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 ة:ــــسمػػػػػػػػػػػمل

 
ب ن مسوهة اًضليمما الصم فَِ       

1
كس خاءث بـست مس خجساث مهت خمخَف حواهب  

 ؿالكة اًضلي سواء اًفصدًة ب و ادلاؾَة.

 

ُشٍ املسوهة مٌاس بة هممة ٌَحس من اًيواكط واًثلصاث اًيت اكهت وكس صلكت       

، نٌل ب هنا سامهت يف مجؽ اًضليجضوة اًيعوص اًلاهوهَة املخفصكة امليؼمة ًـالكاث 

 حتسٍهثا كسر االإماكن.اًيعوص اًلاهوهَة املخياثصت اًيت ثيؼم ؿالكة اًضلي مؽ 

 

ؿادت ثيؼمي ملذضَاهتا        ومن بني اًيعوص اًلاهوهَة اًيت معَت مسوهة اًضلي ؿىل اإ

من ػِري الاًزتاماث واًـلود 457، اًفعي ال خريوثيلِحِا ملا فَِ ذسمة معَحة 
2

 اذلي ،

ة وكت  اؾخرب ب ن حسوج ثلَري يف املصنز اًلاهوين ٌَمضلي ال ًؤثص ؿىل ؿالكة اًضلي اًساًر

حعول اًخلَري بـسما اكهت ؿالكة اًضلي حيمك ؿَهيا ابالإهناء مبجصد ثلَري املصنز اًلاهوين 

ٌَمضلي ثعبَلا ملبسب  وسبِة ااثر اًـلس
3

 . 

 

س متصار ؾلود اًضلي ؾيس ثلَري املصنز ويف ػي ُشٍ املسوهة مث اًيط ؿىل كاؿست ا     

91ٌَملاوةل يف املادت  اًلاهوهَة اًلاهوين ٌَمضلي ب و اًعبَـة
4

، وكس حاول من مسوهة اًضلي 

املرشع من ذالل حىٌصس ُشٍ اًلاؿست ثفادي االإصاكًَاث املصثبعة بعصد ال خري يف حاةل 

 ثلَري املصنز اًلاهوين ٌَمضلي
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 2134ج.ر عدد  الشغل،المتعلق بمدونة  32.66بتنفٌذ القانون رقم  3330شتنبر  11صادر فً  161.30.1م ظهٌر شرٌف رق 

 .0634ص  115/0بتارٌخ 
2
، وعلى األخص إذا طرأ تغٌٌر فً المركز القانونً لرب العملمن ظ.ل.ع فً فقرته السابعة على ماٌلً: ".... 421ٌنص الفصل  

تحوٌل المشروع أو تقدٌمه حصة فً شركة، فإن جمٌع عقود العمل الجارٌة فً ٌوم حصول هذا  بسبب اإلرث أو البٌع أو اإلدماج أو
 ..."التغٌٌر تستمر بٌن المالك الجدٌد للمشروع وبٌن عماله وخدمه ومستخدمٌه

3
تنفعهم إال فً االلتزامات ال تلزم إال من كان طرفا فً العقد، فهً ال تضر الغٌر وال من ظ.ل.ع على ماٌلً:"  335ٌنص الفصل  

 "الحاالت المذكورة فً القانون
4
إذا طرأ تغٌٌر على الوضعٌة القانونٌة للمشغل، أو على الطبٌعة القانونٌة للمشغل، من مدونة الشغل على ماٌلً: " 16تنص المادة  

 حتى تارٌخ التغٌٌر، تظل أو الخوصصة، فإن جمٌع العقود التً كانت سارٌة المفعولبسبب اإلرث أو البٌع أو اإلدماج  وعلى األخص
، وخاصة فً ما ٌتعلق بمبلغ قائمة بٌن األجراء وبٌن المشغل الجدٌد، الذي ٌخلف المشغل السابق فً االلتزامات الواجبة لألجراء

 "عن الفصل من الشغل، والعطلة المؤدى عنها... األجور، والتعوٌضات
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ن حلوق ال حصاء ثبلى مضموهة، نٌل حيخفغ هلم بسائص فىِفٌل اكهت ظبَـة ُشا ا     ًخلَري فاإ

ا مؽ املضلي اًسابق.  الامذَازاث اًيت اندس بُو

 

لعس بخلَري املصنز اًلاهوين ٌَمضلي خمخَف اًخرصفاث اًلاهوهَة اًيت ًرتثب ؾهنا         ًو

ثلَري اًعفة اًلاهوهَة ٌَمضلي
5

رادي ب و بضلك كري رادي،  ، سواء ب حسج اًخلَري بضلك اإ اإ

وسواء اكن املضلي اذلي حسج ثلَري يف مصنٍز اًلاهوين ادلوةل ب و مؤسساهتا اًـمومِة ب و 

 .اخلواص

وبـبارت ب دصى فذلَري املصنز اًلاهوين ٌَمضلي ًـين اسدبسال املضلي اًلسمي مبضلي     

 من مسوهة اًضلي. 91خسًس باكفة اًخرصفاث اًلاهوهَة امليعوص ؿَهيا يف املادت 

 

وثربز الامهَة اًـَمَة دلراسة ُشا املوضوع ب ساسا يف الآاثر االإجيابَة اًيت ثرتثب ؿىل      

حىٌصس كاؿست اس متصار ؾلود اًضلي رمغ ثلَري اًوضـَة اًلاهوهَة ٌَمضلي ، وابًخايل ثفادي 

 222دمية اًيت ثرتثب ؾن كاؿست ال ثص اًًس يب ٌَـلس امليعوص ؿَََ يف اًفعي و الآاثر اً

ؾخبار ب ن كاؿست اس متصار ؾلود اًضلي حاةل اهخلال امللاوةل جسامه يف حتلِق من ظ.ل.ع اب

الاحامتؾي والاكذعادي يف هفس اًوكت، ابًيؼص ًىون ُشٍ اًلاؿست هصست الاس خلصار 

هبا اكوى من ظَخَ ابملضلي املخـاكس مـَ ال خري ابمللاوةل اًيت ٌض خليظةل 
6

. 

 

ن الاصاك      ل اذلي ًعصخ ُو ما مسى فـاًَة ملذضَاث وؿَََ واهعالكا مما س بق، فاإ

 من مسوهة اًضلي يف ضٌلن اس خلصار ال خري يف صلهل ابًصمغ من اهخلال امللاوةل؟ 91املادت 

ا   ثباع مهنج حتًََل،  وذكل وفق اًخعممي  وس يحاول االإخابة ؾن ُشٍ االإصاكًَة و كرُي ابإ

 اًخايل:

 ة ؾلود اًضلي رمغ ثلَري ا : املبحر ال ول  ملضلياس متصاًر

 مسؤوًَة املضلَني املخـاكبني ؾن فعي :   املبحر اًثاين

 ال خري يف حاةل ثلَري وضـَة امللاوةل.

                                                           
5
لشغل، عالقات الشغل الفردٌة، الجزء الثانً، المجلد األول، مطبعة محمد سعٌد بنانً، قانون الشغل بالمغرب فً ضوء مدونة ا 

 .331النجاح الجدٌدة، الدارالبٌضاء، ص 
6
دبلوم الماستر، جامعة القاضً عٌاض، كلٌة الحقوق حسن حسً،تغٌٌر المركز القانونً للمشغل واستقرار عالقات الشغل،رسالة لنٌل  

 3313/3336مراكش، 
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ة ؾلود اًضلي رمغ ثلَري املضلي  املبحر الاول: اس متصاًر
  

ن من ب مه اًلواؿس اًلاهوهَة     ملسوهة اًضلي ُياك كاؿست  يئال مصت اًيت ثـىس اًعابؽ اذلا اإ

ة  ؾلود  اً  ٌَمضلي ب و اًعبَـة اًلاهوهَة   ضلي ؾيس  ثلَري اًوضـَة  اًلاهوهَةاس متصاًر

 .من مسوهة اًضلي 91ٌَملاوةل،واًيت مت اًيط ؿَهيا يف املادت 

ن ث      اًياص ئة ؾن  والاًزتاماثَري املصنز اًلاهوين ٌَمضلي ال ًؤثص ؿىل احللوق ل وؿَََ فاإ

ىل املضلاحللوق ثً  ٍفِش ؾلس اًضلي، جيس  اذليي اجلسًس،ُشا ال ذري ذلي بضلك ثَلايئ اإ

 .من مسوهة اًضلي )املعَب ال ول( 91ظبلا مللذضَاث املادت  اابحرتاهم اهفسَ مَزم

 

دذال ًزتاماثوالاٌَحلوق  هخلالالا ُشا كري ب ن      بـغ ال مييؽ املضلي اجلسًس من اإ

و ما ًعصخ اًدساؤل ؾن حمك  ثاًخلَرياو ب  اًخـسًالث   اثاالثفاكؿىل ؾلود اًضلي،ُو

 .اخملاًفة ٌَلاؿست )املعَب اًثاين(

 

ة ؾلود اًضلي املعَب ال ول:  احللوق املرتثبة ؾن اس متصاًر

 

ةمادام ب ن كاؿست        ثـخرب  َمضلييف حاةل ثلَري املصنز اًلاهوين ٌ ؾلود اًضلي  اس متصاًر

هَ  ُشا  بـس رتثب ؿىل ذكل ٍلوؿة من احللوق اًيت ٍمتخؽ هبا ال حصاءًمن اًيؼام اًـام فاإ

 .اًخلَري)اًفلصت ال وىل(

ة ؾلود اًضلي حلوق واً   زتاماث يف مواهجة املضلي اجلسًسنٌل ختول كاؿست اس متصاًر

 .(اًثاهَةاًفلصت )
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ة ؾلود اًضلي  اًفلصت ال وىل: حلوق ال حصاء اًيامجة ؾن اس متصاًر
ىل املادت        ب ن املضلي  من مسوهة اًضلي جنسُا ثيط بضلك رصحي ؿىل 91ابًصحوع اإ

حصاءاًواحبة  الاًزتاماثاجلسًس خيَف املضلي اًسابق يف  وذاظة فامي ًخـَق مببَف ،ًل 

ضاث ؾن اًفعي من اًضلي واًـعةلو ال حور  ة اًخـًو  .املؤدى ؾهنا اًس يًو

 

ة ؿالكة اًضلي ؾيس حسوج ثـسًي يف املصنز اًلاهوين       ذلكل ًرتثب ؾن اس متصاًر

 اهلعاع معال مذعال،فذحسب مست اًضلي دون ثوكف ب و ٌَمضلي ب ن معي ال خري ًـخرب

ابًـمي ابمللاوةل دون ب دىن اؾخبار ًخلَري ظاحهبا الاًخحاقمن اترخي  اهعالكا
7

 

 

ابًـلس اًسابق ضس  الاحذجاحيف  قاكحل ب ل خريويف ُشا ب مهَة ابًلة ؾيس ثلَري حلوق   

ة احللوب  املضلي اجلسًس) ؾن اًـلس  اًياص ئةوط ق واًرش و ال(،ونشا احلق يف اس متصاًر

 .(اثهَااًسابق) 

 

 الاحذجاح ابًـلس اًسابق ضس املضلي اجلسًس ب وال:

 

ىل ادص ااملل اهخلالصنز اًلاهوين ٌَمضلي يف حاةل ملًًذج ؾن ثلَري ا       وةل من مضلي اإ

وبأ ي ثرصف اكن هوؿَ
8

ة بلوت اًلاهون بني الاخري واملضلي  اهخلال  ؾلود اًضلي اًساًر

خاجلسًس ًخايل و ب بصم مـَ مٌش اًبساًة، وابًُشا ال ذري ثبـاث ُشا اًـلس نٌل حمي ،ًو

ىون مس ًََ ٍو وال ؾن ثيفِس الاًزتاماث املرتثبة ؿَََؤ ًيرصف ب ثٍص اإ
9

. 

شا املبسب  ب نسثَ حممكة اًيلغ من ذالل كصار ًِا واذلي خاء فَِ     " .... وب هَ ثعبَلا ُو

ذا ظص  457مللذضَاث اًفعي  هَ اإ ب  ثلَري يف املصنز اًلاهوين ًصة اًـمي من ظ.ل.ع فاإ

ة جس متص بني املاكل اجلسًس ٌَمرشوع وبني ؾٌلهل وذسمَ  ن مجَؽ ؾلود اًـمي اجلاًر فاإ

                                                           
7
استقرار الشغل فً حالة تغٌٌر الوضعٌة القانونٌة للمشغل/دراسة تحلٌلٌة نقدٌة فً ضوء القانون المقارن/مكتبة  مبدأ بوعبٌد الترابً، 

 51،ص3310دار السالم،الطبعة األولى،
8
رث أو البٌع ،أو االدماج أو ر وضعٌة المشغل أو الطبٌعة القانونٌة للمقاولة وذلك كاإلت تغٌٌبعض حاال 16وقد حددت المادة  

 وعلٌه فإن مثل هذه التصرفات تؤدي الى تعدٌل وضعٌة المشغل وبالتالً استمرارٌة العقود التً كانت سارٌة. وصصة،الخ
9
ستر القانون الخاص، رسالة لنٌل دبلوم الما -سة مقارنةدرا -فٌصل بوكنٌن/أتر تغٌٌر المركز القانونً للمشغل عاى عقود الشغل 

 123ص، 3311_3313جتماعٌة سطات،القانونٌة واالقتصادٌة واال سطات، كلٌة العلوم جامعة الحسن األول
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ومس خزسمَِ وبشكل فاإن رشنة املاموهَة املاًىة اجلسًست ًفٌسق املاموهَة ًخـني ؿَهيا ب ن 

ثخحمي لك اًـٌلل اذلٍن اكهوا ًـمَون هبشا اًفٌسق..."
10

   

،ًفصض ؿىل املضلي اجلسًس ب داء من ظصف ال خريابًـلس اًسابق  حذجاحوالا   

ضاث ؾن  ة واًيت حتدسب من اتاًخـًو ىل اًـعةل اًس يًو رخي ددول ال خري اإ

غ ؾن ال كسمِة وب داء مـاش اًخلاؿس و  ابالإضافةاًضلي، ىل ب داء اًخـًو ب داء واحباث اإ

احباث اًخأ منييف ب داء و  صارمتوالاس   الاحامتؾين اًعيسوق اًوظين ٌَضٌل
11

. 

 

شا     من مسوهة اًضلي اًيت ب كصث بىون املضلي  91ما هعت ؿَََ رصاحة املادت  ُو

حصاءاجلسًس خيَف املضلي اًسابق يف الاًزتاماث اًواحبة  ، وذاظة فامي ًخـَق مببَف  ًل 

ضاث ؾن اًفعي من اًضلي واًـعةل املؤدى ؾهنا، وبشكل فاملضلي اجلسًس  الاحور واًخـًو

خريي ًَزم بأ داء ادلًون اًيت ُو اذل ضاث يف  ًل  ؿىل مضلهل اًسابق،نٌل ًَزم بأ داء اًخـًو

 حاةل فعي ال خري بضلك ثـسفي.

ن  " ...ويف ُش االإظار هورد حِثَة من كصار حملمكة اًيلغ واذلي خاء فَِ      وحِر اإ

ة املفـول  واكؽ بسبب رمغ اًخلَري اًااثر اًـالكة املثبذة بواسعة بعاكة اًـمي ثبلى ساًر

 من مسوهة اًضلي. 91بَؽ املـمي مبوحب املادت 

ٌل ؾن ب س بوع االإؿالم د 21،22حفمكت احملمكة ؿىل املسؾى ؿَََ بأ دائَ ٌَمسؾى      ُر

درمه من كبي اًفعي ؾن اًـمي  782،22درمه ؾن اًـعةل اًس يوًة و 222،22و

درمه ؾن اًرضر اًيامج ؾن اًعصد" 722،22و
12

. 

ماث املَلات ؿىل ؿاثق املضلي اجلسًس كس وردث ؿىل سبِي املثال ال ؿٌَل ب ن الاًزتا    

ىل ؾبارت  91احلرص، ًىون املرشع ب صار يف املادت  مما ًـين "  " وذاظةاًساًفة اذلهص اإ

ابًرضورت ب ن ال خري كس ٍىون دائيا بأ داءاث ب دصى، اًيت ًعبح املضلي اجلسًس يف ػي 

املادت اًساًفة اذلهص مَزم بأ داهئا نشكل
13

.  

                                                           
10
، مجلة قضاء المجلس األعلى، 642/56، ملف اجتماعً رقم 31/6/1663، صادر عن محكمة النقض، بتارٌخ 3314قرار عدد  

 .151، ص 13، عدد 3333دجنبر 
11
المغربً و المقارن،رسالة لنٌل دبلوم الدرسات العلٌا بوعبٌد الترابً،تغٌٌر المركز القانونً للمشغل على ضوء العمل القضائً  

كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة -المتخصصة فً القانون الخاص،وحدة التكوٌن والبحث،جامعة الحسن محمد الخامس،سوٌسً

 45،ص،3334-3333الرباط ،-واالجتماعٌة
12
، مجلة قضاء المجلس األعلى، 212/32ماعً رقم ، ملف اجت15/3/3332، صادر عن محكمة النقض، بتارٌخ 46قرار عدد  

 .133، ص 33، عدد 3332دجنبر 
13
 .311محمد سعٌد بنانً، م.س، ص  
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ًََ ب ؿالٍ، ميىن اًلول بأ ن املادت     من مسوهة اًضلي كس خاءث  91واهعالكا مما ب صري اإ

جيابَة ختسم معَحة ال خري، وحتافغ ؿىل حلوكَ من ذالل اًيط رصاحة  مبس خجساث اإ

ؿىل حتمي املضلي اجلسًس ب داء ادلًون املس خحلة ًل خري اًياص ئة يف ػي املضلي 

اًسابق
14

ث ؾن اًفعي اًخـسفي اذلي ثـصض هل ال خري يف ػي . ونشا ب داء اًخـوًضا

ن مجَؽ احللوق والاًزتاماث اًياص ئة ؾن ؾلس اًضلي، ثًذلي  ىشا فاإ املضلي اًسابق، ُو

ىل املضلي اجلسًس بضلك ثَلايئ اإ
15

. 

ؿىل ب ن املضلي   9227L-2ب ما ؿىل مس خوى كاهون اًضلي اًفصويس، فلس هعت املادت    

ة وكت اهخلال امللاوةل، اجلسًس مَزم اجتاٍ ال حصاء  اذلٍن ًخوفصون ؿىل ؾلود صلي ساًر

 ابالًزتاماث املَلات ؿىل ؿاثق املضلي اًلسمي. 

ظار ما هعت ؿَََ املادت      شٍ املصت يف فلصهتا اًثاهَة 91ودامئا يف اإ اًساًفة اذلهص، ُو
16

 

ظار احلصنة ادلاذََة ٌَملحاةل هلي ال خ خبعوص فلِا  حٌلعاالإ ب هَ مت  حبَروةل ،اري يف اإ

حصاءب ن  وكضاء ومىدس باث انص ئة ؾن   من حلوقهلوما حتم بـلودُنحق الاحذجاح  ًل 

هة اًضلي من مسو  91من املادت  اًثاهَةا ما ًًسجم مؽ ما خاءث بَ اًفلصت شؾلس اًضلي،ُو

ظار احلصنة ادلاذََة ٌَملاوةل ًبلى اًيت ب نسث ب ن الاخري اذل بيفس  حمخفؼاي مت هلهل يف اإ

املؤسسة  وضلي وذكل بلغ اًيؼص ؾن املعَحة ب  ص ئة ؾن ؾلس اً ااملاكسب اًياحللوق و 

ًََاَيَ هبا وبرصف اًيؼص ؾن املِـ اًيت مت ث  م املس يست اإ
17

 

ب ن  يف حني"....ويف ُشا االإظار خاء يف حِثَة كصار حملمكة اًيلغ امللصبَة ماًًل:     

ىل ال خري مؽ الاحذفاظ هل جبمَؽ املزااي س ياد هممة خسًست اإ  واحللوق اًيت اكن ٍمتخؽ هبا ال اإ

من اًوهجة اًلاهوهَة وبشكل  ٌضلك ب ي صلك من ب صاكل اًفسخ ال من اًوهجة امليعلِة و ال

صاة اًلصار سوء اًخـََي "
18

    

                                                           
14
 كالتعوٌض الممنوح قانونا لألجٌر الذي تعرض لحادثة شغل، أو مرض مهنً فً ظل المشغل السابق. 
15
 .61بوعبٌد الترابً، م.س، ص  
16
"...ٌحتفظ األجٌر المرتبط بعقد شغل غٌر محدد المدة والذي ٌتم ونة الشغل على ماٌلً: من مد 16تنص الفقرة الثانٌة من المادة  

نقله فً إطار الحركة الداخلٌة داخل المؤسسة أو المقاولة أو مجموعة المقاوالت كالشركات القابضة، بنفس الحقوق والمكاسب 
سة التً ٌتم تعٌٌنه بها، وعن المهام المسندة إلٌه ما لم الناشئة عن عقد شغله وذلك بغض النظر عن المصلحة أو الفرع أو المؤس

 ٌتفق الطرفان على مزاٌا أكثر فائدة لألجٌر."
17
 121فٌصل بوكنٌن،م،س،ص، 
18
، مجلة قضاء المجلس األعلى، عدد 13332/56، ماف اجتماعً عدد 1663فبراٌر  31 قرار صادر عن محكمة النقض، بتارٌخ 

 .151، ص3333، دجنبر 13
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بلى الاصاكل املعصوخ يف      ال خري ابًـلس اًسابق واًيت  احذجاح،مسأ ةل االإظارُشا ًو

خريادلًون اًيت  ئبؾاملاكل اجلسًس  سى حتميمؿىل  يعبث  مضلهل اًسابق واًيت  ؿىل ًل 

غ ابل حصت ب ساساثخـَق   .واًخـًو

 

َاًفل بـغ ىص ٍ االإظارويف ُشا      
19

بني املضلي اًسابق  اثفاقب هَ يف حاةل وحود  

صاكل،ب ما يف حتواملضلي اجلسًس ؿىل  ن الامص ال ًعصخ اإ مي ُشا الاذري ؾئب ادلًون،فاإ

ن اًلضاء امللصيب جيَب ابًيفي،وذكل من ذالل كص مثي ُشا االثفاق ، اهـسامحاةل  ر افاإ

ي كىض بأ ن اخلَف كري مَزم بأ داء واذل ،9189ي ما 02 غ اًعادر بخارخيلمكة اًيحمل

ال ًفرتض  ٌلهنبُبأ ن اًخضامن دًون اًسَف، و 
20

ثواظؤ بني قش ب و حتاًي ب و  تبث مل ً  ما 

 .املضلي اًسابق واجلسًس هبسف اًيَي من حلوق ال خري

 

 ادلًون ىثعف ب ن موكف خماًف،حبَر هط ؿىل ب هَ جيب اختشب ما املرشع اًفصويس فلس     

خرياًيت  ًََ وال الاول ؿىل املضلي ًل  21ًخحمَِا املضلي اجلسًس ؾيس اهخلال امللاوةل اإ
 

خي حي ُسا الاصاكل،فلس دُب بـغ اًفلَب  ومن     
22

ىل اًلول ابهَ جيب اًبحر يف  اإ

ة مثال(خري )اكي ًعاًب بَ الاذلاترخي ادلٍن ا غ ؾن اًـعةل اًس يًو ذا وضا ُش ًخـًو ا فاإ

ن املضلي اًلسمي ُادلٍن  ىل املضلي اجلسًس ،فاإ ٍ شيف ُ ابل داءمَزم  وكبي هلي امللاوةل اإ

 .احلاةل

ن املضلي اجلسًس ال     ميىٌَ ب ن ًفصض ؿىل ال خري ثلَرياث  واهعالكا من لك ما س بق فاإ

ة متس ؾلس اًضلي، ويف حاةل ما ًص ن موافلذَ حىون ابظةل حُو ذا وافق ال خري ؿَهيا فاإ اإ
23

 ،

ن  ذا رفغ ال خري ُشٍ اًخلَرياث واكن اًفعي بسبب ُشا اًصفغ، فاإ وؿىل ُشا ال ساس فاإ

اًفعي ٍىون بسون سبب واكـي وخسي
24

.  

 

                                                           
19
 54م،س،ص، مبدأ إستقرار الشغل فً حالة تغٌٌر المركزالقانونً للمشغل، ٌد الترابً،بوعبٌ 
20
 55،أشار إلٌه بوعبٌٌد الترابً،م.س،ص1631ماي03قرار محكمة النقض المغربٌة،الصاذر بتارٌخ  
21
المشغل الجدٌد لٌٌن المتعاقبٌن/ تضامن بٌن المشغومما تنبغً االشاره إلٌخ ان القظاء الفرنسً قد اكد على ان استنائٌن عن قاعدة ال 

ضائٌة او فً حالة إجاد إتفاقٌة بٌن ال ٌؤدي دٌون المشغل القدٌم عندما تكون المقاولة فً غطار مسظرة التسوٌة او التصفٌة الق

 55المشغلٌٌن المتعاقبٌن،بوعبٌٌد الترابً،م.س،ص.
22
 633الثانً ،بدون طبعة وال تارٌخ طبعة،ص.عبد الرزاق حسن ٌاسٌن،الوسٌط فً شرح أحكام قوانٌن العمل،القسم  
23
 .54بوعبٌد الترابً، م.س، ص  
24
 لكن هذا ال ٌعنً أن المشغل الجدٌد ال ٌكون من حقه مراجعة شروط الشغل مع األجٌر، كما سنرى فً الفقرة الموالٌة. 
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 .رشوط واحللوق املخـاكس ؿَهيا سابلاً ضٌلن ا : اتهَا

فاض الاخري ؿىل ٍلوؿة من املزااي و ًرتثب ؾن ثلَري املصنز اًلاهوين ٌَمضلي ح      

ة اًـلس وفلا مللذضَاث املادت ـي امه  91 احللوق املرتثبة ؾن اس متصاًر من مسوهة اًضلي،ًو

 ُشٍ احللوق احلق يف ال كسمِة يف اًـمي.

ن ال خري ،وؿَََ      هَ ابًصمغ من حسوج اًخلَري فاإ املىدس بة  حيخفغ بيفس ال كسمِة فاإ

ُشا وبيفس الامذَازاث اًيت اكهت مميوحة هل من دلن  ضلي اًسابقظَةل مست صلهل مؽ امل 

آثاك ال ذري واًـالواث، الإخازاث واملاكفأ
25

حِر ب ن اس متصار اًـلس مؽ املضلي اجلسًس  

جيـي املضلي اجلسًس مَزم  اذليجيـي مست ذسمة الاخري مذعةل مٌس بسئ اًـمي اًضئ 

، اكن ٍصبط ال خري ابملضلي اًسابقب مام ُشٍ اًلاؿست ابحرتام بيود ؾلس اًضلي اذلي 

ا ٌسمح هل بدٌؼميو  غ ؾن اًفعي اًخـسفي وكرُي  مجَؽ حلوكَ املرتثبة ؾن اًـلس، واًخـًو

رثباظَ ابملضلياب نرت من  ،ويه هدِجة مٌعلِة جتـي الاخري ٍصثبط ابمللاوةل،
26

. 

     

ىل خاهب بـني الاؾخ  ًؤذشذكل ب ن ًخلسٍص اًخـوًغ املرتثب ؾن الاهناء اًخـسفي      بار اإ

ست الاحٌلًَة اًيت كضاُا الاخري،ويف ُشا اًعسد ٌسمح اًلضاء اًفصويس، املؾوامي ب دصى،

ني املخـاكبني اًسابلني يف مواهجة َابملست اًيت كضاُا يف ذسمة املضلأ ن ٍمتسم ب ًل خري

املضلي اجلسًس
27

. 

ظار الا       حاةل ؿىل اًخلاؿس،ويف نٌل جسامه مست الاكسمِة يف احدساة املباًف امللسمة يف اإ

الكة بني اًـ يف اظار 9111ُشا الاظار ظسر كصار ؾن حممكة اًيلغ اًفصوس َة س ية 

سث حممكة اًيلغ اًفصوس َة كصار حممكة الاس خئٌاف اًلايض ًرشنة وب حس فصوؾِا،حِت ا

عاًَا،واؿرتفت ًمَؽ اًس يواث اًيت كضاُا الاخري يف فصوسا مؽ س يواث اًيت معَِا يف اإ بخج 

س ية من اًضلي 75 بأ كسمِة ًل خري
28

. 

                                                           
25
 .121فٌصل بوكنٌن،م.س،ص  
26
 الشغل،رسالة لنٌل حسن حسً،تغٌٌر المركز القانونً للمشغل واستقرار عالقات  
27
فً هذا اإلطار نعرض نازلة تتعلق بطرد أجٌر)صحفً( لم تكن له سوى سنة واحدة من األقدمٌة مع المؤسسة األخٌرة  

(dauphine liberte)لكنتبٌن للمحكمة أنه كان ٌشتغل من قبل لدى مؤسسة،(petit daulphine) تم لدى مؤسسة،

(allabrogrs) وتبٌن للمحكمة ان المؤسسة،(daulphine liberte)، قد خلفت ذاتها المؤسسات السابقة التً  كان ٌعمل االجٌر بها

سنة من 11سابقا وقررت أن الصحافً عمل بدون انقطاع فً عمل واحد ،وبتالً فإن التعوٌضات عن الفصل تحتسب باالسناد إلى 

 االقدمٌة ولٌس سنة واحدة.
28
،أشار إلٌه مٌمون الوكٌلً ،المقاولة بٌن حرٌة التدبٌر ومبدا استقرار 1666أبرٌل 12قار محكمة النقض الفرنسٌة صادر فً  

 .351،ص.3311الشغل،دراسة مقارنة،دار االفاق المغربٌة للنشر والتوزٌع،الطبعة الولى



 مركز القانوني للمشغل على عقود الشغلتغيير الأثر  
 

 6 

ىل لك احلاالث اًيت جتصد ال حصاء من      ىل ب ن اًلضاء امللصيب كس ثعسى اإ وثبلى االإصارت اإ

ة ؾلود اًضلي اًواردت يف املادت  ، حبَر ب ن من حق لك ب خري الاحذجاح 91كاؿست اس متصاًر

 فعال ثـسفِا حبلوكَ مؽ املضلي اًسابق و لك ظصد هدِجة ثلَري اًًضاط اًخجاري ًـخرب

ًََ حممكة اًيلغ رصاحة من ذالل كصار ًِا، واذلي  شا ما ب صارث اإ غ. ُو ًوحب اًخـًو

ٍهيٌل ابخسائَا انسا ابن املعَوبة يف اًيلغ اكهت خاء فَِ:  ذ اًضاُسان املس متؽ اإ ".... اإ

ىل اًوظيَة فاًخلَري  جض خلي ابمللِىى اًيت اكهت حتمي امس ب اكدٍص ومت حتوًي االإمس اإ

ىل ب هَ ابًصحوع اإىل اًلاهوين ًصة اًـمي ال ًؤ  املصنزي ثص ؿىل وضـَة ال خريت اضافة اإ

فان اًعاؾية حَت حمي  9572/25املَف اًخيفِشي ؿسد حمرض ارخاع احلاةل مبلذىض 

ي امس امللِىى من ملِىى ب اكدٍ ىل ملِىى اًوظيَة ومعال ابملادت  صاملضلي اًلسمي ومت حتًو اإ

ت وحودُا ىل هبا فان املعوبة يف اًيلغ ب زًاملسمن مسوهة اًضلي ونشا اًواثئق  91

ىل املاكل اجلسًس وثلَري  ابمللِىى اًلسمي بياء ؿىل ؾلس اًضلي املسىل بَ وان حتوًهل اإ

الامس اًخجاري ال ًؤثص ؿىل وضـَة الاخريت، فاًعصد ثبـا ذلكل ٍىون ثـسفا الن 

 مس خحلة اًـلس مـِا بسون وحود ب ي دعأ  حس مي، فذىون بشكلالاخريت مت فسخ 

ٌَخـوًغ ؾن اًفسخ..."
29

    

    

 اًفلصت اًثاهَة: حلوق املضلي اجلسًس

ة ؾلس اًضلي مؽ املضلي اجلسًس،حق ُشا الاذري يف معاًبة        ًرتثب ؿىل اس متصاًر

وق واملزااي اًيت اكهت ٌَمضلي اًلسمي يف مواهجهتم فِجوز هل ب ن ٍمتسم لالاحصاء،بلك احل

ص ؿَََ يف اًـلس، صأ هَ يف ذكل صأ ن املضلي اًلسمي،حِر امليعو  برشط ؿسم امليافسة

ىل حق الاخري يف  ابالإضافةًبلى ُشا اًرشط ساراي ًعاحل املضلي اجلسًس)ب وال(،ُشا  اإ

 .)اتهَا(ابل خريٍصبعَ  اذليثـسًي رشوط وػصوف اًـلس 

 

 

 

                                                           
29
، مجلة المحاكم 311/2/1/3335، ملف اجتماعً عدد 33/11/3335، صادر عن محكمة النقض بتارٌخ 1113قرار عدد  

 . 014، ص 3313، السنة 105_104عدد المغربٌة، 
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ب وال: رشط ؿسم مٌافسة 
30
 املضلي اجلسًس 

ن يف املصنز اًلاه ثلَرييف حاةل حسوج      وين ٌَمضلي ب و اًعبَـة اًلاهوهَة ٌَملاوةل،فاإ

اخلاظة املخضمية يف ؾلس اًضلي ًمت احرتاهما بيفس الامهَة اًيت ثـعى ٌَرشوط اًرشوط 

حصاءالادصى فِىي من اًرشوط املَزمة ٌَمضلي واملَزمة  ؿىل اًسواء ًل 
31

. 

ىلب ما املضلي اًلسمي فُسلط حلَ يف اٍمتسم هبشا اًرشط مبجصد اهخلال      املضلي  اًـلس اإ

صحؽ ذكل  ن رشط ؿسم امليافسة ًدبؽ املرشوع وال ًدبؽ ظاحب اًـمي اذلي ب  ىل اإ اجلسًس،ٍو

ب صرتظَ
32

 

ذا اكن املضلي اًلسمي،كس ب كام دؾوى ؿىل الاخري،ًعا     غ ؾن الاذالل َ ابًخـًوًبفاإ

ًََ امللاوةل ب ن ٌس متص يف م سةف برشط ؿسم امليا ن ٌَمضلي اجلسًس مىت اهخلَت اإ عاًبة فاإ

غ ذاثَ.ابالاخري   ًخـًو

ال      و ًًبلي اًخأ هَس يف ُشا االإظار ؿىل ب هَ ال جمال ٌَحسًر ؾن الاًزتام بـسم امليافسة اإ

ذا اكن ُياك رشط اثفايق بني املضلي اًلسمي و ب حصاءٍ مضمن يف ؾلس اًضلي اذلي ا هخلي اإ

ىل املضلي اجلسًس، فِشا الا صم ثَلائَا ؿىل ال خري ًُس معسٍر هط اًلاهون اذلي حي ًزتاماإ

بي معسٍر اًرشط االثفايق. مٌافسة مضلهل،
33

 

 

 

 

 اثهَا: مسى سَعة املضلي اجلسًس يف ثـسًي رشوط اًـلس:

ىل املضلي اجلسًس ًـلس اًضلي       ذا اكهت اًلاؿست ب ن ال خري خيضؽ بـس اهخلال امللاوةل اإ اإ

ال ب ن ذكل ال حيول د ون كِام املضلي اجلسًس هفسَ اذلي اكن ٍصبعَ ابملضلي اًلسمي،اإ

خَ دارت ملاًو ىل سَعخَ اًخيؼميَة يف اإ  بخـسًي رشوط ُشا اًـلس و ػصوفَ، وذكل اسدٌادا اإ

حصاء.و ثأ مني اس متصار اًًضاط بساذَِا  ، دون ب ن ميس ابحللوق املىدس بة ًل 

                                                           
30
ٌقصد بشرط عدم المنافسة فً القانون الشغل،االتفاق الذي بمقتضاه ٌلتزم االجٌر بعدم منافسة مشغله سواء من خالل إنشاء مشروع  

 .اءه او فسخههحتى إنت بل ،دعقوذلك فقد أثناء ال منافسة أو من خالل االشتغال عند مشغل جدٌد منافس،
31
 131ص.حسن حسً،م.س/ 
32
 143فٌصل بوكنٌن،م.س،ص 
33
 .132حسن حسً، م.س، ص  
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ما ب ن ٍىون ثـسًال حوُصاي ب و كري و اًخـسًي اذلي ًعصب  ؿىل ؾلس اًضلي      اإ

خحسًس صي،ًو ىلُشا جيب اًصحوع  حُو بصام  ؾيس وال خريثفق ؿَََ املضلي اًلسمي اما  اإ اإ

اًـلس
34

 

حص فاًًس بة    حص  ًل  هلاص من ًل  ن ب ي اإ صا يق ؾلس اًضلي،ذلكل فاإ فِـخرب ؾيرصا حُو

ًخعَب موافلة الاخري ؿَََ سواء من ظصف املضلي اجلسًس ًـخرب ثـسًال ًـلس اًضلي 

لاثَالاسايس او مبَح ابل حصثـَق الامص 
35
.  

ن حممكة اًيلغ )اجملَس ال ؿىل سابلا( مل جس خلص ؿىل       ب ما ابًًس بة ملاكن اًضلي،فاإ

صي ٌَـلس، فبـسما كصر صاي ب و كري حُو  ثرب ي واحس خبعوص مسى اؾخباٍر ثـسًال حُو

ب ن ثلَري بيود اًـلس ثبلى مَزمة ٌَعصفني،وب ن فعي ال خري من امللاوةل ًصفضَ االإًخحاق 

مغ اًيط يف اًـلس ؿىل ثكل االإماكهَة ٍىون فعال مربرابـمهل اجلسًس ر
36

 . 

آدص ب ن هلي ال خري من مسًية ثاؾخرب      ىل ب دصى،دون موافلذَ املس بلة ؿىل  يف كصار ب اإ

صي ًِشا ال ذري. ذكل يف ؾلس اًضلي ُو مبثابة ثلَري حُو
37

 

ىل ب ن "      ويف  ...ثلَري ملص اًـمي من مسًية اىل ب دصى،وذُبت يف كصار مضابَ اإ

رادت مٌفصدت ٌَـلس من كبي املضلي..." قَاة اثفاق رصحي ؿىل اًخلَري، ًـخرب ثلَريا ابإ
38

  

ن اًفلَ،ًشُب       ىل ب ن ؿوفامي خيط ثـسًي مضمون اًضلي اذلي ٍزاوهل ال خري فاإ

صي ًيوع اًـمي ُو اًخـسًي اذلي ال ًرتثب ؿَََ ب ًة ب رضار ًل خري،وُو  اًخـسًي كري اجلُو

ظار اًسَعة اًخيؼميَة ٌَمضلي يفثـسًي ًسذي  سواء اكن املضلي اًلسمي ب و اجلسًس ُو  ،اإ

بأ رشٍاذلي 
39

. 

                                                           
34
 141فٌصل بوكنٌن،م.س،ص. 
35
 106،ص1661الطبعة الثانٌة ط. بٌروت لبنان، المركز الثقافً العربً،االجتماعً دروس فً القانون  موسى عبود، 
36
 .336، ص33ى ، العدد ،مجلة قضاء المجلس األعل3330ٌناٌر  4قرار الغرفة اإلجتماعٌة بمحكمة النقض،بتارٌخ  
37
،مجلة قضاء المجلس 3331/121،الملف االجتماعً عدد 3333مارس 33قرار الغرفة اإلجتماعٌة بمحكمة النقض،بتارٌخ  

 .011،ص33األعلى،عدد 
38
، حجلة المحاكم المغربٌة، 143/2/1/3334، ملف اجتماعً رقم 31/2/3335، صادر عن محكمة النقض بتارٌخ 262قرار عدد  

 .334، ص 3313، السنة 104/105عدد 
39
 .51،ص1662محمد البسٌونً،سلطة رب العمل فً اإلنفراد بتعدٌل عقد العمل،دار النهضة العربٌة ،طبعة  
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صي ًـلس اًضلي ثلَري اًـمي املعَوة من ال خري،فِىشا       ومن ب مه ظور اًخلَري اجلُو

واين ًـخرب  ىل كاسي ًل  ىل اًلول بأ ن هلي ال خري من مٌعب مسٍص اإ ذُب خاهب من اًفلَ اإ

و مبثابة فسخ كري مربر ًـلس اًضليثـسًال ًرشوط اًـل س من خاهب واحس ُو
40

. 

ة اًيت ثعصب  ؿىل       ًص ة و كري اجلُو ًص هَ ًعـب حتسًس الحئة ٌَخـسًالث اجلُو ومعوما فاإ

صاي ب و  ة ًخحسًس ما ًـخرب حُو هَ ًبلى حملمكة املوضوع اًسَعة اًخلسًٍص ؾلس اًضلي،ذلكل فاإ

صي ؿىل ضوء لك انزةل رشًعة ب ن ثـَ ي حمكِا ثـََال اكفِاكري حُو
41

. 

حصاهئا،     ىل اإ خوكف معري اًخـسًالث اًيت جيصهيا املضلي ؿىل اًؼصوف اًيت دفـخَ اإ  ًو

ذا اكهت  ؿادت ثيؼمي امللاوةل، ومن انحِة ب دصى ؿىل ما اإ ك ن متَهيا ؿَََ رضورت مَحة ب و اإ

ة يف اًـلس ًص ة ب و كري حُو ًص ُشٍ اًخـسًالث ثخـَق برشوط حُو
42

. 

رادثَ امليفصدت ب و  ويف مجَؽ     هَ سواء اكن اًخـسًي من خاهب املضلي اجلسًس ابإ ال حوال فاإ

هَ ًلؽ ؿىل ؿاثق املضلي اجلسًس، اثفاقبياء ؿىل  ًزتام ؿام ًليض بأ ال ًخزش من ا مؽ ال خري فاإ

ثـسًي ؾلس اًضلي جحة ٌَهتصة من اًضٌلانث اًدرشًـَة اًيت ثلصرُا كاؿست اس متصار ؾلود 

هَ ٌسأ ل ؾن ؿلي اجلسًس اًضلي من ظصف املض ىل فعي بـغ ال حصاء بسون مربر فاإ

اًفعي اًخـسفي
43

. 

ن املضلي اجلسًس ب ًضا ٍىون هل احلق يف ال ذش     ىل لك ما س بق، فاإ ُشا وابالإضافة اإ

، فِشٍ  بـني الاؾخبار اًـلوابث اًخأ دًبِة اًيت س بق ٌَمضلي اًسابق ب ن اختشُا ضس ال خري

44ًخلَري بي ًبلى مفـوًِا مس متصااًـلوابث ال متحى ؾيس حسوج ا
 . 

ًََ، ب هَ يف حاةل ؿسم اس خئٌاف ال خري ٌَضلي مؽ املضلي اجلسًس    ومما جتب االإصارت اإ

وال ٌسأ ل املضلي اجلسًس ؾن ُشا الادذَار،  فِـخرب واحلاةل ُشٍ يف حمك املس خلِي
45

  

 

  

                                                           
40
 .64محمد البسٌونً، م س،ص  
41
 .140فٌصل بوكنٌن، م.س، ص 
42
 .164مٌمون الوكٌلً، م.س، ص 
43
 .134حسن حسً، م.س، ص 
44
الشغل ٌتبٌن أن العقوبات التأدٌبٌة التً ٌمكن للمشغل اتخاذها فً حق األجٌر الرتكابه خطأ  من مدونة 04وبالرجوع إلى المادة  

(, التوبٌخ الثالث أو النقل إلى مصلحة أو 5هً: اإلنذار, التوبٌخ, التوبٌخ الثانً أو التوقٌف عن الشغل لمدة ال تتعدى ثمانٌة أٌام )جسٌم 

  كنى األجٌر.  مؤسسة أخرى عند االقتضاء مع مراعاة مكان س
45
 .54مٌمون الوكٌلً، م.س، ص 
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ة ؾلود اًضليثالاملعَب اًثاين: حمك ا  فاكاث اخملاًفة الس متصاًر

ة ؾلود اًضلي ابًيؼام اًـام، بعالن لك اًلاؿست ب هَ       ًرتثب ؾن ارثباط كاؿست اس متصاًر

خري )اًفلصت ال وىل(، كري ب ن ُشا  االثفاكاث اًيت ختاًفِا ب و الاهخلاص مما ثوفٍص من حٌلًة ًل 

بصام ب ي اثفاق فامي ًُهنم حِر جيوز االثفاق  ا من اإ الارثباط ال ًـين حصمان املـيَني بأ مُص

ة حلوق ال حصاء ؾن املست اًسابلة ؿىل حسوج اًخلَري )اًفلصت يف  حاالث مـَية ؿىل جسًو

 اًثاهَة(.

ة ؾلود اًضلي  .اًفلصت ال وىل: بعالن االثفاكاث اخملاًفة ًلاؿست اس متصاًر

جيمؽ اًفلَ    
46

ؿىل بعالن لك اثفاق ًليض بـسم اس متصار ؾلس اًضلي يف حاةل ثلَري  

ي، ونشكل االثفاق اذلي ًلعس بَ اًخضََق من هعاق اًضٌلانث املصنز اًلاهوين ٌَمضل

ة ؾلود اًضلي ًل خري، سواء مت ُشا االثفاق يف  اًدرشًـَة اًيت ثلصرُا كاؿست اس متصاًر

اًـلس املربم بني ال خري واملضلي ال ظًل، ب م يف اًـلس املربم بني املضلَني املخـاكبني واملخـَق 

ىل املضلي اجل  سًس.ابهخلال املرشوع اإ

وؿىل ُشا ال ساس ًمت اسدبـاد لك اثفاق بني املضلي اًلسمي وال خري حيس من ثعبَق     

اًلاؿست املشهورت
47

. 

هناء ؾلس اًضلي، وذكل يف      نٌل ًـخرب ابظال االثفاق بني املضلي ال ظًل وال خري ؿىل اإ

ن ال خري من حلوكَ اًفرتت اًسابلة ؿىل اهخلال امللاوةل مىت اكن ُشا االثفاق ًلعس مٌَ حصما

اًدرشًـَة
48

 

                                                           
46

 بخصوص هذا الفقه:  

 332، ص 1650حسن كٌرة، أصول قانون العمل، عقد العمل، منشأة المعارف، اإلسكندرٌة، الطبعة الثالثة  -
 111حسن ٌاسٌن عبد الرزاق، م.س، ص  -

 
47

وع ضغط المشغل األصلً على العاملة للتوقٌع على وهذا ما أكدته محكمة االستئناف ببارٌس عندما قضت بأنه، ٌعد غٌر مشر  

ملحق لعقد الشغل األصلً،ٌتضمن رفضها العمل مع المشغل الجدٌد، وذلك استنادا إلى أن المشغل األصلً كان ٌقصد من االتفاق 
لحقٌقٌة فً عدم االنضمام التخلص من الصفة االمرة لقاعدة استمرارٌة عقود الشغل، ومن تم ال ٌعد توقٌع العاملة معبرا عن ارادتها ا

الى خدمة المشغل الجدٌد، وللعاملة أن تطعن فً ملحق العقد بالبطالن، وأن فصلها المؤسس على مخالفتها لما تضمنه ملحق العقد، ٌعد 
 فصال غٌر مشروع و ال ٌستند الى سبب حقٌقً وجدي، مما ٌجعل الفصل تغسفا وتدلٌسٌا.

  .   133أورده فٌصل بوكنٌن، م.س، ص  
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نٌل ثـخرب كري مرشوؿة االثفاكاث اًيت ثمت بني املضلَني املخـاكبني واًيت من صأ هنا      

حصاء، ك ن ًخفق املضلَون املخـاكبون ؿىل ان  الاهخلاص من اذلاًة اًدرشًـَة امللصرت ًل 

من اترخي الاهخلال مؽ ما  ثبسب  ب كسمِة ال حصاء يف حاةل اهخلاهلم ٌَـمي مؽ املضلي اجلسًس،

ًرتثب ؿىل ذكل من ب اثر حِر ًـخرب ُشا االثفاق ابظال، ل ن امللصر جرشًـَا ب ن ب كسمِة 

بصام اًـلس ال ظًل، وال ًؤثص يف ذاكل اهخلال ؾلود اًضلي  ال حصاء حتدسب دامئا من اترخي اإ

ىل مضلي ادص اإ
49

 َ. ما دام ب ن الاحصاء اس متصوا يف ممارسة اًًضاط اًسابق ذاث 

وكس ب ًسث حممكة اًيلغ ُشا امللذىض من ذالل كصار ًِا واذلي خاء فَِ ماًًل:     

ن اًثابت ًلضات املوضوع من ؾلس اًخفوًت ًلعاع اًخيؼَف املربم بني  "..ًىن حِر اإ

بدضلَي مجَؽ اًـٌلل بلعاع اًيؼافة ثبني ب هَ ًخضمن  اًعاًبة ورشنة ب ويس اًيت اًزتمت

مما حيصهما من حق الاس خفادت من الاكسمِة يف اًـمي  2229 ب ن بساًة اًـمي من ص خًرب

ال  ؿىل ؾلس اًـمي اجلسًس امللرتخ ؿَهيا من ظصف املضلةل وب ن رفغ ال خريت اًخوكِؽ

ٍهيا دعأ  ًربر ظصدُا من اًـمي، واحلال ب ن مست اًـمي ثبذسئ من  ٌضلك اإ

7/7/9115"....
50

   

اجلسًس وال خري فِو ل دص ًـخرب ابظال وخبعوص االثفاق اذلي كس ًربم بني املضلي     

شا ما ب نسثَ حممكة  حصاء، ُو بصامَ الاهخلاص من احللوق امللصرت ًل  مىت اكن اًِسف من اإ

الاس خئٌاف بباٌرس ؾيسما كضت بأ هَ،مىت اصرتط املضلي اجلسًس ؿىل ال خري اذلي اهخلي 

 ًََ املضلي اًسابق ما واذلي اكن كس ب مىض يف ذسمة  – 922-92ثعبَلا ٌٌَلدت  –ٌَـمي اإ

                                                                                                                                                                      
48

وهو ما قضت به محكمة النقض الفرنسٌة بأنه، ٌعد باطال اتفاق العمال مع المشغل األصلً على ترك العمل ثم االنتقال إلى المشغل   

والتً تتعلق أحكامها بالنظام العام، وقضت بأن لألجراء فً حالة  133l_13الجدٌد بعقود شغل جدٌدة، ثم انهت إلى تطبٌق المادة 

مشغل الجدٌد الحق فً التعوٌض عن الفصل، على أن ٌحسب من تارٌخ التحاق األجراء بالعمل لدى المشغل فصلهم من جانب ال
 األصلً ولٌس من تارٌخ عملهم مع المشغل الجدٌد.

Case soc 18 avril 1989. Rev juris- soc 6/1989 N 477 Bull.C.v.p 166. 

لى عقود العمل فً القانون الفرنسً والمصري، مطبوعات جامعة أورده عبد الحمٌد عثمان الحنفً،أثر تغٌر صاحب العمل ع

 344، ص1664الكوٌت،
 

49
محمد سعٌد بنانً، قانون الشغل بالمغرب فً ضوء مدونة الشغل، عالقات الشغل الفردٌة، الجزء الثانً، المجلد األول، مطبعة   

 330النجاح الجدٌدة، الدارالبٌضاء، ص 
50
، مجلة المحاكم المغربٌة، 1331/2/1/3335، ملف اجتماعً عدد 31/3/3336النقض بتارٌخ  ، صادر عن محكمة453قرار عدد  

 .333، ص 3313، السنة 104/105عدد 
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ًََ ب ي دعأ ، ب ن ًربم مـَ ؾلس صلي حتت  ًياُز زالج س يواث، دون ب ن ًًسب اإ

الادذبار وذكل حبجة ب ن درخة ال خري اًوػَفِة ال ثدٌاسب مؽ اًوػَفة اجلسًست املس يست 

ن ُشا اًرشط ًـخرب من خاهب املضلي اجلسًس  ًََ بـس اهخلاهل ٌَـمي مؽ املضلي اجلسًس، فاإ اإ

هناء ٌَـ غ ال خري ؾن اإ و ما جيـهل مسؤوال ؾن ثـًو لس دون سبب حلِلي وخسي، ُو

اًفعي اًخـسفي، واذلي حتسب كميخَ ؿىل ب ساس ب كسمِة ال خري من اترخي معهل مؽ املضلي 

اًسابق
51

  . 

ذن ًؼِص بأ ن االثفاق بني املضلي اًلسمي واجلسًس ؿىل ثـسًي ملذضَاث املادت      ىشا اإ ُو

حصاءمن مسوهة اًضلي ًـس  91 ابظال، وال ٍىون هل ب ي ب ثص ابًًس بة ًل 
52

   . 

ة ؾلود اًضلي  اًفلصت اًثاهَة: ما ال ًـخرب خماًفا ًلاؿست اس متصاًر

ن ُشا ال حيول دون     ة ؾلود اًضلي ابًيؼام اًـام، فاإ ابًصمغ من ثـَق كاؿست اس متصاًر

ة حلوق ُش بصام اثفاق بني املضلي اًلسمي واجلسًس من ب خي جسًو ماكهَة اإ ا ال ذري ؾن املست اإ

اًسابلة ؿىل الاهخلال، وذكل ًـسم خماًفة ُشا االثفاق ٌَيؼام اًـام حِر ًـس فسزا 

ىل املضلي اجلسًس ابًرتايض بني اًعصفني ٌَـلس كبي اترخي اهخلال املرشوع اإ
53

. 

ذا ب ؾَس    و ما ًرتثب ؾيَ وضوء ؿالكة صلي خسًست مؽ املضلي اجلسًس يف حاةل ما اإ ُو

مؽ ُشا ال ذري جضلَي ال خري
54

. 

ويف ُشا االإظار هورد موكفا حملمكة اًيلغ اًفصوس َة اًيت كضت بأ ن ثلَري املضلي    

هناء  هناء ؾلس اًضلي ال ًـين ابًرضورت بعالن االثفاق اذلي مبلذضاٍ مث اإ اًالحق ؿىل اإ

ذا اكن ال خري كس كبي ُشا االإهناء اًـلس وذاظة اإ
55

. 

                                                           
 

51
 cass. d’app. Paris.ch soc 13 dèc 1654. Cit in contrat du travail. Èd. Le faebre op. cit. p 894. N 7640 

 131أورده فٌصل بوكنٌن، م.س، ص 

 
52

  331سعٌد بنانً، م.س، ص محمد   

  
53

   132حسن حسً، م.س ، ص   

  
54
  553حسن كٌرة، م.س، ص  

 
55

 cass. Soc 5 mai 1986. Bull. civ. V.N 195. 18 Fèv 1988 R.61. 
 .132أورده فٌصل بوكنٌن، م.س، ص 
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ة اًـلود،االثفاق اذلي ًليض مبيح ال خري نٌل ًـس مرشوؿا وكري خماًف ًلاؿ     ست اس متصاًر

شا ما ب نسثَ ب ًضا حممكة اًيلغ  حلوكا ب و مزااي مل ٍىن حيعي ؿَهيا مؽ املضلي اًلسمي، ُو

ىل ب هَ، ًـس مرشوؿا اثفاق املضلي اجلسًس مؽ ال حصاء، ؿىل  اًفصوس َة ؾيسما ذُبت اإ

قمٌحِم ضٌلانث ب نرث من اًيت اكن ًلصرُا اًـلس اًساب
56

  . 

وب ذريا ًـس مرشوؿا ب ًضا االثفاق اذلي ًربم بني املضلَني املخـاكبني، واذلي ال ًخـَق    

حباةل ال حصاء ب و حلوكِم، مفثي ُشا االثفاق ال حيخج بَ يف مواهجة ال حصاء، ومثال ذكل ب ن 

غ االإهناء اذلي ًسفـَ  ُشا ال ذري  ًخـِس املضلي اًلسمي بأ ن ٍصد ٌَمضلي اجلسًس ثـًو

ىل ذسمذَ، فِشا االثفاق ال ميس حبلوق ال حصاء ومن مت ال ًـس ًل   حصاء وجزاء ًـسم همِم اإ

ة ؾلود اًضلي خماًفا ًلاؿست اس متصاًر
57

   . 

       

ؾن فعي ال خري يف حاةل ثلَري وضـَة  املخـاكبنيمسؤوًَة املضلَني  املبحر اًثاين:

 امللاوةل.

س متصار ؾلس اًضلي رمغ ثلَري املصنز اب مسوهة اًضليمن  91ًليض هط املادت        

اًلاهوين ًصة اًـمي، وُو اكذضاء ٌس بف ؿىل اًيط ظبلة اًيؼام اًـام الاحامتؾي، فال 

ا ٌَـامي، نٌل ال جيوز  جيوز االثفاق ؿىل هلغ حمكَ او الاهخلاص من املزااي اًيت ًوفُص

صار ؾلس اًضلي متذلكل ًلؽ ابظال لك اثفاق ؿىل ؿسم اس   ،حـي حس الس متصار ؾلس اًضلي

زباث اًخرصف اًياكي ملَىِة امللاوةل ب و يف  يف حاةل ثلَري ظاحب اًـمي سواء يف وزَلة اإ

ذاث ؾلس اًضلي
58

. 

                                                           
56

  cass. Soc 28 oct 1970. Bull. civ. V.N 561. 
  .133أورده حسن حسً، م.س، ص 

 132ٌن، م.س، ص فٌصل بوكن 
57

  
58
 .316مٌمون الوكٌلً ، م.س، ص  
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ال ب ن ُشٍ اًلاؿست ال جضلك كِس ؿىل اًفعي سواء اذلي ًلوم بَ املضلي اًلسمي ب و       اإ

و ما ًلذيض اًبحر ؾن ؾبء الاًزتاماث املَلات ؿىل ؿاثق ا ملضلَني اجلسًس، ُو

ىل حق املضلَني يف فعي و ب اثر ذكل ؿىل اًلاؿست )  املخـاكبني)املعَب ال ول( مث اًخعصق اإ

 املعَب اًثاين(.

 

 املعَب ال ول: ثوزًؽ ؾبء الاًزتاماث بني املضلَني املخـاكبني.

ىل املسؤوًَة ؿىل       ٌَحسًر ؾن موضوع ثوزًؽ ؾبء الاًزتاماث سًذعصق ب وال اإ

ىل حبر ؾن املسؤوًَة ؿىل اًفعي  اًفعي كبي اهخلال امللاوةل ) اًفلصت ال وىل( مث هًذلي اإ

 بـس اهخلال امللاوةل ) اًفلصت اًثاهَة( وذكل من ب خي ثوضَح مجَؽ الاًزتاماث.

 .اًفعي كبي اهخلال امللاوةل ىلاملسؤوًَة ؿ اًفلصت ال وىل: 

ىل حتلِق اس خلصار ا    ل حصاء ؿىل اًصمغ من ب ن كاؿست اس متصار ؾلود اًضلي هتسف ب ساسا اإ

ال ب ن اًفلَ و مـَ اًلضاء جيمؽ ؿىل ب ن ُشٍ اًلاؿست ال متيؽ ب ي من املضلَني  يف معَِم اإ

املخـاكبني يف ب ن ًفعي مجَؽ ال حصاء ب و بـضِم، اس خـٌلال ًسَعخَ يف االإدارت
59

. 

فاحلق يف اًفعي ًـس من ب مه احللوق اًيت ثلصرُا اًلواؿس اًـامة ٌَمضلي، و ؿىل       

لي اًلسمي كبي اهخلال امللاوةل اًلِام بفعي ب ي ب خري ٍصحىب دعأ  حس اميذكل جيوز ٌَمض
60

. 

خَ بأ ي ثرصف من اًخرصفاث امليعوص وكس ًـمس املضلي       س اًخزًل ؾن ملاًو اذلي ًٍص

ىل اًخزَط من بـغ ال حصاء كبي ب ن ًمت اًخزًل ؾن  91ؿَهيا يف املادت  من مسوهة اًضلي اإ

رتثب ؾن ذكل ب ن اذلاًة اًيت ب ضفاُا املرشع ؿىل امللاوةل بضلك فـًل ٌَمضلي اجل سًس، ًو

ال حصاء اذلٍن ظصب  ثلَري يف اًوضـَة اًلاهوهَة ملضلَِم ثعبح كري ذاث مفـول
61

. 

ىشا، اؾخرب اًلضاء ب ن اًفعي احلاظي هدِجة قش ب و ثواظؤ املضلَني املخـاكبني ؾيس     ُو

رادهتم اًخحاًي ابًلاهون ؿىل اًلاهون ـٌلل حق اًفسخ ابالإرادت امليفصدت، من ذالل اس خ اإ

                                                           
59
 .113حسن حسً، م.س، ص  
60
 65ص بوعبٌد الترابً، م.س،  
61
 .66بوعبٌد الترابً، م.س، ص  
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َِااذلي كس ًخزش ظور كالق امللاوةل مؽ ب هَ كس ًمت ختًو ٌَلري بـس  ا ص ىت اكالإدؿاء اًاكذة ابإ

فعال ثـسفِامست كعريت ًـخرب 
62

.   

هَ     ذا اكن ال مص نشكل فاإ خَ بأ ي كس  واإ س اًخزًل ؾن ملاًو ًـمس املضلي اًلسمي اذلي ًٍص

ىل فعي بـغ ال حصاء كبي  91امليعوص ؿَهيا يف املادت  ثرصف من اًخرصفاث من م.ش اإ

ب ن ًمت اًخزًل ؾن امللاوةل بضلك فـًل ٌَمضلي اجلسًس و ُو ما ًثري اًدساؤل حول اذلي 

ًخحمي مسؤوًَة اًفعي يف حاةل وحود ثواظؤ بني املضلي اًلسمي و اجلسًس ؿىل اًخحاًي 

من م.ش؟ و ُي ميىن احلسًر  91املادت  ست اس متصار ؾلود اًضلي اًيت هصسِاؿؿىل كا

 ؾن املسؤوًَة اًخضامٌَة ؾن اًفعي بني املضلي اًلسمي و املضلي اجلسًس؟

ىل فعي بـغ      كبي االإخابة ؿىل ُشا اًدساؤل ميىن اًلول ؿىل ب ن جلوء املضلي اًلسمي اإ

لات ؿىل ال حصاء كبي هلي امللاوةل، هبسف اًخرفِف ب و اًخلََط من ؾبء الاًزتاماث املَ

ؿاثق املضلي اجلسًس، ًفصغ اذلاًة اًدرشًـَة املخوذات من اس متصار ؾلود اًضلي ؾيس اهخلال 

امللاوةل من حمخواُا، و جيـي ُشا الاس متصار ذاضـا الإرادت املضلَني املخـاكبني و ال الإرادت 

 ال حصاء نشكل.

ىل ُشا اًخحاًي اذلي ٍصيم    ىل اًخعسي اإ ـي ُشا ما دفؽ اًلضاء اإ فصاغ اًيط  ًو ىل اإ اإ

ؾعى ملبسب  اس خلصار فأ  اًلاهوين امليؼم ًخلَري املصنز اًلاهوين ٌَمضلي من مضموهَ االإجيايب 

و يف  اًضلي مسًوال ب نرث معلا، واؾخرب ب ن ؾلس اًضلي ًبلى مس متصا مؽ املضلي اجلسًس ًو

   ثوكف اًًضاط ملست ثفوق مثان س يواث.حاةل 

ذ ًلوم املضلي اًلسمي      ويف كاًب احلاالث ٍىون اًسَوك اًخسًُيس ُو ال نرث ص َوؿا، اإ

فالسِا، مث بـس ذكل ًلوم املضلي اجلسًس مبزاوةل هفس  خَ مذؼاُصا ابإ بلَق ب بواة ملاًو

 .اًًضاط يف ذاث احملي بـس وكت كعري

وحِر ثأ نس ...ًل: "ويف ُشا االإظار خاء يف كصار حملمكة الاس خئٌاف ابدلاراًبَضاء ما ً    

ىل اىهتاء  حملمكة املوضوع ثواظؤ املضلي اًلسمي مؽ اجلسًس ابدؿاء موث امللاوةل ابالسدٌاد اإ

                                                           
62
سعٌد عز، العمل القضائً المغربً فً مجال نزاعات الشغل الفردٌة، مطبعة البٌضاء الجدٌدة، الدارالبٌضاء، الطبعة األولى  

 .01، ص 1661
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 سهف اس خئٌافخشعَهتا املـيوًة هدِجة فسخ ؾلس اًىصاء وهتًصب الآالث من احملي مث 

لضت فحَت حمي اًرشنة ال وىل،  اًيت اًًضاط يف ذاث احملي من ظصف اًرشنة

دصاح حممكة الا ًلاء احلمك االإبخسايئ املس خأ هف حزئَا  فامي كىض بَ من اإ س خئٌاف ابإ

اًرشنة ال وىل من ادلؾوى  و احلمك ؿَهيا بعفهتا مذضامٌة مؽ اًرشنة املضلةل اجلسًست 

ني و ب داء مس خحلاث  ابًخـوًضاث املس خحلة ؾن اًعصد اًخـسفي ًل حصاء املفعًو

دماهجم يف  اًـمي دلى املضلةل اًيت حَت حمي اًرشنة ال حور ًبايق ال حصاء اذلٍن مت اإ

"اًسابلة
63

. 

وكس اكذسى اًلضاء امللصيب هبشا اًعسد ابًفلَ و اًلضاء يف فصوسا، من حِر ثلٍصٍص     

املسؤوًَة اًخضامٌَة بني امللاول اًسابق و اًالحق يف حاةل فعي ال حصاء كبي اهخلال 

س من الاًزتاماث اًيت ًلصرُا هط املادت امللاوةل ابًخواظؤ بُهنٌل كس حتَي امللاول اجلسً

(922.92 Lيس ( من كاهون اًـمي اًفصو
64

من مسوهة اًضلي  91، اذلي ثلابهل املادت 

 امللصبَة.

ذا اكن اًلضاء امللصيب ؿىل قصار هؼرٍي اًفصويس، ب كص ابملسؤوًَة اًخضامٌَة بني      واإ

ىل احلائز املضلَني املخـاكبني، يف حاةل اًخواظؤ ؿىل فعي ال خري كب ي اهخلال امللاوةل اإ

زباث املسؾي  -اًلضاء امللصيب -اجلسًس، فلس ذُب  ىل اًلول بأ ن ؿسم اإ يف هفس اًوكت اإ

رضار بَ جيـي ظَب ًالإ )ال خري( ثواظؤ املضلي اًلسمي و اجلسًس ؿىل اًلش و اًخسًُس 

ظي اذلي ُو ثيفِش الاً ؾٌلال ًل  زتاماث احلمك ؿَهيٌل مذضامٌني كري مصحىز ؿىل ب ساس اإ

من ظ.ل.ع 744حبسن هَة ظبلا ٌَفعي 
65

. 

 

                                                           
63
،أورده مٌمون  1665ـ33ـ14بتارٌخ  13/65ملف اجتماعً عدد  3633قرار صادر عن محكمة االستئناف بالدارالبٌضاء،رقم  

 .314ص م.س،  الوكٌلً،
64
"إذا كان المشغل الجدٌد له كامل الصالحٌة،فً حالة إعادة تنظٌم " هذا المبدأ عندما قضت بأنه بوردوفقد طبقت استئنافٌة "  

أزمة مالٌة طارئة على المقاولة، والسٌما إذا كانت حادة،إلجراء كل التعدٌالت الضرورٌة، و إذا كان من شأن طبٌعة المصالح نتٌجة 
هذا الطرف أن ٌستبعد كل صبغة تعسفٌة عن التسرٌحات المقررة،فإنه على العكس من ذلك،كل تواطؤ تدلٌسً بٌن المشغل القدٌم و 

 "ٌر،و على األخص فٌما ٌتعلق بتخصٌص إٌراد احتمالً على الزبائن ال ٌكون مقبوالالجدٌد ٌهدف إلى االحتٌال على حق األج

 .334أورده مٌمون الوكٌلً، م.س، 32/32/1633قرار استئنافٌة برودو بتارٌخ 
65
منشور بمجلة المجلس األعلى  111/63، فً الملف االجتماعً، عدد 1656مارس  13حكم المحكمة االبتدائٌة بأكادٌر، بتارٌخ  

 .163، ص1663، نونبر  13عدد 



 مركز القانوني للمشغل على عقود الشغلتغيير الأثر  
 

 33 

 

 

 

 اًفلصت اًثاهَة: املسؤوًَة ؿىل اًفعي بـس اهخلال امللاوةل.

ذا اكن املرشع امللصيب كس سـى من ذالل ملذضَاث املادت      ىل  مسوهة اًضليمن  91اإ اإ

هَ يف امللابي مل مي  يؽ املضلي ضٌلن اس خلصار اًضلي و دميومذَ رمغ اًخلَباث اًلاهوهَة، فاإ

ذا  ة، ب و حلَ يف فعي بـغ ب و لك ال حصاء اإ اجلسًس من حلَ يف بسط سَعخَ االإداًر

وخسث املربراث املرشوؿة ذلكل و ؿىل اخلعوص يف حاةل ارحاكة ال خري خلعأ  حس مي ب و 

ؿادت ثيؼمي امللاوةل ب و اًؼصوف الاكذعادًة بـس اهخلال  ذا اكن اًفعي فصضخَ رضورت اإ اإ

.ًََ  امللاوةل اإ

ًذج ؾن ذكل ب ن املضلي ُو املسؤول وحسٍ ؾن اًفعي اًالحق       امللاوةل،  الهخلالًو

ؾيس ؿسم مصاؿات همةل االإدعار ب و ؿسم وحود مربر مرشوع  االإهناءوثخحلق مسؤوًَخَ يف 

ؾفاء ًالإ
66

، ويف ُشا اًعسد جنس ب ن حممكة اًيلغ كس ص ٌَـلس احملسد املستىاو االإهناء املب 

زباثمحَت املاكل اجلسًس ٌ  اىهتاء ؾلس اًضلي مؽ املاكل اًسابق، حِر خاء  َمرشوع ؾئب اإ

"....ؿىل رة اًـمي اجلسًس اذلي ادؾى ب ن ؿالكة اًـمي كس يف ب حس كصاراهتا ماًًل: 

ال فاإن صِادت اًـمي اًيت سَمت ٌَـامي  اىهتت مؽ املاكل اًسابق ب ن ًثبت ما ًسؾََ واإ

ملاكل اًسابق..."من ظصف رة اًـمي اًسابق ثَزمَ ُو نٌل ثَزم ا
67

  

ىل ثلٍصص مسؤوًَة املضلي     هناء اًـلس احملسد املست، ًشُب اًلضاء اًفصويس اإ و خبعوص اإ

ص ًـلس حمسد املست ؿىل بىاًلسمي نشكل، ابًخضامن مؽ املضلي اجلسًس يف حاةل االإهناء امل 

ب ساس ب ن املضلي اًلسمي مَزتم ب ظال بضٌلن حسن ثيفِش اًـلس حىت هناًخَ
68

. 

                                                           
66
 .331مٌمون الوكٌلً، م.س،ص  
67
، مجلة قضاء المجلس األعلى، عدد 212/53، ملف اجتماعً عدد 15/3/1653الصادر عن محكمة النقض بتارٌخ  46القرار عدد  

 .100، ص 1653أبرٌل  34، السنة 36
68
 .113حسن حسً، م.س، ص 
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ذا اكن ًـارض االإهناء اًخَلايئ ٌَـلس مبجصد حعول  91ُىشا فاملبسب  اذلي ثلصرٍ املادت و     اإ

ؿادت ثيؼمي  هَ ال مييؽ املضلي اجلسًس بـس الاهخلال من اإ ثلَري يف املصنز اًلاهوين ٌَمضلي، فاإ

ٍهيم رشًعة احرتام اًلواؿس  خَ و الاس خلياء ؾن ال حصاء اذلٍن ٍصى ب هَ ًُس يف حاخة اإ ملاًو

خـَلة ابًفعيامل 
69

ؿادت ا، ففي احلَات اًـمََة انذرا ما ًمت اهخلال مل حصاءاث اإ وةل بسون اإ

بعال مفـول املادت ىل اإ ىل درخة ب ن مرشوؾَة ُشٍ االإحصاءاث ثؤدي اإ من  91 اًخيؼمي، اإ

 م.ش. 

فاملضلي اجلسًس ُو احلمك اًوحِس يف ثـَني ال حصاء اذلٍن ٍصى معَحة مرشوؿَ     

من ؿادت ثيؼمي امللاا جيب ب ن ٍىون الاحذفاظ هبم، اإ وةل ب و ثلَري ادؿاءٍ حلِلِا وال ًخزش من اإ

ظصق الاهخاح ب و اس خحساج وسائي خسًست جحة ذادؿة ًفعي ال خري، اذلي كس حىون هل 

خَ، وىوهَ ًسٍن مببادئ ختخَف مؽ مبادئَ،  يف احللِلة ب س باة ب دصى ال ثخـَق مبعَحة ملاًو

ٍص ب و ًلري سبب مـَوم ابملصت حِر ٍىون اًفعي ثـسفِا ب و ًىرب س يَ او هدِجة ارثفاع ب ح

يف ُشٍ احلاالث
70

 . 

ة    ذا اكن ال ٌس خعَؽ ب ن ٍصفغ ثيفِش ؾلود اًضلي اًساًر وهمٌل ٍىن فاملضلي اجلسًس اإ

 ًََ ؿادت ثيؼمي امللاوةل اًيت اهخلَت اإ هَ ميكل حق اإ ا، فاإ ًََ و اس متصاُر وكت اهخلال امللاوةل اإ

ن اهـىس ذكل ؿىل ػص  ذ ب ن اس متصار ؿالكاث و اإ وف اًضلي ب و جحم كوت اًـمي هبا، اإ

هناء ؾلس اًضلي كري  اًضلي يف حاةل ثـسًي اًَِلك اًلاهوين ٌَملاوةل ال ًعادر سَعخَ يف اإ

ؿادت اًخيؼمي ب و اًعـوابث الاكذعادًة اًيت ثـرتض  حصاء ثلذضََ معََة اإ حمسد املست اكإ

وضاظَ
71

  

و ما سار ؿَََ الاحهتاد اًلضايئ     امللصيب من ذالل كصار ظادر ؾن اجملَس ال ؿىل ُو

ؿادت ثيؼمي مرشوؿَ و  ة ذن ثعَب ذكل ثلَري وػَف اإ حِر ب نس فَِ ؿىل سَعة املضلي يف اإ

صاي ثلَريا حُو
72

. 

                                                           
69
 شخصٌة أو القواعد المتعلقة بالفصل ألسباب اقتصادٌة.سواء القواعد المتعلقة بالفصل ألسباب  
70
 .333مٌمون الوكٌلً، م.س، ص 
71
 .114حسن حسً، م.س،  
72
حٌث ورد فً حٌثٌات القرار أن : "... وحٌث ثبت صدق ما عابته لن الطاعنة قد أكدت أنها أدخلت تدابٌر تنظٌظٌة جدٌدة على سٌر  

ما جعلها تستغنً عن جمٌع الممثلٌن التجارٌٌن،وأنها عٌٌنت المدعً فً المحاسبة و عملها بإنشاء مستودعات قارة بأهم المدن م
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ىل وحود    وكاًبا ما ٌس يس املضلي اجلسًس ؾيس كِامَ بفعي ب حصاءٍ الك ب و بـضا، اإ

اًفعي، وبعسد احلسًر ؾن اًسبب ب س باة اكذعادًة ب و َُلكَة جس خسؾي اًلِام هبشا 

هناء ؿالكاث اًضلي من كبي املضلي اجلسًس البس من اٍمتَزي بني  الاكذعادي ك حس ظور اإ

ظبَـة ب س باة اًفعي ٌَخفصكة بني اًفعي ل س باة اكذعادًة و بني ثلَري املصنز اًلاهوين 

ن ثلَري املصنز اًلاهوين ٌَمضلي ال ٌضلك يف حس ذاثَ  ٌَمضلي، فىٌل س بق ذهص ذكل فاإ

سببا اكذعاداي، كري ب هَ ال ماهؽ مييؽ من ب ن حىون ب س باة ثلَري اًوضـَة اًلاهوهَة ٌَمؤسسة 

هناء ؿالكاث اًضلي و  ذاث ظبَـة اكذعادًة، ذلكل ًخـني اًخحصز من اخلَط بني ب س باة اإ

ن ارثبعت بخـسًي يف اًَِلك اًلاهوين ٌَمًضأ ت و ثكل اًيت حمكن يف وحودُا ابًًس بة  اإ

ىل ذكل اًخـسًي ٌَمضلي اًبواؾر ادلافـة اإ
73

. 

 

 املعَب اًثاين: حق املضلَني املخـاكبني يف اًفعي و ب ثص ؿىل اًلاؿست.

 . حق املضلَني املخـاكبني يف اًفعياًفلصت ال وىل: 

ىل حتلِق اس خلصار      ؿىل اًصمغ من ب ن كاؿست اس متصار ؾلود اًضلي، هتسف ب ساسا اإ

ال ب ن اًفلَ و اًلضاء ، جيمؽ ؿىل ب ن ُشٍ اًلاؿست، ال متيؽ ب ي ال حصاء و ثأ مِهنم يف مٌاظهبم اإ 

 من املضلَني املخـاكبني يف ب ن ًفعي ال حصاء ب و بـضِم، اس خـٌلال ًسَعخَ يف االإدارت.

ن       فاحلق يف اًفعي، ًـس من ب مه احللوق اًيت ثلصرُا اًلواؿس اًـامة ٌَمضلي، بي اإ

وركابة  االإدارتسَعة  هل ب ي اًضرط اذليُشا احلق،ًـس كارصا ؿىل املضلي و حسٍ، 

ال خري ب زياء اًـمي،ب و ب ي خشط حيي حمهل يف ُشا اخلعوص
74

. 

وؿىل ذكل جيوز ٌَمضلي ال ظًل،كبي حسوج الاهخلال فعي مجَؽ ال حصاء ب و     

ىل مضلي  بـضِم،وذكل هبسف ثيؼمي مرشوؿَ،ومن مت ٌسِي معََة اهخلال املرشوع اإ

                                                                                                                                                                      
احتفظت له بكل امتٌازاته السابقة،وهو أمر لم ٌناقشه المطلوب فً النقض الذي اعتبر ذلك فسخا للعقد،مع أنه ٌحق لرب العمل اتخاذ 

ادام الطاعن لم ٌتضرر فً مصالحه لدى الطاعنة فإن ماعللت به جمٌع التدابٌر التنظٌمٌة التً تهدف إلى تحسٌن مردودٌة العمل،وم
 المحكمة قرارها من اختالف لمٌول و الكفاءة هو تعلٌل غٌر كاف و ٌتعارض مع حق الشركة فً تنظٌم العمل..."

، مجلة قضاء المجلس األعلى 63/5112،الملف االجتماعً عدد 33/11/1662،بتارٌخ 1113قرار المجلس األعلى، عدد 

 .25، ص1664، سنة 16/23عدد
73
 .115حسن حسً، م.س ،ص  
74
 .153فٌصل بوكنٌن، م.س، ص 
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متخؽ املضلي يف ُشا آدص،ٍو ة ال حتسُا ركابة اًلضاء،اذلي ال ميىٌَ  ب اخلعوص بسَعة ثلسًٍص

ذا رب ى الاس خلياء ؾن بـغ ال حصاء  حصاءٍ،فاإ س اإ مٌاكض خَ يف رضورت ما ٍصى اختاذٍ ما ًٍص

ىل سبب  ال ميىن اؾخبار ثرصفَ يف ُشٍ احلاةل فعال ثـسفِا،مادام ب هَ ٌسدٌس يف ذكل اإ

حلِلي وخسي
75
. 

      ٌَ من  L 92ػػ922ًَزتم وفلا ًيط املادت  فِو ال مضلي اجلسًس،ونشكل احلال ابًًس بة 

هَ ٌس خعَؽ وفلا ملا هل  كاهون اًـمي اًفصويس، بلاء ؿىل ؾلود ال حصاء ب ما بـس ذكل فاإ ال ابالإ اإ

من سَعة االإدارت، ب ن ًفعي مجَؽ ال حصاء ب و بـضِم فلاؿست اس متصار ؾلود اًضلي ال 

حصاء الاس متصار مؽ املضلي اجلسًس  ا ؿىل اهخلال ثضمن ًل  ىل ماال هناًة، بي ًلذرص ب ثُص اإ

ىل املضلي  ة وكت اهخلال املًضأ ت ب و املرشوع اإ ال حصاء اذلٍن اكهت ؾلود صلَِم ساًر

آدص ال ٍىون ثلَري املضلي سببا ًفعي ال حصاء اجلسًس، ومبـىن ب
76

. 

ذا اس متصث ؾلود اًضلي، ك ثص ًخعبَق اًلاؿست مث ظصب  ؿىل امللاوةل، بـس ا     هخلاًِا ب ما اإ

ن هل ذكل و ال  ىل فعي بـغ ال حصاء فاإ ىل املضلي اجلسًس ػصوف ب و رضورت، اضعصثَ اإ اإ

ًََ ًـس اًفعي يف ُشٍ احلاةل فعال ثـسفِا مىت مل ًًسب اًلش اإ
77
. 

ؿادت ثيؼمي املرشوع       ىل اًفعي، اإ ومن ب بصز احلاالث اًيت ًَجأ  فهيا املضلي اجلسًس اإ

ملعاحلَؿىل اًوخَ اذلي ٍصى فَِ حتلِلا 
78

، كري ب هَ ملا اكن حق املضلَني املخـاكبني ٌضلك 

ضـاف اذلاًة اًدرشًـَة، اًيت  ىل اإ هتسًسا ًلاؿست اس متصار ؾلود اًضلي، بي كس ًؤدي اإ

ن ُشا احلق يف اًفعي ٍصد ؿَََ كِس همم، ُو اهـسام  هتسف ُشٍ اًلاؿست حتلِلِا ذلا فاإ

ذا اكن ٌَمضلَ ؿادت ثيؼمي املرشوع، اًلش ب و اًخحاًي ؿىل اًلاهون، فاإ ني املخـاكبني سَعة  اإ

ال ب ن ذكل مرشوط بأ ال ٍىون اس خـٌلل ُشٍ اًسَعة مضواب ابًلش ب و اًخحاًي ؿىل  اإ

اًلاهون 
79

. 

                                                           
75
 Béraud - ( J ) : La suspension du contrat du travail . Bib de droit du travail et la sécurité sociale , 

éd. Sery 1980 p298.            
76
 .154فٌصل بوكنٌن، م.س ،ص  
77
                                Y. Knani : « le champ d’application du droit du travail » - R.T.D. 1983 , P 591 . 

78
 .154فٌصل بوكنٌن، م.س ، ص 
79
د محمود رمضان، " الوسٌط فً شرح قانون العمل و قانون الضمان االجتماعً" ، دار التقافة للنشر و التوزٌع، عمان األردن ، سٌ 

 .100، ص 3313الطبعة األولى، سنة 
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 .اًفلصت اًثاهَة: ب ثص اًفعي ؿىل كاؿست اس متصا ؾلود اًضلي

ىل حتلِلَ كاؿست اس مت     صار ؾلود من اًثابت يف اًفلَ و اًلضاء ب ن اًِسف اذلي جسـى اإ

حصاء يف صلَِم، بي ًـس حتلِق ُشا  اًضلي، ُو حتلِق الاس خلصار و الاظمئيان ًل 

ىل  اًِسف كاًة من اًلاايث اًس َاس َة و الاحامتؾَة اًيت هتسف مـؼم اًدرشًـاث احلسًثة اإ

80حتلِلِا
. 

ىل ال بس، فلس ٍىون يف     كري ب ن حتلِق ُشا الاس خلصار ال ًـين بلاء اًـٌلل يف ب ؾٌلهلم اإ

اًخعبَق اًعارم ًلاؿست اس متصار ؾلود اًضلي، االإرضار ابملرشوؿاث و بأ حصاة ال ؾٌلل، 

بلاء  ىل االإرضار ابًيؼام الاكذعادي و ؿىل ُشا اكن ال بس من االإ ال مص اذلي ًؤدي بسورٍ اإ

ؿىل حق املضلَني يف ممارسة حلِم يف اًفعي ملواهجة ال زماث الاكذعادًة اًيت كس ثخـصض 

مًِا مرشوؿاهت
81

. 

بلاء ؿىل حق اًفعي،فِي من صأ هَ ب ن ًؤدي       ًىن اًسؤال املعصوخ ُو يف حاةل االإ

ىل فلسان كاؿست اس متصار ؾلود اًضلي  ىل ًاإ فاؿََهتا، حبَر ثعبح اذلاًة اًيت جسـى اإ

اةل و اكمةل؟ ب م ب ن ُشٍ اًلاؿست ما زاًت ثَـب دورا همٌل يف ـحتلِلِا كري مىفوةل بعًصلة ف

 ر ال حصاء يف صلَِم؟حٌلًة اس خلصا

ذُبت ال س خاذت نخاال  
82

ىل اًلول بأ ن املادت  من كاهون اًـمي اًفصويس،اًيت   L 92ػػ 922اإ

ٍهيا ؿىل ب هنا ـخربوهنا ضٌلهة حلِلِة ٌَـٌلل يف مواهجة ً "ب سعورت" ومن مث  ًيؼص اًبـغ اإ

حصاءاث اًخلَري يف املصنز اًلاهوين ٌَمضلي،ال حتمي يف احللِلة ضٌلهة فـاةل ٌَـٌلل يف حاةل  اإ

ذ  وال ثلَري املضلي، حتخوي ؿىل حٌلًة خسًة ٌَـٌلل يف مواهجة املضلَني املخـاكبني اإ

ٌس خعَؽ ُؤالء فعي لك ب و بـغ اًـٌلل دون ب ن جيسوا ب هفسِم مَزتمني بلِود ب نرث مما 

ب هَ ال ًوخس ما حيول دون كِام املضلي  وثضَف ال س خاذت نخاال، ثلصرٍ اًلواؿس اًـامة.

                                                           
80
 .154فٌصل بوكنٌن، م.س، ص  
81
 .360مٌمون الوكٌلً، م.س، ص  
82
                                                                                        N.catala :juris C ;travail traite ;op cit n99 p :11   

 .155أشار إلٌها ، فٌصل بوكنٌن، م.س، ص 
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ؿادت ثيؼمي مرشوؿَ، وب ن ًلوم بفعي اليف حلؼة اجلسًس، حلة ؿىل اًخلَري يف ب ن ٌرشع يف اإ

حصاءاث اًضلكَة و اًلواؿس  ال ًالإ ب ي ؿامي ٍصى ب هَ كري نفء،وال خيضؽ يف ُشٍ احلاةل اإ

آدص.ص املوضوؾَة اًيت ك وثًهتىي  رهتا هعوص اًلواهني صأ هَ يف ذكل صأ ن ب ي مضلي ب

ىل ب ن اًواكؽ ًؤ نس ب ن اذلاًة اًيت ثلصرُا اًلاؿست املشهورت ال حتمي ب ي ال س خاذت نخاال اإ

ضٌلانث فـََة ٌَـٌلل، ببلاء ؾلودمه بعفة دامئة و مس متصت بـس اًخلَري، وؿىل ُشا فاإن 

ٍهيا حتلِق كاًة  ب مهَهتا ثبسو مذواضـة و حمسودت، ومن مث ًـس من املباًف فَِ، ب ن هًسب اإ

 املؤنس ب هنا حتللِا". مـَية، نٌل ًسؾي اًبـغ يف حني ب هَ من كري

ىشا ميىن ب ن هلول وزالظة بأ ن ب ثص املادت     من م.ش ٍىون ضـَفا ل ن اس متصار  91ُو

ؿادت ثيؼمي امللاوةل  ؾلود اًضلي ك ثص كاهوين ًخعبَق ب حاكم املادت املشهورت،ًلابي ابحلق يف اإ

سٍ اًلضاء نٌل رب ًي و مسكل ًًؤ و ما و حق ثلَري اًًضاط من ظصف املضلي اجلسًس ُو ا،ُو

صاكًَة اًخوفِق بني حق ال حصاء يف اس متصار ؾلود صلَِم وحق املضلي اجلسًس يف  ًثري اإ

 اًفعي.
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 دػػػػػػػػػػاثػػػػػػمة :

 
، ثفادي االإصاكالث اًيي من مسوهة اًضلي 91ًلس ثوىخ املرشع من ذالل املادت      

مل ًضؽ ضٌلانث خاهبِة جضلك ، كري ب هَ من ظ.ل.ع 457ظصحت خبعوص ثعبَق اًفعي 

 اس خلصار ب وضاؾِم الاحامتؾَة والاكذعادًة.، وثضمن فلط كِودا ؿىل جرسحي ال حصاء

ىل ثلَري ُسف امللاوةل، وابًخايل      ل ن اًواكؽ اًـمًل ب زبت ب ن حسوج اًخلَري ًؤدي اإ

دذال حىٌوًوحِا خسًست، مما ًؤثص ؿىل نفاءت ال خري املِ  هخاح ابإ يَة، ال مص ثلَري وسائي االإ

 اذلي ٌسمح ٌَمضلي بفعي ال خري ًـسم نفاءثَ املِيَة.

وحِا خسًست حىت      دذال حىًٌو ذا اكن من حق املضلي اجلسًس ب ن ًلري وسائي معهل ابإ واإ

اًخحوالث الاكذعادًة، ب و ًلري اًًضاط املٌلرس سابلا من دلن املضلي اًلسمي، فان  ًواهب

اًالزمة ملساٍصت اًوضؽ  ي ال ًخوفص ؿىل اًىفاءتؿَََ كبي ب ن ًلسم ؿىل فعي ال خري اذل

ًََ همام ب دصى ال ثخعَب نفاءت ؿاًَة، ويف  اجلسًس اذلي ثعبح ؿَََ امللاوةل، ب ن ٌس يس اإ

هخاح اجلسًست، ب و اًًضاظاجلسًس،  يَ ؿىل ضوء وسائي االإ ؿادت حىًو هفس اًوكت ًـمي ؿىل اإ

كسامَ ؿىل فعي ال خري دون سَوك ُشٍ املسع ن اًفعي ًـخرب ثـسفا.ويف حاةل اإ  صت فاإ

ًََ ب ن اًلضاء ًـب دورا رائسا يف ثعبَق ملذضَاث املادت     91كري ب ن ما جتسر االإصارت اإ

ىل لك حماوالث اًخالؾب  من مسوهة اًضلي، من ذالل ؿست مواكف ثعسى من ذالًِا اإ

ب و ظبَـة ابمللذضَاث اًدرشًـَة اًيت حتمي ال حصاء حصاء اًخلَري اًلاهوين ملصنز رة اًـمي 

 وضاط امللاوةل.
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