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 : الملخص 
يااذف انف ااافحد ااونودفحداااووقيفلحدعااونتذفلحدو  ااونذفف نتناول فيااذف اابحفحدرااا فقاحناا ف  وانا      

لحدرارنناااذفد م اااوافخ اااافحدزا ااا فحد ن دلااا فوفينوااارئفحدو ااااوفلنرااالاف  و  ااا فوفل ودتاااودذفناااااقف
حدماوحا فحدتااذفز لا  فخااافخ اافحدو اانفوفلحدتاذفقيوااعفحد يارخفدوباا.فزننالمف ااو ف ا ف فل اااف اامف

دثال ااا فلفحدو ااانفوفلحعالاااروفلخال ااا فنتناااول ف ودراااا فلحدااحنااا ففخنوخااارفخ اااافحدزا ااا فحد ن دلااا فح
حدترولاا فوفل وااافنداا فنااااقفعقاارحئفحدو ااافلح  لت  ااوفوفل اااف اامفنااااقفلفنوباا ف  اا ودفحزمااو ف
خو انفحدزا ا فحد ن دلاا فلاسفحعنارنفولفنزاتمفحدرااا فكااحنا فلادنفخ ااافحدزا ا فحد ن دلا فلح روزاا ف

ف اف رنفقريذفحدو اوفلناتمفحدرا ف أ مفحدنتو جففلحدتوخلوت 
Summary : 

      In this paper, we examine a comparative study of the concept of the 

contract of domestic service. We define the contract, define its 

characteristics, and therefore define the differences that distinguish it 

from the work contract, which prompted the legislator to establish a 

special organization. We then conclude and clarify the content of the 

agreement of the domestic worker and the head of the household. We 

conclude the research by studying the form of the domestic service 

contract and proving it by two parties. Contract, research findings and 

recommendations. 
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 تمهيد وتقسيم:  
اافحدوو انفففففف د وف ودفحدو نفيذفحد اوكافحدزوخ ففل افيذفحد  وفد فقرلو ف ت لا نوفذنفُ  دن

وف  وفقي.فحدوايااف اافحدتيارنووتفذداىفحناتثنو فف1 افحإلقالخفخ ىفحدالونفحدزوخ فعيرحقفحعنرن
 ففي ااابحفحإلناااتثنو فح ت اااىفلبااا.فعحداااوافف2خ اااو فحدزا ااا فحد ن دلااا ف اااافحدز اااوخفد اااونودفحدو ااان

 وخ ففدتننلمفخ اففحدزا  فحد ن دل فوفزرحخاىفيلا فز ا فحدز وخال  فُ اوئفذداىفندا ففعنا ف ف
ل يادنف او فياذفقل فحدز الجففُ دافعدفُزمىفخ ىفعحافع  لا فخ اوقفخ انفحدزا ا فحد ن دلا فو
وف وإلبااوي فذدااىفعدفخ اانفخ ااو فف3حدور ااذفحدتااذفزوت اااف ياادنفا االافخ ااىفحدو وداا ف لاارفحدوقنلاا 

حدزا  فحد ن دل ف فيا ح ف نات افحد ل ا فل ااو اوووففللدفحدنااو فلحدمتلاوتف اافحد اوحزذفُ ا  واف
خ ااىفلالااا ف اا ف  ااوانفعنونااال وفلال االو افيااذفقل فحدز ااالجف ااافحد  ااوالرحتفوفل ااااف وربااوتف

حدز ااو فد ت للاا فيل ااوفيتو اااف ناارلئفح نااتزاحافلحدو اانوفلدهلاارفنداا ف ااافحنت وكااوتفح ااو ف
دبد ف ودف فكاف افزننلمف ب فحدوال ا فزننل اووفخاوق وفيرحخاىفندا وفلفُا ااف  ا ا فف4حإلناود 

حد ريلا ففُ وئفذدىفند فعدفحدنوحل فح ناونل فزاي.فحدىفلب.فزننلمفخوق فدوال وتفخ   اموف
باوي فذدااىفحدااا و فحدالااانفحدتااذفزعااار وفحدالداا فخ ااىفحد اااتوافحدزااواالذوفلنواااف اابحفحدتنناالمف وإل

                                                             
ف  ونودفا مفف-ف1 فحإلُ وحل فد  رنوا فن الفخافزويلافف1592دان فف313حد ب رن  ا  وان ف  رفحدور ل و

 حاافيرجف:ف ونودفحدو نفوفحداحاف
حدم رنف)ج(ف افحدرنافحعل ف افحد وقنفحداو و ف اف ونودفحدو نفحداووقيفحد وقاف ود رنوافحد  عذفا فف-ف2

ف31لزواُالز  فحدرناف)س(ف افحد وقنفحعلدىف اف ونودفحدو نفحدرارننذفا مفف23/8/1421زوانخفف91ا/
قنفحدثونل ف اف ونودف فحد وف2111دان فف1 فحد وقنفحدزو ا ف اف ونودفحدو نفحدعونتذفا مفف2112دان ف

ف2113دان فف39حدو نفيذفن  ن فخ ودفا مف
وفحدتننلمفحد ونونذف نتزاحافخ و فحدزا  فحد ن دل فف89ن ا  فحدااحنوتفح الت وخل فلحدو ودل فوفحدواقفف-ف3

 ف11وفحد نو  فوفحدرارنافوف فف2111كال ف ا افحدتوولدفدال فحدز لجفحدور ذفوفحد رو فحعلدىوف
ف2111دان فف185قيروال فحزمو ل فحدو نفحدالدل فا مفف-ف4
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ز رل اووف زمو لا فحدو انفحدالدلا ف ز او فحدو انفحدال اافد و او فحد نا دللاوفا امفعدفقل فحدز االجف
ف1حدور ذفدمفز وق فخ ل وف وا 

دامفزاأتف أحداوافلاو   فد اوففي اظفعدف ب فحعنن  فحدزوخ فحدتذفزتنول فخ افحدزا  فحد ن دلا ففف
يثلاار فحدو اااف اااف ياادالتف ونونلاا فوفلداامفزااااقفحعحدااوافحدتااذفُ دااافحدوااوقنفذدل ااوفخنااا وف فيوالاااف
حدمفيذفز  فحعنن ا فحدزوخا وفدابد فنوت ااف أنا فُاادفحدواوقنفياذف اب فحداودا فذداىفعحداوافخ ااف

رنو فحدوو اا فد و اانفحدو اانف ياادنفلعحدااواف ااونودفحدو اانف ياادنفوفعدف ااب فحد ااونودفُواااف ااوفحدياا
حدتااو .فحد ااأالوا ف وإلبااوي فذدااىفحخترااوافز اا فحعحدااواف ااافحدننااوافحدوااوافح الت ااوخذلفدتااويرفحدااااف

 حعقنىف افحدا وُ فدو و فحدزا  فحد ن دل  
ل ااابحف اااوفقيونااااوفدتز ااالافقاحناااا فد م اااوافخ ااااافحدزا ااا فحد ن دلاااا فوف الااا فنز اااااففف

ليااذفحد رااا فحدثااونذفنااااهف  ااو اف اابحففحد رااا فحعل ف:فدتورناادفخ ااافحدزا اا فحد ن دلاا فو
حدو اااااوففليااااذفحد رااااا فحدثوداااا فنوباااا ففحدمااااوحا فكاااالافخ ااااافحدزا اااا فحد ن دلاااا فلخ ااااافحدو اااانفوف
لنز افحد را فحدرح .فدونوخرفخ افحدزا  فحد ن دل وفلنعرهفحد را فحدزو افإلنو اوقفخ ااف

فحدزا  فحد ن دل  ف
 المبحث  األول

 تعريف عقد الخدمة المنزلية
 ف ابحف اوفن اعف2يننمفحدوال  فكلافخاوحدفحدو انفلخو انفحدزا ا فحد ن دل  خ ااف دتاوسف

وففلحدم ارنفحعلدااىف ااافحد ااوقنف3خ ااو فحدزا ا فحد ن دلاا فحداااووقُ ف خ لا فحد ااوقنفحدثودثاا ف ااف  ااا 

                                                             
للرودفقو  :فحإلقوافحد ونونذفدا و فحدو و فحد  والرنافيذفحدال فحدور ل وفحديرد فحدور ل فدا و ف-ف1

 28حد  والرنافوف ف
 أن  فُادفف2114دان فف185ن عفحد وقنفحدرح و ف اف رحافلزنرفحد وافحدوو   ففيذفن  ن فخ ودفا مفف-ف2

 ُدودفخ افح نتزاحاف دتو ووف ود ه فحدور ل  عدف
 3/5/1434زوانخفف311حد وقانف  رحافنو دفا لاف ا افحدوزاح فا مفف-ف3
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وف2 فلحد وقنفحدتونو فخيرف اف ونودفحدو نفحدرارنناذ1حعلدىف اف ونودفحدو ود فحد ن دل فحدعونتذ
خناااا وفف2111داااان فف185خ اااىفندااا فحد اااوقنفحدااااو و ف اااافحزمو لااا فحدو ااانفحدالدلااا فا ااامفلحثاااعف

فحختررتفعن ف افحعي نفعدفزعودفخ وق مف دتو   ف
يودو ااافلف ااوفحزمااو فكاالافخااوحدفحدو اانفلخو اانفحدزا اا فحد ن دلاا وفيتو اااف  والراا فخو اانف

رولاارفعلف لااارفحدزا اا فحد ن دلاا ف اااأدفُو اانفيااذف ا ااا فخااوحدفحدو ااانفعلفحياارحقفحناارز ف يااادنف 
 رولااروفلزاااعفذقحازاا فعلفعلاارحي ف  وكاانفعالاار  فلنيااتريفيااذفحدو اانفحداابيفي قُاا فخو اانفحدزا اا ف

 فخ ااىفعدفُزاااافخاااوحدفحدو اانفلحيااارحقفعناارز ف يااادنف3حد ن دلاا فعدفُدااودفخ اااالوفيااالنووف فيعرناااووف
 رولاارلف ود رااولفلحدزااوقافعلف ياادنف لاارف رولاارلف وداااو افحدزااو فلحداااواهفحدزااو فلخو اانف

 ا فحد ن دلا ف فلخ ااافحدزا ا فحد ن دلا ف ث اا ف ثانف انفحدو ااوقفحع اراف فكااف ااافزاوحيرفحا وناا فحدااُ
 4حد وبوخل فحدثال  فوفحدربوفوفلحد انفلحدارد 

ي اظفعدفحد وقنفحدثو ن فخيرف ااف اونودفحدو ودا فحد ن دلا فحدعاونتذف نواعفخاوحدفحدو انف
ناامفخ ااافح ناات احافوفل اابحفحدو اااف ااافحنااتزاحافحدوو اانفحد ن دااذفذ ف  والاادفخ ااافحق  ااعفخ لاا فح

ُدودفذ وف نو ذفحد رئفعلف ال ذفح قرحئف)فحدوو نفحد ن داذفوفلخاوحدفحدو انوفللقحانفحدو ودا ف
فحد ن دل فكوزحانفحداح  ل (ف

نوت افعدفحد يرخفحدعونتذفدمفيويافيذفند فوفحل ف ودفينرهذفحدتمر  فكلافخ افح نت احاف
و ااانفلن داااافح لاااترحيفحدفُداااودفحدو ااااف  اااا ووف اااافذقحانفحدااابيفيرااارافكااالاف دتااادفح نااات احافلحدو

حدو ودااا فحد ن دلااا فكاااوزحانفحداح  لااا فوفل ااالافخ اااافحدزا ااا فحد ن دلااا فحدااابيفيرااارافكااالافخو ااانفحدزا ااا ف
                                                             

 2119دان فف18ا مفف-ف1
 2111دان فف31ا مفف-ف2
ي اظفعدفحد وقنفحدثونل ف اف ونودفحدو نفحدرارننذفخاقتف اافحد نوز فل افيذفحد  مفلعلواتفذدىف-ف3

 دفيا نفيذفخ نفحد ر ل فخ نفيعري حد ر لوتفلن دافح
د  ناف افحدتموخلنف:فاحال.فلوحلفدمحمفحعح ا:فننرن فحدو افوفقاحن ف  وان فكلافحد ونودفلحدم  فحإلنال ذفف-ف4

 ل وف وا وفف43وف فف2118وف
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حد ن دلاا فلخااوحدفحدو اانوفلن دااافحُ ااووفحلااترحيفز اااُ  ف ااافذقحانفحدزا اا فحد ن دلاا فيااذفلزحانف
فحداح  ل  

رحقفزورنٍدفدو افحدو نفعلفخ اافحدزا ا فحد ن دلا ففياذفناافل  وفزااافحإللوانفذدل وفعدفذي
حد ااونودفداالاف ااب رووفخو ااووفيااذفال لاا.فحدتياارنووتفوفي نااوعفحدعثلاارف ااافزياارنووتفحدو اانفداامفزااأتف
كتورندفدو افحدو نفوفنب رفخ ىفنرلنفحد ثاو ف اونودفحدو انفحد رناونذوفل اونودفحدو انفحدعاونتذفوف

ف فل ونودفحدو نفحدمرناذ

 المبحث الثاني
 خصائص عقد الخدمة المنزلية

دو افحدزا  فحد ن دل فال   ف افحدز و افوفنات ل.فعدفناتنتا وف اف ال فزورنم فوفل اافففف
فع مف ب فحدز و اف 

  أواًل: عقد الخدمة المنزلية من العقود المسماة :
ُوافخ افحدزا  فحد ن دل ف افحدو وقفحد ا ونفوفننرحوفعدفحد اوحنلاف اانفحدااحنا فف اافنن اعففففف

زااعفحنامف  اا فخ او فحدزا ا فحد ن دلا فوفف-قلدفعدفزو لا فحنا ووفف– بحفحدو اف أحدواف وخ ف
 اافعلف ونودفحدو ود فحد ن دل ففوفحل فعيرقتفد ف افحد وقنفحدثونل فلدهوُ فحد وقنفحداوقن فخيارف

حدال ا فحداووقُ فوفلعيرقفد فحد ونودفحدعونتذف افحد وقنفحداو و فلدهوُ فحد وقنفحدثودث فلحدويرلد ف
لزننلمفخ افحدزا  فحد ن دل فقدلانفخ اىفع  لا ف ابحفحدو اافياذفقل فحدز الجفحدور اذفف اافنوحلا فوف

ات ا.فكالافلنديفف افنوحل ف ونل فحرخووفخ ىفحنت رحافحدتوو نوفلخاافذ اوانفحد يادالتفياذفحد 
حدزوقافل زال  ف فحدبيفُ دافعدفز  رفيذفحدن وُ فخ اىفحدوال اوتفحدالدلا فوف  اوفح انف ا  رحوف

فكلافحدعونعفلحدمل رلا 
 ثانيًا: عقد الخدمة المنزلية من العقود الرضائية:

ُوتررف بحفحدو اف افحدو وقفحدربو ل وفعنا فُدماذف نو اوق فزرحباذفحد توو ااياوفعلف وراوانف
ع اااراففينو اااافحدو ااااف  اااارقفز اااوكافحإلُااااوسفلحد راااو فوفعيفُدماااذفزوحياااافذاحقنف ااانف اااافحدوو ااانف
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فلخوحدفحدو نفوفقلن وفحوال فعدفُمرغف بحفحدترحبذفيذفلدنف ولا ف
حلااترقعفعدفُدااودفخ ااافحدزا اا فحد ن دلاا ف دتو ااووفوففلن اااظف نااوفعدفحدال ااا فحداااووقُ ف ااا

حل فن عفحد وقنفحدثودث فياذففي رز اوفحعلداىف فزاننمفخال ا فحدو انفكالافخو انفحدزا ا فحد ن دلا ف
لخوحدفحدو نف و اف دتوسف فلحلترقعفند فحد وقنفحدثو ن فخيرف افحد ونودفحدعونتذ فلحد وقنف

 ف ااافحدال ااا فلحد ااونودفحدعااونتذففدو ااافحدزا اا فحدتونااو فخياارففخ اانف ارننااذوفيودعتو اا فحد   و اا
ل ااف ااوسفف– اذفإل راوتفحدو اااف اافالونادفخااوحدفحدو انفقلدفحدوو انف لونااووفخ اىفخ اافحدو اانف

ذنفعالااوزتفحد ااوقنفحداوقُا فلحدز اااودفف اااف اونودفحدو اانفحداااووقيفد وو انفلحااا فذ رااوتفف-علداىف
خ انف ارننااذفحلا فُز اا.ففحدو ااف ا لا.فقاار فحإل راوتوفلخارحعفكاابد فحد اوقنفحدتونااو فخيار

د ااوفخو ااانفحدزا اا فحد ن دلااا وفلنوت اااافيااذفح  راااوتفحداانافحدور اااذفد و اااافوفلنااادفزارنااارفحدو ااااف
خ ااىف االسفناااخفوفُااتمظف اانف اافقريلاا فكنااز فلزااوقخفحدثودثا فداااافف–ذدفلالااتفف–لزرال تا ف

تذفزعااودف دتاادفح ناات احافحع  ااذ)فحد ااوقنفحدثودثاا ف ااافحدال ااا فحداااووقُ (ف ليااذفحد ااونودفحدعااون
خ وقفخ او فحدزا ا فحد ن دلا فع اوف نو لا )فحدوو انفلخاوحدفحدو ان(فعلف ال لا فُ اوئفذدل اوفذقحانف
حدو ودااا فحد ن دلااا فكاااوزحانفحداح  لااا فوفل دتو ااا ف اااود هتلافحدور لااا فلح نا ل نااا  فلحد اااوقنفحدرح وااا ف ااااف

عن ااوفعالااوزتف توكتاا فحد اارحافحدااوزحايفحدو  ااونذفعلااترقعفعدفُدااودفحدو اااف دتو ااووف ود هاا فحدور لاا فوفد
 هلرفحدور ل ف يريفعدفيرياف  فناز ف ود ه فحدور ل ف و و ف افقريلا ف فلحد اوقنفحدتوناو فخيارفف
خ نف ارننذفحلترقعفزارنرفحدو اف ود ه فحدور ل فخ ىفنازتلافلدعنفقارئفنااز فوفللنحف اودف

حد اوقنفحدااو و ف ااف اراحوفف هلرفحد ه فحدور ل فزرياف  فناز ف اارانف ود ها فحدور لا وف  اوفحثاعف
فخ ىف تو  فخ وقفحدو ود فحد ن دل  ف185حزمو ل فحدو نفحدالدل فا مف

عدفخاافحختراوافحدعتو ا فلارقووف ز اووف نو اوقفحدو اافوفُمات فحدراوسفف(1)لنرافالوندف افحدم  
لحنوووفد لوافحدزاليوتفكلافحد ريلاوفي الوفخاافخاوو  فحإل راوتفحدتاذفزوحالا فحد اريلاوفل وخا ف

                                                             
ال و فيو رفحدنعوه:ف ونودفحدو نفحدعونتذفحد  واد ف  روخوتفلحانفحدتأدلففلحدترال  فلحدنيروفحد رو فف-1

  91وف 1553لدىوفحدعونعوفحع
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فلد بحفُ  دف  رلانفعدفُدودفخ افحدو نفخ احوفلد لوو فحدوو نو
لنااااف فنوحيااافخ ااىف اابحفحداارعيفوفعدفحخترااوافحدعتو اا فلاارقووف ز ااووف نو ااوقفحدو اااوفُونااذف
  االدف ابحفحدو ااافخاافزز افف اابحفحدياريف فل ودراووف ااوفيرالا.فزز اففنداا فذداىفخاوحدفحدو اانفوف

 اانفل ااوفُاااوىفذدااىفذُاااوقفيرخاا فخ اانفيااذف  اامت فحد اارئفحع ااوافح ت ااوقُوووفل فُااات ل.فحدوو
ظاانفحازمااوخف وااا تفحدر وداا فوفعدفُ ااهةفخ ااىفذاحقنفخااوحدفحدو اانفدتمرناا فح زمااو فيااذفلاادنف

ف ولاف)كتوكت (فل دبحفنعودفحدا نوف ودوو نفبراحوف   احوفكا وف افعدفنا ل  
 ثالثًا: عقد الخدمة المنزلية من عقود المعاوضة:

وولب فوفننرحوفعدف الوف اافقرياذفحدو اافيت  اىف  او الوفد اوفُوافخ افحدزا  ف افخ وقفحد 
ُ ااوفيودت حافحدوو نفكت اُمفحدو نف وفد او ف)  وكان(فحدتا حافخاوحدفحدو انفكااي.فحعالار فلعلالراعف
حدم ااارنفحدثونلااا ف اااافحد اااوقنفحدرح وااا ف اااافحدال اااا فحدااااووقُ فعدفيت ااا افحدو اااافحعالااارفحدااابيفي تااا اف

حد ن دلاا  ف  ااوفحد  ااعفحد ااوقنفحدثو ناا فخياارفف ااافحد ااونودففخااوحدفحدو اانفكايواا فدوو اانفحدزا اا 
حدعااونتذفلحد ااوقنفحدويااارلدف اااف ااونودفحدو ااانفحدرارننااذفعدفيت اا افحدو اااافحعالاارفحد تمااافخ لااا ف
لقرن  فل وخافعقح  وفلحلترقعفحد وقنفحدتونو فخيرف افنحتفحد ونودفع فُ نفحعالرفخاافحداااف

 وفلن اااعفخ اااىفندااا فحد اااوقنفحدااااو و ف اااافحد ااارحافحعقناااىفدرالاااوافحد اااااقف  ااارحافلزنااارفحداح  لااا
حداااوزحايفياااذفخ اااودوف  اااوفعدفحدم ااارنف)فس(ف اااافحد اااوقنفحدااااو و ف اااافحزمو لااا فحدو ااانفحدالدلااا ف ااااف
حلترقعفعدفيت  افحدو افحعالرفلقرن  فحاو  فليترحتفحد ايوخوت فع وفذنحف رعفز اُمفحدوو انف

دزا ا فوفلنعاودفع اواف ا ا ف اونلا فدا ا فلخ   فقلدف  وكنفوفيلنتماذفخاافحدو اافلخاففخ اافح
افخاوحدفحدو انف ر هاووف اافحد او فد وو انفقلدفعدفُا انف ُ ا  وفلزافآل اروفل ابد فذنحف اان
خ ااىف  وكاانفنداا فال اااحوفعلفخ ااالوف ااافحدوو اانفي ننااوفنعااودفع ااوافز اارئفزررخااذفوفل فُز اا.فعيف

ف (1) افحدت ريلافعحدوافحدال ا 

                                                             
فحدعتوسفحعل وفف-1 فلحدتأ لنوتفح الت وخل   فحدو ن ف وحنلا فعحدوا فلرح فيذ فحدونلة فُا: فحالا فحدرزح  خرا

ف 412وف ف1552حد ا افحدثونذوفحد رو فحعلدىوف نيواحتف  ل فلرق فقكذوف
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د وولباا فعدفحد ااا لدل فحدو اُاا فز ااوافخ ااىفلنرنااىفخ ااىفحخترااوافخ ااافحدو اانف ااافخ ااوقفح
حدز ااأفحدلااالرفيااذفزنملاابفح دت ح ااوتفحدنولاات فخناا فوفل فز ت اارف  ااوف ااوفحداااو فيااذفخ ااوقفحدتراارخف

ف (1)خ ىفحدز أفحداالم
 رابعًا: عقد الخدمة المنزلية من العقود الملزمة للجانبين :

 فينيااأفحدت ح ااوتف ت وك اا فيااذفُوااافخ ااافحدزا اا فحد ن دلاا ف ااافحدو ااوقفحد    اا فد اااونرلاوفعناا
ن اا ف اانف ااافقريلاا فوفحلاا في تاا افحدوو اانفكت اااُمفحدزا اا فوفلن تاا افخااوحدفحدو اانفكاااي.فحعالاارف
د وو ن فلنترزدفخ ىفحختروافخ افحدو نف افحدو وقفحد     فد اونرلافوفعدفُز ا.فد  وحخاافحدتاذف

 وزا وفالاوزفد  ارئفحآل اروفوفلد بحفذنحفح تن.فعحاافقريلا فخاافزنملابفحدت ح(2)ُزتافك وف بحفحدو ا
وك اوفعنا فُااوزفعيف اافحد اريلافعدفيت اا ف ودااي.ف وااافف(3) وافذخبحا فعدفُ وددف مااخفحدو اا

حدتنملاابف تااىفزااوحيرتفلاارلق ف فلدعااافي اااظفعدفخو اانفحدزا اا فحد ن دلاا فحدت ح اا ف ااافح دت ح ااوتف
خاوحدفحدو انفخاافزنملابففحد ات رنفوفدبد فيتولافخ ل فعدفينمبفحدت ح  فعل فل واافندا فذنحفح تنا.

فحدت ح وز فُ دافد وو نفعدفي اأفذدىفحداي.ف واافحدتنملب 
 خامسًا: عقد الخدمة المنزلية من العقود القائمة على االعتبار الشخصي:

وفلنراالفعدفح ختراواف(ف4)ي  بف وإلختروافحديز ذفنوح فخنافحنو وقفحدو اافعلفخناافحنت و ا 

                                                             
ف 395 ا وقفال و فحدايافز ذ:ف رال.فنوكاوف ف-1
ف 395 ا وقفال و فحدايافز ذ:فحد رال.فحداوكاوف ف-2
فزرنىفف-3 حل ف  عف اد  فحدن ضفحدمرنال ف أدف قخوافحدماخفحد  و ذفدو افحدو نفزعودف  رود وفخنا و

فخ ىفخاافزنملبفعحافعقرحئفحدو اف دت ح وز وفحتىفللدف ودفخاافحدتنملبفدلاعفد فخم فحدز أفحداالم 
Soc. 9 Avril 1987 D: 1987, 437. Note Mouly.ف

لن اظف نوفعدف ب فحد وحخافحدوو  فدمفزاافد وفن لرووف رلرحوفيذفحدت رلافحدو  ذفيذف او فخال وتفحدو ن فد  ناف
 افحدتموخلنفاحال.فعقرلحتنوفد ا تواح فحد  ا  فذدىفالو و فحد و رنف ونوحدفذن و فلزواينفخ افحدو نف لرف

 ل وف وا و فف32 ااقفحد ان ف 
ف 395حدايافز ذ:ف رال.فنوكافوف  ا وقفال و فف-4
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افخااوحدفحدو اانف فحلاا فذدفخااوحدفحدو اانفخنااا وفحديز ااذفي  اابف ااافال اا فحدوو اانفعكثاارف اا
يتوو اف .فخو نف ولافوفيرحخىفيل فخموتف ولن ف افحلا فحدعماو نفلحع ونا فلحع اال فلحدزرارنف

وف بد فعدفحدوو نف افُ رنف ودو نفداافخاوحدفخ انف والافقلدفف1لحدتار  فلح نتواحقفحد  نذ
ختراوافحديز اذفد اوحدفحدو انفع انفآ رفحتىفلدوفقي.فدا ف ابحفحع لارفعالارحوفعكراروفذ فعدفح 

فع  ل  
لنترزدفخ ىفحختروافخ افحدو نف افحدو وقفحد و   فخ ىفح ختروافحديز ذوف لوافحدوو نف
 اأقح فحدو اانفحد تمااافخ لاا فلز االووف فد اابحوف فُااوزفد وو اانفعدفُو اااف ااأقح فحدو اانفذدااىف لاار فوف

وف  ااوفعدفحده ااةفياااذففلل ف ااودفف ااافحاااففخااوحدفحدو اانفعدفُ  اادف اااافحد  ااو فياااخفحدو ااا
 ف  اوفيترزادفخ اىفحختراواف(4)لزافحدوو انفوفعلفياذفذحااافخاموز فُاوانفحدو ااف او الوفد   او 

خ افحدو نف افحدو وقفحد و  ا فخ اىفح ختراوافحديز اذفحن  اوى فخ اىفذ ارفلياونفحدوو انفوفذنف ف
وااا فخياارف اااافينت اانفحدت ح اا ف اااأقح فحدو اانفذداااىفلا تاا  ففلن ااااظفيااذف اابحفحد ااااقفعدفحد ااوقنفحدرح 

حدال ااا فحداااووقُ فازرااعفخ ااىفليااونفخااوحدفحدو اانفذن  ااو فحدو ااافذ فذنحفا رااعفعناارنفخااوحدف
حدو انفيااذفحناات رحاف  ااو فخو اانفحدزا اا فحد ن دلا فوفزواالافخ ل ااوف رحالواا ف دتاادفحدو اانفدت ااال ف

فحنمفخوحدفحدو نف 
خ ااافلنتمااافحد ااونودف اا.فحدم اا فحإلنااال ذفيااذفحخترااوافلز اال فحدوو اانف ااانفحخترااوافيااذف

حدزا ا فحد ن دلا وفداابد فيتوالافخ لا فعدفياا قيفحدو انفكنماا فوفيل ااو فحديالخف  ا مىفحدااالوقذف
  ف2حدرحلرونذ ففلزتو افحإلالوانف ولن ف)فعيفحعاللر(في لافد فعدفُاتنلدف لر ف 

ف

                                                             
عح ل فن ل ودف:فحدتننلمفحد ونونذفدوال وتفحدو نفيذفحدتيرن.فحدا ح ريوففحدا  فحدثونذفوفحد رو فحداوقن وففف-ف1

 22وف ف2112قيوحدفحد  روخوتفحداو ول وفف
 134  وددفعلدذفحدن ىفيذفلرحف وُ فحد نت ى:فحدا  فحدثود /فحد دتدفحإلنال ذفكا يافوف -ف2
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 :(1)سادسًا: عقد الخدمة المنزلية من عقود المدة
 Le Contrat deلا فحدتنملابوفُوتررفخ افحدزا  ف اافخ اوقفحد اانفعلف اافحدو اوقفحد ترح 

travail à exécution فف
لنترزاادفخ ااىفحخترااوافخ ااافحدزا اا فف ااافخ ااوقفحد ااانفوفعدفياااخف اابحفحدو ااافعلفذ  وداا ف ف
ُدودفد فع رفاالوذفوفعدف وفزمفزنملاب فُااتالنفحدرالاوخفيلا فوفدابد فياأ رفحدار الدفعلفحدمااخف ف

  فف(2)ُدودفذ ف ودنار فد  ات رنف
 المبحث الثالث

 الفارق بين عقد الخدمة المنزلية وعقد العمل
ينااوفخ ااافحدزا اا فحد ن دلاا فل لنااوف  و  اا فوفنااات ل.فحد ااو ف ااأدفخ ااافحدزا اا ف  وااافعدفخرن
حد ن دلااا ف اااوفخ اااافخ ااانفوفننااارحوفدوالاااوقفخنوخااارفخ اااافحدو ااانفحدثال ااا ف:فحدو ااانفلحعالااارفلخال ااا ف

ف دل ف افنوحلتلافعنونلتلا:حدترلول فوفلدعاف .فند فُزت ففخ افحدو نفخافخ افحدزا  فحد ن
 األولى: من حيث محل التزام العامل ومكان أداءه:

زرالافدناوفعدفخ ااافحدزا ا فحد ن دلاا ف فيارقفذ فخ اىفحعخ ااو فحد وقُا فحدتااذفززااافخااوحدفف
حدو نوفعلفعيفيرقف افعيرحقفعنارز ف يادنف رولارفعلف لارف رولاروففل اافُ اوحدف اب فحعخ او ف

  وف وفحداو ففخنا وفُ واففحدزوقافف يارح فحوالاوتف زال ا ف فدابد ففحد وقُ ففعخ و فف ونونل فو
ي دفخ افحدزا  فحد ن دل ف فيرقفخ ىفحعخ و فحدمعرن فوفد بحف فُ داافعدفُ وااف انف اافحد رلادف
حدزو فلحد ااهفحدزو فلحدادرزلرفحدزو ف وق وو ف  وفعدفحدوو نفحد ن دذفي قيفخ   فقح نف

                                                             

20- Rivero (J) Savatier (J) Droit du travail. 13e édition puf. Paris, 1993 p. 80. 
احال.فعقرلحتنوفد ا تواح فوفذن و فلزواينفخ افحدو نف لرف ااقفحد انفوف  ا  فدع ل فحدا و ف او و فحد و رنفوف

  4وف 1553
 ف ا وقفال و فحدايافز ذ:ف118وف ف1581زويلافحاافيرجف:فف ونودفحدو نفوفحداحافحداو ول فوفف-21

  395 رال.فنوكافوف 
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)فحدم اارنفحعلدااىف ااافحد ااوقنفحعلدااىف ااونتذ(ف و نااترححوتفعلففحد اااوكافحدزوخاا فل ااوفيااذفحد  ااو
حد  حاخفحدزوخ فعلفحاُ  فحد ن  ف فكلن وفيرقفخ افحدو نفخ ىفال لا.فعناوحخفحدو انفوفناوح فعكاودف
خ الفف وقُووفعلفيعرنووفعلف ونونلووفوفل فُيتريفيذفحدو نفنوافعدفُدودف يرلخوووفل فُيتريفياذف

خ  اا فياذفقح انفحد ناوز فحدزوخاا وففلدالاف اافحد ارلانفعُ ااوفعدفخ اافحدو انفعدفيا قيفحدو انف
فُدودفخ نفحدوو نفخ ىفز وهفعلفزوحخنف .فخوحدفحدو نفعلف .فذحاف افعيرحقفعنرز ف 

 الثانية: من حيث صاحب العمل:
يذفخ افحدزا ا فحد ن دلا ف كاافعدفُداودفخاوحدفحدو انفلز اووفقرلولاووفحتاىفُداودفداُا ف

دودفخوحدفحدو نفيذفخ اافحدزا ا فحد ن دلا فلز اووفحخترواناوو ففع اوف ن  فوفدبد ف فُ دافعدفُ
يااذفخ اااافحدو ااانفُ دااافعدفُداااودفخاااوحدفحدو اانفلز اااووفقرلولاااووفعلفحختروانااووف ف  اااوفعدفخو ااانف
حدزا اا فحد ن دلاا فياا قيف ا اا ف رولاارنفد ااوحدفحد ناا  فعلفعحااافعياارحقفعناارز فعلف لاارف رولاارنفوف

ف الئفحدوو ن يو   فد لاف وإلنرنفلحد ن  وفلند فخ ىف
يت  فدنوفعدفخ افحدزا ا فحد ن دلا فُواافخ اافخ انف اافناوخف او فوفذنحف فيارقفذ فخ اىف
حعخ ااو فحدلالناا فوفحدتااذفز اااافد ااوحدفحدو اانفعلفعياارحقفعناارز ف ياادنف رولاارفعلف لاارف رولااروف
دبد فيو نفخو نفحدزا  فحد ن دل ف فُدودفذ فيذفحد اوكافحدزوخ فل  ا وز وفوف وإلبوي فذدىف
عدفخااوحدفحدو اانف فُدااودفذ فلز اااووفقرلولااوو فدعاانفنداا فيااا دفخ ااافحدزا اا فحد ن دلاا فعبااالاف

فن و ووف اففخ افحدو نفوف ال فُواف نفخ اف ا  ف ن دل فخ افخ نفلحدوداف لرفخال  
 المبحث الرابع

فعناصر عقد الخدمة المنزلية
 يااريفعدفُدااودفف-اعينااوفعدفخ ااافحدزا اا فحد ن دلاا فوفخرااوانفخااافحزمااو فكاالافخااوحدفخ اان

لخو انفيتو ااف  والرا فحع لارف)حدوو ان(ف اأدفُو انفياذف ا ا ففف-خوحدفحدو نفلز ووفقرلولاووف
خااوحدفحدو اانفعلفعياارحقفعناارز ف ياادنف رولاارفعلف لاارف رولاارفوفيااذفحد ناا  فل  ا وزاا ف)فخ ااالوف
يااالنووف(فزاااعفذقحانفعلفذلاارحئفحعل ف)خااوحدفحدو اان(ف  وكاانفعالاار فد اابحوفنااات ل.فعدفناااتنتجف
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بحفحدتورناااادفعناااا فُااااادفد لااااوافخ ااااافحدزا اااا فزااااوحيرف ال اااا فخنوخاااار:فحدو اااانفلفحدترولاااا فلف اااااف اااا
وفل ودتودذفي دفحنتمو فعيفخن رف اافحدونوخارفحدثال ا فناوئفيترزادفخ لا فحنتماو فخام ف(1)حعالر

خ افحدزا  فحد ن دل ففخاف ب فحدوال   فد بحوفي دفقاحنتنوفد بحفحدمارخففناوئفزعاودفياذف  ودادفف
ف ال  ف:

فحعل :فخن رفحدو ن فحد   د
فحد   دفحدثونذ:فخن رفعلفخال  فحدترول ف 

فحد   دفحدثود :فخن رفحعالرف 
 المطلب األول
 عنصر العمل

  ااوفز لااا فخ اااافف–ُواااف ااابحفحدون اارف اااافع ااامفحدونوخاارفحدتاااذفز لااا فخ ااافحدزا ااا فحد ن دلااا ففففف
خاف لر ف افحدو وقفحع راوفحدتذفزرقفخ ىفحعخلودفحد وقُ وففيو ااففحدزا ا ففحد ن دلا ففف-حدو ن

يرقفخ اىفحدا ااففحإلنااونذفحدابيففيربدا ففخو انفحدزا ا فحد ن دلا فوفلنياتريفيلا فعدفُداودفح ااحوف
وفلدلافال احوفيعرنووفوفعدف ااففُ اوافف و انفيعاريف فُواافخو انف ا ا ف ن دلا وفل ودتاودذف فيالن

ُز ا.فد اونودفحدو ودا فحد ن دلاا ف فل اافُا ا.فخو اانفحدزا ا فحد ن دلا فكاالافحدو انفحدلااليفلحدو اانف
حد ااونونذفوف  لااوافخو اانفحدزا اا فف ياارح ففحوالااوتففخااوحدفحدو اانف وإلبااوي فذدااىفعخ ااو ف وقُاا ف

خوحدفحدو نوفلنادفعدفيت نفحدو انفحدابيفي قُا فخو انفحدزا ا فحد ن دلا ف يازافيذف ن  ف

                                                             

22- Couturier (G) op. Cit. P. 94-95ف
  ف142دمحمفيوال فحدرولوف:ف رال.فنوكافحإللوانفذدل فوف 

ل بحف وف  عف  ف اد  فحدن ضفحداوان فخنا وفعكاتفخ ىفعدف دو افحدو نف ال  فخنوخرفا لال فُادف
حدوو نوفلحعالرفحدبيف وف انفحدت حافخوحدفحدو نفحد  وكنفزوحير ووفل ذفحدو نفحدبيف وف انفحدت حاف
وفح الت وقحتف23/12/1513وفزوانخف1811وف رحاف193دون رفحدو نوفلحدترول ف   ف ري فحدو نف

ف 34وف 1552حد  و ل فحداوان فيذف او فحدو نوف نيواحتف نن  فحدو نفحدور ل وف



 

  

 

 مفهوم عقد اخلدمة املنزلية
 "دراسة مقارنة"

 

 د. شـواخ حممد األمحد

 

 

 

 
268 

خوحدفحدو نفعلفعحافعيرحقفعنرز فخ ىفناوف رولرفعلف لرف رولرلف ال فُ دافعدفُ وافك بحف
حدو نفعيرحقفحعنارنفعنماا مففوفلعدفيا قاف ابحفحدو انفياذفحد نا  فل  ا وزا وفلد  ا ا فحد  ل الاف

عدفُدااودفف ياارلخووفوفعيف فُزااودففحدننااوافحدوااوافلحآلقحسفحدوو اا ف ففيلاا  ففلنيااتريففيااذفحدو اان
ي نحف ودفحدو نفحدبيفحدت افخو نفحدزا  فحد ن دل فحد لواف  فُزودففحدنناوافحدواوافلحآلقحسفحدوو ا ف

 كودفحدو اف وقالوف ف
 المطلب الثاني
 عنصر التبعية

 ا نوفيذفزورندفخ افحدزا ا فحد ن دلا وفعدفحد اونودفيت  ادفعدفُو انفحدوو انفزااعففففف
ذقحانفعلفذلااارحئفخاااوحدفحدو ااانوففلن  اااافخ اااىفخ ااانفحدوو ااانفزااااعفذقحانفعلفذلااارحئفخاااوحدفف
حدو نفف ون رفحدترول ففعلفخال  فحدترول ف فزوافخال  فحدترول فيذفحدوح .فحدزوخ فحدر لاا فحدتاذف

د ن دل فلفخ افحدو انفخااف لار ف اافحدو اوقفحدتاذفزارقفخ اىفحدو انفوفل ابحف اوفز ل فخ افحدزا  فح
عكاااتفخ لاا فحد لتاا فحدو لااوفدتاااون فحدزاليااوتفحدو ودلاا فحداااووقُ فخنااا وفعلااواتفذدااىفعدف فخال اا ف
حدو نفز وافخ ىفخن رفحإللرحئفلحدترول فكلافحدوو نفلخوحدفحدو نف فل بد ف  عف اد ا ف

خ ااافحدو اانفخاااف لاار ف ااافحدو ااوقف ااوفخن اارفحدترولاا ف فيالاا فحداان ضفحداااوان ف ذدف ااوفُ لاا ف
زتااوحيرفاح  اا فحدترولاا فكاالاف ااافُ ااواف ودو اانفل ااافياا قافحدو اانفدااااو  ف ااودفحدو ااافخ ااافخ اانفوف

ف (1)لحل فيتز ففخن رفحدترول ففُدودففحدو اففخ اف  ولد  
                                                             

 ف رحافن ضفا مفف129حد الن فوفحد ا افحعل فوف فف21/11/1431زوانخفف551/2/1431 رحافا مففف-1
 نيوافيذف توسفخوقافخاف دتدفحدو نفحدور ذفيذفحد و رنفف29/8/1511زوانخفف2113عنوهفف1912

خ  عففف23/2/1532ال ا فف– ف32دان فف38 فلحننرفن ضف  ريوفحد وافا مف33وف 1552وف
ف  و ف فحد و رنوفحد وحايف: فقحافحدعتوسفحدااي فو فو حدن ضفيذف نوزخوتفحدو نفلحدتأ لنوتفح الت وخل 

 فل  عفحد اد  فحدو لوفيذفحدا ح رف أدف فحدو افوحد ت  افز اُمف ا وتف  وكنفحزووسفوف ف14وف 1ج
/ف3/3زوانخفف112493ينيئفخال  فخ نف  م واف ونودفحدو نفوفحد ت  دفلالوقفخال  فزرول  ف  ففا مف

 19وف ف2114وفقحاف و  فوف1يونففق نانف:حد ونودفحد تو اف وال وتفحدو نفوفيف2111
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ل ااالافلنثاااوافحدتااااوى ف ناااوفخاااافقرلوااا فعلف و لااا ف اااب فحدوال ااا فحدتاااذفزااار ةفكااالافحدوو ااانف
خوحدفحدو ن في اافن ادفحدم  او فياذفزااياافقرلوت اوفعلف و لت اوفذداىفحزااو لا:فحعل فُوترر اوف

  زرول ف ونونل فلحآل رفُوترر وفح ت وقُ ف 
 الفرع األول

فالتبعية القانونية
ُ  اااااف ودترولاااا فحد ونونلاااا فوف لااااوافحدوو اااانف ودو اااانفزاااااعفذقحانفخااااوحدفحدو اااانفعلفففففف

خ نف ارننذف(فف3/فف1ذلرحي ف)فحدم رنفحداو و ف افحد وقنفحعلدىف افحدال ا فحداووقُ فوفحد وقنف
ل ونىفند فعدفحدوو نفُز .فدر و  فخوحدفحدو نفلللرحي فوف ال فُدودف افح  فعدفُ ااف

ح اارفلحدتوالل ااوتففحد تو  اا فكتاايااافحدو اانفحد   ااوسف ناا فوفل لملاا فحد لااواف اا فوفذدااىفحدوو اانفحعلف
لز ودفل دودفعقح ا ف ف  اوفزت ثانفخال ا فحدترولا فياذفحاافخاوحدفحدو انفعدفيو ا.فخ اىفحدوو انف

ف ف(1)حدا ح حتفذنحف وف ودفف وفُ اافذدل ف افعلح رفلزو ل وت
ل فدو افحدو نفلخ افحدزا  فحد ن دل فلننرحوفع  ل فخال  فحدترول فوف  مت وفحدون رفحد  

وفي ااافح ااتمفحد ااننمفحداااووقيفكتوباالا وفوفحلاا فن ااعفحدم اارنفحداااو و ف ااافحد ااوقنفحعلدااىف اااف
حدال ااا فخ ااىففعدفُ  اااف وو اانفحدزا اا فحد ن دلاا فف اانفلاازافنيفخاام فقرلولاا فياا قيف ا اا ف

رز وففلنداودفع ناو ف ن دل ف رولرنفعلف لرف رولرنفذدىفخاوحدفحدو انفوفعلفعيفيارقف اافعيارحقفعنا
فعقح  فحدزا  فزاعفذلرحئفلزوالل فخوحدفحدو نفوفعلف افُ واف  و  ف ف ف

 صور التبعية القانونية : -1
ذنحف ونعفخال  فحدترول فزوتررفحديريفحعنونذفد لوافخ افحدو نفوفيالفكاف افحدو نفخ ىف

فزااياف ااف ب فحدوال  ف ف
 التبعية الفنية : -أ

وف  وخفحدوو نفإللرحئفلزوالل ف و نف اف رنفخوحدفحدو نفياذففُ  اف ودترول فحدمنل 
                                                             

  121 فخرافحدوقلقفُالى:ف رال.فنوكاوف 13عح افحاافحدررخذ:ف رال.فنوكاوف ف-1
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 فلزااوحيرف اابحفحدنااوخف ااافحدترولاا فُااات  افذحوقاا فخااوحدفحدو اانف(1)كوياا فزموخاالنفحدو اانفلال  لوزاا 
 اااو رفحدو اانفلال  لوزاا فوفدعااذفياات داف ااافحإللاارحئفحدعو اانفخ ااىفحدوو اانفوفل فُااااسفنداا فذ ف

د  ناا فحدتااذفُااااتزاافيل ااوفحدوو اانفوفل فُ دااااففعدفذنحف ااودفخااوحدفحدو اانف اترياااووفد و اانفعلفح
نيااتريفعدفُدااودفاسفحعناارنف اتريااووفد و اانفحداابيفي قُاا فخو اانفحدزا اا فحد ن دلاا فد  ااو فكتاااوحيرف
فحدترول فوفل ودتودذفحختروافحدو اف افخ وقفحدزا  فحد ن دل فوفعدف ثنف بحفحديريف لرف ن  ذف ف

 التبعية التنظيمية أو اإلدارية : -ب
ب فحد وانف افخوافحدترول فُ ت رفذلرحئفخوحدفحدو نفخ ىفحدوو انفياذفخ  ا فيذف 

خ ىفحدنرلئفحدزواالل وففحدتذفيتمفيذفظ  وفزنملبفحدو انفوف تااياافز اودفعقح فحدو انفل دونا فوف
وفقلدفعدفيتاااا نفخاااوحدفحدو ااانفياااذفقرن ااا فعقح ف(2)لزننااالمف وحخلاااافحدا اااو فخ اااىفحإلالاااوزحت

 فل ابحف اوفعكااتفخ لا ف اد ا فحدان ضفحدااوان فخناا وف  اعف(3)ل حدوو نفدو   ف افحدنوحل فحدمن
يذفعدف حدترول ف افزعودفزننل لا فعلفذقحانا فُ ت ارفيل اوفذلارحئفخاوحدفحدو انفخ اىفحدنارلئف
حدزوااللااا فحد ال ااا ف ااا ف تااياااافل تااا فعلف دونااا فقلدفعدفيتاااا نفياااذفقرن ااا فعقح ااا ف اااافحدنوحلااا ف

ف ف(9)د ف فُ افالو رفنيويفحدوو ن فيود  مفعدفحإللرحئفيذف ب فحداو(4)حدمنل  
لنثوافحدتاوى فيذف بحفحدز و فخ وفذنحف ودف اافحداالزافعدفز انفخال ا فحدترولا فذداىف
حاااافحدتواللاااا فلحإللاااارحئف اااافحدنوحلاااا فحدمنلاااا فوفعافعناااا فُدماااذفعدفيتااااوحيرفحإللاااارحئفحدتننل ااااذفعلف

فحإلقحايفي ةف 
                                                             

ف41/2/539زوانخفف83وف رحاف859 فلحننرفن ضفنوايفا مفعنوهف191حااف لر :ف رال.فنوكاوف ف-1
حل فز  اف اد  فحدن ضفخ ىفعدف حدترول ف افزعودفينل فزت ثنفيذفذلرحئفخوحدفحدو نفذلرحيووفينلووف

ف 2111كو الو ف يوافذدل فيذفدمحمفنوخرفحإل وا:فلرحف ونودفحدو نفي  ووفلحالت وقحووفح دوف
ف 191حااف لر ف:فف رال.فنوكاوف فف-2
ف 122خرافحدوقلقفُاذف:ف رال.فنوكاوف ف-3
ف يوافذدل فنو  وو ف4/2/1539زوانخفف83وف رحافا مفف859ن ضفنوايفا مفعنوهفف-4
ف 125زويلافحاافيرجف:ف رال.فنوكافوف فف-9
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زات  افحت ووف لاوافخاوحدفحدو انفد افحنت رفحدرعيفي  ووفل  و وفخ ىفعدفخال  فحدترول ف ف
 وإللااارحئفلحدتواللااا فخ اااىفحدوو ااانف اااافحدنوحلااا فحدمنلااا فوفيلدماااذفد لاااوافخ اااافحدو ااانفزاااوحيرفحدترولااا ف

وف ااابد ف  اااعف اد ااا فحدااان ضفحدااااوان فعنااا ف  فُياااتريفدتاااويرفا ناااذف(1)حإلقحانااا فعلفحدتننل لااا 
ك ااوفحدوو اانففوفلخ لاا فياا دففحإلقحانفلحإللاارحئفذحوقاا فاسفحدو اانفخ  ااووف ااوع وافحدمنلاا فحدتااذفُ ااوا

حدو افكلافخوحدفحد  ن.فلحد رلدفحدبيفيتو اف ودونوُا ف  اا فخ او فحد  ان.فل ااحلحز مفياذف
ف(2)حد  رف نفيواف انف ااقنفيذفحدن وافد و فعالرفل ريف وفخ افخ ن 

 الفرع الثاني
 التبعية االقتصادية

 التعريف بالتبعية االقتصادية: -1
  ااارلانفحع ااابف ودترولااا فح  ت اااوقُ وفد  اااو فكتاااوحيرفف(3)حدمرنااااذناااوقافالونااادف اااافحدم ااا ف

خال  فحدو نفوفحتىفلدوفزز معفحدترول فحد ونونلا ف فلز اواف اب فحدترولا فخ اىفيعارنفحوالا فحدوو انف
ذدااىفحعالاارفحداابيفُا اانفخ لاا ف ااافخااوحدفحدو اانوفلحخت ااوق فيااذف ولياات فخ ااىف اابحفحعالااروف

                                                             
 ف211 فوفحاوافحداياف و نفحع وحنذفلز ل  ف:ف رال.فنوكاوف154ي حقفق  ودف:ف رال.فنوكاوف فف-1

ف 123خرافحدوقلقفُالى:ف رال.فنوكاوف 
فف-2 فحدثونل  فحد انل  فحدهري  ف821ن ضفنوايو ف رحا فف815و فحدور ذوف23/11/1511زوانخ فحدو ن ف دتد و

وف3 فحد وحايوفج31/3/1581ال ا فف– ف91حدان فف1243 فلحننرفن ضف  ريوفحد وافا مف39 
رول فظ وا وفلدوفيذفخواز وفحدتننل ل ف فحل فعكاتفحد اد  فخ ىفحن ف فُدمذفدتا اف ب فحدت13 ف

فحإلقحان   
32- Cuhe, le rapport de dépendance, élément constitutif de travail. Revue critique, 

1913, P. 412.ف
 122 يوافذدل فيذفزويلافحاافيرج:ف رال.فنوكاوف 

Savatier, n. au (D. P) 1923. I. 5 cité par couturier (G) Droit du travail. Puf. 2e 
édition Paris, 1994, P. 95ف
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 ااابحف اااافال ااا فوفل اااافال ااا فع اااراف فكااااف اااافف(1) وختراااوا ف  ااااافحداااا نفحدوحلاااافعلفحعنوناااذ
حنااتتثوافخااوحدفحدو اانف داانفنيااويفحدو اانفعلفال ااا فوف الاا ف فُدااودفداُاا فيرخاا فحدو اانفيااذف
 ااو فآ اارف يرااالفعدف ابحفحدمعاارف ااات اف اااففحدم ا فحإلنااال ذفحداابيففُياتريفنداا فدلوتراارفحدو اااف

لحعاللرفحد ياترعوفياوعاللرففخ افحالوانفحدنماف)خ افخ ن(ففننرحوفعن فُمر فكلافحعاللرفحدزو 
حدزو فُدودف    ووف ودو نفد وحدفخ   ف نفل ت وفل فُاوزفد فحدو انفدهلار فذ ف  ننا وفل ابحف
ُوافخنا بفخو الوفوفع وفحعاللرفحد يترعف في ت اف   رفلح رف نفخ   فلل تا فخ اىف ااتأالرف

نذفُداودف  اول ووف ولاف)خوحدفخ ن(فلعن فُ رنفحدو نف افعيف اتأالرف)خوحدفحدو ان(فيودثاو
ف (2)كودزلويوفلدلافخو الوف

ف:(3)يودترول فح  ت وقُ فزوت افذندفخ ىفخن رنافعنونللا
عدفُدااودفحعالاارفحداابيفُا اانفخ لاا فحدوو اانف ااافخ  اا ف ااوف  اااافحدااا نفحدوحلااافعلفاألول : 

فحعنونذفوفحدبيفُوت افخ ل فيذف وليت ف 
وو ااانف  وكااانفحدتااا حافحعل ف اااأدفياااويرفعدفُااااتأ رفخاااوحدفحدو ااانف دااانفنياااويفلال اااافحدفالثااااني :

فد وو نفخ الوف نتن ووفُوت افخ ل ف   اافدا   فلاز   ف
د ااابحفوفيااا دفاح  ااا فعلفخال ااا فحدترولااا فحدتاااذفزااار ةفحدوو ااانف  اااوحدفحدو ااانفدلااااعفاح  ااا ف
 ونونلااا فوف  وناااىفعن اااوفدلااااعفحدت ح اااووف ونونلاااووفُمربااا فخ اااافحدو ااانفخ اااىفحدوو ااانفوفكااانفعدفزرولااا ف

حدو اانفلحدت ح اا فكتنملاابفعلح اار فنوزااا فخاااف وناا فُوااون فيااذفزااأ لاف ولياات فخ ااىففحدوو اانفد ااوحد

                                                             
  ف122زويلافحاافيرجف:ف رال.فنوكافوف فف-1
  فد   نافاحال.ف   مىفحدالوقذفحدرحلرونذ:ف  وددف451 ا وقفال و فحدايافز ذف:ف رال.فنوكاوف فف-2

ف134علدذفحدن ىفيذفلرحف وُ فحد نت ىوففحدا  فحدثود فوفحد دتدفحإلنال ذفكا يافوفكالدفزوانخفوف 
فحد ف نيواحتف دتدفحدو ن فحإلنالا  فيذ فحدوو   فلعحدو   فحدو ن ف م وا فحداولا: ف  اي فخوق  ور ذوف 

ف 31وف 1583
ف 153حاوافحداياف و نفحع وحنذفلز ل  ف:ف رال.فنوكاوف فف-3



 

  

 

 مفهوم عقد اخلدمة املنزلية
 "دراسة مقارنة"

 

 د. شـواخ حممد األمحد

 

 

 

 
273 

ف (1)حعالرنفحدتذفيت وبو وف ن وفد بحفي وف   رفدالن لوخفعلح ر فلزا لافا روز 
 الهدف من فكرة التبعية االقتصادية : -2

ي ااائفعن ااوافيعاارنفحدترولاا فح  ت ااوقُ ف ن ااوفحدتوناا.فيااذفن ااو فز رلاااف ااونودفحدو اانفوف
 ال فُي نف وإلباوي فذداىفحدو او فحدتاو ولافزرولا ف ونونلا فعلدتا فحدابيافللدف اونوحف فُز اوودف
إللرحئفلا و  فخوحدفحدو نفوفذ فعن امفُو  اودفداااو  فلنوت االدفياذف وليات مفخ اىفحعالارف

 فوفداابد ف اامفيااذفعلااافحداوالاا فذدااىفح وُاا فحد ااوحنلافح الت وخلاا فوف  ااوف ااوفحداابيفيت وبااون ف ناا
لنو  ااودفدااااوسففtravailleurs à domicileف(2)حداااو ف ودنااار فذدااىفحدوااو  لافيااذف نااوزد م

فخوحدفخ نفلححافوفعلفعخاوسفخ نف تواقلد 
 المآخذ على فكرة التبعية االقتصادية : -3

وفلنداا فخ ااىف ااالئف(4)لخاااافحدوبااوحف(3)اافحدا اا ي  ابفخ ااىفيعاارنفحدترولاا فح  ت ااوقُ فخاا
يعااارنفحدترولااا فحدتننل لااا فعلفحإلقحانااا ف فذنف اااافحد اااودف وريااا ف تاااىفزرااااعفل تاااىفزنت اااذفحدترولااا ف
ف رلااارفل ت حيااااف اااافحدناااوهف ح  ت اااوقُ فوف وإلباااوي فذداااىفعنااا فياااذفحدو اااعفحداوبااارفيوالاااافخااااق 

افخااوحدفحدو اانفوفلننتناارلحفُوت ااالدفيااذف ولياات مفخ ااىفحدااا نفعلفحعالاارفحداابيفيت وبااون ف اا
 ااافحآل اارنافعدفُ ااا وحفد اامفخ ااالوف ف اابد في  اابفخ ااىف ااب فحدمعاارنفوفعن ااوفزاواانفزعللااففحدو اااف

 اوفي اارفف-ينرهاذفع في  اابف والافح خترااوافخناافزعللماا فف– تو ماووفخ اىفخن اارف رنادفل ااواالذف
ف (9)حدوو نفلبوم فح  ت وقي

 ااوقُ ف  ولااوافدو ااافحدو اانفي اااقف  هلااودفلنرحخااىف اابد فعدفح كتمااو ف معاارنفحدترولاا فح  ت

                                                             
ف 153ي حقفق  ود:ف رال.فنوكافوف فف-1
فCouturier (G) op. Cit. P. 95 ففففف451 ا وقفال و فحدايافز ذ:ف رال.فنوكافوف فف-2
ف 452ال و فز ذ:فحد رال.فحداوكافوف فف-3
ف 153رال.فنوكافوف فحاوافحداياف و نفحع وحنذفلز ل  :ف ف-4
ف 158ي حقفق  ودف:ف رال.فنوكافوف فف-9
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خ افحدو نفخ ىف  لا ففحدو اوقفحداوحاقنفخ اىفحدو انفحإلنااونذفحد اات نففوفع اوافحخت اوقفخااقف رلارف
ف (1) افعيرحقفحد ات .فيذف وليت مفحدلوافخ ىفحعالرفحدبيفيت وبون فيذف  وكنفخ   م

 موقف القضاء من فكرة التبعية االقتصادية : -4
 فذنفعخاااراعف(2)حدترولااا فح  ت اااوقُ فع ااارفلحبااا فياااذفحعلناااويفحدتيااارنول فذنحف اااودفدمعااارن

 انفخنوُ ففوفنوح ففLes économiquements faiblesح وُ فحدم رح فلحد ومو فح ت وقُووف
فكونوحفُو  ودف  والدفخ وقفخ نوفعلف  والدفخ وقفع راف فزوتررف اف رلنفخ وقفحدو نف 

ذ فعن ااوفداامفز ااافالحالااووفيااذف لاااحدفحد  ااو فوفحلاا فعكاااتف اد اا فحداان ضفحدمرنااال ف  ااأدف
حد ر  فحد ونونذفد وو نفوفيذف وحال  فخوحدفحدو نفحدبيفُو نفداُا وف فيتاااقفزرواووفد  اوفف
علفحدترولاا فح  ت ااوقُ فداا ف فكاانف فكاااف ااافعدفينااتجف ااافحدو ااافحد راارافكلن  ااوفوفد اابحفياا دفخاام ف

ف (3) ود رلانفلالوقفخال  فزرول ف ونونل فد يزافحدبيفُاتزا   فحدوو نفزت  ا
لنتو ففحد  او فحد  اريفعُ اووفخناافحدترولا فحد ونونلا فلحاا وفقلدفحدترولا فح  ت اوقُ فوف
حل فعكاتف اد  فحدن ضفحد  رن ف أدف حد نويفيذفزعللففخ افحدو انفلز للا  فخااف لار ف ااف

 ثاانفياااذف  اااوخفحدوو اانفإللااارحئفخاااوحدفحدو ااانفحدو ااوقفوف اااوفزاااوحيرفخن اارفحدترولااا فحدتاااذفزت
ف (4)لا وكت  

كلن وفنرافعدفح الت وقفحد  و ذفيذفنوان ف افزأ رف معرنفحدترول فح  ت اوقُ وفحلا فناااف
 وااضفحعحدااوافحد  اااو ل فزيااتريفزاااوحيرفحدترولاا فح  ت اااوقُ فعلفحدترولاا فحد ونونلااا فدتو ااىفحدو ااااف

                                                             
ف 145حااف لر ف:ف رال.فنوكافوف ف-1
ف 452ال و فز ذف:ف رال.فنوكافوف ف-2

- Civ. 6 Juill, 1931, DP, 1931, I, 121, n. P. C. Cité par Couturier (G) op. Cit. P. 
ف9643

  14وف 3 فحد وحايوفج31/3/581ال ا ف- 91دان فف1243ن ضف  ريوفحد وافا مفف-4
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وقفخال اا فحدترولاا فح  ت ااوقُ فدلو ااذفد و اااافوفلحدااروضفحآل اارفُدتمااذفكوالاا(1)خاام فخ ااافحدو اان
ف (3) فلنرالف بد فعدفحد  و فحد رنونذف افزأ رف معرنفحدترول فح  ت وقُ (2)خم فخ افحدو ن

ل فكااااف اااافحإللاااوانفذداااىفعدفحدتا ااااف اااافزاااوحيرفخال ااا فحدترولااا فلحنتزالخااا وف اااافل اااو .ف
افحدنلا فحد ياتر  فد  اريلافحداخوافزوتررف اأد فلح .فُات نف  ف وبذفحد وباوخفحدابيفُااتز 

ف (4)قلدفحدت لاف وعدموظفعلفكتعللففحعقرحئ
 الفرع الثالث
 عنصر األجر

ُوااافحعالاارف ااافع اامفخنوخاارفحدو اااف ودنااار فد وو اانلفعدفداا فقااو .ف اابح ذفل وولااذلفحلاا فففف
فُوت افحدوو نفيذف وليت فخ ىفحعالرف فدبد في افعلدىفحد يرخفحعالرفع  ل ف وخ  ف

                                                             
حل ف  عف اد  فحدن ضفحداوان ف   فل نذفخافحد و فعدفحدترول فحد يرلق فيذف بحفحد او ف فزونذفف-1

عدفُدودفحدوو نف وبوووف  وخووف    ووفد وحدفحدو نف افحل فحإللرحئفعلفحدتوالل وفكنفُدمىفزويرف
إلقحان وف ال فُدودفحدوو نفع نو فزأقيت فحدو نف وبوووفذدىفزو ل وتف ولن فل ااقنفل وبوخ فحدترول فح

 اف رنفخوحدفحدو نوفلعدفُدودف وبوووفدالحاف ولاف افحد مرلضفخ ل فعدفي قيف الد فخ نفحد نيأنف
يت وبو فف ودبحتف ات الوفخافعيفخ نفآ روفعلفعدفزعودف ب فحدترول فح ت وقُ وف ال فُدودفحعالرفحدبي

 حدوو نف افخوحدفحدو نف وفحد واقفحدوحلافد وفلعن فيذفحو في احن فُ ودفخ ل فزأ لافكاينفخن     
 يوافذدل فيذفحإل واوف رال.فنوكاوف فف31/3/1538زوانخفف315وف رحافا مف112ن ضفنوايوفا مفعنوهف

ف313
 عدفزمرغفحدوو نفد و نفدااوسفف13/9/1548زوانخفف144الو فيذف رحاف اُمفد اد  فحدن ضفحداوان فا مفف-2

ف855اسفحدو نفلدوف ولاحوفخافننواز فُاو  فخو الوفداُ  ف يوافذدل فيذفي حقفق  ود:ف رال.فنوكاوف ف
  2 و شف

ف33زويلافحاافيرج:ف رال.فنوكاوف ف-3
كلافحدوو نفلاسفحدو نف افحع وافحد وبوخل فحدتذفُووقفز اير وفد  ونف ذدفحدم نفكوالوقفاح   فحدترول فف-4

ف فخ   ف413حعنوه ف رحا فف3931و فلحدوولروف31/12/1591زوانخ فحدتون. فحدواق فحد ونودو ف ا   و
ف 251وف ف1518
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 الغصن األول
 تعريف األجر

حدتااذفف(1) و نااتنوقفذدااىفزورناادفخ اافحدزا اا فحد ن دلاا ففليعاارنفحد وولباا ف–حنات رفحد  ااو ف
خ ااىفزورناادفحعالاارف أناا ف كاانف ااوفف-ُ ااوافخ ل ااوفحدو ااافلنناارحوفعناا ف ااافحدو ااوقفحد    اا فد اااونرلا

لعُاووف وناعفوفعُووف ودفنوخ فوفلعُووف وناعفقرن ا فزااياا فوف(2)ُاتا  فحدوو نفيذف  وكنفعقح فحدو ن
علف وف كنف وفيا نفياذفن ا فحدوو انف ااف او فعُاووف اودفنوخا وفف  وكانف لو ا ف ودو انفف(3)زا لت  

 ل ابحف اوفعكااتفخ لا فحدم ارنفحدثو نا ف اافحد اوقنفحعلداىف(4)ف وبوخفحدو افوف   وف ونعفزاا لت ف:
لاا فيااذف ااافحدال ااا فحداااووقُ فخنااا وفخريااعفحعالاارف أناا ف ااوفُا اانفخ لاا فخو اانفحدزا اا فحد ن د

ن وُاا فحدياا رف  وكاانفحدو ااانفحد تمااافخ لاا فياااذفحدو ااا لخريعفحد ااوقنفحدتوناااو فخياارف ااافحد اااونودف
حدعونتذفحعالرف أن  ف نف وفيت وباو فحدوو انفحد ن داذف اافعالارفعنوناذفلحد اااقفياذفخ اافحدو انف

فخ ىفع فُ نفخافحداافحعقنىفدرالوافحد ااقنف ود رحافحد وقاف افلزنرفحداح  ل  ف
عدفحعالاارف ااوفحد  وكاانفحد ااونونذفد و اانفوف  ااوفُونااذفعدفكاالافحعالاارفلحدو اانفلن اااظف نااوف

 فيودت حافحدوو نف أقح فحدو نفُ وك ا فحدتا حافخاوحدفحدو انف اأقح فحعالاروفحلا فذدف(9)حازروقووفل ل ووف

                                                             
فف-1 فح ندناان و فحداو ول و فحد وري  فقحا فحدمرقي  فحدو ن ف خ ا فحدو ن ف ونود ف ا وق: فدمحم وف1583  وا

ف 339 
50- "Qu’en raison du caractére synallagmatique du contrat de travail tout salaire 
est la contrepartie de la prestation de travail)) Soc., 11 Janv. 1962, JCP, 

1962, II, 12. 564. 
دل وف فحد وحايوف رال.فنر عفحإللوانفذ19/4/1531ال ا ف- 34دان فف411ن ضف  ريوفحد وافا مفف-3

ف 81وف 1ج
  81وف 1 فحد وحايوفج24/3/1511ال ا ف- 29دان فف441ن ضف  ريوفحد وافا مفف-4
ف ف411حااف لر :ف رال.فنوكاوف ف-9
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 حعل ف)حدت حافحدوو ن(فُوتررفنررووفد ثونذف)حدت حافخوحدفحدو ن(فلحدودافخال فعُ وو ف
حدوو اانفخااافعقح فحدو اانفحد تمااافخ لاا فوفنااوئفُار اا ف ااافحعالاارفخااافد اابحوفياا دفح تنااوخف

ز  فحد انفوفل فكاف افحإللوانف ناووف أنا فذنحف اودفح تناوخفحدوو انفخاافعقح فحدو انفحد تماافخ لا وف
احالواااووفدز اااأفخاااوحدفحدو ااانفوفيااا دفحد وحخاااافحدوو ااا فز  اااذفكر اااو فحدتااا حافخاااوحدفحدو ااانفكااااي.ف

و اانفد و اانفوفذنف فُ  اا فحدياازافعدفيتا اانف ااافحدتاا حافحعالااروفخ ااىفحداار مف ااافخاااافعقح فحدو
ف فف(1) مرلضفخ ل ف مونف وقئف ن 

لن اظف نوفوفعدفحدت حافخوحدفحدو نفكاي.فحعالرفذدىفحدوو نوفخ ىفحدر مف افخاافعقح ف
حع لرفد و نف فُ ت رفخ ىفحود فخاافعقح فحع لرفد و نفنتلا فدز أفخاوحدفحدو انوفللن اوف

تفحدتااذف فياات دافيل ااوفحدوو اانف ااافعقح فحدوو اانفوفقود ااوفعدفنااردفنداا فُاااتهر فال لاا.فحداااو 
وفلندااودفحداااردفاحالوااووفذدااىفخااوحدفحدو اانفقود ااوفعناا فداامفُدااافنااررووففاحالاا.فذدااىفخااوحدفحدو اان

عالنرلوووفلنوترارفحدااردفعالنرلاووفذنحف اودفنتلاا فد اونف او رنفعلف  اأفحدهلارفعلف  اأفحدوو ان فلننارحوف
كت اُمفحدو نفذدىفحدوو نف وفحدتا حاف هوُا ف)كنتلاا (فلدالاف ونوُا فوفذدىفعدفحدت حافخوحدفحدو نف

د بحفُدمذفحدوو نفعدفيثرعفزز فف ب فحدنتلا وفلند ف اأدفُ المفحداادلنفخ اىفح اوا فذداىف داودف
حدو نفوفعلفعخ افحنتواحق فد  حلد فحدو نوفحتىفيثرعفح ال فخوحدفحدو نف ودت ح ا وففل ودتاودذف

ووفذدااىفخااوحدفحدو اانوفل اااف اامفُدااودفد وو اانفحداااافيااذفعالاار فخااافُدااودفخاااافعقح فحدو اانفاحالواا
ح رف  ل بحف وفن عفخ ل فحد وقنفحدثونل فلحداتودف اف ونودفحدو نفحداووقيف فذنح(2)ند فحدلوا

حدوو نفعقح فخ   فيذفحدو عفحد اااقفدابد فوفعلفكالافعنا ف ااتوافعقح فخ  ا فياذف ابحفحدو اعفوف
ذدىفخوحدفحدو نفوف ودفد فحداافيذفعالرفحد انفحدتذف فلدمفُ نو فخافحدو نفذ فنردفاحال.ف

                                                                                                                                                                         

Savatier (J) Rivero (J) Op. Cit. P.598. V. Soc. 14 avril, 1983, Bull. Civ., V, N. 
196. P. 138 cité par. Couturier (G) op. Cit. P. 476ف
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في قيفيل وفحدو نف 
ع وفذنحفع رعفخوحدفحدو نفعدفحداردفحدبيفحو فكلنا فل الافز ااُمفحدو انفد وو انوف اوف  اأفففف

حدوو انفنماا فوفعلفع راعفعدفحدااردفحد اونفحد او رنف يارلق وفحد ورليا وف و اوخفزدا ح فعلفيل ااودوف
فتا نف افح دت حافكاي.فحعالرفد وو نف ي ن فيذفز  فحداو تفي

 الغصن الثاني
 وسيلة الوفاء باألجر

حعالاارف  وكاانفحدو اانفحداابيفُ ا اا فحدوو اانفزنملاابحوفدو ااافحدزا اا فحد ن دلاا فوف ااافُدااودف ااااقحوف
  ر  ف ولاف افحدن افيتعودفحعالرنفخنا بفن اُ وفعلف افُدودف ااقحوفكت اا وتفخلنلا فوف ود واواف

ف (1)علفل لرفند ف افحدزا وتفعلفحد نوي.وفيتعودفحعالرنفخنا بفخلنل لحد روهفلحداداف
 أواًل: األجرة النقدية:

علف ياال ف)فحدم اارنفحدرح واا ف ااافحد ااوقنفحداااو و ف(ف2)حعخاانفيااذفحعالاارنفعدفزاااي.فد وو اانفن اااحوف
ل ودو  اا فحدوقنلاا فوفل اابحف ااوفعكاااتفخ لاا فحد ااوقنفحدتاااوودف اااف ااونودفف ااافحدال ااا فحداااووقُ فف(

حدو نفحداووقيففخنا وفن عفخ ىفعن ف فُادفقي.فعالرفحدوو نفل نف ر  ف اتاافد ف ودو  ا ف
حدرن ل فد رالقف   ف  فعيفز قاف ودرنو فحداووقيف فلحدم رنفحعلدىف افحد وقنفحدزو ا ف افحد رحاف

نف ااأقح فحدااارف ودو  اا فحدوقنلاا فوفل فكاااف ااافحإللااوانفذدااىفعدف اابحفحدو ااونذفحد  ااعفخااوحدفحدو اا
حدادمفُوتررف افحدننوافحدوواف  وف فُاوزفح زمو فخ ىف وفُزودم وفل  ت ىف بحفحد و ف  الدف
ح زمو فحداوخنفكلافحدوو نفلخوحدفحدو نفخ ىفحدويو ف اوعالرنفعلفحد راود فحع ارافحد ااتا  ف

دو  ا فحدوقنلا  فل  اوفزاااافحإللاوانفذدلا فعدفحدرنااف)ع(ف اافحد اوقنفد وو نف أيفخ   فع راف لرفح
حعا وااودف اااف ااونودفحدو اانفحدرارننااذف وااافعدفعكااافخ ااىفحدويااو فحدو  اا فحدرارننلاا فعالااوزفح زمااو ف

فخ ىفحدويو ف و   فعالنرل ف تاحلد ف ونونوو 
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 ااوفزاامفلحد ااائف اااف اابحفحداداامفوف ااوفح وُاا فحدوو اانف ااافحعباارحافحدتااذف ااافز ااااف اا فذنحف
حدويااو ف ااوعالرف و  اا فعالنرلاا ف ااافُ ناا.فعلف ااافُدااودف ااافحد ااوو  فحدتوو اانفك ااوفوفعلفعدفنداا ف اااف

فُورب فد زاوانفع نو فزراي  وف ودو   فحدوقنل ف 
ل  ااوف ااوف الحااظفعدفحداانافخ ااىفحدويااو ف ودو  اا فحدرناا ل ف فُ ت اارفخ ااىفحعالااواوفكاانف

 وحال  فخوحدفحدو نفوف ودتوونضفخاففيناادفخ ىف نفحد رود فحدن اُ فحد اتا  فد وو نفيذ
حإلن و ف لرفحد يرلخفدو افحدو نوفل دويأنفن وُ فحدزا  ف فذنفعدفحداد  ف توحيرنفيذفلأن وف  وف

ف (1) وفلأدفحعالر
لحدادمفحد يوافحدل ففلحد ت ثنفيذفحدت حافخوحدفحدو نف أقح فحعالوافل لر اوف اافحد راود ف

ات ائفح وُ فحدوو نف  وف ودفي اأفذدل فعخاوسفحدو نفحد اتا  فد وو نف ودو   ففحدوقنل فوفُ
 افحلنفلعنودلدف نتهال فحدو و فوفحل فُدودفح زمو فخ ىفعقح فحعالرفن احوفوفدعافخاوحدف

لندااا فكتاااا لمفحدوو ااانفنااا وووفعلف اااوحقف بح لااا فف- زاااودففح زماااو -حدو اانفياااويذف اااا  ف نااا فخلناااووف
ع اب ف اافخاوحدفحدو انوفعلف اوفزحقفخاافف أخ ىف افنورفحداو وفيل  رفحدوو نفذدىفكلا.ف او

حوالتاا ف اااورفع اانف  ااوفابااذفحدويااو ف اا وف ااتا ال فكاابد فحدماار فكلن  ااو ف  ااوفداااأفحدااروضف اااف
عخاااوسفحدو اانفذدااىفذداا حافحدو ااو فداااي مف ودياارح ف اااف اااو ف ولناا فوف ودرااووف ااوفزعااودففد ااوحدف

و اانفحعالاارفحدن ااايفحداابيف ااافحدوف- ودتااودذ-حدو اانوفناا وووفع اانفالااوقنفعلفعكثاارف  نااووفوفلناااترقلدف
ف ف(2)قيوو فد 

ليذفحدزتواف كاف اافحإللاوانفذداىفعدف زودما فخاوحدفحدو انفد ادامفحداوحاقفياذفحد اوقنففحدتااوودف
خ انفنااووقيفوفعيفحدويااو ف و  اا ف لاارفحدو  اا فحدرناا ل فوفُورباا فد و و اا فحدا ح لاا فحد ن ااو ف

لحدرودهاا ف  ااا فآ ئفف1/9/1438زااوانخفف88438خ ل ااوفيااذف اارحافلزناارفحدو اانفحداااووقيفا اامف
فانو فنووقي 
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ف
 الغصن الثالث

 زمان الوفاء باألجر ومكانه
فأوال :زمان الوفاء باألجر

ذنحف ونااعفحد وحخااافحدوو اا فز ت اارفخ ااىفذداا حافخااوحدفحدو اانف ااأدفياااي.فد وو اانفعالاار فيااذف
لباا.فحد  ااودفحداابيفُااااق فحدو ااافعلفحدواارئ فناااافعدفحد ااوحنلاف ااانفحدااحناا فف ااافخ اااتفذدااىف

عحدوافزم ل ل فيذف بحفحد وبوخفب ونووف ن فدا وُ فخو نفحدزا  فحد ن دل ففوفد ابحفي اافن اعف
ننارحوفد اوفف-خ اىف وحخاافآ ارنفزاات ائفح او فحدو او فخ اىفعالاوا مفياذف وحخلاافقلانا ف ت وا ا ف

   اوف وناعفحد رن ا فحد تروا فياذفزااياافحعالار فد ابحوفلحناتنوقحوفذداىفف-درالرف اافقاو .ف وولاذ
قنفحداو و فف افحدال ا فحداووقُ ففناافعدفحدت ح وتفخوحدفحدو انفياذف ابحفحد ااقفزتا اىفحد و

فيل وفي ذ:
ُاااادفعدفيااااي.فحعالااارفحد تماااافخ لااا فياااذفن وُااا ف ااانفلااا رف ااااريفعلف ااانفلااا ر)فحد اااوقنف

خ ااىف ااالئفنداا ف فف– تو اا فف–حداااو و ف ااونتذ(فدوو اانفحدزا اا فحد ن دلاا فوف ااودمفيتمااافحد ريااودف
نافخ ىفالوحزفح زمو فخ ىفخاافقي.فحعالرفد وو نفيذفن وُ فحدي رفننرحوفل ودفُم نفخاافحد

د نمونفحعقكذفحدبيفيت ت.ف  فخوحدفحدو نفزاو فخو نفحدزا  فحد ن دلا فحلا ف اافيوحيااف ر  اووف
خ ااىفنداا ف فل ااال فناارو فحُااواف ااافحنت ااو فحدياا رفلي ااوفد م اارنفحعلدااىف ااافحد ااوقنفحدزو ااا ف اااف

ودفحدو نفحدرارننذفخنا وفُداودفحعالارف اااقحوف وديا رفُاادفعدفيا قافحد رحافحدو ونذ فليذف ون
ف/س(41 رنفخ ىفحع نفيذفحدي ر)فحد وقنف

 ثانيًا: مكان الوفاء باألجر: 
نناارحوفعدفف-خ ااىف ااالئفخ ااافحدو اانف- فزوالااافع  لاا ف رلاارنفدتااياااف دااودفحدويااو ف ااوعالرففففف

لفعحافعيرحقفعنرز فوفلخ و ووفُادفعدف دودفخ نفحدوو نف وفنما ف دودفذ و  فخوحدفحدو نفع
ياي.فحعالرفيذف دودفخ نفحدوو نف ففلحداد  ف اافلاح فزاايااف داودفحدوياو ف اوعالرفياذف داودف
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حدو اانوف ااذفزاناادفزا لاانفحدوو اانف ياا  فلنم ااوتفح نت ااو فذدااىف دااودفآ اارف لاارف دااودفحدو اانف
ياذفع اوكاف اافزهارن مفوف  وف  اف اف بحفحدادامفح وُا فحدو او ف اافقيا.فعالاوا مف(1)د رضفعالر 

ف (2)خ ىفذنمو  ف ارخ ف رلرن
د اابحفوفلعدفحداداامفيتو اااف ودننااوافحدوااوافوفياا دفعيفحزمااو فخ ااىفحدويااو ف ااوعالرفيااذف دااودف
آ ااارف لااارف داااودفحدو ااانفُداااودف اااوقالو فدعاااافد اااوف وناااعف وحخااااف اااونودفحدو ااانف اااافحدنناااوافحدواااواف

مو فخ ىف الي وفوفذنحف ودفيذف ابحفح الت وخذفوفعيفزات ائفح وُ فحدوو نففوفد بحفُ دافح ز
ح زمو فخود فحدوو نفوف  وفدوفعزمافخ اىفحدوياو ف اوعالرفياذفحااوسف  اريذفد وو انفياذفعحااف
حدرنااوعفوفل اابحف ون ااعفخ لاا فحدم اارنفحدرح واا ف ااافحد ااوقنفحداااو و ف ااافحدال ااا فحداااووقُ ففخنااا وف

فعالوزتفقي.فحعالوافخافقرناففزاون  فذدىفحاوسفكنعذف ااقف ف
 ًا: اثبات الوفاء باألجر:ثالث

 فُاوزفح روتفحدويو ف وعالرفذ ف تو  فوفيولترقعفحدم رنفحدرح و ف افحد اوقنفحدااو و ف ااف
حدال اااا فحدااااووقُ فعدفُداااودفحدوياااو ف اااوعالرف و ااااف تو ااا فوف  اااوفعدفحدم ااارنفحعلداااىف اااافحد اااوقنف

ررعف اافقياافحعالارفحدزو ا ف افحد رحافحدوزحايفحدو ونذفن عفخ ىفعدفن  فخوحدفحدو نف فز
ذ فذنحفل .فحدوو نف  وفُملاافحناتال  فدرالارفوفلحخترارتفحد اوقنفحدااو و ف اافحد اونودفحدعاونتذفعدف

فحُ و فحدتاوننفللخنفح نتالافخوافح روتفحنتالافحدوو نفحد ن دذفعالر  
 الغصن الرابع

ففي االقتطاع من أجر عامل الخدمة المنزلية  تقييد حق صاحب العمل
ُ دافعدفُ ر فخو نفحدزا  فحد ن دل فع نو فزنملبفخ افحدو نف اينووفد وحدفحدو انوف  اوف
دوفح ترضف ن ف ر هووفداافحوال ف ولن فوفعلف  اوفداوفزااردفحدوو انف ز تا فياذفذزاالئفوفعلفي ااف
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علفزاااا لرففعقلحتفعلف نتااااوتفُ  ع اااوفخاااوحدفحدو ااانفيل ااار فحدوو ااانفخنا ااابف ااااينووفد اااوحدف
فحعبرحا ففحدو نف ودتوونضفخا

يذف ثنف ب فحداو تف اافُو اافخاوحدفحدو انفذداىفح  ت اوخف اافعالارفحدوو انف رولارنفوف
عيف رنفقيو فد فوف نتلمو فحد رود فحد ترزر فد فيذفن  فحدوو ن ففلدعاف بحفح  ت وخف افالوندف
خوحدفحدو نفدا  ف افعالرفحدوو انف فُ داافعدفيتارعفقلدفزننالمفوفلفذ فيا دف ابحفح  ت اوخف

ُاتهر فعالرفحدوو نفحدبيفُوت افخ ل فيذفزأ لاف وليت فل وليا فعل ق ف فد ابحوفي اافنن اعفف ا
فد ايودفحد ترزر فخ ل فد   ا فخوحدف حدال ا فحداووقُ ف اأد فح  ت وخف افعالرفحدوو نفليو و
حدو نفعلفدهلر فوفلن عفخ ىفحداو تفحدتذفُا  فيل وف وإل ت وخف افعالرفحدوو نفخ ىفنارلنف

حلاا فن ااعفحد ااوقنفحدتونااو ف ااافحدال اا ف ف فُاااوزفحداااامف ااافعالاارفخو اانفحدزا اا ففحدا ارفو
حد ن دل فذ فياذفحدااو تفحآلزلا ف   ف فكلن اوف نا.فحد اونودفحدعاونتذفياذفحدوراوانفحع لارنف اافحد اوقنف

فحدثو ن فخوحدفحدو نف اف  مفعيفال  ف افعالرفحدوو ن فلحانووفيون 
 وفاًء لسلفة  قدمها صاحب العمل:االقتطاع من أجر العامل  -أوالً 

ذنحف َااففخوحدفحدو نفد وو نف ر هووف افحدن وقفن م فخ اىفعالار فوفيا دف ونات وخ فحعل ف
ذالااارح فحد  وخااا فكااالافحعالااارفلحداااا م فوفلدعااااففحدم ااارنفحدثونلااا ف اااافحد اااوقنفحدتوناااو ف اااافحدال اااا فف

ف– اابحفحداداامفُاااريفحلااترقعف ااأدف فيتاااولزفح  ت ااوخفعكثاارف ااافن ااففحعالاارف فلنوت ااافعدف
فخ ىفحد رضفحدبيفُ ا  فخوحدفحدو نفدوو نفحدزا  فحد ن دل ف ف–ل اف وسفعلدىف

لزانراااووفدعااانفندااا فُم ااانفزوااااينفحد اااوقنفحدتوناااو ف اااافحدال اااا ففلحد ااااولحنفكااالاففحداااا م ففف
فلحد رض 

 االقتطاع من أجر العامل بسبب التعويض عن الخسائر: -ثانياً 
خنااا وفُ اار فحدوو اانف اااينووفد ااوحدفحدو اانفوفنتلااا فدز ااأفحازعراا فلعقافذدااىفذزااالئفعلف
زاا لرفعلفي ااافعقلحتفُ  ع ااوفخااوحدفحدو اانوفعلف ااوفعز ما فخ اااحوف فياا دفحدم اارنفحعلدااىف ااافحد ااوقنف
حدتونو فف اافحدال اا فحدااووقُ فف اافعالاوزتفدر لارفعدفيرااعف و ت اوخفحد ر ا فحدابيفُواوضف اب ف
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الااارفحدوو اانفوفدعن ااوفحلاااترقعفع في ناااف  ااااحاف اابحفح  ت ااوخفخ اااىفن ااففعالااارفحدزاااوانف ااافع
حدوو اانفوفلنوت ااافعدف اابحفحد ر اا ف رلاارفل رااود ف اا فوفل ااودفينرهااذفذزرااوخف ااوفن ااعفخ لاا فحد ااوقنف
حداوقُ فلحدتاوودفف اف ونودفحدو نف ال فحاقتفحد ر  فحدبيفُاوزفح ت وخ ف افعالارفحدوو انف

فافيذفحدي رف  وف فيتاولزفعالرف  ا فعُو
دمفزرالافدناوفحدال اا فحدادامفياذفحودا فحد رودها ف ااف رانفخاوحدفحدو انفياذفز اايرف  ااحافف

حدتوونضفحدبيفُاتا  فوفلدعننوفنوت افعن ف افحافحدوو نفيذف ب فحداود فحإلخترحضفخ ىفندا ف
ع ااوافحد اناا فحدتااذفن ااعفخ ل ااوفحد ااوقنفحداوقُاا فلحدوياارلدف ااافحدال ااا فلحدتااذفزياادنف  اارحاف اااف

فنرفحدو نف لزف
يااذفحدم اا فحإلنااال ذف فباا ودفخ ااىفحدوو اانفيل ااوفيت ااففكلااا فوفعناا فنو اادفخااافحد وداا )ف
خوحدفحدو نف(فياذفخارئف نويوا فذداىف اوفع ارف ا فوفي امفُ ا ن فوف ودو لانف فياالفُ ا اف اوف

ف1ز ففلفذ فعدفيتو افح زالئفوفعلفُمريفوفعن فذندف ودهوخد 
 الة تنفيذ حكم قضائي:االقتطاع من أجر العامل في ح -ثالثاً 

اعينوفعدفحد يرخففيتاا فذداىفح وُا فعالارفحدوو انف اافح  ت وخاوتفحدتاذفُ اوافك اوفخاوحدف
حدو نوفدلدمنفد فحدا و فخ ىفحعالرف او الوف ااافحد اات وخفوف وختراوا ف  ااافحداا نفحدار لاف
فعلفحدوحلااااف فل ااااف ناااو رف اااب فحدا وُااا فحدانااارفحداااوحاقفخ اااىفذاحقنفخاااوحدفحدو ااانفياااذفحد اااوقن
حدتونااو فف ااافحدال ااا فحداااووقُ ف أناا ف ُاااوزفحداااامف ااافعالاارفخو اانفحدزا اا فحد ن دلاا فذ فيااذف

زنملاااااابفحداااااامفففف-ف3   فف-ف2   فف-ف1حدااااااو تفحآلزلاااااا فوفل  ااااااوف فيتاااااااولزفن ااااااففحعالاااااارف:ف
  و ذوففعلف رحافذقحايفخوقافبا فوف ودمفُدافنافيذفحدادمفحد  و ذفوفعلفحد رحافحإلقحايف

افحدن فف فلن  بفخ ىف بحفحدنافعن فعالوزفحداامف  والدف رحافذقحايفل  وفعدفحداامفي نافخ

                                                             
حديلخف   مىفحدالوقذفحدرحلرونذ:ف  وددفعلدذفحدن ىفيذفلرحف وُ فحد نت ىفوف رال.فنوكافوف ف-ف1

حد ا ىفق و افعلدذفحدن ىفف فحديلخف ن وافكافيونافكافذقانافحدر وزذ:فلرحف نت ىفح احقحتف134
 ف215وفف1553وفخودمفحدعتدفوفف1وفيف2ديرحفحد نت ىوفج
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يتاولزفحدن فف ف  ونىفعن ف ودفينرهذفخ اىفحد اننمفعدفُ  ارفحدااامف اافعالارفحدوو انفخ اىف
حدادااامفحد  اااو ذفي اااةففقلدفحد ااارحافحإلقحايفوفعدفحد ااا ونوتف تاااويرنفياااذفحعل فقلدفحدثاااونذفوف

ع فيتاااولزفحدااامفا اا.فف– فيعااودفأفعناونفكننااوافحدو انفُ اوئفذداىفعدفن ااففحعالارف رااود فيلا
فحعالرفي ةف 

 المبحث الخامس
 انعقاد عقد الخدمة المنزلية

يااذفعيفخ اااف فكاااف ااافقااريلاوفلفقريااوفخ ااافحدزا اا فحد ن دلاا فوف  ااوفخااوحدفحدو اانفلخو اانففف
 حدزا  فحد ن دل فوفدبد ف فكافعدفُدودفحدوو نفع الوفإلكرحافحدو اف 

حد وخااانفحدلااوافعدفحدو ااوقفابااو ل وف  ونااىفعدفحدو ااافينو اااف  ااارقفزرحبااذفحد ااريلافوفداابد ففففف
في نفينو افخ افحدزا  فحد ن دل ف  ارقفحزمو فحد ريلافعاف فكاف اف تو  فحدو اف؟ف

فحد   دفحعل ف:فقريوفخ افحدزا  فحد ن دل ف
فحد   دفحدثونذف:ف   ودفحدترحبذف 

فو ذفعافلد ذف حد   دفحدثود ف:فخ افاب
 المطلب األول

 طرفا عقد الخدمة المنزلية وأهليتهما في إبرامه
يذفعيفخ اف فكاف افقريلافوفلقريوفخ افحدزا  فحد ن دل ف  وفاسفحعنرنف)خاوحدفحدو انف(ف 

فلخو نفحدزا  فحد ن دل  ف بد ف كاف افزوحيرفحع  ل فداي  و ف
 الفرع األول

 أطراف عقد الخدمة المنزلية
خ اف فكافد ف افقريلافخ ىفحع نفوفلقريوفخ افحدزا  فحد ن دل ف  وفخوحدففيذفعي
فحدو نفلحدوو نف 

 صاحب العمل : -أوالً 
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يثرعف بحفحدوخففدعنفلزافيتوو ااف ا.فخو انف ا ا ف ن دلا ففد  لاواف اأقح فخ انفزااعف
وفل اابحف ااا وفذقحازاا فعلفذلاارحي ف  وكااانفعالاار فلنياااتريففعدفُدااودفخااوحدفحدو ااانفلز ااووفقرلولاااووفو

ن عفخ ل فحدم رنفحدرح و ف افحد وقنفحعلداىف ااف  اا فخ او فحدزا ا فحد ن دلا فحدااووقُ فخناا وف
عكااااتفخ اااىفعنااا فُ  ااااف ف  اااوحدفحدو ااانف ااانفلااازافنيفخااام ففقرلولااا فف فعدفحديااازاف
ح خترااوايف فُ دااافعدفُدااودفداا ف ناا  فحتااىفيتوو اااف اا.فخو اانف ا اا ف ن دلاا فوفل ودنااار فدو ااو ف

ختروايف فُ دافحختروا مفيذفحدمفخ و فحدزا ا فعدفحدال اا فعالاوزتفحدزا  فداافحديزافح 
فحد لوهفخ ىفخ و فحدزا  ففلدمفزا  ف ود لوهفخ ىفحد نوز ف 

 عامل الخدمة المنزلية  :  -ثانياً 
خريااعففحدم اارنفحداااو و ف ااافحد ااوقنفحعلدااىفف اااف  ااا فخ ااو فحدزا اا فحد ن دلاا فحداااووقُ ف

 ف انفلاازافنيفخاام فقرلولاا فيا قيف ا اا ف ن دلاا ف رولاارنفعلففخو انفحدزا اا فحد ن دلاا فف  ود ااو
 لرف رولرنفذدىفخوحدفحدو نفوفعلفعيفيرقف افعيرحقفعنرز ف   ف فلحلترقعفحدم رنفحعلداىف ااف
حد وقنفحعلدىف اف ونودفحدو ود فحد ن دل فحدعاونتذفعدفُداودفحدو انفقح انفحد ااوكافحدزوخا فل اوف

ل ف اف ونودفحدو نفحدرارننذف اافحد ناوز فلياذفحد  امفيذفحد  و فل وافعدفخاقتفحد وقنفحدثون
فعلترقعفعدفي قلدفعخ ود مفديزافخوحدفحدو نفعلفعلزو فنلن  

د ابحفوفُاااتنتجف ااافحدتوااواندفحداااو   فعدفخو اانفحدزا اا فحد ن دلاا ف فكااافعدفُدااودفلز ااووف
 فلنرالااا.ف(1)ناااووفقرلولاااووف)ذنااااونوو(فناااوح فعكاااودفن ااارحوفعافعنثاااىفوفل فُ داااافعدفُداااودفلز اااووفحخترواف

خترااااوايفذدااااىفعدفحدو اااانفال ااااافحداااروضف  اااارفخاااام فحدوو اااانفخ ااااىفحدياااازافحد رلوااااذفقلدفح 
 ودتاودذف فيت اوافخاالاف ابحفحدا اافوففل ابحفحدا اافُاادفعدفُداودفياالنووف ففيعرناووف فلفذناونذ

كلن وفياراف فدبد ف فيت وافحازروق ف و افخ نفكوخم فخو الو ف(2)حإلناونذف افلزافحختروايف

                                                             
ف 139خ ىف الئفند فذ وسفحاافذن وخلنف:ف رال.فنوكاوف فف-1
ف 11عح افحاافحدررخذف:ف رال.فنوكافوف فف-2
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عدف  رفلخففحدوو نفخ اىفحديازافحد رلواذفقلدفح ختراوايفيرالا.فف(1)الوندفآ رف افحدم  
ذدىفنردفنيأنفننوافحدو نفوفذنفعدفحداردفحدر لاذفيذفنياأز ف اوفح وُا فحدمارقفحإلنااونذفحدابيف
ُو اانفيااذف ا اا فحدهلااروفل ااوف ااوفعقافذدااىفحن اارحئفع  اادفحعحدااوافحد ونونلاا فحدنوظ اا فدوال ااوتف

فو فحد رلوللافلحا مف حدو نفذدىفحعلز
ل فكاف افحإللوانفذدىفف افُو نفيذف ا  فخوحدفخ نفلزاعفذقحاز فعلفذلرحي ف  وكنف
عالرفُوتررفخو نف ا  ف ن دل فذنحف ودفي قيف ا ا فلز ال ف رولارنفعلف لارف رولارنفد اوحدف

افحدو ااانفوفعلفعيف اااافعيااارحقفعنااارز فوفل ااابحف اااوفعلاااواتفذدلااا فحدم ااارنف)فعف(ف اااافحد اااوقنفحعلداااىف ااا
خنا وفخرياعفحدو انفحد ن داذفخ اىفعنا ف فحدو انفحد ا قافف2111دان فف185ح زموُ فحدالدل فا مف

يذفعنرنفعلفعنرفعلف افعالنفعنرنفعلفعنر فخ ىفعدفُدودفخ   ف افقرلو فيالن ف فيعرن ف  وف
علبااانوفآنمااووفوفلعدفُدااودفحدو اانفقح اانفحد اااوكافحدزوخاا فعلف ااوفيااذفحد  ااو لحدفُدااودفخ  اا ف

ف نلوو  ات رحفل 
 الفرع الثاني

فاألهلية الالزمة لطرفي العقد
 فكاف افحدت لل فيل وفيتو اف أ  لا فذكارحافخ اافحدو انفكالافع  لا فخاوحدفحدو انوففلع  لا ف

فحدوو نف 
 أهلية صاحب العمل : -أوالً 

ننرحوفعدف  ا فخ و فحدزا  فحد ن دل فحداووقُ فل ونودفحدو ود فحد ن دل فحدعونتذفل اونودف
حدو نفحدرارننذفدمفين وفخ ىفعحدواف وخ فزننمفع  ل ففخوحدفحدو انفياذفذكارحافخ اافحدزا ا ف
حد ن دلاا ففوففداابد فينرهااذفحدرالااوخفذدااىفحد وحخااافحدوو اا فيااذفحع  لاا فلفل   ت ااىف ااب فحد وحخاااف ف

د  ااهلرف لااارفحد  لاا ف)فحدااابيفداامفير ااا فحداااو و ف ااافحدو ااارف(ففذكاارحافخ اااافحدو اانف  ااام ففُاااوز
خااوحدفخ اانفوفعناا فخاااُمفع  لاا فحعقح وففلنداا فزاااعفقو  اا فحداار الدف فلنأ اابفحداامفحد ااهلرف

                                                             

ف
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ف لرفحد  ل فحد انودف ف
لخ ااافحدزا اا فحد ن دلاا فوف وخترااوا ف ااافحدت ااريوتفحداااح رنفكاالافحدنماا.فلحد ااراوفياا نحففزااودىف
ذكرح  ففحد هلرفحد  ل ف)فحدبيفك  فنافحدت لل فلدامفير ا فناافحدرلااف(ف  امت فخاوحدفخ انفوف
كاودف او الوفد   ااو فد  ا ات فف فلنأ ابفحداامفحد اهلرف لاارفحد  لا ف انف ااافحداامل فلنلفحدهم اا ف

فلحد وتو ف 
 أهلية العامل : -ثانياً 

 اوافحدوو  ا فياذفنا  ن فد وف ونعف  ا فخ و فحدزا  فحد ن دل فحدااووقُ ففل ارحافلزنارفحد
ف1خ ودفدمفُااقحفننووف ولن فدو و فحدزا  فحد ن دل فدبد فزولافحدواوقنفذداىفححداواف اونودفحدو ان 

ف2111داان فف185 .فحإللوانفذدىفعدفحدم رنفحعلدىف افحد وقنفحدرح و ف افح زمو ل فحدالدلا فا امف
اف  ااوفيت ولااىف اا.فن ااعفخ ااىفعدف فز اا.ف اانفقلداا فخ ااوفحاااحفعقنااىفد اااافد و ااو فحد ناا دلل

حزمو لاا فحداااافحعقنااىفد اااافل لر ااوف ااافح زمو لااوتفحدالدلاا فخ ااىفع فُ اانفخااافحداااافحعقنااىفحداابيف
زنافخ ل فحد وحنلافلحد وح  فحد قنل فحداوان فخ ىفحدو و فخ و و ف  وفعدفحدم رنفحدثونل ف افنماف

 اااواف اااا فحدو ااااو فحد اااوقنفحلااااترقعفعدفزتزااابف اااانفقلداااا فزااااحكلرفز اااا افع فَُاااارافحدو اااانفحداااابيفُ
حد ن دلودفقلدفناافحدثو نا فخيارفلعخ اىف اافحدااافحعقناىففدااافحد راو فياذفح ناتزاحافوف ا   ف
حدو ااو ف ااافحدتو االمفحإلد ح ااذفعلفيتوااواضف اا.فياار ف يااوا ت مفيااذفحدتو االمفحدوااودذفعلفحدتااااندف

فحد  نذ فف
 ااراوفلداابد فذنحف ااودفخ ااافحدزا اا فحد ن دلاا فُوتراارف ااافحدت ااريوتفحداااح رنفكاالافحدنماا.فلحد

للي ووفد  وحخافحدوو  فُاوزفد  رذفحد  ل فذكرحافخ افحدزا  ف  مت فخو انفذ فعدف ابحفحدت ارئف

                                                             
فخ نفف-ف1 فزننلم فحدز وخفعحدوا ف ا فحد ن دل  فحدزا   فحنتثنىفخ و  فحدرارننذف ا فحدو ن ف ونود ي اظفعد

حعحاحسفوفلدبد ف فُاريفخ ل مفزاايافنافحدو نفحدوحاقف  ف فدعاف اف لرفحد  رو فخاافحد حافخ و ف
فحدو و فعد ف ا فحدرارننذ فحدو ن ف ونود فيذ فحنتثوى م فلنمار فعقنى ف اا فحد ن دل  ف افحدزا   فحد ن دل  د 

فح الوندفدبد ف فيتمفحنت احافذ ف افحكت  عفع  لت  
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 وكنفد   و فد   ات ف فلد وف ودفيذفز رلافحد وحخافحدوو  فيذفحع  ل فف افي قيفذداىفذدااو ف
خا مفوفحد ااراف ود  اارفحداابيافداامفير هااوحفنااافحدرلااافوفلداالافداااي مف ااواقفد اارز فنااواف ااونفنااوحف
خااانو فلفي اااالوفخاااافعدفذزوحااا فحد ااااو فع اااواف ااا   فحد  ااارفد و ااانفُ دااان مف اااافزو ااامف  نااا فع

ف فف(1) ولن 
د بحفي اف رجفحد اننمففياذف اونودفحدو انفخاافحد وحخاافحدوو ا فدر  لا فوفخناا وفنا  فدعانف

عدفيررافخ افحدو نف  م فخو انف) اوقنفف- افحل فحد راعفف– افعزمفحدزو ا فخيرنف افحدو رف
/عف اااف ااونودفحدو اانفحداااووقي(فدعااافيتواالافحإللااوانفذدااىفعدفك ااوغفحد وخاارفد ااب فحدااااف ف112

ُوناذفعدف ااو تفحدو انف ااافعخاراعف متوحا فع و اا ف يادنف   اافعناا ف فزح فياذفناافُاتااوجف
يل وفذدىفحدرخوُ فوفدبد في دفحد ننمف اافعخ اىفداوزنرفحدو انفذ دونلا فايا.ف اب فحدااافياذف واضف

وقافعلف ودنااار فدااروضفيتااوتفحعحاااحسف  اارحاف ناا فوف  ااوفعناا فعالااوزفدااوزنرفحد اانوخوتفعلفحد ناا
  وانا فحعخ او فحدزملما فحدتاذفف19ف-13حدو نفعدفُا  فدرحاحسفحدابيافزتارحلحفعخ اوا مفكالاف

فزااقف  رحاف ن ف يريفع فز ااف ودااسفحد رافحد اذفلع فز نو ف افذز وفقاحنت  
لن اااظفعدفحد ااوقنفحداوقُاا فلحدوياارلدف اااف ااونودفحدو وداا فحد ن دلاا فحدعااونتذفحاااقتفنااافعقنااىفففف

 ال ف فُ نفخافعحاافلخيارلدفنان ففلناافع  اىف فز ناافخ اىفناتلافنان ففدوو انفحدزا ا ف
فحد ن دل فلند فد انالافوفلعالوزتفدوزنرفحداح  ل فح نتثنو ف افلريفحداا 

حدرارننااذف ااافحنااتثنىفخ ااو فحدزا اا فحد ن دلاا ف ااافحدز ااوخففلخ ااىفحداار مف ااافعدف ااونودفحدو اان
عحدااوافحدرااوسفحدرح اا.فحداابيفيت اا افخ ااىفعحدااوافزيااهلنفحعحاااحسفدعااافداامفُ دااافحدفُونااذفنداا ف
خاافح دت حاف وداافحد ااقفيل وف ودنار فدو و فحدزا  فحد ن دل فوف  ونىفخااافالاوحزفزياهلنف ااف

 دمفيتمفحدزو ا فخيرف افحدو ر 
 
ف

                                                             
  134دمحمفيوال فحدرولوف:ف رال.فنوكافوف ف-1
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 انيالمطلب الث
 مضمون عقد الخدمة المنزلية

 تحديد ماهية العقد ، ومدى حرية الطرفين في تحديد تفصيالته : -أوالً 
 اااافحدو اااوقفحدرباااو ل فحدتاااذف فيت  ااادفف–  اااوفعلباااانوفف–ُوترااارفخ اااافحدزا ااا فحد ن دلااا ف

حنو وق وفزوحيرفعيفلدنف ولافوفنوافزوحيافذاحقنفخوحدفحدو نف .فذاحقنفحدوو نفوف   اف لاواف
 لاارف)حدوو اان(ف ااأقح فخ اانفدااااوسفحعل ف)خااوحدفحدو اان(فلزاااعفذقحازاا فعلفذلاارحي ف  وكاانفحع

فعالرف فيودتوحيافخ ىف و ل فحدو افع رفبرلايفل زافل فينو افخ افحدزا  فكالن ف 
للنحف اودفحعخاانفعدفحد توو اايافيت توااودف ودارنا فحد    اا فياذفح زمااو فخ اىفلاارليفخ اااف

حد ااريلافوفحنااتنوقحوفد راااعفناا  ودفحإلاحقنفحدو اُاا فوفذ فعدف ااب ففحدو اانفلزاايااافحدت ح ااوتف اانف ااا
حدارنااا فُ ااالافن و  اااوف ثلااارحوفوففلندااا ف ز اااو ف وحخاااافنناااوافحدو ااانف يااادنفخاااواف ودنناااوافحدواااواف

وفدااابد ف فُااااوزفد  توو اااايافح زماااو فخ اااىف اااالئف وحخااااف  اااا فخ اااو فحدزا ااا ف(ف1)ح الت اااوخذ
حفح زماو ف ا  اووفد  ا ا فحدوو انف)حد اوقنفحدثو نا ف ااف اونودفحد ن دل فحداووقُ فوفذ فذنحف ودف اب

فحدو نفحداووقي(ف
لن اظف نوفعن ف اافحدناوقافعدفيتماافحد توو اايافخ اىفال لا.فحع اوافحدتم ال ل فوف  وحخلااف
قيااا.فحعالاااروفل وحخلاااافحناااتا و فحإلالاااوزنفحدالانااا فوفلعل اااوتفحدرححااا فوفل لااارفندااا ف اااافحع اااوا ف

دوو انفلخاوحدفحدو انف فُيا نفذ فحع اوافحداو رنا فزاوا لافحع اوافيودهوددفعدفح زمو فكالافح
فحدتم ل ل ف 

 ثانيًا: المسائل الجوهرية :
 ااافحدااالزافعدفيتنااول فحزمااو فحد ااريلافحد اااو نفحداو رناا فيااذفخ ااافحدزا اا فوفلد اابحفُااادف
ح زمااو فخ ااىفزاايااافقرلواا فحدو اانفحداابيفي قُاا فحدوو اانفوفل  اااحافحعالاارفحداابيفيايواا فخااوحدف

فدو نفل انفحدو اف ح
                                                             

1- Rivero (J) Savatier (J) op. cit. P. 431ف
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 نوع العمل : -1
 اااا فحد ن دلاااا فوف ااااوفحدا ااااافعدفحدو اااانفحداااابيفياااارقفخ لاااا فخ ااااافحدااف-نااااو  ووفف-زراااالافدنااااوف

وفخ ىفعدفُدودفال احوفيالنووفوفلدعافينرهذفعدفُدودفحدو نف  دنووفل يارلخووفل ولناووفعلفحإلناونذ
ف و الوفد توللاف 

ُدمااذفح زمااو فخ ااىفزاايااا ف  رلوتاا فعلففل في اا افح زمااو فخ ااىفزاايااافحدو اانفكنوخاا فوفذن
 و زمااو فخ ااىف لااوافحدوو اانف و اانفياااليفوفعلف و اانف ا اا ف ن دلاا فوففنااوح فعكااودف اابحفف–النااا ف

حدتاايااافخااارناووفعلفبااا نلووف فلد اااافعلالرااعفحد اااوقنفحدرح وااا فف ااااف  ااا فخ اااو فحدزا ااا فحد ن دلااا ف
نفحدزا ا فحد ن دلا ف أقح ا ف ف  اوفعدفحداووقُ فيذفي رز وفحعلدىفكلودفنوخفحدو نفحدبيفي تا افخو ا

حد وقنفحدثو ن فخيرف اف اونودفحدو ودا فحد ن دلا فحدعاونتذفحلاترقعفعدفيت ا افحدو اافناوخفحدو انف
حد د اافف ااا فحدوو اانفلقرلوتااا  ف  اااوفعدفحدم اارنفحدثودثااا ف اااففحد اااوقنفحدويااارلدفف اااف اااونودفحدو ااانف

فدو ن فد رلو ففلنوخفحف حدرارننذفحلترقعفعدفيت  افحدو افزااياحوف
لد افلحال ف ونودفحدو نفحود فخاافحزمو فحد توو ايافخ ىفزاايافنوخفحدو نفل ااح فوففيماذف
 اب فحداودا فُاادفحدرالاوخفذدااىف اوفُ اواف ا فخو انف  و اانفدااافخاوحدفحدو انفوفلل فيلرالا.فذدااىف
خرئفحد  ن فياذفحدا ا فحدتاذفيا قافيل اوفحدو انففلل فحاقزا فحد ااوكمفحدو ودلا فلي اووفد  ت الوتف

فخ نف ارننذ(فف33حد وقنفف خ نفنووقيف2/فف59احد  ف)فحد وقنفحدو
ل ابحف ااوف  ااعف اا ف اد اا فحداان ضفحد  اارن فخنااا وفعكاااتفخ ااىفعناا ف فيااذفزولاالافحدو اانف
ُدمذفكلودفالنافحدزا  ف هلرفزااياافدنوخ اوفل ااح وفياذفخ اافحدو انف فلياذفزااياافناوخفحدزا ا ف

حدرالوخفذدىفحعخ او فحدتاذفُ اوافك اوفننارحى فحدوحالدفخ ىفحدوو نفعقحى وفليذفزااياف اح وفيتولاف
لل فزااااقتف ااودرالوخفذدااىفحدواارئفياا دفداامفيوالااافخاارئفزااودىفحد وبااذفزاايااا وفلي ااووفد  ت االوتف

 فلنوت افعدف بحفحدادمفُ راافياذف ااو فخ اوقفحدزا ا فحد ن دلا فلنتاودىفزااياافحعالارف(1)حدواحد  
فدف افحدال ا ف حد ان فحدتذفن عفخ ىفزيدل  وفحد وقنفحداوقُ فلحدويرلف

                                                             
  15وف ف1 فحد وحايوفجف19/3/1513ال ا فف– فف25دان فف143حد وافا مفف-1
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 مقدار األجر: -2
علالرعفحدم رنفحدثونل ف افحد وقنفحدرح و ف اف  ا فخ و فحدزا  فحد ن دل فحداووقُ فزاايافف

حعالاارفحداابيفي تاا افخااوحدفحدو اانفكايواا فذدااىفخو اانفحدزا اا فحد ن دلاا فوفلن ااعفحد ااوقنففحدثو ناا ف
حد تماافخ لا فلقرن ا فنااحق فففخيرف اف ونودفحدو ودا فحد ن دلا فحدعاونتذفعدفيت ا افحدو اافحعالار

خ اىفف2111داان ففف185لن عفحدم رنف)فس(ف افحد وقنفحداو و ف افحزمو ل فحدو نفحدالدل فا امف
حدنافخ ىفحعالرفلقرن  فحاو  فليترحتفزوحزرفحد ايوخوت ففللنحفدامفيانافخ اافحدزا ا ففخ اىفف

خفنحزا فذدفلالاافوفلل فحعالرفحدبيفي ت اف  فخوحدفحدو نفوفي  بف وعالرفحد  اافدو نف افحدناوف
يلرال.فذدىفخرئفحد  ن فيذفحدا  فحدتذفي قافيل وفحدو نفوفي نحفدامفيوالاافزتاودىفزااياا فحد انا ف
حدتاذفن اعفخ اىفزيادل  وفحد اوقنفحداوقُا فلحدويارلدف اافحدال اا فحدااووقُ  فلياذف اونودفحدو انف

ف لوتفحدواحد  حدرارننذفزتودىفحد اد  فحد زت  فز ايرفحعالرفحد اتاافد وو نفلي وفد  ت
 مدة العقد وكيفية تمديده: -3

علالراعفحدم اارنفحدزو ااا ف اافحد ااوقنفحدرح واا ف اافحدال ااا فحداااووقُ ففلحد اوقنفحدثو ناا فخياارفف
 اف اونودفحدو ودا فحد ن دلا فحدعاونتذفوفلحدم ارنفحدثودثا ف اافحد اوقنفحدويارلدفخ انف ارنناذوفلحدم ارنف

دلاا فعدفيت اا افخ ااافحدزا اا فزااياااف ااانففحدو اااف)ج(ف ااافحد ااوقنفحداااو و ف ااافحزمو لاا فحدو اانفحدالف
خنا وفُدودف ااقفحد انففل لمل ففز ايانففوفلزوانخفنرنودفحدو اوففد بحفُادفعدفيت  افحدو ااف
زااياحوفد انفحدو افلقرن  فز ايانفوفل اف نوفزنر.فع  ل ف تو  فحدو اف فلدعافحدا ح فحدبيفُ ارحف

نفحدو اااف؟ففنوت اااف ااأدفقريااوفخ ااافحدزا اا فيت توااودفنمااا ف ااونحفدااوفداامفيت اا افحدو ااافزااياااحوفد ااا
 ودارن فحدعو   فيذفح زمو فخ ىفزاايافعلفخاافزااياف انفد و افذنحف ودفخو نفحدزا  فنووقيف
حداناال فوففع ااوفذنحف ااودفخو انفحدزا اا ف لاارفناووقيفحدانااال ففلداامفيتماافحد ااريلافخ ااىفزااياااف

ذف اانفا  ا فحدو ان فل ابحفف ون اعفخ لا ف از ف ودفيذف ب فحداودا ف اااقفحد اانفوففل ازا ف ا
حد ااوقنفحداااو و فلحدثال ااودف اااف ااونودفحدو اانف ااافعدفخ ااافخ اانف لاارفحداااووقيفُااادفعدفُدااودف

ف ااقفحد ان فلنر ىفخ افحدوو نف لرفحداووقيف ااقنفحد انفيذفحو فحدتاايافحد  نذفد ف 
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 المطلب الثالث
 شكل عقد الخدمة وإثباته

 أواًل: شكل العقد:
حدزا اا ف اافحدو ااوقفحدرباو ل فوفحدتااذفزنو اافقلن اوفحوالاا فذداىفزمرنه ااوفياذفلاادنفُواافخ ااف

 و وفلدونف لوسفحديد ل فيذف بحفحدنوخف افحدو وقفنو .فخافحدنوحلا فحدو  لا فد تياهلنف فد ابحف
ي دفحدو اف افُدودف دتو ووف  وف اافُداودفلامونوووففللنحف اودف دتو اووفيلاادفعدفُاارافخ اىف االسف

ناز ف)حد وقنفحدثودث ف اف  اا فخ او فحدزا ا فحد ن دلا فحدااووقُ ف(فلزاوقخففناخفدعنف افقريل 
حدثودثاا فدااااف دتاادفح ناات احافحع  ااذ فلعدفُاااراف ااود هتلافحدور لاا فلح نا ل ناا ف  والاادف اااونودف

وفل بحفُااادفد  اونودفحدعاونتذفوفحلا فعدفع  ادفحدوو  ا فحد ن دلا ف ااففحدو ود فحد ن دل فحدعونتذ
 فلعدفُدودف اراحف ود ه فحدور لا ف اافناازتلافتودذفي مف فيت نودفحد ه فحدور ل  لرفحدورسفوف ود

دعنفقرئفناز فوفللنحف ودف اراحف هلرفحد ها فحدور لا فزريااف ا فنااز ف اارانف ود ها فحدور لا ف)ف
فحد وقنفحدتونو فخيرفخ نف ارننذ(ف

حعلداىف اافففلن اظف ناوفوفعدفاباو ل فخ اافحدزا ا فف فيناو ف ن اوف اوفن اعفخ لا فحدم ارن
حد وقنفحدثودث ف افحدال ا فحداووقُ ف ففزننمفخال  فحدو نفكالافخو انفحدزا ا فحد ن دلا فلخاوحدف
حدو انف و اااف دتاوسف   فل ااوفن ااعفخ لا فحدم اارنفحعلدااىف اافحد ااوقنفحعلدااىف اافحد ااونودفحدعااونتذف

نفحدتونااو فخنااا وفحلااترقعفعدفُدااودفحدو اااف دتو ااووفوففل ااوفن ااعفخ لاا فحدورااوانفحعلدااىف ااافحد ااوق
خيرف اف ونودفحدو نفحدرارننذف افعن ف فُادفعدفُدودفخ اافحدو انف وكتاوف ودعتو ا ف عدفحد اوقنف

 اااافنناااوافحدو ااانفحدااااووقيفلحدوراااوانفحع لااارنف اااافحد اااوقنفحدتوناااو فخيااارف ااااف اااونودفحدو ااانفف91
حدرارننااذفن ااعفخ ااىفعدفُوااافحدو اااف و  ااووفلدااوف ااودف لاارف دتااوسفوففلعالااوزتفد وو اانفيااذفحااو ف

افلالوقفخ اف دتاوسفعدفيثراعفحدو اافلح و ا فحدتاذفنياأتفخنا فف ا لا.فقار فحإل راوتفوفي ابحفخا
 ف ودتاودذف(1)يا فخ ىفعدفحدعتو  فلريفإل روتفحدو اف افالوندفخوحدفحدو نف فلريفحنو وقفدا 

                                                             
ف 3وف ف2حد وحايوفج ف25/9/1531ال ا فف- ف41دان فف5حد وافا مفف-1
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فُدودف اف وسفعلدىفدو و فحدزا  فذ روتفخ ا ف ا ل.فقر فحإل روتف
 ثانيًا: إثبات عقد العمل:

د ااافعلاقفحد ااننمفيااذف ااونودفحدو اانفعحدو ااووف وخاا ف وإل رااوتفوفذنفن ااعفحد ااوقنفحداوقُاا ف
لحدز اااودف ااافننااوافحدو اانف فُااادفعدففُدتاادفخ ااافحدو اانف ااافنااازتلاففوفلناااتمظف اانف اااف
قريلاا ففكناااز ف فلنوااافحدو ااافف و  ااووفلدااوف ااودف لاارف دتااوسفوففليااذف ااب فحداوداا فُاااوزفد وو اانف

 فحدتااذفنيااأتفخناا ف ا لاا.فقاار فحإل رااوتف  فللاقفحداداامفيااذفحد ااوقنفلحااا فذ رااوتفحدو ااافلفح و اا
فحدتونو فخيرف اف ونودفحدو نفحدرارننذ ف

 اف ال ف رح نف بحفحدنافناتنتجفعدفحد يرخف اف رجفخ ىفحد وحخافحدوو  فيذفحإل روتفوف
حلاا فياار ففكاالافحدوو اانفل االافخااوحدفحدو اانف في ااوحدفحدو اانف فُاااوزفداا فذ رااوتفحدو ااافذ ف

تو ااا فوفدااابد ف فُاااات ل.فوفخناااافخااااافلالاااوقفحدعتو ااا فذ راااوتفحدو ااااف هلااارفحإل ااارحافعلفحدل ااالاف ودع
فحداون  ف 

وفرعفال ل.فح و  ف ا ل.فقار فحإل راوتع وف ودنار فد وو نفي دفحد يرخف افعالوزفد فعدفيث
عُووف ونعف ل  فحدو اافوفل ااف اب فحد ار فحدرلنا ف)حديا وقن(فلحد ارح اف فلنراالفعدفحد اائف اافندا ف
زااويلرفحدا وُاا فد وو اانوف وخترااوا فحد اارئفحد ااولففح ت ااوقُووفيااذفحدو اااوفف وخاا فذنحفخرينااوفعدف

ف ف(1)خاافلالوقف تو  فدو افحدو نف ودرووف وفزرال.فذدىفز  لرفخوحدفحدو نفلدلافحدوو ن
لن دااافد وو اانفيل ااوفيتو اااف   رااوتفحدو ااافعدفُاااتملاف ااافح دتاا حاففحداابيففُ اا.فخ ااىف و اانف

ت ثااانفياااذفعدفينيااائفذباااروانف)  ماااوو(ف وخااا ف دااانفخو ااانفياااب رفيل اااوفحنااا  فخاااوحدفحدو ااانففحد 
فلخنوخت فعلف  نت فلنن ف   فحدخ 

لنناارحوفعدف اابحفحد  اافففُدااودف ااافذخاااحقفخااوحدفحدو اانفوفداابد في ناا فُياادنفحااا فخ لاا ف
ُ دافعدفُاتملاف ن وفحدوو نفوفقلدفعدفزوتررفحا فخ ىفحدوو انفوفدابد فيا دفحدوو انفُ داافعدف

                                                             
ف 133 فيوال فحدرولو:ف رال.فنوكافوف ف233حااف لر :ف رال.فنوكافوف ففف-1
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ف (1)اقفيذف ب فحإلبروانُا  ف وفلف
ل تو ااووف فكاااف ااافحإللااوانفذدااىفعدفحااافحدوو اانفيااذفذ رااوتفحدو اااف ا لاا.فقاار فحإل رااوتفوف
 ر ونووف اود فخاافلالوقفخ اف دتاوسفوفع اوفذنحفلالااف ثانف ابحفحدو اافوفياالفُااوزفد وو انفخنا ابف

 فوفلخ ااالوف ود وحخاااافذ رااوتف اااوفُزااودففحدعتو ااا فعلف ااوفُاولز اااوفذ ف ودعتو اا فوفلي اااووفد  وحخااافحدوو ااا
ف (2)حدوو  فيذفحإل روتف

لناوزفد وو نفذ روتف وفُزودففخ افحدو نفحد دتوسفوفعلف وفُااولز ف ودرلنا فحديز ال فوف
 فل ااب فحعحدااوافز راااف اااف ااوسفعلدااىفخ ااىفخو اانفحدزا اا ف(3)ذنحف ااودف نااوعف ااشفبااافحدننااوا

فحد ن دل ف 
 الخاتمة: 

حدا اا فاسفحدوااود لافذدفلي نااوفإلز ااواف ابحفحدرااا فحداابيفزنااول ف م اوافخ ااافحدزا اا فحد ن دلاا فففف
يذفقل فحدز لجفحدور ل فحدتذفحيرقتفحنن  ف وخ فد بحفحدو الفل ذفحد   ع فحدور ل فحداووقُ فوف
 فلحدعونعفوفلن  ن فخ ودفوف وإلبوي فذدىفحدرارنافحل فحن وفدامفزااتثافخ او فحدزا ا فحد ن دلا

فحنتثنو ف و الفللن وفحنتثنو فال  لوو 
زنولدعفقاحنتنوفد بحفحد وبوخفزورندفخ افحدزا ا فحد ن دلا ف وباالاف  و  ا فوفل ااف امفففف

حاقنوفحدموحا فكلن فل لافخ افحدو نفوفلزنولدناوفخنوخارفخ اافحدزا ا فحد ن دلا فوفلحااقنوففحقرحيا ف
حدو اافلقرن ا فح روزا ف فلز ا فدناوفعدففلع  لت مفوفل   ودفح زمو فكلن مفوفل اف مفقانانوفلادن

خ ااافحدزا اا فحد ن دلاا ف أناا فخ ااافخ اانف ااافنااوخف ااو فوفذنحف فياارقفذ فخ ااىفحعخ ااو فحدلالناا فوف
حدتذفز اافعيرحقفعنرنفخوحدفحدو انف يادنف رولارفعلف لارف رولاروفدابد فيو انفخو انفحدزا ا ف

 فذدااىفعدفخااوحدفحدو اانف فحد ن دلاا ف فُدااودفذ فيااذفحد اااوكافحدزوخاا فل  ا وز ااوفوف وإلبااوي

                                                             
ف 411حاوافحداياف و نفحع وحنذ:ف رال.فنوكافوف فف-1
ف ف41 ف رال.فنر عفحإللوانفذدل وف ف28/2/533زوانخفف225عنوهفخ ودذفف293 رحافن ضفف-2
ف 41حداوكاوف ف فحد رال.ف29/9/532كتوانخفف383 رحافن ضفف-3
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ُداودفذ فلز اووفقرلولاوو فدعانفندا فيا دفخ ااافحدزا ا فحد ن دلا فعبالاف اافن او فخ اافحدو اانفوف
ف ال فُواف نفخ اف ا  ف ن دل فخ افخ نفلحدوداف لرفخال  

 أهم التوصيات:
نوخاذف  ارلانفحدانافخارحح فخ اىفحدواوقنفذداىفعحداوافخ اافحدو انف يادنف او فلف ااونودف-1

خ اىفعدف فزتواواضف واففيذفحو فخااافلالاوقفحدامفياذفحنن ا فحدو ودا فحد ن دلا وحدو نف يدنفخ
خرحح فعلفب نوف .فعحدوافحنن  فحدو ود فحد ن دل لفعدف ونودفحدو نفُوافحديرنو فحدوو ا فيل اوف

فيتو اف ودو نفحدتو .ف 
نوخذف  رلانفحيرحقفنافخرن فيذفحعنن  فحدزوخ ف و و فحدزا  فحد ن دل فكر الدفحيفف-2

لريفيرقفيذفخ افحدزا ا فحد ن دلا ففُزاودفففحدنناوافحدزاو ف و اافحدزا ا فحد ن دلا فف اوفدامفزعااف
فيذف   ا فخو نفحدزا  فحد ن دل فوفلل ف ونعفز  فحعحدواففخاُ  فحداالا 

نوخذف  رلانفزننلمفخ نفخ افحدزا ا فحد ن دلا ف اأقحنفزيارنو فوف  رناوافعلف اونودفلدالافف-3
  اف ال ف رحافلزحايف فف

 : المراجع
 أواًل: الكتب:

ف1551عح افحاافحدررخذ:فحدوالل فيذفحد ونودفح الت وخذوفقحافحدن   فحدور ل وفحد و رنوف-1
فذ وسفحاافذن وخلن:فلرحف ونودفحدو نفحداايافوف  رو فالو و فحد و رنفوفكالدفزوانخفف-2
ف1581زويلافحاافيرج:ف ونودفحدو نفوفحداحافحداو ول وف-3
حدنعاااوه:ف اااونودفحدو ااانفحدعاااونتذفحد  اااواد:فحد روااا فحعلداااىوف  روخاااوتفلحاااانفال اااو فياااو رف-4

ف1553حدتأدلففلحدنيرف او و فحدعونعفوفحدعونعفوف
حااوافحدااياف و انفحع اوحنذوفا ا يفيرنااف راارلع:فحدونالةفياذف اونودفحدو انفدالدا فحإل ااواحتف-9

ف2111حدور ل فحد تاانفو  روخوتفالو و فحإل واحتفحدور ل فحد تاانفوف
فف1551حاوافحداياف و نفحع وحنذوفح ايفخرافحدرح ا:فعخو فحد ونودفوفكالفنولرفوف-1
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حاااوافحدااااياف و اانفحع اااوحنذ:فلاارحف اااونودفحدو ااانوف  رواا فحكناااو فل راا ففحااااودفوفحد اااو رنفوف-3
فف1551

فف1583حااف لر :فعخو ف ونودفحدو نوفحد رو فحدثودث وف نيأنفحد ووائف وإلندناان وفففف-8
فف1583حدرح افوفدمحمفُالىف  ر:ف ونودفحدو نوفحداحافحداو ول وفح ايفخراف-5

لااوسفزو ااوف ن اااوا:فلاارحف ااونودفحدو ااانوفحد رواا فحدثودثاا وفلااار  فحد راا.فلحدنياارفحع  لااا وف-11
فف1518 هاحقفوف

لحد اوحنلافف1595داان فف51لوحلفحعح ا:ف اونودفحدو انوفقاحنا فد اونودفحدو انفحد وحاافا امف-11
فف2111 نيواحتفالو و فح دوفحد واد فلحد د   فد وفف

فكالدفنولر ف2113لوحلفحعح ا:فحدوالل فيذفننوافحدو نفحداووقيوفحد رو فحدثونل وف-12
لااالرودفقو ااا :فحإلقاااوافحد اااونونذفدا اااو فحدو اااو فحد  اااوالرنافياااذفحداااال فحدور لااا وف-1131113ف

فحديرد فحدور ل فدا و فحد  والرنافف
ذفحإلنالافوف نيواحتف دتدفحدو نفحدور ذفخوق ف  ايفحداولا:ف م وافحدو نفلعحدو  في-14

فف1583وفحد و رنفوف
خرافحدرزح فحالافُا:فحدونالةفياذفلارحف اوحنلافلحدتأ لناوتفحإلالت وخلا وفحد روا فحعلداىوف-19

فف1552 نيواحتف  ل فحديرق فوفقكذفوف
فخرافحدوقلقفُالى:فلرحف ونودفحدو ن:فقحافحدمعرفحدور ذوفحد و رنفوفكالدفزوانخف-11
حد اانومفياارجفحد ااا :فننرناا فحدو ااافيااذفحدياارنو فحإلنااال ل فلحد ااونودفحدوبااوذوفحدااا  ففخراااف-13

فف1551حعل وفقحافحدن   فحدور ل وفحد و رنوف
يااذفلااأدفزنناالمفخال ااوتفف1581دااان فف8خ اارفخرااوهفحدولااااله:فحد ااونودفح زاااوقيفا اامف-18

فحدو نفوفحد رو فحعلدىوفكالدفنولر 
فف1589 ونودفحدو نوفحدا  فحعل وفكالدفنولروفيتاذفخرافحد روا:فحدونلةفيذف-15
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ياا حقفق  ااود:فحدتياارنووتفح الت وخلاا وف ااونودفحدو اانفوفحد رواا فحدثونلاا وفحد  رواا فحدتوولنلاا وف-21
فق يافوكالدفزوانخ 

دمحمفياااوال فحدرولاااو:فحدتيااارنووتفح الت وخلااا وف اااونودفحدو ااانوفحد  روااا فحدااياااانفوفق ياااافوف-21
فف1581

حنااتث وافحد ااو فخااافقرنااافحد  ااوا  فيااذفحدم اا فحإلنااال ذوفحد رواا فف ا ااوقف ااال ف  اارحد:ف-22
فف1551حعلدىوفقحافحدث وي فحدور ل وفحد و رنوف

 ا اااوقفال اااو فحداااايافز اااذ:فخ اااافحدو ااانفياااذفحد اااونودفحد  اااريوفحد روااا فحدثونلااا وفحد لتااا ف-23
فف1582حد  رن فحدوو  فد عتوسوف

حدثونلااا وفحد ر ااا فحدث اااويذفحدور اااذوف وناااىفخراااوق:فقالهفياااذفحد اااونودفح الت اااوخذ:فحد روااا ف-24
فف1554حدر ويفوف

فف1583  وافدمحمف ا وق:ف ونودفحدو نوفحداحافحداو ول وفحإلندناان وف-29
 ثانيًا: الرسائل واألبحاث:

لااوحلفحعح ااا:فذن ااو فلزواااينفخ ااافحدو اانف لاارف ااااقفحد ااانفوفانااود فق تااواح وف  لاا فحدا ااو ف-1
ف لرف نيوانففف1553 او و فحد و رنوف


