىتند م  بوي    ُكنغىىت ث  ىىذ و تغىى  ُمع  ىى    ح  ُسىىثال   ن ْبع   .(1)أ  
  1971 سىىن /متيث/04 جلسىى  ق 49/17  قىى  المىىدني الةعىى  فىىي العليىىت محكمتنىىت أكىىد  ثقىىد
 المتضىىي يلىى  يسىى ي  ال القىىتنث   أ  األستسىىي  القثايىىد ثمىى  المسىىتق ة المبىىتدئ مىى ) :أ  يلىى 
 يصىي  أ  قبىل نشىأ  التىي الثقىتئ  يلى  يةبىق ال أ  بمعنىي، ذلىك خىالف يلى  يىن  ل  مت

 تلىىك  أكتنىى سىىثاء ثذلىىك ظلىى  فىىي نشىىأ  الىىذي بتلقىىتنث   محكثمىى  الثقىىتئ  هىىذه تظىىل بىىل نتفىىذا  
 .(2)(ب ثت ه متعلق  أث القتنثني الم كز قيت  بش ث( متعلق  الثقتئ 

 القىىتنث   سى طت  يىد  قتيىىدة إ ) أنى  يلى  المبىىدأ ذا  فىي العليىت محكمتنىىت أكىد  كمىت 
 إج ائيى  قثايىد أث مثضىثيي  أحكتمىت   يتضم  القتنث   كت  سثاء التةبيق ثاجب  المتضي يل 
 .(3)((الم افعت  قثايد)

 :همت اثني  معيت ط  إل  القثاني   جعي  يد  مبدأ أهمي  ثت ج  

                                                           

 (.115) اآلي  -اإلس اء سث ة -1

 .124  -القتنثني  ثاالستشت ا  للمحتمتة لدثلي ا المجمثي  -الع بي  القتنثني  المعلثمت  شبك  -2
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 القتنثنيىىى  بتلقتيىىدة المخىىىتةبي  محتسىىب  تىىىت  أ  العىىدل مىىى  فلي :العدالىى : األثل المعيىىت  -1
 السىلة  يى  يصىد  قىد بمت يتنبؤثا أ  لهؤالء يمك  ال ألن  المتضي في حدث  تص فت  ي 

 يلىى  ال المسىىتقبل يلىى  القىىتنث   سىى طت  يكىىث   أ  يتعىىي  لىىذلك مسىىتقبال   قىىثاني  مىى  التشىى طعي 
 .المتضي

 القىىىثاني   جعيىىى  يىىىد  مبىىىدأ يعتبىىى : المعىىىتمال  اسىىىتق ا  يلىىى  الحىىى  : الثىىىتني المعيىىىت  -2
 داخىىىىل ثالمعىىىىتمال  األثضىىىىتع ثثبىىىىت  ثاالسىىىىتق ا  النظىىىىت  إ سىىىىتء ألجىىىىل  نىعنىىىى  ال ضىىىىمتنت  
 حىىىىدث  إلىىىى  يىىىىؤدي دقىىىى(  جعىىىىي بىىىىأث  أي) المتضىىىىي يلىىىى  القىىىىتنث   سىىىى طت  أل ، المجتمىىىى 
 لقتيىىىىدتي  الثاحىىىدة المسىىىأل  أث العالقىىى  إخضىىىتع بحكىىىى  ثتىىىداخلهت المعىىىتمال  فىىىي اضىىىة ا 
 القىثاني ،  جعيى  بمبىدأ العمىل تى  مىت إذا يهتىز االجتمىتيي النظىت  أ  كمىت، مختلحتي  قتنثنيتي 
 .(1)التش طعي  السلة  في الثق  يد  ين  يت ت  قد الذي األم 

 المىىدني الةعىى  فىىي أث د  حيىى  المعيىىت ط  هىىتذي  يلىى  لعليىىتا محكمتنىىت أكىىد  ثقىىد 
، المتضىي يلى  الجديد القتنث   س طت  يد  تحت  التي هي العدال  ايتبت ا  أ  ق49/17  ق 

، بتلقىتنث   النىت  ثقى  يىد  إلى  يىؤدي قىد المتضىي يلى  الجديىد القىتنث   سى طت  أ  يى  فضال  
 اسىتتبت  ثيىد  الحثضى  إلى  يىؤدي ممىت ني القتنث  ثالمعتمال  األثضتع في اضة ابت   ثيحد 
 .(2)(األم 

نمىىت مةلقىىت   لىىي  القىىثاني   جعيىى  يىىد  مبىىدأ أ   يىى    تقتضىىيهت اسىىتثنتءا  يليىى  تىى د ثا 
 :هي االستثنتءا  ثهذه معين  ظ ثف

                                                           

ىىىت . د :انظىىى  -1  فىىىي ثتةبيقتتهىىىت للقىىىتنث   العتمىىى  النظ طىىى  -القتنثنيىىى  العلىىىث  إلىىى  المىىىدخل – بثضىىىيتف يم 
 .176  -الجزائ  – للكتت  طحتن     دا  –  2000 - منقح  ةبع  -الجزائ ي  التش ط 

 المحكمى  مجلى  - 04/05/91: بتىت طب - ق49/17  قى  المىدني الةعى  فىي العليىت محكمتنىت حك  :انظ  -2
 .184  - ثاحد يدد - الثتمن  السن  - العليت
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 .الص طح الن  حتل : أثال  
 .التحسي ط  القثاني  حتل : ثتنيت  
 .()ه للمت األصلح الجنتئي  القثاني  حتل : ثتلثت  
 :للقانون  المباشر األثر أو الفوري  التطبيق مبدأ -ب

 حسى  فىي ثحىده يكحي ال القثاني   جعي  يد  مبدأ إ  الحديث  النظ ط  أصحت  ي ي  
نمت الزمت  حي  م  القثاني  تنتزع  أث المبتشى  األثى  مبىدأ ثهىث يكمل  آخ  مبدأ إل  يحتتو ثا 
 التىي األثضىتع يلى  صىدث ه منىذ الجديىد القتنث   س طت : المبدأ هذا ثمقتضي للقثاني  الحث ي 
 فىىي تىىت  التىىي القتنثنيىى  ثاآلثىىت  الثقىىتئ  كتفىى  يلىى  ثيسىى ي  ينحىىذ أنىى  أي بىى  العمىىل منىىذ تت تىى 
 القىتنث   ظىل فىي تكتمىل ثلى  القىتنثني الم كىز لتكىثط  الالزم  العنتص  يل  يس ي  كمت، ظل 
 .(1)القدي 

 متدتىىىى  فىىىىي الزمىىىىت  حيىىىى  مىىىى  القىىىىتنث   قتةبيىىىى الليبىىىىي المىىىىدني القىىىىتنث   تنىىىىتثل ثقىىىىد 
 تسى ي  بتألهليى  المتعلقى  النصىث ) أنى  يلى  الستدسى  المىتدة نص  حي  ثالستبع  الستدس 
ذا، النصىىث  هىىذه فىىي المقىى  ة الشىى ث( يلىىيه  تنةبىىق الىىذي  األشىىخت  جميىى  يلىى   يىىتد ثا 

 ،جديىدة نصىث  بحس  األهلي  نتق ، قديم  نصث  بحس ، األهلي  في  تثاف   شخ 
 يلى  القىتنث   ذا  مى  السىتبع  المىتدة نصى  كمىت (2)(السىتبق  تصى فتت  فىي يىؤث  ال ذلك ف  
 لىىى  تقىىىتد  كىىىل يلىىى  بهىىىت العمىىىل ثقىىى  مىىى  بتلتقىىىتد  المتعلقىىى  الجديىىىدة النصىىىث  تسىىى ي ) :أنىىى 

 .يكتمل

                                                           

-  198، 197 _  ذك ه الستبق الم ج _شهت  محمد يبدالقتد .د: ي اج  االستثنتءا  هذه لمع ف. 
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 التقىىىتد  ببىىىدء الختصىى  المسىىىتئل يلىى  تسىىى ي  التىىي هىىىي القديمىى  النصىىىث  أ  يلىى  
 .(1)(الجديدة بتلنصث  العمل يل  الستبق  المدة  ي ثذلك، ثانقةتي  ثثقح 

 كىىىت  لمىىىت) أنىىى  يلىىى  ق49/17  قىىى  المىىىدني الةعىىى  فىىىي العليىىىت محكمتنىىىت أكىىىد  ثقىىد 
 المسىتقبل يلى  يسى ي  أ  أيضىتًّ  األصىل مى  ف نى  المتضىي يلى  يس ي  ال القتنث   أ  األصل
 تعىىى ض ثاقعىىى  كىىىل يلىىى  يسىىى ي  أنىىى  أي للقىىىتنث   المبتشىىى  بىىىتألث  يسىىىمي مىىىت ثهىىىذا نحىىىتذه فىىىث 
 مىت إلى  ثاسىتم  نحىتذه تىت طب قبىل ثجىد قىتنثني لم كىز نتيج  الثاقع  تلك أت  ثلث نحتذه بمج د
 القىىتنث   سىى طت  يمتىىد الحتلىى  هىىذه فىىي إذ المكتسىى  الحىىق حتلىى  ذلىىك مىى  ثيسىىتثني النحىىتذ بعىىد
 (.القدي 

 تنث  قىىى قثايىىىد أل  نظىىى ا   ف نىىى  الزمىىىت  حيىى  مىىى  العمىىىل قىىىتنث   بتةبيىىىق يتعلىىىق ثفيمىىت 
 ثالتةبيىىق النحىىتذ بختصىىي  تتمتىى  ف نهىىت العىىت  النظىىت  مىى  ثلكثنهىىت اآلمىى ة بصىىحتهت تتميىىز العمىىل
 بىأث  سى طتنهت ثجىث  أي ال سىمي  الج طىدة فىي نشى هت تت طب م  أث صدث هت تت طب م  ايتبت ا
 .مبتش 

 العمىل يالقىت  بشىأ   2010 سىن  12  ق  القتنث   م ( الختمس ) المتدة بين  ثقد 
 .()ال سمي  الج طدة في نش ه تت طب م  ب  يعمل القتنث   هذا أ  يل  بياللي

 يالقىىت  جميىى  تكىىث   أ  يجىى  الجديىىد القىىتنث   صىىدث  مىى  ايتبىىت ا   أنىى  يعنىىي ثهىىذا 
 كىىت  فىى ذا ثىى  ثمىى  التىىت طب ذلىىك قبىىل قيتمهىىت كىىت  لىىث حتىى  أحكتمىى  مىى  متثافقىى  القتئمىى  العمىىل
 بتةلىى  ألنهىىت، العقىىد مىى  تسىىتبعد ف نهىىت الجديىىد ث  القىىتن أحكىىت  تخىىتلف شىى ثةت   يتضىىم  العقىىد

                                                           

 .  الصحح  ثنح  ذك ه الستبق الم ج  نح _   1954 سن  /2 /20: بتت طب_  ال سمي  الج طدة -1
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 التنحيذيى  الالئحى  كمتنصى ،1ثقتئمىت   صىحيحت   العقىد ثيظىل الجديىدة القتنثنيى  بتلقتيىدة ثتستبدل
 صىىدث هت تىىت طب مىى  بهىىت يعمىىل أنىى  يلىى  العمىىل يالقىىت  بشىىأ  2010 سىىن  12  قىى  للقىىتنث  
 . 30/12/2010:ثهث

 :اآلتي في الجديد للقتنث   الحث ي  أث المبتش  األث  مبدأ أهمي  ثتكم  
 القىىتنث   يحكىى  الىىذي القىىتنث   ازدثاو يمنىى  الجديىىد للقىىتنث   المبتشىى  األثىى  مبىىدأ تةبيىىق إ  -1

 التىىي القتنثنيىى  بىىتلم اكز المسىىت  إلىىي ثسىىلةتن  سىى طتن  يمتىىد الجديىىد القىىتنث   صىىدث  فبمجىى د
 القىىتنث   ثحىدة تتحقىق ثبىذلك ،نحىتذه بعىد أث نحىتذه قبىل تكثنى  قىد كتنى  سىثاء ظلى  فىي تتحقىق
 .الثاحدة المسأل  تنظي  في

، جزئيىىت ثلىىث صىىالحيتهت ثيىىد  بقصىىث هت منىى  إقىى ا ا يعىىد قتنثنيىى  لقتيىىدة المشىى ع تعىىديل إ  -2
 مىى  يكىىث   ثىى  ثمىى ( القىىدي  القىىتنث  ) سىىتبق  مىى  ثأكمىىل أفضىىل الجديىىد القىىتنث   أ  يعنىىي ثهىىذا

 السىىت ط  القتنثنيىى  الم اكىىز أحكتمىى  م فىىت ممكىى  نةىىتق أثسىى  يلىى  تةبيقىى  تعمىىي  المصىىلح 
 تظهىى  ال كثيىى ة قتنثنيىى  م اكىىز فهنتلىىك القىىدي  القىىتنث   ظىىل فىىي حىىدث  التىىي القتنثنيىى  ثالم اكىىز

 يصىىىد  أ  المحتمىىىل مىىى  ةثطلىىى  زمنيىىى  فتىىى ة إلىىى  تكثطنهىىىت يمتىىىد بىىىل ، ثاحىىىدة مىىى ة تتكىىىث   ثال
 .جديد قتنث   خاللهت

نمىىىت مةلقىىىت   لىىىي  الجديىىىد تنث  للقىىى ثالمبتشىىى  الحىىىث ي  األثىىى  مبىىىدأ أ  إال   يليىىى  يىىى د ثا 
 تىىى  التىىىي السىىىت ط  العقديىىى  الم اكىىىز يلىىى  المحعىىىثل سىىىت ي  القىىىدي  القىىىتنث   يظىىىل حيىىى  اسىىىتثنتء
 مبىىدأ ثيحىىل، النحىىتذ هىىذا ينىىد ألثت هىىت ثمنتجىى  قتئمىى  ثظلىى  الجديىىد القىىتنث   نحىىتذ قبىىل تكثطنهىىت
 القىىىتنث   فيسىىىتم ، الجديىىىد لقىىىتنث  ل المبتشىىى  األثىىى  مبىىىدأ محىىىل، القىىىدي  للقىىىتنث   المسىىىتم  األثىىى 
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 االسىتثنتء هىذا ثسىب ، ثانقضىتئهت انحاللهت ثة ق  المستقبلي  هذهتلم اكز آثت  حك  في القدي 
 .(1)الست ط  العقدي  الم اكز ينظ  الذي القتنث   ازدثاجي  من  هث

 الثاني املطلب

 القوانني إلغاء

 بمعنىي أث، الزمىت  حيى  مى  سى طتن  ثثقىف بى  العمىل إنهىتء  القىتنث   ب لغىتء يقصد 
 مىىى  لسىىىب  ثنتيجىىى  .(2)اإللزاميىىى  قثتهىىىت مىىى  ثتج طىىىدهت القتنثنيىىى  بتلقتيىىىدة العمىىىل ثقىىىف آخىىى 

 معىىىي  قىىتنث   اسىىتبدال إلىى  المختصىى  السىىلة  تلجىىأ قىىد ف نىى  معىىي  أمىى  حىىدث  أث األسىىبت 
 هىذا فىي ثسىنع ض، ين  بديال   تض  أ  دث   نهتئيت   ين  االستغنتء إل  تلجأ أث، آخ  بقتنث  

 ب لغىىتء المختصىى  السىىلة  لبيىىت ( األثل الحىى ع) أخصىى  اثنىىي  فىى يي  خىىالل ثمىى  المةلىى 
 .اإللغتء أنثاع لبيت  أخصص ( ثت  بح ع) أتبع  ث  القتنث  
 :القانون  بإلغاء المختصة السلطة: األول الفرع

 فىى ذا .القتنثنيىى  القتيىىدة مصىىد  بىىتختالف القىىتنث   ب لغىىتء المختصىى  السىىلة  تختلىىف 
 الىذي المجتمى  مى  إال القتيىدة هىذه إلغىتء يمكى  ال ف نى  العى ف القتنثنيى  القتيدة مصد  ت ك

 إلغىىتء تملىك التىي السىىلة  هىث الحتلى  هىىذه فىي فىتلمجتم ، ب لزاميتهىىت ثايتى ف ثا تضىتهت تبنتهىت
 هىىىذا يأخىىىذ أ  بعىىىد تمتثلهىىىت ي فيىىى  بقتيىىىدة تلغىىىي الع فيىىى  فتلقتيىىىدة، الع فيىىى  القتنثنيىىى  القتيىىىدة

 القتنثنيىى  القتيىىدة كتنىى  إذا أمىىت. الجديىىد بتلسىىلثك القىىدي  السىىلثك ليسىىتبدل ةثطلىى  مىىدة لغىىتءاإل
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 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

 مىى  أث أصىد تهت التىي السىلة  أث الجهى  مى  إال إلغتؤهىىت يمكى  فىال معينى  سىلة  يى  صىتد ة
 ثالقى ا ا  اللىثائح إلغىتء سىلة  أيضىت   تملىك التشى طعي  السىلة  فمىثال  .  د ج  منهت أيل  سلة 
 يمكىى  ال أنىى  أي،  القىىتنث   تلغىىي أ  يمكىى  ال الالئحىى  أمىىت الالئحىى  يلغىىي قىىد لقىىتنث  ا أ  أي

.  د جىىى  منهىىت أيلىىى  أث التشىى طعي  القىىىثة نحىى  لهىىت تشىىى طعي  بقتيىىدة إال تشىىى طعي  قتيىىدة إلغىىتء
 الالئحىي أث الح يىي للتشى ط  بتلنسىب  األمى  كىذلك بمثل  إال يتدي قتنث   إلغتء يمك  ال فمثال  
 يلىىى  تةبيقىىى  م ايىىىتة ينبغىىىي التىىىد و ثهىىىذا د جىىى  منىىى  أيلىىى  أث يمتثلىىى  بتشىىى ط  إال يلغىىى  ال

 أل  صىحيح ثالعك  تش طعي  قتيدة يلغي أ  للع ف يجثز ال فمثال   األخ ى  القتنث   مصتد 
 .(1)الع ف م  د ج  أسمي التش ط 

 :اإللغاء صور: الثاني الفرع
 نىىى  إلغىىىتء يجىىىثز ال:)أنىىى  يلىىى  الليبىىىي المىىىدني القىىىتنث   مىىى  الثتنيىىى  المىىىتدة نصىىى  
 يتعىىت ض نىى  يلىى  يشىتمل أث، اإللغىىتء هىىذا يلىى  صى اح  يىىن  الحىىق بتشىى ط  إال تشى طعي

 ذلىىىك قثايىىىده قىىى   أ  سىىىبق الىىىذي المثضىىىثع جديىىىد مىىى  يىىىنظ  أث، القىىىدي  التشىىى ط  نىىى  مىىى 
 .(2)(التش ط 

 إلغىىتء أ  آنحىىت   المىىذكث  الليبىىي المىىدني القىىتنث   مىى  الثتنيىى  المىىتدة نىى  مىى  ثطتضىىح 
 .ضمنيت   إلغتء   أث ص طحت   إلغتء   يكث   قد التش طعت 

 :الص طح اإللغتء .أ
 القىدي ( السىتبق) للقىتنث  ( جديىد) الحىق قىتنث   صىد  إذا ص طحت   القتنث   إلغتء يكث   
 فيىىى  يحصىىىح الصىىى طح فتإللغىىىتء، التىىىت طب فىىىي لىىى  السىىىتبق القىىىتنث   إلغىىىتء يلىىى  صىىى اح  ثنىىى 
 بقثايىىد يسىىتبدلهت مىىت ثيىىتدة الملزمىى  قثتهىىت مىى  ايىىدالقث  تج طىىد فىىي نيتىى  يىى  صىى اح  المشىى ع

                                                           

 .191,190 _  ذك ه الستبق الم ج _  شهت  محمد دالقتد يب. د_ انظ _1

 .3 _ذك ه الستبق الم ج _المدني القتنث  : ي  نقال  1954 سن  /20/2: بتت طب_ال سمي  الج طدة -2



 345                                                                                   مجلة البحوث القانونية
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 القتيىدة تثقيىف يلى  التشى ط  فىي يىن  كىأ  أخ ى  بصث ة اإللغتء يحد  ثقد. أخ ى  قتنثني 
 القىىتنث   فىىي يىىن  ثقىىد الزلىىزال أث كىىتلح   ةت ئىى  بظىى ثف يتعلىىق كىىأ  معينىى  مىىدة القتنثنيىى 
 القىتنث   يصىبح الحتلى  هىذه ثفىي معىي  أمى  يتحقىق أ  إلى  معينى  قتنثنيى  بقتيىدة العمل يل 
 .األم  هذا تحقق إذا ملغي

( 12)  قىى  القىىتنث   مىى  ال ابعىى  المىىتدة يليىى  نصىى  مىىت الصىى طح اإللغىىتء أمثلىى  ثمىى  
 ثالقىتنث    1970 لسىن ( 58)  قى  القتنث   يلغ ) :أن  م  العمل يالقت  بشأ   2010 لسن 
 يخىىىتلف حكىىى  كىىىل  يلغىىى  كمىىىت ، 1981 لسىىىن ( 15)  قىىى  ثالقىىىتنث    1976 لسىىىن ( 55)  قىىى 

 .(1)(القتنث   هذا أحكت 
 :الضمني اإللغتء . 

 مى  يتعىت ض حكمىت   ثتضمن  جديدة قتنثني  قتيدة صد   إذا ضمنيت   اإللغتء يكث   
 جديىد مى  الجديىدة القتنثنيى  القتيىدة نظمى  إذا أث، القديم  القتنثني  القتيدة تق  ه الذي الحك 

 .(2)مسبقت   القديم  القتنثني  القتيدة نظمت  الذي المثضثع
 :همت صث تت  الضمني ل لغتء أ  ذلك م  ثطتضح 

 إنى : قديمى  قتنثنيى  ثقتيى  جديىدة قتنثنيى  قتيىدة بىي  تعت ض حدث  حتل : األثل  الصث ة -
 الخىىىتالف تةبيقهمتمعىىىت   ثتعىىىذ  جديىىىدة ثالثتنيىىى  قديمىىى  قتنثنيتينىىىتألثلي قتيىىىدتي  اخىىىتالف ينىىىد

 يكىىىث   ثقىىىد القديمىىى  القتنثنيىىى  القتيىىىدة يىىى  االسىىىتغنتء تىىى  أنىىى  ضىىىمنت   ذلىىىك يعنىىىي مضىىىمثنهمت
 .جزئيت   أث كليت   الضمني التعت ض
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 إليىتدة المختصى  السىلة  تلجىأ ثأ  يحىد  قىد: جديىد مثضىثع تنظي  حتل : الثتني  الصث ة -
 ممىىتيحه  تنظمهىىت التىىي السىىتبق  النصىىث  إللغىىتء صىى اح  تشىىي  أ  دث   معينىى  مسىىأل  تنظىىي 
 .(1)القديم  القثايد إلغتء ضمنت   يعني الجديد التنظي  هذا  أ من 

 القىتنث   إ ) :أنى  يلى  ق30/23  قى  المىدني الةعى  فىي العليىت محكمتنىت أكىد  ثقد 
 قثايىد قى   أ  سىبق الىذي المثضىثع جديىد مى  نظى  أث سىتبق قىتنث   مى  تعىت ض إذا الالحىق
 منسىثخت   يعتبى  الىذي السىتبق القىتنث   دث   ينةبىق الىذي هىث الالحىق القىتنث   ف   التش ط  ذلك
 .(2)(ضمنيت   نسخت  

 الثاني املبحث

 األشخاص حيث من القانون تطبيق نطاق
 بهىىت المخىىتةبي  بىىي  العالقىىت  تىىنظ  التىىي القتنثنيىى  القثايىىد مجمثيىى  هىىث القىىتنث   إ  

 بتةبيىىق األشىىخت  يلتىىز  ثلىىذلك. المجتمىى  فىىي المعىىتمال  اسىىتق ا  يضىىم  نحىىث يلىى  ثذلىىك
 .أحكت  م  تق  ه مت ثاحت ا  القتنثني  ايدالقث 

 ثالملىزمي  بهىت المخىتةبي  حي  م  تةبيقهت نةتق بيت  يتةل  القثايد هذه ثتةبيق 
( أثل كمةلى ) بتلقىتنث   بتلجهل االحتجتو يد  سنتنتثل المبح  هذا خالل ثم ، (3)بتنحيذهت

 (.ثتني كمةل ) العمل قتنث   تةبيق بنةتق أتبع  ث 
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 ولاأل املطلب

 بالقانون باجلهل االحتجاج عدم

 نظى ا   ث. ال سىمي  الج طىدة فىي نشى ه بعىد األشىخت  مثاجهى  فىي نتفىذا القتنث   يعتب  
 منىىذ بتلقىىتنث   الجميىى  يلىى  افتىى اض ف نىى  صىىدث ه بمجىى د بىى  األشىىخت  جميىى  يلىى  السىىتحتل 

 يلمىى  د بعىى االيتىىذا  أث االحتجىىتو شىىخ  ألي بعىىدهت يجىىثز فىىال ال سىىمي  الج طىىدة فىىي نشىى ه
 تتىىثاف  أ  يجىى  التىىي ثالتج طىىد العمثميىى  صىىح  أ  كمىىت، (1) يىىت  أث مىى ض بسىىب  بتلقىىتنث  

 فىيه  تتىثاف  الىذي  األشىخت  جميى  يلى  القثايىد هىذه تةبق أ  تقتضي القتنثني  القثايد في
 جميىىىى  يلىىىى  ةبقىىىى  النحىىىىتذ شىىىى ث( القتنثنيىىىى  القثايىىىىد فىىىىي تىىىىثاف   فمتىىىى  انةبتقهىىىىت شىىىى ث(

 .(2)بهت ي المختةب األشخت 
 أنى  فىي األسىت  هىذا ثطتمثىل يبى  ه أسىت  يلى  بتلقىتنث   االحتجىتو يىد  مبدأ ثيقث  
 بىىي  المسىىتثاة تتحقىىق ثبتلتىىتلي، الكتفىى  مثاجهىى  فىىي نتفىىذا   القىىتنث   يصىىبح ثاضىىح تىىت طب بتحديىىد

 أ  القىىتنثنغي  تةبيىىق اسىىتبعتد نحىىثذه كىىت  مهمىىت أحىىد يسىىتةي  فىىال، بىى  المخىىتةبي  األشىىخت 
 الضى ث ة هىث القىتنث   بتلجهىل االحتجىتو يىد  مبىدأ يبى   الىذي ال ئيسىي أث الجثه ي  األست 

 .استبعتدهت لألشخت  أمك  إذا القثاني  إصدا  م  الحتئدة مت ألن  ذلك االجتمتيي 
 المجتمىى  داخىىل األثضىىتع فتسىىتق ا ، ذاتىى  القىىتنث   ثجىىثد بأهميىى  مىى تب  المبىىدأ ثأل  
 يىىىت  أ  المسىىىتحيل مىىى  إذ، المحعىىىثل سىىىت ي  لقىىىتنث  ا فيىىى  يعتبىىى  معىىىي  تىىىت طب ثضىىى  يحىىى ض
 القىىىتنث   تةبيىىىق أ  كمىىىت، حىىدى يلىىى  منتألشىىىخت  شىىىخ  كىىل إلىىى  بتلقىىىتنث   العلىىى  إيصىىتل
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 االحتجىىتو يىىد  مبىىدأ ثيسىى ي . (1)بتلقىىتنث   جهلىى  إثبىىت  ح طىى  شىىخ  لكىىل ت كنىىت لىىث يتعةىىل
 كىت  أيىت   القىثاني   كتفى يلى  أيضىت   ثيسى ي ، ثالخت  العت  القتنث   نةتق في بتلقتنث   بتلجهل
 االيتىىذا  الشىىخ  يسىىتةي  فىىال، التشىى ط  أث، العىى ف أث اإلسىىالمي  الشىى طع  سىىثاء مصىىد هت
 اسىتق   متى  الع فيى  القثايىد كىذلك، يليى  تةبيقهت الستبعتد اإلسالمي  الش طع  بقثايد بجهل 

 يىىد  يلىى  المتعتقىىدي  بىىي  المسىىبق بتالتحىىتق إال تةبيقهىىت اسىىتبعتد يمكىى  فىىال ملزمىى  ثصىىت  
 يلىى  يىىدمتالتحتق حتلىى  فىىي لهىىت القتضىىي تةبيىىق ينىىد بتلجهىىل الىىدف  يمكىى  ال أنىى  إال تةبيقهىىت

 .استبعتدهت
 القتنثنيىىى  للقثايىىىد بتلقتنثنبتلنسىىىب  بتلجهىىىل( االيتىىىذا ) االحتجىىىتو يىىىد  مبىىىدأ ثيةبىىىق 
 االحتجىتو يجىثز بأنى  يى ى  مى  هنتك أن   ي ، المكمل  أث المحس ة القتنثني  ثالقثايد ()اآلم ة

 مىىىت إذ أهميتهىىىت المكملىىى  القتيىىىدة فقىىىد إلىىى  يىىىؤدي القىىىثل هىىىذا أ   يىىى  بتلقثايدالمكملىىى  بتلجهىىىل
 قبىىىل سىىىثاء، ثقىىى  أي فىىىي اسىىىتبعتدهت األشىىىخت  أمكىىى  إذا مكملىىى  قثايىىىد ثجىىىثد مىىى  الحتئىىىدة
 ثقىىى  خالفهىىت يلىى  االتحىىتق للمتعتقىىدي  يجىىىثز المكملىى  القثايىىد أ  ثالحقيقىى  بعىىده أث االتحىىتق
 هىىث مىىت يلىى  المتعتقىىدا  اتحىىتق يىىد  حتلىى  فحىىي التعتقىىد بعىىد اسىىتبعتدهت لهىى  يجىىثز ثال دالتعتقىى
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- نظى  مختلحتهىت يلى  االتحىتق األشىخت  يسىتةي  ال التي القثايد تلك هي: اآلم ة القتنثني  بتلقثايد يقصد 
ىتل تنىتزل يىد  قتيىدة الخمى ، شى   تحى ط  مثىل األستسىي  ثنظمى  المجتم  بكيت  لتعلقهت  فىي حقهى  يلى  العمغ
 أث المحسىىى ة قثايىىىدال أمىىىت. أحكتمهىىىت فىىىي التعىىىديل ثال أهليتىىى  يىىى  النىىىزثل ألحىىىد لىىىي  قتيىىىدة، بتإلجىىىتزا  التمتىى 
 الدمغىى  ث سىىث  البيىى  يقىىد نحقىىت  مثىىل مختلحتهىىت يلىى  االتحىىتق لألفىى اد يجىىثز التىىي القثايىىد تلىىك فهىىي: المكملىى 
 بغيىى  يقضىىي يىى ف أث اتحىىتق ثجىىد إذا إال المشىىت ي  يلىى  تكىىث   المصىى ثفت  مىى  يلىى  ذلىىك ث يىى  ثالتسىىجيل
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 بجهلىى  االديىتء ذلىىك بعىد ألحىىدهمت يجىثز ثال إلزاميىىت   القتيىدة هىىذه تةبىق المكملىى  مختلحللقتيىدة
 .(1)لهت

 :اآلتي  االستثنتءا  يلي  ي د بتلقتنث   بتلجهل االحتجتو يد  ثمبدأ 
 .القتنث   في الغل  -أ

 .الحق يثلد الشتئ  الغل  قتيدة - 

 2.جنتئي   ي  بقثاني  الجهل بسب  الجنتئي  المسؤثلي  دف  -و

 الثاني املطلب

 العمل عالقات قانون تطبيق نطاق
ىىىتل جميىى  يلىىى  يةبىىق العمىىىل يالقىىت  قىىىتنث   إ  القتيىىدة   بىىىأداء يقثمىىىث   الىىذي  العمغ

فىى ثقىىد العمىىل بجهىى  يعىى ف مىىت أث الغيىى  لحسىىت  يمىىل   قىى  القىىتنث   مىى  الختمسىى  المىىتدة  ي غ
 كىىىل: هىىىث فتلعتمىىىل العمىىىل ثجهىىى  العتمىىىل مىىى  كىىىل العمىىىل يالقىىىت  بشىىىأ  2010 لسىىىن  12

 كىىىت  سىىىثاء مقتبىىل لقىىىتء العمىىىل جهىى  ث قتبىىى  إشىىى اف تحىى  جهىىىد ببىىىذل يلتىىز  ةبيعىىىي شىىخ 
 .متليت   مبلغت   أث اإلنتتو في حص 

 ختصىت   كىت  سىثاء ايتبىت ي  أث ةبيعي شخ  كل: بأنهت ي فتهت فقد العمل جه  أمت 
 .(3)مقتبل لقتء أكث  أث يتمال   يستخد  يتمت   أث

 58  قى  السىتبق العمىل قىتنث   فىي يلي  ن  ثمت الليبي المش ع إل  ثبتل جثع ثلك  
 نجىىده  2010 لسىىن  12  قىى  الحىىتلي القىىتنث   مىى  ال ابعىى  المىىتدة بمثجىى  الملغىىي 1970 لسىن 
ىىىتل فئىىى  مىى  ةثائىىىف يىىدة القىىىتنث   هىىذا تةبيىىىق نةىىىتق مىى  مختلحىىى  ثاليتبىىت ا  أخىىى و قىىد  العمغ
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 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

 بأحكىىىت  التمتىىى  مىىى  المسىىتبعدة الةثائىىىف ثهىىىذه القىىىتنث   ذا  مىى  األثلىىىي المىىىتدة فىىىي حصىى ه 
 أث بهىت ختصى  تشى طعت  ألحكىت  تخضى  أ  إمىت  1970 لسىن  58  قى  السىتبق العمىل قتنث  
 ي جى  اسىتبعتدهت فىي السىب  ثلعىل المىدني القىتنث   في الثا دة العمل يقد ألحكت  تخض  أنهت
 :التتلي  الحئت  في الةثائف هذه ثتكم  1. ي ه أث أف ادهت ب  يقث  الذي العمل لةبيع  إمت
 فهىىىىىؤالء. العتمىىىىى  ثالمؤسسىىىىىت  ثالهيئىىىىىت  للدثلىىىىى  اإلدا ي  بتلجهىىىىىتز العىىىىىتملث   المثظحىىىىىث   -أ

 . 1970 لسن  58  ق  القتنث   ظل في الحتل كت  كمت به  ختص  لقثاني  يخضعث  

 أث متديىى  بأيمىىتل يقثمىث   الىىذي  األشىىخت  بهى  ثيقصىىد حكمهىى  فىي ثمىى  المنىىتزل خىد  - 
 هىذه اسىتبعتد تى  ثقىد السىح جي ث الةىتهي مثل أهل  أث العمل صتح  بشخ  متصل  يدثي 
 ةثائىف بقيى  تؤديى  الىذي العمىل ةبيعى  ي  تختلف الةتئح  هذه يمل ةبيع  أل  ثذلك الحئ 

 أسى ا ه  يلى  االةىالع مى  يمكىنه  ممىت بمخىدثميه  مبتشى ة صل  ذث يمله  أ  كمت، العمغتل
ىىتل بقيىى  يىى  تختلىىف ختصىى  معتملىى  معىىتملته  ضىى ث ة يتةلىى  ممىىت. الختصىى  ثشىىؤثنه   العمغ
 أحيتنىت   ينةىثي  العتمىل حمتيى  في ثالتشدد الخصثصي  في العمل صتح  حق الحت ا  م ايتة
 القىىىتنث   احتىى ا  مىى  التحقىىق أ  كمىىت ،حسىىتبهت يلىىى  يكىىث   أث الختصىى  بتلحيىىتة مسىىت  يلىى 

، الختصى  ثالحيىتة المسىتك  ح مى  يمى  ثهىذا العمىل مكىت  إلى  العمل محتش دخثل يستثج 
 .ختص  بلثائح يمله  أثضتع تنظ  ثبتلتتلي

 قىىىتنث   ألحكىىىت  ختضىىعي  الغيىىى  المنىىتزل خىىىد  قبيىىىل مىى  يعتبىىى  ال ف نىى  يليىىى  ثبنىىتء   
 أث المةىىىتي  فىىىي خدمىىى  يىىىؤدث   الىىىذي  مثىىىتل تزلالمنىىى  يىىى  فىىىي بتلخدمىىى  يقثمىىىث   مىىى  العمىىىل
 مثىىىل ذهنيىىى  بأيمىىىتل يقثمىىىث   مىىى  المنىىىتزل خىىىد  مىىى  يعتبىىى  ال أيضىىىت  ، المقىىىتهي أث الحنىىىتدق
 .الخت  السك تي 
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 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

 .(1)ثاقعي  أث فعلي  إيتل  فعال   ثيعثله  مع  يعملث   الذي  العمل صتح  أس ة أف اد -و

 بلىىىثائح أثضىىىتيه  تنظىىي  ثيكىىىث   الز ايىىى  فىىي أث الم ايىىىي فىىىي يعملىىث   الىىىذي  األشىىخت  -د
 :منه  ثيستثني ختص 

 .جزئيت   أث كليت   تصنيعت   منتجتتهت بتصني  تقث  التي الز ايي  المؤسست  في يعملث   م  -1

صالح بتشغيل دائم  بصح  يقثمث   م  -2  .للز اي  الالزم  الميكتنيكي  اآلال  ثا 

 البحىى ي  القىىتنث   يلىىيه  يسىى ي  ممىى  ث يىى ه  ثمالحيهىىت ثمهندسىىيهت البح طىى  السىىح  ةىىتق  - هىىى
 .(2)آخ  خت  قتنث   أث الليبي

 الحئىىت  قدضىىيق العمىىل يالقىىت  بشىىأ   2010 لسىىن  12  قىى  القىىتنث   صىىدث  ثبعىىد 
 .العمل يالقت  قتنث   ألحكت  الخضثع م  المستثنتة
 المنزليىى  الخدمىى  أحكىىت  العمىىل يالقىىت  بشىىأ   2010 لسىىن  12  قىى  القىىتنث   فىىنظ  

( 100) المىتدة يليى  نصى  مىت الحئى  هذه تنظي  مثاد أه  م  ثلعل 100 -85 م  لمثادا في
 العمىىل لمحىىتش بتلسىىمتح العمىىل صىىتح  يلتىىز ) :أ  يلىى   2010 لسىىن  12  قىى  القىىتنث   مىى 

 بىىىتلقثاني  تقيىىىده لضىىىمت  المعيشىىىي  ثأحثالىىى  المنزليىىى  الخدمىىى  يتمىىىل ظىىى ثف يلىىى  بىىىتالةالع
 .(3)(بتلعمل الختص  ثاللثائح

 خىت و األسى ي  بتلنشىت( العىتملي  يل  أبقي ثلكن ، الز اي  يمغتل القتنث   يستث  ثل  
 .التةبيق نةتق
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 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

 تىىنظ  التىىي بتلعىىتملي  المتعلىىق هىىث الجديىىد القىىتنث   يليىى  نىى  مىىت اسىىتثنتء أهىى  ثلعىىل 
 فىي ثاألشىخت  األشىخت  قثايىده تختةى  القتنث   إ  ثحي  (1)ختص  تش طعت  أثضتيه 
 ثهى ( معنثطث  ) ايتبت طث   ثأشخت  األف اد ثه  ةبيعيث   أشخت : ثيت ن القتنث   مصةلح
 .ثالش كت  ثالهيئت  ثاألجهزة ثالمؤسست  الثزا ا 
 ينىى  اإلنتبىى  يتىىثل  ثلكىى ، خةتبتلقىىتنث   يعقىىل ال معنىىثي  كيىىت  االيتبىىت ي  ثالشىىخ  

 القىىىىىتنث   خةىىىىىت  فىىىىى   ثبتلتىىىىىتلي، اإلدا ة مجلىىىىى   ئىىىىىي  أث كتلمىىىىىدي  ةبيعىىىىىي قتنثنت شىىىىىخ 
 الةبيعيىىىىي  األشىىىىخت  مىىىى  القىىىىتنثني ممثلىىىى  أث نتئبىىىى  مختةبىىىى  يعنىىىىي االيتبىىىىت ي  للشىىىىخ 
 مبتشىى ة بة طقىى ( الةبيعيىىي  األشىىخت ) لألفىى اد مبتشىى ة يثجىى  القىىتنث   خةىىت  فىى   ثبتلتىىتلي
 .ايتبت ط  أشختصت   ختة  إذا مبتش ة  ي  ثبة طق 
 يىن  لى  مىت لمىيالديا بىتلتقثي  المثاييىد تحسى  أ  يلى  القىتنث   ين  يندمت فمثال   
 .بمقتضته بتلعمل يلزمه  لألف اد مثج  الخةت  فهنت ذلك  ي  يل  القتنث  

 االيتبت طى  األشىخت  يلى  ال قتبى  حق تمتلك الدثل  أ  يل  القتنث   ين  ثيندمت 
 .القتنثنيي  للممثلي  مثج  الخةت  يكث   فهنت

 قثايىده تلىز  بىل ختةى ت سىلحت   بينىت كمىت يىت  كأصل العمل يالقت  قتنث   إ  ثحي  
 .العمل ثجه  العمل ثأحكتم 
  قىى  القىىتنث   بمثجىى  ثتعديلىى   2010 لسىىن  12  قىى  العمىىل يالقىىت  قىىتنث   أ   يى  

 بشىىأ   2010 لسىىن ( 12)  قىى  القىىتنث   مىى ( 164) المىىتدة تعىىديل بشىىأ   2015 لسىىن ( 04)
: المثظىىف إلىى  ايىىدهمتقث  إلزاميىى  امتىىد  قىىد التنحيذيىى  ثالئحتىى ، العمىىل يالقىىت  قىىتنث   إصىىدا 
 .اإلدا ط  الثحدة بمالك الثظتئف إحدى يشغل م  كل ثهث
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 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

 السىىلة  أث التشىى طعي  السىىلة  تنشىىئ  الىىذي العىىت  االيتبىىت ي  الشىىخ  هىىي: اإلدا طىى  ثالثحىىدة
 أثبمتلىى  بجهىىده يسىىته  ةبيعىىي شىىخ  كىىل ثهىىث: الشىى طك إلىى  أحكتمىى  امتىىد  كمىىت. التنحيذيىى 
 نشىىتةه  فيىى  ثيمت سىىث   الشىى كتء يؤسسىى  الىىذي الهيكىىل:هي التىىي اقتصىىتدي  ثحىىدة فىىي ثجهىىده

 .(1) ي هت أث مصن  أث ش ك  أث تشت كي  كت  سثاء االقتصتدي
 نظمىىى  قىىىد التنحيذيىىى  ثالئحتىىى   2010 لسىىىن  12  قىىى  القىىىتنث   أ  يتضىىىح ذلىىىك ثمىىى  
 ذاهى يكىث   ثبهىذا( ثشى اك ( الئحيى ) ثتنظيميى  يقديى ) العمىل لعالقىت  الثالث  األنثاع أحكتم 
 المقت نىى  العمىل لعالقىت  المنظمىى  القىثاني  فىي ثمىألثف بىى  معمىثل هىث يمىىت خى و قىد القىتنث  
 11_90  قىىى  الجزائىىى ي  العمىىىل ثقىىىتنث    2003 لسىىىن  12  قىىى  المصىىى ي  العمىىىل قىىىتنث   مثىىىل

 الليبىىي العمىىل ثقىىتنث    1996 لسىىن ( 8)  قىى  األ دنىىي العمىىل ثقىىتنث    1990 سىىن  الصىىتد 
 المىدني الةعى  فىي العليىت محكمتنىت أق تى  مىت أيضىت نىتقض كمىت  1970 لسىن  58  ق  الستبق
 األشىخت  جميى  يلى  يسى ي  كىت  ثا   العمىل قىتنث   إ : )بأنى  قضى  حي  ق16 /05  ق 
ىتل تةبيقى  مى  يسىتثن  أنى  إال آخ  شخ  سلة  تح  بأج  يستخدمث   الذي   الحكثمى  يمغ

 ضىىثء ثيلىى  المختصىى  سىىلةت ال مىى  تصىىد  بلىىثائح نظمتأثضىىتيه  إذا العتمىى  ثالمؤسسىىت 
 إال العمىىل يقىىد ينتصىى  جميىى  فيهىىت تىىثاف   ثا   بتلحكثمىى  العتمىىل يالقىى  فىى   االسىىتثنتء هىىذا
 ختضىع  تنظيميى  أث الئحيى  يالقى  ة فيهىت بىي  العالقى  ثتعتب  تعتقد أث اتحتق بغي  تت  أنهت

 الحكثمىى  جتنىى  مىى  ثقى  أي فىىي تعىىديلهت ثالجىىتئز العتمى  للم افىىق المنظمىى  اإلدا طىى  للقى ا ا 
ىتل اسىتخدا  فىي التنظيميى  العالقى  هىذه تثجىد لى  ف ذا_  العتم  المصلح  لمقتضيت  ةبقت    يمغ

 أسىىبت  مىى  فيىى  بمىىت العمىل قىىتنث   تةبيىىق مىى  السىىتثنتئه  حتجى  تمىى  تكىىث   ال ف نىى  الحكثمى 
 .(1)(()العت  النظت  م  أخ ى  أحكت  م  في  ثبمت ال يتي  ثثجثه الحمتي 

                                                           

 .264  _  ذك ه الستبق الم ج _  العتش ة السن _  الستب  العدد_  التش طعت  مدثن  :انظ  -1

_كتنى  سىثاء للمجتمى  األيلى  النظىت  تمى  يتمى  بمصىلح  يى ب  مىت كىل بأنى : العىت  النظىت  ءالحقهىت ي ف 



 354                                                                                   مجلة البحوث القانونية

 تنظيم..عمل..مشاركة( /قانون العمل الليبي بين النص والتطبيق: )ورشة العمل حول

 

 
 

                                                                                                                                                 

_  ق07 /23  قى  مىدني ةعى _  العليىت محكمتنىت. خلقي  أث اقتصتدي  أث اجتمتيي  أث سيتسي  المصلح  هذه
 .54 _  ذك ه الستبق الم ج _  الع بي  القتنثني  المعلثمت  شبك _   1964/ متيث/02 جلس 
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 متةاخلا

 التةبيقىىي النةىىتق لمثضىىثع بسىىية  دا سىى  المتثاضىىع  البحثيىى  الث قىى  هىىذه فىىي تمىى  
 .ثاألشخت  الزمت  حي  م  العمل يالقت  لقتنث  

ي اد بعض إل  خاللهت م  تثصل  ثقد   .التثصيت  بعض النتتئجثا 
 :النتتئج: أثال
 .ثاألشخت  ثالزمت  المكت  حي  م  يتحدد القتنث   تةبيق نةتق إ  -1

 القىتنث   تةبيىق بىي  الحصىل الحىد يعتبى  الزمت  حي  م  القتنث   تةبيق نةتق تحديد إ  -2
 .التةبيق في محل  سيحل الذي الجديد ثالقتنث   القدي 

 أستسى  صىدث ه يل  ستبق  ثقتئ  يل  س طتن  ثيد  صدث ه تت طب م  القتنث   س طت  إ  -3
 ثال، حقىىثقه  يلىى  ثاالةمئنىىت  الثقىى   النىىت يحقىىد ال حتىى  العتمىى  ثالمصىىلح  ثالمنةىىق العدالىى 
 .العت  بتلنظت  متعلقت   يكث   مت أث ذات  القتنث   في ص طح بن  جتء مت إال ذلك م  يستثني

ىىتل سىى طتن  نةىىتق شىىمل قىىد العمىىل يالقىىت  بشىىأ   2010 لسىىن  12  قىى  القىىتنث   إ  -4  العمغ
، العليىت محكمتنىت ألحكىت  ضمنىتق ثهىذا القتنثنيى  م اكزه  اختالف     ثالمشت كي  ثالمثظحي 
،  1996 لسىن ( 8)  قى  ثاأل دني،  2003 لسن ( 12)  ق  كتلمص ي  المقت    العمل ثقتنث  

 . 1990 لسن ( 11_90) ثالجزائ ط ق 

 هىث بتلقىتنث   بتلجهىل االحتجىتو يىد  مبىدأ يبى   الىذي ال ئيسي أث الجثه ي  األست  إ   -5
 اسىتبعتدهت لألشىخت  أمكى  إذا القثاني  إصدا  م  الحتئدة مت ألن  ذلك االجتمتيي  الض ث ة
 .بتلقتنث   الجهل بديثى  منهت ثاإلفال 

 :التوصيات: ثانياا 
 تلىك يى  مستقل   العملي التةبيق في دق  ثأكث  ثاضح  بتش طعت  العمغتل يالق  تنظي  -1

 العتمىىل بىىي  القىىتنثني الم كىىز الخىىتالف نظىى ا   ثذلىىك، ثالشىى كتء العمىىثميي  للمىىثظحي  المنظمىى 
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  قى  القىتنث   تنحيىذ ظىل فىي حىدث  التىي المشىتكل لتحىتدي ثذلىك، الشى طك ثبىي  المثظىف ثبىي 
 يتمىى  بصىىح  للقىىتنث   السىىلي  التةبيىىق يمليىى  أل  ذلىىك. التنحيذيىى  ثالئحىى   2010 لسىىن ( 12)

 لمىت ثفقىت أي) أحكتمى  فىي ثالثضىثح الدق  م  يتلي  د ج  م  ب  يتمت  مت مدى يل  تتثقف
 الىىدقيق ثالتحديىىد الثضىىثح بمبىىدئ االلتىىزا  مىى  التةىىث  ثأسىىبت ، العمليىى  لضىى ث طت ا تقتضىىي 

 بتشى طعت  الىثال  القتنثنيى  العالقىت  هىذه تنظىي  إيىتدة مشى ينت مى  نأمىل ف ن (. االحكت  في
 .حدى يل  قتنثني  يالق  كل ةبيع  م  تتنتس 

 فىىىي ال سىىىمي  ج طىىىدةال فىىىي نشىىى ة جتنىىى  إلىىى  القىىىتنث   نشىىى  المختصىىى  الجهىىىت  مىىى  نأمىىىل -2
 يلىى  ثاالةىىالع بتلقىىتنث   العلىى  مجىىتل تثسىىي  فىىي يسىىته  ذلىىك أل  المختلحىى  االيىىال  ثسىىتئل

 . ثمع فتهت نصثص 

 فىىىي المتثاضىىىع  البحثيىىى  الث قىىى  هىىىذه سىىىتهم  قىىىد  تكىىىث   أ  أتمنىىى  سىىىبق مىىىت ثلكىىىل 
 العلميى  الث شى  هىذه تكىث   أ  أيضىت أتمنى  كمت ، العلمي  الث ش  هذه أهداف م  جزء تحقيق
 العىىذ  ثنلىىتم ، القىىي  العملىىي العلمىي المجىىتل هىىذا فىىي أخى ى  يلميىى  ثمىىؤتم ا  لىىث ش مىديتة
 .اإلنست  ةبتئ  م  ذلك أل  تقصي  أث خةأ أي ي 
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