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 ا�����ت : ا���� ا�ول� �    � ا���ا�� ا����د����ه�� ا������ ����ب ا���د�� 

�4 �3ف ا�0��1/م إ-��'+��,+�م ا������ ����ب ا���د�� و أ)�ا'& و ا�%�وط ا��ا"! : ا�ولا����� 

  .ا:"�اء ���78م 6+5ا

�,+�م ا������ ����ب ا���د�� :� ا�ولا��	�  

��  أ)�اع ا�������ت ����ب ا���د�� :ا��	�� ا� �

�  =�وط إ"�اء ا������ ����ب ا���د��: ا� ���ا��	�

�ا�ا����� � �  .ا@?�ر ا��7)�)�� ا���1-�� '4 ا������ ����ب ا���د��: 

�  .)�Dم ا:B8' ���C ا���7'/ ا�A��1: ا�ولا��	�

��ا��	����B8' 4 ا�����H ا:FG B8' ���C/وق )�Dم : ا� �Iا��.  

  ا���7ق ا��Kى:ا��	�� ا� ���

���ا'�ت ا��L=�F '4 ا������ ����ب ا���د��:ا���� ا� �Fا� ����-  

�ا'�ت ا��F"�1 '4 ا������ ���8! ا:���دي:ا����� ا�ولFق ا��د�� ������ ا��Hا�  

�ا'�ت ا���1'��:ا��	�� ا�ولFا� 
  ا��Hق ا��د�� ��

���ا'�ت ا�,�د��:ا��	�� ا� �Fا� 
  ا��Hق ا��د�� ��

�����:ا����� ا� ��N74 اا������ ا�' �L=�Fا'�ت ا��F8� د�������  ���� ����ب ا

��� 'B8 ا����6:�ولا��	�� ا�N7دي ا����  ا���7ق ا��F-�� '4 ا:)+�ء  ���8! ا:

����� '��G B8 :ا��	�� ا� ��N7�6 ا��   ا���)! ا�"��1'�إ"�اءاتا��

�O ا����6 ������8 ���! ا���دي:ا��	�� ا� �����(.  

��!�
  ا�
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�����:  

�4 أC/ث ا��7ا)�4 )����،        
1Rن ا��(� ���R�Tذ� � V� &(ة ��/أ��& ا��11�XCأ �+D- V/�/، و��8& ا�X= 

�5F أوا�Y ا��7ن ا����] '%�،و�] ذ��G Tر ا���م ��H( B8'  A�Hق وا�] �1%
 آ
 ا��واY6 ا��7)�)�� إ� 

 /7' !"�16 I%F- ��1'�� ا���ا�,�د�� و ا� 
1Rت ا��ا��� -���/ '4 إ)��ز '1
 ����ب ا�[�� -T8 ه� '\

X�  .��ب���Xب أو _�� 

 '\ا)�+�ء و /7' 
����م ��ا"& آ ���� 
1R4 أ� ا�X1� � �7م  نإذ� Bا��1دة  ا�6/إ� `F- 4 66إذ� 

90-11�)�ن �� B8'  �8�":ا����ت ا������ �  
1Rا� �\' �+�F-:، �(�(�7ن أو ا:�[�ء ا�\Hءا���N7(ا 

�%Fل،إ)+�ء ا��Rذي ا�1/ة ا��1/ودة،ا������7 ،ا� 
1R7/ ا�' 
ط ا��L�+8� �(�(�7 ا�0��1/�� أ"

  ."،ا���7'/،ا�� �ة

       Tذ� B8' �7,-ا B�� h��+F� 4 أن� �H8� ��� ا��� -���R�78ا'/ ا�� [N0� &(ه5ا ا:)+�ء أ �  
Gو ا�

j �Nراد-& ا�F1,�دة دون -i�R  � ذ�T، أو �F+�& أC/ه�1 6�F�1ا�����1 ا� kR6 [N� 
1Rو ا)�+�ء '7/ ا�


  ،�اء ��_��ن  � ا����ل '�1l B8ن =�'� ����7ار ا���0/ام و"+� ��"& ، ��"�,�� m"�,1ا� 

 / A8H1ب ا���Gأ ��������! �+V أ /ح ا��lار أ 
1
 �/ا �Rن '���C 4 ا�,�R��8�1ا�� T�56 4�� 

1
 "�ء أآq� ���1C �r"�اء p�C أا�1%�وع أو ا����o1 وRن ا��(� 4X� �8��Rظ ���6/ ا��,�Cنا������ ا�، 

 4� 
1Rا� ��/ إرادة ا�0��1/م  � إ)+�ء '\ T�5� &81R6 ظ�,�Cا� B8' 
��R���1 ا�C د ه��%F1ا�+/ف ا�


  � ار-�Xب r1- و'� ��اء�%��ار ا������،p�C ��! أن ��Xن  &�8' BF�� رآ4 ا���! ا�5ي p�C


 V��" IHK أو و"�د ا'���رات ا���د�� "/�� و هh5 ا���Kة ه� ���lع در��Rا��Fا��.  

 ا�5ي أ �ز أز��ت ا����دي���FX"� و � 41 4�6 )���O ا���ب ا���1��R ا��r)�� ه� ا���Hر ا�      

 V��R86/ان ا� i8�0� B8' ره��?t u�XR(ا ������VDR ا�/ول -�7م '�D( B8م  ،ا���د�� و  u��Gأ T�5�


 ا���د ا���ق ����80 '4 ا��DFم ا����8ا�� ا�5ي ��7م 'B8 ا���X81 ا�����1 أدى ا�B  ا:)��ج�1'�� ����

�] ا��Dوف ا����د�� ا��/�/ة R6 �G�K/ا أu��G ا����o1ت و ا���1)]  B=�1�- ت���t د��ورة إ��l

�] ا��Dوف تا�� ر=�و  i�X6[�� ا�� Tو ذ�، ��"���FX- و �������l�R �6,� دا��6�R�� �1ت  

�4  �ض و"�ده� )��ج و ا:)��"��ا:ا���1�/ة و ا��[B8' !8 ا�ز��ت ا����د�� و ز��دة  4X1�- B�C 


 ا�F,�7ت و ز��دة I6 Tا���7ء ، وذ� 
 و ا�,����R �ا��1 دود� � '��V ا��F1 �� ا���ة و ا���اع �4 أ"

 ���4 ا��/ا��6 و ا�'�1ل ا�8�01,� إ�Bا����د�� ،و إ'�دة ا��V�DF ا�+�8X� و ا����,� �18%�ر�] و Tذ� 

 
��  .��نا:)آ/�Kل ا@�� 

�6,� '��� و        
'B8 ا��1Rل �6,� هh5 ا���HR1ت آ8+� آ�ن �+� ا�)�XRس ا��V��' B8' ��8 ا�%[


 �G�K ،إذ أ��G ه5اX= �  V�� أو ا������ 
 ا����l ��K ��6/ر"� ا�و�B و �A�� V إ"�اء ا�,�
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�,+�م ا�,�
 R6/ا وا��R �دي  5Kأ 
وآIن �H_ u  ���o1ء ����8 ا�1%�وع و ا� أي "6�- ��'�1

1
  � ه5ا Rرب ا� �H8ء��+(:��X81ا� A�� ����( 1.  


 ا���د�� و ا"��1'�� اu8�C ا���ا�� _/اة ا���7\ل و )�Dا �Rو���X)��ا���o1/ة '�ا ����1Rا�  

 و ا� �اد 'C B8/ ��اء ،�)+� �\���د�G�K  � ا�1��1] ا���ا��ي و آ�)�6�r16 u ا��آ��ة ا������ 

�4 "+� وأداة ���1F�8 ا��1��1ة-���R أداة  ���Hص ا������4  ،-%[�
 و اX�،ا��1ل V�8 ���اآN,� وو���8 

 T�5� ����(ت ، و���16ور ا��u -[��ت ا�و�lع و أ��G ا��H7ع ا��Rم =�& '�"� ،و ه�-& '/ة أز

  .ا���ق ا���د إ�Bا�F+�ض ��6���د ا��F3� و ا��� �4 أه1+� ا��H+�� ا����o18� ���1ت و ا����ل 

       4' �+,و أ��م ه5ا ا��A�� V� [l أ��م ا�/و�� إ�� إ \س ا����o1 ا��� �H��-  V] د ] د��)+� و -�

 B8' ��8� �?o� ا�5ي �� )����  7/ا)+V+81' !G�F1� V �6,� � إراد�� ا��1Rل)%�3+� إ�� 8�6+� أو _78+� ا�

����oت ا��H7ع ا ��X8��1�� ا�B ا��H7ع ا��0صأو إ�� ��G�K ا����o1 أ�4 -��ل R�.  

�4 ا����o1 و ��  �  !(�" 4' B80�- 4 �8/و�� أنX1� p��6 ���� و هh5 ا���G�0 إ�� أن -�Xن "

 4X1� &(4 ا�_���8 ��ون أX�،�+81آI6 ���o1ل ا����- V� إذا ��G�K ك�Fا��7)�)��4 ��} ه kR6 ا'��7د

B�C ���o� ��G�K ن�X- ا�/و أن /� �  �+F�وإ�� ��G�K آI6 ��8ن -��ل �� ،و �� 76� "�ء 

و ه5ا ا����ل / ��R6 V/ة �3ق وأآ�rه� ا����1R ه� ا���Fزل '4 .ا�I6 ���o1آ81+� ا�B ا��H7ع ا��0ص 

ا��+V و ا���Fزل '4 ا��Gل،�4X   � ا���7�7 ا���G�0 ه� ��i ذو C/�4 �+� ا)���XRت إ�����6 و 

+V و ه5ا ���lع درا���F ،اذ ����R ا: \س و �G�F! '81أ�Kى ����8 -1} ا��1Rل ا�4�5 �,7/ون 

 ��G�04ا��  Vدي أه���  . ا����ب ا��G�R1ة ������8 ا���! ا�

       ���F' ا�1%�وع B6+5و�+5ا أو� �G�Kن ا������ ا�(� ا�5ي أ�[B 11-90 و آ�ن ا��RF1ج ا����V ه� 

��ي 26  �  ا�o1رخh\- V?  94-09 ا����1م ا��%��R� ر1978V ا�o1رخ  � أوت 78-12�)�ن  

�)�ن رV 7 ا�41N�1 ا��,�ظ 'B8 ا�"�اء ا�4�5 �,1994 &F' ��' �6,� � إراد�� و ا�5ي V+81' ون/

90-11 V�4 '/د ا��1Rل ?V ا����1م ر 
1
 �ول ��ة '��رة��R6 94-09رة ا������ ��87�8R7/ان "ا�� 

1
 ����ب � إراد��Rا�."  

 و ا��� -���R آ��7د '�H8� B8 رب ا:"�ا���ع �K 4\ل )�& 'B8 ا�%�وط و �D+� اه��1م ا��%1      

 4��8r1� ا��1Rل ،و_��ه�  [� &(I%6 ا�"��1'� و ا��,�وض YH01ا� [lورة إ'/اد وو�Nآ 
1Rا�

�4 ا��1N)�ت و ا:"�اءات �81" VD( �1دي ، آ��� و =�وط أ�Kى �����F- ��'�l  � ا���! ا�

4�C��1�1ل ا�R8� آ�1 ��ف )�ى ا���7ق ��R��%ا�� ����R1ا� h54 هX�،A��1ا���7'/ ا� B8' ���C:آ� 

 i�R�� ا���ب ��,� / �1��4 ا���Rب � ���H( �  �1ق -�/�/ �,+�م ا���! ا����دي  ��rX6+� ا��%�

1
  � -F,�5 ه5ا ا��Fع �4 ا������ )���� إ�[�ء R6� �1,�%�� ا���] -�87` ا�/ور ا�� �G��K 4��  ا�0��1/

                                                 
1
 ����ب ا���د�� : 4��C '�/ ا���1Cن /وسRص–إ)+�ء ا� �r�/ا�� �R�Hرة ا���F1\ء،ا��ا� ���X�413 -1  
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 `�K�16"! ا��7)�ن ا:داريا��� A��14 11-90 ا�� A�� V� &(ه5ا أ BFR�
 ا�1%�ع ا�,�)��،وR  �18r�،


 �+5ا ا��l�1ع أه��1 ��6[� R�� �ا� ����� و ه� ا��N7�6 ا��ا��1N)�ت ا������ ���7ق ا��1Rل إ� ا��

ا�0��1/��4  � ا������ �C/ة ا����01 �6��N78� ���F��6� �H8� B8' �6ء ��}  �X� Y7)& ا��+� ا�

� ا:"�اءاتا����دي و إ)�1 ���7ر ا���R1�� ا��%����R و '��ه� '4 -�/�/ ا�1,�ه�V و /6  
ه5ا �� أ?7

�/ى "/�� ا���! ا����دي �6� ��"�اءات و �/ى ا��Cام ا�0��1/م ،آ�ه
 ا�l�7� ا�"��1'�  � ر

����K 4\ل -h���7  ا����76 '4 ا������ أو ا�\�7C '�8& ،وأا:��ا �+D- ه5ا ا��/د �  �l�7�6 ا��ن ر

 ���C �  اءات��� &�F��R��� ه� )�ع ه5ا ا:"�ا���، ��اء ��78ا'/ ا��l�1'�� أو ���018,�ت 4X� و 

 VXأم ���"! ا�� Y7  ار ا��������ام ا�0��1/ا���اء ا�5ي �رh ه5ا ا�F`؟ه
 ه� إ�[�ء �j6دة م�'j6 

81' !�F� �  
��Rج ا��� هh5 ا:=����Xت �F��!&؟ و آ�V�� i -7/�� ا��k��R ا�51آ�ر  � ا��1دة ؟إد

&F��K 4\ل درا���F �+5ا ا��l�1ع ���Fو��4  � ا�,�
 ا�ول  �+F': ب���q� �����8� �(�(�7ا� V�DFا��

 أ�� ا�,�
 ا��F18� &��0F� �(�rز'�ت.ا����د�� و  � ا�p��1 ا�t �(�r?�ر ا������ ����ب ا���د��

  .�F"�1 '4 ه5ا ا������ و آ�,�� -����+��ا
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  :��ه�4 ا�(3"'2 ��1�ب ا*(��د'� &� /�  ا�(�.-ت ا+*(��د'� &� ا�%$ا#": ا���� ا�ول 

       
�_/اة ا���7\ل ا)�+�u ا���ا�� ا�����6 ا�=��اآ�� ا����8ا��� ا��� -�7م 'B8 ا���X81 ا���1'�� ����

�1��� ،  �Xا:)��جRا� ���o1ا� u(5اك(t �ة ا� ه� ا��F3� و اه�u1 أآ�r ا����د����� ��1R8ل و ا��آ�

 Tو ا���1 ذ� ���Hص ا������ و 1988 _��� إ���6B��)! ا�"��1'� و -���i '/د أآ�� �4 ا��1Rل �

 &7��H- ا������ دون u �' ا�,��ة h5ل ه\K د��  و������,4X� ، &F' �D ا�ز�� ا� u�76 �+� �' �ا��

 )���� �%�ا��� ��18ا64�F3\د)� و ا��� 'B8 إ?�ه� ا)�+�u ا�/و�� ����� ا��i%7 ا�5ي '�ف -/)� ا�7/رة ا

�� 1988 أآ���6 8-��1/ ا�"�ر و '�ف ذ�T ��6ادث �Xا�5ي د ] ا�� B��8 و إ�Xت ه��C\Gإ �F�- 

 ��"���FX- ت��N�71� �7 و A��F�1ا� h���� �(�1l د���  .V�DF-�r�/C ا�

�)�ن 12/01/1988 �/رت ��8�8 �4 ا��7ا)�4  �        �+F� ا�41N�1 ا��7)�ن ا���"�+� 88/01 

�)�ن  h\- V? ����1Rا� ���o18�88/02 ن�(� V? Y�H0���6 A8R�1ري و 88/04 ا���ل ��78)�ن ا��/R1ا� 


 )%�3+� ذ�T آ�ن= �� /R6 �+=�R(و إ ����1Rت ا����o1��6 ض�+Fور د���ر   ؛ 6[�� ا�/G �?إ B8' و

��8  � ا��DFم ا���ا��ي و -i��X ا��C\Gت ا:/��71ا��3  و ا� آ�س 04/02/1989 ��6ر�� 1989�%

1
 �16 ����وب �] ا��H7ع ا��0ص و ه� ا���7\��� و ا���1"�ةRت ا��\'.  

�4 ا�1%�آ
 ا�����1  ا����o1 ا����د�� إ� أ)+� �R- u�76)� ا��R(:/�/Rش�_V ا��+�د ا�5�1و��         

 V+3�%( V�DF- ��(�X�1
  إRء أر�6ب ا��H'6[�� إ 
1Rت ا���+5ا اه�V ا�1%�ع A806 -�از)�ت "/�/ة  � '\


 وآ�ن �)�ن ��R8� �'�1�")! ا���ا'�ة ا��� [���و)�  �rآI690-11 ه5ا ا���ازن ا�5ي A80� Vه� ا���� 

�)�ن  B]ا�0��1/م ا�5ي -78/12أ� AC B8' `( و R�6 &���o� �1� ������� '/د �4 ا��1Rل ����66ت 

 B8' �8,�ظ���o�&� 4�����م 72-71-70-69-�166اد ا�  h\- V? 94-09  ���1  و آ�نC & /ا:"�اءه 

  .ا�4�5 �,7/ون 'V+81 �6,� � إراد��

 إ�+�ر  و ا:"�اء -�/�/ �,+�م ه5ا إ�Bو ���Fول �K 4\ل ه5ا ا�,�
 ا���Hق p����6 و ا�/را��       

1
  � ا:)+�ءأ)�ا'& و -�/�/ =�و3& ا��� -���R آ��7دRرب ا� �H8� B8' واردة  &,�R- �1ن '/مN� 

، �H0اد ا�/'jآ ���� ه� إ"�ا �+F��� ه� ��A8R�� �'�l ����6! ا����دي و  �+F�هh5 ا���7د 

 4��8r1� ا��1Rل و _��ه�  [� �+(�1N�
  ا���ا:"�اءاتا�"��1'�� و ا��%�ور �Cل �� ���Xن 

 �Fض �/را��درا���R�( V?ر ا����? t �1)�تl �1ل��� وR4  ا��C��1ا� .  
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 �A @"ف إ!��:=���=.م ا�(3"'2 ��1�ب ا*(��د'� و أ�.ا:9 و ا�8"وط ا�.ا6� : ا����� ا�ول 

   : ا�(3"'2ا-6"اءB=Cا���4�م ا��3(
�م 

      �(� 
� 4� ��+��1
 ا�,�)�� �,��ة �8��3 و ذ�T را"] 76� ا������ ����ب ا���د�� Rن ا�

1
 و آ�ن ����R ا������ ا���1'� Rا� !C�G 
� 4�1
 �X6,�� أ�Cد�� Rا� �\' [H7� 6] ا��7/��ي�H8�

�4 ا��%���Rت ا�,�د�� ����ب ا���د�� �6 "�81�r16.   

       [��%- I%( ة��Kت ا����%Rد��  � ا���� ا���1'� و ������Kص ��6وR- !��6/د ا�ز��ت ا�

 &���� 
و/ '�ف ا�"�+�د أول �ارا-& �Cل ا��l�1ع uR��- . ����F16 ا�-,���ت ا��1%�� ��'�1

��8} ا�/و�� ا�,� A��H- ��� ��(1945�����8� [N0� إدار�� و  �ق  ا�5ي آ�ن ��K�� دي��� ا�

 h��/7- [N0� 4 ا������ و ا������ ����ب =���0 ا�5ي�ز�K 4\ل –���18آV ا��Rد�� �4 ه5ا ا��Fع 


  � ا��7Fط ا������r1�� ع�l�1ل ا��C ص �6ز ا"�+�د��Fا� h5ه A��H-.  

          ��7� ��6
 أ"F' ��F&،و ه5ا ، 
��R6%0` ا� Y�-�� � Tدي ������8 ه� ذ����ا���! ا�

Rرة أو ا��4 أو ا��X�1أو ا�[���6ت ا� 
1R4 ا�' 
��Hد��� و ا�[��ب ا�Iا���!  ا���F+1�1)� أو ا���ا� ��.  

1
5Cفا���! ا����دي ����"! -         Rا� !G�F� .  

 ا�,�دي ����ب ا���د�� و ا������ �ن 'B8 ا�"�+�د أن �,�ق 4�6 ا������و �4 "+� أ�Kى آ         

ا��F� �'�1,} ا����ب ،ذ�T أ)& ��/ث  � kR6 ا���Cن أن �[H� ا������ ا��u�- �'�1 ���ر 


ا������R" ���+�8ت ا�,�د�� ا�������1،ه5ا  /�/��� 
K/�� ��(�,ا�1%�ع ا� ��Rا� 
� 4� و 
� ا������ 

  .R- ���C � 1/د ا��1Rل �V+�8' A�H ا��7ا'/ ا��G�0 �������6 ا���1'�

1
 -1/�/  ا�41N�1 31/12/1962ا�o1رخ  � 157 162أ�� ا�1%�ع ا���ا��ي  �7�H ��78)�ن       Rا�

�� إ� �� �1} �����6دة ا��G، ��F3/ر  أول �)�ن  � ا���ا�� ا��87��1 و ه� �)�ن ���6%��] ا�,�)

�& 02/06/1966 ا�o1رخ  � 66/133�XCأ �  �%� V� و ����1R,� ا���41 ا��7)�ن ا����� ��8N�1و ا� 

6
 اآ�,F6 B` ا��1دة  
1Rا� ��F& 69ا�B ا������ ���! ا����دي  آ��رة ��G 4ر إ)+�ء '\  " �

 �Kرج ا����ت ا���F1ص '�8+�  � ه5ا ا��7)�ن ا����� إ� BN�716 4ا��1�4X1�� ���, أن ���ي -�

/ "�/ ه5ا ا���و  " ا:�3رات�ا)�B8' `F- 4 إ�[�ء ٌ Y6�- �ا�� �\Rة أن ا��X  i��1��6/و�� ه� ا� 

 V��- ��1�DF- �-75ص ��7C و ه� ا��� D+� ه5ا ا��8H�1 إ�  � )��'V� &�8 �،و  �7����6ار'\

1
 ا�,�د��  � ا��H7ع ا��0ص ?V ا��7)�ن 31Rت ا��\R6 A8R�1م 12-78 ا��R�7��6)�ن ا����� ا� A8R�1ا� 

&� ��7��Hا�� Vو ا��1ا�� 
��R8�.  

                                                 
1
 ا���ا��ي و ا���-'�/ ا��\م ذ�!- Rن ا��(�445 و G444,�� - 2003دار ا��R�3 �%F8� ���7 - ��ت ا����د�� 1  
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       ��1
  � ا��H7ع 29/04/1975 ا�o1رخ  � F 75-31�/ ا�Rت ا��\R� ���R��6%�وط ا� A8R�1ا� 

1
  � ا��1دة ا��0ص و -41N اRا� ���FR6 &Fان ا)�+�ء '\ p��rا� V�7�32/3 &F�  " 
1Rا� �\' [H7F-

�4 ا�V�7 ا��F' u�- p��rان " ا������ ا��41l...�'�1 =�وط ه5ا ا��� آ�1 �8� �R6و "�ءت ا�,�7ة ا��ا

�� -��Rض ا�k,0� ���o1 ا�F%�ط ��": �B8' &F ا@-� 39ا������ ا��F�  �'�1` ا��1دة /F' 
�87- !8H

ا�0��1/��4 أو إ"�اء -R/�\ت -���FX"�� ه��� أو إ'�دة -���
 ا:)��ج ���ز �+� ا���7م �������6 '/د 

��+� أو "�ء �41l V+F ا�%�وط/0��� 
X� �'�1�ا��1دة ....".ا� u81Rرة 40آ�1 ا����' &F�ا������ " 

66-133�� م ، F� V8` '�8&  � ا���4 ه5ا )C {1�8/ا?� ه5ا ا�1,+" ا���1'� A8R�1,�  ا������6

���1Rا��.   

 ��1
  � ا��H7ع ا��0ص ����R/ا ا��H7ع ا��Rم و G 4�C � 75-31/ور ا�Rت ا��\' B8' h�� 

1
 '��رة %ا��C\( 1 أنRي ��1 ا����ا���Rن آ��rا �7��6)�ن ا�,�)�� " ا������ ا���1'�"�ع ا���ا

��ب ا���د�� ا�,�د�� �F+� و ا���1'��،أ�� �16"! �ت �� ا�o103/01/1975�������6 A8R�1رخ  � ا�

�0/ام  0` ��ادh �ا�  7/ أC/ث -[���ا "5ر��  � �)�ن 15/08/1978 ا�o1رخ  � 12-78ا��7)�ن 

"  '��رة 92/06 و 'u�( &�8 ا��1دة ، ا���دي�ل���8 ������ �96، 95، 03و  94/01، 92/06

�R�1ل،و رددت ),} ا�Rد ا�/' k�,0�� �8 96، 95 ،�94رة  � ا��1اد ا������H�15ا -[�� ا�Xه &F� 

 ��1
  � ا�R��1رة 31-75ا���' B�1'� ا��4 '��رة ا������ ا��ا������ ��k�,0 '/د " 

4��  ."ا�0��1/

1
  � ا��H7ع ا��0ص أ���� ، ذ�T أ)& �H78� ���F��6ع �و هh5 ا��      Rا� �رة �4 ا:)+�ء -0` '\

�4 ا����7ا10ا��Rم  7/ أ=�رت ا��1دة o- أن ا�/و�� B8' &F�1
 ���1] ا��1Rل ، R4  � ا��?G V/ر ر و ا�

 V
 و ا�5ي K` 302-82 و ا����1م 82-06�)�ن ر��R8� �م ا��7)�ن ا�����XCأ A��H�� ا��� "�ءت 

 V�4 '/د ا�0��1/��V?، 4 "�ء �)�ن ر 
���6��� 02-90 �\ آ��\ ��l�1ع ا������ ��87�8 A8R�1ا� 

��F41 ا�N�- V�1'�� و -����+� و��ض ������8 ���! ا'�ت ا��R�- V� ������6 ر ا:)+�ء و�G &��XC4 أ

1
 و آ5ا ا��7)�ن  ا��� "03-90ا����دي ، و),} ا��� ���F��6 ��7)�ن R16,�%�� ا� A8R�104-�90ءت ا� 

�G 4/ور هh5 ا� 4��+= /R6 و ، 
1Rا'�ت ا�,�د��  � ا��F�����6 ا� A8R�1ن ا��(��7ا)�4 ا�G ��?\r/ر 

�F& 21/04/1990 ا�o1رخ  � 90-11 p��rا�,�ع ا� `K ا��1دة :)+�ء ا�5ي u�F  
1Rا� �\' 66 &F� 

:�+�F-  ا����ت �  
1Rا� ��4 '/د ا��1Rل�ا���"....'\ 
�87�8� ��"  


 و ���1C  ا�41N�1 ا��,�ظ 'B8 اV?94-09 اآ�1
 ا���1ر ا��%��R� �6/ور ا����1م          ]%�

1
 ����ب ا���د��"ا�"�اء ا�4�5 �,7/ون 'V+81 �6,� � إدار�� ���1R\ '��رة Rإن ه5ا ، "  7/ان ا�

1
 �6,� � إراد�� "ا����1Rل -�7F& ا�/�  � ا��4X1�  ���R ا���/ال '��رة Rرة"  7/ان ا���R6" 7/ان  

1
 ����ب ا���د��Rا�"�rأآ ��ن  � آ�18 ا������ ��و)� و K,� " ���ديا������ ���! ا:"أو 6/
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�ل و ا�,7/ان و إن آ�)o- uدي Rآ�18 ا� [���7ر)� Bا:)+�ء  إ� BFR�� " �6,� � إراد��"?V إن آ�18  

 
1Rا� !C�G رادةj6 V�� �����8 ا�5ي� �F,��R- ء�F?ى أ�F� �1آ�18 ا������ آ `���K ى/Cإ /��-

 &� 4� و ا��VX ا���C/  � -7/�� و"�د ا���! ا:)+�ء��F+ ، �H8ك إرادة ��"�دة -���/  � 

���درة " �! ا���دي�ا������ �"ا����دي،إذا آ�ن �4 ا�4�C ا���1Rل '��رة  B8' ��8آ i��� &(�X�

 4� Tا�"��1'� و _�� ذ� YH018� hل إ'/اد\K 4� 
1Rا� !C�Gآ�1 �ا:"�اءات �l�F �+�7C�   

  :��ب ا*(��د'���=.م ا�(3"'2 �1:ا��	�� ا�ول

          �C\HGا���71د �������6 �[� و ا ���,+�م ا������ ����ب ا���د�� ��! أو� -�/�/  ����

�� ا���71د ����6! ا����دي /�/�- V?  

  :!F'"G ا�(3"'2:ا��"ع ا�ول 

      4�L�%4�6 ا� 
G�,ا� �
 F�/ ا.1إن آ�18 ا������ �4 ا���C�F ا�8[��� -,�/ ا���"R,�"LICENCIER"    


 أو ��ح وه� آ�18 -/ل 'C B8/وث '��81 ا�,�
 أو ا������ ا��1��د�  
R  ��6�R86�7&  � ا�8[� ا�� 

�4 �6ا'p ا��Iد����.   

1
 ا�[��       Rإراد-& :)+�ء '7/ ا� 
1Rا� !C�G ا�),�ادي �16"�& ��/ي 
1Rا� Tذ� �+ ، �C\HGا ��أ

2��/د ا�1/ة  

       i��R4 ه5ا ا��� [6�H5 ا�KI� أن ا������ O�F��(ا�),�ادي، 
1Rا� !C�G أي ��16درة  iو � ���


 وأن ه5ا ا:"�اء �Y7  `0 ا��7Rد ا�[�� ��/دة ا�1/ة �R6/ا '4 ��Rل ا��� ��G�7دRا��1/دة ا�1/ة و ا� 

��81Rا���"� ا� �+l�]آ,�ءات ا�%0` و آ �+�\K 4�  6,��ات ا�����6 ا��� -�Iآ/ 

��  : !F'"G ا��3� ا-*(��ديا��"ع ا� �

 ا�,�)�� وه� �6/د -A��H ا��� ا:داري�+� �,+�م ا���! ا����دي �ول ��ة  � ا��H7ع       

 ا�41N�1 ر��6 ا�%[
 ا�5ي -�l !8Hورة ا����ل 'B8 ر��K إدار�� 1945-05-24ا�o1رخ  � 

  3 ا���دي����7 �ي -����

��  ��ول ا�,7& إ'�Hء -i��R �& و ا)V�7  � ذ�T وأن ه5ا ا���! ��R� Vف  � 6/ا�� ا�      B4�1إ�� : 

��
 �د�� ه� ذ�T ا�5ي ��/ث )���� ��Rا�V ��ى أن ا�,�
 ����ب اKا�1%�وع و � د B8' ��
 �3ر�

/�/Rن ا����C ه� ��(�  �  A�N5 6+5ا ا�1,+�م ا�K@ا���1-�� '4 ا O���( 4�1
  �+� وRا� !C�G دارة: 

��4 ا�4����,1  kR6 4 ا���,�دة���زات ��1 أدى إ�B -���]  � ه5ا ا�1,+�م و ��ى أ)��رh أن �ا�

1%
 ا�,�
 ا�5ي ��Xن  =0` إ�Bا�,�
 ���8! ا����دي ه� ذ�T ا�5ي � ��"] � �+  V? 4�
 و ��Rا�

                                                 
18- 15 '�/ ا���1Cن /وس، ا��1"] ا���A6 ص-  1  
 -��
 در"� ا�/آ��راh دو��  � ا���7ق ا��7ه�ة ص-ا�,�
 ا�[��� ا��Iد��� و ر��6 ا��N7ء.وه�! '��د �\�16- 15ر����  2  
1
 ا��Iد��� ا�.. '�/ ا��\م ذ�!- Rن  ا��(��ا��ي وا�����ت ا����د���. �R�Hا�،  �%F8� ���7444 ص2003دار ا� 3  
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�- 
1
 j6راد-& 'B8 ا�1%�وع �4 أ"Rا� !C�G �+8K/� ���1 ا���DFال ا���C4 ا��1دود ،آ���5& ا��� T�

�X� ا�5ي 
  1ن ���& ا��Dوف ا����د�� ا��Hر��ا�,�

        

 �F� ��(�,ا�1%�ع ا� 
K/- [lم ه5ا ا�����)�)��  F` �16"! )` ا��1دة 1989و أ �,��R- & �R  1-

1
 ���! أو �R/ة أ���ب _��  :"321Rا� !C�G &6 م�
 -����� ���! ا���دي ذ�T ا������ ا�5ي X%�


 و ��R4 ����7 6%0` ا�' V"�F,� أو -���8+� أوإ�[�ءا���ت  ا��\�/R�� ����(  
1R7/ ا�R� ه����"

  .��-�� �G�K '4 ا�1%�آ
 ا����د�� أو ا�����ت ا�����FX"�� ا�1

1
 '��رة       Rا�� &(j  ي���4 أ�� 69 � ا��1دة "  إ�[�ء ا:�3رات"أ�� ا�1%�ع ا���ا 66-133 

�F+� إ�[�ء ا����,� ،�1Rا�A8R�1 �7��6)�ن ا����� ��8��,� ا /���� و � ���ت 31-75أ�� أ\R6 A8R�1ا� 

1
  � ا��H7ع ا��0ص  � ا��1دة R93ا� kR6 د/' &F� �Cدي )5آ�����k,K ا�F%�ط ، :ت ا���! ا�

 

 ��F ......ا:)��جإ"�اء -R/�\ت -���FX"�� ه���، إ'�دة ا�������R8� م�Rر ا��7)�ن ا����� ا�/G V?

1
 و ذآ�ت ا������ ��k�,0 '/د ا�0��1/��4 �5ا 92دت ا��1دة  �/1978Rا� ���G &Fر ا)�+�ء '\ 

��F6 "' �+�F-\ 4+� 66آ�1 "�ءت ا��1دة  ،"�6رت ذ�T أ���ب ا���د�� `�������6 ���87 
1Rا� �

  ."'/د ا��1Rل

�,+�م ا���!  ��1%�ع ا���ا��ي اه���F��6 V�� ا��8r1�1  � ا���87` �4 '/د ا��1Rل  وأ       /�/�-  
,_


 أي -R� `�87/د ا��1Rل � 
1Rا� !C�G �+6 م���� ا��� ��8�ا����دي ��X,�� �6:"�اءات و ا��/ا��6 ا��

�1)� ���7+V ا��1د�� و ا��7)�)��l،  �16ور  ���,�� ه5ا ا��1i ه� C/ا?� ا��7ا)�4  � ا���ا�� و )7` 


 ا�����ت ا����د�ا���0ة، و آ�1 / �,�� أ��H'j6 �Nء ا���� �  
1Rر�6ب ا�� ���  �+ �R- �ا��

���د 'B8 _�ار ا�1%�ع ا�,�)�� ،ا��\د \� ��X���Fد� �rء أآ�H'ر وإ�H�8 ا���د ] ' &(I= 4�و ا�5ي 

���Rر�4 ا?L 4�F 321-1ا�5ي i��R- Y�l ا���! ا����دي �K 4\ل ا��1دة  B8' 1/ا�R�)��Hق إ��+�1 

  :آ������

8
K ا�G���ا��(4GJ�G�ر ا��:أو-C :  

 � 6/ أن ��Xن ا���! ا���ديه5ا ا���R1ر �����R1��6 iر ا��� ،��8�i��X�� ! ا������ 'B8 أ)&       

 &F' ���F"ن أ�X�  
��R0` ا�= A��� ��_. د��� ا��1ضIا���! ا�� /R���( ر��R1�1ل ه5ا ا�'I6 و


 ا��4، '/م ا�X,�ءة � �u�r ����ب -�-�Y ���6 )+�ء�:  ا�� و �����6� ... ا��/)��ا���F+1 وا��1��1،'�

�R(�� �R�
 ا�I%F1ة وأن ه5ا ا���R1ر �7�F/ � ���1 و أ)& -�X� \  !8���6 i��Rن "�Kط دا�%Fا� .  

  

                                                 

  ،درا�� ��7ر)� ، "���R ا���ا�� ر���� : '�H ا� أ�1C �6/ة- ��R8� م�Rو ا��7)�ن ا����� ا� ���R,� ا���ن ا���(�ا�,�
 ا�[�� ا��Iد���  � 

  ����"��1  
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  �4��L:��4/.��C J�G)��ر ا�4G��ا  :   

/ -��Rض )%�ط ا��6�RG ���o1ت ا���د�� -/ �1�C �+R �8��ء       B4 إ�� `�87-  Tد '��1+� و ذ�/'

 :�[�ء kR6 ا�G�F1! ا��� � ��اه� �lور�� أو إ�B  � )%�3+� و '8� &�8�I ا�0��1/م ا����1ار6+/ف 

1
  �R/�+� ر_�� �F&  � إ'�دة ه��8X ا�- ���o1���F ���0رة ا����o1 و إ \�+� R�7د ا�' �  �DFا� /�R�

�4 ا�0��1/ 

 "�ه��� �7R8/ ا���1م 46 آ�/Rا�� ���� /
 و ��R,�  م وا���أن إ�[�ء ا�� B8' &7,ا�  A,-ا

 /�1�� &��+,� p�C 4� [���Bر�4 إ���R1ا� \X6 5Kأ /
 ا���ه�ي و أن ا�1%�ع ا�,�)�� �/Rت ا����C   

��i��X ا���! ا����دي 'K B8\ف ا�1%�ع ا���ا��ي ا�5ي -�ك ا�[�1ض  � -�/�/ ا�1,+�م ا��7)�)� 

�  �+�8' /1�R1ل و ا��} ا��C 
1R�6 ا:دار�� �1,�%�� ا�� -i��R ه5ا ا���! � ���1 و أ)& أ�[B ا��

  ؟ إ3\ق ��H8 ا�0��1/م  � )�Dم ا���د ا���قإ�Bا���! ا����دي  I�Fل ه
 ا-�+u إرادة ا�1%�ع 

6
 ه� )��O�Fو  
��R��6%0` ا� Y�-�� ! أ��دي ������ ��A أن ا���! ا� 
�4 آ Y�-�� ���o1��6 

  : و ��H�Fق إ���l�- B هh5 ا����ب )ا�+���8X(و ا�/ا��8K أ)ا��D6�) ��l�Rو +� ا��0ر"��0/�� أو ا��1

I-�4M"G�ا �G4�	�ب ذات ا�ا��1:  

      ��l�Rا� �R��Hد�� ذات ا����
 ا����ب ا:r1�-"ر�K وف��دي و   � ���
 Y��1��6 ا���- ��

1
 ، و���XRت �B8' ���8 ��� )%�ط ا����o1 ا)�Xن �&-Rا� !C�G إرادة B8' ط�]l 
X%-  و  � ه5ا 

1
 � أ)& إذا اا��/د ��ى ا�1%�ع ا�,�)�Rن '7/ ا�j  ا��7ة ا��7ه�ة �G�F' �"ف ا��0ر�Dا� �  uR1�"

���دي إذ أن -�A7 ا��7ة ا��7ه�ة ���/'� ا)�N7ء ا�7R/ ا���! �XCq� [N0� �8م ا��G�0 �6:)+�ء �

  .��6),��خ

�6,� '���  � ا)0,�ض ا�B8' !8H فا��Dوh و -��1� ه5       
r1�- �F� �X6)+� �� �� و ��} �+� R6/ ز

 V0Nت ا���/R�
 آI?�ا��8] و ا�0/��ت آ�F18� �?I ��،ار-,�ع ����ل أ����! و �� �  �F7ر ا���H�8� 

  .ا:)��ج  � ا���6�Rت ا�����1 أو � ار-,�ع أ?�1ن ا��1اد ا�و��� 

  :��=4�P4ا��1�ب ذات ا�	��G4 ا-2

1
 ����ب ا���د�� ذات �R��3 ه�R� ��8X/ أ?�ا       Rا� �
 :"�اءإن إ)+�ء '\�/R- أو ���]- �  /��� 

 �L�+�� ��
 ا�I%F1ة إ�� ��1ا"+� ا���6�Rت ا����د�� أو ا����F7 ا��� -�Rض ��� )%�ط ا����o1 و إXه�

/رة ا��i��X و ��وف ا��F1 �� ا� 4� 4X1- �ا�� 
��/ ا����دي �4 ا�����Rز��دة ا� �����د�� و إ

����7 و ?�u6ا������ �+5ا ا��Fع �4 ا����ب أK\ل k,K ا�'��ء،وأن ا���1  [lو O�F- �+(.  


 ا�+�8X� ��6+��آ
 ا:دار�� أو ا����F7 آ[A8 أC/  �وع ا����o1 أو ا      �/Rا�� 
��� /���0`  � و 

�4 ا�F%�ط  4�R�
 8X�+6+� ا��7)�)� أ?� ا)��7ل ���X8+� أو ���C إ�[�ء kR6 ا�F1)�ع ��� /�G!،آ�1 

��
  � C/ ذا-& ���� جا:دX%� 4 أنX1� � 
�/Rن ه5ا ا��j  4X� �1+����1'� ا���د�� ،و  
Kدا 
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 &FX1� � �l�7��  &�8' ��8، وXه� �R��3 د�� ذات�����ا��ا �DF��6 `�87ا�� ��'�= Bإ�، 
�/R4  ا��X�

/Rديأ���ب ا������1
 ا��� -�Xن -��X� ا�6�H] ا�.  

�4 دو��        i8�0- �8X�+إن إ'�دة ا�Bإ� Bإ� u�م ا����دي و �K و -�tDF��6 �?I أ�Kى و�4 و

، V� ا��� ا)�+�4X1�  u ا��DF إ��+� آj'�دة -V�DF،أ�� ا�/ول ا�=��اآ��ا��أ�����1 ,� ا�/ول ا�"��1'� ا��7

ا�+��8X  � ا���ا�� و ه5Xا -D+� إ'�دة .��V ا����R�  p��r آGj\ح "5ري �+�ق و آ5ا دول ا��Rا���د ا��

 ،V�DFدة ا���'jدر ��6ر�� آ�G ار� �  ��8R�1 ا�X�1ا� i��l/ ) �6ر(  � ��N 20/12/1997و أن 

 V8�115729�/�� ا����o1 ا����F3 ���8/  � أ'��� ا����ر �i8 ر� �� :   

         - !G�F�1
 +�س Rا�0��1/م ��ا� �H8� Bإ� &Rlو [".   

         -
1Rا� �   .إ'�دة ه��8X ا����o1 � ��/ث -[���ا  � '\

         - 
K/� � و �'�l�1ا� V�DFا�� �  
K/� ��81Rا� T8- 4' O-�( 
1' !�F� �  
��R4 ا���R-

  .41l إ�3ر ا���87` �4 '/د ا��1Rل 

1
، و �رت -A��H ا��1اد  �1i ا��1X�1 ا���8R ا'���ت إ'�دة ا�+      R8� �'�l�� V�DF- �8X�

�4 ا��7)�ن 74،63،62 90-11 p�/�- ه� �+F�، و أ)+� -+/ف إ�B إ'�دة -V�DF ا���F'�ت ا�+/ف 

 4� /6\  ��81Rح ا���( Bدي إ�o� � h/C4 ا���� ا���1� وX�،ات��K 4\ل -�/�/ ا���+� [�Fإ"�اءات ا���

R-4 آ��X�6 V+8ه�I- ا��"�ل و �L� و 
� إ'�دة �ا��DFة  �6)��7ل ا���ا�� إ�B ا���د ا���ق -[��ت �

إ'�دة ا�+��8X ا���F'�� و - ا��1/د ��\��Cت وز��94-269 �4 ا����1م 03ا�+��8X،  ��ء )` ا��1دة 

ا�5ي �FX1& أن ���7ح إ"�اء -H+��ي أو -A�7�- B8' /'��� �1�DF أه/اف ���ل إ'�دة ..." ا���1ه�1 

u��Gأ 
6 V�DF-ة/�/" 
  . =X\ "/�/ا �+��آ

       

 ���C �  &81' !�F16 )87& إ�B وC/ة '1��Rا� �,��� 
و ا��oال ا�5ي ��Hح  � ه5ا ا��/د، ه

1
؟Rا� !C�G �+�  ��]�� /  أ�Kى ا��� 

�)�ن74/01 "�ء  � )` ا��1دة ا���اب       4�1
 p�C ذآ�ت90-11 Rت ا��\R6 A8R�1أ)& إذا : ا�

1
 ا��1R1ل 6+� ��م ا��[��� C/ث -[���  � Rت ا��\' [�1" B7�-،��ا����Rl ا��L�+8� ��(�(�7 ا�0��1/

��1 4�6 ا�0��1/م ا��/�/ و ا��1Rل �.  

       �  ��8R�1 ا�X�1ار ا��أن إ'�دة -V�DF ا�+��L ا�0��1/�� )���� إ'�دة  "20/12/1997آ�1 "�ء  � 

�،
1Rا� �
  � ه��8X+� ام -�/ث أي -[���  � '\r1� ا�5ي 
1Rدي ),} ا�o� ا�"�،و {,F6 �D,��� B7�

 ����( ��8�� �  u�� C�V ا���Rد R6/ `-�87ا�o�1و��� '4 ا����)� و ا�5ي ��[�� ه� C�V ا���8�1 أد

�8X�+إ'�دة ا�.  

                                                 
130-90ا��1"] ا���A6 ص.4��C '�/ ا���1Cن /وس-  1  
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�,+�م ا������ ����ب ا���د�� ا�       �F�lو /& 5ي أ_,
 ا�1%�ع ا���ا��ي '��R- 4,و 6+5ا )�Xن 

K B8' !8H1و�&  � ا��F�F� 4 ا�������ت و ه5ا� 4�'�( �  &1D( ف ا�1%�ع ا�,�)�� ا�5ي '� & و\

�(�rا�.  

��  :أ�.اع ا�(3"'��ت ��1�ب ا*(��د'�:ا��	�� ا� �

  .ا������ ا���1'� و ا������ ا�,�دي: ه�Fك )�'�4 �4 ا������ ����ب ا���د��

  :ا�(3"'2 ا�%��:�:ا��"ع ا�ول 

      ���4�8 أو أآ�6�RG !��6 �rت أو �6,� '��' 
 �4X1 ا��7ل أن ا������ ا���1'� ه�  �

��/د  �F�l[��3ت ا���د�� أو ��6! إ'�دة -V�DF ه�8X�  � ا����o1 ا�0��1/�� و ذ�T و A "/ول ز

AC\��  . د �R واC/ة أوو 

  � ا�R/د و )�7/ ه�F و �7 �+5ا ا��j  i��Rن ا������ ا��41X� �'�1  � ا=��اك ا��1Rل  � ا���! �      

 4�1
 '4 د ] ا�"�ر أو ا���87` Rا� !C�G ��Rآ، ��F7ر�� و ا�����6ت ا�����1 و ا���R����6! ا��


  � إ�3ر ا����ب K/- �4 ا����ب ا���ا�F%�ط أو إ'�دة -V�DF ا����o1 ا�0��1/�� و _��ه� 

�4 ا�’ ا����د�� �'�1�� 
�  i�Fق ه5ا ا����H( 4��1Rل ����ب أ�Kى آIن ��Xن و'�8& ��0ج 

V��" IHK ب�X-ار 
1Rة '7/ ا�/�  .��! ا�)�+�ء ا)�+�ء 

ا������ ا���1'� ���! ا���دي �+� �ول ��ة  � ا��7)�ن "و ��1 -�/ر ا:=�رة إ��& أن '��رة       

 و �16"! 17/02/1975 ا�o1ر�K  � � و ا����1�8R ا�ورو1973�6 �,�ي13ا�,�)�� �16"! ا��7)�ن 

1
 ا���Rر-�4 �1975�R "�),� 03ا��7)�ن ا�,�)�� ا���در  � R�1'� و ا�,�دي ���! " ا���ا������ ا�

�4 ا���Rرات ، "ا���دي 
1
 آRي  7/ ا����ا������ ا���1'�،ا��k�,0 "أ�� ���F��6 ��78)�ن ا���ا

1
 �6,� � إراد�� ����ب ا���د�.ا�R/ديRه5 "� 7/ان ا� 
1
 آRا�� /h ا���Rرات 6/ون ، ��1%�ع 

���ز " أ)& 69/1أ�� ا�1%�ع ا���ا��ي  F�F� h/`  � ا��1دة  ،-��1� 'K B8\ف ا�1%�ع ا�,�)��

وإذا " آ�1 أu �l ا�,�7ة ا��r)�� أ)& ، " �0��18/م -�87` '/د ا�0��1/��4 إذا �6رت ذ�T أ���ب ا���د�� 

�ا��F ، آ�ن -�87` ا�R/د ��B8' BF إ"�اء ا������ ا��j ، �'�1ن -�"1��
 -�����ت  �د�� X= �  V�- &�

  ."و��50 �ارR6 h/ -,�وض "�1'� 

       
�,+�م ا������ ا��6،�'�1 Y�N� ر��R�و �F6ءا 'B8 هh5 ا��1دة )�/ ا�1%�ع ا���ا��ي �V ��/د 

 A�� �1رة آ�X���ا��F أو ���� و �R��
 -�����ت  �د�� X= �  ن�X� د أ��8ب ه5ا ا������ ا�5ي/C

�B8' {�o ��! ا���ديا��7ل  .  
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1  

 ��  :ا�(3"'2 ا��"دي: ا��"ع ا� �

�4 -�ر�� �R�30ف ا��%��] ا�,�)�� ا������ ا�,�دي ���! ا���دي إذا C/ث K\ل  ��ة        ���� 

�\ واC/ا و�V ���] ������6ت '�1�' `K 6%0` لأول -���� و 
��� ��_ !��� �R�3 4 و آ�ن��Kt 


��R1 (.ا�(        

1
 . و 6+5ا ا��/د  7/ أ5K ا�1%�ع ا�,�)�� 1��6,+�م ا��ا�] ���8! ا����دي      Rا� !C�G [�H��� إذ

1
 6�+/ أآ�� و أ��ع،و�,�� إ�Bا�8��ء R- ���6 &N��R- و !�F1ا� Tا������ ا�,�دي آ�18 أراد إ�[�ء ذ� 

 �+��DF6 Tا������ ا�,�د2. ا����8ا��ذ� B8' `F� V� ي������87 '4 ا������ �ي 6 أ�� ا�1%�ع ا���ا �,

�)�ن69اC/ة  F�/ ا��1دة و �1'� 6
 )` 'B8 آ�8+�1  � '��رة ا�� 4��ت "  11/90  \R6 A8R�1ا�

`F- 
1Rد�� :ا�����1� " ���ز �0��18/م -�87` '/د ا�0��1/��4 إذا �6رت ذ�T أ���ب ا� V� &�8' و

 ا�5ي ا�,�)����K B8' �'�1\ف ا��%��] 4�6 ه5ا ا��Fع �4 ا������ j6"�اءات -i8�0 '4 ا������ ا

�6�  .�K& �76ا'/ �G�K ��اء �p�C 4 ا:"�اءات أو ا��

/ ��ح �7��H6  �د�� أ-%��و        
��Rو أ)& ��اء آ�ن ا� �� "�1'��  8& ا��A  � ا��k��R و ه5ا 

ة / u7�3  هh5 ا��1د26/05/1994 ا�o1رخ  � 94/09 �4 ا����1م ا��%��R� 22أ=�رت إ��& ا��1دة 

�+� �����6 '��1+� ����ب �� /R6 ��  .�ا���د�'B8 '/ة ����oت  � ا���ا

  :Q"وط إ6"اء ا�(3"'2 ��1�ب ا*(��د'�: ا��	�� ا� ���

��7ر ����� ا�0��1/م ا�5ي -1       AC د�� ه���� ����F� A أن I6 �F8ن -���� ا��1Rل  ����ب ا

��7 ا���د�� �N6 &���o�T 6+/ف إ)�Rش ����o& و ا���1ار��+�  � ا�F%�ط ، �4X ه5ا و����� و ذ�أ 


 ا�8��ء إ�B إ"�اء � 
1Rا� !C�G ! أن ��50ه����3 ����Cك أو� -/ا��6 ا�F+  A8H� {�� Aا��


 ا�%�وع  � -����+V ،ا���87` و  ذ�T ��,�دي -���� أآ�� '/د �و ا�1%�ع �F' i7� V/ ه5ا �4 ا��1Rل 

�/ أ��N ا��1 
�0/م و ه�  � G/د -i��H ه5ا ا:"�اء ��8/ ��R-  4,&  ,�ض '�8& أن ���]  ��! 6

��,�R- ا:"�اءات ا'��� ا������ h5و 6/ون ا-��ع ه ���   .إ"�اءات ���l'�� و أ�Kى إ"�ا

      � !8H1ض  � ه5ا ا��R�F� ��3 و ا��/ا��6 �8+5ا���C  دي����4 ا������ ا� ���� � ا�,�ع ا��

�R�( V? 8ض �ا�ول p��rو  � ا�,�ع ا� �(�rدي  � ا�,�ع ا����%�وط ا��l�1'�� :"�اء ا������ ا�

� &��0F�8���  .%�وط  ا:"�ا

  

  

                                                 
1   CAMAELYNK ;Droit du travail le contrat de travail 10éme édition Dalloz . 1982 .P485 . 
1
 ا��1/د ا�1/ة ، آ��8 ا���7ق ، -�)} : ��B,H '�/ ا���1/ '/وي  2Rدي  � '7/ ا����100 ، ص 1990ا������7 و ا-,��ت ا�)+�ء ا�  
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  :ا�(�ا4C" ا-R(4�@�4 و ا�.*�#�4 *�� �%.ء ا��3(
�م +6"اء ا�(3"'2 ���3� ا-*(��دي: �ولا��"ع ا


 ا��� -��ص '�8+� ا��7ا)�4 وا�VDF ا�1      ��1DF :"�اء ا������ ا���1'� ����ب �4 4�6 ا���1

 &7��H- �   ا�%�وع 
�1
 ،ا���1در أو ا��Rزم 'B8 ا���7م 6+5ا ا:"�اء Rا� !C�G ���ا���د�� ه� إ��ا

�4 '/د  
��� ا�+�د � إ�B -,�دي ا������ أو ا���87��4 ا��/ا��6 ا�� �'�1��� ا��F,�5 �6-�0ذ �C &Rlوو


�8r1� ا��1Rل �4 "+� و �4 "+� أ�Kى ا��1Rل ا�B8' &6 4��FR1 ا� B�7 إ���� ، و ا��� ��! -��8[+� 

A��1ا������ ا� [F� �  AC �+� �+�ت ا:دار�� ا���ا� Bإ�.  

1
 و ا��� �4X1 70و ه� ا��/ا��6 ا��� C/ده� ا�1%�ع ا���ا��ي  � ا��1دة       Rت ا���)�ن '\ 4�

  :-��08+�  � ا:"�اءات ا������

�� ه� ��/د  � ا��1دة -0-          A و ���1
 ا��Rا� Bء إ���و ا�8 
1Rت ا��'�� k�,13 ن�(� 4� 


1Rت ا��\'.  

         -�� �l:م ا���'�ت ا�DF6 
1Rا� i��-.   

  إ���C ا��1Rل ا�V+�  � ��- 4�5 =�وط ا:B8' ���C ا���7'/ آ�1 ه� ��/دة  � �)�ن ا���7'/-         

         -�1Rا� 
���- V� ى إذا�Kت أ���o� Bى أو إ��Kأو أ'�1ل أ 
1' !G�F� Bإ� Tل ا��ا_��4  � ذ�

���o1ا� 
Kدا V+�8' �lو�R1/�/ة ا��أو ا�'�1ل ا� !G�F1�8�7ا ا��.  


 -�/�/ '/د -         �1
 ا���7م 6+� Rا� !C�G B8' !"���� �ا�� ���� هh5 ا��/ا��6 و ا��3���Cت ا��

��� p�C 4��FR1�1ل ا�R��6-�! ا� A8R�� �1�  ��i '�8+� -�/�/ ا�R/د و ا��FGف ا���F+1 ا���FR1 �������6 أ

��ا'�ة kR6 ا���ا)! و ا��Dوف Rه�oء ا� 
1Rا� !C�G B8'  !"����  4 6+5ا ا:"�اء��FR1�1ل ا�

6 !(�" B4 ا� �اد إ�� 4X1�
 '/د kR ا�"��1'�� و ا�i�F�- �  ��F+1 ه�oء  ا��1Rل ا��8�R� 4�5ن أ

1
 و �8r1� ا��1RلRا� !C�G ا-,�ق 
��  .ا�����R1 ا��Kى ا��� ��! أن -�Xن 

         -8� 
1Rا� !C�G و��& j6"�اء ا������ ����ب ا���د�� أن ���] =�وط ���l'�� و ��م أ?�Fء 

���  .أ�Kى إ"�ا

��  :ا�8"وط ا��.M.:�4 ��(3"'2 ��1�ب ا*(��د'�:ا��"ع ا� �

1
 رu�( /7� V ا�-,�      R8� ا�/و��� ����B آ�ن p'�6 ا:)+�ء �41X  � :" أ)&)9/3(  � ��د-+� 158


 ا�B8' 4�R�� ،���o1 ا��+�ت ذات ا����Kص ا��� -��=� ر��6 ���76 أو Kط دا�%Fورات ��� ا��l

 p'ا���ا h5ه u(إذا آ� ��آ� �� ��7C، -�/�/ه� �� إذا آ�ن ا:)+�ء ��"] �7�7C ا�B ذ�T ا���'p ،و-���7 

 
1Rا� �  1"������ إ)+�ء '\

�4 ه5ا ا�1,+�م ا�%�وط ا��ا"! -�ا �ه�  � ا���! و ه�       O�F��(: ��7�7 وC ن ��! ا�������X� أن

   .أن ��Xن ه5ا ا���! "/��

                                                 
 1 -، A6وس ، ا��1"] ا���/  142 ص '�/ ا���1Cن 
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�3� ا-*(��دي: أو-�� �  :ا�	�SC ا����4

      �"��دا و �%�را إ��& Y�N��6  � ��! أن ��Xن ��! ا������ �4 ا�0/�� ��7�7C أي ��! أن ��Xن 

���ار ا����o1 ا�0��1/. 4� ��7ل kR6 ا�,7+�ء I6ن ا���! � ��Xن ��7�7C إ� إذا ا=�1
  'B8 )�ع 

 i��R- ورد /ا��,� ا�V���� p��6 ��'�l�1 '�8& ا����Rد آ
 ا����ب ا�%���0 و ا�[�� ا�o1آ/ة  و

%�F1ا�,�)���  � ا� 
1R4 وزارة ا���ت ا�����1)�� ا��� ��u7 ا�����u و ا���1د� 'B8 ا���! ا��7�7� 

1
 و ا��� -�ى 13/07/1973�)�ن R��6 A8R�1ا� ": ��'�l�1��6 ا������ !�� i��� ورة أن�l

 
1
 أو ��� )%�ط ا�6���o1،��اء ا-�Rا� B8' &-ر/
 أو ��R4 ا�,7& "��8ك ا�� �+5ا ذه!  "�)! 

�+(I6 ��'�l�1ه�"��,��� ا��D� �Kر"�� -/ل 'B8 ا���'l�78� �1�- p��6 p� ا����l A7ورة و"�د 

&F�."  

�)�)� 'B8 ا�و '�X� �X� &�8ن        �+,��X- 4X1- ��6�? ��7�7C [����! ��7�7C �6/ أن ��Xن ��B8' ��F و

��ة '�l B8ورة -�ا �  
أ)+� أ���ب ا���د��  � و?��7 ا������ ،�o� T�5آ/ ا�1%�ع ا�,�)��  � آ

�R6 �6�%/م ا�1%�و'�� ������8 و إ� ا'��� �ار ا���! ا��7�7� 
1Rا� !C�G.  

�)�ن 69أ�� ���F��6 ��8%��] ا���ا��ي  ( &(j�h/ )`  � ا��1دة        4��ت 90/11 \R6 A8R�1ا� 


1Rم :"ا��Rا�1,+�م ا� �C\F  د��������ز �0��18/م -�87` '/د ا�0��1/��4 إذا �6رت ذ�T أ���ب ا

1
 ا:د'�ء �16 ��اh ���� ا���د�� ،%�ع ا���ا��ي ���! ا������ ا�5ي -�h�F ا�1Rرب ا� [�H��� &F�و 

 4��%�آ
 '/�/ة �] ا��1Rل �Cل و"�د ا���!  i80� �1ل ا�%� ا�5يR�87` '/د ا�- Bإ� &��+/ف �4 ورا

&�/'.  

�4��L:دي�ا-*(� �   : ا�	�SC ا�%�ي ���3

�� ا������ ، و �7/ ا"�+/ ا�,7& �7��6ل أن "/�� ا���! ����R ا���! ا��/ي =��l �3ور�� ��7)�)      


1Rا� !C�G �+�'/� �د�� ا�������l 4ورة -A6�H ا����Rl ا� �+D- دي���آ���Dوف (ا�

�8X�+أو إ'�دة ا� ��"���FXد�� أو ا��[��ات ا�����1
 ) ا�Rا� �1
 أي أن إ)+�ء '\Rا� B8' ه���?I- و

 ��� 4�C ���,X� وري�l ديإ"�اء�������+� ا� �  ���o1ط ا�5ي -�7م 6& ا��%Fا�.  

1
 و /م       Rا� �
 :)+�ء '\��Rدي آ���و -�/ر ا:=�رة أن ا�1%�ع ا�,�)�� / ذآ� ا���! ا�

/ اآ�,B �6:=�رة إ��1F�6 B ا�1%�ع ا���ا��ي ،G,�ت ه5ا ا���! آ�)& ��! أن ��Xن  ��7�7C و "/�� 

�%�آ
 آ��rة و �ا�/وا ] أو ا����ب ا� A80� �����د�� دون وG,+� ه5ا ,
1Rأر�6ب ا� i�R�� ا���ب ��.  

  :ا�8"وط ا+6"ا�4# ��(3"'2 ���3� ا-*(��دي:ا��"ع ا� ���

���1'� !�7/ أuRNK ا��%���Rت ا�����1R و �F�6 4+� ا���ا�� إ"�اء ا������ ���8       Bدي إ���� ا�

Rا� !C�G B8' !�� �����د إ"�ا 4�1
 إ-��'+� و 6/ون إ-��ع هh5 ا:"�اءات ����R ا������ _�� 

 �  ���
 هh5 ا���7د ا:"�اr1�- �'�=: �1ل، وآ5اR8� ا�r1� [��YH0 ا"��1'�،ا��%�ور  [lإ'/اد و
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1Rا� ��%�,� �  �8r1�1ا:دار�� ا� �H84 "+� إ'\م ا���،و �4 "+� أ�Kى �,��ض '�8& ا��X�Cم   ه5ا 

��7������R و  Bه5ا ا������ ا� V+�1� 4�5�1ل ا�Rر ا����Kا �  {�.  

���G��41 ا�8"وط ا�1�أو- ا:  

�8r1� ا��1Rل،وإ'\م ا���H8 �%�وط  � إ'/اد ا�YH01 ا�"����F-، �'�1 هh5 ا       [�ا��%�ور 


1Rا� ��%�,� �  �8r1��  .ا:دار�� 

1-�  :إ:�اد ا��
	T ا-6(��:

      ��� ا��� أدu8K   � ا�-,�ق ا�F+1� �+�ت ا��H0 ا�"��1'�� �ول �R41 ا���1دئ ا�l ��(�  �  ة�

%�21/11/1974[�
 ا���در  � ا���C �F3ل ���1C ا�Vا�"��1'�� إ� �  ، و� �H0�8 ا�H�� �+D

V1 02/08/1989��Koا �K 4\ل �)�ن ر.  

 ا�R��94/09 A8R�1� أ�� ا�1%�ع ا���ا��ي  �R� V8ف ا��H0 ا�"��1'�� إ� �16"! ا����1م ا��%      

���8H . ���6,�ظ 'B8 ا�%[
 و ���1C ا�"�اء ا�4�5 �,7/ون 'V+81 �6,� � إراد�� 
1R)! "وا����ا�

�4 � �=��ط 'B8 ه��L ا�0��1/�"�8H�18� �1"�-  "plan social ا�,�)�� "�ا�"��1' �r09 �آ 

-�-���ت �G�K �����1 ا��1Rل A��3 4 ا������ أن -N] 'أ"�اء )���� إ�B ا���87` �4 '/د ا��1Rل 

���� ��ا�4��FR1 ��,�دي ا������ و ه5ا F���6,�ذ آ
 ا��Hق ا��� �I= 4)+� أن -��'/ه�  � ا"���ز أز��+� ، و6

 �L�+- و [l�6 
1Rا� !C�G ام�ا�1%�ع ا���ا��ي ��R� Vف ا��H0 ا�"��1'�� 6
 اآ�,Y7  B 56آ� ا��

� ا��%�ور و ا�C �+Rlو /��8r1� ا��1Rل �C! ا��1دة �HK ا"��1'��  [��4 ا����1م ��5,�وض  

 �R��%94/09ا��.  

       4��4 ا��/ا��6 ا��ا"! ��ا'�-+�  �'�1��و�i��R- �FFX1 ا��H0 ا�"�B8' ��'�1 أ)+� '��رة '4 

1
  � -����& ��1R8ل ����ب ا���د�� و -+/ف إ�A�7�- B ه/ Rا� !C�G4�: 4�ا�ول �F& ا���87` 

�O ا��V+�1� 41� ���8 ا�������'/د ا��������F4 ا�� 
  .2ت و ا��r)� ا���87

 أ)& "�ء  � ���H�� V� 4��8Cق ا����1م إ�B آ�,�� -1�DF+� و �و ا�B8' �C\1 ا���)! ا�"��1'      

4��8C�1ه�-�4 ا� A��H- ��,�1ل آ�R8� ا�r1�   .�����6� ��/د ا��,�وض 4�6 ا�0��1/م و 

      ��/ى إ��ا p�C 4� ��ا��� -�F1N+� ا��1دة " ��!"�� ا���)! ا�"�V_�  �'�1 و"�د '��رة أ

�4 '��رات )` ا��1د-�4  Tذ�  i%��(4��8 وC�1م �6-�0ذ آ� � -/ا��6 ا��8�ا��0���  jن ا�0��1/م _�� 

�1'� ، -1%
 إC/ى ا�4���81R أو آ\ه�1 "......08 و 07���� )` '4X1� " &�8 أن -�Xن واC/ة أو  � \K

��ا'�� " و ا��1ا��V ا����7��H �& وا��� )���R6 uرة12-78 و ا��7)�ن 39  � ��د-& 75-31�)�ن 

و�F& آ�)u هh5 ا��7ا)�B8' `F- 4 إ��ا��� إ-��ع "�1] ا��/ا��6  � إ'/اد ا�YH01 ،....."ا���-�!

                                                 
1 - Jean Pelissier Droit de l’emploi,Dalloz-Paris 1999- P476 
2 -Gerard Couturier,Droit du travail ; les relations individuelles du travail.3eme Ed, presse universitaitre de 
France .Paris 1996-P251 
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 �R��%�16"! ا����1م ا�� ����C &�8' ص��F� ا����i 09-94ا�"�K B8' �'�1\ف �� ه� 

�4 ذ�T ا�5آ�، � �rأو أآ Y7  ��6ز ا-�0ذ ا��/ا��،  [� /R6 �1�  ض ��8,�وض�R� )! ��ف��دام ه5ا ا� ��

�F�- 4� -�-���ت أ�Kى �+�  ���o18� ���F��6 ����R ا���FR1 آ�1 ��ف  [(���8r1� ا��1Rل آ�1 � ��"/  

�[F� '4 ا�8��ء إ�B )�ى ��7C، وه5Xا  jن ا�8��ء إ�B ا��8C�1 ا�و�B ا��� -�,� '4 )���O إ�����6 


 آ�@-�.�8C ا��r)��ا��1Cا��1ا h5+�: 

U�ا�و ��R"��ا: 

-1 
1Rا� O���F6 �H�-�1ت ا��N��Rوات وا��\R�1 ا���� k��Rم ا���D(. 

�\�DC ه�       &�"�- &FX1� ��6/4  � ه5ا ا��R1�1وف: إن ا��R� أن ا��DFم ا��N��R� ��7/ 6& آ�1 ه� 

،�� �l:ت ا�"� ا�(�X16 وف�D4 ا�' 
��Rا� k��R�6 �78R�1أي ا��� -,�ق ا�"� ا��7'/ي وا� 

�4 ا��1دة  ��(�r41 ا�,�7ة ا�l �"ت ا��(�X� i��R- �  �8+� ا�1%�ع' `( /1
،وR8� ����Fr4 81ا���� 


 ا:�l �� 90/11ا��7)�ن r� �� �l:و'4 ا���'�ت ا �N1ا� 
1R4 ا�' k��Rا��1دة ...) ا�� u,ذا اآ�j 

07 4��� " ا��DFم ا��N��R�" 56آ� ا���Rرة 09-94ا����1م   Bإ� u+�-إ / V+,( �F(j أن )�� ا�1%�ع 

1
 وه� �1X\تRا� !C�G 4 �3ف� &,��X- V���  ��_وات إ� أ)& ور\Rا�"� دون ��اه�، أي دون ا�


��� B8' أورد �N��Rم ا���DF��6 ن ا���71د���- �  &F� '�( h���'ا ���4 ا���N��Rت ا��r1ل و ا��Iآ�/  �

 h�1ا� ��1
" وه� Rا� O���F6 �H�-�1ت ا��N��Rوات وا��\Rا� ". 

���و�� :'�Hء        �  h/�F  وات\Rت وا��N��Rا�� ���+,� 4�6 �H8K آ�س /وh5+6 ا:�X� � �lن 

1
 وه�  � ا���7�7ا���N��Rت ��رد ا�R\وات ا��1- ��rل '4Rا� O���F6 �H�  1\ت ا�"� ا��7'/يX�

4' �,8�0�
 �HKرة �4 ا��1ا�� و .ا���N��Rت، و�4X ه5ا ا��/B7�� ��6 ا

2-����-��ت ا:�3رات ا����1ة أو -��1/ ا��� �+�  �16 &-������1
 و Rا� !-�� .إ'�دة درا�� أ=�Xل 

إن ا�+/ف �4 ه4�5 ا:"�اء�4 ه� -i�,0 ا�'��ء ا�����1، وا:=�Xل ا�5ي ��Hح ه� 6%�ن -/��6        

ا�"�ر  +� ��} ��6�� ا��+
، و����1 و)�V8R( 4 أن ا�"� '��F ا�����  � '7/  ة درا��إ'�د

4X1� i�X  ،
1R�1 ا�"�  ا���ل دون F� 4 أنX1� 
ا��,�وض I%6)& وإ�B أي �/ى �N,K 4X1& ؟ وه

   ا��F3� ا�د)B ا��1N1ن ؟

      u�- �1 ا�"�ر� 4� k,0� إ�6ام ا-,�ق V- &(ا �Fl�� 4 "+�  �ن ا� ذ�T ا��/،  H�( �F(j/م 

1
، أ�� H�6  ���F��6\ن ه5ا ا�-,�قRا� !C��� �����م ا�o�1و��� ا���ا ��(�? �+" 4��� وt `( &�,��01�


  290-90 ا��F� 4����1[� ا��7ل أن ا����1م :'�دة -i��X أ"�ر��أ=�ر إ�B أن أ"�ر هh5 ا�,�X- �Lن 

�8r1� ا��1Rل ا���Fدا إ�B و�����6. ا�0��1/م -,�وض V+F�6 و4�6  [� �+(I%6 وض�,- 
��� � -�Xن 


 -,�وض  5آ�ر t),� و'�8&1ا����1م ا��F,�5ي ا�����R! ا����ر أن -�Xن أ"�ر ا:�3رات ا�4����1 



                              
 

 
18 

 

��& ه5ا ا��/��6 ��Fز'� ا�C � �3 /Cل ا���)! ا�"��1'�  وآ�H� �1ح ا����ؤل ه
 �4X1 ����18 ا�5ي

��ا-�& دو �R"ا�� ن ا��%�ر-&  � ا���؟��6! 

 .-V�DF '��81 ا��4��X ا�����8� ��"�اءات ا��Nور�� :'�دة -�ز�] ا��1Rل-3

       ���o1ا� 
K�1ل داRوه� إ'�دة -�ز�] ا� ��(�r�8 ا�C�1ا� �  �Kt ه5ا ا:"�اء -1+�/ي :"�اء ���R�


 ا�5ي ���,�/ �4 ه5ا ا��DFم ���Rض �N��6 أو��Rأن ا� �C\1ر"+�، وا��K Tإ"�اء ا���87` ذ� Bورة إ�

1
 '�R�� � &FX� ،&�8ض ������8، و���,�/ �K 4\ل ا��4��X  ا)&  7/R8� /�R- 8� ا�5يG81& ا�' !�F�

!�F� B8'  �+"ر�K إ�3ر )%�ط "/�/، أو �  �+�,( ���o1ا� 
K��81 إ'�دة ا���ز�] دا' V�- أن /R6 �Kt

B8& إ����- 
R,6ى�Kأ ���o��)�ن  70 و-F` ا��1دة ،  4�90/11  &(�  
��Rا� k ر ���C �  &(ا

 4' k��R4 ا���  �:=�Xل ��Hح آ��L�+8� iت ا���C ��FR1ب ،ا������ �4 ا"
 -�87` ا��1Rل ���,�/ 

�7/ارh ؟ ه5ا ا��k��R أ��م ��Xت ا�1%�ع، B8' 4 ا�-,�قX1� 
 وه

4-   �� �l:آ�ن ا���'�ت ا �� �l:ء ���8'�ت ا��8� ��ي إ�[�ء ا��/ر�I6 
-�8H! ز��دة  � ا�"� � �7

50�4 ا��Cال '�C  4ل % &���o� B8' �����
 أ'��ء X%� �1��4 ا�"� ا��Rدي ���8'�، . 

5- A��14 ا���7'/ ا�� .إ���C ا��1Rل ا�4�5 86[�ا ا��4 ا��7)�)�� ��7�8'/، و أو�TL ا�V+FX1� 4�5 ا���,�دة 

6- �����6�u ا�� 
1Rو ا� 
1Rا� V��7- ل�Kإ�[�ء إد Bإ� �������،  ��7م ا����o1 ا��� -�6�R�6 �1ت 

kR6  ذا أرادتj  &�8'�1ل، وRا� V�C k,Kو !G�F1ا� kR�� إ�[�ء &F' !-��� وه5ا ،�H%(ا� !G�F�

B8' ا:�76ء ���1
 8��6��ء إ�B ا����u ا��Rا� V��7- Bإ� I�8- �+  V+�G�F� .ا��1Rل ا�V- 4�5 إ�[�ء 

� ا��� �4X1 أن -�"/ 4�6 -,�دي ا�8��ء إ�B '��81'/م -�/�/ '�7د ��/دة -7\Rا�1/ة، و)���ءل '4 ا� 

 Y�-��7
 و���1
 ا��1/دة ا�1/ة ا��� �I%( �  [N0-+� وا)�N7ءه� إ��D( Bم Rا���87`، و4�6 '�7د ا�


 ا����  � ا��7)�ن ��6ا ���� B8' دة/�� .=�وط و��C 41lت 

�4�  :أ�� ا��"��R ا� �

�4 ه5ا ا��7)�ن )5آ�ه� آ�F1N- 08-09�8� �1+� ا��1د-�4 ا��/ا��6 ا���وه� : 

V�D ا�0��1/م '��81ت إ'�دة ا���ز�] �q"�اء ا�4��FR1 ��6-��ل �] ا�,�ع أو ا��H7ع ا���6] �& --         

1
 وا��4��X ا�F+1� وا�����1Rوا� 
]%8� ����1Rا�. 

 .�T ����� ا�"�اء ا�j6 4�F�R1'�دة ا���ز�]إ)%�ء أ)%�H -/'1+� ا�/و�� إذا ا�BN ا��� ذ -         

�4 ا����1م أ)& ��! أن ��41N ا���)! ا�"��1'� آ09T�5آu�( �1 ا��1دة  : 

-�/�/ ا�����R1 وا����71} ا��� ��F[� أن -��1 ��6/�/ ا:"�اء ا�4�5 ���,�/ون �4 -/ا��6 ا�����1 -      

 .'�8+�  � أ�XCم ه5ا ا����1م ا���F1ص

1
 و آ�,��+� 'F/ ا���Nء و��! -         Rآ4 ا���=�وط إ'/اد ا��7ا�V ا����1 �"�اء ا��1ز'��C 4! أ

��B8' 4 ا�����H  أن ���,�/Iأداءات ا�� ،A��1ا���7'/ ا� B8' ���C:ل ا��ه�oء �4 ا:B8' ���C ا���7'/، و
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4� �G�Cو ' 
��81 ا������  i�X� V8 ا�1%�ع 'B8 ا��F,�ذ آ
 ا���
 ا��� �4 =�)+� أن -�i أو -87


�%- �F���Rت و�Cا � ����o18ت ا��� -�/ي ا��R/ادات  � ا��,�ظ 'B8  ���6/ا��6 ا���6 ،�76 B8' 
1'

�4 ),} ا��7)�ن أ)&  25 '��1+�  ��ءت )`  � ا��1دة " �+(I= 4��4X1 �ي ���0/م ��7م F�6,�5 -/ا��6 

���'/ات ����� آF� �1` '�8+� ه5ا -V+N�,0، أن  -�F! ا�8��ء إ�B -�87` '/د ا��1Rل أو !8H�

�R��%ا����1م ا�� ". 

�  
r1�- �وه� ا���1'/ات ا��: 

 .-k�,0 أو إ',�ء "����، أو =�& "����  � إ�3ر �ا)�4 ا�����1 -         

�� �/ورات وا��4��X وا�����
 وإ)%�ء )%��3ت ����� ا�"�اء -         �إ'�)�  � �6ب ا�����
 ا��

  ���o1إ�3را� �  
�� ا�%[��� �F3وق ا��/F8,� �����6 ا��X1ا�0��1/م ����16 ا:دارة ا� Y6�- ��ا-,�

 .وإدار-&

�وض -�1-          B8' �1)�ت ا����لl 

 ا���1rرات ر ] ��F ا��F/وق ا��F3� ا����� ا�%[�

 .أو :)%�ء )%��3ت "/�/ة / و�3�ت ا:)��ج


 هh5 ا���1'/ات  r1�- 4 أنX1� �1دات ا�0��1/م  � إ'��1& آ�+�� V'/6 ��8�1ا:دارة ا� 
,X- �

B8' �D ��18�  ب 
 .  -���i ا�"�اء ا�4�C��1-: ا�%[

              - 4�C��1ا�"�اء ا� ����� ���' �R,F� .-V�DF ور=�ت '1
 ذات 


 ا��Nور�� -              �
 ا:)��ج وو���:)%�ء ���'/ة ا�"�اء ا�4�C��1 ����8ل 'B8 '�ا

  1.أ�Kى ����V+6 ا��0ص )%��3ت

  .و�K 4\ل هh5 ا��1دة )18} ر_�� ا�/و��  � ا���1'/ة �����  � ا����ة ا����د��      

       ���o1ا� B���-و ���o18� 4�R6�1ل ا���R4 ا������oت G[��ة  A806 ة ا�/و��/'��� T�5آ�1 )18} آ

�1K 4} � ا�م��4 ا� �F�R��%�ر�] �1/ة  V+�F�Vه/C�� V+(وo%6 
,Xا�� V�� V? ،\r�وه5ا . �Fات 

&7��H- ا:"�اء 6/أ  � u��G�6ء وا�[�ز ا��� أ�+X8� ��F3ا�� ���o1ا� �+F� � kR6 ا����o1ت )5آ� 

�i8�0 ا��/ا��6  -�7م ��81R6 -1/�/ ا�[�ز و �Fأن رأ� /R6ة، و��]G ت���o� Bآ8+� إ��- 
ا�X+��6ء 6


 ا�8��ء إ�B ا������ و-1�DF+�وا:"�اءات ا��ا"! 'B8 ا���1� �+� � إ�3ر �YH0  0/م ا��Cا

� �8C�1ا� h5ه Bإ� 
7�F( أن 
� 4X�1ل و�R8� ا�r1��4  ا"��H�� �'�1ح ��8%�ور وا��,�وض أ��م  �F� /6

 4' �1"�Fدي ا�������ت ا��,�� 
1Rإ��& رب ا� I�8� �Kt ��6/- ا�درا���� ز�� ا����د�� ����o18 وه� 

��5ه�ب ا:رادي  �1 ه� أ���& ا��R��3 ،�(�(�7& و�/ى =�'��& ا��7)�)�� ��8+� -��ؤ�ت )��ول ��Rف 6

�4 هh5 ا���رة �4 ا:)+�ء؟ ا:"��6 ��8R�1 ا�X�1ا� i�� 'F+� و�� ه� 

  

                                                 
    ا����i ا�5آ�04/ 94، �4 ا��7)�ن 27 ، 26أ)�D ا��1اد  1
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  :ا�Bه�ب ا+رادي •

  ��N1
 �+�ت 6%�ن Rا� � وuR  � أوت 6/ا�� )�7ل أن هh5 ا���رة :)+�ء '\

1977 CRICKET   ���7�1ل ا�4�5 ��_��ن  � ا���Rا� 
��- p�C ��(�  �  B8'  �8��30.000,00 

V+6ا?� ذه� ��F1آ ��(�  T(�   �C��(را و�H- ا���ار A��3 4' ا���ر�� '�ف ا�5ه�ب T4 ذ��وا�6/اء 

 . آ���ا

����دل و ا'���-&  � ا��/ا�� -�       �l�6 �\Rا� h5إ)+�ء ه ��G k7F�1 ا�X�� u8� /��� ���! و

�V? [F7 -�ا"F' uR& و���X- [�H��- V,& وا���7ت 'B�C &��'�= B8 و�� آ�ن 6/ون أ��س  ا���دي

���F��6 ����ا�FR  �ن ا����o1ت ا����F3 و ا������  5F1 ا����F�Rت أ��R- u��G و��Rlت  �)�)�، أ

V� د�������ا"+�+� ا��� ا�5ي أدى 1��6%�ع إ�B إ �K)�7 وأز�� ا [�H��- ��R��%- ار )��ص/G

إ�B "�)! هh5 ا���Fص ��I إ�B إ"�اء ا�5ه�ب ا:رادي )Y�N�  ��D هh5 ا��4X� ، ��Rl ا�0��1/م

��� وا��oال ا�5ي/
 '�F� 4ات ا���Rا� k��R- ؟ ��Rlا�� h5وأ��س ه �R��3 ه� �� . ��Hح ه� 

ه�1& ا�و�lع ا����د�� ا����L،  � ا��ا] إن ا�1%�ع �VDF� V هh5 ا��Dه�ة آj"�اء �)�)�  7/ دا      

Y7  `(4 ا��7)�ن 70 �16"! ا��1دة  و��4 ا�������ت  90/11  
�4 =�)+� ا���87 
�'kR6 B8 ا����

��ل ا:B8' ���C ا���7'/ ا�A��1 و�B8' `F� V �7��3 ا�5ه�ب ا:رادي، �4X  آ�:B8' ���C ا���7'/،

h5ه u?/د�� ا�������6�u '/ة ا-,���ت )u1D آ�,�� ا��Dه�ة آ����8 ا��Dوف ا�I  إ��+� ا�0��1/م I�� 

4��� )\B8' &DC ا�1%�ع ا���ا��ي  A��H-  �F(j ه5ا ا:"�اء و =�وط ا���,�دة  4Xو� k��Rا�� ��F�

�(054�h/ ��1 إ�B هh5 ا��Dه�ة  �  ��ى ا��1دة   �R��%11-94 ا����1م ا��  ��F�ا�j6 A8R�1)%�ء 

 ���Hد��� أو ا�����7 أو ذه�ب إراديأو ا�4�5  ...ً":ا��I- ����- أو 
1Rاع  � ا��( !��6 V+81' 7/وا ."


1Rا� ���/أ و )��ص ا�,�د��   و'�8& ا)u78H ا��1X�1 ا���8R ���7ل ه5ا ا�Y1F :)+�ء '\ 4� .1 

 :ا����أ -1

���6 Tذ� A �� ع أن�Hذا ا��j  ،دة�,F1راد-& ا�j6 
1Rا� ���زات ��د��،  T�5  +� أن ��1R8ل  � إ)+�ء '\

/��� �1�'/- &7C. 

 :ا��W.ص  -2

6�7
 -����&  � 11  90 ا�,�7ة ا���Kة ا��7)�ن ���R( �F(j 70 ا��1دة       �
 ا��A  � ا���Kر ��R8� �F1- 

�B8' A�H ا��1Rل ا�4�l�R1   26/05/1994 ا�o1رخ  � 09-94ا���87` و أ��Kا  jن ا����1م إ�3ر

�4 ا����1م ا��%��R� 05دة إراد��  � 4�C أن ا�V+81'�1 �6,� _��  �,7/ان  4 94/11��I4 ا��� /R���� 

��F�ا�����H ا��1Rل ا�4�5 �,7/ون 'V+81  � إ�3ر ا�5ه�ب ا:رادي، و�16 أ)& ���-! 't &�8?�ر ��HKة  '4 

                                                 
1
 ، '/د �Kص  1R8� ����1
 98/ 23ا�1��8 ا���اR8� �F3ا�� /+R1ص1998.  ، ا� �%��   .���q8� 13ذ ��1/ )�� ا�/�4 
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�4 ا���,�دة �4 ا�����B8' 4 ا��B8' �  ���H ا��1Rل ا�ول h/���- �(�rوا� 
1R8� &(7/ا  �+F� �1X�1ن ا�

 .=�وط �G�K ا���8R وuR =�وط  � _��ب

 : وا�%�وط ا�ر�R6 ه�

1-`�87- ��1�C ك�Fن ه�X- أن. 

2-V�8� 
��Rء ا��lن ر�X� أن . 


 ���C، أي أن -�Xن �& ���C ا����Kر-3X6 &7C رس�� / .أن ��Xن 

4-�7�7C 4 -,�وض' 
Gن ا�-,�ق ا����X� أن . 

�\�DC أن ا��1X�1 ا�       [�1
 و�0` Rا� �\R� ���l��8 -,�ق 4�6 ا�5ه�ب ا:رادي وا:)+�ء ا��R


 '�8& )���� -,�وض  � إ�3ر  �دي، iG�- �1F�6 ا:)+�ء ا���1'�  5��6ه�بGا:رادي ا�5ه�ب ا���

�  
1Rا� �\R� ���lإ�3ر "�1'� �6:)+�ء ا��.  

IIل��G�ا �� �� S� ور�(8�ا: 

       `F� �7�3 
1Rا� !C�G م� ا���درة '4 ا�o1-�1 ا��Rم 158 �4 ا�-,��� ا�/و��� رV 13ا��1دة ��8

�1DF1�  ار وان� 4� hا-�0ذ Bإراد-& إ� u+�-ب ا���8�1 �16 ا��G�1ل أR8� ا�r1�1
 ا�/و��� �HKj6ر Rا�

�B8' �81�% ��6ن ا���ا'p ذات ا��R��H ا����د��  �7/م �+�  � ، &�78 6R�1ت ا����8R1ا� 
�V آ\� uو

1
 و آ5ا -���ن '/د وأ�FGف ا��1Rل ا���F7��  4�5، ا�+���8X، أو ��اRت ا��-�1?8+� ا��� -oدي إ�B إ)+�ء '\

���F ا��1-7! أن ��K V\�+� إ"�اؤh ، آ�1 ��8�م أن -V+�F1 ا��u ا��X  ��ف �V+�1 وآ5ا ا�,��ة� �ا�

  1.:)+�ءا:"�اءات ا��� -4X1 ا-�0ذه� ���F! ا ����دل ا��أي وا��%�ور �Cل

 ا��� -8�م 09-94آ��& ا�1%�ع ا���ا��ي  � ا��1دة ا��R=�ة �4 ا����1م ا��%��R� إن ه5ا ا��1/أ       

ا�0��1/م، أو �8r1& ا��7)�)� �6ن ��Rض ����ى ا�5ي �1%
 ا��/ا��6 ا��71رة  � ا���)! ا�"��1'� 

�1R� ��8�rل ا����o1  � إ�3ر ا���1د� '� B8' �+�8��F ا�1%�رآ� وا��1DF1ت ا���6�7F ا��1 16��د

/7R- �8�,F�����ى ا���)!  ا"��1'�ت  41N�- �7�?�6 ا���/'�ء A �� أن B8' ،5ا ا�[�ض+� ����K

�8r1� ا��1Rل I%6ن ا���)! ا�"��1'� إ� أ)& �V ��/د  ا�"��1'�، و�] أن ا�1%�ع [�آ�س ��/أ ا��%�ور 

6
 أ�Cل ا��3اف إ�B ا��XCم ا �G�K ص '�8+�  � ا��7)�ن �& إ"�اءات��F1ا� ���R�90/02 و ا��7)�ن 

�8r1� ا��1Rل ��4�8X= 50 ه�1 ؛90/11 [�ا����8�r1  ا��%�رة ���F ا�1%�رآ� ،ا��,�وض �] : وإن ا��%�ور 

4�8�,F�  T�5� ����K /7R�  .2 ا"�4�'�1 

  

 

                                                 
   .172 ، 170'�/ ا���1Cن /وس ، ا��1"] ا���A6 ،ص 1
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  :ا1(8�رة �%�W ا��8�رآ�-1

�4 ا��7)�ن 7�90/ أ=�رت ا��1دة        90/11 �
 -F,�5 أ)& ���C\G 4�6 4ت ���F ا�1%�رآ� إ6/اء ا��أي 

1
، إ'�دة -�ز�] Rة ا�/� k�,0آ� 
]%��6 �G�0�8 ا�X�+�78 16%�ر�] إ'�دة ا�R�1ا�0��1/م ا��7ارات ا�

و-�87` '/دهV ، و�C! ),} ا��1دة  �  �7-+� ا���Kة ��! 'B8 ا�8��F أن -�/ي رأ�+�  � ا"
  ا��1Rل

��1K h��و�X� -�7م ���F ا�1%�رآ� 6/وره�  � إ6/اء ب، V�/7- /R ا�0��1/م ��Rض ا���� 6'%� ���� أ

�8��ت،  +� �6/ أن -�B78  ا��أي �Cل ا���)! ا�"�� &(�  ، �'�1�B8' ! ا�0��1/مR1�1] ا��و�/ه� 6�-

�8��ت �Cل ا����Rl ا����د��R1�1ة ا����و ا�"����o18� ��'�1 ا�0��1/�� ،  ��6رة دور�� و

�%�وع -�87` �4 '/د ا��1Rل  �ءل  � ه5ا ا��/د ه
 أن �+��1K �8 '%� ��م آ� �� �\3\ع 'B8و)��

 .و��4��X -��ر �Cل �7�7C ا�و�lع

آT�5 ا��oال ا�5ي ��Hح ه
 �8��F ا�1%�رآ� ��Fز'� ا�0��1/م �Cل إ'\�+� ا�5ي ��Xن _�� آ� �        

�8��ت ا��� -�F1N+� و?��7 ا���/'�ء ؟  �R1ف أوا�\K B8' ا����ؤ�ت h54 ا:"��6 '4 ه' uX� 1%�ع�

 1. ا�,�)�� ا�5ي أ'BH ا����Kص �l�7� ا���ر ا�R��1��8 ا�1%�ع

       B�C ��آ�1 أ"�ز ا��7)�ن �8��F ا�1%�رآ� ا����R)� ��06اء  � ا��L�+8� 4�R6�- ��_ �����1 ا�0��1/

��ا/7� ���o1ا� [lل و�C ���� ���7-.  

      �Kا�1%�رآ�   � ا� �F�� أه��1 رأي V_�7ل ا)& ر( � Y7  د رأي ا��%�ري��� B7�� &(�2 AC 4�و

��1&، آ�)& -�1l /R)� آ���ة �X,��� ا�����R  رب 4� 
1
 '/م ا�4X� &6 5K ه5ا � �oدي �4 ا���87Rا�

4' 
r�
 �+��G�F' m ا:?��ت ا�� ا�X%6 �+8K/- ا"+� ا�0��1/م آ�1 أن������8 ا��1Rل  �  4�R��� �

��1
 ����ب ا���د�� 6+� ا�l�7� ��1اRت ا���%�و'�� إ)+�ء '\ . 

 :A ا��3(
�م وا��W�C�ت ا�(� 4C�4�4ا�(��وض -2 

�4 ا����1م ا��%��F-11 �R` ا��1دة        4�8  94-09r11ا� [�'B8 أن -V�DF و -��3I ا��,�وض 

& ���XCq� �7�3 Vم ا��7)�)�� ا��1R1ل �C �1�� � �+6ل ��1Nن ا���)! ا�"��1'� و-7��H ا��1R8� 4��6�7Fل 

�(�(�
 ��1R8ل ��! أن �، آ�1 -%90/11 و ا��7)�ن 90/02r11ف ا�1,�وض آ�Hا��1دة أن ا� h5ط ه�

 ��6�7( �1DF� ���/��
  ��Xن �r1�6 ��8 ��7م�r1��6�7 �+� ا��,� ا��F�1ت ا�DF1ب ا���_ ���C � ��8، و�r1-

V+�0�F� �8نr1��)�ن 41 ا��F! ا��1/دة  � ا��1دة  ه�oء �C!ا��1Rل  4�ا��X6 A8R�1,��ت  90/14 

�6�7Fا� A�1ر�� ا���.  

       4�وه5Xا  �ن ا�0��1/م ��7م ���6/'�ء أ'�Nء ا��1DF1 ا���6�7F أو ا��1R8� 4��6�7F� 4�8r11ل و

4�� و�V��0 ا��,�وض ��F/�6ن �[�ض �\"��1ع �Cل ����ى ا���)! ا�"��1'� و=�وط -h5�,F ا�0��1/

                                                 
�4 ا��7)�ن 110ا)�D ا��1دة  1 90-11iا�5آ�  ا���� .  
  . ا����i ا�5آ� 11- 90 �4 ا��7)�ن 94/04ا)�D ا��1دة  2
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[�� �N��
 -�,� أو  �����6 ��
 ا��� -�Xن �'�8& ا��H �ن �u�r )�7ط ا�-,�ق و'F/ ا���Nء ا���1

��,A ا��H �ن '8C B8&، إ�� 8��6��ء إ�B ا������1 أو ا�����3 أو ا���V�X إذا  ا�K\ف، ه5ا ا�0\ف ا�5ي

�4 ا����1م ا��%��F- 11-14 �R` '�8& ا��1د-�ن ا�BN ا��� ذ�T وه� ا��� ا�5ي 94-09. 

)%�� أن ا�1%�ع وl] ا��,�وض 4�6 ا�0��1/م و�8r1� ا��1Rل �/ا 'B8 ا���� �ت ا�دار��  �        

Bء إ���ن  ا�8�(� !"�16 u�]ا��� ا� 
1Rا� ��%�,� �6�
 ر�� 90/11ا���87` إ� ���Xن 

III-�'ا+دار �	�3�إ:\م ا: 


 �7/ ا'���ت ا����6 ا      � ��  � ا���ا�� ر��6 1990:دار�� ������8 ���! ا���دي  � ا�,��ة 

ا�1%�ع �%��ط �lورة ا����ل 'B8 ا����K ا�دار�� 6+/ف ا���B8' �6 و"�د -�ازن  ���X  �76ن

 .ا����د�� وا�'���رات ا�"��1'�� 4�6 ا�'���رات

  

  

       �F� 4� ��90/11 ا:دار�� �16"! ا��7)�ن ا�[�u ا��K وV?1990 6/أت ا��8C�1 ا��/�/ة ا�6/اءا 

`87�   B8' ا������ ا����ل Bا� I�8� ا�5ي 
1Rب ا��� ���8� ���� V� &�8' و ،
1Rا� ��%�,�دور 


  302-82 وا����1م    75-31����7 آ�1 آ�ن '�8& ا���  ر��K إدار����R8� ��78)�ن ا����� A�H1ا�

���د &F��� ا�"�اءات �G�K ا�HKر �,�%�� ا� وإ)83 �1! \� 4� A7��8� 16%�وع ا������ 
1R

�F�� �78 ���6%�رةR�1��6-�!  ا�"�اءات ا� 
1Rا� !C�G ام�ا����o1 أو �8r1� ا��1Rل و�/ى إ��

 .ا�������ت  � إ�3ر إ'�1ل ا�YH01 ا�"��1'�

1
 ��A8R �6:'\م وا����ي و �� �,�� ه5ا ا:)7\ب      Rا� ��,� ه� ا��Dوف وT�56 أ��G دور 

و ا����د�� ا��� 'u1 ا���ا�� ��K/6+� ا���د ا���ق، وأ��G ا�0��1/م ه� C�G! ا���H8  ا�������

&��8�� ��/7- �   ، 
j6د�Kل ا@�ت ا���X�(�X�1 وا�����FX"�� وه5ا ���oدي �1�C ا�B ا�[�ء �G�F! ا�%[

�)�ن 71-70-69ا���ا��ي '�l B8ورة ا��Cام ا��1اد   اآ/  Y7 ا�1%�ع/و 4� و آ5ا و 90/11 �7 

 �R��%ت  09-���18�94م ا���L�+4 �87���6` وآ5ا ا���FR1�1ل ا�R�1 ا���76 
1Rا� ��,� ��8�- ���ا��ا

 1.ا���7'/ ا�A��1 ا��1N��6 �,8X1ن l/ ا�����H و�1N6ن

�8�م �4 "+� أ�Kى ��6      � &(j  ا�"�اءات h5ه 
1
 آR5 رب ا�,Fأن ����م و� /R6 ا��Kأ 
��' 
��8 آ

و�6,�  �د�� 6+5ا ا������،و �5آ�  � و?��7 ا������ '4 ا����ب ا����7�7 و ا��/�� و إ� )�Xن  ���ح

 . 6/ون أ���ب أ��م -����

  

  

                                                 
�4 ا����1م ا��%��R� 22 ، 15 ،5ا)�D ا��1اد  1 ، 09- 94.   
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�4��L:دي�ا*(� ��3� ��G�ء :\*� ا�=�]C A44WG��ل ا��G�ء ا��)� : �G�'4" وQ"وط ا

1
  � ا�3ر ا������ ���!       Rا� �ا���دي، �,��ض آ�1 رأ��F '/م ار-��ط 6%0` إن إ)+�ء '\


 وا���Rدي �  ا����
 �V��" �H0، و��دام ا������ ذو ��! ا��Rب ا��X-د���� آ�رI- �����- h�(���'ا


��R6%0` ا� Y�-��  د�����أو �8�6آ& و/ر-& وإ)���I6 �1ب ��Y�-�- ��'�l ���6 ا�F%��3ت ا�

�4 ا�4X11 ان &(�  ���o1ا� 
Kدا o� ورة�l u1��- T�5� �1لR4�6 ا� ���1ر��ت -�R,�� و-��1 Bدي ا�

B4 6& ا���FR1�1ل ا�Rر ا����Kع ا��NK وزات��د�� ��8�,- ��'�l�� ����R� .�lاY6 و

�4 ا��7)�ن 71و �7/ أ=�رت ا��1دة        90/11 
�إ�B آ�,��ت -�87` �4 '/د ا��1Rل R6/ ا��F,�د ا����

 B8'  �+F�6 4� ����R� :/ أورده� ا�1%�ع 'B8 ا� ����R1ا� h5+  ،!�F� 
X� 
���، ا���0ة، وا��Iه�/

Vل و��r1ا� 
��� �R��%ه�  � ا����1م ا����_ B8' `F� 94-09  ل �0��18/م آ� ��/د��و-�ك ا�1

�F� �وا����71} ا�� ����R1��81 ا���87`، وه5ا  � ا�3ر  [�ا�' 
��ان -��1 ��6/�/ ا��1Rل ا��X� 4�5)�ن 

8C�1)! ا�"��1'�ا���4 ا�� ��(�rا��1دة   ،� ا� `F- �1ا�51آ�ر09آ �R��%4 ا����1م ا��� �76��  ،

[��8r1� ا��1Rل، و-�/ر ا:=�رة إ�B أن  و�����6� اNK] -7/�� هh5 ا�����R1 ا�B ا"�اءات ا��%�ور 


��� B8' ����R1ا� h5م ��6/�/ ه�
 ا����76 Cي  � ا��1ا���+� -�-��� ��! ا����، و�N]  ا�1%�ع ا���ا

�39/24 ���1دة   ا���87`،� ا�B -���� ا��1Rل  � ا�3ر 'B8'�81 ا�0��1/م ا��Cا�& 'F/ ا�8��ء  �� ا�

1
 ، وR6/ ا�-,�ق  75/31Rا� ��,� ��Kر B8' &���C /R6أ)& ا�0��1/م و B8' `F-  �1لR8� ا�r1� [�

 : �)& ���=� '��81 ا������ �] ا��Cام ا���-�! ا@-�

         -���/
 أ .ا��1Rل ا�

         -���,Xا� u�- 4 ا� �اد� 4X1�
 '/د  .ا��1Rل ا�V+� 4�5 ا

��ء ا�1��ه/�4-         / �1��� �G�K ��(�(� ا��1Rل ا��Gب ا�����7 وهV ا��1Rل ا��R�1�� 4�5ن ���1�6 

�R14 "�/���وا� . 

 و R6�3+� ا:��ا�� و ��Cه� ا��� ا�5ي 78/121و�C � ا�1%�ع 'B8 ),} ا���-�!  � ا��7)�ن       

 �6��4 =�)& ان ��+
 ر �� 
�& -V�/7 آ��/ى ا��Cام ا�0��1/م ����8
 ا�������ت آ8� �1 B8' �l�7ا�

��
 ا���� �u�r ذ�T، أ��� B8' ����R1ا� T8- B8' `F� � h/�F  ����C2 �,�Xو� ،���-�- �+� [N� و� ،

�ام ا�0��1/م أن�j6  B8' �+l�R� /Cأ 
�N,- �  آ���ة ���C hء�H'إ �FR� �1��8r1� ا��1Rل  [�ا��%�ور 


 ��l�78� A�  هh5 ا�B8' ����R1 ا��Kى+  T�5آ ��
 ا�����1 ا��1R8� �� �Xل، وإذا آ�ن ا�,X- /�/ر"� 

�DFدة ا��'j6 ����R1ا� T8- ����ا  V+����- �1ل ا��1ادRا� �  ����R1أم أن  � -7/�� ا�0��1/م �/ى -�ا � ا�

                                                 

 ا��1اد 12 -78ا��7)�ن  1��R8� م�R�7��6)�ن ا� A8R�15ي 95 ، 94 ا��,F30482، و آ5ا ا����1م ا��   
2  ��8R�1 ا�X�1ار ا��   .133952 ا�i81 رV 1997- 04-  23ا�[� � ا�"��1'�� –
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�/ى ا��Cام ا�0��1/م �  &�6�ا�����R1 آV- �1 وRl+� ��6-,�ق؟ ���6"�ع إ�B ا��%��]  -���F ر

/ �uX '4 ا:"��6 '4 ه5ا h/�( �F(j  ي�� .ا����ؤل ا���ا

       ،�+F� � ا���K )�7ل إن ا�1%�ع / أ��م ا�0��1/م ا��Cام هh5 ا:"�اءات ا��l�1'�� و ا��7)�)�� 

���R- �ا��  h/�( �F(j  ،4�C��1�1ل ا�R8� ����1l 4)� ه� &8r1- �1� �+�1
 ا�81�م ��Cj6اRرب ا� B8' آ��7د

`( / 
�4 وI3ة ه5ا ا������  �0ل �+�7C Vق ا��1د�� و أ�Kى  6�71��6 i�,0�� ى�K�1)�ت أl B8'

4�+�  � ا�p��1 ا��Cا�+� وا��� -���R آ�?�ر -��-! 'F- 4,�5 ه5ا ا:"�اء )��Hق إ�� _�� ��د�� �6/ 


  .ا��1ا�� �4 ه5ا ا�,�

����4 ا��("!�� :A ا�(3"'2 ��1�ب ا*(��د'� :ا����� ا� �.� :ا^L�ر ا���

���6"�ع إ�B ا��XCم ا��1DF1 ������8 ا����دي )�/ أن ا�1%�ع ا���ا��ي �Cول ا��1از)� 4�6       

�4 "+� أ�Kى ا�����1 �4 "+� ،وا�����1 ا����د�� ��Kj6 ���o18ا"+� �4 أز��+� ا����د�� و  

ا�����1 ا�"��1R8� ��'�1ل ا�4��FR1 6+5ا ا�"�اء   �1N6 V+�0)�ت ��د�� ���8r1  � ا���N��Rت و 

�7Cق أ�Kى ���Fول إ�6ازه�  � ه5ا ا�p��1 و ��R�Fض  � ا�8H1! ا�ول ���7ق ا��1Rل ا�4����1 

�7C ول�F�F� �(�r8! ا�H1و  � ا� A��1ا���7'/ ا� B8' p��r8! ا�Hو � ا�  ���Hا�� B8' 4����1�1ل ا�Rق ا�

  .��R�Fض ��7�8ق ا��Kى ا��F"�1 '4 ه5ا ا������

�_�م ا+R��� U�: ا�(��:� ا��J�3:ا��	�� ا�ول :   

�] ا��Dوف ا����د�� ا��/�/ة أ� و ه�           B=�1�� ا/�/" ���D( ي���7/ ا���/ث ا�1%�ع ا���ا

�B8' &F أ)& u�F 02 ا��1دة :94/10 ا��%��R� رVمآ�ن ذ�T �16"! ا��D(���1م ا���7'/ ا�A��1 و   "

 � �,�6 V+81' دي ا�4�5 �,7/ون���-A�H أ�XCم ه5ا ا����1م ا��%��B8' �R "�1] أ"�اء ا��H7ع ا�

1
 ا�0��1/مR� �(�(�7ا� i�و أن أ�XCم .إراد�� ���! ا���دي  � إ�3ر -�87` '/د �4 ا��1Rل أو ا���

�1��� �K `F6صه5اRو ا:دارات ا� ���o1أ"�اء ا� B4 أن -1/د إ�X1� �R��%ا����1م ا�� ".  


 'B8 ا���7':�K 4\ل ه5ا �i��R- 4X1 ا���7'/ ا�B8' A��1 أ)&       ��Rا� ���Cإ /����7 6,��ة  �,�6 /

 Bإ� 

 ا��4 ا��7)�)� آ�1 ه� ��/د  � ا��7)�ن ا��0ص 10/'�7���6-��  . ��Fات 

          
��Rد ا�%�وط ا��ا"! -�ا �ه�  � ا�/C ��(�,ار ا�1%�ع ا��_ B8' ي��وأن ا�1%�ع ا���ا

 
1Rا� !C�G ت��  .�\��,�دة �4 ا����زات ا���7'/ ا�A��1 و آ5ا ا���ا

   :Q"وط ا-1(��دة �A ا�(��:� ا��J�3:ا��"ع ا�ول 

�4 ا����1م ا��%��B8' �R =�وط ا���,�u�(07 ا��1دة           �  �8r1�1و ا� A��14 ا���7'/ ا��   :دة 

         - �1R4 ا��
 إذا آ�)u أ)�F�45 Br إذا آ�ن ذآ�ا أو 50أن ���8    �B8' �F ا�

1
 أو ا��11?�8 �+� ا��86�7 �\'��1د  � ا���7'/ ���وي  -         Rات ا��F� 4� �B8' �F 20أن ��1] '/د 

 
  .ا�
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�/ة ��ت ا��1Nن ا�"��1'أن ��Xن / د ] ا=��اآ-          10 �+F�
   �6,� آ���8 و  ��Fات 'B8 ا�

A��1ا���7'/ ا� �  Aا�� u�r- �ا�� 
1Rا� �\' ���+F� �76ا��� �?\rات ا��Fا��.  

��1 ا�"�اء �/ى -        ���1 ا��1Rل ا��X� 4�5)�ن ���lع -�87` '/دهV أو �أن ��د ا�1&  � 

i '4 ا�- ��Rlا�0��1/م  � و
1R�.  

         -�Kt �F+�
 )�-O '4 )%�ط K4 د�   .أن � ��Xن / ا��,�د 

��� ا���G:ا��"ع ا� �R�` ت�($ا��ا:   

�4 أ"
 -�87` '/د ا��1Rل 'A��3 4 ا:B8' ���C ا���7'/ ا��N6 A��1ورة        
1Rا� !C�G م��8�

A��1وق ا���7'/ ا�/FG و ���H4 '4 ا����Iوق ا��/FG 
�� أ=�رت إ��& ا��1دة ���ه��1- �  &�1 !�C 12 

 �R��%4 ا����1م ا��� و/ ��1ه� ا�1%�ع ��1��6ه�1 ا���ا �� ا�B8' !��- ��8�7 أ��س '/د 94/10

1
 ،ا���7م j6"�اءات Rا� �
 إ)+�ء '\���Fات ا�����A ا��1/دة �)�)� ،آ�1 ��! أ�B8' �N ا�0��1/م 

�8� �1�  
r1�- �G�K:  

��1 ا-         � /�/�-
1Rا� ��%�,��4 �3ف  �+R�  .��1R8� ��1ل ا�4��FR1 و -�

��K i8ص 6&-          
��' 
X� 4��X-.  

       Bإ� V+-�,8� 
����6 Vره�HKj6 
1Rا� !C�G &6 وق ا���7'/ ��7م/F�� 
��N�- /R6 ا�81,�ت -��

� �(�(��i8�0 ا�%�وط ا��1/دة  B8' 4 -� �ه�� A7ا��� B���- �ا�� ��FR1+�ت ا��ا� �+= 
�u�r  � أ"

1
 �آ��1ل �� ��C �+�7F! ا��1دة Rا� !C��� د�R- ���F818,�ت ا�� ���F��6 ��ا�6/اء �4 -�ر�� إ�/ا'+� ، أ

23 �R��%4 ا����1م ا���، و ���,�/ ا�"�� ا�5ي ���ل 'B8 ا���7'/ ا�A��1،إ�l � إ�B ا��R1ش 94/10 

 �8� �1�  
r1�- �7قC �+= 
  :ا�5ي ����
 '�8& آ

         - 4��I�8� ��F�Rا�داءات ا�.  

         - ��8��Rت ا�tا�د.  

�4 ا����1م ا���09A6رأ��1ل ا�� �ة و ا��R1ش ا��7F1ل 'F/ ا���Nء و ه5ا �C! ا��1دة -          .  

���_�م ا+R��� �W` U�:وق ا�(U�: A4�a ا��	��� : ا��	�� ا� �:   

�o� �+Fدي إ�B ا)�%�ر ��ه�ة ا�����H  � ا�1��1] و �� ء �G�F! ا�%[
 أو ا��T= ��]�7 أن إ       `�8

 u�81 ا�������ت ا��� اآ����� ����( ��������ت '/ة،و ا���ا B8' ات��?I- 4��F�� '4 هh5 ا��Dه�ة 

���'/ة ا�"�اء ا�4�5  7/وا 'V+81 �6,� � إراد�� ����ب  �  �+F� \�ا����o1ت ا��H7ع ا��Rم و أ

��4 '4 ا�����H ا���د�� أ)%Iت ا��I�8� �F3وق ا��/F"CACN " �16"! ا����1م T94/11و ذ� 

�1 1994��ي26ا�o1رخ  � +�1
 �6,� � ا� و أ�F/ت �+5ا ا��F/وق Rا� !�F���HK /l ���1  7/ان 

  . إراد�� و ����ب ا���د��
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       V��آ��� و  'B8 إ)%�ء ����1994 "����8 6 ا�o1رخ  � 99/188و/ )` ا����1م ا��F,�5ي ر �

  .ه��آ
 "+��� ووآ��ت �����8

��4 '4 ا�����H ا��\��Cت ا������ �16"! ا      I�8� �F3وق ا��/Fا�� B���� �1ت و�DF�7ا)�4 و ا���

   :ا��1R1ل 6+�

4 ����� و �1lن ا�����
 و-        �F�o18,�ت ا�� Y�l 
�ا'�ت  �Cل -���Fو ا� ��ا�=��اآ�ت  ا��1ا

��4 '4 ا�����H داءا�
 أا��1"+� ���1Iت ا��.  

        -���Hا�� �HK /l ���1ا�� ��D( �+�  . -���� ا�دءات ا��� �7/

�4 أ"
 إ'�دة إد��"+V  � ا����ة -         ���H4 '4 ا����I4 ا������'/ة  ود'V آ
 ا��4���H ا�4�/�,��1 


 و إدارات ا��8/�� ]%8� ����1Rا�����1 ا� [�  . و ا�����ا���81R و ذ��R���6 Tون 

        -���H4 '4 ا����I�1ل 6&  ��1 �0` ا��R1ص '�8+�  � ا��%��] ا���F1ا� ��  . -V�DF ا��1ا


 ا�%��ب  � A8K )%��3ت �,��/ة -        �]%- V'/� ��F3ت ا�����1 و ا��آ��� ا�����o1ا� [�ا���1ه�1 

V+6 
,X�� 4�54 ا����Hا��.  

       -3�%Fا� 
�ت  � إ�3ر  ا��7ض ا��1[� � ���1 '�� ا���1ه�1ت ا�����1  �  ا���1ه��1- �  �1

  .FG/وق �1lن ا:�HKر ا��F"�1 '4 ا��7ض ا��1[�

        - ���H4 '4 ا����I4 ا��� إ��X)�� ا���1ه�1  � -��1
 ا�F%��3ت ا��� �o%Fه� ا�����Hن ا���1,�/ون 

�وض إ�l �� إ�B ا���1,�/�4 �4 ا��7ض ا� �F� A��3 4' �1[� أو ��16ه�1  � -�آ�! ��اء

���H4 '4 ا����I4 ا����] ا����o1ت ا�����1 ا�4���H�8� �+"�1 ا�4�/�,��1  �G�0ا��7وض ا�.  

��B8' 4 ا�����H إ=��ط �lورة -� � =�وط       Iم ا���D( Y�N� ض�R- ��/F' ي��و ا�1%�ع ا���ا

��وأ�Kى �G�K ��6/�/ ا���1,�/�4 �4 ه5ا ا��DFم ،وآ5ا ا�%�وط�'
1Rا� !C��6 �78R��   

  :ا�8"وط ا�G��� و ا�
�`� �(��'� ا��A� A'�4�)3 هBا ا�W_�م : ا��"ع ا�ول 

  :ا�8"وط ا�G���:أو- 

       V��  � =�4�3 ا�����4 ه�1 94/11إن ا����1م ا��%��R� ر�Rا�%�وط ا� ��C :  

  . G,� ا�"��-1         


ا��Dوف ا��� ��V  �+�   7/ان ا�%[-2         .  

  : ��=.م ا�46"-1

�)�ن 7�02/ '�ف  ا�"�� F6` ا��1دة        4� 90/11" : 
����R '��1 أ"�اء   � �,+�م ه5ا ا��7)�ن آ

V�DFإ�3ر ا�� �  !-�� 
6�7� ���X  دون '1\ �/و�� اوo� 4�5ا�=�0ص ا� �R��3 �Kt `0= و ����ب 

�1�� أو �Kص ،�/'� ا�0��1/مأو ��FRي'،".  
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  :ن ا��c8/"وف &��ا-2

       �  Tن ذ��Xد�� و����
 ا�"�� أن �,7/ ��F! '81& ����ب � إراد�� و ����ب ا��Rا� B8' !��

  :ا������4 ا�������4

         -�����  . ���C -�87` '/د ا��1Rل ���6�R�� &l�Rت ا���د�� 

         -�+8C أو �76ار ���o1إ \س ا� ��إ)+�ء )%�ط ا�0��1/م )�� ���C.   

و 16,+�م ا���01,� آ
 ا����ت ا��� -�0ج '4 ه�-�4 ا������4X1� \  4 ا����ل 'B8 ا�����زات       

�4 ا��1اد  
�4 ا����1م ا����i ا�5آ� 4-3-2ا��1/دة 6+5ا  ا����1م ا��%��R� ، و/ أu �l ��6%�ح آ ،

V+F�6 4��4�C ����ب -Iد���� أو ا�����7،أو ا��1Rل ا���C :�1ت ا��1Rل ا�4�5 � ���,�/ون �4 ه5ا ا��DFم 

 V+-رادj6 V+81' أو -�آ�ا 
1Rاع  � ا��( !��6 V+81' ا�4�5 �,7/ون)ا��).....ا�5ه�ب ا:رادي.  

�4��L:م�_W�ا اBزات ه�ا�(4 A� دة�1(�f� ل��G��C �`�
  :ا�8"وط ا�

�� =�و�G�K �3 و ه�  �Rا�%�وط ا� !(�" Bف ا�1%�ع إ��lأ:  

     -R4 ا���X� أن 

 ا�"�� ��3�0F  � ا��1Nن ا�"��1'� �1/ة إ"����1 /ره� 'B8 ا��  . ��Fات�03


 '��81 ا������ ا����دي �1/ة -     � ������r  � ا�+��L ا�0��1/ 
��Rن ا��X� 20أن
  .�B8' �F ا�

     -8' 4��Iم ا���D( �  م�D�(�6 &-د ا=��اآ�/� /��4 و Iم ا���D( �  �3�0F��5F أن ��Xن  ���Hا�� B06               


1Rا� �\' ���+( 
� 
  ,أ=+� 'B8 ا�

��1 ا��1Rل ا�V+81%� 4�5 ا������  � إ�3ر ا���87` �4 '/د ا��1Rل-      � 41l &1أن ��د ا� .  

      -��  .أن ��Xن ��1�7  � ا���ا

      -!�F1ا� 
]= /� ��8���- \1' k ر /  .أ� ��Xن 

      -X� أ��Kt �F+�
 )�-O '4 أي )%�ط K4 د�  .�ن ���,�/ا 

��� ا���G: ا��"ع ا� �R��C �`�
  :ا�8"وط ا�

       
r1�- 
1Rا� !C�G B8' [7- ت�����6�ا Y�-�� ���H4 '4 ا����Iت ا���N��R4 ا��� 
��Rإن ا��,�دة ا�

�8� �1� :  

  .د ] �D�(�6م ا�=��اآ�ت ا��1N��6  �G�0ن ا�"��1'�-1         

         2-�KIا�� ���C �  ا����7ق 
�� �� 1   

�i8 �/ى         4��X- B���� ا�� ا�=��اك �8�1��6 ا��1/د ���1ه�1& و�C [ /6 
1Rا� !C�G  م�و '�8� &�8

 �G�K �1�� �  �L  
ا�FG) 4����1/وق ا��1Nن ا�"��1'� و ��/د  �& �ا�V  ا�4��FR1 �������6 ، آ

Iو ا�� A��1ا���7'/ ا� B8'���Hا�� B8' 4�� (
1Rا� ��%�,� B8'  �+l�' V?  ��"ا� i8�و إن ��ل 

)
��Rز��ت ه�) ا������4 '/ة ا /�,��� ��(�(� �,�6 &8R��:  

                                                 
�4 ا����1م 20 أ)�D ا��1دة -  94/10 1  
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  : !Q g'.G="ي :A ا��	��� -1

       &�8' 
��V ا��k��R ا�%+�ي ��6/�/ أ"� ��"R� و ���! 'B8 أ)& ���وي )�i ا��8�1 ا����1

ا��0م ا�5ي �N0] إ�B ا=��اآ�ت ا��1Nن ا�"��1'� ا�5ي ��Bl�7 ا�"�� K\ل �Y���18 ا�"� ا�%+�ي 

  .1ا�?F� '%� =+� ا����76 ������& �] ا�"� ا�د)B ا��1N1ن

2-��P)�ة ا�� �'��!:  

�4 ا����1م ا��%��R� رV 14إن ا��1دة        4 '4 94/11��I4 ا��' 
,Xة ا��/� -B8' `F أ)& -��! 

��� ا�1�R1/ة �/ى ه��L ا�����H 76/ر =+��4/�4 آ
 ��F ا=��اك،و -���R آ��Fات ا=��اك ��Fات ا� 

��/0���2 .  


 و ��4X1 أن       و 'j  &�8ن ا�����1 ا���FR1 6/ ] ا���N��Rت  -�8�م K\ل ا?F� '%� =+�ا، 'B8 ا�

 4' ���H4 '4 ا����Iا�� k��R- ب��C ���( 
7-50k��R- أن ��_ �R"�14 '4   '4 ا�"� ا���Iا�� 

 4' 
�4 ا�"� % 75ا�����H ا��F11ح �C! ا�%�وط ا��1/دة  � ه5ا ا����1م ا��%��4X1� � �R أن �7  

�r6 &F\ث ��ات �r�1ن و � أآN1ا� B(ا�د �F33ا�� .  

  :ا���.ق ا�i"ى :��	�� ا� ���ا

      C��1�1ل ا�Rا���7ق ا����,� ا�5آ� �16 �8����,�/ ا� Bإ� � �l4 إ�:  

  :�=�� ا+i	�ر ا��J�3 :"ع ا�ول ا��

�)�ن 75/31 �4 أ�� 41-�7ر ا��1دة        �+�8' `( T�5ر و آ�HK:�8 ا+�  � )` 90/11 أ�XCم 

 و / '�� ا�1%�ع  16+�8 ا��8HR و �4X هh5 ا����L3�K ��1 �ن �/ة ا:�HKر � -�6�r16 ���R 05-73ا��1دة 

 h5ء ه�F?أ B7�� ا���1ح 
��R�8 �ن ا�H' �Cا��ا ��'�� �  Aإ� ا�� &� u�r� � 81& و' !�F�ا�,��ة  � 

4 '1
 "/�/ آF��- �1& ا��1دة ' p��8�73-06 ن�(� 4� 90-11 [�1" B8' u11' / و أن هh5 ا��8+1 

�� '/ا ا�IH0 ا����V و / -�Fو�+� ا��7)�ن  
1Rا� � B8' &�F6 05-73  � ا��1دة ��C90/11ت إ)+�ء '\

 
��Rا� ����- �  A�0ل �& ا��� V��" IHK !X-�� V� �8 "ا�5يHR�8 ا�+�و -�/د �/-+� ا�/)��  � " 

1
 ا���1'�� Rا�1/ة �16"! '�7د ا� h51/�/ ه- B8' ز ا�-,�ق��� &FX�1'�� ، و��ت ا���ا�-,��ت أو  ا�-,�

F� �Kt 
1' 4' p��8� 
��R8� أ�3ل  u���& ، أو ا�,�د��  � kR6 ا�1+4 و ا���F'�ت :-��C و


 ا���1ح و 'X}  د�T � ���ز  -�87` هh5 ا�1/ة ��Rل ا�,�اغ ا�5ي ���آ& ا��]=: 
1Rا� !Cو���

/�/" 
1' B8' hر�r' �G�  A��N�6 
��Rار ��8�16 ا��l�1ل ا��Cدي ا�,��.  


 ا��A �3ال �/ة �+�8 ا��8HR  � ��'��4 آ
 ��م 06-73أ�� ا��1دة       ��R8� &(أ B8' �+�F6 ءت��   

1
 �Kt، و ��L�+8� 4X1ت ا�0��1/�� أن ' !�F� 4' p4 ا���� 4X1�� B�C 4�-ر�"I��4��86 �8�1] و 

                                                 
94/11�4 ا����1م ا��%��R� ) 13(و ) 10(أ)�D ا��1د-�4 -  1  
�4 ا����1م ا��%��R� 14أ)�D ا��1دة -  94/11 2  
�4 ا����1م ا��%��R� 17أ)�D ا��1دة -  94/11 3  
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��R8� ا�5ي آ�ن ا�Xا� �"q� ���F� �]8�� �+R د A��3 4' ا���1ح 
��R8� �8H' �8+����6�ام �H'j6ء  �,-

  .���h�l�7 �3ال ا�1/ة ),�+�

�+�8 ا��HKر I%6ن 6       VDF� V� 4 و ا�1%�عX�، �+(I%6  �3اف ا�-,�قq�  ض�,� V� ا�� ����)+�  و/


 �76ار ا������ و ذ�A��3 4' T ر���� ��R8� �6��X4 -�ر�� ا�����8 ا�����  jن 6/ا�� ����)+� -�Xن /��

��F1N ا���Gل �] ا:=�Rر �6:��\م .  

      X1� \  ، ع�H7(و � ا� A�8Rا�� 
�7- � �8HR�8 ا�+����  jن /����KI- 4  !��6 أ"
 هh5 ا�1/ةو 

 4� u��� ا��7'/ة h5ن هj  ه5ا [�  ا��1ض أو ا���دث ا�5ي �K [7\�+� إ� إذا -A8R ا��� ��6دث '1
 ،و 

 A�8R- ��(�X��B8' `F�  �,��0 إ ���XC�1'��  أ�ا� ��ا��DFم ا��Rم و �4X1 ا�-,�ق ،أو أن -�41N ا�-,�

� ��FR�
  j)+� إ���ام هh5 ا�1/ة أو و,+�  � ��Cت ��R8� AC �+(آ� V_ر ر�HK�8 ا�+�+5ا �4X1 ا��7ل إن 

 /�,F- �  �1ان��� 
��R4 ا�0��1/م و ا���j6 &Fراد-& ا�F1,�دة و  � ا���R1د  jن آ\  
أ�4X1� � �N ا���8

��آ��+�1 ا��7)�)��4 أي -[��� B8' أ�H� � �8 وHR�8 ا�+�1
 K\ل R4 '7/ ا�' �L=�F�1 ا�+-�� ، إذ ا���ا


 ا�������  .����7ن 'B8 ),} ا����� ا��� آ�)� '�8+� 

��� !Q j4�3=�دة ا���G :ا��"ع ا� �& J��ا:   

       Tو ذ�،&��/K ���+( �  

 ا�5ي ���ك ا�1%�وع =+�دة '1��R8� &1�8��6 
1Rا� !C�G م ا��7)�ن�8�

1
 ا��/�/ I���6آ/ Rا� !C��� إ'�دة -%[�8& ، و ا���1ح  
��-�I6 �Hي �[�ض -�+� /R� V� 
��R4 أن ا��


 و �7] ه5ا ا����ام 'B8 آ�ه
 أ��Gب ��Rا� ��/K ة/�1
،آ�1 أن هh5 ا�%+�دة -,�/  � إ?��ت R8� /7'

 ��/K �  ��"ا� 
1
 و ��وف ا)�+��+� أو �/ة '1Rا� �\' �R��3 u(ء أ�� آ��Frا�'�1ل آ� � 6/ون ا��

  .ا�1%�وع

      �1
  � ا��7)�ن و �7/ أ=�ر ا�1%�ع ا��Rدة ا��+= Bي إ����K 4\ل ا��1دة 90/11ا 67 V� &FX� &F� 

�h5+� 4�R ا�%+�دة �FX& �,�ض ا��Cاءه� 'B8 '/د �4 ا����)�ت ����Rه� ه��� أي ��6)�ت  
X= B8' `F�

1
 ،وا�G�F1! ا���Rا� �
  � -�/�/ -�ر�� ا�����ق ���o1��6،و -�ر�� إ)+�ء '\r1�- ��� و  -V =[8+�إ��ا

،&� ����F14 ا����)�ت ا�,��ات ا��/ أ_,
 ذآ� ��6)�ت أ�Kى / -�Xن أآ�r أه��1  `Fأن ا� �C\( �FFX� و

1
 ا�,�)�� �6'���ره� إ��ا��� و ه�Rا� [��%- �  
ا�V :ا��� ذآ�ه� ،آ�����)�ت ا�51آ�رة  � ا�F` ا�6�71

، V�8و -�ر�� ا��� 
��،
��Rان ا��F' و Vا�،
1Rا� !C�G ان�F' و
1Rا� !C�G [��- .  

�4�1N- 4 ا�%+�دة       
1Rا� !C�G [F1� ��-�/�/ ر-�� :أ�� ا����)�ت ا��Kى  +� ا���Kر��  �8} ه�Fك 


 و 4�C ��8آ&��Rءة ا��,X� ��/7-، 
��Rا� ... 
��R��6 را�l A�8� � 4 إدراج أي ��6نX1� ��و �6,� '�

1
 �ن ا�[�ض ا��Rا� ���C أ/�� [� ��=�1- Tو ذ� 
�4 إ'�Hء ا�%+�دة ه� -�+�
 إ'�دة -%[� ���

��Rا�

 إ?��ت إK\ل  ��Rا� A-�' B8' [7� �83+� ، و B�� 
��R8� 
1Rدة ا��+= V�8��6 م�8�و أن ا�0��1/م 


 ا�"��1'�� ا��� -,�
 ا�6/ا��� و �ا�0��1/م A��3 4' T�56ّ ر ] د'�ى أ��م ا��1X�1 ا�,��8G  � ا���1



                              
 

 
31 

 

�� -N7� 6& ا��1دة )+���� V�8��6 =+�دة  !�C 
1Rن 21ا��(� 4��ا'�ت 90/04 F�����6 ا� A8R�1ا� 

 !��6 
]= !�F� B8' ا����ل �G�  &�-�  إذا �� ���C �  ا�/'�ى {,( �  
��R8� 4X1� ا�,�د�� و

6�7
 ا��Nر ا�IHK 4' O-�F ا�0��1/م � &N��R�6 ام ا�0��1/م�1
 أن �8H! إ�R4 =+�دة ا�� &,8� �8K

  
r1�1آ�ن ا� ��/R6،�ا��%��] ا���� �  ����ا" &�8' ���R� /R� V� &(و )%� أ، 
1Rم -�1�8& �%+�دة ا�/' �

�)�ن  
�)�ن 82/06 � � !"�16 hإ�[�ؤ V- 90/11ا�5ي 
1Rدة ا��+= �F1� � 7/ آ�ن ا�0��1/م ا�5ي  

���او ��
،���Rض �[�ا��R��6 ة�N� دج �C500 4�6 آ�1 ه� ���Fص '�8& �)�)� أو �F1N+� ��6)�ت 

 Bدج1000إ�.  

� ا�(A: g'.G :	�� ��&.:� ا�6":��"ع ا� ��� ا& J��ا:  

�4 ا����1م ا��%��R� 7�21/ أ=�رت ا��1دة        90/09 �  V+81' �\' u+�(�1ل ا�4�5 اRا� AC Bإ� 

�� �HR8،إ�3ر ا���87` �4 ا���,�دة �4 ا��8HR ا�1/ �'� ا�"��Rم ا��XCا� B�8 ا�1/ �'�  و ���6"�ع إ�

 إ�B أن ا'��1د ��Cب ا��X� �8HRن أ��س 40 أ=�رت ا��1دة 90/11ا�"� ا���F1ص '�8+�   � ا��7)�ن 

 ���_ B�8 إ�HR8� �76ا��� �F�8� ��8��" 4 أول�  ."�ان ��F� 4 ا�30�8HRا���F ا���R"�1 ا��� -�1/ 

       
1' �+= 
دون أن -�R/ى ا�1/ة و -��! هh5 ا�B8' �8HR أ��س ����4 و )�i ��م '4 آ


 ه5ا ا��k��R ��! أن ��Xن / أدى 30ا:"����1 ��Rا� A���� �X�، ة/Cا��ا 
1Rا� �F� 4' �1��7- ����


 ا�K ���o1\ل ا���F ا���R"�1 و أن ا��1دة K��8 داR 46 ن�(� 4� 90/11 
 -�/د �� ����R  ��ة '1

 �  
r1�- و ���F�8 ا��HRة ا�/� /�/���:  

1
 ا�o1دى �-         Rات ا��.  

         -���Fا�� 
HRات ا��� .  

  .ت ا��G�0 ا�1/ �'� ا�"�، أو -T8 ا��� ��K` 6+� ا�0��1/م���6 ��ات ا�[-        

  . ��ات ا��ا�C ا��7)�)�� -        

        -
1Rادث ا��C أو ا��1ض و ����   ��ات ا�[���6ت ��6! ا�

  ./�دة ا����F ا���7ء  � ا���� و إ' ��ات-        

C"ا�"ع ا��اS: 2'"3)�ا A: g'.G)�ا �& J��ا:  

8�م �N��R- [ /6ت '4 ا������ و ���4 94/09 �4 ا����1م 7�16/ أ=�رت ا��1دة       � أن ا�0��1/م 

�4 ه5ا ا����1م ا��� uF�6 ا��1Rل ا�V+� 4�5 ا����C �  Aب ه5ا ا��k��R ،  +5ا � 20ذ�T )` ا��1دة 

R��Kأن ه5ا ا� �F/7- V- 

 ا���1ح '4  7/ا)& ��F1! � أ"�ا، 6��Rر ا�5ي ���! ا��N8� ا��" h��

&81'.  

��N ا�%�وط ا��ا"! -� �ه� B�C  -09-94 ا��%��R�   و ا����1م11-90و �K 4\ل ا��7)�ن       

�4 ا��k��R و ه�  
��Rا� /�,���:  
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         - ��  .و"�د '7/ _�� ��/د ا�1/ة آ�7'/ة '�

         -��
1Rا� !C�G رادةj6 
1Rا� �   .! أن ��V إ)+�ء '\

         -k��Rب ا����C �  �+��1ه� ���/   .��! -� � ا�

         -���Hا�� B8' 4��Iأن -�� �  �& =�وط ا��.   

 03 أ'\B8' h أ��س  ا�51آ�ر �4 ا����1م22و ���! ا��k��R '4 ا������ F� �7�3` ا��1دة        

 'B8 أ��س �R/ل ا�%+�ي ا��0م  ا�K Bl�7�1\ل ا:?F� '%� 23 ���/د �7�3 ��18دة أ=+� أ"� و ا�5ي


1Rا� �
 إ)+�ء '\�  . =+�ا 

و ���! ���8 ه5ا ا��B8' k��R أ��س ا�"�ر و ا���N��Rت و ا��X1 �ت �4 أي )�ع آ�)K u\ل       

1
،و ذ�R1� T/ل =+�R4 ا��1
  واC/ ا���F ا���Kة R4 ا�� �F� 
/رh '4 آ B� 15و )` 'C B8/ أ

  .=+�ا

        
]%�����o أو  �  ��8R  ��/K �  

 �1/ة �B8' �F ا���Rوط  76/م ا��%� k��Rف ا���G و

�+�8 ا:�HKر و ��داد �7/ار���F6 h '/د ��Fات  4' �DF��6ف ا� &����- �D�� �  
1Rا� !C�G


 1��6%�وع و �6���C& ����0ج �R/ل ا�"� ا��Rا� ��/KF�8� ي�+%����Kا� 
1Rم ة ا��� u7�� �ا�� 

��X)�ت ا�"�  4� ���R- �ا�� &-�N��R- [�1" و &-� �X�
 و ����0-& و ��R1] أ"�ر ا��ا������ 6


 ا��1�7 G�C ب�N� V? ا�+= �%' �F?ا B8' V�7-ا�51آ�رة  و �Fل ا��\K \R  ه��l�7- �و ا�� �(�(�

  . �15�Fاد 'R6 4/د �4�F ا�0/�� 'B8 أن � ���! �� ز


1R�7 �16"! =�ط '7/ ا����  .و ���ز أن -�داد )��� ه5ا ا��k��R إذا ا-,A ا���FR1ن 'B8 ا����دة 

k��
  :JR ا+:�دة إ�U ا���G:  ا��"ع ا�

41l ا�1%�ع ا���ا��ي ���1C "/�� ����7ار ا��0/ام �,�l&  ر��6 إدار�� و 'B8' ����1 ا������       


 ا:/ام '�8& و ر�86�وم  �G�0ا� &G��F6 Tإ��7'& و ذ� /R6 ����N �6���ا � �7��F ا��Iد�! ��Cل 

+C�= A�� �ا�� V�Xو ا��� A� ا������ و إ-��ع إ"�اءات ا�����3 و ا��� 
� 
1Rا� ��%�,� ، �ا�1%��آ� و 

�4 '/د ا�������ت ا��Nور�� و  

  آ,��87���6 �8��ام ا����o1 ا�0��1/�� j6-��ع و ���j6 و 
�ه�  و��

�+�\  .-�50 '�دة ��8/ �4 ا�����H و إ

و �V ���ك ا�1%�ع ا��1Rل ا�V+81%� 4�5 ا������ ��k�,0 '/د ا�0��1/��4 ����ب ا���د�� ��R)�ن       

�4 ا�����H و ا�����ن و إ)�1 �AC V+�F ا�و���� ����6��i  � ا�����i ا��� -%�R و -�ا'�  �+� 

��F! '81& ا��1د-�ن ا�����6 و ا�o1ه\ت ا���  �  
��Rم 96 و 95اآ���+� ا��R4 ا��7)�ن ا����� ا�� 


��R8�.  
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     ��I� 3�6\ و /R� م ا��7)�ن�XC� �,��0�1
 أو إذا آ�ن ا�,�� R7/ ا�' ��  �  i�Rا�� u�? و إذا


 إ�B '81& ا�8G� آk��R�6 &� VX�� �1 '4 ا��lار ا��1د���Rدة ا��'j6 /�/" 4� �l�7ا� ���FR1و ا� �

&8�  �  i�R�8� ����( A�8- /  .1ا��� 

��FX1 : ا�/آ��ر '8� '�ض 4�C أن و ��ى        Tآ�ن ذ� B�� �F�Rا� k��Rة ا���X,� �7��H- `Fه5ا ا�


 إ�B '81& إذا آ�ن  -����& / "�ء ���0,� ��78)�ن ����R إ'�دة ��Rدة ا��'j  ، 4�/18� و ��}  �& إره�ق

�/ا����8�h ا��� آ�ن ' 
X6  ن\Hة أ'�1ل أ?� ا���X,� �7��H- �Nو ه5ا أ� 
��R�82+� ا� .  !C�G و:ر_�م

1
  � ا����1اRرا� �  
��Rا� A�6 ا��7)�ن �N &81' Bإ� 
��Rدة ا��'j6 ء�N7ا� VX�� ع�N0ا� B8' 

1
Bا����1ار '8Rا� �\' 4' ��-�F�1ع ا���7ق ا��� 4�l�7� و ذ�7C �FR� T&   � - .3 ا���,�دة 

 h/7' �+�F� أن Bإ�، 
1Rا� !C�G ى/� 
1R��6 �1ا���"�1] أ"�رh و ����0-& و ��X �-& آ�1 �� آ�ن 

 B4 إ'�د-& إ��C Bد ا�1/ة أو إ�/�� ��_ h/7' 81&  إذا آ�ن' B4 إ'�د-& إ��C Bد ا�1/ة أو إ�/��إذا آ�ن 

+�  /R6د ا�1/ة و -���! �& ا�,��ة ا��� أ/�� ��_ h/7' 81& إذا آ�ن'  &���/1
 �[�ض ا���Cب أR4 ا�' �

  .��N��Rتا�1] � � ا�1%�وع و إ"�زا-& و "

آT�5 إ�B "�)! هh5 ا���7ق ���,�/ ا��1Rل  � إ�3ر ا���87` ����ب ا���د�� ��1l 4)�ت أ�Kى       

�  
r1�-:  

��ت ا�"��1'�� ا��� -oد�+� �V+-���o ا�0��1/�� ا���Kة �1/ة �-         /0��6 V+-إ �د B8'  �8��F آ�


 آV+FX1� �1 أن ����1وا �4 ا�0/��ت ا�"��1'�� �1/ة -,�ق -T8 ا���C، �F! ا�%�وط و ا�=�Xل ا�

�4 ا����1م ا��%��R� 28ا��� -�/ده� ا�-,���ت ا���1'�� ،و ه5ا �� )�u '�8& ا��1دة  94/09:   

�4 اداءات ا��1Nن ا�"��1'� ،  � ���1  ��1 -          V+-6إ �د A8R��� 4 ا��1ض' ��F�Rداءات ا��


 ا���1ح��R�7ق ا�C ل ا�� �ة �5وي�����8 و رأس �Rا� �F1و ا� ����  . 4،ا�

و ه5Xا )�Xن / أ��F11 �16ه�� ا������ ا����دي و ��F�1 _��ب -i��R ا���! ا����دي ا�5ي -         

�F� �1ا�"��1'� آ �l�7�6 ا��
 ����R أ��س ا������ و ���ر رX%� ه5ا ا�,�اغ، �(�rا� 
اh  � ا�,�

آ�F �' �1 آT�5 ا@?�ر . �HKا 'B8 ا��1Rل ا�1+/د�4 6+5ا ا:"�اء   � �
 ا:�C\Gت ا����د�� 

 �Cو�H1ا� ���N7ا'�ت  و ا��Fا� Vه� �(�rا� 
ا��F"�1 '4 ه5ا ا������ �+5ا ���Fول أن )�0` ا�,�

B8' �l�7�6 ا�� ه5ا ا������ و �� ه� أ���& ا��7)�)�  � ذ�T و �B8' i8�0 ا���1آV و )�ى آ�,�� ر

0�  ���C �  �l�7اءات ا��� ��7ره� ا���� �0��18/ما���  .��,� ا:"�اءات ا�81

  

                                                 
�4 ا��1دة 1أ)�D ا�,�7ة -  43 ��.5آ�  ا����i ا�31- 75 �4 ا� 1  
 -4�C ا�/آ��ر '8� '�ض-A6ا��1"] ا��� 2  
�4 ا��� 2 ا�,�7ة 43ا��1دة -  75-31 3  
�4 ا����1م ا��%��R� 11 و ا��1دة 94/10 �4 ا����1م ا��%��R� 19أ)�D ا��1دة -  94/11 4  
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�  :!3.'� ا�W$ا:�ت ا�W�A: �lQ ا�(3"'2 ��1�ب ا*(��د'� : �ا���� ا� �

1
 �ي      Rإ)+�ء ا� �HK 4� ��! آ�ن ���F6 &�K T�5ص و  �BR� /7 ا�1%�ع دا��1 �����1 ا��1Rل 

1
 ، �4X ر_V هh5 ا�����1 Rا� �1
 ا�5ي ����R آ�Hف �ي  � '\Rا� !C�G i�R- 4���اد -��1& 

 �(�(�1
 آ��rا �� ��i�R  � ا���1Rل 7C& ا��01ل �& Rا� !C�G نj  
��R8� �C�F11ا�. 
��Rح ا���� 

 ا�1%�وع ،أو أ)& أB�C �(��C و إن و"/ت دون ���ر -��H_ uء -����  ���87` �4 '/د ا��1Rل �����


  � ��Cب �أ���ب ا���د���R0} ا��� /�8& ،6
 B�C أ)& ' �lا:"�اءات ا��7)�)�� ا�1,�و [��� � &(j  

 h5�1 آ�ن )�ع ه+�ا���N��Rت ا��7���1 ، وه5ا �� �oدي إ�B )%�ء )�ا'�ت ��اء  �د�� أو "�1'�� ، و

����1Rت ا��R��%ن ا��j  ة��K4��8ا�C���K 4\ل  Tو ذ� �+����R� 
�+��� �G�K ��1�DF- ���FR6 �+�3�Cأ  

  .أ������4 

       
�I= 4)+� أن -� �7��Hا� h5�7 ���18 و ه��H6 اع�F8� ا������ ا��د�� �  B�8 ا�و�C�1ا� 
r1�-

7
 '/د ا����N7ا�0\ف ود�� T�56 ء و�N7ا� Bء إ���و -7�� دون ا�8 Vا���1آ B8' �Cو�H1ع  ا���l 4� 

�4 ا���-� 
1Rا� �\' B8' �D ��1ه� ا� T4 ذ�� Vو ا�ه u  1ا���ال  � ا��l�7� و إه/ار ا��

&�7C B8' ة ����8ل��K�8 ?�)�� و أC�1ء آ�N7ا� Bء إ���ا�8 
��R8� A��  �7��Hا� h5ه u8%  و إذا.  

�Fا'�ت ا��Fا� 
-�� '4 ه5ا ا������ و �+5ا ���Fول  � ه5ا ا�,�
 ا���Hق �����q! ا��7)�)�� ��

�ا'�ت  ا�,�د�� و ا���1'�� و  � ا�p��1 ا��R��F�:�(�rض  � ا�p��1 ا�ول F8� �����8 ا��د��� :

�ا'�ت Fا� h5+� ����N7ض ������8 ا��R�F�.  

   :ا�	"ق ا�.د'� �(3.'� ا�W$ا:�ت ا�W�A: ��6 ا�(3"'2 ���3� ا-*(��دي: ا����� ا�ول  

1
 ��7/ �������6 ا��       Rا� !C�G و 
��Rز'� 4�6 ا��F1و ا:"�اءات ا��� -�1 6+� ا� 
Cا��1ا T8- د��


 ودي F�6+�1 دون ا�8��ء إ�B ا���1آV ، �:"�اءات ا����,�� ا�و���  � ه5ا ا�1��ل -�50 C د��إ� 
�4 أ"

�ة ا�/ا��8K و �F+�  أو -�+"� �+4 -��0� �+F1  �(�(�7ا� V�DFا�� !�C ل�X=ر أو أ�G ة/' Bه� إ�/F

�87���  .أ"+�ة إدار�� و أ�Kى -�F/ه� إ�B أ"+�ة 


        و  � ه5ا ا��/د �+� ا-��ه�نR" &F� ىا��
 ا��دي =��3 "�ه��� ���1=�ة ا�/'�: ا�ول 

���� و ه5ا �� ذه! إ��& ا�1%�ع ا�,�)�� و ا���ا�N7ر�� ا����K8& اR" /7  �(�rا� ��و ���6"�ع إ�B �2ي أ

\�C أن ا:"�اءات ا������ ا��د�� -�R��3 !�C i8�0 ا��F1ز'� "�1'�� آ�)u أو ا��%��] ا���ا��ي )

 �د�� ،�T�5 )��ول �K 4\ل ه5ا ا�p��1 ا���Hق  � ا�8H1! ا�ول إ�B إ"�اءات ا������ ا��د�� 

                                                 
 -�lص -ر=�/ وا A6179- 177ا��1"] ا��� 1  

2 BARTHELEMY ;l’aménagement conventionnel de l’organisation de travail ;droit social n 2 paris 1994 p 161 . 
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�ا'�ت ا���1'�� ا��F"�1 '4 ه5ا ا������ و  � ا�8H1! ا��r)� إ�B إ"�اءات ا������ ا��د�� ��F�

�ا'Fت ا������ ا��د��ا��Lا��7)�)�� ��7ارات ه� �R��Hا� Bض إ��R�( p��r8! ا�H1ت ا�,�د�� و  � ا�� .  

  ا�	"ق ا�.د'� ��� ا�W$ا:�ت ا�%��:�4 : ا��	�� ا�ول 

       �  ��F+1ت ا�"��1'�� و ا��\R��6 A8R�� ف\K 
�اع "�XC� �Rl�K ��'�1م ه5ا ا��7)�ن آFا� /R�

1
 و ا�%�وRا� �1
،و �V ��/ -���� �& 4�6 ا��1Rل و ا�0��1/م  �6'���ره4� �3 �1  � '\R8� ���Rط ا�

�H( م ا��1دة�XCن 5-4ق أ�(� 4� 90-02.   


 ا�1%�ع �+�V 6+5ا ا��l�1ع       R" دي����ا'�ت ا���1-�� '4 ا������ ا�Fا� h5ه �����C وأن

16 `F  4� �Hء ا��lو�� :ر����4 ا����1م ا��%��R� �11"! ا��1دة l�6] '/ة �3ق ������+� و  

94/09 ��(�r�7-+� ا�  �  ": /F' ا������1 و ا�����3 و Bء إ���إراد-+�  � ا�8 B8' /آo- �ا��3اف ا��


 ا��د�� ��اع ��Hأ  � ه5ا ا�1��ل و '�H�( &�8ق إ�B درا��& هh5 ا����( 

 آ�� V�Xا��� Bء إ��N�ا�

�اع ا�V"�F '4 ا������ ���Fا� 
  .! ا���دي ��F8� �7�3ص ا����,� ا�5آ���

  :ا�������: ا��"ع ا�ول 

ه� ���8C إ"��ر�� ��4�R ا��1ور '���C �  �+�8 ا���1ار ا�0\ف 4�6 ا��H �4 و / -�Fو�+� ا�1%�ع       

�ا'�ت ا���1'�� و AC ا:�lاب 'B8 أ)&F65` ا��1دة F�����6 ا� A8R�14 ا��7)�ن ا�� " :  i8�Kإذا ا 

� �Hا� �+NR6 ا�1/رو�� أو 
�أو  � ���C  %8+�  ، و إذا �4X- V ه�Fك إ"�اءات ا-,���....4  � آ
 ا���1


 ا��1Rل ا�0\r1�1
  ا��01` إ��1�8 �� ] ا�0��1/م أو Rا� ��%�,� Bإ� 
1R8� �'�1�ف ا� "  !R8� و

 4� �H�8 دورا أ����� إذ ��7م ���6/'�ء ا�C�1ا� h5ه �  ����1Rا� �H8�� 
r1� &�,�6 
1Rا� ��,�دور 

 
�اع ?V ��7م أ?�Fء هh5 ا����8 4إ�B "��8 ا������1 ا�و�B ��/د أ��ه� أ"F��6 hر�HK4 -�ر�� إ� أ��م 

] �6/و�4 �� V? �7��' u�76 �ا�� T8- و �+��C ا�-,�ق V- �ا�� 
��4 ا��C 4� �Hل "�1] ا���1 
��اi آ

 ��1�8��)� Y�l ا��1X�1 ا����01 إI6 &'5 ��م إ�/اF��4 ا��H �4 ����� ه5ا ا�-,�ق )� 5ا  �N�1ا�

Fا� �+��C ا��� �/ور 
�
 ا��C �����1ل آ
 ا���1%  ���C �  4 ،و� �Hا� /Cأ �R�6 �+F� kRاع أو ا���

V�Xا�����3 أو ا��� Bء إ���4 ا�8� �H8� ز��1 �.   

 ��   :ا�.1�@�:ا��"ع ا� �

�اع إذ -7/م �& آ� � ا���HR1ت ،و        F��6 &� �\' � /����ا�����3 ه� ا�8��ء أو ا��X�Cم إ�B �3ف 

��8 :���د ا���8ل -��l �& آ� � ا�1\��6ت و ا�B8' !��H1 أن -��ك �& ا����� و ا���H8 ا��7�Xا� ����/

                                                 
1
 ا���ا��ي و ا�����ت ا����د��: '�/ ا��\م ذ�!- Rن ا��(� -�R�32003 -333ص 1  
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 \C hا�� ����ن ��76ل ا��اC& و FX1� \  ������6&  إ��ا�+V ��76ل ��اع و إن ا��3اف � ��8F8� ����F1ا�

�1+F�6 اع�F8�1.   

 :ا�(�j4P: ا��"ع ا� ���

�4 ا����1م ا��%��R� 14إن ا��1دة        94/09 `F- &(أ B8' : " ت� \�K:ا���1ار ا ���C �  ل�C

4X1� &� 5 ا�0��1/م�,F- 
��4 ا���)! ا�"��1'� و �G�F' أو '/ة ��F'  Bء إ����3اف ا�8q�

  ."أو ا����C V�X! ا�%�وط ا���F1ص '�8+�  � ا��%��] ا��1R1ل 6&/ا������1 و


 ا��Hق ا����,� ا�5آ�       %  /R6 �8C�� �KIآ �-I� ،4 �3ق ا������ ا��د��� �7��3 /R� V�X���� 

�)�)� أو �6-,�ق "�G�  B8' A6�� �'�1ا�0 `F6 ن إ"��ر�� أم�X� /�����1��6 و/ ��Xن إ���Kر�� آ�1 

�اع أو �ارFا�  
1Rم ا��D( ���، وإن ا�1%�ع ا���ا��ي 2�4 ا���H8 ا��F,���5 ا����G أو ا�B8' � �%1 ا

�+  �1�Xل ا�������)�ن إ"�اءات ا�F6 ��(/1` ا��1دة   �  Bإ� �F8���13  ن�(� 4�90/02  A8R�1ا�

�ا'�ت ا���1'��Fاب �����6 ا��l:ا AC �1ر����� �/'�)� إ�B ا����ة ه� أن ا����1م  ، و  ��Kو � ا�

 �R��%ا'�ت 09-94ا���Fا� 
�� ���Rا��7ا'/ ا� Bإ� 
���  Bدي إ�o� 4 =�)& أن�ا���1'�� ا��� ا�5ي 


 إ"�اءات ا�����1%  ���C �  T8+� وذ�C !R�� ��Rlو'/مو �  Bء إ���ل ا�8�C ا:-,�ق ا��3اف

 ا�����3 و u8% هh5 ا���Kة _�� أ)& �V ��,�7ا 'B8 ا�-��V�X��8� h؟

       ����1Rت ا��H8ا�� 
K/- V���� اب ا�5ي�l:ا B�1ل إ�Rء ا���� ��l�  �F�Frإذا ا�� �R�3 ه5ا

�اعFع ا��NKوإ V�Xا��� Bا����1م .إ� B8' �C\� �� ���اع   09-94 و�6,� '�Fق -���� ا��H� &و��F-

�4�,8�0  ا���1'� ا�O-�F '4 أ���ب 4���D( B)! ا�"��1'� إ���ل ا��C �8,�وض� &'�NKد�� ه� إ���ا

��Xن ا�1%�ع ا:آ�,�ء �NKj6ع  ه� ا��DFم ا��,�وض ا���1'� و)�Dمj6 ن�X  ��'�1�ز'�ت ا��F1ا� 
C


 إ�B ا�-,�ق �4X1 ا�B8' `F و � ا���)! ا�"��1'� ��8,�وض �6'���رh أ��8ب ��نGم ا���/' ���C 

���Rا��7ا'/ ا� B8' ���C:ا &(� Tذ� ،�G�K و'/م  إ"�اءات Y804 ا����F18ز'�ت ا���1'��  �& )�'� 

� .ا�/

�� :� ا��"د':�تاا�W$ا�	"ق ا�.د'� ��� : ا��	�� ا� �

       \�] '��l�  �  ��81 أن '����واC/ا ��ح ���! ا���دي �4 إن ا������ ا����دي ا�,�دي 

����ت أ�Kى، أو أ)& -���/ �4 ا�1,�و�lت ا�1%��آ� ��F,�5 '��81 ا������ �و�V ���] �6 ا�0��1/م

�F' O�F� �78R+� )%�ب )�ا'�ت ذات 6�3]  ا����دي )�ا'�ت ذات �G�K ت��Rlو B7��  �'�1" [6�3

Bإ� 
��R��6 ديo�  دي�  A7�- �ا�� 
���[�h وذ�j6 T-��ع ا:"�اءات �lورات ا���p '4 ا��� &� 

 : آ������ ا��7)�)�� ا��� ��ف )��Fو�+� �N�:�6ح

                                                 
�1�8� ��1Cنأ: �G�0ا� Vو -���� ا���1آ V�DF-–�6�R43 ا��� �  
1Rز'�ت ا��F� -��1
 ا���اR����1 و ��6ث ا�R�7 � ا�r8� �F3ا�� /+R1ا� -R�3 �

�r�/C103-104 ص 1  
   .184ص– ا��1"] ا���A6 – أ��1C ��1�8ن  2
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 :ا�(3.'� ا�.د'� أ��م ���ر ا��"ار: ا��"ع ا�ول

�اع ود�� �] ا�0��1/م �8R& ��ا"] ),�&  ����"]       Fا� 
C و�����إن ا�+/ف �4 ه5ا ا:"�اء ه� 


��Rص  ا���F�'�8+� ا-,���ت أو أ�XCم ا���F1ص '�8+� �)�)� و'�8& ��F! '81&  � إ�3ر إ"�اءات 

�4 ا��7)�ن  -F` ا��1دة �R690/04ا��ا ...."  V�/7- &�8' 4�R�� ا���1=� ا�5ي &���
 أ��h إ�B ر��R7/م ا��

?V إ�B ا�+��L ا�8X1,� ������ ا�0��1/��4 أو ا�0��1/م ... ?�1)�� أ��م �4 -�ر�� ا:�HKر  ا���اب K\ل

�اع . ��C! ا����Fض ا��' Bء إ���ا�8 
�ا��oال ا������5در إ�B ا�5ه4 ه� �/ى إ"��ر�� ه5ا ا:"�اء 

1
 وا���اب ه� أنRا� ��,��اع  أ��م Fا�����  � '�ض ا� A8H� 
��R��  إ"��ر�� u��� ��8Kا������ ا�/ا

V�اع ور��6 ��88� u�I إ�B ر���& ا���1=�  ���=�ة أ��م ه��G�K �L -,�د�� ��,�Fا� �L�+ا� Bا���"& إ� 
�

 �� ."ا�0��1/

 �� :�ا������� أ��م ��(�48 ا��G: ا��"ع ا� �

       /��اع Fأ�3اف ا� �DF4�6 و"+�ت ا� A� 6+/ف ا����7! أو ا��� p��rف ا��Hه� إ"�اء ��7م 6& ا�

  06/02/04ا�o1رخ  �  04-90وان هh5 ا��1+1  � �
 ا��%��]  l� ا��H �4اإ�B -���� -�  ا���Gل

 u'�/ ا)� �K@ا i�F�1ل وا�R4 ا��1
 ����L�+� /F ا������1 ا����1و�� ا�'�Nء )�,+� Rا� ��%�,� 4�


1Rب ا���G4 أ�. �F�8ا� h5�1ل وهRد و���8 ا-��ل 4�6 ا���� 
1Rا� ��,� .وأ��G دور 

       B�/- �4 ا�������ت ا��' �N���& ���ر ���& ?V  �1��د إ�HKرh �6ا��N��' �H أو ا��r1ل أ��أ

7
 '4 ?�1)��  �7/م  �� � T�5� �0ل و��/د -�ر��r18� 4� �Hا������1 و���/'� ا� !�X1� ف ?\?� أ��م��

1
 أي دور أو �+�1  � إ"�اء ا������1 أ��م �4 -�ر��R�71%�� ا�� A�� V� &(أ �F� 4���� 5اXا���/'�ء، وه.  

��4 ��"ارات هl4�ت ا�: ا��	�� ا� ��� .� :�� ا�.ديا�	��G4 ا���

�اع �)+�       Fت "/�/ة 4�6 أ�3اف ا��
 إ�B ه��Lت ا��� �A وا����6�r16 V�X ا-,�G��- �ا��7ارات ا�� /R-

/1��-  �
 و ا��X,�� ا�A,�1 '�8+� إ� أن ا�6�H] ا:-,�X%��6 5,F- ������6ل ا��3اف و�� 4� �+���إ��ا

/ -�H� Vح ا�1�Cل '/م �� /7R�3 � ا� /Cام أ��Cت   ا�-,�ق '�8&،ا�R��%ا�� V�DF- ف\�Kم ا���G�K أ

B4 دو�� إ�� 
1R��6 �G�0ا�  ���أ�Kى �+h5 ا���8ل ا��د��، �o� �1دي إ�B ا�K\ف -7/�� �/ى إ��ا

 . ا��7ارات ا���درة �4 ه��Lت ا������

 :ا��"ارات ا+�$ا��4: ا��"ع ا�ول

 :ا��"ارات ا�(� !Bia ا�	��G4 ا�(G�*�'�: أو-

�4 ا��7)�ن       �F��r�1'�� و-����&  7�90/02/ "�ءت )` ا��1دة ا��ا'�ت ا��F4 ا�� ������6 �78R�1ا�

�I%6 �1)+� إن " ... و��1ر�� AC ا:�lاب � 
1R�1'�  � ا��ا��� ����1 ا�0\ف ا� 
�-/ون ا���1


 ا��� ا-,A ا��H �ن '�8+� )� 5ة �4 ��م ا�5ي ��د'+� ا��Hف ا� و"/ت، و-����آ�r ا��R��� �/ى ا���1

�1X�1ا� Y�l �6��1�8 آ��و'�8& )18} ا�ه��1 ا��� أو�ه� ا�1%�ع ا���ا��ي ��F18ز'�ت " ا����01 إ
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����ى آ���6 ا�Y�N دون  ا���1'�� و��R8- �1& ا������1  � B8' �+'د إ�/ا��ذه� 16�,( B8' `F  ،�+8C

�ا'�ت ا�,�د�� 'K B8\ف �� ه� ا� �C"� إ�B ا���/ار أ�� أو F� VXC,�ذه�F�����18  � ا�� ���F��6 ��

Bء إ���ا�8 
�R��1ف ا��Hا� B8' /6� �5ه� و6/ون  وا���,F- ض�]� �N��' B8' ءا�F6 �1X�1ا� {��ر

 .هh5 ا���[� -�B7 ا���C �����1ا 'B8 ورق

�4��L:�4#�m��ا �G4�	�ا Bia! � :ا��"ارات ا�(

�� ��/ر��7�7C �1XC h و'�8& ��1رس �4 ا��7��1 '�8&  � ا�,7& وا��N7ء أن ا�       ���Rو� ��l� VX�1

VX�1ا� ��o��� وآ5ا د �'�-+V ,و��,�& آl�7� و�� �6,� o� �7/م ا��3اف ���F/ا-+V و �� �6,� 

VXC ر/��� V+F��R- 4 -�ر��� ���� 4�?\? h�� 1 .ا��F6 4�1X�1ءا '�8+�  � أ"
 أ

�lع ا��Kى �N0- �+(j  V�X��8] ��18ا'�/ و�i8�0 ا�و�lع و إ)& ���F��6 ��18ا'�/ و�i8�0 ا�و      

�� �A,�� V ا��3اف 'K B8\ف ذ�T  ا��71رة Vآ���
 ا��XCم 2أ��م r� V�Xارات ا�����] ا:=�رة أن  

p�C 4� ����N78�8+� ا�R-و"�ب -���+� و. 

�ا'�ت ا���1'�� / u,��K ا�7      Fا� �  V�Xا'/ ا������ ا��اردة  � �)�ن و � ه5ا ا�%Iن أن �Rة ا�/'�

�4 ر��} ا��1X�1  ��ءت )` ا��1دة  ا:"�اءات ��I6 �+�8' ��=Iا�� ����ا�j6 �G�F4 13ا�1/)�� ا�X� 

1
 و-����+� و��1ر�� AC ا:�lاب  90/02ا��7)�نR�1'��  � ا��ا'�ت ا��F��6 A8R�1ا� " V�Xار ا����

B8' &�,( ض�,� h5�,F�6 ن���1
  " ا��H �4 ا��8� 4�5Rز'�ت ا��F� �  V�Xارات ا����وه� �� �,�/ أن 

5�,F�8� �86��4 ا��1X�1 ا����01 ا���X- ��'�1ن  VXC أو �� 3 .16��د ا�AHF 6+� دون �C"� إ�B أ

�� :ا��"ارات ا�4c" إ�$ا��4: ا��"ع ا� �

 :*"ارات ا�=l4�ت ا��ا�4�i: أو-


 ودي ا-,�� ر_��  � ��ا"�R ا�0��1/م �ار41X� h ه/ف ا��V8D أ��م ا�0��1/م  � ا���Gل إ      C B�


�  ��8Kن ا�/ا�RHا'���ر ا� B8' ��8  � ه5ا ا��/دR�1 ا�X�1ا���7ت ا"�+�دات ا� /ا�8��ء إ�B ا��N7ء و

��� �j  T�5ن  ����R ا��V8D أ��م ا�0��1/م ��B7 "/  ا��7��1 ��N7ا:"�اءات ا�/'�ى ا� ��\�6 {1-

��/ود )�Dا �R/م � 4.ا���+� إ�

�4��L : �������ا �!�P� "دي( *"ارات��اع ا$W�ا �&(: 

�اع       Fو�� -���� ا���� �1+� �+� /F�- �ت ا���L�+4 ا����X! ا������1 ا���78 ا���Kة  /R- �Fآ�1 رأ�


��اع ود�� F8� ا/C [lو B8' 4� �Hء  \ ��0ج '4 آ�)& ا-,�ق 4�6 ا��N7ا� Bء إ���أو ،ا�8 �� و��} أ

VXC!�X� 4�ا�j  T�5� �����1ن ا�-,�ق ��"] ��6/ر"� ا�و�B :رادة ور_�� ا��3اف أ),�+�  �   

                                                 
  .ا���A6 ا�5آ�  .02 - 09 �4 ا��7)�ن 13ا)�D ا��1دة  1
   .114ص – ا�A6��� �R"�1 –أ��1C ��1�8ن  2
   .115 ص- ا��1"] ا���A6– أ��1C ��1�8ن  3
   .536ص– ا��1"] ا���A6 –'�/ ا��\م ذ�!  4
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�� �C h5�,F-ام 6& و��8��ء إ�B ر��} ا��F6 �1X�1ءا '�N��' B8 ا���1س -F,�5 ا-,�ق ا������1  ا���

� �+  ��5�,Fدا '4 ا���[� ا�����  .�T81 ا��H] ا:��ا��  ،و

� ��L:�@�1.�ا: 

       ����F�إن ا����R6 Y/ -�78& ا�F��1/ات و ا�/ �'�ت �4 ا��3اف �7/م ا�����Gت و ا���8ل ا��� ��اه� 

B74 -�آ+� آ�1 ذآ�)� ���76 و��� �+6 5Kا� ���C �3افq� . 

��   :ا�(3.'� ا��m� �4#��W$ا:�ت ا�W�A: �lQ ا�(3"'2 ��1�ب ا*(��د'�:ا����� ا� �


 ا���1و� %,- ��1
      آ��rا Rا� !C�G و 
��R�1'�� 4�6 ا��ا'�ت ا�,�د�� و ا��Fت ا��د�� ������ ا�

 ����- 4� 
��R4 ا��X1�� ء�N7ا� Bء إ���ا'�ت أ� و ه� ا�8�Fا� h5ه 
�+5ا أو"/ ا�1%�ع �7��3 أ�Kى ��

4� �Hل 4�6 ا�/Rا� A7�� ا�5ي ��Kا� I�81ا� ����N7ا������ ا� ���R-  إذ &�7C 
  .و��Rl& و -���

�Nء ذو �K [6�3ص أو آF' ��R� �1& ا�,7& ا��G�R1 أ)&       &(I6 ا�,�وع ��6 4' 
1Rء ا��N �و ���1

 V�DF- و آ5ا VX�8 ا���X%- �  ��G�0ا� h5ه �+D- م ،و�Rا� ���N7م ا��DFا� Bإ� �DF��6 ���Frء ا���N

�4 ا ���N7ا� h5ه 
r� �D( �  ص���Kا�1%�ع ا� 
R" T�5� ،�l�7إ"�اءات ا�� [F1� ، م�Rم ا��DF�

�3��8 ا��H\ن  u�- ا'�ت�Fا� h5ه 
r� �  
ا��7ا)��G 4ا�C ا���1آV _��  ا���1آV ا�"��1'�� ا�,�

  . ا��7)�)�

 T8- �ة ه��Kد�� ا�����ا'�ت ا��� -�Rض 'B8 ا��N7ء  � �
 ا:�C\Gت ا�Fا� V4 أه� 
Rو�      

�4 ا��او�� ا��7)�)�� ا��F"�1 '4 -���� ا��1Rل ����ب ا���د��،وا��/ 
����ى -�87` ا�%[ 4' p�

 �+�R��H6 ة -�0ج��Kا� h5�1 هF�6 �+�8' �F�1د�� ا������اآ�& ��R��3 ا��/�p '4 ا�/وا ] أو ا���1رات ا�

'4 ا�1��ل ا���8�8� ا��7)�)� ��H� �1ح ا��8NR1 ا�و�B ا��� -�ا"& ا��N7ء ،إذ -���دم ا�1%�و'�� 

�4 آ
 "�ا)�+�ا����د�� �] ا�%�'� ��81Rا� ����D( ء�N77/ر ا�� �+�\K 4�  . �1 ا:"�ا��� ا��� 

�/ى =�'�� ا���!  �  p��� اع�Fض '�8& ا��R� ا�"��1'� ا�5ي �l�7/ أن ا��5ا )Xو ه      

���=�ة -F,�5 ه5ا  
� ����i8�0 ا�%�وط ا:"�ا 5�,F�6 ام ا�0��1/م�ا����دي و ��G& و �/ى ا��

�����0,� هh5 ا:"�اءات و �� ه� أ���& ا��7)�)�  � ذ�Tا:"�اء و  ���C �  A�H1اء ا��  . ه� ا��

%�و'�� ا���! ا����دي و آ�,�� -F,�5 ا�%�وط �1ر��6 ا��N7ء : �+5ا ��F�Fول  � ا�8H1! ا�ول      

 �(�r8! ا�H16& ،و  � ا� �G�0ا� ���ا ا������ و  'B8 ا���7ق ا��F"�1 �+5ء)��Rض ����6 ا��N7:ا:"�ا

  .  �k��Rا��H\ن أو ا�أ��Kا دور ا��N7ء  � -���7 ا���اءات 

  

  

                                                 
1-
1R8� ��������- ا�1��8 ا���ا `�87�8� ��(�(� ����X=إ 
�V+81' !G�Fىا��%[� B�1ل إ�Rإ'�دة ا� ��I��1
-  ا�%[
 و R8� �F3ا�� /+R1د - )%� ا�/'

�K23/98ص    
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  :ا�"*��C ا��m�U�: �4# ا�8"وط ا��.M.:�4 و ا+6"ا#�4 ��(3"'2 ا-*(��دي: ا��	�� ا�ول

��7ر ����� ا�0��1/م ا�5ي -�1 �A��      � &���o و أن رأ��F أن ا������ ����ب ا���د�� ه AC 

����
 ��! أن ��Xن ه5ا  ا������ =�'�� ��6�R�6 4ت ��R8� ���1�1ن ا��N� 4 "+� و�� و ا���د�� 

 Bف إ�/+- �����7/ 6%�وط ���l'�� -��/د  � ا���! ا����دي و أ�Kى إ"�ا �+  T�5� ى�Kأ �+"

R8� ���1ل -V�DF ه5ا ا:"�اء و ذ��1l T)� �%�'�� ه5ا ا���K إ� أن ذ�T _�� آ�ف ���A�7 ا�����1 ا�\ز

�)�)�� -�+� '��X- B8} هh5 ا���7د  �(�1l 4�ا�1+/د��H06 4  7/ان �V+�G�F ����ب � إراد��  \6/ 

����N7�6 ا��
 هh5 ا��1N)�  � ا��r1�- و 
1Rا� !C�G i�R- [F1� .  

  :ا�"*��C ا��m�#�4 :� �8"و:�4 ا��3� ا-*(��دي:ا��"ع ا�ول 

�%�و'�� و إن ا��%���Rت ا�����1R ا�,�)���       B8' �6��8� 4���D( �1+F� 
/  ���l آ ���� ا���ا

 ا���درة '4 ��1DF 158ا����6 ا����76 و ا����6 ا�\�7C ، وذ�T ا���Fدا إ�B ا�-,��� رV :ا���! و ه�1

 `F- �ا�/و��� ا�� 
1Rا�": &(j  ةI%F1ا� 
Kط  � دا�%Fورات ��� ا��l �  4X1� ا:)+�ء p'�6 آ�ن B��

 4�R�� إذا آ�ن �� /�/�- �H8�،�7C� �6 ���76 أم�أن ��Xن �8�+�ت ذات  ا����Kص ��اء آ�)u -��=� ر

 p'ا��� h5ه B�7�7 إ�C ["�� ا:)+�ء ... 
1Rا� �و-���7 �� إذا آ�)u هh5 ا���ا'p آ� �� ������ إ)+�ء '\


 ا��� -��Rف �+� 76/رة إ)%�ء ا��7ا'/�  1."-�/ده� ا�/ول 'A��3 4 ا����

  5F��8��6 ا:دار�� ا��7��1 ا��� ��دت  �  �)�� � ���F���      1975 B4 1986 إ�� ��م ، و  � ا���ا

 �F�1975 �F� B1990 إ� V�%�و'�� �ار p�C 90-11 أ�[�u �6/ور ا��7)�ن ر u��Gو �����6� أ 

�7C\ا� ����N7�6 ا���8� �Rl�K ا/C�� ���+,�ا ا��/د �/ ��H8 و ا�1%�ع ا���ا��ي  � ه5. ا������ 

 h5ه �R��3 د�� دون أن ��/د���ا�0��1/م  � ا������ ا����دي  �l �  Y7ورة ا���Fدh إ�B أ���ب ا

  �6��F��� ����R/ إ��+� ا�l�7� ��11ر�� دورh  � ا�� [N� و دون أن �+C�= Bق إ��H�� ة دون أن��Kا�

1
  � ا:Rرب ا� �H8� /� و 122-14-3)+�ء 4�/�76 أورد-+�1 ا��1اد 'K B8\ف ا�1%�ع ا�,�)�� ا�5ي 

  .ه�l �1ورة آ�ن ا���! ��7�7C و "/��

���/ع  ��_ �7�7C !�� آ�  �& و�X%� hن و"�د�X� � ا���! ا�5ي Tو ��7/ ����6! ا��7�7� ه� ذ�      

&�  
1Rا� !C��� /� � ������6 2و  .  


  � �lورة وr1�� &(4 ا�,7& أ�"�د ��Dه� �Kر"�� -/ل 'B8 ا���'p��6 p       أو آ�1 '� & "�)! 

�F&،أ�� ا���! ا��/ي  ��l �  �+Dورة -A6�H ا����Rl ا����د�� ا��� �/'�+�  A�7ا��� �l�78� �1�-

 ،
1Rا� !C�G)د�����1
 إ"�اء �lوري ) أي ا���6�Rت ا�Rا� �1
 أي إ)+�ء '\Rا� B8' ه���?I- و

�L�+4 ا���1ار�� )%�ط ا��C ���,X�.  

                                                 
142ا��1"] ا���A6 ص - '�/ ا���1Cن /وس-  1  
 - ��,G A6�1/ة ا��1"] ا���C �6ا� أ �H' 100 -113 2  
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   ��   و ا�,�)�� �6'���رh ا��%��] ا�1��1/ ��FR��%- &F  � ه5ا ا�1��ل؟ي    �1 ه� دور ا�1%�ع ا���ا

3� :�U �8"و:�4 ا��3�: أو- �� ا��"M���ا �C�*ر:  

1
 ا�,�)�� و ا��� -B8' A�HF آ� � أ)�اع ا�������ت 312L  &�  �16-1      إن ا��1دة R4 ا��F7- 4� 

� -�0ل ��H8� �l�78 -7/�� ا�6�H] ا��7�7� و ا��/ي ���! ا������ ا�O��1 ا������ ا����دي ه� ا��

و -D+� ر��6 ا�l�7� ���7�7 ا���! ا����دي �K 4\ل B8' &r�6 ا��G�FR ا��7)�)�� ���! .6& 


 ا���ه�ي�/R,� أو ا����4 إ�[�ء ا���  .ا����دي 

[��1
 و إ'�دة       و ا���p  � هh5 ا��X� �G�FRن �N6ورة -�ا"/ ا��R4 �3ف رب ا�� �+6 O��1ا� 

���1X ا�k7F ا�,�)��"و/ أ�ت . -i��X ا���! ا�71/م�" i��Xء أو ا���"�ع ا���H'إ �l�7ا� B8'

�اع دون ا��i��X�6 /�7 ا��3افFا� 
���] أو ا���� �ت �  ".ا���8� �7�7

�4 "+� أ�Kى '4 �/ى ��م  ا���6�Rت ا� pا��� �l�7م ا�����د�� �F����6د إ��G�F' B       آ�8� �1

�ارا-& ا��78R�1 �������6 ����ب  �  4RH� ��/F' 
1Rا� !C�G م��4 ا�0��1/م  ��8 ��ا:?��ت ا�71/

�+� �8r11� ا��1Rل �ا���د�/�i8�0 ا��?��A و ا�د�� ا��1د�� �F+� و _��ه� ا���  B8' �l�78] ا�H� أن 


 ا�8��ء إ�B ا���87�uN 6& آ
  أو ا���H8 ا:دا` �� Bدا إ��F�1ل ا��R8� ا�r1�ر��،  � ���C '/م و"�د 

1
 ا�,�)��7-321 ،4-321 ،2-321�4 ا��1اد R4 -%��] ا�� .  

      و  � ه5ا ا�-��h )�/ أن ا��1X�1 ا�k7F ا�,�)��� / أآ/ت '�l B8ورة أن -�Xن ر��6 ا��N7ة 

 V+����- \r� �,X- � إذ، ��I6ن ا�)0,�ض ا��1�
  � رV ا�'�1ل آ�ف ���6�Rت ا����د�� �Gر

 V+����- ������، 
�8و إ)�7�7C ��/7- &�8' �1 ه5ا ا�)0,�ض ا��1�
  � رV ا�'�1ل  jذا آ�ن �� �� و 

ا�هV+� 4X1� \  ��1 ا������ ��76م �6�RGت ا���د�� ���رة :�[�ء أو -���
 ا����,� ،و 'j  &�8ن 

C B8' ����N7�6 ا�����ل ا��  !��F- �6��7�7 ا���! ا����دي -���وز )�Hق ا����6 ا��Rد�� و -�1/ إ�B ر

���o18� ����- 4�Cأ A7�� 
1R4 �3ف رب ا��  p��� .1 ا��N7ة إذا آ�ن  ا��7ار ا�50�1 

1
 ا�,�)��122-14-03      آi�N- �1 ا��1دة R4 ا��F7- 4� " : �7�7C ��/7ا�� �H8� h/Cو �l�78� د�R�

�] ".�ب ا�O��1 6+� و "/�� ا������7�7C 4 ا�� A7ا��� /F' دي���i ر��6 ا�l�7� ���8! ا���- \ 

 �����8� 
1Rإ��+� رب ا� /F��14 ، ا�' pا��� �  �l�7�6 ا��و إ)�1 �6/ �4 ا��Iآ/ "/��& أ��F�  �N! ر

 ار-��ط  4�6 إ�[�ء ��م ار-��ط 4�6 إ�[�ء ا����,� وا����Rl ا����د�� ����o18 و �4 "+� أ�Kى ��م

��Kt !�F �& '�ض ���F& ا�B]81 و '�8&  �������6 �FR1ا� 
��R8� ن�X� \  ,� إ"�اء ا��������ا��

�ار ���1X ا�k7F ا�,�)��� ا���در ��6ر��  4� �F� �+D�17 رس�� و ا�l�7� أن ا������ 1999 

�7�7C !�� 4� و "/ي  ��ا"/  ا��6�RG &�l�  !G�F1 ا���د�� و ا��0ءا����دي ا�F' O-�F& إ�[� ��

                                                 
1 -Gerear Lyon  Caen et Jean Pellissier et Alain Supiot 18 Edition P414 
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l�78� ن�X� 
1
 أ��م ا������ ��78H  � أداء ا���ا�& j6'�دة ا��%[�Rاع �رب ا��Fا� &��� ا��1 �ع أ


  .1ا��0ص 16%�و'�� ا������ ا���p  ��1 إذا آ�ن ا�0��1/م / أدى ا���ا�& j6'�دة ا��%[�

  �4��L:*-ا �� ا�%$ا#"ي :�U �8"و:�4 ا��3M���ا �C�*دير��):   

       BD�� V� دي���  ��1%�ع )`  � �1م ا�1%�ع و � ا��N7ء ا���ا��ي ، � �6ه�إن �,+�م ا���! ا�

1
 'B8 أ)&90-11 �4 ق69/1ا��1دة Rت ا��\R6 A8R�1ا� " : B�����ز �0��18/م -�87` '/د ا��1Rل 

= [lو /���l'�� واC/ ��87�8` �6رت ذ�T أ���ب ا���د�� و �F& ،����4 أن ا�1%�ع ا���ا��ي  �3�

��F7�6ت ا�����1 و ا���Rا�� �  
r1�� �1لR2 � '/د ا�.   

      إذن ا�1%�ع  ا���ا��ي / -��X  BFة ا���8�1 ا�1%�و'�� ا��� ��4�R ا����Fد إ��+� ���Xن ا:)+�ء 

أ�Kى ه�Fك و ��R��3 � . ، �+" 4 هh5 ا����ب ه5ا �4 "+�����ب ا���د�� ���را �FX& أ_,
 '4 ذآ

 �l�7� 4X1� �ا�� ����R1ة ا���! و � ا��X  �l�- ارات� /"�- \  ����N7دات ا��+�"\� ���F��6 اغ� 

ا��l�1ع  ا����Fد إ��+� ���/�/ ��م ه5ا ا���! �Fr���6ء �ار و�1X�18� /�C  ا���8R ��6ر�� 

���د�� ��B ه/ف إ�B ا��D ��1  ا�5ي ����R أن إ'�دة ا�+��8X ا����R� � ���o1 ���� ا1997د����20

���o18� ��� �Fا�7/رة ا�� B8'.  

 ا����i ا�5آ� أ�B] =�ط ا����K` ا:داري ا�A��1 و -�ا"[ 11-�90)�ن      و ��"] ذ��X� Tن أن 

 /�%�و'�� ا���! و  B8' ا�دار�� �H8�8� 6� ا��01ل�ذ�T ا"�+�د ا��1X�1  أ� T�56 '4 ا�/ور ا��

�  � -T8 ا@و)� أ)& ��} �l�78� أن �7/ر ا�/وا ] ا����د��  +h5 ا��1+1 ��F/ة إ��H8� B ا���8R ا�5ي ا��7

  .3أ�Kى

�ا'�ت Fا� �  
�,��6 �8Gا� &G���Kا VX�6 ء�N7ا� ��G�6 ا�دار�� ا��7��1 أ�      و �j6[�ء هh5 ا��

�%�و'��  ا��R1و�l '�8& و �/ورh ا���6� ا�\AC ا�F�1/ �& ا��+� ا���C/ة ا���1ل إ ��/�1 -7+� �+��

 إ� أ)& و  � ),} ا��u  ا�1%�ع ا���ا��ي ��R�� Vض ،ا�%�ط ا��l�1'� ��)+�ء ���8! ا����دي

�%�و'��+� ��/7- �G�F' � �6 '�8+� و�  . ��R��H ا����ب ا���1رة ������8 ،آ�F�� V� �1ول �/ى ا��

�Nة ا��l�1ع  � ا��7/�� ا�[�� ا �H8� B7�- و       B8' �6����1=� �8/وا'� ا����د�� �K 4\ ا��

1
  +� د��
 'B8 أن Rآ4 ا���ا�����,�ت ا��/�/ة  � ),} أ�FGف �G�F! ا��1Rل ا�4�C��1 و  � ),} أ

��  � ه5ا ا�1��ل ��/ ا�,�اغ ا�5ي /���ار  /"�� � Tذ� V_4 رX� ة و� ��� 4X- V� د�����ا��Nورة ا�

1%�ع ا���ا��ي �V ����أ 'B8 إC/اث ا���8ل ا�����1 ا�B8' ��8� �?o� �F�- 4' �1"�F ا��N7ة ، ��

Tددا  � ذ���� �l�7ن ا��X� ل إ��+� ،و � ه5ا�Gدرة ا����� �l�78� T/�/ة -�رآ� ذ��ا� Vو 4ا�1,�ه�،

                                                 
1 -SOC 17 Mars 1998 n°128 Paris-1999 P400 

 -�lص -ر=�/ وا A6167ا��1"] ا��� 2  
�V+81' !G�F ص-  B�1ل إ�Rإ'�دة ا� ��I������ى ا�%[
 و  `�87- ��(�(� ����X=1/،إ�� ��=08 3  
���1د -  �09ا��1"] ا���A6 ص–=� 4  
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 ا��� ��1 '�8+� ا���)! C�6'���ر ا��1ا Tدي و ذ������م أو '/م ��م ا���! ا� !ا�l�7� � ��ا

  .'� ا�5ي ��R6�3 ���X -,�و��lا�"��1

��  :ا�"*��C ا��m�B4�W! U�: �4# ا�8"وط ا+6"ا#�4 :ا��"ع ا� �

1
،  ��ا! ا���ام R7/ ا�R� دي���      -0` ر��6 ا��N7ء آ� � ا�%�وط ا:"�ا��� ��)+�ء ���8! ا�

 &�8' �l5 ا:"�اءات ا��7)�)�� ا�1,�و�,F�6 �1)� أ���،ا�0��1/مl 
r1- ��1ل و ا��R�7ق ا��� ��

Y7  &��'�= !�\ء�� إ"�اء ا������ ����ب ا���د�� 6
 ��ا !  .1،وا�l�7� � ��ا

 [�      �+5ا ��H�Fق  � ه5ا ا��Fع إ�B درا�� هh5 ا�%�وط ا��8r1�1  � إ'/اد ا�YH01 ا���1'� ا��%�ور 

�8r1� ا��1Rل .����R� {���7� ا)��7ء ا��1Rل ا�4��FR1 �������6 و إ'\م ا���H8 ا:دار�� إ�B "�)! ا��Cام 

  .و ���Fول -�Y�8 ا��Nء 'B8 ر��6 ا�h5+� �l�7 ا�%�وط

� :�U إ:�اد ا�
	� ا-6(��:�4 :أو-M���ا �C�*ر :  

 Bء إ���ا�8 
� 4��8C�� 41l ��'�1�"ا �HK اد/'j6 م�      و A�� �1� �7 ذآ�j  hن ا�0��1/م ��8

�- Bا������ ،ا�و� A��3 4' `�87و ه� ا�� ���o18� �8هo1ة ا��
 ا�"+� 4�A8R �1��6ا �8' �7& 

 ���o18� ا�1%�رآ� �F�� [�ا�+��Lت ا����1ة ��R��H� �R�- ���o18+� ا��7)�)��،و ا��r)�� ه� ا��,�وض '�8& 

�6�7Fو ا�.  


 و'�8& ��B -��4 �& '/م ا��Cام ا�0��1/م �+5ا ا��R�7ر ���8�1 ا��:"�اء �&       ه5ا ا����ام ا��7)�)� 

1
، و�4 ه�F -�/أ �+�1 ا�l�7� 6,�` ا��?��A ا�71/�� إ��& و �i8 ا�/'�ى Rء ا��N Bء إ���ا�8 AC

lام ا:"�اءات ا��7)�)�� ا�1,�و��C4 ا��/ ا���Gل و ا��Iآ/ � .  

�ار �+�       �  ��8R�1 ا�X�1ا� u�� و ا�l�7� � 6/ '�8& ا��Iآ/ ���G 4 ا:"�اءات ا�50�1ة و / أ�

�ا'�ت Fا"��1'��  � إ�3ر  �8+�  � ا� �HK ام إ'/اد��/ى ا���,�ء ا�� �  pورة ا����N6 Vا���1آ

lو�R1اره� ا���در  � �ا�� 4� �N�� �� 1998"�انh5+  �+�8' 09 ا:"�اءات �4 ا��DFم ا��Rم و ه� 

  -+/ف p�C94-09 أن إ"�اءات ا���87` ا���F1ص '�8+� ���1��6م ا��%��R� رV :"....ا�5ي "�ء  �&

 B8' ا�0��1/م إ?��ت إ-��'+� و B8' م،و -,�ض�Rم ا��DF4 ا��إ����1C B ا��1Rل و ه� h5+6 ا��,� 

�+��G 4�  .ا��1X�1 ا��Iآ/ 

      وp�C أن ا����1م ا��%��R� ��"! إ'/اد �YH0 ا"��1'�  � ��VDF- 4��8C آ
 واC/ة  � ��8�8 

/' 4��4 ا:"�اءات -+/ف إ�B -,�دي ا���87`  B8' ف�R�8� ��'�l�1ا� ����R1�1ل و -�/�/ ا�Rد ا�

`�87�8� 4��FR1�1ل ا�Rا�.  

                                                 
ا��1"] ا���A6 ص-'�/ ا��\م ذ�!-  1  
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�' �1X�1أن ا� p�Cو      uF� د������د ا��H\ع ا��+�ت ا:دار�� ا��� ��} ��أ�+� أي أ?� �)�)� ،و  

�u و -V إ�/اع ��Cا / YH01ا� 
Cا��أ5K رأي  ا�%�آ�ء � �/ل 'B8 أن ا�1,�و�lت / -u1 و أن 

/ -V آF� �1` '�8& ا����1م ا��%��R�ا� �1X�1ى ا�/� Y�N�6 ا���X6 ا�-,�ق �N��  .YH01 و 

أ5K رأي ا�%�آ�ء ن ا��1X�1 �6آ�,��+� ا:=�رة 'B8 ا���H\ع ا��+�ت ا:دار�� و  p�C أ      

 V� 4��'�1�"ا��4 إ"�اء ��ا ��8R�1 ا�X�14 ا�X1- V� 4 ا���,�ء ا:"�اءات ا:"��ر�� و��- B8' �+��

k7F8� ض�R� ��7ا  � ا����ب و�
 ا��VX ا��RH1ن  �& R�� �1�  و �j  &Fن ا�A��H-1 �1X�1 ا��7)�ن 

 &��8C�16 ام ا�0��1/م �+5ا ا:"�اء��Cى ا/� !  .-�ا

       ��Rlل ا���C ���7- V�/7- �,X� � ام ه5ا ا:"�اء و��Cإ?��ت ا m�' ا�0��1/م B8' [7� �1آ

�ار ا��1X�1 ا����د�� و ا�1 h/ا�5ي أآ ����B8' 4 ا�����H ا�Iا�� B8' 4����1�1ل ا�R�1 ا������� و آ5ا 

  : p�C ورد  �&1999 ��رس09ا���8R ��6ر�� 

 p�C07 "�ء أن ا�B8' !�R- �F'�H ا��VX ا��RH1ن  �& �5KI -+�  � '/م ��ا'�ة ���N�7ت ا��1دة "....

 V��ي26  � 94-09�4 ا����1م ا��%��R� ر  �8  � -�87` 1994r1�1ا� ��(�r�8 ا�C�1ا� Bء إ���ا�8 
� 

�4 ا���)! ا�"��1'�  B�8 ا�و�C�1��6 u�� وا-50ت ا��/ا��6  ا��71رة و �4X ،ا��1Rل ،و ا���ل أ)+� ا��

 Bء إ���ا�8 ��'�= T�56 رة��� 4���- V� ����1د�� ا����دون )���� �p��6 ���18 أن و��Rl+� ا�

��(�r�8 ا�C�109-08 �7�3 ��18د-�4 ا� k��R4 ا����4 ),} ا����1م ،و إ���C ا��RH1ن h/l ����,�دة  

 u�r- V� �F'�Hن  �& أن ا��RH1ا� VXأ)& "�ء  � ا�� p�C 4X� آ� � ا��3اف و  ����د /R6 ���H4 ا��'

�u ا:"�اءات ا��اردة  � ا��1دة  أ)+���C07ا V��ي 26 ا�o1رخ  � 94-09 �4 ا����1م ا��%��R� ر 

1994 ��Rl�8  � -���7 ا��r1�1��8 و ا�R�1 ا�X�1م ا�����1 ���4 أن ا�V� �F'�H -7/م ا��?��A ا�71/�� أ 

��4 '4 ا�����H ا��� � -,�/ ا��Cام Iا�� B8' 4����1�1ل ا�Rوآ5ا ا�، ���o18� ����1د�� و ا����ا�

�4 ),} ا����1م وأن هh5 ا:"�اءا07-08-09-10-15���N�7ت ا��1د  h5ص '�8+�  � ه��F1ت ا�

���0,�+� ا��H\ن 4' ��F� �1ل وR�7ق ا�C ���1C �+(I= 4�  . 2ا��1اد 

�4 ا����1م 17      أ��  ��1 �0` ر��6 ا��XCq� �l�7م ا��H0��6 �G�0 ا�"��1'�� -%�� أن ا��1دة  

 التي االقتصادي للقطاع التابعة المؤسسات بان يقضي انتقاليا حكما أوردت قد  09-94 رقم التشريعي

 حلها يتم أن يجب التي أو الحل إجراءات موضوع المرسوم هذا إصدار تاريخ عند تكون

 قبل عليها المصادقة يتم التي أو المصادقة تمت إنعاش خطة لها التي المؤسسات وتلك 31/12/94قبل

 المحكمة قرار نجد لذلك وتطبيقا واحدة مرحلة في االجتماعي مخططها تصور لها فيمكن التاريخ هذا

 الذكر السابق المرسوم من 17 المادة مخالفة من المأخوذ الوجه على التأسيس بعدم قضى الذي العليا

 :يلي فيما
                                                 

 - ��8R�1 ا�X�1ار ا��– V�C 1998ان 9 �oرخ  � 182508ا�[� � ا�"��1'�� �i8 ر 1  
 - V��رس 9 ا�o1رخ  � 175759�ار ا��1X�1 ا���8R ،ا�[� � ا�"��1'�� �i8 ر 2 1999  
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  .عليها مصادق إنعاش خطة للمؤسسة أن يثبت لم الطاعن أن حيث......"

 مهام إنهاء اتإجراء اتخاذ قبل أساسيتين بمرحلتين بالمرور ملزم الطاعن أن اعتبرت المحكمة أن حيث

 من 17 المادة بأحكام عمال  01/01/95 بتاريخ إال عليها يصادق لم اإلنعاش خطة أن طالما العمال

 تكليف بتاريخ وليس اإلنعاش خطة على المصادقة بتاريخ العبرة أن وحيث 09-94 التشريعي المرسوم

 1 "رفضه ويتعين مؤسس غير الوجه  هذا فإن وعليه بالمهمة الخبير

 :االجتماعية الخطة حول التفاوض إجراء تنفيذ مدى رقابة : ثانيا

 المشرع نص قد و العمال عدد من التقليص إجراءات في أساسية مرحلة التفاوض إجراء يعتبر      

 على القاضي يحرص الذي اإلجراء هذا .09-94التشريعي المرسوم من 10 المادة نص في الجزائري

 في ذلك العليا المحكمة أكدت وقد مشروعيته و صحته فيفحص ءهبأدا العمل رب التزام مدى رقابة

 التي اإلجراءات أهم من عنه الناجم واالتفاق التفاوض أن على1999 ماي 11 في الصادر لها قرار

 الحكم على لزاما كان أنه حيث ... " فيه وجاء ،المحاكم عن الصادرة األحكام تتضمنها أن يجب

 2. "الجماعي للتسريح المسبقة اإلجبارية اإلجراءات من ألنه المذكور تفاقاال إلى اإلشارة فيه المطعون

 الخطة حول المشاركة ولجنة التمثيلية النقابية والهيئات المستخدم بين التفاوض إجراء إن      

 بتوجيه العمل رب يقوم حيث الغرض لهذا خصيصا تعقد اجتماعات إطار في يتم االجتماعية

 على باالطالع لها السماح قصد االجتماعية الخطة بمحتوى مرفوقة رافاألط لهذه إستدعاءات

 أنه ذلك للقاضي بالنسبة أهمية لها اإلستدعاءات وهذه االجتماع، عقد قبل مالحظتهم وإعداد مضمونها

 ،العمال وتمثيل بالتفاوض المتعلقة لإلجراءات العمل رب احترام مدى لتقرير بها اإلستعانة يمكنه

 مضمون حول المالئمة الظروف تهيئة هو اإلجتماعات هذه إلى الدعوة من المشرع ابتغاه الذي الهدف

 مضمون وكذا االقتصادي الوضع يعرضوا أن العمال ولممثلي تنفيذها وشروط اإلجتماعية الخطة

 كلها اإلجراءات فهذه.الذكر السالف09-94 التشريعي المرسوم من 11 المادة تأكده لما وفقا الخطة

 ذلك أكد قد و إحترامها مدى القاضي يراقب ضرورية هي الوثائق تقديم– أو اإلجتماعات قدع سواء

 الوضعية حول تقرير تقديم:"... فيه فجاء  09/03/1999 بتاريخ العليا المحكمة عن الصادر القرار

 السيما اتاإلجراء احترام ... البطالة على التأمين على المحالين كذا و للمؤسسة المالية و اإلقتصادية

   .3 "09-94 المرسوم من 12 و 11 المادتين تضمنتها التي تلك

 رقم الملف اإلجتماعية الغرفة عن الصادر العليا المحكمة قرار أيضا نجد النهج هذا في و      

 هذه تنفيذ بمراقبة للقاضي تسمح التي الوثائق يقدم أن العمل رب على البد " فيه جاء حيث 1768850

  ". اإلجراءات

                                                 
1  ��8R�1 ا�X�1ار ا��   1988- 04- 14 ا�o1رخ  � 158055�i8 رV – ا�[� � ا�"��1'�� –
2 8R�1 ا�X�1ار ا��  1999- 05- 11 ا�o1رخ  � 180734�i8 رV– ا�[� � ا�"��1'�� –�� 
3  ��8R�1 ا�X�1ار ا��  1999- 03- 09 ا�o1رخ  � 175795�i8 رV– ا�[� � ا�"��1'�� –
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 التي المسائل االقتضاء وعند االتفاق نقاط يثبت موقع محضر بتحرير اإلجتماعات هذه تختتم و      

 العمل مفتشية و المحكمة الضبط أمانة لدى إيداعه العمل رب ويلتزم اختالف، أو تحفظ محل تكون

 المحاضر هذه وإن القاضي أيضا يراقبها النقاط هذه عليها، المتفق الكيفيات و لآلجال وفقا المختصين

 التفاوض إلجراء العمل رب أداء على للقاضي بالنسبة ثبوتية وثائق تعتبر األطراف من عليها الموقع

 . والتشاور

 إجراء حتمية ومن اإلجراءات صحة من التأكد المحكمة على بأنه العليا المحكمة قرار في جاء      و

 للمادتين طبقا العمال وممثلي المستخدم بين ما يتم أن يجب والذي االجتماعية الخطة حول التفاوض

 .1"09-94 رقم التشريعي المرسوم من 13 و 12

  :اإلدارية السلطة إعالم إجراء تنفيذ على القضاء رقابة :ثالثا

 ينبغي " :تنص نجدها 09-94 التشريعي المرسوم من الثالثة الفقرة 16 المادة نص إلى بالرجوع      

 قوائم وضع ...يأتي ما إلزاميا المستخدم بها يقوم التي العمال عدد في التقليص تدابير تنفيذ  يصحب أن

 ولصناديق إقليميا المختصة العمل لمفتشية وتبليغها العمال عدد في بالتقليص المعنيين لألجراء اسمية

 "206-90، كما اكد ذلك المرسوم رقم " المسبق والتقاعد البطالة عن التامين

 و اقتصادي، لسبب تسريحهم المراد العمال بقوائم العمل مفتشية أخطار المستخدم يلتزم وعليه      

 عن البحث فالبد القضاء أمام وطرحه بشأنه نزاع قيام حالة في المستخدم على اإلجراء هذا بإلزامية

 اماإللتز بهذا قيامه إثبات يلتزم األخير هذا أدائه، في اإللزامي اإلجراء لهذا العمل رب تنفيذ مدى

 هذه على اإلدارية الهيئة هذه تأشير أو عليها الموصى الرسالة أو اإلستالم هو ذلك على دليل وأحسن

 التقليص إجراء مشروعية بعدم المحكمة قضت ذلك عن الدليل إقامة عن عجز ،ومتى اإلسمية القوائم

 . التسريح بطالن و العمال عدد في

 تبليغ إلجراء المستخدم تنفيذ مدى رقابة في دوره يقتصر الجزائري القاضي فإن هذا وعلى      

 التأكد بعد عليها التأشير قصد وهذا إقليميا المختصة العمل لمفتيشية المسرحين للعمال االسمية القوائم

 نص باستقراء كذلك .العمال ممثلي مع التشاور و للتفاوض اإلجتماعية الخطة فعال عرض قد أنه من

 ليست)العمل مفتشية (هذه اإلدارية الهيئة أن تنص هانجد  09-94ريعيالتش المرسوم من 16 المادة

 العمال،و عدد في بالتقليص المعنيين لألفراد االسمية القوائم بهذه أيضا بتبليغها يلتزم التي الوحيدة الجهة

 عن التأمين صناديق في المتمثلة القوائم بهذه أيضا بتبليغها المشرع يلتزم أخرى أجهزة هناك إنما

 شرط فيهم تتوفر الذين باألجراء تتكفل سوف جهتها من التي الجهات هذه المسبق، التقاعد و البطالة

 .التقاعد على واإلحالة البطالة عن التأمين تعويضات من اإلستفادة

  

  
                                                 

11  ��8R�1 ا�X�1ار ا��  1999- 06-09 ا�o1رخ ى,� 182508�i8 رV– ا�[� � ا�"��1'�� –
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 :المعنيين للعمال التسريح قرارات تبليغ إجراء احترام مدى رقابة : رابعا

 في باالنخراط ينتهي قد الذي العمل لعقد االقتصادي اإلنهاء إلجراء ةالغالب النهائية المرحلة إن      

 قرارات إعداد في تتمثل غيرها أو العمل ساعات من التقليص أو التحويلي التكوين أو التحويل اتفاقيات

 المرسوم من عشر السادسة المادة تضمنته ما وهو فردية بصفة باألمر للمعنيين وتبليغها للتسريح فردية

 بها يقوم التي العمال عدد تقليص تدابير تنفيذ يصحب أن  ينبغي:"أنه  على 09-94 شريعيالت

 أيضا جاء كما "....العمل عالقة إنهاء تتضمن فردية مقررات إعداد:"...يأتي ما إلزاميا المستخدم

 تسريحال إجراء على بناءا العدد تقليص  يبني كان إذا أنه  90/11القانون من 69 المادة نص مفهوم

 يلزم المشرع فإن هذا إلى استنادا  ،متزامنة فردية تسريحات شكل في تتم ترجمته فإن الجماعي

 رسمية، و شخصية بصفة له ليبلغ التسريح إجراء يمسه عامل لكل فردية مقرارات بإعداد المستخدم

 المختص للقاضي نتبي ومتى قانونيا تبليغا يبلغ لم ما حقه في يسري أن يمكن ال التسريح قرار أن ذلك

 قرار نجد الصدد هذا وفي القانونية، لإلجراءات لمخالفته الواقع التسريح بإلغاء قضى اإلجراء هذا عدم

 القانونية اإلجراءات احترام ضرورة توجب التي 1999 ماي 11 بتاريخ الصادر العليا المحكمة

 09-94 التشريعي المرسوم نم 15 المادة غاية إلى 5 المادة نص في المنحصرة و التقليص إلجراء
1 � رسالة في تتمثل غالبا والتي التسريح قرار بتبليغ قيامه تفيد التي الوثائق للقضاء تقديم المستخدم��

  .المعني عليه يوقع الذي استالم وصل أو عليها موصى

 :قتصاديالا سببلل اإلنهاء عن الناتجة الحقوق على القضاء رقابة :الثاني المطلب

 مدى في وبحثه فحصه عند تتوقف ال العمل لعالقة االقتصادي اإلنهاء إلجراء القضاء رقابة إن      

 تمتد وإنما فحسب، االقتصادي السبب قيام وال اإلجراء بهذا الخاصة القانونية لإلجراءات المستخدم تنفيذ

 من البد المستخدم على التزامات تعتبر والتي المسرحين للعمال والمخولة الناجمة للحقوق مراقبته إلى

 .احترامها

 :القضائية الرقابة محل المالية الحقوق :األول الفرع

 أدائها مدى القاضي يراقب والتي اقتصاديا المسرح للعامل قانونا المقررة المالية الحقوق إن      

 :يلي كما لها نتطرق متعددة

 :التسريح عن التعويض حق :أوال

 التسريح تعويض من االستفادة حق هي اقتصاديا المسرح لعاملل قانونا المقررة الحقوق من      

 إطار في التسريح محل هو الذي لألجير يخول :"09-94 المرسوم من 22 المادة عليه نصت والذي

 يساوي تعويض في الحق البطالة عن التأمين نظام من االستفادة يقبل والذي  العمال عدد في التقليص

 قيده أنه إلى الحق هذا اقر قد المشرع كان وإذا "التسريح عند المستخدم دفعها يتحمل أشهر ثالثة أجر

                                                 
1   ��8R�1 ا�X�1ار ا��  1999- 05-11 ا�o1رخ  � 178850�i8 رV–'��  ا�[� � ا�"��1–
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 ألداء المستخدم بإلزام بالمطالبة الخاص النزاع في وفصله بحثه عند القاضي عليها يستند هامة بشروط

  .الموالية النقاط في نوضحها الحق هذا

I-التسريح تعويض استحقاق لشروط لقيام القاضي رقابة:  

 يبحث التي الشروط حصر يمكن الذكر السالف 04 -94المرسوم من 22 المادة نص إلى نادااست      

  :في توفرها  في القاضي

 المشرع أن ذلك أجير عن عبارة المدعي كان إذا فيما يبحث فالقاضي األجير، صفة توافر-          

 القانون من 02 مادةال تناولتها التي الصفة هذه المسرح، الشخص في األجير صفة توافر يشترط

 التنظيم، إطار في مرتب، مقابل فكريا أو يدويا عمال يؤدون الذين األشخاص كل" : بالتعريف  90/11

 . "المستخدم يدعى خاص أو عمومي معنوي، أو طبيعي آخر شخص ولحساب

 .المدة محدد غير عقد اإلنهاء فترة أثناء العمل برب األجير يربط أن-         

 عدد من التقليص عملية إطار في التسريح طريق عن المدة محدد الغير العقد إنهاء يكون نأ-         

 .العمال

 القانون أحدثه الذي البطالة عن التأمين نظام من المسرح العامل يستفيد أن-         

 و إرادية ال بصفة عملهم مناصب يفقدون الذين األجراء لفائدة 1994 ��ي 26ا���رخ �� 94/11رقم

 من يستفيد ال فإنه البطالة على التأمين نظام من المسرح العامل يستفيد لم فإذا وعليه اقتصادية، ألسباب

 الحقيقة في أنه ذلك خلل يشوبه الشرط هذا كان إذا فيما التساؤل على يدفعنا ما وهو التسريح، تعويض

 الذين اإلجراء بعض ةاستفاد عدم عنه ينجر الذي الشيء التعويض، هذا من المستفيدين من يقلص

 .الفرنسي التشريع في نجده ال الشرط هذا ومثل التعويضين كال من إرادية ال بصفة عملهم يفقدون

 التسريح التعويض إلستحقاق القانونية الشروط عن البحث في تتجلى القاضي مهمة فإن سبق مما      

 عدم حالة في يقدم أن المستخدم على محك قيامها له تبين فإذا المسرح، العامل في تجتمع أن يجب التي

 برفض قضى كلها أو أحداها غياب إلى توصل إذا أما بالعامل، لحق الذي الضرر عن بالتعويض أدائها

 التعويض لهذا لدفعه الثبوتية الوثائق يقدم أن المستخدم على يجب هذا وعلى التأسيس لعدم الدعوى

 . مثالالدفع ككشف

 شروط في البحث طريق عن المسرح للعمل الحق هذا أداء حول فقط حصرتن ال القاضي ورقابة      

 .حسابه وكيفية المبلغ هذا صحة رقابة إلى تمتد فهي به الملزم الطرف من تنفيذه ومدى استحقاقه

 II -التسريح تعويض مبلغ لصحة القاضي رقابة:  

 كونه التسريح تعويض لغمب حددت أنها نجد 09-94 المرسوم من 22 المادة نص إلى بالرجوع      

  .التسريح عند المستخدم يدفعها أشهر ثالثة اجر يساوي
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 قبل شهرا 12 خالل المتقاضى الخام الشهري األجر معدل على التعويض هذا حساب في ويعتمد      

 المرجعي األجر = التعويض مبلغ :التالي النحو على المبلغ هذا حساب إذا فيكون العمل عالقة إنهاء

03 ×  . 

 عدم أو التسريح تعويض مبلغ حساب في خطأ بوقوع خاص نزاع للقاضي رفع فمتى وعليه      

  .الذكر السالفة القاعدة بتطبيق االدعاء هذا صحة من يتأكد فإنه صحته

 :البطالة عن التأمين في الحق : ثانيا

 ألسباب المسرحين لالعما لصالح خاصة ضمانات الجديدة العمل قوانين بمقتضى المشرع أقر لقد      

 يتكفل الذي البطالة عن التأمين في الحق وهو خاصة هيئات لهم يخوله قانوني حق في تتجسد إقتصادية

-94 رقم التشريعي المرسوم األساسي قانونه حدده الذي البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق به

 .1994  ماي 26 في المؤرخ11

 من تنفيذه ضمان على يسهر الذي القضاء رقابة محل تكون التي الحقوق أهم من يعتبر الحق هذا      

 ضد أمامه المطروحة القضايا حجم ذلك على والدليل بشأنه، نزاع عليه عرض متى وحمايته به الملتزم

 .الصندوق هذا

 األشخاص تخص بشروط مقيد هو وإنما مطلق، حق يعتبر ال البطالة عن التأمين في الحق وأن      

 إليها نتطرق القاضي رقابة محل تكون الشروط هذه ,المستخدم عاتق على والتزامات قونهيستح الذين

 .شرحها سبق قد مادام بإيجاز

 : البطالة عن التأمين أداءات إلستحقاق القانونية الشروط -1

 : نوعين على هي شروط توافر من البد األداءات هذه بإستحقاق القاضي يحكم فلكي      

 بالعامل خاصة روطش - أ         

 العمل بفقدان خاصة شروط -ب         

 : بالعامل خاصةال شروطال  )أ

 الواجب األخرى الشروط ذكر على نقتصر شرحها السابق األجير صفة اشتراط جانب إلى      

 : وهي توافرها

 للتسريح هتعرض قبل المستخدمة الهيئة في مثبتا أو مرسما عونا المسرح األجير يكون أن -         

 . المستخدم نشاط إلنهاء أو اإلقتصادي للسبب

 عن تقل ال متتابعة فترة خالل اإلجتماعي الضمان في منخرطا المعني العامل يكون أن -         

 سنوات ثالث

 األقل على أشهر ستة لمدة البطالة عن التأمين نظام في بإنتظام إشتراكاته سدد قد يكون أن -         

   اإللتزامات بهذه قيامه يثبت أن العامل وعلى العمل عالقة إنتهاء قبل

 .منصب شغل قصد تحويليا تكوينا أو عمال رفض قد يكون الن أ -         



                              
 

 
50 

 

 .أخر مهني نشاط أي عن ناتج دخل من يدامستف يكون الن أ -         

 أو العمال عدد من يصالتقل إطار في تسريح محل هم الذين العمال قائمة في إسمه يرد أن -         

 .إقليميا المختص العمل مفتش تأشيرة تحمل المستخدم نشاط إنهاء

 بالتشغيل المكلفة العمومية اإلدارة في المختصة المصالح لدى للعمل كطالب مسجال يكون أن -        

  .األقل على أشهر ثالثة منذ

 .الجزائر في مقيما يكون أن -        

 .التأسيس لعدم الدعوى برفض قضى الشروط هذه أحد غياب اضيللق يتبين ما إذا وهكذا

 : في تمثلتو : العمل بفقدان الخاصة الشروط) ب

 العمال عدد من التقليص إطار في إرادية ال بصفة عمله منصب العامل فقدان -         

 إرادي ذهاب أو إستقالة أو تأديبي تسريح بسبب عمله منصب فقد قد يكون أال -         

 أو مناخية عوامل بسبب أو تقنية بطالة بسبب العمل عن مؤقت إنقطاع في األجير يكون أال -         

 .مؤقت أو دائم إنقطاع

 له المقدمة والدالئل الوثائق تفحص خالل من القاضي طرف من رقابة محل تكون الشروط فهذه

 .البطالة عن بالتعويض للحكم الخبرة أو بالتحقيق

 : التأمين بحق المرتبطة القانونية لإللتزامات دمالمستخ أداء -2

 أساسين إللتزامين المستخدم أداء على تتوقف البطالة عن التأمين أداءات من العامل إستفادة إن      

 : في ويتمثالن القاضي رقابة محل هما

 التأمين نظام هاأسس التي اإلشتراكات فيها بما اإلجتماعي الضمان إلشتراكات المنتظم الدفع -         

 هيئات مع باإلتصال للتسوية إستحقاق سجل يفتح التأخر حالة وفي ، المسبق التقاعد و البطالة عن

 .09-94رقم التشريعي المرسوم من 20 المادة ألحكام تنفيذا اإلجتماعي الضمان

 عن حقوقال تخويل بمساهمة تسمى البطالة عن التأمين صندوق في لمساهمة المستخدم دفع-         

 العمل صاحب بين تبرم إتفاقية بمقتضى وتنظم تحدد األخيرة وهذه ، بذلك معني مسرح عامل كل

  1.التسبيق و الدفع ورزنامة وفترات مدة فيها تحدد البطالة عن للتأمين الوطني والصندوق المعني

 الموالي السبوعا في للصندوق للمعني العامل ملف تقديم المستخدمة الهيئة على يجب ذلك إلى      

 القبول بقرار إما يوم 15 خالل الصندوق قبل من يعالج ينتهي الملف وهذا , التسريح بمقرر لتبليغه

 للعامل، بدوره يبلغه والذي للمستخدم بالضرورة ويبلغ,له رفضه أو البطالة عن التأمين من لإلستفادة

 : يتضمن ان يجب القبول قرار وإن

 .التكفل نهاية و بداية تواريخ -         

 .بها المناسبة الفترات كذا و الشهري للتعويض المختلفة المبالغ-         
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 العامل على بد فال ،بالرفض القرار كان  ما اذا حالة وفي .التكفل مدة حساب أساس أقدمية-         

 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق وكالة مستوى على توجد لجنة أمام الطعن أولية كمرحلة المسرح

 توافر مدى يراقب فإنه االجتماعي القاضي إلى األمر رفع ما إذا و ،و ذلك قبل اللجوء الى القضاء

 إلى القاضي توصل حالة وفي الدفع في تسهيالت على حصوله أو لها ألدائه الثبوتية الوثائق شروط

 له تبين إذا أما الواقع ررالض عن بالتعويض و الحق هذا بأداء التأمين صندوق ألزم الشروط هذه توافر

 لعدم الدعوى برفض قضى  الحق هذا أدى قد الصندوق أن عليه المعروضة الوثائق خالل من

  .التأسيس

 البطالة عن الشهري التعويض هو البطالة عن التأمين حق عن الناجمة الحقوق أهم من وتعتبر      

 القاضي يجد فهنا به، المتعلقة اتالنزاع لكثرة القضاء على تعرض التي المسائل أهم من وهي

 بهذا المقررة القانونية القواعد بتطبيق عليه تحصل الذي المبلغ مقدار صحة في يبحث نفسه اإلجتماعي

 :يلي كما نعالجها التي و الصدد

 :البطالة عن التعويض مبلغ حساب كيفية

 المتحصل المبلغ نصف اوييس األخير وهذا مرجعي أجر بتحديد البطالة عن التعويض حساب يتم      

 عليه يتحصل والذي االجتماعي الضمان من لإلقتطاع الخاضع المتوسط الشهري االجر بجمع عليه

 المفعول الساري المضمون األدنى الشهري المبلغ مع لتسريحه السابقة شهرا عشر إثنى خالل العامل

  .التسريح تاريخ عند

  

 :توزيعها يفيةك و البطالة عن التأمين بتعويض التكفل مدة

 عن شهرين بقدر البطالة عن التأمين بتعويض التكفل مدة 11-94 المرسوم من 14 المادة تحدد      

 هذه التكفل ومدة مستخدمة، هيئة أخر لدى المعتمدة األقدمية إشتراك كسنوات تعتبر و إشتراك سنة  كل

 شهرا، وثالثين ستة تتعدى وال شهرا عشر إثنى من أقل األحوال من حال أي في تكون أن يمكن ال

 الشروط، هذه توافر من التأكد عليه دائما القاضي وإن  .11-94 المرسوم من 03 المادة أكدته ما وهو

 .الفارق دفع التأمين صندوق وبتحميل بإصالحه قضى تجاوز أو خطأ وقوع إلى توصل إذا و

 الذي المستخدم على تفرض غرامة في تتمثل جزائية عقوبات هناك فإنه سبق ما كل إلى إضافة      

 محددة هي و البطالة عن التأمين أداءات على الحصول من المسرح للعامل تسمح والتي إلتزامه يتجاهل

 يعاقب:"أنه على تنص مثال األخيرة فهذه ،11-94 التشريعي المرسوم من 40 و 39  المادتين في

 المعني تأدية عدم على معني أجير كل عن دج 5.000 إلى دج  1.000 من تترواح مالية بغرامة

 الجزاء هذا مثل و ..."البطالة عن التأمين نظام في األجراء بقبول المتعلقة اإلجراءات و الشكليات

 .القانون عليه فرضه بما القيام في التماطل عدم إلى المستخدم يدفع أن شأنه من الردعي
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  :ضائيةالق الرقابة محل المالية الغير الحقوق :الثاني الفرع

 إقتصادية، ألسباب المسرح للعامل ضمانها على القضاء يحرص التي المالية الحقوق جانب إلى      

  .بشأنها القاضي دور مبرزين نتناولها الحماية بنفس تحضى مالية غير حقوق هناك

 :العطلة مهلة أو اإلخطار مهلة في الحق:أوال

 11-90 القانون من 05-73 المادة عليه نصت فقد هامة قانونية بحماية حضى الحق هذا إن      

 يحدد التي العطلة مهلة في الحق جسيم خطأ يرتكب لم الذي للعامل التسريح يخول" :فيها جاء! � 

 باإلنهاء المعني الطرف مفاجئة تفادي هو الحق هذا تقرير من الحكمة و "الجماعية اإلتفاقيات في مدتها

 يسمح مما جديد عمل عن البحث من تمكينه في تتمثل هامة مصلحة تحقيق كذا و إتجاهه، المتخذ

 بمهلة عنها يعبر ما أو اإلخطار مهلة أن بما و اإلخطار، مهلة إنتهاء غداة الجديد العمل بممارسة

 على يجب فإنه التسريح قرار مفعول سريان قبل تنقضي أن يجب التي الزمانية الفترة هي العطلة

-73المادة بالتحديد و الجزائري العمالي التشريع نصوص إلى الرجوعب و .المدة هذه مراقبة القاضي

 نجد األساس هذا على و اإلخطار، لمدة تحديد أي من خالية نجدها فإننا 11/ 90 �& %�$#ن 05

 .الجماعية لالتفاقيات العطلة لمهلة األدنى الحد تحديد مهمة أحال قد المشرع

 أساسية بشروط العطلة مهلة من لإلستفادة المسرح لالعام حق الجزائري المشرع قيد قد و      

  :في تنحصر القاضي رقابة عليها ترتكز 11-90القانون من  05-73المادة حددتها

 .المدة محدد غير العمل عقد يكون أن  -         

 الشروط هذه بإجتماع فإنه األساس هذا وعلى جسيم، خطأ المسرح العامل إرتكاب عدم-         

 .المهلة هذه من المسرح العامل يستفيد

 للعامل ويثبت األخير هذا في مصدره يجد عنها التعويض أو اإلخطار مهلة في الحق فإن ثم ومن      

 خاص نص إلى الحاجة دون90/11 القانون من 67 المادة ألحكام تطبيقا إقتصادية ألسباب المسرح

 .ذلك بغير يقضي مخالفا نص وجود عدم فالمهم ذلك، على يؤكد

 عن ثانية كمرحلة يبحث أن بد فال اإلخطار مهلة إستحقاق شروط قيام إلى القاضي توصل وإذا      

 الدعوى ملف وثائق خالل من وذلك عاتقه على الواقع القانوني اإللتزام لهذا للمستخدم الفعلي األداء

  90/11 القانون من  05-73 المادة ألحكام وفقا يكون اإللتزام لهذا المستخدم وأداء أمامه المعروضة

 الوثائق خالل من للقاضي تبين فإذا ، العطلة مهلة أو اإلخطار مهلة المسرح العامل بمنح أي

 الصورتين هاتين بإحدى اإللتزام لهذا المستخدم بأداء القائمة الدالئل مختلف وكذا عليه المعروضة

 عن بالتعويض حكم بجانبه خاللإ قيام ثم ومن ذلك غياب إلى توصل إذا أما الدعوى، برفض قضى

 .المسرح بالعامل الالحق الضرر وعن العطلة مهلة

 عمل شهادة على الحصول في الحق :ثانيا
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 المسرح العامل حق للدول، العمالية التشريعات من العديد غرار على الجزائري المشرع أقر لقد      

 مستلزمات من إلعتبارها تخدمالمس طرف من مجانية بصفة له تسلم عمل شهادة على الحصول في

 العمل عالقة إنهاء عند للعامل يسلم " :أنه على 90/11 القانون من 67 المادة نصت هذا العقد،وعلى

 والفترات شغلت التي مناصب وكذا العمل عالقة إنهاء تاريخ  والتوظيف تاريخ تبين عمل شهادة

 عمل شهادة على الحصول في الحق وهذا .يالفرنس التشريع L 122-16 المادة تقابلها " لها المناسبة

 ويهدف المستخدم أي به الملزم طرف من أدائه يكفل الذي القضاء لرقابة خاضع مالي غير حق يعتبر

 .جديد عمل على الحصول إمكانية في تساهم بيانات على تحتوي بوثيقة العامل تزويد إلى

 التي العمل عالقة إنهاء بمجرد بها لمطالبةوا العمل شهادة على الحصول في الحق للعامل ويثبت      

 في والمتمثلة إخطار مهلة المسرح للعامل إعطاء من الغاية مع يتماشى ما وهذا العمل بصاحب تربطه

 العامل أن ذلك المهلة هذه إنتهاء فترة مرور إنتظار إذن يجب فال جديد عمل عن البحث من تمكينه

 عمل على للحصول كمستند تقدمها الزمن من الحقبة هذه اللخ الشهادة هذه إلى الحاجة أشد في يكون

 . جديد

 للعامل عمل شهادة بتسليم إللتزامه المستخدم أداء عن البحث في تنحصر ال القضاء رقابة إن و      

 لم كان وإن المشرع أن ذلك تتضمنها أن يجب التي البيانات صحة في النظر إلى يمتد وإنما المسرح،

 ما وهو إلزامية بيانات على إحتوائها ضرورة على أكد أنه إال الشهادة لصياغة دمحد شكل يستوجب

 تاريخ يتبين عمل شهادة .... للعامل يسلم :"... 90/11 قانون من67 المادة نص من بوضوح يتجلى

 تحمل عمل شهادة له فيسلم ، المسرح للعامل الحق هذا يؤدي أن العمل عالقة إنهاء وتاريخ التوظيف

 الحق المعني للعامل ثبت عنه تأخر أو ذلك عن إمتنع ومتى صحيحة، بصورة بصورة القانونية ناتالبيا

 الذي الضرر عن المادي التعويض أو العيني بالتنفيذ للمطالبة المختص القضاء أمام دعوى رفع في

 لمستخدما لدى العمل الفرصة وتفويت عاتقه على الواقع اإللتزام أداء في اإلخالل هذا إلجراء لحق

 الحقوق وكذا اإلقتصادي اإلنهاء إلجراء الجزائري القاضي رقابة مجال لنا يتضح وهكذا ، الجديد

 .الفرنسي القاضي رقابة تظهر كما السبب مشروعية في البحث إلى تمتد أن دون عنه الناتجة

 :إقتصادية ألسباب للتسريح الرقابة نتائج : الثالث المطلب

 للتسريح بالنسبة الحال هو كما جزائيا إنهاءا يعتبر ال إقتصادية ألسباب العمل عالقة إنهاء      

 لضوابط اإلنهاء هذا المشرع أخضع لذلك اإلستغالل ضرورات تفرضه إنهاء هو وإنما ، التأديبي

 فهذه المستخدم، لسلطة اإلحتكام وخطر البطالة خطر من العمال منتؤ إجرائية وأخرى موضوعية

 السلطة خالل من تتجسد العمل لعقد اإلقتصادي اإلنهاء على القضائية الرقابة إجراء يحققها التي الغاية

 إظهاره على نعمل سوف الجزاء فكرة وألهمية الجزاء، فرض في والمتمثلة القاضي بها يتمتع التي

 .إثنين فرعين في نتناوله
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 العيني والتعويض بالبطالن الحكم :األول الفرع

 تعرضه اإلقتصادي للتسريح الضابطة والموضوعية اإلجرائية للقواعد دمالمستخ مخالفة إن      

 في اإلدراج بإعادة العيني التعويض وفي البطالن، في بالخصوص تتمثل هامة مدنية لجزاءات

 من قيد الجزائري التشريع إن و .ببطالن القاضي لحكم حتمية كنتيجة يعتبر األخير وهذا المنصب،

 69 المادة أوردته سابقا رأينا كما موضوعي بشرط المدة المحدد الغير العقد إنهاء في العمل رب سلطة

 للمستخدم يجوز ... "بنصها شرعي مبرر إلى اإلستناد ضرورة في أساسا يتمثل  90/11القانون من

 " ...إقتصادية أسباب ذلك بررت إذا المستخدمين عدد تقليص

-94التشريعي كالمرسوم الالحقة المراسيم وأيضا نالقانو نفس أوردها إجرائية قيود جانب إلى      

 الحكم في القاضي سلطة عن نتساءل و العمال، عدد من التقليص إجراء آثار من الوقاية إلى تهدف 09

 الشروط؟ هذه خرق حالة في المنصب إلى اإلدراج بإعادة العيني والتعويض بالبطالن

 أهمها ، العمل لعالقات منظمة جديد تشريعات وربصد اإلقتصادية اإلصالحات مرحلة تميزت لقد      

 الذي الجزاء خالله من يحدد خاصا نصا تضمن الذي الفردية العمل العالقات المنظم  90/11القانون

 في سلطته إستعمال في المستخدم جانب من تعسف أي قيام عن كشفه حالة في فرضه للقاضي يمكن

 إذا" :فيها جاء التي منه 04-73 المادة في النص هذا ويتجلى اإلجرائية، للقواعد مخالفته وكذا اإلنهاء

 المختصة المحكمة تلغي الملزمة، اإلتفاقية أو القانونية اإلجرائية للقيود مخالفة العامل تسريح وقع

 المعمول باإلجراء بالقيام المستخدم وتلزم اإلجراءات، إحترام عدم بسبب التسريح قرار ونهائيا إبتدائيا

 .عمله في إستمر لو كما يتقاضاه الذي األجر عن يقل ال المستخدم، نفقة ماليا تعويضا العامل ويمنح به،

 .تعسفيا أعاله،يعتبر 73 المادة ألحكام خرقا العامل تسريح حدث إذا و

 اإلحتفاظ مع المؤسسة في العامل إدماج بإعادة إما ونهائيا إبتدائيا المختصة المحكمة تفصل      

 يتقاضاه الذي األجر عن ماليا تعويضا العامل يمنح الطرفين أحد رفض حالة في أو مكتسبةال بإمتيازاته

   ." المحتملة بالتعويضات اإلخالل دون ، العمل من أشهر ستة مدة عن العامل

 بإعادة الحكم و التعسفي التسريح قرار بإلغاء الحكم في القاضي سلطة المادة هذه من تتضح      

 كتعويض المنصب إلى باإلعادة الحكم منه،هذا المسرح المنصب في بالتسريح لمعنيا للعامل اإلدماج

 أن فيمكن اإلجبار سلطة نطاقه في القاضي يملك ال و العقد ألطراف بالنسبة خيار مجرد يعد عيني

 .األطراف أحد يرفضها

 من تجاوز يامق عن كشفه عند القاضي يفرضه الذي الجزاء بشأن صريحة المادة هذه كانت وإن      

 بإعادة العيني وبالتعويض باإللغاء الحكم في والمتمثل الموضوعية و اإلجرائية للقواعد المستخدم جانب

 ألسباب التسريح على المادة هذه أحكام تطبيق بشأن يثار الذي االشكال أن إال ، المنصب إلى اإلدراج

 بإعادة الحكم في الجزائري القاضي ةسلط مدى لتحديد اإلشكال هذا عند الوقوف سنحاول و إقتصادية

 اإلقتصادي؟ للسبب التسريح حالة في اإلدراج
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 فنجد ، اإلقتصادي للسبب التسريح على 90/11 قانون من 04-73 المادة أحكام تطبيق فعن      

 تطبيقها بدأ من هناك أن حين في ، الحالة هذه على تطبيقها إستبعد القانون رجال من البعض

 و التسريح بين الفرق " عنوان تحت له مقال في جموعي تقار القاضي نجد : ولىاأل الفئة ومن

 وإجراءات التعسفي بالتسريح المتعلقة04-73 المادة أن إلى فيذهب " اإلجتماعية المادة في التقليص

 على نص ورد ولقد ... التقليص بإجراءات فقط المتعلق 09-94 التشريعي المرسوم أما ، التأديب

 المواد هذه حددت وقد ، أبدا تعدل لم التي 90/11 رقم القانون من 71-70-69 المواد في التقليص

 إذا للمستخدم جوازي هو وإنما للعامل كتأديب يتم  أنه على إطالقا تنص ولم ، وشروطه مجاالته

 الجزائري المشرع أصدر بدقة وتحديدها التقليص إجراءات ولتبسيط ، إقتصادية أسباب ذلك بررت

 تنظيم إلى يهدف المرسوم  هذا أن على األولى مادته تنص الذي 09-94رقم التشريعي رسومالم

 ال بصفة عملهم يفقدون الذين األجراء بحماية الخاصة القانونية الترتيبات وتحديد الشغل على المحافظة

$#ن  �& %�04-73 المادة عليه نصت كما التقليص إجراءات فإن بذلك .إقتصادية وألسباب إرادية

 ينظمها الذي هو 09 -94التشريعي المرسوم وإنما البعض فهمها كما اإلجراءات هذه يحكم ال 90/11

 المستخدم بإلزام الحكم يكون الجزاء فإن اإلجراءات تحترم لم وإذا الميكانيزمات، لها ويضع ويحكمها

 مع  09-94 رقم ريعيالتش المرسوم من 16 المادة في عليها المنصوص القانونية   اإلجراءات بإتخاذ

 بصدور أنه ،حيث  04-73 للمادة التشريعي التطور إلى بالعودة هذا موقفه أيد ولقد " مناسب تعويض

 إرتكاب حالة في يكون والعزل ، بالعزل وسمته التسريح على المادة ذهه  نصت 90/11   القانون

  1.إقتصادي لسبب وليس جسيم خطأ

 سريان " عنوان تحت له مقال في محمد شرفي العليا المحكمة ارمستش فنجد :الثانية الفئة عن أما

 على حتى يسري بحكم جاءت األولى فقرتها في04-73 المادة بأن يرى" ونهايتها نشأتها العمل، عالقة

 من 73 للمادة خرقا المسلط للتسريح الثانية الفقرة خصص المشرع إن "فيقول اإلقتصادي، التسريح

 التأديبية المتابعة إطار في تندرج التي الفقرة أن بمعنى التأديبي . -��',+*(  ا�'� )'�90/11القانون

 فإنها ، تحديد دون التسريح عن تتكلم والتي سبقتها التي الفقرة فإن ومنه الشكلية، أو اإلجرائية بقواعدها

  ."التأديبي التسريح عن تتكلم ال

 تعسفي المعتبر التسريح إلغاء مجال تفتح 04-73المادة إن " فيقول يتساءل فإنه هذا من أبعد و      

 بالمرسوم عليها المنصوص اإلجراءات إعتبار يمكن نص،أال أي تخصيص دون القانون لخدمة

   .2 04-73 المادة في عليها المنصوص القانونية اإلجراءات في داخلة بأنها التشريعي
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 السالم عبد الدكتور عنه يدافع الذي الموقف نفس وهو األول الموقف أصحاب صراحة نؤيد ونحن      

 إجابات أعطت التي العليا المحكمة بإجتهادات المؤيد و العليا بالمحكمة االجتماعية الغرفة رئيس ذيب

 :المطروحة للتساؤالت مناسبة تراها التي

 جراءاتباإل فقط يتعلق أنه أو التأديبية اإلجراءات فيها بما اإلجراءات كل إلى يشير المعني النص هل -

 إلى صراحة مثله ينص لم الفرنسي بالتشريع المتأثر الجزائري المشرع أن ذلك ؟ التأديبية الغير

 .التأديبية اإلجراءات

 العام؟ النظام من أو جوهري إجراء أنها بها يقصد هل دقيقة بصفة "إلزامي" عبارة تعني ماذا و -

 المشرع قبل من المقصود التصحيح تحديد عدمال إعتبار و التساؤالت هذه على ردا العليا المحكمة إن

 بديهية ألسباب ذلك و التأديبية الغير باإلجراءات إال يتعلق أن يمكن ال بالتصحيح األمر أن إنتهت إلى

 خالل إحترامها يتعين التي الدفاع بحقوق المرتبطة التأديبية باإلجراءات مرتبطة العام و بالنظام تتعلق

 إثارتها القاضي على و ماالع النظام من هي تشوبها قد التي العيوب أو ، فالعيبالتأديبية اإلجراءات سير

 يمكن وال فيها تسبب من طرف من للتصحيح قابلة غير هي الدفاع و بحقوق صلة ذات ألنها تلقائيا

  .الحقة إجرائية بأعمال القيام نتيجة تداركها

 هو و ذلك  يؤكد201983   تحت رقم2000/ 11/07 في المؤرخ العليا المحكمة إجتهاد       وإن

 صحة عدم أو البطالن كان إذا أنه على ينص التي م إ ق 462 المادة مقتضيات و  بذلك يتماشى

 بمعنى و لتصحيحه للخصوم أجال يمنح أن للقاضي يجوز العام من النظام ليس بها المدفوع اإلجراءات

 فإن عليه و للتصحيح قابل غير و للتدارك بلقا غير العام يكون بالنظام يتصل الذي اإللغاء أن آخر

 أي التأديبية الغير اإلجراءات تخص04-73المادة  من األولى الفقرة في إليها المشار اإلجراءات

 أخرى اإلجراءات أو عدد العمال من التقليص إطار في اإلتباع الواجبة كتلك الجوهرية اإلجراءات

 :مايلي العليا المحكمة قرارات أحد ياتحيث في جاء مما و ، التقاعد على كاإلحالة

 و التأديبية اإلجراءات بتصحيح األمر مع التسريح بإلغاء قضى أنه فيه المطعون الحكم من يتبين حيث"

 .عمله منصب إلى العامل برجوع

 للتسريح التعسفي بالطابع يصرح فإنه تحترم لم التأديبية اإلجراءات أن للقاضي ثبت إذا أنه وحيث

 اإلجراءات بتصحيح يأمر أن األحوال من حال بأي يكتفي وال عنه المترتبة القانونية اآلثار مستنتجا

 على تطبق ال عليها قضاءه الحكم عليها أسس التي04-73المادة من األولى ةالفقر أن ذلك التأديبية

 ضىق لما فإنه بالتالي و األخرى التسريح إجراءات تصحيح على بل التأديبية اإلجراءات تصحيح

  ".للنقض يعرضه مما القانون خالف قد فيه المطعون الحكم يكون التأديبية اإلجراءات بتصحيح
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-73  المادة أحكام تطبيق على أكد الذي 164645 رقم تحت العليا للمحكمة قرار في أيضا جاء ومما

04B8'   السبب على المبني التعسفي التسريح قرار ببطالن المطالبة في الحق مع االقتصادي التسريح 

 رقم بالقانون المتمم و المعدل  90/11رقم القانون من 04-73 المادة أن حيث :"...وقضى االقتصادي

 قرار إبطال يطلب أن للعامل يمكن تعسفيا المعتبر التسريح حالة في أنه على  صراحة تنص 91/29

 إبتدائيا تبث التي تصةالمخ القضائية الجهة لدى الحاصل الضرر عن تعويضا يطلب أن أو و، التسريح

  . رفض بتعيين و مؤسس غير الوجه فإن عليه و.ضده المطعون دعوى في للفصل نهائيا و

 االجتماعي القاضي سلطة العليا للمحكمة االجتماعية الغرفة عن صادرة أخرى قرارات تؤكد كما      

 هذه أن أساس على دياالقتصا لسبب التسريح إجراءات المستخدم مخالفة حالة في بالبطالن للحكم

 و 1998 جوان 09 بتاريخ الصادر قرار في جاء ما وهو العمال حقوق حماية إلى هادفة اإلجراءات

  :حيثياته ضمن جاء الذي

 حماية إلى تهدف  09-94 رقم التشريعي بالمرسوم عليها المنصوص التقليص إجراءات إن حيث

 قرار في جاء وعليه ،....صحتها من لتأكدا المحكمة على و إتباعها المستخدم على تفرض العمال

 المواد في عليها المنصوص اإلجراءات أن و :فيه جاء الذي1999 مارس 09 بتاريخ صادر

 شأنها من التي و  1994 ماي 16 في المؤرخ 94-09رقم المرسوم من 7،8،9،10،11،12،13،15

 إستنادا مؤسسه غير الوجه هذا فإن عليه و، .... البطالن مخالفتها عن ينجر و العمال حقوق حماية

 هو إقتصادية ألسباب للتسريح اإلجرائية القواعد مخالفة جزاء أن على تؤكد التي القرارات هذه إلى

 القاضي فإن الباطل، الفعل آثار محور بضرورة تقضي التي للبطالن العامة للقواعد وتطبيقا البطالن،

 المسرح العامل لفائدة المنصب في اإلدراج بإعادة الحكم سلطة يملك المحاكم مستوى على اإلجتماعي

 1998 نوفمبر 10 بتاريخ الصادر العليا المحكمة قرار به صرح ما هو و التقليص إطار في تعسفيا

 :حيثياته في فجاء

 في التسريح يخص فيما أنه و عمله منصب إلى العامل إعادة بالنتيجة عنه يترتب اإللغاء أن حيث"... 

 إلى العودة في بحقهم للعمال تحتفظ 90/11القانون من 146 المادة فإن إقتصادية سبابأل التقليص إطار

 العمل منصب إلى اإلعادة طلب عن النظر صرف من المحكمة به قضت ما يجعل مما عملهم مناصب

 يعرض مما القانون تطبيق أساءت قد تكون بذلك فإنها لتعسفه التسريح بإبطال قضت أنها حين في

 "قصللن حكمها

 الحكم على يعاب أنه حيث " :حيثياته في جاء الذي 2000 /15/11بتاريخ الصادر القرار عن و       

 التسريح معاينته تمت أنه من بالرغم عمله منصب في المدعي إدماج يعد لم جهة من أنه فيه المطعون
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 إبطال من بالرغم ذلك و أجوره له بدفع عليها المدعي على يحكم لم أخرى جهة من و أنه و التعسفي

 .تعسفيا المعتبر التسريح عن تعويض منح و التسريح قرار

 21/04/1990 في المؤرخ 90/11 القانون من 04-73المادة مقتضيات من يستخلص أنه حيث

 تعسفيا المعتبر التسريح حالة في أنه 21/12/1991في المؤرخ 91/29 بالقانون  المتمم  والمعدل

 منح إلى راميا طلبا أو التسريح قرار إلبطال طلبا المختصة القضائية الجهة مأما  يقدم أن للعامل يمكن

 .به الالحق الضرر عن تعويضا

 .العامل إدماج إعادة عارضت قد تكون عليها المدعي أن ثابتا ليس أنه حيث -

  .يحالتسر قرار إبطال نتيجة هو اإلدماج إعادة أن يعتبر عليه المستقر القضائي اإلجتهاد إن حيث -

 سلطة هو المؤكد أنه الدقة،إال عدم و الغموض من نوعا يكتنفها 73/04 المادة كانت إن و هكذا

 العيني، بالتعويض و القانونية لإلجراءات لمخالفته التعسفية التسريح قرارات بإلغاء الحكم في القاضي

 يقع الذي االقتصادي للسبب التسريح حالة في اإلدراج إعادة مسألة في حسم قد الجزائري المشرع و

 " فيه جاء الذي و الذكر السالف 90/11 رقم القانون من146  المادة نص خالل من ذلك و تعسفيا

 2000 من تتراوح مالية بغرامة القانون هذا ألحكام  خرقا المستخدمين عدد بتقليص قام من كل يعاقب

 في العمال بحقوق لمساسا دون المعنيين العمال عدد حسب العقوبة تضاعف و دج 5000 إلى دج

       نوفمبر 10 بتاريخ 171147 . رقم ذكره السابق العليا المحكمة قرار أكده الذي األمر "إدماجهم إعادة

1995  .  

 المطالبة في الحق لهؤالء يثبت العمال لعدد تقليصه في القانونية اإلجراءات المستخدم خالف فمتى      

 لهم يحكم أن للقاضي و عيني، كتعويض عمل منصب في إدماجهم بإعادة و تسريحهم قرارات ببطالن

 الجوهرية اإلجراءات هذه بإحترام المستخدم تلزم حتى المغفل باإلجراء بالقيام المؤسسة إلزام و بذلك،

 بالعودة المطالبة في العامل حق أن تعتبر العليا المحكمة جعل ما هذا ذكرنا، كما التسريح هذا تنفيذ قبل

 للسبب المسرح العامل حق هو إذن فالمؤكد.  1التشريع عليها التي الحالة في مؤسس عمله منصب إلى

 146 المادة فنص القانونية لإلجراءات مخالفة تسريحه وقع متى إدراجه بإعادة المطالبة في االقتصادي

 كانت إن و أنه ذلك  النص هذا تكتنف النقائض بعض هناك أنه غير صريح، 90/11 القانون من

 كانت إذا ما تبين ال لكنها العيني التعويض في الحق للعامل أنه تبين األولى فقرتها في 04-73 لمادةا

 المرسوم من 31 المادة نص أمام خاصة إجبارية هي أم للقاضي، أم لألطراف إختيارية اإلعادة

 وعديم باطال أعاله 05 للمادة خرقا يتخذ إقتصادي لسبب تسريح قرار كل يعد":فيها جاء التي 94/10

 11/ 90رقم القانون من 04/ 73المادة أحكام إلى يرجع القاضي كان إذا عما نتساءل لذا "...ألثر

                                                 
1 1  /1�� ��V+81' !�F  ص– =� B�1ل ا�Rو ا'�دة ا� 
����ى ا�%[ `�87�� ��(�(� ����X=21 ا  
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 في التقديرية سلطته يستخدم أنه أم لألطراف إختياريا تجعله و المنصب إلى اإلعادة في الحق تنظم التي

 المستخدم برفض التصريح ظارإنت دون باإلدماج يحكم القاضي أن نفهم المادة نص بإستقراء و ذلك

 .إلرجاعه

 73/04المادة أحكام تطبيق هو الذكر السالفة العليا المحكمة إلجتهادات ووفقا رأينا، في الحل لكن      

 إجبارية ال لألطراف إختيارية منه المسرح المنصب إلى اإلعادة بذلك فتكون ،90/11رV  القانون من

 تدخل الضروري من يصبح المثارة اإلشكاالت هذه وأمام .حالتسري هذا تنفيذ ظروف أمام السيما

 اإلجرائية أو الموضوعية للقيود المخالف التعسفي االقتصادي التسريح جزاء بتحديد الجزائري المشرع

 نوع لكل نص تخصيص أو التسريح أنواع كل على يطبق عام نص بوضع إما منظمة و دقيقة بصورة

 .التسريح من

 إبتدائي بحكم المنصب في اإلدراج وبإعادة ببطالنه قضى تعسفيا التسريح أن القاضي عاين ما   إذا    

 :حيثياته في تضمن 163422 رقم الملف ، 1998 ماي 12 بتاريخ العليا للمحكمة فعن قرار ونهائي،

 :تلقائيا المثار الوجه عن"

 وأجوره عمله لمنصب رجوعه طالبا 1995 نوفمبر 06 في البويرة محكمة أمام الطاعن أقام حيث -

 .للقانون مخالفة كانت شملته التي التقليص عملية أن أساس والتعويض على

 حالة في أنه على  تنص21/12/1991في   المؤرخ91/29القانون  من04/ 73المادة  أن وحيث

 .ونهائي إبتدائي بحكم المحكمة تبث اإلجرائية للقواعد مخالفة المتخذ أو تعسفيا الطرد المعتبر

 على يتعين كان فإنه التقليص إجراءات صحة في العامل طعن الحال دعوى في طالما أنه حيثو -

 .."جوازه لعدم اإلستئناف قابلية بعدم يصرحوا أن المجلس القضائي قضاة

 لسبب التسريح قرار ببطالن الحكم سلطة الجزائري للقاضي كان إذا:  نقول األخير       وفي

 هذا لتنفيذ الملزم و المعمول باإلجراء القيام المؤسسة وإلزام القانونية المخالف لإلجراءات إقتصادي

 المشرع نظمها التي و الجوهرية اإلجراءات إحترام على كرقيب دور القاضي يظهر بذلك و التسريح،

 و المسرحين، العمال لحقوق حماية إال وضعت ما التي عليه و الالحقة المراسيم و القوانين بموجب

 ونهائية ابتدائية بأحكام المنصب في بإعادة اإلدراج الحكم سلطة للقاضي خول فقد الفعال رهدو لتأكيد

 هذا بشأن تثور اإلجتماعية في المادة اإلشكالية أن إال التنفيذ وواجبة فيه المقضي األمر لقوة حائزة

 إتجاه مع خاصةإلغائه   أو المنصب إنعدام حالة في العمال عدد في التقليص إطار في بشدة التنفيذ

 التنفيذ ومنه إستحالة وهي جديدة مشكلة تطرح وعليه مؤسساتها معظم خوصصة إلى الجزائرية الدولة

  .المطلب هذا من  الثانيالفرع في إليه سنطرق ما وهو مادي يكون التعويض أن الغالب
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 :النقدي بالتعويض الحكم :الثاني الفرع
 العمل رب إلتزام هو 90/11القانون من 73/04 المادة من ولىاأل الفقرة ترتبها التي اآلثار من      

 يقل ال ماليا تعويضا المعني للعامل يدفع أن اإلجرائية لقواعد مخالفا التسريح قرار أصدرد ق يكون الذي

 التعويض مصطلح إستعمل قد المشرع بأن يظهر و .العمل في إستمر لو كما سيتقاضاه الذي األجر عن

 تنص التي 11/ 90 القانون من 80 و 53 المادتين نص مع التناقض إلجتناب لكذ و األجر ليس و

 ".السلمي الترتيب في ضعيتهم و كانت مهما يؤدوها لم عمل أجرة قبض للعمال يحق ال أنه على

 نقدي تعويض دفع مع المغفل باإلجراء بالقيام يأمر أن للقاضي يمكن التعويض هذا جانب إلى      

 إلى الذي التعويض هذا هذا، التسريح إجراء مسهم الذي العمال أو العامل لحق يالذ للضرر جبرا

 لقيام الرقابي دوره خالل من للقاضي يمكن فإنه سابقا، ذكرنا كما يتقاضاه  الذي األجر إشتماله جانب

 اعدللقو طبقا المسرح للعامل يحكم أن االقتصادي للتسريح اإلجرائية لألحكام المستخدم جانب من تعدي

 أو مادي ضرر من الخسارة من المتضرر العامل لحق الذي الضرر بقدر المدنية للمسؤولية العامة

 .المالبسة الظروف دائما القاضي يراعي و مدني، قانون 131،132،182 للمواد وفقا معنوي

 قيام عند العيني و النقدي بالتعويض للحكم الجزائري القاضي بها يتقيد التي األحكام أهم هي هذه      

 تبسيط حاولنا وقد العمل، لعالقة االقتصادي لإلنهاء الموضوعية أو اإلجرائية الجوانب تمس مخالفات

 أحكام في النظر إعادة المشرع يحاول أن نأمل و االقتصادي التسريح مجال في الجزاء أحكام

 تفرقة اإلطار هذا في قام الذي الفرنسي المشرع فعل كما دقة و  وضوحا أكثر فتكون 73/04المادة

 إلزام القاضي على ينبغي اإلجرائية األحكام على  التعدي حالة التعدي،ففي طبيعة إلى بالنظر األحكام

 متى" األحكام تلك على التعدي في المباشر مصدره يجد الذي الضرر عم العامل بتعويض العمل رب

 العمل رب أتباع دون إقتصادي  لباعث العمل لعالقات جماعي إنهاء أيطار في العامل خدمة أنهيت

 على مقدرا تعويضا العامل تمنح أن المحكمة على ينبغي  L321-2ةالماد فرضتها التي اإلجراءات

 قيام بضرورة تقضي التي الموضوعية األحكام على التعدي حالة في أما "ضرر من أصابه ما أساس

 اإلحتفاظ مع الخدمة إلى لعاملا إعادة تقترح أن للمحكمة يمكن وجدي حقيقي باعث على اإلنهاء

 ال تعويضا العامل المحكمة يمنح الطرفين من أي جانب من الرفض حالة وفي المكتسبة، بامتيازاته

             ".الخدمة من األخيرة أشهر الستة عن المستحق األجر قيمة من اقل األدنى حده في يكون أن يمكن

 الجزائري المشرع على األجدر من أنه نرى الفرنسي المشرع لموقف الوجيزة اإلشارة هذه خالل من

 إصالحات ظل في البطالة شبح تهدده الذي الثالث العالم بلدان  في السيما التسريح من النوع هذا تنظيم
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 في مسؤوليته و الجزائري القاضي كاهل على الملقى الثقيل العبء نلمس وعليه متكاثفة، اقتصادية

 و حتمي أمر الجزائري المشرع  تدخل أصبح لذلك اإلقتصادية و ماعيةاالجت المصلحة بين الموازنة

 .المجتمع في االقتصاد إزدهار ركيزة تعد التي البالد في الحساسة التشريعات هذه تنظيم في ضروري
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  :مةـاتـخـال

ر الذي دفع البالد إلى استحداث لقد كان لتحول الجزائر من النهج الليبرالي إلى النهج الرأسمالي الحاف

  .جملة من  االصالحات و التحوالت، أهمها تلك التي مست القطاع اإلقتصادي

وكانت هذه اإلصالحات الدافع الرئيسي إلهتمام الدولة باصدار ترسانة تشريعية لتأطيرها ، فبعد أن 

 المتضمن القانون 88/01كانت المؤسسة العمومية تتخبط في أزمات مالية و اقتصادية، صدر قانون 

 المعدل 88/04 المتعلق بالتخطيط، ثم قانون 88/02التوجيهي للمؤسسات العمومية ثم تاله  قانون 

، وذلك بهدف النهوض بالمؤسسة العمومية و حمايتها 12/01/1988للقانون التجاري، وذلك بتاريخ 

  .من خطر االفالس وحماية عمالها من شبح البطالة

، الذي كرس الديمقراطية و اإلصالحات الشاملة في 04/02/1989الصادر في   1989فجاء دستور 

النظام الجزائري، و تكييف عالقات العمل بما يتجاوب و الخصائص العامة التي تسود هذا القطاع 

  .الخاص و هي االستقاللية و المتاجرة

جديدة في عالقات و نظرا لتضارب المصالح بين المستخدم و العامل حاول المشرع خلق توازنات 

العمل بغية إعطاء أرباب العمل إمكانية تنظيم نشاطهم بأكثر مرونة مع مراعات الجانب االجتماعي 

 المتعلق بعالقات العمل، ثم صدرت سلسلة من 11-90الذي يخص العامل، فصدر من أجل ذلك قانون 

 على الشغل و حماية  المتضمن الحفاظ09-94المراسيم التشريعية أهمها المرسوم التشريعي رقم 

 المتعلق 11-94 و المرسوم 10-94األجراء الذين يفقدون عملهم بصفة الإرادية، ثم تاله المرسوم 

  .بالتأمين على البطالة و التقاعد المسبق

و بموجب هذه القوانين منح لرب العمل حق اللجوء إلى التقليص من عدد العمال إذا وجدت مبررات 

ه و مشروعه وذلك في إطار ضوابط و إجراءات محددة هذا من جهة، و من  إلنقاذ مؤسست,إقتصادية 

جهة أخرى سعت هذه القوانين لحماية العمال من خطر فقدان مناصبهم و ضمانا لذلك أطرق إجراءات 

للحد من تعسف أرباب العمل، ألن هذا األخير كان ما يتعسف إستعمال حقه المخول  له قانونا، فيسرح 

ر إقتصادي تحت غطاء التسريح لتقليص من عدد العمال لصالح المشروع أو أنه حتى العامل بدون مبر

و إن وجدت أسباب إقتصادية فإنه ال يتبع اإلجراءات القانونية المفروضة عليه بل حتى أنه قد يبخس 

  .العامل في حساب التعويضات المستحقة، و هذا ما يؤدي إلى نشوء نزاعات بينهما

ن القواعد الموضوعية للتقليص هي من النظام العام، فمن خالل هذا يمكن القول لهذا اعتبر المشرع أ

بأن نظام التقليص في مستوى الشغل وضع أوال لضمان مناصب العمل و تفادي  فقدانها ثم ثانيا و عند 

حتمية فقدان المنصب وضع للتكفل بالعامل للحد من اآلثار السلبية للتسريح، أي أن المشرع إهتم 

مل قبل أن يهتم بالمؤسسة، و هذا ما جعل المؤسسة تحس بالخمول، و نتيجة لذلك تبحث عن بالعا

مخارج أخرى لتقليص مستوى الشغل، لهذا أدت إلى ابتداع ما يسمى بالذهاب اإلرادي للعامل، لهذا 
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ن نقول في األخير أن نظام التقليص هو مكبح و ليس مفتاح للمؤسسة التي تمر باألزمة االقتصادية أل

  .القضاء أصبح يراقب شروط إستعمال هذا االجراء و مراقبة السبب اإلقتصادي
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  قائمة المراجع 

  المراجع باللغة العربية : أوال 

 الكتب العامة  -1

 عالقات العمل –أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري  -

  .1998مطبوعات الجامعية الجزائر طبعة الفردية، ديوان ال

 بحث – تنظيم تسيير المحاكم الخاصة بمنازعات العمل في الوطن العربي ,أحمية سليمان -

-المعهد العربي للثقافة العمالية و بحوث العمل بالجزائر–مقارن في تشريعات العمل العربية 

 . الجزائر

 االجتماعي في القانون الجزائري، أحمية سليمان، آليات شرعية منازعات العمل والضمان -

 .2005ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر طبعة 

 .2005بن صاري ياسين، التسريح التأديبي في التشريع العمل الجزائري، دار هومة طبعة  -

 الطبعة – جامعة منصورة –حسن عبد الرحمان قدوس، إنهاء عالقة العمل ألسباب إقتصادية  -

 .1990 مصر -العربية الحديثة

 عالقات العمل الفردية - الجزء األول–جالل مصطفى القريشي، شرح قانون العمل الجزائري  -

 .1984 الجزائر - ديوان المطبوعات الجامعية، –

رشيد واضح، عالقات العمل في ظل اإلصالحات االقتصادية في الجزائر، دار هومة طبعة  -

2005. 

والت االقتصادية، دار القصبة للنشر طبعة عبد السالم ذيب، قانون العمل الجزائري والتح -

2003. 

عدوي مصطفى عبد الحميد، االستقالة وإتفاقات اإلنهاء االقتصادي في عقد العمل المحدد المدة،  -

 .1990كلية الحقوق، تونس 

 :الرسائل -2

عطا اهللا أبو حميدة، الفصل غير التأديبي في قانون الوظيفة العامة والقانون األساسي العام  -

  .1990 رسالة ماجيستير جامعة الجزائر – دراسة مقارنة –ل للعما

وهيب عباد سالمة، الفصل غير التأديبي ورقابة القضاء، رسالة نيل درجة دكتوراه دولة في  -

 .الحقوق القاهرة

 : المقاالت والمطبوعات والمجاالت -3

بمنازعات  المجلة القضائية عدد خاص –شرقي محمد، سريان عالقة العمل، نشأتها ونهايتها  -

العمل واألمراض المهنية، الجزء الثاني، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا الجزائر 

1997.  
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شرقي محمد، إشكالية قانونية لتقليص مستوى الشغل ومسألة إعادة العمال إلى مناصب عملهم،  -

 .1998، المعهد الوطني للعمل، الجزائر 23المجلة الجزائرية للعمل، العدد الخاص رقم 

نقار جموعي، الفرق بين التسريح والتقليص في المادة االجتماعية، الديوان الوطني لألشغال  -

 .1999التربية، الجزائر 

 .1998 قسم المستندات والنشر لمحكمة العليا الجزائر 04المجلة القضائية، عدد  -

عمل  نشر من طرف المعهد الوطني للقضاء لل98/23المجلة القضائية للعمل، عدد الخاص  -

 . من طرف األستاذ أحمد نصر الدين قوريشي1998

المجلة القضائية، الجزء الثاني المتعلقة بمنازعات العمل واألمراض المهنية، قسم المستندات  -

 .1997للنشر المحكمة العليا 

 : النصوص القانونية  -4

 المؤرخ في 71/80 المعدل والمتمم رقم 1966 جوان 08 المؤرخ 154-66األمر رقم  -

 جوان 09 المؤرخة في 47عدد /  المتضمن قانون اإلجراءات المدنية ج 29/12/1971

1966.  

 المتعلق بالشروط العامة لعالقات العمل في – 1975 أفريل 29 المؤرخ في 31-75األمر رقم  -

 .1975 ماي 16 المؤرخة في 39عدد / القطاع الخاص ج

عدد رقم / ساسي العام للعمال ج المتضمن القانون أ05/08/1978 المؤرخ في 12-78القانون  -

 . أوت8 المؤرخة في 32

 . المتضمن التقنين المدني الجزائر26/09/1975 المؤرخ في 75/58االمر  -

 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العامة 12/01/1988 المؤرخ في 88/01القانون  -

 .13/01/1988 ل 02عدد / االقتصادية ج

 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل 06/03/90 المؤرخ في 90/02القانون  -

 .06ج رقم /وتسويتها، وممارسة حق اإلضراب والنصوص التطبيقية 

 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل 06/03/90 المؤرخ في 90/04القانون  -

 .06ج عدد /والنصوص التطبيقية 

 لـ 17عدد / قات العمل ج المتعلق بعال21/04/90 المؤرخ في 90/11القانون  -

25/04/1990. 

 المتضمن الحفاظ على الشغل وحماية 26/05/1994 المؤرخ في 94/09المرسوم التشريعي  -

 .01/06/1994 لسنة 34االجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة ال إرادية ج ر رقم 

 . المتضمن إحداث التقاعد المسبق26/05/1994 المؤرخ في 94/10المرسوم التشريعي  -
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 المتضمن إحداث التأمين عن البطالة لفائدة 26/05/95 المؤرخ في 94/11المرسوم التشريعي  -

 .االجراء الذين يفقدون عملهم بصفة ال إرادية ألسباب إقتصادية

 المؤرخ في 90/11 المعدل والمتمم للقانون 09/07/1996 المؤرخ في 96/21أمر  -

 . المتعلق بعالقات العمل21/04/1990

 المتعلق بكيفيات تطبيق االحكام 11/09/1982 المؤرخ في 82/302لتنفيذي المرسوم ا -

 .14/09/1982 المؤرخة في 35عدد / الخاصة بعالقات العمل الفردية ج

 يحدد صالحيات وزير إعادة الهيكلة 07/09/1994 المؤرخ في 94/69المرسوم التنفيذي رقم  -

 .58رقم / الصناعية والمساهمة ج

 :القرارات القضائية -5

  .09/06/1998 الصادر بتاريخ 182508قرار المحكمة العليا الغرفة اإلجتماعية الملف رقم  -

 .09/03/1999 الصادر بتاريخ 175759قرار المحكمة العليا الغرفة اإلجتماعية الملف رقم  -

 .14/04/98 الصادر بتاريخ 158055قرار المحكمة العليا الغرفة اإلجتماعية الملف رقم  -

 .11/05/1999 الصادر بتاريخ 180734لعليا الغرفة اإلجتماعية الملف رقم قرار المحكمة ا -

 .09/06/1998 الصادر بتاريخ 182508قرار المحكمة العليا الغرفة اإلجتماعية الملف رقم  -

 .11/05/1999 الصادر بتاريخ 178850قرار المحكمة العليا الغرفة اإلجتماعية الملف رقم  -

 .15/09/1998 الصادر بتاريخ 164645اإلجتماعية الملف رقم قرار المحكمة العليا الغرفة  -

 .09/03/1999 الصادر بتاريخ 175759قرار المحكمة العليا الغرفة اإلجتماعية الملف رقم  -

 .20/12/1997 الصادر بتاريخ 115729قرار المحكمة العليا الغرفة اإلجتماعية الملف رقم  -

 .20/12/1994 الصادر بتاريخ 116805ملف رقم قرار المحكمة العليا الغرفة اإلجتماعية ال -
 

  

  :المراجع بالفرنسية : ثانيا 
- BARTTELEMY, l’Aménagement conventionnelle de l’organisation et de 

la durée du travail droit social n° 02 1994. 
- Comelyncle droit du travail 10ème édition Dalloz 1982. 
- COUTOURIER Gérard droit du travail les relations individuelles du 

travail 3ème édition presse universitaire de France Paris 1996. 
- Grand Lyon CAEN, Jean PELLISSIER, Alain SUPIOT, contrat du travail 

18 édition 1999. 
- PELLISSIER Jean, droit de l’emploi, Dolloz Paris 1999. 

  

  



                              
 

 
67 

 

  

  :رس ـهـفـال

  

  01  مقدمة

ماهية التسريح ألسباب إقتصادية في ظل التحوالت االقتصادية في : الفصل األول 

  الجزائر

04  

مفهوم التسريح ألسباب إقتصادية وأنواعه والشروط الواجب إتباعها من : المبحث األول 

  طرف المستخدم بهذا اإلجراء

05  

  07  ية مفهوم التسريح ألسباب إقتصاد: المطلب األول 

  07  تعريف التسريح: الفرع األول 

  07  تعريف السبب االقتصادي: الفرع الثاني 

  08  المعيار المتعلق بالشخص العامل : أوال 

  09  المعيار المتعلق بالوظيفة : ثانيا 

  11  أنواع التسريحات ألسباب إقتصادية : المطلب الثاني 

  11  التسريح الجماعي:الفرع األول
  

  12  التسريح الفردي: انيالفرع الث

  شروط إجراء التسريح ألسباب إقتصادية:المطلب الثالث

التدابير االحتياطية والوقائية قبل لجوء المستخدم إلجراء التسريح للسبب : الفرع األول 

  اإلقتصادي

12  

  13  الشروط الموضوعية للتسريح للسبب اإلقتصادي : الفرع الثاني 

  14  بب اإلقتصادي الطابع الحقيقي للس: أوال 

  14  الطابع الجدي للسبب اإلقتصادي : ثانيا 

  14  الشروط اإلجرائية للتسريح للسبب اإلقتصادي : الفرع الثالث 

  15  الشروط األساسية العامة : أوال 

  23  معايير وشروط إنتقاء العمال المعنيين بإنهاء عالقة العمل للسبب اإلقتصادي : ثانيا 

  24  اآلثار القانونية المترتبة عن التسريح ألسباب إقتصادية : المبحث الثاني 

  24  نظام إحالة على التقاعد المسبق: المطلب األول 

  24  شروط االستفادة من التقاعد المسبق : الفرع األول 
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  25  إلتزامات صاحب العمل : الفرع الثاني 

  25  ة نظام اإلحالة على صندوق التأمين على البطال: المطلب الثاني 

  26  الشروط العامة والخاصة لتحديد المستفيدين من هذا النظام: الفرع األول 

  26  الشروط العامة : أوال 

  27  الشروط الخاصة بالعمال لإلستفادة من إمتيازات هذا النظام : ثانيا 

  27  الشروط الخاصة بصاحب العمل : الفرع الثاني 

  28  الحقوق األخرى: المطلب الثالث 

  28  مهلة األخطار المسبق: رع األولالف

  29  الحق في  تسليم شهادة العمل: الفرع الثاني

  30  الحق في التعويض عن عطلة مدفوعة األجر: الفرع الثالث

  30  الحق في التعويض عن التسريح: الفرع الرابع

  31  حق اإلعادة إلى العمل: الفرع الخامس

  33  ن التسريح ألسباب إقتصاديةتسوية النزاعات الناشئة ع: الفصل الثاني

  33  الطرق الودية لتسوية النزاعات الناجمة عن التسريح للسبب اإلقتصادي: المبحث األول

  34  الطرق الودية لحل النزاعات الجماعية: المطلب األول

  34  المصالحة: الفرع األول 

  34  الوساطة: الفرع الثاني

  35  التحكيم: الفرع الثالث

  35  الطرق الودية لحل النزاعات الفردية: يالمطلب الثان

  36  التسوية الودية أمام مصدر القرار: الفرع األول

  36  المصالحة أمام مفتشية العمل: الفرع الثاني

  36  الطبيعة القانونية لقرارات هيئات الحل الودي: المطلب الثالث

  36  القرارات اإللزامية: الفرع األول

  36  ذ الطبيعة التعاقديةالقرارات التي تأخ: أوال

  37  القرارات التي تأخذ الطبيعة القضائية: ثانيا

  37  القرارات الغير اإللزامية: الفرع الثاني

  37  قرارات الهيئات الداخلية: أوال

  37  )في النزاع الفردي(قرارات مكاتب المصالحة : ثانيا

  38  الوساطة: ثالثا
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  38  عات الناشئة عن التسريح ألسباب اقتصاديةالتسوية القضائية للنزا: المبحث الثاني

الرقابة القضائية على الشروط الموضوعية و اإلجرائية لتسريح : المطلب األول

  االقتصادي 

39  

  39  الرقابة القضائية على مشروع السبب االقتصادي: الفرع األول

  40  رقابة القاضي الفرنسي على مشروعية السبب اإلقتصادي: أوال 

  41  رقابة القاضي الجزائري على مشروعية السبب االقتصادي: ثانيا

  42  الرقابة القضائية على تنفيذ الشروط اإلجرائية: الفرع الثاني 

  42  رقابة القاضي على إعداد الخطة اإلجتماعية: أوال 

  44  رقابة مدى تنفيذ إجراءات التفاوض حول الخطة اإلجتماعية: ثانيا

  45  تنفيذ إجراء إعالم السلطة اإلداريةرقابة القضاء على : ثالثا

  46  رقابة مدى إحترام إجراء تبليغ قرارات تسريح للعمال المعنيين: رابعا

  46  رقابة القضاء على الحقوق الناتجة عن اإلنهاء للسبب االقتصادي: المطلب الثاني

  46  الحقوق المالية محل الرقابة القضائية: الفرع األول

  46  ن التسريححق التعويض ع: أوال

  48  الحق في التأمين عن البطالة: ثانيا

  51  الحقوق الغير المالية محل الرقابة القضائية: الفرع الثاني
  

  51  الحق في مهلة اإلخطار أو مهلة العطلة:أوال

  51  الحق في الحصول على شهادة العامل:ثانيا

  52  صاديةنتائج الرقابة القضائية للتسريح ألسباب إقت: المطلب الثالث

  53  الحكم بالبطالن و التعويض العيني: الفرع األول

  59  الحكم بالتعويض النقدي: الفرع الثاني
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