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 اإلهداء

إلى أصحاب الجباه السمراء الذٌن ٌعطرون أرض الوطن بعرقهم وٌحققون الهوٌة لهم 

 ولشعبهم

لٌكون حرٌرا ملسا فً ٌدي إلى من سارا على الشوك  

 إلى من شقا طرٌقا أدمى أقدامهما لٌكون طرٌقا معبدا تحت قدمً

 إلى من فضلهما بعد هللا ٌثقل جفنً وٌحنً لهما قامتً

 إلى والدي......

 إلى من أستمد من قوتهم قوتً )إخوتً(

 إلى من تكون بجانبً فً مواجهة الصعاب )مرام(

رٌق معا نحو النجاح واإلبداع )أصدقائً(إلى من سرنا سوٌا ونحن نشق الط  

 إلى المعنى الحقٌقً للصداقة )مراد(

 إلى كل من مد لً ٌدا بٌضاء أذكرها فأشكرها

 إلى كل من حلم بحلمً حتى أكون

 إلى كل محب للعلم عاشق له

وأهدٌها إلى أستاذي الدكتور عثمان التكروري الذي ما فتئ  أن كان خٌر سند وخٌر دلٌل لً 

اد هذه الرسالة فً إعد  

 إلى أم البداٌات وأم النهاٌات فلسطٌن الحبٌبة
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 الشكر والتقدير
 

ومن ال ٌشكر الناس ال ٌشكر ، الشكر أوال هلل تعالى الذي منحنً القدرة على القٌام بهذا العمل

الشكر والعرفان  إلى األستاذ الدكتور عثمان التكروري الذي تفضل مشكورا  فأتقدم بجزٌل، هللا

، والذي لم ٌبخل بوقته وجهده وعلمه بتقدٌم كل ما ٌخدم هذه الرسالة، باإلشراف على رسالتً

وكان خٌر معلم ، فكانت لتوجٌهاته السدٌدة وآرائه القٌمة بالػ األثر فً إثراء هذه الرسالة

ل الشكر وعظٌم اإلمتنان.فله منً جزٌ، وموجه  

كما أتقدم بالشكر إلى عائلتً العزٌزة وعلى رأسهم والدي ووالدتً الذٌن قدموا لً كافة   

 أشكال الدعم والمساندة حتى إتمام هذه الرسالة.

والتً لها الدور ، بقراءة هذا البحث وتقٌٌمه تفضلتكما ال ٌفوتنً أن أشكر اللجنة التً 

والدكتور ، الدكتور أنور أبو عٌشة، عمل بالقالب القانونً الصحٌحا الالمكمل فً إفراغ هذ

  أحمد السوٌطً.

 

 -قسم القانون -جمٌع أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌة الدراسات العلٌاوأتقدم بجزٌل الشكر ل

 بجامعة القدس.

 وعلى هللا النجاح والتوفٌق
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وء قرار الييئة العامة لمحكمة مسؤولية شركات التامين عن تعويض إصابات العمل في ض
 .2015لسنة  4النقض رقم 

 

 أميمة الشرحة.: إعداد

 

 عثمان التكروري.: إشراؼ األستاذ الدكتور

 

 الممخص
تتناوؿ ىذه الدراسة موضوع مدى مسؤولية شركات التأميف عف تعويض إصابات العمؿ في ضوا 

في ضوا أحكاـ قانوف التأميف  وكذلؾ  2015لسنة  4قرار الييئة العامة لمحكمة النقض رقـ 
عمى وجو 2000لسنة  7وفي ضوا قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ   2005لسنة  20الفمسطيني رقـ 

والتي   الخصوص مع المقارنة بيف القانوف المصري واإلماراتي واألردني والكويتي عمى وجو العمـو
إلصابة التي يتعرض ليا وحؽ العامؿ المصاب في التعويض عف ا  نظمت أحكاـ إصابات العمؿ

  أثناا تأديتو لعممو وتكتسب ىذه اإلصابة صفة إصابة العمؿ المنصوص عمييا في ىذه القوانيف
( أوجب عمى أرباب 116في المادة ) 2000لسنة  7إضافة إلى أف قانوف العمؿ  الفمسطيني رقـ 

المرخص ليا ممارسة  العمؿ التأميف عمى العامميف لدييـ ضد إصابات العمؿ لدى شركات التأميف
 .حسب ما ىو منصوص عميو في القانوفلمقياـ بتعويضيـ عف ىذه اإلصابات   أعماؿ التأميف

فيكوف لمعامؿ الحؽ في الرجوع عمى شركة التأميف لممطالبة بالتعويض دوف أف يفقده ذلؾ الحؽ  
جوع عمى أحدىما مما يشكؿ ضمانا كبيرا لمعامؿ فيستطيع بالتالي الر   بالرجوع عمى صاحب العمؿ
 أو كمييما في ذات الوقت.

وقد ركزت ىذه الدراسة عمى قرار الييئة العامة لمحكمة النقض في ضوا اإلختبلؼ الحاصؿ عمى 
وسيتـ إسقاط حكـ الييئة العامة   ( مف قانوف العمؿ120المقصود باألجر الوارد  في المادة )

 مصاب.المذكور عمى كيفية حساب التعويض المستحؽ لمعامؿ ال
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تناولت في المبحث األوؿ أسس   الفصؿ األوؿ قسمتو إلى مبحثيف  وتتضمف ىذه الدراسة فصميف
وتناولت في المبحث الثاني   التعويض عف إصابات العمؿ ضمف دراسة عممية قانونية مفصمة

المسؤولية عف تعويض إصابات العمؿ حيث بينت عمى مف يستطيع العامؿ الرجوع لممطالبة 
 سواا كانت المسؤولية مزدوجة أـ منفردة.  بالتعويض

فبينت في المبحث األوؿ المقصود   أما الفصؿ الثاني فتطرقت فيو لمتعويض عف إصابات العمؿ
ثـ بينت الحاالت التي تعتبر فييا    بإصابات العمؿ ومفيـو حادث العمؿ وكيفية إثبات وقوعو

أما المبحث الثاني فقد   مف جراا اإلصابةاإلصابة إصابة عمؿ والحقوؽ المترتبة لمعامؿ المصاب 
بينت الحاالت التي يكوف فييا لمحادث صفة مزدوجة وحؽ العامؿ في اإلختيار بيف اعتبار الحادث 

ثـ بينت المقصود باألجر واألجر   وجواز الجمع بيف التعويضات طرؽحادث عمؿ أو حادث 
الييئة العامة لمحكمة النقض الذي تدخؿ األساسي وىنا تـ التطرؽ إلى قرارات محكمة النقض وقرار 

لرفع ىذا التناقض الحاصؿ إال أنو وضع مشكمة أخرى عندما اعتبر أف األصؿ فيما يتقاضاه العامؿ 
  ىو أجر أساسي وأف عمى صاحب العمؿ إثبات أف األجر الذي يتقاضاه يشمؿ العبلوات والبدالت

ت المستحقة لمعامؿ بموجب ىذه المادة وتطبيؽ مما أثار بالتالي إشكالية في كيفية حساب التعويضا
 ( مف قانوف العمؿ الفمسطيني. 120المعادلتيف الواردتيف في المادة )

ثـ تبل ذلؾ خاتمة تضمنت أىـ اإلستنتاجات والتوصيات واإلقتراحات التي توصمت إلييا الباحثة مف 
 خبلؿ ىذه الدراسة.

مؿ وفقا لجميع القوانيف محؿ الدراسة ممـز بدفع ونتيجة الدراسة التي توصمت إلييا أف صاحب الع
سواا تعويضو عف   التعويضات المستحقة لمعامؿ المصاب المترتبة لو مف جراا تعرضو لئلصابة

مع اختبلؼ ىذه القوانيف   أو عف العجز الكمي  أو عف العجز الجزئي  العجز المؤقت )فترة التعطؿ(
واإلختبلؼ في كيفية حساب ىذه   رؼ التعويضفي المدة التي يستمر فييا صاحب العمؿ بص

 التعويضات. 

عندما اعتبر أف األصؿ   القانوف صحيحال يتفؽ و الييئة العامة لمحكمة  النقض  إضافة إلى أف قرار
وأف عمى صاحب العمؿ إثبات أف األجر الذي   فيما يتقاضاه العامؿ بدؿ أجر ىو األجر األساسي

مما يشكؿ تناقضا لمقاعدة القانونية المسمـ بيا وىي أف   والبدالتيتقاضاه العامؿ يشمؿ العبلوات 
بالتالي إف قرار الييئة العامة يطرح سؤاال   البينة عمى مف ادعى وىو العامؿ وليس صاحب العمؿ

ىو ما ىي العبلوات والبدالت األخرى التي يتقاضاىا العامؿ باإلضافة إلى األجر األساسي حتى 
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 120ليتـ احتساب التعويض وفقا لممعادلتيف المنصوص عمييما في المادة  نصؿ إلى األجر الكامؿ
واإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تقع عمى عاتؽ   مف قانوف العمؿ ثـ اختيار المعادلة األفضؿ لمعامؿ

  وىو ما لـ يدعيو العامؿ في الئحة دعواه  العامؿ ألنو ىو المدعي وليس عمى عاتؽ صاحب العمؿ
ممحكمة أف تتطرؽ لمثؿ ىذه المسألة فيي مقيدة بطمبات الخصـو وال يحؽ ليا وبالتالي ال يحؽ ل

الحكـ بما يجاوز ىذه الطمبات. فالييئة العامة عندما اعتمدت في تفسيرىا األجر بأنو أجر أساسي 
  وىي المعادلة الثانية 120فيي حصرتنا في معادلة واحدة مف المعادلتيف الواردتيف في نص المادة 

ال بؿ وحرمت العامؿ الذي   ا قد أضاعت حكمة وغاية المشرع المرجوة مف نص ىذه المادةفيي فعمي
تجاوز سف الستيف مف التعويضات ألنيا اعتبرت األجر أساسيا أي سيتـ حساب التعويضات 

  % مف األجر األساسي حتى بموغ العامؿ سف الستيف(80المستحقة لو وفقا لممعادلة الثانية فقط )
فكاف يتوجب عمى الييئة العامة أف تعتمد في تفسيرىا لؤلجر بأنو   اعا لحقوؽ العامؿمما يشكؿ ضي

األجر الكامؿ كقاعدة عامة إال إذا ثبت أف العامؿ يتقاضى أجرا أساسيا أي أف ىناؾ عبلوات 
وفي ىذه الحالة يمكف احتساب التعويضات   وبدالت يتقاضاىا العامؿ باإلضافة إلى األجر األساسي

أي وفقا لممعادلتيف فيتـ  120قة لمعامؿ المصاب وفقا لما ىو منصوص عميو في المادة المستح
إذ   احتساب التعويض تارة عمى األجر األساسي وتارة أخرى عمى األجر الكامؿ ثـ اختيار األفضؿ

مف غير الممكف اعتبار المقابؿ النقدي الذي يدفعو صاحب العمؿ لمعامؿ أجرا أساسيا وأجرا كامبل 
 الوقت ذاتو. في

ومف التوصيات التي توصمت إلييا ضرورة إعادة النظر في قرار الييئة العامة لمحكمة النقص 
وضرورة اإلسراع في   وتصويب ما جانبت الصواب فيو ألف تصويب الخطأ أولى مف اإلستمرار فيو

عامؿ مف قوانيف إقرار قوانيف الضماف اإلجتماعي إلى جانب قوانيف العمؿ كونيا توفر حماية أكبر لم
العمؿ سواا مف حيث أحكاميا أو اآللية المتبعة في حساب التعويضات التي يستحقيا العامؿ 

 المصاب طواؿ فترة إصابتو.
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Abstract 

This study deals with the extent about liability of insurance companies for 

compensation of work injuries in light of the decision of the General Authority of the 

Court of Cassation No. 4 of 2015, as well as the provisions of the Palestinian 

Insurance Law No. 20 of 2005, In light of the Palestinian Labor Law No. 7 of 2000, in 

particular with the comparison between the Egyptian, UAE, Jordanian and Kuwaiti 

laws in general, which regulate the provisions of work injuries, and the right of the 

injured worker to compensate for the injury suffered during the performance of his 

work and acquire the injury work described in these laws. In addition, the Palestinian 

Labor Law No. 7 of 2000 in Article (116) requires employers to insure their 

employees against work injuries of insurance companies licensed to practice 

insurance, to compensate them for these injuries as stipulated in the law. 

The worker shall have the right to review at the insurance company to claim 

compensation without losing the right to review with the employer, which constitutes 

a great guarantee for the worker so he can return to one or both at the same time. 

This study focused on the decision of the General Authority of the Court of Cassation 

in view of the difference in the wage mean of rule 120 of the Labor Law. 

This study includes two chapters, the first chapter is divided into two sections. The 

first part deals with the basis of compensation for work injuries in the detailed legal 

scientific study, and the second part deals with the responsibility for compensating 

work injuries as shown on who factor can back to claim compensation, whether dual 

responsibility or Individually. 
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The second chapter deals with the work injury. In the first section, the purpose of the 

work injury, the concept of the work accident, how it is proven, the cases in which the 

injury is considered a work injury and the rights of the injured worker as a result of 

the injury. The incident has a dual status and the right for the worker to choose 

between considering the accident as a work accident or a traffic accident and the right 

to combine the compensation. Then, the purpose of the wage and the basic wage was 

explained. Here, the decisions of the Court of Cassation and the decision of the 

General Authority of the Court of Cassation, which intervened to raise this 

discrepancy, The employer must prove that the remuneration the receives includes 

allowances, thus creating a problem in calculating the compensation due to the worker 

under this article and applying the equations in Article 120 of the Palestinian Labor 

Law . 

This was followed by a conclusion that has includes the most important points, 

recommendations and suggestions reached by the researcher through this study. 

As a result of the  study, the employer, in accordance with all the laws in question, is 

obliged to pay compensation to the injured worker as a result of his injury, however it 

was temporary disability (disability), partial disability or total disability, in the period 

in which the employer continues to pay compensation, and the difference in the 

manner in which such compensation is calculated. 

In addition, the decision of the General Authority of the Court of Cassation is 

incorrect when it  considered that the principal in the wage received by the worker is 

the basic wage, and that the employer must prove that the remuneration received by 

the worker includes allowances, which is contrary to the legal rule recognized. The 

worker, and not the employer, claimed that the decision of the General Authority 

raises the question of what allowances are paid by the worker in addition to the basic 

wage until we reach the full wage. Compensation is calculated in accordance with the 

formulas provided for in article 120 of the Labor Code, and the answer to this 

question lies with the worker because he is the plaintiff and not the employer, which 

is not claimed by the worker in the list of his claim, and therefore the court is not 

entitled to address such a matter is bound by the demands of the adversaries and has 

the right to rule beyond these requests  
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The General Authority, when it adopted the interpretation of wages as a basic wage, it 

included in one equation of the equations contained in the text of Article 120 is the 

second equation, it actually lost the wisdom and purpose of the legislator desired from 

the text of this article, and even deprived the worker over the age of 60 compensation 

because the remuneration shall be calculated as the basis of the second compensation 

only (80% of the basic wage until the worker reaches the age of 60), which constitutes 

a loss of the worker's rights. That the worker is paid a basic wage That is to say, there 

are allowances to be paid by the worker in addition to the basic wage. In this case, the 

compensation due to the injured worker may be calculated as provided in Article 120, 

according to the two equations, the compensation shall be calculated on the base wage 

and at other times on the full wage and then the choice of the best. It is not possible to 

consider the cash equivalent paid by the employer to the worker as a basic wage and a 

full wage at the same time. 

Among its recommendations is the need to reconsider the decision of the General 

Authority of the Court of Deficiency and rectify the correct side of the correction of 

the error first to continue it, and the need to accelerate the adoption of social security 

laws and labor laws as they provide greater protection of the worker from the labor 

laws, both in terms of provisions or the mechanism used to calculate the 

compensation to which the injured worker is entitled throughout the period of his 

injury. 
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  المقدمة
ؿ أو أثناا يتعرض الكثير مف العماؿ في الببلد لئلصابات أثناا العمؿ أو أثناا الذىاب إلى العم

مما يستدعي تعويضيـ عف ىذه اإلصابات التي تسفر أو   العودة مف العمؿ وكذلؾ بسبب العمؿ
لممارستيـ أنشطتيـ اليومية  امما يشكؿ عائق  قد تسفر عف نسب معينة مف العجز لدييـ

 عميو قبؿ وقوع  ىذه اإلصابة. توأعماليـ كما كان

ولقد ازداد ىذا   تي يتعرض ليا العامؿ في حياتولذلؾ تعد إصابات العمؿ مف أىـ المخاطر ال
والمعدات اآلالت الكبرى التي تقوـ عمى استخداـ الميكانيكية الخطر بعد انتشار الصناعات 

مما أدى إلى تكرار وقوع ىذه الحوادث التي يترتب عمييا تخمؼ نسب عجز   الضخمة في اإلنتاج
  إضافة إلى انتشار أمراض المينة بشكؿ كبير  لدى العامميف الذيف يتعرضوف لمثؿ ىذه الحوادث

مما يثير تساؤال ىو ما مدى توفؽ المشرع الفمسطيني خاصة فيما يتعمؽ بأحكاـ إصابات العمؿ 
 في تكريس الحماية القانونية الكافية لمعامؿ المصاب؟

لزاـ صاحب  وكانت قواعد المسؤولية المدنية ىي المصدر الوحيد لمواجية ىذه اإلصابات  وا 
  حيث كانت ىذه المسؤولية تقوـ عمى أساس الخطأ الشخصي الواجب اإلثبات  العمؿ بتعويضيا

ثـ   وال تشمؿ مف الخطأ المفترض إال المسؤولية عف أفعاؿ الغير دوف المسؤولية عف األشياا
 (1)ضيؼ ىذه المسؤولية.تل ةالحالي ةالمدني اتالتقنين تجاا

  لجديدة والمتطورة باستمرار أثبتت عجزىا وقصورىامة في ضوا الظروؼ اظف ىذه األنأإال 
 نونية الفردية ىي في الواقع نظاـ قانونيفالمسؤولية المدنية كوسيمة تقميدية لضماف الحقوؽ القا

وتحقؽ  متسبب بالضرر بفعؿ قاـ بو أي أنيا تتطمب وجود شخص  تعويضال يعتمد عمى فكرة
سببية بينيما كعنصر الـز إلنعقاد المسؤولية نتيجة ليذا الفعؿ )الضرر( مع وجود رابطة ال

المدنية. فبالتالي يجب توافر ىذه العناصر لكي تقوـ المسؤولية المدنية ويتـ فرض جزاا عمى 
ثبات تحقؽ الضرر الحاصؿ بفعؿ المتسبب مع إالمتسبب وىو التعويض إذا استطاع المتضرر 

 وجود الرابطة السببية بيف الفعؿ والنتيجة الحاصمة.
                                                           

(
1

،مصر،الفتح للطباعة 1األودن،سمٌر،الموسوعة الشاملة إلصابات العمل واألمن الصناعً فقها وقانونا وقضاء، ط(

 5،ص2003والنشر،
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ساس أصابات العمؿ عمى إإلى تطوير أنظمة قانونية في مواجية الفمسطيني ىذا ما دفع المشرع و 
فيذه   ثبات وقوع خطأ مف صاحب العمؿ أو مف ينوب عنوإمف تحمؿ التبعة دوف حاجة إلى 

ىذه  ضروريا المجوا إلى مثؿفكاف   مف التوازف بيف المصالح المتعارضة ااألنظمة تضمف نوع
صابات العمؿ التي يتعرضوف إتي تسعى إلى تطوير فكرة تعويض فئة العامميف عف المبادرة ال

وكاف ذلؾ بأف سف قانوف العمؿ   مف الحقوؽ التي يتوجب الحصوؿ عمييا اوالتي تعتبر جزا  ليا
صابات العمؿ إوالذي أفرد فصبل خاصا لتعويض العماؿ عف  (2000)لسنة  (7(الفمسطيني رقـ 

 (.130-116في المواد )وأمراض المينة وذلؾ 

صابات العمؿ إفقانوف العمؿ مف خبلؿ ىذه النصوص القانونية الخاصة بتعويض العماؿ عف 
أمراض التي يتعرضوف ليا أثناا العمؿ أو التي تقع بسبب العمؿ أو بمناسبتو أو اإلصابة بأحد 

ة العماؿ وخاصة أف فئ  عف اإلصابات التي يتعرضوف ليا كبر لمعماؿأالمينة ضمف حماية 
لذلؾ كاف ال بد مف وضع نظاـ خاص يرعى مصمحة   تمثؿ الشريحة الكبرى في المجتمعات

مما حدا بالتشريعات العمالية لوضع نظاـ   ىؤالا العماؿ وخاصة في مجاؿ إصابات العمؿ
وكذلؾ   قانوني يضمف الحؽ في حصوؿ ىؤالا العماؿ عمى حقوقيـ المترتبة مف جراا اإلصابة

 تباعيا عند وقوع مثؿ ىذه اإلصابة.إااات التي يتوجب عمى صاحب العمؿ ما ىي اإلجر 

)القانوف المصري والقانوف  وتـ المجوا في ىذه الدراسة إلى المقارنة بيف مجموعة مف القوانيف
وذلؾ مف خبلؿ تفسير وتحميؿ كافة النصوص   اإلماراتي والقانوف األردني والقانوف الكويتي(

  مؿ ومقارنتيا مع نصوص قانوف العمؿ الفمسطيني عمى وجو الخصوصالمتعمقة بإصابات الع
 بتعويض إصابات العمؿ.ختبلؼ بيف ىذه القوانيف وخاصة ما تعمؽ منيا مع بياف أوجو اإل

 شكالية البحث وصعوباتوإ
 تتمثؿ صعوبات البحث في اآلتي:

ي تحدثت عف فيوجد الكثير مف الدراسات الت  ب الدراسات التي تدخؿ في الموضوعتشع-1
ض المينية اويوجد دراسات تحدثت عف األمر   موضوع إصابات العمؿ لكف مف جوانب مختمفة

 دوف إصابات العمؿ.
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مثاؿ ذلؾ   التداخؿ الكبير بيف العديد مف المصطمحات القانونية التي تناولتيا ىذه الدراسة-2
العجز الجزئي( مما العجز الكمي و   حادث العمؿ وحادث الطرؽ وحادث السير)مرض المينة و 

 يتطمب توضيح وتفسير كؿ مصطمح عمى حده.

 التناقض الكبير بيف األحكاـ القضائية الصادرة في مجاؿ ىذه الدراسة. -3

شكالية خاصة إوالتي تعتبر   ات العمؿ في ظؿ القضاا الفمسطينيقمة األحكاـ المتعمقة بإصاب-4
 د المشكمة تعقيدا.في ظؿ التناقض الحاصؿ في األحكاـ الصادرة مما يزي

 عدـ اإلستقرار القضائي في األحكاـ التي تصدرىا المحاكـ والمتعمقة بالبحث موضوع الدراسة.-5

 شكالية البحث:إ
لقرارات المحاكـ فيما  قانونيعيوب التي تعتري التنظيـ التتمخص مشكمة البحث في الثغرات وال

النصوص القانونية عمى الوقائع ومدى قياـ محكمة النقض بإسقاط   صابات العمؿإيتعمؽ ب
التي تتناوؿ مسألة التعويض قرارات البيف  التناقض الكبير خاصة في ظؿ   مامياالمعروضة أ

بات في ضوا صابات العمؿ ومدى مسؤولية شركات التأميف عف تعويض ىذه اإلصاإعف 
 التأميف. عقدمسؤوليتيا بموجب 

 أسئمة الدراسة
 صابات العمؿ؟إني نظاما متكامبل لمتعويض عف ىؿ تضمف قانوف العمؿ الفمسطي-1

 متى تعتبر اإلصابة التي يتعرض ليا العامؿ إصابة عمؿ؟-2

صابة إىؿ يمكف مطالبة كؿ مف صاحب العمؿ وشركة التأميف بشكؿ منفرد بالتعويض عف -3
 العمؿ؟

ىؿ يمكف مطالبة كؿ مف صاحب العمؿ وشركة التأميف بالتعويض عمى وجو التضامف -4
 كافؿ بينيما؟والت

لى أي مدى يمكف لشركة إما ىي حدود التزاـ شركة التأميف بالتعويض عف -5 صابة العمؿ؟ وا 
 بما في ذلؾ إعفاا نفسيا في حاالت معينة؟  التأميف أف تفرض شروطيا عمى صاحب العمؿ
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ما ىي الحقوؽ المترتبة لمعامؿ المصاب وما مقدار التعويض المستحؽ لو مف جراا اإلصابة -6
 لتي يتعرض ليا؟ا

ما ىي المعادلة الواجبة اإلتباع لتعويض العامؿ المصاب حسب ما ىو وارد في المادة -7
المحاكـ بخصوص  وبخاصة في ضوا التناقض الحاصؿ في قرارات  مف قانوف العمؿ( 120)

 ؟تفسير ىذه المادة

 أىداؼ الدراسة
وبياف األساس القانوني   ميمياصابات العمؿ وتحإتيدؼ ىذه الدراسة إلى التركيز عمى مفيوـ 

ألف التعويض ىو األساس الذي يسعى العامؿ إليو عند تعرضو   لمتعويض عف ىذه اإلصابات
 إلصابة العمؿ.

وكذلؾ دراسة نصوص قانوف العمؿ بشيا مف التفصيؿ لمعرفة مدى توافؽ ىذه النصوص مع 
لؾ مف خبلؿ مقارنتو مع الواقع العممي والتطرؽ إلى الثغرات الموجودة في بعض نصوصو وذ

 .ذات العبلقة القوانيف األخرى

وتيدؼ ىذه الدراسة بشكؿ أساسي إلى التعرؼ عمى مدى مسؤولية شركات التأميف عف تعويض 
  (2015)لسنة  (4)رقـ الفمسطينية صابات العمؿ في ضوا قرار الييئة العامة لمحكمة النقض إ

تحديدا فيما  الفمسطينية ف أحكاـ محكمة النقضوذلؾ مف خبلؿ التوصؿ إلى حؿ لرفع التناقض بي
ف كاف التعويض يحسب عمى أساس المعادلة األولى   يخص المقصود باألجر واألجر األساسي وا 

 .(2000)لسنة  (7)مف قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ ( 120)أو الثانية حسب نص المادة 

 في موضوع التأمين والتعويض: الدراسات السابقة
صابات العمؿ في إطار قانوف العمؿ إمثؿ موضوع الدراسة إلى  درستاسات التي تمحورت الدر 

لكف كاف تناوليا ليذه المواضيع بشكؿ جزئي أي أنو   والضماف اإلجتماعي والتأمينات اإلجتماعية
فمف ىذه الدراسات ما يركز   تـ التركيز عمى جانب معيف دوف اإللماـ بالموضوع مف كافة جوانبو

ومنيا ما يركز عمى التأميف عمى ىذه اإلصابات ومنيا ما يتناوؿ   صابة العمؿإعمى ماىية 
 .الجوانب بصورة جزئية وجميعيا تناولت ىذه  التعويض عف ىذه اإلصابات
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 ضافة إلى أف األبحاث الفمسطينية قميمة في مجاؿ ىذه الدراسة.إ

موضوع نظرة شمولية متكاممة ضافتو في ىذه الدراسة ىو النظر إلى ىذا الإوالجديد الذي يمكنني 
سواا إلصابة العمؿ أو لممسؤولية عف التعويض   التوضيحالتفصيؿ و واسعة بشيا مف التحميؿ و 

مع التطرؽ إلى التطبيقات القضائية التي   عنيا مف قبؿ شركات التأميف أو صاحب العمؿ
 وسد ىذه الثغرات.تناولت ىذه اإلشكاليات في محاولة لرفع التناقض الحاصؿ بيف ىذه المبادئ 

نما فبالتالي دراستي ال تقتصر عمى الدراسات السابقة سواا رسائؿ ماجستي ر أو أبحاث قانونية وا 
الموضوع مف جانب عممي مف خبلؿ التطرؽ إلى الدعاوى المعروضة أماـ القضاا  درسسأ

 والقرارات الصادرة مف جانب القضاا كما ذكرت.

 لتي توصمت إلييا مف خبلؿ ىذه الدراسات:ستقـو الباحثة باستعراض الدراسات ا

فقد   ( بعنواف: تأميف المسؤولية مف إصابات العمؿ1981محمد سعيد عبد النبي خمؼ )-
اقتصرت ىذه الدراسة عمى بياف الفئات المستفيدة والمستثناة مف نطاؽ تطبيؽ قانوف التأميف 

التي يستحقيا العامؿ وبينت كذلؾ آثار تأميف إصابات العمؿ والتعويضات   اإلجتماعي
  المصاب.

( بعنواف: تأميف إصابات العمؿ وأمراض المينة في قانوف الضماف 1996فداا أبو رماف )-
فقد اقتصرت ىذه الدراسة عمى بياف مفيـو تأميف إصابات   اإلجتماعي األردني "دراسة مقارنة"

نة وفقا ألحكاـ قانوف وذلؾ مف خبلؿ تعريؼ إصابة العمؿ وأمراض المي  العمؿ وأمراض المينة
ثـ تحدثت عف الحقوؽ   الضماف اإلجتماعي األردني وقانوف التأمينات اإلجتماعية المصري
 المترتبة لمعامؿ المصاب عند تعرضو إلصابة عمؿ أو مرض ميني.

( بعنواف: إصابات العمؿ والتعويض عنيا في قانوف 2008رامي عبد السبلـ عياؿ سمماف )-
فقد اقتصرت ىذه الدراسة عمى تناوؿ ماىية إصابة   ف الضماف اإلجتماعيالعمؿ األردني وقانو 

والتعويض عنيا وفقا لمقوانيف األردنية سواا قانوف العمؿ أو قانوف   العمؿ وعناصرىا وأنواعيا
 الضماف اإلجتماعي.
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( بعنواف: أحكاـ تعويض إصابات العمؿ في ظؿ قانوف العمؿ الفمسطيني 2008منار عدوي )-
دراسة نظاـ اإلصابة فقد اقتصرت ىذه الدراسة عمى   دراسة مقارنة (2000)لسنة  (7)رقـ 

مع بياف التعويضات المستحقة لمعامؿ المصاب مف خبلؿ مقارنة نصوص   الموجبة لمتعويض
 القانوف الفمسطيني مع القانوف األردني والقانوف المصري.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

خاصة في ضوا قرار   ت الموضوع بشئ مف التفصيؿ والشمولية والتحميؿأما دراستي فقد تناول
( مف قانوف 120الييئة العامة لمحكمة النقض الذي خمؽ إشكالية في كيفية تفسير نص المادة )

العمؿ الفمسطيني وكيفية حساب التعويضات المستحقة لمعامؿ المصاب.فقرار الييئة العامة عندما 
فيذا يعني أف   قد العمؿ دوف تفصيؿ أجرا أساسيا قد خمؽ جدال قضائيااعتبر األجر الوارد في ع

مما يطرح تساؤال ما ىي   ىناؾ عبلوات وبدالت يستحقيا العامؿ إلى جانب األجر األساسي
إضافة إلى أف الييئة العامة   العبلوات والبدالت التي يستحقيا العامؿ إلى جانب األجر األساسي

 كامبلصاحب العمؿ ليثبت أف األجر الذي يتقاضاه العامؿ ىو أجرا  قد ألقت عبا اإلثبات عمى
مف ىنا جاات   وتطبيؽ المعادلتيف معا بالنسبة لذات األجر  وىذا أمر يستحيؿ تصوره عقبل

 لموضوع.درست اة عف الدراسات السابقة التي أىمية ىذه الدراس

 أىمية الدراسة
إف ف  عماؿالكبرى في المجتمع وىـ ال يـ الشريحةتكمف أىمية الرسالة في كونيا تعالج موضوعا ي

لذلؾ فإف العامؿ يحاوؿ   حاجة العامؿ لمشعور باألماف أثناا تأديتو لعممو طبيعة موجودة فيو
 استخداـ كافة األساليب التي تمكنو مف توفير الحماية لنفسو . 

مؿ لمتعرؼ اي حاجة العواستخداميا في اإلنتاج زاد فاآلالت ولعؿ قياـ النيضة الصناعية ودخوؿ 
 عمى أساليب توفر الحماية لو ضد خطر اإلصابات التي قد يتعرض ليا أثناا تأديتو لعممو. 

فحاجتو إلى العمؿ لتأميف   فإصابة العمؿ مف أىـ المخاطر التي يتعرض ليا العامؿ في حياتو
ـو بيا وبخاصة متطمبات حياتو الضرورية جعمتو يتعرض لؤلخطار الناشئة عف األعماؿ التي يق

وما يترتب عمييا مف وقوع حوادث ضارة الخطيرة اآلالت ستخداـ األجيزة و اإذا ارتبط عممو ب
 بسبلمة اإلنساف.
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وىذا يتطمب وضع النظـ الكفيمة بتوفير الخدمات الطبية والتأىيمية بما يتناسب مع التطور 
 الحاصؿ في الوضع الراىف.

عرؼ عمى المقصود بإصابات العمؿ والتعويض المستحؽ مف ىنا تكمف أىمية ىذه الدراسة في الت
 لمعامؿ المصاب نتيجة ىذه اإلصابة.

 منيجية البحث
وذلؾ مف خبلؿ تناوؿ النصوص القانونية ذات العبلقة وتحديدا   سأتبع المنيج الوصفي التحميمي

ة إلى أحكاـ مف خبلؿ تحميميا ونقدىا مع اإلشار   في قانوني العمؿ والتأميف السارييف في فمسطيف
وسيتـ المقارنة بيف القانوف الفمسطيني عمى   المحاكـ الفمسطينية ذات العبلقة بموضوع البحث

 عمى وجو العموـ.واإلماراتي والكويتي القانوف األردني والمصري كؿ مف وجو الخصوص و 
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 تمييد

كام قانون الفئات الخاضعة ألحكام قانون العمل والفئات المستثناة من الخضوع ألح

 العمل.

وتـ نشره في مجمة  2000\4\30بتاريخ  (2000)لسنة  (7)صدر قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ 
ولقد   الوقائع الفمسطينية وأصبح لزاما عمى كافة الجيات تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف والعمؿ بمقتضاه

المستثناة مف  وضح  ىذا القانوف الفئات الخاضعة ألحكاـ قانوف العمؿ ووضح كذلؾ الفئات
 الخضوع ألحكاـ قانوف العمؿ.

 العمل : العمال الخاضعون لقانونأوال
فحدد كؿ   لقد حدد كؿ مف المشرع الفمسطيني واألردني والمصري نطاؽ سرياف قانوف العمؿ

وكذلؾ استثنى فئات محددة عمى سبيؿ الحصر مف   منيما الفئات المشمولة بأحكاـ ىذا القانوف
 ؿ وذلؾ العتبارات معينة قد تكوف متعمقة بطبيعة العمؿ أو بصاحب العمؿ.سرياف قانوف العم

سواا أكاف صاحب العمؿ مؤسسة ربحية أو   ويسري قانوف العمؿ عمى جميع عبلقات العمؿ
  كأف يكوف ىدؼ صاحب العمؿ ىدفا اجتماعيا  وميما كانت أىداؼ صاحب العمؿ  غير ربحية
  أو ذىنيا  سواا كاف عمبل يدويا  وبغض النظر عف نوع العمؿ  أو تجاريا  أو تربويا  أو ثقافيا

وىي العمؿ   فالميـ ىو توافر عناصر عقد العمؿ في العبلقة التي تحكـ األطراؼ فيما بينيا
 ( 1)واألجر والتبعية. 

                                                           
.45،ص2012،فلسطٌن،بدون دار نشر،2ة،أحمد، قانون العمل الفلسطٌنً،طنصر (
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العامؿ بأنو كؿ شخص طبيعي يؤدي  (2000)لسنة  (7)عرؼ قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ 
شرافو. عمبل لدى صاحب العمؿ  لقاا أجر ويكوف أثناا أدائو العمؿ تحت إدارتو وا 

فيتبيف مف نص ىذه المادة أف العماؿ المستفيديف مف الخضوع ألحكاـ قانوف العمؿ عند التعرض 
 إلصابة عمؿ ىـ:

شراؼ صاحب العمؿ.  الشخص  الطبيعي سواا كاف ذكرا أـ أنثى-1  يؤدي عممو تحت إدارة وا 

 األحداث.-2

 التجربة. العماؿ تحت-3

 العماؿ الذيف يقوموف بأعماؿ عرضية وأعماؿ موسمية وأعماؿ مؤقتة.-4

وعمى ذلؾ نص قانوف العمؿ األردني حيث جاا في المادة الثالثة منو "تطبؽ أحكاـ ىذا القانوف 
 عمى جميع العماؿ وأصحاب العمؿ باستثناا الموظفيف العاميف وموظفي البمديات".

في مادتو الثانية عمى  (1975)لسنة  (79)اإلجتماعية المصري رقـ ولقد نص قانوف التأمينات 
 أنو "تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى العامميف مف الفئات اآلتية:

العامموف المدنيوف بالجياز اإلداري لمدولة والييئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات -1
 ات اإلقتصادية بالقطاع العاـ.اإلقتصادية التابعة ألي مف ىذه الجيات وغيرىا مف الوحد

 العامموف الخاضعوف ألحكاـ قانوف العمؿ.-2

المشتغموف باألعماؿ المتعمقة بخدمة المنازؿ فيما عدا مف يعمؿ منيـ داخؿ المنازؿ خاصة -3
 الذيف يصدر بتحديدىـ قرار مف وزير التأمينات".

ات العمؿ عمى العامميف الذيف كما نص في مادتو الثالثة عمى أنو "كما تسري أحكاـ تأميف إصاب
سنة والمتدرجيف والتبلميذ الصناعييف والطبلب المشتغميف في مشروعات  (18)تقؿ أعمارىـ عف 

في شأف ( 1973)لسنة  (76)التشغيؿ الصيفي والمكمفيف بالخدمة العامة وفقا لمقانوف رقـ  
ذه الفئة ىـ األحداث وىو ما الخدمة العامة لمشباب الذي أنيى المراحؿ التعميمية". فالمقصود بي

 نصت عميو جميع القوانيف محؿ الدراسة.
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مف خبلؿ ىذه النصوص أف قانوف التأمينات اإلجتماعية قد جعؿ فئة خدـ المنازؿ مف  تبيفي
المشموليف بأحكاـ ىذا القانوف عمى العكس مما نص عميو قانوف العمؿ الفمسطيني بأف جعميـ 

ألف ىو األفضؿ وترى الباحثة أف موقؼ قانوف التأمينات   مومستثنييف مف اإلستفادة مف أحكا
 الخدـ ىـ عامميف ويتوجب تطبيؽ أحكاـ قانوف العمؿ عمى العبلقة التي تربط فيما بينيـ.

واألصؿ أف يتـ ذكر   ويستفيد العماؿ الخاضعوف لقانوف العمؿ مف التأميف ضد حوادث العمؿ
إال أف عدـ ذكر أسمائيـ ال يسقط   بوليصة التأميفأسماا العماؿ المستفيديف مف التأميف في 

فمثبل لو قاـ صاحب العمؿ بتأميف عدد مف العماؿ الذيف   حقيـ في مطالبة شركة التأميف
وأصيب أحد العماؿ في المصنع فتمـز شركة التأميف بتعويض   يعمموف لديو دوف تحديد أسمائيـ

 وليصة التأميف.العامؿ المصاب عمى الرغـ مف عدـ ورود اسمو في ب

( 1999\37وىذا ما ذىبت إليو محكمة اإلستىناؼ المنعقدة في غزة في اإلستئناؼ الحقوقي رقـ )
إذ إف شركة التأميف دفعت في ىذه الدعوى بأنيا اتفقت مع الشركة المؤمف لدييا عمى تأميف عدد 

 ىذا العدد.لكنيا قامت بتشغيؿ عدد مف العماؿ يزيد عمى ثبلثة أضعاؼ   أربعة عماؿ فقط

تبيف أف   وقد ردت المحكمة عمى ىذا الدفع بأنو "طبقا لوثيقة التعويض والجدوؿ الممحؽ بيا
الشركة العربية لؤلخشاب قد أمنت لدى شركة غزة األىمية لمتأميف عف أربعة عماؿ نجارة دوف 

منة بيا عند لذا فإنيا ممتزمة بتعويض أية أربعة عماؿ لدى الشركة المؤ   تحديد أسماا المنتفعيف
 (1)صابتيـ أثناا عمميـ ".إ

وتتفؽ الباحثة مع ما ذىبت   قد رفضت المحكمة ىذا الدفع وقضت بعدـ قبولو ناا عمى ذلؾوب
إضافة إلى أنو   إذ أف ىذا الحكـ يصب في مصمحة العامؿ المصاب  إليو المحكمة في حكميا

وف التأميف عمى عدد معيف مف ألنيا ارتضت مف البداية أف يك  غير مجحؼ بحؽ شركة التأميف
وأنو بجميع األحواؿ لـ يصب عماؿ يزيد عددىـ عف العدد المتفؽ   العماؿ دوف تحديد أسمائيـ

 عمى تأمينو. لذلؾ فإف حكميا يغدو متفقا وصحيح القانوف.

وقد جاا في حكـ محكمة النقض الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل في النقض المدني رقـ 
ما كاف صاحب العمؿ ىو الممـز قانونا بتعويض العامؿ عف إصابة العمؿ فإف ( "ول2006\60)

                                                           
.2000\1\25، الصادر عن محكمة استبناؾ ؼزة بتارٌخ 1999\37( استبناؾ حقوقً رقم 
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كاف قد أمف عمالو لدى شركة تأميف فإف مناط مسؤولية شركة التأميف المطعوف ضدىا ىو أف 
يكوف العامؿ المصاب مشموال ببوليصة التأميف وفقا ألحكاـ عقد التأميف والشروط الواردة في 

( ينص عمى أف 2 \ند الثالث مف شروط بوليصة التأميف )المبرز ط ولما كاف الب  البوليصة
بوليصة التأميف تشمؿ )عماؿ المؤمف لو المشتركيف في تنفيذ مشروع بناا الييكؿ الخرساني 

عمى أف يتـ تزويد الشركة بكشوفات شيرية باألجور والرواتب   بيت لحـ –لفندؽ االنتركو تنتتاؿ 
بمعنى أف بوليصة التأميف تشمؿ العماؿ الواردة أسماؤىـ في  (1)."المدفوعة في نياية كؿ شير(

وىذا   الكشؼ الشيري الذي يقوـ صاحب العمؿ المؤمف لو بتزويد الشركة بو في نياية كؿ شير
والقوؿ بأف ىذا البند لـ يشترط ذكر أسماا   وال يعد شرط إذعاف  الشرط صحيح وممـز لممؤمف لو
العامؿ وأجره أمر بدييي فبل يمكف تزويد الشركة بمجرد أرقاـ دوف  العماؿ غير وارد ألف ذكر اسـ

 أسماا مستحقي األجور حتى يتبيف لشركة التأميف مف ىـ المشمولوف ببوليصة التأميف.

وبالتالي يجب أف يكوف شرط ذكر أسماا العماؿ في بوليصة التأميف كي يستحقوا تعويض 
وأف أي غموض فيو يفسر    حا ال لبس فيوإصابات العمؿ التي يتعرضوا ليا واضحا وصري

ألف عقد التأميف مف عقود   لمصمحة المؤمف لو أو المستفيد وليس لمصمحة شركة التأميف
والتي نص القانوف عمى أنو في حاؿ الشؾ في عباراتيا فإف الغموض فييا يفسر   اإلذعاف

 أميف.لمصمحة الطرؼ المذعف وىو في ىذه الحالة المؤمف لو وليس شركة الت

 المستثنون من الخضوع ألحكام قانون العمل ثانيا:
لقد نص قانوف العمؿ األردني في المادة الثالثة منو عمى أنو "تطبؽ أحكاـ ىذا القانوف عمى 

 جميع العماؿ وأصحاب العمؿ باستثناا الموظفيف العاميف وموظفي البمديات".

ة عمى استثناا بعض الفئات مف الخضوع إال أف قانوف العمؿ الفمسطيني قد نص في مادتو الثالث
فقد نصت عمى أنو " تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى جميع العماؿ وأصحاب   ألحكاـ قانوف العمؿ

موظفي الحكومة والييئات المحمية مع كفالة حقيـ في تكويف -1العمؿ في فمسطيف باستثناا: 
الوزير نظاما خاصا بيـ.  خدـ المنازؿ ومف في حكميـ عمى أف يصدر-2نقابات خاصة بيـ. 

 أفراد أسرة صاحب العمؿ مف الدرجة األولى".-3

                                                           
.2017\12\23الصادر بتارٌخ  2006\60رقم  فلسطٌنً ( نقض مدنً
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مما يعني أف ىذه الفئات ال تتمتع بالحماية التي قررىا ىذا القانوف في حالة إصابة أي مف 
المستثنوف بإصابة عمؿ أو مرض ميني ويتفؽ كؿ مف قانوف العمؿ الفمسطيني واألردني عمى أف 

ألف ليـ تنظيـ قانوني خاص   وف مف تطبيؽ أحكاـ قانوف العمؿ عمييـالموظفوف العاموف مستثن
 ينظميـ وىو قانوف الخدمة المدنية. 

 ىذه الفئات تباعا: وؼ ندرسوس

 الفئة األولى: موظفو الحكومة

فيذه الفئة تخضع   استثنى قانوف العمؿ الفمسطيني موظفي الحكومة مف الخضوع ألحكامو
 والعبرة في ذلؾ أف قانوف العمؿ يحكـ النشاط الخاص دوف العاـ.  ةألحكاـ قانوف الخدمة المدني

في المادة األولى منو  الموظؼ بأنو "  (1998)لسنة  (4)وقد عرؼ قانوف الخدمة المدنية رقـ 
الشخص المعيف بقرار مف جية مختصة لشغؿ وظيفة مدرجة في نظاـ تشكيبلت الوظائؼ 

 ومية أيا كانت طبيعة تمؾ الوظيفة أو مسماىا". المدنية عمى موازنة إحدى الدوائر الحك

 ويشمؿ ىذا اإلستثناا جميع العامميف في خدمة الحكومة وفي أجيزة الدولة وىـ:

 العامموف بالجياز اإلداري لمدولة:-1

جميع العامميف في الوزارات والمصالح الحكومية واإلدارات الحكومية المركزية وفروعيا في 
 األقاليـ.

 بوحدات الحكـ المحمي:العامموف -2

العامموف في المحافظات والمراكز والمدف واألحياا والقرى سواا عينوا أصبل بيذه الوحدات أو 
 نقموا إلييا بعد نقؿ اختصاصات بعض الوزارات إلى أجيزة الحكـ المحمي.

 العامموف في الييئات العامة:-3

ية مستقمة وتتولى إدارة مرفؽ عاـ أو العامموف في الييئات ذات الشخصية اإلعتبارية وليا ميزان
 تقوـ عمى مصمحة أو خدمة عامة.
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 (1)الفئة الثانية: موظفو الييئات المحمية 

وقد ثار خبلؼ حوؿ موظفي   والمجمس القروي  والمجمس المحمي  "تشمؿ الييئة المحمية البمدية
ؿ صدور نظاـ موظفي وقد جرى ىذا الخبلؼ قب  تمؾ الييئات الذيف ال يسري عمييـ قانوف العمؿ

 والموقؼ بعد صدوره".  وسيتـ التطرؽ لمموقؼ قبؿ صدور النظاـ  الييئات المحمية

 أوال: استثناا موظفي الييئات المحمية قبؿ صدور نظاـ موظفي الييئات المحمية:

فالموظؼ حسبما عرفتو المادة الثانية مف نظاـ موظفي   "ال بد مف التفرقة بيف الموظؼ والعامؿ
أو تستخدمو البمدية في خدمة داخمة في   ىو "كؿ شخص عيدت إليو وظيفة دائمة  دياتالبم

مبلكيا الخاص بالموظفيف ويستثنى مف ذلؾ العماؿ الذيف يتقاضوف أجورا يومية عف أياـ العمؿ 
  ال يعدوف موظفي بمدية  فقط". وعميو يمكف القوؿ بأف العماؿ الذيف يتقاضوف أجورىـ مياومة

  2006\223بت إليو محكمة التمييز األردنية في حكميا في القضية الحقوقية رقـ وىذا ما ذى
مف قانوف البمديات إصدار أنظمة لتنظيـ شؤوف الموظفيف  (43)حيث قضت فيو "أجازت المادة 

العامميف في البمديات وأنو استنادا إلى المادة المشار إلييا في صدر نظاـ موظفي البمديات رقـ 
أو   قد عرؼ ىذا النظاـ الموظؼ بأنو "كؿ شخص عيدت إليو وظيفة دائمة (1955)لسنة  (1)

تستخدمو البمدية في خدمة داخمة في مبلكيا الخاص بالموظفيف ويستثنى مف ذلؾ العماؿ الذيف 
يتقاضوف أجورا يومية عف أياـ العمؿ فقط". وحيث يتبيف مف كتاب رئيس بمدية الزرقاا الوارد 

والموجو إلى معالي وزير الشؤوف البمدية   مستندات المدعى عميياصورة عنو ضمف حافظة 
  يعمؿ بالمياومة عمى الضاغطات الخاصة بنقؿ النفايات -المميز–والقروية والبيئية أف السائؽ 

المحفوظ صورة  (2003)كما يتبيف مف صورة كشؼ المياومات لؤلجور عف شير شباط لسنة 
لـ يكف موظفا لغايات  -المدعي-وعميو فإف المميز  ياعنو ضمف  حافظة مستندات المدعي عمي

نما كاف عامبل بالمياومة (3)المادة  ومما يجعؿ محكمة الصمح مختصة   مف قانوف العمؿ وا 
 (2)."بنظر المطالبات المستحقة لممدعي

                                                           
.49( نصرة، أحمد، مرجع سابق،ص
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.2006\6\29)هٌبة خماسٌة(الصادر بتارٌخ 2006\223ردنٌة بصفتها الحقوقٌة رقم ( قرار محكمة التمٌٌز األ
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كما ال يعد موظؼ بمدية كؿ شخص تستخدمو البمدية في وظيفة غير داخمة في مبلكيا. فإذا لـ 
ال يعد موظفا   خص مستخدما في وظيفة مدرجة في موازنة البمدية المصادؽ عمييايكف الش

 وبالتالي فيو يخضع لقانوف العمؿ.

  ويمكف القوؿ بأف محكمة التمييز استقرت عمى معيار مزدوج لمتفرقة بيف موظؼ البمدية والعامؿ
 بمدية.وكوف الوظيفة داخمة في مبلؾ ال  طريقة دفع الراتب  قواـ ىذا المعيار

فإذا كاف الشخص معينا في وظيفة داخمة في مبلؾ البمدية ويتقاضى أجرا شيريا فقد عدتو 
كما عدت الشخص الذي يعمؿ لدى   محكمة التمييز األردنية موظفا في البمدية وليس عامبل

نما يعد موظفا لدى البمدية كما   البمدية براتب شيري مقطوع عمى مبلؾ البمدية ليس عامبل وا 
  محكمة التمييز األردنية الشخص الذي يعمؿ براتب شيري لدى البمدية موظفا وليس عامبلعدت 

 (1)". 1955استنادا إلى تعريؼ الموظؼ في نظاـ البمديات لسنة 

إال أف محكمة التمييز األردنية في حكـ ليا استندت إلى اإلتفاؽ الوارد في العقد المبـر بيف البمدية 
إف المميزة تخضع وبمقتضى الشرط الثالث مف عقد اإلستخداـ الذي والذي جاا فيو "  والشخص

ونظاـ موظفي البمديات   ألحكاـ القوانيف واألنظمة الخاصة بالموظفيف  يحكـ عبلقة الفريقيف
مف نظاـ  4وفقا لما تقضي بو المادة   المصدؽ مف قبؿ وزير الشؤوف البمدية والقروية والبيئية

وبذلؾ تكوف عبلقتيا بالبمدية ىي عبلقة موظؼ بمستخدـ   1955\1موظفي البمديات رقـ 
مف نظاـ موظفي  5و  1955\29مف قانوف البمديات رقـ  1\43بالمعنى المقصود بالمواد 

فعدت المحكمة أف وجود بند في  (2)  "1988\1أ مف نظاـ الخدمة المدنية رقـ \2البمديات و 
خاصة بالموظفيف عمى الشخص سببا كافيا العقد يقضي بتطبيؽ أحكاـ القوانيف واألنظمة ال

إال أف ما ذىبت إليو المحكمة في حكميا ال يتسـ   العتباره مستثنى مف أحكاـ قانوف العمؿ
فكاف يجب عمى المحكمة الموقرة البحث في مدى انطباؽ وصؼ )موظؼ( عمى الشخص   بالدقة

وذىبت محكمة بداية   لفةبغض النظر عف أية اتفاقات مخا  بحسب القانوف الذي يحدده مركزه
مستندة   الخميؿ بصفتيا اإلستئنافية إلى اعتبار موظفي البمدية مستثنييف مف أحكاـ قانوف العمؿ

                                                           
.50-49( نصرة،أحمد،مرجع سابق،ص
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2
( 
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الذي كاف   في حكميا إلى ما ورد في قانوف العمؿ األردني المنطبؽ عمى الدعوى في ذلؾ الحيف
 (1)يستثني موظفي البمديات. 

 حمية بعد صدور نظاـ الييئات المحمية:ثانيا: استثناا موظفي الييئات الم

وقد حسـ ىذا النظاـ   أصدر مجمس الوزراا نظاـ موظفي الييئات المحمية 2009\3\30بتاريخ 
فقد وضع تعريفا حاسما لموظؼ   الجدؿ حوؿ خضوع موظفي الييئات المحمية لقانوف العمؿ

فعرؼ في   إليو ىذه الفئةوبيف في ذات الوقت النظاـ القانوني الذي تخضع   الييئة المحمية
في وظيفة مدرجة   مادتو األولى الموظؼ عمى أنو "الشخص المعيف بقرار مف المرجع المختص

بما في ذلؾ الموظؼ   في جدوؿ تشكيبلت الوظائؼ الصادر بمقتضى موازنة الييئة المحمية
وظفا الشخص وال يشمؿ الشخص الذي يتقاضى أجرا يوميا". فبالتالي يعد م  المعيف بموجب عقد

المعيف مف جية مختصة عمى وظيفة مدرجة في جدوؿ تشكيبلت الوظائؼ الصادر بمقتضى 
ويبلحظ أف النص قد استثنى   ويشمؿ كذلؾ الموظؼ المعيف بعقد  موازنة الييئة المحمية

منو موظفي الييئات  (44)الشخص الذي يتقاضى أجرا يوميا. وقد أخضع النظاـ بموجب المادة 
كما أخضعيـ   انوف الخدمة المدنية والموائح الصادرة بموجبو فيما لـ يرد بشأنو نصالمحمية لق

وعميو يمكف القوؿ بأنو يستثني مف أحكاـ   ( لقانوف التقاعد العاـ وتعديبلتو43بموجب المادة )
ويطبؽ قانوف العمؿ   بما في ذلؾ المعينيف بعقود  قانوف العمؿ الموظفوف في الييئات المحمية

 (2)ممف يعمموف في الييئات المحمية.   ماؿ المياومةعمى ع

 الفئة الثالثة: خدم المنازل ومن في حكميم

استثنى كؿ مف قانوف العمؿ الفمسطيني واألردني خدـ المنازؿ مف نطاؽ تطبيؽ قانوف العمؿ 
عمى العكس مف قانوف التأمينات اإلجتماعية وقانوف الضماف اإلجتماعي فقد   عمى ىذه الفئة

 بل فئة خدـ المنازؿ مف المشموليف بأحكاـ ىذا القانوف.جع

وقد خبل ىذا القرار   بشأف خدـ المنازؿ (2013)لسنة  (2)ولقد صدر قرار عف وزير العمؿ رقـ 
  مف إمكانية إلزاـ صاحب العمؿ )المخدوـ( التأميف عمى الخدـ العامميف لديو ضد إصابات العمؿ

لتاسع مف قانوف العمؿ الذي ينظـ أحكاـ إصابات العمؿ كما أنو لـ يخضعيـ ألحكاـ الباب ا

                                                           
.2009\1\11افٌة، الصادر بتارٌخ محكمة بداٌة الخلٌل بصفتها اإلستبن 2008\22( استبناؾ رقم 

1
( 

.50-49( نصرة،أحمد،مرجع سابق،ص
2
( 



16 
 

ألف ىذه الفئة قد تتعرض   وأمراض المينة. مما يشكؿ بالتالي نقصا تشريعيا يجب تبلفيو
وال يوجد ما يبرر عدـ إلزاـ صاحب العمؿ   إلصابات العمؿ شأنيا شأف أية فئة أخرى مف العماؿ

 مف التأميف عمييا.

وىـ   مف ىـ في حكـ خدـ المنازؿ حسب ما ىو  وارد في قانوف العمؿويمتد اإلستثناا ليشمؿ 
مف يقوموف بأعماؿ تتصؿ بشخص المخدوـ أو ذويو تمكنيـ مف اإلطبلع عمى أسراره المنزلية أو 

 الشخصية  كسائؽ السيارة الخاصة وحارس المسكف الخاص ومربية األطفاؿ.

 لىالفئة الرابعة: أقارب صاحب العمل من الدرجة األو 

استثنى المشرع كذلؾ "أفراد أسرة صاحب العمؿ الذيف يقوـ بإعالتيـ فعبل ضمف أصوؿ وفروع 
ألنيـ أفراد أسرة واحدة ومصمحتيـ مشتركة وأف الرابطة العائمية   وأقارب يعمموف لديو دوف أجر

 (1)بينيـ أقوى مف الرابطة القانونية والتعاقدية". 

ألف تطبيؽ أحكاـ قانوف   إلى الحفاظ عمى الروابط األسريةوتعود الحكمة مف استثناا ىذه الفئة 
 العمؿ عمى األقارب مف الدرجة األولى قد يؤدي إلى إفساد الروابط األسرية.

والقرابة مف الدرجة األولى تشمؿ أوالد صاحب العمؿ وأبويو والزوج والزوجة بالرغـ مف عدـ 
 النص عمييـ مف باب أولى.

خبلفا ألحكاـ   رط أف يكوف ىؤالا األقارب تحت إعالتو الفعميةإضافة إلى أف النص لـ يشت
الفروع أو الزوج الذي يعوليـ رب  القانوف المصري الذي يشترط أف يكوف األقارب مف األصوؿ أو

فبل ينطبؽ قانوف العمؿ إذا كاف األصوؿ والفروع والزوج ال تتـ إعالتيـ مف قبؿ رب   العمؿ فعبل
 (2)العمؿ. 

فيما يتعمؽ بالفئات المستثناة مف تطبيؽ أحكاـ قانوف العمؿ كاستثناا فئات خدـ  وترى الباحثة
المنازؿ ومف في حكميـ وأفراد أسرة صاحب العمؿ أف ال يشمؿ ىذا اإلستثناا واجب صاحب 

ألنيـ عرضة لمتعرض لمثؿ ىذه اإلصابات مما يتوجب   العمؿ بتأمينيـ ضد إصابات العمؿ
 ليا وىذا يشكؿ ضمانا لحقوقيـ.تعويضيـ عنيا عند التعرض 

                                                           
.57،ص2001،عمان،دار وابل للنشر،2(الداوودي،ؼالب علً،شرح قانون العمل دراسة مقارنة مع ملحق بالنصوص،ط

1
( 

.51( نصرة، أحمد، مرجع سابق،ص
2
( 
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 الفصل األول

 أسس التعويض عن إصابات العمل

 مبحثيف أساسيف يتمثبلف باآلتي:إلى ىذا الفصؿ  لقد قسمت

لنظريات توضيح ا حيث تـ  عف إصابات العمؿ لممسؤولية القانوني ساساألالمبحث األوؿ: 
: المسؤوؿ والمبحث الثاني القانونية  الفقيية التي كانت متبعة كأساس لمتعويض قبؿ النصوص

لممسؤولية المنفردة في التعويض أي مسؤولية  دراسةحيث تـ   عف تعويض إصابات العمؿ
والمسؤولية المزدوجة في التعويض أي مسؤولية   صاحب العمؿ فقط دوف شركات التأميف

 صاحب العمؿ وشركات التأميف معا عف التعويض.

 نوني لممسؤولية عن إصابات العمل.المبحث األول: األساس القا
والتي لـ يتواف الفقياا   تعتبر المسؤولية بشكؿ عاـ مف الموضوعات الميمة في دراسة القانوف

وكاف لمتطور اإلقتصادي الحاصؿ األثر   في مختمؼ األنظمة عف التطرؽ ليا بالدراسة والتحميؿ
اآلالت صناعة تقدما كبيرا باستحداث فقد تقدمت ال  الكبير في تطور نظريات المسؤولية المدنية

بشكؿ اآلالت مما أدى إلى انتشار خطر اإلصابة مف جراا استخداـ ىذه   الصناعية والميكانيكية
حيث ىي نظريات فقيية إال أف ىذه النظريات   كبير مما ساعد بالتالي في ظيور عدة نظريات

ة التقصيرية( ثـ انتقؿ إلى تحمؿ بناىا الفقو قديما عمى أساس المسؤولية الشخصية )المسؤولي
غير أف المشرع حديثا نظـ ىذه المسألة بنصوص صريحة في القانوف بحيث أصبح   التبعة
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أي أف األساس القانوني ليذا   التعويض عف إصابات العمؿ يستند إلى نصوص القانوف
طالب في عدة م ليذه النظريات بشكؿ مختصر عرضلذلؾ سيتـ الت ض ىو نص القانوف.التعوي

 عمى النحو اآلتي:

 المطمب األول: النظرية الشخصية
وىي مسؤولية   رجع الفقياا قديما أساس التعويض إلى المسؤولية الشخصية لصاحب العمؿأ

وبذلؾ أوجبوا أف يتوفر في حادث العمؿ ثبلثة أركاف وىي ذات أركاف المسؤولية   تقصيرية
ومتى تحققت  ي تدور وتربط الخطأ بالضرر.العبلقة السببية الت  الضرر  الخطأ التقصيرية:

 (1)مسؤولية صاحب العمؿ ىذه وجب عميو جبر الضرر الذي يصيب العامؿ.

ويترتب عمى ذلؾ أف المديف في المسؤولية الشخصية إذا كانت المسؤولية قائمة عمى خطأ واجب 
وأكد ىذا األمر  .ثبات خطأ مف جانبوإاإلثبات يستطيع أف يدفعيا عف نفسو إذا عجز الدائف عف 

ال يجعؿ صاحب العمؿ  كاف في الماضي ف القضاا المصريإحيث   في ظؿ حوادث العمؿ
مسؤوال قبؿ العامؿ  عف حوادث العمؿ إال إذا أثبت العامؿ الخطأ مف جانب صاحب العمؿ بؿ 

فيوجب عمى صاحب العمؿ أف يتخذ اإلحتياطات   ىماؿ صاحب العمؿإيكفي أف يثبت العامؿ 
ال كاف مسؤوال.البلزمة   (2)حتى يحمي العامؿ مف مخاطر العمؿ وا 

( مف القانوف 1382فقد نصت المادة )  تقوـ المسؤولية التقصيرية عمى الخطأ كانت و قديما
يمـز مف وقع بخطئو ىذا الضرر أف يقـو   المدني الفرنسي "بأف كؿ عمؿ يوقع ضررا بالغير

فالقانوف الفرنسي   خطأ أحد أركاف المسؤوليةوىذا النص صادؽ الداللة عمى أف ال  بتعويضو"
نتيجة النيضة الصناعية التي عرفيا القرف أما حديثا   يجعؿ الخطأ أساسا لممسؤولية كأصؿ عاـ

التاسع عشر والقرف الحالي مع ما اخترع مف اآلت ميكانيكية معقدة يحمؿ في طياتو وسائؿ 
أو يثبت خطأ مالكييا   ؼ أسبابياويصعب عمى المتضرر أف يكش  األضرار عند استعماليا

 أظيرت إلى الوجود فكرة الضرر كأساس لممسؤولية.

                                                           
(

1
 ،2001 بدون دار نشر، مصر، الطبعة األولى، تحلٌلٌة نافذة،إصابات العمل وأمراض المهنة دراسة فقهٌة قضابٌة  موسى، شكري،(

 61ص

(
2

رسالة -دراسة مقارنة-2000لسنة  7(عدوي،منار،أحكام تعوٌض إصابات العمل فً ظل قانون العمل الفلسطٌنً رقم

 .9،ص2008ماجستٌر،جامعة النجاح الوطنٌة،فلسطٌن،
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أف الفقياا تراجعوا عف ىذا التكييؼ لما ينشأ عنو مف صعوبة بالغة لدى المتضرر في  غير
تطور الظروؼ اإلقتصادية الخاصة بالعرض  أف ضافة إلىإ  إثبات أركاف تحقيؽ ىذه المسؤولية

وكذلؾ ازدياد   ألسعار أدى إلى فقداف اإلنساف حريتو في المسؤولية العقديةوالطمب وتقمبات ا
اآلالت وانتشار استعماؿ   الخطأ الشائع زيادة كبيرة وضخامة األضرار بالقياس إلى الخطأ

الضخمة المعقدة بقياـ الصناعات الكبرى وبتعدد وسائؿ النقؿ مما أدى بالفقياا إلى انتقادىا 
في اإلثبات  صعوبةوبدت ىذه ال  ثبات خطأ المدعى عميوإ صعوبةنظرا لجحافيا إوبياف مدى 

وكذلؾ يرى بعض  (1)  في حوادث العمؿ والنقؿ والحوادث الناشئة عف الجمادات وال سيما اآلآلت
صابات إطار إالفقياا في مجاؿ الضماف اإلجتماعي مدى صعوبة تطبيؽ ىذه النظرية في 

فإذا كانت   تستمـز خطأ الغير سواا كاف ثابتا أو مفترضاإذ أف المسؤولية المدنية   العمؿ
فكيؼ يطالب بالتعويض عمى أساس   خبلؿ صاحب العمؿ بالتزاماتو التعاقديةإاإلصابة نتيجة 

قيـ عبلقة يثباتو مف جانب صاحب العمؿ يمكف أف إالمسؤولية التقصيرية وأي خطأ يمكف 
لييا حاوؿ الفقياا استنباط إنتقادات التي وجيت وبالرغـ مف اإل (2)  السببية بيف الضرر والخطأ

الوسائؿ التي تخفؼ مف شدة وطأة ىذه القاعدة الضيقة بتنظيـ عبا اإلثبات ومف أىميا نقمو مف 
ثبات عدـ وجود إوعمى صاحب العمؿ   وكذلؾ جعؿ الخطأ ثابتا  العامؿ إلى صاحب العمؿ

دـ قدرتيا عمى مواكبة التطور السريع في إال أف ىذه النظرية أثبتت فشميا وع   خطأ مف قبمو
 (3)وظيرت نظريات أخرى لتوضح أساس المسؤولية. اآلالت طار إ

 المطمب الثاني: النظرية الموضوعية )تحمل التبعة(
وقد كاف ظيور ىذه النظرية  ويرجع الفضؿ في إرساا ىذه النظرية لمفقيييف )سالي وجوسراف("

كاف عسيرا عمى العامؿ في الغالب مف األحواؿ أف يثبت إذ   أوؿ مرة بمناسبة حوادث العمؿ
األمر الذي استمـز   كي يتمكف مف الحصوؿ عمى التعويض منو  الخطأ في جانب رب العمؿ

فرب العمؿ يحظى وحده باألرباح الطائمة   إقامة ىذه المسؤولية عمى أساس فكرة تحمؿ التبعة
تحمؿ المخاطر التي تنتج عف تشغيؿ ىذه  مما يفرض عميو في المقابؿ  التي تنتجيا منشأتو

ي يمـز رب العمؿ بتعويض العامؿ وبالتال  المنشأة ومف بينيا اإلصابات التي تمحؽ بالعماؿ
                                                           

.374،ص1956الدول العربٌة،معهد الدراسات العلٌا،،القاهرة،جامعة 1( مرقص،سلٌمان،موجز أصول اإللتزامات،ط
1
 ( 
(

2
عباس،حسن،النظرٌة العامة للتأمٌنات اإلجتناعٌة دراسة عامة ألصول التأمٌنات والمساعدات اإلجتماعٌة وتطبٌقاتها فً القانون (

 48،ص1983المقارن والشرٌعة اإلسالمٌة،بدون طبعة،مصر،منشأة المعارؾ،اإلسكندرٌة،

.10مرجع سابق،ص ( عدوي، منار،
3
( 
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وبالتالي ال يسمح لو بنفي الخطأ أو رفع   النظر عف وقوع خطأ منو أو عدـ وقوعو بصرؼ
 (1)."المسؤولية عنو

وعي ال عمى أساس الناحية الشخصية أو الذاتية فتقوـ ىذه النظرية عمى أساس البحث الموض
ويمكف إيجاز ىذه النظرية بالقوؿ "إف المسؤولية المدنية ال يصح تأسيسيا عمى   لصاحب العمؿ

نما أصبح وسيمة إلعادة التوازف بيف   ألف اإللتزاـ بالتعويض لـ يعد جزاا أعماؿ جنائية  الخطأ وا 
( وأف العدالة تقتضي إقامة ىذا التوازف وعمى أساس ذمتيف ماليتيف )المصاب والمتسبب بالضرر

أي أف مف تعود عميو الفائدة يجب أف يتحمؿ مقابؿ ذلؾ تبعة ما ينشأ عف ضرر   الغـر بالغنـ
  الخطرة مف واجبو أف يتحمؿ تبعة ذلؾ سواا كاف المنفعة أـ الضرراآلالت فمف يستعمؿ   لمغير

 (2)حقؽ األذى تحتـ عميو تعويض الضرر.فمتى ت  ألنو ىو مف أنشأ خطر حصوؿ الضرر

ال يتجزأ مف النشاط اإلقتصادي لصاحب  افتنبني ىذه النظرية عمى أف مخاطر المينة تعتبر جزا
العمؿ ويجب أف يكوف قد أخذىا في حسبانو وتنطمؽ ىذه النظرية مف أف المسؤولية عف حوادث 

الشخص الذي يغنـ مف أعمالو ف(3)  والعمؿ ال تقوـ عمى فكرة الخطأ بؿ فكرة الضرر وتحمؿ تبعت
فصاحب العمؿ ىو   (4)ونشاطو ويربح منيا يجب عميو أف يغـر إذا أضرت ىذه األعماؿ بالغير

الذي يتحمؿ تبعة أعمالو انطبلقا مف قاعدة الغنـ بالغـر فطالما أف صاحب العمؿ يستفيد مف 
  التزاـ بأف يتحمؿ مغاـر ىذا الشيافيمقى عميو بالمقابؿ   موارد المنشأة التي يشغؿ فييا العماؿ

فيو األولى   ألنو ليس مف العدؿ أف ينتفع اإلنساف مف الشيا ويترؾ لغيره أف يتحمؿ مخاطره
إضافة إلى ذلؾ أنو ليس مف العدالة أف يضحى   بتحمؿ تبعة ىذه المخاطر كونو المنتفع بيا

العامؿ المصاب عف كافة  فيذه النظرية تقضي بتعويض  بالعامؿ المصاب عند وقوع إصابتو
 األضرار بغض النظر عف وجود خطأ مف جانبو أو عدـ وجوده.

 (79)ة المصري رقـ اإلجتماعي اتمف قانوف التأمين( 2\68)وىناؾ رأي يقوؿ أف نص المادة 
قد تطمبت أف تكوف اإلصابة المؤمف عمييا قد نشأت بخطأ مف جانب صاحب  (1975)لسنة 

                                                           
.177-174،ص2003،ردناأل،عن تلوث البٌبة جهٌنة للنشر والتوزٌع ةالمسؤولٌة المدنٌة الناجم،هالة،الحدٌثً( 

1
( 

.255،ص2017،بدون طبعة، فلسطٌن، بال دار نشر ،2000لسنة 7( الحوح،نابل، قراءة فً قانون العمل الفلسطٌنً رقم 
2
( 

(
3

صابات العمل والتعوٌض عنها فً قانون العمل األردنً وقانون الضمان اإلجتماعً، رسالة (سلمان، رامً عبد السالم عٌال إ

 .17،ص2008ماجستٌر، جامعة مؤتة،األردن،
(

4
، مصر،عٌن شمس،كلٌة الحقوق، مجلة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة،صابات العمل دراسة مقارنهإمٌن أتالحلوانً،كامل عباس، (

 .8،ص 1968(،1ع\10مجلد )
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بحيث إذا كانت نتيجة لخطأ مف تابعو فبل يجوز   ى خطئو الشخصيأي تكوف راجعة إل  العمؿ
ذلؾ أف وضع عبا المسؤولية دائما عمى عاتؽ التابع   لممصاب الرجوع عمى صاحب العمؿ

حتى إذا كاف يؤدي العمؿ لصالح المتبوع فيو إجحاؼ بالتابع ألف المتبوع يستفيد مف نشاطو 
فعبلقة التابع بالمتبوع يشوبيا عدـ التوازف في   ابمة)التابع( دوف أف يتحمؿ عبا األخطار المق

 (1)تحمؿ التابع عبا التعويض.

ويرى جانب مف الفقو بأف المتبوع إذا كاف يمتـز بتعويض الضرر الذي يحدثو تابعو بعممو غير 
مف القانوف  1\174المشروع متى كاف واقعا منو حاؿ تأدية وظيفتو أو بسببيا )طبقا لنص المادة 

 (2)فإف ىذا اإللتزاـ ال يقوـ عمى فكرة المسؤولية ولكف يقوـ عمى فكرة الضماف.  ي(المدن

قضت محكمة التمييز األردنية في قرار ليا بأنو " استقر الفقو والقضاا عمى أف السببية التي  ولقد
يتطمبيا القانوف بشأف إصابات العمؿ ال يشترط أف تكوف ناشئة مباشرة عف العمؿ ذاتو بؿ يصح 

سواا   ما دامت العبلقة بيف العمؿ والحادث قائمة  تكوف بسبب العمؿ بطريقة غير مباشرة أف
لوال العمؿ لما مف ناحية طبيعة العمؿ أو ظروفو أو مكانو أو غير ذلؾ بحيث يمكف القوؿ بأنو 

 وال فارؽ بيف أف يكوف األذى الجسماني ظاىرا أو خفيا داخميا أو خارجيا كاإلختبلؿ  كاف الحادث
 (3)العصبي أو اإلضطرابات المخية". 

ولقد تبنى المشرع المصري ىذه النظرية في بعض التشريعات إلى حد معقوؿ فبعد قانوف رقـ 
أخذ بنظرية تحمؿ التبعة وأكد ذلؾ حسف عباس   بشأف إصابات العمؿ (1950)لسنة  (89)

العمؿ أو العامؿ  الذي يرى "أف الحوادث تقع بسبب طبيعة العمؿ نفسو ال بسبب خطأ صاحب
وأف يضمنيا   ولذلؾ فإف مف العدؿ أف يتحمؿ صاحب العمؿ أخطاره التي لحقت بالضحية

 بأعماؿ وقياموعميو فإف تعويض العامؿ واجب بدييي ألف إصابتو كانت نتيجة   كتكاليؼ إنتاجية
 كما  وقد وقعت نتيجة الخطر المتصؿ بالعمؿ الكامف فيو  لمصمحة صاحب العمؿ ولحسابو

يقضي مبدأ ىذه النظرية فإف مف خمؽ أعماال يفيد مف مغانميا وجب عميو أف يتحمؿ 
 (4)مغارميا".

                                                           
(

1
 .323، ص2004األودن،سمٌر، التعوٌض عن إصابة العمل فً مصر الدول العربٌة،بدون طبعة، مصر ،دار المعارؾ،(

. 223( األودن، سمٌر، مرجع سابق،ص
2
( 

(
3

ردنً ،مشار إلٌه فً كتاب موسى نفاع،المبادئ القانونٌة التً استقر علٌها اجتهاد القضاء األ1506مجلة النقابة صفحة  75\489قرار رقم (

 88فً دعاوى ومنازعات العمل،ص

(
4

 عباس،حسن، النظرٌة العامة  للتأمٌنات اإلجتماعٌة دراسة عامة ألصول التأمٌنات والمساعدات اإلجتماعٌة وتطبٌقاتها فً القانون المقارن(

 . 11رجع سابق، ص،مشار إلٌه فً عدوي، منار،م49،ص1983والشرٌعة اإلسالمٌة،بدون طبعة، مصر، منشاة المعارؾ اإلسكندرٌة،
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ال بد مف التسميـ بأف بعض القوانيف الوضعية أخذت بقدر مف ىذه النظرية كما ىو الشأف في و 
الذي أخذ بيا نتيجة تطور األفكار   (1898)قانوف إصابات العمؿ الفرنسي الصادر عاـ 

والذي أسس المسؤولية عف حوادث العمؿ عمى فكرة المخاطر   اعية والظروؼ السياسيةاإلجتم
وأقيـ إلى جانب الخطأ كأساس لممسؤولية عنصر جديد ىو الخطر   المينية أو تحمؿ التبعة

عف األضرار الناجمة (1)ويتسـ التعويض عف حوادث العمؿ بناا عمى ذلؾ بأنو تعويض جزافي
بؿ ويوجد ذلؾ في القانوف األردني أيضا كما ىو الحاؿ فيما  (2)  مؿعف فقد القدرة عمى الع
عمى صاحب العمؿ مف دفع مبالغ جزافية محددة في  (1996)لسنة  (8)فرضو قانوف العمؿ رقـ 

 ( 3)حاجة إلى إثبات خطأ صاحب العمؿ. حالة إصابة العامؿ إصابة عمؿ أو بمرض ميني دونما

ألنيا تقوـ عمى فكرة   تصمح أساسا لمسؤولية صاحب العمؿ وترى الباحثة أف ىذه النظرية ال
فيي تقوـ عمى أساس أف العامؿ ينجز عممو بأمر مف   غامضة بعض الشيا فينقصيا التحديد

شرافو وتوجييو والعامؿ ينفذ ىذه األوامر وال يتحمؿ مخاطر   صاحب العمؿ وتحت رقابتو وا 
ىو ينفذ العمؿ الذي كمفو بو صاحب العمؿ أو فقد يكوف ىناؾ أخطاا مف العامؿ نفسو و   نشاطو

و ئفميس مف العدالة أف يقوـ صاحب العمؿ بتعويضو عف أخطا  قد يتعمد إلحاؽ الضرر بنفسو
تباع ىذه النظرية مف شأنو أف يقتؿ روح العزيمة واإلبداع إإضافة إلى أف   وعف أفعالو المتعمدة

ع الحاالت كونو يؤدي عممو تحت رقابة لدى العامؿ الذي يضمف حصولو عمى التعويض في جمي
شراؼ صاحب العمؿ.  وا 

 المطمب الثالث: النظرية اإلجتماعية

وتركز عمى زيادة قيمة اإلنساف واإلىتماـ   ىذه النظرية عمى أساس المسؤولية الجماعية ـتقو 
لغاا فكرة المديونية بالمسؤولية  وحمايتو كيدؼ أساسي لممسؤولية  بالفرد عميؽ بمعنى عدـ ت  وا 

فالمسؤولية (4)  عمى التعويض عمى وجود شخص )فرد( مسؤوؿ عف التعويضحصوؿ المتضرر 

                                                           
(

1
التعوٌض الجزافً:هو تعوٌض إصالحً ٌؤدي وظٌفة جبر الضرر وحدها وٌتصؾ بخصٌصتً الكفالة والعدالة،فتعبٌرا عن كفالة (

التعوٌض حل المعٌار اإلجتماعً محل المعٌار األخالقً فً قٌام وظٌفة اإلصالحٌة كلما تدخلت الجماعٌة إلى جانب الفردٌة،وتعبٌرا 
 .أصبح التعوٌض العادل كافٌا لتحقٌق الوظٌفة اإلصالحٌة للتعوٌض بدال من التعوٌض الكاملعن العدالة 

(
2

لٌه فً إ، مشار 98،ص2016صابات العمل فً القانون السودانً المقارن، مجلة العدل،إعبد العزٌز محمد الحسٌن، آدم، تأمٌن (

 .البرعً، احمد حسن، الوجٌز فً التامٌنات االجتماعٌة

(
3

سالمً دراسة قانونٌة ساس القانونً للمسؤولٌة عن فعل الشًء فً القانون المدنً العراقً والفقه اإلاألضٌد عزت، حمد، ع(

 .474-473ص،مقارنه

.256-255( الحوح، نابل، مرجع سابق،ص
4
( 
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مما يوجب   عية يمتـز فييا الكياف اإلجتماعيالمدنية تحولت في نظر ىذا الفقو إلى مسؤولية جما
ية قياـ أنظمة جماعية تمتـز بالتعويض إلى جانب المسؤوؿ وبدال منو وفقا ألحكاـ المسؤولية المدن

 ( 1)جيا.ر بحكـ القانوف أو العقد في إطار المسؤولية المدنية أو خا

تحددىا قواعد المسؤولية المدنية أو –مة جماعية لمتعويض ظفقد عرؼ العصر الحديث عدة أن
تتحمؿ التعويض عف الفرد ومحدث الضرر إذ تتحممو ال بناا عمى  -نص القانوف أو اإلتفاؽ

ومتى تـ ليذه األنظمة آداا ميمتيا   أسس موضوعية ولكف بناا عمى  خطأ ينسب إلييا
  اإلجتماعية فإنيا تكوف قد حققت اليدؼ األوؿ لممسؤولية المدنية وىو ىدؼ جبر الضرر

فأصحاب فقو المذىب اإلجتماعي ال "ينكروف وجود الخطأ بؿ يروف أف فكرة التبعية كفكرة 
ردية ال ينتيي بيا نى أف المسؤولية الفبمع (2)  تستوعب فكرة الخطأ وتعمو عمييا أو تتضمنيا"

األمر إلى اإلختفاا بؿ تظؿ قائمة إلى جانب المسؤولية الجماعية تعبيرا عف اليدؼ الثاني وىي 
ويتجسد ىذا األمر عندما يكوف ىناؾ خطأ مف درجة معينة مف جانب الفرد محدث   الردع

ىذا النظاـ يجب أف ال يكوف لو حؽ فإف   الضرر أدى إلى إلتزاـ النظاـ الجماعي بآداا التعويض
الرجوع عمى الفرد محدث الضرر بيذا التعويض بصفة عقوبة خاصة بمعنى أف أنصار النظرية 

 (3)اإلجتماعية أخذوا بمبدأ ازدواجية المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية.

 المطمب الرابع: نظرية الضمان
وىي مف أىـ النظريات التي ظيرت (4)  لنظريةالفقيو الفرنسي ستارؾ أوؿ مف روج ليذه ا يعد

باإلضافة إلى النظريات السابقة نظرية الضماف باعتبار اإلضرار بالغير التزاما بتحقيؽ نتيجة 
 . (1948) ليا  في الفقو الغربي كاف في عاـوأوؿ ظيور 

خؿ بيذا اإللتزاـ وتقوـ ىذه النظرية عمى مبدأ "اعتبار اإلضرار بالغير التزاما بتحقيؽ نتيجة فمتى أ
إذ أف الجرائـ التي تقع عمى الماؿ   وتمتقي ىذه النظرية مع الفقو اإلسبلمي  قامت المسؤولية"

تستوجب بالفكر اإلسبلمي بالضرورة   أو اإلكراه و اإلتبلؼ  كاإلستيبلا القيري عمى ماؿ الغير

                                                           
(

1
بدون سنة الدسوقً، محمد ابراهٌم، تقدٌر التعوٌض بٌن الخطأ والضرر، مصر، مؤسسة الثقافة الجامعٌة، بدون طبعة و(

 .179نشر،ص

.174( الدسوقً،محمد ابراهٌم، مرجع سابق،ص
2
( 

.13( عدوي، منار، مرجع سابق،ص
3
( 

(
4

مشار  484ص،2007،بٌروت،، منشورات الحلبً الحقوقٌة3الجزء الثانً)المسؤولٌة المدنٌة(ط، القانون المدنً، مصطفى العوجً(

 .13ص،ٌل زوٌنلٌه فً الطبٌعة القانونٌة للمسؤولٌة عن فعل الؽٌر نبإ
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ماف حسب مجمة وتعريؼ الض  وما يقابؿ فكرة التعويض في القانوف ىو الضماف  التعويض
 (1) وقيمتو إف كاف مف القيميات.  األحكاـ العدلية أنو إعطاا مثؿ الشيا إف كاف مف المثميات

والقصد مف التعويض ىو تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو الخطأ والمبدأ المقرر في المسؤولية "
لمقصود مف منع وا  إذ ال ضرر وال ضرار في اإلسبلـ  المدنية ىو عدـ مقابمة اإلتبلؼ بمثمو

ومفسدة  ال فائدة منيا بؿ في ذلؾ خطرإذ   الضرار نفي فكرة الثأر التي كانت سائدة في الجاىمية
والضرر ال يزاؿ   محضة وىو اتساع دائرة األضرار الواقعة نتيجة انتشار فكرة المقابمة بالمثؿ

 (2) ."أما التعويض أو التضميف ففيو نفع بجبر الضرر وترميـ آثاره  بالضرر

وترى الباحثة أف نظرية الضماف تنسجـ مع أحكاـ التعويض فيما يتعمؽ بإصابات العمؿ ضمف 
ألنيا وجدت أوال وأخيرا لجبر الضرر الذي يتعرض لو العامؿ مف   أحكاـ قانوف العمؿ الفمسطيني

إضافة إلى أنو في حاؿ عدـ وجود نص في قانوف العمؿ ينطبؽ عمى مسألة   جراا اإلصابة
مف أجؿ  لى أحكاـ مجمة األحكاـ العدلية فيما يتعمؽ بيذه المسألةإفإنو يتـ الرجوع معينة 
 فالضماف يتبلاـ مع غاية جبر الضرر والتعويض.  تنظيميا

ف المصري واألردني بنظرية التبعية القانونية في ظؿ مسؤولية رب يولقد أخذ كؿ مف التشريع
فالمشرع المصري أقر   ذوا بالنظرية الجماعيةصابة العمؿ ولكنيـ في ذات الوقت أخإالعمؿ عف 

وبذلؾ (3)  قانوف التأمينات اإلجتماعية وكذلؾ المشرع األردني أقر قانوف الضماف اإلجتماعي
يكوف المشرع األردني قد واكب التطور التشريعي الذي جعؿ أساس المسؤولية عف إصابات 

 (4)ا الطريؽ يستند إلى القانوف. العمؿ التي تحدث لمعامؿ أثناا العمؿ أو بسببو أو أثنا

والذي  (2016)لسنة  (19)قد أصدر قانوف الضماف اإلجتماعي رقـ ا أف القانوف الفمسطيني كم
 (5).ويكوف بذلؾ قد تبنى ىذه النظرية  نشر في الجريدة الرسمية عمى أف يطبؽ

                                                           
.256( الحوح، نابل، مرجع سابق،ص

1
( 

(
2

دار الفكر دمشق الطبعة \حكام المسؤولٌة المدنٌة والجنابٌة فً الفقه االسالمً دراسة مقارنةأو أنظرٌة الضمان ، وهبة الزحٌلً(

 .82،ص2012،التاسعه

.15( عدوي،منار،مرجع سابق،ص
3
( 

.16( سلمان،رامً عبد السالم عٌال، مرجع سابق،ص
4
( 

(
5

"على الجهات المختصة كافة، كل فٌما ٌخصه تنفٌذ أحكام هذا 2016لسنة  19من قانون الضمان اإلجتماعً رقم  124نص المادة (

 .القرار بقانون وٌعمل به بعد ثالثٌن ٌوما من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة
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أحكاـ قانوف العمؿ  وترى الباحثة لما تقدـ بيانو أف ىذه النظرية ىي األولى باإلتباع نظرا ألف
إضافة إلى صدور القرار بقانوف المشار إليو بشأف  الفمسطيني تنسجـ مع أحكاـ ىذه النظرية

 .الضماف اإلجتماعي

 صابات العملإالمبحث الثاني: المسؤول عن تعويض 
وجوب تأميف صاحب العمؿ عمى العامميف   دراسةـ تيسو   مطالبأربعة يتضمف ىذا المبحث 

صابات إمسؤولية صاحب العمؿ الممتـز بتعويض  والمطمب الثاني  ب األوؿفي المطملديو 
  العمؿ عمؿ وشركة التأميف عف تعويض إصاباتمسؤولية صاحب ال لثاوالمطمب الث  العمؿ
 سقوط الحؽ بالتعويض. الرابع  طمبوالم

 المطمب األول: وجوب تأمين صاحب العمل عمى العاممين لديو
الفقيية المتقدمة فقد أصبح التعويض عف إصابة العمؿ يستند إلى بصرؼ النظر عف النظريات 

( أف 116في المادة ) (2000)لسنة  (7)نص القانوف فقد أوجب قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ 
حيث نصت ىذه المادة عمى أنو " يجب   يقوـ صاحب العمؿ بتأميف عمالو ضد إصابات العمؿ
إصابات العمؿ لدى الجيات المرخصة في عمى صاحب العمؿ أف يؤمف جميع عمالو عف 

 فمسطيف".

ويبلحظ أف المشرع قد أوجب عمى صاحب العمؿ أف يقوـ بتأميف عمالو لدى الجيات المرخصة 
وليس لدى جيات معينة تقوـ ىي بتعويض العامؿ مباشرة عند   بذلؾ أي لدى شركات التأميف

إصابات العمؿ وأمراض وذلؾ لضماف حصوؿ العامؿ عمى تعويضات   تعرضو لحادث عمؿ
فيستطيع العامؿ بالتالي عند تعرضو لحادث عمؿ مطالبة شركة التأميف إلى جانب  (1)  المينة

 صاحب العمؿ.

فصاحب   ىذا النص أنو يحقؽ مصمحة لكؿ مف العامؿ وصاحب العمؿ ويبلحظ أيضا مف
ضافة إلى نفقات العمؿ قد يكوف مرىقا بالنسبة لو دفع مبمغ مف التعويض لمعامؿ المصاب باإل

فبالتالي يكوف مجموع   خاصة إذا خمفت اإلصابة لدى المصاب نسبة عالية مف العجز  العبلج
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مبمغ التعويض الكمي الذي يستحقو كبيرا يرىؽ كاىؿ صاحب العمؿ إذا دفعو وبالتالي إف قياـ 
 صاحب العمؿ بواجب التأميف عمى عمالو يحقؽ حماية لو ولمعامؿ عمى حد سواا.

نما   أنو يوجد مجموعة مف القوانيف التي ال توجب عمى صاحب العمؿ تأميف عمالوغير  وا 
ومف ىذه القوانيف   قصرت األمر عمى التزاـ صاحب العمؿ بعبلج عمالو المصابيف وتعويضيـ

  (1996)لسنة  (8)وقانوف العمؿ األردني رقـ  (1980)لسنة  (8)قانوف العمؿ اإلماراتي رقـ 
ي حينما أوجب عمى صاحب العمؿ التأميف عمى عمالو ضد إصابات العمؿ فالمشرع الفمسطين

  إذ أف ىذه القوانيف لـ تمـز صاحب العمؿ بذلؾ  كاف متقدما عمى ىذه القوانيف في ىذه المسألة
مما قد يعرض العامؿ إلى مماطمة   فصاحب العمؿ يتحمؿ فقط نفقات عبلج المصاب وتعويضو

 اتو المستحقة.صاحب العمؿ لمحصوؿ عمى تعويض

ولقد عاقب قانوف العمؿ الفمسطيني صاحب العمؿ الذي يتخمؼ عف القياـ بيذا اإللتزاـ بغرامة ال 
مف قانوف العمؿ  (136)فقد نصت المادة   دينار (500)دينار وال تزيد عمى  (300)تقؿ عف 

يعاقب ( 116  117الفمسطيني عمى أنو "إذا خالؼ صاحب العمؿ أيا مف أحكاـ المادتيف )
إال أنو يبلحظ أف ىذه العقوبة   ( دينار"500( دينار وال تزيد عمى )300بغرامة ال تقؿ عف )

 غير رادعة وخاصة في ظؿ التطورات اإلقتصادية الحاصمة.

 صابات العملإ: مسؤولية صاحب العمل الممتزم بتعويض ثانيالمطمب ال
عمى صاحب العمؿ أف يؤمف جميع مف قانوف العمؿ أوجبت  (116)أف المادة  (1)ذكرنا سابقا
وييدؼ القانوف مف وراا   ركات التأميف المرخصة في فمسطيفصابات العمؿ لدى شإعمالو ضد 

ىذا اإللتزاـ أف يكوف أماـ العامؿ المصاب جية قادرة عمى الدفع حيف مطالبتيا بذلؾ بسيولة 
 ولمتخفيؼ مف األعباا المالية الممقاة عمى صاحب العمؿ.   ويسر

فقد يستغؿ   مف تحديد مبمغ التعويض الذي يجب التأميف عميو اجاا قانوف العمؿ خالي وقد
مف خبلؿ   فقط اجراا شكميإصاحب العمؿ ذلؾ ويؤمف عمى مبالغ بسيطة تجعؿ مف التأميف 

التأميف عمى العامميف بمبمغ أقؿ مف الحد األدنى لؤلجور المقرر قانونا مما يشكؿ بالتالي تواطؤ 
لذلؾ يجب معالجة ىذا النقص التشريعي ووضع حد أدنى   لتأميف وصاحب العمؿبيف شركة ا
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بما يتناسب مع الحد األدنى المقرر قانونا  لمبمغ التعويض الذي يمتـز صاحب العمؿ التأميف عميو
 وفرض غرامات عمى صاحب العمؿ إذا لـ يمتـز بالحد األدنى المنصوص عميو.  لؤلجور

مكانية رجوع العامؿ عميو ومطالبتو إتأميف عمالو ال يعني إعفااه مف إال أف قياـ صاحب العمؿ ب
فمسؤولية صاحب العمؿ تبقى قائمة عف التعويض ويستطيع العامؿ مطالبتو   بالتعويض

وىذا ما أكدتو   بالتعويض وال يستطيع صاحب العمؿ دفع المطالبة قيامو بالتأميف عمى عمالو
في حكـ ليا  حيث جاا فيو "إف قياـ صاحب العمؿ بتأميف محكمة النقض المنعقدة في راـ اهلل 

العماؿ مف حوادث العمؿ ال يعني انتفاا مسؤوليتو عف تعويض العامؿ المصاب بحادث عمؿ 
عفااه مف اإللتزاـ بيذا التعويض ما دامت محكمة الدرجة األولى ردت الدعوى عف شركة إوال 

النقض في ذات الحكـ إلى أف عدـ تعرض وذىبت محكمة   التأميف وحصرتيا في صاحب العمؿ
محكمة اإلستئناؼ لمسألة التغطية التأمينية ال يجرح الحكـ المطعوف فيو ما دامت شركة التأميف 
ليست مختصمة أماـ محكمة اإلستئناؼ وال ينفي ذلؾ حؽ صاحب العمؿ في الرجوع عمى شركة 

 (1)ة تأمينية".التأميف بما حكـ بو عميو إف كاف محقا بادعائو بوجود تغطي

جميع األحواؿ وبشكؿ منفرد عف تعويض العامؿ جراا في وترى الباحثة أف صاحب العمؿ ممـز 
إال أنو إذا كاف صاحب العمؿ قد أمف عمالو لدى شركة تأميف   صابة التي يتعرض لياإلا

ركة فيستطيع الرجوع بعد تنفيذ التزامو بتعويض العامؿ المصاب عمى ش  بموجب بوليصة التأميف
 .التأميف ومطالبتيا بما دفعو لمعامؿ المصاب في حدود العقد المبـر بينيما

دخاؿ شركة التأميف كخصـ في إضافة إلى أف صاحب العمؿ يستطيع عند مطالبتو بالتعويض إ
لسنة  (2)مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ ( 1\96)الدعوى وفقا لنص المادة 

(2001). 

 صابة العملإ: مسؤولية صاحب العمل وشركة التأمين عن تعويض لثاالمطمب الث
عقد التأميف بأنو "أي  (2005)لسنة  (20)عرفت المادة األولى مف قانوف التأميف الفمسطيني رقـ 

اتفاؽ أو تعيد يمتـز بمقتضاه المؤمف أف يؤدي إلى المؤمف لو أو المستفيد الذي اشترط التأميف 
أو ايرادا أو مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو  لصالحو مبمغا مف الماؿ
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وذلؾ نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤدييا المؤمف لو   تحقؽ الخطر المبيف بالعقد
 لممؤمف". 

  وكذلؾ عرفت المادة األولى المذكورة المؤمف لو بأنو "الشخص الذي أبـر عقد التأميف مع المؤمف
 ي اكتسب حقوؽ عقد التأميف ابتداا أو حولت إليو بصورة قانونية".أو المستفيد الذ

أف العامؿ ىو المستفيد الذي يكتسب حقوؽ عقد التاميف المبـر ذيف التعريفيف يتبيف مف خبلؿ ى
وبما   فالعقد مبـر لمصمحتو وليس لمصمحة رب العمؿ  صاحب العمؿ وشركة التاميف ابتداابيف 

جاز لو أف يقدـ دعوى المطالبة   ؿ حقا مباشرا تجاه المؤمفأف عقد التاميف يكسب العام
( مف قانوف العمؿ 2\127سندا لنص المادة )  تعويضات ضد الشركة المؤمنة وحدىابال

 .(2000)لسنة  (7)الفمسطيني رقـ 

وقد ذىبت محكمة النقض الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل في حكـ ليا إلى صحة الخصومة في 
امؿ بمخاصمة شركة التأميف وحدىا حيث جاا فيو "بالنسبة لمسبب األوؿ مف أسباب حاؿ قياـ الع

ولما كانت محكمة اإلستئناؼ قد بينت في حكميا   الطعف والمتعمؽ بعدـ صحة الخصومة
قد تركت الخيار  (2000)لسنة  (7)مف قانوف العمؿ رقـ ( 2\127)المطعوف فيو أف المادة 

صابة إمف صاحب العمؿ أو شركة التأميف بحقوقو المترتبة عمى لمعامؿ المصاب في مطالبة أي 
فالخصومة صحيحة ولما كاف   وأف العامؿ قد استعمؿ خياره ىذا بمخاصمة شركة التأميف  العمؿ

ىذا الذي قررتو محكمة اإلستئناؼ يتفؽ وصحيح القانوف فإف ىذا السبب يغدو غير وارد وحريا 
 (1)بالرد".

دفعت ىذه الدعوى أماـ محكمة اإلستئناؼ بقوليا "الدعوى مف أساسيا  وكانت شركة التأميف قد
مردودة لعدـ صحة الخصومة ذلؾ أف الدعوى أقيمت عمى شركة التأميف بصورة منفردة ولـ تقـ 

وبالتالي كاف يجب أف تقاـ الدعوى ابتداا عمى   عمى الخصـ األساسي وىو صاحب العمؿ
دعى عمييا ثانية ويصدر الحكـ عمييما بالتضامف صاحب العمؿ وأف تدخؿ شركة التأميف م

حيث أف العبلقة التعاقدية المباشرة بيف شركة التأميف والشركة المؤمنة يستفيد منيا   والتكافؿ
قامة الدعوى عمى شركة التأميف وحدىا تكوف مردودة إالعامؿ بطريقة غير مباشرة وبالتالي فإف 
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تأميف مسؤولية تضامنية تضمف األضرار المسؤوؿ وغير مقبولة خاصة  وأف مسؤولية شركة ال
 (1)عف تعويضيا صاحب العمؿ".

 (7)مف قانوف العمؿ رقـ ( 2\127)وقد عمقت محكمة اإلسئناؼ عمى ذلؾ بقوليا " إف المادة 
صابة العمؿ مسؤولية طرؼ آخر خبلؼ إقد نصت صراحة عمى أنو )إذا اقتضت ( 2000)لسنة 

لبة بحقوقو المترتبة عمى اإلصابة مف أي منيما( وحيث مف صاحب العمؿ يحؽ لمعامؿ المطا
صابات إالثابت أف صاحب العمؿ قد أبـر عقدا مع المدعى عمييا لتأميف عمالو مف أخطار 

العمؿ التي قد يتعرضوف ليا وبما أف الشركة المؤمنة مسؤولة في مواجية المدعي الشتراط 
الحالة ىذه يكوف قد استعمؿ حقو المنصوص عميو مصمحتو في عقد التأميف الوارد اسمو بو فإنو و 

في القانوف باختيار الشركة المدعى عمييا إلقامة دعواه عمييا لممطالبة بتعويضاتو وتكوف الدعوى 
قد أقيمت عمى خصـ حقيقي لممدعي وال يوجب القانوف خصومة صاحب العمؿ مع الشركة 

أسباب اإلستئناؼ حريا بالرد لمخالفتو  وبالتالي فإف ىذا السبب مف  لصحة الخصومة في الدعوى
 (2).ما أفصح المشرع عنو في النص القانوني سالؼ الذكر"

ويرى األستاذ موسى شكرى أف ما أورده المشرع مف عبارة "أي منيما" خمقت جدال فقييا كبيرا في 
سواا  فرأي مف الفقو يرى أنيا تعني أف لمعامؿ الحؽ في مبلحقة أحد المكمفيف  تفسير العبارة

صاحب العمؿ أو الغير بضماف التعويض عف إصابتو أو مف الضرر الذي أصابو نتيجة 
  أما الرأي الثاني يقوؿ أف يبلحؽ الطرفيف في ضماف التعويض وال تعارض بيف القوانيف  الحادث

وترى الباحثة أف الرأي الثاني الذي أورده األستاذ موسى شكري ىو األولى باإلتباع حيث أف  (3)
محة العامؿ المصاب أف يبلحؽ كبل الطرفيف لممطالبة بالتعويض وذلؾ ضمانا لحصولو عمى مص

 التعويض المقرر لو قانونا.

مف أف شركة التأميف مسؤولة مسؤولية  اإلستئناؼ والنقض ى الباحثة أف ما ذىبت إليو محكمتاتر 
لؾ عمى نص المادة  إال أف استنادىا في ذ  مباشرة تجاه العامؿ رغـ عدـ تعاقده معيا صحيح

حيث أف المقصود بالطرؼ   غير صحيح( 2000)لسنة  (7)مف قانوف العمؿ رقـ ( 2\127)

                                                           
.2010\5\4الصادر بتارٌخ  2010\23استبناؾ رقم ( 

1
( 

.2010\5\4لصادر بتارٌخ ا 2010\23استبناؾ رقم (
2
( 

(
3

، فلسطٌن، مطبعة 1،ط2000لسنة  7شكري، موسى، شرح أحكام إصابات العمل وأمراض المهنة فً قانون العمل الفلسطٌنً رقم (

 .106،ص2004أبو ؼوش،



30 
 

نما مف يتسبب باإلصابة غير صاحب العمؿ ألف  اآلخر في ىذه المادة ليست شركة التأميف وا 
 كممة )الطرؼ اآلخر( جاات عامة.

عمى المؤمف آداا "بأنو ( 2005)لسنة  (20)مف قانوف التأميف رقـ  (18)المادة  تنص ولقد
الضماف أو المبمغ المستحؽ إلى المؤمف لو أو المستفيد عمى الوجو المتفؽ عميو عند تحقؽ 

فشركة  التأميف ممزمة بدفع التعويضات المترتبة عف  ".الخطر أو حموؿ األجؿ المحدد في العقد
ويجوز لمعامؿ في جميع   ةاإلصابة التي يتعرض ليا العامؿ عند تحقؽ الخطر أي وقوع اإلصاب

األحواؿ إقامة الدعوى ضد الشركة المؤمف لدييا وحدىا لممطالبة بالتعويضات في حدود 
وىو استثناا   وذلؾ ألف عقد التأميف ىو اشتراط لمصمحة الغير  مسؤوليتيا بموجب عقد التأميف

جوع مباشرة عمى مف األصؿ العاـ وىو مبدأ نسبية آثار العقد. فالعامؿ المتضرر يستطيع الر 
ألف صاحب العمؿ يكوف قد دفع أقساط   دوف حاجة لمرجوع عمى صاحب العمؿ  شركة التأميف

 لممؤمف مقابؿ خمو مسؤوليتو مف التعويض في حاؿ تحقؽ الخطر أو وقوع الضرر المؤمف منو.

 الفرع األول: مطالبة صاحب العمل فقط دون شركات التأمين
الو لدى ىذه الجيات ال يعني انتفاا مسؤوليتو وعدـ قدرة العامؿ ف قياـ صاحب العمؿ بتأميف عمإ

المصاب في مطالبتو بالتعويض بؿ تبقى مسؤولية صاحب العمؿ قائمة ويستطيع العامؿ مطالبتو 
وال يستطيع صاحب العمؿ أف يدفع المطالبة   منفردا بالتعويض وتكوف ىذه المطالبة صحيحة

 مف المسؤولية. عفائوإلتأميف لكي يخمي طرفو ويتـ ابأنو قد أمف عمى عمالو لدى شركات 

غير أنو إذا   ففي جميع األحواؿ يبقى التزاـ صاحب العمؿ قائما في تعويض العامؿ المصاب
كاف قد أمف عمالو لدى شركة تأميف يستطيع بعد تنفيذ التزامو بتعويض العامؿ المصاب الرجوع 

ير أف صاحب العمؿ يستطيع إدخاؿ شركة التأميف غ  عمى شركة التأميف ومطالبتو بما التـز بو
صوؿ أمف قانوف ( 1\96)كخصـ في الدعوى عند مطالبتو بالتعويض عمبل بأحكاـ المادة 

وييدؼ الخصـ مف إدخاؿ شخص مف   (2001)لسنة  (2)المحاكمات المدينة والتجارية رقـ 
صادر في أو جعؿ الحكـ ال  الغير في الخصومة القائمة إلى الحكـ عميو بذات الطمبات األصمية

 (1)الدعوى األصمية حجة عميو.
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ضافة إلى أف المحكمة تستطيع إدخاؿ مف ترى إدخالو في الدعوى إذا كانت مصمحة الدعوى إ
صوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ أمف قانوف  (82)وىذا ما نصت عميو المادة   تقضي ذلؾ

 .(2001)لسنة  (2)

صابات العمؿ ففي ىذه إف قد ال يؤمف صاحب العمؿ العامميف لديو مف إال أنو في بعض األحيا
وىذا ما أكدتو   ليا العماؿ بشكؿ منفرد ات التي يتعرضبتعويض اإلصاب االحالة يبقى ممزم

والذي جاا فيو ( 1995\62)محكمة اإلستئناؼ العميا في غزة في اإلستئناؼ الحقوقي رقـ 
ة عمى مستخدمييا ضد األعماؿ الخطيرة لدى شركات نو ثبت أف البمدية غير مؤمنإ"وحيث 

التأميف فتكوف ممتزمة بمفردىا بتعويض المدعي )المستأنؼ ضده( طبقا لقانوف العمؿ عف 
صابتو مف جراا الحادث الذي وقع لو بسبب وأثناا العمؿ لدييا وأف التزاـ المستأنفة بالتعويض إ

لمعاشات التي يقتطع نسبة معينة مف رواتب ال يغطيو خضوع المستأنؼ ضده لقانوف التأميف وا
 ( 1)الموظفيف". 

وتطبيقا لذلؾ فقد جاا في حكـ لمحكمة النقض الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل في النقض المدني 
  صابة العمؿإ"ولما كاف صاحب العمؿ ىو الممـز قانونا بتعويض العامؿ عف ( 2006\60)رقـ 

ا ىو سؤولية شركة التأميف المطعوف ضدىتأميف فإف مناط مفإف كاف قد أمف عمالو لدى شركة 
أف يكوف العامؿ المصاب مشموال ببوليصة التأميف وفقا ألحكاـ عقد التأميف والشروط العامة 

 (2).الواردة في البوليصة"

سواا أمف   صابات العمؿإمما يعني أف صاحب العمؿ ىو الممـز بتعويض العامميف لديو ضد 
أنو إذا لـ يؤمف يكوف  غير  صابات لدى الجيات المرخصة لذلؾ أـ لـ يؤمفعمييـ ضد ىذه اإل

أما إذا كاف قد التـز بالتأميف عمى العامميف لديو بموجب   ممزما بتعويض اإلصابات بشكؿ منفرد
يف بالتضامف فإنو يكوف مسؤوال ىو وشركة التأم الفمسطيني  مف قانوف العمؿ( 116)نص المادة 

وكذلؾ لو أمف صاحب العمؿ عمى عمالو لكنو خالؼ الشروط الواردة في   عويضوالتكافؿ عف الت
ألف شركة التأميف ممزمة بالتعويض   بوليصة التأميف فيبقى ىو الممـز بالتعويض بشكؿ منفرد

وفؽ نصوص بوليصة التأميف والشروط الواردة فييا فإذا تـ مخالفة ىذه الشروط فبل تكوف ممزمة 
 بالتعويض.

                                                           
.1996\3\12الصادر بتارٌخ  1995\62ستبناؾ حقوقً رقم ( ا

1
( 

.2007\12\23الصادر بتارٌخ  2006\60نقض مدنً رقم ( 
2
( 
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 ثاني: تراخي صاحب العمل عن إبالغ شركة التأمين بوقوع الحادث.الفرع ال
صابة العمؿ عمى إ"عند وقوع  (2000)لسنة  (7)مف قانوف العمؿ رقـ  (117)نصت المادة 

إخطار الوزارة والجية المؤمف لدييا خطيا عف كؿ إصابة عمؿ -3صاحب العمؿ القياـ بما يمي: 
 اب صورة عف اإلخطار". ساعة مف وقوعيا ويسمـ المص (48)خبلؿ 

يتبيف مف ىذا النص أف القانوف ألـز صاحب العمؿ بإخطار وزارة العمؿ و شركة التأميف التي 
 مف وقوع إصابة العمؿ المؤمف عمييا.ساعة  (48)أمف عمالو لدييا خطيا خبلؿ 

أنو بؿ وعميو يمكف القو   غير أف ىذا النص لـ يحدد وسيمة تبميغ اإلخطار الخطي لشركة التأميف
وىي عمـ شركة التأميف بوقوع   يمكنو تبميغ شركة التأميف بأية وسيمة تحقؽ الغاية مف التبميغ

كما لو تـ ىذا التبميغ بتسميـ اإلخطار باليد   صابة عمؿ ألحد العماؿ المشموليف بالتأميف لديياإ
 (1)لشركة التأميف أو بالبريد المسجؿ مع عمـ الوصوؿ. 

ضرورة قياـ صاحب  قد نص عمى الفمسطيني أف قانوف العمؿ نصوصيتبيف مف خبلؿ ىذه ال
فبمجرد وقوع اإلصابة   عند وقوع اإلصابةساعة  (48)خبلؿ العمؿ بإخطار شركة التأميف 

يتوجب عمى صاحب العمؿ إخطار الوزارة وشركة التأميف المؤمف لدييا حتى تتخذ اإلجرااات 
ومنح القانوف   عف اإلصابة التي تعرض ليا وتعويضو  البلزمة في مواجية العامؿ المصاب

ساعة يستطيع خبلليا وبعد تقديـ اإلسعافات األولية ونقمو إلى مراكز  (48)صاحب العمؿ مدة 
أو أربعة فبل يوجد داعي لتطويؿ ىذه المدة إلى سبعة أياـ   العبلج أف يبمغ الوزارة وشركة التأميف

 (2)لضماف اإلجتماعي.حسب ما ىو منصوص عميو في قانوف اعشر يوما 

العمؿ عف إخطار شركة التأميف بوقوع اإلصابة ذا النص أنو وفي حالة تأخر صاحب يتبيف مف ى
فبل يسقط حؽ العامؿ   المذكورة أعبله( 3\117)خبلؿ المدة المنصوص عمييا في المادة 

 .المصاب في المطالبة بالتعويض والحصوؿ عميو

منو إلى الشرط  (12)قد تطرؽ في المادة ( 2005)لسنة  (20)إضافة إلى أف قانوف التأميف رقـ 
الذي يقضي بسقوط حؽ المؤمف لو إذا تأخر عف إعبلف الحادث المؤمف لو إلى الجيات 

                                                           
.12،ص1عدد 2،مجلد2016( أبو زٌنة،أحمد،تأمٌن إصابات العمل فً قانون العمل الفلسطٌنً،الجامعة العربٌة األمرٌكٌة،فلسطٌن،

1
( 

ج( من قانون الضمان اإلجتماعً الفلسطٌنً.\76ب( من قانون الضمان اإلجتماعً األردنً الملؽى، والمادة )\27عة المادة )( مراج
2
( 
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المطموب إخطارىا فقد نصت ىذه المادة عمى أنو "يقع باطبل كؿ ما يرد في وثيقة التأميف مف 
مف لو بسبب تأخره في إعبلف الحادث إلى الشرط الذي يقضي بسقوط حؽ المؤ -2الشروط اآلتية:

إذا تبيف أف التأخير كاف لعذر مقبوؿ".   الجيات المطموب إخطارىا أو في تقديـ المستندات
فيتبيف مف نص ىذه المادة أف المشرع ألـز المؤمف لو بإعبلف المؤمف نبأ وقوع الحادث المؤمف 

مقابؿ التأميف ىو وقوع الحادث المؤمف وىو أمر طبيعي إذ أف مناط التزاـ المؤمف بأداا   منو
منو ومف ثـ فإف عمى المؤمف لو أف يحيط المؤمف عمما بتحقؽ الحادث حتى يقبض مقابؿ 

 (1)التأميف المذكور في العقد. 

 : مطالبة صاحب العمل وشركة التأمين معا.الثالثالفرع 
بة العمؿ عمى صاإإف مسؤولية صاحب العمؿ عف ىذا التعويض تنشأ بمجرد انطباؽ وصؼ 

بع مف أف عقد التأميف المبـر بينيا وبيف صاحب العمؿ أما مسؤولية شركة التأميف فتن  دثالحا
  ىو لمصمحة العماؿ الذيف يجب تعويضيـ مف قبؿ شركة التأميف عند وقوع الخطر المؤمف ضده

 (2)صابات العمؿ وأمراض المينة.إوىو 

مف صاحب العمؿ وشركة التأميف عف تعويض فبالتالي يستطيع العامؿ المصاب مطالبة كؿ 
عمى   نظرا لقياـ مسؤولية كؿ منيما  صابة العمؿ الحاصمة لو عمى وجو التضامف والتكافؿإ

فأساس المسؤولية بالنسبة لصاحب   الرغـ مف اختبلؼ مصدر التزاـ كؿ منيما تجاه العامؿ
التأميف ىو قاعدة اإلشتراط أما أساس ىذه المسؤولية مف جانب شركة   العمؿ ىو نص القانوف

 (3)لمصمحة الغير المستمدة مف عقد التأميف المبـر بينيما. 

( فقد قضت بأنو "إف المادة 2009\329وىذا ما أيدتو محكمة بداية راـ اهلل في الدعوى رقـ )
وذلؾ   قد ألزمت كؿ رب عمؿ بالتأميف عمى عمالو  2000لسنة  7مف قانوف العمؿ رقـ  116

امؿ مف أجؿ الحصوؿ عمى التعويض في حالة تعسر رب العمؿ أو عدـ قدرتو عمى كضمانة لمع
وفي ىذه الحالة مف حؽ العامؿ المصاب مطالبة أي مف رب العمؿ أو شركة التأميف أو   الدفع

وفي حكـ محكمة اإلستئناؼ العميا المنعقدة في غزة في  كمييما بمقدار التعويض المستحؽ"

                                                           
.218،ص2001( العطٌر، عبد القادر، التأمٌن البري فً التشرٌع،دراسة مقارنة، بدون طبعة، بدون دار نشر،

1
( 

.14( أبو زٌنة ،أحمد، مرجع سابق،ص
2
( 

(
3

فً فلسطٌن،  1964لسنة  16صطفى عبد الحمٌد، الوجٌز فً شرح عالقات العمل الفردٌة على ضوء قانون العمل رقم عٌاد، م(

 .424-423، مصر،ص 1997، بدون دار نشر،1ط
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ألزمت   1999\12\5( والصادراف بتاريخ 99\188( ورقـ )99\187قـ )اإلستئنافيف الحقوقييف ر 
المحكمة صاحب العمؿ وشركة التأميف بأف يدفعا متكافميف ومتضامنيف تعويض إصابة العمؿ 

وذلؾ بما ثبت لممحكمة مف اإلصابة  ىي إصابة عمؿ لحقت بو في أثناا   لمعامؿ المصاب
ضا أف صاحب العمؿ ىذا أمف عمى عمالو لدى وبما ثبت لدييا أي  عممو لدى صاحب العمؿ

 .شركة التأميف"

وقد يثور نزاع بيف صاحب العمؿ وشركة التأميف حوؿ استحقاؽ العامؿ لمتعويض في مواجية 
فإذا أثبتت شركة التأميف أنيا غير مسؤولة عف ىذا التعويض ألي   شركة التأميف مف عدمو

 (1)  وع عمى صاحب العمؿ ومطالبتو بالتعويضفبل يكوف أماـ العامؿ المصاب سوى الرج  سبب

وفي ىذا المجاؿ جاا في حكـ لمحكمة النقض الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل في النقض المدني 
مع المؤمف  ىي عبلقة تعاقديةالمطعوف ضدىا ( "أنو لما كانت عبلقة شركة التأميف 2006\60)

مشموؿ )المدعي( ثبات أف العامؿ المصاب ىي المكمفة قانونا بإليا المدعى عمييا األولى و 
مف  لممحكمة ما يثبت ذلؾ المدعى عمييا األولى  ولما لـ تقدـ المؤمف ليا  ببوليصة التأميف

خبلؿ كشؼ بأسماا العماؿ عف الشير الذي أصيب فيو العامؿ المدعي يتضمف اسـ المدعي 
موال ببوليصة التأميف ليس مشالمدعي أف بفإف ما توصمت إليو محكمة الموضوع    وأجره

يكوف  بيف الطاعف المدعي والمطعوف ضدىا المدعى عمييا الثانيةالخصومة انعداـ وبالتالي فإف 
 (2)".وموافقا لمقانوف واقعا في محمو

"إف مسؤولية شركة  (2009\329)كما جاا في حكـ محكمة بداية راـ اهلل في الدعوى رقـ 
ف كانت محدودة  مة بحكـ قانوف العمؿ لصالح ظبسقؼ وثيقة التأميف المنالتأميف تجاه العامؿ وا 

إال أف الشروط األخرى المتكونة بيف رب العمؿ وشركة التأميف ال تسري في مواجية   العماؿ
شروطو و في حيف أف العبلقة بيف رب العمؿ وشركة التأميف مصدرىا العقد   العامؿ المصاب

اجة لبحث صحة أو عدـ صحة الشرط الذي وبالتالي وجدت ىذه المحكمة أنو دوف الح  كافة
دفعت بو شركة التأميف )وىو أف حادث السير الذي تعرضت لو المدعية العاممة مستثنى مف 
التغطية التأمينية كحادث عمؿ حسب أحكاـ وشروط وثيقة التأميف( فإنو ال يسري في مواجية 

 العامؿ المصاب.
                                                           

.16-14( أبو زٌنة، أحمد، مرجع سابق، ص
1
( 

.2007\12\23الصادر بتارٌخ  2006\60( نقض مدنً رقم 
2
( 
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عندما اعتبرت ( 2010\168)ناؼ المدني رقـ وقد أيدت ىذا الحكـ محكمة اإلستئناؼ في اإلستئ
  ىذه المحكمة أف القوؿ بوجود استثنااات في بوليصة التأميف يعفي شركة التأميف مف المسؤولية

ىو قوؿ مقبوؿ في مواجية رب   طرؽإذا كانت اإلصابة التي تعرض ليا العامؿ نتيجة حادث 
دـ انطباؽ ىذا اإلستئناؼ في ويستطيع أف يدفع بع  أما العامؿ فيو مف الغير  العمؿ

 (1)مواجيتو".

وتختمؼ الباحثة مع ىذيف الحكميف الصادريف مف محكمة البداية ومحكمة اإلستئناؼ في ىذه 
يجب أف   ألنو حتى تكوف شركة التأميف مسؤولة عف اإلصابة التي تعرض ليا العامؿ  الدعوى

لتأميف المبرمة بيف صاحب العمؿ وشركة يكوف ذلؾ العامؿ مشموال بالتغطية التأمينية وفؽ وثيقة ا
وبالتالي فإف وجود شرط يحـر العامؿ مف الحصوؿ عمى   وبالشروط الواردة فييا التأميف

الرجوع عمى صاحب سوى العامؿ  أماـ بل يكوفف  التعويض عف اإلصابة التي تعرض إلييا
 العمؿ ومطالبتو بالتعويض عف اإلصابة التي تعرض ليا.

محكمة النقض تبرير محكمة اإلستئناؼ إال أنيا ردت طعف شركة التأميف ولكف  وبالنتيجة رفضت
فقد وجدت محكمة النقض أف ارادة   لسبب مغاير لمسبب الوارد في الحكـ المطعوف فيو  بالنقض

طرفي عقد التأميف محؿ الدعوى قد اتجيت صراحة وفؽ الشرط الخاص المحدد لمنطاؽ الجغرافي 
لى أف ىذه التغطية تشمؿ ما يتعرض لو المؤمف عمييـ في أثناا تنقميـ مف إ  لمتغطية التأمينية

وبالتالي فإف ادعاا الطاعنة   وىذا الشرط ىو واجب التطبيؽ  قامتيـإمراكز عمميـ إلى أماكف 
مستثنى مف التغطية التأمينية وفؽ  طرؽ)شركة التأميف( بعدـ مسؤوليتيا كوف الحادث ىو حادث 

ويغدو ما توصمت إليو محكمة   ردة في ممحؽ وثيقة التأميف يغدو غير واردالشروط العامة الوا
وليس   وذلؾ لمسبب الذي بينتو محكمة النقض  اإلستئناؼ موافقا لمقانوف مف حيث النتيجة

 لمسبب الوارد في الحكـ المطعوف فيو".

ىو اعتبرت أف صاحب العمؿ ( 2006\60)لذلؾ فإف محكمة النقض في حكميا المدني رقـ 
فإف   فإف كاف قد أمف عمالو لدى شركة تأميف  الممـز قانونا بتعويض العامؿ عف إصابة العمؿ

مناط مسؤولية شركة التأميف ىو أف يكوف العامؿ المصاب مشموال ببوليصة تاميف وفقا ألحكاـ 
 عقد التأميف والشروط الواردة في البوليصة".

                                                           
.2010\7\18الصادر بتارٌخ  2010\168( استبناؾ مدنً رقم 

1
( 
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في حدود ما تـ   ير ممزمة بتعويض العامميف إالفيتبيف مف خبلؿ ىذا الحكـ أف شركة التأميف غ
 .وفؽ نصوص بوليصة التأميف شركة التأميف وصاحب العمؿ اإلتفاؽ عميو بيف

 المطمب الرابع: سقوط الحؽ بالتعويض
رقـ  الفمسطيني يسقط حؽ المصاب في الحصوؿ عمى التعويض في حالتيف ذكرىما قانوف العمؿ

أو إذا وقع الحادث تحت تأثير   لحاؽ الضرر بنفسوإد األولى إذا تعم  (2000)لسنة  (7)
يف الحالتيف في وسيتـ بحث ىات  نقضاا مدة سنتيف عمى اإلصابةاوالثانية ب  الخمر والمخدرات
ونص قانوف العمؿ األردني أيضا عمى ثبلث حاالت يسقط بيا حؽ المصاب   الفرعيف التالييف
ؿ متعمد أو عف خطأ أو إىماؿ جسيميف مف األولى إذا نشأت اإلصابة عف فع  في التعويض

  المخدرات أو المؤثرات العقمية والثانية إذا كانت اإلصابة ناتجة عف تأثير الخمر أو  المصاب
والثالثة إذا خالؼ المصاب التعميمات المقررة بشأف عبلجو مف اإلصابة أو بشأف الوقاية واألمف 

 .ذه المخالفة أثر في وقوع اإلصابة الصناعي المعمف عنيا والواجب اتباعيا وكاف لي

الفرع األول: تعمد العامل إلحاؽ الضرر بنفسو أو وقوعو تحت تأثير الخمر 
 والمخدرات.

 النصوص القانونية

مف قانوف التأمينات اإلجتماعية المصري عمى أنو "ال  (57المادة ) تنص القانوف المصري:-
 اآلتية:يستحؽ تعويض األجر وتعويض اإلصابة في الحاالت 

 إذا تعمد المؤمف عميو إصابة نفسو.-أ

إذا حدثت اإلصابة بسبب سوا سموؾ فاحش ومقصود مف جانب المصاب ويعتبر في حكـ -ب
 ذلؾ:

 كؿ فعؿ يأتيو المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.-1 

 ."كؿ مخالفة صريحة لتعميمات الوقاية المعمقة في أمكنة ظاىرة في محؿ العمؿ-2 
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مف قانوف العمؿ اإلماراتي عمى "ال يستحؽ العامؿ ( 153)اإلماراتي: تنص المادة  القانوف-
المصاب تعويضا عف اإلصابة أو العجز التي لـ تؤد إلى الوفاة إذا ثبت مف تحقيقات السمطات 

بقصد اإلنتحار أو الحصوؿ عمى تعويض أو إجازة  والمختصة أف العامؿ تعمد إصابة نفس
أو كاف العامؿ وقت الحادثة واقعا وبفعمو تحت تأثير مخدر أو تحت   رمرضية أو ألي سبب آخ

وكذلؾ إذا تعمد مخالفة تعميمات الوقاية المعمقة في أمكنة ظاىرة مف محؿ العمؿ   تأثير الخمر
أو كانت إصابتو أو عجزه نتيجة سوا سموؾ فاحش مقصود مف جانبو أو رفض دوف سبب جدي 

( وال 148ذي قررتو المجنة الطبية المشكمة وفقا ألحكاـ المادة )الكشؼ عميو أو اتباع العبلج ال
 يمـز صاحب العمؿ في ىذه الحاالت بعبلج العامؿ أو أداا أية معونة مالية إليو".

:يسقط حؽ المصاب في البدؿ قانوف العمؿ األردني ( مف 94) القانوف األردني: تنص المادة-
 التالية: اليومي والتعويض النقدي في أي مف الحاالت

 ىماؿ جسيميف مف المصاب.إإذا نشأت اإلصابة عف فعؿ متعمد أو عف خطأ أو -1

 إذا كانت اإلصابة ناتجة عف تأثير الخمر أو المخدرات أو المؤثرات العقمية.-2

إذا خالؼ المصاب التعميمات المقررة بشأف عبلجو مف اإلصابة أو بشأف الوقاية واألمف -3
 تباعيا وكاف ليذه المخالفة أثر في وقوع اإلصابة".إواجب الصناعي المعمف عنيا وال

يسقط حؽ -1مف قانوف العمؿ الفمسطيني عمى أنو " (123)القانوف الفمسطيني: تنص المادة -
المصاب في التعويض إذا ثبت بعد تحقيؽ تجريو جية ذات اختصاص أف اإلصابة نتجت عما 

 يمي:

 عف فعؿ متعمد مف المصاب.-

 المخدرات.تأثير الخمر و -

 (1)% فأكثر".35( أعبله حالة الوفاة أو العجز الدائـ بنسبة 1يستثنى مف أحكاـ الفقرة )-2

                                                           
(

1
على ذات هذه األسباب مع إضافة حالة ثالثة وهً  2016لسنة  6( وقد نص القرار بقانون بشأن الضمان اإلجتماعً الفلسطٌنً رقم 

ذه المخالفة تباعها وكانت هإإذا خالؾ العامل المصاب التعلٌمات الخاصة بالعالج أو بالسالمة أو الصحة المهنٌة المعلن عنها والواجب 

 .ج( منه\80سببا أساسٌا لإلصابة، وهذا ما أكدته المادة )
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يتبيف مف خبلؿ ىذه النصوص أف حؽ العامؿ المصاب يسقط في الحصوؿ عمى التعويض إذا 
فيجب عمى العامؿ أف يبذؿ كؿ ما في وسعو مف أجؿ   حدثت اإلصابة نتيجة فعمو المتعمد بداية

وكذلؾ يجب عمى العامؿ اإلبتعاد عف تناوؿ الخمر والمخدرات أثناا   نب التعرض لئلصابةتج
  أو إذا كاف قد تناوليا قبؿ المجئ إلى العمؿ وبقي متأثرا بيا في أوقات الدواـ  قيامو بالعمؿ

يفقد حقو في الحصوؿ عمى  فبالتالي إذا وقعت اإلصابة وىو متأثرا بالخمر والمخدرات فإنو
ويجب توافر عبلقة   % فأكثر35ويستثنى مف ذلؾ حالة الوفاة أو العجز الدائـ بنسبة   يضالتعو 

المذكورة والتي تشترط أف تنتج اإلصابة  صابة وىذا ما نصت عميو الموادالسببية بيف الفعؿ واإل
 عف تأثير الخمر أو المخدرات.

العامؿ المصاب في الحصوؿ  وبالتالي إذا انتفت عبلقة السببية بيف الفعؿ واإلصابة يبقى حؽ
 عمى التعويض قائما.

مثاؿ ذلؾ: وقوؼ العامؿ وىو في حالة سكر أماـ اآللة التي يعمؿ عمييا وتعرضو لئلصابة نتيجة 
فيكوف لمعامؿ الحؽ في الحصوؿ   خرى عمى رأسو وليس بسبب حالة السكرأسقوط جزا مف آلة 

 بية بيف حالة السكر واإلصابة.إلنتفاا عبلقة السب  عمى التعويض عف ىذه اإلصابة

وقانوف العمؿ األردني  لتأمينات اإلجتماعية المصريا أما بالنسبة لمحالة الثالثة الواردة في قانوف
ألنو في   مف شأنيا أف تجعؿ العامؿ أثناا تأديتو لعممو يتوخى أسباب السبلمة أكثر مف البلـز

الباحثة أف موقؼ ىذه القوانيف أكثر دقة  وترى  التزامو يحـر مف التعويض ـحالة مخالفتو وعد
  وحبذا لو نيج المشرع في ذلؾ نيج ىذه القوانيف  مف موقؼ المشرع في قانوف العمؿ الفمسطيني

ولقد  شأف مراعاتيا حماية مصمحة كؿ مف العامؿ وصاحب العمؿ عمى حد سواا.ألف مف 
لعجز نتيجة سموؾ فاحش مقصود أضاؼ قانوف العمؿ اإلماراتي حالة ما إذا كانت اإلصابة أو ا

تباع العبلج الذي قررتو إمف جانب العامؿ أو رفض دوف سبب جدي إجراا  الكشؼ عميو أو 
 ولقد ضيؽ المشرع اإلماراتي عمى العامؿ المصاب في ىذه الحالة.  ةالمجنة الطبي

ت إذا أد  أي مف الحاالت التي يسقط فييا حؽ المصاب بالتعويضفي واستثناا مما تقدـ 
فيبقى صاحب   % فأكثر أو أدت اإلصابة إلى الوفاة35اإلصابة إلى تخمؼ نسبة عجز بمقدار 

غير أف   والورثة في الحالة الثانية  ولىالعمؿ مسؤوال عف تعويض المصاب في الحالة األ
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فإنو  إذا أدت اإلصابة إلى عجز ميما بمغت قيمتو ف  استثنى حالة الوفاة فقط اإلماراتيالمشرع 
 مف التعويض وال يمـز صاحب العمؿ بعبلجو أو آداا أية معونة مالية لو. يحـر

ب( مف قانوف العمؿ األردني عمى أنو "ال تنطبؽ أحكاـ الفقرة )أ( مف ىذه \94ونصت المادة )
المادة عمى أي حالة مف حاالت اإلصابة ومف الحاالت المنصوص عمييا في تمؾ الفقرة إذا 

% ويصرؼ 30أصيب بعجز دائـ بسببيا ال تقؿ نسبتو عف نشأت عنيا وفاة المصاب أو 
ونص   لممصاب فييا أو المستحقيف عنو البدؿ اليومي أو التعويض النقدي حسب مقتضى الحاؿ"

قانوف التأمينات اإلجتماعية المصري عمى أنو " وذلؾ كمو ما لـ ينشأ عف اإلصابة وفاة المؤمف 
 % مف العجز الكامؿ"25عميو أو تخمؼ عجز مستديـ تزيد نسبتو عف 

فيتبيف مف خبلؿ ىذه النصوص أنيا اتفقت جميعيا عمى أنو وبالرغـ مف تعمد العامؿ المصاب 
أو في حالة مخالفة   إلحاؽ الضرر بنفسو أو وقوع اإلصابة وىو تحت تأثير الخمر والمخدرات

فإنو   ه الحالةالتعميمات الخاصة بالعبلج أو السبلمة المينية في القوانيف التي نصت عمى ىذ
مع اختبلؼ ىذه القوانيف   أو تخمؼ نسبة مف العجز في حالة الوفاة )لمورثة(يستحؽ التعويض 

في نسبة العجز المتخمفة والتي عمى أساسيا يستحؽ التعويض فقانوف العمؿ الفمسطيني جعؿ ىذه 
أف نسبة  وترى الباحثة  %30أما قانوف العمؿ األردني أف ال تقؿ عف   % فأكثر35النسبة 

ألف في ذلؾ مراعاة لمصمحة العامؿ المصاب   % ىي النسبة المناسبة والواجبة اإلتباع30
ولصاحب العمؿ كذلؾ الذي يكوف غير ممـز بالتعويض إذا كانت نسبة العجز المتخمفة لديو مف 

ألف القوؿ بذلؾ مف شأنو أف يجعؿ المصاب يستسيؿ مسألة   جراا تعمده إلحاؽ الضرر بنفسو
ده إلحاؽ الضرر بنفسو إذا كاف سيتعرض لنسبة عجز بسيطة ويعوض عنيا مف قبؿ صاحب تعم

 العمؿ.

تجنبا   وترى الباحثة بأنو يجب عمى العامؿ أف يتوخى الحذر وأسباب السبلمة أثناا تأديتو لعممو
وكذلؾ يجب عمى صاحب العمؿ زيادة الوعي لدى العماؿ وخاصة الذيف   لتعرضو لئلصابة

وات تبيف كيفية مف خبلؿ عقد دورات أو ند  الضخمة الخطرةاآلالت المعدات و  يعمموف في
لـ يتوخى مف الحصوؿ عمى التعويضات إذا  وفي المقابؿ يحـر العامؿ  تاستخداـ ىذه اآلال

 أسباب السبلمة أثناا تأديتو لمعمؿ وتعرض لئلصابة.الحذر و 
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 قادم(الفرع الثاني:مرور الزمن المانع من سماع الدعوى )الت
نو " ما لـ يكف التأخير أعمى  (2000)لسنة  (7)مف قانوف العمؿ رقـ  (124)نصت المادة 

ناتجا عف عدـ استقرار اإلصابة أو عف عذر مشروع يسقط حؽ المصاب في المطالبة بالتعويض 
 صابة العمؿ بانقضاا سنتيف عمى وقوع اإلصابة".إعف 

ط في الحصوؿ عمى التعويض بانقضاا سنتيف يتبيف مف ىذا النص أف حؽ العامؿ المصاب يسق
 وبالتالي  فإف مدة عدـ سماع الدعوى ىي مدة سقوط .  عمى وقوع اإلصابة

بؿ تبدأ   إذا استغرؽ العامؿ زمنا في العبلج  إال أف مدة السنتيف ال تحتسب مف تاريخ اإلصابة
بشرط أف   رير الطبي النيائيوغالبا ما تبدأ مدة السنتيف مف تاريخ التق  مف تاريخ استقرار حالتو

 (1)يكوف التأخير في إعداد ىذا التقرير ناتجا عف صعوبة تحديد الوضع النيائي لممصاب.

وتخمفو عف   ناتجا عف تقاعس العامؿ  أما إذا كاف التأخر في إعداد التقرير الطبي النيائي
  حالتو عمى نحو معيف بالرغـ مف استقرار  مراجعة الجيات المختصة إلستصدار التقرير النيائي

ويعد ىذا   فعمى المحكمة تقدير الوقت الذي كاف مف الممكف فيو تحديد الوضع النيائي لممصاب
وتخضع ىذه المدة لمقواعد العامة في التقادـ المتعمقة   الوقت ىو التاريخ المبدئ لمدة السنتيف

 (2)بالوقؼ واإلنقطاع.

حكـ ليا حيث جاا فيو " إف مقتضى ذلؾ أف يسقط وىذا ما أكدتو محكمة النقض الفمسطينية في 
حؽ المطالبة بالتعويض عف إصابة العمؿ في الحالتيف بانقضاا سنتيف عمى وقوع اإلصابة عمبل 

ويكوف  ما توصمت إليو محكمة اإلستئناؼ فيما ورد في قرارىا الطعيف حوؿ ىذه  (124)بالمادة 
 (3)وحريا بالرد".المسألة موافقا لمقانوف  وسبب الطعف غير وارد 

وجاا في حكـ آخر ليا "ولما كانت النصوص القانونية التي تحدد مدة مرور الزمف ىي قواعد 
ولما   آمرة متعمقة بالنظاـ العاـ وتسري بأثر مباشر وقت العمؿ بيا عمى كؿ مدة تقادـ لـ تكتمؿ

الطبية المركزية وكاف تقرير المجنة   كاف موضوع الدعوى ىو المطالبة بتعويض عف إصابة عمؿ
لسنة  7بينما بدأ سرياف قانوف العمؿ رقـ  2001\9\18الذي تستند إليو الدعوى مؤرخ في 

أي بعد مدة تقؿ عف ثبلثة أشير مف تاريخ التقرير المذكور وقد  2001\12\25بتاريخ  2000
                                                           

.169( نصرة، أحمد، مرجع سابق، ص
1
( 

.170( نصرة،أحمد،مرجع سابق،ص
2
( 

.2010\11\14، الصادر بتارٌخ 2010\37رقم  فلسطٌنً ( نقض مدنً
3
( 
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منو عمى سقوط حؽ المصاب في المطالبة بالتعويض عف إصابة العمؿ  124نص في المادة 
قضاا سنتيف عمى وقوع اإلصابة ما لـ يكف التأخير ناجما عف عدـ استقرار اإلصابة أو عف بإن

أي قبؿ انقضاا المدة المحددة في المادة  2003\2\5عذر مشروع وحيث أقيمت الدعوى بتاريخ 
 (1)المذكورة فإف ىذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده".  124

  

                                                           
.2010\4\21، الصادر بتارٌخ 2009\351، نفض مدنً 2009\341رقم  فلسطٌنً ( نقض مدنً

1
( 
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 الفصل الثاني

 العمل صابةإالتعويض عن 

 يتناوؿ ىذا الفصؿ مبحثيف أساسيف يتمثبلف باآلتي: 

صابة العمؿ ومفيـو إصابة العمؿ حيث سيتـ التطرؽ في ىذا المبحث لماىية إالمبحث األوؿ 
والفصؿ الثاني كيفية حساب   ثبات حادث العمؿإوكيفية   وعناصره وحاالتو  حادث العمؿ

لسنة  4الييئة العامة لمحكمة النقض رقـ  التعويضات التي يستحقيا العامؿ في ضوا قرار
حيث سيتـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى التعويضات التي يستحقيا العامؿ كالتعويض   2015

والتعويض عف العجز الجزئي سواا المؤقت أـ   والتعويض عف العجز الكمي  عف العجز المؤقت
 .والتعويض في حالة الوفاة  الدائـ

 ملصابة العإالمبحث األول: 

وقد   قرر القانوف لمعامؿ الذي يتعرض إلصابة عمؿ مجموعة مف الحقوؽ تجاه صاحب العمؿ
األوؿ مفيوـ حادث العمؿ   مطمبيف ولقد قسـ إلى  خصص ىذا المبحث لدراسة إصابات العمؿ

والثاني مدى حؽ العامؿ في الرجوع عمى شركة التأميف بالتعويض عف   وكيفية إثبات وقوعو
وجواز الجمع بيف  (طرؽي حاؿ كاف لمحادث صفة مزدوجة )حادث عمؿ وحادث إصابة العمؿ ف

 .التعويضات
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 ثبات وقوعوإالمطمب األول: مفيوم حادث العمل  وكيفية 

عرؼ الفقو إصابة العمؿ استنادا إلى قرار لمحكمة النقض الفرنسية بأنو "الضرر الذي يمحؽ 
 (1).مفاجئ"ثير خارجي أالجسـ نتيجة ت

شرع األردني تعريفا محددا إلصابة العمؿ في أي مف مراحؿ تدرجو بإستثناا ما أورده لـ يورد الم
في قانوف الضماف اإلجتماعي فقد اكتفى في قانوف العمؿ بأف افرد فصبل خاصا لتعويض العماؿ 

صابات العمؿ دوف أف يورد تعريفا محددا بيذا الصدد تاركا أمر استخبلص تعريؼ إعف 
( مف الفصؿ الثاني عشر والمخصص لتعويض 67-54ؿ المواد )صابات العمؿ مف خبلإ

منو عمى أنو "إذا أصيب عامؿ بضرر جسماني مف جراا حادث  (56)فقد نصت المادة  العماؿ
نشا عف استخدامو أو أثناا القياـ بو يكوف صاحب العمؿ مسؤوال عف دفع جميع النفقات الطبية 

أنفقت لعبلج ذلؾ الضرر الجسماني وكذلؾ نفقات  والصيدلية ومصاريؼ اإلقامة بالمستشفى التي
عمى أنو " إذا أصيب  2\57كذلؾ نصت المادة   نقؿ العامؿ المصاب إلى المستشفى أو الطبيب"

عامؿ مستخدـ في أي عمؿ معيف في الذيؿ الثاني ليذا الفصؿ بمرض معيف فيو بوصفو مرضا 
ما لـ يبرىف صاحب العمؿ خبلؼ مينيا تعتبر إصابتو بذلؾ المرض أنو نشا عف استخدامو 

الحكـ بالتعويض عف اإلصابات: إذا  منو قد نصت أيضا عمى  (63)لمادة ذلؾ". كما أف ا
 أصيب عامؿ بضرر جسماني في حالة مف الحاالت اآلتية:

مف جراا إغفاؿ صاحب العمؿ صيانة أي ممر أو أبنية أو اآلت أو أجيزة ذات عبلقة بمينتو -أ
صيانة جيدة ال خطر منيا أو مف جراا إغفاؿ أي   في حرفتو أو مينتو أو حرفتو أو تستعمؿ

أو اآلالت شخص في خدمة صاحب العمؿ أوكؿ إليو ميمة القياـ بإبقاا الممر أو المباني أو 
 األجيزة بحالة جيدة ال خطر منيا.

مف جراا إىماؿ أي شخص في خدمة صاحب العمؿ أوكؿ إليو ميمة المراقبة حينما كاف -ب
 مع بتمؾ المراقبة.يضط

                                                           
(

1
عبد الرسول، الوجٌز فً قانون العمل  ،مشار إلٌه فً عبد الرضا،1958لسنة  1044قرار محكمة النقض الفرنسٌة رقم (

 186،بدون طبعة،ص1985الكوٌتً،
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مف جراا تصرؼ أي شخص في خدمة صاحب العمؿ كاف العامؿ حيف إصابتو بالضرر -ج
الجسماني ممزما باإلمتثاؿ ألوامره أو تعميماتو وامتثؿ ليا أو نشأ الضرر الجسماني عف امتثالو 

 ليا.

ية مف جراا أي فعؿ أو إغفاؿ مف أي شخص في خدمة صاحب العمؿ قاـ بو إطاعة لحكـ أ-د
مادة مف نظاـ وضعو صاحب العمؿ أو إطاعة لتعميمات خاصة أصدرىا شخص فوضو صاحب 

 العمؿ صبلحية إصدارىا.

مطالبا فييا  امؿ أو أي مف أفراد عائمة المتوفىففي تمؾ الحاالت تقبؿ الدعوى التي يرفعيا الع
إصابتو لمجرد أف العامؿ كاف حيف   بالتعويض عف الضرر الجسماني  أماـ محكمة مدنية

 بالضرر الجسماني يشتغؿ لدى صاحب العمؿ أو في خدمتو".

وعرفت محكمة التمييز األردنية إصابة العمؿ بأنيا "تمؾ اإلصابة الناشئة عف حادث فجائي 
 (1)عنيؼ يحدث ضررا جسمانيا لمعامؿ أثناا العمؿ أو بسببو ويشمؿ ذلؾ مخاطر الطريؽ".

إصابة العمؿ طبقا لقانوف العمؿ األردني ىي عبارة ومف خبلؿ النظر إلى ىذه النصوص نجد أف 
كذلؾ   عف "إصابة العامؿ بضرر جسماني مف جراا حادث نشأ عف استخدامو أو أثناا القياـ بو

اإلصابة بمرض معيف بوصفو مرضا مينيا معيف في الذيؿ الثاني الممحؽ في الفصؿ الثاني 
ؿ بضرر جسماني في أي مف الحاالت إضافة إلى إصابة العام  عشر والخاص بتعويض العماؿ

 (2)المذكورة أعبله".

إصابة العمؿ عمى أنيا  (1964) لسنة (63)وعرفت المادة الثانية مف قانوف العمؿ المصري رقـ 
ومس جسـ العامؿ   "اإلصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعؿ قوة خارجية أثناا العمؿ وبسببو

 (79)قانوف التأمينات اإلجتماعية المصري رقـوعرفت المادة الخامسة مف   وأحدث بو ضررا"
( 1إصابة العمؿ ىي "اإلصابة بأحد األمراض المينية المبينة بالجدوؿ رقـ ) (1975)لسنة 

المرفؽ أو اإلصابة نتيجة حادث وقع أثناا تأديتو العمؿ أو بسببو وتعتبر اإلصابة الناتجة عف 
رت فييا الشروط والقواعد التي يصدر بيا اإلجياد أو اإلرىاؽ مف العمؿ إصابة عمؿ متى تواف

                                                           
.618،ص1974لعام  األردنٌة المنشورة فً مجلة نقابة المحامٌن 74\12( قرار محكمة التمٌٌز رقم 

1
( 

(
2

هللا، إصابات العمل بٌن قانون الضمان اإلجتماعً فقها تشرٌعا اجتهادا، بدون طبعة، األردن، بدون دار الظاهر، محمد عبد (

 .17-16،ص1994نشر،
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قرار مف وزير التأمينات باإلتفاؽ مع وزير الصحة ويعتبر في حكـ ذلؾ كؿ حادث يقع لممؤمف 
عميو خبلؿ فترة ذىابو لمباشرة عممو أو عودتو منو بشرط أف يكوف الذىاب أو اإلياب دوف توقؼ 

 أو تخمؼ أو انحراؼ عف الطريؽ الطبيعي".

في شأف تنظيـ عبلقات  (1980) لسنة (8)ة األولى مف قانوف العمؿ اإلماراتي رقـ وعرفت الماد
"ىي إصابة العامؿ بأحد األمراض المينية المبينة بالجدوؿ الممحؽ بيذا  العمؿ إصابة العمؿ

القانوف أو بأية إصابة أخرى ناشئة عف عممو حصمت لو أثناا تأدية ذلؾ العمؿ وبسببو ويعتبر 
العمؿ كؿ حادث يقع لمعامؿ خبلؿ فترة ذىابو إلى عممو أو عودتو منو بشرط أف في حكـ إصابة 

 يكوف الذىاب أو اإلياب دوف تخمؼ أو انحراؼ عف الطريؽ الطبيعي".

أما فيما يخص المشرع الفمسطيني فقد عرفت المادة األولى مف قانوف العمؿ إصابة العمؿ بأنيا 
بسببو أو أثناا ذىابو لمباشرة عممو أو عودتو منو  "الحادث الذي يقع لمعامؿ أثناا العمؿ أو

وأوؿ ما يؤخذ عمى  (1)  مراض المينة التي يحددىا النظاـ"ويعتبر في حكـ ذلؾ اإلصابة بأحد أ
فيذا النص يعرؼ إصابة العمؿ   ىذا التعريؼ بأنو يخمط بيف إصابة العمؿ وبيف حادث العمؿ

فاإلصابة ىي األذى أو   دث وليس الحادث نفسوبينما إصابة العمؿ ىي نتيجة لمحا  بالحادث
فمف خبلؿ تعريؼ القانوف إلصابة  (2)يحدث لجسـ العامؿ نتيجة حادث عمؿ.الضرر الذي 

العمؿ نبلحظ بأنو يجب أف يكوف ىناؾ عبلقة سببية ورابط بيف اإلصابة التي تحدث لمعامؿ وبيف 
يتو لو أي أف اإلصابة يجب أف تكوف عممو أي يجب أف تكوف اإلصابة بسبب العمؿ أو أثناا تأد

 (3) نتيجة قياـ العامؿ بتنفيذ التزاماتو الممقاة عمى عاتقو بموجب عقد العمؿ لصالح صاحب العمؿ
وىذا ما سارت عميو معظـ التشريعات العربية حيث في تعريفيا إلصابة العمؿ لـ تبحث في 

                                                           
(

1
فقد عرؾ فً مادته األولى المقصود بإصابة العمل فجاء  2016لسنة  6أما القرار بقانون بشأن الضمان اإلجتماعً الفلسطٌنً رقم (

حادث بؽض النظر عن سببه وقع أثناء ساعات العمل فً مكان العمل أو بالقرب منه، أو -1ى النحو اآلتً: فٌها "تكون إصابة العمل عل

 فً أي مكان ما كان للعامل التواجد فٌه إال بسبب عمله.

زٌن أو حادث وقع ضمن أوقات معقولة قبل أو بعد ساعات العمل مرتبطة بنقل أو بتنظٌؾ أو بإعداد أو بتأمٌن أو بالحفاظ أو بتخ-2

 بتؽلٌؾ أو بتعببة أدوات العمل أو المالبس.

حادث وقع أثناء الطرٌق المباشر ما بٌن مكان العمل ومكان سكن العامل الربٌسً أو الثانوي أو المكان الذي عادة ٌتناول فٌه وجباته -3

 أو المكان الذي عادة ٌتقاضى فٌه أجره".
قد توسع فً الحاالت التً تعتبر إصابة عمل، فبٌن بالتفصٌل متى ٌعتبر الحادث إن المشرع الفلسطٌنً فً قانون الضمان اإلجتماعً 

 .إصابة عمل

.150( نصرة، أحمد، مرجع سابق،ص
2
( 

.13( الظاهر، محمد عبد هللا، مرجع سابق،ص
3
( 
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نما اكتفت فقط بذكر الشروط ا لواجب توافرىا حتى تعتبر إصابة ماىية اإلصابة وعناصرىا وا 
 (1)العمؿ إصابة عمؿ بالمعنى القانوني.

فالحادثة ىي السبب الخارجي الذي   أف فقياا القانوف المصري ميزوا بيف الحادثة واإلصابة غير
 (2)بينما اإلصابة ىي الضرر الجسمي الناشئ عنيا.   أحدث الضرر في جسـ العامؿ

ىػ( عمى \50في المادة )( 1975)لسنة  (79)ية المصري رقـ ونص قانوف التأمينات اإلجتماع 
بأف يقع أثناا العمؿ أو   أنو "ال بد أف يكوف ىنالؾ عبلقة بيف الحادث والحياة المينية لمعامؿ

 بسببو" دوف أف يعرؼ الحادث أو إصابات العمؿ.

إال أف   ىناؾ إجماع تشريعي في تعريؼ إصابات العمؿ يتبيف مف التعريفات المتقدمة بأف
المشرع المصري قد وسع مفيـو إصابات العمؿ فاعتبر أف اإلصابة بسبب اإلجياد واإلرىاؽ ىي 
إصابة عمؿ وكذلؾ بيف مفيـو حادث الطريؽ ومعياره بشكؿ صريح وىو معيار الطريؽ الطبيعي 

ويتفؽ القانوف   وبالتالي يكوف المشرع المصري قد حسـ الخبلؼ في الفقو في ىذا الموضوع
ماراتي مع القانوف المصري إال أف القانوف المصري مف وجية نظر الباحثة ىو التعريؼ اإل

 األفضؿ واألولى باإلتباع.

 الفرع األول: عناصر حادث العمل

ىو الفعؿ المفاجئ الذي يحدث مساسا بجسـ   ذىب القضاا الفرنسي والمصري إلى أف الحادث
  (  3) وينتج عنيا آثار ضارة بجسـ اإلنساف.  مباغتةأو ىو كؿ واقعة تتسـ في تحققيا بال  اإلنساف

 وىذه العناصر ىي:   فبل بد مف توافر مجموعة عناصر حتى تكوف اإلصابة حادث عمؿ

 العنصر األول: أن يكون الفعل مباغتا أو مفاجئا 

  ويقع في فترة وجيزة  الفعؿ الذي يمحؽ أضرارا بالعامؿ  ويقصد بالحادث المفاجئ أو المباغت
ف ظيرت انعكاساتو بعد ذلؾ   وىو ما يفرؽ بيف حادث العمؿ عف المرض الميني  حتى وا 

أو غير   ويترتب عمى ذلؾ أنو ال يعد حادث عمؿ الفعؿ الذي يقع في فترة زمنية بطيئة
                                                           

(
1

ستٌر، جامعة النجاح، أبو عرة، مراد شاهر، حقوق العمال بٌن قانون العمل وقانون الضمان اإلجتماعً )دراسة مقارنة(،رسالة ماج(

 .38،ص 2013فلسطٌن،

.56( األودن، سمٌر، مرجع سابق، ص
2
( 

(
3

نصرة، أحمد، مرجع ،نقال عن 221-220،ص1996(منصور،محمد حسٌن،قانون التأمٌن اإلجتماعً،منشأة المعارؾ،اإلسكندرٌة،

 151سابق،ص
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وتطبيقا لذلؾ ذىبت محكمة النقض المصرية إلى عدـ اعتبار الوفاة الناتجة عف   محسوسة
 إال إذا اتسمت بالمباغتة.  عمؿاإلرىاؽ في العمؿ إصابة 

قضاىا   فبل تعد إصابة عمؿ فقد حاسة الشـ الناتج عف استنشاؽ الغبار لفترة طويمة مف الزمف
بؿ نتيجة لسمسمة مف األفعاؿ   ذلؾ ألف فقداف الحاسة لـ ينتج عف فعؿ مفاجئ  العامؿ في العمؿ

 التي ال يمكف إرجاعيا إلى تاريخ محدد.  البطيئة

وىو ما   في قانوف العمؿ ما يدؿ عمى ضرورة توافر شرط المفاجأة في حادث العمؿوقد ورد 
والتي فرقت بيف   يستدؿ عميو مف تعريؼ إصابة العمؿ السابؽ اإلشارة إلييا في المادة األولى

 إصابة العمؿ والمرض الميني.

 العنصر الثاني: كون الفعل خارجيا

مف عميو قد نشأ بفعؿ خارجي ال عبلقة إلرادة أي أف يكوف الضرر الذي أصاب العامؿ المؤ 
وقد ذىب بعض الفقياا إلى توضيح المقصود بالقوة   حداثوإولـ تتدخؿ إرادتو في   المصاب فيو

أنيا أي عامؿ مادي أو معنوي خارجي ال يتعمؽ بالتكويف   ابة العمؿالخارجية كأحد عناصر إص
وىو  (1)  عف التكويف الجسماني لممصابالبيولوجي لممصاب أي أف يكوف سبب اإلصابة خارج 

وفي ذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية "تعتبر  (2)ما يسمى بالسبب األجنبي عف المصاب.
ـ المحاسبة والناتجة عف ارتطاـ بوابة ساإلصابة البلحقة بالمدعي أثناا قيامو بعممو كرئيس لق

 (3).مف أدوات عمؿ المدعي" ألف القاصة ىي أداة  القاصة الحديدية بوجيو ىي إصابة عمؿ

أف يكوف فعبل خارجا عف   يشترط إلعتبار الفعؿ الذي أصاب جسـ اإلنساف حادث عمؿفبالتالي 
وبناا عمى ذلؾ ترفض   وىو ما يميز حادث العمؿ عف المرض الميني (4)  جسـ المصاب

                                                           
(

1
ماعً األردنً مقارنة مع قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة البقور، كرٌمة جالل، العوٌض عن إصابات العمل فً قانون الضمان اإلجت(

 .12،ص2016الكوٌتً، رسالة ماجستٌر، جامعة عمان العربٌة،عمان،

.2،ص2005،مجلس النشر العالمً،الكوٌت،1( العتٌبً، صالح ناصر ،التعوٌض عن إصابة العمل فً الوظابؾ العامة،ط
2
( 

.1986\2\4در بتارٌخ ( الصا86\5( قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم )
3
( 

(
4

(قضت محكمة التمٌٌز األردنٌة بأنه"إذا نجمت إصابة المستدعً عن حادث وقع له أثناء تأدٌته لعمله وبسببه وأنه ال ٌوجد لدٌه 

سوابق مرضٌة فً منطقة الظهر ومكان اإلصابة فإنها تعتبر إصابة عمل بالمعنى المقصود فً المادة الثانٌة من قانون الضمان 
وحٌث ذهبت المستدعى ضدها  2000والمادة الثالثة من التعلٌمات التنفٌذٌة إلصابات العمل لسنة  2001( لسنة 19جتماعً رقم)اإل

)هٌبة 2007\439بقرارها المطعون فٌه إلى خالؾ ذلك فٌكون قرارها مخالفا للقانون" قرار محكمة العدل العلٌا األردنٌة رقم

،مشار إلٌهما فً 2007\1\30)هٌبة خماسٌة( تارٌخ2006\547ة التمٌٌز األردنٌة رقم ،وقرار محكم2007\12\4خماسٌة(تارٌخ

 .1،الهامش152نصرة، أحمد، مرجع سابق،ص
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الشبكي واإلنفصاؿ  (1)  محكمة النقض المصرية اعتبار أمراض القمب مثؿ جمطة الشراييف
فإذا   مف قبيؿ حوادث العمؿ  أو المرض النفسي  أو اإلغماا  و الربوأ  وانفجار الزائدة الدودية

 (2)كاف الفعؿ نتيجة خمؿ في جسـ العامؿ فبل يعد حادث عمؿ.

 اتضييق يشكؿ في تكييؼ حادث العمؿمف قبؿ المشرع المصري ىذا التشدد  ترى الباحثة أفو 
إخراج العديد مف الحوادث التي يتعرض ليا أثناا عممو مف مفيـو إذ يؤدي إلى   عمى العامؿ
ىدار بحؽ  امما يشكؿ بالتالي إجحاف  حوادث العمؿ فمثبل بموجب ىذا التكييؼ   لحقوقو االعامؿ وا 

إال إذا   ال تعتبر الجمطة القمبية التي يتعرض ليا العامؿ نتيجة اإلرىاؽ في العمؿ حادث عمؿ
در عف المجنة الطبية أف الجمطة التي تعرض ليا كانت بسبب ثبت بموجب تقرير طبي صا

غير أف المشرع الفمسطيني لـ يشترط   يد النظر في رأييا ىذايجب عمى المحكمة أف تعف  العمؿ
صراحة أف يكوف الفعؿ خارجيا لذلؾ يمكف التوسع في تفسيره وبالتالي شموؿ الجمطة القمبية 

خاصة في الحاالت التي يتعرض فييا العامؿ لمجمطة  نتيجة التعب واإلرىاؽ إلصابات العمؿ
والقوانيف موضوع الدراسة لـ تعرؼ المقصود   القمبية أثناا ممارستو لعممو أو بسبب ىذا العمؿ

بالمرض الميني إال أنو تـ تعريفو اصطبلحا بأنو "ىو التغير أو التمؼ في ىيكمية األعضاا 
يؤثر المرض عمى صحة   وأعراض مختمفةتؤثر عمى الصحة ويكوف لو أسباب   الجسدية

يمنع مما يرتب لممريض إجازة مرضية مدفوعة إال إذا كاف مستمرا   المريض بمنعو عف العمؿ
المريض عف اإلستمرار في عممو مما يؤدي إلى فسخ العمؿ مع التعويض عف المدة التي قضاىا 

تجة عف تسمـ مسبب مف المواد ويعرؼ أيضا بأنو "ىو ظاىرات مزمنة نا (3)  المذكور في العمؿ"
  التي يعمؿ فييا العامؿ كأمراض معدية ميكروبية ناتجة عف العمؿ في المجاري والفحـ الحجري

واألمراض المتوقعة نتيجة عف الوسط والجو الذي يجري العمؿ فيو مثؿ: اليواا الضاغط أو 
 (4)تو بيذه األمراض".وعمى المستخدـ في ىذه الحاالت أف يعمـ رب العمؿ عند إصاب  الغازات

                                                           
(

1
، مشار إلٌهما منصور، محمد 1979\6\24ق 46س 406،نقض 1978\2\25ق 45س 157( محكمة النقض المصرٌة، نقض 

 .1،الحاشٌة رقم 222،ص1996كندرٌة،حسٌن، قانون التأمٌن اإلجتماعً، منشأة المعارؾ،االس

.152( نصرة، أحمد، مرجع سابق،ص
2
( 

(
3

( نخلة مورس، البعلجكً، صالح مطر، القاموس القانونً الثالثً)قاموس قانونً موسوعً شامل ومفصل عربً فرنسً 

 .1487،ص2002انجلٌزي(، منشورات الحلبً الحقوقٌة،

.1488( نخلة مورس،البعلجكً،صالح مطر، مرجع سابق،ص
4
( 
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  ال عبلقة لو بعمؿ العامؿ أما إذا حدثت اإلصابة التي لحقت بجسـ العامؿ نتيجة سبب مرضي
وذلؾ ألف اإلصابة   فبل تعد تمؾ الواقعة حادث عمؿ  وكاف ىذا السبب الذي أدى إلى اإلصابة

نما نتيجة التي وقعت لـ ت  سبب مرضي موجود.كف بسبب ما قاـ بو مف عمؿ وا 

 لعنصر الثالث: المساس بجسـ العامؿا

  يجب أف يمحؽ األذى بجسـ العامؿ سواا كاف ظاىريا أـ خفيا  وحتى يعد الحادث حادث عمؿ
  واإلختبلؿ العصبي  كالجروح والكسور وفقد األعضاا  نافذا أـ سطحيا  داخميا أـ خارجيا

 واإلضطرابات المخية.

أو األيدي   أو أتمؼ مبلبسو  ألذى كرامة العامؿوعميو فبل يعد حادث عمؿ إذا مس الضرر أو ا
 (1)واألرجؿ الصناعية. 

واألشياا األخرى   والمبلبس  ولـ ينظـ قانوف العمؿ اآلثار التي يرتبيا تمؼ األطراؼ الصناعية"
بالرغـ مف عدـ اعتبار تمفيا   إال أف العدالة تقتضي تعويض العامؿ عنيا  الخاصة بالعامؿ

أو   تكوف تمؾ األشياا مف متعمقات العامؿ الضرورية لممارسة عممو بشرط أف  حادث عمؿ
ويدخؿ في ذلؾ نظارات العامؿ واألطراؼ الصناعية   جرت العادة عمى أخذىا إلى العمؿ

أو   أما إذا كانت تمؾ األشياا مف متعمقات العامؿ التي ال ضرورة ليا لممارسة العمؿ  ومبلبسو
فيتحمؿ التعويض المسؤوؿ عف اإلتبلؼ حسب   كاف العمؿلـ تجر العادة عمى أخذىا إلى م

 (2)."القواعد العامة

ما داـ قد كسر   وقد ذىبت بعض التشريعات إلى التزاـ ىيئة التأميف بإصبلح الجياز أو استبدالو
 (3)بسبب وقوع حادث عمؿ.

العناصر  أما إذا تخمؼ أحد ىذه  ويمـز إلعتبار الحادث حادث عمؿ توافر ىذه العناصر مجتمعة
وتوافر ىذه العناصر مف عدميا مف مسائؿ الواقع التي يستقؿ   فبل يعد الفعؿ حادث عمؿ
 بتقديرىا قاضي الموضوع.
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ف لـ يكف  وترى الباحثة بأنو يجب تعويض العامؿ عف ىذه األشياا ألنو يعتبر مساسا بالعامؿ وا 
كاف تعويضا معنويا غير مساسا بجسمو إال إنو يعتبر مساس بكرامتو يجب تعويضو عنيا ولو 

 مادي.

 الفرع الثاني: الحاالت التي يعد فييا الحادث حادث عمل

اشترطت المادة األولى مف قانوف العمؿ حتى تعتبر اإلصابة حادث عمؿ أف تقع لمعامؿ أثناا 
حادث إال أف الفقد تتوفر عناصر   العمؿ أو بسببو أو أثناا ذىابو لمباشرة عممو أو عودتو منو

إذا لـ  تكف مف ضمف الحاالت التي تعتبر فييا اإلصابة حادث   ة ال تعتبر حادث عمؿاإلصاب
 عمؿ.

 الحالة األولى: وقوع الحادث أثناا العمؿ

ويكوف   أي أف يكوف العامؿ المصاب عامبل بموجب عقد عمؿ تسري عميو أحكاـ قانوف العمؿ
شراؼ صاحب العمؿ.  أثناا تأديتو لعممو تحت إدارة وا 

العمؿ يبدأ مف لحظة خروج العامؿ مف مقر إقامتو حيث أصبح ذىنو وأحاسيسو متعمقة إف وقت 
بالعمؿ أو تتحفز لمعمؿ حتى وصولو إلى موقع العمؿ وبدئو في تنفيذ العمؿ الموكؿ لو والمعتاد 

  وأف وقوع الحادث أثناا قياـ العامؿ بعممو في ساعات العمؿ الفعمي يعد حادث عمؿ (1)  عميو
عند قيامو بتنفيذ   فإذا تعرض العامؿ لحادث عمؿ  صابة الناتجة عنو إصابة عمؿوتعد اإل

 (2)عد الحادث حادث عمؿ.   العمؿ في أوقاتو المعتادة

وفي ذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية بأنو " إذا كاف المرحوـ يعمؿ عامبل لدى المدعى عمييا 
عممو داخؿ المشروع سقط عميو جسـ ثقيؿ وأثناا قيامو ب  في مشروع عائد ليا في منطقة معاف

األمر الذي ينبني عميو الوفاة كانت بسبب إصابة عمؿ بالمعنى المقصود في   أدى إلى وفاتو
 (3)قانوف العمؿ".
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ويشترط   وكذلؾ يعتبر حادث عمؿ مف لحظة خروجو مف موقع العمؿ وحتى دخولو مكاف إقامتو
ومف موقع العمؿ إلى مكاف   متو إلى موقع العمؿأف يكوف خط سير العامؿ مباشرا مف مكاف إقا

سواا كاف ذلؾ سيرا عمى األقداـ أـ بواسطة المركبات العامة   إقامتو وىي الطريؽ المعتاد سموكيا
 أو الخاصة.

أو في طريقو إلى موقع العمؿ   فإذا انقطع سيره أو غير اتجاىو لسبب ليس فيو مصمحة لمعمؿ 
سواا كاف العامؿ أـ عائمتو متى   في اإلستفادة مف بدؿ التعويض يكوف والحالة ىذه قد فقد حقو
أما اإلنحراؼ عف خط سيره المعتاد بسبب إغبلؽ الشارع نتيجة   وقع لو ضررا نتيجة حادث

أعماؿ الحفريات أو الصيانة أو كاف مغمقا ألسباب أمنية مثبل فإف ىذا اإلنحراؼ الذي يكوف 
إلى مكاف العمؿ أو إلى مكاف اإلقامة ال ينفي مسؤولية  بحدود المعقوؿ وما يقتضيو اإلسراع

أما إذا كاف انحراؼ   صاحب العمؿ عف التعويض متى وقع لمعامؿ حادث ألحؽ بو ضررا
العامؿ عف خط سيره المعتاد ألىداؼ ذاتية شخصية فإف الحادث الذي يقع ال يكوف صاحب 

ثبات سبب انحرافو عف خط سيره ويكوف عمى عاتؽ العامؿ عبا إ  العمؿ مسؤوال عف تعويضو
المعتاد ويكوف لصاحب العمؿ الحؽ في إثبات أف اإلنحراؼ كاف ألىداؼ ذاتية شخصية ليس 

 (1)لمعمؿ مصمحة بو. 

وقد اعتبر القضاا الفرنسي أف مكاف العمؿ يبدأ بالبوابة الخارجية لمكاف العمؿ بحيث أف كؿ 
ث عمؿ طالما أنو وقع لمعامؿ وىو تحت سمطة حادث يقع لمعامؿ بدأ مف ىذه البوابة يعتبر حاد

 (2)شراؼ وتبعية صاحب العمؿ.ا  و 

إذا كاف مطموبا   ةأو في يوـ الراحة األسبوعي  إذا وقع في اإلجازة  ويكوف الحادث حادث عمؿ
األردنية بأنو " إذا توفي تمييز وفي ذلؾ قضت محكمة ال  مف العامؿ تأدية العمؿ في تمؾ األياـ

ف نتيجة حادث اإلصطداـ الذي حصؿ لسيارة جامعة الحسيف بف طبلؿ التي مورث المستدعي
وذلؾ عمى طريؽ السبلـ في المنطقة بيف ناعور   يعمؿ عمييا في خدمة عائمة رئيس الجامعة

وحيث أنو مكمؼ بالعمؿ في جميع أياـ األسبوع بما فييا أياـ   ومرج الحماـ وفي يوـ الجمعة
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في وفاة مورث المستدعيف يكوف قد وقع أثناا العمؿ وبسببو  فإف الحادث الذي تسبب  العطؿ
 ( 1)ويعتبر إصابة عمؿ. 

فقد ذىب بعض الفقياا إلى وجوب التفرقة بيف ما إذا كاف   أما إذا وقع الحادث أثناا فترة الراحة
العامؿ في فترة الراحة يوجد داخؿ العمؿ أو المصنع عند حدوث اإلصابة فتعتبر اإلصابة حادث 

عتبار فترة الراحة امتدادا طبيعيا لفترة العمؿ خاصة إذا كاف العامؿ خاضعا وذلؾ ال  عمؿ
أما إذا وجد العامؿ في فترة الراحة خارج محؿ العمؿ فإف الحادث ال يعتبر   إلشراؼ رب العمؿ

شراؼ رب العمؿ.   (2)حادث عمؿ وذلؾ لبعده عف سيطرة وا 

وبيف   تفرقة بيف بقاا العامؿ وعدـ مغادرتو لمحؿ العمؿوقد انتقد ىذا الرأي ألنو ال مبرر لتمؾ ال
  وذلؾ إذا كاف تواجده في ىذه الحالة ما يبرره  خروجو ألخذ فترات راحة في مقيى قريب مثبل

كوف ذلؾ ليأو ضمني مف رب العمؿ   ضافة شرط حصوؿ العامؿ عمى إذف صريحإويمكف 
 (3)تحقيقا لشرط التواجد الضمني. 

 انو إذا  كاف العامؿ خبلؿ فترات الراحة موجودإمع ىذا الرأي إلى حد كبير حيث الباحثة تفؽ وت 
وبالتالي إذا تعرض إلصابة  أثناا تواجده   فإف وجوده ىذا ىو لمصمحة العمؿ  في مكاف العمؿ

 افي مكاف العمؿ ولو خبلؿ فترات الراحة فتعتبر اإلصابة حادث عمؿ ويكوف صاحب العمؿ ممزم
ذا كاف وجوده ال مبرر لو بأف كاف متواجدا بشكؿ عرضي ودوف طمب مف أما إ  بتعويضو

 .صاحب العمؿ فإف تعرضو لئلصابة ال يعتبر حادث عمؿ

 الحالة الثانية: وقوع الحادث بسبب العمؿ

صابات إذلؾ أف تأميف   إذا لـ تقع اإلصابة أثناا العمؿ فإف ذلؾ ال يعني غياب الحماية القانونية
 (4)الحادث الذي يقع بسبب العمؿ ولو وقع في غير مكاف وزماف العمؿ. العمؿ يمتد ليشمؿ

وقضت محكمة النقض الفرنسية باعتبار الحادث الذي وقع لعامؿ أثناا قيامو بعمميات اإلنقاذ في 
 حادث عمؿ.  حريؽ نشب في مكاف العمؿ

                                                           
.2004\3\17هٌبة خماسٌه بتارٌخ  2004\10ردنٌة رقم األ تمٌٌزقرار محكمة ال( 

1
( 

.25دن،سمٌر،مرجع سابق،ص( األو
2
( 

.25( األودن،سمٌر،مرجع سابق،ص
3
( 

.132( الحربً،حسن بن عطٌة،مرجع سابق،ص
4
( 



53 
 

قاضي وينفرد وىي مسألة موضوعية تخضع لتقدير ال  ويقع عمى العامؿ عبا إثبات ىذه العبلقة
 بيا عند سماع البينات.

إال أنو يشترط في ىذه الحالة إثبات عبلقة السببية بيف   ويعتبر الحادث والحالة ىذه حادث عمؿ
 (1)الحادث وبيف العمؿ. 

بؿ يكفي أف يكوف العمؿ ىو أحد األسباب التي   وال يشترط أف تكوف عبلقة السببية قوية ووثيقة
ألردنية بالقوؿ "وبما أف الحادث وقع ا لتمييزقضت محكمة اوفي ذلؾ   أدت إلى الحادث

الياباف \لممستدعي أثناا ركوبو لمدراجة اليوائية التي كاف يستقميا مف مركز التدريب في ىيروشيما
إلرساؿ فاكس إلى الوزارة التي يعمؿ بيا في عماف إلحضار بعض المعمومات   إلى وسط المدينة
فإف اإلصابة التي   مفروض أف يمقييا خبلؿ أوؿ أسبوع مف الدورةكاف مف ال  المتعمقة بمحاضرة

صابة إيركبيا ىي التي كاف   حصمت لممستدعي مف جراا حادث وقوعو عف الدراجة اليوائية
 (2)عمؿ بسبب عممو". 

  فيتبيف مف خبلؿ قرار المحكمة أنيا لـ تشترط أف تكوف عبلقة السببية بيف الحادث والعمؿ قوية
 حادث حادث عمؿ بما انو مرتبط بالعمؿ.فاعتبرت ال

أو يزاحمو في آداا   فحادث القتؿ الذي يتعرض لو العامؿ مف زميمو الذي ينافسو أو يختمؼ معو
فإف الضرر الذي يصيب ىذا العامؿ أو وفاتو يكوف بسبب   أو كسب ود أصحاب العمؿ  العمؿ
إلى القتؿ دفاعا عف الشرؼ أو  أما تعرض شخص (3)  ومرتبطا بو وألجمو  وناشئا عنو  العمؿ

ف كاف مسرح وقوع الجريمة ىو موقع   وال يكوف بسببو  أخذا لمثأر فبل يكوف مرتبطا بالعمؿ وا 
 (4)العمؿ. 

فقد نصت المادة األولى مف قانوف   لكف ال يعد حادث عمؿ الحادث الذي يقع بمناسبة العمؿ
فمو كاف العامؿ   مى سبيؿ الحصرالعمؿ عمى الحاالت التي يعد فييا الحادث حادث عمؿ ع

مة إرساؿ طرد معيف إلى مكاف وكمؼ مف قبؿ رئيسو بمي  يعمؿ بوظيفة مراسؿ في جامعة معينة
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ألف الحادث وقع   فيعد الحادث حادث عمؿ  وحصؿ لو حادث في الطريؽ  ج الجامعةر اما خ
أثناا تنفيذه لمميمة  أما لو قاـ العامؿ  كما في حكـ محكمة التمييز السابؽ ذكره بسبب العمؿ

فيكوف الحادث قد وقع بمناسبة   ووقع لو الحادث  بالذىاب إلى مكاف معيف ألغراض شخصية
نما ألنو لـ   وال يعد الحادث في ىذه الحالة حادث عمؿ  العمؿ يحصؿ بسبب العمؿ وا 

 (1)بمناسبتو.

 (2)الطريؽ( بةإصاالحالة الثالثة: وقوع الحادث أثناا الذىاب لمعمؿ أو العودة منو )

ؽ ىو كؿ ما يتعرض لو العامؿ مف أذى أو جرح أثناا تحركو مف سكنو يالطر إصابة والمقصود ب
صابة العمؿ إذا أصيب العامؿ وىو إويعتبر ىذا الحادث مف قبيؿ   لى مكاف عممو أو العكسإ

 سكنو.متوجيا إلى آداا عممو أو إذا كاف متوجيا مف مكاف عممو بعد انتياا يـو العمؿ إلى م

ثناا عودتو ألى العمؿ أو إثناا ذىاب العامؿ المباشر أصابة التي تقع إف إصابة الطريؽ ىي اإل
شراؼ ورقابة صاحب العمؿ وىذا ما يميز إالمباشرة منو أي في وقت ال يكوف فيو العامؿ تحت 

ؿ و بسببو فإصابات العمؿ تقع والعامأثناا العمؿ أصابات التي تقع صابات الطريؽ عف اإلإ
صابات الطريؽ فالحماية بالنسبة ليا تبدأ حيث تنتيي إشراؼ صاحب العمؿ أما ا  تحت سمطة و 

فيصعب وجود عبلقة التبعية في حادث (3)سمطة صاحب العمؿ وتنتيي حيث تبدأ ىذه السمطة.
فالعامؿ قد ترؾ   ففي أثناا الطريؽ يفقد صاحب العمؿ كؿ رقابة أو سمطة عمى العامؿ  الطريؽ

حيث يتمتع بحريتو واستقبللو تجاه صاحب العمؿ وال يكوف ىناؾ   ؿ ويوجد في الطريؽمكاف العم
فحادث الطريؽ ال يكوف في الحقيقة نتيجة لعبلقة الخضوع أو التبعية التي   أي خضوع أو تبعية

فتنفيذ عقد العمؿ يكوف موقوفا أثناا الطريؽ ومف ثـ فإف عبلقة   تربط العامؿ بصاحب العمؿ
 (4)الطريؽ. إصابةمكف أف تكوف أساس العمؿ ال ي

صابة الطريؽ حسب أحكاـ القانوف العراقي بحكـ إصابة العمؿ فيو الحادث الذي يقع إوتعتبر 
 ( 5)لمعامؿ المضموف أثناا ذىابو المباشر إلى العمؿ أو أثناا عودتو المباشرة منو.
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لمعامؿ أثناا ذىابو لمباشرة الحادث الذي يقع   الفمسطيني عدت المادة األولى مف قانوف العمؿو 
حادث عمؿ. وىذا الحكـ يتسـ بالعمومية عمى خبلؼ بعض   أو أثناا عودتو منو  عممو

بدوف توقؼ أو   أو عودتو منو  التشريعات التي تشترط أف تكوف مسيرة العامؿ أثناا ذىابو لمعمؿ
بالرغـ مف   لفمسطينيويمكف األخذ بيذه الشروط في القانوف ا (1)  انحراؼ عف الطريؽ الطبيعي
ألنيا مستخمصة مف قصد المشرع الذي قرر اعتبار حالتي الذىاب   عدـ النص عمييا صراحة

وذلؾ بسبب كثرة   لوجود اإلرتباط بينيا وبيف العمؿ  إلى العمؿ واإلياب منو حادثي عمؿ
 الحوادث التي تقع لمعماؿ أثناا ذىابيـ لمعمؿ وعودتيـ منو.

وذىب إلى أ  في أثناا عودتو مف العمؿ إلى منزلو مر عند الطبيب لمعبلجفمو فرضنا أف العامؿ 
ففي جميع ىذه   وحصؿ لو حادث أثناا ذلؾ  أو جمس في مقيى  مرآب إلصبلح سيارتو

وال يرد القوؿ بأف المشرع   الحاالت ينتفي اإلرتباط بيف العمؿ وبيف الحادث الذي يقع لمعامؿ
 بالرغـ مف عدـ ارتباطيا بو.  ادث العمؿقصد إدخاؿ ىذه الحاالت في حكـ ح

وقد   ويشترط أف يقع الحادث خبلؿ مدة معقولة مف وقت ذىاب العمؿ إلى العمؿ أو عودتو منو
ال   ذىبت محكمة النقض الفرنسية إلى القوؿ بأف "الطارئ الذي يقع لمعامؿ عند رجوعو لمنزلو

بينما ال يمزمو   بعشريف دقيقة يعتبر طارئ عمؿ إذا ثبت أنو حصؿ بعد ذىابو مف المعمؿ
 (2)لموصوؿ إلى بيتو أكثر مف ست دقائؽ".

فإف تعرض العامؿ لئلصابة وىو في طريقو لمعمؿ أي مف وقت خروجو مف باب منزلو حتى 
وصولو لمكاف عممو ميما كاف سبب ىذه اإلصابة أو طبيعتيا تعتبر إصابة عمؿ يستحؽ عنو 

 (3)ريقو إلى عممو أو في طريؽ عودتو منو.المصاب لمتعويض طالما أنو كاف في ط

أو عاد منو سيرا عمى   إذا ذىب العامؿ إلى العمؿ  وال يغير مف كوف الحادث حادث عمؿ
أو   أو خاصة بو  أو بسيارة تابعة لصاحب العمؿ  أو ىوائية  أو بواسطة دراجة نارية  األقداـ

 (4) عمومية أـ خاصة.  أو غير مأجورة  وسيمة نقؿ مأجورة

                                                           
(

1
 47و 1980لسنة  93بإصدار قانون التأمٌن اإلجتماعً المعدل بالقانونٌن رقم  1975لسنة  79المادة الخامسة من القانون رقم  (

 .المصري  1984لسنة 

(
2

مشار إلٌه الدوس،سلٌمان الموسوعة العمالٌة،  290ص 1952دالوز اسبوعً  1952\2\22اجتهاد محكمة النقض الفرنسٌة فً (

 .152ص\1996د المقارن، مؤسسة النوري،، بحوث ودراسات فً التشرٌع العمالً السوري فً ضوء االجتها3ج

.15( الظاهر،محمد،مرجع سابق،ص
3
( 

.158مشار إلٌه فً احمد نصرة ص 153( الدوس، سلٌمان،مرجع سابق ص
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فبل يعد الحادث الذي يحصؿ بعد   أما إذا استقر العامؿ بعد عودتو مف العمؿ في مكاف معيف
األردنية بأنو "وحيث أف الثابت مف أوراؽ ىذه تمييز وفي ذلؾ قضت محكمة ال  ذلؾ حادث عمؿ

أف المستدعي وبعد أف أنيى عممو عاد إلى   ومنيا أقواؿ الشيود  والبينة المقدمة فييا  الدعوى
وتـ نقمو إلى   وأثناا وجوده في سكنو ذىب لمحماـ لئلغتساؿ فسقط عمى األرض  سكنو

لذا   أو عودتو منو  أو خبلؿ ذىابو لعممو  لذا فإف ما حدث لو ليس أثناا قيامو بعممو  المستشفى
 ( 1)فإف اإلصابة والحالة ىذه ال تعتبر إصابة عمؿ".

نو طبقا إانوف الفمسطيني في ىذه الحالة حيث أف موقؼ القانوف المصري كاف مغايرا لمقغير 
تقضي بأنو " خطر الطريؽ يبدأ حيث تنتيي سمطة صاحب  والتي كانت مستقرة سابقالمقاعدة 
وينتيي حيث تبدأ ىذه السمطة". أي أف العامؿ طواؿ طريؽ العمؿ ال يكوف تابعا لرب   العمؿ
يعتبر عمى األقؿ كقاعدة عامة حادث  وبالتالي فإف الحادث الذي يقع لو في الطريؽ ال  العمؿ
بؿ يظؿ خاضعا   وبالتالي ال يخضع لمحماية المقررة في قانوف التأمينات اإلجتماعية  عمؿ

وبالتالي فإنو إذا كاف العامؿ مغطى بقانوف التأمينات اإلجتماعية عف حوادث   لمقواعد العامة
 (2)ؽ مف والى العمؿ. العمؿ إال أنو لـ يكف مغطى بذات القانوف عف حوادث الطري

إال أف ىذا الوضع لـ يكف مقبوال بعد أف تكاثرت حوادث الطريؽ بشكؿ كبير نظرا لتقدـ وسائؿ 
النقؿ الميكانيكية وانتشارىا السريع مما أدى إلى تعرض العماؿ لكثير مف الحوادث أثناا ذىابيـ 

 إلى العمؿ أو عودتيـ منو.

  صابات العمؿ ليشمؿ ليس فقط حوادث العمؿإأميف ليذا فقد تدخؿ المشرعوف ليمدوا حكـ ت 
ولكف أيضا حوادث الطريؽ ليصبح العامؿ مغطى بأحكاـ قانوف التأمينات اإلجتماعية مف المحظة 
التي يجتاز فييا عتبة داره متوجيا إلى العمؿ وحتى المحظة التي يجتاز فييا ىذه العتبة عائدا مف 

 (3)عممو.

مستخدميف وسائؿ النقؿ العاـ   ب لمعمؿ بيف مساكنيـ وطرؽ العمؿفالعماؿ يتنقموف خبلؿ الذىا
يابيـ لمعديد مف الحوادث  أو وسائؿ النقؿ الخاصة بيـ لذلؾ امتد   وقد يتعرضوف خبلؿ ذىابيـ وا 

                                                           
.2008\1\21هٌبة خماسٌة بتارٌخ  2007\492( قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم 
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.112،ص1995دراسة مقارنة(،بدون طبعة،مصر،بدون دار نشر،( ابراهٌم،جالل محمد،حماٌة العمال ضد حوادث طرٌق العمل)
2
( 
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يابيـ لمعمؿ )حوادث ا  صابة العمؿ ليشمؿ الحوادث التي يتعرض ليا العماؿ أثناا ذىابيـ و إمفيوـ 
 الحوادث التي يتعرض ليا العماؿ خبلؿ ىذه الفترة. الطرؽ( وذلؾ بسبب كثرة

بالنص في قانوف التأمينات  -ألوؿ مرة–حمايتو عمى ىذه الحوادث المصري وقد بسط المشرع 
صابتو خبلؿ إعمى تعويض المؤمف عميو الذي تحدث  (1959)لسنة  (92)اإلجتماعية رقـ 

 (1)ذىابو إلى مقر عممو أو عودتو منو.

وقانوف التأميف اإلجتماعي رقـ  (1964)لسنة  (63)التأمينات اإلجتماعية رقـ تبنى قانوف  كما
ىذا اإلتجاه فنصت المادة  (1977)لسنة ( 25)والمعدؿ بالقانوف رقـ  (1975)لسنة  (79)
مف القانوف األخير عمى أنو "ويعتبر في حكـ ذلؾ كؿ حادث يقع لممؤمف عميو خبلؿ فترة ( ىػ\5)

و عودتو منو بشرط أف يكوف الذىاب أو اإلياب دوف توقؼ أو انحراؼ عف ذىابو لمباشرة عممو أ
 (2)الطريؽ الطبيعي".

ألف العامؿ وىو متوجو   صابات عمؿإويستحؽ العماؿ تعويضات عف ىذه الحوادث باعتبارىا 
لى مكاف العمؿ ومباشرتو إووصولو   يقوـ بعمؿ تحضيري يسبؽ قيامو بالعمؿ  إلى مكاف عممو

 لى مكاف عممو.إب منو قطع الطريؽ لموصوؿ لعممو يتطم

 (3)صابة الطريؽإشروط 

لى حادث حيث يتحدد معناه بذات المعنى الذي يتحدد بو إصابة راجعة يجب أف تكوف اإل-1
أما إذا كاف الضرر الذي يصيب العامؿ أثناا ذىابو   المقصود بالحادث في مجاؿ حوادث العمؿ

ا جسمانيا بؿ مجرد ضرر يمحقو في مالو فبل يدخؿ ىذا في المباشر أو عودتو المباشرة ليس ضرر 
ذا ثبت بأف العامؿ توفي بالسكتة القمبية قبؿ سقوطو ولـ تكف إصابات الطريؽ وكذلؾ إمجاؿ 

 الوفاة نتيجة حادث.

 وقوع اإلصابة أثناا الذىاب المباشر إلى العمؿ أو أثناا العودة المباشرة منو:-2

                                                           
.174،ص1981( خلؾ، محمد سعٌد عبد النبً،تأمٌن المسؤولٌة من إصابات العمل، أطروحة دكتوراة، جامعة عٌن شمس،مصر،

1
( 

.174( خلؾ، محمد سعٌد عبد النبً، مرجع سابق،ص
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لى العمؿ أو العودة منو حيث تعتبر إف الذي يوجد فيو لمذىاب يكفي أف يغادر العامؿ المكا
وؿ خطوة يخطوىا في الطريؽ االعتيادي الذي يسمكو أصابة التي تقع لو في صابة طريؽ اإلإ

حيث يبدأ طريؽ العمؿ عندما يترؾ العامؿ المكاف   الشخص المعتاد في الظروؼ االعتيادية
  لى المكاف الذي يقصدهإما يغادر مكاف العمؿ متوجيا لى العمؿ أو عندإالذي يوجد فيو متوجيا 

فمكي نكوف بصدد حادث طريؽ يجب أف يقع الحادث أثناا اجتياز العامؿ لمطريؽ المؤدي مف 
لى المكاف الذي يقصده ويبدأ إتي مف مكاف العمؿ و اآلألى مكاف العمؿ إالمكاف الذي غادره 

خر يوجد فيو العامؿ وينتيي عند مدخؿ مكاف آو أي مكاف أالطريؽ عادة مف باب منزؿ العامؿ 
  ذا كاف منزؿ العامؿ شقة في بناية فإف الطريؽ يبدأ بمجرد اجتياز العامؿ لباب الشقةإالعمؿ ف

صابة طريؽ ولكف بمجرد اجتياز العامؿ إفاإلصابة التي تقع لمعامؿ في داخؿ الشقة ال تعتبر 
ثناا أيزاؿ داخؿ البناية فاإلصابة التي تقع لو لباب الشقة يعتبر عمى طريؽ العمؿ ولو كاف ال 

ف القانوف قد قرر الحماية إصابة طريؽ حيث إو وجوده بالمصعد تعتبر أنزولو عمى الدرج 
لى العمؿ متحققة وتدور ىذه الحماية وجودا وعدما مع ىذه إلمعامؿ حينما تكوف النية في الذىاب 

العامؿ لمطريؽ بيف المكاف الذي يوجد فيو ومكاف صابة خبلؿ اجتياز فبل يكفي أف تقع اإل  النية
العمؿ بؿ يجب أف يكوف غرض العامؿ ىو إما الذىاب إلى مكاف العمؿ أو العودة إلى المكاف 

سبوعية )حيث ال يوجد الذي يقصده وعمى ذلؾ فاإلصابة التي تقع لمعامؿ في يوـ االستراحة األ
أثناا وجود العامؿ عمى الطريؽ المؤدي  صابة طريؽ ولو وقعتإعمؿ في المشروع( ال تعتبر 

مف المكاف الذي يوجد فيو إلى محؿ العمؿ وذلؾ ألنو ال يوجد عمؿ في ذلؾ اليوـ وقد قضى في 
فرنسا تطبيقا لذلؾ بأف الحادث الذي يقع لمعامؿ في يـو راحتو األسبوعية أثناا ذىابو مف منزلو 

الذي تبيعو المنشأة لعماليا بسعر منخفض ال  إلى المنشاة التي يعمؿ فييا لشراا كمية مف الفحـ
 (1)يعتبر حادث طريؽ. 

 نو يوجد معياريف لتحديد الطريؽ الطبيعي:أيتبيف مما تقدـ 

 المعيار المكاني لمطريؽ :

وطريؽ العمؿ ىو الطريؽ الطبيعي الذي يسمكو الشخص العادي لمذىاب   السبيؿ  الطريؽ لغة
وىو الطريؽ األيسر   د في نفس ظروؼ العامؿ المصابإذا وج  لمباشرة عممو والعودة منو

                                                           
.448-1954مجلة القانون االجتماعً  1953\11\20نقض اجتماعً فرنسً فً ( 
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فالمعيار  ىنا معيار موضوعي دوف   واألقرب إلى مقر العمؿ ومكاف اإلقامة واألقؿ خطورة
 اإلعتداد بسموؾ العامؿ وظروفو الشخصية.

حداىا مقر العمؿ فمقر العمؿ ىو نياية إوعرفت طريؽ العمؿ بأنيا ىي المسافة بيف نقطتيف 
لى العمؿ وبدايتيا في العودة منو فالعامؿ عندما يتوجو لمباشرة العمؿ يكوف إي الذىاب الطريؽ ف

قامتو يكوف قاصدا مكاف إمتوجيا لمقر عممو وعند مغادرتو لمقر العمؿ يكوف متوجيا لمكاف 
 العمؿ وفقا لممجرى العادي لؤلمور.

جية المقابمة لو والتي لـ فالنطاؽ المكاني لطريؽ العمؿ ينحصر بنقطتيف ىما مكاف العمؿ وال
يتطرؽ  المشرع األردني والمصري لتحديدىا عمى نقيض المشرع الفرنسي الذي حدد ىاتيف 
النقطتيف في قانوف الضماف االجتماعي وحصرىا بمكاف العمؿ والمسكف األصمي أو المسكف 

اب الثانوي الذي يتصؼ بشيا مف اإلستقرار أو أي مكاف آخر يقصده بشكؿ اعتيادي ألسب
لذا يجب   والمطعـ أو المقصؼ أو بصفة عامة المكاف الذي يتناوؿ فيو العامؿ طعامو  عائمية

أف تكوف النقطتاف واقعتاف عمى طريؽ العمؿ وتتمثؿ ىاتاف النقطتاف بمكاف العمؿ والجية 
 المقابمة.

ـ ردني والمشرع المصري فمويبلحظ مف ذلؾ أف المشرع الفمسطيني قد سمؾ مسمؾ المشرع األ
يحدد النطاؽ المكاني  لطريؽ العمؿ وحبذا لو سمؾ مسمؾ المشرع الفرنسي وحدد النطاؽ المكاني 

في تكييؼ الحادث الذي يتعرض لو العامؿ ىؿ ىو  ةلما ليذا التحديد مف أىمي  لطريؽ العمؿ
 (1)وبالتالي معرفة الحقوؽ المترتبة لمعامؿ المصاب في كؿ حالة. طرؽحادث عمؿ أـ حادث 

 (2)ار الزماني لطريؽ العمؿالمعي

لاإلصابة عمى الطريؽ مف العمؿ و  يو يجب أف تقع في حدود الوقت المعقوؿ لمواعيد العمؿ أي ا 
لى إلى عممو مناسبا لوصولو إقامتو لمذىاب إأف يكوف الوقت الذي يخرج فيو العامؿ مف مكاف 

  عد نيايتوالعمؿ ومو  ع اإلصابة مع موعد بدابحيث يتناسب وقو   محؿ عممو في الوقت المحدد
وانعداـ ىذا التناسب يؤدي إلى اإلستنتاج بأف اإلصابة لـ تقع في الزمف المعقوؿ لقطع مسافة 
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طار اإلصابات إأي أف اإلصابة التي تقع بأوقات بعيدة عف أوقات الدواـ تخرج مف   الطريؽ
كاف عممو يبدأ لى عممو في الساعة الخامسة صباحا و إفمو أف عامبل خرج   عمى طريؽ العمؿ

صابة في الطريؽ مف إفي الساعة الثامنة فإف اإلصابة التي تقع لو في ىذا الوقت ال تعتبر 
 العمؿ واليو إذا لـ يكف ىذا الوقت ضروريا لموصوؿ إلى العمؿ.

عمى والواقع أف تحديد ىذا الوقت يرتبط بمواعيد العمؿ التي يحددىا رب العمؿ والتي يجب 
فالعامؿ ينطمؽ قبؿ موعد العمؿ بفترة زمنية تتناسب مع   عممويا في مقر العامؿ أف يتواجد في

مكاف تواجده والفترة البلزمة لوصولو بحسب طبيعة الطريؽ وطبيعة المواصبلت وظروؼ العامؿ 
 لى كؿ حالة عمى حدة.إبحيث ينظر   الخاصة

نيا افترضت أؿ مع فمـ تناقش العنصر الزمني لمكاف العمتمييز األردنية وبالنسبة لمحكمة ال
نو الوقت الذي ينطمؽ أحكاميا دوف أف تحدده مكتفية باإلشارة إلى أليو في إوجوده وكانت تشير 

إال أنيا قضت في قرار ليا بأف "العامؿ   لى عممو والوقت الذي يعود العامؿ خبللوإفيو العامؿ 
ربد لئللتحاؽ بعممو إ حدى قرى مدينةإلى عممو في تماـ الساعة السادسة صباحا مف إقد انطمؽ 

صابة ضمف زمف إبحيث اعتبرت ما وقع لمعامؿ مف   (1)في مدينة الزرقاا بواسطة الباص"
لمحكمة عند تحديده العنصر األمر الذي يكوف معو قضاا ىذه ا  الوصوؿ إلى مكاف العمؿ

الذي عد الطرؼ اآلخر عف مكاف العمؿ وبالتالي الزماف بلطريؽ العمؿ أخذ باعتباره  الزماني
 يحتاجو العامؿ لقطع ىذه الطريؽ.

لى مكاف عممو سمطة إيتبيف مف قرار المحكمة أف تحديد الزمف الذي يحتاجو العامؿ لموصوؿ 
ف العامؿ ال يضمف ما قد أل  وغالبا ما يكوف تقدير المحكمة في مصمحة العامؿ  تقديرية لمقاضي

مثاؿ ذلؾ   رئة لـ تكف بالحسبافلى العمؿ مف مفاجآت أو ظروؼ طاإيحدث لو وىو في طريقو 
مما قد يؤثر عمى موعد   سرائيميةأف يعترض طريؽ العامؿ الفمسطيني حاجز لقوات االحتبلؿ اإل

 لى عممو.إلى سموؾ طريؽ آخر لموصوؿ إوقد يضطر العامؿ   وصوؿ العامؿ لعممو سمبا

  

                                                           
(

1
من المجلة القضابٌة لسنة  5عدد  492،منشور على الصفحة 2000\5\31تارٌخ 1999\471حكم محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم (

2000. 
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 الفرع الثالث: وسائل إثبات إصابة العمل

فعميو أف يثبت أنو كاف   صابات العمؿإيستفيد مف أحكاـ تأميف لكي يستطيع العامؿ المصاب أف 
فيتعيف عمى العامؿ إثبات أف الحادث قد حصؿ لو أثناا تأديتو لعممو أو   ضحية لحادث عمؿ

ذا كاف قد تعرض لحادث طريؽ فعميو أف يثبت أنو قد تعرض لمحادث أثناا ذىابو أو إيابو   بسببو وا 
 مف العمؿ.

ذي يتعرض لو العامؿ وما ينجـ عنو مف ضرر والعبلقة فيما بينيما ىي في وبما أف الحادث ال
 حقيقتو وقائع مادية فيمكف لمعامؿ المصاب إثباتيا بكافة طرؽ اإلثبات.

:إصابة العمؿ مف قبؿ العامؿ إثباتومف أىـ وسائؿ   

 أو شيادة الشيود.  موضحا فيو أقواؿ المصاب إف أمكف  محضر معاينة الشرطة لمحادث -1
 مختـو وموضح فيو ظروؼ الحادث.مف قبؿ صاحب العمؿ إخطار عف وقوع اإلصابة  -2
 التقرير الطبي الصادر عف المجنة الطبية. -3
 شيادة الوفاة إذا أدت اإلصابة لموفاة. -4
 حجة حصر ارث لبياف صفة المدعيف وكونيـ ورثة المصاب المتوفى. -5
 فواتير المصاريؼ والعبلج. -6
 عقد العمؿ. -7
 بوليصة التأميف. -8

ويحتوي ىذا التقرير عادة عمى اسـ   مف وسائؿ اإلثبات التقرير الطبي الصادر عف المجنة الطبيةف
وكذلؾ عمى أسماا أعضاا المجنة التي   المصاب وعمره وجنسيتو و نسبة العجز وفترة التعطؿ

  رفالتقرير الذي يصدر عف ىذه المجنة لو صفة الرسمية فبل يطعف فيو إال بالتزوي  أعدت التقرير
وبما أنو يعتبر سندا رسميا فيكوف   فيعتبر تقرير المجنة الطبية مسألة فنية طبية أي مف مسائؿ الخبرة

مف قانوف البينات الفمسطيني رقـ  (9)وذلؾ عمبل بأحكاـ المادة    كؿ ما دوف فيو حجة عمى الكافة
 (1).(2001)لسنة  (4)

                                                           
(

1
ومن فً  ( من قانون البٌنات الفلسطٌنً والتً تنص على أنه"السنددات الرسمٌة هً التً ٌنظمها الموظفون العمومٌون9)( المادة 

حكمهم  الذٌن من اختصاصهم تنظٌمها طبقا لألوضاع القانونٌة، أما السندات التً ٌنظمها أصحابها وٌصدقها الموظفون العمومٌون 
 ومن فً حكمهم الذٌن من اختصاصهم تصدٌقها طبقا للقانون فتعتبر رسمٌة من حٌث التارٌخ والتوقٌع فقط"
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كونيا تعتبر واقعة ؽ شيادة الشيود ثبات اإلصابة التي يتعرض ليا عف طريإولمعامؿ أيضا 
بشيادة الشيود ويدعى غالبا لمشيادة رئيس  اإلصابة التي يتعرض ليا ويحؽ لمعامؿ إثبات مادية.

المجنة الطبية ومفتش العمؿ وموظؼ شركة التأميف مصطحبا معو الممؼ الخاص بالمدعي 
 )العامؿ المصاب(.

قرائف وتعرؼ القرائف حسب نص المادة صابتو عف طريؽ الإوكذلؾ يستطيع العامؿ إثبات 
مف واقعة   أنيا "ىي نتائج تستخمص بحكـ القانوف أو تقدير القاضيبمف قانوف البينات  (106)

 ثابتة ومعروفة لئلستدالؿ عمى واقعة غير  معروفة وىي نوعاف: قرائف قانونية وقرائف قضائية".

اإلصابة لحظة الحادث أو بعده وقد وضعت محكمة النقض الفرنسية قرينة تقضي بأف ظيور 
إال أف ىذه القرينة ليست قاطعة فيجوز إثبات   مباشرة تعد قرينة عمى أنيا ناجمة عف ىذا الحادث

إال أنيا ليست ناتجة   عكسيا بإثبات أف اإلصابة ولو أنيا معاصرة أو الحقة مباشرة لمحادث
شب بالمنشأة يعد قرينة عمى أف فإف مجرد العثور عمى العامؿ متوفيا بعد الحريؽ الذي   عنو

بأف يثبت أف الوفاة طبيعية وليست ناتجة عف   بيد أنيا قابمة إلثبات العكس  الوفاة حادث عمؿ
 (1) الحريؽ.

وخبلصة القوؿ إف وجود ىذه القرينة يعفي العامؿ المصاب مف إثبات عبلقة السببية بيف 
انقضت فترة مف الزمف بيف الحادث  أما إذا  اإلصابة التي تعرض ليا والضرر الناتج عنيا

 والضرر فإنو يتوجب عمى العامؿ المصاب إثبات ىذه العبلقة.

ذا لـ تكف اإلصابة التي تعرض ليا العامؿ المصاب نتيجة لحادث وقع في مكاف العمؿ  وا 
فيتعيف عمى العامؿ المصاب إثبات أف اإلصابة التي تعرض ليا كانت نتيجة العمؿ أو   وزمانو
 بسببو.

 الفرع الرابع: عبء اإلثبات في إطار إصابات العمل

استقرت القاعدة المعروفة في قانوف البينات أف عمى الدائف إثبات اإللتزاـ وعمى المديف إثبات 
وبما أف العامؿ ىو الدائف بحقو في الحصوؿ عمى التعويض عند تعرضو إلصابة   التخمص منو

                                                           
.136ص( خلؾ، محمد سعٌد عبد النبً، مرجع سابق،

1
( 
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العامؿ وبالتالي يتعيف عميو إثبات أنو تعرض  فإف عبا إثبات ىذه اإلصابة يقع عمى  العمؿ
لئلصابة وىو في العمؿ أو بسببو وأف يثبت العبلقة بيف اإلصابة التي تعرض ليا وبيف العمؿ 

شرافو.  الذي يؤديو لمصمحة صاحب العمؿ وتحت إدارتو وا 

وبالتالي   والقانوف سمح لمعامؿ بإثبات حقوقو وكؿ ما يتعرض لو أثناا العمؿ بكافة طرؽ اإلثبات
فإف لو الحرية التامة في إثبات اإلصابة التي يتعرض ليا عف طريؽ شيادة الشيود أو عف طريؽ 

ولمقاضي سمطة تقديرية في استنباط الحقيقة مما يقدـ لو مف بينات تثبت أف وقوع   القرائف
انوف ( مف ق117إضافة إلى أف المادة )  اإلصابة لمعامؿ كانت بسبب العمؿ أو أثناا تأديتو

العمؿ الفمسطيني أوجبت عمى صاحب العمؿ عند وقوع إصابة العمؿ إخطار الوزارة والجية 
مف وقوعيا ويسمـ المصاب صورة ( ساعة 48المؤمف لدييا خطيا عف كؿ إصابة عمؿ خبلؿ )

فاإلخطار يعتبر بينة خطية يستطيع العامؿ مف خبلليا إثبات وقوع اإلصابة التي   عف اإلخطار
وأوجبت عميو كذلؾ أف يقوـ بتبميغ الشرطة فور وقوع أية إصابة أدت إلى وفاة   تعرض ليا

وبالتالي يستطيع العامؿ أف   العامؿ أو ألحقت بو ضررا جسمانيا حاؿ دوف استمراره بالعمؿ
ولقد فرض المشرع   ي إثبات اإلصابة  التي يتعرض ليايعتمد عمى محاضر ضبط الشرطة ف

ـ( عقوبة عمى صاحب العمؿ الذي 1975\79اإلجتماعية رقـ ) المصري في قانوف التأمينات
بالحبس مدة ال   يمتنع عف إببلغ أو إخطار الييئة بأي حادث يقع ألحد عمالو ويعجزه عف العمؿ

كما يعاقب   تتجاوز ثبلثة شيور وبغرامة ال تزيد عمى خمسمائة جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف
لمصاب إلى مكاف العبلج أو يمتنع عف إببلغ الشرطة صاحب العمؿ الذي يمتنع عف نقؿ ا

 .(180( و )179)ئة قرش وال تجاوز ألفي قرش وىذا ما أكدتو المادة بغرامة ال تقؿ عف ما

ويرى األستاذ الدكتور أحمد حسف البرعي وبحؽ أف عقوبة الغرامة في المادة األخيرة ال تتناسب 
ذه الغرامة حتى في حدىا األقصى ال تشكؿ وتطور مستوى المعيشة واألسعار بحيث أصبحت ى

 (1)أي عبا عمى صاحب العمؿ.

كما فرض المنظـ السعودي عقوبة عمى المشترؾ المصاب أو عمى صاحب العمؿ في حاؿ 
إخبلؿ أي منيما بما يفرضو النظاـ عميو مف التزاـ باإلببلغ عف إصابة العمؿ خبلؿ الميمة 

 (2)المحددة.

                                                           
.198( الحربً،حسن بن عطٌة،مرجع سابق،ص

1
( 

.198( الحربً،حسن بن عطٌة،مرجع سابق،ص
2
( 
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ت في إطار إصابات العمؿ وبصورة واضحة عند إثبات عبلقة السببية شكالية عبا اإلثباإوتثور 
إذ   في حاؿ حدوث اإلصابة بسبب العمؿ واضحة  والتي تظير بصورة  بيف الحادث والعمؿ

عمى العامؿ أف يثبت العبلقة بيف العمؿ واإلصابة عمى خبلؼ حالة اإلصابة أثناا العمؿ فيتعيف 
ىذا الحادث والضرر الجسماني الذي أصيب بو فالقرينة في عمى العامؿ أف يثبت العبلقة بيف 

وتؤدي إلى إعفاا المصاب مف إثبات التحقؽ المادي   (قرينة اإلسناد)مثؿ ىذه الحالة تسمى 
استنادا بأف كؿ مكاف يتواجد فيو العامؿ بناا عمى أمر مف   ة ذاتيالمواقعة مصدر اإلصاب

ة الزمنية التي يستغرقيا في تنفيذ مثؿ ىذا األمر وأف الفتر   صاحب العمؿ يعتبر مكانا لمعمؿ
وبالمقابؿ فإف لصاحب العمؿ دحض اإلدعااات وذلؾ وفؽ القواعد العامة   يعتبر وقت عمؿ

 ( 1)المقررة قانونا.

يتعيف عمى العامؿ أف يثبت مينية الحادث بمعنى أف اإلصابة نتجت بسبب العمؿ فموال  وكذلؾ
 العمؿ لما وقع الحادث. 

فإف وجود العامؿ في مكاف العمؿ   امؿ يستطيع إثبات إصابتو مف خبلؿ )قرينة التبعية(والع
شراؼ صاحب العمؿ فإف ذلؾ يشكؿ عبلقة تبعية فالعامؿ   وممارستو لعممو وىو تحت إدارة وا 

شرافو فإذا تعرض إلصابة   يتبع لصاحب العمؿ ألنو يؤدي العمؿ لمصمحتو وتحت إدارتو وا 
تو لمعمؿ وىو في حالة التبعية فالحالة ىذه تشكؿ قرينة مفادىا أف الحادث قد العمؿ أثناا ممارس

 وقع لمعامؿ وىو يؤدي العمؿ لمصمحة صاحب العمؿ.

فممقاضي   ولمقاضي السمطة التقديرية في تقدير مدى كفاية ىذه القرائف لتكويف عقيدتو وقناعتو
ما داـ   لؾ لرقابة محكمة النقضاستنباط ىذه القرائف مف وقائع الدعوى وىو ال يخضع في ذ

 حكمو مبني عمى قرائف مستساغة.

وفي جميع األحواؿ إذا لـ يستطع العامؿ إثبات اإلصابة التي تعرض ليا يستطيع توجيو اليميف 
ذا لـ يحمفيا حكـ   فإذا حمفيا خسر المدعي وىو العامؿ دعواه  الحاسمة لصاحب العمؿ وا 

عمبل بأحكاـ قانوف البينات   دىا عمى العامؿ ليحمفيا ىوولصاحب العمؿ أف ير   لصالح المدعي
 (2)الفمسطيني.

                                                           
.55-54( عدوي، منار، مرجع سابق،ص

1
( 

.2001لسنة  4من قانون البٌنات الفلسطٌنً رقم  145( المادة 
2
 ( 
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المطمب الثاني: مدى حؽ العامل في الرجوع عمى شركة التأمين بالتعويض عن 
  (.طرؽحادث ، إصابة العمل في حال كان لمحادث صفة مزدوجة )حادث عمل

 أمين.مدى مسؤولية شركة التأمين وفؽ نصوص بوليصة التاألول: الفرع 

وثيقة التأميف ىي عادة قطعة مف الورؽ تحتوي عمى معظـ الشروط الخاصة بنوع التأميف 
محؿ   المؤمف وتحتوي عمى الخطر المراد التأميف ضد وقوعويصدرىا التي وىي   المطموب

قيمة   مدة سرياف عقد التأميف  التأميف أسماا األطراؼ المنخرطة في عقد التأميف وصفاتيـ
ثـ توقيع   قسط التأميف ثـ صورة توقيع موظؼ الشركة المختص  حاؿ حدوث الخطرالتأميف في 

 وسيط التأميف الذي يعتمد صورة التوقيع.\مندوب أو وكيؿ

وقيمة التأميف في التأميف   وتتحدد مسؤولية شركة التأميف بقيمة التأميف الوارد في البوليصة
ذه الحالة بوليصة مقدرة القيمة أو الشخصي تكوف محددة سمفا وتسمى البوليصة في مثؿ ى

أما في تأميف األضرار فإف المبمغ يقدر عند وقوع الحادث مف قبؿ الخبراا في حدود الحد   معمقة
 (1).أي بحدود قيمة التأميف الواردة في مثؿ ىذه الحالة بوليصة مفتوحة  األعمى لمتأميف

لعامؿ وصاحب العمؿ في جميع األحواؿ وبالنسبة لشركة التأميف فيعتبر األجر المتفؽ عميو بيف ا
ولما كاف مف المقرر قانونا أف شركة التأميف   بالنسبة إلصابات العمؿ أنو أجر كمي )إجمالي(

بصرؼ النظر عف مدى مسؤولية صاحب العمؿ   تمتـز في حدود ما ورد في وثيقة التأميف فقط
التأميف ىي األجور الكاممة  وأف أجور العماؿ المؤمف عمييـ الواردة في وثيقة  المؤمف لو

)اإلجمالية( المصرح بيا مف صاحب العمؿ والتي يجري وفقا ليا حساب أقساط التأميف المستحقة 
لذلؾ فإف التزاـ شركة التأميف بالتعويض في جميع األحواؿ يكوف وفؽ المعادلة األولى   لمشركة

وفي   يوـ * نسبة العجز( 3500وىي )أجر   مف قانوف العمؿ فقط (120)الواردة في المادة 
حاؿ كاف مبمغ التعويض وفؽ المعادلة الثانية ىو األكبر يخصـ ما تمتـز بو شركة التأميف مف 

 ويمـز صاحب العمؿ بالمبمغ الباقي.  مبمغ التعويض المستحؽ لمعامؿ المصاب

بوليصة وفي الحالة التي يذكر فييا صاحب العمؿ أجرا أقؿ مف األجر الذي يتقاضاه العامؿ في 
فيتـ اعتماد األجر الذي تـ   وأثبت العامؿ أف أجره يزيد عما ىو مذكور في البوليصة  التأميف

                                                           
.128-127،ص2001دار نشر، ( العطٌر،عبد القادر، التأمٌن البري فً التشرٌع، دراسة مقارنة، بدون طبعة، بدون
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إثباتو مف قبؿ العامؿ ولكف يقسـ بحيث تتحمؿ شركة التأميف بالتكافؿ والتضامف ناتج العممية 
 أما المبمغ المتبقي فيحكـ بو عمى رب العمؿ لوحده. الحسابية عف األجر المصرح بو

وفي ذلؾ قضت محكمة اإلستئناؼ "أننا نجد أف محكمة الدرجة األولى قد جزأت الحكـ ذلؾ أف 
المبمغ الممزمة بدفعو المدعى عمييا األولى ىو في حدود األجر الحقيقي لممدعي بينما حدود التزاـ 
 المدعى عمييا الثانية ىو في حدود األجر المصرح بو في بوليصة التأميف وبالتالي طبيعي أف
يكوف ما تمتـز بو المدعى عمييا األولى خبلؼ ما تمتـز بو المدعى عمييا الثانية وبالتالي ال مجاؿ 
لمحكـ بالتكافؿ والتضامف بخصوص كامؿ المبمغ ولكف كاف يتوجب الحكـ بالتكافؿ والتضامف 

الثانية فيما بيف المدعى عمييا األولى والثانية فيما يخص المبمغ المحكوـ بو عمى المدعى عمييا 
 (1)فقط".

: حؽ العامل في اإلختيار بين اعتبار الحادث حادث عمل أم حادث نيالفرع الثا
 .وجواز الجمع بين التعويضات طرؽ

ت أحدى مثاؿ: ذىب عامؿ إلى عممو مع والده في سيارتو الخاصة وأثناا ذىابو إلى العمؿ انفجر 
  وكسر في الفؾ السفمي مثبل  اليد فأصيب العامؿ نتيجة ذلؾ في كسر في  إطارات ىذه السيارة

فيذا الحادث يعتبر حادث عمؿ ألنو حصؿ لمعامؿ أثناا ذىابو إلى عممو أيا كانت وسيمة النقؿ 
في  طرؽوحادث   شريطة أف يكوف الذىاب واإلياب ببل توقؼ أو انحراؼ عف الطريؽ الطبيعي

لحالة مقاضاة صاحب العمؿ فيحؽ لمعامؿ في ىذه ا  نتيجة انفجار إطار السيارةذاتو الوقت 
كما يحؽ لو مقاضاة شركة التأميف المؤمف لدييا باعتبار أف   باعتبار أف الحادث حادث عمؿ

 .طرؽالحادث حادث 

ويكوف لمحادث صفة مزدوجة إذا كاف العامؿ قد أصيب أثناا ذىابو لمعمؿ بحادث طريؽ سواا 
عمؿ سائؽ وتعرضت المركبة التي أو إذا كاف العامؿ ي  كاف ماشيا وصدـ أـ كاف في مركبة

 يقودىا لحادث طرؽ.

ومما ال شؾ فيو أف حوادث السير تدخؿ ضمف إصابات العمؿ وفقا لما نصت عميو المادة 
األولى مف قانوف العمؿ الفمسطيني بتعريفيا إلصابة العمؿ بأنيا " الحادث الذي يقع لمعامؿ أثناا 

                                                           
.2018\1\3، الصادر بتارٌخ 2017\352( استبناؾ رقم 

1
( 
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............" ووفقا لمكثير مف   أو عودتو منو  موأو أثناا ذىابو لمباشرة عم  العمؿ أو بسببو
اإلجتيادات القضائية في ىذا الشأف حيث ذىبت محكمة النقض الفمسطينية إلى أف العامؿ الذي 

 (1)المنشأة وأصيب بإصابة عمؿ يعتبر مف قبيؿ حادث العمؿ".يقوـ بعممو خارج 

لمسئولية التقصيرية  عف الفعؿ الواحد ومف المقرر أنو ال يجوز الجمع بيف المسئولية العقدية وا
ألف حكمة تشريع المسؤولية ىي جبر الضرر   ألنو ال يجوز التعويض عف الضرر الواحد مرتيف

صبلحو فبل يجوز أف يثرى المضرور عمى حساب محدث الضرر بأف يتقاضى أكثر مما يمـز   وا 
ف أحكاـ كؿ منيما ما ىو كما وال يجوز أف يجمع بيف المسؤوليتيف بأف يأخذ م  لجبر الضرر

أصمح لو  وال يجوز لو أيضا أف يجمع بينيما بمعنى أف يتمسؾ بأحداىما أوال فإذا خسر دعواه 
فبل يجوز الجمع بينيما   بؿ يجوز دفع دعواه الثانية بسبؽ الفصؿ فييا  لجأ إلى الدعوى األخرى

 (2)مف ىاتيف المسؤوليتيف. ألف لكؿ مف المسئوليتيف تنظيمًا مستقبًل خاصا وإلختبلؼ مصدر كؿ

عادة ما يختار المؤمف لو عند تحقؽ الخطر المؤمف منو و   لممصاب أف يختار أي مف الدعوييفو 
فإذا ما اختار ذلؾ وحصؿ عمى ما يستحقو مف   الرجوع عمى المؤمف بسبب مبلاتو المادية

ذات الضرر  تعويض يعادؿ ضرره مف المؤمف امتنع عميو مطالبة مسبب الضرر بالتعويض عف
فأضحت مطالبتو مف قبيؿ اإلثراا غير   الذي يكوف قد زاؿ بمجرد تعويضو مف قبؿ  المؤمف

 (3)المبرر.

ويصدر القرار عادة بإلزاـ كؿ مف شركة التأميف المؤمف لدييا وصاحب العمؿ بدفع التعويضات 
جوع بيف صاحب فبالتالي يحؽ لممصاب اإلختيار في الر   المستحقة لممصاب بالتضامف والتكافؿ

العمؿ عمى اعتبار أف الحادث حادث عمؿ وعمى سائؽ السيارة المتسبب بالحادث وعمى شركة 
 التأميف  عمى أساس المسؤولية العقدية.

  

                                                           
رام هللا.\الصادر عن محكمة النقض الفلسطٌنٌة 2008\175( قرار رقم 

1
( 

.410-409،فلسطٌن،ص2016( التكروري، عثمان وسوٌطً، أحمد، مصادر اإللتزا م، المكتبة األكادٌمٌة،
2
( 

.48،ص 2010، حقوق المؤمن المترتبة على دفعه التعوٌض، رسالة ماجستٌر، جامعة النجاح، فلسطٌن،تٌرة، هدى عبد الفتاحأ( 
3
( 
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في ضوء قرار ساب التعويضات التي يستحقيا العامل كيفية حالمبحث الثاني: 
 . 2015لسنة  4الييئة العامة لمحكمة النقض رقم 

بر الضرر الذي لحؽ بالمضرور أو التخفيؼ مف وطأة ذلؾ الضرر عمى التعويض ىو ج
وىو يختمؼ في ذلؾ عف العقوبة ألف ىذه يقصد بيا مجازاة الجاني عف فعمتو وردع  (1)المصاب.

تقدر بقدر خطأ  يض بقدر الضرر في حيف أف العقوبةويترتب عمى ىذا الفرؽ تقدير التعو   غيره
 (2)الجاني ودرجة خطورتو.

كحقو في أجره اليومي   بموجب أحكاـ قانوف العمؿإصابة العمؿ حؽ لمعامؿ المصاب  عف ينشأ
كتعويض عف األضرار التي لحقت بو مف جراا اإلصابة التي تعرض ليا أثناا تأديتو لمعمؿ أو 

 بسببو.

 ل: التعويض عن العجز المؤقتالمطمب األو

وقد يتخمؼ لديو مف   إصابة عمؿ يترتب عمى الحادث الذي يتعرض لو العامؿ أثناا العمؿ 
  بآداا عممو الذي يشكؿ مصدر رزقوجراا ىذه اإلصابة عجزا وبالتالي الحيمولة دوف قياـ العامؿ 

  جراا اإلصابة مف تعويضو عما لحؽ بو مف ضرر إلى فالعامؿ في ىذه الحالة يكوف بحاجة
تحقو العامؿ عف العجز لذلؾ فقد عالج المشرع ىذه المسألة وبيف مقدار التعويض الذي يس

 المتخمؼ لديو.

 الفرع األول: مفيوم العجز المؤقت

لـ يورد قانوف العمؿ الفمسطيني وكذلؾ األردني وقانوف الضماف اإلجتماعي تعريفا لمعجز 
 .فترؾ المشرع األمر لمفقو  المؤقت

عبلج لحيف صابة وخبلؿ فترة الوالعجز المؤقت يعني عدـ قدرة العامؿ عمى العمؿ بعد وقوع اإل
وىذا ىو المعنى الذي أراده المشرع األردني في كؿ مف   انتيائو بالشفاا أو العجز الدائـ أو الوفاة

                                                           
(

1
الجبوري،ٌاسٌن محمد، الوحٌد فً شرح القانون المدنً األردنً،الجزء األول،الطبعة الثانٌة،دار الثقافة للنشر ( 

 .617،ص2011والتوزٌع،عمان،

(
2

دراسة مقارنة مع القانون األردنً،رسالة -عفاء من التعوٌض فً القانون المدنً الكوٌتًالخرٌنج،ناصر متعب،اإلتفاق على اإل(

 .11،ص2010ماجستٌر،عمان،
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ليو بعض الفقياا والذيف إقانوف العمؿ وقانوف الضماف االجتماعي وىو ما يخالؼ ما ذىب 
مؤقت يختمؼ فالعجز ال(1)استخدموا مصطمح العجز المؤقت لمداللة عمى العجز الجزئي الدائـ. 

  عف العجز الجزئي الدائـ الذي يستمر طيمة حياة اإلنساف بنسبة معينة تختمؼ مف إصابة ألخرى
 أما العجز المؤقت فيكوف خبلؿ مدة مؤقتة ثـ يزوؿ وينتيي بانتياا مدتو.

والعجز المؤقت ىو المرض أو اإلعياا الجسمي الذي يصيب العامؿ بسبب العمؿ أو نتيجة لو 
يقعده عف العمؿ مدة زمنية تبدأ مف تاريخ اإلعبلف عف وقوع الحادث المسبب ف  أو ألجمو
حيث تقرر المجنة الطبية المختصة وقت   وئعبلف الطبيب المختص عف شفاإولغاية   لممرض

  و أو المدة الزمنية البلزمة تحديدا لمشفاا مف المرض والبلزمة لمعبلجئبدا المرض ووقت شفا
مى العودة إلى ممارسة عصبح قادرا أوبياف أف العامؿ   التعويض عنياوىي مدة التعطؿ الواجب 

وقد أطمؽ الفقياا عمى ىذا النوع مف إصابة العمؿ العجز المؤقت الذي بالضرورة   عممو بانتظاـ
 (2)تزيد مدتو عف ثبلثة أياـ مف التعطؿ. 

 الفرع الثاني: التعويض عن العجز المؤقت ومقداره.

 النصوص القانونية

لسنة  (79)رقـ  مف قانوف التأمينات اإلجتماعية المصري (49)تنص المادة   قانوف المصريال-
ف آداا عممو تؤدي الجية المختصة يعمى "إذا حالت اإلصابة بيف المؤمف عميو وب (1975)

بصرؼ تعويض األجر خبلؿ فترة تخمفو عف عممو بسببيا تعويضا عف أجره يعادؿ أجره المسدد 
يض لممصاب في مواعيد صرؼ األجور بالنسبة لمف يتقاضوف و صرؼ ىذا التععنو االشتراؾ وي
ويستمر صرؼ ذلؾ التعويض طواؿ مدة عجز   وأسبوعيا بالنسبة لغيرىـ  أجورىـ بالشير

ويتحمؿ صاحب العمؿ   ت العجز المستديـ أو حدوث الوفاةالمصاب عف أداا عممو أو حتى ثبو 
ويقدر التعويض اليومي عمى أساس األجر الشيري صابة أيا كاف وقت وقوعيا أجر يوـ اإل

 المسدد عنو االشتراؾ مقسوما عمى ثبلثيف". 

                                                           
.147( صالح،رامً نهٌد،مرجع سابق،ص

1
( 

.70( شكري،موسى،مرجع سابق،ص
2
( 
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إذا حالت اإلصابة بيف العامؿ وأداا عممو " أنو عمى (145)تنص المادة   القانوف اإلماراتي -
وجب عمى صاحب العمؿ أف يؤدي إليو معونة مالية تعادؿ أجره كامبًل طواؿ مدة العبلج أو لمدة 

خفضت المعونة إلى النصؼ   فإذا استغرؽ العبلج أكثر مف ستة أشير  ستة أشير أييما أقصر
 ."وذلؾ لمدة ستة أشير أخرى أو حتى يتـ شفاا العامؿ أو يثبت عجزه أو يتوفى أييما أقصر

ب( عمى أنو "إذا نشأ عف إصابة العمؿ عجز مؤقت لمعامؿ \90تنص المادة )  القانوف األردني-
%( مف معدؿ أجره اليومي اعتبارا مف اليوـ الذي وقعت فيو 75ال يوميا يعادؿ )فيستحؽ بد

اإلصابة وذلؾ أثناا مدة المعالجة التي تحدد بناا عمى تقرير مف المرجع الطبي إذا كانت 
%( مف ذلؾ األجر إذا كاف المصاب 65معالجتو خارج المستشفى ويخفض ذلؾ البدؿ إلى )

 المعتمدة". يعالج لدى أحد مراكز العبلج

 (2000)لسنة  (7)مف قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ  (119)تنص المادة   القانوف الفمسطيني-
% مف أجره اليومي 75عمى أنو "إذا حالت إصابة العمؿ دوف آداا العامؿ لعممو يستحؽ العامؿ 

 (1) يوما". 180عند وقوع اإلصابة طيمة عجزه المؤقت بما ال يتجاوز 

عمى أنو ( 2010)لسنة  (6)مف قانوف العمؿ الكويتي رقـ  (49)المادة  ي تنصالقانوف الكويت-
ج التي حؽ في تقاضي أجره طواؿ فترة العبللمعامؿ المصاب بإصابة عمؿ أو مرض ميني ال

ذا زادت فترة الع جر فقط حتى شفاؤه أو ألج عمى ستة أشير يدفع لو نصؼ ابليحددىا الطبيب وا 
 تثبت عاىتو أو يتوفى".

تتفؽ جميعيا في أف العامؿ المصاب لو  ذات العبلقةالمذكورة أف القوانيف يف مف النصوص يتب
إال   الحؽ في الحصوؿ عمى التعويض خبلؿ فترة التعطؿ الناتجة عف اإلصابة التي يتعرض ليا

مسألتيف األولى المدة التي يستحؽ خبلليا التعويض والثانية مقدار  أف ىذه القوانيف تختمؼ في
 يض المستحؽ خبلؿ فترة العبلج.التعو 

                                                           
(

1
لمؤسسة إذا حالت إصابة العمل على أنه "تلتزم ا 2016( من قانون الضمان اإلجتماعً الفلسطٌنً لسنة 78بٌنما تنص المادة )( 

% من آخر أجر تقاضاه قبل وقوع اإلصابة، والذي اتخذ أساسا لتسدٌد 75دون آداء العامل المؤمن علٌه لعمله بدفع بدل ٌومً ٌعادل 

ٌها المصاب ( من هذا القرار بقانون من تارٌخ وقوع اإلصابة عن األٌام التً ٌقض43( من المادة )1اإلشتراكات وفقا ألحكام الفقرة )

تحت العالج فً أحد مراكز العالج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التً ٌقضٌها المصاب فً المنزل وفقا لقرار صادر عن المرجع 
 الطبً".
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نما جعؿ ىذه المدة  فالمشرع المصري لـ ينص عمى مدة معينة ليستمر صرؼ األجر خبلليا وا 
راعى مصمحة العامؿ الذي قد يتعطؿ يكوف المشرع قد ف  و عف العمؿعطممفتوحة طواؿ فترة ت

عمى أف العامؿ لمدة تزيد عمى ستة شيور خبلفا لمقوانيف األخرى محؿ الدراسة التي نصت 
أما القوانيف   كالقانوف الفمسطيني  يستحؽ أجره خبلؿ فترة تعطمو بما ال يزيد عمى ستة شيور

األخرى كالقانوف اإلماراتي والقانوف الكويتي قد راعت مصمحة  العامؿ الذي تزيد فترة تعطمو عمى 
إلى النصؼ خبلؿ ستة أشير  فيتـ تخفيض األجر الذي يستحقو خبلؿ مدة الستة أشير األولى 

المشرع اإلماراتي جعؿ المدة التي يستحؽ عنيا العامؿ المصاب أجره كامبل ف ر التالية.أشيالستة 
فإذا ما استغرؽ عبلج   طواؿ فترة عبلجو مع اختيار المدة األقصر منيماأو ستة أشير فترة ىي 

صؼ خبلؿ فترة العامؿ المصاب فترة أطوؿ مف الستة أشير فيتـ تخفيض ىذا األجر إلى الن
وتشابو   الستة أشير التالية أو لحيف شفائو أو ثبوت العجز لديو أو وفاتو مع اختيار أييما أقصر

القانوف الكويتي مع القانوف اإلماراتي فقد جعؿ لمعامؿ المصاب الحؽ في تقاضي أجره طواؿ فترة 
ذا  زادت أو عبلجو  ىذا األجر إلى عف الستة أشير فيخفض فترة عبلجو لحيف ستة أشير وا 
ولـ يتضمف نص القانوف الكويتي عبارة   أو ثبوت العاىة لديو أو وفاتوه ؤ إلى أف يتـ شفاالنصؼ 

وىذه العبارة تحقؽ نوعا مف التوازف بيف مصمحة العامؿ   أييما أقصر خبلفا لمقانوف اإلماراتي
 ومصمحة صاحب العمؿ. 

مداللة عمى أف المصاب في ىذه ز المؤقت لاؿ عبارة العجالمشرع األردني قد قصد مف استعمأما 
وأنو بحاجة إلى   الحالة غير قادر عمى آداا عممو بسبب اإلصابة التي تعرض ليا في العمؿ

العبلج والراحة وبما أنو لف يقـو بالعمؿ في ىذه المدة فإف المشرع رتب لو مقدار معيف مف األجر 
ما و الصحية بصفة نيائية إما بالشفتحتى استقرار حال اا فيعود إلى عممو ويأخذ أجره كامبل وا 

وبالتالي يتوقؼ   بثبوت عجزه بنوعيو سواا العجز الكمي الدائـ أو العجز الجزئي الدائـ أو بالوفاة
معيا استحقاؽ ىذا البدؿ ويصرؼ لو التعويض المستحؽ عف ما ترتب  عمى إصابة العمؿ. 

د عرفت المادة الثانية مف قانوف العمؿ وتحدد اإلصابة بناا عمى تقرير المرجع الطبي وق(1)
 المرجع الطبي بأنو الطبيب المعتمد أو المجنة الطبية المعتمدة مف الوزير. 

                                                           
.51( سلمان، رامً عبد السالم عٌال، مرجع سابق،ص

1
( 
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قد فرؽ بيف حالتيف في المعالجة وفي مقدار البدؿ اليومي الذي يستحقو األردني أف المشرع  غير
 ( 1)العامؿ:

شفى ويستحؽ المصاب في ىذه الحالة الحالة األولى: حالة تمقي المصاب لمعبلج خارج المست
 %( مف البدؿ اليومي مف األجرة.75)

الحالة الثانية: حالة تمقي المصاب لمعبلج في أحد مراكز العبلج المعتمدة ويستحؽ المصاب في 
 %( مف البدؿ اليومي مف األجرة.65ىذه الحالة )

عف أجره اليومي الذي ال المذكورة أف العامؿ يستحؽ بدال يوميا  (90)يتبيف مف نص المادة ف
ويختمؼ   ويحدد البدؿ بنسبة مئوية مف األجر اليومي لمعامؿ  يستطيع تقاضيو نتيجة اإلصابة

فإذا كاف العامؿ   األجر الذي يحتسب البدؿ بناا عميو بحسب آلية استيفاا العامؿ لؤلجر
أما إذا   ر تقاضاهيكوف األجر الذي يعتمد لتقدير البدؿ ىو آخر أج  يتقاضى األجر بشكؿ يومي

اضاه خبلؿ كاف يتقاضى األجر عمى القطعة فيحسب أجره عمى أساس متوسط األجر الذي تق
فالقانوف حدد مقدار البدؿ اليومي الذي يستحقو العامؿ المصاب عف (2)األشير الستة األخيرة.

بدفع بدؿ األياـ التي تعطؿ فييا عف العمؿ مف جراا اإلصابة ويقع عمى صاحب العمؿ اإللتزاـ 
وقد   ىذه األياـ بالنسب المذكورة مف اليوـ الذي وقعت فيو اإلصابة إلى أف تنتيي المعالجة

تستقر حالتو الصحية بصفة نيائية إما بالشفاا فيتوجب عميو العودة إلى عممو ويمتـز صاحب 
ئيا أو أو بثبوت عجز لديو سواا كاف ىذا العجز دائما أـ مؤقتا جز   العمؿ بإعادتو إلى العمؿ

 (3)أو تنتيي بالوفاة فيستحؽ ورثتو التعويض بدال عنو.  كميا

أنو إذا أدت  المذكورة (119) مف خبلؿ نص  المادة فيتبيفأما فيما يتعمؽ بالقانوف الفمسطيني 
فيمتـز صاحب العمؿ بتعويض العامؿ عف ىذا   صابة العمؿ إلى عجز العامؿ عجزا مؤقتاإ

                                                           
. 52( سلمان،رامً عبد السالم عٌال،مرجع سابق،ص

1
( 

(
2

العمل األردنً على "ٌحسب التعوٌض المنصوص علٌه فً هذا القانون على أساس األجر األخٌر ( من قانون 91( تنص المادة )

 الذي ٌتقاضاه العامل أما إذا كان العامل عامال بالقطعة فٌحسب على أساس األجر خالل األشهر الستة األخٌرة من عمله".

(
3

ضمان اإلجتماعً ملزمة بدفع بدل ٌومً للعامل ٌعادل وفً حال كون العامل خاضع لقانون الضمان اإلجتماعً فإن مؤسسة ال (

% من أجره الٌومً المتخذ كأساس لتسدٌد اشتراكاته، وذلك بناء على تقرٌر المرجع الطبً، وٌالحظ هنا أن قانون الضمان 75

تشفى، بحٌث ساوى بٌن اإلجتماعً تجاوز ما جاء فً قانون العمل من إنقاص البدل الٌومً للعامل إذا كان ٌتلقى العالج خارج المس
البدل الٌومً للعامل الذي ٌتلقى العالج داخل المستشفى وخارجه وٌستمر دفع المؤسسة للبدل الٌومً للعامل من الٌوم التالً لوقوع 

 من قانون 29اإلصابة إلى حٌن ثبوت الشفاء أو العجز الدابم أو حتى الوفاة بموجب التقارٌر الطبٌة. وهذا ما نصت علٌه المادة 

 الضمان اإلجتماعً.
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بما  (1)  وليس األساسي طيمة مدة العجز  أجره اليومي الكامؿ% مف 75العجز ويستحؽ العامؿ 
 يوما. 180ال يتجاوز 

 مثاؿ لتوضيح ذلؾ:

  يوـ 100ونتج عف اإلصابة عجز مؤقت لمدة   أصيب عامؿ بإصابة عمؿ أثناا قيامو بعممو
 تي:فإف ما يستحقو العامؿ كتعويض عف العجز المؤقت كاآل  شيقؿ 80وكاف يعمؿ بأجر يومي 

 شيقؿ. 6000يوـ =  100شيقؿ *  %80 * 75

فيؿ صاحب العمؿ   يوـ 200لكف لو فرضنا في المثاؿ السابؽ أف العجز المؤقت كاف لمدة 
وفي ذلؾ يوجد  ؟يـو 200يوـ أو عف مدة العجز المؤقت كاممة أي  180ممـز بتعويضو عف 

 ف:ارأي

اب يستحؽ تعويضا عف المذكورة فإف العامؿ المص( 119)الرأي األوؿ: حسب نص المادة 
إال  وبالتالي في المثاؿ المذكور ال يستحؽ العامؿ  يوـ فقط 180العجز المؤقت بما ال يتجاوز 

حسب قواعد   يوـ الباقية ال يستحؽ عنيا تعويضا والعشروف  يوـ 180تعويضا عف مدة 
 صابات العمؿ.إ

ئو بموجب نص المادة وتحمؿ نفقاتو حتى شفا  لكف يبقى صاحب العمؿ ممزما بعبلج العامؿ
 (2)مف قانوف العمؿ. (118)

( فإف صاحب العمؿ ممـز بأف يدفع 118و  117و  116الرأي الثاني: عطفا عمى المواد )
% مف األجر ميما طالت مدة 25لمعامؿ تعويضا عف باقي المدة وفؽ األجر العادي دوف حسـ 

الحالة الطبية لمعامؿ لحيف الحصوؿ عمى تقرير طبي نيائي يتضمف استقرار   التعطيؿ
 (3)المصاب.

واضح وقاطع في  (119)كوف أف نص المادة   إال أف الباحثة تتفؽ مع ما ورد في الرأي األوؿ
  يـو 180داللتو عمى أف صاحب العمؿ ممـز بتعويض العامؿ عف عجزه المؤقت بما ال يتجاوز 

                                                           
.264( الحوح،نابل،مرجع سابق،ص

1
( 

.162( نصرة،أحمد،مرجع سابق،ص
2
( 

.264( الحوح،نابل،مرجع سابق،ص
3
( 
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أف يتـ شفاؤه حسب نص  نو في الوقت ذاتو يبقى ممزما بدفع نفقات عبلج المصاب إلىأال إ
. وىذا الرأي يتفؽ مع العقؿ والمنطؽ أما الرأي الثاني فإنو ال يستند إلى نص قانوني 118المادة 
نما تنص عمى  (118و  117و 116)إضافة إلى أف المواد   واضح ال عبلقة ليا بالتعويض وا 

 (1)التزامات صاحب العمؿ.

عمؿ الفمسطيني يحدد مقدار التعويض بنسبة يبلحظ مف خبلؿ النصوص المتقدمة أف قانوف الو 
أف قانوف العمؿ األردني حدد نسبتيف مف  غير  % مف أجر العامؿ المصاب اليومي75

مف معدؿ أجر العامؿ المصاب % 75النسبة األولى   التعويض المستحؽ لمعامؿ المصاب
% مف ذلؾ 65ى والنسبة الثانية تـ تخفيضيا إل  شفىستاليومي إذا كانت معالجتو خارج الم

 األجر إذا كاف العامؿ المصاب يعالج لدى أحد مراكز العبلج المعتمدة.

 موعد بدء صرؼ التعويض-

بأف موعد بدا صرؼ  مف قانوف العمؿ الفمسطيني المذكورة (119) يتبيف مف نص المادة
لسنة  يويتفؽ معو أيضا القانوف األردن  التعويض يتـ مف وقت وقوع اإلصابة أي مف اليوـ األوؿ

  فيو اإلصابة ليومي اعتبارا مف اليوـ الذي وقعتالذي حدد موعد استحقاؽ البدؿ ا (1996)
عمى العكس مف قانوف التأمينات المصري الذي ألـز صاحب العمؿ بدفع أجر يوـ اإلصابة أيا (2)

أي أف صرؼ التعويض وفقا لمقانوف المصري يكوف مف اليـو التالي لوقوع   كاف وقت وقوعيا
وأوضح ىذا القانوف كيفية دفع التعويض بالنسبة لمعامميف المصابيف الذيف يتقاضوف   إلصابةا

عمى أنو "إذا حالت اإلصابة  (49)فنصت المادة   أجورىـ شيريا ولمف يتقاضوف أجورىـ أسبوعيا
المؤمف عميو وبيف آداا عممو تؤدي الجية المختصة بصرؼ تعويض األجر خبلؿ فترة بيف 

ممو بسببيا تعويضا عف أجره يعادؿ أجره المسدد عنو اإلشتراؾ ويصرؼ ىذا تخمفو عف ع
وأسبوعيا   الشيرالتعويض لممصاب في مواعيد صرؼ األجور بالنسبة لمف يتقاضوف أجرىـ ب

كاف موافقا  (1960)أف موقؼ القانوف األردني وفقا لقانوف العمؿ لسنة  غير  بالنسبة لغيرىـ"
مف ىذا القانوف عمى أنو "يحسب التعويض ( 85)ث تنص المادة لموقؼ القانوف المصري بحي

                                                           
(

1
أما وفق قانون الضمان اإلجتماعً الفلسطٌنً فٌتفق مع ما نص علٌه القانون من حٌث نسبة التعوٌض التً ٌستحقها العامل (

رار دفع التعوٌض كما فً قانون العمل وإنما جعل المدة مفتوحة، فقانون الضمان اإلجتماعً راعى المصاب، إال أنه لم ٌحدد مدة إلستم
 .مصلحة العامل بشكل أكبر مما هو الحال علٌه فً قانون العمل

(
2

جلة قدوس، حسن عبد الرحمن ،التعوٌض عن إصابة العمل، منشورات مطبعة البالد الجالء الجدٌدة المنصورة، الطبعة األولى، م(

 .374نقابة المحامٌن األردنٌٌن،ص



75 
 

اعتبارا مف اليوـ التالي إلصابتو وذلؾ عف كؿ يوـ مف أياـ عجزه الثابت بتقرير طبي صادر عف 
 المجنة الطبية الوالئية إلى أف يتـ شفائو".

عمؿ  وبالتالي يتبيف مف خبلؿ ىذه المادة أف مواعيد صرؼ بدؿ األجور تبدأ حسب طبيعة
والفمسطيني  وكذلؾ األردنياإلماراتي ف العمؿ وىذا األمر لـ يتـ تنظيمو في قانو   المصاب
 .والكويتي 

ألف   وترى الباحثة أف موقؼ المشرع الفمسطيني فيو إجحاؼ بحؽ العامؿ المصاب بعض الشيا
تو في العامؿ قد يتعرض إلصاب إضافة إلى أف العامؿ كاف عمى رأس عممو عند تعرضو لئلصابة

وأف ال يحاسب عف ىذا اليـو   آخر ساعات عممو فينا يتوجب أف يتقاضى أجره اليومي المعتاد
وقوع اإلصابة كموعد  يوـوأف يحسب    (119)المادة % مف أجره اليومي الوارد في 75بنسبة 

فإذا   وبالتالي ومف وجية نظر الباحثة يتـ النظر إلى كؿ حادث عمى حدة  لبدا صرؼ التعويض
اإلصابة كموعد لبدا صرؼ  يـو وقوعفيتـ حساب األولى اف الحادث قد وقع في ساعات العمؿ ك

دا صرؼ وعمى العكس إذا وقع الحادث خبلؿ ساعات العمؿ المتأخرة فيكوف موعد ب  التعويض
 وقوع اإلصابة. التالي ليـو الالتعويض ىو 

فيؿ يمـز   خطأ صاحب العمؿلكف السؤاؿ المطروح ىنا ما الحكـ لو حدثت  اإلصابة نتيجة 
 بدفع أجر العامؿ كامبل عف جميع أياـ التعطيؿ؟ 

جره باعتباره تعويضا بموجب قواعد أحمد نصرة بأنو يجوز لمعامؿ المطالبة بجميع أستاذ يرى األ
وفي ىذه الحالة يمـز صاحب العمؿ بدفع أجر العامؿ كامبل عف جميع مدة   المسؤولية المدنية

فبل يوجد في قانوف   كما يمـز بعبلج العامؿ حتى شفائو  يوما 180تجاوزت  حتى لو  التعطيؿ
ليو محكمة التمييز األردنية بالقوؿ " الفصؿ العاشر مف إوىو ما ذىبت   العمؿ ما يمنع ذلؾ

صابات العمؿ التي تمحؽ بالعماؿ غير المشموليف إقانوف العمؿ يكوف واجب التطبيؽ عمى 
مف  (90)صابة العمؿ العادية تكوف محكومة بالمادة إوبالتالي فإف   بمظمة الضماف االجتماعي

وحتى يحؽ لممصاب أو المستحقيف   مف القانوف ذاتو (89)قانوف العمؿ ولغايات تطبيؽ المادة 
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فبل بد مف أف يثبت   عنو مطالبة رب العمؿ بأي تعويض غير منصوص عميو في ذلؾ القانوف
 (1)حب العمؿ".صابة العمؿ قد نشأت عف خطأ صاإأف 

ولـ تحدث نتيجة لمقياـ ترى الباحثة وبما أف اإلصابة كانت ناتجة عف خطأ صاحب العمؿ 
فإف صاحب العمؿ يكوف ممزما بتعويضو عف مدة   بسببو أو بخطأ العامؿ وتقصيرهبالعمؿ أو 

 فيوىذا ما قضت بو محكمة التمييز األردنية   التعطؿ كاممة حسب قواعد المسؤولية المدنية
 المشار إليو سابقا. 2007\349حكميا رقـ 

  مدة قصوى لئلستمرار بدفع بدؿ التعطؿ اليومي( 1996) ـ يحدد قانوف العمؿ األردني لسنةل
فيستمر الدفع طواؿ مدة إنقطاع العامؿ المصاب عف عممو بسبب إصابتو إلى أف تستقر حالتو 

إذ حدد مدة   يانوف العمؿ الفمسطينخبلؼ ق  بشفائو أو بثبوت نسبة مف العجز لديو أو بوفاتو
 180قصوى يكوف فييا صاحب العمؿ مسؤوال عف دفع التعويض لمعامؿ وجعؿ حده األقصى 

يـو عمى تعطؿ العامؿ يتوقؼ صاحب العمؿ وشركة  180فبعد انقضاا مدة  (2)يوما في البدؿ.
أف قانوف العمؿ  غير  إال أف ىذا التوقؼ ال يشمؿ نفقات العبلج  التأميف عف دفع التعويض

والكويتي قد راعوا مصمحة العامؿ المصاب في  ىذه الناحية بشكؿ أكبر مف القوانيف اإلماراتي 
فنص كؿ مف القانونيف   األخرى التي جعمت فترة التعويض مقتصرة عمى مدة ستة شيور

شير أكثر مف ستة أالعامؿ المصاب عبلج فييا ستغرؽ اإلماراتي والكويتي عمى الحالة التي ي
تخفض المعونة إلى النصؼ وذلؾ لمدة ستة أشير أخرى أو حتى يتـ شفاا العامؿ أو يثبت ف

ويتبيف مف ذلؾ أف القانوف اإلماراتي نحى منحى أفضؿ مف (3)  عجزه أو يتوفى أييما أقصر
 .سة فيما يتعمؽ بيذه المسألةراالقوانيف محؿ الد

ى أف ىذا التحديد يحقؽ نوعا مف التوازف فجانب ير   لقد اختمؼ حوؿ مدى أىمية ىذا التحديدو 
قادر عمى العمؿ مدة طويمة  ومرد ذلؾ أف العامؿ قد أصبح غير  بيف صاحب العمؿ والعامؿ

وأف ذلؾ يشكؿ عبئا ثقيبل عمى صاحب العمؿ إذا استمر في دفع   أشير أو خبلليا بمغت ستة

                                                           
.2007\5\8)هٌبة عامة( تارٌخ  2007\349ردنٌة بصفتها الحقوقٌة رقم قرار محكمة التمٌٌز األ( 

1
( 

.72( شكري، موسى، مرجع سابق،ص
2
( 

(
3

لعمل أن ٌؤدي من قانون العمل االماراتً على "إذا حالت اإلصابة بٌن العامل وآداء عمله وجب على صاحب ا 146تنص المادة (

إلٌه معونة مالٌة تعادل أجره كامال طوال مدة العالج أو لمدة ستة أشهر أٌهما أقصر، فإذا استؽرق العالج أكثر من ستة أشهر خفضت 
 المعونة إلى النصؾ وذلك لمدة ستة أشهر أخرى حتى ٌتم شفاء العامل أو ٌثبت عجزه أو ٌتوفى أٌهما اقصر".

عمل الكوٌتً على "للعامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهنً الحق فً تقاضً أجره طوال فترة من قانون ال 93ونصت المادة 

 .رة العالج على ستة أشهر ٌدفع له نصؾ األجر فقط حتى شفاؤه أو تثبت عاهته أو ٌتوفى"التً ٌحددها الطبٌب وإذا زادت فت العالج
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ويرى   ف األعماؿ المنتجةالتعويض لو عف أياـ فرصتو دوف أف يقدـ لصاحب العمؿ أي نوع م
طبل عف اجانب آخر أف تحديد المدة الزمنية فيو نوع مف اإلجحاؼ بحؽ العامؿ الذي يصبح ع

حيث يتوقؼ التعويض المدفوع لو مف قبؿ صاحب   يوما مف أياـ المرض 180العمؿ بعد 
 (1)العمؿ.

قانوف العمؿ ويشكؿ  وترى الباحثة أف الرأي األوؿ ىو األولى باإلتباع كونو ينسجـ مع أحكاـ
ألف العامؿ وفؽ أحكاـ قانوف العمؿ يستحؽ مكافأة   نوعا مف التوازف بيف صاحب العمؿ والعامؿ

نياية خدمة وتعويض عف العجز المتخمؼ لديو مف جراا اإلصابة التي تعرض ليا إذا تجاوزت 
أي الثاني فيو وأف الر   يوما وثبت نسبة مف العجز لديو سواا جزئي أـ كمي 180فترة التعطؿ 

يوما يثقؿ كاىؿ  180إجحاؼ بحؽ صاحب العمؿ إذ أف اإلستمرار بالدفع بعد مرور فترة 
 صاحب العمؿ.

فاتو المعونة التي يدفعيا صاحب العمؿ لمعامؿ المصاب أو لذويو في حالة و حساب لقد كاف يتـ و 
  ر العامؿ اليوميعمى أساس أج (1964)لسنة  (16)الممغى رقـ  فمسطينيوفقا لقانوف العمؿ ال

األشير الثبلثة السابقة لمحادث عمى أال يزيد ىذا األجر اليومي  ؿوفقا لمعدؿ أجره اليومي خبل
% مف معدؿ األجور في المنطقة خبلؿ السنة السابقة لتاريخ وقوع 75وال يقؿ عف   %150عمى 

ب مف قانوف \89ة وفقا لما يقرره وزير العمؿ في ىذا الشأف عمبل بالماد  الحادث أو اإلصابة
محكمة اإلستئناؼ العميا بغزة في قرار ليا حيث جاا فيو "أما بالنسبة وىذا ما أكدتو ( 2)  العمؿ

فإنو لـ يقوى عمى تجريح ما قررتو   شيكؿ 55لمطعف إلحتساب األجر اليومي عمى أساس 
لمساعد محكمة الموضوع ليذا الشأف إذ أنو استخمص مف البينات المطروحة أماميا إذ أف ا

حممي برزؽ أفادىـ بأنيـ تبمغوا بالكتاب المرسؿ مف صاحب العمؿ \القانوني لوزارة العمؿ السيد
)الشركة العربية لؤلخشاب( لدائرة تفتيش العماؿ وأنو يفيد بأف صاحب العمؿ مؤمف عمى عمالو 

يا قد أما بالنسبة لمطعف بأف الشركة المؤمف ل  شيكؿ 55وأف أجر العامؿ المستأنؼ ضده ىو 
شيكؿ وأف شركة غزة األىمية لمتأميف المستأنفة غير ممتزمة إال بنسبة  30أمنت عمى أساس أجر 

فإف الشركة  76لسنة  536مف األمر  8-7ىذا األجر فإنو لمرد عميو نقوؿ أنو طبقا لممادة 

                                                           
(

1
،مشار إلٌه فً عدوي، منار، مرجع 1961،مصر،مطبعة النهضة،4مراد، محمد حلمً، قانون العمل والتأمٌنات اإلجتماعٌة،ط(

 .96سابق، ص

.430( عٌاد، مصطفى، مرجع سابق، ص
2
( 
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دفعو المؤمنة ممتزمة بالتعويض أما إذا كاف اإللتزاـ يزيد عف المبمغ الذي كاف يجب عميو أف ي
بمقتضى البوليصة بشأف ذلؾ اإللتزاـ فيحؽ ليا أف تسترد الزيادة مف المؤمف عميو )صاحب 

جر الذي يحسب األف (2000)لسنة  (7)أما وفؽ قانوف العمؿ الفمسطيني الجديد رقـ (1)العمؿ(". 
لمعامميف  عمى أساس متوسط األجر آلخر ثبلثة أشير مف عممو يستحؽ العامؿ عنو التعويض

أف  بيفكذلؾ األردني   والقانوف  مف قانوف العمؿ 130وىذا ما نصت عميو المادة   عةبالقط
 أيضاوىذا ما نص عميو (2). الحساب يتـ عمى أساس متوسط الستة أشير األخيرة مف عممو

"تحسب المعونة المشار إلييا في المادة  والتي جاا فييا (146)القانوف اإلماراتي في مادتو رقـ 
أساس آخر أجر يتقاضاه العامؿ وذلؾ بالنسبة إلى مف يتقاضوف "أجورىـ بالشير أو  السابقة عمى

األسبوع أو اليـو أو الساعة وعمى أساس  متوسط األجر اليومي المنصوص عميو في المادة 
 ( بالنسبة إلى مف يتقاضوف أجورىـ بالقطعة". 57)

ا في بياف األساس الذي يتـ عمى الممغى أكثر دقة ووضوح فمسطينيالف القانوف أوترى الباحثة 
فبيف ىذا القانوف حالة ما إذا كاف العامؿ يتقاضى   أساسو حساب التعويض لمعامؿ المصاب

وترى الباحثة أف   وقاـ بوضع حد أدنى وحد أعمى ليذا األجر  أجره بشكؿ يومي أو بشكؿ شيري
 ؿ.في ذلؾ إقامة نوع مف التوازف بيف مصمحة العامؿ ومصمحة صاحب العم

لى أف فترة التعطؿ الناتجة عف العجز المؤقت الذي يصيب العامؿ ال تعتبر مف إضافة إ
واختبلؼ األحكاـ الخاصة بكؿ منيا   نظرا إلختبلؼ سبب كؿ منيا مف جية  اإلجازات السنوية
وبالنسبة لمسبب وىذا ما أكده قرار لمحكمة النقض الفمسطينية والذي جاا فيو "  مف جية أخرى

المتعمؽ  بالحكـ المطعوف ضده ببدؿ تعطيؿ عف العمؿ أثناا فترة العبلج ولما كاف العامؿ الثالث 
% مف أجره اليومي عند وقوع إصابة العمؿ طيمة عجزه المؤقت عف آداا 75المصاب يستحؽ 

لسنة  (7)مف قانوف العمؿ رقـ  (119)يوما وفؽ صريح نص المادة  180عممو بما ال يتجاوز 
  فإف ىذا السبب غير وارد  جازة السنوية لمعامؿنت فترة التعطيؿ ال تعد مف اإلما كاول  (2000)
 (3).بالرد" احري يكوفو 

                                                           
.2000\1\25الصادر بتارٌخ 1999\37رقم  ،محكمة استبناؾ ؼزة،( استبناؾ حقوق

1
( 

(
2

على أساس األجر األخٌر الذي  من قانون العمل األردنً على "ٌحسب التعوٌض المنصوص علٌه فً هذا القانون 90تنص المادة (

 .ٌتقاضاه العامل أما إذا كان العامل عامال بالقطعة فٌحسب على أساس متوسط األجر خالل األشهر الستة األخٌرة من عمله"

.2011\3\29، الصادر بتارٌخ 2010\635رقم  فلسطٌنً ( نقض مدنً
3
( 
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 مصير عقد العمل خالل فترة التعطل-

يـو فإف مصير عقد العمؿ ىو أف يكوف موقوفا حتى صدور  180خبلؿ فترة التعطؿ البالغة 
عمى العامؿ آداا عممو خبلؿ ىذه الفترة إثر  ألنو يستحيؿ  قرار مف الجنة الطبية بإستقرار حالتو

لذلؾ يجب أف تطبؽ عمى العامؿ أثناا فترة وقؼ عقد العمؿ األحكاـ المنظمة لئلجازات   إصابتو
 (1981)لسنة  (137)رقـ  المصري مف القانوف (50)المرضية التي ورد النص عمييا في المادة 

ذا كانت الفقرة األخيرة مف  الخاص بعقد العمؿ ىذه  المادة نصت عمى أنو "ال يجوز لصاحب  وا 
العمؿ إنياا خدمة العامؿ بسبب المرض إال بعد استنفاذ المدد التي حددىا المشرع كحد أقصى 

عمى رب العمؿ إنياا عقد العمؿ أثناا  -مف باب أولى-فإنو يمتنع   قانوني لوقؼ عقد العمؿ
صفة خاصة وأف ىذه اإلصابة تعد تجسيدا المدة التي يستغرقيا العبلج في حالة إصابة العمؿ وب

وذلؾ دوف التقيد بمدد معينة بحد   ماديا لخطر يجد مصدره في النشاط الميني لرب العمؿ
فإذا ما انتيت ىذه المدة بشفاا المصاب واستقرار حالتو بتقرير طبي يفيد ذلؾ فإنو  (1)  أقصى"

فإذا رفض   ؿ إعادتو إلى عمموويتوجب عمى صاحب العم  يتوجب عميو العودة لمباشرة عممو
فإنو يعتبر فصبل تعسفيا وىذا ما نصت عميو المادة   إعادتو دوف اإلستناد إلى مبرر قانوني سميـ

بقوليا "يعتبر تعسفيا إنياا عقد العمؿ دوف وجود أسباب مف قانوف العمؿ الفمسطيني ( 3\46)
 موجبة لذلؾ".

ـ استقرار حالتو فيحؽ لصاحب العمؿ إنياا عقد لكف في حالة رفض العامؿ العودة إلى العمؿ رغ
حيث نصت عمى أنو الفمسطيني ( مف قانوف العمؿ 4\40العمؿ وفقا لما نصت عميو المادة )

"لصاحب العمؿ إنياا عقد العمؿ مف طرؼ واحد دوف إشعار مع حقو في مطالبة العامؿ بكافة 
بو دوف عذر مقبوؿ أكثر مف سبعة تغي-4حقوقو األخرى عف إرتكابو أي مف المخالفات التالية:

عمى أف يكوف قد أنذر  أو أكثر مف خمسة عشر يوما متقطعة خبلؿ السنة الواحدة  أياـ متتالية
وىذا ما نص عميو  ".كتابيا بعد غياب ثبلثة أياـ في الحالة األولى أو عشرة أياـ في الحالة الثانية

ذا تغيب العامؿ دوف سبب مشروع أكثر مف حيث جاا فييا "إ( ىػ\28)القانوف األردني في مادتو 
عشريف يوما متقطعة خبلؿ السنة الواحدة أو أكثر مف عشرة أياـ متتالية عمى أف يسبؽ الفصؿ 
إنذار كتابي يرسؿ بالبريد المسجؿ عمى عنوانو وينشر في إحدى الصحؼ اليومية المحمية مرة 

                                                           
.305( األودن، سمٌر، مرجع سابق،ص

1
( 
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يتفقاف عمى أنو في حاؿ تغيب العامؿ واحدة". فيتبيف مف خبلؿ ىذيف النصيف أف كبل القانونيف 
مع اإلختبلؼ مف حيث   عف عممو دوف عذر مقبوؿ سببا موجبا لصاحب لعمؿ إنياا عقد عممو

 بيف كبل القانونيف. مدة اإلنقطاع

حتفاظو بحقوقو القانونية اإضافة إلى أنو يجوز لمعامؿ ترؾ العمؿ بعد إشعار صاحب العمؿ مع 
مة وما يترتب لو مف حقوؽ في حاؿ الثبوت بتقرير طبي صادر عف بما فييا مكافأة نياية الخد

( ج\42)وىذا ما نصت عميو المادة   المجنة الطبية أف استمراره في عممو يشكؿ خطرا عمى حياتو
 مف قانوف العمؿ.

يوما ولـ يتحسف العامؿ المصاب ولـ يثبت بتقرير طبي استقرار  180وفي حاؿ مضت فترة 
  ؿ المبـر بيف صاحب العمؿ والعامؿ المصاب يعتبر منتييا بحكـ القانوففإف عقد العم  حالتو

( مف قانوف العمؿ الفمسطيني حيث نصت عمى أنو "ينتيي عقد 3\35استنادا إلى نص المادة )
شريطة إخطار صاحب العمؿ خطيا قبؿ الترؾ بوفاة   العمؿ الفردي بناا عمى رغبة العامؿ
قعده عف العمؿ لمدة تزيد عمى ستة أشير بناا عمى تقرير العامؿ أو إصابتو بمرض أو عجز أ

إال إذا طبي صادر عف المجنة الطبية مع عدـ وجود مركز شاغر يبلئـ وضعو الصحي الجديد".
اسب وحالة اتفؽ صاحب العمؿ والعامؿ عمى تجديده أو إبراـ عقد جديد بشروط جديدة تتن

 .المصاب الصحية الجديدة

 عن العجز الجزئي : التعويضنيالمطمب الثا

ما أف يكوف ىذا العجز جزئيا أو عجزا كميا  قد تستقر حالة العامؿ المصاب بثبوت عجز لديو وا 
فيو   وعمى أساس ذلؾ تتحدد الحقوؽ التي يستحقيا المصاب تجاه صاحب العمؿ وشركة التأميف

إلصابة التي يستحؽ باإلضافة إلى العبلج والرعاية تعويض عف العجز المتخمؼ لديو مف جراا ا
 تعرض ليا.

 الفرع األول: مفيوم العجز الجزئي:

 (79)في البداية لـ يعرؼ المشرع المصري  العجز الجزئي في المادة الخامسة مف القانوف رقـ 
حيث تـ تعريؼ  (1980)لسنة  (93)ولكف عدلت ىذه المادة بموجب القانوف رقـ  (1975)لسنة 
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صفة مستديمة إلى فقداف المؤمف عميو لقدرتو عمى العجز الجزئي بأنو "ىو كؿ عجز يؤدي ب
 العمؿ جزئيا في مينتو األصمية أو قدرتو عمى الكسب بوجو عاـ".

وعرفو البعض بأنو ىو كؿ ضرر جسماني مستديـ مضعؼ لمقدرة عمى الكسب" ويقصد بضعؼ  
ؿ نتاجو بحيث يضطر عاجبل أـ آجبل إلى العمإالقدرة عمى الكسب نقص قوة العامؿ وضعؼ 

ولـ يضع القانوف حدا   بأجر منخفض أو عمى األقؿ إلى تجنب العمؿ الشاؽ ميما ارتفع أجره
أدنى لدرجة تأثير العجز في الكسب ولكف تقضي القواعد العامة بالتعويض عف كؿ ضرر ميما 

 (1)."اف ضئيبلك

عجز في  أو  فيتبيف مف ىذه التعريفات أف العجز الجزئي يؤدي إلى نقص في القدرة عمى العمؿ
 مزاولة بعض األعماؿ التي اعتادىا المصاب.

فتـ   لـ يرد في قانوف العمؿ الفمسطيني تعريؼ لمعجز الجزئي وكذلؾ في قانوف العمؿ األردنيو 
أنو " العاىة أو العجز الذي ال يحوؿ دوف قياـ العامؿ بفعرفو البعض   لئلجتيادو ترؾ األمر لمفقو 

اآلخر بأنو "ىو كؿ عجز مف شأنو  وعرفو البعض(2)ر"بعممو السابؽ أو أي عمؿ مناسب آخ
وتـ تعريفو في المادة الثانية  (3)قص قدرة المصاب بو عمى العمؿ أو عمى الكسب بوجو عاـ".ن

بأنو "العجز اإلصابي الذي يفقد  (2001)مف التعميمات التنفيذية األردنية إلصابات العمؿ لسنة 
 2مة ويقدر المرجع الطبي نسبتو وفقا لمجدوؿ رقـ المؤمف عميو المصاب جزاا مف قواه العا

 مف القانوف". 34الممحؽ بالقانوف أو وفقا ألحكاـ المادة 

المعدؿ "تطمؽ عبارة  (1965)لسنة  (2)رقـ  األردني مف قانوف العمؿح( \54)أف المادة  كما
ستخدما  )العجز الجزئي( عمى العجز الذي ينقص مقدرة العامؿ عمى الكسب في أي عمؿ كاف م

ويعتبر كؿ ضرر جسماني معيف في الذيؿ األوؿ   فيو حيف وقوع الحادث الذي نشأ عنو العجز
 ليذا الفصؿ عجزا جزئيا دائما".

مف وجية نظر محب الديف   أكدت المذكرة اإليضاحية لقانوف التأمينات اإلجتماعية المصريلقد و 
إلنساف وال يتخمؼ عنيا نقصا في قدرتو سعد الذي يرى أنو "ال تعتبر اإلصابة التي تمحؽ بجسـ ا

                                                           
(

1
ن إصابات العمل وأمراض المهنة فً قانون الضمان اإلجتماعً األردنً )دراسة مقارنة(،رسالة ماجستٌر، أبو رمان، فداء، تأمٌ(

 .136،ص1996الجامعة األردنٌة،

.437( عٌاد، مصطفى عبد الحمٌد، مرجع سابق،ص
2
( 

.81( شكري، موسى، مرجع سابق،ص
3
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عمى الكسب أو العمؿ بوجو عاـ عجزا مستديما يستمـز التعويض طبقا ألحكاـ قانوف التأمينات 
ألنيا ال تؤثر عمى القدرة عمى العمؿ بوجو عاـ وكذلؾ فقد   كفقد حممة األذف أو جزا مف صوانيا

فباإلمكاف استبداليا بأسناف صناعية تؤدي   ألنو ال يقمؿ مف منفعة الفـ بطريؽ دائمة  األسناف
 (1)وظيفتيا".

وتؤكد ذلؾ المذكرة اإليضاحية لقانوف العمؿ المصري إذ رأت "أف األخذ بمبدأ التعويض عف فقد 
  قدرة العامؿ عمى ممارسة عممو األصمي وليس عف عجزه عف ممارسة أي عمؿ مف األعماؿ

ي مقابؿ ذلؾ أخذت تمؾ الدوؿ بمبدأ عدـ وف  وفي ىذا تعويض حقيقي عما أصابو مف عجز
فاكتفى القانوف المرفؽ بأف تكوف   %20التعويض عف العجز الجزئي الذي تقؿ نسبتو عف 

تأىيؿ نفسو مينيا واستقبلؿ قدرتو في اإلستمرار ل لووحافزا % مراعاة لصالح العامؿ مف جية 10
تجعمو يساىـ في اإلنتاج بنفس القدرة في عممو بنفس الكفااة واإلنتاج أو إلى ممارسة مينة أخرى 

 (2)والكفااة".

ا تقدـ أف قانوف التأمينات اإلجتماعية قد اعتبر فقد األسناف الطبيعية عمى م وترى الباحثة بناا
عجزا جزئيا مستديما ألف األسناف الصناعية ال تقـو بوظيفة األسناف الطبيعية عمى الوجو 

د في تفسيره لما ورد في المذكرة اإليضاحية لقانوف إال أف الدكتور محب الديف سع  األكمؿ
التأمينات اإلجتماعية فقد اعتبر أف فقد األسناف الطبيعية ال تنقص مف قدرتو عمى العمؿ وبالتالي 

ألنو باإلمكاف استبداليا باألسناف   ال يمكف اعتبارىا عجزا جزئيا مستديما خاضعا لمتعويض
 الصناعية.

ألف فقد العامؿ المصاب ألسنانو ال   درأي الدكتور محب الديف سعذلؾ عمى تؤيد الباحثة بناا ف
وألنو كما ذكر محب الديف سعد   يفقده القدرة عمى ممارسة عممو األصمي أيا كانت طبيعة عممو

واألسناف   أنو بإمكاف العامؿ المصاب الذي فقد أسنانو الطبيعية استبداليا بأسناف صناعية
ف كانت ال تؤ  إال أنيا تقوـ مقاميا   دي وظيفة األسناف الطبيعية عمى الوجو األكمؿالصناعية وا 

 ولو بقدر معيف.

 
                                                           

.301،ص1983طبعة، مطبعة مخٌمر،مصر، ( سعد، محب الدٌن، المرجع فً أحكام التأمٌنات اإلجتماعٌة، بدون
1
( 

.578،ص1960( حسن، أحمد، مجموعة التشرٌعات العمل والتأمٌنات، بدون طبعة، مطبعة مصر،مصر،
2
( 
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 الفرع الثاني: التعويض عن العجز الجزئي ومقداره.

 النصوص القانونية

قانوف التأمينات اإلجتماعية عمى أنو "إذا نشأ عف  ف( م52القانوف المصري  تنص  المادة )-
% فأكثر استحؽ المصاب معاشا يساوي نسبة 35نسبتو ب اإلصابة عجز جزئي مستديـ تقدر

ذا أدى ىذا العجز إلى إنياا خدمة   (51ذلؾ العجز مف المعاش المنصوص عميو بالمادة ) وا 
المؤمف عميو لثبوت عدـ وجود عمؿ آخر لو لدى صاحب العمؿ وفقا لمقواعد المنصوص عمييا 

% كؿ خمس سنوات وحتى بموغو سف الستيف 5( يزاد معاشو بنسبة 18بالبند الثالث مف المادة )
 حقيقة أو حكما".

مف قانوف العمؿ اإلماراتي عمى أنو "إذا أدت إصابة  (150)القانوف اإلماراتي تنص  المادة -
فإنو يستحؽ تعويضا طبقا لمنسب   العمؿ أو المرض الميني إلى عجز العامؿ عجزا جزئيا دائما

لقانوف مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عمييا المحددة في الجدوليف الممحقيف بيذا ا
.والتي جاا فييا "إذا أدت إصابة العمؿ  في الفقرة األولى مف المادة السابقة حسبما يكوف الحاؿ"

أو المرض الميني عمى وفاة العامؿ استحؽ أفراد عائمتو تعويضا مساويا ألجر العامؿ األساسي 
ا عمى أف ال تقؿ قيمة التعويض  عف ثمانية عشر ألؼ درىـ عف فترة مقدارىا أربعة وعشريف شير 

وأف ال تزيد عمى خمسة وثبلثيف ألؼ درىـ وتحسب قيمة التعويض عمى أساس آخر أجر كاف 
العامؿ المتوفى وفؽ أحكاـ  مف ورثةيتقاضاه العامؿ قبؿ وفاتو ويوزع التعويض عمى  المستحقيف 

 (1)الجدوؿ الممحؽ بيذا القانوف".

ج( مف قانوف العمؿ األردني عمى أنو " إذا نتج عف إصابة \90وف األردني تنص المادة )القان-
العمؿ عجز جزئي دائـ بناا عمى تقرير طبي مف المرجع الطبي فيدفع لمعامؿ تعويض عمى 

( الممحؽ بيذا 2أساس نسبة ذلؾ العجز إلى التعويض المقرر لمعجز الكمي بموجب الجدوؿ رقـ )
 القانوف".

( مف قانوف الضماف اإلجتماعي  األردني  عمى أنو "إذا نجـ عف اإلصابة 31المادة )وتنص 
% يستحؽ المصاب راتب اعتبلؿ شيري يقدر عمى 30عجز جزئي دائـ بنسبة ال تقؿ عف 

                                                           
.1980لسنة  8من قانون العمل اإلماراتً رقم  149( المادة 
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( مف 32أساس نسبة ذلؾ العجز إلى راتب اعتبلؿ العجز الكمي اإلصابي" ونصت كذلؾ المادة )
% فيستحؽ 30نشأ عف اإلصابة عجز جزئي دائـ تقؿ نسبتو عف ذات القانوف عمى أنو "إذا 

المصاب تعويضا نقديا يعادؿ نسبة ذلؾ العجز مف قيمة العجز الكمي عف ستة وثبلثيف شيرا 
 ويؤدى دفعة واحدة"     

( مف قانوف العمؿ الفمسطيني عمى أنو "إذا ترتب عمى 2\120المادة ) القانوف الفمسطيني تنص-
نسبة العجز إلى العجز  يستحؽ المصاب تعويضا نقديا يعادؿز جزئي دائـ إصابة العمؿ عج

 الكمي الدائـ"

قد نصت عمى تعويض المصاب  ذات العبلقةمتقدمة أف القوانيف موضوع يتبيف مف النصوص ال
عف العجز الجزئي المتخمؼ لديو مف جراا اإلصابة إال أنيا اختمفت في كيفية حساب ىذا 

 تـ بيانو:وىذا ما سي  التعويض

لو افترضنا أف متوسط األجر الشيري لممصاب خبلؿ السنة األخيرة ىو المصري قانوف الفؽ و 
فإف راتب   %50وقدرت المجنة الطبية نسبة العجز الجزئي الدائـ المتخمؼ لديو   جنيو 60

% * متوسط األجور خبلؿ السنة األخيرة * نسبة العجز 80اإلعتبلؿ الذي يستحقو المصاب  
 ئيالجز 

 جنيو. %24 = 50*  %60 * 80= 

فيشترط لمنح المؤمف عميو المصاب   أما إذا أدى العجز الذي أصاب العامؿ إلى إنياا خدمتو
أف يؤدي ىذا العجز إلى إنياا خدماتو لثبوت عدـ وجود عمؿ آخر   بعجز إصابي جزئي  الزيادة

لث مف المادة الثامنة عشرة  لو لدى صاحب العمؿ وفقا لمقواعد المنصوص عمييا في البند الثا
التي قررت صراحة أنو يثبت عدـ وجود عمؿ آخر بقرار مف لجنة تتشكؿ برئاسة مدير مديرية 
العمؿ ومف ينسبو وعضوية محمؿ عف العماؿ تختاره المجنة النقابية أو النقابة العامة المختصة 

 (1)وممثؿ عف صاحب العمؿ.

                                                           
.148( أبو رمان،فداء،مرجع سابق،ص
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وقدرت المجنة   درىـ 50أف أجر المصاب األساسي ىو  أما وفؽ القانوف اإلماراتي فمو افترضنا
فإف التعويض الذي يستحقو المصاب ىو     %50الطبية نسبة العجز الجزئي الدائـ المتخمؼ لديو 

 * نسبة العجز الجزئيشير 24*  األجر األساسي

 درىـ. 18000% = 50يـو *   720*  50

مف الحد  المنصوص عميو في ىذا وبذلؾ يكوف مبمغ التعويض المستحؽ لممصاب داخبل ض
 القانوف.

 حسابيا وفؽ الطريقة اآلتية:أما وفؽ القانوف األردني فيتـ 

 (1))معدؿ األجر اليومي * نسبة العجز الجزئي(.1200

دينار  2000دينار فيرفع إلى  2000فإذا كاف مجمؿ مبمغ التعويض المستحؽ لمعامؿ أقؿ مف 
ذا كاف أكثر مف  عمى أف مسألة التعويض ىنا قد تثير   دينار 5000إلى دينار فيرد  5000وا 

بعض الصعوبات فيما إذا كاف يحسب التعويض عف العجز الجزئي الدائـ قبؿ األخذ بالحديف 
فقد جاا في حكـ لمحكمة صمح عماف بأنو   األدنى واألعمى لمتعويض عف العجز الدائـ أـ بعده

ف العجز الكمي يجب أف ال يتجاوز % وحيث أف التعويض ع70"حيث أف نسبة العجز ىي 
أ مف قانوف العمؿ فإف المدعي يستحؽ \90دينار أردني حسب أحكاـ المادة االؼ خمسة 

دينار وذلؾ أف التعويض عف العجز الكمي إذا االؼ % مف مبمغ خمسة 70تعويضا بنسبة 
مبمغ  حسب وفؽ أجر المدعي في ىذه الدعوى وىو ثمانية دنانير يوميا فسيتجاوز التعويض

(  5000*100\70دينار ولذا تقرر المحكمة إلزاـ المدعى عميو أف يدفع مبمغ ) االؼ خمسة 
 ( 2)وخمسمائة دينار".االؼ ثبلثة 

عممية وفي ىذه الحالة تكوف المحكمة قد اعتدت بالحد األعمى لمتعويض الكمي قبؿ أف تجري 
ولـ تؤيد محكمة استئناؼ   ابالضرب بنسبة العجز الجزئي وىو رأي جانبت المحكمة فيو الصو 

عماف ىذا القرار فتداركت ما فات محكمة الصمح وقررت بالنتيجة فسخ القرار مف ناحية التقدير 
                                                           

(
1

% وكان أجره فً تارٌخ وقوع 50لو افترضنا أن نسبة العجز المتخلفة لدى المصاب أما وفق قانون الضمان اإلجتماعً األردنً ف(

 :دٌنار فإن راتب اإلعتالل الذي ٌستحقه المصاب هو 200اإلصابة 

 % من األجر المتخذ أساسا لتسدٌد اإلشتراكات فً تارٌخ وقوع اإلصابة.75نسبة العجز * 

 دٌنار. 75دٌنار =  %200 * %75 * 50= 

.2002\7\22فصل بتارٌخ  2002\6004كمة صلح حقوق عمان رقم ( حكم مح
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كوف الحد األعمى ال يجب اإلعتداد بو إال بعد إجراا عممية الضرب بنسبة العجز الجزئي فجاا 
بي الصادر عف المجنة الموائية في قرارىا "ولما كاف مف الثابت مف أوراؽ الدعوى والتقرير الط

بحالة المستأنؼ وأنو ال يمكف تأىيمو لمعمؿ األمر الذي يستفيد منو أف  2001\9\29بتاريخ 
مف قانوف أ( \90)وىذا األمر بعد تطبيؽ نص المادة   %70المستأنؼ المصاب بعجز بنسبة 

 8جر اليومي يوـ عمؿ * األ1200فإف المستأنؼ يستحؽ بدؿ تعويض عف اإلصابة )  العمؿ
%( والتي تساوي بالنتيجة 70دينار *نسبة العجز  240دنانير عمى اعتبار أف راتبو الشيري 

دينار ولما كانت المادة المشار إلييا بالفقرة أ منيا قد نصت عمى أف ال يتجاوز التعويض  6720
ؼ الذي دينار فإف المدعي المستأنؼ يستحؽ تعويضا بحدود ىذا المبمغ وىو السقاالؼ خمسة 

وحيث أف محكمة   حدده القانوف لمتعويض وكما ورد النص عمى ذلؾ في الفقرة ج مف ذات المادة
% مف السقؼ المحدد 70الدرجة األولى قد ذىبت إلى احتساب التعويض عمى أساس نسبة 

 (1). طأت في تطبيقو"دينار فتكوف بذلؾ قد خالفت القانوف وأخاالؼ بخمسة 

فالصواب ىو   د تدارؾ القصور الوارد في حكـ محكمة الدرجة األولىفحكـ محكمة اإلستئناؼ ق
فإذا تجاوز مبمغ   عمى واألدنى لمتعويضأف يتـ حساب التعويض بداية ثـ يتـ اإلعتداد بالحد األ

التعويض الحد األعمى فيتـ إرجاع مبمغ التعويض إلى الحد األعمى الذي ال يجوز تجاوزه و 
دنى مبمغ التعويض عف الحد األدنى المقرر قانونا فيتـ رفع مبمغ وفي حالة ت  المقرر قانونا

 التعويض إلى ىذا الحد.

يتـ حساب التعويض عمى   أما وفؽ القانوف الفمسطيني إذا أصيب العامؿ بعجز جزئي دائـ
 الدائـ. ويتـ حسابيا وفؽ الطريقة اآلتية: لكميأساس نسبة العجز الجزئي إلى العجز ا

بخصوص العجز  (120)ذي يستحقو العامؿ وفؽ المعادلتيف الواردتيف في المادة المبمغ األكثر ال
 الكمي الدائـ * نسبة العجز الجزئي.

% وكاف عمره عند 50لى عجز جزئي دائـ بنسبة إلو تعرض عامؿ إلصابة عمؿ أدت  مثاؿ:
امؿ شيكؿ فإف ما يستحقو الع 80شيكؿ واألجر األساسي  100عاـ وأجره اليومي  50اإلصابة 

 مف تعويض يكوف كالتالي:

                                                           
.2002\9\30صلح حقوق فصل بتارٌخ  2002\3801( حكم محكمة استبناؾ عمان رقم 
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 شيكؿ. 175000% = 50*  3500*  100ى: ة األولحسب المعادل

 شيكؿ. 233600= 3650 * 80% * 80حسب المعادلة الثانية: 

% 50*  233600ونسبة ذلؾ العجز إلى العجز الكمي حسب الطريقة الثانية يساوي 
األولى يكوف أكبر وىو  وبالتالي فإف مقدار التعويض حسب المعادلة  شيكؿ 116800=

 األفضؿ لمعامؿ.

فإنو ال يجوز أف يتجاوز مقدار التعويض ( 3\120)وتجدر اإلشارة إلى أنو وحسب نص المادة 
 عف العجز الجزئي عف ما ىو مقرر مف عجز كمي.

واألردني اإلماراتي ) العمؿ  نوفقاوترى الباحثة أنو يتبيف مف النصوص المتقدمة أف موقؼ 
المصري كونيا لـ تحدد التأمينات اإلجتماعية  انوفكاف أكثر توفيقا مف موقؼ ق( والفمسطيني

كبل القانونيف عمى أف  فنص  نسبا معينة لمعجز الذي يستحؽ المصاب بناا عمييا التعويض
خبلفا لما نص   لعجز الكمي الدائـالعامؿ المصاب يستحؽ تعويضا يعادؿ نسبة ذلؾ العجز إلى ا

 ت اإلجتماعية.التأمينا عميو قانوف

 تعدد اإلصاباتالفرع الثالث: 

أما تكرار   تعدد اإلصابات يعني أف يصاب العامؿ بعدة إصابات نتيجة حادث عمؿ واحد
وتعرؼ اإلصابات المتكررة   اإلصابات يعني أف العامؿ يصاب عدة مرات في أوقات مختمفة

 (1). ة"أنيا "ىي اإلصابات التي يتكرر تعرض العامؿ ليا في فترة زمنيب

  أو مقطوع الذراع ومشوه الوجو معا  كأف يصبح المصاب بعد الحادث أصما ومبتور الساؽ معا
ففي ىذه الحاالت ال يجوز تقدير درجة كؿ عاىة عمى حدة ثـ ضـ مجموع الدرجات ألف تأثير 

ير بحيث قد يزيد ىذا التأث  العاىة المنفردة يختمؼ عف تأثيرىا إذا ما اجتمعت مع عاىات أخرى
ويقؿ حسب نوع العاىات وسيولة أو صعوبة قياـ األعضاا السميمة ببعض وظائؼ األعضاا 

%( وفقا ألحكاـ قانوف التأميف 35فمثبل فقد عيف واحدة يقدر لو نسبة عجز بنسبة )  المصابة
بالتالي   %(70%( وليس )100ولكف فقد العينيف معا يعتبر عاىة كاممة )  اإلجتماعي المصري

                                                           
.24،ص1987( مازن، سلوى عبد العزٌز، ظاهرة إصابات العمل، تحلٌل اجتماعً، بدون طبعة، مصر، مكتبة نهضة الشرق،
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في تقدير عجز المصاب المتعدد العاىات ال يكوف بضـ درجات كؿ عاىة منفردة في اإلعتبار 
 (1)الجسـ السميـ بؿ اإلعتبار يكوف بالعجز الحقيقي الحاصؿ عمى أساس القوة الباقية لمعامؿ.

  لقد بيف المشرع الفمسطيني في حالة تعدد اإلصابات مقدار التعويض الواجب دفعو لممصاب
مبمغ التعويض  تجاوزؿ ضرر مف ىذه األضرار عمى أف ال ييضا عف كفيستحؽ العامؿ تعو 

وىذا ما أكدتو المادة   الواجب دفعو في ىذه الحالة مقدار التعويض المقرر لمعجز الكمي الدائـ
( مف قانوف العمؿ فجاا فييا "إذا ترتب عمى إصابة العمؿ أكثر مف عجز جزئي دائـ 3\120)

مجموع نسب العجز بما ال يتجاوز التعويض المقرر لمعجز  يستحؽ المصاب تعويضا نقديا عف
 الكمي الدائـ".

د( مف قانوف العمؿ األردني \90وسجؿ القانوف األردني في ذلؾ موقفا مشابيا فقد نصت المادة )
أنو "إذا نتج عف إصابة العمؿ الواحدة أكثر مف ضرر جسماني واحد فيستحؽ العامؿ المصاب ب

عمى ىذه األضرار وفقا لؤلسس المنصوص عمييا في ىذا القانوف التعويض عف كؿ ضرر مف 
أف ال يتجاوز مجموع المبمغ الواجب دفعو في ىذه الحالة مقدار التعويض الواجب دفعو في حالة 

 العجز الكمي".

% فبل تحسب 100وكانت نسبة العجز تتجاوز   فإذا فرضنا أف العامؿ فقد ساقو وفقد أصابع يده
 (2)%.100تعويض عمى أساس العجز الكمي الدائـ الزيادة ويحسب ال

ألف العامؿ عرضة ألف   اإلصابات ة التشريعات قد عالجت مسألة تعددوتجد الباحثة أف كاف
فيستحؽ العامؿ المصاب بأكثر مف إصابة عمؿ أثناا تأديتو   يتعرض ليا في الواقع العممي

ويتبيف مف نصوص قانوف   إلصابةلعممو تعويضا يتناسب مع العجز المتخمؼ لديو مف جراا ا
العمؿ وقانوف الضماف اإلجتماعي المذكورة أعبله أف نصوص قانوف العمؿ قد راعت وضع 

                                                           
.153سابق،ص( أبو رمان، فداء، مرجع 
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أما وفق قانون الضمان اإلجتماعً األردنً فقد وضع المشرع  حدا أعلى وحدا أدنى لنسبة  العجز المتخلفة لدى المصاب عند (

تكرار تعرضه لإلصابة فإذا تدنت هذه النسبة  عن هذا الحد عند تكرار التعرض لإلصابة فٌتم التعوٌض على أساس نسبة العجز 
بة األخٌرة وحدها، أما إذا زادت نسبة العجز المتخلفة بعد تكرار اإلصابات عن هذا الحد فٌقدر راتب اإلعتالل على الناشبة عن  اإلصا

أساس نسبة العجز الناشا عن إصابته جمٌعا من متوسط أجر السنة األخٌرة وقت حدوث اإلصابة األخٌرة هذا فً حال كان المصاب 
السابقة، أما إذا كان المصاب ٌتقاضى راتب اعتالل فٌقدر راتب اإلعتالل الجدٌد على قد سبق له الحصول على تعوٌض عن إصابته 

من قانون الضمان اإلجتماعً  35أساس نسبة العجز الناشا عن إصابته جمٌعا من متوسط أجر السنة األخٌرة. وهذا ما أكدته المادة 

وٌض وٌختلؾ معه من حٌث نسبة العجز التً تكون أقل من األردنً. وٌشابه قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة المصري من حٌث التع

 .من قانون التأمٌنات اإلجتماعً 1\56% أو أكثر، وهذا ما أكدته المادة 35
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المصاب بصورة أفضؿ مف قانوف الضماف والتأمينات اإلجتماعي الذي يحـر العامؿ المصاب 
 نونيف.مف الحصوؿ عمى التعويض إذا كانت اإلصابة تقؿ عف نسبة معينة حددىا كبل القا

 الدائم والوفاةالكمي التعويض عن العجز : لثالمطمب الثا

قد تخمؼ اإلصابة بعد انتياا العبلج عجزا دائما في القوى العامة لمعامؿ تمنعو مف ممارسة عممو 
والمقصود   وذلؾ نتيجة عدـ استرداده كامؿ قدراتو الطبيعية  أو تمنعو مف ممارسة أي عمؿ آخر

وقد  (1)وليس العجز عف ممارستو مينتو فقط.  مادي عف ممارسة أي عمؿبالعجز الكمي العجز ال
 تنتيي اإلصابة بوفاة العامؿ فيستحؽ ورثتو مبمغ التعويض.

 الفرع األوؿ: مفيـو األجر واألجر األساسي.

بأنو "ىو  (1975)لسنة  (79)تـ تعريؼ األجر طبقا لقانوف التأمينات اإلجتماعية المصري رقـ 
يو المؤمف عميو مف مقابؿ نقدي مف جية عممو األصمية لقاا عممو األصمي كؿ ما يحصؿ عم

 ويشمؿ:

 األجر األساسي ويقصد بو:-1

بالنسبة لممؤمف عمييـ بالجياز اإلداري لمدولة والييئات العامة والقطاع العاـ وقطاع األعماؿ -أ
في الجداوؿ  يكوف األجر المنصوص  العاـ الذيف تربطيـ بجيات عمميـ عبلقة عمؿ الئحية
 المرفقة بنظـ التوظيؼ وما يضـ إليو مف عبلوات خاصة.

بالنسبة لممؤمف عمييـ المشار إلييا في البند السابؽ الذيف تربطيـ بجيات عمميـ عبلقات -ب
تعاقدية أو عرضية يكوف األجر المنصوص عميو بعقد العمؿ وما يضاؼ إليو مف عبلوات 

 ا مف األجر المتغير أو األجر اليومي المستحؽ.مستبعدا منو العناصر التي تعتبر جزا

بالنسبة لممؤمف عمييـ العامميف بالقطاع الخاص والمشتغميف باألعماؿ المتعمقة بخدمة المنازؿ -ج
يكوف األجر المنصوص عميو بعقد العمؿ وما يطرأ عميو مف عبلوات مستبعدا منو العناصر التي 

 تعتبر مف األجر المتغير.

                                                           
.151-150( صالح، رامً نهٌد، مرجع سابق،ص

1
( 
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 ويقصد بو: األجر المتغير-2

التعويض   األجور اإلضافية  العموالت  باقي ما يحصؿ المؤمف عميو وعمى األخص )الحوافز
  العبلوة اإلجتماعية اإلضافية  العبلوات اإلجتماعية  اعانة غبلا المعيشة  عف جيود ذاتية
األقصى  ما زاد عمى الحد  نصيب المؤمف عميو في األرباح  المكافآت الجماعية  المنح الجماعية

 لؤلجر األساسي(.

األجر عمى أنو "كؿ ما  (2003)لسنة ( 12)وعرفت المادة األولى مف قانوف العمؿ المصري رقـ 
ويعتبر أجرا عمى األخص ما   نقدا أو عينيا  ثابتا كاف أو متغيرا  يحصؿ عميو العامؿ لقاا عممو

 يمي:

 العمولة التي تدخؿ في إطار عبلقة العمؿ.-1

وية: وىي ما قد يدفع لمعامؿ مقابؿ ما يقوـ بإنتاجو أو بيعو أو تحصيمو طواؿ النسبة المئ-2
 قيامو بالعمؿ المقرر لو ىذه النسبة.

 العبلوات أيا كاف سبب استحقاقيا أو نوعيا.-3

 المزايا العينية التي يمتـز بيا صاحب العمؿ دوف أف تستمزميا مقتضيات العمؿ.-4

وة عمى أجره وما يصرؼ لو جزاا أمانتو أو كفااتو متى المنح: وىي ما يعطى لمعامؿ عبل-5
  كانت ىذه المنح مقررة في عقود العمؿ الفردية أو الجماعية أو في األنظمة األساسية لمعمؿ

 وكذلؾ ما جرت العادة  بمنحو متى توافرت ليا صفات العمومية والدواـ والثبات.

 ينة يتعرض ليا في آداا عممو.البدؿ: ىو ما يعطى لمعامؿ لقاا ظروؼ أو مخاطر مع-6

 نصيب العامؿ في األرباح.-7

  الوىبة التي يحصؿ عمييا العامؿ إذا جرت العادة بدفعيا وكانت ليا قواعد تسمح بتحديدىا-8
 وتعتبر في حكـ الوىبة النسبة المئوية التي يدفعيا العمبلا مقابؿ الخدمة في المنشآت السياحية.

ىو كؿ  (1975)لسنة  (79)لتأمينات اإلجتماعية المصرية رقـ واألجر في حكـ تطبيؽ قانوف ا
ما يعطى لمعامؿ لقاا عممو ميما كاف نوعو مضافا إليو جميع العبلوات أيا كانت وىذا ما نصت 
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البدالت التي تعطى لمعامؿ  وتعتبر  (1959)لسنة ( 91)مف قانوف العمؿ رقـ ( 3)عميو المادة 
أما البدالت   و لطبيعة ونوع العمؿ جزا ال يتجزأ مف األجرمقابؿ آداا العمؿ في ظروؼ خاصة أ

التي تعطى لمعامؿ مقابؿ نفقات تكبدىا لمقتضيات العمؿ مثؿ بدؿ السفر وبدؿ التمثيؿ وبدؿ 
 (1)اإلنتقاؿ فإنيا ال تدخؿ ضمف عناصر األجر في تطبيؽ أحكاـ قانوف التأمينات اإلجتماعية.

األجر األساسي عمى أنو  كؿ ما  (1980)لسنة  (8)ـ ولقد عرؼ قانوف العمؿ اإلماراتي رق
يعطى لمعامؿ لقاا عممو بموجب عقد العمؿ سواا كاف نقدًا أو عينا مما يدفع سنويًا أو شيريًا أو 

 أسبوعيا أو يوميًا أو عمى أساس الساعة أو القطعة أو تبعا لئلنتاج أو بصورة عموالت.

األجر كؿ منحة تعطى لمعامؿ جزاا أمانتو أو  ويشمؿ األجر عبلوة غبلا المعيشة كما يشمؿ
أو جرى   كفااتو إذا كانت ىذه المبالغ مقررة في عقود العمؿ أو في نظاـ العمؿ الداخمي لممنشأة
 العرؼ أو التعامؿ بمنحيا حتى أصبح عماؿ المنشأة يعتبرونيا جزاًا مف األجر ال تبرعًا.

األجر بأنو "كؿ ما يستحقو العامؿ لقاا ( 1996)لسنة  (8)ولقد عرؼ قانوف العمؿ األردني رقـ 
عممو نقدا أو عينا مضافا إليو سائر اإلستحقاقات األخرى أيا كاف نوعيا إذا نص القانوف أو عقد 
العمؿ أو النظاـ الداخمي أو استقر التعامؿ عمى دفعيا باستثناا األجور المستحقة عف العمؿ 

 اإلضافي".

فقد فرؽ في تعريفو بيف األجر األساسي  (2000)لسنة  (7) أما قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ
أو العيني \واألجر الكامؿ فعرؼ في مادتو األولى األجر األساسي بأنو "ىو المقابؿ النقدي و

وال تدخؿ في ذلؾ العبلوات والبدالت   المتفؽ عميو الذي يدفعو صاحب العمؿ لمعامؿ مقابؿ عممو
دة األجر بأنو "األجر الكامؿ وىو األجر األساسي مضافا إليو أيا كاف نوعيا" وعرؼ في ذات الما

العبلوات والبدالت". وعرؼ كذلؾ القرار بقانوف بشأف الضماف اإلجتماعي الفمسطيني األجر بأنو 
"األجر  الكامؿ ويشمؿ األجر األساسي مضافا إليو العبلوات والبدالت" فجاا تعريؼ قانوف 

 جريف سواا كاف أساسيا أـ كميا.الضماف اإلجتماعي شامؿ لكبل األ

يتبيف مف التعريفات المتقدمة أف قوانيف العمؿ المصري واألردني والفمسطيني واإلماراتي قد أخذوا 
المصري بينما حصر قانوف التأمينات اإلجتماعية   في تعريفيـ لؤلجر بالمقابؿ النقدي والعيني

                                                           
.146ص، 1967( الهاللً، عبد العزٌز، تأمٌن إصابة العمل علما وعمال، بدون طبعة، مصر، مطبعة النهضة الجدٌدة،

1
( 
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وف التأمينات اإلجتماعية فيو إجحاؼ بحؽ مفيوـ األجر بالمقابؿ النقدي دوف العيني. فموقؼ قان
العامؿ الذي يتقاضى أجره عمى أساس المقابؿ العيني دوف النقدي أو عمى أساس المقابؿ العيني 

فترى الباحثة   بحيث ال يتـ حساب البدؿ العيني مف ضمف التعويض الذي يستحقو  والنقدي معا
أمينات اإلجتماعية الذي حصر مفيـو بالنتيجة أف موقؼ القوانيف أفضؿ مف موقؼ قانوف الت

األجر في المقابؿ النقدي ألف في ذلؾ ضياع لحؽ العامؿ الذي يتقاضى أجره عمى أساس 
 المقابؿ العيني.

فإذا كاف العامؿ في موقع   ويتبيف أيضا أف األجر يشمؿ كؿ ما يحصؿ عميو العامؿ لقاا عممو
أو أف األجر الشيري ىو   شيكؿ 100ىو عممو واتفؽ مع صاحب العمؿ أف األجر اليومي مثبل 

وأف العبلوات   فيذا األجر يعتبر أجرا كامبل بدوف تفصيبلت  شيكؿ مثبل دوف تفصيؿ 3000
الواردة في القانوف تكوف في أعماؿ محددة وال تشمؿ جميع ىذه األعماؿ مثؿ )البنوؾ وشركات 

وىذه العبلوات تكوف مف قبيؿ    مثؿ عبلوة السكف وعبلوة الزوجة وعبلوة األوالد  التأميف(
 اإلضافات.

وترى الباحثة أف التعريؼ األدؽ لؤلجر ىو "كؿ ما يحصؿ عميو العامؿ لقاا عممو سواا كاف 
 مقاببل نقديا أو عينيا".

ويحسب التعويض حسب قانوف العمؿ الفمسطيني لمعامميف بالقطعة عمى أساس متوسط أجر 
مف القانوف  (130)وىذا ما أكدتو المادة   ع اإلصابةالعامؿ آلخر ثبلثة أشير سابقة عمى وقو 

أما وفقا لمقانوف األردني فإذا كاف العامؿ يتقاضى أجره يوميا فاألجر المعتمد ىو آخر   المذكور
أما إذا كاف عامبل بالقطعة فيحسب عمى أساس متوسط األجر الذي تقاضاه وخبلؿ   أجر تقاضاه

لمقانوف اإلماراتي فيحسب عمى أساس آخر اجر يتقاضاه  أما وفقا (1)  األشير الستة األخيرة
العامؿ لمف يتقاضوف أجورىـ بالشير أو األسبوع أو اليوـ أو الساعة أو عمى أساس متوسط 

أما وفقا ألحكاـ قانوف التأمينات  (2)  األجر اليومي بالنسبة إلى مف يتقاضوف أجورىـ بالقطعة
المتوسط الشيري لؤلجور التي أديت عمى أساسيا  اإلجتماعية المصري فيتـ حسابو عمى أساس

                                                           
(

1
( من قانون العمل األردنً "ٌحسب التعوٌض المنصوص علٌه فً هذا القانون على أساس األجر األخٌر الذي 91تنص المادة )(

 ٌتقاضاه العامل أما إذا كان العامل عامال بالقطعة فٌحسب على أساس متوسط األجر خالل األشهر الستة األخٌرة من عمله"

(
2

ن العمل اإلماراتً "تحسب المعونة على أساس آخر أجر ٌتقاضاه العامل وذلك بالنسبة إلى من ( من قانو146تنص المادة )(

( بالنسبة 75جورهم بالشهر أو األسبوع أو الٌوم أو الساعة وعلى أساس متوسط األجر الٌومً المنصوص علٌه فً المادة )أٌتقاضون 

 إلى من ٌتقاضون أجورهم بالقطعة"
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ونص قانوف الضماف اإلجتماعي األردني عمى أنو يتـ حسابو   اإلشتراكات خبلؿ السنة األخيرة
 (1)عمى أساس اإلشتراكات في تاريخ وقوع اإلصابة.

 مفيوم العجز الكمي: ثانيالفرع ال

ى بأنو " العجز المستديـ الكمي يعد عرؼ قانوف العمؿ المصري العجز الكمي  في مادتو األول
كميا إذا نشأ عف الحادث عجز المصاب عجزا تاما عف ممارسة أي صناعة أو مينة". وعرفو 

"ىو كؿ عجز مف شأنو أف يحوؿ  (1964)لسنة ( 63)قانوف التأمينات اإلجتماعية المصري رقـ 
ويعتبر في   ؿ يكتسب منوكميا وبصفة مستديمة بيف المؤمف عميو وبيف مزاولة أية مينة أو عم

حكـ ذلؾ حاالت فقد البصر فقدا كميا أو فقد ذراعيف أو فقد ساقيف أو فقد ذراع واحد وساؽ 
أو في حاالت األمراض العقمية واألمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدىا   واحدة

ماعية المصري رقـ قرار مف وزير العمؿ باإلتفاؽ مع وزير الصحة" أما قانوف التأمينات اإلجت
فقد عرفو "العجز المستديـ: ىو كؿ عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقداف ( 1975)لسنة  (79)

المؤمف عميو لقدرتو عمى العمؿ كميا أو جزئيا في مينتو األصمية أو قدرتو عمى الكسب بوجو 
يا قرار مف وحاالت األمراض العقمية وكذلؾ األمراض المزمنة أو المستعصية التي يصدر ب  عاـ

 وزير التأمينات باإلتفاؽ مع وزير الصحة".

المقصود بالعجز  األردني وكذلؾ(2)الفمسطينيو  اإلماراتي والكويتي قانوف العمؿ كؿ مف لـ يعرؼ
"ىو الذي يحوؿ كميا األردنية بأنو  لتمييزفعرفتو محكمة ا  فتـ ترؾ األمر لمفقو والقضاا  الكمي

وبالمعنى المخالؼ أف مف   ف عميو أي مينة يتقاضى منيا دخبلبصورة دائمة دوف مزاولة المؤم
 (3).فبل يكوف عجزا كميا"  يزاوؿ عمبل يكتسب منو دخبل

                                                           
(

1
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلً فٌستحق المؤمن علٌه راتب -انون الضمان اإلجتماعً األردنً "أ( من ق31تنص المادة )( 

%( 25%( من أجره الذي اتخذ أساسا لتسدٌد اشتراكاته بتارٌخ وقوع اإلصابة، وٌزاد هذا الراتب بنسبة )75اعتالل شهرٌا ٌعادل )

مرة بحاجة إلى المعونة الدابمة من الؽٌر للقٌام بأعباء حٌاته الٌومٌة وذلك منه إذا كان المصاب وقت مثوله أمام المرجع الطبً ألول 
 بناء على تقرٌر طبً من المرجع الطبً.

%( من أجره الذي اتخذ أساسا لتسدٌد 60إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن علٌه فٌخصص للمستحقٌن راتب تقاعد بنسبة )-ب

 اشتراكاته بتارٌخ وقوع اإلصابة"
 

(
2

قد فرق بٌن تعرٌؾ العجز الكلً اإلصابً الدابم وبٌن تعرٌؾ العجز  2016ٌر أن قانون الضمان اإلجتماعً الفلسطٌنً لسنة ؼ(

الكلً الطبٌعً الدابم، فعرؾ العجز الكلً اإلصابً الدابم بأنه "هو كل عجز ٌنشأ عن إصابة عمل وٌفقد العامل المؤمن علٌه بسببه 

%"، وعرؾ العجز الكلً الطبٌعً الدابم بأنه "العجز ؼٌر الناشا عن 75فة دابمة بنسبة ال تقل عن مقدرته الجسدٌة على العمل بص

%". فالعجز الطبٌعً هو الذي 75إصابة عمل، وٌفقد المؤمن علٌه بسببه مقدرته الجسدٌة على العمل بصفة دابمة بنسبة ال تقل عن 

 .ى العكس من العجز اإلصابً الذي ٌكون بسبب تأدٌة العامل المؤمن لعملهٌحدث للمؤمن علٌه دون أن ٌكون سببه ناتج عن العمل، عل

.236ص1993،دٌوان الفتوى والتشرٌع،الكامل للتشرٌعات،93\40( قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم
3
( 



94 
 

والمطمؽ   وجاات أحكامو مطمقة بيذا الشأف  فالمشرع الفمسطيني لـ يضع تعريفا محددا لمعجز الكمي
درة العامؿ المصاب عمى العمؿ فالعجز الكمي ىو فقداف ق  يؤخذ عمى إطبلقو ما لـ يرد ما يقيده

فإذا ما (1)  لمجنة الطبية المختصة تحديد نسبة العجز المشرع وترؾ  بغض النظر عف عممو األصمي
اعتبرت المجنة الطبية أف الحادث قد ترؾ لدى العامؿ عجزا كميا دائما أقعده عف ممارسة أي عمؿ 

 التعويض.فإف لمعامؿ الحؽ في الحصوؿ عمى مبمغ   آخر

أـ ىو العجز   أو ىؿ ىو العجز الوظيفي في آداا العمؿ  مشرع لـ يحدد المقصود بالعجز الكميفال
مما يثير تساؤال ىاما ىو ما حكـ تعويض العامؿ إذا ما حصؿ عمى   الطبي عف القياـ بأي عمؿ

أو إذا ما كاف العجز الكمي الدائـ ىو عجزا  ؟تقرير طبي يعطيو عجزا وظيفيا يمنعو عف أي عمؿ
ففي   وال يمنعو مف القياـ بأعماؿ بسيطة قد تحقؽ لو دخبل بسيطا  بيا في إحدى وظائؼ الجسـط

العامؿ عف العجز الكمي الدائـ؟ خاصة وأف صاحب ىذه الحالة ىؿ تحسـ ىذه المبالغ مف استحقاؽ 
ويرى   ة والعقمية لمعامؿ المصابميالعمؿ أو جية التأميف مكمفة أيضا بتكاليؼ إعادة التأىيؿ الجس

وذلؾ استنادا إلى صراحة   األستاذ نائؿ الحوح بأف لمعامؿ الحؽ في الحصوؿ عمى كامؿ التعويض
فإنيا عادة ما تكوف   أما إعادة التأىيؿ التي قد يحصؿ العامؿ بموجبيا عمى وظيفة عمؿ  النص

اعية مف أجؿ اإلستمرار في الحياة ضمف ظروؼ اجتم  وىي مف حؽ العامؿ  وظيفة محدودة األجر
خاصة وأف القانوف لـ يمنح العامؿ الحؽ في الحصوؿ عمى تعويض عف األلـ   نسانية مبلئمةا  و 

 (2)والمعاناة التي تمحؽ بو بسبب اإلصابة.

حكامو أألف   استنادا إلى نصوص قانوف العمؿ  وترى  الباحثة أف العامؿ يستحؽ كامؿ التعويضات
د في المادة األولى مف قانوف العمؿ بأنو ىو عممية ف التأىيؿ حسب التعريؼ الوار أو   جاات مطمقة

منظمة ومستمرة مبنية عمى أسس عممية تيدؼ إلى اإلستفادة مف القدرات المتاحة ألي شخص مف 
فعممية التأىيؿ تيدؼ إلى اإلستفادة مف قدرات   خبلؿ تنمية قدراتو سواا الجسدية أو المينية

اليؼ عممية التأىيؿ عمى صاحب العمؿ وال تخصـ مف وأف تك  المصاب مف أجؿ استمراره في حياتو
إضافة إلى أنو في حاؿ إصابتو بعجز في إحدى   التعويضات المستحقة لمعامؿ ميما بمغ مقدارىا

فإف ذلؾ ال يمنع مف تعيينو في وظيفة أخرى   وظائؼ جسمو دوف أف يؤثر عمى عممو بشكؿ كمي
 (3)مف قانوف العمؿ.( 35)ة تبلئـ وضعو الصحي الجديد وىذا ما أكدتو الماد

                                                           
من قانون العمل الفلسطٌنً. 121( المادة 

1
( 

.266-265( الحوح، نابل، مرجع سابق،ص
2
( 

(
3

ٌنتهً عقد العمل الفردي فً أي من الحاالت التالٌة بناء على رؼبة العامل شرٌطة اخطار صاحب العمل خطٌا قبل  (3\35تنص المادة ) (

بوفاة العامل أو إصابته بمرض أو عجز أقعده عن العمل لمدة تزٌد على ستة  أشهر بناء على تقرٌر طبً صادر عن اللجنة الطبٌة -3الترك 

 .اته المهنٌة ووضعه الصحً الجدٌد"مع عدم وجود مركز شاؼر ٌالبم قدر
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 التعويض عن العجز الكمي ومقداره: لثالفرع الثا

 أوال: التعويض عن العجز الكمي وفقا لنصوص القانون

مف قانوف التأمينات اإلجتماعية المصري عمى أنو "إذا نشأ  (51)القانوف المصري تنص المادة -
% مف األجر المنصوص عميو 80عف إصابة العمؿ عجز كامؿ أو وفاة سوي المعاش بنسبة 

 (20)بما ال يزيد عمى الحد األقصى المنصوص عميو بالفقرة األخيرة مف المادة  (19)في المادة 
ويزاد ىذا المعاش بنسبة  24وال يقؿ عف الحد األدنى المنصوص عميو بالفقرة الثانية مف المادة 

كما إذا كاف العجز أو % كؿ خمس سنوات حتى بموغ المؤمف عميو سف الستيف حقيقة أو ح5
 الوفاة سببا في إنياا خدمة المؤمف عميو".

اإلماراتي عمى أنو "يكوف مقدار العمؿ مف قانوف ( 151)القانوف اإلماراتي تنص المادة -
التعويض المستحؽ دفعو لمعامؿ في حالة العجز الكمي الدائـ ىو المقدار ذاتو المستحؽ في حالة 

لى وفاة إعمى أنو " إذا أدت إصابة العمؿ أو المرض الميني  (149)الوفاة" وقد نصت المادة 
العامؿ استحؽ أفراد عائمتو تعويضا مساويا ألجر العامؿ األساسي عف فترة مقدارىا أربعة 
وعشريف شيرا عمى أف ال تقؿ قيمة التعويض  عف ثمانية عشر ألؼ درىـ وأف ال تزيد عمى 

يض عمى أساس آخر أجر كاف يتقاضاه العامؿ قبؿ خمسة وثبلثيف ألؼ درىـ وتحسب قيمة التعو 
وفاتو ويوزع التعويض عمى  المستحقيف عمى العامؿ المتوفى وفؽ أحكاـ الجدوؿ الممحؽ بيذا 

 القانوف".

( مف قانوف العمؿ األردني عمى أنو "إذا نشأ عف إصابة 1\90القانوف األردني تنص المادة )-
حؽ عمى صاحب العمؿ تعويض يساوي أجر ألؼ ومئتي العمؿ وفاة العامؿ أو عجزه الكمي فيست

 (1)دينار وال يقؿ عف ألفي دينار". االؼ يوـ عمؿ عمى أف ال يتجاوز التعويض خمسة 

( عمى أنو "إذا أدت إصابة العمؿ إلى الوفاة أو نتج 1\120القانوف الفمسطيني تنص المادة )-
لمصاب في الحالة الثانية تعويضا نقديا عنيا عجز كمي دائـ استحؽ الورثة في الحالة األولى وا

                                                           
(

1
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلً فٌستحق المؤمن علٌه -( من قانون الضمان اإلجتماعً األردنً على أنه "أ30تنص المادة )(

بنسبة %( من أجره الذي اتخذ أساسا لتسدٌد اشتراكاته بتارٌخ وقوع اإلصابة، وٌزاد هذا الراتب 75راتب اعتالل شهرٌا ٌعادل )

% منه إذا كان المصاب وقت مثوله أمام المرجع الطبً ألول مرة بحاجة إلى المعونة الدابمة من الؽٌر للقٌام بأعباء حٌاته الٌومٌة 25

إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن علٌه فٌخصص للمستحقٌن راتب تقاعد بنسبة -وذلك بناء على تقرٌر من المرجع الطبً. ب

 لذي اتخذ أساسا لتسدٌد اشتراكاته بتارٌخ وقوع اإلصابة".%( من أجره ا60)
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% مف األجر األساسي عف المدة 80وخمس مائة يوـ عمؿ أو االؼ ( ثبلثة 3500يعادؿ أجر )
المتبقية حتى بموغو سف الستيف أييما أكثر". فإذا أدت اإلصابة إلى الوفاة أو إلى تخمؼ عجز 

المعادلتيف ثـ يتـ اختيار أييما فيتـ حساب التعويض المستحؽ وفقا لياتيف   %100كمي بنسبة 
 (1)أكثر.

يتبيف مف النصوص المتقدمة أف القوانيف ذات العبلقة قد نصت عمى تعويض  المصاب عف 
العجز الكمي المتخمؼ لديو مف جراا اإلصابة إال أنيا اختمفت في كيفية حساب ىذه التعويضات 

 وىذا ما سيتـ توضيحو:

 عتبلؿ وفقا لمقانوف المصري وفقا لممعادلة التالية:فبالتالي يكوف حساب مقدار راتب اإل

% * المتوسط الشيري لؤلجور والتي عمى أساسيا أديت اإلشتراكات خبلؿ السنة األخيرة مف              80
 مدة اإلشتراؾ في التأميف أو مدة اإلشتراؾ في التأميف إف قمت عف ذلؾ.

ذا كاف العجز أو الوفاة سببا في إنياا خدمة ا % كؿ 5لمؤمف عميو فإف ىذا المعاش يزاد بنسبة وا 
فالمشرع المصري   المصاب( سف الستيف حقيقة أو حكماخمس سنوات حتى بموغ المؤمف عميو )

ىنا يكوف قد راعى حالة العامؿ المصاب بشكؿ كبير كمما تقدـ بو السف حتى وصولو سف 
 الستيف.

عامؿ المصاب في حالة العجز الكمي الدائـ أما القانوف اإلماراتي فقد جعؿ التعويض المستحؽ لم
وجعؿ مقدار ىذا التعويض فترة أربع وعشريف   ىو ذات التعويض المستحؽ لورثة العامؿ المتوفى

ووضع حدا أدنى يجب أف ال يقؿ عنو التعويض وحدا   يوـ فقط 720أي ما يعادؿ أجر   شيرا
ثمانية عشر ألؼ درىـ وال يزيد فبل يجوز أف يقؿ التعويض عف   ال يزيد عنو يجب أف أعمى

فالقانوف اإلماراتي فرض تعويض ال يتناسب مع الوضع   عمى خمسة وثبلثيف ألؼ درىـ
فاإلمارات دولة غنية ويجب أف يكوف مقدار التعويض لمعامؿ المصاب أكثر   القائـاإلقتصادي 

اسب مع وضعو يتن إلى تعويض إلصابة عمؿ فإنو يحتاجفالعامؿ عندما يتعرض   ا ىو عميومم
فنصوص قانوف العمؿ اإلماراتي لـ تنصؼ العامؿ الذي غالبا ىو   بةبعد تعرضو لئلصاالجديد 

                                                           
(

1
على أنه "إذا أدت إصابة العمل إلى عجز كلً دابم  2016من قانون الضمان اإلجتماعً الفلسطٌنً لسنة  (2\79) وتنص المادة(

وقوع اإلصابة، والذي  %( من آخر أجر تقاضاه قبل80للعامل المؤمن علٌه ٌستحق المصاب راتب عجز كلً دابم شهري ٌعادل )

 ( من هذا القرار بقانون".43( من المادة )1اتخذ أساسا لتسدٌد اإلشتراكات وفقا ألحكام الفقرة )
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وترى الباحثة بالنتيجة ضرورة إعادة صياغة قانوف جديد   الطرؼ الضعيؼ الذي يحتاج لمرعاية
 اإلمارات ويتناسب ومصمحة العامؿ.  يتناسب مع الوضع القائـ في دولة

وف األردني فيتـ حساب التعويض المستحؽ سواا لمعامؿ المصاب في حاؿ تخمؼ أما وفؽ القان
 أو لورثتو في حاؿ وفاتو وفؽ المعادلة التالية:  عجز كمي لديو

فإذا كاف   )معدؿ األجر اليومي األخير لمعامؿ(1200تعويض العجز الدائـ الكمي أو الوفاة=  
ذا كاف المبمغ   دينار 2000غ التعويض إلى دينار فيتـ رفع مبم 2000المبمغ الناتج أقؿ مف  وا 

 دينار. 5000فيتـ إرجاعو إلى مبمغ دينار  5000الناتج أكبر مف 

ويبلحظ أف المشرع قد ساوى في التعويض بيف الوفاة والعجز الكمي في حيف كاف قانوف العمؿ 
ذلؾ تعويضا  أ( يعطي المستحقيف في حالة الوفاة الناشئة عف\58الممغى في المادة )األردني 

( 550مساويا ألجر العامؿ المتوفى عف ألؼ يوـ عمؿ عمى أف ال يزيد ىذا التعويض عف )
عمى أف ال   ( يوـ عمؿ1200أما في حالة العجز الكمي فعف )  ( دينار400دينار وال يقؿ عف )

ج( مف \58وىذا ما نصت عميو المادة ) (1)  ( دينار500( دينار وال يقؿ عف )700يزيد عف )
 (2).1966لسنة  21رقـ  القانوف الممغى

                                                           
.216،ص1999،دار الثقافة للنشر والتوزٌع،عمان،1( أبو شنب، أحمد عبد الكرٌم، شرح قانون العمل الجدٌد،ط

1
( 

(
2

نشأ عن اإلصابة عجز كلً دابم فٌستحق العامل راتب اعتالل شهري ولٌس مبلػ أما وفق قانون الضمان اإلجتماعً األردنً إذا (

% من أجر العامل الذي اتخذ أساسا 75تعوٌض مقطوع كما هو الحال فً قانون العمل، وٌقدر راتب اإلعتالل الشهري بما ٌعادل 

العامل فً الشهر الذي وقعت فٌه اإلصابة(، % )أجر 75لتسدٌد اشتراكاته بتارٌخ وقوع اإلصابة، أي أن راتب اإلعتالل الشهري =

% منه إذا كان المصاب وقت مثوله أمام المرجع الطبً ألول مرة بحاجة إلى المعونة الدابمة من الؽٌر 25وٌزاد هذا الراتب بمعدل 

% 60تب تقاعد بنسبة لٌقوم بأعباء حٌاته، وإذا تسببت اإلصابة بوفاة العامل الخاضع للضمان اإلجتماعً فٌخصص للمستحقٌن عنه را

% )أجر العامل فً الشهر 60من أجره الشهري الذي اتخذ أساسا لتسدٌد اشتراكاته بتارٌخ وقوع اإلصابة أي أن راتب تقاعد الورثة= 

 الذي وقعت فٌه اإلصابة(.
بتارٌخ وقوع اإلصابة هو ولقد استقر اجتهاد المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعً على أن األجر الذي اتخذ أساسا لتسدٌد اإلشتراك 

لتؤكد  1994\3\1األجر المعتمد الحتساب الراتب أو التعوٌض، ثم صدرت التعلٌمات التنفٌذٌة إلصابات العمل وأمراض المهنة فً 

هذا المبدأ حٌث نصت المادة الثامنة عشرة من هذه التعلٌمات فً فقرتها الرابعة على ما ٌلً "ٌحسب راتب اعتالل العجز اإلصابً 

وعلى أساس أجر المصاب المتخذ أساسا لتسدٌد اإلشتراكات بتارٌخ وقوع اإلصابة إذا كانت نسبة  31لجزبً الدابم وفقا ألحكام المادة ا

% فأكثر". ولكن على الرؼم من ذلك اختلفت أحكام محكمة التمٌٌز األردنٌة فً تحدٌد هذا األجر فقد 30العجز الناشا عن اإلصابة 

ا إلى أن األجر المعتمد لصرؾ راتب اعتالل العجز للمستدعً ٌحسب على أساس األجر المشمول بأحكام قانون ذهبت فً أحد أحكامه
الضمان اإلجتماعً عند وقوع اإلصابة، وحٌث أن المستدعى ضدها قد احتسبت للمستدعً استحقاقه راتب اعتالل العجز اإلصابً 

صابة قد طبقت أحكام القانون تطبٌقا سلٌما األمر الذي ٌكون معه سبب الطعن على أساس أجره المشمول بأحكام القانون عند وقوع اإل
ؼٌر وارد والدعوى حقٌقة بالرد، ثم فً حكم آخر لها ناقضت هذا الحكم حٌنما قررت أن األجر المعتمد لصرؾ  راتب اعتالل العجز 

ثبوت نسبة اإلعتالل بتقرٌر اللجنة الطبٌة التابعة  اإلصابً ٌحسب على أساس أجر المصاب المتخذ أساسا لتسدٌد اإلشتراكات بتارٌخ
 للمؤسسة العامة للضمان اإلجتماعً ولٌس األجر المتخذ أساسا لتسدٌد اإلشتراك فً ٌوم وقوع اإلصابة. 

ففً حكم ٌتبٌن مما تقدم أن محكمة التمٌٌز األردنٌة قد أصدرت أحكام متناقضة فٌما ٌتعلق باألجر الذي ٌتخذ أساسا لحساب التعوٌض، 
لها اعتبرت أن األجر المعتمد لصرؾ راتب اعتالل العجز للمستدعً ٌحسب على أساس أجر المصاب المتخذ أساسا لتسدٌد 

اإلشتراكات بتارٌخ وقوع اإلصابة، ثم فً حكم آخر لها اعتبرت أن األجر المعتمد لصرؾ راتب اعتالل العجز للمستدعً ٌحسب على 
لتسدٌد اإلشتراكات بتارٌخ ثبوت نسبة اإلعتالل بتقرٌر اللجنة الطبٌة التابعة للمؤسسة العامة للضمان  أساس أجر المصاب المتخذ أساسا

أي قبل صدور التعلٌمات التنفٌذٌة إلصابات العمل  1993\4\28اإلجتماعً، إال أن ما ٌثٌر اإلستؽراب أن الحكم األول بتارٌخ 

مات بالمبدأ الذي تقرر صراحة فً هذا الحكم من حٌث أن األجر المعتمد فً ، حٌث أخذت هذه التعل1994ٌ\3\1وأمراض المهنة فً 
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فإذا أدت   حدد كيفية حساب التعويضات المستحقة في ىذه الحالة أما القانوف الفمسطيني فقد 
فيتـ حساب التعويض المستحؽ وفقا   %100اإلصابة إلى الوفاة أو إلى تخمؼ عجز كمي بنسبة 

 لياتيف المعادلتيف ثـ يتـ اختيار أييما أكثر.

 .يوـ عمؿ  3500األولى: أجر العامؿ المصاب الكمي * المعادلة 

 .وغو سف الستيف% مف األجر األساسي * المدة المتبقية حتى بم80المعادلة الثانية: 

ومف خبلؿ المقارنة بيف كؿ مف القانوف اإلماراتي والقانوف األردني والقانوف الفمسطيني تجد 
  يوـ عمؿ 720تعويض المستحؽ أجر ما يعادؿ الباحثة أف القانوف اإلماراتي قد جعؿ مقدار ال
أما القانوف الفمسطيني فقد وضع   يـو عمؿ 1200أما القانوف األردني فقد جعمو أجر ما يعادؿ 

فجعؿ مقدار   معادلتيف يتـ مف خبلليما احتساب التعويض المستحؽ لمعامؿ المصاب أو لورثتو
% مف األجر 80و  ألجر كامبليوـ عمؿ إذا كاف ا 3500ىذا التعويض أجر ما يعادؿ 

فيتبيف مف ذلؾ أف   األساسي في حاؿ كاف األجر أساسيا ثـ يتـ اختيار المعادلة األفضؿ لمعامؿ
القانوف الفمسطيني قد راعى مصمحة العامؿ المصاب بشكؿ أكبر مما ىي عميو وفؽ نصوص 

 القانوف اإلماراتي والقانوف األردني.

 لمحكمة النقضلمييئة العامة وفقا لمتطبيؽ القضائي ثانيا: التعويض عن العجز الكمي 

أف يكوف ىناؾ  يجب أنو ليتـ تطبيؽ المعادلة الثانية ( المذكورة120) المادة نصيتبيف مف 
فيحسب التعويض بناا   واآلخر أجر أساسي  أحدىما أجر كامؿ )اإلجمالي(  نوعاف مف األجر

 دوف تفصيؿ أجرك مبمغ محدداؿ تـ اإلتفاؽ عمى ففي ح  عمى المعادلتيف ثـ يحكـ بالمبمغ األكبر
بؿ يجب أف يحسب وفؽ   كاف كامبل أـ أساسيا فبل يجوز حساب التعويض وفقا لممعادلتيف إف

وفقا لممعادلة و   أجرا كامبل إذا كافممعادلة األولى فيتـ احتسابو وفقا ل  معادلة واحدة منيما فقط
عقد العمؿ مبمغا واحدا فقط فإنو يكوف أجرا كامبل وليس  تضمف فإذا  أجرا أساسيا إذا كاف الثانية 
ألف األجر األساسي يفترض وجود عبلوات وبدالت أخرى وىذا األمر غير موجود في أساسيا 

                                                                                                                                                                      
احتساب راتب اإلعتالل هو األجر الذي سدد على أساسه اإلشتراك بتارٌخ وقوع اإلصابة، أما الحكم الثانً فقد صدر بتارٌخ 

أمراض المهنة  وخالؾ المبدأ الذي تقرر أي بعد ستة شهور تقرٌبا من صدور التعلٌمات التنفٌذٌة إلصابات العمل و 1994\11\26

حٌنما اعتبر أن األجر المتخذ أساسا لتسدٌد اإلشتراك بتارٌخ ثبوت نسبة  18بموجبها صراحة فً الفقرة الرابعة والخامسة من المادة 

ه التناقضات تم اإلعتالل بقرار اللجنة الطبٌة هو المعتمد فً احتساب راتب اإلعتالل اإلصابً المستحق للمصاب، لكن بعد هذ
اإلستقرار على أن األجر المعتمد فً احتساب راتب اإلعتالل هو األجر المتخذ أساسا لتسدٌد اإلشتراك فً ٌوم وقوع اإلصابة، وهذا ما 

 .من قانون الضمان اإلجتماعً األردنً 30أكدته المادة 



99 
 

فمثبل لو تـ اإلتفاؽ بيف العامؿ   اب التعويض وفقا لممعادلة األولىيتـ حسلذلؾ و   الواقع
  كامبلأجرا  يعد شيكؿ دوف تفصيؿ فيذا 100ي وصاحب العمؿ عمى أف أجرة العامؿ اليومية ى

  أساسيا فيبقى السؤاؿ المطروح ىنا ما ىي العبلوات والبدالت المضافة إلى أجرهإذ لو اعتبر 
والذي جاا فيو " ولما كاف المدعي قد بيف  2012\785وىذا ما أكده قرار محكمة النقض رقـ 

شيكؿ دوف تفصيؿ فيما إذا كاف  1000ىو في البند األوؿ مف الئحة الدعوى أف أجره الشيري 
ويكوف حساب التعويض المستحؽ  كامبلفإف ىذا األجر يعد أجرا   ىناؾ أجر أساسي وعبلوات

لو عف إصابة العمؿ وفقا لممعادلة األولى فقط وليس وفؽ المعادلة الثانية لتقدير حساب 
عمى أساس معادلة واحدة فينا يتـ حساب التعويض لمعامؿ المصاب  (1)  التعويض وفقا ليا"

  عمى ذات المبمغوىي المعادلة األولى إذ ال يجوز أف يتـ احتساب التعويض وفقا لممعادلتيف 
عمى الدعوى  120"وبتطبيؽ أحكاـ المادة لمحكمة النقض  2010\281وجاا في القرار رقـ 

فإف  لذلؾ مجمؿوىو أجر  ا يومياأردني ادينار  3  9محؿ البحث نجد أف األجر المتفؽ عميو ىو 
أي أف العامؿ المطعوف ضده   األولىالطريقة واجبة اإلتباع في حساب التعويض ىي الطريقة 

وليس وفقا   دينار 3255% = 10يـو *  3500يستحؽ تعويضا مقداره األجر اليومي * 
 (2)لمطريقة الثانية كما ذىبت محكمة اإلستئناؼ".

قد جاا في النقض ففت ما ورد في ىذه القرار أف محكمة النقض في حكـ آخر ليا قد خال غير
النعي عمى محكمة اإلستئناؼ خطأىا في احتساب بدؿ  " إف  2013\7 و 2012\884 رقـ

% مف 80يوـ عمؿ وليس عمى أساس  3500الدخؿ المستقبمي لمطاعف عمى أساس معادلة 
محكمة اإلستئناؼ وفي ذلؾ نجد أف   األجر األساسي عف المدة المتبقية حتى بموغو سف الستيف

( يوـ عمؿ في احتساب فقداف الدخؿ المستقبمي معممة ذلؾ أف 3500اعتمدت معادلة أجر )
نما ذكر فقط األجر الشيري  وبالتالي ليس  المدعي لـ يحدد األجر األساسي في الئحة دعواه وا 

اف ىذا الذي ولما ك  بوسعيا تحديد األجر األساسي مف خبلؿ الئحة الدعوى والوقائع الواردة فييا
خمصت إليو المحكمة مف عدـ ثبوت األجر األساسي لممدعي مف خبلؿ الئحة دعواه ومف خبلؿ 

األصؿ في ما يتقاضاه ما قدـ مف بينات يخالؼ ما استقر عميو قضاا ىذه المحكمة مف حيث أف 
العامؿ بدؿ أجر ىو األجر األساسي وأف عمى رب العمؿ أف يثبت أف األجر الذي يتقاضاه 

                                                           
.2012\12\18الصادر بتارٌخ  ،2012\785رقم  فلسطٌنً ( نقض مدنً

1
( 

.2011\4\19، الصادر بتارٌخ 2010\281رقم  فلسطٌنً دنً( نقض م
2
( 
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فقد كاف عمى المحكمة أف تحتسب التعويض وفقا لممعادلتيف  عامؿ يشمؿ العبلوات والبدالتال
فمف خبلؿ قرارات محكمة  (1)  "مف قانوف العمؿ أييما أكثر 120المنصوص عمييما في المادة 

النقض ىذه يتبيف التناقض في ىذه القرارات فتارة اعتبرت ىذه المحكمة أف األجر ىو األجر 
مما حدا بالييئة العامة   اإلجمالي وتارة أخرى اعتبرت أف األجر ىو األجر األساسي الكامؿ أي

في محاولة  2015لسنة  4وتصدر قرارىا رقـ  2015\6\14لممحكمة العميا  أف تجتمع بتاريخ 
منيا لرفع التناقض الحاصؿ في قرارات محكمة النقض فجاا في قرارىا " وبإنزاؿ حكـ المادة 

فإننا ورفعا   لعمؿ موضع التطبيؽ بما اشتممتو مف قاعدة الحتساب التعويضمف قانوف ا 120
لكؿ تناقض نقرر أف احتساب التعويض عف العجز الدائـ الجزئي يجري مرة عمى أساس المعادلة 
األولى المنصوص عمييا في الفقرة األولى منيا وىي )أجر العامؿ المصاب( مضروبا )بثبلثة 

ضروبا )بنسبة العجز الدائـ الجزئي( ومرة عمى أساس المعادلة ألؼ وخمسمائة يوـ عمؿ( م
% مف األجر األساسي( مضروبا 80الثانية المنصوص عمييا في الفقرة األولى منيا وىي )

  )بالمدة المتبقية حتى بموغ سف الستيف( مضروبا )بنسبة العجز الدائـ الجزئي( ويؤخذ بأييما أكثر
في  2015\5\19كمة النقض في حكميا الصادر بتاريخ وفي ىذه الحالة يراعى اجتياد مح

حيث أف األصؿ فيما يتقاضاه  حيث جاا فيو " 2013\7و 2012\884النقضيف المدنييف رقـ 
العامؿ بدؿ أجر ىو األجر األساسي وأف عمى رب العمؿ أف يثبت أف األجر الذي يتقاضاه 

 (2)العامؿ يشمؿ العبلوات والبدالت".

 2015لسنة  4رقم  في حكميا الفمسطينية قررتيا محكمة النقض المبادئ التي-ثالثا

 أنيا قررت مبدأيف: لمحكمة النقض فيتبيف مف خبلؿ قرار الييئة العامة

: إف احتساب التعويض عف العجز الدائـ الجزئي يجري مرة عمى أساس المعادلة المبدأ األول
يوـ عمؿ * نسبة  3500لمصاب * األولى المنصوص عمييا في الفقرة منيا وىي )أجر العامؿ ا

ومرة عمى أساس المعادلة الثانية المنصوص عمييا في الفقرة األولى منو   العجز الدائـ الجزئي(
% مف األجر األساسي * المدة المتبقية حتى بموغ سف الستيف * نسبة العجز الدائـ 80وىي )

 الجزئي( ثـ يؤخذ بأييما أكثر.

                                                           
. 2015\5\19الصادران بتارٌخ  ،2013\7ونقض  2012\884رقم  فلسطٌنً ( نقض مدنً

1
( 

.2015\6\14الصادر بتارٌخ  2015لسنة  4رقم الفلسطٌنٌة ( حكم الهٌبة العامة لمحكمة النقض 
2
( 
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حيف قررت وجوب احتساب  قد جانبت الصواب لمحكمة النقض الييئة العامة وترى الباحثة أف
مف قانوف العمؿ  120التعويض عف العجز الدائـ والوفاة وفؽ المعادلتيف الواردتيف في المادة 

فقد يكوف تارة مبمغا   دوف أف تمتفت بأف ىناؾ اختبلؼ في طريقة تحديد األجر  بصورة مطمقة
وأف تطبيؽ   والبدالت عبلواتمضافا  إليو الجر أساسي وقد يتكوف مف أ  واحدا محددا أي كميا

المعادلتيف يمكف فقط في الحالة الثانية أي عندما يكوف ىناؾ نوعاف مف األجر )أجر كامؿ وأجر 
حيث ال يجوز أف   وغير وارد في المعادلة األولى وىي األكثر وقوعا في الواقع العممي  أساسي(

 ذاتو.امؿ أجرا أساسيا وأجرا كامبل في الوقت يعتبر بدؿ األجر الذي يتقاضاه الع

بمعنى أنو يشترط لتطبيؽ المعادلتيف أف يكوف األجر الذي يتقاضاه العامؿ أجرا أساسيا أي أنو 
وف بصدد أجر نكيوجد عبلوات وبدالت أخرى يستحقيا العامؿ إلى جانب األجر األساسي ل

األخرى التي يتقاضاىا العامؿ لنكوف  والسؤاؿ المطروح ىنا ما ىي العبلوات والبدالت  كامؿ
مف قانوف العمؿ واختيار  120يتـ تطبيؽ المعادلتيف الواردتيف في المادة ل بصدد أجر كامؿ

 المعادلة األفضؿ لمعامؿ المصاب.

وأف عمى رب   : أف األصؿ فيما يتقاضاه العامؿ بدؿ أجر ىو األجر األساسيالمبدأ الثاني
 ي يتقاضاه العامؿ يشمؿ العبلوات والبدالت.العمؿ أف يثبت أف األجر الذ

المحدد  عندما اعتمدت في تفسيرىا لؤلجر الصواب العامة لمحكمة النقض الييئة لقد جانبت
دوف أف تبيف األساس القانوني ليذا التكييؼ   عمى أنو أجر أساسي وليس كامبل بمبمغ واحد

وىذا ما أورده   واألجر األساسيوالذي يتعارض كميا مع تعريؼ قانوف العمؿ لؤلجر   لؤلجر
كسبب لئلستئناؼ حيث جاا فيو "وفقا لتعريؼ قانوف  (2016\67المستأنؼ في اإلستئناؼ رقـ )

العمؿ لؤلجر واألجر األساسي والتفريؽ بينيما فإنو ال يجوز عقبل ومنطقا وقانونا أف يعتبر 
جما المقابؿ النقدي الذي يدفعو صاحب العمؿ لمعامؿ مقابؿ عممو أجرا وأجرا   ليا()كامبل وا 

بحيث يتخذ أساسا لحساب التعويض المستحؽ لمعامؿ المصاب وفؽ   أساسيا في ذات الوقت
بؿ يمـز لتطبيؽ المعادلة   مف القانوف المذكور 120المعادلتيف المنصوص عمييما في المادة 

فيحسب   ا%( أف يكوف ىناؾ نوعاف مف األجر أجرا كامبل واآلخر أجرا أساسي80الثانية )
ويحسب التعويض   ( يوـ وفؽ األجر الكامؿ أو اإلجمالي3500التعويض وفؽ المعادلة األولى )

ولقد ردت المحكمة   ثـ يحكـ بالمبمغ األكثر"  ألساسي%( وفؽ األجر ا80وفؽ المعادلة الثانية )
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قا في جمسة أف الوكيبلف قد تصادالمحكمة جد تعمى ذلؾ بقوليا "وبالرجوع إلى أسباب اإلستئناؼ 
 1000عمى أف األجر اإلجمالي لممدعي لغايات احتساب التعويضات ىو مبمغ  2014\12\28

مف  120حسب نص المادة  شيكؿ ونجد بأف محكمة الخميؿ قامت باحتساب التعويضات لممدعي
وحيث أف   وأخذت بالمعادلة الثانية باعتبارىا أفضؿ لممدعي قانوف العمؿ أي حسب المعادلتيف

أو العيني \أنو )ىو المقابؿ النقدي وبة األولى مف قانوف العمؿ قد عرفت األجر األساسي الماد
المتفؽ عميو الذي يدفعو صاحب العمؿ لمعامؿ مقابؿ عممو وال تدخؿ في ذلؾ العبلوات والبدالت 

سي مضافا إليو العبلوات بأنو )األجر الكامؿ وىو األجر األساأيا كاف نوعيا( فيما عرؼ األجر 
 مف ذات القانوف عمى ما يمي: 120كما نصت المادة البدالت( و 

إذا أدت إصابة العمؿ إلى الوفاة أو نتج عنيا عجز كمي دائـ استحؽ الورثة في الحالة األولى -1
%( مف األجر األساسي 80( أو )3500والمصاب في الحالة الثانية تعويضا نقديا يعادؿ أجر )

 الستيف أييما أكثر.عف المدة المتبقية حتى بموغو سف 

إذا ترتب عمى إصابة العمؿ عجز جزئي دائـ يستحؽ المصاب تعويضا نقديا عف مجموع -2
 نسب العجز بما ال يتجاوز التعويض المقرر لمعجز الكمي الدائـ.

الصادر بتاريخ  2015\4وحيث أف محكمة النقض الموقرة بييئتيا العامة قررت في قراراىا رقـ 
لمعادلتيف أييما أكثر وقررت أيضا بذات القرار مراعاة اإلجتياد الصادر اعتماد ا 2015\6\14

مف حيث إعتبار أف األصؿ في ما  2013\7و  2012\884 ـعف محكمة النقض بالقراريف رق
يتقاضاه العامؿ بدؿ أجر ىو األجر األساسي وأف عمى رب العمؿ أف يثبت أف األجر الذي 

 الت.يتقاضاه العامؿ يشمؿ العبلوات والبد

وبعد أف قامت باحتساب التعويض لممدعي وفقا لممعادلتيف وحيث أف المحكمة البدائية 
المشار إلييا قررت األخذ بالمعادلة الثانية باعتبارىا أكثر  120المنصوص عمييما في المادة 

وبالتالي يغدو   لممدعي فإنيا بذلؾ تكوف قد طبقت صحيح القانوف وال تثريب عمييا فيما قضت
 (1)السبب غير وارد وحريا بالرد".ىذا 

                                                           
.2016\9\21ر بتارٌخ ، الصاد2016\67رقم  فلسطٌنً ( استبناؾ مدنً

1
( 
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معموؿ بو فيما يتعمؽ بالمبدأ األوؿ فيتبيف مف خبلؿ ىذا القرار أف ما ورد في قرار الييئة العامة 
فالمحكمة في ىذا القرار عممت عمى احتساب   في المحاكـ ومتبع في احتساب التعويضات

  كامؿواآلخر  ىما أساسيحدأالتعويض عمى أساس المعادلتيف كوف أف العامؿ يتقاضى أجراف 
 ثـ حكمت لو بالمبمغ األكثر.

أدنى لمصمحة العامؿ  اأضاعت حكمة المشرع الذي ضمف حدقد فعميا  الييئة العامةأف  غير
ويظير فرؽ العمر وفقا ليذه المعادلة بشكؿ   بشكؿ خاصصغير السف  بشكؿ عاـ والمصاب

وكاف   شيكؿ يوميا 100جر كؿ منيما وكاف أ  فمثبل لو أصيب عامبلف في حادث عمؿ  كبير
 %.20وكانت نسبة العجز المتخمفة لكؿ منيما   سنة 55سنة والثاني  25عمر األوؿ 

منيما يستحؽ تعويضا عف العجز   )إجماليا( فإف كبلامبلفإذا اعتبر األجر لكؿ منيما أجرا ك
 .شيكؿ( 70000% =20شيكؿ يوميا *  100*  3500الدائـ مقداره )

 12775شيكؿ *  80عتبر األجر لكؿ منيما أجرا أساسيا فإف العامؿ األوؿ يستحؽ )أما لو ا
شيكؿ *  80ويستحؽ الثاني )   شيكؿ( 204400% = 20يوـ حتى بموغو سف الستيف * 

 شيكؿ(. 29200% =20يوـ حتى بموغو سف الستيف *  1825

ة عمى أساس المعادلة فاحتساب التعويض حسب ما جاا في قرار الييئة العامة يحسب مرتيف مر 
وخمسمائة يوـ * نسبة االؼ وىي )أجر العامؿ المصاب * ثبلثة  120األولى الواردة في المادة 

% مف 80ومرة عمى أساس المعادلة الثانية الواردة في ذات المادة وىي )  العجز الدائـ الجزئي(
ثـ يؤخذ   لدائـ الجزئي(األجر األساسي * المدة المتبقية حتى بموغ سف الستيف * نسبة العجز ا

  فالتناقض الحاصؿ ىو بخصوص متى تطبؽ كؿ معادلة مف المعادلتيف المذكورتيف  بأييما أكثر
مما أدى إلى اختبلؼ ىيئات المحكمة في مسألة ما إذا كاف األجر الذي يتقاضاه العامؿ ىو 

ررت أف األصؿ فيما فمف خبلؿ قرار الييئة العامة نرى بأنيا قد ق  أجر أساسي أـ ىو أجر كامؿ
مما يطرح تساؤال ما ىي العبلوات والبدالت األخرى  ىو األجر األساسيمف أجر يتقاضاه العامؿ 

 .ما داـ أف األجر ىو أجر أساسي

" في  2009\2\25الصادر بتاريخ  2007\103+102ولقد جاا في النقض المدني رقـ 
لدى محكمة  2003\55ا الدعوى رقـ الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى بأف الطاعنيف أقام
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بداية الخميؿ ضد المطعوف ضدىما لممطالبة بتعويضات مستحقة نتيجة وفاة مورث المدعيف 
( 2342.64بإصابة عمؿ وقد ورد في الئحة الدعوى أف األجر الشيري لمورث المدعيف ىو )

ى طرحت عطاا ( شيكبل وأف المدعى عمييا األول2302.38شيكبل ومتوسطو آلخر ثبلثة أشير )
تأميف لتغطية األجر الكامؿ لمعامميف لدييا في حالتي اإلصابة والوفاة وتعاقدت مع المدعى عمييا 
الثانية عمى ىذا األساس بموجب اتفاقية وتـ إصدار بوليصة التأميف ونتيجة وفاة العامؿ ناصر 

بمغت قيمتيا مورث المدعيف استحؽ ليما تعويضات لدى المدعى عمييما بالتكافؿ والتضامف 
كبل محسوبة عمى أساس ما تبقى مف عمر المتوفى ببموغ ستيف سنة استنادا ي( ش591373.97)

معتمدة األجر حسب أحكاـ بوليصة  2000لسنة  7( مف قانوف العمؿ رقـ 120ألحكاـ المادة )
كؿ التأميف حيث أف المدعى عمييا األولى دفعت فرؽ الرسوـ المتوجبة لمثؿ ىذه التغطية مما يش

 تأمينا إضافيا لمصمحة العامؿ.

تقدمت المدعى عمييا األولى ببلئحة جوابية ورد فييا أف آخر راتب تقاضاه مورث المدعيف ىو 
( شيكبل وأف 1619.61( شيكبل في الشير كما بمغ آخر راتب أساسي لو مبمغ )2430.97)

مدعيف ألنيا المؤمنة المدعى عمييا الثانية ىي الممزمة بدفع التعويضات المستحقة لمورث ال
لموظفي وعماؿ المدعى عمييا األولى وذلؾ بموجب اإلتفاقية المعقودة فيما بينيما بتاريخ 

( السارية المفعوؿ مف تاريخ 40294\51وبوليصة التأميف التي تحمؿ الرقـ ) 2002\1\28
دعيف وأنو ال مانع لدى المدعى عمييا األولى مف الحكـ لمم 2002\12\31ولغاية  2002\1\1

 بما يستحؽ مورثيـ حسب األصوؿ والقانوف.

كما تقدمت المدعى عمييا الثانية ببلئحة جوابية ورد فييا أنو ال عمـ لدييا بصحة ما ورد في البند 
األوؿ مف الئحة الدعوى وتنكر عمى وجو الخصوص األجر الشيري المزعوـ الذي كاف يتقاضاه 

مذكورة في البند الثاني مف الئحة الدعوى صادرة مورث المدعييف وتقر بأف بوليصة التأميف ال
عنيا وىذا ال يعني مسؤوليتيا عف الحادث وأنيا أي المدعى عمييا الثانية تنكر صحة ما ورد في 
البند الخامس مف الئحة الدعوى وبالتناوب تبدي بأف ما ورد في ىذا البند مف ادعااات 

يف ولؤلصوؿ والقانوف وطمبت رد دعوى ومطالبات مبالغ فييا ومخالؼ لشروط بوليصة التأم
 المدعييف مع تضمينيا الرسـو والمصاريؼ وأتعاب المحاماة.
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وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أف راتب مورث المدعيف اإلجمالي عف شير آذار لسنة 
( شيكبل وأف المدعى عمييما قد 981.46( شيكبل وراتبو األساسي كاف )2241.58كاف ) 2002

( مف قانوف العمؿ 120الحادث وأنيما ممزماف بالتعويض وعمبل بنص المادة )أقرا بوقوع 
قامت بحساب تعويض مورث المدعيف عمى أساس يعادؿ أجر  2000لسنة  7الفمسطيني رقـ 

% مف األجر األساسي وبذلؾ فإف التعويضات 80يوـ عمؿ باعتباره األكثر مف  3500
( شيكبل 261485يوـ بمجموع ) 3500مي * ( األجر اليو 74.71المستحقة لممدعيف تكوف )

وقررت الحكـ عمى المدعى عميو بأف يدفعا ىذا المبمغ لممدعييف بالتكافؿ والتضامف عمى أف توزع 
( باإلضافة لمرسوـ والمصاريؼ والفائدة 1\كؿ حسب حصتو استنادا لحصر اإلرث المبرز )ـ

 التاـ ومائتي دينار أتعاب محاماة.% مف تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد 9القانونية بواقع 

كما وتقدمت   2005\198لـ يقبؿ المدعياف بيذا الحكـ فطعنا فيو باإلستئناؼ المدني رقـ 
ورد فيو أف محكمة  2005\211المستأنؼ عمييا الثانية باستئناؼ مقابؿ سجؿ تحت الرقـ 

=  74.71*  3500الموضوع أخطأت عندما اختارت الحتساب التعويض طريقة أجر )
% مف األجر 80شيكؿ( بدال مف الطريقة التي طالب بيا المدعياف في دعواىما وىي  261485

شيكبل أجرا أساسيا *  981.46شير *  321األساسي عف المدة المتبقية حتى بموغ الستيف )
وبذلؾ تكوف قد حكمت بأكثر مما يطالب بو المدعياف وىذا ال يجوز   (%252038.92 =80

ة المحاكمة اإلستئنافية قررت المحكمة رد اإلستئناؼ األصمي موضوعا وتأييد وبنتيج  قانونا
 الحكـ المستأنؼ.

وعودة ألسباب الطعف وبالنسبة   لـ يقبؿ الطاعناف بحكـ محكمة اإلستئناؼ فطعنا فيو بالنقض
لما أثاره وكيؿ المطعوف ضدىا الثانية بخصوص عدـ خضوع مورث الطاعنيف لقانوف العمؿ ألنو 

وبالرجوع   ؼ مصنؼ في بمدية الخميؿ مستثنى بموجب المادة الثالثة مف القانوف المذكورموظ
لى بوليصة  إلى اإلتفاقية الموقعة بيف المطعوف ضدىما بمدية الخميؿ وشركة المشرؽ لمتأميف وا 

ىو القانوف  2000لسنة  7التأميف الصادرة بموجبيا نجد أنيما تنصاف عمى أف قانوف العمؿ رقـ 
بؽ عمييما وأف العامؿ أو الموظؼ يستحؽ تعويضا عمى أساس إحدى المعادلتيف التاليتيف المط

 أييما أفضؿ:

 ( يوـ عمؿ حسب أخر أجر تقاضاه المتوفى دوف أي خصـ.3500)-1
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 %( يـو عمؿ حسب أخر أجر تقاضاه المتوفى دوف أي خصـ.80)-2

مؿ في ىذه الدعوى يكوف بناا عمى وعمى ذلؾ فإف تطبيؽ معادلة التعويض الواردة في قانوف الع
  أنيا جزا مف شروط عقد وبوليصة التأميف وليس باعتبار مورث الطاعنيف خاضعا لقانوف العمؿ

 وبناا عميو فإف ما أورده وكيؿ المطعوف ضدىا الثانية يغدو غير وارد وواجب الرد.

عويض وفقا ليا فالعبرة في أما بالنسبة لممسألة المتعمقة بمقدار األجر والمعادلة التي يحسب الت
تحديد األجر األساسي لمورث الطاعنيف بما ىو ثابت في سجبلت البمدية وليس بما ذكره وكيمو 

( يفيد أف الراتب لمورث الطاعنيف 1\ولما كاف كشؼ الراتب )المبرز ع  في الئحتو الجوابية
مف قبيؿ الخطأ الذي ال فإف ما أورده في البلئحة الجوابية يعد   ( شيكبل981.64األساسي ىو )

( شيكبل عمى أساس أف الراتب الذي كاف يتقاضاه 74.71يعتد بو بالنسبة ألجرتو اليومية فإنيا )
 ( شيكبل وفؽ الكشؼ المذكور.2241.58ىو )

أما بالنسبة لممعادلة التي ينبغي احتساب التعويض وفقا ليا فإف مورث الطاعنيف يستحؽ وفؽ 
شيكبل( بينما يستحؽ وفؽ العادلة الثانية  261485=  74.71*  يـو 3500المعادلة األولى )

  شيكؿ( 252038.28شير المدة المتبقية لبموغ ستيف سنة =  %321 * 80*  981.46)
وبذلؾ فإف المعادلة األولى ىي األفضؿ لمعامؿ وىو ما ذىبت إليو محكمة الدرجة األولى وأقرتيا 

 (1)لمطعوف فيو يكوف موافقا لمقانوف".عميو محكمة اإلستئناؼ ولذلؾ فإف الحكـ ا

( مف قانوف العمؿ 120فيتبيف مف خبلؿ ىذا القرار أف المحكمة قد طبقت أحكاـ المادة )
فتـ احتساب التعويض الذي يستحقو ورثة العامؿ المتوفى وفقا لممعادلتيف ثـ تـ   الفمسطيني

ا يجب عمى المحاكـ إتباعو في حاؿ وىذا م  اختيار المعادلة األفضؿ لمورثة وىي المعادلة األولى
( وىذا  النظاـ مطبؽ في وظائؼ محددة كامؿ ما إذا كاف ىناؾ أجراف )أحدىما أساسي واآلخر

كالجامعات والبنوؾ وشركات التأميف التي تحدد الراتب األساسي لمعامميف ثـ تبيف في سمـ رواتب 
اىما أساسي غير مشموؿ بالعبلوات فيكوف ىناؾ أجراف أحد  الموظفيف العبلوات التي يستحقونيا

فينا يتـ احتساب التعويض   واآلخر إجمالي وىو الكمي أي مضافا إليو العبلوات والبدالت
 المستحؽ لمعامؿ المصاب وفقا لممعادلتيف ثـ يتـ اختيار المعادلة األفضؿ لمعامؿ المصاب.

                                                           
(

1
،الجزء الثانً،بدون 1ادكٌدك،حازم،مجموعة األحكام القضابٌة والمبادئ القانونٌة الصادرة عن محكمة النقض المنعقدة فً رام هللا،ط(

 392-386،ص2013دار نشر،فلسطٌن،



107 
 

عويضات المستحقة لو مف فيتـ احتساب الت  فمثبل لو أصيب أحد العامميف بجامعة بإصابة عمؿ
فسمـ الرواتب   مف قانوف العمؿ 120جراا تعرضو لئلصابة وفقا لممعادلتيف الواردتيف في المادة 

فمو أصيب   ف موضح فيو الراتب األساسي ليؤالا العامميف والرواتب اإلجمالية كذلؾيلؤلكاديمي
يف يـ رواتب األكاديمعامبلف مف الدرجة األولى بإصابة عمؿ وكاف األجر األساسي حسب سم

وبمغ األوؿ مف العمر   ( دينار2294والراتب اإلجمالي يبمغ )  ( دينار1650المرفؽ لكؿ منيما )
فيكوف حساب التعويضات   %20نسبة عجز مقدارىا  اوتخمؼ لدييم  سنة 57والثاني   سنة 40

 وفقا لآلتي: االمستحقة ليم

 سنة: 40العامؿ الذي بمغ مف العمر-

 دينار. 53200% =20يوـ *  3500دينار *  76ألولى: المعادلة ا

 دينار. 80300% =20يوـ *  7300دينار *  55المعادلة الثانية: 

 المعادلة الثانية ىي األفضؿ لمعامؿ فيتـ اختيارىا كأساس لمتعويضات التي يستحقيا.

 سنة: 57العامؿ الذي بمغ مف العمر -

 دينار. 53200% = 20يوـ *  3500دينار *  76المعادلة األولى: 

 دينار. 11649% = 20يوـ *  1095دينار *  55المعادلة الثانية: 

 المعادلة األولى ىي األفضؿ لمعامؿ فيتـ اختيارىا كأساس لمتعويضات التي يستحقيا.

يتبيف مف ىذا المثاؿ أف العامؿ الذي قارب عمى سف الستيف يتـ احتساب التعويض لو وفقا 
عمى العكس مف العامؿ صغير السف فيتـ حساب التعويضات   ا األفضؿ لولممعادلة األولى كوني

 المستحقة لو مف جراا اإلصابة عمى أساس المعادلة الثانية.

فإنو إذا   لكف السؤاؿ الذي يطرح ىنا ماذا لو أف العامؿ المصاب قد تجاوز سف الستيف سنة
ما كانت نسبة العجز التي لحقت اعتبر األجر الذي يتقاضاه أساسيا فإنو ال يستحؽ تعويضا مي

 120وال يستحؽ كذلؾ لورثتو في حاؿ وفاتو نتيجة اإلصابة أي تعويض حسب نص المادة   بو
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ألف ذلؾ يتناقض مع    )إجماليا(امبلوال يرد القوؿ بأف األجر في ىذه الحالة ك  مف قانوف العمؿ
 ما قررتو الييئة العامة لمحكمة النقض.

فالييئة العامة حينما فسرت األجر في حاؿ وروده   حؽ العامؿ المصابأال يشكؿ ىذا إجحافا ب
فيترتب عمى ذلؾ   أجر أساسيأجرا واحدا بأنو  في عقد العمؿ المبـر بيف صاحب العمؿ والعامؿ

فترى الباحثة أف المشرع   حرماف العامؿ المصاب الذي تجاوز سف الستيف حقو في التعويض
بل يجوز فمصمحة العامؿ مراعاة ل ضع حد أدنى لؤلجورعندما وضع نصوص قانوف العمؿ و 

وكاف يتوجب عميو بالمقابؿ وضع حدا أدنى لمبمغ التعويض الذي يستحقو   ىذا الحد النزوؿ عف
ألف بعض اإلصابات التي يتعرض ليا العامؿ تجعمو غير قادر عمى ممارسة   العامؿ المصاب

فبالتالي بناا   ىذا العامؿ قد تجاوز سف الستيفوقد يكوف   أي عمؿ بعدىا )العجز الكمي الدائـ(
  ألف الييئة اعتبرتو أجرا أساسيا  كميا أجره  عمى قرار الييئة العامة المذكور ال يمكف اعتبار

  وترى الباحثة بالنتيجة أف ذلؾ يشكؿ إجحافا صارخا بحؽ العامؿ المصاب وضياعا لحقوقو
إضافة إلى أف قرار الييئة العامة   و ىنا العامؿفالمشرع دائما يسعى لحماية الطرؼ الضعيؼ وى

فيجب   قد أضاع حكمة المشرع التي تيدؼ إلى توفير حد أدنى مف الحماية لمعامؿ المصاب
عمى الييئة العامة أف تجتمع مرة أخرى وتصوب أوجو النقص والتناقض التي جاات في قرارىا 

 بما يتناسب والوضع الراىف.

امة لمحكمة النقض محؿ الدراسة رغـ ما فيو مف عوار ممـز لجميع ولما كاف حكـ الييئة الع
فيجب عمى محكمة النقض أف ترفع ىذه المسألة في أي   المحاكـ بما في ذلؾ محكمة النقض

وال ضير في   طعف يقدـ إلييا لمييئة العامة لممحكمة العميا إلعادة النظر في المبدأ الذي قررتو
 اإلستمرار فيو.ذلؾ ألف تصويب الخطأ أولى مف 

الفمسطينية رقم  عبء اإلثبات حسب ما ىو وارد في قرار الييئة العامة لمحكمة النقضرابعا: 
  2015لسنة  4

عمى صاحب العمؿ عبا إثبات أف األجر الذي يتقاضاه العامؿ يشمؿ  الييئة العامة رتبت لقد
لعامة ىنا يشكؿ تناقضا لمقاعدة إال أف ما قررتو الييئة ا  أي أنو أجرا كامبل  العبلوات والبدالت

الذي يكوف ممزما  بتوضيح   وىو العامؿ  القانونية المسمـ بيا وىي أف البينة عمى مف ادعى
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وذلؾ   طبيعة األجر الذي يتقاضاه بداية في الئحة دعواه ىؿ ىو أجر أساسي أـ أنو أجرا كامبل
عمى أية حاؿ إذا لـ يحدد  لكف  ألف طبيعة التعويض تختمؼ حسب طبيعة األجر المتفؽ عميو

أجر أساسي أـ أنو أجر كامبل ففي الواقع العممي يتـ اعتباره أجرا كامبل وليس األجر ىؿ ىو 
إضافة إلى أف لممحكمة كامؿ السمطة في   برتو الييئة العامة لمحكمة النقضأجرا أساسيا كما اعت

وىو ممـز   أعماؿ القاضي تكييؼ العقد وتفسير بنوده وعباراتو ألف تكييؼ العقد يدخؿ ضمف
فالقاضي بعد أف يقوـ بالكشؼ عف اإلرادة المشتركة   بالتكييؼ دوف أف يتقيد بتكييؼ الخصوـ

وقد قضت محكمة التمييز األردنية بأف "تكييؼ   يقوـ بتحديد الوصؼ القانوني لمعقد  لممتعاقديف
 (1)قديف". العقد مف الناحية القانونية يعود إلى المحكمة وليس ألحد المتعا

ونصت في حكـ آخر ليا "مف المستقر عميو في قضاا محكمة التمييز أف التكييؼ القانوني 
لوقائع الدعوى ال تخضع لرغبة الخصوـ وال يقيد المحكمة في إعطائيا التكييؼ القانوني 

وألف محكمة الموضوع ىي صاحبة الصبلحية في تفسير العقود والشروط والقيود   الصحيح
مييا بما تراه مف المقصود في العقد مستعينة في ذلؾ بجميع ظروؼ الدعوى المختمؼ ع

( مف القانوف المدني 239  214  213ومبلبساتيا وفقا لمقواعد المنصوص عمييا في المواد )
وليا بيذه الصفة السمطة في البحث عف النية المشتركة لممتعاقديف دوف الوقوؼ عند المعنى 

 (2)داا قي ذلؾ إلى طبيعة التعامؿ ".الحرفي لؤللفاظ مع اإلستي

السمطة التقديرية في تحديد طبيعة األجر الذي يتقاضاه العامؿ فيما إذا   وبالتالي فإف لممحكمة
 كونيا صاحبة السمطة التقديرية في تكييؼ بنود العقد.كاف أجرا أساسيا أـ أنو أجرا كامبل 

نقمت عبا  تكوف قد ى صاحب العمؿ إلقاا عبا اإلثبات عمالييئة العامة عندما قررت و   
 وخالفت بالتالي القاعدة القانونية المنصوص  عمييا في  اإلثبات مف العامؿ لصاحب العمؿ

نصت كما و   )البينة لممدعي واليميف عمى مف أنكر(وىي  مف مجمة األحكاـ العدلية (76)المادة 
اإللتزاـ وعمى المديف إثبات التخمص )عمى الدائف إثبات  مف قانوف البينات عمى أف الثالثةالمادة 
فيتبيف مف ىذيف النصيف أف القاعدة في توزيع عبا اإلثبات ىي أف اإلثبات يقع عمى   منو(

                                                           
.278، ص1974تمٌٌز،لسنة ، المبادئ القانونٌة لمحكمة ال1974-5-26الصادر بتارٌخ  74\156 ( تمٌٌز حقوق أردنً رقم

1
(  

.2013\2\26،الصادر بتارٌخ 2012\4507( تمٌٌز حقوق أردنً رقم 
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فمف أقاـ   أو مدينا يدعي التخمص مف المديونية  المدعي سواا كاف دائنا يدعي ثبوت الدائنية
 (1)الدعوى ابتداا يكوف مدعيا ويتحمؿ عبا إثبات ما يدعيو. 

وبالتالي فإف الييئة العامة قد أخطأت عندما ألقت عبا اإلثبات عمى صاحب العمؿ إذ يستحيؿ 
كامؿ  عمى صاحب العمؿ في ىذه الحالة أف يثبت بأف األجر الذي يتقاضاه العامؿ ىو أجر

  فالمصالح ىنا مصالح متعارضة  وعبلوات وبدالت أخرى يستحقيا أساسي يتكوف مف أجر
المحكمة استجواب العامؿ أو صاحب العمؿ لمتعرؼ عمى  طبيعة األجر الذي  وبالتالي تستطيع

واإلستجواب ييدؼ إلى   يتقاضاه العامؿ إذا استحاؿ عمييا معرفة طبيعة األجر الذي يتقاضاه
أو عمى األقؿ   محاولة الحصوؿ مف الخصـ المطموب استجوابو عمى إقرار بالواقعة المدعى بيا

ويكوف توجيو اإلستجواب  (2)  تجعؿ الحؽ المدعى بو قريب اإلحتماؿالحصوؿ منو عمى إجابة 
سواا مف تمقاا نفسيا أو بناا عمى طمب   بأمر تصدره المحكمة إلى الخصـ المطموب استجوابو

ولممحكمة سمطة   سواا كاف طالب اإلستجواب مدعيا أو مدعى عميو  خصمو في مسائؿ معينة
صوـ الدعوى أو عدـ توجييو وال تخضع في استعماؿ ىذا تقديرية في توجيو اإلستجواب ألحد خ

 .النقض الخيار لرقابة محكمة

وقد يؤدي اإلستجواب إلى الحصوؿ عمى إقرار مف الخصـ الذي تـ استجوابو إلثبات أف األجر 
الذي يتقاضاه العامؿ ىو أجر أساسي فتطبؽ في ىذه الحالة أحكاـ اإلقرار الموضوعية 

أما إذا لـ   (121-115ف البينات في الباب الخامس وتحديدا المواد )المنصوص عمييا في قانو 
يؤدي اإلستجواب إلى النتيجة المطموبة فإنو يجوز لممحكمة أف تقبؿ اإلثبات بشيادة الشيود 

مف  (130)والقرائف في األحواؿ التي يجوز فييا ذلؾ حسب ما ىو منصوص عميو في المادة 
 .2001لسنة  4قانوف البينات الفمسطيني رقـ 

ولقد عرفت اليميف   نفسو إلى أحد الخصوـيقوـ القاضي بتوجيو اليميف المتممة مف تمقاا  وقد
( مف قانوف البينات الفمسطيني بأنيا "ىي التي توجييا المحكمة مف 146المادة ) المتممة في

كـ تمقاا نفسيا ألي مف الخصميف لتبني عمى ذلؾ حكميا في موضوع الدعوى أو قيمة ما تح
عندما تكوف األدلة المقدمة في  لقاضيا والغاية مف توجيو ىذه اليميف ىي إراحة ضمير  بو"

                                                           
(

1
،بدون طبعة،فلسطيه،دار 2002لسىة  9التكروري،عثمان،الكافي في شرح قاوون البيىات في المواد المدوية والتجارية رقم(

 22،ص2022الفكر،

.289( التكروري، عثمان،مرجع سابق،ص
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وفي ذلؾ قضت محكمة النقض "إف اليميف المتممة التي توجييا المحكمة   الدعوى غير كافية
ألي مف الخصميف تعتبر مجرد واقعة مادية الستكماؿ قناعة المحكمة لتكويف دليؿ كامؿ في 

ذلؾ إذا قدرت المحكمة مف ذلؾ   امؿادعااات وبينات ال ترقى إلى مرتبة الدليؿ الك حاؿ وجود
ف كانت تمؾ اليميف ال تحسـ النزاع   أف الدليؿ الكامؿ قد توافر عمى صحة ما يدعيو المدعي وا 

إال أف المحكمة بعد حمفيا أف تقضي عمى أساسيا باعتبارىا مكممة لعناصر اإلثبات األخرى 
الدعوى ولتبني عمى ذلؾ حكميا في موضوع الدعوى لما لمحكمة الموضوع مف سمطة القائمة في 

فيستطيع  (1)تامة في تقدير نتيجة حمؼ اليميف المتممة باعتبارىا دليبل تكميميا ذي قوة محدودة".
القاضي توجيو اليميف المتممة لصاحب العمؿ إذا كانت األدلة المقدمة غير كافية إلثبات طبيعة 

 ذي يتقاضاه العامؿ.األجر ال

في حاؿ تـ اإلتفاؽ مع صاحب العمؿ عمى  أف األجر وفي جميع األحواؿ إذا لـ يتمكف العامؿ 
شيكؿ يوميا باإلضافة إلى عبلوات أخرى مثؿ عبلوة  100األساسي الذي يتقاضاه مثبل ىو 

اسمة إلى توجيو اليميف الح مكنوفي ذلؾ إثبات ولـ يستطع العامؿ  الزوجة أو عبلوة األوالد
اليميف الحاسمة بأنيا اليميف الفمسطيني مف قانوف البينات  (131)صاحب العمؿ وعرفت المادة 

التي يوجييا أحد الخصوـ إلى خصمو في المسائؿ المتنازع عمييا أو في أية مسألة منيا ليحسـ 
ف في مف قانوف البينات عمى "يجوز لكؿ مف الخصمي( 1\132)ونصت المادة  بيا نزاعا قائما.

أية حالة كانت عمييا الدعوى أف يوجو اليميف الحاسمة إلى خصمو" لذلؾ توجو اليميف الحاسمة 
  دآخر أو لـ يوج دليؿ سواا وجد لديو  مف كؿ خصـ يقع عميو عبا اإلثبات في أمر معيف

وفي ذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية "إف طمب توجيو اليميف يتعمؽ بحقوؽ الخصميف 
سؾ بو لدى كؿ مف محكمتي الموضوع ويعتبر عدـ التمسؾ بطمب توجيو اليميف في ويتوجب التم

  الئحة اإلستئناؼ وال في مرافعة وكيؿ المستأنفة األخيرة تنازال عف ىذا الطمب ورضاا بالحكـ"
وفي ذلؾ قضت محكمة التمييز   وال يجوز لممحكمة توجيو اليميف الحاسمة مف تمقاا ذاتيا (2)

وجيو اليميف رغـ عدـ طمبيا مف أي مف الخصميف ورغـ معارضتيما لقرار المحكمة األردنية "إف ت
وخضوع الخصميف لقرار المحكمة أماـ إصرارىا عمى توجيو اليميف الحاسمة   بيذا الخصوص

                                                           
.2010\3\4، بتارٌخ 2009\418رقم فلسطٌنً نً ( نقض مد
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جرااات إاليميف وال بما يترتب عمييا مف واقتراح كؿ منيما صيغة ليذه اليميف ال يمزميا بيذه 
 (1)جيييا في مثؿ ىذه الحالة".الحقة لعدـ جواز تو 

ما أف يردىا  إما أف يحمفيا  ومف وجيت إليو اليميف ما أف ينكؿ عنيا  وا  فإذا حمفيا فيعتبر   وا 
فإذا تضمف إقرارا بدعوى المدعي حكـ لممدعي بموجب إقرار   الحمؼ حجة ممزمة لمقاضي

ف تضمف إنكارا حكـ برد الدعوى  الحالؼ وى نيائيا وتثبت لو قوة األمر ويعتبر الحكـ برد الدع  وا 
مف قانوف البينات عمى أنو "لمف وجيت إليو ( 3\132)أما إذا ردىا فقد نصت المادة   المقضي

عمى أنو ال يجوز الرد إذا انصبت اليميف عمى واقعة ال يشترؾ   اليميف أف يردىا عمى خصمو
مف وجيت إليو اليميف  فبالتالي يستطيع  فييا الخصماف بؿ يستقؿ بيا شخص مف وجيت إليو"

ويشترط القانوف لردىا أف تكوف الواقعة موضوع اليميف مشتركة   أف يردىا عمى مف وجييا إليو
ة مشتركة بيف صاحب العمؿ وواقعة ىؿ األجر أساسي أـ إجمالي ىي واقع  بيف الخصميف

وفي   ميفأما إذا نكؿ عنيا مف وجيت إليو  فيحكـ عمى مف نكؿ لمصمحة مف وجو الي  والعامؿ
ذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية "إذا لـ ينازع مف وجيت إليو اليميف في جوازىا أو في تعمقيا 

 (2)بالدعوى ولـ يردىا عمى خصمو اعتبر ناكبل ويتعيف إلزامو بموضوع الدعوى".

يجب أف يبيف في الئحة دعواه طبيعة وعندما يطالب العامؿ المصاب بالتعويضات المستحقة لو 
الذي يتقاضاه بأف يذكر أف أجره األساسي يبمغ كذا باإلضافة إلى العبلوات والبدالت  أجره

تكوف و األخرى التي يتقاضاىا والتي تبمغ كذا مما يشكؿ مجموعيما األجر الكامؿ )اإلجمالي( 
صاحب  إذ أنيا عندما تكمؼ  المحكمة ممزمة بالحكـ لو وفقا لطمباتو الواردة في الئحة دعواه

الذي يتقاضاه العامؿ والذي قاـ العامؿ بتوضيحو بداية في الئحة ثبات طبيعة األجر العمؿ بإ
لتالي وبا  تكوف قد حكمت لمعامؿ بما لـ يطمبو في الئحة دعواه أو بما يجاوز طمباتو  دعواه

 يكوف حكميا عرضة لمطعف فيو.

 بدء صرؼ تعويض العجز الكمي:الرابعالفرع 

إال أف داللة   عمى بدا صرؼ العجز الكميوالفمسطيني واألردني  قانوف العمؿ اإلماراتيلـ ينص 
أو نتج عنيا   تبيف أف استحقاؽ المصاب ال يكوف إال إذا أدت إصابة العمؿ إلى الوفاة وصالنص

                                                           
.2003ص 1998لسنة  األردنٌة مجلة نقابة المحامٌن 97\1314( تمٌٌز حقوق رقم 
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وىذا يعني أنو ال يستحؽ   وعميو ال يتـ ىذا األمر إال بتقرير المجنة الطبية  عجز كمي دائـ
مف تاريخ ثبوت العجز الكامؿ أو الوفاة بناا عمى تقرير طبي وىذا  العامؿ المصاب التعويض إال

ما سار عميو قانوف التأمينات اإلجتماعية المصري وكذلؾ التعميمات التنفيذية لمقانوف األردني إذ 
تنص التعميمات التنفيذية إلصابات العمؿ "يستحؽ راتب اإلعتبلؿ العجز اإلصابي ابتداا مف 

وكذلؾ ثبوت العجز وىو التاريخ الذي يبدأ منو صرؼ راتب اإلعتبلؿ وال  تاريخ اإلصابة بالمرض
 (1)يستحؽ عنيا المصاب بدالت يومية". يصرؼ راتب اإلعتبلؿ عف المدة التي

آلية دفع التعويض ىؿ بصورة معاش أـ والفمسطيني واألردني  ماراتيفمـ يبيف أي مف المشرع اإل
تماعية وقانوف الضماف اإلجتماعي حيث يكوف بصورة دفعة واحدة؟خبلؼ قانوف التأمينات اإلج

% مف األجر 80يرى "أنو في الحالة الثانية أي عمى أف موسى شكري   راتب اعتبلؿ أو معاش
األساسي حتى بموغ سف الستيف ىو بمثابة تعويض مجزأ ينالو شيريا حتى بموغو سف 

حياة حياة بإقراره معاشا طيمة فترة فقانوف التأمينات اإلجتماعية كفؿ العامؿ مدى ال(2)الستيف".
 (3)إذ لـ يحدده بمقدار.  العامؿ

( عمى أنو 2\97نص في مادتو ) 2016الضماف اإلجتماعي الفمسطيني لسنة قانوف أف  غير
"يحؽ لمعامؿ المؤمف عميو طمب راتب العجز الكمي الدائـ اإلصابي أو راتب العجز الجزئي الدائـ 

 .لتالي ليـو حدوث العجز الذي تـ التأكيد عميو مف المرجع الطبي"اإلصابي اعتبارا مف اليـو ا

 وترى الباحثة أف العامؿ يستحؽ مبمغ التعويض كامبل ويتـ دفعو دفعة واحدة وليس بصورة معاش
إال أنو يجوز بناا عمى اتفاؽ صاحب العمؿ   في المحاكـالمعموؿ بو وىذا ىو الواقع العممي 

 ساط شيرية فالعقد شريعة المتعاقديف.والعامؿ أف يتـ دفعو عمى أق

فإنو ال يخضع لمبدأ الرسممة التي تطبقيا المحاكـ الفمسطينية عمى   وميما بمغ مبمغ التعويض
وىذا ما (4)  ويستحؽ العامؿ المبمغ كامبل دوف رسممة  التعويضات الناشئة عف حوادث السير

في حكـ ليا بأنو " وعف السبب ذىبت إليو محكمة النقض الفمسطينية في أحكاميا حيث قضت 
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الخامس وحاصمو النعي عمى الحكـ الطعيف الخطأ بعدـ إجراا ما يعرؼ بالرسممة عند حساب 
  أو عدـ مقدرة عمى الكسب  ناتجة عف خسارة دخؿ مستقبمي  التعويض لمبالغ تستحؽ مستقببل

وال   ة عند اجراا التعويضفإننا وبمراجعة قانوف العمؿ ال نجد أية إشارة إلى إعماؿ قاعدة الرسمم
في ظؿ نصوص واضحة ال تحتاج   تستطيع المحكمة أف تخمؽ قاعدة لـ ينص عمييا المشرع

ف أية محاولة في ىذا الجانب تعارض مع إرادة الشارع  لتأويؿ ذلؾ أف المحكمة وىي في   وا 
ف "الزج بمق  والمعنى الذي قصده الشارعتحممو عمى الغاية   سبيؿ تطبيؽ النص ولة تحقيؽ وا 

ال ينيض مبررا يقوى عمى ضرورة إجراا الرسممة عند حساب   العدالة"عند إجراا الرسممة
رأى أف فييا   ذلؾ أف المشرع إذ حدد إجرااات حساب التعويض  التعويض في الدعاوى العمالية

 (1)وقد خمت ىذه القواعد مف إجراا الرسممة".  ما يحقؽ العدالة

ذاتيا بأنو "لما كانت محكمة اإلستئناؼ قد بينت أف إخضاع المبمغ كما قضت المحكمة الموقرة 
ف المحكمة ال تقيس ما يستحقو العامؿ جراا إصابتو أثناا   لمرسممة قوؿ يحتاج إلى قانوف يؤيده وا 

وىذا القوؿ يوافؽ صحيح   عمى ما نص عميو قانوف التأميف بخصوص حوادث الطرؽ  عممو
 (2)يضا غير وارد وحريا بالرد".فإف ىذا السبب يغدو أ  القانوف

: مدى مسؤولية شركات التأمين في ضوء قرار الييئة العامة لمحكمة الخامسالفرع 
 النقض.

أما   قرار الييئة العامة لمحكمة النقض يسري فقط في العبلقة بيف العامؿ وصاحب العمؿإف 
إصابات العمؿ ولما فيما يتعمؽ بشركة التأميف التي أمف صاحب العمؿ عمالو لدييا بخصوص 

  كاف مف المقرر أف تمتـز قانونا أف شركة التأميف تمتـز في حدود ما ورد في وثيقة التأميف فقط
وأف أجور العماؿ المؤمف عمييـ   بصرؼ النظر عف مدى مسؤولية صاحب العمؿ المؤمف لو

مف قبؿ صاحب  الواردة في وثيقة التأميف ىي األجور الكاممة )اإلجمالية( المصرح بيا ابتداا
لذلؾ فإف إلتزاـ شركة   العمؿ والتي يجري عمى أساسيا حساب أقساط التأميف المستحقة لمشركة

مف  120التأميف بالتعويض في جميع األحواؿ يكوف وفؽ المعادلة األولى الواردة في المادة 
وفي حاؿ كاف مبمغ   يوـ مضروبا في نسبة العجز( 3500قانوف العمؿ فقط وىي )أجر 
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يخصـ ما تمتـز بو شركة التأميف مف مبمغ التعويض   لتعويض وفؽ المعادلة الثانية ىو األكبرا
 المستحؽ لمعامؿ المصاب ويمـز صاحب العمؿ بالمبمغ الباقي.

وفي ذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية "وعف أسباب الطعف وعف السبب السادس منيا 
التأميف( مسؤولية مطمقة بصرؼ النظر عف  وحاصمو الخطأ باعتبار مسؤولية الطاعنة )شركة

وفي ذلؾ نجد أف   ذلؾ أف مسؤولية الطاعنة تتحدد بموجب عقد التأميف  شروط وأحكاـ البوليصة
شركة التأميف )الطاعنة( وقد قامت بتأميف العماؿ العامميف لدى المدعى عمييا األولى فقد جاا 

ر مخالؼ لآلداب أو النظاـ العاـ حسب التزاميا التأميني واضحا ال لبس فيو وال غموض غي
مف وبذلؾ يتضح أف قسط التأميف   الشرط التاسع مف وثيقة التأميف المتعمؽ بالقسط اإلبتدائي

  حيث مقداره يرتبط بكشوفات األسماا والرواتب التي تقوـ المؤمف ليا بتزويدىا لمشركة الطاعنة
تضمنة أسماا العماؿ ورواتبيـ عف شير ولما كانت القائمة المزودة بيا الشركة الطاعنة الم

دوالر فإف مسؤولية  288تفصح أف راتب المطعوف عميو )المدعي( مبمغ  2010مف عاـ  5\أيار
وأية زيادة كاف يتقاضاىا المطعوف عميو مف رب   الشركة الطاعنة تقع في حدود المبمغ المذكور

رتب عمييا زيادة في مقدار التعويض العمؿ تفوؽ المبمغ المذكور لـ تتضمنيا قوائـ الكشوفات يت
فإف مسؤولية الشركة الطاعنة مقيدة بحدود ما أفصحت  يتحمميا رب العمؿ وليس الشركة المؤمنة

 1094.8دوالر معادلة بالشيكؿ  288والبالغ   عنو الكشوفات بخصوص راتب المطعوف عميو
 (1)".وبذلؾ يغدو ىذا السبب واقع في غير محمو

 فاةالو : السادسالفرع 

 (2)الوفاة: ىي توقؼ خبليا المخ عف العمؿ بغض النظر عف وضع خبليا القمب.

ويجب التفرقة بيف الوفاة   وقد تكوف الوفاة وفاة فورية وقد تكوف الوفاة متأخرة بسبب حادث العمؿ
والوفاة التي تحدث بسبب حادث العمؿ والتي   الطبيعية والتي تحدث لمعامؿ ليس بسبب العمؿ

 جبيا الورثة تعويضا حسب ما ىو وارد في نصوص قانوف العمؿ.يستحؽ بمو 

                                                           
.2017\1\18الصادر بتارٌخ  2013\313رقم فلسطٌنً ( نقض مدنً 
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يكوف مقدار التعويض مساويا ألجر العامؿ المتوفى عف مدة   وفاة العامؿفإذا نجـ عف الحادث 
أف ىذه المادة  غير(1)  مف قانوف العمؿ المصري 90وفقا لممادة   يوـ مف أياـ العمؿ 2500

يتـ تحديد مقدار التعويض المستحؽ كاف بؿ التعديؿ قف  1967لسنة  573عدلت باألمر رقـ 
عمى أف ال يقؿ ىذا التعويض عف   حاصؿ ضرب آخر أجر يومي لو في ألؼ يـو عمؿنتيجة 
فإف كاف العامؿ ممف يعمموف تحت التدريب بغير أجر فإف   جنيو 600جنييا وال يزيد عف  150

مؿ بدفع تكاليؼ الجنازة أيضا بحد كما يمـز صاحب الع  التعويض الكامؿ لو مائة جنيو فقط
مف تكاليؼ  ئوىذا مبمغ تافو جدا في الوقت الحاضر وال يساوي ش  أقصى خمسة جنييات فقط

 الجنازة.

ويبلحظ أف كافة القوانيف محؿ الدراسة قد ساوت مف حيث مقدار التعويض بيف حالة الوفاة وحالة 
قد أضاؼ  المصري التأمينات اإلجتماعيةإال أف قانوف   العجز الكمي الناتج عف إصابة العمؿ

وىذا لـ يتناولو قانوف العمؿ الفمسطيني وكذلؾ   إلى النفقات مصروفات الجنازة أو منحة الدفف
األردني بالرغـ مف أف العديد مف التشريعات العمالية أسوة بالتشريعات الفرنسية التي أخذ عنيا 

اف منحة الدفف بأنو يمـز رب العمؿ كذلؾ والمغربي تحت عنو  قانوف العمؿ المصري والفرنسي
في  وحبذا لو نيج المشرع الفمسطيني(2)مع اإلختبلؼ بحجـ ىذا اإللتزاـ.  بمصروفات الجنازة

  ؼ الجنازة والدفف عمى صاحب العمؿنيج ىذه القوانيف وجعؿ مصاري نصوص قانوف العمؿ
تماعي الفمسطيني  لسنة أنو تـ النص عمى ذلؾ في القرار بقانوف بشأف الضماف اإلج غير

عمى أنو " يصرؼ لمورثة المستحقيف منحة بدؿ نفقات الجنازة بما يعادؿ  72في مادتو  2016
 ثبلثة أضعاؼ الحد األدنى لؤلجر وفقا لمتعميمات التي يصدرىا المجمس بيذا الشأف".

كب غبلا فيتبيف مف نص ىذه المادة أنيا راعت مصمحة العامؿ المتوفى وأنيا فرضت مبمغا يوا
 .المعيشة في الوقت الحاضر
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1
( 

.82ى، مرجع سابق،ص( شكري، موس
2
( 



117 
 

 صابة العملإعن متعويض لالمستحقون : السابعالفرع 

المؤمف عميو وىـ أفراد عائمة المؤمف عميو أو  العامؿ يقصد بالمستحقوف المنتفعوف مف عائمة
صاحب راتب التقاعد أو راتب اإلعتبلؿ الذيف تتوافر فييـ الشروط واألوضاع الواردة في 

 ولقد حددت التشريعات ىذه الفئات عمى سبيؿ الحصر. (1)القانوف.

ألف ىذا الشرط خاص بإصابة   وال يشترط الستحقاؽ ىذا التعويض أف تكوف الوفاة أثناا العمؿ
العمؿ ولكف معاش الوفاة يستحؽ حتى لو حدثت الوفاة لمعامؿ في منزلو لسبب طبيعي أو لسبب 

 (2)متعمؽ بمباشرة العامؿ لشؤونو الخاصة.

 النصوص القانونية

لسنة  79مف قانوف التأمينات اإلجتماعية المصري رقـ  104القانوف المصري تنص المادة -
عمى "إذا توفي المؤمف عميو أو صاحب المعاش كاف لممستحقيف عنو الحؽ في تقاضي  1975

فيو  ( المرافؽ مف أوؿ الشير الذي حدثت3معاش وفقا لؤلنصبة واألحكاـ المقررة بالجدوؿ رقـ )
  ويقصد بالمستحقيف األرممة والمطمقة والزوج واألبناا والبنات والوالديف واألخوة واألخوات  الوفاة

الذيف تتوافر فييـ في تاريخ وفاة المؤمف عميو أو صاحب المعاش شروط اإلستحقاؽ". ثـ جاا 
في المادة المصري لمتأميف اإلجتماعي الشامؿ فحدد ىذه الفئات  1980لسنة  112القانوف رقـ 

منو "إذا توفي المؤمف عميو أو صاحب المعاش كاف لممستحقيف عنو الحؽ في تقاضي  13
 ويقصد بالمستحقيف لممعاش:  معاشات وفقا لؤلنصبة المقررة في الجدوؿ المرافؽ

 األرممة ويعتبر في حكميا زوج المؤمف عمييا العاجز عجزا كميا.-1

 و ويستثنى مف ىذا الشرط الحاالت اآلتية: اإلبف الذي لـ يبمغ الحادية والعشريف-2

 العاجز عجزا كميا.-أ  

الطالب بإحدى مراحؿ التعميـ التي ال تجاوز مرحمة الحصوؿ عمى مؤىؿ الميسانس أو -ب  
 البكالوريوس أو ما يعادليا بشرط عدـ تجاوزه سف السادسة والعشريف.

                                                           
.549،ص2014،دار الثقافة،عمان،4( رمضان، سٌد محمود،الوسٌط فً شرح قانون العمل وقانون الضمان اإلجتماعً،ط
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الفولً، محمد، شرح قانون التأمٌن اإلجتماعً والتطبٌقات الحسابٌة لنصوصه،بدون طبعة ،دار الجامعة الجدٌدة للنشر،  (

 201،ص 2000اإلسكندرٌة،
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ماراتي عمى أنو " إذا أدت إصابة مف قانوف العمؿ اإل 149القانوف اإلماراتي تنص المادة -
العمؿ أو المرض الميني عمى وفاة العامؿ استحؽ أفراد عائمتو تعويضا مساويا ألجر العامؿ 
األساسي عف فترة مقدارىا أربعة وعشريف شيرا عمى أف ال تقؿ قيمة التعويض  عف ثمانية عشر 

التعويض عمى أساس آخر ألؼ درىـ وأف ال تزيد عمى خمسة وثبلثيف ألؼ درىـ وتحسب قيمة 
أجر كاف يتقاضاه العامؿ قبؿ وفاتو ويوزع التعويض عمى  المستحقيف عمى العامؿ المتوفى وفؽ 
أحكاـ الجدوؿ الممحؽ بيذا القانوف وفي تطبيؽ أحكاـ ىذه المادة يقصد بعبارة عائمة المتوفى مف 

العامؿ المتوفى حيف وفاتو  كانوا يعتمدوف في معيشتيـ اعتمادا كميا أو بصورة رئيسية عمى دخؿ
 مف األشخاص اآلتية:

 األرممة أو األرامؿ.-1

 األوالد وىـ:-2

األبناا الذيف لـ يبمغوا سف السابعة عشرة وكذلؾ األبناا المنتسبوف بصورة منتظمة في -أ  
المعاىد الدراسية ولـ يتموا أربع وعشريف سنة مف العمر أو العاجزوف جسمانيا أو عقميا عف 

وتشمؿ كممة األبناا أبناا الزوج أو الزوجة الذيف كانوا في رعاية العامؿ المتوفى حيف الكسب 
 وفاتو.

البنات غير المتزوجات ويشمؿ ذلؾ بنات الزوج أو الزوجة غير المتزوجات البلتي كف في -ب  
 رعاية العامؿ المتوفى حيف وفاتو.

 الوالداف.-3

 نسبة إلى األبناا والبنات.األخوة واألخوات وفقا لمشروط المقررة بال-4

( 95مف القانوف األردني عمى أنو "مع مراعاة أحكاـ المادة ) (96)القانوف األردني تنص المادة -
مف ىذا القانوف يوزع التعويض في حالة وفاة العامؿ عمى المستحقيف عنو وفقا لؤلنصبة المعينة 

ضماف اإلجتماعي وأوضح ىذه الفئات ( الممحؽ بيذا القانوف" ثـ جاا قانوف ال3في الجدوؿ رقـ )
منو عمى أنو "تحقيقا لمغايات المقصودة مف ىذا القانوف يقصد بالمستحقيف  (52)فنصت المادة 
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أفراد عائمة المؤمف عميو أو صاحب راتب التقاعد أو راتب اإلعتبلؿ المنصوص عمييـ فيما يمي 
 ممف تتوفر فييـ الشروط واألوضاع الواردة في ىذا القانوف:

 أرممتو.-أ 

 أوالده ومف يعيميـ مف إخوانو وأخوتو.-ب

 األرامؿ والمطمقات مف بناتو.-جػ

 والده.-د 

 زوج المؤمف عمييا المتوفاة )األرمؿ(.-ىػ

 الجنيف".-و

 بخبلؼ  لـ ينص قانوف العمؿ الفمسطيني عمى الجية المستحقة لمتعويضالقانوف الفمسطيني -
 القرار بقانوف بشأف الضماف اإلجتماعي و (2003)لسنة  (3)قانوف التأمينات اإلجتماعية رقـ 

عمى أنو "الورثة المستحقوف لممؤمف عميو أو ( 1\66حيث نصت المادة ) 2016لسنة  الفمسطيني
 المتقاعد بسبب الشيخوخة أو العجز الطبيعي ىـ عمى النحو اآلتي:

 األرممة أو األرمؿ.-أ

 لوف مف قبؿ أحدىـ قبؿ وفاتو.سنة والذيف كانوا يعا 21األوالد أقؿ مف -ب

سنة الذيف كانوا يعالوف مف قبؿ أحدىـ قبؿ وفاتو والذيف  26سنة ودوف  21األوالد ما فوؽ -جػ
 ما زالوا يكمموف تعميميـ الجامعي.

األوالد الذيف كانوا يعالوف مف قبؿ أحدىـ قبؿ وفاتو والعاجزيف عف تحصيؿ دخؿ ألسباب -د
ديد ما إذا كاف الوضع الصحي ألحدىـ يمنعو مف العمؿ أو ال صحية ويقوـ المرجع الطبي بتح

 يمنعو.

 البنات غير المتزوجات وليس ليا أي مصدر دخؿ.-ىػ

 والدي المتوفى إذا لـ يوجد ليما أي دخؿ.-و
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عف تحصيؿ دخؿ ألسباب صحية ويقـو المرجع  اإذا كاف عند وفاتيا عاجز   ركةتزوج المش-ز
 ع الصحي يمنعو مف العمؿ أو ال يمنعو".الطبي بتحديد ما إذا كاف الوض

( الممحؽ بيذا 2مف قانوف التأمينات المذكور عمى أنو "وفقا لمجدوؿ رقـ ) (47) ونصت المادة
 القانوف يصرؼ المعاش لممستحقيف وىـ:

 األوالد ومف كاف يعيميـ المؤمف عميو مف إخوانو المذكور:-1

 ا.الذيف لـ يتجاوز أعمارىـ الثامنة عشر عام-أ  

الطبلب حتى حصوليـ عمى الشيادة الجامعية األولى أو بموغيـ سف السادسة والعشريف -ب  
 أييما أسبؽ.

البنات واألخوات غير المتزوجات أو المطمقات أو األرامؿ ويوقؼ عند الزواج ويعاد عند -2
 الطبلؽ.

 األرامؿ ويقطع عند الزواج.\األرممة-3

 األرمؿ.-4

 الوالداف.-5

 ضف".الطفؿ المحت-6

فقد بينت ىذه القوانيف الفئات التي تستحؽ تعويض عف إصابة العمؿ  واتفقت جميعيا عمى أف 
مستحقيف لمتعويض في حالة الوفاة مع اختبلفيـ في سف األوالد الذيف يستحقوف األرامؿ واألوالد 

  إضافة إلى أف ىذه القوانيف قد أوردت بعض االستثنااات بخصوص ىذه الفئات  التعويض
المطمقة  لـ يشمؿ (1980)فقانوف عاـ  المصرييف الفرؽ بيف كبل القانونيفأيضا بلحظ وي
لممعاش المنصوص عمييـ في قانوف عاـ خوة واألخوات مف ضمف المستحقيف الوالديف واألو 
(1975) . 

فإف استحقاؽ التعويض يكوف لورثة المتوفى حسب األحكاـ   أما بالنسبة لممشرع الفمسطيني
فنص المادة   شرعية وذلؾ حسب حجة حصر اإلرث الصادرة مف المحكمة الشرعيةواألنصبة ال
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فمو أراد المشرع حصر التعويض بفئة معينة ألورد جدوال   مف قانوف العمؿ جاا مطمقا (120)
الذي تـ انتقاده إذ "يوجد  (3)مبينا فيو أنصبة كؿ جية كما فعؿ المشرع األردني في الجدوؿ رقـ 

ممثبل في البند الخامس مف الجدوؿ فإذا استحقت األرممة   األنصبة وتوزيعيابو خمؿ حسابي في 
فإنو يبقى سدس   واستحؽ الوالداف كؿ منيما سدس التعويضأو أرامؿ الزوج )نصؼ التعويض( 

فأيف يذىب الباقي ىذا؟   التعويض حتى يكتمؿ توزيع التعويض لمف ليس لو أحد مف المستفيديف
 (1)وىؿ يبقى دوف توزيع؟".

وترى الباحثة أف موقؼ قوانيف الضماف والتأمينات اإلجتماعية قد وضح بالتفصيؿ الفئات 
ذلؾ ألف حصر   خبلؼ قوانيف العمؿ التي لـ تحدد ىذه الفئات بشكؿ واضح  المستحقة لممعاش

 .ىذه الفئات وتحديدىا أفضؿ مف تركيا لؤلنصبة الشرعية

  

                                                           
.82شكري، موسى، مرجع سابق، ص (
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 الخاتمة

صابات العمؿ في ضوا قرار إلية شركات التأميف عف تعويض تناولت ىذه الدراسة موضوع مسؤو 
فالتأميف ضد   نظرا ألىمية ىذا الموضوع  (2015)لسنة  (4)الييئة العامة لمحكمة النقض رقـ 

لما يترتب عمى قياـ صاحب العمؿ   إصابات العمؿ ميـ لمعامؿ وصاحب العمؿ عمى حد سواا
عمالو ضد اإلصابات التي يتعرضوف ليا مف حماية بإلتزامو المنصوص عميو في القانوف بتأميف 

لصاحب العمؿ فيمنع بذلؾ قياـ العامؿ المصاب بالرجوع عميو وحده في المطالبة بالتعويض عف 
 اإلصابة التي يتعرض ليا أثناا عممو أو بسببو.

وقد أخذت بعيف اإلعتبار تشعب ىذا الموضوع بيف قوانيف العمؿ وقوانيف الضماف والتأمينات 
واألردني  واإلماراتي فقد تطرقت مف خبلؿ دراستي لنصوص القانوف المصري  إلجتماعيةا

وعممت   وقد استعنت بقرارات قضائية ليذه المحاكـ  إلى جانب قانوف العمؿ الفمسطينيوالكويتي 
بيف القرارات  عمى دراسة ىذه القرارات دراسة تحميمية خاصة في ضوا التناقض الكبير الحاصؿ

 ما المقصود باألجر الوارد بالعقد دوف تفصيؿ فيما إذا كاف أجرا أساسيا أـ أجرا كامبل؟ تفسيرفي 

حيث تطرقت إلى   أسس التعويض عف إصابات العمؿفتضمنت ىذه الدراسة في الفصؿ األوؿ 
فتناولت مجموعة النظريات التي عالجت ىذه   لممسؤولية عف إصابات العمؿاألساس القانوني 

ثـ بينت مف ىو   بينت ما ىي النظرية التي تصمح أساسا لممسؤولية عف التعويضثـ   المسؤولية
إذ يحؽ لمعامؿ المصاب مطالبة   المسؤوؿ عف التعويض في حاؿ تعرض العامؿ إلصابة عمؿ

 صاحب العمؿ وشركة التأميف المؤمف لدييا ضد ىذه اإلصابات.

المقصود بإصابة العمؿ والمقصود التعويض عف إصابة العمؿ فبينت  درسناؿ الثاني وفي الفص
وىؿ يحؽ لمعامؿ في حاؿ ما إذا كاف لمحادث صفة مزدوجة   ذلؾ بحادث العمؿ وحادث الطرؽك

 ثـ  ؽر طفي مدى اعتباره حادث عمؿ أو حادث  اإلختيار ؽر طبأف كاف حادث عمؿ وحادث 
باألجر المقصود  ووضحت  التأميف وفؽ نصوص بوليصة التأميفمدى مسؤولية شركة وضحت 

ت محكمة النقض وقرار الييئة العامة لمحكمة النقض الذي تدخؿ لرفع اوىنا تـ التطرؽ إلى قرار 
ىذا التناقض الحاصؿ إال أنو وضع مشكمة أخرى عندما اعتبرت أف األصؿ فيما يتقاضاه العامؿ 
ىو أجر أساسي وأف عمى صاحب العمؿ إثبات أف األجر الذي يتقاضاه يشمؿ العبلوات 
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شكالية في كيفية حساب التعويضات المستحقة لمعامؿ بموجب نص إمما أثار بالتالي   التوالبد
 .( مف قانوف العمؿ الفمسطيني120المادة )

 التي توصمت إلييا مف خبلؿ دراستي ىذه:  النتائجومف أىـ 

 بدفع التعويضات المستحقة لمعامؿ  ذات العبلقةقوانيف وفقا لجميع الممـز صاحب العمؿ أف -1
سواا تعويضو عف العجز المؤقت )فترة   المصاب المترتبة لو مف جراا تعرضو لئلصابة

مع اختبلؼ ىذه القوانيف في المدة التي   أو عف العجز الكمي  أو عف العجز الجزئي  التعطؿ(
 ة حساب ىذه التعويضات.يواإلختبلؼ في كيف  يستمر فييا صاحب العمؿ بصرؼ التعويض

أف األصؿ فيما يتقاضاه العامؿ بدؿ  تمة لمحكمة  النقض عندما اعتبر العاأخطأت الييئة -2
وأف عمى صاحب العمؿ إثبات أف األجر الذي يتقاضاه العامؿ يشمؿ   أجر ىو األجر األساسي

مما يشكؿ تناقضا لمقاعدة القانونية المسمـ بيا وىي أف البينة عمى مف ادعى   العبلوات والبدالت
إضافة إلى أف لممحكمة السمطة التقديرية في تكييؼ العقد   لعمؿوىو العامؿ وليس صاحب ا

وتفسير عباراتو فيي الممزمة في تحديد طبيعة األجر الذي يتقاضاه العامؿ فيما إذا كاف أجرا 
 أساسيا أـ كامبل.

إف ما قررتو الييئة العامة بخصوص اعتبار األجر أساسيا ال يسري عمى شركات التأميف -3
فيكوف التزاـ   جر بالنسبة ليا ىو األجر الكامؿ والمصرح بو في وثيقة التأميفالتي يعتبر األ

)أجر  مف قانوف العمؿ وىي 120شركة التأميف وفقا لممعادلة األولى فقط الواردة في المادة 
 (.باألجر اليومييـو مضروبا  3500

مف قانوف  120المادة  أضاعت حكمة وغاية المشرع المرجوة مف نصإف الييئة العامة قد -4
حرمت العامؿ الذي تجاوز سف الستيف مف التعويضات ألنيا اعتبرت األجر العمؿ كما أنيا 

 .مما يشكؿ ضياعا لحقوؽ العامؿ  المحدد بمبمغ واحد  ىو أجرا أساسيا

مف قانوف العمؿ  120ىناؾ تناقض في قرارات محكمة النقض فيما يتعمؽ بتفسير نص المادة -5
 احتساب التعويضات المستحقة لمعامؿ المصاب.الفمسطيني وكيفية 
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ىناؾ غموض وثغرات في الكثير مف نصوص قانوف العمؿ الفمسطيني المتعمقة بإصابات -6
 العمؿ.

أف قوانيف التأمينات والضماف اإلجتماعي توفر حماية أكبر لمعامؿ مف قوانيف العمؿ سواا مف -7
ات التي يستحقيا العامؿ المصاب طواؿ فترة حيث أحكاميا أو اآللية المتبعة في حساب التعويض

 .إصابتو

 التوصيات

توصي الباحثة بضرورة إعادة النظر في قرار الييئة العامة لمحكمة النقص وتصويب ما -1
زالة ما اعترى قرارىا مف   ويب الخطأ أولى مف اإلستمرار فيوجانبت الصواب فيو ألف تص وا 

 أوجو النقص والقصور.

عادة النظر مف قبؿ المشرع في الفئات المستثناة مف الخضوع إرورة توصي الباحثة بض -2
ألحكاـ قانوف العمؿ وخاصة فيما يخص فئة خدـ المنازؿ ومف في حكميـ مف واجب صاحب 

ألنيـ عرضة لمتعرض إلصابات العمؿ كأي عامؿ   العمؿ في التأميف عمييـ ضد إصابات العمؿ
 العمؿ.آخر غير مستثنى مف الخضوع ألحكاـ قانوف 

إلسراع في تطبيؽ قانوف الضماف اإلجتماعي الفمسطيني ألنو راعى توصي الباحثة في ا-3
 مصمحة العامؿ بشكؿ أكبر مما ىو الحاؿ عميو في قانوف العمؿ.

اإلسراع في إنشاا محكمة عمالية متخصصة في القضايا العمالية نظرا توصي الباحثة في -4
 لكثرة ىذه القضايا.

تشكيؿ لجاف مف أجؿ الرقابة عمى أصحاب العمؿ لمتأكد مف مدى بضرورة توصي الباحثة -5
وضرورة تعاوف شركات التأميف مع ىذه   التزاميـ بواجب تأميف العماؿ لدييـ ضد إصابات العمؿ

عطائيـ معمومات دقيقة عف عدد العماؿ ا  و   المجاف مف خبلؿ اطبلعيـ عمى بوالص التأميف
 وتأىيؿ مفتشي العمؿ.  ذاصة التأميف وىكالمشموليف ببولي

( مف قانوف العمؿ 136عادة النظر مف قبؿ المشرع في المادة )إتوصي الباحثة بضرورة  -6
فيجب   والتي تنص عمى فرض عقوبة عمى صاحب العمؿ الذي يتخمؼ عف تأميف العامميف لديو
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فرض غرامة أعمى عمى صاحب العمؿ الذي يتخمؼ عف واجبو في التأميف ألف العقوبة 
المنصوص عمييا في ىذه المادة ال تشكؿ عقوبة رادعة خاصة في ظؿ التطورات اإلقتصادية 

كما يتوجب عمى المشرع مضاعفة ىذه العقوبة في حاؿ تكرار ىذه المخالفة مف قبؿ   الحاصمة
 غبلؽ المنشأة.إأصحاب العمؿ مع إمكانية 

ويض إصابات العمؿ استصدار قرار مف مجمس الوزراا الفمسطيني بإنشاا صندوؽ لتع-7
وذلؾ ضمانا لحقوؽ العماؿ ولمتخفيؼ عف كاىؿ صاحب   وخاصة العماؿ غير المؤمف عمييـ

 العمؿ.

توصي الباحثة بضرورة تحديد النطاؽ المكاني لطريؽ العمؿ لما ليذا التحديد مف أىمية في -8
عرفة وبالتالي م طرؽتكييؼ الحادث الذي يتعرض لو العامؿ ىؿ ىو حادث عمؿ أـ حادث 

 الحقوؽ المترتبة لمعامؿ المصاب في كؿ حالة. 

دراسة المبادئ   توصي الباحثة الباحثيف القانونييف  الذيف يرغبوف بدراسة موضوع ىذه الدراسة-9
حيث أف الفترة الزمنية التي أعدت فييا ىذه   القانونية التي تصدر عف محاكـ الدرجة العميا

 اـ محاكـ جديدة لـ تعرض بكؿ جزئياتيا عمى المحاكـ.الدراسة تزامنت مع صدور قرارات وأحك
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 قائمة المصادر والمراجع

 :القوانين

المنشور  2001لسنة  2قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ  -1
 .32مف العدد  5عمى الصفحة  2001\9\5بالجريدة الرسمية بتاريخ 

مف عدد  200المنشور عمى الصفحة  1952لسنة  30قانوف البينات األردني رقـ  -2
 .1952\4\17بتاريخ  108الجريدة الرسمية رقـ 

نشر بالجريدة  2001لسنة  4قانوف البينات الفمسطيني في المواد المدنية والتجارية رقـ  -3
 .2001\9\5بتاريخ  38 الرسمية في العدد

لرسمية بتاريخ المنشور بالجريدة ا 2005لسنة  20قانوف التأميف الفمسطيني رقـ  -4
 .62مف العدد رقـ  5عمى الصفحة  2006\3\25

المنشور بالجريدة الرسمية عدد رقـ  1975قانوف التأمينات اإلجتماعية المصري لسنة  -5
 .1975\9\1وعمؿ بو بتاريخ  1975\8\28بتاريخ  35

 .1998\7\1والمنشور بتاريخ  1998لسنة  4قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ  -6
المنشور بالجريدة الرسمية عدد  1978لسنة  30انوف الضماف اإلجتماعي األردني رقـ ق -7

  .1978\10\16بتاريخ  2816رقـ 
  .2016لسنة  19قانوف الضماف اإلجتماعي الفمسطيني رقـ  -8
 2357المنشور بالجريدة الرسمية في العدد  1996لسنة  96قانوف العمؿ األردني رقـ  -9

  .1996\4\16الصادر بتاريخ 
  .1980ابريؿ لسنة  20الصادر بتاريخ  1980لسنة  8قانوف العمؿ اإلماراتي رقـ  -10
المنشور بمجمة الوقائع الفمسطينية في  2000لسنة  7قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ  -11

  .2001\11\25بتاريخ  39العدد 
  .2010فبراير  10الصادر بتاريخ  2010لسنة  6قانوف العمؿ الكويتي رقـ  -12
 مجمة األحكاـ العدلية. -13
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 المجالت: 

حقوقية اجتماعية شيرية تصدرىا نقابة المحاميف في المممكة   مجمة نقابة المحاميف -1
 .1976عماف   مطبعة التوفيؽ  نقابة المحاميف-إعداد المكتب الفني  األردنية الياشمية

 :المراجع

ؿ)دراسة مقارنة(  بدوف إبراىيـ  جبلؿ محمد  حماية العماؿ ضد حوادث طريؽ العم -1
 .1995طبعة  مصر  بدوف دار نشر  

بدوف دار   مصر  بدوف طبعة  شرح قانوف التأمينات اإلجتماعية  جبلؿ محمد  إبراىيـ -2
 .2001-2000  نشر

  والتوزيع دار الثقافة لمنشر  1ط  شرح قانوف العمؿ الجديد  أحمد عبد الكريـ  أبو شنب -3
 . 1999  عماف

جموعة األحكاـ القضائية والمبادئ القانونية الصادرة عف محكمة ادكيدؾ  حاـز  م -4
 .2013  الجزا الثاني  بدوف دار نشر  فمسطيف  1النقض المنعقدة في راـ اهلل  ط

األىواني  حساـ الديف  أصوؿ قانوف التأميف اإلجتماعي  بدوف طبعة  بدوف دار نشر   -5
 مصر.

صر الدوؿ العربية  بدوف طبعة  األودف  سمير  التعويض عف إصابة العمؿ في م -6
 .2004مصر  دار المعارؼ  

األودف  سمير  الموسوعة الشاممة إلصابات العمؿ واألمف الصناعي فقيا وقانونا  -7
 .2003  مصر  الفتح لمطباعة والنشر  1وقضاا  ط

البرغوثي  ببلؿ وصبلحات  رافع  واقع تأمينات وتعويضات إصابات العمؿ وأمراض  -8
 .2011يف  بدوف طبعة  فمسطيف  بدوف دار نشر  المينة في فمسط

  فمسطيف  1ط  المكتبة األكاديمية  مصادر اإللتزاـ  أحمد  عثماف وسويطي  التكروري -9
2016. 

 2الكافي في شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ   عثماف  التكروري -10
 .2013  دار الفكر  فمسطيف  بدوف طبعة  2001لسنة 
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 4الكافي في شرح قانوف البينات في المواد المدنية والتجارية رقـ   عثماف  ريالتكرو  -11
 .2013  دار الفكر  فمسطيف  بدوف طبعة  2001لسنة 

الحديثي  ىالة  المسؤولية المدنية الناجمة عف تموث البيئة جيينة لمنشر والتوزيع   -12
 .2003األردف  

  بدوف طبعة  مطبعة مصر  حسف  أحمد  مجموعة التشريعات العمؿ والتأمينات -13
 .1960مصر  

ساس القانوني لممسؤولية عف فعؿ الشيا في القانوف المدني حمد  عضيد عزت  األ -14
 .  بدوف طبعة وبدوف دار نشر  العراؽالعراقي والفقو االسبلمي دراسة قانونية مقارنو

   بدوف طبعة 2000لسنة 7الحوح  نائؿ  قرااة في قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ  -15
 .2017فمسطيف  ببل دار نشر  بدوف سنة نشر  

  2الداوودي  غالب عمي  شرح قانوف العمؿ دراسة مقارنة مع ممحؽ بالنصوص  ط -16
 .2001عماف  دار وائؿ لمنشر  

الدسوقي  محمد إبراىيـ  تقدير التعويض بيف الخطأ والضرر  مصر  مؤسسة الثقافة  -17
 الجامعية  بدوف طبعة وبدوف سنة نشر.

سيد محمود  الوسيط في شرح قانوف العمؿ وقانوف الضماف اإلجتماعي  رمضاف   -18
 .2014  دار الثقافة  عماف  بعة الرابعةطال
طبعة  مطبعة  سعد  محب الديف  المرجع في أحكاـ التأمينات اإلجتماعية  بدوف -19

 .1983مخيمر  مصر  
ة نافذة  شكري  موسى  إصابات العمؿ وأمراض المينة دراسة فقيية قضائية تحميمي -20

 .2001الطبعة األولى  مصر  بدوف دار نشر  
شكري  موسى  شرح أحكاـ إصابات العمؿ وأمراض المينة في قانوف العمؿ الفمسطيني  -21

 .2004  فمسطيف  مطبعة أبو غوش  الطبعة األولى  2000\7رقـ
الظاىر  محمد عبد اهلل  إصابات العمؿ بيف قانوف الضماف اإلجتماعي فقيا تشريعا  -22

 .1994  يادا  بدوف طبعة  األردف  بدوف دار نشراجت
لياس يوسؼ  قانوف الضماف اإلجتماعي  بدوف طبعة  العراؽ  بدوف  -23 العابد  عدناف وا 

 سنة نشر.
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عباس  حسف  النظرية العامة لمتأمينات اإلجتماعية دراسة عامة ألصوؿ التأمينات  -24
الشريعة اإلسبلمية  بدوف طبعة  والمساعدات اإلجتماعية وتطبيقاتيا في القانوف المقارف و 

 .1983مصر  منشأة المعارؼ  اإلسكندرية  
عماف  دار   الطبعة األولى  عبيدات  عوني محمود  شرح قانوف الضماف اإلجتماعي -25

 .1998وائؿ لمنشر  
  مجمس 1العتيبي  صالح ناصر  التعويض عف إصابة العمؿ في الوظائؼ العامة  ط -26

 .2005النشر العالمي  الكويت  
العطير  عبد القادر  التأميف البري في التشريع  دراسة مقارنة  بدوف طبعة  بدوف دار  -27

 .2001  نشر
عياد  مصطفى عبد الحميد  الوجيز في شرح عبلقات العمؿ الفردية عمى ضوا قانوف  -28

    بدوف دار نشر  مصرالطبعة األولىفي فمسطيف   1964لسنة  16العمؿ رقـ 
1997. 

رح قانوف التأميف اإلجتماعي والتطبيقات الحسابية لنصوصو  بدوف الفولي  محمد  ش -29
 .2000طبعة  دار الجامعة الجديدة لمنشر  اإلسكندرية  

مازف  سموى عبد العزيز  ظاىرة إصابات العمؿ  تحميؿ اجتماعي  بدوف طبعة   -30
 .1987مصر  مكتبة نيضة الشرؽ  

لى  القاىرة  جامعة الدوؿ مرقص  سميماف  موجز أصوؿ اإللتزامات  الطبعة األو  -31
 .1956العربية  معيد الدراسات العميا  

منصور  محمد حسيف  قانوف التأميف اإلجتماعي  منشأة المعارؼ  اإلسكندرية   -32
1996. 

  فمسطيف  بدوف دار نشر  الطبعة الثانيةنصرة  أحمد  قانوف العمؿ الفمسطيني   -33
2012. 

عمما وعمبل  بدوف طبعة  مصر  مطبعة اليبللي  عبد العزيز  تأميف إصابة العمؿ  -34
 .1967النيضة الجديدة  

وىبة الزحيمي  نظرية الضماف أو أحكاـ المسؤولية المدنية والجنائية في الفقو اإلسبلمي  -35
 .2012الطبعة التاسعو    دمشؽ  دراسة مقارنة  دار الفكر



130 
 

 أطروحة دكتوراة:

  أطروحة دكتوراة  ات العمؿتأميف المسؤولية مف إصاب  محمد سعيد عبد النبي  خمؼ -1
 .1981  مصر  جامعة عيف شمس

 رسائل ماجستير:

أبو رماف  فداا سميماف  تأميف إصابات العمؿ وأمراض  المينة في قانوف الضماف  -1
 .1996اإلجتماعي األردني )دراسة مقارنة(  رسالة ماجستير  الجامعة األردنية  عماف  

العمؿ في قانوف الضماف اإلجتماعي  البقور  كريمة جبلؿ  التعويض عف إصابات -2
األردني مقارنة مع قانوف التأمينات اإلجتماعية الكويتي  رسالة ماجستير  جامعة عماف 

 .2016العربية  عماف  
الحربي  حسف بف عطية  المفيوـ القانوني إلصابة العمؿ)دراسة مقارنة بيف التشريعيف  -3

 .2010رة  مصر  المصري والسعودي(  رسالة ماجستير  جامعة القاى
-الخرينج  ناصر متعب  اإلتفاؽ عمى اإلعفاا مف التعويض في القانوف المدني الكويتي -4

 .2010دراسة مقارنة مع القانوف األردني  رسالة ماجستير  عماف  
سمماف  رامي عبد السبلـ عياؿ  إصابات العمؿ والتعويض عنيا في قانوف العمؿ  -5

 .2008رسالة ماجستير  جامعة مؤتة  األردف  األردني وقانوف الضماف اإلجتماعي  
لسنة  7عدوي  منار  أحكاـ تعويض إصابات العمؿ في ظؿ قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ -6

 .2008رسالة ماجستير  جامعة النجاح الوطنية  فمسطيف  -دراسة مقارنة-2000

 أبحاث:

امعة العربية أبو زينة  أحمد  تأميف إصابات العمؿ في قانوف العمؿ الفمسطيني  الج -1
 .1عدد 2  مجمد2016األمريكية  فمسطيف  

الحمواني  كامؿ عباس  تأميف إصابات العمؿ دراسة مقارنو  مجمة العمـو القانونية  -2
 .1968(  1ع\10واالقتصادية  كمية الحقوؽ  عيف شمس  مصر  )مجمد 

مقارف  عبد العزيز محمد الحسيف  آدـ  تأميف إصابات العمؿ في القانوف السوداني ال -3
 .2016مجمة العدؿ  
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قدوس  حسف عبد الرحمف  التعويض عف إصابة العمؿ  منشورات مطبعة الببلد الجبلا  -4
 الجديدة المنصورة  الطبعة األولى  مجمة نقابة المحاميف األردنييف.

  منشورات 3ط مصطفى العوجي  القانوف المدني  الجزا الثاني)المسؤولية المدنية( -5
 .2007روت  الحمبي الحقوقية  بي

الوزيري  ليمي محمد  تأميف إصابات العمؿ  محاضرات في التأمينات اإلجتماعية   -6
 .2008مارس  

 المعاجم:

مطر. القاموس القانوني الثبلثي )قاموس قانوني   صبلح  روحي  البعمجكي  مورس  نخمة-1
 .2002  موسوعي شامؿ ومفصؿ عربي وفرنسي وانجميزي( منشورات الحمبي الحقوقية

 مواقع إلكترونية:

 المقتفي.-1

 قانوف.-2
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 المالحق

لدى محكمة بداٌة الخلٌل الموقرة                                             دعوى حقوق رقم  

\2011  

الخلٌل.\المدعً:                                      

 وكٌله المحامً:      

س الجورة بجانب أالخلٌل وعنوانها للتبلٌػ ر\                                   -1المدعى علٌهما: 

 مطعم القدس.

الخلٌل وعنوانها للتبلٌػ بواسطة فرعها فً الخلٌل شارع \شركة ............. للتأمٌن -2           

 السالم.

شٌكل. 258472صابة عمالٌة بمبلػ إموضوع الدعوى: المطالبة بتعوٌضات ناتجة عن   

لدعوىالبحة وأسباب ا  

نشاء العقارات وتقوم تشؽٌل عدد من إولى شركة تعمل فً مجال البناء والمدعى علٌها األ-1

شٌكل( كعامل بناء منذ بداٌة 120شرافها بأجر ٌومً )إوقد عمل المدعً لدٌها وتحت ، العمال

2010\3\18وحتى تارٌخ  2007عام   

الثانٌة بموجب بولٌصة تأمٌن  المدعى علٌها األولى مؤمنة على المدعى لدى المدعى علٌها-2

 سارٌة المفعول وقت الحادث.

تعرض المدعى وأثناء العمل إلى حادث عمل أدى إلى كسر فً العمود  2010\3\18بتارٌخ -3

% وفق التقرٌر 30ونتٌجة اإلصابة المذكورة تخلؾ لدى المدعً نسبة عجز تقدر ب ، الفقري

ق صورة عنه بهذه الالبحة.الطبً الصادر عن اللجنة الطبٌة العلٌا والمرف  

نتٌجة اإلصابة المذكورة أعاله تعطل المدعً عن العمل وحسب تقرٌر اللجنة الطبٌة مدة -4

 عشر شهور.

شٌكل بدل عالجات ومصروفات. 2000تكبد المدعً بسبب اإلصابة مبلػ وقدره -5  

مارسه قبل المدعً نتٌجة اإلصابة التً تعرض لها أصبح ؼٌر قادر على العمل الذي كان ٌ-6

صابته.إ  

لم ٌحصل المدعً على أي من حقوقه العمالٌة لدى المدعى علٌه بما فً ذلك بدل مكافأة نهاٌة -7

 الخدمة وبدل اإلجازات السنوٌة وبدل أٌام العطل األسبوعٌة.

استحق للمدعً لدى المدعى علٌه  2000لسنة  7استنادا إلى قانون العمل الفلسطٌنً رقم -8

عمالٌة التالٌة:االول الحقوق ال  
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.من قانون العمل 45عمال بأحكام المادة  10800بدل مكافأة نهاٌة الخدمة -  

من قانون العمل. 74شٌكل عمال بأحكام المادة  3360بدل اجازات سنوٌة عن اخر سنتٌن -  

من قانون العمل. 72عمال بأحكام المادة  18720بدل أٌام اإلجازات األسبوعٌة -  

من قانون العمل. 75عمال بأحكام المادة  4680سمٌة والدٌنٌة ٌام العطل الرأبدل -  

 وٌستحق للعامل المصاب لدى المدعً علٌهما بالتكافل والتضامن المبالػ التالٌة:

من قانون العمل. 118عمال بأحكام المادة  2000بدل مصارٌؾ طبٌة وعالج -  

من قانون العمل. 119عمال بأحكام المادة  16200بدل مدة تعطٌل العامل عن عمله -  

من قانون العمل . 120عمال بأحكام المادة  126000بدل تعوٌض عن العجز الدابم -  

وبذلك ٌكون مجموع المبالػ المستحقة للمدعً لدى الجهة المدعى علٌها األولى مبلػ 

( شٌكل لدى الجهة المدعى علٌها الثانٌة  144200ومبلػ ) ، منفردة ( شٌكل181760)

 كافل.بالتضامن والت

طالب المدعً الجهة المدعى علٌها مرارا وتكرارا بدفع المبالػ المستحقة إال أنها امتنعت عن -9

 الدفع بدون وجه حق أو مسوغ قانونً سلٌم.

الصالحٌة: لمحكمتكم الموقرة صالحٌة الفصل والنظر فً هذه الدعوى بالنظر لقٌمتها 

 وموضوعها.

ومرفقاتها  عوىالبحة هذه الد ماة تبلٌػ المدعى علٌهالطلب: ٌلتمس المدعى من محكمتكم الموقر

شٌكلوإلزام الجهة المدعى  181760والبالػ وؼب اإلثبات الحكم للمدعى بالمبلػ المدعى به 

لى الرسوم والمصارٌؾ وأتعاب إضافة بصورة منفردة إ 144200علٌها الثانٌة بدفع مبلػ 

 المحاماة.

هذا مع االحترام                        وكٌل                     2011\ 3 \15تحرٌرا فً    

 المدعى
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 لدى سعادة قاضً محكمة بداٌة الخلٌل الموقرة

 لدى محكمة بداٌة الخلٌل الموقرة 

 المدعً:

 المدعى علٌه: 

 موضوع الدعوى:

 حافظة مستندات فً الدعوى الحقوقٌة ذات الرقم أعاله

لحافظة لمستنداته الخطٌة والشفوٌة فً الدعوى ٌتشرؾ المدعً وعن طرٌق وكٌله بهذه ا

عاله راجٌا من سعادتكم ضمها لملؾ الدعوى وتبلٌػ المدعى علٌهما نسخة أالحقوقٌة ذات الرقم 

 عنها وهذه الحافظة حسب اآلتً:

 أوال: البٌنات الخطٌة 

جنة الطبٌة العلٌا.لتقرٌر ال-1  

تقارٌر طبٌة.-2  

ٌصاالت وفواتٌر.إ-3  

الشفوٌة ثانٌا: البٌنة  

شهادة الشاهد .....................والذي سٌشهد على العالقة التً تربط المدعً بالمدعى علٌه -1

شرافه وعلى األجر الذي ٌتقاضاه.إومن أنه كان ٌعمل لدٌه وتحت   

شهادة الشاهد..................... والذي سٌشهد على الحادث الذي تعرض له المدعً أثناء -2

.ممارسته لعمله  

الطلب: ٌلتمس المدعً من سعادتكم قبول هذه الحافظة المرفقة مع البحة الدعوى وضمها لملؾ 

الدعوى واإلٌعاز لربٌس قلم محكمتكم الموقرة بتبلٌػ المدعى علٌهم نسخة عنها وذلك حسب 

 األصول والقانون.

وكٌل المدعى          تحرٌرا فً                                     هذا مع االحترام              

 

 

والمقدمة من قبل  2011\77نموذج البحة جوابٌة للرد على البحة الدعوى المذكورة ذات الرقم 

 الجهة المدعى علٌها األولى:

 2011\ 77لدى محكمة بداٌة الخلٌل الموقرة                                    دعوى حقوق رقم 
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 المدعً

 وكٌله المحامً                    المدعى علٌه )المجاوب(    

 البحة جوابٌة مقدمه من المدعى علٌها الثانٌة

 الدعوى مردودة شكال وؼٌر مسموعة قانونا.-1

 الدعوى مردودة للجهالة الفاحشة وللتناقض.-2

 الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة وإلنعدامها.-3

وارد به وتبدي بأن الراتب الشهري تنكر المدعى علٌها ما جاء فً البند االول بالشكل ال-4

 شٌكل فقط. 2000المصرح به فً عقد التأمٌن المبرم بٌن المدعى علٌها االولى والثانٌة هو 

ال علم للمدعى علٌها الثانٌة بما جاء فً البند الثالث من حٌث وقوع الحادث وتفاصٌله بالشكل -5

ٌها وتحتفظ بحقها فً مناقشة اللجنة الطبٌة كما تبدي بأن نسبة العجز مبالػ ف، الوارد فً هذا البند

 مصدرة التقرٌر.

تنكر المدعى علٌها ما جاء فً البند الرابع وتبدي بأن مدة التعطٌل مبالػ فٌها وتحتفظ بحقها -6

فً عرض المصاب على اللجنة الطبٌة العلٌل للوقوؾ على الوضع الصحً الحقٌقً للمصاب 

 عطٌل.ونسبة العجز المتخلفة لدٌه ومدة الت

تنكر المدعى علٌها ما جاء فً البند الخامس وتبدي بأن المصارٌؾ الطبٌة مبالػ فٌها وال -7

 تستند إلى أساس قانونً وواقعً سلٌم.

تنكر المدعى علٌها ما جاء فً البند الثامن من البحة الدعوى وتبدي بأنها ؼٌر مسؤولة عن -8

أخرى تقر بأنها شركة تأمٌن منظمة وتقوم التعوٌض لمخالفة شروط بولٌصة التأمٌن ومن ناحٌة 

 بكافة أعمال التأمٌن.

 كل أمر تنكره المدعى علٌها صراحة ال تعتبر نفسها مسلمة به أو مقرة بما جاء فٌه.-9

 تحتفظ المدعى علٌه بحقها بتقدٌم أٌة مستندات مستقبال.-10

 

عى علٌها رد دعوى و ألي سبب تراه محكمتكم عادال تلتمس المد\الطلب: لهذه األسباب أو

 المدعى وتضمٌنه الرسوم والمصارٌؾ وأتعاب المحاماة.

 تحرٌرا فً                        هذا مع االحترام                      وكٌل المدعى علٌها الثانٌة
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 نموذج مخالصة

 

............... والمقٌم فً أنا الموقع اسمً أدناه العامل................ حامل هوٌة رقم..

..............أقر بأننً استلمت من صاحب العمل السٌد................ حامل هوٌة 

رقم..................... كافة حقوقً القانونٌة والمترتبة لً بذمته عن كامل فترة عملً لدٌه 

ت على هذه المخالصة وأنا وأننً وقع، ولؽاٌة.............. وأقر بأنه لم ٌتبق لً بذمته أي حق

 كراه وبناء على كل ما تقدم أوقع.إبكامل قواي العقلٌة ومن ؼٌر تهدٌد أو ضؽط أو 

 

 العامل :

 الشاهد:

 الشاهد:
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