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يا أَيُّها الَّذِين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُون تِجارةً
عنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُمْ إِنَّ اللَّه كَان بِكُمْ رحِيمًا
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أ

شكر وتقدير

قال تعالى﴿:رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الََّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيََّ وَعَلَىٰ وَالِدَيََّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصََّالِحِنيَ﴾

-النمل اآلية .-91

انطالقا من وحي سنة الحبيب محمد صلى اهلل عليه وسلم ,القائل:
﴿لَا يَشْكُرُ اللََّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النََّاسَ﴾-رواه أحمد وأبو داود والترمذي ,-فإنني أتقدم بخالص الشكر
وعظيم االمتنان والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدكتور /سالم الدحدوح ,الذي شرفني
باإلشراف على رسالتي هذه ,وحدد لي بوصلتي العلمية ,وأفاض علي ,بما أنعم اهلل
عليه من العلم.
كما أتقدم بالشكر واالحترام والتقدير ,إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة
والحكم ,الذين زادوني شرفا بقبولهم مناقشة رسالتي.

ب

ملخص

تتناول هذه الدراسة بيان أحكام التبعية كأهم عنصر من عناصر عقد العمل الفردي
باعتبارها الرابطة األساسية بين عنصري عقد العمل الفردي ,وهما العمل واألجر ,وذلك في ضوء
أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم  7لسنة  0222وقانون العمل المصري رقم  90لسنة 0222
وتعديالته ,وقانون العمل األردني رقم  8لسنة  9111وتعديالته ,باإلضافة إلى أحكام القانون
المدني ذات الصلة في كل من فلسطين ومصر واألردن ,دراسة فقهية قضائية متعمقة.
ولما كان قانون العمل لم يحدد الفئات التي تخضع ألحكامه ,وانما حدد الفئات
المستثناة من سريان أحكامه عليها ,وحصرهم بنص قانوني معين ,هذا باإلضافة إلى أنه لم يحدد
األعمال التي ال تخضع ألحكامه ,وانما حدد العمل الذي يخضع ألحكامه ,من خالل حصره في
العمل التابع الخاص المأجور ,فكان حريا بالباحث تضمين هذه الدراسة بعرض لتعريف قانون
العمل ونطاق تطبيقه وماهية عقد العمل الفردي ,وذلك في الفصل األول من الباب األول من
هذه الدراسة.
يتبع هذا الفصل بفصل ثاني ,يتناول مفهوم التبعية كعنصر مميز لعقد العمل الفردي,
من خالل التطرق بالدراسة لنظريات التبعية التي قال بها الفقهاء ,بدءا من نظرية التبعية
االقتصادية ,مرو ار بنظرية التبعية القانونية ,وانتهاء بنظرية المزج بين التبعية االقتصادية والتبعية
القانونية ,وقد عرض الباحث لهذه النظريات عرضا مفصال تناول مضمونها ,وأهم ما تتسم به
من مزايا ,وما وجه إليها من انتقادات ,ثم القيام بإجراء الموازنة والترجيح بين هذه النظريات ,ثم
عرض الباحث للمقومات الالزمة لقيام عنصر التبعية ,وعالقتها بعنصر العمل التابع واألجر,
وما يتفرع عن ذلك من وجوب توافر عنصر السلطة الفعلية ,وألهم اآلثار المترتبة على توافر
ج

عنصر التبعية وكيفية إثباتها ,لينهي الفصل الثاني بخاتمة توضح مفهوم التبعية وصورها في ظل
التشريعات موضوع الدراسة.
أما الباب الثاني من هذه الدراسة فقد تناول الباحث دور عالقة التبعية وأهمية ذلك في
التمييز بين عقد العمل الفردي وغيره من العقود التي كثي ار ما قد تختلط به من ناحية أو أكثر,
كما نهج الباحث نهجا مختلفا عما هو وارد في بطون الكتب ,حيث قسم العقود التي تختلط بعقد
العمل الفردي إلى طوائف تبعا لطبيعتها ,بأن عرض في الفصل األول للتمييز بين عقد العمل
الفردي والعقود الواردة على العمل ,وفي الفصل الثاني للتمييز بين عقد العمل الفردي والعقود
الواردة على االنتفاع بالشيء ,وفي الفصل الثالث واألخير للتمييز بين عقد العمل الفردي والعقود
الواردة على الملكية.
ليختم رسالته بخاتمة موجزة ,أتبعها بالنتائج التي توصل إليها في هذه الدراسة ,أعقبها
بالتوصيات التي رأى أنه من الضرورة األخذ بها وتبنيها.
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Abstract

The study tackles the rules of dependency as an element of the
individual's work contract components in addition to the others elements
"work and wage" in light of the Palestinian labor rules number 7 for the
year 7007 and its amendments, and also in addition to the related rules of
civil law in Palestine, Egypt, and Jordan It also induces the Islamic
jurisprudence opinions in this issue and what the courts had judged.
As the labor law does not specify the categories upon which its rules are
applied upon, however it specifies the exempted categories which the law
rules are not applied upon and restrict them to a certain law rule,
moreover it does not specify the works that its rules are not applied on,
but it specifies the work which compiles with the labor law and restricts it
to a paid, subsidiary and private work, as a result, it was behoove on me
to start the study with a preliminary chapter which I previewed in it the
definition of the labor law, the scope of its application, and the essence of
individual's work contract .
I then divided the study into two chapters. I handled in the first
chapter the concept of dependency as a distinguishing element to
the individual work contract. After that I showed the dependency
theories which the Islamic jurists talked about: They are the
economical dependency theory, the legal dependency theory, and
the third theory is a mixture of legal and economical dependency
theories.

ه

I explained the theories one by one in terms of advantages and
disadvantages, and then I followed them with my own opinion.
After that I showed the bases that the dependency element avails.
These bases are the element of subsidiary work, wage, actual
power and the influence of the presence of dependency and how
to prove it. I concluded

the first

chapter with

a detailed

presentation for the concept of dependency, its shapes in the
Palestinian, Egyptian and Jordanian legislation, and in the criteria
of the international work.
In the second chapter of the study I discussed the role of the
dependent relation in the individual work contract and the rest of
the contracts which is related to it in one aspect or more. I adopted
a different approach from what is exist in other books. I divided
the contracts which are related to the individual work contract into
categories according to its nature .I discussed it in the first subject
to

distinguish

between

the

work

contract

and

the

incoming

contracts of work and in the second subject to distinguish between
benefiting from an item and the work contract and the contracts of
in the third- the last_ subject to distinguish between the work
contract

and

the

contracts

of

benefiting

from

a

property.

I concluded my study with a concise conclusion then I followed it
with the results that I reached through research and studying in the
theme

of

this

study.

I

finished

my

study

with

the

recommendations that I think it is necessary to be adopted.

و

مقدمة

موضوع البحث:
يعد اإلنسان كائنا اجتماعيا يعيش وسط اآلخرين ,ويعد عمل اإلنسان من المقتضيات
األساسية لظاهرة االجتماع ,والعمل باعتباره مجهودا إراديا صاد ار عن اإلنسان ,ذك ار كان أم
أنثى ,سواء أقام به بنفسه لنفسه ,أو قام به بنفسه لغيره ,وفي كلتا الحالتين قد يكون العمل بدنيا
أو ذهنيا أو بدنيا وذهنيا معا.
وأيا كانت الصورة التي يتخذها العمل اإلنساني ,فإنه قد يكون عمال مستقال ,كعالقة
المحامي بموكله ,وقد يكون عمال تابعا كعالقة العامل بصاحب العمل ,بما تحمله تلك العالقة
من معاني اإلدارة أو اإلشراف التي يمارسها صاحب العمل اتجاه العامل.
ولما كانت العقود الواردة على العمل ,والتي تستقل بتنظيم النشاط اإلنساني تنطوي على
عنصر العمل ,ومن ثم فإنه يعد قاسما مشتركا بين تلك العقود المختلفة ,ومن ضمنها عقد العمل
الفردي ,ويترتب على ذلك عدم صالحية عنصر العمل كمعيار لتمييز تلك العقود عن بعضها
البعض ,حيث تبقى إمكانية التداخل بين تلك العقود قائمة.
وأمام عدم صالحية عنصر العمل لتمييز عقد العمل الفردي عن غيره من العقود التي قد
تختلط به ,فإن عنصر التبعية الذي ينفرد به عقد العمل الفردي ,باعتباره عنص ار جوهريا فيه ,من
شأن توافره أن يزيل أي إمكانية للتداخل الممكن بين أنواع العقود الواردة على عمل اإلنسان على
وجه الخصوص.
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مشكلة البحث:
يثير عنصر التبعية باعتباره العنصر الجوهري المميز لعقد العمل الفردي عدة تساؤالت تتعلق
باآلتي:
 .1ماهية التبعية ,وأساسها ,وصورها؟.
 .7عناصر التبعية ,وآثار توافرها ,وكيفية إثباتها؟.
 .3موقف التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة من التبعية وأنواعها وصورها؟.
 .4أهمية عنصر التبعية ودورها في التمييز بين عقد العمل الفردي وغيره من العقود ,سواء
العقود الواردة على العمل ,أم الواردة على االنتفاع بالشيء ,أم الواردة على الملكية؟.
منهجية الدراسة:
نتبع في هذه الرسالة المنهج التحليلي المقارن ,وذلك من خالل تحليل نصوص قانون
العمل الفلسطيني رقم  7لسنة  0222وقانون العمل المصري رقم  90لسنة  0222وتعديالته,
وقانون العمل األردني رقم  8لسنة  9111وتعديالته ,باإلضافة إلى أحكام القانون المدني ذات
الصلة في كل من فلسطين ومصر واألردن ,واستقراء آراء الفقه بهذا الشأن ,وما قضت به
المحاكم.
خطة البحث:
نقسم الدراسة في هذه األطروحة إلى بابين ,على النحو اآلتي:
الباب األول :التعريف بقانون العمل والتبعية.
الباب الثاني :دور عالقة التبعية في التمييز بين عقد العمل الفردي وغيره من العقود.
7

الباب األول
التعريف بقانون العمل والتبعية
تقسيم:
نتناول دراسة هذا الباب من خالل تقسيمه إلى فصلين ,على النحو اآلتي:
الفصل األول :مفهوم قانون العمل ونطاقه وماهية عقد العمل الفردي.
الفصل الثاني :مفهوم التبعية وأنواعها.
الفصل األول
تعريف قانون العمل ونطاقه وماهية عقد العمل الفردي

تمهيد وتقسيم:
تتعدد أنواع العمل اإلنساني ,وبتعدد تلك األنواع تتعدد معها فروع القانون التي تنظم
أحكامها ,وقانون العمل هو واحد من فروع القانون التي تنظم وتحكم نوع واحد من أنواع العمل
اإلنساني.
ولما كانت أحكام قانون العمل تنحصر في تنظيم عالقات العمل الخاص فإننا نمهد لهذه
الدراسة ,ببيان تعريف قانون العمل ونطاق تطبيقه ,ثم نتبعه بالشرح والبحث لماهية عقد العمل
الفردي لمعرفة مفهومه وخصائصه وطرفاه وعناصره التي يقوم عليها ,عبر مبحثين نتناولهما
على النحو اآلتي:
المبحث األول :تعريف قانون العمل ونطاقه.
المبحث الثاني :ماهية عقد العمل الفردي.
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المبحث األول
تعريف قانون العمل ونطاقه
تقسيم:
نتناول دراسة هذا المبحث من خالل تقسيمه إلى مطلبين ,على النحو اآلتي:
المطلب األول :تعريف قانون العمل.
المطلب الثاني :نطاق قانون العمل.

المطلب األول
تعريف قانون العمل

يتناول قانون العمل نوعا واحدا من أنواع العمل اإلنساني ,والقول بغير ذلك يؤدي إلى
طغيان قانون العمل على بعض فروع القانون األخرى التي تتناول أنواعا أخرى من أنواع العمل
اإلنساني ,9حيث يمكن أن يقسم العمل إلى ثالثة تقسيمات رئيسية:0
التقسيم األول :العمل العام والعمل الخاص :وطبقا لهذا التقسيم ,فإن العمل العام ,هو
العمل الذي يقدمه الشخص لحساب الدولة أو أحد األشخاص االعتبارية العامة ,أما العمل

9

حسن كيره" :أصول قانون العمل –عقد العمل "-منشأة المعارف باإلسكندرية ,الطبعة الثالثة  ,9171ف ,0

ص .97

0

جالل العدوي" :قانون العمل" ,منشأة المعارف باإلسكندرية ,طبعة  ,9118-9117ف  ,9ص  .7أحمد عبد

الكريم أبو شنب" :شرح قانون العمل" ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,األردن ,الطبعة الخامسة0292 ,م9329-ه ـ,
ص .99
4

الخاص ,فهو العمل الذي يقدمه شخص لحسابه ,أو لحساب شخص آخر غير الدولة ,أو أحد
األشخاص االعتبارية العامة.9
التقسيم الثاني :العمل المأجور والعمل التبرعي :طبقا لهذا التقسيم ,فإن العمل المأجور,
هو العمل الذي يقدمه الشخص لحساب صاحب العمل لقاء أجر يدفعه الثاني لألول ,أما العمل
التبرعي فهو العمل الذي يقدمه الشخص لحساب صاحب العمل بدون أجر يدفعه له ,أي بنية
التبرع.0
التقسيم الثالث :العمل المستقل والعمل الخاص المشترك والعمل التبعي :طبقا لهذا
التقسيم ,فإن العمل المستقل ,هو العمل الذي يستقل من يقوم به في تنفيذه ,وال يخضع إلدارة أو
إشراف أحد عليه ,2وبعبارة أخرى ,فإن العمل المستقل هو العمل الذي ال يضع فيه الشخص
نشاطه تحت تصرف أحد ,3كما هو الحال بالنسبة ألصحاب المهن الحرة من محامين وأطباء
ومهندسين ,وحرفيين كالمزارع الذي يقوم بالعمل بنفسه ,ولنفسه ,دون أي إدارة أو إشراف من أحد
عليه.
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جالل العدوي" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,0ص  .8حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,0ص .02-98

أحمد أبو شنب :مرجع سابق ,ص  .99همام محمد محمود زهران" :قانون العمل –عقد العمل الفردي ,"-دار
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جالل العدوي" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,0ص  .8أحمد أبو شنب :مرجع سابق ,ص  .99سيد

رمضان :مرجع سابق ,ص .90
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همام زهران :مرجع سابق ,ص  .93سيد رمضان :مرجع سابق ,ص  .90عبد الغني عمرو

الرويمض":عالقات العمل الفردية في القانون الليبي" ,د.ن ,0223 ,ص  .02غالب علي الداودي":شرح قانون
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أما العمل الخاص المشترك ,فهو ذلك العمل الذي يضع القائم به نشاطه تحت تصرف
سلطة جماعية عمالية ذاتية ,تمثل مجموع القائمين بالعمل ,كما هو الحال في عمل أعضاء
الجمعيات التعاونية اإلنتاجية ,حيث يخضعون لألنظمة التي تقررها أغلبيتهم أو من يمثلها,9
وبعبارة أخرى ,فإن عقد العمل المشترك يتميز بالصبغة الجماعية ,حيث يتم إبرام عقد العمل
المشترك بين صاحب العمل "أو منظمات أصحاب األعمال" ,من جهة ,وبين منظمات العمال
من جهة أخرى ,أضف إلى ذلك ,أن آثار عقد العمل المشترك ,هي آثار جماعية ,وليست آثار
فردية.0
أما العمل التبعي ,فهو العمل الذي يقدمه شخص لحساب شخص آخر ,ويكون لهذا
األخير على األول سلطة اإلدارة أو اإلشراف.2
وانطالقا من تلك التقسيمات المختلفة ألنواع العمل اإلنساني ,فإنه يخرج من دائرة
األعمال التي يحكمها قانون العمل ,العمل العام ,والعمل التبرعي ,والعمل المستقل ,والعمل
الخاص المشترك.
ذلك أن العمل العام ,يخضع ألحكام القانون اإلداري ,وتحديدا ألحكام الوظيفة العامة
التي أفرد لها المشرع تشريعا خاصا بها ,3وذلك استنادا إلى أن القانون اإلداري ينظم عالقة
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الدولة بموظفيها ,ويبين النظام القانوني لهؤالء الموظفين ,ويبين كذلك القواعد المنظمة للعمل
اإلداري.9
أما العمل التبرعي ,فإنه يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ,والتي تتناول تنظيم
العقد وااللتزام بوجه عام.0
أما العمل المستقل ,فإنه يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ,والتي تتناول تنظيم
العقد وااللتزام بوجه عام ,باإلضافة إلى خضوعه لألحكام التي أفردها المشرع لكل نوع من أنواع
تلك العقود على حدة.2

 .92أحمد أبو شنب :مرجع سابق ,ص  .90سيد محمود :مرجع سابق ,ص  .90السيد محمد السيد عمران:
"شرح قانون العمل المصري –الجزء األول ,النظرية العامة ,عقد العمل الفردي ,"-د.ط ,د.ن ,ف  ,7ص .1
حيث يخضع العاملون في الدوائر الحكومية في فلسطين لقانون الخدمة المدنية رقم  3لسنة  9118وتعديالته,
حيث نصت المادة  0منه على أنه ":تسري أحكام هذا القانون على .9 :الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية
ويتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية حسب نظام تشكيالت الوظائف .0 .الموظفين المعينين

نص فيها" ,أما بالنسبة للعاملين العسكريين فإنهم يخضعون
بمقتضى قوانين أو ق اررات خاصة فيما لم يرد بشأنه ٌ
لقانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم  8لسنة  ,0222حيث نصت المادة الثانية منه على أنه":تطبق
أحكام هذا القانون على الضباط وضباط الصف واألفراد العاملين في قوى األمن العاملة" ,ونص في المادة الثالثة
منه على أنه ":تتألف قوى األمن من .9:قوات األمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني  .0قوى األمن
الداخلي .2.المخابرات العامة ,وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثالث".
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السيد عيد نايل":الوجيز في قانون العمل الجديد" ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,0290-0299 ,ص .99

عمرو طه بدوي محمد" :محاضرات في المدخل للعلوم القانونية" ,مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ,د.ط ,ص
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أما العمل الخاص المشترك ,فتنظمه قواعد القانون المدني ذات الصلة بتنظيم
الجمعيات ,وكذلك تخضع في تنظيمها للقانون الخاص بالجمعيات والجمعيات التعاونية.9
وباستبعاد العمل العام ,والعمل التبرعي ,والعمل المستقل ,والعمل الخاص المشترك ,من
نطاق تطبيق قانون العمل ,فإنه في المحصلة ينطبق قانون العمل على عالقات العمل الخاصة
التابعة المأجورة.
وعلى ضوء ذلك االستبعاد ألنواع العمل اإلنساني التي ال تخضع ألحكام قانون العمل,
عرف البعض وبحق قانون العمل بأنه":مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات الفردية
والجماعية الواردة أو المتعلقة بالعمل التبعي المأجور الخاص".3
ويمتاز هذا التعريف بكونه جامعا مانعا ,فمن حيث هو جامع ,فإنه يشتمل على كافة
عناصر عالقات العمل ,والمتمثلة في عنصر العمل ,عنصر األجر ,وعنصر التبعية ,باإلضافة
لشموله عالقات العمل الفردية والجماعية ,ومن حيث هو مانع ,فإنه يمنع اختالط العمل الخاص
التابع المأجور ,مع غيره من أنواع العمل اإلنساني.

9
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المطلب الثاني
نطاق قانون العمل من حيث األشخاص

ال يخاطب قانون العمل جميع العمال وأصحاب العمل ,وانما يخاطب فقط ويحكم العمل
الخاص التابع المأجور ,وانطالقا من ذلك ,فإن قانون العمل الفلسطيني قد سلك مسلك االستبعاد,
ال الحصر والتعداد ,أي حدد األعمال "الفئات المستثناة" التي ال تخضع ألحكام قانون العمل
واستبعدها من نطاق تطبيقه ,وهذا ما سلكه من قبله أيضا قانوني العمل المصري واألردني.
وبالرجوع إلى قانون العمل الفلسطيني ,نجد أن المادة الثالثة منه قد نصت على أنه":تسري
أحكام هذا القانون على جميع العمال ,وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء .3 :موظفي
الحكومة والهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم .3 .خدم المنازل,
ومن في حكمهم على أن يصدر الوزير نظاماً خاصاً بهم .1 .أفراد أسرة صاحب العمل من
الدرجة األولى".3

9

يقابلها في قانون العمل المصري المادة الرابعة منه التي نصت على أنه":ال تسري أحكام هذا القانون على :أ.

العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة .ب.عمال الخدمة المنزلية ومن في
حكمهم .ج .أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعال ,وذلك ما لم يرد نص على خالف ذلك" .ويقابلها في
قانون العمل األردني المادة الثالثة منه التي نصت على أنه":مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة ( )90من
هذا القانون تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء :أ .الموظفين العامين وموظفي
البلديات .ب .أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون أجر .ج .خدم المنازل وبستانييها

وطهاتها ومن في حكمهم .د .عمال الزراعة عدا الذين يتم إخضاعهم ألي من أحكام هذا القانون وتحدد فئاتهم
بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
9

وعليه فإن الطوائف المستبعدة من نطاق قانون العمل الفلسطيني هي:
الطائفة األولى :موظفي الدولة والهيئات المحلية:3
يتحدد نطاق تطبيق قانون العمل بعالقات العمل الخاصة ,أي تلك العالقات التي تنشأ
ويكون أطرافها من أشخاص القانون الخاص ,وذلك انسجاما مع العمل الخاص الذي ينظمه
قانون العمل ,لذلك فإن ما ال يعد عمال خاصا تابعا مأجو ار يخرج عن دائرة العمل الذي يستهدفه
قانون العمل ,ومن ثم ,فإن العمل العام يخرج عن نطاق تطبيق قانون العمل ,0طالما أن هذا
العمل يؤديه العامل لحساب الدولة ,أو أحد األشخاص االعتبارية العامة بما فيها الهيئات
المحلية ,2لخضوع تلك العالقات ألحكام القانون اإلداري.9

9
ضل على ما
تعد الصياغة التي أوردها المشرعين المصري واألردني لهذه الطائفة ,صياغة محكمة دقيقة ,تُفَ َ
أورده المشرع الفلسطيني ,حيث استخدم المشرع المصري مصطلح":العاملين بأجهزة الدولة" ,بينما استخدم المشرع

األردني مصطلح "الموظفين العامين" ,ذلك أن استخدام المشرع الفلسطيني لمصطلح "موظفي الحكومة" ,قد يعني
حصر تلك الطائفة في العاملين في السلطة التنفيذية دون سواها من السلطتين التشريعية والقضائية.
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وقد صدرت العديد من أحكام القضاء الفلسطيني تبين أن العاملين لدى الهيئات المحلية يعدون موظفين ,ومن

ثم ال تنطبق عليهم أحكام قانون العمل ,ومن ذلك حكم محكمة الصلح بغزة ,حيث جاء في حيثيات

حكمها":وحيث إنه بالنسبة للدفع الذي أثاره وكيل المدعى عليها بأن الدعوى مردودة شكال  ...حيث إن المدعي
ال يخضع لقانون العمل رقم  7لسنة  0222استنادا لنص المادة ( )2فقرة ( )9من القانون المذكور ,فإن المحكمة
ترى أنه دفعا في غير محله ,كونه ثبت لها من خالل البينات أن المدعي لم يكن موظفا مثبتا لدى البلدية
بوصفها هيئة محلية ,وانما عمل لديها بموجب عقد خاص مما يستوجب معه تطبيق قانون العمل على العالقة

بينهما ,حيث إن الموظف هو من يعين بقرار إداري ويسجل ففي ديوان الموظفين العام ويخضع بالتالي لقانون
الخدمة المدنية ,وان استثناء موظفو الهيئات المحلية من الخضوع لقانون العمل كونه ال يجوز الجمع بين نظامين
مختلفين كون الموظفون الرسميون يتقاضون رواتبهم وعند انتهاء عملهم يتقاضون معاشا من هيئة التأمين
والمعاشات وهذا ما ال ينطبق على المدعي" ,حكم محكمة صلح غزة ,فلسطين ,في القضية رقم ,0227/293
الصادر بتاريخ  ,0299/0/97والمؤيد بقرار محكمة البداية بصفتها االستئنافية في االستئناف رقم 0299/997

واالستئناف المقابل رقم  ,0299/023بتاريخ  ,0290/99/3وقد جاء في حيثياته ...":ترى هذه المحكمة أن ما
خلصت به محكمة الموضوع يقع ضمن حدود صالحيتها وسلطتها التقديرية ,وقد جاء حكمها سليما مطابقا
10

الطائفة الثانية :خدم المنازل ومن في حكمهم:
يقصد بخدم المنازل":األشخاص الذين يقومون بأعمال مادية متصلة بذات صاحب
العمل أو بأشخاص ذويه" ,0وقد استقر الفقه والقضاء على أن خدم المنازل هم الذين يقومون
بأعمال مادية ال أعمال ذهنية ,مثل الطاهي ,ومن يقومون بأعمال التنظيف ,ومن يقضى
حاجيات المخدوم والتسوق له ,وعليه فإنه ال يعد خادما السكرتير الخاص ,وأمين المكتبة الذين
يعملون لدى صاحب العمل.2

للقانون والوقائع ولما استمعت إليه من بينات ال سيما فيما يتعلق بتوصيف العالقة ما بين المستأنف ضدها
والمستأنفة والتي ال تخرج عن كونها عالقة عمالية ,فالمستأنف ضده يعمل مع المستأنفة بموجب عقد عمل وليس
موظفا دائما ومثبتا حتى تسري عليه أحكام قانون الهيئات المحلية رقم  9لسنة ."9117
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ويعود خضوع العالقة القائمة بين الدولة والعاملين لديها ألحكام القانون اإلداري ,كون أن القانون اإلداري يصنف

ضمن فروع القانون العام ويحكم الوظيفة العمومية أي العمل العام ,ويتميز القانون اإلداري بظهور الدولة فيه
كطرف ,باعتبارها سلطة عامة ,راجع في ذلك :سليمان محمد الطماوي":مبادئ القانون اإلداري-دراسة مقارنة,"-
الكتاب األول ,دار الفكر العربي ,القاهرة ,د.ط ,ف  ,9ص  ,91وهذا ما يظهر حقيقة في تعريف القانون
اإلداري ,حيث يعرف بأنه":مجموعة القواعد القانونية المتميزة عن القانون الخاص ,والتي تحكم النشاط اإلداري
واألشخاص اإلدارية" ,مشار إليه لدى :عبد الغني بسيوني عبد اهلل":القانون اإلداري-دراسة مقارنة لألسس ومبادئ
القانون اإلداري وتطبيقها في لبنان" ,الدار الجامعية ,طبعة  ,9182ص  ,92وتظهر الدولة في العالقة التعاقدية
القائمة بينها وبين الموظف باعتباره عامل وباعتبارها صاحبة العمل.
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ويمتد هذا االستثناء ليشمل أيضا من هم في حكم خدم المنازل ,وهم":أولئك الذين ال
يقومون بالعمل في المنازل ولكن تتوافر بالنسبة لهم نفس االعتبارات التي يقوم عليها عدم
سريان قانون العمل على خدم المنازل ,بحيث يكون القياس ممكناً بل واجباً" ,9و

ذلك

الشتراكهم بذات االعتبارات التي تمنع تطبيق قانون العمل على خدم المنازل.0
رأي الباحث من استبعاد طائفة خدم المنازل ومن في حكمهم من نطاق قانون العمل:
من جانبنا نرى أنه يجب توفير الحماية التشريعية لطائفة خدم المنازل ومن في حكمهم,
وذلك بتشريع خاص ينظم عملهم ويبين حقوقهم والتزاماتهم ويوفر الحماية لهم ,فقد ينفق الخادم
حياته في خدمة المخدوم ثم إذا وصل إلى شيخوخته ال يجد مالذا آمنا يحمي به سنوات عمره
التي تناثرت في خدمة مخدومه.

قارن في ذلك رأي يرى أنه ال فرق بين من يقوم بعمل يدوي كالطاهي والمربية والمنظفة ,وبين من يقوم بعمل
ذهني كالسكرتير الخاص ومدير المكتبة المنزلية ,ألن الحكمة من االستثناء متوفرة في هؤالء وأولئك على السواء,
وهي االطالع على أسرار األسرة وحياتها اليومية .انظر :عبد الواحد كرم "قانون العمل" ,دار الثقافة للنشر

والطباعة ,األردن ,طبعة  ,9117ص .92

9
0

جالل العدوي" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,937ص .922-923
وتبدو الحكمة من استبعاد تطبيق أحكام قانون العمل على طائفة خدم المنازل ومن في حكمهم ,وجود صالت

قوية وخاصة بين الخادم ومخدومه ,بحيث تتيح لألول االطالع على أسرار الثاني وشئون حياته الخاصة ,األمر
الذي يبرر عدم تقيد المخدوم عند إنهاء العالقة والرابطة بينه وبين الخادم بقيود قانون العمل بهذا الشأن ,انظر

في ذلك :حسام الدين األهواني" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,12ص  ,922كما أن طبيعة عمل خدم
المنازل ومن في حكمهم تحول دون تطبيق قواعد العمل المتعلقة بأوقات العمل والراحة واإلجازات والتفتيش ,كذلك
فإن المخدوم يستعين بالخادم لقضاء حاجات شخصية ,انظر في ذلك :جالل العدوي" :قانون العمل" ,مرجع
سابق ,ف  ,938ص  ,922أضف إلى ذلك أن استمرار الخادم في العمل لدى مخدومه مدة طويلة في منزل
سكن واحد يخلق شعور التعاطف المتبادل بين الطرفين فال يحتاجون إلى حماية تشريعية ,غالب علي الداودي:

مرجع سابق ,ص .72
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الطائفة الثالثة :أفراد أسرة صاحب العمل:
تعد طائفة أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة األولى الطائفة الثالثة من ضمن
الطوائف المستبعدة من تطبيق أحكام قانون العمل عليها ,وذلك استنادا لنص الفقرة الثالثة من
المادة الثالثة من قانون العمل الفلسطيني ,حيث إن االستبعاد لهذه الطائفة يشمل أقارب صاحب
العمل من الدرجة األولى.

13

المبحث الثاني
ماهية عقد العمل الفردي
تقسيم:
نتناول في هذا المبحث تعريف عقد العمل الفردي ,ثم نبين خصائصه ,ونوضح طرفاه
وعناصره ,وذلك في مطلبين ,على النحو اآلتي:
المطلب األول :تعريف عقد العمل الفردي وخصائصه.
المطلب الثاني :طرفا عقد العمل الفردي وعناصره.

المطلب األول
تعريف عقد العمل الفردي وخصائصه
تقسيم:
نتناول دراسة هذا المطلب من خالل تقسيمه إلى فرعين ,على النحو اآلتي:
الفرع األول :تعريف عقد العمل الفردي.
الفرع الثاني :خصائص عقد العمل الفردي.

الفرع األول
تعريف عقد العمل الفردي
تناولت المادة  03من قانون العمل الفلسطيني تعريف عقد العمل الفردي بأنه":اتفاق
كتابي أم شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو
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إلنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته
واشرافه ,ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع األجر المتفق علية للعامل".3
يتضح من التعريف ,أن عقد العمل الفردي يقوم على عناصر ,ال ينهض قائما إال
بتوافرها ,وهي عنصر العمل الذي يقدمه العامل لحساب صاحب العمل ,وعنصر األجر الذي
يقدمه صاحب العمل لحساب العامل ,وعنصر التبعية حيث يتبع العامل في أدائه لعمله لسلطة
صاحب العمل.
وال يقوم عقد العمل ,إال بتوافر عناصره الثالثة :العمل ,األجر ,والتبعية ,ومن ثم ال
ينهض عقد العمل قائما إذا قام العامل بعمل ما دون أن يتقاضى مقابله أج ار ,أو إذا قبض مبلغا
"ولو سمي أج ار" ,دون أن يؤدي في مقابله عمال ,أو إذا قام به العامل مستقال عن صاحب
العمل.0

9

عرفت المادة  29من قانون العمل المصري عقد العمل الفردي بأنه":العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن

يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر" ,وعرفته المادة الثانية من قانون العمل األردني
بأنه":اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه
أو إدارته مقابل أجر ,ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين".

في حين عرفت المادة  779من القانون المدني الفلسطيني عقد العمل بأنه":العقد الذي يتعهد بمقتضاه أحد
المتعاقدين بأن يقوم بعمل لمصلحة المتعاقد اآلخر ,تحت إدارته أو إشرافه ,مقابل أجر يتعهد به المتعاقد اآلخر",
أما في القانون المدني المصري فقد عرفت المادة  173عقد العمل بأنه":عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد
المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد اآلخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد اآلخر" ,في
حين عرفت المادة  822من القانون المدني األردني عقد العمل بأنه":عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل
لمصلحة اآلخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر".

0

محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,77ص .228-227
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الفرع الثاني
خصائص عقد العمل الفردي

يحدد تعريف عقد العمل الفردي ,خصائصه ,ويمكن إجمالها في أنه:
 .9عقد مسمى :والعقد المسمى هو العقد الذي سماه المشرع ونظم أحكامه ,ويظهر ذلك من
خالل تنظيم قانون العمل الفلسطيني لعقد العمل الفردي في الباب الثالث منه في المواد
(.)38-03
 .0عقد رضائي :أي أن عقد العمل الفردي ينعقد بمجرد تالقي اإليجاب مع القبول بين
العامل وصاحب العمل ,وذلك بداللة نص المادة  03من قانون العمل الفلسطيني ,حيث
عرفت عقد العمل بأنه":اتفاق كتابي أم شفهي صريح أو ضمني ."...
 .2عقد معاوضة :حيث إن كل طرف من أطرافه يدفع عوضا للطرف اآلخر مقابل ما أداه,
فالعامل يقدم العمل لحساب صاحب العمل ,وصاحب العمل يدفع األجر للعامل ,فكل
منهما يأخذ ويعطي في ذات الوقت.
 .3عقد ملزم لجانبين :ويتجلى ذلك في اآلثار التي يرتبها عقد العمل الفردي ,والمتمثلة
بمجموعة من االلتزامات الواقعة على كل طرف من أطرافه ,بحيث يخلع عنه انتماءه
لطائفة العقود الملزمة لجانب واحد.

16

 .2عقد مستمر :أي أنه من العقود الزمنية في معظم األحوال ,حيث إنه غالبا ما يمتد لفترة
زمنية.9
 .1عقد محدد :حيث إن كل طرف من أطرافه يعرف قيمة أداءه وقيمة دينه بمجرد التعاقد,
بعكس عقود الغرر.0
 .7عقد يقوم على االعتبار الشخصي :وذلك بحق العامل على األقل ,حيث إنه ملزم بالقيام
بالعمل بنفسه ,ويعد الغلط في شخصه ,أو في صفة من صفاته ,مبر ار لجعل العقد قابال
لإلبطال ,ثم أن العقد ينقضي بوفاة العامل.2
 .8عقد يرد على عمل اإلنسان :حتى لو تشابه مع غيره من العقود في هذه الخاصية,
كتشابهه مع عقد المقاولة أو الوكالة مثال ,إال أنه يبقى مختلفا عنها ,إذ هو يخاطب
العمل الخاص التابع المأجور ,فعنصر التبعية عنصر مالزم لعقد العمل الفردي وال يقوم
بدونها.3

9

محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,77ص  .221أحمد أبو شنب :مرجع سابق ,ص  .999حسين

حمدان" :قانون العمل اللبناني" ,الدار الجامعية ,د.ن ,ف  ,32ص  .992السيد عمران :مرجع سابق ,ف
 ,000ص  .928المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني ,0222 ,ص .891

0

السيد عمران :مرجع سابق ,ف  ,903ص .921

وعقود الغرر هي عقد الرهان والمقامرة ونظمها المشرع الفلسطيني في المواد  ,872-813وعقد التأمين ونظمه
في المواد  ,127-879من القانون المدني.

2

محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,77ص  .221حسين حمدان ,مرجع سابق ,ف  ,32ص

 .999أحمد أبو شنب :مرجع سابق ,ص .999
وال ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إال إذا كان موضوع العقد يتعلق بشخص صاحب العمل ,راجع في
ذلك نص المادة  21من قانون العمل الفلسطيني.

3

أحمد أبو شنب :مرجع سابق ,ص  .999حسين حمدان :مرجع سابق ,ف  ,32ص .999
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المطلب الثاني
طرفا عقد العمل الفردي وعناصره
تقسيم:
نتناول دراسة هذا المطلب من خالل تقسيمه إلى فرعين ,على النحو اآلتي:
الفرع األول :طرفا عقد العمل الفردي.
الفرع الثاني :عناصر عقد العمل الفردي.

الفرع األول
طرفا عقد العمل الفردي
أوالً :العامل:
عرفت الفقرة الخامسة من المادة األولى من قانون العمل الفلسطيني العامل بأنه":كل
شخص طبيعي يؤدي عمالً لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته
واشرافه".3

9

عرفت المادة الثانية من قانون العمل المصري العامل بأنه":كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب

عمل وتحت إدارته أو إشرافه" ,وعرفت الفقرة السادسة من المادة الثانية من قانون العمل األردني العامل بأنه":كل
شخص ذك ار كان أم أنثى يؤدي عمال لقاء أجر ,ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت إمرته ,ويشمل ذلك األحداث
ومن كان قيد التجربة أو التأهيل".
وقد قضت محكمة االستئناف العليا بأن":العامل هو الذي يعمل لدى صاحب عمل بحرفة أو مهنة لقاء أجر",

استئناف عليا مدني ,غزة ,في االستئناف رقم  ,0229/922بتاريخ  ,0229/27/23والمؤيد بالنقض رقم
 ,0220/922بتاريخ .0222/22/02
18

واستنادا لذلك فإن العامل ال يكون إال شخصا طبيعيا ,أي ال يمكن أن يكون شخصا
معنويا ,حيث إن الرغبة في حماية الفرد اإلنساني الذي يعمل في خدمة الغير هي الغاية من
قانون العمل وهي السبب الرئيسي في نشأته.9
وقد ورد وصف العامل في النص القانوني السابق مطلقا ,بحيث ينسحب هذا الوصف
على كل من يعمل لحساب صاحب عمل مقابل أجر يتقاضاه ,بغض النظر عن جنسه ,وبغض
النظر عن نوع العمل الذي يقدمه ,وسواء كان عمال ماديا ,أو ذهنيا ,أو روحيا كعمل رجل
الدين.0
ثانياً :صاحب العمل:
عرفت الفقرة الرابعة من المادة األولى من قانون العمل الفلسطيني صاحب العمل
بأنه":كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر".1
واستنادا لذلك فإن صاحب العمل قد يكون شخصا طبيعيا ,أي فردا من أفراد الناس ,وقد
يكون شخصا معنويا كجمعية ,أو مؤسسة ,أو شركة ,طالما أن العامل يعمل لديه وتحت إدارته
أو إشرافه ويتقاضى منه أج ار.

9
0

حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,902ص  .037محمد منصور :مرجع سابق ,ص .000
حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,902ص  .038محمد منصور :مرجع سابق ,ص  ,000يعتبر رجل الدين في

نظر قانون العمل عامال ,متى كان يؤدي الشعائر الدينية مقابل أجر مهما كان نوعه ,يتقاضاه من رئيسه الديني
الذي له حق رقابته وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه ,نقض مصري في  02ديسمبر  ,9170مشار إليه لدى:
حسن كيره :مرجع سابق ,هـ  ,2ص .038

2

تعرف المادة الثانية من قانون العمل المصري صاحب العمل بأنه":كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم

عامال أو أكثر لقاء أجر".

وتعرف المادة الثانية من قانون العمل األردني ,صاحب العمل ,بأنه":كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأي

صفة كانت شخصا أو أكثر مقابل أجر".
19

وال يشترط احتراف صاحب العمل للمهنة التي يعمل بها العامل لديه ,كما ال يشترط أن
يستهدف صاحب العمل تحقيق الربح ,9حيث إن أحكام عقد العمل الفردي تنطبق على كافة
العاملين بأعمال خاصة تابعة مأجورة.

9

حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,902ص  038وما بعدها .إسماعيل غانم :مرجع سابق ,ف  ,21ص -17

 .18محمد منصور :مرجع سابق ,ص  .091نبيل محمد عبد اللطيف":نظام التأمين االجتماعي في مصر
تشريعا وتطبيقا" ,د.ن ,الطبعة الثالثة  ,9117ص .23
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الفرع الثاني
عناصر عقد العمل الفردي
أوالً :األجر:
عرفت الفقرة الحادية عشر من المادة األولى من قانون العمل الفلسطيني األجر
بأنه":األجر الكامل وهو األجر األساسي مضافاً إليه العال وات والبدالت".3
يعد األجر عنص ار جوهريا في عقد العمل الفردي ,ومقوما من مقوماته ,ال يقوم بدونه,
واذا تخلف عنه ,فإن عقد العمل الفردي ال ينهض قائما ,وانما ينهض عقدا آخر غير مسمى,
يدخل في دائرة عقود التبرع ,واألجر في مجمله هو مقابل العمل الذي يؤديه العامل لحساب

9

عرفت الفقرة الثالثة عشر من المادة األولى من قانون العمل الفلسطيني األجر األساسي بأنه":هو المقابل

النقدي و/أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله ,وال تدخل في ذلك العالوات

والبدالت أيا كان نوعها" ,وعرفت الفقرة "ج" من المادة األولى من قانون العمل المصري ,األجر بأنه":كل ما
يحصل عليه العامل لقاء عمله ,ثابتا كان أو متغي ار  ,نقدا أو عينيا .ويعتبر أج ار على األخص ما يلي:
 .9العمولة التي تدخل في إطار عالقة العمل .0 ,النسبة المئوية :وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه
أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .2 ,العالوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها,
 .3المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل .2 ,المنح :وهي ما يعطي

للعامل عالوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل

الفردية أو الجماعية أو في األنظمة األساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات
العمومية والدوام والثبات .1 ,البدل :هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء
عمله .7 ,نصيب العامل في األرباح .8 ,الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها
قواعد تسمح بتحديدها ,وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العمالء مقابل الخدمة في المنشآت

السياحية.
ويصدر قرار من الوزير المختص باالتفاق المختص باالتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي
العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.
وعرفت المادة الثانية الفقرة " "92من قانون العمل األردني األجر بأنه":كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا أو
عينا مضافا إليه سائر االستحقاقات األخرى أيا كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل على أو النظام الداخلي
أو استقر التعامل على دفعها."...
71

صاحب العمل ,أو هو "ثمن العمل" كما يسميه بعض الفقهاء ,9وبغض النظر عن نوعه ,أو
صورته ,أو كيفية احتسابه ودفعه ,ويدخل في مفهوم األجر أيضا العالوات والبدالت التي
يستحقها العامل ,0ويرتبط األجر بالعمل ارتباط السبب بالمسبب.2
ثانياً :العمل:
عرفت الفقرة السابعة من المادة األولى من قانون العمل الفلسطيني ,العمل بأنه":كل ما
يبذله العامل من جهد ذهني أو جسماني لقاء أجر سواء كان هذا العمل دائماً أو مؤقتاً أو
عرضياً أو موسمياً".3
يتميز عقد العمل بأنه يرد على العمل اإلنساني ,وهذه تعد إحدى خصائصه ,ومن ثم
فإن عنصر العمل يعد عنص ار جوهريا من عناصر عقد العمل الفردي ,ذلك أنه يمثل محل التزام
العامل ,ويستوي في ذلك أن يكون العمل الذي يقدمه العامل لحساب صاحب العمل عمال
جسمانيا ,أو عمال ذهنيا.
ثالثاً :التبعية:
سبق القول ,بأن قانون العمل يحكم العمل الخاص التابع المأجور ,2وانطالقا من تعريف
عقد العمل الفردي ,فإن عنصر التبعية يمثل عنص ار جوهريا يميز عقد العمل الفردي عن غيره
من العقود ال سيما العقود الواردة على العمل ,إذ أن العامل يجب أن يقوم بعمله تحت إدارة أو

9
0
2

محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,71ص .210
سالم الدحدوح" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص .272
"عبد العزيز جمعة" :أحكام األجر في قانون العمل اللبناني" ,د.ن ,د.ط ,ص .3

3

ليس لها مقابل في قانون العمل المصري ,ويقابلها في قانون العمل األردني المادة الثانية ,حيث عرفت العمل

2

راجع ص  92من هذه الدراسة.

بأنه ":كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي".
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إشراف صاحب العمل ,ومتى كان العامل مستقال عن إدارة أو إشراف صاحب العمل ,فإن العقد
ال يوصف في مثل هذه الحالة بأنه عقد عمل فردي.9

9

قضت محكمة صلح غزة بأن":مناط اعتبار العقد الذي يربط ما بين المدعي والمدعى عليه عقد عمل ,هو

توافر عنصر التبعية  ,"..صلح غزة ,في القضية رقم  ,0222/217بتاريخ .0221/22/22

وقضت محكمة استئناف رام اهلل بأن":أهم ما يميز عقد العمل هو رابطة التبعية ,"..استئناف مدني فلسطيني ,رام

اهلل ,رقم  ,0292/1بتاريخ .0292/23/27
وقضت محكمة استئناف رام اهلل بعدم قيام عالقة عمل النتفاء التبعية نظ ار":ألن المستأنف ضده  ..لم يكن
خاضعا ألية رقابة أو إشراف أو إدارة أو هيمنة من قبل صاحب العمل في الشركة المستأنفة أثناء قيامه

بالعمليات الحسابية المنوطة به وأن عمله هذا كان متروكا له دون أية رقابة أو خضوع ألحد ,"...استئناف مدني
فلسطيني ,رام اهلل ,رقم  ,9111/129بتاريخ  ,0229/23/22وقضت محكمة النقض المصرية بأن":المناط في
تكييف عقد العمل  ...هو توافر عنصر التبعية  ,"...نقض مدني مصري ,الصادر بتاريخ  92فبراير ,9112
مشار إليه لدى :حسن كيره ,مرجع سابق ,ف  ,72هـ  ,0ص  ,922ولقد قضت محكمة التمييز األردنية
بأنه":من المتفق عليه فقها وقضاء أنه لكي يعتبر العقد عقد عمل يجب أن يعتمد على أمرين :أولهما تبعية
العامل لرب العمل ,وثانيهما حصوله على أجر لقاء عمله  ,"..قرار محكمة التمييز األردنية رقم ,13/210

وكذلك قرارها رقم  ,87/902مشار إليه لدى :أحمد أبو شنب :ص  ,81وه ـ  ,0ص .81
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الفصل الثاني
مفهوم التبعية وأنواعها

تمهيد وتقسيم:
يقوم عقد العمل الفردي على عناصر ,أهمها عنصر التبعية ,حيث إن موضوع عقد
العمل الفردي هو العمل الخاص التابع المأجور ,وهو ما يحفظ لعقد العمل الفردي كيانه المستقل
الذي يميزه عن غيره من العقود التي قد تختلط به.
ورغم أن الفقه والقضاء مستقر ,على أن رابطة التبعية بين العامل وصاحب العمل ,هي
العنصر األساس ,الذي يميز عقد العمل الفردي عن غيره ,إال أن الخالف قائم حول مفهوم تلك
التبعية التي يقوم عليها عقد العمل الفردي.
فقد اتجه رأي ,إلى أن التبعية المقصودة في عقد العمل الفردي ,هي التبعية االقتصادية,
في حين اتجه رأي ٍ
ثان إلى أنها التبعية القانونية ,وهنالك من سعى إلى الجمع بين معياري
التبعية االقتصادية والتبعية القانونية.
مما ينبغي معه تقسيم الدراسة في هذا الفصل إلى ثالثة مباحث على النحو اآلتي:
المبحث األول :التبعية االقتصادية.
المبحث الثاني :التبعية القانونية.
المبحث الثالث :المزج بين التبعية االقتصادية والقانونية.
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المبحث األول
التبعية االقتصادية

تقسيم:
يقتضي البحث في التبعية االقتصادية التعرض لمفهومها ,ثم بيان العناصر التي ترتكز
عليها ,واألسس التي تقوم وتستند إليها ,ونختم بحثنا في التبعية االقتصادية بالتعرض لبيان مزايا
وعيوب التبعية االقتصادية لمعرفة مدى كفايتها لتمييز عالقات العمل عن غيرها من العالقات.
لذلك فإن دراستنا لهذا المبحث ستنقسم إلى مطلبين على النحو اآلتي:
المطلب األول :مفهوم التبعية االقتصادية وعناصرها وأساسها.
المطلب الثاني :تقدير نظرية التبعية االقتصادية.
المطلب األول
مفهوم التبعية االقتصادية وعناصرها وأساسها
أوالً :تعريف التبعية االقتصادية:3
يقوم المفهوم االقتصادي للتبعية على الحالة االقتصادية لمن يقوم بالعمل ,بحيث يتوافر
عنصر التبعية إذا كان العامل يعتمد على أجره في حياته المعيشية ,0باعتبار أجره هو مصدر

 9يطلق البعض التبعية االقتصادية على التبعية االجتماعية ,محمود زكي":عقد العمل" ,مرجع سابق ,ه ـ  ,2ص
.388

0

جالل العدوي" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف ,12ص  .78حسن كيره :مرجع سابق ,ف ,70ص .931

محمود زكي":عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,998ص  .319حسام الدين األهواني" :قانون العمل" ,مرجع
سابق ,ف  ,900ص  .929همام زهران :مرجع سابق ,ص  .22أحمد أبو شنب :مرجع سابق ,ص  .82سالم
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رزقه الوحيد أو األساس ,9وأن العامل ال يتحمل مخاطر عمله وال تعود عليه أرباح نشاطه
الخاص.0
إذا يقوم معيار التبعية االقتصادية على حاجة العامل ألجره ,واعتباره المصدر الوحيد
لرزقه ,أو على األقل مصدر رزقه األساس ,بحيث يكون مصدر رزق العامل كله أو غالبيته من
صاحب العمل ,ومن جهة أخرى ,فإن صاحب العمل يستنفد كل طاقة العامل ونشاطه لصالحه,
أثناء عمل العامل لديه.2
ومن ثم ,فإن التبعية االقتصادية ال تقوم على ركيزة قانونية ,فهي ال تثبت بمقتضى
القانون ,وال بنص في عقد العمل ,وانما تمليها الظروف الشخصية للعامل ومركزه االقتصادي
واالجتماعي ,المتجسد في حاجته إلى األجر الذي يتلقاه مقابل عمله لحساب صاحب العمل,
باعتبار أن ذلك األجر هو المورد الوحيد له ,أو في أقل تقدير المورد األساس لرزقه.3
ثانياً :عناصر التبعية االقتصادية:
سبق القول ,2أن التبعية االقتصادية تقتضي أن يعتمد العامل على أجره من العمل الذي
يقدمه لحساب صاحب العمل ,وأن يكون هذا األجر هو المورد الوحيد أو األساس للعامل.

الدحدوح":قانون العمل" ,مرجع سابق .938 ,بشير هدفي" :الوجيز في شرح قانون العمل-عالقات العمل الفردية
والجماعية ,"-الجسور للنشر والتوزيع ,الجزائر ,طبعة  ,0221ص.12

9

عصام أنور سليم" :قانون العمل" ,منشأة المعارف باإلسكندرية ,الطبعة الثانية  ,0220ص  .219ممدوح

محمد علي مبروك" :التبعية في نطاق عالقة العمل الفردية -دراسة تحليلية في قانون العمل المصري والفرنسي",
دار النهضة العربية ,طبعة  ,0221ص .98بشير هدفي ,مرجع سابق ,ص .12

0

فتحي عبد الصبور" :الوسيط في قانون العمل" الجزء األول ,د.ن ,طبعة  .9182حسام الدين األهواني" :قانون

العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,900ص  ,929ص  .092سالم الدحدوح":قانون العمل" ,مرجع سابق.938 ,

2

عصام سليم" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص .219

2

انظر الصفحتين السابقتين.

3

محمود جبر :مرجع سابق ,ص .19
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وبذلك يمكن القول ,أن عناصر هذه التبعية تتمثل في عنصرين ,أولهما :استئثار
صاحب العمل بنشاط العامل وجهوده ,حينما يكرس العامل كل نشاطه خالل وقت العمل المتفق
عليه لحساب صاحب العمل ,أما ثانيهما :اعتماد العامل على أجره الذي يتلقاه من صاحب
العمل باعتباره موردا وحيدا لرزقه أو المورد األساس لرزقه ,9وهذا ما قضت به محكمة النقض
المصرية ,في أحد أحكامها بقولها أن":التبعية االقتصادية

تقوم على اعتبار العامل تابعاً

لصاحب العمل ألنه يعتمد في معيشته اعتماداً كلياً على األجر الذي يتقاضاه منه".3
وعليه فمتى توافر هذان العنصران قامت التبعية االقتصادية ,وخضعت العالقة العمالية
لقانون العمل ,ما دام أن صاحب العمل يحتكر نشاط العامل ,واألخير يعتمد على أجره كمصدر
رزق وحيد أو أساس.
ثالثاً :أساس التبعية االقتصادية:
يجد معيار التبعية االقتصادية أساسه في ضعف المركز االقتصادي للفئات التابعة
اقتصاديا ,والذي يجعلهم في أمس الحاجة للحماية المقررة في قانون العمل ,ال سيما أن حماية
الطرف الضعيف في عالقات العمل كانت محركا أساسيا لنشأة قانون العمل وتطوره ,ومن ثم,
فإن كل من يعتمد اقتصاديا على من يرصد نشاطه في خدمته ,يكون بحاجة إلى تلك الحماية,2

9

همام زهران :مرجع سابق ,ص  ,22الحسن محمد محمد سباق" :الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد

والتأمينات االجتماعية" ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,الطبعة األولى  ,0221-0228ص  ,37عبد الباسط عبد
المحسن" :شرح قانون العمل –عقد العمل الفردي ,"-دار النهضة العربية ,القاهرة ,طبعة  ,0229-0222عصام

سليم":قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص  ,219ممدوح مبروك :مرجع سابق ,ف  ,3ص  ,02محمود جبر :مرجع
سابق ,ص .19

0

حكم محكمة النقض المصرية في  ,9170/2/02مجموعة أحكام النقض المدني ,مشار إليه لدى :عبد اهلل

مبروك النجار" :مبادئ تشريع العمل وفقا ألحكام القانون رقم  90لسنة 0222م والق اررات الو ازرية الجديدة المنفذة
له" ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,الطبعة الخامسة0221-0222 ,م ,ص .12

2

عصام سليم" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص  ,210همام زهران :مرجع سابق ,ص .22
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سواء اجتمعت معها التبعية القانونية ,أم لم تجتمع ,ومن تطبيقات ذلك عقد العمل الذي يتم بين
صاحب مصنع ومن يعملون لحسابه في منازلهم.9

المطلب الثاني
تقدير نظرية التبعية االقتصادية
نتناول في هذا المطلب عرضا لمزايا نظرية التبعية االقتصادية ,نتبعها بعيوبها ,وذلك
على وجه التتابع.
أوالً :مزايا نظرية التبعية االقتصادية:
تتميز نظرية التبعية االقتصادية في كونها تعبر عن رغبة حقيقية محمودة ,في ربط
تطبيق القواعد الحمائية لقانون العمل بالظروف المادية واالجتماعية للعامل ,حيث إن الحماية
تمتد وفقا للمفهوم االقتصادي للتبعية إلى من هم في حاجة فعال إلى تلك الحماية.0
وينتج عن تلك الرغبة المحمودة في ربط تطبيق قواعد قانون العمل الحمائية بظروف
العامل المادية واالجتماعية ,توسع ملحوظ وواضح في نطاق تطبيق قانون العمل ,حيث إنه
واستنادا إلى هذا الربط ,أصبح باإلمكان ,استفادة أكبر عدد ممكن من العاملين ,من تلك الحماية
التي يقررها قانون العمل.

9

عبد الودود يحيى":شرح قانون العمل" ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,الطبعة الثالثة  ,9181ص  ,927طارق

عبد الرؤوف صالح رزق" :شرح قانون العمل الكويتي الجديد رقم  1لسنة  0292بشأن العمل في القطاع األهلي
في ضوء الفقه وأحكام القضاء" ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,الطبعة األولى ,0299 ,ص  ,920همام زهران,

مرجع سابق ,ص  22وهامشها.

0

حمدي عبد الرحمن ومحمد يحي مطر" :قانون العمل" ,الدار الجامعية ,طبعة  ,9187ص .27
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ونظ ار ألن المفهوم االقتصادي للتبعية ,يبنى على استئثار صاحب العمل بنشاط العامل
ومجهوداته ,واعتماد األخير على أجره من العمل كمصدر وحيد ,أو رئيس لرزقه ,فإنه ال يهم
بعد ذلك ,أن يتمتع العامل باستقاللية في أدائه للعمل ,أم أنه ال يتمتع بمثل تلك االستقاللية.9
ونظ ار ألن عنصر التبعية بمفهومها االقتصادي ,ال يقوم بناء على حق صاحب العمل
في توجيه العامل ,والتزام العامل بتقبل ذلك التوجيه ,وانما يقوم عنصر التبعية على حاجة العامل
إلى ما يدفعه صاحب العمل للعامل ,وما يحصل عليه صاحب العمل من جهد ونشاط من
العامل ,0فإن المفهوم االقتصادي للتبعية يوحد بين طائفة العمال الذين يتمتعون باستقاللية في
أدائهم ألعمالهم ,وأولئك الذين ال يتمتعون بها ,فإذا كان أصحاب الطائفة األولى ال يخضعون
إلدارة أو إشراف صاحب العمل ,في حين أن أصحاب الطائفة الثانية يخضعون إلدارة أو إشراف
صاحب العمل ,إال أن ضابطا واحدا يجمعهم هو ضابط الوضع االجتماعي واالقتصادي ,األمر
الذي يجعلهم في منزلة واحدة من حيث االستفادة من الحماية التي يقررها قانون العمل.
ثانياً :عيوب نظرية التبعية االقتصادية:
رغم نبل الهدف الذي تستند إليه نظرية التبعية االقتصادية ,إال أنها قد تعرضت لكثير
من أوجه النقد والتجريح ,على النحو اآلتي:
 .9أنها تقوم على فكرة فضفاضة غير منضبطة ,2وغير منظمة ,3وغامضة ,9وغير دقيقة,0
حيث يصعب تحديد بداية ونهاية هذه التبعية ,وذلك نابع أصال من الغموض الذي يحيط

9
0

حسام الدين األهواني" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,900ص .929
محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,998ص .319

2

عبد العزيز المرسي حمود وفاطمة الرزاز" :قانون العمل" ,د.ن ,د.ط ,ص  .22عبد الغني عمرو الرويمض,

3

طارق رزق :مرجع سابق ,ص .920

مرجع سابق ,ص  .909أحمد أبو شنب :مرجع سابق ,ص .82
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بنظرية التبعية االقتصادية ,2ومن شأن األخذ بهذه النظرية عدم التمييز بين عالقات
العمل الفردية وغيرها من العالقات القانونية التي ترد على العمل ,كذلك فإنها ال تصلح
لتحديد األشخاص المنتفعين بتشريع العمل.3
 .0أن هذه النظرية هي فكرة متبادلة بين األشخاص في المجتمع ,فالكل تابعون اقتصاديا
بعضهم لبعض ,ومن ثم ترتب على ذلك أال يعلم أحد بالضبط متى يبدأ وأين ينتهي
االتكال االقتصادي.2
 .2أن التبعية االقتصادية تعد عنص ار غريبا عن االعتبارات القانونية البحتة ,فهي مسألة
واقعية ,1وأن هذه المسألة الواقعية والتي تقوم على حاجة العامل االقتصادية تمثل عنص ار
شخصيا لهذا العامل ,7ومن ثم فإنه من غير المقبول تعليق التكييف القانوني للعقد,
ومدى اعتباره عقد عمل من عدمه ,على عنصر أجنبي عن العقد المراد تكييفه ,هذا

9

فتحي عبد الصبور :مرجع سابق ,ص  .093عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص  .911الحسن

سباق :مرجع سابق ,ص  .37ممدوح مبروك :مرجع سابق ,ص .02
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العنصر األجنبي هو المركز االقتصادي للعامل الذي يؤدي العمل لصالح صاحب
العمل.9
 .3أن األخذ بنظرية التبعية االقتصادية يؤدي إلى طغيان عقد العمل على غيره من العقود
التي ترد على العمل اإلنساني المستقل ,0فالمقاول والوكيل مثال ,فإن عملهما مستقال,
وقد يعتمدان في كثير من األحيان ,اعتمادا كليا أو أساسيا على عملهما كمصدر رزق
للواحد منهما.2
 .2أن األخذ بنظرية التبعية االقتصادية مع ما يترتب على األخذ بها ,من االستناد إلى
عنصر خارجي ,هو المركز االقتصادي واالجتماعي للعامل ,يترتب عليه اختالف
تكييف هذا العقد من حالة إلى أخرى ,فقط ينظر إليه تارة ,على أنه عقد عمل ,وينظر
إليه تارة أخرى ,على أنه عقد مقاولة ,3حتى لو لم يختلف مضمون العقد من حالة إلى
أخرى.
 .1أن معظم األفراد يعتمدون في حياتهم على مصدر رزق واحد ,وهو الدخل الناتج عن
عملهم.2
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 .7من النادر جدا ,أن يوجد شخص ال يعتمد على غيره اقتصاديا إلى حد ما ,كما أن من
يعتمد على غيره اقتصاديا ,قد يكون هناك من يعتمد عليه ,فالمقاول مثال يعتمد اقتصاديا
على من يتعامل معهم والمقاول من الباطن الذي ال يمكنه أن يكون مقاوال أصليا يعتمد
على المقاولين األصليين ,ومن المحقق أن كال منهما ال يعد تابعا وانما متبوعا.9
 .8أن معيار التبعية االقتصادية ,من شأنه ,أن يقصر فئة المتبوعين على رجال األعمال
الذين يستخدمون الغير ,في حين أن اعتبار الشخص متبوعا ,ال يقتصر فقط على هذه
الفئة ,ذلك أن ثمة عالقة تبعية قد تقوم بين عامل تابع ,وصاحب عمل متبوع فقير,
دعته الحاجة إلى االستعانة بنشاط الغير ومجهوداته.0
أري الباحث:
رأينا من خالل بحثنا لمفهوم التبعية االقتصادية ,أنها تقوم على عنصرين أساسيين,
أولهما :احتكار صاحب العمل لنشاط العامل ومجهوداته ,وثانيهما :اعتماد العامل على أجره
الذي يتقاضاه من عمله ,باعتباره مورد رزقه الوحيد ,أو على أقل تقدير ,مورد رزقه األساس
الذي يعتاش منه.
ورأينا أيضا ,رغبة محمودة ,وهدف نبيل ,يسعى إلى تحقيقه القائلون بنظرية التبعية
االقتصادية ,غير أن تلك الرغبة المحمودة ,والنبل في الهدف ,في بسط الحماية التي يوفرها
قانون العمل للفئات الضعيفة ,لم تتمكن من الصمود أمام االنتقادات التي وجهت لها.

وحيث إننا نعتصم بتلك االنتقادات التي ساقها فقهاء القانون ,بحيث نتمسك بها ,ونستند

إليها في تكويننا لرأينا ,فإننا نضيف إليها:

9
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أوال :أن األخذ بنظرية التبعية االقتصادية ,من شأنه إلغاء دور إرادة أطراف العالقة في
تكييف عقدهم ,حيث إن تكييف العقد يتوقف على أمرين ,أولهما :إرادة طرفيه ,وثانيهما :مقارنة
تلك اإلرادة مع الماهية القانونية للعقد.
فإذا اتجهت إرادة طرفي العقد إلى إبرام عقد عمل فردي ,وأن مضمون ذلك العقد يتفق
مع ماهيته القانونية ,من حيث مدى انسجامه مع قانون العمل ,فإن العقد يكون حتما عقد عمل
فردي ,بغض النظر عن المركز االقتصادي واالجتماعي للعامل والذي تقوم عليه نظرية التبعية
االقتصادية ,في حين أنه إذا اتجهت إرادة طرفي العقد إلى إبرام عقد مقاولة ,وأن مضمون ذلك
العقد يتفق مع ماهيته القانونية ,فإن العقد يكون حتما عقد مقاولة ,وهكذا.
وتبدو المسألة أكثر وضوحا ,إذا قلنا :أن العقد الذي يبرمه سائق سيارة مع مالكها,
ويلتزم بموجبه األول بدفع مبلغ دوري للثاني ,فقد يكون عقد عمل فردي ,أو عقد إيجار ,أو عقد
شركة.
فإذا كان العقد المبرم بين سائق السيارة ومالكها ,يعطي مالك السيارة حق اإلدارة أو
اإلشراف على سائق السيارة ,فإن العقد يكون عقد عمل فردي ,وهذا ما اتجهت إليه إرادة طرفيه,
حينما اتفقوا على ذلك ,وضمنوه لعقدهما المبرم بينهما.
أما إذا كان ذات العقد ,يلزم سائق السيارة بدفع مبلغا دوريا لمالك السيارة ,دون أن تكون
لمالك السيارة ,أي إدارة أو إشراف ,أي يعمل مستقال عن مالك السيارة ,فإن العقد في هذه الحالة
يكون عقد إيجار ,سائق السيارة فيه هو المستأجر ,ومالكها هو المؤجر.
أما إذا اتفق مالك السيارة مع سائقها ,على الشراكة فيما بينهما ,حيث يقدم مالك السيارة
ذات السيارة ,في حين يقدم سائقها جهده كحصة في الشراكة ,وأن يقتسما مدخوالت السيارة فيما
بينهما حسب االتفاق ,فإن العقد وبال شك ,هو عقد شركة.
33

ثانيا :أن هناك ثمة طوائف تعمل بأكثر من عمل ,ولها أكثر من مصدر رزق ,فإذا كان
أحد مصادر ذلك الرزق مصد ار احتياطيا ال أساسيا ,وأن صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل,
كعمل احتياطي له عليه إدارة أو إشراف ,فإن ذلك يخرج العامل من نطاق العالقة العمالية ,على
الرغم من أن العامل يعمل تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل ,إال أن عمله لديه عمال
احتياطيا ,أي أنه ال يعتاش منه.
ثالثا :أن هناك فعال من يزاولون أعماال معينة ,ويتقاضون منها أجو ار ,غير أنهم ال
يعتاشون منها ,إما لعدم كفاية األجر ,واما ألن مركزهم االقتصادي أصال أفضل بكثير من مركز
صاحب العمل ذاته ,واما ألنهم قد اعتبروا من ذلك العمل مجرد تنمية للقدرات ,أو حتى من باب
الترفيه.
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المبحث الثاني
التبعية القانونية

تمهيد وتقسيم:
أمام عدم صمود نظرية التبعية االقتصادية ,كمعيار يميز عقد العمل الفردي عن غيره
من العقود ,ظهرت نظرية التبعية القانونية ,ورغم أن نظرية التبعية القانونية صمدت كمعيار يميز
عقد العمل الفردي عن غيره من العقود ,إال أنها ال تظهر بصورة واحدة ,إذ تتعدد صورها إلى
ثالث.
وفي هذا المبحث فإننا سنتناول مفهوم التبعية القانونية وبيان حدودها ,ثم نعرض تفصيال
لصورها ,وذلك على النحو اآلتي:
المطلب األول :مفهوم التبعية القانونية.
المطلب الثاني :صور التبعية القانونية.

المطلب األول
مفهوم التبعية القانونية
تُعرف التبعية القانونية بأنها":قيام العامل بالعمل تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل
بحيث يكون من حق هذا األخير إصدار أوامر وتوجيهات للعامل بشأن تحديد العمل المطلوب
منه وكيفية القيام به ووقت ومكان أدائه وأن يوقع عليه الجزاء إذا لم يراع هذه األوامر".3

9

مشار إليه لدى :ممدوح مبروك :مرجع سابق ,ف  ,8ص  ,22وفي الفقه الفرنسي تُعرف التبعية القانونية

بأنها":القيام بالعمل لحساب صاحب العمل وتحت سلطته وادارته والذي يملك إصدار األوامر والتوجيهات للعامل
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وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية بأن":المقصود بالتبعية هنا هو أن يقوم العامل
بنفسه في خدمة رب العمل وينفذ العمل وفق أوامره وتحت إدارته واشرافه وأن يرسم له طريق
العمل وحدوده ويحاسبه عن عمله وال يعني توافر ركن اإلشراف تتبع صاحب العمل العامل
باستمرار وهو يقوم بعمله".3
وقضت محكمة التمييز األردنية بأن":ركن التبعية يتوافر بإشراف صاحب العمل على
العمال عندما يكون له هيمنة على نشاط العامل أثناء تنفيذ العقد وأن يرسم له طريق العمل
وحدوده وأن يحاسبه على عمله".3
ويبدو من سياق التعريف الفقهي للتبعية القانونية ,أنها تقوم على أساس تأدية العمل
لحساب صاحب العمل ,وائتمار العامل بأوامره وخضوعه إلدارته أو إشرافه ,وتعرضه للجزاءات
إذا قَصر في عمله أو أخطأ ,وتتمثل هذه التبعية في قيام الحق لصاحب العمل في إصدار
األوامر ,وفي وجوب االلتزام والطاعة بتلك األوامر من قبل العامل.
ومن ثم فإن من مقتضيات التبعية القانونية إلغاء أي استقاللية قد يتمتع بها العامل اتجاه
ظاهر من خالل أمرين:
ا
صاحب العمل ,ويبدو ذلك
األول :أن العالقة بين العامل وصاحب العمل ,تشتمل على حق والتزام في ذات الوقت,
فهي حق صاحب العمل في إصدار أوامره وتعليماته للعامل ومراقبة تنفيذها من قبله ,والتزام على

ويراقب تنفيذها ويوقع الجزاء التأديبي على العامل إذا أخل بها" ,انظر في ذلك :ممدوح مبروك ,:مرجع سابق,
ف  ,8ص  ,22وفي الفقه األردني تُعرف التبعية القانونية بأنها":خضوع العامل أثناء أداء عمله ألوامر صاحب
العمل وأن يكون تحت إشرافه وادارته ويتعرض للجزاءات التي له حق فرضها عليه" ,انظر في ذلك :غالب
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عاتق العامل بتنفيذ أوامر وتعليمات صاحب العمل ,واال اعتبر مخال بها ,مما يقتضي معه ,حق
صاحب العمل في فرض الجزاء المناسب على العامل.
الثاني :أن حق صاحب العمل في إصدار أوامره وتعليماته للعامل ,يتفرع عنه في حالة
إخالل العامل بتلك األوامر والتوجيهات حق آخر ,يتمثل في سلطة صاحب العمل بتوقيع الجزاء
التأديبي المناسب على العامل.
ولعل عنصر التبعية القانونية بهذا المفهوم ,هو الذي يحدد الحاالت التي ينطبق فيها
قانون العمل ,9فالفقه مستقر على تقسيم العمل إلى نوعين رئيسيين :عمل مستقل من ناحية,
وعمل خاضع أو تابع من ناحية أخرى ,وعلى قصر اصطالح "قانون العمل" ,على النوع الثاني
من العمل وحده.0

9

تجدر اإلشارة هنا" ,إلى محاولة القضاء في الب ارزيل ,مد الحماية المقررة بموجب أحكام قانون العمل ,إلى

العاملين في منازلهم لحساب صاحب العمل :فقد نظرت محكمة  Porto Alegreالدعوى المرفوعة من سيدة تقوم

بأعمال الحياكة وتورد مالبس أطفال لصالح منشأة متخصصة في هذا النوع من األعمال ,وتقوم السيدة المذكورة
بأداء عملها في منزلها ,وقد طالبت السيدة المنشأة التي تعمل لحسابها بتطبيق أحكام قانون العمل عليها ,وخاصة
اإلجازة مدفوعة األجر ,فامتنعت المنشأة ,بحجة أن المدعية ال تخضع لعالقة تبعية قانونية ,فهي ال تعمل في
أماكن العمل بالمنشأة ,وال تخضع لتنظيم ساعات العمل المقرر بالمنشأة ,وال هي مطالبة بتوريد عدد محدد من
قطع المالبس في أوقات محددة سلفا.

ولكن محكمة  ,Porto Alegreرفضت وجهة نظر المنشأة ,وقررت أن قانون العمل الب ارزيلي "وخاصة م 1
منه" ال تفرق بين من يعمل في المنشأة واألماكن المخصصة للعمل بها ,وبين من يعمل لحساب المنشأة ولكن
في منزله ,وجاء في حيثيات حكمها ":ويتعين عند النظر لعنصر التبعية بالنسبة للعاملين في منازلهم التخفيف من
حدته ,بحيث يكفي للقول بتوافر هذا العنصر ,أن يكون لصاحب العمل رقابة على كمية العمل ونوعيته وقت
تسلمه من العامل ,وفيما يتعلق بالمدعية ,فإنها كانت تتلقى المادة األولية من صاحب العمل ,مرة على األقل كل

شهر ,وهو ما يؤكد وجود عالقة تبعية بين صاحب العمل والعاملة ,قصدا بها ترتيب حقوق والتزامات ,وال يقدح
في ذلك ,عدم انتظام مواعيد تسليم المالبس جاهزة" ,وعليه فقد انتهت المحكمة إلى توفر عالقة التبعية ,والى أن
من حق المدعية االستفادة من األحكام المقررة في قانون العمل" .انظر في ذلك :أحمد حسن البرعي":الوجيز في
القانون االجتماعي –الجزء األول -عقد العمل الفردي" ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,طبعة  ,0229ص -29

.20

0

حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,0ص .98-97
37

فالواقع ,أنه ليس من المتصور ,أن يخضع العمل المستقل لذات األحكام التي يخضع
لها العمل التابع ,حيث إن التفرقة األساسية بينهما راجعة إلى االختالف الكبير بين مركز من
يقوم بالعمل المستقل ,ومن يقوم بالعمل التابع ,فالطبيب يقوم بعمل مستقل ,فهو يقدر ما يرى من
أوجه العالج ,دون أن يخضع في تأديته لعمله إلدارة أو إشراف المريض ,والمحامي كذلك يقوم
بعمل مستقل ,فهو الذي يقدر آلية متابعة قضاياه ,ودونما أي خضوع في ذلك إلدارة أو إشراف
الموكل ,في حين أن العامل في المصنع أو المحل التجاري ,إنما يخضع في القيام بعمله إلدارة
أو إشراف صاحب العمل.9
وتتجلى مظاهر عدم استقاللية العامل في أدائه لعمله ,في أن صاحب العمل ,هو الذي
يحدد للعامل العمل الذي يقوم به ,والظروف الخارجية المحيطة بأداء العمل ,ويحدد له مكان أداء
العمل ,ووقت أدائه ,باإلضافة إلى التعليمات التي يجب أن يراعيها العامل في أدائه لعمله ,مثل
وع َد استقبال المعارف واألصدقاء أثناء أدائه لعمله مخالفا ألصول العمل
حسن معاملة الزبائنَ ,
ومقتضياته ,والزامه باستعمال أدوات الوقاية ضمانا لسالمته وسالمة مكان العمل ,وعدم ترك
مكان العمل بغير إذن صاحب العمل ...الخ.0
ويرى البعض ,أن الفقه الفرنسي السائد ,مستقر على أن محكمة النقض الفرنسية ,قد
استخلصت فكرة التبعية القانونية ,من تحليل المركز التعاقدي لكال الطرفين المتعاقدين ولما يولده
9
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المرجع السابق ,ص .98

أحمد عبد التواب محمد بهجت" :دروس في أحكام القانون االجتماعي –الجزء الثاني -قانون العمل

الموحد(الجديد) ,وفقا للتشريع رقم  90لسنة  ,0222والق اررات الو ازرية المنفذة ألحكامه ومذكرته اإليضاحية ,دار
النهضة العربية ,القاهرة ,طبعة  ,0292ص .82
ويرى البعض أن إدارة صاحب العمل للعمل ال تقتضي أن يكون القيام به خالل مواعيد معينة ,انظر في ذلك,
محمود جبر ,مرجع سابق ,ص  ,22وهذا عكس ما ذهبت إليه محكمة القاهرة االبتدائية في حكمها الصادر

بتاريخ  ,9122/0/01حيث قضت بأن":إدارة مجهود العامل تتطلب تحديد المواعيد التي يعمل فيها" ,مشار إليه
لدى :محمود جبر ,مرجع سابق ,ه  ,2ص .22
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من عالقات بينهما ,فعقد العمل الفردي هو الذي يضع العامل تحت سلطة صاحب العمل ,الذي
يوجه إليه أوامره وتعليماته المتعلقة بالعمل وتنفيذه ,ويراقبه في إنجاز العمل ,ويتحقق ما أسفر
عنه أداؤه.9
وأن هذه السلطة المعترف بها لصاحب العمل ,والتي من شأنها إلغاء استقاللية العامل
في أداؤه لعمله ,فإنها تشكل المقابل المنطقي لعدم تحمل العامل أية مخاطرة اقتصادية ,في
نشاطه الذي يؤديه في خدمة صاحب العمل ولحسابه ,ثم أن معيار التبعية القانونية ,هو الذي
يفسر التدخل التشريعي ,إلى جانب العامل لتوفير الحماية الالزمة له ,0فقواعد قانون العمل
ونصوصه آمرة ,ال يجوز االتفاق على مخالفتها ,إال إذا كان ذلك في مصلحة العامل.9
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ومن أوجه تلك الحماية ,مسألة الحجز واالستقطاع من األجر الذي يتقاضاه العامل من صاحب العمل ,حيث إن

المادة  82من قانون العمل الفلسطيني رقم  7لسنة  ,0222ال تجيز الحسم واالستقطاع من األجر إال في حاالت
أوردها على سبيل الحصر ,تتمثل في :الحسم تنفيذا لحكم قضائي ,والحسم الستيفاء السلف التي تقاضاها العامل
مسبقا واستحقت لصاحب العمل بشرط أن ال يزيد الحسم الواحد عن  %92من قيمة األجر األساسي ,وأخي ار
الحسم الستيفاء قيمة الغرامات المفروضة على العامل ,متى كانت تلك الغرامات قد فرضت عليه تطبيقا ألحكام
قانون العمل ,أو أي من األنظمة الصادرة بمقتضاه ,بل أكثر من ذلك ,فإنه ال يجوز أن يزيد مجموع الحسومات
واالستقطاعات المذكورة عن  %92من األجر األساسي ,عدا الحسومات المقررة تنفيذا لحكم قطعي ,حيث تنص

المادة  82من قانون العمل الفلسطيني على أنه .9":فيما عدا الحاالت التالية ال يجوز حسن أية مبالغ من أجر
العامل :-أ .تنفيذا لحكم قضائي قطعي ,ب .أية سلفة مستحقة لصاحب العمل شريطة أن ال يزيد كل حسم عن
( )%92من األجر األساسي ,ج .الغرامات المفروضة على العامل وفقا ألحكام هذا القانون أو األنظمة الصادرة

بمقتضاه.0 ,ال يجوز أن يزيد مجموع ما يحسم بمقتضى البندين (ب,ج) من الفقرة ( )9أعاله عن ( )%92من
األجر األساسي.
وتنص المادة  83من ذات القانون على أنه .9":ال يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة
على العامل إال عن مخالفة منصوص عليها في الئحة الجزاءات المصدقة من قبل الوزارة ,على أن يراعي ما
يلي  :أ .ال يزيد مقدار الغرامة عن أجر ثالثة أيام في الشهر .ب .ال يتخذ أي إجراء تأديبي ضد العامل بعد
انقضاء أسبوعين من تاريخ التثبت من المخالفة .ج.

أن ينظم سجل خاص بالغرامات التي تفرض يتضمن اسم

العامل ومقدار أجدره وأسباب فرض الغرامة عليه .د .تخصص الغرامات للخدمات االجتماعية العمالية في
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واذا كانت التبعية بالمفهوم المتقدم تفترض إدارة العمل من صاحب العمل على العامل,
فإنه ال يهم بعد ذلك ,إذا كانت تلك اإلدارة ينفرد بها صاحب العمل وحده ,أم يشاركه فيها ممثلون
عن العمال.0

المنشاة .0 .للعامل الحق في االعتراض على أي إجراء تأديبي أو غرامة تفرض عليه لدى مفتش العمل خالل
أسبوع واحد من تبليغه بذلك كتابيا".

9

حيث تنص المادة السادسة من قانون العمل الفلسطيني على أنه":تمثل األحكام الواردة في هذا القانون الحد

األدنى لحقوق العمال التي ال يجوز التنازل عنها ,وحيثما وجد تنظيم خاص لعالقات العمل تنطبق على العمال
أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص أيهما أفضل للعامل".
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المطلب الثاني
صور التبعية القانونية
تقسيم:
يعرض مؤيدو التبعية القانونية بالمفهوم السابق بيانه ,لصور ثالث للتبعية القانونية :هي
التبعية الفنية ,التبعية التنظيمية أو اإلدارية ,والتبعية المهنية ,نعرض لها تفصيال في فروع ثالثة
على النحو اآلتي:
الفرع األول :التبعية الفنية.
الفرع الثاني :التبعية التنظيمية أو اإلدارية.
الفرع الثالث :التبعية المهنية.

الفرع األول
التبعية الفنية
أوالً :مضمون التبعية الفنية:
تعرف التبعية الفنية بأنها":قيام صاحب العمل باإلشراف التام على العامل ,في كل دقائق
وجزئيات العمل المكلف به لمصلحته".3
يتضح من هذا التعريف ,أن التبعية الفنية تفترض خضوع العامل لإلشراف والتوجيه
الكامل لصاحب العمل في كل ما يتصل بالعمل من سياسة عامة ,أو تفصيالت ,فصاحب
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العمل ,هو الذي يرسم خطة العمل ,ويشرف على العامل ,ويوجهه في تنفيذه العمل ,ويتدخل
كلما استبان له أن هناك إهماال أو تقصي ار وقع فيه.9
وتعد التبعية الفنية بهذا المفهوم ,أقوى صور التبعية القانونية ,لما تعنيه من هيمنة
صاحب العمل الشاملة على ما يقوم به العامل من أعمال ,في كافة دقائقها وتفصيالتها ,ويتدخل
في العمل كلما استدعى األمر ذلك ,ومن ثم ,فإن هذه الصورة من صور التبعية القانونية تتطلب
أن يكون صاحب العمل ملما باألصول الفنية للعمل ومحترفا المهنة التي يعمل فيها العامل ,وأن
يكون متواجدا في مكان العمل وسط عماله.0
وعليه ,فإن التبعية الفنية ,باعتبارها صورة من صور التبعية القانونية تقوم على عنصرين
جوهريين:
األول :إلمام صاحب العمل بأصول المهنة التي يؤديها العامل لمصلحته.
الثاني :االتصال المباشر بين العامل وصاحب العمل ,مع ما يفترضه هذا االتصال من
متابعة الثاني لألول في كل دقائق وجزئيات العمل التي يقدمه العامل لصالحه.
وتعد األعمال الصناعية مجاال رحبا لظهور التبعية الفنية بشكلها السابق ,فصاحب
الورشة الميكانيكية يراقب العمال لديه ,ويوجههم في أداءهم ألعمالهم ,ويحدد لهم طرق القيام
بأعمالهم ,ويتدخل كلما وجد ضرورة للتدخل ,وينطبق ذلك على معظم األعمال المشابهة مثل
النجارة والخراطة والخياطة  ...الخ ,ومن هذا المفهوم للتبعية الفنية ,فإنه يبدو ضروريا إلمام
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صاحب العمل وخبرته بالعمل وتفاصيله ,حتى يتمكن من توجيه عماله ,على النحو الذي يراه
محققا لمصلحة العمل.
وقد ذهب القضاء الفرنسي بداية إلى تبني فكرة التبعية الفنية ,حيث أوجب أن يكون
العامل خاضعا لرقابة واشراف وتوجيه صاحب العمل فيما يتعلق بتنفيذ االلتزام الرئيس ,أي أن
يخضع إلشراف صاحب العمل في دقائق وجزئيات العمل ,وانسجاما مع هذا المعنى قضت
محكمة النقض الفرنسية في شأن تكييف عالقة طبيب بمستشفى ,أنه ال يكفي أن يكون هذا
الطبيب عضوا مقيما في المستشفى الذي يعمل لديه ,وأن يخضع لنظام حازم فيما يتعلق بمواعيد
عمله ,فقد اعتبرت أن هذا الوضع يمثل عنص ار ثانويا ,ما دام أن الطبيب "العامل" يمارس مهنته
كطبيب في عالجه للمرضى باستقالل كامل دون أي خضوع إلدارة المستشفى في ممارسته
لعمله ,ومن ثم فقد قضت بانتفاء صفة العامل عنه ,وحرمته من االستفادة من قواعد قانون
العمل.9
ثانياً :االنتقادات التي وجهت للتبعية الفنية:
 .9أن التبعية الفنية ال تصلح وال يتصور العمل بموجبها في المنشآت المتوسطة
والكبيرة التي يكثر فيها العمال ,0ومن ثم ,فإنه وان كانت التبعية الفنية بالمفهوم
السابق بيانه تصلح للمنشآت الصغيرة لمحدودية عدد العمال ,فإنها ال تجدي نفعا,
وال تصلح للمنشآت التي تتنوع فيها أعمال العمال ,وتتعدد تخصصاتهم.
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 .0أن األخذ بالتبعية الفنية من شأنه تضييق نطاق تطبيق قانون العمل ,مما يترتب
عليه حرمان فئات كبيرة من العمال من الحماية المقررة في قانون العمل ,باعتبار
أن تحقق التبعية الفنية يستلزم إحاطة شاملة من جانب صاحب العمل باألمور
الفنية للعمل ,وهو ما ال يتيسر في كثير من األحيان نظ ار لتطور آليات وفنون
اإلنتاج وتعقدها ,هذا من جانب ,9ومن جانب آخر ,فإن كثي ار من أصحاب المهن
الحرة ال يقبلون لصاحب العمل أن يتدخل فنيا من خالل التوجيه واإلشراف على
أعمالهم ,فهم يقومون بأعمال قد تعد أعماال تابعة ,ولكنها ال تعد كذلك ,ألن
صاحب العمل يوجه العامل ,ولكنها تعد عالقة عمل تابع لما لصاحب العمل من
سلطة اإلدارة فقط ,فالطبيب الذي يعمل في مستشفى خاص قد يعد عامال إذا
توافرت عناصر عقد العمل الفردي ,وهو ال يقبل بأن يتدخل صاحب العمل
بتوجيهه حتى ولو كان طبيبا مثله ,والمحامي ال يقبل أن يتدخل صاحب العمل
"موكله" حتى ولو كان محاميا مثله في طريقة أداءه لعمله من الناحية الفنية ,وهكذا
الصحفي والمهندس والمحاسب ,0وعليه ,فالقول بضرورة التبعية الفنية لقيام التبعية
القانونية ومن ثم قيام عقد العمل الفردي ,يعني أن هؤالء جميعا ال يخضعون لعقد
العمل ,مما يضيق من نطاق تطبيق قانون العمل.
 .2عدم خضوع العامل لإلشراف الفني لصاحب العمل ال يفيد استقالله وال ينفي تبعيته
له ,طالما أنه في أداءه لعمله يخضع إلدارة أو إشراف صاحب العمل من الناحية
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التنظيمية ,9وهذا ما قضت به المحكمة اإلدارية العليا بمصر ,حيث جاء في
حيثيات حكمها أنه":وغنى عن البيان أن سلطة رب العمل في التوجيه ,تضيق
كلما كان العمل المسند إلى العامل من األعمال الفنية التي يخضع في ممارستها
ألصول المهنة وقواعدها وآدابها ,وفي مثل هذه الحاالت ,تكون توجيهات رب
العمل واشرافه قاصرة على النواحي اإلدارية والتنظيمية فقط  ,.....وال تعارض
بين التبعية التي يتطلبها عقد العمل ,وبين أصول مهنة الطب وآدابها ,ألن
التبعية اإلدارية ,وما يضعه المرفق من تنظيمات تكفي لقيام عنصر التبعية كامالً
في مثل هذه الحاالت".3
كذلك قضت ذات المحكمة بأن":االستقالل الفني في أداء العمل ال يتعارض وال
يتناقض مع تحقق التبعية ,طالما أن الطبيب خاضع في أدائه لعمله لمواعيد
عمل محددة بمعرفة رب العمل ,واألمر نفسه في شأن عدم تعارض مباشرة
المدرسين للعملية التعليمية بطريقة مستقلة من الناحية الفنية طالما كان خاضعاً
لإلشراف التنظيمي".1
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أمام هذه االنتقادات التي وجهت للتبعية الفنية ,كصورة من صور التبعية القانونية ,فقد
هجر الفقه الرأي الذي كان ينادي بضرورة ظهور التبعية في صورتها الفنية حتى يمكن القول
بقيام التبعية القانونية.9
رأي الباحث:
إن قيام التبعية الفنية بالمفهوم السابق غير مقبول من الناحية العملية ,فاليوم تكاد معظم
المهن والصناعات تعتمد على أمرين أساسيين :األول :التخصص في العمل ,والثاني :استخدام
الوسائل التكنولوجية في إنجاز األعمال ,وهو ما ال يمكن تحققه في جميع أصحاب األعمال ,ال
سيما إذا كان مالك المشروع غير متخصص أصال في مثل الخدمات التي يقدمها مشروعه ,لذلك
فإن الواضح من خالل استقراء الواقع العملي ,أن تطلب التبعية الفنية لقيام عقد العمل الفردي
أمر يرفضه الواقع العملي ,فكيف يستقيم لصاحب عمل أن يحدد لعامل أوقات العمل ,والراحة,
واإلجازات ,ويصدر التعليمات ,ويحاسب على اإلخالل بها ,ثم ال يكون هذا العامل خاضعا
ألحكام قانون العمل؟ ,لمجرد أن العامل غير تابع من الناحية الفنية لصاحب العمل.
لكل ذلك ,فإننا نرى أن ما توجه إليه فقهاء القانون بشأن رفض فكرة التبعية الفنية ,أمر
جدير بالتمسك به ,ومن ثم فإننا ننضم إلى قائمة الرافضين لفكرة التبعية الفنية.
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الفرع الثاني
التبعية التنظيمية أو اإلدارية

أوالً :مفهوم التبعية التنظيمية أو اإلدارية:
تعرف التبعية التنظيمية أو اإلدارية بأنها":خضوع العامل لصاحب العمل في الظروف
الخارجية ألداء العمل ,كتحديد أوقات العمل ومكانه ,وذلك دون اشتراط أن تكون هذه التبعية
فنية أو مهنية".3
يتضح من هذا التعريف للتبعية التنظيمية أو اإلدارية ,بأنها تتمثل في حالة خضوع
العامل لصاحب العمل فيما يتعلق بظروف عمل األول لدى الثاني ,متى كانت تلك الظروف
تتعلق بالظروف الخارجية للعمل ذاته ,مثل تحديد األوقات التي يمارس فيها العامل عمله ,ومكان
ذلك العمل ,والجزاءات التأديبية التي قد يوقعها صاحب العمل بحق العامل نتيجة إخالله بالعمل,
أو بشروط العمل ,وهذا على عكس التبعية الفنية التي تقتضي ,أن يكون العامل خاضعا
لصاحب العمل من ناحية الظروف الداخلية للعمل ,أي من النواحي الفنية له.
ثانياً :مزايا التبعية التنظيمية أو اإلدارية:
تتميز التبعية التنظيمية أو اإلدارية بالمفهوم السابق عرضه ,بعدة مزايا ,جعلتها أكثر
قبوال من التبعية الفنية ,فما ذكرناه من انتقادات بحق التبعية الفنية ,فإنه وبمفهوم المخالفة له
يدخل في مزايا التبعية التنظيمية ,فهي من ناحية تمنح صاحب العمل حق اإلدارة دون الخوض
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في ظروف العمل الداخلية ,كما أنها ال تؤدي إلى التضييق الذي رأيناه في التبعية الفنية ,وأخي ار
أن التبعية التنظيمية أو اإلدارية تصلح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
يترتب على ذلك ,أنه إذا كان خضوع العامل للتبعية الفنية يعد دليال قاطعا على قيام
التبعية القانونية في أقوى صورها ,فإن عدم تحققها ال يعني انتفاء التبعية القانونية طالما أن
العامل خاضعا في أدائه لعمله لصاحب العمل خضوعا تنظيميا أو إداريا.9
رأي الباحث:
نرى أن التبعية كعنصر الزم ومميز لعقد العمل الفردي ,ال تستلزم بالضرورة توافرها في
صورتها الفنية ,بل يكفي أن تتوافر في صورتها اإلدارية أو التنظيمية ,وذلك نظ ار لالعتبارات
التي ساقها فقهاء القانون ,ونضيف إليها ,أن صاحب العمل قد ال يكون مختصا ,أو ممتهنا
للعمل الذي يقدمه العامل ,فإذا قلنا بضرورة توافر التبعية الفنية ,فإن ذلك يغلق على العامل
إمكانية االستفادة من النظام الحمائي لقانون العمل ,أضف إلى ذلك ,أن كثير من المشروعات
اليوم تعتمد في إدارة العامل والعمل ,على وسائل تكنولوجية ,من حيث تسجيل الحضور
واالنصراف ,بل بتوافر كاميرات تنقل إلى صاحب العمل ميدان العمل ذاته ,مما يجعل التبعية
اإلدارية أو التنظيمية كافية لقيام عقد العمل الفردي.
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الفرع الثالث
التبعية المهنية

تعد التبعية الفنية أقوى صور التبعية القانونية وأشدها ,في حين تعد التبعية التنظيمية أو
اإلدارية أبسط تلك الصور وأخفها شدة ,9وأمام هاتين الصورتين من صور التبعية القانونية ,ذهب
البعض إلى القول ,بوجود صورة ثالثة من صور التبعية القانونية هي ":التبعية المهنية".
ويتمثل مضمون التبعية المهنية ,في أن يتمتع صاحب العمل بحق اإلشراف والتوجيه
على العامل ,بما يشير إليه هذا اإلشراف والتوجيه من تعليمات ,تتمثل في أوامره ونواهيه,0
ودون لزوم أن تكون سلطة صاحب العمل مستمرة بصفة فعلية طيلة قيام العامل بالعمل,2
ووصف االستمرار يلحق وجود سلطة صاحب العمل كحق ,ال استعمال ذلك الحق ,ومن هذا
الحق وحده يتولد عنصر التبعية المهنية المتجسدة في قيود ترد على إرادة العامل ,أو حريته في
ممارسة مهنته ,وكثي ار ما تتوافر تلك التبعية عندما يقوم العامل بأداء عمله بعيدا عن صاحب
العمل ,ومن تطبيقات ذلك مدير فرع بالنسبة لصاحب الفروع المتعددة ,والممثل التجاري بالنسبة
للتاجر ,ومندوب التأمين بالنسبة للمؤمن ,وسائق السيارة بالنسبة للشركة الناقلة.3
ويرى البعض ,أن الفقه مستقر ,على أن التبعية المهنية ,ليست صورة مستقلة عن
التبعية الفنية من جهة ,والتبعية التنظيمية أو اإلدارية من جهة أخرى ,وانما تلحق بإحداهما تبعا
9

محمد شريف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن" :أركان عقد العمل" ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,الطبعة

األولى 9301 ,ه ـ0228-م ,ص  .090الحسن سباق :مرجع سباق ,ص  .22محمود جبر :مرجع سابق ,ص
.22

0

محمود جبر :مرجع سابق ,ص .22

3

محمود جبر :مرجع سابق ,ص .22

2

عبد الودود يحيى :مرجع سابق ,ه ـ  ,9ص  .992محمود جبر :مرجع سابق ,ص .22

49

للنطاق الفني أو اإلداري الذي تنشط فيه سلطة صاحب العمل ,في الرقابة واإلشراف على
العامل.9
في حين يرى البعض اآلخر ,أن التبعية المهنية ما هي إال صورة مخففة من التبعية
الفنية ,حيث يقل فيها إشراف صاحب العمل عنه في التبعية الفنية المستمرة.0
ومن جانبا نرى أن التبعية المهنية ,ال تمثل صورة جديدة ومستقلة ,بل إنها تتوسط بين
التبعية الفنية والتبعية اإلدارية أو التنظيمية ,فهي تعد تبعية فنية ,كلما كان تدخل صاحب العمل
في جزئيات العمل ,وظروفه الداخلية ,واضح ومستمر ,وتعد تبعية إدارية أو تنظيمية كلما كان
صاحب العمل مقتص ار على الظروف الخارجية للعمل ,من حيث تحديد وقت العمل ومكانه,
وأوقات الراحة ,واإلجازات ,وفرض الجزاءات التأديبية وغيره من مظاهر التبعية اإلدارية أو
التنظيمية.
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المبحث الثالث
المزج بين التبعية االقتصادية والقانونية

يذهب جانب من الفقه إلى ضرورة المزج بين التبعية االقتصادية والتبعية القانونية ,والتي
من خاللها يكون العامل خاضعا اقتصاديا وقانونيا لصاحب العمل ,ومن ثم يترتب على ذلك
إمكانية استنباط المعيار المميز لعقد العمل الفردي ,وأن القاضي في استخالصه لعنصر التبعية
يبحث عن المظاهر التي تدل عليها ,وأهمها اندماج العامل في خدمة منظمة –أي خاضعة
للتنظيم ,-حيث تشتمل تلك الخدمة على مجموعة من العناصر االقتصادية ,وأهمها أماكن العمل
وأجهزته ,ومجموعة من العناصر القانونية ,وأهمها سلطة صاحب العمل في تنظيم تلك الخدمة,
وتحديد أماكن العمل ,وأوقاته ,وبرنامجه ,وسلطته كذلك في الرقابة والتأديب ,ويستدل كذلك
القاضي على وجود التبعية من خالل مشاركة العامل في مشروع الغير ,بحيث يقدم العمل
لحساب الغير ,أي لحساب صاحب العمل ,وليس لحسابه هو.9
رأي الباحث:
نرى أن العبرة في تكييف العقد ,ومدى اعتباره عقد عمل فردي من عدمه ,هو بتوافر
معيار التبعية القانونية ,وأن ال حاجة العتبار نظرية المزج بين التبعية القانونية والتبعية
االقتصادية كنظرية ثالثة مستقلة ,تضاف إلى نظرية التبعية االقتصادية ونظرية التبعية القانونية,
ذلك أن الواقع العملي ,يفصح عن عدم وجود عامل تابع لصاحب عمل ,دون أن يكون العامل
مرتك از على عمله لدى صاحب العمل ,وأن الدخل الذي يتقاضاه منه ,يشكل دخال ,قد يكون
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وحيدا ,وقد يكون رئيسيا وقد يكون ثانويا ,فالترجمة الحقيقية لمجريات الحياة اليومية ,تكشف عن
وجود حاالت من األشخاص يعملون بأكثر من عمل.
ثم أن االستناد إلى فكرة اندماج العامل في خدمة منظمة ,ومشاركته في مشروع الغير,
ال يفصحان بحد ذاتهما عن وجود التبعية أو انتفاءها ,بل إنهما ال ينهضان سوى مظاهر ,يمكن
من خاللها االستدالل مع غيرهما من المظاهر ,على توافر التبعية من عدمه ,وليس أدل على
ذلك من تطبيقات عملية ,من وحي الواقع الحقيقي ,ومنها تمثيال ال حص ار ,حالة السائق الذي
ينطلق بسيارة غيره ,بحثا عن الركاب ,فالسائق هنا دخل في خدمة منظمة وشارك مالك السيارة
في مشروعه ,المتمثل في استثمار خدمة السيارة ,فهنا ال يقوم عقد العمل الفردي لمجرد دخول
السائق واندماجه في خدمة منظمة ,ومشاركته في مشروع الغير ,بل إن المعيار في معرفة
األمر ,هو معيار التبعية القانونية بكافة مظاهرها ,ومن تطبيقات الواقع ,كذلك حالة الشخص
الذي يقدم عمله كحصة في شركة أو مشروع ,فهنا هذا الشخص اندمج في خدمة منظمة وشارك
في مشروع الغير ,ولكنه ال يعمل لحساب هذا الغير ,وانما يعمل لحسابه وحساب الغير معا ,فما
تحققه الشركة من أرباح له ولغيره ,وما تمنى به من خسائر عليه وعلى غيره ,ومن ثم ,فإن العبرة
في مدى اعتبار العقد عمل من عدمه ,هو التبعية القانونية بدون الحاجة للبحث عن التبعية
االقتصادية ,وأن اندماج العامل في خدمة منظمة ,ومشاركته في مشروع الغير ,ال يعدو أن تكون
مظاه ار تدلل على قيام عقد العمل الفردي من عدمه ,وهي في النهاية قابلة إلثبات العكس.
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المبحث الرابع
عناصر التبعية وآثارها

تقسيم:
لكي ينهض عنصر التبعية قائما ,فال بد من قيامه على مقومات ,يتمثل أولها في قيام
العامل بعمل ما لحساب صاحب العمل ,ثم أن يتقاضى أج ار مقابل عمله هذا ثانيا ,وأخي ار أن
يكون العامل أثناء قيامه بعمله خاضعا للسلطة الفعلية لصاحب العمل.
فإذا توافرت هذه العناصر الثالث قامت التبعية ,ومن ثم أنتجت آثارها في قيام عالقة
عمل ,مع ما يترتب على ذلك ,من انطباق قانون العمل على تلك العالقة.
وانطالقا من ذلك ,فإن دراستنا لهذا المبحث ستقسم إلى مطلبين على النحو اآلتي:
المطلب األول :عناصر التبعية.
المطلب الثاني :آثار التبعية واثباتها.
المطلب األول
عناصر التبعية
تقسيم:
نتناول دراسة عناصر التبعية الثالث تفصيال من خالل تناولها تفصيال كل واحد على
حدة ,وفي ثالثة فروع متتالية ,على النحو اآلتي:
الفرع األول :قيام العامل بعمل معين لحساب صاحب العمل.
الفرع الثاني :تقاضي العامل أج ارً مقابل تنفيذه العمل.
الفرع الثالث :خضوع العامل لسلطة صاحب العمل الفعلية.
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الفرع األول
قيام العامل بعمل معين لحساب صاحب العمل

ال يكفي لقيام التبعية توافر سلطة الرقابة والتوجيه لصاحب العمل على العامل ,بل يجب
أن يقدم العامل التابع عمال معينا لحساب صاحب العمل المتبوع ,9فحق سلطة الرقابة والتوجيه
التي يتمتع بها صاحب العمل اتجاه العامل مناطها العمل المقدم من األخير إلى األول ,وسواء
كان العمل المقدم من العامل عمال ذهنيا ,0أو عمال جسمانيا ,2وسواء كان ذلك العمل دائما ,أو
مؤقتا ,3أو عرضيا ,2أو موسميا ,9ويعد العمل المقدم من قبل العامل لحساب صاحب العمل من
عناصر التبعية ,كون العامل ما كان ليقدم عمله لحساب صاحب العمل إال لتبعيته له.
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والعمل الذي يقدمه العامل التابع لحساب صاحب العمل المتبوع ,هو مناط التمييز بين
عالقة التابع بالمتبوع ,وبين عالقة الخاضع للرقابة بمتولي الرقابة ,0إذ إن متولي الرقابة ,يتولى
الرقابة على الخاضع للرقابة دون التزام على األخير بتقديم عمل لألول ,كما هو شأن رقابة األب
على ابنه ,ورقابة مدير مستشفى األمراض العقلية على نزالء المستشفى من المرضى العقليون,2
وهذا على عكس العالقة القائمة بين صاحب العمل والعامل ,إذ يقدم األخير عمال لألول ,مما
يجعله تابعا له.
ومن ثم ,فإن العمل الذي يقدمه العامل التابع لحساب صاحب العمل المتبوع ,يمنح
األخير سلطة اإلدارة أو اإلشراف على األول ,ويترتب على ذلك انطباق قانون العمل.
خالصة ما تقدم ,فإنه يشترط في العمل التابع ما يلي:
 .9أن يكون القائم بالعمل التابع شخصا طبيعيا ال شخصا معنويا ,3حيث إن قانون
العمل يخاطب العامل بوصفه شخصا طبيعيا ال معنويا.
 .0أن يقوم الشخص التابع بتقديم العمل بنفسه ,األمر الذي ال يجوز معه أن
يستخدم عماال آخرين يقومون بتنفيذ العمل المطلوب منه لحسابه ,دون أن تكون
هناك رابطة مباشرة بين هؤالء األشخاص تربطهم بصاحب العمل.2
 .2أن يكون العامل التابع يعمل تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل.9
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 .3أن يقدم العامل التابع عمله لحساب صاحب العمل المتبوع.0
 .2أن يكون العمل التابع مأجو ار.
 .1أن يكون العمل في إطار عالقات العمل الخاصة.
وعليه ,فإنه متى توافرت شروط العمل التابع على النحو السابق بيانه ,يكون العمل
عنص ار موجبا لقيام عالقة التبعية ,باإلضافة إلى عناصر التبعية األخرى اآلتي بيانها تباعا ,وال
يهم بعد ذلك أن قدم العامل العمل أم لم يقدمه ,طالما أن أسباب عدم قيامه بالعمل تتعلق
بالمنشأة التي يعمل بها ,وهذا ما تؤكد عليه المادة  89من قانون العمل الفلسطيني.2

الفرع الثاني
تقاضي العامل أج ارً مقابل تنفيذه العمل

يعد عقد العمل الفردي من ضمن عقود المعاوضات ,3فالعمل الذي يقدمه العامل
لحساب صاحب العمل يتقاضى مقابله أج ار ,ومن ثم ,يعد األجر عنص ار جوهريا من عناصر
عقد العمل الفردي ,وعنص ار من عناصر التبعية ,فصاحب العمل ال يدفع أج ار لشخص إال ألنه
قد تلقى عمال مقابال له ,وفي المقابل فإن العامل ما كان ليرتضي لنفسه أن يكون تابعا لشخص

9

جالل العدوي" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,12ص  .17أحمد أبو شنب :مرجع سابق ,ص .938

غالب الداودي :مرجع سابق ,ص .11

0

ممدوح مبروك :مرجع سابق ,ف  ,91ص .19

2

3

تنص المادة  89من قانون العمل الفلسطيني على أنه":يستحق العامل أجره إذا تواجد في مكان العمل وان لم

يؤد عمال ألسباب تتعلق بالمنشأة".

راجع في ذلك :خصائص عقد العمل الفردي.
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يأتمر بأوامره وينفذ تعليماته وتوجيهاته ,إال ألنه يتقاضى أج ار من ذلك الشخص ,ومن ثم فإن
التبعية تستوجب تقديم العمل وتلقي األجر.
وبتضافر عنصر األجر مع عناصر التبعية األخرى ,فإن عالقة التبعية تكون قائمة بين
العامل وصاحب العمل ,وبغض النظر عن طبيعة األجر ,ونوعه ,وصورته ,ومقداره ,وكيفية
احتسابه ,وآلية دفعه ,وسواء أكان العامل قد قدم العمل المتفق عليه ,أم لم يقدمه طالما أن ذلك
راجع لسبب يتعلق بالمنشأة.9
الفرع الثالث
خضوع العامل لسلطة صاحب العمل الفعلية
تنهض عالقة التبعية بين صاحب العمل والعامل إذا كان للمتبوع" 0صاحب العمل" على
التابع" 2العامل" سلطة فعلية ,3بحيث تمنح تلك السلطة الفعلية حق التوجيه والرقابة على العامل,

9

تنص المادة  89من قانون العمل الفلسطيني على أنه":يستحق العامل أجره إذا تواجد في مكان العمل وان لم

يؤد عمال ألسباب تتعلق بالمنشأة".
0

يقصد بالمتبوع":الشخص الذي يؤدي لمصلحته شخص آخر يسمى التابع عمال معينا ويكون له السلطة الفعلية

في رقابة وتوجيه التابع" ,يوسف عبيدات :يوسف محمد عبيدات":مصادر االلتزام في القانون المدني" ,دار
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ,الطبعة األولى 0221م9322-ه ,ه  ,0ص .223

2

يقصد بالتابع":الشخص الذي يقوم بعمل معين لمصلحة آخر هو المتبوع ويعمل تحت رقابته وتوجيهه" ,راجع

في ذلك :يوسف عبيدات :مرجع سابق ,هـ  ,9ص .223

3عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ,الجزء األول ,المجلد الثاني ,ف  ,178ص  .9303-9302أنور سلطان,
مرجع سابق ,ف  ,317ص  .271توفيق فرج ,مرجع سابق ,ف  ,223ص  , ,321ص .032جالل العدوي:
"قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,771ص  .288-287سمير تناغو":مصادر االلتزام" ,مرجع سابق ,ف
 ,022ص  .022حسين النوري ,مرجع سابق ,ص  .010منذر الفضل" :النظرية العامة لاللتزامات" ,الجزء
األول ,مصادر االلتزام ,مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ,األردن ,الطبعة الثالثة ,9112 ,ص  .373حسام

الدين األهواني":النظرية العامة لاللتزام"" ,النظرية العامة لاللتزام" ,الجزء األول ,مصادر االلتزام ,الطبعة الثانية

 ,9112ف  ,880ص .121
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وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه":إن كان قيام التبعية ال يقتضي أن يكون المتبوع ح ارً
في اختيار تابعه إال أنه يشترط لقيام هذه التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية في
رقابته وتوجيهه .3"...
ويذهب البعض ,إلى أن حق صاحب العمل في توجيه العامل والرقابة عليه ,هو
العنصر األساسي المكون للسلطة الفعلية ,0والذي بوجوده توجد تلك السلطة وبانتفائه تنتفي ,غير
أننا نرى أنه وان كان حق التوجيه والرقابة الذي تخوله السلطة الفعلية لصاحب العمل في مواجهة
العامل ,فإن هناك عنصر المحاسبة والتأديب الذي إن ثبت لصالح صاحب العمل ,باإلضافة إلى
عنصر التوجيه والرقابة فإن السلطة الفعلية في هذه الحالة تنهض قائمة ,وسنرى الحقا كيف أن
قانون العمل الفلسطيني ,والقوانين المقارنة ,قد منحت صاحب العمل ,باعتباره متبوعا سلطة
فرض الجزاءات على العامل ,باعتباره تابعا لصاحب العمل.
وبتوافر عنصر التوجيه والرقابة من جهة ,وعنصر المحاسبة والتأديب من جهة أخرى,
تقوم السلطة الفعلية لصاحب العمل على العامل ,وهو ما نتناوله تباعا على النحو اآلتي:

9

نقض مدني مصري  999لسنة  22ق ,جلسة  ,9111/21/01مشار إليه لدى :إبراهيم سيد أحمد":الوجيز في

0

حسين النوري :مرجع سابق ,ص .010

مسئولية الطبيب والصيدلي فقها وقضاء" ,دار الكتب القانونية ,القاهرة ,ط  ,0227ص .20
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 .3التوجيه والرقابة:
تقوم سلطة صاحب العمل الفعلية على العامل ,إذا كان لألول حق التوجيه والرقابة على
الثاني ,ويتجسد ذلك في سلطة صاحب العمل في إصدار األوامر والتوجيهات للعامل والرقابة
عليه في تنفيذ تلك األوامر.9
ويعد التوجيه ترجمة حقيقية للسلطة الفعلية لصاحب العمل على العامل ,وقد يكون
التوجيه الصادر من قبل صاحب العمل توجيها فنيا ,فنكون أمام إشراف من قبل صاحب العمل
على العامل ,بحيث يخضع العامل لصاحب العمل الذي يمتد توجيهه على العامل إلى دقائق
المهنة وأصولها الفنية وكافة تفصيالتها ,وقد يقتصر التوجيه على الجانب اإلداري دون الفني,
فنكون أمام إدارة للعمل من قبل صاحب العمل على العامل.
وفي كل األحوال ,فإنه ال يشترط أن تكون لصاحب العمل دراية باألصول الفنية ,وذلك
راجع لسببين:
األول :أن صاحب العمل قد يمارس سلطته في التوجيه –وكذلك في الرقابة -من خالل ممثلين
له ممن تتوافر فيهم الدراية الفنية.
الثاني :أن حق صاحب العمل في توجيه العامل ,ال يعني تبعية العامل لصاحب العمل تبعية
فنية ,إذ يكفي توافر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو اإلدارية ,وهذا ما قضت به محكمة
صلح غزة ,حيث جاء في حيثيات حكمها أن":مناط اعتبار العقد الذي يربط ما بين المدعي
والمدعى عليه عقد عمل ,هو توافر عنصر التبعية  ,..والمقصود بالتبعية هي تبعية العامل

9

عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ,الجزء األول ,المجلد الثاني ,ف  ,171ص  .9303منذر الفضل :مرجع

سابق ,ص  .373يوسف عبيدات ,مرجع سابق ,ص  .222-223عبد القادر الفار":مصادر االلتزام" ,دار
الثقافة للنشر والتوزيع ,الطبعة الثالثة 0299م9320-هـ ,ص .092
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الفنية أو تبعيته من الناحية اإلدارية لصاحب العمل" ,3وكذلك قضت محكمة النقض المصرية
بأنه":يكفي للقول بتوافر عنصر التبعية ,أن تظهر هذه التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو
اإلدارية" ,3وقضت كذلك نفس المحكمة بأن":التبعية تتمثل في خضوع العامل لرب العمل
واشرافه ورقابته  .......وأنه يكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو
اإلدارية" ,1وكذلك قضي بأنه":ال يشترط لتوافر عنصر التبعية أن يكون صاحب العمل من ذوي
الخبرة الفنية يستطيع إدارة نشاط العامل من الناحية الفنية ,بل يكفي لوجود اإلشراف واإلدارة
أن يكون مقصو ارً على الناحية اإلدارية دون الناحية الفنية" ,4ومن ثم ,فإن السلطة الفعلية
تتوافر متى كان لصاحب العمل الحق في توجيه العامل ,ولو كان التوجيه قاص ار على النواحي
اإلدارية أو التنظيمية ,بحيث يتمكن من تحديد زمان ومكان العمل ,ويوفر األدوات واإلمكانيات

9
0

صلح غزة ,في القضية رقم  ,0222/217بتاريخ .0221/22/22

طعن رقم  ,328لسنة  39ق ,جلسة  ,9171/3/92والطعن رقم  232لسنة  22ق ,جلسة  ,9170/0/0س

 ,02ص  ,909والطعن رقم  921لسنة  01ق ,جلسة  ,9112/0/92س  ,93ص  ,021والطعن رقم 12
لسنة  ,222لسنة  22ق ,جلسة  ,9117/0/01س  ,98ص  ,188مشار إليه لدى :الحسن سباق ,مرجع
سابق ,ص  ,29كذلك نقض مدني  ,9189/0/8مجموعة أحكام محكمة النقض ,السنة  ,20ص  ,329ونقض
مدني  ,9180/1/92مجموعة أحكام محكمة النقض ,السنة  ,22ص  ,727ونقض مدني ,9188/9/02
مشار إليه لدى :عصام سليم" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص  ,329وهـ  ,0وكذلك راجع نقض مدني رقم
 ,292لسنة  08ق ,س  ,92ص  ,121مشار إليه لدى :عبد الباسط عبد المحسن ,مرجع سابق ,ص ,982
هـ  ,9وكذلك النقض المدني في  ,9171/0/92س  ,07ص ,911وأنظر حكم اإلدارية العليا ,9173/99/1
القضية رقم  ,122س ,91مشار إليه لدى :محمد منصور ,مرجع سابق ,ص  ,82وهـ  ,0كذلك استئناف

القاهرة  ,9128/2/02القاهرة االبتدائية  ,9123/90/99و ,9122/0/91و ,9122/92/98مشار إليه لدى:
حسن كيره :مرجع سابق ,فقرة  ,72ص  ,920وهـ  ,2نفس الصفحة.

2

نقض مدني مصري  92ابريل 9171م ,الطعن رقم  328لسنة  39ق ,مشار إليه لدى :ممدوح مبروك ,مرجع

سابق ,فقرة  ,00ص .72

3

القاهرة االبتدائية في القضية رقم  212لسنة  22استئناف مصر ,وفي نفس المعنى في القاهرة االبتدائية في

 ,9123/9/99و ,9122/92/98استئناف القاهرة في  ,9128/2/02مشار إليه لدى :عبد الودود يحيى ,مرجع
سابق ,ص  ,992و هـ  ,2نفس الصفحة.
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الالزمة لتمكين العامل من القيام بالعمل ,ويقوم بالتفتيش على العامل ,ويوقع عليه الجزاءات متى
تبين له ارتكاب العامل لمخالفة للتعليمات والتوجيهات المرتبطة بالعمل ,وهذا ما قضت به
محكمة صلح غزة ,حيث جاء في حيثيات حكمها أن":المقصود بالتبعية هي تبعية العامل
الفنية ,أو تبعيته من الناحية اإلدارية لصاحب العمل ,إذ يكون لصاحب العمل األخير تحديد
ساعات العمل ,والحضور ,واالنصراف ,وأيام الدوام ,وأن يراقب حسن أداء العامل لعمله.3"..
وتفترض سلطة التوجيه عدم استقالل العامل عن صاحب العمل فيما يؤديه من عمل
لحساب األخير.
باإلضافة لسلطة صاحب العمل في توجيه العامل ,فإن له كذلك سلطة الرقابة عليه في
تنفيذه ألعماله ,ويستوي في ذلك ,أن قام بالرقابة بنفسه ,أو من خالل ممثلين عنه ,للتأكد من
مدى مراعاته للتوجيهات الصادرة إليه ,وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية حيث قضت
بأنه":عالقة التبعية مادة ( )474مناطها أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار األوامر
للتابع وفي الرقابة على تنفيذه لها ,ومحاسبته على الخروج عليها".3
 .3المحاسبة والتأديب:
تعد سلطة صاحب العمل الفعلية اتجاه العامل أحد العناصر الالزمة لتوافر تبعية األخير
لألول ,وتقوم السلطة الفعلية من وجهة نظرنا على عنصرين األول :التوجيه والرقابة ,والثاني:
المحاسبة والتأديب ,فعنصر التوجيه والرقابة في اعتقادنا ال يكفي بذاته للداللة على توافر السلطة
الفعلية لصاحب العمل ,بل يسنده في ذلك عنصر المحاسبة والتأديب ,فالعامل باعتباره تابعا
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صلح غزة ,في القضية رقم  ,0222/217بتاريخ .0221/22/22

نقض مدني مصري  99فبراير 0229م ,طعن رقم  031لسنة  72ق ,ونقض مدني  3ابريل 9118م الطعن

رقم  9277لسنة  10ق ,مشار إليه لدى :ممدوح مبروك ,مرجع سابق ,ف  ,00ص .71
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لصاحب العمل ما كان ليرتضي ,ألن يخضع للجزاءات التي يفرضها عليه صاحب العمل,
باعتباره متبوعا متى قصر أو تخلف عن القيام بالعمل المطلوب منه ,أو لم يلتزم بالتوجيهات
والتعليمات الصادرة إليه من صاحب العمل.
واستنادا لذلك فقد منح القانون صاحب العمل الحق في فرض الجزاءات على العامل
الذي يقصر ,أو يخل بالقيام بالتزاماته ,ذلك أن حسن سير العمل وانتظامه والحفاظ على
استم ارريته ,وعلى جودة اإلنتاج في العمل ,يتطلب أن ُيمنح صاحب العمل مجموعة من
الجزاءات التي يكون له بموجبها ردع العامل ,وغيره من العمال عن التقصير في أداء االلتزامات
أو اإلخالل بأدائها ,ويجد حق صاحب العمل في فرض الجزاءات على العامل مصدره بشكل
أساس في قانون العمل ذاته على العامل عند إخالله بالوفاء بالتزاماته ,وهذه السلطة هي أحد
المظاهر المتولدة من رابطة التبعية بين العامل وصاحب العمل ,9أي إن السلطة التأديبية تستند
إلى حق صاحب العمل في اإلدارة أو اإلشراف الذي يمنحها عقد وقانون العمل لصاحب العمل,0
وعليه فإنه متى ارتكب العامل خطأ تأديبيا ,فإنه يثبت لصاحب العمل حق توقيع الجزاء التأديبي
المناسب ,استنادا إلى أن حق صاحب العامل في فرض الجزاء.
وتأديب العامل يعد مظه ار من مظاهر السلطة الفعلية لصاحب العمل ,حيث قضت
محكمة صلح غزة بأن":مناط اعتبار العقد الذي يربط ما بين المدعي والمدعى عليه عقد عمل,
هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل إلشراف صاحب العمل ورقابته ,وأن
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غالب الداودي :مرجع سابق ,ص .922

إسماعيل غانم :مرجع سابق ,ف  ,923ص  ,029حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,972ص  ,227ممدوح

مبروك :مرجع سابق ,فقرة  ,01ص .82-83
67

يكون لهذا األخير أن يصدر إلى العامل أوامر وتوجيهات يجب على العامل إطاعتها ,وله أن
يوقع الجزاءات في حال مخالفتها".3
ولم يحدد قانون العمل الفلسطيني الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها
على العامل ,ومثله كذلك قانون العمل األردني ,على عكس المشرع المصري في المادة ""12
من قانون العمل المصري.0

9
0

صلح غزة ,في القضية رقم  ,0222/217بتاريخ .0221/22/22
نصت المادة " "12من قانون العمل المصري على أنه":الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل

وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي .9 :اإلنذار .0 .الخصم من األجر .2 .تأجيل
موعد استحقاق العالوة السنوية بمدة ال تجاوز ثالثة أشهر .3 .الحرمان من جزء من العالوة السنوية بما ال
يجاوز نصفها .2 .تأجيل الترقية عن استحقاقها لمدة ال تزيد على سنة .1 .خفض األجر بمقدار عالوة على
األكثر .7 .الخفض إلى وظيفة في الدرجة األدنى مباشرة دون إخالل بقيمة األجر الذي كان يتقاضاه.8 .
الفصل من الخدمة وفقا ألحكام هذا القانون".
63

المطلب الثاني
آثار التبعية واثباتها
تقسيم:
سبق القول ,بأن التبعية القانونية تتطلب ثالثة عناصر ,ولكن السؤال الذي يطرح نفسه,
ما هي اآلثار التي يمكن أن تترتب على قيام التبعية في عقد العمل الفردي ,وكيف لنا أن نثبتها,
لذلك سنقسم دراستنا لهذا المطلب إلى فرعين على النحو اآلتي:
الفرع األول :آثار التبعية.
الفرع الثاني :إثبات التبعية.
الفرع األول
آثار التبعية

أوالً :آثار التبعية بين العامل وصاحب العمل:
يعتبر توافر عنصر التبعية ,أم ار يشير بال شك إلى قيام عقد العمل الفردي ,إذ األخير
يقوم على عناصر ثالث هي العمل ,األجر ,والتبعية ,وأن التبعية هي المعيار المميز األساسي
لعقد العمل الفردي عن باقي العقود التي قد تختلط به ال سيما العقود الواردة على العمل ,ومن
شأن توافر عنصر التبعية أن تسري أحكام قانون العمل على العالقة القائمة بين العامل وصاحب
العمل ,مع ما يترتب على انطباق قانون العمل من حقوق والتزامات متبادلة ,طالما أن األول
يقدم عمال لألخير مقابل أجر يدفعه له ,ويكون في أداءه لعمله خاضعا إلدارته أو إشرافه.
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ثانياً :آثار التبعية بالنسبة للغير:
يترتب على قيام عالقة التبعية بين العامل "التابع" وصاحب العمل "المتبوع" مسئولية
صاحب العمل في مواجهة الغير ,ويعفى العامل من تلك المسئولية طالما أن المسئولية ترتبت
عن خطأ ارتكبه العامل أثناء تأدية عمله أو بسببه ,فقد نصت الفقرة األولى من المادة  912من
القانون المدني الفلسطيني على أنه":يكون المتبوع مسئوالً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله
الضار ,متى كان واقعاً منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها".3
ويتضح من ذلك ,أن المتبوع مسئول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله ,وال يسأل
المتبوع في مثل هذه الحالة ,إال إذا قامت مسئولية التابع ,من خالل توافر عناصر المسئولية
الثالث ,وهي الفعل الضار والضرر وعالقة السببية بين الخطأ والضرر ,ويجب أن يكون الفعل
الضار الذي يقع من العامل قد وقع أثناء تأديته عمله أو بسببه ,وتقوم مسئولية المتبوع إذا كان
الضرر المترتب عن فعل العامل قد وقع من التابع ,سواء بناء على أمر من المتبوع ,أو دون
أمر األخير ,أو كان المتبوع يعلم بالخطأ ,أو دون علمه به ,أو ارتكبه التابع لباعث شخصي أو
باعث خدمة المتبوع.0

9

ويقابلها الفقرة األولى من المادة  973من القانون المدني المصري ,التي تنص على أنه":يكون المتبوع مسئوال

عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها",

ليس لها مقابل في القانون المدني األردني.

0

المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني :مرجع سابق ,ص .008
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الفرع الثاني
إثبات التبعية

ال يختلف إثبات قيام عالقة التبعية عما تقرره القواعد العامة في اإلثبات ,حيث يتحمل
المدعي عبء إثبات قيام عالقة التبعية ,والذي غالبا ما يكون في عالقات العمل هو العامل.
وللعامل أن يثبت قيام عنصر التبعية بينه وبين صاحب العمل بكافة طرق اإلثبات
القانونية ,وهذا ما نصت عليه المادة  08من قانون العمل الفلسطيني حيث نصت على أنه..":
وللعامل إثبات حقوقه بكافة طرق اإلثبات القانونية" ,ومن ثم يجوز للعامل أن يثبت قيام عالقة
التبعية بينه وبين صاحب العمل من خالل األدلة الكتابية وسواء كانت رسمية أو عرفية ,أو من
خالل الشهود ,أو اليمين ,أو القرائن .. ,أو غيرها من طرق اإلثبات القانونية.9
وحتى يثبت العامل قيام عالقة التبعية فإن عليه إثبات قيام عناصرها الثالث وهي :قيامه
بعمل لحساب صاحب عمل ,وتلقيه أج ار مقابل قيامه بذلك العمل ,وأن يكون خاضعا لسلطة
صاحب العمل في أداءه للعمل.
واثبات قيام عالقة التبعية من عدمه هو مسألة واقعية تستقل محكمة الموضوع بالتحقق
منها ,وتدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ,ودون رقابة من محكمة النقض ,0وقد

9

تنص المادة السابعة من قانون البينات الفلسطيني رقم  3لسنة  0229على أنه":طرق اإلثبات هي.9:األدلة
الكتابية .0 .الشهادة .2 .القرائن .3 .اإلقرار .2 .اليمين .1 .المعاينة .7 .الخبرة".

0

فتحي عبد الصبور :مرجع سابق ,ف  ,929ص  .098عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص .920

 ,982ممدوح مبروك :مرجع سابق ,ف .21ص  ,12طارق رزق :مرجع سابق ,ص .921
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قضت محكمة صلح غزة بأن":مسألة توافر التبعية من عدمه تستخلصه المحكمة من ظروف
ووقائع الدعوى وكذا من طبيعة العمل الذي يقوم به العامل".3
غير أن إمكانية عجز العامل عن إثبات عالقة التبعية القائمة بينه وبين صاحب العمل
واردة ,إذ قد ال يتمكن العامل من إثبات توافر عناصر التبعية الثالثة التي عرضنا لها سابقا,
وهذه القاعدة من منظورنا تصطدم مع الطابع الحمائي لقانون العمل ,والذي يسعى إلى حماية
العامل في مواجهة صاحب العمل باعتباره الطرف الضعيف في العالقة العمالية ,لذلك نرى أنه
من الضروري أن ينتقل عبء اإلثبات في هذه الحالة إلى صاحب العمل ,حيث يلقى عليه عبء
إثبات انتفاء عالقة التبعية ,وهو ما يحتاج فعال للنص عليه في قانون العمل.

9

صلح غزة ,في القضية رقم  ,0222/217بتاريخ .0221/22/22
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المبحث الخامس
مفهوم التبعية وصورها في التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة
تقسيم:
نتناول دراسة هذا المبحث من خالل تقسيمه إلى مطلبين على النحو اآلتي:
المطلب األول :مفهوم التبعية وصورها في التشريع الفلسطيني.
المطلب الثاني :مفهوم التبعية وصورها في التشريعات المقارنة.

المطلب األول
مفهوم التبعية وصورها في التشريع الفلسطيني
انتصار التشريع الفلسطيني لنظرية التبعية القانونية:
أخذ المشرع الفلسطيني في قانون العمل رقم  7لسنة  0222بنظرية التبعية القانونية,9
ويظهر تبني المشرع الفلسطيني للتبعية القانونية ,كعنصر مميز لعقد العمل الفردي من خالل
مطالعة نص المادة  03منه ,حيث عرفت عقد العمل الفردي بأنه":اتفاق كتابي أم شفهي صريح
أو ضمني ,يبرم بين صاحب عمل وعامل ,لمدة محددة ,أو غير محددة ,أو إلنجاز عمل
معين ,يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته واشرافه ,ويلتزم
فيه صاحب العمل بدفع األجر المتفق علية للعامل".

9

عرفت المادة  98من قانون العمل الفلسطيني القديم رقم  91لسنة  9113عقد العمل ,بأنه":العقد الذي يتعهد

بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر".
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كما يتأكد هذا المعنى أيضا ,من خالل التعريف الذي أورده المشرع الفلسطيني في المادة
األولى من القانون المذكور ,حيث عرفت العامل بأنه":كل شخص طبيعي ,يؤدي عمال لدى
صاحب العمل لقاء أجر ,ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته واشرافه".
كذلك تناولت المادة  779من القانون المدني الفلسطيني تعريف عقد العمل بأنه":العقد
الذي يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يقوم بعمل لمصلحة المتعاقد اآلخر ,تحت إدارته أو
إشرافه ,مقابل أجر يتعهد به المتعاقد اآلخر".
واستنادا لذلك ,فإنه متى وضع عامل نشاطه ,ومجهوده ,تحت تصرف صاحب عمل,
سواء كان نشاطه بدنيا أو ذهنيا ,أو كالهما ,وكان للثاني على األول سلطة اإلدارة أو اإلشراف,
وسواء كان العقد المبرم بينهما ,قد انعقد شفاهة ,أو كتابة ,صراحة ,أو ضمنا ,محدد المدة ,أو
غير محدد المدة ,أو النجاز عمل معين ,فإن ذلك موجب لوصف العقد المبرم بين الطرفين بعقد
عمل فردي.
وعلى ذلك ,فإن التبعية االقتصادية ,القائمة على احتكار صاحب العمل لجهد العامل
واعتماد األخير على أجره ,كمورد رزقه الوحيد أو األساسي ,فإنها بالنسبة للتشريع الفلسطيني ال
أثر لتوفرها وال أثر لتخلفها ,فاألمر سيان ,إذ العبرة بمدى توافر التبعية القانونية ,فإن توافرت
التبعية القانونية ,و ِ
ف العقد بأنه عقد عمل فردي ,وان هي لم تتوافر انسلخ عنه وصفه ,بأنه
ص َ
ُ
عقد عمل فردي ,أما إن توافرت التبعية االقتصادية ,واقترنت بالتبعية القانونية ,فيكون العقد
حينها عقد عمل فردي ,باعتبار توافر التبعية القانونية ,ال التبعية االقتصادية ,رغم أن العامل
يقدم العمل لصالح صاحب العمل مقابل أجر يتقاضاه منه ,وهذا ما ترجمته فعليا نصوص المواد
التي تناولت تعريف عقد العمل ,سواء في قانون العمل أو في القانون المدني الفلسطيني.
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وال يؤثر في توافر عالقة التبعية لقيام عقد العمل في مفهومه العام ,وجود عقد مكتوب,
أو عدم وجوده ,إذ يجوز أن تنشأ عالقة العمل ,على أساس من الواقع وحده ,أو تنشأ عن ارتباط
شفهي بين العامل وصاحب العمل ,وهو ما يحدث في كثير من المهن واألعمال ,9وال يهم أيضا
تغير صاحب العمل ,0وال يهم أيضا وفاة صاحب العمل ما لم يتعلق موضوع العقد بشخص
صاحب العمل ,2بل إن المنشأة إذا أغلقت ,فإن العقد يبقى قائما وال ينتهي ,بشرط أال يزيد
اإلغالق على شهرين.3
وعلى العكس من ذلك ,فإن عالقة التبعية بين الطرفين تنتفي في الحالة التي ال يكون
فيها لصاحب العمل إدارة ,أو إشراف على العامل ,ومن ثم ,ال يمكن وصف العقد المذكور بأنه
عقد عمل فردي ,ذلك أن عقد العمل الفردي ,يقوم على عناصر ثالثة يجب اجتماعها ,هي
األجر ,العمل ,والتبعية ,وقد قضت محكمة استئناف رام اهلل بأن":المقصود بالتبعية أن يضع
العامل نفسه في خدمة صاحب العمل ,وينفذ العمل وفق أوامره ,وتحت إدارته واشرافه ,واذا

9
0

محمود جبر :مرجع سابق ,ص .21
تنص المادة  27من قانون العمل الفلسطيني رقم  7لسنة  0222على أنه":يبقى عقد العمل نافذا حتى لو

تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه أو اندماجه أو انتقاله بطريق اإلرث.".. ,

2

تنص المادة  21من قانون العمل الفلسطيني رقم  7لسنة  0222على أنه":ال ينتهي عقد العمل بسبب وفاة

صاحب العمل إال إذا كان موضوع العقد يتعلق بشخص صاحب العمل".

3

تنص المادة  28من قانون العمل الفلسطيني رقم  7لسنة  0222على أنه .9 ":ال ينتهي عقد العمل في حالة

صدور قرار إداري أو قضائي بإغالق المنشأة أو بإيقاف نشاطها لمدة ال تزيد على شهرين ,وعلى صاحب العمل
االستمرار في دفع أجور عماله طيلة فترة اإلغالق أو اإليقاف المؤقت مع مراعاة األحكام الواردة في هذا القانون

والمتعلقة بفترة التجربة .0 .ينقضي االلتزام المذكور في الفقرة ( )9أعاله بعد مد الشهري وعلى صاحب العمل أن
يدفع لعماله زيادة على ما سبق ذكره مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليها أحكام هذا القانون".
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انعدمت التبعية ,واحتفظ العامل باستقالله وأنفذ العمل المعهود به إليه ,فيعتبر العقد مقاولة ال
عقد عمل".3
وقد قضت محكمة استئناف رام اهلل بأن" :أهم ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة,
هو تبعية العامل لصاحب العمل ,فهو عقد يتعهد فيه أحد المتعاقدين ,بأن يعمل عمال في
خدمة المتعاقد اآلخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد اآلخر ,وأما عقد
المقاولة فهو عقد يتعهد بموجبه أحد المتعاقدين بأن يعمل عمال لقاء أجر يتعهد به المتعاقد
اآلخر".3

9

استئناف رام اهلل ,رقم  ,0229/070بتاريخ  ,0222/21/91وقد استندت المحكمة في اعتبار العقد عقد

مقاولة ال عقد عمل ,ألمرين :األول:أن المستأنف تعهد بموجب البند الثالث من اتفاقية العمل بأنه على استعداد
وكفاءة لتنفيذ المشروع وتنفيذ األعمال حسب الشروط والمواصفات المرفقة بكامل تبعاتها والتزامها أمام الجهة
المالكة والمختصة ,والثاني :أنه في حال تأخير المستأنف عن تسليم أعمال المشروع توقع غرامة تأخير على
الفريق الثاني –المستأنف 222 -دوالر أمريكي عن كل يوم ويتم خصمها من الدفعات المستحقة للفريق الثاني".

وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه":وحيث أن هذه المحكمة وهي محكمة قانون رأت أن من ذهبت إليه

محكمة االستئناف من أن عمل الطاعن لم يكن وفقا لما عرفه قانون العمل رقم  7لسنة  0222قد جانبه الصواب
حيث أن الثابت من خالل ملف الدعوى أن العامل قد أصيب أثناء عمله لدى المدعى عليها والذي كان تحت
إشرافه وأنه كان يأخذ أجره من المدعى عليه حسب نظام الشركة المطعون ضدها كما ثبت لمحكمة الموضوع أن
العمل الذي كان يقوم به الطاعن هو من األعمال المؤقتة وبالتالي تسرى عليها أحكام قانون العمل رقم  7لسنة

 ,"0222طعن مدني فلسطيني ,رام اهلل ,رقم  ,0292/32بتاريخ .0292/23/93

0

استئناف حقوق رام اهلل رقم  ,78/912مشار إليه لدى :عادل عبد العزيز عبد الحميد سماره":مسؤولية المقاول

والمهندس عن ضمان متانة البناء في القانون المدني األردني-دراسة مقارنة ,"-جامعة النجاح الوطنية,0227 ,
ص .98

وقضت كذلك ذات المحكمة بأنه..":من ذلك كله وعلى ضوء ما تقدم  ...يظهر  ..أن المدعي لم يكن عالما
بالمعنى المقصود بقانون العمل وأن العالقة التي كانت قائمة ما بينه وبين المدعى عليها لم تكن عقد عمل أو
عالقة عامل برب عمل وانما هي في الحقيقة عقد مقاولة وبالتالي فإن الدعوى المؤسسة على االدعاء بأن
المدعي عامل وأنه ما يستحق ما طالب به من خالل الئحة دعواه حرية بالرد ,وال يغير من األمر شيئا األجر
وطريقة دفعة وتحديده ألنه ال عالقة لها من قريب أو بعيد بالتفريق بين عقد المقاولة وعقد العمل ألنه يتضح أن

كال العقدين يشتركان في عنصرين أساسيين هما :تأدية العمل واألجر ,فالمقاول يقوم بتأدية العمل والعامل أيضا
يقوم بتأدية العمل ,وكذلك فإن المقاول يتقاضى أجر لقاء قيامه بعمل الذي يقوم به وكذا العامل ,فاألجر مشترك
71

غير إن انتصار المشرع الفلسطيني لنظرية التبعية القانونية كعنصر الزم لقيام عالقة
العمل ,هو انتصار يبقى محل نظر ,وعرضة للتحليل والدراسة ,فما أورده المشرع الفلسطيني في
المادة ( )9والمادة ( )03من قانون العمل ,يشير إلى تشدد المشرع الفلسطيني في تطلبه توافر
التبعية الفنية كاحدى صور التبعية القانونية ,وذلك بداللة استخدامه لحرف الجمع "و" ,حين
تطلب ضرورة توافر "اإلدارة واإلشراف" ,في حين أنه وفي المادة ( )779من القانون المدني
الفلسطيني ,لم يتطلب ضرورة اجتماع اإلدارة واإلشراف لقيام عالقة العمل ,وانما اكتفى بضرورة
اإلدارة أو اإلشراف ,مما يشير إلى اكتفائه بالتبعية التنظيمية أو اإلدارية كاحدى صور التبعية
القانونية ,وعدم تطلبه للتبعية الفنية والتي تتطلب بدورها ضرورة توافر اإلدارة واإلشراف معا.
ونحن نرى أن المشرع الفلسطيني لم يكن موفقا في صياغته لعنصر التبعية في
التعريفات التي أوردها ,وأوقع نفسه في تضارب ,سبق لغيره من التشريعات أن تالشته ,ومع
ذلك ,فإنه وان كانت اإلدارة قرين توافر التبعية التنظيمية أو اإلدارية ,واإلشراف قرين توافر
التبعية الفنية ,فإننا ال نرى أن إرادة المشرع الفلسطيني في قانون العمل ,قد اتجهت فعال لتبني
التبعية الفنية لقيام عنصر التبعية ,ومن ثم قيام عقد العمل الفردي ,وتتجلى مظاهر اكتفاء
المشرع الفلسطيني بتوافر التبعية التنظيمية أو اإلدارية ,من خالل تتبع ودراسة أحكام المحاكم
الصادرة بهذا الخصوص ,ومن ذلك مثال حكم محكمة صلح غزة ,حيث جاء فيه أن":مناط
اعتبار العقد الذي يربط ما بين المدعي والمدعى عليه ,عقد عمل ,هو توافر عنصر التبعية

بين العقدين وال يمكن أن يتخذ أساسا للتفريق بينهما ,وأساس التفريق بين العقدين هو عنصر التبعية المتوافر في
عقد العمل والمفقود في عقد المقاولة ,وطريقة دفع األجر وتحديده ال عالقة لها على اإلطالق بالتفريق بين هذين

العقدين" ,.استئناف رام اهلل ,رقم  0221/20واالستئناف المقابل  ,0221/929بتاريخ .0221/29/23
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 ,..والمقصود بالتبعية ,هي تبعية العامل الفنية أو تبعيته من الناحية اإلدارية لصاحب
العمل".3
باإلضافة إلى سوء صياغة المادتين  9و 03من قانون العمل الفلسطيني ,فإن حالة
اضطراب واضحة في أحكام المحاكم الفلسطينية في شطري الوطن فيما يتعلق بكيفية االستدالل
على توافر عنصر التبعية ,فبعض األحكام تقرر ثبوت عمل العامل لدى صاحب العمل ,ومن
ثم قيام عالقة عمالية جديرة بحماية قانون العمل ,لمجرد أن العامل يخضع لرقابة صاحب
العمل ,وهو أمر مردود وغير مقبول ,فالرقابة ليست عنص ار الزما قانونيا لقيام عالقة العمل,
فالمهندس مثال في عقد المقاولة يراقب المقاول في أداءه لعمله ,وبعض األحكام تقرر ثبوت عمل
العامل لدى صاحب العمل ,لمجرد توافر حق اإلشراف من صاحب العمل على العامل ,أو
لمجرد توافر حق التوجيه ,على الرغم من أن ما قدم من بينات ال يشير إلى ثبوت حق اإلشراف
أو حتى حق التوجيه ,ثم أن اإلشراف ومثله التوجيه ,قرينة على توافر التبعية الفنية وليس قرينة
لتوافر التبعية التنظيمية أو اإلدارية ,وأخي ار فإن بعض األحكام يشير إلى ثبوت عالقة العمل من
خالل ثبوت حق اإلدارة واإلشراف لصاحب العمل في مواجهة العامل ,وذلك تأث ار بما أورده
المشرع الفلسطيني في قانون العمل ,على الرغم من أن البينات المقدمة ال تشير إلى توافر
كليهما ,أي إلى اإلدارة واإلشراف.

9

صلح غزة ,في القضية رقم  ,0222/217بتاريخ .0221/22/22
73

المطلب الثاني
مفهوم التبعية وصورها في التشريعات المقارنة

نتناول دراسة مفهوم التبعية وصورها في التشريع المصري ,ونتبعه ذات الدراسة في
التشريع األردني ,تباعا وعلى النحو اآلتي:
أوالً :موقف التشريع المصري من التبعية وصورها:
باستعراض نهج المشرع المصري ,يتبين أنه لم يخرج عن تبني نظرية التبعية القانونية
في عقد العمل الفردي ,وقد أفصحت عن ذلك صراحة المادة  29من قانون العمل المصري رقم
 90لسنة  0222وتعديالته ,حيث عرفت عقد العمل الفردي بأنه":العقد الذي يتعهد بمقتضاه,
عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر" ,وكذلك المادة األولى من
ذات القانون ,حيث عرفت العامل بأنه":كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل
وتحت إدارته أو إشرافه".
كما أكد المشرع المصري تبنيه لنظرية التبعية القانونية أيضا في موضع آخر ,حيث
عرف عقد العمل في المادة  173من القانون المدني المصري بأنه":الذي يتعهد فيه أحد
المتعاقدين ,بأن يعمل في خدمة المتعاقد اآلخر وتحت إدارته أو إشرافه ,مقابل أجر يتعهد به
المتعاقد اآلخر".
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وهذه النصوص تحيط بالتبعية القانونية في صورها الثالث ,الفنية ,التنظيمية أو اإلدارية,
والمهنية ,وال تحيط إال بها ,ومن ثم تبقى التبعية االقتصادية خارجة عن نطاق العقد ,ال أثر
لتوفرها ,أو تخلفها في قيامه.9
وقد اتجهت محكمة النقض المصرية إلى تأكيد المفهوم القانوني للتبعية ,حيث قضت
بأن":العبرة بالتبعية القانونية ال االقتصادية" ,0وتأكيدا على اكتفاء القضاء المصري بالتبعية
التنظيمية أو اإلدارية ,ما قضت به أحكام محكمة النقض ,فقد جاء في أحد أحكامها أنه":يكفي
للقول بتوافر عنصر التبعية ,أن تظهر هذه التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو اإلدارية",1
وكذلك قضت بأن":المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود,
هو توافر عنصر التبعية ,وهي تتمثل في خضوع العامل إلشراف رب العمل ورقابته" ,4وكذلك
قضت بأنه":ال يشترط لتوافر عنصر التبعية أن يكون صاحب العمل من ذوي الخبرة الفنية,
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2
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نقض  ,9112/0/92مجموعة المكتب الفني ,س ,93ص  ,021مشار إليه لدى :فتحي عبد الصبور ,مرجع

سابق ,هـ  ,9ص .091
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يستطيع إدارة نشاط العامل من الناحية الفنية ,بل يكفي لوجود اإلشراف واإلدارة أن يكون
مقصو ارً على الناحية اإلدارية دون الناحية الفنية".3
ثانياً :موقف التشريع األردني من التبعية وصورها:
تبنى المشرع األردني نظرية التبعية القانونية كعنصر من عناصر عقد العمل الفردي,
يتضح ذلك من سياق ما أورده في المادة  90/3من قانون العمل األردني ,حيث تناولت تعريف
عقد العمل الفردي بأنه":اتفاق شفهي أو كتابي ,صريح أو ضمني ,يتعهد العامل بمقتضاه أن
يعمل لدى صاحب العمل ,وتحت إشرافه أو إدارته ,مقابل أجر لمدة محدودة أو غير محدودة,
أو لعمل معين أو غير معين".
ويتأكد كذلك تبني المشرع األردني لنظرية التبعية القانونية من خالل تعريفه للعامل في
المادة  1/0من قانون العمل األردني بأنه":كل شخص ذك ارً كان أو أنثى ,يؤدي عمالً ,لقاء
أجر ,ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته ,ويشمل ذلك األحداث ومن كان قيد التجربة
والتأهيل".
كذلك فإن المشرع األردني أورد في المادة  822من القانون المدني تعريفا لعقد العمل,
يقطع بتبنيه لنظرية التبعية القانونية ,حيث عرفت عقد العمل بأنه":عقد يلتزم أحد طرفيه ,بأن
يقوم بعمل لمصلحة اآلخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر".
وهكذا فإن كل من يعمل تحت إشراف شخص آخر ,أو إدارته مقابل أجر ,فإن العالقة
التي تربط بين القائم بالعمل والمؤدى العمل لحسابه ,هي عالقة عمل تخضع ألحكام قانون

9

القاهرة االبتدائية في القضية رقم  212لسنة  ,22وفي نفس المعنى في القاهرة االبتدائية في ,9123/9/99

و ,9122/92/98استئناف القاهرة في  ,9128/2/02مشار إليه لدى :عبد الودود يحيى ,مرجع سابق ,هـ ,2
ص .992
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العمل ,إذ يمثل اإلشراف أو اإلدارة من قبل صاحب العمل على العامل عنصر التبعية القانونية,9
كعنصر أساسي وجوهري في عقد العمل الفردي ,يقوم بوجودها وينتفي بانتفائها ,ولقد قضت
وقضاء ,أنه لكي يعتبر العقد عقد عمل,
محكمة التمييز األردنية بأنه":من المتفق عليه فقهاً
ً
يجب أن يعتمد على أمرين :أولهما تبعية العامل لرب العمل ,وثانيهما حصوله على أجر لقاء
عمله ,وأن المقصود بالتبعية ,أن يضع العامل نفسه في خدمة صاحب العمل ,وينفذ العمل
وفق أوامره وتحت إدارته أو إشرافه ,وأن يرسم له طريق العمل وحدوده ,وأن يحاسبه على
عمله ,وال يتعين لتوفر ركن اإلشراف أن يتتبع صاحب العمل العامل باستمرار وهو يقوم
بعمله" ,0وقضت كذلك بأنه":يتوافر ركن التبعية بإشراف صاحب العمل على العمال ,عندما
يكون له هيمنة على نشاط العامل أثناء تنفيذ العقد ,وأن يرسم له طريق العمل وحدوده ,وأن
يحاسبه على عمله ,وأن يقوم بإدارة جهاز المشروع".1

9

أحمد أبو شنب :مرجع سابق ,ص .938
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قرار محكمة التمييز األردنية رقم  ,13/210وكذلك قرارها رقم  ,87/902مشار إليه لدى :أحمد أبو شنب,
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الباب الثاني
دور عالقة التبعية في التمييز بين عقد العمل الفردي وغيره من العقود

تمهيد وتقسيم:
قد يحدث وأن يختلط عقد العمل الفردي بغيره من العقود ,وأكثر احتماالت وقوع ذلك
الخلط يكون في العقود التي ترد على العمل ,على اعتبار أن عقد العمل الفردي يقوم كغيره من
العقود على عنصر جوهري هو عنصر العمل ,ومن تطبيقات ذلك عقد المقاولة ,عقد الوكالة,
عقدي الوديعة والحراسة ,غير أن إمكانية الخلط والتشابه ال تقتصر على تلك العقود الواردة على
العمل ,وانما يتعدى ذلك ليدخل في إطار احتماالت الوقوع في الخلط والتشابه ,بحيث يشمل
العقود الواردة على االنتفاع بالشيء ,وكذا األمر بالنسبة للعقود الواردة على الملكية.
مما أدى بالفقه القانوني لتناول معايير متعددة ومختلفة للتمييز بين عقد العمل الفردي
وغيره من العقود ,سواء كانت تلك العقود تنتمي لذات العائلة التي ينتمي لها عقد العمل الفردي
أم ال ,ومن بين تلك المعايير ,معيار التبعية القانونية ,على النحو الذي سنبينه في هذا الفصل.
مما ينبغي معه أن نعرض تفصيال لدور هذه التبعية في التمييز بين عقد العمل الفردي
وغيره من العقود ,عبر ثالثة فصول على النحو اآلتي:
الفصل األول :التمييز بين عقد العمل الفردي والعقود الواردة على العمل.
الفصل الثاني :التمييز بين عقد العمل الفردي والعقود الواردة على االنتفاع بالشيء.
الفصل الثالث :التمييز بين عقد العمل الفردي والعقود الواردة على الملكية.
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الفصل األول
التمييز بين عقد العمل الفردي والعقود الواردة على العمل

تقسيم:
تتعدد العقود الواردة على العمل ,ولعل أهمها عقد العمل ,عقد المقاولة ,عقد الوكالة,
وعقدي الوديعة والحراسة ,ولعل أهم ما يميزها عن بعضها هو تبني معيار التبعية القانونية ,مما
ينبغي معه أن نعرض لدور هذا المعيار في التمييز بين عقد العمل الفردي وغيره من هذه العقود
عبر عدة مباحث على النحو اآلتي:
المبحث األول :تمييز عقد العمل الفردي عن عقد المقاولة.
المبحث الثاني :تمييز عقد العمل الفردي عن عقد الوكالة.
المبحث الثالث :تمييز عقد العمل الفردي عن عقدي الوديعة والحراسة.

المبحث األول
تمييز عقد العمل الفردي عن عقد المقاولة
تمهيد وتقسيم:
يتشابه عقدي العمل الفردي والمقاولة بشكل يؤدي في كثير من الفروض إلى اختالطهما
ببعضهما ,ومصدر هذا التشابه بين العقدين نابع من اشتراك كليهما في عناصر معينة ,ال يمكن
أن يقوم أي منهما بدون توافرها ,حيث يقوم كال العقدين على عنصر العمل ,بحيث يتعهد
شخص بأن يقدم عمال لصالح شخص آخر ,ويتفق طرفي العقد في عقدي العمل والمقاولة على
أن العمل المقدم يقابله أج ار يدفعه الشخص الذي قُِدم العمل لمصلحته.
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وتظهر أهمية التمييز بين عقدي العمل الفردي والمقاولة في تطبيق أحكام قانون العمل
على العمل التابع فقط ,دون العمل المستقل ,وبعبارة أخرى تطبيق قانون العمل على العامل دون
المقاول ,9ومن ثم فإن النظام القانوني الذي يحكم عقد العمل يختلف عن النظام القانوني الذي
يحكم عقد المقاولة.0
وايفاء للغاية التي نسعى لتحقيقها من البحث واالستقصاء عن المعيار المميز بين عقد
العمل الفردي وعقد المقاولة ,فإنه يكون من الضروري تناول الموضوع من خالل تقسيمه إلى
ثالثة مطالب على النحو اآلتي:
المطلب األول :تعريف عقد المقاولة ومظاهر اختالفه عن عقد العمل الفردي.
المطلب الثاني :معايير التمييز بين عقد العمل الفردي وعقد المقاولة.
المطلب الثالث :تطبيقات للتمييز بين عقد العمل الفردي وعقد المقاولة.
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المطلب األول
تعريف عقد المقاولة ومظاهر اختالفه عن عقد العمل الفردي

أوالً :تعريف عقد المقاولة:
عرفت المادة  727من القانون المدني الفلسطيني عقد المقاولة بأنه":عقد يتعهد
بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عمال لقاء بدل يتعهد به المتعاقد
اآلخر".3
يتضح من سياق التعريف الذي أوردته المادة  727من القانون المدني الفلسطيني ,أن
عقد المقاولة هو عقد ملزم للجانبين ومن قبيل عقود المعاوضة ,وأن التراضي فيه ,ينصب على
عنصرين ,األول :الشيء المطلوب صنعه أو العمل المطلوب تأديته من المقاول وهو أحد أطراف
عقد المقاولة ,والعنصر الثاني :البدل الذي يتعهد به صاحب العمل وهو الطرف اآلخر في عقد
المقاولة.0
ويالحظ أن التزام المقاول بصنع شيء ,أو أداء عمل يرتبط ارتباطا وثيقا بخاصية
االستقاللية التي يتميز بها المقاول ,حيث يباشر عمله على نحو مستقل تماما ,وغير خاضع
لصاحب العمل.2

9

يقابلها في القانون المدني المصري المادة  131التي تنص على أن":المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد

المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عمال لقاء أجر يتعهد به المتعاقد اآلخر" ,وفي القانون المدني األردني
المادة  782التي تنص على أن عقد المقاولة هو":عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع أو يؤدي عمال لقاء
بدل يتعهد به الطرف اآلخر".

0
2

المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني ,مرجع سابق ,ص .771

أحمد عبد العال أبو قرين":األحكام العامة لعقد المقاولة –مع دراسة تطبيقية لمقاوالت المنشآت المعمارية في

ضوء الفقه وأحكام القضاء مع التعليق على شروط عقد مقاوالت الهندسة المدنية الصادر عن االتحاد الدولي
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ثانياً :مظاهر اختالف النظام القانوني لعقد العمل الفردي عن عقد المقاولة:3
تظهر الفوارق بين عقد العمل الفردي وعقد المقاولة ,في عدة أوجه أهمها:
 .9يكون العامل طبقا لعقد العمل الفردي تابعا لصاحب العمل ,في حين ال يكون المقاول
تابعا لصاحب العمل في عقد المقاولة ,حيث إن المقاول يقوم بالعمل المكلف به فهو
يفعل ذلك باسمه الخاص مستقال عن أية إدارة أو إشراف من جانب صاحب العمل.0
 .0انطالقا من تبعية العامل لصاحب العمل ,فإن األخير يكون مسئوال اتجاه الغير عن
الخطأ الذي يرتكبه األول ,في حين أن صاحب العمل في عقد المقاولة ال يتحمل مثل
هذه المسئولية الناتجة عن خطأ المقاول.2
 .2أن صاحب العمل في عقد العمل الفردي يكون ملزما بالتأمين على العامل الذي يعمل
لديه ,في حين أن صاحب العمل في عقد المقاولة ال يلزم بمثل هذا االلتزام ,3ويلتزم

للمهندسين االستشاريين  ,"FIDICد.ن ,الطبعة األولى  ,0222-0220ص  .97إبراهيم سيد أحمد":العقود
الواردة على العمل –عقد المقاولة فقها وقضاء ,"-منشأة المعارف باإلسكندرية ,الطبعة األولى  ,0222ص .10

9

محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,هـ  ,9ص  .312حمدي عبد الرحمن ومحمد مطر :مرجع سابق,

ص  .19هشام هاشم ,مرجع سابق ,ص  .72غالب الداودي ,مرجع سابق ,ص  .89حسين حمدان ,مرجع

سابق ,ص  .901أحمد أبو شنب :مرجع سابق ,ص  .88محمد لبيب شنب":شرح أحكام عقد المقاولة" ,دار
النهضة العربية ,طبعة  ,9110هـ  ,0ص  .01-02محمد ناجي ياقوت":العقود المسماة-البيع,اإليجار,
المقاولة" ,د.ن ,طبعة  ,9180ف  ,1ص  .302فتحيه قره":أحكام عقد المقاولة" ,منشأة المعارف باإلسكندرية,
طبعة  ,9187ص .22

0

عزت عبد القادر" :عقد المقاولة" ,د.ن ,دار األلفي لتوزيع الكتب القانونية ,المنيا ,طبعة  ,0229ص .92

فالمقاول يختار كافة الوسائل التي يرى أنها تؤدي إلى إنجاز العمل أو تحقيق النتيجة دون أن يكون لصاحب
العمل أن يتدخل لتوجيه هذا االختيار أو حتى رقابته ,عزت عبد القادر :مرجع سابق ,ص .93

2

محمد عبد الرحيم عنبر" :عقد المقاولة -دراسة مقارنة بين تشريعات الدول العربية ,"-طبعة  ,9177ف,93

ص .03

3

ويؤيد ذلك ما تنص عليه المادة  991من قانون العمل الفلسطيني ,حيث تنص على أنه":يجب على صاحب

العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين.
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كذلك صاحب العمل في عقد العمل الفردي بضمان سالمة العامل ضد إصابات العمل
وأمراض المهنة.9
 .3على الرغم من أن كل من عقد العمل الفردي وعقد المقاولة يشتركان سويا في عنصر
األجر ,بحيث ال يقومان بدونه ,إال أن األجر في عقد العمل له حماية خاصة ,تلك
الحماية ال تمتد لتشمل األجر في عقد المقاولة حيث اعتبرت المادة  82من قانون العمل
الفلسطيني أجر العامل من الديون الممتازة.0
 .2تختلف األحكام المنظمة لعقد العمل الفردي عن األحكام المنظمة لعقد المقاولة من ناحية
انتهاء كل منهما ,إذ يترتب على انتهاء عقد العمل الفردي حق العامل في مكافأة نهاية
الخدمة ,وتعويض عن الفصل التعسفي ..الخ ,في حين ال يلزم صاحب العمل بأداء مثل
تلك الحقوق في عقد المقاولة.
 .1يعفى العامل في عقد العمل الفردي من تحمل تبعة هالك الشيء الواقع عليه العمل,
على خالف المقاول في عقد المقاولة.
 .7تعفى القضايا المتعلقة بالمنازعات العمالية من رسوم المحاكم ,على عكس القضايا
المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن عقد المقاولة.2

9

نظم قانون العمل الفلسطيني إصابات العمل وأمراض المهنة ,حيث أفرد لها الباب التاسع في المواد -991

.922

0
2

تنص المادة  82من قانون العمل على أنه ":وفقا ألحكام القانون يعتبر اجر العامل من الديون الممتازة".
تنص المادة الرابعة من قانون العمل الفلسطيني على أنه":يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى

العمالية التي يرفعونا نتيجة نزاع يتعلق باألجور أو األجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أو بالتعويضات عن
إصابة العمل أو بفصل العامل فصال تعسفيا".
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 .8يستحق العامل أجره في عقد العمل ,إذا لم ِ
يؤد العمل طالما أنه تواجد في مكان العمل,
وأبدى استعداده لتنفيذه ولم يزوده صاحب العمل بالعمل ,بينما ال يستحق المقاول عوضا
إال إذا قام بتنفيذ العمل فعليا.9

 9زياد شفيق حسن ق اررية" :عقد المقاولة في الفقه اإلسالمي وما يقابله في القانون المدني" ,رسالة ماجستير,

جامعة النجاح الوطنية ,نابلس ,فلسطين ,د,ن ,طبعة  ,0223ص  ,20وتنص المادة  89من قانون العمل
الفلسطيني على أنه":يستحق العامل أجره إذا تواجد في مكان العمل وان لم يؤد عمال ألسباب تتعلق بالمنشأة".
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المطلب الثاني
معايير التمييز بين عقد العمل الفردي وعقد المقاولة

احتدم الجدل بين الفقهاء واشتد ,وتباينت اجتهاداتهم ووجهات نظرهم ,لوضع معيار
محدد وفاصل للتمييز بين عقد العمل الفردي وعقد المقاولة ,وتعددت تلك المعايير تبعا لوحدة
الموضوع في العقدين ,وتشابه الحالة االجتماعية للعامل والمقاول في أحوال عدة.9
وبتتبعنا للكتب المتخصصة في هذا اإلطار يمكن إجمال معايير التمييز بين عقد العمل الفردي
وعقد المقاولة في معيار طبيعة االلتزام  ,0طريقة تحديد األجر ,2معيار شخص صاحب العمل,3

 9محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,909ص .312,311

0

جالل العدوي :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,83ص  .13حسن كيره :مرجع سابق ,ف ,80ص .913

عبد الودود يحيي :مرجع سابق ,ف  ,12ص  .992حسام الدين األهواني" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف

 ,929ص  .933عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص  .988أحمد البرعي :مرجع سابق ,ص .32
عصام سليم" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص  .390عبد الغني الرويمض :مرجع سابق ,ص  .901سيد
رمضان :مرجع سابق ,ص  .927سالم الدحدوح":قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص  .912السيد نايل :مرجع
سابق ,ص  .27السيد عمران :مرجع سابق ,ف  ,922ص  .918عبد العزيز حمود وفاطمة رزاز :مرجع
سابق ,ص .27

 2جالل العدوي :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,83ص  .13حسن كيره :مرجع سابق ,ف ,80ص .912

محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,909ص  .311عبد الودود يحيي :مرجع سابق ,ف  ,12ص
 .992حسام الدين األهواني" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,922ص  .932عبد الباسط عبد المحسن:
مرجع سابق ,ص  .981أحمد البرعي :مرجع سابق ,ص  .32عصام سليم" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص
 .392عبد الغني الرويمض :مرجع سابق ,ص  .907الحسن سباق :مرجع سابق ,ص  .21سيد رمضان:

مرجع سابق ,ص  .927سالم الدحدوح":قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص  .912السيد نايل :مرجع سابق ,ص
 .71السيد عمران :مرجع سابق ,ف  ,922ص  .918عبد العزيز حمود وفاطمة رزاز :مرجع سابق ,ص
 .27,28قدري عبد الفتاح الشهاوي":عقد المقاولة في التشريع المصري والمقارن" ,منشأة المعارف باإلسكندرية,
د.ط ,ف  ,02ص  .02فتحيه قره :مرجع سابق ,ص.20

3

جالل العدوي :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,81ص  .12حسن كيره :مرجع سابق ,ف ,80ص .911

حمدي عبد الرحمن ومحمد مطر :مرجع سابق ,ص  .13عبد الودود يحيي :مرجع سابق ,ف  ,12ص .991
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معيار مدى استخدام من يقوم بالعمل ألشخاص آخرين ,9معيار مدى استم اررية الروابط بين
طرفي العقد ,0معيار تحمل المخاطر ,2وأخي ار معيار التبعية ,3نناقش هذه المعايير على النحو
اآلتي:
المعيار األول :طبيعة االلتزام:5
يقوم هذا المعيار على أساس أن العامل يضع قوته المنتجة في خدمة صاحب العمل,
بحيث يلتزم ببذل قوته تلك النجاز العمل المطلوب منه دون أن يكون ملتزما بانجاز ذلك العمل,

حسام الدين األهواني" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,929ص  .933عبد الباسط عبد المحسن :مرجع
سابق ,ص  .912أحمد البرعي :مرجع سابق ,ص  .31عصام سليم" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص .391
عبد الغني الرويمض :مرجع سابق ,ص  .907سيد رمضان :مرجع سابق ,ص  .928سالم الدحدوح":قانون

العمل" ,مرجع سابق ,ص  .912السيد نايل :مرجع سابق ,ص  .71السيد عمران :مرجع سابق ,ف  ,922ص
.918

9

حمدي عبد الرحمن ومحمد مطر :مرجع سابق ,ص  .13حسام الدين األهواني" :قانون العمل" ,مرجع سابق,

ف  ,929ص  .932عبد الغني الرويمض :مرجع سابق ,ص  .907سالم الدحدوح":قانون العمل" ,مرجع
سابق ,ص .912

0

حسن كيره :مرجع سابق ,ف ,80ص  .917عبد الودود يحيي :مرجع سابق ,ف  ,12ص  .991عبد الواحد

كرم :مرجع سابق ,ص  .21عبد الغني الرويمض :مرجع سابق ,ص  .908سيد رمضان :مرجع سابق ,ص
.921

2
3

عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص .919
جالل العدوي :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,87ص  .11حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,82ص .917

محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,909ص  .317عبد الودود يحيي :مرجع سابق ,ف  ,12ص
 .997حسام الدين األهواني" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,922ص  .932عبد الباسط عبد المحسن:

مرجع سابق ,ص  .910أحمد البرعي :مرجع سابق ,ص  .37عصام سليم" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص
 .391عبد الغني الرويمض :مرجع سابق ,ص  .908الحسن سباق :مرجع سابق ,ص  .12سيد رمضان:
مرجع سابق ,ص  .921سالم الدحدوح":قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص  .913السيد نايل :مرجع سابق ,ص
 .71السيد عمران :مرجع سابق ,ف  ,922ص  .918عبد العزيز حمود وفاطمة رزاز :مرجع سابق ,ص ,28
فتحيه قره :مرجع سابق ,ص.20

 2يسمى هذا االتجاه باالتجاه التقليدي ,حيث تمتد جذوره إلى القانون الروماني ,انظر في ذلك :حسن كيره:
مرجع سابق ,ف  ,80ص .913
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بينما يلتزم المقاول بانجاز عمل معين وتقديم ناتج ذلك العمل لصالح صاحب العمل ,9أو بعبارة
أخرى فإن التزام المقاول التزام بتحقيق نتيجة ,أما التزام العامل فهو التزام ببذل عناية.0
يؤخذ على هذا المعيار:
أن العامل وان كان بحسب األصل ,أنه ملزما ببذل عناية في عمله ,إال أنه في أحوال
أخرى يكون مطلوبا من العامل تحقيق نتيجة ,ومن ثم فإن أجره يتحدد على أساس هذه النتيجة,
كما هو في صورة األجر بالقطعة ,ومع ذلك فإن العامل هنا يبقى عامال وليس مقاوال ,وفي
المقابل ,فإنه وان كان المقاول مطلوبا منه تحقيق نتيجة في كثير من األحوال ,فإنه في أحوال
أخرى يلتزم فقط ببذل عناية ,وليس تحقيق نتيجة ,كما في حالة الطبيب في عالقته مع المريض,
فإنه يلتزم فقط ببذل عناية دون أن يكون مطلوبا منه تحقيق نتيجة ,ومن ثم فإنه ال يمكن أن يقال
عنه عامال عند المريض في مثل هذا الفرض.2

 9حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,80ص .913

0

جالل العدوي :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,82ص  .927حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,80ص .913

عبد الودود يحيي :مرجع سابق ,ف  ,12ص  .992عبد الواحد كرم :مرجع سابق ,ص  .22حسام الدين

األهواني" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,929ص  .933عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص
 .988أحمد البرعي :مرجع سابق ,ص  .32عصام سليم" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص  .390عبد الغني
الرويمض :مرجع سابق ,ص  .901الحسن سباق :مرجع سابق ,ص  .21سيد رمضان :مرجع سابق ,ص
 ,927سالم الدحدوح":قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص  .912السيد نايل :مرجع سابق ,ص  .72السيد عمران:

مرجع سابق ,ف  ,922ص  .918عبد العزيز حمود وفاطمة رزاز :مرجع سابق ,ص .27

 2جالل العدوي" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,82ص  .12حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,80ص .912
عبد الودود يحيي :مرجع سابق ,ف  ,12ص  .992,991حسام الدين األهواني" :قانون العمل" ,مرجع سابق,
ف  ,922ص  .918عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص  .981-988عبد الغني الرويمض :مرجع
سابق ,ص  .907-901الحسن سباق :مرجع سابق ,ص  .27سيد رمضان :مرجع سابق ,ص  .928سالم
الدحدوح":قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص  .912السيد نايل :مرجع سابق ,ص  .72عبد العزيز حمود وفاطمة

رزاز :مرجع سابق ,ص .27
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المعيار الثاني :طريقة تحديد األجر:
يرتكز هذا المعيار على طريقة تحديد األجر ,ومقتضاه أن العامل في عقد العمل يتحدد
أجره على أساس الزمن ,أي بالساعة أو اليوم أو األسبوع أو الشهر أو أقل من ذلك أو أكثر,
بينما يتحدد األجر للمقاول على أساس أهمية العمل واإلنتاج.9
يؤخذ على هذا المعيار:
يؤخذ على هذا المعيار ,أنه وان كان يصدق في كثير من الصور ,فإنه ال يصدق على
جميع الصور ,ففي بعض الصور ال يطلب من العامل بذل عناية فحسب ,بل إن أجره يتحدد
على أساس إنتاجه ,أي يطلب من العامل تحقيق نتيجة وليس االكتفاء ببذل عناية ,0ومن
تطبيقات ذلك األجر بالقطعة ,وفي هذه الصورة ال يعد مقدم العمل مقاوال وانما عامال تنطبق
عليه أحكام عقد العمل الفردي ,وفي الصورة المعاكسة فإنه ليس دائما يلتزم المقاول بتحقيق

9

حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,80ص  .912محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,909ص .311

فتحيه قره :مرجع سابق ,ص .20سالم الدحدوح":قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص  .912سيد رمضان :مرجع

سابق ,ص  .927عبد الودود يحيي :مرجع سابق ,ف  ,12ص  .992الحسن سباق :مرجع سابق ,ص .21
عصام سليم" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص  .392السيد عمران :مرجع سابق ,ف  ,922ص  .918عبد
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نتيجة ,وانما يكتفى منه بذل عنايته ,ومن تطبيقات ذلك الطبيب حينما يتعاقد مع المريض ,ففي
هذه الصورة ال يعد مقدم العمل –الطبيب -عامال وانما مقاوال تنطبق عليه أحكام عقد المقاولة.9
أضف إلى ذلك أن االستناد لطريقة تحديد األجر كمعيار مميز بين عقد العمل الفردي
وعقد المقاولة من شأنه تيسير التحايل على تكييف العقد ,وذلك تبعا لمصلحة المتعاقدين أو
لمصلحة صاحب العمل غالبا ,0حيث يدفع هذا المعيار أصحاب العمل التخاذ أساس اإلنتاج
طريقة لتحديد األجر تفاديا منهم لتطبيق قانون العمل ,2وقد تؤدي هذه الطريقة لتناقض غير
مقبول في األحوال التي يعمل فيها عدة أشخاص بذات العمل وبذات الظروف لدى صاحب عمل
واحد ,ولكنهم يتفاوتون في التمتع بالحماية الكبيرة التي يسبغها المشرع على العمال تبعا الختالف
طريقة حساب األجر ,إذ يستفيد من هذه الحماية من يتحدد أجره على أساس الزمن ,ويحرم منها
من يتحدد أجره على أساس أهمية العمل واإلنتاج.3
وأخي ار فإنه ال يوجد اختالف بين طريقة تحديد األجر على أساس الزمن ,أو تحديده على
أساس العمل أو اإلنتاج ,حيث إنه من المتصور الجمع بين الصورتين كما هو الحال في "األجر
بالطريحة" ,حيث يتم تحديد األجر فيها على أساس كمية اإلنتاج أو أهميته في زمن معين ,ولو
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كان هناك فعال اختالف في تكييف العقد تبعا الختالف طريقة تحديد األجر لما كان باإلمكان
الجمع بين الطريقتين.9
المعيار الثالث :شخص صاحب العمل:
يقوم هذا المعيار على أساس أن المقاول يقدم عمله إلى الجمهور ,أو لطائفة من
العمالء ,أما العامل فهو يقدم عمله إلى صاحب عمل ,0حيث إن االستقالل االقتصادي الذي
يتمتع به المقاول يستلزم أن يكون تنفيذ العمل لحساب أكثر من عميل ,2وانطالقا من هذا المعيار
فإن الطبيب يكون مرتبطا بعقود مقاولة في عالقاته بعمالئه من الجمهور ,ويكون مرتبطا بعقد
عمل فردي إذا التزم بالعمل في أحد المستشفيات  3الخاصة.
يؤخذ على هذا المعيار:
يؤخذ على هذا المعيار وجود عمال يقدمون أعمالهم للكافة أو لطائفة من الجمهور ,دون
أن تكون مقدمة لصاحب عمل ,2ومن ذلك عمال الشحن والتفريغ في الموانئ ,9وفي المقابل فإن
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المقاول ذاته قد ال يقدم عمله للكافة أو لطائفة من الجمهور ,بل يقدمه فقط لصاحب عمل
واحد ,0ومن ذلك مثال صاحب العمل الذي يحتكر إصالح السكك الحديدية ,2ومقاول األعمال
الصحية أو التوصيالت الكهربائية الذي يتعاقد مع مقاول إنشاءات بعينه ,3ومقاول النقل أو
التوريد الذي يتعاقد مع صاحب عمل معين ,2ومن ذلك ,اقتصار طبيب معين على العمل في
خدمة مستشفى خاص بعينه ,دون أن يخضع لرقابتها أو إشرافها ولو من الناحية اإلدارية أو
التنظيمية ,1دون أن يكون المقاول في جميع هذه األمثلة خاضعا إلدارة أو إشراف صاحب العمل
في أدائه لعمله ,أي أنه يمارس عمله باستقاللية كاملة.
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المعيار الرابع :مدى استخدام من يقوم بالعمل ألشخاص آخرين:
يقوم هذا المعيار على أساس أن العامل يقوم بأداء العمل بنفسه دون أن ينيب غيره في
القيام بالتزاماته المكلف بها ,أما المقاول فيمكن أن يقوم باالستعانة بأشخاص آخرين النجاز
العمل المعهود إليه.9
يؤخذ على هذا المعيار:
أن الواقع العملي أثبت مغاالة ومبالغة هذا الرأي ,ال سيما وأن هناك عماال حرفيين
ينفذون أعمالهم باستقاللية كاملة ,ودون أي استعانة من قبلهم بأشخاص آخرين ,وعالقتهم تكون
عقد مقاولة ,0كذلك هناك من المقاولين من ينفذ عمله بنفسه ودون االستعانة بغيره من
األشخاص ,2خاصة في األعمال الحرفية الصغيرة.3
المعيار الخامس :مدى استمرارية الروابط بين طرفي العقد:
يقوم هذا المعيار على أساس أن عقد المقاولة يكون إذا كانت الروابط بين الطرفين تنتهي
بتقديم العمل الملتزم به المقاول ,بينما يوجد عقد عمل فردي إذا استمر من يؤدي العمل بعد
االنتهاء منه في خدمة نفس صاحب العمل.2
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يؤخذ على هذا المعيار:
أن من شأن األخذ بهذا المعيار ,أن يعيدنا إلى معيار طبيعة االلتزام ,القائل بأن العامل
يلتزم ببذل عناية والمقاول يلتزم بتحقيق نتيجة.9
المعيار السادس :تحمل المخاطر:
يقوم هذا المعيار على أساس ,أن العقد يعد عقد عمل فردي ,إذا لم يتحمل القائم بالعمل
مخاطر المشروع الذي يعمل به ,بينما يعد العقد عقد مقاولة ,إذا تحمل القائم بالعمل مخاطر
المشروع الذي يتعهد بتنفيذه لمصلحة صاحب العمل.0
يؤخذ على هذا المعيار:
ويرى البعض ردا على هذا المعيار ,أن فكرة تحمل تبعة المخاطر يكتنفها الغموض
وعدم الوضوح من الناحية القانونية ,على خالف الوضوح الذي تتسم به من الناحية االقتصادية,
ومن ثم رتبوا على ذلك عدم قبول فكرة تبعة المخاطر ,كمعيار مميز بين العمل والمقاولة.2
المعيار السابع :التبعية:
بالرجوع إلى عقد العمل الفردي ,نجد أنه يقوم على عناصر ثالث هي العمل ,األجر,
والتبعية ,في حين أن عقد المقاولة يقوم على عنصرين ,هما العمل واألجر ,فحيث يتوافر عنصر
التبعية في عقد العمل الفردي ,يتخلف ذات العنصر في عقد المقاولة ,لذلك يعد معيار التبعية,
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هو المعيار األوحد ,في التمييز بين عقد العمل الفردي وعقد المقاولة ,وهذا ما استقر عليه
القضاء والفقه في فرنسا.9
وقد أخذ القانون الفلسطيني بمعيار التبعية للتمييز بين عقد العمل وعقد المقاولة ,فمقارنة
تعريف عقد العمل الوارد في المادة  779من القانون المدني الفلسطيني ,بتعريف عقد المقاولة
الوارد في المادة  ,727إذ يحتل عنصر التبعية بمظهريه ,اإلدارة أو اإلشراف ,مكانا في األول,
وفي الثاني يختفي تماما.0
وقد اتجه القضاء الفلسطيني إلى تبني معيار التبعية ,كمعيار مميز بين عقد العمل
الفردي وعقد المقاولة ,فقد قضت محكمة صلح غزة بأن":مناط اعتبار العقد الذي يربط ما بين
المدعي والمدعى عليه عقد عمل ,هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل
إلشراف صاحب العمل ورقابته ,وأن يكون لهذا األخير أن يصدر إلى العامل أوامر وتوجيهات
يجب على العامل إطاعته ,وله أن يوقع الجزاءات في حال مخالفتها ,فحيثما تتوافر رابطة
التبعية بين من يقوم بالعمل ,ومن يؤدى العمل لحسابه يكون العقد عقد عمل ,وعندما تتخلف
التبعية يكون عقد مقاولة".1
كما قضت محكمة صلح جباليا ,بأنه":حيث إن المدعى عليه ,لم يقدم أية بينة ,حول
مدة عمل المدعي ,أو أجره ,تنفي ما تقدم به المدعي من بينات ,واكتفى بأنه ليس للمدعى
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عليه أية حقوق ,وأنه من عمال المقاولة ,والذين ليس لهم أسماء مسجلة لدى الشركة ,وغير
مسئولة عنهم  ..وحيث إن المدعي قدم ,ومن خالل شهوده بينة ,استخلصت منها المحكمة,
توافر عنصر التبعية للمدعي اتجاه المدعى عليه  ...وحيث أن ما ترسخت من قناعة لدى
محكمة الموضوع هو توافر عنصر التبعية من قبل المدعي للمدعى عليه".3
كذلك قضت محكمة بداية غزة بأنه":حيث إن المحكمة ترى أن المدعي قد أثبت عمله
لدى المدعى عليها  ..وأنه كان يعمل تحت إشراف وتبعية المدعى عليها ,وتسند المحكمة
رأيها بشهادة الشهود التي أكدت واقعة العمل ,وأن المدعى عليها تسجل العمال لدى المحاسب
لديها ,وتقوم بدفع األجرة لهم عن طريق المحاسب ,أو مسئول العمال ,وتوفر لهم وسيلة
النقل ,وعليه ,ومما سبق ترى المحكمة أن المدعي ينطبق عليه قانون العمل رقم  7لسنة
.3"..3111
كذلك قضت محكمة استئناف رام اهلل بأن" :أهم ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة,
وتبعية العامل لصاحب العمل ,فهو عقد يتعهد فيه أحد المتعاقدين ,بأن يعمل عمال في خدمة
المتعاقد اآلخر ,وتحت إدارته ,أو إشرافه مقابل أجر ,يتعهد به المتعاقد اآلخر ,وأما عقد
المقاولة ,فهو عقد يتعهد بموجبه أحد المتعاقدين ,بأن يعمل عمال ,لقاء أجر ,يتعهد به
المتعاقد اآلخر".1
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وقضت كذلك ذات المحكمة بأنه..":من ذلك كله وعلى ضوء ما تقدم  ...يظهر  ..أن المدعي لم يكن عالما
بالمعنى المقصود بقانون العمل وأن العالقة التي كانت قائمة ما بينه وبين المدعى عليها لم تكن عقد عمل أو
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وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه":أما بخصوص النعي على الحكم الطعين
الخطأ ,إذ قضى ,بأن العالقة بين طرفي الخصومة ,ال تشكل عالقة عمل ,وأن العقد ال يعدو
أن يكون عقد مقاولة ,ولما كانت محكمة االستئناف ,إذ قضت بذلك قد حملت حكمها على نفي
توفر عنصر التبعية ,باعتبار أن الطاعن لم يكن يقوم بعمله ,وفق أوامر وتعليمات واشراف
المطعون ضده ,بحيث لم يكن لهذا األخير هيمنة على نشاط الطاعن ,أو رسم حدود العمل
وشروطه".3
وقد قضت محكمة التمييز األردنية بأنه":يشترط العتبار الشخص عامالً ,وينطبق عليه
قانون العمل أن تتوافر فيه الشروط التالية .3:أن يكون نشاطه مقصو ارً على روابط العمل.3 .
أال تكون األعمال المنوط به أعماالً عرضية .1 .أن يكون في حياته معتمداً على أجره من
العمل .4 .أن يكون تابعاً لصاحب العمل ويعمل تحت إشرافه".3

عالقة عامل برب عمل وانما هي في الحقيقة عقد مقاولة وبالتالي فإن الدعوى المؤسسة على االدعاء بأن
المدعي عامل وأنه ما يستحق ما طالب به من خالل الئحة دعواه حرية بالرد ,وال يغير من األمر شيئا األجر
وطريقة دفعة وتحديده ألنه ال عالقة لها من قريب أو بعيد بالتفريق بين عقد المقاولة وعقد العمل ألنه يتضح أن
كال العقدين يشتركان في عنصرين أساسيين هما :تأدية العمل واألجر ,فالمقاول يقوم بتأدية العمل والعامل أيضا

يقوم بتأدية العمل ,وكذلك فإن المقاول يتقاضى أجر لقاء قيامه بعمل الذي يقوم به وكذا العامل ,فاألجر مشترك
بين العقدين وال يمكن أن يتخذ أساسا للتفريق بينهما ,وأساس التفريق بين العقدين هو عنصر التبعية المتوافر في
عقد العمل والمفقود في عقد المقاولة ,وطريقة دفع األجر وتحديده ال عالقة لها على اإلطالق بالتفريق بين هذين
العقدين" ,.استئناف رام اهلل ,رقم  0221/20واالستئناف المقابل  ,0221/929بتاريخ .0221/29/23
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طعن مدني فلسطيني ,رام اهلل ,رقم  ,0221/088بتاريخ .0292/20/99

تمييز حقوق أردني ,رقم  ,11/912موقع المقتفي.http://muqtafi.birzeit.edu :

وقضت كذلك بأنه":ال يعتبر العقد المتكون بين فريقي عمل إذا انعدمت التبعية القانونية التي تتمثل في هيمنة
صاحب العمل على نشاط العامل أثناء تنفيذ العقد ,في هذه الحالة ال تقبل دعوى يقيمها فريق في هذا العقد على

فريق ٍ
ثان فيه بالمطالبة بحقوق مترتبة على قانون العمل ,ألن هذا القانون ال ينطبق إال إذا كانت العالقة بين
الفريقين ناشئة عن عقد عمل ال عالقة مقاولة" .تمييز حقوق أردني رقم

.http://muqtafi.birzeit.edu
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 ,18/97موقع المقتفي:

رأي الباحث:
سبق أن رأينا ,أن الجدل بين الفقهاء قد احتدم واشتد ,لوضع معيار محدد للتمييز بين
عقد العمل الفردي وعقد المقاولة ,ووجدنا أن إمكانية التداخل والتشابه بين العقدين واردة ,إذ
كالهما يشترك في عنصري العمل واألجر ,فإنه وأمام عدم كفاية المعايير التي وضعها فقهاء
القانون للتمييز بين العقدين ,وكثرة المآخذ التي أصابتها ,وعدم صالحيتها بشكل قاطع مانع
للتمييز بين العقدين ,فإننا –والحال كذلك ,-نرى أن معيار التبعية ,ومضمونه حق اإلدارة أو
اإلشراف من صاحب العمل على العامل ,هو المعيار الرئيس القادر بذاته ,على إقامة التمييز
بين عقد العمل الفردي وعقد المقاولة.
وأمام هذا االنتصار لمعيار التبعية ,كمعيار مميز بين عقد العمل الفردي وعقد المقاولة,
وعدم قدرة أي من باقي المعايير بذاتها للتمييز بين العقدين ,فإنها وان كانت ال تصلح كمعايير
للتمييز بين عقد العمل الفردي وعقد المقاولة ,فإنه في المقابل ال تعتبر مجردة من أي قيمة
قانونية ,وانما هي معايير يمكن االستعانة بها كمعايير معززة أو مرجحة ,يستند إليها القاضي في

وقضت كذلك بأنه":حتى يعتبر العقد عقد عمل يجب أن يعتمد على أمرين ,األول تبعية العامل لرب العمل,
والثاني حصوله على أجر لقاء عمله ,وأن المقصود بالتبعية أن يضع العامل نفسه في خدمة صاحب العمل

وينفذ العمل وفق أوامره وتحت إدارته واشرافه ,فإذا انعدمت التبعية واحتفظ العامل باستقالله ونفذ العمل المعهود
به إليه بحرية فيعتبر العقد عقد مقاولة ال عقد عمل" ,تمييز حقوق أردني رقم  ,17/079المقتفي:
.http://muqtafi.birzeit.edu
وقضت محكمة استئناف رام اهلل أنه":ال يمكن اعتبار أن المدعي كان مقاول وليس عامل طالما أنه كان يتقاضى

أجرة يومية مقدارها  932شيقل وكان تحت إمرة الشركة المستأنفة ,"...استئناف مدني رقم  ,0228/209بتاريخ
.0221/90/21
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تقديره للوقائع ,وتكوينه لقناعاته في النزاع المعروض عليه ,وهذا ما قرره غير واحد من فقهاء
القانون ,9ال سيما في األحوال التي يصعب فيها إثبات قيام التبعية بين العامل وصاحب العمل.
وتطبيقا لذلك ,فقد استنبطت محكمة صلح غزة ,عدم قيام عالقة عمل بين المدعي
والمدعى عليها ,من خالل عدم تبعية العامل لصاحب العمل ,وقد عززت قناعتها من خالل
ظروف ووقائع العمل ,والتي تشير إلى المعايير السابقة ,حيث جاء في حيثيات حكمها أن":مناط
اعتبار العقد الذي يربط ما بين المدعي والمدعى عليه عقد عمل ,هو توافر عنصر التبعية
التي تتمثل في خضوع العامل إلشراف صاحب العمل ورقابته ,وأن يكون لهذا األخير ,أن
يصدر إلى العامل أوامر وتوجيهات يجب على العامل إطاعته .... ,وأن المدعي كان من عمال
المقاولة الذين يؤلفون مجموعات ,ويشتركون مع بعضهم في أداء العمل ,وكذلك في توزيع
أجر ما يقومون بلفه في الصناديق –من الحمضيات ,-وقد يحضرون في بعض السنوات ,وقد
ال يحضرون ,وهذا ما حدث مع المدعي ,أنه كان هناك سنوات ,لم يحضر فيها ,ويوجد ثمانية
خطوط –إنتاج -في المصنع ,وعلى كل خط منها يعمل مجموعة من المقاولين ,وال مانع لدى
صاحب المصنع ,من أن يعمل العامل في عمل آخر  ..وأن المدعي لم يكن يطلب إذن للتغيب
عن العمل ,وجميع العمال الذين يعملون بنظام المقاولة ,ليس لمسئولي المصنع أي سيطرة
عليهم ,أو صالحية الرقابة عليهم أو توجيه أي كلمة لهم.3"..

9

منهم :عبد الودود يحيي :مرجع سابق ,ص  ,997حسام الدين األهواني" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف

 ,929ص  ,933عبد الغني الرويمض :مرجع سابق ,ص  ,908سيد رمضان :مرجع سابق ,ص  ,921عبد
الواحد كرم :مرجع سابق ,ص .21

0

صلح غزة ,في القضية رقم  ,0222/217بتاريخ .0221/22/22
98

المطلب الثالث
تطبيقات لتمييز عقد العمل الفردي عن عقد المقاولة
تقسيم:
نتناول دراسة هذا المطلب ,من خالل تناول عدة تطبيقات للتمييز بين عقد العمل الفردي
وعقد المقاولة ,وذلك على النحو اآلتي:
الفرع األول :مدى اعتبار الطبيب عامالً مرتبطاً بعقد عمل فردي.
الفرع الثاني :مدى اعتبار المهندس المعماري عامالً مرتبطاً بعقد العمل الفردي.
الفرع الثالث :مدى اعتبار المحاسب عامالً مرتبطاً بعقد العمل الفردي.
الفرع الرابع :مدى اعتبار الفنانين والموسيقيين وممثلي المسرح والسينما والرسامين عماالً
مرتبطين بعقد عمل فردي.
الفرع الخامس :مدى اعتبار المحرر الصحفي عامالً مرتبطاً بعقد عمل فردي.
الفرع السادس :مدى اعتبار المدرب الرياضي عامالً مرتبطاً بعقد عمل فردي.
الفرع السابع :مدى اعتبار العاملون في منازلهم عماالً مرتبطين بعقود عمل فردية.
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الفرع األول
مدى اعتبار الطبيب عامالً مرتبطاً بعقد عمل فردي
أثارت مهنة الطب خصوصا –والمهن الحرة عموما -جدال واسعا ,إلمكان تقويم الخدمات
الطبية بالمال ,ومن ثم اعتبارها موضوعا لعقد ومحال اللتزام ,ثم انتهى الرأي إلى جواز اعتبارها
موضوعا لعقد ,ومحال اللتزام ,ومن ثم دخولها ضمن نطاق الروابط القانونية ,0 ,9فقد بات من

9

محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,902ص  ,222وهذا ما سلكه الفقه الفرنسي وغالبية الفقه

العالمي ,حيث يكاد ينعقد اإلجماع بين فقهاء القانون وش ارحه ,على وجود عقد بين الطبيب والمريض ,انظر في
ذلك :بن صغير مراد":البعد التعاقدي في العالقات الطبية-دراسة مقارنة ,"-مجلة البحوث والدراسات العلمية,
كلية الحقوق ,الجزائر ,العدد األول ,نوفمبر  ,0227ص .7

0

ذهب بعض الشراح قديما إلى أن األعمال األدبية والفنية والعلمية ال يمكن أن تكون محال لتعاقد ملزم ,وقد

رتب هؤالء الشراح على ذلك أن عالقة األطباء والمحامين بعمالئهم ليست عالقة عقدية ملزمة ,وترتب على ذلك
أن الطبيب والمحامي ال يسأل عقديا في مواجهة العميل ,وفي المقابل فإن العميل ال يجبر قضاء على دفع مقابل
الخدمة التي قدمت له من قبل الطبيب أو المحامي ,ولو كان هناك بينهما اتفاق بإلزامه بدفع مقابل الخدمة,

ويعرض تبري ار لذلك أنه ال يمكن مساواة العمل اليدوي بالعمل العقلي ,وال تشبيه العلم بالصناعة ,وال مساواة من
ُ
يوقف عمره على بحث المشاكل الكبرى التي تهم اإلنسانية مع من ال يبحث إال عن الثروة ,راجع في ذلك:
محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,902هـ  ,9ص  ,222عبد الرزاق السنهوري :الجزء السابع,
مرجع سابق ,هـ  ,0ص .09
" وتعد الحجة المتعلقة باستحالة تقويم الخدمات التي يقدمها من يزاول إحدى المهن الحرة لعمالئه لنفي إمكانية

قيام عقد ,فإنه ليس لها سند وال حجة ,فإذا كان صحيحا أنه ليس باإلمكان من الناحية الواقعية تقدير شفاء
الطبيب للمريض أو إنقاذه من الموت أو تبرئة المحامي لساحة المتهم جنائيا أو مساعدته في الحصول على حقه

بثمن محدد ,إال أن ذلك ال يمنع دون اعتماد من الناحية القانونية مجموعة من المعايير والعناصر التي تؤخذ
بعين االعتبار من أجل تحديد هذه الخدمات وتقويمها في حالة ما إذا لم يتم االتفاق عليها ... ,ومن ينكر إمكانية
قيام عقد بين المهني والعميل فانه متأث ار بالتقاليد الرومانية السائدة آنذاك والتي تميز بين األعمال اليدوية حيث

يقوم بها العبيد ,واألعمال الذهنية النبالء" ,انظر في ذلك :فايز الكندري":عقد المحاماة في القانون الكويتي
والقانون المقارن" ,د.ن ,الطبعة األولى  ,9111ص .8-7
ولكن هذا الرأي لم يلق قبوال في الفقه والقضاء ,ألنه ينكر الواقع العملي ,فالمشاهد أن أصحاب هذه المهن
يبرمون مع عمالئهم عقودا يلتزمون بها ,ويبرمون تلك العقود بقصد الكسب والتربح ,وليس ذلك بعيب بحقهم ,وقد
قررت محكمة النقض الفرنسية صراحة أن األعمال الداخلة في نطاق المهن الحرة يصح أن تكون محال لتعهد

بدفع مقابل من جانب من استفاد منها ,راجع في ذلك :محمد شنب ,مرجع سابق ,ه  ,0ص .28-27
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المسلم به في الوقت الحاضر ,أنه ينعقد عقد بين الطبيب وبين المريض الذي يلجأ إليه ,وقد
جرى االصطالح على تسمية هذا العقد ب ـ"العقد الطبي" ,وعلى تعريفه بأنه":اتفاق يقصد به ,أن
يقوم طبيب بالعناية بصحة شخص ,وعالجه في مقابل أجر (أو أتعاب)".3
ورغم أن العمل الطبي ُيعرف بأنه":كل عمل يكون ضرورياً ,أو مالئماً ,الستعمال
الطبيب حقه في ممارسة المهنة الطبية" ,3بحيث يمثل هذا التعريف اتحادا في نوع الخدمات
التي يقدمها األطباء ,إذ هي في محصلتها تتمثل في األعمال الطبية بغض النظر عن طبيعتها,
ويقصد منها إجماال التخلص من مرض أو تخفيف حدته أو مجرد تخفيف آالمه ,أو الكشف عن
المرض والوقاية منه ,2وبحيث تشمل مهن الطب البشري عموما ,طب األسنان ,والصيدلية ,إال
أن هذا االتحاد في نوع الخدمات الطبية التي يقدمها األطباء يقابله اختالفا في صور وآليات
عمل الطبيب ومدى ارتباطه بعقد عمل فردي في كل صورة من تلك الصور ,مما ينبغي معه
عرض كل صورة من تلك الصور ,الستقصاء مدى إمكانية اعتبار الطبيب عامال مرتبطا بعقد
عمل فردي ,وذلك على النحو اآلتي:
الصورة األولى :عالقة الطبيب بالمريض "عمل الطبيب في عيادته الخاصة":
تقوم هذه الصورة على أساس أن الطبيب التزم في مواجهة المريض بتقديم خدماته الطبية
لصالح المريض ,على أن يلتزم المريض بدفع مقابل للخدمات التي قدمها الطبيب لصالحه ,وتقع
هذه الصورة في الحالة التي يستقبل فيها الطبيب زبائنه "مرضاه" في عيادته الخاصة.
9

محمد شنب :مرجع سابق ,ف  ,08ص  .27فتحيه قره ,مرجع سابق ,ص  .31-32عبد الرزاق السنهوري:

الجزء السابع ,مرجع سابق ,ه ـ  ,0ص .00

0

شريف الطباخ":جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء" ,دار الفكر الجامعي,اإلسكندرية,

طبعة  ,0222ص.81

2

نظام توفيق المجالي":شرح قانون العقوبات-القسم العام ,"-الكتاب األول ,النظرية العامة للجريمة ,دار الثقافة

للنشر والتوزيع ,طبعة  ,9118ف  ,927ص .9212
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العقد الطبي ليس عقد عمل :في هذه الصورة ال يعد العقد الطبي عقد عمل ,فالطبيب يتولى
"عالج المريض مهتديا بأصول الطب وقواعده ,غير خاضع لسواهما ,وال يمكنه أن يتلقى إرشادا
لغير عقله ,أو توجيها لسوى تفكيره ,دون أن يوخز ضميره ,ويخالف قوانين صناعته ,على وجه
يهدد سالمة الفرد ,ويعبث بصحة المجموع" ,9ومن ثم فإن استحالة قيام عقد العمل الفردي بين
الطبيب والمريض في مثل هذه الصورة راجع لكون أن الطبيب يقوم بعمله باستقاللية مطلقة ,ومن
ثم فهو ال يخضع في كيفية أدائه لعمله لتوجيهات من المريض ,فتنتفي التبعية الفنية ,وكذلك ال
يخضع إلدارة المريض أو إشرافه فيما يتعلق بتحديد ساعات عمله فتنتفي التبعية اإلدارية أو
التنظيمية.
وازاء ما تقدم ,فإن السؤال الذي يطرح نفسه ,ما هي الطبيعة القانونية للعقد الطبي؟,
اختلف فقهاء القانون في تحديد ماهية العقد الطبي المبرم بين الطبيب والمريض ,على عدة آراء,
نعرض لها تفصيال على النحو اآلتي:
الرأي األول :العقد الطبي عقد وكالة :ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار العقد الطبي المبرم بين
الطبيب والمريض عقد وكالة ,ذلك أن مهنة الطب من المهن الحرة والتي ال يمكن تقويمها
بالمال.0
إال أن هذا الرأي منتقد وغير مقبول ,وعدم قابلية هذا الرأي راجع لالختالف البيِّن بين
العقد الطبي وعقد الوكالة ,فعقد الوكالة محله القيام بتصرف قانوني معين لحساب الوكيل ,وفي
العالج ليس هناك محل للتصرفات القانونية ,وان القول بغير ذلك يخالف القانون ,ألن الوكالة

9
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نقال عن :محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,902ص .223

محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,902هـ  ,9ص  .222محمد شنب :مرجع سابق ,ف ,01

ص.21
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تقوم أيضا على أساس فكرة النيابة ,وهذا ما ال يقبله العقل والمنطق ,فالطبيب ال يقوم بعمل نيابة
عن األصيل الذي يجهل أصال علم الطب وفنه.9
أضف إلى ذلك أن اعتبار العقد الطبي عقد وكالة ,يلزم معه االعتداد بأهلية األصيل
للطعن في العقد الطبي بالبطالن ,وذلك في حالة نقص أهلية المريض "األصيل" أو فقدانه لها,
وهذا األمر ال يستقيم مع العقد الطبي ,إذ لم يقل أحد بأن عقد العالج الطبي باطل أو موقوف أو
قابل لإلبطال.0
الرأي الثاني :العقد الطبي عقد من نوع خاص :ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار العقد الطبي
المبرم بين الطبيب والمريض عقدا من نوع خاص ,يدخل في دائرة العقود غير المسماة.2
ويؤخذ على هذا الرأي ,أن العقد الطبي يشترك في كثير من الخصائص مع عقد
المقاولة ,األمر الذي يجعل العقد الطبي عقد مقاولة.
الرأي الثالث :العقد الطبي عقد مقاولة :ذهب أغلب الفقه 3إلى اعتبار العقد الطبي المبرم بين
الطبيب والمريض عقد مقاولة ,وذلك تأسيسا على كونه اتفاقا بين المريض والطبيب يقوم بموجبه

9

عبد الرزاق أحمد السنهوري":الوسيط في شرح القانون المدني" ,الجزء السابع ,المجلد األول ,العقود الواردة

على العمل ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,طبعة  ,9181ف  ,2ص  .02-91أحمد حسن الحياري":المسؤولية
المدنية للطبيب في ضوء النظام القانونية األردني والنظام القانوني الجزائري" ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,الطبعة
األولى  9301ه ـ0228-م ,ص .12

ويأخذ القانون السويسري بهذا االتجاه ,وذلك وفقا لنص المادتين  213 ,910من قانون االلتزامات السويسري,

راجع في ذلك :أسعد عبيد الجميلي":الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية-دراسة مقارنة ,"-دار النهضة العربية
للنشر والتوزيع ,األردن ,الطبعة الثانية 0299م9320-هـ ,ص .922
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أسعد الجميلي :مرجع سابق ,ص .921

2

محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,902ص  .223قدري الشهاوي "عقد المقاولة" ,مرجع سابق,

3

انظر في ذلك :عبد الرزاق السنهوري :الجزء السابع ,المجلد األول ,مرجع سابق ,ف  ,2ص .01

ف  ,08ص  .22-20أحمد الحياري :مرجع سابق ,ص .18
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األخير بأداء عمل "العالج" ,مقابل أجر يتكفل بدفعه المريض ,ومن ثم فإن مقومات عقد المقاولة
تقوم ذاتها في العقد الطبي.9
وقد اعترض بعض الفقهاء على اعتبار العقد الطبي عقد مقاولة ,ويتلخص وجه
اعتراضهم في األمور اآلتية:
 .9أن عقد المقاولة ,يستلزم من المقاول ,تحقيق نتيجة ,على خالف العقد الطبي,
وي َرُد
حيث يكتفى من الطبيب ببذل العناية ,دون أن يطلب منه تحقيق نتيجةُ ,
على هذا االعتراض ,بأنه ليس دائما يطلب من المقاول تحقيق نتيجة ,فقد يكون
المطلوب منه بذل عناية فقط ,0وذلك بداللة تعريف عقد المقاولة الوارد في
المادة  727من القانون المدني الفلسطيني ,إذ يلتزم المقاول "بــصنع شيء أو
أداء عمل ,"...حيث يظهر من صياغة التعريف الوارد في القانون المدني ,أن
التزام المقاول ,قد يكون تحقيق نتيجة ,وذلك إذا كان المطلوب منه هو صنع
شيء ,وقد يكون بذل عناية إذا كان المطلوب منه أداء عمل ال يؤدي إلى صنع
شيء ,2ومن تطبيقات ذلك األستاذ الذي يدرس تلميذه في مركز تعليمي ,فهو
يؤدي العمل دون أن يحقق له النجاح.3
 .0أن عقد المقاولة ال يقوم على االعتبار الشخصي ,على عكس العقد الطبي الذي
وي َرُد على ذلك ,بأنه ليس هناك ما يمنع من أن
يقوم على االعتبار الشخصيُ ,
9
0

قدري الشهاوي "عقد المقاولة" ,مرجع سابق ,ف  ,08ص .20
محمد شنب ,مرجع سابق ,ف ,22ص  .32-33فتحية قره :مرجع سابق ,ص  .29عبد الرزاق السنهوري:

الجزء السابع ,المجلد األول ,مرجع سابق ,ف  ,2ص  .02-03قدري الشهاوي "عقد المقاولة" ,مرجع سابق ,ف
 ,08ص  .22أسعد الجميلي :مرجع سابق ,ص .992
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3

محمد شنب ,مرجع سابق ,ف ,22ص .32-33

عبد الرزاق السنهوري :الجزء السابع ,المجلد األول ,مرجع سابق ,ف  ,2ص.02
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يقوم عقد المقاولة على اعتبار شخصي ,9وذلك بداللة المادة  710من القانون
المدني الفلسطيني.0
 .2أن عقد المقاولة عقد الزم ,على عكس العقد الطبي الذي يستطيع كل من
الطبيب والمريض أن يتحلل منه بإرادته المنفردة ,دون التزام بتعويض على من
وي َرُد على هذا االعتراض أن هذا التحلل منصوص عليه في
يفسخ العقدُ ,
القواعد المنظمة لعقد المقاولة في القانون المدني ,حيث يجوز لصاحب العمل,
التحلل من العقد ,ووقف تنفيذه في أي وقت قبل إتمامه ,بشرط تعويض المقاول
عن جميع النفقات والمصروفات ,ومقدار ما أنجزه من أعمال ,وما كان بمقدوره
كسبه لو أنه أتم العمل ,وهذا األمر ينطبق أيضا على المريض ,إذ يلتزم
بتعويض الطبيب عن المجهود والعالج الذي بذله قبل إنهاء العقد ,بل وتعويضه
عن الضرر األدبي الذي يصيب سمعته العملية بإنهاء العقد قبل تمام العالج,
غاية ما في األمر ,أن المريض ال يعوض الطبيب عما فاته من كسب ,كون أن
العقد مع الطبيب قائم على الثقة.2
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محمد شنب ,مرجع سابق ,ف  ,20ص  .32فتحية قره :مرجع سابق ,ص  .31قدري الشهاوي "عقد

المقاولة" ,مرجع سابق ,ف  ,08ص  .22عبد الرزاق السنهوري :الجزء السابع ,مرجع سابق ,ف  ,2ص-02
 .01أسعد الجميلي :مرجع سابق ,ص .992
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تنص المادة  710من القانون المدني الفلسطيني على أنه":ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان متفقا

على أن يعمل بنفسه ,أو كانت مؤهالته الشخصية محل اعتبار في التعاقد" ,تتطابق هذه المادة مع المادة 111
من القانون المدني المصري ,ويقابلها في القانون المدني األردني المادة  ,823التي تنص على أنه":ينفسخ عقد
المقاولة بموت المقاول إذا كان متفقا على أن يعمل بنفسه أو كانت مؤهالته الشخصية محل االعتبار في
التعاقد".

2

محمد شنب :مرجع سابق ,ف  ,20ص  .32فتحية قره :مرجع سابق ,ص  .22عبد الرزاق السنهوري :الجزء

السابع ,المجلد األول ,مرجع سابق ,ف  ,2ص  .01قدري الشهاوي":عقد المقاولة" ,مرجع سابق ,ف  ,08ص
.22
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أري الباحث:
إن العقد الطبي بالمفهوم السابق بيانه ,ال يمكن وصفه بأنه عقد عمل ,النتفاء كافة
مظاهر التبعية ,وال يمكن كذلك وصفه بأنه عقد وكالة ,وذلك الختالف البنيان القانوني لعقد
الوكالة عن العقد الطبي ,من مظاهر عدة تتجلى أهمها في فكرة النيابة ذاتها ,فلم يقل أحد أن
الطبيب ينوب عن المريض في عالجه ,وفي فكرة األهلية كذلك ,فلو صح اعتبار العقد الطبي
عقد وكالة ,وكان يتضمن عالج شخص ناقص األهلية ,فال مجال للقول بقيام عقد وكالة صحيح
لتطلبه أهلية الموكل ,كذلك فإن الرأي القائل بأن العقد الطبي هو عقد قائم بذاته فليس له ما
اح كثيرة مع عقد المقاولة ,ومن ثم فإننا نرى أن العقد
يبرره طالما أن العقد الطبي يشترك في نو ٍ
الطبي يعد عقد مقاولة ,حتى وان كان يتميز ببعض األحكام عن األحكام العامة في عقد
المقاولة ,إال أنه يعد من ضمن عقود المقاولة ,وليس أدل على ذلك ,من أنه توجد أنواع مختلفة
من المقاوالت ,كل منها يختلف عن اآلخر غير أنه تجمعهم وحدة الخصائص العامة لعقد
المقاولة.
كذلك فإن الفقه والقضاء يعرفان صو ار كثيرة من المقاوالت تتميز كل منها بأحكام خاصة
ومنها :مقاوالت النشر ,مقاوالت اإلعالن ,مقاوالت التمثيل ,مقاوالت النظافة  ..الخ.9

يعبر أهل الفقه الفرنسي عن هذه الثقة بين المريض والطبيب بالعبارة اآلتية":طب بدون ثقة هو طب بدون أمل",

راجع في ذلك :أسعد الجميلي :مرجع سابق ,ص .992
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انظر في ذلك :محمد شنب :مرجع سابق ,ف  ,23ص .31
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الصورة الثانية :عمل الطبيب في مستشفى خاص أو عيادة طبية خاصة:
تقوم هذه الصورة على أساس أن طبيبا ما يعمل لدى مستشفى خاص ,أو عيادة خاصة,
وسواء كانت المستشفى أو العيادة ,يملكها أو يديرها طبيب آخر ,أم غير طبيب ,فهل يعد العقد
المبرم بين الطبيب وادارة المستشفى أو العيادة عقد عمل فردي؟.
إذا كانت إدارة المستشفى أو العيادة هي التي تحدد ساعات بدء العمل وساعات انتهائه,
وتحدد أوقات الراحة ,وتراقب العمل ,وتفرض الجزاءات على الطبيب عند مخالفته تعليمات
العمل ,وقد يتعدى ذلك إلى تدخل إدارة المستشفى أو العيادة في توجيه الطبيب في آلية عمله
من الناحية الفنية.
ففي هذه الصورة فإن العالقة القائمة بين الطرفين بال شك ,هي عالقة عمل ,ومن ثم
ينشأ بينهما عقد عمل فردي ,يكون بموجبها الطبيب عامال ,وادارة المستشفى أو العيادة صاحب
عمل ,حيث تتوافر التبعية الفنية متى قامت إدارة المستشفى أو العيادة بتوجيه الطبيب في كيفية
تشخيصه ومعالجته للمرضى ,نظ ار ألن إدارة المستشفى أو العيادة "صاحب العمل" لديه
اختصاص فني ,9حتى لو لم تتوافر التبعية الفنية ,فإن التبعية اإلدارية أو التنظيمية ال شك أنها
قائمة ,طالما أن إدارة المستشفى أو العيادة هي من تحدد أوقات العمل ,وأوقات الراحة ,وتراقب
العمل ,وتفرض الجزاءات ,وقد قضت محكمة صلح غزة بقيام عالقة عمل بين فني أشعة وشركة
(مركز) متخصص بتقديم الخدمات الطبية المخبرية وتصوير األشعة ,وذلك بعد أن استخلصت
عنصر التبعية بينهما بناء على شهادة الشهود.0

9

محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,902ص  .222قريبا من ذلك :قدري الشهاوي "عقد المقاولة",

مرجع سابق ,هـ  ,20ص  .20محمود جبر :مرجع سابق ,ص .22
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محكمة صلح غزة ,في القضية رقم  ,0227/22بتاريخ  ,0221/27/90وانظر كذلك حكم لذات المحكمة في

القضية رقم  ,0222/122بتاريخ .0292/1/00
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وقد قضي بأن":استخالص تبعية الطبيب من تحديد رب العمل لمواعيد العمل ونطاقه
واشرافه على الطبيب ورقابته ,رغم اشتغال الطبيب في مستشفيات أخرى ,ووجود عيادة خاصة
له" ,9وقضي كذلك بأن":وجود نظام خاص لعمل الطبيب وتحديد مواعيد معينة لهذا العمل
تتحقق به تبعية الطبيب وال يؤثر على ذلك ما يعمله الطبيب في غير أوقات العمل" ,3قضي
كذلك بأن":وجود نظام خاص لعمل الطبيب بمقتضاه ,يكون الكشف بإذن من القسم الطبي وفي
مواعيد محددة تتحقق به تبعية الطبيب" ,1قضي بأن":مناط تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد
المقاولة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لرب العمل
واشرافه ورقابته ,وأنه يكفي لتحقيق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو
اإلدارية ,ولما كان الحكم المطعون فيه إذا استدل في تكييفه للعالقة بين الطرفين –هيئة
التأمين الصحي والطبيب المتعاقد معها -على أنها عالقة عمل بما استخلصه من بنود العقد
على قيام هذه التبعية ,وكان استخالصه لذلك سائغا ومؤديا إلى ما انتهى إليه ,فإن النعي
عليه بمخالفة القانون ,والفساد في االستدالل ,يكون على غير أساس".4

9

استئناف اإلسكندرية ,9112/9/29 ,مشار إليه لدى :جالل العدوي "قانون العمل" ,مرجع سابق ,هـ  ,9ص

.923

0
2

استئناف القاهرة ,س ق  ,72مشار إليه لدى :جالل العدوي "قانون العمل" ,مرجع سابق ,هـ  ,9ص .923

استئناف اإلسكندرية ,9121/9/92 ,مشار إليه لدى :جالل العدوي "قانون العمل" ,مرجع سابق ,ه ـ  ,9ص

.923

3

نقض مدني مصري رقم  39/328ق ,جلسة  ,9171/23/92مشار إليه لدى :محمود جبر ,مرجع سابق,

ص .21
وفي حكم لمحكمة النقض المصرية اعتبرت أن العالقة بين الطبيب وبعض الشركات والمستشفيات عالقة مقاولة

وليست عالقة عمل ,وذلك النتفاء رابطة التبعية نتيجة لعدم خضوعه في مباشرة عمله إلشرافها ورقابتها ,نقض
مدني مصري ,رقم  39/328ق ,بتاريخ  ,9171/23/92انظر في ذلك :محمود جبر ,مرجع سابق ,ص .23
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غير أنه إذا كانت للطبيب الحرية الكاملة في أدائه عمله بحيث تنتفي تبعيته فنيا أو
إداريا أو تنظيميا إلدارة المستشفى أو العيادة ,فإن العقد القائم في مثل هذه الحالة هو عقد مقاولة
نظر النتفاء رابطة التبعية ,ولعدم خضوع الطبيب في مباشرة عمله إلدارة أو
وليس عقد عمل ,ا
إشراف المستشفى.9
الصورة الثالثة :عالقة الطبيب بعمال أحد األشخاص المعنوية الخاصة:
وتقوم هذه الصورة على فرضيات ,منها قيام الطبيب بتشخيص أو فحص أو معالجة,
أشخاص يعملون لدى أحد األشخاص المعنوية الخاصة ,أو ينتفعون من خدماته ,وذلك من
خالل التعاقد مع الشخص المعنوي ,ومن األمثلة على ذلك ,الطبيب المكلف بفحص طالبي
التأمين المتقدمين لالنتفاع من خدمات شركة تأمين ,والطبيب المكلف بإجراء الكشف الطبي على
عمال مصنع أو منشأة معينة ,والطبيب المكلف بإجراء الفحص على أعضاء نادي معين ,فهل
يعد العقد المبرم بين الطبيب والشخص المعنوي عقد عمل فردي؟.
تحت هذه الصورة يقع فرضين:
الفرض األول :استقبال الطبيب المنتفعين في عيادته الخاصة:
إذا قام الطبيب باستقبال المنتفعين من خدماته الطبية في عيادته الخاصة ,في الوقت
الذي يحدده ,أو استقبلهم في الوقت الذي يستقبل فيه مرضاه اآلخرين ,أي أثناء عمله ,فإن العقد
في مثل هذه الحالة ,ال يمكن أن يكون عقد عمل فردي ,وقد قُضي بأن":معالجة الطبيب أعضاء
الجمعية بالطريقة العادية في عيادته دون أي إشراف أو تدخل في إدارته ينفي تبعيته",0

9

نقض مدني مصري رقم  22/28ق ,جلسة  ,9170/20/002مشار إليه لدى :محمود جبر ,مرجع سابق,

ص .21
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حكم محكمة االستئناف بالقاهرة ,الصادر في  ,9122/21/09مشار إليه لدى جالل العدوي" :قانون العمل",

مرجع سابق ,ف  ,11ص  ,923ه.9
109

وقضي بأن ":معالجة الطبيب عمال الشركة في عيادته الخاصة في نفس الوقت الذي يستقبل
فيه المرضى اآلخرين ال ينزع عنه استقالله" ,9وقضي كذلك بأن":عدم وجود إشراف أو حق
توقيع جزاء على الطبيب ينفي تبعيته رغم اشتراط عدم اشتغاله لدى مؤسسة تأمين أخرى".3
وليس مصدر استقالل الطبيب في هذا الفرض ,أن الطبيب يؤدي خدماته الطبية داخل
عيادته الخاصة ,إذ أن مكان أداء العمل ليس معيا ار يؤخذ به في تحديد طبيعة العقد ,ومدى
اعتباره عقد عمل من عدمه ,غير أن من يقوم بتحديد مكان العمل فإنه يعد مظه ار من مظاهر
التبعية اإلدارية أو التنظيمية ,بحيث إذا توافر وتضافر مع غيره من المظاهر األخرى ,كتحديد
زمان العمل ومداه ,وأوقات الراحة ,والجزاءات التأديبية ,فإنه يدل على توافر عنصر التبعية ,مما
يقتضي معه اعتبار العقد القائم بين الطبيب والطرف اآلخر عقد عمل تنطبق عليه أحكام عقد
العمل.
ومن ثم فإن الطبيب متى أدى عمله في عيادته الخاصة ,وكان خاضعا من الناحية
اإلدارية أو التنظيمية للطرف اآلخر ,فإن ذلك يعد عقد عمل ,ويؤيد ذلك ما قضت به محكمة
اإلسكندرية االبتدائية ,حيث جاء في حيثيات حكمها ...":تتحقق التبعية اإلدارية أو التنظيمية,
ولو كان يقوم بذلك –أي الطبيب -في عيادته الخاصة طالما كان ذلك برضاء هذه الجهة
ذاتها".1
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الفرض الثاني :استقبال الطبيب المنتفعين في مكان الشخص المعنوي:
وهذا الفرض ال يختلف عن الفرض األول ,إال من حيث مكان تقديم الخدمات الطبية,
ففي الفرض األول يستقبل الطبيب المنتفعين في عيادته الخاصة ,أما في هذا الفرض ,فإن
الطبيب يستقبل المنتفعين في مكان عمله ,وهو داخل الشركة أو المؤسسة أو الجمعية أو المصنع
الذي يعمل فيه.
غير أن هذا الفرض يختلف عن سابقه من حيث أن العالقة القائمة ,توصف بأنها عقد
عمل فردي ,طالما أن الطرف اآلخر المتعاقد معه الطبيب يحدد نوع العمل ومداه ومدته ومكانه
وزمانه ويفرض الجزاءات التأديبية ,إذ يعد تحديد الطرف اآلخر لهذه األمور من قبيل التبعية
اإلدارية أو التنظيمية ,فينهض عقد العمل الفردي قائما بال شك ,حتى لو قام الطبيب بالعمل لدى
مؤسسات أخرى في غير أوقات العمل ,9وقد قضي بأن ":استخالص تبعية الطبيب من تحديد
رب العمل لمواعيد العمل ونطاقه واشرافه على الطبيب ورقابته رغم اشتغال الطبيب

في

مستشفيات أخرى ووجود عيادة خاصة له" ,0وقضي بأن":المناط في تكييف عقد العمل  ...هو
توافر عنصر التبعية  ,...وأنه يكفي لتحقيق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية
أو اإلدارية ,لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ,إذ استدل في تكييفه للعالقة بين الطرفين
على أنها عالقة عمل ,بما استخلص من األوراق الدالة على قيام هذه التبعية من تحديد
الطاعن للمطعون عليه (الطبيب) ,نوع العمل ونطاقه وتعيين حدوده والمواعيد المقررة له
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وخضوع المطعون عليه في تنفيذه إلشراف الطاعن ورقابته ,وكان استخالصه ذلك سائغاً
ومؤدياً إلى ما انتهى إليه ,فإن النعي يكون في غير جملته على غير أساس ويتعين رفضه",9
وقضي كذلك بأن":تبعية الطبيب تبعية تنظيمية تتمثل في وجوب زيارة مصنع الشركة يومياً",3
وقضي بأن":معالجة عمال المؤسسة وفقاً لنظام خاص ارتآه رب العمل ويجعل الكشف
واالستشارة في العيادة الخاصة بالمنشأة وفي المواعيد المحددة لذلك ,تحقق تبعية الطبيب
بذلك وعدم اشتراط تفرغه" ,1وقضي كذلك بأنه":حيث إن الشركة المستأنفة استخدمت
المستأنف ضده لديها للقيام بمهمة الطبيب لجميع أعمالها ,وحددت له الزمان والمكان الذي
يباشر فيها مهمته  ,...وحيث إنه يؤخذ من ذلك جميعه ومن طبيعة عقد العمل الفردي  ..أن
عالقة المستأنف ضده بالشركة المستأنفة في المهام التي استخدمته فيها تحت إدارتها مقابل
األجر الذي كانت تدفعه إليه شهرياً ينطبق عليها قانون عقد العمل الفردي ويحكمها
نصوصه" ,4وقضي بأن":الصيدلي المساعد عامل ,ألنه ,واذا كان يحتفظ بكل حرية في تحضير
وتسليم األدوية ,يجب عليه إطاعة تعليمات صاحب الصيدلية فيما يتعلق بتنظيم العمل,

9

نقض مدني مصري ,الصادر بتاريخ  92فبراير  ,9112مشار إليه لدى :حسن كيره :مرجع سابق ,ف ,72

0

القاهرة االبتدائية  ,9122/92/03مشار إليه لدى جالل العدوي" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,هـ ,9ص

هـ ,0ص .922
.923

2

القاهرة االبتدائية  ,9127/0/02مشار إليه لدى جالل العدوي" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,هـ ,9ص .923

3

استئناف اإلسكندرية ,الصادر في  92يناير  ,9121مشار إليه لدى :حسن كيره ,مرجع سابق ,ف  ,72هـ,0

ص .921-922
117

وساعات الحضور ,واختيار الموردين ,واستخدام العمال ,واذا كان يتولى هذه األعمال فبأمر
وبإذن صاحب العمل الذي يعمل لحسابه".3
الصورة الرابعة :النسبة المئوية:
يحدث في بعض الفروض أن يتفق الطبيب مع إدارة المستشفى أو العيادة الطبية
المتعاقد معها أن يكون أجره لديها عبارة عن نسبة مئوية من صافي أرباحها ,بحيث يتقاضاها
الطبيب العامل في أوقات معينة وطبقا للعقد المبرم بينه وبين إدارة المستشفى أو العيادة الطبية.
ففي مثل هذا الفرض فإن طريقة دفع األجر للعامل ال يغير من وصف عقد العمل
الفردي بشيء ,ال سيما إذا كانت إرادة المتعاقدين متجهة إلى إعطاء عقد العمل الفردي
األوصاف القانونية الصحيحة ,0ويعزز ذلك ما أورده المشرع المصري حين أورد في المادة
األولى منه صو ار خاصة من األجر ,حيث اعتبر النسبة المئوية إحدى تلك الصور ,وعرفها
بأنها":ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بانتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر
له هذه النسبة".1
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن":المناط في تكييف العقود واعطائها األوصاف
القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان فيها ,واذ كان ما انتهت إليه المحكمة من تكييف
العقد بأنه ينطوي على عقد عمل وليس شركة ,ال خروج فيه على نصوص هذا العقد وتؤدي
إليه عباراته وما استخلصته المحكمة منها من قيام عنصر التبعية الذي يتمثل في خضوع
العامل لرب العمل واشرافه ورقابته مما يتعارض وطبيعة عقد الشركة ,وكان ال يتنافى مع هذا
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التكييف تحديد أجر المطعون ضده بنسبة مئوية من صافي األرباح ,إذ ليس ثمة ما يمنع من
تحديد أجر العامل على هذه الصورة دون أن يغير من طبيعة عقد العمل ,وكان ما ورد في
أسباب الحكم األخرى التي عينتها الطاعنة لم يكن إال استطرادا زائداً من الحكم يستقيم بدونه,
مما يكون معه النعي على ما تضمنته هذه األسباب الزائدة غير منتج ,فإن النعي على الحكم
المطعون فيه بأنه أخطأ في تكييف العقد بأنه عقد عمل يكون على غير أساس".3
وما قيل بشأن الطبيب في الصور األربعة المذكورة ,فإن منطق القول يصدق على كافة
من يعملون في حقل المهن الطبية ,بحيث يشمل الطب البشري ,طب األسنان ,والصيدلية,
ومنطق القول يصدق أيضا على من يعملون في حقل المهن الصحية المساعدة ,بحيث يشمل
مهن التمريض ,التشخيص باألشعة ,المختبرات الطبية ,فحص البصر ,تجهيز النظارات الطبية
والعدسات ,فحص السمع وتجهيز وسائل تحسين السمع ,القبالة ,التخدير ,العالج الطبيعي
ومعامل األسنان.0
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الفرع الثاني
مدى اعتبار المهندس المعماري عامالً مرتبطاً بعقد العمل الفردي
المهندس المعماري هو":الشخص الذي يضع الرسومات والمقايسات الالزمة إلقامة
بناء ,ويشرف على تنفيذها" ,ويلتجأ إليه بغرض تشييد بناء أو ترميم مبنى قائم أو إضافة أدوار
له أو إدخال تعديالت عليه ,9ويأخذ عمل المهندس المعماري إحدى صورتين ,يختلف تكييف
العقد تبعا لذلك:
الصورة األولى :عمل المهندس المعماري لدى مؤسسة هندسية:
وفي هذه الصورة فإن المهندس المعماري يكتسب صفة العامل ,طالما أنه يؤدي عمله
لدى مؤسسة هندسية تحت إدارتها أو إشرافها لقاء أجر تدفعه له هذه المؤسسة.
الصورة الثانية :عمل المهندس المعماري لدى صاحب البناء:
إذا كان المهندس المعماري يعمل لدى صاحب البناء "المتعاقد اآلخر معه" ,فإن التساؤل
يثور ,حول تكييف هذا العقد ,وهل يعد عقد عمل فردي تنطبق عليه أحكام قانون العمل ,أم
القوانين األخرى ,كالقانون المدني وغيره من القوانين ذات الصلة؟.
المهندس المعماري طالما أنه يؤدي عمله لدى صاحب البناء ,فإنه ال يعد عامال ,ومن
ثم ال ينهض عقد العمل الفردي قائما وذلك النتفاء التبعية بكافة صورها في مثل هذه الصورة ,إذ
أن المهندس المعماري يؤدي عمله وفق ما تمليه عليه أصول مهنته فحسب.
ونظ ار النتفاء إمكانية قيام عقد العمل الفردي في مثل هذه الصورة ,فإن السؤال مثار عن
تكييف تلك العالقة؟.
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بالرجوع إلى مضمون عمل المهندس المعماري لدى صاحب البناء ,نجد أنه يشتمل على
أعمال مادية تتمثل في وضع التصميمات والرسومات ,وعمل المقايسات واإلشراف على التنفيذ,9
والمهندس المعماري مع هذا الوضع يعمل لحساب صاحب البناء ,ومن ثم فال يعد ممثال عنه,
وال يعد نائبا عنه ,بل هو يعمل باسمه لحساب صاحب البناء ,وهو –أي المهندس المعماري-
بهذه األعمال يعد محكوما بعقد مقاولة ,0ومن ثم تنطبق أحكام عقد المقاولة.
باإلضافة إلى األعمال المادية التي يؤديها المهندس المعماري لحساب صاحب البناء,
فإنه قد يقوم ببعض التصرفات القانونية التي يخوله بها صاحب البناء ذاته ,ومنها مثال محاسبة
المقاول واقرار الحساب ,ودفع ما يستحقه المقاول في ذمة صاحب البناء ,وتسلم العمل من
المقاول على أجزاء أو جملة واحدة بعد انجازه ,2وتخويل المهندس المعماري إدخال تعديالت على
التصميمات األصلية أو إضافة أعمال جديدة على األعمال والتصميمات الواردة ضمن العقد
المبرم بين صاحب العمل "صاحب البناء" وبين مقاول البناء ,3وهو –أي المهندس المعماري-
بهذه األعمال يعد محكوما بعقد وكالة ,2ومن ثم تنطبق أحكام عقد الوكالة.
وفي الحالة التي يقوم فيها المهندس المعماري بأعمال مادية وتصرفات قانونية ,فإن
أحكام عقد المقاولة تنطبق فقط على األعمال المادية ,في حين تنطبق أحكام عقد الوكالة على
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التصرفات القانونية ,فإذا تعارضت أحكام عقد المقاولة مع أحكام عقد الوكالة ولم يمكن التوفيق
بينهما ,وجب ترجيح العنصر الغالب ,فقد يكون العنصر الغالب ,هو األعمال المادية ,فتطبق
أحكام عقد المقاولة ,وقد يكون العنصر الغالب هو التصرفات القانونية فتطبق أحكام عقد
الوكالة.9
ومتى كان المهندس المعماري وكيال عن صاحب البناء نظ ار لقيامه بتصرفات قانونية
نيابة عن األخير ,فإن وكالته تلك قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية ,ويستعان في ذلك بما
جرى عليه العمل في مثل الظروف التي يراد منها استخالص توافر هذه الوكالة أو عدم توافرها,
ومع ذلك ال يكفي للقول بوجود وكالة ضمنية مجرد تكليف صاحب البناء للمهندس المعماري
باإلشراف على العمل.0
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الفرع الثالث
مدى اعتبار المحاسب عامالً مرتبطاً بعقد العمل الفردي

إذا كان المحاسب يستقبل زبائنه في مكتبه الخاص ,ويقدم من خالله خدماته المحاسبية
لهم باستقالل كامل ,فإنه يرتبط معهم بعقد مقاولة بال شك النتفاء التبعية القانونية في هذه الحالة
بكافة صورها.
أما إذا كان المحاسب يعمل لدى مؤسسة تتعاطى أعمال المحاسبة ,ويخضع في عمله
لديها إلدارتها أو إشرافها ,فإنه يرتبط معها بعقد مقاولة نظ ار لتوافر عنصر التبعية ,ولو في
صورتها التنظيمية أو اإلدارية ,وهي كافية بحد ذاتها لتوافر التبعية كعنصر الزم لقيام عقد العمل
الفردي.
واذا كان توافر التبعية اإلدارية أو التنظيمية كافية بحد ذاتها لقيام عقد العمل الفردي,
فمن باب أولى تعتبر العالقة عالقة عمل ,والعقد عقد عمل ,بين المحاسب والمؤسسة المحاسبية
التي يعمل لديها متى توافرت التبعية الفنية وهي أقوى وأشد صور التبعية القانونية.9
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الفرع الرابع
مدى اعتبار الفنانين والموسيقيين وممثلي المسرح والسينما والرسامين عماالً مرتبطين بعقد
عمل فردي

قد يبدو ألول وهلة أن الفنانين والموسيقيين وممثلي المسرح والسينما والرسامين ,وأهل
الفن إجماال ,ال تتصور ممارستهم لمهنهم إال على سبيل االستقالل الكامل ,ذلك أنها مهنا ترتكز
أساسا على الشخصية المتميزة لمن يمارسها ,وهو األمر الذي تنتفي معه إمكانية وجودهم في
مركز التبعية والخضوع لمن يتعاقد معهم بشأنها ,وينفي بالتالي ارتباطهم بمقتضى هذا التعاقد
بعقد عمل فردي.9
ولقد أثارت خدمات أهل الفن إجماال خالفات كتلك التي أثارتها باقي المهن الحرة ,ألن
استقالل أهل الفن في أداءهم ألعمالهم ضروريا إلمكان أداءها ,فيكون الفنان مرتبطا بعقد مقاولة
مع المتعاقد اآلخر ما دام أنه في أدائه لعمله يعيش الجو الذي يناسب دوره ,في حركاته
وسكناته ,ويستجيب لوحي شعوره واحساسه ,ويصبح فقط عمله مرآة نفسه ال مرآة غيره ,ومن ثم
فال ينزل منزلة العامل إلى صاحب العمل ,وعلى هذا القضاء الفرنسي يسير.0
غير أن الفنان بمفهومه الواسع ,ينزل منزلة العامل إلى صاحب العمل متى كان ينفذ
األدوار التي رسمت له من قبل المتعاقد اآلخر ,ويرشده إلى الوجه الصحيح للقيام به ,حيث تقوم
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في مثل هذه األحوال التبعية الفنية ,9وهي أقوى وأشد صور التبعية القانونية ,ومن ثم يترتب على
قيامها قيام عقد العمل الفردي بين الفنان والمتعاقد اآلخر "صاحب العمل".
وحتى في الفرض الذي يستقل فيه الفنان بأداء عمله ,بحيث تنتفي التبعية الفنية ,فإنه
يعد كذلك عامال إذا تلقى توجيهات تتعلق ليس بالجانب الفني ,وانما تتعلق بتحديد زمان العمل
ومكانه ومدته والمالبس الخاصة به ,0والزامهم االستعداد للعرض واجراء التدريبات السابقة عليه
والالزمة لذلك في مواعيد محددة ,2حيث تقوم التبعية اإلدارية أو التنظيمية ,وهي كافية بحد
ذاتها ,لقيام عقد العمل الفردي ,وهذا ما سلم به الفقه الحديث ,3وقد قضي بأن":عازف البيانو
الذي استخدم في فندق ,ويحضر بانتظام في ساعة محددة ,إذا كان يتمتع بحرية معينة في
ممارسة فنه ,فإنه يلتزم مع ذلك بعزف المقطوعات التي يطلبها عمالء الفندق ,وتكفي هذه
الظروف للكشف عن عالقة التبعية ,وتبعاً لها يقوم عقد العمل بين الطرفين" ,2وقضي
بأن":راقصة األوب ار عاملة" ,4وقضي بأن":المدعين كانوا يعملون في مهنة التمثيل لدى الفرقة
المدعى عليها التي أصدرت أم ارً بتنظيم العمل أثناء جلسات التدريب وحفالت التمثيل تضمن
 ..ضرورة إخطار المخرج إدارة الفرقة عن أي إهمال عند عدم انتهاء الممثلين والممثالت من
حفظ أدوارهم قبل بدء الحفالت مع اقتراح الجزاء الالزم ,وعلى أن يجري توزيع األدوار بمعرفة
المخرج بعد اعتماد ذلك التوزيع من مدير عام الفرقة ,وأنه ليس من حق الممثل رفض أي
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دور يوزع عليه ...كما حظر على الممثل أو الممثلة أن يغير من شخصية الدور أو لباسه أو
تخطيط وجهه عما رسمه له المخرج ,...وحيث إن الفرقة قد استعملت حقها في توقيع
الجزاءات التأديبية بالنسبة لبعض المدعين ,سواء بالخصم ,أو اإلنذار ,أو اإليقاف عن العمل,
وأنه ال نزاع في أن كل ما سلف ,ال يتأتى إتيانه إال عن طريق رب العمل لما له من سلطة
واشراف وادارة ,وأن تلك األوضاع سالفة البيان ال تتفق مع طبيعة عقد المقاولة  ...بل أن في
اتخاذ الفرقة مثل هذه اإلجراءات ,وما فرضته من قيود وتوجيهات ,إنما يقطع بتوافر ركن
التبعية الفنية والتنظيمية" ,3وقضي كذلك ب ـ ـ":اعتبار أفراد فرقة موسيقية مرتبطين بعقد عمل
مع صاحب المسرح الذي يعملون فيه".3
ولكن ينبغي اعتبار الفنانين بوجه عام غير مرتبطين بعقد عمل ,إذا تخلفت في شأنهم
كل مظاهر التبعية القانونية حتى من الناحية اإلدارية أو التنظيمية ,لذلك قضي بأنه":إذا عهد
إلى المخرج بعمل القصة والحوار ومراقبة الفيلم ,فان حريته في اختيار القصة ومعالجة
المشكلة التي يتولى إخراجها من وحي تفكيره دون أن يخضع في ذلك لرقابة صاحب العمل أو
إشرافه ,تخرجه في عالقته معه عن نطاق قانون العمل" ,1غير أنه ينبغي الحذر من تعميم هذا
المبدأ في شأن كل المخرجين ,إال إذا توافرت أسسه ,من انتفاء كل مظهر من مظاهر التبعية
لصاحب العمل ,أما إذا وجدت بعض مظاهر التبعية ولو في صورتها اإلدارية أو التنظيمية على
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األقل ,كما هو الحال في شأن بعض المخرجين الذين يعملون في الفرق المسرحية الخاصة,
فيتعين اعتبارهم في مثل هذه الحاالت مرتبطين بعقود عمل.9
وعلى عكس ذلك ال يعد العقد المبرم بين مؤلف المسرحية ,أو مخرج الفيلم السينمائي,
أو واضع القطعة الموسيقية ,أو ملحن القطعة الغنائية ,وبين صاحب المسرح أو السينما أو إدارة
اإلذاعة ,والذي يكون الغرض منه تقديم العمل إلى جمهور المشاهدين والمستمعين ,ال يعد العقد
في هذه الحالة عقد عمل فردي ,وانما يعد العقد في مثل هذه الحالة عقد مقاولة ,إذا تكفل
المؤلف بالمصروفات ,وكان من حقه تقاضي اإليراد من

جمهور المشاهدين ,ومن التزامه

إعطاء صاحب المسرح أج ار معينا ,سواء كان األجر مبلغا معينا ,أم نسبة من اإليراد.
أما إذا دفع المؤلف بمسرحيته أو قطعته الموسيقية أو الغنائية لصاحب المسرح أو
السينما أو إدارة اإلذاعة ,وتقاضى هو أج ار معينا ,وسواء أكان األجر مبلغا معينا ,أم نسبة من
اإليراد ,فيكون العقد في هذه الحالة عقد بيع لحق المؤلف في نشر عمله عن طريق المسرح,
سواء أكان العقد مقاولة أم بيعا ,فإنه في كلتا الحالتين يسمى عقد العرض المسرحي.0
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الفرع الخامس
مدى اعتبار المحرر الصحفي عامالً مرتبطاً بعقد عمل فردي
ُيعرف الصحفي في االصطالح بأنه":الشخص الذي يزاول مهنة جمع األخبار واآلراء
وينشرها في صحيفة أو مجلة تصدر دورياً" ,9وذلك ترجمة حقيقية لتعريف اإلعالم ,حيث يعرف
بأنه":النقل الحر والموضوعي لألخبار والمعلومات بإحدى وسائل اإلعالم ,أو أنه نقل األخبار
والوقائع بصورة صحيحة".3
واذا كانت الصحافة في كل أوصافها القانونية والواقعية ,أظهر عناوين الحرية ومعاييرها
بحكم كونها رسالة الرأي ,ووسيلة التعريف به ,والتعبير عنه في كل اتجاهاته ,وأداة المجتمع إلى
اإلحاطة بشؤونه ,وطرق عالجها ,والسعي إلى التطور والنهوض به بلوغا إلى المراتب العليا,
والصفوف األولى ,وهي كذلك سبيل لنشر المعرفة واذاعة األنباء وبيان األخبار الداخلة منها
والخارجية ,2فإن المحرر الصحفي -والى جانبه المهن الصحفية إجماال ,-3ال شك أنه يرتبط مع
صاحب الصحيفة أو الجريدة أو المجلة بعقد ,غير أن تكييف ذلك العقد متوقف على معرفة
ظروف العمل وآلياته.
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فإذا كان المحرر الصحفي يلتزم بالحضور لمقر المؤسسة الصحيفة التي يعمل فيها في
أوقات محددة ويبقى متواجدا لفترة معينة ,ويتلقى توجيهات من صاحب المؤسسة الصحفية تتعلق
بالجانب اإلداري أو التنظيمي ,فإنه في مثل هذه الحالة يعد مرتبطا بعقد عمل فردي ,نظ ار لتوافر
التبعية التنظيمية أو اإلدارية.9
وقد تكون تبعية المحرر الصحفي أشد وأقوى ,وذلك حينما يتلقى توجيهات من صاحب
المؤسسة الصحفية وتتعلق بصلب عمله الصحفي ,مما يجعل ذلك التوجيه جرحا لنتاج الفكر
الذهني للمحرر الصحفي ,وتدخال واضحا في مضامين عمل المحرر الصحفي من الناحية
الفنية ,مما يجعل التبعية الفنية في مثل هذه الحالة قائمة ال محالة ,ويترتب على قيامها قيام عقد
العمل الفردي ,حيث اعتبر القضاء أن عمل المحرر بالجريدة":يكون خاضعاً لدرجة من التوجيه
تتقيد به حريته في التعبير عن نتاج فكره الذي يؤجره عليه صاحب الجريدة مما يعد من قبيل
اإلدارة واإلشراف" ,3واستنتج من ذلك ,أن العقد القائم بين المحرر وصاحب الجريدة ,إنما هو
عقد عمل فردي وليس عقد مقاولة.
ولقد حسم قانون الصحافة المصري رقم  11لسنة  ,9111التكييف القانوني لعقد
الصحفي مع الصحيفة ,إذ يعد عقد عمل فردي وذلك بصراحة النص والوارد في المادة  93من
القانون المذكور ,حيث تنص المادة  93منه على أنه":تخضع العالقة بين الصحفي والصحيفة
لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفي ومكانه والمرتب وملحقاته
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والمزايا التكميلية بما ال يتعارض مع القواعد اآلمرة في قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد
العمل الصحفي الجماعي في حالة وجوده".
غير أنه على الرغم من ذلك ,إذا تعاقد صاحب المؤسسة الصحفية ,مع كاتب على
كتابة عدة مقاالت فيها لمدة معينة ,أو بعدد معين لقاء أجر يدفعه صاحب المؤسسة الصحفية
لألخير ,ولم يكن يتلقى توجيهات إدارية أو تنظيمية ,أو توجيهات تتعلق بالجانب الفني لعمله,
كان العقد في هذه الحالة عقد مقاولة وليس عقد عمل فردي.9
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الفرع السادس
مدى اعتبار المدرب الرياضي عامالً مرتبطاً بعقد عمل فردي
يمكن تعريف العقد الرياضي بأنه":عقد يلتزم به شخص رياضي بأداء عمل رياضي
تحقيقاً للهدف الرياضي األساسي الذي من أجله أبرم العقد".3
إذا تعاقد المدرب مع أحد األشخاص المعنوية الرياضية 0لتدريب أعضائه ,فإن العالقة
القائمة بينهما ال تشذ عن القاعدة العامة ,فمتى توافر إلدارة النادي حق اإلدارة أو اإلشراف على
المدرب الرياضي ,كان العقد المبرم بينهما عقد عمل فردي لقيام عنصر التبعية المميز بين عقد
العمل الفردي وعقد المقاولة ,أما إذا كان المدرب الرياضي يمارس عمله في تدريب أعضاء
النادي دون خضوعه لسلطة األخير الفعلية ,فإن العقد يوصف بأنه عقد مقاولة ,وليس في ذلك
خروج على القاعدة العامة التي تقرر أن التبعية هي العنصر الجوهري المميز بين عقد العمل
الفردي وعقد المقاولة.
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن":االتفاق في العقد محل النزاع على أن يقوم
الطاعن بمهمة التدريب واإلشراف الفني واإلداري الكامل على الفريق األول لكرة القدم  ...على
أن تكون له كافة الصالحيات واالختصاصات في اختيار األجهزة الفنية واإلدارية والطبية
المعاونة له وقيد الالعبين واالستغناء عنهم دون تدخل في هذه االختصاصات وتلك
الصالحيات من جانب أحد وخلو العقد من تقرير أي حق للنادي في توجيه التدريب أو
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اإلشراف الفني أو اإلداري المعهود به إلى الطاعن أو في اإلشراف على طريقة قيامه بهذا
العمل ,يدل على انتفاء عنصر التبعية القانونية في هذا العقد وأنه عقد مقاولة وليس عقد
عمل ,وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار أن العقد عقد
عمل وأن من حق رب العمل تنظيم العمل في منشأته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه".3
وذات المعيار السابق ينطبق على الالعب ذاته ,إذ قد يكون ح ار فال يكون عامال لدى
النادي ,وقد يمارس رياضته بتوجيهات إدارية أو تنظيمية تتعلق مثال بساعات دوام معينة في
النادي أو دعوته لممارسة تدريب رياضي في أوقات محددة ,وقد يمارس رياضته بتوجيهات فنية
دقيقة تتعلق في جزئيات العمل الذي يقدمه ,وفي كلتا الحالتين األخيرتين يكون عامال.
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الفرع السابع
مدى اعتبار العاملون في منازلهم عماالً مرتبطين بعقود عمل فردية

ال يعد مكان القيام بالعمل معيا ار يغير من طبيعة العالقة القائمة بين األطراف المتعاقدة,
إذ أن االتفاق على تنفيذ العمل المطلوب من أحد أطراف العالقة التعاقدية في منشأة معينة أو
في منزل المكلف بالعمل أو في غيره من األماكن ,فإنه ال يغير من األمر شيئا.
واعماال لذلك فإن العالقة القائمة بين شخصين يكلف أحدهما اآلخر بالقيام بعمل ,وكان
هذا المكلف بالعمل يتخذ من منزله مكانا للقيام باألعمال المطلوبة منه ,فإن تكييف العالقة
تتوقف على مدى تبعية المكلف بالعمل لصاحب العمل من عدمها ,فإذا كان المكلف بالعمل يقوم
بالعمل في منزله بحرية تامة ثم يقدم ما أنتجه لصاحب العمل الذي كلفه به ,أو قدمه ألشخاص
طبيعيين أو معنويين آخرين دون أن تكون ألحدهما عليه أي سلطة فعلية إدارته أو توجيهه أو
اإلشراف عليه ,فإن تلك العالقة توصف بأنها عقد مقاولة ,أما إذا كان المكلف بالعمل يتلقى
تعليمات وتوجيهات من الطرف اآلخر فإنه يكون تابعا له ومن ثم فإن عقد العمل الفردي ينهض
قائما في مثل هذا الفرض لتوافر التبعية القانونية في صورتها اإلدارية أو التنظيمية ,أما إذا
وصلت التوجيهات إلى حد التدخل والتوجيه الفني في دقائق وتفصيالت العمل فإن التبعية تكون
أشد وأقوى ,إذ تنهض التبعية الفنية ومعها ينهض عقد العمل الفردي قائما.
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وال يهم الصورة التي يتخذها صاحب العمل في ممارسته لإلدارة أو اإلشراف أو التوجيه
للعامل ,فقد تكون من خالل حضوره إلى منزل العامل ,وقد تكون عبر ممثل عنه ,وقد تكون
عبر الهاتف ,9أو حتى الوسائل التكنولوجية الحديثة.

9

ممدوح مبروك :مرجع سابق ,ف  ,32ص .921
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المبحث الثاني
تمييز عقد العمل الفردي عن عقد الوكالة

يقترب عقد العمل من عقد الوكالة بحيث يتداخالن ويختلطان ببعضهما البعض أحيانا,
وقد يصعب التمييز بينهما ,ووجه هذا اإلقتراب يجد مصدره في أن كال منهما يرد على عمل
معين ,فالعامل في عقد العمل يلتزم في مواجهة صاحب العمل بتقديم عمل معين كلف به ,أما
الوكيل في عقد الوكالة فيلتزم في مواجهة الموكل بتقديم عمل معين كلف به.
وعليه ,فإننا نتناول دراسة هذا المبحث من خالل تقسيمه إلى عدة مطالب على النحو
اآلتي:
المطلب األول :تعريف عقد الوكالة ومظاهر اختالفه عن عقد العمل الفردي.
المطلب الثاني :معايير التمييز بين عقد العمل الفردي وعقد الوكالة.
المطلب الثالث :تطبيقات لتمييز عقد العمل الفردي عن عقد الوكالة.
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المطلب األول
تعريف عقد الوكالة ومظاهر اختالفه عن عقد العمل الفردي

أوالً :تعريف عقد الوكالة:
تعرف المادة  717من القانون المدني الفلسطيني عقد الوكالة بقولها أن":الوكالة عقد
يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل".3
الوكالة في األصل من العقود الرضائية التي يكفي النعقادها إرادة المتعاقدين ,دون حاجة
إلى شكل تنصب فيه هذه اإلرادة ,إال إذا كان التصرف الموكل به ,تصرفا شكليا ,فحينها يكون
عقد الوكالة عقدا شكليا ,ومن العقود الملزمة للجانبين حتى في الحالة التي تتم فيها الوكالة
تبرعا ,حيث يلتزم الموكل برد النفقات التي أنفقها الوكيل عند قيامه بالعمل الموكل به ,وقد تكون
ملزمة لجانب واحد في الحالة التي ال يلتزم بها الموكل بأي التزام في مواجهة الوكيل وعلى وجه
الخصوص ,إذا لم تكن الوكالة بأجر ولم وينفق الوكيل أية نفقات عند قيامه بالعمل.
والوكالة في األصل تبرعية تقوم على البر واإلحسان وقضاء الحاجة بين الناس ,0ومع
ذلك فكما تكون الوكالة بأجر فإنها قد تكون بغير أجر.2

9

يقابلها في القانون المدني المصري المادة  111حيث عرفت الوكالة بأنها":عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم

بعمل قانوني لحساب الموكل" ,ويقابلها في القانون المدني األردني المادة  822حيث عرفت الوكالة بأنه":عقد
يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم".

0

أشرف رسمي أنيس عمر":الوكالة التجارية الحصرية في الفقه اإلسالمي والقانون" ,رسالة ماجستير ,جامعة

النجاح الوطنية ,نابلس ,فلسطين ,0290 ,ص .38

2

مروان محمد أبو فضة":عقد الوكالة وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية" ,مجلة الجامعة اإلسالمية  ,سلسلة

الدراسات اإلنسانية ,المجلد السابع عشر ,العدد الثاني ,يونيو , 0221ص .1
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كما تتميز الوكالة بأن محلها عمل قانوني خالفا لعقدي المقاولة والعمل ,حيث يقوم
الوكيل بالعمل باسم الموكل ولحسابه ,ويقوم عقد الوكالة في الغالب على االعتبار الشخصي كما
يتميز عقد الوكالة بأنه عقد غير الزم حيث يجوز للموكل كقاعدة عامة عزل الوكيل في أي
وقت ,وفي المقابل يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة قبل إتمام التصرف القانوني محل الوكالة,
كما له ذلك حتى قبل البدء فيه.9
ثانياً :مظاهر اختالف النظام القانوني لعقد العمل الفردي عن عقد الوكالة:
تتجلى أهم الفوارق بين عقد العمل الفردي وعقد الوكالة في:
 .9أن األجر في عقد العمل الفردي يعد عنص ار جوهريا من عناصره وال يقوم بدونه ,في
حين أن المقابل "األجر" في عقد الوكالة ال يعد عنص ار أصال في عقد الوكالة ,إال إذا
كانت هذه الوكالة من عقود المعاوضة ,أو بعبارة أخرى إال إذا كانت الوكالة غير
تبرعية ,فإن عنصر المقابل "األجر" هنا يقوم.0
 .0أن األجر في عقد العمل الفردي له حماية خاصة ,باعتباره من الديون الممتازة ,2وال
يجوز االستقطاع منه إال في حدود معينة ,3وال ينطبق هذا النظام الحمائي على عقد
الوكالة.9

9
0
2

المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني ,مرجع سابق ,ص .833
محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,901ه ـ  ,9ص .202

تنص المادة  82من قانون العمل الفلسطيني على أنه":وفقا ألحكام القانون يعتبر اجر العامل من الديون

الممتازة".

3

تنص المادة  82من قانون العمل الفلسطيني على أنه .9 ":فيما عدا الحاالت التالية ال يجوز حسن أية مبالغ

من أجر العامل :أ .تنفيذا لحكم قضائي قطعي ,ب .أية سلفة مستحقة لصاحب العمل شريطة أن ال يزيد كل
حسم عن ( )%92من األجر األساسي ,ج .الغرامات المفروضة على العامل وفقا ألحكام هذا القانون أو
األنظمة الصادرة بمقتضاه .0 .ال يجوز أن يزيد مجموع ما يحسم بمقتضى البندين (ب,ج) من الفقرة ( )9أعاله

عن ( )%92من األجر األساسي".
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 .2ال يجوز إنهاء عقد العمل الفردي محدد المدة قبل بلوغ أجله ,أو إنجاز العمل المتفق
عليه ,أو قبل إخطار الطرف اآلخر ومنحه مهلة إذا كان غير محدد المدة ,في حين أنه
يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة متى شاء ,ويجوز للوكيل التنازل عن عقد الوكالة ولو
قبل إنجاز موضوعها.0
 .3ينتهي عقد الوكالة بموت الموكل ,2بينما ال ينتهي عقد العمل الفردي بموت صاحب
العمل ,3إال إذا كان موضوع العقد يتعلق بشخص صاحب العمل.2
 .2يستحق العامل في عقد العمل الفردي بعد نهاية عمله مكافأة نهاية الخدمة ,1بينما ال
يستحق الوكيل في عقد الوكالة مكافأة نهاية الخدمة.
 .1يستحق العامل في عقد العمل الفردي تعويضا عن بدل الفصل التعسفي الواقع من قبل
صاحب العمل ,7في حين أنه يجوز للموكل في عقد الوكالة إنهاء الوكالة متى شاء.

9
0

محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,901ه ـ  ,9ص .202
محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,901ه ـ  ,9ص  .202عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق,

ص  .918أحمد البرعي :مرجع سابق ,ص  .31الحسن سباق :مرجع سابق ,ص .22

2

حماد عبد اهلل الحماد":عقد الوكالة في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في كتابات العدل بالمملكة العربية",

3

محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,901ه ـ  ,9ص  .202عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق,

السعودية" ,د.ن .د.ط ,ص.22

ص  .918أحمد البرعي :مرجع سابق ,ص  .31الحسن سباق :مرجع سابق ,ص .22

2

تنص المادة  21من قانون العمل على أنه":ال ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إال إذا كان

1

تنص المادة  32من قانون العمل على أنه ":للعامل الذي أمضى سنة في العمل الحق في مكافأة نهاية الخدمة

موضوع العقد يتعلق بشخص صاحب العمل".

مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل
اإلضافية ,وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة".

7

تنص المادة  32من قانون العمل على أنه":مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية األخرى ,يستحق العامل تعويضا

عن فصله تعسفيا مقداره اجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على أال يتجاوز التعويض أجره عن مدة
سنتين".
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 .7ال يمكن أن يكون العامل إال شخصا طبيعيا ,أما في عقد الوكالة فالوكيل قد يكون
شخصا طبيعيا ,وقد يكون شخصا معنويا.9

9

أحمد أبو شنب :مرجع سابق ,ص .12
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المطلب الثاني
معايير التمييز بين عقد العمل الفردي وعقد الوكالة

اهتم فقهاء القانون بالبحث عن معيار محدد جامع مانع للتمييز بين عقد العمل الفردي
وعقد الوكالة ,فتباينت وجهات نظرهم على عدة معايير ,يمكن إجمالها في سبعة معايير :معيار
المقابل ,9معيار محل العقد "طبيعة العقد" ,0معيار اختالف شكل األجر ,2معيار طبيعة المهام,3
معيار درجة التبعية ,2معيار التبعية.1

9حسن كيره :مرجع سابق ,ف ,80ص  .911عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص  .912عبد الغني
الرويمض :مرجع سابق ,ص  .907سيد رمضان :مرجع سابق ,ص  .928السيد عمران :مرجع سابق ,ف
 ,922ص  .918حسين حمدان ,مرجع سابق ,ص .907

0

حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,81ص  ,982السيد نايل :مرجع سابق ,ص  .71سيد رمضان :مرجع سابق,

ص  .902الحسن سباق :مرجع سابق ,ص .21

2
3

حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,81ص .982

جالل العدوي :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,11ص  .927سالم الدحدوح":قانون العمل" ,مرجع سابق,

ص .917

2

جالل العدوي :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,11ص  .927حمدي عبد الرحمن ومحمد مطر :مرجع

1

عبد الودود يحيي :مرجع سابق ,ف  ,18ص  .901فتحي عبد الصبور :مرجع سابق ,ف  ,919ص .029

سابق ,ص  .79سالم الدحدوح":قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص .917

حمدي عبد الرحمن ومحمد مطر :مرجع سابق ,ص  .72عصام سليم" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص .300
عبد الواحد كرم :مرجع سابق ,ص  .37عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص  .023أحمد البرعي:
مرجع سابق ,ص  .22أحمد أبو شنب :مرجع سابق ,ص  .17سيد رمضان :مرجع سابق ,ص  .909سالم
الدحدوح":قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص  .972-911السيد نايل :مرجع سابق ,ص  .82الحسن سباق:

مرجع سابق ,ص  .27السيد عمران :مرجع سابق ,ف  ,920ص .970
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المعيار األول :المقابل:
يقوم هذا المعيار على أساس أن الوكالة في األصل تؤدى بدون مقابل ,أي أنها تبرعية,
في حين أن عقد العمل الفردي يقوم بشكل أساسي على عنصر األجر الذي يتقاضاه العامل من
صاحب العمل.9
يترتب على ذلك خضوع عقد العمل الفردي ألحكام قانون العمل ,وخضوع عقد الوكالة
ألحكام القانون المدني.0
ويرى بعض الفقهاء أن القانون الروماني هو المصدر التاريخي لهذا المعيار ,حيث إنه
قد وجد مجاال لتطبيقه في عصر النهضة ,ومبنى ذلك أن الوكالة في القانون الروماني ما هي إال
عبارة عن عقدا بين األصدقاء يقوم على الثقة بينهما وبدون مقابل.2
يؤخذ على هذا المعيار:
يبدو واضحا عدم صالحية هذا المعيار للتمييز بين عقد العمل الفردي وعقد الوكالة في
العصر الحالي ,فقد أصبح مسلما أن الوكالة قد تكون تبرعية وقد تكون بأجر.3
يؤيد ذلك ما تنص عليه المواد  823و 898من القانون المدني الفلسطيني.9

9

حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,81ص  .980حسام الدين األهواني" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف ,923

ص  .931عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص  .022-020سيد رمضان :مرجع سابق ,ص .902
عبد الغني الرويمض :مرجع سابق ,ص  .922السيد عمران :مرجع سابق ,ف  ,920ص  .971حسين

حمدان :مرجع سابق ,ص .907

0
2
3

عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص .022
حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,81ص  .980عبد الغني الرويمض :مرجع سابق ,ص .922
حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,81ص  .980حسام الدين األهواني" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف ,922

ص  .931عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص  .022سيد رمضان :مرجع سابق ,ص  .902عبد
الغني الرويمض :مرجع سابق ,ص  .922السيد عمران :مرجع سابق ,ف  ,920ص  .971حسين حمدان:

مرجع سابق ,ص .907
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المعيار الثاني :محل العقد "طبيعة العقد":
مؤدى هذا المعيار أن عقد الوكالة دائما منصب على أعمال قانونية ,وال يمكن تصورها
إال في األعمال القانونية ,وهذا ما يبدو واضحا من خالل المادة  717من القانون المدني
الفلسطيني التي عرفت عقد الوكالة ,أما إذا كان العمل المطلوب انجازه عمال ماديا سواء أكان
ذهنيا أم يدويا ,فإن العقد في هذه الحالة يوصف بأنه عقد عمل فردي.0
يؤخذ على هذا المعيار:
أن قانون العمل لم يقصر العمل الذي ينصب عليه عقد العمل الفردي على األعمال
المادية دون األعمال القانونية ,ومن ثم فإنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون العمل القانوني
موضوعا لعقد العمل الفردي ,وبالتالي فإنه إذا كانت الوكالة قاصرة على األعمال القانونية ,فإن
نطاق قانون العمل قد اتسع بحيث أصبح يمتد إلى األعمال المادية سواء اليدوية منها أم الذهنية,
كما يمتد إلى األعمال القانونية.2

9

تنص المادة  823من القانون المدني الفلسطيني على أنه":إذا كانت الوكالة بأجر ,وجب على الوكيل أن يبذل

في تنفيذها عناية الرجل المعتاد" وتنص المادة  898على أنه":يلتزم الموكل بأداء األجر المتفق عليه للوكيل متى
قام بالعمل ,فان لم يتفق على األجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله أجر المثل ,واال كان متبرعا".

0

جالل العدوي :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,922ص  .928حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,81ص

 .982فتحي عبد الصبور :مرجع سابق ,ف  ,919ص  .029حمدي عبد الرحمن ومحمد مطر :مرجع سابق,
ص  .11عبد الودود يحيي :مرجع سابق ,ف  ,18ص  .903عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص

 .022-911أحمد البرعي :مرجع سابق ,ص  .31عصام سليم" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص -302
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وتبدو عدم دقة هذا المعيار في الحاالت التي يقوم فيها شخص واحد بأعمال قانونية
وأخرى مادية في ذات الوقت ,األمر الذي يترتب عليه صعوبة

تكييف العقد قانونا ,ومن

تطبيقات ذلك ربان السفينة الذي يقوم بعمل مادي هو قيادة السفينة ,ويقوم بعمل قانوني هو إبرام
عقود النقل ,ففي الحالة األولى يكون عامال وبالتالي تنطبق عليه أحكام قانون العمل ,وفي الحالة
الثانية يكون وكيال ينطبق عليه أحكام القانون المدني ,ومن تطبيقات ذلك ,أن يجمع شخص
واحد بين صفتي المدير العام إلحدى الشركات ,والمدير الفني فيها ,فيكون وكيال في الحالة
األولى وعامال في الحالة الثانية ,وبالنظر في تلك الحاالت التي يقوم فيها شخص واحدد بأعمال
مادية وأعمال قانونية على حد سواء ,فإنه إما أن تكون قابلة للفصل واما أن تكون غير قابلة
للفصل ,فإذا كانت قابلة للفصل تطبق أحكام القانون الذي تدخل في إطاره ,حسبما رأينا ,وان
كانت غير قابلة للفصل ,فنرجح الصفة الغالبة للعقد ,فإما أن يخضع العقد برمته ألحكام عقد
العمل ,أو يخضع ألحكام عقد الوكالة ,حسب الصفة الغالبة لألعمال التي يقوم بها الشخص,9
إال أن هذا االستنتاج ليس صحيحا على إطالقه ,إذ أنه وان كان المشرع قد حصر عقد الوكالة
في إبرام التصرفات القانونية ,إال أنه أطلق عقد العمل ولم يحصره في األعمال المادية وحدها,
ومن ثم فإن عقد العمل الفردي ذاته قد يكون موضوعه إبرام تصرفات قانونية ,ومن ثم فإنه ليس
منطقيا أن من يقوم بأعمال قانونية يخضع لنظام قانوني معين ,ومن يقوم بأعمال مادية يخضع
لنظام قانوني آخر ,على الرغم من أن من يقوم بكال العملين شخص واحد ولصالح شخص
واحد.0
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كذلك يؤخذ على هذا المعيار أنه ال يصادفه قبوال أمام النظرة الحديثة إلى العمل اليدوي
باعتباره ال يقل قد ار أو شرفا عن العمل العقلي أو الذهني.9
المعيار الثالث :اختالف شكل األجر:
اتخذ بعض الفقهاء من اختالف شكل األجر معيا ار ممي از بين عقد العمل الفردي وعقد
الوكالة ,حيث إن األجر في عقد العمل ثابت وغير متغير ,في حين أنه في عقد الوكالة متغير
وغير ثابت.0
يؤخذ على هذا المعيار:
عدم انضباطه ,فقد يحصل العامل على أجر هو عبارة عن نسبة مئوية من األرباح أو
من اإليرادات ,أو في صورة عمولة ,وبالتالي فإنه يكون في مثل هذه الحاالت متغير وغير
ثابت ,وفي المقابل فإن الوكيل قد يحصل على أتعاب محددة فيكون أجره ثابتة وغير متغير.2
المعيار الرابع :طبيعة المهام:
مؤدى هذا المعيار أن الشخص إذا كان مكلفا بأعمال قاصرة على القيام بمهمة معينة,
أو مهام معينة ,فالعقد يوصف بأنه عقد وكالة ,أما إذا كان الشخص مكلفا بأعمال تستغرق وقتا,
أو تحددت أعماله بزمن معين ,فإن العقد يوصف بأنه عقد عمل فردي.3
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يؤخذ على هذا المعيار:
أن هذا المعيار ال يمكن التسليم به إال في حالة كان موضوع العقد هو القيام بعمل
قانوني ,وهنا ال يلزم لتبعية العامل لصاحب العمل أن تكون ذات صبغة مستمرة ,أضف إلى أنه
في بعض الحاالت ال يشترط في عقد العمل الفردي أن تكون تبعية العامل لصاحب العمل بصفة
مستمرة ,بل يمكن أن يرد عقد العمل الفردي على مهمة معينة أو خدمة معينة.9
المعيار الخامس :درجة التبعية:
يقوم هذا المعيار على أساس أن العامل في عقد العمل يتبع صاحب العمل ,والوكيل في
عقد الوكالة يتبع الموكل ,غير أن درجة تبعية العامل يختلف عن درجة تبعية الوكيل ,فهي في
حالة العامل أشد وطأة من تبعية الوكيل ,حيث إن الموكل في عقد الوكالة يقتصر فقط على
التوجيه العام ,أما صاحب العمل فإنه ال يقتصر توجيهه للعامل توجيها عاما ,بل يمتد توجيهه
إلى ما هو أعمق من التوجيه العام.0
يؤخذ على هذا المعيار:
أن تبعية العامل ذاتها تختلف قوة وضعفا بحسب ظروف العاقدين وطبيعة العمل ,هذا
من جانب ,ومن جانب آخر أن االتجاه الحديث يهدف إلى التوسع في فكرة التبعية ,ومن ثم
فليس هناك ما يمنع من أن تكون للعامل حرية واسعة في قيامه بعمله ,وفي المقابل ليس هناك
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ما يمنع من أن تكون للوكيل حرية أضيق من حرية العامل في قيامه بعمله بحيث ال يقتصر
توجيه الموكل للوكيل توجيها عاما وانما توجيها دقيقا.9
المعيار السابع :التبعية:
أمام عدم صالحية المعايير السابقة بذاتها للتمييز بين عقد العمل الفردي وعقد الوكالة,
فقد بات معيار التبعية معيا ار رئيسا للتمييز بينهما ,وقد انحاز إلى هذا المعيار غير واحد من
فقهاء القانون ,0وتأكيدا لذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية أن":عقد العمل ال يتحقق إال
بتوافر أمرين هما تبعية العامل لصاحب العمل ,وتقاضيه أج ارً على عمله ,أما الوكيل فهو يلتزم
بالحدود المرسومة للوكالة ,وال تتوافر التبعية ,طالما أنه بمنأى عن الخضوع للوائح عمل",1
وقضت محكمة استئناف باريس بأنه":ال محل لتكييف العقد المبرم بين الشركة صاحبة الفندق
والمديرين الموكلين في إدارته واستغالله بأنه عقد عمل ,مع األخذ في االعتبار االستقالل
وحرية التصرف التي يتمتع بها الوكالء المديرون في مباشرة أعمالهم مع التزامهم بأن يودعوا
في حساب الشركة الموكلة اإليرادات المحصلة من استغالل الفندق ,وأن يقدموا لها كل شهر
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المستندات الخاصة بالحساب واإلدارة ,وأن التزام الشركة بأن تدفع للوكالء المديرين مكافأة
سنوية أو أجر شهري وفقاً لمعدل إشغاالت الفندق ال يكفي للقول بتبعيتهم للشركة الموكلة".3
رأي الباحث:
يجب التسليم أوال أنه ال تثور مشكلة البحث عن معيار التمييز بين عقد العمل الفردي
وعقد الوكالة ,في الحالة التي يكون العمل المطلوب أدائه عمال ماديا ,ففي هذه الحالة فإن العقد
هو عقد هو عقد عمل فردي ,حيث إن عقد الوكالة ال يرد على األعمال المادية.
كذلك ال تثور المشكلة إذا كان العمل المطلوب أدائه بدون مقابل ,فحينها يكون العقد
عقد وكالة ,وال يمكن أن يكون عقد عمل فردي النتفاء عنصر األجر.
وتثور المشكلة في غير تلك األحوال ,وال شك أن معيار التبعية ينفرد بذاته كمعيار مميز
بين عقد العمل الفردي وعقد الوكالة ,إذ أن عنصر التبعية يوجد لزوما في عقد العمل الفردي,
وقد يوجد في عقد الوكالة وقد ينتفي ,ويؤيد ذلك مقارنة تعريف عقد العمل الوارد في المادة 779
من القانون المدني الفلسطيني ,بتعريف عقد الوكالة الوارد في المادة  717من ذات القانون ,إذ
تحتل اإلدارة أو اإلشراف مكانا بار از في عقد العمل ,في حين أنه يختفي تماما في عقد الوكالة,
وفي األحوال التي يمارس فيها الموكل حقه في توجيه الوكيل واصدار التعليمات له فيما يتعلق
بمضمون الوكالة ,إال أنه يتمتع بمساحة من الحرية واالستقالل في تنفيذ الوكالة ,على عكس
العامل ,فإنه يصدع ألوامر صاحب العمل وتوجيهاته وتعليماته ,بحيث قد ال يكتفي األخير
بالتوجيه العام ,مثلما يكتفي الموكل في عالقته مع الوكيل ,فكثي ار ما يسعى صاحب العمل لتنظيم
العمل لديه ,من خالل تحديد زمان القيام به ومكانه ,ويوفر للعاملين لديه وسائل وأدوات القيام
بالعمل ,وقد يخصص أماكن إلقامة العاملين لديه ,كما أنه يلتزم بالتأمين على العمال ,ويلزمهم
9
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بالخضوع للوائح العمل ,ويراقبهم في أدائهم ألعمالهم ,ويفرض الجزاءات عليهم في حال مخالفة
تعليماته وتوجيهاته ,وهذا كله لم يقل به أحد في عقد الوكالة ,حيث إن الموكل ,قد يتدخل في
إصدار بعض التوجيهات العامة للوكيل ,دون أن يصل إلى الحد الذي يمكنه من سلب الوكيل
أي حرية يمكن أن يتمتع بها.
وانطالقا من ذلك ,فإن معيار التبعية ,ينتصر هنا مرة أخرى ,على غيره من المعايير,
فهو بذاته قادر على إقامة الحد الفاصل بين عقد العمل الفردي وعقد المقاولة.
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المطلب الثالث
تطبيقات لتمييز عقد العمل الفردي عن عقد الوكالة

تقسيم:
نتناول دراسة هذا المطلب ,من خالل بحث عدة تطبيقات للتمييز بين عقد العمل الفردي
عن عقد الوكالة ,وذلك على النحو اآلتي:
الفرع األول :مدى اعتبار المحامي عامالً مرتبطاً بعقد عمل فردي.
الفرع الثاني :مدى اعتبار محصلو الشركات والباعة في المحال التجارية والصناعية عماالً
مرتبطين بعقد العمل الفردي.
الفرع الثالث :مدى اعتبار الطوافون والجوابون والممثلون التجاريون ومندوبو التأمين وغيرهم
من الوسطاء عماالً مرتبطين بعقد العمل الفردي.
الفرع الرابع :مدى اعتبار المدير الفني ورئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والمدير العام
للشركات المساهمة الخاصة عماالً مرتبطين بعقد العمل الفردي.
الفرع الخامس :مدى اعتبار مديرو فروع الشركات والمحال التجارية عماالً مرتبطين بعقد
العمل الفردي.
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الفرع األول
مدى اعتبار المحامي عامالً مرتبطاً بعقد عمل فردي

يقوم المحامي بموجب وكالته الخاصة الصادرة إليه من موكله بكافة أعمال الدفاع عن
مصالح موكله المشروعة ,وذلك ضمن حدود الوكالة ,وفي إطار من االستقاللية والخضوع
للقانون.9
وال تقتصر أعمال المحامي على مجرد تمثيل موكله في الدعاوى المرفوعة منه أو عليه
أمام المحاكم ,وانما تتسع أعمال المحامي لتشمل تمثيل موكله أمام الجهات الحكومية وغير
الحكومية ,وتمثيله أمام القضاء والترافع عنه ,وتمثيله أمام هيئات التحكيم ,وتنظيم وابرام العقود
الخاصة بموكله ,وتقديم الرأي والمشورة القانونية لموكله ,ومن ثم فليس يقصد هنا ألغراض معرفة
تبعية المحامي لصاحب العمل من عدمه ,ومن ثم تكييف العقد المبرم بينهما ,ومدى اعتباره عقد
عمل أم ال ,المحامي بمفهومه الضيق ,وهو الشخص الحاصل على رخصة مزاولة مهنة المحاماة
من نقابة المحامين ,وانما يمتد الحكم القانوني ليشمل المحامي بالمفهوم السابق ,ويشمل كذلك
كافة العاملين في الحقل القانوني في القطاع الخاص ,وسواء كان محاميا أم مستشا ار قانونيا أم
مساعدا قانونيا ولو لم يكن حاصال على رخصة مزاولة مهنة المحاماة ,طالما أنه يقوم بعمل أو
أكثر يتعلق بصلب عمل المحامي كتقديم االستشارات القانونية ,ومن ثم فإنه حيثما وردت لفظة
المحامي في هذا اإلطار فإنها تشمل كافة العاملين بالمهن القانونية.
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ويحسن بنا قبل البحث في التكييف القانوني للعالقة القائمة بين المحامي وغيره وتتعلق
بالقيام بأحد األعمال المتخصصة ,أن نبحث في مدى قيام عالقة تعاقدية بين المحامي وغيره,
من عدمه؟.
في الواقع أن هذه المسألة محل خالف بين فقهاء القانون ,يصب في وجهتي نظر ,ترى
األولى أن العالقة القائمة بين المحامي وموكله تحديدا ال يمكن أن تكون عالقة تعاقدية ,ومن ثم
فإن الخطأ الواقع من المحامي وتتحقق بموجبه المسئولية يكون خاضعا ألحكام المسؤولية
التقصيرية وليس ألحكام المسؤولية التعاقدية النتفاء قيام األخيرة أصال.9
في حين يذهب غالبية الفقهاء ومعه الكثير من أحكام القضاء ,أن العالقة القائمة بين
المحامي وموكله تحديدا هي عالقة تعاقدية ,ومن ثم فإن وقوع خطأ من المحامي تحكمه قواعد
المسؤولية العقدية ,لقيام العقد بين المحامي وموكله.0
ولما كانت مهنة المحاماة إحدى المهن الحرة ,مثلها في ذلك مثل مهنة الطب والهندسة,
إال أن المحاماة وما يتفرع عنها من وجود عالقات بين المحامي والموكل من جانب ,وبين
المحامي وزميله المحامي من جانب ٍ
ثان ,وبين المحامي والمؤسسة التي يمثلها أو يقدم
االستشارات لها من جانب ثالث ,وبين المحامي األستاذ والمحامي المتمرن من جانب رابع ,تلك
العالقات تثير تساؤالت عدة ,تتعلق بتكييفها القانوني ,ومدى اعتبارها عالقات عمل خاضعة
ألحكام قانون العمل.

9

في طرح هذه الرأي راجع :أشرف جهاد وحيد األحمد":المسؤولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني" ,رسالة

ماجستير ,جامعة الشرق األوسط ,0290-0299 ,ص  .01-03فواز التميمي":مسؤولية المحامي عقدية أم

تقصيرية" ,مجلة المحاماة ,د.ن ,رجب  9322ه ـ ,العدد  ,32ص .293
0

أشرف األحمد ,مرجع سابق ,ص  .07فواز التميمي ,مرجع سابق ,ص .293
146

فنظ ار لتعدد العالقات تلك ,فإنه بتعددها تتعدد االفتراضات ,ومن ثم فإن التكييف
القانوني لكل عالقة من تلك العالقات يجد مجاال رحبا لالختالف من عالقة إلى عالقة ,وعليه
فإننا نرى تناول كل واحدة منها ,على النحو اآلتي:
الصورة األولى :عالقة المحامي بالمتعاقد معه:
يرتبط المحامي بشبكة عالقات متعددة ومختلفة ,يتعلق مضمونها بالقيام بعمل قانوني أو
مادي يدخل ضمن تصنيف األعمال المتولدة عن مهنة المحاماة ,وهو إذ يمارس مهنته من خالل
االرتباط بتلك العالقات مع المتعاقدين معه ,فإنه يقوم بأعماله التي تمليها عليه مهنته وفقا
ألصولها المرعية ,وضوابطها القانونية ,على الوجه الذي يراه مناسبا لتحقيق مصالح المتعاقدين
معه.
وبطبيعة الحال فإن المحامي وهو يزاول أنشطته المهنية ال بد أنه يستقبل المتعاقدين معه
في مكتبه الخاص ,وهو يضع اآللية المناسبة التي بموجبها يتعامل مع القضية المعروضة عليه,
أو اآللية التي يرتئيها لكتابة مذكرات معينة أو إبرام عقود معينة ,وهو في جميع عالقاته
المتشابكة مع المتعاقدين معه ,يمارس مهنته على الوجه الذي يحدده هو وبما تمليه عليه قواعد
مهنته ,ومن ثم فإنه ال يتصور من ناحية منطقية أو واقعية أن يكون المحامي عامال لدى
المتعاقد معه ,ذلك أن افتراض قيام عالقة عمل بينهما تستلزم توافر عناصر ثالث ,هي العمل,
األجر ,التبعية ,وبالنظر في خصوصية العالقة القائمة بين المحامي والمتعاقد معه نجد أن هذه
العناصر مجتمعة غير قائمة ,فالمحامي ال يتقاضى أج ار عن العمل الذي يقدمه للمتعاقد معه
وانما يتقاضى أتعابا ,والفرق بينهما كبير ,فاألجر ثابت غالبا ,أما األتعاب فهي تختلف من
معاملة إلى أخرى ,ومن قضية إلى أخرى ,أضف إلى ذلك أن إمكانية قيام المحامي بأعمال
بدون مقابل هي أمر واقع ومحتمل ,أما العامل فهو ال يكون كذلك إال إذا كان يتقاضى أج ار ,هذا
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من جانب ,ومن جانب آخر فإن العامل يتبع صاحب العمل بما لألخير على األول من حق
اإلدارة أو اإلشراف ,أما المحامي فال يتصور تبعيته لموكله ,فهو من الناحية اإلدارية يحدد
أوقات عمله بنفسه ,بداية وانتهاء ,وال تفرض عليه من قبل المتعاقد معه ,ومن الناحية اإلشرافية
فالمحامي ال ينتظر توجيها فنيا من المتعاقد معه ,فهو يضع بذاته خطة لعمله وفقا لما يرتئيه
مناسبا ويكيف قضاياه قانونيا حسب اجتهاده ,ويقدم الطلبات والدفوع ويبرم العقود بال تدخل من
الموكل.
واذا كانت العالقة القائمة بين المحامي والمتعاقد معه ال تنهض عالقة عمل ,فإن الباب
يبقى مواربا لتحديد التكييف القانوني لعالقة المحامي بالمتعاقد معه الذي يستقبله في مكتبه
الخاص؟.
يرى البعض أن عقد المحاماة يشتمل على أعمال مادية وأعمال قانونية ,ويعد من ضمن
األعمال المادية التي يؤديها المحامي لصالح المتعاقد معه ,تقديم المشورة القانونية وابرام العقود
المختلفة ,ويعد من ضمن األعمال القانونية مباشرة المحامي للدعوى باسم المتعاقد معه وتقديم
الطلبات واثارة الدفوع والرد عليها وابرام االتفاقيات مع خصم المتعاقد معه ,9واعماال لذلك فإنهم
يرون أن العقد المبرم بين المحامي والمتعاقد معه يعد عقد وكالة متى كان محله القيام بأعمال
قانونية ,وتسري عليه أحكام عقد الوكالة ,ذلك أن الوكالة تتميز بميزتين :أن محلها عمل قانوني,
وأن الوكيل ينوب عن الموكل في القيام بهذا العمل ,وال شيء من ذلك إذا انحصر عمل المحامي
في األعمال المادية دون القانونية ,ويعد عقد مقاولة متى كان محل العقد تكليف المحامي
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بأعمال مادية ,وتسري عليه أحكام عقد المقاولة ,واذا تعارضت أحكام عقد الوكالة مع أحكام عقد
المقاولة واستحال التوفيق بينهما ,فيرى جانب من الفقه وجوب ترجيح العنصر الغالب في أعمال
المحامي وهو عنصر الوكالة ,ومن ثم إعمال أحكام الوكالة دون أحكام المقاولة سواء بالنسبة
لألعمال القانونية أو المادية ,مع ما يترتب على ذلك من أحكام ,ومنها سلطة القاضي في تقدير
أجر "أتعاب المحامي" باعتباره وكيال وليس مقاوال ,9في حين يرى جانب من الفقه وجوب ترجيح
العنصر الغالب في العقد ذاته ,فإذا كانت الغلبة لألعمال القانونية كان العقد وكالة ,واذا كانت
الغلبة لألعمال المادية كان العقد مقاولة.0
رأي الباحث:
من جهتنا ,نرى أن العالقة القائمة بين المحامي والمتعاقد معه هي عالقة يحكمها عقد
الوكالة ,وذلك لألسباب اآلتية:
 .9إنه برد المهنة إلى أصولها ,نجد أن مهنة المحاماة تقوم على فكرة اإلنابة ,أي
إنابة شخص ما ,لشخص حاصل على رخصة مزاولة مهنة المحاماة لكي ينجز
له عمال قانونيا أو ماديا معينا ,وأن هذه اإلنابة هي ذات مضمون عقد الوكالة,
إذ الوكالة هي تفويض وانابة.
 .0إنه ال يمكن أن يكون محل عقد الوكالة ,عمل مادي ,وأن طبيعة عمل المحامي
بشكل أساس ,هي القيام بأعمال قانونية ,حتى بالنسبة لتلك األعمال التي يقوم
بها المحامي وتوصف بأنها أعمال مادية –إن صح التعبير ,-فإنها ال تخلو
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أصال من الصبغة القانونية ,فاالستشارات القانونية وابرام العقود ,هي أعمال
قانونية من وجهة نظرنا ,حتى ولو خرجت بشكل مادي من خالل كتابتها
وطباعتها ,وأن األعمال القانونية هي صلب عقد الوكالة.
 .2أن المحامي وهو إذ يبرم اتفاقا مع موكله ,فإن األصل أن يكون المحامي ملزما
ببذل عناية الرجل المعتاد ,وال يلتزم بتحقيق نتيجة ,وهذا ما يختلف مع عقد
المقاولة ,إذ إن التزام المقاول غالبا ما يكون المطلوب منه تحقيق نتيجة ,مع
احتمالية أن يكون المطلوب منه بذل عناية الرجل المعتاد.
 .3أن الثقة التي تربط المحامي بموكله ,تفوق الثقة التي يمكن أن تربط بين المقاول
وصاحب العمل.
الصورة الثانية :عالقة المحامي بزميله:
يحدث وأن يلتحق أحد المحامين بالعمل لدى مكتب ٍ
محام آخر ,بحيث يكون مطلوبا من
هذا المحامي مساعدة زميله في كافة األعمال التي تدخل في إطار مهنة المحاماة ,وسواء تعلقت
بكتابة لوائح الدعاوى والرد عليها والطلبات والدفوع والمذكرات القانونية وابرام العقود والترافع
والتمثيل واجراء المعامالت أمام المحاكم والجهات الحكومية وغير الحكومية ,ويتقاضى عن
أعماله أج ار معينا ,فإن التساؤل يبقى مطروحا إلمكانية قيام عقد عمل فردي بينهما من
عدمه؟.
الصورة الغالبة في مثل هذه الصورة أن المحامي صاحب المكتب يحدد للمحامي اآلخر
وقتا لبداية عمله وآخر لنهايته ,ويحدد له كذلك اإلجازات ,ويحدد له كذلك جدوال ألعماله في كل
يوم من أيام العمل ,بل ويحدد له أولويات األعمال المتعددة ,ويصرف له أج ار ثابتا وفي أوقات
محددة سلفا ,ويتابع ويراقب أعماله بشكل دوري ومستمر.
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فإن هذه األمور جميعها ترجمة حقيقية للتبعية اإلدارية أو التنظيمية ,والتي بقيامها يقوم
عقد العمل الفردي ,ومن ثم فإن المحامي الذي يلتحق بمكتب ٍ
محام آخر يكون مرتبطا بعقد عمل
وتنطبق عليه أحكامه ,9وقد قضي بأنه":متى كان الثابت أن العالقة بين طرفي الدعوى قد بدأت
لمدة غير محدودة ولم تكن منوطة باالنتهاء من مهام معينة على سبيل التحديد وكان
المستأنف عليه قد خصص مكاناً لعمل المستأنفة ,هو حجرة بمقر مكتبه ,فإن ذلك يكفي
لتوافر عالقة التبعية ويكون له الحق في الرقابة واإلشراف عليها وتوجيهها ,خاصة وأنه قادر
من الناحية الفنية كمحام على إدارة عملها وتوجيهها في أدائه" ,3وال يوصف هذا العقد المبرم
بين المحامي صاحب المكتب والمحامي اآلخر بأنه توظيف يقع تحت طائلة المنع وفقا لقانون
المحاماة ,2وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية ,حيث جاء في حكمها":النص في قانون
محام
المحاماة على عدم جواز الجمع بين المحاماة والتوظيف ,ال ينفي قيام عالقة العمل بين
ً
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تنص المادة السابعة من قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني ,على أنه":ال يجوز الجمع بين مزاولة مهنة
المحاماة وبين .9 :رئاسة السلطة التشريعية .0 .منصب الو ازرة .2 .الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو
المؤقتة براتب أو بمكافأة فيما عدا أساتذة الجامعات المسجلين في سجل المحاميين المزاولين .3 .احتراف
التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس الشركات أو

المؤسسات على اختالف أنواعها وجنسياتها .2 .جميع األعمال التي تتنافى مع استقاللية أو كرامة مهنة
المحاماة".
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وزميل له يعاونه في مباشرة مهنته لقاء أجر ,متى توافر عنصر التبعية واإلشراف ,ذلك أنه ال
يعتبر من قبيل التوظيف الذي يعنيه قانون المحاماة عمل المحامي في مكتب زميل له".3
وعلى الرغم من ذلك فإن ثمة رأيا مخالفا لذلك يرى أن المحامي الذي يلتحق بمكتب
محام آخر يعتبر ممارسا لمهنة حرة ,وأن ما يحصل عليه أتعابا عن عمله وليس أج ار ,ويستند
أصحاب هذا الرأي كذلك إلى المادة السادسة من قانون المحاماة المصري رقم  97لسنة
 ,09180والتي تنص على أنه":يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له
ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله" ,ومن ثم فإنه يخرج عن دائرة قانون
العمل.
رأي الباحث:
ٍ
بمحام مزاول واحد أو أكثر يعمل لديه,
ال شك أنه باستعانة المحامي صاحب المكتب,
فإنه يحدد له زمان أدائه لعمله ,ومكانه ,ويحدد له مكانا ضمن مكتبه لمتابعة عمله ,ويكلفه
بأعمال متنوعة ومتعددة وفقا لما تمليه عليه ظروف عمل مكتبه ,ويراقب بشكل دقيق ودوري
أعماله وانجازاته ,ويغطي له تكلفة قيامه بأعمال المكتب ,ويدفع له أج ار دوريا ,طالما أنه موجود
في مكتبه ,وسواء قام بعمل أم ال ,طالما أن عدم قيامه بأي عمل راجع إلى أسباب تتعلق
بالمحامي صاحب المكتب ,أو تتعلق بظروف عمله والتي غالبا ما ترتبط بأجندة أعماله اليومية,
ويوجهه إداريا وتنظيميا ,بما يكفل لمكتبه حسن العمل والنجاح ,فإن ذلك يعكس التبعية اإلدارية
أو التنظيمية للمحامي العامل في مكتب زميله المحامي صاحب المكتب.
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بل أكثر من ذلك فإن المحامي صاحب المكتب ,يتدخل في ظروف عمل المحامي
العامل لديه ,ذلك أن مهنة المحاماة من المهن التي تقوم على الثقة واالعتبار الشخصي ,األمر
ٍ
بمحام من ذوي الخبرة والمقدرة المهنية,
الذي يفرض على المحامي صاحب المكتب االستعانة
وهو –أي المحامي صاحب المكتب -فوق ذلك ال يكتفي بمجرد تكليف المحامي العامل لديه
ببعض األعمال لكي يقوم بها ,ثم بعد ذلك يطلع على انجازاته فيها ,بل هو يلجأ إلى عدم إطالق
يد المحامي لديه ,لتقدير آلية القيام بالعمل ,ال سيما أن صلب عمل المحامي يتعلق بإسقاط
وقائع على النصوص القانونية السليمة ,من أجل تكييف واقعة ما ومن ثم االنطالق بها نحو رسم
مسار التعامل مع القضية ,وهو ما يختلف من ٍ
محام إلى آخر ,بقدر الخبرة والمقدرة المهنية ,مما
يجعل المحامي صاحب المكتب دائما مقيدا لحرية المحامي العامل لديه ,ويتدخل في أدق
تفاصيل القضية الماثلة في مكتبه ,ويرسم آلية التعامل مع كل قضية على حدة ,بما تفرضه عليه
من ظروف ووقائع تحيط بها ,وهو بهذا التدخل الدقيق لرسم مالمح القضية ووضع الخطوط
العريضة والدقيقة وتوجيهها للمحامي العامل لديه ,كي يتقيد بها ويأخذ بها أمام المحكمة ,إنما
يكون ترجمة حقيقية لمعنى التبعية الفنية ,وهي أشد صور التبعية القانونية وأقواها.
وانطالقا من ذلك ,فإنه ال شك أن التبعية القانونية إن لم تتوافر بصورتها الفنية ,فإنها
حتما متوافرة في صورتها اإلدارية أو التنظيمية ,مما يجعل العالقة القائمة بين المحامي صاحب
المكتب ,وزميله المحامي العامل لديه ,عالقة عمل ,يحكمها قانون العمل.
الصورة الثالثة :عالقة المحامي بشخص اعتباري:
قد يتعاقد المحامي مع أحد األشخاص االعتبارية ليؤدي له عمال يتعلق بصلب مهنة
المحاماة ,ومن هذا القبيل التعاقد مع البنوك والشركات التجارية والجمعيات التعاونية والمؤسسات
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الصحفية  ..وغيرها ,فإن العالقة القائمة بينهما تثير ذات التساؤل المتعلق بأن العقد عقد عمل
فردي من عدمه؟.
يتوقف تكييف العقد في مثل هذه الحالة على وجود عنصر تبعية من عدمه ,فإذا وجدت
التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو اإلدارية ,كما لو كان المحامي يباشر عمله في مقر
المؤسسة أو الشركة ويتقيد بنظامها فيما يتعلق بمواعيد العمل واإلجازات ,ويلتزم بتقديم تقارير
دورية عن عمله إلى المشرفين على اإلدارة في المؤسسة أو الشركة ,ويراعي الق اررات اإلدارية
والتوجيهات الصادرة من اإلدارة ,فإن العقد في مثل هذه الحالة يعتبر عقد عمل فردي وتسري
عليه أحكام قانون العمل ,حتى لو لم يكن المحامي قد خصص وقتا محددا للعمل في هذه
المؤسسة أو الشركة ,أو حتى العمل في مقرها ,إذ يعتبر التفرغ ليس شرطا طالما توافرت ظروف
أخرى تدل على قيام التبعية ,9وبهذا قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه":ال يشترط أن يباشر
المحامي عمله في مكان رب العمل أو أن يتقيد بمواعيد في الشركة ما دام أنه كان رهن إشارة
الشركة يلبي دعوتها لتكليفه بمراجعة بعض العقود أو الق اررات أو التحقيقات اإلدارية تحت
إشرافها" ,0وقضت كذلك بأنه..":إذا اشتغل محامي في شركة ,فتوجد تبعية إدارية فقط وهذا ال
يمس كرامة المحامي  ..وال يمس استقالله الفني ,وهذه التبعية دليل على قيام عقد عمل بين
المحامي وبين الشركة أو الهيئة التي يعمل بها".1
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أما إذا لم تتحقق التبعية على النحو السابق بيانه في الفقرة السابقة ,كما لو كان المحامي
يؤدي عمله لصالح المؤسسة أو الشركة انطالقا من مكتبه الخاص وال يلتزم بدوام محدد وال
يخضع للجزاءات  ...وغيرها من مظاهر التبعية ,فإن العقد ال يوصف بأنه عقد عمل فردي,
النتفاء كافة مظاهر التبعية اإلدارية أو التنظيمية ,9وبهذا قضت محكمة بداية غزة ,حيث جاء
في حيثيات حكمها أنه":وحيث إن المحكمة  ....تخلص إلى أن المدعي وان كان عمل لدى
المدعى عليه إال أن طبيعة عمل المدعي ال تنطبق عليها أحكام قانون العمل ,فهو –أي

وقضت محكمة النقض المصرية بأن الطاعن في الحكم –وهو محام -قد نعى على الحكم المطعون فيه تكييفه
عالقته بالشركة المطعون ضدها –شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس -بأنها ليست عالقة
عمل وذلك لتخلف ركن اإلدارة واإلشراف وأن العقد المبرم بينهما هو عقد غير مسمى ,وورد في حيثيات حكم

محكمة النقض":وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود ,ذلك انه يكفي في عالقة العمل توافر التبعية المهنية وهي
أن يخضع العامل إلشراف وتوجيه صاحب العمل وتعليماته ,واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر
معالم هذه التبعية ومقوماتها من االتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون عليه وقد تضمن االستعانة به في دراسة
المسائل القانونية والقضائية وبصفة خاصة ما يتعلق منها بأعمال التنازالت وتقويم ممتلكات الشركة وما قد ينشأ

من المسائل الضريبية ,وأن أعماله لديها تشمل اإلجراءات الالزمة لدى اإلدارات والمصالح العامة ومجلس الدولة

لتسوية المنازعات حسب تعليمات الشركة ,وتوكيله في تمثيل الشركة أمام المحاكم ,مقابل أتعاب تغطي جميع
االستشارات التي تطلبها منه وكذلك اإلجراءات التي تتخذ أمام اإلدارات والمصالح والدفاع عن الشركة أمام
المحاكم ,ورتب على ذلك أن العالقة بينهما هي عالقة عمل ال عالقة وكالة .انظر في ذلك :محمود جبر ,مرجع
سابق ,ف  ,9ص .29

وقضت محكمة النقض المصرية بوجود تبعية إدارية أو تنظيمية في حالة قيام الشركة بتخصيص مكتب للمحامي
بمقرها لمباشرة القضايا والتحقيقات والعقود المعهود بها إليه ,وتقاضيه أج ار شهريا نظير عمله ,واستعماله سيارة

الشركة مما ينهض دليال على توافر التبعية ,وأن العالقة هي عالقة عمل ,نقض مدني مصري رقم  812لسنة
 32ق ,جلسة  ,9180/20/09انظر في ذلك :محمود جبر ,مرجع سابق ,ص .22

وقضت ذات المحكمة كذلك بأنه ال ينفي عقد العمل ليعتبر المحامي وكيال أن يكون له مكتب خاص يباشر فيه
قضاياه الخاصة ,إذ يكفي لوقوعه في التبعية التنظيمية تخصيص مكتب له بمقر الشركة لمباشرة قضاياها ,وأنه
كان يعاونه في العمل موظفون من قبلها ويستعمل مطبوعاتها ,وكانت القضايا توزع بينه وبين زمالء له آخرين,
ويحرر كشف بما يحكم فيه وما يؤجل منها ,نقض مدني مصري رقم  12لسنة  29ق ,جلسة ,9117/22/01
انظر في ذلك :محمود جبر ,مرجع سابق ,ص .23
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المحامي -ليس بعامل وال موظف ,ويتعاطى عمله من خالل مكتبه الخاص ,كما أن عقد
االتفاق المرفق صورته بالمبرز م ع 3/عدد  8وكذلك مبرزات المدعي لم ينص أي منها على
انطباق أحكام قانون العمل أو النظام الداخلي للبنك على حق المدعي في ما يدعيه في الئحة
دعواه ,األمر الذي ترى معه المحكمة عجز المدعي عن إثبات دعواه األمر الموجب لردها".3
وقد اختلف الفقهاء في تكييف العالقة القائمة بين المحامي والمؤسسة أو الشركة إذا لم
يوجد للثانية على األول أي سلطة إدارية أو تنظيمية ,فيرى البعض 0أن تلك العالقة تنشئ عقد
مقاولة ,2ويرى جانب آخر أنه عقد وكالة ,ويرى ثالث أنه عقد غير مسمى.3
ويدعم القائلون بقيام عقد المقاولة بين المحامي والمؤسسة أو الشركة وجهة نظرهم,
باشتباه أحكام هذه العالقة مع أحكام عقد المقاولة ,وال يغير من األمر شيئا تباين بعض أحكام
عقد المقاولة ,فذلك ال يستدعي بالضرورة نفي وصف المقاولة عنه ,طالما أن عالقة المحامي
بالمؤسسة أو الشركة تتميز بالخصائص األساسية التي يتميز بها عقد المقاولة.2
ويضيف أصحاب هذا الرأي أنه في الحالة التي يشتمل فيها العقد المبرم بين المحامي
والمؤسسة أو الشركة على أعمال مادية وتصرفات قانونية ,فتسري أحكام عقد المقاولة على
األعمال المادية ,وتسري أحكام عقد الوكالة على التصرفات القانونية ,وان اختلطا بشكل ال يمكن
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بداية غزة ,في القضية رقم  ,0221/910بتاريخ .0292/22/22
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معه فصلهما وتعارضت معه أحكام المقاولة مع أحكام المقاولة وجب ترجيح العنصر الغالب في
عمل المحامي وهو التصرفات القانونية فتنطبق أحكام عقد الوكالة عليها.9
بينما يجد القائلون باعتبار العقد عقد غير مسمى ضالتهم ,في أنه طبقا لألصول العامة
في العقود غير المسماة أنه يصح أن ينطبق عليها قواعد العقود المسماة ذاتها متى كانت قريبة
منها وبطريق القياس ,وأن معظم نصوص القانون التي تحكم المقاولة تفترض أن األعمال التي
يقوم بها المقاول هي أعمال مادية ,باإلضافة إلى أن الثقة القائمة بين المحامي وزبائنه تستلزم
سلطة أوسع في إنهاء العقد عن تلك السلطة القائمة بين المقاول وصاحب العمل ,وأخي ار أن الثقة
التي تقوم عليها الوكالة وتكون بين الموكل والوكيل ,ال تقل عن الثقة بين المحامي وزبائنه.0
ويدعم القائلون بقيام عقد الوكالة بين المحامي والمؤسسة أو الشركة وجهة نظرهم ,أنه
وفقا ألحكام الوكالة فإن الموكل من حقه عزل الوكيل.2
الصورة الرابعة :عالقة المحامي المتمرن بالمحامي األستاذ:
يفرض قانون تنظيم مهنة المحاماة ,على المحامي لكي يحصل على مزاولة مهنة
المحاماة ,أن يتدرب مدة سنتين كاملتين أمام المحاكم والنيابات والجهات ذات الصلة.
ويلتزم المحامي المتمرن بإتباع تعليمات أستاذه المحامي ,وسواء كانت تلك التعليمات
تتعلق بوقت ومكان دوامه ,أو بآلية القيام ببعض األعمال التي يكلف بها ,والتي في األصل هي
أعمال يتدرب عليها.
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وبالرجوع إلى تلك العالقة ,ومدى إمكانية قيام عالقة عمل ,فإننا نجد أن عناصر عقد
العمل الفردي ,وهي العمل ,األجر ,التبعية ,غير متوافرة بأكملها ,حيث إن عنصر األجر مفقود,
وهو عنصر جوهري في عقد العمل الفردي ,حيث إن المحامي األستاذ غير ملتزم بدفع أي أجور
للمحامي المتمرن ,وانما قد يدفع له مكافآت مقطوعة ,بين الحين واآلخر ,وقد ال يدفع له مطلقا,
إذ ال يوجد ما يلزمه بأن يدفع ,ومن ثم فإنه ال يمكن القول بقيام عقد عمل فردي بين المحامي
األستاذ والمحامي المتمرن.
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الفرع الثاني
مدى اعتبار محصلو الشركات والباعة في المحال التجارية والصناعية عماالً مرتبطين بعقد
العمل الفردي

يعتبر محصلو الشركات والباعة في المحال التجارية والصناعية عماال يخضعون ألحكام
قانون العمل ,على الرغم من أن ما يقومون به يتمثل في تصرفات قانونية وليست أعماال مادية,
وهذه التصرفات تتمثل في عمليات البيع وقبض الثمن واقتضاء الديون لحساب الشركة أو المحل
الذي يعملون لصالحه.9
وقد علل بعض الفقه اعتبار هؤالء األشخاص عماال أن دورهم يقتصر فقط على نقل
إرادة الطرف اآلخر دون أن يكون لهم أي مساهمة إرادية في إبرام التصرف القانوني ,فهم
يقومون بأعمال مادية بحتة ,وان كانت في ثوبها الظاهر تصرفات قانونية ,بينما يرى البعض
اآلخر أن هذا التعليل وان صح بالنسبة لمحصلي الشركات ,فإنه ال يصح للباعة في المحالت
التجارية ,حيث ال تحدد أسعا ار ثابتة ,وكثي ار ما يكون إلرادة البائع دو ار في إبرام التصرفات
القانونية مع العمالء ,بشرط أال ينزل عن الحد األدنى للسعر الذي حدده صاحب العمل ,0ومن
ثم فإن مناط اعتبار هؤالء األشخاص عماال أنهم في حالة تبعية لصاحب العمل تترجم من خالل
تحديد أوقات العمل وطريقته ومتابعتهم في أداءهم ألعمالهم ,2وبهذا أخذ المشرع الفلسطيني حين
نص في المادة  770من القانون المدني الفلسطيني على أنه":تسري أحكام عقد العمل على
9
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العالقة ما بين أصحاب األعمال وبين الممثلين التجاريين ,ومندوبي التأمين ,وغيرهم من
الوسطاء ,ولو كانوا مأجورين بطريقة العمولة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أصحاب
األعمال ,ما دام هؤالء األشخاص تابعين ألصحاب األعمال وخاضعين لرقابتهم".3
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يقابلها في القانون المدني المصري المادة  9/171حيث تنص على أنه .9":تسري أحكام عقد العمل على

العالقة ما بين أرباب األعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء,

ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب األعمال ما دام أن هؤالء األشخاص
تابعين ألرباب العمل وخاضعين لرقابتهم" ,ليس لها مقابل في القانون المدني األردني.
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الفرع الثالث
مدى اعتبار الطوافون والجوابون والممثلون التجاريون ومندوبو التأمين وغيرهم من الوسطاء
عماالً مرتبطين بعقد العمل الفردي
يجمع الطوافون والممثلون التجاريون ومندوبو التأمين عائلة واحدة ,هي عائلة الوسطاء
التجاريون ,إذ جميعهم يقوم بأعمال الوساطة لصالح مؤسسة تجارية أو أكثر.
غير أنهم على وحدتهم تلك ,يختلفون فقط من حيث منطقة العمل وطريقة األداء,
فالطواف التجاري وسيط تقع دائرة نشاطه حيث يوجد مركز المؤسسة التجارية وال يتعداها ,وليس
له في العادة سوى استقالل ضئيل ,ويعمل غالبا لدى صاحب عمل واحد يكرس له جل وقته ,أما
الجواب التجاري فإنه يقوم بنشاطه خارج دائرة مركز المؤسسة التجارية ,وهذا أيضا غالبا ما يعمل
لدى صاحب عمل واحد يكرس له جل وقته ,والممثل التجاري عادة ما يتخذ مكتبا في إقليم معين
لمباشرة أعمال وساطته ,ويكون أكث ار استقالال من الطواف والجواب ,وأخي ار فإن مندوب التأمين
هو ممثل المؤمن ,أي شركة التأمين ,وذلك في منطقة معينة ,ووظيفته البحث عن المؤمن له,
وقد يخول بقبض أقساط التأمين ,ودفع التعويض عند تحقق الخطر ,وقد يخول أيضا من قبل
شركة التأمين بالتوقيع على بوالص التأمين.9
ويثور التساؤل حول تكييف العقد المبرم بين المؤسسات التجارية وشركات التأمين من
جهة وبين األشخاص الذين يقومون بدور الوساطة من جهة أخرى؟.
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لقد حسم المشرع الفلسطيني هذا األمر ,إذ اعتبر كافة الوسطاء مرتبطين بعقود عمل مع
أصحاب العمل ,ومن ثم تسري عليهم أحكام عقد العمل ,ويتجلى ذلك واضحا مما أوردته المادة
 770من القانون المدني الفلسطيني.
وعليه فمناط اعتبار هؤالء الوسطاء عماال ال وكالء هو توافر عنصر التبعية من عدمه,
وهو أمر يتوقف على نية المتعاقدين في العقد المبرم بينهما وطبقا لظروف الواقع التي غالبا ما
تكشف مظاهر هذه التبعية ,وبخاصة فيما يتعلق بتقيد الوسيط بالمناطق التي يحددها له صاحب
العمل ,وعدم جواز العمل في غيرها ,والخضوع للجزاءات في حال اإلخالل بالواجبات ,وال وزن
بعد ذلك لقيام العامل "الوسيط" بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل ,9وال وزن كذلك لطريقة تحديد
األجر ,فيستوي أن يكون نظير مبلغ ثابت ,أو أن يكون بطريق العمولة ,أو بطريق الحصول
على نسبة معينة من كل صفقة يتوصل إلى عقدها ,0وال وزن كذلك لنوع العمل الذي يقوم به
الوسيط ,فقد يكون عمال ماديا وقد يكون عمال قانونيا كإبرام العقود نيابة عن أصحاب العمل,
حيث إن النص قد جاء عاما ,وال يجوز تخصيصه بحيث ينحصر فقط إلى األعمال المادية دون
القانونية ,ما دام ليس هناك دليل على هذا التخصيص.2
وقد قضت محكمة التمييز األردنية بأن":ما يميز عقد الوكيل بالعمولة عن الممثل
التجاري هو أن األول يتعاقد باسمه ,في حين أن عمل الثاني يقتصر على البحث عن العمالء
9

جالل العدوي":قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,921ص  .990حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,12ص

 .912فتحي عبد الصبور ,مرجع سابق ,ف  ,917ص  .028حمدي عبد الرحمن ومحمد مطر ,مرجع سابق,
ص  .79عبد الودود يحيى ,مرجع سابق ,ف  ,11ص  .908-907عبد الباسط عبد المحسن ,مرجع سابق,
ص  .027ممدوح مبروك ,مرجع سابق ,ف .922 ,31

0

فتحي عبد الصبور ,مرجع سابق ,ف  ,917ص  .028عبد الغني الرويمض :مرجع سابق ,ص  .923عبد

الباسط عبد المحسن ,مرجع سابق ,ص  .027ممدوح مبروك ,مرجع سابق ,ف .921 ,31

2

جالل العدوي":قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,921ص  .992-990حسن كيره :مرجع سابق ,ف ,12

ص .912
167

ألن التعاقد يتم مع صاحب البضاعة والممثل التجاري ال يمنع من اعتباره عامالً في ذات الوقت
وفقاً للمادة  84تجاري إذا ثبتت تبعيته لرب العمل".3
وقضي باعتبار الوسيط عامال لما تبين من تحقق التبعية القانونية ..":بناء على ما
تضمنه العقد من اشتراط الشركة عليه عدم العمل في مثل أصنافها لحساب شركة أخرى وعدم
مجاوزة نشاطه مدينة القاهرة إال بإذن كتابي  ,3"..وقضي كذلك باعتبار مندوب التأمين عامال
لما تبين من تبعيته لشركة التأمين..":فهي ترسم له الطريق من ناحية وتمنعه من مباشرة
بعضها اآلخر ,فليس من حقه االتصال بأي شركة تأمين أخرى ,كما أنه ليس له حق في
الدعاية للتأمين على الحياة في أي بلد أو مركز إال إذا أعطى المركز الرئيسي إعالنا مكتوباً
بذلك" ,1وقضي كذلك باعتبار الوسيط عامال لما تبين من خضوعه إلدارة الشركة التي يعمل
لحسابها..":ألنها حرمت عليه االشتغال بغير بضائعها وحرمت عليه تقاضي عمولة من
المشتري ,كما أنها حددت له منطقة لتصريف بضائعها ,وحددت له عمولة (بما) ال يجاوز
مبلغاً معيناً شهرياً مهما بلغ مقدار خدماته ,وهذه كلها قيود يتحرر منها الوسيط بالمعنى

9

تمييز حقوق  ,72/13لسنة  ,9172مشار إليه لدى :عبد القادر العطير":الوسيط في شرح القانون التجاري

األردني" ,دار الشروق للنشر والتوزيع ,األردن ,الطبعة األولى  ,9112ف  ,010ص .210
وقضت محكمة النقض الفرنسية بأنه":إذا كانت محكمة االستئناف قد استنتجت أن شركة التأمين قد باشرت
بالنسبة لصاحب الشأن –مندوب التأمين -سلطة التوجيه والرقابة وأيضا التأديب ,واستطاعت أن تقرر –رغم
تسمية خطاب التوظيف بصفة وكيل أو مندوب ,وهي التسمية المعطاة للعقد الموقع بين الطرفين ,-أن صاحب

الشأن وجد نفسه في حالة تبعية وخضوع لشركة التأمين لكي يقوم بأداء عمله فعال ,فإن هذا ما يميز وجود عقد
عمل" ,مشار إليه لدى :ممدوح مبروك ,مرجع سابق ,ف  ,31ص .921

0

استئناف القاهرة ,بتاريخ  09مايو  ,9111مشار إليه لدى :حسن كيره ,مرجع سابق ,ف  ,12ه ـ  ,9ص

.912

2

استئناف القاهرة ,بتاريخ  97أكتوبر  ,9112مشار إليه لدى :حسن كيره ,مرجع سابق ,ف  ,12ه ـ  ,9ص

.919
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المصطلح عليه في التجارة" ,3وقضي بتحقق تبعية مندوب التأمين":إذ كان يقوم بجلب العمالء
وتحصيل أقساط التأمين تحت إشراف وادارة الوكيل العام للشركة .3"...
أما إذا انتفت رابطة التبعية فإن عالقة هؤالء الوسطاء تكون عالقة وكالة إذا كانوا
يقومون بتصرفات قانونية كإبرام عقود ,أو عالقة مقاولة إذا كانوا يقومون بأعمال الوساطة
فحسب.2
الفرع الرابع
مدى اعتبار المدير الفني ورئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والمدير العام للشركات
المساهمة الخاصة عماالً مرتبطين بعقد العمل الفردي
يعد المدير الفني الذي يدير قسما أو عدة أقسام في الشركة عامال مرتبطا بعقد عمل
فردي مع تلك الشركة التي يعمل فيها ,وذلك كون أنه يضع نشاطه تحت تصرف سلطة المدير
العام ,بحيث يتلقى أوامره وتعليماته منه ,أما بالنسبة للمدير العام فيعد من العاملين التابعين حيث
هناك سلطة أعلى تتولى إدارة الشركة ,هي سلطة مجلس اإلدارة ,بحيث يضع المدير العام
نشاطه تحت تصرفه بوصفه ممثل للشركة.3

9

استئناف اإلسكندرية ,بتاريخ  07ديسمبر  ,9122مشار إليه لدى :حسن كيره ,مرجع سابق ,ف  ,12ه ـ ,9

0

استئناف القاهرة ,بتاريخ  29مايو  ,9122مشار إليه لدى :جالل العدوي":قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف

ص .912

 ,921ه ـ  ,0ص .990

2
3

فتحي عبد الصبور ,مرجع سابق ,ف  ,917ص .028
جالل العدوي":قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,992ص  .997-991حسن كيره :مرجع سابق ,ف ,13

ص  .913-912ممدوح مبروك ,مرجع سابق ,ف ,31ص  .927قريب من ذلك :السيد عمران :مرجع سابق,
ف  ,920ص  .972حسين حمدان ,مرجع سابق ,ص .901
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أما عن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فإنهم يعدون من الممثلين أو الوكالء ال من
العاملين التابعين إذا كانوا يقتصرون على المشاركة في اإلدارة الجماعية التي يتوالها مجلس
اإلدارة مجتمعا ,ألن قيامهم بتلك اإلدارة الجماعية يجعلهم بمنأى عن وضع نشاطهم تحت
تصرف سلطة أعلى ,وهم يقومون بأنشطتهم استقالال ,وال تعد مراقبة مراقبي الحسابات والجمعية
العمومية إال من قبيل رقابة الموكل للوكيل وليس من قبيل الرقابة بمفهومها السابق الذي يجعل
بتوافرها ,التبعية متوافرة ,فليس لمراقبي الحسابات وال للجمعية العمومية حق التدخل في أعمال
اإلدارة.9
وال يعد عضو مجلس اإلدارة المنتدب للقيام بعمل أو أكثر بغرض اإلشراف على وجه
من وجوه أعمال الشركة عامال ,ألن هذا الندب لعضو مجلس اإلدارة ال يتضمن أية حالة تبعية
قانونية في أداء العمل ,وال يعد إشراف مجلس اإلدارة على ما يقوم به العضو المنتدب من قبيل
التبعية القانونية.0

9

جالل العدوي":قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,921ص  .993فتحي عبد الصبور :مرجع سابق ,ف ,918

ص  .032-021ممدوح مبروك ,مرجع سابق ,ف ,31ص  .928قريب من ذلك :حسين حمدان ,مرجع سابق,
ص  .922حمدي عبد الرحمن ويحيى مطر ,مرجع سابق ,ص .73

0

حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,13ص  .910فتحي عبد الصبور :مرجع سابق ,ف  ,918ص .032-021

ممدوح مبروك ,مرجع سابق ,ف ,31ص .928
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الفرع الخامس
مدى اعتبار مديرو فروع الشركات والمحال التجارية عماالً مرتبطين بعقد العمل الفردي

يعد مديرو فروع الشركات والمحال التجارية عماال مرتبطين بعقد عمل فردي طالما أنهم
في قيامهم بأعمالهم يخضعون إلشراف أو إدارة صاحب العمل في المركز الرئيسي ,األمر الذي
يجعلهم بمنأى عن االستقالل في العمل والذي بوجوده ينعدم وجود عقد العمل الفردي ,أما إذا
كان مدير الفرع أو المحل التجاري يتمتع بقدر ما من االستقاللية بحيث يكون بموجبه له الحق
في استخدام العمال أو في سلطة التصرف وتحديد األسعار وشراء السلع محل النشاط
االقتصادي الذي يمارسه ,فهنا تنتفي التبعية وتكون العالقة هي عالقة وكالة وليست عالقة
عمل ,ومن ثم يكون المدير وكيال وليس عامال.9

9

محمود زكي":عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,923ص  .221فتحي عبد الصبور ,مرجع سابق ,ف ,979

ص  .033-032حمدي عبد الرحمن ويحيى مطر ,مرجع سابق ,ص  .71ممدوح مبروك ,مرجع سابق,
ف ,31ص .921
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المبحث الثالث
تمييز عقد العمل الفردي عن عقدي الوديعة والحراسة

9

تقسيم:
يعتبر عقدي الوديعة والحراسة من ضمن العقود الواردة على العمل ,مثلهما في ذلك مثل
عقد العمل وعقد الوكالة وعقد المقاولة ,ولقد نظم المشرع الفلسطيني عقد الوديعة في الفصل
الرابع ونظم عقد الحراسة في الفصل الخامس من الباب الثاني من الكتاب الثاني ,من القانون
المدني الفلسطيني.
وقد يختلط عقدي الوديعة والحراسة بعقد العمل الفردي ال سيما أن محل كليهما القيام
بعمل ,وأن المودع عنده يتقاضى أج ار في الوديعة المأجورة ,والحارس كذلك يتقاضى أج ار.
وانطالقا من ذلك نتناول دراسة دور التبعية كمعيار يميز عقد العمل الفردي عن عقدي
الوديعة والحراسة في مطلبين على النحو اآلتي:
المطلب األول :تمييز عقد العمل الفردي عن عقد الوديعة.
المطلب الثاني :تمييز عقد العمل الفردي عن عقد الحراسة.

9

جمعنا بين عقدي الوديعة والحراسة في مطلب واحد ,كون أن الحراسة ليست إال صورة خاصة من صور

الوديعة ,وهي الصورة األعم واألكثر انتشا ار ووقوعا في العمل ,راجع في ذلك :عبد الرزاق السنهوري :الجزء
السابع ,المجلد األول ,مرجع سابق ,ف  ,212ص .9292
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المطلب األول
تمييز عقد العمل الفردي عن عقد الوديعة

تناولت المادة  801من القانون المدني الفلسطيني تعريف عقد الوديعة على النحو
اآلتي":الوديعة عقد يلتزم بمقتضاه شخص أن يتسلم شيئا من آخر ,على أن يتولى حفظه وأن
يرده عينا".3
األصل في الوديعة أنها من عقود التبرع ,أي أنها بال مقابل ,ومن ثم فإنها إن كانت
كذلك فهي من العقود الملزمة لجانب واحد ,حيث يترتب في ذمة المودع عنده التزاما بتسلم
الشيء المودع وحفظه ورده عينا ,أما المودع فال يترتب في ذمته أي التزام ,أما إذا كانت الوديعة
بأجر فإنها تكون عندئذ من عقود المعاوضة ,بحيث يلتزم المودع بدفع األجر للمودع عنده.0
ويبدو واضحا أن عقد الوديعة قد يختلط مع عقد العمل الفردي من جانبين :األول :أن
كال العقدين موضوعهما القيام بعمل معين ,فيلتزم المودع عنده في عقد الوديعة بتسلم الشيء
المودع وبحفظه ورده عينا ,ويلتزم العامل في عقد العمل الفردي بأداء العمل المتفق عليه مع
صاحب العمل ,أما الجانب الثاني :إن األجر يعد عنص ار في عقد الوديعة بأجر ,بحيث يتقاضى
المودع عنده أج ار مقابل قيامه بتسلم الشيء المودع وحفظه ورده عينا ,وكذلك األجر يعد األجر

9

عرفت المادة  798من القانون المدني المصري عقد الوديعة بأنه":عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من

آخر ,على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا" ,ويقابلها في القانون المدني األردني المادة 9/818
حيث عرفت عقد اإليداع (الوديعة) ,بأنه":عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به اآلخر حفظ هذا المال

ورده عينا".

0

عبد الرزاق السنهوري :الجزء السابع ,المجلد األول ,مرجع سابق ,ف  ,212ص .9292
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عنص ار من عناصر عقد العمل الفردي ,وعليه فإن االشتباه واالختالط بين العقدين وارد في هذه
الحاالت.
أما إذا كانت الوديعة بال أجر فليس هناك شبهة للوقوع في االختالط واالشتباه بينهما,
حيث إن عقد العمل الفردي يقوم على عناصر رئيسية تعد بمثابة ركائز ودعائم له ومن أهمها
عنصر األجر ,إذن إمكانية االختالط محصورة فقط في الوديعة المأجورة.
وال يثير التمييز بين عقد العمل الفردي وعقد الوديعة لبسا كذلك الذي يثيره مع العقود
األخرى ,حتى ولو كانت الوديعة تعد من ضمن العقود الواردة على العمل ,حيث ينهض معيار
التبعية القانونية معيا ار ممي از بينهما ,إذ أن المودع عنده يؤدي عمله مستقال عن المودع فال
يتلقى منه تعليمات أو أوامر ,وال يقوم باإلشراف عليه أو إدارته ,على خالف ما هو عليه األمر
بالنسبة لعقد العمل الفردي  ,حيث يخضع العامل لإلشراف أو اإلدارة من قبل صاحب العمل.9

9

فتحي عبد الصبور ,مرجع سابق ,ف  ,972ص  .31عصام سليم" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص .308
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المطلب الثاني
تمييز عقد العمل الفردي عن عقد الحراسة

تناولت المادة  822من القانون المدني الفلسطيني تعريف عقد الحراسة على النحو
اآلتي":الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من
المال يقوم في شأنه نزاع ,أو يكون الحق فيه غير ثابت ,فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته
وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه".3
يتضح من التعريف أن الحراسة االتفاقية ,هي عقد يتم بين شخصين متنازعين أو بينهما
حق غير ثابت ,وبين شخص آخر يوكل إليه حفظ المال المتنازع عليه ,والحراسة كما تصح في
المنقول تصح في العقار كما تصح في االثنين معا.0
وتتفق الحراسة بمفهومها السابق مع عقد العمل الفردي من حيث استنادها على
عنصرين :األول العمل ,والثاني األجر ,حيث مهمة الحارس القيام بعمل هو الحفاظ على الشيء
المودع عنده ,ويستحق أج ار على حراسته تلك ,2وعلى الرغم من أن الحراسة تعد من ضمن
العقود الواردة على العمل ,إال أن االلتباس بينها وبين عقد العمل الفردي تزيله حالة التبعية التي

9

عرفت المادة  701من القانون المدني المصري عقد الحراسة بأنه":عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص

آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع ,أو يكون الحق فيه غير ثابت ,فيتكفل هذا

الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" ,ويقابلها في القانون المدني
األردني المادة  813حيث عرفت عقد الحراسة بأنه":عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم

بحفظه وادارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه".

0
2

المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني :مرجع سابق ,ص .822
تنص المادة  812من القانون المدني الفلسطيني على أنه":يستحق الحارس أج ار عن عمله إذا نص اتفاق أو

إقرار تعيينه على ذلك ,فإن لم يوجد نص في هذا الشأن فله أجر مثله ,ما لم يثبت من الظروف أنه قد نزل عن
هذا األجر" ,ويقابلها في القانون المدني المصري المادة  ,721والمادة  120من القانون المدني األردني.
170

تميز عقد العمل الفردي عن غيره من العقود ,إذ أن الحارس يؤدي عمله مستقال عن الخصمين
فال يتلقى منهما تعليمات أو أوامر ,وال يقومان باإلشراف عليه أو إدارته ,على خالف ما هو
عليه األمر بالنسبة لعقد العمل الفردي ,حيث يخضع العامل لإلشراف أو اإلدارة من قبل صاحب
العمل.9

9

عصام سليم" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص .308
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الفصل الثاني
التمييز بين عقد العمل الفردي والعقود الواردة على االنتفاع بالشيء

تمهيد وتقسيم:
نظم المشرع الفلسطيني العقود الواردة على المنفعة في الباب الثاني من الكتاب الثاني
من القانون المدني ,وقسمه إلى فصلين ,تناول في الفصل األول عقد اإليجار ,وتناول في الفصل
الثاني عقد العارية.
ولما كانت دراستنا تنصب على تمييز عقد العمل الفردي عن غيره من العقود ,ومعرفة
دور التبعية في ذلك التمييز ,فإن إمكانية االختالط بين عقد العمل الفردي وعقد العارية غير
واردة عمليا فنطرحها جانبا.
أما فيما يتعلق بعقد اإليجار ,فهو اآلخر من الناحية الواقعية قلما يختلط بعقد العمل
الفردي ,فاألول يرد على منفعة الشيء ,بينما الثاني يرد على العمل ,ومع ذلك فإن إمكانية وقوع
االشتباه بينهما في صور عدة أمر وارد ,وأكثر ما يمكن أن يثير ذلك االشتباه هو عقود المزارعة
والمغارسة والمساقاة ,مما يستدعي الدراسة.
وعليه فإن دراستنا لهذا المفصل ستكون مقسمة على مبحثين على النحو اآلتي:
المبحث األول :تمييز عقد العمل الفردي عن عقد اإليجار.
المبحث الثاني :تمييز عقد العمل الفردي عن عقود المزارعة والمغارسة والمساقاة.
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المبحث األول
تمييز عقد العمل الفردي عن عقد اإليجار

كان العمل ينظر إليه منذ القدم على أنه نوع من اإليجار ,وهذا ما تبناه القانون المدني
الفرنسي والقانون المدني المصري القديم ,حيث تضمن في الفصل المخصص لإليجار النصوص
الخاصة بعقد العمل تحت عنوان إيجار األشخاص وأهل الصنائع ,9وكذلك مجلة األحكام العدلية
نظمت أحكام إجارة اآلدمي في الفصل الرابع من الكتاب الثاني.
ولكن هذه النظرة إلى العمل تالشت وتم هجرها ,على اعتبار أن العمل متصل بشكل
أساسي باإلنسان ,وال يمكن الفصل بين العمل واإلنسان ,إذ المقصود من عقد العمل هو العمل
اإلنساني ,0ومن شأن التمييز بين عمل اإلنسان وبين األشياء أن يكفل لإلنسان كرامته.2
وتعد منفعة العين المؤجرة هي موضوع عقد اإليجار ,حيث يلتزم المؤجر بأن يمكن
المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة مدة معينة لقاء أجر معلوم ,وهذا ما نصت عليه المادة
 123من القانون المدني الفلسطيني ,حيث عرفت عقد اإليجار بأنه ":اإليجار عقد يلتزم
بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من االنتفاع بشيء معين مدة معينه لقاء أجرة معلومة".4

9

عبد الودود يحيى ,مرجع سابق ,ف  ,11ص  .909عبد الغني الرويمض ,مرجع سابق ,ص  .928سيد

رمضان :مرجع سابق ,ص  ,992ه ـ  .9السيد عمران ,مرجع سابق ,ف  ,922ص .971
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عبد الودود يحيى ,مرجع سابق ,ف  ,11ص  .909عبد الغني الرويمض ,مرجع سابق ,ص .921-928

سيد رمضان :مرجع سابق ,ص  .992السيد عمران ,مرجع سابق ,ف  ,922ص .971
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3

حسن قدوس":دروس في عقد اإليجار" ,مكتبة الجالء الجديدة ,المنصورة ,مصر ,طبعة  ,9117ص .22
يقابلها في القانون المدني المصري المادة  228حيث عرفت عقد اإليجار بأنه":عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن

يمكن المستأجر من االنتفاع بشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم" ,ويقابلها في القانون المدني األردني المادة 128

حيث عرفت اإليجار بأنه":تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض
معلوم".
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وعلى الرغم من أن عقد اإليجار يرد على منفعة العين المؤجرة وال يرد على العمل ,9في
حين أن عقد العمل الفردي موضوعه وضع العامل قوته ونشاطه تحت تصرف صاحب العمل
لقاء أجر يدفعه األول لألخير ,وتحت إدارته أو إشرافه ,إال أن هناك صو ار يلتبس فيها عقد
اإليجار بعقد العمل الفردي ,نعرض لها تفصيال على النحو اآلتي تباعا:
الصورة األولى :0قيام صاحب العمل بتوفير مسكن للعامل ,ومن تطبيقات ذلك حارس المبنى
الذي يخصص له سكنا في ذات المبنى ,وتحت هذه الصورة فرضين اثنين:
الفرض األول :السكن الذي يحصل عليه العامل يمثل أج ار عينيا تقاضاه من قبل
صاحب العمل لقاء قيامه بالعمل.
الفرض الثاني :السكن الذي يحصل عليه العامل ,ما هو إال عينا مؤجرة استأجرها
العامل من صاحب العمل ,ودفع له األجرة لقاء انتفاعه بها.
وتحديد التكييف القانوني الصحيح في كال الفرضين ,يتطلب النظر إلى كل فرض على
حدة ,ففي الفرض األول نكون أمام عقد عمل فردي ذلك أن العامل في هذا الفرض تقاضى
األجر على جزءين ,أحدهما المسكن الذي حصل عليه ,فيكون أج ار عينيا ,وثانيهما األجر

9

أحمد أبو شنب ,مرجع سابق ,ص  .18عبد الباسط عبد المحسن ,مرجع سابق ,ص  .092سيد رمضان,

مرجع سابق ,ص  .991-992عبد الغني الرويمض ,مرجع سابق ,ص  ,928ه ـ  .99حسن قدوس :مرجع
سابق ,ص  .22محمد لبيب شنب":عقد اإليجار" ,مطبعة العالمية ,الطبعة األولى  ,9121ص  .99أحمد
محمود سعد":عقد اإليجار في القانون اليمني" ,د.ن ,الطبعة الثالثة 9392 ,ه ـ ,9110-ص  .20محمد عزمي
البكري":عقد اإليجار في التقنين المدني الجديد" ,دار محمود للنشر والتوزيع ,طبعة  ,9118ص  .92عبد
الناصر توفيق العطار":شرح أحكام اإليجار في دولة اإلمارات العربية المتحدة" ,مطبوعات جامعة اإلمارات
العربية المتحدة ,الطبعة الثانية  9309هـ ـ0222-م ,ص  .09محمد عبد الظاهر حسين":العقود المسماة-عقد
اإليجار ,عقد التأمين ,"-د.ن ,طبعة  ,0221ص .02
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عبد الودود يحيى :مرجع سابق ف  ,11ص  .900فتحي عبد الصبور :مرجع سابق ,ف  ,978ص .029

سيد رمضان :مرجع سابق ,ص  .991في هذا المعنى :عبد الغني الرويمض ,مرجع سابق ,ص  .932السيد
عمران :مرجع سابق ,ف  ,922ص  .971كرم عبد الواحد :مرجع سابق ,ص .38
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النقدي ,وفي الفرض الثاني نكون أمام عقد إيجار وعقد عمل فردي في ذات الوقت ,غير أن عقد
اإليجار في هذه الحالة يكون تابعا لعقد العمل الفردي ,وينتهي بانتهائه نظ ار العتبار صفة
العامل فيه ,9أما إذا لم تراعى صفة العامل في هذا الفرض ولم يكن المسكن ضروريا ألداء
العمل ,أو أبرم عقد اإليجار قبل عقد العمل الفردي ,فإن عقد اإليجار في هذه الحالة يبقى قائما
ولو انقضى عقد العمل.0
رأي الباحث:
نرى أنه ال شبهة لالختالط بين عقد العمل الفردي وعقد اإليجار ,في الحالة التي يبرم
فيها عقد اإليجار قبل عقد العمل الفردي ,أو أن المسكن الذي استأجره العامل ليس ضروريا
ألداء العمل ,أو أن اإليجار قد تم بغض النظر عن صفة العامل.
أما األحوال التي تثير اللبس واالشتباه فهي الحاالت الواردة في الفرضين أعاله ,ونرى
أن هذا األمر ال يثير لبسا كبي ار إذا ما استندنا إلى إرادة المتعاقدين وقصدهما في هذا اإلطار,
وهذا ما نصت عليه المادة  912من القانون المدني الفلسطيني ,التي تنص على أنه .3":إذا
كانت عبارة العقد واضحة فال يجوز االنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة
المتعاقدين .3 ,إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين
دون الوقوف عند المعنى الحرفي لأللفاظ ,مع االستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ,وبما ينبغي
أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعامالت" ,أضف إلى ذلك
أن ظروف وحيثيات العقد ذاته قد تقطع الداللة على مدى اعتبار العقد عقد عمل أم إيجار.

9

إسماعيل غانم :مرجع سابق ,ف  ,12ص  .993عبد الودود يحيى :مرجع سابق ف  ,11ص  .900عبد
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عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص .098

الغني الرويمض :مرجع سابق ,ص  .932عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص .098-097
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الصورة الثانية :3قيام مالك السيارة بالتعاقد مع سائق ,ليقوم األخير بالعمل على السيارة للنقل,
ومن ثم يدفع السائق لمالك السيارة نسبة مئوية من إيرادها ,والباقي يستأثر به السائق ,أو أن
يقسم كامل إيراد السيارة على نسب متساوية أو متفاوتة بين السائق والمالك.0
وتحت هذه الصورة فرضين:
الفرض األول :إذا كان السائق يعمل على استغالل السيارة وتشغيلها للنقل ,على أن يكون
لمالك السيارة اإلشراف أو اإلدارة عليه ,2ويتحمل المالك نفقات السيارة والمسؤولية عن حوادثها,3
فإن العقد هنا يوصف بأنه عقد عمل فردي لتوافر عنصر التبعية القانونية ,ومن مظاهرها في هذا
الفرض ,إلزام السائق بارتداء زي خاص ,وبإتباع سلوك معين إزاء العمالء ,وفرض الرقابة عليه,2
وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه..":وحيث إن محكمة البداية بصفتها االستئنافية
وبوصفها محكمة موضوع توصلت من خالل البينات المقدمة أن عناصر عقد العمل المذكورة
متوافرة ضمن إطار العالقة التي تربط المدعي بالشركة المدعى عليها حيث يعمل المدعي سائقاً
على مركبة تعود للشركة ويضع نفسه تحت إدارة واشراف رب العمل وفي حدود العمل المرسومة

9

عبد الودود يحيى :مرجع سابق ,ف  ,11ص  .900عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص ,097
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غير أن هناك من يرى أن في مثل هذه الصورة يعد العقد إيجا ار أو عقد شركة في اإليراد ,ويرى اآلخرون أنه

السيد عمران :مرجع سابق ,ف ,922ص  .977سيد رمضان :مرجع سابق ,ص.991

عقد عمل يكون فيه نسبة معينة من إيراد السيارة ,فتحي عبد الصبور ,مرجع سابق ,ف  ,978ص  ,029السيد
عمران ,مرجع سابق ,ف  ,922ص .977
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المحسن :مرجع سابق ,ص  .097سمير عبد السيد تناغو":عقد اإليجار" ,د.ن ,طبعة  ,9118-9117ف ,1
ص  .02-91رمضان أبو السعود":العقود المسماة-عقد اإليجار ,"-منشأة المعارف باإلسكندرية ,طبعة ,9111
ص.81
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محمود زكي":عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,901ص  .291عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص
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محمود زكي":عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,901ص .291
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له وانه ليس بشرط أن يتتبع صاحب العمل العامل باستمرار وهو يقوم بعمله وحيث بينت أن
المدعي يتقاضى ثلث الناتج الشهري للمركبة التي يعمل عليها والذي يعبر عنه بالمقابل النقدي
طبقاً لمفهوم األجر ,3"..وقد قضت هيئة تحكيم استئناف القاهرة ,بأن":خضوع السائق لرقابة أو
إشراف المالك بشأن تحديد زمان ومكان العمل ,مع تحمل المالك لنفقات السيارة ,والمسئولية عن
حوادثها ,يجعل العقد عقد عمل وليس عقد إيجار".3
الفرض الثاني :إذا كان السائق يعمل على استغالل السيارة للنقل من خالل تسلمها من
مالكها واالحتفاظ بها طوال مدة العقد ,ويدفع نفقات إصالحها وتزويدها بالوقود ,فإذا انعدم
اإلشراف أو اإلدارة من قبل صاحبها فإن البعض يرى أن العقد هنا يوصف بأنه عقد إيجار سيارة
إذا كان السائق يدفع مبلغا معينا أو نسبة من األرباح لمالك السيارة ,2البعض اآلخر يرى أنه
يكون شريكا بحصة العمل إذا اتفق على أن يتقاضى نسبة من إيراد السيارة.3
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نقض مدني فلسطيني ,رقم  ,0221/222بتاريخ .0221/90/28
حكم هيئة تحكيم استئناف القاهرة ,بتاريخ  ,9121/92/92مشار إليه لدى :عبد الباسط عبد المحسن ,مرجع

سابق ,ه ـ  ,9ص  .097عبد الغني الرويمض :مرجع سابق ,ه ـ  ,0ص  .921عبد الودود يحيى :مرجع سابق,
ه ـ  ,0ف  ,11ص .900
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انظر في تفصيل هذا الرأي :عبد الغني الرويمض :مرجع سابق ,ص  .932-921عبد الودود يحيى :مرجع

سابق ,ف  ,900 . ,11فتحي عبد الصبور :مرجع سبق ,ف  ,978ص  ,029عبد الباسط عبد :المحسن:
مرجع سابق ,ص  .097سالم الدحدوح":الوجيز في اإليجار" :مرجع سابق ,ص 979
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انظر في تفصيل هذا الرأي :السيد عمران ,مرجع سابق ,ف ,922ص  .977فتحي عبد الصبور :مرجع

سابق ,ف  ,978ص  .020ويذهب القضاء الفرنسي إلى أن االتفاق الذي يتعاقد بموجبه سائق سيارة مع
مالكها ,على أن يقوم باستغالل السيارة مقابل ربحا معينا من األرباح والباقي يأخذه لنفسه ,أن العالقة هنا عالقة
متغير بحسب األرباح فهو جائز
ا
عمل ,ألن صلة السائق بالمالك هي صلة التابع بالمتبوع ,وأجر السائق وان كان
في قانون العمل .انظر في عرض هذا الرأي :منذر الفضل وصاحب الفتالوي":شرح القانون المدني األردني-
العقود المسماة ,-البيع واإليجار في ضوء الفقه اإلسالمي والقوانين المدنية الوضعية وقانون المالكين
والمستأجرين األردني لسنة  ,"9180دار الثقافة للنشر والتوزيع ,األردن ,طبعة  ,9111ص .973-972
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ونشارك البعض في رأيه ,أنه في جميع األحوال المذكورة يتوقف التكييف أوال على تحديد
ما انصرفت إليه نية الطرفين ,ومن ثم يلجأ القاضي إلى تفسير إرادة المتعاقدين لتحديد قصدهما,
ثم يقابل القاضي بعد ذلك بين تلك اإلرادة وبين الماهية القانونية المجردة لكل عقد من العقود,9
آخذا بعين االعتبار ظروف التعاقد وشروطه.
أما إذا تعاقد شخص مع شركة على أن تضع تحت تصرفه سيارة بسائقها ليستعملها مدة
معينة ,فإن العقد هنا يكون عقد مقاولة ال عقد عمل وال عقد إيجار.0
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إسماعيل غانم ,مرجع سابق ,ف  ,12ص .992
محمود جمال الدين زكي":عقد اإليجار في التقنين المدني المصري" ,مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر,

طبعة 9391ه ـ9118-م ,ف  ,0ص  .09مصطفى الجمال":الوسيط في أحكام اإليجار-أحكام عقد اإليجار في
القانون المدني وأحكام تشريعات إيجار األماكن في ضوء تطبيقات القضاء وشروح الفقه" ,د.ن ,الطبعة األولى

 ,9119ف  ,20ص .32-30
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المبحث الثاني
تمييز عقد العمل الفردي عن عقود المزارعة والمغارسة والمساقاة

تمهيد وتقسيم:
نظم المشرع الفلسطيني عقود المزارعة والمغارسة والمساقاة ,في الفرع السادس من
الفصل األول من الباب الثاني من القانون المدني الفلسطيني تحت عنوان بعض أنواع اإليجار.
وانطالقا من هذا التقسيم الذي انتهجه المشرع الفلسطيني ,فإننا ننطلق نحو بيان دور
التبعية كمعيار يميز عقد العمل الفردي عن عقود المزارعة والمغارسة والمساقاة ,كل واحد منها
في مطلب مستقل على النحو اآلتي:
المطلب األول :تمييز عقد العمل الفردي عن عقد المزارعة.
المطلب الثاني :تمييز عقد العمل الفردي عن عقد المغارسة.
المطلب الثالث :تمييز عقد العمل الفردي عن عقد المساقاة.
المطلب األول
تمييز عقد العمل الفردي عن عقد المزارعة

9

تناولت المادة  177من القانون المدني الفلسطيني تعريف المزارعة على النحو
اآلتي":المزارعة عقد بمقتضاه تستثمر أرض زراعية بين مقدم األرض وآخر يعمل في استثمارها
على أن يكون المحصول مشتركاً بينهما بالحصص التي يتم االتفاق عليها".3

9

نظمت مجلة األحكام العدلية عقد المزارعة في الفصل األول من الباب الثامن في المواد .9332-9329
179

وعليه فإن عقد المزارعة عقدا يضع بموجبه مالك األرض أرضه ,تحت تصرف المزارع
ليقوم باستثمارها ,وذلك من خالل زراعتها بالمزروعات الموسمية ,على أن يتقاسم مالك األرض
والمزارع المحصول الناتج عن استغالل األرض بنسب متساوية أو متفاوتة ,0وال يجوز أن يكون
المقابل الذي يتلقاه مالك األرض محصوال غير ذلك الناتج عن األرض.2
وال يمكن النظر إلى عقد المزارعة على أنه عقد عمل ,طالما أن المزارع يقوم بعمله
باستقاللية كاملة ,ودون أي إشراف أو إدارة من جانب مالك األرض ,أما إذا كان لهذا األخير
سلطة اإلشراف أو اإلدارة فإن العقد في هذه الحالة يوصف بأنه عقد عمل ,3حيث إن األصل في
عقد المزارعة أن تعطى األرض للمزارع إجارة ,ومقابل ذلك يأخذ المؤجر "صاحب األرض" جزءا
من المحصول ,ويكون للمزارع إدارة االستغالل ,وعليه المساهمة في تحمل تبعات تلك اإلدارة,

9

ليس لها مقابل في القانون المدني المصري ,ويقابلها في القانون المدني األردني المادة  702حيث عرفت

المزارعة بأنها ":عقد استثمار ارض زراعية بين صاحب األرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون
المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها".

0

سالم حماد الدحدوح" :الوجيز في القانون الزراعي الفلسطيني مع إطاللة على بعض التشريعات المقارنة" ,الجزء

األول ,د.ن ,الطبعة الرابعة  ,0220-0229ص  .932سالم حماد الدحدوح" :الوجيز في اإليجار" ,مكتبة
ومطبعة دار المنارة ,الطبعة األولى ,0221-0228 ,ص  .981عبد القادر شاشي" :العقود اإلسالمية الممكنة

لتمويل الزراعة" ,محاضرة ألقيت بمؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة لمؤسسات التمويل اإلسالمي في البحرين,
بتاريخ  8مايو  ,0290دون طبعة ,ص .90
2
3

المذكرة اإليضاحية :مرجع سابق ,ص .702
فتحي عبد الصبور :مرجع سابق ,ف  ,982ص  .020محمود جمال الدين زكي":عقد اإليجار في التقنين

المدني المصري" ,مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر ,طبعة  9391ه ـ9118 ,م ,ف  ,981ص  .208أحمد
أبو شنب :مرجع سابق ,ص .11
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ويشترك مع المؤجر في الثمار ,9حيث يعتبر المحصول الناتج من األرض ملك شائع بين
المؤجر والمستأجر.0
وحيث إن المزارعة تعتبر إيجا ار ,فإنه تسري عليها أحكام اإليجار ,وذلك فيما ال يوجد
بشأنه اتفاق أو عرف ,1وهذا ما نصت عليه المادة  181من القانون المدني الفلسطيني حيث
تنص على أنه":مع مراعاة األحكام السابقة تسري أحكام اإليجار على المزارعة إذا لم يوجد
اتفاق أو عرف يخالفها".4
ومن ثم فإن معيار التبعية ينهض معيا ار ممي از لعقد العمل الفردي عن عقد المزارعة,
على اعتبار أن التبعية القانونية يفترض بداهة قيام مالك األرض باإلشراف أو اإلدارة على أعمال
المزارع ,ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه":يعتبر رئيس المزرعة –ولو كان مالكاً لمزرعة
أخرى -عامالً لدى مالك المزرعة األولى متى قامت عالقة التبعية بينهما".5
رأي الباحث:
إن عقد المزارعة بالمفهوم السابق بيانه ال يمكن وصفه بأنه عقد عمل فردي ,النتفاء
كافة مظاهر التبعية بكافة صورها ,ونظ ار ألن البنيان القانوني لعقد المزارعة يختلف عن البنيان
القانون لعقد العمل الفردي ,من حيث إن األخير يتطلب أن يكون القائم بالعمل تابعا لصاحب

9

محمود زكي":عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,901ص .297

0

عصام أنور سليم":القانون الزراعي طبقا للتعديالت المعاصرة" ,منشأة المعارف باإلسكندرية ,طبعة ,9118

2

محسن عبد الحميد البيه":القانون الزراعي وحماية البيئة الزراعية" ,مكتبة الجالء الجديدة ,المنصورة ,مصر,

ص .389

الطبعة الرابعة  ,0229-0222ص .392

3

يقابلها في القانون المدني المصري المادة  102التي تنص على أنه":تسري أحكام اإليجار على المزارعة مع

مراعاة األحكام اآلتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها" ,ليس لها مقابل في القانون المدني األردني.

2

نقض مدني فرنسي ,بتاريخ  0مايو  ,9171مشار إليه لدى :محمود زكي":عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف

 ,901هـ  ,1ص .297
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العمل ويعمل تحت إدارته أو إشرافه ,فإنه والحال كذلك ,يبقى عنصر التبعية العنصر القادر
بذاته على التمييز بين عقدي العمل الفردي والمزارعة ,حيث يوجد لزاما في العقد األول ,وينتفي
حتما في العقد الثاني.
وحيث إن عنصر التبعية يعتبر المعيار القادر بذاته على التمييز بين عقد العمل الفردي
وعقد المزارعة ,فإن الظروف المحيطة بعقد المزارعة ,ال تعتبر مجردة من أي قيمة قانونية ,وانما
يمكن االستعانة بها كأمارات معززة أو مرجحة ,يستند إليها القاضي في تقديره للوقائع وتكوينه
لقناعاته في النزاع المعروض عليه ,في الحالة التي يصعب فيها إثبات عنصر التبعية ,فبمطالعة
نصوص القانون المدني الفلسطيني المتعلقة بعقد المزارعة فإن المستبان منها ,أن التلف والهالك
الواقع على الغلة المتحصلة من األرض موضوع عقد المزارعة ,يتحمله كال الطرفين ,أي مالك
األرض والمزارع ,وذلك بداللة نص المادة  183و 182من القانون المدني الفلسطيني ,9وبالرجوع
وبالرجوع إلى عقد العمل الفردي ,نجد أن العامل معفى من تحمل تبعة أي مخاطر قد يواجهها
المشروع ,بل أكثر من ذلك أن قانون العمل يعطي الحق للعامل في استيفاء أجره حتى ولو لم
يعمل طالما أن التأخير مرده صاحب العمل ,وهذا األمر غير متحقق البتة في عقد المزارعة إذ
أن المزارع ومالك األرض يتقاسمان محصول األرض الناتج عن استغالل األول ألرض الثاني,
وال يحصل أي منهما على أجر إال من محصول األرض الناتج.
9

تنص المادة  183على أنه":يجب على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما

يبذله في شئون نفسه ,وهو مسئول عما يصيب األرض من التلف أثناء االنتفاع إال إذا أثبت أنه بذل في

المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد" ,تتطابق معها المادة  102من القانون المدني المصري,
ويقابلها في القانون المدني األردني ,المادة  ,729التي تنص على أنه.9":على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي
المحافظة على األرض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي .0 .فإذا قصر
في شيء من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر كان ضامنا له" ,وتنص المادة  182على أنه .0":إذا هلكت الغلة

كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة ,تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهالك ,وال يرجع أحد منهما على اآلخر",
تتطابق معها المادة  103من القانون المدني المصري ,وليس لها مقابل في القانون المدني األردني.
187

المطلب الثاني
تمييز عقد العمل الفردي عن عقد المغارسة

9

عرفت المادة  722من القانون المدني الفلسطيني المغارسة بأنها..":عقد بمقتضاه يتفق
صاحب األرض الزراعية مع آخر على تسليمه األرض ليقوم باستصالحها وغرسها وتربية
الغراس والعناية به وانشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خالل مدة معينة على أن تكون بعدها
األرض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما حسبما يقضي االتفاق ,ما لم
ينص القانون على خالف ذلك".3
في حين عرف القضاء الفلسطيني عقد المغارسة بأنه":عقد يتم بإيجاب وقبول من
الطرفين ,يلتزم المغارس بموجبه باستصالح األراضي وتشجيرها لمدة معلومة ,ويلتزم المالك
في المقابل بالتنازل له عن جزء من األرض .1"...
ويتضح من التعريف الذي أوردته المادة  722أعاله ,أن المغارسة تعد من العقود
الملزمة للجانبين ,وبمقتضاه يلتزم صاحب األرض بتسليم المغارس األرض الزراعية المتفق عليها
ليقوم عليها الغرس وجميع ملحقاتها وتوابعها ,ويلتزم المغارس باستصالح األرض وتهيئتها لزراعة
األشجار المراد زرعها ,ورعاية هذه الغراس والعناية بها وانشاء ما يستلزم هذا الغراس من وسائل

9
0

لم تنظم مجلة األحكام العدلية عقد المغارسة.
ليس لها مقابل في القانون المدني المصري ,ويقابلها في القانون المدني األردني المادة  737حيث عرفت

المغارسة على النحو اآلتي":يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بأن يتفق صاحب أرض مع آخر على تسليمه
األرض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وانشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خالل مدة معينة على أن
تكون بعدها األرض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما طبقا لالتفاق".

2

استئناف عليا مدني بغزة ,رقم  ,9183/12الصادر بتاريخ  02يونيو  ,9181مشار إليه لدى :سالم الدحدوح:

"الوجيز في اإليجار" ,مرجع سابق ,ص .092
183

كحفر اآلبار ,تهيئة قنوات المياه ,واقامة المنشآت كالمستودعات وذلك خالل مدة معينة يتفق
عليها ,تكون بعدها األرض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما حسبما يقضي
االتفاق على المغارسة ,سواء بنسب متساوية ,أي مناصفة ,أو بنسب متفاوتة ,ما لم يقضي
القانون بغير ذلك.9
وبمعني آخر المغارسة تكون في األشجار حيث يقوم العامل باستصالح أرض وغراستها,
ومتى أصبح ذلك الشجر منتجا أخذ العامل جزءا من األرض وما عليها من أشجار.0
ولما كان عقد المغارسة يقوم على أساس قيام شخص اسمه المغارس بغراس أرض
زراعية مملوكة للغير ,وباستصالحها وتهيئتها ,مقابل جزء من األرض وما عليها من أشجار
يستحصل عليه المغارس ,في حين أن عقد العمل الفردي يقوم على أساس قيام شخص بالعمل
لدى شخص آخر ,بحيث يستحق أج ار عن العمل الذي يقدمه له ,بغض النظر عن شكل هذا
األجر ,ويكون في أدائه لعمله تابعا له ,ويعمل تحت إدارته أو إشرافه ,فإن المعيار المميز بين
عقد العمل الفردي وعقد المغارسة ,هو معيار التبعية ,حيث يوجد لزاما في عقد العمل الفردي,
وينتفي حتما في عقد المغارسة.

9
0

المذكرة االيضاحية :مرجع سابق ,ص .731
سليمان ناصر" :المغارسة صيغة مثلى إلعمار األراضي البور في البلدان العربية واإلسالمية" ,بحث مقدم إلى

الملتقى العلمي الدولي التاسع حول" :تحديات قطاع الزارعة في الدول العربية واإلسالمية وسبل مواجهتها",
الجزائر 07-08 ,فبراير .0299
184

المطلب الثالث
تمييز عقد العمل الفردي عن عقد المساقاة

9

عرفت المادة  112من القانون المدني الفلسطيني المساقاة على بأنها..":عقد يلتزم
بمقتضاه صاحب األشجار والكروم بأن يقدمها آلخر يقوم على ترتيبها والعناية بها مقابل
حصة معلومة من ثمرها".3
يتبين من هذا التعريف أن عقد المساقاة هو عبارة عن عقد يتعلق باألشجار المثمرة
والمعمرة عادة ,حيث يتفق صاحب األشجار أو الكروم أو البستان مع شخص آخر على أن يقوم
هذا األخير بتعهد األشجار بالسقي والعناية مقابل اقتسام الثمار بينهما.2
وال يختلف عقد المساقاة عن عقدي المزارعة والمغارسة فيما يتعلق بمعيار التمييز بينه
وبين عقد العمل الفردي ,إذ يبقى عنصر التبعية بكافة صورها ,هو العنصر المميز بينهما ,فال
يلزم وجوده في عقد المساقاة ,في حين ينبغي وجوده في عقد العمل الفردي.

9
0

نظمت مجلة األحكام العدلية عقد المزارعة في الفصل الثاني من الباب الثامن في المواد .9338-9339
ليس لها مقابل في القانون المدني المصري ,ويقابلها في القانون المدني األردني المادة  721حيث عرفت عقد

المساقاة بأنه .9":المساقاة عقد شركة على استغالل األشجار والكروم بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها
واصالحها بحصة معلومة من ثمرها .0 .والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى أصوله في األرض أكثر من سنة",
حيث أوردت التعريف ضمن أنواع اإليجار الخاصة.

2

مصطفى عبد الحميد عياد" :أثر الجائحة على العقد في بيع الثمار في الشريعة اإلسالمية" ,مجلة الجامعة

اإلسالمية ,المجلد السادس ,العدد األول ,9118 ,ص .22
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الفصل الثالث
تمييز عقد العمل الفردي عن العقود الواردة على الملكية

تقسيم:
نتناول دراسة تمييز عقد العمل الفردي عن بعض العقود الواردة على الملكية ,وتحديدا
عقدي البيع والشركة ,وذلك على النحو اآلتي:
المبحث األول :تمييز عقد العمل الفردي عن عقد البيع.
المبحث الثاني :تمييز عقد العمل الفردي عن عقد الشركة.

المبحث األول
تمييز عقد العمل الفردي عن عقد البيع

عرفت المادة  308من القانون المدني الفلسطيني عقد البيع بأنه":عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن
ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا في مقابل ثمن نقدي".3
يعد عقد العمل الفردي من ضمن العقود الواردة على العمل ,بينما يعد عقد البيع من
ضمن العقود الواردة على الملكية ,ونظ ار النتماء كال العقدين إلى طائفتين مختلفتين من العقود,
فإن التقارب بينهما بعيد ,ولكنه متصور.

9

يتطابق هذا التعريف مع التعريف الوارد في المادة  398من القانون المدني المصري ,ويقابله في القانون

المدني األردني المادة  312حيث عرفت عقد البيع بأنه ":البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض".
186

ومع أن عقد العمل الفردي يرد على العمل ,فإن جانب من الفقه يذهب إلى أن عقد
العمل الفردي ,قد يرد على الملكية ,ذلك أن العامل حينما يقوم بالعمل ,إنما يبيع قوته المنتجة
لصاحب العمل ,بحيث يكون األخير مشتريا لتلك القوة ,ويدفع أج ار وبطبيعة الحال فإن هذا الرأي
ال يمكن قبوله ,إذ ال يمكن النظر إلى العمل على أنه سلعة تباع وتشترى ,وتخضع لقوانين
العرض والطلب ,9أضف إلى ذلك أنه ال يمكن تشبيه العمل بالشيء الذي يكون محال للبيع,
حيث إن العمل ال ينفصل عن الشخص القائم به.0
ويمكن تصور اختالط واشتباه عقد العمل الفردي بعقد البيع في الحالة التي يقوم فيها
العامل باإلضافة إلى أدائه العمل ,بتقديم المواد الالزمة للقيام بالعمل ,وفي هذه الحالة يرى بعض
الفقهاء أن العقد يعد عقد بيع ما دامت المواد المقدمة من العامل جوهرية وتفوق في قيمتها قيمة
العمل ,ويعد عقد عمل فردي إذا كانت تلك المواد ثانوية وتوافرت التبعية القانونية ,ويعد عقد
مقاولة إذا كانت تلك المواد ثانوية ولم تتوافر التبعية القانونية.2
يؤخذ على هذا الرأي بأنه يمتاز بإعطائه تكييفا موحدا للعالقة ,إال أنه ال يتطابق مع
حقيقة الواقع ,إذ ازدواج للعملية القانونية ضمن عالقة واحدة ,باإلضافة إلى أن هذا الرأي ال
يعالج الفرضية التي يتساوى أو يتقارب فيها قيمة العمل مع قيمة المواد.3

9

انظر في عرض هذا الرأي :حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,82ص  .970عبد الباسط عبد المحسن :مرجع

سابق ,ص .002
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حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,82ص .970
حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,82ص  .972عبد الودود يحيى :مرجع سابق ,ف  ,12ص  .991السيد

عمران :مرجع سابق ,ف  ,923ص  .78عبد الواحد كرم ,مرجع سابق ,ص  .28محمد منصور :مرجع سابق,

ص .12

3

حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,82ص .972
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ولذلك يرى بعض الفقهاء أن العقد في مثل تلك العالقة يكون مختلطا ,بحيث يضم
عقدين في عملية واحدة ,األول عقد بيع ,والثاني عقد عمل فردي إذا توافرت التبعية القانونية ,أو
عقد مقاولة إذا لم تتوافر التبعية القانونية ,غير أنه إذا كانت المواد ثانوية وبسيطة فإنه يجب
التوحيد في التكييف وادخال العالقة تحت حكم عقد العمل الفردي إذا توافرت التبعية القانونية أو
المقاولة إذا لم تتوافر.9

9

حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,82ص  .972السيد عمران :مرجع سابق ,ف  ,923ص .978
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المبحث الثاني
تمييز عقد العمل الفردي عن عقد الشركة
تعرف المادة  232من القانون المدني الفلسطيني عقد الشركة بأنه":عقد يلتزم بمقتضاه
شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل
الستثمار ذلك المشروع ,واقتسام ما قد ينشأ من ربح أو خسارة".3
يتبين من نص المادة المذكورة ,أنه ال يشترط أن تكون الحصص التي يقدمها الشركاء
نقدية ,فقد تكون كذلك ,وقد تكون عينية ,وقد تكون الحصة بالعمل ,0واستنادا لذلك فإن مركز
الشريك في مثل هذه الصورة يشابه مركز العامل ,حيث كالهما يقدم عمال ويتلقى مقابال.
ويفصح الواقع العملي عن حالتين يصعب فيهما التمييز بين عقد العمل الفردي وعقد
الشركة ,وهما على النحو اآلتي:
الحالة األولى :حالة تقديم الشريك عمله كحصة في الشركة:1

9

يقابلها في القانون المدني المصري المادة  222حيث عرفت عقد الشركة بأنه":عقد بمقتضاه يلتزم شخصان

أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل ,واقتسام ما قد ينشأ عن هذا
المشروع من ربح أو من خسارة" ,ويقابلها في القانون المدني األردني المادة  280حيث عرفت عقد الشركة
بأنه":عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من
عمل الستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة".
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عصام سليم":قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص .329

حمدي عبد الرحمن ومحمد مطر :مرجع سابق ,ص  .77حسام الدين األهواني" :قانون العمل" ,مرجع سابق,

ف  ,920ص  .931عبد الودود يحيى :مرجع سابق ,ف  ,17ص  .902فتحي عبد الصبور ,مرجع سابق,
ف  ,973ص  .037طارق رزق :مرجع سابق ,ص  ,998عبد الغني الرويمض :مرجع سابق ,ص .921
الحسن سباق :مرجع سابق ,ص  .10-12عبد الواحد كرم :مرجع سابق ,ص  .29عبد الباسط عبد المحسن:

مرجع سابق ,ص  .021حسين حمدان :مرجع سابق ,ف  ,22ص  .922أحمد أبو شنب :مرجع سابق ,ص
 .922ممدوح مبروك :مرجع سابق ,ف  ,22ص  .912سيد رمضان :مرجع سابق ,ص .998
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حيث تكون حصة شريك أو أكثر في الشركة أداء عمل من األعمال ,كبديل عن الحصة
النقدية أو العينية  ,9وأكثر ما يثير االختالط في هذه الحالة حين يعمل الشريك مقدم العمل تحت
إشراف الشريك اآلخر المنتدب إلدارة الشركة ,0فهنا يختلط عقد الشركة بعقد العمل ,حيث يكون
الشريك شبيها بمركز العامل.
الحالة الثانية :حالة تحديد أجر العامل بنسبة معينة من أرباح المنشأة أو الشركة:1
حيث يتقاضى العامل أجره من المنشأة أو الشركة كنسبة من أرباحها ,أو أن يكون األجر
عبارة عن مبلغ محدد مضافا إليه نسبة محددة من عوائد المنشأة أو الشركة أو من مبيعاتها أو
أرباحها ,3وذلك لحث العمال وتحفيزهم على العمل وزيادة اإلنتاج ,فهنا يختلط عقد العمل بعقد
الشركة ,حيث يكون العامل شبيها بمركز الشريك.
يرى جانب من الفقه أن معيار التمييز بين عقد الشركة وعقد العمل الفردي في مثل هذه
الحالتين يتوقف على المساهمة في الخسارة ,ففي عقد الشركة يشترك جميع الشركاء بالخسارة
التي قد تلحق بالشركة ,أما في عقد العمل فال يشترك العامل بالخسارة.2

9

عبد الواحد كرم :مرجع سابق ,ص  .29السيد عمران :مرجع سابق ,ف  ,901ص ,912
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حسن كيره ,مرجع سابق ,ف  ,87ص  .978عبد الودود يحيى ,مرجع سابق ,ف  ,17ص  .902حمدي

0

أحمد أبو شنب :مرجع سابق ,ص  .929سالم الدحدوح" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ص .912

عبد الرحمن ومحمد مطر :مرجع سابق ,ص  .77حسام الدين األهواني" :قانون العمل" :مرجع سابق ,ف ,920
ص  .931عبد الغني الرويمض ,مرجع سابق ,ص  .921فتحي عبد الصبور :مرجع سابق ,ف  ,973ص
 .037الحسن سباق :مرجع سابق ,ص  .10عبد الواحد كرم :مرجع سابق ,ص  .20عبد الباسط عبد المحسن:

مرجع سابق ,ص  .021حسين حمدان :مرجع سابق ,ف  ,22ص  .922أحمد أبو شنب :مرجع سابق ,ص
 .922ممدوح مبروك :مرجع سابق ,ف  ,22ص  .912سيد رمضان :مرجع سابق ,ص .998
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عبد الواحد كرم :مرجع سابق ,ص  .20السيد عمران :مرجع سابق ,ف  ,901ص .913
انظر في تفصيل هذا الرأي :حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,87ص  .978عبد الودود يحيى :مرجع سابق,

ف  ,17ص  .902حمدي عبد الرحمن ومحمد مطر :مرجع سابق ,ص  :78حسام الدين األهواني" :قانون
العمل" :مرجع سابق ,ف  ,920ص  .938عبد الغني الرويمض :مرجع سابق ,ص  .921عصام سليم":قانون
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يؤخذ على هذا المعيار ,أنه وان كان صحيحا ,أن جميع الشركاء ملزمون بالمساهمة في
الخسارة إال أن العامل في عقد العمل قد يساهم هو اآلخر في الخسارة ,وذلك في الحالة التي
يتخذ فيها األجر صورة أجر محدد مضافا إليه نسبة من األرباح ,فإذا ُمنِ َي المشروع بخسائر فإن
العامل يساهم فيها ,9غير أنه إذا كان اإلعفاء من الخسارة إعفاءا كليا ,فإنه تنتفي معه فكرة
الشركة ,أما إذا كان اإلعفاء جزئيا فليس هناك ما يمنع من تكييف العقد بأنه عقد عمل ,ال سيما
في األحوال التي يكون للعامل فيها أج ار يقدر بنسبة األرباح ,وهو أج ار إضافيا على األجر
الثابت.0
ونظ ار للمآخذ التي أخذت على معيار تحمل الخسائر ,فإن الفقه والقضاء يسلم 2بأن
معيار التمييز بين عقد العمل الفردي وعقد الشركة يجب أن يكون نابعا من توافر عنصر التبعية
القانونية ,فمتى كان المتعاقد يعمل تحت إدارة أو إشراف المتعاقد اآلخر كان عامال تنطبق عليه

العمل" :مرجع سابق ,ص  .320فتحي عبد الصبور :مرجع سابق ,ف  ,973ص  .037عبد الباسط عبد

المحسن :مرجع سابق ,ص  .092حسين حمدان :مرجع سابق ,ف  ,22ص  .922أحمد أبو شنب :مرجع
سابق ,ص  .929ممدوح مبروك :مرجع سابق ,ف  ,22ص  .912السيد عمران :مرجع سابق ,ف  ,901ص
.912
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حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,87ص  .978حمدي عبد الرحمن ومحمد مطر :مرجع سابق ,ص  .71عبد

الودود يحيى :مرجع سابق ,ف  ,17ص  .902عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص  .092عبد الغني
الرويمض :مرجع سابق ,ص  .921حسين حمدان :مرجع سابق ,ف  ,22ص  .922فتحي عبد الصبور:
مرجع سابق ,ف  ,973ص  .037ممدوح مبروك :مرجع سابق ,ف  ,22ص  .910السيد عمران :مرجع
سابق ,ف  ,901ص  .912سيد رمضان :مرجع سابق ,ص .998
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عبد الودود يحيى :مرجع سابق ,ف  ,17ص  .902فتحي عبد الصبور :مرجع سابق ,ف  ,973ص .038

2

حمدي عبد الرحمن ومحمد مطر :مرجع سابق ,ص  .77السيد عمران :مرجع سابق ,ف  ,901ص .913

حسين حمدان :مرجع سابق ,ف  ,22ص .922
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أحكام قانون العمل ,ومتى انتفت تبعيته للمتعاقد اآلخر كان شريكا تنطبق عليه أحكام قانون
الشركات.9
والى هذا المعيار اتجهت محكمة النقض المصرية ,حيث قضت في حكم لها
بأن":تكييف العقد بأنه ينطوي على عقد عمل وليس شركة ال خروج فيه على نصوص هذا
العقد طالما كانت عباراته تؤدي إلى قيام عنصر التبعية الذي يتمثل في خضوع العامل لرب
العمل واشرافه ورقابته وهو ما يتعارض وطبيعة عقد الشركة ,وال يتنافى مع هذا التكييف تحديد
األجر بنسبة مئوية من صافي األرباح ,إذ ليس ثمة ما يمنع من تحديد أجر العامل على هذه
الصورة دون أن يغير ذلك من طبيعة عقد العمل" ,3وقضت كذلك بأنه":لما كان الثابت بعقد

9

إسماعيل غانم :مرجع سابق ,ف  ,11ص  ,991-992حسن كيره ,مرجع سابق ,ف  ,87ص  ,978حسام

الدين األهواني" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,920عبد الودود يحيى ,مرجع سابق ,ف  ,17ص ,902
حمدي عبد الرحمن ومحمد مطر ,مرجع سابق ,ص  ,77فتحي عبد الصبور ,مرجع سابق ,ف  ,973ص

 ,038عبد الغني الرويمض ,مرجع سابق ,ص  ,927السيد عمران ,مرجع سابق ,ف  ,901ص ,912-913
الحسن سباق ,مرجع سابق ,ص  ,10عبد الواحد كرم ,مرجع سابق ,ص  ,20عبد الباسط عبد المحسن ,مرجع
سابق ,ص  ,092ص  ,937حسين حمدان ,مرجع سابق ,ف  ,29ص  ,922أحمد أبو شنب ,مرجع سابق,
ص  ,922ممدوح مبروك ,مرجع سابق ,ف  ,22ص .912

0

نقض مدني مصري ,رقم  311لسنة  27ق ,بتاريخ  2مارس 9172م ,مشار إليه لدى :ممدوح مبروك :مرجع

سابق ,ف  ,20ص  ,912السيد عمران :مرجع سابق ,ف  ,901ص  ,912وقد جاء في حيثيا الحكم
أن ":العالقة التي تربط بين سائق التاكسي ومالكه تعد عالقة عمل تخضع ألحكام قانون العمل ,لتوافر عنصر
التبعية ,وال ينال من ذلك أن يتحدد أجر السائق في صورة نسبة من اإليراد" ,مشار إليه لدى:عبد الباسط عبد
المحسن ,مرجع سابق ,ص .090-099

وقضت كذلك محكمة النقض المصرية بأن":المناط في تكييف العقود ,واعطائها األوصاف القانونية الصحيحة,

هو ما عناه العاقدان منها ,واذا كان ما انتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه عمل وليس شركة ,ال خروج
فيه على نصوص العقد ,وتؤدي إليه عباراته ,وما استخلصته المحكمة منها ,من قيام التبعية ,الذي يتمثل في
خضوع الصيدلي إلشراف صاحب الصيدلية ورقابته ,مما يتعارض وطبيعة عقد الشركة ,وكان ال يتنافي مع هذا
التكييف تحديد أجر الصيدلي بنسبة معينة من األرباح ,وأن صاحب الصيدلية قد خوله باعتباره مدي ار للصيدلية,

تعيين العمال الالزمين لها ,وتأديبهم وفصلهم ,ألن ذلك كله ال يغير من طبيعة عقد العمل ,فالخضوع إلشراف
صاحب الصيدلية ورقابته يعني توافر التبعية من الناحية التنظيمية واإلدارية ,وهو العنصر المميز لعقد العمل",
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الشركة أنها شركة توصية بسيطة وأن مورث المطعون ضدهم المدير المسئول عنها يجمع

نقض مدني مصري ,بتاريخ  ,9181/20/91مشار إليه لدى :عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ,ج  ,2ف
 ,910هـ  ,9ص  .082عبد الباسط عبد المحسن :مرجع سابق ,ص  .092حسام الدين األهواني" :قانون
العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,920ص  ,938-937وكذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن..":عالقة المدير
الشريك المتضمن في شركة التوصية ,ليست عالقة عمل ,وانما هي عالقة شركة ,وأن ما يحصل عليه من
الشركة هو مقابل إدارته وليس أج ار" ,نقض مدني مصري ,بتاريخ  ,9183/22/90مشار إليه لدى :عبد الباسط
عبد المحسن :مرجع سابق ,ص  ,092حسام الدين األهواني" :قانون العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,920ص
 ,938وقد قضت محكمة القاهرة االبتدائية بأنه":حيث أن محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها بنظر النزاع

الخاص بوقف تنفيذ قرار فصل المدعي لعدم انطباق قانون عقد العمل على المستأنف ,وقالت في تبرير حكمها

أنه يتبين من مستندات الشركة أن المستأنف كان يتقاضى  %02من إيراد السيارة التي يعمل عليها ,لذلك فهي
تعتبره شريكا في اإليراد ال عامال إذ أنه ينطلق بسيارته بحثا عن الركاب دون رقابة من صاحب العمل ,وحيث إن
المسلم به أن األجر قد يكون ثابتا وقد يكون عمولة بنسبة معينة وقد يكون بنسبة مئوية ,وليس هناك ما يمنع أن

يكون األجر الذي يتقاضاه العامل جزءا من اإليراد متى كان هذا االتفاق مما يتالءم مع طبيعة العمل الذي يقوم
به العامل ,وليس أكثر انطباقا على هذا النظر من عمل السائق على سيارة التاكسي التي يتوقف إيرادها على
مدى نشاطه" ,مشار إليه لدى :حسن كيره :مرجع سابق ,ف  ,87هـ ر  ,2ص  .982عبد الرزاق السنهوري:
مرجع سابق ,ج  ,2ف  ,910هـ  ,9ص  .083حمدي عبد الرحمن ومحمد مطر :مرجع سابق ,ص  ,89وقد
قضت محكمة الجيزة االبتدائية بأنه":إذا كان الشخص الذي يقوم بالعمل تحت إدارة أو إشراف شخص آخر ,فإنه

يعتبر عامال ويكون العقد الذي يربطه بهذا اآلخر ,عقد عمل ال عقد شركة" ,الجيزة االبتدائية :بتاريخ  09مارس
 ,9127مشار إليه لدى :السيد عمران :مرجع سابق ,ف  ,901ص  ,912وقد قضت محكمة النقض الفرنسية
بأنه":إذا كان من الثابت أن الطرفين يعمالن معا على قدم المساواة وأنهما يتخذان معا الق اررات الخاصة بإدارة
المشروع ,فإن ما يربطهما هو عقد شركة وليس عقد عمل" ,نقض مدني فرنسي :بتاريخ مارس  ,9112مشار
إليه لدى :عبد الغني الرويمض :مرجع سابق ,ص  ,927حمدي عبد الرحمن ومحمد مطر :مرجع سابق ,ص

 ,82وقضت كذلك ذات المحكمة بأن":الشريك الذي يقدم حصة عمل تبقى له هذه الصفة رغم ادعائه بعدم
المساهمة في تحمل الخسائر ,باعتبار أن هذه المساهمة –أي المساهمة بالخسائر -قد تحققت فعال بفقدانه قيمة
حصة العمل التي أداها" ,نقض مدني فرنسي :بتاريخ مارس  ,9122مشار إليه لدى :عبد الغني الرويمض:

مرجع سابق ,ص  ,927وقضت كذلك ":باعتبار العقد شركة بين صاحب العمل ومستخدم عنده ساهم معه
بنصف رأس المال ,واتفق معه على اقتسام الربح والخسارة بنسبة معينة" ,نقض مدني فرنسي :بتاريخ  08يوليو
 ,9103مشار إليه لدى :محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,902ص  ,292وقضت كذلك باعتبار
العقد شركة بين اثنين":حيث تعهد أحدهما بإدارة مصنع يقيمه اآلخر بأمواله ,واتفقا على قسمة الربح ,بعد أن
استخلص من عبارات العقد انتفاء صلة التبعية بينهما ,ولو أغفل العقد مسألة الخسارة ,ألن الشريك الذي لم يقدم

إال عمله سيجد نفسه على أي حال محروما من قيمته" ,نقض مدني فرنسي :بتاريخ  08أبريل  ,9812مشار
إليه لدى :محمود زكي" :عقد العمل" ,مرجع سابق ,ف  ,902ص .292
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بين صفة الشريك في الشركة وصفة العامل بها ,فيتعين بالتالي إخضاعه لقانون التأمينات
االجتماعية" ,3وهو ذات المسلك الذي سلكه القضاء األردني ,حيث قضت محكمة التمييز
األردنية بأنه":لكي يعتبر العقد عقد عمل يجب أن يعتمد على أمرين ,أولهما تبعية العامل لرب
العمل وثانيهما حصوله على أجر لقاء عمله  ,..فإذا كان المميز ضده يعمل لدى المميز
وتحت إمرته واشرافه ويتقاضى أجو ارً يومية هي نصف إنتاج كرسي الحالقة الذي يعمل عليه
بعد حسم المصاريف فيعتبر عامالً وليس شريكاً".3
رأي الباحث:
ونحن من جانبنا نعتصم بما اتجه إليه الفقه والقضاء من اعتبارهم معيار التبعية القانونية
معيا ار ممي از لعقد العمل الفردي عن عقد الشركة ,ولكن وعلى الرغم من أن معيار التبعية
القانونية يعد هو المعيار األكثر شمولية ووضوحا في التمييز بين عقد العمل الفردي وعقد
الشركة ,إال أنه ال يجب تناول التبعية بمعزل عن ظروف وشروط التعاقد ,فمثال يعد تحمل
الخسائر مظه ار قويا يدلل على قيام عقد العمل في الحالة التي يعفى فيها مقدم العمل من تحمل
الخسائر بشكل كلي ,ذلك أن العامل ال يمكن أن يقدم عمال بدون مقابل ,بل حتى لو مني
المشروع بخسارة فإن ذلك ال يترتب عليه حرمان العامل من األجر ,وأظهر ما أدلل به على ذلك
أن العامل يتقاضى أج ار طالما أنه في المنشأة ولو لم يقدم عمال ألسباب تعود للمنشأة ذاتها.
وباإلضافة إلى توافر عنصر التبعية القانونية ,ومدى تحمل الخسارة من عدمها كقرينة,
فإن نية المشاركة ذاتها تعد مظه ار غاية في األهمية ,يمكن االستعانة بها ,في الحالة التي
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يصعب فيها إثبات معيار التبعية القانونية ,إذ أن نية المشاركة تعني نية التعاون في سبيل
السعي المشترك للربح بحقوق متساوية ومسئولية متساوية ,9وهو ما ال يتحقق لدى العامل ,ومن
القرائن التي تدل على قيام عقد الشركة ,أن يكون مقدم العمل من حقه ممارسة حقوقا ال تكون
مقررة إال للشريك ,ومنها اعتراضه على أعمال الشريك المدير ,أو مطالبته بتقديم حساب عن
إدارته أو حقه في االطالع على دفاتر الشركة ,0والمساهمة الكلية في الخسائر ,2والمشاركة في
إدارة العمل ,3ومن القرائن التي تدل على انتفاء نية المشاركة ,صفة الطرف الذي أبرم العقد مع
مقدم العمل ,فإذا كان ممثال للشركة باعتبارها شخصا معنويا ,فإن ذلك يعد قرينة على انتفاء نية
المشاركة ,خضوع مقدم العمل للسلطة الـتأديبية .2
وقد يقوم بحق الشخص عقد شركة وبذات الوقت عقد عمل فردي ,فيوصف بأنه شريك
فيما يخص نصيبه من رأس المال ,ويوصف بأنه عامل فيما يتعلق بعمله في المشروع ,1ومن
تطبيقات ذلك الطبيب الذي يساهم بحصصا نقدية أو عينية في شركة طبية ,ثم يعين طبيبا في
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المستشفى الذي تديره الشركة ,9ومنها كذلك اتفاق الشركة مع أحد الشركاء على أن يعمل لديها
كمستشار قانوني.0
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الخاتمــــــة
توصلنا من خالل الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ,نعرضها على النحو
اآلتي:
أوالً :النتائج:
 .9أن قانون العمل يتناول نوعا واحدا من أنواع العمل اإلنساني ,هو العمل الخاص التابع
المأجور ,وأن أنواع العمل اإلنساني األخرى ,تخضع لنظم قانونية مختلفة.
 .0أن المشرع الفلسطيني ,ومن قبله المشرعين المصري واألردني ,قد سلك في تحديده
لنطاق تطبيق قانون العمل ,مسلك االستبعاد ,ولم يسلك مسلك التحديد والتعداد للفئات
التي تسري أحكامه عليها ,حيث عدد ثالث فئات ال يسري عليها ,هي موظفي الحكومة
والهيئات المحلية ,خدم المنازل ومن في حكمهم ,أقارب صاحب العمل حتى الدرجة
األولى.
 .2أن المشرع الفلسطيني لم يحسن صياغة الفقرة األولى من المادة الثالثة ,التي نصت على
استبعاد موظفي الحكومة ,وذلك على عكس ما أورده المشرعين المصري واألردني.
 .3أن المنظومة القانونية الفلسطينية ما زالت خالية من أي قانون ,أو نظام ,أو قرار وزاري,
مستقل بذاته ,يحكم عمل خدم المنازل.
 .2أن عقد العمل الفردي يقوم على ثالثة عناصر هي :األجر ,العمل ,والتبعية.
 .1أن فقهاء القانون عرضوا لصور ثالث للتبعية ,وأن غالبيتهم تتجه لتبني صورة التبعية
القانونية كمعيار مميز لعقد العمل الفردي.
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 .7أن التبعية القانونية تشتمل على صور ثالث هي :التبعية الفنية ,التبعية اإلدارية أو
التنظيمية ,والتبعية المهنية ,وأن الفقه مستقر ,ومعه القضاء ,على أن التبعية اإلدارية أو
التنظيمية كافية لوحدها لتمييز عقد العمل الفردي.
 .8أن التبعية بحد ذاتها ال تقوم لتمييز عقد العمل الفردي إال إذا توافرت مقوماتها المتمثلة
في :قيام العامل بعمل لحساب صاحب العمل ,تقاضيه أج ار عن ذلك العمل ,وأن يكون
أثناء قيامه بالعمل خاضعا لسلطة صاحب العمل ,والتي تتجسد في التوجيه والرقابة
والمحاسبة والتأديب.
 .1يترتب على قيام عالقة التبعية بين العامل "التابع" وصاحب العمل "المتبوع" مسئولية
صاحب العمل في مواجهة الغير ,ويعفى العامل من تلك المسئولية طالما أن المسئولية
ترتبت عن خطأ ارتكبه العامل أثناء تأدية عمله أو بسببه.
 .92أن إثبات قيام عالقة التبعية يتفق مع ما تقرره القواعد العامة في اإلثبات ,حيث يتحمل
المدعي عبء إثبات قيام عالقة التبعية ,والذي غالبا ما يكون في عالقات هو العامل.
 .99أن المشرع الفلسطيني ,ومن قبله المشرعين المصري واألردني ,قد تبنى التبعية القانونية
لتمييز عقد العمل الفردي ,واكتفى بصورة التبعية اإلدارية أو التنظيمية ,وهذا ما اتجه إليه
أيضا القضاء وتبناه.
 .90أن التبعية القانونية ,تعد المعيار الجامع المانع للتمييز بين عقد العمل الفردي وكافة
العقود األخرى ,سواء كانت تلك العقود واردة على العمل اإلنساني ,أو كانت واردة على
االنتفاع بالشيء ,أو كانت واردة على الملكية ,وأن ما سواها من معايير نادى بها األقلية
من فقهاء القانون ال تصلح بحد ذاتها للتمييز بين عقد العمل الفردي وباقي العقود ,وذلك
نظ ار لتسلل العيوب والمآخذ إليها ,مما جعلها عرضة للتجريح وعدم الكفاية الذاتية.
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ثانياً :التوصيات:
 .9نوصي المشرع الفلسطيني بتعديل نص الفقرة األولى من المادة الثالثة من قانون العمل
الفلسطيني ,لتصبح على النحو اآلتي .9 ":العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك الهيئات
المحلية والهيئات العامة".
 .0نوصي وزير العمل الفلسطيني بإصدار النظام الخاص بعمل خدم المنازل ,حفظا
لحقوقهم ,وتنظيما للعمل القانوني.
 .2ضرورة قيام المجلس التشريعي الفلسطيني ,بتعديل تعريف العامل الوارد في نص المادة
األولى من قانون العمل الفلسطيني ,وذلك من خالل تبديل عبارة":تحت إدارته واشرافه",
بعبارة":تحت إدارته أو إشرافه" ,ليصبح تعريف العامل ,على النحو اآلتي":كل شخص
طبيعي يؤدي عمالً لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته
أو إشرافه".
 .3ضرورة قيام المجلس التشريعي الفلسطيني بتعديل تعريف عقد العمل الفردي الوارد في
نص المادة  03من قانون العمل الفلسطيني ,وذلك من خالل تبديل عبارة":وتحت إدارته
واشرافه" ,بعبارة":وتحت إدارته أو إشرافه" ,ليصبح على النحو اآلتي": ":اتفاق كتابي أم
شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو
إلنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت
إدارته أو إشرافه ,ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع األجر المتفق علية للعامل".
 .2نوصي السادة القضاة ,بضرورة إنزال األلفاظ القانونية منازلها ,والتعبير عن ثبوت عمل
العامل ,بمظاهر التبعية المحددة قانونا ,وتجنب الخلط بين صورتي التبعية اإلدارية أو
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التنظيمية من جهة ,والتبعية الفنية من جهة أخرى ,وذلك في األحكام الصادرة عنهم ,بل
في الحكم الواحد ذاته.

700

قائمة بالمراجع
أوالً :الكـــتب المتخصصــة:
.9

الحســــــن محمــد سبـــــــــــاق" :الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد والتأمينات
االجتماعية" ,دار النهضة العربية الطبعة األولى
.0221-0228

.0

السيــد عيـــــــــــــــــــــــــد نايـــل:

.2

السيد محمد السيد عمران:

.3

إبراهيـم سيــد أحمــــــــــــــــــد:

.2

إسمــاعيــل غـانـــــــــــــــــــــــــم:

"الوجيز في قانون العمل الجديد" ,دار النهضة العربية,
طبعة .0290-0299
"شرح قانون العمل المصري –الجزء األول ,النظرية
العامة ,عقد العمل الفردي ,"-د.ط ,د.ن.
"العقود الواردة على العمل –عقد المقاولة فقها وقضاء,"-
منشأة المعارف باإلسكندرية ,الطبعة األولى .0222

"قانون العمل والتأمينات االجتماعية" ,مكتبة عبد اهلل
وهبه ,طبعة .9119-9112

.1

أحمـد حسـن البرعــــــــــــــــي:

.7

أحمد عبد التـواب بهجت:

.8

أحمد عبد الكريم أبو شنب:

"الوجيز في القانون االجتماعي –الجزء األول عقد العمل
الفردي" ,دار النهضة العربية.0229 ,
"دروس في أحكام القانون االجتماعي –الجزء الثاني
قانون العمل الموحد وفقا للتشريع رقم  90لسنة 0222
والق اررات الو ازرية المنفذة ألحكامه ومذكرته اإليضاحية",
دار النهضة العربية ,الطبعة الثانية.
"شرح قانون العمل وفقا ألحدث التعديالت" ,دار الثقافة

701

للنشر والتوزيع ,الطبعة الخامسة 0292م9329-ه ـ.
.1

أنــــور العمـروســــــــــــــــــــــــي:

"قضاء العمال" ,د.ن ,الطبعة الثانية.9180-9189 ,

.92

أنــور عبـد اللـــــــــــــــــــــــــــــــه:

.99

بشــــير هــدفــــــــــــــــــــــــــــــــي:

.90

حســام الـدين األهوانــــــــــي:

"قانون العمل" ,د.ن ,طبعة .9119

.92

حســن كـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره:

"أصول قانون العمل –عقد العمل ,"-منشأة المعارف

.93

حســين حمــــــــــــــــــــــــــــــدان:

"قانون العمل اللبناني" ,الدار الجامعية ,د.ط.

.92

حمـــــــــــــــــــدي عبد الرحمن

"قانون العمل" ,الدار الجامعية ,طبعة .9187

.91

جـــــالل العـــــــــــــــــــــــــــــدوي:

.97

زكــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوي:

"تشريع العمل والتأمينات االجتماعية" ,مكتبة عين
شمس ,د.ط.
"الوجيز في شرح قانون العمل-عالقات العمل الفردية
والجماعية ,"-الجسور للنشر والتوزيع ,الجزائر ,طبعة

ومحمد يحــــــــــــــــــي مطـــر:

.0221

باإلسكندرية ,طبعة ثالثة .9171

"قانون العمل" ,منشأة المعارف باإلسكندرية ,طبعة
.9118-9117

.98

سالــم حمـاد الدحـــــــــــدوح:

"تشريع العمل في مصر" ,د.ط ,د.ن.
"الوجيز في شرح قانون العمل" ,د.ن ,غزة ,الطبعة
الرابعة.0299-0292 ,

.91

سيــد محمود رمضــــــــــان:

.02

طارق عبد الرؤوف رزق:

"الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان
االجتماعي" ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,الطبعة األولى
.0292
"شرح قانون العمل الكويتي الجديد رقم  1لسنة 0292
بشأن العمل في القطاع األهلي" ,دار النهضة العربية,
707

الطبعة األولى .0299
.09

عبد البـاسط عبد المحسن:

.00

عبــد العزيــز المرســي حمــود "قانون العمل" ,د.ط ,د,ن.

.09

عبـد العزيـز جمعـــــــــــــــــــــة:

"أحكام األجر في قانون العمل اللبناني" ,د.ن ,د.ط.

.00

عبد الغني عمرو الرويمض:

"عالقات العمل الفردية في القانون الليبي" ,طبعة

.02

عبــد اهلل مبروك النجـــــــار:

.03

عبــد الواحـد كـــــــــــــــــــــــــــرم:

.02

عبد الـــودود يحيــــــــــــــــــــــى:

.01

عصــام أنــور سليــــــــــــــــــــم:

.07

علي عــوض حســــــــــــــــــن:

.08

غـالب علي الـــــــــــــــداودي:

"شرح قانون العمل –عقد العمل الفردي ,"-دار النهضة
العربية ,القاهرة ,طبعة .0229-0222

وفاطمة الـــــــــــــــــــــــــــــــــرزاز:

.0223
"مبادئ تشريع العمل وفقا ألحكام القانون رقم  90لسنة
 ,"0222دار النهضة العربية ,الطبعة الخامسة -0222
0221م.
"قانون العمل" ,دار الثقافة للنشر والطباعة والتوزيع,
األردن ,طبعة .9117
"شرح قانون العمل" ,دار النهضة العربية ,الطبعة الثالثة,
.9181
"قانون العمل" ,منشأة المعارف باإلسكندرية ,الطبعة
الثانية .0220
"الوجيز في شرح قانون العمل" ,دار المطبوعات
الجامعية ,اإلسكندرية ,طبعة .9111

"شرح قانون العمل" ,دراسة مقارنة ,دار الثقافة للنشر
والتوزيع ,الطبعة األولى 9320-0299هـ.
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.01

فتحي عبـــد الصــــــــــــبور:

.22

محمـد حسيـن منصــــور:

.29

محمد شريف عبد الرحمن:

.20

محمـود جمال الدين زكي:

"قانون العمل" ,مطبعة جامعة القاهرة ,الطبعة الثالثة

.22

محمــود سالمة جـبـــــــــــــر:

"الوسيط في عقد العمل الفردي" الجزء األول ,د.ن,

.23

ممـدوح محمـد مبــــــــروك:

.22

نبيل محمد عبد اللطـيف:

.21

هشام رفعـــت هـاشـــــــــــم:

.27

همــام محمـد زهـــــــــران:

"الوسيط في قانون العمل" الجزء األول المدخل إلى
تشريع العمل-عالقات العمل الفردية ,د.ن ,طبعة
.9182
"شرح قانون العمل العماني" ,دار الجامعة الجديدة,
اإلسكندرية ,طبعة .0299
"أركان عقد العمل" ,دار النهضة العربية ,الطبعة األولى
9301هـ ـ0228-م.
أثار عقد العمل" ,دار النهضة العربية ,طبعة
9307ه ـ0227-م.
9322ه ـ9182-م.

الطبعة األولى .9111
"التبعية في نطاق عالقة العمل الفردية -دراسة تحليلية
في قانون العمل المصري والفرنسي" ,دار النهضة
العربية ,طبعة .0221
"نظام التأمين االجتماعي في مصر تشريعا وتطبيقا",
د.ن ,الطبعة الثالثة .9117

"شرح قانون العمل األردني" ,دار الثقافة للنشر والطباعة
والتوزيع ,األردن ,الطبعة الثانية.9112 ,
"قانون العمل –عقد العمل الفردي ,"-دار المطبوعات
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الجامعية ,طبعة .0229
.28

يوســف اليـــــــــــــــــــــــــــــــاس:

"الوجيز في قانوني العمل والضمان االجتماعي" ,د.ن,
الطبعة األولى .9183

ثانياً :الكــــتب العامــــة:
.9

إبراهيـم سيــد أحمـــــــــــــــــــــد:

.0

أسعـد عبيــد الجميلــــــــــــــي:

.2

أشرف فتـحي الراعــــــــــــــي:

.3

أحمد عبد العال أبو قرين:

.2

أحمـد حسن الحيـــــــــــــــــاري:

.1

أحمـد محمود سعـــــــــــــــــــــــد:

"عقد اإليجار في القانون اليمني" ,د.ن ,الطبعة الثالثة,

.7

أنــــــور سلطــــــــــــــــــــــــــــــــان:

مصادر االلتزام" ,دار النهضة العربية للطباعة والنشر,

"الوجيز في مسئولية الطبيب والصيدلي فقها وقضاء",
دار الكتب القانونية ,القاهرة ,ط  ,0227ص .20

"الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية-دراسة مقارنة,"-
دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ,األردن ,الطبعة

الثانية 0299م9320-هـ.

"جرائم الصحافة والنشر-الذم والقدح ,"-دار الثقافة
للنشر والتوزيع ,الطبعة األولى  9329هـ ـ 0292 -م.

"األحكام العامة لعقد المقاولة –مع دراسة تطبيقية
لمقاوالت المنشآت المعمارية في ضوء الفقه وأحكام
القضاء مع التعليق على شروط عقد مقاوالت الهندسة

المدنية الصادر عن االتحاد الدولي للمهندسين
االستشاريين  ,"FIDICد.ن ,الطبعة األولى -0220
.0222

"المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانونية
األردني والنظام القانوني الجزائري" ,دار الثقافة للنشر
والتوزيع ,الطبعة األولى  9301ه ـ0228-م.

 9392ه ـ.9110-

بيروت ,طبعة .9182
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.8

توفيـق حســن فــــــــــــــــــــــــرج" :النظرية العامة لاللتزام-مصادر االلتزام ,"-الدار
الجامعية ,طبعة .9188

.1

جـالل علــي العــــــــــــــــــــدوي:

.92

حسام الدين كامل األهواني:

.99

حســن قــــــــــــــــــــــــــــــــــدوس:

"دروس في عقد اإليجار" ,مكتبة الجالء الجديدة,

.90

حســـين النــــــــــــــــــــــــــــــوري:

"محاضرات في االلتزام" ,مكتبة عين شمس ,القاهرة,

.92

حمـــاد عبد اهلل الحمــــــــاد:

"عقد الوكالة في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في كتابات

.93

خالد مصطفـــى فهمـــــــــي:

"المسئولية المدنية للصحفي-دراسة مقارنة ,"-دار الفكر

.92

رشدي شحاتة أبو زيــــــد:

.91

رمضان أبو السعــــــــــــود:

.97

سالـم حمــاد الدحـــــــدوح:

"أصول االلتزامات-مصادر االلتزام ,"-منشأة المعارف
باإلسكندرية ,طبعة .9117
"النظرية العامة لاللتزام" ,الجزء األول ,مصادر االلتزام,
الطبعة الثانية .9112
المنصورة ,مصر ,طبعة .9117
د.ط.
العدل بالمملكة العربية" ,السعودية" ,د.ن .د.ط.
الجامعي ,اإلسكندرية ,الطبعة األولى .0228

"مسئولية اإلعالم اإلسالمي في ظل النظام العالمي
الجديد" ,دار الفكر الجامعي ,القاهرة ,الطبعة األولى
 9391ه ـ 9111 -م.

"العقود المسماة-عقد اإليجار ,"-منشأة المعارف
باإلسكندرية ,طبعة .9111

" -الوجيز في القانون الزراعي الفلسطيني مع إطاللة

على بعض التشريعات المقارنة" ,الجزء األول ,د.ن,
الطبعة الرابعة .0220-0229
" -الوجيز في اإليجار" ,مكتبة ومطبعة دار المنارة,
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الطبعة األولى.0221-0228 ,
.98

سليمـان محمد الطمـــــاوي:

.91

سليمـان مــــــــــــــــــــــــــرقس:

.02

سمير عبــد السيد تناغو:

.02

عبد الرزاق السنهــوري:

.03

عبد الغني بسيوني عبد اهلل:

.02

عبد القــــــــــــــــــــــادر العطير:

.01

عبد القـــــادر الفــــــــــــــــــــار:

"مبادئ القانون اإلداري-دراسة مقارنة ,"-الكتاب األول,
دار الفكر العربي ,القاهرة ,د.ط.
"الوافي في شرح القانون المدني" ,المجلد الثاني ,د.ن,
طبعة .9110

.00

شــــــــــــــــــــــريف الطبــــــاخ:

"عقد اإليجار" ,د.ن ,طبعة .9118-9117

"جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه
والقضاء" ,دار الفكر الجامعي,اإلسكندرية ,طبعة
.0222

" -الوسيط في شرح القانون المدني" الجزء األول ,المجلد

الثاني ,مصادر االلتزام ,دار النهضة العربية ,القاهرة,
طبعة .9187

" -الوسيط في شرح القانون المدني" ,الجزء الخامس,

العقود التي ترد على الملكية ,الهبة والشركة والقرض

والدخل الدائم والصالح ,دار النهضة العربية ,القاهرة,

طبعة .9187

" -الوسيط في شرح القانون المدني" ,الجزء السابع,

المجلد األول ,العقود الواردة على العمل ,الوكالة

والمقاولة والوديعة والحراسة ,دار النهضة العربية,

القاهرة ,طبعة .9181

"القانون اإلداري-دراسة مقارنة لألسس ومبادئ القانون
اإلداري وتطبيقها في لبنان" ,الدار الجامعية ,طبعة

.9182

"الوسيط في شرح القانون التجاري األردني" ,دار الشروق
للنشر والتوزيع ,األردن ,الطبعة األولى .9112

"مصادر االلتزام" ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,الطبعة

الثالثة 0299م9320-هـ.
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.07

عبد الناصر توفيق العطار:

.08

عزت عبد القـــــــــــــــــــــــــادر:

.01

عصـــــام أنور سليــــــــــــــــــم:

"القانون الزراعي طبقا للتعديالت المعاصرة" ,منشأة

.22

علي عبد العال العيساوي:

"أسرار مهنة المحاماة" ,المكتبة الثقافية ,بيروت ,د.ط.

.29

عمـرو طه بدوي محمــــــد:

"شرح أحكام اإليجار في دولة اإلمارات العربية المتحدة",
مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة ,الطبعة

الثانية  9309هـ ـ0222-م.

"عقد المقاولة" ,د.ن ,دار األلفي لتوزيع الكتب القانونية,

المنيا ,طبعة .0229

المعارف باإلسكندرية ,طبعة .9118

"محاضرات في المدخل للعلوم القانونية" ,مركز جامعة
القاهرة للتعليم المفتوح ,د.ط.

.20

فــــايز الكنــــــــــــــــــــــــــــــــــدري:

.22

فتحيـــــه قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره:

"أحكام عقد المقاولة" ,منشأة المعارف باإلسكندرية ,طبعة

.23

قدري عبد الفتاح الشهــــاوي:

" -عقد المقاولة في التشريع المصري والمقارن" ,منشأة

.22

محسن عبد الحميد البيـه:

.21

محمد حسام محمود لطفي:

.27

محمـد شريف أحمـــــــــــــــــد:

.28

محمـد عبد الرحيم عنــبر:

"عقد المحاماة في القانون الكويتي والقانون المقارن",
د.ن ,الطبعة األولى .9111
.9187

المعارف باإلسكندرية ,د.ط.

" -أحكام عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن",

منشأة المعارف باإلسكندرية ,د.ط.

"القانون الزراعي وحماية البيئة الزراعية" ,مكتبة الجالء
الجديدة ,المنصورة ,مصر ,الطبعة الرابعة -0222
.0229

"النظرية العامة لاللتزام-مصادر االلتزام ,"-طبعة
.0222-9111

"مصادر االلتزام في القانون المدني" ,دار الثقافة للنشر
والتوزيع ,طبعة .9111
"عقد المقاولة -دراسة مقارنة بين تشريعات الدول
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العربية ,"-طبعة .9177
.21

محمد عبد الظاهـر حسين:

.21

محمد لبيب شــــــــــــــــــــــنب:

.32

محمد ناجـي ياقـــــــــــــــوت:

"العقود المسماة-البيع,اإليجار ,المقاولة" ,د.ن ,طبعة

.39

محمود جمـال الدين زكي:

"عقد اإليجار في التقنين المدني المصري" ,مركز جامعة

.30

مصطفـى محمـد الجمـال:

.32

منــذر الفضــــــــــــــــــــــــــــــل:

.33

منـــــــــذر الفضــــــــل وصـــــاحب "شرح القانون المدني األردني-العقود المسماة ,-البيع

"العقود المسماة-عقد اإليجار ,عقد التأمين ,"-د.ن,
طبعة .0221

" -عقد اإليجار" ,مطبعة العالمية ,الطبعة األولى

.9121

" -شرح أحكام عقد المقاولة" ,دار النهضة العربية,

طبعة .9110
.9180

القاهرة للطباعة والنشر ,طبعة 9391ه ـ9118-م.

 "مصادر االلتزام-شرح مفصل ألحكام التقنيناتالعربية المستمدة من الفقه الغربي والمستمدة من الفقه

اإلسالمي وتطبيقاتها القضائية ,"-د.ن ,الطبعة األولى.

" -الوسيط في أحكام اإليجار-أحكام عقد اإليجار في

القانون المدني وأحكام تشريعات إيجار األماكن في ضوء
تطبيقات القضاء وشروح الفقه" ,د.ن ,الطبعة األولى

.9119

"النظرية العامة لاللتزامات" ,الجزء األول ,مصادر
االلتزام ,مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ,األردن,
الطبعة الثالثة.9112 ,

الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوي:

واإليجار في ضوء الفقه اإلسالمي والقوانين المدنية

الوضعية وقانون المالكين والمستأجرين األردني لسنة

 ,"9180دار الثقافة للنشر والتوزيع ,األردن ,طبعة
.32

نظـــام توفيق المجالي:

.9111

"شرح قانون العقوبات-القسم العام" ,الكتاب األول,
النظرية العامة للجريمة ,دار الثقافة للنشر والتوزيع,
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.31

يوسف محمــد عبيدات:

طبعة  ,9118ف  ,927ص .9212

"مصادر االلتزام في القانون المدني" ,دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة ,الطبعة األولى 0221م9322-هـ.

ثالثاً :الرســــائـــل العلميـة:
.9

أشرف جهاد وحيد األحـد:

.0

أشرف رسمي أنيس عمر:

.2

زياد شفيق حسن قراريـة:

.3

عـادل عبد العزيز سماره:

.2

منار حلمي عبد اهلل عدوي:

"المسؤولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني" ,رسالة
ماجستير ,جامعة الشرق األوسط.0290-0299 ,

"الوكالة التجارية الحصرية في الفقه اإلسالمي والقانون",
رسالة ماجستير ,جامعة النجاح الوطنية ,نابلس,

فلسطين.0290 ,

"عقد المقاولة في الفقه اإلسالمي وما يقابله في القانون
المدني" ,رسالة ماجستير ,جامعة النجاح الوطنية,

رابعاً :األبحــــاث والمقـاالت:
.9

بن صغـــير مــــــــــــــــــــــــــــراد:

.0

معزيز عبد الكـــــــــــــــــــريم:

.2

سليمــــان ناصــــــــــــــــــــــر:

نابلس ,فلسطين ,د,ن ,طبعة .0223

"مسؤولية المقاول والمهندس عن ضمان متانة البناء في
القانون المدني األردني-دراسة مقارنة ,"-جامعة النجاح

الوطنية.0227 ,

"أحكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل
الفلسطيني رقم  7لسنة  ,"0222رسالة ماجستير ,جامعة

النجاح الوطنية ,فلسطين.0228 ,

"البعد التعاقدي في العالقات الطبية-دراسة مقارنة,"-
مجلة البحوث والدراسات العلمية ,كلية الحقوق ,الجزائر,

العدد األول ,نوفمبر .0227

"العقد والتأمين والتعويض في المجال الرياضي" ,مجلة
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ,جامعة الجزائر ,العدد

السابع.0290 ,

"المغارسة صيغة مثلى إلعمار األراضي البور في

البلدان العربية واإلسالمية" ,بحث مقدم إلى الملتقى
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العلمي الدولي التاسع حول" :تحديات قطاع الزارعة في

الدول العربية واإلسالمية وسبل مواجهتها" ,الجزائر,
.3

عبــد القادر شــاشــــــــــــــــي:

.2

مروان محمـد أبو فضــــــــة:

.1

مصطفى عبد الحميد عياد:

.7

فــــواز التميمـــــــــــــــــــــــــــــــي:

 07-08فبراير .0299

"العقود اإلسالمية الممكنة لتمويل الزراعة" ,محاضرة
ألقيت بمؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة لمؤسسات
التمويل اإلسالمي في البحرين ,بتاريخ  8مايو ,0290
دون طبعة.
"عقد الوكالة وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية" ,مجلة

الجامعة اإلسالمية  ,سلسلة الدراسات اإلنسانية ,المجلد
السابع عشر ,العدد الثاني ,يونيو0221.

"أثر الجائحة على العقد في بيع الثمار في الشريعة
اإلسالمية" ,مجلة الجامعة اإلسالمية ,المجلد السادس,
العدد األول.9118 ,

خامساً :المواقع االلكترونية:
.9

"مسؤولية المحامي عقدية أم تقصيرية" ,مجلة المحاماة,
د.ن ,رجب  9322ه ـ ,العدد .32

موقع المقتفي.http://muqtafi.birzeit.edu :

سادساً :المذكرات اإليضاحية:
.9

المذكرات االيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني ,ديوان الفتوى والتشريع ,لسنة
.0222

سابعاً :القوانين:
.9
.0

قانون العمل األردني رقم  8لسنة  9111وتعديالته.
قانون العمل الفلسطيني رقم  7لسنة .0222
711

.2

قانون العمل المصري رقم  90لسنة  0222وتعديالته.

.2

القانون المدني األردني رقم  32لسنة .9171

.3
.1

القانون المدني المصري رقم  929لسنة .9138

القانون المدني الفلسطيني رقم  3لسنة .0290
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