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 انتطور انتشريعي نضمبن اصبببت انعمم وانفئبت ادلشمونة به 
-يف انعراق وادلمهكة االردوية اذلبمشية
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 استبر انقبوون االداري ادلسبعذ            مذرس قبوون انعمم وانضمبن االجتمبعي     

 احلقوق/ جبمعة ادلوصمكهية        احلقوق/ جبمعة ادلوصم    كهية        
                              ادلستخهص

ٜعترب نُإ اقابات ايعٌُ َٔ اقسّ اْٛاع ايتاَني اش ٜػتٗسف تٛؾري اسبُا١ٜ        
ص ايتأ١َٝٓٝ يًعاٌَ يف ساٍ تعطن٘ يالقاب١ اٚ املطض بػبب ايعٌُ اٚ اثٓا٤ تأزٜت٘, ؾُٓ

قٝاّ ايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ بسأ اغتدساّ االالت ٚاملها٥ٔ يف اجملاٍ ايكٓاعٞ مما تطتب عًٝ٘ 
اظزٜاز املداطط اييت قس ٜتعطض هلا ايعُاٍ اثٓا٤ عًُِٗ  ٚاُٖٗا اقابات ايعٌُ ٚاالَطاض 
امل١ٝٓٗ ْٚتٝذ١ يصيو بسأ ايتشطى ع٢ً ايٓطام ايسٚيٞ ٚايٛطين ملٛاد١ٗ تًو املداطط 

ادٌ محا١ٜ ايعُاٍ ايصٜٔ ال متهِٓٗ قسضتِٗ املاز١ٜ َٔ َٛاد١ٗ ٖصٙ املداطط املػتشسث١  َٔ 
مبؿطزِٖ, ٚيكس َط نُإ اقابات ايعٌُ مبطاسٌ عسٜس٠ اىل إ اقبح ْعاَا َػتكال تطعاٙ 
ايسٚي١ ٚتؿطف ع٢ً تطبٝك٘,ٚقس نإ ايعطام ٚاملًُه١ االضز١ْٝ اهلامش١ٝ َٔ انجط ايسٍٚ 

ا َٔ ايهُإ اٖتُاَا نبريا ؾكس ْكت عًٝ٘ يف تؿطٜعاتٗ ايعطب١ٝ اييت اٚيت ٖصا ايٓٛع
ٚاىل ٚقتٓا اسبانط يتأَني ؾطحي١ ٚاغع١ َٔ ابٓا٤ اجملتُع  االدتُاع١ٝ َٓص بساٜات تأغٝػٗا

  اال ٖٚٞ ؾطحي١ ايعُاٍ.
 ايهًُات املؿتاس١ٝ: ايهُإ، اقابات ايعٌُ، ايعُاٍ.

Abstract: - 

       Work injury insurance is considered one of the oldest 

types of insurance. It aims to provide insurance protection 

for the worker in the event of injury or illness due to work or 

during his performance. Since the industrial revolution, the 

use of machinery and machinery in the industrial field has 

started, resulting in increased risks to workers during their 

work. Work injuries and occupational diseases As a result, 
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international and national action has been initiated to address 

these risks in order to protect workers who are unable to 

cope with these risks on their own, The guarantee of work 

injuries has passed through many stages until it becomes an 

independent system sponsored by the state and oversees its 

implementation. Iraq and the Hashemite Kingdom of Jordan 

were among the most Arab countries that gave this type of 

guarantee a great deal of attention. It was stipulated in its 

social legislation from the beginning of its establishment and 

to the present time to secure a large segment of the society 

Which is the workers. 

Keywords: warranty, work injuries, workers. 
 ةـادلقذم

إ زضاغ١ ايتطٛض ايتؿطٜعٞ يهُإ اقابات ايعٌُ أَط بايؼ اال١ُٖٝ، ؾُٔ ادٌ 
َعطؾ١ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ هلصا ايٓٛع َٔ ايهُإ ٚالغتهُاٍ دٛاْب٘ املدتًؿ١ ؾالبس َٔ 

ٌ قطاع االطالع ع٢ً أغؼ ْؿأت٘ َٚطاسٌ تطٛضٙ، سٝح إٔ نُإ اقابات ايعٌُ نإ ضب
طٌٜٛ بني ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚايطبك١ املػتػ١ً ٚنإ ايعُاٍ عادعٕٚ آْصاى عٔ نُإ سكٛقِٗ، 
االَط ايصٟ زؾع عسزًا َٔ املؿهطٜٔ ايػطب إىل ايسع٠ٛ الْكاؾِٗ َِٚٓٗ ايهاتب االْهًٝعٟ 

(Danial de Foe ايصٟ ْاز٣ َٚٓص اٚاخط )بهطٚض٠ تأغٝؼ ايتأَني االدتُاعٞ  1698
 ًا يًتأَني نس ايؿكط ٚ ايبطاي١ ٚاالقابات إال أْ٘ مل ٜؤخص بٓعط االعتباض.نُا ٚنع َؿطٚع

ٚيف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايجأَ عؿط بسأ ايتطٛض ايكٓاعٞ ٜػري خبطٛات ٚاغع١ ٚناْت 
االخرتاعات يف تكسّ ًَُٛؽ ٚاتػع اغتدساّ اآلالت املٝهاْٝه١ٝ ايهد١ُ ٚتأغػت املؿاضٜع 

دسّ اآلف ايعُاٍ مما ناعـ َٔ طباطط االقاب١ اييت باتت ايكٓاع١ٝ ايهرب٣ اييت تػت
تعزاز ًَٜٛا بعس ّٜٛ ٚقاضت َكسض قًل يًعُاٍ، ْٚتٝذ١ يصيو تكطضت َػؤٚي١ٝ قاسب 

ٚيف اْهًرتا عاّ  1871ايعٌُ يف تعٜٛض سٛازخ ايعٌُ قاًْْٛا ٚألٍٚ َط٠ يف املاْٝا عاّ 
١ٝ بسأٚا بابطاّ عكٛز تأَني ، ٚست٢ ٜؤَٔ اقشاب ايعٌُ اْؿػِٗ نس ٖصٙ املػؤٚي1880

دباض١ٜ يس٣ ؾطنات ايتأَني اشباق١ يتػط١ٝ اشبطط ايٓاؾ٤ٞعٔ اقابات ايعُاٍ إال إٔ ٖصا 
ايتأَني مل ٜهٔ إدباضًٜا ٚإمنا نإ إختٝاضًٜا ٚقس ناْت ؾطنات ايتأَني تتشهِ يف عكٛز 

ايصٟ  ايتأَني حبػب َكاسبٗا ؾهاًل عٔ تؿػري االقابات املػتشك١ يًتعٜٛض بايؿهٌ
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ٜٛاؾكٗا نُا ناْت تطؾض ايتأَني ع٢ً بعض االؾدام املؿتػًني يف املكاْع اييت تهجط 
 ؾٝٗا املداطط ٚتهع سسًا اع٢ً ملػؤٚيٝتٗا َُٗا بًؼ عسز املكابني.

ٚاظا٤ نجط٠ االقابات يف عكط ايٓٗه١ ايكٓاع١ٝ اضتؿعت اقٛات ق٣ٛ االْتاز 
عٗس بػُاضى ؾهٌ ايػبل باالغتذاب١ هلصا ايبؿط١ٜ َطايبني بايهُاْات ٚنإ الملاْٝا يف 

ٜٛيٝٛ  6ايٓسا٤ باقساضٖا أٍٚ قإْٛ ادباضٟ يتأَني اقابات ايعٌُ بكٛاعس َػتك١ً ٚشيو يف 
ٚنإ شيو ايكإْٛ ٜعؿٞ املكابني َٔ عب٤ االثبات ٚجيرب اقشاب املٓؿآت  1884َٔ عاّ 

 ع٢ً تكسِٜ ايهُاْات يًعُاٍ.
 عسز َٔ ايسٍٚ االٚضب١ٝ َٚٔ بٝٓٗا ؾطْػا ثِ قسض بعس شيو تؿطٜعات مماث١ً يف

ٚتبعتٗا أٜهًا عسز َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يف اقساض َجٌ تًو ايتؿطٜعات بعس اسبطبني ايعاملٝتني 
االٚىل ٚايجا١ْٝ َٚٓٗا ايعطام ٚاملًُه١ االضز١ْٝ اهلامش١ٝ, ؾؿٗس ايعطام اٖتُاَا نبريا بؿطحي١ 

ملداطط اييت ٜتعطنٕٛ هلا اثٓا٤ عًُِٗ ايعُاٍ ايٛاغع١ ٚنُإ سكٛقِٗ ٚمحاٜتِٗ َٔ ا
ٚاُٖٗا ٚاخططٖا اقابات ايعٌُ ٚاالَطاض امل١ٝٓٗ َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ آثاض خطري٠, ٚقس 
دبػس شيو يف ايكٛاْني ٚاالْع١ُ اييت قسضت َٚٓص بسا١ٜ تاغٝؼ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ  ٚاييت َطت 

١ ايكازض٠ يف املًُه١ االضز١ْٝ مبطاسٌ عسٜس٠ ٚنصيو اسباٍ بايٓػب١ اىل ايتؿطٜعات االدتُاعٝ
اهلامش١ٝ  ٚاييت اٖتُت ٖٞ االخط٣ بهُإ اقابات ايعٌُ ٚاالَطاض امل١ٝٓٗ ْٚكت ع٢ً 

 اسهاَ٘ يف ايكٛاْني اييت اقسضتٗا املًُه١ ٚع٢ً َطاسٌ عس٠. 
 -اغباب اختٝاض املٛنٛع:

 تتذػس ا١ُٖٝ حبجٓا ٖصا يف اعطا٤ قٛض٠ ٚانش١ َٚتها١ًَ عٔ املطاسٌ اييت َط
بٗا نُإ اقابات ايعٌُ َٚا ططأ عًٝ٘ َٔ تطٛضات يف قٛاْني ايعٌُ ٚايهُإ االدتُاعٞ 
يف نٌ َٔ ايعطام ٚاملًُه١ االضز١ْٝ اهلامش١ٝ ٚايكازض٠ َٓص بسا١ٜ تاغٝؼ ٖصٙ ايسٍٚ  ٚاىل 
َٜٛٓا ٖصا, َع بٝإ املطاسٌ اييت َط بٗا ْطام غطٜإ ٖصا ايهُإ ع٢ً ايعُاٍ ٚايؿ٦ات 

اسهاَ٘, َٚس٣ ؾاعًٝت٘ يف محا١ٜ طبتًـ ؾ٦ات ايعُاٍ َٔ خالٍ مشٛهلِ  املػتجٓا٠ َٔ
 بٗصا ايهُإ يف نٌ َٔ ايعطام ٚاملًُه١ االضز١ْٝ اهلامش١ٝ.

 -َٓٗذ١ٝ ايبشح:
يكس اعتُسْا يف ٖصا ايبشح ع٢ً االغًٛب االغتكطا٥ٞ ٚايتشًًٝٞ يٓكٛم قٛاْني 

الضز١ْٝ اهلامش١ٝ يبٝإ املطاسٌ اييت ايعٌُ ٚايهُإ االدتُاعٞ يف نٌ َٔ ايعطام ٚاملًُه١ ا
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َط بٗا نُإ اقابات ايعٌُ ٚايتطٛضات اييت ؾٗستٗا اسهاَ٘ َٚٔ ثِ ايتسضز يف ْطام 
 غطٜاْ٘ ع٢ً طبتًـ ؾ٦ات ايعُاٍ. 

 -ٖٝه١ًٝ اايبشح:
 غٝهٕٛ تكػِٝ ايبشح نُا ٜأتٞ :

٘ يف ايكٛاْني ايتطٛض ايتؿطٜعٞ يهُإ اقابات ايعٌُ ٚايؿ٦ات املؿُٛي١ ب -املبشح االٍٚ:
 ايعطاق١ٝ.

ايتطٛض ايتؿطٜعٞ يهُإ اقابات ايعٌُ ٚايؿ٦ات املؿُٛي١ ب٘ يف قٛاْني  -املبشح ايجاْٞ:
 املًُه١ االضز١ْٝ اهلامش١ٝ.

 ادلبحث األول
 انتطور انتشريعي نضمبن اصبببت انعمم وانفئبت ادلشمونة به 

 يف انقواوني انعراقية
َطبٗا نُإ اقابات ايعٌُ يف ايتؿطٜعات  غٓتٓاٍٚ يف ٖصا املبشح املطاسٌ اييت

ايعطاق١ٝ َع بٝإ ايؿ٦ات املؿُٛي١ بٗصا ايهُإ يف ن٤ٛ ْكٛم قٛاْني ايعٌُ ٚايهُإ 
 االدتُاعٞ ايعطاقٞ ٚشيو نُٔ املطًبني اآلتٝني:

 ايتطٛض ايتؿطٜعٞ يهُإ اقابات ايعٌُ يف ايكٛاْني ايعطاق١ٝ. املطًب األٍٚ:
 ؿُٛي١ بهُإ اقابات ايعٌُ يف ايكٛاْني ايعطاق١ٝ.ايؿ٦ات امل املطًب ايجاْٞ:

 ادلطهب األول
 انتطور انتشريعي نضمبن اصبببت انعمم يف انقواوني انعراقية

ٜعس ايعطام َٔ ايسٍٚ سسٜج١ ايعٗس ؾُٝا خيل تؿطٜعات ايعٌُ ٚايهُإ 
االدتُاعٞ، ألٕ تًو ايتؿطٜعات ٖٞ ْتاز اجملتُع ايكٓاعٞ َٚٔ ثِ تطتبط يف ْؿأتٗا 
ٚتطٛضٖا بٓؿأ٠ ٚتطٛض ايكٓاع١ َٚس٣ تكسَٗا، ٚملا نإ ايعطام ٚاقعًا ذبت غٝطط٠ ايسٚي١ 
ايعجُا١ْٝ ٚيػٓٛات ط١ًٜٛ ؾكس نإ ايٓؿاط ايكٓاعٞ ؾٝ٘ ٜكتكط ع٢ً ايكٓاعات ايٝس١ٜٚ 
ٚاسبطؾ١ٝ ايبػٝط١ نكٓاعات ايٓػٝر ٚازبًٛز ٚع٢ً ايطغِ َٔ قسٚض بعض ايتؿطٜعات 

ي١ ايعجُا١ْٝ آْصاى إال اْٗا مل تهٔ َطبك١ يف ايعطام، يف سني طبكت ايعُاي١ٝ ايبػٝط١ يف ايسٚ
ٚنإ ايعٌُ املأدٛض مبكته٢ ٖصٙ االسهاّ  1877ؾٝ٘ صب١ً االسهاّ ايعسي١ٝ ايكازض٠ عاّ 
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سطًا خانعًا يكٛاعس االداض٠ اشباق١ ٚيكإْٛ ايعطض ٚايطًب نُا نإ ايعُاٍ َرتٚنني 
 .(1)اسبٛازخ ٚاالقابات ٚاالعطاض يطمح١ ايكها٤ ٚايكسض عٓس ايتعطض إىل

أخصت اسبهَٛات املتعاقب١ تٛيٞ  1921ٚبعس تأغٝؼ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ يف عاّ 
ايكٓاع١ ضعا١ٜ نبري٠ ؾكاَت َؿاضٜع قٓاع١ٝ نرب٣ يف قطاعات ايٓؿط ٚايػهو اسبسٜس 
ٚبعض ايكطاعات االخط٣ ْٚتٝذ١ يصيو ظٗطت طبك١ عا١ًَ ؾت١ٝ ساٚيت املطايب١ حبكٛقٗا َٔ 

الٍ ايكٝاّ باالنطابات ٚاملػريات ازبُاٖط١ٜ ايٛاغع١ ٚاييت نإ َٔ أبطظٖا انطاب عُاٍ خ
بإغِ  1929ٚايصٟ نإ َٔ ْتا٥ذ٘ قٝاّ أٍٚ ْكاب١ عُاي١ٝ يف ايعطام غ١ٓ  1927ايػهو غ١ٓ 

 .(2))مجع١ٝ ايعُاٍ ايعطاقٝني(
َٓع١ُ نسٚي١ َػتك١ً ٚإْهاَ٘ إىل  1931ٚبعس زخٍٛ ايعطام يف عكب١ األَِ عاّ 

أٖتُت اسبه١َٛ ايعطاق١ٝ آْصاى بتٓعِٝ عالقات ايعٌُ تٓؿٝصًا يبعض  1932ايعٌُ ايسٚي١ٝ عاّ 
( 21ايتعاَاتٗا ايسٚي١ٝ بؿإٔ ايعٌُ ٚايعُاٍ ؾاقسضت قإْٛ سكط املٗٔ بايعطاقٝني ضقِ )

ٖٚٛ أٍٚ قإْٛ  1936( يف اشباَؼ َٔ ْٝػإ يعاّ 72ٚقإْٛ ايعُاٍ ضقِ ) 1936يػ١ٓ 
يف ايسٚي١ ايعطاق١ٝ ٚقس نإ ٖصا ايكإْٛ بػٝطًا يف َباز٥٘ ٚقٝاغت٘ ٚطبتكطًا  عٌُ ٜكسض

َاز٠ َٛظع١  37إختكاضًا نًًٝا يف أسٛاٍ ايعٌُ اييت عازبٗا، إش أست٣ٛ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً 
ع٢ً غت١ أبٛاب، االٍٚ يف ايتعاضٜـ ٚايجاْٞ يف ؾطٚط ايعٌُ ٚغاعات٘ ٚايجايح يف ايتعٜٛض 

ٚاملطض ٚايطابع يف تأيٝـ ايٓكابات ٚاشباَل يف اسبكٛم ٚايكالسٝات عٔ ايٛؾا٠ ٚايعا١ٖ 
ٚايػازؽ يف ؾؤٕٚ ؾت٢، إال إٔ ْكٛم ٖصا ايكإْٛ ناْت ١٦ًَٝ بايجػطات ٚايتٓاقهات 

 .(3)ٚإٔ ناْت ذبتٟٛ ع٢ً نُاْات يف محا١ٜ ايعُاٍ
ٚمبٛدب ايؿكٌ ايجايح يف ٖصا ايكإْٛ ٚاشبام بايتعٜٛض عٔ ايٛؾا٠ ٚايعا١ٖ 

طض اقبح ٚألٍٚ َط٠ يف ايعطام قإْٛ ٜٓعِ سكٛم ايعُاٍ يف ساي١ اقاب١ ايعٌُ، سٝح ٚامل
                                                      

لسعارف، صادق ميجي الدعيج, اقتراد وتذخيع العسل، الصبعة الثانية، مصبعة ا ( د.0)
 .79، ص;8;0بغجاد، 

التأميشات االجتساعية_ دراسة في جهانبيا السالية واالقترادية وتصبيقاتيا  ,عادل العلي ( د.6)
 .::7، ص0:;0في العخاق، دار الكتب للصباعة والشذخ، جامعة السهصل، السهصل، 

د، بال سشة عديد ابخاهيم, شخح قانهن العسل العخاقي، مصبعة الجامعة، بغجا ( يشطخ د.3)
يهسف الياس, قانهن العسل، الصبعة  عجنان العابج ود. ؛ يشطخ د.61 – ;6شبع، ص

 .63، ص;:;0الثانية، مصبعة العسال السخكدية، بغجاد، 



 لفئات السذسهلة بو في العخاق والسسلكة االردنية الياشسيةالتصهر التذخيعي لزسان اصابات العسل وا

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (75), Year (23) 

882 

قطض املؿطع َػؤٚي١ٝ قاسب ايعٌُ يف تعٜٛض ايعُاٍ املكابني حبٛازخ ايعٌُ ٚاالَطاض 
يف سني نإ  –غٓصنطٖا السكًا  –امل١ٝٓٗ مبذطز سسٚخ ايهطض ٚعٓس تٛاؾط ؾطٚط َع١ٓٝ 

سهاّ ايعسي١ٝ ايعجُا١ْٝ ٚاييت مل تهٔ دبٝع مبٛدب املاز٠ املطبل قبٌ شيو ٖٛ صب١ً اال
( َٓٗا ادتُاع االدط ٚايهُإ ع٢ً اغاؽ إ َٔ ٜسؾع االدط الٜهٕٛ َػؤٚاًل عٔ 93)

االخطاض اييت ذبًل باملأدٛض َا مل ٜهٔ ْاؾ٦ًا عٔ قكٛض ضب ايعٌُ، ؾاملتػبب الٜهُٔ َا 
 .(1)مل ٜهٔ َتعُسًا أٚ َتعسًٜا

( يػ١ٓ ١38 ايعطاق١ٝ أٜهًا ْعاّ املعاٌَ ٚاملكاْع ضقِ )نُا أغٓت اسبهَٛ
ٚايصٟ ٜتهٕٛ َٔ غت ٚعؿطٜٔ َاز٠ ٚدسٚاًل بايكٓا٥ع اشبطط٠ ٚاملهط٠ بايكش١  1937

ايعا١َ ٚقس عطؾت املاز٠ االٚىل َٔ ٖصا ايٓعاّ َكطًشٞ املكٓع ٚاملعٌُ نُا حبجت املٛاز 
ٌ َكٓع أٚ َعٌُ نصيو أيعَت املاز٠ ( ايتسابري ايكش١ٝ ايٛادب تٛاؾطٖا يف ن10 – 3َٔ )

/ؾكط٠ دـ( قاسب املعٌُ أٚ املكٓع أٚ ٚانع ايٝس عًٝ٘ أٚ ايكا٥ِ مبالسعت٘ إٔ خيرب 17)
ايػًطات ايكش١ٝ احمل١ًٝ أٚ َؿتـ املكاْع عٓس سسٚخ اقابت٘ بأسس االَطاض 

هٌ َٔ املٓكٛم عًٝٗا يف ايؿكط٠ )أ( َٔ املاز٠ املصنٛض٠ ٚضقست َهاؾأ٠ َاي١ٝ تؿذٝع١ٝ ي
خيرب ايػًطات ايكش١ٝ بٛقٛع اقاب١ مبطض َٔ تًو االَطاض َٔ غري االؾدام املؿاض 
شنطِٖ، أَا يف ساي١ طبايؿ١ قاسب املعٌُ أٚ املكٓع أٚ ايكا٥ِ ع٢ً َالسعت٘ أسهاّ ٖصا 

( ع٢ً َعاقبت٘ بػطا١َ َاي١ٝ َع١ٓٝ أٚ باسببؼ َس٠ التعٜس عٔ 24ايٓعاّ ؾكس ْكت املاز٠ )
 .(2)ثالث١ أؾٗط

عًًُا إٔ ايعطام ٚبعس تؿطٜع٘ يكإْٛ ايعٌُ أْهِ إىل عسز َٔ إتؿاقٝات ايعٌُ 
ايسٚي١ٝ املتعًك١ بهُإ اقابات ايعٌُ ٚاالَطاض امل١ٝٓٗ ٚايتعٜٛض عٓٗا ؾكس قازم يف 

( يػ١ٓ 18ع٢ً االتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ بؿإٔ تعٜٛض ايعُاٍ عٔ االَطاض امل١ٝٓٗ ضقِ )1937عاّ 
ع٢ً االتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ املتعًك١ بتعٜٛض ايعُاٍ عٔ االَطاض  1939نُا قازم يف عاّ  1925

قازم ايعطام ع٢ً االتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ  1940املعسي١ ٚيف عاّ  1934( يػ١ٓ 42امل١ٝٓٗ ضقِ )
                                                      

دراسة مقارنة،  -صادق ميجي الدعيج, الزسان االجتساعي وتصبيقو في العخاق ( د.0)
العلي، مرجر سابق،  عادل ؛ يشطخ د.93، ص79;0مصبعة االعتساد, القاىخة, 

 .;7;ص
( خالج العدي, التأميشات االجتساعية للعسال في الجول العخبية، مكتبة القاىخة الحجيثة، 6)

 .013 – 016، ص;7;0القاىخة، 
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املتعًك١ بٛدٛب َعا١ًَ ايعُاٍ االداْب باملجٌ ٚبايتػاٟٚ َع  1925( يػ١ٓ 19ضقِ )
تؿاقٝات اخط٣ متت املكازق١ عًٝٗا السكًا، ايٛطٓني يف تعٜٛض سٛازخ ايعٌُ ؾهاًل عٔ ا

ٚألٍٚ َط٠ يف تاضخي٘ ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ االدتُاع١ٝ بعس إ ناْت صبطز 1939نُا ؾهٌ يف ايعاّ 
َهتب يف ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ٜعطف )بػهطتاض١ٜ ايبًسٜات  ٚايعُاٍ( ٚايصٟ نإ قس تأغؼ يف 

 .(1) 1931ّايعاّ 
َطاض امل١ٝٓٗ اييت نإ ٜتعطض هلا َٚٔ ازبسٜط بايصنط إ اقابات ايعٌُ ٚاال

املعسٍ  1936( يػ١ٓ 72ايعُاٍ آْصاى ظًت خانع١ يألسهاّ ايٛاضز٠ يف قإْٛ ايعُاٍ ضقِ )
بايطغِ َٔ  1958( يػ١ٓ 1ست٢ قسٚض قإْٛ ايعٌُ ضقِ ) 1942( يػ١ٓ 36بايكإْٛ ضقِ )

ّ ٚايصٟ ١1956 ( يػ27ٓقسٚض أٍٚ قإْٛ يًهُإ االدتُاعٞ يف ايعطام ٖٚٛ ايكإْٛ ضقِ )
اغتبعس َٔ أسهاَ٘ أِٖ املداطط اييت ٜتعطض هلا ايعُاٍ ٖٚٞ اقابات ايعٌُ ٚقس نإ ٖصا 
ايكإْٛ نٝتٓؿ٘ ايككٛض يف ْٛاسٞ عسٜس٠ أخط٣ َٓٗا إ ْطام غطٜاْ٘ نإ ضبسٚزًا دسًا ٚمل 

َٝني ٜهٔ يف سكٝك١ االَط يًهُإ االدتُاعٞ ٚإمنا نإ خًٝطًا َٔ ايتأَني ٚاالزخاض االيعا
ٚشيو ٜطدع إىل إٔ َاحيكٌ عًٝ٘ ايعاٌَ نإ ٜتشسز زا٥ًُا بايطقٝس اجملتُع ي٘ َٔ 

 .(2) إؾرتانات٘ )االزخاض االيعاَٞ( ٚايتأَني ملكًشت٘ )اؾرتانات قاسب ايعٌُ ٚايسٚي١(
قس عاجل َػأي١ تعٜٛض  1958( يػ١ٓ 1ٜٚٓبػٞ االؾاض٠ إىل إ قإْٛ ايعٌُ ضقِ )

َطاض امل١ٝٓٗ ٚايتػُُات اييت ٜتعطنٕٛ هلا نُٔ ايؿكٌ ايػابع ايعُاٍ عٔ االقابات ٚاال
َٓ٘ ٚقس ظازت ْكٛم ٖصا ايكإْٛ َٔ سكٛم ايعاٌَ املكاب يف تعٜٛه٘ عٔ اقابت٘ عُا 

املعسٍ ٚٚغع َٔ ْطام مشٍٛ ايعُاٍ  1936( يػ١ٓ 72نإ عًٝ٘ يف قإْٛ ايعُاٍ ضقِ )
ؾ٢ بعض ايجػطات املتعًك١ بايؿطٚط بايهُإ َٔ اقابات ايعٌُ ٚاالَطاض امل١ٝٓٗ نُا تال

ايكاض١َ اشباق١ حبكٍٛ ايعاٌَ املكاب ع٢ً ايتعٜٛض نُا اداظ ظٜاز٠ املس٠ ايكا١ْْٝٛ 
احملسز٠ يًُطايب١ بايتعٜٛض عٔ االقابات ٚاالَطاض امل١ٝٓٗ يف ساالت َع١ٓٝ َٚع شيو بكٞ 

ض ي٘ ايعاٌَ َٔ ايعطام حباد١ إىل اقساض قإْٛ دسٜس يًهُإ االدتُاعٞ ٜعاجل َاٜتعط
                                                      

؛ يشطخ السجسهعة الجائسة للقهانين واالنطسة  79عديد ابخاهيم, مرجر سابق، ص ( د.0)
لعسال، الصبعة الثالثة، من مشذهرات السكتبة مجسهعة قهانين العسل وا –العخاقية السهحجة 

 .:-9، ص83;0االىلية، مصبعة اسعج، بغجاد، 
يهسف الياس, قانهن الزسان االجتساعي، مؤسدة دار الكتب  عجنان العابج ود. ( د.6)

 .60، ص0:;0للصباعة والشذخ، جامعة السهصل، السهصل، 
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اقابات ايعٌُ ٚاالَطاض امل١ٝٓٗ باعتباضٖا دع٤ًا َٔ املداطط اييت جيب إ تؿٌُ بايهُإ 
 االدتُاعٞ.

( 27ْٚتٝذ١ يالْتكازات ايؿسٜس٠ اييت تعطض هلا قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )
ٔ ٚايصٟ ؾاب٘ ايهجري َٔ ايعٝٛب ٚايتٓاقهات ؾكس طًبت اسبه١َٛ ايعطاق١ٝ َ 1956يػ١ٓ 

َٓع١ُ ايعٌُ ايسٚي١ٝ تكسِٜ ايعٕٛ هلا يف اقساض قإْٛ دسٜس يًهُإ االدتُاعٞ ٜتذاٚظ 
ٚٚنعت املٓع١ُ يف  1960ٚ 1958عٝٛب ايكإْٛ ايٓاؾص، ؾأضغًت املٓع١ُ خبرئٜ يف عاَٞ

 1961ن٤ٛ ايسضاغات اييت أدطٜت َؿطٚعًا يكإْٛ دسٜس اضغًت٘ اىل اسبه١َٛ ايعطاق١ٝ عاّ 
ع٢ً إ  10/10/1964( يف 140يكسٚض قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ ) ٚايصٟ نإ اغاغًا

 .(1)1/4/1966ٜٓؿص بعس غ١ٓ َٔ ْؿطٙ إال إٔ ْؿاشٙ تأدٌ إىل 
ٚقس دا٤ يف االغباب املٛدب١ يكسٚض ٖصا ايكإْٛ اْ٘ "أخص بأسسخ َبازئ 

ايعذع  ايهُإ االدتُاعٞ سٝح أَ ايعُاٍ نس طباطط اسبٝا٠ ّٜٛ ٜؿكس اسسِٖ زخً٘ بػبب
أٚ ايؿٝدٛخ١ أٚ اقاب١ ايعٌُ أٚ املطض.... ٚإ االغؼ اييت دا٤ بٗا تطتهع ع٢ً َبسأ 

 1956( يػ١ٓ 27ايتهاٌَ االدتُاعٞ ٚيٝؼ ايتٛؾري االيعاَٞ نُا ٖٛ اسباٍ يف ايكإْٛ ضقِ )
ٚغتسؾع مبٛدب٘ يالؾدام املهُْٛني ايطٚاتب ايتكاعس١ٜ عٓس عذعِٖ ٚؾٝدٛختِٗ 

عٓس ٚؾاتِٗ باالناؾ١ إىل اعا١ْ ايتهؿني ٚايسؾٔ اييت ٜتػًُٗا  ٚألضاًَِٗ ٚأٜتاَِٗ
 .(2)ايعٝاٍ...."

ٚبايتايٞ ؾكس دا٤ بٓعاّ دسٜس يًهُإ االدتُاعٞ يف ايعطام ٜهُٔ يًعُاٍ 
االعاْات املؤقت١ ٚايسا١ُٝ٥ يف ساالت املطض ٚايٛالز٠ ٚايعذع ٚاقابات ايعٌُ ٚايؿٝدٛخ١ 

 .(3)يػابل بهٌ َاؾٝ٘ َٔ عٝٛب ٚثػطاتٚايٛؾا٠ ٚايػ٢ ايهُإ االدتُاعٞ ا
ٚيكس تهُٓت املاز٠ االٚىل َٔ ٖصا ايكإْٛ ٚألٍٚ َط٠ تعاضٜـ إلقاب١ ايعٌُ 
ٚإلعا١ْ االقاب١ ٚايعطٌ ٚايعذع، نُا تٓاٍٚ ايؿكٌ ايػابع َٓ٘ تٓعِٝ االسهاّ اشباق١ 

                                                      

 .66( السرجر نفدو ، ص0)
 ,العسل والعسال والزسان االجتساعي، مشذهرات مكتبة السثشى قهانين ,( كامل الدامخائي6)

 .886 – 883، ىامر ص;8;0 – :8;0مصبعة االرشاد، بغجاد، 
صادق ميجي الدعيج, خالصة عامة عن الزسان االجتساعي والتذخيعات التي تست  ( د.3)

تسهز الى حين صجور قانهن التقاعج والزسان االجتساعي  06اليو برلة مشح ثهرة 
 .037، ص98;0للعسال في العخاق، مصبعة السعارف، بغجاد، 
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كاب ( َٓ٘ ع٢ً اغتشكام ايعاٌَ امل42باقابات ايعٌُ ٚقس ْل ٚألٍٚ َط٠ يف املاز٠ )
املهُٕٛ يًعٓا١ٜ ايطب١ٝ ٚايعالز، ٚقس تهُٔ دساٍٚ ًَشك١ بايكإْٛ اسسٖا ٜتعًل بأْٛاع 
ايعطٌ ايعهٟٛ ٚاالخط ٜتهُٔ قا١ُ٥ باالَطاض امل١ٝٓٗ ٚايتػُُات اييت تعترب يف سهِ 
اقابات ايعٌُ، ٚيصيو ٜعترب ٖصا ايكإْٛ ْكط١ ذبٍٛ ؾُٝا خيل نُإ اقابات ايعٌُ 

 ايعطام. ٚتٓعُٝ٘ ايكاْْٛٞ يف
ٚع٢ً ايطغِ َٔ َعاٜاٙ ايػابك١ إال أْ٘ ظٌ قاقطًا يف مشٛي٘ ع٢ً ؾ٦ات ق١ًًٝ َٔ 
ايعُاٍ ٚأخص بأغًٛب االؾرتاى االغبٛعٞ َٚا ؾٝ٘ َٔ تعكٝس ٚأعتُس االغًٛب ايكسِٜ يف 
ذبكٌٝ االؾرتانات ٖٚٛ اغًٛب يكل ايطٛابع بطغِ االْتكازات ايهجري٠ اييت ٚدٗت إيٝ٘، 

إىل مخػ١ أقٓاف حبػب أدٛضِٖ ٚؾطض ع٢ً نٌ قٓـ َكساضًا َعًٝٓا نُا قٓـ ايعُاٍ 
 .(1)َٔ االؾرتانات املٛسس٠ ٚعني ي٘ َكساضًا َعًٝٓا َٔ االعاْات ضغِ اختالف ادٛضِٖ

اقسضت اسبه١َٛ ايعطاق١ٝ آْصاى قإْٛ  1968ٚبعس تػري ْعاّ اسبهِ يف ايعطام عاّ 
سٝح  1970( يػ١ٓ 89بايكإْٛ ضقِ ) ٚاملعسٍ 1969( يػ١ٓ 112ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )

عُس ٖصا ايكإْٛ إىل ظٜاز٠ سكٛم ايعُاٍ َٔ سٝح االعاْات ٚاملٓح ٚاملهاؾآت ٚيهٓ٘ أعتُس 
ع٢ً ْؿؼ األغؼ ايؿ١ٝٓ املتدًؿ١ اييت نإ ٜعتُسٖا ايكإْٛ املًػٞ، نتػسٜس االؾرتانات 

ٟ تػٝري يف االسهاّ بططٜك١ ايطٛابع ٚتكػِٝ ايعُاٍ إىل مخػ١ أقٓاف، نُا مل ٜتهُٔ أ
اقاب١ عُاهلِ  اشباق١ باقابات ايعٌُ غ٣ٛ اناؾ١ بعض ايٛادبات ع٢ً اقشاب ايعٌُ عٓس

ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ إ ايهُإ االدتُاعٞ يف ايعطام مل ٜتكسّ بكسٚض  املؿُٛيني بايهُإ
ٖصا ايكإْٛ يهْٛ٘ قس ٚنع ع٢ً عذاي١ ٚبططٜك١ اؾكست ٚانعٝ٘ ايؿطق١ يتطٜٛط ؾهٌ 

ُٕٛ ايهُإ االدتُاعٞ يف ايكطط ؾاقتكطت َُٗتِٗ ع٢ً ظٜاز٠ سكٛم املهُْٛني َٔ َٚه
 .(2)سٝح ايهِ ؾكط ٚيصيو مل ٜكُس ٖصا ايكإْٛ طٜٛاًل َٔ سٝح ايتطبٝل

( يػ١ٓ 112ْٚتٝذ١ يًككٛض ٚايجػطات اييت ؾابت قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ)
ايٓاؾص نُشاٚي١ إلدطا٤ تػٝري دصضٟ  1971( يػ١ٓ 39املعسٍ ؾكس ايػٞ بايكإْٛ ضقِ) 1969

يف ْعاّ ٚضبت٣ٛ ايهُإ االدتُاعٞ ٚتطٜٛطٙ يف ايعطام سٝح ايػ٢ ٖصا ايكإْٛ اغًٛب 
                                                      

صادق ميجي الدعيج، خالصة عن  ؛ د.780عادل العلي، مرجر سابق، ص ( يشطخ د.0)
 .038الزسان االجتساعي، مرجر سابق, ص

-63لزسان االجتساعي، مرجر سابق، صيهسف الياس، قانهن ا عجنان العابج ود. ( د.6)
66. 
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تكػِٝ ايعُاٍ اىل اقٓاف ٚاعتربِٖ طبك١ ٚاسس٠، ٚنصيو ايػ٢ اغًٛب ايتشكٌٝ بايطٛابع يف 
أ٠ أٚ ايطاتب دبا١ٜ االؾرتانات نُا إ َكٝاؽ اغتشكام اشبس١َ أٚ ايتعٜٛض أٚ املهاؾ

ايتكاعسٟ ٚؾكًا هلصا ايكإْٛ مل ٜعس َػتٓسًا إىل َا أزخطٙ ايعاٌَ أثٓا٤ قسضت٘ ع٢ً ايعٌُ بٌ 
 .(1)أقبح االغاؽ االٍٚ يف االغتشكام ٖٛ ٚدٛز اسباد١ ايؿع١ًٝ يًشُا١ٜ االدتُاع١ٝ

ٚؾُٝا خيل َٛنٛع اقابات ايعٌُ مل تهٔ يس٣ َؤغػ١ ايهُإ االدتُاعٞ أ١ٜ 
١ يطعا١ٜ َٚعازب١ املكابني يف ظٌ اسهاّ ايكإْٛ ايػابل،  ٚنإ َاجيطٟ إَها١ْٝ خاق

عًًُٝا إٔ ايعاٌَ املكاب ٜتٛىل ضعا١ٜ َٚعازب١ ْؿػ٘ َٔ االقاب١، ٜٚكتكط زٚض املؤغػ١ 
ع٢ً زؾع ايتهايٝـ.... يهٔ ايكإْٛ اسبايٞ أْتكٌ باملؤغػ١ َٔ ٚنع ناْت ب٘ أؾب٘ 

١ عا١َ يًهُإ االدتُاعٞ بعس إٔ قًب َٛنٛع بؿطنات ايتأَني اشباق١ إىل ٚنع َؤغػ
 .(2)ايهُإ االدتُاعٞ شات٘ َٔ ْعاّ ضبسٚز اىل ْعاّ عاّ

 1971( يػ١ٓ 39َٚٔ ازبسٜط بايصنط إٔ قإْٛ ايتكاعس ٚ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )
قس مت تعسًٜ٘ ملطات عسٜس٠ يف ضباٚي١ ملٛانب١ ايتػريات ٚ ايتطٛضات اسباق١ً يف ايٛاقع 

ٞ ٚ االقتكازٟ يًبالز إال إٔ ايٛاقع اسبايٞ حيتِ اقساض تؿطٜع دسٜس يًهُإ االدتُاع
االدتُاعٞ يف ايعطام ٜأخص بٓعط االعتباض ايتػٝري اسباقٌ يف ايٓؿاط االقتكازٟ ٚايكٓاعٞ 
ٚضباٚي١ تٓؿٝط ايكطاع اشبام ٚؾتح صباٍ االغتجُاض يف ايبالز، عًًُا إٔ ٖٓايو َؿطٚع 

ُاعٞ َاظاٍ قابعًا يف ازضاز ايربملإ ايعطاقٞ َٓص ايسٚض٠ ايربملا١ْٝ قإْٛ دسٜس يًهُإ االدت
ايػابك١ ٚمل ٜط٣ ايٓٛض إىل َٜٛٓا ٖصا بايطغِ َٔ ساد١ ايعطام إىل اقساض قإْٛ دسٜس 

 ألْكاف ؾطحي١ ٚاغع١ َٚػب١ْٛ َٔ ابٓا٤ ايؿعب ايعطاقٞ.
 ادلطهب انثبوي

 انعراقية انفئبت ادلشمونة بضمبن اصبببت انعمم يف انقواوني
إٔ مشٍٛ ايعُاٍ بهُإ اقابات ايعٌُ خيتًـ بإختالف ايكٛاْني اييت ْهُت 

املًػٞ سسز ْطام غطٜاْ٘  1936( يػ١ٓ 72االسهاّ اشباق١ ب٘ ؾؿٞ قإْٛ ايعُاٍ ضقِ )

                                                      

 .786مرجر سابق، صعادل العلي،  ( د.0)
السعجل.  90;0( لدشة ;3( االسباب السهجبة لقانهن التقاعج والزسان االجتساعي رقم )6)

 .90;66/3/0 ( بتاريخ98;0) مشذهر في الهقائع العخاقية العجد
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ع٢ً ايعُاٍ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يس٣ اسبه١َٛ ٚيف املؿاضٜع ايكٓاع١ٝ اشباق١ ٚقس سسز املككٛز 
 ٜتٓاٍٚ َاًٜٞ: باملؿطٚع ايكٓاعٞ بأْ٘

َٓادِ املعازٕ َٚكايع االسذاض ٚايتٓكٝب عٔ االثاض ايكسمي١ ٚأَانٔ اغتدطاز املعازٕ  -" أ
 ٚايكٓاع١ ايٓؿط١ٝ َٚا ٜتؿطع َٓٗا.

املعاٌَ اييت تكّٛ بكٓع املٛاز ٚتػٝريٖا ٚاقالسٗا ٚتكؿٝتٗا ٚتطَُٝٗا ٚتعٜٚكٗا   -ب 
املكاْع اييت ذبٍٛ املٛاز َٔ ساي١ إىل  ٚنبػٗا ٚاتكاْٗا مما جيعًٗا قاسب١ يًبٝع ٚنصيو

أخط٣ ٚتهػطٖا ٚتٗسَٗا ٜٚؿٌُ شيو بٓا٤ ايػؿٔ ٚتٛيٝس ايك٠ٛ ايهٗطبا١ٝ٥ أٚ أٟ ْٛع َٔ 
 أْٛاع ايك٠ٛ احملطن١ ٚذبًٜٛٗا َٔ ساي١ إىل أخط٣ ْٚكًٗا.

األعُاٍ االْؿا١ٝ٥ َٔ دبسٜس بٓا٤ أٚ قٝاْت٘ أٚ تطَُٝ٘ أٚ تػٝريٙ أٚ ٖسَ٘ ٚنصيو   -ز
اٍ املصنٛض٠ املتعًك١ بايػهو اسبسٜس١ٜ أٚ ايرتاَٜٛات أٚ املٛا٤ْٞ أٚ أسٛاض ايػؿٔ األعُ

أٚ أضقؿ١ املٛا٤ْٞ أٚ ايرتع أٚ ططم املالس١ ايٓٗط١ٜ أٚ ايططم أٚ ازبػٛض أٚ ايكٓاطط أٚ 
اجملاضٟ أٚ املداظٕ ذبت االضض ٚغا٥ط َؿاضٜع ايطٟ االخط٣ أٚ تطنٝب ايتًؿْٛات أٚ 

 ايػاظ أٚ املا٤ أٚ غري شيو َٔ األعُاٍ ايتُٗٝس١ٜ.َؿاضٜع ايهٗطبا٤ أٚ 
ْكٌ ايطناب أٚ ايبها٥ع بايططم ايرب١ٜ ٚازب١ٜٛ ٚايٓٗط١ٜ ٚايبشط١ٜ أٚ بايػه١ اسبسٜس١ٜ  -ز

 ٜٚؿٌُ ٖصا ايكا٤ ايبها٥ع باسٛاض ايػؿٔ أٚ االضقؿ١ أٚ املٛا٤ْٞ أٚ املػتٛزعات.
 .(1)ناْت أٚ آي١ٝ " أعُاٍ املطابع ٚغٛم احملطنات أٚ تسٜٚطٖا خباض١ٜ -ٖـ

ٚقس أغتبعس َٔ َؿّٗٛ املؿطٚع ايكٓاعٞ صبُٛع١ َٔ األعُاٍ أٚضزٖا ايكإْٛ ع٢ً غبٌٝ 
 اسبكط ٚسسزٖا مباٜأتٞ: 

 األعُاٍ ايطؿٝؿ١ اييت الٜػتُط ايعٌُ ؾٝٗا أنجط َٔ أغبٛع. -1" 
 األعُاٍ ايعضاع١ٝ ٚتؿٌُ أعُاٍ ايطٟ ٚايػساز ٚاالَٛض االخط٣ املتعًك١ بٗا. -2
 املؿاضٜع اييت ٜػتدسّ ؾٝٗا أعها٤ أغط٠ قاسب املؿطٚع ؾكط. -3
األعُاٍ االيعا١َٝ اييت ٜعٛز ْؿعٗا يًُذُٛع نتطٗري االق١ٝٓ ٚتعُري ايػساز أثٓا٤ ايطؿٝإ  -4

 .(2)َٚهاؾش١ ازبطاز ع٢ً إٔ تهٕٛ ٖصٙ األعُاٍ َؿطٚن١ قاًْْٛا "
                                                      

 السلغي. 38;0( لدشة 96( من قانهن العسال العخاقي رقم )6و 0/فقخة 0( السادة )0)
  نفدو. قانهن ال( من 0/الفقخة0( السادة )6)
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ٌ ٚاالَطاض امل١ٝٓٗ مل ٜطبل إال ٚعًٝ٘ ؾإ تكطٜط سل ايعُاٍ يف ايهُإ َٔ اقابات ايعُ 
بايٓػب١ يًُؿاضٜع ايكٓاع١ٝ اييت مشًٗا قإْٛ ايعُاٍ ؾشػب أٟ ع٢ً ؾ١٦ ق١ًًٝ َٔ عُاٍ 
ايبالز ؾكط، نُا إٔ ٖصا ايهُإ نإ اختٝاضًٜا ٚيٝؼ ادباضًٜا مما ٜؿػح اجملاٍ يتٗطب 

ايكإْٛ اقشاب ايعٌُ َٔ َػؤٚيٝاتِٗ دباٙ عُاهلِ بؿُٛهلِ بايهُإ َٚع شيو ْل 
ٚبؿهٌ قطٜح ع٢ً مشٍٛ ايعُاٍ االداْب اجملاظٜٔ مبُاضغ١ ايعٌُ قاًْْٛا يف ايعطام ٚايصٜٔ 
ٜكابٕٛ َٔ دطا٤ عًُِٗ يف ايعطام إٔ ٜطايبٛا بايتعٜٛض عُا ًٜشل بِٗ َٔ انطاض، ٚقس 
ْل اٜهًا ع٢ً اغتشكام نٌ َٔ نإ ٜعًِٝٗ ٚإ مل ٜهْٛٛا َكُٝني يف ايعطام شيو ايتعٜٛض 

ٛؾا٠ ٚاؾرتط يتطبٝل شيو إٔ تهٕٛ ايسٚي١ اييت ٜهٕٛ ايعاٌَ َٔ ضعاٜاٖا َؿرتن١ يف عٓس اي
املتعًك١ باملػاٚا٠ يف املعا١ًَ يًعُاٍ ايٛطٓٝني  1925( يػ١ٓ 19االتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ضقِ )

 .(1)ٚاالداْب بؿإٔ تعٜٛض ايعُاٍ عٔ سٛازخ ايعٌُ
املًػٞ ؾإْ٘ قس ْل  1958( يػ١ٓ 1أَا ؾُٝا خيل قإْٛ ايعٌُ ايعطاقٞ ضقِ )

ع٢ً غطٜإ أسهاَ٘ ع٢ً ناؾ١ ايعُاٍ ٚاملػتدسَني ايصٜٔ ٜؿتػًٕٛ يس٣ اسبه١َٛ ٚايسٚا٥ط 
. ٚبايتايٞ غٝهْٕٛٛ َؿُٛيني بهُإ اقابات ايعٌُ (2)ؾب٘ ايطمس١ٝ بأ١ٜ قؿ١ ناْت

 ٚاالَطاض امل١ٝٓٗ ثِ عاز ٚاغتج٢ٓ َٔ غطٜاْ٘ صبُٛع١ َٔ ايعُاٍ ِٖٚ:
ػتدسَني يف ايعضاع١ أٚ ايبػت١ٓ أٚ ايػابات عسا املؿتػًني َِٓٗ يف ايعُاٍ أٚ امل  -" أ

 تؿػٌٝ اآلالت ايعضاع١ٝ املتشطن١ بايك٠ٛ املٝهاْٝه١ٝ ))أـ ٚ ايصٜٔ ٜتكانٕٛ أدٛضًا ْكس١ٜ((.
 خسّ املٓاظٍ َٚٔ نإ يف سهُِٗ.  -ب
 أؾطاز أغط٠ ضب ايعٌُ ايصٜٔ ٜعٛهلِ ؾعاًل. -ز
 سبػاب ضب ايعٌُ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ذبت إؾطاؾ٘. ايعاٌَ أٚ املػتدسّ يف بٝت٘ -ز
االؾدام ايصٜٔ ٜؿتػًٕٛ يف ضبالت قٓاع١ٝ التساض باآلت َٝهاْٝه١ٝ ٚتػتدسّ عاز٠  -ٖـ 

 أقٌ َٔ مخػ١ أؾدام.
االؾدام ايصٜٔ ٜؿتػًٕٛ يف أعُاٍ َؤقت٘ أٚ عطن١ٝ ٚتؿٌُ ٖصٙ االعُاٍ اييت تٓذع  -ٚ

َٔ أزٚات إْتاز أٚ ممتًهات َٚا ؾابٗٗا أٚ يف غبٌٝ اقالح أٚ ٖسّ أٚ تػٝري َاٖٛ َٛدٛز 
                                                      

قانهن العسال العخاقي رقم ( من 6و  0/الفقخة ;0( يخاجع بيحا الخرهص نز السادة )0)
 السلغي. 38;0( لدشة 96)

 السلغي. :7;0( لدشة 0( من قانهن العسل  العخاقي رقم )0 –/الفقخة أ 3( السادة )6)
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يػطض إناؾ١ أٚ إقا١َ َتُُات حملالت أٚ َؿاضٜع أٚ أ١ٜ أعُاٍ التسخٌ بطبٝعتٗا ؾُٝا 
ٜعاٚي٘ ضب ايعٌُ ٚنصيو االعُاٍ املٛمس١ٝ اييت تتػِ باملٛاغِ نُهابؼ ايتُٛض َٚعاٌَ 

كته١ٝ الظباظٖا ايجًر ٚتٓعٝـ ايكٛف ٚنبػ٘ ٚغػً٘ ْٚؿؿ٘ بؿطط إٔ تهٕٛ املس٠ امل
التعٜس ع٢ً غت١ أؾٗط إال ؾُٝا ٜتعًل باألسهاّ ايٛاضز٠ يف ٖصا ايكإْٛ بؿإٔ ايتعٜٛض عٔ 

 االقابات أٚ االَطاض امل١ٝٓٗ ٚغاعات ايعٌُ ٚإغتدساّ االسساخ.
 املٛظؿني ٚاملػتدسَني َٔ عػهطٜني َٚسْٝني سػب قٛاْني اشبس١َ اسبه١َٝٛ. -ظ
ِ ع٢ً سك١ يف أضباح ايعٌُ أٚ ْػب١ ١ٜٛ٦َ َٔ االؾدام ايصٜٔ تكتكط خسَتٗ -ح

املبٝعات أٚ ايعٌُ ايتذاضٟ أٚ ق١ُٝ االْتاز أٚ بٛغا٥ٌ مماث١ً أٚ باسبًٛإ ع٢ً إٔ التكٌ 
 .(1)ٖصٙ االدط٠ عٔ اسبس االز٢ْ املكطض الَجاهلِ ٚؾكًا ألسهاّ ٖصا ايكإْٛ"

اٍ ايعضاع١ ٚعًٝ٘ َٚٔ خالٍ ايٓل ايػابل ٜتهح إٔ ايعُاٍ ٚاملػتدسَني يف صب
ٚايعاًَني يف تؿػٌٝ اآلالت ايعضاع١ٝ املتشطن١ بايك٠ٛ املٝهاْٝه١ٝ أٚ َٔ ٜتكان٢ َِٓٗ أدٛضًا 

املًػٞ ٚبايتايٞ َؿُٛيٕٛ  1958( يػ١ٓ 1ْكس١ٜ َؿُٛيٕٛ بأسهاّ قإْٛ ايعٌُ ضقِ )
بايهُإ َٔ اقابات ايعٌُ ٚاالَطاض امل١ٝٓٗ، ٚنصيو ايعُاٍ ايعطنٕٝٛ ٚايٛقتٕٝٛ 

ٕٝٛ ايصٜٔ اغتجٓاِٖ ايكإْٛ َٔ غطٜاْ٘ ٚيهٓ٘ مشًِٗ ٚبؿهٌ قطٜح يف ايتعٜٛض ٚاملٛمس
 عٔ االقابات ٚاالَطاض امل١ٝٓٗ.

نُا ْل ٖصا ايكإْٛ ٚبؿهٌ قطٜح ع٢ً "إٔ تػطٟ أسهاّ ٖصا ايكإْٛ يف 
ايتعٜٛض َٔ االقابات ٚاالَطاض امل١ٝٓٗ ٚايتػُُات ع٢ً ضباب١ٓ ايبٛاخط ٚايػؿٔ ٚحباضتٗا 

ايصٜٔ ٜتسضبٕٛ ؾٝٗا ٚاالؾدام ايعاًَني آُٜا ٚدست بؿطط إٔ تهٕٛ غذ١ً يف ٚعُاهلا ٚ
ايعطام ٚؾل ايكإْٛ ايعطاقٞ أٚ ميًهٗا أٚ ٜسٜطٖا أؾدام ٜكُٕٝٛ يف ايعطام، عسا ايعاًَني يف 

 .(2)اغطٍٛ ايك٠ٛ ايٓٗط١ٜ ٚاالغطٍٛ ايبشطٟ ايعػهطٜني"
هاّ تعٜٛض اقابات ايعٌُ بايٓل ٚاسبكٝك١ أْ٘ الساد١ يصنط ٖؤال٤ بهِْٛٗ َؿُٛيني بأس

 .(3)ايكطٜح ٚشيو ألِْٗ َؿُٛيٕٛ بأسهاّ قإْٛ ايعٌُ إش مل ٜطز شنط ألغتجٓا٥ِٗ َٓٗا ؾٝ٘

                                                      

 .نفدوقانهن ال( من 0/الفقخة 0( السادة )0)
 السلغي. :7;0( لدشة 0نهن العسل العخاقي رقم )قا( من 88( السادة )6)
من حقهق وواجبات العسال واصحاب العسل في قانهن العسل  ,صادق ميجي الدعيج ( د.3)

 .079، ص86;0العخاقي، مصبعة السعارف، بغجاد، 
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عًًُا إٔ ٖصا ايكإْٛ قس ْل ع٢ً "عسّ غطٜإ أسهاَ٘ يف ايتعٜٛض عٔ االقابات 
١ٝ َٓع١ُ ٚاالَطاض امل١ٝٓٗ ٚايتػُُات بػبب ايعٌُ ع٢ً ضعاٜا ايسٍٚ اييت مل تربّ إتؿاق

ايعٌُ ايسٚي١ٝ اشباق١ مبعا١ًَ ايعُاٍ أٚ املػتدسَني ايٛطٓني ٚاالداْب بايتػاٟٚ يف 
ٚعًٝ٘ ؾإْ٘ ٜػطٟ ع٢ً االداْب  1925( يػ١ٓ 19ٖٚٞ االتؿاق١ٝ ضقِ ) (1)تعٜٛض االقابات" 

َٔ ضعاٜا ايسٍٚ اييت قازقت ع٢ً ٖصٙ االتؿاق١ٝ. ٚعٓس قسٚض قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ 
املًػٞ ٚايصٟ نإ ٜعترب أٍٚ خط٠ٛ سكٝك١ٝ يف َٝسإ ايتأَني  1964يػ١ٓ (140ضقِ )

االدتُاعٞ يًعُاٍ نس اقابات ايعٌُ ؾكس ْل ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايهُإ ايعاًَٝا يهٌ َػتدسّ 
 ٚؾل أسهاّ ٖصا ايكإْٛ ٚقس اغتج٢ٓ صبُٛع١ َٔ االؾدام شنطِٖ ناآلتٞ:

عػهطٜني بكٛاْني ايتكاعس اسبه١َٝٛ املؿُٛيني َٔ املٛظؿني ٚاملػتدسَني َسْٝني ٚ -أ"
أٚ قٓسٚم ايتكاعس يًسٚا٥ط ٚاملؤغػات ؾب٘ ايطمس١ٝ ٚنصيو املٛظؿني ٚاشبربا٤ االداْب 

 ايصٜٔ تػتدسَِٗ اسبه١َٛ بسٚا٥طٖا ايطمس١ٝ ٚؾب٘ ايطمس١ٝ مبٛدب عكٛز اغتدساّ.
 ايعاًَني يس٣ أظٚادِٗ أٚ آبا٥ِٗ أٚ أَٗاتِٗ أٚ أبٓا٥ِٗ أٚ بٓاتِٗ. -ب
ملػتدسَني يف االعُاٍ ايعطن١ٝ أٚ ايطاض١٥ ٚاالعُاٍ املؤقت١ أٚ املٛمس١ٝ إال ؾُٝا ٜطز ا -ز

 ب٘ ْل خام.
 ايطعاٜا االداْب املكُٝني يف ايعطام بػبب عًُِٗ يف ايبعجات ايسبًَٛاغ١ٝ أٚ ايسٚي١ٝ. -ز
 خسّ املٓاظٍ َٚٔ يف سهُِٗ. -ٖـ
ا املػتدسَني َِٓٗ يس٣ اسبه١َٛ يف ايعاًَني يف ايعضاع١ ٚتطب١ٝ املٛاؾٞ ٚايػابات عس -ٚ

زٚا٥طٖا ايطمس١ٝ ٚؾب٘ ايطمس١ٝ ٚاملؤغػات ايتذاض١ٜ ٚايكٓاع١ٝ َع َطاعا٠ ايؿكط٠)أ( 
 بايٓػب١ يًُػتدسَني يس٣ اسبه١َٛ.

 االؾدام ايصٜٔ ٜؿتػًٕٛ يف بٝٛتِٗ سبػاب قاسب ايعٌُ. -ظ
١َ يف متٌٜٛ املػتدسَني املؿُٛيني بكٛاْني أٚ أْع١ُ تكاعس١ٜ تػاِٖ اسبهٛ -ح

 .(2)"اقٓازٜكٗ

                                                      

 السلغي.  :7;0( لدشة 0( من قانهن العسل العخاقي رقم )87( السادة )0)
 86;0( لدشة 061هن الزسان االجتساعي العخاقي رقم )( من قان0/فقخة3( السادة )6)

 السلغي.
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َٚٔ املالسغ إٔ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ٖٓا قس اغتج٢ٓ َٔ ْطام مشٛي٘ ايعُاٍ 
بهُإ اقابات  1958( يػ1١ٓايعطنٕٝٛ ٚاملٛمسٕٝٛ ايصٜٔ مشًِٗ قإْٛ ايعٌُ ضقِ)

 1964( يػ١ٓ 140ايعٌُ نُٔ ايؿكٌ ايػابع َٓ٘، نُا إٔ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )
ع٢ً اغتجٓا٤ عُاٍ ايعضاع١ ٚتطب١ٝ املٛاؾٞ َٔ أسهاَ٘ زٕٚ إٔ ميٝع بني َٔ ٜعٌُ قس ْل 

يف تؿػٌٝ اآلالت ايعضاع١ٝ اييت تعٌُ بايك٠ٛ املٝهاْٝه١ٝ َٚٔ ٜعٌُ بٝسٜ٘ َجًُا ؾعٌ قإْٛ 
ٚايصٟ مشٌ َٔ ٜعٌُ يف تؿػٌٝ اآلالت َٚٔ ٜتكان٢ أدٛضٙ  1958( يػ١ٓ 1ايعٌُ ضقِ )

ٌُ َٚٔ ثِ بهُإ اقابات ايعٌُ ٚقس نإ االدسض باملؿطع ٖٓا إٔ ْكسًا بأسهاّ قإْٛ ايع
ٜأخص بٗصا ايتُٝٝع َٔ أدٌ تٛغٝع ْطام ايهُإ نس اقابات ايعٌُ ٚخكٛقًا إٔ َٔ 
ٜػتدسّ اآلالت املٝهاْٝه١ٝ يف ايعضاع١ قس ٜتعطض يالقاب١ بٓػب١ نبري٠، عًًُا إٔ ٖصا 

ايهُإ إشا ناْٛا َٔ ضعاٜا ايسٍٚ اييت ايكإْٛ مل ٜٓل ع٢ً عسّ مشٍٛ ايعُاٍ االداْب ب
املتعًك١ باملػاٚا٠ يف املعا١ًَ  1925( يػ١ٓ 19مل تكازم ع٢ً اتؿاق١ٝ ايعٌُ ايسٚي١ٝ ضقِ )

يًعُاٍ ايٛطٓٝني ٚاالداْب بؿإٔ تعٜٛض ايعُاٍ عٔ سٛازخ ايعٌُ ٚعًٝ٘ ؾأْ٘ ٜػطٟ ع٢ً 
تؿاق١ٝ املصنٛض٠ يعسّ مجٝع ايعُاٍ االداْب ست٢ ٚيٛ مل تهٔ زٚهلِ قس قازقت ع٢ً اال

 ٚدٛز ْل ٜػتجِٓٝٗ َٔ ايؿٍُٛ.
( يػ١ٓ 27ايػا٤ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )ٚيكس ْل ٖصا ايكإْٛ ع٢ً "

ٚتعسٜالت٘ ٚاالْع١ُ ايكازض٠ مبٛدب٘ عٓس تٓؿٝصٙ تٓؿٝصًا نًًٝا سػبُا تكطضٙ االْع١ُ  1956
 .(1)ايكازض٠ مبٛدب املاز٠ اشباَػ١ َٔ ٖصا ايكإْٛ"

دٛع إىل ْل املاز٠ اشباَػ١ ظبس اْٗا قس ْكت ع٢ً إٔ "ٜطبل ايهُإ ٚبايط
االدتُاعٞ تسضجيًٝا ٚع٢ً َطاسٌ بايٓػب١ ملدتًـ املٓاطل ٚؾ٦ات املػتدسَني ٚاقشاب 
االعُاٍ ٚاملؤغػات ٚايكٓاعات ٚنصيو بايٓػب١ ملدتًـ ؾطٚع ايهُإ ٚتعني باْع١ُ 

 1956( يػ١ٓ 54اشبس١َ امله١ُْٛ ضقِ ) َطاسٌ ايتطبٝل"، ٚعًٝ٘ ؾإْ٘ قس مت إيػا٤ ْعاّ
، 1956( يػ١ٓ 27ايكازض إغتٓازًا إىل املاز٠ ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )

ؾكس ْل ٖصا ايٓعاّ ع٢ً إٔ اشبس١َ تعترب َهُْٛ٘ إشا ناْت يس٣ أضباب ايعٌُ ايصٜٔ 
١ً ٚنطنٛى ٜػتدسَٕٛ ثالثني َػتدسًَا ؾأنجط يف نٌ َٔ اي١ٜٛ بػساز ٚايبكط٠ ٚاسب

ٚاملٛقٌ يف ايكٓاعات ٚاالعُاٍ ٚاشبسَات ٚاملؿاضٜع احملسز٠ يف ٖصا ايٓعاّ إال أْ٘ أعترب 

                                                      

 .نفدوقانهن ال( من 0/فقخة93( السادة )0)
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اشبس١َ يس٣ اسبه١َٛ يف زٚا٥طٖا َٚؤغػاتٗا ايطمس١ٝ ٚؾب٘ ايطمس١ٝ َُٗا نإ عسز 
املػتدسَني ؾٝٗا خس١َ َه١ُْٛ ٚيف ناؾ١ اعبا٤ ايعطام ٚنصيو ايعٌُ أٚ اشبس١َ يف قٓاع١ 

ٚناؾ١ اشبسَات املتؿطع١ َٓٗا أٚ ايكا١ُ٥ بػببٗا أعتربت خس١َ َه١ُْٛ يف ناؾ١ ايٓؿط 
 .(1)أعبا٤ ايعطام

ٚشيو ٜعين إٔ نُإ اقابات ايعٌُ ٚؾكًا هلصا ايٓعاّ نإ ٜكتكط ع٢ً ايعُاٍ 
املتٛادسٜٔ يف بعض املٓاطل َٔ ايعطام باغتجٓا٤ املػتدسَني يس٣ اسبه١َٛ ٚيف قطاع 

 ١ُْٛ يف ناؾ١ أعبا٤ ايعطام.ايٓؿط ؾإٕ خسَتِٗ َه
 1964( يػ١ٓ 140ٚاغتٓازًا إىل املاز٠ اشباَػ١ َٔ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )

ٚايصٟ ْل أٜهًا ع٢ً مشٍٛ  1966( يػ١ٓ 5ؾكس قسض ْعاّ اشبس١َ امله١ُْٛ ضقِ )
املػتدسَني يس٣ أقشاب ايعٌُ ايصٜٔ ٜػتدسَٕٛ ثالثني َػتدسًَا ؾأنجط بايهُإ ٚيف 

اشبُػ١ املصنٛض٠ غابكًا يف ْعاّ اشبس١َ امله١ُْٛ املًػٞ ٚيهٔ مت تعسٌٜ ٖصا ايٓعاّ  االي١ٜٛ
ٚايصٟ ْل ع٢ً مشٍٛ املػتدسَني يس٣  1968( يػ١ٓ 6بايٓعاّ ضقِ ) 1968يف عاّ 

. يف ضباٚي١ (2)اقشاب ايعٌُ ايصٜٔ ٜػتدسَٕٛ عؿطٜٔ عاٌَ ؾأنجط بايهُإ االيعاَٞ
( يػ١ٓ 5إ، ٚنصيو ْل ْعاّ اشبس١َ امله١ُْٛ ضقِ )يؿٍُٛ انرب عسز َٔ ايعُاٍ بايهُ

ع٢ً مشٍٛ املػتدسَني يس٣ اسبه١َٛ يف زٚا٥طٖا َٚؤغػاتٗا ايطمس١ٝ ٚؾب٘  1966
ايطمس١ٝ ٚاملػتدسَني يس٣ ؾطنات ايٓؿط ٚنصيو املػتدسَني ايعطاقٝني يس٣ ايبعجات 

اؾ١ أعبا٤ ايعطام ٚزٕٚ ايسبًَٛاغ١ٝ ٚايكٓك١ًٝ ٚايسٚي١ٝ ٚاملٓعُات االق١ًُٝٝ بايهُإ يف ن
 .(3)ايتكٝس بعسز َعني

                                                      

( من نطام الخجمة السزسهنة رقم 3و 6و  0( يخاجع بيحا الخرهص نرهص السهاد )0)
 السلغي. 78;0( لدشة 76)

السعجلة بالشطام  88;0( لدشة7( من نطام الخجمة السزسهنة رقم )6 – 0/فقخة 3( السادة )6)
 :8;06/3/0في  0767السشذهر في الهقائع العخاقية العجد  :8;0( لدشة 0رقم )

 .:8;0/;/0وأعتبخ نافحًا في 
 .88;0( لدشة 7( من نطام الخجمة السزسهنة رقم )6/فقخة3( السادة )3)
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قس ْل  1964( يػ١ٓ 140َٚٔ ازبسٜط بايصنط إٔ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )
( 1َؿعٍٛ أسهاّ ايؿكٌ ايػابع َٔ قإْٛ ايعٌُ ضقِ ) *ع٢ إٔ ٜبطٌ يف ايتاضٜذ املعني

تعاَات أقشاب املعسٍ أٚ أ١ٜ تؿطٜعات أخط٣ قازض٠ مبكتهاٙ ؾُٝا ٜتعًل بإي 1958يػ١ٓ 
ايعٌُ املؿُٛيني بأسهاّ ٖصا ايكإْٛ عٔ زؾع ايتعٜٛض عٔ اقابات ايعٌُ اييت تكع بعس 
ايتاضٜذ املعني. أَا االقابات ٚاالَطاض امل١ٝٓٗ اييت ْؿأت قبٌ ايتاضٜذ املعني ؾتبك٢ 

املعسٍ أٚ أ١ٜ  1958( يػ١ٓ 1َؿُٛي١ بأسهاّ ايؿكٌ ايػابع َٔ قإْٛ ايعٌُ ضقِ )
 .(1)خط٣ قسضت مبٛدب٘تؿطٜعات أ

ؾإْ٘ قس  1969( يػ١ٓ 112ٚعٓس قسٚض قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )
غطٜإ أسهاَ٘ مبا ؾٝٗا نُإ اقابات ايعٌُ ع٢ً مجٝع ايعاًَني ٚنصيو ْل ع٢ً "

ٚعًٝ٘ ؾإْ٘ قس مشٌ املتسضبني ألٍٚ َط٠ بايهُإ ٖٚٛ أَط بايؼ األ١ُٖٝ  (2)املتسضبني َِٓٗ"
إشا عًُٓا إٔ املتسضبني َعطنٕٛ أٜهًا القابات ايعٌُ ٚقس نإ املؿطع َٛؾكًا ٚايهطٚض٠ 

 بؿُٛهلِ بايهُإ.
ٚيكس اغتج٢ٓ ٖصا ايكإْٛ َٔ أسهاَ٘ صبُٛع١ َٔ ايؿ٦ات َطابك١ متاًَا يًؿ٦ات 

ٚاييت شنطْاٖا  1964( يػ140١ٓاملػتجٓاٙ يف أسهاّ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )
يٝٗا ؾ١٦ أخط٣ ِٖٚ ايطعاٜا االداْب ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يس٣ َؤغػات غابكًا، ٚيهٓ٘ أناف إ

أدٓب١ٝ ٜكع َطنعٖا ايط٥ٝػٞ خاضز ايعطام ٚاملؿُٛيني بٓعاّ ايتكاعس ٚايهُإ االدتُاعٞ 
 .(3)يف أٚطاِْٗ

                                                      

ىحا  ( التاريخ السعين: ىه التاريخ الحي يعييشو الشطام بسهجب السادة الخامدة لتصبيق*)
القانهن بجسيع فخوعو أو بعزيا ألول مخة على أية مشصقة أو فئة من فئات السدتخجمين 

( من قانهن الزسان 9/ فقخة0أو أصحاب العسل أو السؤسدات أو الرشاعات .)السادة 
  السلغي. 86;0( لدشة 061االجتساعي العخاقي رقم )

 86;0( لدشة061اقي رقم)( من قانهن الزسان االجتساعي العخ 6/فقخة93( السادة )0)
 السلغي.

( لدشة 006( من قانهن التقاعج والزسان االجتساعي للعسال رقم )0/فقخة3( السادة )6)
 السلغي. ;8;0

 ىـ( من القانهن نفدو. -0/ فقخة 3( السادة )3)
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 1971( يػ١ٓ 39ٚعٓس قسٚض قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ االدتُاعٞ يًعُاٍ ضقِ )
"ٜعٌُ بٗصا ايكإْٛ َٔ تاضٜذ قسٚضٙ إال ؾُٝا ٜطز ب٘ ؾكس ْكت املاز٠ ايجايج١ َٓ٘ ع٢ً إٔ 

( 151ْل قاْْٛٞ خام ٜٚطبل ع٢ً مجٝع ايعُاٍ املؿُٛيني بأسهاّ قإْٛ ايعٌُ ضقِ )
...." ٚبايطدٛع إىل ايكإْٛ االخري ظبس أْ٘ قس ْل ع٢ً إٔ "تػطٟ أسهاّ ٖصا 1970يػ١ٓ 

ُٝا ٜطز ب٘ ْل قاْْٛٞ خام، ٚنٌ ايكإْٛ ع٢ً مجٝع ايعُاٍ يف ازبُٗٛض١ٜ ايعطاق١ٝ إال ؾ
عاٌَ تؿًُ٘ أسهاّ ٖصا ايكإْٛ ٜهٕٛ َؿُٛاًل سهًُا بكإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ 

 .(1)االدتُاعٞ"
ٚشيو ٜعين إٔ أسهاّ قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ االدتُاعٞ ناْت تؿٌُ آْصاى 

ٜطبل ٖصا  -مجٝع ايعُاٍ ٚيف أعبا٤ ايعطام ناؾ١، نُا ْكت املاز٠ ايجايج١ أٜهًا ع٢ً إٔ "أ
ع٢ً مجٝع ايعُاٍ املؿُٛيني بأسهاّ قإْٛ  1971ايكإْٛ َٔ أٍٚ ؾٗط ْٝػإ يػ١ٓ 

ٜطبل ع٢ً بك١ٝ ؾ٦ات  -املعسٍ. ب 1969( يػ١ٓ 112ايتكاعس ٚايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )
ايعُاٍ، تباعًا ٚع٢ً َطاسٌ، مبطاغِٝ مجٗٛض١ٜ تكسض بٓا٤ًا ع٢ً إقرتاح ايٛظٜط َٚٛاؾك١ 

جيب يف مجٝع اسباالت إٔ ٜػطٞ ايتطبٝل ايؿعًٞ هلصا ايكإْٛ مجٝع ايعُاٍ صبًؼ االزاض٠ ٚ
املؿُٛيني بأسهاَ٘، خالٍ َس٠ أقكاٖا مخؼ غٓٛات َٔ تاضٜذ ْؿاشٙ"، ٚؾُٝا خيل 

املًػٞ ظبس أْ٘  1969( يػ١ٓ 112ايؿكط٠ )أ( ٚبايطدٛع إىل قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )
طٟ أسهاَ٘ ع٢ً مجٝع ايعاًَني ٚنصيو املتسضبني ( ع٢ً إٔ تػ1/ؾكط٠ 3قس ْكت املاز٠ )

َِٓٗ باغتجٓا٤ صبُٛع١ َٔ ايؿ٦ات غبل شنطِٖ، َٚٔ ازبسٜط بايصنط إٔ تطبٝل قإْٛ 
( 39ايهُإ االدتُاعٞ ع٢ً عُاٍ ايكطاع اشبام نإ ٜكتكط يف تاضٜذ ْؿاش ايكإْٛ ضقِ )

 ط ٚؾكًا يًُاز٠ ع٢ً عُاٍ املؿاضٜع اييت تػتدسّ عؿطٜٔ عاَاًل ؾأنج 1971يػ١ٓ 
( 6املعسٍ بايٓعاّ ضقِ ) 1966( يػ١ٓ 5أ( َٔ ْعاّ اشبس١َ امله١ُْٛ ضقِ ) – 1/ ؾكط٠ 3)

أَا عُاٍ املؿاضٜع االخط٣ يف ٖصا ايكطاع ٚاييت تػتدسّ عسزا اقٌ َٔ ايعُاٍ  1968يػ١ٓ 
 .(2)ؾًِ ٜهْٛٛا خانعني ألسهاّ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ايٓاؾص 

ط٠ )ب( َٔ املاز٠ ايجايج١ َٔ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ايٓاؾص ٚإغتٓازًا إىل ايؿك
ٚاييت قهت بإٔ ٜطبل ايكإْٛ ع٢ً بك١ٝ ؾ٦ات ايعُاٍ تباعًا ٚع٢ً َطاسٌ ٚمبطاغِٝ 
مجٗٛض١ٜ، ؾكس قسض تٓؿٝصًا هلصا ايٓل َطغَٛإ مجٗٛضٜإ تكطض مبٛدبُٗا تباعًا مشٍٛ 

                                                      

 السلغي. 91;0( لدشة 070( من قانهن العسل  العخاقي رقم )9( السادة )0)
 .66يهسف الياس,  قانهن الزسان االجتساعي، مرجر سابق، ص عجنان العابج ود. ( د.6)
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. ثِ تكطض (2). ثِ عؿط٠ عُاٍ ؾأنجط(1)جطعُاٍ املؿاضٜع اييت تػتدسّ مخػ١ عؿط عاَاًل ؾأن
غطٜإ ايكإْٛ ع٢ً أقشاب ايعٌُ ايصٜٔ ٜػتدسَٕٛ مخػ١ عُاٍ ؾأنجط مبٛدب املطغّٛ 

إال إٔ ٖصا املطغّٛ قس أؾتكس إىل ايؿطع١ٝ يف قسٚضٙ  1978( يػ١ٓ 599ازبُٗٛضٟ ضقِ )
 9/3/1976ٗت يف ٚشيو ألٕ املس٠ ايكك٣ٛ اييت سسزٖا ايكإْٛ يؿٍُٛ مجٝع ايعُاٍ قس أْت

/ؾكط٠ ب( 3ٖٚٛ تاضٜذ إْكها٤ مخؼ غٓٛات ع٢ً ْؿاش ايكإْٛ إغتٓازًا إىل ْل املاز٠ )
( ايكازض يف 521َٔ ٖصا ايكإْٛ، ٚسٝح إٔ قطاض صبًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ املٓشٌ شٟ ضقِ )

ٚايكانٞ بتُسٜس املس٠ املكطض٠ يف املاز٠ ايجايج١ َٔ ايكإْٛ، قطض إٔ تطبل  27/4/1977
ايكإْٛ ع٢ً ايعُاٍ غري املؿُٛيني بٓا٤ًا ع٢ً إقرتاح ٚظٜط ايعٌُ َٚكازق١ صبًؼ  أسهاّ

. ٚايصٟ قطض (3)(1634قٝاز٠ ايجٛض٠، هلصا أقسض صبًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ املٓشٌ قطاضٙ املطقِ )
ؾٝ٘ املكازق١ ع٢ً املطغّٛ ازبُٗٛضٟ ٚإعتباض أسهاَ٘ ْاؾصٙ إعتباضًا َٔ ايتاضٜذ احملسز 

 .(4)يٓؿاش املطغّٛ
( ٚايصٟ 150ايطقِ ) أقسض صبًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ املٓشٌ قطاضٙ شٟ 1987ٚيف عاّ 

اعتباض مجٝع ايعُاٍ يف زٚا٥ط ايسٚي١ ٚايكطاع االؾرتانٞ َٛظؿني ٜٚتػإٚٚ ْل ؾٝ٘ ع٢ً "
َعِٗ يف اسبكٛم ٚايٛادبات نُا ْل ع٢ً إٔ ٜكتكط غطٜإ أسهاّ قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ 

, ٖٚصا (5)"ايكطاع اشبام ٚاملدتًط ٚايتعاْٚٞع٢ً عُاٍ  1971 ( يػ39١ٓاالدتُاعٞ ضقِ )
ال ربتل ضبه١ُ ايعٌُ ت ضبه١ُ ايتُٝٝع ايعطاق١ٝ بأْ٘ "َا أنسٙ ايكها٤ ايعطاقٞ سٝح قه

يف ْعط ايسعا٣ٚ اييت ٜكُٝٗا ايعاٌَ ايصٟ ٜعٌُ يف زاٚا٥ط ايسٚي١ ٚايكطاع االؾرتانٞ ٚايصٟ 
( ٚاملؤضر يف 150قطاض صبًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ املطقِ ) اقبح َٛظؿًا مبٛدب ايؿكط٠ األٚىل َٔ

                                                      

، الحي أعتبخ نافحًا في 90;69/6/0( الرادر في 097( السخسهم الجسيهري رقم)0)
0/01/0;90. 

 .97;0/7/0الحي اعتبخ نافحًا في  97;0( الرادر في 696( السخسهم الجسيهري رقم )6)
مشذهر في  :9;61/06/0( الرادر في 0836( قخار مجلذ قيادة الثهرة السشحل رقم )3)

 .;9;0/0/:( في 0;68الهقائع العخاقية العجد )
 66يهسف الياس,  قانهن الزسان االجتساعي، مرجر سابق، ص عجنان العابج ود. ( د.6)

– 63. 
 9:;0( لدشة 071من قخار مجلذ قيادة الثهرة السشحل رقم ) ( الفقختين )أواًل وسابعًا(7)

 .9:;31/3/0( في 3063العخاقية، العجد ) مشذهر في الهقائع 
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, ٚبايتايٞ ؾإٕ قطاض ذبٌٜٛ ايعُاٍ إىل َٛظؿني يف زٚا٥ط ايسٚي١ ٚايكطاع (1) 19/3/1987
االؾرتانٞ أًٜا ناْت َربضات قسٚضٙ مل حيكل ايؿا٥س٠ املطد٠ٛ يًعُاٍ بٌ ع٢ً ايعهؼ تطتب 

قإْٛ ايعٌُ ٚقإْٛ ايهُإ عًٝ٘ سطَاِْٗ َٔ املُٝعات اييت ْل عًٝٗا نٌ َٔ 
االدتُاعٞ ٚخاق١ تًو االسهاّ املتعًك١ باقابات ايعٌُ ٚأَطاض امل١ٓٗ، َٚا ٜؤنس شيو إٔ 

ٚاملتعًل بطعا١ٜ املٛظؿني عٓس  (2)املؿطع ايعطاقٞ أقسض قإْٛ ايعذع ايكشٞ يًُٛظؿني
َٔ قطاض أٟ بعس سٛايٞ أثين عؿط عاًَا  1999تعطنِٗ إلقاب١ عٌُ أٚ َطض َٗين يف عاّ

 .(3)ذبٌٜٛ ايعُاٍ إىل َٛظؿني
ّ املًػٞ ؾإْ٘ قس ْل ع٢ً 1987( يػ١ٓ 71ٚعٓس قسٚض قإْٛ ايعٌُ ضقِ )

أٟ اْ٘ نٝل  (4)غطٜإ أسهاَ٘ ع٢ً مجٝع ايعُاٍ يف ايكطاع اشبام ٚاملدتًط ٚايتعاْٚٞ
َ٘، إال َٔ ْطام مشٛي٘ يًعُاٍ َػتبعسًا ايعُاٍ يف زٚا٥ط ايسٚي١ ٚايكطاع االؾرتانٞ َٔ أسها

اْ٘ ْل ٚألٍٚ َط٠ ع٢ً إٔ تتشٌُ زا٥ط٠ ايعٌُ ٚايهُإ االدتُاعٞ زؾع االؾرتانات 
املكطض٠ يف قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ االدتُاعٞ يًعُاٍ يف ساي١ اقاب١ املتسضب يسٜٗا أٚ ٚؾات٘ 
أثٓا٤ ايتسضٜب أٚ بػبب٘ عٔ ؾرت٠ تسضٜب٘ ٚتطبل حبل املتسضب أسهاّ قإْٛ ايتكاعس 

 .(5)دتُاعٞ يًعُاٍٚايهُإ اال
ٚقس ْل ٖصا ايكإْٛ أٜهًا ع٢ً ايعاّ قاسب ايعٌُ بتعٜٛض ايعاٌَ اسبسخ ايصٟ 
مت تؿػًٝ٘ خبالف أسهاّ قإْٛ ايعٌُ ألْ٘ أقػط َٔ ايػٔ ايكاْْٛٞ املػُٛح ب٘ يتؿػٌٝ 

                                                      

, مجسهعة ::;0/:/66( بتاريخ ::;/ عسل/01:قخار محكسة التسييد العخاقية رقم )( 0)
 .070, ص::;0, الدشة التاسعة عذخ, تسهز, آب, أيلهل, 3االحكام العجلية, العجد

عخاقية، مشذهر في الهقائع ال ;;;0( لدشة 00( قانهن العجد الرحي للسهضفين رقم )6)
 .;;;66/7/0في  3997العجد 

التأميشات االجتساعية لألمخاض السيشية في قانهني العخاق   ,( عبجهللا صالح علي الكسيم3)
، 6111جامعة بغجاد، بغجاد ،  -واليسن، أشخوحة دكتهراه مقجمة إلى كلية القانهن 

 .81ص
 السلغي.  9:;0 (  لدشة90/أواًل( من قانهن العسل العخاقي رقم ) :( السادة )6)
 /ثانيًا( من القانهن نفدو.69( السادة )7)
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يف ساي١ اقابت٘ أثٓا٤ ايعٌُ أٚ َٔ دطا٥٘ بكطف ايٓعط  (1)االسساخ ٖٚٛ مخػ١ عؿط٠ عاًَا
 .(2)ط ضنٔ اشبطأعٔ تٛؾ

املًػٞ مل ٜتهُٔ  1987( يػ١ٓ 71َٚٔ ازبسٜط بايصنط إٔ قإْٛ ايعٌُ ضقِ )
املًػٞ ٜكهٞ بإٔ ايعُاٍ  1970( يػ١ٓ 151ْكًا مماثاًل ملا ٚضز يف قإْٛ ايعٌُ ضقِ )

املؿُٛيني بكإْٛ ايعٌُ َؿُٛيٕٛ سهًُا بكإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ االدتُاعٞ، ٚبايتايٞ 
ايٓاؾص ٜػطٟ ع٢ً ايعُاٍ ايصٜٔ  1971( يػ١ٓ 39ُإ االدتُاعٞ ضقِ )بكٞ قإْٛ ايه

ٜعًُٕٛ يس٣ أقشاب ايعٌُ ايصٜٔ ٜؿػًٕٛ مخػ١ عُاٍ ؾأنجط يف نٌ َٔ ايكطاع اشبام 
 2000( يعاّ 209ٚاملدتًط ٚايتعاْٚٞ إىل إٔ قسض قطاض صبًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ املٓشٌ ٚاملطقِ )

 (3)تؿٌُ ثالث١ عُاٍ ؾأنجط بايهُإ االدتُاعٞ ٚايكانٞ بؿٍُٛ عُاٍ َؿاضٜع ايعٌُ اييت
مما أز٣ إىل اتػاع ْطام ايعُاٍ املؿُٛيني بأسهاّ قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ االدتُاعٞ ضقِ 

 ايٓاؾص. 1971( يػ١ٓ 39)
ٚتأنٝسًا يصيو قهت ضبه١ُ ايتُٝٝع ايعطاق١ٝ " بإٔ املُٝع عًٝ٘ نإ ٜػتدسّ 

ٍ يصا ؾٗٛ غري َؿٍُٛ بكطاض صبًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ عاَاًل ٚاسسًا يف ضبً٘ ٚيٝؼ أضبع١ عُا
 . (4)...." 2000يػ١ٓ  209املطقِ 

( يتعسٌٜ قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ االدتُاعٞ 21قسض ايكإْٛ ضقِ ) 2007ٚيف عاّ 
( 39ايٓاؾص سٝح ْل ع٢ً ايػا٤ املاز٠ ايجايج١ َٔ قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )

ًٞ: " تػطٟ أسهاّ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً ايعُاٍ املؿُٛيني ٚحيٌ ضبًٗا َاٜ 1971يػ١ٓ 

                                                      

 .نفدوقانهن ال/أواًل( من 0;( السادة )0)
 ( من القانهن نفدو .7;( السادة )6)
مشذهر في   7/06/6111( الرادر في ;61( قخار مجلذ قيادة الثهرة السشحل رقم )3)

 .6111(  لدشة 3:79الهقائع العخاقية العجد  )
, 08/00/6116( بتاريخ 6116/ مجنية ثالثة/0:87كسة التسييد العخاقية رقم )قخار مح( 6)

خليل ابخاهيم السذاىجي وشياب احسج ياسين, قزاء العسل وفق السبادئ القزائية 
 .679, ص :611السقخرة, من محكسة التسييد االتحادية, بال مكان شبع, 
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، نُا ْل ع٢ً ايػا٤ قطاض صبًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ 1987( يػ١ٓ 71بأسهاّ قإْٛ ايعٌُ ضقِ )
 .(1)" 2000/  5/12( يف 209املٓشٌ ضقِ )

ٜٚأتٞ شيو َٔ أدٌ مشٍٛ ايعاًَني يس٣ نٌ َٔ ايكطاع اشبام ٚاملدتًط 
كاعس ٚايهُإ االدتُاعٞ ايٓاؾص بػض ايٓعط عٔ عسزِٖ ٚعسّ ٚايتعاْٚٞ بأسهاّ قإْٛ ايت

املًػٞ قس ْل  1987( يػ71١ٓسطَاِْٗ َٔ َعاٜاٙ، ٚشيو ألٕ قإْٛ ايعٌُ ايعطاقٞ ضقِ )
 .(2)ع٢ً "إٔ تػطٟ أسهاَ٘ ع٢ً املؿاضٜع ٚأَانٔ ايعٌُ اييت تػتدسّ عاَاًل ٚاسسًا ؾأنجط"

 .(2)ؾأنجط"
( يػ١ٓ 39ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )ٚبايتايٞ ؾكس أقبشت أسهاّ قإْٛ ايتكاعس ٚ

ايٓاؾص مبا ؾٝٗا أسهاّ نُإ اقابات ايعٌُ تػطٟ ع٢ً مجٝع ايعُاٍ ٚاملتسضبني  1971
ايعاًَني يف نٌ َٔ ايكطاع اشبام ٚاملدتًط ٚايتعاْٚٞ ست٢ ٚيٛ نإ املؿطٚع ٜعٌُ ؾٝ٘ 

يعطاقٞ َٔ سٝح عاٌَ ٚاسس ؾكط، عًًُا إٔ ايعاٌَ ايعطبٞ نإ يف ايػابل ؾأْ٘ ؾإٔ ايعاٌَ ا
املؿُٛيني بأسهاّ قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ االدتُاعٞ ايٓاؾص ٚشيو إغتٓازًا إىل َا ْل 

املًػٞ بإٔ "ٜعاٌَ ايعاٌَ ايعطبٞ ايصٟ  1987( يػ71١ٓعًٝ٘ قإْٛ ايعٌُ ايعطاقٞ ضقِ )
 .(3)ٜعٌُ يف ايعطام َعا١ًَ ايعاٌَ ايعطاقٞ يف اسبكٛم ٚايٛادبات املكطض٠ يف ٖصا ايكإْٛ"

اَا ؾُٝا خيل ايعاٌَ االدٓيب ؾًِ ٜٓل أٟ َٔ قإْٛ ايعٌُ ايعطاقٞ املًػٞ أٚ 
قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ االدتُاعٞ ايٓاؾص ع٢ً مشٛهلِ بأسهاّ نُإ اقابات ايعٌُ 

املعسي١ ٚاشباق١ مبُاضغ١ االداْب ايعٌُ يف  1987( يػ١ٓ 18ٚنصيو ايتعًُٝات ضقِ )
ِ بأسهاّ اقابات ايعٌُ إال إٔ ايعطام بأعتباضٙ َٔ ايسٍٚ ايعطام، ؾإْٗا مل تٓل ع٢ً مشٛهل

املتعًك١ باملػاٚا٠ يف  1925( يػ١ٓ 19اييت قازقت ع٢ً اتؿاق١ٝ ايعٌُ ايسٚي١ٝ ضقِ )
املعا١ًَ يًعُاٍ ايٛطٓٝني ٚاالداْب بؿإٔ تعٜٛض ايعُاٍ عٔ سٛازخ ايعٌُ ؾإْ٘ يف ساي١ 

القاب١ عٌُ ؾإْ٘ خيهع ألسهاّ نُإ  تعطض أٟ َٔ ايعُاٍ االداْب ايعاًَني يف ايعطام
ايٓاؾص  1971( يػ١ٓ 39اقابات ايعٌُ ايٛاضز٠ يف قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )

                                                      

عجل لقانهن التقاعج والزسان الس 6119( لدشة 60( من القانهن رقم )6و 0( السادة )0)
(  6160الشافح  مشذهر في الهقائع العخاقية العجد ) 90;0( لدشة;3االجتساعي رقم )

 .09/8/6119بتاريخ  
 السلغي. 9:;0( لدشة 90( من قانهن العسل العخاقي رقم )3/فقخة:( السادة )6)
 .نفدوقانهن ال( من 9( السادة )3)
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ٚشيو باالغتٓاز إىل َا ْل عًٝ٘ قإْٛ ايعٌُ املًػٞ بأْ٘ عٓس عسّ ٚدٛز ْل يف ٖصا 
١ ٚايسٚي١ٝ املكازم ايكإْٛ تطبل أسهاّ ايكٛاْني االخط٣ ٚأسهاّ اتؿاقٝات ايعٌُ ايعطبٝ

 .(1)عًٝٗا قاًْْٛا
املًػٞ ع٢ً إٔ تطبل االسهاّ اشباق١ باقابات  1987ٚيكس ْل قإْٛ ايعٌُ يػ١ٓ 

ايعٌُ املٓكٛم عًٝٗا يف قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ االدتُاعٞ يًعُاٍ ع٢ً غري املهُْٛني 
ٌ إ ٜسؾع إىل ٚإ تتٛىل زا٥ط٠ ايعٌُ ٚايهُإ االدتُاعٞ تٓؿٝص شيو ٚإٔ ع٢ً قاسب ايعُ

زا٥ط٠ ايعٌُ ٚايهُإ االدتُاعٞ تعٜٛهًا عٔ ايتعاَاتٗا دباٙ ايعاٌَ غري املهُٕٛ ٚؾل 
 َاٜأتٞ:

% َٔ أدط ايعاٌَ ايَٝٛٞ أٚ ايؿٗطٟ ملس٠ غ١ٓ ٚاسس٠ إشا غبب االقاب١ يًعاٌَ 50 -1
 عذعًا دع٥ًٝا.

ب١ عذع % َٔ أدط ايعاٌَ ايَٝٛٞ أٚ ايؿٗطٟ ملس٠ غ١ٓ ٚاسس٠ إشا ْتر عٔ االقا100 -2
نًٞ أٚ أزت إىل ايٛؾا٠، نُا ْل ٖصا ايكإْٛ أٜهًا ع٢ً إٔ ٜعاقب بػطا١َ َاي١ٝ التكٌ 

ٚباسببؼ َس٠ التكٌ عٔ ؾٗط ٚاسس ٚالتعٜس عٔ غت١ أؾٗط  30000ٚالتعٜس عٔ  3000عٔ 
 .(2)نٌ َٔ خيايـ االسهاّ املتعًك١ باستٝاطات ايعٌُ مبا ؾٝٗا ايٓل ايػابل

اقشاب ايعٌُ ع٢ً تػذٌٝ عُاهلِ يف زا٥ط٠ ايهُإ ٜٚأتٞ شيو يف غبٌٝ ايعاّ 
االدتُاعٞ ٚاال غٝسؾعٕٛ تعٜٛعات إىل زا٥ط٠ ايهُإ يف ساي١ اقاب١ أٟ َٔ عُاهلِ نُا 

 أِْٗ غٝعاقبٕٛ بػطا١َ َاي١ٝ أٚ باسببؼ.
قاْْٛٔ ٚظاض٠ ايعٌُ  2006نُا ٜٓبػٞ االؾاض٠ إىل إٔ املؿطع ايعطاقٞ اقسض يف عاّ 

( َٓ٘ ع٢ً إٔ 16ٚايصٟ ْكت املاز٠ ) (3)2006( يػ١ٓ 8شٟ ايطقِ ) ٚايؿؤٕٚ االدتُاع١ٝ
ٚقطاض صبًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠  1987( يػ١ٓ 29)ًٜػٞ قإْٛ ايعٌُ ٚايؿؤٕٚ االدتُاع١ٝ ضقِ )

ٚ  1987( يػ١ٓ 201ٚاملطغَٛني ازبُٗٛضٜني املطقُني ) 1987( يػ١ٓ 551املٓشٌ ضقِ )
ايكازض٠ مبٛدبٗا ْاؾص٠ ؾُٝا الٜتعاضض  ٚتبك٢ االْع١ُ ٚايتعًُٝات 1989(يػ١ٓ 1364)

 ٚأسهاّ ٖصا ايكإْٛ إىل سني قسٚض َاحيٌ ضبًٗا أٚ ًٜػٝٗا(.

                                                      

 و.( من القانهن نفد080( السادة )0)
 السلغي. 9:;0( لدشة 90رقم )العسل العخاقي  ( من قانهن 003( و )006( السهاد )6)
 .06/6118/:6( في 6131( مشذهر في  جخيجة الهقائع العخاقية العجد )3)
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( 29عًًُا أْ٘ الٜٛدس يف ايعطام قإْٛ بإغِ قإْٛ ايعٌُ ٚايؿؤٕٚ االدتُاع١ٝ شٟ ايطقِ )
 املعسٍ. 1987( يػ١ٓ 71ٚإمنا ٖٓايو قإْٛ ايعٌُ ضقِ ) 1987يػ١ٓ

بعًٝا يف ضقِ ايكإْٛ ؾإٕ ٖٓايو خطأ يف اغِ ايكإْٛ أٜهًا، ٚإشا نإ ٖٓاى خطأ َط
ؾًِ ظبس  1987( يػ١ٓ 551ٚؾُٝا خيل ايػا٤ قطاض صبًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ املٓشٌ شٟ ايطقِ )

نُٔ قاعس٠ ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ قطاضًا حيٌُ ٖصا ايطقِ ٚإشا نإ املككٛز ب٘ ٖٛ ايكطاض ضقِ 
ٍ يف زٚا٥ط ايسٚي١ ٚايكطاع االؾرتانٞ إىل َٛظؿني ٚاشبام بتشٌٜٛ ايعُا 1987( يػ١ٓ 150)

ؾإٕ شيو ٜعين إٔ ايعُاٍ يف زٚا٥ط ايسٚي١ ٚايكطاع االؾرتانٞ غٝػطٟ عًِٝٗ قإْٛ ايتكاعس 
املعسٍ َٓص تاضٜذ ْؿط ٖصا ايكإْٛ يف ازبطٜس٠  1971( يػ١ٓ 39ٚايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )

ايٛنٛح تؤزٟ إىل ايؿٛن٢ ٚعسّ  ٚيهٔ ٖصٙ االخطا٤ ٚعسّ 2006ايطمس١ٝ أٟ َٓص عاّ 
(، نُا إٔ ٖصٙ املاز٠ قس ْكت أٜهًا ع٢ً بكا٤ 16َعطؾ١ املككٛز َٔ ْل املاز٠ )

االْع١ُ ٚايتعًُٝات ايكازض٠ مبٛدب قإْٛ ايعٌُ ٚقطاضات صبًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ املٓشٌ 
ض قإْٛ ٚاملطاغِٝ ازبُٗٛض١ٜ املًػا٠ ْاؾصٙ إىل سني قسٚض َاحيٌ ضبًٗا أٚ ًٜػٝٗا، ٚقس قس

ّ أٟ بعس َطٚض تػع غٓٛات ع٢ً قسٚض ٖصا ايكإْٛ، عًًُا إٔ 2015ايعٌُ ازبسٜس يف عاّ
قس ؾطع َٔ أدٌ تأغٝؼ  2006( يػ8١ٓقإْٛ ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿؤٕٚ االدتُاع١ٝ شٟ ايطقِ )

ٖٝه١ًٝ دسٜس٠ يٛظاض٠ ايعٌُ ٚايؿؤٕٚ االدتُاع١ٝ ٚاغتػالٍ ايطاقات املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ ٚإعاز٠ 
ؾًِ  (1)صبًؼ ايٛظاض٠ ٚتٓعِٝ ايعٌُ مبا ٜؤَٔ ذبػني اشبسَات ٚضؾع نؿا٠٤ االزا٤ تؿهٌٝ

ٜهٔ َٔ املٓاغب إٔ ٜتهُٔ ْكًا ًٜػٞ قإْٛ ايعٌُ ٚقطاض صبًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ املٓشٌ 
ع٢ً ٖصا ايٓشٛ، ٚإمنا نإ َٔ االؾهٌ اقساض قإْٛ َػتكٌ ٜٓل ع٢ً ايػا٤ قإْٛ ايعٌُ 

يجٛض٠ املٓشٌ ٚإٔ ٜكاؽ بؿهٌ قشٝح ٚٚانح ٚإٔ ٜهٕٛ خايًٝا ايٓاؾص ٚقطاض صبًؼ قٝاز٠ ا
َٔ االخطا٤ ٚايعٝٛب َٔ قبٌ زب١ٓ قا١ْْٝٛ َتدكك١ ٚشات خرب٠ يف صباٍ ايتؿطٜع ٚإٔ ٜتِ 
تؿطٜع قإْٛ عٌُ دسٜس بعس َس٠ قكري٠ يهٞ الْهٕٛ أَاّ ؾطاؽ تؿطٜعٞ أٚ غُٛض 

 ٚرببط يف َعطؾ١ ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل ملس٠ ط١ًٜٛ.
, ؾإْ٘ مل (2) 2015( يػ١ٓ 37عٓس قسٚض قإْٛ ايعٌُ ايعطاقٞ ازبسٜس ضقِ )ٚ

ٜتهُٔ ْكًا ٜكهٞ بإٔ ايعُاٍ املؿُٛيني بكإْٛ ايعٌُ َؿُٛيني سهًُا بكإْٛ ايتكاعس 
                                                      

 .6118( لدشة:االسباب السهجبة لتذخيع قانهن وزارة العسل والذؤون االجتساعية رقم ) (0)
 00/6107/;( بتاريخ 63:8هقائع العخاقية بالعجد )( نذخ ىحا القانهن في جخيجة ال6)

 ( يهمًا من تاريخ نذخه في الجخيجة الخسسية.1;وأصبح نافحًا بعج مزي )
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( 39ٚايهُإ االدتُاعٞ، نُا أْ٘ مل ٜتِ تعسٌٜ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )
اّ قإْٛ ايهُإ ع٢ً ايعُاٍ املؿُٛيني ّ ايٓاؾص يٝٓل ع٢ً إٔ تػطٟ أسه1971يػ١ٓ

بأسهاّ قإْٛ ايعٌُ ازبسٜس ٖٚصا ٜعس قكٛضًا قاًْْٛٝا نإ َٔ املؿرتض إٔ ٜتِ تساضن٘، ألٕ 
ايعُاٍ اشبانعني يكإْٛ ايعٌُ ازبسٜس غٝهْٕٛٛ يف ٖصٙ اسباي١ غري خانعني يكإْٛ 

 ايهُإ االدتُاعٞ.
( َٓ٘ ع٢ً أْ٘: 3كس ْكت املاز٠ )َٚٔ سٝح غطٜإ أسهاّ قإْٛ ايعٌُ ازبسٜس ؾ

"أٚاًل: تػطٟ أسهاّ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً مجٝع ايعُاٍ يف مجٗٛض١ٜ ايعطام أٚ َٔ ِٖ حبهُِٗ 
َا مل ٜٓل ايبٓس )ثاًْٝا( َٔ ٖصٙ املاز٠ ع٢ً خالف شيو. ثاًْٝا: التػطٟ أسهاّ ٖصا 

١ْٝ أٚ ْل قاْْٛٞ املٛظؿني ايعَُٛٝني املعٝٓني ٚؾل قإْٛ اشبس١َ املس -ايكإْٛ ع٢ً : أ
أؾطاز ايكٛات املػًش١ َٚٓتػيب ايؿطط١ ٚاالَٔ ايساخًٞ". ٚشيو ٜعين إ  -خام. ب

 قإْٛ ايعٌُ ازبسٜس ٜكتكط غطٜاْ٘ أٜهًا ع٢ً ايكطاع اشبام ٚاملدتًط ٚايتعاْٚٞ ؾكط.
ٚؾُٝا خيل مشٍٛ ايعُاٍ بهُإ اقابات ايعٌُ ؾكس ْل قإْٛ ايعٌُ ازبسٜس ع٢ً إٔ 

يتسضٜب َػؤٚي١ عٔ زؾع االؾرتانات املكطض٠ يف قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ تهٕٛ زا٥ط٠ ا
االدتُاعٞ يًعُاٍ خالٍ ؾرت٠ ايتسضٜب ع٢ً أغاؽ اسبس االز٢ْ يألدط٠، يف ساي١ اقاب١ 
املتسضب أٚ ٚؾات٘ أثٓا٤ ايتسضٜب أٚ بػبب٘ ٚتطبل حبل املتسضب أسهاّ قإْٛ ايتكاعس 

ثٌ ملا دا٤ يف قإْٛ ايعٌُ ايػابل إال إٔ املؿطع ٚايهُإ االدتُاعٞ يًعُاٍ ٖٚٛ ْل مما
ايعطاقٞ قس أناف ؾكط٠ دسٜس٠ ١َُٗٚ دسًا تتعًل بايعاّ َطانع ايتسضٜب املٗين ع٢ً ايتكٝس 
بؿطٚط ايكش١ ٚايػال١َ امل١ٝٓٗ ٚأخهاع املتسضب يًؿشل ايطيب قبٌ املباؾط٠ 

 ايعٌُ ٚاالَطاض امل١ٝٓٗ.ٖٚصا ٜعس خط٠ٛ ١َُٗ يف غبٌٝ ايٛقا١ٜ َٔ اقابات  (1)بايتسضٜب
نُا ْل ايكإْٛ ازبسٜس أٜهًا ع٢ً ايعاّ قاسب ايعٌُ بسؾع أدٛض ايعاٌَ اسبسخ ايصٟ 
الجيٛظ تؿػًٝ٘ ألٕ غٓ٘ أقٌ َٔ ايػٔ ايكاْْٛٞ يًتؿػٌٝ ٖٚٛ مخػ١ عؿط عاًَا ٚإٔ ٜكّٛ 

 .(2)بتعٜٛه٘ يف ساٍ اقابت٘ أثٓا٤ ايعٌُ أٚ َٔ دطا٥٘ بكطف ايٓعط عٔ تٛؾط ضنٔ اشبطأ
(ع٢ً إٔ تطبل االسهاّ اشباق١ باقابات ايعٌُ املٓكٛم 124نُا ْكت املاز٠)

عًٝٗا يف قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ االدتُاعٞ يًعُاٍ ع٢ً ايعُاٍ غري املهُْٛني ٚإٔ تتٛىل 
                                                      

 6107( لدشة39/فقخة ثانيًا وثالثًا( من قانهن العسل العخاقي رقم) 69( يشطخ نز السادة )0)
 الشافح.

 الشافح. 6107( لدشة  39) ( من قانهن العسل العخاقي رقم016نز السادة ) يشطخ( 6)
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زا٥ط٠ ايهُإ تٓؿٝص شيو ٚإٔ ع٢ً قاسب ايعٌُ إ ٜسؾع تعٜٛهًا إىل زا٥ط٠ ايهُإ مماثاًل 
عٌُ ايػابل. ٚيكس ْل ايكإْٛ ازبسٜس ع٢ً َعاقب١ نٌ َٔ خيايـ ملا ٚضز يف قإْٛ اي

(مخػُا١٥ أيـ زٜٓاض ٚالتعٜس 500000االسهاّ املتعًك١ باستٝاطات ايعٌُ بػطا١َ التكٌ َٔ )
 (1)(ًَٕٝٛ زٜٓاض أٚ باسببؼ َس٠ التكٌ عٔ ؾٗط ٚاسس ٚالتعٜس ع٢ً غت١ أؾٗط1000000عٔ )

 ايكش١ ٚايػال١َ امل١ٝٓٗ يف أَانٔ ايعٌُ.َٔ أدٌ ايعاّ اقشاب ايعٌُ بااليتعاّ 
َٚٔ ازبسٜط بايصنط إٔ قإْٛ ايعٌُ ازبسٜس مل ٜٓل ع٢ً إٔ ٜعاٌَ ايعاٌَ ايعطبٞ 
َعا١ًَ ايعاٌَ ايعطاقٞ يف اسبكٛم ٚايٛادبات نُا إٔ ايكإْٛ ازبسٜس قس عطف ايعاٌَ االدٓيب 

بايعٌُ يف ايعطام بكؿ١ بأْ٘: "نٌ ؾدل طبٝعٞ الحيٌُ ازبٓػ١ٝ ايعطاق١ٝ ٜعٌُ أٚ ٜطغب 
. ٜٚبسٚ إ ٖصا ايتعطٜـ مشٌ ايعاٌَ االدٓيب (2)عاٌَ خبالف عٌُ الٜهٕٛ سبػاب٘ اشبام"

ٚنصيو ايعطبٞ الٕ نًُٝٗا الحيٌُ ازبٓػ١ٝ ايعطاق١ٝ ٚبايتايٞ ؾإ ايعاٌَ ايعطبٞ غٝطبل 
ٚبايطدٛع إىل ٖصٙ  1987(يػ18١ٓبؿأْ٘ ايتعًُٝات اشباق١ بتؿػٌٝ االداْب ضقِ)

/أٚاًل( قسعطؾت االدٓيب بأْ٘" نٌ ؾدل الحيٌُ ازبٓػ١ٝ 1تعًُٝات ظبس إٔ املاز٠)اي
ايعطاق١ٝ أٚ دٓػ١ٝأسساالقطاض ايعطب١ٜٝٚطغب ايعٌُ يف ايعطام بكؿ١ عاٌَ يف ايكطاع اشبام 
ٚاملدتًط ٚايتعاْٚٞ" ٚشيو ٜعين خطٚز ايعاٌَ ايعطبٞ َٔ ْطام ٖصٙ ايتعًُٝات ٖٚصا 

ايتعًُٝات اييت الظاٍ ايعٌُ بٗا ست٢ َٜٛٓا ٖصا مما ٜػتٛدب تٓاقض بني ْل ايكإْٛ ٚ 
اقساض تعًُٝات دسٜس٠ خبكٛم تؿػٌٝ ايعُاٍ ايعطب ٚاالداْب يتٛانب ايٛنع ايطأٖ 

 ٚساي١ انتػاح ايعُاي١ االدٓب١ٝ ٚايعطب١ٝ ملٝازٜٔ ايعٌُ يف ايعطام.
ٞ ٜتعًل ٚيف ٖصٙ اسباي١ ٚأَاّ ٖصا ايككٛض بعسّ ٚدٛز ْل يف ايتؿطٜع ايعطاق

بتؿػٌٝ ايعُاٍ ايعطب ٚأَاّ خًٛ نٌ َٔ قإْٛ ايعٌُ ازبسٜس ٚتعًُٝات تؿػٌٝ االداْب َٔ 
أٟ ْل ٜتعًل بؿٍُٛ ايعُاٍ االداْب ٚنصيو ايعطب بايهُإ ؾإْ٘ غٝكاض إىل األخص 
باإلتؿاقٝات ايعطب١ٝ ٚايسٚي١ٝ شات ايك١ً ٚاملكازم عًٝٗا َٔ قبٌ ايعطام عٓس تعطنِٗ 

ٚقس نإ االدسض باملؿطع ايعطاقٞ إٔ ٜٓل بؿهٌ ٚانح ٚقطٜح ع٢ً القابات ايعٌُ 
مشٍٛ ايعُاٍ ايعطب ٚاالداْب باسهاّ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ بؿهٌ عاّ ٚباسهاّ 
نُإ اقابات ايعٌُ بؿهٌ خام يتاليف ٖصا ايٓكل ايتؿطٜعٞ ؾُٝا خيل ايؿ٦ات 

 املؿُٛي١ باسهاّ ٖصا ايكإْٛ.
                                                      

 ( من القانهن نفدو.067نز السادة ) يشطخ (0)
 ( من القانهن نفدو.63/فقخة0( السادة )6)
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 ادلبحث انثبوي
 انعمم وانفئبت ادلشمونة بهضمبن اصبببت 

 يف قواوني ادلمهكة االدروية اذلبمشية
يًشسٜح عٔ ايتطٛض ايتاضخيٞ يهُإ اقابات ايعٌُ يف املًُه١ االضز١ْٝ اهلامش١ٝ 

 ٚايؿ٦ات املؿُٛي١ بٗصا ايهُإ ؾإٕ شيو ٜتطًب تكػِٝ ٖصا املبشح إىل املطًبني اآلتٝني:
 ْني املًُه١ االضز١ْٝ اهلامش١ٝ.املطًب األٍٚ: نُإ اقابات ايعٌُ يف قٛا

املطًب ايجاْٞ: ايؿ٦ات املؿُٛي١ بهُإ اقابات ايعٌُ يف قٛاْني املًُه١ االضز١ْٝ 
 اهلامش١ٝ.

 ادلطهب األول
 ضمبن اصبببت انعمم يف  قواوني ادلمهكة االردوية اذلبمشية
َٔ ؾرت٠  يكس َط ايتؿطٜع ايعُايٞ يف املًُه١ االضز١ْٝ اهلامش١ٝ بعس٠ َطاسٌ ابتسا٤ًا

ايػٝطط٠ ايعجُا١ْٝ ٚإىل َٜٛٓا ٖصا ؾؿٞ عٗس اَاض٠ ؾطم االضزٕ مل ٜهٔ ٖٓايو تؿطٜعات 
ُٖٚا  1909عُاي١ٝ ْاؾص٠ املؿعٍٛ غ٣ٛ تؿطٜعني ؾكط قسضا يف عٗس ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ عاّ

قإْٛ ازبُعٝات ٚقإْٛ االنطاب ٚع٢ً ايطغِ َٔ ْؿاش ٖصٜٔ ايكاْْٛني إال أْ٘ مل ٜهٔ هلُا 
ٚض ٜصنط يعسّ ٚدٛز قٓاعات ١َُٗ يف شيو اسبني، أَا بايٓػب١ إىل عكٛز ايعٌُ ايؿطز١ٜ أٟ ز

ؾكس ناْت خانع١ ألسهاّ اداض٠ االؾدام ايٛاضز٠ يف صب١ً األسهاّ ايعسي١ٝ اييت أقسضتٗا 
 ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ آْصاى.

ؾًِ ٜهٔ يف تًو املطس١ً أٟ تٓعِٝ قاْْٛٞ القابات ايعٌُ اييت ميهٔ إٔ ٜتعطض 
 هلا ايعُاٍ يف أثٓا٤ عًُِٗ يف اَاض٠ ؾطم االضزٕ.

أَا يف ؾًػطني ؾكس قاَت سه١َٛ االْتساب ايربطاْٞ بػٔ قاْْٛني االٍٚ خام 
ٖٚصٜٔ ايكاْْٛني قس  1947ٚايجاْٞ خام بٓكابات ايعُاٍ غ١ٓ  1927بتعٜٛض ايعُاٍ غ١ٓ

 .(1)سال ضبٌ قاْْٛٞ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ )االنطاب ٚازبُعٝات(

                                                      

 –( د. سيج محسهد رمزان, الهسيط في شخح قانهن العسل وقانهن الزسان االجتساعي 0)
دار  دراسة مقارنة مع التصبيقات القزائية لسحكستي التسييد والشقس، الصبعة الخابعة،

 .31م، ص6106 -ىـ 0637االردن،  -الثقافة للشذخ و التهزيع، عسان
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ٔ خالٍ َاغبل أْ٘ قس نإ ٖٓايو أظزٚاد١ٝ يف ايكٛاْني اييت تٓعِ عالقات ايعٌُ يف ٜٚبسٚ َ
نؿيت املًُه١ االضز١ْٝ اهلامش١ٝ، ؾكس نإ تطبٝل ايكٛاْني اييت اقسضتٗا سه١َٛ االْتساب 
ٜكتكط ع٢ً ايهؿ١ ايػطب١ٝ أٟ ؾًػطني بُٝٓا ناْت ايكٛاْني ايعجُا١ْٝ ٖٞ املطبك١ يف ايهؿ١ 

ثِ  1953( يػ١ٓ 35ٗا٤ ٖصٙ االظزٚاد١ٝ مت اقساض قإْٛ ْكابات ايعُاٍ ضقِ )ايؿطق١ٝ ٚالْ
ُٖٚا أٍٚ ايكٛاْني االضز١ْٝ يف  1955( يػ١ٓ 17قسض بعسٙ قإْٛ تعٜٛض ايعُاٍ ضقِ )

 صباٍ ايعٌُ ٚمبٛدبُٗا ايػٝت ايكٛاْني ايعجُا١ْٝ ٚايربطا١ْٝ ايػابك١ ايصنط.
ايصٟ ْعِ ؾؤٕٚ  1955( يػ17١ٓقِ )َٚا ُٜٗٓا ٖٓا ٖٛ قإْٛ تعٜٛض ايعُاٍ ض

ايتعٜٛض عٔ اقابات ايعٌُ ٚاَطاض امل١ٓٗ ٚاييت اطًل عًٝٗا تعبري )االَطاض ايكٓاع١ٝ(، 
ٚقس ايػ٢ ٖصا ايكإْٛ قإْٛ تعٜٛض ايعُاٍ ايؿًػطٝين ٚأٟ تؿطٜع اضزْٞ أٚ ؾًػطٝين 

هُٔ ٖصا ايكإْٛ آخط إىل املس٣ ايصٟ تتدايـ ؾٝ٘ أسهاَ٘ َع َادا٤ يف ٖصا ايكإْٛ، ٚقس ت
ذبسٜس املككٛز بايعاٌَ ٚقاسب ايعٌُ ٚاملعٌُ نُا ْل ايكإْٛ ع٢ً اغتشكام ايعاٌَ 
يًتعٜٛض عٓس اقابت٘ حبازخ ْادِ عٔ عًُ٘ ٚعٓس تٛؾط ؾطٚط َع١ٓٝ، ٚقس بني 
ايتعٜٛهات املكطض٠ يًعاٌَ املكاب مبٛدب أسهاّ ٖصا ايكإْٛ ٚساي١ اسبطَإ َٔ 

َٔ األسهاّ اشباق١ باقاب١ ايعاٌَ باألَطاض ايكٓاع١ٝ سٝح  ايتعٜٛض، نُا تهُٔ عسزًا
اسبل ب٘ دسٚاًل باألَطاض ايكٓاع١ٝ اييت حيل طًب ايتعٜٛض عٔ االقاب١ بٗا ٚعسزٖا 

 .(1)عؿطٕٚ َطنًا، عًًُا إٔ ْطام تطبٝل ٖصا ايكإْٛ نٓا نٝكًا ٚضبسٚزًا دسًا
بات ايعٌُ يف املًُه١ ٜٚعس ٖصا ايكإْٛ ٖٛ بسا١ٜ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يهُإ اقا

االضز١ْٝ اهلامش١ٝ بأنًُٗا سٝح أْ٘ طبل يف ايهؿتني ايػطب١ٝ ٚايؿطق١ٝ ٚقس أغتُط ايعٌُ ب٘ 
 .1960( يػ١ٓ 21إىل سني قسٚض قإْٛ ايعٌُ االضزْٞ ضقِ )

أٍٚ قإْٛ عٌُ اضزْٞ َٛسس  (2)1960( يػ١ٓ 21إش ٜعس قإْٛ ايعٌُ االضزْٞ ضقِ )
ايعاٌَ بكاسب ايعٌُ ٚقس أؾطز املؿطع يف ٖصا ايكإْٛ ؾكاًل ٜٓعِ ايعالق١ اييت تطبط 

خاقًا ٖٚٛ ايؿكٌ ايجاْٞ عؿط يٝتهُٔ األسهاّ بهُإ اقابات ايعٌُ َٛنشًا ؾٝ٘ 
َػؤٚيٝات قاسب ايعٌُ دباٙ ايعاٌَ يف ساي١ تعطن٘ ألقاب١ عٌُ َٚكساض ايتعٜٛض عٔ 

سباالت اييت حيطّ ؾٝٗا ايعاٌَ َٔ تًو االقاب١ َٚا ميتاظ ب٘ ٖصا ايتعٜٛض إناؾ١ إىل بٝإ ا
سك٘ يف ايتعٜٛض، ٚقس اسبل بٗصا ايؿكٌ قا١ُ٥ باألَطاض ايكٓاع١ٝ اييت ٜرتتب زؾع 

                                                      

 .061، ص019( يشطخ خالج العدي ،  مرجر سابق ، ص0)
 .81;60/7/0( بتاريخ 0;06( مشذهر في الجخيجة الخسسية العجد )6)
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تعٜٛض عٓس االقاب١ بأسساٖا ٚقا١ُ٥ أخط٣ باألنطاض ازبػُا١ْٝ اييت ٜٓؿأ َٓٗا عذع 
ايعاٌَ  دع٥ٞ زا٥ِ باإلناؾ١ إىل دسٍٚ بني تٛظٜع ايتعٜٛض ايٛادب زؾع٘ إىل أؾطاز عا١ً٥

 املتٛيف.
بايطغِ َٔ إٔ تٓعُٝ٘ دا٤ ؾاَاًل  1960( يػ١ٓ 21ٚيهٔ ٜالسغ إٔ ايكإْٛ ضقِ )

ألغًب َٛنٛعات ايعٌُ ٚخاق١ اقابات ايعٌُ إال إٔ ايتطبٝل ايعًُٞ هلصا ايكإْٛ قس أظٗط 
بعض ايجػطات أٚ ايتشاٜالت األَط ايصٟ دعٌ املؿطع االضزْٞ ٜكسض بعض ايتؿطٜعات 

غسًا هلصٙ ايجػطات، ٚمتاؾًٝا َع ايتطٛض االقتكازٟ ٚاالدتُاعٞ ايصٟ ؾٗست٘ املعسي١ ي٘ 
املًُه١ ٚيكس مت إدطا٤ أضبع١ عؿط تعسٜاًل هلصا ايكإْٛ َٓص تاضٜذ اقساضٙ ٚإىل إٔ مت ايػا٥٘ 

 .(1)1996( يػ8١ٓبكسٚض قإْٛ ايعٌُ ضقِ )
دتُاعٞ يف قسض أٍٚ قإْٛ يًهُإ اال 1978ٜٚٓبػٞ االؾاض٠ إىل أْ٘ يف عاّ 

ٚايصٟ مسٞ بكإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ  16/10/1978املًُه١ االضز١ْٝ اهلامش١ٝ بتاضٜذ 
اٟ بعس انجط َٔ عؿطٜٔ عاَا ع٢ً قسٚض اٍٚ قإْٛ نُإ  (2)1978(يػ30١ٓاملؤقت ضقِ)

ادتُاعٞ يف ايعطام ٚقس مت مبٛدب ٖصا ايكإْٛ إْؿا٤ املؤغػ١ ايعا١َ يًهُإ االدتُاعٞ 
بإعساز نٛازضٖا ٚخططٗا يًبس٤ يف تطبٝل 1979سأت املؤغػ١ يف بسا١ٜ عاّ االضز١ْٝ ٚب

 .(3)1/1/1980أسهاّ ٖصا ايكإْٛ سٝح بسأ ايتطبٝل ايؿعًٞ ي٘ بتاضٜذ 
ٚيكس دا٤ ٖصا ايكإْٛ يٝعطٞ املؤَٔ عًِٝٗ يف ظً٘ محا١ٜ إدتُاع١ٝ ٚإقتكاز١ٜ 

ٝل ٖصٙ اسبُا١ٜ ؾكس أؾتٌُ أنرب َٔ تًو اييت ناْت َٛدٛز٠ يف ظٌ أٟ تؿطٜع آخط، ٚيتشك
ع٢ً أْٛاع َتعسز٠ َٔ ايتأَٝٓات اييت ٜتُتع بٗا املؤَٔ عًِٝٗ املؿُٛيني مبع١ً ايهُإ 
االدتُاعٞ، ؾكس ْكت ايؿكط٠ االٚىل َٔ املاز٠ ايجايج١ َٔ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ يػ١ٓ 

١ٓٗ ع٢ً إٔ ٜؿتٌُ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً ايتأَني نس اقابات ايعٌُ ٚأَطاض امل 1978
ٚايتأَني نس ايؿٝدٛخ١ ٚايعذع ٚايٛؾا٠ ٚايتأَني نس ايعذع املؤقت بػبب املطض ٚاال١ََٛ 

 ٚايتأَني ايكشٞ ٚاملٓح ايعا١ًٝ٥ ٚايتأَني نس ايبطاي١.

                                                      

 .36 – 36سيج دمحم رمزان، مرجر سابق ، ص ( د.0)
 .:9;08/01/0( بتاريخ 6:08( مشذهر في الجخيجة الخسسية العجد )6)
التذخيعات االجتساعية، الصبعة األولى، دار الثقافة للشذخ والتهزيع،  ,سساح سالم سالم ( د.3)

 .016، ص6106االردن،  –عسان 
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إش أؾطز ٖصا ايكإْٛ ايؿكٌ ايطابع َٓ٘ يألسهاّ اشباق١ بهُإ اقابات ايعٌُ 
١ اييت ٜرتتب عًٝٗا ايتعٜٛض عٓس ٚقس اسبل ب٘ قا٥ُتني االٚىل خاق١ باألَطاض ايكٓاعٝ

ٟ ٜٓؿأ عٓٗا،  االقاب١ بٗا أَا ايكا١ُ٥ ايجا١ْٝ ؾأْٗا خاق١ باالقابات ٚتكسٜط ْػب ايعذع ايص
ٚقس أعتُس ٖصا ايكإْٛ ع٢ً أغًٛب االؾرتانات ايؿٗط١ٜ اييت ٜؤزٜٗا قاسب ايعٌُ يف 

ملؿُٛيني بايهُإ، متٌٜٛ نُإ اقابات ايعٌُ، ٚقس ٚغع ٖصا ايكإْٛ َٔ ْطام ايعُاٍ ا
نُا أْ٘ دعٌ ايتأَني يف املؤغػ١ ايعا١َ يًهُإ االدتُاعٞ ٜهٕٛ ايعاًَٝا ع٢ً ايعُاٍ ايصٜٔ 

 ْل ايكإْٛ ع٢ً مشٛهلِ بايهُإ االدتُاعٞ.
َٚٔ ازبسٜط بايصنط إٔ األسهاّ اشباق١ بهُإ اقابات ايعٌُ ٚايٛاضز٠ يف قإْٛ 

ايعٌُ بٗا إىل سني قسٚض قإْٛ ايهُإ أغتُط  1960( يػ21١ٓايعٌُ االضزْٞ ضقِ )
أٟ ملس٠ عؿطٜٔ عاًَا  1980ٚايصٟ أقبح ْاؾصًا يف عاّ  1978( يػ30١ٓاالدتُاعٞ ضقِ )

مل ٜٓل ع٢ً ايػا٤ تًو األسهاّ  1978ٚعٓس قسٚض قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ يػ١ٓ
األسهاّ تػطٟ اشباق١ باقابات ايعٌُ ٚايٛاضز٠ يف قإْٛ ايعٌُ املصنٛض، ٚبايتايٞ ؾإٕ تًو 

ٚإٔ مل ٜتِ تعسٌٜ  1978ع٢ً ايعُاٍ غري املؿُٛيني بكإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ يػ١ٓ
( يػ١ٓ 8قإْٛ ايعٌُ ٚتهُٝٓ٘ ْكًا قطحيًا بصيو خبالف قإْٛ ايعٌُ االضزْٞ ضقِ )

(َٓ٘ ع٢ً إٔ تطبل األسهاّ املتعًك١ باقابات ايعٌُ 86سٝح ْكت املاز٠ )(1)1996
ز٠ يف ٖصا ايكإْٛ ع٢ً ايعُاٍ ايصٜٔ التػطٟ عًِٝٗ أسهاّ قإْٛ ٚأَطاض امل١ٓٗ ايٛاض

ايهُإ االدتُاعٞ املعٍُٛ ب٘، ٚعًٝ٘ ؾإٕ َػؤٚي١ٝ قاسب ايعٌُ غري ايتعٜٛض عٔ 
اقابات ايعٌُ تتٛقـ ع٢ً َس٣ خهٛع أٚ عسّ خهٛع املؤغػ١ اييت ٜعٌُ ؾٝٗا ايعاٌَ 

يعاٌَ ألسهاّ قإْٛ ايهُإ ألسهاّ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ٚيف ساي١ عسّ خهٛع ا
االدتُاعٞ تهٕٛ َػؤٚي١ٝ قاسب ايعٌُ بايتعٜٛض عٔ اقابات ايعٌُ ٚؾل أسهاّ قإْٛ 

 .(2)ايعٌُ ايٓاؾص
َٚٔ ازبسٜط بايصنط إٔ األسهاّ ايٛاضز٠ يف ايؿكٌ ايعاؾط َٔ قإْٛ ايعٌُ األضز٢ْ 

كتكط٠ ع٢ً ٚاشباق١ باقابات ايعٌُ ٚأَطاض امل١ٓٗ قس ناْت َ 1996( يػ١ٓ 8ضقِ)
َػؤٚي١ٝ قاسب ايعٌُ عٔ اقابات ايعٌُ ٚايتعٜٛض عٓٗا ٚنٝؿ١ٝ املطايب١ بايتعٜٛض 

                                                      

 .8;;08/6/0( بتاريخ 6003( مشذهر في الجخيجة الخسسية العجد)0)
، السخكد القهمي للشذخ، عامخ دمحم علي, شخح قانهن العسل االردني، الصبعة األولى ( د.6)

 .7;0، ص;;;0االردن،  –أربج 
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َٚست٘ ْٚطام ايؿٍُٛ بٗصا ايهُإ ٚبعض األسهاّ األخط٣ نُا اسبل ب٘ دسٚيني أسسُٖا 
باألَطاض امل١ٝٓٗ ٚاآلخط ٜتعًل بٓػب ايعذع َٚٔ املالسغ إٔ ٖصا ايكإْٛ ٖٛ ايكإْٛ 

 .2010ٕ أدطٜت عًٝ٘ ايعسٜس َٔ ايتعسٜالت نإ آخطٖا يف عاّ ايٓاؾص سايًٝا ٚأ
قسض قإْٛ ايهُإ  2001أَا ؾُٝا خيل قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ؾؿٞ عاّ 

( 30ٚايصٟ ايػ٢ قإْٛ ايهُإ ايػابل ضقِ ) (1)2001( يػ19١ٓاألدتُاعٞ املؤقت ضقِ )
ايػابل ؾكس خكل  ٚقس دا٤ت أسهاَ٘ َؿاب١ٗ يتًو ايٛاضز٠ يف ايكإْٛ 1978يػ١ٓ 

ايؿكٌ ايطابع َٓ٘ يهُإ اقابات ايعٌُ ٚأَطاض امل١ٓٗ ٚايصٟ تهُٔ أغايٝب متٌٜٛ 
نُإ اقابات ايعٌُ ٚاشبسَات املكس١َ يًعاٌَ املكاب مبكته٢ ٖصا ايتأَني َٚا ٜػتشك٘ 

اٌَ املكاب َٔ تعٜٛهات نُا اسبل ب٘ أٜهًا دسٚيني مماثًني ملا اسبل بايكإْٛ ايع
املًػٞ َع بعض ايتٛغع يف أْٛاع األَطاض امل١ٝٓٗ نُا متٝع ٖصا ايكإْٛ بعٜاز٠ املعاٜا اييت 

 حيكٌ عًٝٗا ايعاٌَ املكاب عٔ تًو ايٛاضز٠ يف ايكإْٛ ايػابل.
( 19دبت تعسٌٜ قإْٛ ايهُإ ضقِ )َٚع شيو ؾكس ناْت ٖٓاى عس٠ َربضات أغتٛ

بعهٗا ٜتكٌ باملؤغػ١ ايعا١َ يًهُإ االدتُاعٞ ٚبعهٗا ٜتكٌ بايؿ٦ات  2001يػ١ٓ
ٚيكس مت  (2)املؿُٛي١ ذبت َع١ً ٖصا ايتؿطٜع َٚٓٗا َاٜتعًل بٛدٛز ثػطات يف ٖصا ايكإْٛ

يٝتِ ايػا٤ٙ  .(3)2009( يػ١ٓ 26تعسًٜ٘ عس٠ َطات نإ آخطٖا بكسٚض ايكإْٛ املؤقت ضقِ )
, (4)2010(يػ١ٓ 7(َٔ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ املؤقت ضقِ )108بعس شيو مبٛدب املاز٠ )

ٚازبساٍٚ  2001( يػ١ٓ 19ٚاييت ْكت ع٢ً إٔ " ًٜػ٢ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )
 املًشك١ ب٘ َٚا ططأ عًٝ٘ َٔ تعسٌٜ....".

قس تهُٔ ظٜاز٠  ١2010 ( يػ7َٓٚٔ املالسغ إٔ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )
( 19يف االَتٝاظات ٚاسبكٛم املكطض٠ يًعاٌَ املكاب عٔ تًو ايٛاضز٠ يف قإْٛ ايهُإ ضقِ )

املًػٞ ٚقس ْل ٚألٍٚ َط٠ ع٢ً إَها١ْٝ ظٜاز٠ ْػب١ اؾرتانات اقابات ايعٌُ يف  2001يػ١ٓ
، اناتقس ْل ؾكط ع٢ً اَها١ْٝ ربؿٝض ٖصٙ االؾرت 2001( يػ19١ٓسني إٔ ايكإْٛ ضقِ )

املًػٞ نُا  2001ٚقس تهُٔ ٖصا ايكإْٛ أٜهًا تعاضٜـ أنجط عٔ تًو ايٛاضز٠ يف قإْٛ 
                                                      

 . 30/7/6110( بتاريخ ;:66العجد ) ( مشذهر في الجخيجة الخسسية0)
 . :01، مرجر سابق ، ص( د. سساح سالم سالم6)
 .;07/01/611(  بتاريخ  0;;6( مشذهر في الجخيجة الخسسية العجد  )3)
 .0/6/6101( بتاريخ  7166( مشذهر في الجخيجة الخسسية العجد )6)
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است٣ٛ ٖصا ايكإْٛ ٚألٍٚ َط٠ ع٢ً مخػ١ دساٍٚ ًَشك١ تهُٔ ازبسٍٚ األٍٚ َٓٗا قا١ُ٥ 
باألَطاض امل١ٝٓٗ أَا ايجاْٞ ؾكس تعًل باقابات ايعٌُ َع َالسعات ٖا١َ تتعًل بٗصٜٔ 

ني تهُٔ ازبسٍٚ ايطابع بٝإ يالْكب١ املػتشك١ يف ايطاتب أٚ ايتعٜٛض َع ازبسٚيني يف س
َالسعات خاق١ بهٝؿ١ٝ ايطدٛع إىل ٖصا ازبسٍٚ أَا ازبسٚيني املتبكني ؾكس ناْا ٜتعًكإ 

 بايطٚاتب ايتكاعس١ٜ ٖٚٞ يٝػت ضبٌ يسضاغتٓا.
قس  2010( يػ١ٓ 7ٚيهٔ ٜٓبػٞ االؾاض٠ إىل إٔ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )

اغتدسّ َكطًح املٓؿآ٠ يف ْكٛق٘ َٚٔ نُٓٗا ايٓكٛم اشباق١ بهُإ اقابات 
ايعٌُ ٚقس ٚنع املككٛز باملٓؿأ٠ بأْٗا "أٟ ٚظاض٠ أٚ زا٥ط٠ سه١َٝٛ أٚ ١٦ٖٝ أٚ َؤغػ١ 
ضمس١ٝ أٚ عا١َ أٚ أٟ ؾطن١ أٚ َؤغػ١ أٚ مجع١ٝ أٚ أٟ ؾدل طبٝعٞ أٚ اعتباضٟ 

شبانعني ألسهاّ ٖصا ايكإْٛ أٚ أٟ ؾدل طبٝعٞ ٜػتدسّ عاَاًل أٚ أنجط َٔ االؾدام ا
 .(1)ٜعٌُ سبػاب٘ اشبام أٚ أٟ د١ٗ أخط٣ ذبسزٖا ايتعًُٝات ايتٓؿٝص١ٜ"

َٚٔ املالسغ إٔ ٖصا املكطًح قس دا٤ ٚاغعًا َٚبًُٗا ٚغري زقٝل ٚؾٝ٘ خًط 
ٚتساخٌ يف املهُٕٛ ؾكس ٚضز ؾٝ٘ أْ٘ ٜؿٌُ أٟ ؾطن١ أٚ َؤغػ١ أٚ مجٝع١ أٚ أٟ ؾدل 

أٚ اعتباضٟ ٜػتدسّ عاَاًل أٚ أنجط َٔ االؾدام اشبانعني ألسهاّ ٖصا ايكإْٛ  طبٝعٞ
ٖٚٛ تعطٜـ يكاسب ايعٌُ ٚايٛاضز نُٔ ٖصا ايكإْٛ أٜهًا، ٚايصٟ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ؾطن١ 
أٚ َؤغػ١ أٚ مجع١ٝ مما ٜعين ٚقٛع املؿطع يف تهطاض الَربض ي٘، نُا شنط يف ايتعطٜـ أٜهًا 

سبػاب٘ اشبام ٖٚصا ٜعين سكٍٛ تٓاقض عٓس تطبٝل  بأْ٘ أٟ ؾدل طبٝعٞ ٜعٌُ
ايٓكٛم اشباق١ بهُإ اقابات ايعٌُ ؾال ميهٔ يف ٖصٙ اسباي١ تطبٝل األسهاّ اشباق١ 
بايتعاَات املٓؿأ٠ دباٙ ايعاٌَ املكاب ألْ٘ يٝؼ يسٜ٘ عُاٍ ٚإٔ نإ يسٜ٘ ؾػٝهٕٛ 

طبٝعٞ أٚ َعٟٓٛ  ٖٓايو تهطاض آخط ألْ٘ ٚاضز نُٔ تعطٜـ قاسب ايعٌُ بأْ٘ نٌ ؾدل
ٚقس نإ َٔ األؾهٌ يًُؿطع االضزْٞ االبكا٤ ع٢ً َكطًح قاسب ايعٌُ ٚايٛاضز نُٔ ٖصا 
ايكإْٛ َع إَها١ْٝ ايتٛغع يف َهُْٛ٘ يٝؿٌُ ايكطاعني ايعاّ ٚ اشبام، ألْ٘ أنجط زق١ 

 ٚٚنٛح ٚخاق١ عٓس تطبٝل األسهاّ املتعًك١ بهُإ اقابات ايعٌُ.
االضزْٞ ع٢ً َكطًح املٓؿأ٠ باملؿّٗٛ شات٘ يف قإْٛ  َٚع شيو ؾكس أبك٢ املؿطع

. َع نٌ ايجػطات ٚايتٓاقهات اييت تهُٓٗا ٖصا (2)2014( يػ١ٓ 1ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )
                                                      

 السلغي. 6101( لدشة 9/فقخة ب( من قانهن الزسان االجتساعي االردني رقم )6( السادة )0)
 .0/6106/;6(  بتاريخ  7689( مشذهر في الجخيجة الخسسية العجد  )6)



 (12( ، السنة )75( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (75), Year (23) 

733 

املكطًح ٚاييت أؾطْا إيٝٗا غابكًا، ٖٚٛ َا نإ جيب إٔ ٜتذاٚظٙ املؿطع االضزْٞ عٓس 
 دبٓبًا ألٟ خًط أٚ غُٛض. اقساضٙ ايكإْٛ األخري باغتدساّ َكطًح قاسب ايعٌُ

قس  2014( يػ1١ٓنُا ٜبٓػٞ االؾاض٠ إىل إٔ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )
أختًـ يف ذبسٜس املككٛز ببعض املكطًشات ايٛاضز٠ يف املاز٠ ايجا١ْٝ َٓ٘ عُا ناْت عًٝ٘ 
يف ايكإْٛ ايػابل َٚٔ أِٖ تًو املكطًشات ٖٛ تعطٜـ اقاب١ ايعٌُ ٚنصيو تعطٜـ ضاتب 

عتالٍ، نُا إٔ املؿطع االضزْٞ قس بني إٔ َكطًح ض٥ٝؼ اجملًؼ ايٛاضز يف ٖصا ايكإْٛ اال
ٜككس ب٘ ايٛظٜط ٖٚٛ أَط غطٜب الْ٘ غايبًا َاٜصنط إٔ املككٛز بايٛظٜط ٖٛ ٚظٜط ايعٌُ أٚ 
ايٛظٜط املدتل نُا مل حيسز ٖصا ايكإْٛ أٟ صبًؼ ٜهٕٛ ض٥ٝػ٘ ٖٛ ايٛظٜط، ٚقس تهُٔ 

ٚألٍٚ َط٠ يف ايتؿطٜع االضزْٞ تعطٜـ املٗٔ اشبطط٠ ٚاييت عطؾٗا بأْٗا  ٖصا ايكإْٛ أٜهًا
"املٗٔ اييت تؤزٟ إىل االنطاض بكش١ أٚ سٝا٠ املؤَٔ عًٝ٘ ْتٝذ١ تعطن٘ يعٛاٌَ أٚ ظطٚف 
خطط٠ يف ب١٦ٝ ايعٌُ ع٢ً ايطغِ َٔ تطبٝل ؾطٚط َٚعاٜري ايػال١َ ٚ ايكش١ امل١ٝٓٗ ٚذبسز 

 بٓعاّ ٜكسض هلصٙ ايػا١ٜ".
ا إٔ األسهاّ اشباق١ بهُإ اقابات ايعٌُ ٚايٛاضز٠ نُٔ ايكإْٛ ازبسٜس قس نُ

تهُٓت ايعسٜس َٔ االختالؾات عٔ تًو ايٛاضز٠ يف قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ املؤقت ضقِ 
َٓٗا األسهاّ اشباق١ بإدطا٤ات االبالؽ ٚ ايعالز ايطيب ٚايبسٍ ايَٝٛٞ  2010( يػ١ٓ 7)

قطاضات ايًذإ ايطب١ٝ ٚغريٖا، نُا إٔ قإْٛ ايهُإ ٚايؿشل ايطيب ٚاالعرتاض ع٢ً 
قس ظاز َبًؼ ايػطاَات املؿطٚن١ ع٢ً املٓؿأت املتٗطب١ َٔ  2014( يػ١ٓ 1االدتُاعٞ ضقِ )

تػذٌٝ ايعُاٍ املؿُٛيني بايهُإ يس٣ ازبٗات ايطمس١ٝ يف خط٠ٛ ١َُٗ إلضغاّ أقشاب 
سّ ايتٗطب َٔ َػؤٚيٝتٗا يف تػذٌٝ ايعٌُ أٚ املٓؿأت نُا ٜػُٝٗا ايكإْٛ االضزْٞ ع٢ً ع

ايعُاٍ املؿُٛيني يف َؤغػ١ ايهُإ االدتُاعٞ، عًًُا إٔ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ 
 ازبسٜس قس ظاز َٔ سكٛم ٚنُاْات ايعاٌَ املكاب باملكاض١ْ َع ايكٛاْني ايػابك١.

قس ْل يف  2014( يػ١ٓ 1َٚٔ ازبسٜط بايصنط إٔ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )
ٚازبساٍٚ  2001( يػ١ٓ 19( ع٢ً إٔ " ًٜػ٢ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )107از٠ )امل

املًشك١ ب٘ َٚا ططأ عًٝ٘ َٔ تعسٌٜ...." أٟ أْ٘ ْل ع٢ً ايػا٤ قإْٛ قس مت ايػا٤ٙ غابكًا 
املصنٛض٠  2010( يػ7١ٓ( َٔ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ املؤقت ضقِ )108مبٛدب املاز٠ )

بؿهٌ قطٜح  ٢2010 املؿطع إٔ ٜٓل ع٢ً ايػا٤ قإْٛ ايهُإ يػ١ٓ غابكًا، ٚقس نإ عً
سٝح ْل ايكإْٛ ازبسٜس ع٢ً إٔ " ٜعاز إستػاب ضٚاتب ايتكاعس اييت مت ربكٝكٗا ٚؾكًا 
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مبا يف شيو اقابات ايعٌُ  2010( يػ7١ٓألسهاّ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ املؤقت ضقِ )
 . (1)اييت أزت إىل ٚؾا٠ ايعاٌَ..."

ؾكس ظازت يتكبح  2014( يػ1١ُٓا خيل ازبساٍٚ املًشك١ بايكإْٛ ضقِ )أَا ؾٝ
عًًُا إٔ  2010غبع١ دساٍٚ بساًل َٔ ازبساٍٚ اشبُػ١ املًشك١ بكإْٛ ايهُإ املؤقت يػ١ٓ 

( 58ازبسٍٚ اشبام باألَطاض امل١ٝٓٗ قس ظاز عسز االَطاض امل١ٝٓٗ ايٛاضز٠ ؾٝ٘ يٝبًؼ)
، 2010( يػ7١ٓنٛض٠ نُٔ ازبسٍٚ املًشل بايكإْٛ ضقِ )( َطنًا املص30َطنًا بساًل َٔ )

أَا بك١ٝ ازبساٍٚ ؾًِ ربتًـ يف َهُْٛٗا عٔ تًو ايٛاضز٠ يف ايكإْٛ ايػابل إال أْٗا قس 
( ٚايصٟ 7ٚظعت ع٢ً دساٍٚ إناؾ١ٝ بساًل َٔ زصبٗا يف دسٍٚ ٚاسس باغتجٓا٤ ازبسٍٚ ضقِ )

دط َٔ ايعٌُ املؿٍُٛ بأسهاّ ٖصا تهُٔ ْػب ازبُع بني ضاتب ايتكاعس املبهط ٚاال
 ايكإْٛ.

 ادلطهب انثبوي
 انفئبت ادلشمونة بضمبن اصبببت انعمم يف قواوني 

 ادلمهكة االردوية اذلبمشية
ٜعس َٔ اقسّ ايكٛاْني االضز١ْٝ اييت  1955( يػ17١ٓإٔ قإْٛ تعٜٛض ايعُاٍ ضقِ )

١ ٚؾُٝا خيل ْطام ْعُت األسهاّ اشباق١ بتعٜٛض اقابات ايعٌُ ٚاالَطاض املٗٓٝ
غطٜاْ٘ ؾكس سسزت املاز٠ ايجا١ْٝ َٓ٘ املككٛز بايعاٌَ ايصٟ تػطٟ عًٝ٘ أسهاّ ٖصا 
ايكإْٛ سٝح ْكت ع٢ً أْ٘ " أٟ ؾدل عكس َع َػتدسّ عكس اغتدساّ أٚ تًُص٠ أٚ 
أزخٌ يف خسَت٘ بعكس نٗصا غٛا٤ أنإ ايعٌُ ٜسًٜٚا أٚ نتابًٝا أٚ غري شيو، ٚغٛا٤ أنإ ) 

 ًا أّ نًُٓٝا ( ؾؿًٜٛا أّ نتابًٝا ٜٚؿٌُ:ايعكس قطحي
أٟ ؾدل ٜعٌُ باالجياض يف َطنب١ أٚ غؿ١ٓٝ سكٌ ع٢ً اغتعُاهلا بعكس نُإ  -أ 

باغتجٓا٤ اتؿاقات ايؿطا٤ بططٜل االجياض٠ َكابٌ زؾع َبًؼ َعني أٚ سك١ يف االضباح أٚ 
 بكٛض٠ أخط٣.

تكّٛ ب٘ مجع١ٝ  أٟ ؾدل ٜهٕٛ عهًٛا يف مجع١ٝ تعإٚ َػذ١ً أٚ َػتدسًَا بعٌُ  -ب 
ايتعإٚ ٚإٔ نإ ٜتكان٢ أدطًا نًًٝا أٚ دع٥ًٝا يف سكل االضباح أٚ يف صبُٛع َهاغب 

 ازبُع١ٝ.
                                                      

 الشافح. 6106( لدشة 0( من قانهن الزسان االجتساعي االردني رقم ):01( السادة )0)
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 ٚيهٔ التؿٌُ:
أٟ ؾدل ٜهٕٛ اغتدساَ٘ بكؿ١ َؤقت١ ٜٚعٌُ يف اؾػاٍ التتؿل ٚسطؾ١ املػتدسّ أٚ  -أ 

 َٗٓت٘.
ٓعٝؿٗا أٟ عاٌَ خاضدٞ أٚ أٟ ؾدل تكسّ ي٘ االؾٝا٤ أٚ املٛاز يكٓعٗا أٚ ت  -ب 

أٚغػًٗا أٚتػٝريٖا أٚ ظخطؾتٗا أٚ إمتاَٗا أٚ اقالسٗا أٚ تهٝٝؿٗا يًبٝع يف بٝت٘ أٚ يف 
 أٟ َهإ آخط الٜهٕٛ ذبت اؾطاؾ٘ أٚ إزاض٠ ايؿدل ايصٟ قسّ االؾٝا٤ أٚ املٛاز.

 أٟ ؾدل ٜػتدسّ يف االعُاٍ ايعضاع١ٝ. -ز 
 .(1)أٟ ؾطز َٔ أؾطاز عا١ً٥ املػتدسّ املكِٝ يف بٝت٘" -ز 

ٖصا ايٓل إٔ نُإ اقابات ايعٌُ ٜؿٌُ ايعُاٍ ٚاملتسضبني أًٜا نإ ٜتهح َٔ 
ْٛع ايعٌُ ايصٟ ٜكَٕٛٛ ب٘، ٚيهٔ بايطدٛع إىل َٔ ٜؿًُِٗ تعبري ايعاٌَ ؾٓذس أْ٘ مل ٜهٔ 
ٚانشًا يف ذبسٜس ايؿ٦ات املؿُٛي١ بٗصا املكطًح ؾكس ْل ع٢ً مشٛي٘ عُاٍ ايػؿٔ ٚيهٓ٘ 

َٚطبه١، نُا أْ٘ مشٌ أٜهًا َٔ ٜهٕٛ عهًٛا يف  اغتدسّ يف ذبسٜسِٖ نًُات غري زقٝك١
ازبُٝعات ايتعا١ْٝٚ أٚ َػتدسًَا ؾٝٗا أًٜا نإ ْٛع األدط ايصٟ ٜتكاناٙ، ٚيهٓ٘ مل ٜصنط َٔ 

 نُٔ املؿُٛيني عُاٍ ايكٓاع١ ٚايتذاض٠.
أَا ايؿ٦ات املػتجٓا٠ َٔ ْطام ايؿٍُٛ ؾِٗ ايعُاٍ ايٛقتٕٝٛ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يف 

١ املػتدسّ أٚ َٗٓت٘، ٚعُاٍ املٓاظٍ ايصٜٔ متت االؾاض٠ ايِٝٗ بأِْٗ اؾػاٍ التتؿل ٚسطؾ
أٟ عاٌَ خاضدٞ أٚ َٔ ٜعٌُ يف بٝت٘ أٚ أٟ َهإ آخط ٚالٜهٕٛ ذبت إؾطاف أٚ إزاض٠ َٔ 
قسّ االؾٝا٤ أٚ املٛاز، َٚٔ ايؿ٦ات املػتجٓا٠ أٜهًا عُاٍ ايعضاع١ أًٜا نإ ْٛع ايعٌُ ايصٟ 

باغتدساّ اآلالت أّ ٜسًٜٚا ألٕ ايٓل قس دا٤ َؿابٗا يبعض  ٜكَٕٛٛ ب٘ ٚغٛا٤ أنإ عًُِٗ
قٛاْني ايهُإ ايعطاق١ٝ ٚاييت مل متٝع بني عُاٍ ايعضاع١ ايعاًَني ع٢ً اآلالت املٝهاْٝه١ٝ 
ِٖٚ ٜؿًُٕٛ بايهُإ ٚبني َٔ ٜكّٛ بأعُاٍ ايعضاع١ ايٝس١ٜٚ ِٖٚ ايؿ٦ات املػتجٓا٠ َٔ 

 ايهُإ.
( َٔ قإْٛ تعٜٛض 28ا٠ َاْكت عًٝ٘ املاز٠ )ٜٚهاف إىل تًو ايؿ٦ات املػتجٓ

َٔ إٔ أسهاّ ٖصا ايكإْٛ التؿٌُ ساالت االغتدساّ اييت  1955( يػ17١ٓايعُاٍ ضقِ)
الٜػتدسّ ؾُٝا مخػ١ عُاٍ أٚ أنجط يف َٛقع ٚاسس نُا أْٗا التؿٌُ اشبسّ يف ايبٝٛت، 

                                                      

 .:01 – 019ي ، مرجر سابق ،  ص( خالج العد 0)
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عسزًا نبريًا َٔ ٜٚبسٚ إٔ ٖصا ايٓل صبشـ حبل ٦َات ايعُاٍ ٚخاق١ إشا َا عًُٓا إٔ 
 .(1)ايٛضف املٝهاْٝه١ٝ ٚغريٖا َٔ املؤغػات ايتذاض١ٜ التػتدسّ أنجط َٔ أضبع١ عُاٍ

ٚشيو ٜعين إٔ ايعاًَني يف ايكطاع اشبام الٜؿًُٕٛ بهُإ اقابات ايعٌُ إال إشا 
ناْت املؤغػ١ اييت تؿػًِٗ تػتدسّ مخػ١ عُاٍ ؾأنجط مما غٝشطّ ؾطحي١ ٚاغع١ َٔ 

يهُإ إش غٝػُح ألقشاب ايعٌُ بايتٗطب َٔ مشٍٛ عُاهلِ بايهُإ إشا ايعُاٍ َٔ ٖصا ا
َا تعُسٚا تؿػٌٝ أضبع١ عُاٍ أٚ أقٌ، أَا ايعاًَني يس٣ اسبه١َٛ ؾكس ْكت املاز٠ شاتٗا 
ع٢ً إٔ ايكإْٛ ٜػطٟ ع٢ً ايعُاٍ ايصٜٔ تػتدسَِٗ اسبه١َٛ ٚايبًسٜات َٚكًش١ ايػهو 

إٔ ايعُاٍ يس٣ املؤغػات اسبه١َٝٛ َؿُٛيٕٛ  اسبسٜس١ٜ زٕٚ إٔ ذبسز عسزِٖ مما ٜعين
 بايهُإ زٕٚ أ١ٜ ؾطٚط بؿإٔ ايعسز.

يٝشهِ عالقات ايعٌُ بكٛض٠  1960( يػ21١ٓٚعٓس قسٚض قإْٛ ايعٌُ االضزْٞ ضقِ )
( 1عا١َ ؾكس ْكت املاز٠ األٚىل َٓ٘ ٚيف ؾكطتٗا ايجا١ْٝ ع٢ً أْ٘ " َع َطاعا٠ أسهاّ ايؿكط٠)

 ّ ايكإْٛ ع٢ً مجٝع ايعُاٍ ٚأقشاب ايعٌُ باغتجٓا٤:( تطبل أسها5َٔ املاز٠ )
 َٛظؿٞ اسبه١َٛ ٚايبًسٜات. -أ 
االؾدام املػتدسَني يف االعُاٍ ايعضاع١ٝ َاعسا ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يف ايسٚا٥ط   -ب 

 ٚاملؤغػات اسبه١َٝٛ ع٢ً آالت َٝهاْٝه١ٝ أٚ يف أعُاٍ ايطٟ ايسا٥ِ.
 خسّ ايبٝٛت ٚبػتاْٝٞ ٚطٗا٠ املٓاظٍ َٚٔ يف سهُِٗ.  -ز 
 أؾطاز ايعا١ً٥ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يف َؿاضٜع ايعا١ً٥ ".  -ز 

ٜٚالسغ َٔ خالٍ ٖصا ايٓل إٔ املؿطع االضزْٞ قس قاّ بتعساز االؾدام ايصٜٔ 
ٜػتجٕٓٛ َٔ اشبهٛع ألسهاّ ٖصا ايكإْٛ ٚشيو بساًل َٔ ذبسٜس االؾدام ايصٜٔ خيهعٕٛ 

١ االؾدام يكإْٛ ايعٌُ زالي١ ع٢ً أْ٘ ٜكطض َبسأ عاًَا ٖٚٛ خهٛع نٌ عالقات ايعٌُ ٚناؾ
 .(2)باغتجٓا٤ات ضبسٚز٠ ٜػتبعس مبكتهاٖا طٛا٥ـ َع١ٓٝ َٔ اشبهٛع ألسهاَ٘

ٚؾُٝا خيل االغتجٓا٤ات َٔ ْطام ٖصا ايكإْٛ املصنٛض٠ غابكًا ٚع٢ً غبٌٝ 
اسبكط ؾٓذس إٔ َٛظؿٞ اسبه١َٛ ٚايبًسٜات قس أغتجٓٛا بؿهٌ قطٜح َٔ تطبٝل ٖصا 

                                                      

 .;01( خالج العدي ، السرجر الدابق ، ص0)
االردن،  –ىذام رفعت ىاشم,  شخح قانهن العسل االردني، مكتبة السحتدب، عسان  ( د.6)
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ضزْٞ أخطز املٛظـ ايعاّ يف ايسٚي١ َٔ ْطام غطٜإ قإْٛ ايكإْٛ، سٝح إٔ املؿطع اال
ايعٌُ ٚأخهع٘ يكٛاْني ٚأْع١ُ خاق١ تػ٢ُ عاز٠ بٓعاّ ايٛظؿ١ٝ ايعا١َ اٚ بكٛاْني اشبس١َ 
املس١ْٝ، ٖٚهصا اسباٍ بايٓػب١ ملٛظؿٞ ايبًسٜات ايصٜٔ خيهعٕٛ يٓعاّ َٛظؿٞ ايبًسٜات 

، ؾال 1955( يػ29١ٓقإْٛ ايبًسٜات ضقِ )ٚايكازض باالغتجٓا٤ إىل  1955( يػ١ٓ 1ضقِ )
صباٍ إلخهاعِٗ يكٛاعس قإْٛ ايعٌُ، أَا ايعُاٍ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ بكٛض٠ َؤقت١ ٚبأدٛض 
١َٜٝٛ يس٣ ايسٚي١ أٚ ايبًسٜات ؾال ٜؿًُِٗ ٖصا االغتجٓا٤ ٜٚعتربٕٚ عُااًل خيهعٕٛ ألسهاّ 

 .(1)قإْٛ ايعٌُ
١ ؾًِ ٜػتجِٓٗ املؿطع بؿهٌ َطًل أَا االؾدام املػتدسَٕٛ يف االعُاٍ ايعضاعٝ

ٚإمنا أٚضز اغتجٓا٤ًا ع٢ً ٖصا االغتجٓا٤ حبٝح أبك٢ االؾدام ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يف ايسٚا٥ط 
ٚاملؤغػات اسبه١َٝٛ ع٢ً آالت َٝهاْٝه١ٝ أٚ يف أعُاٍ ايطٟ ايسا٥ِ َؿُٛيني بٓطام 

 .(2)تطبٝل قإْٛ ايعٌُ
ِٓٗ خسّ املٓاظٍ ٚبػتاْٝٝٗا أَا ايؿ١٦ ايجايج١ املػتجٓا٠ َٔ أسهاّ ايكإْٛ َ

ٚطٗاتٗا َٚٔ يف سهُِٗ ٚقس آثاض ذبسٜس املككٛز خبسّ املٓاظٍ دساًل ؾكًٗٝا بني عًُا٤ 
ايكإْٛ ٚيهٔ ايطأٟ ايػايب ٖٛ إٔ نٌ َٔ ٜهٕٛ عًُ٘ َتكاًل بؿدل املدسّٚ حبٝح ميهٓ٘ 

ككس االطالع ع٢ً اغطاضٙ ٚؾؤْ٘ اشباق١ ٜٚػًب ع٢ً عًُ٘ ايطابع ازبػُاْٞ ٚإٔ الٜ
املدسّٚ َٔ ٚضا٥٘ ذبكٝل ضبح ٚقس َجٌ املؿطع االضزْٞ يصيو عسا عٔ خازّ املٓعٍ باملع٢ٓ 
اسبطيف بايبػتاْٞ ٚايطاٖٞ ٚنٌ َٔ نإ يف سهُِٗ ٚع٢ً شيو ٜٓطبل ٖصا ايٛقـ ع٢ً 
ايػا٥ل اشبام ٚاملطنع١ ٚاسباضؽ ايؿدكٞ بُٝٓا خيطز عٔ شيو املسضؽ اشبام نْٛ٘ 

٥ُٕٛ باشبس١َ يف املطاعِ ٚايٓٛازٟ ٚايؿٓازم ست٢ يٛ ناْٛا صبطز ٜكسّ عُاًل شًٖٓٝا ٚايكا
عُاٍ ْعاؾ١ نٕٛ املدسّٚ ٜككس َٔ ٚضا٤ اغتدساَِٗ ذبكٝل ايطبح نُا خيطز عٔ ٚقـ 
اشبازّ املٓعيٞ اشبازّ ايصٟ ٜعٌُ يف املكٓع أٚ املؤغػ١ ٚبايتايٞ خيهع يكإْٛ ايعٌُ، 

باشبس١َ يف املٓعٍ ٚبٓؿؼ ايٛقت ٜعٌُ يف  أَا إشا أعٌُ ايؿدل عُاًل طبتًطًا نإ ٜكّٛ
املؤغػ١ ؾٝذب يف ٖصٙ اسباي١ ايٓعط إىل ايطابع ايػايب ع٢ً عًُ٘ ؾإ نإ يف املٓعٍ ؾٗٛ 

                                                      

غالب علي الجاوودي, شخح قانهن العسل، دراسة مقارنة، الصبعة الثالثة، دار وائل  ( د.0)
 .78 – 77، ص6110االردن،  –عية العلسية السلكية، عسان للشذخ، شارع الجس

 -اصابات العسل بين قانهن العسل وقانهن الزسان االجتساعي فقياً  ( دمحم عبجهللا الطاىخ,6)
 .69، ص6;;0اجتيادًا، االردن،  -تذخيعاً 
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خازّ َٓعيٞ، ٚإٔ نإ غايب عًُ٘ يف املؤغػ١ ؾٗٛ عاٌَ ٜٚهدع يكإْٛ ايعٌُ 
 .(1)ٚأسهاَ٘

١ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يف ٚنصيو اغتج٢ٓ املؿطع َٔ ْطام غطٜإ ايكإْٛ أؾطاز ايعا٥ً
َؿاضٜع ايعا١ً٥ زٕٚ إٔ حيسز زضد١ ايكطب٢ ٚغٛا٤ ناْٛا ٜعًُٕٛ بأدط أٚ بسٕٚ أدط ؾكس 

 دا٤ ايٓل َطًل يٝؿٌُ مجٝع أؾطاز ايعا١ً٥.
املًػٞ مل  1960( يػ١ٓ 21ٜٚٓبػٞ االؾاض٠ إىل إٔ قإْٛ ايعٌُ االضزْٞ ضقِ )

الف قإْٛ تعٜٛض ايعُاٍ ايصٟ ٜػتجٔ َٔ ْطام تطبٝك٘ ايعُاٍ ايعطنٕٝٛ ٚاملؤقتٕٛ خب
أؾطْا ايٝ٘ غابكًا، نُا مل ٜػتجٔ ايعُاٍ ايبشطٜٕٛ أٚ عُاٍ ايػؿٔ مما ٜعين خهٛعِٗ 

أقبح  1972ألسهاَ٘ مبا ؾٝٗا األسهاّ اشباق١ بهُإ اقابات ايعٌُ، ٚيهٔ َٓص عاّ 
اشباق١ االؾدام ايعاًَني يف ايبشط الخيهعٕٛ ألسهاّ قإْٛ ايعٌُ ٚالست٢ يتًو األسهاّ 

ايصٟ  1972( يػ12١ٓبعكس ايعٌُ يف ايكإْٛ املسْٞ، بٌ ألسهاّ قإْٛ ايتذاض٠ ايبشط١ٜ ضقِ )
أؾطز ؾٝ٘ املؿطع االضزْٞ ْكٛقًا خاق١ بتٓعِٝ عالقات ايعٌُ ايبشط١ٜ ٚأخهع هلا نٌ َٔ 
ٜكّٛ بعٌُ ع٢ً ظٗط ايػؿ١ٓٝ َكابٌ أدط ٚذبت إؾطاف ايطبإ أٚ صبٗع ايػؿ١ٓٝ، مبا ؾِٝٗ 

ايػؿ١ٓٝ َٚٗٓسغٝٗا َٚالسٝٗا البٌ ٚست٢ االطبا٤ ٚايطٗا٠ إشا َا أبطَٛا عكس ايعٌُ  طاقِ
 .(2)ايبشطٟ

( َٔ ٖصا ايكإْٛ قس أغتبعست عُاٍ 1/ؾكط5٠َٚٔ ازبسٜط بايصنط إٔ املاز٠ )
املؤغػات غري املٓتع١ُ َٔ اسبُا١ٜ املكطض٠ يًعُاٍ يف ايعسٜس َٔ اجملاالت اهلا١َ نتًو 

يػال١َ ٚاالداظات ٚغريٖا ٚإشا عًُٓا إٔ املؤغػ١ غري املٓتع١ُ ٖٞ نٌ اشباق١ بايكش١ ٚا
َؤغػ١ تػتدسّ أقٌ َٔ مخػ١ عُاٍ ؾإْ٘ ٜٓتر عٔ شيو خطٚز ؾ١٦ نبري٠ َٔ ايعُاٍ ممٔ 

( َٔ قإْٛ ايعٌُ ٚاييت 67ٜعًُٕٛ يف ٖهصا َؤغػات َٔ ْطام َاْكت عًٝ٘ املاز٠ )
يت تػتدسّ مخػ١ عُاٍ ؾأنجط عٓس ْكت ع٢ً َعاقب١ َسضا٤ املؤغػات املٓتع١ُ اي

طبايؿتِٗ ألٟ سهِ َٔ أسهاّ ايؿكٌ اشبام بتعٜٛض ايعُاٍ عٔ اقابات ايعٌُ ٚاالَطاض 
امل١ٝٓٗ مما ٜعترب ثػط٠ قا١ْْٝٛ تػُح ألقشاب ايعٌُ يف املؤغػات اييت تػتدسّ أقٌ َٔ 

                                                      

 احسج عبجالكخيم أبه ششب,  شخح قانهن العسل، الصبعة الثانية، دار الثقافة ( يشطخ د.0)
 .019 – 018، ص6118للشذخ والتهزيع، عسان، 

دراسة مقارنة بالقانهن السجني،  -السشتقى في شخح قانهن العسل ,ىيثم حامج السراروة ( د.6)
 .90، ص:611االردن،  –الصبعة األولى، دار الحامج للشذخ و التهزيع ، عسان 
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إىل املاز٠  مخػ١ عُاٍ بعسّ االيتعاّ بأسهاّ ايتعٜٛض زٕٚ ايتعطض أل١ٜ عكٛب١ إغتٓازًا
 .(1)( َٔ ايكا1ْٕٛ/ؾكط5٠)

ٚعٓس قسٚض أٍٚ قإْٛ يًهُإ االدتُاعٞ يف املًُه١ االضز١ْٝ اهلامش١ٝ ٖٚٛ 
( َٓ٘ ٚبؿكطاتٗا ايجالث١ ع٢ً االؾدام 4ؾكس ْكت املاز٠ ) 1978( يػ١ٓ 30ايكإْٛ ضقِ )

ٔ ْطام اشبانعني ايصٜٔ ٜػطٟ عًِٝٗ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ٚاألؾدام املػتجٓني َ
تطبٝك٘ ؾهاًل عٔ ايؿ٦ات املعًل مشٛهلِ بٗصا ايكإْٛ ع٢ً قطاض صبًؼ ايٛظضا٤ ٚؾكًا 

/ؾكط٠ أ( ع٢ً إٔ "تػطٟ أسهاّ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً 4ملٓٗذ١ٝ َع١ٓٝ سٝح ْكت املاز٠ )
مجٝع ايعُاٍ ممٔ التكٌ أعُاضِٖ عٔ غت١ عؿط عاًَا زٕٚ أٟ متٝٝع بػبب ازبٓػ١ٝ َُٚٗا 

ؾهً٘ ٚأًٜا ناْت طبٝع١ االدط ٚقُٝت٘ غٛا٤ أنإ أزا٤ ايعٌُ بكٛض٠  ناْت َس٠ ايعكس أٚ
ض٥ٝػ١ٝ زاخٌ املًُه١ أّ خاضدٗا َع عسّ االخالٍ بأسهاّ االتؿاقٝات ايسٚي١ٝ اييت تٓعِ 

 قٛاعس االظزٚاز يف ايتأَني".
ٜٚالسغ َٔ خالٍ ٖصا ايٓل إٔ املؿطع االضزْٞ قس أؾرتط إٔ الٜكٌ غٔ ايعاٌَ 

ًا يهٞ خيهع ألسهاّ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ٚيهٔ زٕٚ أٟ متٝٝع عٔ غت١ عؿط عاَ
بػبب ازبٓػ١ٝ أٟ إٔ ٜتػا٣ٚ ايعاٌَ االضزْٞ َع ايعُاٍ ايعطب ٚاالداْب يف اشبهٛع 
ألسهاّ ايهُإ االدتُاعٞ أًٜا ناْت َس٠ ايعكس أٚ ؾهً٘ ٚبكطف ايٓعط عٔ طبٝع١ األدط 

اضدٗا َع عسّ االخالٍ بأسهاّ االتؿاقٝات ٚقُٝت٘ ٚغٛا٤ أنإ ايعٌُ زاخٌ املًُه١ أّ خ
ايسٚي١ٝ املٛقع عًٝٗا ٚاييت تٓعِ االظزٚاز يف ايتأَني، ٚيهٔ ٜٓبػٞ االؾاض٠ إىل إٔ املؿطع 
االضزْٞ قس أٚضز إغتجٓا٤ًا ع٢ً ؾطط ايػٔ يًُؤَٔ عًِٝٗ ؾُٝا ٜتعًل بهُإ اقابات ايعٌُ 

أسهاّ ايتأَني نس اقابات  تػطٟ -( ع٢ً إٔ " أ5ٚأَطاض امل١ٓٗ ؾكس ْكت املاز٠ )
ايعٌُ ٚأَطاض امل١ٓٗ ع٢ً ايعُاٍ املتسضبني ايصٜٔ تكٌ أعُاضِٖ َٔ غت عؿط٠ غ١ٓ ٚايصٜٔ 

قاسب ايعٌُ  ٜعًُٕٛ مبٛاؾك١ ٚظاض٠ ايعٌُ بسٕٚ أدط خالٍ ؾرتات ايتسضٜب ٚزٕٚ إٔ ٜتشٌُ
٠ )أ( َٔ ٜػتشل ايعاٌَ املتسضب ايصٟ تٓطبل عًٝ٘ أسهاّ ايؿكط -ب أ١ٜ أؾرتانات عِٓٗ.

ٖصٙ املاز٠ يف ساي١ اقابت٘ بايعذع ايهًٞ ضاتبًا ؾٗطًٜا َكساضٙ عؿط٠ زْاْري أٚ تعٜٛهًا قسضٙ 
 ( املًشل بٗصا ايكإْٛ".6أيـ زٜٓاض يف ساي١ ايٛؾا٠ ٜٛظع بني َػتشكٝ٘ ٚؾكًا يًذسٍٚ ضقِ )

( إٔ املؿطع قس قطض إغتشكام ايعاٌَ 5ٜٚالسغ َٔ ْل ايؿكط٠ )ب( َٔ املاز٠ )
سضب ضاتبًا ؾٗطًٜا يف ساي١ اقابت٘ بعذع نًٞ ٚتعٜٛض ايسؾع١ ايٛاسس٠ يف ساي١ ايٛؾا٠ املت

                                                      

 .016 – 013أحسج عبجالكخيم أبه ششب، مرجر سابق، ص ( د.0)
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ٚيهٓ٘ مل ٜٓل ع٢ً إغتشكام املتسضب أ١ٜ سكٛم يف ساٍ اقابت٘ بعذع دع٥ٞ اقابٞ ٖٚٛ 
 َاٜعترب قكٛضًا نإ جيب ع٢ً املؿطع إٔ ٜتالؾاٙ.

/ؾكط٠ ب( بايٓل 4از٠ )أَا ايؿ٦ات املػتجٓا٠ َٔ ْطام ٖصا ايكإْٛ ؾكس سسزتِٗ امل
 ع٢ً إٔ "التػطٟ أسهاّ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً ايؿ٦ات ايتاي١ٝ:

 املٛظؿني ايعاَني ايتابعني يًتكاعس مبٛدب أسهاّ قٛاْني ايتكاعس املعٍُٛ بٗا. -1
 املٛظؿني االداْب ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يف ايبعجات ايسٚي١ٝ أٚايػٝاغ١ٝ أٚ ايعػهط١ٜ االدٓب١ٝ. -2
بكاسب ايعٌُ غري َٓتع١ُ ٚحيسز ايٛظٜط ايكٛاعس ايعُاٍ ايصٜٔ تهٕٛ عالقتِٗ  -3

ٚايؿطٚط ايالظّ تٛؾطٖا العتباض عالق١ ايعٌُ َٓتع١ُ ٜٚػتج٢ٓ َٔ ٖصا ايؿطط عُاٍ 
 املكاٚالت ٚعُاٍ ايتؿطٜؼ ٚايؿشٔ".

ٜٚبسٚ َٔ خالٍ ايٓل ايػابل إٔ ْكٛم قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ مبا ؾٝٗا 
مل١ٓٗ التػطٟ ع٢ً املٛظؿني ايعاَني ايتابعني تًو اشباق١ بهُإ اقابات ايعٌُ ٚأَطاض ا

ألسهاّ قإْٛ ايتكاعس املسْٞ أٚ قإْٛ ايتكاعس ايعػهطٟ ٚايًصإ ٜٛؾطإ هلِ ْٛعًا َٔ 
 اسبُا١ٜ ٚاملعاٜا اييت تػِٓٝٗ عٔ اسبُا١ٜ ايتأ١َٝٓٝ يف قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ.

ْ٘ َطاعا٠ يكٛاعس َٓع أَا ؾُٝا خيل االداْب ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يف ايبعجات ايسٚي١ٝ ؾإ
االظزٚاد١ٝ يف تؿطٜعات ايتأَٝٓات االدتُاع١ٝ ؾإِْٗ ٜػتجٕٓٛ َٔ ْطام أسهاّ قإْٛ 
ايهُإ االدتُاعٞ االضزْٞ َٚجااًل ع٢ً شيو ١٦ٖٝ االَِ املتشس٠ ٚاملٛظؿني ايعاًَني بٗا 

اغ١ٝ أٚ أَٚٛظؿٞ داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚنصيو املٛظؿني االداْب ايعاًَني يف ايبعجات ايػٝ
ايعػهط١ٜ االدٓب١ٝ يهٕٛ ٖؤال٤ املٛظؿني ميجًٕٛ زٚهلِ َٔ خالهلا ٚبايتايٞ ؾِٗ خيهعٕٛ 
يكٛاْني زٚهلِ ٚيصيو ؾِٗ أٜهًا التػطٟ عًِٝٗ أسهاّ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ، ٜٚٓبػٞ 
االؾاض٠ إىل إٔ ٖصا االغتجٓا٤ قس ٚضز ؾكط ع٢ً املٛظؿني االداْب ايعاًَني يف ٖصٙ اهل٦ٝات 

ا االداْب ايعاًَني يف ايكطاعات اشباق١ ؾتػطٟ عًِٝٗ أسهاّ ٖصا ايكإْٛ مبٛدب ْل أَ
 .(1)/ؾكط٠ أ( املصنٛض٠ غابكًا4املاز٠ )

                                                      

لج علي دمحم الدومط, التأمين ضج اصابات العسل وأمخاض السيشة في قانهن الزسان ( خا0)
دراسة مقارنة، رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى معيج البحهث  –االجتساعي االردني 

 .;3، ص6116والجراسات العخبية في جامعة الجول العخبية، القاىخة، 
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َٚٔ ايؿ٦ات اييت ْل ايكإْٛ ع٢ً اغتجٓا٤ٖا َٔ أسهاّ قإْٛ ايهُإ 
ٌُ االدتُاعٞ ِٖ ايعُاٍ ايصٜٔ تهٕٛ عالقتِٗ بكاسب ايعٌُ غري َٓتع١ُ ٚقس سسز ٚظٜط ايع

ايؿطٚط ايٛادب تٛؾطٖا العتباض عالق١ ايعٌُ َٓتع١ُ حبٝح أعترب عالق١ ايعاٌَ بكاسب 
ايعٌُ َٓتع١ُ يػاٜات مشٛي٘ يف ايهُإ االدتُاعٞ إشا عٌُ غت١ عؿط ًَٜٛا ؾأنجط خالٍ 
ايؿٗط ايٛاسس، َٚٔ املالسغ يف ٖصا ايؿإٔ إٔ املؿطع قس أٚضز اغتجٓا٤ًا ع٢ً ؾطط ايعالق١ 

( املصنٛض٠ غابكًا، سٝح أعترب إٔ 3ري املٓتع١ُ ٚايٛاضز نُٔ ايؿكط٠ )ب /املٓتع١ُ أٚ غ
عُاٍ املكاٚالت ٚعُاٍ ايتؿطٜؼ ٚايؿشٔ َؿُٛيني بايهُإ االدتُاعٞ بكطف ايٓعط عٔ 
عالقتِٗ املٓتع١ُ أٚ غري املٓتع١ُ َع قاسب ايعٌُ ٚشيو بككس تٛؾري اسبُا١ٜ هلصٙ ايؿ١٦ 

 .(1)ت٘ ايعٌُ بكٛض٠ غري َٓتع١ُ ٚغري َػتُط٠اييت قس ٜتطًب عًُٗا ٚحبهِ طبٝع
نُا تهُٔ ايكإْٛ أٜهًا صبُٛع١ َٔ ؾ٦ات ايعُاٍ ايصٜٔ عًل ايكإْٛ مشٛهلِ 

/ؾكط٠ دـ( ٚاييت ْكت 4بأسهاَ٘ ع٢ً قطاضات صبًؼ ايٛظضا٤ ٚشيو ٚؾل َادا٤ يف املاز٠ )
تأَٝٓات ع٢ً ؾ٦ات ( َٔ ٖصا ايكإْٛ ٜعًل تطبٝل اي6ع٢ً أْ٘ " َع َطاعا٠ أسهاّ املاز٠ )

ايعُاٍ ايتاي١ٝ ٚشيو إىل إٔ ٜكطض صبًؼ ايٛظضا٤ بٓا٤ ع٢ً تٓػٝب اجملًؼ تطبٝل تًو 
 ايتأَٝٓات عًِٝٗ:

ايعُاٍ املػتدسَٕٛ يف االعُاٍ ايعضاع١ٝ أٚ اسبط١َٝ أٚ أعُاٍ ايطعٞ َاعسا ايصٜٔ  -1
ايصٜٔ ٜعًُٕٛ  ٜعًُٕٛ يف تًو االعُاٍ ع٢ً اآلالت َٝهاْٝه١ٝ أٚ يف أعُاٍ ايطٟ ايسا٥ِ أٚ

 يف اسبه١َٛ أٚيف املؤغػات ايعا١َ ايتابع١ هلا.
 ايبشاض٠ ٚايكٝازٕٚ ايبشطٜٕٛ. -2
 خسّ املٓاظٍ َٚٔ يف سهُِٗ. -3
 ايعإًَٛ سبػابِٗ اشبام. -4
أؾطاز أغط٠ قاسب ايعٌُ ايعإًَٛ عٓسٙ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ يف نؿٓ٘ ٜٚتٛىل إعايتِٗ ؾعاًل  -5

 ست٢ ايسضد١ ايجا١ْٝ".
صبًؼ ايٛظضا٤ مل ٜكسض أٟ قطاض ٜتعًل بؿٍُٛ ايؿ٦ات  َٚٔ ازبسٜط بايصنط إٔ

 1978( يػ١ٓ 30/ؾكط٠ دـ( بأسهاّ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )4املصنٛض٠ يف املاز٠ )
 ط١ًٝ ؾرت٠ ْؿاشٙ.

                                                      

 .78ص ( دمحم عبجهللا الطاىخ، مرجر سابق،0)
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( َٓ٘ إىل إٔ تطبٝل ٖصا 6أَا ؾُٝا خيل َطاسٌ تطبٝل ٖصا ايكإْٛ ؾكس أؾاضت املاز٠ )
اض َٔ صبًؼ ايٛظضا٤ بٓا٤ًا ع٢ً تٓػٝب َٔ اجملًؼ، ايكإْٛ ٜهٕٛ ع٢ً َطاسٌ ٚشيو بكط

 ٚيكس دا٤ت َطاسٌ تطبٝل ٖصا ايكإْٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:
 ٚاييت مشًت تطبٝل األسهاّ اشباق١ بتأَني اقابات ايعٌُ ٚأَطاض املطس١ً األٚىل :

امل١ٓٗ ٚايؿٝدٛخ١ ٚايعذع ٚايٛؾا٠ ع٢ً ايعاًَني يف تػع١ عؿط َؤغػ١ ٚؾطن١ سسزت 
 .1/1/1980يبٓو املطنعٟ ندط٠ٛ دبطٜب١ٝ سٝح بسأت اعتباضًا َٔ سكطًا نا

 تطبٝل أسهاّ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ع٢ً مجٝع ؾ٦ات ايعٌُ املطس١ً ايجا١ْٝ :
ٚايعُاٍ يف ايؿطنات ٚاملٓؿآت اشباق١ اييت تهِ مخػني عاَاًل ؾأنجط اعتباضًا َٔ 

1/5/1980. 
 االدتُاعٞ ع٢ً مجٝع ؾ٦ات ايعٌُ  : تطبٝل أسهاّ قإْٛ ايهُإاملطس١ً ايجايج١

ٚايعُاٍ يف ايؿطنات ٚاملٓؿآت اشباق١ اييت تهِ عؿطٜٔ عاَاًل ؾأنجط اعتباضًا َٔ 
1/1/1981(1). 

 تطبٝل أسهاّ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ع٢ً مجٝع ايعُاٍ املطس١ً ايطابع١ :
ًا َٔ ٚاملػتدسَني غري اشبانعني يكإْٛ ايتكاعس املسْٞ يف أدٗع٠ ايسٚي١ اعتباض

1/11/1981. 
 تطبٝل أسهاّ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ع٢ً ايعاًَني يف ازباَعات املطس١ً اشباَػ١ :

االضز١ْٝ ٚنصيو ايعاًَني يف أَا١ْ ايعاق١ُ ٚطبتًـ ايبًسٜات يف املًُه١ اعتباضًا َٔ 
1/1/1982. 

 تطبٝل قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ع٢ً ايعاًَني يف األدٗع٠ املطس١ً ايػازغ١ :
عػهط١ٜ بطٚاتب َكطٛع١ ٚبعكٛز ٚايعاًَني املسْٝني غري اشبانعني يكإْٛ ايتكاعس اي

 .1/1/1984ايعػهطٟ ايصٜٔ تػتدسَِٗ ايكٛات املػًش١ اعتباضًا َٔ 
 تطبٝل أسهاّ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ع٢ً ايعاًَني يف ايؿطنات املطس١ً ايػابع١ :

 .1/7/1984ًُه١ اعتباضًا َٔ اييت تػتدسّ عؿط٠ أؾدام ؾأنجط يف مجٝع أعبا٤ امل
 تطبٝل أسهاّ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ع٢ً ايعاًَني يف اجملايؼ املطس١ً ايجا١َٓ :

 .1/11/1984ايكط١ٜٚ ٚيف طبتًـ أعبا٤ املًُه١ اعتباضًا َٔ 
                                                      

ني محسهد عبيجات, شخح قانهن الزسان االجتساعي، دار وائل للشذخ والصباعة، عه  ( د.0)
 .66، ص:;;0االردن،  –عسان 
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 خاق١ بايتأَني نس ايؿٝدٛخ١ ٚايعذع ٚايٛؾا٠ ع٢ً أغاؽ املطس١ً ايتاغع١ ٖٞٚ :
ني االضزْٝني ٚال عالق١ هلا بايتأَني نس اقابات ايعٌُ طٛعٞ ٚاختٝاضٟ ٚع٢ً املػرتب

 .1/7/1986ٚقس بسأت يف 
 مت  27/4/1987: ٚاييت بسأت سني اقسض صبًؼ ايٛظضا٤ قطاضًا بتاضٜذ املطس١ً ايعاؾط٠

مبٛدب٘ مشٍٛ ايعاًَني يف ايؿطنات ٚاملٓؿآت اييت تػتدسّ مخػ١ أؾدام ؾأنجط 
االق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝ ٚايبعجات ايػٝاغ١ٝ أٚ ايعػهط١ٜ  ٚنصيو االضزْٝني ايعاًَني يف ايبعجات

ايعطب١ٝ أٚ االدٓب١ٝ ايعا١ًَ يف املًُه١ ٚاملًشكات ٚاملطانع ايتع١ًُٝٝ ٚايؿ١ٝٓ ايتابع١ هلا 
 .(1) 1987/ 1/6بػض ايٓعط عٔ عسز ايعاًَني ؾٝٗا ٚشيو اعتباضًا َٔ 

املؿطع االضزْٞ يف  ٜٚٓبػٞ االؾاض٠ إىل أْ٘ تبعًا يػٝاغ١ املطاسٌ اييت أتبعٗا
تطبٝل قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ؾإٕ املؤغػات اييت تػتدسّ مخػ١ عُاٍ ؾأنجط ٜهٕٛ 
ايتأَني ع٢ً ايعاًَني ؾٝٗا ايعاًَٝا نس اقابات ايعٌُ ٚاالَطاض امل١ٝٓٗ، أَا ايعاًَني يف 
املؤغػات اييت تػتدسّ أقٌ َٔ مخػ١ عُاٍ ؾًِ تؿًُِٗ محا١ٜ ٖصا ايكإْٛ بكٛض٠ 

١َٝ ٚإمنا ٜهٕٛ مشٛهلِ بايتأَني اختٝاضًٜا ٖٚٛ َاٜعس اْتكاقًا ٚانشًا َٔ سكٛم ايعا
 .(2)ايعُاٍ

غاضٟ املؿعٍٛ إىل عاّ  1978( يػ١ٓ 30ٚيكس ظٌ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )
، ٚيهٔ خالٍ 2001( يػ١ٓ 19سٝح مت ايػاؤٙ بكسٚض قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ ) 2001

ٚقسض بساًل عٓ٘ قإْٛ عٌُ  1960( يػ١ٓ 21إْٛ ايعٌُ االضزْٞ ضقِ )ٖصٙ ايؿرت٠ مت ايػا٤ ق
، ٚنُا شنطْا غابكًا ؾإٕ ايعُاٍ ايػري َؿُٛيني 1996( يػ١ٓ 8دسٜس ٖٚٛ ايكإْٛ ضقِ )

بأسهاّ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ تػطٟ عًِٝٗ أسهاّ قإْٛ ايعٌُ إشا ناْٛا َؿُٛيني 
ٜس ْطام غطٜاْ٘ بايٓل ع٢ً إْٛ ايعٌُ ازبس( َٔ ق3بٓطام غطٜاْ٘ ٚقس سسزت املاز٠ )

( َٔ ٖصا ايكإْٛ تطبل أسهاّ ٖصا 12َع َطاعا٠ أسهاّ ايؿكط٠ )ز( َٔ املاز٠ )أْ٘: "
 ايكإْٛ ع٢ً مجٝع ايعُاٍ ٚأقشاب ايعٌُ باغتجٓا٤:

 املٛظؿني ايعاَني َٚٛظؿٞ ايبًسٜات. -أ 
 أؾطاز عا١ً٥ قاسب ايعٌُ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يف َؿاضٜع٘ زٕٚ أدط. -ب 

                                                      

 .36، مرجر سابق ، ص( خالج علي دمحم الدومط0)
 .016احسج عبجالكخيم أبه ششب ، مرجر سابق  ، ص ( يشطخ د.6)
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 سّ املٓاظٍ ٚبػتاْٝٝٗا ٚطٗاتٗا َٚٔ يف سهُِٗ.خ -ز 
عُاٍ ايعضاع١ عسا ايصٜٔ ٜتِ أخهاعِٗ ألٟ َٔ أسهاّ ٖصا ايكإْٛ ٚذبسز ؾ٦اتِٗ  -ز 

 ".*ٚاألسهاّ املتعًك١ بِٗ مبكته٢ ْعاّ ٜكسض هلصٙ ايػا١ٜ
َٚٔ املالسغ إٔ قإْٛ ايعٌُ ازبسٜس مل خيتًـ عٔ ايكإْٛ ايػابل ؾُٝا خيل 

ؿ٦ات املػتجٓا٠ َٔ األسهاّ َاعسا االغتجٓا٤ اشبام بأؾطاز عا١ً٥ قاسب ْطام ايؿٍُٛ ٚاي
/ؾكط٠ ز( َٔ قإْٛ ايعٌُ املًػٞ تػتجين َٔ غطٜاْ٘ أؾطاز 1ايعٌُ ؾكس ناْت املاز٠ )

ايعا١ً٥ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يف َؿاضٜع ايعا١ً٥ غٛا٤ عًُٛا بأدط أٚ بسٕٚ أدط، يف سني دا٤ت 
سٜس يتككط ٖصا االغتجٓا٤ ع٢ً أؾطاز عا١ً٥ قاسب ايعٌُ /ؾكط٠ ب( َٔ ايكإْٛ ازب3املاز٠ )

ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يف َؿاضٜع٘ زٕٚ أدط أٟ أْ٘ سػب أسهاّ ٖصٙ املاز٠ ؾإٕ قإْٛ ايعٌُ 
 .(1)ازبسٜس ٜؿٌُ ٖؤال٤ َت٢ َاعًُٛا بأدط ٚشيو َطاعا٠ ملكاسبِٗ

نإ ٜهاف إىل شيو االغتجٓا٤ اشبام بعُاٍ ايعضاع١ ؾؿٞ ظٌ قإْٛ ايعٌُ املًػٞ 
عُاٍ ايعضاع١ َػتجٕٓٛ َٔ ْطام غطٜاْ٘ بؿهٌ قطعٞ باغتجٓا٤ عُاٍ ايعضاع١ 
املٝهاْٝهٝني ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يس٣ اسبه١َٛ ٚعُاٍ ايطٟ ايسا٥ِ غٛا٤ ناْٛا ٜعًُٕٛ يس٣ 

. أَا قإْٛ ايعٌُ ازبسٜس ؾكس اغتج٢ٓ عُاٍ ايعضع١ َٔ ْطام غطٜاْ٘ (2)اسبه١َٛ أٚ غريٖا
ٟ َٔ أسهاّ ٖصا ايكإْٛ ٚذبسز ؾ٦اتِٗ ٚاألسهاّ املتعًك١ بِٗ َاعسا ايصٜٔ ٜتِ أخهاعِ أل

مبكته٢ ْعاّ ٜكسض هلصٙ ايػا١ٜ ٚبايؿعٌ مت اقساض ْعاّ عُاٍ ايعضاع١ اشبانعني ألسهاّ 
تطبل أسهاّ ( َٓ٘ ع٢ً إٔ "3يصٟ ْكت املاز٠ )ٚا 2003( يػ١ٓ 4قإْٛ ايعٌُ ضقِ )

                                                      

 6116( لدشة 70م )( من القانهن السؤقت رق6( تم تعجيل ىحه الفقخة بسهجب السادة )*)
والسشذهر في الجخيجة الخسسية العجد  8;;0( لدشة :السعجل لقانهن العسل رقم )

وقج كان الشز القجيم يدتثشي االشخاص  الحين  6116/:/:6( بتاريخ 6780)
يدتخجمهن في الدراعة ماعجا الحين يقخر مجلذ الهزراء بتدبيب من وزيخ العسل شسهليم 

  بأحكام ىحا القانهن.

 .018احسج عبجالكخيم أبه ششب ، مرجر سابق ،  ص ( د.0)
 . :01( السرجر نفدو ، ص6)
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( ٚ 138( ٚ )137ازٟ عؿط عسا املٛاز )ايكإْٛ باغتجٓا٤ ايؿكٍٛ اشباَؼ ٚايػازؽ ٚاسب
 ع٢ً ايؿ٦ات ايتاي١ٝ َٔ عُاٍ ايعضاع١: *( َٔ ايؿكٌ ايجاْٞ عؿط139)
 املٗٓسؽ ايعضاعٞ.  -أ 
 ايطبٝب ايبٝططٟ.  -ب 
 عُاٍ ايعضاع١ يف املؤغػات اسبه١َٝٛ ٚاملؤغػات ايطمس١ٝ ايعا١َ بأدٛض ١َٜٝٛ.  -ز 
 ايعاٌَ ايؿين ع٢ً اآلالت ايعضاع١ٝ.  -ز 

 ين يف األَانٔ ايتاي١ٝ:ايعاٌَ ايؿ -ٖـ 
َؿاتٌ االؾذاض املجُط٠ ْٚباتات ايع١ٜٓ ٚاشبهاض َٚعاضع أظٖاض ايكطـ ٚإْتاز االؾتاٍ  -1

 باالْػذ١ ٚإْتاز ايبصٚض ٚايتكا٣ٚ.
 َؿطخات ايسٚادٔ ٚتطب١ٝ االبكاض ٚاالغٓاّ ٚايتًكٝح ايكٓاعٞ. -2
 َعاضع تطب١ٝ االمساى. -3
 .(1)َعاضع تطب١ٝ ايٓشٌ" -4

إناؾ١ صبُٛع١ َٔ ايعاًَني يف ايعضاع١ إىل ايعُاٍ  َٚٔ خالٍ ٖصا ايٓل مت
املؿُٛيني بأسهاّ قإْٛ ايعٌُ ٚبايتايٞ مشٛهلِ باألسهاّ اشباق١ باقابات ايعٌُ 
ٚايٛاضز٠ نُٔ ايؿكٌ ايعاؾط َٔ ايكإْٛ ٚايصٟ مل ٜٓل ايٓعاّ ع٢ً اغتجٓا٥ِٗ َٔ 

ست٢ َٜٛٓا ٖصا ٚقس مت  الٜعاٍ غاضًٜا 1996( يػ8١ٓأسهاَ٘, عًًُا إ قإْٛ ايعٌُ ضقِ )
 تعسًٜ٘ يعس٠ َطات.

                                                      

يخزع ليا عسال الدراعة الحين يذسليم قانهن العسل والسذار إلييا في  ( األحكام التي ال*)
( من الشطام ىي األحكام الستعلقة بالتجريب السيشي )الفرل الخامذ(، عقج 3السادة )

فرل الدادس(، نقابات العسال ونقابات أصحاب العسل )الفرل العسل تحت التجخبة )ال
( 039الحادي عذخ(، تدهية الشداعات العسالية )الفرل الثاني عذخ( باستثشاء السادة )

( الستعلقة بسجة سقهط :03الستعلقة بالسحكسة السخترة بشطخ الجعهى وكيفيتيا والسادة )
اء الجشائي الستختب على مخالفة أحكام ( الستعلقة بالجد ;03الجعهى وتقادميا والسادة )

 .العسل واالنطسة الرادرة بسقتزاه قانهن 
 .91 – ;8ىيثم حامج السراروة ، مرجر سابق ، ص ( د.0)
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ؾًِ خيتًـ عٔ قإْٛ  (1)2001( يػ١ٓ 19أَا قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )
/ ؾكط٠ 4َٔ سٝح ْطام غطٜاْ٘ ؾكس دا٤ت املاز٠ ) 1978( يػ١ٓ 30ايهُإ ايػابل ضقِ )

ٖصا ايكإْٛ أ( َطابك١ يٓل املاز٠ شاتٗا يف ايكإْٛ ايػابل ٚاييت ْكت ع٢ً غطٜإ أسهاّ 
ع٢ً مجٝع ايعُاٍ ايصٜٔ التكٌ أعُاضِٖ عٔ غت١ عؿط عاًَا زٕٚ متٝٝع بػبب ازبٓػ١ٝ ٚأًٜا 
ناْت َس٠ ايعكس ٚؾهً٘ ْٚٛع األدط َٚكساضٙ ٚغٛا٤ أنإ أزا٤ ايعٌُ زاخٌ املًُه١ أّ 

 خاضدٗا.
ٚؾُٝا خيل ايؿ٦ات املػتجٓا٠ َٔ ْطام غطٜإ ٖصا ايكإْٛ ٚايٛاضز٠ نُٔ املاز٠ 

ؾكط٠ ب( ؾًِ ربتًـ عُا دا٤ يف املاز٠ شاتٗا َٔ ايكإْٛ ايػابل باغتجٓا٤ َادا٤ يف  /4)
( ٚاملتعًك١ بايعُاٍ ايصٜٔ تهٕٛ عالقتِٗ بكاسب ايعٌُ غري َٓتع١ُ 3 –ايؿكط٠ )ب 

ٚالٜػطٟ عًِٝٗ قإْٛ ايهُإ ؾًِ ٜػتجٔ َٔ ٖصٙ ايؿ١٦ عُاٍ املكاٚالت ٚعُاٍ ايتؿطٜؼ 
ابل ايصٟ اغتجٓاِٖ ٚبايتايٞ أخهعِٗ يًهُإ، نُا إٔ ٖصٙ ٚايؿشٔ بعهؼ ايكإْٛ ايػ

ايؿكط٠ قس دعًت َػأي١ ذبسٜس ايكٛاعس ٚايؿطٚط ايالظّ تٛؾطٖا العتباض عالق١ ايعٌُ َٓتع١ُ 
َٓاط١ مبذًؼ ازاض٠ املؤغػ١ ايعا١َ يًهُإ االدتُاعٞ يف سني ظبس إٔ قإْٛ ايهُإ 

 ٚايؿطٚط بايٛظٜط املدتل. ايػابل نإ قس أْاط َػأي١ ذبسٜس تًو ايكٛاعس
أَا ايؿكط٠ )ز( َٔ املاز٠ املصنٛض٠ ٚاشباق١ بؿ٦ات ايعُاٍ ايصٜٔ عًل ايكإْٛ 

قس سسزٖا  2001مشٛهلِ بأسهاَ٘ ع٢ً قطاضات صبًؼ ايٛظضا٤ ؾإٕ قإْٛ ايهُإ يػ١ٓ 
بجالخ ؾ٦ات ؾكط ِٖٚ ايعإًَٛ يف ايعضاع١ ٚايبشاض٠ ٚخسّ املٓاظٍ َٚٔ يف سهُِٗ، أَا 

ْٕٛ ايػابل ؾكس سسزِٖ خبُؼ ؾ٦ات ِٖٚ أؾطاز أغط٠ قاسب ايعٌُ ايعإًَٛ عٓسٙ ايكا
ٜٚعٝؿٕٛ يف نٓؿ٘ ست٢ ايسضد١ ايجا١ْٝ ٚنصيو ايعإًَٛ سبػابِٗ اشبام ؾهاًل عٔ ايؿ٦ات 
ايجالخ املصنٛض٠ غابكًا، ٚشيو ٜعين إٔ املؿطع االضزْٞ يف قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ 

ؾطاز أغط٠ قاسب ايعٌُ ايعإًَٛ عٓس، بأدط َؿُٛيني قس دعٌ أ 2001( يػ١ٓ 19)
بايهُإ نس اقابات ايعٌُ ٚأَطاض امل١ٓٗ إشا ناْت َٓؿأت٘ َؿُٛي١ بأسهاّ قإْٛ 
ايعٌُ ايهُإ االدتُاعٞ، أَا إشا ناْٛا ٜعًُٕٛ بسٕٚ أدط ؾال ٜؿًُٕٛ بأسهاّ ايهُإ، 

قس قطض  2001تُاعٞ يػ١ٓ ٚؾُٝا خيل ايعاًَني سبػابِٗ اشبام ؾإٕ قإْٛ ايهُإ االد
مشٛهلِ بايهُإ عٓس اْتػابِٗ بكؿ١ اختٝاض١ٜ إىل تأَني ايؿٝدٛخ١ ٚايعذع ٚايٛؾا٠ ؾكط 

                                                      

 .30/7/6110(  بتاريخ  ;:66( مشذهر في الجخيجة الخسسية العجد  )0)
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( َٔ 8زٕٚ إٔ تؿٌُ تأَني اقابات ايعٌُ ٚأَطاض امل١ٓٗ ٚشيو ٚؾكًا ملا دا٤ يف املاز٠ )
 ٖصا ايكإْٛ.

تهُٔ عسزًا َٔ  , ؾكس(1)2010( يػ١ٓ 7أَا قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ املؤقت ضقِ )
ؾكط٠ أ( َٔ /4األسهاّ ازبسٜس٠ ؾُٝا خيل ايؿ٦ات املؿُٛي١ بايهُإ سٝح ْكت املاز٠ )

خيهع ألسهاّ ٖصا ايكإْٛ نٌ َٔ ايؿ٦ات املب١ٓٝ تايًٝا ممٔ التكٌ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً إٔ "
أعُاضِٖ عٔ غت عؿط٠ غ١ٓ زٕٚ أٟ متٝٝع بػبب ازبٓػ١ٝ َُٚٗا ناْت َس٠ ايعكس أٚ ؾهً٘ 

ًا ناْت طبٝع١ األدط ؾطٜط١ إٔ الٜكٌ األدط ايصٟ ذبتػب االؾرتانات ع٢ً أغاغ٘ عٔ ٚأٜ
أٟ َِٓٗ عٔ اسبس االز٢ْ يألدٛض املعتُس ٚؾكًا يكإْٛ ايعٌُ ايٓاؾص ٚغٛا٤ أنإ أزا٤ ايعٌُ 
بكٛض٠ ض٥ٝػ١ٝ زاخٌ املًُه١ أّ خاضدٗا َع عسّ االخالٍ بأسهاّ االتؿاقٝات ايسٚي١ٝ اييت 

 الظزٚاز يف ايتأَٝٓات:تٓعِ قٛاعس ا
 مجٝع ايعُاٍ اشبانعني ألسهاّ قإْٛ ايعٌُ ايٓاؾص. -1
ايعإًَٛ سبػابِٗ اشبام ٚأقشاب ايعٌُ ٚايؿطنا٤ املتهإَٓٛ ايعإًَٛ يف  -2

َٓؿآتِٗ ع٢ً إٔ ذبسز ايتعًُٝات ايتٓؿٝص١ٜ األسهاّ املتعًك١ بؿُٛهلِ مبا يف شيو 
 ٛضِٖ املؿُٛي١ بأسهاّ ٖصا ايكإْٛ.غاعات ايعٌُ ٚاالداظات ٚايطاس١ ٚايتؿتٝـ ٚأد

املٛظؿٕٛ غري ايتابعني يًتكاعس مبٛدب أسهاّ قإْٛ ايتكاعس املسْٞ أٚقإْٛ ايتكاعس  -3
 ايعػهطٟ.

االؾدام االضزْٕٝٛ ايعإًَٛ يس٣ ايبعجات االق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝ ٚايبعجات ايػاٜػ١ٝ أٚ  -4
ت ٚاملطانع ايؿ١ٝٓ ٚايتع١ًُٝٝ ايعػهط١ٜ ايعطب١ٝ ٚاالدٓب١ٝ ايعا١ًَ يف املًُه١ ٚاملًشكٝا

 ايتابع١ هلا".
قس سسز  2010ٜٚتهح َٔ خالٍ ٖصا ايٓل إٔ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ يػ١ٓ

صبُٛع١ َٔ ؾ٦ات ايعُاٍ ايصٜٔ تػطٟ عًِٝٗ أسهاّ قإْٛ ايهُإ ٚع٢ً غبٌٝ اسبكط 
ٔ ع٢ً إٔ تتٛؾط ؾِٝٗ صبُٛع١ َٔ ايؿطٚط أُٖٗا ايؿطط اشبام باألدط ٖٚٛ إٔ الٜكٌ ع

اسبس االز٢ْ يألدٛض املعتُس يف قإْٛ ايعٌُ ايٓاؾص يف سني ظبس إٔ ايكٛاْني ايػابك١ ناْت 
تٓل ع٢ً غطٜإ ايكإْٛ ع٢ً مجٝع ايعُاٍ ممٔ التكٌ أعُاضِٖ عٔ غت عؿط٠ غ١ٓ 

 ٚبكطف ايٓعط عٔ ْٛع األدط ايصٟ ٜتكاناٙ ايعاٌَ َٚكساضٙ.

                                                      

 . 0/6/6101(  بتاريخ  7166( مشذهر في الجخيجة الخسسية العجد  )0)
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ًِ ربتًـ عٔ تًو ايٛاضز٠ يف أَا ايؿ٦ات املػتجٓا٠ َٔ أسهاّ قإْٛ ايهُإ ؾ
َٔ سٝح املهُٕٛ إال أْٗا أختًؿت َٔ  2001/ؾكط٠ ب( َٔ قإْٛ ايهُإ يعاّ 4املاز٠ )

ع٢ً إٔ  2010( َٔ قإْٛ ايهُإ يعاّ 4سٝح ايكٝاغ١ سٝح ْكت ايؿكط٠ )ب( َٔ املاز٠ )
 "الربهع ايؿ٦ات ايتاي١ٝ ألسهاّ ٖصا ايكإْٛ:

كاعس١ٜ ٚؾل أسهاّ قإْٛ ايتكاعس املسْٞ أٚ قإْٛ االؾدام ايصٜٔ ٜؤزٕٚ اؾرتانات ت -1
 ايتكاعس ايعػهطٟ.

االؾدام غري االضزْٝني ايعإًَٛ يس٣ ايبعجات االق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝ ٚايبعجات ايػٝاغ١ٝ  -2
أٚ ايعػهط١ٜ ايعطب١ٝ ٚاالدٓب١ٝ ايعا١ًَ يف املًُه١ ٚاملًشكٝات ٚاملطانع ايؿ١ٝٓ ٚايتع١ًُٝٝ 

 ايتابع١ هلا.
ٔ تهٕٛ عالقتِٗ بكاسب ايعٌُ غري َٓتع١ُ ع٢ً إٔ ذبسز ايتعًُٝات ايعُاٍ ايصٜ  -3

 ايتٓؿٝص١ٜ ايكٛاعس ٚايؿطٚط ايالظّ ذبككٗا ألعتباض عالق١ ايعٌُ َٓتع١ُ".
قس نإ أنجط زق١ ٚمشٛاًل  2010ٚيهٔ ٜٓبػٞ االؾاض٠ إىل إٔ املؿطع يف قإْٛ 

ضزْٞ يٝؿٌُ ايعطب ( ؾكس اغتدسّ عباض٠ غري اال2 –ٚخاق١ ؾُٝا ٜتعًل بايؿكط٠ )ب 
ٚاالداْب ايعاًَني يف ايبعجات االدٓب١ٝ ٚايعطب١ٝ بهاؾ١ أْٛاعٗا يف سني نإ ايكإْٛ ايػابل 
ٜككط ٖصا االغتجٓا٤ ع٢ً املٛظؿني االداْب ايعاًَني يف ايبعجات االدٓب١ٝ ايػٝاغ١ٝ 

 ٚايعػهط١ٜ ؾكط.
ايٛظضا٤ ؾكس  أَا ايؿ٦ات اييت عًل ايكإْٛ مشٛهلا بأسهاَ٘ ع٢ً قطاضات صبًؼ

ع٢ً خسّ املٓاظٍ ؾكط ٚشيو مبٛدب ْل املاز٠  2010أقتكطت يف قإْٛ ايهُإ يعاّ
سٝح ناْت تؿٌُ عُاٍ ايعضاع١  2001/ؾكط٠ دـ( بعس إٔ ناْت ثالخ ؾ٦ات يف قإْٛ 4)

 ٚايبشاض٠ إىل داْب خسّ املٓاظٍ.
طٜإ ٚقس تهُٔ ٖصا ايكإْٛ أٜهًا االغتجٓا٤ اشبام بؿطط ايعُط ؾُٝا خيل غ

أسهاّ ٖصا ايكإْٛ املتعًك١ بتأَني اقابات ايعٌُ ع٢ً ايعُاٍ املتسضبني ايصٜٔ مل ٜهًُٛا 
 2014( يػ١ٓ 1غت عؿط٠ غ١ٓ َٔ أعُاضِٖ ٖٚصا َاأخص ب٘ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ )

ٚايصٟ دا٤ت ْكٛق٘ َطابك١ متاًَا ملا دا٤ يف قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ يعاّ  (1)ايٓاؾص
خيل ايؿ٦ات املؿُٛي١ بايهُإ ٚايؿطٚط ايالظّ تٛؾطٖا شبهٛعِٗ ألسهاّ  ؾُٝا 2010

                                                      

 . 0/6106/;6( بتاريخ 7689ذهر في الجخيجة الخسسية العجد )( مش0)
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ايكإْٛ ٚتعساز تًو ايؿ٦ات ع٢ً غبٌٝ اسبكط، نُا اْ٘ مل خيتًـ عٔ قإْٛ ايهُإ 
ؾُٝا خيل ايؿ٦ات اييت عًل ايكإْٛ مشٛهلِ بأسهاَ٘ ع٢ً قطاضات صبًؼ ايٛظضا٤  2010يعاّ

. ٚنصيو اسباٍ بايٓػب١ إىل ايؿ٦ات اييت (1)هُِٗ ؾكطٚاقتكاضٖا ع٢ً خسّ املٓاظٍ َٚٔ يف س
إال ؾُٝا خيل  2010الذبهع ألسهاَ٘ ؾكس دا٤ت َطابك١ يًؿ٦ات املصنٛض٠ يف قإْٛ عاّ

ايعُاٍ ايصٜٔ تهٕٛ عالقتِٗ بكاسب ايعٌُ غري َٓتع١ُ ؾكس ْل ايكإْٛ ايػابل ع٢ً إٔ 
ٗا العتباض عالق١ ايعٌُ َٓتع١ُ، يف ذبسز ايتعًُٝات ايتٓؿٝص١ٜ ايكٛاعس ٚايؿطٚط ايالظّ ذبكك

سني ظبس إٔ املؿطع يف ايكإْٛ اسبايٞ قس سسز ٚبؿهٌ قطٜح َت٢ تعترب عالق١ ايعٌُ 
َٓتع١ُ ٚمل ٜرتى شيو يًتعًُٝات ايتٓؿٝص١ٜ ؾكس دا٤ يف ْل ايكإْٛ "... ٚتعترب ايعالق١ 

 َٓتع١ُ ٚؾكًا ملاًٜٞ:
 نجط يف ايؿٗط ايٛاسس.يًعاٌَ يف املٝا١َٚ إشا عٌُ غت١ عؿط ًَٜٛا ؾأ -أ 
يًعاٌَ بايػاع١أٚ بايكطع١أٚبايٓك١ًأٚ َٔ يف سهُِٗ إشاعٌُ غت١عؿط ًَٜٛا ؾأنجط يف   -ب 

 ايؿٗط ايٛاسس.
يًعاٌَ ايصٟ ٜتكان٢ أدطًا ؾٗطًٜا بػض ايٓعط عٔ عسز أٜاّ عًُ٘ يف ايؿٗط ايٛاسس   -ز 

ٌ ؾأنجط يف باغتجٓا٤ ايؿٗط األٍٚ اليتشاق٘ بايعٌُ ؾٝتِ تطبٝل َبسأ غت١ عؿط ّٜٛ عُ
 .(2)ايؿٗط ايٛاسس" 

ٜٚالسغ مما غبل إ املؿطع االضزْٞ قس اٚضز تؿاقٌٝ نجري٠ ٚاغتجٓا٤ات عسٜس٠ 
ؾُٝا خيل ايؿ٦ات املؿُٛي١ بايهُإ خبالف ايكإْٛ ايعطاقٞ ايصٟ دا٤ت ْكٛق٘ 
بػٝط١ ٚٚانش١ ٚيهٓٗا اغؿًت بعض ايؿ٦ات َٔ ايؿٍُٛ اٚ َٔ االغتجٓا٤ نايعُاٍ ايعطب 

 ب.  ٚاالداْ
 
 
 
 

                                                      

( لدشة 0/فقخة أ و ج( من قانهن الزسان االجتساعي االردني رقم )6نز السادة ) يشطخ (0)
 الشافح. 6106

 .( من القانهن نفدو3 –فقخة ب  /6( السادة )6)
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 ةـاخلبمت
 -يكس تٛقًٓا َٔ خالٍ حبجٓا ٖصا اىل صبُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات غٓبٝٓٗا ناالتٞ:

 ايٓتا٥ر -اٚال:
 72إ اسهاّ نُإ اقابات ايعٌُ قس ٚضزت الٍٚ َط٠ يف قإْٛ ايعُاٍ ايعطاقٞ ضقِ  -1

 بُٝٓا قسض يف املًُه١ االضز١ْٝ اهلامش١ٝ قإْٛ خام بتٓعِٝ اسها1936ّيػ١ٓ 
ٜٚعس 1955يػ١ٓ  17اقابات ايعٌُ ٚاالَطاض امل١ٝٓٗ ٖٚٛ قإْٛ تعٜٛض ايعُاٍ ضقِ 

ٖصا ايكإْٛ ٖٛ بسا١ٜ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يهُإ اقابات ايعٌُ يف املًُه١ االضز١ْٝ 
 اهلامش١ٝ.

اال اْ٘ 1956إ ايعطام ٖٛ االغبل يف اقساض اٍٚ قإْٛ يًهُإ االدتُاعٞ ٚشيو يف عاّ  -2
ٓل ع٢ً اسهاّ نُإ اقابات ايعٌُ ٚامنا ناْت نُٔ اسهاّ قإْٛ مل ٜتهُٔ اي
ثِ اعكب٘ قسٚض عس٠ قٛاْني نُإ ادتُاعٞ َته١ُٓ  1936يػ١ٓ  72ايعُاٍ ضقِ 

ٚنإ اخطٖا قسٚض قإْٛ  1969ٚ  1964االسهاّ اشباق١ باقابات ايعٌُ  يف االعٛاّ 
ٜطبل اسهاّ ٖصا ايكإْٛ  ايٓاؾصَٚاٜعاٍ ايعطام 1971يػ١ٓ  37ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ 

ايصٟ مت تعسًٜ٘ بهع َطات ٚيهٓ٘ مل ٜعس ٜٛانب ايتطٛضات ٚايتػريات االدتُاع١ٝ 
 ٚاالقتكاز١ٜ اييت ٜؿٗسٖا ايعطام االٕ.

ٚايصٟ بسا 1978إٕ املؿطع االضزْٞ قس اقسض اٍٚ قإْٛ يًهُإ االدتُاعٞ يف عاّ  -3
عاَا ع٢ً قسٚض آخط قإْٛ اٟ بعس انجط َٔ عؿطٜٔ 1980تطبٝك٘ ؾعًٝا يف عاّ 

يًهُإ االدتُاعٞ يف ايعطام ثِ ؾٗست املًُه١ قسٚض قٛاْني نُإ ادتُاعٞ دسٜس٠ 
ٚاخريا اقسض املؿطع االضزْٞ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ   2010ٚ 2001خالٍ االعٛاّ 
اٟ إ ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ ناْت االغبل يف ايعٗٛض ٚيهٓٗا  2014يػ١ٓ  1االضزْٞ ضقِ 

اىل َٛانب١ ايتطٛضات االقتكاز١ٜ اسباق١ً بُٝٓا ايتؿطٜعات االضز١ْٝ ناْت  تؿتكط
َتاخط٠ يف ايكسٚض ٚيهٓٗا االنجط زق١ ٚاْػذاَا َع ايٛاقع االقتكازٟ ٚاالدتُاعٞ 

 يًبًس.
يكس ناْت اسهاّ نُإ اقابات ايعٌُ تٓطبل ع٢ً ؾ٦ات ق١ًًٝ ٚضبسٚز٠ يف قٛاْني  -4

١ يف نٌ َٔ ايعطام ٚاملًُه١ االضز١ْٝ اهلامش١ٝ ثِ ايعٌُ ٚايهُإ االدتُاعٞ ايكسمي
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اخصت بعس شيو باالتػاع يف ْطام ايؿٍُٛ ٚايتطبٝل َع َطٚض ايعَٔ ٚقسٚض قٛاْني 
 ايهُإ االدتُاعٞ املتتاي١ٝ يف نال ايبًسٜٔ.

إ ْكٛم قٛاْني ايعٌُ ٚايهُإ االدتُاعٞ يف املًُه١ االضز١ْٝ اهلامش١ٝ قس ناْت  -5
ٛسا َٔ سٝح ذبسٜس ْطام غطٜإ اسهاّ نُإ اقابات ايعٌُ ع٢ً انجط زق١ ٚٚن

ايعُاٍ ٚايؿ٦ات املػتجٓا٠ َٓٗا َتذٓب١ اٟ غُٛض اٚ ابٗاّ,يف سني ظبس إ قٛاْني 
ايعٌُ ٚايهُإ االدتُاعٞ ايعطاق١ٝ ٚبايطغِ َٔ نْٛٗا االغبل يف ايٓؿ٤ٛ اال اْ٘ ٜؿٛبٗا 

يٓل ع٢ً مشٍٛ ايعُاٍ ايعطب ايهجري َٔ ايجػطات ٚايككٛض ٚيف َكسَتٗا عسّ ا
ٚاالداْب باسهاّ نُإ اقابات ايعٌُ  ٚباالخل بعس قسٚض قإْٛ ايعٌُ ايعطاقٞ 

ٚايصٟ مل ٜٓل ع٢ً اسهاّ تؿػٌٝ ايعُاٍ ايعطب ٚاالداْب  2015يػ١ٓ  37ازبسٜس ضقِ 
يف ايعطام مما تطتب عًٝ٘ عسّ مشٛهلِ باسهاّ نُإ اقابات ايعٌُ ْتٝذ١ هلصا 

 عٞ.ايٓكل ايتؿطٜ
يكس ساٍٚ املؿطع االضزْٞ محا١ٜ َععِ ايعُاٍ َٔ خطط ايتعطض القابات ايعٌُ  ٚشيو  -6

 1996يػ١ٓ  8( َٔ قإْٛ ايعٌُ االضزْٞ ضقِ 86َٔ خالٍ َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ )
ايٓاؾص بإ تطبل االسهاّ املتعًك١ باقابات ايعٌُ ٚاَطاض امل١ٓٗ ايٛاضز٠ يف ٖصا 

 تػطٟ عًِٝٗ اسهاّ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ املعٍُٛ ايكإْٛ ع٢ً ايعُاٍ ايصٜٔ ال
ب٘, اٟ إ ٖٓايو ْٛعني َٔ االسهاّ بهُإ اقابات ايعٌُ  اسسٖا يف قإْٛ ايهُإ 

 االدتُاعٞ ٚاالخط٣ يف قإْٛ ايعٌُ ٖٚصا َا مل ظبسٙ يف ايكٛاْني ايعطاق١ٝ.
 ايتٛقٝات -ثاْٝا:

يعطام يٝٛانب ايتطٛضات االقتكاز١ٜ نطٚض٠ اقساض قإْٛ نُإ ادتُاعٞ دسٜس يف ا -1
ٚاالدتُاع١ٝ ٚايتػٝريات ايهبري٠ يف قطاع االعُاٍ ٚاييت تؿٗسٖا ايبالز,َٔ ادٌ 
اْكاف ؾطحي١ ٚاغع١ َٔ ابٓا٤ ايٛطٔ اال ِٖٚ ؾ١٦ ايعُاٍ َع ظٜاز٠ ايهُاْات 

 ٚاسبكٛم املرتتب١ ع٢ً َا قس ًٜشل بِٗ َٔ اقابات عٌُ اٚ اَطاض ١َٝٓٗ.
قساض تعًُٝات دسٜس٠ بؿإٔ تؿػٌٝ ايعُاٍ ايعطب ٚاالداْب يف ايعطام َع االغطاع با -2

نطٚض٠ ايٓل ع٢ً مشٛهلِ باسهاّ نُإ اقابات ايعٌُ َٔ ادٌ تاليف ايٓكل 
ٚايككٛض اسبايٞ يف ْكٛم قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ايٓاؾص, َع َطاعا٠ عسّ سسٚخ 

 يعُاٍ.اظزٚاد١ٝ يف اشبهٛع يكٛاْني ايهُإ االدتُاعٞ هلؤال٤ ا
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تٛغٝع ْطام اسبُا١ٜ املكطض٠ يًعُاٍ يٝؿٌُ مجٝع ؾ٦ات ايعُاٍ يف ايعطام زٕٚ   -3
اغتجٓا٤ الدٌ تٛؾري انرب قسض َٔ اسبُا١ٜ نس املداطط االدتُاع١ٝ اييت ميهٔ إ 

 ٜتعطض هلا ايعُاٍ اثٓا٤ عًُِٗ ٚايتُتع مبعاٜا ايهُإ  املػتشك١.

 بدرـادلص
 ايهتب -اٚال:

, زاض ايجكاؾ١ يًٓؿطٚايتٛظٜع, 2ِٜ ابٛ ؾٓب, ؾطح قإْٛ ايعٌُ,طز. امحس عبس ايهط .1
 .2006عُإ,

خايس ايععٟ, ايتأَٝٓات االدتُاع١ٝ يًعُاٍ يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ, َهتب١ ايكاٖط٠ اسبسٜج١,  .2
 .1959ايكاٖط٠,

خًٌٝ ابطاِٖٝ املؿاٖسٟ ٚؾٗاب امحس ٜاغني, قها٤ ايعٌُ ٚؾكًا يًُبازئ ايكها١ٝ٥  .3
 .2008ايتُٝٝع االذباز١ٜ, بال َهإ طبع,, املكطض٠ َٔ ضبه١ُ 

, زاض ايجكاؾ١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع, 1ز. مساح غامل غامل, ايتؿطٜعات االدتُاع١ٝ, ط .4
 .2012االضزٕ,-عُإ

 -ز. غٝس ضبُٛز ضَهإ,ايٛغٝط يف ؾطح قإْٛ ايعٌُ ٚقإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ .5
,زاض ايجكاؾ١ 4كض, طزضاغ١ َكاض١ْ َع ايتطبٝكات ايكها١ٝ٥ حملهُيت ايتُٝٝع ٚايٓ

 .2014االضزٕ, –يًٓؿط ٚايتٛظٜع, عُإ 
زضاغ١ َكاض١ْ,  –ز. قازم َٗسٟ ايػعٝس, ايهُإ االدتُاعٞ ٚتطبٝك٘ يف ايعطام  .6

 .1957َطبع١ االعتُاز, ايكاٖط٠, 
ز. قازم َٗسٟ ايػعٝس, خالق١ عا١َ عٔ ايهُإ االدتُاعٞ ٚايتؿطٜعات اييت متت  .7

اىل سني قسٚض قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ االدتُاعٞ  متٛظ 14ايٝ٘ بك١ً َٓص ثٛض٠ 
 .1976يًعُاٍ يف ايعطام,َطبع١ املعاضف, بػساز,

ز. قازم َٗسٟ ايػعٝس, َٔ سكٛم ٚٚادبات ايعُاٍ ٚاقشاب ايعٌُ يف قإْٛ ايعٌُ  .8
 .1962ايعطاقٞ, َطبع١ املعاضف, بػساز,

 .1969بػساز, ,َطبع١ املعاضف,2ز. قازم َٗسٟ ايػعٝس,اقتكاز ٚتؿطٜع ايعٌُ, ط .9
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زضاغ١ يف دٛاْبٗا املاي١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ  –ز. عازٍ ايعًٞ, ايتاَٝٓات االدتُاع١ٝ  .10
 .1981داَع١ املٛقٌ,املٛقٌ, –ٚتطبٝكاتٗا يف ايعطام, زاض ايهتب يًطباع١ ٚايٓؿط 

 –, املطنع ايكَٛٞ يًٓؿط, اضبس 1ز. عاَط ضبُس عًٞ, ؾطح قإْٛ ايعٌُ االضزْٞ, ط .11
 .1999االضزٕ, 

, َطبع١ ايعُاٍ املطنع١ٜ, 2سْإ ايعابس ٚ ز. ٜٛغـ ايٝاؽ, قإْٛ ايعٌُ, طز. ع .12
 .1989بػساز, 

ز. عسْإ ايعابس ٚ ز.ٜٛغـ ايٝاؽ قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ,َؤغػ١ زاض ايهتب  .13
 .1981داَع١ املٛقٌ, املٛقٌ,–يًطباع١ ٚايٓؿط 

 بال غ١ٓ طبع.ز. ععٜع ابطاِٖٝ,ؾطح قإْٛ ايعٌُ ايعطاقٞ,َطبع١ ازباَع١, بػساز, .14
ز. عْٛٞ ضبُٛز عبٝسات,ؾطح قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ, زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ٚايطباع١,  .15

 .1998االضزٕ,–عُإ 
, زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط 3زضاغ١ َكاض١ْ,ط –ز. غايب عًٞ ايساٚٚزٟ,ؾطح قإْٛ ايعٌُ  .16

 .2001االضزٕ, –ٚايطباع١, ؾاضع ازبُع١ٝ ايع١ًُٝ املًه١ٝ, عُإ 
ْني ايعٌُ ٚايعُاٍ ٚايهُإ االدتُاعٞ,َٓؿٛضات َهتب١ ناٌَ ايػاَطا٥ٞ, قٛا .17

 .1969-1968املج٢ٓ, َطبع١ املج٢ٓ, بػساز, 
ضبُس عبس اهلل ايعاٖط, اقابات ايعٌُ بني قإْٛ ايعٌُ ٚقإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ   .18

 .1994ادتٗازا, االضزٕ,  –تؿطٜعا  –ؾكٗا 
االضزٕ,  -تػب, عُإز. ٖؿاّ ضؾعت ٖاؾِ,ؾطح قإْٛ ايعٌُ االضزْٞ, َهتب١ احمل .19

1973. 
زضاغ١ َكاض١ْ بايكإْٛ  –ز. ٖٝجِ ساَس املكاض٠ٚ, املٓتك٢ يف ؾطح قإْٛ ايعٌُ  .20

 .2008االضزٕ,  _, زاض ساَس يًٓؿط ٚايتٛظٜع, عُإ 1املسْٞ, ط
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 ايطغا٥ٌ ٚاالطاضٜح ازباَع١ٝ -ثاْٝا:
يف قإْٛ ايهُإ  خايس عًٞ ضبُس ايعَٚط,ايتاَني نس اقابات ايعٌُ ٚاَطاض امل١ٓٗ -1

زضاغ١ َكاض١ْ,ضغاي١ َادػتري َكس١َ اىل َعٗس ايبشٛخ  –االدتُاعٞ االضزْٞ 
 .2004ٚايسضاغات ايعطب١ٝ يف داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ, ايكاٖط٠, 

عبس اهلل قاحل عًٞ ايهُِٝ, ايتأَٝٓات االدتُاع١ٝ يالَطاض امل١ٝٓٗ يف قاْْٛٞ ايعطام  -2
 .2000داَع١ بػساز,  _ن١ًٝ ايكإْٛ ٚايُٝٔ, اططٚس١ زنتٛضاٙ َكس١َ اىل 

 اجملُٛعات ايكا١ْْٝٛ  -ثايجا:
 .1988, ايػ١ٓ ايتاغع١ عؿط, متٛظ, آب, أًٍٜٛ, 3صبُٛع١ االسهاّ ايعسي١ٝ, ايعسز -1
صبُٛع١ قٛاْني ايعٌُ ٚايعُاٍ,  - ٛاْني ٚاالْع١ُ ايعطاق١ٝ املٛسس٠اجملُٛع١ ايسا١ُ٥ يًك -2

 .١1963 اغعس, بػساز, , َٔ َٓؿٛضات املهتب١ اال١ًٖٝ, َطبع3ط
 ايكٛاْني ٚاالْع١ُ  -ضابعا:

 ايعطاق١ٝ -أ
 املًػٞ. 1936يػ١ٓ  72قإْٛ ايعُاٍ ايعطاقٞ ضقِ -1
 املًػٞ. 1958يػ١ٓ  1قإْٛ ايعٌُ ايعطاقٞ ضقِ  -2
 املًػٞ.  1964يػ١ٓ  140قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ايعطاقٞ ضقِ  -3
 املًػٞ.  1969يػ١ٓ  112قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ايعطاقٞ ضقِ  -4
 املًػٞ. 1970يػ١ٓ  151قإْٛ ايعٌُ ايعطاقٞ ضقِ  -5
 ايٓاؾص. 1971يػ١ٓ  39قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ايعطاقٞ ضقِ  -6
 املًػٞ. 1987يػ١ٓ  71قإْٛ ايعٌُ ايعطاقٞ ضقِ  -7
 .2006يػ١ٓ  8قإْٛ ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿؤٕٚ االدتُاع١ٝ ضقِ  -8
 املًػٞ. 1956يػ١ٓ  54ْعاّ اشبس١َ امله١ُْٛ ضقِ  -9

 .1966يػ١ٓ  5ْعاّ اشبس١َ امله١ُْٛ ضقِ  -10
 االضز١ْٝ  -ب:
 املًػٞ. 1955يػ١ٓ  17قإْٛ تعٜٛض ايعُاٍ ضقِ  .1
 املًػٞ. 1960يػ١ٓ  21قإْٛ ايعٌُ االضزْٞ ضقِ  .2
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 املًػٞ. 1978يػ١ٓ  30قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ  .3
 ايٓاؾص. 1996يػ١ٓ  8قإْٛ ايعٌُ االضزْٞ ضقِ  .4
 املًػٞ. 2001يػ١ٓ  19اعٞ ضقِ قإْٛ ايهُإ االدتُ .5
 املًػٞ. 2010يػ١ٓ  7قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ  .6
 ايٓاؾص. 2014يػ١ٓ  1قإْٛ ايهُإ االدتُاعٞ ضقِ  .7
 

    


